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لقاء سابق بني عالوي والصدر

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
املش��تركة عن تدمي��ر %60 من 
خط��وط إم��دادات داع��ش ال��ى 
وقت��ل مجموعة  ألن��وري  جامع 
كبي��رة م��ن قياداتهم م��ن قبل 
ق��وات الش��رطة االحتادية ، فيما 
كش��فت عن حترير حي املطاحن 
في الساحل األمين ملدينة املوصل 
من قب��ل قوات جه��از مكافحة 

االرهاب . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 
الركن يحي��ى رس��ول إن "قوات 
جه��از مكافحة اإلره��اب حررت 
حي املطاحن في الساحل األمين 

من مدينة املوصل". 
وأضاف رس��ول في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن 
"القوات رفع��ت العلم العراقي 
ف��وق مبانيه بعد تكبي��د العدو 

خسائر باألرواح واملعدات". 
وأوضح ان "قوات جهاز مكافحة 
بعملي��ة  مس��تمرة  اإلره��اب 
التقدم وتطهي��ر حيي اليرموك 
األول��ى والثاني��ة"، مش��يراً إلى 
ان "الق��وات األمني��ة متكنت من 

قتل 7 عناصر من داعش وتدمير 
خ��ال  مفخخت��ني  عجلت��ني 

عمليات التطهير". 
وكشف رس��ول ، بوجود معارك 
الش��رطة  ق��وات  ب��ني  عنيف��ة 
ومقاتل��ي  العراقي��ة  االحتادي��ة 
داعش داخل جامع ألنوري الكبير 
ف��ي اجلان��ب األمين م��ن املوصل ، 
الفتاً إلى إن"  الش��رطة االحتادية 
دم��رت %60 من خطوط إمدادات 
داعش ال��ى جامع ألن��وري وقتل 
مجموعة كبيرة من قياداتهم . 

مديري��ة  أعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
مقتل  العسكرية  االستخبارات 
ثاث��ة من ق��ادة داع��ش، بينهم 
روس��ي وشيش��اني، ف��ي ضربة 
جوي��ة لطي��ران الق��وة اجلوي��ة 
العراقي��ة والتحالف الدولي في 

املوصل. 
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان لها 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه إن" صق��ور القوة 
اجلوي��ة وطي��ران التحالف قاموا 
بضربة جوية اس��تهدفت مفرق 
17 متوز ومنطقة مش��يرفة في 

اجلانب األمين من املوصل. 
تتمة ص3

تدمير 60 % من خطوط إمدادات داعش
إلى جامع النوري في أيمن الموصل

بعد تحرير حي المطاحن بنحو كامل

القوات املشتركة قرب جامع النوري في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد نائ��ب الرئي��س االميركي مايك 
بنس، ف��ي اتصال هاتف��ي مع رئيس 
مجلس ال��وزراء حي��در العب��ادي، ان 
"الدع��م االميركي للعراق مس��تمر 
وسيزيد في محاربة االرهاب وتدريب 

وتسليح القوات العراقية".
وذكر بي��ان ملكتب العب��ادي اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلديد" ان "االتصال 
املوص��ل  معرك��ة  س��ير  ناق��ش 
واالنتص��ارات املتحقق��ة واس��تمرار 
الدع��م الدولي للعراق ف��ي محاربة 
االره��اب واالوض��اع ف��ي املنطق��ة"، 
مب��اركاً "االنتص��ارات املتحققة في 

املوص��ل وتط��ور الق��درات القتالية 
للقوات العراقية وان الدعم االميركي 

مستمر في التدريب والتسليح".
ان  البي��ان  بحس��ب  بن��س  واك��د 
"سياس��ة اميركا ف��ي املنطقة لم 
تتغي��ر واالولوي��ة لنا تتمث��ل بهزمية 

داعش في العراق واملنطقة".
واش��ار العبادي الى "اهمية التركيز 
على هزمية داعش حي��ث اننا اقتربنا 
م��ن حتقي��ق النص��ر النهائ��ي عليه 
وهو ما يؤكد الق��درة العراقية على 
جت��اوز الصعاب واحل��اق الهزمية بهذه 

العصابات االرهابية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  دان��ت 
ب�"ش��دة"، امس األح��د، التفجير 
الذي وقع في كنيسة مار جرجس 
في مدينة طنطا املصرية وأس��فر 
ع��ن مقت��ل وإصابة عش��رات 80 
ش��خصاً، داعي��ًة إل��ى املزي��د من 
تنسيق اجلهود الدولية واإلقليمية 
لقط��ع مص��ادر دع��م "حواض��ن 

تنظيمات التطرف والتكفير".
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
أحم��د جم��ال ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د" إن "وزارة 

اخلارجي��ة العراقي��ة تدين وبأش��د 
اإلرهاب��ي  الهج��وم  العب��ارات 
اإلجرامي الذي اس��تهدف كنيسة 
م��ار جرج��س ف��ي مدين��ة طنطا 
املصري��ة، كم��ا وتش��ارك ش��عب 
وحكومة الشقيقة مصر مشاعر 
األلم واحلزن بهذه اجلرمية النكراء".

وأضاف جم��ال، أن "العراق إذ يعلن 
تضامنه الكامل مع مصر ووقوفه 
معه��ا ف��ي ذات اخلن��دق ملواجهة 
اإلره��اب ال��ذي يس��تهدف أمنها 

الداخلي وسامة مواطنيها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
س��لمان  التخطي��ط  وزي��ر  أعل��ن 
اجلميلي، امس األحد، عن إطاق 781 
مليار دينار من مستحقات املقاولني، 
مبين��اً أن ه��ذه املس��تحقات تتوزع 
بني ع��دد من ال��وزارات واجلهات غير 
املرتبطة ب��وزارة واحملافظات في إطار 
املش��اريع املنف��ذة ضم��ن البرنامج 
تنمي��ة  برنام��ج  أو  االس��تثماري 

األقاليم وبرنامج البترو دوالر.
وقال اجلميلي في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه مت "إطاق 
781 ملي��ار و274 ملي��ون دين��ار من 

تأييدها  بعد  املقاولني  مس��تحقات 
م��ن قب��ل دي��وان الرقاب��ة املالي��ة، 
وسيتس��لم املقاول��ون ما نس��بته 
%40 م��ن مجم��وع مس��تحقاتهم 
ضم��ن ه��ذا املبلغ والت��ي تبلغ 300 

مليار و457 مليون دينار".
وأض��اف، أن "ال��وزارة أكملت جميع 
املتعلق��ة بص��رف هذه  اإلج��راءات 
املس��تحقات وأرس��لتها إل��ى وزارة 
بصرفه��ا  س��تقوم  الت��ي  املالي��ة 
املرك��زي  البن��ك  م��ع  بالتع��اون 

العراقي".
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نائب الرئيس األميركي يكشف 
عن زيادة دعم واشنطن للعراق

العراق يعلن تضامنه الكامل 
مع مصر على خلفية استهداف 

كنيسة مار جرجيس

التخطيط تعلن إطالق 781 مليار 
دينار من مستحقات المقاولين

ترشيح خليفة للبغدادي يثير
انقسامًا حادًا بين صفوف داعش

داعش يستعد لمعركة "حاسمة" وينشر آخر 
أفواجه من "أشبال الخالفة" في أيمن الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
قتل 30 ش��خصاً ام��س األحد، في 
انفجار عبوة ناس��فة اخل كنيسة 
ف��ي مدينة طنطا ش��مال القاهرة 
على وفق وس��ائل اإلع��ام املصرية، 
فيم��ا وق��ع االنفج��ار الثان��ي ف��ي 
كنس��ية مبدينة االس��كندرية اودى 

بحياة ثمانية قتلى .
وقع االنفجار االول في أثناء استعداد 
الشعانني  أحد  املس��يحيني الحياء 
الذي يبدأ معه األسبوع األخير الذي 
يسبق عيد الفصح، وأسفر كذلك 
ع��ن إصابة نح��و أربعني ش��خصاً 

بجروح، على وفق املصادر نفسها.
وقالت صحيفة األه��رام احلكومية 
على موقعها الرسمي، إن االنفجار 
اس��فر حتى اآلن عن س��قوط " 30 

قتيا" والعديد من املصابني.
وأكدت قناة النيل لاخبار أن االنفجار 
استهدف كنيس��ة مارجرجس في 
مدينة طنطا باحملافظة الغربية في 
دلتا الني��ل على بعد 120 كيلومتراً 
ش��مال القاه��رة قبي��ل الس��اعة 

العاشرة صباح االمس االحد.
وقال مس��ؤول في قس��م الطوارئ 
باملستش��فى اجلامعي بطنطا إلى 
حي��ث نق��ل الضحاي��ا واملصاب��ون 
لوكال��ة فرانس ب��رس "هناك على 

األقل 30 قتيا والكثير من املصابني" 
الذين يتوالى نقلهم.

ورج��ح العديد من اخلب��راء االمنيني 
تابعتها  في تصريح��ات صحفي��ة 
"الصباح اجلديد" ان يكون االنفجار 

ناج��م عن تفجي��ر انتح��اري داخل 
, مس��تبعدين احتمال  الكنيس��ة 
العبوة الناسفة التي اشارت اليها 
املص��ادر بعد احل��ادث ، مس��تندين 
عل��ى ادل��ة تفي��د بعدم متك��ن أي 

ش��خص من دخول الكنيسة لزرع 
عبوة ناسفة لوجود حراسات امنية 
وتفتي��ش دقي��ق وإج��راءات امني��ة 
مش��ددة  اضافة ال��ى وجود العديد 
من العناصر العاملة في الكنيسة 
االروق��ة  كل  ف��ي  واملنتش��رين   ،

والكواليس.
وف��ي تط��ور ملف��ت اف��ادت االنباء 
املص��ري  التلفزي��ون  م��ن  ال��واردة 
وتابعتها "الصباح اجلديد" عن وقوع 
انفج��ار ثان في محيط الكنيس��ة 
املرقس��ية في االس��كندرية ، اودى 
بحياة ثمانية قتلى بينهم ثاثة من 
االجهزة االمنية واكثر من عشري�ن 

جريحا.
واش��ار عدد من احملللني السياسيني 
ال��ى ان االنفجارين قد مت التخطيط 
لهما في تزامن مقصود خللق حالة 
من البلبل��ة والفوضى التي تفضي 
املصري��ة،  القي��ادة  اركان  لزعزع��ة 
وتوجي��ه رس��الة م��ن ان اجلماعات 
االرهابية لها وجود في كل مكان مبا 

فيها مصر .

انفجاران في كنيستين بطنطا واإلسكندرية
يودي بعشرات القتلى والجرحى

االنبار- عادل محمد:
ح��ذر مجل��س محافظ��ة االنبار، 
أم��س االح��د، م��ن تنام��ي خطر 
تنظيم داعش االرهابي في بعض 
املناط��ق، مش��دداً عل��ى خطورة 
الوض��ع في قض��اء هي��ت، داعياً 
احلكوم��ة االحتادية إل��ى التدخل 
ملنع ع��ودة االره��اب إل��ى االحياء 

احملررة.
وقال عض��و اجمللس نعيم الكعود 
في حديث مع "الصباح  اجلديد"، 
إن "االوض��اع ف��ي بع��ض مناطق 

االنبار تش��هد توتراً امني��اً برغم 
أن حتريره��ا مر عليه مدة ليس��ت 

بالقليلة".
وأضاف الكع��ود أن "لقاءات عدة 
جمعتني مع املس��ؤولني االمنيني 
عل��ى ش��تى االصع��دة لت��دارك 
املوض��وع واحليلول��ة دون حصول 
عملي��ات ارهابية ق��د تعيدنا إلى 

املربع االول".
املناط��ق  م��ن  "قس��ماً  أن  ورأى 
اصبحت قنبل��ة موقوتة وفي أي 
حلظ��ة ميك��ن أن يعي��د التنظيم 

االرهابي السيطرة عليها كقضاء 
هيت واملناطق احملاذية له".

ولف��ت الكع��ود إل��ى أن "هي��ت 
ش��هدت مؤخراً هجمات بسيارة 
مفخخ��ة وعلى ثاث م��رات اوقع 
كل هجوم العدي��د من الضحايا 
فضاً عن اخلس��ائر املادية، إضافة 
الرم��ادي  ال��ى هجم��ات طال��ت 

والفلوجة".
أن  احملل��ي  املس��ؤول  واس��تطرد 
"املش��كلة تكم��ن بع��دم توف��ر 
االدل��ة املادي��ة الت��ي ميك��ن م��ن 

خالها محاسبة من كان عنصراً 
االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  ف��ي 
وبالتالي جرى اطاق سراح العديد 

منهم".
كم��ا حت��دث الكعود ع��ن "وجود 
خروق يج��ب معاجلتها ضمن اطر 
الفساد، حيث سمحت  مواجهة 
تلك اخل��روق في منو اخلايا النائمة 
بعض  واصبح  االرهابي  للتنظيم 
العناص��ر ينش��طون وبأمكانهم 

مواجهة القوات االمنية".
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بغداد ـ مشرق ريسان:
م��ن املنتظ��ر أن يصوت مجلس 
الي��وم  الن��واب ف��ي جلس��ته، 
الثاث��اء،  عل��ى القناع��ة م��ن 
وزي��رة  أجوب��ة  عل��ى  عدمه��ا 
الصح��ة عديل��ة حم��ود، فيما 
تش��ير الترجيح��ات م��ن داخل 
قب��ة البرملان إل��ى إن التصويت 
س��يكون لصال��ح "القناع��ة" 

بأجوبة الوزيرة.
وأنهى النائ��ب عن كتلة األحرار 
ع��واد الع��وادي ف��ي )4 نيس��ان 

وزيرة  2017( مل��ف اس��تجواب 
الصح��ة، بع��د توجيه��ه أكثر 
م��ن 20 س��ؤاالً للوزيرة في ثاث 
جلسات متتالية، ملوحاً بطرح 
ملفات االس��تجواب على هيئة 
النزاهة. بحسب مؤمتر صحفي 
عقده في مبنى البرملان وتابعته 

"الصباح اجلديد".
وفي هذا الش��أن يق��ول النائب 
عن ائت��اف دولة القان��ون فريد 
اإلبراهيمي، إن "األسئلة الستة 
األول��ى الت��ي وجهه��ا النائ��ب 

املستجوب )عواد العوادي( لوزيرة 
الصح��ة عديل��ة حم��ود كانت 
مهمة، إال إن الوزيرة استطاعت 
وإيضاحه��ا"،  عليه��ا  اإلجاب��ة 
مبين��اً إن "بقية األس��ئلة التي 
قدمها النائب املستجوب كانت 

متوسطة".
اإلبراهيمي  وبحس��ب تصري��ح 
ف��إن  اجلدي��د"،  ل�"الصب��اح 
"تصويت أعضاء مجلس النواب- 
على القناعة أو عدمها- بأجوبة 
الوزيرة، س��وف يبن��ى على عدة 

أم��ور، منه��ا القناعة بأس��ئلة 
وإجاب��ة  املس��تجوب  النائ��ب 
النائ��ب  وش��خصية  الوزي��رة، 
املستجوب والوزيرة املستجوبة، 
فض��اً ع��ن معرفة  ه��ل هناك 
ح��االت  أو  سياس��ية  غاي��ات 
انتقامية في ملف االستجواب"، 
الفتاً إل��ى إن "جميع تلك األمور 
تس��هم في اتخاذ ق��رار النواب 
أو  الوزيرة  بالتصوي��ت لصال��ح 

النائب املستجوب".
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البرلمان يعرض أجوبة وزيرة الصحة على التصويت في جلسة اليوماألنبار تحّذر من خطورة الوضع في هيت.. وتدعو الحكومة للتدخل
"األحرار" ترّجح التصويت بـ"األغلبية" لصالحها مجلس المحافظة: خاليا نائمة تسعى إلرباك المناطق المحررة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفى قائد عملي��ات نينوى تعرض 
احملاف��ظ نوف��ل الس��لطان حملاولة 

اغتيال شمالي املوصل.
للمحاف��ظ  امن��ي  مراف��ق  وكان 
موك��ب  ان   ، ق��ال  الس��لطان 
احملافظ تعرض الطالق نار من قبل 

مجهولني قرب مجس��ر الس��كر 
شمالي املوصل عندما كان بجولة 
في اجلانب األيس��ر من املدينة، في 

وقت متقدم من بوم امس االحد.
إال ان قائ��د عملي��ات نينوى اللواء 
الرك��ن جن��م اجلبوري، ق��د قال في 
حدي��ث صحفي، ان ما جرى هو أن 

نقطة تفتيش للجيش اشتبهت 
بشخصني اثنني كانا على مقربة 
منه��م وأطلق��وا الن��ار نحوهما 
حلظ��ة مرور موك��ب احملافظ الذي 

صادف وجوده في موقع احلادث.
ونفى أن يك��ون قد تعرض احملافظ 

او موكبه ألي محاولة اغتيال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا عضو جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية ج��واد البوالني، امس األحد، 
مجل��س ال��وزراء إل��ى العم��ل على 
مف��ردات  اس��تبدال  آلي��ة  تطبي��ق 
البطاقة التموينية مببالغ في مناطق 
مح��ددة ملعرف��ة م��دى االس��تجابة 
وتأثيراته��ا، مش��يراً إل��ى أن تطبيق 
اآللية س��وف يحصر توزي��ع املفردات 
الغذائي��ة عل��ى ش��ريحة محتاجة 

فعلياً مع حتسني نوعية تلك املواد.
وق��ال البوالني في حدي��ث صحفي 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، إن 
"هناك دراس��ة وخط��ة تقدمنا بها 

من��ذ م��دة طويل��ة لتطبي��ق جزئي 
لفكرة اس��تبدال مف��ردات البطاقة 
التموينية مببالغ مالية ضمن مناطق 
محددة لتك��ون عينة اختبارية بغية 
دراستها ومعرفة مدى جناحها وصوال 
إلى تعميمها عل��ى كل العراق بعد 

إصاح مواطن اخللل فيها".
وأش��ار البوالني إلى أن "تطبيق هذه 
الفكرة سيس��مح لنا بحصر توزيع 
املف��ردات الغذائي��ة عل��ى ش��ريحة 
محتاج��ة فعليا مع حتس��ني نوعية 
تلك املواد وليس الكمية ألن النوعية 
أه��م"، متس��ائاً "م��ا الفائ��دة من 
إعط��اء كمية من ال��رز للمواطن وال 

يس��تفيد منها أو يستهلك أقل من 
نصفها نتيجة لرداءتها".

وتاب��ع البوالن��ي، "اننا بانتظ��ار قرار 
اللجن��ة االقتصادي��ة ف��ي مجل��س 
ال��وزراء عل��ى مقترحن��ا وأن يك��ون 
واحت��رام  امل��واد  بنوعي��ة  االهتم��ام 
مواعي��د إيصالها مل��ن يحتاجها هو 
اله��دف األس��اس"، داعي��ا مجل��س 
ال��وزراء إل��ى "االهتم��ام بالنوعي��ة 
واحملاس��بة عل��ى التوقيت��ات احملددة 
لتوزي��ع امل��واد والعمل عل��ى تطبيق 
آلية اس��تبدال املواد الغذائية مببالغ 
ف��ي مناط��ق مح��ددة ملعرف��ة مدى 

االستجابة وتأثيراتها".

البوالني يدعو الحكومة الستبدال
البطاقة التموينية بمبالغ مالية

عمليات نينوى تنفي تعرض المحافظ لمحاولة اغتيال

جانب من تفجيرات إحدى كنائس مصر يوم أمس 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن ام��ر فوج صق��ور الصحراء 
ش��اكر  االنب��ار  حش��د  ف��ي 
الريشاوي،امس االحد، عن احباط 
هج��وم ل�"داع��ش" عل��ى منفذ 
الوليد احلدودي مع سوريا، مشيراً 

الى ان الهجوم مت من محورين.
حدي��ث  ف��ي  الريش��اوي  وق��ال 
صحف��ي، ان "قوة من فوج صقور 

الصحراء متكن وبدعم من طيران 
التحال��ف الدول��ي م��ن احب��اط 
هجوم لتنظيم داعش على منفذ 
الوليد احلدودي مع سوريا بقضاء 
الرطبة )440 كم غرب الرمادي(".

وأضاف الريش��اوي ان "الهجوم مت 
من محورين االول م��ن الصحراء 
العراقي��ة في الرطبة والثاني من 
الب��و كمال الس��ورية"، مش��يراً 

الى ان "الق��وة متكنت من تدمير 
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انغماسيني".
وتاب��ع الريش��اوي ان "املنفذ اآلن 

حتت سيطرة ابناء العشائر".
وفي سياق آخر أعلن رئيس اللجنة 
األمنية ف��ي مجل��س محافظة 
ديالى صادق احلسيني، عن مقتل 
أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم 

"داعش" أبو بك��ر البغدادي على 
يد احلش��د الش��عبي في حوض 

حمرين شمال شرق ب عقوبة.
حدي��ث  ف��ي  احلس��يني  وق��ال 
صحف��ي، إن "مف��ارز قتالية من 
ل��واء 110 في احلش��د الش��عبي 
جنحت بعملي��ة نوعية في عمق 
ش��مال  حمرين)58ك��م  ح��وض 
ش��رق بعقوب��ة( من قت��ل املدعو 

أبو يعقوب العراقي وهو أحد أبرز 
البغدادي في حمرين  مس��اعدي 
ضمن ما يسمى بوالية ديالى في 

هيكلية التنظيم".
وأضاف احلس��يني، أن "املعلومات 
املتوف��رة عن العراقي تش��ير إلى 
أنه من قيادات الصف األول ضمن 
ما يس��مى بوالية ديالى ومقتله 
ميثل ضربة نوعية لتنظيم داعش 

ال��ذي فق��د العديد م��ن قياداته 
ف��ي األش��هر املاضي��ة بعمليات 
نوعية للحشد الشعبي والقوات 

األمنية".
من جهة أخرى  أفاد مصدر محلي 
في محافظ��ة نينوى، بأن تنظيم 
"داع��ش" أع��دم 50 مدني��اً ف��ي 

الساحل االمين من املوصل.
تتمة ص3

إحباط هجوم لـ"داعش" على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

تواج��ه مس��اعي رئاس��ة وحكومة 
اقليم كردس��تان الجراء االستفتاء 
على اس��تقالل االقليم خالل العام 
احلالي جملة من العقبات والعراقيل، 
والدولي��ة،  واالقليمي��ة  الداخلي��ة 
التي ق��د يؤدي جتاهله��ا الى اقحام 
حكومة االقليم وقواه السياس��ية 
واملواطنني على حد س��واء في اتون 
ازم��ات جدي��دة، س��تضيف معاناة 
جديدة الى مشكالتهم السياسية 
واخلدمية واملعيش��ية املتراكمة من 
دون حل��ول عملي��ة من��ذ اكث��ر من 

سنتني.  
ففي ح��ني عقد ام��س االحد احلزب 
الدميقراطي واالحتاد الوطني اجتماعاً 
وص��ف بامله��م، برئاس��ة مس��عود 
بارزاني لدراسة النتائج التي توصل 
اليها وفدهما املشترك الذي زار بغداد 
االس��بوع املاضي والتق��ى بالطيف 
السياسي واحلكومي لطرح مسألة 
علم كركوك واالستفتاء، عقد وفد 
رفيع املس��توى من حكومة ورئاسة 
االقليم اجتماعاً مع ممثلي البعثات 
للتباحث  الدبلوماسية في االقليم 
معهم في مس��ألة االستفتاء على 

استقالل االقليم عن العراق.
وذكر مص��در مطلع للصباح اجلديد 
إن االجتم��اع بني املس��ؤولني الكرد 
وممثل��ي البعثات الدبلوماس��ية في 
اإلقليم تركز على ملفات االستفتاء 
واالس��تقالل وآخر تط��ورات الوضع 
ف��ي كردس��تان والع��راق واملنطقة، 
مش��يراً الى أن اجلانب الكردي اطلع 
الدبلوماس��يني ف��ي اإلقليم بنتائج 
مباحث��ات وف��ده في بغ��داد ضمن 

زيارته التي أجراها قبل أيام قليلة.
مفوضية انتخاب��ات االقليم بدورها 
قال��ت انه��ا س��تجري االنتخاب��ات 
ف��ي االقليم خالل الع��ام احلالي وان 
ايضاً،  االس��تفتاء  اج��راء  بامكانها 

مش��يرة ال��ى ان املطالب��ة باج��راء 
تق��ع ضمن س��لطات  االنتخاب��ات 
رئي��س االقلي��م وال حاج��ة الصدار 
قرار من برملان كردستان املعطل مذ 

قرابة عامني. 
العلي��ا  املفوضي��ة  رئي��س  واك��د 
املس��تقلة لالنتخابات ف��ي االقليم 
هندرين محمد ان املفوضية وضعت 
في مقدم��ة س��لم اولوياتها اجراء 
االنتخاب��ات البرملاني��ة ف��ي االقليم 
نهاي��ة الع��ام احلال��ي، عب��ر خطة 
وبرنام��ج وضعته عق��ب تخصيص 
ميزاني��ة له��ا م��ن قب��ل حكوم��ة 

االقليم. 
محم��د اضاف انه وفقاً للقانون فأن 
رئيس االقليم س��يطالب مفوضية 

االنتخاب��ات،  باج��راء  االنتخاب��ات 
الن ذل��ك يق��ع ضم��ن صالحيات��ه، 
واض��اف ان املفوضية اكملت جميع 
املطلوب��ة  االداري��ة  االس��تعدادات 
ومتى ما طلب منا س��نقوم باجراء 

االنتخابات. 
محم��د اكد  ان بام��كان املفوضية 
جان��ب  ال��ى  االس��تفتاء  اج��راء 
ان االس��تفتاء  االنتخاب��ات، مبين��اً 
اس��هل م��ن االنتخاب��ات، واليحتاج 
ال��ى ميزاني��ة كبي��رة، واذا ما طلب 
منا فاننا سنقوم باجراء االستفتاء 
مع االنتخاب��ات املقبلة نهاية العام 

احلالي.
بدوره ق��ال نائ��ب رئيس بعث��ة االمم 
املتحدة في العراق )UNAMI( جورجي 

موض��وع  عل��ى  معلق��اً  بوس��تني 
االستفتاء الذي ينوي االقليم إجراءه 
ملعرفة رأي املواطنني حول مس��ألة 
االس��تقالل، ان هذا املوضوع يتعلق 
مبا يحتاجه العراق بعد التخلص من 

داعش.
هام��ش  عل��ى  اض��اف  بوس��طن 
مش��اركته في مؤمتر العراق شباب 
البعث��ة  نظمت��ه  ال��ذي  وتعاي��ش 
الدولية بالتعاون مع منظمة االمل 
العراقي��ة في مدينة الس��ليمانية، 
بخصوص موقف االمم املتحدة حيال 
االس��تفتاء عل��ى االس��تقالل ف��ي 
بالتعامل مع  »نعتق��د  كردس��تان، 
كل تطور في حينه، نركز حالياً على 
مستقبل العراق بعد تخليصه من 

االرهاب، لذل��ك كل جواب على هذا 
الس��ؤال مرتب��ط مب��ا يحت��اج اليه 

العراق بعد القضاء على داعش«.
كردس��تان  إقلي��م  رئي��س  وكان 
بارزاني  املنتهي��ة واليت��ه مس��عود 
قد ابل��غ االمني العام ل��المم املتحدة 
انطونيو غوتيريس خالل زيارة االخير 
الى اربي��ل في 30 مارس آذار املاضي، 
إن االستفتاء على حق تقرير املصير 
لش��عب كردس��تان س��يجرى ف��ي 
املس��تقبل القريب, مش��يراً إلى أن 
الداف��ع وراء ه��ذه اخلط��وة هو إبالغ 
العال��م برغب��ة ش��عب كردس��تان 

وقراره. 
مواطنون استطلعت الصباح اجلديد 
اراءهم قالوا انهم لن يش��اركوا في 

أي��ة انتخاب��ات جديدة او اس��تفتاء 
يقام في االقليم، بعد الكوارث التي 
خلفتها سياسات االحزاب احلاكمة 

على املواطنني في االقليم.
بكر عبد اهلل وهو سائق سيارة اجرة 
التقته الصباح اجلديد وس��ط سوق 
الس��ليمانية،  الس��راي مبحافظ��ة 
ق��ال نح��ن الي��وم نس��تذكر نهاية 
النظام الدكتاتوري الس��ابق، ولكن 
قل ل��ي ماذا فع��ل ه��ؤالء واين هي 
منجزاتهم، بعد 25 عاماً من حكم 
الك��رد النفس��هم نتح��دث الي��وم 
ع��ن برملان معط��ل وحكومة فاقدة 
غي��ر  وجت��ارة  ومافي��ات  للش��رعية 
شرعية، على حساب الشعب الذي 
قدم التضحيات للتخلص من نظام 

صدام.
س��وران علي ال��ذي يعمل في محل 
لبي��ع املالب��س الرجالي��ة، ق��ال من 
جهته »ملاذا نذهب الى االنتخابات اذا 
كانت النتيجة هي الش��يء نفسه 
اذا ف��از ه��ذا او ذاك، و ه��ي س��رقة 
وتبدي��د للثروات وجت��اوز على حقوق 
وحريات املواطنني، هذا هو ما قدمته 
االحزاب الكردية للمواطنني وشعب 

كردستان، طوال فترة حكمها.
وتاب��ع نح��ن الش��باب اصبحنا بال 
مستقبل في هذا البلد، القيمة فيه 
للم��رأة والرجل والش��اب والطفل، 
واالن وبع��د ان فقدت كل اكاذيبهم 
مبس��ألة  علين��ا  خرج��وا  بريقه��ا 
اذا هؤالء  واالس��تقالل،  االس��تفتاء 
فش��لوا في حك��م اقلي��م فكيف 
س��يتمكنون من حكم دولة »اشك 

في ذلك«.      
وفي معرض رده على س��ؤال عن ما 
اذا كان ق��د زار مركز حتديث س��جل 
الناخب��ني، قال ملاذا احدث س��جلي 
االنتخاب��ي انا وعائلت��ي وكل الذين 
اعرفه��م ل��م نذه��ب ال��ى حتديث 
الس��جل االنتخاب��ي ول��ن نش��ارك 
اصال في االنتخابات املقبلة في كل 

االحوال. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  اس��تخبارية  مص��ادر  أف��ادت 
مدينة املوصل،ام��س األحد، بحدوث 
ب��ني  ح��ادة  وخالف��ات  انقس��امات 
صف��وف عناص��ر تنظي��م »داعش« 
بعد ترش��يح »نائب والي��ة نينوى أبو 

حفص��ة املوصل��ي« خلف��اً لزعي��م 
التنظيم أبو بكر البغدادي، مش��يرًة 
إل��ى أن املوصل��ي يعتب��ر م��ن أكثر 

الشخصيات دموية.
وقالت املصادر في حديث صحفي، إن 
»قيادات عناص��ر داعش تعيش حالة 

م��ن اخلالفات احل��ادة واالنقس��امات 
الداخلي��ة وصل��ت حت��ى للمقاتلني 
بع��د ترش��يح اإلرهاب��ي املدع��و أبي 
حفص��ة املوصل��ي نائب وال��ي والية 
نينوى م��ن قبل ما يس��مى مبجلس 
ش��ورى التنظي��م خلف��اً ألب��ي بكر 

البغدادي«.
وأضاف��ت املص��ادر، أن »أبي حفصة 
أكث��ر  م��ن  بأن��ه  يع��رف  املوصل��ي 
الش��خصيات دموية وه��و واحد من 
كب��ار املش��رعني لتل��ك العصاب��ات 
مناص��ب  ع��دة  وش��غل  اإلرهابي��ة 

عس��كرية وإدارية وش��رعية مهمة 
ف��ي التنظيم اإلجرامي«. وتابعت، أن 
»قيادات عناصر داعش انقس��مت ما 

بني مؤيد ومعارض لترشيح الم
صل��ي خليفة للبغ��دادي حيث بدت 
تلك االنقس��امات واخلالفات واضحًة 

على صفوفهم خصوصاً في اجلانب 
األمي��ن وزادت بعد األنب��اء التي تؤكد 
تع��رض اإلرهابي أبي بك��ر البغدادي 
إلصاب��ات بليغ��ة ف��ي ضرب��ة جوية 
اس��تهدفت اجتماع لهم في القائم 

غربي األنبار«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدين،ام��س  مص��رف  دع��ا 
االحد، وزارات ومؤسس��ات الدولة 
املشمولة بس��لفة العشر رواتب 
الت��ي  االس��تمارات  توزي��ع  ال��ى 

اعدها املصرف عل��ى موظفيهم 
الراغب��ني مبن��ح الس��لفة لغرض 
ملئه��ا. وق��ال املكت��ب االعالمي 
للمصرف ف��ي بيان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د« ان »املص��رف 

وج��ه ال��وزارات والدوائ��ر املعنية 
املشمولة بالسلف بتقدمي اسماء 
موظفيها مبوجب استمارة طلب 
االدارة  اعدته��ا  الت��ي  الس��لفة 
العامة وتكون على شكل وجبات 

على ان ال يتجاوز مجموع الوجبة 
ع��ن 100 موظف كمرحلة اولى«، 
مبينا ان »الوزارة او الدائرة املعنية 
تتحم��ل مس��ؤولية تك��رار املنح 
ألي طال��ب س��لفة ومس��ؤولية 

صح��ة املستمس��كات املرفق��ة 
مع االس��تمارات طلب الس��لفة 

والتأييد بذلك«.
ان »االس��تمارات تختم  واوض��ح 
بختم صح��ة املعلوم��ات الواردة 

في املستمس��كات املطلوبة من 
قبل مس��ؤول الدائرة االدارية في 
املديري��ة املعني��ة وترس��ل كافة 
املعلوم��ات بيد معتم��د املديرية 

املعنية«.

ترشيح خليفة للبغدادي ُيثير انقسامًا حادًا بين صفوف داعش

الرافدين يدعوالوزارات بتقديم استمارة المنح عبر دوائرهم

رئاسة وحكومة كردستان تستطلعان رأي البعثات 
الدبلوماسية بشأن االستفتاء

مفوضية انتخابات اإلقليم: سنجري االستفتاء خالل العام الحالي
د. علي شمخي 

حتتم اجلغرافية في العراق انتهاج سبل معتدلة 
في التعاطي مع املشكالت الداخلية واالقليمية 
والدولية ومنذ نش��وء احلضارات ف��ي بالد ما بني 
النهري��ن بقي��ت ارض الع��راق  في زمن الس��لم 
ميداناً للتالقي ب��ني االمم وفي زمن احلرب مطمعاً 
المبراطوريات ودول غازية ومس��تعمرة وتش��كل 
في ه��ذه الب��الد نس��يجاً متنوعاً م��ن الديانات 
والقوميات واملذاهب وحافظت الشعوب والقبائل 
التي هاجرت وسكنت العراق بروابط االتصال مع 
اصوله��ا في االمم األخ��رى ولطاملا وص��ف العراق 
بأن��ه امة تش��كلت عبر التاري��خ واحتل مكانته 
بني االمم األخرى مؤث��راً ومتأثراً بكل االحداث التي 
ش��هدتها املنطقة ومن ابرز معالم تشكل هذه 
الدولة في التاريخ احلديث ه��و حدوده اجلغرافية  
في رقعة من الش��رق االوس��ط تقاسمت النفوذ 
فيه��ا امبراطوريتان عظيمتان هما االمبراطورية 
العثمانية واالمبراطورية الفارسية وترك الصراع 
بينهم��ا آث��اراً كبيرة عل��ى الصعد السياس��ية 
والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ليس على العراق وحده فحس��ب بل على جميع 
ال��دول العربي��ة واإلس��المية القريب��ة لهات��ني 

اإلمبراطوريتني.
 واس��هم الصراع الدين��ي والسياس��ي بينهما 
في تبلور وظهور الطائفي��ة  في العراق بتراتبية 
زمنية وبتوظيف سياس��ي مقصود أحياناً وغير 
مقصود في احيان أخرى وبقيت مالمح االنقسام 
وال��والء لالت��راك واإليراني��ني واضحة ف��ي العراق 
خ��الل العهد امللكي حتى اس��تقالل العراق عام 
1932 وتبؤه مقعده  بني االمم ونيله العضوية في 

األمم املتحدة.
 وم��ع دخول هذا البلد عص��ر االنقالبات الدموية 
وانبثاق احلكومات اجلمهورية حيث اشتدت مالمح 
الص��راع الداخلي بني االقطاب السياس��ية التي 
حكم��ت العراق ومعارضيها ف��ي الداخل واخلارج 
وتناغمت ه��ذه الصراعات مع دول اجلوار العراقي 
وتأثرت كثيراً باملد القومي حيناً وباملد االس��المي 
حيناً آخر مثلما تأثرت ايضاً بتشكيل التحالفات 
العربي��ة واالقليمي��ة الت��ي رافقت احل��روب التي 
خاضه��ا نظام صدام م��ع اي��ران والكويت ومنذ 
س��قوط النظام املباد ومرور خمس��ة عشر عاماً 
على ارساء النظام الدميقراطي اجلديد في العراق 
حت��اول احلكومات العراقية املتعاقبة تقفي طريق 
االس��تقالل والنأي عن الصراع��ات االقليمية بني 
دول اجلوار الساخن الذي النبالغ ان قلنا بأنه جوار 
الشبيه له في مناطق جغرافية أخرى في العالم 
فهو يحم��ل م��ن التناقض��ات واالختالفات ماال 
يحمد عقباها على العراق ومامن بلد تش��ابكت 
مصاحل��ه مع مصالح الدول األخ��رى مثل العراق 
فهو مح��اط باقطاب متنافرة ويش��كل موقعه 
ومكانته مح��ط اهتمام للدول الكبرى ومايجري 
فيه ومايجري في جواره من احداث تنعكس بنحو 
مباش��ر على الش��عب العراقي وعلى الشعوب 
األخ��رى مما يس��تلزم احليطة واحلذر ف��ي اعالن أي 
موق��ف او اتخ��اذ أي ق��رار يتعلق به��ذه األحداث 
ولرمب��ا كان مايجري في س��وريا الي��وم مثاال حياً 

لكل هذه املعطيات .  

جوار ساخن

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

تن��اول تقرير على موق��ع »ذي أميركان 
إنترس��ت« مح��اوالت الص��ني تعزي��ز 
تواجده��ا في الش��رق األوس��ط، فيما 
فونت��ني  ريتش��ارد  الكاتب��ان  يصف��ه 
ومايكل سنغ بأنه رس��الة من الصني 
إلى الرئي��س االميرك��ي دونالد ترامب 
حول انحسار دور أميركا في املنطقة.

وقال الكاتبان ف��ي التقرير، إن تنظيم 
داع��ش أص��در تس��جياًل مرئيًّ��ا ه��دد 
في��ه ب�»إراقة الدماء مث��ل األنهار في 
الصني«، إذ ظهر مس��لحون من أقلية 
»اإليج��ور« املس��لمة وه��م يحرق��ون 
العلم الصيني. وتشير التقديرات إلى 
أن نحو 100 صيني ق��د غادروا بالدهم 
لالنضمام إلى اجلماعة اإلرهابية. كما 
يظه��ر ذلك بوضوح العالق��ة الوثيقة 
ب��ني التهدي��دات األمني��ة املقبلة من 
الش��رق األوس��ط، واملصالح القومية 

الصينية.
األنش��طة  نط��اق  اتس��ع   « واضاف��ا 
الصيني��ة ف��ي الش��رق األوس��ط في 
الس��نوات األخي��رة، بل وتع��دى دورها 
حدود املنطقة. وفي الوقت الذي تغيرت 
فيه معالم السياس��ة ف��ي املنطقة 
بسبب التدخالت الروسية، وازدياد حدة 

التنافس بني القوى الكبرى.« 

 ي��رى الكاتب��ان أن » عل��ى إدارة ترامب 
أن ت��درك أن نف��وذ الق��وى الكبرى في 
الشرق األوسط يتعاظم، وأنه ال بد من 
مواجه��ة الدور الصيني اجلديد، وإدراك 
كيف أن النش��اط الصيني في الشرق 
األوس��ط يلقي بظالله على العالقات 

بني البلدين.« 
في  )شباط( من عام 2011 –كما يقول 
الكاتبان » أعلن املسؤولون العسكريون 
الصيني��ون في خط��وة تاريخية إعادة 
توجيه الفرقاطة زوتس��و –التي كانت 
تكافح القرصنة في خليج عدن– نحو 
ش��واطئ ليبيا إلجالء رعاياها الفارين 
م��ن جحيم احل��رب الليبي��ة. لم يكن 
ذل��ك ميث��ل فق��ط أول عملي��ة بحرية 
اس��تطالعية في العصر احلديث، وإمنا 
مّثل أيًضا أول عملية استعمال للنقل 
إنس��انية.وأظهر ذلك  اجلوي ألغ��راض 
القدرات وااللتزامات الصينية اجلديدة 
ف��ي املنطقة. كما ش��اركت الس��فن 
الصيني��ة أيًضا في إج��الء الرعايا غير 
الصيني��ني من ليبي��ا، وأع��ادت الكّرة 
مجددًا في اليمن. ومما ال ش��ك فيه أن 
هذا قد أظه��ر للقادة الصينيني فائدة 
االنتشار السريع للقطع البحرية. وقد 
أسهم ذلك أيًضا في اتخاذ الصني قرارًا 
بإنش��اء أول قاعدة بحرية خارج حدود 
الصني في جيبوتي، التي ستستضيف 
م��ن  بالق��رب  وس��تقع  ف��رد،   10000

معسكر ليمونير االميركي.« 

ان��ه » ف��وق  واش��ار الكاتب��ان ايض��اً 
كل ه��ذه التط��ورات التاريخي��ة، يأتي 
املتسارع  الصيني  االقتصادي  التوسع 
في الش��رق األوس��ط. أدت زيادة حاجة 
الصني إلى الطاقة الس��تيرادها حالًيا 
أكثر من نصف احتياجاتها من النفط 
م��ن دول اخلليج. بل وقد جتاوزت الصني 
الواليات املتحدة وأصبحت الزبون األول 

ل��دى الس��عوديني. وعل��ى الرغ��م من 
عدم حدوث لقاء بني ملك الس��عودية 
امللك س��لمان بن عبد العزيز، والرئيس 
الصين��ي ش��ي ج��ني بين��غ، برمزي��ة 
اللقاء نفس��ها الذي ُعقد بني الرئيس 
االميرك��ي فرانكلني روزيفل��ت، وامللك 
عبد العزيز بن سعود على منت البارجة 
احلربي��ة USS QUINcy عام 1945 في 

قن��اة الس��ويس، إال أن��ه م��ن املتوقع 
حدوث ذلك قريًبا.« 

األكث��ر م��ن ذل��ك –يضي��ف الكاتبان 
» ازداد حج��م التب��ادل التج��اري ب��ني 
الص��ني ودول املنطق��ة في الس��نوات 
األخيرة، ليتضاعف بنس��بة %600 في 
العقد األخير. بلغ حجم االستثمارات 
الصيني��ة في الش��رق األوس��ط أكثر 

م��ن 160 مليار دوالر ب��ني عامي 2005 
و2016، وق��د تعهد الرئي��س الصيني 
باستثمار 55 مليار دوالر أخرى إضافية 
في صورة اس��تثمارات وق��روض، وذلك 
خ��الل جولته ف��ي املنطقة ف��ي يناير 
)كان��ون الثان��ي( املاض��ي. إضافة إلى 
ذلك، تس��عى الصني إلى تنفيذ مبادرة 
»حزام واحد وطريق واحد«، التي تهدف 
إلى إنش��اء البنية التحتية لطرق نقل 
برية وبحرية متر من الصني عبر وس��ط 
آسيا والش��رق األوس��ط، ووصوالً إلى 
أوروبا. رمب��ا تكون قاع��دة جيبوتي هي 
املنش��أة البحرية الصيني��ة الوحيدة 
حالًيا، لكن الصني تستثمر في موانئ 
تقع على طول خط احلرير البحري الذي 

ينطلق من إسرائيل.« 
يق��ول الكاتبان إن » الس��ؤال اجلوهري 
هنا بالنس��بة إلى كل من واش��نطن 
وبكني، هو ما الذي يعنيه هذا التوسع 
املس��تمر ف��ي املصال��ح االقتصادي��ة 
الصيني��ة  للدبلوماس��ية  بالنس��بة 
وجي��ش التحري��ر الش��عبي؟ س��عت 
الص��ني إل��ى بن��اء عالق��ات طيبة مع 
جميع الدول في الشرق األوسط في آن 
واحد. وتقوم السياسة الصينية على 
مبدأ ع��دم التدخل في ش��ؤون الدول، 
وقد عملت بجد من أجل تهدئة جميع 
أطراف أي صراع في الش��رق األوسط: 
فأقامت عالقات متوازنة مع السعوديني 
واإليراني��ني، وتواصلت مع طرفي احلرب 

األهلية الليبية، بل واعترفت بحكومة 
حماس في غزة، عل��ى الرغم من عدم 
ثقتها في حركات اإلس��الم السياسي 
وعالقاته��ا االقتصادي��ة املتين��ة م��ع 
إس��رائيل.وعلى الرغ��م م��ن رغبته��ا 
املزعومة في الوقوف على احلياد، إال أن 
بك��ني تنحاز إلى أطراف على حس��اب 
اطراف أخرى. فقد أيدت الصني الفيتو 
الروس��ي على العدي��د من الق��رارات 
الت��ي قدمتها الوالي��ات املتحدة حول 
سوريا، وأرس��لت مسؤولني عسكريني 
إلى دمش��ق وس��فًنا حربية إلى البحر 
املتوس��ط؛ لتنفيذ تدريبات مشتركة 
مع روسيا، وتعاونت اس��تخباراتياً مع 
النظام الس��وري، وذل��ك وفقاً ملا صرح 
به بش��ار األس��د ف��ي أح��د اللقاءات 

التلفزيونية.« 
ويؤكد الكاتب��ان أن » الصني حافظت 
عل��ى عالقاته��ا م��ع أق��وى دول��ة في 
املنطقة غير حليفة لواش��نطن، وهي 
إيران. إذ يزداد النشاط التجاري بينهما، 
وتع��د طه��ران ضامًن��ا ألم��ن الطاقة 
الصين��ي. س��اعدت الصني إي��ران في 
بداية برنامج طهران النووي، وس��عت 
إل��ى التخفيف م��ن وط��أة العقوبات 
الدولي��ة عل��ى الرغم م��ن التصويت 
لصاحلها. وثمة تعاون عس��كري وثيق 

بني الطرفني.« 

* عن موقع »ذي أميركان إنترست«

بعد انضمام الكثير من رعاياها للتنظيمات اإلرهابية

هل ستحتل الصين الدور األميركي في الشرق األوسط؟

ذكر مصدر، 
إن االجتماع بين 
المسؤولين الكرد 
وممثلي البعثات 
الدبلوماسية في اإلقليم 
تركز على ملفات 
االستفتاء واالستقالل 
وآخر تطورات الوضع 
في كردستان والعراق 
والمنطقة
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بغداد – انفجار الصقة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس األحد، بأن مدرساً قتل 
بإنفج��ار عب��وة الصقة اس��تهدفت 

عجلته جنوبي بغداد.
وقال املصدر  الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "عبوة الصقة كانت مثبتة 
اسفل سيارة يقودها مّدرس انفجرت 
صب��اح ي��وم امس ف��ي اثن��اء مرورها 
باحد الشوارع في منطقة اللطيفية 
جنوب��ي بغداد، ما أس��فر ع��ن مقتل 

سائقها على الفور".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى ام��س االح��د مقتل أح��د أبرز 
"داعش"  تنظي��م  زعي��م  مس��اعدي 
أب��و بك��ر البغ��دادي على يد احلش��د 

الش��عبي في حوض حمرين ش��مال 
شرقي ب عقوبة.

وقال احلس��يني  إن "مفارز قتالية من 
لواء 110 في احلش��د الشعبي جنحت 
بعملي��ة نوعي��ة ف��ي عم��ق ح��وض 
حمرين)58كم شمال شرقي بعقوبة( 
من قت��ل املدعو أبو يعق��وب العراقي 
وهو أحد أبرز مس��اعدي البغدادي في 
حمرين ضمن ما يس��مى بوالية ديالى 

في هيكيلة التنظيم". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة بابل امس االح��د ان مفارز 
امني��ة الق��ت القبض عل��ى عدد من 
املتهم��ن عل��ى وف��ق م��واد قانونية 
مختلفة في عموم مناطق احملافظة .

وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان عملية القبض 

عل��ى املتهمن متت على وفق مذكرات 
قبض واستنادا ملعلومات استخباراتية 
، مبين��ا ان��ه مت احال��ة املتهم��ن الى 
اجله��ات اخملتص��ة لغرض اس��تكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

االنبار – انفجار ناسفة 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة األنب��ار ام��س االح��د ب��أن 
موظفا قتل وأصيب اخران من شركة 
امنية متخصصة بإزال��ة األلغام في 

الرمادي.
وقال املصدر أن "عبوة ناسفة انفجرت 
صباح يوم امس عل��ى ثالثة موظفن 
في ش��ركة الفهد املتخصصة بإزالة 
األلغام في داخل مستشفى احلميات 
ش��رقي الرمادي"، مبينا أن "املوظفن 
كانوا يرومون تطهير املستش��فى من 

االلغام". 

الديوانية – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االحد ان 
مفارز شعبة مكافحة اخملدرات قامت 
بعمليات دهم متكنت خاللها من إلقاء 
القبض على محكوم غيابي بالسجن 
ملدة 10 سنوات وذلك داخل منزله في 
ناحي��ة املهناوية بعد جمع املعلومات 

عنه من قبل املصادر اخلاصة.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان مفارز قس��م مكافحة 
اإلجرام متكنت من القاء القبض على 
متهم بالسرقة وحسب مذكرة إلقاء 

القبض الصادرة من القضاء.  

النجف – محاولة اغتيال 
أفادت مص��ادر محلية في محافظة 
النجف ي��وم امس االح��د ان احملافظ 

الس��ابق عدن��ان الزرفي ق��د جنا من 
محاولة اغتيال.

رفض��ت  الت��ي  املص��ادر  واوضح��ت 
الكشف عن اسمها ان السيارة التي 
كان��ت تقل الزرفي نوع "جكس��ارة" 
مصفحة وضد الرصاص قد اشتعلت 
به��ا النار من األس��فل عل��ى طريق 
الكوف��ة – النجف  مم��ا دفع باحملافظ 

السابق ومن معه الى النزول منها.

ميسان -  ضبط عتاد 
افاد مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
محافظ��ة ميس��ان ام��س االحد ان 
مفارز امنية متكنت من ضبط كدس 
عت��اد  في اطراف  قضاء قلعة صالح 
) 45 ك��م جنوب��ي مدين��ة العم��ارة 
بالتنس��يق م��ع ال��وكاالت االمني��ة 

وشرطة احملافظة .
واكد املصدر ل���" الصباح اجلديد" ان 

الكدس يحتوي على اعتدة واسلحة 
جميعه��ا  صاحل��ة  تضمن���ت )89 ( 
قنبرة ه��اون عيار )80 ((مل��م  و)20 ( 
قنب��رة هاون عي��ار ) 60 (مل��م  و )14 
( ص��اروخ اش��خاص و)22 ( ص��اروخ 

قاذفة. 

نينوى – ضربة جوية 
اعلن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االح��د ع��ن مقتل 32 
داعش��ية  بينه��م قي��ادات  إرهابي��اً 
يحمل��ون جنس��يات عربي��ة بضربة 
جوي��ة ف��ي اجلانب األمين م��ن مدينة 

املوصل.
وذكر املصدر انه " بناء على معلومات 
مديري��ة االس��تخبارات العس��كرية 
استهدفت طائرات التحالف الدولي 
مق��راً لقي��ادات داع��ش اإلرهابي في 
منطقة اإلصالح الزراعي - الورش��ان 

في اجلانب األمين م��ن املوصل وقتلت 
32 إرهابي��اً بينه��م اإلرهاب��ي عدنان 
اجلبوري القائد العس��كري ملا يسمى 

ب� جيش العسرة.

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة البصرة امس االحد عن ان 
مفرزة امنية متكنت من القاء القبض 
عل��ى اثنن م��ن مروج��ب ومتعاطي 
احلب��وب اخمل��درة ، وذل��ك ف��ي أط��ار 
احلملة التي تقوم بها املديرية حملاربة 

متعاطي ومروجي املواد اخملدرة. 
واضاف املص��در االمني ان مفارز فوج 
ط��وارئ الش��رطة األول ضب��ط مادة 
الكرس��تال اخمل��درة وحب��وب مخدرة 
اخرى بحوزة املتهمن، ومتت احالتهم 
الى قس��م مكافحة اخملدرات لغرض 
اكمال االجراءات القانونية بحقهم. 

مقتلمدرسبانفجارالصقةفياللطيفيةجنوبيبغداد*الحشدالشعبييقتلإرهابيًابارزًاشرقيبعقوبة
نجاةمحافظالنجفالسابقمنمحاولةاغتيال*الطيرانيقتل32إرهابيًاأيمنمدينةالموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة ق��وات الش��رطة االحتادي��ة، عن 
احصائي��ة معركة اجلانب األمي��ن ملدينة املوصل، 
فيما أش��ارت ال��ى أنها ح��ررت 260 الف مواطن 

منذ انطالق عمليات التحرير.
وق��ال قائد الق��وات الفري��ق رائد ش��اكر جودت 
ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن 
"طائراتنا املسيرة قتلت 512 داعشيا بينهم 77 
قناصا منذ استخدامها لالغراض القتالية خالل 
معركة حترير غرب املوصل في 19 ش��باط ودمرت 
256عجلة مفخخة و162 دراجة نارية ملغمة".

وأضاف، أن "القوات استعادة سيطرتها على 61 
منطقة وس��يطرت على 274 ك��م2 من اراضي 
اجلانب الغرب��ي للموصل، كما ح��ررت 260 الف 
مواط��ن م��ن قبضة التنظي��م واع��ادة 12 الف 
اخرين الى مس��اكنهم"، الفتاً الى أن"الشرطة 
االحتادي��ة قدمت 43750 س��لة غذائية للنازحن 

في اجلانب األمين".
وتخ��وض الق��وات العراقية املش��تركة عمليات 
عس��كرية واس��عة النط��اق الس��تعادة مدينة 
املوصل من تنظيم "داع��ش"، فيما أعلن القائد 
العام للقوات املس��لحة حي��در العبادي، في )19 
ش��باط 2017(، عن انطالق صفح��ة جديدة من 
عمليات "قادمون يا نينوى" لتحرير اجلانب األمين 

للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزير النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي، انه " 
س��يكون ملطار املوصل حصة االس��د بالتطوير 

والتأهيل".
وذكر احلمامي في لق��اء متلفز تابعته "الصباح 
اجلدي��د" ان " م��ا املانع م��ن كثرة املط��ارات في 
العراق واغلب دول العال��م املتطورة تتعدد فيها 
املطارات الدولية واحمللية"، مؤكدا انه "س��يكون 
ملطار املوصل حصة االسد بالتطوير والتأهيل".

وتاب��ع "نحن ال نس��تكثر على ابن��اء محافظات 
بلدنا انش��اء املطارات التي س��تدر امواال كبيرة 

لتعزيز اخلدمات وامتصاص البطالة فيها".
وكان وزي��ر النق��ل وض��ع الي��وم حجر األس��اس 
ملطار الك��وت املدني، حيث اكد ان "واردات املطار 

ستعود الى محافظة واسط حصرا".

تحرير260ألف
مواطنمنذبدء
عملياتالتحرير

"النقل"تؤكداهتمام
الوزارةبتأهيلمطار

الموصل

الملف األمني

تدمير 60 % من خطوط إمدادات داعش
إلى جامع النوري في أمين املوصل

الى ذلك أعلنت قوات الش��رطة االحتادية 
، أمس األحد ، ع��ن إحصائية لعدد قتلى 
عناص��ر تنظيم داع��ش واملناط��ق التي 
مت اس��تعادتها م��ن س��يطرة التنظيم، 
إل��ى جان��ب ع��دد املواطن��ن الذي��ن مت 
مس��اعدتهم بع��د هربهم م��ن قبضة 
داعش، من��ذ انطالق عمليات اس��تعادة 

اجلانب االمين من املوصل.
وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق رائد 
ش��اكر جودت، في بي��ان تلقت صحيفة 
إن"  من��ه  نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
الطائ��رات املس��يرة التابع��ة للش��رطة 
االحتادية، ومنذ استعمالها في اإلغراض 
القتالية في 19 ش��باط املاضي، متكنت 
من قتل 512 عنصرًا من التنظيم، بينهم 
77 قناًصا، إضافة إلى تدمير 256 عجلة 

مفخخة و 1622 دراجة نارية ملغمة. 
وأضاف، إن الش��رطة االحتادية استعادت 
س��يطرتها عل��ى 61 منطقة م��ا يعادل 
274 كيلومت��راً مربعاً م��ن أراضي اجلانب 
الغربي للموصل، مشيرا في الوقت ذاته 
ال��ى ان األجهزة األمنية "حررت 260 الف 
مواطن م��ن قبضة التنظيم وإعادة 122 

الف آخرين الى مساكنهم" . 
وفي س��ياق متص��ل صدت ق��وات اللواء 
الرابع في احلش��د الشعبي، أمس األحد، 
تعرضاً لتنظي��م “داعش” اإلجرامي على 

قاطع عمليات تلعفر. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د الشعبي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة منه، 
أن “اللواء الرابع في احلشد الشعبي صد 
تعرضاً على قاطع عملي��ات تلعفر قرب 

تلة حساني وكسر مهراب”. 
االس��تخبارات  أعلن��ت  ذل��ك  وال��ى 
العس��كرية، امس االح��د ،عن مقتل 32 
إرهابي��اً بينه��م قائ��د مايس��مى جيش 
العس��رة ومس��ؤول الكيمياوي بداعش 

في املوصل. 
وقالت مديرية االستخبارات العسكرية 
في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه،ان��ه "بناء عل��ى معلومات 
العس��كرية  االس��تخبارات  مديري��ة 
اس��تهدفت طائ��رات التحال��ف الدولي 
مقراً لقيادات داعش اإلرهابي في منطقة 
اإلص��الح الزراعي - الورش��ان في اجلانب 

األمين من املوصل وقتلت 32 أرهابياً". 
وأضافت،ان "من بن القتلى هم اإلرهابي 
عدن��ان اجلب��وري القائ��د العس��كري ملا 
يس��مى ب�"جي��ش العس��رة" واإلرهابي 
ام��ن  مس��ؤول  عس��اف  اب��و  امللق��ب 
واس��تخبارات جيش العس��رة / سعودي 
اجلنس��ية واالرهاب��ي امللق��ب اب��و أياس 
مسؤول األس��لحة الكيمياوية / مغربي 

اجلنسية". 
وبدأت القوات االمنية املشتركة واحلشد 
الش��عبي ف��ي 19 م��ن الش��هر املاضي 
عملية عسكرية الستعادة اجلانب األمين 
من مدينة املوصل إلخراج تنظيم داعش 
م��ن آخر معقل ل��ه في املدين��ة، بعد ان 
استعادت اجلانب األيسر بالكامل في 24 

كانون الثاني املاضي.

إحباط هجوم لـ"داعش" على منفذ 
الوليد احلدودي مع سوريا

وق��ال املص��در ف��ي حديث صحف��ي، إن 

"عناصر تنظيم داعش قاموا، بإعدام 50 
مدنياً في منطقة رأس اجلادة واملشاهدة 
في الس��احل االمين غ��رب مدينة املوصل 
بتهم��ة التخاب��ر مع الق��وات احلكومية 

وترك ما يسمى ارض اخلالفة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، أن "التنظيم ق��ام بتصوير 
عملية اإلعدام بعد صدور احلكم عليهم 
مما يسمى باحملكمة الش��رعية في والية 

نينوى".

نائب الرئيس األميركي يكشف عن 
زيادة دعم واشنطن للعراق

وفيم��ا يخ��ص االوضاع التي تش��هدها 
املنطق��ة وباألخص س��وريا اكد العبادي 
الس��الح  اس��تخدام  يع��د  "الع��راق  ان 
الكيمي��اوي ف��ي س��وريا جرمي��ة مدانة 
ومس��تنكرة ونحن مع الشعب السوري 
ال��ذي وق��ع ضحي��ة حي��ث ان الش��عب 
بضرب��ه  ايض��اً  ضحي��ة  كان  العراق��ي 
بالكيمي��اوي م��ن قبل النظام الس��ابق 
ولذلك دعونا لتحقيق دولي عاجل ودقيق 

وادانة اي جهة قامت بذلك". 
واك��د رئيس الوزراء "ض��رورة وضع خطة 
ش��املة النه��اء التصعي��د اجل��اري في 
سوريا وتوحيد اجلهود في سبيل القضاء 
على تنظيم داعش واملنظمات االرهابية 

األخرى وانهاء وجودها".
وبن بنس ان "الواليات املتحدة االميركية 
تراق��ب الوضع في س��وريا وتركيزنا االول 
عل��ى داعش ومش��ورة الع��راق وموقفه 
الذي مت ذك��ره فيما يخص س��وريا مهم 

بالنسبة لنا".

العراق يعلن تضامنه الكامل مع 
مصر على خلفية استهداف كنيسة 

مار جرجيس
يك��رر دعوت��ه إل��ى املزي��د من تنس��يق 
اجلهود الدولي��ة واإلقليمية للضرب بيد 
من حديد على جمي��ع األوكار واحلواضن 
الفكري��ة للتنظيم��ات املتبين��ة ملنهج 
التطرف والتكفي��ر وقطع جميع مصادر 
دعمه��ا ومتويلها ومناب��ر اإلعالم املروجة 

خلطابها".

التخطيط تعلن إطالق 781 مليار 
دينار من مستحقات املقاولني

، موضحاً أن "هذه املستحقات تتوزع بن 
عدد من الوزارات واجله��ات غير املرتبطة 
ب��وزارة واحملافظ��ات ف��ي إطار املش��اريع 
املنف��ذة ضم��ن البرنام��ج االس��تثماري 
وبرنام��ج  األقالي��م  تنمي��ة  برنام��ج  أو 

البترودوالر".
وتاب��ع، أن "ه��ذه املس��تحقات الت��ي مت 
إطالقها متثل ما نسبته %57 من الوجبة 
األولى التي يج��ري العمل على إطالقها 
والبالغ��ة 1 ترلي��ون و364 ملي��ار دينار"، 
مش��يراً إلى أن "العم��ل يجري على قدم 
وساق من أجل إكمال جميع املستحقات 
بع��د أن يت��م تدقيقه��ا من قب��ل ديوان 

الرقابة املالية".
يشار إلى أن مجلس الوزراء وجه، الثالثاء 
مس��تحقات  بص��رف   ،)2017 آذار   28(

املقاولن املتأخرة "فوراً".

األنبار حتّذر من خطورة الوضع في 
هيت.. وتدعو احلكومة للتدخل

وخل��ص بالق��ول إن "احلكوم��ة االحتادية 

عليه��ا أن تقف بجد أمام اخملاطر االمنية 
الت��ي تواج��ه محافظة االنبار الس��يما 
الضفة الش��رقية من نهر الفرات، حتى 
وأن ج��رى حتريرها ف��أن االرهابين لديهم 
نفوذ داخلي وبامكانهم القيام بعمليات 
ترب��ك االوض��اع وتؤثر س��لبياً ف��ي عودة 

املواطنن إلى ديارهم".
لكن القيادي في احلشد العشائري غسان 
العيث��اوي، ذكر في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "االوضاع في معظم املناطق 
احملررة في االنبار ومقارنة باحتالل تنظيم 

داعش لها مستقرة وبنحو كبير".
واضاف العيثاوي أن "املواطنن منشغلون 
حالياً في رجوعهم إلى ديارهم، واعمارها 
م��ن االض��رار الت��ي حلق��ت به��ا نتيجة 
العمليات العس��كرية أو تفخيخها من 

قبل االرهابين".
ولفت إلى أن "القوات االمنية تبذل جهوداً 
اس��تخبارية عالية املستوى ملواجهة أي 
طارئ قد يحصل وقد جنحت في تفكيك 
العدي��د م��ن العج��الت املفخخ��ة كان 

آخرها في منطقة اخلمسة كيلو".
أن  عل��ى  العش��ائري  املس��ؤول  وش��دد 
"قض��اء هي��ت يش��هد زخماً س��كانياً 
نتيجة تواجد نازحن م��ن مناطق اخرى، 
وقد يك��ون بينهم اش��خاص مطلوبون 
للق��وات االمني��ة التي تدقق باس��تمرار 

املعلومات".
ومضى العيث��اوي إلى أن "جميع مناطق 
البالد تش��هد ب��ن مدة وأخ��رى عمليات 
تعرضي��ة وأن االنب��ار ج��زء م��ن الع��راق 

وبالتالي يعاني من املعاناة نفسها".
يذكر ان تنظيم داعش االرهابي قد تعرض 
إلى خسائر كبيرة على جبهة االنبار ادت 

إل��ى فقدانه العدي��د من املناط��ق التي 
س��يطر عليها ف��ي ع��ام 2014 واهمها 

الفلوجة وهيت والرمادي والبغدادي.

البرملان يعرض أجوبة وزيرة الصحة 
على التصويت في جلسة اليوم

وعلى الرغم من إيضاح "التأثيرات" التي 
يتعرض لها أعضاء مجلس النواب بشأن 
التصويت عل��ى أجوبة وزير الصحة، غير 
إن اإلبراهيمي أكد "صعوبة التنبؤ بقرار 

328 نائباً في البرملان".  
أما كتلة األحرار النيابي��ة- الكتلة التي 
ينتمي إليه��ا النائب املس��تجوب- فقد 
البرمل��ان "باألغلبية"  رجح��ت تصوي��ت 
على القناعة بأجوبة وزيرة الصحة، عازياً 
الس��بب في ذلك إلى "التفاق املس��بق" 

للكتل السياسية. 
ويقول النائب عن كتلة األحرار البرملانية 
حسن العوادي، في حديث مع "الصباح 
ح��ق  ه��و  "االس��تجواب  إن  اجلدي��د"، 
دس��توري وقانوني لعضو مجلس النواب 
في مراقبة أداء الس��لطة التشريعية"، 
مضيفاً إن "الطاقم السياسي والشعب 
العراقي متفقون على إن جميع الوزارات 
ف��ي الدول��ة العراقي��ة لديه��ا ملف��ات 
فس��اد إداري ومالي، ومن واج��ب البرملان 
كسلطة رقابية البحث عن هذه امللفات 

وكشفها". 
وكش��ف العوادي عن "حض��ور 49 نائباً 
فقط من مجموع 328 نائباً في جلس��ة 
اس��تجواب وزيرة الصحة األخيرة في )4 
نيس��ان 2017("، متس��ائالً "كيف ميكن 
لعض��و البرمل��ان التصوي��ت بقناعته أو 
عدم القناعة بأجوبة الوزيرة املستجوبة 

إذا لم يحظر جلسات االستجواب؟".
ويع��زو النائ��ب العوادي س��بب ذلك إلى 
إن "بع��ض الكت��ل السياس��ية متفقة 
على إن اس��تجواب وزيرة الصحة ميضي 
بالقناع��ة بأجوب��ة الوزيرة حت��ى وإن لم 
يتم س��ماعها"، الفتاً ف��ي الوقت عينه 
إلى إن "تلك الكتل السياس��ية فضلت 
املصلح��ة  عل��ى  اخلاص��ة  مصلحته��ا 
العامة، وتناس��ت قس��مهم الدستوري 

حتت قبة البرملان".
ويؤكد النائب عن كتلة األحرار البرملانية 
إن "التصويت سيكون باألغلبية لصالح 
القناع��ة بأجوب��ة الوزي��رة"، موضحاً إن 
"هناك اتفاقاً بن الكتل السياسية بشأن 
التصوي��ت لصال��ح وزرائها املش��مولن 

باالستجواب". على حد قوله.
وفي شأن متصل، أعلن العوادي إن "كتلة 
األح��رار البرملاني��ة لديها أربع��ة ملفات 
الصح��ة  وزارات  تتضم��ن  اس��تجواب 
والزراعة والتربية ومفوضية االنتخابات"، 
مبيناً "نحن ماضون مبلفات االستجواب 
س��واء اتفقت الكتل السياس��ية أم لم 

تتفق".
يعاد إلى األذهان إن مجلس النواب أنهى 
في جلسته االعتيادية الثالثة والعشرين 
املفتوح��ة في )4 نيس��ان 2017(، عملية 
اس��تجواب وزيرة الصحة والبيئة عديلة 

حمود.
أعلن رئيس اجمللس س��ليم اجلبوري؛ وفقاً 
حملض��ر اجللس��ة؛ وردت نس��خة منه إلى 
"الصب��اح اجلديد"، عرض التصويت على 
قناع��ة الن��واب بإجابات وزي��رة الصحة 
من عدمها في اجللس��ة املقبلة". املقرر 

عقدها الثالثاء )11 نيسان 2017(.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��تعد تنظي��م داع��ش االرهابي 
ملعرك��ة مهمة ف��ي اقصى االحياء 
الغربية بامين مدينة املوصل، وفيما 
جلأ التنظيم ملصادرة مستمسكات 
االهال��ي احملاصري��ن، كش��ف ن��اٍج 
م��ن اح��د االحي��اء الغربي��ة ع��ن 
معاناة االهال��ي واجراءات التنظيم 

الوحشية ضدهم.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
يس��تعد ملعركة قد تك��ون فاصلة 
االحي��اء  اقص��ى  ف��ي  وحاس��مة 
الغربي��ة باجلانب االمي��ن من مدينة 

املوصل".
واضاف "مت رصد استعدادات مكثفة 
من قبل العدو من خالل ادامة ساتر 
الصد الذي يحي��ط بحيي الرفاعي 
و 17 مت��وز، علم��اً ان التنظيم كان 
قد قام بتغيير اس��م ح��ي 17 متوز 
الى اس��م ح��ي الفت��ح، الن بداية 
س��يطرته عل��ى مدين��ة املوص��ل 
انطلق��ت من��ه، وقبل اي��ام قليلة 
اعلن التنظي��م في خطبة اجلمعة 
االخيرة تغيير اسم احلي مجدداً الى 
حي الثب��ات، وزعم احد خطبائه ان 
معركة الثبات ستكون فاصلة وان 
التنظيم سيعود ويفرض سيطرته 
عل��ى بقية ارج��اء املدين��ة مجدداً 

انطالقاً من حي الثبات".
واش��ار املصدر الى ان "ادامة س��اتر 
اآللي��ات  عش��رات  ونق��ل  الص��د، 
العائ��دة لالهالي لس��د الش��وارع 
الفرعية والرئيس��ة وعمل فتحات 
جديدة في ج��دران البيوت والغرف، 
مع نش��ر مكثف للقناصن وزراعة 
العب��وات وغيره��ا، هي االج��راءات 
ف��ي  التنظي��م  ضاعفه��ا  الت��ي 
مس��عى منه لعرقلة تقدم القوات 
االمني��ة املش��تركة، واغل��ب هذه 
االج��راءات باتت مكش��وفة وميكن 

للق��وات االمني��ة التعام��ل معها 
بأقل اخلسائر".

وتاب��ع "كم��ا مت رصد قي��ام داعش 
بنش��ر ما يس��مى اش��بال اخلالفة، 
وعلى وفق االنصات على اتصاالتهم 
فهذا آخر فوج من هذه االفواج التي 
ابيدت بالكامل خالل معارك مدينة 
املوص��ل، علم��اً ان عناص��ر اف��واج 
اخلالف��ة انتش��روا مبالب��س مدني��ة 
ويحملون اسلحة رشاشة خفيفة، 
وتت��راوح اعمارهم ب��ن 13 الى 17 
عائ��الت  ابن��اء  س��نة، بضمنه��م 

داعشية من العرب واالجانب".

ف��ان  ذات��ه  املص��در  وبحس��ب 
هوي��ات  مبص��ادرة  يق��وم  "الع��دو 
ومستمسكات االهالي في االحياء 
الت��ي م��ا زال يس��يطر عليها، في 
س��بيل منعهم من اله��رب باجتاه 
الق��وات االمنية، ويهدد من يخالف 
تعليمات��ه بعقوب��ات ش��ديدة قد 

تصل الى االعدام الفوري".
 

هارب من امين املدينة يكشف 
معاناة االهالي وجرائم داعش

بع��د  مواط��ن موصل��ي،  كش��ف 
ان متك��ن م��ن الهرب م��ن منطقة 

الفاروق، جانباً م��ن معاناة االهالي 
الوحش��ية،  التنظي��م  واج��راءات 
واخلس��ائر الفظيع��ة ف��ي صفوف 
االهالي املدني��ن، والتي من املرجح 

ان داعش قام باعدام اغلبهم.
وقال اب��و رؤى العبيدي، احد اعضاء 
مرص��د موصليون اخملت��ص مبراقبة 
باملوصل،  التنظيم  اجراءات  وحتليل 
ال��ى "الصب��اح اجلدي��د" ان "اح��د 
س��كنة منطقة الفاروق متكن من 
اله��رب ليلة امس حتت نيران داعش 
واس��تطاع الوصول الى الش��رطة 
اجلان��ب  ال��ى  والتح��ول  االحتادي��ة 

االيسر".
واضاف "الش��خص رفض االفصاح 
عن اسمه لكنه، قال ان االعدامات 
بحق املدنين مستمرة في املناطق 
القدمية واجلثث متأل الشوارع واالزقة 
وهي ملقاة على قارعة الطرق، ومير 
من جنبها الدواعش بال أي اهتمام، 
وه��ي بالعش��رات اطف��اال ورج��اال 

ونساًء".
ونقل العبي��دي عن املواطن الهارب 
قوله ان "داعش يجبر املدنين على 
اخل��روج ال��ى مناطق ابع��د، ويعدم 
م��ن يرفض هو وعائلت��ه من دون أي 

تردد".
وتابع "القصف مستمر، وان القتلى 
يس��قطون اما باالعدام املباش��ر او 
بالهاون��ات، وم��ا ت��زال جثثهم في 
االه��وال  وس��ترون  مرمي��ة  االرض 
والكوارث عند دخول القوات االمنية 

للمنطقة".
مبيناً ان "املدني��ن يحاولون الهرب 
كل ي��وم نتيج��ة الظل��م واجل��وع 
وامل��رض، وه��م يعلم��ون ان امل��وت 
مصيره��م لكن هناك بصيص امل 
بالنج��اة وه��و ما يدفعه��م للفرار 

كلما تسنح لهم الفرص بذلك".

تنظيم داعش 
اإلرهابي يستعد 
لمعركة قد تكون 
فاصلة وحاسمة 
في أقصى األحياء 
الغربية بالجانب 
األيمن من مدينة 
الموصل

عناصر من "اشبال اخلالفة" في اجلانب األمين من املدينة

التنظيم يصادر هويات األهالي المحاصرين

داعشيستعدلمعركة"حاسمة"وينشر
آخرأفواجهمن"أشبالالخالفة"فيأيمنالموصل
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سعاد التميمي*
اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حس��ن الس��عي اجلاد 
لتحس��ن صحة  ال��دؤوب  والعم��ل 
امل��رأة وتقلي��ل ح��االت الوفي��ات بن 
االمهات في اثناء الوالدة مس��ؤولية 
تضامنية مش��تركة بن مؤسسات 
الدولة العراقية ومنها وزارة الصحة 
والنقابات  واجلمعي��ات  واملؤسس��ات 
تقتض��ي  املتخصص��ة  واالحت��ادات 
العمل ب��روح الفري��ق الواحد وضمن 
برامج مشتركة كونها هدفا اساسيا 
من اهداف التنمية املس��تدامة التي 
يلتزم العراق ويس��عى ال��ى حتقيقها 

مع بقية دول العالم.
 وأشارت الوزيرة خالل افتتاحها املؤمتر 
العلم��ي الدولي للتوليد والنس��ائية 
وال��ذي نظمت��ه دائرة مدين��ة الطب 
العراقي��ة  اجلمعي��ة  م��ع  بالتع��اون 
للتولي��د واالم��راض النس��ائية ال��ى 
ان التحدي��ات احلالي��ة متمثلة بقلة 
واملعرك��ة  املالي��ة  التخصيص��ات 
العزي��زة  مدنن��ا  لتحري��ر  املصيري��ة 
من دن��س الدواع��ش اجملرم��ن وكثرة 
النازح��ن وزي��ادة الوالدات ق��د القت 
بظاللها على مؤسس��اتنا الصحية 
االم��ر الذي يدعونا الى رفع مس��توى 
املس��ؤولية ونكون على قدر التحدي 
من خالل االستفادة من املوارد املتاحة 
وتطوي��ر آلي��ات العم��ل ومضاعف��ة 
اجلهود الس��تدامة اخلدمات الصحية 

واالرتقاء بها الى مستوى افضل. 
واك��دت الوزي��رة على ان عق��د املؤمتر 
يتزامن مع انتصارات مقاتلينا االبطال 
وتقدم��ه  ماتس��طره  الي��ه  يض��اف 
مالكاتنا الطبية والصحية على مدار 
اليوم م��ن خدمات كفوءة وجهد وأفر 
بإخالص وتفان منقطع النظير داعية 
ال��ى ان تس��هم ح��وارات ونقاش��ات 
وورش عم��ل املؤمتر بخل��ق فضاء حرا 
وبيئة منتجة للمعرفة وتبادل اخلبرات 
االختصاص  واألطب��اء  االس��اتذة  بن 
ومبا يسهم في حتس��ن وتطوير واقع 
اخلدم��ات الطبية والعالجية املقدمة 
في ردهات النس��ائية وصاالت الوالدة 
والعيادات االستشارية ، مؤكدة على 
ان التوصيات التي سيخرج بها املؤمتر 
ستكون محل تفاعل وقبول واهتمام 

مباشر من املسؤولن في الوزارة .
كم��ا اعلنت الوزيرة عن اطالق اس��م 
خون��دة  س��رمد  الدكت��ور  االس��تاذ 
الط��ب  لكلي��ة  الس��ابق  العمي��د 
اجلمعي��ة  رئي��س  بغ��داد  بجامع��ة 
العراقية للتوليد واالمراض النسائية 
على احدى صاالت الدرس في الطابق 
الرابع ملستش��فى بغ��داد التعليمي 
بدائ��رة مدينة الط��ب عرفانا وامتنانا 
جله��وده الكبيرة في خدمة املس��يرة 

الصحية والطبية بعراقنا احلبيب .
وج��رى بعد ذلك تق��دمي درع املؤمتر الى 
الدكتورة عديلة تثمينا لدورها الكبير 
وجهدها الدؤوب ف��ي االرتقاء بالواقع 
الصح��ي لبلدن��ا العزي��ز ، وافتت��اح 
معرض االدوية واملس��تلزمات الطبية 

اخلاصة بامراض النسائية والوالدة .

بغداد - الصباح الجديد:
يتق��دم املص��رف العراق��ي للتج��ارة 
ب�أح��ر التهاني والتبريكات مبناس��بة 
فوز صاحبة احلظ الس��عيد" السيدة 
سعاد كرمي خشيف " بالعشرة مالين 
دينار عراقي في السحبة االولى ملنتج 

تستاهل.
علما ان الفائزة من محافظة الناصرية 
بعش��رين  باملش��اركة  قام��ت  وق��د 
شهادة ايداع لتعظم فرصها بالفوز، 
حيث ان لكل ش��هادة رقم تسلسلي 
، ويس��تطيع اي مواط��ن املش��اركة 

بعشرين شهادة كحد اقصى.
بتاري��خ  االول��ى  الس��حبة  ج��رت 
20177/4/4 في فندق بابل بالعاصمة 
بغداد في الس��اعة السادسة مساًء 
بحضور ممثلي البنك املركزي العراقي 
رقابي��ة وبعض املش��اركن  كجه��ة 
ف��ي ش��هادة االي��داع تس��تاهل من 
جمي��ع احملافظات حي��ث مت اختيارهم 
ع��ن طري��ق التس��جيل باالس��تمارة 
االلكترونية عل��ى موقع الفيس بوك 

اخلاص باملصرف ، ومت تغطية السحبة 
من قب��ل قناة NRT عربي��ة وعدد من 

وسائل اعالمية اخرى .
 يذكر ان منتج تستاهل ،هو شهادة 
ايداع مقدم��ة من املصرف العراقي 
للتجارة حاصلة عل��ى موافقة من 
البنك املرك��زي العراق��ي ميكن الي 
مواطن ان يش��ترك به��ا عن طريق 
اي��داع 500 ال��ف دين��ار عراق��ي في 
احد فروع املص��رف ،للحصول على 

فرصة رب��ح جوائز قيم��ة من خالل 
10 سحبات شهرية ، واحدة نصف 
سنوية ، واحدة سنوية ، وبشروط مت 

ذكرها سابقاً.
الس��حبة مت تنظيمه��ا  بطريق��ة 
الكترونية وم��ن خالل ايقاف مراتب 
ارق��ام ش��هادة االي��داع ، وحظي��ت 
املش��اركة س��عاد ك��رمي خش��يف 
صاحبة احلظ الس��عيد بالعش��رة 

مالين دينار عراقي. 

ميسان - خاص:
ق��ال مدي��ر ع��ام تربي��ة ميس��ان ان 
هدف��ه  املس��رع  التعلي��م  مش��روع 
انس��اني وهو يعيد احلياة للفتية من 
اعمار 12 س��نة الى 18 س��نة تاركي 
الدراسة ألي س��بب كان . واكد املدير 

العام  رياض مجبل الس��اعدي خالل 
زيارت��ه لعدة مراكز للتعليم املس��رع 
ف��ي احملافظ��ة ان ادارة تربية ميس��ان 
تدعم هذا املش��روع بقوة وخصصت 
ل��ه 20 مركزا للتعلم للذكور ولإلناث 
موزعة على مرك��ز واقضية احملافظة 

، الفت��ا الى ان 1350 دارس��ا ودارس��ة 
يتعلمون في هذه املراكز .

وشملت زيارة املدير العام مركز االمام 
احلس��ن )ع( ف��ي منطق��ة العروب��ة 
وعتب��ة ب��ن غ��زوان في حي احلس��ن 

العسكري والرسول )ص(.

مدير عام تربية ميسان يّطلع على مراكز التعليم المسرع

أقامتها كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة البصرة
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 البصرة - سعدي علي السند:

حتث ش��عار اجلامع��ة رافد للتطور 
العلم��ي ف��ي اجملتمع أقام قس��م 
الفيزياء ف��ي كلية التربية للعلوم 
الصرفة في جامع��ة البصرة ندوة 
ع��ن تطبيق��ات النانوتكنولوج��ي 
بعن��وان) تقنية النانو ب��ن الواقع 
باحث��ن  مبش��اركة  والطم��وح( 

وتدريسين من الكلية .

تفعيل البحوث العلمية 
والتطبيقات خلدمة اجملتمع

عميد الكلية الدكتور نوري حسن 
نور الهاش��مي قال ف��ي كلمة له 
ف��ي الن��دوة إن الهدف م��ن الندوة 
العلمي��ة  البح��وت  ه��و تفعي��ل 
والتطبيقات خلدمة اجملتمع وكذلك 
تبادل اخلبرات ب��ن الباحثن وتعزيز 
دور اجلامع��ة في تقدم بلدنا العزيز 

وترصن مسيرة البحث العلمي .
واكد الهاشمي ايضا على ضرورة 
تنظي��م مثل هذه الندوات في كل 
ش��هر ندوة في األقل ملا للنانو من 
أهمية علمية وتكون متخصصة 
حج��م  ع��ن  فق��ط  التك��ون  وأن 
اجلزيئ��ات وتركي��ب اجلزيئات حبث 
ان ف��ي الدول املتقدم��ة جمعيات 
انعق��دت عل��ى النانو فيه��ا كبار 
العلماء للدراسات ومنها ايجابيات 

النانو وسلبياته ( .

تهتم تقنية النانو بابتكار 
تقنيات ووسائل جديدة

واوضح الباحثون إن تقنية اجلزيئات 
متناهية الصغر أو تقنية الصغائر 
أو تقني��ة النانو ه��ي العلم الذي 
يهتم بدراس��ة معاجلة املادة على 
املقي��اس ال��ذري واجلزيئ��ي وتهتم 
تقني��ات  بابت��كار  النان��و  تقني��ة 
ووس��ائل جدي��دة تق��اس أبعادها 
بالنانومت��ر وهو جزء من األلف من 
امليكرومت��ر  أي جزء من املليون من 

امليليمتر.
كما ان تقنية النانو وتسمى أيضا 
تقنية الصغائر، هي تقنيات تقوم 
عل��ى معاجلة املواد على مس��توى 
ال��ذرة أو اجلزيء وتك��ون املقاييس 
ف��ي ه��ذه التقني��ة دقيق��ة جداً 
وتقاس هذه التقنيات بالنانوميتر، 

والنان��و ميتر هو جزء م��ن املليون 
من املليمت��ر وهذه أبع��اد صغيرة 
ج��دا، تك��ون أصغ��ر حت��ى م��ن 
البكتيري��ا واخلاليا احلي��ة وتتعامل 
ه��ذه التقني��ات مع أبع��اد تتراوح 
بن 0.1 و 100 نانوميتر، أي بتجمع 
ذري أو جزيئ��ي م��ن 5 إل��ى 1000 
ذرة  وتختص مثل ه��ذه التقنيات 
بخواص املواد اخملتلفة ، وال تقتصر 
عل��ى علوم األحياء وزادت أهميتها 
واسع مع  بش��كل  الس��تعمالها 
تخصصات املوص��الت في صناعة 

االلكترونيات. 
وتقني��ات النانو تق��وم على إنتاج 
امل��واد، من خ��الل جتميعه��ا على 
املس��توى الذري الصغير جدا، ومن 
مكوناته��ا األساس��ية م��ن ذرات 
وجزيئات ، فبما أن املواد مكونة من 
ذرات وجزيئ��ات، فيمكن تبديل ذرة 

من ذرات هذه امل��ادة، بذرة من ذرات 
امل��واد األخرى، فينت��ج عندنا مادة 
جدي��دة كليا، بخ��واص كيميائية 
وفيزيائي��ة جديدة فه��ذه التقنية 
تفتح لنا اجملال لتطوير شتى املواد 
إلستعمالها في مجاالت متعددة 
ف��ي حي��اة  واإلس��تفادة منه��ا   ،

اإلنسان.

صعوبات تواجه تقنيات النانو
واش��ار الباحث��ون ال��ى ان هن��اك 
صعوب��ات تواج��ه تقني��ات النانو، 
حي��ث تواج��ه العلماء مش��كلة 
في مدى إمكانية الس��يطرة على 
الذرات واجلزيئات بعد تفكيك املواد 
العمليات  وه��ذه  منها  املتكون��ة 
حتت��اج ال��ى أجهزة قي��اس دقيقة 
جداً، للعمل على املس��توى الذري 
كما س��تنتج صعوبات كبيرة في 

القياس��ات على املس��توى الذري، 
ومق��دار التحكم بها وهناك أيضا 
مخاوف م��ن اآلث��ار اجلانبي��ة غير 
املتوقعة، ملثل هذه التقنيات على 

األنسان والبيئة .

أهم التطبيقات على تقنيات 
النانو

واوضحوا ان م��ن أهم التطبيقات 
على تقنيات النانو استعمالها في 
تطوير الشرائح اإللكترونية فمنذ 
إختراع الترانسيستور وإلكترونيات 
السيليكون، بدأ اإلهتمام بصناعة 
الش��رائح احملتوية عل��ى املكونات 
اإللكترونية الصغي��رة جداً، والتي 
اسهمت بصورة كبيرة في تطوير 
وأجه��زة  الكمبيوت��ر،  صناع��ة 
اإلتص��االت واألجه��زة اإللكترونية 

املتنوعة .

ويهدف العلماء من تقنيات النانو 
لتطوي��ر الرقائ��ق اإللكترونية من 
مكونات تق��اس بالنانوميتر، وهذا 
التط��ور يش��رع آفاقا كبي��رة في 
إس��تعمالها ف��ي مجاالت ش��تى 
ومهم��ة ف��ي الهندس��ة والطب، 
والكيمياء وغيرها ولقد مت تطبيق 
تكنولوجي��ا النان��و ف��ي كثير من 
اجملاالت، ولكن األحالم واخليال أكبر، 
وفعلي��ا بدأ اإلنس��ان إس��تعمال 
تقنية النانو ف��ي الصناعة، حيث 
اس��تعملت ف��ي م��واد التجميل 
وامل��واد املض��ادة لألش��عة، كم��ا 
أس��تعملت ف��ي صناعة ألبس��ة 
مضادة للتبقع واس��تعملت ايضا 
ف��ي تطوي��ر إلكتروني��ات نانوي��ة، 
وإنتاج مواد جديدة بخواص جديدة، 
من توصيل الكهرباء وتوليد الضوء 

والوزن.

توصيات مهمة خرجت بها 
الندوة

وقد خرج��ت الندوة بعدة توصيات 
ومنه��ا اهمي��ة الدع��م احلكومي 
واملؤسس��اتي لتفعي��ل البح��وث 

العلمية التطبيقية 
وأنشاء مختبر يتضمن املواصفات 
املطلوب��ة للعم��ل في ه��ذا اجملال 
 ، املوج��ودة  اإلمكاني��ات  وضم��ن 
والتع��اون بن اجلامع��ة واجلامعات 
لالرتق��اء  اجمل��اورة  البل��دان  ف��ي 
باملس��توى املطلوب عامليا والقيام 
بزيارات بحثية خملتبرات علمية في 
مج��ال النانو وكذلك توفير اجهزة 
دقيق��ة تكمل متطلب��ات البحث 
التطبيق��ي للنان��و وانش��اء فريق 
بحث��ي م��ن تخصص��ات متعددة 
يعمل في اجملال التطبيقي للنانو .

ندوة عن تقنية النانوتكنولوجي وأهميتها في تطوير مواد تخدم اإلنسان 

إن الهدف من 
الندوة هو تفعيل 

البحوت العلمية 
والتطبيقات لخدمة 

المجتمع وكذلك 
تبادل الخبرات بين 

الباحثين وتعزيز 
دور الجامعة في 

تقدم بلدنا العزيز 
وترصين مسيرة 

البحث العلمي

جانب من ندوة حول تقنية النانوتكنلوجي وأهميتها في تطوير مواد متعددة

مناشدة 

امام انظار رئيس الوزراء
املوضوع / شارع املتنبي متنفس ثقافي مختنق 

بعد التحية 
افاد اخلبير املهندس عامر عبد اجلبار اسماعيل رئيس 
املكتب العراقي االستشاري الوزير السابق بأن شارع 
املتنب��ي يعد متنفس��ا ثقافي��ا يكاد يك��ون الوحيد 
للمثقفن في بغداد ولكنه مختنق بس��بب االهمال 

وسوء االدارة .
وم��ن املعلوم ان رواد هذا الش��ارع من خي��رة العقول 
العراقية وبشتى االختصاصات ومن جميع احملافظات 
ويع��د ه��ذا املنتج��ع الثقافي مدرس��ة الس��تدامة 
وحتدي��ث املعلومات جلمي��ع رواده العراقين وغيرهم ، 
كم��ا يعد هذا املنتجع فرص عم��ل للباعة املتجولن 
وأصحاب املكتبات واحلرف اليدوية والسياحة النهرية 
الترفيهي��ة ولكن مع االس��ف الش��ديد ب��ان االدارة 
املعنية باملركز الثقافي والقشلة ال تفتح االبواب عدا 

يوم اجلمعة وملدة 4 ساعات فقط ؟؟!!
وعلي��ه اوجه الدع��وة الى رئيس ال��وزراء لزيارة املوقع 
وتوجي��ه اجله��ات ذات العالقة ب��أن تك��ون ادارة هذه 
املواقع من قبل وزارة الثقافة حصرا وان يتم افتتاحها 
خالل ايام اجلمعة والسبت والعطل الرسمية االخرى 

ومن الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 ليال .
كما اقدم اقتراحا اخر هو اعمار وصيانة بعض املباني 
املهمة وتوس��عة منافذ الدخول وربطها مع املدرسة 
املس��تنصرية واملتح��ف البغدادي م��ع تقدمي بعض 
اخلدم��ات اللوجس��تية واقترح ايضا انش��اء منتجع 
ثقافي مماثل في كل محافظة مثل شارع الفراهيدي 

في البصرة وشارع احلبوبي في الناصرية ... الخ 
ان االهتم��ام بهذه املواقع الثقافية هي الس��تقطاب 
الطاقات الش��بابية وتنميتها والس��يما لرفع الروح 
الوطنية ونش��اهد الكثير من الش��باب املتحمسن 
يقوم��ون بجم��ع االم��وال البس��يطة عب��ر صناديق 
صغي��رة للتبرعات م��ن اجل تنفيذ مش��اريع وطنية 
بس��يطة جدا وان نش��اطاتهم وطنية تعبر عن حب 
الع��راق ووح��دة الصف م��ن زاخو الى الف��او وكذلك 
دعم قواتنا االمنية واحلشد الشعبي عبر الفعاليات 
الفنية من املس��رح واملوس��يقى والش��عر والرس��م 
الثقافي��ة  اجللس��ات  وإقام��ة  القصي��رة  والقص��ة 

واحلوارات العامة.
وختم عب��د اجلب��ار مقترحاته بتوجيه دع��وة للقائد 
العام للقوات املس��لحة قائال اخي دكت��ور حيدر رمبا 
حتت��اج 100 دوالر لش��راء بندقية ولك��ن باإلمكان ان 

تنفق 10 دوالرات فقط لكي ال تستعملها .

زراعة واسط تنّفذ حمله 
لمكافحة حشرة السونة  

انطالق حملة لتلقيح التالميذ 
ضد الحصبة المختلطة 

الكوت - ضياء الصالح:  
باش��رت مديرية زراعة محافظة واسط بتنفيذ 
حملة ملكافحة حش��رة الس��ونة ف��ي املناطق 
الزراعي��ة ش��مال احملافظة حلماي��ة محصولي 

احلنطة والشعير من هذه االفة .
وقال مدير زراعة احملافظة أركان مريوش ملراسل 
»الصباح اجلديد« ان احلملة التي شرع بتنفيذها 
قس��م وقاية املزروع��ات في املديري��ة وبالتعاون 
م��ع الدائرة اخملتصة في ال��وزارة ، تأتي للنهوض 
بالواقع الزراعي وضم��ان أنتاج محصول غذائي 

ذي جودة عالية .
واض��اف مري��وش ان حش��رة الس��ونة تعد من 
احلش��رات التي تتغذى على العص��ارة النباتية 
حملصول��ي احلنط��ة والش��عير وكذل��ك عل��ى 
محتويات البذرة ، بعد ظهور الس��نابل مما يؤدي 
الى نقص االنت��اج ورداءة احلنطة املنتجة وعدم 

صالحيتها لالستهالك البشري. 

بغداد - زينب الحسني:
انطلقت ام��س األحد احلملة اخلاص��ة لتلقيح 
تالميذ امل��دارس االبتدائية التابعة لدائرة صحة 
الرصافة بلقاح احلصبة اخملتلطة وتس��تمر ملدة 

6 أيام فعلية  . 
وقال الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي 
مدي��ر ع��ام دائ��رة صح��ة بغ��داد / الرصافة إن 
الدائرة نفذت تلقيح احلصبة اخملتلطة للمدارس 
االبتدائي��ة من الص��ف الثاني وحتى الس��ادس 
االبتدائي ف��ي جميع مدارس صح��ة الرصافة ، 
والتي تش��مل جميع الطلبة  دون اس��تثناء وأن 
ف��رق التلقيح مت حتدي��د إعدادها حس��ب إعداد 
امل��دارس  ضم��ن الرقعة اجلغرافي��ة لكل مركز 

صحي . 
واضاف الدكتور الساعدي إن الهدف من احلملة 
لوقاية التالميذ والطالب من اإلمراض االنتقالية 
وخصوصا النكاف واحلصب��ة األملانية واحلصبة 
، مؤك��دا أن اللقاح��ات املس��تعملة خاضع��ة 
للفحص الدقيق ومستوردة من مناشئ عاملية 

رصينة.

الكلم��ة الت��ي القاه��ا له��ب عط��ا 
عبدالوه��اب ابن الفقي��دة  في حفل 
تأب��ن  املربية الفاضلة بت��ول النائب 
ال��ذي اقامت��ه اجلالي��ة العراقية في 
عمان بحضور مندوبن عن الس��فارة 
العراقية في االردن في  قاعة االورفلي 
مس��اء يوم االثنن املصادف ٣ نيسان 

ابريل ٢٠١٧
يطي��ب ل��ي باالصال��ة عن نفس��ي، 
وبالنياب��ة ع��ن عائلت��ي عبدالوهاب 
والنائب ، أن ازجي لكم جميعا شكري 
املوصول ملبادرتك��م الكرمية هذه في 
احي��اء ذكرى الوال��دة التي رحلت عنا 
خلس��ة بعد مرض عضال لم ميهلها 
طوي��ال، صبيحة ي��وم اجلمعة املوافق 
٢٤ شباط/فبراير املنصرم حن ترجلت 
الوال��دة بت��ول محم��ود النائب زوجة 

والدنا الكبيرالسفير عطا عبدالوهاب 
أمد اهلل في عمره املديد عن عرش��ها 
تاركة خلفها جيشا جرارا من االحبة 

واالتباع واملريدين.
أقف امامكم اليوم، انا الذي لم يدر في 
خاطري اب��دا، ان أكلف بنعي  من هو 
االحب الى قلبي لوال احلاح صديقاتها 

االحبة، فنزلت عند رغبتهم.
هذه حال الدنيا الغرور .... فبقاء احلال 

من احملال.
إن م��ا يختل��ج ف��ي جوارح��ي م��ن 
مش��اعر ليس باالم��ر الغري��ب، وهو 
واجه��ه  ال��ذي  باملوق��ف  يذكرن��ي 
الش��اعر العباس��ي إبن الرومي الذي 
لم يس��تطع رثاء ابن��ه االثير لديه اال 
بعد مرور سنوات على وفاته . فكتب 
قصيدة رائعة مطلعه��ا وهو يناجي 

عينيه : 
بكاؤكم��ا يش��في وان كان ال يج��دي                   

فجودا، فقد أودى نظيركما عندي.
إن��ي طبعا ال اتش��به بهذا الش��اعر 
الكبي��رأو بغي��ره، امن��ا اردت فقط ان 
احاول تفس��ير التردد في رثاء والدتي 
احلبيب��ة كأن��ي كنت اريد ان أتأس��ى 

بالظن بانها لم تزل حية معنا.
كان��ت الوال��دة، كم��ا ه��و مع��روف 
لديك��م، ق��د كرس��ت ج��ّل حياتها 
لسلك التعليم، الذي احبته واحبها، 
والتي تركت فيه بصماتها الواضحة 
بش��هادة طالباتها الالتي ميآلن اروقة 
ه��ذا امل��كان اجلمي��ل، والالئ��ي ك��ن 
ينادونه��ا ب��� “ املس��س عبدالوهاب” 
ت��وددا واحتراما أبان عملها في ثانوية 
بغداد للبنات املعروفة باسم مدرسة 

االميركان والت��ي امضت فيها اجمل 
س��نواتها التدريس��ية خ��الل الفترة 
املمت��دة ب��ن االع��وام )١٩٦٠�١٩٦٥(  
لتنتقل بعدها الى ثانوية القادس��ية 
للبن��ات القريب��ة ج��دا م��ن دارنا في 
املنص��ور، حيث أصب��ح البنات هناك 

ينادونها بالست بتول.
تعرضت الوالدة في حياتها الى الكثير 
م��ن املد واجل��زر، فقد ض��رب »إعصار 
سونامي« س��واحلنا مرات ومرات، اال 
انها اب��ت اال ان تواجه الصعاب برأس 
مرفوع. فعندما ادلهمت اخلطوب في 
س��احة العائل��ة بعد خط��ف والدي 
غيلة من قبل االي��ادي اآلثمة لتقتاده 
مغف��وراً ال��ى أقبي��ة قص��ر النهاية 
الرهي��ب. وبعد ما ناله من “القس��ط 
الواف��ر” من الع��ذاب والتنكيل حكم 

علي��ه باالع��دام، حي��ث أمض��ى في 
محبس��ه سنوات طواال . هنا شمرت 
الوالدة عن سواعدها، لتقف كاجلبل 
الشامخ والطود الثابت في مقارعتها 
لنائبات الدهر، بإبتسامتها املعهودة، 
من دون ان تفوتها واجباتها املدرسية، 
أو واجباته��ا كأم في تنش��ئة ولديها 
اليافع��ن. وكانت حريصة كل احلرص 
كذلك على تأدية واجباتها جتاه زوجها 
القابع خلف القضبان في س��جن أبو 
غريب الس��يء الصيت، اذ لم تتخلف 
ولو ليوم واحد عن زيارته، فاستحقت 
بحق لقب “الصابرة االولى” و”السيدة 

احلديدية”.
وبع��د ان ادبرت الدنيا عنها لس��نوات 
عجاف ط��وال، أقبلت عليها من جديد 
لتحظى مبرافقة وال��دي، الذي كان قد 

عن كأول س��فير للع��راق اجلديد لدى 
اململك��ة االردني��ة الهاش��مية خ��الل 
بدور  لتضطلع   .)٢٠٠٤�٢٠٠٦( الفت��رة 
متميز كزوجة دبلوماسي ، كان همها 
االول هوخدمة اجلالية العراقية . وكان 
من اه��م ما قامت به ف��ي هذا امليدان 
جمعي��ة   « لرئيس��ة  اس��تجابتها   ،
احلسن السرطان« س��مو االميرة دينا 
، زوج��ة س��مو االمير مرعد ب��ن رعد ، 
حن طلب��ت منها العم��ل على جمع 
التبرع��ات م��ن امليس��ورين العراقين 
لغرض ع��الج اطفال الع��راق املصابن 
بالسرطان . فقامت » الوالدة« بحملة 
اتصاالت مع رج��ال االعمال العراقن ، 
جمعت على اثره مئة وخمس��ن الف 
دين��ار للجمعية ،وتلق��ت على عملها 
» ذاك« كتاب ش��كر خاص من االميرة 

دينا نفسها ، كما تلقت رسالة تقدير 
كذلك ، من وزارة اخلارجية العراقية .    

تفرغ��ت الوال��دة ف��ي س��ني حياتها 
املترامي��ة  املعرف��ة  حلق��ول  االخي��رة 
االط��راف والذي بلغ اعل��ى جتلياته في 
“ن��دوة االحد” الت��ي كان��ت تعقد في 
دارنا مرتن في الش��هر، أسوة بالندوة 
االس��بوعية الت��ي كان يعقدها الوالد 

واملعروفة ب� “ندوة الثالثاء”.
وكأني ارى طيفها امامي وهي متسك 
باجل��رس الزجاجي اخملروطي الش��كل 
االثير لديها أيذانا ببدء الندوة، لتعلن 
بصوتها اجلهوري “ال دين وال سياس��ة 

في ندوتنا هذه “.
رحلت عن دنيانا الس��يدة الكبيرة وان 
كان��ت ذكراها س��تبقى محفورة في 

قلوب محبيها. 

كلمة في رثاء بتول النائب 

لقطة من السحبة األولى ملنتج تستاهل

جانب من التكرمي

وزيرة الصحة تفتتح المؤتمر العلمي إعالن اسم الفائز األول بسحبة شهادة إيداع »تستاهل» 
الدولي لألمراض النسائية والوالدة 

 TBI أكدت سعيها الجاد لالرتقاء بصحة المرأة والطفلالمقدمة من المصرف العراقي للتجارة



رابعاً
احلاجة إلى نظرة واقعية خلفض 

انتاج أوبك
إن األزمة املالية ف��ي البالد أمر خطير 
ج��داً واألض��رار التي أحلقته��ا داعش 

كبيرة جداً ومرعبة.
ووفقاً لرئيس مجل��س الوزراء، أحلقت 
التحتي��ة  بالبني��ة  أض��راراً  داع��ش 
تق��در اآلن ب��� 35 ملي��ار دوالر.  وعالوة 
على ذل��ك، يتصاعد الدي��ن الوطني، 
املركزي  البنك  وتنخفض احتياط��ات 
العراقي، وتتقلص اإليرادات النفطية، 
ويس��تمر العجز ف��ي امليزانية.  ووفقاً 
لوزارة التخطيط، بلغ إجمالي الديون 
العراقي��ة 110 ملي��ار دوالر )46 مليار 
دوالر دين محلي، و 64 مليار دوالر ديون 
خارجية، بضمنها 41 مليار دوالر ديون 
مجلس التعاون اخلليجي تعود إلى ما 
قبل 2003(.  وحس��ب تقديرات البنك 
املرك��زي العراق��ي ف��أن االحتياط��ي 
النقدي املتبقي لدي��ه، يبلغ 50 مليار 
دوالر كم��ا في أيلول/س��بتمبر 2016، 
وعل��ى األرج��ح ه��و أق��ل اآلن.  وم��ع 
تخصي��ص %40 من نفق��ات امليزانية 
لقت��ال داع��ش وآث��اره، وع��دم وج��ود 
مخصصات اس��تثمارية ، واحتمال ان 
يكون  حتس��ن أس��عار النفط معتدال 
حتى م��ع تخفيض أوبك، ف��إن األزمة 

املالية للدولة ميكن أن تتعمق أكثر.
إن العراق يقاتل داعش ليس فقط من 
أجل أمن الع��راق ولكن أيضاً من أجل 
أمن اآلخرين مبا في ذلك منتجي أوبك 
في الشرق األوس��ط القريبني وبلدان 
بعيدة في العال��م الغربي، باإلضافة 
إلى تضحيات الدم املشرفة آلالف من 
العراقي��ني.  وهذا م��ع تصاعد الديون 
لدى  العمل��ة  احتياطي��ات  وتقل��ص 
البن��ك املرك��زي العراقي يس��توجب 
تقدمي هذه املس��ائل عل��ى نحو فّعال 
وبقوة أثن��اء أي نق��اش محتمل على 
متديد خفض أوبك لفترة س��تة أشهر 
الثاني��ة، التي ميك��ن أن تكون ضرورية 

جداً.
لذل��ك نح��ن مع ال��رأي القائ��ل بأن 
عل��ى العراق أن يأخ��ذ بعني االعتبار 
عدم قبول أي متديد ألوبك.  لقد حان 
الوقت ألن نأخذ درساً من اإليرانيني، 
البعيدين عن داعش وما يترتب عليه 
م��ن التضحيات املالية والبش��رية، 
الذين جنحوا في استبعاد إنتاجهم 

النفطي من خفض إنتاج أوبك.

التضارب والتناقضات، ومعاداة 
الشفافية

إضاف��ة إل��ى ما ذكرن��اه أع��اله، فقد 
شخصنا حوادث أخرى مستمرة تثير 

مخاوف أعمق.
بينم��ا تظه��ر ال��وزارة اهتمام��اً أقل 
مبصفاة كربالء احلديثة، حتت اإلنش��اء، 
املتبقية  املراحل  وتقترح خصخص��ة 
من هذا املصف��ى، فإنها قامت مؤخراً 
بصفقة مريبة مع ش��ركة كار بشأن 
مصف��ى أربيل الق��دمي )م��ا قبل عام 
2003( والتس��ديد بال��دوالر األمريكي 
وليس الدينار العراقي، حيث يش��كل 
انتاج زي��ت الوقود نس��بة %61.  ومن 
اجلدي��ر بالذكر أن املصاف��ي العراقية 
تنتج فائضاً كبي��راً من زيت الوقود ال 
ميكنه��ا تصديره!  وع��الوة على ذلك، 
فإن النفط اجملّه��ز لهذا املصفى يأتي 
من ش��ركة نف��ط الش��مال، وهو ما 
يعن��ي تخفيض��اً من الص��ادرات، في 
حني تستمر حكومة إقليم كردستان 
بتصدير م��ا حتصل علي��ه من حقول 
النف��ط الت��ي كان��ت حتت س��يطرة 
شركة نفط الش��مال التابعة لوزارة 
النف��ط االحتادي��ة، مس��تغلني وجود 

داعش لتوسيع سييطرتهم هذه.
من ناحية اخرى، ففي حني تقدم الوزارة 
جمي��ع املصافي اجلديدة ملس��تثمري 
القط��اع اخل��اص، س��واء الوطن��ي أو 
األجنب��ي، يدع��و الوزي��ر إلى توس��يع 
ش��ركة ناق��ات النف��ط العراقي��ة 
)IOTC( من خالل »بناء وشراء أسطول 
كبير م��ن الناق��الت لنقل وتس��ويق 

النفط إلى جميع أنحاء العالم.«
ه��ذه الدعوة هي مثال آخ��ر لتجاهل 
القان��ون رق��م 84 لس��نة 1985 الذي 
يتطلب دراس��ات جدوى شاملة تأخذ 
بنظر االعتبار الس��جل الفعلي وأداء 
ش��ركة ناقالت النفط العراقية منذ 
أوائل الس��بعينيات، وفيم��ا إذا كانت 

الظ��روف املالي��ة احلالي��ة ف��ي البالد 
تس��مح مبث��ل ه��ذا االقت��راح باهض 
الثم��ن .  وكي��ف يب��رر الوزي��ر ه��ذا 
اقتراح خصخصة  الواضح:  التناقض 
مصافي حديثة بأمس احلاجة لها في 
حني يدع��و إلى تدخل أعم��ق للدولة 
في توس��ع مش��كوك في��ه ومكلف 
لش��ركة ناقالت النفط العراقية في 

ظل منافسة دولية حادة.
أيلول/س��بتمبر املاضي، س��ادت  منذ 
بيئ��ة خطيرة من معاداة الش��فافية 
املوق��ع  ف��ي  والس��رية  والرقاب��ة 
اإللكترون��ي لل��وزارة.  فق��د اختف��ت 
جمي��ع البيانات األساس��ية والهامة 
موج��ودة  كان��ت  الت��ي  واملعلوم��ات 
منذ ع��ام 2003.  ومبوج��ب توجيهات 
الوزير، فهو الوحيد، أو الناطق باس��م 
الوزارة، الذي يس��تطيع أن يعلن هذه 
املعلوم��ات.  إال أن ه��ذه املعلوم��ات 
احليوية ال تعلن بش��كل منتظم وفي 

الوقت املناسب.
منذ ذلك الش��هر، اختف��ت البيانات 
م��ن، أو حتى ظهور كل م��ن النائبني، 
على موقع الوزارة مقارنة مع األشهر 
الس��ابقة.  وع��الوة عل��ى ذل��ك، كان 
هناك تكرار لعدم توف��ر موقع الوزارة 

وعدم إمكانية الوصول إليه.
هن��اك نق��ص واض��ح ف��ي النظ��ام 
ال��ذي  االداري  للتنظي��م  املؤسس��ي 
االس��تخدام  يس��هل  أن  ينبغ��ي 
األمث��ل للمعلوم��ات املتاحة من بنك 
املعلوم��ات كبن��ك املعلوم��ات ل��دى 
زارة النفط.  إن االس��تخدام السليم 
ل��ه كمرجع س��يحول دون الوقوع في 
مطب تق��دمي املعلومات اخلاطئة مثل 
بي��ان الوزي��ر بش��أن اس��تخدام الغاز 
داخل العراق والتقدم ف��ي جتارة الغاز 
العاملية.  فقد قال مؤخراً إن »التأخير 
في مشاريع استغالل الغاز في العراق 
في الس��نوات الس��ابقة كان بسبب 
عوامل من بينها تذبذب أس��عار الغاز 

في األسواق العاملية«!

اخلطط والسياسات املُْهَملة
أوالً:

احلقول احلدودية وخاصة مع الكويت 
وإيران

إن تزاي��د البيانات واملعلومات الصادرة 
من أطراف الصناعة النفطية ووسائل 
اإلعالم تش��ير إلى جهود أنشطة من 
قبل كل من الكويت وإيران في حقول 
النف��ط على احلدود مع العراق.  ولكن 

ال يوج��د دليل قوي وموثوق به يش��ير 
إلى أن العراق يتخذ إجراءات حقيقية 
وفّعال��ة حلماي��ة مصلح��ة البالد في 

هذه احلقول احلدودية.
إن احلقول احلدودية ب��ني إيران والعراق 
والقضايا ذات الصلة تعود لعدة عقود 
ماضية، وقد وقع��ت الدولتان العديد 
م��ن مذك��رات التفاهم وم��ا مياثلها.  
لك��ن ذلك لم مين��ع البلدين من اتهام 
بعضهم��ا البع��ض، في ع��ام 2009، 

بسحب النفط من هذه احلقول.
في اآلونة األخيرة، يبدو أن إيران أخذت 
تعط��ي األولوي��ة للتطوي��ر الس��ريع 
للعدي��د م��ن احلق��ول احلدودي��ة مع 
العراق.  وقد القى هذا التوجه دعماً له 
من عوامل عديدة مثل رفع العقوبات 
املتصل��ة بالبرامج النووي��ة، واعتماد 
عق��د جدي��د م��ع ش��ركات النف��ط 
العاملي��ة لتطوير صناع��ة النفط في 
املص��ّب ، وعتب��ة اإلنت��اج املواتية مع 

أوبك.
اعتماداً على املعلوم��ات الصادرة من 
وزارة النف��ط، يركز الع��راق على ثالثة 
م��ن حقول النفط فقط، وهي احلويزة 

ونفطخانة وس��ندباد، لكنه يتجاهل 
حقل نف��ط آزاديج��ان اإليراني، والذي 
ميت��د عبر احلدود.  وهناك أيضاً العديد 
التطوي��ر  لترتيب��ات  اإلش��ارات  م��ن 
املش��ترك ولكن، حت��ى اآلن، لم تُثمر 
هذه الترتيبات وتُوضع قيد التشغيل.

وينطبق وضع مماثل بالنسبة للكويت.  
فق��د اتفق��ت الدولتان، خالل ش��هر 
كان��ون األول/ديس��مبر املاض��ي، على 
»تفعيل االتفاق السابق« فيما يتعلق 
بهذه احلقول عل��ى الرغم من أن وزارة 
النف��ط ل��م حت��دد حت��ى اآلن االتفاق 

السابق الذي أُشير إليه.
إذا كان��ت اإلش��ارة تتعل��ق بنس��خة 
مس��ربة من »اتفاق مبدئي« يعود إلى 
أيلول/سبتمبر 2010 فقد قام شفيق 
بدراستها، وهو يعتقد بقوة أن اتفاقاً 
مبدئي��اً كه��ذا ال يخ��دم أو يحم��ي 
املصال��ح العراقي��ة.  إنه مث��ال حزين 
النعدام املعرفة واخلبرة لدى املفاوضني 
العراقي��ني، األم��ر الذي س��يؤدي إلى 
خسارة كبيرة للدخل بالنسبة للعراق 
إذا متت املوافقة عليه.  نذكر هذا ببالغ 
احلزن واإلميان احملطم، ونتس��اءل كيف 
ميكن ملثل س��وء اإلدارة اخلطير هذا أن 

يحدث حتت أعني القيادة العراقية.

ثانياً:
قضية إعادة تأسيس شركة النفط 

الوطنية العراقية
أصب��ح موض��وع فص��ل التخطي��ط 
السياس��ات  وصن��ع  النفط��ي، 
وامله��ام اإلش��رافية ع��ن العملي��ات 
املمارس��ات  والتجاري��ة، من  الفني��ة 
املقبولة عاملياً تقريباً.  فمهام رس��م 
السياسات وإدارة الشؤون التنظيمية 
والرقابية تقع على عاتق وزارة النفط، 
بينما تتولى ش��ركة النفط الوطنية 
العراقي��ة امله��ام الفني��ة والتجارية. 
وتبعا لذلك، ال ميك��ن لوزير النفط ان 

يترأس شركة النفط الوطنية.
لق��د أثبتت صناع��ة النف��ط املؤممة 
ف��ي الع��راق قدرته��ا على التوس��يع 
الفعال والس��ريع للطاق��ة اإلنتاجية 
وإضاف��ة االحتياطي��ات.  واكتس��بت 
النف��ط الوطني��ة العراقية  ش��ركة 
شعبية ألنها متكنت من بناء الطاقة 
اإلنتاجي��ة خ��الل س��نوات قليلة إلى 
مس��توى أكثر م��ن 3.5 مليون برميل 
يومي��اً بحل��ول الع��ام 1979، من 1.3 
ملي��ون برميل يومياً، والتي ورثتها في 
أوائل سبعينيات القرن العشرين من 

ش��ركة النفط العراقي��ة )IPC( بعد 
التأمي��م.  كم��ا جنح��ت ف��ي إضافة 
احتياطيات جديدة تصل إلى أكثر من 
6 مليارات برميل س��نوياً خالل الفترة 
1972-1979، وه��و م��ا يعادل مجموع 

االكتشاف من قبل بقية العالم.
وقد أثرت هذه اإلجنازات، التي تش��كل 
ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ذاك��رة اجلمهور 
السياس��ات  العراق��ي، عل��ى صن��ع 
وجعلت من كل فعل يفهم منه على 
أنه يس��تهدف إلغاء تأميم التنقيب 
عن النف��ط وتطوير اإلنتاج، عمال غير 

مقبول، ألسباب وجيهة.
إن االعتم��اد ش��به الكام��ل للدول��ة 
العراقية على عائدات النفط يش��ير 
لصناع��ة  مح��وري  دور  وج��ود  إل��ى 
النفط اململوك��ة للدول��ة، جنباً إلى 
جنب م��ع ش��ركة النف��ط الوطنية 
العراقية التي تعمل، بوصفها الذراع 
التج��اري والتقني، بكفاءة ش��ركات 
النفط العاملي��ة وبأقل تكلفة بكثير، 
كم��ا أثبت التاري��خ.  وعل��ى أي حال، 
ف��إن ش��ركات النفط العاملي��ة تقوم 
على داف��ع الربح خلدمة املس��اهمني 

واملستهلكني في أوطانهم.
لقد حان الوقت ألن يضع السياسيون 
ثقتهم مبواطنيهم.  هذه الثقة كانت 
غائبة خالل الفت��رة الوزارية للدكتور 
الشهرس��تاني عندما كانت خططه 
األصلية املعلنة تق��وم على التطوير 
الوطن��ي لصناع��ة النفط م��ن قبل 
النف��ط الوطني��ة العراقية  ش��ركة 
بدع��م، مل��دة س��نة أو س��نتني، م��ن 
شركات النفط العاملية حتولت فجأة 
ودون تفس��ير إلى وصاية من شركات 
النفط العاملي��ة مبوجب عقد منوذجي 
هجني للم��دى الطوي��ل لتطوير ذروة 
إنت��اج 12-13 مليون برميل يومياً بدالً 
من اخلطة املدروسة سابقا، إلنتاج ما 
يق��رب م��ن 5-6 مليون برمي��ل يومياً.  
وميك��ن للمرء أن يخم��ن بأن العذر هو 
أن العقوبات التي اس��تمرت 11 عاماً 
والتق��دم ف��ي العم��ر قد أث��رت على 
الكف��اءة العراقي��ة.  ومع ذل��ك، فإن 
ش��ركات النف��ط الوطني��ة العاملة 
وأن  االختب��ار  اجت��ازت  ق��د  احلالي��ة 
للعمل  املاضي��ة  الس��بع  الس��نوات 
باملشاركة مع شركات النفط العاملية 
قد أعطت الش��ركات الوطنية اخلبرة 
الكافية إلدارة شركة النفط الوطنية 
العراقي��ة.  وميكنن��ا ان نؤكد لصناع 
الق��رار السياس��يني العراقيني أنه ما 
يزال هن��اك العديد م��ن رجال النفط 
العراقي��ني في اخل��ارج والذي��ن ميكن 
أن يقدم��وا مس��اهمتهم مت��ى ما مت 
التخلي عن »احملاصصة« والسياس��ة 

االثنية الطائفية.

إن إع��ادة تأس��يس ش��ركة النفط 
تطوي��ٌر  ه��و  العراقي��ة  الوطني��ة 
يس��تحق االحتفاء به ش��ريطة أن 
ين��صَّ قانونها على تزويد الش��ركة 
بسلطة حقيقية وهيكل تنظيمي 
الفعالي��ة  لضم��ان  واس��تقال، 
واإلدارة احلكيمة للنفط  والكف��اءة 
ف��ي املنب��ع.  ال ينبغ��ي أن ينظر إلى 
ش��ركة النفط الوطني��ة العراقية 
أو تُهي��كل لتك��ون مجرد الش��ريك 
األصغر لش��ركات النف��ط العاملية 
مع دور مح��دود في اإلدارة وفي صنع 

القرار.

ثالثا: 
قّطاع املصافي:

منذ منتصف عام 2014، خسر العراق 
29 % م��ن طاقته للتصفي��ة. فانتاج 

املصاف��ي العراقي��ة خ��الل النص��ف 
الثاني من عام 2013 بلغ 120204 ألف 
برميل، هبط ال��ى 85532 ألف برميل 
خ��الل النص��ف الثاني لع��ام 2016 . 
اضاف��ة لذل��ك، ومبوجب بح��ث اجراه 
جياد، فان قط��اع التصفية متّيز بعدم 
انتظ��ام مزمن بني الع��رض والطلب، 
بحي��ث تس��بب ف��ي تزايد اس��تيراد 
املشتقات النفطية الباهضة الثمن، 
بكلفة س��نوية تق��در لعام 2017 بني 
1.2 و1.3 مليار دوالر، حسب تصريحات 

وزير النفط. 
رابعا:

حرق الغاز: 
في ع��ام 2016 ب��دأ الع��راق بتصدير 
النفط��ى  الغ��از  ملادت��ي  متواض��ع 
الس��ائل) LPG(   واملكثفات. ومع ذلك 
فما زال��ت كميات معتب��رة من الغاز 
املصاحب حترق وتتس��بب، ليس فقط 
بتلوث البيئة، وامنا ايضا بتبذير مصدر 
ثمني للطاق��ة. وقد بينت بحوث جياد 
بأنه من ع��ام 2012 لنهاية كانون ثان 
2017 ، مت ح��رق %76.4 مم��ا انت��ج م��ن 
الغاز املصاح��ب. علما ان البلد يعاني 
من ش��حة مزمنة للكهرباء، واضطر 
الس��تيراد الغازمن اي��ران. ومن اجلدير 
بالذك��ر ان منظمة الطاق��ة العاملية 
IEA قدرت ، عام 2012، بان قيمة الغاز 
الذي يتم حرقه لغاية عام 2020 تصل 

الى 70-100 مليار دوالر.

أخيراً وليس آخراً: ماحظة
نخشى أن حترك رئيس الوزراء العبادي 
ف��ي تعيني »التكنوق��راط« لم يحقق 
متاماً الهدف املراد منه لفصل سياسة 
التعيينات على أس��اس »احملاصصة« 
بني األطراف السياس��ية املتنافس��ة.  
فالتكنوق��راط املرش��ح ملنصب وزاري 
ميك��ن حقاً أن يجد نفس��ه في موقع 
تض��ارب املصالح ب��ني أخالقه املهنية 
واملصلح��ة السياس��ية للحزب الذي 
رش��حه.  وعالوة على ذلك، فإن تعيني 
رئيس ال��وزراء ووزراء حكومته ال يقوم 
فق��ط عل��ى موافق��ة البرمل��ان على 
مؤهالته وكذلك وزراء حكومته ولكن 
أيض��اً، أساس��اً، عل��ى املوافقة على 

خططه وسياساته املقترحة.
إن تعي��ني التكنوق��راط ف��ي منصب 
وزاري، عل��ى أي حال، قد اس��تند على 
مجرد املوافقة على خبرة التكنوقراط 
خطت��ه  تق��دمي  دون  م��ن  املرش��ح 
وسياساته للموافقة عليها، وخاصة 

في حالة مجلس الوزراء احلالي.
النفطي��ة،  والسياس��ات  اخلط��ط  إن 
املفق��ودة حت��ى اآلن، يج��ب أن ال تكون 
فق��ط اقتصادية وعملي��ة من الناحية 
الفني��ة ولك��ن أيض��اً مب��ا يتف��ق م��ع 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  االحتياجات 
والسياس��ية لألم��ة، ومتوافق��ة م��ع 
سياس��ة احلكوم��ة.  ف��ي واق��ع األمر، 
ينبغ��ي، مع ذل��ك، تطبيق ه��ذا املعيار 
عل��ى جمي��ع التكنوق��راط املعين��ني، 
وخاصة وزير النفط الذي تتجاوز مهمته 
ومهمة الدعم املؤسسي لوزارته منوذج 
اخلطط والسياسات واألدوار التنظيمية 
واإلشرافية لتش��مل األهداف التقنية 

والتجارية لصناعة النفط.
نح��ن نتطل��ع إل��ى خطط س��ليمة 
عملية مصدقة وسياس��ات حكيمة 
من ال��وزارة ونأم��ل أن تس��اهم ورقة 
خط��ط  رس��م  ف��ي  ه��ذه  املوق��ف 

وسياسات وحوكمة سليمة.

)*( كت��ب الن��ص االصل��ي باللغ��ة 
االنكليزي��ة ومت ترجمته الى العربية 
م��ن قب��ل االس��تاذ مصب��اح كمال  
ومراجع��ة األس��تاذ املهندس كامل 

املهيدي        

* استشاري مستقل
** استشاري مستقل
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أحد احلقول النفطية العراقية

لقد حان الوقت ألن 
يضع السياسيون 

ثقتهم بمواطنيهم.  
هذه الثقة كانت غائبة 

خالل الفترة الوزارية 
للدكتور الشهرستاني 
عندما كانت خططه 

األصلية المعلنة تقوم 
على التطوير الوطني 

لصناعة النفط من قبل 
شركة النفط الوطنية 

العراقية

أصبح موضوع فصل 
التخطيط النفطي، 
وصنع السياسات 

والمهام اإلشرافية 
عن العمليات الفنية 

والتجارية، من 
الممارسات المقبولة 

عالميًا تقريبًا.  فمهام 
رسم السياسات وإدارة 

الشؤون التنظيمية 
والرقابية تقع على 

عاتق وزارة النفط

مطالبات بمراجعة شاملة لسياسة العراق النفطية وعقود جوالت التراخيص
بض��رورة  عراقي��ون  مس��ؤولون  طال��ب 
مراجعة السياسات النفطية في العراق 
)ثان��ي أكب��ر منتجي منظم��ة أوبك بعد 
الس��عودية(، في ظل غياب دور الشركات 
الوطني��ة، وبه��دف زي��ادة اإلي��رادات بعد 
تراجع أسعار اخلام بأكثر من ثلثي قيمته 
عل��ى مدار عامني ونصف، ما تس��بب في 

مضاعفة العجز باملوازنة السنوية.
وأض��اف املس��ؤولون، أن »إع��ادة مراجعة 
السياس��ات النفطي��ة البد وأن تش��مل 
تقدي��رات االحتياطي النفط��ي والغازي، 
وقضية تطوير احلقول النفطية املشتركة 
بني العراق والكويت، مع التركيز على عدم 

التنازل عن حقوق العراق النفطية«.

االحتياطي النفطي
وق��ال مهدي احلافظ، عض��و جلنة النفط 
والطاق��ة ف��ي البرمل��ان العراق��ي، ووزي��ر 
التخطي��ط األس��بق، إن هن��اك ض��رورة 
إلجراء مراجعة للسياسية النفطية في 
البالد، والتي تتعلق بتقديرات االحتياطي 
النفطي والغ��ازي، وقضية تطوير احلقول 
النفطية املشتركة بني العراق والكويت، 
عل��ى أن يك��ون هن��اك تركيز عل��ى عدم 

التنازل عن حقوق العراق النفطية.
ويوج��د ف��ي الع��راق 24 حق��الً نفطي��اً 
مش��تركاً م��ع إي��ران والكويت وس��وريا، 
من بينه��ا 15 حقالً منتج��اً واألخرى غير 

مستغلة، أبرزها: سفوان والرميلة والزبير 
م��ع الكويت، ومجنون وأب��و غرب وبزركان 

والفكه ونفط خانه مع إيران.
وأضاف احلافظ، »اخلب��راء النفطيون يرون 
أن عق��ود اخلدمة الت��ي وقعها العراق مع 
ش��ركات النف��ط العاملية خ��الل جوالت 
التراخيص النفطية غير شرعية، كونها 
ال تختلف عن عقود املشاركة في اإلنتاج، 
والتي تس��مح للمستثمرين إبداء آرائهم 
حيال تطوير املشاريع النفطية التي تقع 

ضمن حقولهم«.

تقييم احلقول
بدوره، ق��ال محمد احل��اج محمود، وكيل 

وزارة اخلارجية الس��ابق، إن العراق ابرم مع 
الكويت في السابق اتفاقاً يقضي بطرح 
مل��ف اجراء تقيي��م للحق��ول النفطية 
املشتركة بني البلدين وعددها أربع حقول 
كمناقصة امام شركات مختصة تتولى 
تقيي��م احلقول وتقدمي مقترح عن كيفية 

االستثمار االمثل لها.
وأضاف احل��اج،  »لكن إلى اآلن لم يحصل 
أي تط��ور بش��أن االتف��اق، بينم��ا ب��دأت 
الكوي��ت باحلف��ر ببعض اآلب��ار النفطية 
املش��تركة ولم يصدر العراق حتى اآلن أي 

اعتراض«.
وف��ي كان��ون األول املاضي، أعل��ن العراق 
والكوي��ت ع��دة اتفاق��ات بينهم��ا، بعد 

مباحث��ات جرت خ��الل زيارة وزي��ر النفط 
العراق��ي للكوي��ت، وم��ن ضم��ن ه��ذه 
االتفاق��ات تزويد الكوي��ت بالغاز، في ظل 

تطابق الرؤى بني البلدين.
وتاب��ع احلاج، »لدينا أيض��اً حقول نفطية 
مش��تركة م��ع إي��ران، ومت ط��رح تكليف 
ش��ركة خب��راء مختصة لتتول��ى تقييم 
احلق��ول النفطي��ة وتق��دمي رؤيته��ا ع��ن 
كيفية االس��تثمار األمثل لتلك اآلبار، إال 
أن إي��ران رفضت تكليف ش��ركة أجنبية 
تتول��ى املهمة، وأك��دت أن لديه��ا خبراء 

قادرون على إدارة املهمة«.
وزاد احل��اج، »وإلى اآلن لم يحدث أي تطور، 
باس��تثناء أن اجلانب اإليران��ي بدأ بالفعل 

باحلفر في احلقول املش��تركة وجتاوز على 
احلقول العراقية«.

حصة نفطية
من جهته، قال عدنان اجلنابي، رئيس جلنة 
النف��ط والطاقة ف��ي البرمل��ان العراقي، 
إن هن��اك ض��رورة إلعادة العمل بش��ركة 

النفط الوطنية.
الصب��اح اجلديد تنش��ر املقترح��ات التي 
مت مناقش��تها في ن��دوة اقامه��ا معهد 
التقدم للسياسات االمنائية والتي تناولت 
السياسة النفطية في العراق واملقدمة 
من قبل االس��تاذ طارق ش��فيق واالستاذ 

احمد موسى جياد .

طارق شفيق** ـ احمد موسى جياد***
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أوسلو ـ بي بي سي: 
فجرت الشرطة النرويجية جهازا »يشبه قنبلة« 

في العاصمة أوسلو.
وقد أغلق رجال الش��رطة جزء كبيرا من منطقة 
غرونالند امس االول الس��بت قب��ل أن يقوم رجال 

الشرطة بتفجير اجلسم املشبوه.
وقال متحدث باس��م الش��رطة إن الضجة كانت 
أعل��ى من الصوت الذي ينجم عادة عن املتفجرات 

فقط.
وكانت الش��رطة النرويجية ف��ي حالة تأهب بعد 
احل��ادث الذي وق��ع في الس��ويد قبل أي��ام قليلة، 
حني اقتحمت ش��احنة متجرا مما أدى إلى مقتل 4 

أشخاص وإصابة 15.
وكان هذا أس��وأ حادث يقع في املنطقة منذ قتل 
مييني متطرف 77 شخصا في النرويج عام 2011.

وأكدت الش��رطة الس��ويدية في ب��ادئ األمر أنها 
عثرت على جسم غريب في الشاحنة على مقعد 

السائق وأنها تقوم بفحصها.
وقالت الشرطة أن اجلسم املشبوه الذي عثر عليه 
في أوسلو كان ميكن أن يتسبب بضرر محدود في 

حال انفجاره.

بولندا ـ أ ب ف: 
أفادت السلطات احملّلية في غرب بولندا، بأن ستة 
أش��خاص بينه��م طفالن قتل��وا، وأصي��ب أربعة 
بجروح، أمس االول الس��بت، بانهيار مبنى سكني 

نتيجة انفجار قارورة غاز على األرجح.
وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوس بالسكزاك، 
للصحافيني: »يبدو من ش��به املؤك��د أن أحداً لم 

يبق حتت األنقاض«.
وانتش��ل رج��ال اإلنق��اذ أربع��ة جرح��ى من حتت 

األنقاض ونقلوهم إلى املستشفى.
وأوض��ح داني��ل موش��ا، املتح��دث باس��م رج��ال 
اإلطف��اء، أّن انفجار غاز قد يكون تس��ّبب بانهيار 

املبنى املؤلف من طابقني على ساكنيه.

دمشق ـ وكاالت:
أعلن اجليش الس��وري القضاء عل��ى أكثر من 75 
مسلحا في اش��تباكات مع »جبهة النصرة« في 
حي املنش��ية مبدينة درعا. ونقلت وكالة »س��انا« 
عن مصدر عسكري قوله إن انتحاريني أجانب من 

بني القتلى.
وذكر نش��طاء أن اجليش الس��وري تصدى لهجوم 
عنيف ش��نه مس��لحو »جبهة النصرة« في حي 

املنشية بدرعا.
وبحس��ب نش��طاء، ب��دأ الهج��وم الذي ش��نته 
»النصرة« بتفجي��ر 6 مفخخات وقصف بقذائف 
صاروخية استهدفت بها مواقع اجليش مما اضطره 

للتراجع عن بعض النقاط.
وال تزال االش��تباكات، بني اجليش السوري والقوات 
الرديف��ة من جه��ة وفصائ��ل مس��لحة في حي 
املنش��ية بدرعا متواصلة، بهدف استعادة اجليش 
الس��وري ملناطق كان قد خس��رها في األس��ابيع 

املاضية.
وأما على جبهة أخرى، ففي ريف حماة الشمالي، 
أف��ادت مص��ادر عس��كرية أن وحدات م��ن اجليش 
الس��وري دمرت مقرا وبؤرا للمجموعات املسلحة 
التابع��ة ل�«جبهة النص��رة«، في إط��ار العملية 
العس��كرية الت��ي يخوضه��ا اجلي��ش الس��وري 
بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد من الطيران 
احلربي. وذكرت »س��انا« أن وحدة من اجليش نفذت 
ضرب��ات عل��ى نقاط حتصن املس��لحني ف��ي بلدة 
اللطامنة الواقعة على بعد نحو 35 كم ش��مال 
غرب مدينة حماة، أس��فرت ع��ن تدمير مقر لهم 

والقضاء على عدد منهم.

الشرطة النرويجية تفجر 
جهازا »يشبه قنبلة«

مقتل 6 أشخاص جّراء 
انهيار مبنى في بولندا

مقتل أكثر من 75 مسلحًا 
بينهم أجانب في درعا

متابعة الصباح الجديد: 

ازدادت ح��ّدة االش��تباكات ف��ي عني 
احللوة بني قوات األمن الفلس��طيني 
ومجموع��ة بالل بدر املتش��ددة، بعد 
محاصرته��ا في اجله��ة اجلنوبية من 
اخملي��م، ونضوج قرار موّحد باحلس��م 

العسكري معها وإخراجها.
ودارت معارك عنيفة، امس األحد، بني 
مجموعات محلي��ة في مخيم عني 
احلل��وة لالجئني الفلس��طينيني في 
جنوب لبنان، تس��ببت منذ اندالعها 
اجلمع��ة املاضي��ة مبقتل ش��خصني 
وإصاب��ة 21 آخري��ن بج��روح، وفق ما 
ومتكنت  أوضح��ت مص��ادر طبي��ة. 
ق��وات األمن الوطني الفلس��طيني 
م��ن محاص��رة مجموعة ب��الل بدر 
املتشددة في مربع أمني صغير عند 
املدخ��ل اجلنوب��ي خمليم ع��ني احللوة 

جنوب لبنان
وتأتي هذه االشتباكات بعد نحو ستة 
أس��ابيع من اندالع مواجهات مماثلة، 
انتهت باتفاق القوى الفلس��طينية 
الرئيسية على تش��كيل قوة أمنية 
تتولى اإلش��راف على الوضع األمني 

داخل اخمليم.
وتتجه األمور نحو حس��م عسكري 
م��ع اجلماعات األصولي��ة في اخمليم، 
وإنهاء حال��ة التس��يب والفلتان، إذ 
أعلن أمني سر حركة فتح في لبنان، 
رفعت شناعة، أن مجموعة بالل بدر 
تواج��ه القرار الفلس��طيني املوحد، 
وأك��د في م��ا يش��به لهج��ة إنذار 
للمجموعات املتطرفة األخرى أن هذا 
اجملموع��ة ومثيالتها ال متلك خياراً إال 
تسليم نفسها لألمن الفلسطيني، 
معتبرا أن هكذا مجموعات منفلته 

من عقاله��ا  تهدد األمن االجتماعي 
خمليم عني احللوة.

وأعلن رئيس جلنة احلوار الفلسطيني 
أن  منيمن��ة،  حس��ن  اللبنان��ي، 
مجموع��ة ب��الل ب��در س��عت دائما 
إلفش��ال اخلط��ة األمني��ة ف��ي عني 
احللوة. وقال »للمرة األولى جند توافقا 
فلس��طينيا للتصدي حملاوالت ضرب 
اللجنة األمنية املشتركة في مخيم 

عني احللوة، وإصرارا على ذلك«.
وقال مصدر قيادي في حركة »فتح«، 
الفلس��طينية في  الفصائ��ل  أب��رز 

اخملي��م، إن »اش��تباكات عنيفة تدور 
ف��ي اخملي��م، األح��د، بع��د اندالعها 
اجلمعة املاضية في اللحظات األولى 
م��ن انتش��ار عس��كري نفذت��ه قوة 
أمنية تضم 100 عنصر من مختلف 

الفصائل الفلسطينية«.
وأضاف: »خ��الل متركزها ف��ي إحدى 
النق��اط، تعرض��ت إلط��الق ن��ار من 
ح��ي حتت نف��وذ جماعات إس��المية 
متطرف��ة، اعترض��ت عل��ى اخلط��ة 
وخارط��ة  للفصائ��ل  األمني��ة 

انتشارها«.

الفلس��طينية  الفصائل  واتهم��ت 
مجموعة متشددة مرتبطة باملدعو 
بالل بدر باملبادرة إلى إطالق النار على 
القوة املش��تركة، بعدما اش��ترطت 
عدم ش��مول اخلطة األمنية مناطق 
نفوذه��ا. ونقل��ت الوكال��ة الوطنية 
لإلع��الم الرس��مية ف��ي لبن��ان، عن 
القيادي في حركة فتح منير املقدح، 
تأكيده أن »القوة األمنية ستنتش��ر 
في أرجاء اخمليم لبسط األمن فيه وال 

حل غير ذلك«.
وأدت املواجه��ات، وفق مصادر طبية، 

إل��ى مقت��ل ش��خصني وإصابة 21 
م��ن  معظمه��م  بج��روح  آخري��ن 
املدنيني. وم��ن بني القتلى عنصر من 

القوة األمنية.
وق��ال مراس��لون، متواج��دون عل��ى 
يج��ري  القت��ال  إن  اخملي��م،  أط��راف 
داخ��ل األحي��اء الس��كنية الضيقة 
ويتخلله استخدام أسلحة رشاشة 
متوسطة وقذائف صاروخية. ونقلوا 
ع��ن ش��اهد في ح��ي الطي��ري، أبرز 
نق��اط املواجهات، أن س��بعة منازل 
عل��ى األقل اندلع��ت فيه��ا النيران، 

فيم��ا احتج��زت عش��رات العائالت 
داخل بيوتها بسبب شدة القتال.

اللبناني��ة،  الصح��ة  وزارة  وأعلن��ت 
م��ن  املرض��ى  إجالءه��ا  الس��بت، 
احلكوم��ي  صي��دا  مستش��فى 
القري��ب م��ن اخملي��م وتوزيعهم إلى 

مستشفيات أخرى.
وتوجد مجموعات عسكرية متعددة 
املرجعيات داخل اخمليم الذي يعد أكثر 
اخمليم��ات كثافة س��كانية في لبنان 
وتتغلغ��ل فيه مجموع��ات جهادية 

وخارجني عن القانون.
واندلعت، نهاية شهر شباط املاضي، 
مع��ارك عنيفة في��ه، بع��د أيام من 
تعلي��ق حركة فتح مش��اركتها في 
قي��ادة القوة األمنية املش��تركة بني 
الفصائل، قبل أن يت��م التوصل إلى 
وقف إلط��الق النار وإعادة تش��كيل 

القوة األمنية.
وال تدخ��ل القوى األمني��ة اللبنانية 
اخمليم��ات مبوج��ب اتفاق غي��ر معلن 
بني منظمة التحرير الفلس��طينية 
ومت��ارس  اللبناني��ة،  والس��لطات 
الفصائ��ل الفلس��طينية نوع��اً من 

األمن الذاتي داخل اخمليمات.
وغالب��اً، ما يش��هد اخملي��م عمليات 
ب��ني  حس��ابات  وتصفي��ة  اغتي��ال 
مجموعات متنافسة على السلطة 
أو خلالف��ات سياس��ية أو غي��ر ذلك، 
باإلضاف��ة إلى مواجهات مس��لحة 

بني الفصائل.
ويعي��ش ف��ي مخي��م ع��ني احلل��وة 
أكثر من 54 ألف الجئ فلس��طيني 
مسجلني لدى األمم املتحدة، من أصل 
450 ألف��اً ف��ي لبنان، انض��م اليهم 
خالل األعوام املاضية عش��رات آالف 
الفلس��طينيني الفارين م��ن أعمال 

العنف في سوريا.

طرابلس ـ وكاالت: 
ق��ال املتحدث باس��م وزارة الدفاع 
الليبية، محمد  الوف��اق  بحكومة 
الغص��ري، إنه مت تش��كليل غرفة 
مش��تركة من عدة كتائب لتحرير 
قاعدة براك التابعة لقوات اجليش 
الوطن��ي الليب��ي بقي��ادة خليفة 

حفتر.

وأض��اف الغصري، ام��س األحد، أن 
العملي��ة العس��كرية انطلق��ت 
فعليا مس��اء أم��س االول ، بهدف 
محارب��ة مجموعة من مس��لحي 
تنظيم »داع��ش« اإلرهابي، وقوات 
الت��ي  حلفت��ر  التاب��ع   12 الل��واء 
هاجم��ت، األربعاء املاض��ي، القوة 
قاع��دة  ف��ي  املتمرك��زة  الثالث��ة 

»متنهنت« اجلوية.
وأشار إلى أن القوات املشاركة في 
العملية العس��كرية، ه��ي القوة 
الثالث��ة، والكتيب��ة 16، والكتيبة 
45 مشاة )تابعة حلكومة الوفاق(، 
معتبرا أن »أي ق��وة ال تتبع اجمللس 
الرئاس��ي، مليش��يا خارج��ة ع��ن 

الشرعية ويجب محاربتها«.

ولفت إلى أن العملية العسكرية 
هدفها األول اس��تعادة السيطرة 
على قاعدة ب��راك اجلوية، مبينا أن 
املناط��ق األخرى املس��تهدفة من 
العملية ومراحلها، سيتم اإلعالن 

عنها الحقا.
الرئاس��ي  اجملل��س  رئي��س  وكان 
بحكوم��ة الوفاق الوطني الليبية، 

فايز السراج، قد حذر، يوم اجلمعة 
املاض��ي، من ان��دالع ح��رب أهلية 
ف��ي الب��الد، بع��د تنفي��ذ مقاتلة 
األربع��اء  حفت��ر،  لق��وات  تابع��ة 
املاض��ي، غارات جوي��ة على قاعدة 

»متنهنت«.
وأكد الس��راج على »ضرورة التزام 
جميع األطراف باحلوار واالبتعاد عن 

أي تصعيد«.
وتقع قاعدة »متنهنت« اجلوية، قرب 
مدينة س��بها جنوب��ي ليبيا، على 
خط مواجهة رئيسي بني حتالفات 
مس��لحة في ش��رق ليبيا وغربها 
تتنافس على الس��يطرة في صراع 
ما يلبث أن يهدأ حتى يش��تد منذ 

العام 2014.

واشنطن ـ بي بي سي: 
حرك اجليش األمريكي قطعا بحرية 
قتالية باجتاه شبه اجلزيرة الكورية، 
وذلك في وقت تتصاعد فيه اخملاوف 
من برنامج التس��لح الذي الكوري 
الش��مالي، وانزعاج حلفاء الواليات 
املتحدة منه، خاصة اليابان وكوريا 

اجلنوبية.
يأتي ه��ذا أياما قليل��ة بعد إطالق 
وانزعاج  بيونغيانغ صاروخا جتريبيا، 
الياب��ان من تط��ورات برنامج كوريا 

الشمالية الصاروخي.
وتش��هد الوالي��ات املتح��دة تعزيزا 
بس��بب  الدفاعي��ة،  المكاناته��ا 
»التهديد« الذي يش��كله البرنامج 
كوري��ا  ف��ي  والبالس��تي  الن��ووي 

الشمالية.
وطلبت قي��ادة الق��وات األميركية 
في احمليط اله��ادئ من تلك القطع 
التابع��ة لألس��طول الثالث االبقاء 
عل��ى جاهزيته��ا، وتواجده��ا ف��ي 
املنطقة الغربية من احمليط الهادئ، 

املتح��دث  بينه��ام  دي��ف  حس��ب 
الرسمي باسم تلك القوات.

وأضاف بينهام أن »كوريا الشمالية 
توج��د عل��ى رأس األخط��ار الت��ي 
متث��ل تهديدا ف��ي تل��ك املنطقة، 
بس��بب تصرفاتها غير املس��ؤولة، 
ال��ذي  العس��كري،  وبرنامجه��ا 
يقوض األمن في املنطقة، وجتاربها 

الصاروخية والنووية.«
ورحب رئيس الوزراء الياباني ش��انزو 
آب��ي بااللت��زام الذي أب��داه الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، بأمن حلفاء 
واشنطن واألمن العاملي، وذلك بعد 
ثان��ي مكامل��ة هاتفي��ة بين��ه وبني 
ترامب، خالل األيام األربعة األخيرة.

واتفق��ت الياب��ان وكوري��ا اجلنوبية 
والوالي��ات املتح��دة، أن تبقى على 
اتصال دائم، وأن تراقب الدول الثالث 
تصرف الصني جتاه كوريا الشمالية، 
البرنام��ج  يخ��ص  فيم��ا  خاص��ة 

الصاروخي والنووي لبيونغيانغ.
وكان��ت كوريا الش��مالية أطلقت 

صاروخ��ا باليتس��يا ي��وم األربع��اء 
املاضي، من ميناء سينبو الشرقي، 
باجتاه بح��ر اليابان، حس��بما أعلن 
مس��ؤولون م��ن الوالي��ات املتحدة 

وكوريا اجلنوبية.
وقالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
إن الصاورخ قطع مسافة تصل إلى 

نحو 60 كيلومترا.
وه��ذه ه��ي التجربة األح��دث في 
سلس��لة جتارب إط��الق صاروخية 
تؤكد بيونغيانغ أنها سلمية، لكن 

الغرب يخش��ى من أنه��ا قد تكون 
ج��زءا من برنامج لتطوير أس��لحة 

نووية.
وكان املس��ؤول اليابان��ي حتدث إلى 
ترامب هاتفيا يوم اخلميس املاضي، 
يوم��ا واحدا بعد اط��الق بيونغيانغ 
آخ��ر ص��اروخ جتريبي، وأك��د ترامب 
لرئي��س ال��وزراء اليابان��ي أن االدارة 
االميركي��ة تعتب��ر تل��ك التجرب��ة 
خطيرة ومبثابة اس��تفزاز من كوريا 

الشمالية.

الوفاق الليبية تطلق عملية عسكرية ضّد قّوات حفتر

واشنطن تحرك قطعا حربية من المحيط الهادئ باتجاه شبه الجزيرة الكورية

بعد نحو ستة أسابيع من اندالع مواجهات مماثلة

االشتباكات تشتد في عين الحلوة واتجاه 
للحسم العسكري مع المتشددين

تأتي هذه االشتباكات 
بعد نحو ستة أسابيع من 

اندالع مواجهات مماثلة، 
انتهت باتفاق القوى 
الفلسطينية الرئيسية 

على تشكيل قوة أمنية 
تتولى اإلشراف على 
الوضع األمني داخل 

المخيم

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

يواج��ه الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
سلس��لة م��ن التحدي��ات الدولي��ة في 
الشرق األوسط وفي آس��يا أيضا، ورغم 
ذلك فهو يربك العالم، وال ش��يء مؤكد 
بش��أن سياس��ته اخلارجية. وإل��ى احلد، 
الذي يب��دو فيه إن عقي��دة ترامب آخذة 
في الظهور، يبدو أنه ينخرط في مواقف 

ليست متعلقة بعقيدته السياسية. 
ففي األسبوع الذي استضاف فيه رؤساء 
الدول األجنبية وش��ّن ضربة عس��كرية 
ض��د احلكومة الس��ورية، تخل��ي ترامب 
عن عقيدت��ه، وأجبر قادة العالم اآلخرين 
على إعادة النظ��ر في افتراضاتهم حول 
كيفية قيادة الواليات املتحدة األميركية 
ف��ي هذا العصر اجلديد. وقد أظهر نهجا 
ارجتالي��ا وظرفي��ا كبيرا ميك��ن أن يضخ 
قابلية للتنبؤ باخملاط��ر في العالقات مع 
اخلص��وم احملتمل��ني، ولكن��ه يفتح أيضا 
الباب أمام مش��اركة أميركية تقليدية 
أكثر م��ع العال��م تخفف م��ن مخاوف 

احللفاء.
وبصفته مواطنا ومرشحا خاصا، قضى 

الس��يد ترامب س��نوات يدعي بأن احلرب 
األهلية في س��ورية ليس��ت مش��كلة 
أميركي��ة، وأن روس��يا يج��ب أن تك��ون 
صديق��ة، وأن الص��ني »ع��دو« ال ينبغي 
دعوة قادته إلى العش��اء، ولكن كرئيس، 
ترام��ب، في غض��ون أيام فقط، ش��ارك 
أميركا بشكل مباش��ر أكثر في املوروث 
الس��وري من أي وقت مضى، وفتح خالفا 
جديدا م��ع روس��يا، ودعا زعي��م الصني 

لعشاء إلى حد كبير كان توافقي.
وفي ه��ذه العملي��ة، أثن��ى ترامب على 
ورف��ض  أيض��ا.  الداخلي��ة  السياس��ة 
اجلن��اح القومي للبيت األبيض الذي كان 
يترأسه ستيفن بانون، كبير املستشارين 
يع��ارض  كان  ال��ذي  االس��تراتيجيني، 
التش��ابك في نزاعات الش��رق األوسط 
خ��ارج مكافح��ة اإلره��اب ويؤي��د اتخاذ 

إجراءات جتارية عقابية ضد بكني.
كما أن ترامب، من خالل القيام بالضربة 
العس��كرية ضد األس��د، حليف روسيا، 
قوض بذلك رأي النقاد الذين يرونه قريب 
م��ن الرئي��س فالدميير بوتني بع��د تدخل 
الكرمل��ني ف��ي انتخابات الع��ام املاضي 
نيابة عنه. ونظرا لع��دم قابليته للتنبؤ، 
فإن أيا من هذا ال يعني أن السيد ترامب 
ق��د درس بش��كل دائم أي ه��ذه اجملاالت 

سيخوض. 
وقد أع��د البي��ت األبيض أم��را تنفيذيا 
ق��د يوقع��ه الرئيس ف��ي األي��ام املقبلة 
يستهدف دوال مثل الصني خلفض الطلب 

ف��ي الس��وق األميركي. كما م��ن املقرر 
إن يرس��ل ترام��ب وزي��ر اخلارجية ريكس 
و. تيلرس��ون ي��وم الثالثاء إلى موس��كو، 
حيث س��يكون لديه مهمة إضافية في 

محاول��ة لتهدئة توترات األي��ام األخيرة، 
باإلضافة إلى استكش��اف م��ا إذا كانت 
روسيا ميكن أن تكون شريكا حقيقيا في 

محاربة »داعش« في سورية.

وعالوة على ذلك، كان القصد من الضربة 
الصاروخية، ردا على هجوم باألس��لحة 
الكيميائي��ة، أن تك��ون عملية محدودة 
ملرة واحدة، ويبدو أن الرئيس مصمم على 
التحرك بس��رعة. وبعد إع��الن الهجوم 
مساء اخلميس املاضي، لم يشر إلى ذلك 
يوم اجلمعة خالل ظهوره العلني، وال يوم 
السبت خالل خطابه األسبوعي. وحتى 
صباح اليوم الس��بت، لم يه��دد ترامب 
الرئي��س الس��وري بش��ار األس��د ، على 
الرغم من أنه ش��كر الق��وات األميركية 

التي نفذت الضربة الصاروخية.
وق��ال ترام��ب ف��ي خطاب يوم الس��بت 
ستسترش��د  قراراتن��ا«  »إن  املاض��ي  
بقيمنا وأهدافنا، وسوف نرفض الطريق 
األيديولوجي��ة غير املرنة الت��ي كثيرا ما 
تؤدي إلى عواق��ب غير مقصودة ». وهذه 
املرونة هي سمة مميزة الرتفاعه في عالم 
العقارات، وباعتب��اره القائد العام ألقوى 
دولة في العالم، يحاول القادة في جميع 
أنحاء العالم الكشف عن طريقة للرجل. 
وقال��ت كاثل��ني هيكس، وهو مس��ؤول 
س��ابق في البنتاغون موج��ود حاليا في 
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية: 
»ال توجد عقيدة ناشئة لسياسة ترامب 
اخلارجي��ة باملعن��ى الكالس��يكي. »ومع 

ذلك، هن��اك خصائص واضحة تتفق مع 
خصائص الرجل نفس��ه: ال ميكن التنبؤ 

بها، غريزية وغير منضبطة«.
وفي الواقع أن النقاد، مبن فيهم السناتور 
ماركو روبيو، اجلمهوري في والية فلوريدا، 
قالوا إن األسد شعر بحرية إطالق هجوم 
كيميائي عل��ى وجه التحدي��د ألن إدارة 
الس��يد ترامب أعطاه الض��وء األخضر. 
وقال عضو مجلس الشيوخ الدميقراطي، 
كريس��توفر ميرف��ي: »يب��دو أن الرئيس 
ترام��ب لم يفكر في أي م��ن هذا، أو كان 
لديه أي نوع من االس��تراتيجية األوسع، 
بل كان قد أطلق ضربة عس��كرية على 

أساس قرار عاطفي مفاجئ«. 
وقد رحب العديد من احللفاء األميركيني 
التقليدي��ني بعم��ل ترامب في س��ورية، 
الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تردد السيد 
أوبام��ا في القي��ام بدور قي��ادي أكبر في 
الش��رق األوس��ط، وكانوا يخش��ون من 
أن يتراج��ع ترام��ب أكثر من ذل��ك. وبعد 
الصاروخي��ة، كان��ت وس��ائل  الضرب��ة 
اإلعالم اإلسرائيلية مليئة بعناوين مثل 
»األميركي��ون يع��ودون«، وأع��رب القادة 
األوروبي��ون عن إغرائهم على حد س��واء 
التخ��اذ اإلج��راء وأن��ه لم يذه��ب بعيدا 

جدا«.

أظهر نهًجا ارتجالًيا كبيًرا ينبئ بمخاطر مع خصوم محتملين

ترامب يربك العالم وال يتبع عقيدة ثابتة للسياسة الخارجية
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7 إقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التخطيط سلمان اجلميلي، 
أمس االحد، عن اطالق 781 مليار و274 
مليون دينار، من مستحقات املقاولني، 
مؤكدا ان املقاولني سيستلمون 40% 

من مجموع مستحقاتهم.
وذكر بيان للوزارة، ان »وزير التخطيط 
س��لمان اجلميل��ي اعل��ن ع��ن اطالق 
781 ملي��ار و274 ملي��ون دين��ار م��ن 
مستحقات املقاولني بعد تأييدها من 
قبل ديوان الرقابة املالية وسيتس��لم 
املقاولون ما نسبته %40 من مجموع 
مس��تحقاتهم ضم��ن ه��ذا املبل��غ 
والتي تبلغ )300( مليار و)457( مليون 

دينار«.
وق��ال اجلميلي، بحس��ب البي��ان، أن 
االج��راءات  اكمل��ت جميع  »ال��وزارة 
املتعلق��ة بصرف هذه املس��تحقات 
الت��ي  املالي��ة  وزارة  إل��ى  وارس��لتها 
س��تقوم بصرفها بالتعاون مع البنك 

املركزي العراقي«.
واضاف، ان »هذه املس��تحقات تتوزع 
بني ع��دد من ال��وزارات واجله��ات غير 
املرتبط��ة بوزارة واحملافظ��ات في اطار 
املش��اريع املنف��ذة ضم��ن البرنام��ج 
االستثماري او برنامج تنمية االقاليم، 

وبرنامج البترودوالر«.
»ه��ذه  ان  الق��ول،  ال��ى  ومض��ى 
املس��تحقات التي مت اطالقها متثل ما 
نس��بته %57 من الوجبة االولى التي 
يج��ري العمل على اطالقها والبالغة 

)1( ترليون و)364( مليار دينار«.
واش��ار ال��ى، ان »العمل يج��ري على 
قدم وس��اق م��ن اجل اكم��ال جميع 
املستحقات بعد ان يتم تدقيقها من 

قبل ديوان الرقابة املالية«.
يش��ار الى ان مئات املقاولني في أكثر 
من محافظة، ق��د خرجوا بتظاهرات 
اكثر من مرة خالل االش��هر املاضية، 
احتجاج��ا عل��ى ع��دم تس��ليمهم 
مس��تحقاتهم م��ن املش��اريع التي 
ال��ى احلكومات  اجنزوه��ا وس��لموها 

احمللية. 
على صعيد آخر، أكدت محافظة ذي 
قار، تسلم نحو %77 من مستحقات 

باحملافظ��ة ع��ن تس��ويق  الفالح��ني 
محاصيله��م من احلنطة للموس��م 
الش��توي املاض��ي، مبين��ة توزيع 11 

مليار و600 مليون دينار .
وق��ال النائ��ب االول حملاف��ظ ذي ق��ار 
عادل الدخيلي، إن »س��ايلوات ذي قار 
تسلمت من وزارة التجارة املستحقات 
املالية للمزارعني واملترتبة عن تسويق 

محصول احلنطة لعام 2016«.
وأش��ار إلى بقاء نسبة قليلة إلطفاء 
ديون عام 2016، مش��ددا على ضرورة 

إكمالها بالسرعة املمكن.
املتحقق��ة  أنالنس��ب  واض��اف 
للخط��ة الزراعية الش��توية حملصول 
املاض��ي وصلت  احلنط��ة للموس��م 
املس��احات  م��ن  نس��بة98%  إل��ى 
الف��اً  نح��و248  والبالغ��ة  املزروع��ة 
املزارع��ني ملراجعة  و618 دومن��اً، داعياً 
دوائر جتارة احلبوب باحملافظة لتس��لم 

مس��تحقاتهم. وجن��ح الع��راق ف��ي 
اقن��اع صندوق النق��د الدولي بإطالق 
مستحقات املقاولني الذين لهم ديون 
على الدولة، مبجرد إعالن ديوان الرقابة 
املالي��ة االحت��ادي االنتهاء م��ن تدقيق 
عقودهم، بحسب ما أكده املستشار 
املال��ي لرئي��س مجلس ال��وزراء الذي 
ش��ارك في آخر جولة مناقش��ات بني 
الس��لطات العراقية وخبراء صندوق 
النقد الدولي، بشأن املراجعة الثانية 

التفاق االستعداد االئتماني.
هذه اجلولة من املناقشات التي  يطلق 
عليها )مش��اورات منتصف الطريق( 
عق��دت في العاصم��ة األردنية عمان 
واختتمت مؤخراً وميكن اس��تكمالها 

في نيسان اجلاري.
إن  صال��ح،  محم��د  مظه��ر  وق��ال 
»مشاورات املراجعة الثانية التفاقية 
االس��تعداد االئتماني أظهرت تفهماً 

وجناح��اً باه��راً، خاص��ة وانه��ا متث��ل 
مش��اورات منتص��ف الطري��ق ب��ني 
الطرف��ني، وستس��تكمل ف��ي اواخر 
نيسان اجلاري في العاصمة االميركية 
واشنطن اثناء انعقاد املؤمتر السنوي 
الربيعي  ملؤسس��تي البن��ك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وأض��اف: كان على رأس ه��ذا النجاح 
ه��و التفاه��م واالتفاق عل��ى إطالق 
مس��تحقات املقاولني كافة  البالغة 
أكث��ر م��ن 4 ترليونات دين��ار مبجرد أن 
يعل��ن دي��وان الرقابة املالي��ة االحتادي 
اكتم��ال التدقيق في عقود املقاولني، 
وبحس��ب علمنا فان الديوان يوشك 

على االنتهاء من هذه العملية.
وأفاد صالح بأن الصندوق طلب بعض 
التفاصيل الرقمية لتدقيق املتأخرات 
املالي��ة األخرى على مس��توى املوازنة 
اجلاري��ة، اضافة الى نتائج التدقيقات 

الت��ي يجريها دي��وان الرقاب��ة املالية 
على فقرات الرواتب واالجور والسيما 
م��ن  ح��ول  التقاط��ع   اس��تكمال 
يتقاضى أكثر من أجر أو راتب وظيفي 
أو تقاع��دي من دون وجه حق او خالفاً 
الصندوق  للقان��ون، كم��ا س��يجري 
إع��ادة تقييم لتوقعاته بش��أن املوارد 
النفطي��ة للع��ام ٢٠١٧ مم��ا يقتضي 
إعادة تقييم فجوة العجز في املوازنة 
العامة ومي��زان املدفوعات وحتليل ما 
يس��مى باس��تدامة الدي��ن الداخلي 

واخلارجي. 
وأكد، ان جميع تلك املؤشرات سيتم 
مناقش��تها في نيس��ان اجل��اري مع 
الصن��دوق لتكون ج��زءاً ال يتجزأ من 
االخيرة  املرحلة  استكمال متطلبات 
من مش��اورات املراجع��ة الثانية بني 

العراق وصندوق النقد الدولي.
ومن املقرر ان تع��رض بعد ذلك نتائج 

املش��اورات بني الطرف��ني على اجمللس 
للمصادق��ة  للصن��دوق  التنفي��ذي 
عليه��ا  ف��ي غض��ون ش��هر حزيران 
بعده��ا  الع��راق  ليحص��ل  املقب��ل، 
عل��ى دفعة مالي��ة مببل��غ يزيد على 
٨٤٠ ملي��ون دوالر أميرك��ي كجزء من 
اجمالي قرض صن��دوق النقد املقدم 
الى العراق مبوجب برنامج االستعداد 

االئتماني البالغ ٥،٣ مليار دوالر. 
وقال املستشار املالي لرئيس مجلس 
الوزراء ان »صندوق النقد يجري س��ت 
مشاورات رئيسة مع العراق ترافقها 
ان  قب��ل  فرعي��ة،  مش��اورات  س��بع 
يطلق دفعات قروضه بعد استكمال 
مشاوراته الرئيس��ة التي تتوزع على 
مدى ٣٦ ش��هراً ابت��داًء من منتصف  
٢٠١٦ ولغاي��ة منتصف ٢٠١٩ وضمن 
برنام��ج االس��تعداد االئتماني املوقع 

بني الطرفني«.

توزع على التشكيالت الحكومية

اطالق 781 مليار دينار من مستحقات المقاولين

الجميلي: وزارة 
التخطيط أكملت 
جميع االجراءات 
المتعلقة بصرف هذه 
المستحقات وارسلتها 
إلى وزارة المالية التي 
ستقوم بصرفها 
بالتعاون مع البنك 
المركزي العراقي

وزير التخطيط سلمان اجلميلي

نيويورك ـ رويترز:
صعدت أس��عار النفط ليجري تداوله بالقرب من 
أعلى مس��توى في ش��هر وينهي األس��بوع على 
ارتفاع نسبته ثالثة باملئة بعدما أطلقت الواليات 
املتحدة صواريخ عل��ى قاعدة جوية حكومية في 
س��وريا مما أثار مخاوف من احتمال امتداد الصراع 

في املنطقة الغنية بالنفط.
وزادت الضبابية اجليوسياسية في الشرق األوسط 
بفع��ل التحرك األميركي الذي يعد األكثر قوة في 
عمر احلرب األهلية الدائرة في س��وريا منذ س��ت 

سنوات.
وجتاهل��ت الس��وق تقري��را أظه��ر أن الش��ركات 
األميركية أضافت منصات حفر نفطية لألسبوع 
الثاني عش��ر على التوالي لالس��تفادة من تعافي 
أس��عار اخل��ام. وزادت الش��ركات ع��دد احلف��ارات 
العامل��ة بواقع عش��ر منص��ات حس��بما قالت 

شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة.
وجرت تسوية خام القياس العاملي مزيج برنت في 
العق��ود اآلجلة بارتفاع قدره 35 س��نتا إلى 55.24 
دوالر للبرميل. وس��جل اخلام أعلى مس��توى خالل 
اجللس��ة عن��د 56.08 دوالر للبرمي��ل، وه��و أعلى 
مستوى أيضا منذ السابع من آذار، بعد وقت قليل 
م��ن األعالن ع��ن الضربة الصاروخي��ة األميركية. 

وارتفع اخلام 4.4 باملئة على أساس أسبوعي.
وزاد خام غرب تكس��اس الوس��يط األميركي في 
العقود اآلجلة 54 س��نتا إلى 52.24 دوالر للبرميل 
ليقبع دون املستويات املرتفعة التي سجلها خالل 

اجللسة والتي بلغت 52.94 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفت مؤسسة البترول الكويتية ما ذكرته وسائل 
اع��الم عاملية من عرض الكوي��ت كميات اضافية 
من النفط اخلام للبيع في السوق الفورية، مؤكدة 
التزامه��ا بخفض االنتاج وف��ق االتفاقية املوقعة 

بني دول اوبك والدول من خارجها.
وقال��ت املؤسس��ة ف��ي بي��ان، أن غل��ق مصف��اة 
الش��عيبة التي تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف 
برميل يوميا، ال يعني وجود اي زيادة في انتاج دولة 
الكويت االجمال��ي من النفط اخل��ام او انخفاض 

انتاج املنتجات البترولية.
وأك��دت أن هذا الق��رار ال يتعارض بأي ش��كل من 
االشكال مع التزام دولة الكويت بخفض انتاجها 
وف��ق اتفاقية خفض االنتاج ب��ني دول اوبك والدول 
م��ن خارج اوب��ك، مضيفة ان انت��اج دولة الكويت 

سيظل عند املستوى املطلوب وفقا لالتفاق.

ارتفاع أسعار النفط 
عالميًا

الكويت تؤكد إلتزامها 
بخفض إنتاج الخام
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اعداد: آية احمد

ح��ذرت نخ��ب سياس��ية ونيابة من 
التداعيات اخلطيرة التي ميكن ان تؤدي 
قضي��ة رفع عل��م اقليم كردس��تان 
ف��ي كركوك الى التصعي��د والتوتر , 
داعني الى ايجاد حلول كفيلة بأنهاء 
التوتر بني املكون��ات العراقية نتيجة 
ه��ذه اخلط��وة كما دع��ت مجموعة 
من االص��وات السياس��ية الى ايجاد 
حل وطني يعتم��د االطر القانونية و 
الدستورية بتوافق بني جميع اجلهات 

الفاعلة في بغداد و كركوك .
جاء ذل��ك في الن��دوة الت��ي عقدها 
االعالمية  للتنمي��ة  العراق��ي  املركز 
ملناقش��ة التداعيات التي رافقت رفع 
علم اقليم كردس��تان في محافظة 
كرك��وك الس��يما بعد ق��رار مجلس 
محافظته و ما تالها من قرارات داخل 

البرملان .
وحض��ر الن��دوة عدد م��ن الن��واب و 
النخب السياس��ية من شتى الكتل 

و رؤساء حترير صحف .
الدكتور عدنان الس��راج رئيس املركز 
العراق��ي للتنمي��ة االعالمي��ة رحب 
باحلضور النخبوي و ق��ال انها فرصة 
ملناقش��ة قضية رفع العلم العراقي 
فوق املباني و استهل السراج ان العلم 
ال يش��كل رمزاً فحسب امنا سيكون 
هناك وضع سياس��ي بال��غ اخلطورة 
ألنه م��ن جانب واحد وهم االكراد من 
دون التركم��ان والع��رب وحتى بغداد 
اضافة للكتل الكردستانية األخرى . 
و اوض��ح ان املركز يقيم هذه الندوات 
م��ن اج��ل قضاي��ا مهمة عدي��دة و 
اك��د ان عل��ى النخب السياس��ية و 
االعالمية اخلروج بتصور كامل بشأن 
التداعيات الت��ي حصلت جراء االزمة 
مضيفاً الى ان ه��ذه الندوة هي جزء 
من توصيف الواق��ع و علينا التوصل 
الى حلول ميكن ان تخفف حدة التوتر 
ب��ني املكون��ات او في اق��ل تقدير حل 

املشكالت بني املكونات .
و طالب ب��أن يك��ون للبرنامج اصدار 
بي��ان و توضيحات و توجيهات لتكون 
املش��اركة ف��ي صناعة ق��رار وطني 

جامع قبل فوات اآلوان.
و ادار الندوة رئيس اجملموعة العراقية 
واث��ق  االس��تراتيجية  للدراس��ات 
النائب��ني  باس��تضافة  الهاش��مي 
محمد متيم و جاس��م محمد جعفر 
اللذي��ن حتدثا ع��ن انعكاس��ات هذه 
اخلط��وة م��ن قب��ل الكت��ل الكردية 
داخ��ل مجل��س محافظ��ة كركوك 
و آثاره��ا على مس��تقبل االس��تقرار 
االمن��ي و االجتماعي فيه��ا وأوضحا 
ال��ى ان العراق يقات��ل داعش و ال يريد 
ان ينش��غل عن هذه املهمة الوطنية 
بخالف��ات جانبي��ة و ع��ّد م��ا حصل 
بكرك��وك طعنة صديق م��ن اخللف 
ألعتب��ارات تتعلق باالتفاقات و النوايا 
احلقيق��ة لتحرير الع��راق الواحد من 

داعش .
واش��ارا ان الدول اجملاورة تركيا و ايران 
غير موافقني في هذا الشأن حتى ان 
رس��الة وصلت م��ن االمم املتحدة الى 
برزاني مضمونها  الس��يد مس��عود 

)نريد عراقاً واحداً موحداً و قوياً (
و ان كركوك هي مدينة عراقية و هي 

مثال للتعايش السلمي اجملتمعي .
وكان��ت بداي��ة حدي��ث الن��واب م��ع  
الس��يد النائب جاسم محمد جعفر 
م��ن دول��ة القان��ون عن قضي��ة رفع 
العلم وقال انها قضية استراتيجية 
وليس��ت رمزي��ة فحس��ب و البد من 
دراس��ة حركاتها السياس��ية و التي 
بات��ت معروف��ة للعي��ان و للمراقبني 

السياسيني
و اشار الى ان حملافظة كركوك سمة 
تختلف عن محافظات العراق كونها 
متثل عراقاً مصغراً للطيف اجملتمعي 
العراق��ي و ان اتخ��اذ ق��رارات منفردة 
م��ن احد مكون��ات احملافظة س��تؤثر 
بنح��و كبير في زعزع��ة االوضاع في 

احملافظة.
جاس��م  النائ��ب  الس��يد  اض��اف  و 
محمد ان البرملان العراقي اس��تعمل 
صالحياته الدستورية للحفاظ على 
وح��دة االراضي العراقي��ة و التعايش 

السلمي ملكوناته .
و نبه الى ان هناك مش��كلة ش��ركة 
نفط اخلط الش��مالي متفاعلة قبل 
ان يرفع العلم الكردستاني بكركوك 
.. م��ع ان االحت��اد الوطن��ي لي��س مع 
تصدير النفط عن طريق تركيا ال عن 

طريق االقليم .
حينما اتفق الكرد مع شركة سومو 
العراقية وابرام اتفاقية مع اجلمهورية 
االسالمية االيرانية لتصدير 100 ألف 
برميل يومي��اً و يذهب ال��ى اخلليج و 

يتصدر من هناك .
وكان ي��رى ان اغل��ب واردات النف��ط 

الدميقراط��ي  احل��زب  ال��ى  تذه��ب 
الكردستاني.

ام��ا بالنس��بة لقضي��ة العلم فهو 
مش��روع قدمي  فأن العلم موجود في 
االحتف��االت و مرف��وع ف��ي كثير من 

االبنية ما عدا دوائر الدولة .
لك��ن ما الذي دفع احملاف��ظ الى طرح 
هك��ذا قضية الواضح ان هناك نوازع 
و خالفات شخصية و حزبية و قضايا 
فساد مالي دفعته الى اقناع مجلس 
احملافظة برف��ع العلم الكردس��تاني 
كمرحل��ة اول��ى و اصبح��ت قضي��ة 
و  اس��تراتيجية  قضي��ة  العل��م 

محورية.
اضافة الى ذلك في كل عيد نوروز كان 
هناك ترويج خلبر للتس��ويق االعالمي 
بأنه ستصبح كردستان دولة كردية.

في ه��ذه احلالة ما ه��و املطلوب من 
التركمان و العرب او احلكومة :

1.   رئي��س اجلمهوري��ة وه��و حام��ل 
الدس��تور ل��م يص��در منه ال��ى االن 
أي ش��يء و هذا مؤش��ر خط��ر اذا لم 
يتكل��م بنحو واضح فمعناه انه مييل 
ال��ى قوميته ويتواط��أ معهم البد ان 
يتكل��م بنح��و واضح عما ي��دور في 

محافظة كركوك
2.   الب��د م��ن رئيس ال��وزراء ان يصدر 
بياناً بهذا الش��أن و خاصة محاسبة 
من يرفع العلم الكردستاني في دوائر 

الدولة املوجودة في كركوك
3.   احلكي��م يبحث م��ع رئيس الوزراء 
بعزل محافظ كركوك و حل مجلس 

احملافظة
4.   الب��د م��ن االخ��وة االعالمي��ني ان 
يكون له��م دور ويك��ون هناك ضرب 
ض��د احملافظة و االخ��وة الكرد ويجب 
توضي��ح الى ان ه��ذه اخلط��وة تؤدي 
بالعراق الى م��أزق كبير و فتنة .. و ان 
اجل��و االعالمي مهم ج��داً حيث يؤثر 
ايجابياً و س��لبياً حيث ان الس��كوت 
يكون س��لبياً ويفهم االخ��وة الكرد 
انه��م على ح��ق و ان الضغط و عدم 

السكوت يكون ايجابياً.
5.   ايقاف تصدير النفط من محافظة 
كرك��وك و الضغط التركي و االيراني 
مهم جداً ميك��ن لدولتني ضمن آلية 
معين��ة ان يكونوا ضغطاً كبيراً على 

احملافظة
6.   الب��د ان  يك��ون هن��اك حرك��ة 
حكومية جماهيرية علمائية و بنحو 
مالئم للحديث بنحو تفصيلي حول 
هذه القضية إذ هناك احراج كبير اذا 
حت��ول هذا العداء وب��دأ هناك نوع من 

احلس العسكري ضد الكرد.

7.   اخت��م حديثي ب��أن االخوة الكرد 
يحس��ون هن��اك مؤسس��ات امنية 
عراقي��ة من اجليش و الش��رطة بدأت 
تتق��وى بنح��و كبي��ر و ب��دأت متتلك 

ق�وة.
من جهته اوضح النائب محمد متيم 
الى اهمي��ة اتخاذ جمي��ع االجراءات 
القانوني��ة و الدس��تورية أليق��اف أي 
مخطط يهدف الى النيل من حقوق 

مكونات محافظة كركوك
و حتدث عن قضيتني رئيستني اولهما 
االمتداد التاريخي لهذه املش��كلة و 
بعدها انتقل ال��ى اجلوانب القانونية 
التي صاحبت قضية كركوك من عام 

2007 في البرملان العراقي و الى االن..
ان هذه االزمة امتدت خالل 100 سنة 
م��ن 1924حيث رفع العل��م العراقي 
عل��ى االبني��ة م��ن دون أي معارض��ة  
حت��ى  مدين��ة  كرك��وك  بقي��ت  و 
اخلمس��ينيات انا اق��ول مدينة ألنها 
تكبر و تصغر حس��ب مركزها االداري 
ضم��ن مفه��وم النظام السياس��ي 

احلاكم
في فترات طويلة كانت كركوك جزءاً 
من بغ��داد وبعدها اصبحت جزءاً من 

املوصل
كانت كركوك تتبع هوى احلكام مثال 
في النظام البعثي كانت ذات اغلبية 

عربي��ة و قبله��ا كان��ت ذات اغلبية 
اغلبي��ة  ذات  االن  ه��ي  و  تركماني��ة 

كردية
 و حتى نهاية اخلمس��ينيات لم تكن 
ذات اغلبي��ة عربية او كردية بل كانت 

ذات اغلبية تركمانية
في عام 2003 كانت مساحة كركوك 
ه��ي 21 ك��م مربع��اً فقط ام��ا االن 
مساحتها 53 كم مربعاً حيث اخذت 
مس��احة اراض��ي وزارة املالي��ة و هذا 

جتاوز بحد ذاته
وبني��ت احي��اء جدي��دة ف��ي املناطق 
املتجاوزة و اصبح��ت االحياء اجلديدة 
الت��ي س��ميت احي��اء التج��اوز هي 

افضل من االحياء القدمية و مدت لها 
شبكات كهرباء و مياه

و اصبح��ت بيوت احي��اء التجاوز ذات 
مبالغ باهظة الثمن.

اما بالنسبة للقضية القانونية
احملكمة االحتادية ركزت على النقطة 
اخلامسة من املادة 25 و التي تتضمن 
ان يبقى وضع كركوك السياس��ي و 
االداري على ما هو عليه حلني اجراءات 
انتخاب��ات مجلس محافظة كركوك 

مبوجب سجل الناخبني.
مجل��س  اتخ��ذه  ال��ذي  الق��رار  ان 
محافظة كركوك قرار غير قائم و غير 
دس��توري بحكم النقطة اخلامس��ة 

من املادة 25 و املادة 143 .
مضيفاً الى ان هناك اجماعاً سياسياً 
و اجتماعي��اً عل��ى عراقية احملافظة و 

احلفاظ على ثرواتها الوطنية .
و شهدت الندوة مداخالت و مقترحات 
قيمة و اش��ار احد احلض��ور الى عدم 
وجود رأي لقيادات االحتاد الكردستاني 
و خاص��ة اللذي��ن يس��كنون اربيل و 
يدافع��ون ع��ن مس��عود برزان��ي اين 
ال  كرك��وك  كأن  و  االن  اصواته��م 
تعنيهم  و اش��ار ال��ى ان كركوك ما 
تزال تابع��ة للحكومة االحتادية حتى 
ل��و مت رفع العلم الك��ردي موضًحا ان 
في جبه��ات القتال يت��م رفع العلم 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة هل ه��ذا يعني 
ان احملافظ��ة اصبح��ت مل��كاً لفئ��ة 
معينة .. و اش��ار الى انه يوجد هناك 
احتكار من قبل الس��لطة الكردية و 
هذا واض��ح في بعض االجراءات التي 

يتخذونها .
من جانبه اوضح االستاذ شوقي عبد 
االمي��ر رئي��س حترير جري��دة الصباح 
قائال ان مش��كلة كركوك و عالقتها 
باالقليم هذا جزء من قضية انفصال 
االقلي��م .. االن يج��ب ان نع��ود ال��ى 
اجلبه��ة اعالمياً ف��ي االق��ل ألننا منر 
بحرب ض��د داعش االرهاب��ي و دماؤنا 
تس��لب في اراضي القت��ال .. و ادعوا 
انا ش��خصياً كل زمالئ��ي االعالميني 
ان يدخل موضوع كركوك اعالمياً في 
حالة انتظار و نعود الى جبهات القتال 
و اوضح ان االنتقال ببوصلة االحداث 
صوب كركوك في هذا الوقت يسمى 
تشتيت اجلهود العسكرية ولكن من 

جهة اعالمية .
و اش��ار رأي آخر الى انه ملاذا ال تتحول 
هذه القضية من نزاع سياس��ي الى 
ن��زاع قانوني حتى يت��م حله مبوجب 

القانون

م��ن جانبه بني اخلبي��ر القانوني عادل 
الالمي ان ه��ذه التداعيات لها جنبة 
اس��تفزازية و ليس��ت ف��ي وقته��ا و 
يج��ب ان يحس��م موض��وع املناطق 
املتنازع عليها بنحو سلمي حتى و ان 
ادعى البعض ان املادة 140 قد انتهت  
وبني ال��ى ان العراق مي��ر مبرحلة حرب 
ض��د داعش و هي معركتنا احلقيقية 
ض��د االرهاب و ه��ي معركة املصير و 
يجب ان تتكاتف كل اجلهود من اجل 

القضاء على داعش االرهابي .
 

ومن ضمن التوصيات التي ناقشها 
احلضور بأختصار

1.   احلص��ول عل��ى قرار م��ن احملكمة 
االحتادية بعدم قانوني��ة اجراءات رفع 

العلم
2.   التح��رك الوطن��ي والدولي بأجتاه 
املساعدة على تفعيل الضغط على 

االطراف السياسية الكردية
3.  االس��راع بتش��ريع قانون النفط و 
الغاز ألن اغلب املش��كالت تثار لعدم 
وجود قانون ينظ��م العالقة مبوضوع 

النفط و الغاز بالعراق
هن��اك صراع سياس��ي قوم��ي على 
النف��ط و الث��روات و خصوص��اً ف��ي 

كركوك
4. تفعي��ل وج��ود الدول��ة م��ن خالل 
مراكزها العس��كرية و خصوصاً في 
قض��اء  طوزخرماتو لتهيئ��ة البيئة 
اجلغرافي��ة و الدميوغرافية الضاغطة 
لتوفير اج��واء هادئة ملا قب��ل حزيران 

عام 2012 م.
5. ان يكون احلل وطنياً محلياً و داخلياً 
بعيداً ع��ن التدخل اخلارجي من خالل 
فرض الدستور و القانون و اللجوء الى 
احملكمة االحتادي��ة و معاقبة مجلس 
محافظ��ة كرك��وك بأج��راء قانوني 
مؤثر في حال ثب��ت جتاوزه ومترده على 

قرارات مجلس النواب و الوزراء
6. توافق كردي تركماني عربي و بقية 
الطوائف و مبصاحلة مجتمعية بعيدة 

عن االطماع و التجاوزات السياسية
7. تع��ددت االراء و املداخ��الت به��ذا 
الص��دد و لكن يبقى هناك رأي متفق 
علي��ه اجلميع وهو ان العراق مير بأزمة 
و حرب ضد داعش و دماء ابناء الوطن 
م��ن جمي��ع الطوائ��ف تس��فك في 
ارض املعارك .. و يجب ان ال ينش��غل 
الع��راق بهكذا ام��ور فرعية و العودة 
الى جبهات القتال ملساندة القوات .. 
يجب على الش��عب االحتاد فيما بينه 

حتى يكون عراقاً واحداً موحداً .

و اصدرت اجملموعة البيان التالي:
في يوم الثالث��اء املصادف 2017/3/28 
رفع العلم الكردي ألول مرة الى جانب 
العلم العراقي في محافظة كركوك 
بق��رار من ط��رف واحد م��ن مجلس 

احملافظة .
م��ن  الكثي��ر  املب��ادرة  ه��ذه  تثي��ر 
االش��كاالت االدارية و الدس��تورية و 
الوطني��ة ألنه��ا تفتح جبه��ة متنينا 
عدم فتحها اضافة الى انها تأتي في 
وق��ت ان ينصب فيه اجله��د الوطني 
ب��كل مكونات��ه ف��ي جبه��ة الدفاع 
عن الكي��ان و االنس��ان العراقي ضد 
الهجم��ات التي واجهه��ا العراق في 
تأريخ��ه املعاصر ف��ي احل��رب الدائرة 
من اج��ل حترير املوص��ل و كل التراب 

العراقي من االرهاب الداعشي.
و هنا الب��د من تقدمي اس��مى تعابير 
التحي��ة و الثن��اء لقواتنا و حش��دنا 
بجمي��ع مكونات��ه و الترح��م عل��ى 
ب��أن  الدع��وة  و  االب��رار  ش��هدائنا 
يتغمده��م الب��اري في جنات��ه و مين 
على اجلرحى بالشفاء العاجل ال نريد 
ان ندخ��ل ف��ي تفاصيل االش��كالية 
القانونية اخلاصة بقرار سيادي لكننا 
نعب��ر في هذه الوثيق��ة عن اجماعنا 
عل��ى ان كرك��وك عراقي��ة قبل كل 
ش��يء و هي صورة الع��راق التعددي 
الغن��ي و الفخور ب��كل مكوناته وال 
ميكن احتسابها جلهة واحدة من هذه 
املكونات االصيلة كلها بغض النظر 
عن تف��اوت االرقام و اعداد الس��كان 
اخلاص��ة بهذه اجلهة من دون س��واها 
, انطالق��اً من كون الدس��تور قد اقر 
هويته��ا العراقي��ة ووضعه��ا حت��ت 
البند 140 الذي يظل منبراً للتداول و 
احلوار م��ن اجل التوصل الى الصيغة 

النهائية للمحافظة .
وفي انتظار ذلك خاصة و ان الشعب 
العراق��ي كله الي��وم يقف في خندق 
و  العس��كرية  املعرك��ة  ان  و  واح��د 
االعالمي��ة ض��د الدواع��ش يجب ان 
تكون احلضن العراق��ي احلميم الذي 
يجم��ع كل ابناء العراق من اجل حترير 
االرض و االنسان و حتى تعود املوصل 
و آخر ش��بر عراقي الى حضن الوطن 
االم فأنن��ا نطال��ب ان ال يرتف��ع فوق 
محافظ��ة كرك��وك اال عل��م العراق 

االحتادي .

خالل لقائهم في المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

نخب إعالمية وسياسية ونيابية تحّذر من تداعيات 
رفع علم إقليم كردستان في كركوك

تصوير: ضرغام ستار
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النائب جاسم محمد جعفر: قضية رفع العلم قضية استراتيجية وليست رمزية 
فحسب و البد من دراسة حركاتها السياسية و التي باتت معروفة للعيان 

وللمراقبين السياسيين

تثير هذه المبادرة الكثير من االشكاالت االدارية و الدستورية 
والوطنية ألنها تفتح جبهة تمنينا عدم فتحها فضال عن انها 
تأتي في وقت ينصب فيه الجهد الوطني بكل مكوناته في 
جبهة الدفاع عن الكيان و االنسان العراقي ضد الهجمات التي 
واجهها العراق في تأريخه المعاصر في الحرب الدائرة من اجل 

تحرير الموصل و كل التراب العراقي من االرهاب الداعشي.

النائب محمد تميم: أهمية اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 
والدستورية إليقاف أي مخطط يهدف الى النيل من حقوق مكونات 

محافظة كركوك



بع��د كل هذه الس��نني من عراق 
بال ص��دام، ع��راق خال م��ن النار 
اجلوع  اجلماعية،  املقاب��ر  واحلديد، 
واملوت الرس��مي، متر اليوم ذكرى 
انهيار النظام الذي لم يكن قوياً 
اال مبواجهة ش��عبه، نظ��ام كان 
بوس��عه ان يكون األقوى واألكثر 
متاس��كاً ب��ني األنظم��ة، لكن��ه 
فّضل ان يك��ون دموياً، مجرماً، ال 
ميكنه ان يبقى من دون ان يسكن 
في قص��ور جتري م��ن حتتها دماء 
العراقيني. هذه الذكرى، ليس��ت 
للمقارن��ة بني نظام اس��تبدادي، 
دم��وي، وبني نظام فوضوي، عبثي 
ال مالم��ح واضحة ل��ه، وال صورة 
لرجل دولة حقيقي، برزت وس��ط 

فوض��ى الص��ور واألل��وان الت��ي 
مرت طوال الس��نني األربع عشرة 
املاضية. ولألسف، ثمة من وصل 
ال��ى قناعة ب��أن النظ��ام احلالي، 
ليس افضل من النظام السابق، 
وان ما اقترفته اح��زاب اليوم، لم 
يجرؤ عل��ى اقترافه حزب األمس، 
ال��ذي لم يترك صغيرة وال كبيرة، 
اال وارتكبها ضد العراقيني. احلزب 
الذي س��اق العراقيني الى احلروب، 
والكوارث، واملش��انق، جن��د اليوم 
من يح��ن ال��ى أيامه، والس��بب 
لي��س االنتم��اء الروح��ي ل��ه، وال 
بقاي��ا البعث وال ص��دام، اذ هناك 
كائن��ات حتن الى البع��ث، قبل ان 
تتولى األحزاب احلالية الس��لطة، 

وتفع��ل م��ا فعلت. بل ممارس��ات 
وس��لوكيات النظام السياس��ي 
احلال��ي، الذي كان��ت لديه فرصة 
كبي��رة، ألن يرتق��ي بالبل��د ال��ى 
مصاف ال��دول املتقدم��ة، الدول 
وتوف��ر  ش��عبها  حتت��رم  الت��ي 
الكرمية.  ملواطنيها اسباب احلياة 
ذك��رى التغيي��ر، ليس��ت فرصة 
لتقييم النظام احلالي، وال فرصة 
لبحث محاس��نه ومساوئه، ذلك 
انه كش��ف ع��ن مالمح��ه منذ 
ال��دورة األول��ى، وب��نّي للعراقيني، 
طريقت��ه ف��ي ادارة احلك��م. ب��ل 
ان��ه فرص��ة ألن يق��رر العراقيون، 
ان األربع عش��رة س��نة املاضية، 
ليس��ت جيدة، وليس��ت السنني 

التي كانوا يحلمون بها، والسبب 
هو من انتخبوهم، ويصرون على 
انتخابهم كل اربع س��نوات. لقد 
انتقلن��ا ف��ي ه��ذه الس��نني من 
ال��ى اخلراب  البن��اء الدكتات��وري 
بناء ش��يد بأجساد  الدميقراطي، 
تهدم  ودمائهم، وحني  العراقيني، 
ذلك البن��اء، جرف مع��ه األحياء 
واألم��وات، ليجع��ل م��ن الوطن، 
ساحة للموت اليومي، وللخراب. 
فبدال من ك��ون األموات مدفونني 
بني ج��دار، انتقلوا الى الس��احة 
العام��ة، ليموتوا مج��ددا، ولكن 
بطريقة دميقراطية. ومن تبقى من 
العراقي��ني، يش��تمون، ويتوعدون 
القتلة، بالث��أر لقتالهم، لكنهم 

سرعان ما يقررون البقاء حتت ظل 
اولئك القتل��ة، خوفاً من اجملهول 
ال��ذي قد يحم��ل قات��ال، صاحب 
بلط��ة اق��وى واكب��ر م��ن بلطة 
القات��ل األول. ذل��ك القاتل الذي 
م��ا زال يحم��ل بلطته وس��يفه، 
ليقت��ص من الش��عب ال��ذي لم 
يدافع ع��ن يد قاتل��ه التي كانت 
تهوي عل��ى عنقه، ولم يقف الى 
جان��ب الي��د الثانية الت��ي كانت 
باملفخخ��ات،  تفج��ره  ومازال��ت 
وتقتله يومي��اً، ليعود الى حضن 
قاتل��ه األول. ان ذك��رى التغيي��ر 
فرصة، للعودة الى احلياة مجددًا، 
احلياة الت��ي لم يره��ا العراقيون 
يوم��اً، وانتزاعها م��ن براثن املوت 

الذي يحي��ط بالعراقيني من كل 
جانب، وهي مس��ؤولية تقع على 
عات��ق العراقي��ني وحدهم، فهم 
وحده��م م��ن ميلك��ون اس��باب 
بقائه��م على قيد احلي��اة، احلياة 
التي تعيش��ها بقية الش��عوب. 
اما البق��اء حتت رحمة اجلالد، فلن 
توصلن��ا اال لنتائ��ج اكثر فداحة 
من ه��ذا الوضع: داع��ش، احلروب 
الت��ي قضم��ت ارواح الكثير من 
األبري��اء، الفس��اد الذي تس��بب 
بهدر مئات املاليني من الدوالرات، 
االنسان احملطم الذي يعيش ألجل 
ان ميوت غداً، األمل الذي يتالش��ى 
كل ي��وم. الدع��وات ال��ى املقارنة 
ب��ني النظ��ام الس��ابق والنظ��ام 

احلالي، صدرت وتص��در اليوم من 
قبل البعض، وهي دعوات مريبة، 
مستهجنة، لكن اذا ازداد الوضع 
واخلراب،  امل��وت  واس��تمر  س��وًءا 
فق��د يتحول األمر الى ممارس��ات 
رسمية، تصدر من قبل احلكومة 
ذاته��ا. احلاج��ة الى ي��د متتد الى 
الغري��ق، ومحاوالت قطع  العراق 
تلك اليد، اس��باب ستؤدي حتماً 
الى بروز نظام اكثر فوضوية وقد 
يتحول فيما بع��د الى دكتاتورية 
اقوى واكبر من دكتاتورية النظام 
الس��ابق. والش��عب وح��ده م��ن 
يس��تطيع ان ميد ي��دا ال تطولها 
كل س��يوف العالم وال بنادقهم. 

لكن: متى متتد تلك اليد؟
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سالم مكي

هانز فيرنر سين

كاتب عراقي

أستاذ االقتصاد 
والمالية العامة في 

جامعة ميونيخ

انتق��د الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب فائ��ض احلس��اب اجل��اري 
الهائل ل��دى أملانيا، وال��ذي يعده 
بالعمل��ة  للتالع��ب  نتيج��ة 
األملاني��ة. لكن الرئي��س مخطئ. 
ففي حني يَُع��د الفائض اخلارجي 
األملان��ي عن��د مس��توى 8 % من 
الناجت احملل��ي اإلجمال��ي كبيرا �� 
كبي��را للغاي��ة �� فإن ه��ذا ليس 
نتيجة للتالعب ف��ي العملة من 
ِقَبل أملانيا. بل تتلخص األس��باب 
احلقيقي��ة وراء ه��ذا ف��ي فقاعة 
االئتم��ان التضخمي��ة في جنوب 
التوس��عية  والسياس��ات  أوروبا، 
الت��ي ينتهجه��ا البن��ك املركزي 
األوروب��ي، واملنتج��ات املالية التي 
باعته��ا بن��وك الوالي��ات املتحدة 
للعالَم. لذا، فبدال من إلقاء اللوم 
على أملانيا، يُحِسن الرئيس ترامب 
ز على املؤسسات في  صنعا إذا رَكَّ

بلده.
متتد ج��ذور الفائ��ض األملاني إلى 
حقيق��ة مفاده��ا أن أملاني��ا تبيع 
س��لعها بأثم��ان زهي��دة للغاية. 
وهن��ا أصاب��ت إدارة ترم��ب كب��د 
احلقيق��ة. ذلك أن الي��ورو رخيص 
ال��دوالر  إل��ى  نس��بة  للغاي��ة 

األميرك��ي، وأملاني��ا تبي��ع بأثمان 
أرخ��ص مم��ا ينبغ��ي لش��ركائها 
اليورو.  داخل منطق��ة  التجاريني 
ويس��اعد خف��ض القيم��ة على 
هذا النحو في تعزيز الطلب على 
الس��لع األملانية ف��ي بلدان أخرى، 
في حني يجع��ل أملانيا عازفة عن 

االستيراد بقدر ما تصدر.
يبل��غ س��عر الي��ورو حالي��ا 1.07 
دوالر، ف��ي حني يبل��غ تعادل القوة 
الش��رائية في منظم��ة التعاون 
االقتصادي والتنمي��ة 1.29 دوالر. 
وهذا يعني ضمنا أن قيمة اليورو 
أق��ل مم��ا ينبغي ل��ه بنح��و 17%. 
وع��الوة على ذل��ك، تَُعد الس��لع 
األملاني��ة أرخص مم��ا ينبغي بنحو 
إذا  %19 داخ��ل منطق��ة الي��ورو 
جولدمان  حس��ابات  اس��تعملنا 
س��اكس م��ن ع��ام 2013 كخط 
ارتف��اع القيمة  أس��اس وطرحنا 
باألرقام احلقيقية منذ ذلك احلني. 
ف��ي اإلجم��ال، يعني ه��ذا ضمنا 
أن عملة أملاني��ا مقومة بأقل من 

قيمتها بنحو الثلث.
تقدي��ر  ف��إن حقيق��ة  وبالتال��ي 
م��ن  بأق��ل  األملاني��ة  املنتج��ات 
قيمتها ال جدال فيها. والس��ؤال 

هو ملاذا انحرف س��عر الصرف إلى 
هذا احلد عن األساسيات.

يرج��ع انخف��اض قيم��ة العملة 
داخل منطق��ة اليورو إلى فقاعة 
االئتمان التضخمية الناجمة عن 
اإلعالن عن اليورو وإطالق إجراءات 
تفعيله في جنوب أوروبا بعد قمة 
مدريد في عام 1995، وهو ما جلب 
معه تخفيضات هائلة في أسعار 
الفائدة في هذه االقتصادات. فقد 
انخفض��ت أس��عار الفائ��دة في 
إيطاليا وأسبانيا والبرتغال بنحو 
خمس نق��اط مئوية، وفي اليونان 

بنحو 20 نقطة مئوية.
وعمل االئتمان األجنبي الرخيص 
ال��ذي جلب��ه اليورو عل��ى متكني 
البلدان وقطاعات  حكومات هذه 
البن��اء لديه��ا م��ن زي��ادة األجور 
بس��رعة أكبر من زيادة اإلنتاجية، 
إل��ى  األس��عار  دف��ع  وبالتال��ي 
االرتف��اع وس��اعد ف��ي تقوي��ض 
الق��درة التنافس��ية لقطاعاتها 
التصنيعي��ة. وجنحت أملانيا، التي 
كانت في أزم��ة عميقة في ذلك 
الوقت، في اإلبقاء على التضخم 
مب��ا  منخف��ض،  مس��توى  عن��د 
يتف��ق م��ع متطلب��ات معاه��دة 

أصبح��ت  وبه��ذا  ماس��تريخت، 
أملاني��ا أرخ��ص وأرخ��ص باألرقام 

النسبية.
انخف��اض  كان  املقاب��ل،  وف��ي 
قيمة الي��ورو راجعا إلى س��ببني 
جذري��ني. يتلخص أحد الس��ببني 
في السياس��ة النقدية املفرطة 
التس��اهل الت��ي انتهجها البنك 
املركزي األوروب��ي، وخاصة برنامج 
التيس��ير الكمي، وال��ذي مبوجبه 
تريلي��ون   2.3 اس��تعمال  يج��ري 
يورو م��ن األموال املطبوعة حديثا 
التابع��ة  املالي��ة  األوراق  لش��راء 

ملنطقة اليورو.
ويتدفق جزء من األموال إلى اخلارج 
بحث��ا ع��ن عوائد أعلى، مم��ا يؤدي 
إلى انخفاض قيم��ة اليورو. ويَُعد 
هذا شكال من أش��كال التالعب 
غير املباش��ر بالعملة حقا. ولكن 
ينبغ��ي لنا أن نالح��ظ أن مجلس 
محافظي البنك املركزي األوروبي 
تبنى التيس��ير الكمي وغير ذلك 
التوس��عية، على  التدابي��ر  م��ن 
الرغم من املعارضة الشرسة من 
ِقَبل البنك املركزي األملاني. وعلى 
ل أملانيا  هذا فال يج��وز لنا أن نَُحمِّ

املسؤولية عن هذه السياسة.

يكمن الس��بب اجلذري الثاني وراء 
انخف��اض قيمة الي��ورو في البلد 
الذي يتولى الرئيس ترامب رئاسته. 
فبفض��ل مكانة ال��دوالر بوصفه 
العمل��ة االحتياطي��ة الرئيس��ة 
العالَ��م، متكن��ت الصناعة  ف��ي 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  املالي��ة 
ف��ي العق��ود األخي��رة م��ن تزويد 
املستثمرين الدوليني بخليط من 
املنتجات املغرية. وكان هذا كافياً 
لدف��ع قيمة الدوالر إل��ى االرتفاع 
التنافس��ية  الق��درة  وتقوي��ض 
متاماً  للصادرات بش��كل مزم��ن، 
كما فعلت املنتجات املالية التي 
قدمتها مدينة لندن في اململكة 
املتح��دة من خ��الل زي��ادة قيمة 
اجلنيه اإلس��ترليني خالل سنوات 
عضوية االحت��اد األوروب��ي التي ال 

جدال فيها.
يتحدث أهل االقتصاد عن »املرض 
الهولندي« في مواقف كهذه، ألن 
نش��وء صناعة الغاز ف��ي هولندا 
ف��ي س��تينيات القرن العش��رين 
فرض��ت ضغوط��اً صعودية على 
اجليلدر، األمر الذي أدى إلى تدمير 
قطاع الصناع��ات التحويلية. وال 
يه��م كثيرًا م��ا إذا كانت أي دولة 

تبي��ع الغ��از أو املنتج��ات املالية 
إلى بقي��ة العالَم؛ بل يتمثل بيت 
القصيد هنا في مزاحمة القطاع 
الناجح لقطاعات أخرى من خالل 
التسبب في ارتفاع سعر الصرف 
احلقيقي. وفي نواحه وعويله إزاء 
تأثير الدوالر القوي على تش��غيل 
العمالة في قط��اع التصنيع في 
الوالي��ات املتحدة، ينبغي للرئيس 
ترامب أن ينظر إلى وال س��تريت، 

وليس إلى أملانيا.
كما ينبغي له أن يضع في اعتباره 
أن املنتج��ات املالي��ة األميركي��ة 
املغري��ة، الت��ي أثرت بش��دة على 
األميرك��ي،  التصدي��ر  قط��اع 
كان��ت ف��ي بعض األحي��ان فكرة 
فرص��ة  وليس��ت  واقعي��ة  غي��ر 
اس��تثمارية مش��روعة. وقد دفع 
كل من الرئيسني جيمي كارتر وبِل 
كلينتون الوس��طاء باالس��تعانة 
بقانون إعادة االستثمار اجملتمعي 
إلى مساعدة الفقراء في الواليات 
املتحدة على امتالك املساكن من 
خالل ق��روض س��خية، برغم أنه 
كان من الواضح من��ذ البداية أن 
العدي��د من ه��ؤالء املقترضني لن 

يتمكنوا أبدا من السداد.

وب��اع الوس��طاء مس��تحقاتهم 
للبن��وك، الت��ي حزمته��ا ببراعة 
ف��ي هيئ��ة أوراق مالي��ة غامضة 
مدعوم��ة باألص��ول ث��م باعتها 
للعالَ��م  أصلي��ة  كمنتج��ات 
بتصنيف��ات ممت��ازة مصطنع��ة. 
وكان املصطل��ح املس��تعمل في 
األم��وال  لوص��ف  س��تريت  وال 
التي تدفقت لتمويل السياس��ة 
»األموال  األميركية  االجتماعي��ة 

األملانية الغبية«.
ثم انفضحت ه��ذه اخلدعة خالل 
األزم��ة املالي��ة. وفي ع��ام 2010، 
اضط��رت احلكوم��ة األملانية إلى 
دع��م بنوكه��ا بنح��و 280 مليار 
ي��ورو، عن طريق إنش��اء مصرفني 
املنتج��ات  ه��ذه  لتول��ي  للف��رز 
املالي��ة املثيرة للمش��كالت. ومن 
هذا املنظور، ف��إن عدداً كبيراً من 
واملرس��يدس  البورش  الس��يارات 
والب��ي إم دبلي��و العدي��دة الت��ي 
تسلمتها أميركا لم يُدَفع ثمنها 
عل��ى اإلط��الق. وينبغ��ي للرئيس 
األميركي أن يضع هذا في االعتبار 
قبل أن يهدد بشن حرب جتارية �� 
أو حتى االنغماس في مش��احنة 

على توتير �� مع أملانيا.

الرئيس ترامب والدروس األلمانية الضرورية
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يهاجم األسد

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

صوره��م العمالقة التي مت��أل الس��احات ومنعطفات 
الش��وارع تبتس��م للمارة وكأنها تقول لهم: اطمأنوا. 
انت��م أمان��ة ف��ي أعناقن��ا. وجميعهم، ف��ي صورهم، 
يحظ��ون بال��وان الطي��ف ب��كل س��خائه وفضاءات��ه 
وبهجت��ه وإلفته، األخضر واألحم��ر واألصفر والرمادي، 
وأحيان��اً كثي��رة يتش��كل مش��هد فجائع��ي: جدارية 
السياس��ي، بابتس��امته العريضة، من جانب، وطوابير 
من الس��يارات التي حتمل شهداء املعركة النبيلة ضد 
الهمجية الداعشية من جهة أخرى وسط عويل يسد 
مس��احة املش��هد، من جانب ثال��ث، حت��ى ان اجلدران 
وحوامل امللصقات تبدو انها تش��عر باخلجل حيال هذا 

التشكيل االستفزازي.
وهنا يقفز سؤال ساذج، ورمبا بطران وخارج الصدد: هل 
حصل أصحاب امللصق��ات والصور، مبن فيهم األموات، 
عل��ى ترخي��ص لإلع��الن م��ن اجله��ات املعني��ة، أمانة 

العاصمة مثال؟. 
في حمية التح��زب، واالنحياز األعمى للقبيلة أو النوع 
أو املذه��ب أو الدين أو الزعيم، قد يضطرون –وانا احتدث 
عن ظواهر سياس��ية- الى النزول منزلة اإلس��اءة الى 
املمدوح، واملرء، كما يقول االمام علي )ع)، يتسخ باملديح 
وبالتزلف، األمر الذي يؤش��ر مأزقاً سياسياً وذوقياً بالغ 

االثر.
اق��ول، االنحطاط السياس��ي ف��ي العراق فت��ح الباب 
)منذ العهد السابق) امام استباحة اجلدران والساحات 
العامة وأعم��دة الكهرباء مبلصقات وص��ور وجداريات 
ت��وزع بنحو عش��وائي مضحك، والغريب مما نس��معه، 
هذه االيام، ان اجلهات املس��ؤولة تعد مناقشة موضوع 
ملصقات الساس��ة محرم��اً وأن بعض تلك امللصقات 
محاطة بالتقديس واخلط��وط احلمر، واالغرب ان بعض 
بلديات املدن )او جيوب فئوية) اقامت مباريات ملن يرغب 
برسم صور كبيرة لساسة متنفذين وُمطاعني، وهناك 
الى جان��ب هذا س��باق محموم على اجل��دران الكبيرة 
و«االس��تراتيجية« بني اتباع الساس��ة، ف��كل ملصق 
للسياس��ي )أ) ينبغي ان يقابله ملصق للسياسي)ب) 

وبقربهما ملصق للسياسي)ج�).. وهكذا. 
بصراح��ة، كن��ا نعتق��د ان املش��هد املق��رف جلداريات 
وصور صدام حس��ني س��يحل في ذاكرة ساسة العهد 
اجلدي��د كمخلف��ات  بائدة، وستش��كل وحده��ا عقداً 
سياس��ية وأخالقية ضد ه��ذه الظاهرة املعيبة، وليس 
م��ن دون مغ��زى ان يهت��م املراس��لون االجان��ب بنقل 
اجلداريات والصور اجلديدة من على جدران املدن الصماء 
ومنعطفات الش��وارع الكونكريتية واعمدة الكهرباء 

الباردة بالكثير من االستغراب.
لم يتوان مراسل فرنسي كان قد زار بغداد قبل سنوات، 
من القول »ش��اهدُت ص��ورة كبيرة لسياس��ي محلي 
تنتش��ر من حولها مس��تنقعات من املاء اآلسن، وتنام 

حتت قوائمها احلديدية نعاج ضعيفة وجائعة«. . 
 ********** 

بيوتن:
»كل فعل له رد فعل مساو له في القوة، ومعاكس له 

في االجتاه«.     

صور الزعماء.. عيب 
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ول��د دحبور ف��ي أبريل نيس��ان عام 1946 
مبدينة حيف��ا التي غادرها مع عائلته إلى 
لبنان ثم إلى س��وريا حيث نشأ ودرس في 

مخيم حمص لالجئني.
الفلس��طينية  األراض��ي  إل��ى  وع��اد 
بع��د توقي��ع اتفاق أوس��لو للس��الم بني 

الفلسطينيني وإسرائيل.
عمل مديرا لتحرير مجل��ة )لوتس( حتى 
1988 ومديرا عاما لدائرة الثقافة مبنظمة 
التحرير الفلسطينية وكان عضوا باحتاد 

الكتاب والصحفيني الفلسطينيني.

أص��در العدي��د م��ن الدواوين الش��عرية 
م��ن أش��ه��رها )الض����واري وعي���ون 
الفلس��طيني(  الولد  و)حكاية  األطفال( 
باألص��ابع  و)ش��هادة  الوح��دات(  و)طائر 
اخلمس( و)كس��ور عش��رية( وحصل على 
جائ��زة توفي��ق زي�����اد في الش��عر عام 

1988
وال ت��زال الكثير من األغني��ات التي كتب 
كلماتها تتردد في العديد من املناس��بات 
الوطنية ومنها )اش��هد يا عالم( و)عوفر 
واملس��كوبية( و)يا ش��عبي يا ع��ود الند( 

و)واهلل ألزرع��ك بال��دار( و)ي��ا بن��ت قولي 
ألم��ك( و)غزة والضفة( و)صبرا وش��اتيال( 

وغيرها. 
ونع��ى الش��اعر الراح��ل ع��دد كبير من 
املثقفني والفنانني منهم الشاعر املصري 
زي��ن العابدي��ن فؤاد والش��اعر الس��وري 
محمد ع��الء الدين عب��د املولى والكاتب 
األردني مع��ن البي��اري والروائ��ي املصري 
وحي��د الطويل��ة واملص��ور الفوتوغرافي 
الفلسطيني أحمد احملس��يري كما نعاه 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رام اهلل ـ رويترز: 

- قال��ت وزارة الثقاف��ة الفلس��طينية إن 
الش��اعر أحمد دحبور توفي يوم الس��بت 

عن 71 عاما في مدينة رام اهلل.
وقالت الوزارة في بيان »برحيل دحبور تفقد 
فلس��طني ليس فقط واحداً من عمالقة 
األدب واإلب��داع الفلس��طيني، بل بوصلة 
كان��ت حتى اللحظات األخيرة تؤش��ر إلى 

فلسطني.«

الغامض��ة وطرائ��ق االش��تغال . فقرر ان 
يخ��وض ف��ي األعم��اق ، ومن عم��ق الى 
آخر ، أش��به بالقصر الكبير ، يختبر فيه 
الش��عراء عل��ى م��ر العصور غ��رف هذا 
القص��ر ، حتى تكش��فت الظلمة كلها 
في ه��ذه الغ��رف ، واملمرات ، والس��اللم 
واجل��دران ، وعندما وصل��ت العربة الينا ، 
وصلت مليئة وثرية ، ورغم ذلك ، الشعراء 
لم يكفوا عن اكتشاف اعماق جديدة في 
املناطق اجمل��اورة لهذا القصر ، لكن ورغم 
ذل��ك أيضا ، فاألعم��اق ب��دأت تنفضح ، 
والوضوح يطغ��ى عليها ، أذن ماذا يفعل 

الش��اعر عندما تنقلب املعادلة ، وتصبح 
مواده الدس��مة باب��اً مفتوح��ة يدخلها 
اجلميع ، حي��ث ال يفرق بينه وبني املتلقي 
املنج��ذب ال��ى قمة الفكرة س��وى روعة 

صياغاته وتفننه في كيفيات القول. 
هنا متام��ا حيث ب��دأت مرحل��ة جديدة ، 
هذه املرحلة ال تُعنى ب اكتش��اف اعماق 
جدي��دة رغ��م انها ال تزال تنق��ب ، تنجح 
مرة وتخف��ق مرات، لكنها ف��ي ظل هذا 
التراك��م الهائ��ل ال��ذي حتمل��ه العرب��ة 
عربة الش��عر، م��ن املاضي وحت��ى وقتنا 
هذا ، تس��تخرُج من اخلط��وط العريضة 

خطوط��ا أخرى أكث��ر دقة ونحول��ة ، ثم 
بدأت تفك اخليوط املشتبكة، وتركز على 
االبحار حت��ت التفاصيل ثم حتت تفاصيل 
ه��ذه التفاصيل ، لذا ف ان الش��عر اليوم 
ومؤه��الت الش��اعر اليوم في حت��د كبير 
أمام الشعر والشاعر في املراحل املاضية 
، فهو بحاجة مس��تويات أعلى من الدقة 
واملالحظة والتفكير ، حتى يلتقط مبهارة 
الصياد اخلي��وط الرفيعة املوجودة لكنها 
لم تالحظ بعد ، والقدرة على االستفادة 
من االش��تباكات احلاصلة بني عمق وآخر 
، بني فكرة وأخرى ، بني اختالف وتش��ابه . 

وهذا اخلوض ال يزال ينجو فيه ثلة ، ويغرق 
فيه كثيرون ، لذا مرة يسقطهم التكرار 
ومرة يس��حب التراث ذي��ل ثيابه من حتت 
ارجلهم ، ومرة يتناسخون ويتماسخون، 
ومرة هي نفس األنثى ، يبات في فراش��ها 

مجموعة شعراء، فينجبون توائم . 
وحت��ى يهرب الش��اعُر من ضي��ق املعنى 
وفق��ر األفق وصرام��ة القصد واالش��ارة 
وامل��ؤدى ، حت��ول الى مخادع كبي��ر ، يقول 
الكثي��ر والكثي��ر عب��ر اللغ��ة الفائضة 
املزهوة بأرق واعذب ما تشير اليه ، لكنها 
في احلقيقة ال تقول ، أنها تتوارى وتدعي 

انها تقول.
واصبحن��ا ف��ي مرحلة جدي��دة أخرى بني 
النص��وص الت��ي » تق��ول » ألنها مدركة 
مس��بقا ملا تري��د قوله ، ونص��وص مثل 
حلوى » ش��عر البنات » ، مش��عة لكنها 
ت��ذوب بكلها خ��الل حلظة واح��دة ، وما 
طعم الس��كر اخلادع الزائل هذا ، س��وى 
اللغ��ة الوحي��دة املس��كينة اخلالية من 
حمول��ة املعنى الف��ذ. وه��ذه النصوص 
تس��بح في اجملاز غالبا وببراع��ة ، لكنها 
ال تق��ول . بل انها تعمد ف��ي الغالب الى 

اعادة انتاج ما هو مطروح ومتوافر.

مهند الخيكاني

أول األم��ر بدأ الش��عر يصف كل ش��عور 
م��ن  منطلق��ا  االنس��ان،  يغم��ر  جدي��د 
الس��طح، هامس��ا وصادحا بكل ما يثير 
ويح��رك مناخه الراكد واملأل��وف، وبعد ان 
جاءت احلقبة الت��ي تراكمت فيها كميات 
ال حتصى في ه��ذه املنطقة، صارت تعاني 
م��ن التكرار وامللل والضجر ، ألنها لم تعد 
صادمة كما من قبل ، فالش��اعر واملتلقي 
وصال مرحلة التخمة ، وانكش��فت احلدود 

االتصال��ي م��ع املتلق��ي والتواص��ل الى  
تخليق النص االفتراضي  الذي سعى الى 
تكريسه  عبر استثمار الفصاحة السردية 
احملايثة للواقع ومعطياته وليكون اخللفية 
الت��ي انطلق منها النص وأس��س عليها  
بنيته الداللية   املس��تنتجة من التمثيل 
االفتراضي للسرد  الذي اتسم بالقرائنية 
والتخيي��ل العالي من خالل  لغة الس��رد 
املتمكن��ة  من االقتراب م��ن الواقع  وفي 
ذات الوق��ت محقق��ة  غرائبية االفتراض 

وفق أسلوب التبعيد واملتخيل ...
ومتثل الشخصية  املركزية في قصة) بيت 
جني( - التي حملت اجملموعة القصصية 
عنوان��ا لها النم��وذج الواضح ملا تتعرض 
له املرأة  من استغالل وانتهاك  لوجودها 
اإلنس��اني واألخالق��ي  أثن��اء مراجعتها 
للدوائر الرس��مية ووقوعه��ا حتت طائلة 
الفساد اإلداري  املستشري في  مؤسسات 
الدولة واس��تغاللها  جس��دياً واإلطاحة 
بالثاب��ت م��ن املنظومة األخالقي��ة  التي 
حترص على بقائها  نقية دون مساس  ، إال 
أن الفاقة واحلاجة والفقر تشكل  عوامل 
ضغط نفس��ي  كبير يدفعها  في أحايني  
كثي��رة للقبول باخلس��ارات األخالقية  أو 
املراوغة  واملساومة من اجل اجناز معاملة  
أو احلص��ول على مكس��ب مع��ني يقيها 
غائل��ة اجل��وع واحلرمان  وبش��كل خاص 
النس��اء األرامل  واملطلقات املش��موالت  
برواتب الضم��ان االجتماعي  ويكش��ف 
ن��ص )بيت جني(  وس��ائل غي��ر أخالقية  
يس��تخدمها )سمس��ار(  يتوسط إلجناز 
املعام��الت  مقابل مبالغ مالية  وتس��رد 
امل��رأة  كلية العل��م  كيفية التوصل الى 
هذا) السمس��ار ( ومحاولة إغوائه الجناز 
معاملتها  التي توس��ط لها في الشهر 
املاضي أحد اجليران إال ان  االزدحام احلاصل 
أمام بوابة دائرة الرعاية االجتماعية  هذا 
الش��هر  له  أس��بابه )  الش��هر املاضي 
س��اعدني  جار ل��ي  في اجن��از املعاملة ، 
لكنني ف��ي أواخر هذا الش��هر  فوجئت 
بطول الطابور  عندما سألت النسوة  عن 
الس��بب قلن  فتوى ق��د صدرت  من رجل 
ملتح  أجاز فيه��ا الزواج  من القاصرات ، 
مما أتاح فرصة ألفراد العسكر  والشرطة  
تبدي��ل زوجاتهم  باليافع��ات  النص ص 
70(  وتنج��ح الس��اردة في نص��ب الفخ 
لهذا الش��اب السمسار  الذي يذهب بها 

ال��ى بيت  خلف س��وق الش��ورجة ) لقد 
اش��ترى بأم��وال املطلقات  والسمس��رة 
بيتاً  م��ن البلدية بثمن بخس ، وفي نيته 
جعل��ه ماخوراً لنزواته مع  فتيات الرعاية 
ويثب��ت  ص71(  الن��ص   .... االجتماعي��ة 
النص واقعة  تعرض س��وق ) الش��ورجة 
(  ال��ى حريق ش��امل  أتى عل��ى معظم 
محالته  قبل أربعة قرون  أثر رمي مشعل 
ناري  في السوق من شاب مخمور ،  وبعد 
أن خمدت النيران  وتعرض الس��وق برمته  

ال��ى االنهي��ار، نه��ض خلفه متام��اً قصر 
حس��به البع��ض  ان قيام��ه بفعل جّني 
/  وه��و القص��ر الذي اش��تراه  فيما بعد 
سمس��ار الرعاية االجتماعي��ة  ليحوله 
ال��ى بي��ت للدع��ارة  والعه��ر .. وه��و ما 
اكتشفته املرأة  الساردة أثناء جتولها في 
القصر وعثورها على  وثائق قدمية  تشير 
ال��ى تاريخية  هذا  للقصر واس��تخدامه  
مكان للعهر واالس��تمتاع ،  الذي مارسه  
حتى اخللفاء العباس��يني إذ أن الس��اردة 

قد )ش��اهدت على جدران��ه يرصف تأريخ 
العهر ، الذي رافق املدينة ، وثمة رسومات 
وكتاب��ات ت��دون  التاري��خ  الطويل لعمل 
املومس��ات  الالئ��ي عش��ن في��ه كذلك 
ثم��ة امرأة كتب��ت  بخط كوف��ي جلي ، 
دون اس��تعمال للنقاط ف��وق احلروف ، إن 
اخلليفة املعتصم  قد ضاجعها قبل صالة 
الظهر  وكان ف��ي نيته إعالن اجلهاد على 
التتار الذين يطوقون بغداد  آنذاك  النص 
ص72(  ومن املمكن عد هذه الرس��ومات  
والكتاب��ات  وثيقة  توس��ل به��ا القاص 
لبن��اء نص��ه االفتراض��ي الذي يب��دأ من 
انتقال املرأة الس��اردة الى القصر وبقائها 
أس��بوعا  ريثما ينجز  سمس��ار الرعاية 
االجتماعي��ة معاملته��ا ،  إذ أن فصاحة 
الس��رد قد كش��فت في  اجل��زء األول عن 
تفاصيل الواقع  ومعطياته  وإنشاء خط 
اتص��ال  مع املتلق��ي  ليتعالق مع النص 
نفسياً واجتماعياً من خالل تأكيد بعض 
التفاصيل الراكزة في ذاكرته ) مؤسسة 
الرعاي��ة االجتماعية ،س��وق الش��ورجة 
، ح��ي الوزيري��ة ، م��ا يحصل  من فس��اد 
في الدوائر الرس��مية وحتدي��داً تلك التي 
تشهد  حضوراً نس��وياً الفتاً ) نهر دجلة 
، ش��ارع اخللف��اء ( فكل هذه املس��ميات  
والوقائ��ع الت��ي  جت��د له��ا حض��وراً في 
البني��ة االجتماعي��ة  كان مبثابة اخللفية  
أو الوثيق��ة التي  س��يبني القاص عليها 
نصه الثاني/  االفتراضي / املتخيل  والذي 
يش��كل  النص غير املرئي  واملس��تبطن 
للظاه��رة االجتماعي��ة  العياني��ة التي 
كرس��ها النص ف��ي جزئ��ه األول  للنص 
.. واعتب��ارا من اكتش��اف املرأة  الس��اردة 
للكتابات  والرس��وم  يبدأ النص في بناء 
اجل��زء  االفتراض��ي التخيل��ي  ال��ذي يعد 
تبعي��داً وخروجاً  عن النس��ق االفصاحي  
الذي اعتمدُه القاص  كخلفية ما حايثت 
بالفس��اد  املتمث��ل  الواقع��ي  املعط��ى 
اإلداري وما  تتعرض له املرأة العراقية من 
انتهاكات أخالقية  عند مراجعتها الدوائر 
الرسمية  ليؤس��س اجلزء الثاني  اخملتلف 
ع��ن اجل��زء األول  وإمكانية ع��ّدُه  النص 
املاورائي  للظواهر االجتماعية  التي جاء 
عليه��ا  اجل��زء األول  االفصاحي  فالقاص 
يبقي على خيوط واهنة  تربط بني اجلزأين  
من خالل تكريس وجود  القصر االفتراضي  
في ذه��ن املتلق��ي  بني أنق��اض املعطى 

الواقعي ليس��تمر في وضع املتلقي  في 
دائرة اهتمام  النص  و ثيمته ، فالس��اردة  
تكتش��ف وج��ود وثائ��ق  أخ��رى  متواترة 
زمنياً )  بعض الكتب قدمية جداً  مكتوبة 
بخ��ط يدوي  مائ��ل ، أنا توقع��ت الكاتب 
أعس��راً.... ما كتب باآلل��ة الكاتبة  وضع 
في مجلدات س��ميكة ، وبألوان مختلفة  
لكنها ال تنم عن  تطور أساليب الطباعة 
احلديث��ة ، الن��ص ص 73(  وإزاء هذا الكم  
من الوثائ��ق والكتب  والرس��ومات  التي 
وجدته��ا الس��اردة  ف��ي أروق��ة القصر ،  
تقترح على السمس��ار  حتويل القصر ال� 
) متحف للعه��ر ( وحتاول القناعة بقبول 
االقت��راح ...) زواج القاصرات  جعل العهر 
يطفو على الس��طح ، فما بلك ..؟ النص 
ص 75(  ويذهب القاص بعيداً  في تخيله 
ليط��رح الرؤي��ا  الداخلية مل��ا مت اإلفصاح 
عن��ه  في اجلزء األول  من النص إذ تش��ير 
الساردة  في نهاية النص )كنت مقتنعة 
مبوافقت��ه  وإال ل��كان ق��د خس��ر عضوه 
الداخل��ي ،  فهو أبداً ل��ن يتوقع أن الفتاة 
الت��ي  التقطها من طاب��ور االنتظار ، في 
فرجها أس��نان تقضم كل قضيب يدخل 
، لقد منت  األسنان منذ  ... هجرها بعلها 

وتزوج من قاصر النص ص 75 (.
لقد جلأ القاص الى هذا البناء  االفتراضي 
ليؤكد  ويكرس بنية احلقد ورغبة  السارد 
في الكشف  عن العهر وتاريخه  الال أخالقي 
ف��ي بغداد  وعبر العصور ... ثم ليكش��ف 
حقد امل��رأة  للرجال الذي��ن ال يفكرون  إال 
في املتعة  السريعة التي جتد في الوجاهة 
الرسمية سبيالً الى استغاللها  من اجل 
حتقيق  املأرب اجلنس��ي ، وكذلك كشفها 
عن األث��ر االجتماعي  لظاهرة التزويج من 
القاصرات التي ش��اعت مؤخراً  كظاهرة 
اجتماعي��ة معاص��رة. ويس��تثمر القاص  
حميد الربيعي  مرور املتلقي على قصص 
اجملموعة الس��ابقة للقصة األخيرة  ) في 
البدء( وتكون وجهة نظر إزاءها .،  فيجعل 
االثني  للقص��ص  املركزية  الش��خصيات 
عشر الس��ابقة – واغلبهن من النساء  - 
ش��خصيات قصته األخي��رة - أما منظم 
سفرة  هؤالء النس��وة  الى )املنابع األولى 
( فه��و الق��اص ذاته،  وباس��تخدام ضمير 
الشخص الثالث )هو( إذ أن اخلراب الداخلي 
للش��خصيات واملعاناة من م��رارة الواقع 

العراقي. 

عبد علي حسن

ومكاني��اً ف��أّن امل��كان ال��ذي احتضن هذه 
األحداث  ه��و أمكنة  معروف��ة وراكزة في 
الذاكرة اجلمعي��ة العراقية ، ) العراق ، حي 
أبو ش��جاع ( وه��و احلي الذي تس��كن فيه 
الشخصية ، شارع ) العراق ( ،  محالت بيع 
املوس��يقى ،  حدائق ) أبو ن��ؤاس( ، الكرادة 
( فق��د كان��ت البنية الزماكاني��ة إفصاحا 
س��ردياً  ملقاربة  و محايثة الواقع  العراقي 
ال��ذي  أس��هم ف��ي انتهاك الش��خصية 
العراقي��ة  نفس��ياً وجس��دياً ، فق��د متثل 
االفتراض الس��ردي  في تخليق هذه احلالة 
الن��ادرة احل��دوث  لتكون انعكاس��اً ملا يدور 
في الش��ارع العراقي  ومن ثم إدخالها  في 
مختب��ر حتليلي  غرائب��ي ليتوصل الى  حل 
هو اآلخر غرائبي  وحسب نصيحة الطبيب  
املعال��ج الذي) جلب كيل��و من مادة الطني  
احل��ّري ،  من باب االحتي��اط ، كي ما تطمر 
االنفج��ارات   أص��وات  تعال��ت  إن  أذنيه��ا  

واملفخخات ... النص ص 68(..
 ولعل��ه احلل األمثل لتفادي تأثير الضوضاء  
والفوضى املس��تمرة  على احلالة الصحية  
للشخصية املركزية  التي وجدت في طمر 
أذنيها  بالطني احلري  حالً ملشكلة الفوضى 
والضوضاء ، ولكن  النص يشير في نهايته  
ال��ى مش��كلة  أخ��رى قد تواجهه��ا  وهي 
رؤية اجلثث  املنتش��رة بفض��ل االنفجارات  
وما س��ببته من مش��كلة جديدة  ستقع 
لبصره��ا ، ) لم تكن تظن إن ثمة  إش��كاال 
صحياً آخر  س��ينتابها في األي��ام القادمة 
،  منظ��ر اجلث��ث  املقطعة  الت��ي تخلفها 
االنفجاريات ... حتاش��ته  بإغماض العينني  
، اتق��اء ما يح��دث من أطن��اب الفوضى ... 
النص ص 68(  وبذل��ك فقد أحكم النص  
اخل��راب الصح��ي الش��امل للش��خصية 
املركزي��ة  املمثلة للش��خصية العراقية  
بطم��ر األذن وإغماض للعينني ،  فضالً عن 
األثر النفس��ي  الذي سيصل إليه املتلقي  
جراء هذين  الفعلني ) الطمر ، واإلغماض(  
لتبقى الش��خصية العراقية  مبنأى وعلى 
بع��د من االنته��اكات  احلاصل��ة ، ولتظل 
هذه الش��خصية هي األخ��رى بعيدة  عن  
فع��ل التأثي��ر في احلياة ه��ذه  في احلفاظ 
على س��المتها  النفسية واجلسدية لقد 
متكن  نص ) إذن من طني ( من حتقيق فعله 

رحيل الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور

لماذا أصبحت كتابة الشعر أكثر صعوبة؟

اإلفصاح السردي والتمّثل االفتراضي في القصة القصيرة

مجموعة )بيت جني( مصداقا

غالف اجملموعة
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شريط ملون
الرياضة أفضل الطرق

لعالج المرضى النفسانيين 
نظم مستش��فى الرشاد للطب النفسي ممارسة تأهيلية 

عن طريق العالج بالرياضة.
وقال مدير املستش��فى الدكتور علي رش��يد ان املمارسة 
ش��هدت مش��اركة املرض��ى املؤهل��ني املس��جلني ضمن 
البرنامج اخلاص بالرياضة. مبيناً ان املؤهلني مارسوا رياضة 
كرة الس��لة، حيث جرت مباراة تدريبية بني املرضى الذين مت 

تقسيمهم الى فريقني.
 واوضح رشيد ان الرياضة تعد من أفضل انواع طرق العالج 
النفس��ي التأهيل��ي ألنها تق��وي الدورة الدموية جلس��م 

املريض وتنشط خاليا دماغه.
هذا وكانت املمارس��ة بإشراف املؤهل النفسي كرمي كاطع 
ال��ذي يتاب��ع ط��رق التأهيل املتبعة في قس��م املش��اغل 
باستمرار، فضالً عن قيام املدرب اخلاص بالبرامج الرياضية 
املعالج الطبيعي عالء بتنظيم املمارس��ة واالشراف على 

مجريات اللعب.
وتعتب��ر الرياض��ة من أفض��ل انواع طرق العالج النفس��ي 
التأهيلي ألنها تقوي الدورة الدموية جلسم املريض وتنشط 

خاليا دماغه.

تكريم 100 يتيم على حدائق منتزه الزوراء
نظمت مؤسس��ة نداء العراق لإلغاثة والتنمية بالتنسيق 
مع امان��ة بغداد حفال كرمت من خالل��ه )100( يتيم على 

حدائق منتزه الزوراء.
 وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » املنظمة بالتنس��يق 
م��ع دائرة املنتزهات والتش��جير نظمت حف��ال لتكرمي ألف 
طف��ل يتي��م من ابناء ش��هداء الق��وات االمنية واحلش��د 
الش��عبي من عم��وم مناطق بغداد، مبين��ة ان احلفل يأتي 
في إطار املس��اعي التي تبذلها اجلهات احلكومية واملدنية 
لدمج األطفال االيتام باجملتمع وإش��عارهم بأنهم يحظون 
بالرعاي��ة الس��يما م��ن اجلانب النفس��ي والطب��ي وبنحو 

دائم«. 
وأضافت ان » احلفل الس��نوي الرابع الذي نظم حتت شعار 
)منسح دمعة ونرسم فرحة( بإشراف مؤسسة نداء العراق 
لإلغاثة والتنمية يرمي ايض��اً الى دعم الطفولة ورعايتها 
بنحو خاص تثمينا لتضحيات آبائهم في س��احات الوغى 
وترخيص دمائهم الزكية في س��بيل حترير ارض الوطن من 

دنس فلول عصابة داعش االرهابية«.
وتضمن احلفل جولة نهرية لألطفال وتوزيع الهدايا الرمزية 
واأللعاب مجاناً وتنظيم جولة داخل املتنزه وحديقة احليوان 

الى جانب فعاليات فنية ومسرحية.

االحتفال بوضع حجر األساس
لمطار الكوت المدني في واسط

أعلن وزي��ر النقل كاظم فنجان احلمام��ي ان ايرادات مطار 
الكوت املدني س��تكون ألبناء احملافظ��ة، وان الوزارة تعكف 

ليكون في كل محافظة عراقية مطار.
ونقل بيان ل��وزارة النقل تلقت » الصباح اجلديد »نس��خة 
من��ه ع��ن احلمامي القول ف��ي حفل وضع حجر االس��اس 
ملط��ار الك��وت املدن��ي مبحافظة واس��ط » نح��ن ال ندعي 
االجنازات العظيمة وهذا املطار خطوة بس��يطة في االجتاه 

الصحيح«.
واض��اف » س��نواصل مع القي��ادات االمني��ة ترميم املدرج 
وتأهيله ليكون قادرا على استقبال الطائرات ليال ونهارا«.

ولفت احلمامي الى ان »املطار انش��ئ لفائدة ابناء احملافظة 
وستكون ايراداته ألبناء واسط«.

وأشار الى ان » وزارة النقل تعكف ليكون في كل محافظة 
عراقية مطار لتنعم احملافظات العراقية بخيراتها«.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

اجلامع��ة  منتخ��ب  أح��رز 
بطول��ة  لق��ب  املس��تنصرية 
اجلامع��ات العراقي��ة بالش��طرجن 
للطالب فيما متكن فريق جامعة 
بغ��داد من احراز لق��ب الطالبات 
ف��ي البطولة الت��ي اختتمت في 
اجلامعة التكنولوجية مبش��اركة 
وكلي��ة  حكومي��ة  جامع��ة   18

أهلية.
 صرح بذلك د. حسام املؤمن مدير 
قس��م النش��اطات الطالبية في 
جهاز االش��راف والتقومي العلمي 
في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ، واك��د ان البطولة التي 
تعد ضمن سلس��لة النشاطات 
والفنية  والكش��فية  الرياضي��ة 
التي ينظمها قس��م النشاطات 
الطالبية ف��ي وزارة التعليم على 
م��دار العام ش��هدت مش��اركة 
واس��عة من اكثر م��ن 140 طالباً 
وطالب��ة م��ن ش��تى اجلامع��ات 
العراقي��ة، وأدار منافس��اتها عدد 
م��ن احل��كام الدولي��ني الذي��ن مت 
اختيارهم من قبل االحتاد العراقي 
املركزي للش��طرجن وه��م كل من 
إس��ماعيل  البطول��ة  مش��رف 
إبراهي��م واحلكم الع��ام لبطولة 
الكناني  الطالب سعد محس��ن 
,وملنافسات الطالبات علي فرحان 
الوائلي وضمير جبار املسؤول عن 
برنامج سويس منيجر, فضالً عن 

احلكم االحتادي كفاح سليم.

وأض��اف املؤمن ان فري��ق اجلامعة 
املس��تنصرية متك��ن م��ن اح��راز 
احلاس��مة  اجلول��ة  ف��ي  اللق��ب 
واالخي��رة بع��د ان فاز عل��ى فريق 
 3 بنتيجة  التكنولوجية  اجلامعة 

1- ليرف��ع رصيده ال��ى 11 نقطة 
متقدماً بف��ارق نقطة واحدة عن 
البطولة  املنافس��ني ف��ي  اق��وى 
منتخب جامعة بغداد الذي تراجع 
الى املركز الثاني برصيد 10 نقاط 

بع��د ان متكن م��ن حتقي��ق الفوز 
على صاحب املرك��ز الثالث فريق 
جامعة ميسان بنتيجة 2-1، فيما 
جاء فريق جامع��ة تكريت باملركز 

الثالث مكرر برصيد 9 نقاط.

واشار املؤمن الى ان فريق جامعة 
بغداد متكن من احراز لقب بطولة 
الطالبات بعد ان جمعن 13 نقطة 
بفوزه��ن الس��هل عل��ى جامعة 
تكريت -3صفر وجاء فريق اجلامعة 

التكنولوجية في مركز الوصافة 
برصي��د 11 نقط��ة بفوزهن على 
2-1 وحصلت  جامع��ة كرك��وك 
اجلامعة املستنصرية على املركز 
الثالث برصي��د 10 نقاط بفوزهن 
على جامعة االنبار -3صفر، فيما 
أحرز فريق جامعة ديالى في املركز 
الثالث مكرر بفوزهن على جامعة 

بابل -3صفر.
     ف��ي حني اف��رزت نتائج الفردي 
ألبط��ال الطاوالت عن احراز العب 
منتخ��ب جامعة تكريت س��لوان 
حس��ني املركز االول على الطاولة 
األولى، فيما أح��رز العب منتخب 
بغداد علي شاكر املركز األول على 
الدين  الثانية، وس��راج  الطاول��ة 
س��عد من اجلامعة املستنصرية 
الثالثة ومصطفى  الطاولة  على 
يحي��ى م��ن جامعة ديال��ى على 
الطاولة الرابعة ويعسوب اسعد 
من جامعة بغ��داد على الطاولة 

اخلامسة.
وقد نال��ت العبة منتخب جامعة 
بغداد هالة عمر املركز االول على 
الطاولة االولى لبطولة جامعات 
العراق للطالبات والعبة منتخب 
اجلامع��ة التكنولوجي��ة غف��ران 
الثاني��ة،  الطاول��ة  عل��ى  عام��ر 
ورحمة جاس��م من املستنصرية 
على الطاول��ة الثالثة وزينب عبد 
الرحمن من بغ��داد على الطاولة 
الرابعة، وفي ختام املنافس��ات مت 
واملدالي��ات على  الك��ؤوس  توزيع 

الفرق الفائزة.

بمشاركة واسعة من 18 جامعة حكومية وكلية أهلية

المستنصرية وبغداد يتقاسمان لقب بطولة
الجامعات العراقية للطالب والطالبات بالشطرنج

بغداد - زينة قاسم : 
نفت وزي��رة الصحة والبيئة عديلة 
حم��ود وج��ود ح��االت صي��د جائر 
والبج��ع  االزرق  اللقل��ق  لطائ��ري 
االس��ود ضمن مناطق االهوار التي 
ادرجت ضمن الئحة التراث العاملي.

وقال��ت حمود في بي��ان صحفي ان 
» دوائ��ر البيئة ف��ي محافظات ذي 
ق��ار والبص��رة وميس��ان تتابع الى 
جانب الشرطة البيئية واملنظمات 

البيئية الفاعلة في مناطق االهوار 
الوس��طى واجلنوبي��ة وض��ع احلياة 
البرية في ه��ذه االهوار وان معظم 
التقارير التي ترد بنحو يومي تؤكد 
عدم وجود حاالت صيد جائر للطيور 
املهاجرة واملستوطنة التي شهدت 
ارتفاعاً ملحوظاً في اعدادها خالل 

العامني االخيرين«.
وشددت وزيرة الصحة والبيئة انه » 
إذا ما حصلت بعض التجاوزات من 

بعض ضع��اف النفوس فهي حتدث 
خ��ارج املناطق الت��ي ادرجت ضمن 
الئحة التراث العاملي »، مشيرة الى 
ان » فرق وزارة الصحة والبيئة تتابع 
باهتم��ام بالغ كل مناط��ق االهوار 
العراقية وال تنحصر مهمتها فقط 
داخل االهوار املدرجة، مش��ددة في 
الوقت نفس��ه على ضرورة تفاعل 
كل اجلهود من اج��ل حفظ التنوع 
االحيائ��ي املمي��ز ال��ذي تتمت��ع به 

االهوار العراقية التي تش��كل أكبر 
املناطق الرطبة في العالم«.

واش��ادت حمود ب� » الدور االيجابي 
ال��ذي تلعبه احلكوم��ات احمللية في 
محافظات ذي قار والبصرة وميسان 
في دعم جهود الف��رق البيئية في 
حماية وحتس��ني البيئة في االهوار 

الوسطى واجلنوبية«.
واكدت دائرة حماية وحتسني البيئة 
ف��ي املنطقة اجلنوبي��ة ان » فرقها 

التفتيش��ية اجرت مسحاً ميدانياً 
لأله��وار التي ادرج��ت ضمن الئحة 
التراث العاملي وهي هور احلويزة في 
محافظة ميس��ان، وهور املسحب 
والشليچة في محافظة  والصالل 
الغرب��ي  له��ور  اضاف��ة  البص��رة، 
واجلباي��ش ف��ي محافظ��ة ذي ق��ار 
ولم ترصد اية حاالت صيد للطيور 
املوج��ودة في هذه االه��وار، مؤكدة 
ان احلكوم��ات احمللي��ة وجه��ت كل 

الق��وات االمنية واللج��ان االمنية 
والشرطة البيئية ورؤساء الوحدات 
اإلدارية بتنفيذ التعليمات الصادرة 
من وزارة البيئة بش��أن حماية هذه 

املواقع املهمة ».
يشار الى ان بعض مواقع التواصل 
االجتماع��ي تناول��ت اخب��اراً غي��ر 
مؤك��دة ع��ن وج��ود ح��االت صيد 
لطائر اللقل��ق االزرق الن��ادر وطائر 

البجع االسود.

الصحة والبيئة تنفي وجود صيد جائر لطائري اللقلق األزرق والبجع األسود باألهوار

يعد ابي فرج االصبهاني املولود عام 284ه� 
واملتوف��ى في بغداد عام 356ه� اول من أرخ 

للموسيقى والغناء واخلمرة. 
وقد نش��أ االصبهاني في بغداد واستوطن 
به��ا وكان��ت داره واقع��ة على نه��ر دجلة 
ف��ي املكان املتوس��ط ب��ني درب س��ليمان 
ودرب دجل��ة وكان��ت داره مالصقة لدار ابي 
الفت��ح البري��دي وزي��ر اخلليفة العباس��ي 
الراض��ي اصبهاني االصل بغدادي املنش��أ 
والفكر ي��وم كان��ت بغداد مه��د احلضارة 
ومنبع العلوم ومنتدى االدب وكعبة العلم 
ومقصد العلماء. حي��ث أكب على الدرس 
والتحصي��ل ودأب عل��ى الكت��ب واتص��ل 
بأعيان بغ��داد من العلم��اء واقطاب االدب 

وجهابذة اللغة والرواية واقطاب احلديث.
ف��كان اح��د كتب��ه كت��اب االغان��ي وهذا 
الكتاب يعود فيه ابو الفرج الى س��عيد بن 
مس��جح وهو عبد من موالي بني مخزوم 
حي��ث كان اول من غنى في صدر االس��الم 
.وكان حس��ن الصوت مغرًما باملوس��يقى 
والغناء واول من نقل الغناء الفارس��ي الى 
الغن��اء العربي ويحدد ه��ذا صفات املغني 
بانه من ش��بع االحلان وميأل االنفاس ويعدل 
االوزان ويفخم االلفاظ ويعرف الصواب في 
الشرب واللهو وس��ماع الغناء واملوسيقى 
.وذكر الكتاب ان يزيد بن معاوية كان ميسي 
سكراناً ويصبح مخمورًا ,وان اخلليفة عبد 
امللك بن مروان يس��كر في كل ش��هر مرة 
واحدة وكان الوليد ابنه يش��رب يوماً ويدع 
يوما اما اخلليفة هش��ام بن عبد امللك فان 
س��كره يكون في كل جمعة وكان يزيد بن 
الوليد والوليد بن يزيد مدمنان على اللهو 
والشرب اما اخلليفة مروان بن محمد فانه 
يش��رب ليلة الثالثاء وليلة السبت من كل 
اسبوع ويذكر الكتاب ايضاً ان اخلليفة عمر 
بن عب��د العزيز صنع في اي��ام امارته على 
احلجاز س��بعة احلان وس��اق االصوات التي 
غن��ى فيها عمر ب��ن عبد العزي��ز ,اما يزيد 
بن عب��د امللك فقد صنع في ش��عره غناء 
ويروى انه س��أل املغنية حبابة عن معرفته 
مبن هو اط��رب منه ,والوليد ب��ن يزيد صنع 
اصواتا مشهورة وشرب حتى سكر ثم قال 
لصاحبه هات العود وغنى اخلليفة احسن 

غناء.
ويع��د يزيد بن معاوية اول من اتخذ املالهي 
واوى املغنيني وش��رب اخلمر علناً جهاراً وان 
احد الشعراء طلب من عبد امللك بن مروان 
ان ينادم��ه على الش��راب فأجاب��ه أي وافق 
عل��ى ذلك وان الوليد بن عبد امللك كان من 
اكثرهم حباً لس��ماع الش��عر ويهتز طرباً 
عند س��ماعه اما س��ليمان ب��ن عبد امللك 
ف��كان يدعو م��ن يغني له س��رًا وخصص 
جائ��زة للفائز من املغنني وهذا حال اخللفاء 
االمويني اما اخللفاء العباسيني فان السفاح 
كان يظه��ر للندماء ويط��رب ويبتهج من 
وراء الس��كارى واب��و جعفر املنص��ور كان 
يضع  س��تارا بينه وب��ني ندمائه فاذا اطربه 
املغني يتولى حتريك الس��تارة واملهدي كان 
كثير العطايا قل من حضره اال اغناه وكان 
يس��مع غن��اءه ابن جامع والرش��يد كان ال 
يحضر شربه اال خاصة جواريه واالمني كان 
يش��رب ويسمع الغناء كثيرا واملأمون ادمن 
على الشراب آواخر حياته وكان الواثق اعلم 
اخللف��اء بالغن��اء حيث كان مغنياً ش��ريباً 

وحدد يوما في االسبوع للقاء املغنيني.
 ام��ا املعتز فكان صاحب صنعة في الغناء 
وكان يرس��ل على عري��ب املغنية واملعتمد 
اش��تهر بغنائه وفي القول لبعض العلماء 
في ابي الف��رج االصبهاني يقولون انه كان 
اخباريا نسابة ش��اعراً ظاهرًا بالتشيع وان 
عماد يصفه بانه عالمة اديب نسابة كثير 
التصانيف وانه مرواني االصل أي يرجع الى 

مروان بن احلكم لكنه يتشيع.
 وقد امتاز ابي الف��رج بقوة احلفظ وصفاء 
الذهن حتى اصبح في عصره امام املؤلفني 
وزعي��م االدب��اء ورئي��س الكت��اب وعمي��د 
الندم��اء وعم��دة املؤرخني وعل��م احملققني 
مبا ل��م يوصف مثل��ه آخر ,كما ان��ه امتاز 
بدقة التحقي��ق وكثرة التأليف وفي النقد 
كان ثابت الفكرة واس��ع العلم ,لكنه كان 
كح��ال غيره ف��ي معاقرة اخلم��رة ووصف 
النساء وحب الغلمان شانه شان الشعراء 
الذي��ن يجتمع��ون ف��ي الدي��ارات واحلانات 
حيث يق��وم اخلمارون وحتت اع��راش الكرم 
بني تطريب النادي والع��ود وكان في بعض 
دارهم يشهدون بالدنان من معتق الشراب 

واالل��ت املوس��يقية م��ن مزم��ار وصن��وج 
وباملغنيني واملغنيات كزل��زل وحبابة حيث 
يدور عليهم الس��اقي حام��ال على راحته 
الزجاجات والطاس��ات وم��ن غريب عاداته 
انه كان وس��خاً قذرًا لم يغس��ل ثوبه منذ 
فصله الى ان قطع��ه ومع ذلك كان محل 
احت��رام اخللفاء واملل��وك واالم��راء والوزراء 
وان��ه كان اكوال نهما وفي ذلك هو يش��به 
ش��يخه ابن نفطوي��ه وكان يترك عمامته 
اش��هرا وال يغس��لها ويلبس��ها كيفم��ا 
اتفق فاذا قيل له ف��ي ذلك فانه يذكر قوال 
سمعه وهو )ما اس��توت العمة على رأس 
عاق��ل( والعمة يقصد ب��ه العمامة وكان 
ص��ادق املودة  ال��ف 36 كتاب��ا منها كتاب 
االغاني ه��ذا وكتاب مقات��ل ال ابي طالب 
وكت��اب التعدي��ل واالنتص��اف ف��ي اخبار 
القبائل وانسابها وكتاب تفضيل ذو احلجة 
وكتاب اخبار القيان واالخبار والنوادر واخبار 
الطفيلي��ني واحلانات واخلماري��ن واخلمارات 
واخبار جحضة البرمكي ونس��ب بني عبد 
ش��مس والغلم��ان واملغن��ني واي��ام العرب 

وكتب كثيرة أخرى .
ويق��ول الدكت��ور طه حس��ني ف��ي وصفه 
بأن��ه بغ��دادي االدب كأش��د م��ا ميك��ن ان 
يك��ون االدي��ب بغدادي��اً وم��ن ش��يوخ ابي 
الفرج دريد االزدي الذي قيل فيه انه اش��عر 
العلم��اء واعلم الش��عراء والطبري عالمة 
وقته وام��ام عصره واب��ن قدامة وجحضة 
البرمكي الشاعر البرمكي احلاذق بصناعة 
غناء الطنب��ور واملرزبان ال��ذي كان حافظا 
لألخبار ومن تالمذته الدارقطني وابو زكريا 
االندلوس��ي وغيرهم ويروى عنه انه عندما 
س��أله الوزير عضد الدولة ع��ن حاله قال 
سأجيبك مبا اجاب قبلي فحالي كحاله بني 
قارورت��ني قارورة حبر وق��ارورة خمرة والقول 
ف��ي االصبهاني كثير بس��بب ما قيل فيه 
من انه فاق اآلخرين واالولني وانه اموي وكان 
يتش��يع وكان في الهجاء اجود في شعره 
ويق��ول اخلطيب البغدادي م��ؤرخ بغداد ان 
االصبهان��ي عالم اي��ام الناس واالنس��اب 
ورواية االخبار واآلداب ومدح ابن اجلوزي وابن 
خل��كان وياق��وت احلموي واب��ن االثير حيث 

اشادوا بفضائله ومدحوا مناقبه .

البغدادي األصبهاني أول من أرخ 
للموسيقى والغناء والخمرة

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبش��روع جديد مهم 
جداً يفس��ح أمامك فرصاً تتعلق مبستقبلك 
املهن��ي. عاطفياً: تغّي��رات ملحوظة وتغتني 
عالقتك مب��ن حت��ب باملغامرات والرومنس��ية 

والتفاهم املتبادل.

مهني��اً: اح��ذر األخط��ار ف��ي ح��ال جازفت في 
مج��االت دقيقة، وانتبه الس��تقرار موازنتك، وال 
حتّمل نفسك أكثر مما تستطيع. عاطفياً: حياتك 
االجتماعية غنية وخصوص��اً في األعياد حيث 

جتتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك.

مهنياً: تس��تهل هذا الشهر مع فرص تأتيك 
لكي تعّدل ف��ي بعض األعمال التي اعتقدت 
أنه��ا نهائي��ة. عاطفي��اً: االج��واء العاطفية 
هادئة، وهذا مؤش��ر ايجابي قياس��اً مبا كانت 

عليه األحوال في السابق.

مهنياً: يبشر هذا اليوم باألفضل وبالتخلص 
من بعض املش��كالت املهنية املستعصية. 
عاطفي��اً: تتمت��ع بطاق��ة كبي��رة لتعيش 
حي��اة عاطفية صاخبة تضي��ف اإلثارة إلى 

حياتك.

مهنياً: يبدأ الش��هر مبش��راً بف��رص آتية 
إليك تتعلق بعقد تناقش��ه مع مسؤولني 
كبار. عاطفياً: متر حياتك بفترة من الرتابة، 
ويب��دو كأن ال ش��يء مثيراً أو جدي��داً يطرأ 

عليه.

مهني��اً: وض��ح كالم��ك تفادي��اً حلص��ول أي 
التباس أو سوء تفاهم، وُكن ليناً وتعامل مع 
اآلخرين ب��ذكاء. عاطفياً: جتد أن الوقت مؤات 
لتكريس عالقة متين��ة بعائلتك وباألصدقاء 

الذين ابتعدت عنهم فترة.

مهني��اً: تطل��ع ه��ذا الي��وم عل��ى احلقائ��ق 
وتكتش��ف أموراً جديدة وتخرج للقاء الناس 
وتزداد شعبيتك. عاطفياً: تختفي املشكالت 
مع احلبيب الذي يظه��ر كان بعض العدائية 

جتاهك، وتصفو القلوب.

مهني��اً: يتراجع احلظ الس��يئ ما يش��ير إلى 
بعض التحسن في العمل، وتصب كل األمور 
في مصلحتك. عاطفياً: اجلّو لطيف يشّجع 
عل��ى اللقاءات احلميمة، ل��ذا عليك أن تصّب 

اهتمامك على احلبيب وأن تشعره بالراحة.

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبا يتح��دث عن فرص 
جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح. 
عاطفي��اً: حتاول الس��يطرة على مش��اعرك 
جتنباً جلرح مشاعر الش��ريك، وتلجأ إلى أحد 

األصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

مهني��اً: يخف س��وء الطال��ع فتع��ود األمور 
ال��ى مجاريه��ا الطبيعية، وترتف��ع املعنويات 
وتنفرج اس��اريرك. عاطفياً: تنتعش العالقات 
العاطفية، ورمبا تط��ور عالقة بزميل أو صديق 

تكون نهايتها سعيدة.

مهنياً: تتحمس لفك��رة تراودك، حللم ال جترؤ 
على الب��وح به، تتوضح أم��ور ويأتيك اجلواب 
بعد طول انتظار، فتشعر باالرتياح. عاطفياً: 
كي��ف تع��رف تضف��ي اإلث��ارة عل��ى حياتك 

العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: يحم��ل هذا الي��وم بع��ض الفرص 
إليجاجد تسوية ملشكلة ما، وأنت غير غافل 
عما ي��دور حول��ك. عاطفياً: اس��تيقظ من 
سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، 

وإال ضاع الشريك منك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياض��ي  القس��م  يواص��ل 
ملمثلي��ة عصائ��ب أه��ل احل��ق 
الرياضية  سلس��لة مهرجاناته 
اجلميلة، بأقام��ة مهرجان كلنا 
العراق للدرجات الناريه ) هارلي 
( وش��هد املهرج��ان مش��اركة 
ع��دد كبي��ر م��ن العب��ي فري��ق 
ن��ادي العهد املتخص��ص بهذه 
الرياض��ة.. انطلق الس��باق من 
ساحة املس��تنصرية الى نصب 
الش��هد كان املنافس��ة كبيرة 
ج��داً أعجبت وأمتع��ت اجلميع 

من مختصني وجماهير .
وحت��دث ل��� الصب��اح اجلدي��د«، 
البطولة ومدير القسم  منظم 
الرياض��ي ف��ي ممثلي��ة عصائب 
أه��ل احلق، عل��ي الصرخي قائالً 
، >أن ه��ذا املهرج��ان الرياض��ي 
ه��و الثالث م��ن نوع��ه لنا بعد 
بطول��ة  أوله��ا  مهرجان��ات 
التمي��ز لكرة الق��دم ومهرجان 
احلش��د الش��عبي للمصارع��ة 
كذالك بطولة كلنا مع احلش��د 
الش��عبي للتايكوان��دو ، وه��ذا 
املهرجان اخل��اص بهذه الرياضة 
له��ا ش��عبية  الت��ي  اجلميل��ة 
كبيرة في بلدن��ا احلبيب العراق 
،لكن لالس��ف الشديد لم يكن 
هناك أحتاد يعن��ي بهذه اللعبة 

،له��ذا عمدن��ا أن نتبن��ى مث��ل 
هكذا مبادرة ملس��اعدة الشباب 
الدراج��ات  ومحب��ي  العراق��ي 
الناري��ة من خ��الل تنظيم هذه 

البطولة للمميزة .
وأش��ار الصرخي لنا نش��اطات 
وبط��والت وفعاليات أخرى  تقام 
في االيام املقبلة، س��تتخصص 
جلمي��ع االلعاب دعم��اً للرياضة 
العراقية وتش��جيعاً وخير عون 
،ولنا وقفه  الرياضي��ة  لالحتادات 
م��ع مس��ابقات لك��رة الطائرة 
والس��له والي��د واجل��ودو وبن��اء 
األجس��ام واألثقال والتايكواندو 

والس��باحه والس��احه وامليدان 
والطاولة وغيرها .

مؤك��داً أن الهدف األس��مى لنا 
كممثلي��ة أن نس��اهم بدورن��ا 
باألرتقاء برياضة بالد الرافدين من 
خالف هذه التجمعات الرياضية، 
والت��ي حتمل ف��ي طياتها طابع 
املنافس��ه والقوة والندية.. ومن 
جان��ب أخ��ر ه��ي جي��دة ألبراز 
باملنتخب��ات  جدي��ده  املواه��ب 
الوطنية جلميع االلعاب الفردية 
واجلماعية ،وهذا ه��و ما نبحث 
عن��ه كقس��م رياض��ي له��ذه 

املؤسسه املعطاء.
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الكرخ« تشتكي التحكيم 

»التكنولوجية« و«ديالى« 
يتقاسمان لقب الجامعات بالتنس

»الميناء« يعاقب 5 العبين

بغداد ـ إعالم الكرخ*
أعلنت الهيئ��ة االدارية لنادي الكرخ، انها س��تقدم 
ش��كوى ال��ى احتاد الك��رة ضد جلنة احلكام بس��بب 
الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في مباراة 

الشرطة وانتهت 2-1 لصالح الشرطة.
وقال امني سر النادي محمد ابراهيم ان: فريق الكرخ 
تعرض في مباراة الش��رطة لظل��م حتكيمي واضح 
من خ��الل تالعب الطاق��م التحكيمي ف��ي الوقت 
املض��اف كب��دل ضائع للمب��اراة وجتاوز ال��� 5 دقائق 
املمنوح��ة وه��ذا مخالف للقان��ون.. واض��اف: وفي 
حال عدم اس��تجابة االحتاد للش��كوى املقدمة من 
قبلنا ، فأننا س��نضطر لتقدميها الى اجلهات االعلى 
النص��اف فريقنا من ظلم التحكي��م الذي تعرضنا 
له خالل منافس��ات دوري الكرة املمتاز وهي ليست 
املرة االولى.. يش��ار الى ان الطاقم التحكيمي الذي 
ادار املب��اراة ، كان قد تأل��ف من واثق محمد كحكم 

ساحة، واملساعدين حسني تركي ومحمود خلف.

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
اختتمت في اجلامعة التكنلوجية في بغداد بطولة 
جامع��ات العراق بالتنس للم��دة من 2 ولغاية 7 من 
ش��هر نيس��ان اجلاري بف��وز اجلامعة املس��تنصرية 
باملرك��ز االول لفرق الرجال بعد ف��وز فريقها املؤلف 
من حس��نني علي وابراهيم حس��ن وصبحي صالح 
على فريق كلية دجل��ة االهلية بفرقيها املؤلف من 
الالعب��ني مصطفى فاضل وامين علي جالل وحصول 
كلي��ة الرافدي��ن بفريقه��ا املؤل��ف م��ن مصطفى 
فيص��ل ومحم��د علي عل��ى املركز الثال��ث اما في 
منافس��ات الفرق النس��وية فقد ف��از فريق جامعة 
ديال��ى بفريقها املؤلف من نور ماجد ورؤى عامر على 
اجلامع��ة املس��تنصرية بفريقها املؤلف من ش��هد 

حسن وسرى سامي وحصوله على املركز االول.
 ف��ي حني حصل��ت اجلامعة املس��تنصرية بفريقها 
املؤلف م��ن هيفاء علي ومتاضر لطي��ف على املركز 
الثال��ث فمناصف��ة ب��ني جامع��ة بغ��داد واجلامعة 
التكنلوجية واحلضور وقد حضر نائب رئيس اجلامعة 
التكنلوجي��ة والدكت��ور احس��ان وع��دد كبي��ر من 
االعالميني واحلضور وفي ختام البطولة وزعت اجلوائز 
ف��ي حفل بهي��ج امتع احلضور ق��اد البطولة حكام 
دوليني ومحليني يتقدمهم احلكام الدوليني محمود 
هاش��م وعبدالكرمي جبار وهاشم محمد حكم عام 
البطول��ة واحمد متيم ومحمد س��امي واحمد برزان 

وعلي جاسب.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي امليناء العراقي 
عقوبة ضد 5 العبني بالفريق بعد تأجيلها ألس��باب 

إدارية.
 وق��ال مدير املركز اإلعالمي للنادي س��تار املنصوري 
في تصريح��ات صحفي��ة إن الهيئ��ة اإلدارية قررت 
توجيه عقوبة اإلن��ذار وغرامات مالية بحق الالعبني 
احملت��رف املصري أحمد ياس��ر وك��رار ابراهيم وعمار 
عبد احلس��ني وحس��ني عب��د الواح��د باإلضافة إلى 
محمد جبار شوكان.وجاء ذلك على خلفية األحداث 
التي رافقت مباراة املين��اء التي جمعته بفريق نادي 
الصناع��ات الكهربائي��ة ضمن منافس��ات بطولة 

كأس العراق.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

وص��ل ال��ى العاصم��ة املصري��ة 
القاهرة امس، وفد العراق برئاسة 
عب��د  والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر 
احلسني عبطان حلضور اجتماعات 
مجل��س وزراء الش��باب والرياضة 

العرب في الدورة االربعني.
وسيتم خالل االجتماعات مناقشة 
الت��ي تخ��ص قطاعي  القضاي��ا 
الشباب والرياضة، واملصادقة على 
صندوق دعم االنشطة الشبابية 
والرياضية، وعق��د اجتماع جمللس 
إدارة الصندوق العربى لألنش��طة 
الش��بابية والرياضي��ة واجتم��اع 
وزراء  التنفي��ذى جملل��س  املكت��ب 
الشباب والرياضة العرب ملناقشة 
أبرز األنش��طة العربية املشتركة 
املقرر إقامتها فى الفترة القادمة 

واملوازنات املالية اخملصصة لها.
كم��ا تتضم��ن جلس��ات اجمللس 
ع��رض أبرز األنش��طة الش��بابية 
تنفيذه��ا  مت  الت��ى  والرياضي��ة 
العام  العربي��ة  ال��دول  مبختل��ف 

املاضي.
إل��ى ذل��ك، اعلنت وزارة الش��باب 
والرياض��ة اس��تمرار العم��ل في 
ملعب الزوراء ووصول مراحل صب 
قوالب االعمدة الثالثة عشرة الى 
نهايتها وهو ما يعني اكمال اجلزء 

االكبر في املشروع.
وقال مدير قسم االعالم واالتصال 
الش��باب  وزارة  ف��ي  احلكوم��ي 
ان  العطوان��ي  عل��ي  والرياض��ة 
الش��ركة املنف��ذة مللع��ب ن��ادي 
ال��زوراء ودائ��رة املهن��دس املقيم 
يواص��الن العمل ويربط��ون الليل 
مع النهار من اجل اكمال االعمال 
وفق التوقيتات الزمنية املعلنة اذ 
مت تهیئ��ة قوال��ب االعمدة لغرض 
الطابق  ف��ی  تنظیفه��ا ونصبها 

االول فض��ال عن اس��تمرار اعمال 
اجلزء  بالس��بیس الرضی��ة  الدفن 
الثان��ی ورب��ط قوال��ب االعم��دة 
للج��زء الثانی ورف��ع وربط اعمدة 

التسلیح للجزء الثامن.
العم��ل  ان  العطوان��ي  واوض��ح 
تواص��ل ف��ي التس��ليح ونص��ب 
القوالب اخلاصه للجزء الس��ادس 
م��ن امللع��ب واملباش��رة بنص��ب 
اعمدة تس��لیح عدد س��بعة من 
اصل ثالثه عش��ر عمود والس��تة 

املتبقیة سیتم نصبها من داخل 
مقر قیادة عملی��ات بغداد للجزء 
الثامن، وان شاء اهلل خالل اليومني 
املقبلني س��تكون فق��رات كبيرة 
جاهزة للصب الجن��از العمل وفق 
التوقيت��ات الزمني��ة التي اعلنت 

عنها وزارة الشباب والرياضة.
واش��ار الى ان زيادة عدد العاملني 
ف��ي موقع العم��ل كان له جوانب 
ايجابي��ة م��ن اجل زي��ادة االعمال 
الش��باب  وزارة  ك��ون  املنج��زة 

والرياض��ة تعم��ل جاه��دة عل��ى 
اكم��ال املش��اريع االس��تراتيجية 
واملؤم��ل  عنه��ا  اعلن��ت  الت��ي 
رغ��م  احلال��ي  الع��ام  افتتاحه��ا 
الضائقة املالية وحالة التقش��ف 
التي مير بها البلد، اال ان توجيهات 
وزي��ر الش��باب والرياضة الس��يد 
عبد احلسني عبطان، وتفقده سير 
واطالعه على  ومراقبت��ه  األعمال 
نسب اإلجناز في امللعب كان له دورا 
ايجابيا في تس��ريع وتي��رة العمل 

الكم��ال امللعب وفًق��ا ملواصفات 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
قسم االعالم واالتصال احلكومي

والرياضة  الش��باب  وزارة  اعلن��ت 
ملع��ب  ف��ي  العم��ل  اس��تمرار 
ص��ب  مراح��ل  ووص��ول  ال��زوراء 
قوالب االعمدة الثالثة عشرة الى 
نهايتها وهو ما يعني اكمال اجلزء 

االكبر في املشروع.
وقال مدير قسم االعالم واالتصال 
الش��باب  وزارة  ف��ي  احلكوم��ي 

ان  العطوان��ي  عل��ي  والرياض��ة 
ن��ادي  مللع��ب  املنف��ذة  الش��ركة 
ال��زوراء ودائ��رة املهن��دس املقي��م 
الليل  ويربط��ون  العمل  يواص��الن 
مع النهار من اجل اكمال االعمال 
وفق التوقيت��ات الزمنية املعلنة اذ 
مت تهیئ��ة قوالب االعم��دة لغرض 
تنظیفه��ا ونصبه��ا ف��ی الطابق 
االول فضال ع��ن اس��تمرار اعمال 
الدف��ن بالس��بیس الرضی��ة اجلزء 
الثانی وربط قوالب االعمدة للجزء 
الثانی ورفع وربط اعمدة التسلیح 

للجزء الثامن.
العم��ل  ان  العطوان��ي  واوض��ح 
تواص��ل ف��ي التس��ليح ونص��ب 
القوالب اخلاصه للجزء الس��ادس 
بنص��ب  واملباش��رة  امللع��ب  م��ن 
اعم��دة تس��لیح عدد س��بعة من 
اصل ثالثه عش��ر عمود والس��تة 
املتبقیة س��یتم نصبها من داخل 
مق��ر قیادة عملیات بغ��داد للجزء 
الثامن، وان شاء اهلل خالل اليومني 
املقبل��ني س��تكون فق��رات كبيرة 
جاه��زة للصب الجن��از العمل وفق 
اعلنت  الت��ي  الزمنية  التوقيت��ات 

عنها وزارة الشباب والرياضة.
واش��ار الى ان زيادة ع��دد العاملني 
ف��ي موقع العم��ل كان له جوانب 
ايجابي��ة من اج��ل زي��ادة االعمال 
املنجزة كون وزارة الشباب والرياضة 
تعمل جاهدة على اكمال املشاريع 
االس��تراتيجية التي اعلنت عنها 
واملؤم��ل افتتاحه��ا الع��ام احلالي 
برغ��م الضائق��ة املالي��ة وحال��ة 
التقشف التي مير بها البلد، اال ان 
توجيهات وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلسني عبطان، وتفقده سير 
األعم��ال ومراقبت��ه واطالعه على 
نسب اإلجناز في امللعب كان له دورا 
ايجابيا في تس��ريع وتي��رة العمل 
الكم��ال امللع��ب وفًق��ا ملواصفات 

االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

اإلعالن عن سير األعمال بملعب الزوراء وفق التوقيتات المعلنة

عبطان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب 

الوزارة تتفقد ملعب الزوراء

جانب من املهرجان
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ر على »الفرصة الضائعة« أمام ماالجا إنريكي يتحسَّ

العواصم ـ وكاالت:

مهاج��م  س��يلفا،  دا  نيم��ار  تع��رض 
برش��لونة اإلس��باني لبطاق��ة حمراء 
زاد فيها م��ن معاناة فريق��ه في ليلٍة 
انته��ت بالهزمي��ة 2-0 أم��ام ماالج��ا.

فعل��ى أرضي��ة ملع��ب »ال روزالي��دا« 
خس��ر برش��لونة بثنائي��ة نظيفة في 
مب��اراٍة ُطرد فيها نيمار قبل 25 دقيقة 
من نهاية اللقاء.ويُع��د هذا الطرد هو 
اخلامس الذي يحص��ل عليه نيمار في 
مس��يرته كالع��ب وحتدي��داً ف��ي 481 

مباراة كمحترف.
3 من ه��ذه اإلقصاءات جاءت حني كان 
بقمي��ص ن��ادي س��انتوس البرازيل��ي، 
واح��دة بقمي��ص منتخ��ب الس��امبا 
واألولى مع نادي برشلونة.وأنهى نيمار 
به��ذا اإلقصاء سلس��لة امتدت ل� 59 
مب��اراة عل��ى التوال��ي لبرش��لونة لم 
يُش��هر فيها احلكام أي بطاقة حمراء 

في وجه العٍب كاتلوني بالليجا.
سلس��لة برش��لونة املنتهي��ة بط��رد 
نيمار هي ثاني أفضل سلسلة تاريخياً 
من املباريات املتتالي��ة دون إقصاء بعد 
سلس��لة 1990 الت��ي ميتلكه��ا نادي 

ق��ادش الذي لم يُقص العب منه ل� 66 
مباراة متتالية.

وأظهرت اللقط��ات التلفزيونية نيمار 
وهو يتح��دث بنح��و غاض��ب، ويوجه 
الراب��ع  للحك��م  مجهول��ة  كلم��ات 
للمباراة، أثناء خروجه.وقالت صحيفة 
»موندو ديبوريتفو« اإلس��بانية املقربة 
م��ن برش��لونة، إن نيم��ار ق��د يتعرض 
لعقوب��ة اإليق��اف ألكثر م��ن مباراتني 

بسبب خشونته الزائدة.
وس��يغيب نيم��ار بع��د ه��ذا الط��رد 
ع��ن مب��اراة الفريق املقبلة أم��ام ريال 
سوس��يداد، األس��بوع املقبل حلساب 
اجلول��ة 32 من الليجا اإلس��بانية.وفي 
ح��ال مت توجيه عقوبة اإليقاف ملباراتني 
لنيم��ار، ف��إن ذل��ك يعن��ي غيابه عن 
الكالسيكو املنتظر مع ريال مدريد في 

األسبوع بعد القادم.
ووصف إنريكي، ف��ي املؤمتر الصحفي، 
عق��ب املباراة، اخلس��ارة أم��ام ماالجا، 
ب�«الفرص��ة الضائعة« مش��ددًا على 
أنه »ال ي��زال هناك الكثير في الدوري«.

وأص��ر إنريكي، ف��ي تصريحات نقلتها 
صحيفة »س��بورت« اإلس��بانية، على 
أنه »ليس لديه أي لوم لالعبي فريقه«، 
مضيًفا: »أنا دائًما أكون مسرورًا بقتال 

الالعبني، خاصة في املباراة.
وتابع :«قدمن��ا مباراة جي��دة، وأعتقد 
أننا كنا نس��تحق الف��وز؛ ألننا صنعنا 
الكثي��ر م��ن الف��رص، لك��ن عندم��ا 
ش��يء  كل  األول،  اله��دف  لوا  س��جَّ
ل  أصبح ش��اًقا«.وتابع: »ماالجا س��جَّ
من الفرصة الوحيدة، التي وصل فيها 

ملرمانا بالش��وط األول. وقعنا في خطأ 
بالتس��لل. أعتق��د أن النتيج��ة غي��ر 
عادل��ة«.. واختتم :«الدوري أصبح أكثر 
صعوبة، لكن ما زال هناك الكثير به.. 

املباراة كانت فرصة وأضعناها«.
��د خوس��يه ميجي��ل  م��ن جانب��ه، أكَّ
جونزاليس »ميتشل«، مدرب ماالجا، أن 

الفوز )2-0( على برش��لونة، مساء أول 
أم��س، ضمن اجلولة ال���31 من الدوري 
اإلسباني لكرة القدم، كان مستحًقا، 
بخالف لويس إنريكي، مدرب برشلونة.

وق��ال ميتش��ل، عق��ب املباراة:«كن��ا 
أفضل في جميع فترات املباراة تقريًبا«، 
معترفا أن التقدم في النتيجة ساعد 

العبيه على أن »يظهروا بنحو أفضل«؛ 
نظ��رًا ألنه��م »فري��ق منظ��م« يقدم 

»عمالً جماعًيا رائًعا«.
وتاب��ع: »كن��ا نش��كل خط��ورة«، لذا 
»أختلف م��ع لوي��س إنريك��ي«، الذي 
أك��د أن برش��لونة، لم يكن يس��تحق 
اخلسارة.وأوضح املدرب أن »ريال مدريد، 
س��يفوز بالليجا بغض النظر عن هذه 
النتيجة«؛ ألن��ه »فريق كبير ال يخطئ 
كثيرًا كي يخس��ر اللقب«، واليوم »قد 
حصد نقطة«؛ ألن الريال »على الطريق 

الصحيح، نحو الليجا«.
وجترَّع البرس��ا، م��رارة الهزمي��ة للمرة 
الرابعة، هذا املوسم، ليتجمد رصيده 
عن��د 69 نقطة، ويبق��ى باملركز الثاني 
ويرفض مزاحمة امليرجني، صاحب ال�72 
نقطة، في الص��دارة، مع تبقي مباراة 

مؤجلة لألخير، أمام سيلتا فيجو.
إل��ى ذل��ك، هاج��م روب��رت فيرناندي��ز 
برش��لونة  لن��ادي  الفن��ي  الس��كرتير 
اإلس��باني، احلكم جي��ل مانزانو، والذي 
قاد مب��اراة فريق��ه أمام ماالج��ا والتي 
انته��ت بخس��ارة مفاجئة لبرش��لونة 
بنتيجة )2-0(.وعبر فيرنانديز عن أسفه 
لضياع فرصة الفوز أم��ام ماالجا، وفي 
ذات الوقت أك��د أنه لم يكن راضًيا عن 

أداء احلكم خالل املباراة.
وق��ال فيرنانديز فيم��ا نقلته صحيفة 
»س��بورت« اإلس��بانية: »إنه يوم سيء 
بالنسبة لنا، ولكن ما زال هناك الكثير 
ف��ي الدوري، هدفهم س��بب لن��ا ضررًا 
كبيرًا، اللعب عندما تكون خاسرًا دائًما 
يك��ون أصعب بكثي��ر، فعندم��ا تكون 

متأخرًا الهجوم يصبح أكثر صعوبة«.
وأضاف: »أهنئ ماالجا ألنهم اس��تغلوا 
الف��رص التي أتيح��ت له��م، وواصلوا 

قتالهم حتى الدقيقة 90 من املباراة«.
وتابع: »لقد لعبن��ا بنحو جيد وال ميكن 
القول ب��أن أحد العبينا ل��م يكن جيًدا 
اليوم، في الش��وط الثان��ي لعبنا بنحو 
جي��د للغاي��ة وكان لدين��ا العديد من 
الفرص لكننا افتقرنا للحظ في األمتار 
األخيرة«.وعن طرد نيمار قال فيرنانديز: 
»ما فعله نيم��ار أمر ال ميكن جتنبه، من 
مارس كرة القدم يع��رف أن هذه األمور 
حت��دث في كرة القدم، لكن من الواضح 

أن الطرد ليس جيًدا«.
وأخيرًا هاجم احلكم جيل مانزانو وقال: 
»احلكم كان بطل الرواية ، لقد س��بب 
أذى ل��كال الفريق��ني لم أر كل ش��يء، 
ولك��ن عل��ى س��بيل املث��ال كان لدينا 

ضربة جزاء وهدف غير محتسب«.

تقرير

نيمار ينهي سلسلة 59 مباراة نظيقة لبرشلونة بالليجا

طرد نيمار من املباراة

مفكرة الصباح الجديد

كريستال باالس ـ أرسنال

سودسييداد ـ خيخون

10:00 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

»أهل الحق« تنّظم مهرجان 
»كلنا العراق« للدراجات النارية

بغداد ـ نعمة كاظم*
ضمن اجلوالت امليدانية التي يقوم 
بها لإلطالع على أقس��ام وشعب 
الش��ركة تفقد مع��اون مدير عام 
الش��ركة العامة لنقل املسافرين 
والوف��ود عبد العظيم الس��اعدي 
مق��ر ن��ادي املصلح��ة الكائن في 
منطق��ة الوزيرية وأجرى س��يادته 
اجتماعا موسعا مع املالك التدريبي 
واإلداري وع��دد م��ن الالعبني وعبر 
الس��اعدي ع��ن ارتياحه الش��ديد 
ملا حتقق من تق��دمي عروض رياضية 
تليق بسمعة وتاريخ النادي العريق 
وأوصى بتظاف��ر جهود اجلميع من 
أج��ل االرتقاء وتلبية طم��وح إدارة 
الشركة ومنتسبيها للوصول إلى 
املراكز األولى بني األندية العراقية.

 وعب��ر رس��ن حم��ود أم��ني س��ر 
الن��ادي ع��ن امتنان��ه العمي��ق ملا 
يبذل��ه املع��اون م��ن أج��ل تذليل 

الصعاب واملعوق��ات ومن جانبهم 
رح��ب الالعب��ني بق��دوم س��يادته 
مثمنني اجله��ود التي يبذلها لرفع 
مستوياتهم وتزيد من معنوياتهم 
وبعد نهاية االجتماع وقف اجلميع 
وقفة احتجاج واستنكار ملا تعرض 
له سماحة السيد مقتدى الصدر 
من تهديدات.ومن اجلدير بالذكر ان 

نادي املصلحة التق��ى نادي الزوراء 
ضمن بطولة كاس العراق خس��ر 
فيها بنتيج��ة )4-3 ( وقد وصفها 
العدي��د م��ن احمللل��ني الرياضي��ني 
ورواد الكرة العراقية بأنها خسارة 

مشرفة.

* إعالم نادي املصلحة

زيارة نادي املصلحة

»المسافرين والوفود« تدعم نادي المصلحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
البدني��ة  التربي��ة  دائ��رة  تعق��د 
الش��باب  وزارة  ف��ي  والرياض��ة 
وغ��ٍد  االثن��ني  الي��وم  والرياض��ة 
اندي��ة  م��ع  اجتماع��ا  الثالث��اء، 
املقدس��ة  كرب��الء  محافظت��ي 
والنجف االش��رف لش��رح قانون 
انتخاب��ات االندي��ة الرياضية رقم 

8 لع��ام 1986 و تعديل��ه رقم 37 
لسنة 1988.

وقال مدير قسم األندية الرياضية 
في دائرة التربية البدنية والرياضة 
فال��ح ع��ودة انه بن��اًء على طلب 
اندية محافظتي كربالء املقدسة 
والنجف االشرف في عقد ندوات 
تعريفية من قبل قس��م االندية، 

لش��رح وتعريف قان��ون انتخابات 
االندية النافذ مبواده وفقراته كافة، 
سيعقد اليوم االثنني اجتماعا مع 
اندية محافظة كربالء املقدس��ة 
ف��ي مرك��ز احملافظ��ة للتعري��ف 
بقان��ون االندية الرياضي��ة ومواد 
وفق��رات القانون امل��راد تطبيقها 

في العمليات االنتخابية.

اجتماع للتعريف بقانون االنتخابات
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جمال جصاني

من��ذ انخراطنا املبكر في النش��اط السياس��ي قب��ل أكثر من 
أربع��ة عقود اجنذبن��ا الى العبارة التي تق��ول إن )أمة تضطهد 
أم��ة أخرى ال ميكن أن تكون حرة(، رس��التها كانت منس��جمة 
ومواقفنا الش��خصية والسياسية املتعاطفة واملتضامنة مع 
نضال الش��عوب واجلماعات واألفراد من أجل الكرامة واحلريات 
وح��ق تقرير املصي��ر. ومع تراكم اخلب��رة والتجربة تع��زز إمياننا 
مبنظومة احلقوق واحلريات احلديثة، واكتسبنا وعياً بنوع اخملاطر 
والتحديات التي ترافق مثل هذه القضايا املش��روعة، ال س��يما 
القوى واملصالح التي تتس��لل اليها لتسخرها ملآربها البعيدة 
كل البعد عن روح ومغزى هذا النش��اط  احلضاري والتحرري. ما 
يجري اليوم من تلويح مستمر بإجراء االستفتاء على استقالل 
إقليم كردس��تان وقبل ذلك ضم كرك��وك له، بعد إصرار ممثلي 
الكت��ل الكردي��ة وحدها، عل��ى رفع عل��م اإلقليم عل��ى دوائر 
ومؤسسات احملافظة الرسمية، يعّد نوعاً من الهروب لألمام من 
قبل هذه الكتل، التي ال تختلف كثيراً عن شقيقاتها املهيمنة 
على شؤون العاصمة االحتادية بغداد وبقية التضاريس املنكوبة، 
بطبقة سياس��ية ال جتيد غير ضخ املزيد من مشاعر الكراهة 

وعدم الثقة بني سكان أقدم املستوطنات البشرية.
ق��د يبدو موقفي للوهلة األولى غير متعاطف مع حق س��كان 
اإلقلي��م ومحافظة كركوك ف��ي إجراء اس��تفتاء يقررون فيه 
مصيرهم، لكن األمر على غير ذلك متاماً، لكوني وكما أش��رت 
م��ع حق ال كورد العراق وحس��ب بل جميع الك��ورد في البلدان 
اجملاورة في تأس��يس دولته��م الدميقراطية املس��تقلة. لكنني 
وبحك��م جتربتي اخلاصة والقريبة من جتربة العمل السياس��ي 
واحلزبي والعس��كري في كردس��تان زمن النظ��ام املباد وبعده؛ 
أدرك تعقي��دات املش��هد والدوافع الفعلية الت��ي تقف خلف 
مثل ه��ذه الهروالت والدقالت التي تلجأ اليها كتل سياس��ية 
وحزبية عاجزة عن مواجهة أبس��ط قضاي��ا احلرية في حياتها 
الداخلية، والتي تعاني جميعها من دون اس��تثناء، من هيمنة 
أس��ر وأفراد بعينهم على مصائرها وسياس��اتها وخزائن املال 
عندها، وهذا ما انعكس على ش��تى مناحي احلياة في اإلقليم 
املس��تقل عملي��ا منذ أكثر م��ن عقدين، حيث ش��فطت تلك 
احليتان موازنات وثروات هائلة وال س��يما بعد س��قوط النظام 
املباد. إن اس��تقالل كردستان على يد هذه الطبقة السياسية 
وفي ظل مثل هذه الش��روط احمللية واإلقليمي��ة والدولية غير 
املتعاطف��ة مع��ه، يعني حتول ذل��ك احللم املش��روع الى قربان 
وبوابة لفصل جديد من الكوابيس ال يستحقها أهل كردستان 
الطيبني. جميع املنتس��بني لهذه الطبقة السياسية احلاكمة 
)م��ن الفاو لزاخ��و( يدركون جي��داً ان عراق الي��وم وبالرغم من 
هشاش��ة أوضاعه، ه��و عراق آخ��ر ينهض بصعوب��ة من حتت 
األنق��اض، ويحتاج منا جميعاً العمل من أجل رس��م مالمحه 
وهويت��ه اجلديدة، ال التعاطي معه بوصف��ه وريثاً للنظام املباد، 
وبالتالي اعتماد سبيل النهش لقضم أكبر ما ميكن من أسالبه 

املستباحة..!
كما ه��ي جمي��ع اخلط��وات والق��رارات البعيدة ع��ن احلكمة 
واملس��ؤولية، واملثقلة بدغدغة املش��اعر البدائية؛ أثارت قرارات 
رفع العلم ومن ثم إجراء االس��تفتاء على استقالل كردستان، 
قوى التعصب والتشدد في املتاريس األخرى، وهي لعبة معروفة 
يقدم فيها املستثمرون في مجال التعصب والكراهية خدمات 
متبادلة لبعضهم البعض اآلخر على حس��اب من س��يصبح 
حطباً حملارقه��م املقبل��ة. ان عمليات الهروب الى االس��تفتاء 
وغي��ره من الش��عارات اجلميلة، لن تفضي لغير اإلس��اءة لها، 
كما حصل مع جتارب مشابهة، حاولت عبثاً القفز على شروط 
ومستلزمات مثل هذه التحوالت املصيرية، والتي ال تتحول الى 

واقع إال بالكثير من احلكمة واإليثار..

الهروب الى االستفتاء

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كش��فت الفن��ان حس��ني 
فهمي، عن سبب مشاركته 
مسلس��ل  بطول��ة  ف��ي 
"السر"، املقرر عرضه خالل 
املقبل،  الرمضاني  السباق 
نظرًا ألن الش��خصية التي 
س��يقدمها في املسلسل 
مختلف��ة كلًيا ع��ن أدوارة 
الس��ابقة، فض��الً ع��ن أن 
فكرة، املسلسل استهوته، 
كونه يحتوي على تفاصيل 
كثيرة، وأحداث متش��عبة، 
الكومي��دي،  ب��ني  م��ا 
والتراجي��دي،  واألكش��ن، 

والغموض، والتشويق.

 وأعل��ن حس��ني فهم��ي 
في حوار م��ع أحد املواقع 
أنه يُجس��د  اإللكترونية، 
ضم��ن الس��ياق الدرامي 
رج��ل  دور  للمسلس��ل، 
الورد  أعمال ف��ي مج��ال 

والزينة.

العاملية  النجمة  كشفت 
تعاونه��ا  ع��ن  ريهان��ا 
م��ن   "Chopard" م��ع 
مجموع��ة  إط��الق  أج��ل 
حتمل  جدي��دة،  مجوهرات 
 Rihanna Loves" اس��م 

."Chopard
ونق��ل ع��دد م��ن املواق��ع 
ع��ن  الش��هيرة،  الفني��ة 
أن مجموع��ة مجوه��رات 
ريهانا سيتم إطالقها في 
السينمائي  كان  مهرجان 
الدولي، الذي س��يقام في 
شهر مايو/ايار املقبل، ومن 
املق��رر ان تالق��ي اجملموعة 
رواج��اً  اجلدي��دة،  املمي��زة 

كبيراً في العالم.

وبدأ "Chopard" بالترويج 
جملموع��ة النجم��ة ريهانا، 
حي��ث ب��دأ القائمون على 
لريهانا  الدار، بنش��ر صور 
 Rihanna" بدعاية  خاصة 
وذل��ك   "Loves Chopard
على الصفحة الرسمية ل�

chopard على أحد مواقع 
التواصل اإلجتماعي.

النجم ريكي مارتن  يطل 
كممث��ل في املسلس��ل 
 American األميرك��ي 
ف��ي   Crime Story
ب��دور  الثال��ث  موس��مه 
اإليطال��ي  املصم��م 
،ش��ريك  دمييكو  أنطونيو 
وصدي��ق املصمم العاملي 

جياني فيرساتشي.
وتتمح��ور قص��ة العمل 
مقت��ل  قص��ة  ح��ول 
جياني  العامل��ي  املصمم 

فيرساتشي.
وإل��ى جان��ب ريك��ي في 

كل  يش��ارك  العم��ل 
بدور  بينلوبي ك��روز  م��ن 
دوناتيال  جياني  ش��قيقة 
وإيدج��ار  فيرساتش��ي، 
جيان��ي  ب��دور  راميري��ز 

فيرساتشي.

حسين فهمي

ريكي مارتن

ريهانا 

أخبــارهــــــــــم

متابعة - أحالم يوسف:
ب��دأت احي��اء كثيرة ف��ي مدينة 
املوص��ل ببن��اء دورة حياته��ا من 
جديد، بع��د ان نال منها تنظيم 
داع��ش اإلرهاب��ي، وح��ّول كل ما 
فيه��ا م��ن جمالي��ات، "بغ��ض 
النظر ع��ن نس��بتها"، الى قبح 
حاولوا ان ميدوا ج��ذوره، مبنعهم 
ممارسة أبناء املدينة لنشاطاتهم 

احلياتية االعتيادية.
حّرم التنظيم كل مباهج احلياة، 
فأصبحت م��ا بني ليلة وضحاها 
ال��ى جرمي��ة يعاق��ب عليه��ا أي 
ش��خص يقدم على ممارس��تها، 
مث��ل الغن��اء، او االس��تماع الى 
حي��ث  واملوس��يقى،  األغني��ات، 
ق��ام التنظي��م بتكس��ير اآلالت 
املوس��يقية، بحج��ة انها رجس 
من عمل الشيطان، كما توهموا 

وحاولوا ان يوهموا االخرين.
العديد من الفنانني واملوسيقيني 
الذي��ن لم يس��عفهم احل��ظ، او 
الوق��ت ملغ��ادرة مدنه��م، ظلوا 

ميارس��ون فنهم خفية، فمنهم 
ام��ني مقداد ال��ذي كتبن��ا عنه 
قبل مدة قليل��ة، وكيف انه ظل 
ميارس عزفه للموس��يقى ما بني 
جدران بيت��ه بعد ان كان يعزفها 
وه��و ش��امخا، م��ا ب��ني األرض 
والس��ماء، كي يُسمع موسيقاه 
لكل الكائنات احلية من الطيور، 

واألشجار، وقبلهم، البشر.
محمد محس��ن أح��د املتذوقني 
الغن��اء،  ف��ن  وخاص��ة  للف��ن، 
األس��طوانات  بيع  اختار مهن��ة 
للموسيقى والغناء، ومثله مثل 
بقي��ة اه��ل املوصل، اجب��ر على 
ت��رك مهنته، بع��د دخول داعش، 
لكن اليوم وبعد ط��رد التنظيم 
من مدينته، استعاد تلك املهنة 
اجلميلة، وقام بعرض اسطواناته 
على املارة مرة اخرى، وقد تنوعت 
أس��ماء الفنانني الذين اختارهم 
لتزّين أصواتهم دائرة األسطوانة، 

ولتشذب اسماع اجلمهور.
يق��وم محس��ن مث��ل كل باعة 

مناط��ق  كل  ف��ي  املوس��يقى 
الع��راق، باختيار اغني��ة معينة، 
مكب��رات  عب��ر  ببثه��ا  فيق��وم 
الصوت الى اجلمهور، ليعلن عن 
نفسه كبائع للموسيقى، يقول 
محس��ن ان املوسيقى هي غذاء 
روحي بالفعل، وان تلك ليس��ت 

مج��رد فلس��فة، ب��ل ه��ي واقع 
حال ش��عر به اهل املوصل أكثر 
من غيرهم، ألنه��م مروا بفترات 

مظلمة حرموا منها.
ع��ن  محس��ن  محم��د  حت��دث 
ش��عورا  متن��ح  املوس��يقى  ان 
وتل��ك  واالرتي��اح،  بالس��عادة 

كانت احدى احل��االت التي حاول 
داع��ش قتلها داخلن��ا، فقد حّرم 
املوسيقى باس��م الدين، واخذوا 
األس��طوانات، وجمي��ع األغراض 
الت��ي اس��تعملها ف��ي مهنتي، 
وقاموا بحرقها. فاستبدلوا صوت 
املوس��يقى، بأصوات االنفجارات 
التي قضت مضاجعنا، وس��لبت 

راحتنا. 
أوض��ح محس��ن تفاصي��ل تلك 
االس��تماع  ان  بقول��ه:  احلال��ة 
ال��ى املوس��يقى يعن��ي الكف��ر 
فيت��م  وبالتال��ي  بالش��ريعة، 
اس��تدعاؤنا، والتحقي��ق معن��ا، 
وم��ن ث��م جلدن��ا ان تأك��د لهم 
خبر اس��تماعنا الى املوس��يقى، 
او الغن��اء، او أي من احملرمات التي 
أعلن��وا عنها وقت س��يطرتهم 

على املدينة.
اليوم اس��تعاد القسم الشرقي 
حيات��ه  "احمل��رر"  املدين��ة  م��ن 
طبيعي��ة، ف��ي الش��وارع، وب��دأ 
الت��ي  االنق��اض  برف��ع  الن��اس 

خلفتها املعارك.
وحّل��ت االع��الم العراقية مكان 
الس��ود،  داعش  تنظي��م  اع��الم 
ب��داًل من  العراقي��ة  والش��رطة 
واس��تعادت  التنظيم،  مقاتل��ي 
م��ا  بارت��داء  حريته��ن  النس��اء 
يناس��بهن، وع��ادت املوس��يقى 

لتعطر األجواء واالسماع.
اليوم اس��تعادت مدينة املوصل 
عافيتها في كل زاوية من الزوايا 
التي وش��حها التنظي��م بفكر 
وتكفي��ري  ومتط��رف،  ظالم��ي، 
ل��كل م��ا س��واه، وب��دأ أصحاب 
احملال التجارية بعرض بضاعتهم 
من األزي��اء امللونة واجلميلة، بعد 
ان ساد اللون األسود على االعالم 

والثياب.
املقاه��ي الش��عبية وشاش��ات 
الت��ي وضعها أصحابها  التلفاز 
جل��ذب الزبائن اس��تؤنف العمل 
كم��ا  الش��وارع  فع��ادت  به��ا، 
كان��ت حية. بفضل اهلل واجليش 

العراقي بجميع صنوفه.

الموصل تستعيد عافيتها وفنها لتستأنف الحياة

استعادة احلياة في املوصل

الصباح الجديد-وكاالت:
ق��ال مس��ؤولون ف��ي مدين��ة داالس االميركي��ة، ان متس��لال 
إلكترون��ي أطل��ق جميع صاف��رات اإلنذار ف��ي داالس ملدة نحو 
90 دقيق��ة، ف��ي واحدة م��ن أكب��ر عمليات التس��لل املعروفة 
لنظام صافرات اإلنذار. وأُطلقت صاف��رات اإلنذار البالغ عددها 
156 صف��ارة، والتي عادة ما تس��تعمل للتحذير من األعاصير، 
والظ��روف اجلوية اخلطيرة، في الس��اعة 11:42مس��اء بتوقيت 
وس��ط الواليات املتحدة. وقال "روكي ف��از" مدير إدارة الطوارئ 
باملدين��ة إن صافرات اإلنذار أوقفت في الس��اعة 01:17، عندما 

أغلق املهندسون نظام صفارات اإلنذار يدويا.
وقال ف��از "عند هذه املرحلة، ميك��ن أن نخبركم بقدر كبير من 
الثق��ة بأن ش��خصا ما من خارج نظامنا، اس��تطاع التس��لل 

وتشغيل الصافرات".

"هاكر" يطلق 156 
صافرة إنذار في داالس

متابعة - جيهان حطاب:
ف��ي ظ��ل االره��اب ال ميكن 
ان يس��تبعد ف��رد، او مبن��ى 
وم��ا حدث  التخري��ب،  م��ن 
في البل��دان العربية مؤخرا، 
حتدي��دا  ومص��ر  والع��راق 
بي��وت  ذل��ك، فحت��ى  يثب��ت 
اهلل ل��م تس��لم م��ن االرهاب، 
وم��ن التدمي��ر والتخريب، وقد 

تعرضت أكثر من كنيسة في مصر 
الى تفجيرات ارهابية، اس��تهدفت 
من قبل اشخاص تكفيريني، وقتل 
فيها عش��رات االش��خاص، وجرح 

عشرات اخرون.
الفنان��ة اللبناني��ة اليس��ا علقت 
عل��ى التفجي��ر ال��ذي اس��تهدف 
كنيسة ماري جرجس مبدينة طنطا 
عاصمة محافظ��ة الغربية، إحدى 

محافظ��ات ش��مال مص��ر، والذي 
أدى إل��ى س��قوط ع��دد كبي��ر من 
الضحايا، وكانت حزينة ومصدومة 
من استهداف املصلني في أي مبنى 

يعد من بيوت اهلل.
وقد كتبت اليس��ا عب��ر صفحتها 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د  عل��ى 
اإلجتماعي تتساءل قائلًة: "العمل 
اإلرهابي في مص��ر جعلني عاجزة 

ع��ن كلمات، ملاذا عل��ى هذه األرض 
يتم قتل من يصلي في الكنيس��ة 

من أجل السالم؟".
عل��ى صعيد آخر تس��تعد اليس��ا 
الل��ي  "عك��س  أغني��ة  لتصوي��ر 
ش��ايفينها" م��ن ألبومه��ا األخير 
"س��هرنا ي��ا لي��ل" عل��ى طريقة 
الفيدي��و كلي��ب م��ع اخمل��رج أجني 

اجلمال.

أليسا تستنكر وتسأل: لماذا 
يقتل من يصلي من أجل السالم؟

متابعة - حذام يوسف:
نظم مرك��ز الن��ور للمكفوف��ني زفافاً 
جماعياً لعش��رين زوج��اً من املكفوفني 
في محافظة السليمانية، الواقعة في 

كردستان العراق.
املبادرة كانت جميلة وضرورية الن الكثير 
من الن��اس يتعامل��ون م��ع املكفوفني 
وكأنه��م م��ن عال��م اخ��ر، وبأنه��م ال 
يعيش��ون حياتهم بالصورة الطبيعية 
الت��ي يعيش��ها االخ��رون، الن الثقافة 
العام��ة تنقصهم وألنن��ا كمجتمع ال 
نعي كيفية التعام��ل مع تلك احلاالت، 
والتي ميكن ان يتعرض أي فرد في اجملتمع 

اليها بعد حني.
االج��واء كانت مبهج��ة ومفرحة لكل 
االط��راف، وقد نظم احلف��ل على نفقة 
احدى الشخصيات املعروفة في مدينة 

السليمانية.

وبه��ذا الصدد ق��ال "زاه��ر كرمية رش" 
الش��خصية املعروفة في السليمانية 
ان "هناك احتم��اال في اي يوم من االيام 
ان نحرم من النعم التي وهبها اهلل لنا، 
الفتا الى ان فقدان تلك النعمة ال يعني 

انقطاع الشخص عن احلياة".

بغداد - سالم البغدادي:
حت��ت ش��عار "الس��ياحة والتغذية 
جوهر صحة االنس��ان"، اقام قسم 
ادارة الفن��ادق ف��ي كلي��ة العل��وم 
السياحية يوم أمس االحد، املصادف 
التاسع من نيسان، وفي رحاب قاعة 
الصدريني" في كلية  "الش��هيدين 
باجلامع��ة  واالقتص��اد  اإلدارة 
املستنصرية، ورشة عمل 
"التغذي��ة  بعن��وان 
االنس��ان"  وصحة 

تضمن��ت 
مح��اض�����رة 

علمي��ة 
ة  ر كت��و للد
ملى حسن 
 ، ن ا علو
حتت 

عن��وان "الكش��ف ع��ن الكائن��ات 
احمل��ورة وراثي��ا"، ومحاض��رة علمية 
للدكتورة سندس حميد احمد، حتت 
عنوان "مضادات االكس��دة وصحة 
الفعالي��ة  وتضمن��ت  االغذي��ة"، 
معرض��ا لألعمال اليدوي��ة والفنية 

للطلبة.
ومن املعروف الي��وم ان هناك توعية 
صحي��ة ف��ي الع��راق، حي��ث اجت��ه 
الكثي��ر الى ت��رك اللح��وم احلمر، او 
التقليل منها، بع��د التلوث البيئي 
ال��ذي اث��ر بنح��و غير مباش��ر على 
تل�ك اللح�وم، وبالتالي على صحة 
احليوانات والبش��ر ع��ن تناوله تلك 
كبي��ر  بنح��و  واالعتم��اد  اللح��وم، 
على االغذية التي تقاوم االكس��دة 
املتمثلة باخلضروات والنباتات بنحو 

عام.

زفاف جماعي لمكفوفين
 في السليمانية

محاضرة عن التغذية وصحة اإلنسان 
في كلية "اإلدارة واالقتصاد"

الصباح الجديد - وكاالت:
اس��تقبلت مناط��ق قض��اء 
"أهوار اجلبايش" في محافظة 
ذي ق��ار جنوبي الع��راق، أعضاء 
بعثة التنقيب عن االثار الفرنسية 
التي جتري أعم��ال تنقيب في موقع 
كرس��و "تل��و"،  ف��ي ناحي��ة النص��ر 
"60كم ش��مال مدين��ة الناصرية مركز 
احملافظة"، في حني وصل الى محافظة ذي قار 

يوم اجلمعة، وفد س��ياحي كبير يضمُّ 800 سائح 
من اساتذة جامعات، وشخصيات، ومسؤولني في 
حكومة القادس��ية، وأهالي احملافظة، بعد حتسن 

الظروف املناخية في االهوار .
واظهرت صور للبعثة وهي متارس عادات س��كان 
املنطقة، واطالع اعضائها على طريقة عيشهم، 
وش��اركوهم في  شي االس��ماك، وصناعة  اخلبز 
بالتن��ور العراقي "الطيني"، وقام��وا بجولة  في 
ال��زوارق وس��ط  أه��وار اجلباي��ش، وزي��ارة نص��ب 

الشهداء، والتقاط الصور التذكارية هناك .
واس��تقبلت البعثة االثارية الفرنس��ية قبل ايام 
في موقع عملها قائد شرطة ذي قار اللواء حسن 
سلمان الزيدي الذي أعلن دعمه لها، ووعد بتوفير 
األج��واء األمني��ة املناس��بة لها للقي��ام بأعمال 

التنقيب والبحث .
وشهدت محافظة ذي قار توافد رحالت سياحية 
من داخل الع��راق وخارجه،  الى مدينة أور األثرية، 

وأهوار اجلبايش. 

السياحة في أهوار العراق تنشط مع توافد 800 سائح
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