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أسباب إقصاء الحشد الشعبي من تحرير الرمادي

قوات ألمانية تدرب عناصر حزب العمال وجهات اخرى تحذر تصفح موقعنا على االنترنت
باستخدام تطبيق الباروكود

رئيس التحرير
A  L  J  O  U  R  N  A  L

ا���ش��رط��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة على 
ال�شعبي  احل�شد  م�شاركة  عدم  العراقية  احلكومة 
ال��ت��ي جت���ري حاليا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
لتحرير مدينة الرمادي من تنظيم داع�ش من اأجل 
حترير  يف  حقيقيًا  دورًا  واإعطائهم  ال�شنة  طماأنة 
العمليات  وانطلقت  املقبلة.  الفرة  يف  مناطقهم 
ثالثة  من  الثالثاء،  ال��رم��ادي  لتحرير  الع�شكرية 
بينما  واجلنوبي  والغربي  ال�شمايل  هي  حماور 

ملنع  ال�شرقي  املحور  الحت��ادي��ة  ال�شرطة  مت�شك 
من  كثيفة  ومب�����ش��ارك��ة  داع�����ش  عنا�شر  ه���روب 
حترر  اأن  املتوقع  ومن  ال��دويل،  التحالف  طريان 
املدينة خالل اليومني املقبلني بعد اأن حررت ثالثة 
اأحياء مهمة وهي الرامل وال�شباط والبكر.وقال 
النوري  ك��رمي  ال�شعبي،  احل�شد  با�شم  املتحدث 
قبل  �شارك  ال�شعبي  "احل�شد  اإن   ، ل�"اجلورنال" 
اأ���ش��ه��ر وحت��دي��دا عند ان��ط��الق امل��ع��رك��ة الأول��ي��ة 
اأمداد  خطوط  قطع  من  ومتكن  الرمادي  لتحرير 
داع�ش يف ال�شقولية واجل�شر الياباين وغريها 
ال�شعبي  احل�شد  "اأبعاد  اأن  مبينًا  املناطق"،  من 

يكون  قد  ال��رم��ادي  ملدينة  احلالية  العمليات  عن 
الأمريكية".واأ�شار  املتحدة  الوليات  من  ق��رارا 
اإىل اأن "احل�شد ال�شعبي ل يثق بالوليات املتحدة 
الأم��ري��ك��ي��ة لأن��ه��ا غ��ري ج���ادة يف حم��ارب��ة تنظيم 
ال�شعبي  "احل�شد  اأن  موؤكدًا  العراق"،  يف  داع�ش 
العراق". م���دن  ل��ت��ح��ري��ر  اجل��ه��ود  جميع  ي��دع��م 
مدينة  م��ن  ال�شعبي  احل�شد  ق���وات  وان�شحبت 
بع�ش  ب��و���ش��ع  واك��ت��ف��ت  �شهرين  ق��ب��ل  ال���رم���ادي 
النقاط الع�شكرية يف مناطق معينة، ولكن جمل�ش 
حمافظة الأنبار يوؤكد اأن القوات الأمنية امل�شاركة 
يف العملية الع�شكرية احلالية كافية ولي�ش بحاجة 

عذال  املجل�ش  ع�شو  وقال  ال�شعبي.  احل�شد  اإىل 
ال�شعبي مل  "احل�شد  اأن  ل�"اجلورنال"،  الفهداوي 
احل�شد  واإمن��ا  الرمادي،  حترير  معارك  من  ُيبعد 
الف  ع�شرة  اأف���راده  ع��دد   يبلغ  ال��ذي  الع�شائري 
مقاتل طالبوا ب�شرورة اأخذ دورهم احلقيقي يف 
"القوات  اأن  املحافظة"، مو�شحا  عمليات حترير 
كاف  ع��دده��ا  ب��امل��ع��ارك  حاليا  امل�شاركة  الأم��ن��ي��ة 
ال�شريع  وال��رد  الإره��اب  مكافحة  بجهاز  وتتمثل 
واجلي�ش وال�شرطة الحتادية واملحلية بالإ�شافة 
عددهم  يبلغ  ال��ذي  املحافظة  ع�شائر  مقاتلي  اإىل 
اأكرث من ع�شرة اآلف"، مبينًا اأن "القوات الأمنية 

اإذا احتاجت اإىل احل�شد ال�شعبي يف هذه املعركة 
�شتتم خماطبتهم للم�شاركة فيها".

هذه  يف  دورا  اأراد  الع�شائري  "احل�شد  اأن  وبني 
املعركة وا�شند له م�شك الأر�ش بعد حتريرها". 

الها�شمي،  ه�شام  الع�شكري  اخلبري  قال  ب��دوره، 
الأمريكية  املتحدة  "الوليات  اإن  ل�"اجلورنال"، 
يف  ال�شعبي  احل�����ش��د  م�����ش��ارك��ة  ع���دم  ا���ش��رط��ت 
من  داع�����ش  تنظيم  م��ن  ال��رم��ادي  مدينة  حت��ري��ر 
عن  يختلف  من��وذج��ا  م��ن��ه��ا  ي�شنعوا  اأن  اأج����ل 
يعطوا  واأن  الدين  و�شالح  دياىل  حترير  مناطق 
امل�شاركة  ب�شرورة  ال�شنة  العرب  تطمئن  ر�شائل 

يف  القيادي  ب��رر  بينما،  مناطقهم".  حترير  يف 
م�شاركتهم  عدم  الكالبي  يو�شف  ال�شعبي  احل�شد 
الر���ش  م�شك  اإىل  ال��رم��ادي  حترير  عمليات  يف 
ل�"اجلورنال"،  وق��ال  والكرمة.  ال�شقالوية  يف 
اإن "دور احل�شد ال�شعبي يف النبار حاليا يتمثل 
المنية  ال��ق��وات  بينما  وتطويق  الر���ش  مب�شك 

دورها يتمثل بالقتحام".
ولفت اإىل اأن "ثقال كبريا يتحمله احل�شد ال�شعبي 
الآن من خالل م�شك الأر�ش من ال�شرقاط وحتى 
داع�ش  تنظيم  اأن  من  الرغم  على  مكحول  جبال 

يحاول فتح ثغرات فيها". 

مسؤول باألنبار: قوات الفرقة الخاصة 
األمريكية  تشارك بعملية التحرير 

مصادر لـ )الجورنال(: أطفال سنجار 
األسرى جندهم داعش في الموصل

إقليم البصرة بين دعوات السياسيين وقلق النخب المثقفة

ق�شاء  يف  الم��ن��ي��ة  اللجنة  رئي�ش  اأق���ر 
اخل���ال���دي���ة ���ش��رق��ي م��دي��ن��ة ال���رم���ادي 
الفهداوي،  ابراهيم  الن��ب��ار  مبحافظة 
الرب����ع����اء، مب�����ش��ارك��ة ق����وات امل��ه��م��ات 
الع�شكرية  باحلملة  المريكية  اخلا�شة 

التي ت�شهدها مدينة الرمادي.
ل����( وق������ال ال����ف����ه����داوي يف ت�����ش��ري��ح 
اخلا�شة  امل��ه��ام  "فرقة  ان  اجل��ورن��ال) 
المنية  احلملة  يف  �شاركت  المريكية 
التي ت�شهدها مدينة الرمادي، وا�شرفت 
وادارة  الع�شكرية  القطعات  حركة  على 
امل��ع��رك��ة وع��م��ل��ي��ات اق��ت��ح��ام الح��ي��اء 
ارهابيو  فيها  يتح�شن  التي  ال�شكنية 

داع�ش داخل مدينة الرمادي".
وا�شاف ان "مهام قوات الفرقة اخلا�شة 
المريكية كانت فعالة يف توفري الغطاء 
الع�شكرية  للقطعات  الكثيف  اجل���وي 
التي اقتحمت الحياء املح�شنة من قبل 
ومتكن  املدينة  داخ��ل  داع�����ش  ارهابيي 
ت��دم��ري معاقل  م���ن  ال���ط���ريان احل���رب���ي 
التنظيم الجرامي قبل اقتحامها من قبل 

القوات المنية".
اأو�شح عيد عما�ش الكربويل  من جانبه 
حمافظة  جمل�ش  با�شم  الر�شمي  الناطق 
"مهام  ان  ل�)اجلورنال(  او�شح  النبار 
هذه القوة ا�شتخباراتية بحتة واملجل�ش 
عمل  معرفة  او  تخويل  اي  لديه  لي�ش 
قاعدتي  اىل  و�شلت  التي  القوات  ه��ذه 
بعلم  النبار  يف  واحلبانية  الأ�شد  عني 

من احلكومة الحتادية".
وا�شاف الكربويل ان" احلكومة املحلية 
يف النبار لميكن ان تتدخل بعمل هذه 
القوة لأنها تعمل وفق ماتريده غري انها 
حتمل �شفة ر�شمية كون ان عملها بعلم 
للقوات  العام  والقائد  ال���وزراء  رئي�ش 

امل�شلحة حيدر العبادي". 
اخلالدية  جمل�ش  رئي�ش  الدليمي  علي 
���ش��رق��ي م��دي��ن��ة ال���رم���ادي ق���ال مل��را���ش��ل 
"امل�شت�شارين  ان  ال������)اجل�����ورن�����ال( 
الم��ري��ك��ي��ني امل��ت��واج��دي��ن يف ق��اع��دة 
مدينة  ���ش��رق��ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  احل��ب��ان��ي��ة 
مع  مطولة  اجتماعات  عقدوا  الرمادي، 
القطعات  على  امل�شرفني  المنيني  القادة 
عملية  يف  م�شاركتها  قبيل  الع�شكرية 
وه��ذه  ال��رم��ادي،  مدينة  م��رك��ز  اقتحام 
الجتماعات واللقاءات على دراية وعلم 

احلكومة الحتادية".
مركز  تطهري  "معركة  ان  الدليمي  وبني 
م��دي��ن��ة ال����رم����ادي ب���اإ����ش���راف اأم��ري��ك��ي 
واحل����ك����وم����ة الحت������ادي������ة ع���ل���ى ع��ل��م 
ال�شراف  وعملية  القوات  هذه  بتواجد 
واحلكومة املحلية يف النبار غري معنية 
ك��ون��ه��ا اجنبية  ال��ق��وات  ب��ت��واج��د ه���ذه 
�شوؤونها  يف  التدخل  مهامها  من  ولي�ش 
لوجود قرار من رئي�ش الوزراء والقائد 
العبادي  حيدر  امل�شلحة  للقوات  العام 
على  ب��الإ���ش��راف  ال��ق��وات  ل��ه��ذه  ي�شمح 
وتوفري  الأمنية  للقوات  امل�شورة  اإب��داء 
الع�شكرية  للقطعات  اجل���وي  ال��غ��ط��اء 
وا�شحة  غ��ري  اخ���رى  م��ه��ام  ع��ن  ف�شال 

املعامل بالن�شبة لنا". 

اأكدت م�شادر مطلعة يف مدينة املو�شل، 
ان تنظيم داع�ش الرهابي ن�شط ب�شكل 
الطفال  بتجنيد  ال�شنة  ه��ذه  يف  كبري 
موؤكدا جتنيد  �شنة،  ال� 18  دون  هم  من 
التنظيم لأطفال اأيزيديني كان قد اأ�شرهم 

داع�ش اثناء احتالله ل�شنجار.
ان  )اجلورنال(،  ل�  امل�شادر  هذه  وقالت 
"داع�ش يقوم بغ�شل ادمغة الطفال قبل 
زجهم بالتنظيم، ومن ثم اإغوائهم باملال 
باقي  على  وال�شلطة  وال�شالح  القليل 

الهايل".
التي  "الح�شائيات  ان  واو���ش��ح��ت، 
داع�ش  تنظيم  ق��ادة  م��ن  عليها  ح�شلنا 
طفل   200 جت��ن��ي��د  اأك�����دت  الره����اب����ي، 
درب��وا  �شنة،   15 ال���  تتجاوز  ل  باإعمار 
مبرحلة  مروا  ان  بعد  ع�شكريا،  تدريبا 
غ�شل الدماغ بالتعريف باهداف داع�ش، 
 90 ه��ي  ال��ت��دري��ب  م��دة  ان  اىل  م�شريا 

يومًا".
تكون  ال��ت��ط��وع  "عملية  ان  وت��اب��ع��ت، 
يقوم  ح��ي��ث  ب��داع�����ش،  ر���ش��م��ي  ب�شكل 
معينة  ���ش��ج��الت  يف  ال��ط��ف��ل  بت�شجيل 
فيها معلومات  ا�شتمارات  اليهم  وتوزع 
كاملة عنهم وعن عوائلهم وتوجهاتهم".
وا�شارت امل�شدر اىل، ان "التنظيم انهى 
من  اأ���ش��ريًا  طفاًل   95 ل���  تدريبية  دورة 
الطائفة اليزيدية، الذين مروا مبراحل 
الدماغ والتدريب، م�شريا اىل ان  غ�شل 
لدى  ك��ان��وا حمتجزين  الط��ف��ال  ه���وؤلء 

ال�شورية  الرقة  يف  �شجون  يف  داع�ش 
بالقرب من احلدود".

وا�شافت، ان "داع�ش نقل هوؤلء الطفال 
م��ت��واج��دون  الآن  وه���م  امل��و���ش��ل،  اإىل 
كانت يف  التي  الزهور  دار  بناية  داخل 
حي  يف  الأي��ت��ام  ل��رع��اي��ة  دارا  ال�شابق 
املحاربني يف اجلانب الغربي من مدينة 

املو�شل".
ظاهرة  الأخ���رية  الآون���ة  يف  وانت�شرت 
احلاجة  دعتهم  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  عمالة 
الق��ت�����ش��ادي��ة مل�����ش��اع��دة ذوي���ه���م، حيث 
يقوم الأطفال بالتجوال قرب الإ�شارات 
اخل�شار  لبيع  والتقاطعات  امل��روري��ة 
الغذائية من  والفواكه والوقود واملواد 
اليومي،  ال��ق��وت  على  احل�����ش��ول  اأج���ل 
وذل�����ك ب�����ش��ب��ب ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي 
بعد  املو�شل  مدينة  يف  ج��دًا  املتدهور 

انقطاع الطرق التجارية املوؤدية اإليها.
حترير  "تاأخر  اأن  امل�����ش��ادر،  واأك����دت 
الطفال  من  الكثري  دفع  املو�شل  مدينة 
وال�����ش��ب��اب ال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل اىل 
النخراط يف داع�ش من احل�شول على 
والبالغ  مينحه  ال��ذي  ال�شهري  الراتب 
500 دولر لل�شاب الواحد و300 دولر 

للطفل دون 18 �شنة".
وي���وؤك���د غ��ال��ب��ي��ة اه��ل��ي امل��و���ش��ل ان��ه��م 
مي��ن��ع��ون اأط��ف��ال��ه��م م���ن ال���ت���واج���د يف 
اأن  العامة خوفًا من  ال�شواق والماكن 
داع�ش  تنظيم  عنا�شر  اأي��ادي  تلتقطهم 

لتجنيدهم كانتحاريني .
يف  امل��دار���ش  اأن  اىل  الأه����ايل  وي�شري 
وجيزة  فرة  بعد  خالية  �شتبدو  املدينة 

اذا ما ا�شتمر التنظيم بال�شيطرة عليها.

بدعم  النواب  بع�ش  فيه  يطالب  ال��ذي  الوقت  يف 
اإقليم الب�شرة، ت�شعى النخب املثقفة يف  م�شروع 
هذه املحافظة على �شرورة املحافظة على هويتها 
الب�شرة  عن  النائب  قال  فقد  احل�شاري.  وارثها 
اإىل  حت���ول  ال��ب�����ش��رة  "اإقليم  ان  ال��ط��ائ��ي  حم��م��د 

م�شروع د�شتوري وقانوين بعد اأن قدمنا طلبًا مع 
"ائتالف اإقليم الب�شرة" ومنظمات املجتمع املدين 
ذلك. ب�شاأن  مهمة  و�شخ�شيات  وم�شايخ  ووجهاء 
وا�شاف ل�"اجلورنال" ان "هناك 60 األف �شخ�ش 
وقع على طلب اعالن الب�شرة اقليمًا، والآن اأ�شبح 
واو�شح  جانبهم".  اىل  �شخ�ش  اآلف   110 لدينا 
 "119" املادة  الطلب وفق  ت�شجيل  قبول  "مت  انه 
الب�شرة  اإقليم  "م�شروع  ان  مبينا  الد�شتور،  من 

املعار�شة  مفاو�شات  وان  الد�شتور  عليه  ن�ش 
�شرورة  على  �شددت  ال��ع��ام2001   اأجريت  التي 
الطائي  فدرايل". وت�شاءل  العراق  النظام يف  ان 
يف  القليم  اقامة  على  البع�ش  يعر�ش  "ملاذا 
اكد  جهته   حوله؟".من  ال�شبهات  ويثري  الب�شرة 
ان"غياب  عطوان  د.حممد  والأك��ادمي��ي  الباحث 
وخوف  قلق  اىل  ادت  الفعلية  املدنية  املوؤ�ش�شات 
ل�"اجلورنال"  الب�شري".وا�شاف  املجتمع  لدى 

اأداء  ع��ن  ع��اج��زًا  ا�شبح  الب�شري  "املجتمع  ان 
ل�شيما  ال�شيا�شية  ق�شاياه  معاجلة  يف  دوره 
"احل�شور  ان  مبينا  بالإ�شالح"،  منها  املتعلق 
الأخ���رية  ال��ف��رة  ال���ذي ح�شل يف  الح��ت��ج��اج��ي 
لها". �شابط  ل  عاطفية  هيجانات  �شوى  يقدم  مل 
وتظل حماولت املثقفني الب�شريني م�شتمرة برغم 
الفراهيدي  �شارع  افتتاح  ومنها  العام،  الراجع 
الكامل  فار�ش  الكتبي  قال  حيث  الب�شرة.  و�شط 

الب�شري بهذا اجلانب "رغم  اأن �شارع الفراهيدي 
جتربة جديدة، ويف ت�شاعد م�شتمر بالن�شبة لعدد 
التعويل  لميكن  لكن  الفعاليات،  ون��وع  ال���زوار 
يغري  اأن  ثقايف  ل�شارع  لميكن  لأن��ه  حاليا،  عليه 
على  تطفو  التي  الب�شرة  ان  يذكر  املدينة.  وجه 
بيئة  و�شط  �شيئًا  و�شعًا  تعي�ش  النفط  من  بحر 
غري �شحية واإهمال حكومي وحالة من الإحباط 

والياأ�ش التي تعري اأهل املدينة.

االنبار _ اسماعيل السفير 
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عن  وعربية  كردية  واأمنية  �شيا�شية  اأو�شاط  التميمي:ك�شفت  عالء  بغداد- 
ق��وات  م��ع  متخفني  ال��رك��ي  العمال  ح��زب  م��ن  لعنا�شر  اأملانية  ق��وات  ت��دري��ب 
البي�شمركة واأن الخرية قد اتفقت موؤخرًا مع كرد�شتان على تدريب قواتها يف 
اقليم  "حكومة  ان  الله  الكردي ريبوار عبد  ال�شيا�شي  اإطار مكافحة الرهاب.وقال 
كرد�شتان ترعى حزب العمال املعروف بال�"pkk"ع�شكريا وماليا واعالميا رغم عدم 
اعالن ذلك ر�شميا".وا�شاف عبد الله ل�"اجلورنال" ان"عنا�شر يف هذا احلزب ابلغوين 
بان قوات اأملانية تدربهم بعد زجهم يف قوات البي�شمركة الكردية دون ان تعرف اجلهات 
الملانية انهم ينتمون ل�"pkk"، مو�شحًا ان "الغر�ش من ذلك هو تقوية �شوكة هذا احلزب 

ملواجهة القوات المنية الركية خا�شة وانه يخو�ش حربًا �شر�شة مع ال�شلطات هناك".
)تفا�شيل �ش2(

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد »2128« لسنة 2015

بين الدائن والمدين )شاجور( و)عبوة ناسفة( و )مدفع هاون( 

املناطق  اإح��دى  يف  مرا�شلنا  الف�شول  انتاب 
ال�شباب جتمهروا  ببغداد حول جمموعة من 
من  مبلغ  ع��ل��ى  �شخ�شني  ب��ني  ���ش��ج��ار  ح���ول 
باأن  عرف  اأن  بعد  ف�شوله  اأر�شى  وقد  امل��ال، 
لكن توعد  دائن ومديون،  ال�شجار يدور بني 
)عبوة  ب��زرع   ) م   - م   ( يدعى  ال��ذي  ال��دائ��ن 
ف�شوًل  اأث���ار  امل��دي��ون،  دار  ب��اب  يف  نا�شفة( 
ياأتي  اأين  من  اأهمها:  عدة،  وت�شاوؤلت  اأكرب 
اأيام  ثالثة  مرت  وعيده؟  لينفذ  نا�شفة  بعبوة 
مل  ال�شحفي  ف�شول  لكن  احل��ادث��ة  ه��ذه  على 
مير اذ ل ميكن له ان يهداأ ال بطريقة واحدة 
– م ( . وفعال حتقق  وهي، بالتقرب من ) م 
هذا المر بعد ان وعده ان ير�شله اىل جملة 
اأو مدفع  من معارفه لي�شاعدوه ب�شراء عبوة 
اأو هاون من )�شوق املوت(. بداأت رحلته اىل 
ال�شوق م�شحوبة باخلوف واحلذر، فلو علم 
انهم  فيعني  ال�شحفية  بهويته  )املوت(  جتار 

وفعال  الكثري.  حذره  كما  براأ�شه  �شيطيحون 
التقى ب� )ق( الذي ا�شتقبله بتو�شية من ابن 

عمه )م – م(.
�شار به )ق( اىل مكان معني يف مدينة ال�شدر 
يريد  انه  ال�شلحة وهو يظن  ان��واع  به  تباع 

�شراء عبوة نا�شفة لإخافة احد ال�شخا�ش .
�شاأله ال�شحفي "األ تخاف من القوات الأمنية 
بان  �شريعة  اجابته  فكانت   ، تك�شفك؟"  ان 
تتعر�ش  ل  لكنها  بهذا  تعلم  المنية  القوات 
ل  هنا  تباع  التي  الأ�شلحة  اأن  تعلم  لنها  لنا 

ت�شتخدم �شدها اأو �شد الأبرياء.
واأ�شاف، اأن "هذه الأ�شلحة عادة ما ت�شتخدم 
ب��ك��رثة ل��ف�����ش ال��ن��زاع��ات ال��ع�����ش��ائ��ري��ة، ول 

ت�شتخدم �شد النا�ش الأبرياء".
اأث���ارت  ال�شحفي  اأ�شئلتة  ك��رثة  اأن  وي��ب��دو 
غ�شبه، فعلم حينها انه دخل يف دائرة �شكه، 
اأن يبدي عدم ر�شاي على  اإل  اأمامه  فلم يكن 
خمزن  ب�شراء  ي�شتبدلها  واأن  العبوة  �شراء 
فقط،  ه��ذا  لي�ش  الط��الق��ات.  م��ن  وجمموعة 
م���ن ميتهنون  ال�����ش��وق  م���ن يف  ه��ن��اك  امن���ا 

الأ�شلحة منها تزوير  اأخ��رى غري بيع  اأم��ورًا 
املزورة ب�شكل متقن بحيث ل تفرق  الوثائق 
بينها وبني الأ�شلية التي ت�شدر من الدوائر 

الر�شمية العراقية.
وكان م�شدر اأمني ع�شكري يف وزارة الدفاع 
اأعلن عن �شدور اأوامر عليا من القيادة العامة 
للقوات امل�شلحة لتو�شعة مناطق نزع ال�شالح 
يف بغداد متهيدا لإنهاء املظاهر امل�شلحة يف 

جميع مناطق العا�شمة.
جلعل  ت�شعى  "احلكومة  ان  امل�شدر،  وق��ال 
كافة مناطق العا�شمة خالية من كافة املظاهر 
ال�شالح"،  منزوعة  مناطق  واعالنها  امل�شلحة 
مبينا ان "الوامر التي �شدرت هدفها تقوية 
اأو ا�شتخدام  اجلهاز الأمني ومنع اأي تداول 
غري مرخ�ش لل�شالح وحظر اأي مظهر ُم�شلح 

غري مرتبط باملوؤ�ش�شة المنية".
حفظ  ه��و  احلكومة  "هدف  ان  اىل،  واأ���ش��ار 
وهيبتها  ال��دول��ة  و�شلطة  ال��ق��ان��ون  ���ش��ي��ادة 
وت��ث��ب��ي��ت دع��ائ��م ال���ش��ت��ق��رار وت��ع��زي��ز اأم��ن 
وممتلكاتهم"،  اأرواحهم  وحماية  املواطنني 

ن��ق��اط  اىل  ����ش���درت  "اوامر  وج����ود  م��ب��ي��ن��ا 
وغري  املنزوعة  املناطق  مداخل  يف  التفتي�ش 
الأ�شلحة  حمل  لتقييد  ال�شالح  من  املنزوعة 

وح�شرها بيد الدولة فقط".
على �شعيد ذي �شلة اكد ع�شو اللجنة المنية 
يف  املطلبي  �شعد  بغداد  حمافظة  جمل�ش  يف 
ت�شريح �شابق ان قرار رئي�ش الوزراء حيدر 
العبادي ووزارة الدفاع امر بنزع ال�شالح من 
بع�ش املناطق هو ا�شتهداف لف�شائل احل�شد 

ال�شعبي.
وقال املطلبي، ان "قرار العبادي بجعل بع�ش 
مناطق بغداد منزوعة ال�شالح وخالل الو�شع 
المني الذي مير به العراق حاليا من ال�شعب 
التي  المنية  التحديات  مع  خا�شة  تطبيقه 
وبغداد  عموما  العراق  حمافظات  تواجهها 
من  الن��ت��ه��اء  "بعد  ان��ه  م��وؤك��دا  خ�شو�شا"، 
ُيطبق  �شوف  الره��اب��ي  داع�ش  مع  معركتنا 
هذا القرار لي�ش فقط على بع�ش مناطق بغداد 
العراق  لي�شبح  املحافظات  كافة  على  وامن��ا 

منزوعا من ال�شالح ب�شكل كامل".

جمل�ش  يف  المنية  اللجنة  ع�شو  وا���ش��اف 
بع�ش  حت����دث  "قد  ان����ه  ب���غ���داد  حم��اف��ظ��ة 
اخلروقات بني احلني والآخر ولكن علينا ان 
نتذكر ان احل�شد ال�شعبي �شند وظهري للدولة 
العراقية وال�شعب ولي�ش عدو لهم"، موؤكدًا اأن 
"بوجود احل�شد ال�شعبي او من دونه حتدث 
خروقات يف دولة مهددة امنيا كالعراق وان 
كان  املناطق  من  ال�شالح  بنزع  العبادي  قرار 

ي�شتهدف ف�شائل احل�شد ال�شعبي".
اختيار  اأن  اأك��د  ب��غ��داد  عمليات  "قائد  وك��ان 
لتكون  ب��غ��داد  العا�شمة  يف  مناطق  خم�ش 
"منزوعة ال�شالح" جاء نظرا ملا تتمتع به من 
حركة اقت�شادية واقبال كثيف عليها من قبل 
"هذا الجراء  ان  اأ�شار اىل  فيما  املواطنني"، 

�شي�شمل جميع مناطق العا�شمة".
العبادي قرر يف  الوزراء حيدر  وكان رئي�ش 
31 كانون الثاين املا�شي جعل منطقة الكرادة 
يف منطقة جمردة من ال�شالح، و�شمل القرار، 
الكاظمية،  م��ن��اط��ق  امل��ا���ش��ي،  ���ش��ب��اط   5 يف 

والأعظمية، واملن�شور، وال�شيدية.

بغداد ـ خاص 

ميار الكويتية: أنا عاشقة 
للغناء العراقي

داخل العددداخل العدد

مورينيو مستعد للتضحية 
من أجل مانشستر

لماذا نخجل من الحب وال نخجل
 من الكره؟
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هدف بالستيكي في مرمى االمل 

)الجورنال( تدخل سوق )الموت(

بعد زجهم مع البيشمركة



الطائفة  اأب��ن��اء  ا���س��ت��ع��دادات  وب����داأت  ال��ع��ام  نهاية  اق��رب��ت 
اأبناء  بها  �ساركهم  التي  امليالد  باأعياد  لالحتفال  امل�سيحية 
ال�سعب العراقي، وعربت عنه احلكومة العراقية بن�سب اأكرب 

�سجرة ميالد يف ال�سرق الأو�سط بطول 25 مرًا.
اأن امل�سيحيني علقوا احتفالتهم يف العام املا�سي  ي�سار اىل 
ذك��رى  م��ع  الح��ت��ف��الت  ه��ذه  لتزامن  قبلها  ال��ت��ي  والأع����وام 
الذكرى  لهذه  منهم  احرامًا  ال�سالم  عليه  احل�سني  عا�سوراء 
)القليلة(  املطالبات  بع�ض  �سهدت  ال�سنة  ان هذه  ال  الأليمة. 
براأ�ض  امل�سيحيني  احتفالت  بوقف  معلومة  غري  جهات  من 

ال�سنة، وهذا ما رف�سه العراقيون.
وعرب م�سوؤول اعالم جتمع نخبة ومثقفي الكلدانيني مارتن 
عن  بالبتعاد  ال��دع��وات  ه��ذه  م��ن  ا�ستغرابه  ع��ن  �سليمون، 

الحتفالت.
وقال ل� )اجلورنال( ، ان "امل�سيحيني يف العراق يعانون من 
يف  الأ�سعف  احللقة  يراهم  والبع�ض  واملظلومية  التهمي�ض 

مكونات ال�سعب العراقي على الرغم من انهم قدموا ت�سحيات 
كبرية لهذا الوطن منذ زمن بعيد".

احتفالتنا  لإلغاء  تهدف  التي  ال��دع��وات  "هذه  ان  وا���س��اف، 
باأعيادنا املقد�سة هي حماولة لتهجري امل�سيحيني من العراق 
اأمولهم  على  وال�ستيالء  الأم  موطنهم  من  للخروج  ودفعهم 

وثرواتهم".
وي��الت  حتملوا  ع��ام��ة  ب�����س��ورة  "امل�سيحيني  ان  وا���س��اف، 
احلروب والقتل والتهجري منذ زمن بعيد فمن امل�ستحيل اأن 

ي�سعوا هذا الت�سحيات ويهاجروا عن البلد ب�سهولة".
واو�سح، ان "امل�سيحيني يعي�سون معاناة هذا البلد ولي�سوا 
بغافلني عما يدور فيه وهم يعطون دماءهم من اأجل احلفاظ 
عليه وما يثبت ذلك م�ساركة املئات منهم يف �سنوف احل�سد 
التي تت�سدى لالرهاب، داعيًا اىل  ال�سعبي والقوات المنية 
على  اإرغامهم  وعدم  الطائفة  هذه  اأنباء  خ�سو�سية  اح��رام 

اأمور دينية وعقائدية بعيدة عن تاريخهم وح�سارتهم".
وهو  راف��د  �سلون  امل�سيحي  امل��واط��ن  ي��رى  اآخ��ر  جانب  م��ن 
ي�سكن يف منطقة الغدير ببغداد منذ ثمانينات القرن املا�سي، 
هي  احلجاب  بارتداء  امل�سيحيات  تطالب  التي  الدعوات  ان 

خمطط خبيث لإجبار امل�سيحيني على النزوح من العراق.
الآ�سوريني  موطن  هو  العراق  ان  )اجل��ورن��ال(  ل�  ق��ال  راف��د 
من  يتدخل  اأن  املن�سف  غري  فمن  التاريخ  ي��وؤك��ده  ما  وه��ذا 
و�سفهم )اأ�سحاب النفو�ض ال�سعيفة( بعادات وتقاليد اأنا�ض 

�سكنوا البلد منذ اآلف ال�سنني.
وي�سيف رافد اننا، نعاين من القتل والتهجري و�سفك الدماء 
منذ عام 2003 فهل اأ�سبحنا يف العراق من املغ�سوب عليهم، 
مت�سائاًل "هل يريدون منا ترك العراق والعي�ض يف خارجه؟".
انهم  �سيما  لديهم ح�ض وطني عميق  "امل�سيحيني  ان  وتابع، 
بدافع  العراق  يف  البقاء  وف�سلوا  والتهجري  القتل  حتملوا 
حديثه  واختتم  بامل�سوؤولية،  واح�سا�سهم  الوطني  ح�سهم 
احلزن  طابع  �سيملوؤها  ال�سنة  هذه  احتفالتهم  ان،  بالقول 
ب�سبب عجز احلكومة عن توفري العي�ض الآمن ولهم ووقوفها 

مكتوفة الأيدي اأمام من يحاول التعدي على طقو�سهم .
امل�سيحيني يف  للمطالبة بحماية  قد تعالت  وكانت ال�سوات 
وال�سطهاد  امل�ستمر  نزوحهم  ب�سبب  النقرا�ض  من  العراق 
حمذرة  الرهابية،  املجموعات  قبل  من  له  يتعر�سون  ال��ذي 
من اختفاء امل�سيحيني من العراق يف غ�سون خم�ض �سنوات.

وعربية  كردية  واأمنية  �سيا�سية  اأو�ساط  ك�سفت 
عن تدريب قوات اأملانية لعنا�سر من حزب العمال 
الركي متخفني مع قوات البي�سمركة واأن الأخرية 
قد اتفقت موؤخرًا مع كرد�ستان على تدريب قواتها 

يف اإطار مكافحة الرهاب.
ان  ال��ل��ه  عبد  ري��ب��وار  ال��ك��ردي  ال�سيا�سي  وق���ال 
العمال  ح��زب  ترعى  كرد�ستان  اقليم  "حكومة 
واعالميا  وماليا  بال�"pkk"ع�سكريا  امل��ع��روف 

رغم عدم اعالن ذلك ر�سميا".
يف  "عنا�سر  ل�"اجلورنال" ان  الله  عبد  وا�ساف 
تدربهم  اأملانية  ق��وات  ب��اأن  ابلغوين  احل��زب  ه��ذا 
الكردية دون ان  البي�سمركة  بعد زجهم يف قوات 
 ،"pkk" ل�  تعرف اجلهات الملانية انهم ينتمون 
�سوكة  تقوية  هو  ذلك  من  "الغر�ض  ان  مو�سحًا 
ه��ذا احل���زب مل��واج��ه��ة ال��ق��وات الم��ن��ي��ة الركية 
ال�سلطات  مع  �سر�سة  حربا  يخو�ض  وانه  خا�سة 

هناك".
هذا  اىل  ت�سل  خمتلفة  "ا�سلحة  ان  اىل  وا���س��ار 

احلزب عن طريق قوات البي�سمركة".
"بع�ض الحزاب الكردية تنظر اىل  ولفت اىل ان 
الريبة  بعني   pkk م��ع  القليم  حكومة  ت��ع��اون 
كمنظمة  اليه  تنظر  الأح���زاب  ه��ذه  ك��ون  وال�سك 

ارهابية".
يف غ�سون ذلك اتهم النائب عن التحالف الوطني 
التن�سيق  كرد�ستان  "حكومة  ال�سيهود  حممد 

والتعامل مع حزب العمال املتهم بالرهاب".
وقال ال�سيهود ل�"اجلورنال": ان "حكومة القليم 
لتتورع من التعامل مع اي جهة كانت مادام انها 

�سد العراق".
ي�سعى  ب���ارزاين  م�سعود  "الرئي�ض  ان  وا���س��اف 
منه  خ��ط��وة  يف  ال��ع��راق  اع���داء  م��ع  التعامل  اىل 
تاأييد دويل لال�ستقالل"، مو�سحا  للح�سول على 
حزب"  يف  ارهابيني  مع  التعامل  خطورة   " ان 
pkk" تكمن يف اأنهم يح�سلون على مالذ اآمن و 

اأموال عراقية".
لنه  ك��رد���س��ت��ان  "تنامي وج���وده يف  م��ن  وح���ذر 
داع��ي��ا  الوطني"،  الم���ن  ع��ل��ى  خ��ط��را  �سي�سكل 
ال��ذي��ن  الره��اب��ي��ني  جميع  "طرد  اىل  احل��ك��وم��ة 

ي�سكلون تهديدا مبا�سرا لأمننا".
وبح�سب ما ن�سر على املوقع اللكروين الر�سمي 
من  مقاتل   500 ف���اإن  م��وؤخ��رًا،  المل���اين  للجي�ض 
منذ  ع�سكرية  تدريبات  يخو�سون  البي�سمركة 
اربعة ا�سابيع يف احد املقرات التابعة للبي�سمركة 
باأربيل، حيث جتري تلك التدريبات باإ�سراف 400 

مدرب ع�سكري من دول التحالف �سد داع�ض.
ويقدم عدد من الدول الغربية م�ساعدات ع�سكرية 
التي  التدريبات  بال�سافة اىل  البي�سمركة  لقوات 
تلك  م��ن  خمت�سني  ع�سكريني  ب��اإ���س��راف  جت��ري 

الدول.
ومن املقرر ان يخ�سع 500 مقاتل من البي�سمركة 
لتدريبات ع�سكرية على كيفية ا�ستخدام ال�سلحة، 
اجل��رح��ى،  ومعاجلة  ع�سكرية  عمليات  وتنفيذ 
باإ�سراف  املفخخة،  وال�سيارات  اللغام  وتفكيك 
خمت�سني ومدربني ع�سكريني من املانيا وايطاليا 

وهولندا وبريطانيا ونرويج.
عن  المل��ان��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن 
قوات  الع�سكرية اىل  املعدات  ار�سال 60 طنا من 

البي�سمركة، تت�سمن ا�سلحة ثقيلة.
"ال�سحنة  ان  الملانية  الدفاع  ل��وزارة  بيان  وق��ال 
�سرقي  )لي��ب��ت��زك(  مدينة  م��ط��ار  م��ن  �سحنها  مت 
كان  اأربيل، حيث  مدينة  اإىل  ثم  بغداد  اإىل  اأملانيا 
اقليم  م�����س��وؤويل  م��ن  ع��دد  ال��ط��ائ��رة  ا�ستقبال  يف 

"الأ�سلحة واملعدات مت  كرد�ستان" ، لفتا اىل ان 
ت�سليمها اإىل وزارة البي�سمركة".

ت��ت�����س��م��ن  "ال�سحنة  ان  ال���ب���ي���ان  وا������س�����اف 
ميالن  ���س��واري��خ  م��ن   1100 ت���دري���ب،  اأ���س��ل��ح��ة 
قنبلة   5000 ل��ل��دروع،  امل�سادة  وبان�سرفاو�ست 
دن��ك��و 1، عجالت  ن���وع  ن��اق��الت ج��ن��د  ي��دوي��ة و 
العجالت  غ��ي��ار  قطع   ، اون��ي��م��وك  ن��وع  اإ���س��ع��اف 
وكميات  الأ�سلحة  وتنظيف  الطوارئ  ومتطلبات 
اىل  م�سريا  الأملانية"،  البنادق  ذخائر  من  كبرية 
ومعدات  ا�سلحة  �سر�سل  الملانية  "احلكومة  ان 

جديدة اىل البي�سمركة لقتال تنظيم داع�ض".
من جهتها ك�سفت م�سادر مطلعة عن م�ساركة هذا 
احلزب يف ال�ستعدادت العك�سرية لتحرير مدينة 

املو�سل.
العمال  "حزب  ان  ل�"اجلورنال":  اك��د  امل�سدر 
القتال �سد تنظيم داع�ض ردا  ينوي امل�ساركة يف 
على عمليات انتقامية قام بها التنظيم يف اطراف 

املو�سل و�سنجار �سابقا".

"هذه امل�ساركة تعزز خماوف بع�ض  واو�سح ان 
�سن  من  املو�سل  يف  العربية  ال�سيا�سية  القوى 
هذا احلزب حملة �سد العرب عقب ارتكابه جمازر 
يتلقى  "احلزب  ان  اىل  م�سريا  �سدهم"،  وح�سية 

دعما لوج�ستيا من قوات البي�سمركة".
وتكبد حزب العمل خ�سائر فادحة يف �سفوفه رغم 

دعمه من حكومة اقليم كرد�ستان. 
"65 يف املائة  اأن  وقال قيادي من�سق من احلزب 
م��ن م��ع��اق��ل احل����زب، مّت ا���س��ت��ه��داف��ه��ا ب��ال��غ��ارات 
و611  قتياًل   378 واأوقعت  القليم،  يف  الركية 

جريحًا لغاية الآن".
وتابع اأن "العمال دفن قتاله يف 13 مقربة �سرية، 
فيما قام بتوزيع جرحاه على م�ست�سفيات ميدانية 
كرد�ستان  باإقليم  مناطق  يف  واأخ���رى  ل��ه،  تابعة 
اأم���ا احل����الت احل��رج��ة ف��ي��ق��وم بنقلها  ال���ع���راق، 
الإي��ران��ي��ة  اأورم��ي��ة  مدينة  يف  م�ست�سفيات  اىل 

املجاورة".

سياســــــــة
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نواب: البرلمان غير منظم ولجانه 
ضعيفة وقوانينه تدور في فلك األزمات

و�سف نواب، املجل�ض الذي ينتمون اليه )جمل�ض النواب( بانه غري منظم، وان جلانه 
"القوانني املوؤثرة التي مل تناق�ض بعد، عطلت ب�سبب هذا  �سعيفة، م�سريين اىل، ان 
يعود اىل  القوانني  ت�سريع هذه  باأن عدم  اآخرون  راأى  فيما  التنظيم،  ال�سعف وعدم 
�سابقة  نيابية  دورات  من  رحلت  قوانني  هناك  ان  اىل  ي�سار  ال�سيا�سية.  اخلالفات 
اخلالفات  منها  عدة  لأ�سباب  متريرها  على  الربملان  ق��درة  لعدم  احلالية  ال��دورة  اىل 
ال�سيا�سية. واكد ع�سو كتلة ائتالف دولة القانون يف جمل�ض النواب عبا�ض البياتي، 
ان "عدم تنظيم جمل�ض النواب جعله ل يعتمد عملية ت�سريع القوانني ح�سب الولوية، 
بل يعتمد على ما تنجزه اللجان النيابية املخت�سة بكتابة م�سودات م�ساريع القوانني، 
وا�سفا اللجان باأنها "�سعيفة". وا�ساف ل� )اجلورنال( ، ان "رئا�سة املجل�ض اعتمدت 
موافقة  اىل  بحاجة  القوانني  بع�ض  هناك  اأن  اإذ  هذه،  لتاليف  القوانني  جميع  ادراج 
يف  لتمريرها  متهيدا  الع��م��ال  ج��دول  يف  ادراج��ه��ا  ليتم  ال�سيا�سية  الكتل  روؤ���س��اء 
من  واح��دا  يعد  ال��ذي  الحتادية  املحكمة  "قانون  اىل  وا�سار  الربملانية".  اجلل�سات 

الكتل  عليها  اختلفت  التي  القوانني 
ما  واح��دة،  نقطة  ب�سبب  ال�سيا�سية 

جعله مركونًا على الرفوف".
القانونية  اللجنة  ع�سو  ع��زا  فيما 
ال��ن��ي��اب��ي��ة اأم����ني ب��ك��ر ت��اأخ��ري اق���رار 
النواب  جمل�ض  يف  املهمة  القوانني 
عليها  وامل��الح��ظ��ات  ال���س��ك��الت  اىل 
وعمليات �سحب القوانني التي تقوم 

بها احلكومة من جمل�ض النواب. 
ل���ك���ن ب���ك���ر ع����د خ�����الل ت�����س��ري��ح ل��� 
"بع�ض  ان   ، اىل  )اجل������ورن������ال( 
العرا�سات التي تطلق على بع�ض 
بع�ض  لت�سحيح  مهنية  ال��ق��وان��ني 

الفقرات من الناحية القانونية"، لكنه اكد، ان "ال�سكال الكرب يكمن يف اخلالفات بني 
القوانني على تخ�سي�سات مالية  للحكومة لعتماد  املايل  ال�سيا�سية وال�سعف  الكتل 
كبرية تفوق قدرتها على حتقيق ال�سيولة النقدية املفقودة يف هذا الظرف ال�سعب ما 

ي�سطرها اىل �سحبها من جمل�ض النواب".
ويف ذات ال�سياق ا�سار ع�سو الكتلة الكرد�ستانية يف جمل�ض النواب العراقي ماجد 
�سنكايل اىل، ان اولويات ت�سريع القوانني موجودة لكن م�ساألة اقرارها حتتاج اىل 

توافق بني الكتل ال�سيا�سية .
وقال ل� )اجلورنال( ، ان "بع�ض القوانني يتاأخر اقرارها مثل م�سروع تعديل قانون 
اىل  ا�سافة  العام،  والعفو  الوطني  واحلر�ض  الحتادية  املحكمة  وقانون  ال�ستثمار 

قوانني مهمة كثرية مثل قانون الحزاب وقانون �سبكة احلماية الجتماعية".
ت�سريع  وف��رة  ب�ساأن  �سابقتها  من  اف�سل  احلالية  الربملانية  "الدورة  ان  ع��ّد،  لكنه 

القوانني". م�سريا اىل "قانون العفو العام يحتاج اىل توافقات �سيا�سية كبرية".
القوانني اىل  تاأخر هذه  ال�ساعدي،  الدويل كرمي  القانون  من جانبه عزا ال�ستاذ يف 

غياب الولوية يف عملية حتديد القوانني التي من املهم اقرارها.
الوىل  الولوية،  ح�سب  القوانني  لتحديد  طريقتني  "هناك  ان   ، ل�)اجلورنال(  وقال 
عن طريق القراح عرب اللجان املخت�سة، والثانية التي تاأتي عرب ال�سلطة التنفيذية، 
مو�سحا، ان "اإقرار املحكمة الحتادية اأبطلت الطريقة الوىل وهذا يعد خرقًا قانونيًا 

خطريًا اأنه �سرب عملية الف�سل بني ال�سلطات عر�ض احلائط".
من  وغريها  الحت��ادي��ة  واحلكمة  والغاز  النفط  "قانون  ان  اىل،  ال�ساعدي  واأ���س��ار 
النواب اىل  فيلجاأ  توؤجل  ال�سيا�سية ولذلك  لل�سراعات  النيابية  الكتل  تدفع  القوانني 

قوانني اأقل اأهمية لي�ض عليها خالفات".

بغداد -  حسن عبود
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االراء والمقاالت تعبر عن رأي 
كتابها وال تعبر بالضرورة عن 

وجهة نظر الصحيفة
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المختصر االمني
القبض على رجل قتل شقيقته داخل 

منزلها غرب بغداد

جهاز مكافحة اإلرهاب يدخل للرمادي 
من المواقع الت��ي راهن عليها داعش 

االرهابي ستبقى محصنة

اعتق��ال 31 متهم��ًا بقضايا متعددة 
الحال��ي  االول  كان��ون  ش��هر  خ��ال 
والكشف عن مئات الجرائم في بغداد

استشهاد واصابة 10 مواطنين بانفجار 
سيارتين مفخختين في الخالص 

القبض على متهمين بعمليات خطف 
في بغداد

مص��رع واصاب��ة 6 مواطني��ن بانفج��ار 
سيارة مفخخة في علوة لبيع الخضار في 

بغداد

اعتقال عصابة متخصصة في 
عمليات الخطف وسط  الديوانية

باأن  العميد حمزة املرم�سي  الديوانية  افاد مدير عام �سرطة حمافظة 
يف  متخ�س�سة  ع�سابة  اعتقال  من  متكنت  الديوانية  حمافظة  �سرطة 
خا�ض  حديث  يف  املرم�سي  وق��ال  املحافظة.  و�سط  اخلطف  عمليات 
ل�)جورنال( اإنه »بعد ورود معلومات ا�ستخباراتية دقيقة على تواجد 
اأمنية على مما  الع�سابة املتخ�س�سة يف عمليات اخلطف �سكلت قوة 

ادى اىل اعتقال الع�سابة«.

بعد زجهم مع البيشمركة

قوات ألمانية تدرب عناصر حزب العمال دون علمها 
وأوساط سياسية وأمنية عراقية تحذر

مؤامرة إلخالء العراق من المسيحيين

مسيحيون: هل أصبحنا من المغضوب عليهم بالعراق

الق��وات االمني��ة تقتل  28 م��ن عناصر داع��ش بينهم 
»الليبي« و »ابو جندل«

عنا�سر حزب العمال الكرد�ستاين يف ميدان تدريبي

االشكال االكبر 
يكمن في 
الخالفات بين الكتل 
السياسية والضعف 
المالي للحكومة



ان��ت��ق��د جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ���ص��اح ال���دي���ن احل��ك��وم��ة 
لإعادة  مالية  تخ�صي�صات  اي  منحها  لعدم  الحتادية 
غمو�س  و�صط  املحافظة،  يف  املحرر  املناطق  اعمار 
ي��ك��ت��ن��ف ع��م��ل��ي��ة ت��ع��وي�����س امل���واط���ن���ن مم���ن دم���رت 
وما�صهدته  الره��اب��ي��ه  العمليات  ب�صبب  ممتلكاتهم 

مناطقهم من عمليات ع�صكرية.
فقد اأكد خالد اخلزرجى نائب رئي�س جمل�س حمافظة 
�صاح الدين ان "�صاح الدين مل تت�صلم اأي مبالغ من 
املحررة  املناطق  اأع��م��ار  لإع���ادة  الحت��ادي��ة  احلكومة 
الذين تقدر ممتلكاتهم املدمرة  او تعوي�س املواطنن 

باملليارات".
وا�صاف اخلزرجى ل�"اجلورنال" ان "حكومة �صاح 
الدين مكبلة حيال معاناة املواطنن ولمتتلك ماميكن 
تقدميه لتعوي�س اأ�صحاب املنازل واملمتلكات املدمرة  
الأم����وال  بتخ�صي�س  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  مطالبا 
ال��ازم��ة وع���دم جت��اه��ل ح��ق��وق اأه���ايل ���ص��اح الدين 
ان  مبينا  كبري"،  دم��ار  اىل  مناطقهم  تعر�صت  الذين 
ووزارة  الحتادية  احلكومة  من  يتطلب  المر  "هذا 
مواطني  مايواجهه  ح�صاباتها  يف  ت�صع  ان  املالية 
يعودوا  مل  النازحن  فاأغلب  ماأ�صاة  من  الدين  �صاح 

اىل ديارهم كونها دمرت ب�صكل كامل".
و�صاق  ق��دم  على  يعمل  املحافظة  "جمل�س  ان  وتابع 
ل  املجل�س  ان  ال  امل��واط��ن��ن  معانات  م��ن  للتخفيف 
ميكنه تقدمي اأي �صيء من دون �صرف التخ�صي�صات 
ق�صاء  قائممقام  الحتادية،  احلكومة  قبل  من  املاليه 
تكريت عمر �صنداح بن جلورنال ان احلكومة املحلية 
معامات  اجن��از  على  ال��ق��ان��ون  وف��ق  تعمل  بتكريت 
اىل  واإر�صالها  التعوي�صات  يخ�س  فيما  املواطنن 
جلنة التعوي�صات بحكومة املحافظة حلن تخ�صي�س 
مل  ال��ع��وائ��ل  بع�س  ان"  مو�صحًا  الازمة"،  املبالغ 

مدمرة  منازلها  ك��ون  تكريت  اىل  ال��ع��ودة  من  تتمكن 
وعدم �صرف التعوي�صات للمواطنن مطالبا احلكومة 
اهايل تكريت"، موؤكدًا  ملعاناة  بال�صتجابة  الحتاديه 
يف ال�صياق ذاته ان "تكريت عادت ومت تاهيل املباين 
بجهود  املدينة  وواجهات  التجارية  واملحال  املدمرة 

قائممقام  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  املواطنن".   م��ن  ذات��ي��ة 
"ال�صلوعية  ان  اجل��ب��وري  ك��رمي  حميد  ال�صلوعية 
�صبعة  ا�صتمرت  مبعركة  ابنائها  بت�صحيات  انت�صرت 

ا�صهر".
وا�صار اىل انه متت "زيارتها من قبل كبار امل�صوؤولن 

اهايل  ووع���دوا  التحرير  ي��وم  يف  العراقية  بالدولة 
عن  لتعوي�صهم  المكانيات  كافة  بتوفري  ال�صلوعية 

ممتلكاتهم املدمرة".
ا�صافة اىل 9  دمرت  املنازل  "الع�صرات من  ان  وتابع 
العدل  ودائرة  القائممقامية  منها  حكومية  موؤ�ص�صات 
الرئي�صي  ال�صحي  وامل��رك��ز  املحلي  املجل�س  وبناية 

واربعة مراكز ل�صرطة ال�صلوعية قد دمرت".
احلكومة  ال��ت��زام  ل��ع��دم  "اأ�صفه  ع��ن  وع��راجل��ب��وري 
بوعودها وعلى راأ�صها رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
عمرانية  بحملة  اهلها  ووع��د  ال�صلوعية  زار  ال��ذي 
تعوي�س  ف��ا  الآن  حل��د  ينفذ  مل  ذل��ك  ان  ال  وا���ص��ع��ة 
لأ�صحاب املنازل املدمرة ول لعوائل ال�صهداء ل�صيما 
 800 واك���ر  ���ص��ه��ي��دًا   120 ق��دم��ت  ال�صلوعية  وان 
ان  موؤكدًا  الرهابية"،  للهجمة  ت�صديها  خال  جريح 

ال�صلوعية". تن�صف  مل  التي  "احلكومة 
يف غ�����ص��ون ذل���ك ق���ال ال�����ص��ح��ف��ي ج��ا���ص��م حم��م��د ان 
الحياء  داخ��ل  �صر�صة  معارك  �صهدت  "ال�صلوعية 
جهة  من  الع�صائر  واأب��ن��اء  الأم��ن  ق��وات  بن  ال�صكنية 
فيها  �صارك  والتي  اأخ��رى  جهة  من  داع�س  وارهابيي 
مما  باملباين  الرهابين  لتح�صن  احلربي  ال��ط��ريان 
ودور  التحتية  بالبنية  كبري  دم���ار  ب��ح��دوث  ت�صبب 

املواطنن".
اىل ذلك دعا اخلبري القت�صادي ح�صن احليدري اىل 
اإعمار  لإع��ادة  الأم��د  طويلة  ا�صرتاتيجية  خطة  و�صع 

املحافظة وتعوي�س املواطنن فيها".
"منزله قد  التكريتي ان  اأمري   من جانبه قال املواطن 
دمر ب�صكل كامل ومل يبَق منه �صوى غرفة واحدة مت 
ترميم هذه الغرفة التي �صت�صم كل العائلة املكونة من 

�صتة اأفراد".
اإع��ادة  من  متكنه  التي  الأم��وال  "لميلك  انه  وا�صاف 
املعنية  واجل��ه��ات  احلكومة  مطالبا  منزله"،  اإع��م��ار 
التي  العوائل  كافة  ومعاناة  معاناته  اىل  "بالنظر 

دمرت منازلها".

محليــــات
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امل��راف��ق  اه��م  م��ن  ال��ع��رب  �صط  كورني�س  يعد 
ال�صياح  يق�صده  الذي  الب�صرة  يف  ال�صياحية 
وال����واف����دون اىل امل��دي��ن��ة ف�����ص��ا ع��ن ت��واف��د 
لق�صاء  ال��ب�����ص��ري��ة  ال��ع��وائ��ل  م��ن  ال��ع�����ص��رات 
ال�صاعر  متثال  وزي��ارة  �صفافه  على  ام�صياتها 
امام  العرب  �صط  ي��زور  من  ليقراأ  �صاكر  ب��در 
والظام..  ب��ادي  يف  اأجمل  )ال�صم�س  ن�صبه 
ف��ه��و يحت�صن  اأج���م���ل  ه��ن��اك  ال���ظ���ام  ح��ت��ى 

العراق(.
يف  يتجول  ك��ان  ال���ذي  ح�صن  فا�صل  وي��ق��ول 
"على  انه  اأ�صرته  برفقة  العرب  كورني�س �صط 
يف  ال�صياحية  الم��اك��ن  ان��ت�����ص��ار  م��ن  ال��رغ��م 
ميزه  له  العرب  �صط  كورني�س  لكن  املحافظة 
ا�صا�صيًا  ج���زءًا  ميثل  فهو  خمتلفة  �صياحية 
متنف�س  ويعتر  وتراثها  الب�صرة  ثقافة  من 
م�صايقات  ع��ن  للرتفيه  الب�صرية  ال��ع��وائ��ل 

احلياة التي نعي�صها". 
وا�صاف ل� )اجلورنال(، "يف كثري من الحيان 
اح�صر مع افراد ا�صرتي لق�صاء بع�س الأوقات 
وم�صاهدة الزوارق وهي تنري �صط العرب كما 
خ��ارج  م��ن  ال��ق��ادم��ن  �صيويف  على  اف���وت  ل 
والقيام  ال��ع��رب  �صط  زي���اة  فر�صة  الب�صرة 

بجولة نهرية". 
العوائل  م��ن  الكثري  "وجود  ان  اىل  م�صريا 
وال�صباب الذي يرتادون الكورني�س يف اأوقات 
البهجة  م��ن  ج��وًا  ي�صيف  الليل  م��ن  متاأخرة 
باأن  انطباعا  ويعطي  للقادمن  والطمئنان 

احلياة عادت من جديد اىل �صط العرب". 
العرب  �صط  "كورني�س  ان  ي��رى  ح�صن  لكن 
حيث  لتطويره  ك��ث��رية  م�صاريع  اىل  يفتقر 
تقت�صر ال�صياحة على �صفة ال�صط الغربية يف 
حن ت�صتغل �صفته ال�صرقية كمزارع وب�صاتن 
وه����ذا ي�����ص��ك��ل ���ص��ي��اع ك��ب��ري ل��ف��ر���س ان�����ص��اء 
وف��ن��ادق  وك��ازي��ن��وه��ات  وم��ط��اع��م  منتجعات 

حال  يف  كبرية  مادية  بفائدة  تعود  ان  ميكن 
قيامها". 

وميتد كورني�س �صط العرب على م�صافة 3كم 
مدينة  ملركز  املواجهة  العرب  �صط  �صفة  على 
ال��داك��ري وحتى  ج��زي��رة  م��ن  ي��ب��داأ  اإذ  الب�صرة 
نهر  العرب  و�صط  الرئا�صية  الق�صور  جممع 
ناجت من التقاء نهري دجلة والفرات يف مدينة 
كم   204 طوله  ويبلغ  الب�صرة   �صمال  القرنة 
ويرتاوح عر�صه ما بن 500م-2كم ، وي�صب 
الفاو  مدينة  ط��رف  عند  العربي  اخلليج  يف 
وترافق �صفتيه من املنبع حتى امل�صب غابات 

كثيفة من النخيل . 
وي����ج����د �����ص����ع����دون ن�������وري ����ص���اح���ب اح���د 
تغريًا  �صهدت  "املدة احلالية  اأن  الكازينوهات 
جذريًا يف حركة ال�صياحة على كورني�س �صط 

ي�صتقبل  اإذ  ال�صابقة  باملرحلة  قيا�صًا  العرب 
الكازينو يوميا ع�صرات العوائل وهذا الزخم 
احلا�صل جعلنا ن�صتمر يف العمل اىل �صاعات 

متاأخرة". 
احل��رك��ة  "هذه  ان  )اجل�����ورن�����ال(،  ل����  وذك����ر 
الكازينوهات  العمل يف  �صت�صاعد من تن�صيط 
من  ال��ع��دي��د  واأن  خا�صة  وامل��ط��اع��م  العائمة 
واملوؤمترات  احلفات  اأو  كالأفراح  املنا�صبات 

بداأت تقام يف هذه املرافق". 
�صط  كورني�س  منطقة  تاأهيل  "باإعادة  وطالب 
منطقة  من  التجاوزات  حولته  اأن  بعد  العرب 

�صياحية اىل منطقة فو�صوية ع�صوائية" . 
ب��ج��اذب��ي��ة  ي��ت��م��ت��ع  ال���ع���رب  "�صط  ان  وراأى 
اأن  �صاأنه  م��ن  اجل��ان��ب  وه��ذا  عالية  �صياحية 
لأ�صتثمار  ج��دي��دة  م��راف��ق  اأن�صاء  يف  ي�صاعد 

ومنتجعات  قرى  كاإقامة  �صياحيًا  العرب  �صط 
للزوارق وبناء  �صياحية على �صفافه ومرا�س 
متنزهات ومدينة األعاب واأعادة اأعمار الفنادق 

ال�صياحية". 
اعتاد  ال��ذي  ك��رمي  نا�صر  احل��اج  وي�صتعر�س 
الليلية  اوق��ات��ه  مت�صية  على  بعيد  زم��ن  منذ 
التاريخ القريب لهذا  على �صفاف �صط العرب 
�صط  كورني�س  "كان  قائا  ال�صياحي  املعلم 
من  احلديثة  الأبنية  اىل  افتقاره  رغم  العرب 
الب�صرة  مدينة  يف  ال�صياحية  املناطق  اأجمل 
التي  ال�صعبية  امل��ق��اه��ي  ه��ن��ال��ك  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
�صيدت على �صفة ال�صط باجتاه الع�صار وهناك 
الأع��را���س  حفات  فيها  تقام  ومطاعم  حم��ال 
من  النا�س  وي��زوره��ا  اخلا�صة  واملنا�صبات 
وت�صري  املجاورة  والدول  املحافظات  خمتلف 

على  احتفالية  ليلية  رح��ات  العرب  �صط  يف 
الأنغام الب�صرية املعروفة". 

على  م��رت  ال��ت��ي  "احلروب  اأن  اىل  وت��ط��رق 
اىل  ادت  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ��ال  ال��ع��راق 
ت��دم��ري اأغ��ل��ب ه��ذه الم��اك��ن وج���رت عمليات 
كورني�س  طبيعة  م��ن  غ��ريت  وا���ص��ع��ة  اأع��م��ار 
�صط العرب، مطالبا اجلهات احلكومية املعنية 
مبا  ال��ع��رب  �صط  كورني�س  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل 
يتائم مع هذا املرفق ال�صياحي واأن تعمل على 
بناء املطاعم والفنادق بطراز حديث وتفتح له 
طرق عدة لت�صهيل املرور اىل �صارع الكورني�س 
وتبادر اجلهات المنية يف املحافظة اىل منع 
ظاهرة تناول اخلمور يف هذا املكان كون ذلك 
يوؤثر على اقبال العوائل لزيارة كورني�س �صط 

العرب" . 

كورنيش شط العرب أهم المرافق السياحية 
أحمــد هـــاتفبانتظار مشاريع لتطويره

فــيتو 

املتداول  هو  ه��ذا   ، ممكنة  اخل��ي��ارات  كل   ، م�صتحيل  ل�صي 
" غري  الركات  من  بالكثري  ولباأ�س   ، الدولية  العاقات  يف 
اأن  ويبدو   ..  " احل��زام  حتت  ال�صرب   " ال��  ..و  املتعمدة" 
مات�صغل  دائما   " الإيرانية   / ال�صعودية   " العاقات  ثنائية 

املحللن واملراقبن ، وت�صعل فتيل الأزمات ، اأو تخمدها .. 
الذين يعتقدون اأن اإيران " دولة مارقة " والذين يرون فيها 
" يتفقون على دور اإيران املحور يف  " اجلمهورية الفا�صلة 
الإقليم ويف ال�صرق الأو�صط عموما" وهكذا احلال بالن�صبة 
للملكة العربية ال�صعودية " .. فا خاف على دورها الأ�صا�صي 
يف " اإ�صعال احلرائق اأو اإخمادها " .. ولعل " غيابها اأوان 
 " اىل  بعمق  يوؤ�صر   .. ذلك  " وماتا  العربي  الربيع  ا�صتعال 

اأهمية هذا الدور " 
اليوم ثمة ت�صريبات تقول بتقارب " �صعودي / اأيراين " على 
" ... وي�صري اخلراء  الأمريكي   / " الرو�صي  التقارب  وقع 
اىل مو�صوعات عدة ك�� " دلئل " لهذا ال�صيناريو .. اأولها " 
الفاعل  " احل�صور  " وثانيها  اللبناين  امل�صهد  يف  الت�صارع 
ال�صورية  الأزم���ة  ب�صاأن  نيويورك  مباحثات  يف  للدولتن 
" ورمبا  اليمني   / اليمني  احلوار  يف  " التقارب  " وثالثها 
 " " رئا�صة لبنان  " ويف  " الرمادي  �صينعك�س هذا الأمر يف 
حيث يجري التداول ب�صاأن ح�صم ق�صية الرئا�صة اللبنانية ، 

وقانون الإنتخابات ... 
لكن   ، جدا  معقدا  الو�صع  يبدو  ف��   ال�صوري  امل�صهد  يف  اأم��ا 
 " وانهيارات   ....  " دم�صق  غوطة   " من  القادمة  املوؤ�صرات 
اأحرار ال�صام " هناك توؤ�صر بعمق حجم عدم الر�صى ال�صوري 
منتجا  ال�صام  " اأحرار  ف�صيل  يعد  " اأذ  التقارب  هذا  " اأزاء 

�صعوديا يف �صوريا " .... 
وال�صوؤال اليوم .. هل ت�صتطيع " طهران والريا�س " اإخماد 
احلرائق التي اأ�صعلها " البوعزيزي " يف اجل�صد العربي"؟ 
وهل يوؤدي هذا التقارب اىل احتواء اأزمة املخاوف ال�صعودية 
لواقع مابعد النووي"؟ .. وهل �صتنتج اليمن �صاما " بخاف 

القراءات الواقعية التي تقول با�صتمرار احلرب"؟
اخلليجون  وال��اع��ب��ون  ق�صوة،  اأك��ر  "الواقع  ال��ع��راق  يف 
�صبط  لي�صتطيع  رمبا  ال�صعودي  املاي�صرتو  اأن  لدرجة  كر 
اإيقاعهم على م�صتوى العتدال" الأمر الذي ي�صع الرهانات 
معادلة  اأن��ت��اج  يف  امل�صرتك  ال�صعودي  الأي���راين  الظل  على 
اأعتدال جديدة " ليتفاءل بها اجلميع، ورمبا ليريدها اأحد" 

لكنها معادلة احتواء احلرائق يف النهاية.

طهران - الرياض.. 
المعادلة المقبلة

البصرة  – عمار الصالح

صالح الدين - وسام الخزرجى

قطط تستقبل الحاالت المرضية في إحدى مستشفيات الديوانية
�صهدت حمافظة الديوانية حالة فريدة من نوعها حيث ا�صتقبلت 
ال�صاعة  املحافظة حالة ولدة  يف  م�صت�صفيات  احدى  قطة يف 
وع��دم  ال����دوام  ع��ن  الطبي  ال��ك��ادر  ع���زوف  بعد  ف��ج��رًا  الثالثة 
انه  املو�صوي،  فار�س  النا�صط  وق��ال  امل�صت�صفى.  يف  تواجده 
تلقى ات�صال من احد ا�صدقائه وهو ناقل زوجته الثالثة فجرًا 
بعد �صعورها يف امل الولدة خلره بعدم التواجد الكادر الطبي 

اليهم  تنظر  وه��ي  ا�صتقبلتهم  قطة  �صوى  امل�صت�صفى  ه��ذا  يف 
والتي ت�صعى اىل تقدمي �صيء اىل هذه املراأة احلامل يف طفلها 
وبن  احلامل.   الأم  اأمل  يف  ت�صعر  ان  �صوى  ت�صتطع  مل  لكنها 
الخفاق  لهذا  الرئي�صي  "ال�صب  ان  ل���)اجل��ورن��ال(،  املو�صوي 
طبيب  هناك  "يكون  ان  على،  موؤكدًا  املقيتة"،  املحا�ص�صة  هو 
اخت�صا�صي خفر ولكن هناك ح�صانة من نوع اآخر هي من جعلت 
ذلك الدكتور الخت�صا�صي يتمادى او يتمرد بعدم تواجده يف 
امل�صت�صفيات".  وحذر مواطنون يف الديوانية من وقوع اخطاء 

قد توؤدي بحياة املر�صى يف م�صت�صفيات الديوانية، داعن اىل 
الديوانية".   حمافظة  عموم  يف  ال�صحي  باجلانب  "الهتمام 
الهتمام  "عدم  ان  ل���)اجل��ورن��ال(،  ق��ال  الهايل  علي  امل��واط��ن 
الداري  الف�صاد  م��ن  ج��زء  املحافظة  يف  ال�صحي  ب��اجل��ان��ب 
من  بنقلهم  الطباء  مع  امل�صوؤولن  عاقات  �صببه  يكون  ال��ذي 
امل�صت�صفيات او الطوارئ اىل املراكز ال�صحية الذي يكون عملها 
ب�صيط جدا على العك�س من امل�صت�صفيات"، حمذرًا من "وقوع 
الديوانية".   م�صت�صفيات  يف  املر�صى  بحياة  تودي  قد  اخطاء 

من جهته اأكد املواطن ح�صن اجلبوري، ان "حالتنا فريدة من 
نوعها ومل ن�صمع منها حتى يف دول العامل نتيجة عدم املتابعة 
وامل�صت�صفيات  املوؤ�ص�صات  عمل  على  املحلية  احلكومة  قبل  من 
ال�صحية يف الديوانية".  من جانبه قال رئي�س جمل�س حمافظة 
الديوانية جبري اجلبوري، ان "القانون اتاح للحكومة املحلية 
الت�صدد على رقابة املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية". وا�صاف ل� 
)اجلورنال( ، ان "من �صمن املوؤ�ص�صات التي تتابعها احلكومة 
املحلية هي املوؤ�ص�صة ال�صحية من خال اللجنة ال�صحية العليا 

وجود  على  اك��دت  فقد  الديوانية،  �صحة  ام��ا  املحافظة".  يف 
الكوادر الطبية وال�صحية يف م�صت�صفيات املحافظة من خال 
مدير  وا���ص��ار  الطبية.  الخت�صا�صات  ملختلف  ج��داول  و�صع 
الديوانية  "�صحة  اأن  احمد اجلبوري،  الديوانية  اعام �صحة 
للم�صت�صفيات  الطبية  الكوادر  وتوفري  تنظيم  يف  خطط  لديها 
"يف  ان��ه   ، )اجل��ورن��ال(  ل�  وا���ص��اف  املحافظة"،  يف  املنت�صرة 
جميع العطل واملنا�صبات ت�صهد املحافظة دوامًا للكوادر الطبية 

وبن�صبة %50".

الديوانية _ ضياء الفراتي 

مجلس محافظة صالح ينتقد الحكومة لعدم صرفها 
مبالغ تعويض المواطنين

بــــــار
أهالي الموصل ينتفضون )بالعبوات( ضد التنظيم آخ..

محامي 56

على  احتال  عراقيًا  حماميًا  اأن  ال�صعودية،  الريا�س  �صحيفة  اأفادت 
عائلة �صعودية يف مقر �صفارتها بعمان، وا�صتلم منها مبلغ »60 الف 
ال�صجون  اأحد  املودع يف  اأبنهم  عن  للدفاع  كعربون  �صعودي«  ريال 
العراقية، على اأمل اأن يتم دفع »100« الف ريال �صعودي بعد الأفراج 
عن ال�صجن اأو حماكمته.. لكن املحامي مل يظهر طيلة �صنة كاملة ومل 
ليفيد مبقتل  اأت�صل جمهول  �صنة  وبعد  الأ�صرة،  اأت�صالت  على  يرد 
املحامي، دون اأية تو�صيحات، الأمر الذي مل جتد له العائلة تف�صريا.
املحامي  يت�صرف  وكيف  املحامن،  يانقابة  ال�صوابط  اأين  ال�صوؤال 
وال�صفارة دون اإذن النقابة، وهل يجوز اأن ترتك الق�صايا والوكالت 
�صائبة هكذا، ليكون النا�س عر�صة لأحتيال حمامي » 56 » .... الأمر 
ي�صر ب�صمعة العراق ووزارة العدل وجمل�س الق�صاء والنقابة اأول.. 

فهل من �صوابط ؟ 

أعمال لذوي االحتياجات الخاصة 

فقط  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  ت�صغيل  اأندنو�صي  م�صتثمر  اختار 
يف مطعمة، الأمر الذي يذكرنا باإعادة قرار ت�صغيل ذوي الحتياجات 
ملدة  التعيينات  اإيقاف  قررت  التي  احلكومية،  الدوائر  يف  اخلا�صة 
ثاث �صنوات، قد ي�صتطيع الأ�صحاء اأيجاد الو�صائل البديلة خالها، 
مثل  حتمل  اخلا�صة  الحتياجات  ذوو  ي�صتطيع  هل  ال�صوؤال  لكن 
هذا الأمر؟، وهل فكرت ال�صلطات العراقية بهوؤلء وفعلت القوانن 
والتق�صف  والرت�صيد،  ال��ق��رارات،  من  ا�صتثناء  احتوائهم  باجتاه 

و�صغط النفقات نحن بجاجة ما�صة اىل اإعادة النظر يف هذا الأمر. 

ماء ملوث وانعدام ثقة 
مع  بالتعاون   ، التخطيط  ل��وزارة  التابعة  الح�صاء  دائ��رة  اعلنت 
معارف  م�صح  نتائج   ، )يون�صيف(  للطفولة  املتحدة  المم  منظمة 
واجلوانب  املياه  ا�صتخدامات  حول  املجتمع  وممار�صات  ومواقف 
العامي  الناطق  الهنداوي  الكرمي  عبد  وقال  العراق.  يف  البيئية 
يف  اليوم  »مت  ان��ه:  الوكالة  ملرا�صل  ت�صريح  يف  التخطيط  ل��وزارة 
حمافظة مي�صان اعان نتائج هذا امل�صح، الذي �صمل جميع حمافظات 
ايلول  من  ع�صر  الثاين  من  للفرتة  ال�صاخنة  املناطق  ماعدا  القطر، 
وحتى الثاين ع�صر من ت�صرين الول، من العام املا�صي ومتت فيه 

مقابلة )5184( اأ�صرة«.



ع����ر �ملبع����وث �خلا�����ص ل�����أمم �ملتح����دة �إىل 
�ليم����ن �لث�ثاء عن �ل�ضعوب����ة يف مفاو�ضات 
�ل�ض�م بني �أطر�ف �لنز�ع، طالبا دعم جمل�ص 
�لأمن �لدويل للتو�ض����ل �إىل "وقف �إط�ق نار 

د�ئم و�ضامل".
وقال ��ض����ماعيل ولد �ض����يخ �أحمد �أمام جمل�ص 
�لأمن �إن �ملفاو�ض����ات �لأخ����رة بني �حلكومة 
�ليمنية و�ملتمردين يف �ضوي�ضر� "ك�ضفت عن 
�نق�ض����امات عميق����ة بني �جلانب����ني على طريق 

�ل�ض�م و�لتو�ضل �إىل �تفاق م�ضتقبلي"، لفتا 
�إىل �أن "�لثقة بني �لطرفني ما ز�لت منعدمة".
و�أ�ض����اف "يج����ب �أن �أع����رف �أن����ه م����رت �أيام 
خ�ض����يت فيه����ا �أل يتمك����ن �لطرفني م����ن �إحر�ز 

تقدم حيال �أي من �لنقاط �لأ�ضا�ضية".
وتابع "جميعنا نعرف �أن �لطريق �إىل �ل�ض�م 
يف �ليم����ن �ض����تكون طويل����ة و�ض����عبة، لكنن����ا 

نعرف �أي�ضا �أن �لف�ضل لي�ص خيار�".
و�أعلن �ض����يخ �أحمد �أمام �ض����فر�ء �لدول �ل�15 
"�أن����ا يف حاج����ة �إىل دع����م م����ن  يف �ملجل�����ص 
�ملجل�����ص ل�ض����مان وقف د�ئم و�ض����امل لإط�ق 
�لن����ار قب����ل �جلول����ة �ملقبل����ة م����ن �ملحادثات". 

و�أ�ض����اف "�أن����ا �أعول على دعمكم يف �لأ�ض����هر 
�ملقبلة".

يف  �ض����رية  جل�ض����ات  يف  مناق�ض����ات  وج����رت 
ممثل����ي  ب����ني  �ملا�ض����ي  �لأ�ض����بوع  �ضوي�ض����ر� 
و�حلوث����ي  دولي����ا  به����ا  �ملع����رف  �حلكوم����ة 
�ملتمردين �ل�ضيعة يف حماولة لنهاء ما يقرب 

من ت�ضعة �أ�ضهر من �حلرب.
وكان �ملبع����وث �لأممي �أعلن �أن طريف �لنز�ع 
يف �ليم����ن �تفق����ا �لح����د يف خت����ام �ض����تة �يام 
من �ملفاو�ض����ات يف �ضوي�ض����ر� على عقد جولة 
�لث����اين/ كان����ون  مباحث����ات جدي����دة يف 14 

يناير.

لك����ن رغ����م ذل����ك، م����ا ز�ل����ت �لهدن����ة تتعر�����ص 
خلروقات عدة.

ع����دة  ميني����ة  مناط����ق  �ض����هدت  و�لث�ث����اء، 
��ض����تباكات ب����ني �حلوثيني وق����و�ت �حلكومة 
�ملدعوم����ة بغ����ار�ت �لتحالف �لعرب����ي بقيادة 

�لريا�ص، بح�ضب م�ضادر ع�ضكرية.
دخل����ت �لهدن����ة حي����ز �لتنفي����ذ يف 15 كان����ون 
�لأول/دي�ض����مر، تز�من����ا مع ب����دء �ملحادثات 
يف �ضوي�ض����ر� �ضعيا للتو�ض����ل �ىل حل للنز�ع 
�لذي �دى �ىل مقتل قر�بة �ض����تة �آلف �ضخ�ص 
وجرح 28 �لفا منذ �آذ�ر/مار�ص، ��ض����افة �ىل 

2،5 مليوين نازح، بح�ضب �لمم �ملتحدة.

الغارات الروسية على أهداف مدنية في سوريا
 قد تصل الى "جرائم حرب" بحسب العفو الدولية

مارتن كوبلر والفرنسيون يعدون لـ"سيناريو تدخل جديد في ليبيا"

�تهم����ت منظم����ة �لعف����و �لدولي����ة يف تقري����ر �لربعاء 
رو�ض����يا بقت����ل "مئ����ات �ملدني����ني" و�لت�ض����بب "بدم����ار 
هائل" يف �ض����وريا جر�ء �لغار�ت �جلوية �لتي ت�ضنها 
عل����ى مناطق �ض����كنية، معت����رة �ن هذه �ل�ض����ربات قد 

ترقى �ىل حد كونها "جر�ئم حرب".
وقال����ت �ملنظم����ة يف تقريرها �ن "�ل�ض����ربات �جلوية 
�لرو�ض����ية �أ�ض����فرت عن مقتل مئات �ملدنيني وت�ض����ببت 
بدمار هائل يف مناطق �ض����كنية، حيث �أ�ض����ابت منازل 
وم�ضجد� و�ضوقا مكتظة بالنا�ص بالإ�ضافة �إىل مر�فق 
طبي����ة، وذلك يف منط هجمات ُيظه����ر �أدلة على وقوع 

�نتهاكات للقانون �لدويل �لإن�ضاين".
وت�ض����ن مو�ض����كو حمل����ة جوي����ة يف �ض����وريا م�ض����اندة 
لق����و�ت �لنظ����ام منذ 30 �يلول/�ض����بتمر، تق����ول �نها 
ت�ض����تهدف تنظي����م �لدول����ة �ل�ض�����مية و"جمموع����ات 
�رهابي����ة" �خ����رى. وتتهمه����ا دول �لغ����رب وف�ض����ائل 
مقاتل����ة با�ض����تهد�ف �ملجموع����ات "�ملعتدل����ة" �كرث من 

تركيزها على �جلهاديني.
و�فادت �ملنظمة �لتي تتخذ من لندن مقر�، بانها وثقت 
"�أدلة ت�ضر �إىل ��ضتخد�م رو�ضيا للذخائر �لعنقودية 
�ملحظ����ورة دولي����ا و�لقنابل غر �ملوجه����ة يف مناطق 

�ضكنية مكتظة".
وتتطرق �ملنظمة يف تقريرها �ىل �ضت هجمات وقعت 
يف حمافظات حم�ص )و�ض����ط( و�إدلب )�ض����مال غرب( 
وحلب )�ضمال( يف �لفرة �ملمتدة بني �أيلول/�ضبتمر 
وت�ض����رين �لثاين/نوفمر، م�ض����رة �ىل �نها ت�ض����ببت 

ب�"مقتل ما ل يقل عن 200 مدين ونحو 12 مقاتً�".
وق����ال فيلي����ب لوث����ر، مدير برنامج �ل�ض����رق �لو�ض����ط 
و�ضمال �فريقيا يف �ملنظمة "يبدو �ن بع�ص �ل�ضربات 
�جلوية �لرو�ض����ية قد ��ضابت مدنيني �و �هد�فا مدنية 
ب�ضكل مبا�ض����ر )...( وحتى مر�فق طبية، ما �أ�ضفر عن 

وقوع قتلى وجرحى يف �ضفوف �ملدنيني".
و��ض����اف "مث����ل ه����ذه �ل�ض����ربات رمبا ت�ض����ل �إىل حد 
جر�ئم �حلرب" م�ض����دد� على �نه "م����ن �ملهم للغاية �ن 
يتم �إجر�ء حتقيقات م�ضتقلة وحمايدة يف �لنتهاكات 

�مل�ضتبه بها".
وبح�ضب �لتقرير، "مل تكن هناك �ي �هد�ف ع�ضكرية 
ربت،  �و مقاتلني يف �ملحيط �ملبا�ضر للمناطق �لتي �ضُ
وه���ذ� ي�ض���ر �إىل �أن �لهجمات رمبا تكون قد �ض���كلت 

�نتهاكا للقانون �لدويل �لإن�ضاين".
ويوث���ق �لتقري���ر يف �ح���دى �لهجمات �ط����ق ث�ثة 
�ضو�ريخ على �ض���وق مزدحم يف و�ضط مدينة �ريحا 

يف حمافظة �إدلب، ما ت�ض���بب مبقتل 49 مدنيا. ونقل 
عن �ض���هود و�ض���فهم "كيف حتول �ض���وق �لأحد �لذي 

يعج باحلركة �إىل م�ضرح ملذبحة يف ثو�ن".
وي�ضر �لتقرير �ىل مقتل "46 مدنيا، بينهم 32 طف� 
و11 �م���ر�أة، مم���ن كانو� يلتم�ض���ون ملج���اأ يف طابق 
�لت�ض���وية ملبنى �ضكني طلبا لل�ض����مة يف 15 ت�ضرين 

�لأول/�كتوبر يف �لغنطو حمافظة حم�ص".
وتنف���ي مو�ض���كو �لتقاري���ر ع���ن مقتل مدني���ني جر�ء 
�ض���رباتها �جلوي���ة �لت���ي تط���ال حمافظات �ض���ورية 
يف  �ل�ض���وري  �جلي����ص  م�ض���اندتها  �ط���ار  يف  ع���دة، 
عمليات���ه �لرية �ض���د �لف�ض���ائل �ملقاتلة و�ل�ض����مية 

و�جلهاديني.
ويف ح�ضيلة جديدة �لث�ثاء، �علن �ملر�ضد �ل�ضوري 
حلقوق �لن�ضان مقتل 2132 �ضخ�ضا، يتوزعون بني 
710 مدنيني و1422 مقات�، جر�ء �لغار�ت �لرو�ضية 
من���ذ بدء مو�ض���كو حملتها يف �ض���وريا قب���ل �كرث من 

�ضهرين.
ونددت منظمة "هيومن ر�يت����ص ووت�ص" �حلقوقية 
�لح���د بال�ض���تخد�م �ملتز�ي���د للقناب���ل �لعنقودية يف 
�ض���وريا يف �لعمليات �لع�ضكرية �لتي تقودها رو�ضيا 
وقو�ت �لنظام �ضد �لف�ضائل �ملقاتلة منذ بدء �لتدخل 

�لرو�ضي.

�أف���ادت �ض���حيفة بيل���د �لأملاني���ة �أن 
�خلارجي���ة  �ل�ض���تخبار�ت  جه���از 
�لأملاين ��ضتاأنف �لتعاون مع جهاز 
�ل�ض���تخبار�ت �ل�ض���وري ويبح���ث 
�إمكاني���ة �إع���ادة فت���ح مكت���ب د�ئم 

يف دم�ض���ق. ياأت���ي ذلك بعد �أن 
ذك���رت نف�ص �ل�ض���حيفة �أن 

هن���اك �ثن���ي ع�ض���ر لجئا 
دخلو� �لأر��ضي �لأملانية 
بجو�ز�ت �ض���فر مت�ضلة 

بتنظيم د�ع�ص 
ل���وؤي  �ل�ض���حفي  ق���ال 

�ملده���ون �إن���ه يعتق���د �أن 
�لتعاون  �ضت�ضتاأنف  �أملانيا 

مع �ل�ض���تخبار�ت �ل�ض���ورية 
�لطائ���ر�ت  حماي���ة  بغر����ص 

يف  �ضت�ض���ارك  �لت���ي  �لأملاني���ة 
�ل�ضربات �جلوية �ضد د�ع�ص، غر 
�ن���ه يعتق���د �أن عمل �ل�ض���تخبار�ت 
�ل�ض���تخبار�ت  م���ع  �لأملاني���ة 
�ل�ضورية غر جمدي، ولن ت�ضتفيد 

منه �أملانيا.
فيم���ا قال �ل�ض���حفي نا�ض���ر جبارة 
�إن���ه ل يعتق���د �أن �لنظام �ل�ض���وري 
ي�ض���تفيد ب�ض���كل كبر م���ن �لتعاون 
و�أن  �أملاني���ا  م���ع  �ل�ض���تخبار�تي 
�أملاني���ا ه���ي �مل�ض���تفيد �لأك���ر م���ن 
ه���ذ� �لتع���اون، خا�ض���ة يف جم���ال 
�لإرهابي���ة.  �لعملي���ات  جتن���ب 
�لتع���اون  �أن  �ل�ض���حفي  ق���ال  كم���ا 
�لأملاين  �ل�ض���وري  �ل�ض���تخبار�تي 
مل ينقط���ع بتات���ا حتى بع���د �ندلع 

�لأزمة �ل�ضورية.
معه���د  يف  �لز�ئ���ر  �لباح���ث  ق���ال 

�ض���وؤون  يف  و�خلب���ر  كارنيغ���ي 
حمم���د  �لإ�ض����مية  �جلماع���ات 
م�ض���باح �إن���ه ل يعتق���د �أن �لتعاون 
�ل�ض���تخبار�تي  �جلهازي���ن  ب���ني 
�ل�ض���وري و�لأملاين ميكن �أن ياأتي 
بنتائج ملمو�ضة يف �لقريب �لعاجل 
ن  ب�ض���اأ

ي  لت�ض���د �
و�إن  �لإرهاب���ي،  د�ع����ص  لتنظي���م 
�حل���ل �ل�ض���تخبار�تي يبقى جمرد 

حل جزئي فقط
جدي���ا  تفك���ر  �وروب���ا  �أن  يذك���ر 
�لإ�ض���تخبار�تية  برب���ط �جهزته���ا  
بالإ�ض���تخبار�ت �ل�ض���ورية، بعد �أن 
مل�ض���ت فرن�ض���ا من جدي���د وفد فني 
ميتلكه���ا  �لت���ي  �ملعلوم���ات  قيم���ة 
�لتنظيم���ات  ع���ن  �ل�ض���وريني 
�لأرهابي���ة يف �ملنطق���ة، ودعا �أكرث 
م���ن خبر فرن�ض���ي و�ضيا�ض���ي �ىل 
تفعي���ل عمل ه���ذه �لأجهزة، غر �أن 
خر�ء �ض���وريون يرون �ن يف هذ� 
�لأمر خ�ضارة كبرة، �إذ� مل ير�فق 
مع تنازلت ك���رى يقدمها �لطرف 

�لأوروبي �ىل �ل�ضوريني.

 
ب���اأن  "لوفيغ���ارو" �لفرن�ض���ية  �أف���ادت �ض���حيفة 
باري�ص ح�ضمت �أمرها وبد�أت يف �لإعد�د لتدخل 
ع�ض���كري جديد هذه �ملرة يف ليبيا للق�ض���اء على 
د�ع����ص �ل���ذي بات ي�ض���كل تهدي���دً� جدي���ًا للقارة 
�لعجوز، بعد �أن �ض���يطرت د�ع����ص على �أكرث من 
مدين���ة يف ليبيا ومتركزت يف �ض���رت، قريبا من 
�لبح���ر ومتكن���ت م���ن �لعديد م���ن حق���ول �لنفط 

�لليبيه.
وقالت �ل�ضحيفة �إن فرن�ضا "�نتهت �إىل �لقتناع 
باأن���ه ل مفر من �لتدخل ل�ض���رب �ض���رطان د�ع�ص 
و�أور�مه �لتي بد�أت بالنت�ض���ار يف ليبيا، وهذه 
�لقناع���ة �أ�ض���بحت �أكرث م���ن ر��ض���خة يف �أذهان 
�ملخططني �لع�ضكريني �لفرن�ضيني، على �أن يكون 

�لتدخل يف ظرف ل يتجاوز 6 �أ�ضهر".

ت�ض���ريبات  ع���دة  �إىل  �ل�ض���حيفة  و��ض���تندت 
وموؤ�ض���ر�ت م���ن جانب قيادة �لأركان �لفرن�ض���ية 
ح���ول �لإع���د�د لتدخل ع�ض���كري قري���ب يف ليبيا 
�عتمدته���ا  �لت���ي  �ملوؤ�ض���ر�ت  ه���ذه  ب���ني  وم���ن 
�ل�ض���حيفة تز�ي���د ع���دد �لطلع���ات �جلوي���ة فوق 
�ض���ماء ليبي���ا، كما �أن غاي���ة هذه �لطلعات �أي�ض���ا 
�لتاأك���د من تعاظم خطر تنظي���م د�ع�ص يف ليبيا، 
وتز�يد �ملو�قع �خلا�ضعة ل�ضيطرته فيها، خا�ضة 
قرب �ملو�قع �لنفطية، و�حلدودية �لتي ت�ضمح له 

بتعزيز مو�رده �ملالية.
وبينت �ل�ض���حيفة �أن �لتقاري���ر �لكثرة �لو�ردة 
من ليبيا، تدعو �خلر�ء �لع�ض���كريني �لفرن�ضيني 
لعملي���ة  �لإع���د�د  قدم���ا يف خط���ط  �مل�ض���ي  �إىل 
ع�ض���كرية و��ضعة يف ليبيا، ب�ض���بب متدد د�ع�ص 
على �حل���دود �جلنوبي���ة لأوروب���ا، وتز�يد عدد 
�لإرهابيني �لقادمني من دول �ملنطقة ولكن �أي�ضا 
من �لعر�ق و�ضوريا ومن �ليمن و�ل�ضود�ن، �إىل 

جانب �ل�ض���طر�بات و�لتهديد�ت �لتي ي�ض���كلها 
طو�رق جنوب ليبيا و�ضمال مايل و�لنيجر.

�لفرن�ض���ي   �لدع���م  �أن  �إىل  �ل�ض���حيفة  ونوه���ت 
مارت���ن  ليبي���ا  �إىل  �جلدي���د  �لأمم���ي  للمبع���وث 
كوبل���ر، د�فع���ه �حلر����ص عل���ى �إعد�د �ض���يناريو 
بدي���ل ي�ض���بق �لتدخل، ويتمث���ل يف �لتفاق على 
حكومة وحدة وطني���ة، توكل �إليها مهمة �حلرب 
عل���ى د�ع�ص، معتم���دة يف ذلك على حتالف دويل 
م�ض���تعد ملدها بالقو�ت و�ل�ض�ح، ويف حال ف�ضل 
هذ� �ل�ض���يناريو، فاإن ذلك لن يكون ذريعة لإثناء 
باري����ص ع���ن "�إجناز �ملهم���ة" وت�ض���كيل حتالف 

ع�ضكري تتوىل قيادته للتدخل يف ليبيا. 
ي�ضار �إىل �أن وزير �لدفاع �لفرن�ضي جان �إيف يل 
دري���ان �أعلن يف وقت �ض���ابق �أن تنظيم "د�ع�ص" 
با�ض���ر بتو�ض���يع رقع���ة �ض���يطرته يف ليبي���ا بعد 

�ضوريا و�لعر�ق.
كم���ا �أن رئي�ص �لوزر�ء �لفرن�ض���ي مانويل فال�ص 

�ض���رح لل�ض���حفيني باأن �لدول، �لتي ي�ض���تهدفها 
د�ع�ص رمبا ت�ض���طر ل�إ�ض���ر�ع ب�ض���حق �لتنظيم 

يف ليبيا.
وقال فال�ص: "نحن نعي�ص مع �لتهديد �لإرهابي. 
لدينا عدو م�ضرك هو د�ع�ص، وينبغي �أن نهزمه 
وندم���ره يف �لع���ر�ق و�ض���وريا ورمب���ا غ���د� يف 

ليبيا".
وتتخ���وف باري�ص من �أن �نعد�م �ل�ض���تقر�ر يف 
ه���ذ� �لبل���د ي�ض���اهم يف تعزيز �لتط���رف، يف ظل 
تنامي عدد م�ض���لحي �لتنظيم �لإرهابي يف ليبيا 

�إىل �ألفني �أو ث�ثة �آلف.

وكان �ض���رب �ملقات����ت �لفرن�ض���ية �ملتمركز على 
�ضطح �حلاملة "�ض���ارل ديغول" قد �أجرى يومي 
20 و21 نوفمر/ت�ض���رين �لث���اين �ملا�ض���ي قبل 
حتليق���ني  �ل�ض���ورية  �ل�ض���وحل  �إىل  و�ض���ولها 

��ضتط�عيني على �لأقل فوق �لأر��ضي �لليبية.

ألمانيا تفتح آفاق التعاون 
اإلستخباراتي مع سوريا

العراق والعالم
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 ليبيا �ضاحة جديدة لختبار ��ضلحة �لدول

�ضر�ع جديد يف �مين

�أقرت �ل�ضحافة �لإ�ضر�ئيلية يف معر�ص تعليقها 
عل����ى تهديد�ت ح�ض����ن ن�ض����ر �لل����ه �لأم����ني �لعام 
حل����زب �لل����ه يف �أعق����اب مقت����ل �ض����مر �لقنط����ار 
ب����اأن رد ح����زب �لله ق����ادم لحمال����ة و�أنه م�ض����األة 
وق����ت، وذكرت ه����ذه �ل�ض����حف بوعد ن�ض����ر �لله 
عن����د ��ض����تهد�ف مغني����ة يف �لقنيط����ره و�أك����دت 
على وجوب �ل�ض����تعد�د لتقبل �ل����رد وفق قو�عد 
�ل�ض����تباك �جلديدة �لت����ي �أعلنها ن�ض����ر �لله بعد 

عملية �لقنيطره..
وكان ن�ض���ر �لله قد قال يف كلمة له م�ض���اء �لثنني 
21 دي�ض���مر/كانون �لأول �إن ح���زب �لله �ض���رد 
على �غتيال �لقنطار يف �ملكان و�لزمان �ملنا�ضبني 

وبالطريقة �لتي ير�ها منا�ضبة.
وتابع �أنه ل �ض���ك �أن �إ�ضر�ئيل نفذت عملية �غتيال 
�ض���مر �لقنط���ار، عر ��ض���تهد�ف �ملبنى �ل�ض���كني 

�لذي كان موجود� فيه عر �ضو�ريخ دقيقة.
 "Yetnews" ويف ه���ذ� �ل�ض���ياق كت���ب موق���ع
"يديع���وت  ل�ض���حيفة  �لتاب���ع  �لإلك���روين 
�أحرون���وت" تعليقا على ت�ض���ريحات ن�ض���ر �لله: 
"�إذ� لع���ب حزب �لل���ه وفق �لقو�عد �ملعتمدة منذ 
�ل�ض���نتني �ملا�ض���يتني، ف���اإن �لنتق���ام ملقتل �ض���مر 
�لقنطار وفرحان �ل�ض���ع�ن لي�ص �إل م�ضاألة وقت، 

و�ضيتمثل على �لأرجح يف عملية برية".
و�أع���اد �ملوق���ع �إىل �لأذه���ان �أن ن�ض���ر �لل���ه �أم���ر 
بتقلي�ص عمليات حزب �لله �ض���د �إ�ض���ر�ئيل خ�ل 
�ل�ض���نو�ت �ملا�ض���ية، لتكون �لعملي���ات �لنتقامية 

رد� على �لهجمات �لإ�ضر�ئيلية، دقيقة للغاية.
و�أ�ض���ار �ملوق���ع �إىل �أن �لعملية �لأخ���رة و�لأكرث 
دموية م���ن هذ� �لقبيل ح�ض���لت منذ ع���ام تقريبا، 
عندم���ا ��ض���تهدف كمني حلزب �لله ل���و�ء غيفعاتي 
قرب قرية �لغجر، وذلك �نتقاما لغارة �إ�ض���ر�ئيلية 
على �لقنط���رة �أ�ض���فرت يف يناير/كانون �لثاين 
�ملا�ض���ي عن مقت���ل جهاد مغني���ة وقياديني �آخرين 
يف ح���زب �لل���ه. ونق���ل �ملوق���ع ع���ن �ض���ابط يف 
�جلي����ص �لإ�ض���ر�ئيلي �أن �لو�ض���ع عل���ى �حل���دود 
�لإ�ض���ر�ئيلية �للبناني���ة تغ���ر جذريا خ����ل �لعام 
�ملا�ضي. و�أردف �ل�ضابط قائ�: �أن "حزب �لله مل 

يعد نف�ض���ه منظمة �إرهابية، بل جي�ض���ًا قادرً� على 
خو�ص معركة �ضر�ضة".

ولف���ت �ملوق���ع �إىل �أن خ�ض���ائر ح���زب �لل���ه خ�ل 
م�ض���اركته يف �حل���رب �ل�ض���ورية، بلغ���ت قر�ب���ة 
1300 قتيل، لكنه يف �لوقت نف�ض���ه �كت�ضب �لثقة 
ورفع قدر�ته على �إد�رة وحد�ته �إىل م�ضتوى غر 

م�ضبوق.
وتاب���ع �ملوق���ع �أن���ه عل���ى �لرغ���م م���ن �أن �جلي�ص 
�لإ�ض���ر�ئيلي بع���د �لهج���وم �ملذك���ور عل���ى ل���و�ء 
غيفعات���ي، �تخ���ذ ع���دد� م���ن �لإج���ر�ء�ت لتعزي���ز 
�حل���دود، �إل �أن���ه م���ا ز�ل عاج���ز� ع���ن جعلها غر 
قابل���ة ل�خ���ر�ق. و�أ�ض���ار �أي�ض���ا �إىل �لتغ���ر�ت 
�لدميوغر�في���ة يف �جلان���ب �للبناين من �حلدود، 
م�ض���رً� �إىل �أن قر�ب���ة 12 �أل���ف مو�طن �ض���وري، 
معظمه���م علوي���ون من دم�ض���ق ودرعا، ي�ض���كنون 
يف خميم���ات تبعد كيلومر�ت ع���دة عن �حلدود. 
و�أ�ض���اف �ملوقع �أن �جلي�ص �لإ�ض���ر�ئيلي يخ�ض���ى 
من �أن ي�ض���تغل حزب �لله هوؤلء �ل�ض���وريني وتلك 
�ملخيم���ات للتخطي���ط ولتدب���ر هجم���ات جدي���دة 
�ضد �إ�ض���ر�ئيل. بدورها لفتت �ضحيفة "هاآرت�ص" 
�لنتب���اه �إىل مقال ن�ض���ره موؤخرً� ب�ض���ام �لقنطار 
�ض���قيق �ض���مر يف �ض���حيفة "�لأخب���ار" �للبنانية 
حتت ت�ض���مية "عاد �إىل فل�ضطني"، حيث ك�ضف �أن 
�ضقيقه بعد �لإفر�ج عنه من �ل�ضجون �لإ�ضر�ئيلية 
جبه���ة  "تاأ�ض���ي�ص  يف  �نخ���رط   ،2008 ع���ام  يف 
مقاومة يف �جلولن �ل�ض���وري �ملحتل". ويف هذ� 
�ل�ضياق ذكرت �ض���حيفة "جروز�ليم بو�ضت" �أن 
�ض���مر �لقنط���ار وفرح���ان �ل�ض���ع�ن جنحا خ�ل 
�ل�ض���نتني �ملا�ض���يتني يف ت�ض���كيل جماع���ة �أطل���ق 
عليها "�ملقاومة �لوطنية �ل�ضورية يف �جلولن"، 
متحالفة مع حزب �لله  وفيلق �لقد�ص، وعم� على 
جتني���د متعاطف���ني جدد له���ا يف �ض���فوف �لدروز 
يف �جلولن و�لفل�ض���طينيني �ملقيمني يف �ض���وريا 

و�ل�ضوريني �ملو�لني للحكومة �ل�ضورية. 
وذك���رت �ل�ض���حيفة �أن عملي���ة �غتي���ال �لقنط���ار 
�لتي و�ض���فتها باأنه���ا "�إجناز ��ض���تخبار�تي كبر 
لإ�ض���ر�ئيل" جاءت لي�ص ب�ضبب �لهجمات �لدموية 
�لت���ي �رتكبه���ا يف �ملا�ض���ي، بل ب�ض���بب تخطيطه 
لهجم����ات جدي����دة �نط�ق����ا من �جلزء �ل�ض����وري 

خلط �لف�ضل يف �جلولن.

إسرائيل تترقب رد نصر الله 
وفق قواعد االشتباك الجديدة

متابعة: الجورنال 

�ضوريا حترق!!



       الجزء االخير

ت��وؤك��د �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ص��ادر �مل��وث��ق��ة، على �أن 
�جلحي�ش  قبيلة  م��ن  ه��ي  �ل�����ص��و�ع��د،  ع�صائر 
يف  منت�صرة  فرق  �أرب��ع  من  وتتاألف  �لزبيدية، 
و�لكحالء  �حللفاية  ناحية  و�أر����ص��ي  �مل�صرح 
بيت  هي  �لأرب���ع،  و�ل��ف��رق  دجلة،  نهر  وغربي 
و�ل�صو�عد  �ل�صيد  عبد  وبيت  و�لكورجة  ز�مل 
�لتي  �زي��رج،  �آل  �لتي جتاور ع�صرية  �لبرت�ن، 
�ل�صو�عد  ج��د  و�ن  م��ي�����ص��ان،  حم��اف��ظ��ة  تقطن 
�لأعلى هو )�صعد( ، كما توؤكد هذه �مل�صادر على 
�لأعلى  �جلد  وهو  ل�صعيد،  �صقيق  هو  �صعد  �أن 
�أن  يعني  وه���ذ�  �ل��زب��ي��دي��ة،  �ل�صعيد  لع�صرية 
�ل�صو�عد هم من �جلحي�ش �لزبيدية فعال، �إذ مل 

يكن �أي غبار على هذه �ملعلومات �ملوثقة. 
وهناك من يقول �أن ن�صب �ل�صو�عد �إىل �لقبائل 
عدنان،  بن  معد  بن  نز�ر  �صاللة  من  �لعدنانية، 
�لأمري  بن  �صاعدة  �إىل  ن�صبة  بال�صو�عد  �صمو� 
خم��زوم،  �لأم���ري  �صاللة  م��ن  ه��و  �ل���ذي  �صقر، 
�لعبا�صية  �جل��ي��و���ش  ع��ل��ى  �أم�����ريً�  ع��ن  �ل���ذي 
لدين  �لنا�صر  )649ه���(، يف عهد �خلليفة  �صنة 
مقاطعة  يف  ت�صكن  �لع�صائر  هذه  وكانت  �لله، 
ق��ل��ع��ة ���ص��ال��ح جنوب  �مل��م��ت��دة يف  )�ل��ت��ي��م��ار( 
�جل��ز�ئ��ر  وب�صمنها  �لب�صرة  حتى  �ل��ع��م��ارة، 
قتال  ميد�ن  �ملنطقة  ه��ذه  وكانت  عنرت،  ونهر 
�لأم��ر  و�ل��ف��ار���ص��ي��ة،  �لعثمانية  �ل��دول��ت��ن  ب��ن 
وتوزعت  عنها،  �ل��ن��زوح  �إىل  ��صطرهم  �ل��ذي 
�أر��صي  �صكنو�  ز�مل  وبيت  فالكورجة  فرقهم، 
ذري��ة  وه��م  )عبد�ل�صيد،  بيت  �أم���ا  �حل��ل��ف��اي��ة، 
وو�دي  دي���ايل  �أر����ص��ي  �صكنو�  فقد   ، رط���ان( 
�لنفط ومنديل وعن �حل�صان، وهم �آل �صاعدة 

ذرية �صاعدة بن �صعد.
�ل�صو�عد،  ع�صائر  �أك���ر  ه��ي  �ل��ع�����ص��رية،  ه��ذه 
)عبد�ل�صيد  �لأقدم  جدها  عن  ت�صميتها  و�أخذت 
نخوتها  حممد(،  بن  رط��ان  بن  عبد�لعزيز  بن 
دنيا(.  )خ��وة  و�خلا�صة  �صايلة(،  )�أخ��وة  هي 
توزعت م�صاكنهم يف )مي�صان – ناحية �مل�صرح 

– وبغد�د(. جريد  – مقاطعة 

�لنخوة
ل��ك��ِل ع�����ص��رية م���ن ع�����ص��ائ��ر �ل���ع���رب )ن���خ���وة(، 
و�ل��ن��خ��وة ه���ي �لإ���ص��ت��غ��اث��ة وط��ل��ب �ل��ن��ج��دة 
�لع�صيبة  �ل��ظ��روف  يف  و�مل�صاعدة  و�ل��ع��ون، 
�ملختلفة، وهي ككلمة �ل�صِرّ �لتي يتجمع عندها 
للتفاخر  وُت�صتخدم  ُتقال  كذلك  �لع�صرية،  �أبناء 
و�ملُباهاة بطيب �ملنبت و�لأ�صل �لن�صبي، ويف 
من  ُت��ردد  كلمات  ع��دة  هنالك  �ل�صو�عد  ع�صرية 
كلمة  مبثابة  وُتعتر  �لقبيلة،  ه��ذِه  �أبناء  قبل 
)غنمة(  و  )ب�صخة(  و�أب��رزه��ا  عندهم  �لنخوة 
ُينتخى  �للتن  �لنخوتن  هاتن  م�صدر  و�إليَك 

بهما يف كافة �ملنا�صبات.
-ب�صخة: قيل �إَنّ مزبان وفنجان ولدي ز�مل بن 
جنزيل َمّر� ذ�ت يوٍم باإمر�أة مقطوعة عن �أهلها 
متزوجة  �لإم��ر�أة  هذِه  وكانت  )ب�صخة(  �إ�صمها 
وكانت  منها  وي�صخر  ي�صطهدها  كان  رُجٍل  من 
تعي�ش ذليلة و�صط �أهل زوجها و�أقاربِه، وبينما 
هي جال�صة تبكي وتنحب وتندب حظها �لعاثر 
�إقرتب منها �لرجالن و�إ�صتعلما منها �خلر وعن 
�صبب حزنها، فاأخرتهما بحالها، فحزنا، وتاأثر� 
ويلطفون  يو��صونها  و�أخ��ذ�  لها  �صديدً�  تاأثرً� 
��ُت��ه��ا �لأُخ����ت،  ع��ل��ي��ه��ا، وق���ال���و� ل��ه��ا �إب�����ص��ري �أَيّ
و�إرجعي �إىل د�ر زوجك، و�أ�صيعي خرً� و�صط 
و�إَنّهم  �إخو�نِك  بطلِب  �أر�صلِت  قد  باأنِك  �لقرية 
ب�صخة  عادت  قريب.  وقٍت  يف  ي��زوروِك  �صوف 
ها �أر�صلت يف  �إىل زوجها وقالت لكِل من ر�آها باأَنّ
ا قريب.  طلِب �إخوتها و�إَنّهم �صوف يزوروها عَمّ
�أبيهم  �إىل  وفنجان  مزبان  عاَد  �لأثناء  هذِه  يف 
ز�مل فاأخروه بق�صة �ملر�أة �مل�صكينة �ملظلومة 
ها �إ�صتجارت بهم، وكيف هم  و�ملُهانة، وكيف �إَنّ
�أوعدوها على ن�صرتها، ففرح �لأب فرحًا عظيمًا 
و�ألزمهما  عليهما  و�أثنى  ولديِه  عمَل  و�رت�صى 
من  �لأم��ر  كلفهما  مهما  لها  بوعدهما  بالإيفاء 
�أختهم  �ملر�أة  �أن تكون هذِه  ثمٍن، وطلب منهما 
�أُخت �جلميع ويت�صمون بها وتت�صمى بهم،  بل 
ويجب �أن يتناخى �لكل من �أجِل ن�صرتها، �إمتثل 
�لرجال لأمِر �أبيهم وبعد م�صي فرتة ق�صرية �صَدّ 
�لرحال جمٌع من �لرجال و�جتهو� �صوب �ملر�أة 
�ملظلومة �ملُ�صتجرية، وملَّا و�صلو� �لقرية �أخذو� 
يف  �لقرية  �أهل  وكان  ب�صخة،  د�ر  عن  ي�صاألون 
ذهوٍل و��صتغر�ب وت�صاءلو� عن مدى عالقتهم 
�أن  �إل  منهم  ك��ان  فما  �ملقطوعة،  �مل���ر�أة  ب��ه��ذِه 

من  كل  ذهَل  �أُختهم،  ها  باأَنّ �لقرية  �أهل  �أخ��رو� 
�لفر�صان،  �ل��رج��ال  ر�أى  م��ن  وك��ل  ب��الأم��ر  علَم 
وبعد �أن �أقاَم �لرجال وقتًا بن �أُختهم وعائلتها، 
�أخ���وٌة  لب�صخة  ب����اأَنّ  �جلميع  ع��رف  �أن  وب��ع��د 
ومعروفة  قوية  وع�����ص��ريٌة  و�صجعان  فر�صان 
ُمذكرينها  و�لعودة  بال�صفر  �أُختهم  �إ�صتاأّذنو� 
باأن تر�صل يف طلبهم يف حالة تعر�صها �إىل �أي 
�لوقت  ذلك  ومنذ  �إعتد�ء،  �أي  �أو  ّذٍل  �أو  �إهانٍة 
ب�صخة(،  )ب��اإخ��وة  ُيلقَبون  �ل�صو�عد  �أ�صبح 
�ء  �ء و�ل�صَرّ و�أ�صبحت ب�صخة نخوتهم يف �ل�صَرّ

ويتفاخرون بها يف كِلّ منا�صبة.
-غ��ن��م��ة: وه����ي ن��خ��وة ع�����ص��رية �ل�����ص��و�ع��د/ 
بن  �صهيب  بنت  هَي  غنمة  �إَنّ  وقيَل  �لكورجة، 

�صلمان بن غامن بن حميد�ن.
ها غنمة بنت ح�صن  �إَنّ وهناك ر�أي ثاين يقول 
�لكورجة نخوًة  �تخذتها ع�صرية  ان وقد  �حل�َصّ
�ل�صرف  بيوت  من  هي  بامر�أة  لعتز�زهم  لهم 

و�لعزِة و�لإباِء.
�إَنّ �صبب ت�صمية غنمة  وهناك ر�أي ثالث يقول 
�لتي  �ل��وح��ي��دة  ح��م��ي��د�ن  بنت  �أَنّ  �إىل  ي��رج��ع 
فقد  )جليد�ن(،  �أخيها  �أجل  من  بنف�صها  �صحت 
�أختُه زوجًة  �أحٍد ُيعطي  باأِيّ  ��صرتطت �لزو�ج 

ع�صرية  �أف����ر�د  �أح���د  قبل  �أن  وب��ع��د  جل��ل��ي��د�ن، 
تزوجت  جليد�ن  �إىل  �أختِه  بتزويج  �للعاو�صة 
ُيلقبون  غنمة بهذ� �ل�صخ�ش. ومنذ ذلك �لوقت 

�لكورجة باأخوة غنمة.
عبد  بيت  لع�صرية  �لعامة  �لنخوة  هي  و)دنيا( 

�ل�صيد بن عزيز بن رطان.

�إح��دى  �ل�صامي  �آل  ن��خ��وة  فهي  )�صلفة(  �أم���ا 
تفرعات بيت عبد �ل�صيد بن عزيز بن رطان.

�لر�ية )�لبريق(
كانت وما تز�ل �لر�ية )�لبريق( رمزً� لل�صعوب 
و�ل�����دول و�جل��ي��و���ش و�ل��ق��ب��ائ��ل وه���ي حمط 
للكر�مة  رم���ٌز  ف��ه��ي  و�إح���رت�م���ه���م،  �إع��ت��ز�زه��م 

و�ل���ع���زة و�ل���ق���وة وحت��ت��ه��ا ت��ت��ح��د �جل��ي��و���ش 
عز�ئمهم  وت�صتد  ي�صريون  وخلفها  و�ملقاتلن 
على  حري�صن  فكانو�  معنوياتهم،  وترتفع 
يحر�صون  فهم  ُمهابة،  عالية  ر�ياتهم  تكون  �أن 
�أ�صد �حلر�ش على �أن ل ت�صقط �لر�ية )�لبريغ( 
من �أيدي �لرجال �أو �أن ت�صيبها مهانًة، لذ� فهم 
ي�صلمونها �إىل رجاٍل وفر�صان ُعِرفو� بال�صجاعة 
و�لإقد�م و�ل�صالبة ِحر�صًا عليها من �أن يلحقها 

ما ُي�صيء من �صيٍء ُمعيب.
�إعتز�ز  ��ا  �أَيّ بالر�ية  �ل�صو�عد  قبيلة  ت  و�عتَزّ
�ملعروفن  من  )�لبريغجي(  حاملها  جعلت  مما 
بن�صبهم و�ل�صجعان و�ل�صلبن، ويتو�رث حمل 

�لر�ية من �لأب �إىل �لإبن ومن �لأخ �إىل �لأخ.
تت�صف ر�ية �ل�صو�عد )�لبريغ( باللون �لأحمر 
�لأبي�ش  باللون  �ل�صو�عد  كلمة  عليها  مكتوب 
�لأبي�ش  �لأل��و�ن  ظهرت  �لأخ��رية  �لفرتة  ويف 

و�لأ�صفر يف بع�ش ع�صائر �ل�صو�عد.
جميع  �ل�����ص��و�ع��د  ر�ي���ة  ح��ول  ويتحد  ويلتف 
�لر�ية  وحُتمل  �ل�صو�عد،  قبيلة  و�أفخاذ  بيوت 
�ملنا�صبات  ويف  و)�ل��ع��ر����ص��ة(  �ل��ق��ت��ال  �أث��ن��اء 
�ملُلهبة  �لأه��ازي��ج  وتر�فقها  و�ملفرحة  �ملُحِزنة 

ِركة للم�صاعر. للحما�ش و�ملَُحّ

�لت�صدير"..  وي�صقط  �لإ�صتري�د  "يعي�ش  �ملهم 
ولبد للجميع �أن يتقبل نتائج �لعوملة، و�لتمدن، 
"�لتجارة �لعاملية".. و�لعامل  وي�صارك مبهرجان 
و�صح  �لقت�صاد،  �صائقة  رغم  �لطماطة..  متعدد 
�ل�صتري�د  يظل  �مل���و�رد..  و�نح�صار  �مليز�نية 
طه"..  "�لدكتور  يقول  هكذ�  �لأب���و�ب..  م�صرع 
�لتعاطي  يف  �لفو�صى  ه��ذه  "مثل  �أن  وي��وؤك��د 
بالفعل  �أن��ت��ج��ت  تنتج وه��ي  ق��د  �ل���ص��ت��ري�د  م��ع 
ت�صخمًا يف �لبطالة، وكرثة �لتعويل على �صوق 
�ل��وظ��ائ��ف، و�أزم����ة يف �ل���رو�ت���ب، وع��ج��وز�ت 
�ملفرط  �لتعويل  مع  �صيما  �مليز�نيات،  كرى يف 
�ل�صكون  �ىل  �لبلد  يجر  ب��د�أ  �ل��ذي  �لنفط  على 
"هذ�  طه" �أن  "�لدكتور  وي�صيف  �لإنتاجي" .. 
و�أزم��ة  �صاغرة،  زر�ع��ي��ة  م�صاحات  �أن��ت��ج  �لأم���ر 
لل�صناعة  ت��ام  وتغييب  �مل�صانع،  مع  بالتعاطي 
�لعاملة  و�لأي����دي  �ل�����ص��ن��اع،  وه��ج��رة  �ملحلية، 
لل�صناعة  �لتحتية  للبنية  وت��ه��دمي  �مل���اه���رة، 
عجز  تنامي  �ىل  �صيوؤدي  هذ�  "كل  �لعر�قية" .. 
�أو  عاطال،  �أو  وينتج جمتمعا موظفا،  �مليز�نية، 
مهاجرً�" .. وهذ� مايح�صل �ليوم .. من �حلدود 
�لعر�قية ل�صوريا، �أو �لأردن �أو �إير�ن �أو تركيا، 
�ملت�صحرة  �مل�صاحات  تلك  ترى  �أن  باإ�صتطاعتك 
��صتثمار،  وبال  خ�صرة،  بال  و�ملمتدة  �ل�صا�صعة 
يحدث  مل��اذ�  للت�صاوؤل  يدفعك  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و 

كل هذ�؟.. ملاذ� مل نفكر باإحياء �لهوية �لزر�عية 
من  و�ل��ع��دي��د  ن��ه��ري��ن،  يتلك  �أن���ه  �صيما  للبلد، 

�لبحري�ت ووفرة يف �ملياه �جلوفية...؟ 
�أطرح �ل�صوؤ�ل على �لدكتور "نافع �ل�صكرجي"... 
�صفاف  �أن  فرن�صي  خبري  يل  ق��ال  "مرة  ي��ق��ول 
ل�صد  كافين  لوحدهما  و�ل��ف��ر�ت  دج��ل��ة  ن��ه��ري 
حاجة �لبلد من �ملنتجات �لزر�عية، �إذ� ما �أح�صن 
حاولنا  �ل��ذي  �لأم���ر  وه��و  ��صتثمارها،  �ل��ع��ر�ق 
�لو�صول  دون  �آن���ذ�ك  �ل��ق��ر�ر  جهات  مع  تفعيله 
�ىل �أفق ما، ثم حدث بعد �لحتالل ومن ثم قيام 
�حلكومة �لعر�قية �جلديد بعد 2003 �أن �أحييت 
لدفوعات  كبري  �إط��الق  وهي  �لزر�عية،  �ملبادرة 
�لإع��ان��ة للفالحن م��ن �أج��ل �إح��ي��اء �ل��زر�ع��ة يف 
�لدو�ئر  تعاطي  وفو�صوية  �لف�صاد  لكن  �لعر�ق، 
�مل��ب��ادرة،  ه��ذه  قتل  �ىل  �أدى  وف�صادها  �ملعنية، 
��صتلمو�  �لذين  �مل��ز�رع��ن  من  �لكثري  �أن  �صيما 
مبالغ كبرية من �أجل تنمية �أر��صيهم هربو� بعد 
دخول د�ع�ش �ىل حمافظاته ، وهذ� �لأمر يخ�ش 
�لغربية، كاملو�صل وتكريت و�لأنبار  �ملحافظات 
و�جل��ن��وب  �ل��و���ص��ط  يخ�ش  فيما  �أم���ا  ودي����اىل، 
�لعر�قي، فالأمر مايز�ل غريبا، �إذ مل ن�صهد تنمية 
زيادة  ن�صهد  ، ومل  �لزر�عي  �ملنتوج  حقيقية يف 
يف �لوفرة ، بل �أن �ملوؤ�صر�ت �حلقيقية مل تتغري 
حتى �لآن " .. "�أبو �أ�صعد �ملاجدي" يقول "هذ� 
من  �مل�صتورد  وف��رة  �أن  ويعتقد..  �صحيح،  غري 
يرت�جع  �ل��ف��الح  جعلت  �ل��زر�ع��ي��ة،  �ملنتوجات 
�أخ��رى،  جم��الت  يف  �لأم���و�ل  ��صتثمار  باجتاه 

بعدما جرب �أن يزرع لأكرث من مرة و�نتهى �لأمر 
�ىل �خل�صارة، �أو عدم �لربح يف �أف�صل �لأحو�ل" 
�ىل  رخي�ش  منتوج  �لأجنبي  �لزر�عي  �ملنتوج 
مانتحمله  �لفالح يف  �خلارج  ما وليتحمل  حد 
و�لتقاوي،  �صوق �حلبوب  �صيما يف جمال  هنا، 
�لذي  و�لنايلون،  و�حلديد  و�لنقل،  و�لأ�صمدة، 
�ل�صحر�وية،  �لأر��صي  يف  �ملز�رعون  يحتاجه 
عملية  يف  �حل��ل��ق��ات  ت��ع��دد  ه��ذ�  ك��ل  �ىل  ي�صاف 
�لت�صويق و�لتي تفتت �لأرباح وتوؤدي بالنتيجة 
بالنهاية  ي��خ��رج  �ل���ذي  �ل��ف��الح،  م��ن  �ل��ن��ي��ل  �ىل 
�أننا  �أ�صعد..  �أبو  "يوؤكد  �ملعادلة" ..  من  خا�صر� 
طالبنا لأكرث من مرة �حلكومة �لعر�قية بايقاف 
�ل���ص��ت��ري�د، و�لع��ت��م��اد على �ل��ف��الح �ل��ع��ر�ق��ي، 
لنا  ليت�صنى  �لزر�عية،  �مل��و�د  من  ج��زء  وتوفري 
�لعمل و�لربح، وتاأ�صي�ش زر�عة يف �لعر�ق، لكن 
ل �أحد �أنتبه �ىل ما نقول وظلت �جلدود مفتوحة 
�أدى  �لذي  �لأمر  �لأجنبي  �لزر�عي  �ملنتوج  �أمام 
 %50 م��ن  �أك��رث  تغيري  و�ىل  �لت�صحر،  ه��ذ�  �ىل 
لن  كبرية،  خ�صارة  وهي  ملهنتهم،  �لفالحن  من 
�أن  �أر�دت  �أذ�  فيما  تتحملها  �أن  �لدولة  ت�صتطع 

تعيد �لنظر يف خطتها م�صتقبال". 
يف  خم�صر  ع��ل��وة  �صاحب  حم�����ص��ن..  "ر�هي 
 ، ب�صر�حة  �ل��ف��الح  �أل���وم  "ل  ي��ق��ول   .. �حللة" 
يحارب  من  هم  �لأجنبي  و�ملنتوج  �ل�صما�صرة 
ق��ل��ة ج���ودة  �أ����ص���اف���ة �ىل   ، �ل���ع���ر�ق���ي  �ل���ف���الح 
وقلة  �له��ت��م��ام،  ع���دم  بحكم  �أح��ي��ان��ا  �مل��ن��ت��وج 
�أف�صل  ��صتخد�م  �ىل  �لفالح  تدفع  �لتي  �مل��و�رد 

�لب�صاعة  متميز..  منتوج  �ىل  للو�صول  �لطرق 
و�أك��ره  لنا،  و�أوف��ر  بالت�صويق،  �أ�صهل  �لأجنبية 
�لو�قع  لكنه  �أك��رث،  �لطلب عليها  �أن  لك  �أق��ول  �أن 
�لذي لبد �أن نقوله، مايز�ل هناك منتوج زر�عي 
عر�قي، وماز�ل �لبع�ش يعمل ويحاول �أن يبقى 
�ىل  يحتاج  �لأم��ر  هذ�  لكن  �أم��وره  على  م�صيطر 
�لفالح �حلقيقي ل  �أن ندعم  دعم حقيقي.. علينا 

�لفالح �لف�صائي". 
�صاألت مهند�صا زر�عيا "من هو �لفالح �لف�صائي" 

�ل��ف��الح��ي��ن  م���ن  �ل���ع���دي���د  "ثمة  وق�����ال  ���ص��ح��ك 
�لف�صائين و�لذين �أ�صتفادو� بالفعل من �ملبادرة 
و�ملتابعة،  �لرقابة  جل��ان  و�خ��رتق��و�  �لزر�عية، 
وح�صدو� �لأمو�ل، يف حن �أن �أكرث من 70% من 
لأن  �صي..  على  يح�صلو�  مل  �حلقيقن  �لفالحن 
لي�ش لديهم و�صطات يف �لدو�ئر ولي�صو� قربن 

من �أ�صحاب �لقر�ر". 
�أطفال  عربات  تقاوي،  تريد،  �أجهزة  نيونات، 
�لهي..  يا  م�صتورد..  هو�ء  ملبو�صات،  �أقم�صة، 

�أت�صاءل �أين �لعر�ق �إذن.. ؟
يقول  عر�قيا...  منتوجا  جند  �أن  يكننا  وه��ل 
�صنع  مبادرة"  �لطائي"�صاحب  "وليد  يل 
�ملنتوجات  م��ن  �لكثري  "هناك   .. �لعر�ق"  يف 
�صيء،  ك��ل  يف  متقدمة  م��ات��ز�ل  �ل��ت��ي  �لعر�قية 
جملة  من  لنجعل  �أ�صو�تكم..  �ىل  حتتاج  لكنها 
�صنع يف �لعر�ق حقيقة لبد لنا �أن نرفع �ل�صوت 
�ل�صناعي  �لقطاع  بدعم  و�ملطالبة  بالحتجاج 
و�لزر�عي �لعر�قي.. لأنه �أمل �لعر�ق �حلقيقي".

عين الجورنال
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يقال أن للبصل فوائده، وأن الطمامة هي "أم األشياء" ناهيك عن دخولها في حياة 
 مستقبل البلد على "سعر 

ً
العراقيين، وقصصها المشتركة مع البصل،.. لذا يتوقف دائما

.. في زمن "العانه والفلس" رحمهما الله وأسكنهما فسيح ذاكرتنا،.. 
ً
الطماطة" هذا قديما

أما اليوم فـ "هي السنيورة طماطه وهو الحاج بصل".. ويبدو األمر مبكيا حين يسمي "خضير 
البقال" الطماطة "ماريا" ألنها مستوردة والمعة، واليمكن التعامل معها اال بكل احترام، 

وعلى الطماطة العراقية أن "تلجأ الى المحاكم".. ألن المكان لها ال على موائد العراقيين، 
وال في المطاعم الشعبية.. كذلك صار البصل "مارتن" .. فهو "أنيق ومحترم".. وصار يأتي من 

"تركيا واألردن وإيران، والكويت والبأس بالترحيب بعد سنوات بالبصل المكسيكي".. 

تحقيق - الجورنال

بصل وطماطة ونيون سريع العطب
شباب يحلمون بجملة »صنع في العراق« المفقودة 

عشائر السواعد.. أهل الشجاعة والكرم
ويكيبيديا

عشائر عراقية

�حد �ملوؤمتر�ت �لذي �علنت فيه ع�صائر �ل�صو�عد وقوفها ملحر�بة "�د�ع�ش"

��صو�ق �لعا�صمة بغد�د

�بناء ع�صائر �ل�صو�عد ذوو باع طويل يف �لوقوف �مام هجمات �لرهاب
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عفيفة اسكندر

حسين الغزالسرور ماجدحسين نعمة

A  L  J  O  U  R  N  A  L

*�س���األناها يف البداي���ة هل ت�س���تمعني اىل الأغ���اين العراقية؟ 
فاأجابت:

� بالتاأكيد اأنا متابعة وم�ستمعة جيدة لكل الغناء العربي ومنها 
الغني���ة العراقية كونها متتلك تاريخًا طوياًل واإرثًا مو�س���يقيًا 
وغنائيًا كبريًا واأنا عا�س���قة للغناء العراقي و�سديدة العجاب 
بالفنان���ني الكبريين كاظم ال�س���اهر وماجد املهند�س, واملتابعة 
امل�ستم���رة للف���ن عموما متنح الفن���ان فر�سة الط���الع على كل 
ماه���و جدي���د يف ع���امل املو�سيق���ى والغن���اء ك���ي ي���زداد ثقافة 

ومعرفة مبا يجري حوله.
*الإعجاب بالأغنية العراقية هل كان ال�سبب وراء التعامل مع 

�سعراء وملحنني عراقيني؟
� فع���ال انا كنت حري�سة يف اأول البوم غنائي يل اأن اتعامل مع 
ملحن���ني و�سعراء عراقيني لذل���ك كان اأول تعامل يل مع امللحن 
العراق���ي الكبري �سياءالدي���ن بعد متابعتي للعدي���د من اأعماله 

الناجحة التي قدمها للمطربني العراقيني والعرب اأمثال ماجد 
املهند����س وح���امت العراق���ي وح�سام الر�س���ام وولي���د ال�سامي 
وديان���ا ح���داد و�سعود اب���و �سلطان وفاي���ز ال�سعي���د وي�سرى 

حمنو�س وغريهم من الفنانني
*وماذا ي�سم األبومك من الأغاين؟

� الألب���وم ي�س���م جمموع���ة جي���دة م���ن الأغ���اين الت���ي كتبه���ا 
ال�سع���راء العراقي���ون ماجد ع���ودة وح�س���ني ال�سريفي وعزيز 
الكن���اين وال�ساعر الردين يو�سف عطي���ة وال�ساعر الماراتي 
فاه���م الكتبي وال�ساع���ر الكويتي ال�ساهر وم���ن احلان امللحن 
�سياءالدي���ن وهو ي�سرف عليه اإ�سرافًا مبا�سرًا اأي�سًا وبتوزيع 
مو�سيق���ي رائع لع���دد من املوزع���ني العراقيني والع���رب ويتم 
الآن تنفي���ذ الألبوم مابني العراق والكويت والمارات و�سيتم 
ت�سوي���ر اأول اأغني���ة م���ن الألب���وم وه���ي اأغني���ة )عل���ى را�سك 
ري�سة( التي هي من كلم���ات ال�ساعر ح�سني ال�سريفي  واحلان 
�سياءالدي���ن وبع���د اأيام قليلة �س���وف ن�سد الرح���ال اىل تركيا 

لت�سويرهذه الغنية.
*� هل اأنت متفائلة بنجاح الألبوم؟

-اأن���ا متفائل���ة ج���دًا ومتاأك���دة من جناح���ه كون الأغ���اين التي 
مت اختياره���ا ا�ستغرق���ت اأيام���ًا واأيامًا حتى و�سلن���ا اىل هذه 
النتيج���ة لكن يبقى احلك���م الأول والأخ���ري للجمهور وقد بذل 
ال�ست���اذ امللح���ن �سياءالدي���ن جه���دًا كبريًا يف ال�س���راف على 
عملي���ة البحث عن ن�سو����س الغاين اجلي���دة وكذلك التلحني 
والتوزيع والت�سجيل التي ميكنها اأن ت�سهم يف عملية النجاح  

*� هل لديك النية لزيارة العراق؟
-قريب���ًا ج���دًا �س���وف ازور الع���راق لحياء عدد م���ن احلفالت 
الغنائي���ة يف حماولة للتعريف بفني وكذل���ك اللتقاء عن قرب 
بالو�سط الفني العراقي يف جمال املو�سيقى والغناء وبالتاكيد 
�سوف اكون �سعيدة وانا التقيهم, وباملنا�سبة امتنى كل اخلري 

وال�سعادة والمان  وال�سالم لل�سعب العراقي ال�سقيق 
*� كيف جتدين واقع الأغنية اليوم؟

- واقع الأغني���ة العربية عمومًا يب�سر بخري ولدينا العديد من 
ال�س���وات اجلميلة والرائع���ة والدليل على ذل���ك العدد الكبري 
م���ن املواهب التي ك�سفت عنها الربامج الغنائية التي تقدم من 
خ���الل العديد م���ن الف�سائي���ات العربية وانا اج���د فيهم امتداد 

حقيق���ي لال�سوات التطريبية ال�سيل���ة التي �سبقتهم يف عامل 
الغناء العربي 
*� كلمة اأخرية؟

- �سكرًا لكم وجلريدتكم وحتياتي جلمهوري يف العراق الذي 
�ساألتقيه قريبًا.

يقي���م املعر����س الت�سكيل���ي اخلام�س له عل���ى قاعة برج 
باب���ل يف �س���ارع اأب���ي نوؤا�س الي���وم اخلمي����س والذي 
ي�ستمر لأربعة اأيام وبرعاية نقابة الفنانيني العراقيني

انتهى م���ن تلحني عدد من الأغ���اين اجلديدة لعدد 
م���ن ال�سع���راء الغنائي���ني اأمث���ال ح�س���ن اخلزاعي 

ومنا�سل التميمي 

اختار جمموعة م���ن الأغاين ل�سمها �سمن األبومه 
الغنائي اجلديد الذي ي�ستع���د لطرحه بداية العام 

اجلديد

دندنة

مــــــــــرايا

بالمختصر

أغاني األطفال

يف طفولتنا كنا ن�ستمع اىل العديد من اأغاين الأطفال 
والتي اأ�سهمت اىل حد كبري يف ت�سكيل وعينا املبكر 
الكبار  للفنانني  ي�سجل  ذلك  يف  الريادة  �سبق  وك��ان 
حر�سوا  الذين  عبدالله  وجنم  قدوري  ح�سني  امثال 
من خالل عملهم يف دائرة الإذاعة والتلفزيون اآنذاك 
على  اأخذ  وال��ذي  الأطفال  برامج  ق�سم  تاأ�سي�س  على 
نرددها  كنا  التي  الأغ��اين  من  العديد  ت�سجيل  عاتقه 

طوياًل وبا�ستمرار حتى حفظناها عن ظهر قلب. 
ق��دوري  ح�سني  ال��راح��ل  الفنان  حم��اولت  تقف  ومل 
اأغاين  عن  والتحري  بالبحث  قام  بل  احلد  هذا  عند 
ترافق  كانت  والتي  ال�سعبي  امل��وروث  يف  الأط��ف��ال 
و�سمها  واملنا�سبات  الأع��ي��اد  يف  ال�سعبية  األعابهم 
فرقة  مبرافقة  ت�سجيلها  اإع��ادة  اىل  اإ�سافة  كتاب  يف 
وقد  مفرداتها  بع�س  تهذيب  حماولة  مع  مو�سيقية 
املعروفني  الغنائيني  ال�سعراء  م��ن  ع��دد  ذل��ك  تبني 
من  عدد  وباأ�سوات  الع�سر  روح  مع  يتنا�سب  ومبا 
الأطفال املوهوبني واأتذكر منهم على �سبيل املثال ل 
فيما  تزوجت  والتي  فالح(  )بلقي�س  الفنانة  احل�سر 
بعد من امللحن جعفر اخلفاف وبالتايل ا�سبح لهذه 
والذين  الطفال  من  ومعجبوها  ع�ساقها  ال�سوات 
كاماًل  غيابًا  اليوم  فيه  جند  وقت  يف  �سنهم,  يف  هم 
من  كبري  ع��دد  وج��ود  من  الرغم  على  الطفل  لأغنية 
اإعادة احلياة اىل  القادرين على  ال�سعراء وامللحنني 
خزعل  جليل  ال�سعراء  فلدينا  الغناء  من  اللون  هذا 
وكرمي  ح�سن  جبار  وحممد  الكعبي  عبا�س  وفا�سل 
العراقي والدكتور ح�سني علي هارف وغريهم الكثري 
الطفولة  ي�سعد  ما  تقدمي  على  ق��ادرون  جميعًا  وهم 
العراقية ويعيد اإليها حقها يف ال�ستماع اىل الأغاين 
التي تنا�سب اأعمارهم بعيدًا عن اأغاين )الردح( التي 
اأغانيهم  اأن ذهبت  ي�ستمع اليها اطفالنا مرغمني بعد 
الن�سيد  ادراج الرياح ومازاد الطني بلة غياب در�س 

يف عموم مدار�سنا ولله احلمد. 

عام  يف  اإ�سكندرا�سطفيان  عفيفة  الفنانة  ول��دت 
حتى  ب��غ��داد  يف  وع��ا���س��ت  امل��و���س��ل  يف   1921
وفاتها. يف عام 2012عن عمر ناهز ال� )90 �سنة(.
حفلة  اأول  وكانت  �سنوات  خم�س  عمر  يف  غنت 
فنيًا  اأحيتها يف عام 1935وه��ي من عائلة مثقفة 
مو�سيقية  اآلت  اأرب��ع  على  تعزف  كانت  والدتها 
يف  مغنية  تعمل  وكانت  دمرتي«  »ماريكا  وتدعى 
املعظم,.  ب��اب  يف  امليدان  منطقة  يف  ه��الل  ملهى 
ال����)12( من رج��ل عراقي  �سن  تزوجت وه��ي يف 
عازف  وه��و  ا�سطفيان«  »اإ�سكندر  يدعى  اأرم��ن��ي 
عندما  ع��ام��ًا   50 ال���  يتجاوز  عمره  وك��ان  وف��ن��ان 

تزوجا, ومنه اأخذت لقب اإ�سكندر.
هناك  وغ��ن��ت   1938 ع��ام  ال��ق��اه��رة  اإىل  ���س��اف��رت 
م�سابني(  )بديعة  فرقة  مع  طويلة  مل��دة  وعملت 
م�سرية  وممثلة  راق�سة  اأ�سهر  وه��ي  م�سر  يف 
حتية  فرقة  م��ع  عملت  وك��ذل��ك  الأربعينيات.  يف 
التمثيل  هي  العربية  م�ساركاتها  واأبرز  كاريوكا. 
الكبري  الراحل  الفنان  مع  �سعيد(  )ي��وم  فيلم  يف 
لكن  فيه  الوهاب وفاتن حمامة وغنت  حممد عبد 
الفيلم  عر�س  عند  الأغنية  تظهر  مل  احلظ  ل�سوء 
العر�س  م��دة  لطول  حذفها  ال��ذي  املخرج  ب�سبب 
اأخرى  اأف��الم  ال�ساعتني. مثلت يف  التي جت��اوزت 
بغداد   � القاهرة  منها  وم�سر  و�سوريا  لبنان  يف 
اإ�سماعيل  �سركة  واإن��ت��اج  ب��درخ��ان  اأحمد  اإخ���راج 
الفنانني  ���س��رك��ة احت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��ري��ف 
امل�سريني ومثل فيه حقي ال�سبلي واإبراهيم جالل 
وفخري الزبيدي ومديحة ي�سري وب�سارة واكيم 
�ستوديو  اإن��ت��اج  ال��ع��راق(  يف  )ليلى  فيلم  وكذلك 
بغداد واإخراج اأحمد كامل مر�سي, وبلغ ر�سيدها 

من الغاين اأكرث من )1500( اغنية.

ماجد عودة

ي�ستع����د الفنان ح�س����ن الرداد 
للب����دء يف ت�سوير فيلم جديد 
ال�سيناري�س����ت  تاألي����ف  م����ن 
واإخ����راج  يو�س����ف  حم����دي 
عادل الأع�سر, والذي يحمل 
عنوان )اأنا عارف اأنك عارفة(

يف  رداد  الفن����ان  وي�س����ارك 
م����ن  كب����ري  ع����دد  بطولت����ه 
م�سطف����ى  منه����م  الفنان����ني 
فهم����ي, من����ذر رياحن����ة, ع����ال 
حمم����ود  اأنو�س����كا,  غ����امن, 
اأبو  وعبدالرحمن  اجلن����دي, 

زهرة واآخرين.
اأعم����ال  اآخ����ر  اأن  ويذك����ر 
ح�س����ن ال����رداد ال�سينمائي����ة 
كان فيل����م "زنق����ة ال�ست����ات" 
الذي عر�����س يف مو�سم �سم 
الن�سيم, و�سارك يف بطولته 
اآي����ن عام����ر, اإمي����ي �سم����ري 
غ����امن, م����ي �سلي����م, ن�سرين 
ف����وؤاد,  وبيوم����ي  اأم����ني, 
تاأليف ه�س����ام ماجد, وكرمي 
فهمي, ومن اإخراج خال���������د 

احللف�����اوي.

تعاق���د الفن���ان امل�سري اأحم���د عز على 
بطولة فيلم �سينمائي جديد, من اإنتاج 

�سركة "الرميا�س" لالإنتاج الفني.
والذي من املوؤمل اأن يبداأ ت�سويره بعد 
اأن ينته���ي من ت�سوير فيل���م "اخللية" 

الذي يتوىل اإخراجه طارق العريان.
ويذك���ر اأن اآخ���ر اأعم���ال اأحم���د عز كان 

فيل���م "ولد رزق" ال���ذي قدم���ه يف عيد 
الأ�سح���ى املا�سي, و�سارك يف بطولته 
اأحم���د الفي�س���اوي, وعم���رو يو�س���ف, 
واأحم���د داود, ون�سري���ن اأمني, وكرمي 
قا�س���م, و�سي���د رج���ب, وحق���ق الفيل���م 
جناحًا كب���ريًا حيث ت�س���در الإيرادات 

يف ال�سينمات امل�سرية.

نيكول����س  العامل���ى  النج���م  اع���اد 
الأمريكي���ة  لل�سلط���ات  كي���دج 
 "bataar" الدينا�سور  جمجمة 

مت���ت  والت���ى  الن���ادرة, 
�سرقتها م���ن منغوليا, 

ا�سرتاه���ا  بعدم���ا 
ب�276 األف دولر 
يف  معر�س  م���ن 
هيل���ز  بريفل���ي 
 .2007 ع���ام 

ح�سبم���ا  و
�سحيف���ة  ن�س���رت 

ف���اإن  اجلاردي���ان 
 Preet  " مكت���ب 

Bharara" تق���دم 
للنائب العام الأمريكي 

بدع���وى  مانهات���ن,  يف 
املا�س���ى  الأ�سب���وع  مدني���ة 

ال�ستي���الء  ب�سب���ب 
جمجم���ة  عل���ى 

الدينا�س���ور 
ومل  باتار, 

ت�س���ف 
الدعوى 
املقدم���ة 
لنج���م  ا

املال���ك  باأن���ه  كي���دج  نيكول����س 
اأك���د  ولك���ن  للجمجم���ة,  الأ�سل���ي 
الإعالم���ى  املكت���ب 
للنج���م اأنه قام 
ئه���ا  ا ب�سر

ف���ى 
�سه���ر 

مار����س من عام 2007 من معر�س 
يف بريفل���ى هيلز. ومل يت���م اتهام 
النجم العاملى بارتكاب اأى جرائم 
اجلمجم���ة  ه���ذه  �سرائ���ه  ب�سب���ب 
امل�سروقة, ولكن اأك���دت ال�سلطات 
الأمريكي���ة اأن���ه تط���وع بالتخل���ي 

عنها بعد علمه باأنها م�سروقة.
 واأ�س���در اليك����س �س���اك امل�سوؤول 
بالنج���م  اخلا�س���ة  الدعاي���ة  ع���ن 
نيكول�س كي���دج اإمييال اأكد خالله 
اأن ال�سلط���ات الأمريكية توا�سلت 
مع النجم ف���ى �سهر يوليو من عام 
2014 ح���ول جمجمة الدينا�سور 
بات���ار حي���ث كان���ت هن���اك �سكوك 
فى اأن اجلمجم���ة م�سروقة, ولكن 
التحقيق���ات  اإج���راء  مت  بعدم���ا 
تاأكدت ال�سلط���ات من �سكوكها يف 
اأن اجلمجمة خرجت ب�سورة غري 
�سرعي���ة م���ن منغولي���ا, بعدها 
عل���ى  النج���م  واف���ق 
ت�سليمها اإليهم. 

ي�ستع���د الفن���ان امل�س���ري م�سطف���ى قمر لط���رح األبومه 
اجلديد, يف بداية العام املقبل, بعد النتهاء من ت�سجيل 

اأغلب اأغنياته.
وكان م�سطف���ى ق���د ط���رح من���ذ ف���رتة اأغني���ة "عي���ون" 
من كلم���ات اأحمد ع���الء الدي���ن, واأحلان م���ودي �سعيد, 

وتوزيع حممد �سفيق, 
قم���ر  م�سطف���ى  الفن���ان  يوا�س���ل  ثاني���ة,  جه���ة  وم���ن 
ا�ستع���داده لت�سوي���ر فيلم���ه اجلديد,"مل���ا حت���ب بج���د" 
تاأليف ال�سيناري�ست ر�سا زايد, واإخراج اإيهاب را�سي. 

حسن الرداد: أنا عارف

مصطفى قمر في البوم غنائي

أحمد عز في فيلم جديد

في س���ن مبك���رة بدأت رحلتها مع الغناء وف���ي المدارس االبتدائية اطلقت لحنجرتها العنان لتردد أغاني الكبار وس���ط تش���جيع زميالتها 
الطالبات ومعلماتها لتؤسس النطالقتها األولى في عالم األغنية الخليجية انها المطربة )ميار الكويتية(، وهي تحمل الجنسية الكويتية 
ومن مواليد مدينة الضباب )لندن( وخريجة معهد الموسيقى وتجيد العزف على العديد من اآلالت الموسيقية والتي منها الكيتار والعود 

واالورج والبيانو، وتغني باللغتين االنكليزية والفرنسية إضافة الى العربية )الجورنال( التقتها لتجري معها هذا الحوار:

,,
المطربة ميار الكويتية: انا عاشقة للغناء العراقي

وشديدة اإلعجاب بالساهر والمهندس

)الجورنال( في حوار خصت به الـ

حاورها ماجد عودة

ت�ستع���د الفنانة امل�سرية هنا �سيح���ة لل�سفر هذا الأ�سبوع خارج 
م�سر لق�ساء اإجازة هناك, على اأن تعود يف �سهر يناير املقبل 
حل�س���م موقفه���ا م���ن امل�سارك���ة يف اح���د امل�سل�س���الت التي 
عر�س���ت عليه���ا لتخو�س م���ن خالله ال�سب���اق الرم�ساين 

املقبل.
وق���د ك�سفت الفنانة �سيح���ا اأنه ُعر�س عليها اأكرث من 
�سيناريو جديد, ولكنها مل حتدد موقفها منها بعد.
وم���ن اجلدير بالذكر اأن الفنانة امل�سرية خا�ست 
ال�سباق الرم�س���اين املا�سي من خالل م�سل�سل 
"العهد", من بطولة غادة عادل, اآ�سر يا�سني, 
هن���ا �سيحة, �سب���ا مبارك, اأي���ن عامر, كندة 
علو����س, ولي���د ف���واز, واأحم���د العو�سي, 
تاألي���ف حمم���د اأمني را�سي, وم���ن اإخراج 

خالد مرعي.

في إجازة خارج مصر
هنا شيحا 

نيكوالس كيدج يعيد جمجمة ديناصور نادرة



عقدت اللجنة الن�سوية للجنة االوملبية 
اجتماع���ا له���ا يف مقر اللجن���ة االوملبية 

حمي���د  مواه���ب  الدكت���ورة  برئا�س���ة 
وناق����ش االجتم���اع جملة م���ن الق�سايا 
مت  م���ا  مراجع���ة  اهمه���ا  واملوا�سي���ع 
اجن���ازه خ���ال الع���ام احل���ايل 2015. 
وقالت رئي�سة اللجنة الدكتورة مواهب 
حمي���د ان االجتم���اع ناق����ش م���ا حتقق 
خ���ال الع���ام احل���ايل واع���داد منه���اج 
)جدول اعمال( للعام املقبل بغية تفعيل 
االحت���ادات  يف  الن�سوي���ة  الريا�س���ة 
الريا�سي���ة وح�سب ما ج���اء يف امليثاق 
االوملب���ي والت���ي تن����ش عل���ى تو�سيع 

وتنويع الريا�سة الن�سوية حمليا.
وبين���ت حمي���د ان اللجن���ة �ستخاط���ب 
االمانة العامة للجنة االوملبية لتو�سيح 
موقفها م���ن اللجن���ة الن�سوي���ة وكيفية 
 2016 لع���ام  وعمله���ا  دوره���ا  تفعي���ل 
اآخذي���ن بنظر االعتب���ار درا�س���ة و�سع 
مقرتح���ات به���ذا اخل�سو����ش واي�س���ا 
امكاني���ة تغيري ا�س���م اللجنة اىل احتاد 
وتخ�سي�ش ميزانية ا�سوة باالحتادات 
الريا�س���ة. يذك���ر ان اللجن���ة الن�سوي���ة 
تتاأل���ف م���ن الدكت���ورة مواه���ب حمي���د 
رئي�س���ا وع�سوية كا من مي�ساء ح�سني 
وح���ذام عب���د الوه���اب و�سهب���اء احمد 

وو�سن حنون. 

عق����دت الهيئة املوؤقت����ة الدارة االحتاد املركزي 
للتايكوان����دو اجتماعه����ا االول برئا�سة ع�سو 
املكت����ب التنفيذي للجنة االوملبي����ة �سام عواد 
ومتخ�����ش االجتم����اع ع����ن ع����دد م����ن املقررات 

والتو�سيات.
وقال ام����ني �سر الهيئة املوؤقتة حت�سني علي ان 
من جملة التو�سي����ات واملقررات التي اتخذت 
يف االجتماع هي توزي����ع املنا�سب بني الهيئة 
املوؤقت����ة حي����ث ت�سل����م ع�سو املكت����ب التنفيذي 
�سام ع����واد من�س����ب م�سرف ورئي�����ش الهيئة 

والدكت����ور تري�����ش عودي�س����و نائب����ا لرئي�����ش 
الهيئة وحت�سني احل�سون ا مينا لل�سر وموؤيد 
�سامي امينا ماليا  وهيثم عبد احلميد ع�سوا .
وا�ساف امني ال�سر ان املجتمعني قرروا اي�سا 
ت�سكي����ل جلنة لغر�ش عم����ل ال����دور والت�سليم 
بني اللجنت����ني ال�سابقة واحلالي����ة وجرد املقر 
واملوجودات الثابتة وجرد ومتابعة املوظفني 
والعامل����ني يف االحتاد واالطاع على ما تبقى 
م����ن ميزانية العام احلايل م����ع امكانية تنظيم 
ن�ساط قب����ل نهاية العام احلايل وتخويل امني 

ال�سر باملخاطبات والتوقيع على املرا�سات.
واو�س����ح مت تفعي����ل اجلانب الفن����ي من خال 
االثن����ني  يوم����ي  االحت����اد  مق����ر  يف  التواج����د 
واالربع����اء ملتابعة �س����وؤون االحتاد واالت�سال 
باللج����ان الفني����ة والتعرف عن ق����رب عن مدى 

العم����ل  ملوا�سل����ة  ا�ستعداده����م 
املقب����ل  املرحل����ة  يف 

م����ع امكاني����ة عق����د 
اجتماعا مو�سعا 

ء  �س����ا وؤ لر
االحت����ادات 
من  الفرعية 
�سرح  اج����ل 
م����ني  م�سا

عمله����ا القادم خال االي����ام 27 و28 
و29 من ال�سهر احلايل.

اىل  خل�����ش  االجتم����اع  ان  وزاد 
�س����رورة اج����راء عملي����ة الت�سوي����ة 

للمتطلب����ات ال�سابقة ومتابعتها حلني 
اجنازه����ا وتهيئ����ة وحت�س����ري املنهاج 

الفن����ي للعام 2016 كما مت����ت املوافقة 
واملدرب����ني  الاعب����ني  روات����ب  �س����رف  عل����ى 

العامل����ني وتكلي����ف ع�س����و الهيئ����ة هيث����م 
عبد احلمي����د مبتابعة جميع املرا�سات 

اخلارجية لاحتاد.

ب���داأ امل�ساركون يف العي���د التا�سع لاعاميني 
تون����ش  اىل  بالتواف���د  الع���رب  الريا�سي���ني 
حل�سور االحتف���ال الكبري ال���ذي �سيقام بهذه 
املنا�سب���ة لتك���رمي جن���وم االع���ام الريا�س���ي 
يف الوط���ن العربي وال���ذي ت�ست�سيفه جمعية 
ال�سحفي���ني الريا�سيني التون�سي���ة بالتعاون 
واأ�سراف االحتاد العربي لل�سحافة الريا�سية 
خ���ال الفرتة م���ن 25 اىل 27 دي�سمرب كانون 
االول 2015 حي���ث اجن���زت اجلمعية وخال 
االيام القليلة املا�سية كافة الرتتيبات الخراج 
هذا احلدث مبا يتنا�سب مع اهميته وو�سعت 
مل�ساتها االخرية على برنامج االحتفال لتكرمي 
املبدعني الذين ميثل���ون 18 دولة عربية وهي 
تون����ش ، الع���راق ، الكويت ، اليم���ن ، لبنان ، 
ليبي���ا ، االردن ، موريتاني���ا ، قط���ر ، فل�سطني 
، اجلزائ���ر، البحرين ، ال�س���ودان ، االمارات ، 
ال�سعودي���ه ، م�سر ، املغ���رب ، و�سلطنة عمان 
والذي���ن  مت���ت ت�سميته���م من قب���ل االحتادات 
االع���ام  ورواب���ط  واللج���ان  واجلمعي���ات 
الريا�س���ي يف ال���دول العربي���ة ال�سقيقة ممن 
كب���رية  خدم���ات  العربي���ة  للريا�س���ة  قدم���وا 

و�ساهموا يف و�سعها يف مكانة مميزة ..
وكان الزمي���ل حممد جميل عب���د القادر رئي�ش 
ق���د  الريا�سي���ة  لل�سحاف���ة  العرب���ي  االحت���اد 
و�س���ل اىل تون����ش للوق���وف عل���ى ترتيب���ات 

االحتف���ال موؤك���دا ان تون����ش عودتن���ا دوم���ا 
عل���ى اخ���راج االح���داث الريا�سي���ة بال�سورة 
املمي���زة و�سي�س���ل اليوم كذل���ك الزميل عوين 
فري���ج االمني الع���ام لاحتاد العرب���ي الناطق 
االعامي الذي اف�سى باخلرب والزميل حممد 

اللح���ام ع�س���و اللجن���ة التنفيذي���ة وع���دد من 
اع�ساء اللجن���ة وال�سيوف العرب الذين متت 
دعوتهم جل�سور االحتفال ... من جهة اخرى 
يعق���د االحت���اد العرب���ي لل�سحاف���ة الريا�سية 
اجتماع���ا للجنت���ه التنفيذية عل���ى هام�ش عيد 

االعامي���ني الريا�سي���ني وذل���ك ال�ستعرا����ش 
برام���ج االحت���اد للمرحل���ة املقبل���ة وامل�سادقة 
على التقريري���ن االداري وامل���ايل عن املرحلة 
ال�سابق���ة والبح���ث يف االم���ور املدرج���ة على 
ج���دول االعمال  .كما �ستلتقي جلنة االإ�ستفتاء 

الث���اين الإختي���ار اأف�س���ل ريا�سي���ة وريا�س���ي 
واأف�س���ل الع���ب كرة ق���دم يف الوط���ن العربي 
لعام 2015 والتي يراأ�سه���ا الزميل بدر الدين 
االإدري�سي وع�سوي���ة الزميلني عبد الله طالب 

املري )قطر( وزهري الورميي )تون�ش(.

الرياضية
العدد ) 21 (  االربعاء  24   كانون االول   2015 A  L  J  O  U  R  N  A  L

الريا�سة حياة..هذا هو الو�سف االقرب اىل 
القدم  كرة  ا�سرة  ان  اذ  وممار�ساتها..  عاملها 
لوحدها قوامها مليار ان�سان.. العاملون فيها 
مبختلف ال�سفات وعوائلهم على ذمة  رئي�ش 
املبعد عن  �سيب باتر  للعبة  الدويل  االحتاد 
عاما  اربعني  ظل  ان  بعد  وادارات��ه��ا  ماعبها 

يحتل ال�سف االول يف واجهتها 
فابد   �سجون  ذو  الريا�سة  عن  ..واحل��دي��ث 
الريا�سي  االع���ام  ع��ن  ب��احل��دي��ث  ي��ق��رن  ان 
من  كثري  يف  �سارت  التي  املرئية  وبراجمه 
والتلوث  اللغوي  للعنف  �ساحات  االح��ي��ان 
الوجه   اال  فيها  لي�ش  الريا�سة  وكاأن  القيمي 
فيات  م��ا  او  ر�سى  �سور  على  ف�سادا  لكالح 
حتى ترى املتحاورين متعاركني و كل منهم 
الذي ينوء بحمله ويحتار  ابطه عنزه  حتت 

يف اإخرا�سه..
منا�سبة  ن��ف��ح��ات   االي����ام  ه���ذه  نعي�ش  واذ 
اأف�سل  اآل��ه   وعلى  عليه  الكائنات  �سيد  مولد 
ال�سلوات فاننا نذكر زمائنا يف هذه الربامج 
ال�ستخا�ش  العطرة  ال�سرية  اىل  بالعودة 
هذه  من  احل��وار  ادارة  يف  النجاح  معايري 
ال�����س��رية وال��ع��م��ل ب��ه��ا ل��ارت��ق��اء ب��االن�����س��ان 
املتابع للربامج الريا�سية اىل حقيقة الر�سالة 
التعاون وال�سحة  الريا�سية املن�سودة حيث 
وامل��ت��ع��ة ال��راق��ي��ة ..وم���ن ه��ذه امل��ع��اي��ري وما 

اأكرثها..
 احل��ك��م��ة وال�������س���دق وال����ق����دوة احل�����س��ن��ة 
وال��ت��وا���س��ع وا���س��ت��خ��دام اال���س��ل��وب ال��راق��ي 

والكلمة الطيبة .

د . هادي عبداهلل

ما قل ودل 

تونس / الجورنال

بغداد- الجورنالبغداد - الجورنال

من وحي
 المناسبة

بعد مواجهات ساخنة شهدها العرض المباشرفي برنامج ذا فويس

المشاركون في عيد االعالميين الرياضيين العرب
 يصلون الى تونس 

جلاأ حمقق���و االحتاد الدويل لك���رة القدم "فيفا" 
اإىل برنامج خا�ش ي�ستخدمه املراقبون املاليون 
م���ن اأجل ك�س���ف مبلغ ملي���وين دوالر الذي دفعه 
العلي���ا  الكروي���ة  لل�سلط���ة  امل�ستقي���ل  الرئي����ش 
ال�سوي�س���ري ج���وزف بات���ر لرئي����ش االحت���اد 
االوروب���ي للعبة الفرن�سي مي�س���ال باتيني عام 
2011، وذل���ك بح�سب ما ك�سف م�سدر مقّرب من 

فيفا.
ه���ذا  ا�ستخ���دام  الكروي���ة  ال�سلط���ات  وب���داأت 

الربنامج ال�سوي�س���ري الت�سميم والذي باإمكانه 
حتليل اآالف احل�سابات يف وقٍت �سريع، من اأجل 
تعّقب عمليات نقل االأموال امل�سكوك بها يف عامل 

كرة القدم.
وق���ال امل�س���در املقّرب من فيفا اأن ه���ذا الربنامج 
"يدّق���ق ب�س���كل خا�ش يف احل�ساب���ات املتعددة 

االأ�سحاب".
وي�سلط الربنامج ال�سوء على اأ�سماء االأ�سخا�ش 
الذين يرتبط به���م احل�ساب امل�سكوك به دون اأن 

يكونوا ال�ساحب االأ�سا�سي للح�ساب.
وت�ستخ���دم الهيئة االحتادية للرقاب���ة املالية يف 

اأملانيا ن�سخة مماثلة اأي�سًا.
واأ�س���اف امل�س���در الذي حت���ّدث �س���رط اأن يبقى 
ا�سمه طّي الكتمان نظرًا حل�سا�سية ق�سية باتر-

اآالف احل�ساب���ات  "باإمكان���ه حتلي���ل  باتين���ي: 
ب�سرع���ة كب���رية، وي�سلط ال�س���وء على معامات 

م�سبوهة".
واأوق���ف بات���ر وباتين���ي مل���ّدة ثماني���ة اأع���وام 

ب�سبب مبلغ غري م�سروع دفعه االأول للثاين لقاء 
عم���ل ا�ست�ساري ق���ام به الفرن�س���ي مل�سلحة فيفا 
ب���ني 2009 و2002 دون اأّي عق���د مكت���وب ب���ني 

الطرفني.
ويوؤّكد الرجان وجود عقد �سفهي بينهما يق�سي 
بتقا�سي باتيني مبلغ ملي���ون فرنك �سوي�سري 

�سنويًا، لكن مل يتّم دفع الراتب باأكمله.
واأ�سق���ط الق�ساء الداخلي لفيفا ته���م الف�ساد عن 
باتر رئي����ش ال�سلطة الكروية العليا منذ 1998 

وباتيني رئي�ش االحت���اد االوروبي منذ 2007 
لكن���ه اتّهمهم���ا ب�"ت�س���ارب امل�سال���ح" و"�س���وء 

االإدارة".
وفر�ست الهيئة عل���ى باتيني دفع غرامة قدرها 
80 األ���ف فرن���ك �سوي�س���ري )74 األ���ف ي���ورو(، 
 46295( �سوي�س���ري  فرن���ك  األ���ف   50 وبات���ر 

يورو(.
وميلك بات���ر وباتين���ي اللذان كان���ا حتى االآن 
اأق���وى م�سوؤول���ني يف ع���امل ك���رة الق���دم، فر�سة 

اال�ستئن���اف اأمام الفيفا ث���م بعد ذلك اأمام حمكمة 
التحكيم الريا�سي. لك���ن �سيق الوقت يف ح�سم 
الق�سي���ة نهائيًا قد يح���رم باتيني م���ن الرت�ّسح 
وخو�ش معركة رئا�سة فيف���ا املقّررة انتخاباتها 

يف 26 �سباط/فرباير املقبل.
جل���اأ  الت���ي  اخلط���وة  اأن  اإىل  امل�س���در  واأ�س���ار 
اإليه���ا فيفا با�ستخ���دام الربنام���ج اخلا�ش كانت 
ال�سخ�سني  مكان���ة  ج���دًا" ب�سب���ب  "ا�ستثنائي���ة 

املعنيني.

لن يدخال إال بشراء تذكرة
برنامج خاص لنقل األموال المريبة أوقع ببالتر وبالتيني 

جدل المالعب

اأح���رزت االأمريكي���ة �سريين���ا ويليام����ش 
وال�سربي نوف���اك ديوكوفيت�ش جائزتي 
اأف�سل العبة والعب يف كرة امل�سرب لعام 
2015 بح�سب االحت����اد الدول���ي للعب���ة.

واأحرز كل من ويليام�ش ودجوكوفيت�ش 
ثاث���ة م���ن االألق���اب االأربع���ة الكربى يف 
الت�سني���ف  يت�س���دران  وهم���ا   ،2015

العاملي لاعبات والاعبني.
كم���ا خرج���ت ويليام����ش، الت���ي تّوج���ت 
ل�ساد����ش م���رة باجلائزة، فائ���زة بخم�سة 
األقاب ه���ذا الع���ام وحقق���ت 53 انت�سارًا 

مقابل 3 خ�سارات.
اأما دجوكوفيت�ش، ال���ذي اأنهى ال�سنة يف 

�س��������دارة 
لت�سني���ف  ا

اأح���رز  فق���د  الرابع���ة،  للم���رة 
ل��������ل����م��������������رة  اجل���ائ������������زة 

اخلام�س���ة.
وكانت �سن���ة دجوكوفيت�ش 

قيا�سي���ة اإذ اأح���رز 11 لقبًا 
وانه���ى ال�سن���ة م���ع 82 

فوزًا و6 خ�سارات.

قال���ت �سحيفة "دايل���ي �ست���ار" االإنكليزية اإن 
امل���درب الربتغ���ايل جوزيه موريني���و م�ستعد 
للتخل���ي ع���ن ج���زء كب���ري م���ن راتبه م���ن اأجل 
مان�س�س���رت  لن���ادي  الفني���ة  املقالي���د  ا�ست���ام 

يونايتد.
م�ستع���د  موريني���و  اأن  ال�سحيف���ة  واأك���دت 
لتقا�س���ي 8 ملي���ون ي���ورو فق���ط يف يونايتد، 
ليتخلى بالتايل عن قرابة ال� 5.5 مليون يورو 
باملقارن���ة م���ع راتب���ه ال���ذي كان يتقا�ساه يف 

ت�سيل�سي.
وقال���ت ال�سحيف���ة اإن موريني���و تلق���ى عر�سًا 
بقيم���ة 8 مليون يورو من مان�س�سرت يونايتد، 
وواف���ق عل���ى العر�ش بانتظ���ار اإقال���ة املدرب 

الهولندي لوي فان خال.
واأقيل مورينيو من تدريب ت�سيل�سي اخلمي�ش 
املا�س���ي ب�سبب النتائج املخيب���ة للفريق، لكنه 
بات عل���ى اأبواب تعوي�ش لوي فان خال الذي 

يعاين بدوره مع مان�س�سرت يونايتد.

ويليامس ودجوكوفيتش 
األفضل في كرة المضرب 

لعام 2015

مورينيو مستعد للتضحية من أجل مانشستر

مؤقتة التايكوندو توزع المناصب وتشمر عن السواعدنساء األولمبية بين ماض وآت

مواهب حميد



ولد احلافظ مهدي بن فزع بن عبد الله العزاوي �سنة 1894م 
 – �سهربان  مدينة  يف  – 1312هـ 

دياىل  حمافظة  اأق�سية  اأحد  هو  والــذي  حاليًا  املقدادية  ق�ساء 
العراقية.

ال�سبع  يتجاوز  عائلته، وهو اليزال �سغريًا، عمره ال  هاجرت 
�سنوات اإىل بغداد وا�ستوطنت االأعظمية .

فقد ب�سره وهو طفل فعا�ش حياته كفيفًا لكن عو�سه الله �سمعًا 
وعذوبة  رقــة  يقطر  رخيمًا  و�سوتًا  مو�سيقية  ـــًا  واأذن مرهفًا 
القراآن  حفظ  على  جميعًا  اأعانته  مميزًا  وذكــاًء  قوية  وحافظة 

وتالوته ب�سوته العذب املوؤثر.
ذهب اإىل الكتاب لتعلم القراآن الكرمي فمكنه الله من حفظ كتابه 
تعليم  على  ي�سرف  قليلة  �سنوات  ظــرف  يف  واأ�سبح  العزيز 

االأوالد القراآن الكرمي.
علي  املــال  على  التجويد  واأ�ــســول  الــقــراءات  فنون  اأتقن  وقــد 
املح�سن  عبد  ال�سيخ  اإىل  انتقل  ثم  الفقيه،  اخلطاط  الف�سلي 
الطائي والد ال�سيخ كمال الدين الطائي ووا�سل قراءته عليه. 
عام  يف  يافعًا  يــزل  وملــا  املو�سلي  عثمان  احلافظ  على  قــراأ  ثم 
1904م فحفظ املناقب النبوية واأخذ عنه االأحلان والتنزيالت 
النغمية يف تالوة املنقبة النبوية واأتقن اأداء املقامات وت�سل�سل 

االأنغام.
وقد برع يف املقام العراقي وتلقى املقامات من اأفواه امل�ساهري 

بني  نتاجه  تنوع  بــغــداد.  يف  اآنـــذاك  العراقي  املــقــام  رواد  مــن 
الكرمي  القراآن  وتــالوات  النبوية  واملناقب  العراقية  املقامات 
وا�ستمر على ذلك ردحًا من الزمن لكنه بعد مدة قرر ترك الغناء 
واملقام واالن�سراف اإىل املناقب النبوية وتالوة القراآن الكرمي 

واالقت�سار عليها.  
االألــوان  من  جمموعة  بغداد  يف  الت�سجيل  �سركات  له  �سجلت 
الغنائية ف�سجل مقام املخالف واخلنبات وال�سبا و�سجل اأي�سا 
اأمي  )ليت  اأغنية  مثل  واالأغاين  واملو�سحات  االبوذيات  بع�ش 
مل تلدين( و)لي�ش ما تفهم( و)يا اأ�سمر اللون( وا�ستهر بها. يف 
�سنة 1936 كان مع االأوائل الذين دخلوا دار االإذاعة العراقية 
يف  ي�ستمر  مل  لكنه  املقامات  من  عــددًا  و�سجل  افتتاحها  عند 

الغناء واملقامات.
النغمية  االنتقاالت  بع�ش  عمر  يو�سف  املرحوم  عنه  اأخذ  وقد 

وكان يقلده تقليدًا وا�سحًا.
املناقب النبوية

التي  اجلوقة  وهم   ( البارزين  ال�سواغيل  اأحد  الله  رحمه  كان 
على  تعلم  الذي  املو�سلي  عثمان  املال  فرقة  يف  القارئ(  ترافق 

يديه تالوة املناقب النبوية.
امللك  قاعة  اأقامها يف  التي  اأبرزها  لعل  املناقب  من  عددًا  �سجل 
في�سل االأول مع االأ�ستاذ حممد القباجني مبنا�سبة حفل ختان 

اوالد الزعيم نور الدين حممود �سنة 1948.

رافق االأ�ستاذ حممد القباجني كثريًا يف تالوة املناقب النبوية 
كان اأحد حفاظ القراآن الكرمي املعدودين يف بغداد اآنذاك وكانت 

تالواته جميعها من حفظه.
على  يفي�ش جمااًل وخ�سوعًا  موؤثر  ندي  مهدي �سوت  للحافظ 
به عن  ينفرد  التالوة  به يف  باأ�سلوب خا�ش  �سامعيه، ويتميز 
غريه من القراء لكنه حمتفظ بالنهج البغدادي ونكهته االأ�سيلة.
العراقيني  على  بتالوته  واملــتــاأثــرون  املعجبون  يقت�سر  ومل 
عبد  ال�سيخ  به  اأ�ساد  فقد  امل�سرية  القراءة  اأقطاب  اإىل  فامتدت 
عندما  �سعي�سع  العينني  اأبو  ال�سيخ  وكذلك  ال�سع�ساعي  الفتاح 
الكرمي  الــقــراآن  تـــالوات  و�سمعا   1954 عــام  يف  الــعــراق  زارا 
اأدائهما  من  وده�سا  اآنــذاك  القراء  وبع�ش  مهدي  احلافظ  من 
اطالع  لعدم  باالأنغام  وانتقاالتهما  الكرمي  الــقــراآن  تــالوة  يف 
والطاهر  اجلبوري  مثل  املقامات  بع�ش  على  امل�سريني  القراء 
واحلــلــيــالوي والــبــهــرزاوي واملــخــالــف واالإبــراهــيــمــي وحتى 
احلــيــاوي  مثل  الــعــراقــيــة  الريفية  واالأطـــــوار  ــغــام  االأن بع�ش 

والعيا�ش وال�سبي وغريها. 
ويف عام 1959 توقفت نب�سات قلب ال�سيخ احلافظ مهدي اأحد 
اأبرز اأعالم تالوة القراآن على الطريقة البغدادية عن عمر ناهز 
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عادل العرداوي

نقطة حبر

بيت من الفصيح
يثير حفيظة الشعراء

لتلك   ، واالعــتــزاز  التقدير  بعني  هنا  اأ�ــســري  ان  علّي 
الذائقة املتميزة ، التي كان يتحلى بها عدد من الفنانني 
املطربني ايام زمان املتمثلة باختيارهم وانتقائهم لتلك 
احا�سي�ش  عن  تعرب  التي   ، البديعة  الغنائية  اال�سعار 
وعدم  وترديدها  حلفظها  وتدفع   ، النا�ش  وخلجات 
ن�سيانها مهما طال الزمن ام ق�سر ، واالأمثلة وال�سواهد 

كثرية الجمال حل�سرها عرب هذه املقالة الق�سرية ..
بعد  فيما  امللحن  حتى  او  ـــوؤدي  امل املــطــرب  كــان  فقد 
والقطع  ــيــات  االب تلك  وينتقي  وي�ستمع   ، يــدقــق   ،
حقيقي  ب�سكل  تعرب  التي   ، املفهومة  القيقة  ال�سعرية 
وجتعلهم  امل�ستمعني  وم�ساعر  دواخـــل  عــن  وعـــذب 
يطربون ويتلذذون ب�سماع تلك االغاين العذبة املوؤداة 
املثال ال احل�سر هذا  .. ومنها على �سبيل  باأ�سواتهم 

املثال الذي خطر على بايل االآن ..
فهناك ق�سيدة رقيقة تن�سب اىل العالمة ال�سيد )حممد 
 ، الوطني  واملــجــاهــد  الــديــن  عــامل  احلــبــوبــي(  �سعيد 
من  تعد  الكرخ(  غزال  )يا  عنوانها  املتمكن  وال�ساعر 
ق�سائده  ا�سهر  من  وهي   ، ال�ساعر  هذا  قاله  ما  اجمل 

واأعذبها .. التي من منها :
يا غزال الكرخ واأوجدي عليك

كاد �سرتي فيك ان ينهتكا
اعطني كاأ�سًا وخذ كاأ�سًا اليك 

ولذيذ العي�ش ان ن�سرتكا 
ال�سعراء  مــن  الع�سرات  الق�سيدة  هــذه  جــارى  وقــد 
الوقت  حتى  الع�سرين  الــقــرن  بــدايــة  منذ  ال�سعبيني 
احلا�سر ، اذ ما زالت جذوتها حية ، متوقدة المتوت 
القرن  ذلك  ثالثينات  فرتة  �سعراء  احد  اندفع  فقد   ..
الذي اليح�سرين ا�سمه االآن الأن يجاري البيت الثاين 
الذي  االبــوذيــة  من  البيت  بهذا  احلبوبي  رائعة  من 
�سدت به حنجرة نا�سر حكيم املطرب الريفي الراحل ، 

قبل اأكرث من )70( �سنة يقول �ساعره فيه:
يحلو الطول واملب�سم ويل يعود

خطه منك ت�سل غريي ويل يعود
اخذ كا�ش املدام اول ويل عود

لذيذ العي�ش من نكعد �سويه
وهناك ع�سرات االبوذيات التي جارت و�ساجلت هذا 
البيت من  الــوارد يف بيت احلبوبي منها هذا  املعنى 
)الدارمي( الذي جادت به قريحة اأمراأة ريفية )�ساعرة 
على  فيه  اعرت�ست  التي  الــروايــات  ح�سب  جمهولة( 
معنى بيت احلبوبي وعدلته ب�سيغة مقبولة جدًا حتى 
انه قبل واقتنع  البيت اال�سلي كما ي�ساع  ان �ساحب 

به وهو:
اتهنه باأول كا�ش والثاين ليه

ي�سكر لذيذ العي�ش نكعد �سويه
الكا�ش وتلك هي نقطة  فهي قدمت احلبيب يف �سرب 

االبداع .

بغداد - وكاالت 

أحد أبرز أعالم تالوة القرآن الكريم في العراق
الحافظ.. مهدي العزاوي

اعتاد البغداديون ان يحتفلوا كل عام مبولد الهدى 
عبدالله  بن  حممد  االأعظم  الر�سول  الكائنات  فخر 
الثاين  يوافق  الذي  و�سلم(  واآله  عليه  الله  )�سلى 
اقامة  وذلك من خالل  االول،  ربيع  �سهر  من  ع�سر 
ت�سمى  التي  ال�سريفة  النبوية  املناقب  جمال�ش 
ليلية  جل�سات  يف  )مولود(  بغداد  اأهل  با�سطالح 
�سعبية دينية جميلة يحييها احد القراء املجودين 
عادة  وتقام  )�سغالة(  وبطانته  اآنــذاك  امل�سهورين 
الــوجــهــاء  الــبــغــداديــني  مــن  البع�ش  بــيــوتــات  يف 
او يف اجلــوامــع وكـــان يــ�ــســود تــلــك االحــتــفــاالت 
تـــوزع خاللها بع�ش  الــفــرح والــ�ــســرور  مــن  جــوٌّ 
وحليب،  زردة  مثل  البغدادية  التقليدية  االأكــالت 
من  واحلــلــويــات  ال�سربت  واملــلــبــ�ــش،  واملحلبي 
فرحني  املحلة  اأطفال  وتــرى  والبقالوة،  الزالبية 
وي�سعون  البي�ساء  الد�سادي�ش  يــرتــدون  وهــم 
يردد  والكل  )العرقجني(  الطاقية  روؤو�سهم  على 
اآل  بني الفينة واالأخرى )�سلوا على حممد وعلى 
حممد( كما اأن احلكومة كانت تقيم يف هذه املنا�سبة 
احتفااًل مهيبًا يف جامع اأبي حنيفة النعمان )ر�ش( 

الكاظم )ع(  االإمام مو�سى  غري بعيد عن �سريح 
حيث تقام املواليد وتقراأ املو�سحات النبوية يف 
النا�ش  يتجمع  حيث  واحل�سينيات،  اجلوامع 
وخارجها  بغداد  اأحــيــاء  كل  من  يــاأتــون  الذين 
االأعظم.  ر�سولهم  مولد  احتفال  يف  لي�ساركوا 
الذكر  مــن  اآيـــات  قـــراءة  االحــتــفــال  ويت�سمن 

احلكيم ب�سوت اأحد القراء املعروفني اآنذاك 
ثم تقام املنقبة النبوية ال�سريفة حيث 

النبوية  واملدائح  االأذكــار  ترتفع 
مع  املن�سدين  باأ�سوات 

ـــوف  ـــدف ـــرب ال �ـــس

و�سوت القارئ ال�سجي الذي يتغنى مبدح ر�سولنا 
الكرمي حممد )�سلى الله عليه واآله و�سلم( وق�سيدة 
وعالمات  الـــوداع(.  ثنيات  من  علينا  البدر  )طلع 
وجوه  على  ترت�سم  واالبتهاج  والب�سرى  الفرح 
حممد  على  �سل  )اللهم  يـــرددون  وهــم  املحتفلني 
ال�سيخ  اأي�سًا يف جامع  اآل حممد( كما تقام  وعلى 
عبدالقادر الكيالين يف حملة باب ال�سيخ احتفاالت 
�سعبية دينية بهذه املنا�سبة العطرة، وتتوىل دائرة 
وتوزيعها  االأطعمة  طبخ  بنفقات  اآنــذاك  االأوقــاف 
بني الفقراء كما انها توزع الدراهم على االأرامل 
واالأيتام ومبا اأن منطقة باب ال�سيخ تعد مركزًا 
النبوية،  واملناقب  الكرمي  القراآن  قّراء  لتجمع 
النبوية  املنقبة  قـــراءة  يف  يتبارون  فــرتاهــم 
م�سامع  وعلى  القادرية  احل�سرة  اأروقـــة  يف 
النا�ش املحتفلني. وت�سرع بطانتهم بتنزيلة من 
النغم الذي ياأتي به القارئ وهو يقراأ اأبيات 
ق�سيدة يف مدح ر�سول الهدى والرحمة 
حممد )�سلى الله عليه واآله و�سلم(. 
ومن اأبرز قراء املناقب النبوية 
قــبــل اأكـــرث مــن مــائــة عــام  
ـــخ عـــثـــمـــان  ـــي ـــس ـــ� ال

فا�ساًل  عاملًا  وكــان   ،1864 عــام  املولود  املو�سلي 
ومو�سيقيًا مبدعًا وله نباهة و�سهرة يف ا�سطانبول 
وم�سر و�سوريا والعراق واليمن واحلجاز و�سائر 
البلدان العربية التي �ساح فيها فكان وحيد ع�سره 
هذا  اإن  النبوية.  املناقب  قراءة  ويف  التجويد  يف 
ال�سيخ ال�سرير قد بلغ من العمر عتّيًا وبقي برغم 
خمم�سة  ق�سائد  عدة  وله  زمانه،  اأعجوبة  ذلك  من 
بطانته  لــه  وكــانــت  )�ـــش(  حممد  النبي  مــدح  يف 
االأ�ستاذ  ــد  وال القباجني  عــبــدالــرزاق  مــن  املوؤلفة 
خيوكة  علي  حممد  واملــرحــوم  القباجني،  حممد 
والد املغني ح�سن خيوكة واملرحوم ر�سيد اأبو ندر 
واملرحومني �سهاب واأحمد ويل �سعبان واملرحوم 
عثمان  مــال  وظــل  الطحانة(  ــن  )اب امللقب  حممود 
عام  العراقية  الثورة  حتى  النبوية  املناقب  يقراأ 
زمــان،  ــام  اأي البغداديني  ــام  اأي كانت  هكذا   .1920

واالأمــان  االأمــن  نعمة  علينا  تعيد  اأن  ن�ساألك  اللهم 
حتفظ  واأن  والعذاب  البالء  �سعبنا  عن  ترفع  واأن 
الــعــراقــيــني وبــلــدهــم مــن كــل مــكــروه بــجــاه خــامت 
االأنبياء واملر�سلني احلبيب امل�سطفى حممد )�سلى 

الله عليه وعلى اآله و�سلم(.

حفالت المولد النبوي الشريف أيام زمان 

تواصل احتفاالت العراقيون 
بذكرى ميالد الرسول المصطفى )ص( 

حتــتــفــل االمــــة اال�ــســالمــيــة  بــذكــرى مــيــالد ر�ــســول 
كربى  احتفالية  مبرا�سم  /�ــش/  حممد  االن�سانية 
بفرح  فيه  وتتحد  الخــر  ا�ــســالمــي  بلد  مــن  تختلف 

و�سرور.
ربيع   12 ال�سريف  املولد  يــوم  خــالل  و�ست�سادف 
و24   23 يومي  �ستكون  والتي  الهجري  االول 
/ع/  امل�سيح  ال�سيد  مولد   2015 االول  كانون 
والتي �ستكون الول مرة منذ 457 عامًا ، وهي 
ذلك  كان  اإذ   1558 عام  حدثت  التي  امل�سادفة 
 ، هجرية   966 �سنة  يف  االأول  ربيع   12 يف 
حيث ت�سادف املولد النبوي مع مولد ال�سيد 

امل�سيح )ع(.
النبي  مبولد  االحتفال  اي�سًا  و�سيكون 
اإال كل 33  حممد /�ش/ حدثا لن يتكرر 

عاما ، حيث يحتفل امل�سلمون باملولد 
النبوي ال�سريف مرتني هذا العام ، 
فاالحتفال باملولد يف املرة االأوىل 
يوم ال�سبت املوافق 3 كانون 
الثاين 2015 ، و�سيحتفل 
بــه الــعــامل اال�ــســالمــي مرة 

�سهر  اخــرى يوم 23 من 
من  االول  كـــانـــون 
احلايل  العام 

نف�سه.

واحد  ميالدي  عام  فى  مرتني  النبوي  املولد  فتكرار 
يحدث كل 33 عامًا ، اذ اإن ال�سنة ال�سم�سية تزيد على 
ال�سنة القمرية بـ11 يومًا ، وعليه ميكن اأن يتكرر هذا 

االأمر كل 33 عاما .
ينري  نربا�سًا  و�سيبقى  /�ــش/  امل�سطفى  مولد  كان 
طريق  ومــغــاربــهــا  االر�ـــش  مــ�ــســارق  يف  للم�سلمني 
فمولده   . تعاىل  الله  اىل  والقرب  والوحدة  االميان 
وال�سوارع  االحتفاالت  على  مقت�سرًا  يكون  ولن  مل 
املزينة واقامة الوالئم ..وامنا االحتفال مبولده عرب 
التم�سك بنهجه و�سنته والقرب منه ولي�ش بالعداوة 
من  واول  والتكفري.  والتهجري  والقتل  والبغ�ساء 
احتفل بذكرى املولد الذي ي�سادف يف الثاين ع�سر 
 ، نف�سه  /�ــش/  الر�سول  هــو  االول  ربيع  �سهر  مــن 
هــذا يوم   « االثنني ويقول  يــوم  كــان ي�سوم  والــذي 

ُولدت فيه ».
الــنــبــوي  املــولــد  بــذكــرى  االحــتــفــاالت  تختلف  وال 
البلدان اال�سالمية والتي تتوحد  ال�سريف يف اغلب 
بــحــلــقــات الــذكــر وقـــــراءة الـــقـــراآن الــكــرمي واقــامــة 
الوعظ  درو�ش  تتخللها  التي   ، املركزية  االحتفاالت 

وا�ستذكار حياة �ساحب املنا�سبة العطرة /�ش/.
، و  تــقــام االحــتــفــاالت منذ زمــن بعيد  بــغــداد  ويف 
والفرح  لل�سرور  يوما  املدينة  ابــنــاء  منها  يتخذ 
وتالوة القراآن الكرمي واقامة حلقات الذكر. وتاأخذ 
كل  ال�سريفة  املنا�سبة  بهذه  ال�سنوية  االحتفاالت 
ويف   ، القرى  ام  جامع  يف  الر�سمي  مداها  عــام 
يقام  فيما  /ع/.  االمــامــني  مــرقــد  عند  الكاظمية 
ابــي  االمــــام  جــامــع  يف  ال�سعبي  االحــتــفــال 
حنيفة النعمان وجامع ال�سيخ عبد 
بغداد  يف  الكيالين  الــقــادر 
اجلــــوامــــع  بـــعـــ�ـــش  ويف 
املحافظات  يف  وامل�ساجد 

االخرى.
ــال  ــف ويـــرتكـــز االحــت
النعمان  جــامــع  يف 

، حيث  ال�سيخ  باب  الكيالين يف  باالعظمية وجامع 
يتجمع �سيوخ الطرق ال�سوفية.

الكاظمية  الرو�سة  يف  املركزية  االحتفاالت  وتقام 
ومتــالأ  الــطــرق  تقطع  حيث  االعظمية  منطقة  ويف 

ال�سوارع باملحتفلني .
زالت  فما  الكيالين  القادر  عبد  ال�سيخ  جامع  يف  اما 
اهم  ومن  نف�سها  القدمية  بالطريقة  تقام  االحتفاالت 

فقراتها قراءة الذكر.
ومع اقرتاب يوم املولد ال�سريف ، ما احوج العراقيني 
الدينية والوطنية  باملنا�سبات  اقامة االحتفاالت  اىل 
والتي تبث فيهم روح الفرح وال�سرور والوحدة لقهر 

احلزن والظالم.
يعي�ش  وهو  االيــام  هذه  العراق  على  الذكرى  ومتر 
نــزوح  مــن   ، لها  عــد  وال  ح�سر  ال  وم�ساكل  ازمـــات 

وتهجري وخطف وقتل.
/ع/  امل�سيح  ال�سيد  ميالد  بــذكــرى  االحــتــفــاالت  امــا 
فتقرع اجرا�ش الكنائ�ش ويحج امل�سيحيون املتدينون 
لزيارة  فل�سطني  يف  املقد�سة  االرا�سي  اىل  وغريهم 
بذلك.  اخلا�سة  ال�سلوات  واقامة  القدمية  الكنائ�ش 
حلم  ببيت  املهد  كني�سة  يف  االحتفال  ذروة  وتكون 
يف االرا�سي الفل�سطينية والتي �سهدت ميالد ال�سيد 
الفاتيكان يف روما  بابا  ا�سافة خلطبة  امل�سيح /ع/ 
حيث مقر حا�سرة الفاتيكان ، اما االرثوذك�ش فتكون 
احتفاالتهم مبيالد ال�سيد امل�سيح /ع/ يف موعد اخر 

بداية العام امليالدي اجلديد.
�سيكون  ال�سريف  املولد  بذكرى  الكبري  فاالحتفال 
اال�سالم  لطريق  اجلميع  يعود  عندما  وابهى  اعظم 
البعيد  والو�سطية  االعــتــدال  طــريــق   .. ال�سحيح 
مبذهبية  االخــريــن  ومعاملة  والتكفري  الت�سدد  عن 
اتباع  من  باننا  حقًا  انف�سنا  ن�سمي  وطائفية..حينها 
نبقى   .. اليوم  هــذا  ان يحني  .. واىل  حممد /�ــش/ 
ذلك  يكون  ال  ان   ، وتــعــاىل  �سبحان  الله  اىل  ندعو 

اليوم بعيدًا

أمر يتكرر كل 33 سنة مرة  

بغداد تحتفل بمولد الرسول األعظم 
والسيد المسيح



جورنال بوك
09العدد  )  21  (  الخميس  24  كانون االول   2015 A  L  J  O  U  R  N  A  L

الضربة القاضية 
للزراعة

ارفعوا القبعة للصحافة

على  م���ؤ���ش��رات  العكيلي  رح��ي��م  القا�شي  ي����رد 
وج����د اأخ��ط��اء ك��ارث��ي��ة يف ���ش��ج���ن ع��راق��ي��ة ما 
الإره����اب،  لإن��ت��اج  م�ؤ�ش�شات  ���ش��ارت  اأن  لبثت 
الع�ش�ائية  “كانت العتقالت اجلماعية  م��شحًا 
وممار�شات التعذيب لنتزاع العرتافات وت�قيف 
بال  �شن�ات(   9  -3 اإىل  )ت�شل  ل�شن�ات  الأبرياء 
بيا�ض،  على  امل�قعة  العتقال  واأوام��ر  حماكمة، 
ادع���اءات  على  بناء  اأو  اأدل���ة  ب��ال  ت�شدر  التي  اأو 
امل��ايل  الب��ت��زاز  وعمليات  ال�����ش��ري��ن،  امل��خ��ري��ن 
للمتهمن وذويهم، وبيع املتهمن وملفاتهم مببالغ 

خيالية ت�شل ملالين الدولرات

اأكرث  قبل  اأمريكا  اىل  قدم  عندما  باأنه  �شبتي  ريا�ض  العزيز  انتباهي  لفت 
اأبناء  يعامل  من  العراقية  اجلالية  يف  من  هناك  اأن  ف�جئ  �شنة   20 من 
)املحافظات( بدونية.. فقط لأنه ا�شاًل من بغداد.. اأنا اأي�شًا مل�شت ذلك لدى 
البع�ض هنا يف امريكا كما كنا نلم�ض ذلك يف اأيام اجلامعة و الع�شكرية.. 
اأبناء املحافظات خا�شة اجلن�بية يجدون اأنف�شهم من حيث ل يدرون يف 
ال�شمالية  املحافظات  و  بغداد  اأبناء  من  البع�ض  قيا�شات  وفق  دنيا  منزلة 
و  التح�شر  عدم  بطابع  يطبع�هم  و  �شروك..  ي�شم�نهم  و  الغربية..  و 
انعدام اللياقة ..و يتحدث�ن عن وطن واحد .. و �شعب واحد ..!!على كل 
حال ..يذكرين هذا بتقليد اآخر كان �شائدا يف الع�شكرية ..و ه� .. تفاخر 
اجلندي الذي لديه وا�شطه جتيز له النزول ي�ميا اإىل اأهله يف املدينة .. 
مبعنى ل يبيت قي املع�شكر.. طبعا كان هذا اجلندي حمل ح�شد الآخرين.. 

القا�شي وائل عبد اللطيف على احلرة يحيل ال�شبب الرئي�ض لدمار القت�شاد 
العراقي منذ 58.. ه� ح�شر اعتماده على اإيرادات النفط فقط رغم اأن العراق 
بالد الرافدين .. ه� بالد زراعية ا�شال.. يق�ل عبد اللطيف ان :عبد الكرمي 
..و  الزراعي  بالإ�شالح  �شمي  ما  بقان�ن  للزراعة  قا�شية  �شربة  وجه  قا�شم 
املن�شاآت  بتاأميم  لل�شناعة  قا�شية  �شربة  وجه   1964 يف  عارف  ال�شالم  عبد 
ال�شناعية و �شيطرة الدولة عليها.. ثم جاء �شدام و اقحم البالد يف حروب 

ق�شت على الأخ�شر و الياب�ض..
مالحظة للقارئ 

زراعة  مثل  ال�شرتاتيجية  املحا�شيل  طبيعة  لأن  ال��زراع��ة..  بدمار  املق�ش�د 
ينه�ض  اأن  كبرية ل ميكن  وا�شعة و جهد و خدمات  م�شاحات  القمح حتتاج 
بها فالح اأو مزارع واحد.. التعاونيات التي اقرتحت بديال للنظام القطاعي 
ال�شابق ف�شلت يف النه��ض و ا�شتمرار الإنتاج الزراعي.. ثم تدخل الدولة مل 
ينقذ الزراعة اأي�شا ب�شبب البريوقراطية و الف�شاد الإداري.. بالن�شبة لل�شناعة 
الدولة  ف�شلت  فقد  التاأميم..  قبل  نامية  كانت  التي 
اأو حتى احلفاظ على املن�شاآت  اي�شا يف تن�شيط 
على  م�ازناتها  تعتمد يف  وا�شتمرت  ال�شناعية 
الكلف  بح�شاب  اأخ��ذن��ا  اإذا  ال��ن��ف��ط..  اإي����رادات 
للمنت�ج.. ملكية الأر�ض و را�ض املال الثابت و 
املتغري و اأج�ر امل�ظفن و العمال و غريها من 
يق�ل..  اأن  يريد  اللطيف  عبد  نفقات.. مبعنى.. 
�شيطرة  �شيا�شة  و  ال���ش��رتاك��ي  الق��ت�����ش��اد  اإن 
الق�شاء على  الن�شاط القت�شادي و  الدولة على 
لدمار  الرئي�شي  ال�شبب  ه���  اخل��ا���ض  القطاع 
القت�شاد العراقي طيلة �شتة عق�د.. طبعا هناك 
اخللل  ال�شهرية:  باملق�لة  يت�شدى  �ش�ف  م��ن 
ادري..  ما  بالتطبيق..  اخللل  بالنظرية..  م� 
�شنة  �شبعن  اأ�شابهم اخللل طيلة  هم  ال�ش�فيت 

من النظام ال�شرتاكي ل� اك� �شبب اآخر..!!

)الجورنال( تخصص هذه 
الزاوية لرصد أهم القضايا 
والتعليقات  التي يتندر 
بها العراقيون عبر مواقع 
التواصل االجتماعي 
وخصوصا الفيس بوك .

اذاع���ة  تبثه  ال���ذي  ال�شهري  اك�����ش��رتا  ب��رن��ام��ج 
ال��زواج  يناق�ض  ك��ان  الريطانية   )BBC(�ال
ب��ن اب��ن��اء ال��ط���ائ��ف وال��ق���م��ي��ات والع���راق 
املختلفة و�شجل العراق اعلى ن�شبة من الزواج 

رغم  ي�شم�نه  كما  امل��ت��ن���ع 
الح��������داث ال��ط��ائ��ف��ي��ة ف��ي��ه 
امل�شتمعن  ات�شالت  وكانت 
تاتي من خمتلف الدول العربية اىل ان ا�شرتك 
امل��ذي��ع��ة ع��ن رائ��ي��ه  ك���ي��ت��ي و���ش��األ��ت��ه  مت�شل 
لها  ف��ق��ال  ال�شالمية  ال��ط���ائ��ف  ب��ن  ب��ال��زواج 
حرام الزواج بن ال�شنة وال�شيعة وال�شبب لن 
يعتر  ال�شنية  املذاهب  احد  وه�  له  انتمي  ما 

الهاتف  اغلقت  املذيعة  )رواف�������ض(.  ال�شيعة 
يف  نحن  ل��ه  وق��ال��ت  مقدمات  اي  دون  ب�جهه 
ولن  امل��ف��ردات  ه��ذه  ن�شتخدم  ل  �شي  بي  البي 
ن�شمح ملت�شل ان ي�شتخدمها من خالل البي بي 
بقناة  ل�  ه��اي  بالهانة..  ن�شمح  ل  لننا  �شي 
جان  �شنية  ام  كانت  �شيعية  قناة  وب��اي  عندنا 
)مي�شلت(  وخل�ه  املتطرف  لهذا  اجل�  اعط�ا 

بكيفه.. �شكرًا للبي بي �شي

جمال  ملكة  لقب  على  املت�شابقات  اإح���دى  وال���دة 
العراق تق�ل يف هذا التقرير:

- "اآين �شجعت بنتي تخ��ض هاي التجربه كن�ع 
من ال�شالح تدخل بيه معركة �شديدة جدا ..."

كم  ت��اأم��ل  ميكننا  ه���ذا  م��ن  ال��ق�����ش��ي��ة..!!؟؟  �شن� 
األ�شن  على  مفردات  من  العنف  و  احل��روب  تركت 
�شل�كهم.. حتى  العراقيات و طبعت  و  العراقين 
املفردات  هذه  غري  الفا�شلة  ال�شيدة  هذه  جتد  مل 

للتعبري عن م�شاركة ابنتها..

مسابقة جمال 
أصبحت )معركة(!!

اإلرهاب 
بيننا

الوطن 
واحد 

جاي.. خانه

بـ )المقلوب (
اأعلنت اأمانة بغداد عن اإقامة احتفال 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك����رى امل����ل���د ال��ن��ب���ي 
ال�شريف يف متنزه الزوراء اأم�ض 

الأربعاء .
  وذك������رت م���دي���ري���ة ال��ع��الق��ات 
األعاب  مدينة  "�شركة  ان  والإع��الم 
ال���������زوراء اأق���ام���ت 
بهيجًا  اح��ت��ف��اًل 
مب����ن����ا�����ش����ب����ة 
ذك���رى امل���ل��د 
ال�������ن�������ب��������ي 
 " يف ل�شر ا
م�شرية اىل ان "الدع�ة �شتك�ن عامة 
الكائنات  �شيد  ب���لدة  لالإحتفاء 

النبي حممد )�ض(".
يت�شمن  "الحتفال  ان  وا�شافت 
واأنا�شيد  وم������ش��ح��ات  تهليالت 
نب�ية  ومناقب  دينية  وق�شائد 
خ��ا���ش��ة ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة ب�����ش���ت 

جمم�عة من املن�شدين".
)نتمنى من اأمانة بغداد ان تهتم باخلدمات 
اأك��رث من  الإه��م��ال  التي دمرها  وال��ط��رق 
لأن  يعنيها  ل  ال��ذي  بالحتفال  اهتمامها 
هناك جهات حتتفل مبثل هكذا منا�شبات 
املرتدية  باخلدمات  الهتمام  وواجبكم 
ال��ت��ي دم��ره��ا �ش�ء  ب��غ��داد  يف ����ش����ارع 
ال���دولرات  مالين  واإ���ش��اع��ة  التخطيط 
تخدم  ل  ومنا�شبات  م�شاريع  على 

بغداد واأهلها.

القرن  من  الت�شعينيات  ومطلع  الثمانينات  فرتة  يف 
املا�شي كنا نتطلع اىل مطربة �شابة من الب�شرة تتحرك 
بخفة وجمال وهي تردد اغاين الب�شرة، وفجاأة ويف 
هذا القرن وقبل اأ�شهر طالعتنا ال�شحف ب�ش�رة تثري 
يف النف�ض ال�جع وهي ان املطربة نف�شها ت�شتجدي 
التي  تلك  ح��ال  لي�ض  وحالها  الطرقات  يف  امل���ارة 
ا�شمعتنا كلمات جميلة واحلان اجمل عن الب�شرة 
واأهلها، ال�ش�ؤال الذي نطرحه على ر�شيف هذه 
املراأة ملاذا مطرب�نا حالهم لي�شت كحال مطربي 
دول اأخرى؟ وملاذا لي�ض هناك من نقابة او جهة 
حتميهم من الأمل الذي عانت وتعاين منه هذه 

الفنانة؟.

اأك��ي��ا���ض  ب��غ��داد وزع����ت  اأم���ان���ة  اأن  ت����دري   -
ورمبا  بغداد  يف  املنازل  جميع  على  النفيات 
يف بقية املحافظات لكن امل�شكلة اأن الأكيا�ض 

تتمزق مع اأول مل�شة؟!.
بداأوا  الدولة  العديد من م�ظفي  ان  - تدري 
ي��ع��دون اي����ام ال��ع��ط��ل يف ال�����ش��ن��ة ال���اح��دة 
اأو  ال�شعف  �شتك�ن  انها  لأنف�شهم  وي�ؤكدون 
اأكرث لأن قبل العطلة عطلة وبعدها اأي�شا وكل 

عطلة بن عطلتن عطلة اأي�شًا؟! .

- ت����دري ان ه��ن��اك ج��م��اع��ات ي��ق��ف���ن ام��ام 
ال�شيارات املارة يف مناطق متفرقة من بغداد 
الق�شري  ل�)الده�ض(  للتعر�ض  حم��اول��ة  يف 
ب�)الف�شل  عليها  �شيح�شل�ن  مبالغ  اجل  من 

الع�شائري(؟! 
بالب�شائع  ال��زاخ��رة  ال���ش���اق  ان  ت���دري   -
بعد  )�شت�ك(  مالب�ض  اىل  تتح�ل  بغداد  يف 
حملة  انها  على  ال�شعار  بنف�ض  وتباع  م��دة 

للتخفي�شات من اجل الفقراء؟!.

) المقلوب ( .. ايضًاتــــدري؟! بـ

)على الرصيف (

خدعة الخطاب العربي  جمعية الشعراء الـــ هنا والــ هناك 
قبل مايقارب من ن�شف قرن وحتديدًا يف العام 
الذي اأعقب ما ي�شمى بنك�شة حزيران، ح�شلت 
ما كانت ت�شمى بحرب ال�شتنزاف بن اجلي�ض 
وقتها  كنت  ال�شرائيلي.  واجلي�ض  امل�شري 
كافية  دراي��ة  يل  ولي�شت  املت��شط  الثالث  يف 
اأين ل  ال�شيا�شي والع�شكري، بل  يف اخلطاب 
القيادة  كانت  ال�شاذجة.  الع�اطف  غري  اأمتلك 
تل�  البيانات  ت�شدر  امل�شرية،  للق�ات  العامة 
على  لها  لاأثر  وهمية  انت�شارات  عن  البيانات 

ال�اقع )عرفت ذلك فيما بعد( وتبن يل لحقًا 
ال�شيا�شي  ب��اخل��ط��اب  ي�شمى  م��ا  ه���  ذل���ك  ان 
واخلطاب الع�شكري وكل خطاب اخر، فكري، 

اقت�شادي، اأدبي وما �شابه.
مثالأ كان البيان )اخلطاب( الع�شكري امل�شري 
العدو  ط��ائ��رات  اغ���ارت  الديباجة  بعد  ي��ق���ل: 
كذا  العدد  وقتلت  كذا  املكان  على  ال�شرائيلي 
من امل�اطنن امل�شرين وت�شدت لهم دفاعاتنا 
على  كان  )هل  الفرار  على  واأجرتهم  اجل�ية 

الج���اء  يف  النتظار  ال�شرائيلن  الطيارين 
الر�شية  املقاومات  ت�شقطهم  حتى  امل�شرية 
ال�ق�د( طبعًا ل ولكنه اخلطاب  نفاد  او حتى 
ع��ل��ى اخل�����داع واخ��ف��اء  داأب  ال����ذي  ال��ع��رب��ي 
احلقائق. وبعد ط�ل عناء وت�ا�شل مع ثقافات 

الخر )اخلتلف(.
�شرت اأمقت اخلطاب الن�شائي والتعب�ي الال 
تافه  ب�شكل  ي�ش�قنا  ال��ذي  الكاذب  م��ش�عي 

ويجعل ال�شع�ب ت�شحك كثريًا وتبكي علينا.

واأنا اأعد ا�شدقائي على اأ�شابعي ... خليل مل يعد قادرا -حتى- ان ي�شحح لالآخرين اأخطاءهم، عادل �شرقت الفل�شفُة 
من فمه ال�شعر، زاهر اأ�شاح وجهه عن امريكا فاأ�شاح عنه العراق وجهه ه� الآخر.. خزعل اأخذت منه الط�ائف فتاه 
ال��شيم مثلما اأخذت منا هادي املهدي، اأنا اأعرف ان  كزار مات حبا بر�شمية وع�دة الرفاق احلمر، اأما رعد فمن يعرف 
كيف مات قبل "احلرية" باأ�شابيع؟ علي عجام قد ناأى به اىل وا�شنطن حلُمه الذي اأم�شى كاب��شًا، هادي يا�شن اخذته 
كندا وجان ف�شل ان ي�شتبدل الكناغر ببغال امليدان فنام يف �شيدين اىل الأبد، ن�شيف مازال غجريًا عن بعد يف مامل�، 
البهرزي اخذوا منه ب�شتان جده ومنح�ه ال�شجن، البع�ض يق�ل ان �شالم يف الرنوج فيما يرّوج اخرون انه يف فنلندا، 
كاوو�ض ير�شم الن�شاء ويحت�شي النبيذ يف ه�لندا و�شعد هادي يكتب روايته عن البتاوين على مقربة منه، كمال مات 
من النعا�ض على ل�حة الكيب�رد.. عبد الأمري يق�د دراجته اله�ائية يف العامل الآخر براأ�ٍض داٍم.. كم من �شديق �شقط 

�شه�ا..؟ اأنا اأكتب اأ�شماءهم واأعّدهم على اأ�شابع يدّي... ي��������اه.. لقد نبت يل اأربعن اإ�شبعًا حمرتقًا..!

ج�ملهه ال�لين وخله بيه ال�ش�ج

اغزل بامل�شايب والق�شيدة احت�ج

ياروحي العزيزة ابيا عط�ض ذب�ج

حملت وال�ش�اجي ان�ك�طع منهلهه

----------------------

مهداة لكل الن�اب وال�زراء 

وامل�ش�ؤولن يف الدولة 

)حســجة(

وجميع  �شاعده  ع��ن  )�شمر(  خدمية  دائ���رة  يف  وزي��ر 
مب�شاعدة  وب���داأ  ال�شارع  اىل  ون��زل  وزارت���ه  ك����ادره 
ال�زير يعني  لهم بان  ليك�ن مثال  ال�شارع  ك�دره يف 
بكل الح�ال جاء ليخدم اأهل بلده وانه يف هذا امل�قع 
من اجل ت�شهيل حياتهم بال�ش�رة التي يراها منا�شبة 
لهم، ونف�ض ال�زير خ�ش�ض ي�مًا ل�شكاوى ومقابالت 
املتعلقة ب�زارته  امل�شاكل  واأمر بحل جميع  امل�اطنن 
اآخرين  ب���زراء  ليت�شل  ذلك  من  اأبعد  اىل  راح  انه  بل 
م�شاكلهم  عرف  مب�اطنن  تتعلق  اخرى  م�شاكل  حلل 
التي عر�ش�ها عليه ولكن مع الأ�شف ل تخ�ض وزارته، 
ال�زراء يطالب اي�شا  الرائع هذا يف جمل�ض  وال�زير 

بحل م�شاكل اأخرى ل ي�شتطيع حلها �ش�ى رئي�ض ال�زراء، ليبداأ ال�زراء يف هذا املجل�ض بطرح 
جميع م�شاكل امل�اطن بعد ان وجدوا ان ال�زير اخلدمي قد اجيبت جميع دع�اته )ويارب يكرث 

من وزراء الدولة اخلدمين(!!
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الكلمات المتقاطعةالطقسحظك اليوم

A  L  J  O  U  R  N  A  L

برج الحمل

برج العذراء

برج القوس

برج الثور

برج الميزان

برج الجدي

برج الجوزاء

برج االسد

برج الدلو

برج السرطان

برج العقرب

برج الحوت

الفر�صة  ل��ك  �صيخلق  مم��ا  لطيفة  ك��ف��را���ص��ة  ت��ت��ح��رك 
م��ن جهة   . ع��اق��ات ح��ب ج��دي��دة و جميلة  مل��واج��ه��ة 
اأخرى فاإنك بالتاأكيد ت�صتحّق بع�ض الراحة. احلب هو 
الفر�صة االهم يف حياتك كي تغري الروتني القاتل الذي 
تعي�صه ال تياأ�ض من كون الطرف االآخر متحفظًا قليا 

على م�صاعره الأنه �صيعرب لك عن حبه قريبا .

والتقّدم.  ال�صخ�صي  االإجن��از  يوم  اليوم  هذا  �صيكون 
املجال العاطفي �صيعطيك الكثري من الر�صا و االطمئنان 
. لن تدخر جهودك لتقوية عاقة حّبك احلالية احلب قمة 
للحبيب  ظهرك  تظهر  فا  االر�صي  العامل  يف  ال�صعادة 
انت  ماليا   . بواقعية  م�صاكلك  تتعامل مع  ان  القوة يف 

يف و�صع جيد ال تتخذ قرارات مفاجئة اليوم .

�صتكون حماطًا ، و تتلقى دعمًا اأخاقيًا من اأحد املقربني 
منك . فّكر اأكرث باالعتناء ب�صحتك؛ اتبع برناجمًا غذائيًا 
اأقل  حتت  فيها  تعي�ض  بطريقة  نف�صك  نّظم  ال�صّكر.  قليل 
�صغط، لكي تكون اأكرث ارتياحًا و تفوز مبتع احلياة. يف 
العمل م�صايقات من الزماء ناجتة عن الغرية ال تكرتث 

باأي عمل حت�ض باأنه عدائي نحوك.

م�صغول  دماغك  الأن  فلرمّبا  ببطء،  تتحّرك  كنت  اإذا 
ل��ط��ي��ف��ًا مع  ك��ن   . االأم�����ور اجل��دي��ة  مب��ع��اجل��ة بع�ض 
ببع�ض  قم  االآخرين،  مع  لطيفًا  تكون  اأن  قبل  نف�صك 
التمرينات اخلفيفة. ال تق�ض على نف�صك بالعمل و ال 
منا�صبة احلب عاقة �صعبة  نف�صك با  لوم  تكرث من 

و لكنها ممتعة حاول ان تتمتع بحب االآخرين لك .

املختلفة وجتد  امل�صاكل  بذكاء كبري يف حّل  �صتتمّتع 
ع��اق��ات ق����ادرة ع��ل��ى م�����ص��اع��دت��ك. مت��وي��ل��ك �صيكون 
جيدًا و ميكنك اأن تعتمد على حد�صك يف هذا املجال 
كيف  تعرف  كنت  اإذا  جيدة  بحالة  �صتكون  �صحتك   .
حتتفظ بهدوء اأع�صابك. �صتواجه مناخًا متوترًا جدًا 

يف عائلتك، خ�صو�صًا مع اأطفالك.

هناك اإمكانية الإعادة مّل ال�صمل اجلميلة مع االأ�صدقاء. 
خذ اإجراءات وقائية لتجّنب ال�صرقة. �صتتمّتع بطاقة 
تهدرها،  اأن ال  ه��ذا، ح��اول  م��ن  ال��رغ��م  ك��ب��رية. على 
خ�صو�صًا يف حاالت الغ�صب القوية. حاول االحتفاظ 
ال  مرغوبة  غري  نتائج  اىل  ي��وؤدي  الغ�صب  ب�صفائك. 

حتاول ان حتتك باالآخرين عند �صاعات الغ�صب .

اأو   ، ال��راب��ح��ة  ال�صفقة  وج���دت  اإذا   . ال��ي��وم  تخف  ال 
ال�صخ�ض املنا�صب، اخرته و ام�ض قدمًا. الفر�صة تاأتي 
مرة واحدة يف العمر حاول ا�صتغالها اىل اق�صى حد 
اإىل  �صيقودك  ه��ذا  الأن  الت�صرع  فري�صة  تقع  ال  ممكن 
م�صاكل انت يف غنى عنها احلب عاقة مهمة ال ميكنك ان 

تتجاهل م�صاعرك و حاجتك العاطفية لذا كن ايجابيا. 

االأ�صياء.  عمل  على  النا�ض  اإجبار  حت��اول  ال   ، لبقًا  كن 
�صتكون فر�صتك عظيمة اليوم لتذوق ال�صعادة الغرامية. 
هذا اليوم ممتاز لتحليل العاقات العاطفية ب�صكل عام . 
اإال اأن التاأثريات القمرية �صتكون �صلبية على اأع�صابك. 
يف  جديدة  عمل  فر�ض  ملحوظ  حت�صن  يف  ان��ت  ماليا 

االفق اقتن�ض الفر�صة املنا�صبة لكي حتقق احامك .

عاقات حّبك �صت�صّبب لك الكثري من امل�صاكل هذا اليوم ، 
لكّنك ت�صتطيع اأن حت�ّصن هذا املناخ بالظهور مبظهر اأكرث 
اعتداال واأقل ا�صتبدادًا . اآالم الظهر و القدم قد ي�صببان 
تراجعًا ملحوظًا الأولئك الذين هم عر�صة لهما. خذ وقتًا 
اأكرث من النوم. اال�صرتاحة �صرورية من وقت الآخر كي 

ال تقع �صحية للندم ال ت�صرف يف تقييم املحطني بك .

اأنت  و   ، اجليا�صة  امل�صاعر  من  فائ�صًا  اليوم  متلك 
مدرك لذلك ، عليك مب�صاركة عواطفك مع من حولك . 
ال تق�ض على احلبيب يف فر�ض ما تراه منا�صبا و كن 
متفهما و اال خ�صرته امل�صاكل العاطفية يف طريقها اىل 
بتعهدك  لاأخرين  ا�صحوكة  نف�صك  جتعل  ال  ال��زوال 

باأن تقوم مبا ال تقدر عليه .

تتقّدم  جعلك  على  ق���ادرة  ثابتة  اأف��ك��ار  لديك  �صتكون 
ب�صرعة يف املجال االجتماعي و االحرتايف . ال حتاول 
اإعطاء راأيك عندما ال ي�صاألك عنه النا�ض ب�صكل وا�صح. 
ان  حاول  املنا�صب  احلل  لي�ض  اال�صدقاء  من  االنتقام 
تكون مت�صاحما و ان تعطي ا�صدقائك كل مامتلك من 

اخلربة و املعرفة عاطفيا برجك يف �صعود .

ارتباطات َمع اأ�صخا�ض بعيدين عن اأن يكونوا بحاجة 
اأَو  اأواأ�صدقاء  لاإثارة ، �صواء كانوا متعلقني بالعمل 
اأقرباء. ال تتعلق باالوهام ملجرد انه تعجبك و ال تقدم 
على ما تعتقده �صها الأنك تريده خذ وقتك يف اتخاذ 
االنتظار  يف  احلب  �صريك  االآخ��ر  الطرف  مع  القرار 

لكي تعرب له عن م�صاعرك .

تسالي 

حكمة اليوم

الكياسة هي فن 
تحقيق هدف دون صنع 
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و���ص��ل��ت احل����رب ب���ني رو���ص��ي��ا وت��رك��ي��ا اإىل ع��امل 
�صحيفة  ن�صرته  تقرير  اأو���ص��ح  حيث  االن��رتن��ت، 
"اجلارديان" الربيطانية تعر�ض اأكرث من 400 األف 
موقع تركي على االأقل اإىل هجمات اإلكرتونية خال 
االأ�صبوع اجلاري، مع �صكوك اأن تكون رو�صيا وراء 

هذه الهجمات االلكرتونية.
واأكمل التقرير اأن معظم هوؤالء القرا�صنة ي�صتهدفون 
املوؤ�ص�صات  م��واق��ع  مثل  برتكيا  الر�صمية  امل��واق��ع 
احل��ك��وم��ي��ة واجل��ام��ع��ات وامل���دار����ض واجل��ام��ع��ات 
واجل��ي�����ض وال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ل��ه��ا �صلة 
بالدولة، مما يوؤكد اأن الغر�ض من تلك الهجمات هو 

اإحداث �صلل فى تعامات مع مرافق الدولة الرتكية.
تركيا  اأغلقت  الرتكية  دوت  ديلى  ل�صحيفة  ووفقا 
تركيا  خارج  من  لها  احلكومية  املواقع  اإىل  الدخول 
اخلارج  من  اإلكرتوين  بريد  ر�صائل  اإر�صال  ومنعت 
واأكمل  الهجمات  تلك  �صد  اإح��رتازي  كاإجراء  وذل��ك 
ما يعرف  املواقع من خال  تلك  اأن اخرتاق  التقرير 
وب�صيطة  �صائعة  و�صيلة  تعد   DDOS بهجمات 
مل��ه��اج��م��ة امل���واق���ع ع��ل��ى االن���رتن���ت، ل��ك��ن ال ميكن 

ا�صتخدامها يف �صرقة البيانات.
اأو�صح التقرير اأنه على الرغم من عدم التعرف على 
اإال  النهائي،  هدفهم  اأو  االإلكرتونيني  الهاكرز  هوية 
ب�صبب  رو���ض  اإنهم  ت�صري  التكهنات  من  العديد  اأن 
ما  ع���ادة  وال��ت��ي  امل�صتخدمة  واالأ���ص��ال��ي��ب  االأدوات 

ي�صتعني بها الهاكرز الرو�ض.

ل��اأع��م��ال  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صبكة  تعر�صت 
كبرية  اخ��رتاق  لعملية  اإن  لينكد  واملهنيني 
اأدت اإىل ت�صريب مايني كلمات املرور على 

االنرتنت.
اخرتاق  لعملية  تعر�صها  اإن  لينكد  واأك��دت 
اأن  ب��دون  امل���رور  كلمات  بع�ض  وت�صريب 
اأن  ال�صركة  واأو�صحت  ع��ددًا حم��ددًا.  تقدم 
احل�صابات التي مت ت�صريب كلمات مرورها 

ال�صتخدامها  �صاحلة  الكلمات  تلك  تعد  مل 
من  حمايتها  من  كنوع  وذلك  اإليها  للدخول 

العبث.
ب��ري��دي��ة  ر����ص���ال���ة  اإن  ل��ي��ن��ك��د  و���ص��رت���ص��ل 
مع  االخ����رتاق  م��ن  امل��ت�����ص��ررة  للح�صابات 
كلمة  تعيني  اإع���ادة  كيفية  ح��ول  تعليمات 

مرور جديدة.
ملف  الرو�صية  املنتديات  اأح��د  على  ون�صر 

م�صفرة  م��رور  كلمة  مليون   6،5 يت�صمن 
مت��ك��ن ال��ق��را���ص��ن��ة م���ن ف���ك ت�����ص��ف��ري نحو 
األف كلمة مرور للتعرف على الكلمة   200
مر�صح  العدد  وه��ذا  االآن  حتى  ال�صحيحة 
للزيادة. وال نعرف بعد من هي اجلهة التي 
املزيد  هناك  كان  واإن  القر�صنة  وراء  تقف 
�صتن�صر  التي  امل��رور  كلمات  اأو  امللفات  من 

الحقًا.
يت�صمن  ال  امللف  اأن  املب�صر  الوحيد  االأم��ر 
اأ�صماء امل�صتخدمني اإمنا فقط كلمات املرور 
SHA- امل�����ص��ف��رة ب��وا���ص��ط��ة خ��وارزم��ي��ة
كافة  اإن  لينكد  تن�صح  ذل��ك  وم��ع  لكن   ،1
اخلا�صة  املرور  كلمات  تغيري  م�صتخدميها 

بهم احتياطًا.
وتعمل خوارزمية SHA-1 على حتويل 
من  متنوعة  �صل�صلة  اإىل  م���رور  كلمة  اأي 
احل������روف واالأرق���������ام، وه�����ذا ي��ع��ت��رب من 
عرفت  لو  حيث  ال�صعيفة  الت�صفري  اأن��واع 
ب�صهولة  ميكنك  امل�صتخدمة  اخل��وارزم��ي��ة 
ا�صرتجاع كلمة املرور االأ�صلية غري امل�صفرة 

عرب عك�ض الت�صفري.
يذكر اأن لينكد اإن متلك ح�صب اآخر االأرقام 
بالتايل  م�صتخدم،  مليون   161 الر�صمية 
ال  ن�صبة  ي�صكل  امل�صربة  امل��رور  كلمات  عدد 

باأ�ض بها واإن مل تكن كبرية.

ك�صفت عماق ال�صناعة االإلكرتونية اليابانية "بانا�صونيك" عن 
 "Toughbook CF-20" اأحدث اأجهزتها وهو نوت بوك
الذي  احل��دث  خ��ال  وذل��ك  بو�صة  ب�صا�صة.110  ياأتي  وال��ذي 

عقدته ال�صركة للك�صف عن اجلهاز اجلديد بطوكيو باليابان.
التنفيذى  املدير  فاإن  الفرن�صية،  االأنباء  ن�صرته وكالة  ملا  ووفقا 
لل�صركة هريواكي �صاكاموتو عر�ض هذا اجلهاز والذي ميتلك 
�صا�صة قابلة لانف�صال ليتم حتويله من جهاز البتوب اإىل جهاز 
لوحي خفيف الوزن خا�صة واأنه ياأتى بوزن يبلغ نحو .761  

كجم، كذلك فاإن اجلهاز اجلديد ياأتي بالعديد من املميزات مبا 
يف ذلك القدرة على مقاومة املاء والغبار باالإ�صافة اإىل القدرة 

على امت�صا�ض ال�صدمات املختلفة.
اأم����ا ع��ن امل��وا���ص��ف��ات ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ج��ه��از ف��ه��و ي��اأت��ي ب��اأب��ع��اد 
 ،USB 3.0 منفذ  ميتلك  اأنه  كما  ملم،   33×234×272
 1920 ع��ر���ض  ب��دق��ة  ت��اأت��ي  فهي  بال�صا�صة  يتعلق  فيما  اأم���ا 
بيك�صل،  ميجا   8 خلفية  كامريا  وميتلك   ،1080FHD×
باالإ�صافة  بيك�صل،  ميجا   2 بقوة  اأمامية  كامريا  اإىل  باالإ�صافة 

اإىل ذاكرة و�صول ع�صوائى 8 ميجا بايت، مع وجود 
بطارية بقوة 2،600mAh، ومن املتوقع اأن تبداأ 
العام  مطلع  للبيع  اجلديد  اجلهاز  طرح  يف  ال�صركة 

املقبل.
فعاليات  خ��ال   Toughbook CF-20 ج��ه��از 

احلدث.
الرئي�ض التنفيذي لل�صركة يحمل اجلهاز اجلديد.

اجلهاز مقاوم للماء.

400 ألف موقع الكتروني تركي تخترقه موسكو

اأرجاأت �صركة "�صبي�ض اإك�ض" االأمريكية يوم االأحد اإطاق اأحدث 
�صواريخها للمرة االأوىل منذ ف�صل اإطاق �صاروخ فالكون 9 بعد 
الثانية  املحاولة  اإن  ال�صركة  و�صرحت  اأ�صهر.  �صتة  قبل  اإقاعه 
جتاريا،  ا�صطناعيا  قمرا   11 يحمل  ال��ذي  ال�صاروخ،  الإط��اق 
جرت من قاعدة كيب كانافريال ال�صاعة 08:33 من م�صاء اليوم 
بتوقيت  الثاثاء  �صباح  من   01:33 املحلي  بالتوقيت  االثنني 
جرينت�ض. و�صرحت "SPACEX" اإنها وللمرة االأوىل جتعل 

فالكون 9 يهبط على من�صة ثابتة على االأر�ض.
وتعترب اإعادة ا�صتخدام جزء من ال�صاروخ عاما مهما من اأجل 
تقليل النفقات مع دخول املزيد من ال�صركات التجارية فى جمال 

�صناعة الف�صاء.

فقط  يعملون  مهند�ض   800 من  اأكرث  اأن هناك  اأبل  �صركة  ك�صفت 
وهو  اآي��ف��ون  هواتف  من  ا�صتخداما  االأك��رث  اجل��زء  تطوير  على 
"جرهام  اأن  اإال  واحدة،  قطعة  وكاأنها  تبدو  والتى  "الكامريا"، 
فى  تتكون  الكامريا  اإن  يقول  امل�صروع  على  امل�صرف  تاون�صند" 
اأنه عند التقاط �صورة  200 قطعة خمتلفة، م�صيفا  االأ�صا�ض من 

واحدة، فهناك نحو 24 مليار عملية حتدث.
ال��ربي��ط��اين،   businessinsider م��وق��ع  ن�صره  مل��ا  ووف��ق��ًا 
العائلية  ال�صور  وو���ص��وح  دق��ة  زي��ادة  املهند�صون  ا�صتطاع  فقد 
ي�صتطيعون  ال  الذين  امل�صتخدمني  ت�صاعد  طريقة  بناء  خال  من 
4 اأ�صاك �صغرية، كل  تثبيت اأيديهم، حيث توجد داخل الكامريا 
واحدة منهم تاأتي ب�صمك دقيق للغاية، وتعمل هذه االأ�صاك على 

هزة اليدين للح�صول امت�صا�ض 
على لقطة ثابتة.

ك�����ذل�����ك ف���������اإن ه����ذا 
الفريق ميتلك املعمل 
الختبار  به  اخلا�ض 
م��دى ج��ودة ال�صور 
االإ�صاءة  ح��االت  يف 
املختلفة، حيث يجب 
ع���ل���ى امل��ه��ن��د���ص��ني 
م���ع���اي���رة ال��ك��ام��ريا 
الل����ت����ق����اط اأف�������ص���ل 
كان  �صواء  ال�صور، 
ذلك يف �صوء �صاطع 
�صوء  يف  اأو  ن��ه��ارًا 

منخف�ض ليًا.

“SPACEX” تطلق 
”9 Falcon“ صاروخ

800 مختص يقومون بتطوير 
كاميرا iPhone حاليًا  

بغداد
اخلمي�س 

غائم

البتوب جديد بمعايير عسكرية من باناسونيك يمكن تحويله لحاسوب لوحي

هواوي تتخلى 
عن أندرويد

LinkedIn على المحك

ال�صحف  بع�ض  ع��ن  ال�����ص��ادرة  التقارير  اأك���دت 
اأن �صركة هواوي تقوم بتطوير  ال�صينية على 
اإىل  باالإ�صافة  بها  خا�صة  ر�صوميات  بطاقة 

ذاكرة �صوئية.
ومن املعروف اأن ال�صركة متلك نظام الت�صغيل 
اخلا�ض بها والذي اأطلق عليه اأ�صم "كريين اإو 
�صنوات  ثاثة  منذ  لا�صتخدام  وجهاز  اإ�ض"، 
متجر  يف  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ق�����ض  اأن  اإال  ت��ق��ري��ب��ًا، 
من  ال�صركة  منعت  ب��ه  اخل��ا���ض  التطبيقات 

ا�صتخدامه على هواتفها.
امل��ت��وف��رة،  امل��ع��ل��وم��ات  وبح�صب  االآن  حتى 
ي��ح��ت��اج ك���ل م���ن ن��ظ��ام ال��ت�����ص��غ��ي��ل وب��ط��اق��ة 
اإىل  ال�صوئية  ال��ذاك��رة  وحتى  الر�صوميات 
الكثري م��ن االخ��ت��ب��ارات، وم��ن غ��ري امل��وؤك��د 
اجلديد  امل��ك��ون��ات  ل��ه��ذه  ال�صركة  ا�صتخدام 
من  وال��ذي  بي9  ه��واوي  القادم  الهاتف  يف 

املتوقع اأن يتم اإطاقه يف مار�ض املقبل.
وقد نرى هاتف هواوي االأول العامل بنظامها 
القادم  العام  من  االأخ��ري  الربع  خال  اجلديد 
االأول من  الربع  اإىل  االمر  2016، وقد ميتد 

العام 2017 كاأق�صى حد.

اعداد - صباح الجنابي



ترى  �أن  تعتاد  �أوروب���ّي���ة،  دول��ة  �أيِّ  �إىل  فر  �ل�سَّ عند 
ج��ر�أة  بكّل  ون  ُي��ع��رِِّ مكان،  ك��ّل  يف  و�ملحبِّني  �لع�ّساق 
�أحيانًا،  و�لقبالت  بالعناق  و�سغفهم  حبِّهم  عن  �أحياًنا 
�أم��رً�  �ملُفرطة  �جل���ر�أِة  يف  �أَِج���ُد  �أنِّ  ِم��ن  �لرغم  وعلى 
ُمزِعجًا �أَحيانًا خ�سو�سًا �أماَم �لأطفال �إّل �أنَّني �أرى يف 
و�ل�سائِد  �مل�ساعر  �إظهار  بعدم  ِل  �ملتمثِّ �ملفرط  �خلجل 
كبرية  �سلبّيات  ل��ه  خاطئًا  �أم���رً�  جمتمعنا  يف  بكرثة 

رة على �ملجتمع. ُمدمِّ
نا  ولكنَّ م�ساعرهم،  �إظهار  يف  �أحيانًا  يتماَدْوَن  هم  نعم 
َنتمادى يف كْبِت م�ساعرنا حّتى نخ�سَرها كلّيًا ونخ�سَر 

�ل�سريك.
ت�سُف  �لتي  �لجتماعّية  �لدر��سات  ن�ستعِر�ُض  عنَدما 
جنُد  �لعربيِّ  �لعامل  يف  �لطالق  ن�سبة  �رتفاع  �أ�سباب 
�أنَّها تْذُكُر كّل �لأ�سباب �ملادّية وَتغَفُل متامًا َعن ذكر �أهمِّ 
ُع �أ�سباب  ، فنجُدها توزِّ �سبب للطالق وهو �نعد�م �حُلبِّ
ُوِجَد  لو  �أّنه  وتتجاهُل  وعائلّية  مادّية  مل�ساكل  �لطالق 
َتقوى  لن  بقاِئه  على  �لطرفاِن  حافَظ  ولو  فعاًل  �حُل��بُّ 

م�ساكل مادّية �أو كونّية على �لتفريق بني �ل�سريكني.
فم�ساكل  َيكفي،  ل  عنه  �لتعبري  دوَن  �حل��بِّ  ُوج��ود  �إنَّ 
يوم،  بعد  يومًا  �سعوبة  ت��زد�د  و�حلياة  كثرية  �لدنيا 
حر، وهي  وتاأثري �لكلمة �حللوة �إذ� �أََتْت يف وقِتها كال�سِّ

غري ُمْكِلَفٍة �إطالقًا باملنا�سبة، ول تقلُِّل ِمن َقْدر قائلها �أو 
�لطرفني  معنوّيات  ِمن  ترفُع  �لعك�ض  على  بل  هيبته، 
ظروف  ملجابهة  ُدهما  وُتوحِّ بينهما  �لرو�بط  ي  وُتقوِّ

�حلياة �ل�سعبة معًا.
�إظهاره  ِمن  �خلجَل  �أو  ه،  نْق�سَ �أو   ، �حل��بِّ �نعد�َم  �إنَّ 
فالزوجة  جمتمعنا،  َج�َسِد  يف  ينت�سُر  �ل��ذي  �ل�ُسمُّ  هو 
تربيُتهم  تكوُن  ما  غالبًا  عاطفّيًا،  �مل��ح��روُم  �ل��زوج  �أو 
)يف  ُيعطيه  ل  �ل�سيء  وفاقُد  ناق�سة،  جاّفًة  لأولده��م 
كثري من �حلالت(؛ لذ� ين�ساأُ جيل يرى يف �حلبِّ عيبًا 
نف�ض  �أنَّ  �لكرِى  و�لطاّمة  جرمية،  عنه  �لتعبري  ويف 
�ض  ُيحرِّ َمن  فنجُد  �لكره  ِمن  �أ�سبَح ل يخجُل  �ملجتمع 
على كره �لآخر �ملختلف فكرّيًا وعقائدّيًا فينُمو �حلقد 

و�لكره يف �ملجتمع بال ر�دع.
�لروحّية،  حالتنا  يف  �ل��ت��ده��ُوَر  ه��ذ�  ُن��وِق��ف  �أْن  علينا 
�أولدنا  ْع  �سِ ِلُنْ �لإهمال،  ِمن  ْت و�أُْرهَقت  َجفَّ فاأرو�ُحنا 
�أْن ُيِحبَّ  �أنَّ ِمن �لطبيعيِّ  ِلُنَعلِّْمهم  �حُلبَّ قبل �حلليب، 
��ه بالكلمة  َ لها ي��وم��ّي��ًا ع��ن ح��بِّ �ل��رج��ل زوَج��ت��ه وُي��َع��رِِّ

و�لورد، و�لعناق.
و�أْن  َيُعمَّ  �أْن  �لذي يجب  �ل�سائد  �حُلبَّ هو  �أنَّ  ِلُنَعلِّْمهم 
ي �لذي يجُب ��ستئ�ساله من �ملجتمع،  �لكْرَه هو �ملَُتَنحِّ
�لبالد  ��ر  وُي��دمِّ �لعباَد  يقُتُل  �ل��ذي  �ل��ُك��ْرِه  ِم��ن  ِلنخَجْل 
ننه�ُض  فِبِه  به،  ونحتفل  عنه  ونعرِِّ  باحُلبِّ  َولَْنْفَتِخْر 

ُم. ونتقدَّ
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�ستكون  ن�سائنا،  �أعماق  من  �لقرت�ب  بهدف 
مع  �سريعة  وقفة  وهذه  معهن،  وقفات  لل�سفحة 
وتفكر  عائلتها  على  تقلق  جمتمعنا  من  �مر�أة 
هي  �لر�هنة،  �لظروف  ظل  يف  ومب�سريها  بها 
�لتي تقاعدت مبكر� كي  �ل�سيدة مديحة �ملوظفة 

تتفرغ لعائلتها، قالت متحدثة عن هو�ج�سها: 
� يل ولد وبنت يكرِ�ن �مام عيني حتى �سار �لولد 
يف مرحلة �لدر��سة �لعد�دية و�لبنت يف �ملرحلة 

�لدر��سي  و�سعهما  لي�سغلني  رمبا  �ملتو�سطة، 
و�سعهما  ب�ساأن  �لمور  ماتتجاذبني  مبقد�ر 
�لنف�سي ل�سيما �أن �لبلد مير بو�سع �سعب جدً� 
مزروعة  حديقة  عن  عبارة  فال�سارع  وحرج، 
بالألغام، هكذ� �لو�سف �لظاهري و�لباطن، �ىل 
جانب �أن عالقات �لأطفال بزمالئهم يف �ملدر�سة 
مل يعد مقودها بيد �لعائلة ولحتى بيد �ملدر�سني 
متوج  �ي�سا  وم�سائب  ونكات  �فكار  هي  و�منا 

فيها  فتغرق  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  بها 
�حلقيقة  ويف  عمرهما.  يف  ومن  طفلّي  بر�ءة 
هو  باأولدي  �لتفكري  ولي�ض  �أي�سًا.  �نا  تغرقني 
هاج�سي فقط بل زوجي هو �لآخر يعد م�سدري 
نعي�سه  و�لذي  �لعام  �لو�سع  لأن  وخويف  قلقي 
بات يوؤرقني ويغرقني �ي�سًا ولكن �ميان بالله 
يتحقق  �ن  لبد  �ماًل  يل  ير�سم  وتعاىل  �سبحانه 

و�نعم بالر�حة و�لطماأنينة �ن �ساء �لله.

ذ�تها  تهمل  �لتي  للمر�أة  ل، 
لأ�سرتها  كله  وقتها  وتكر�ض 
تعي  �أن  غري  من  ولالآخرين 
جمالها  على  حتافظ  �ن  �همية 

�لعطاء  و�سحتها..  و�ناقتها 
نبل وجمال، ولكن مثلما تعطي 

�ل�سري  حميطها  �ملر�أة 
فلتمنح  حمبة،  و�لجتماعي 

نف�سها �ي�سا..

لماذا نخجل من الحب وال نخجل من الكره ؟!
هدى جاسم 

نبض حواء

سيدة بين ثيابها تسكن العصافير

ال..في ضيافة "قوارير"

أمل الحارثي

جمموعة كابات �أنيقة مبوديالت و�ألو�ن خمتلفة تقيك برد �ل�ستاء ازياء

�أ�سر�ر  �أهم  �أحد  باأن �سعرها هو  تعلم كل �سيدة 
عليه �سحيًا ولمعًا  �ملحافظة  لذ� يجب  جمالها، 

فاإليك بع�ض �لن�سائح للعناية به :
جافًا  يجعله  ل�سعرك  و�ملتكرر  �لكثري  �لغ�سل   -
ل  ل��ذ�  �لطبيعية،  زي��وت��ه  ج��ف��اف  على  ويعمل 
 3 �إىل  م��رت��ني  م��ن  غ�سله  غ�سيله،  يف  تبالغي 
�أنو�ع  كافيًا، و�عتمدي  يعد  �لأ�سبوع  مر�ت يف 
�ل�سامبو �خلالية من �لكرِيتات و�لبار�بني فهي 
مو�د كيماوية ت�سر بفروة �لر�أ�ض وت�سر جذور 
�ملكونات  ذ�ت  �ل�سامبو  �عتماد  حاويل  �ل�سعر، 

�لطبيعية.
�  �ختاري �ل�سامبو �لذي يالئم نوع �سعرك لكي 
جمعدً�  �سعرك  كان  فاإن  مكوناته،  من  ت�ستفيدي 
لل�سعر،  �ملطري  �ل�سامبو  ��ستخدمي  خ�سنًا  �أو 
بعد  يو�سع  م�ستح�سر  �ختيار  �ملمكن  من  كما 

�ل�سامبو لتطرية �سعرك وتليينه .
�عتمدي  دهنيًا  �أو  م�ستقيمًا  �سعرك  ك��ان  �إذ�   -
لال�ستخد�م  �مل�سممة  �للطيفة  �ل�سامبو  �أن��و�ع 

�ليومي.
��ستخد�م  يف�سل  �ملعالج  �أو  �مل�سبوغ  لل�سعر   -
�أحما�ض  على  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �ل�سامبو  �أن����و�ع 

�أمينية وذلك حلماية �ل�سعر �ملت�سرر.

من أجل 
شعـــــر 
صحــــي 
والمــــع

�لكثري�ت من بنات بلدي تر�سى باأقل مما ت�ستحق، ومبن �قل منها علمًا و ثقافة و �ناقة فكرية، وتر�سى مبن يحرمها 
حقها يف �لعلم ويقلل من �ساأنها و�حرت�مها و ميحي �سخ�سيتها.. فقط لتتخل�ض من كلمة »عان�ض« �و من كالم �ملجتمع 
�و من تقدم �لعمر. و �ن �عرت�ست على �سكله قالو�: رجل ل يعاب، و�ن �عرت�ض على �سكلها هرعت لتجمله لكي تنال 
ر�ساه، و �ن �بدت ر�أيها قالو� ��سمتي فاأنت �مر�أة . �ملر�أة يا جمتمعي �لعزيز لي�ست �آلة تنفذ �لو�مر بكل ممنونية، 
�ملر�أة �ن�سان وعقل و ر�أي و �سوت، لولها ما بني �ملجتمع و ل عمرت بيوت، �ملر�أة وطن يعي�ض يف ظله �لكثريون 

ويكرِون ويتقدمون يف م�سريتهم �حلياتية، وكل رجل ل يحرتم �ملر�أة م�سكوك يف رجولته.
روح 

   �نهالت عبار�ت �لثناء و�لتقدير على �لفتاة �لرِيطانية 
كيتلني بريك )11 عامًا فقط( بعدما �ساعدت يف توليد 
�سحيفة  ن�سرته  ما  وفق  �لأ�سبوع،  هذ�  مبفردها  �أمها 

�لتليغر�ف �لرِيطانية.
�آلم �لولدة قد فاجاأت �لأم تار� نايتلي �سباح  وكانت 
وعلى   ،2015 �لثان  ت�سرين  نوفمرِ/   24 �لثالثاء 
تاأزم  لكن  �لإ�سعاف،  كيتلني  �سغريتها  ��ستدعت  �لفور 
�حلالة �أجرِ �مل�سعفني على تلقني كيتلني ما يجب عمله 
�لولدة  عملية  متت  حتى  �لهاتف،  �سماعة  على  من 
بنجاح و�أب�سرت �سقيقة كيتلني �جلديدة �إل�سا- مونيه 

�لنور على يد �أختها.
وولدت �لر�سيعة يف �ل�ساعة 7:17 دقيقة �سباحًا بعد 
خما�ض د�م �ساعتني. وقامت كيتلني بفك �حلبل �ل�سري 
�لوليدة  ناولت  بعدها  �جلنني،  حول  ملتفًا  كان  �لذي 

لأمها.

 Birmingham تقول كيتلني متحدثة �إىل �سحيفة
Mail: "كنت خائفة بع�ض �ل�سيء و�أ�سابعي ترجتف 
ولدت  عندما  لكن  حياتي.  يف  كهذ�  �سيئًا  �أَر  مل  لأن 

�أختي فرحت كثريً�. �إنها ظريفة جدً� و�أحبها كثريً�".
�ملدر�سة  يف  ومعلماتها  رفاقها  �أن  كيتلني  و�أ�سافت 
و�لآن  به  قامت  مبا  بالفخر  و�سعرو�  كثريً�  �ُسِعدو� 
تتحدث كيتلني عن رغبتها يف �أن ت�سبح قابلة قانونية 

عندما تكرِ.
لول  بي  �سيحل  كان  ماذ�  �أعرف  "ل  فقالت:  �لأم  �أما 
من  كيتلني  فعلته  ما  فعل  على  لأقوى  �أكن  مل  كيتلني. 
�أجلي حتى و�أنا يف هذ� �لعمر، فما بالكم بعمر �ل�11؟".
وتختتم �لأم بالتعبري عن �سعادتها وهي ترقب �لعالقة 
من  جدً�  مقربة  "�إنها  تنمو:  �ل�سقيقتني  بني  �لأخوية 
تفتاأ تعرِ  �أبدً� ول  تدعها وحدها  �لر�سيعة ول  �أختها 

عن حبها لها".

تنازالت بالجملة 

طفلة بريطانية “تولد” والدتها بعد فشل 
اإلسعاف في الوصول بالوقت المناسب

معلومات صادمة قد ال تعرفينها عن طفلك

تتحرك  حني  �لر���ض  وت��ر  على  �لنهر  )رن��ة(  ي�سبه  �سوتها  ك��ان 
�لن�ساء،  �حد� من  �مر�أة لت�سبه  منها، هي  لت�سقي بع�سا  �لهويد� 
تريد،  مكان  �ي  �ىل  ت�سل  �ن  قبل  تطري  وقدماها  حتلق  �حالمها 
ذ�كرة  ��سمها، تطبع  �لآخرين  تكتب على وجوه  �ن  دوما  حتاول 
ت�سكن  ثيابها  ب��ني  حولها،  �ل��ذ�ك��ر�ت  ك��ل  على  للحياة  حمبتها 
ر�ئحة  جيدها  ثنايا  وبني  هو�ء  ن�سمة  كل  مع  تتطاير  �لع�سافري 
مدينة  �لعامل، هي  بلد يف  �ي  �لذي لي�سبه )طني(  )�حلر(  �لطني 
ك��ام��ل��ة لكنها م��دي��ن��ة خ��ال��ي��ة م��ن �لوب��ئ��ة و�حل�����س��ر�ت و�ل��ن��ف��اق 
�ل�سيا�سيني  يخالف  ملن  معتقالت  �و  ��سيجة  بال  مدينة  و�ملجون، 
�لر�أي، بال وحو�ض بهيئة �ن�سان، مدينة ل ت�سبه �ي مدينة �خرى 
حلظة  متطر  �جلنة  ومي�ض  م��ن  و�سماءها  �لبلور  م��ن  �عمدتها 
�مر�أة  هي  ف��ريوز،  �غان  �سماع  حلظة  غيومها  وتتقطع  �ل�سفاء 
�لتي  �لح��ج��ار  مئات  فيها  وت��وؤث��ر  �لك�سر  ليخد�سها  �مل��ا���ض  م��ن 
ترق�ض  و�حيانا  �هلها  على  دمعها  تنزف  �حيانا  بطريقها،  ترمى 
وجعها  طيات  بني  �لبت�سامة،  ب�سرورة  �حدهم  �سعر  كلما  فرحا 
كل  حولها  يحلقون  �طفال  على  تق�سها  �لتي  �حلكايا  مئات  تكمن 
ت�سبه  هي  �لوقت  نف�ض  يف  �لثلج  �سفاء  ت�سبه  �م��ر�أة  هي  ليلية، 
�لقذ�ئف  مئات  تت�ساقط  و�سمرتها  بيا�سها  وبني  �لر���ض  �سمرة 
خجلى من �ن جترح كرِياءها �لذي ليثلم حتى باعتى �حلروب 
و�لنتهاكات، هي �مر�أة ت�سم كل �لرجال ت�سورها �لغان وحتيط 
�ملدن، هي  كل  م�ستقبل  �مامه  مل�ستقبل يرجتف  �لأمنيات  بجيدها 
�أحد� ول ميكن لحد �ن يت�سبه بها حتى لو و�سعو� كل  ل ت�سبه 
�لح��ي��اء  �ط���ر�ف  ب��ني  �لهوينا  مت�سي  عندما  �جل��م��ال،  مقومات 
و�لزقة يلتفت نحوها كل �لرجال علهم يحظون بلفتة ر�سا منها، 
هي �سيدة ل تلتفت ل�سظايا �لنظر�ت لكنها يف نف�ض �لوقت تقر�أ 
�ل��ورد  ن��دى  �سباحاتها  �بنائها،  كل  مايحتاجه  وتعرف  �لعيون 
حتى  ليقارن  �ل��ذي  خ�سرها  يحيط  �سجر  على  معلقة  و�أمانيها 
زجاجات  كل  �سنعت  عطرها  من  �لعامل،  جميالت  �أجمل  بخ�سر 
�لعطر مبحتو�ها و�سارت �لبلد�ن تتباهى بانتاج عطر �أ�سله من 
عطر تلك �ل�سيدة �ملبجلة، هي �سوت يغني ب�سمت وغناء يطرب 
�سامعيه من �أق�سى �لأر�ض �ىل �ق�ساها، حاول من حاول �أن يثلم 
خجلها وقوتها وي�سع عطرً� مزيفًا بني ثنايا ج�سدها لكنها لفظت 
كل �لأ�سياء و�حتفظت بكل �لأ�سياء �لتي ميزتها ومتيزها عن كل 

جمن �لعامل وبقيت بغد�د و�ستبقى �سيدة مدن �لعامل .

�أنك تعرفني كل �سيء عن طفلك، فعليك  �إذ� كنت تظنني 
�سرت�سدك  �لتي  �حلديثة  �لدر��سات  من  كثري  مبر�جعة 

�إىل معلومات مل تكون تعرفينها �أبدً� عن طفلك:
�إليه  ما خل�ست  �أنانيًا، هذ�  يكون  �أن  ذنب طفلك  لي�ض   �
در��سٌة حديثٌة �عتمدت على مر�قبة �سلوك جمموعات من 
�أثناء لعبهم مع �لآخرين،  �أ�سعة للمخ  �لأطفال، و�إجر�ء 
م�ساركة  ع��ل��ى  لت�سجيعهم  م��ك��اف��اآت  منحهم  مت  ح��ي��ث 

�إىل  �أ�سارت  �لدر��سة  نتائج  �للعب.  �لأ�سدقاء معهم يف 
�أن �لأطفال ل ي�ستطيعون مقاومة �إغر�ء �لقر�ر �لأنان 
باأهمية  معرفتهم  رغ��م  لأنف�سهم  باملكافاأة  بالحتفاظ 
ف��اإن  �ل��در����س��ة،  بح�سب  لكن  �لأ���س��دق��اء،  م��ع  �مل�ساركة 
�لأنانية تقّل مع تقدم �لعمر. � ينعك�ض �ل�سخري �أو توقف 
�لعقلي  �لنمو  على  �سلبًا  �لنوم  ��سطر�بات  �أو  �لتنف�ض 
لديهم  ي�سبح  �ل�سابعة  �سن  �إىل  وبالو�سول  لالأطفال، 

بوناك  ك��اري��ن  د.  �أج��رت��ه  بحث  بح�سب  م��ف��رط،  ن�ساط 
�لرِيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة  موقع  على  نتائجه  ون�سرت 
مع  يتعاملون  �سنتني  عمر  حتى  �لأط��ف��ال   �  .BBC
ما  يعنون  �لذين  �لكبار  عن  خمتلفة  ب�سورة  �لأ�سو�ت 
توحي به �أ�سو�ت �لكلمات، فالأطفال ينطقون �لكلمات 
بنغمة و�حدة، بح�سب در��سة �أجر�ها �يون ماكدونالد. 
لذلك، �حر�سي على �لنطق �ل�سحيح للكلمات وجتاوبي 

مع �أي حماولة للتو��سل مع �لأطفال.
� حرمان �لأطفال من نوم �لقيلولة يوؤدي �إىل �ملزيد من 
عن  ف�ساًل  لديهم،  �لفرح  م�ستويات  و�نخفا�ض  �لتوتر 

�نخفا�ض قدرتهم على حل �مل�سكالت يف �مل�ستقبل. 
من  م��ر�ت  ثالث  �أمامه  يتكرر  ت�سرف  �أي  �لطفل  يقلد   �
خالل زمالئه يف �ملرحلة �لعمرية نف�سها، وذلك �أكرث من 

تقليد �ل�سلوك �لذي يقوم به طفل و�حد.

ّ



النفطية  الرتاخي�ص  ج���والت  ملف  م���ازال 
ت�ضاربت  امل��ع��ل��وم��ات  جميع  اإذ  غ��ام�����ض��ا، 
حوله، فهناك من يوؤكد اأنها اأ�ضرت بالعراق 
لل�ضركات  اأ�ضبح مديونا  الكثري مما  وكلفته 
النفطية االجنبية مببلغ 26 تريليون دينار، 
ح�ضني  ال�ضيد  ومبقدمتهم  اآخ����رون  فيما 
تطوير  يف  ���ض��اه��م��ت  اأن��ه��ا  ال�����ض��ه��ر���ض��ت��اين 
اأرب��اح��ا  احل��ق��ول وزي���ادة االن��ت��اج وحققت 
كبرية للعراق و�ضلت اإىل 110 مليار دوالر.

النيابية،  والطاقة  النفط  جلنة  ع�ضو  وقال 
"جوالت  اإن  ل�"اجلورنال"،  الفيا�ص،  علي 
كثريًا  ال��ع��راق  كلفت  النفطية  الرتاخي�ص 
واأ�ضرت بامل�ضلحة العامة وذلك ب�ضبب �ضوء 
"موازنة  اأن  مبينًا  والتخطيط"،  االإدارة 
لل�ضركات  مديون  العراق  اأن  اأك��دت   2016
ويجب  دينار  تريليون   26 مببلغ  النفطية 
ت�ضديدها العام املقبل ويف حال عدم القدرة 

على ت�ضديدها �ضترتتب فوائد كبرية".
الواحد  النفط  برميل  "تكلفة  اأن  واأو���ض��ح 
اأ�ضعار  هبطت  بينما  دوالرًا   18 تبلغ  حاليا 
اأقل  اإىل  وو�ضلت  ج��دًا  كبري  ب�ضكل  النفط 
ب�ضكل  اأ�ضرارها  ظهرت  مما  دوالرًا   40 من 
يف  ت�����ض��ارب��ًا  "هناك  اأن  م��وؤك��دًا  وا�ضح"، 
الت�ضريحات من قبل امل�ضوؤولني حيث هناك 
مليار  للعراق 200  اأ�ضافت  اأنها  ي�ضرح  من 

دوالر وهذا اأمر خاطئ".
على  حت�ضل  النفطية  "ال�ضركات  اأن  وب��ني 
وانخفا�ص  بارتفاع  تتاأثر  وال  ثابتة  ن�ضب 
اأ�ضعار النفط مما جعلنا منر باالأزمة احلالية 

حيث يعتمد اقت�ضاد البلد على النفط".
املهتمة  ال�ضخ�ضيات  م��ن  كبري  ع��دد  ووج��ه 
النفط  ل���وزي���ر  ان���ت���ق���ادات الذع����ة  ب��ال��ن��ف��ط 
عن  امل�ضوؤول  ال�ضهر�ضتاين  ح�ضني  اال�ضبق 
ب�ضبب  وذل��ك  النفطية  الرتاخي�ص  ج��والت 
ارتفاع تكلفة اإنتاج النفط من قبل ال�ضركات 
يف  الطاقة  جلنة  ع�ضو  ويدافع  االجنبية. 
يف  ال�ضهر�ضتاين  ح�ضني  ال���وزراء،  جمل�ص 
"اجلورنال"  ح�ضرتها  اق��ت�����ض��ادي��ة  ن���دوة 
"جوالت  اإن  قائال،  الرتاخي�ص  جوالت  عن 
االإنتاج  برفع  �ضاهمت  النفطية  الرتاخي�ص 
الدولة  خلزينة  اإي����رادات  وحققت  النفطي 

 110 من  اأكرث   2014 لغاية   2011 عام  من 
النفطي  "االإنتاج  اأن  مبينًا  دوالر"،  مليار 
قبل اإبرام عقود جوالت الرتاخي�ص يف عام 
2009 كان 2.3 مليون برميل يوميا و�ضار 

حاليا 3.8 مليون برميل يوميا". 
اأمامنا  خيار  اأي  يوجد  "ال  اأن��ه  اإىل  ولفت 
حقولنا  ت��ط��وي��ر  ���ض��وى  ال���ف���رتة  ت��ل��ك  يف 
الرتاخي�ص  ج��والت  اإىل  وجل��اأن��ا  النفطية  
النفطية وعملنا عقود خدمة ولي�ص م�ضاركة 
االإع���الم  و�ضائل  واأم���ام  ك��ب��رية  وب�ضفافية 
قدمت  التي  ال�ضركات  م��ع  ع��ق��ودا  وابرمنا 
مو�ضحًا  االأ�ضعار"،  وب��اأق��ل  خدمة  اأف�ضل 
اخل��دم��ة  ع��ق��ود  يف  ال�����ض��رك��ات  "اأرباح  اأن 

 930 ب��ل��غ��ت   2014 وح��ت��ى   2011 خ���الل 
اإذا كانت عقود م�ضاركة  مليون دوالر بينما 

ف�ضتكون 19 مليار دوالر". 
واأكد اأنه "يف عقود امل�ضاركة باالإنتاج يجب 
مقارنة  �ضعف   20 لل�ضركات  اأرب����اح  دف��ع 
بعقود اخلدمة يف جوالت الرتاخي�ص التي 
اأبرمتها وزارة النفط وهذا يحدث حاليا يف 
ال�ضركات يف  اأرباح  اأن  اأي  اإقليم كرد�ضتان، 
عقود امل�ضاركة تكون مبعدل 13% من زيادة 
عقود  يف  ال�ضركات  ارب��اح  بينما  العوائد، 
 %0.65 من  باقل  اأي  مليار  من  اأقل  اخلدمة 

من زيادة العوائد".
تبقى  ال��ع��راق��ي��ة  اخل��دم��ة  "عقود  اأن  وب��ني 

اأف�ضل من عقود امل�ضاركة حتى اإذا انخف�ص 
دوالرات"،   10 من  اأق��ل  اإىل  الربميل  �ضعر 
عام  منذ  للنفط  املالية  "العوائد  اأن  م�ضيفا 
مليار  بلغت 338  عام 2014  2011 وحتى 
دوالر حيث بلغت كلفة اال�ضتثمار 36 مليار 

دوالر". 
اأخ��رى، قال اخلبري النفطي حمزة  من جهة 
اه��داف  ذات  حملة  "هناك  اإن  اجل��واه��ري، 
�ضيا�ضية حول عقود جوالت الرتاخي�ص الأن 
�ضركات  بجلب  يرغبون  ال�ضيا�ضيني  بع�ص 
واإبرام عقود م�ضاركة ليح�ضلوا على ن�ضبة 
"ال �ضحة للمعلومات التي  اأنه  5%"، موؤكدًا 
توؤكد اأن كلفة اإنتاج برميل النفط 23 دوالرًا 

اأو 40 دوالرًا".
ب��اأن  تتميز  اخل��دم��ة  "عقود  اأن  واأو����ض���ح 
االأج��ر  على  يح�ضل  )ال�ضركات(  امل�ضتثمر 
دوالر   6 – ب��ني 1.5  ي����رتاوح  وه���و  ف��ق��ط 
وكلف االإنتاج تدفع على �ضكل نفط اأو اأموال 
اأو  اأم��وال  �ضكل  على  تدفع  التطوير  وكلف 
النهائي،  ال�ضقف  من   %10 جتاوز  بعد  نفط 
يح�ضل  امل�ضتثمر  اأن  امل�ضاركة  عقود  بينما 
تطويره  وكلف  باملنتج  �ضراكة  ن�ضبة  على 
تدفع على �ضكل نفط من نفط التكلفة ونفط 

الربح".
كما  باالإنتاج  امل�ضاركة  "عقود  اأن  اإىل  ولفت 
ال�ضركات  اأن  كرد�ضتان  اإقليم  يف  يح�ضل 

حت�ضل على ح�ضة من النفط وهذا يرف�ضها 
بينما   ،111 امل���ادة  يف  العراقي  الد�ضتور 
عقود اخلدمة اأن النفط ملك لل�ضعب العراقي 
ح�ضة  على  �ضركة  اأي  ح�ضول  يجوز  وال 

منه".
فقط  ت��ك��ون  امل�����ض��ارك��ة  "عقود  اأن  وب���ني 
ب��احل��ق��ول ال��ن��ف��ط��ي��ة ال�����ض��غ��رية ول��ك��ن يف 
حقل  هو  نفطي  حقل  اأ�ضغر  يعترب  العراق 
نفطي  حتياطي  على  يحتوي  الأن��ه  عمالق 
"تطوير  اأن  مو�ضحا  برميل"،  مبليار  يقدر 
اجلهد  على  اعتمدنا  اإذا  النفطية  احل��ق��ول 
الوطني فاأننا نحتاج اإىل 200 مليار دوالر 

وقد ال نطور حقولنا ب�ضبب الف�ضاد". 
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مبلغًا  العراق  اإقرا�ص  على  ال��دويل  البنك  موافقة  رغم 
ماليًا بقيمة مليار و200 مليون دوالر ل�ضبط اأو�ضاعه 
امل�ضدر  الأ�ضعار نفطه  امللحوظ  الرتاجع  املالية يف ظل 
داع�ص  اإره���اب  ملواجهة  االأم��ن��ي��ة  التكاليف  وارت��ف��اع 
والتطرف، اإال اأن �ضروطًا قا�ضية و�ضعها البنك ووافقت 

عليها احلكومة �ضبقت عملية االإقرا�ص .
ويعد العراق من اأكرب بلدان ال�ضرق االأو�ضط من حيث 
له  املحلي  الناجت  اإجمايل  يقدر  حيث  االقت�ضاد،  حجم 
وح��دوده  امل��رك��زي  فموقعه  دوالر،  مليار   200 بنحو 
ال��ع��دي��دة ج��ع��ال م��ن��ه ب��ل��دًا اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ًا م��ن الناحية 

االقت�ضادية.
اأطلق  ال��ذي  ال��دويل  البنك  قر�ص  برتوكول  من  وثائق 
على  ن�ضت  )ج��ورن��ال(،  عليها  حت�ضلت  ي��وم��ني،  قبل 
اأهمها تفعيل تعرفة الكهرباء واإيقاف  عدة �ضروط لعل 

التعيينات يف الدولة ملدة 3 �ضنوات .
�ضل�ضلة  ت�ضمن  "الربوتوكول  اأن  الوثيقة  واأو�ضحت 
اإجراءات يفر�ضها البنك الدويل على احلكومة العراقية 
طوال االأعوام 2015 ، 2016 و 2017، منها �ضرورة 
وموافقة   ،2018 لغاية  امل�ضاحب  الغاز  ح��رق  تقليل 
جم��ل�����ص ال������وزراء ع��ل��ى ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��اء امل���ق���رة يف 
املجل�ص"، مبينة اأن "تنفيذها يتم لتقليل الدعم وزيادة 

االإيرادات".
اإىل  الوثائق،  تلك  بح�ضب  البنك،  بروتوكول  واأ���ض��ار 

اأنه "فر�ص على احلكومة جتميد التعيينات يف القطاع 
ملدة  درج��ات وظيفية جديدة  منح  العام من خالل عدم 
االأول��وي��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  با�ضتثناء  ���ض��ن��وات  ث���الث 
اإع��ادة هيكلة  "�ضرورة  م�ضددا على  ال�ضحة"،  ك��وزارة 
بني  التناف�ضية  البيئة  وحت�ضني  ال��ع��ام��ة،  ال�����ض��رك��ات 
خالل  من  ال��ع��ام،  االإن��ف��اق  وتقليل  احلكومية،  البنوك 
وا�ضتبعاد  االإجتماعية  احلماية  �ضبكة  كفاءة  حت�ضني 

غري امل�ضمولني منها".
ولفتت الوثيقة، اإىل "�ضرورة ت�ضفية قاعدة املعلومات 
م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن غ��ريامل��وؤه��ل��ني الإ����ض���ت���الم ال���روات���ب 
ال���وزراء  جمل�ص  ح��ث  "البنك  اأن  مبينة  التقاعدية"، 
الإدارة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عمليات  اإط����ار  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 
بني  بالتن�ضيق  اإعدادها  مت  التي  احلكومي  اال�ضتثمار 

وزارة التخطيط والبنك الدويل، مع اإن�ضاء ق�ضم الإدراة 
الدين العام يف وزارة املالية".

"اطلعت  اأنها  النيابية،  املالية  اللجنة  اأكدت  من جانبها 
على عدد من هذه الوثائق وهي ب�ضدد التدقيق والتثبت 

من �ضحتها بالتن�ضيق مع وزارة املالية ب�ضاأنها".
يف  حيدر  م�ضعود  ع�ضوها  ل�ضان  على  اللجنة  وبينت 
هذا  من  وثائق  على  "اطلعت  اأنها  ل�)جورنال(  حديث 
النوع ومل يت�ضّن اإىل االآن التثبت من �ضحتها وبانتظار 
التاأكد من �ضحتها بالتن�ضيق مع وزارة املالية للبت بها 

ب�ضكل ر�ضمي".
االقت�ضادية  اللجنة  ع�ضو  قالت  ال�ضياق  نف�ص  ويف 
اإن  ل�)اجلورنال(،  حديث  يف  البجاري  ن��ورة  النيابية 
"البنك الدويل قرر منح العراق قر�ضًا بقيمة مليارو200 

مليون دينار، ب�ضرط اأن ت�ضتخدم تلك االموال لتطوير 
م�ضاريع التنمية"،مبينة ان "البنك الدويل كان يريد ان 
يقر�ص العراق هذا القر�ص منذ عامني،لكنه تريث بذلك، 
النه اعترب ان العراق يقوم بهدر االأم��وال على رواتب 

املوظفني ولي�ص من اأجل حتقيق م�ضاريع تنموية".
القر�ص  هذا  العراق  منح  قرر  الدويل  البنك  اأن  ويبدو 
ب�ضروط تنموية خال�ضة، خا�ضة واأن البجاري بينت اأن 
من �ضمن ال�ضروط الذي منح من اأجله هذا القر�ص هو 
اأن يحقق العراق تقدمًا يف التنمية امل�ضتدامة والتنمية 
الزراعية، ف�ضاًل عن حتقيق االكتفاء الذاتي يف بع�ص 
"البنك  ان  بالقول  م�ضتدركة  الزراعية"،  املحا�ضيل 
تقوم  ال  ان  العراقية  احلكومة  على  ا���ض��رتط  ال���دويل 

بانفاق هذا القر�ص على مبالغ رواتب املوظفني".

شروط البنك الدولي )السرية(: إيقاف التعيينات وتقنين إعداد المتقاعدين وتحسين البيئة التنافسية بين البنوك
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النفط النيابية تؤكد مديونية العراق للشركات األجنبية والشهرستاني يصفها بالمربحة!!
بغداد ـ سالم زيدان 

بغداد - عبد الرشيد الصالح

جوالت التراخيص النفطية.. خفايا تبوح عن نفسها 

     فاو: الظروف المناخية تهدد األمن 
03الغذائي للدول النامية

ا�ضتمرار احتدام اجلدل ب�ضاأن خفايا جوالت الرتاخي�ص

عد رئي�ص الوزراء حيدر العبادي، ام�ص اأن العراق 
ميلك قدرات اقت�ضادية "هائلة"، واأكد اأن نحو %80 
فيما  لال�ضتثمار،  ومهياأة  اآمنة  البالد  م�ضاحة  من 
اأ�ضار اإىل ت�ضجيل زيادة “كبرية” يف حجم التبادل 

التجاري بني العراق وال�ضني.
وقال العبادي خالل كلمة األقاها يف منتدى التعاون 
االقت�ضادي العراقي ال�ضيني الذي افتتح يف بكني 
اإعالم  و�ضائل  ن�ضرته  بيان  بح�ضب  اليوم،  �ضباح 
هائلة  اقت�ضادية  ق��درات  ميلك  “العراق  اإن  حملية 
نهري  ظ��ل  ال��زراع��ة يف  مهد  ب�ضري وه��و  وت��ن��وع 
من   %80 “نحو  اأن  اإىل  الف��ت��ا  والفرات”،  دج��ل��ة 

م�ضاحته اآمنة وم�ضتقرة ومهياأة لال�ضتثمار”.
التجاري بني  التبادل  “حجم  اأن  العبادي  واأ�ضاف 
العراق وال�ضني حقق زيادة كبرية بلغت نحو 50 

مبينا   ،”2014 عام  وحتى   2003 عام  منذ  �ضعفا 
عالقات  لتوطيد  تهدف  اليوم  لل�ضني  “زيارتنا  اأن 

التعاون االقت�ضادي والتجاري بني البلدين”.

ال�����ض��اأن امل��ايل  ح��ذر ع��دد م��ن اخل���رباء واملخت�ضني يف 
واالقت�ضادي من تعر�ص البلد اىل االفال�ص املايل خالل 
عام 2016 يف حال ا�ضتمرار ا�ضعار النفط باالنخفا�ص، 
لتخفي�ص  اأوب��ك  على  ال�ضغط  اىل  احلكومة  دع��وا  فيما 
القطاعات  تفعيل  على  العمل  وكذلك  النفط  من  اإنتاجها 

االإنتاجية خللق موارد غري نفطية للبلد.
على  مقبل  العراق  ان  يرى  الربيعي  علي  املايل  اخلبري 
و�ضعف  امل��ايل  ا�ضتقراره  ت�ضتت  بفعل  ع�ضيبة  اأي���ام 
التحديات  ملواجهة  املو�ضوعة  االقت�ضادية  اخل��ط��ط 

املقبلة وغياب النوايا احلقيقية لتجاوزها 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  ان  ل���)ج��ون��ال(  ت�ضريح  يف  وا���ض��اف 
القطاع  وتن�ضيط  اخلا�ص  القطاع  دور  تفعيل  تتطلب 
القطاع امل�ضريف اخلا�ص وهي  الزراعي وتطوير عمل 
وا�ضهار  االقت�ضادي  االنهيار  تفادي  من  �ضتعجل  اأمور 

االفال�ص. 
ان  ال�ضمري،  احل�ضن  عبد  االقت�ضادي  اخلبري  وق��ال 
على  كبرية  بن�ضبة  االحتادية  العراقية  املوازنة  اعتماد 
االيرادات النفطية فهذا يعترب خطاأ كبري يف ال�ضيا�ضات 

تنويع  على  تعمل  ال���دول  اغلب  ان  حيث  االقت�ضادية 
حتدث  ق��د  م�ضاكل  اي��ة  لتجنب  القومي  دخلها  م���وارد 

وتعرقل عجلة تنمية بلدها. 
واق����رتح ال�����ض��م��ري بعقد ات��ف��اق ب��ني ال��ع��راق واي���ران 
ماليني  ثالثة  مبعدل  النفطي  االنتاج  خلف�ص  ورو�ضيا 
حتقيق  اىل  �ضيوؤدي  ما  وه��ذا  اوب��ك  من  يوميا  برميل 
الأن  العاملية  اال���ض��واق  يف  النفط  با�ضعار  نوعية  قفزة 
هذه  بيد  العاملي  النفطي  امللف  الإدارة  القيادة  اأ�ضول 

الدول ح�ضرا.
البلد  كبلت  النفطية  الرتاخي�ص  جوالت  ان  اىل  وا�ضار 
امواال كثرية وو�ضعت �ضروطا وقيودا كبرية داعيا اىل 
االقت�ضادي  الباحث  نبه  جهته،  من  الغائها.  او  تعديلها 
خالل  املايل  لالفال�ص  البلد  تعر�ص  من  احل�ضني  حممد 
مرجحا   ، النفط  ا�ضعار  انخفا�ص  ب�ضبب   2016 ع��ام 
نتيجة  للربميل  دوالرا   25 اىل  النفط  ا�ضعار  و�ضول 
تخمة املعرو�ص. وقال احل�ضني ان موازنة عام 2016 
ما  دوالرا   45 ب  النفط  �ضعر  حتديد  ا�ضا�ص  على  بنيت 
�ضيجعل  ما  وه��ذا   %50 ال  �ضيتجاوز  العجز  ان  يعني 
البلد يف ازمة مالية قد يلجاأ من خاللها العراق اىل عدة 
خيارات منها تاأخري �ضرف الرواتب او يتم �ضرفها كل 
40 يوما وهذا املقرتح كان موجودا �ضمن موازنة عام 

.2015
بع�ص  ال��غ��اء  اىل  ال���ع���راق  �ضيلجا  وك��ذل��ك  وا����ض���اف 
ن��رثي��ات  ال�ضيما  امل���وازن���ة  يف  امل��ال��ي��ة  التخ�ضي�ضات 
اللجوؤ  اىل  ا�ضافة  الثالث  والرئا�ضات  ال��وزارات  بع�ص 
ل��الق��را���ص اخل���ارج���ي م��ن ال��ب��ن��وك ال��دول��ي��ة وال����دول 

ال�ضديقة ل�ضد العجز املايل.
على  بالرتكيز  احلكومة  االقت�ضادي  الباحث  ون�ضح 
القطاعات غري النفطية كال�ضياحة على اعتبار ان العراق 
من  املقد�ضة  املحافظات  يف  كبرية  دينية  �ضياحة  ميتلك 
خالل رفع اجور تاأ�ضرية الدخول وكذلك دعم ال�ضناعات 

املحلية والقطاع الزراعي ب�ضقيه احليواين والنباتي.
النفط  �ضعر  تعديل  املالية  اللجنة  ا�ضتبعدت  جانبها  من 
دوالرا   45 وال��ب��ال��غ   2016 ع���ام  م��وازن��ة  يف  امل��ح��دد 
هناك  ان  العبادي  جبار  اللجنة  ع�ضو  وق��ال  للربميل. 
بدرا�ضة  ي��ق��وم��ون  وامل�ضت�ضارين  اخل���رباء  م��ن  نخبة 
الو�ضع احلايل وامل�ضتقبلي للتذبذبات احلا�ضلة ال�ضعار 
من  الدولية  باملنظمات  اال�ضتعانة  اىل  باال�ضافة  النفط 
اجل حتديد �ضعد النفط يف املوازنة االحتادية، م�ضريا 

اىل ان ال�ضعر املحدد 45 دوالرا للربميل يعترب مقبوال.
م�ضتبعد  امر  املايل  لالفال�ص  البلد  تعر�ص  ان  وا�ضاف 

لعدة ا�ضباب منها ان االقت�ضاد مير مبرحلة حت�ضن .

العبادي: العراق يملك قدرات اقتصادية 
و80% من مساحته مهيأة لالستثمار

اقتصاديون : تفادي اإلفالس خالل عام 2016 أهم أهداف الحكومة

بغداد / متابعة

بغداد/ خاص
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رشيد حميد السراي: كل الخيارات االقتصادية مطروحة في مواجهة تركيا
اأث���ار دخ���ول ال��ق��وات ال��رك��ي��ة اإىل الأرا���ض��ي 
املجالت  خمتلف  يف  وا�ضعا  ج��دل  العراقية 
العديد  و���ض��درت  والق��ت�����ض��ادي��ة،  ال�ضيا�ضية 
ذلك  ملواجهة  وامل��ق��رح��ات  الأف��ع��ال  ردود  م��ن 
ومن  الأ���ض��ب��اب،  والغام�ض  ال�ضافر  الع��ت��داء 
هو  فهل  القت�ضادية،  املقاطعة  خيار  �ضمنها 

ممكن؟ وهل هو مفيد؟
رئي�ض  ال�����ض��راي  حميد  ر�ضيد  ال�ضيد  وي���رى 
قار  ذي  حمافظة  مبجل�ض  القت�ضادية  اللجنة 
ب��ن تركيا  ال��ع��اق��ة الق��ت�����ض��ادي��ة  ان ج��وان��ب 
اقت�ضادية  اجت��اه��ات  ب��ع��دة  تتمثل  وال��ع��راق 
وتركيا  ال��ع��رب  ب��ن  التجاري  التبادل  فحجم 
بحدود 60 مليار دولر، منها ما بن 10 اإىل 13 
مليار دولر هي مقدار حجم التبادل التجاري 
بن تركيا والعراق، اأي ما ن�ضبته )%21-16(، 
 The World( وبح�ضب كتاب حقائق العامل
 2014 �ضنة  يف  العراق  فاإن   )Factbook
ل��ل�����ض��ادرات الركية  ال��ث��اين  امل�����ض��ت��ورد  ي��ع��د 
ن�ضبتها  كانت  التي  اأملانيا  بعد   %6،9 وبن�ضبة 
ح�ضة   - ال�����ض��ادرات  ه��ذه  قيمه  وتبلغ   ،%9،6
وقد  دولر،  مليار  من 12  اأكرث   - منها  العراق 
حافظ العراق على هذا املوقع منذ عدة �ضنوات 
حيث جاء ثانيًا بعد اأملانيا اأي�ضًا وبن�ضبة %7،1 
نعرف  ال�ضترياد  ن�ضبة  2012.وم��ن  �ضنة  يف 
اأن ميزان التبادل التجاري بن تركيا والعراق 
لأن  تركيا  ل�ضالح   %100 بن�ضبة  يكون  يكاد 
العراق ي�ضتورد منها فقط ول ي�ضدر لها �ضيء 

تقريبًا.

ال�ضركات الركية العاملة يف العراق
وي�����ض��ي��ف ال�����ض��راي ان���ه ت��وج��د ال��ع��دي��د من 
ويف  ال��ع��راق،  يف  العاملة  الركية  ال�ضركات 
تنفيذ  جم���ال  يف  بع�ضها  خم��ت��ل��ف��ة،  جم����الت 
ال�������وزارات،  اأو  امل��ح��اف��ظ��ات  م���ع  امل�����ض��اري��ع 
مع  وبع�ضها  ال�ضتثمار،  جم��ال  مع  وبع�ضها 
مع  ب�ضراكات  وبع�ضها  النفطية،  ال�ضركات 
القطاع اخلا�ض العراقي، ولكن لاأ�ضف ليوجد 
ون�ضاطاتها  اعدادها  ب�ضاأن  دقيقة  اح�ضائيات 
كامل،  ب�ضكل  ال��ع��راق  يف  اأعمالها  حجم  ول 
حتر�ض  مهمًا  ن�ضاطًا  متثل  �ضك  ب��ا  ولكنها 
ا�ضتمراره وخا�ضة يف  الركية على  احلكومة 
�ضمال العراق حيث الأهمية الكربى لركيا يف 
ال�ضرق الأو�ضط بح�ضب خرباء،  توجهها نحو 
كما وفقًا لبع�ض الح�ضائيات يف تقدير حجم 
عمل ال�ضركات الركية يف �ضمال العراق حيث 
ارتفع عدد هذه ال�ضركات من 490 �ضركة �ضنة 
2009 اإىل 1020 يف �ضنة 2011، وفقًا لوزير 
 . جلبي  �ضنان  كرد�ضتان  اإقليم  يف  ال�ضناعة 
وميكن، وفقًا لكام الوزير، حيث يتم تاأ�ضي�ض 
25 �ضركة تركية �ضهريًا يف الإقليم، تقدير عدد 
ال�ضركات يف �ضنة 2014 ب�1920 �ضركة. ووفقًا 
للوزير نف�ضه فاإن ح�ضة ال�ضركات الركية بن 
تبلغ  الإقليم  يف  العاملة  الأجنبية  ال�ضركات 

.%52.7

رجال الأعمال العراقيون يف تركيا
مبجل�ض  القت�ضادية  اللجنة  رئي�ض  وي��وؤك��د 
حمافظة ذي قار ان هناك عددًا كبريًا من رجال 
الأعمال والن�ضاطات التجارية العراقية تتواجد 
يف تركيا، وهذا عن�ضر اإيجابي و�ضلبي، اإذ قد 

احلكومة  على  ال�ضغط  يف  ا�ضتخدامه  ميكن 
ال�ضغط  يف  ا�ضتخدامه  ميكن  وق��د  الركية، 
على احلكومة العراقية ! ويتحكم يف ذلك مدى 
وطنية رجال الأعمال هوؤلء وعاقتهم بركيا 
ب�ضكل  العراقين  ال�ضا�ضة  ببع�ض  وعاقتهم 

مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.

ال�ضياحة
الركية  وال�ضياحة  الثقافة  وزارة  وبح�ضب 
ل�ضنة  تركيا  يف  العراقين  ال�ضواح  ع��دد  بلغ 
وبح�ضب   - ن�ضبته  ما  اأي   )857،246(  2014
ال�����ض��واح  ع���دد  م��ن   %2،33  - امل�����ض��در  نف�ض 
والبالغ  ال�ضنة  نف�ض  يف  لركيا  الداخل  الكلي 
ال�ضواح  عدد  اإن  علمًا  �ضائح  الف   900 عددهم 
اأي  �ضنتن  خ��ال  تقريبًا  ت�ضاعف  العراقين 
وت��اأث��ري   .2014 �ضنة  اإىل   2012 �ضنة  م��ن 
عددهم  فاإن  تركيا  يف  العراقين  ال�ضواح  عدد 
ي�ضاوي تقريبًا عدد كل ال�ضواح من اأفريقيا يف 
تركيا، وي�ضاوي تقريبًا ن�ضف عدد ال�ضواح من 
ال�ضواح  عدد  اأ�ضعاف  ثاثة  وتقريبًا  رو�ضيا، 
الإح�����ض��اءات  معهد  ال�����ض��ع��ودي��ة.وي��ق��ول  م��ن 
زادت  الركية  ال�ضياحة  اإي���رادات  اإن  الركي 
3.4 باملئة على اأ�ضا�ض �ضنوي يف الربع الأول 
واإي���رادات  دولر.  مليار   4.81 اإىل  العام  من 
لركيا،  ال�ضعبة  للعملة  مهم  م�ضدر  ال�ضياحة 
باملئة   11.4 زادت  ال�ضياحة  اإي���رادات  وكانت 
اإىل 32.3 مليار دولر. واإذا علمنا  يف 2013 
من  الركية  احلكومة  به  ت�ضتفيد  ما  معدل  اإن 
به  ت�ضتفيد  م��ا  ف���اإن  دولر   679 ه��و  ال�ضائح 
هو  العراقين  ال�ضواح  من  الركية  احلكومة 
ما  اأم��ا  �ضنويًا،  دولر(  مليون   600( بحدود 
ال�ضفرة  تكاليف  لكل  العراقي  ال�ضائح  ي�ضرفه 
ال�ضواح  �ضنويًا.اأما  دولر  املليار  بحدود  فهو 
اح�ضائيات  ت��وج��د  ف��ا  ال��ع��راق  يف  الأت�����راك 
الآون��ة  يف  ازدادت  اعدادهم  اإن  علمًا  ب�ضاأنهم 
املقد�ضة  العتبات  ل���زوار  بالن�ضبة  الأخ����رية 
بالذات والعاملن يف ال�ضركات الركية العاملة 
ال�ضياحة يف  قطاع  �ضهد  وقد  هذا  العراق.  يف 
يف  الع�ضكرية  العمال  بدء  منذ  تراجعًا  تركيا 

تركيا والعراق �ضد داع�ض الرهابي .
ت�ضدير النفط

نفطه  م��ن   %80 ن�ضبته  م��ا  ال��ع��راق  وي�����ض��در 

بح�ضب  تركيا  عرب  و%20  هرمز  م�ضيق  عرب 
ت�ضريح فرهاد الأترو�ضي ، ع�ضو جلنة النفط 
عرب  العراق  ي�ضدره  وم��ا  النيابية.  والطاقة 
الذي  الركي  العراقي  اخل��ط  عرب  هو  تركيا 
اأن�ضيء �ضنة 1977 ومت تو�ضيعه عدة مرات، 
ت�ضل  نهائية  وبطاقة  كم   1048 بطول  وه��و 
ل�)1،75 مليون برميل يوميًا(. وحاليًا ي�ضدر 

جيهان  ميناء  اإىل  و�ضوًل  كركوك،  نفط  منه 
الركي على البحر املتو�ضط ثم اإىل اأوربا يف 

الغالب.

ل�ضهر  العراقية  النفط  وزارة  جل��داول  ووفقًا 
ال��ت�����ض��دي��ر من  ف����اإن  ال��ث��اين 2015  ت�����ض��ري��ن 
القرب  وهو  �ضفر%  ن�ضبته  كان  كركوك  نفط 

اإن��ه  ك��م��ا  ال��رك��ي��ة  الرا����ض���ي  ع��رب  للت�ضدير 
للنفط  امل�ضرية  ال���32  ال�ضركات  بن  من  كان 

العراقي �ضركة )TP BADRA( الركية.
علمًا اإن احلكومة العراقية كانت تخطط ومنذ 
اإث��ر  وعلى   -2014 �ضنة  ب��داي��ات  يف   - ف��رة 
اتفاق الت�ضدير النفطي بن كرد�ضتان وتركيا 
ب���دون م��واف��ق��ة احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة، تخطط 
تركيا  ع��رب  ال��ع��راق��ي  النفط  ت�ضدير  لإي��ق��اف 
بح�ضب  �ضوريا  عرب  اأنابيب  بخط  وا�ضتبداله 
“يني �ضفق” الركية. كما  ما ن�ضرت �ضحيفة 
اأن  ممكن  الأردن  عرب  النفط  ت�ضدير  خط  اأن 
ولكن  الركي،  اخلط  عن  ناجحًا  بديًا  يكون 
الأخري  لكون  الأف�ضل  هو  �ضوريا  عرب  اخلط 
للت�ضدير  ال��رك��ي  اخل��ط  ع��ن  منا�ضب  ب��دي��ل 
تركيا  عرب  ال��ع��راق  وي�ضدر  اأورب���ا.  لأ���ض��واق 
اأكرث من 140 األف برميل يوميًا وهو ما يعادل 
نفط  ت�ضدير من  يتم  ما   )%25( ربع  اأك��رث من 

عرب تركيا اإىل دول العامل.
انتاج تركيا من النفط يف ارا�ضيها بحدود 53 
الف برميل يوميًا، وت�ضتورد تركيا نحو 200 
اإي��ران، وهو  النفط من  األف برميل يوميًا من 
اليومي  املحلي  ا�ضتهاكها  من   %30 يغطي  ما 
الذي هو بحدود 773 األف برميل يوميًا، وهي 
تف�ضل النفط الإيراين وتبحث عن النفط باأقل 
الأ�ضعار املمكنة، علمًا اأن اأماكن تواجد النفط 
املتوقعة يف تركيا قريبة من احلدود العراقية 

وال�ضورية!

تهريب النفط اىل تركيا
على  حاليًا  الره��اب��ي  داع�ض  تنظيم  ي�ضيطر 
كما  العراق و�ضوريا،  الآبار يف  عدد كبري من 
بع�ض  من  املعدات  من  عدد  على  ا�ضتوىل  اإن��ه 
مرحلة   - خ���رباء  – بح�ضب  ودخ���ل  احل��ق��ول 
من  وو�ضطاء  مهربن  عرب  والت�ضدير  النتاج 
تركيا. تقول رو�ضيا اإن للحكومة الركية- بل 

لعائلة اأردوغان ولأبنه بالذات - يد فيها.
يبيع  وبكم  الره��اب��ي  داع�ض  ينتجه  ما  حجم 
وك���م ي�����ض��ت��ف��اد حم���ل ج���دل وت��خ��م��ي��ن��ات، ام��ا 
بالن�ضبة لاإنتاج تراوح ما بن 30- اإىل 200 
بن  ما  ت��راوح  وباأ�ضعار  يوميًا،  برميل  األ��ف 
10 اإىل 34 دولر للربميل واإن كان الأرجح اإن 
�ضعره ل يتجاوز ال� 18 دولر، وبفائدة ت�ضل 

وتعد  يوميا  دولر  مليون   4 اإىل   1،2 بن  ما 
لتمويل  الرئي�ض  امل�ضدر  حاليًا  الأم��وال  هذه 

الرهاب !
�ضحيفة  بح�ضب  ال��دويل  التحالف  ف�ضل  وق��د 
فاينن�ضال تاميز الربيطانية يف عرقلة تهريب 
النفط من قبل داع�ض الرهابي والذي يتم يف 
الغالب عرب �ضهاريج عرب تركيا يف حن متكن 

الرو�ض من عرقلة ذلك ب�ضكل وا�ضح!
اأن ارهابي داع�ض  اإىل  وت�ضري بع�ض امل�ضادر 
ينقب عن النفط عرب فريق من اخلرباء! واإنه 
اإىل  عددها  ي�ضل  �ضاحنات  عرب  النفط  يهرب 
نينوى  مدينة  م��ن  �ضاحنة   1200 م��ن  اأك���رث 
�ضمن  الواقعة  زاخ��و،  مدينة  عرب  العراق  يف 
وحتديدًا  تركيا  اإىل  كرد�ضتان،  اإقليم  ح��دود 
بلدة )�ضلوب( الركية حيث يتم بيعه يف مزاد 

يومي!
حميد  ر�ضيد  يرى  ا�ضتعرا�ضه  مت  ما  وبح�ضب 
مبجل�ض  القت�ضادية  اللجنة  رئي�ض  ال�ضراي  
امل��واج��ه��ة  خ����ي����ارات  ان  ق����ار  ذي  حم��اف��ظ��ة 

القت�ضادية مع تركيا ميكن اأن تكون:

ال�����ض��ل��ع ال��داخ��ل��ة يف امل�����ض��اري��ع  1- م��ق��اط��ع��ة 
ال��ب��دائ��ل  ت���وف���ري  ب��ع��د  ث���م  اأوىل،  ك��م��رح��ل��ة 
اأ�ضعار املواد يف  ال�ضتريادية دون تاأثري على 
ال�ضوق ميكن اأن تتم مقاطعة املنتجات الركية 
كافة وبهذا نحرم تركيا من اإيرادات ت�ضل ل� 13 

مليار دولر بهذه اخلطوة فقط.
2- م��ن��ع ال�����ض��رك��ات ال��رك��ي��ة م��ن ال��ع��م��ل يف 
هذا  ك��ان  واإن  كرد�ضتان  يف  خا�ضة  ال��ع��راق- 
���ض��ع��ب��ًا- وب��ه��ذا ن��ح��رم ت��رك��ي��ا م��ن اإي�����رادات 
ك��ب��رية مل��وازن��ت��ه��ا وم����ن ال���دخ���ول لأ����ض���واق 
ال�ضرق الأو�ضط عرب العراق، مع اأخذ الو�ضع 
القت�ضادي للبلد وح�ضم العمال اجلارية مبا 

يخدم البلد بنظر العتبار.

عرب   - العراقين  الأع��م��ال  رج��ال  توجيه   -3
اإن��ه��اء  م��ن   - �ضغط  ادوات  ع��رب  اأو  التفاهم 
اعمالهم يف تركيا والبحث عن بدائل واإن كان 
العراق مع حوافز  لهم يف  توفري بيئة مائمة 

ت�ضجيعية هو الأف�ضل اأكيدًا.
4- اأيقاف ال�ضياحة من واإىل تركيا كليًا، وبذلك 
نحرم تركيا من اإيرادات قد ت�ضل ملليار دولر 
قد  والذي  الإعامي  التاأثري  عن  ف�ضًا  �ضنويًا 
ذلك  تزامن  اإذا  خا�ضة  كثريًا،  �ضياحتها  يربك 
اأن  وميكن  الجت��اه.  بهذا  الرو�ضي  اجلهد  مع 
ال�ضرقية  اأوربا  بلدان  وبع�ض  جورجيا  تكون 
واإي�����ران ب��دي��ًا م��ن��ا���ض��ب��ًا ع��ن ت��رك��ي��ا كوجهة 

�ضياحية للعراقين.
كليًا،  تركيا  ع��رب  النفط  ت�ضدير  اإي��ق��اف   -5
وبذلك نحرم تركيا من ال�ضتفادة من خطوط 
مع  ال��رب��ع،  تتجاوز  بن�ضبة  لديها  النفط  نقل 
تكثيف اجلهود ملنع املناورة من قبل كرد�ضتان 

ب�ضاأن هذا املو�ضوع.
وحتويل  الع�ضكري  الرو�ضي  اجلهد  دع��م   -6
ملواجهة  حلف  اإىل  الرباعي  املعلومات  مركز 
داع�ض الرهابي ، وبذلك ميكن توجيه �ضربات 
من  النفط  لتهريب  ت��ام-  �ضل  موجعة-ورمبا 
قبل داع�ض عرب تركيا، وبذلك نحرم تركيا من 

ال�ضتفادة من هذا النفط.
7- ميكن اأن تتم النقطة )5( و )6( بالتن�ضيق 
م��ع اجل��ان��ب ال��رو���ض��ي والإي�����راين يف جمال 
يتم  وب��ذل��ك  وال��غ��از  للنفط  والنقل  الت�ضدير 
الركي  لاقت�ضاد  ج��دًا  قا�ضية  �ضربة  توجيه 

جترب تركيا على اإعادة النظر يف ت�ضرفاتها.

الجورنال  ـ دراسات

الجورنال – متابعة

�ضمري  الق��ت�����ض��ادي  ب��غ��داد  منتدى  ع�ضو  ���ض��دد 
مالية  �ضيا�ضات  تبني  �ضرورة  على  الن�ضريي 
يف  النق�ض  تاأثريات  تقليل  على  ت�ضاعد  ونقدية 
للمرحلة  ع��اج��ات  وتعد  البلد  على  الي����رادات 

احلالية وامل�ضتقبلية. 
�ضيا�ضات  عند  ال��وق��وف  اهمية  ب��ن  الن�ضريي 
بال�ضيطرة  اخلا�ضة  ال��ع��راق��ي  امل��رك��زي  البنك 
على ال�ضيا�ضة النقدية يف دعم النظام امل�ضريف 
ب�ضيا�ضات  النظر  واع���ادة  واله��ل��ي  احلكومي 
الئتمانية،  املخاطر  ادارة  واآل��ي��ات  الق��را���ض 
حاثا على التنوع يف منح الئتمان وال�ضتثمار 
التي  وال�ضتثمارية  النتاجية  القطاعات  يف 

حتقق تدفقًا نقديًا وا�ضحًا وحم�ضوبًا وفقا لدق 
النقدية  ال�ضيا�ضة  تقييم  يف  القيا�ضية  املعايري 
امل��ع��ت��م��دة ح��ال��ي��ًا وب���ن اه��م��ي��ة دع���م امل�����ض��ارف 
بالعمليات  ال��ق��ي��ام  يف  ل��ه��ا  بال�ضماح  اله��ل��ي��ة 
والدوات امل�ضرفية كافة للم�ضاريع والن�ضاطات 
التابعة  وال���دوائ���ر  ال�����وزارات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
امل�ضارف  مع  وم�ضاواتها  حتديدها  وع��دم  لها 
للم�ضارف  وال�ضماح  وعمليا  فعليا  احلكومية 
ثابتة  وودائ���ع  ج��اري��ة  ح�ضابات  بفتح  الهلية 
العائدة  العامة واملختلطة  للوزارات وال�ضركات 
الهلية  للم�ضارف  املالية  الكفاءة  ح�ضب  للدولة 
ادوات  يف  الودائع  هذه  ا�ضتثمار  على  وقدرتها 

م�ضرفية ت�ضهم يف دعم القت�ضاد الوطني.
تخ�ضي�ض احتياطي

بتخ�ضي�ض  ال��ن��ظ��ر  ب��اع��ادة  ط��ال��ب  ال��ن�����ض��ريي 

اح��ت��ي��اط��ي ال����دي����ون امل���ت���ع���رثة وف���ق���ا ل��ائ��ح��ة 
الر����ض���ادي���ة ال�������ض���ادرة ع���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
ا�ضافية  زمنية  ومدد  مرونات  واعطاء  العراقي 
الديون  هذه  ت�ضفية  من  تتمكن  لكي  للم�ضارف 
اغلب  وان  �ضابقة  ل��ف��رات  ت��ع��ود  اغلبها  ال��ت��ي 
ا�ضحابها هاجروا خارج العراق، مبينا ان ن�ضبة 
املتعرثة  للديون  احلالية  الحتياطي  املخ�ض�ض 
فعا  املتحققة  ارب��اح��ه��ا  يف  خف�ض  اىل  ت���وؤدي 
ا�ضتثمارية  متويلية  بن�ضاطات  قيامها  وتعرقل 
بتاأ�ضي�ض  ال�ضراع  اهمية  على  و�ضدد  جديدة.  
�ضركة ل�ضمان الودائع مبا يجعل الدولة ت�ضاهم 
يف الرقابة وامل�ضاركة يف ادارة املخاطر، بهدف 
ذات  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  ت�ضجيع 
اجلدوى القت�ضادية والتنموية التي تنتج �ضلعًا 
على تخفي�ض  تنعك�ض  والتي  مناف�ضة  وخدمات 

جديد  ب�ضكل  الوطني  القت�ضاد  وبناء  الت�ضخم 
البدء  اهمية  موؤكدا  امل��ايل،  الو�ضع  مع  ين�ضجم 
امل��رك��زي  البنك  م��ب��ادرة  وتنفيذ  بتفعيل  ف���ورا 
العراقي اخلا�ضة بتخ�ضي�ض 6 ترليونات دينار 

للم�ضارف التخ�ض�ضية والهلية. 
دعم �ضوق الوراق املالية

ودع��م  تطوير  درا���ض��ة  على  الن�ضريي  و���ض��دد 
وايجاد  املالية  ل��اوراق  العراق  �ضوق  وحتفيز 
رفع  ب��اجت��اه  ت��دف��ع  ال��ت��ي  والدوات  ال��و���ض��ائ��ل 
تتاءم  مبا  وال�ضركات  ال�ضوق  موؤ�ضر  ا�ضعار 
مبا  وارب��اح��ه��ا  انتاجها  ومعايري  موجوداتها 
ومنع  ال�ضمية  ال�ضهم  قيمة  ع��ن  حتما  يقل  ل 
مبا  العراقية  بال�ضول  ت�ضر  التي  امل�ضاربات 
وحث  والفعلية  احلقيقية  وقيمتها  يتنا�ضب  ل 
العامة  ال�ضركات  بع�ض  وحت��وي��ل  هيكلة  على 

جتارية،  زراعية،  �ضناعية،  عقارية،  )انتاجية، 
والدواء"(  وال��وق��ود  وامل���اء  "الكهرباء  خ��دم��ة 
وم�ضارف  �ضركات  اىل  احلكومية  وامل�ضارف 
خمتلطة خا�ضة التي ي�ضاهم بها القطاع امل�ضريف 
واخت�ضا�ضه  ك��ا  اخل��ا���ض  والن�ضاط  اخل��ا���ض 
ب��ن�����ض��ب م���ت���وازن���ة م���ع ح�����ض�����ض ال����دول����ة مع 
ال�ضراط ان ل تكون ح�ض�ض الدولة هي اعلى 
من ن�ضب القطاع اخلا�ض لغر�ض اعطاء القطاع 
والت�ضرف  الدارة  يف  الكافية  املرونة  اخلا�ض 
اهمية  اىل  الن�ضريي  ولفت  ال��ق��رارات  واتخاذ 
تطبيقات  ال��ع��راق��ي  امل��رك��زي  البنك  يعتمد  ان 
وادوات جديدة لل�ضيا�ضة النقدية ثابتة وخمطط 
لها وب�ضكل ين�ضجم مع واقع القت�ضاد العراقي 
مع مغ�����ادرة مزاد بي�������ع العمل�ة وقي�����ام وزارة 
املالي�����ة بالقيام بدورها ال�ضا�ض ف�������ي توفي���������ر 

ال�ضيطرة على  خ��������ال  م������ن  املحلي����������ة  العملة 
التعامات بالنقد الجنبي واكد اهمية تخفي�ض 
باملئة   31 من  اكرث  حاليا  البالغة  البطالة  ن�ضب 
للم�ضاريع  ال��دول��ة  دع��م  يف  التو�ضع  خ��ال  م��ن 
دور  واعطاء  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  النتاجية 
للقطاع اخلا�ض ومتكنه من امل�ضاهمة يف البناء 
البطالة  ن�ضبة  ارت��ف��اع  م��ن  واحل��د  القت�ضادي 
من خال ت�ضغيل اخلريجن من الخت�ضا�ضات 
امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  دع���وة  اىل  وخ��ل�����ض  املختلفة 
امل�ضارف  جميع  تقييم  باعادة  القيام  العراقي 
البنك  تقرير  اىل  ا�ضتنادًا  والهلية  احلكومية 
الدويل وماحظاته وحتليل م�ضريتها لل�ضنوات 
ت�ضنيفها  واعادة  هيكلتها  على  والعمل  ال�ضابقة 
وحتديد امل�ضارف التي ت�ضتمر عاملة وفاعلة يف 

القطاع امل�ضريف من عدمه .

حث خبري اقت�ضادي على اهمية تطوير املوانئ العراقية املطلة على دول 
اخلليج عن طريق ال�ضتثمار الجنبي او املحلي للقيام بهذه العمال ما 
يعود بالفائدة على العراق والدول القليمية. وتاأتي هذه الدعوات يف 
وقت تعتزم فيه دولة الكويت ان�ضاء منطقة اقت�ضادية حرة يف خم�ض من 
جزرها يف اخلليج قرب احلدود البحرية للعراق وايران، وان املنطقة 
�ضتكون مفتوحة لا�ضتثمار من قبل القطاع اخلا�ض. وبهذا ال�ضاأن ذكر 
جغرايف  مبوقع  يتمتع  العراق  ان  ال�ضوري  ماجد  القت�ضادي  اخلبري 
مهم جدا، ميكنه ان يكون رابطا او معربا للب�ضائع وال�ضلع بن الدول 

احلرير  طريق  كان  كما  العامل،  دول  وباقي  واوروب��ا  وا�ضيا  القليمية 
القت�ضادية  العملية  تدعم  التوجهات  هذه  ان  ال�ضوري  وراأى  قدميا. 
اىل  للتو�ضل  ودويل  اقليمي  ت��ع��اون  اىل  حتتاج  انها  ال  ال��ع��راق  يف 
نتائج ايجابية يف الفادة من هذه امل�ضاريع عادا اياها م�ضالح متبادلة 
وم�ضركة للجميع  هدفها تقليل التكلفة وتقوية العاقات ال�ضراتيجية 
ار�ضفته  لتطوير  البلد  حاجة  اىل  وا�ضار  الخرى  وال��دول  العراق  بن 
ومن�ضاته، اىل جانب ان�ضاءات اخرى جديدة �ضواء بحرية او برية او 
جوية، من اجل عملية تنمية اقت�ضادية ناجحة ت�ضب يف اجتاهن الول 
متكن العراق من تو�ضيع �ضادراته النفطية وغريها، اما الجتاه الخر 
ان يكون معربا مهما جدا للدول املجاورة لي�ضال ب�ضائعها اىل اوروبا 

وال�ضن والهند، وبتكاليف اأقل على الطرفن .

الربيع  ال�ضناعة واملعادن عن قيام �ضركة  اعلنت وزارة 
الكهربائية  الع��م��دة  بانتاج  ت�ضكياتها  اح��دى  العامة 
وقوالب ال�ضب. وقال مدير املركز العامي والعاقات 
ان  ال�ضمري  ال��واح��د  عبد  ال�ضناعة  وزارة  يف  العامة 
م�ضنع  منها  انتاجية  م�ضانع  ث��اث��ة  متتلك  ال�ضركة 
ال�ضموخ الذي يقوم بت�ضميم وت�ضنيع قوالب البا�ضتك 
الت�ضكيل واحلني، وكذلك  والتثقيب وال�ضباكة وقوالب 
وت�ضنيع  بت�ضميم  اي�ضًا  يقوم  ال��ذي  العبور  م�ضنع 

ولكافة  انوعها  خمتلف  على  امليكانيكية  املنظومات 
يقوم  ال���ذي  الخ���ر  ه��و  ال��ف��را���ض  وم�ضنع  امل�����ض��اري��ع، 
املكائن  ملختلف  الحتياطية  الدوات  وت�ضنيع  بت�ضميم 
واملعدات والليات وبن ان خطوطها النتاجية حلق بها 
ال�ضرر بن�ضبة 100% نتيجة الظروف التي مر بها البلد 
جلب  اىل  ال�ضرورة  دعت  التي   2003 عام  اح��داث  بعد 
مكائن ومعدات جديدة ومت ذلك عرب ابرام عقود م�ضاركة 
مع �ضركات �ضقيقة وعربية واخرى اجنبية، م�ضريًا اىل 
الق�ضام  على  موزعن  منت�ضب   1102 لديها  ال�ضركة  ان 
الفنية والهند�ضية والدارة والربجمة واملحا�ضبة ف�ضا 

عن موظفي اخلدمة.

خبراء: يجب إعادة النظر بتخصيصات الديون المتعثرة

الصناعة تنتج األعمدة الكهربائية وقوالب الصبخبير اقتصادي يدعو إلى إعادة طريق الحرير

قطع العالقات التجارية
 مع تركيا افضل الحلول 
لوقف  المد العسكري 
العثماني

  رئي�ض اللجنة القت�ضادية مبجل�ض حمافظة ذي قار �� ر�ضيد ال�ضراي

التوغل الركي يف �ضمال العراق

الجورنال – وكاالتالجورنال – متابعة



فاو: الظروف المناخية تهدد األمن الغذائي للدول النامية

مصر تعلن قرارات جديدة لترشيد االستيراد

نوفمبر أسود لصادرات مؤسسة الحبوب السورية تشتري 200 ألف من القمح الروسي
الساعات السويسرية

اأكدت منظم���ة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
املتحدة فاو: اأن موجات اجلفاف والفي�ضانات 
والظواه���ر اجلوي���ة القا�ض���ية الأخ���رى باتت 
اأكرث تكرارا و�ض���دة خلل ال�ض���نوات الثلثني 
الأخرية، مما ي�ضكل خطرا متزايدا على الأمن 
الغذائي يف الدول النامية. واأو�ض���حت الفاو 
يف تقرير لها اإن الكوارث الطبيعية ت�ضببت يف 
ا�ض���رار عاملية حجمها 1.5 تريليون دولر اأي 
اأك���رث من الناجت القومي الإجمايل ل�ض���راليا 
- ب���ني عام���ي 2003 و2013 – واإن القط���اع 
الزراعي كان الأكرث ت�ض���ررا وقال التقرير اإن 
عدد ه���ذه الظواهر ت�ض���اعفت تقريبا عما كان 
علي���ه يف ثمانينات القرن املا�ض���ي م���ا يعرقل 
جهود الق�ض���اء على اجلوع والفقر. وقبل قمة 
الأمم املتحدة لتغري املناخ التي تعقد ال�ضبوع 
الق���ادم يف باري����س حي���ث حت���اول نحو 200 
دول���ة التف���اق على اإج���راءات للح���د من تغري 
املن���اخ دعت الفاو اإىل مزيد من ال�ض���تثمارات 
م���ع  الك���وارث والتع���ايف منه���ا  يف مكافح���ة 
التكي���ف م���ع تداعي���ات تغ���ري املن���اخ لي�ضبح 
قطاع الزراعة اأك���رث مرونة ويقول العلماء اإن 
ارتف���اع درجات احلرارة عامليا �ضببه الأن�ضطة 
الب�ضري���ة الت���ي ت�ضب���ب بدوره���ا النبعاث���ات 
الغازية ما يجعل اأحوال الطق�س القا�ضية اأكرث 
تكرارا. وق���ال املدير العام للف���او جرات�ضيانو 
دي �ضيلف���ا ان ه���ذا العام وحده �ضه���د تراجعا 
اأو توقفا يف اأرزاق �ضغار املزارعني و�ضيادي 
ال�ضم���ك وامل�ضتغل���ني بالرع���ي ويف الغابات - 

من ميامن���ار اىل جواتيمال ومن فانواتو اىل 
ملوي- ب�ضب���ب العا�ضري وموجات اجلفاف 
والفي�ضانات وال���زلزل م�ضريًا اإىل اأن ال�ضرر 
ترك���ز عل���ى اقت�ض���ادات ال���دول النامي���ة التي 
تعتم���د ب�ض���ورة اأك���ر عل���ى قط���اع الزراعة. 
وميث���ل اجلف���اف اأك���ر خط���ر عل���ى ال���رثوة 
احليوانية فيما يوؤثر الت�ضونامي والعوا�ضف 

على م�ضايد ال�ضماك.
واأفرد التقرير ملنظمة الفاو تفا�ضيل ملا ي�ضببه 
اجلف���اف من اأ�ض���رار عل���ى اأن�ضط���ة الت�ضنيع 

الزراع���ي يف كيني���ا واأث���ر الفي�ضان���ات عل���ى 
اإنت���اج حما�ضي���ل القط���ن والرز يف باك�ضتان 
واأ�ضارت الف���او اإىل اأن 2.5 مليار �ضخ�س يف 
الع���امل يعتمدون على اأن�ضطة القطاع الزراعي 
لك���ن مل ينف���ق على ه���ذا القطاع �ض���وى %4.2 
م���ن �ضنادي���ق التنمي���ة الر�ضمي���ة ب���ني عامي 
2003 و2012 وه���و ما يق���ل عن الهدف الذي 
حددت���ه المم املتح���دة وه���و ع�ض���رة يف املئة 
يذك���ر اأن تقري���ر للأمم املتح���دة اأ�ض���ار م�ضبقا 
اإىل اإن الك���وارث الطبيعي���ة املتعلقة بالطق�س 

مثل الفي�ضانات وموج���ات احلر كانت حتدث 
ب�ضف���ة �ضب���ه يومية خ���لل ال�ضن���وات الع�ضر 
م���ا كان يح���دث خ���لل  اأي �ضع���ف  الأخ���رية 
العقدي���ن املا�ضي���ني فيم���ا كان���ت ق���ارة اآ�ضي���ا 
املنطقة الأ�ض���د ت�ضررا واأظهر التقرير اإنه منذ 
ع���ام 1995 قتلت الك���وارث الطبيعية املتعلقة 
بالطق����س 606 اآلف �ضخ����س واأ�ضب���ح 4.1 
مليار �ضخ�س بني م�ضاب وم�ضرد اأو يف اأم�س 
احلاج���ة للمعونة ومثلت ه���ذه الكوارث %90 

من جممل الكوارث.

اأ�ض����در البنك املرك����زي امل�ضري ق����رارات جديدة  
الع�ضوائ����ي  ال�ضت����رياد  فو�ض����ى  م����ن  للح����د 
املنتج����ات  اأم����ام  امل�ض����ري  املنت����ج  ولت�ضجي����ع 
الأجنبي����ة يف ظل �ضح م����وارد البلد م����ن العملة 
ال�ضعب����ة، عل����ى اأن تدخ����ل حي����ز التنفي����ذ مطل����ع 
كان����ون الثاين 2016 . ومت اإ�ضدار هذه القواعد 
امل�ضرفية اجلديدة بعد اأن ذكرت تقارير �ضحفية 
ملي����ار   7.6 ق����دم  امل�ض����ري  املرك����زي  البن����ك  اأن 
دولر عل����ى م����دى ال�ضهري����ن الأخريي����ن لتغطية 
طلب����ات ال�ضت����رياد لل�ضل����ع الأ�ضا�ضي����ة وامل����واد 
اخلام و�ض����داد امل�ضتحقات املعلق����ة للم�ضتثمرين 
الأجانب ويف بيان موجه لروؤ�ضاء البنوك طالب 
البن����ك املرك����زي البن����وك باحل�ضول عل����ى تاأمني 
نق����دي بن�ضبة 100% بدل م����ن 50% على عمليات 
ال�ضترياد الت����ي تتم حل�ضاب ال�ضركات التجارية 

اأو اجله����ات احلكومية هذا يعني اأن امل�ضتوردين 
با�ضت����رياد منتج����ات جتاري����ة  الذي����ن يقوم����ون 
ا�ضتهلكي����ة تام����ة ال�ضنع �ضيخ�ضع����ون لقرارات 
البن����ك املرك����زي  املرك����زي اجلدي����دة وا�ضتثن����ى 
يف البي����ان عملي����ات ا�ضت����رياد كل م����ن الأدوي����ة 
به����ا  اخلا�ض����ة  الكيماوي����ة  وامل����واد  والأم�ض����ال 
واألبان الطف����ال فقط من التاأمني النقدي وتن�س 
القرارات اجلديدة للمركزي على اجراء عمليات 
ا�ضت����رياد ال�ضلع التجارية ال�ضتهلكية من خلل 
“م�ضتن����دات حت�ضي����ل واردة للبن����وك مبا�ض����رة 
ع����ن طري����ق البن����وك يف اخل����ارج مع ع����دم قبول 
م�ضتن����دات التح�ضيل ال����واردة مبا�ضرة للعملء، 
ن����ح البن����وك مهل����ة مل����دة �ضه����ر م����ن تاريخ����ه  وتمُ
لتطبيق ذلك. ي�ضار اإىل اأن ال�ضلع الراأ�ضمالية هي 
ال�ضل����ع التي ميك����ن �ضراوؤها ملزاول����ة عمل ما ول 
ميكن ممار�ضة ه����ذا العمل بدونها وت�ضتخدم اإما 
لإنت����اج �ضلع اأخرى اأو تقدمي خدمات ذات نوعية 

متميزة.

ا�ض���رت املوؤ�ض�ض���ة العام���ة لت�ضني���ع احلب���وب 
والتجارة )حبوب( يف �ضوريا 200 األف طن من 
القم���ح الرو�ضي يف مناق�ضة وبل���غ �ضعر ال�ضراء 
186 دولر للط���ن �ضام���ل تكلف���ة ال�ضحن وكانت 
املوؤ�ض�ضة قد اأعلنت مناق�ضة ل�ضراء 200 األف طن 
م���ن القمح يف اخلام�س ع�ضر من دي�ضمر كانون 
الأول �ضعيًا اإىل ج���دول زمني �ضريع لل�ضحن يف 
غ�ضون 20 يوما بعد فتح خطاب ائتمان لل�ضراء 
اأو حتوي���ل م�ض���ريف للدف���ع. وق���ال م�ض���در يف 
املوؤ�ض�ض���ة ال�ضورية اإن القمح ج���رى �ضراوؤه من 
�ضرك���ة �ضرق اأو�ضطية لكن���ه مل يذكر ا�ضمها وباع 

املزارعون ال�ضوري���ون - الذين يتج�ضمون عاما 
خام�ض���ا من احل���رب الأهلية - كمي���ات من القمح 
للدول���ة اأق���ل من الع���ام املا�ض���ي عل���ى الرغم من 
حم�ض���ول وفري مما يرك نق�ضا كبريا لتعوي�ضه 
ب���واردات ت�ضعبها عقوب���ات غربية. ويف يوليو 
للأغذي���ة  املتح���دة  الأمم  منظم���ة  قال���ت  ت���وز 
والزراعة )ف���او( اإن احلكومة ال�ضورية �ضت�ضعى 
ل�ض���راء 600 األ���ف طن م���ن القمح م���ن الأ�ضواق 
الدولية ه���ذا العام يف حني �ضيجل���ب م�ضتوردو 
القط���اع اخلا����س 200 األ���ف طن اأخ���رى. وهذه 
هي ثاين م�ضري���ات للموؤ�ض�ضة منذ نهاية مو�ضم 
امل�ضري���ات املحلي هذا الع���ام. وا�ضرت حبوب 
200 األ���ف ط���ن م���ن من�ض���اأ خي���اري يف مناق�ضة 

اأغلقت يف اكتوبر ت�ضرين الأول.

�ضجل���ت �ض���ادرات ال�ضاع���ات ال�ضوي�ضري���ة خ���لل نوفم���ر 
املا�ضي اأ�ضعف اأداء لها مقارنة بنوفمر منذ خم�س �ضنوات 
مع هب���وط املبيعات اإىل �ض���وق هونغ كونغ ك���رى اأ�ضواق 
ال�ضاعات باأكرث من 25%. ومن بني �ضركات �ضناعة ال�ضاعات 
ال�ضوي�ضري���ة ريت�ضمون���ت و �ضوات����س غ���روب اإىل جان���ب 
العلمت���ني التجاريت���ني ت���اج هوي���ري و هوبل���ت التابعتني 
ل�ضركة اإل.يف.اإم.ات����س. وبداأت ال�ضادرات هبوطها بالفعل 
يف نوفمر ت�ضرين الثاين 2014 مع انخفا�س املبيعات اإىل 
هونغ كونغ وال�ضني ونزلت ال�ضادرات اإىل هونغ كونغ يف 

نوفمر ت�ضرين الثاين املا�ضي %27.1 .

التج���ارة وال�ضناع���ة والطاق���ة يف كوري���ا  قال���ت وزارة 
اجلنوبية اإن البلد ت�ضعى اإىل زيادة تنويع موردي النفط 
من خلل التطلع اإىل اإمدادات اأمريكية واإيرانية مع توافر 
املزي���د م���ن ال�ضادرات م���ن البلدي���ن. وقالت ال���وزارة يف 
بي���ان لها اإن البلد ترحب باإلغاء حظر ت�ضدير النفط الذي 
ا�ضتم���ر 40 عام���ا يف الولي���ات املتحدة ورف���ع العقوبات 

املنتظ���ر يف اإيران . وتع���د كوريا اجلنوبي���ة خام�س اأكر 
م�ضت���ورد للنف���ط اخلام يف الع���امل ومن امل�ضري���ن الكبار 
العقوب���ات  رفع���ت  اإذا  البي���ان  وق���ال  الإي���راين.  للنف���ط 
املفرو�ض���ة على اإيران فاإن امل�ضايف تتوقع زيادة وارداتها 
م���ن النفط الإي���راين لت�ضل اإىل امل�ضت���وى ال�ضابق لفر�س 
العقوبات واأ�ضاف اأن من�ضاآت التكرير تتطلع اإىل ا�ضترياد 
املكثف���ات الأمريكي���ة مع �ضع���ف اإمدادات اخل���ام اخلفيف 
يف اآ�ضي���ا الآن. اأ�ض���اف البي���ان اأن من�ض���اآت التكري���ر يف 
كوريا اجلنوبية �ضتدر�س ا�ضت���رياد اإمدادات من املكثفات 

الأمريكي���ة اإذا ن���زل �ضع���ر خام غ���رب تك�ضا����س الأمريكي 
الو�ضي���ط اأربعة اإىل �ضتة دولرات للرميل دون �ضعر خام 
دبي. وبلغت العقود الآجل���ة خلام غرب تك�ضا�س الو�ضيط 
يف تعام���لت الأربع���اء 36.40 دولر للرميل بينما حتدد 
�ضع���ر خ���ام دبي ت�ضليم فراي���ر �ضباط عن���د 33.08 دولر 
للرمي���ل وانخف�ضت �ضحنات كوري���ا اجلنوبية من النفط 
الإيراين نحو 30 باملئة يف نوفمر ت�ضرين الثاين مقارنة 
به���ا قبل عام م���ع هبوط ال���واردات يف الأح���د ع�ضر �ضهرا 

الأوىل من 2015 بن�ضبة 0.8 باملئة.

ابق����ى البن����ك املرك����زي الرك����ي �ضع����ر اإع����ادة ال�ض����راء 
لأ�ضبوع واحد وه����و �ضعر الفائدة الرئي�ضي دون تغيري 
عن����د 7.5%، يف خط����وة مفاجئة من املرج����ح اأن توؤجج 
املخاوف من التهدي����دات ل�ضتقللية البنك واأبقى البنك 

�ضع����ر القرا�س لأجل ليلة واح����دة عند 7.25% و�ضعر 
الإقرا�����س لأج����ل ليل����ة عن����د 10.75%. وكان خراء يف 
�ض����وق املال وال�ضهم توقع����وا رفع �ضعر اإع����ادة ال�ضراء 
و�ضعر القرا�����س لأجل ليلة، وقال معظمهم اإن الزيادة 
�ضتك����ون مبقدار ن�ض����ف نقط����ة مئوية ومل يتوق����ع اأحد 
تغيري �ضعر الإقرا�س الذي يعد �ضقف نطاق العائد على 

اأموال ليلة واحدة.

االقتصاد العالمي
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من���ا القت�ض���اد الأمريكي بوت���رية جيدة 
حي���ث  الع���ام  له���ذا  الثال���ث  الرب���ع  يف 
طغ���ت ق���وة اإنف���اق امل�ضتهلك���ني وقط���اع 
الأعم���ال على جه���ود ال�ض���ركات الرامية 
اإىل تقلي����س تخم���ة املخزونات مبا يرز 
متان���ة القت�ض���اد رغ���م وج���ود جمموعة 
م���ع العوام���ل ال�ضلبي���ة  واأعلن���ت وزارة 
التج���ارة الأمريكية يف ثال���ث تقديراتها 
اإن الن���اجت املحل���ي الإجمايل منا بوترية 
�ضنوي���ة بلغت 2% مقاب���ل 2.1 % اأعلنتها 

يف تقديرات ال�ضهر املا�ضي.
وبينم���ا ميث���ل ه���ذا تباط���وؤًا 

ح���ادًا ع���ن الن�ضب���ة التي 
�ضجلت يف الفرة من 

اأبري���ل اإىل يوني���و 
وبلغ���ت 3.9% اإل 
النم���و  مع���دل  اأن 
م���ا زال يف حدود 
القت�ضاد  ق���درات 

يف املدى الطويل. 
جمل����س  ورف���ع 

الحتياط���ي الحت���ادي 
الأمريك���ي الأ�ضبوع املا�ضي 

ن�ض���ب الفائدة الرئي�ض���ي بواقع 25 
نقطة اأ�ضا�س اإىل ما بني 0.25% و%0.50 
يف اأول زيادة منذ نحو ع�ضر �ضنوات مبا 
يع���د ت�ضويتا بالثق���ة يف القت�ضاد الذي 
تاأث���ر بتباط���وؤ الطل���ب العامل���ي وارتفاع 
ال���دولر وتخفي����س الإنف���اق يف قط���اع 
الطاقة. وكان خراء توقعوا تعديل منو 

الن���اجت املحل���ي الإجم���ايل باخلف�س اإىل 
1.9%. وبقيا����س النم���و م���ن جهة الدخل 
القت�ض���اد من���ا 2.7% ولي����س  اأن  تب���ني 
3.1% كم���ا اأعل���ن ال�ضهر املا�ض���ي ب�ضبب 
التعدي���لت النزولية لأرب���اح ال�ضركات. 
خمزون���ات  ال�ض���ركات  ل���دى  وتراكم���ت 
بقيمة 85.5 مليار دولر يف الربع الثالث 
مقاب���ل 90.2 ملي���ار دولر اأعلن عنها يف 
نوفم���ر وه���و م���ا يعن���ي اأن التغ���ري يف 
املخزونات اقتطع 0.71 نقطة مئوية من 
منو الن���اجت املحلي الإجم���ايل يف الربع 
الثال���ث مقاب���ل 0.59 نقط���ة مئوي���ة يف 
تقديرات احلكومة ال�ضهر املا�ضي. وعلى 
الرغ���م م���ن اجلهود الت���ي بذلت من 
اأج���ل تقلي����س خمزونات 
غ���ري  الب�ضائ���ع 
مازال���ت  املباع���ة 
ت  ن���ا و ملخز ا
ن�ضبيا  كب���رية 
وم���ن املحتمل 
توؤث���ر  اأن 
مع���دل  عل���ى 
يف  النم���و 
الأخ���ري  الرب���ع 
يف  يتوق���ع  ال���ذي 
التقدي���رات احلالي���ة اأن 
اإنف���اق  حج���م  وزاد   .%2 يبل���غ 
امل�ضتهلك���ني ال���ذي ي�ضكل اأك���رث من ثلثي 
الن�ض���اط القت�ض���ادي الأمريك���ي 3% يف 
الرب���ع الثال���ث كم���ا كان متوقع���ا من قبل 
حي���ث عو�س تعدي���ل بزي���ادة طفيفة يف 
الإنفاق على �ض���راء ال�ضلع تعديل نزوليا 

يف حجم الإنفاق على اخلدمات.

اأغلقت الأ�ضه���م الأوروبية بدون تغري يذكر 
بع���د جل�ض���ة تعام���لت متقلب���ة لك���ن اأ�ضه���م 
قط���اع الطاق���ة ارتفع���ت م���ع تع���ايف اأ�ضعار 
النف���ط بينم���ا تعاف���ت الأ�ضه���م الأ�ضباني���ة 
بعد موج���ة بيع يف اجلل�ض���ة ال�ضابقة بفعل 
القل���ق م���ن الأزم���ات ال�ضيا�ض���ة. وتراج���ع 
موؤ�ض���ر يوروفر�ض���ت 300 لأ�ضهم ال�ضركات 
الأوروبي���ة الك���رى 0.04%، بعدم���ا هب���ط 
1.2% اجلل�ض���ات ال�ضابقة، بينما زاد موؤ�ضر 
ي���ورو �ضتوك����س 50 للأ�ضه���م القيادي���ة يف 
الي���ورو 0.04% و�ضه���دت جل�ض���ة  منطق���ة 
اق���راب  م���ع  تقلب���ات  الخ���رية  الت���داول 
مو�ض���م العط���لت وا�ضتم���رار ح���ذر بع�س 
امل�ضتثمري���ن ب�ض���اأن اآف���اق الع���ام اجلدي���د.

وارتف���ع موؤ�ضرا يوروفر�ض���ت 300 ويورو 
ل���كل منهم���ا من���ذ  �ضتوك����س 50 نح���و %3 
الع���ام م���ع حتفي���ز اقت�ض���ادي م���ن  بداي���ة 
البن���ك املرك���زي الأوروب���ي وهو م���ا �ضاهم 
يف دع���م الأ�ضواق رغ���م التباطوؤ يف ال�ضني 
والغمو�س ال�ضيا�ضي يف اأ�ضبانيا واليونان 
مث���ل  النفطي���ة  ال�ض���ركات  اأ�ضه���م  وتعاف���ت 
بي.بي ورويال دات�س �ضل مع تعايف اأ�ضعار 
النف���ط م���ن اأدن���ى م�ضتوياته���ا يف �ضنوات 
وه���و ما دف���ع موؤ�ضر فاينن�ض���ال تاميز 100 
الريط���اين لل�ضع���ود 0.8%. وزاد موؤ�ض���ر 
ايبك�س للأ�ضهم الأ�ضبانية 0.5% متعافيا من 
موج���ة بيع يف اجلل�ض���ة ال�ضابقة بعد نتائج 
غ���ري حا�ضمة للنتخابات الت���ي جرت هناك 
ويف اأنح���اء اأوروب���ا تراج���ع موؤ�ضر داك�س 
الأملاين 0.09%، بينما �ضعد موؤ�ضر كاك 40 

الفرن�ضي %0.05.

واف���ق �ضندوق الإنق���اذ يف منطق���ة اليورو 
عل���ى �ضريح���ة م�ضاع���دات لليون���ان بقيم���ة 
مليار ي���ورو )نحو 1.10 ملي���ار دولر( يف 
اأعق���اب ا�ضتكم���ال اأثينا جمموع���ة ثانية من 
الإ�ضلح���ات. وت�ض���كل ه���ذا ال�ضريح���ة من 
امل�ضاع���دات الت���ي يقدمه���ا �ضن���دوق الإنقاذ 
ال�ضتق���رار  اآلي���ة  با�ض���م  يع���رف  -وال���ذي 
الأوروبية- الدفعة الثالثة من قر�س مبدئي 

بقيم���ة 16 ملي���ار ي���ورو مت التف���اق علي���ه 
يف اأغ�ضط����س املا�ض���ي. وق���ال رئي����س اآلية 
ال�ضتق���رار الأوروبي���ة كلو����س ريجلينج : 
اجلميع ياأمل با�ضتم���رار التعاون اجليد مع 
�ضركائنا اليونانيني حتى يتم ا�ضتكمال اأول 
مراجعة لرنامج اآلية ال�ضتقرار الأوروبية 
يف اأوائ���ل 2016. واأ�ضاف: ان اكتمال هذه 
املراجع���ة بنجاح هو وحده ال���ذي ميكن اأن 
يوؤدي اإىل اإجراء حمادثات بخ�ضو�س مزيد 
من تخفيف الدي���ون امل�ضتحقة على اليونان 

كما قالت جمموعة اليورو من قبل.

االقتصاد األمريكي ينمو لــ %2 
في الربع الثالث بشكل فاق التوقعات

المركزي التركي يفاجئ األسواق بإبقاء الفائدةكوريا الجنوبية تتطلع إلى تنويع إمدادات النفط من أمريكا وإيران
 دون تغيير

األسهم األوروبية تنتعش عند االغالق

منطقة اليورو توافق على شريحة مساعدات لليونان
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البنك املركزي امل�ضري

حقول زراعية افريقية



مازالت الآفاق امل�صتقبلية لالقت�صاد يف العراق غري 
اثني ع�صر عام و  اأكرث  برغم مرور  املعامل  وا�صحة 
ال�صارع  لدى  ال�صدارة  القت�صادي  املو�صوع  يحتل 
املواطن  لهموم  ال�صاغل  ال�صغل  اأ�صبح  بل  العراقي 
ك��ب��ريًا م��ن هم  اأخ��ذ ح��ي��زًا  ولعل مو�صوع امل��وازن��ة 
املواطن الفقري قبل الغني.. ويعتمد العراق بطبيعة 
وهو  للدخل  وحيد  م�صدر  على  القت�صادية  حالته 
املالية  لالزمة  ال�صلبي  للمردود  النظر  وعند  النفط 
وعلى  النفطية  م�صاريعنا  على  وتاأثريها  العاملية 
النفط يف  �صعر  انخفا�ض  ان  العراقية جند  ال�صوق 
بور�صات النفط العاملي �صيوؤثر تاأثريا مبا�صرا على 
يف  اأثرت  التي  العراقية  الهيدروكربونية  امل�صاريع 

تقلي�ض امليزانية.
موجه  اأن  �صمي�صم  زي��د  القت�صادي  اخلبري  يقول 
اأ�صباب جوهرية  لها عدة  النفط  لأ�صعار  النخفا�ض 
و�صراعات  الطلب  من  اأكرث  العر�ض  زي��ادة  اأبرزها 
والتي  النفطية  ال�صوق  على  للهيمنة  الكربى  الدول 
الرغم  وعلى  ال�صراعات  هذه  �صحية  العراق  دخل 
من م�صاعي بع�ض الدول التي لديها تخمة مالية انها 
تدهور  من  للحد  النتاج  خف�ض  اىل  ت�صعى  اليوم 
ال�صعار والمر الخر هو دخول ايران كالعب جديد 
يف رفد ال�صوق النفطية بعد جناح مفاو�صاتها لرفع 
احل�صار عليها مبقدار انتاج 500 الف برميل يوميا 
مبقدار  تخمة  من  تعاين  النفطية  ال�صوق  حني  يف 

مليوين برميل فائ�ض.
 يف حني يرى الباحث يف ال�صوؤون النفطية "ن�صري 
العراق  دخلها  التي  امل�صتمرة  احلروب  الكاظم" ان 
ال��ه��دف  ال��ف��رة امل��ا���ص��ي��ة ح��ال��ت دون حت��ق��ي��ق  يف 
ال�صا�صي من ا�صتغالل عائدات النفط يف توليد منو 
ب�صكل  العتماد  ف��ان  ل��ذا  النفطي  قطاع  يف  حقيقي 
الواقع  على  �صلبا  اثر  قد  النفطي  القطاع  على  كلي 
القت�صادي العراقي وما راءيناه بعد هبوط ا�صعار 
النفط وانكما�ض املوازنة العامة ون�صب العجز املايل 
املت�صاعدة �صنة بعد اخرى ف�صال عن ان قطاع النفط 
فالعراق مل  البطالة  امت�صا�ض  اقل قطاع ميكنه  هو 
ي�صتغل الوفرة يف ا�صعار النفط يف الفرة املا�صية 
املالية على  م��واردة  بالإفراط يف �صرف  ان�صغل  بل 
امور ل تخدم الواقع القت�صادي ب�صكل عام .. اىل 
الالمي" رئي�ض اجلمعية  املهند�ض" فالح  ا�صار  ذلك 
القدمية  الطرق  ان  املعلومات  لتكنلوجيا  العراقية 

ال�صتخراج  العراق يف عملية  ي�صتخدمها  كان  التي 
تراجع  اىل  ادت  التي  ال�صباب  احد  كانت  النفطي 
الجنبية  ال�صركات  دخ���ول  ح��ني  اىل  القطاع  ه��ذا 
ال��راخ��ي�����ض وال��ت��ي ا�صبحت  م��ن خ���الل ج����ولت 
ينتج  اليوم  العراق  كون  العامة  املوازنة  على  ثقال 
من  امل�صدر  م��ع  يوميا  برميل  مليون   3.6 مب��ق��ادر 
قيا�صا مبا  الن�صبة غري �صحيحة  نفط القليم وهذه 
الإنتاج  معدل  بو�صول  وتعهدها  ال�صركات  قدمته 
اىل 6 ماليني برميل بنهاية عام 2016 وهذا المر 
الفرة احلالية ب�صبب اخلالفات  �صعب حتقيقه يف 
بع�ض  على  داع�����ض  و�صيطرة  الق��ل��ي��م  حكومة  م��ع 
باإيجاد  مطالبة  اليوم  واحلكومة  نينوى  يف  البار 
لي�ض  مردود  تدر  التي  الدينية  ال�صياحة  مثل  بدائل 
وجغرافية  لطبيعة  ول��ذل��ك  ال��ب��الد  على  بال�صعيف 

العراق الدينية التي توؤهله لريادة ال�صياحة الدينية 
يف املنطقة. 

يختلف  "حمزه اجلواهري" ل  النفطي  ولعل اخلبري   
عن الآخرين يف طرحه للق�صية النفطية وتداعياتها فقد 
بالأ�صباب  تنح�صر  ل  اليوم  النفطية  امل�صكلة  على  اأك��د 
املالية والئتمانية فقط بل بهجرة الكفاءات و املالكات 
عدم  ذل��ك  راف��ق  التقاعد  اىل  بع�صهم  واح��ال��ة  النفطية 
ب�صبب  جديدة  مالكات  توظيف  حمدودية  اأو  توظيف 
من  الت�صعينيات  عقد  خالل  واحل�صار  املالية  ال�صائقة 
وتخلف  ت��ده��ور  اىل  ادى  ال��ذي  الم��ر  املا�صي  ال��ق��رن 
عقود  اأن  "اإل  م�صتدركًا  كبري..  ب�صكل  النفطي  الواقع 
ان  بينها  م��ن  ع��دة  لأ�صباب  ال��ع��راق  تنفع  ل  امل�صاركة 
حقول العراق من احلقول العمالقة واأكرب من عمالقة، 
واحلقول ال�صغرية باملعيار العراقي هي حقول كبرية 

متنح  ال��ت��ي  واحل��ق��ول  ال��ع��امل��ي.  باملعيار  عمالقة  اأو 
للم�صاركة هي يف العادة �صغرية . وا�صاف اجلواهري 
ان العراق لديه 84 حقال مكت�صفًا مل يطور منها �صوى 

ب�صعة حقول. 
جتعله  قد  العراق  بها  مير  التي  املالية  ال�صدمة  ان 
البع�ض  راأي  بح�صب  ال�صراكة  بعقود  النظر  يعيد 
كل  ا�صتغالل  ���ص��رورة  الآخ���ر  البع�ض  ي��رى  بينما 
املايل  تنقذ واقعه  اموال  للبالد  يدر  ان  مورد ميكن 
الوافرة  الغاز  حقول  ا�صتغالل  خ��الل  من  امل��ردي 
على  العتماد  وعدم  والزراعي  الدينية  وال�صياحة 
ال�صعب  العملة  على  للحفاظ  امل�صتوردة  الب�صائع 
يف الداخل وتعزيز قيمة الدينار العراقي من خالل 
القوانني  من  بحزمة  حممي  ر�صني  م�صريف  قطاع 

والجراءات  

اأنها �صتوا�صل  اأعلنت وزارة الطوارئ الرو�صية 
اإىل  واقت�صادية   الإن�صانية  امل�صاعدات  تقدمي 
العراق ف�صال عن �صوريا واليمن يف عام 2016.

وق�����ال وزي�����ر ال����ط����وارئ ال���رو����ص���ي ف��الدمي��ري 
امل�صاعدات  ق�صم  رئي�ض  مع  لقاء  يف  بوت�صكوف 
للتنمية  ال�����ص��وي�����ص��ري��ة  ب��ال��وك��ال��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
تقدمي  "نوا�صل  بي�صلر  م��ان��وي��ل  وال��ت��ع��اون 
���ص��وري��ا وال��ي��م��ن وال���ع���راق.  اإىل  امل�����ص��اع��دات 
تقدمي  على  العمل  �صنوا�صل   2016 ع��ام  ويف 
امل�����ص��اع��دات الإن�����ص��ان��ي��ة اإىل ���ص��وري��ا وال��ب��ل��دان 

املجاورة لها".
واأ�صاف بوت�صكوف اأن الوزارة تخطط يف العام 
اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي  كذلك  املقبل 

تون�ض وكوبا والكامريون وغريها من الدول.

القت�صادي  التعاون  منتدى  اعمال  ام�ض  يوم  انطلقت 
ال��دف��اع،  وزي���ر  ب��ح�����ص��ور  ال��ث��اين  ال�صيني  ال��ع��راق��ي 
ال�صركات  كربيات  روؤ�صاء  فيه  �صارك  املنتدى  ان  مبينة 

ال�صينية.
ال��وزراء  "رئي�ض  ان   ، العراقية  الدفاع  وزارة  وقالت 
افتتح  ال��ع��ب��ادي  حيدر  امل�صلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد 
العراقي  القت�صادي  التعاون  منتدى  فعاليات  اليوم، 
ال�صيني الثاين يف بكني، بح�صور وزيري الدفاع خالد 
"املنتدى  العبيدي والنفط عادل عبد املهدي"، مبينا ان 

�صارك فيه روؤ�صاء كربيات ال�صركات ال�صينية".
وا�صافت الوزارة يف بيان ان "املنتدى تناول التعاون 
هذا  تطوير  وط��رق  وال�صني  ال��ع��راق  بني  القت�صادي 

التعاون مبا يخدم م�صلحة البلدين".
نظريتها  مع   ، ام�ض  اول  العراقية،  احلكومة  ووقعت 
ال�صينية خم�ض اتفاقيات ومذكرات تعاون بني البلدين 

مبختلف املجالت.
يذكر ان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي و�صل، الثالثاء، 
�صيتم  ر�صمية  زي���ارة  يف  ال�صني  اىل  وزاري  وف��د  م��ع 
خاللها توقيع عدد من التفاقيات امل�صركة، وتاأتي هذه 
الزيارة �صمن توجه احلكومة العراقية لدعم القت�صاد 

وتنويع م�صادر ال�صالح.

مال واستثمار 
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ما  اإق��رار موازنة 2016 ب�صرعة على خالف  بعد ان مت 
كان متوقعًا، لكن ل يعني ان اخلالف حولها انتهى مع 
كرد�صتان  اقليم  بن�صبة  يتعلق  فيما  وخا�صة  اق��راره��ا 

ال�%17 .
كانون  �صهر  من  يوم 16  العراقي  النواب  واقر جمل�ض 
ازمة  ظل  يف  املقبل  للعام  البالد  موازنة  احل��ايل  الول 
النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  ج��راء  ال��ع��راق  يعي�صها  مالية 

وتزايد نفقات احلرب على داع�ض.
وي�صهد الت�صويت على موازنة البالد يف كل عام اأجواء 

من التوتر واخلالف بني الكتل ال�صيا�صية حول بنودها ، 
اذ تنق�صم الكتل بني موؤيد ومعار�ض للعديد من الفقرات 
وقت  باأ�صرع  اقرارها  اىل  املا�صة  البالد  حاجة  ظل  يف 

ممكن.
ب��اإع��ادة  مطالبة  النيابية  الأ����ص���وات  بع�ض  وت��ع��ال��ت 
املوازنة اىل قبة الربملان لعر�صها للت�صويت مرة اخرى، 
بدواع انها غري متزنة وفيها غنب لإطراف معينة، حيث 
ذات��ه  بحد  " ظلم   %17 ال���  الق��ل��ي��م  ح�صة  ان  اع��ت��ربوا 

لل�صعب العراقي". ح�صب تعبريهم.
ان  الفتالوي  حنان  النائبة  اإرادة  حركة  رئي�ض  وقالت 
ال�صعب  على  �صتمر  موازنة  ا�صوء   2016 عام  "موازنة 

العراقي".

املوازنة  "قانون  ان  ل���)ج��ورن��ال(  الفتالوي  واأ�صافت 
غري  ح�صة  اعطاء  اذ  عنه،  ال�صكوت  ميكن  ول  جمحف 
العراقي"  لل�صعب  غ��نب  فيه  كرد�صتان  لقليم  قانونية 
مبينة ان "رئي�ض جمل�ض  النواب �صليم اجلبوري رف�ض 
عر�ض طلب موقع عليه من قبل 111 نائب لغر�ض تقليل 
ح�صة كرد�صتان من 17% اىل  13%  بحجة ان  احلكومة 

اعرف بها، ول يجوز تقليل الن�صب".
بقولها  تعي�صها  التي  المل  الفتالوي عن خيبة  وعربت 
"لقد خذلتنا كتل التحالف الوطني جميعها مبا فيها دولة 
املوازنة  على  ي�صوتوا  لن  انهم  اعلنوا  الذين  القانون 
تغريت  حينها  يف  لكن  كرد�صتان  ح�صة  تقليل  بعد  ال 

املواقف".

ماجدة  املالية  اللجنة  ع�صو  اك��دت  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
التميمي "لقد �صوتنا على ا�صل املادة ولن ن�صوت على 

اي مادة جديدة".
تخلو   2016 "موازنة  اإن  ل�)جورنال(  التميمي  وقالت 
اإل يف  اأي زيادة يف رواتب املتقاعدين واملوظفني،  من 
الوىل  ال�صتة  لال�صهر  النفطية  الي���رادات  زي��ادة  ح��ال 
من العام املقبل . وعد النائب عن التحالف الكرد�صتاين 
يف  الإق��ل��ي��م  ح�صة  تخفي�ض  حم����اولت  ك���رم،  ع��رف��ات 

موازنة 2016 "بائ�صة ل قيمة لها".
تريد  القانون  دول��ة  "كتلة  ان  ل���)ج��ورن��ال(  ك��رم،  وق��ال 
اج��راء  بعد  لكن  الت�صويت،  قبل  الإقليم  ح�صة  تقليل 
الت�صويت مل جند ال 18 نائبا �صوت بال�صد من ح�صة 

الإقليم، وهذا يدل على ان هناك نوابا حتى من كتلة دولة 
القانون ل يوؤيدون اي بادرة اجحاف بحق الإقليم".

فهذا  احل�صة  تخفي�ض  على  الت�صويت  مت  "لو  وا�صاف 
والكرد،  ال�صيعة  بني  التاريخية  الخ��وة  تدمري  يعني 
ال��ذي��ن  م��ن  البع�ض  ق��ب��ل  م��ن  بائ�صة  حم����اولت  وه���ذه 

يريدون تدمري وتهمي�ض هذه الخوة".
وعّد ، ان "الت�صويت على املوازنة التي ت�صمنت ح�صة 
القليم بانه انت�صار على اإرادة بع�ض الأ�صوات الن�صاز 

التي حتاول اثارة الفتنة بني ال�صعب".
املالية  اللجنة  ع�صو  ق��ال  للجدل  مثري  ت�صريح  ويف 
هيثم اجلبوري ان "املوازنة قد اقرت بواقع 45$ �صعر 
الربميل الواحد، يف حني انه يباع حاليا ب� 38$ فقط ".

بعد إقرارها في ظل جدل واسع.. مطالبات نيابية بإعادة )ترقيع( الموازنة العامة

قطاع العاطلين 
العام  القطاعني  ب��ني  ل�صيما  ال��دخ��ل  ت��وزي��ع  يف  امل�����ص��اواة  غ��ي��اب 
التوازن يف  عدم  من  ح��دوث حالة  اىل  ادى  الم��ر  وه��ذا  واخلا�ض 
يف  وظيفية  فر�ض  عن  البحث  اىل  ال�صباب  ودف��ع  التنموي  البناء 
ماليني   4 م��ن  اك��رث  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  على  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
ان�صان يعملون يف القطاع اخلا�ض ولكن هناك فقط )150( الف من 
هوؤلء هم من امل�صمونني و)29( الف فقط يتقا�صون راتبا تقاعديا.. 
لبد من اأخذ هذه احلقائق بنظر العتبار ودرا�صة و�صع نظام جديد 
للرواتب لكي نحدث حالة من التوازن بني القطاعني العام واخلا�ض 
لكي ن�صجع التوظيف يف القطاع اخلا�ض وبالتايل تخفيف ال�صغط 

احلا�صل يف القطاع العام.. انها دعوة ع�صى ان جتد اذانا �صاغية .

مناصب زائلة !
الفا�صية  اأنقا�ض  على  جديدة  اأنظمة  واليابانيون  والإيطاليون  الأمل���ان  اأق��ام  عندما 
�صاعة،  وكل  ي��وم،  كل  والعامل  ال�صعب  م�صامع  على  يتلون  يكونوا  مل  فاإنهم  املهزومة، 
اأهوال اأم�ض، التي �صملت املعمورة كلها ل بلدانهم وح�صب. لقد ان�صرفوا للبناء والتنمية 
مار�صال  م�صروع  من  ال�صعب  ل�صالح  تامة  ا�صتفادة  م�صتفيدين  ال�صعب،  م�صتوى  ورفع 
قياداتهم  ا�صتثمرت  لقد  الأخ���رى.  والغربية  الأمريكية  امل�صاعدات  اأن��واع  من  وغ��ريه 
اجلديدة اأموال امل�صاعدات الهائلة ل ملالأ اأر�صدتهم يف بنوك اخلارج، بل لإعادة التعمري، 
والنهو�ض باخلدمات، وتوفري العمل للمواطنني، ولإعادة تثقيف الن�ضء اجلديد، بقيم 
حيث  عندنا  مايحدث  بعك�ض  اأ�صكاله.  بكل  التمييز  ومعاداة  والدميقراطية  الت�صامح 
ارتفع عدد امالك وعقارات ال�صادة امل�صوؤولني يف عمان ودبي لميانهم انهم زائلون مع 

املنا�صب!!

إكرامية دفن 
حتى  حكومية  دائ���رة  اأي��ة  ق��دم��اك  تطاأ  اأن  مبجرد 
ل�)الكراميات الجبارية(  الدفع املنظم  تبداأ عملية 
وعدد  حجم  خالل  من  ال  معاملتك  لت�صري  والتي 
يبدو  للموظفني..  �صتدفعها  التي  النقدية  الوراق 
ان  الغريب  لكن  ال��دوائ��ر،  معظم  يف  معقول  ذل��ك 
فهذا  �صخ�ض  دفن  احل�صول  مقابل  اكرامية  تدفع 
دفن عزيز عليك يرحم  انتهاء  فعند  الغرب  المر 
الدفان وزمرته ثم يطالبون باكرامية دفن املرحوم 
وهي اختيارية مقابل الرحم عليه وال فلن ت�صمع 

�صوى ال�صباب!
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بغداد/وكاالت 

بغداد/ متابعة 

بغداد – نبيل النجار

دوالر أمريكى
$ 34.55
$ 31.67
$ 30.23
$ 25.91
$ 20.15
$ 14.39

$ 1074.49
$ 241.84

$ 34544.85

دينار عراقي
38245
35058
33464
28684
22309
15935

1189567
267718

38244607

اسعار العمالت العربية
 واالجنبية بالدينار العراقي

متوسط سعر غرام الذهب
في العراق

سعر صرف الدوالر االميركي 
مقابل الدينار العراقي 

 حركة الطيران
 في العراق اليوم

الوحدة
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 10
اسعار أوقية الذهب
اسعار جنيه الذهب
اسعار كيلو الذهب

1 جنيه مصري = 1390 دينار عراقي
1 ريال سعودي = 2900 دينار عراقي
1 درهم إماراتي = 2963 دينار عراقي

1 دينار اردني = 1534 دينار عراقي
1 دينار كويتي = 3585 دينار عراقي

1 درهم مغربي = 1102 دينار عراقي
1 ليرة سورية = 4939 دينار عراقي
1 ريال عماني = 2827 دينار عراقي
1 ريال قطري = 2988 دينار عراقي

1 دينار تونسي = 5361 دينار عراقي
1 دوالر أمريكي = 1190 دينار عراقي

1 يورو = 1189 دينار عراقي
1 جنيه استرليني = 1616 دينار عراقي

1 دوالر كندي = 7820 دينار عراقي
1 دوالر أسترالي = 7885 دينار عراقي

1 ين ياباني = 8997 دينار عراقي

وقت المغادرة
09:30
14:50

09:15
14:40
16:00
14:30
12:00
10:50
12:10
10:30
11:00
15:00

17:30
09:00
17:00
09:04
16:45

وقت القدوم
13:30
14:50
15:30
15:00
16:00
11:10
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القطاع النفطي األقل في امتصاص البطالة

خبراء: سنوات الوفرة ضاعت  بالصراعات!
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في االسواق المحلية العراقية 

انطالق أعمال منتدى التعاون االقتصادي مساعدات روسية الى العراق العام المقبل
العراقي الصيني

فر�ض عمل

عد�صة: ق�صي فوؤاد



النفطية  الرتاخي�ص  ج���والت  ملف  م���ازال 
ت�ضاربت  امل��ع��ل��وم��ات  جميع  اإذ  غ��ام�����ض��ا، 
حوله، فهناك من يوؤكد اأنها اأ�ضرت بالعراق 
لل�ضركات  اأ�ضبح مديونا  الكثري مما  وكلفته 
النفطية االجنبية مببلغ 26 تريليون دينار، 
ح�ضني  ال�ضيد  ومبقدمتهم  اآخ����رون  فيما 
تطوير  يف  ���ض��اه��م��ت  اأن��ه��ا  ال�����ض��ه��ر���ض��ت��اين 
اأرب��اح��ا  احل��ق��ول وزي���ادة االن��ت��اج وحققت 
كبرية للعراق و�ضلت اإىل 110 مليار دوالر.

النيابية،  والطاقة  النفط  جلنة  ع�ضو  وقال 
"جوالت  اإن  ل�"اجلورنال"،  الفيا�ص،  علي 
كثريًا  ال��ع��راق  كلفت  النفطية  الرتاخي�ص 
واأ�ضرت بامل�ضلحة العامة وذلك ب�ضبب �ضوء 
"موازنة  اأن  مبينًا  والتخطيط"،  االإدارة 
لل�ضركات  مديون  العراق  اأن  اأك��دت   2016
ويجب  دينار  تريليون   26 مببلغ  النفطية 
ت�ضديدها العام املقبل ويف حال عدم القدرة 

على ت�ضديدها �ضترتتب فوائد كبرية".
الواحد  النفط  برميل  "تكلفة  اأن  واأو���ض��ح 
اأ�ضعار  هبطت  بينما  دوالرًا   18 تبلغ  حاليا 
اأقل  اإىل  وو�ضلت  ج��دًا  كبري  ب�ضكل  النفط 
ب�ضكل  اأ�ضرارها  ظهرت  مما  دوالرًا   40 من 
يف  ت�����ض��ارب��ًا  "هناك  اأن  م��وؤك��دًا  وا�ضح"، 
الت�ضريحات من قبل امل�ضوؤولني حيث هناك 
مليار  للعراق 200  اأ�ضافت  اأنها  ي�ضرح  من 

دوالر وهذا اأمر خاطئ".
على  حت�ضل  النفطية  "ال�ضركات  اأن  وب��ني 
وانخفا�ص  بارتفاع  تتاأثر  وال  ثابتة  ن�ضب 
اأ�ضعار النفط مما جعلنا منر باالأزمة احلالية 

حيث يعتمد اقت�ضاد البلد على النفط".
املهتمة  ال�ضخ�ضيات  م��ن  كبري  ع��دد  ووج��ه 
النفط  ل���وزي���ر  ان���ت���ق���ادات الذع����ة  ب��ال��ن��ف��ط 
عن  امل�ضوؤول  ال�ضهر�ضتاين  ح�ضني  اال�ضبق 
ب�ضبب  وذل��ك  النفطية  الرتاخي�ص  ج��والت 
ارتفاع تكلفة اإنتاج النفط من قبل ال�ضركات 
يف  الطاقة  جلنة  ع�ضو  ويدافع  االجنبية. 
يف  ال�ضهر�ضتاين  ح�ضني  ال���وزراء،  جمل�ص 
"اجلورنال"  ح�ضرتها  اق��ت�����ض��ادي��ة  ن���دوة 
"جوالت  اإن  قائال،  الرتاخي�ص  جوالت  عن 
االإنتاج  برفع  �ضاهمت  النفطية  الرتاخي�ص 
الدولة  خلزينة  اإي����رادات  وحققت  النفطي 

 110 من  اأكرث   2014 لغاية   2011 عام  من 
النفطي  "االإنتاج  اأن  مبينًا  دوالر"،  مليار 
قبل اإبرام عقود جوالت الرتاخي�ص يف عام 
2009 كان 2.3 مليون برميل يوميا و�ضار 

حاليا 3.8 مليون برميل يوميا". 
اأمامنا  خيار  اأي  يوجد  "ال  اأن��ه  اإىل  ولفت 
حقولنا  ت��ط��وي��ر  ���ض��وى  ال���ف���رتة  ت��ل��ك  يف 
الرتاخي�ص  ج��والت  اإىل  وجل��اأن��ا  النفطية  
النفطية وعملنا عقود خدمة ولي�ص م�ضاركة 
االإع���الم  و�ضائل  واأم���ام  ك��ب��رية  وب�ضفافية 
قدمت  التي  ال�ضركات  م��ع  ع��ق��ودا  وابرمنا 
مو�ضحًا  االأ�ضعار"،  وب��اأق��ل  خدمة  اأف�ضل 
اخل��دم��ة  ع��ق��ود  يف  ال�����ض��رك��ات  "اأرباح  اأن 

 930 ب��ل��غ��ت   2014 وح��ت��ى   2011 خ���الل 
اإذا كانت عقود م�ضاركة  مليون دوالر بينما 

ف�ضتكون 19 مليار دوالر". 
واأكد اأنه "يف عقود امل�ضاركة باالإنتاج يجب 
مقارنة  �ضعف   20 لل�ضركات  اأرب����اح  دف��ع 
بعقود اخلدمة يف جوالت الرتاخي�ص التي 
اأبرمتها وزارة النفط وهذا يحدث حاليا يف 
ال�ضركات يف  اأرباح  اأن  اأي  اإقليم كرد�ضتان، 
عقود امل�ضاركة تكون مبعدل 13% من زيادة 
عقود  يف  ال�ضركات  ارب��اح  بينما  العوائد، 
 %0.65 من  باقل  اأي  مليار  من  اأقل  اخلدمة 

من زيادة العوائد".
تبقى  ال��ع��راق��ي��ة  اخل��دم��ة  "عقود  اأن  وب��ني 

اأف�ضل من عقود امل�ضاركة حتى اإذا انخف�ص 
دوالرات"،   10 من  اأق��ل  اإىل  الربميل  �ضعر 
عام  منذ  للنفط  املالية  "العوائد  اأن  م�ضيفا 
مليار  بلغت 338  عام 2014  2011 وحتى 
دوالر حيث بلغت كلفة اال�ضتثمار 36 مليار 

دوالر". 
اأخ��رى، قال اخلبري النفطي حمزة  من جهة 
اه��داف  ذات  حملة  "هناك  اإن  اجل��واه��ري، 
�ضيا�ضية حول عقود جوالت الرتاخي�ص الأن 
�ضركات  بجلب  يرغبون  ال�ضيا�ضيني  بع�ص 
واإبرام عقود م�ضاركة ليح�ضلوا على ن�ضبة 
"ال �ضحة للمعلومات التي  اأنه  5%"، موؤكدًا 
توؤكد اأن كلفة اإنتاج برميل النفط 23 دوالرًا 

اأو 40 دوالرًا".
ب��اأن  تتميز  اخل��دم��ة  "عقود  اأن  واأو����ض���ح 
االأج��ر  على  يح�ضل  )ال�ضركات(  امل�ضتثمر 
دوالر   6 – ب��ني 1.5  ي����رتاوح  وه���و  ف��ق��ط 
وكلف االإنتاج تدفع على �ضكل نفط اأو اأموال 
اأو  اأم��وال  �ضكل  على  تدفع  التطوير  وكلف 
النهائي،  ال�ضقف  من   %10 جتاوز  بعد  نفط 
يح�ضل  امل�ضتثمر  اأن  امل�ضاركة  عقود  بينما 
تطويره  وكلف  باملنتج  �ضراكة  ن�ضبة  على 
تدفع على �ضكل نفط من نفط التكلفة ونفط 

الربح".
كما  باالإنتاج  امل�ضاركة  "عقود  اأن  اإىل  ولفت 
ال�ضركات  اأن  كرد�ضتان  اإقليم  يف  يح�ضل 

حت�ضل على ح�ضة من النفط وهذا يرف�ضها 
بينما   ،111 امل���ادة  يف  العراقي  الد�ضتور 
عقود اخلدمة اأن النفط ملك لل�ضعب العراقي 
ح�ضة  على  �ضركة  اأي  ح�ضول  يجوز  وال 

منه".
فقط  ت��ك��ون  امل�����ض��ارك��ة  "عقود  اأن  وب���ني 
ب��احل��ق��ول ال��ن��ف��ط��ي��ة ال�����ض��غ��رية ول��ك��ن يف 
حقل  هو  نفطي  حقل  اأ�ضغر  يعترب  العراق 
نفطي  حتياطي  على  يحتوي  الأن��ه  عمالق 
"تطوير  اأن  مو�ضحا  برميل"،  مبليار  يقدر 
اجلهد  على  اعتمدنا  اإذا  النفطية  احل��ق��ول 
الوطني فاأننا نحتاج اإىل 200 مليار دوالر 

وقد ال نطور حقولنا ب�ضبب الف�ضاد". 
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مبلغًا  العراق  اإقرا�ص  على  ال��دويل  البنك  موافقة  رغم 
ماليًا بقيمة مليار و200 مليون دوالر ل�ضبط اأو�ضاعه 
امل�ضدر  الأ�ضعار نفطه  امللحوظ  الرتاجع  املالية يف ظل 
داع�ص  اإره���اب  ملواجهة  االأم��ن��ي��ة  التكاليف  وارت��ف��اع 
والتطرف، اإال اأن �ضروطًا قا�ضية و�ضعها البنك ووافقت 

عليها احلكومة �ضبقت عملية االإقرا�ص .
ويعد العراق من اأكرب بلدان ال�ضرق االأو�ضط من حيث 
له  املحلي  الناجت  اإجمايل  يقدر  حيث  االقت�ضاد،  حجم 
وح��دوده  امل��رك��زي  فموقعه  دوالر،  مليار   200 بنحو 
ال��ع��دي��دة ج��ع��ال م��ن��ه ب��ل��دًا اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ًا م��ن الناحية 

االقت�ضادية.
اأطلق  ال��ذي  ال��دويل  البنك  قر�ص  برتوكول  من  وثائق 
على  ن�ضت  )ج��ورن��ال(،  عليها  حت�ضلت  ي��وم��ني،  قبل 
اأهمها تفعيل تعرفة الكهرباء واإيقاف  عدة �ضروط لعل 

التعيينات يف الدولة ملدة 3 �ضنوات .
�ضل�ضلة  ت�ضمن  "الربوتوكول  اأن  الوثيقة  واأو�ضحت 
اإجراءات يفر�ضها البنك الدويل على احلكومة العراقية 
طوال االأعوام 2015 ، 2016 و 2017، منها �ضرورة 
وموافقة   ،2018 لغاية  امل�ضاحب  الغاز  ح��رق  تقليل 
جم��ل�����ص ال������وزراء ع��ل��ى ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��اء امل���ق���رة يف 
املجل�ص"، مبينة اأن "تنفيذها يتم لتقليل الدعم وزيادة 

االإيرادات".
اإىل  الوثائق،  تلك  بح�ضب  البنك،  بروتوكول  واأ���ض��ار 

اأنه "فر�ص على احلكومة جتميد التعيينات يف القطاع 
ملدة  درج��ات وظيفية جديدة  منح  العام من خالل عدم 
االأول��وي��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  با�ضتثناء  ���ض��ن��وات  ث���الث 
اإع��ادة هيكلة  "�ضرورة  م�ضددا على  ال�ضحة"،  ك��وزارة 
بني  التناف�ضية  البيئة  وحت�ضني  ال��ع��ام��ة،  ال�����ض��رك��ات 
خالل  من  ال��ع��ام،  االإن��ف��اق  وتقليل  احلكومية،  البنوك 
وا�ضتبعاد  االإجتماعية  احلماية  �ضبكة  كفاءة  حت�ضني 

غري امل�ضمولني منها".
ولفتت الوثيقة، اإىل "�ضرورة ت�ضفية قاعدة املعلومات 
م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن غ��ريامل��وؤه��ل��ني الإ����ض���ت���الم ال���روات���ب 
ال���وزراء  جمل�ص  ح��ث  "البنك  اأن  مبينة  التقاعدية"، 
الإدارة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عمليات  اإط����ار  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 
بني  بالتن�ضيق  اإعدادها  مت  التي  احلكومي  اال�ضتثمار 

وزارة التخطيط والبنك الدويل، مع اإن�ضاء ق�ضم الإدراة 
الدين العام يف وزارة املالية".

"اطلعت  اأنها  النيابية،  املالية  اللجنة  اأكدت  من جانبها 
على عدد من هذه الوثائق وهي ب�ضدد التدقيق والتثبت 

من �ضحتها بالتن�ضيق مع وزارة املالية ب�ضاأنها".
يف  حيدر  م�ضعود  ع�ضوها  ل�ضان  على  اللجنة  وبينت 
هذا  من  وثائق  على  "اطلعت  اأنها  ل�)جورنال(  حديث 
النوع ومل يت�ضّن اإىل االآن التثبت من �ضحتها وبانتظار 
التاأكد من �ضحتها بالتن�ضيق مع وزارة املالية للبت بها 

ب�ضكل ر�ضمي".
االقت�ضادية  اللجنة  ع�ضو  قالت  ال�ضياق  نف�ص  ويف 
اإن  ل�)اجلورنال(،  حديث  يف  البجاري  ن��ورة  النيابية 
"البنك الدويل قرر منح العراق قر�ضًا بقيمة مليارو200 

مليون دينار، ب�ضرط اأن ت�ضتخدم تلك االموال لتطوير 
م�ضاريع التنمية"،مبينة ان "البنك الدويل كان يريد ان 
يقر�ص العراق هذا القر�ص منذ عامني،لكنه تريث بذلك، 
النه اعترب ان العراق يقوم بهدر االأم��وال على رواتب 

املوظفني ولي�ص من اأجل حتقيق م�ضاريع تنموية".
القر�ص  هذا  العراق  منح  قرر  الدويل  البنك  اأن  ويبدو 
ب�ضروط تنموية خال�ضة، خا�ضة واأن البجاري بينت اأن 
من �ضمن ال�ضروط الذي منح من اأجله هذا القر�ص هو 
اأن يحقق العراق تقدمًا يف التنمية امل�ضتدامة والتنمية 
الزراعية، ف�ضاًل عن حتقيق االكتفاء الذاتي يف بع�ص 
"البنك  ان  بالقول  م�ضتدركة  الزراعية"،  املحا�ضيل 
تقوم  ال  ان  العراقية  احلكومة  على  ا���ض��رتط  ال���دويل 

بانفاق هذا القر�ص على مبالغ رواتب املوظفني".
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النفط النيابية تؤكد مديونية العراق للشركات األجنبية والشهرستاني يصفها بالمربحة!!
بغداد ـ سالم زيدان 

بغداد - عبد الرشيد الصالح

جوالت التراخيص النفطية.. خفايا تبوح عن نفسها 

     فاو: الظروف المناخية تهدد األمن 
03الغذائي للدول النامية

ا�ضتمرار احتدام اجلدل ب�ضاأن خفايا جوالت الرتاخي�ص

عد رئي�ص الوزراء حيدر العبادي، ام�ص اأن العراق 
ميلك قدرات اقت�ضادية "هائلة"، واأكد اأن نحو %80 
فيما  لال�ضتثمار،  ومهياأة  اآمنة  البالد  م�ضاحة  من 
اأ�ضار اإىل ت�ضجيل زيادة “كبرية” يف حجم التبادل 

التجاري بني العراق وال�ضني.
وقال العبادي خالل كلمة األقاها يف منتدى التعاون 
االقت�ضادي العراقي ال�ضيني الذي افتتح يف بكني 
اإعالم  و�ضائل  ن�ضرته  بيان  بح�ضب  اليوم،  �ضباح 
هائلة  اقت�ضادية  ق��درات  ميلك  “العراق  اإن  حملية 
نهري  ظ��ل  ال��زراع��ة يف  مهد  ب�ضري وه��و  وت��ن��وع 
من   %80 “نحو  اأن  اإىل  الف��ت��ا  والفرات”،  دج��ل��ة 

م�ضاحته اآمنة وم�ضتقرة ومهياأة لال�ضتثمار”.
التجاري بني  التبادل  “حجم  اأن  العبادي  واأ�ضاف 
العراق وال�ضني حقق زيادة كبرية بلغت نحو 50 

مبينا   ،”2014 عام  وحتى   2003 عام  منذ  �ضعفا 
عالقات  لتوطيد  تهدف  اليوم  لل�ضني  “زيارتنا  اأن 

التعاون االقت�ضادي والتجاري بني البلدين”.

ال�����ض��اأن امل��ايل  ح��ذر ع��دد م��ن اخل���رباء واملخت�ضني يف 
واالقت�ضادي من تعر�ص البلد اىل االفال�ص املايل خالل 
عام 2016 يف حال ا�ضتمرار ا�ضعار النفط باالنخفا�ص، 
لتخفي�ص  اأوب��ك  على  ال�ضغط  اىل  احلكومة  دع��وا  فيما 
القطاعات  تفعيل  على  العمل  وكذلك  النفط  من  اإنتاجها 

االإنتاجية خللق موارد غري نفطية للبلد.
على  مقبل  العراق  ان  يرى  الربيعي  علي  املايل  اخلبري 
و�ضعف  امل��ايل  ا�ضتقراره  ت�ضتت  بفعل  ع�ضيبة  اأي���ام 
التحديات  ملواجهة  املو�ضوعة  االقت�ضادية  اخل��ط��ط 

املقبلة وغياب النوايا احلقيقية لتجاوزها 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  ان  ل���)ج��ون��ال(  ت�ضريح  يف  وا���ض��اف 
القطاع  وتن�ضيط  اخلا�ص  القطاع  دور  تفعيل  تتطلب 
القطاع امل�ضريف اخلا�ص وهي  الزراعي وتطوير عمل 
وا�ضهار  االقت�ضادي  االنهيار  تفادي  من  �ضتعجل  اأمور 

االفال�ص. 
ان  ال�ضمري،  احل�ضن  عبد  االقت�ضادي  اخلبري  وق��ال 
على  كبرية  بن�ضبة  االحتادية  العراقية  املوازنة  اعتماد 
االيرادات النفطية فهذا يعترب خطاأ كبري يف ال�ضيا�ضات 

تنويع  على  تعمل  ال���دول  اغلب  ان  حيث  االقت�ضادية 
حتدث  ق��د  م�ضاكل  اي��ة  لتجنب  القومي  دخلها  م���وارد 

وتعرقل عجلة تنمية بلدها. 
واق����رتح ال�����ض��م��ري بعقد ات��ف��اق ب��ني ال��ع��راق واي���ران 
ماليني  ثالثة  مبعدل  النفطي  االنتاج  خلف�ص  ورو�ضيا 
حتقيق  اىل  �ضيوؤدي  ما  وه��ذا  اوب��ك  من  يوميا  برميل 
الأن  العاملية  اال���ض��واق  يف  النفط  با�ضعار  نوعية  قفزة 
هذه  بيد  العاملي  النفطي  امللف  الإدارة  القيادة  اأ�ضول 

الدول ح�ضرا.
البلد  كبلت  النفطية  الرتاخي�ص  جوالت  ان  اىل  وا�ضار 
امواال كثرية وو�ضعت �ضروطا وقيودا كبرية داعيا اىل 
االقت�ضادي  الباحث  نبه  جهته،  من  الغائها.  او  تعديلها 
خالل  املايل  لالفال�ص  البلد  تعر�ص  من  احل�ضني  حممد 
مرجحا   ، النفط  ا�ضعار  انخفا�ص  ب�ضبب   2016 ع��ام 
نتيجة  للربميل  دوالرا   25 اىل  النفط  ا�ضعار  و�ضول 
تخمة املعرو�ص. وقال احل�ضني ان موازنة عام 2016 
ما  دوالرا   45 ب  النفط  �ضعر  حتديد  ا�ضا�ص  على  بنيت 
�ضيجعل  ما  وه��ذا   %50 ال  �ضيتجاوز  العجز  ان  يعني 
البلد يف ازمة مالية قد يلجاأ من خاللها العراق اىل عدة 
خيارات منها تاأخري �ضرف الرواتب او يتم �ضرفها كل 
40 يوما وهذا املقرتح كان موجودا �ضمن موازنة عام 

.2015
بع�ص  ال��غ��اء  اىل  ال���ع���راق  �ضيلجا  وك��ذل��ك  وا����ض���اف 
ن��رثي��ات  ال�ضيما  امل���وازن���ة  يف  امل��ال��ي��ة  التخ�ضي�ضات 
اللجوؤ  اىل  ا�ضافة  الثالث  والرئا�ضات  ال��وزارات  بع�ص 
ل��الق��را���ص اخل���ارج���ي م��ن ال��ب��ن��وك ال��دول��ي��ة وال����دول 

ال�ضديقة ل�ضد العجز املايل.
على  بالرتكيز  احلكومة  االقت�ضادي  الباحث  ون�ضح 
القطاعات غري النفطية كال�ضياحة على اعتبار ان العراق 
من  املقد�ضة  املحافظات  يف  كبرية  دينية  �ضياحة  ميتلك 
خالل رفع اجور تاأ�ضرية الدخول وكذلك دعم ال�ضناعات 

املحلية والقطاع الزراعي ب�ضقيه احليواين والنباتي.
النفط  �ضعر  تعديل  املالية  اللجنة  ا�ضتبعدت  جانبها  من 
دوالرا   45 وال��ب��ال��غ   2016 ع���ام  م��وازن��ة  يف  امل��ح��دد 
هناك  ان  العبادي  جبار  اللجنة  ع�ضو  وق��ال  للربميل. 
بدرا�ضة  ي��ق��وم��ون  وامل�ضت�ضارين  اخل���رباء  م��ن  نخبة 
الو�ضع احلايل وامل�ضتقبلي للتذبذبات احلا�ضلة ال�ضعار 
من  الدولية  باملنظمات  اال�ضتعانة  اىل  باال�ضافة  النفط 
اجل حتديد �ضعد النفط يف املوازنة االحتادية، م�ضريا 

اىل ان ال�ضعر املحدد 45 دوالرا للربميل يعترب مقبوال.
م�ضتبعد  امر  املايل  لالفال�ص  البلد  تعر�ص  ان  وا�ضاف 

لعدة ا�ضباب منها ان االقت�ضاد مير مبرحلة حت�ضن .

العبادي: العراق يملك قدرات اقتصادية 
و80% من مساحته مهيأة لالستثمار

اقتصاديون : تفادي اإلفالس خالل عام 2016 أهم أهداف الحكومة

بغداد / متابعة

بغداد/ خاص

مازالت الآفاق امل�صتقبلية لالقت�صاد يف العراق غري 
اثني ع�صر عام و  اأكرث  برغم مرور  املعامل  وا�صحة 
ال�صارع  لدى  ال�صدارة  القت�صادي  املو�صوع  يحتل 
املواطن  لهموم  ال�صاغل  ال�صغل  اأ�صبح  بل  العراقي 
ك��ب��ريًا م��ن هم  اأخ��ذ ح��ي��زًا  ولعل مو�صوع امل��وازن��ة 
املواطن الفقري قبل الغني.. ويعتمد العراق بطبيعة 
وهو  للدخل  وحيد  م�صدر  على  القت�صادية  حالته 
املالية  لالزمة  ال�صلبي  للمردود  النظر  وعند  النفط 
وعلى  النفطية  م�صاريعنا  على  وتاأثريها  العاملية 
النفط يف  �صعر  انخفا�ض  ان  العراقية جند  ال�صوق 
بور�صات النفط العاملي �صيوؤثر تاأثريا مبا�صرا على 
يف  اأثرت  التي  العراقية  الهيدروكربونية  امل�صاريع 

تقلي�ض امليزانية.
موجه  اأن  �صمي�صم  زي��د  القت�صادي  اخلبري  يقول 
اأ�صباب جوهرية  لها عدة  النفط  لأ�صعار  النخفا�ض 
و�صراعات  الطلب  من  اأكرث  العر�ض  زي��ادة  اأبرزها 
والتي  النفطية  ال�صوق  على  للهيمنة  الكربى  الدول 
الرغم  وعلى  ال�صراعات  هذه  �صحية  العراق  دخل 
من م�صاعي بع�ض الدول التي لديها تخمة مالية انها 
تدهور  من  للحد  النتاج  خف�ض  اىل  ت�صعى  اليوم 
ال�صعار والمر الخر هو دخول ايران كالعب جديد 
يف رفد ال�صوق النفطية بعد جناح مفاو�صاتها لرفع 
احل�صار عليها مبقدار انتاج 500 الف برميل يوميا 
مبقدار  تخمة  من  تعاين  النفطية  ال�صوق  حني  يف 

مليوين برميل فائ�ض.
 يف حني يرى الباحث يف ال�صوؤون النفطية "ن�صري 
العراق  دخلها  التي  امل�صتمرة  احلروب  الكاظم" ان 
ال��ه��دف  ال��ف��رة امل��ا���ص��ي��ة ح��ال��ت دون حت��ق��ي��ق  يف 
ال�صا�صي من ا�صتغالل عائدات النفط يف توليد منو 
ب�صكل  العتماد  ف��ان  ل��ذا  النفطي  قطاع  يف  حقيقي 
الواقع  على  �صلبا  اثر  قد  النفطي  القطاع  على  كلي 
القت�صادي العراقي وما راءيناه بعد هبوط ا�صعار 
النفط وانكما�ض املوازنة العامة ون�صب العجز املايل 
املت�صاعدة �صنة بعد اخرى ف�صال عن ان قطاع النفط 
فالعراق مل  البطالة  امت�صا�ض  اقل قطاع ميكنه  هو 
ي�صتغل الوفرة يف ا�صعار النفط يف الفرة املا�صية 
املالية على  م��واردة  بالإفراط يف �صرف  ان�صغل  بل 
امور ل تخدم الواقع القت�صادي ب�صكل عام .. اىل 
الالمي" رئي�ض اجلمعية  املهند�ض" فالح  ا�صار  ذلك 
القدمية  الطرق  ان  املعلومات  لتكنلوجيا  العراقية 

ال�صتخراج  العراق يف عملية  ي�صتخدمها  كان  التي 
تراجع  اىل  ادت  التي  ال�صباب  احد  كانت  النفطي 
الجنبية  ال�صركات  دخ���ول  ح��ني  اىل  القطاع  ه��ذا 
ال��راخ��ي�����ض وال��ت��ي ا�صبحت  م��ن خ���الل ج����ولت 
ينتج  اليوم  العراق  كون  العامة  املوازنة  على  ثقال 
من  امل�صدر  م��ع  يوميا  برميل  مليون   3.6 مب��ق��ادر 
قيا�صا مبا  الن�صبة غري �صحيحة  نفط القليم وهذه 
الإنتاج  معدل  بو�صول  وتعهدها  ال�صركات  قدمته 
اىل 6 ماليني برميل بنهاية عام 2016 وهذا المر 
الفرة احلالية ب�صبب اخلالفات  �صعب حتقيقه يف 
بع�ض  على  داع�����ض  و�صيطرة  الق��ل��ي��م  حكومة  م��ع 
باإيجاد  مطالبة  اليوم  واحلكومة  نينوى  يف  البار 
لي�ض  مردود  تدر  التي  الدينية  ال�صياحة  مثل  بدائل 
وجغرافية  لطبيعة  ول��ذل��ك  ال��ب��الد  على  بال�صعيف 

العراق الدينية التي توؤهله لريادة ال�صياحة الدينية 
يف املنطقة. 

يختلف  "حمزه اجلواهري" ل  النفطي  ولعل اخلبري   
عن الآخرين يف طرحه للق�صية النفطية وتداعياتها فقد 
بالأ�صباب  تنح�صر  ل  اليوم  النفطية  امل�صكلة  على  اأك��د 
املالية والئتمانية فقط بل بهجرة الكفاءات و املالكات 
عدم  ذل��ك  راف��ق  التقاعد  اىل  بع�صهم  واح��ال��ة  النفطية 
ب�صبب  جديدة  مالكات  توظيف  حمدودية  اأو  توظيف 
من  الت�صعينيات  عقد  خالل  واحل�صار  املالية  ال�صائقة 
وتخلف  ت��ده��ور  اىل  ادى  ال��ذي  الم��ر  املا�صي  ال��ق��رن 
عقود  اأن  "اإل  م�صتدركًا  كبري..  ب�صكل  النفطي  الواقع 
ان  بينها  م��ن  ع��دة  لأ�صباب  ال��ع��راق  تنفع  ل  امل�صاركة 
حقول العراق من احلقول العمالقة واأكرب من عمالقة، 
واحلقول ال�صغرية باملعيار العراقي هي حقول كبرية 

متنح  ال��ت��ي  واحل��ق��ول  ال��ع��امل��ي.  باملعيار  عمالقة  اأو 
للم�صاركة هي يف العادة �صغرية . وا�صاف اجلواهري 
ان العراق لديه 84 حقال مكت�صفًا مل يطور منها �صوى 

ب�صعة حقول. 
جتعله  قد  العراق  بها  مير  التي  املالية  ال�صدمة  ان 
البع�ض  راأي  بح�صب  ال�صراكة  بعقود  النظر  يعيد 
كل  ا�صتغالل  ���ص��رورة  الآخ���ر  البع�ض  ي��رى  بينما 
املايل  تنقذ واقعه  اموال  للبالد  يدر  ان  مورد ميكن 
الوافرة  الغاز  حقول  ا�صتغالل  خ��الل  من  امل��ردي 
على  العتماد  وعدم  والزراعي  الدينية  وال�صياحة 
ال�صعب  العملة  على  للحفاظ  امل�صتوردة  الب�صائع 
يف الداخل وتعزيز قيمة الدينار العراقي من خالل 
القوانني  من  بحزمة  حممي  ر�صني  م�صريف  قطاع 

والجراءات  

اأنها �صتوا�صل  اأعلنت وزارة الطوارئ الرو�صية 
اإىل  واقت�صادية   الإن�صانية  امل�صاعدات  تقدمي 
العراق ف�صال عن �صوريا واليمن يف عام 2016.

وق�����ال وزي�����ر ال����ط����وارئ ال���رو����ص���ي ف��الدمي��ري 
امل�صاعدات  ق�صم  رئي�ض  مع  لقاء  يف  بوت�صكوف 
للتنمية  ال�����ص��وي�����ص��ري��ة  ب��ال��وك��ال��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
تقدمي  "نوا�صل  بي�صلر  م��ان��وي��ل  وال��ت��ع��اون 
���ص��وري��ا وال��ي��م��ن وال���ع���راق.  اإىل  امل�����ص��اع��دات 
تقدمي  على  العمل  �صنوا�صل   2016 ع��ام  ويف 
امل�����ص��اع��دات الإن�����ص��ان��ي��ة اإىل ���ص��وري��ا وال��ب��ل��دان 

املجاورة لها".
واأ�صاف بوت�صكوف اأن الوزارة تخطط يف العام 
اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي  كذلك  املقبل 

تون�ض وكوبا والكامريون وغريها من الدول.

القت�صادي  التعاون  منتدى  اعمال  ام�ض  يوم  انطلقت 
ال��دف��اع،  وزي���ر  ب��ح�����ص��ور  ال��ث��اين  ال�صيني  ال��ع��راق��ي 
ال�صركات  كربيات  روؤ�صاء  فيه  �صارك  املنتدى  ان  مبينة 

ال�صينية.
ال��وزراء  "رئي�ض  ان   ، العراقية  الدفاع  وزارة  وقالت 
افتتح  ال��ع��ب��ادي  حيدر  امل�صلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد 
العراقي  القت�صادي  التعاون  منتدى  فعاليات  اليوم، 
ال�صيني الثاين يف بكني، بح�صور وزيري الدفاع خالد 
"املنتدى  العبيدي والنفط عادل عبد املهدي"، مبينا ان 

�صارك فيه روؤ�صاء كربيات ال�صركات ال�صينية".
وا�صافت الوزارة يف بيان ان "املنتدى تناول التعاون 
هذا  تطوير  وط��رق  وال�صني  ال��ع��راق  بني  القت�صادي 

التعاون مبا يخدم م�صلحة البلدين".
نظريتها  مع   ، ام�ض  اول  العراقية،  احلكومة  ووقعت 
ال�صينية خم�ض اتفاقيات ومذكرات تعاون بني البلدين 

مبختلف املجالت.
يذكر ان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي و�صل، الثالثاء، 
�صيتم  ر�صمية  زي���ارة  يف  ال�صني  اىل  وزاري  وف��د  م��ع 
خاللها توقيع عدد من التفاقيات امل�صركة، وتاأتي هذه 
الزيارة �صمن توجه احلكومة العراقية لدعم القت�صاد 

وتنويع م�صادر ال�صالح.

مال واستثمار 
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ما  اإق��رار موازنة 2016 ب�صرعة على خالف  بعد ان مت 
كان متوقعًا، لكن ل يعني ان اخلالف حولها انتهى مع 
كرد�صتان  اقليم  بن�صبة  يتعلق  فيما  وخا�صة  اق��راره��ا 

ال�%17 .
كانون  �صهر  من  يوم 16  العراقي  النواب  واقر جمل�ض 
ازمة  ظل  يف  املقبل  للعام  البالد  موازنة  احل��ايل  الول 
النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  ج��راء  ال��ع��راق  يعي�صها  مالية 

وتزايد نفقات احلرب على داع�ض.
وي�صهد الت�صويت على موازنة البالد يف كل عام اأجواء 

من التوتر واخلالف بني الكتل ال�صيا�صية حول بنودها ، 
اذ تنق�صم الكتل بني موؤيد ومعار�ض للعديد من الفقرات 
وقت  باأ�صرع  اقرارها  اىل  املا�صة  البالد  حاجة  ظل  يف 

ممكن.
ب��اإع��ادة  مطالبة  النيابية  الأ����ص���وات  بع�ض  وت��ع��ال��ت 
املوازنة اىل قبة الربملان لعر�صها للت�صويت مرة اخرى، 
بدواع انها غري متزنة وفيها غنب لإطراف معينة، حيث 
ذات��ه  بحد  " ظلم   %17 ال���  الق��ل��ي��م  ح�صة  ان  اع��ت��ربوا 

لل�صعب العراقي". ح�صب تعبريهم.
ان  الفتالوي  حنان  النائبة  اإرادة  حركة  رئي�ض  وقالت 
ال�صعب  على  �صتمر  موازنة  ا�صوء   2016 عام  "موازنة 

العراقي".

املوازنة  "قانون  ان  ل���)ج��ورن��ال(  الفتالوي  واأ�صافت 
غري  ح�صة  اعطاء  اذ  عنه،  ال�صكوت  ميكن  ول  جمحف 
العراقي"  لل�صعب  غ��نب  فيه  كرد�صتان  لقليم  قانونية 
مبينة ان "رئي�ض جمل�ض  النواب �صليم اجلبوري رف�ض 
عر�ض طلب موقع عليه من قبل 111 نائب لغر�ض تقليل 
ح�صة كرد�صتان من 17% اىل  13%  بحجة ان  احلكومة 

اعرف بها، ول يجوز تقليل الن�صب".
بقولها  تعي�صها  التي  المل  الفتالوي عن خيبة  وعربت 
"لقد خذلتنا كتل التحالف الوطني جميعها مبا فيها دولة 
املوازنة  على  ي�صوتوا  لن  انهم  اعلنوا  الذين  القانون 
تغريت  حينها  يف  لكن  كرد�صتان  ح�صة  تقليل  بعد  ال 

املواقف".

ماجدة  املالية  اللجنة  ع�صو  اك��دت  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
التميمي "لقد �صوتنا على ا�صل املادة ولن ن�صوت على 

اي مادة جديدة".
تخلو   2016 "موازنة  اإن  ل�)جورنال(  التميمي  وقالت 
اإل يف  اأي زيادة يف رواتب املتقاعدين واملوظفني،  من 
الوىل  ال�صتة  لال�صهر  النفطية  الي���رادات  زي��ادة  ح��ال 
من العام املقبل . وعد النائب عن التحالف الكرد�صتاين 
يف  الإق��ل��ي��م  ح�صة  تخفي�ض  حم����اولت  ك���رم،  ع��رف��ات 

موازنة 2016 "بائ�صة ل قيمة لها".
تريد  القانون  دول��ة  "كتلة  ان  ل���)ج��ورن��ال(  ك��رم،  وق��ال 
اج��راء  بعد  لكن  الت�صويت،  قبل  الإقليم  ح�صة  تقليل 
الت�صويت مل جند ال 18 نائبا �صوت بال�صد من ح�صة 

الإقليم، وهذا يدل على ان هناك نوابا حتى من كتلة دولة 
القانون ل يوؤيدون اي بادرة اجحاف بحق الإقليم".

فهذا  احل�صة  تخفي�ض  على  الت�صويت  مت  "لو  وا�صاف 
والكرد،  ال�صيعة  بني  التاريخية  الخ��وة  تدمري  يعني 
ال��ذي��ن  م��ن  البع�ض  ق��ب��ل  م��ن  بائ�صة  حم����اولت  وه���ذه 

يريدون تدمري وتهمي�ض هذه الخوة".
وعّد ، ان "الت�صويت على املوازنة التي ت�صمنت ح�صة 
القليم بانه انت�صار على اإرادة بع�ض الأ�صوات الن�صاز 

التي حتاول اثارة الفتنة بني ال�صعب".
املالية  اللجنة  ع�صو  ق��ال  للجدل  مثري  ت�صريح  ويف 
هيثم اجلبوري ان "املوازنة قد اقرت بواقع 45$ �صعر 
الربميل الواحد، يف حني انه يباع حاليا ب� 38$ فقط ".

بعد إقرارها في ظل جدل واسع.. مطالبات نيابية بإعادة )ترقيع( الموازنة العامة

قطاع العاطلين 
العام  القطاعني  ب��ني  ل�صيما  ال��دخ��ل  ت��وزي��ع  يف  امل�����ص��اواة  غ��ي��اب 
التوازن يف  عدم  من  ح��دوث حالة  اىل  ادى  الم��ر  وه��ذا  واخلا�ض 
يف  وظيفية  فر�ض  عن  البحث  اىل  ال�صباب  ودف��ع  التنموي  البناء 
ماليني   4 م��ن  اك��رث  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  على  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
ان�صان يعملون يف القطاع اخلا�ض ولكن هناك فقط )150( الف من 
هوؤلء هم من امل�صمونني و)29( الف فقط يتقا�صون راتبا تقاعديا.. 
لبد من اأخذ هذه احلقائق بنظر العتبار ودرا�صة و�صع نظام جديد 
للرواتب لكي نحدث حالة من التوازن بني القطاعني العام واخلا�ض 
لكي ن�صجع التوظيف يف القطاع اخلا�ض وبالتايل تخفيف ال�صغط 

احلا�صل يف القطاع العام.. انها دعوة ع�صى ان جتد اذانا �صاغية .

مناصب زائلة !
الفا�صية  اأنقا�ض  على  جديدة  اأنظمة  واليابانيون  والإيطاليون  الأمل���ان  اأق��ام  عندما 
�صاعة،  وكل  ي��وم،  كل  والعامل  ال�صعب  م�صامع  على  يتلون  يكونوا  مل  فاإنهم  املهزومة، 
اأهوال اأم�ض، التي �صملت املعمورة كلها ل بلدانهم وح�صب. لقد ان�صرفوا للبناء والتنمية 
مار�صال  م�صروع  من  ال�صعب  ل�صالح  تامة  ا�صتفادة  م�صتفيدين  ال�صعب،  م�صتوى  ورفع 
قياداتهم  ا�صتثمرت  لقد  الأخ���رى.  والغربية  الأمريكية  امل�صاعدات  اأن��واع  من  وغ��ريه 
اجلديدة اأموال امل�صاعدات الهائلة ل ملالأ اأر�صدتهم يف بنوك اخلارج، بل لإعادة التعمري، 
والنهو�ض باخلدمات، وتوفري العمل للمواطنني، ولإعادة تثقيف الن�ضء اجلديد، بقيم 
حيث  عندنا  مايحدث  بعك�ض  اأ�صكاله.  بكل  التمييز  ومعاداة  والدميقراطية  الت�صامح 
ارتفع عدد امالك وعقارات ال�صادة امل�صوؤولني يف عمان ودبي لميانهم انهم زائلون مع 

املنا�صب!!

إكرامية دفن 
حتى  حكومية  دائ���رة  اأي��ة  ق��دم��اك  تطاأ  اأن  مبجرد 
ل�)الكراميات الجبارية(  الدفع املنظم  تبداأ عملية 
وعدد  حجم  خالل  من  ال  معاملتك  لت�صري  والتي 
يبدو  للموظفني..  �صتدفعها  التي  النقدية  الوراق 
ان  الغريب  لكن  ال��دوائ��ر،  معظم  يف  معقول  ذل��ك 
فهذا  �صخ�ض  دفن  احل�صول  مقابل  اكرامية  تدفع 
دفن عزيز عليك يرحم  انتهاء  فعند  الغرب  المر 
الدفان وزمرته ثم يطالبون باكرامية دفن املرحوم 
وهي اختيارية مقابل الرحم عليه وال فلن ت�صمع 

�صوى ال�صباب!

شورجة

الجورنال - سعد المندالوي

بغداد/وكاالت 

بغداد/ متابعة 

بغداد – نبيل النجار

دوالر أمريكى
$ 34.55
$ 31.67
$ 30.23
$ 25.91
$ 20.15
$ 14.39

$ 1074.49
$ 241.84

$ 34544.85

دينار عراقي
38245
35058
33464
28684
22309
15935

1189567
267718

38244607

اسعار العمالت العربية
 واالجنبية بالدينار العراقي

متوسط سعر غرام الذهب
في العراق

سعر صرف الدوالر االميركي 
مقابل الدينار العراقي 

 حركة الطيران
 في العراق اليوم

الوحدة
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 10
اسعار أوقية الذهب
اسعار جنيه الذهب
اسعار كيلو الذهب

1 جنيه مصري = 1390 دينار عراقي
1 ريال سعودي = 2900 دينار عراقي
1 درهم إماراتي = 2963 دينار عراقي

1 دينار اردني = 1534 دينار عراقي
1 دينار كويتي = 3585 دينار عراقي

1 درهم مغربي = 1102 دينار عراقي
1 ليرة سورية = 4939 دينار عراقي
1 ريال عماني = 2827 دينار عراقي
1 ريال قطري = 2988 دينار عراقي

1 دينار تونسي = 5361 دينار عراقي
1 دوالر أمريكي = 1190 دينار عراقي

1 يورو = 1189 دينار عراقي
1 جنيه استرليني = 1616 دينار عراقي

1 دوالر كندي = 7820 دينار عراقي
1 دوالر أسترالي = 7885 دينار عراقي

1 ين ياباني = 8997 دينار عراقي

وقت المغادرة
09:30
14:50

09:15
14:40
16:00
14:30
12:00
10:50
12:10
10:30
11:00
15:00

17:30
09:00
17:00
09:04
16:45

وقت القدوم
13:30
14:50
15:30
15:00
16:00
11:10
10:30

14:30
09:50

14:00
10:00
19:00
15:20
13:30
19:00
15:00
13:35

09:00

المدينة
بيروت
بيروت

كوااللمبور
اربيل
دبي

طهران
اربيل

لندن-مالمو
اربيل
دبي

ساري
سليمانية

دوحة
عمان

صبيحة
سليمانية

عمان
اربيل

اسطنبول
بصرة

الرحلة
IA132

ME322
IA474
IA908
IA124

IRA3415
MHK130

IA237
IA946
FZ215

IRA3450
IA964

QR444
IA164

PGT870
IA920
RJ810
IA942
TK842
IA904

القطاع النفطي األقل في امتصاص البطالة

خبراء: سنوات الوفرة ضاعت  بالصراعات!

ً
سعر البيع النقدي للدوالر )1190( دينارا

في االسواق المحلية العراقية 

انطالق أعمال منتدى التعاون االقتصادي مساعدات روسية الى العراق العام المقبل
العراقي الصيني

فر�ض عمل

عد�صة: ق�صي فوؤاد


	PAGE 1.pdf
	PAGE 2.pdf
	page 3.pdf
	PAGE 4.pdf
	page 5.pdf
	PAGE 6.pdf
	PAGE 7.pdf
	PAGE 8.pdf
	page 9.pdf
	page 10.pdf
	PAGE 11.pdf
	ECO 1.pdf
	ECO 2.pdf
	ECO 3.pdf
	ECO 4.pdf
	ECO 1-4.pdf

