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بغداد - وعد الشمري:
أك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي 
اج��راء اس��تفتاء  امكانية  ع��دم 
حالي في كركوك من أجل معرفة 
مصيره��ا بالبق��اء م��ع احلكومة 
االحتادي��ة أو االنضم��ام إلى اقليم 
كردستان، وأرجع موقفه إلى وجود 
اراض مغتصب��ة يحتلها تنظيم 

داعش االرهابي داخل احملافظة.
يأتي ذلك في وقت، شددت اجلبهة 
التركمانية على انتهاء عمر املادة 
140 من الدستور التي تنص على 
حس��م موضوع املناط��ق املتنازع 
لس��كانها،  بالتصوي��ت  عليه��ا 
لكن التحالف الكردستاني رفض 
ذلك التوجه، مطالباً باللجوء إلى 
احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا لفض 
الن��زاع، فيما دعت اط��راف عربية 
في كرك��وك إلى تهدئ��ة املوقف 
حل��ن االنته��اء م��ن املعركة ضد 

تنظيم داعش.
وقال رئيس مجل��س الوزراء حيدر 
العب��ادي في تصريح��ات جملموعة 
صحفي��ن إن "بغ��داد لديها أمل 
بحل جميع املش��كالت املتعلقة 

باملناطق املتنازع عليها".
"احلكوم��ة  أن  العب��ادي  وتاب��ع 
االحتادي��ة تق��ف عل��ى مس��افة 

االط��راف  جمي��ع  م��ن  واح��دة 
السياس��ية في كركوك من دون 
اس��تثناء بوصفهم جزءاً ال يتجزأ 

من البالد".
وحت��دث عن "ع��دم امكانية اجراء 
اس��تفتاء ف��ي كرك��وك في ظل 
وجود اراض مغتصبة من احملافظة 
ويحتلها تنظيم داعش فضال عن 

االف االسر النازحة".
وفي تطور الحق، ذكر رئيس اجلبهة 
التركماني��ة ارش��د الصاحلي في 
اجلديد"،  "الصب��اح  إل��ى  تصريح 
إن "االوضاع في كركوك ليس��ت 
اجلان��ب  تعم��د  وأن  مطمئن��ة، 
الك��ردي على التق��اط الصور مع 
بعض وجه��اء املدينة ال يدل على 

استقرارها".
"اجله��ات  أن  الصاحل��ي  وتاب��ع 
السياس��ية التي متثل االوس��اط 
الشعبية هي التي تسعى جاهدة 

إليقاف أي أزمة قد حتصل".
وأش��ار إل��ى أن "ممثل��ي التركمان 
في العملية السياسية ال يريدون 
املوقف ويعمل��ون على  تصعي��د 
تهدئة غض��ب املكونات الرافضة 
لرفع العلم الكردي على اس��طح 

املباني الرسمية في احملافظة".
تتمة ص3

العبادي يؤكد استحالة إجراء
استفتاء كركوك مع وجود "داعش"

تصعيد سياسي بين الكرد والتركمان.. وعرب المحافظة يطالبون بالتهدئة

مؤمتر صحفي سابق حليدر العبادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
مضي حكومته مبحاربة الفساد 
متعه��داً  "أذرع��ه"،  ومحاص��رة 
باسترجاع "ما سرقه الفاسدون"، 
فيما اته��م "البع��ض" مبحاولة 
إعاق��ة جه��ود الدول��ة الرامي��ة 

لتنشيط القطاع االستثماري.
وقال العبادي خالل مؤمتر صحفي 
"الصب��اح  تابعت��ه  بغ��داد  ف��ي 
اجلدي��د"، "إننا نعمل على توحيد 
اجلهود لتحرير ما تبقى من األرض 
ومحاربة الفساد وتوفير اخلدمات 
للمواطنن، وسنس��ترجع كل ما 
سرقه الفاسدون"، الفتاً إلى "أننا 

نعم��ل على محاصرة أذرع وأدوات 
الفساد في البالد".

"الع��راق  أن  العب��ادي  وأض��اف 
يعاني من ه��در كبير في الطاقة 
الكهربائي��ة والب��د م��ن إيق��اف 
ه��ذه الظاه��رة"، مؤك��دا أنه "ال 
توجد زي��ادة في أج��ور الكهرباء، 
والبع��ض يح��اول إعاق��ة جهود 
الدولة الرامية لتنشيط القطاع 

االستثماري".
وكان العب��ادي دع��ا، اخلمي��س )6 
نيس��ان 2017(، املواطن��ن الذين 
ميتلك��ون أدلة على الفس��اد إلى 
تقدميه��ا للجهات الرقابية، وأكد 

أن األخيرة ستقوم بحمايتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الص��در، الرئي��س الس��وري بش��ار 
األسد من مصير مش��ابه لنظيره 
الليبي الراح��ل معمر القذافي في 
حال ع��دم تنحي��ه من الس��لطة، 
فيم��ا اته��م الرئي��س اليمني عبد 
ربه منص��ور هادي ومل��ك البحرين 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة بقمع 

شعبيهما بأساليب "إرهابية".
وق��ال الصدر في مع��رض رده على 
س��ؤال م��ن أح��د أتباع��ه بش��أن 

مطالبته بتنحي األس��د، بحس��ب 
بيان ملكتبه اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مطالبت��ه بالتنح��ي 
حفاظاً على سمعة املمانعة لكي 
ال يكون مصيره كالقذافي وغيره".

وأضاف الص��در "لم أطالب بتنحي 
بشار فحسب بل طالبت قبل ذلك 
بإقال��ة عب��د ربه وحاك��م البحرين 
يقمعان ش��عبهما  مازاال  كونهما 
إرهابية  بحجة الشرعية بأساليب 

وال إنسانية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت هيئة املساءلة والعدالة،امس 
االربع��اء، على ق��رار وزارة الداخلية 
القاض��ي بايق��اف اجراءاته��ا ف��ي 
الوزارة، وفيما بينت ان تلك االجراءات 
ملزمة جلميع دوائر الدولة، اكدت ان 
هناك عدد من املش��مولن بالوزارة 
بهذه االجراءات ويستدعي تطبيق 

القانون بحقهم.
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 

العليا  الوطنية  الهيئ��ة  "إجراءات 
إج��راءات  والعدال��ة  للمس��اءلة 
قان��ون  م��ن  مس��تمدة  قانوني��ة 
رق��م )10( لس��نة 2008 الذي أقره 
البرملان"، مبينة ان "هذه االجراءات 
ملزم��ة لكل دوائ��ر الدولة والميكن 
بحال من االح��وال التغاضي عنها 
أو جتاوزه��ا كونها مخالفة قانونية 
صريحة والتوجد صالحية ألي أحد 

في أيقافها".
تتمة ص3

رئيس الوزراء يؤكد محاربة 
الفساد ويتعهد باسترجاع

"ما سرقه الفاسدون"

مقتدى الصدر يحّذر األسد
من مصير مشابه للقذافي

"المساءلة" ترد على "الداخلية" 
وتؤكد أن إجراءاتها ملزمة

لجميع الدوائر

الحكومة توجه باتخاذ إجراءات صارمة لمنع 
دخول أي مسلح لمخيمات نازحي الموصل

اإليزيديون يعيدون بناء قببهم ومزاراتهم 
الدينية التي فجّرها "داعش"  )2-1( 23

ترجمة : سناء علي 
بع��د عامن عل��ى ب��دء العملية 
العس��كرية للتحالف حسب ما 
اش��ار اليه ع��دد م��ن املراقبن ومت 
نش��ره على املوق��ع  ال��ذي قادته 
اململك��ة العربية الس��عودية في 
اليمن، دعماً حلكومة الرئيس عبد 
رب��ه منص��ور هادي ض��د جماعة 
أنصار اهلل وأنصار الرئيس السابق 
علي عبداهلل صالح، والتي اطلق 
عليه��ا اس��م "عاصف��ة احلزم". 
وم��ا تبعه��ا م��ن دم��ار وحص��ار 
جائ��ر، يب��دو ان هذه احل��رب وكما 
ي��رى بع��ض املراقبن ستس��تمر 
ملدة اطول بس��بب تع��دد أطراف 
الص��راع واجله��ات الداعمة، التي 
تس��عى الى تأم��ن مصاحلها في 

املنطقة." 
 وق��د اك��دوا  إن " إدارة الرئي��س 
األميرك��ي اجلدي��د دونال��د ترامب 
اتفق��ت م��ع اململك��ة العربي��ة 
السعودية على مواصلة عملياتها 
العس��كرية في اليمن إلى نهاية 

العام احلالي بهدف حتقيق احلسم 
العسكري، الذي عده بعض اخلبراء 
أمراً مستحيالً السباب مختلفة، 
اهمه��ا النفوذ الكبي��ر للحوثين 

الس��ابق في  اليمن��ي  وللرئي��س 
هذا البل��د، يضاف الى ذلك اخلبرة 
والقوة القتالية التي اكتس��بتها 
جماع��ة أنصار، واس��تمرار احلرب 

سيسهم بتفاقم معاناة الشعب 
اليمني الذي اصب��ح اليوم بعيداً 
عن اهتمام اجملتم��ع الدولي. الذي 

اكتفى باالدانة واالستنكار." 

واضاف��وا ان " احلملة الس��عودية 
عل��ى رأس حتال��ف عس��كري في 
اليم��ن دخلت عامه��ا الثالث في 
وقت ما يزال احلوثيون يس��يطرون 
أخ��رى  ومناط��ق  صنع��اء  عل��ى 
مؤكدي��ن  الفقي��ر،  البل��د  ف��ي 
قدرته��م عل��ى "الصم��ود" م��ع 
استمرار املعارك وتوقف العملية 
السياسية. وبعد سنتن من اولى 
الضرب��ات ف��ي 26 م��ارس 2015، 
نظ��م الش��يعة وحلفاؤه��م من 
انصار الرئيس الس��ابق علي عبد 
اهلل صالح الذي حكم البالد الكثر 
من ثالثة عقود، تظاهرة حاش��دة 
في العاصمة ش��ارك فيها مئات 
االالف." وجتمع احلشد الكبير في 
س��احة السبعن حس��ب ما نوه 
الي��ه املراقب��ون ورفع املش��اركون 
هتاف��ات  ورددوا  اليم��ن،  اع��الم 
مناوئة للس��عودية مؤكدين على 
"الصم��ود حت��ى النهاي��ة" م��ع 

استمرار احلملة العسكرية.
تفصيالت ص2

مع استمرار معاناة األبرياء واألطفال

اليمن.. حرب األنفاس الطويلة التي ال تنتهي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ان  الرافدي��ن،  مص��رف  أك��د 
اجراءات منح س��لفة العش��ر 
روات��ب ملوظف��ي دوائ��ر الدولة 
ال��وزارات  قي��ام  عب��ر  تك��ون 
واملؤسس��ات بتوجي��ه كت��اب 
ال��ى الف��روع املعني��ة يتضمن 
الراغب��ن  موظفيه��ا  اس��ماء 
بتسلم السلفة باإلضافة الى 
املستمس��كات الرسمية التي 

تخص املوظف.
االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
للمص��رف ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان 
"هناك اجراءات اخ�رى وضعها 
املصرف ح��ول الس��لف�ة م�ن 
اس��تم�رار  تأيي���د  بينه���ا 
املوظ�ف باخلدم�ة وتأييد راتبه 
دائرته  تتعه��د  وان  الش��ه�ري 
باستيفاء االقس�اط الشهري�ة 

م���ن راتب���ه وحتويله���ا ال���ى 
املص�رف".

"اس��تمارات  ان  ال��ى  وأش��ار 
من��ح الس��لفة تخت��م بختم 
ال��واردة في  صح��ة املعلومات 
املستمس��كات املطلوب��ة من 
قبل مسؤول الدائرة االدارية في 
املعنية وترس��ل كافة  املديرية 
املديرية  بيد معتمد  املعلومات 

املعنية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت احملكم��ة االحتادية العليا، 
القضاء  أحقية  األربع��اء،  أمس 
قوانن  إع��داد مقترح��ات  ف��ي 
االحتادية،  القضائية  الس��لطة 
االتفاقيات  إبرام  وصالحيته في 
القضائية مع اجلهات القضائية 
األخرى بالتنسيق مع السلطة 

التنفيذية.
وقال��ت احملكمة ف��ي بيان ورد ال 
"الصباح اجلدي��د"، إن "احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا نظ��رت ف��ي 
طعن مق��دم عل��ى فقرتن في 

األعلى  القض��اء  قانون مجلس 
رقم )45( لس��نة 2017، وقامت 
ب��رد الطعن ألنه ال يس��تند إلى 
سند من الدس��تور"، مبينة أن 
"الطع��ن األول ورد عل��ى فقرة 
أعطت احل��ق للقض��اء باقتراح 
مش��اريع القوانن املتعلقة في 

شؤون السلطة القضائية".
وأضاف��ت احملكم��ة، أن "ذلك ال 
يخال��ف الدس��تور ويتف��ق مع 
مب��دأ الفص��ل بن الس��لطات 
امل��ادة  ف��ي  علي��ه  املنص��وص 
أس��وة  )87( من��ه  وامل��ادة   )47(

بالس��لطة التش��ريعية الت��ي 
متارس هذا احل��ق على وفق املادة 
)60/ ثانياً( من الدستور"، مبينة 
أن "الطع��ن اآلخ��ر ال��ذي ردته 
احملكمة االحتادي��ة العليا يخص 
فق��رة تخ��ول القض��اء بعق��د 
االتفاقي��ات القضائية ومتابعة 
وزارة  بالتنس��يق م��ع  تنفيذها 

العدل".
وأوضح��ت احملكم��ة، أن "ذل��ك 
يتفق مع الدس��تور وم��ع مبدأ 
الفص��ل ب��ن الس��لطات الذي 
اعتمدت��ه في أحكام��ه ويتفق 

كذل��ك مع أح��كام امل��ادة )87( 
منه"، مش��يراً الى أن "القضاء 
أدرى بإمكاناته في مجال تنفيذ 
ه��ذه االتفاق��ات القضائية مع 
اجلهات القضائية األخرى ومنها 
القضائي  التع��اون  في مج��ال 
وحتقيق العدالة الناجزة وتطوير 

اإلمكانيات القضائية".
وتابع��ت، "بخ��الف ذل��ك نكون 
أم��ام حالة من ح��االت التدخل 
ف��ي ش��ؤون القض��اء ومهامه 
حينما تتولى السلطات األخرى 
القي��ام مبهام��ه، خالف��اً ملب��دأ 

اس��تقالل القضاء والفصل بن 
الس��لطات"، مش��يرة ال��ى أن 
"النص املطعون بعدم دستوريته 
تضمن ممارس��ة القض��اء لهذه 
م��ع  بالتنس��يق  الصالحي��ة 
السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة 
العدل لضمان اجلوانب املتعلقة 
بااللتزام��ات الدولي��ة واملالي��ة 

للدولة".
يذك��ر أن الس��لطة القضائية 
تص��در بن احل��ن اآلخر ق��رارات 
حتس��م بها الكثير من القضايا 

القانونية التي متس عملها.

الرافدين يطالب بتعهد دائرة الموظف 
المستلف بتسديد األقساط الشهرية

المحكمة االتحادية تؤكد حق القضاء بتقديم مقترحات قوانينه وإبرام اتفاقيات

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقاع��د  هيئ��ة  أعلن��ت 
الوطنية، عن املباشرة بعملها 
في اجلانب األيس��ر من مدينة 
باس��تقبال  والب��دء  املوص��ل 

املراجعن إلجناز معامالتهم.
بي��ان  ف��ي  الهيئ��ة  وقال��ت 
علي��ه  اطلع��ت  مقتض��ب 
"الصباح اجلديد"، إنها باشرت 

"العم��ل ف��ي اجلانب األيس��ر 
للموص��ل وب��دأت باس��تقبال 

املراجعن إلجناز معامالتهم".
وكان��ت جلنة حقوق اإلنس��ان 
 9( األح��د  اعتب��رت،  النيابي��ة 
نيس��ان 2017(، أن ع��دم تقدمي 
اخلدم��ات الضروري��ة ألهال��ي 
الس��احل األيس��ر في مدينة 
املوص��ل أرهق كاهله��م مادياً 

الوزراء  ومعنوياً، داعي��ة رئيس 
التوجيه  إل��ى  العب��ادي  حيدر 
والكهرب��اء  امل��اء  بتوفي��ر 

لألهالي.
يش��ار إل��ى أن العب��ادي أعلن، 
في )24 كان��ون الثاني 2017(، 
عن حترير اجلانب األيسر ملدينة 
املوص��ل من س��يطرة تنظيم 

"داعش" بشكل كامل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت وسائل إعالم إيرانية، امس 
األربع��اء، ب��أن الرئي��س الس��ابق 
أحم��دي جناد قدم أوراق ترش��حه 
للرئاس��ة برغ��م أوام��ر املرش��د 

األعلى له بعدم الترشح.
وبحس��ب موق��ع قن��اة العال��م 
اإليرانية، س��جل الرئيس اإليراني 
الس��ابق محم��ود أحم��دي جناد، 
امس، اس��مه خل��وض االنتخابات 

الثاني��ة  اإليراني��ة  الرئاس��ية 
عش��رة وذلك من خ��الل حضوره 
جلن��ة االنتخابات التابع��ة لوزارة 

الداخلية.
وأوضح��ت، أن جن��اد وص��ل مبعية 
رحيم مش��ايي  رئي��س مكتب��ه 
ومستشاره السابق حميد بقائي 
ال��ى مقر جلنة االنتخاب��ات بوزارة 

الداخلية.
وكان جن��اد هو الرئيس الس��ادس 

إلي��ران ف��ي العه��د اجلمه��وري، 
وتول��ى مهام الرئاس��ة منذ 3 آب 
2005 بعد تغلبه على منافس��ه 
هاش��مي رفس��نجاني في الدور 
الثاني من االنتخابات الرئاس��ية 
وأعي��د انتخاب��ه ف��ي 12 حزيران 
2009 عل��ى حس��اب منافس��ه 
مير حس��ن موس��وي، وبقي في 

الرئاسة حتى 15 حزيران 2013.
تتمة ص3

أحمدي نجاد يرّشح للرئاسة برغم
أوامر المرشد له بعدم الترّشح

التقاعد تباشر بعملها في أيسر الموصل

جانب من معاناة األطفال في اليمن

بغداد - أسامة نجاح:
اعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أمس األربعاء ، عن  تطويق داعش 
م��ن جمي��ع اجله��ات ف��ي احياء 
املوصل  االمين ملدين��ة  الس��احل 
، ع��ادة إي��اه ، منتهياً عس��كرياً 
، فيما اش��ارت ال��ى ان ، اكثر من 
%60 من مدينة املوصل االن حتت 

سيطرة القوات األمنية . 

قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 
وج��ود  "ال  ان��ه  رس��ول  يحي��ى 
ألي بطئ ف��ي تق��دم القطعات 
أمي��ن  العراقي��ة  العس��كرية 
املوص��ل"، مؤك��داً ان "تقدمه��ا 
جيد ولكنه حذر ودقيق حس��ب 
اخلط��ط املوضوعة لتجنب وقوع 
ضحاي��ا ب��ن صف��وف املدني��ن 

كونه��ا مناط��ق قدمية بش��وارع 
ضيقة ومكتظة بالسكان". 

وأضاف رس��ول في حديث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
رس��ول ان"الس��احل االمي��ن بات 
ساقط عس��كرياً بعد ان متكنت 
قطعاتنا م��ن حترير اغلب احيائه 
وتطويق املس��لحن م��ن جميع 
اجلهات"، مش��يراً ال��ى ان "اكثر 

من %60 م��ن مدينة املوصل االن 
حتت سيطرة القوات االمنية". 

عملي��ات  وج��ود   " وكش��ف 
عس��كرية جتري االن الستهداف 
عناص��ر داعش في تل��ك االحياء 
من خ��الل حتيي��ده ع��ن املدنين 
بضرب��ات  واس��تهدافهم 
اخلفيف��ة  باألس��لحة  موفق��ة 

واملتوسطة". 

وب��ن ان" النصر ب��ات قريباً جداً 
واع��الن الس��احل االمي��ن محرراً 
بالكام��ل بع��د اكم��ال تطهير 
احيائه"، مستطرداً "ليس هناك 
أي استعجال في حسم املعارك 
ك��ون ان هدفن��ا انس��اني وحترير 

االنسان قبل االرض اولويتنا ". 
وع��ن تأخر اقتح��ام مركز مدينة 
تلعفر غرب املوصل، بن رس��ول، 

ان "جمي��ع اخلطط العس��كرية 
تلعف��ر جاهزة  اخلاص��ة مبعركة 
الع��ام  القائ��د  اوام��ر  وننتظ��ر 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي 
القتح��ام املدين��ة وكذل��ك مدن 
احلويج��ة والقائ��م وعان��ة وراوه 
وجميع االحياء التي مازالت حتت 

سيطرة الزمر االرهابية". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تطوق زمر داعش من جميع الجهات في أيمن الموصل  

متابعة

دار ومكتبة سطور: نشعر بمسؤوليتنا أمام القارئ العراقي والموصلي خصوصًا

جامعة الموصل الحاضنة األولى للمكتبة المركزية بالمدينة

اطعموا جامعة الموصل
برغيف المعرفة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

رئي��س  عقيل��ة  مش��اركة  ع��دم 
اجلمهورية الس��ابق ج��ال طالباني 
زعيم��ة جناح االغلبي��ة في املكتب 
الوطن��ي هيرو  السياس��ي لاحت��اد 
اجتماع��ات  ف��ي  احم��د،  ابراهي��م 
املكتب��ني السياس��يني للدميقراطي 
الكردستاني واالحتاد الوطني اخلاصة 
مبس��ألة االس��تفتاء على استقال 
االقليم، مع انه يؤش��ر على رفضها 
اج��راء  وتوقي��ت  وكيفي��ة  آللي��ة 
االس��تفتاء، اال انه م��ن جهة أخرى 
يعكس انقساماً واضحاً في املواقف 
وال��رؤى داخ��ل االحتاد حيال مس��ألة 
االس��تفتاء والعاقة م��ع احلكومة 

االحتادية واالحزاب العراقية.
وف��ي حني يخوض احلزب الدميقراطي 
بزعامة مسعود بارزاني مدعوماً من 
اعض��اء الهيئة العامل��ة وعدد من 
لاحتاد  السياس��ي  املكت��ب  اعضاء 
الوطني ح��راكاً محموم��اً، لتهيئة 
مستلزمات وموعد اجراء االستفتاء 
ف��ي االقليم، انب��رى ج��زء كبير من 
قي��ادات االحت��اد الوطن��ي مدعومني 
مبوق��ف صارم حلرك��ة التغيي��ر، من 
تف��رد الدميقراط��ي واالحت��اد باج��راء 
االس��تفتاء من دون احلاجة لتفعيل 
برمل��ان كردس��تان كجهة ش��رعية 

وحيدة وقانونية في االقليم.  
الدميقراط��ي واالحت��اد الوطن��ي قررا 
عق��ب اجتم��اع عق��داه ف��ي اربيل 
امس االول برئاس��ة مسعود بارزاني 
تش��كيل جلنتني احداهما موس��عة 
لاش��راف على االس��تفتاء واالعداد 
ل��ه واألخرى للتح��اور م��ع االطراف 

العراقية الوطنية.
بيان صدر عن االجتماع وهو الثاني من 
نوعه خال اقل من عشرة ايام قال،« 
ان اجلانب��ني قررا تش��كيل جلنة عليا 
تضم جمي��ع االطراف السياس��ية 
والقومي��ة الكردس��تانية للتح��اور 
مع القوى الوطنية العراقية بش��أن 
املطالب واملش��كات ب��ني اجلانبني« 
خصوص��اً في ظل الظ��روف احلالية 
التي يخطو فيها ش��عب كردستان 

نحو اجراء االستفتاء.
واض��اف البي��ان كم��ا تق��رر اتخ��اذ 

لتش��كيل  املطلوب��ة  اخلط��وات 
جلن��ة خاص��ة م��ن جمي��ع األطراف 
الكردستانية، لاشراف على عملية 
االستفتاء وتهيئة االرضية املناسبة 
بنحو  العملية  لتأمني مس��تلزمات 

عام.
ون��وه البيان الى ان االجتماع ش��هد 
ايضا قيام اعضاء املكتب السياسي 
لاحتاد الوطني الكردس��تاني بتقدمي 
خارط��ة الطري��ق الت��ي كان��وا ق��د 
اعدوه��ا ال��ى املكت��ب السياس��ي 
للح��زب الدميقراطي الكردس��تاني، 
خامت��اً باالش��ارة ال��ى ق��رار اجلانبني 
املش��تركة  االجتماعات  باس��تمرار 

بينهما ..
بدوره��ا ردت حرك��ة التغيي��ر بقوة 
على بيان االحتاد والدميقراطي بشأن 
مس��ألة االس��تفتاء ف��ي االقلي��م، 
املكت��ب  س��كرتير  وتصريح��ات 
الدميقراط��ي  للح��زب  السياس��ي 
فاضل ميراني، بان االس��تفتاء ميكن 
اج��راؤه م��ن دون الع��ودة ال��ى برملان 

برملان كردس��تان  ع��ادة  كردس��تان، 
اجلهة الشرعية الوحيدة التي يحق 
لها التحدث باسم شعب كردستان، 
والذي عطل منذ عامني بقرار حزبي.  
وق��ال النائب عن كتل��ة التغيير في 
مجل��س الن��واب العراقي هوش��يار 
عبد اهلل في تصريح للصباح اجلديد 
ان احلزبني الدميقراطي الكردس��تاني 
واالحت��اد الوطني يس��تعمل قضية 
االستفتاء للتغطية على فشلهما 
الذري��ع، مش��دداً عل��ى أن امللف��ات 
اإلس��تراتيجية  والقضاي��ا  املهم��ة 
يج��ب أن يت��م بحثه��ا م��ن قب��ل 
مؤسس��ات الدول��ة العراقي��ة م��ع 
املؤسسات الدس��تورية في اإلقليم 

وليس بني األحزاب ورجال الدولة.
وأضاف عبد اهلل، أن اجلهة الرسمية 
الوحي��دة املمثلة للش��عب الكردي 
وتتحدث باسمهم هي برملان اإلقليم، 
الذي عطل بقرار حزبي وش��خصي، 
الفت��اً ال��ى أن مس��ألة االس��تفتاء 
س��تبقى دعاية حزبي��ة بحتة ما لم 

يتم مناقش��ته داخل برملان اإلقليم 
واتخاذ قرار بش��أنه، عل��ى اعتبار أن 
برملان اإلقليم مؤسس��ة دس��تورية 

تعبر عن إرادة شعب كردستان.
يس��تعمان  »احلزب��ني  أن  وأوض��ح، 
االستفتاء للتغطية على فشلهما 
الذري��ع عل��ى جميع الصع��د والذي 
الش��عارات  يس��تعمان  جعلهم��ا 
القومية الرنانة إللهاء اجلماهير عن 
املطالبة بحقوقهم، متس��ائا »الى 
متى نبقى س��ائرين ف��ي هذا االجتاه 
البعيد عن الصواب ومتى س��نحول 
التف��اوض من قالب��ه املقتصر على 
عملي��ة  ال��ى  احلزبي��ة  العاق��ات 
وكان  وطنية مؤسساتية محترمة. 
التركمان واملس��يحيون في االقليم 
عبروا عن تأييد حذر الجراء االستفتاء 
عل��ى اس��تقال االقلي��م مطالبني 
حقوقه��م  بضم��ان  بتطمين��ات 

ومستقبلهم في االقليم.
ج��اء ذل��ك خ��ال مباحث��ات اج��راء 
الوف��د التفاوضي املش��ترك للحزب 

الدميقراطي واالحتاد الوطني مع بقية 
الق��وى واألح��زاب السياس��ية غير 
الكردية في اإلقليم  قاطعته اجلبهة 
التركمانية، وقالت نائبة رئيس حزب 
اإلص��اح التركماني من��ى قهوجي 
في تصريح إن التركمان في اإلقليم 
يؤي��دون إجراء االس��تفتاء ليش��مل 
كذل��ك معظ��م املناط��ق املتن��ازع 
عليها بني بغداد واربيل، وأشارت إلى 
أن مواق��ف بعض األحزاب ال تعكس 

الرأي العام التركماني.
م��ن جانبه قال س��كرتير حزب بيت 
النهرين املس��يحي روميو هكاري ان 
املسيحيني مع إجراء االستفتاء في 
إقلي��م كردس��تان، لكنه��م يريدون 
التأك��د من وج��ود تطمينات حتفظ 

حقوقهم وتصونها كاملة.
بدوره اك��د عضو اجمللس القيادي في 
االحت��اد الوطني الكردس��تاني فريد 
اسس��رد ان اج��راء االس��تفتاء على 
اس��تقال االقلي��م مرتب��ط بقانون 
رقم 4 للعام 2014 اخلاص باملفوضية 

وآلية  لانتخابات  املس��تقلة  العليا 
اجراء االستفتاء في اقليم كردستان 
، وال��ذي يع��د في امل��ادة 3 مفوضية 
االنتخابات هيئة مهنية مس��تقلة 
برمل��ان  ام��ام  مس��ؤولة  محاي��دة 
كردس��تان، وهو ما يعني انه اليحث 
الي��ة مؤسس��ة )رئاس��ة االقليم او 
مجلس الوزراء( ما عدا البرملان اصدار 
ام��ر للمفوضية باجراء االس��تفتاء، 
واضاف اسس��رد ان اجله��ة الوحيدة 
من الناحي��ة القانونية التي تطالب 
املفوضي��ة باج��راء االس��تفتاء هي 
فقط برملان كردستان، وهو ما يعني 
من زاوية أخرى ان عملية االستفتاء 

تبدأ من برملان االقليم.   
وفي الس��ياق ذاته عقب عضو برملان 
كردس��تان الس��ابق عدن��ان عثمان 
في مق��ال بعنوان ث��اث ماحظات 
االخير  االجتم��اع  مقتضب��ة ح��ول 
للدميقراط��ي واالحت��اد الوطني، قائاً 
ان املساعي التي بذلها الدميقراطي 
مدعوم��اً بجزء م��ن قي��ادات االحتاد 
املوالني له القناع التغيير باالنضمام 
ال��ى لعب��ة جتدي��د البيع��ة لعائلة 
بارزان��ي، الت��ي اطلق عليه��ا جزافاً 
باالستفتاء، لعبة س��مجة يراد بها 

جر رجل حركة التغيير اليها .
وقدم عثم��ان ثاثة مقترحات حلركة 
التغيي��ر للتعام��ل م��ع مقتضيات 
املرحل��ة الراهن��ة، متث��ل االول رفض 
وف��د  أي  م��ع  والتباح��ث  اجلل��وس 
مش��ترك من الدميقراطي واالحتاد او 
أي وفد آخر يحمل ملف االس��تفتاء 
كط��رح لهذه املرحل��ة، ورفضه هذا 
الط��رح حتت أية ذريع��ة كان، عثمان 
دع��ا كذلك ال��ى االس��راع في عقد 
العليا  القيادي��ة  اللجن��ة  اجتم��اع 
املش��تركة لاحت��اد والتغيير، بهدف 
حتدي��د موق��ف ووض��ع اجلانبني من 
االتفاق املوقع بينهما العام املنصرم 
السياس��ية  االوض��اع  لتطبي��ع 

واالقتصادية في االقليم.     
وطال��ب عدن��ان عثم��ان باالس��راع 
في التهيئ��ة لعقد جلس��ة لبرملان 
الرئاس��ية  بهيئت��ه  كردس��تان 
لبحث مس��ألة  احلالية،  الش��رعية 
استقال االقليم اضافة الى املناطق 
املتنازع عليه��ا، او البحث عن بدائل 

مناسبة للمرحلة املقبلة.

كتلة التغيير تحرج الديمقراطي واالتحاد 
برفضها مجددًا استقبال وفد االستفتاء

عّدت الحديث عن إجراء االستفتاء من دون تفعيل البرلمان دعاية حزبية
طارق حرب

اعلنت عدد من احملافظات تعطيل الدوام الرسمي 
ي��وم 2017/4/11وقب��ل ذل��ك بيوم��ني أي في يوم 
2017/4/8 اعلنت عدد من احملافظات تعطيل الدوام 
الرسمي يوم 2017/4/9وقبل ذلك بايام اعلنت عدد 
من احملافظات تعطيل الدوام الرس��مي يوم 21 اذار 
أي يوم 2017/3/21الكثر من املدة املقررة قانوناً وهذا 
االمر أي تعطيل الدوام الرس��مي في غير االوقات 
التي حددها القانون قد تكرر وازداد في الس��نوات 
االخيرة وخاصة من احملافظ��ات على الرغم من ان 
قانون احملافظات غير املنتظمة في اقليم رقم )21( 
لسنة 2008 املعدل لم يرد به حكم يتضمن منح 
احملافظ او مجلس احملافظة سلطة تعطيل الدوام 

الرسمي في احملافظة.
 كذلك فان قانون العطات الرس��مية رقم )110( 
لس��نة 1972 الذي ما زال نافذاً حلد االن لم يخول 
هو كذلك احملافظ او مجلس احملافظة ايضا سلطة 
تعطيل الدوام الرسمي في احملافظة ولكن احكام 
القوانني املذكورة شيء والواقع العملي شيء آخر 
وهي دعوة جمللس النواب الذي مازال ومنذ س��نوات 
يناقض قانون العطات الرسمية بسرعة تشريع 
ه��ذا القانون بحيث تتح��دد كل جهة صاحيتها 
في تعطيل الدوام الرس��مي من عدمه النهاء هذا 
االضط��راب احلاصل ف��ي العطل الرس��مية التي 
تقررها احملافظات والذي تفاقم واس��تفحل بنحو 
ف��اق احلد م��ع ماحظ��ة ان اول قان��ون للعطات 
الرس��مية هو القانون رقم )72( لسنة 1931 الذي 
حدد العطات الرسمية ولم مينح أي جهة سلطة 

تعطيل الدوام الرسمي في ايام أخرى.
 غي��ر االيام احملددة في هذا القانون وهذه العطات 
بالنس��بة للعراقيني جميًعا 12 يوماً في الس��نة 
ي��وم واح��د ل��كل من املول��د النب��وي وعاش��وراء 
والنهض��ة ووالدة املل��ك وتتويج املل��ك وثاثة ايام 
لعيد الفطر واربعة اي��ام لعيد االضحى وقرر هذا 
القانون حتديد عش��رة ايام كعطلة لليهود اضافة 
الى االيام الس��ابقة هي يوم واح��د لكل من رأس 
السنة اليهودية والكفارة واربعة ايام لعيد املظلة 
واربع��ة ايام اخ��رى لعي��د الفصح اما بالنس��بة 
للمس��يحيني فقد حدد القانون ثاثة ايام عطلة 
للمس��يحيني للس��نة هي رأس الس��نة امليادية 
والعي��د الكبير وعي��د املياد اما قان��ون العطات 
الرس��مية رقم )110( لسنة 1972 والصادر بتاريخ 
11/9/1972 فان��ه ح��دد العطل الرس��مية جلميع 
العراق��ني بانها عيد الفطر ثاثة اي��ام واربعة ايام 
لعي��د االضح��ى وي��وم واحد ل��كل م��ن االول من 
محرم وعاش��وراء واملولد النبوي واي��ام االنقابات 
14 مت��وز و17 متوز و8 ش��باط  و6 كانون الثاني عيد 
اجلي��ش و21 اذار عيد نوروز واالول من كانون الثاني 
رأس الس��نة امليادية واالول من اي��ار عيد العمال 
اما اي��ام عطل املس��يحيني فهي ي��وم واحد عيد 
املياد ي��وم 25 كانون االول ويوم��ان للعيد الكبير 
اما اليهود فثاثة ايام لكل من عيد الكفارة وعيد 
املظل��ة وعيد الفصح وللصابئ��ة يومان لكل من 
العي��د الكبير وعيد اخلليقة )البنجة( ويوم للعيد 
الصغي��ر وااليزيديني عطلة ي��وم اجلمعة االول من 
شهر كانون االول الشرقي و يوم االربعاء االول من 
شهر نيسان الش��رقي وااليام من يوم 18 الى يوم 
21 متوز ومن يوم 23 الى يوم 30 ايلول وقد اجاز هذا 
القانون رق��م )110( لس��نة 1972 تعطيل الدوام 
في غير االيام املذكورة س��ابقاً ملناس��بات وطنية 
او مهمة ش��ريطة ان ال يتج��اوز مجموع العطل 
س��بعة ايام في كل ايام الس��نة ل��ذا فهي دعوة 
للبرملان لس��رعة تش��ريع قانون العطل الرسمية 

اجلديد .

تعطيل الدوام الرسمي 
في المحافظات

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

بعد عامني على بدء العملية العسكرية 
للتحالف حس��ب ما اش��ار اليه عدد من 
املراقبني ومت نشره على املوقع  الذي قادته 
اململك��ة العربية الس��عودية في اليمن، 
دعم��اً حلكومة الرئيس عب��د ربه منصور 
ه��ادي ض��د جماع��ة أنص��ار اهلل وأنصار 
الرئي��س الس��ابق علي عب��داهلل صالح، 
والتي اطلق عليها اسم »عاصفة احلزم«. 
وم��ا تبعها م��ن دمار وحص��ار جائر، يبدو 
ان ه��ذه احلرب وكما يرى بع��ض املراقبني 
ستستمر ملدة اطول بسبب تعدد أطراف 
الص��راع واجلهات الداعمة، التي تس��عى 

الى تأمني مصاحلها في املنطقة .« 
 وق��د اك��دوا  إن » إدارة الرئيس األميركي 
اجلديد دونال��د ترامب اتفقت مع اململكة 
العربية السعودية على مواصلة عملياتها 
العس��كرية في اليمن إل��ى نهاية العام 
احلالي بهدف حتقيق احلس��م العسكري، 
الذي ع��ده بعض اخلبراء أمراً مس��تحياً 
الس��باب مختلفة، اهمها النفوذ الكبير 
للحوثي��ني وللرئيس اليمني الس��ابق في 
هذا البلد، يض��اف الى ذلك اخلبرة والقوة 
القتالية التي اكتسبتها جماعة أنصار، 
واستمرار احلرب سيسهم بتفاقم معاناة 
الشعب اليمني الذي اصبح اليوم بعيداً 

عن اهتمام اجملتم��ع الدولي. الذي اكتفى 
باالدانة واالستنكار.« 

واضاف��وا ان » احلمل��ة الس��عودية عل��ى 
رأس حتالف عس��كري ف��ي اليمن دخلت 
عامها الثالث في وق��ت ما يزال احلوثيون 
يس��يطرون على صنع��اء ومناطق أخرى 
ف��ي البل��د الفقي��ر، مؤكدي��ن قدرتهم 
عل��ى »الصم��ود« م��ع اس��تمرار املعارك 
وبع��د  السياس��ية.  العملي��ة  وتوق��ف 
س��نتني من اولى الضرب��ات في 26 مارس 
2015، نظ��م الش��يعة وحلفاؤه��م من 
انص��ار الرئيس الس��ابق عل��ي عبد اهلل 
صالح الذي حكم الب��اد الكثر من ثاثة 
عق��ود، تظاهرة حاش��دة ف��ي العاصمة 
ش��ارك فيها مئات االالف.« وجتمع احلشد 
الكبير في س��احة الس��بعني حسب ما 
نوه اليه املراقبون ورفع املش��اركون اعام 
اليمن، ورددوا هتافات مناوئة للس��عودية 
مؤكدي��ن على »الصمود حت��ى النهاية« 
م��ع اس��تمرار احلملة العس��كرية. وكان 
صالح قال عش��ية التظاهرة في خطاب 
نش��رته »س��بأنت« ان »اليمنيني األحرار 
س��يظلون متمس��كني بخي��ار التصدي 
واملواجه��ة واملقاوم��ة م��ادام ظل حتالف 
العدوان بقيادة الس��عودية مستمرًا في 
غّيه وغطرس��ته وفي عدوانه على بادنا 

ومتّسكه بخيار احلرب«
كم��ا ن��وه املراقبون ان��ه » وبالتحديد بني 

2004 و2010 ، خ��اض احلوثيون الش��يعة 
س��ت ح��روب مع صنع��اء خصوص��اً في 
معقلهم اجلبلي في صعدة، كما خاضوا 
حرب��اً مع الس��عودية ب��ني 2009 ومطلع 
2010 ف��ي اعق��اب توغلهم ف��ي اراضي 
اململك��ة. وفي متوز 2014، ش��نوا هجوماً 
كاس��حاً س��يطروا خاله عل��ى معظم 
معاق��ل النف��وذ للق��وى التقليدي��ة في 
شمال اليمن، ثم س��يطروا على صنعاء 
ف��ي 21 ايل��ول، مس��تفيدين م��ن ع��دم 
مقاومة اجلي��ش لهم ومن حتالف ضمني 
لكتائب فيه ما تزال موالية لصالح.وتقدم 

احلوثيون الى الغرب والشرق والوسط قبل 
ان يواصلوا الزحف جنوباً حيث س��يطروا 
ف��ي اذار 2015 على اجزاء من مدينة عدن، 
ثاني كب��رى مدن الباد، م��ا دفع بالرئيس 
ه��ادي لانتقال الى الري��اض. وفي 26 اذار 
م��ن الع��ام ذاته، ب��دأت الس��عودية على 
رأس التحالف العربي بشن ضربات جوية 
ض��د احلوثيني وحلفائه��م، ووفرت لقوات 
هادي دعماً ميدانياً مباش��راً، ما اتاح لها 
استعادة محافظات جنوبية، بينها عدن. 
اآلن ان املتمردين حافظوا على سيطرتهم 

على العاصمة والشمال اليمني.« 

من جانب آخر وفي حصيلة امنية وضحوا 
انه مت  قتل عش��رة آالف شخص في األقل 
في احلرب على اليمن بني التحالف بقيادة 
الس��عودية الداعم للحكومة واحلوثيني، 
حس��بما قالت األمم املتح��دة. وقالت األمم 
املتحدة إن حصيلة ضحايا احلرب في اليمن 
»تؤكد ضرورة حل املوقف« الذي اس��تمر 
على مدى 21 شهرًا. وتصاعد الصراع بني 
احلوثيني واحلكوم��ة في/ آذار 2015 بعدما 
س��يطر احلوثيون على العاصمة صنعاء 
ومدن أخرى. وتقود السعودية حتالفاً ينفذ 
عمليات عس��كرية ضد احلوثيني والقوات 

املوالية للرئيس اليمني السابق علي عبد 
اهلل صالح.« 

ويق��ول التحالف حس��ب ما اش��ار اليه 
املراقب��ون » إنه يس��تهدف إع��ادة حكم 
الرئيس عبد ربه منصور هادي املعترف به 
دولياً، في حني يقول احلوثيون إن التحالف 
يهدف إلى تدمير البنية التحتية لليمن، 
ويص��رون على أن ه��ادي لم يعد رئيس��اً 
ش��رعياً. وقال جيمي ماغولدريك منسق 
األمم املتح��دة للش��ؤون اإلنس��انية ف��ي 
اليمن إنه منذ ذلك احلني »تزيد التقديرات 
ع��ن عش��رة آالف قتي��ل منذ ب��دء النزاع 
ونح��و 40 ألف مصاب«. وأضاف إن مايني 
األش��خاص في الباد الذين يعيشون في 
املناط��ق التي تأث��رت بالقت��ال يواجهون 
نقصاً في الغذاء.وقال ماغولدريك »يوجد 
سبعة مايني شخص ال يعلمون من أين 
ستأتي وجبتهم التالية«. ويأمل مبعوث 
األمم املتحدة اس��ماعيل ولد شيخ أحمد 
في إحياء آمال الس��ام بع��د رفض هادي 
ملقت��رح س��ابق حلكوم��ة وح��دة وطنية 
جدي��دة، يش��مل انس��حاب احلوثيني من 
العاصم��ة صنعاء وغيرها م��ن املدن في 
الباد. وتق��ول األمم املتحدة إن الصراع في 
اليم��ن من أش��د األزمات اإلنس��انية في 

العالم.« 
عل��ى صعيد متصل ن��وه املراقبون الى 
ان »  محكم��ة ف��ي العاصمة اليمنية 

صنع��اء اخلاضع��ة لس��يطرة احلوثيني 
أصدرت  حكماً باالع��دام بحق الرئيس 
املعت��رف ب��ه دولي��اً عب��د رب��ه منصور 
هادي بتهم��ة »اخليانة العظمى«، وفقاً 
لوكالة االنباء »س��بأنت«. وصدر احلكم 
ع��ن »احملكم��ة اجلزائي��ة املتخصصة« 
ف��ي اط��ار »قضي��ة الع��دوان« اخلاصة 
باته��ام ش��خصيات مينية باملش��اركة 
»ف��ي العدوان على اليمن«، في اش��ارة 
رأس  عل��ى  الس��عودي  التدخ��ل  ال��ى 
ه��ادي  عربي.ودي��ن  عس��كري  حتال��ف 
بحس��ب احملكم��ة، بجرمي��ة »انتح��ال 
صفة رئيس اجلمهورية بعد انتهاء مدة 
واليته املنس��وبة اليه ف��ي املدة االولى 
وجرمي��ة التحري��ض واملس��اعدة لدولة 
الع��دوان الس��عودية وحلفائه��ا على 
جرمية االعتداء عل��ى اراضي اجلمهورية 
جًوا وب��راً وبحراً واملس��اس باس��تقال 
اجلمهورية وس��امة اراضيها«. وقضى 
احلكم باع��دام هادي املقيم بني الرياض 
ومدين��ة ع��دن ف��ي اجلن��وب اليمن��ي، 
وست ش��خصيات مينية أخرى، بتهمة 
»اخليانة العظم��ى وتعريض أمن البلد 
للخطر واملش��اركة في عمليات حتالف 
الع��دوان«. كما ام��رت احملكمة باحلجز 

على اماكهم واموالهم.« 

* عن موقع الفورين بوليسي 

مع استمرار معاناة األبرياء واألطفال

اليمن.. حرب األنفاس الطويلة التي ال تنتهي

الديمقراطي واالتحاد 
الوطني قررا عقب 
اجتماع عقداه في اربيل 
امس االول برئاسة 
مسعود بارزاني تشكيل 
لجنتين احداهما موسعة 
لالشراف على االستفتاء 
واالعداد له واألخرى 
للتحاور مع األطراف 
العراقية الوطنية

برملان اإلقليم
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أعداد نازحي نينوى والحويجة 
والشرقاط تجاوزت 526 ألفًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الهجرة واملهجرين،امس 
االربع��اء، ع��ن أع��داد النازح��ني م��ن 
محافظة نينوى وقضائي احلويجة في 
كركوك والش��رقاط في صاح الدين، 
مشيرة الى أنها جتاوزت 526 ألف نازح 
منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير 
نينوى.  وقالت الوزارة في بيان اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، إن »أعداد 
النازحني من محافظة نينوى وقضائي 
احلويجة في كركوك والش��رقاط في 

ص��اح الدي��ن بلغ��ت 526.281 نازحا 
منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير 
نينوى في الس��ابع عش��ر من تشرين 
االول الع��ام املاض��ي«، مبينا أن »ذلك 
جاء ف��ي إحصائية جديدة كش��فت 
عنه��ا ال��وزارة«. وأوضحت ال��وزارة ان 
»467.210 نازحا منهم من محافظة 
نازح��ا م��ن قض��اء  نين��وى و41.774 
احلويجة فضا ع��ن 17.297 نازحا من 
قضاء الش��رقاط«، مبينة أن »فرقها 
امليداني��ة تواصل اس��تقبال العوائل 

املناس��ب  امل��كان  وتهيئ��ة  النازح��ة 
إليوائها إلى جانب توزيع املس��اعدات 

واالحتياجات الضرورية لها«. 
وتخوض القوات العراقية املش��تركة 
عمليات عس��كرية واس��عة النطاق 
الس��تعادة مدينة املوصل من تنظيم 
»داع��ش«، فيم��ا أعلن القائ��د العام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي، في 
)19 شباط 2017(، عن انطاق صفحة 
جديدة من عمليات »قادمون يا نينوى« 

لتحرير اجلانب األمين للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت احلكومة العراقية، باتخاذ 
إج��راءات صارم��ة ملن��ع دخول أي 
مس��لح إلى مخيم��ات النازحني 
م��ن مدين��ة املوص��ل، وتكلي��ف 
الش��رطة احمللية مبهم��ة احلفاظ 
على أم��ن تل��ك اخمليم��ات، فيما 
أوعزت بإعادة افتتاح دوائر مجلس 
القضاء والتس��جيل العقاري في 

املدينة.
وق��ال املكت��ب اإلعام��ي لرئيس 

ال��وزراء حي��در العبادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، 
إن األخي��ر »وج��ه خال جلس��ة 
مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، 
بدع��م االس��تقرار باملوص��ل في 
ضوء توصيات الفريق االستشاري 

وخلية إدارة األزمات املدنية«.
وأض��اف أن العب��ادي وج��ه أيض��ا 
دوائ��ر مجل��س  افتت��اح  ب�«إع��ادة 
القضاء ودوائر التس��جيل العقاري 
ف��ي املوص��ل واجناز بن��اء مخيمات 

جديدة كي تس��تجيب ألية حاالت 
نزوح جديدة، وتأمني الوقود الكافي 
للنازح��ني ف��ي اخمليم��ات مب��ا فيها 

اخمليمات في إقليم كردستان«.
وتابع أن العبادي أوعز ب�«املباشرة 
في إع��ادة تأهي��ل الط��رق داخل 
إجراءات  واتخ��اذ  احمل��ررة،  املناطق 
صارم��ة بعدم دخول أي مس��لح 
الش��رطة  وتتول��ى  للمخيم��ات 
احمللية احلف��اظ على امن اخمليمات 

حتت مسؤولية اإلدارة احمللية«.

الحكومة توّجه باتخاذ إجراءات صارمة لمنع 
دخول أي مسلح لمخيمات نازحي الموصل



بغداد – عملية امنية 
اكد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعاء مقت��ل انتحاريني اثنني 
بعملية امنية اس��تباقية في قضاء 

الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان "انتحاريني 
اثن��ني يرتديان حزامني ناس��فني قتال 
خ��الل عملي��ة الس��يل اجل��ارف بعد 
مداهمتهما من قبل ق��وة من اللواء 
22". ، في منطقة نزلة كامل التابعة 

لقضاء الطارمية شمالي بغداد

ديالى – قذائف هاون 
اعلن��ت اللجن��ة االمنية ف��ي ناحية 
اب��ي صي��دا مبحافظ��ة ديال��ى، امس 
االربعاء عن اصابة ش��رطي وسقوط 
قذيفتي ه��اون في حادثني منفصلني 

ف��ي محي��ط قري��ة زراعية ش��مالي 
الناحية.

وق��ال رئي��س اللجن��ة االمني��ة ف��ي 
الناحي��ة ، )30ك��م ش��مال ش��رقي 
ب عقوبة(، عواد الربيعي  إن "ش��رطياً 
اصي��ب بج��روح متوس��طة بهجوم 
ش��نه مس��لحي داعش على نقطة 
مرابطة في محي��ط قرية ابو كرمة، 

)7كم شمالي ابي صيدا(".

بابل – ضبط اعتدة 
كشفت قيادة شرطة محافظة بابل 
ام��س االربع��اء ، بأن الق��وات األمنية 
متكنت من العثور على كدس للعتاد 
خالل عملية امنية نفذتها في ناحية 
املدحتية، جنوبي احلل��ة، فيما لفتت 
ال��ى ان اخملبأ خمللف��ات اجليش العراقي 

السابق.
وق��ال قائد ش��رطة احملافظ��ة اللواء 

احلقوق��ي علي حس��ن مه��دي كوة 
الزغيب��ي، إن قوة خاص��ة من القيادة 
بالتعاون مع مفارز مكافحة املتفجرات، 
متكنت مبشاركة االستخبارات واألمن 
الوطن��ي من تنفي��ذ عملي��ة أمنية 
بن��اًء عل��ى معلوم��ات اس��تخبارية 
دقيقة مبنطق��ة املاللي ضمن اعمال 
مركز ش��رطة اخلميس��ية في قاطع 
مسؤولية احلمزة الغربي، اسفرت عن 
العثور على كدس يضم صواريخ مع 
حشوات دافعة وقنابر هاون مختلفة 
االنواع واالعي��رة من مخلفات اجليش 

العراقي 

كركوك – عملية اختطاف
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة كرك��وك امس االربعاء، بان 
مجموعة مس��لحة اختطفت مدنياً 

وطالباً وسط احملافظة.

وق��ال املص��در  االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه إن "مجموعة 
مسلحة اختطفت، صباح يوم امس 
مدنياً وطالب في املرحلة املتوس��طة 
كرك��وك  وس��ط  الق��دس  بش��ارع 
واقتادوهما الى جهة مجهولًة"، الفتاً 
ال��ى ان "اخلاطفني كانوا يس��تقلون 

سيارة حديثة".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
اك��د مصدر امني في ش��رطة قضاء 
طوز خورماتو شرقي محافظة صالح 
الدين امس االربعاء بأن خمس��ة من 
عناص��ر احلش��د الش��عبي أصيب��وا 

بإنفجار عبوة ناسفة في القضاء. 
وق��ال املص��در  االمن��ي ال��ذي رفض 
الكشف عن اسمه إن "عبوة ناسفة 
من مخلفات تنظيم داعش االرهابي 
انفجرت، مس��اء يوم امس في ، اثناء 

مرور دورية من قوة خراس��ان التابعة 
للحشد الش��عبي في قرية ينكجة 
بقضاء الطوز )٧٥ كم شرق محافظة 
ص��الح الدين(، ما اس��فر ع��ن اصابة 

خمسة بجروح خفيفة".

االنبار – تفجير عبوات 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س االربعاء، ب��أن تفجيرات 
وقعت جنوبي مدين��ة الرمادي، فيما 
اك��دت مديرية أفواج طوارئ ش��رطة 

االنبار انها مسيطر عليها.
ل��م  "تفجي��رات  ان  املص��در  وق��ال 
تع��رف طبيعتها وقعت ف��ي جنوبي 
"دوي  ان  مبين��ا  الرم��ادي"،  مدين��ة 
تلك التفجيرات س��معت في بعض 

مناطق املدينة".
من جانب��ه، اكد مدير أف��واج طوارئ 
ش��رطة االنبار العمي��د الركن خالد 

جعيجر الدليمي ان "تلك التفجيرات 
ناجتة عن عبوات ناسفة يتم معاجلتها 
وتفجيرها من قبل اجليش في منطقة 

الطاش جنوبي الرمادي". 

كربالء – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة كربالء امس االربعاء ان قوة 
امنية مش��تركة القت القبض على 
عدد م��ن مرتكب��ي اجلرائ��م اجلنائية 
اخملتلفة في عموم احملافظة من بينهم 
متهمان اثنان بقضية خطف. وثالث 
متهمني مطلوب��ني على وفق أحكام 
مادة القتل العم��د ، وأربعة متهمني 
بقضي��ة  وثالث��ة  الس��رقة  بجرمي��ة 

احتيال ونصب على املواطنني ,
كما متكن رجال قسم شرطة اخملدرات 
م��ن الق��اء القب��ض عل��ى متهمني 
يتاج��رون باألقراص اخمل��درة  مطلوبني 

على وفق أحكام  املادة 14/مخدرات . 

نينوى – قصف جوي
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االربع��اء ع��ن تدمي��ر 
صهاري��ج تابع��ة لتنظي��م "داعش" 
ومعمل لتفخي��خ العجالت بقصف 
جوي في الس��احل األمي��ن من مدينة 

املوصل.
وق��ال املص��در احملل��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه إنه "بناًء على 
معلوم��ات خلية اس��تخبارات وأمن 
عمليات قادمون يا نينوى، نفذ صقور 
الق��وة اجلوي��ة ع��دة ضرب��ات جوية 
أسفرت عن تدمير عدد من الصهاريج 
من ضمنها واح��دة ملغمة وعجالت 
أخ��رى حتمل وق��ودا داخل م��رآب في 
حيي اليرموك والث��ورة باجلانب األمين 

ملدينة املوصل".

مقتل انتحاريين بعملية استباقية في الطارمية شمالي بغداد * ضبط أعتدة بعملية أمنية بالمدحتية جنوبي الحلة
   تفجير عبوات ناسفة مسيطر عليها جنوبي مدينة الرمادي * الطيران يدّمر صهاريج ملغمة أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
استنكرت أمانة بغداد امس األربعاء االعتداء 
الذي تعرض لها احد موظفيها واس��تهداف 

منزله من قبل عدد من املسلحني .
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع��الم في بيان 
اطلع��ت علبه "الصباح اجلدي��د"، ان " أمانة 
بغداد تستنكر وتدين بشدة االعتداءات التي 
يتعرض لها منتس��بوها وآخرها اس��تهداف 
من��زل اح��د موظفيها    من قب��ل مجموعة 
مس��لحة واطالق العي��ارات الناري��ة بصورة 

عشوائية على املنزل".
وأضافت ان " هذا العمل املستهجن محاولة 
يائسة من قبل هذه الزمر من ضعاف النفوس 
الذي��ن تصدت له��م دوائر امان��ة بغداد بحزم 
ومنعتهم من حتقي��ق اهدافهم وإطماعهم 

في التجاوز على القوانني البلدية ".
واوضح��ت ان " امانة بغداد ترى ان سياس��ة 
التهدي��د واالعت��داء ضد مالكاته��ا اخلدمية 
يس��تدعي اتخاذ االج��راءات القانونية لوضع 
حد لهذه املمارس��ات املستهجنة التي باتت 
تش��كل عائقاً ام��ام تقدمي افض��ل اخلدمات 

للمواطنني".
وعاه��دت امان��ة بغ��داد " أهال��ي العاصمة 
ب��ان مثل هذه االعتداءات ل��ن تفت من عزمية 
مالكاته��ا التي تعمل ليالً ونه��اراً باملتاح من 
املوارد واإلمكانيات ف��ي ظل الظروف التي مير 
بها البلد والسعي اجلاد لتعزيز الواقع اخلدمي 
ووضع احللول للمش��كالت القائمة واحلفاظ 
على التصميم األس��اس للعاصمة من عبث 
العابث��ني وطالبت االجه��زة االمنية بحماية 

مالكاتها التي تقوم برفع التجاوزات ".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي، الى 
قرب املباش��رة بالعمل بانش��اء مط��ار بابل، 
ع��الوة عل��ى تزوي��د احملافظة بحاف��الت ذات 

الطابقني".
وذكر احلمامي في بيان خ��الل لقائه بالنائبة 
عن محافظة بابل حمدية احلسيني اطلعت 
عليه"الصباح اجلديد" ان "س��يتم الش��روع 
بانش��اء مطار باب��ل بالوقت القري��ب"، الفتا 
ال��ى ان "االرض الت��ي س��يتم انش��اء املطار 
عليها مت التبرع بها من قبل احملافظة والوزارة 

ستتكفل بتنفيذ املشروع".
اخلدم��ي  بالواق��ع   " الطرف��ان  وتباح��ث 
للمحافظ��ة وض��رورة االرتقاء به��ا، حيث مت 
االتف��اق عل��ى جتهيز احملافظ��ة بحافالت ذات 
الطابقني خلدم��ة املواطن البابل��ي والطلبة 
ف��ي احملافظة ورف��ع بع��ض الضغوطات عن 
كاهلهم مما يس��هم بالنهوض مبشروع )ضم 

بابل الى الئحة التراث العاملي(".

بغداد ـ الصباح الجديد:
عثرت البعث��ة االميركية الت��ي تنقب حاليا 
في مدينة اور االثري��ة مبحافظة ذي قار، على 
مدرسة داخل حي سكني وفيها رقم طينية 
باخلط املس��ماري واللغة الس��ومرية تشكل 
منهاجا مدرسيا مخصصا لتعليم االطفال 

واخرى على شكل واجبات بيتية للطلبة.
وقال منس��ق البعثات االثاري��ة األجنبية في 
الع��راق عب��د االمي��ر احلمداني ف��ي تصريح 
صحفي، تابعته "الصباح اجلديد"، ان الالفت 
للنظر ان املدرس��ة كانت مستقلة في طرف 
مدين��ة اور م��ن اجله��ة الش��رقية ، ويبدو ان 
االهالي كانوا يذهبون باوالدهم الى املدرس��ة 
وينتظرون عودتهم منه��ا متاما كما يحصل 
اليوم ، فضال عن وجود مناهج خاصة لتعليم 

الكبار”.
وب��ني ان “جميع االث��ار التي مت العث��ور عليها 
تع��ود الى الق��رن الثامن عش��ر قب��ل امليالد 
وحتدي��دا الى حقبة اس��ي الرس��ا م��ن العام 
1800 ال��ى 1600 قبل املي��الد وهي مرحلة ما 

قبل حمورابي”.

تعّرض مالكات "األمانة" 
إلى تهديدات واعتداءات

"النقل" تؤكد قرب 
إنشاء مطار في بابل

العثور على مدرسة 
أثرية في مدينة آور

الملف األمني

العبادي يؤكد استحالة  
إجراء  استفتاء كركوك مع 

وجود "داعش"
ولف��ت إل��ى أن "امل��ادة 140 من 
الدس��تور الت��ي يطال��ب الكرد 
بتنفيذها انتهت شرعيتها منذ 
العام 2007 كون هناك س��قف 
زمني لتنفيذها انتهى منذ ذلك 

التاريخ".
وأوض��ح أن "جلنة مش��كلة في 
مجل��س الن��واب تول��ت مهمة 
اع��ادة املرحل��ني، لك��ن باملقابل 
حصل هناك تغيي��را دميوغرافي 

لصالح الكرد".
م��ن جانبه ع��د النائب ش��وان 
بع��ض  "تصريح��ات  ال��دواودي 
السياسيني بشأن نفاد صالحية 

املادة 140 غير مسؤولة".
وتابع الداوودي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "ابق��اء 
الوضع بش��كله احلالي من دون 
تنفيذ هذه املادة س��يصعد من 

املوقف داخل املدينة".
وطال��ب ب�"الذهاب إلى احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا للتأك��د م��ن 
صالحية املادة 140 الدس��تورية 
وبقاء س��ريانها بوصفها اجلهة 

اخملولة بفض هذه النزاعات".
ومضى ال��داوودي إلى أن "وجود 
املبان��ي احلكومية  العلم ف��وق 

ك��ون  قانون��ي  كرك��وك  ف��ي 
رفع��ه حصل إل��ى جانب العلم 

العراقي".
لكن منس��ق تيار اللقاء العربي 
املش��ترك ف��ي كرك��وك أحمد 
بترحيل جميع  العبيدي نص��ح 
املش��كالت السياس��ية ملا بعد 
املعرك��ة ض��د تنظيم  انته��اء 

داعش االرهابي.
وأض��اف العبيدي أن "اش��تعال 
الفتيل بني املكونات السياسية 
في كرك��وك بالتزامن مع وجود 
العربية  العائ��الت  العديد م��ن 
النازح��ة يش��كل عبئ��اً لنا في 

هذه املرحلة".
وحذر من "استمرار التصريحات 
املتش��نجة واخلالفات بني بغداد 
على  وتأثيره��ا س��لبياً  واربي��ل 

الوضع في كركوك".
ومضى العبيدي إلى ان "العرب 
يتعرض��ون إل��ى غ��ن كبير في 
داخ��ل  السياس��ي  التمثي��ل 
مجلس احملافظ��ة وهذا يحجم 
من دور املكون في صنع القرار".

القّوات املشتركة تطوق زمر 
داعش من جميع اجلهات في 

أمين املوصل 
ان "قطع��ات الش��رطة  وتاب��ع 
االحتادي��ة وفرق��ة الرد الس��ريع 

ح��ررت قضي��ب الب��ان وادام��ت 
التم��اس م��ع الع��دو ف��ي حي 
منطق��ة  وطوق��ت  الزجنيل��ي 
املوصل القدمي��ة وتوغلت داخل 

احيائها".
أعل��ن  متص��ل  س��ياق  وف��ي 
الش��عبي  القيادي في احلش��د 
جواد الطليب��اوي، أمس األربعاء 
، مقت��ل واصابة عدد من عناصر 
داعش االرهاب��ي بإحباط تعرض 
استهدف نقطة امنية مرابطة 
للحشد، شمال شرقي تلعفر. 

لصحيف��ة  الطليب��اوي  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  ان "القوات 
التابع��ة لكتيبة اس��ناد اللواء 
24 للحش��د الش��عبي متكنت 
من قتل ع��دد من عناصر داعش 
اثن��اء محاول��ة  ف��ي  االرهاب��ي 
نقط��ة  اس��تهداف  التنظي��م 
مرابط��ة  الش��عبي  للحش��د 
قرب احد  اجلس��ور ضمن قاطع 

تلعفر  
احلش��د  "ق��وات  ان  واض��اف 
قت��ل  م��ن  متكن��ت  الش��عبي 
واصابة عناص��ر داعش االرهابي 
في اثن��اء احباط تعرضهم على 
النقطة االمني��ة ومهاجمتهم 
والقص��ف  االس��ناد  بأس��لحة 
مش��يراً  والصاروخي"،  املدفعي 
الى ان "املعلومات االستخبارية 

املتوفرة تشير الى ان عدداً كبيرًا 
م��ن عناصر التنظي��م االرهابي 

سقطوا بني قتيل ومصاب". 
الى ذل��ك أعلنت خلي��ة اإلعالم 
احلربي، أمس األربعاء ، عن مقتل 
15 إرهابي��اً في تنظي��م داعش 
بينه��م ما يس��مى باملس��ؤول 
اإلداري لوالي��ة اجلزي��رة بضرب��ة 

جوية، في مدينة املوصل.
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه، إن "صق��ور القوة 
جوي��ة  ضرب��ة  نف��ذت  اجلوي��ة 
كبي��را  جتمع��ا  اس��تهدفت 
االرهابية في  داع��ش  لعصابات 
قضاء احلضر - قرية الشيحان". 
وأضافت، أن "القصف أسفر عن 
مقتل 15 إرهابي��اً من ضمنهم 
أمني��ة  يس��مى  م��ا  مس��ؤول 
احلضر ونائبه واملس��ؤول اإلداري 
ملا يس��مى بوالي��ة اجلزيرة وجرح 
آخرون كانوا ينوون ش��ن هجوم 

على مناطق مختلفة".

مقتدى الصدر يحّذر األسد
من مصير مشابه للقذافي

وأش��ار الص��در إل��ى أن "عل��ى 
العال��م إنقاذ الش��عب اليمني 
والبحريني والس��وري وأال تصل 

األمور إلى ما ال يحمد عقباه".

وكان الص��در أص��در، الس��بت 
)8 نيس��ان 2017(، بيان��ا بش��أن 
األميركي على سوريا،  القصف 
وفيم��ا دع��ا الوالي��ات املتح��دة 
وروس��يا إلى "كف أذاهما" عن 
س��وريا، طال��ب الرئيس بش��ار 
األس��د بتق��دمي اس��تقالته من 

منصبه.

"املساءلة" ترد على 
"الداخلية" وتؤكد أن 

إجراءاتها ملزمة
جلميع الدوائر

واضاف��ت الهيئة انه��ا "اخذت 
احل��االت  االعتب��ار  بنظ��ر 
وجرحى  لش��هداء  األستثنائية 
األمنية  الداخلي��ة وقواتنا  وزارة 
املرابط��ة ف��ي جبه��ات القتال 
القانون  وفق  وميكن ش��مولهم 
أعاله حسب نص املادة )12(، الذي 
ينص )جمللس ال��وزراء حق النظر 
في احلاالت األس��تثنائية للعودة 
الى الوظيفة للمشمولني بهذا 
القان��ون وحس��ب مقتضي��ات 
املصلحة العامة بناء على طلب 
الوزي��ر اخملتص وبالتنس��يق مع 
الهيئ��ة واتخاذ القرار املناس��ب 
نافذاً  الق��رار  بش��أنها واليكون 
الن��واب  مجل��س  إالمبصادق��ة 

عليه(".

واكدت الهيئة ان "هناك عدد من 
املساءلة  بأجراءات  املش��مولني 
والعدالة في وزارة الداخلية وهو 
القانون  ما يس��تدعي تطبي��ق 
املس��ؤولني  داعي��ة  بحقه��م"، 
بال��وزارة ال��ى "اخذ ذل��ك بعني 
االعتبار الن هذه االجراءات واجبة 
التطبيق وايقافها يعد مخالفة 
قانونية كما ورد ف��ي نص املادة 

)١٣( من قانون الهيئة".
وس��ائل  م��ن  ع��ددا  ان  يذك��ر 
االعالم نسبت تصريحا الى وزير 
الداخلية قاسم االعرجي تضمن 
انه اص��در تعليمات أوقف فيها 
اجراءات املساءلة والعدالة بحق 
الضباط املنتس��بني إلى وزارته، 
مش��يراً إلى ان الكثير من هؤالء 
الضب��اط املش��مولني بإجراءات 
املس��اءلة ضحوا بأنفسهم في 

مقارعة اإلرهاب.

أحمدي جناد يرّشح للرئاسة 
برغم أوامر املرشد
له بعدم الترّشح

وفتح باب الترش��ح لالنتخابات 
الرئاسية في إيران، يوم االول من 
أم��س الثالثاء، وملدة 5 أيام، وأفاد 
بيان صادر عن الداخلية بأن 126 
مواطن��ا اقبل��وا على تس��جيل 

أسمائهم بينهم 6 نساء.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بغي��اب مطل��ق للدع��م احلكومي 
فردية حتولت  ومببادرات  والرس��مي، 
الى جماعية، ب��دأ االيزيديون اعادة 
بناء مزاراته��م وقببهم ذات الطراز 
العمراني الفريد، في سهل نينوى، 
بعدما ق��ام تنظيم داعش املتطرف 
بتفجير 39 قبة و مزاراً او "نيشاناً" 
في بلدتي بعش��يقة وبحزاني ذات 

االغلبية االيزيدية.
كان اجل��و ممطراً عندم��ا وصلنا الى 
مزار )ش��يخ شمس( ببلدة بحزاني، 
 17( بعش��يقة  لناحي��ة  التابع��ة 
كلم ش��مال ش��رق املوص��ل( لكن 
ه��ذا لم مينع من تواجد العش��رات 
من )اخللمت كاري��ن( أي املتطوعني 
للقيام بواجبات التنظيف واالدامة 
في امل��زارات االيزيدي��ة، وجميعهم 
ديني��اً، بعضه��م كانوا  ملتزم��ون 
حف��اة االق��دام، والبقي��ة يرت��دون 

جوارب مبللة باملياه.
قال محيب خدر، احد اخللمت كارين 
ل��� "الصباح اجلدي��د" انه  "ال ميكن 
للمطر ان يعوقن��ا عن اداء اعمالنا، 

لكنه قد يؤخرنا قليال".
واضاف "نحن هنا قرابة 40 متطوعاً 
نعمل منذ نحو 25 يوماً، نتوجه من 
املناطق التي نزحنا اليها الى موقع 
العمل يومياً، ونسعى العادة قبابنا 
الت��ي فجرها االرهابي��ون الدواعش 

الى ما كانت عليه".
ولف��ت خ��در ال��ى ان "املتطوع��ني 
بلدتن��ا  م��ن  جميعه��م  ليس��وا 
بحزان��ي، ب��ل هنال��ك متطوع��ون 
ايزيدي��ون للعمل معن��ا قدموا من 
قضائ��ي س��نجار )124 كل��م غرب 
كل��م   45( الش��يخان  و  املوص��ل( 

شمالي املوصل(".
وتابع "نعّول عل��ى تبرعات وخيرات 
امل��واد  االهال��ي فحس��ب لش��راء 
االولية كاالسمنت والرمل و الرخام 
االبيض وبقي��ة االحتياجات، ونحن 

مص��رون عل��ى اعادة قببن��ا الى ما 
كانت علي��ه قب��ل تفجيرها برغم 

كل الصعاب".
وحول س��بب قيامه��م باعمالهم 
الش��اقة وهم حفاة االق��دام، افاد 
خ��در بالق��ول "احتراماً لقدس��ية 
امل��كان، نحن نعم��ل كحفاة داخل 
مس��احة القب��ة، س��واء كان اجلو 

ممطراً او غير ذلك".
ويش��ار الى ان "جمي��ع" االيزيديني 
الوحي��د  ي��زورون معبده��م  ح��ني 
والعال��م، معب��د الل��ش  بالع��راق 
)50 كل��م ش��مالي املوص��ل( ف��ي 

الدينية، يتجولون في  مناسباتهم 
رحاب��ه وهم حفاة االق��دام احتراماً 

لقدسية املكان على وفق رؤيتهم.
م��ن جانبه، قال املهن��دس االيزيدي 
واملتط��وع ف��ي اعم��ال اع��ادة بناء 
القب��ب وامل��زارات االيزيدي��ة، خيري 
ك��دي، ف��ي حديث��ه ل��� "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
قام بتدمير 39 قبة و مزاراً ونيشاناً 
تابعاً لاليزيديني ببلدتي بعش��يقة 
وبحزان��ي، بضمنه��ا 15 قب��ة و 12 
نيش��اناً في بحزان��ي، و 5 قبب و 5 

نواشني ببعشيقة".

واض��اف "مت اع��ادة بناء 12 نيش��اناً 
ببحزاني، والعمل جارٍ العادة اعمار 
القباب، وبعضها وصل الى مراحل 
جيدة، والبعض اآلخر لم يتم البدء 

به بعد".
واضاف "االعتماد املطلق في اكمال 
اعمالنا يعتم��د على التبرعات من 
االيزيديني، كما وردتنا مبالغ زهيدة 
نوع��اً م��ا م��ن ايزيدي��ني عراقي��ني 
مغتربني في املانيا، لكنها ليس��ت 

مبستوى ما نتامله".
ولفت ك��دي الى ان "توف��ر االموال 
سيس��ارع باجن��از االعم��ال، االيدي 

العامل��ة تعم��ل مجان��اً برغم انه 
شغل ش��اق ومتعب، لكن البد من 
ش��راء املواد االولية وتوفير الطعام 
واحتياجات أخرى ضرورية قد تكون 
ثانوي��ة لك��ن من دونه��ا العمل لن 

يسير الى االمام".

كم هي كلفة إعادة بناء قبة 
ايزيدية واحدة؟

يقول املتط��وع االيزيدي صباح خدر 
حس��ن، البالغ نحو 64 سنة، والذي 
يدير امور العش��رات من املتطوعني 
الواق��ع  امل��زارات  باح��د  العامل��ني 

وبحزان��ي  بلدت��ي بعش��يقة  ب��ني 
املتجاورتني "اعادة بناء قبة ايزيدية 
باالعتم��اد عل��ى تبراع��ات اخليرين 
مس��ألة صعب��ة الى حد م��ا، لكن 
برغم ذلك فانني واشقائي تكفلنا 
بس��د أي عجز قد يحصل في اثناء 

بنائنا لهذا املزار".
واضاف "الكلف��ة التقريبية إلعادة 
بن��اء قبة أيزيدية عل��ى وفق الطراز 
املع��روف قد يتراوح ب��ني 15 الى 20 
مليون دين��ار عراقي، مع التذكير ان 

االيدي العاملة مجانية".
.. يُتبع

نعوّل على تبرعات 
وخيرات األهالي 
فحسب لشراء المواد 
األولية كاالسمنت 
والرمل و الرخام 
األبيض وبقية 
االحتياجات، ونحن 
مصرون على إعادة 
قببنا إلى ما كانت عليه 
قبل تفجيرها برغم 
كل الصعاب

إيزيديون يعيدون بناء أحد مزاراتهم الدينية

متطوعون وحفاة أقدام يعملون تحت المطر ويسابقون الزمن

اإليزيديون يعيدون بناء قببهم
ومزاراتهم الدينية التي فّجرها "داعش"
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بغداد - الصباح الجديد:

صنفت مؤسس��ة »بران��د فاينانس« 
العالم��ة التجارية جملموع��ة زين في 
املركز الثاني ك� أق��وى عالمة جتارية 
ف��ي الش��رق األوس��ط ف��ي تقريرها 
الس��نوي ألقوى العالم��ات التجارية 
 )Brand Finance Middle East 50(
على مستوى أسواق املنطقة للعام 

.2017
وكش��فت زي��ن ف��ي بي��ان صحافي 
أن قائم��ة »بران��د فاينان��س« ألقوى 
العالم��ات التجاري��ة التي كش��فت 
مجموع��ة  ضم��ت  مؤخ��را  عنه��ا 
من كب��رى الش��ركات ف��ي مجاالت 
الطيران وقطاع االتصاالت واخلدمات 
املصرفية وصناع��ة البتروكيماويات، 
مبينة أن مؤسسة »براند فاينانس« 
اس��تخدمت مجموعة م��ن املعايير 
الصارم��ة ف��ي تقييمه��ا للعالمات 

التجارية.
وأوضحت اجملموعة التي متلك وتدير 8 
شبكات اتصاالت متطورة في الشرق 
األوسط وأفريقيا أن مؤسسة »براند 
فاينانس« التي تعد من أبرز ش��ركات 
االستش��ارات العاملي��ة املتخصصة 
التجاري��ة،  العالم��ات  تقيي��م  ف��ي 
اعتمدت في تصنيفها على اإليرادات، 
به��ا  تتمت��ع  الت��ي  األلف��ة  وم��دى 
العالمة التجارية في أس��واقها، إلى 

جانب حجم اس��تثماراتها، وانتشار 
عملياته��ا التجاري��ة والتس��ويقية، 
والتي تؤثر جميعها في مؤشر القوة 

التي تتمتع به أي مؤسسة.
وبين��ت زي��ن أن التصنيف الس��نوي 
ملؤسس��ة »براند فاينان��س« رفع من 
قيم��ة عالمتها التجاري��ة بنحو 9% 
عن الع��ام املاضي، لتص��ل إلى نحو 
2.34 ملي��ار دوالر، والذي جاء مدعوماً 
بالتط��ورات امللموس��ة الت��ي قامت 
بها، واالس��تثمارات التي نفذتها في 
مج��االت مش��اريع التحديث وترقية 
الشبكات واالبتكارات التكنولوجية.
حالي��ا  »زي��ن«  مجموع��ة  وتتمت��ع 
بانتش��ار جغراف��ي مميز في أس��واق 
الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا، وذل��ك 
بفض��ل تواجدها في 8 بل��دان، وهي 
اتص��االت  خدم��ات  تق��دم  حالي��ا 
متنقل��ة متط��ورة إلى أكث��ر من 47 
ملي��ون عمي��ل فع��ال، في أس��واق 
الكويت، البحرين، السعودية، األردن، 
العراق، لبنان، والس��ودان، )باإلضافة 
إلى املغرب من خالل امتالكها حصة 
15.5 % ف��ي ش��ركة ان��وي املغربية(، 
ومتتلك مجموع��ة زين احلصة األكبر 
في 5 أسواق، حيث هي املشغل األول 
في الكويت، العراق، السودان، األردن، 

ولبنان.
وق��ال نائ��ب رئي��س مجل��س اإلدارة 
والرئي��س التنفي��ذي ف��ي مجموعة 
زي��ن بدر ناصر اخلراف��ي »هذا التقدير 

واالعت��راف بقوة عالمتن��ا التجارية،  
يجسد التزامنا اجتاه قاعدة عمالئنا، 
ويترجم وعدنا املستمر بتوفير جتربة 

عمالء مبتكرة.«
ويضي��ف اخلرافي قائ��ال إن »جهودنا 
ف��ي مجموع��ة زي��ن الرامي��ة إل��ى 
وض��ع العميل في قل��ب أعمالنا، قد 
أس��هم بنجاح في بناء عالمة جتارية 
قوية ومس��تدامة، ولذلك سنواصل 
جهودنا في تعزيز عالقتنا مع قاعدة 
عمالئنا، فهم الشريك الرئيسي في 

هذا النجاح.«
ويش��ير اخلراف��ي »إن ه��ذا اجلهد هو 
جهد الفري��ق الواحد، ف��روح العمل 
اإليجابية ستظل سائدة وغالبة في 
هذه املؤسس��ة، ولذلك فإننا نشعر 
بالفخ��ر اجت��اه حم��اس موظفينا - 
 )Zainers( الذين نفضل إطالق لقب
عليهم أو سفراء زين – فهم يعرفون 
جيدا أن مسؤوليات العمل ال تقتصر 
على تقدمي خدمات االتصاالت فقط، 
ب��ل متتد إلى االلتزام بتجس��يد واقع 

عاملنا اجلميل.«
وم��ن ناحيت��ه ق��ال أن��درو كامب��ل 
العضو املنتدب في مؤسس��ة »براند 
فاينان��س« في الش��رق األوس��ط إن 
»مجموع��ة زين تكتس��ب من وقت 
إلى آخر مكانة متميزة على خريطة 
االتصاالت اإلقليمية والعاملية، واليوم 
عالمتها التجارية تكتسب مقومات 
سلس��لة  بفض��ل  للتف��وق،  أكث��ر 

املبادرات التي اتخذتها على مستوى 
عملياته��ا التش��غيلية والتجاري��ة 

والتسويقية.«
وتبنت مجموعة زين مؤخرا سلسلة 
من املبادرات التي اس��تهدفت منها 
التح��ول إل��ى مش��غل االتص��االت 
الرقمي، حيث اس��تثمرت في مجال 
حلول املدن الذكية، بهدف االستفادة 
من اآلفاق الكامن��ة الهائلة اخلاصة 
بتح��ول املنطقة إلى امل��دن الذكية، 
كما استثمرت أيضا في مجال احللول 
النّقالة واخلدمات االستش��ارية، وهو 
االس��تثمار الذي يس��اعدها في دفع 
جهودها االبتكارية في مجال تطوير 
وتق��دمي خدمات رقمية  التطبيقات، 

عالية اجلودة إلى عمالئها.
واس��تمرت اجملموع��ة في مس��ارها 
االستثماري في شركات التكنولوجيا 
الناش��ئة، حيث منحها هذا التوجه 
االس��تراتيجي فرصا استثمارية في 
أس��واق ش��رق أوروبا، تركيا، الش��رق 
األوسط، أفريقيا، وأميركا الشمالية، 
وه��و األمر ال��ذي تتوقع من��ه حتقيق 

عوائد مجزية. 
وحاليا تواصل اجملموعة توسيع نطاق 
اس��تثماراتها م��ن خ��الل صفق��ات 
اس��تحواذ متوقع��ة على ش��ركات 
أعمال رقمية في مجالي احملتوى وال� 
OTT ، حيث تبنت نطاقا واس��عا من 
األعمال لنفسها، فهي تستهدف أن 
تصبح مصدر متكني رائد للش��ركات 

الرقمية في أسواق الشرق األوسط.
وق��ادت مجموعة زين سلس��لة من 
املب��ادرات ف��ي مجاالت االس��تدامة 
على مستوى أسواق منطقة الشرق 
األوس��ط وأفريقيا، حي��ث ركزت من 
خاللها عل��ى القضايا األكث��ر تأثيراً 
االهتم��ام  منه��ا  اجملتمع��ات،  ف��ي 
بفئ��ة الش��باب ورواد األعمال، ودعم 
االبت��كار واالنتقال نحو اقتصاد قائم 
عل��ى املعرف��ة، والتعلي��م، والبيئة، 
كم��ا وجهت جهودها واس��تخدمت 
امكانياتها لتحس��ني حياة الالجئني 
والنازح��ني في بع��ض دول املنطقة، 
حي��ث ت��درك اجملموعة م��دى التأثير 
اإليجاب��ي ال��ذي ميك��ن أن تق��وم به 

االتصاالت املتنقلة في حياة الناس.
وق��د أس��رت احلم��الت التس��ويقية 
لش��ركات اجملموعة مخيل��ة املاليني 
م��ن الن��اس ف��ي أس��واقها، ومتتلك 
مجموع��ة زي��ن وش��ركاتها التابعة 
أكثر من 8 مالي��ني متابع على موقع 
فيسبوك، وأكثر من 5.7 مليون متابع 
عبر موق��ع تويتر، وأكثر من  1.1 ألف 
متاب��ع عبر انس��تغرام، وخالل العام 
2016 ، اجتذب��ت قنوات ال��� يوتيوب 
اخلاص��ة مبجموع��ة زين وش��ركاتها 
التابع��ة 101.8  ملي��ون مش��اهدة، 
وكان الفض��ل األكب��ر وراء ذلك جناح 
والدعاي��ات،  الرمضاني��ة  احلم��الت 
وإطالقات خدم��ات ومنتجات جديدة 

ومبتكرة. 

لمناسبة استشهاد اإلمام موسى الكاظم )ع( 
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والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اك��دت 
الدكت��ورة عديلة حم��ود  اكتمال 
اس��تعداداتها اخلاصة بزيارة ذكرى 
استشهاد االمام موسى الكاظم 
الثال��ث  ف��ي  تص��ادف  الت��ي  )ع( 

والعشرين من الشهر اجلاري .
وكش��ف الدكت��ور عدنان ش��نون 
العملي��ات  مرك��ز  مدي��ر  عات��ي 
وط��ب الط��وارئ ف��ي ال��وزارة عن 
تفاصي��ل خطة متكامل��ة للوزارة 
ومؤسس��اتها ودوائر صحة بغداد 
بخط��ة  املش��مولة  واحملافظ��ات 
تق��دمي  به��دف  وذل��ك   ، الزي��ارة 
الدعم واالس��ناد الطبي والصحي 
لل��زوار الكرام اذ ستش��هد بغداد 
واحملافظ��ات مس��يرات جماهيرية 
حاش��دة لزي��ارة مرق��دي االمامني 

الكاظمني )ع( في بغداد .
واض��اف مدي��ر املرك��ز ان اه��داف 
اخلط��ة تتحدد بتنس��يق وتنظيم 
اجله��ود وامل��وارد الطبي��ة لتق��دمي 
افضل اخلدمات الوقائية والعالجية 
االس��تعدادات  وضم��ان  للزائري��ن 
الط��وارئ  ملواجه��ة  القص��وى 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية حيث 
تش��مل موارد مركز الوزارة )قسم 
العملي��ات ( ال��ذي يق��وم بعملية 
التنسيق مع قيادة عمليات بغداد 
وغ��رف عملي��ات وزارت��ي الدف��اع 
والداخلي��ة لتب��ادل املعلومات في 
مجال تقدمي االسناد واحلماية عند 
احلاجة وتس��هيل حركة س��يارات 
االس��عاف لنقل احل��االت املرضية 
واصابات احلوادث واية مس��اعدات 
اخرى ، و) قس��م االسعاف الفوري 
( ال��ذي يق��وم بتهيئ��ة س��يارات 
طواقمه��ا  بكام��ل  االس��عاف 
واالدوي��ة  واملس��عفني  الصحي��ة 
االوكس��جني  وقنان��ي  املطلوب��ة 
اذ س��يبدأ بنش��ر الس��يارات بدءا 
من ي��وم االحد املقب��ل اذ خصص 
اس��عاف  س��يارة   )65( القس��م 

مدين��ة  محي��ط  ح��ول  موزع��ة 
الكاظمي��ة والط��رق املؤدية اليها 
بواق��ع )15( س��يارة داخ��ل الطوق 
االمن��ي للمدينة املقدس��ة و)10( 
سيارات اخرى خارج الطوق االمني 
، و)20( سيارة على طريق الزوار في 
جان��ب الكرخ ، و)20( س��يارة على 
طري��ق الزوار في جان��ب الرصافة ، 
مع تعزيز خفارات االسعاف الفوري 
وتهيئة السيارات اخلدمية اخلاصة 

اجلاهزة عند الطوارئ.
الط��وارئ  ط��ب  قس��م  ويق��وم 
بتهيئة املعدات الطبية املساعدة 
) س��ديات وكراس��ي متحرك��ة ( 

عند مداخل رده��ات الطوارئ في 
مستش��فيات بغداد مع املالكات 
الصحي��ة املقدمة لهذه اخلدمات 
، ومتابع��ة توفير االدوي��ة املنقذة 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  للحي��اة 
رده��ات  ومتابع��ة   ، الضروري��ة 
الطوارئ للمستش��فيات بصورة 

مستمرة.
ويق��وم مص��رف ال��دم الوطن��ي 
كاف  رصي��د  بتام��ني  العراق��ي 
م��ن ال��دم ومش��تقاته كخزي��ن 
اس��تراتيجي ، فض��ال ع��ن تعزيز 
رصيد ال��دم في املستش��فيات ، 
وتقوم الش��ركة العامة لتسويق 

الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
بتوفي��ر االدوي��ة العام��ة واملزمنة 
واالدوي��ة املنق��ذة للحي��اة ، كما 
تواص��ل دائ��رة الصح��ة العام��ة 
نش��اطاتها الوقائية واالرش��ادية 
الفرق  الزيارة وتشكيل  بخصوص 
الصحي��ة ملتابعة احلالة الصحية 

للزوار .
كما تق��وم دائ��رة مدين��ة الطب 
وم��ن خالل مركز الس��موم التابع 
لها بتهيئة االدوية واملس��تلزمات 
 ، بالس��موم  اخلاص��ة  الطبي��ة 
وتهيئ��ة م��الكات املرك��ز للعمل 
بنس��بة %100 ف��ي اثن��اء الزيارة 

اس��تعدادا للطوارئ ، وتقوم بقية 
دوائر الصحة بالتنسيق مع مركز 
عمليات ال��وزارة بخصوص خطة 
الطوارئ ، ويتم التنسيق بني مركز 
العمليات ودوائ��ر الصحة املعنية 
وم��ع مرك��ز ومديري��ة اخلدم��ات 
الطبي��ة العس��كرية ، ومنظمة 
الصلي��ب االحمر وجمعية الهالل 
واملنظمات غير احلكومية  االحمر 
االخ��رى لغ��رض تنظي��م اجلهود 

اخلاصة بتقدمي اخلدمات اخملتلفة .
وحدد عم��ل فرق الرقابة الصحية 
لل��وزارة ودوائ��ر الصح��ة مبتابعة 
املواكب على طرق الزيارة لضمان 

س��المة املاك��والت وامل��اء املقدم 
للزوار ضمن الضوابط والش��روط 
الصحية ، وش��ملت اخلطة تزويد 
اجله��ات ذات العالق��ة واملواطنني 
بارق��ام الهواتف النقالة )املوبايل( 
مل��دراء مركز  االرضية  والهوات��ف 
العمليات في الوزارة واملس��ؤولني 
في االقس��ام النظي��رة ، ومعاون 
مدير عام الشركة العامة لالدوية 
، ومدي��ر مرك��ز الس��موم ومدي��ر 
قس��م االس��عاف الف��وري ورقم 

هاتف القسم .

* إعالم الصحة

وزيرة الصحة تؤكد تكامل استعداداتها لخطة اإلسناد الطبي الطارئ 

 تتحدد أهداف 
الخطة بتنسيق 

وتنظيم الجهود 
والموارد الطبية 

لتقديم أفضل 
الخدمات الوقائية 

والعالجية 
للزائرين وضمان 

االستعدادات 
القصوى لمواجهة 

الطوارئ

مبنى وزارة الصحة

وزير العمل يبحث مع 
نظيريه األردني والفلسطيني 

التعاون المشترك 

اإلعمار تشارك في المؤتمر 
السابع ليوم العراق في لندن 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والش��ؤون االجتماعية املهندس 
محم��د ش��ياع الس��وداني م��ع نظيري��ه األردني 
والفلسطيني اوجه التعاون املشترك في مجاالت 

العمل وتعزيز العالقات. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم ان 
املباحث��ات جرت على هامش أعم��ال الدورة ال� 44 
ملؤمتر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل 
العربية وتستضيفه القاهرة للمدة -9 16 نيسان 
اجلاري ، مضيفا ان السوداني بحث مع الوزير االردني 
مجاالت العمل وتنمية املوارد البشرية والتدريب ، 
فيما ناقش مع الوزير الفلس��طيني أوجه التعاون 

في مجاالت العمل والعمال وتعزيز العالقات. 
ويترأس وزير العمل والشؤون االجتماعية املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني وفد العراق املشارك في 
مؤمت��ر العمل العرب��ي بدورته ال���)44( ، املقام في 
القاهرة للمدة من 9-16 نيس��ان 2017 مبش��اركة 
ممثلي أطراف االنتاج الثالثة من )احلكومات، وأرباب 
العم��ل، وممثلي العم��ال( من 21 دول��ة عضوا فى 

منظمة العمل العربية. 
وتسعى أعمال الدورة احلالية املقامة في العاصمة 
املصري��ة إلى تنس��يق اجله��ود في مي��دان العمل 
والعم��ال عل��ى املس��تويني العرب��ي والدولي، من 
اجل تطوير تش��ريعات العمل ف��ي الدول األعضاء 
وتوحيدها ، وحتس��ني ظروف العمل وش��روطه في 
ال��دول األعضاء، وتنمية املوارد البش��رية العربية، 
لالس��تفادة م��ن طاقاته��ا الكاملة ف��ي التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك وكيل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العام��ة املهن��دس دار حس��ن رش��يد ي��ارا في 
اعمال  املؤمتر الس��ابع لي��وم العراق الذي اقامه 
اجملل��س العراقي البريطان��ي لالعمال في قصر 
العمدة بالعاصمة لندن حتت شعار )معا نبني 

الع�راق(.
والق��ى الوكي��ل ي��ارا كلم��ة خ��الل اجللس��ة 
االفتتاحية للمؤمتر ق��ال فيها ان العراق يحارب 
االرهاب نيابة ع��ن العالم ، لذا فان من الواجب 
االخالقي واملهن��ي بان يق��وم التحالف الدولي 
باعادة اعمار مادمرته عصابات داعش االجرامية 
ف��ي محافظ��ات ديالى وصالح الدي��ن والرمادي 
ونين��وى من خالل تش��كيل حتال��ف دولي على 
غ��رار التحالف العس��كري العادة بن��اء العراق 

وحضارته .
كما شكر الوكيل بريطانيا ملساعدتها العراق 
من خالل موافقتها على اقراضه 10 ماليني باون 
اس��ترليني ، مشيدا بدور الس��فير البريطاني 
ببغ��داد وجه��وده ف��ي التوقي��ع عل��ى مذكرة 
التفاهم مع وزير املالية العراقي والتي خصص 
ج��زء كبير منه��ا العادة اعمار البن��ى التحتية 

واملشاريع اخلدمية في البالد .
وفي نهاية كلمته ابلغ الوكيل املش��اركني في 
املؤمتر حتي��ات وزيرة االعم��ار الدكت��ورة آن نافع 
اوس��ي ، وامنياتها لهم بالنج��اح ، مؤكدا انها 
كان��ت حريصة على احلض��ور ل��وال االلتزامات 
الكثي��رة لها في االم��ور املتعلقة بعمل الوزارة 
ف��ي الداخل ، كما بع��ث بتحياتها الى البارونه 
)اميا نيكس��ون ( املبعوث التج��اري لرئيس وزراء 

بريطانيا في العراق .
م��ن جانبه��ا اك��دت البارون��ه نيكس��ون ف��ي 
كلم��ة له��ا بحف��ل االفتت��اح ، ان بالدها على 
اس��تعداد كامل ملس��اعدة الع��راق في جميع 
اجمل��االت البنيانية والعمرانية بعد التخلص من 
عصابات داع��ش االرهابية ، متمنية للش��عب 
العراقي السالم واالمان واعادة بناء بلده بصورة 

تالئم الوضع العاملي .

تقرير

»زين« ثاني أقوى عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط
في التصنيف السنوي لمؤسسة »براند فاينانس« للعام 2017

خالد واهم كاظم*
أعلن مدير عام شركة نفط ميسان 
املهن��دس عدنان نوش��ي س��اجت 
االنته��اء م��ن عملي��ات أكم��ال  ٦ 
آب��ار جدي��دة ضمن حق��ل احللفاية 

النفطي .
واوضح املدير العام بان شركة بوهاي 
وباستعمال  الصينية أجنزت مؤخرا 

واالستصالح عمليات  احلفر  أجهزة 
اإلكم��ال في ٦ آبار جديدة في حقل 
احللفاية ال��ذي تتولى أدارة عمليات 
تطوي��ره ش��ركة بتروجاينا مبوجب 

عقدها الذي حازت عام ٢٠١٠.
ويعد حقل احللفاي��ة النفطي ) ٣٠ 
كم شرق مركز محافظة ميسان ( 
من احلقول الكبيرة التابعة لشركة 

نف��ط ميس��ان ويش��هد عملي��ات 
تطوي��ر متواصل��ة منذ ع��ام ٢٠١٠ 
لرفع مع��دالت إنتاجه م��ن النفط 
ينت��ج احلق��ل كمي��ات كبي��رة من 
الغ��از لتجهي��ز محط��ات الطاقة 

الكهربائية في احملافظة .

*اعالم الشركة  

بغداد - الصباح الجديد: 
ضمن س��عيه اجلاد واملستمر لتطوير 
مناهج��ه التعليمية يعم��ل املعهد 
التابع للش��ركة  العالي لالتص��االت 
عل��ى  والبري��د  لالتص��االت  العام��ة 
االهتمام بقس��م البري��د كونه ميثل 
اح��د اه��م عوام��ل رف��د منظومات 
املتمرس��ة  املهنية  بامل��الكات  البريد 

واملتدربة على العمل البريدي .
ان التطور احلاصل في مجال االتصاالت 
واملعلوماتية دفع املؤسسات البريدية 
ال��ى تنوي��ع وحتس��ني قدراته��ا م��ن 
اجل تق��دمي خدمات بريدية س��ريعة 
ومتط��ورة ومتنوع��ة ف��ي آن واح��د ، 
وهذا ما ح��دا باخملتصني ف��ي املعهد 
املذك��ور ال��ى تق��دمي رؤية ش��مولية 

حول املقررات الدراس��ية في قس��م 
البريد لتتماش��ى مع التطور والتنوع 
احلاصل في هذا اجملال . وذكرت النشرة 
االعالمية الصادرة في املعهد اضافة 
ملا تق��دم ان العمل يتركز وفقا لثالثة 
جوانب اساسية ورئيسة وهي البريد 
وتكنولوجي��ا  املصرفي��ة  واخلدم��ات 

املعلومات .

نفط ميسان تعلن االنتهاء 
من عمليات اإلكمال في ٦ آبار 

المعهد العالي لالتصاالت يسعى 
لتطوير مناهجه التعليمية

هدى فرحان*   
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
الهيدروليكي��ة  للصناع��ات 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن عن تصني��ع اول امنوذج 
لف��رن الصبغ احل��راري على وفق 

واملعايير  القياس��ية  املواصفات 
بأمكاني��ات  املعتم��دة  الفني��ة 

وجهود ذاتية .
واكد مدير عام الش��ركة ط��الل 
حس��ني س��لمان ف��ي تصري��ح 
للمركز االعالم��ي ف��ي ال�وزارة 

بأن لدى الش��رك��ة االمكاني�ة 
الس����وق  حاج��ة  لتلبي��ة 
الصب��غ  اف��ران  م��ن  احمللي����ة 
احل��راري مبايت����الءم واملتطلبات 
ورف��د  والفني��ة  الهندس��ية 
التي تدخل  االنتاجي��ة  اخلطوط 

هذه االفران في عملها ، مشيرا 
ال��ى ان امل��الكات الهندس��ي��ة 
في الش��ركة هي م��ن قام��ت 
واملس��ل��ك  التصاميم  بوض��ع 
اول  وتصني����ع  التكنولوج��ي 
امن��وذج لف��رن الصب��غ احل��راري 

وادخلته اخلدم��ة ليكون ج��زءا 
مكم��ال خل��ط تصني��ع وانت��اج 
ك��وامت الصوت ملول��دات الطاقة 

الكهربائية .
ف���ي س��ي�اق اخ�ر بي���ن املدير 
الع�����ام أن الش��ركة حقق��ت 

ايضا مراحل متقدمة في تنفي�ذ 
التطبيق��ات  معم��ل  مش��روع 
الهندسية واخملتبرات في مصنع 

الهيدرولي�ك التاب�ع له�ا.

*اعالم الصناعة 

الهيدروليكية تصنع أول أنموذج ألفران الصبغ الحراري   
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ذات الطابع العصري واألنيق 

بغداد - الصباح الجديد:

إخت��ارت روتان��ا، إح��دى الش��ركات 
الرائدة في مج��ال إدارة الفنادق في 
منطقة الش��رق األوس��ط وإفريقيا 
وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، مدينة 
أربي��ل كوجهة إلط��اق أولى فنادق 
عام��ة أرج��ان للش��قق الفندقية 
في إقليم كردس��تان العراق بهدف 
تعريف املنطق��ة بهذه الفنادق ذات 

الطابع العصري واألنيق. 
واس��تتباعاً للنجاح املس��تمر الذي 
حتقق��ه روتانا في العراق، س��يكون 
أربيل أرج��ان من روتان��ا ثالث فنادق 
الشركة هناك لينضم إلى كل من 
أربيل روتانا وكرباء ريحان من روتانا 

فندقي اخلمس��ة جنوم ف��ي العراق. 
كان مش��روع بناء الفندق قد أطلق 
عام 2014  لتستكمل التحضيرات 
النهائية حتى اإلفتتاح الكبير املقرر 

له في الربع الثاني من عام 2017. 
وقال جاك حنا الصراف رئيس مجلس 
إدارة مجموعة ماليا قائا »نحن، في 
مجموعة ماليا فخورون جداً بكوننا 
جزء من هذا املشروع الرائد ، مشيرا 
ال��ى أننا« نؤمن بأن ه��ذا الوقت هو 
املنطقة  في  لإلس��تثمار  األنس��ب 
في ظل األوضاع األمنية املس��تتبة 
ونحن نتطلع ملشاريع أخرى إضافية 

في املستقبل«. 
ب��دوره حت��دث محمد احلاج حس��ن 
نائب الرئيس اإلقليمي لفنادق روتانا 
قائا » في ظل تواجد فنادقنا باملدن 

الرئيسة ووس��ط النمو اإلقتصادي 
املتس��ارع ، تدرك روتانا مدى احلاجة 
إلى االبتكار وتوفير سبل الراحة في 
ما يتعلق بتأمني إحتياجات اإلقامة 

في األسواق التي نعمل فيها«. 
وأضاف »ستضمن لنا هذه اإلضافة 
اجلديدة إلى الئحة فنادقنا الناجحة 
الع��راق اس��تمرارية تقدمين��ا  ف��ي 
منتج��ات وخدم��ات عالي��ة اجلودة 
لزائرين��ا بط��رق مبتك��رة  تتواف��ق 
م��ع القيمة اإلس��تثنائية والفوائد 
اإلضافي��ة الت��ي يتوقعونه��ا م��ن 

روتانا.« 
من جهته حت��دث غس��ان دالل، املدير 
الع��ام لفن��دق أربي��ل روتان��ا وأربي��ل 
أرج��ان من روتان��ا قائ��اً: »مت تصميم 
فندق أربيل أرجان م��ن روتانا بطريقة 

وعائاتهم  الضيوف  احتياجات  تائم 
الراغبني باإلقامة ملدة طويلة. سيقّدر 
الن��زالء م��ا س��يقدمه الفن��دق من 
املساحة الواس��عة املتوفرة في حني 
ببيئ��ة فندقية  العائ��ات  تس��تمتع 
ش��بيهة باملن��زل. وتتمي��ز األجنح��ة 
التي  الكاملة  بأناقته��ا وجتهيزاته��ا 
ته��دف إل��ى إزال��ة الفارق ب��ني غرف 
الفندق واملنزل، مما يجعل إربيل أرجان 
من روتانا خيارا بديهي��ا للنزالء الذين 
يرغبون باالنتق��ال للعيش في مدينة 
جدي��دة«. وتاب��ع املدير العام غس��ان 
دالل »من خال تأمينه خلدمات فردية 
مصممة حس��ب الطلب، س��يصبح 
الفندق اخليار األفضل الذي يتاقى مع 
والعملية  الش��خصية  اإلحتياج��ات 

لنزالئه.« 

تقرير

ثالث فنادق روتانا يفتتح قريبًا في أربيل بمفهوم جديد للضيافة  

فندق روتانا في مدينة أربيل

بغداد - الصباح الجديد: 

اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
احلبوب في وزارة التجارة عن حتديد 
الواجب  واخلط��وات  التعليم��ات 
اتباعه��ا ف��ي تس��لم محصول 
احلنطة في الس��ايلوات واملواقع 
واملراكز التس��ويقية التابعة لها 
من الفاحني واملزارعني واملسوقني 

للموسم التسويقي احلالي  .
واوضح مدير عام الشركة رئيس 
اللجنة العليا للتسويق املهندس 
هيثم جميل اخلش��الي ان خطة 
التس��ويق تضمنت ف��ي الفقرة 
التعليمات  ثامنآ مجموعة م��ن 
واخلط��وات الواج��ب اتباعها في 
كيفية تسلم محصول احلنطة 
واملراكز  واملواقع  الس��ايلوات  في 

التسويقية التابعة لها .
وق��ال املدير الع��ام ان بعض هذه 
العامل��ني  تخ��ص  التعليم��ات 
والبعض االخ��ر تخص الفاحني 
واملزارع��ني واملس��وقني ويأتي في 
احل��ق  للمس��وق  ان  مقدمته��ا 
في حال جتاوز نس��ب الش��وائب 
ف��ي احلنطة املس��وقة ع��ن احلد 
املق��رر ) اع��ادة حاصل��ه ( لغرض 

التنظيف.
واضاف املدير العام ان التعليمات 
اكدت عل��ى فتح س��جل خاص 
بعملية التس��ويق االستعامات 
والس��يطرة  واملي��زان  واخملتب��ر 
والبناكر ) مراكز التسويق( تدون 
في��ه جمي��ع املعلومات ال��واردة 
بالبطاق��ة التس��ويقية اخلاصة 
باحلنط��ة وتس��لم البطاقة بعد 
دخول السيارة او واسطة النقل 
االخرى ال��ى موقع التس��لم مع 
ذكر وقت دخول وخروج الواسطة 
والتأكي��د عل��ى ن��وع واس��طة 
النقل في البطاقة التس��ويقية 
ومنع دخول املس��وقني الى غرفة 
توقي��ع  وكذل��ك  االس��تعامات 

املوظفني اخملتصني على سجات 
التسلم اليومية عند نهاية كل 
ي��وم عمل لغرض التأكد من دقة 
املعلومات املثبتة مع قيام ادارات 
مواقع التس��لم بارسالها يوميا 
ال��ى االدارة العام��ة ك��ي توحد 

وترسل ملكتب الوزير.
واش��ار املدير العام الى ان عملية 
الكمي��ات  م��ن  امن��وذج  س��حب 
املسوقة تتم من قبل املهندسني 
الزراعيني او مساعدي اخملتبر ويؤيد 
ذلك في احلقل اخملصص بالبطاقة 

معرف��ة  وبع��د   ، التس��ويقية 
البطاقة  ترسل  والدرجه  النوعية 
التس��ويقية مع حمولة السيارة 
ال��ى مس��وؤل امليزان لغ��رض وزن 
احلمولة ) املك��ور( لتأخذ احلمولة 
طريقها الى امني اخملزن لتسلمها 
وتت��م  اخملصص��ة  االماك��ن  ف��ي 
بعده��ا عملية ال��وزن وصوال الى 
الكمية التي مت تس��ويقها والتي 
ترفق معها شريط الوزن وشهادة 
اخملتبر لتأخذ طريقها الى املوظف 
احلسابي الحتساب قيمة احلاصل 

املس��تندات  ترس��ل  او  املس��وق 
االكتروني��ة  احلاس��بة  ملوظ��ف 
باملوقع لاحتس��اب والتدقيق ثم 
الص��رف االصولي ، مش��ددا على 
ضرورة تولي مدراء الفروع واملواقع 
مسوولية االش��راف املباشر على 
تنفيذ تعليمات التسويق وتذليل 
بالتنسيق  والس��لبيات  املعوقات 

مع اللجنة العليا للتسويق .
عل��ى صعيد متص��ل املدير العام 
ان جميع املواد الت��ي تتعامل بها 
الش��ركة ه��ي ضم��ن املواصفة 

العراقي��ة وخاضع��ة لتعليم��ات 
للتقيي��س  املرك��زي  اجله��از 
والس��يطرة النوعي��ة مب��ا فيه��ا 

املبيدات الزراعية . 
واضاف اخلش��الي في بي��ان نقله 
املكت��ب االعامي ل��وزارة التجارة 
ردا على ماتناقلتة بعض وس��ائل 
االعام ح��ول املواد الت��ي تتعامل 
به��ا الش��ركة ان ه��ذه االخبار ال 
صحة لها والهدف منها تش��ويه 
عم��ل ال��وزارة ف��ي ه��ذه الفترة 
احلرج��ة والت��ي تنتظ��ر في��ه بدء 

التس��ويقي حملص��ول  موس��مها 
احلنط��ة ال��ذي يتطل��ب تضاف��ر 
اجله��ود والدع��م االعام��ي ال��ى 
جانب اجله��د الكبير ال��ذي بذله 
مجاهدو الشركة خال الشهرين 
املاضيني والتي استطاعت خاله 
وزارة التجارة احتواء اكبر ازمة في 
تأمني احلنطة جلمي��ع محافظات 
الب��اد في عملي��ة مناقلة قدمنا 
خالها ش��هداء م��ن اجل ضمان 
دميومة رغيف اخلبر البناء ش��عبنا 

من شماله الى جنوبه.

 أصدرت وزارة 
التجارة تعليمات 
تأتي في مقدمتها 
أن للمسوق الحق 
في حال تجاوز نسب 
الشوائب في الحنطة 
عن الحد المقرر 
»إعادة حاصله« 
لغرض التنظيف

أحد حقول احلنطة

أكدت التزامها بالمواصفة العراقية والتعليمات النافذة 

التجارة تحدد خطوات تسّلم الحنطة في السايلوات والمواقع التسويقية 
اإلنشائية تعلن 

مناقلة موادها بين 
فروعها في المحافظات 

استحداث وحدة لرصد 
اإلصابات الخارجية
 في مركز الطوارئ

النقل والتربية يبحثان 
نقل الكتب والقرطاسية 

للساحل االيسر

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد االنشائية 
ف��ي وزارة التجارة ع��ن مناقلة مواد انش��ائية 
متعددة األنواع واألش��كال ومن مناشئ عاملية 
خاضع��ة جلهاز التقييس والس��يطرة النوعية 

بني فروع الشركة في بغداد واحملافظات .
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة عدنان جاس��م 
الشريفي لقد مت مناقلة بعض املواد اإلنشائية 
بني فروع الش��ركة لغ��رض  توفيرها في بغداد 
وجمي��ع فروعها ف��ي احملافظات األخ��رى والتي 
توزعت بني  كيلون باب داخلى الوطنية وكيلون 
ب��اب داخل��ى لبناني وكيل��ون ب��اب داخلى عبر 
الش��رق وس��يت جرجوبة باب داخلى وس��يت 
نرم��ادة ب��اب داخلى أردني وس��يت ب��رواز وباب 
داخلى سيت وفردة باب داخلى لبناني بكمية ، 
وكاشي جدران مشجر والتي متت مناقلتها من 
فرع الش��ركة في بغداد إلى مجمعات احلرية 2 

ومجمع كسرة وعطش. 
من جان��ب اخر اش��ار مدير عام الش��ركة الى 
قي��ام ف��رع الش��ركة ف��ي محافظ��ة البصرة 
بارس��ال دعوات إلى جميع الدوائر والش��ركات 
العاملة في احملافظة كش��ركة الفاروق واشور 
واب��ن ماج��د للمق��اوالت العامة لغ��رض زيارة 
فرع الش��ركة اإلنشائية في محافظة البصرة 
واإلطاع على املواد واالس��عار التى تتعامل بها 
بغية اس��تعمالها في املش��اريع االستثمارية 
في احملافظة خاصة وان املواد االنشائية املتوفرة 
في الش��ركة من مناش��ئ عاملية رصينة وذات 
مواصفات عالية اجلودة بأس��عار تنافس أسعار 

األسواق احمللية . 

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تحدثت وزارة الصح��ة وبقرار م��ن الوزيرة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ني وحدة االصابات 

اخلارجية في مركز العمليات وطب الطوارئ .
واوضح��ت دائرة التخطيط وتنمي��ة املوارد في 
ال��وزارة في بيان لها ان الوح��دة اجلديدة ترتبط 
مباشرة مبدير القسم وتشمل مهامها مراقبة 
وتقسيم نظام ورصد االصابات ، وجمع البيانات 
من دوائر الصحة واخلاصة باالصابات وتدقيقها 
، واع��داد وتهيئة قاع��دة العمل اخلاصة بنظام 
الرصد املذك��ور والذي تتحدد بياناته باصابات ) 
حوادث الطرق - االنفجارات - االصابات املنزلية 

- االصابات االخرى (.
كم��ا تق��وم الوحدة بتزوي��د طلبة الدراس��ات 
العلي��ا واجلهات الرس��مية باملعلومات اخلاصة 

بعمل الوحدة ضمن الضوابط املعمول بها .

بغداد - الصباح الجديد:
أوعز وزير النقل كاظم فنجان احلمامي بتوجه 
اسطول من شاحنات الشركة العامة للنقل 
البري الى الساحل االيسر في محافظة املوصل 
لنقل املقررات واملس��تلزمات الدراسية لطلبة 
الدراس��ة االبتدائي��ة واملتوس��طة واإلعدادية 

وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية.
وب��ني الوزي��ر ان ه��ذا جه��د يأتي لدع��م ابناء 
محافظ��ة نين��وى ومتزامن��ا م��ع انتص��ارات 
ابطال قواتنا املس��لحة ، مش��ددا ان الوزارة ما 
زال��ت تقوم بواجبه��ا الوطن��ي واالخاقي في 
نق��ل العائات النازحة م��ن خال حافات نقل 

املسافرين.
واض��اف وزير النقل ان الوزارة س��تبذل قصارى 
جهده��ا ف��ي توفي��ر اخلدمات االساس��ية في 

وسائل النقل وجلميع محافظات الباد. 

بغداد - الصباح الجديد:
 TBII شارك املصرف العراقي للتجارة
كراع��ي رئيس في املؤمت��ر االقتصادي 
محافظ��ة  ف��ي  االول  االس��تثماري 
ميس��ان وحتت شعار "ميسان البيئة 
الواعدة لاس��تثمار" بالش��راكة مع 
احملافظ��ة وهيئة اس��تثمار ميس��ان 
وجمعية مناب��ع املعلومات العلمية 
وبتنظيم ش��ركة التق��دم للتنظيم 

والتدريب.
بتمي��ز افتت��ح املؤمت��ر بكلم��ة م��ن 
محافظ ميس��ان علي دواي مع عرض 
تقدمي��ي اوض��ح فيه كي��ف تطورت 
ميسان عن الس��ابق وماهي الفرص 
االس��تثمارية التي يت��م عليها األن ، 
ثم تلتها كلمة يوس��ف راضي رئيس 

هيئة استثمار احملافظة .
اما عن كلمة املدي��ر العام للمصرف 
العراق��ي للتجارة فيص��ل الهيمص 
قال نح��ن ندعم ونس��اند املب��ادرات 

والذي تدعم االقتصاد  االس��تثمارية 
العراق��ي ع��ن طري��ق تق��دمي حل��ول 

متويليه للمشاريع احليوية. 
كم��ا تضمن ع��دة محاور ع��ن بيئة 
االس��تثمار والف��رص االس��تثمارية ، 
احملور  االقتصادي،  والتط��ور  والتنمية 
النفطي وكم��ا كان هناك محور عن 
االه��وار وتنمي��ة البيئ��ة االقتصادية 

ف��ي االه��وار والقط��اع الزراع��ي في 
محافظة ميسان. 

يوض��ح  مبع��رض  املؤمت��ر  واختت��م 
كيفية اس��هام الشركات في البيئة 
الواعدة ف��ي احملافظة  االس��تثمارية 
ودعم اجله��ات احلكومية املش��اركة 
ف��ي ذات املؤمت��ر لزي��ادة التفاعل مع 

املشاركني. 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ددت الفرق البيئية في محافظة 
ص��اح الدي��ن نش��اطاتها امليدانية 
لألنش��طة  البيئي��ة  والرقاب��ة 
الصناعي��ة واخلدمي��ة والزراعية في 
احملافظ��ة لارتقاء بالواقع البيئي في 

احملافظة .
التوعي��ة  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
واالع��ام البيئي امير علي احلس��ون  
الف��رق الفنية التابع��ة ملديرية بيئة 
صاح الدين قام��ت  باجراء عمليات 
الكش��ف امليداني وج��والت ميدانية 
بالتعاون مع الش��رطة البيئية لعدد 
من االنش��طة  الصناعية واخلدمية 

واملدارس واملؤسسات الصحية .
واكد املدير الع��ام  ان عمل فرق بيئة 
صاح الدين يش��كل حتدياً لكل االثار 
الس��لبية الت��ي خلفته��ا عصابات 
داعش في هذه احملافظة ضد االنسان 
والبيئة معاً ، مشيراً الى ان نشاطات 

التوعية البيئية التي تقدم الصحاب 
واخلدمي��ة  الصناعي��ة  االنش��طة 
ف��ي ص��اح الدين لكي تس��هم في 
اس��تعادة الواقع البيئي واخلدمي في 

احملافظة .
من جانبه بني مدير بيئة صاح الدين 
س��امر عبد الرزاق ان الف��رق الرقابية 
تنف��ذ زي��ارات ميداني��ة للعديد من 
والزراعي��ة  الصناعي��ة  االنش��طة 
والصحية وغيرها حيث كانت هناك 
ميدانية ملستش��فى س��امراء  زيارة 
العام للتعرف على آلية عزل النفايات 
الطبي��ة من االعتيادي��ة والتأكد من 
امتام اخلطوات االخي��رة لعمل احملرقة 
احلديثة الصديق��ة للبيئة وعدد من 
معامل تعبئة املياه في مركز مدينة 
تكري��ت لاط��اع عل��ى مطابقتها 

للشروط البيئية .
ولفت عبدالرزاق الى ان من نشاطات 
املديري��ة املتابع��ة امليداني��ة للواقع 

البيئ��ي للمدارس وتقدمي االرش��ادات 
الصحي��ة البيئي��ة للطلبة وخاصة 
فيما يتعل��ق مبرض الكولي��را ، الفتا 
ال��ى ان مديري��ة بيئ��ة ص��اح الدين 
تؤك��د عل��ى ض��رورة التع��اون م��ع 
ف��ي  للتنس��يق  احملافظ��ات  بقي��ة 
الكش��ف  اجهزة  اس��تعمال  مجال 
االش��عاعي ملا تعاني��ه احملافظة من 
نقص ف��ي اجهزة التحليل واخملتبرات 
، كم��ا مت زي��ارة إحدى الس��احات في 
ببلدية  واالتصال  القادسية  منطقة 
تكري��ت لرف��ع النفاي��ات املتراكم��ة 

واألنقاض في املنطقة .
يش��ار الى ان وزارة الصح��ة والبيئة 
نف��ذت عملي��ات مس��ح وكش��ف 
ميداني للتأكد م��ن خلو املدن احملررة 
ف��ي محافظة ص��اح الدي��ن من اي 
تلوث بيئي الى جانب عمليات املسح 
غير التقني للمقذوفات غير املنفلقة 

من قبل دائرة شؤون االلغام .

المصرف العراقي للتجارة يشارك
 في المؤتمر االقتصادي األول في ميسان 

الفرق البيئية تشدد إجراءاتها
 الرقابية في محافظة صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن رئي��س جلنة الزراعة في مجلس 
النواب إن »مس��توى اإلنت��اج الزراعي 
في الع��راق مازال يعاني من صعوبات 
كبيرة تسببت في تراجع حجم املنتج 
احمللي مما تسبب بخسائر كبيرة لهذا 

القطاع املهم«.

واوضح رئيس اللجنة فرات التميمي 
ف��ي تصريحات صحفي��ة أن »هنالك 
أدت  مجتمع��ة  عدي��دة  مش��كات 
ال��ى تدهور القط��اع الزراع��ي وعدم 
االستفادة منه في دعم اقتصاد البلد 
وص��وال لتحقي��ق االكتف��اء الذاتي«، 

مؤكدا 

أن القطاع الزراعي هو الطريق األمثل 
الغذائ��ي  األم��ن  تكام��ل  لتحقي��ق 
للمواطن العراقي بدل االعتماد على 
املس��تورد ، داعيا احلكوم��ة لتفعيل 
القوانني الت��ي تصب مبصلحة قطاع 
الزراعة وحماي��ة املنتج احمللي وتنهي 

سياسة اإلغراق للسوق احمللية.

وأضاف التميمي، أن »سياسة اإلغراق 
املتبع��ة وعدم وج��ود حماية للمنتج 
احمللي، اضافة الى تداخل الصاحيات 
ف��ي  املوج��ود  الكبي��ر  والفس��اد 
مؤسسات الدولة مع وجود تعمد من 
قبل دول اجلوار العتبار العراق س��وقا 
أساس��ية ملنتجاته��ا واحل��رب املائية 

الت��ي تش��نها تلك الدول اس��همت 
جميع��ا ف��ي ع��دم إنع��اش القطاع 

الزراعي بالبلد«.
وأش��ار رئيس اللجنة ال��ى أن »كلف 
اإلنتاج الزراعي ارتفعت بصورة كبيرة 
مع وج��ود حتدي��ات كبيرة يعيش��ها 
املزارع العراقي يصاحبها غياب الرؤية 

احلقيقية لدى اجلهات املسؤولة لدعم 
القط��اع الزراع��ي«، مش��ددا على أن 
»القطاع الزراع��ي هو الطريق األمثل 
لتحقي��ق األم��ن الغذائ��ي للمواطن 
العراقي بدل االعتماد على املس��تورد 
ملا ميثله من ثروة مس��تمرة ال تنضب 

في حال مت اياء األهمية له«.

لجنة نيابية تعّد الزراعة الطريق األمثل لتحقيق األمن الغذائي 
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برلين ـ وكاالت:
أدَّى انفجار ثالث عبوات ناسفة شديدة أمام حافلة 
فريق »بوروسيا دورمتوند« األملاني أمس االول الثالثاء، 
الى إصابة الالعب مارك بارترا، قبيل مباراة الفريق 
مع »موناكو« الفرنسي في دوري أبطال اوروبا لكرة 

القدم، بحسب ما اكدت الشرطة األملانية.
وقال املتحدث باس��م الشرطة غونار فورمتان: لقد 
»انفجرت 3 عبوات ناسفة عندما حتركت احلافلة« 
م��ن الفندق الى امللع��ب الذي يس��تضيف مباراة 
الفريقني في ذهاب الدور ربع النهائي، مش��يرا الى 
ان نوافذ احلافلة حتطمت وأصيب الالعب بارترا في 

داخلها بجروح.
وفي وقت الحق قالت الش��رطة بعد حتقيق مبدئي 
إن حافل��ة فريق »بروس��يا دورمتوند« لك��رة القدم 
تعرضت »لهجوم باستخدام متفجرات شديدة«. 
وق��د زرعت املتفجرات في ش��جيرات على الطريق 
بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الفريق قبل 

توجهه في حافلة إلى ملعب املباراة.
وأف��ادت صحيفة »بيل��د« األملاني��ة ان املصاب هو 
املداف��ع الدولي االس��باني بارترا )26 عام��ا(، الذي 
نقل، حس��ب وس��ائل االع��الم،  الى املستش��فى 
بسبب اصابة في ذراعه. وأوضح مسؤول من فريق 
»دورمتوند« أن الالعب تعرَّض لكسر في اليد وخضع 
لعملي��ة جراحية. وقد مت تأجي��ل إقامة املباراة الى 

موعد آخر.

طهران ـ وكاالت:
قرر الرئيس اإليراني الس��ابق، محمود أحمدي جناد، 

امس األربعاء، الترشح رسميا لسباق الرئاسة.
وحض��ر جناد إلى مقر جلن��ة االنتخابات في طهران 
ليس��جل اس��مه كمرش��ح خل��وض االنتخاب��ات 
الرئاس��ية القادم��ة في دورته��ا الثاني��ة، واملزمع 
اجراؤه��ا في ال��� 19 أي��ار القادم، بحس��ب وكالة 

»فارس«.
ووص��ل جن��اد إلى مق��ر اللجنة مع نائبه الس��ابق 
حميد رضا بقائي، الذي ترشح هو اآلخر لالنتخابات 

الرئاسية.
يذكر أن جناد هو الرئيس الس��ادس جلمهورية إيران 
اإلس��المية، وقد تولى مهامه في 3 آب 2005، بعد 
تغلبه على منافس��ه هاش��مي رفس��نجاني في 

الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية.

الكويت - رويترز:
تقدم 3 نواب كويتيني، امس األربعاء، بطلب جمللس 
األم��ة )البرمل��ان( الس��تجواب رئيس ال��وزراء، جابر 
املبارك الصباح، بشأن ما وصفوه مبخالفة القانون 

وسوء استغالل السلطة.
وقال��ت وكالة األنباء الكويتي��ة »كونا« إن النواب: 
ولي��د الطبطبائي ومرزوق اخلليف��ة ومحمد براك 
املطير، قدموا طلب االس��تجواب الذي يتألف من 

5 محاور.
وأبرز ما ش��ملته احملاور، »مخالفة القانون، وس��وء 
استعمال السلطة«، في إصدار مراسيم بسحب 
أو إسقاط اجلنسية الكويتية عن بعض حامليها 

وتفشي الفساد وزيادة األعباء على املواطنني.
كما رأى النواب الثالثة أن احلكومة لم تعد برنامج 

عملها على أسس سليمة.
ومتثل املعارضة نح��و نصف أعضاء مجلس األمة 
احلالي املؤلف من 50 نائبا والذي جرى انتخابه في 

تشرين الثاني املاضي.
وتق��دمي طلب اس��تجواب لرئيس ال��وزراء أمر نادر 
احل��دوث ف��ي البرمل��ان الكويت��ي، وغالبا م��ا يؤدي 
إل��ى توتر العالق��ة بني الس��لطتني التش��ريعية 

والتنفيذية.

ثالث عبوات ناسفة 
تستهدف حافلة

»بروسيا دورتموند« 

»نجاد« يترشح لالنتخابات 
الرئاسية اإليرانية

مطالب باستجواب رئيس 
الوزراء الكويتي

متابعة ـ الصباح الجديد:

ازدادت االشتباكات في مخيم عني 
احلل��وة ضراوة في اليوم الس��ادس، 
بع��د انهي��ار وق��ف إط��الق الن��ار 
فج��را وإصرار »فتح« على احلس��م 
العس��كري ض��د مجموع��ة بالل 
ب��در املرتبطة بجبهة فتح الش��ام 

)النصرة سابقاً(.
وبعد هدوء حذر شهده اخمليم الذي 
يعتبر عاصمة اللجوء الفلسطيني 
في لبنان امس االول الثالثاء، عادت 
االش��تباكات لتتجدد فجرا، نتيجة 
فشل الوس��اطات في التوصل إلى 
تثبيت لوقف إطالق النار، بني القوة 
األمني��ة التابع��ة حلرك��ة »فت��ح« 
ومجموع��ة ب��الل ب��در الس��لفية 
األخير  رف��ض  بس��بب  املتش��ددة، 
ومس��لحيه اخلروج من حي الطيرة 
الذي يتمركزون فيه، ومنعهم القوة 
األمنية املشتركة من االنتشار فيه 
، حس��بما نص اتف��اق وقف القتال 
ال��ذي رع��اه الش��يخ ماه��ر حمود 
على مأدبة غ��داء احتفالية أقامها 
على شرف القيادات الفلسطينية 

اإلسالمية والوطنية .
وفيما ت��رددت معلومات امس االول 
الثالثاء، ع��ن أن بالل ب��در غادر حي 
الطيرة، بعد اش��تداد االشتباكات، 
قال شهود عيان إنه شوهد في هذا 
احلي، الذي بات معقالً له، ما يوحي 
بأن األمور عادت إلى املربع األول، في 

املواجهة املفتوحة داخل اخمليم.
وازدادت اخمل��اوف بع��د إعالن الناطق 
باس��م »عصبة األنصار« األصولية 
الش��يخ أبو ش��ريف عقل، بأن بدر 
»لي��س موج��وداً ل��دى العصبة وال 
في عهدته��ا وال عند أّي من القوى 
اإلس��المية في عني احلل��وة، ونحن 

نرفض إيواءه بعد كل ما ارتكبه من 
اعت��داءات ضد القوة املش��تركة«، 
علم��اً ب��أن التس��وية قام��ت على 
تعّه��د »العصب��ة« بتس��لم ب��در 

ووضعه في اإلقامة اجلبرية.
ونصت التسوية على تواري »بطل« 
املعركة، بالل بدر، عن األنظار داخل 

اخمليم عم��اًل باقتراح كل من حركة 
»حماس« و«عصبة األنصار« ورئيس 
اجملاه��دة«  اإلس��المية  »احلرك��ة 
الشيخ جمال خطاب، إال أن »فتح« 
والفصائل الفلسطينية لم تنشر 
القوة األمنية املشتركة بعد وقف 
إطالق النار مباشرة في حي الطيرة، 

معقل بدر، وفي كافة أرجاء اخمليم. 
واحتدم اجل��دل نهاراً بني عني احللوة 
ومخيمات املناط��ق حول ما وصف 
ب�«تس��وية الع��ار« الت��ي أعقب��ت 
خمسة أيام من القتال الذي خّلف 
دماراً وخسائر في املمتلكات وشّرد 
اآلالف، من دون حتقيق األهداف التي 

أعلنت عنها القي��ادات الفتحاوية 
التي لم تتنازل عن سقف »اعتقال 

بدر«.
وتتركز االشتباكات في حي الطيرة 
عن��د األطراف الش��رقية خمليم عني 
احلل��وة، حي��ث تتمرك��ز اجملموع��ة 
املتشددة، وتستخدم فيها مختلف 
أنواع األسلحة الرشاشة والقذائف 

الصاروخية.
واتخ��ذ اجلي��ش اللبنان��ي والق��وى 
األمنية تدابير مش��ددة في محيط 

عني احللوة.
وق��ال مصدر أمني فلس��طيني إن 
الوض��ع داخ��ل اخملي��م متج��ه إلى 
مزيد من التصعي��د، في ظل تعثر 
املفاوض��ات الت��ي جرت ي��وم أمس 
من أج��ل التوصل إلى وقف إلطالق 

النار.
وق��ال مصدر »فتح��اوي« إن حركة 
»فتح« رفضت مقترحات »خطيرة« 
تتمثل في انسحاب مجموعة بالل 
بدر من حي الطيرة، الذي تس��يطر 
علي��ه، وبالتالي وقف إط��الق النار، 
ف��ي مقاب��ل »ت��واري زعيمه��ا عن 
األنظار«، مشيراً إلى أن ذلك يعني، 
من الناحي��ة العملي��ة، أن »اخلطر 

التكفيري سيبقى قائماً«.
وش��دد املصدر عل��ى أن قرار حركة 
»فت��ح« املض��ي ف��ي املعركة حتى 
استس��الم ب��الل ب��در وتس��ليمه 
للسلطات اللبنانية، محذراً من أن 
»التراخي أمام التكفيريني سيجلب 
الدم��ار على عني احللوة، وس��يمتد 

خطره إلى باقي اخمليمات«.

اسطنبول ـ رويترز:
أظه��رت نتائج اس��تطالعي رأي 
في تركيا امس األربعاء أن أغلبية 
ضئيل��ة من األتراك، ب��ني 51 و52 
في املئة منهم، سيصوتون بنعم 
في االس��تفتاء املق��رر يوم األحد 
املقب��ل على تعديالت دس��تورية 
ته��دف إلى إقامة نظام رئاس��ي 

تنفيذي.
ويتوج��ه الناخب��ون ف��ي تركي��ا 

إل��ى صنادي��ق االقت��راع ي��وم 16 
نيس��ان اجلاري لتقرير ما إذا كانوا 
رجب طيب  الرئيس  س��يمنحون 
إردوغان صالحيات جديدة واسعة 
النط��اق. وب��دأ تصوي��ت األتراك 
املغترب��ني ف��ي أواخر م��ارس آذار 

وانتهى يوم األحد املاضي.
وبحسب استطالع أجرته شركة 
)ايه.ان.ايه.آر( ص��وت 52 في املئة 
بنع��م. وأج��ري االس��تطالع عبر 

مقابالت مباشرة ألكثر من 4000 
شخص في 26 إقليما في الفترة 
بني اخلامس والعاشر من نيسان.

وبحسب الشركة تراجعت نسبة 
الذي��ن لم يحس��موا  الناخب��ني 
مواقفهم حت��ى اآلن إلى ثمانية 
ف��ي املئ��ة مضيف��ة أن��ه بتوزيع 
هذه النس��بة تكون هن��اك زيادة 
نقطتني مئويت��ني في عدد الذين 
س��يصوتون بنعم في االستفتاء 

مقارن��ة بنتائج اس��تطالع أجري 
في بداية آذار املاضي.

وقال��ت الش��ركة ف��ي بي��ان بثه 
مديره��ا الع��ام عل��ى تويت��ر إن 
النتائج تخص الناخبني املوجودين 
في تركيا فق��ط وإنه من املتوقع 
أن تزيد نس��بة املؤيدين قليال مع 

إضافة نتائج املغتربني.
وقال إردوغان ام��س االول الثالثاء 
إن املغترب��ني األت��راك أقبلوا على 

التصويت بأعداد كبيرة في تطور 
يرى منفذو استطالعات الرأي أنه 

رمبا يفيده.
وأفسدت احلملة بشأن االستفتاء 
عالق��ات تركيا ببع��ض حلفائها 
األوروبيني. وق��ال إردوغان إن حظر 
بع��ض االجتماعات ل��وزراء أتراك 
في إطار احلش��د لالس��تفتاء في 
هولن��دا وأملاني��ا ألس��باب أمنية 
البلدي��ن  انته��اج  كش��ف ع��ن 

أساليب أشبه بالنازية.
أجرته شركة  وأظهر اس��تطالع 
املؤيدي��ن  أن  )كونسنس��اس( 
نس��بتهم 51.2 ف��ي املئ��ة بعد 
توزيع نس��بة الناخبني الذين لم 
أمرهم بعد. وش��مل  يحس��موا 
االس��تطالع 2000 ش��خص عبر 
مقابالت مباش��رة في 41 إقليما 
في الفترة بني الثاني والثامن من 

نيسان.

طرابلس ـ وكاالت:
رأى س��فراء دول كب��رى ل��دى ليبيا 
أمس أن أعم��ال العنف قرب قاعدة 
متنهن��ت اجلوية جنوب غ��رب البالد 
حتمل ن��ذرا بتجدد الص��راع في هذا 

البلد.
وأع��رب س��فراء روس��يا والوالي��ات 
املتحدة والصني وفرنس��ا وبريطانيا 
ل��دى ليبيا ف��ي بيان مش��ترك عن 
التصميم »على دعم تنفيذ االتفاق 
السياسي الليبي من أجل تخفيف 
معاناة الش��عب ، وعن القلق البالغ 

إزاء التهديد اإلرهابي في ليبيا«.
ولف��ت الس��فراء اخلمس��ة إلى أن 
»هناك فرق��ا بني أعم��ال مكافحة 
التي  واألنش��طة  اإلرهابي  التهديد 
ميك��ن أن تؤّدي إلى مزي��د من تدهور 
األوضاع في ليبي��ا«، وبناء على ذلك 
دعوا كافة األط��راف إلى » تخفيف 
التصعيد بشكل كامل على أساس 
حوار سياسي موّسع وشامل وجتّنب 

القيام باألعمال االستفزازية«.
إل��ى ذل��ك، أعل��ن اجلي��ش الوطني 
خليف��ة  املش��ير  بقي��ادة  الليب��ي 

حفتر »القب��ض على 15 مقاتال من 
اجلنس��ية التش��ادية كان��وا  ضمن 
التابعة  الثالث��ة  )الق��وة(  مقاتل��ي 
ملدين��ة مصراتة ومليش��يا س��رايا 
الدف��اع التابع��ة لتنظ��م القاعدة 

اإلرهابي«.
وق��د أعلن��ت وزارة الدف��اع التابعة 
حلكوم��ة الوفاق الوطن��ي مقتل 3 
عس��كريني تابع��ني للق��وة الثالثة 
ف��ي غ��ارة جوي��ة، ف��ي ح��ني أعلن 
اللواء 12 مقت��ل 4 من جنوده خالل 

االشتباكات األخيرة.

عدن ـ رويترز:
ق��ال متح��دث باس��م الق��وات 
ام��س  الس��ودانية  املس��لحة 
جن��ود  خمس��ة  إن  األربع��اء 
س��ودانيني قتلوا أثناء القتال في 
صف حتال��ف تقوده الس��عودية 

ضد قوات احلوثي في اليمن.
والبي��ان اعت��راف نادر م��ن نوعه 
بتكب��د الس��ودان خس��ائر ف��ي 
األرواح من��ذ أن أرس��ل مئات من 
جن��وده إل��ى اليم��ن ع��ام 2015 
لدع��م ق��وات م��ن دول اخللي��ج 

العربية تقاتل جماعة احلوثي.
وق��ال العمي��د أحم��د خليف��ة 
الشامي املتحدث باسم اجليش إن 
القوات السودانية »كبدت العدو 
خسائر كبيرة في األرواح وأسرت 
أعدادا كبيرة منهم واحتس��بت 
قواتنا خمس��ة ش��هداء بينهم 

ضابط و22 جريحا.«
وتواجه جماعة احلوثي املسلحة 
قوات حكومة الرئي��س عبد ربه 
منصور هادي املدعومة من حتالف 
تقوده السعودية ويضم البحرين 

والكوي��ت وقط��ر واإلم��ارات إلى 
جانب مص��ر واألردن واملغرب في 

احلرب الدائرة منذ عامني.
وذكرت مصادر عسكرية مينية أن 
اجلنود الس��ودانيني ُقتلوا عندما 
س��يطرت قوات ميني��ة مدعومة 
من التحالف عل��ى جبل بركاني 
عل��ى طري��ق ي��ؤدي إل��ى قاعدة 
خالد بن الوليد العسكرية وهي 
معق��ل رئيس��ي للحوثي��ني في 

محافظة تعز.

استطالعان يظهران تقدما طفيفا لصالح تعديالت في استفتاء تركيا

دول كبرى ترى في القتال جنوب
ليبيا نذيرا بتجدد الصراع

مقتل خمسة جنود سودانيين
 في الصراع الدائر في اليمن

تعّد عاصمة اللجوء الفلسطيني في بيروت

االشتباكات في عين الحلوة تزداد ضراوة
بعد انهيار مفاوضات الهدنة في لبنان

تتركز االشتباكات 
في حي الطيرة 

عند األطراف 
الشرقية لمخيم 

عين الحلوة، حيث 
تتمركز المجموعة 

المتشددة، وتستخدم 
فيها مختلف أنواع 
األسلحة الرشاشة 

والقذائف الصاروخية

اشتباكات عني احللوة في بيروت

تقـرير

موسكو ـ وكاالت:

رف��ض وزراء خارجي��ة مجموع��ة الدول 
الصناعية الس��بع، ام��س االول الثالثاء، 
مقترًح��ا بريطانًيا حول ف��رض عقوبات 
جديدة على روسيا، خالل اجتماٍع عقدوه 
في مدينة »ل��وكا« اإليطالية. وقال وزير 
اخلارجية اإليطالي، أجنيلينو ألفانو، الذي 
تت��رأس بالده الدورة احلالي��ة الجتماعات 
الس��بع:  الصناعية  ال��دول  مجموع��ة 
»ب��دأت ب��وادر فرص��ة جدي��دة لتحقيق 
الس��الم ف��ي س��ورية، عق��ب الهجوم 
باألس��لحة الكيميائي��ة ال��ذي ش��نته 
قوات بشار األسد على املدنيني في بلدة 
خان ش��يخون، والرد األميركي على هذا 

الهجوم ».
وأض��اف الوزي��ر اإليطال��ي أن االجتماع 
االس��تثنائي ال��ذي عقدت��ه مجموع��ة 
ال��دول الصناعية الس��بع ودول اخلليج 
وتركيا صب��اح أم��س االول ، كان مفيًدا 
ج��ًدا، وأن جميع املش��اركني أكدوا على 
ع��دم إمكاني��ة ح��ل األزم��ة الس��ورية 
عسكريًا، ورغبتهم بالعمل على حتقيق 

حّل سياسي.

وأش��ار ألفانو الى أن بإمكان روس��يا أن 
تلع��ب دورًا مهًم��ا ج��ًدا، مش��ددًا على 
ض��رورة إقامة حوار مع موس��كو، وعدم 

محاولة تهميش دورها في سورية. 
وح��ث الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني، 
باجتاه الضغط على األس��د ودفعه نحو 
احت��رام وق��ف إط��الق النار. كم��ا لفت 
الوزير اإليطالي ال��ى أن مجموعة الدول 
الصناعية السبع لم تتوصل الى إجماع 

حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة البريطاني بوريس 
جونس��ون قد تق��دم الى اجتم��اع وزراء 
خارجي��ة دول الس��بع مبقت��رح لف��رض 
عقوب��ات على روس��يا، بالنظ��ر إلى دور 
موس��كو في دعم نظام الرئيس بش��ار 

األسد على كافة األصعدة. 
وق��ال جونس��ون بع��د تق��دمي مقت��رح 
العقوبات، إن ثمة حاجة ملعاقبة ضباط 
ف��ي اجلي��ش الروس��ي بس��بب عملهم 
مع نظام األس��د. وأضاف جونس��ون أن 
من ش��أن فرض عقوبات على موس��كو 
أن يدفعه��ا إل��ى الضغط على األس��د، 
إل��ى طاول��ة  إعادت��ه مج��ددا  بغ��رض 
املفاوض��ات. وتض��م مجموع��ة ال��دول 
الس��بع الصناعي��ة الكب��رى، كالً م��ن 
الواليات املتحدة واليابان وأملانيا وإيطاليا 

وكندا وفرنسا.
وف��ي غض��ون ذل��ك ب��دأ وزي��ر اخلارجية 
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون ونظي��ره 
الروسي س��يرغي الفروف امس االربعاء 
في موس��كو محادثات يتوق��ع أن تكون 
صعب��ة بع��د احت��دام الس��جال ف��ي 

الس��اعات األخي��رة بني الدولتني بش��أن 
سوريا.

وفي االيام االخيرة حصل تصعيد كالمي 
بني مس��ؤولي البلدين حول هجوم خان 
ش��يخون في شمال غرب س��وريا الذي 
اتهمت واش��نطن ودول غربية دمش��ق 

بتنفي��ذه، وكذل��ك بعد تغيي��ر الرئيس 
االميركي موقفه واص��داره أمرا لتنفيذ 
أول قصف على موقع للجيش الس��وري 
منذ ان��دالع الن��زاع في ه��ذا البلد قبل 

ست سنوات.
ول��دى بدء اللق��اء قال الف��روف انه يريد 

معرف��ة »النوايا احلقيقية« لواش��نطن 
في مج��ال السياس��ة الدولي��ة تفاديا 
ل«تكرار« الضربة االميركية في س��وريا 
والعم��ل لتش��كيل »جبهة مش��تركة 

ملواجهة االرهاب«.
وقال الوزير »يس��تند نهجنا الى القانون 
الدول��ي وليس الى خيار من نوع ،معنا او 

ضدنا«.
من جهته أعرب تيلرسون عن االمل في ان 
يكون اللقاء »منفتحا وصريحا لتوضيح 
واملصال��ح  االه��داف  افض��ل  بش��كل 
املش��تركة« و«التباي��ن امللح��وظ« ف��ي 
مقاربة البلدين حول امللفات الرئيسية.

وكان اله��دف أساس��ا من ه��ذه الزيارة 
األولى ملسؤول كبير في اإلدارة األميركية 
اجلدي��دة إل��ى روس��يا، ارس��اء األس��س 
ل�«تطبيع« العالقات ب��ني البلدين، وفق 
ما تعهد ب��ه الرئيس دونالد ترامب خالل 

حملته االنتخابية.
غير أن هجوم خان شيخون الذي اعقبته 
الضرب��ة الصاروخي��ة االميركي��ة ض��د 
قاعدة جوية سورية، زادا من أجواء احلرب 

الباردة اخمليمة بني القوتني.
واعتب��ر الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني 
ف��ي مقابل��ة بث��ت ام��س االربع��اء، ان 
العالق��ات بني روس��يا والواليات املتحدة 

قد »تده��ورت« منذ وصول دونالد ترامب 
الى البيت االبيض في كانون الثاني.

ف��ي االثن��اء قدم��ت الوالي��ات املتحدة 
وفرنس��ا وبريطاني��ا الى مجل��س االمن 
الدول��ي مش��روع ق��رار جدي��دا يطالب 
بتعاون النظام الس��وري ف��ي التحقيق 

حول الهجوم باألسلحة الكيميائية.
وناق��ش مجلس األمن االس��بوع املاضي 
ثالثة مش��اريع قرارات منفصلة ردا على 
الهج��وم الكيميائي، لكنه فش��ل في 
التوافق عليها ولم يطرح اي منها على 

التصويت.
ومبعزل عن هجوم خان ش��يخون، يحمل 
تيلرس��ون لروس��يا رس��الة حازمة من 
دول مجموع��ة الس��بع الت��ي ت��رى أن 
»ال مس��تقبل ممكنا لس��وريا مع بش��ار 

االسد«.
كما يش��مل جدول أعمال احملادثات التي 
اإلرهاب  تيلرس��ون مكافحة  سيجريها 
واليم��ن وليبيا وأفغانس��تان والنزاع في 

أوكرانيا.
وتأت��ي زي��ارة وزي��ر اخلارجي��ة االميركي 
قب��ل لق��اء يعق��ده الف��روف م��ع وزيري 
اخلارجية الس��وري وليد املعلم واإليراني 
محمد جواد ظريف نهاية األس��بوع في 

موسكو.

خالل اجتماٍع عقدوه في مدينة »لوكا« اإليطالية بحضور تركي وخليجي

وزراء خارجية الدول السبع الكبرى يرفضون فرض عقوبات على روسيا

اخلميس 13 نيسان 2017 العدد )3673(

Thu. 13 Apr. 2017 issue )3673(



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشفت وزارة البترول املصرية عن 
اتفاقها م��ع نظيرته��ا العراقية 
على شراء 12 مليون برميل نفط 
سنويا، مبوجب اتفاق توصلت إليه 
حكومت��ا البلدين الع��ام املاضي، 
في وق��ت توقع فيه وزي��ر البترول 
املص��ري تصدير أول ش��حنة من 
النف��ط العراقي في أي��ار املقبل 
وبواقع 2 مليون برميل كش��حنة 

أولى”.
وذكرت رويترز نقال عن وزير البترول 
املصري طارق امل��ال، قوله إن »هذا 
ه��و التعاقد األول م��ن نوعه بني 
مصر والعراق في ش��راء مباشر«، 
س��يوقعان  »البلدي��ن  ان  مبين��ا 
القليل��ة  األي��ام  خ��الل  رس��ميا 
املقبلة العقد لشحن أول كمية 

من النفط العراقي ملصر”.
واض��اف املال الذي تفاوض بش��أن 
العق��د م��ع احلكومة ف��ي بغداد 
من��ذ الع��ام املاض��ي، أن »مص��ر 
تس��تورد حاليا النف��ط اخلام من 
إلى  والس��عودية«، الفتا  الكويت 
أن »التنوي��ع ف��ي األس��واق دليل 

على تعاون الدول العربية”.
وتاب��ع امل��ال أن »مديوني��ة مص��ر 
األجنبي��ة  النف��ط  لش��ركات 
بلغ��ت ثالثة ملي��ارات و500 ألف 
دوالر«، مش��يرا إل��ى أن »احلكومة 
تعم��ل عل��ى ق��دم وس��اق على 

تخفيضها”.
وتوقع وزير البت��رول املصري طارق 
امل��ال »وص��ول أول ش��حنة م��ن 
النفط العراق��ي أيار املقبل بواقع 

2 مليون برميل كشحنة أولى”.
أن��ه »باملوافق��ة عل��ى  وأض��اف، 
التعاون مع العراق ستتعاون مصر 
مع الكويت والس��عودية والعراق 
ما يؤكد تعاون الدول واحلكومات 

العربية”.
أرامك��و  ش��ركة  واس��تأنفت 
الس��عودية ف��ي الفت��رة األخيرة 
ش��حناتها م��ن امل��واد البترولية 

ملصر بعد انقطاع دام ستة أشهر، 
في حني جددت احلكومة املصرية 
عقدا لتوري��د النفط من الكويت 
لثالث س��نوات أخ��رى تنتهى في 

.2019
وكان البل��دان ق��د وقعا ف��ي آذار 
العام املاضي اتفاقا يقضي بإمداد 
مصر مبليون برميل نفط ش��هريا، 
من نفط البص��رة اخلفيف، قابلة 

للزي��ادة فيما بعد وبش��روط دفع 
ميسرة.

على صعيد متصل، أعلنت شركة 
نف��ط ميس��ان، أم��س االربع��اء، 
االنتهاء من عمليات أكمال ستة 
آبار جديدة ضم��ن حقل احللفاية 

النفطي.
وقال مدير عام شركة نفط ميسان 
عدنان نوش��ي في بيان صحافي، 

إن »شركة بوهاي الصينية أجنزت 
مؤخرا وباس��تعمال أجهزة احلفر 
واالستصالح عمليات اإلكمال في 

٦ آبار جديدة في حقل احللفاية”.
»ش��ركة  ان  نوش��ي  واض��اف 
بتروجاين��ا تتول��ى أدارة عملي��ات 
تطويره مبوجب عقدها الذي حازت 
علي��ه ضم��ن جول��ة التراخيص 

الثانية عام ٢٠١٠”.

ويعّد حقل احللفاية النفطي في 
محافظ��ة ميس��ان م��ن احلقول 
التابعة لش��ركة نفط  الكبي��رة 
ميسان ويش��هد عمليات تطوير 
متواصل��ة منذ ع��ام ٢٠١٠ لرفع 
النف��ط  م��ن  إنتاج��ه  مع��دالت 
ينتج احلق��ل كمي��ات كبيرة من 
الطاقة  لتجهيز محط��ات  الغاز 

الكهربائية في احملافظة .

القاهرة تتسلم أولى الشحنات في ايار المقبل 

العراق يصّدر لمصر مليون برميل شهريًا من حقول البصرة 

مديونية مصر 
لشركات النفط 
األجنبية بلغت ثالثة 
مليارات و500 
ألف دوالر و أن 
الحكومة تعمل 
على قدم وساق 
على تخفيضها

أحد احلقول النفطية

لندن ـ رويترز:
صعدت األسهم األوروبية أمس األربعاء مدعومة 
مبكاسب أس��هم القطاع املالي وشركات صناعة 
السيارات مع بدء موس��م إعالن نتائج الربع األول 
م��ن الع��ام في ح��ني عززت زي��ادة أس��عار النفط 

أسهم الطاقة.
وصعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.6 باملئة.

وكان قطاع صناعة الس��يارات األفضل أداء حيث 
زاد مؤش��ره 1.5 باملئة ثم أس��هم شركات النفط 
والغاز التي صعدت مع زيادة أس��عار اخلام في ظل 

التمديد احملتمل التفاق خفض اإلنتاج.
وزاد س��هم داميل��ر األملاني��ة لصناعة الس��يارات 
الفاخ��رة اثن��ني باملئة بعدم��ا أعلن��ت أن أرباحها 
الفصلي��ة قف��زت 87 باملئة ي��وم الثالث��اء بدعم 

مبيعات قوية لطرز مرسيدس.
وتراجع س��هم ش��ركة ديال��وج لصناعة أش��باه 
املوص��الت 2.5 باملئ��ة مواص��ال االنخف��اض لليوم 
الثان��ي. وانخفض الس��هم 14 باملئ��ة عند إغالق 
الثالثاء بعد تقرير قال إن أبل أكبر عميل للشركة 

رمبا تسعى لتركها.
وقاد سهم بنكو بوبوالر مكاسب القطاع املصرفي 
حيث زاد 3.6 باملئة بعدما انخفض ملس��توى متدن 
قياس��ي عن��د الفت��ح. وانخفض س��هم البنك 
اإلس��باني الذي مير مبصاعب 18 باملئة منذ إعالنه 

أنه سيزيد رأس املال يوم االثنني.

بكين ـ رويترز:
انحسر تضخم أسعار املنتجني بالصني للمرة األولى 
في س��بعة أش��هر في آذار مع انخفاض أسعار خام 
احلدي��د والفحم حت��ت وطأة اخملاوف م��ن عدم كفاية 
الطلب احمللي الس��تيعاب الزيادة القوية في معروض 

الصلب.
وزاد مؤشر أس��عار املنتجني 7.6 باملئة عنه قبل عام 
متمش��يا مع توقعات االقتصاديني وبع��د أن زاد 7.8 

باملئة في الشهر السابق.
وق��ال املكتب الوطني لإلحصاءات أم��س األربعاء إن 
مؤشر أسعار املستهلكني ارتفع 0.9 باملئة عنه قبل 
عام ف��ي زيادة طفيفة عن ش��باط عندما ارتفع 0.8 

باملئة لكنه جاء دون توقعات احملللني بقليل.
وكان محلل��ون اس��تطلعت رويت��رز آراءه��م توقعوا 
ارتف��اع تضخم أس��عار املس��تهلكني ف��ي آذار إلى 
واحد باملئة عل��ى أن يظل داخل النطاق الذي يعتبره 
البنك املركزي آمنا مبا يتيح للبنك مواصلة التشديد 

النقدي التدريجي دون املساس بالنمو االقتصادي.

نيويورك ـ رويترز:
انخفض الدوالر أمام العمالت الرئيسة مسجال أدنى 
مس��توى في نحو خمسة أش��هر أمام الني الياباني 
م��ع إقبال املس��تثمرين عل��ى بيع العمل��ة اخلضراء 
بفعل القلق من مخاطر جيوسياسية وتراجع عوائد 

سندات اخلزانة األمريكية.
وصع��د الني ف��ي مقاب��ل العمالت الرئيس��ة بفعل 
اخملاوف بش��أن سوريا وكوريا الش��مالية واالنتخابات 
الوش��يكة في فرنس��ا مما دفع املس��تثمرين لشراء 

العملة اليابانية التي تعّد أداة استثمارية آمنة.
وهبط الدوالر أكثر من 1 باملئة أمام العملة اليابانية 
إلى 109.65 ين وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر 

من تشرين الثاني.
وانخف��ض اليورو أيضا 1 باملئة أم��ام الني مع تقييم 
املس��تثمرين احتم��االت مواجه��ة ف��ي انتخاب��ات 
الرئاس��ة الفرنسية بني مارين لوبان مرشحة أقصى 
اليمني وجان لوك ميلينش��ون مرشح أقصى اليسار 

الذي قفزت شعبيه مؤخرا في استطالعات الرأي.

ارتفاع األسهم 
األوروبية

انحسار تضخم أسعار 
المنتجين بالصين

تراجع الدوالر 
للتوترات السياسية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أن  العرب��ي«  النق��د  »صن��دوق  أعل��ن 
اجتماع الدورة الثامنة جمللس وزراء املال 
العرب، الذي سيعقد في 18 اجلاري في 
الرباط، سيناقش التطورات االقتصادية 
الدولي��ة واإلقليمي��ة والتحديات التي 
العربي��ة.  ال��دول  اقتص��ادات  تواج��ه 
وستعقد الدورة برئاسة الوزير املسؤول 
ع��ن الش��ؤون املالي��ة ف��ي س��لطنة 
ُعمان درويش بن إس��ماعيل البلوشي، 
مبشاركة وزراء املال العرب، وحضور كل 
من جامعة ال��دول العربية و»الصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي« 
واملديرين التنفيذيني العرب في كل من 
صندوق النقد والبن��ك الدولي، بصفة 

مراقب.
العرب��ي«،  النق��د  »صن��دوق  وأعل��ن 
ال��ذي يتولى مه��ام أمان��ة اجمللس منذ 
إنش��ائه، أن »االجتماع سيناقش ورقة 
عمل حول إصالح��ات دعم الطاقة في 
ال��دول العربي��ة، مقدمة م��ن صندوق 
النق��د الدولي، وورقة عمل حول كفاءة 
االستثمارات العامة في الدول العربية: 
م��ن  املقدم��ة  والف��رص،  التحدي��ات 
مجموع��ة البنك الدول��ي، وورقة عمل 
ح��ول النظ��م الضريبي��ة وتطبيق��ات 

ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة ف��ي الدول 
العربي��ة، املقدم��ة من صن��دوق النقد 
العربي”. وس��يقدم وزير املال السعودي 
محم��د ب��ن عب��داهلل اجلدع��ان عرضاً 
موجزاً حول املس��تجدات ف��ي أولويات 
وأنش��طة مجموعة العشرين وتأثيرها 
ف��ي القضاي��ا واألوض��اع االقتصادي��ة 
لل��دول العربي��ة، كما يتضم��ن جدول 
املقترح  القضاي��ا  األعم��ال مناقش��ة 
إدراجها ضمن رس��الة اجمللس السنوية 
الدول��ي  البن��ك  مجموع��ة  لرئي��س 

ومديرها العام.
ويس��تعرض اجمللس تقريرين، األول حول 
التقدم في مش��روع تصمي��م النظام 
اإلقليم��ي ملقاصة املدفوع��ات العربية 
البينية وتس��ويتها، والثان��ي للهيئات 
املالية العربية املش��تركة حول مبادرة 
اإلم��ارات لوضع برام��ج مبتكرة لدعم 
الدول العربية. وتشمل وثائق االجتماع، 
تقريراً مش��تركاً أع��ده »صندوق النقد 
العرب��ي«، بالتعاون مع البن��ك الدولي، 
حول تطوير نظم التقاعد واملعاش��ات 
في ال��دول العربية، في ض��وء توصيات 
ورش��ة العمل العالية املس��توى حول 
املوضوع، الت��ي نظمها »صندوق النقد 
العرب��ي« والبن��ك الدولي ف��ي 25 و26 
كان��ون الثاني ف��ي أبو ظبي. وتش��مل 
الوثائ��ق أيضاً تقريراً موج��زاً عن نتائج 

أعم��ال »املنتدى الثاني للمالية العامة 
ف��ي الدول العربية« ال��ذي عقد في 12 

شباط املاضي في دبي.
وأش��ار املدير العام ل� »صن��دوق النقد 
عب��داهلل  ب��ن  عبدالرحم��ن  العرب��ي« 

اجملل��س  »اجتم��اع  أن  إل��ى  احلمي��دي، 
فرصة مهمة ملناقش��ة التحديات التي 
يواجهها صناع السياس��ات املالية في 
املنطق��ة العربية في إط��ار التطورات 
اإلقليمي��ة  واملالي��ة  االقتصادي��ة 

والدولية«.
في الش��أن ذات��ه، أكد صن��دوق النقد 
العربي تفعي��ل الرقابة املصرفية جتنباً 
ألية ممارس��ات غي��ر س��ليمة، بالتركيز 
على م��ا يصدر م��ن معايير تتماش��ى 

م��ع أفضل املمارس��ات، وتعزي��ز متانة 
القطاع املصرفي وقوت��ه، بإيالء أهمية 

قصوى لرأس املال التنظيمي.
السياس��ات  معه��د  مدي��ر  ولف��ت 
االقتصادية في صن��دوق النقد العربي 
س��عود البري��كان ممث��الً املدي��ر الع��ام 
عبدالرحم��ن بن عب��داهلل احلميدي في 
افتت��اح دورة ع��ن »الطريق��ة املعيارية 
لب��ازل 3«، إل��ى »االجت��اه املتزاي��د نحو 
العوملة والتحرير املالي وما يرتبط بهما 
من تكامل لألسواق وحرية حترك رؤوس 
األموال من جهة، وتوسع اخلدمات التي 
تقدمه��ا املص��ارف وتنوعها م��ا ترّتب 
عليه أخط��اراً من جهة أخ��رى، وجعل 
موض��وع االس��تقرار املال��ي يقف على 

رأس قائمة اهتمامات الدول«.
العاملي��ة  املالي��ة  األزم��ة  أن  وأوض��ح 
األخي��رة »دفعت إل��ى مراجعة عميقة 
وش��املة لألنظمة والتشريعات املالية 
واملصرفي��ة على املس��تويني احمللي في 
كل دولة والدولي بالنسبة إلى املعايير 
والقواعد املصرفية الدولية«. إذ أش��ار 
إل��ى أن املؤسس��ات الدولي��ة »أع��ّدت 
دراسات وحتليالت شاملة ملعرفة مواطن 
الضعف في أنظمة الرقابة واإلشراف، 
وخلُصت إلى ضرورة مراجعة أس��لوب 
احتس��اب األخطار وإدارته��ا، مبا يتالءم 
مع متطلبات الواق��ع اجلديد للصناعة 

املصرفية”.
ه��ذه  ض��وء  »ف��ي  البري��كان  وق��ال 
3« عل��ى  رّك��زت »ب��ازل  املس��تجدات، 
اإلصالح��ات املتعلقة مبعي��ار رأس املال 
والس��يولة جلعل رأس املال أكثر حتديداً 
وش��فافية، حت��ى يك��ون ق��ادراً عل��ى 
استيعاب أي خس��ائر فور حدوثها، من 
خالل إلزامي��ة تكوين احتي��اط حلماية 
رأس امل��ال خ��الل األزم��ات وتخصيص 
رأس م��ال إضافي، في مقابل العمليات 
التجاري��ة”. ولف��ت إل��ى »اس��تحداث 
مفه��وم تعزي��ز االحتياط��ات في رأس 
املال ملواجهة التقلبات الدورية، وتكوين 
مخصص��ات ألخط��ار متوقع��ة خالل 

الفورة االقتصادية وفترات االنتعاش”.
وأعلن أن هذه اإلصالحات »شددت على 
تعزيز الس��يولة الت��ي ال تق��ّل أهّمية 
حلماي��ة املصارف ف��ي مواجهة األزمات 
املالية في املس��تقبل، فوضعت سقفاً 
لالس��تفادة م��ن خدم��ات التمويل في 
املؤسسات املالية، ما يقّيد املصارف من 
اإلفراط في حتمل األخطار، ويعزز قدرتها 
عل��ى امتص��اص اخلس��ائر والصدمات 

خالل الشدة االقتصادية”.
وعرض��ت الدورة التي يش��ارك فيها 31 
ش��خصاً من ال��دول العربي��ة األعضاء 
حتديات تطبيق »بازل 3 »على مس��توى 

البلدان العربية.

دعم الطاقة واالستثمارات أبرز المحاور

وزراء المال العرب يناقشون في الرباط تحديات االقتصادات العربية
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متابعة الصباح الجديد:
قالت مص��ادر مطلعة ف��ي قطاع 
النف��ط أمس إن الس��عودية، أكبر 
ُمص��در للنف��ط في العال��م، زادت 
إل��ى  اخلفي��ف  النف��ط  مبيع��ات 
آس��يا بعرض املزيد من الش��حنات 
على املش��ترين ع��الوة على كامل 
الكمي��ات املتعاق��د عليه��ا الت��ي 

ستضخها في أيار.
وقال��ت مص��ادر متع��ددة طلب��ت 
عدم الكش��ف ع��ن هوياتها نظرا 
حلساس��ية املوض��وع إن الع��روض 
س��تضيف إل��ى تخم��ة إم��دادات 
النفط اخلفيف في آسيا مما سيزيد 
أبوظب��ي  املنافس��ة م��ع ش��ركة 

الوطنية للطاقة وروسيا.
وق��ال تاج��ر يعمل من س��نغافورة 
في إش��ارة إل��ى درجات اخل��ام التي 
تنتجها أبوظبي وروس��يا "الطلب 
عل��ى الدرجات اخلفيف��ة مثل داس 

ومربان وإسبو وسوكول سيقل."
وقال تاج��ر آخر إن ش��ركة أرامكو 
اململوك��ة  الس��عودية  النفطي��ة 
للمملكة حددت أيضا سعر خامها 
العربي اخلفيف جدا عند مس��توى 
تنافس��ي بعدم��ا خفضت س��عر 
البيع الرس��مي للخام في أيار إلى 

أدني مستوى في ثمانية أشهر.

وقالت املصادر إن السعودية تعتزم 
ضخ كميات اخل��ام املتعاقد عليها 
بالكامل إلى س��تة مشترين على 
األق��ل في آس��يا ف��ي أي��ار بالرغم 
م��ن قيامها بخفض اإلنتاج التزاما 
باتفاق بني منظمة البلدان املصدرة 
للبت��رول )أوبك( ومنتجني من خارج 

املنظمة.
وتعه��دت أوب��ك وبع��ض املنتجني 
م��ن خارجه��ا بخف��ض اإلنتاج في 
النصف األول من عام 2017 لدعم 

أسعار النفط.
خفض��ت  باالتف��اق  والتزام��ا 
الس��عودية إنتاجه��ا م��ن اخلامات 
املتوس��طة والثقيل��ة ك��ي تبقي 
إجمالي إنتاجها منخفضا. لكنها 
أبق��ت على اإلم��دادات إلى آس��يا 
مس��تقرة من��ذ بداي��ة الع��ام في 
الوقت الذي تدافع فيه عن حصتها 
الس��وقية في الس��وق األسرع منوا 
من حيث الطل��ب على النفط في 

مواجهة منتجني آخرين.
وتقول املصادر إن أرامكو السعودية 
خفض��ت إم��دادات اخل��ام العرب��ي 
باخل��ام  واس��تبدلتها  املتوس��ط 
العربي اخلفيف لبع��ض الزبائن مبا 
يتماشي مع ستراتيجية الشركة.

لك��ن واحدا م��ن املش��ترين تلقى 

خفض��ا على إمدادات��ه من النفط 
العرب��ي الثقي��ل املتعاق��د عليها 
يقول إنه سيتلقى كامل الكميات 
املتعاق��د عليها من النفط الثقيل 

في مايو أيار.
ومن��ذ أن خفضت أوب��ك إنتاجها، 
اخلام��ات  إم��دادات  تقلص��ت 
املتوس��طة والثقيل��ة من الش��رق 
األوسط إلى آس��يا مما حفز التجار 
على نقل نفط مماث��ل في الدرجات 
لتلبي��ة  أوروب��ا واألمريكت��ني  م��ن 

الطلب في آسيا.
في الش��أن ذاته، ق��ال وزير الطاقة 
الروس��ي ألكس��ندر نوف��اك أمس 
األربعاء إنه ينوي االجتماع بشركات 
النفط الروس��ية في أواخر نيسان 
ملناقش��ة الوضع في سوق النفط 

العاملية.
وكان نوف��اك قال في وقت س��ابق 
هذا األسبوع إن روسيا ستبدأ قريبا 
مشاورات مع منتجي النفط لديها 
بش��أن إمكانية متديد اتفاق خفض 

اإلنتاج املبرم مع أوبك.
عل��ى صعي��د متصل، ق��ال معهد 
إن مخزون��ات  األميرك��ي  البت��رول 
النفط في الواليات املتحدة سجلت 
هبوط��ا مفاجئا األس��بوع املاضي 
مع تراجع الواردات وزيادة استهالك 

اخلام في مصافي التكرير.
وانخفضت أيضا مخزونات البنزين 

واملشتقات الوسيطة.
وقال املعهد في تقريره األس��بوعي 
التجاري��ة  اخل��ام  مخزون��ات  إن 
انخفض��ت 1.3 ملي��ون برميل في 
األس��بوع املنتهي في الس��ابع من 
نيس��ان في ح��ني كان��ت توقعات 
احملللني تش��ير إلى زي��ادة قدرها 87 

ألف برميل.
وأظهرت بيان��ات معهد البترول أن 
استهالك اخلام في مصافي التكرير 

زاد مبقدار 57 ألف برميل يوميا.
البنزي��ن  مخزون��ات  وانخفض��ت 
مبق��دار 3.7 مليون برميل األس��بوع 
املاضي ف��ي حني توقع محللون في 
اس��تطالع لرويت��رز انخفاضا قدره 

1.7 مليون برميل.
املش��تقات  مخزون��ات  وتراجع��ت 
الوس��يطة، الت��ي تش��مل الديزل 
وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل في 
ح��ني كان من املتوق��ع أن تنخفض 

885 ألف برميل.
وأشارت بيانات معهد البترول أيضا 
املتح��دة  الوالي��ات  واردات  أن  إل��ى 
م��ن النفط اخلام األس��بوع املاضي 
انخفضت 15 ألف برميل يوميا إلى 

7.8 مليون برميل يوميا.

السعودية تغرق آسيا بصادراتها النفطية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلب��وب التابع��ة ل��وزارة التجارة، 
أمس األربع��اء، افتت��اح ٤٥ مركزا 
تس��ويقيا في عم��وم محافظات 
الب��الد، ع��دا محافظ��ات اقلي��م 
الكمي��ات  الس��تالم  كردس��تان 
املس��وقة م��ن محص��ول احلنطة 

احمللية للموسم احلالي 2017.
وقال مدي��ر عام الش��ركة، هيثم 
جميل اخلش��الي، في بي��ان لوزارة 
التج��ارة، ان »املراكز التس��ويقية 
جمي��ع  عل��ى  توزع��ت  ال���٤٥ 
محافظات الب��الد عدا محافظات 

االقليم”.
وأض��اف ان »اعتم��اد املراك��ز جاء 
على ضوء تقدي��ر حجم الكميات 
الت��ي س��يتم تس��ويقها في كل 
محافظة وحس��ب م��ا متبع في 

املواسم السابقة”.
ومض��ى ال��ى الق��ول، ان »اع��داد 
املراكز التس��ويقية توزعت بواقع 
مركز تس��ويقي واحد الى سبعة 
مراك��ز ف��ي احملافظ��ات، حي��ث مت 

اعتم��اد مرك��ز تس��ويقي واح��د 
في محافظ��ات، البص��رة واملثنى 
وكربالء وكركوك ونينوى، في حني 
مت فت��ح مركزي��ن تس��ويقيني في 
محافظات، ذي قار وديالى واالنبار، 
ومت فتح ثالثة مراكز تسويقية في 
ميس��ان، أما بابل وبغ��داد، فقد مت 
فتح أربعة مراكز تس��ويقية، في 
ح��ني مت فت��ح خمس��ة مراكز في 
الدين،  النجف وصالح  محافظات 
ام��ا ف��ي محافظ��ة الديواني��ة مت 
فتح س��تة مراكز تسويقية، فيما 
حظي��ت محافظة واس��ط، أكبر 
منتج للحنطة في البالد، بسبعة 

مراكز تسويقية”.
وأوضح، ان »هذه املراكز توزعت ما 
بني س��ايلوات ومجمعات مخزنية 
تض��م مخ��ازن وبناكر وس��احات 

دائمية ومؤقتة”.
ولف��ت ال��ى ان »اللجن��ة العلي��ا 
للتس��ويق يحق لها فتح وغلق أي 
مركز تس��ويقي وحس��ب احلاجة 
عملي��ة  ومتطلب��ات  الضروري��ة 

التسويق”.

»التجارة« تستعد 
الستالم محصول الحنطة 

من المسوقين

روسيا تناقش سوق الخام العالمية أواخر نيسان
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قد يبدو للكثير بأن اجلدل حول ما حدث 
ف��ي ذلك اليوم الذي ج��رى فيه »تغيير« 
ف��ي بني��ة الدول��ة ال فائدة من��ه، او هو 
نقاش عبثي، فيما يرى آخرون ان تسمية 
ما حدث ام��ر جوهري لتحدي��د املوقف 
منه، ويرى فري��ق ثالث ان ما حدث حدث 
ولنا ان نكرس اجلهود في بناء املستقبل 
وليب��ق ككل فري��ق على رأي��ه، وليترك 
املوضوع الى املتخصصني وطالب العلم 

والسياسة
  ***************

نعم، س��قط رجل مس��تبد م��ن علياء 
الس��لطة ال��ى خ��ارج املعادل��ة، فف��ي 
التاس��ع م��ن ابري��ل 2003 كان موعده 
مع نهاية الش��وط، أو كما قال مندوبه 
لدى االمم املتح��دة محمد الدوري آنذاك: 
»انتهت اللعبة« وه��و تعبير يجمع بني 
الذه��ول الذي ع��م العالم حي��ال هذه 
احل��رب الت��ي حطت ركابها في س��احة 
حترير بغداد ، وبني التسليم لزمن قاهر ال 

يعود الى الوراء، مثل أي حالة موت.
 كان س��قوط الرجل مدوي��اً، في الزمان 
وامل��كان، وكان س��يكون اكثر دوي��اً واثرًا 
لوال تلك املراهقات السياس��ية للكثير 
من السياسيني القابضني على سلطة 
ما بعد السقوط، ولوال نعرات التشفي 
واالنتقام الطائفية وسلسلة احملاكمات، 
هابطة املضمون واالداء واملستوى، ولوال 
»خربط��ات« برامي��ر ونزق��ه، وتخبط��ات 
جي��ش الدول��ة الغازي��ة، وكل ذلك ترك 
ل�«الساقط« هامشاً يلعب فيه برهاوة، 
ه��و، ليعيد تركي��ب الهزمية الش��نعاء 

التي مني بها باقل كلفة من الصفاقة، 
وغي��ره، لك��ي يحاولوا احي��اء ارث عتيق 
م��ن النحيب على االط��الل وعلى ضياع 
االندلس، ثم ليجعلوا منه ذكرى آسفة، 
او عنوان��اً الع��ادة عق��ارب التاري��خ الى 

الوراء.
 ل��م يك��ن صدام حس��ني يتص��رف، وال 
ملرة واحدة، انه س��يترجل عن السلطة، 
ب��ل انه ل��م يكن يعتق��د ان ق��وة على 
االرض مبقدوره��ا الق��اءه خ��ارج اللعبة، 
وق��د عبر عن هذا الوه��م القاتل في ما 
ال حصر له من املواق��ف، فعدا عن االف 
النص��ب واجلداري��ات التي انتش��رت في 
ساحات بغداد واملدن العراقية وحرصت 
على »تخليد القائد« فانه دس اس��مه، 
صريحاً او مؤش��رًا له، في رقائق وزخارف 
واحجار دينية وآثارية ترفعه الى مصاف 
االنبياء، وتختزله الى أية س��رمدية من 
آيات الكون، ولنقف سريعاً عند »جامع 
ام املع��ارك« الذي ترك��ه »على العظم« 
فاملنارات اشبه براجمات الصواريخ، على 
ارتفاع 43 مترًا بعدد ايام القصف اجلوي 
في ح��رب الكوي��ت فيما ع��دد املنارات 
الداخلية االربع تش��ير الى شهر والدته 
)نيس��ان( وارتفاعها البالغ 37 مترًا يؤرخ 
الع��ام الذي ولد فيه، فيما الفس��قيات 
البال��غ عدده��ا 28 فس��قية فه��ي يوم 
ميالده، وهكذا اختص��ر هذا البناء الذي 
ش��اء له ان يكون اكبر جامع في العالم 

الى مفردة تشكيلية تتحدى القدر..
 عندم��ا س��ئل ع��دي، مرة من مراس��ل 
اجنب��ي ع��ن رأيه ف��ي »خالف��ة الوالد« 

ضحك استهزاء من عقل املراسل، قائال: 
»عمره طويل« وعندما كان »الوالد« يزور 
العتب��ات املقدس��ة كان يح��رص على 
س��ماع رواية انه من ساللة النبي، وفي 
التاريخ كان االس��كندر الكبير قد فرض 
عل��ى الكهن��ة االعالن ع��ن كون��ه ابناً 

لآللهة زيوس.
ان الكثي��ر من املتابعني لس��قوط نظام 
ص��دام حس��ني اعتق��دوا ان اح��دا من 
العراقي��ني لن يأس��ف عل��ى رحيل ذلك 
العهد ال��ذي ترك من الذن��وب واخلطايا 
بحقهم ما ال يستحق االسف، بل اقله 
االزدراء ، كما اعتقد البعض منهم )في 
السياسية  الطبقة  بخاصة(بان  الغرب 
اجلديدة التي تصدرت احلكم منذ التاسع 
من نيس��ان قبل سبع س��نوات ستأخذ 
العبر من نتائج تشبث صدام بالسلطة، 
وتهميش املعارضني والشرائح املتذمرة، 
غي��ر ان الصراح��ة واملوضوعي��ة تلزمان 

القول ان ذلك 
 يل��زم ان نذكر ان التجرب��ة االملانية في 
»اجتثاث« احلزب الن��ازي، وهو ال يختلف 
كثيرًا ع��ن حزب صدام، كانت س��تنفع 
ف��ي التعام��ل مع قضية ح��زب البعث، 
إذ اُعل��ن هن��اك عن عفو ع��ام عما يزيد 
عن عش��رين ملي��ون من اعض��اء احلزب 
الن��ازي ممن ل��م يرتكبوا اعم��اال جرمية 
بح��ق املدنيني، واقتص��ر القصاص على 
700 من مالكات وقي��ادات احلزب، فقط، 
بواس��طة محكم��ة نورنبي��رغ اخلاصة، 
وم��ن دون املس��اس بحق��وق عائالتهم، 
فيم��ا وضعت خطة تربوية وسياس��ية 

منهجي��ة، وطويلة االم��د، ملعافاة جيل 
املان��ي كام��ل م��ن ثقاف��ة الكراهي��ة 
البغيض��ة،  والش��وفينية  والتجيي��ش 
وقد اس��تمرت احلملة التي شارك فيها 
خبراء ومختصون وعسكريون سابقون 
وقسس واكادمييون نحو خمسني سنة، 
واتس��مت بالصبر والعالج اجلس��ماني 
والفكري والس��ايكولوجي، من دون عزل 
او محاربة في العيش او حجر او تنكيل.
 م��ن زاوية معينة بدا لبعض الش��رائح 
السياس��ية والطائفي��ة اجلدي��دة التي 
تصدرت املسرح السياسي بعد التغيير 
الس��ابق  النظ��ام  ان مش��كلتها م��ع 
ليس��ت س��لوكية في جوهرها، بل هي 
م��ن النوع ال��ذي يتصل بالص��راع على 
االل��وف  عش��رات  وإح��الل  الس��لطة، 
م��ن االتب��اع، وب��أدوات طائفي��ة، محل 
موظفني خدم��وا نظام احل��زب الواحد، 
ولوح��ظ ان منطقة ما ش��هدت انتقاال 
شفافاً لش��بيبة البعث الصدامي نحو 
تش��كيالت محلية مس��لحة م��ن دون 
ان تشعر بغربة الش��عارات السياسية 

اجلديدة التي تقاتل حتتها.
/والذي لم يسقط هنا، حقا، هو الرغبة 
الديني��ة  الفئ��ات  لبع��ض  احلقيقي��ة 
النافذة ف��ي تفكيك االثار السياس��ية 
لهيمنة  والثقافي��ة  والس��ايكولوجية 
العام��ة  احلي��اة  الواح��د عل��ى  احل��زب 
ومصائ��ر املاليني العراقية، واحس��ب ان 
س��بب الهرب من هذه املسؤولية يعود 
الى  اخلش��ية من دمقرطة اجملتمع التي، 
وحده��ا، ته��ئ املن��اخ لش��فاء االجيال 

العراقي��ة م��ن لوث��ة عب��ادة الطاغية، 
وم��ن دونه��ا يس��تحيل خل��ق مجتمع 
متوازن وس��الم اهل��ي وطيد، ه��ذا عدا 
عن الشراكة، غير اخلافية، في االعجاب 
الضمني بحكم الفرد والس��عي بشتى 
االس��اليب الى فرض ه��ذا احلكم، وفي 
تقومي الس��نوات الس��بع الفائتة امثلة 
لنزع��ة  طاحن��ة(  مع��ارك  حية)وق��ل 

االستفراد باحلكم.
 في احملصلة، ال اعرف متى سيأتي اليوم 
الذي سنراجع فيه حقبة صدام حسني 
مبوضوعية، على قاعدة ما له وما عليه.. 
ما ينبغي ان يس��قط ويُحتقر ويدان من 
جرائم وسياسات ونهج وحروب وثقافة 
وحمالت انف��ال وعق��اب جماعي ومتييز 
وفن حكم، وما ينبغي ان يبقى ويحافظ 
علي��ه من تش��ريعات وبنايات وش��وارع 
وس��بل ادارة وبعض اج��راءات الردع ضد 
العصاب��ات والفاس��دين والتجاوزعل��ى 

القوانني؟.
 احسب ان الش��ق االول من املعادلة ذي 
الصلة بذنوب صدام حس��ني ومخلفاته 
الدكتاتوري��ة االجرامية حتق��َق بطريقة 
ش��ابها الكثير من االنفعال واالنتقائية 
واخلل��ط وانع��دام التحس��ب القانوني 
وعجال��ة  والته��م  البين��ات  وضع��ف 
االحكام، بعيداً ع��ن التدقيق االحترافي 
الصبور في اخلطايا املتوارثة، وتشخيص 
نوعي��ة اجلرائ��م وحماية املس��اءلة من 
ش��بهة الطائفية وشفاء الغليل، االمر 
اذي اض��ر بالص��ورة اجلاهزة ع��ن معاناة 
العراقي��ني ف��ي ظ��ل نظ��ام البط��ش 

والشوفينية والعدوان.
  وكان احلس��اب س��يكون اكثر تطابقاً 
اكث��ر  والقص��اص  احل��ق،  قواع��د  م��ع 
عدالة، ل��و ان احلكم عل��ى عهد صدام 
حس��ني وعليه ش��خصياً جرى من قبل 
عقول حكيمة وفي س��ياق من التمعن 
واالحتس��اب وتقدي��ر ردود االفع��ال، بل 
وس��يكون ذلك في صال��ح عهد الدولة 
اجلديدة التي كان��ت احوج ما تكون الى 
الصبر في بناء العهد والنفوس والقيم 
اجلدي��دة، ب��دل ان تصنع م��ن الطاغية 
مفردة محرجة تس��تعملها ضد العراق 
منظم��ات العفو وحقوق االنس��ان معاً 
مع حكومات وفئات منب��وذة ومطلوبة 

هي ايضاً القصاص.
 وفي هذه احلمية، صار احلديث عن وجود 
مف��ردات »ايجابي��ة« للعه��د الس��ابق 
ينبغ��ي حمايته��ا، هنا وهن��اك، مبنزلة 
مغامرة قد تكلف صاحبها احلس��اب، او 
العقاب، او العزل، بالرغم من ان املراقب 
ميكن ان يعدد الكثي��ر من تلك املفردات 
الت��ي دخل��ت في اقني��ة البن��اء اجلديد 
للدول��ة، ب��ل ان بعضه��ا الكثي��ر صار 
يُس��تثمر من مرافق وفعاليات وتكيات، 
تذكرنا بالسمك »املاكول واملذموم« في 
االمثال الش��عبية، ولو لم تكن رس��الة 
ه��ذه الكلم��ة التحريض عل��ى الوعي 

اجلديد ألوردنا املعنيني باالسماء.
 بكلمة، فان الع��راق اجلديد، ال يعني، ان 
كل ش��يء فيه من اختراع التاس��ع من 
نيس��ان، وال يعني )وهو املهم( ان كل ما 

توارثناه جذام.
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الكثير من المتابعين 
لسقوط نظام صدام 
حسين اعتقدوا ان احدا 

من العراقيين لن يأسف 
على رحيل ذلك العهد 
الذي ترك من الذنوب 
والخطايا بحقهم ما 
ال يستحق األسف، بل 

أقله االزدراء ، كما 
اعتقد البعض منهم 

)في الغرب بخاصة(
بأن الطبقة السياسية 
الجديدة التي تصدرت 

الحكم منذ التاسع من 
نيسان قبل سبع سنوات 

ستأخذ العبر من نتائج 
تشبث صدام بالسلطة

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

من هو »العدو«
لدى اإلرهابيين؟ 

رأي آخر

اتس��عت تصورات الع��دو عند جماع��ات اإلرهاب بنحو 
واضح وغريب، فلم يعد محص��وراً في الغرب والواليات 
املتح��دة )الع��دو البعي��د( أو العدو القري��ب )األنظمة 
احلاكمة في العاملني العربي واإلس��المي(، لكن اتس��ع 
ومت��دد وص��ار أول األعداء ه��و »الرفيق اخملال��ف« وصارت 
التصفي��ة والتطهي��ر أو االقتت��ال الذات��ي ب��ني ممثلي 
اجلهاديني ومنظريهم أكثر حضوراً ومقدماً على سواه، 
في املي��دان العمل��ي أو اخلطاب الفكري. م��ن هنا، نرى 
ملمحاً جديداً هو تصدع آيديولوجيا اإلرهاب، وصراعات 
منظريها ليس��ت أقل هوادة م��ن حروب تنظيماتها؛ مما 
يه��دد ثباته��ا املرجعي وين��ذر بانتحار ذاتي أو س��رطان 
بني��وي يصيب هذا الفك��ر، تأكل فيه خالي��اه بعضها 

بعضاً. 
تنج��رف صراعات منظ��ري اإلرهاب، من ش��تى األجيال، 
بقوة نحو الش��خصنة والتخوين واالتهامات بالعمالة 
والكف��ر واللصوصية بنحو غير مس��بوق وغير متوقع، 
بع��د أن كان��ت جتمعهم وتوحده��م أف��كار احلاكمية 
وتوحي��د القت��ال! كما جتم��ع كتاباتهم مواق��ع واحدة 
ووسائط واحدة، قبل دخولهم مخاض التجربة الشامية 
التي قس��متهم كما قس��موها، وهو ما يبشر بنهاية 
هذا الفكر، كما يلوح بس��قوط هال��ة كثير من ممثليه، 
ويوسع ش��قة اخلالفات بني تنظيماته التي تنطلق من 

خطاب هؤالء، كما تعود إليه تبريراً أو تفسيرًا. 
يذك��ر ان إم��ارة أبي بك��ر البغدادي ¬ خليف��ة »داعش« 
كان��ت ¬ طارئ��ة ومح��ل حتفظ م��ن ق��ادة »القاعدة« 
أنفسهم. وأصرت قيادة »القاعدة« ممثلة في أسامة بن 
الدن ¬ وأثبتته رس��ائل ووثائ��ق آبوت آباد ¬ على أن تكون 
إم��ارة أبي بكر البغ��دادي مؤقتة، وهو م��ا قبله األخير، 
وأثبت��ه أمين الظواهري فيما بعد، ف��ي دعوته له للتوبة 
والرجوع لبيعته حقنا للدماء في الشام، وأنه خرج عن 
طاعته ول��م يخرج اجلوالني أمي��ر »النصرة« عن طاعة 

األمير األكبر واألول لهما. 
يكفي أن نش��ير هنا إلى ما تضمن��ه بيان »داعش« في 
السادس من أبريل )نيسان( احلالي من وصف أبي محمد 
املقدسي وأبي قتادة الفلسطيني من أبرز منظري التيار 
الس��لفي اجلهادي بأنهم »حمير العلم« في ش��ريطه 
التهدي��دي ال��ذي ص��در انتقام��اً للمنظ��ر والناش��ط 
الداعشي األردني أبو املنذر عمر مهدي زيدان، الذي يعد 
أحد أب��رز األصوات الداعش��ية في الدف��اع عنه، والذي 
أعلن انضمامه ونفيره لها ع��ام 2014 ،وتولى قضاءها 
في املوص��ل، وكذلك رثاء قتلى عملي��ة الكرك، مهدداً 
اململكة األردنية بعمليات جديدة ضد أمنها وسالمها. 
ويكفي أن نش��ير كذلك إلى ما س��بق أن هاجم به أبو 
بصير الطرسوس��ي أب��ا قتادة الفلس��طيني في يونيو 
)حزي��ران( من الع��ام املاضي )2016 )متهم��اً إياه بدعوة 
أتباعه ل�»الغدر، والس��رقة، والس��طو«، بع��د أقل من 
ي��وم على هجوم س��ابق على املنظر اآلخ��ر »أبو محمد 
املقدس��ي«، حني أفت��ى الفلس��طيني للفصيل الذي 
يتلق��ى األوامر منه في س��وريا، في إش��ارة إلى »جبهة 
النص��رة«، بج��واز أخ��ذ األم��وال، والس��الح، واملقرات، 
م��ن الفصائ��ل الت��ي تُخالفه��م املنهج، كم��ا وصف 
الطرسوس��ي هان��ي الس��باعي م��ن دون أن يس��ميه 
بصاحب البدع��ة الذي يرفض م��ن الظواهري أن يهتم 
لإلجابة له، ويرد عليه في رسالة عن اجلهاد عن الشام! 
كما تبادل الطرسوس��ي الكثير من النقد واخلالف احلاد 
م��ع منظرين دواع��ش كأبي املنذر الش��نقيطي وتركي 

البنعلى. 
ومث��ل ما قام ب��ه الطرسوس��ي أو قريباً من��ه ¬ وصل 
اخل��الف الفك��ري ب��ني املقدس��ي والدكتور ط��ارق عبد 
احللي��م، ووص��ف كل منهما اآلخر باجله��ل والضحالة، 
في رسائل منفصلة ومتبادلة، أحياناً يعف أحدهما عن 

تسمية اآلخر فيها. 
وبرغم االختفاء النس��بي لتركي البنعلي، أبرز شرعيي 
ومنظ��ري »داعش«، وأول دعاة خالفته��ا، إال أن »داعش« 
جنحت ف��ي إبراز الكثي��ر غيره لم يك��ن آخرهم األردني 
املقت��ول قب��ل أيام عم��ر مه��دي زي��دان أو احلنيطي أو 
الش��نقيطي أو األزدي، لكنها كذل��ك تفقد مع الوقت 
زخمه��ا ويتراج��ع حضورها بتوال��ي هزائمه��ا. ختاما، 
طبيع��ي أن تأكل نيران الغلواء ومتتابعة الغلو بعضها 
بعضا؛ فمع حسم احتكار احلق واحلقيقة يكون اخلالف 
أكث��ر حدة، واالنغ��الق أكثر مفاصلة، ون��رى أن التحدي 
الداخلي في أفكار منظري التطرف العنيف هو األخطر 

عليه متى أحسن استثماره وكشفه  
 ****** 

*هاني نسيرة

ال ميكن ألي سياس��ي يعيش في أوروبا أو أميركا أو 
شرق آسيا أو حتى روسيا وأستراليا، أن يتجاهل ما 
يحدث في منطقة الشرق األوسط، فحتى لو كان 
بعي��داً عن النيران فس��تصله حرارته��ا، ألن احلدود 
احلقيقية بني دول العالم سقطت، واحلواجز ألغيت، 
وإال كيف ميكن أن نفس��ر قدرة هذا التنظيم الذي 
لم يتعد عمره العش��ر س��نوات على اس��تقطاب 
مقاتلني من 80 دولة حول العالم، وحشد أكثر من 
30 ألف مقاتل مس��تعدين للموت والرتكاب أبشع 
أن��واع الفظائ��ع والقتل التي ش��هدها العالم في 

العقود األخيرة؟
 لق��د أثبتت »داعش« أن العال��م أصبح اليوم أكثر 

عوملة من أي وقت مضى
»داع��ش« منظم��ة إرهابي��ة بربري��ة وحش��ية ال 
متثل اإلس��الم، وال متث��ل احلد األدنى من اإلنس��انية 
احلقيقي��ة أيضاً . ولكن التغلب على هذا التنظيم 
ليس بالس��هولة التي ميكن أن يتوقعها الكثيرون 
. البنية العس��كرية للتنظيم ميكن هزميتها خالل 
امل��دة القريب��ة املقبل��ة باإلمكان��ات املتوافرة لدى 
التحال��ف الدولي اجلديد، واإلمارات س��تكون جزءاً 
فاعالً في ه��ذا التحالف بالتعاون م��ع الدول التي 
ميكنها حتمل مسؤوليات هذا اخلطر اجلديد . ولكن 
ماذا ع��ن البنية الفكرية له��ذا التنظيم؟ ال ميكن 
فصل البنية العس��كرية عن البنية الفكرية التي 
ق��ام عليها ه��ذا التنظي��م وكذلك ع��ن الظروف 
والبيئ��ة الت��ي تس��اعده دوم��اً على الظه��ور في 

مناطق متعددة من العالم
»داع��ش« ليس��ت منظمة إرهابية فق��ط، بل هي 
فك��رة خبيث��ة . اإليديولوجي��ا التي قام��ت عليها 
»داعش« هي نفس��ها التي قامت عليها القاعدة، 
وهي نفسها التي قامت عليها أخوات القاعدة في 
نيجيريا وباكستان وأفغانستان والصومال واليمن، 
وفي ب��الد املغرب العربي وفي ب��الد اجلزيرة العربية، 
وهي نفس��ها التي بدأت تضع ب��ذوراً لها في أوروبا 
وأميركا وغيرها من بالد العالم . »داعش« ليس��ت 
منظمة إرهابية بل هي جتس��يد لفكرة خبيثة، وال 
ميكن هزمية فك��رة خبيثة باس��تعمال التحالفات 

العسكرية فقط
لعل هذا الفكر اخلبيث وما س��ينتج عنه هو أسوأ 
م��ا س��يواجهه العال��م خالل الس��نوات العش��ر 
املقبلة . هناك فكر جاهز ومعلب وله صبغة دينية، 
ميكن أن تأخذه أي منظمة إرهابية، وحتشد له آالف 
الش��باب اليائس أو احلاق��د أو الغاضب، وتضرب به 
أس��س احلض��ارة واملدنية واإلنس��انية الت��ي يقوم 

عليها عاملنا اليوم
أكث��ر م��ا يقلقن��ي أن ه��ذا الفك��ر اخلبي��ث الذي 
قامت عليه القاع��دة بأدواتها البدائية من كهوف 
أفغانس��تان واس��تطاعت أن تزعزع به أمن العالم 
وتقلق راحته، هو الفكر نفس��ه ال��ذي تقوم عليه 
»داع��ش« اليوم، وتس��تند ف��ي تنفيذه إل��ى أدوات 
تكنولوجي��ة متقدم��ة وم��وارد مالي��ة ضخم��ة 
ومس��احة جغرافية هائلة تع��ادل حجم اململكة 
األردني��ة، ومش��اركة جهادية واس��عة من ش��تى 
مناطق العالم، مما يؤش��ر إلى أن العالم فشل في 
مواجه��ة الفكر اخلبيث وأن التحدي أكبر بكثير مما 
نتوق��ع، ألن هذا الفك��ر أصبح أكثر تش��دداً وأكثر 
وحشية وأوسع انتشاراً من النسخة السابقة له

لس��ت متش��ائماً بطبعي، بل أنا متفائل، متفائل 
ألن العال��م بدأ يتوحد ويعمل بطريقة متناس��قة 
ملواجه��ة ه��ذا التح��دي، ومتفائل ألن ق��وة األمل 
والرغب��ة ف��ي االس��تقرار واالزدهار عند الش��عوب 
أكبر بكثي��ر وأقوى بكثير من ه��ذا الفكر اخلبيث، 
ومتفائ��ل أيض��اً ألن العال��م مر عليه ف��ي تاريخه 
احلديث والقدمي من هو أسوأ من »داعش« وأخواتها 

وانتهى بهم األمر في صفحات التاريخ السود.
لع��ل إح��دى حس��نات »داع��ش« وإيجابياتها أنها 
وحدت العالم، وجمعت األض��داد، وجعلت اجلميع 
يضع��ون خالفاته��م جانب��اً ليواجهوا ه��ذا اخلطر 
املتنام��ي بهذا االس��تعجال اإليجاب��ي . وأمتنى أن 
يس��تمر العال��م بال��روح والتصميم نفس��يهما 
للتغلب على كل التحديات املشتركة التي تواجه 

العالم 
********************

* محمد بن راشد املكتوم

فكرة خبيثة
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الغذاء واألمن الغذائي مفقودان والمزابل تقول شيئًا آخر

"االضطرابات التي تش��هدها منطقة 
الشرق األوسط وش��مال أفريقيا بدأت 
للت��و، وآمال األنظم��ة العربية وصناع 
السياسة الغربيني بالعودة إلى عادات 
االستقرار االس��تبدادي القدمية مآلها 
الفشل احملتوم”. بهذه العبارات الواثقة 
تب��دأ مطالع��ة م��ارك لينش أس��تاذ 
العلوم السياس��ية املساعد بجامعة 
ويليام��ز، واحلاصل عل��ى الدكتوراه من 
جامع��ة كورنيل، في ش��عاب املوضوع 
وكان قبل ذل��ك قد ألف كتاب “أصوات 
الشعب العربي اجلديد” الصادر عن دار 
جامعة كولومبيا للنش��ر في ديسمبر 
2005، إل��ى جان��ب نش��ر كتابات��ه في 

مجلة فورين بوليسي.
ب��دأ مؤلف ه��ذا الكت��اب مبك��رًا في 
التع��رف عل��ي الوط��ن العرب��ي، الذي 
عاش ف��ي جنباته ثالث س��نوات بداية 
عم��ان  ب��ني  متنق��ال  التس��عينيات، 
والقاه��رة، وهو متخصص في ش��ؤون 
ش��ؤون  خاص��ة  األوس��ط،  الش��رق 
اإلس��الميني والعراق وفلس��طني، وله 
رؤية بضرورة دمج اإلسالميني في احلياة 

السياسية في اجملتمعات العربية.
يقول املؤل��ف: "بعد م��رور أقل من 24 
ش��هرًا عل��ى الربي��ع العرب��ي املفعم 
باألم��ل، حتولت احلركة الش��عبية إلى 
واقع مرير، حيث عاود الطغاة الظهور،  

وفشلت دول، واندلعت حروب أهلية.
انتهى التحول املصري إلى الدميقراطية 

وانزلقت  بانق��الب عس��كري عني��ف، 
اليمن وليبيا إلى حروب أهلية، وابتليت 
البحري��ن بقم��ع طائف��ي، واس��تأثرت 
س��وريا بنصيب األس��د م��ن النكبة" 
الفوضى،  ويضيف."ف��ي خضم ه��ذه 
عنيف��ة  مس��لحة  جماع��ة  أعلن��ت 
قيام دولة إس��المية، واس��تولت على 
األراض��ي  م��ن  شاس��عة  مس��احات 
لتصب��ح مص��در إله��ام لإلره��اب في 
أنحاء العالم. فما الذي حدث؟ واألهم: 
كيف ح��دث؟" وهكذا يش��رح الكتاب 
ل قائمة  أس��باب هذا الكابوس، ويفصِّ
اتخذته��ا  الت��ي  الس��يئة  الق��رارات 
األط��راف اإلقليمي��ة الفاعل��ة، ويقدم 
ا لسوء قراءة الغرب لهذه  حتليال قاس��يً
الصراعات، ويدين التدخل الدولي الذي 

أدى إلى تفاقم العنف.
أكث��ر ما يقدمه كت��اب “لينش أهميًة، 
ه��و: التأكيد على أن االضطرابات التي 
تش��هدها منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا ب��دأت للت��و؛ هذا هو 
اخلب��ر الس��يء. لك��ن ثمة خب��ر جيد، 
مفاده أن آمال األنظمة العربية وصناع 
السياسة الغربيني بالعودة إلى عادات 
االستقرار االس��تبدادي القدمية مآلها 

الفشل احملتوم.
وبرغ��م ه��ذه اجلرع��ة املعقول��ة م��ن 
إجاب��ات  “لين��ش”  يق��دم  التف��اؤل، ال 
س��هلة، فضال عن أن يوف��ر مهربًا، بل 
يطرح رؤيت��ه بصراحٍة صارم��ة: جذور 

انتفاض��ات الربي��ع العرب��ي عميق��ة، 
وس��تكون عصية على القم��ع بأيدي 
املس��تبدين اجلدد، س��واء ف��ي مصر أو 
السعودية، ولن يكون بإمكان  التدخل 
األميركي منع س��وريا من التفتت، أما 
التطرف اإلسالمي فسوف يتفاقم إلى 

األسوأ.
من أجل ذلك يص��ف ديفيد إجناتيوس 
م��ن صحيفة واش��نطن بوس��ت، هذا 
الكت��اب بأن��ه “ش��ديد الصراح��ة حّد 
القس��وة، يَُغ��رِّد خارج الس��رب. وحتى 
من ال يوافقون على بعض استنتاجات 
لين��ش، س��يجدون أن كتاب��ه “احلروب 

العربية اجلديدة” جدير بالقراءة”.
ويق��ول عن��ه ولي��ام ج. بيرن��ز، رئي��س 
مؤسس��ة كارنيجي للس��الم الدولي، 
ونائب وزير اخلارجية األميركي السابق: 
“هو كتاب مهم، مليء بالرؤى احلادة، 
والتحليل املتزن. وأي شخص يسعى 
لفهم جذور ومسارات االنتفاضات 
العربية، وتأثيراتها على مستقبل 
منطقة حاسمة، سوف يستفيد 

من هذا الكتاب الرائع”.
العربي��ة  “احل��روب  “كت��اب  ان 
اجلدي��دة” ه��و ع��رض مقن��ع 
للحال��ة  وش��امل  ودقي��ق 
ش��ديدة االخت��الط التي متر 
به��ا منطقتن��ا املضطربة 
في هذه اللحظة االنتقالية 

التاريخية.

التقط فيه “لين��ش” جميع التفاصيل 
الدقيق��ة، ومواط��ن الق��وة والضعف، 
والفاعل��ني، واألخط��ار، والوع��ود؛ التي 
تتضافر لتشكل صورة الشرق األوسط 
اليوم. وإني أوصي بش��دة بهذا الكتاب 
ل��كل من يس��عى إلى فه��م ما يجري 
في منطقتنا، وكي��ف وصلنا إلى هذه 
احلالة، وكيف نقيم األدوار املتغيرة التي 
يلعبها العديد من الالعبني اإلقليميني 

والدوليني”.

»الحروب العربية الجديدة« قراءة ليست متأخرة لما جرى
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 تأريخها وحاضرها بين أيدينا
المكتبـة المـركزية العامة في المـوصل
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ف��ي عام 1967 كان��ت مدينة املوصل 
على موعد مع حتول جذري في حياتها 
التعليمية والثقافية، حيث تأسست 
في ذلك العام جامعة املوصل، والتي 

تقع داخلها املكتبة املركزية.
املكتب��ة املركزية العامة تقع بالقرب 
من جامع نبي اهلل يونس في الساحل 

األيسر من مدينة املوصل.
تتألف املكتبة من عدة أقسام، منها 
األقسام العامة، ومنها اخلاصة، التي 
تبرع به��ا أصحابها ف��ي حياتهم، أو 
الورثة بع��د وفاة أصح��اب املكتبات. 
وحتت��وي عل��ى كت��ب قيم��ة ون��ادرة، 
ومخطوط��ات تراثية، وأثرية غاية في 
الروع��ة، وكت��ب باللغة الس��ريانية 
مطبوعة بأول مطبعة أنش��ئت في 
العراق، حيث كانت في إحدى كنائس 
املوص��ل، والت��ي تق��ع ف��ي منطقة 
»الس��اعة« عل��ى مقربة م��ن اجلامع 
الن��وري الكبي��ر. وكان��ت الطباع��ة 

حينها تسمى الطباعة احلجرية. 
ن��ادرة  حتف��اً  ايض��اً  املكتب��ة  حت��وي 
ف��ي  الع��رب  قدم��اء  اس��تعملها 

حياتهم العلمية مثل االس��طرالب، 
والساعة الرملية، وحتف أخرى. عالوة 
على الكثير م��ن النفائس التي تبرع 
بها مثقفي املوصل، لإلفادة منها من 
قبل طالبي العلم، ث��م خوفا عليها 

من الضياع او التلف.
وق��د أول��ت اجلامعة اهتمام��ا خاصا 
باملكتب��ة، ووف��رت له��ا اإلمكاني��ات 
املطلوبة لتكون متميزة بني مكتبات 
اجلامع��ات العراقي��ة، وق��د تعاقدت 
الش��ركات  إح��دى  م��ع  اجلامع��ة 
الدامناركية في حينه لتأثيث املكتبة، 
وتزويده��ا باألجهزة املتط��ورة خلدمة 

الباحثني.
 حتولت املكتب��ة مبوجوداتها إلى بناية 
 ،1980 الع��ام  أوائ��ل  اخ��رى  جدي��دة 
وق��د خط��ت املكتبة خط��وات جادة، 
وقطعت أش��واطاً كبيرة لتصبح من 
أكبر املؤسسات الثقافية في القطر، 
كّماً ونوعاً، ولتعد صرحاً علمياً وفكرياً 
مبا متتلكه م��ن تقني��ات، ومطبوعات 
بلغ��ت أكثر م��ن نصف ملي��ون مادة 
عن��وان   »3600« بضمنه��ا  ثقافي��ة 
للدوريات العربي��ة، واألجنبية، إضافة 
األخ��رى كاألطروحات،  اجملامي��ع  إل��ى 
واملطبوع��ات احلكومية، والكتب التي 

تصدر ع��ن املنظم��ات التابع��ة لألمم 
املتحدة، والكتب النادرة وغيرها.

وتق��دم املكتبة خدماته��ا من خالل 
التطبيق��ات العدي��دة للنظم اإللية 
املعلوم��ات  قواع��د  باس��تعمال 
احململ��ة  والتقني��ة  الببليوغرافي��ة، 
عل��ى أق��راص اللي��زر cd-rom والتي 
اس��تحدثت من اجلها وحدة خاصة 
باملكتب��ة االلكترونية. إضافة  تدعى 
إلى املناف��ذ العديدة الت��ي أوجدتها 
املكتب��ة من خالل اس��تحداث وحدة 
االنترني��ت، وتوج��د خدم��ات أخ��رى 
مقدمة من وحدات تستعمل تقنيات 
األخرى املعتمدة على املواد السمعية 
ع��رض  تش��مل  والت��ي  والبصري��ة، 
وتس��جيل األف��الم العلمية بش��تى 
إش��كالها، في تعليم اللغات وإرشاد 

القراء.
لك��ن وبع��د دخ��ول تنظي��م داعش 
االرهاب��ي وال��ذي س��عى الى نس��ف 
احلياة هن��اك بجميع اش��كالها، من 
حترميه الفنون كافة، وبكل اشكالها، 
للكنائس،  ال��ى هدم��ه  وتنوعاته��ا، 
واملتاحف،  الطوائف،  لبعض  واملعابد 
واالثار، وبالتالي فلم تس��لم املكتبة 
من بطش اداته الظالمية فأقدم على 

حرقها.
في الع��راق لم يستس��لم املعنيون 
الكت��اب  او  املثقف��ني  م��ن  س��واء 
املواطن��ني  حت��ى  او  الكتبي��ني،  او 
االعتياديني، لتلك احملاوالت الفاش��لة 
م��ن قب��ل التنظي��م لقت��ل احلي��اة، 
فأطلق��وا مب��ادرة للتب��رع بالكت��ب 
ال��ى املكتب��ة، واجلامعة، لتس��تعيد 
العراقي��ني من  عافيته��ا مبس��اعدة 
واليوم  ودياناتهم،  ش��تى طوائفهم، 
ننتظر ان تنهض املوصل بعد حتريرها 
وتس��ترجع حياتها الس��ابقة وبنحو 

أجمل وأفضل.
والفعالي��ات  النش��اطات  فتع��ددت 
وم��ن  املوض��وع  ه��ذا  بخص��وص 
نش��اطات بقية املؤسسات الثقافية 
التربوية لدعم املكتبة كلية الفنون 
اجلميلة بجامعة ديالى التي أطلقت 
حملة للتبرع بالكت��ب، مببادرة كرمية 
م��ن جلن��ة إحي��اء املكتب��ة املركزية 
جلامعة املوصل، وإس��هاماً منها في 
إع��ادة تأهيل املكتب��ة التي تعرضت 
إلى احلرق والدمار الكامل، إذ أطلقت 
حملة واس��عة للتب��رع بالكتب من 
خ��الل دعوتها لع��دد م��ن اجلامعات 

العربية.

10
دار ومكتبة سطور: نشعر بمسؤوليتنا أمام القارئ العراقي والموصلي خصوصًا
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حمالت التبرع بالكتب ال تكفي

برغم ماتعرضت ل��ه جامعة املوصل من 
تخريب وسرقة وتدمير من قبل عصابات 
داع��ش االرهابي��ة ، في اثناء س��يطرتها 
عل��ى املدينة ، اال انها تبق��ى حاضرة في 
نف��وس كل اهل الع��راق ، ولي��س اهالي 
املوصل فحس��ب ، فه��ذه اجلامعة كانت 
من الصروح العلمي��ة والفكرية الكبيرة 

في عطائه��ا ، واملتوغلة في تأريخ العراق 
، ومس��احة رحبة لكل طلبة محافظات 
الع��راق ، لذل��ك فه��ي رم��ز م��ن الرموز 
العراقية التي شاع صيتها وعراقتها بني 
كل جامعات العالم ، والصروح العلمية 

الرصينة .
الي��وم وق��د تطه��رت م��ن دن��س داعش 

اجملرم بعد ان مت حتريره��ا على ايدي ابطال 
العراق الشجعان ، وهي تعود الى اهلها ، 
محبيها, وطلبتها ، والنها في عمق الذات 
العراقي��ة ، والقيم��ة الوطنية والعلمية 
واملعرفي��ة ، الب��د لنا من وقف��ة اعتبارية 
وقيمية الع��ادة احلياة الى ه��ذه اجلامعة 
العريقة ، وان ال جنعل من احيائها مهمة 

حكومية ورس��مية فحسب ، امنا نريدها 
مهم��ة انس��انية ومجتمعي��ة وعلمية 
يسهم بها كل اطياف العراق من االفراد 
واملؤسسات واملنظمات ، وان يكون اجلهد 
االكبر هو الحياء مكتبة اجلامعة بالتبرع 
له��ا بالكتب واخملطوط��ات والوثائق التي 
تش��كل مصدر املعرف��ة والتعليم لكل 

طالبها على شتى اختصاصاتهم .
الصب��اح اجلديد تتبنى حملة بهذا االجتاه 
تقدي��راً ووف��اء واحترام��اً له��ذه اجلامعة 
العريق��ة ، انطالق��اً من توظي��ف اجلهد 
الش��عبي واجملتمع��ي لصال��ح االعم��ار 
والبناء في حدود استثارة القيم الوطنية 
وترس��يخ الهوية العراقية التي نريد لها 

ان تكون هوية لكل عراقي يتحسس من 
خالله��ا دوره ف��ي اعمار العراق واس��عاد 
شعبه بغض النظر عن االنتماء املناطقي 
او الديني او املذهبي ، وتبدأ حملتها بهذا 
امللحق الذي س��يكون شعارها »اطعموا 

جامعة املوصل برغيف املعرفة«.
رياض 

اطعموا جامعة الموصل برغيف المعرفة



تلك المبادرة 
في حقيقتها 
واجب وطني 

وحضاري، 
ونحن 

كمؤسسة 
واتحدث كفرد 

من هذا 
المجتمع، 

اؤيد واساند 
هذا المشروع، 
الذي يمكن ان 

يكون حافزًا 
لمبادرات 

ومشاريع 
انسانية 

أخرى في 
المستقبل، 

نحن 
كإعالميات، 
دورنا مهم 

وحيوي، 
ودائمًا كنا 

نحن السباقات 
في اطالق 
المبادرات 

االنسانية، او 
في اقل تقدير 
نكون داعمون 

لها ماديًا 
ومعنويًا

شخصيًا 
قدمت ثالثة 

آالف عنوان، 
وإلى اآلن 

هناك خمسة 
عشر صندوقًا 

لم تسلم 
الى االمانة 

المكتبة 
المركزية، 

وأتمنى من 
كل األصدقاء، 

دعم هذا 
المشروع او 

الحملة، خدمة 
للمشهد 

الثقافي 
العراقي، إذ 

قدمنا لهم 
كتب اللغة 
والفلسفة 

وكتب التاريخ

الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد:

معدن��ه  يظه��ر  االنس��ان  ان  يق��ال 
احلقيق��ي ف��ي وق��ت األزم��ات، وه��ذا 
م��ا أك��ده العراقي��ون الي��وم وبأكث��ر 
من مناس��بة وح��دث، فمن��ذ انطالق 
حملة حتري��ر املوصل من إرهاب داعش، 
والعراقيون أصبح ش��غلهم الشاغل 
هو ماذا بعد داعش، وكيف ميكن اعادة 
بناء املدن التي دنس��ها داعش بإرهابه 
وظالميت��ه، وكي��ف ميكن اع��ادة بناء 
الثقة م��ا بني ابناء الع��راق، اليوم أكد 
العراقي��ون انه ليس بش��يء اعجازي، 
ألن��ه يحت��اج ال��ى احلب فق��ط، احلب 
للوطن بأرضه وشعبه، والوالء املطلق 
ل��ه، والعمل على كل ما يس��هم في 
نهضت��ه وإعماره. حملة اع��ادة احياء 
مكتبة املوصل هو بداية ملشروع البناء 
واالعم��ار، التقينا بعدد م��ن املثقفني 
والكتبيني لنس��الهم ع��ن دورهم في 

هذا املوضوع:

نب��راس املعم��وري رئيس��ة منت��دى 
االعالميات العراقيات: 

تلك املبادرة في حقيقتها واجب وطني 
وحض��اري، ونحن كمؤسس��ة واحتدث 
كفرد من هذا اجملتمع، اؤيد واساند هذا 
املش��روع، ال��ذي ميكن ان يك��ون حافزاً 
ملبادرات ومش��اريع انس��انية أخرى في 
املستقبل، نحن كإعالميات، دورنا مهم 
وحي��وي، ودائم��اً كنا نحن الس��باقات 
في اط��الق املبادرات االنس��انية، او في 
اق��ل تقدير نك��ون داعمون له��ا مادياً 
ومعنوي��اً، تلك املبادرات التي تس��هم 
بنح��و مباش��ر في تكوين ش��خصية 
الفرد، واملؤسسة جملتمع واعي ومتنور، 
حلقوقه وواجباته، املرأة العراقية طاملا 
كانت عنصراً فاع��ال، واليوم هي تؤكد 
على اهميته��ا من خالل م��ا تقوم به 
من نش��اطات، كإعالمية وسياس��ية 
واكادميي��ة، وحتى ربات البي��وت، اليوم 
نح��ن بدأنا بالتخطي��ط جلمع الكتب 
واخملطوطات، ونس��عى للبحث عن أي 
مصدر ميك��ن ان يفيدنا باحلصول على 
الكت��ب الن��ادرة، والتي تخ��ص تاريخ 
العراق، وارثه احلضاري، كي نسهم مع 
اخوتنا ف��ي اعادة احياء تل��ك املكتبة 

الكبيرة بأهميتها ومحتواها.

الناقد عباس لطيف:
يدخل مش��روع او حملة اع��ادة احياء 
مكتبة املوصل بع��د اخلراب الذي حل 
به��ا بس��بب تنظي��م داع��ش، ضمن 
احي��اء الثقافة العراقي ألنه حس��ب 
علمي ان مكتب��ة املوصل حتتوي على 
نفائس، ونوادر من الكتب واخملطوطات، 
وتعد من اروع، واضخم املكتبات التي 
املعرفية، وخس��ارتها  الكن��وز  حت��وي 
تعن��ي خس��ارة للثقاف��ة العراقي��ة، 
واالكادميي��ة، الن الكثير م��ن الباحثني 
واصحاب مشاريع رس��ائل املاجستير 
او اطروحات الدكت��وراه كانوا يلجؤون 
ال��ى املكتبة، ملا فيها من كتب بحثية 
ومنهجية وتاريخي��ة وتراثية متعددة 
ومتنوع��ة، وميك��ن الي��وم اع��ادة هذا 
الص��رح الفك��ري، الذي يح��وي تراث 
الع��راق والت��راث االس��المي، بالدعم 
والتع��اون، وعل��ى وزارة الثقافة، وكل 
واحلكومي��ة،  الثقافي��ة،  املؤسس��ات 
ان تس��هم بإع��ادة ه��ذه املكتبة، وان 
يتم االتص��ال ببعض املؤلف��ني الذين 
لديهم مؤلفات ف��ي املكتبة وضاعت 
م��ع جملة ما ضاع، ك��ي يتم تعويض 
كتبه��م بواس��طتهم ه��م، وايض��اً 
التنس��يق مع احتاد االدباء لصالته مع 
الكثير من الكت��اب العراقيني والعرب 
ولتس��هيل مهمة التواص��ل معهم،  
ايض��ا التنس��يق مع اجملم��ع العلمي، 

ووزارة الثقاف��ة، وعلى مس��توى افراد، 
ميكن ان يس��هم االدباء في حال كانت 
لديهم بعض الكتب التراثية والنادرة، 
واقترح ف��ي هذا الص��دد ان يتم عقد 
مؤمتر للبح��ث، والش��رح، والتوضيح، 

بأهمية هذا املوضوع.

االكادميي هاشم حسن:
اول ش��رارة للبدء باإلحساس بضرورة 
التضام��ن االنس��اني، والثقاف��ي، مع 
املنكوب��ني بغياب البرمل��ان، واحلكومة، 
لقد عقد اجتم��اع بجامعة بغداد، ومت 
خالله ط��رح االقتراح بدع��م جامعة 
املوصل بكل املمكنات، من مستلزمات 
دراس��ية، وكتب، وحواس��يب، وكانت 
املوافق��ة على املب��ادرة خجولة، واردت 
ان افعله��ا بطريق��ة أخ��رى، فب��ادرت 
بطلب »سيارة« وانتظرت ملدة اسبوع، 
واضط��ررت الذهاب م��ع ثالثة طالب، 
واسس��نا حلمل��ة اس��مها »معكم«، 
وكان��ت معن��ا »س��يارة« م��ن قب��ل 
وزارة الدف��اع، كان دليلن��ا في الطريق 
،ووصلنا الى املوصل، واجرينا اتصاالت 
مع رئيس اجلامعة، ورؤس��اء االقسام، 
واملعاونني، ورفعنا راي��ة جامعة بغداد 
احلمل��ة،  النط��الق  رمزي��ة  كعالم��ة 
ووجدنا الكثير من االس��اتذة والطالب 
ام��ام اجلامع��ة، وامام اخل��راب الكبير 
ال��ذي اصابه��ا، وقمن��ا برف��ع العلم، 

وكن��ا نحم��ل آالف الرس��ائل من قبل 
طلبة اجلامعات، رسائل صغيرة كانت 
مربوط��ة بأكياس صغيرة حتمل حبات 
»الكليج��ة«، وزعناها عل��ى النازحني، 
واملقاتلني، ووجدنا حت��ت بوابة جامعة 
املوصل، وتشكلت جلنة جلمع الكتب، 
واطلقن��ا  الدراس��ية،  واملس��تلزمات 
حمل��ة مرادفة يتبرع م��ن خاللها كل 
طال��ب »بكتاب« مع بع��ض املثقفني، 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي، نحن نريد 
ان نبع��د ه��ذه احلمل��ة عن الس��باق 
يريد  السياسي لالنتخابات، فالبعض 
ان تكون وس��يلة تس��قيطية جلهات 
معينة، ونح��ن نريدها ان تكون حملة 

تطوع انسانية بحته.

غ��رام  والتش��كيلية  القاص��ة 
الربيعي:

ال أمتن��ى احلديث عن مكتب��ة املوصل، 
ألن��ه حدي��ث مل��يء بالوج��ع، واحلزن، 
والب��كاء، فكأنن��ي أحت��دث ع��ن دمار، 
وحرق أهلي، وناس��ي، وأحبتي، وحياتي 
برمتها. فمكتبة املوصل تاريخ علمي، 

وحضاري، ومعرفي للعراق برمته.
وهذه احلادث��ة ذكرتن��ي بحملة املغول 
التتر التي حرقت، وأغرقت كتب بغداد 
في التاريخ القدمي. وهذا يعني إن التاريخ 
يعيد فعلته املش��ينة لتحطيم، وقتل 

احلقائق، وإطفاء نور املعرفة.

كي��ف ل��ي أن أحت��دث ع��ن ح��رق طال 
أروع مكتب��ة حدثتن��ي عنه��ا قبل 30 
عاماً صديقتي املوصلي��ة »ألوان« ابنة 
فن��ان تش��كيلي معروف ف��ي املوصل، 
وكانت تشوقني لزيارتها، كّلما أدركت 
حماستي في اس��تعاراتي من مكتبة 
الكلي��ة آن��ذاك، وتواجدن��ا املك��رر في 

املكتبة املركزية في بغداد.
مكتب��ة املوصل التي حت��وي على حتف 
ن��ادرة اس��تعملها قدماء الع��رب في 
العلمية مثل االس��طرالب،  حياته��م 
والس��اعة الرملية، وحتف أخرى. عالوة 
عل��ى الكثير م��ن النفائ��س التي تبرع 
بها مثقف��و املوصل، ولإلفادة منها من 
قبل طالبي العلم، ثم خوفا عليها من 

الضياع او التلف.
واحتوائه��ا على كنوز م��ن الكتب عن 
اآلث��ار والتراث العراق��ي، وتراث املوصل، 
ومؤلفات قدمي��ة جدا، ونس��خ نادرة ال 
توجد إالّ في املوصل، واملؤلفات والكتب 

النادرة ملؤرخني ومفكرين.
املكتبة تستحق أن تكون هناك حمالت 
موس��عة إلعادة بعض م��ن تلك احلياة 
السامية لها وحلضارة هذا البلد، وتلك 
احملاوالت تدل عل��ى وعي كبير، ووطنية 
حقيقية، إلدامة لغة اإلعمار اإلنساني 

في بنية الفكر واملعرفة.
وهذه احلمالت ف��ي إعادة جزء من حياة 
مكتب��ة املوصل هي كم��ن يعمل في 

إغاث��ات انس��انية للبش��ر، فاحلي��اة ال 
معن��ى لها م��ن دون معرف��ة. فتحية 
تقدي��ر ال��ى كل م��ن يح��اول ان يكون 
عنص��را فاعال في تلك احلملة وفي كل 
حمل��ة او مبادرة غايته��ا اعمار واحياء 

مدينة في هذا البلد اجلميل.

الكتبي علي طالب:
وصاح��ب دار اوراق للطب��ع ولنش��ر: انا 
أجد ان تلك هي مهمة الدولة بالدرجة 
االولى فاملوضوع يتعلق بثقافة شعب 
بأكمله، ولتغيير ثقافة مجتمع معني 
ال ميك��ن ان تؤدي اجلهود الفردية فعلها 
م��ع اهميته��ا الكبيرة، لكنه��ا تبقى 
جهود عمالقة ال ميك��ن ان تأتي ثمارها 
اال بجه��ود حكومي��ة ومؤسس��اتية، 
ملكتب��ة  التب��رع  ملوض��وع  وبالنس��بة 
املوص��ل، فنح��ن عل��ى اس��تعداد مبد 
املكتب��ة بكل الكت��ب، والعناوين التي 
ميكن ان تفيد اهل املدين�ة والتي تتعلق 
بالعراق وتاريخ��ه والتآخي الذي اعتدنا 
عليه ف��ي حياتن��ا وف��ي مجتمعن��ا، 
وتق��دمي أي مس��اعدة ممكن��ة، وف��ي 
حال تعرفن��ا على اآللية التي س��يتم 
به��ا عملية التب��رع، فنحن س��نكون 
اول الداعم��ني، الن م��وض��وع التبرع 
بالكتب يحتاج امكانية توفير وس��يلة 
نقل مناس��بة، وكذلك فتح باب احلوار 

مع املسؤولني هناك.

حوار: حذام يوسف

قب��ل مدة انطلقت حمل��ة دعم املكتبة 
املركزي��ة بحماس، من قب��ل عدد من دور 
النش��ر واملثقفني والناش��طني املدنيني 
ف��ي الع��راق، وكل م��ن موقع��ه، وبدأت 
الدعوات بحماس مباش��رة وعلى مواقع 
التواص��ل االجتماعي للتب��رع بعدد من 
املطبوعات من املكاتب اخلاصة او ش��راء 
عدد من العناوين للتبرع بها، ولم يدخروا 
العراقي��ني جهدا ليثبت��وا يوًما بعد يوم 
آخر انهم أهال للثقة ، وأكثر حًبا للحياة، 
والعم��ل والتعاي��ش مع بع��ض، فاتفق 
العراقيون على جمع املطبوعات في أكثر 
من مركز للتبرع في بغ��داد واحملافظات، 
وكان امل��كان األبرز هو ش��ارع املتنبي، إذ 
تبنت أكثر من دار نش��ر ومكتبة تسلم 
الكتب وتهيئة وس��يلة نق��ل لكل هذه 

الصناديق واحململة بالكتب.
في جولة لنا على ش��ارع املتنبي، وعلى 
رصي��ف الثقافة العراقي��ة، توقفنا عند 
األس��تاذ عبد الستار محس��ن مدير دار 
ومكتب��ة س��طور، وه��و م��ن الداعمني 
األقوياء، وم��ن أوائل من دع��ا الى التبرع 
للمكتب��ة املركزية في مدين��ة املوصل، 
مع مجموعة من الناش��طني واملثقفني 

وأصحاب املكتبات، سألناه عن:
 دورهم في هذه احلملة وما هو البرنامج 
املقرر له��ذه احلملة، فأجابنا مش��كوراً:  
ول��ن  البرنام��ج متواص��ل ومس��تمر   �
يتوقف حتى تس��تعيد املكتبة املركزية 
باملوصل عافيته��ا، وعملية رفد املكتبة 
املركزي��ة في نينوى وف��ي مدينة املوصل 
حتديًدا، يعد مؤش��رًا عل��ى وجود تكافل، 
اجتماع��ي ومؤش��ر عل��ى ان املهتم��ني 
باملش��هد الثقافي العراقي من مثقفني 
وناش��طني مدنيني لديهم حضور، ونحن 
في دار س��طور، ومنذ اللحظ��ات األولى 
للحملة، استطعنا ان نقدم مطبوعاتنا، 

وبعض الكتب التي أج��اد بها األصدقاء 
واملتبرع��ني، ولك��ن مهم��ا كان حج��م 
دعمن��ا وتبرعاتنا ال يصل ال��ى ما كانت 
علي��ه املكتب��ة املركزي��ة ف��ي مدين��ة 
املوص��ل، مكتب��ة املوصل م��ن املكتبات 
العراق��ي  الصعي��د  عل��ى  ال  املتمي��زة 
فقط ب��ل على الصعي��د العربي وتضم 
مخطوط��ات عظيم��ة ون��ادرة متتد الى 
مئات الس��نني، وانا من خاللكم اناش��د 
احلكومة العراقية ووزارة الثقافة حتديًدا 
رصد مبالغ لش��راء الكت��ب التي نهبت 
م��ن املكتب��ة املركزية، وباإلم��كان إعادة 
ما س��رق، او ما مت اقتن��اؤه، مثلما فعلت 
وزارة السياحة واالثار عندما ارجعت عدد 
كبير من االث��ار العراقية التي نهبت من 

املتحف العراقي .

*م��اذا قدمت��م كدار نش��ر ف��ي هذه 

احلمل��ة وماهي العناوي��ن التي ركزمت 
عليها؟

���� شخصًيا قدمت ثالثة آالف عنوان، 
والى االن هناك خمس��ة عشر صندوق 
لم تسلم الى االمانة املكتبة املركزية، 
وأمتن��ى م��ن كل األصدقاء، دع��م هذا 
املش��روع او احلملة، خدمة للمش��هد 
الثقاف��ي العراقي، إذ قدمنا لهم كتب 
التاري��خ،  اللغ��ة والفلس��فة وكت��ب 
إضافة الى مؤلفات طه باقر وس��امي 
األحمد، والكتب التي تقترب من مزاج 
الق��ارئ املوصلي، كذل��ك الكتب التي 

تعنى بالصرف واللغة والنقد.

*هل كانت هن��اك دعوات من قبلكم 
لدور النش��ر العراقية واألصدقاء من 
األدباء واملثقفني للمشاركة في هذه 

احلملة؟

���� دعواتنا مس��تمرة بنحو مباش��ر، 
وعلى صفحات التواص��ل االجتماعي، 
وملس��نا تفاع��ل واس��تجابة م��ن قبل 
الكثي��ر، وه��و تأكي��د عل��ى اللحم��ة 
الوطني��ة، وان��ا س��عيد به��ذه احلملة 
والنشاطات التي رافقتها، وهذا ان دجل 
على ش��يء امنا يدل عل��ى ان املواطنة 
هي األهم، وس��عيد ايضا الس��تجابة 

عدد من املنظمات غير احلكومية.

دار ومكتبة س��طور للنشر والتوزيع 
اهتم��ت جداً بالكت��اب واملطبوعات، 

هل هناك اهتمام بالقارئ؟
ال اخفيك س��رًا ان احلمالت البسيطة 
الفردي��ة الت��ي قمن��ا بها ف��ي مدينة 
املوص��ل، كان��ت ج��زءاً م��ن اإلس��هام 
في زرع األم��ل والتف��اؤل واالبتعاد عن 
الضغط النفس��ي الذي حلق باملواطن 

املوصلي، ورمبا هي رس��الة، وإشارة الى 
ان هن��اك من يهت��م بالثقافة، املوصل 
ومنذ انط��الق عملي��ات التحري��ر الى 
االن تعي��ش وضع��اً اس��تثنائًيا، لق��د 
دخلن��ا املوص��ل وكانت هن��اك نية في 
إقام��ة مهرجان للق��راءة مبدينة، اال ان 
الكثير من اصدقاءنا هناك، حذرونا من 
القيام بهذا النش��اط بسبب استمرار 
والطي��ارات  )بالهاون��ات(،  القص��ف 
املس��يرة، وان عمليات التحرير مازالت 
مس��تمرة وهناك صعوب��ة بعمل مثل 
ه��ذه النش��اطات، فما كان من��ا اال ان 
نتوجه بفعالياتن��ا الى مدينة القوش، 
التي اس��تقبلنا فيه��ا األهالي بباقات 
من احملبة واألمل، بحضور عدد كبير من 
أبناء املوصل، من الناشطني واملثقفني، 
وهن��ا اود التأكيد على ان كل ما يجري 
هو فعاليات بجه��ود فردية بعيدة عن 

أي دعم حكومي. 

*ه��ل كان هن��اك تعاون رس��مي في 
دعمكم به��ذا املوض��وع ام التعاون 

اقتصر على األفراد؟
تع��اون معن��ا مجموعات م��ن االفراد، 
لألسف املؤسسات احلكومية أصبحت 
عالة عل��ى الثقافة العراقي��ة وبعيدة 
متاًما عما نق��وم به، املئات من البطالة 
مؤسس��اتنا  ف��ي  جتدينه��ا  املقنع��ة 
الثقافي��ة، م��ن دون أي نش��اط يلي��ق 

بالثقافة العراقية.

*إذن ماهي الرسالة التي تود توجيهها 
الى من يهمه األمر؟

أوج��ه دعوة ال��ى رئيس ال��وزراء بإلغاء 
وزارة الثقاف��ة، واالكتف��اء بع��دد م��ن 
مديرياته��ا، ال��وزارة فدائ��رة الش��ؤون 
الثقافي��ة مترهلة وبه��ا أكثر من 500 
موظف ولكنها عاجزة عن تقدمي كتاب 
للق��ارئ العراق��ي، او تدع��م الكات��ب 
العراقي وتس��هل عملي��ة طبع كتاب 
له رمبا يعجز عن طبعه على حس��ابه 

اخلاص.

*هل دعومت دور نشر أخرى للمشاركة 
بهذه احلملة؟

ان��ا اش��عر باملس��ؤولية جت��اه الق��ارئ 
املوصلي، برفد املكتبة واس��تعادة جزء 
من العناوين، كأف��راد فاحتنا عدد كبير 
منهم على املستوى الشخصي، ولكن 
كدار نش��ر حقيقة لم نوج��ه الدعوة، 
ألنن��ا س��بق ان نش��رنا دعوتن��ا عل��ى 
صفحات التواصل االجتماعي، والدعوة 
مفتوحة للجميع وليس��ت حكرا على 
س��طور او عل��ى جهة معين��ة، وأمتنى 
ان تكون هناك مب��ادرات من جميع دور 
النش��ر العراقي��ة والعربي��ة فمكتبة 
املوص��ل غني��ة بكنوز املعرف��ة وكانت 
منه��ال لط��الب العلم على املس��توى 

العربية أيضا. 

مثقفون وكتبيون يعلنون دعمهم 
لمشروع إحياء مكتبة الموصل

دار ومكتبة سطور لـ »الصباح الجديد«:

نشعر بمسؤوليتنا أمام القارئ العراقي والموصلي خصوصًا

ستار محسن

علي طالبغرام الربيعيهاشم حسنعباس لطيفنبراس املعموري

أوجه دعوة الى رئيس 
الوزراء بإلغاء وزارة 
الثقافة، واالكتفاء بعدد 
من مديرياتها، فدائرة 
الشؤون الثقافية مترهلة 
وبها أكثر من 500 
موظف ولكنها عاجزة 
عن تقديم كتاب للقارئ 
العراقي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

تع��ود اللبنات األول��ى لبناء جامعة 
املوصل إلى ع��ام 1959م، وهو العام 
ال��ذي باش��رت في��ه كلي��ة الطب 
عامها الدراس��ي األول في املوصل، 
ولكن كان الظهور الفعلي جلامعة 
املوصل بوصفها مؤسس��ة علمية 
تربوي��ة قائم��ة عل��ى أرض الواق��ع 
يعود إلى األول من نيسان من العام 
1967م، وه��و اليوم ال��ذي صدر فيه 
القرار )14( اخلاص بتأسيس جامعة 
عراقية باس��م - جامع��ة املوصل - 
وقد توس��عت اجلامع��ة على مدى 
س��نوات عمله��ا فأصبح��ت تضم 
عشرين كلية و)7( مراكز بحثية و)6( 
عيادات  استشارية وخمس  مكاتب 
ومستشفيات وستة متاحف وعدداً 
م��ن املديري��ات والوح��دات الفني��ة 
واإلدارية، تسعى جامعة املوصل إلى 
حتقيق أه��داف التعليم العالي في 
العراق، وهي إعداد املالكات الوطنية 
املؤهلة علمياً ف��ي مائة اختصاص 
علمي ودعم حركة البحث العلمي 
فعل��ى صعي��د  اجملتم��ع،  وخدم��ة 
إعداد الك��وادر متنح جامعة املوصل 
ش��هادات البكالوري��وس والدبل��وم 
العالي والدبلوم املهني واملاجستير 
والدكتوراه في مائة اختصاص علمي 
موزعني في مج��االت التخصصات 
اخملتلف��ة ألقس��ام اجلامع��ة، كم��ا 
تتابع اجلامعة املتخرجني فيها بعد 
توظيفه��م ف��ي دوائ��ر الدول��ة من 
خالل ال��دورات املتالحق��ة لبرنامج 
التعليم املس��تمر الذي يهدف إلى 
إعادة معلومات املتخرجني وحتديثها 
م��ن خ��الل إطالعهم عل��ى أحدث 

الكشوفات العلمية.
وعل��ى صعيد دعم حرك��ة البحث 
العلمي تفرض اجلامعة على أعضاء 
أس��رتها التدريس��ية نظاماً بحثياً 
متص��الً يؤهله��م لالرتق��اء علمياً 
املتقدمة  الصف��وف  ف��ي  والوقوف 
ملش��هد حتدي��ث العل��وم وب��راءات 
االخت��راع وتقدمي كل ماه��و جديد، 
وعل��ى صعيد خدم��ة اجملتمع تقدم 
اجلامعة خدماتها إلى بيئة توطنها 
عبر عش��رات األذرع والنوافذ ومنها 
الت��ي  جت��ارب املمارس��ة امليداني��ة 
تنتقل فيها فرق علمية مؤلفة من 
طلبة اجلامعة وأس��اتذتها إلى قرى 
ومناط��ق منتخبة لتق��دمي خدمات 
لألهال��ي  وعالجي��ة  استش��ارية 
ف��ي اجمل��االت الصحي��ة والزراعي��ة 
والعلمي��ة واالجتماعي��ة اخملتلف��ة 
وهي تقيم هذه التجارب في صيف 
كل ع��ام من��ذ الع��ام 1988م، كما 
أنها تقيم جتارب مس��ابقات الفنون 
اإلبداعي��ة لطلبة اجلامعة في أكثر 
من ثالثني جنساً إبداعياً يهدف إلى 
احتض��ان مواه��ب طلب��ة اجلامعة 
اجلامع��ة جتارب  وتقي��م  ورعايته��ا 
املس��ح امليداني مل��دارس محافظة 
نين��وى ف��ي مج��ال أم��راض الفم 
اجلامعة  وق��د خاض��ت  واألس��نان، 
ميدان املشاريع املوسوعية فأصدرت 
موس��وعة املوص��ل احلضاري��ة في 
خمس��ة مجلدات وتستعد إلصدار 
موسوعة العراق احلضارية في أكثر 
من عش��رين مجلداً، وللجامعة دور 
في نش��ر التراث اإلبداع��ي العربي 
حي��ث تكفل��ت بتق��دمي أول طبعة 
من كتاب ))عقود اجلمان في شعراء 
هذا الزمان(( البن الش��عار املوصلي 
الذي يقع في عش��رة أجزاء جمعت 
اجلامع��ة مخطوطاتها من ش��تى 
بقاع األرض. واص��درت اجلامعة أول 
تق��ومي فلك��ي عرب��ي من��ذ العصر 
العباس��ي وأحد أه��م أربعة تقاومي 
عاملية وق��د أصدرت أج��زاء التقومي 
الس��نوي من��ذ الع��ام 2000م تقدر 
مساحة املركز األول جلامعة املوصل 
52,85 هكت��اراً يض��اف إليه��ا  ب��� 
مس��احة كلي��ة الزراع��ة والغابات 
وتق��در  هكت��ار   41,01 البالغ��ة 
مس��احة املركز اجلامع��ي الثاني ب� 

2,296 هكتاراً بضمنها دور.

املركز الطالبي
من��ذ  املوص��ل  جامع��ة  اعت��ادت 
تأسيس��ها عل��ى أن تتمي��ز بتوفير 
بيئ��ة أكادميية وحياتي��ة متكاملة 
تتوفر فيه��ا عناصر وخدمات كثيرة 
ومتنوع��ة تعم��ل مجتمع��ة على 
خلق أس��لوب حياة مثالي للطالب 
يحفز العملية التعليمية ويساعده 
على تطوي��ر ذاته وتكوي��ن عالقات 
اجتماعي��ة ممي��زة مما يجعل��ه قادراً 
على حتس��ني مهاراته الش��خصية 
بها.  واالرتقاء  واملهني��ة  واألكادميية 
ومن ه��ذا املنطل��ق، توف��ر جامعة 

املوص��ل جمي��ع اخلدم��ات واملرافق 
الت��ي يحتاجه��ا الطالب ف��ي أثناء 
دراس��ته اجلامعية. وتتضمن املرافق 
الس��كنية داخ��ل احل��رم اجلامعي، 
والنفس��ية  الصحي��ة  الرعاي��ة 
الكافيتري��ات  واالجتماعي��ة، 
واملطاع��م اخملتلفة، اجملمع الرياضي، 
املكتبات ومصادر  اجلامعي،  املسرح 
البح��وث  ومختب��رات  املعلوم��ات 
القاع��ات  احلاس��وب،  ومختب��رات 
ويحيط  املزي��د.  وغيرها  الدراس��ية 
باحل��رم اجلامعي املس��احات اخلضر 
والنبات��ات واألش��جار واألزهار التي 
تبعث في نفوس الطلبة القدرة على 
اإلبداع والتميز واالبتكار، ناهيك عن 
التصمي��م والبناء املعم��اري الرائع 
ملباني اجلامعة وكلياتها ومرافقها، 
وال��ذي يتصف بالتمي��ز جلمعه بني 
والتاري��خ  واحلض��ارة  األصال��ة  روح 
معماري��ة  حتف��ة  بذل��ك  ليصب��ح 

ومعلماً حضارياً بحد ذاته.

مركز الرعاية الصحية
تق��دم خدم��ات الرعاي��ة الطبي��ة 
اخملتلف��ة من خ��الل عي��ادات طبية 
وتضم أطباء وطبيبات من مجاالت 
طبية مختلف��ة إضافة إلى طبيب 
أس��نان وصيدلية. ويس��اعد الكادر 
الطبي تقدمي خدماته كادر متريضي 
متم��رس ويس��ندهما م��الك إداري. 
النفس��ية  الرعاية  ويهدف قس��م 
الطلبة  توعي��ة  إلى  واالجتماعي��ة 
النف����س��ية،  الناح���ي��ة  م��ن 
وتوجيهه��م للوص��ول إل��ى نقطة 
النفس��ي  واالس��تقرار  الت��وازن 
واالجتماع��ي، مما ينعك��س إيجابيا 
على مس��تواهم الدراسي وتطوره، 
كما يقدم األخصائيون النفس��يون 
واالجتماعيون النصح واالستشارات 
في حل املشاكل الدراسية والتغلب 

عليها.

املرسم اجلامعي
أنش��ئ املرس��م اجلامعي مع بداية 
اجلامع��ة حي��ث س��عى  تأس��يس 
مرك��ز ش��ؤون الط��الب لتأس��يس 
رؤية بصري��ة وجمالية لدى الطالب 
من خالل تفعيلها لنش��اط الفنون 
األنش��طة  كأح��د  التش��كيلية 
الطالبية املتنوعة والتي تهدف إلى 
اس��تقطاب الطلب��ة املوهوبني في 
هذا اجمل��ال وتطوير مهاراتهم ضمن 
اإلط��ار املعرف��ي الش��امل واملدرك 
لضرورة بناء شخصية الطالب بناًء 

متكامالً.
مباش��راً  ذل��ك ش��ّكل دعم��اً  كل 
لتوطي��د البني��ة التحتي��ة للفنون 
التش��كيلية ملا لها م��ن دور تربوي 
بتراثهم  الش��باب  يرب��ط  وثقاف��ي 
الفكري واحلضاري وتعزيزاً لرس��الة 
الف��ن الش��املة ف��ي التعبي��ر عن 

قضايا اإلنسان واجملتمع.

املسرح اجلامعي
إن املس��رح هو مؤش��ر على صحة 

الثقافي  اجملتم��ع وعل��ى مس��تواه 
واحلضاري ل��ذا يجب التمس��ك به 
وبتعريف��ه كمؤسس��ة اجتماعية 
تقوم على عم��ل األفراد واجملموعات 
وتنتج منتجاً اس��تهالكياً يس��هم 
في إغن��اء احلياة الفكري��ة والفنية 
للمجتم��ع ألن��ه األكثر ق��درة على 
البش��رية  واملعاناة  العال��م  ق��راءة 
وحتلي��ل األفكار واملواق��ف. ومن هنا 
جاء االهتم��ام باملس��رح بنحو عام 
واملس��رح اجلامع��ي بنح��و خ��اص 
م��ن قب��ل اجلامع��ة، بتطوي��ر هذا 
ب��ه  واالهتم��ام  الثقاف��ي  الص��رح 
بالشكل الصحيح ليشارك  وبنائه 
ويسهم في امللتقيات احمللية وجاءت 
الثم��رات لهذا املس��رح عديدة من 
خالل املش��اركة في الفعاليات في 

مناسبات كثيرة في اجلامعة.

األقسام الداخلية
توفر جامعة املوصل خدمة سكنية 
مناس��بة تقدم س��بل الراحة واجلو 
املناس��ب حلي��اة أكادميي��ة مثم��رة.
فالسكن اجلامعي في حرم اجلامعة 
واجملمع��ات اخلارجي��ة يتك��ون م��ن 
مجمعات، داخل احلرم اجلامعي هي 
للطالب��ات، أم��ا الالتي خ��ارج احلرم 
اجلامعي فه��ي للطالب، ويضم كل 
منهما عدة مب��اٍن يوجد فيها غرف 
مؤثث��ة فضال عن اخلدم��ات األخرى 
التي تلبية الرغبات اخملتلفة للطالب 
والطالبات، ويش��رف على إدارة هذه 
إداري  م��الك  الس��كنية  اجملمع��ات 
مؤهل من املشرفني واملشرفات ذوي 
اخلبرة، بهدف ضمان اإلقامة املريحة 
للطلب��ة في جو أس��ري يجمع بني 

التربية والتوجيه واملتعة.

كليات جامعة املوصل
كلية طب املوصل

حتت��ل كلي��ة ط��ب املوص��ل املرتبة 
الثانية بني كليات الطب في العراق 
م��ن حي��ث عمرها الزمن��ي وحجم 
الراب��ع عش��ر  اس��تيعابها. فف��ي 
م��ن مت��وز ع��ام 1959 مت اإلعالن عن 
تأسيس��ها، وف��ي ش��هر أيلول من 
العام نفسه بدأ الطلبة التسجيل 
فيه��ا. والكلي��ة ف��ي عامه��ا األول 
نهضت وزارة الصحة بأعباء إدارتها 
كان  إذا  حت��ى  بش��كل مس��تقل. 
ع��ام 1960 أحلقت بجامع��ة بغداد 
ودمج��ت معه��ا لتبقى عل��ى ذلك 
سبع سنوات متتالية، ثم لم تلبث 
أن أصبح��ت ف��ي األول من نيس��ان 
1967 واح��دة م��ن كلي��ات جامعة 

املوصل.
كلية طب نينوى

تأسس��ت كلي��ة ط��ب نين��وى في 
أيل��ول /2001بناءا على احلاجة ملالك 
األطباء في اجملتمع وعدم قدرة كلية 
طب املوصل على استيعاب اإلعداد 

املتزايدة من الطلبة املتقدمني.
ب��دأت الدراس��ة ف��ي الكلي��ة عام 

 2003/2..2
كلية الصيدلة

كلي��ة الصيدلة هي إح��دى الكليات 
مت  املوص��ل  ف��ي جامع��ة  العلمي��ة 
اس��تحداثها ف��ي ع��ام 1992م بعد 
جهود كبيرة من قبل اللجنة املكلفة 
بتأسيس الكلية استمرت زهاء ست 
س��نوات والتي قامت بوضع املناهج 
التكاملي  النظام  الدراسية واعتماد 
فيه��ا بع��د اإلطالع ودراس��ة العديد 
م��ن مناه��ج كلي��ات الصيدل��ة في 
جامعات عربي��ة وأجنبية ذات مكانة 
علمية مرموقة.إن فترة الدراسة في 
الكلي��ة هي خمس س��نوات )يعتمد 
فيها النظام الفصل��ي( مينح بعدها 
الطال��ب ش��هادة البكالوري��وس في 

علوم الصيدلة.
كلية طب األسنان

لقد كانت جامعة املوصل ضمن هذه 
املدينة أحدى املؤسسات املهمة التي 
تقدم خدماتها ضمن اإلطار األكادميي. 
لذا فإن الدراس��ات األولية هي إحدى 
الت��ي تقدمه��ا  البرام��ج العلمي��ة 
اجلامع��ة، وقد يرغب املتق��دم بدعم 
النطاق  العلمية ضم��ن  املعلوم��ات 
اجلامعي واألكادميي داخل هذا الصرح 
العلمي، ومهم��ا كان احلافز العلمي 
ف��إن بإمكان جامعة املوصل أن تغني 
عناصر اخلبرة العلمية والفكرية من 
خالل ش��تى مؤسس��اتها وكلياتها 

العلمية.
كلية الطب البيطري

تأسس��ت كلي��ة الط��ب البيط��ري 
 ،1976 ع��ام  املوص��ل  جامع��ة   /
وته��دف إلى تهيئة م��الكات علمية 
متخصصة في علوم الطب البيطري 
حيث تس��اهم ف��ي وقاي��ة احليوانات 
م��ن األم��راض وتش��خيص األمراض 
وعالجه��ا وف��ي احلفاظ عل��ى الثروة 
احليواني��ة وتنميتها وزي��ادة كفاءتها 

اإلنتاجية.
كلية الهندسة

ع��ام  الهندس��ة  كلي��ة  أسس��ت 
1963وكانت تابعة جلامعة بغداد في 
حينها وذل��ك بغية تهيئ��ة املالكات 
املطلوب��ة،  الهندس��ية  والك��وادر 
وأضي��ف في أيلول عام 1964 قس��م 
الهندسة الكهربائية، وبعد تأسيس 
جامعة املوصل في األول من نيس��ان 
عام 1967 أصبحت كلية الهندس��ة 
التابع��ة جلامع��ة  الكلي��ات  إح��دى 
املوصل ومت تخرج أول دورة في قس��م 
الهندس��ة املدنية في العام نفسه. 
ث��م تقرر فتح أقس��ام جديدة تضاف 
إل��ى عم��ادة كلي��ة الهندس��ة هي 
الهندس��ة امليكانيكية والهندس��ة 
الزراعية )هندسة املوارد املائية حالياً(

وذلك في أيلول من العام نفسه.
كلية علوم احلاسبات والرياضيات

احلاس��وب  عل��وم  كلي��ة  أسس��ت 
والرياضي��ات ف��ي 1998 وتهدف إلى 
إع��داد كادر علم��ي متخص��ص في 
علوم احلاسوب والرياضيات واإلحصاء 
والعل��وم األخرى املتعلق��ة بها خللق 
ايجاب��ي لعل��وم احلاس��وب  تفاع��ل 
م��ع الرياضيات واإلحصاء وهندس��ة 

البرمجيات.

كلية الزراعة والغابات
والغابات  الزراع��ة  تأسس��ت كلي��ة 
صيف عام 1964 باسم كلية الزراعة 
والغاب��ات بع��د أن تقرر نق��ل معهد 
الغاب��ات العال��ي - ف��ي أب��ي غريب / 
بغ��داد – إلى اجملموع��ة الثقافية في 
املوصل وتطويره إل��ى كلية لتدريس 
العل��وم الزراعي��ة األخ��رى فضالً عن 

علوم الغابات.
كلية العلوم

تأسس��ت كلي��ة العلوم في س��نة 
بقسمني  فيها  الدراسة  1963وبدأت 
الكيمي��اء  :)قس��م  هم��ا  علمي��ني 
 1964 ع��ام  وف��ي  والرياضي��ات(. 
اس��تحدثت ثالثة أقس��ام أخرى هي 
الفيزي��اء وعلوم احلي��اة وعلوم األرض 
ث��م أضيف قس��م علوم احلاس��بات 

سنة 1983.
كلية الفنون اجلميلة

اجلميل��ة  الفن��ون  كلي��ة  أُسس��ت 
نهاية ع��ام 1994، والتحقت الوجبة 
األول��ى م��ن الطلبة للدراس��ة فيها 
للع��ام الدراس��ي )1995-1996( ف��ي 
قسمي الفنون التشكيلية والفنون 
املس��رحية، متنح الكلي��ة خريجيها 
ش��هادة البكالوريوس في اختصاص 
الفنون التشكيلية )الرسم( وكذلك 
املس��رحية  الفنون  اختص��اص  ف��ي 
)متثي��ل(. وم��دة الدراس��ة فيه��ا )4( 

سنوات.
كلية االداب

صرح علمي، وإحدى معالم الدراسات 
األكادميي���ة للعل��وم اإلنس��انية في 
الكلي��ات  وم��ن  املوص��ل،  جامع��ة 
العلمي������ة املؤسس��ة للجامعة، 
تأسس��ت عام 1967 وغ��دت معلما 
بارزا تضيء الرب��وة العالية التي تقع 
عليه��ا في احل��رم اجلامع��ي الرئيس 
تتبوأ كلي��ة اآلداب هذه املكانة ألنها 
إح��دى الركائز األساس��ية لتحقيق 
أه��داف التعلي��م العال��ي وذلك من 
خالل إعداده��ا باحثني ومتخصصني 
وباختصاص��ات متنوعة ألقس��امها 
التس��عة فضال عن إعدادها مالكات 
مقت��درة لرفد حركة البحث العلمي 

وخدمة اجملتمع ..
كلية االدارة واالقتصاد

تأسس��ت الكلي��ة ف��ي 1968/11/8 
باسم »كلية احملاسبة وإدارة األعمال« 
االقتصادي��ني  جمعي��ة  قب��ل  م��ن 
العراقي��ني / ف��رع املوص��ل، ومت آنذاك 
قب��ول )240( طالب��اً وطالب��ة وكانت 
م��دة الدراس��ة ف��ي الكلي��ة خمس 
س��نوات وبقس��م واح��د هو قس��م 
احملاس��بة وإدارة األعمال وفي السنة 
التالي��ة فتح قس��م إضافي باس��م 

قسم االقتصاد.
كلية التربية

تأسس��ت كلي��ة التربية ع��ام 1975 
وتض��م أح��د عش��ر قس��ماً علمياً 
ف��ي  املتب��ع  النظ��ام  وان  وإنس��انياً 
الس��نوي  النظ��ام  ه��و  أقس��امها 
ومدة الدراس��ة أربع س��نوات، أما في 
الدراس��ات العليا فهو نظام الفصل 
الدراسي وتس��تقر الكلية بعمادتها 

وأقسامها داخل احلرم اجلامعي.
كلية التربية االساسية

تأسس��ت كلية التربية األساس��ية 
ف��ي ع��ام 1993 وه��ي تس��عى إل��ى 
إعداد نخب��ة تعليمية مؤهلة علمياً 
وتربوياً للتدريس في مراحل التعليم 
والثانوية(،ألجل  )االبتدائي  األساسي 
املس��اهمة في تطوير الواقع التربوي 
والتعليم��ي ف��ي القط��ر، فضال عن 
البحث العلمي في مختلف نواحيه 
والتطبيقي��ة،  والنظري��ة  املعرفي��ة 
وتس��عى الكلي��ة إلى نش��ر املعارف 
والعل��وم في ش��تى التخصصات مبا 

يحقق التطور العلمي في العراق.

كلية التربية بنات
تأسس��ت الكلية عام 2005، وتضم 
 : وه��ي  علمي��ة  أقس��ام  خمس��ة 
قس��م اللغة العربية، قسم التربية 
اإلسالمية، قس��م التربية الرياضية، 
قس��م الكيمياء وقسم علوم احلياة، 

نظام الدراسة فيها أربع سنوات.
كلية االثار

تأسس��ت كلية اآلثار ف��ي عام 2008 
إلعداد كوادر متخصصة وباحثني في 
حقول عل��م اآلثار واللغ��ات القدمية 
األدن��ى وصيانة  الش��رق  وحض��ارات 
وترميم اآلثار ومبا ينسجم واملعطيات 
احلديث��ة واملعاص��رة له��ذا اإلع��داد، 
تقبل الكلي��ة الطلبة م��ن الفرعني 
العلم��ي واألدبي ومن كال اجلنس��ني 
أرب��ع  م��دة الدراس��ة ف��ي الكلي��ة 
س��نوات مينح بعدها املتخرج شهادة 
البكالوري��وس ,كم��ا متن��ح الكلي��ة 
والدكت��وراه  املاجس��تير  ش��هادتي 
ف��ي اآلث��ار وش��هادة املاجس��تير في 

الدراسات املسمارية.
كلية التربية الرياضية

كلي��ة التربي��ة الرياضي��ة هي إحدى 
كليات جامعة املوصل، تأسست في 
الع��ام 1977 لغرض توفي��ر املالكات 
املتخصص��ة ف��ي التربي��ة الرياضية 
وكان ع��دد الطلب��ة املقبول��ني ف��ي 
دورته��ا األولى 48 طالب��اً وطالبة وان 
م��دة الدراس��ة فيها هي 4 س��نوات 
يحصل بعدها الطالب على ش��هادة 

البكالوريوس في التربية الرياضية.
كلية العلوم اإلسالمية

أسس��ت كلي��ة العلوم اإلس��المية 
عام 2004 لتنظم إلى عائلة جامعة 
املوص��ل فتأخ��ذ تسلس��ل )20( بني 
كلياته��ا’ مدة الدراس��ة فيه��ا أربع 
س��نوات، مينح املتخرج فيها شهادة 
البكالوريوس في العلوم اإلسالمية ’ 
تقبل على مقاعدها خريجي الفرعني 
العلم��ي واألدب��ي فضال« ع��ن طلبة 

االعداديات اإلسالمية.
كلية العلوم السياسية

تأسس��ت كلية العلوم السياس��ية 
–في البداية- بشكل قسم مستقل 
للعل��وم السياس��ية ضم��ن كلي��ة 
القانون والسياسة في عام 1985، إذ 
خرج القس��م دورتني األولى في العام 
الدراسي 1988-1989 والثانية للعام 
الدراس��ي 1989-1990 وق��د حص��ل 
توقف ف��ي قب��ول الطلبة لل��دورات 
الالحقة ،بسبب عدم أمكانية إنشاء 
كلي��ة خاص��ة للعلوم السياس��ية 
في حينها. اعيد تاسيس��ها ككلية 
مس��تقلة ف��ي الع��ام 2002 وتضم 
والعالقات  العامة  السياس��ة  فرعي 

الدولية.
كلية احلقوق

أسست كلية احلقوق عام 1983 متنح 
كلي��ة احلقوق ش��هادة البكالوريوس 
ف��ي القان��ون، م��دة الدراس��ة أرب��ع 
سنوات يتلقى خاللها الطالب شتى 
العل��وم القانونية وهو م��ا تتضمنه 
املواد الدراس��ية لكال الفرعني اخلاص 
الدراس��ات  اس��تحداث  مت  والع��ام. 
املس��ائية في العام الدراسي 1994-

.1995
املراكز البحيثة

من أجل رف��د اجلامعة ف��ي عملها 
عل��ى طري��ق دع��م حرك��ة البحث 
العلم��ي واغنائه��ا واالرتق��اء به��ا 
فقد انش��أت جامع��ة املوصل عدداً 
من املراكز العلمي��ة البحثية التي 
تضطلع باجناز الدراس��ات والبحوث 
املتخصص��ة والرائدة ف��ي مجاالت 
عديدة تخص بيئ��ة توطن اجلامعة 
ويوجد  واملنطق��ة احمليطة،  والقطر 

في اجلامعة املراكز التالية: 
مركز احلاسوب واإلنترنت

مركز الدراسات اإلقليمية
مركز دراسات املوصل

مركز بحوث املوارد املائية
مرك��ز بح��وث البيئ��ة واحل��د م��ن 

التلوث
التدري��س  طرائ��ق  تطوي��ر  مرك��ز 

والتدريب اجلامعي
مركز التحسس النائي

جامعة الموصل الحاضنة األولى للمكتبة المركزية بالمدينة

واحدة من أكبر المراكز التعليمية والبحثية في الشرق األوسط

توفر جامعة 
الموصل 
خدمة 
سكنية 
مناسبة 
تقدم سبل 
الراحة والجو 
المناسب 
لحياة 
أكاديمية 
مثمرة.

فالسكن 
الجامعي في 
حرم الجامعة 
والمجمعات 
الخارجية 
يتكون من 
مجمعات، 
داخل الحرم 
الجامعي هي 
للطالبات، 
أما الالتي 
خارج الحرم 
الجامعي 
فهي 
للطالب، 
ويضم كل 
منهما عدة 
مبانٍ يوجد 
فيها غرف 
مؤثثة فضال 
عن الخدمات 
األخرى التي 
تلبية الرغبات 
المختلفة 
للطالب 
والطالبات

يحيط بالحرم 
الجامعي 
المساحات 
الخضر 
والنباتات 
واألشجار 
واألزهار 
التي تبعث 
في نفوس 
الطلبة القدرة 
على اإلبداع 
والتميز 
واالبتكار، 
ناهيك عن 
التصميم 
والبناء 
المعماري 
الرائع لمباني 
الجامعة 
وكلياتها 
ومرافقها

اعتادت جامعة الموصل منذ تأسيسها على أن تتميز بتوفير بيئة 
أكاديمية وحياتية متكاملة تتوفر فيها عناصر وخدمات كثيرة 
ومتنوعة تعمل مجتمعة على خلق أسلوب حياة مثالي للطالب 

يحفز العملية التعليمية ويساعده على تطوير ذاته وتكوين 
عالقات اجتماعية مميزة مما يجعله قادرًا على تحسين مهاراته 

الشخصية واألكاديمية والمهنية واالرتقاء بها
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سالم مكي
اق��دام داعش على حرق مكتبة جامعة 
املوص��ل، لي��س عم��ا عبثي��اً، وال ه��و 
محاولة منه لتش��تيت جه��د القوات 
األمني��ة او احراق م��ا تركه خلفه، كما 
فع��ل مع حرق آبار النفط، وتهدمي اآلثار، 
بل ه��ي محاولة من��ه لطمس معالم 
احلض��ارة والثقاف��ة الت��ي كان��ت متثل 
للموص��ل، واجهة كبيرة، الى جانب ما 
متلكه من مقدرات أخرى. احراق الكتب، 
ي��وازي احراق اآلبار، وته��دمي اآلثار، يوازي 
افعال داع��ش االجرامية بحق البش��ر 
ن��ادرة، ومخطوط��ات  واحلج��ر، كت��ب 
نفيسة، كانت تش��كل عماد الثقافة 
واألدب ف��ي املوص��ل، مت احراقه��ا ف��ي 

س��اعات، آالف من النفائس، مت االجهاز 
عليه��ا، ف��ي محاول��ة م��ن التنظيم 
االرهابي، جلعل املوص��ل، مدينة تطرف 
وعنف، خالية م��ن الثقافة واملثقفني، 
كان ي��درك ان بقاء كمي��ات كبيرة من 
الكتب، ومتاحة للجميع، يشكل خطراً 
عليه وعلى اف��كاره املنحرفة. فكان ال 
بد له ان يكمل مسيرته التخريبية عبر 
حرق مكتبة جامعة املوصل. واال كيف 
نس��مي محافظت��ه عل��ى مختب��رات 
اجلامعة، ل��وال انها حتول��ت الى اماكن 
لصنع املتفجرات والقنابل. لو لم تكن 
الكتب تش��كل خط��راً علي��ه، حلافظ 
عليه��ا مثلما حاف��ظ عل��ى اخملتبرات 
العملي��ة، لك��ن ح��رق الكت��ب ضرورة 
للتنظي��م، ك��ي يس��ود ه��و وثقافته، 
حت��ى ل��و مت حتري��ر املدين��ة والقض��اء 
عليه، فس��وف تترك هذه اخلطوة فراغاً 

ثقافي��اً كبيراً، في ظل انعدام وس��ائل 
الثقاف��ة والتنوي��ر وهي الكت��ب. وهنا 
يأت��ي دور فك��ره املنح��رف ال��ذي حاول 
خ��ال م��دة احتال��ه املدينة ترس��يخ 
ه��ذا الفك��ر، وجعله بديا ع��ن الفكر 
املتن��ور، الرافض للتطرف. حرق الكتب، 
جوبه بحملة اس��تنكار واس��عة، قام 
بها عدد كبير م��ن املثقفني العراقيني 
والناش��طني املدني��ني، متخض��ت على 
فكرة اط��اق حمات للتب��رع بالكتب 
لصال��ح مكتبة جامع��ة املوصل، وهو 
امر القى اصداء واس��عة ف��ي عدد من 
احملافظات، حيث نظمت حمات للتبرع 
بالكت��ب، مت م��ن خالها جم��ع الكثير 
م��ن العناوين، في محاول��ة ملنع الفكر 
املتط��رف من ملئ الفراغ الذي س��ببه 
ح��رق الكت��ب. املوص��ل، تعي��ش اليوم 
اوضاع��اً اس��تثنائية صعب��ة، في ظل 

اس��تمرار املعارك، مع االرهاب، وتفاقم 
ازمة النازحني، ف��ي ظل عجز حكومي 
شبه تام ملواجهة هذه املشكات، وهو 
ما ادركه القائم��ون على تلك احلمات 
الت��ي حاول��وا جه��د امكانه��م، ابعاد 
النف��س السياس��ي واحلكوم��ي ف��ي 
عملية جمع الكتب. رمبا ما جمع حتى 
اآلن وم��ا س��يجمع، ال ميكن��ه تعويض 
ما احرق، لكنه يبقى مناس��بة مهمة 
وعن��وان كبير عل��ى التضامن الثقافي 
واالنس��اني بني جميع ابناء البلد. بعد 
حتري��ر املوصل، واس��تتباب األمن فيها، 
البد للحكومة ان تع��ي ان اعادة الروح 
الى احلياة الثقافي��ة يأتي عبر تعويض 
ما خس��رته جامعة املوصل من كتب، 
واعطاء هذا املوضوع األهمية ذاتها التي 
تعطيه��ا ألي جانب آخر، ذل��ك ان بقاء 
املدينة ال ثقافة وال كتب، يس��هم كما 

قلنا بإش��اعة التطرف واحال التشدد 
الديني بدل التسامح. كان حرق الكتب، 
وحده كافي��اً ألن يتدخل العالم لينقذ 
املوصل م��ن هذا التنظي��م اجملرم، كان 
كافياً ألن يكون باباً لدخول املساعدات 
العسكرية واالنس��انية للمدينة، وهو 
ال يق��ل بش��اعة واجرام��اً ع��ن تهجير 
املواطنني وحرق ممتلكاتهم. ينبغي على 
املؤسسة الثقافية واحلكومة االحتادية 
واملب��ادرات الفردية ان تش��كل ضغطاً 
على اجملتمع الدولي، للمساهمة بإعادة 
الروح على جامعة املوصل، عبر الطلب 
م��ن دور النش��ر واملنظم��ات الثقافية 
العربية واالقليمية ان تتبرع او تسهم 
بدعم مكتب��ة جامعة املوصل، ذلك ان 
املبادرات الفردية التي قام بها ناشطون 
ومثقف��ون ال تكفي ألن تعيد احلياة الى 

جامعة املوصل ومكتبتها. 

حمالت التبرع بالكتب ال تكفي

بغداد ـ زينب الحسني:

أشاد عدد كبير من املثقفني والشعراء 
باحلملة الوطنية ال عادة احلياة ملكتبة 
تبنته��ا جه��ات  العريق��ة   املوص��ل 
رس��مية وغي��ر رس��مية ف��ي بغ��داد 
واحملافظات , وحملت شعار »لنشارك 
مع��اً ال ع��ادة املكتب��ة املركزي��ة في 
املوصل الى احلياة » , منذ ثاثة اشهر 
وما زالت تلقى أقباالً واس��عاً من قبل 
العديد من فئات الش��عب , والسيما 
املثقف��ني واالعاميني , اذ بادر اغلبهم  
بالتبرع بالكتب واملوس��وعات االدبية 
والعلمي��ة ودواوين الش��عر لتتس��ع 
املب��ادرة لتش��مل اهتم��ام املغترب��ني 
واملهاجري��ن من هذه الفئ��ات وغيرها 
.«الصب��اح اجلديد« كان��ت لها وقفة 
م��ع ع��دد م��ن املثقف��ني واالعاميني 

والشعراء ملعرفة آرائهم حول ذلك .
الصحف��ي والباح��ث اإلعام��ي على 
دني��ف حس��ن ق��ال:« كان��ت عملية 
تدمير مكتبة جامعة املوصل حتمية 
ومتوقع��ة بع��د اجتي��اح عصابات » 
داع��ش« للمدينة، فهذه العصابات ال 
تؤمن باملعرفة االنس��انية، وذات نزعة 
متوحشة وفكر بربري، وقبل اقدامها 
عل��ى تدمي��ر مكتبة اجلامع��ة دمرت 
الكثي��ر من معال��م مدين��ة املوصل 
احلضارية، وبتدميرها للمكتبة قضت 
عل��ى كم هائل من املص��ادر العلمية 
واالدبي��ة والتراثية الت��ي تراكمت في 
هذا املكان منذ تأس��يس اجلامعة في 

العام ١٩٦٧، أي قبل نصف قرن.«
واض��اف دني��ف موضح��ا:« وازاء هذا 
التخريب املقصود، وتزامناً مع عمليات 
حتري��ر املوص��ل الت��ي جتري عل��ى قدم 

وس��اق، اطلق الكثير من الناش��طني 
واملتابعني في بغداد واحملافظات دعوات 
ال عادة املكتبة الى سابق عهدها عبر 
التب��رع بالكت��ب، وش��اركت في ذلك 
مؤسس��ات رس��مية ومدنية، وتبنت 
جلنة الثقاف��ة واالع��ام النيابية هذا 
االم��ر وبالتع��اون مع ش��بكة االعام 
العراق��ي هذه الدع��وات ونقلتها من 
مي��دان االمنيات الى مي��دان التحقق 
عل��ى ارض الواقع من خ��ال حملتها 
الوطني��ة “كت��اب من اج��ل املوصل” 
والهادف��ة ال��ى احياء املكتب��ات التي 
أم  “داع��ش” ف��ي  دمرته��ا عصاب��ات 

الربيعني. 
هذا ودعت اللجنة املنظمة للحملة، 
بحسب بيان لها، الراغبني باملشاركة 
والتبرع، الى ارسال الكتب ملقر جريدة 
“الصباح” طيلة ايام االسبوع، في حني 
خصصت منطقة القش��لة للراغبني 
بالتب��رع يوم اجلمع��ة. وحثت اللجنة، 
جميع دور النش��ر واجلامعات واملطابع 
احلكومي��ة  واملؤسس��ات  والطلب��ة 
واملواطن��ني، على املش��اركة في تلك 
احلمل��ة الوطني��ة التي تس��عى الى 
اعادة احلياة والن��ور الى املكتبات التي 
طالتها يد التخريب الداعشي، مثلما 
طالت ش��تى اشكال الثقافة والعلم 

في املوصل. 
وتابع قوله: اعتقد ان املكتبة ستعود 
الى س��ابق عهدها بجهود الكثير من 
الغي��ارى واخمللص��ني واحلريص��ني على 
تاري��خ الثقافة العراقي��ة، فاألصوات 
تتعال��ى ف��ي كل م��كان، واحلماس��ة 
تلتهب في كل وقت، واعتقد ان الكثير 
من املتابعني على استعداد تام للتبرع 
ببعض الكت��ب او بكتاب واحد، وذلك 
أضع��ف االميان كي يعود هواء املعرفة 
الى مكتبة املوصل العريقة فتتنفس 

حياتها من جديد.«
ويش��ير دني��ف ال��ى زاوية اخ��رى من 
املوض��وع فيق��ول:« ال ش��ك ان هناك 
مصادر نفيس��ة ومخطوطات ثمينة 
ون��ادرة مت تدميرها في ه��ذه العملية 
البائسة، واعتقد ان بإمكان املشرفني 
والقائم��ني على احلملة، وكذلك امناء 
املكتب��ة احلص��ول على تل��ك املصادر 
باستنس��اخها من املكتب��ات االخرى، 
لتع��ود املكتب��ة ال��ى س��ابق ألقه��ا 

وقيمتها الوطنية والتاريخية.«

نهضة فكرية 
الدكت��ور علي ي��وده الربيع��ي رئيس 
قس��م كلي��ة االع��ام ف��ي جامع��ة 
االمام الصادق »ع » قال: ان املسؤولية 
العلمية واألخاقي��ة والوطنية حتتم 
علين��ا نحن األكادميي��ني ان نأخذ زمام 
املب��ادرة ونتبن��ى موقفاً لدع��م اعادة 
العلمي��ة  املؤسس��ات  كل  ترمي��م 
والثقافية واالكادميية عموماً ومكتبة 
املوص��ل خصوًص��ا والتي اس��أت لها 
اجملموعات املتطرفة )داعش( وحولتها 
الى ركام وفقاً لعقيدة التخلف التي 

تؤمن بها.
وتابع الربيعي قوله: ان مكتبة املوصل 
التي تعود في تاريخها وإرثها العلمي 
الى عقود طويل��ة متثل أحد مرتكزات 
الثقافة والتراث العلمي التي يتطلب 
إحياؤها تضافر كل اجلهود الرس��مية 
وغير الرس��مية فاإلس��هام في وضع 
االس��تراتيجيات واخلط��ط الكفيل��ة 
بإع��ادة ب��ث الروح ف��ي ه��ذا الصرح 
الثقاف��ي والتبرع باملص��ادر واملؤلفات 
واخملطوط��ات ميث��ل دعًم��ا ضرورياً مبا 
ينسجم وتقدمي صورة تتناسب والبعد 

احلضاري للعراق وارثه العلمي.
وزاد الربيع��ي: ان احلدي��ث عن املوصل 

الضارب��ة  الثقافي��ة  ومكنوناته��ا 
ف��ي عم��ق اجل��ذور احلضاري��ة حديث 
ل��ه خصوصي��ة كبيرة تس��تحق منا 
ش��ريحة األكادمييني العم��ل الدؤوب 
والس��عي املس��تمر والتفكير بإيجاد 
البدائل التي من ش��أنها تهيئة اجواء 
وظ��روف مناس��بة للنه��وض بواق��ع 
املدينة ومؤسساتها التي رزحت حتت 
نير وتس��لط جماعات ال تفقه س��وى 

لغة االٍرهاب والتطرف الفكري.
واض��اف: ان املوصل الي��وم تقترب من 
عتقه��ا بفع��ل س��واعد األبطال من 
الق��وات األمنية واحلش��د الش��عبي 
واالجنازات  البطوالت  واالخيرة حققت 
االش��ادة  تس��تحق  الت��ي  امليداني��ة 
واالنحن��اء اج��اال له��ا، وبعده��ا هي 
حتت��اج الى نهض��ة فكري��ة وثقافية 
تعيد أمجادها احلاضرة والش��اخصة 
اجملتمع��ات  كل  وذه��ن  خي��ال  ف��ي 
البش��رية منذ بدء التاريخ الى يومنا، 
وه��ذا اجله��د هو أح��د اه��م واجبات 
ش��ريحة املثقفني واألكادمييني وعليه 
ال بد من تكريس كل اجلهود لتحقيق 
منجز ثقاف��ي يعيد للموصل هيبتها 
العلمي��ة والبداية ال ب��د ان تكون مع 

مكتبة املوصل.

بالعلم تسمو األمم
عبد احلافظ اجلبوري رئيس حترير مجلة 
» السوق »قال في حديث له » للصباح 
اجلدي��د » : ف��ي الوقت الذي نش��د به 
عل��ى أي��ادي القائمني على مش��روع 
حمل��ة دعم وتطوي��ر مكتبة املوصل 
الوطنية وإعادة احلياة الى هذا الصرح 
الثقافي الكبير الذي طالته يد العبث 
والتخريب والتجهيل الداعش��ية، من 
خال جم��ع تبرع��ات املواطن��ني ودور 
النشر والكتاب واملثقفني من الكتب 

واملصادر واخملطوطات بغية إعادة الروح 
ملكتب��ة كانت ال��ى زمن قري��ب مأوى 
وقبل��ة الباحث��ني والطلبة وأس��اتذة 
اجلامع��ات ترفدهم بأمه��ات املصادر 
والكتب واخملطوطات بشتى  مجاالتها 
وأبوابها وأصنافه��ا. لكن حال دون أن 
يس��تمر دفق العلم من هذه املكتبة 
األم جهل أعداء العلم والتطور، أعداء 
اإلنسانية واحلياة )داعش( ربيبة الفكر 
احلرام  ال��دم  وايديولوجيات  املنح��رف 

واجلنس احلرام واخلراب والدمار.
وزاد اجلبوري :علينا أن نعيد احلياة لهذا 
الص��رح الثقافي الكبي��ر ليأخذ دوره 
في بناء مدينة وجيل حاول اإلرهابيون 
طمس معاملهما وسلخهما عن جسد 
العراق واإلنس��انية التي ذبحت يوم أن 
وط��أت أرض نين��وى أق��دام الدواعش 
واخلائنني. نع��م لتنوير األف��كار، نعم 
لرف��د مكتبة املوصل بالكتب والتبرع 

لها، فبالعلم تسمو األمم وتتقدم.

حتديات كبيرة
الكاتب والناشط املدني شمخي جبر: 
يتفق اجلميع عل��ى أن مرحلة ما بعد 
داعش هي مرحلة اال تقل صعوبة عن 
مرحلة داع��ش وحترير األرض. فمرحلة 
البناء تواجه حتديات كبيرة في جوانب 
احلياة ومرافقها. ولعل البناء الثقافي 
ببدائل  وترميم اجلس��م االجتماع��ي 
ثقافية بديلة التطرف واإلرهاب مهمة 

صعبة يجب أن يسهم بها اجلميع. 
واضاف ان : حملة إع��ادة بناء مكتبة 
املوص��ل والعم��ل عل��ى إع��ادة احلياة 
لها حتتاج ت��أزر وتع��اون اجلميع داخل 
املوصل وخارجه��ا وأقصد محافظات 
العراق األخرى، من مؤسسات ثقافية 
واحتادات  ومنظم��ات مجتمع مدن��ي 
ومق��االت ومؤسس��ات دول��ة وأف��راد 

هذه احلملة تعبر عن روح إيجابية في 
مواجهة اإلرهاب وآثاره كما انها تعبر 
عن تكافل اجلميع من أجل اإلس��هام 
ف��ي املش��اركة ف��ي معرك��ة البناء 
واالعمار واإلس��هام في ه��ذه احلملة 
إلعادة احلياة ملكتب��ة جامعة املوصل 
مس��ؤولية وطنية وثقافي��ة يجب أن 

يسهم فيها اجلميع.

ماء الثقافات 
الكات��ب والش��اعر ضي��اء االس��دي: 
خطوة جبارة ال تقل عن بسالة قواتنا 
في دح��ر االٍرهاب وإع��ان اخلاص من 
العصاب��ات التي أخ��ذت على عاتقها 
تدمير احلضارة والض��وء، لذا فأن هذه 
اخلط��وة الرائع��ة ف��ي اع��ادة ترميم 
مكتبة املوصل وب��ث احلياة فيها هي 
اعادة بن��اء ذاكرتنا اخلاق��ة تلك التي 
أجنب��ت الكثير من املثقفني واالُدباء بل 
هي سبيلنا األوحد في ان نهزم الفكر 
الظامي واالرهاب مًعا علينا ان جنعل 
م��ن مكتب��ة املوصل مثاب��ة لطهرنا 
املعرفي الذي طامل��ا حاول الظاميون 

طمسه.
وتابع االسدي: نحن على عتبة جديدة 
من ايقاد احلرف مرة أخرى ونس��تطيع 
ان منأل خزائن مكتبة املوصل على نحو 
يجعله��ا تتربع على ع��روش مكتبات 
العال��م فنح��ن مس��قط رأس احلرف 
وعن��وان الثقاف��ة التي ل��م تهزم في 
ب��اد الرافدي��ن برغم حق��ٍب مظلمة 
من القهر واالس��تاب على مثقفينا 

بالدرجة األساس.
 وزاد االسدي: على كل عراقي غيور ان 
يش��ارك في هذه احلمل��ة الفريدة من 
اجل اع��ادة هيبة املعرف��ة في مدينة 
تناس��لت منه��ا حض��ارات الع�الم 
وم��ا زال��ت حتتف��ظ مبام��ح التاريخ 

وماء الثقافات.

ثقافة احلياة 
علي عبد العال الكاتب والروائي املغترب 
بني ف��ي اتص��ال هاتفي م��ع »الصباح 
اجلديد »، ان الوضع الثقافي في املوصل 
مي��ر بخطر كبي��ر كما هو ح��ال املدينة 
وتراثه��ا ذاته؛ كما هم البش��ر األبرياء. 
الكل مير بطريق املوت املس��لط عليهم 
م��ن قبل الوحوش البش��رية مما ينتجه 
الذب��ح  املتط��رف وس��كاكني  الفك��ر 
وفؤوس الهدم لكل ما هو تاريخي وميت 
بصلة حلض��ارة هذه املدين��ة وتاريخها 
الض��ارب بالقدم.  وتاب��ع ان، تدمير هذا 
الص��رح احلض��اري اإلنس��اني الضخم 
هو هدف م��ن األهداف األول��ى لتدمير 
اإلنسان ومسخ ماضيه وحاضره ليصار 
إل��ى مس��خ مس��تقبله ومس��تقبل 
أجيال��ه املقبلة. وبينم��ا يعمل اجليش 
العراق��ي الباس��ل عل��ى حتري��ر ه��ذه 
املدين��ة التاريخي��ة العريق��ة، اجلي��ش 
والشعب وجميع اخليرين من العراقيني، 
ننتبه نح��ن العامل��ني باحلق��ل األدبي 
والصحاف��ي والثقافي عل��ى ترميم ما 
نس��تطيع ترميمه منذ هذه اللحظات 
التاريخية الراهنة للمس��اهمة بإعادة 
الشريان الثقافي األدبي والعلمي لهذه 
املدين��ة املنكوبة بأش��رس وب��اء فكري 
يتلبس لب��وس الدين ويعب��ث مبقدرات 

هذه احلاضرة التاريخية العراقية.
وناش��د عب��د العال كل مثق��ف وأديب 
ومفك��ر للب��دء بحملة جتمي��ع الكتب 
الش��خصية واملقتن��اة لتجهي��ز ورفد 
املكتب��ة العام��ة املوصلي��ة بالكت��ب 
واخملطوط��ات املتاح��ة. الثقافة والعلم 
هما مث��ل اخلبز واله��واء النق��ي واملاء 
بدع��م مكتب��ة  أس��هموا  النظي��ف. 

املوصل منذ األن.

مع تجدد التفاعل بين جميع طوائف وفئات الشعب 
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مع كل ما مر به العراق من ازمات، قد يكون اصعبها دخول 
تنظيم ظام��ي تكفيري، هو أقرب ما يكون الى ش��يطان 
موت، فهو ال يكتفي بإزهاق ارواح البشر فحسب، بل يقتل 
ال��روح في كل مفاصل احلياة، انه تنظيم داعش الذي جتاوز 
بقبحه صفة االرهابي، بعد الدمار الذي حلق بكل شبر ارض 
وطأته اقدامهم احململة بغبار العنف، والتطرف، والتكفير. 
أصبح اليوم نداء حترير العقول عاماً وشائعاً، لكن هل فكر 

أحدنا وبحث عن السبيل االسلم لتلك العملية اجملازية؟
حتري��ر العقل ال ميك��ن له ان يك��ون اال بالكلم��ة الواعية، 
الكلمة التي ميكن ان تنسف بلداً، وحتيي بلداً آخر، الكلمة 
التي من اجلها ُش��نت احل��روب العاملية الت��ي اودت بأرواح 
ماي��ني من االبري��اء، وفي حوار م��ع الوليد حاك��م املدينة 
املن��ورة، ع��ن االمام احلس��ني "ع" قوله: ما دين املرء س��وى 
كلمة، ما ش��رف الرجل س��وى كلمة، ما شرف اهلل سوى 
كلمة، قضاء اهلل هو كلمة، الكلمة نور، وبعض الكلمات 
قبور.. الى آخر احلديث، تلك الكلمات التي بها ومنها يتحرر 

العقل من جموده وعناده، مأواها الوحيد هو الكتاب.
الكت��اب هو الذي كان الع��دو االول لداعش بوصفه نظاماً 
يس��عى الى جتهيل العقول، وحتجيرها، وتوش��يحها بلون 
واحد، ميثل ل��ون افكارهم، ليحولوا االفراد الى اصنام تعبد 
كل م��ا يص��در عنهم من اوام��ر، حتى وان كان��ت تأمرهم 
بإزه��اق روح بريئ��ة، او هدم وطن، طاملا عاش��وا على ارضه، 
وتظللوا ب��ه مع اهلهم وكل احبائهم، هذا ما أقدم داعش 
على حرقه، كي يكون انتقاما من ش��يء اسمه احلياة، لقد 
اح��رق وخ��رب كل العناوين، كي يترك املدين��ة اطاال، لكن 
ما أق��دم عليه العراقيون يثبت ان داعش ليس��ت منظمة 
ارهابية فحسب، لكن افرادها جهلة بتاريخ العراق، وجهلة 
بحقيقة ما يقبع داخل ارواح العراقيني، والذي يش��ع ويبرز 

نوره في وقت االزمات.
حمل��ة التب��رع الت��ي يس��عى ال��ى املش��اركة به��ا آالف 
م��ن العراقيني بجمي��ع اصنافه��م، الكّت��اب، والكتبيني، 
واملواطنني ايضا، هي محاول��ة ذكية للبدء باإلعمار، فكما 
يقولون ليس باخلبز وحده يحيا االنس��ان، فالكتاب هو أحد 
اسس احلياة احلقيقية، التي متيز البشر عن سائر الكائنات، 
وإعم��ار الباد ال يتم اال بإعمار الروح والعقل، وليس أفضل 
من الكتاب ليكون احلجر االس��اس الذي يبنى عليه العقل 

الناضج، واملتنور.
حتري��ر العق��ل العراقي ليس بالش��يء الصع��ب فاجلملة 
الش��هيرة التي تقول "مصر تكتب ولبن��ان يطبع والعراق 
يقرأ" ل��م تأت اعتباط��اً، او مجاملة إلحدى تل��ك البلدان، 
ب��ل بنيت على اس��س عديدة كان اهمه��ا طبيعة العقل 
العراق��ي، وما ميلك��ه من ثقاف��ة ووعي، ميزته عن س��ائر 

البلدان العربية، ومؤخراً صارت بغداد تكتب وتطبع وتقرأ.
العق��ل العراق��ي هو من جملة اس��باب التآم��ر عليه، الن 
اجلمال يش��ير بنحو غير مباش��ر الى القب��ح، فليس غريباً 
اذن ان يش��ن االخير حرب��اً عليه. لكن األه��م ان اجلمال ما 
زال متوس��داً روح الفرد العراقي، وينتظر ما يستفزه أكثر، 

لتنجلي حقيقته اجلميلة وتظهر بصورتها املشرقة.

بالكتاب وحده تحيا العقول

احالم يوسف

الدمار الذي خلفه داعش باملكتبة املركزية في جامعة املوصل



حني قررت إدارة الرئيس األميركي 
األسبق جورج بوش اإلبن إسقاط 
نظييام صدام حسييني، بحثت عن 
ذريعة تبرر لهييا القيام بالهجوم 
علييى العراق،علييى األقييل إلقناع 
الكوجنييرس أوال، ثم الييرأي العام 
جتييد  بالضربة..ولييم  العاملييي 
أفضل  األميركية  اإلسييتخبارات 
الدمييار  أسييلحة  مسييألة  ميين 
وتهديدهييا  العراقييية  الشييامل 
للمجتمع الدولي تعليال منطقيا 
للضربة اإلسييتباقية،خاصة بعد 
ترويج مسألة احلرب البايولوجية 
ضييد أميييركا أثناء وبعييد أحداث 
11 سييبتمبر 2001..وحاولت تلك 
اإلدارة وبشييكل محكم زرع هذا 
اخلييوف فييي األوسيياط العاملييية، 
وساعدهم صدام بذلك مساعدة 
قيمة حييني تالعب مبسييألة هذه 

األسييلحة مييع جلييان التفتيييش 
الدولية قبل احلرب.

في فلم أنتج في هوليود حول هذا 
املوضوع الحقييا خلصت القصة 
الى أن اإلسييتخبارالت األميركية 
التي أرسلت عناصرها الى العراق 
بحثييا عن تلك األسييلحة وصلت 
الييى قناعة مطلقيية بعدم وجود 
تلييك األسييلحة قبل احلييرب في 
العييراق، وكانييت هناك إشييارات 
واضحيية بييأن تلك األسييلحة قد 

دمرها النظام فعال قبل احلرب.
كان نظام صييدام ميتلك بالفعل 
ترسانة هائلة من أسلحة الدمار 
الشييامل مبا فيها برنامج شامل 
إلنتيياج األسييلحة النووييية، فهو 
مثل غيره من الديكتاتوريني كان 
يبحييث عيين عوامل القييوة التي 
تعينييه ملواجهة أعدائييه، مثلما 

فعييل ويفعييل ديكتاتييور كوريييا 
الشمالية اليوم بتهديد وتخويف 
بأسييلحته  املتحييدة  الواليييات 

النووية.
 وكان صدام سييبق وأن إستخدم 
السييالح الكيمياوي ضد شعبنا 
الكييردي وعلييى نطاق واسييع في 
جميييع مناطييق كردسييتان أثناء 
توجها  والتييي  األنفييال  حمييالت 
ملدينيية  الكيمياوييية  بالضربيية 
حلبجة التي كشييفت الترسانة 
اخمليفة للنظام الى العالم وأكدت 
مبييا اليقبل الشييك إمتييالك هذا 
النظام ألسلحة الدمار الشامل. 
الى جانب األسييلحة الكيمياوية 
كان ميتلييك أيضا مخزونييا كبيرا 
البايولوجية وهي  من األسييلحة 
سييهلة اإلنتيياج وال يسييتعصى 
علييى النظييام الصدامييي، وكان 

علييى وشييك تكمليية برنامجييه 
النييووي، لكنييي أعتقد بييأن هذا 
النظام قد دمر فعال مخزونه من 
جميع تلك األسلحة قبل وصول 
جلييان التفتيش الدولييية لكي ال 
يعطييي أي مبرر لرد فعل قوي من 
دول التحالف ضده، وكذلك لكي 
يحييول دون صييدور قييرار آخر من 
مجلس األمن يضيق على نظامه 
خصوصا وأنييه كان يعاني كثيرا 
من تبعات قييرارات مجلس األمن 

باحلصار عليه.
إذن مييا كان هذا النظام ميارسييه 
من لعبيية القط والفييار مع جلان 
التفتيييش الدولييية التييي كانت 
جتوب مناطق العييراق قبل احلرب، 
لم تكن سوى محاولة من صدام 
لتخويف دول اخلليج وإيران وتركيا 
والييدول العربييية لكييي تكون له 

الريادة العسييكرية في املنطقة، 
أو علييى األقييل إلبتييزاز األنظمة 
العربييية وخصوصييا اخلليجييية، 
وإال فإنييه فييي احلقيقيية كان قد 
دميير بالفعييل مخزونه ميين تلك 
األسييلحة، وكانت تلييك الغلطة 
الكبييرى التييي إقترفهييا النظام 

الصدامي.
وفييي  ديكتاتييور  أي  وكطبيعيية 
أي دوليية كانييت، فييإن الدكتاتور 
يتباهى دائما بقوته العسييكرية 
إليييذاء  الدائييم  وإسييتعداده 
اآلخرين،وصدام لم يكن مختلفا 
عن اآلخرين في سييعيه إلمتالك 
مقومات القييوة ملواجهة أعدائه 
وخصومه، وسييبق له أن حسييم 
العديد من معاركه وحروبه بتلك 
القييوة املفرطيية، فبعييد الضربة 
حلبجيية  ملدينيية  الكيمياوييية 

أصيبييت الثييورة الكردييية بجبال 
كبيييرة  بإنتكاسيية  كردسييتان 
الثورية  األحييزاب  أضطرت معها 
وقييوات البيشييمركة الييى إخالء 
شييبه كامييل جلبهييات املواجهة 
منسحبة نحو األراضي اإليرانية. 
وكذلييك كانييت ضربيية حلبجة 
مبثابيية رسييالة قوييية الييى إيران 
التييي كانت في حييرب مع العراق 
طيلة ثمانية أعوام سييابقة، فلو 
أمعننا النظر سنجد بان الضربة 
الكيمياوييية التييي وجهييت ضد 
حلبجيية في الشييهر الثالث من 
عام 1988، أفرزت حالة من الرعب 
لييدى إيييران التييي أضطييرت الى 
وقف احلرب بعد خمسيية أشييهر 
ميين تاريييخ الضربة، حيييث أنها 
تأكدت بأن نظاما يقصف شعبه 
احملرمة  الكيمياوييية  باألسييلحة 

وفي ظييل صمت دولي، لن يتوانى 
عن توجيه ضربات أكبر الى إيران 
املعزوليية دوليييا في تلييك الفترة، 
ولذلييك إتخذت قييرار وقف احلرب 

حتسبا من ضربات مماثلة.
وهكذا حني إنتشييى نظام صدام 
بالنصيير الذي حققته أسييلحته 
الكيمياوية أراد أن يكرر سياسيية 
اخلليييج  دول  ضييد  التخويييف 
احلليفة  إسييرائيل  وخاصة ضييد 
اإلسييتراتيجية ألميييركا، ولكيين 
تلك السياسيية جرت الى حتشيد 
العالييم حتييت قيادة أميييركا ضد 
نظامه وبرر توجيه تلك الضربات 
املميتة على آلته العسييكرية مما 
سييهل اإلنقضاض علييى نظامه 
في مثل هذا اليوم من عام 2003..

كانت غلطة دفييع ثمنها برقبته 
املتدلية على أعواد املشانق..
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

شيرزاد شيخاني

باري إيشنغرين

كاتب عراقي

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

مبجييرد انتخيياب دونالييد ترامييب 
رئيسيياً للواليييات املتحييدة، لييم 
الصييني  تكيين تعليقاتييه حييول 
خالل احلمليية الرئاسييية مفيدة 
فييي تعزيييز اآلمال الكبيييرة التي 
العالقات  كانييت معلقيية علييى 
الصينييية األميركييية. فقييد ندد 
ترامييب بالصني ألنها »تسييتولي 
علييى وظائفنييا«، وألنها »تسييرق 
مئات املليارات ميين الدوالرات من 
ملكيتنييا الفكرييية«. كما اتهم 
الصييني مييراراً وتكييراراً بالتالعب 
بعملتهييا. وكانت النقطة الدنيا 
ر  في مايو/أيار املاضييي عندما َحذَّ
ترامب أتباعييه قائال: »ال يجوز لنا 
أن نسييتمر في السييماح للصني 
باغتصاب بالدنا. هذا هو ِفعلهم 
حقييا. إنها السييرقة األعظم في 

تاريخ العالَم«.
اخلطابيية  هييذه  ضييوء  فييي 
التحريضية، شييعر كثيرون بقدر 
كبير ميين الذعيير وخيبيية األمل 
فييي الفتييرة التي سييبقت قمة 
ترامب مع الرئيس الصيني شييي 
جييني بينييج فييي ضيعيية ترامب 
»ماراالجو«. ولم يكن من الصعب 
أن نتخيييل رفض املصافحة باليد 

أو تقييدمي فاتييورة سييداد، كتلييك 
التي ذكرت التقارييير أنه أعطاها 
الزائييرة  األملانييية  للمستشييارة 
أجنيال ميركل )وهييو التقرير الذي 

نفاه البيت األبيض).
ولكيين بييدال ميين ذلييك، تعامييل 
ترامب مع شييي جييني بينج بقدر 
كبير من االحتييرام. يتلخص أحد 
التفسيرات في أنه كان منشغال 
األميركية  الصاروخية  بالضربات 
الوشيييكة باجتاه سييوريا. ويقول 
تفسييير آخيير إن الفييوز باحتييرام 
ترامييب يصبييح أسييهل عندمييا 
متتلك حاملة طائرات، وثالث آالف 
طائرة عسكرية، ونحو 1.6 مليون 

جندي من القوات البرية.
أفضييل  أن  املؤكييد  ميين  ولكيين 
تفسييير هو أن الواليييات املتحدة 
تعتمد اقتصادياً وسياسييًيا على 
الصني إلى احلد الذي يجعل حتى 
الرئيس املتهور دبلوماسييياً مثل 
ترامب عاجزا عن إشييعال شرارة 

أي صراع.
الواقع أن الروابط االقتصادية بني 
الواليات املتحدة والصني من خالل 
وثيقة  العاملية  اإلمداد  سالسييل 
إلى احلد الييذي يجعل قطع هذه 

الروابط مسييتحيال. والشييركات 
األميركية ال تتنافس مع الواردات 
الصينية فحسب؛ بل إنها تعتمد 
عليها أيضا بنحو كبير. وتعتمد 
شركات التجزئة مثل تارجت وول 
مييارت علييى الييواردات الصينية. 
كما تعتمد شركات اإللكترونيات 
مثييل أبل على العمال في الصني 
لتجميييع منتجاتهييا. ومن قبيل 
أن  نتصييور  أن  والوهييم  اخليييال 
الواليييات املتحدة ميين املمكن أن 
حتصل بسييهولة علييى املدخالت 
نفسها من دول أخرى. ببساطة، 
على الرغم ميين تعليقات ترامب 
املتكييررة حييول تفييوق مبيعييات 
الصني إلى الواليات املتحدة على 
مبيعييات الواليييات املتحييدة إلى 
الصني، فإن شيين حرب جتارية في 
محاوليية لتصحيح هذا االختالل 
املفترض سوف يكلف الشركات 

األميركية ثمناً باهظاً.
وإذا كان هناك أي جمهور انتخابي 
يسييتمع إليه ترامب باسييتمرار، 
فهو جمهور عالَم املال واألعمال. 
وفييرض عقوبات جتارييية أميركية 
عدوانييية على الصني من شييأنه 
أن يدفييع أسييعار األسييهم إلييى 

االنخفاض الشييديد، وسوف يثير 
هذا جييزع الرئيس األميركي الذي 
يقيس جناح سياسته االقتصادية 
على مسييتوى سييوق األسييهم. 
صحيييح أن تعريفييات سييموت-

هاولييي فييي عييام 1930 لم تكن 
ناهيك  العظيم،  االنهيار  سييبب 
عن الركود العظيييم. ولكن تلك 
التعريفات وما أثارته من عمليات 
انتقامييية أجنبية دفعت سييوق 
البورصة إلى املزيد من االنخفاض، 
ولم يكن ذلك مفيداً بكل تأكيد.

وعلى الصعيد السياسييي أيضا، 
ال تسييتطيع الواليييات املتحييدة 
أن تتحمييل صراعيياً مييع الصني، 
وذلييك في ضوء األزميية املتنامية 
الكورييية،  اجلزيييرة  شييبه  علييى 
والتي تسييببت استفزازات كوريا 
ترامييب  واسييتجابة  الشييمالية 
وقلة  باإلهمييال  اتسييمت  التييي 
احلذر في الدفع بها إلى الصدارة. 
ومع تنحييية املواقف املصطنعة 
جانبا، فسوف يضطر ترامب إلى 
االعتييراف بأن القوة العسييكرية 
ليسييت خيييارًا مطروحيياً. فميين 
ضربيية  أي  تفشييل  أن  املرجييح 
جراحييية دقيقيية ضد املنشييآت 

النووييية فييي كوريا الشييمالية، 
في حني قد يسييتفز شن هجوم 
انتقامية مدمرة  ضخم عمليات 

ضد كوريا اجلنوبية.
تتلخص االسييتراتيجية الوحيدة 
عقوبييات  فييرض  فييي  املمكنيية 
أكثر صرامة وممارسيية الضغوط 
السياسية حلمل كوريا الشمالية 
على الذهاب إلى طاولة التفاوض. 
والطييرف الوحيييد القييادر علييى 
تشديد العقوبات وفرض ضغوط 
سياسية فّعالة هو الصني، التي 
ترى الواليات املتحدة اآلن أن حسن 

نواياها ضرورة أساسية.
الواقع أن االنقالب الذي طرأ على 
أسلوب تعامل ترامب مع الصني 
يتفق مع »إعادة املعايرة« بشييأن 
إلغاء أوباما كير، وإصالح القانون 
الضريبي، وتنظيم مبادرة واسعة 
النطيياق لالسييتثمار فييي البنية 
األساسية، وإعادة التفاوض على 
اتفاقييية التجييارة احلييرة ألميركا 
الشييمالية. وفييي كل األحييوال، 
كانت شييعارات حملته العفوية 
تصطدم بالواقع احلقيقي لعملية 

صنع السياسات احلقيقية.
فييي كل هييذه اجمليياالت، يتعلييم 

ترامب أنه مقيد بالقيود نفسييه 
التييي دفعت إدارة باراك أوباما إلى 
االختيييارات التييي ذهبييت إليها. 
وكما هييي احلال مييع إدارة أوباما، 
تبييني أن عامل التغيير كان عامال 

لالستمرارية في واقع األمر.
املتحييدة  الواليييات  أن  صحيييح 
تدفعها بعض اخملاوف االقتصادية 
املشروعة في التعامل مع الصني 
يييي علييى سييبيل املثال، بشييأن 
معاملتهييا للملكييية الفكرييية 
الواليييات  وصييادرات  األميركييية 
املتحدة من حلوم األبقار واحلبوب. 
ولكن املكان املناسب للفصل في 
مثل هذه املنازعييات هو منظمة 
التجارة العاملية. وسييوف تنتهي 
احلييال بييإدارة ترامييب إلييى هناك 
فييي األرجح، كما حييدث مع إدارة 

أوباما.
رمبييا يكييون بوسييع إدارة ترامييب 
برغم هذا أن تصنف الصني على 
أنها دولة تتالعييب بالعملة، ورمبا 
ميكنها توبيخها ألنها تُبقي على 
سييعر صرف عملتهييا منخفضا 
أن  بنحييو مصطنع. وتسييتطيع 
تفعل ذلييك إمييا اآلن أو في وقت 
الحييق ميين عامنييا هييذا. ولكيين 

هييذا االتهييام سيييكون مخالفا 
للحقائق: ذلييك أن الرمنينبي اآلن 
مقوم بنحو عادل، وكانت الصني 
فييي واقييع األميير حريصيية على 
التدخييل لدعييم سييعر الصرف، 
وليس إضعافه. ولكن داخل أروقة 
الرئاسيية في واشيينطن، لم تعد 
احلقائق كما كانت عليه ذات يوم. 
ورمبييا يظل توجيه إصبييع االتهام 
إلى الصني بأنها تتالعب بالعملة 
الرئيس  لهييوى  تكتيييكاً موافقاً 
الييذي يعشييق الرمزية بقييدر ما 

يعشقها ترامب.
ولكن العواقب ليين تكون مؤثرة. 
فالواليييات املتحييدة تعتمد على 
تعيياون الصييني إلييى احلييد الذي 
يجعلهييا غير راغبة فييي اجملازفة 
باسييتعداء قييادة الصييني بنحييو 
مفييرط. وفي اعتقييادي أن وصف 
متالعبيية  دوليية  بأنهييا  الصييني 
املعييادل  يشييكل  بالعمليية 
االقتصييادي إلطييالق 59 صاروخا 
من طراز كييروز على قاعدة جوية 
)َصَخييب  سييوريا  فييي  معزوليية 
وغضييب، ولكيين بييال أي مغييزى 

حقيقي).

دونالد الرابض.. ِنمر من ورق
PROJECT
SYNDICATE

الهجمات االرهابية في مصر

د. وثاب السعدي

بعد مرور عدة أيام على ما حدث في سوريا، 
علييى اعقيياب جرمية قتل مدنيني بالسييالح 
الكيمييياوي من الضييروري توضيح موقفنا 

بترو ورصانة.
 أوال نحيين ندييين بشييدة جرمية اسييتعمال 
األسييلحة الكيمياوية باملطلييق ونعرب عن 
غضبنا الشييديد الغتيال مدنيييني وأطفال 
باألسييلحة الكيمياوييية، أييياً كانييت اجلهة 
الفاعلة لذلك واياً كانت احلجة املستخدمة 
األسييلحة  فاسييتعمال  ذلييك.  لتبرييير 
الكيمياوية هو جرمية كبرى ضد اإلنسييانية 
وعلى اجملتمع الدولي إنزال اقصى العقوبات 

باجلهة املسؤولة عن ذلك.
ثانيا نعلن عن ادانتنا لتهور الرئيس األميركي 
ترامب الذي تصرف كجندارم للعالم خارقاً 
بذلك القانون الدولي وكل املواثيق الدولية.

 كان األولييى ان تشييكل األمم املتحييدة جلنة 
دولية مسييتقلة من اخلبييراء لتحديد اجلهة 
املسؤولة عن هذه اجلرمية النكراء. وفي هذه 
احلالة يشييارك اجلميع في هذا التحقيق مبا 
فيهييم روسيييا. وحينذاك حيييث يثبت جترمي 
اجلهة املسييؤولة حتدد العقوبيية من اجملتمع 

الدولي. 
 ففييي احلقيقة هناك احتميياالت عديدة ملا 
حصل. أحد هذه االحتماالت هو اسييتعمال 
نظام األسييد لهذا السييالح بعد ان اطمأن 
الييى اجلانب األميركييي، على أثيير تنازله عن 
أسييلحته الكيمياوييية إرضيياء إلسييرائيل. 
وهناك احتمال وجود مخزون قدمي ألسييلحة 
كيمياوية في املنطقة ومت تفجيرها بسبب 
القصييف. واالحتمال االخر هييو مخزون من 
السالح الكيمياوي لتنظيم داعش االجرامي 
اإلرهابي الذي ال يتوانى عن اسييتعمال أسوأ 
األسييلحة وأبشع األسيياليب في حربه ضد 
شييعوب املنطقيية، وليييس اعييدام وتعليق 
كوكبيية ميين املواطنييني في املوصل سييوى 

تأكيد على ذلك.
 وأخيراً نؤكد دعمنا املطلق للجيش العراقي 
والقييوى الداعميية له في معركيية القضاء 
املبييرم على ارهابيييي داعييش ونحيي اجلهد 
الكبير الذي يبذلييه اجليش العراقي والقوى 
الداعميية له حلماييية املدنيني فييي معركة 

بالغة الصعوبة.

قراءة لما بعد 
الكيمياوي في سوريا
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حمزة الجواهري

لق��د نش��ر اخلبي��ران األس��تاذ أحم��د 
موس��ى جي��اد، اخلبير االقتص��ادي في 
ش��ؤون النفط، واألستاذ طارق شفيق، 
اجليولوجي اخملضرم ومؤس��س ش��ركة 
النفط الوطنية، ورق��ة موقف باللغة 
االجنليزية بعنوان »«ورقة موقف - نحو 
خطط وسياس��ة نفطي��ة و حوكمة 
سليمة«« )1( يستعرضان فيها نشاط 
وزارة النف��ط ووزيرها، وه��و اآلخر خبير 
نفطي له م��ن اخلبرة م��ا يزيد على45 
عاماً في مجال الصناعة االستخراجية 
ومدي��ر ع��ام أس��بق لش��ركة نف��ط 

اجلنوب.
الورق��ة كان��ت ش��املة تقريب��اً جململ 
نش��اط ال��وزارة خ��ال امل��دة األخيرة، 
ولكن مبعلومات تنقصه��ا الدقة مرة، 
وأخرى ناقصة لوج��ود تفاصيل بعيدة 
عن عل��م اخلبيرين، أعتق��د أن نواياهم 
كانت سليمة، ولو أن اخلبيرين كانوا قد 
استكملوا املعلومات التي طرحت ألدت 
الورقة إلى أفض��ل النتائج، لكن الذي 
حدث هو أن نتائجها جاءت معكوس��ة 

متاماً مع األسف الشديد.
كان ال��ذي تبن��ى الورقة ه��و »«معهد 
التقدم للسياس��ات اإلمنائي��ة«« الذي 
يديره الدكتور مه��دي احلافظ، فنظم 
ندوة ف��ي املعهد يوم الس��بت املوافق 
األول من نس��يان اجل��اري، حيث دعاني 
مدير املعهد لعرض النقاط الواردة في 

الورقة والتعليق عليها.
قدم��ت مضامني الورق��ة بأمانة تامة، 
وكان��ت ماحظاتي مرك��زة على عدم 
دق��ة م��ا ورد بالورق��ة م��ن معلوم��ات 
اس��تند إليها اخلبيرين وكذلك إكمال 
ما تيس��ر ل��ي م��ن معلوم��ات تتعلق 
ولط��ول  لديه��م،  املعوم��ات  بنق��ص 
وس��عة املواضي��ع املطروح��ة وكث��رة 
املاحظ��ات الت��ي كان م��ن الض��روري 
تبيانها، أخذ العرض مني نحو س��اعة، 
أو أق��ل قليا، وداخل من بعدي عدد من 
احلضور أهمه��م النائب عدنان اجلنابي 
واخلبي��ر النفطي الكبير األس��تاذ فؤاد 
األمير وآخ��رون كان لكل منهم نقطة 

واحدة.
لك��ن، ولألس��ف الش��ديد، نش��ر في 
اليوم التالي مختصراً ملضامني الندوة، 
كع��ادة املعهد في مثل ه��ذه الندوات، 
في صحيفتي الصباح والصباح اجلديد 
(2( و)3(، إضافة إلى أن محتوى اخملتصر 
الذي كتبه املعهد والذي مت نشره، كان 
قد أرفقه الدكتور احلافظ برس��الة إلى 
الس��يدين رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
النواب، وما فاجأن��ي حقاً وأثار غضبي، 
ه��و أن كامي قد مت أختص��اره مبقطع 
من بضع سطور بالرغم من أني أخذت 
نحو س��اعة بالع��رض كما أس��لفت، 
كان اخملتصر قد ش��وه بهذه األس��طر 
احملدودة كل ما قلته وحوره ونس��ب لي 
كاماً قاله غيري من السادة املداخلني 
وكاماً آخر لم أجترأ على قوله مطلقاً، 
وبعد نش��ر مختصر مضم��ون الندوة 
وإرس��ال الرس��ائل اآلنفة الذكر، بعث 
ل��ي املعه��د باخملتص��ر منش��ورًا م��ع 
الرسائل وكأني ال ش��أن لي باملوضوع، 
أو كأنهم يعدون مختصرهم املش��وه 

هو ع��ني احلقيقة الت��ي ال نقاش فيها 
وال ج��دل، حيث أنهم ل��م يبعثوها لي 
قبل نشرها لتصحيح ما ورد فيها من 
أخطاء ش��نيعة، ومعلومات مشوهة، 
فض��ا عن تلك امللفقة أو املعكوس��ة 
احملتوى واملضم��ون كوني كنت املداخل 
األساس��ي في الندوة، حيث كان األمر 
يقتض��ي مراجعته��ا م��ن قبل��ي قبل 

النشر أو التصرف بها.
رس��الة  تس��لمت  نفس��ه  بالوق��ت 
الكترونية من األس��تاذ أحمد موس��ى 
جياد، بالنيابة عن األستاذ طارق شفيق 
وأصال��ة عن نفس��ه، تتضمن عش��رة 
أسئلة تتعلق مبضامني الندوة والعرض 
ال��ذي قدمت��ه، حيث كانوا ق��د قرأوها 
منش��ورة ف��ي الصباح اجلدي��د قبل أن 

أقرأها أنا النشغالي.
في حال قرائتي لرسالة اخلبيرين، أجبت 
عليها بحسب تسلسل األسئلة التي 

ورت فيها. 
س��أحاول التطرق ألهم املواضيع التي 
حتدثنا عنها خال الندوة إلعطاء القارئ 

صورة أوضح عما جرى.
مب��ا يتعل��ق بقان��ون ش��ركة النف��ط 
الوطني��ة ف��إن ال��وزارة تعم��ل علي��ه 
ووضعت مش��روعاً للقان��ون متكامل، 
حي��ث كان اخلبيري��ن قد أرس��لت لهم 
مس��ودة املش��روع لغرض إب��داء الرأي، 
وقد شارك بإبداء االراء حولها جياد ولم 
يسهم ش��فيق بأية آراء أو ماحظات، 
وق��د أخذت ماحظات جي��اد جميعها 
بنظر االعتب��ار، لكن مجلس الوزراء قد 
إرتأى أن تكون الع��ودة لقانون رقم123 
لس��نة64 م��ع بعض التعدي��ات، وقد 
صوت مجلس الوزراء على ذلك، وأرسل 
املش��روع إل��ى مجل��س الن��واب، وهذا 
ما ذك��ره الدكتور س��ليم اجلبوري في 
كلمت��ه بيوم الش��هيد، ف��ي األول من 
نيس��ان اجلاري، أي باليوم نفس��ه الذي 
انعق��دت في��ه ن��دوة معه��د التقدم، 
وكن��ت ق��د أعلم��ت الس��يد عدن��ان 
اجلناب��ي بذلك قبل أن يق��دم مداخلته 
كونه كان قريًبا مني على املنصة، لكن 
لألس��ف الش��ديد تغاضى اجلنابي عن 
هذه املعلومة، وطال��ب الوزارة بأن تعد 

مشروع إلعادة تأسيس شركة النفط 
الوطنية. من اجلدي��ر بالذكر أن اجلنابي 
كان واح��ًدا م��ن الذين كتب��وا مقترح 
البرملان العراق��ي لقانون النفط والغاز 
في ش��باط2011 الذي يبي��ح لألقاليم 
واحملافظ��ات تطوي��ر احلق��ول النفطية 
كما حدث في كردس��تان، وهذا الفعل 
ع��ّده جرمية بح��ق الع��راق بالرغم من 
رف��ض البرمل��ان له��ذا املقت��رح، وقتها 

سارعت وزارة النفط وقدمت مشروعاً 
رصين��اً إل��ى مجل��س الن��واب، لكن مت 
تعطيل القانون م��ن قبل الكتلة التي 
ينتمي لها اجلنابي بالتعاون مع الكتلة 
الكردية آنذاك، لذا بقي العراق من دون 
قانون للنفط والغاز حلد اآلن، ومن اجلدير 
بالذك��ر أيضا أن الس��يد اجلنابي حتدث 
باستفاضة عن ذلك اجلهد التشريعي 
الكارثي باستفاضة خال الندوة وكأنه 
نضاال وطنياً بأهداف نبيلة، لكن تقرير 
الن��دوة ل��م يتط��رق حلديثه ف��ي هذا 
الش��أن، وكان من الض��روري أن يتطرق 
التقري��ر له��ذه املس��ألة لك��ي يعرف 
الش��عب العراقي، ما هو هدف اجلنابي 

من حضور الندوة. 
وهك��ذا بدا واضحاً اله��دف األكبر من 
وراء تنظيم هذه الندوة، لكن لألس��ف 
الش��ديد أسيء من خاله لكتاب ورقة 
املوق��ف، برغ��م تس��رعهم بإصدارها، 
وكذلك املداخل الرئيسي، أنا شخصياً، 
وبقية املداخل��ني الغافلني عن حقيقة 

ما جرى، ورمبا حلد اآلن.
ذكرت لهم أيضاً أن الوزارة تعمل على، 
بل أجنزت، مش��روع لقانون شركة الغاز 
الوطني��ة العراقي��ة ولك��ن مت التري��ث 
بالصويت عليه من قبل مجلس الوزراء 

ألسباب أجهلها.
كما وذكرت لهم حقائ��ق أخرى غائبة 
عنهم منها أن الوزارة، على حد علمي 
املتواضع، من أش��د اجله��ات معارضة 
ملوضوع تطوير حق��ول جديدة صغيرة 
وحت��ى متوس��طة، حيث أنه��ا ترى أن 
التركي��ز يج��ب أن يكون عل��ى احلقول 
احلدودية في حال مت االتفاق مع اجلانبني 
اإليراني والكويتي بنح��و نهائي، حيث 
أن الطرفني األخيرين يس��وفان في هذا 
املوضوع وال يريدان حس��مه في حني أن 
العراق متحمس ملثل ه��ذه االتفاقات. 
لكن لألس��ف الشديد أن اخملتصر الذي 
أع��ده املعهد لم يذكر ش��يئاً من هذا 
القبيل، كما أن ورقة املوقف للخبيرين، 
أهمل��ت حقيقة أن اإلع��ان الذي جاء 
من مس��ؤولني في احملافظ��ات بتطوير 
حق��ول عائ��دة لها لم ي��أِت باتفاق مع 
الوزارة، بل أن الوزارة أعلنت بأن مسألة 

تطوير احلقول شأناً س��يادياً وال عاقة 
للمحافظ��ات ب��ه، وال��كل يع��رف أن 
مثل هذه احملاوالت ق��د حدثت من قبل 
وأعلنها مسؤولون في تلك احملافظات، 
حيث من املعروف أن هذه احملاوالت يقف 
ورائها جشع السياسيني املتنفذين في 
تل��ك احملافظات لنهب ثروة العراق على 
غرار ما حدث في كردستان، لذا كان رد 
فعل الوزارة حاس��ماً لهم، معلنة بأن 

مس��ألة تطوير احلقول ش��أناً س��يادياً 
وليس من حق احملافظات اإلعان عنه.

وكنت ق��د حتدثت عن مس��عى الوزارة 
إلع��ادة هيكلته��ا ولك��ن بع��د إعادة 
تأس��يس شركة نفط الوطنية، بحيث 
تتف��رغ ال��وزارة ملراقب��ة أداء الصناعة 
السياس��ات  ووض��ع  االس��تخراجية 
الرصينة لها من خال هيكلة عصرية 
على أيدي ش��ركات استشارية رصينة 
وهو ما حتدث به السيد الوزير من خال 
املناقش��ات مع��ه حول ه��ذا املوضوع، 
وذك��رت للخبيرين أنه رمب��ا يكونون من 
ضمن اجلهات التي س��يتم االستعانة 

بها في هذا اجملال في حينه.
وقد أوضحت له��م أيضاً أنه من خال 
اطاعي املباشر بأن الوزارة اليوم متتلك 
الرؤية نفس��ها التي لديهم مبا يتعلق 
األم��ر بالعق��ود املعياري��ة للصناع��ة 
االستخراجية، املعروفة بعقود اخلدمة، 
وهم الي��وم من أش��د الناس متس��كاً 
بعقود اخلدمة بعد أن شاهدوا نتائجها 
الباه��رة عل��ى أرض الواق��ع وأن الوزارة 
تعمل على حتسني إدارة هذه العقود مبا 
يحقق املزيد من الربح ويحد من الهدر، 
أما تعدي��ل العقود فإنه يجب أن يكون 

مدروساً من قبل خبراء. 
أم��ا ع��ن إع��ان الزي��ادة باالحتياط��ي 
النفط��ي الت��ي أعلن��ت عنها ال��وزارة 
كان حديث��ي في الن��دوة يختلف عما 
ظه��ر ف��ي التقري��ر، حي��ث أن ألخطاء 
الت��ي وردت بتقرير املعهد كانت كثيرة، 
اإلع��ان  أن  بالتحدي��د:  فإن��ي ذك��رت 
ع��ن ارتف��اع االحتياط��ي النفطي من 
قب��ل الوزير األس��بق لم تكن تس��تند 
إلى اكتش��افات جديدة، بل اس��تندت 
إلى إع��ادة تقييم من قبل الش��ركات 
للمكامن النفطي��ة التي في حقولها 
حيث وجدت أنه ميكن إنتاجها بنس��بة 
استخاص أعلى بحيث تصل إلى35% 
وحت��ى%40 في بعض احلقول لكن بعد 
توفر امل��اء لضخه في املكام��ن، وهذه 
األرق��ام هي التي مت التراج��ع عنها، أما 
اإلضافة اجلديدة لاحتياطي التي وردت 
بتصري��ح الس��يد وزير النف��ط احلالي 
فإنه��ا كان��ت كنتيج��ة الكتش��افات 

جديدة في حقول الس��يبة والسندباد 
ودميا وأريدو إضافة إلى الزيادة في حجم 
مكامن حقلي الناصرية والعمارة بعد 
أن مت حفر املزيد م��ن اآلبار فيها، وعليه 
فإن هذه االكتشافات اجلديدة قد زادت 
الرق��م من142 إل��ى153 ملي��ار برميل 

كرقم جديد لاحتياطي.
كان تقرير املعه��د قد حرف الرأي الذي 
قلته باملوضوع املتعلق باالستكش��اف 
في مياه اخلليج، حيث اعترض اخلبيران 
علي في هذا الشأن أيضا، وذكرا بأنهما 
ليسا ضد االستكشاف عموماً، ولكن 
ضد االستكش��اف ف��ي مي��اه اخلليج 
حتدي��داً كونه��ا عملي��ات مكلفة من 
الناحية االقتصادي��ة، وهذا ما عرضته 
في الندوة، لكن في احلقيقة أنا كنت قد 
اختلفت معهم مبسألة االستكشاف 
ف��ي مياه اخلليج، حيث على حد علمي 
املتواض��ع أن هناك معلوم��ات مؤكدة 
بوجود حقل غاز عماق يقع بني الكويت 
وإيران ويعتقد أن له إمتدادات كبيرة في 
املياه العراقية، لكن الذي يعوق تطويره 
هو الصراع��ات السياس��ية واخلافات 
اخلليجي��ة اإليرانية، وه��ذه اخلافات ال 
تعنينا، إضافة إلى أننا نحتاج إلى املزيد 
من الغاز في األقل لتغطية احتياجاتنا 
احمللية، لذا كنت أتف��ق مع رؤية الوزارة 
م��ن ناحية االستكش��اف ف��ي اخلليج 

بالرغم من ارتفاع تكاليفه.
أم��ا بالنس��بة ملس��ألة إع��ادة النظر 
بعقود اخلدمة، فأنا كنت أتفق مع رؤية 
اخلبيري��ن وحتى م��ع التعدي��ات التي 
اقترحاها، وهي بالفعل اقتراحات بناءة 
ويجب أخذها بنظر االعتبار مستقبا، 
أما اآلن يجب حتاش��ي مس��ألة تعديل 
العقود خوًفا من وقوع املفاوض العراقي 
بأخطاء كما حصل بالتعديل الس��ابق 

للعقود والذي أضر مبصالح العراق.
وأخيراً فإن الدليل الذي ال يقبل الشك 
ب��أن مس��ألة حتري��ف آرائ��ي مس��ألة 
مقصودة ه��و أن التقرير كان قد عّدني 
من املؤيدين لعقود املش��اركة باإلنتاج! 
في حني يعرف القاصي والداني من أني 
من أش��د الناس تأييداً لعقود اخلدمة، 
وأرفض مبدأياً عقود املش��اركة فضا 
ع��ن تعارضها م��ع الدس��تور، وال أدري 
كيف نس��ب لي املعهد ه��ذه التهمة 
الت��ي يجب أن يعاقب عليه��ا القانون، 
وعّدت هذا اخلطأ ال��ذي ارتكبه املعهد 
م��ن أفضل األمثلة على ب��ؤس التقرير 

املنشور في الصحيفتني.

روابط املوضوع:
1 - الراب��ط لورق��ة اخلبيري��ن أحم��د 

موسى جياد وطارق شفيق
f i l e : / / / C : / U s e r s / H a m z a /
Downloads/Documents/Ahmed-
Mousa-Jiyad-Position-Statement-

TES-AMJ-IBN-March2017.pdf
2 - نش��رت صحيفة الصب��اح تقريراً 

موجزاً عن الندوة 
h t t p : / / w w w . a l s a b a a h . i q /

ArticleShow.aspx?ID=134718
3 - نش��رت صحيفة الصباح اجلديد 
تقري��ًرا تفصيلي��اً ع��ن الن��دوة، وهو 

التقرير املقصود بهذا الرد.
h t t p : / / n e w s a b a h . c o m /

newspaper/116982

بما يتعلق بقانون 
شركة النفط 
الوطنية فإن 

الوزارة تعمل عليه 
ووضعت مشروعًا 
للقانون متكامل، 
حيث كان الخبيرين 

قد أرسلت لهم 
مسودة المشروع 
لغرض إبداء الرأي، 
وقد شارك بإبداء 
االراء حولها جياد 

ولم يسهم 
شفيق بأية آراء أو 

مالحظات

مسألة تطوير 
الحقول شأنًا 

سياديًا وليس من 
حق المحافظات 

اإلعالن عنه. وكنت 
قد تحدثت عن 
مسعى الوزارة 

إلعادة هيكلتها 
ولكن بعد إعادة 
تأسيس شركة 
نفط الوطنية، 

بحيث تتفرغ 
الوزارة لمراقبة 

أداء الصناعة 
االستخراجية

ورقة موقف - نحو خطط وسياسة نفطية و حوكمة سليمة
نشرت صحيفتنا »الصباح الجديد« يوم االثنين من األسبوع الماضي تقريرًا تناول تفصيالت الندوة التي عقدها 
معهد التقدم للسياسات اإلنمائية والمقترحات التي قدمهما الخبيران النفطيان احمد موسى جياد وطارق 

شفيق ، بعنوان »خطط وسياسة نفطية وحوكمة سليمة« وشارك فيها عدد من الخبراء والتمخصصين ، 
ووردنا مقال من الخبير النفطي حمزة الجواهري وهو أحد المشاركين في الندوة ، فيه اعتراض على نشر جزء 

مقتضب من مداخلته في الندوة وإهمال المتبقي المهم مما أربك المعنى العام لمداخلته . 
ولإليضاح فأننا نشرنا التفصيالت التي تضمنها التقرير كما وردت من إدارة المعهد ، ولم نتدخل في النص 

إطالقًا ، وعمال بحرية الرأي ، ننشر المقال كما ورد من األستاذ حمزة الجواهري .

جانب من ندوة ملعهد التقدم
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افت��راض نهاي��ات نصوصه املنش��ورة في 
كت��ب تع��ددت طبعاتها، ف��كان البد من 
حزمة اراء كاش��فة ملنج��زه اإلبداعي، في 
هذا العدد كان للسيمياء مكانا عبر ندوة 
ش��ارك بها نخبة من االدباء واملسرحيني، 
وحديث عن السيمياء في التاريخ العربي، 
والس��يمياء باملس��رح، والس��يمياء ف��ي 
االع��ام، عبر حوارات غني��ة ثقافيا وأدبيا، 
من قبل الدكت��ور عقيل مهدي، والدكتور 
محمد رضا مبارك، والدكتور س��عيد عبد 
الهادي، والدكتور يوسف إسكندر، إضافة 
الى نشاطات احتاد االدباء، وجلسات قاعة 
اجلواهري طوال األس��بوع، ولم تنس هيئة 
التحرير الفعاليات الثقافية التي يقيمها 

احتاد االبداء ضمن فروعه في احملافظات.
النق��د  )م��داوالت  الع��دد  ه��ذا  تضم��ن 
الثقاف��ي جدال ع��ن اجلدوى( وه��ي قراءات 
ألدباء من ميس��ان من ندوة العدد املاضي، 

والتي متحورت حول النقد الثقافي والنقد 
االدبي، ايهما أكثر جدوى للنص االبداعي، 
ومن االدباء الذين ش��اركوا بق��راءة الندوة 
النقاد صادق ناصر الصكر، وجمال جاسم 
امني، وحس��ن الس��لمان، وماجد احلس��ن 
ال��ذي حتدث ع��ن اهمي��ة الن��دوة كونها 
القدح��ة االولى ف��ي التبني والش��يوع، اذ 
ل��م يعد النق��د الثقاف��ي مختصرا على 
شخص، وكان االجدر بالندوة ان تخصص 
محورا واحدا، او مفهوما من مفاهيم هذا 

املشروع، وتغنيه باآلراء والتصورات.
ورك��ز هذا الع��دد على ثراء املس��رح، وفي 
الس��ينما عن فيل��م محنة ووط��ن قراءة 
جلال نعيم حس��ن، ومن عالم التشكيل 
كان هن��اك ح��وارا م��ع عاملي��ة النظ��رة 
االنس��انية العابرة للحدود- التش��كيلية 
هناء مال اهلل التي تؤكد سعيها للفن با 

هواية حاورها خضير الزيدي.

بغداد - حذام يوسف:
يواص��ل االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب في 
العراق، إصدار مجلة األديب العراقي مبلفات 
أدبي��ة وثقافية جديدة، ومواكبة للش��ارع 

الثقافي العراقي والعربي.
وقد ص��در مؤخ��را ع��دد جدي��د للمجلة، 
متضمن��ا ملفا عن امليتا س��رد في الرواية، 
مبش��اركة مميزة من االدباء والباحثني، الذين 
حتدثوا ع��ن جتاربهم الروائي��ة، وتقدمي عدد 
من البحوث النقدي��ة، التي تناولت ظاهرة 
الثنائي��ات، مث��ل الرواية والن��ص، والرواية 
والفيل��م، وتضم��ن ه��ذا العدد تس��ليط 
الض��وء على جتربة الق��اص والروائي، »عبد 
الرحم��ن مجي��د الربيع��ي«، ضم��ن الباب 
الثاب��ت »ش��خصية الع��دد«، األديب الذي 
منح املتلقي حرية التأويل، واملش��اركة في 

وجاء في مس��وغات منح اجلائ��زة أن الرواية 
تقدم »مرث��اة للوطن واألب بضمير املتكلم 
تفحص مبشاعر محكومة املاضي واحلاضر 

في منطقة مأزومة.«
وجائ��زة بوليت��زر م��ن أب��رز اجلوائ��ز الدولية 
الت��ي تقدمها س��نويا جامع��ة كولومبيا 
في نيوي��ورك بالواليات املتحدة في مجاالت 

األدب واملوسيقى والصحافة.
وتتناول الرواية س��يرة املؤل��ف وعودته إلى 
ليبيا بعد 30 عاما قضاها في اخلارج بسبب 

خاف والده مع نظام العقيد الليبي معمر 
القذافي.

ول��د مطر ع��ام 1970 في مدين��ة نيويورك 
ألبوين ليبيني وقضى طفولته بني طرابلس 
والقاهرة وفازت أولى رواياته )في بلد الرجال( 
في عام 2006 بس��ت جوائز دولية وترجمت 

إلى 28 لغة.
اختي��رت روايت��ه الثانية )تش��ريح اختفاء( 
ف��ي 2011 من بني أفض��ل الكتب في العام 
في اس��تطاع مجلتي اجلارديان وشيكاجو 

تريبيون.
يعي��ش مطر حالي��ا بني مدينت��ي نيويورك 
ولن��دن ويعمل أس��تاذا جامعي��ا في كلية 

برنارد بجامعة كولومبيا.
وبعد الفوز بجائزة بوليت��زر هنأه عدد كبير 
من الكتاب واملثقفني عبر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي م��ن بينه��م الناش��ر املصري 
إبراهيم املعلم رئيس مجلس إدارة الشروق 
الت��ي تتولى طبع وتوزيع كل أعمال الكاتب 

والروائي الليبي باللغة العربية.

القاهرة ـ )رويترز(:

 ف��از الروائي والش��اعر الليبي هش��ام مطر 
 The(.بجائ��زة بوليت��زر ع��ن روايته »الع��ودة
Return( وهي س��يرة ذاتي��ة للمؤلف باللغة 
االجنليزيةوأعلن مدير اجلائزة مايك برايد ليل 
االثنني فوز مطر في فرع »الس��يرة أو السيرة 
الذاتي��ة« عن الرواي��ة الصادرة عن دار نش��ر 

راندوم هاوس.
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عدد جديد من مجلة األديب العراقي 

فوز الروائي الليبي هشام مطر
بجائزة بوليتزر عن رواية العودة

تضمن هذا العدد )مداوالت 
النقد الثقافي جدال عن الجدوى( 
وهي قراءات ألدباء من ميسان 
من ندوة العدد الماضي، والتي 

تمحورت حول النقد الثقافي 
والنقد األدبي، أيهما أكثر جدوى 

للنص اإلبداعي

 وضم��ن اس��تعداد البريطانيني للقيام 
باحلفريات في الت��ال احمليطة باملوصل 
ول��ذر الرم��اد ف��ي العي��ون ق��ام الوزير 
البريطاني األقدم بكتابة رس��الة ماى 
باخملادع��ة والتضليل إل��ى والي املوصل 
)تاهيار باش��ا( ف��ي -5 3  - 1846يطلب 
منه*)هن��اك كم��ا يعرف س��عادتكم ، 
ف��ي جوار املوصل كمي��ات من االحجار 
والبقاي��ا القدمي��ة 0وقد جاء ش��خص 
اجنلي��زي ال��ى ه��ذه االماك��ن للبحث 
ع��ن مثل هذه االحجار وق��د وجد على 
ضفاف دجل��ة في اماك��ن معينة غير 
آهلة بالس��كان ، احجارا قدمية عليها 
ص��ور وكتاب��ات 0 وقد طلب الس��فير 
العراقي��ل  توض��ع  ال  ان  البريطان��ي 
امام الش��خص املذكور انف��ا في اخذ 
االحج��ار التي قد تك��ون مفيدة له مبا 
في ذل��ك تلك الت��ي يكتش��فها اثناء 
احلفري��ات او ف��ي حتميله��ا للنقل الى 
انكلترا ان الصداق��ة اخمللصة املوجودة 
بني احلكومتني جتعل م��ن املرغوب فيه 
قب��ول مثل هذه الطلب��ات لذلك يجب 
ان ال توض��ع العراقيل ف��ي طريق اخذه 
االحجار املوجودة في االماكن اخلالية وال 
يستفاد منها ، او في قيامه بالتنقيبات 
في االماكن غير املسكونة عندما ميكن 
القي��ام بذلك ب��دون ان يضايق احدا، او 
في اخذ مثل ه��ذه االحجار كما يرغب 
مع تلك التي يتمكن من اكتش��افها - 
قوة اش��ور – هاري ساكز(  . وهنا يدعي 
البريطاني��ون أن الوالي أعطى في )متوز 
1846 موافقته الش��خصية وترخيصا 

إلى اليارد للحفر وأن املوافقة قد 
   أعط��ت البريطانيني  ) ح��ق احلفر في 
النم��رود ومناطق أخرى و احلصول على 
املدونات واالستحواذ  على املباني االولى 
للفن االشوري- قوة اشور – هاري ساكز 
(ه��ذا الترخيص مطعون ف��ي أهليته 
ومدى صاحيت��ه ألنه لم يك��ن صادرا 
عن الب��اب العالي الس��لطة الوحيدة 
اخملولة بذلك . وألن البريطانيني يعرفون 
جي��دا أن موافقة والي املوصل ال تعني 

شيئا أمام السلطات العثمانية العليا 
. لذلك فهم يدع��ون أنهم قد حصلوا 
علي��ه م��ن الب��اب العالي وه��ذا كذب 
مفض��وح فالترخيص الذي يس��تندون 
إلي��ه كحجة قانونية صدر بعد س��نة 
ونصف من مباش��رة الي��ارد باحلفريات 
والسرقة ومؤرخ في شباط سنة 5-5-

1846 ص��ادر من الس��لطان عبد اجمليد 
)األول( وجن��د هنا غموض��ا وتضاربا في 
التواريخ والعب��ارات واحلقوق املمنوحة 
وه��ل أعط��ى الترخي��ص للبريطانيني 
احل��ق باالس��تياء عل��ى املكتش��فات 
األثرية وماهي فترة صاحيته واملناطق 

التي يشملها 
 وهل يشمل هذا احلق قيام هرمزد رسام 
او رولنس��ون اوهنري روس اوكرس��تيان 
رس��ام باالس��تياء على املكتش��فات 
االثري��ة بغي��اب الي��ارد ف��ي انكلت��را . 
وبغض النظر عن املشروعية أو عدمها 
فان احلقيق��ة هي أن جمي��ع احلفريات 
كانت غي��ر ش��رعية وأن جمي��ع اآلثار 
الت��ي خرجت من الباد اس��تنادا لذلك 

التصريح تعتبر مسروقة 

النمرود 
 يوجد في مدينة املوصل تان عظيمان 
هما ت��ل )قوينجق( وت��ل النبي يونس . 
ولم يختارهما اليارد لبدء احلفريات ألن 
التل األول لم يكن يننب بش��يء بسبب 
احلفريات الفرنسية الفاشلة فيه . أما 
ت��ل التوبة فلم يكن أح��د ليجرؤ على 
احلفر فيه بسبب وجود  القبر املنسوب 
إلى النب��ي يونس فوق��ه , ولذلك ختار 
اليارد احلفر في النمرود لبعدها نس��بيا 
عن أع��ني ممث��ل الس��لطة العثمانية 
والي املوصل وش��رطته وكانت النمرود 
) كل��خ(- واس��مها الق��دمي )ب��ال ت��ل( 
التي اسس��ها امللك ش��لمانو اشاريد 
اع��اد  ث��م   ) م  1274-1245  )ق   ( االول 
االعتب��ار اليها واس��تخدمها عاصمة 
لإلمبراطوري��ة املل��ك آش��ورناصر ابلي 
)الثاني( واستغرق اعادة بنائها خمسة 
س��نوات وكان��ت العاصم��ة الثالث��ة 

تاريخي��ا والعس��كرية ومق��ر امللكية 
واحلك��م طوال فترة حكم��ه 859-848 
ق م - ومن بع��ده ابنائه واحفاده لغاية 
الس��نة التي انتقل فيها حفيده امللك 
ش��روكني ال��ى عاصمته اجلدي��دة دور 
شروكني سنة 717-706وقبل أن يباشر 
اليارد احلفر قام مبفاحت��ة تاجر بريطاني 
مقي��م ف��ي بغ��داد اس��مه )هكت��ور( 
ليستثمر أمواله في احلفر والتجارة في 
ما يكتشف من آثار إال أنه لم يستجب 
لذلك , وعندها ق��رر احلفر على نفقته 
اخلاصة باملال القليل املوجود لديه ) 67 
 ( جنيها إسترلينيا ومثلها من السفير 
كاننك على أن يكونا شركاء في األرباح 
من بيع املكتشفات األثرية , وكان عمره 
حينها قد أصبح ثمانية وعشرون عاما 
ومجرد حفار وصي��اد كنوز ميتلك اجلرأة 

وحب املغامرة - 
 بدأ اليارد االستعداد للذهاب إلى النمرود 
بحجة القيام بصي��د الغزالن واخلنازير 
لكنه كان يخطط بسرية تامة للحفر 
هناك . ثم ترك املوصل برفقة العميلني 
االخوين رسام والتاجر البريطاني هنري 
روس ومعه��م مجموعة م��ن العمال 
وبعض املعدات البس��يطة من املعاول 
واملس��احي . وعند وصوله النمرود كان 
حانرا كيف وأين يب��دأ احلفر فاملنطقة 
املركزية عب��ارة عن تلة صناعية كبيرة 
ج��دا تبل��غ مس��احتها ) 2  ( كيلومتر 
مرب��ع وترتفع ع��ن األرض املنبس��طة 
اجمل��اورة حوال��ي ) 3  1مت��را( وجدرانه��ا 
اخلارجي��ة مبنية باللنب )الطني املهندم 
اجملفف بالشمس( ومغلفة بطبقة من 
اآلجر املش��وي )الطابوق( املستند على 
أس��اس من احلجارة املهندم��ة وباطن 
التل��ة مملوء بالتراب املدكوك حيث كان 
اآلشوريون يبنون قصورهم ومعابدهم 
عل��ى س��طح تل��ة صناعي��ة يبنيه��ا 
عش��رات اآلالف م��ن الن��اس املرحل��ني 
واملنقول��ني من مدنه��م إلى مدن دمج 
االعراق اجلديدة . أو بواس��طة السكان 
احملليني أو العمال املأجورين لتكون هذه 
التلة أملرتفعة حماية للمدن من الغزو 

والفيضانات والسيول.
 بدأ اليارد احلفرف��ي )كانون األول 1845( 
كيفم��ا اتفق وجملرد وج��ود رابية عالية 
قلي��ا عن س��طح الت��ل صارفا بعض 
املال كرشى ومتنقا من مكان إلى آخر 
في منطق��ة القصور واملعابد التي لم 
يكن يعرف عنها ش��يئا . وبعد أسابيع 
م��ن احلفر العش��وائي والفش��ل التام 
وشعوره باليأس واإلحباط أخبره بعض 
الس��كان بأن عائل��ة اجلليلي املوصلية 
كان��ت حتفر في م��كان م��ن التل قبل 
سنوات الس��تخراج األحجار املهندمة 
الس��تعمالها في صيانة إحدى املقابر 
ودلوه على املكان ف��كان ذلك هو دليل 
الي��ارد ف��ي حفريات��ه وبداية س��يطرة 
البريطاني��ني على التل واالكتش��افات 

العظيمة التي حتققت.
 قصر آش��ور ناص��ر أبلي )الثان��ي( الثور 

اجملنح ) 
 ق��ادت املصادفة البحت��ة وضربة احلظ 
إلى البدء باحلف��ر في ذلك املكان حيث 

بدأت اجل��دران املغطاة باأللواح اجلدارية 
وكانت مفتاحا الكتش��اف  بالظه��ور 
البوابة اخلارجية الرئيس��ة ألكبر قصر 
آش��وري في املدينة )القصر الشمالي 
الغربي( للملك آش��ور ناصر أبلي وكان 
ذلك بداية لثان��ي أضخم عملية نهب 
وتدمير لرموز احلضارة اآلش��ورية فاقت 
بوقائعه��ا عملي��ة النه��ب األولى في 
دور ش��روكني على يد الفرنس��يني بوتا 
وب��اس , وكان يح��رس تل��ك البواب��ة 
زوج م��ن الثي��ران اجملنح��ة العماق��ة 
بقي��اس ) 310x  س��م310 )الماس��و( 
التي كانت أول ش��يء يكتش��فه وقد 
فاجأت��ه بفنها وعظمته��ا وهي حتمل 
في ثنايا تفاصيلها الكثير من س��مات 
الش��رقية وتختلف  واألصالة  اإلب��داع 
في تش��كيلها وحجمها عن ثيران دور 

شروكني.
 *  )س��يكون له��ذا الرج��ل الحق��ا دور 
تخريبي وتدمي��ري في مدينتي النمرود 

ودور شروكني(  

لقد كتب عش��رات النق��اد واألكادمييني وفي الرس��ائل 
اجلامعية وبالدوري��ات املتخصصة وبوس��ائل التواصل 
االجتماعي  عن املسرح  وأهدافه، ومعاجلاته، وطروحاته 
،ورؤاه ، ومدارسه الكتابية واإلخراجية ،وهموم من يقدم 
منجزه املسرحي وكل املوضوعات اخلاصة بالسينوغرافيا 
واإلدارة املسرحية وكل ماله صلة باملسرح ،ومن الكتب 
الت��ي عاجلت قضي��ة اجلمهور واملس��رح .. الكتاب الذي 
أوجه باالط��اع واالهتمام والقراءة والفحص ألطروحته 
كتاب ) اجلمه��ور بني املواجهة واجملابه��ة تاريخ العاقة 
ب��ني اجلمهور واملس��رح ( »الدكتور حمي��د صابر«   اجلزء 
األول /الص��ادر عن دار أفكار العراق البصرة/2017 ب113 

صفحة..
أكد »املؤلف«  مبقدمته: ص 8 ) ان املسرح وسيلة مهمة 
لفهم اجملتمع اإلنس��اني والعاقات البش��رية السائدة 
من جهة ،واإلس��هام بعملية تغيير اجملتمع من حيث ان 
اجملتم��ع ال يزيد ف��ي واقع األمر ب��كل مظاهره عن كونه 
حالة تفاعل مس��تمرة وحتول دائم (.  بالطبع للجمهور 
العراق��ي حض��ور كبير للمس��رح وهذا ما ملس��ته من 
الستينيات ثم الس��بعينيات صعوداً جملاورة بيتي لبهو 
البلدية والذي تقدم به العروض املسرحية وحني دخولي 
اجلامعة لدراسة التاريخ بكلية التربية انتهز كل فرصة 
حلضور عروض معهد الفنون واألكادميية ومعظم عروض 
املسرح الوطني ،وكذلك مبدينة الناصرية وسواها .. لقد 
قدم الدكتور »حميد صابر »   في كتابه الشيق بفصله 
األول  اجلمه��ور: املعنى واملبنى اجلمهور لغة حيث كتب 
ص 15 عدة تعريفات من املعاجم العربية  حول اجلمهور 
:الرمل الكثير املتراكم، معظم القوم، أو جماعة القوم 
،جمعه��ا جماهير مع تفريعات منه��ا: وجماهير الناس 

اشرافهم. 
 وقس��مها إل��ى -1 اجلمه��ور 2-- احلش��ود3-- اجلماعة  
م��ع تعريف��ات خملتلف) املنظري��ن والنق��اد واالكادمييني( 
اس��تعان بهم بكتاب��ه القّيم  لِيعزز الكت��اب بآراء تُعد 
من أعمدة املس��رح والنقد املس��رحي بالعالم . وتناول 
بفصل��ه الثاني من ص25-42 موضوع��ات التوجه نحو 
اجلمهور في املس��رح األوربي قدمياً وحديثاً أوالً املس��رح 
وس��يلة اتصال ثانياً : طبيعة اجلمهور والتوجه إليه في 
املس��رح األوربي قدمياً وحديثاً حيث أكد في ص34 : ))....
ومصطلح )التطهير ( ألرس��طو م��ازال موضوع نقاش 
،وقد ساعد على فهم هذا املصطلح بإلقاء أضواء على 
دوافع الفعل ونتائجه ، ونستطيع أن نفهم مبوجبها أن 
التطهير هو مبثابة التنفيس عن املشاعر املكبوتة داخل 
النفس مما يحقق الضغط الذي يهدد النفس البش��رية 
باالنفجار فالتجربة التراجيدية بهذا املعنى هو نوع من 
أن��واع  تصرف املش��اعر العدوانية عن طريق املش��اركة 
في حتقيق األفع��ال رمزياً مما يعطي إحساس��اً بالراحة 

وإشباعاً لها.(
فيم��ا تناول الدكت��ور حميد بفصله الثال��ث  توجهات 
بعض اخملرجني في املس��رح الغربي احلديث نحو اجلمهور 
، وأفكاره��م ،ورؤاه��م ،وتنظيراته��م  ح��ول اجلمه��ور 
واملس��رح ج��ورج فوخ��س- ماك��س راينه��اردت –ارفني 
بسكاتور – برتولد برش��ت- فيزفولد مايرهولد-فيرمان 
غيمي��ة –جان فيار- انتونان ارتو- جيرزي غروتوفس��كي  
ثم املس��تقبلية وعاقتها باجلمهور في املسرح وجتارب 
مس��رحية معتمداً على أهم املصادر باملس��رح العاملي 

والعربي والعراقي.

حميد صابر والمسرح 

كتابصباح محسن كاظم

 الدبلوماسية البريطانية ترسم خطة المؤامرة

آلثاري الفرنس��ي )ش��ايل( وهو راهب وعالم متخصص بالكتابات اآلشورية قد قام 
بس��رقة منحوت��ة جداري��ة من دور ش��روكين ونقلها ب��األكالك ال��ى البصرة وألجل 
إيصالها الى فرنس��ا قام بتحميله��ا على احد القوارب الذي انطل��ق من البصرة بحرا 
متخذا طريق البحر األحمر بعد فتح قناة السويس وهناك في البحر اضطربت االمواج 
فأم��ر ربان القارب من اجل انق��اذ بقية الحمولة أن يضح��ي بالمنحوتة ورميها في 
البحر وال يوجد اي توثيق لهذه المنحوتة أو مكان إغراقها وهذه الحادثة يغيبونها 

أيضا وال يتحدثون عنها إطالقا.

غالفالكتاب

}الحلقة الحادية عشرة تواصلثقافيةالصباحاجلديدنشرحلقاتمنكتاب:}
سرقةحضارةالطنيواحلجرللكاتبحميدالشمـري

غالفالرواية هشاممطر
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مدريد ـ وكاالت:
حق��ق يوفنت��وس فوزاً ضخم��اً على 
ضيفه برش��لونة في ذه��اب دور ال�8 
ب��دوري أبطال أوروبا بثالثة أهداف من 
دون رد في املباراة التي أقيمت  مساء 
أول أم��س، عل��ى ملع��ب "يوفنتوس 
اإليطال��ي  الفري��ق  آرين��ا" ليقت��رب 
خطوة من الوص��ول للمربع الذهبي 

للبطولة.
سجل ليوفنتوس باولو ديباال هدفني 
ف��ي الدقيقتني 7 و22 عل��ى الترتيب 
كيلين��ي  جورجي��و  اختت��م  فيم��ا 
األه��داف ف��ي الدقيق��ة 55 من عمر 

املباراة.
من جانبه، أكد باول��و ديباال مهاجم 
فري��ق يوفنت��وس عق��ب تس��جيله 
هدفني في مرمى برشلونة، إن جتديد 
عقده مع الفريق اإليطالي سيحدث 

"قريبا جدا".
وق��ال ديباال عق��ب الف��وز 3-0 على 
برش��لونة في ذهاب رب��ع نهائي دوري 
األبط��ال: "أن��ا س��عيد للغاي��ة في 
يوفنت��وس، التجدي��د مع��ي قري��ب 
للغاية وأود االس��تفادة مما أحظى به 
ها هنا، يحبني الناس كثيرا وسأحاول 
"أبذل  يحبونني".وأضاف:  إسعاد من 
كل ما بوس��عي لالستمتاع في هذه 
األوق��ات، أنا ف��ي غاية الس��عادة، أود 
االس��تمتاع بلق��اء اليوم ول��ن أفكر 

فيما هو مقبل".
 ويع��د النج��م األرجنتيني م��ن أبرز 
الس��وق  ف��ي  املطلوب��ني  الالعب��ني 
األوروبي��ة ، حيث أب��دت أندية عديدة 
ف��ي إجنلترا إضافة لقطبي إس��بانيا 
ري��ال مدري��د وبرش��لونة رغبتها في 

ضمه الصيف املقبل.
  وفيما يخص التأهل، أوضح الالعب 
األرجنتيني أنه لم يحس��م بعد رغم 
ف��وز اليوفي بثالثي��ة نظيفة مبلعبه، 
حي��ث أن هن��اك مباراة إي��اب مبلعب 
كامب نو لن تكون "س��هلة".. وتابع: 
"نعلم أنه س��يكون هكذا، س��يترك 
البرس��ا مس��احات كبي��رة، عرفن��ا 
كيف نس��تغلها وكنا خطيرين جدا 
ف��ي املرتدات ،ثم بع��د هدف كيليني 
حل��د  إيجابي��ة  النتيج��ة  أصبح��ت 

كبير".
وأش��ار ديباال إلى أن اجلمهور سيكون 
عامال حاس��ما مبلعب كامب نو الذي 
س��يوفر الدع��م للبرس��ا ك��ي يغير 

النتيج��ة، واعتب��ر الالع��ب أن��ه مع 
وجود "الناس بجوار" البرسا سيكون 
احلفاظ على النتيجة صعبا.. وتلعب 
مباراة اإلياب بني الفريقني في 19 من 
الش��هر اجلاري وس��يكون البلوجرانا 
في حاج��ة ملعج��زة ش��بيهة بتلك 
التي حققها في إي��اب ثمن النهائي 
حينما فاز على باريس س��ان جيرمان 

الفرنسي بستة أهداف لواحد.
إل��ى ذلك، أج��رى مارك بارت��را مدافع 
بوروس��يا دورمتوند، ومنتخب إسبانيا 
عملي��ة جراحية صغي��رة للتخلص 
من أثار إصابته في حادث تفجير على 
بعد أمتار قليلة من ملعب سيجنال 

إيدونا بارك معقل الفريق األملاني.

وأش��ار الن��ادي األملاني عبر حس��ابه 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  الرس��مي 
االجتماعي "تويتر" إلى أن بارترا أجرى 
عملي��ة جراحي��ة بس��يطة النت��زاع 
أجس��ام غريبة م��ن أث��ار املتفجرات 
اخترقت الساعد األمين ليده اليسرى.

بوروس��يا  إدارة  أن  البي��ان  وأض��اف 
دورمتون��د تتمن��ى الش��فاء العاج��ل 

ملدافع برشلونة السابق.
ويع��د مارك بارترا املصاب الوحيد في 
هذه احلادثة، جللوسه من قرب النافذة 
اخللفية للحافلة، والتي حتطمت من 

شدة االنفجار.
وفي زي��ادة متاع��ب برش��لونة، فقد 
أعلن االحتاد اإلس��باني أم��س إيقاف 

مهاج��م برش��لونة البرازيل��ي نيمار 
ثالث مباريات، ما س��يؤدي إلى غيابه 
عن مواجهة "الكالسيكو" مع غرميه 
ري��ال مدريد ف��ي 23 نيس��ان اجلاري.. 
ون��ال نيم��ار أول بطاق��ة حم��راء في 
مسيرته مع برش��لونة بعد حصوله 
عل��ى انذارين ف��ي املب��اراة التي مني 
فيها فريقه بخس��ارة مفاجئة أمام 

ملقا صفر2- السبت في الليغا.
وفضالً عن عقوبة اإليقاف التلقائية 
ملب��اراة واحدة، أض��اف االحتاد اإليقاف 
ملباراتني إضافيتني بس��بب س��خرية 
نيم��ار من احلكم الرابع أثناء مغادرته 

أرض امللعب.
وس��يغيب نيمار )25 عام��ا( بالتالي 
برش��لونة  ضي��ف  مواجه��ة  ع��ن 
املقبل،  الس��بت  ري��ال سوس��ييداد 
والكالس��يكو في ملعب "سانتياغو 
برنابي��و" ف��ي مدري��د ثم اس��تقبال 
أوساس��ونا املتواضع في 26 نيسان.. 
وميكن الطع��ن به��ذه العقوبة لدى 
جلنة االستئناف في االحتاد اإلسباني، 
ثم في الدرج��ة األخيرة أمام احملكمة 
اإلداري��ة الرياضية اإلس��بانية.. ويعد 
إيق��اف نيم��ار ضرب��ة كبي��رة لفريق 
املدرب لويس إنريكي حامل اللقب، إذ 
يحتل املركز الثاني بفارق 3 نقاط عن 
ريال الذي ميلك أيض��اً مباراة مؤجلة، 
وذل��ك قب��ل 7 مراح��ل عل��ى خت��ام 

الدوري.
وميك��ن إلنريك��ي الدف��ع باملهاج��م 
الدولي باكو ألكاسير بدالً من نيمار، 
أو تعزيز خط وس��طه بالعب إضافي 
على غرار دنيس س��واريز، التركي أردا 

توران أو البرتغالي أندريه غوميش.
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البيشمركة بطال 
لممتاز الطائرة 

الشاطئية تناقش 
مسابقتها مع األندية

بغداد ـ عباس هندي*   
تختت��م الي��وم اخلميس منافس��ات ال��دوري املمت��از » أ 
» للك��رة الطائ��رة باقام��ة ث��الث مباريات مهم��ة والتي 

حتتضنها قاعة الشعب الدولية ببغداد .
وقال رئي��س االحتاد العراقي املركزي مناف فاضل ان اليوم 
سيش��هد اقامة ثالث مباريات في ختام املرحلة الرابعة 
واالخيرة والتي انطلقت يوم االحد املاضي ، اذ س��يالعب 
فري��ق الصناعة منافس��ه البحري في الس��اعة الثالثة 
عص��را تليها مباراة مهمة بني غ��از اجلنوب واحلبانية في 
اخلامس��ة عصرا وتختم املنافس��ات بلقاء البيشمركة 
والشرطة في الساعة الثامنة والنصف مساء.. واضاف 
ان خت��ام املباراة االخيرة بني املتصدر ووصيفه سيش��هد 
حفال بهيجا لتتويج البطل بحضور شخصيات رياضية 
ووزاري��ة فضال ع��ن العديد من وس��ائل االع��الم بجميع 
مفاصلها.. وقد اس��فرت نتائج ال��دور الثالث الذي اقيم 
اول امس عن فوز البيشمركة على البحري بثالثة اشواط 
لواح��د » 25-16 و 23-25 و-28 30 و18 25- » فيم��ا حقق 
فريق احلبانية اول انتصار له هذا املوس��م على حس��اب 
الصناعة بثالثة اشواط لواحد » 25-18 و25-27 و30-28 
و18-25 » كما قدم غاز اجلنوب خدمة كبيرة للبيشمركة 
بااليق��اع مبالحقه الش��رطة في مب��اراة مجنونة انتهت 
البن��اء اجلنوب بثالثة اش��واط الثنني وكان��ت على النحو 

االتي » 28 26- و25 16- و23-25 و19-25 و 15 9- » .
وش��هدت لقائ��ات اول امس مب��ادرة تس��تحق الثناء ، اذ 
ب��ادر اللواء اياد عبد الرحمن رئي��س الهيئة االدارية لنادي 
الش��رطة بتكرمي فريق احلبانية مببلغ مال��ي قدره مليون 

دينار ملا مير به هذا الفريق من ازمة مالية خانقة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

بغداد ـ أثير الشويلي*
دعت جلنة الشاطئية في احتاد كرة القدم جميع ممثلي 
االندية املش��اركة في الدوري املمتاز للعبة للموس��م 
2016 - 2017 يوم االحد املقبل املوافق 16/ 2017/4 في 

مقر احتاد الكرة عند الساعة احلادية عشرة صباحاً.
وقال علي حم��دان، النائب االول للجنة: قررنا ان يكون 
يوم االحد املقبل هو التجمع ملمثلي االندية البغدادية 
من اجل املش��اركة ف��ي دوري كرة القدم الش��اطئية 
ملوس��م 2016 - 2017، واالتف��اق على جميع ش��روط 
جناح الدوري، وسنش��ارك بقرابة عش��رة فرق بالنسبة 
لبغداد، وتتأهل 4 فرق منه��ا الى التصفيات النهائية 
الت��ي س��تحتضنها البص��رة، وايضا س��تكون هناك 
تصفي��ات بالنس��بة لفرق الف��رات االوس��ط، ويتأهل 
فريقان، وكذلك فرق احملافظات اجلنوبية س��تتبارى في 
ما بينها، ويتأهل فريق��ان ايضا ليصبح عدد املتأهلني 
الى التصفيات النهائية ثمانية فرق، واختارت اللجنة 
ان تك��ون املرحلة االخيرة ف��ي محافظة البصرة ألجل 
توس��يع قاعدة اللعبة وانتشارها بنحو افضل، مثلما 
حدث في املوس��م املاضي، واجرين��ا املباريات النهائية 

في محافظة احللة.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:

العراق��ي  املنتخ��ب  م��درب  أك��د 
املق��ال، راضي شنيش��ل أن جتربته 
م��ع املنتخ��ب ل��م تكن فاش��لة، 
بدليل إش��ادة جميع املدربني الذين 
واجههم املنتخ��ب في التصفيات 
اآلس��يوية املؤهلة ل��كأس العالم 

2018 بروسيا.
وق��ال شنيش��ل ف��ي تصريح��ات 
مهمت��ي  إن  صحفي��ة  خاص��ة 
ف��ي تصفي��ات املونديال ل��م تكن 
فاش��لة وال ميك��ن أن يق��ارن وضع 
املنتخ��ب العراقي بوضع منتخبات 
اجملموعة الت��ي متر باس��تقرار فني 
»أعض��اء  وأض��اف:  كبي��ر..  وإداري 
االحتاد استس��لموا لبعض املبتزين 
ممن يحرك��ون الش��ارع الكروي عبر 
اإلعالم لتحقيق مأربهم، ومس��ألة 
إقالتي لم تنتقص من شخصيتي 
كم��درب بقدر ما تض��ر احتاد الكرة 
الذي خض��ع لضغوط��ات البعض 
ممن استغل اإلعالم بطريقة منافية 
لإلخ��الق وإعادة املنتخ��ب ملنطقة 

الصفر«.
وأشار إلى أن االجتماع الذي جمعه 
برئي��س اللجنة االوملبي��ة وأعضاء 
يناق��ش م��ن خالل��ه  ل��م  االحت��اد 
أم��ورًا فني��ة، مضيًف��ا: »طالبوني 
ورفضتها ألنني لست  باالستقالة 
انهزامي��ا، وعقدي مع احت��اد الكرة 
ميت��د لثالث س��نوات ول��م أعدهم 
بالتأهل إلى املونديال واالحتاد اعترف 

بذلك«.
متمس��ك  زال  م��ا  أن��ه  وأوض��ح 
االحت��اد  وعل��ى  املالي��ة  بحقوق��ه 

ان يدف��ع ل��ه كامل مس��تحقاته، 
منوًها بأن جمي��ع املدربني األجانب 
متسكوا مبس��تحقاتهم، و«حفاًظا 
على س��معة امل��درب احملل��ي وكي 
اليس��تهان به وتتم إقالته من دون 
أع��ذار مقبولة لن اتن��ازل عن دينار 

واحد من عقدي مع احتاد الكرة«.
وختم بالق��ول إن ق��رار إقالته جاء 
للضغوط  االحتاد  نتيجة استسالم 
وانه��م س��يدخلون املنتخ��ب في 
دوام��ة جديدة ويب��دأون من الصفر 
ويس��تنزفون الوق��ت ارضاًء لبعض 

تعم��ل  الت��ي  النش��از  األص��وات 
ملصلح��ة ش��خصية ال ملصلح��ة 

الوطن.
ه��ذا وأقال االحت��اد العراق��ي لكرة 
الق��دم، م��درب املنتخ��ب الوطني 
بع��د  شنيش��ل،  راض��ي  األول، 

توصية من اللجنة األوملبية إلجراء 
إصالحات ترضي طموحات الشارع 
الك��روي.. وقال عض��و االحتاد فالح 
موس��ى في تصريحات صحفية إن 
أعضاء االحت��اد وبعد رف��ض املدرب 
شنيش��ل تق��دمي اس��تقالته جلأوا 

إل��ى التصويت على إقالته ومت األمر 
مبوافقة األغلبية مع جميع طاقمه 

الفني.
وأوض��ح أن االحت��اد س��يبحث ع��ن 
م��درب أجنب��ي مبس��توى الطموح 
وبالتع��اون مع احلكوم��ة العراقية 
واللجن��ة األوملبي��ة، بأس��رع وق��ت 
ممكن حيث سيباش��ر االحتاد دراسة 
بعض الس��ير الذاتي��ة ملدربني من 
املدرب  اجلنس��يات.ورفض  مختلف 
راضي شنيشل، التنازل عن الشرط 
اجلزائي في العقد  بعد قرار إقالته.

إل��ى ذل��ك، كش��ف جن��م الك��رة 
العراقية السابق أحمد راضي، أنه 
سيخوض التنافس االنتخابي على 
زعامة نادي الزوراء الذي مثلة لعدة 
مواس��م وكذلك خوض انتخابات 

رئاسة احتاد الكرة.
تصريح��ات  ف��ي  راض��ي  وق��ال 
صحفية: »الترشح لرئاسة النادي 
حق مشروع، وأنا ابن من أبناء نادي 
ملواس��م طويلة  ال��زوراء وخدمته 
ول��دي خطة عم��ل لتطوير النادي 
والنهوض بواقعه الفني واالداري«، 
الفًت��ا إل��ى أن االرتق��اء مبس��توى 
اإلجناز في النادي مسؤولية جميع 
أبن��اءه«.. وعن احت��اد الك��رة أعلن 
راضي ترش��يحه لس��باق الرئاسة 
مؤكًدا على ضرورة انتش��ال الكرة 
العراقية من الواق��ع البائس الذي 
ب��ات يحك��م املنظوم��ة الكروية 

بصورة عامة.
وطال��ب راض��ي جمي��ع الكفاءات 
والنج��وم بالعم��ل اجل��اد من اجل 
املس��اهمة ف��ي إنقاذ ك��رة القدم 
العراقي��ة م��ن انحداره��ا اخلطير 

»بحسب وصفه«.

أحمد راضي يعلن ترّشحه النتخابات الزوراء واتحاد الكرة

شنيشل: االتحاد استسلم لـ »المبتزين«.. ولن أترك مستحقاتي

راضي شنيشل
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من مباراة برشلونة مع يوفنتوس

ديباال يخطف األضواء بدوري األبطال.. ونيمار يغيب عن كالسيكو الليجا
عملية جراحية لبارترا للتعافي من إصابة انفجار دورتموند

مفكرة الصباح الجديد

أندرلخت ـ مان يونايتد
سيلتا فيجو ـ سي جينك

أياكس ـ شالكة
ليون ـ بيشكتاش

10:05 مساًء
10:05 مساًء
10:05 مساًء
10:05 مساًء

الدوري األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيم جلن��ة الدراجات النارية يوم 
اخلميس املقبل املوافق العشرين 
من ش��هر نيس��ان اجلاري بطولة 
التحرير على ارض املوصل احلدباء 

مبشاركة 16 ناديا .
الدراج��ات  جلن��ة  رئي��س  وق��ال 
الناري��ة رائد البيات��ي ان اللجنة 
انهت جميع االمور اللوجس��تية 
اخلاصة بانطالق بطولة التحرير ، 
اذ سيبدأ االنطالق من العاصمة 
بغ��داد باجت��اه مدين��ة املوص��ل 
مبينا الى ان هن��اك قوات امنية 

س��ترافق الدراجني من العاصمة 
بغداد الى مدين��ة املوصل فضال 
عن الغطاء اجلوي الذي س��يقزم 
بنقل الس��باق مباش��ر الى عدد 
من وسائل االعالم الدولية فضال 
عن متابعة االحتاد الدولي للعبة 

مباشر .
وأض��اف البيات��ي ان الغاي��ة من 
اقام��ة هذا الس��ابق ه��و لنقل 
صورة حية للعالم باس��ره على 
ان العراق ش��عب حي اليقهر وان 
انتصارات قواتنا االمنية وحشدنا 
البطل على قوى الش��ر والظالم 

اع��ادت احلياة مج��ددا الى جميع 
رب��وع عراقن��ا الغال��ي وبالتال��ي 
عادات املوصل الى احضان الوطن 
وهاه��ي مدين��ة املوص��ل تفتح 
اذرعه��ا للرياضي��ني مج��ددا من 

خالل اقامة بطولة التحرير .
يذكر ان الدراجات النارية تتكون 
م��ن  37 فئة حس��ب محركاتها 
وانواعها ول��كل نوع قانون خاص 
به��ا لكن االه��م منه��ا واالكثر 
انتش��ار هي س��باقات الفورموال 
وان واجلبل��ي والصحراوي والفري 

ستايل والدراك ريست والرايد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مت جلنة احل��كام ف��ي االحتاد 
اآلس��يوي بك��رة الق��دم، الطاقم 
الدول��ي العراق��ي )نخب��ة آس��يا( 
املؤلف من مهند قاس��م للوسط 
واملس��اعد الدولي د. مؤيد محمد 
عل��ي واملس��اعد الدول��ي د. واثق 
مدلل واحلك��م الرابع من الفلبني، 
فيما يتولى مهم��ة مقوم احلكام 
الهندي س��نكار ومش��رف املباراة 

االردني طالل سويلمني  س��يكون 
روار  بريزب��ان  فريق��ي  لق��اء  الدارة 
أولس��ان  وضيف��ه  األس��ترالي 
هيون��داي الك��وري اجلنوب��ي التي 
ستقام في العاصمة سيدني يوم 
10 آي��ار املقبل ضمن منافس��ات 
للمجموع��ة  السادس��ة  اجلول��ة 

اخلامسة في دوري أبطال آسيا.
 وس��بق للفري��ق الك��وري ان ف��از 
بنص��ف دزينة م��ن االه��داف من 

ف��ي  األس��ترالي  للفري��ق  رد  دون 
اجملموعة التي يقف فريق كاشيما 
أنتل��رز الياباني في صدارتها وله 6 
نق��اط، فيما يحتل الترتيب الثاني 
فري��ق مواجنثوجن يونايتد التايالندي 
باملرك��ز الثاني ول��ه 5 نقاط، فيما 
ث��م  نق��اط،   4 الك��وري  للفري��ق 
الفريق االس��ترالي بنقطة واحدة 
ف��ي الترتي��ب الراب��ع االخي��ر في 

اجملموعة.

بغداد ـ اللجنة اإلعالمية:
األول،  ام��س  مس��اء  افتتح��ت، 
في نادي الصي��د فعاليات املؤمتر 
الثال��ث لعلوم  الدولي  العلم��ي 
الرياض��ة حت��ت ش��عار )البح��ث 
العلمي طريقن��ا لتحقيق االجناز 
الرياض��ي(، وحضر حفل االفتتاح 
الس��ادة رئيس اللجن��ة االوملبية 
وزارة  ووكي��ل  حم��ودي،  رع��د 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور فؤاد قاس��م، وممثل وزارة 
الشباب والرياضة والنائب الثاني 
لرئي��س اللجن��ة االوملبي��ة فالح 

حس��ن، واملدير التنفيذي للجنة 
جزائر الس��هالني، وش��خصيات 

دبلوماسية واكادميية ورياضية.
الس��الم  واس��تهل احلفل بعزف 
اجلمه��وري، تليت بع��د ذلك آيات 
من الق��رآن الكرمي للق��ارئ ماهر 
مش��كور، وقف بعدها احلاضرون 
لقراءة سورة الفاحتة ترحماً على 
ارواح ش��هداء العراق، القى بعد 
ذلك وكيل وزي��ر التعليم العالي 
كلم��ة رح��ب فيه��ا باحلاضرين، 
متمني��اً التوفي��ق له��م، مؤكداً 
ال��دور الكبي��ر ال��ذي ينهض به 

علم��اء التدري��ب البدن��ي وعلوم 
الرياض��ة ف��ي االرتق��اء بالواق��ع 

الرياضي.
ووص��ف رئي��س جامع��ة بغ��داد 
االستاذ الدكتور عالء عبداحلسني 
عبدالرسول، في كلمته، الرياضة 
في الوط��ن العربي بأنها تتأرجح 
ب��ني الصع��ود والن��زول، مطالباً 
بتموي��ل بحوث اخلب��راء الى واقع 
عل��ى  تنعك��س  وان  ملم��وس، 
العم��ل الرياضي مبا ميهد الطريق 
لتحقيق االجنازات واحلصول على 

اجلوائز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرياض��ة  املرك��زي  االحت��اد  اعل��ن 
الش��ركات ع��ن مش��اركته ف��ي 
االوملبي��اد  بطول��ة  منافس��ات 
الرياض��ي الدول��ي والتي س��تقام 
احداثه��ا في دول��ة التيفيا ما بني 
الثالث  عشر ولغاية الثامن عشر  
من  شهر حزيران القادم   مبشاركة 

56 دولة .
وق��ال رئيس احت��اد اللعب��ة رئيس 
جمي��ع  ان  ح��امت   اك��رم  الوف��د 

االس��تعدادات جاري��ة عل��ى قدم 
و س��اق حتضي��را للمش��اركة في 
بطول��ة االوملبي��اد الرياض��ي  م��ن 
خ��الل املعس��كر التدريب��ي املقام 
حاليا في بغداد وس��يكون عملنا 
دؤوب��ا ومكثف��ا م��ن اج��ل تهيئة 
اعداد خ��اص لالعبني للوصول الى 
هذه املشاركة من اجل حتقيق احد 
املراكز الثالثة االولى علما ان الوفد 
يض��م ايض��ا كال من : عل��ي كرمي 
حس��ني ادريا وعبد الك��رمي صالح 

مديرا فنيا ووميض ش��امل مدربا 
وص��الح عبد اهلل يوس��ف معاجلا 
وغ��ازي ش��ايع صحفي��ا  وثمانية 
العبني هم منتظر حسن عبد اهلل 
وعلي ع��ادل مجي��د ومحمد عبد 
االمير وناس وواثق كاظم وس��مير 
عودة اس��ماعيل وع��دي طه عودة 
وباهر حكيم راض��ي وفارس محل 
ش��خير والعبتني ه��ن حنني علي 
حريز وفيروز عدي طه واملدربة زينب 

عكار ساجد.

الموصل تضيف بطولة التحرير بالدراجات 
النارية.. الخميس المقبل

طاقم عراقي يدير لقاء بريزبان وأولسان قاريًا

افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث 
لعلوم الرياضة بمشاركة عربية

»الشركات« في منافسات األولمبياد الدولي 



الصباح الجديد - وكاالت:
الفض��اء  وكال��ة  تخط��ط 
الستضافة  ناسا  األميركية 
 4K أول ب��ث مباش��ر بدق��ة
على الهواء مباشرة من رواد 
الفضاء في الفضاء اخلارجي.

وتس��تعد ناس��ا وبالتعاون مع 
 AWS شركة أمازون خلدمات الويب
ألول بث مباشر بدقة 4K من الفضاء 
بتاري��خ 26 أبريل اجلاري في الس��اعة 
10:30 صباح��اً بتوقي��ت احملي��ط 
اله��ادئ، وذل��ك كجزء من 
العرض التابع للمؤمتر 
للرابطة  الس��نوي 
طني��ة  لو ا

الس  ف��ي   2017 لع��ام  لإلذاع��ات 
فيغاس.

و تعد عملية البث، واحملادثة جتريبية، 
للتأكي��د عل��ى إمكاني��ات األداء في 

الوق��ت الفعل��ي، مما يهي��ئ الطريق 
اجمل��االت  م��ن  للمزي��د  مس��تقبالً 
البصري��ة، املثي��رة لإلعج��اب فيم��ا 
يخص البث من الفضاء، كما تساعد 

ه��ذه اإلمكانيات وكالة ناس��ا على 
توفير طرق جديدة لرصد الفضاء عن 
بعد، في الوقت الفعلي من محطات 

الرصد األرضية.

وتتواج��د ضم��ن احملادث��ة التي حتمل 
اسم "الوصول إلى النجوم.. التواصل 
مع املستقبل مع ناس��ا وهوليوود"، 
مش��اركات إضافي��ة تتمث��ل بوجود 
خب��راء الواق��ع االفتراض��ي، وم��دراء 
تنفيذي��ن م��ن هوليوود، وهندس��ي 
نظام واتس��ون م��ن آي ب��ي إم، ورواد 
فضاء من ناسا، ومدير برنامج خبراء 
ناس��ا للص��ور، وم��دراء م��ن أمازون 

خلدمات الويب

 م��اذا تفع��ل ..لو أكتش��فت أن 
الوض��ع السياس��ي ف��ي البالد .. 

مصاب بانفصام سياسي حاد !
م��اذا تفع��ل .. لو أكتش��فت أن 
الكثي��ر م��ن القضايا الت��ي تثار 
ظاهره��ا  االع��الم  وس��ائل  ف��ي 
قضية رأي ع��ام وباطنها مؤامرة 
سياس��ية  مدب��رة م��ن اخلصوم 

واالخوة األعداء !
ماذا تفعل ..لو اكتشفت أن الكثير 
م��ن اجلهات والكتل السياس��ية 
لل "العهر السياسي "  بهدف  حتحُ
حتقيق طموحاتها في االستحواذ 
على ش��ئ والوصول الى أهدافها 

غير املشروعة ؟
م��اذا تفع��ل ..ل��و أكتش��فت أن 
ع��ددا من السياس��ين  مصابون 
باضط��راب  ف��ي وظيف��ة مركز 

السيطرةالدماغية ؟
ماذا تفع��ل .. لو أكتش��فت ..أن 
واالفت��راء  التس��قيط  ثقاف��ة 
أصبحت ج��زءا من عادات وطبائع 
وأخالقي��ات عدد  من احملس��وبن 
السياس��ية  الطبق��ة  عل��ى 
والثقافي��ة واالعالمي��ة على حد 

سواء ؟
ماذا تفعل ..لوأكتش��فت أن املال 
السياس��ي ...قد قتل الكثير من 
الضمائ��ر االعالمي��ة التي كانت 

توصف سابقاحُ .. باحلية !
م��اذا تفعل لو أكتش��فت 
.. أن الكثي��ر م��ن العادات 
االصيل��ة  والتقالي��د  

كان  خب��ر  ف��ي  أصبح��ت 
وأخواتها ؟ 

أن   .. لوأكتش��فت  م��اذا 
الصراع النفس��ي في طفولة  

السياس��ي ينش��ط مرة اخرى 
في مرحلة املراهقة السياسية 

؟
 م��اذا تفع��ل لو اكتش��فت ..  ان 
أكث��ر التصريح��ات العش��وائية 
مس��تنقع  عل��ى  تطف��و  الت��ي 
املش��هد السياس��ي هي نتيجة 
طبيعية لفقدان احلواس الوطنية 
م��ا ي��ؤدي ب��دوره ال��ى اضطراب 
والهلوس��ات  واألوهام  التفكي��ر 

السياسية؟
ماذا تفعل لو اكتشفت ان  كثرة 
التصريح��ات غير املس��ؤولة هي 
بسبب اصابة اصحابها باالسهال 

الكالمي ؟.             
 م��اذا تفع��ل لو اكتش��فت .. ان 
الكثير ممن يظهرون على الشاشة 
يجيدون اللعب على  "احلبلن " او 

اكثر ؟ 
ان  ل��و اكتش��فت  م��اذا تفع��ل 
العداء السياس��ي بن اجلماعات  
س��ببها   السياس��ية  والكت��ل 
)للموم��ا  انشطارالش��خصية  
اليه��م ( ماي��ؤدي الى الس��لوك 
عالق��ات  فق��دان  و   ، العدوان��ي 
الصداقة وعدم التآلف مع الغير 

؟ 
ماذا تفعل لو اكتشفت ان سبب 
تناق��ص وزن��ك وقل��ة ش��هيتك 
للطعام وعزوفك عن مباهج احلياة 
..هي بس��بب  متابعت��ك حلوارات 
الفضائي��ات  ف��ي  السياس��ين 

التسقيطية الطائرة !         

• ضوء
 م��اذا تفع��ل ..لو اكتش��فت ان  

"التكنوقراط" حلم بعيد املنال؟

  انفصام.. سياسي !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ما بعد.. العسكرة

جمال جصاني

م��ع تقل��ص وانكماش س��يطرة داع��ش عل��ى األراضي 
العراقي��ة وق��رب هزميته��م العس��كرية ف��ي احملافظ��ة 
)املوص��ل( التي أعلنوا من جامعها الكبير عودة الفردوس 
املفق��ود )اخلالفة(؛ تصاع��دت بورص��ة االهتمامات حول 
مرحل��ة ما بعد داعش، وهي تختزن في جوفها وصيغتها 
ش��تى االحتم��االت، فكما خف��ت صي��ت ودور )الزرقاوي 
وقاعدت��ه( لصالح داعش، ميك��ن أن يتلقف أمانة اإلرهاب 
واإلجرام والنزاعات الوحش��ية، مس��خ آخر يعيد تنظيم 
القوى واملصالح وفتات السرديات القاتلة، لتستمر الدورة 
القاتل��ة للحروب وامل��وت والدمار. هذا األم��ر يدعونا الى 
إعادة النظر بالعنوان )م��ا بعد داعش( الى آخر ال يدفعنا 
ال��ى فصل آخر من املتاهات، أال وهو )ما بعد العس��كرة(، 
ال س��يما وأن ظهور داعش قد أسهم بشكل ال مثيل له 
بعس��كرة احلياة ف��ي مجتمع تورط بها من��ذ زمن بعيد. 
إن مش��كلتنا األس��اس تكم��ن ف��ي التضخ��م الهائل 
للعس��كرة التي بسطت هيمنتها على تفصيالت احلياة 
في هذا الوطن املنكوب على حساب احلقول واالهتمامات 
االقتصادي��ة والعلمي��ة وقضاي��ا التنمي��ة، التي هجرت 
بش��كل ال مثيل له في العقود األخيرة. مجتمع ال يجيد 
غالبية س��كانه غير مهنة االقتتال واالحتفاء بالرصاص 
والبارود وآخر ما تنتجه مصانع األسلحة من أدوات للقتل 
والتدمير، ال يستغرب منه كل هذه االبتكارات في مجال 
الكراهة والعدوان وإعادة استنساخ التظيمات اإلرهابية 
وأش��كال ال عد لها من اجلماعات املسلحة وامليليشيات 
وم��ا يرافقها من قي��م متخلفة وس��لوكيات ومعايير ال 

جتلب سوى اخلراب.
ال ميك��ن ان نختل��ف على ن��وع التحديات الت��ي تواجهنا 
جميع��اً كعراقي��ن، وطبيع��ة الكارثة الت��ي نقف عند 
حافاتها، حيث الوضع االقتصادي املنحدر بس��رعة صوب 
االنهيار، ألس��باب ال نحتاج للتعريف بها، بعد سلس��لة 
السياسات اخلائبة ولعنة احلروب وأطوارها املتجددة التي 
أش��رنا اليها، فأرقام الديون بدأت بالتضخم منذ حزيران 
العام 2014 الى يومنا هذا، وسنحتاج الى املزيد منها كي 
تس��ترد حطام املدن واملناطق املنكوبة من احتالل داعش 
له��ا، أوضاعها الس��ابقة. كما أن أس��عار رزقن��ا الريعي 
)النفط والغاز( لن تتجاوز األرقام املتواضعة التي عرفتها 
ف��ي العام��ن األخيرين كما تش��ير التقاري��ر املعنية في 
هذا اجمل��ال، ومع األعداد الهائلة ملوظف��ي الدولة املدنين 
والعس��كرين وتعاظم شبكات الفس��اد املهيمنة على 
املفاصل احليوي��ة للدولة واجملتمع، ف��أن عملية النهوض 
مجدداً لن تكون يسيرة، وس��تحتاج الى قرارات وخيارات 
مؤمل��ة وصعبة، تعيد تنظيم احلياة على أس��اس املعايير 
واألولي��ات اجملربة، ال س��يما في مج��ال العالقة مع لعنة 
العس��كرة واحل��روب الت��ي س��حقت أجم��ل تطلع��ات 

العراقين في العيش كبقية األمم احلرة.
ان التح��ول احلقيق��ي ال��ذي يعيد للعراقي��ن دورهم 
ومكانته��م الالئقة بهم ب��ن األمم األخرى، لن يحصل 
مع مثل ه��ذه التوجهات املمعن��ة باملزيد من مظاهر 
العس��كرة وكرنفاالت االحتفاء بها وبسباق التسلح 
املتس��ارع ال بن األحزاب والكتل املهيمنة وحسب بل 
ال��ى ما يعرف اليوم بجيوش العش��ائر والقبائل والتي 
لم يع��د يعوزها غير أس��راب املقات��الت احلديثة، كما 
كشفت عن ذلك صوالتها األخيرة. ما نحتاج اليه بعد 
هذا املش��وار الطويل من اجلنوح نحو العس��كرة؛ هو 
إعادة توجيه ما تبقى لنا من إمكانات بشرية ومعنوية 
ص��وب حقول النش��اط الس��لمي وورش اإلنتاج املادي 
واملعرف��ي، الق��ادرة وحدها على كب��ح كل هذا اجلنون 
وإعادة سكان هذا الوطن القدمي الى هويتهم احلضارية 

والعقالنية املترعة باخللق واإلبداع واالبتكار.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - حذام يوسف:
مدرس��ة احللة االبتدائية اخملتلطة، 
من املدارس القليلة في بغداد، التي 
تتخ��ذ منهاج��اً مدني��اً، وحضارياً 
للتربي��ة والتعلي��م، فف��ي الوقت 
الذي يش��تكي بعض أولياء األمور 
من سوء اإلدارة، وطرق التعليم في 

املدارس احلكومية، وحتى االهلية.
بطريق��ة  املدرس��ة  ه��ذه  تنف��رد 
للتعليم وأس��لوب تربوي حضاري، 
يبني ش��خصية الطفل كإنسان، 
وتعليمه مبادئ التعامل مع اآلخر، 
إضافة ال��ى االلتزام باملنهاج املقرر 
له��م، والفضل في ه��ذا يعود الى 
مديرها األس��تاذ حميد جحجيح، 
ال��ذي أخذ عه��دا على نفس��ه أن 
يبني مدرس��ته علمي��ا وتربويا، بل 
لم يكتف بذلك، فقد اسهم ومن 
حس��ابه اخلاص بالتعاون مع املالك 
وبتشجيع  باملدرس��ة  التدريس��ي 
منه، بترميم بناية املدرسة وتعمير 
الصفوف، وحُرسم من قبل محترفن 
عل��ى ج��دران املدرس��ة الداخلية 

واخلارجية، من��اذج مصغرة جملموعة 
م��ن االث��ار العراقية، مث��ل امللوية، 
وآثار بابل، م��ع لوحات فنية ملناظر 
طبيعي��ة ع��ن االه��وار، ومصايف 
العراق، ليخلق من املدرسة متحفا 
الناظ��ر، ويوص��ل  مصغ��را، ميت��ع 
معلوم��ة للطال��ب بطريقة ذكية 
ومؤثرة، ليكون جوا دراسيا، ال نقول 
مثاليا، لكنه ف��ي األقل جو مالئم 
يش��جع الطالب على التعلم من 

دون ملل، او ضجر من الدراسة.
مدي��ر مدرس��ة "احلل��ة" ناش��ط 
مدني، ش��ارك في أغلب تظاهرات 
مث��اال  وكان  التحري��ر،  س��احة 
للمتظاه��ر اله��ادئ، ال��ذي يحترم 
القضية، ويحترم س��احة التحرير، 
وبعد التلكؤ الذي حصل مع احلراك 
املدني، أقس��م بأن يكون نش��اطه 
املدني داخل مدرس��ته وبن طالبه، 
فاخ��ذ عل��ى عاتق��ه، العمل على 
خلق مدرس��ة جدي��دة بنظافتها، 
وحديقته��ا، الت��ي اش��رف بنح��و 
مباش��ر على زراعتها، بالتعاون مع 

املالك التدريس��ي، وأيضا مبشاركة 
أولي��اء األم��ور، لتصب��ح مدرس��ة 
احللة االبتدائية اخملتلطة، مدرس��ة 
وتنظي��م  بنظافته��ا،  امنوذجي��ة 
وأصب��ح  وحديقته��ا،  س��احاتها، 
الطالب يقبل��ون على ال��دوام في 
املدرس��ة بحيوية ال نش��هدها في 

غيرها م��ن املدارس، كي��ف ال وهو 
الذي يستقبل طالبه منذ ساعات 
الصب��اح األول��ى، وقب��ل اجلمي��ع، 
بأغنية لفيروز، أو بالنشيد الوطني، 
أو أي انش��ودة حماس��ية للع��راق، 
الطلبة عن��د دخولهم  ويصاف��ح 
واح��دا واح��دا، م��ن دون مل��ل، بل 

وكلمات  وابتسامة عريضة،  بفرح 
ترحيب، واحتفاء بطلبته.

آخ��ر الفعالي��ات الت��ي قامت بها 
مدرس��ة احللة االبتدائية اخملتلطة، 
الس��نوي  الفني  ه��و مهرجانه��ا 
األول الذي أقيم في بناية املدرسة، 
 ،2017/4/11 الثالث��اء  االول  أم��س 
باملالك  احتفائيا  ليكون مهرجان��ا 
وال��ذي  وبالط��الب،  التدريس��ي، 
تضمن عددا من الفعاليات الفنية 
والثقافي��ة، منها عروض أزياء لكل 
االحتف��ال  العراقي��ة،  احملافظ��ات 
بجهود عام دراس��ي من األنشطة 
التي  اليدوي��ة  واالعم��ال  الفني��ة 
تدعم نش��اط الطفل، وتؤكد على 
اجلم��ال واحلي��اة، عس��ى ان يكون 

خطوة لطريق السالم.
والثقافية في  الفني��ة  الفعاليات 
املهرج��ان تنوعت ما بن مش��اهد 
مس��رحية ق��ام بتأليفه��ا امل��الك 
التدريس��ي ف��ي املدرس��ة، والذي 
يحث على التعل��م واحترام االخر، 
واالهتم��ام بالطفل، عب��ر مواقف 

إنس��انية جس��دها الطلب��ة م��ع 
املعلمن، كفريق متكامل للعمل، 
لرس��ومات  فنياً  واقام��ت معرضاً 
األطفال، تنوعت مواضيعها ما بن 
الطبيعة العراقية، وجتسيد التراث 
البغدادي عبر لوحات قمة باجلمال، 
مع مجموعة من االعمال اليدوية، 
الت��ي ق��ام به��ا ط��الب املدرس��ة 

واملعلمون.
ف��ي خت��ام حف��ل املهرج��ان، وزع 
املالك التدريسي شهادات التخرج 
لطلبة الس��ادس االبتدائي، بزيهم 
اجلميل، وقبعاتهم االجمل، ليبدأوا 
مرحلة جديدة ومهمة، بانتقالهم 
ال��ى مرحلة متقدمة من التعليم، 
نتمن��ى ان تك��ون أجم��ل، واكث��ر 
فائدة، وثقافة لكل الطلبة، شكرا 
للمالك التدريس��ي ملدرس��ة احللة 
االبتدائية اخملتلطة، وش��كر خاص 
لألس��تاذ حمي��د جحجي��ح مدير 
املدرس��ة، الذي اجتهد وعمل على 
ان تك��ون مدرس��ته، راف��دا للعلم 

والتربية وتقبل االخر.

مبادرة تربوية رائدة

مدير مدرسة الحلة يرمم مدرسته على حسابه الخاص

ترميم مدرسة احللة االبتدائية اخملتلطة

بغداد - وداد ابراهيم:
اقامت مؤسس��ة برج بابل في ش��ارع ابو نؤاس حفل توقيع 
االعمال الش��عرية الكاملة للشاعر د. أحمد شهاب للفترة 
م��ن ١٩٩٠ ال��ى ٢٠١٦، في احُمس��ية ادارته��ا الكاتبة اطياف 
رش��يد، وقدمها الش��اعر فارس مطر، والناق��د علي متعب، 
وحضره��ا نخبة م��ن االدب��اء والكت��اب والش��عراء والنقاد 

واملثقفن واالعالمين
وقال الش��اعر شهاب: ان اجملموعة الش��عرية امتدت لستة 

عشر عاماً،
 ش��ملت مراحل ش��تى من جتربتي في الشعر، من خالل ما 
م��ر على البالد من احداث، كان لها االثر الكبير على محتوى 
النص��وص الش��عرية، مقدم��ا ق��راءات ألجزاء مخت��ارة من 
اشعاره، واستمتع احلضور باألبيات الشعرية التي تغنى بها 
ه��ذا املبدع، وتبادل النقاش مع احلاضرين حول تأثر الش��اعر 
باب��ن زريق البغدادي، وكذلك تأث��ره بالبيئة في نينوى، كونه 

نشا فيها، وانحدر منها، وأنتجت أبياتاً غير تقليدية.

برج بابل تقدم المجموعة 
الكاملة للشاعر احمد شهاب

الصباح الجديد - وكاالت:
أنها  روجين��ا  املمثل��ة  صرح��ت 
تش��ارك ف��ي دراما رمض��ان هذا 
العام، من خالل مسلسلن األول 
ه��و "كف��ر دله��اب" مع يوس��ف 
ن��ادر  أحم��د  وإخ��راج  الش��ريف، 
ج��الل، والثان��ي ه��و "الطوفان" مع 
اخملرج خيري بش��ارة، وع��دد كبير من 

املمثلن.
وأش��ارت روجينا إلى أنه��ا غير مرتبطة 
بأي مسلسالت أخرى هذا العام، مؤكدة 
أنه��ا اعتذرت ع��ن "رمضان ك��رمي" مع 
املنتج أحمد الس��بكي، واخملرج س��امح 
عبد العزيز، السيما أن اسمها ما زال من 
أبطال العمل، مشيرًة إلى أنها اعتذرت 

عن أعمال أخرى أيضاً هذا العام.

وظهرت روجينا في شهر رمضان املاضي 
مبسلس��لن أيضاً هما "األسطورة" مع 
محمد رمضان، واخملرج محمد س��امي، 
و"الطبال" مع أمير كرارة، وإخراج أحمد 

خالد أمن.
كما تشارك روجينا في عروض مسرحية 
"أهال رمضان" مع محمد رمضان وإخراج 

خالد جالل..

روجينا تفاجئ جمهورها
 بعملين في رمضان المقبل

متابعة - احالم يوسف
اس��تضافت العاصمة اإليرانية طهران 
ماراثونه��ا العامل��ي األول. وق��د ج��ذب 
الس��باق ال��ذي بل��غ طول��ه نح��و 42 
كيلومت��راً، "442" راكضاً من 45 دولة 

متعددة. 
إح��دى أهداف الس��باق كان��ت "بناء 
اجلس��ور" م��ا بن إي��ران وبقي��ة دول 

العالم.
وقال أح��د املش��اركن االجانب انه 
يقيم في مدينة دبي، وان هذا هو ما 
شجعه على املشاركة في السباق، 
لق��رب املس��افة ما بينهم��ا، وقال: 

انها فرصة جيدة الكتش��اف مدينة جديدة، 
وثقاف��ات جدي��دة متنوع��ة"، وكان��ت هناك 
مش��اركة من الصن، حيث ذكرت املشاركة 
انها س��عيدة وان إي��ران بلد جي��د، وجميل"، 
وق��ال أحد املش��اركن املغتربن ان��ه ولد في 
إيران، لكنه يعيش اليوم في الواليات املتحدة 
االميركي��ة، وانه متحمس للمش��اركة بهذا 

املاراثون.
 وذك��ر آخ��ر ان��ه كان يخط��ط لزي��ارة إيران، 
والتجوال في مدنها، لكنه تفاجأ عندما علم 
ان هن��اك ماراثونا فكان ذلك مصدر دهش��ة 
وفرح بالنسبة اليه، وذكرت احدى املشاركات 
العربي��ات من دولة مص��ر انها عندما اعلنت 

نيتها املشاركة تلقت حتذيرات من قبل اهلها 
واصدقائه��ا بس��بب تخوفه��م، وجهله��م 
بالوض��ع االمني في إيران، لكنها ذكرت انهم 
ش��عب لطيف، ومتحمس للقاء االجانب من 

خالل مشاركتهم باملاراثون.
وق��د اش��يع قبل اي��ام من ب��دء املاراث��ون ان 
النساء س��يركضن مسافة تكون بحدود 10 
كيلومت��رات، لكن املش��اركات تخطن تلك 

املسافة، ووصلن الى نهاية السباق.
 واكد أحد املشاركن وهو من البلد املضيف، 
انه س��عيد به��ذا املاراثون الذي هو وس��يلة 
للتبادل الثقافي، واملعرفي، وللتعريف ببلدهم 

بعيدا عن السياسة ونشرات االخبار.

إيران تستضيف ماراثونها العالمي األول

4K أول بث مباشر من الفضاء بدقة
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