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بغداد - أسامة نجاح:
جه��از  ق��وات  قي��ادة  كش��فت 
مكافح��ة اإلره��اب ، ي��وم أمس 
األح��د، إن عملي��ات تطهير حي 
الصح��ة األولى ف��ي امين املوصل 
ما تزال مستمرة، مؤكدة ، مقتل 
120 عنصرًا م��ن عناصر تنظيم 
داع��ش اإلرهاب��ي على ي��د قوات 

جهاز مكافحة اإلرهاب. 
وقال القائد ف��ي جهاز مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الوه��اب الس��اعدي ف��ي حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "جه��از مكافح��ة اإلرهاب ما 
يزال مستمرًا في عملية تطهير 
حي الصح��ة األولى ف��ي اجلانب 
األمين م��ن املوصل بعد حتريره في 
وقت س��ابق"، مبيناً إن "حصيلة 
قتلى داعش ف��ي احلي فقط هي 

120 شخصاً". 
املتح��دث  م��ن جانب��ه كش��ف 
العملي��ات  باس��م  الرس��مي 
املش��تركة العميد يحيى رسول 
ع��ن ما تبق��ى من أع��داد عناصر 
داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي الس��احل 

االمين ملدينة املوصل . 
وقال رسول في حديثه لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" ما تبقى 
م��ن عناص��ر داعش ف��ي األجزاء 
املتبقية من الساحل األمين ملدنية 
املوصل بضع مئات , الفتاً إلى إن" 

هن��اك عمليات اس��تنزاف لتلك 
العناص��ر عبر ضربات عس��كرية 
موفق��ة من خالل طي��ران اجليش 
وكذلك الش��رطة االحتادية ونشر 
القناص��ني على أس��طح املباني 

العالية . 
عملي��ة  هن��اك  إن"  وأض��اف 
عس��كرية القتحام ما تبقى من 
أج��زاء املوص��ل القدمي��ة في امين 
املوصل ، مبينا ان" تلك العملية 
وتكتي��ك  خط��ط  إل��ى  حتت��اج 
مختل��ف كون املناط��ق املتبقية 
مكتظة بالس��كان وال تستطيع 
اآللي��ات العس��كرية الضخم��ة 

الدخول إلى أزقتها . 
وتاب��ع إن " املعرك��ة س��تعتمد 
على القطعات املدربة على حرب 
الش��وارع بإس��ناد الغطاء اجلوي 
املتمثل بطي��ران اجليش العراقي 

واملدعوم باجلهد االستخباري . 
قي��ادة  أعلن��ت  جهته��ا  م��ن 
الش��رطة االحتادية , أمس األحد , 
قت��ل 8 عناصر من تنظيم داعش 
اإلرهابي والتوغ��ل 800م في حي 

الزجنيلي بأمين املوصل. 
وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت, في 
بي��ان, تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘, نسخة منه, إن "قطعات 
الش��رطة االحتادية توغلت 800م 
بالس��احل  الزجنيل��ي  ف��ي ح��ي 

االمين واقتربت من إحكام الطوق 
الش��مالي على املدين��ة القدمية 

وسط املوصل".
وأضاف جودت أن "قوات االحتادية 

متكن��ت من قتل 8 دواعش ودمرت 
3عج��الت مفخخ��ة و5 دراج��ات 

نارية". 
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القّوات المشتركة تقتل 120 عنصرًا من داعش في
أثناء تطهير حي "الصحة األولى" بأيمن الموصل

القوات املشتركة تطهر أحد األحياء في اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري مع رئي��س اجلمهورية فؤاد 
السياس��ية  االوض��اع  معص��وم 
واالمني��ة ف��ي الب��الد، فيم��ا دعي��ا 
السياسية  واالطراف  الكتل  جميع 
ال��ى اجراء املزيد م��ن احلوارات خالل 

املرحلة املقبلة.
وقال مكت��ب رئيس البرملان في بيان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
"اجلب��وري التقى، رئي��س اجلمهورية 
فؤاد معص��وم، وجرى خ��الل اللقاء 
واالمنية  السياسية  االوضاع  بحث 
في البالد، واالنتصارات التي حتققها 
قواتن��ا االمني��ة في معرك��ة حترير 

املوصل ضد تنظيم داعش االرهابي، 
النازح��ة واعمار  العائ��الت  واع��ادة 

املناطق املتضررة".
واض��اف املكتب، أن "اللقاء ش��هد 
بحث االس��تعدادات ملرحلة ما بعد 
الظروف  تهيئ��ة  واهمي��ة  داع��ش، 
املصاحل��ة  لتحقي��ق  املناس��بة 
اجملتمعي��ة واعتماده��ا ح��ال جلميع 
التحديات التي متر بها البالد من اجل 
ترسيخ مبدأ التعايش السلمي في 
اجملتمع العراقي"، مبينا انهما "دعيا 
السياسية  واالطراف  الكتل  جميع 
ال��ى اجراء املزيد م��ن احلوارات خالل 

املرحلة املقبلة".
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة، انضم��ام 
التنفي��ذي  للمجل��س  الع��راق 

ملنظمة الصحة العاملية.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
جم��ال ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" "ف��از الع��راق 
بعضوية اجمللس التنفيذي ملنظمة 
الصح��ة العاملي��ة بع��د اعتم��اد 
ترش��يحه بإجماع الدول االعضاء 
ف��ي املنظمة والبال��غ عددها ١٩٤ 
دولة م��ن دون أي اعت��راض، وقد مت 
ذلك خالل انعقاد اجللس��ة العامة 
التاسعة جلمعية الصحة العاملية 
الس��بعني واملنعقدة في مقر االمم 

املتحدة بجنيف".
وب��ني ان "اجملل��س التنفيذي يضم 
٣٤ دولة من بني الدول االعضاء في 
املنظم��ة ويعتبر اجملل��س القيادي 
ملنظم��ة الصحة العاملي��ة والذي 
يتول��ى توجي��ه النظ��ام الصحي 

العاملي".
ولفت جم��ال الى ان "ه��ذا الفوز 
يأت��ي في إطار اجلهود احلثيثة التي 
تبذله��ا وزارة اخلارجية في حش��د 
الدعم والتأييد الدوليني الستعادة 
العراق ملكانته الريادية في اجملتمع 
الدول��ي وحصول��ه عل��ى املواق��ع 
الرفيعة في االمم املتحدة ووكاالتها 

املتخصصة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئيس وزراء إقليم كردس��تان 
نيجيرفان بارزاني ان األولوية إلجراء 
استفتاء تقرير املصير باالستقالل 
عن الع��راق من عدمه ف��ي إقليم 
كردس��تان، عاداً احلكومة االحتادية 
العس��كرية  االتف��اق  قد خرق��ت 
املب��رم م��ع اإلقلي��م قب��ل الب��دء 

بعملية حترير مدينة املوصل.
صحفي��ة  مقابل��ة  ف��ي  وق��ال 
تلفزيوني��ة عل��ى هام��ش املنتدى 
املنعقد في  العامل��ي  االقتص��ادي 
مدينة سان بطرس بورك الروسية، 

ان "موض��وع االس��تفتاء ال يتعلق 
بجهة سياس��ية دون اخ��رى وامنا 
كردس��تان  ف��ي  الك��رد  بجمي��ع 
الع��راق"، مردف��اً بالق��ول ان "هذا 
واالولي��ة إلجراء  املوض��وع مه��م 

االستفتاء".
وفي مح��ور آخر م��ن املقابلة قال 
بارزاني انه "مع األسف ان احلكومة 
االحتادي��ة ف��ي بغ��داد ق��د خرقت 
االتفاقية العس��كرية املبرمة مع 
إقليم كردس��تان بتواجد احلش��د 

مبناطق سنجار".
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معصوم والجبوري يبحثان 
االستعدادات لمرحلة ما بعد داعش

العراق ينضم لقيادة منظمة 
الصحة العالمية

بارزاني: إجراء االستفتاء
أواًل وبغداد خرقت االتفاق

منشورات تهدد عائالت "داعش" 
وتنذرها بالخروج من هيت

الدواعش يبيدون 200 مواطن أغلبهم
أطفال ونساء ومتقدمين بالسن 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت قي��ادة العمليات املش��تركة 
منع نقل البث املباش��ر عن القنوات 
املتلفزة للمعارك العسكرية اجلارية 
ف��ي مدين��ة املوص��ل، فيم��ا الغت 
تخويل قناة فضائية كردية، استثنت 
قناة العراقية ش��به الرس��مية من 

ذلك القرار.
وذكر بيان خللية اإلعالم احلربي اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د" "مينع منعاً 
باتاً النقل املباش��ر في أثناء تغطية 
املعارك وأي وسيلة اعالم تنقل بنحو 

مباشر يتم ايقافها واتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة بح��ق ال��كادر م��ع إلغاء 
التخويل ومنعه��م من دخول قاطع 

عمليات قادمون يانينوى":.
واصدرت قيادة العمليات املش��تركة 
تعليمات بش��أن النقل املباش��ر في 
عملي��ات "قادم��ون يانين��وى"، وهي 

كالتالي: 
أوال: مينع منعا باتا النقل املباشر في 
اثن��اء تغطي��ة املعارك، وأي وس��يلة 
اع��الم تنق��ل بنح��و مباش��ر يت��م 
ايقافها واتخ��اذ اإلجراءات القانونية 

بح��ق ال��كادر م��ع إلغ��اء التخويل 
ومنعهم من دخ��ول قاطع عمليات 

"قادمون يانينوى".
ثاني��ا: إلغاء تخوي��ل قن��اة "رووداو" 
وإخراجها "فورا" من قاطع العمليات 
ويتحمل مديرو االعالم في القيادات 
والف��رق املس��ؤولية القانوني��ة في 
حال قيام أي قناة بالبث املباش��ر ما 
عدا قناة العراقية ملا تس��بب النقل 
املباشر من ضرر من خالل استمكان 
لقطعاتنا، وملا يلحقه من ضرر على 

مقاتلينا في اثناء املعارك.

بغداد - وعد الشمري:
كشف التحالف الوطني، أمس 
االحد، عن تشكيل جلنة داخلية 
مهمتها دراس��ة مشروع قانون 
انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات 
وتلق��ي املقترحات بغية توحيده 
الكت��ل،  بقي��ة  وعرض��ه عل��ى 
مؤك��داً أنه يس��اند دمجها مع 
مجل��س الن��واب خ��الل الع��ام 
املقبل، فيما اش��ار إل��ى رفضه 
املقاع��د  توزي��ع  آلي��ة  اعتم��اد 
السابقة التي منحت وبحسب 

وصف��ه العضوية لكتل صغيرة 
وغير متجانسة.

وقال القي��ادي في كتلة املواطن 
ف��ي  املياح��ي  محم��د جمي��ل 
اجلديد"،  "الصب��اح  حديث م��ع 
إن "التحال��ف الوطن��ي ش��كل 
جلنة من اعضائه لدراسة قانون 
انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات 
وانضاج��ه بغية تقدميه بصيغة 
ف��ي  الش��ركاء  عل��ى  موح��دة 

العملية السياسية".
وتابع املياحي أن "اعمال اللجنة 

بدأت منذ شهر ونصف الشهر، 
واس��تمعت إل��ى االراء وتلق��ت 
املقترح��ات من جمي��ع مكونات 
التحال��ف وه��ي عاكف��ة على 

انهاء مهمتها قريباً".
وأشار إلى أن "املقترحات احلالية 
تنصب على ث��الث آليات لتوزيع 
املقاع��د وه��ي )-1,5 -1,7 1,9(، 
واحل��وارات ما زالت مس��تمرة إال 
انها لم تصل إلى صيغة موحدة 

حتى اللحظة
"التحال��ف  أن  إل��ى  ولف��ت 

الوطني ليس ه��و فقط املعني 
ب��ل علي��ه  االنتخاب��ات،  مبل��ف 
تق��ع مس��ؤولية التش��اور م��ع 
الكت��ل االخرى الس��يما املمثلة 

للمكونني السني والكردي".
وأكد املياح��ي أن "التوجه داخل 
التحالف مع ع��دم تكرار اخلطأ 
السابق الذي جعل من مجالس 
احملافظات غير متجانس��ة مبنح 
متفرق��ة  كت��ل  إل��ى  املقاع��د 

وصغيرة".
وأوضح ان "الرؤية لالس��تحقاق 

املقبل تساند صعود كتل كبيرة 
متجانس��ة ف��ي االراء، مع عدم 
الصغيرة  الكت��ل  اغف��ال ح��ق 
ف��ي املش��اركة واحلص��ول على 

املقاعد".
وشدد القيادي في كتلة املواطن 
عل��ى أن "ال��رأي الغال��ب حالياً 
م��ع دم��ج انتخاب��ات مجال��س 
انتخابات مجلس  احملافظات مع 
الن��واب خالل نيس��ان من العام 

املقبل".
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العمليات المشتركة تمنع
التحالف الوطني يشّكل لجنة لتوحيد قانون انتخابات المحافظاتالنقل المباشر لمعارك الموصل

الكتلة تؤيد صعود قوائم كبيرة وال تريد تكرار التجربة السابقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املمثل��ة املقيمة لبرنامج 
األمم املتح��دة اإلمنائي ف��ي العراق، 
لي��ز غراندي، وج��ود تعافي بوضع 
مدينة الفلوجة مبحافظة االنبار.

ونقل بيان لبعثة يونامي اطلعت 
ع��ن  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
غراندي قولها خالل مش��اركتها 
بافتت��اح حكوم��ة االنب��ار حملطة 
األزركية ملعاجلة املي��اه، "هذا رمز 
لتعاف��ي الفلوج��ة، عندم��ا رأينا 
الدمار ف��ي األزركية ألول مرة، لم 
نك��ن نصدق إمكانية إع��ادة بناء 

احملطة بهذه السرعة".
وأضاف��ت غران��دي "لق��د عم��ل 
اجلميع معاً إلجناز هذه املهمة في 
وقت قياس��ي، وس��يحصل أكثر 
من 60 باملئة من املدينة على مياه 

شرب آمنة".
من جانبه قال بير لودامار، املوظف 
املس��ؤول عن دائ��رة األمم املتحدة 
لألعم��ال املتعلق��ة باأللغ��ام، إن 

"حتديد أماك��ن العبوات املتفجرة 
وإزالته��ا هو اخلط��وة األولى قبل 
مب��ادرات االس��تقرار أو التدخالت 

اإلنسانية في املناطق احملررة".
وب��ني "ف��ي الفلوج��ة، مت تطهير 
قراب��ة مليون��ي مت��ر مرب��ع م��ن 

املناط��ق امللوثة، ما س��مح ببدء 
ومك��ن  االس��تقرار  نش��اطات 
العائالت من العودة الى الفلوجة 

واستئناف حياتها".
يشار الى انه وبعد مرور عام تقريباَ 
على حتري��ر الفلوجة م��ن داعش، 
جتري عملية إعادة االس��تقرار في 
املدينة بنحو جيد، وقد عاد مئات 
اآلالف إلى ديارهم، ومتت استعادة 
اخلدمات األساس��ية مبا فيها املاء 
االقتص��اد  وانع��اش  والكهرب��اء، 

احمللي.
ويعمل مش��روع إعادة االستقرار 
بدعم من صندوق متويل االستقرار 
املتح��دة  األمم  لبرنام��ج  التاب��ع 
اإلمنائ��ي في الع��راق، الذي أنطلق 
ف��ي حزي��ران 2015، ف��ي مناطق 
ف��ي محافظات  مح��ّررة حديث��اً 
ونين��وى  الدي��ن  وص��الح  األنب��ار 

وديالى. 
وبحس��ب يونامي فان هناك أكثر 
من 1000 مش��روع منج��ز أو قيد 
اإلجناز ف��ي 23 موقعاً، ومنذ بداية 
األزم��ة، عاد أكثر م��ن 1.8 مليون 

شخص إلى ديارهم.

األمم المتحدة تؤكد تعافي الفلوجة
وتطهيرها من العبوات الناسفة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت الشرطة البريطانية،امس 
األح��د، تفاصي��ل الهجم��ات التي 
ش��هدتها العاصم��ة لن��دن، فيما 
أش��ارت إلى أن ع��دد الضحايا بلغ 
س��تة قتل��ى، إضاف��ة إل��ى مقتل 

املهاجمني الثالثة.
وذك��رت عدد م��ن وس��ائل االعالم، 
لي��ل ي��وم االول من امس الس��بت، 
ان س��يارة انحرفت عن جسر لندن 

ودهست خمسة اشخاص.
وقال��ت تل��ك الوس��ائل ف��ي خب��ر 

عاجل تابعت��ه "الصب��اح اجلديد"، 
ان "الش��رطة البريطاني��ة اغلقت 
محط��ة جس��ر لن��دن"، مبينة ان 
"ذل��ك ج��اء بع��د انحراف س��يارة 
خمس��ة  ودهس��ها  اجلس��ر  ع��ن 

اشخاص".
واضاف��ت ان "س��يارات االس��عاف 
هرعت الى مكان احلادث"، مش��يرة 
م��ن  "الش��رطة طالب��ت  ان  ال��ى 
امل��ارة االبتعاد عن اجلس��ر بعد هذا 

احلادث".
وقالت شرطة لندن في تصريحات 

الهجم��ات  ،إن  الحق��ة  صحفي��ة 
نفذتها مجموع��ة واحدة من ثالثة 
أش��خاص، بس��يارة مغلقة )فان(، 
ودهس��وا املارة على جسر لندن، ثم 
خرجوا من الس��يارة، وقاموا بطعن 
زوار املطاعم واملقاهي بالسكاكني 

في منطقة بورو ماركت.
من جانب��ه، قال م��ارك رولي، كبير 
ف��ي  اإلره��اب  مكافح��ة  ضب��اط 
بريطاني��ا: "اس��تجابت الش��رطة 
املسلحة بسرعة كبيرة وشجاعة.
تتمة ص3

الشرطة البريطانية تكشف
تفصيالت هجمات لندن

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدي��ن،  مص��رف  اعل��ن 
ام��س االحد، عن من��ح قروض 
 50 ال��ى  تص��ل  للمواطن��ني 
ملي��ون دين��ار ألغ��راض البناء، 
مش��يرًا ال��ى ان م��دة القرض 
تكون 10 سنوات وبفترة امهال 

3 اشهر.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" ان "املصرف باشر مبنح 
ق��روض للمواطنني مل��ن ميتلك 
قطع��ة ارض س��كنية التق��ل 
مساحتها عن 50 م2"، مشيرًا 

الى ان "من الشروط االخرى ان 
تك��ون قطعة االرض باس��مه 
على وجه االستقالل او باالسم 
املش��ترك مبوجب سند حديث 
االصدار وم��زود بتأييد من دائرة 

التسجيل العقاري اخملتصة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر محل��ي في نينوى، بأن 
القوات األمنية عثرت على سجن 
كبي��ر حت��ت األرض فيه عش��رات 
احملتجزين من االنبار في الس��احل 

األمين للموصل. 
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "الق��وات األمني��ة وف��ي أثن��اء 

حتريرها أحياء الساحل األمين عثرت 
على س��جن كبير حتت األرض فيه 
عش��رات احملتجزين م��ن الفلوجة 

والرمادي والصقالوية والكرمة". 
وأض��اف املص��در ، "مت اإلف��راج عن 
الع��الج من  ويتلق��ون  احملتجزي��ن 
قبل الق��وات األمني��ة التي أمنت 
إخراجهم ونقله��م الى موقع ثان 

للتدقي��ق األمن��ي وبيان س��المة 
احملتجزين وتسليمهم لذويهم".

وفي س��ياق آخر أفاد مصدر أمني 
ف��ي ص��الح الدي��ن، ب��أن احلش��د 
الش��عبي صد هجوماً ل�"داعش" 

غربي قضاء بلد.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "اللواء 43 الفوج الثاني احلشد 

الشعبي صد، مساء اليوم، تعرضا 
لداع��ش عل��ى قاط��ع الفرحاتية 

قرية جرمط غربي مدينة بلد".
وأضاف، أن "االش��تباك مع عناصر 

داعش ما يزال مستمراً".
م��ن جه��ة أخ��رى اعلن��ت خلية 
االعالم احلربي، عن االستيالء على 
23 صاروخ��اً حراري��اً محموال على 

الكت��ف ف��ي ح��ي الش��فاء احملرر 
باجلانب االمين من مدينة املوصل.

وقال��ت اخللي��ة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "مفارز 
مديرية االس��تخبارات العسكرية 
ف��ي الل��واء 3 الفرقة السادس��ة 
الفرقة  استخبارات  مع  وبالتعاون 
اس��تولت على 23 صاروخاً حرارياً 

محم��والً حديث الصن��ع في حي 
الشفاء احملرر بالساحل االمين".

واضافت اخللية، أن "هذه الصواريخ 
تس��تخدم ض��د ال��دروع واالليات 
وتعد من االس��لحة احملمولة على 
الكتف من التي اس��تخدمت في 

املعارك".
تتمة ص3

العثور على سجن كبير لـ"داعش" فيه عشرات المحتجزين بالموصل

أزالة األلغام من مدينة الفلوجة

قروض للمواطنين بقيمة
50 مليون دينار ألغراض البناء



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

وص��ف اعض��اء ف��ي جلن��ة الطاقة 
البرملانية عقوداً نفطية طويلة االجل 
ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع 
شركة روس نفط الروسية الستثمار 
خمسة حقول كبيرة للنفط والغاز 
بأنها غير واضحة املعالم وستعرض 

مستقبل االقليم الخطار جمة.
وكش��ف عل��ي حمه صال��ح عضو 
جلنة االقتص��اد والطاقة ف��ي برملان 
كردس��تان املعطل من��ذ عامني في 
صفحت��ه على الفيس ب��وك، بعض 
احلقائق عن نوعية العقود النفطية 
التي وقعتها حكومة االقليم والتي 
اكد انها ستعرض مستقبل االقليم 

الى مخاطر كبيرة.
العق��ود  جمي��ع  ان  صال��ح  وق��ال 
النفطي��ة ال��ى توقعه��ا حكوم��ة 
الدراس��ة  ال��ى  تفتق��ر  االقلي��م 
وس��تعرض االقلي��م ال��ى مخاط��ر 
كبي��رة، مش��يرًا ال��ى ان مس��ؤولي 
احل��زب الدميقراطي واالحت��اد الوطني 
يعملون على كس��ب اكبر قدر ممكن 
م��ن االم��وال االن، وال يكترث��ون مل��ا 

يحصل لالقليم مستقبالً. 
وق��ال ان افضل دليل عل��ى ذلك هو 
كيفية تقاس��م املبلغ الذي حصلوا 
عليه من شركة روس نفط بينهما، 
واردف لقد تسلمت حكومة االقليم 
3 مليارات دوالر من شركة روس نفط، 
مت توزيعه��ا على النح��و التالي 500 
مليون للح��زب الدميقراطي ومثلها 
لالحتاد الوطني، ومليار الدامة بعض 

املشاريع، ومثلها للرواتب املتأخرة.  
وعزا صالح اقبال الشركة الروسية 
الى التعاقد مع االقليم، على ش��راء 
نفط��ه، الن االقلي��م يبي��ع نفط��ه 
باس��عار زهيدة مخفض��ة، وتابع ان 
نف��ط كرك��وك دخل ضم��ن العقد 
ال��ذي وقعت��ه حكوم��ة االقليم مع 
الش��ركة الروس��ية وتس��اءل ف��اذا 
اعترضت احلكومة االحتادية ومنعت 
التص��رف بنف��ط كركوك م��ن قبل 
االقليم فماذا ستكون النتائح ؟.       

املتحدث الرس��مي باس��م ش��ركة 
روزنفت الروسية ميخائيل ليونتيف 
كش��ف ع��ن أن حزم��ة االتفاقيات 
املهم��ة الت��ي وقع��ت م��ع إقلي��م 

كردس��تان، في مج��ال النفط خالل 
االقتص��ادي  بطرس��بورغ  منت��دى 
الدول��ي، س��تمتد ل���20 عام��اً، في 
واخلدم��ات  التنقي��ب  مج��االت 
اللوجستية وتطوير البنية التحتية 

وجتارة موارد الطاقة.
وأض��اف أن »قدرة خط أنبوب تصدير 
النف��ط الرئيس��ي ال��ذي ميت��د من 
كردستان إلى تركيا تبلغ حالياً 700 
أل��ف برميل يومياً، وم��ن املقرر زيادة 
الق��درة إلى أكثر م��ن مليون برميل 
بحلول أواخ��ر العام اجلاري«، مضيفاً 
أن اإلقليم ميتل��ك احتياطيات تقدر 
ب� 45 ملي��ار برميل من النفط، و5.7 

تريليون متر مكعب من الغاز.
وأك��دت الش��ركة في بي��ان »التزام 
الطرف��ني ب��� PSA )اتفاقية اخلدمة 
املبرم��ة كجزء  املش��تراة( للعق��ود 
من املنت��دى وباألخذ بنظ��ر االعتبار 
خمس��ة حقول جيولوجية مهمة، 

وكذلك التطلع نح��و مناطق أخرى 
ف��ي التع��اون من أج��ل العمل على 
االستكشاف واإلنتاج ومنها الغاز«.

ووقع��ت االتفاقي��ات ب��ني الرئي��س 
التنفيذي لروزنفت، إيجور سيتشن، 
ووزي��ر الث��روات الطبيعية بحكومة 
إقلي��م كردس��تان، آش��تي هورامي، 
قبي��ل اجتم��اع رئي��س وزراء إقلي��م 
كردس��تان، نيجيرف��ان بارزان��ي، مع 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
اللجن��ة  ق��ال عض��و  م��ن جانب��ه 
االقتصادي��ة ف��ي برمل��ان كردس��تان 
النائب سوران عمر، ان اغلب العقود 
الت��ي وقعتها حكوم��ة االقليم مع 
ش��ركات النفط العاملية ال تتس��م 
بالش��فافية، وه��ي غي��ر واضح��ة 
املعال��م، فض��ال عن انه��ا لم تطرح 
على برملان كردس��تان، ول��م تتطلع 
عليها أية مؤسس��ة رسمية، الفتاً 
الى ان ث��روات وواردات االقليم املالية 

غي��ر معلوم��ة حل��د االن، وان مل��ف 
النفط والغ��از محتكر من قبل فئة 

محددة في كردستان.
واضاف انه اذا ل��م يدخل داعش الى 
كركوك ويحت��ل حقول النفط التي 
حرره��ا االقلي��م واس��تولى عليه��ا 
االقلي��م  بام��كان  مل��ا كان  الحق��ا، 
تصدير اكثر من 250 الف برميل من 
النفط يومياً، مضيفاً ان السياسية 
االقتصادي��ة الت��ي اتبعتها حكومة 
االقلي��م تس��ببت بقط��ع ميزانية 
االقليم من قب��ل احلكومة االحتادية، 
وم��ا تبعه��ا م��ن تبع��ات وتداعيات 
اقتصادي��ة انعكس��ت س��لباً على 
االقلي��م،  ف��ي  املواطن��ني  اوض��اع 
واض��اف ان خس��ارة االقلي��م مبالغ 
طائل��ة في احملاك��م الدولية لصالح 
شركة دانا غاز خير دليل على فشل 
حكوم��ة االقلي��م وسياس��تها في 
مج��ال الطاقة، مؤك��دا ان حكومة 

االقلي��م قدم��ت وم��ا زال��ت تق��دم 
تقارير واحصاءات خاطئة عن حجم 
االحتياط��ي النفطي ف��ي حقولها 
للنف��ط والغاز الى ش��ركات النفط 

العاملية.
وكان��ت وس��ائل اع��الم كردي��ة قد 
وصف��ت االجتم��اع ال��ذي عقد بني 
الرئي��س الروس��ي، فالدميي��ر بوت��ني، 
ورئي��س حكوم��ة إقليم كردس��تان 
نيجيرف��ان بازران��ي األط��ول ضم��ن 
سلس��لة اللق��اءات الت��ي عقده��ا 
الرئيس الروسي على هامش منتدى 

سان بطرسبورغ اإلقتصادي.
واجتمع بارزاني يوم اجلمعة مع بوتن، 
ضمن أعمال الدورة 21 ملنتدى س��ان 

بطرسبورغ اإلقتصادي الدولي.
وقال تلفزيون رووداو إن اجتماع بوتني 
ونيجيرف��ان بارزاني اس��تمر ملدة 20 
دقيقة ويعد األطول ضمن سلسلة 
الرئي��س  عقده��ا  الت��ي  اللق��اءات 

الروسي في منتدى سان بطرسبورغ، 
في حني االجتماعات األخرى للرئيس 

بوتني دامت 15 دقيقة فقط.
وقالت أن ذلك يعود إلى أن االتفاقيات 
الت��ي وقعت بني ش��ركة روس نفط 
وحكومة إقليم كردس��تان تعد من 
أه��م االتفاقيات املبرمة في املنتدى، 
الفتاً إل��ى أن بوتني أك��د لنيجيرفان 
بارزاني على دعمه السياسي لعمل 

الشركات النفطية الروسية.
م��ن جهته دعا رئي��س جلنة النفط 
والغاز في مجل��س النواب العراقي 
آري��ز عب��داهلل، حكوم��ة إالقلي��م 
إلى توس��يع منافذه��ا االقتصادية 
وع��دم االعتماد على دول��ة واحدة، 
في مؤش��ر عل��ى االعتم��اد الكلي 
لالقلي��م على تصدي��ر النفط عبر 
تركيا، مش��يراً إلى أن اخلالفات بني 
أربيل وبغ��داد تؤثر عل��ى اتفاقيات 

كردستان النفطية.

حكومة اإلقليم توقع عقودًا مع شركة 
روسية تتضمن نفط كركوك

الستثمار خمسة حقول كبيرة تشمل الغاز
د.علي شمخي

مامن مي��زان للتفاضل ب��ني الناس افضل 
من ميزان التقوى الذي وضعه اهلل واتخذه 
عنوان��اً للعم��ل والتك��رمي واجل��زاء من دون 
ان ميي��ز العلي القدير ب��ني الناس او يفصل 
عل��ى الهوية واالنتم��اء )يا أيه��ا الناس إّنا 
خلقناك��م م��ن ذك��ر وأنث��ى وجعلناك��م 
ش��عوباً وقبائل لتعارف��وا إن أكرمكم عند 
اهلل أتقاك��م إن اهلل علي��م خبير..( ومامن 
ام��ة او ق��وم اضاع��وا هذا القس��طاس اال 
وضاعت عندهم موازين العدالة واالنصاف 
ودخل��وا في ميادي��ن الفوض��ى واالجحاف 
واحاطت بهم املظاليم وبقيت هذه القيم 
الس��ماوية محط احترام وتقدير وتقديس 
في امم كثيرة واتخذتها الدول دستورًا ناجزًا 
وحاسماً في اختيار القادة والزعماء وتثبيت 
م��ن هم اه��ال لالس��تحقاق ف��ي املناصب 
والعناوي��ن. ولطامل��ا كان��ت فضيلة العلم 
قرين��ة للتقوى ولطاملا اف��ردت الدول منازل 
التكرمي والتمجي��د والتبجيل للعلماء وملن 
يجته��دون ف��ي العمل واالبت��كار من اجل 

اسعاد البشرية .
وحتت ظ��الل ه��ذه العدالة اس��تقرت االمم 
وباتت آمنة مطمئنة بهذه العدالة وخالف 
ذلك غ��ادرت امم اخ��رى هذه االص��ول وهذه 
القواع��د واجته��دت بجه��ل واس��تبدلت 
ماهو ثمني مبا ه��و بخس وماهو عزيز وكرمي 
مبا هو م��ذل واقحمت عناوين الديكتاتورية 
واالستبداد والفساد نفس��ها بهذا امليزان 
االلهي ورفض��ت االنصياع له��ذه العدالة 
االلهية في التفضيل والتفاضل بني الناس 
واخرج��ت لنا دولة اخلوف منظومة نصوص 
اكرم��ت  وقوان��ني  وتعالي��م  وتوجيه��ات 
فيه��ا مجاميع التملق وال��والء وفضلتهم 
وقربته��م ووضعته��م ف��ي من��ازل بطانة 
السلطان وحاشيته وانزلتهم في القصور 
والق��الع  م��ن دون ح��ق بعد ان اس��تبدلت 
عناوين العلم والفضيلة والتفوق بعناوين 
االنواط والشارات والدرجات احلزبية والقدرة 
على تق��دمي القرابني والف��وز برضا الزعماء 
..!! وم��ن ث��م فرطت أم��ة أخ��رى باالصول 
وبالعدل االله��ي مبيزان احملاصصة واالنتماء 
واستبدلت ميزان االقتراب من اهلل باالقتراب 
من دين السلطة ومذهب السلطة وقومية 
السلطة وعشيرة السلطة وادخلت البالد 
في نف��ق اجلهل وميادين الفوضى واضاعت 
مفاتي��ح االم��ن والرخاء والزم��ت الفضالء 
والعلم��اء باجلل��وس في بيوته��م وضيقت 
عليهم فرص مساعدة وطنهم وشعبهم 
اجله��الء  ام��ام  االب��واب  اوس��ع  وفتح��ت 
واملتخلف��ني للف��وز باملناص��ب وادارة البالد 
وقيادة العباد  ..ال حل وال امل في اس��تعادة 

عافية هذا الوطن  اال باستعادة االصول..
ُس��ئل اإلمام علي بن ابي طالب  ما يفسد 

أمر القوم يا أمير املؤمنني؟
ق��ال : ثالثة :وضع الصغير م��كان الكبير . 
وضع اجلاهل مكان العالم . وضع التابع في 

القيادة...

استعادة األصول

تقـرير

ترجمة: حسين محسن

هاجم مسلحون العاصمة البريطانية 
لندن حيث شنوا هجوماً أدى إلى مقتل 
ستة أشخاص و ترك البالد في صدمة، 

قبل اسبوع من االنتخابات العامة.
مصرعه��م  مهاجم��ني  ثالث��ة  ولق��ي 
بع��د الهج��وم الذي ش��نوه بش��احنة 
وباألس��لحة البي��ض في جس��ر لندن 
وعلى سوق بورو، واملسافة بني املوقعني 
تق��ل ع��ن املي��ل، أدت الهجوم��ات إلى 

إصابة ما ال يقل عن 48 شخصاً.
لق��د تس��بب املس��لحون مبج��زرة في 
ش��وارع العاصمة، وقام أحدهم بطعن 
ضابط شرطة، هاتفاً بنحو متكرر »هذا 

ألجل اهلل«
و مت تصوير الثالثة و هم يرتدون ما يشبه 
األحزمة الناسفة، لكن مت التأكد الحقاً 

من أنها خدعة.
وقد علق��ت احلمالت االنتخابية العامة 

في أعقاب الهجوم.
وفي جس��ر لن��دن، أف��اد ش��هود عيان 
بأنهم ش��اهدوا عدة أشخاص أصيبوا 
بج��روح على الرصي��ف أو في منتصف 
الطري��ق، بعد أن بدأت ش��احنة بيضاء 
باختراق الناس في وقت ما بعد الساعة 

العاشرة مساًء.

وقالت الشرطة ان املشتبه بهم دخلوا 
طريقهم الى سوق بور وبدأوا مبهاجمة 

الناس بالسكاكني.
وق��ال مارك رولي مس��اعد املفوض في 
جه��از الش��رطة البريطاني��ة ان أح��د 
اجلرح��ى كان ضابط ش��رطة بريطاني 
ف��ي الواج��ب، و ال��ذي تع��رض للطعن 
ف��ي الوجه و الرأس و الس��اق، حني كان 
يح��اول التص��دي ألح��د املهاجم��ني. و 
مت وص��ف إصاباته باخلطي��رة لكن غير 

مهددة للحياة.
وقال رولي إن املشتبه بهم كانوا يرتدون 
ما يبدو أنه��ا س��ترات انتحارية، ولكن 

تبني فيما بعد أنها مزيفة.
ووصف س��ائق س��يارة أج��رة، متحدثاً 
للبي بي س��ي، اللحظ��ات التي أصبح 
فيها واضحاً أن املدينة تتعرض لهجوم 

إرهابي.
وقال »ان س��يارة جاءت من جسر لندن 
نفسه، وذهبت بني نظام اإلشارة املروري، 

ثم بدأت بدهس الناس«.
الكثي��ر من الناس تعرضوا لإلصابة. ثم 
قام ثالثة رجال بطعن الناس عش��وائياً 
في شارع بورو، بسكاكني ال يقل طولها 

عن 12 اجن.
جاء الهجوم قب��ل أيام قليلة من توجه 
املواطن��ني إل��ى صنادي��ق االقت��راع في 
االنتخاب��ات العام��ة ف��ي الثام��ن من 

الش��هر اجلاري، وبعد أقل من أسبوعني 
من قيام رجل يبلغ م��ن العمر 22 عاماً 
بتفجي��ر قنبل��ة محلي��ة الصن��ع في 
س��احة مانشستر بعد وقت قصير من 
اختتام حف��ل أريانا غراندي ، مما أس��فر 
ع��ن مقتل 23 ش��خصاً. كانت املغنية 
االميركية البالغة م��ن العمر 23 عاماً 
من بني الذي��ن عبروا عن تعاطفهم مع 

لندن الليلة املاضية.
ويب��دو أن الص��ور الت��ي التقطت خارج 
حانة واتش��يف في س��وق بورو، تظهر 
اثنني من املشتبه بهم الثالثة متمددين 
على الطريق، حيث مت توقيفهم من قبل 
الشرطة. واحداً منهم كان يرتدي نوعاً 

من العبوات حول خصره.
وم��ع التأكي��د عل��ى ت��ورط أكث��ر من 

ش��خص واحد في الهجوم، فهذا يثير 
قلقاً عميق��اً لدى الش��رطة واألجهزة 
األمني��ة، إذ أنه��ا تش��ير إلى مس��توى 
تخطي��ط وتنظي��م ع��دة م��رات أكثر 
خطورة من ما حصل في هجوم ويست 
منس��تر في ش��هر مارس / آذار املاضي، 
حي��ث ق��ام البريطاني خالد مس��عود، 
البالغ من العمر 52 عاماً، بقيادة سيارة 

مخترقاً املشاة على الرصيف ثم هاجم 
أشخاصاً بالسكاكني، مما أدى إلى إصابة 
أكثر من 50 شخصاً بجروح مختلفة، و 

سقوط أربعة قتلى.
و قد شن مسلحون هجمات مماثلة في 
الس��نني املاضية في بروكسل و برلني و 

باريس و غيرها.
وذك��رت األنباء في البداية أن الش��رطة 
تعتقد أن عملية طعن في فوكسهول 
مرتبط��ة باألح��داث الت��ي وقعت على 
جس��ر لندن، لكن الشرطة البريطانية 
أف��ادت الحق��اً بع��دم وج��ود صلة بني 

العمليتني.
وق��ال ط��اه م��ن مطعم إيطال��ي على 
حافة سوق بورو لصحيفة اإلندبندنت، 
أنه كان قد س��مع الصراخ وركض إلى 
الفناء اخللفي مع الزبائن، وقال الطاهي 
الذي طلب عدم ذكر اسمه »كان هناك 

اشخاص خارج املطعم«
»البعض تعرضوا للطع��ن في الظهر، 
والبعض اآلخر في ساقيه. كانوا ينزفون. 
كن��ا ف��ي طريقنا للخروج ثم س��معنا 

طلقات نارية من اجلهة األخرى«.
وأكدت ش��رطة العاصم��ة ان ضابطاً 
مس��لحاً واح��داً في األقل فت��ح النار 
خ��الل الهجوم على س��وق ب��ورو. في 
املعلوم��ات الت��ي نش��رت عل��ى تويتر 
قالوا »رد الضباط املسلحون ومت إطالق 

عيارات نارية«.
واكدت القوة في وق��ت الحق أن ثالثة 
من املش��تبه به��م لق��وا مصرعهم 
بالرص��اص بعد ثماني دقائق من تلقي 

الشرطة أول مكاملة طارئة.
وقال��ت رئي��س ال��وزراء »بع��د تلق��ي 
الش��رطة  مس��ؤولي  م��ن  حتديث��ات 
واألمن، أس��تطيع أن اؤك��د ان احلادث 
الرهيب في لندن يعامل على أنه عمل 

إرهابي محتمل«.
و أدان عم��دة لندن صادق خان الهجوم 
»البربري واملروع« و وصفه بأنه »منظم 

وجبان«.
اس��تعمل الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب تويتر لتقدمي املساعدة لبريطانيا 

وأيضاً لدفع مطالبته بإنهاء الهجرة.
حي��ث قال في تغريدة م��ن أصل أثنني 
بخصوص احلادث »س��نفعل أي شيء 
بوس��عنا ملس��اعدة اململكة املتحدة، 

سنكون معكم، ليبارككم الرب«
أذكي��اء  نك��ون  ان  »علين��ا  وأض��اف 
ومتيقظ��ني وأقوياء. نح��ن نحتاج من 
احملاك��م أن تعي��د لن��ا حقوقن��ا. نحن 
نحت��اج إلى حظر الس��فر ]م��ن عدة 
دول ذات أغلبية مس��لمة[ كمستوى 

إضافي لألمان«.

* عن صحيفة اإلندبندنت

أسفر عن مقتل ستة و إصابة العشرات

ليلة السبت تتحول إلى كابوس بهجوم في قلب لندن

جانب من توقيع االتفاق

بغدادا ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر امني ف��ي األنبار، بأن 
عوائل ضحاي��ا »داعش« في هيت 
وزع��ت منش��ورات ورقي��ة ته��دد 
انتم��ت للتنظيم  التي  العوائ��ل 

وتطردها من املدينة. 
وقال املص��در في حديث صحفي، 
إن »عوائل الضحاي��ا الذين قتلوا 

عل��ى يد داعش ف��ي مدينة هيت، 
)70 ك��م غ��رب الرم��ادي(، قامت 
بتثبيت منش��ورات عل��ى اجلدران 
في الشوارع العامة ينذرون فيها 

عوائل داعش املتواجدة باملدينة«.
»عوائ��ل  أن   ، املص��در  وأض��اف 
الضحاي��ا طالب��وا عوائ��ل داعش 
مبغ��ادرة هي��ت خالل 72 س��اعة، 

ويتحم��ل من يخت��ار البق��اء وزر 
عمله وعاقبة قراره«.

يذكر أن مدينة هيت شهدت خالل 
األي��ام القليل��ة املاضي��ة حوادث 
أمني��ة أدت ال��ى مقت��ل وإصابة 
العش��رات م��ن املدني��ني فض��ال 
ع��ن مقتل اح��د عناصر احلش��د 

العشائر وإصابة آخر بجروح.

منشورات ُتهّدد عائالت »داعش« 
وتنذرها بالخروج من هيت

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع البنك املركزي العراقي وسلطة 
النقد الفلس��طينية مذكرة تفاهم 
للتع��اون املش��ترك وتطوي��ر العمل 
املصرف��ي واملالي بني البلدين وحتقيق 
املالي ومكافحة غسيل  االس��تقرار 
األموال. وقال البنك في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »محافظ 

البن��ك عل��ي محس��ن اس��ماعيل 
الع��الق وق��ع م��ع محافظ س��لطة 
النقد الفلسطينية عزام الشوا، في 
مقر السفارة العراقية في العاصمة 
األردنية عمان، مذكرة تفاهم للتعاون 
املش��ترك بني اجلانبني لدعم وتطوير 
العم��ل املصرف��ي واملال��ي ف��ي كال 
البلدين«. وأضاف البنك، أن »املذكرة 

تقضي بتعزيز العالق��ة القائمة بني 
العراق وفلس��طني في مجال الرقابة 
على املؤسس��ات املصرفي��ة واملالية 
وحتقيق االس��تقرار املالي ومكافحة 
غس��ل األموال مبا يتفق مع توصيات 
ومقررات جلنة بازل للرقابة املصرفية 
ومبا يسهم في حتقيق أهداف اجلانبني 

املتعلقة باالستقرار املالي«.

العراق وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم 
لتطوير العمل المصرفي 

أكدت الشركة في بيان 
 PSA التزام الطرفين بـ«
)اتفاقية الخدمة المشتراة( 
للعقود المبرمة كجزء 
من المنتدى وباألخذ بنظر 
االعتبار خمسة حقول 
جيولوجية مهمة، وكذلك 
التطلع نحو مناطق أخرى 
في التعاون من أجل العمل 
على االستكشاف واإلنتاج 
ومنها الغاز«
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بغداد – عملية امنية 
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغداد ام��س االحد، عن اعتقال عصابة 
غرب��ي  جن��وب  واالحتي��ال  للنص��ب 
العاصم��ة، مبين��ة ان افرادها يحملون 

اجلنسية االجنبية.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "ق��وة من الف��وج االول 
في اللواء الس��ابع بالش��رطة االحتادية 
متكن��ت من اعتق��ال عصاب��ة للنصب 
منطق��ة  ف��ي  والس��رقة  واالحتي��ال 
السيدية جنوب غربي بغداد وان افرادها 

يحملون اجلنسية االجنبية ". 

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر الع��زاوي امس االح��د عن مقتل 

انتحاريني اثنني بع��د محاصرتهما في 
منزل مهجور شمال شرقي بعقوبة.

وقال الفريق الركن إن "مقاتلي الفرقة 
اخلامس��ة جنحوا في مط��اردة اثنني من 
االنتحاري��ني يرتدي��ان احزم��ة ناس��فة 
ف��ي منطق��ة الهوي��رة قرب بس��اتني 
قرية اخمليس��ة )22كم ش��مال ش��رقي 
بعقوبة("، مبيناً أن "االنتحاريني اختبأوا 
في منزل مهج��ور ومت محاصرتهما من 
جميع اجلهات واالش��تباك معهما قبل 

قتلهما".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اك��د مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل امس االح��د ان مفارز 
امني��ة متكنت من اتلق��اء القبض على 
29 متهم��اً عل��ى وف��ق م��واد قانونية 
مختلف��ة في عموم مناط��ق احملافظة، 

خالل ال� 24 ساعة املاضية.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "عملية الق��اء القبض على 
املتهمني متت على وفق مذكرات اعتقال 
استنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة 
، وق��د مت احال��ة املتهمني ال��ى اجلهات 
اخملتصة لغ��رض اس��تكمال االجراءات 

القانونية بحقهم". 

صالح الدين – هجوم ارهابي 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين ام��س االحد بأن احلش��د 
الشعبي صد هجوماً ل�"داعش" غربي 

قضاء بلد.
وقال املصدر االمني إن "اللواء 43 الفوج 
الثاني احلش��د الش��عبي صد، مس��اء 
يوم ام��س تعرضا لداع��ش على قاطع 
الفرحاتي��ة قرية جرم��ط غربي مدينة 

بلد".
وأض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكشف عن اس��مه أن "االشتباك مع 
عناصر تنظي��م داعش االرهابي ما يزال 

مستمراً". 

االنبار – قصف جوي 
اعل��ن رئيس مجلس قض��اء عنة غربي 
محافظ��ة األنب��ار عبد الك��رمي العاني 
ام��س األحد، عن مقت��ل مدني وإصابة 
اثنني بقصف ج��وي "مجهول املصدر" 

على منزل في القضاء.
وق��ال رئيس اجملل��س إن "طيران��اً حربياً 
غير مع��روف املص��در قصف بش��كل 
عش��وائي أحد املنازل ف��ي مدينة عنة 
)210 كم غرب الرمادي(، ما أس��فر عن 
مقتل مدني وهو كبير بالس��ن وإصابة 

ابنه وامرأة بجروح".

ودعا رئيس اجمللس إلى "إيقاف القصف 
العشوائي على مدينة عنة حلني إنطالق 
عملي��ات حتريرها من عصاب��ات داعش 
ألنه ال يجدي نفعاً في الوقت احلاضر". 

الديوانية – عملية استباقية 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االحد عن 
ع��دم دخ��ول أية عجل��ة ملغم��ة الى 

احملافظة.
وذكر املصدر ان "بناًء على توفر معلومات 
استخبارية لدى خلية الصقور التابعة 
لوزارة الداخلية باالش��تراك مع مديرية 
استخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية 
وتعقب جهاز موبايل كان يستعمل من 
قبل عناصر داعش االرهابية. حيث تبني 
من خالل املتابعة دخوله الى محافظة 

الديوانية".

واضاف املصدر متت املتابعة املس��تمرة 
والدقيق��ة حل��ني حتديد املنطق��ة التي 
تواجد بها اجلهاز وبعد وصول مفارز من 
خلية الصقور الى الديوانية مت االنتقال 
الى امل��كان املعل��وم وتطويقه من قبل 

القوات األمنية.

نينوى – ضبط صواريخ 
اف��اد مص��در امني ف��ي خلي��ة االعالم 
احلربي امس االحد باالس��تيالء على 23 
صاروخ��ا حراريا محم��وال على الكتف 
في حي الشفاء احملرر باجلانب االمين من 

مدينة املوصل.
وقال املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه إن "مفارز مديرية 
االس��تخبارات العس��كرية ف��ي اللواء 
3 الفرق��ة السادس��ة وبالتع��اون م��ع 
اس��تخبارات الفرقة استولت على 23 

صاروخاً حراري��اً محموالً حديث الصنع 
في حي الشفاء احملرر بالساحل االمين".

البصرة – نزاع مسلح 
ذكر مص��در أمني في مديرية ش��رطة 
محافظة البصرة امس االحد بأن نزاعاً 
مس��لحاً اندلع بني أفراد من عشيرتني 
في ناحية الهارثة وتسبب بقطع جزئي 
للطريق الواصل بني محافظتي البصرة 
وميس��ان لفترة وجيزة قب��ل أن تتدخل 

القوات األمنية وتفض النزاع.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه  إن "نزاعاً مسلحاً اندلع في 
إحدى مناطق ناحي��ة الهارثة بني أفراد 
من عش��يرتني"، مبيناً أن "تبادل إطالق 
النار جرى بني الطرفني مما أدى الى قطع 
جزئي للطري��ق الواصل بني محافظتي 

البصرة وميسان لفترة وجيزة".

مفارز أمنية تلقي القبض على 29 مطلوبًا في بابل * مقتل انتحاريين بعد محاصرتهما شرقي بعقوبة 
االستيالء على 23 صاروخًا حراريًا أيمن الموصل * اندالع نزاع عشائري في الهارثة جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة عمليات بغداد،امس االحد، عن 
اعتقال عصاب��ة للنص��ب واالحتيال جنوب 
غربي العاصمة، مبين��ة ان افرادها يحملون 

اجلنسية االجنبية.
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد" ان "قوة من الفوج االول في 
اللواء السابع بالشرطة االحتادية متكنت من 
اعتقال عصابة للنصب واالحتيال والسرقة 

في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد".
واضافت القيادة ان "افراد العصابة يحملون 

اجلنسية االجنبية".
يذك��ر ان قيادة عمليات بغداد تعلن بني فترة 
واخ��رى اعتقال مطلوب��ني بقضائية ارهابية 
وجنائية اضافة الى عصابات تقوم بعمليات 
احتيال على املواطنني ف��ي مناطق متفرقة 

من العاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئ��ة االنواء اجلوية، ارتفاعا بدرجات 

احلرارة خالل االسبوع احلالي.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت علي��ه 
"الصباح اجلديد"، ان "البالد س��تتاثر بأمتداد 
مرتف��ع جوي من تركيا ليك��ون الطقس في 
املناطق كاف��ة صحواً مع قطع من الغيوم"، 
متوقعة ان "تسجل درجات احلرارة العظمى 

في بغداد 38 درجة مئوية".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "تأثير أمت��داد املرتفع 
اجلوي س��يضعف اليوم ليكون الطقس في 
املناط��ق كافة صحواً مع قط��ع من الغيوم، 
فيما س��ترتفع درجات احلرارة قليال عن اليوم 
الس��ابق"، مش��يرة ال��ى ان "البالد س��تتاثر 
بأمت��داد املنخفض اجلوي احلراري املوس��مي 
ليك��ون الطق��س في املناط��ق كافة صحواً 
مع قطع من الغيوم، فيما س��ترتفع درجات 

احلرارة بضع درجات عن اليوم السابق".
وتابع��ت الهيئة ان "تأثي��ر أمتداد املنخفض 
اجل��وي احل��راري املوس��مي س��يزداد ليوم غد 
الثالث��اء ليكون الطقس ف��ي املناطق كافة 
صح��واً وحارا مع قطع م��ن الغيوم"، مبينة 
ان "درجات احلرارة س��ترتفع بضع درجات عن 

اليوم السابق".
وتوقعت هيئة االنواء اجلوية ان يكون طقس 
العراق خ��الل الصيف احلالي ح��ارا مع ازدياد 

حاالت الغبار مقارنة بالعام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
عن تعرض موقعه��ا االلكتروني الى اكثر من 
ال��ف محاولة لالختراق، مبين��ا ان بعض هذه 

احملاوالت جاء من جهات محلية.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م الوزارة حيدر 
العبادي في حديث اطلعت عليه "، إن "الوزارة 
تعرضت حتى هذا اللحظة الى 1066 محاولة 

فاشلة لالختراق".
واض��اف العبودي، أن��ه "مت تتبع مص��ادر هذه 
ال��ى مؤسس��ات  يرج��ع  احمل��اوالت بعضه��ا 
محلي��ة"، الفت��ا ال��ى ان "الوزارة س��تخاطب 
اجلهات املعنية الس��تكمال خط��وات تعقب 

هذه اجلهات".
وتابع املتحدث باس��م الوزارة، أن "هذه اجلهات 
االن ف��ي ط��ور املعاجل��ة وتطوي��ق الش��بكة 

املعنية".
وكان املوقعان اإللكترونيان الرسميان لوزارتي 
الش��باب والرياضة والبلديات، تعرضا الختراق 
أدى إل��ى توقفهم��ا وظه��ور عب��ارات كتبها 

اخملترق.
وكان املوقع اإللكتروني الرس��مي جلهاز األمن 
الوطن��ي العراق��ي ق��د تع��رض، الثالث��اء )30 
اي��ار 2017(، الخت��راق أدى إل��ى توقفه وظهور 
عبارات كتبه��ا اخملترق انتقد فيها "احملاصصة 
والفس��اد" و"التعيين��ات الت��ي ال متت بصلة 

للجهاز".
وأعلن جهاز األمن الوطني، اخلميس )1 حزيران 
2017(، ع��ن اعتقال الش��خص ال��ذي اخترق 
موقعه االلكتروني بعد اقل من 24 ساعة من 

قيامه بعملية االختراق.

اعتقال عصابة للنصب 
واالحتيال بجنسيات أجنبية

الطقس: ارتفاع تدريجي 
بدرجات الحرارة

تعرض موقع "التعليم 
العالي" لالختراق

الملف األمني

القّوات املشتركة تقتل 120 
عنصراً من داعش في أثناء 

تطهير حي "الصحة األولى" 
بأمين املوصل

وأكد إن" قوات الشرطة االحتادية 
متكن��ت م��ن الس��يطرة على ما 
يس��مى مبقر االستشهاديني في 
داخل��ه على  والعث��ور  الزجنيل��ي 

أحزمة ناسفة". 
الش��رطة  ق��وات  إن"  وأوض��ح 
االحتادية كثفت جهدها اإلنساني 
إلنق��اذ مئ��ات العائ��الت احملاصرة 
وإجالئه��ا من مناطق االش��تباك 
ونقله��ا عبر املم��رات اآلمنة إلى 

مخيمات النازحني". 
وفي س��ياق متصل متكنت قوات 
من احلش��د الش��عبي من إحراق 
آليتني وقتل عدد من افراد عناصر 

داعش جنوب غرب املوصل. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د حصلت 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ على  صحيفة 
معلوم��ات  ان   " من��ه  نس��خة 
اس��تخباراتية مؤكدة وردت حول 
جتمع الدواعش وقيامهم بهجوم 
على منطقة طرق االمداد )بغداد 
- املوص��ل( وحص��راً م��ن مف��رق 
الش��رقاط الى مفرق الزوية ومن 

اجتاهات متعددة ". 
وأض��اف ان" املعلوم��ات ال��واردة 
الدواعش  تضمنت اماكن جتم��ع 
وأماكن انتشارهم في قرى )سياح 

و  وس��رجيمة  واالبيت��ر  الذي��ب 
السلمان والويبدة واجلسات و جنم 
الوران وام غربة( بهدف هجومهم 
ه��ذا االلتحام مع قواتها احملاصرة 

خلف جبال مكحول ". 
الق��وات  إن"  البي��ان  وأوض��ح 
املس��تهدفة ف��ي ه��ذا الهجوم 
هي ق��وات وعد اهلل و لواء الطف 
"مبينا ان" املوقف احلالي متكنت 
قوات وعد اهلل لواء 33 باش��تباك 
م��ع الدواع��ش بعدة ق��رى وهي 
)قرية ام غربة( و )قرية االبيتر( من 
ح��رق آليتني للدواع��ش وقتل من 

فيها". 
وأش��ار إلى إن" طبيعة املواجهة 
متقطع��ة  هجم��ات  كان��ت 
عش��وائية  وحرك��ة  وخاطف��ة 
تهدف لتش��تيت الرصد واملراقبة 
الطي��ران  وتكثي��ف  لقطعاتن��ا 
املسير للعدو قبل الهجوم" مبينا 
ان" قوات وعد اهلل مس��تمرة في 
املراقب��ة واملرابطة وتعالج حركة 
الع��دو وتعزز قوتها بقوة اس��ناد 

مدرعة". 
وكان قائ��د عملي��ات قادم��ون يا 
نينوى، الفري��ق الركن عبد األمير 
رش��يد ياراهلل قد أعل��ن، اجلمعة 
املاضي��ة، عن حترير ح��ي الصحة 
االول��ى ف��ي الس��احل االمين من 
املوصل ورفع العلم العراقي على 

مبانيه.

وأعلنت قوات احلش��د الشعبي ، 
عن اس��تعادة قضاء البعاج، قرب 
احلدود السورية، غرب املوصل، من 
س��يطرة تنظيم داعش، في إطار 
لطرد عناصر  املتواصل��ة  املعارك 
التنظيم من آخر أكبر معاقلهم 

في البالد.

العثور على سجن كبير 
لـ"داعش" فيه عشرات 

احملتجزين باملوصل
من جانب آخر أعلن رئيس مجلس 
قضاء عنة غربي محافظة األنبار 
عب��د الك��رمي العاني، ع��ن مقتل 
مدني وإصابة اثنني بقصف جوي 
"مجهول املصدر" على منزل في 

القضاء.
وقال العاني في تصريح صحفي، 
إن "طيران��اً حربي��اً غي��ر معروف 
بنحو عش��وائي  املصدر قص��ف 
أحد املنازل ف��ي مدينة عنة )210 
كم غرب الرمادي(، ما أس��فر عن 
مقتل مدن��ي وهو كبير بالس��ن 

وإصابة ابنه وامرأة بجروح".
ودعا العاني، إلى "إيقاف القصف 
العش��وائي عل��ى مدين��ة عن��ة 
حلني إنط��الق عمليات حتريرها من 
عصاب��ات داع��ش ألن��ه ال يجدي 

نفعاً في الوقت احلاضر".
يذكر أن تنظيم "داعش" يسيطر 
على قض��اء عنة من��ذ منتصف 

ع��ام 2014، ويحاص��ر التنظي��م 
االالف من املدنيني كدروع بشرية 

ومينع خروجهم منه القضاء.

معصوم واجلبوري يبحثان 
االستعدادات ملرحلة ما بعد 

داعش
الن��واب  مجل��س  رئي��س  وع��ّد 
س��ليم اجلب��وري خالل زي��ارة الى 
محافظ��ة الديوانية، اجلمعة )17 
نيس��ان 2017( أن مرحلة ما بعد 
هزمي��ة تنظيم "داع��ش" تتطلب 
"التعبئة  من  استثنائيا"  "جهدا 
والتحشيد" والعمل احلقيقي في 
مرحلة االستقرار وإعادة النازحني، 
الفتا الى أن االس��تحقاقات التي 
تنتظر مشروع املصاحلة الوطنية 

"باتت على األبواب".

بارزاني: إجراء االستفتاء
أوالً وبغداد خرقت االتفاق

وتاب��ع بارزاني بالق��ول انه نحترم 
ما قدمه احلش��د م��ن تضحيات 
ولك��ن موقفنا واض��ح جدا نحن 
ال نرى بأي ش��كل من االش��كال 
تواجد احلش��د الش��عبي بالقرب 
م��ن س��نجار ومناطقه��ا ميث��ل 
عامل اس��تقرار له��ا"، داعيا الى 
اجلل��وس م��ع احلش��د الش��عبي 
والتحاور معه��م لكيال يقع كل 

منا باحملذور.

التحالف الوطني يشّكل 
جلنة لتوحيد قانون انتخابات 

احملافظات
وأورد املياح��ي أن "امل��دة املتبقية 
ثالث��ة اش��هر التي يج��ب بعدها 
اجراء انتخابات مجالس احملافظات 
بحس��ب املوعد املعل��ن عنه غير 
كافي��ة الس��يما م��ع اس��تمرار 

عمليات التحرير".
وتاب��ع أن "ق��وى التحالف بالضد 
من تأجيل االنتخابات في املناطق 
الس��اخنة كون ذلك س��يكلفنا 

مبالغ مالية".
إن  بالق��ول  املياح��ي  وخل��ص 
"توحيد االنتخابات ال يعني ايجاد 
قانون يجم��ع مجالس احملافظات 
ومجل��س النواب ب��ل يبقى لكل 
لك��ن  اخل��اص،  قانون��ه  منهم��ا 
االجراء يوف��ر للدولة على اجلانب 
املادي وكذلك فيه اختزال للجهد 

والوقت".
من جانبه، افاد النائب عن ائتالف 
دول��ة القانون عب��اس البياتي في 
تصريح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
انتخاب��ات مجالس  بأن "تأجي��ل 
احملافظ��ات ام��ر ال من��اص من��ه 
وهن��اك جملة اس��باب تقف وراء 

هذا التوجه".
وأضاف البياتي أن "العامل املالي 
ه��و اب��رز م��ا يس��تدعي تأجي��ل 

االنتخاب��ات، الس��يما م��ع وجود 
اط��راف سياس��ية  ل��دى  رغب��ة 
بدمجه��ا مع انتخاب��ات مجلس 

النواب".
ولفت إل��ى أن "قان��ون انتخابات 
اجملال��س احمللية م��ا ي��زال معلقاً 
ول��م يتم س��نه حت��ى اللحظة، 
فالنقاش��ات محتدم��ة بص��دده 
والوقت املتبقي إل��ى ايلول ضيق 

للغاية".
ونب��ه البيات��ي إل��ى أن "عوام��ل 
سياس��ية وامنية اخ��رى جتعلنا 
نطالب بتأجي��ل االنتخابات كون 
بع��ض املناط��ق تش��هد معارك 
عس��كرية وبالتالي ال ميكن اعادة 

النازحني اليها قريباً".

قروض للمواطنني بقيمة
50 مليون دينار ألغراض البناء

واضاف ان "التأييد يتضمن صحة 
ص��دور الس��ند ليت��م رهنه من 
الدرج��ة االولى لصالح املصرف"، 
مبينا ان "م��دة القرض تكون 10 
س��نوات أي 120 ش��هراً وبفت��رة 
امهال 3 اشهر وبفائدة قدرها 9% 

سنويا". 
يذك��ر ان مصرف الرافدين باش��ر 
ومن��ذ ع��ام 2006 مبن��ح س��لف 
للموظف��ني  مختلف��ة  وق��روض 
واملواطن��ني ضمن آليات وضوابط 

معينة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

جرمية جديدة تضاف الى السجل 
الوحش��ي البشع التي سطرها 
بال��دم واالره��اب تنظيم داعش 
االرهابي بح��ق جميع املواطنني 
ومن ش��تى االنتماءات العرقية 

والقومية والدينية..
هذه املرة اق��دم داعش على ذبح 
نحو 200 مدني بدم بارد اغلبهم 
من االطفال والنساء واملتقدمني 
بالسن خالل محاولتهم الهرب 
من منازلهم بحي الزجنلي بامين 
املوص��ل باجتاه الق��وات االمنية 
املش��تركة، حيث مت فتح النيران 
عليه��م بوحش��ية م��ن قب��ل 

عناصره وقناصيه.
الناشط املدني ابو رؤى العبيدي 
احد اعضاء مرصد "موصليون" 
اخملتص مبراقب��ة وحتليل اجراءات 
تنتظي��م داع��ش ف��ي املوصل، 
حتدث ل��� "الصباح اجلديد" حول 
كارث��ة م��ا ب��ات يع��رف بكارثة 
معمل البيبس��ي ف��ي منطقة 
الزجنيل��ي، وق��ال "في الس��اعة 
الثامنة من صباح يوم اخلميس، 
االول م��ن حزيران اجل��اري، قررت 
عائالت كثي��رة من حي الزجنيلي 
اله��رب باجتاه الق��وات العراقية 
املوجودة ف��ي حي النجار مقابل 
فن��دق املوص��ل، للخ��الص م��ن 
االوض��اع املأس��اوية م��ن رع��ب 

وخوف وجوع وغيرها".
عش��رات  "خرج��ت  واض��اف 
االقدام  عل��ى  العائ��الت س��يراً 
ف��ي الش��ارع املع��روف بش��ارع 
البيبس��ي، وهو الش��ارع املمتد 
من س��وق البورصة الى الشارع 
النج��ار  حي��ي  ب��ني  الفاص��ل 
والزجنيلي والذي يقع املعمل في 
نهايته اليس��رى، وهو الش��ارع 
الذي حدث فيه االنفجار الكبير 
عام ٢٠٠٨ )انفجار عبوات ومواد 
متفجرة كانت مخزنة واس��فر 

عن مقتل واصابة العشرات من 
االهالي حينها(".

واش��ار العبيدي ال��ى انه "عند 
ال��ى نهاي��ة  العائ��الت  وص��ول 
الش��ارع ام��ام ب��اب املعم��ل مت 
رصدها من قب��ل عناصر  داعش 
متاماً  النها منطقة مكش��وفة 
بس��بب عدم وج��ود ابنية ميكن 
االحتم��اء بها، علم��اً ان عناصر 
داع��ش كان��وا ميوضع��ون ف��ي 
العليا من مستشفى  الطوابق 
ملعم��ل  املواج��ه  س��ينا  اب��ن 

البيبسي".
مبين��اً ان "عناص��ر داعش بادروا 
فوراً باط��الق النار على العائالت 

في اثناء هربهم من امام املعمل 
الى اجلهة الثانية من الشارع في 
حي النجار مقابل فندق املوصل 
باس��لحة رشاش��ة وقناص��ني، 
علم��اً ان اكثر م��ن اصيب بتلك 
النيران ه��م النس��اء واالطفال 
وكبار الس��ن لع��دم مقدرتهم 

على الركض بسرعة".
ونق��ل العبي��دي ع��ن ع��دد من 
الناجني من هذه احلادثة انه "كان 
هن��اك نح��و ٢٠٠ جث��ة بجانب 
املعمل وعلى الشارع فضال عن 
عشرات املفقودين خصوصاً من 

االطفال".
وتاب��ع "ي��روي الناج��ون قصًصا 

الرع��ب  حال��ة  ع��ن  مفزع��ة 
والص��راخ التي حدث��ت وفقدان 
االطفال وت��رك القتلى واجلرحى 
وه��رب كل م��ن  الش��ارع  ف��ي 
يستطيع بنفسه واصابة كثير 
من الهاربني بالرصاص في انحاء 
وقال  مختلفة من اجس��ادهم، 
لن��ا احده��م انه لم يس��تطع 
اكم��ال طري��ق الهرب بس��بب 
ام��ام معمل  اصابت��ه بقدم��ه 
البيبس��ي، فنام م��ع اجلثث من 
الصب��اح حتى اظل��م الليل، ثم 
بدأ يزح��ف في الش��ارع بهدوء 
حتى ال يكش��فه عناصر داعش، 
ومتكن من الوص��ول الى القوات 

العراقي��ة ف��ي اخلامس��ة فجراً 
فقدم��وا له الع��الج ونقلوه الى 
ذويه الذي��ن كانوا قد اعلنوا عن 

فقدانه".
ونوه العبيدي الى ان "الكثير من 
الناجني فقدوا مستمسكاتهم 
بس��بب جمعها لدى ش��خص 
واحد م��ن العائلة ف��ي حقيبة 
او  الش��خص،  ه��ذا  واصاب��ة 
استش��هاده ف��ي امل��كان وبقاء 
ونرج��و  مع��ه،  املستمس��كات 
مراعاة هذه املسألة، وفي الوقت 
نفسه نطالب من السيد رئيس 
ال��وزراء والق��ادة االمني��ني وكل 
منظمات الدولية بارسال قوات 

خاصة وفرق انقاذ الى املكان الن 
هناك احي��اء و جرحى ما يزالون 
يحتم��ون ف��ي بع��ض االبني��ة 
اجمل��اورة حمل��ل احل��ادث فضال عن 
مطالب��ة الناجون بجثث ذويهم 

لدفنها".
مشيراً الى ان "القوات العراقية 
استقبلت العائالت التي متكنت 
من عبور الشارع الى حي النجار 
وقدمت العالج الطبي للجرحى 
ونقلته��م ال��ى املستش��فيات 
وكانت هناك منظمات انسانية 
طبي��ة ومجموع��ة صحفي��ني 
اجلرمي��ة  ه��ذه  وثق��وا  اجان��ب 

البشعة".

خرجت عشرات العائالت 
سيرًا على األقدام في 
الشارع المعروف بشارع 
البيبسي، وهو الشارع 
الممتد من سوق البورصة 
الى الشارع الفاصل بين 
حيي النجار والزنجيلي 
والذي يقع المعمل في 
نهايته اليسرى، وهو 
الشارع الذي حدث فيه 
االنفجار الكبير عام 
2008 )انفجار عبوات 
ومواد متفجرة كانت 
مخزنة واسفر عن مقتل 
واصابة العشرات من 
االهالي حينها(

من مجزرة شارع البيبسي في املوصل

التفصيالت الكاملة لكارثة "معمل البيبسي" في الموصل

الدواعش يبيدون 200 مواطن أغلبهم
أطفال ونساء ومتقدمين بالسن
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منى خضير عباس*

ضمن احلمل��ة الكبرى الت��ي يقودها 
رئيس ديوان الوقف الس��ني الش��يخ 
اللطي��ف  عب��د  الدكت��ور  العالم��ة 
معان��اة  م��ن  للتخفي��ف  الهمي��م 
النازحني خالل الشهر املبارك ورفدهم 
بامل��واد الغذائية ، زار الدكتور الهميم 
جامعة كركوك ، وكان في استقباله 
رئيس اجلامعة الدكتور عباس حس��ن 

تقي .
وق��ال الدكت��ور الهمي��م :  نس��جل 
ش��كرنا الكبي��ر ألس��اتذة جامع��ة 
كرك��وك التي فتح��ت ابوابه��ا امام 
الطلبة النازحني ومن شتى احملافظات 
وعل��ى اجلهد الكبير ال��ذي بذلوه في 
اس��تيعابهم ، وعلى تعاونها الكبير 
مع كلية االمام االعظم ، الفتا الى ان 
ما تقوم به جامعة كركوك هو خدمة 

لكل العراقيني .
واض��اف الدكت��ور الهمي��م ان أبواب 
دي��وان الوقف الس��ني مفتوحة امام 

جامع��ة كرك��وك للتع��اون معه��م 
وباجملاالت كافة .

م��ن جانبه ق��ال رئيس اجلامع��ة اننا 
نرح��ب بزي��ارة الدكت��ور الهميم الى 
جامع��ة كرك��وك وتقدمي املس��اعدة 
الى الطلبة ، مستطرداً بالقول : » ان 
ابواب اجلامعة مفتوحة امام الطلبة 
النازح��ني فهم اهلنا وضي��وف علينا 
الى حني انته��اء األزم��ة والعودة الى 
مقاعدهم الدراسية في كلياتهم ».

الى ذل��ك وزع الدكت��ور الهميم اكثر 
من ٥٠٠ س��لة غدائية عل��ى الطلبة 
النازح��ني ف��ي االقس��ام الداخلية اذ 
شملت السلة ش��تى املواد الغذائية 

التي يحتاجها الصائم .
بدوره��م عب��ر الطلبة عن ش��كرهم 
الدكت��ور  ال��ى  وامتنانه��م  الكبي��ر 
و  معه��م  لتواصل��ه  الهمي��م 
مس��اعدتهم والوقوف الى جنانبهم 
والشعور باملس��ؤولية جتاههم . كما 
زار  مخي��م ليالن في كرك��وك ، ووزع 
الدكتور الهميم اكثر من ٥٠٠٠ سلة 
غذائي��ة على نازحي اخمليم ، ش��ملت 

حلوم الدجاج وغيرها من املواد .
بعده��ا التقى ب��إدارة اخمليم مش��يدا 
بدورهم في التنظيم والترتيب وتوفير 

احلماية للنازحني .
واك��د الدكتور الهمي��م خالل جتواله 
في اخمليم وقوفه ال��ى جانب النازحني 
دياره��م  ال��ى  عودته��م  ح��ني  ال��ى 
ومدنه��م ، مبينا ان هذه املس��اعدات 
لن تنقطع عنهم وسوف تستمر في 

األيام املقبلة .
كم��ا اقام ريس الدي��وان مأدبة  افطار 
داق��وق  مخي��م  لنازح��ي  جماع��ي 
ويشارك الطباخني في تقدمي الطعام 
وق��ال الدكت��ور الهمي��م ان موائ��د 
الرحمن عامرة في مخيمات النازحني 
خالل الشهر املبارك ، الفتا الى ان هذا 
جزء من العم��ل الذي نقوم به خلدمة 
النازحني واملهجرين منذ مدة طويلة ، 
مس��تطردا بالقول : » نحن املؤسسة 
األكبر واألق��در التي تعمل على إغاثة 

النازحني وباعتراف كل املنظمات  » .
واض��اف الدكتور الهمي��م اننا نعمل 
ضمن حملة كبرى خالل شهر رمضان 

املبارك إلفطار اكثر من ١٥ الف عائلة 
نازحة في مخي��م ليالن واكثر من 10 
االف ف��ي مخي��م داق��وق وان العمل 
في تقدمي املس��اعدات مس��تمر منذ 
ب��دء األزمة ال��ى حني ع��ودة النازحني 
ال��ى دياره��م ، الفت��ا الى االس��تمرار 
في مس��اعدة النازحني رغما عن كل 
م��ن يريد ان يعوق هذه املس��يرة التي 

حتملنا مسؤوليتها .
هذا وش��ارك الدكت��ور الهميم فريق 
ال��ى  الفط��ور  تق��دمي  ف��ي  الطب��خ 
النازحني ، معبرا عن ذلك بسرور قائال 
: أنا اخ��دم اهلي أينما كان��وا ، وجتول 
الدكت��ور الهميم في مخي��م داقوق 
لالطالع على اوضاع النازحني ، موجها 
بتوفير االمكانات كافة لهم من اجل 

مساعدتهم .
الى ذلك عبر النازحون عن ش��كرهم 
وفرحهم ملا يقوم به الدكتورالهميم 
ف��ي توفير املس��اعدات له��م وإقامة 

مآدب افطار جماعية في اخمليمات .

*اعالم الديوان 

أكد شمول جميع العاملين بالمبادرة الثمينة 
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البصرة - سعدي علي السند:

احتفلت الشركة العامة ملوانئ 
الع��راق مس��اء الس��بت وعلى 
البصرة  فن��دق ش��يراتون  قاعة 
بتوزي��ع الوجب��ة اخلامس��ة من 
قط��ع األراضي الس��كنية على 
منتس��بيها بحضور وزير النقل 
الكابنت كاظم فنجان احلمامي.

االحتفالي��ة الت��ي حضرها عدد 
م��ن أعضاء مجل��س النواب عن 
محافظ��ة البصرة ومس��ؤولني 
ووجه��اء م��ن املدين��ة الفيحاء 
موان��ئ  ش��ركة  ع��ام  ومدي��ر 
العراق رئيس املهندس��ني رياض 
سوادي ش��مخي وعدد كبير من 
املش��مولني به��ذه الوجب��ة من 
األراضي الس��كنية كانت فيها 
احلصة األكبر لعائالت الشهداء 

واملعوقني.

شمول عائالت الشهداء 
واملعوقني بهذه الوجبة

والقى وزير النقل كلمة في بداية 
األحتف��ال قدم في مس��تهلها 
التهاني للحضور بحلول ش��هر 
رمضان املبارك ، مؤكدا إننا أردنا 
أن تك��ون األج��واء الرمضاني��ة 
الي��وم في  القدس��ية حاض��رة 
احتفالنا ليزداد االحتفال بهجة 
وس��رورا للجميع في ظل بركات 
وبش��ائر شهر الطاعة والغفران 
ونح��ن جنتم��ع ه��ذه الليلة في 
أجوائ��ه املباركة لن��وزع الوجبة 
االراضي  اخلامس��ة م��ن قط��ع 
منتس��بي  عل��ى  الس��كنية 
الش��ركة العامة ملوانئ العراق.. 
وأردنا في ه��ذه الوجبة ان تكون 
احلصة األكبر لعائالت الشهداء 
اكراما لتضحيات أبنائهم الذين 
بذلوا أرواحهم دفاعا عن عراقهم 
العزي��ز ضد العدوانيني األش��رار 
ومن حقه��م علينا أن نكون في 
خدم��ة عائالته��م وتق��دمي هذا 

له��م كواحد من  األس��تحقاق 
لهم  الواجبة  الرعاي��ة  خطوات 
جميع��ا ، اذ اننا نفخ��ر مبا نقدم 
له��م وه��م قدوتنا ف��ي اجلهاد 
والتضحية إضافة الى ش��مول 
عدد من املعوق��ني بهذه الوجبة 

من األراضي.

لدينا الكثير من األراضي 
الكبيرة والواسعة لنشمل 

بها اجلميع
وأض��اف الكاب��نت كاظم فنجان 
الكبي��رة  االراض��ي  لدين��ا م��ن 
والواس��عة لتشمل اجلميع ولم 
يب��ق منتس��ب م��ن وزارة النقل 
إال ويش��مله التوزي��ع وإن الوزارة 

ماضي��ة ف��ي ش��وطها اخلدمي 
الس��كني ه��ذا والذي يش��مل 
جمي��ع موظفيه��ا كم��ا بين��ا 
باالعتم��اد  اس��تثناء  دون  وم��ن 
على املفاضل��ة ونقاط الترجيح 
ليتمكن من حصوله  للموظف 

على قطعة األرض.

املرحلة املقبلة ستكون  
حافلة باملشاريع

وأكد احلمامي إن املرحلة املقبلة 
باملش��اريع  حافل��ة  س��تكون 
ل��وزارة  املس��تقبلية  واألعم��ال 
الش��باب  وان ش��ريحة  النق��ل 
وحيوي��ا  مهم��ا  دورا  س��تعلب 
ف��ي حتقيق م��ا تصب��و إليه من 

طموح��ات على ش��تى الصعد 
وامليادين وان ال��وزارة اليوم حتقق 
قفزات نوعية في عدة مستويات 
ف��ي أدائه��ا واننا س��عداء اليوم 
بتواجدن��ا بني موظفين��ا الذين 
قدم��وا م��ا عليه��م م��ن جهد 
ف��ي  ط��وال  لس��نوات  وعم��ل 
الش��ركة العامة ملوان��ئ العراق 
ويس��تحقون منا املزي��د ونفخر 
بتوزيع ه��ذه الوجب��ة من قطع 
مل��ا  املوظف��ني  عل��ى  االراض��ي 
لها م��ن آثار وتبع��ات اقتصادية 
واجتماعية وخصوصا وان البلد 
يعيش وس��ط عدة ازمات ومنها 
ازم��ة الس��كن اخلانق��ة الت��ي 
تعيش��ها الب��الد وكذلك حتريك 

وتنشيط واقع السكن في البالد 
وهناك وجب��ات الحقة من قطع 
الس��كنية س��نوزعها  األراضي 

بعد أيام على منتسبي املوانئ.
 واس��تعرض الوزير ف��ي كلمته 
بعضا م��ن خطوات ال��وزارة في 
متليك قطع االراضي الس��كنية 
للموظفني ف��ي بغ��داد ، معربا 
الرمضانية   انه بهذه األمس��ية 
املتعين��ني حديث��ا  ان  نعل��ن  أن 
ولم تش��ملهم األرباح السنوية 
النق��ل  وزارة  تش��كيالت  ف��ي 

سيكافأون ب�) ٢٥٠ ( ألف دينار .

شكرا لوزير النقل :
وفي خت��ام االحتفال بارك احلضور 

الن��واب  مجل��س  أعض��اء  م��ن 
موان��ئ  ملنتس��بي  واملس��ؤولني 
العراق هذه الوجبات املتالحقة من 
قطع األراضي السكنية مشيدين 
بخط��وات وزي��ر النق��ل الكاب��نت 
كاظم فنج��ان احلمامي في تعزيز 
ه��ذه الفقرة ف��ي برنام��ج عمل 
وزارت��ه ليحصل منتس��بو الوزارة 
على قط��ع األراض��ي وهي فرصة 
مفرح��ة جدا وس��تنعكس كثيرا 
على فاعلية وعطاءات منتس��بي 

الوزارة على طريق األداء األفضل.
كم��ا عّب��ر املس��تفيدون في هذه 
الوجب��ة م��ن قط��ع األراضي عن 
س��عادتهم بهذه املناس��بة التي 

تسلموا فيها قطع األراضي .

وزير النقل يوزع وجبة جديدة من األراضي السكنية بين منتسبي الموانئ

 أعلن وزير النقل 
أن هذه الوجبة 

هي الحصة األكبر 
لعائالت الشهداء 
إكراما لتضحيات 

أبنائهم الذين بذلوا 
أرواحهم دفاعا عن 

عراقهم العزيز ضد 
العدوانيين األشرار 

وزير النقل خالل توزيعه وجبة جديدة من قطع األراضي بني منتسبي املوانئ

مستقبل الصناعة 
النفطية في العراق 

وتحدياتها 
تتص��دى الصناع��ة النفطي��ة في الع��راق جملموعة 
من التحديات تش��مل تنفيذ اتف��اق »أوبك« خلفض 
اإلنتاج، وكانت حصة الع��راق من التخفيض تعادل 
200 ألف برميل يوميا، علماً بأن العراق يحتل املرتبة 
الثاني��ة كأكب��ر منت��ج للنفط في منظم��ة اوبك، 
لكن��ه يعاني من ضغوط��ات مالية هائلة بس��بب 
الوض��ع االقتصادي، واحل��رب ضد تنظي��م )داعش(، 
وإع��ادة أعمار احملافظات احمل��ررة واألخذ بعني اإلعتبار 
عدم قدرة البلد ولفت��رة طويلة على تصدير النفط 

بسبب العقوبات.
فاملتتبع لبيانات وزارة النفط يجد انها تش��دد على 
وضع خطة لتعزيز قطاع الطاقة في البالد، تتضمن 
زيادة معدالت االنتاج النفطي والتصدير الغازي إلى 
جانب تعظيم تخزينهما، مما س��وف يؤدي بالنتيجة 
الى أن يأخذ العراق مكانته املؤثرة التي يس��تحقها 

في منظمة أوبك واحملافل الدولية.
ويض��م العراق أكب��ر احتياطي نفطي ف��ي العالم 
بع��د اململك��ة العربي��ة الس��عودية، ويبل��غ أربعة 
أضعاف االحتياطي النفطي األميركي، ويبلغ حجم 
االحتياط��ي بنح��و 153 ملي��ار برمي��ل، فيم��ا يبلغ 
احتياطي الغاز املعلن وفقاً لبيانات عن وزارة النفط 
العراقي��ة نح��و 112 تريلي��ون قدم مكع��ب، ويقدر 
االحتياط��ي النفطي غير املؤكد بح��دود 360 مليار 
برمي��ل، و بهذا يبل��غ احتياط النف��ط العراقي نحو 

%10.7 من إجمالي االحتياطي العاملي.
وإذا تتبعن��ا خريطة توزي��ع احلق��ول النفطية على 
احملافظ��ات العراقي��ة، وكمي��ات إنتاجه��ا، جن��د أن 
محافظة البص��رة جنوبي العراق متتلك أكبر حصة 
من هذه الث��روة النفطية الهائلة، ومتيزت محافظة 
البصرة عبر الس��نني بعدة أمور بسبب متركز الثروة 
النفطية ف��ي احملافظ��ة، إبتداء من س��عة اخلبرات 
البشرية املتخصصة مبجال استثمار وتطوير احلقول 
انتهاًء بش��ركات محلية مخدمة وداعمة لعمليات 

التنقيب واالستثمار.
وحتتض��ن محافظ��ة البص��رة 15 حق��الً، منها 10 
منتج��ة و5 ما زالت تنتظر التطوي��ر واإلنتاج. وهذه 
احلق��ول حتتوي ف��ي باطنها عل��ى احتياطي نفطي 
يق��در بأكثر م��ن 65 مليار برمي��ل، أي نحو %59 من 
إجمالي االحتياطي النفطي في العراق، والتي تضم 
أكبر احلق��ول النفطي��ة وتنتج وفق��اً لإلحصائيات 
الرس��مية نحو %80 من النفط العراقي املصدر إلى 

اخلارج حالياً.
ولضمان اس��تمرارية تصريف النفط عبر االس��واق 
العاملية فإنه البد من احلفاظ على نوعية هذا النفط 
مس��تعملني معايير عاملية تتعلق بنس��بة امللوحة 
واللزوجة وكان البد لشركات التراخيص أن تستعمل 
االس��اليب املتبعة بكل انحاء العالم للحفاظ على 
نوعية النفط وضم��ان املردود االقتصادي للعراق بأن 

تستعمل تقنية غسل النفط باملياه.
وأح��د ه��ذه احلق��ول النفطي��ة هو حق��ل مجنون 
النفطي – الذي تديره ش��ركة شل العراق بالتعاون 
مع شركة نفط البصرة وشركة بتروناس الذي ينتج 
ف��ي الوق��ت احلالي اكثر م��ن 210,000 أل��ف برميل 
يومياً، ولضمان اس��تمرارية اإلنت��اج بنوعية عالية 
فقد قامت الشركة بتنفيذ مشروع إنبوب ماء النهر 
والذي يقوم بجر املاء من ش��ط العرب واس��تعماله 
في غسل النفط املستخرج من بعض األبار وفصل 

الشوائب لضمان استقرارية األنتاج النفطي. 
ومن اجلدير بالذكر أن كميات املياه املستعملة هي 
محدودة جدا،ً ويتم التخلص من املاء املس��تعمل 
والناجت عن عملية الغس��ل بط��رق ليس لها تأثير 
عل��ى البيئة وذلك ضمن الش��روط التي وضعتها 
وزارة النفط على كل الشركات املشغلة للحقول، 
والتي تخضع لرقابة صارمة من قبل شركة نفط 

البصرة. 
وكان ق��د دعا وزير النفط العراقي ش��ركة ش��ل 
إلى اإلس��تمرار في عملها وتطويره من خالل زيادة 
االنت��اج النفطي والغازي، إضافة إلى إيجاد أفضل 
الوسائل إلستثمار الغاز، مؤكداً أن الوزارة ستدخل 
عه��داً جديداً من العمل على كل املس��تويات وأن 
عام 2017 سيش��مل مش��اريع كبي��رة في قطاع 

النفط والغاز.
ويش��دد العراق على وض��ع اخلطط الطموحة من 
أجل اإلرتق��اء بالبن��ى التحتية وتنش��يط قطاع 
االس��تثمار في عملية التنمي��ة والتطوير بهدف 
االستثمار االمثل للثروة النفطية وتنمية وتطوير 
القط��اع النفط��ي، وأن الوزارة جنح��ت في حتقيق 

زيادات غير مسبوقة في اإلنتاج والتصدير.
وتؤكد ه��ذه اجلهود عل��ى تطبيق مب��دأ التنمية 
املس��تدامه عل��ى مص��ادر متعددة س��واء كانت 
مصادر طبيعية مباشرة، أو مدخالت إنتاج وسيطة 

متوافرة التي بدورها ستحقق اإلستدامة.

*كاتب عراقي 

تقرير

رئيس الوقف السني يزور جامعة كركوك ويشيد بدورها في إيواء الطلبة 
خالل  حملته الكبرى لتوزيع المساعدات بين النازحين 

غوغل تقترب من املستوى البشري في فهم اللغات

احمد الركابي *

اعالم المحافظة   
تفق��د محافظ واس��ط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي موق��ع تنفي��ذ 
حملة االكس��اء والتعبيد لشوارع 
ح��ي اخلمس��ني دار ف��ي منطق��ة 
الكفاءات الت��ي تقوم بها املالكات 
الفني��ة في مديري��ة بلدية الكوت 
، برفق��ة عض��و مجل��س احملافظة 

صاحب اجلليباوي.
وتأتي هذه اجلولة في اطار املتابعة 
التي يجريها احملافظ ولليوم الثاني 
له��ا الج��ل حتس��ني اخلدم��ات في 

مناطق مركز احملافظة .

محافظ واسط يتفقد تنفيذ حملة 
اإلكساء لشوارع منطقة الخمسين دار

بغداد - الصباح الجديد:
أطلق��ت وزارة الزراع��ة املس��تحقات 
ال��ذرة  محص��ول  ملس��وقي  املالي��ة 
الصف��راء للموس��م الزراع��ي 2017 
ملركز التس��لم التابع لشركة ما بني 
النهرين العامة للبذور في احملافظة .

وذك��ر بي��ان لل��وزارة أن وزي��ر الزراعة 
املهندس فالح حس��ن زيدان  قد وجه 
بصرف كامل مس��تحقات الفالحني 
مم��ن س��وقوا محصولهم  واملزارعني 
للموسم 2017 ملعمل الذرة الصفراء 
ف��ي محافظ��ة ديالى والذي��ن أجنزت 
معامالته��م ودققت من قب��ل ديوان 

الرقابة املالية االحتادي وفقاً للضوابط 
املعمول بها ، مبيناً تطابق كشوفات 
شركة ما بني النهرين العامة للبذور 
/ الرقاب��ة الداخلي��ة مع كش��وفات 
دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 
التابع��ة لدي��وان الرقاب��ة ، مضيف��اً 
أن الفالح��ني واملزارع��ني املش��مولني 
بالصرف الذين أجنزت معامالتهم بلغ 

عددهم ) 42 ( مسوقا .
ولف��ت بيان ال��وزارة إلى رب��ط قوائم 
س��وقوا  مم��ن  املزارع��ني  بأس��ماء 
محصوله��م ملعمل ال��ذرة الصفراء 
ف��ي ديالى ليتس��نى له��م مراجعة 

املوقع الستالم مستحقاتهم املالية 
الذي��ن مت تس��لم محصولهم للمدة 
م��ن االول م��ن كانون الثان��ي ولغاية 
منتص��ف اذار املاضي واملرس��لة من 
قبل قسم الرقابة الداخلية للشركة 
واملدققة من قبل ديوان الرقابة املالية 

االحتادي . 
أط��الق  مت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
للفالح��ني  املالي��ة  املس��تحقات 
مم��ن س��وقوا محصولهم  واملزارعني 
إل��ى معملي الذرة الصفراء في احللة 
واحلي��دري للموس��م الزراعي 2016 � 

. 2017

إطالق المستحقات المالية لمسوقي 
الذرة الصفراء في ديالى وبابل

بغداد - الصباح الجديد:  
 اعلن��ت وزارة التج��ارة عن قيام مدير 
ع��ام دائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة عضو 
خلي��ة االزم��ة ف��ي ال��وزارة بجول��ة 
ميدانية خمليمي اخلازر وحس��ن ش��ام 
لالطالع على جتهيز املفردات الغذائية 

للعائالت املتواجدة هناك. 

الرقاب��ة  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
حس��ني فرح��ان بانه مت االط��الع على 
الكش��وفات اخلاصة بنسب التجهيز 
وامل��واد التمويني��ة اجمله��زة واللق��اء 
بال��وكالء والعائالت واالس��تماع إلى 
احتياجاته��م حيث مت اخذ عينات من 
تل��ك العائالت املذكورة ف��ي القوائم 

ومطابق��ة امل��واد الغذائي��ة اجمله��زة 
مت  مب��ا  الكش��وفات  ف��ي  واملذك��ورة 

تسلمه من قبلهم. 
واضاف املدي��ر العام ان فريق من دائرة 
برئاس��ة مدير  واملتابعة  التخطي��ط 
عام الدائرة سيتوجه االسبوع املقبل 
ال��ى تل��ك اخمليم��ات للقي��ام باعادة 

تسجيل العائالت واالفراد املتواجدين 
ومطابق��ة بياناته��م م��ع احلاس��بة 
باملف��ردات  لتجهيزه��م  املركزي��ة 
الغذائي��ة ، مبيناً بانه مت خالل جولته 
خمليم��ي اخلازر وحس��ن ش��ام تأش��ير 
ع��دد م��ن املالحظ��ات التي س��يتم 
رفعها إلى اجلهات املعنية في الوزارة 

التخاذ اإلجراءات املناسبة والسريعة 
بشأنها.

على صعيد متصل اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتج��ارة امل��واد الغذائية في 
وزارة التجارة عن جتهيز وكالء املناطق 
احملررة من امين املوصل مبادتي الس��كر 

وزيت الطعام .

واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
قاس��م حمود بانه مت جتهيز العائالت 
في منطقة حي الوحدة بامين مدينة 
املوصل باملف��ردات الغذائي��ة التي مت 
ايصالها بواس��طة ش��احنات الوزارة 
من مخازن فرع الشركة في محافظة  

كركوك .

تجهيز العائالت النازحة بالمفردات الغذائية ومطابقتها مع قوائم التجهيز
تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام  لوكالء أيمن الموصل 



بيروت - عبدالزهرة الهنداوي:

اختتم��ت ف��ي العاصمة اللبناني��ة  بيروت 
اعمال ورش��ة العمل الرابع��ة واالخيرة في 
اط��ار االع��داد واالس��تعداد الجن��از واطالق 
االس��تراتيجية الوطني��ة  للتخفي��ض من 
الفق��ر ف��ي العراق ف��ي نس��ختها الثانية 
للس��نوات 2018-2022 .. بدعم من البنك 

الدولي ومنظمات دولية اخرى .. 
الورش��ة الت��ي نظمته��ا وزارة التخطيط 
بالتع��اون مع البنك الدولي واس��تغرقت 5 
ايام ، شهدت مشاركة نوعية مهمة متثلت 
بحض��ور عدد م��ن اعضاء مجل��س النواب 
ووكالء ال��وزارات واملديري��ن العامني وممثلي 
ال��وزارات ، فضال عن مجموع��ة من اخلبراء 
واملتخصصني في الشؤون التنموية وممثلي 
حكومة اقليم كردستان واملنظمات الدولية 
املعنية ومن بينها البن��ك الدولي وبرنامج 
االمم املتحدة االمنائي ومنظمة اليونس��يف 

وبرنامج االغذية العاملي وغيرها .

حضور برملاني – حكومي – دولي 
من بني النواب الذين ش��اركوا في الورش��ة 
النائ��ب عل��ي املالك��ي وجنيبة جني��ب ونورا 
البج��اري .. ام��ا ال��وكالء املش��اركون فهم 
وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية ووكيل 
وزارة الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ور جاس��م 
الفالحي ووكيل وزارة املالية طيف س��امي 
.. اضاف��ة إلى مديرة ع��ام االدارة التنفيذية 
الس��تراتيجية التخفيض م��ن الفقر جنالء 
علي مراد  ، ومديرين عامني من وزارة الزراعة 
والعم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة والصحة 
والتربي��ة  ومجموعة من اخلبراء واس��اتذة 
اجلامعات م��ن بينهم اخلبي��رة االقتصادية 
الدكت��ورة ام��ال ش��الش والدكتور حس��ن 
لطيف والدكت��ور ادهام الع��زاوي وغيرهم 
، ومدي��ر مكتب االمني الع��ام جمللس الوزراء 
فيما ت��رأس وفد اقليم كردس��تان محمود 
عثم��ان مستش��ار وزارة التخطي��ط ف��ي 

االقليم .

استعراض النتائج والتحديات 
وجرى خالل ايام الورشة اخلمسة ، استعراض 
النتائج املتحققة من االستراتيجية االولى 
2010-2014 والتحدي��ات والظ��روف الت��ي 
واجهته��ا ، ومناقش��ة املس��ودة النهائية 
الس��تراتيجية التخفي��ف م��ن الفقر في 
العراق للس��نوات 2018-2022  .. والسعي 
الت��ي  االنش��طة  ف��ي  الفج��وات   لس��د 
تضمنتها االستراتيجية الثانية باالستفادة 

من جتربة االستراتيجية االولى .

االستراتيجية اجلديدة والتحديات 
الشاخصة 

وحتدث وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية 
فرز في اليوم االول ان االس��تراتيجية االولى 
ش��هدت الكثير م��ن التحدي��ات وبعضها 
م��ازال قائما وبالتالي فان هذا االمر يتطلب 
العم��ل عل��ى ايج��اد احلل��ول واملعاجل��ات 
ملواجهة تلك التحدي��ات ونحن نعمل على 
اع��داد االس��تراتيجية الثاني��ة .. موضح��ا 
ان انخفاض اس��عار النف��ط وظهور داعش 
وم��ا نتج عن ذلك من موجات نزوح تس��بب 
بتفاق��م  الفق��ر ف��ي البلد ، فقد تس��بب 
انخفاض اس��عار النف��ط بتقليص االنفاق 
العام وتقلي��ص الناجت احمللي االجمالي الذي 
كان متوقع��ا ان ينم��و االقتص��اد العراقي 

بنسبة %9 سنويا بني عامي 2014-2013 .

النزوح واثاره السلبية على معدالت 
الفقر في البالد

واض��اف وكيل وزارة التخطيط .. اما النزوح 
فقد كانت له اثار سلبية على الفقر  وعلى 
س��وق العم��ل اذ مت تقدي��ر انخف��اض عدد  
املش��تغلني نتيجة ازم��ة 2014 بنحو 800 
الف فرصة عمل ، اي ان  800 الف ش��خص 
اضافي  بعمر  15-63 سنة اصبحوا  من دون  
عم��ل مقارنة بس��يناريو  النمو االعتيادي ، 
اما العاملون  منهم فان االزمة قادتهم إلى 
التحول  من انتاجية عمل ودخول اعلى  في 
قطاع الصناعة واالنش��اءات إل��ى انتاجية 
ودخول اق��ل  في االعمال غير املنتظمة في 

قطاعي الزراعة واخلدمات .

%23 من اجمالي االنفاق العام تذهب 
لالمن والدفاع

ولفت وكي��ل وزارة التخطيط إلى ان كلفة  
احلرب ض��د االرهاب ادت إلى تزاحم  اولويات 
احلرب م��ع اولويات التنمي��ة واعادة االعمار 
وعموم االنفاق التنموي واالجتماعي .. مبينا 
ان موازن��ة 2017 تضمنت انفاقا عس��كريا 
على التسليح بنحو 5 مليارات دوالر اضافة 
إل��ى اكثر م��ن 19 مليار دوالر اخ��رى انفاقا 
عل��ى االمن والدفاع تش��كل نح��و  22.6% 
من اجمالي االنفاق العام مقابل %9.3 على 

التعليم ونحو %4 على الصحة .

انخفاض اسعار النفط وبرامج احلكومة 
التصحيحية 

واشار وكيل وزارة التخطيط إلى ان احلكومة 
وبعد االضرار التي حلقت باالقتصاد والتنمية 
م��ن جراء انخفاض اس��عار النف��ط ، بدأت 
بتنفيذ  برنامج لتصحي��ح االوضاع املالية 
العام��ة بهدف احلف��اظ  على اس��تمرارية 
الق��درة  على حتمل الدين وامكانية احلفاظ 
على  املركز اخلارجي  .. مبينا ان  االنخفاض 
احلاد في اسعار النفط نتج عنه  ارتفاع حاد 
في عجز املوازنة  من %6  من اجمالي الناجت 
احمللي االجمالي  في عام 2013 إلى %14 من 
اجمال��ي الناجت احمللي عام  2015  وفي الدين 
العام من  %31 من اجمالي الناجت احمللي  عام 

2013 إل��ى  %56 ع��ام 2015 ، كما تس��بب 
انخفاض اس��عار النفط  في تدهور  العجز  
في احلس��اب اجل��اري ملي��زان املدفوعات  من 
فائض املدفوعات بلغ  %1  من اجمالي الناجت 
احمللي  في عام 2013  إلى عجز  بلغ %6  عام 
2015 جرى متويله  جزئيا من خالل تخفيض  
اجمال��ي االحتياطيات  م��ن النقد االجنبي  
الرس��مية  من 78  مليار دوالر اميركي  عام 

2013 إلى 54 مليار دوالر  عام 2015 .

توقعات بنمو الناجت احمللي بنسبة 8% 
خالل عام العام احلالي

وتوق��ع الوكي��ل ان يش��هد الن��اجت احملل��ي 
االجمال��ي نهوضا  بنس��بة %8 خالل العام 
احلال��ي 2017 في ضوء االتف��اق املمول  من 
املانح��ني  ، ثم يتعاف��ى النمو غير النفطي  
تدريجي��ا ليص��ل إلى  نصف من��وه   املعتاد  
قب��ل عام 2014 مع اح��راز احلكومة  تقدما 
ف��ي حتري��ر  االراضي احملتلة م��ن قبل داعش 
والتي بدأت تقت��رب من نهاياتها .. موضحا 
ان من ش��أن الزيادة التدريجية في اس��عار 
النفط والتصحي��ح اجلاري  لالوضاع املالية 
العام��ة  إل��ى التقليل تدريجي��ا  من عجز 
املوازنة العام��ة  من %13.5 الجمالي  الناجت 
احمللي لس��نة  2015 إلى نح��و الصفر  في 
ع��ام 2020 وتخفيض العجز  في احلس��اب 
اجلاري  مليزان املدفوع��ات من %6 عام 2015 

إلى اقل من %2 عام 2021 . 

خالل االستراتيجية االولى ..تنفيذ 50% 
من االنشطة اخملطط لها

االدارة  ع��ام  مدي��رة  الق��ت  جانبه��ا  م��ن 
التخفيض من  التنفيذي��ة الس��تراتيجية 
الفقر في العراق الس��يدة جن��الء علي مراد 
الضوء على االس��تراتيجية االولى والنتائج 
الت��ي متخض��ت عنه��ا والتحدي��ات الت��ي 
واجهت التنفيذ والدروس املس��تفادة منها 
بغي��ة الوقوف عليه��ا ملعاجلته��ا في اطار 
االستراتيجية الثانية املزمع اطالقها خالل 
املدة القريبة املقبلة .. مشيرة إلى ان تنفيذ 
االستراتيجية االولى الفعلي بدأ عام 2012 
في حني انها اطلقت عام 2010 وذلك بسبب 
تأخر  تش��كيل احلكومة انذاك واستكمال  
هياكل تش��كيالت االس��تراتيجية ، الفتة 
 87 48 نش��اطا م��ن اص��ل   إل��ى تنفي��ذ 
نش��اطا  تضمنته��ا االس��تراتيجية  وبلغ 
ع��دد املش��روعات   املنفذة  199 مش��روعا  
فيم��ا بلغ حج��م االنف��اق  على انش��طة 
االستراتيجية خالل املدة 2012-2016  نحو 
1.5 ترلي��ون دين��ار  ، مس��تدركة ان االنفاق 
على مش��اريع تخفيض الفقر تأثر باالزمة 
املالي��ة اذ انخف��ض في ع��ام 2016 إلى ربع 
م��ا مت انفاق��ه  عام 2012 ، كم��ا ادى تدهور  
الوض��ع االمني  في عدد من احملافظات  إلى 
توق��ف مش��اريع  االس��تراتيجية في تلك 

احملافظات  منذ عام 2014 .

ضمان االمن واالستقرار وحتقيق احلكم 
الرشيد

مراد اضافت .. هن��اك جملة من التحديات 
التي واجهت االس��تراتيجية االولى مازالت 
ش��اخصة وهي  ضمان االمن  واالس��تقرار  
وحتقيق احلكم الرشيد  والوصول إلى عدالة  
التوزيع  وتنويع مص��ادر الدخل في اقتصاد 
الس��وق  فضال عن  تخفيف االثار السلبية  
لالصالح .. وبقدر تعلق االمر  باالستراتيجية 
مازال��ت  التحدي��ات   ه��ذه  ف��ان  الثاني��ة 
شاخصة واتخذت  ابعادا اكثر عمقا  وتأثيرا 
في االقتص��اد واجملتمع ماينبغي اس��تمرار  
االلت��زام بالتعامل معها  عبر السياس��ات  
واالجراءات الكفيل��ة  مبواجهتها  بوصفها 
مس��تلزما ضروريا من مس��تلزمات  حتقيق 

االستراتيجية  الهدافها املنشودة .

اللجوء إلى املعاجلات املستدامة 
واشارت مراد إلى ان ماحتقق من حتسن   في 
املؤش��رات   املتعلق��ة بالفق��ر  للمدة من 
2007 إل��ى 2012  ض��اع بس��بب  اضطراب 
االوضاع االمنية والسياس��ية واالقتصادية  
.. ومثل هذه االوضاع الهش��ة  تفرض على 
االس��تراتيجية اجلديدة  وخط��ط التنمية  
عموم��ا اللجوء إلى  املعاجل��ات التي  تضع 
حلوال  ووس��ائل  ونتائج مستدامة  تسهم 
في تطوير  البنية االقتصادية  واالجتماعية 
املولدة  للفقر  وليس املعاجلات السطحية  
والوقتية وحسب ... مؤكدة ان هذا التوجه 
كان ماث��ال امام فريق اعداد االس��تراتيجية 
املؤلف من  رئي��س واعضاء  اللجنة الفنية  
واخلبراء واملسؤولني احلكوميني  في احلكومة 
االحتادية واقليم كردس��تان الذين ش��اركوا  
في ورش العمل  فضال عن السيدة  سوزان 
رزاز م��ن البنك الدولي الت��ي قدمت  اخلبرة  
واملشورة واملتابعة املستمرة  وكان ملشاركة  
البرنام��ج االمنائي لالمم املتح��دة  ومنظمة 
اليونس��يف وبرنام��ج الغ��ذاء العاملي دورا 
فاعال ف��ي اغناء النقاش حول قضايا اجلندر 
والبيئة والطفول��ة  واالمن الغذائي وتعزيز 
محصالت االستراتيجية املعنية بالتعليم 

والصحة والسكن والدخل .

حتسني الدخل وتوفير اخلدمات للفقراء
واضافت م��راد ان اس��تراتيجية التخفيف 
من الفقر 2018-2022 تس��عى إلى حتسني 
اوضاع  الفقراء  وانتشالهم من حالة الفقر 
من خالل حتسني دخولهم  وفرص وصولهم 
إلى اخلدم��ات ذات النوعية املناس��بة وهذا 
يتطل��ب  تنفيذ محصالت االس��تراتيجية 
االرادة  توكي��د  واس��تمرار   وانش��طتها 
السياسية وااللتزام احلكومي  وتوافر  املوارد 
املالية واملادية املطلوبة للتنفيذ ..الفتة إلى 
تنام��ي ظاهرة جدي��دة في  امل��دن واملراكز  
احلضرية منذ عام 2003 متثلت بالتجمعات 
العش��وائية التي بات يقطنه��ا اليوم اكثر 
م��ن 3 ماليني نس��مة يش��كلون نحو 10% 
من مجموع س��كان العراق وه��ذا يعد من 
التحدي��ات املس��تمرة الت��ي مازالت تواجه 
االس��تراتيجية وعلى هذا االس��اس فقد مت 
تبني خارطة طريق مهمة لتأهيل ومعاجلة 

العش��وائيات ف��ي عموم الع��راق  بالتعاون 
مع منظم��ة االمم املتحدة للمس��توطنات 

البشرية .

استعداد املنظمات الدولية لدعم 
مشاريع تخفيض الفقر

من جانبهم اع��رب ممثلو املنظمات الدولية 
املش��اركون ف��ي الورش��ة عن االس��تعداد 
تنفي��ذ  الجن��اح  املمك��ن  الدع��م  لتق��دمي 
االس��تراتيجية اجلديدة .. اذ اكد منير ثابت 
مدير برنامج االمم املتحدة االمنائي في العراق 
س��عي البرنام��ج لتوفير الدعم املناس��ب 
النش��طة االس��تراتيجية الت��ي يج��ب ان 
تتماه��ي مع خط��ط التتمي��ة الوطنية .. 
مبينا ان جميع املنظمات الدولية املنضوية 
حتت خيمة االمم املتحدة الس��يما املنظمات 
ذات العالق��ة بانش��طة مكافح��ة الفق��ر 
متع��دد االبع��اد لديها االس��تعداد لتقدمي 

الدعم املطلوب .

تعزيز دور الالمركزية لتحسني اخلدمات
إلى ذلك حتدثت اخلبيرة االقتصادية الدكتورة 
امال ش��الش عن فرص جناح االستراتيجية 
اجلدي��دة ومن ب��ني تلك الف��رص ، تعزيز دور 
الالمركزي��ة ف��ي  حتس��ني قط��اع اخلدمات 
واص��الح   البن��ى االدارية احمللي��ة من خالل 
تبني امناط الالمركزية في مستويات احلكم 
اخملتلفة الس��يما في مجال تقدمي اخلدمات 
العامة امال  في تطوير  وحتس��ني مس��توى 
اخلدم��ات ونوعيته��ا وكفايته��ا وتعمي��ق 
اس��س الدميقراطية وترس��يخها ، كما ان 
تدني نوعية اخلدمات في احملافظات يتطلب 
توزيع االس��تثمارات واالنشطة االقتصادية 
واخلدمات بنحو اكثر  توازنا  وتكامال  يترتب 
من ذل��ك  تقليل الف��وارق التنموية  مابني 
احملافظ��ات  وتخفي��ض نس��ب احلرمان  في 

مجال احلصول على اخلدمات . 

توفير خرائط الفقر يعزز فرص النجاح
بدوره اشار مدير عام دائرة الشؤون الفنية في 
اجلهاز املركزي لالحص��اء قصي عبدالفتاح 
رؤوف إلى وجود العدي��د من الفرص  الجناح 
االس��تراتيجية  م��ن بينها  توفي��ر خرائط 
الفق��ر  واس��تمرار االلت��زام  بقضايا الفقر  
واحلرمان واحلماية االجتماعية وتوفر الدعم  
الفن��ي واملادي من البنك الدولي  والبرنامج 
االمنائ��ي ل��المم املتح��دة ، فضال ع��ن تعزيز  
كفاءة  االدارة املالية العامة وحتس��ني اليات 

االنفاق احلكومي .

الدروس املستفادة من االستراتيجية 
االولى

هذا وناقش املش��اركون في الورش��ة اليات 
بناء اس��تراتيجية التخفيف من الفقر في 
  2022-2018 نس��ختها الثانية للس��نوات 
من خالل وض��ع  الرؤية ومهام تنفيذ خطة 
العمل  ذات االه��داف الواضحة والواقعية  
القابلة  للقياس والتنفي��ذ ، وجرى االتفاق 
ف��ي  رئيس��ة  محص��الت   6 وض��ع  عل��ى 

االس��تراتيجية واحملصل��ة ه��ي مجموع��ة 
النتائ��ج التي تعم��ل االس��تراتيجية على 
حتقيقها ما ي��ؤدي إلى حتقيق الهدف العام 
عل��ى وف��ق اف��ق زمن��ي طويل نس��بيا مع 
التأكيد عل��ى ضرورة االخذ بنظ��ر االعتبار 
الدروس املستفادة من االستراتيجية االولى  
التي ش��خصت  ضع��ف الق��درات  املالية 
والبش��رية  على تنفيذ  االنش��طة وضرورة  
تخصيص موازنة  االس��تراتيجية  نس��بة 
احتياطي  للتعامل  مع االحتياجات احمللية  
في املناطق املستهدفة مع حتديد  مساحة  
معينة الضافة  نشاط  لكل محصلة  في 

كل سنة  وتوفير التمويل املطلوب له .

28 نشاطا حسب االولويات 
واالحتياجات الفعلية 

ه��ذا واتفق املش��اركون في الورش��ة على 
تضم��ني االس��تراتيجية 28 نش��اطا يت��م 
توزيعها على مجموع احملصالت وقد اختيرت 
ه��ذه االنش��طة وفق��ا لتحدي��د االولويات 
واالحتياج��ات الفعلية واالس��تهداف على 
وف��ق خارطة الفقر واملوائم��ة مع توجهات 
واستراتيجيات القطاعات  وخطة التنمية 
الوطني��ة 2018-2022 فض��ال عن التكيف 
مع الالمركزية  في ايصال اخلدمات  وتنامي 
دور احلكومات احمللية  في تنفيذ االنش��طة  
االم��ر ال��ذي س��يعزز  تبنيه��ا والتزامه��ا  

بالتنفيذ .

ادارة التنسيق بني البرامج والسياسات 
وشدد املش��اركون في الورشة على ضرورة 
توفر مستلزمات التنفيذ التي تتمحور في 
ادارة التنسيق بني البرامج والسياسات التي 
ميكن  ان تس��هم في التخفيض من الفقر 
وهي ش��املة  جململ االنشطة واملتابعة مع 
اجله��ات  املعنية  بتنفيذ  االنش��طة  وهي 
ال��وزارات املعني��ة   واحلكوم��ات احمللية في 
احملافظ��ات ومنظمات اجملتمع املدني  ومنها 
املنظم��ات غي��ر احلكومي��ة   املتخصصة  

واجلمعيات  احمللية .

استثناء مشروعات تخفيض الفقر من 
قانون االدارة املالية

ودع��ا املش��اركون إلى  ض��رورة اس��تثنناء  
مشروعات  االستراتيجية  من قانون  االدارة  
املالي��ة  وه��ذا االمر من ش��أنه  املس��اعدة 
ف��ي تدوي��ر  املبال��غ غي��ر  املصروف��ة  إلى 
االع��وام املقبلة والعمل عل��ى توفير مبالغ 
اضافي��ة ملش��اريع تخفي��ض الفق��ر التي 
تتضمنها االس��تراتيجية  من تخصيصات  
املوازن��ة  العام��ة لبرنامج تنمي��ة االقاليم  

وتخصيصات  البترودوالر . 

االليات املؤسسية لتنفيذ 
االستراتيجية

إل��ى ذل��ك ناقش املش��اركون في الورش��ة 
فعالي��ات  لتنفي��ذ  املؤسس��ية   االلي��ات 
االس��تراتيجية الوطني��ة للتخفي��ض من 
الفق��ر والت��ي تتكون م��ن  اللجن��ة العليا  

التي ستكون برئاس��ة رئيس الوزراء وتضم 
في عضويتها  12 وزيرا  احدهم ميثل اقليم 
كردس��تان ومن ب��ني مهام  اللجن��ة العليا 
التي اقترحها املش��اركون في الورشة  هي 
تبني واملصادقة ومتابعة  البرامج واملشاريع  

التي تتضمنها االستراتيجية.

اللجنة الفنية واالدارة التنفيذية  
هيكلي��ة  ف��ي  الثان��ي  التش��كيل  ام��ا 
االستراتيجية  فهو اللجنة  الفنية الدائمة 
وتضم 22 عض��وا  منهم  8 اعضاء  ميثلون 
الوزارات املعنية  ومدير عام  االدارة التنفيذية 
وممثالن ع��ن  اجملتمع املدن��ي  و3 اعضاء من 
اقليم كردس��تان ومدير املسح االجتماعي  
واالقتص��ادي واكادمي��ي  اجتماعي واعالمي 
وتعقد اجتماعاتها  فصليا او كلما اقتضت 
احلاج��ة ذل��ك ، وتتولى ه��ذه اللجنة  اعداد 
االس��تراتيجية بجمي��ع تفاصيلها   ووضع  
املعايير  واختيار االنشطة  وحتديد االولويات 
والتنس��يق  بني الوزارات واحلكومات احمللية 
وتش��خيص  النش��اطات  الت��ي تتطل��ب 
التعامل  معها باسلوب املشاريع املستقلة  
عن برامج  االس��تراتيجية  واعداد وثائقها  
ورفعها إلى اللجنة العليا ..اما التش��كيل 
الثال��ث في هيكلي��ة االس��تراتيجية فهو  
االدارة التنفيذية  الس��تراتيجية التخفيف 
من الفقر وتضم اقس��ام  املتابعة والرصد 
والسياس��ات والبرامج  واالعالم والش��ؤون 
االداري��ة وتتول��ى  التنس��يق  مع ال��وزارات  
تنفي��ذ  ومتابع��ة  احمللي��ة   واحلكوم��ات 
االنش��طة وتنفيذ اج��راءات  التع��اون  مع 
املنظمات الدولية   والدول املانحة ، وغيرها 

من املهام .

ضرورة االهتمام بنقاط االرتكاز 
ودع��ا املش��اركون في الورش��ة ايضا إلى 
ضرورة ايالء نق��اط االرتكاز ف��ي الوزارات 
واحملافظ��ات املزيد من االهتم��ام والرعاية 
لتمكينه��ا م��ن اداء مهامه��ا الداعمة 
لتنفيذ انش��طة وبرامج االستراتيجية ، 
من خالل توفير البيئة املناس��بة للعمل 
املتمثل��ة باحملافظة عل��ى العناصر التي 
مت اعداده��ا وتدريبه��ا ومنحهم املكافات 
املالية كلما امكن ذلك فضال عن تطوير 
قدراته��م الذاتي��ة م��ن خ��الل التدري��ب 
املتواص��ل .. ودعوا ايضا إلى اس��تثناء  او 
توفير  تسهيالت  تنفيذ  مشاريع وبرامج  
الفق��ر  م��ن ضواب��ط وتعليم��ات  ادراج  
املشاريع  واالعالن واالحالة  لتكون فاعلة 
وس��ريعة تضاه��ي   خصوصي��ة  ه��ذه 
الفئة مع احلاجة لوج��ود قوانني وانظمة 
واج��راءات  تدع��م عمل االس��تراتيجية 

وجتعلها اكثر فاعلية.

مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية 
العام��ة للورش��ة  وش��هدت اجللس��ات 
مناقشة مش��روع الصندوق االجتماعي 
للتنمية الذي اقر مؤخرا من قبل مجلس 
الوزراء ومت تشكيل  الفريق الوطني العداد 

املس��تلزمات االجرائية مع فري��ق البنك 
الدولي الفني الذي قدم قرضا  للصندوق 
مببل��غ 50 ملي��ون دوالر  م��ع تخصي��ص 
مبلغ  20 مليون دوالر كمنحة من املوازنة  
العامة للدولة .. ويعد الصندوق مؤسسة 
تنموي��ة  متكاملة ته��دف إلى  التمكني  
االقتصادي  وحتس��ني مستويات املعيشة  
والتخفيف من الفقر  واحلد من البطالة  
م��ن خ��الل دع��م ومس��اندة  املش��اريع 
الصغي��رة   واملتناهي��ة الصغ��ر  بتقدمي 
اخلدم��ات  املالية  وغير املالية  ومش��اريع 
التنمية اجملتمعي��ة  في املناطق والفئات 
املس��تهدفة وتتكون موارد الصندوق  من 
مكونني  رئيسني  هما املنح  والقروض التي 
وفره��ا  االفراد  واملؤسس��ات  واملنظمات  
احمللية  واالقليمية  والدولية  واحلكومات  
االجنبي��ة  إلى جانب املبالغ  التي متنحها  
املوازنة  العامة للدولة وميكن اس��تعمال 
القروض في متويل  االنش��طة  االنتاجية  
ويت��م اعادة  اقراضها  م��ن خالل البنوك  
االهلي��ة   واجلمعي��ات   للمش��روعات  

للمشاريع الصغيرة . 

آليات وطرق متويل مشاريع تخفيض 
الفقر 

ناق��ش  اي��ام  خمس��ة  م��دى  وعل��ى 
وتفصيل��ي  بنح��و معم��ق  املش��اركون 
واالنش��طة  االس��تراتيجية  محص��الت 
الت��ي تضمنته��ا االس��تراتيجية وآليات 
وطرق التمويل واالهمية لكل نشاط من 
تلك االنش��طة .. وجرت املناقش��ات من 
خالل فرق متخصص��ة ضمت ممثلني من 
جميع اجله��ات املعنية ثم بعد ذلك جرى 
عرض النتائج الت��ي توصل لها كل فريق 
واب��داء املالحظات  العام��ة  للمناقش��ة 

واالراء بشأنها . 

دخل اعلى ومستدام من العمل 
للفقراء 

وكان��ت احملصل��ة االولى لالس��تراتيجية 
ه��ي توفي��ر دخل اعل��ى  ومس��تدام من 
العم��ل للفقراء م��ن خ��الل تنفيذ عدد 
من االنش��طة تس��هم في توفير الدخل 
للفق��راء  م��ن بينه��ا  حتفي��ز  خريج��ي 
املعاهد  والكلي��ات  الزراعية  والبيطرية  
واالعداديات  الزراعية  على انشاء  مشاريع 
وش��ركات  زراعية  توفر فرص العمل  في 
الريف  ، اضافة إلى انشطة اخرى مهمة 
.. اما احملصلة الثانية فهي حتسني  الوضع 
الصحي للفقراء وهذه احملصلة تضمنت 
هي ايضا باقة من االنش��طة املهمة  من 
بينه��ا انش��اء وتأهيل  وجتهي��ز  مراكز او 
بي��وت صحي��ة  او عي��ادات  متنقلة  في 
املناطق  الفقي��رة ، وغيرها .. فيما كانت 
احملصلة الثالثة تستهدف  حتسني  تعليم 
الفق��راء من خالل بن��اء وتأهيل  وصيانة  
امل��دارس  ف��ي املناطق الفقي��رة واعطاء 
االولوي��ة  في تدريب  معلمي  ومدرس��ي 
املناط��ق الريفية وغيرها من االنش��طة 

االخرى املهمة .

السكن املالئم وبيئة مستجيبة 
للتحديات

وهدف��ت احملصل��ة الرابع��ة  إل��ى توفير 
السكن املالئم  للفقراء وبيئة مستجيبة  
للتحديات , ومن بني اهم االنشطة التي 
تضمنته��ا هذه احملصل��ة تنفيذ  مرحلة  
التهيئة  والتحضير ملشروع  اعادة  تأهيل  
وتس��وية  جتمعات الس��كن العش��وائي 
واالهتمام  بالسياحة البيئية في احملميات 
وما حولها بهدف زي��ادة  الدخل القومي 
واحملافظة  على التنوع االحيائي  بشقيه 
النباتي واحليواني واالس��هام في التنمية  
املس��تدامة  م��ن خ��الل احملافظ��ة على  
اس��تقرار البيئة .. فضال عن اس��تعمال 
الطاقة الشمس��ية لتوفير الكهرباء في 

املناطق الفقيرة .

احلماية االجتماعية الفعالة للفقراء 
لتحقي��ق  اخلامس��ة  احملصل��ة  وج��اءت 
حماي��ة اجتماعي��ة  فعال��ة للفقراء من 
خ��الل اصالح نظام البطاق��ة  التموينية  
وربطه��ا بقاع��دة  بيان��ات املش��مولني  
بش��بكة احلماي��ة  االجتماعية مع وضع 
آلي��ة  لش��مول  املس��تفيدين  من نظام 
احلماي��ة االجتماعية  بالقروض الصغيرة  

وربطها باخراجهم من  نظام احلماية 
فتضمن��ت   السادس��ة  احملصل��ة  ام��ا 
االنشطة املس��تجيبة  للطواريء وركزت 
على  برامج  التش��غيل كثيفة العمالة  
لتوفي��ر  فرص عم��ل  عاجل��ة  للنازحني  
احملافظ��ات  وضحاي��ا   ف��ي  والعائدي��ن  
االره��اب  بع��د تأهيله��م  وتدريبهم  مبا 

يضمن عودتهم  إلى مجتمعاتهم .

مجلس النواب .. حملة لدجمع 
التواقيع ودعم االستراتيجية 

وم��ن املؤم��ل ان تق��وم اللجن��ة الفنية 
املالحظ��ات  جمي��ع  بتنفي��ذ  الدائم��ة 
واالفكار التي اثيرت بشان االستراتيجية 
الوطنية للتخفيض من الفقر للسنوات 
2018-2022 وبع��د ذل��ك يت��م عرضه��ا 
امام مجلس الوزراء ملناقش��تها ومن ثم 
اقرارها ليتم رفعها إل��ى مجلس النواب 
للتصويت عليه��ا .. وقد اعرب��ت النائبة 
جنيب��ة جني��ب ع��ن اس��تعدادها للقيام 
بحملة جلم��ع التواقيع م��ن قبل اعضاء 
مجلس النواب بهدف مترير االستراتيجية 
م��ن دون معرق��الت الهميتها ف��ي توفير 
حياة افضل للفقراء .. ومن املتوقع ان يتم 
اقرار االستراتيجية في صيغتها النهائية 

خالل االشهر القريبة املقبلة .
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اللجنة الدائمة تعد الصيغة النهائية
 الستراتيجية التخفيض من الفقر في العراق 

جانب من االجتماع

 استعرضت الورشة النتائج المتحققة من االستراتيجية األولى 2010-
2014 والتحديات والظروف التي واجهتها ، ومناقشة المسودة النهائية 

الستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2018-2022  .. والسعي 
لسد الفجوات  في األنشطة التي تضمنتها االستراتيجية الثانية باالستفادة 

من تجربة االستراتيجية األولى
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روما ـ وكاالت:
كادت قنبلة صوتية أن تتس��بب بكارثة إنس��انية 
ف��ي س��احة »س��ان كارل��و« ف��ي مدين��ة تورينو 
اإليطالي��ة، التي جتم��ع فيها اآلالف م��ن جماهير 
يوفنت��وس، ملتابعة نزاله في نهائ��ي دوري األبطال 

مع ريال مدريد.
وقد بدأ األمر عندما أشعل أحد األشخاص قنبلة 
صوتي��ة، حني كان��ت النتيج��ة )3-1( لصالح ريال 
مدري��د، فظن املتجمه��رون أن إرهابيا فجر قنبلة، 
وتدافعوا في حالة من الفوضى للهروب من املكان، 
ما أدى إلى س��قوط كثير منهم أرضا وإصابة نحو 

600 برضوض وجروح.

موسكو ـ وكاالت:
أعرب نائب وزير الدفاع الروس��ي، الفريق ألكسندر 
فومني، امس األحد، عن استعداد بالده للتعاون مع 
جمي��ع األطراف املعنية في تش��كيل حتالف دولي 

شامل حملاربة اإلرهاب.
وأك��د فوم��ني، ف��ي تصري��ح أدلى به م��ن منصة 
ف��ي  اإلقليم��ي  الدفاع��ي  مؤمتر«ش��انغري-ال« 
س��نغافورة، أن اإلره��اب ب��ات حتدي��ا عاملي��ا وق��د 

يستهدف أي دولة دون استثناء.
وشدد املسؤول الروسي على أن محاوالت التدخل 
في الش��ؤون الس��يادية لدول أخ��رى وفرض مناذج 
معين��ة إلصالح��ات داخلي��ة ل��ن تس��فر إال ع��ن 
تفاق��م األوض��اع والتصعيد من ح��دة التوتر في 
العالم، كما حصل في منطقة الش��رق األوسط، 
حيث اس��تفادت اجملموع��ات اإلرهابي��ة، وبالدرجة 
األولى تنظيم »داعش«، من الفراغ في الس��لطة 

لتكتسب قوة غير مسبوقة.

لندن ـ بي بي سي:
ن��دد زعماء العال��م بالهجوم اإلرهاب��ي الذي وقع 
امس االول السبت في العاصمة البريطانية لندن 
وأس��فر عن مقتل سبعة أش��خاص وإصابة أكثر 

من 30 آخرين.
وق��ال الرئيس األميركي دونال��د ترامب في تغريدة 
له عل��ى موقع تويت��ر االجتماعي عل��ى االنترنت: 
»حينما ميك��ن للواليات املتحدة تقدمي املس��اعدة 
إلى لندن واململكة املتحدة، فإننا سنكون جاهزين، 

إننا نقف معكم.«
ودع��ا ترامب احملاك��م األميركية إل��ى تأييد حظر 
الس��فر الذي اقترحه على املواطنني القادمني من 
س��ت دول ذات أغلبية مسلمة، وهو املقترح الذي 

يواجه الطعن أمام القضاء.
وأصدرت وزارة اخلارجية األميركية بيانا أعربت فيه 

عن تضامنها الكامل مع بريطانيا.
وقال البيان إن »الواليات املتحدة مستعدة لتقدمي 
أي مس��اعدة قد حتتاجها السلطات في اململكة 

املتحدة.«
وقال الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون إن فرنسا 

تقف بجانب بريطانيا أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف: »ف��ي مواجهة هذه املأس��اة اجلديدة فإن 
بريطانيا تقف بجان��ب بريطانيا أكثر من أي وقت 
مض��ى. إنني أق��دم مواس��اتي للضحاي��ا )الذين 

سقطوا في هذا الهجوم( وأحبائهم.«
وقال��ت املستش��ارة األملاني��ة أنغيال مي��ركل في 
بيان )باللغة األملانية(: »إنن��ا نقف اليوم متحدين 
عب��ر احلدود في رعب وح��دا، لكن أيضا بعزم )على 

مواجهة اإلرهاب(.«
وأضافت: »بالنسبة ألملانيا، فإنن أكرر أننا في إطار 
احل��رب ضد جميع أش��كال اإلره��اب نقف بجانب 

بريطانيا بكل عزم.«

فزعوا من قنبلة صوتية 
فسقط منهم 600 جريح

موسكو مستعدة لتشكيل 
تحالف شامل ضد اإلرهاب

زعماء العالم ينددون بالهجوم 
اإلرهابي »المروع« في لندن

متابعة الصباح الجديد:

أعلن��ت القي��ادة العام��ة للقوات 
امس  الي��وم،  األردني��ة  املس��لحة 
االول  الس��بت ، أّن اجلي��ش األردني 
»إرهاب��ي« يقوده  تصّدى لهج��وم 
»مس��لحون قادمون م��ن األراضي 
الس��ورية«، عل��ى ح��رس احل��دود 
األردني، في وق��ت قصفت وحدات 
أخ��رى م��ن اجليش بس��الحي اجلو 
واملدفعية نقاط��ا لتنظيم داعش 

في دير الزور
األردني��ة  األنب��اء  وكال��ة  ونقل��ت 
مس��ؤول  ع��ن  )بت��را(  الرس��مية 
بالقيادة العام��ة للجيش قوله إن 
مسلحني من »تنظيمات إرهابية« 
قادم��ني م��ن س��وريا اس��تهدفوا 
املواق��ع األمامي��ة حل��رس احل��دود 
بالقرب من مخيم الركبان لالجئني 

السوريني.
واش��تبكت قوات حرس احلدود مع 
املس��لحني، الذين كانوا يستقلون 
بحس��ب  ناري��ة،  دراج��ات  ث��الث 

املسؤول.
ولم يوّضح املسؤول عدد املسلحني، 
لكنه ق��ال إن الق��وات متكنت من 
قتله��م وتدمير دراجاته��م، فيما 

أُصيب جندي إصابة طفيفة.
وبحس��ب املص��در ف��إّن الدوري��ة 
متكن��ت من قتل املس��لحني الذين 
كان��وا يقودون دراج��ات آلية، فيما 
أصي��ب عنص��ر من ح��رس احلدود 

بجروح.
أّن »الق��وات  إل��ى  املص��در أش��ار 
بكاف��ة  االردني��ة  املس��لحة 
س��تردع  وصنوفه��ا  تش��كيالتها 
بالق��وة وبال هوادة كل من تس��ول 
له نفس��ه املس��اس بأم��ن االْردن 

واستقراره«.
األردن  ب��ني  العالق��ات  وتش��هد 
والنظ��ام الس��وري مؤخ��رًا توت��رًا 
التحركات  كبي��رًا عل��ى خلفي��ة 
البريطانية– األميركية على احلدود 
األردنية- الس��ورية، األمر الذي يرى 
فيه النظ��ام تهديًدا حلدود مناطق 

سيطرته في اجلنوب السوري.

احلكوم��ة  باس��م  الناط��ق  وكان 
األردني��ة، محم��د املومن��ي، ه��ّدد 
بعمل عس��كري  املاضي  الش��هر 
داخل سوريا في حال اضطرار بالده 

حلماية حدودها.
فيم��ا رد وزي��ر خارجي��ة النظ��ام 
الس��وري وليد املعلم بأنه س��يتم 
التعامل مع الق��وات األردنية على 
أنه��ا معادي��ة في ح��ال تخطيها 

احلدود دون تنسيق مع النظام.
وأعل��ن األردن مؤخ��رًا ع��ن انطالق 
تدريبات »األس��د املتأه��ب 2017« 
املتح��دة  الوالي��ات  مبش��اركة 
وعشرين دولة أخرى، منها معظم 
دول اخللي��ج العربي ومصر والعراق 
اخلب��رات  تب��ادل  به��دف  ولبن��ان، 
العسكرية على مكافحة اإلرهاب 

وعمليات أمن احلدود واإلخالء.
وف��ي حزيران املاضي، ُقتل س��بعة 

جنود أردنيني ف��ي تفجير انتحاري 
نفذه تنظيم داع��ش في املنطقة 

نفسها.
وعق��ب ذل��ك الهج��وم، أغلق��ت 
الس��لطات األردني��ة احل��دود م��ع 
س��وريا، وهو ما أدى إلى قطع خط 
اإلمداد عن سكان مخيم الركبان 

البالغ عددهم 75 ألفا.
ويقيم في اخمليم عشرات اآلالف من 
السوريني وبعض أعضاء  الالجئني 
املعارض��ة الذين ف��روا من مناطق 

يسيطر عليها تنظيم داعش .
وتق��ول األمم املتح��دة إن 60 أل��ف 
ف��ي  عالق��ني  أصبح��وا  س��وري 
مخيم��ات مؤقتة عن��د احلدود بني 

البلدين جراء إغالق املنطقة.
ويُشارك األردن في التحالف الدولي 
ال��ذي تقوده الوالي��ات املتحدة في 

مواجهة تنظيم داعش .

يش��ار ان خمس��ة عناصر يُشتبه 
ف��ي انتمائه��م لتنظي��م »داعش  
في العراق والش��ام« س��ُيقدمون 
بتهم��ة  األردن  ف��ي  للمحاكم��ة 
التخطيط لش��ن هجوم انتحاري 
الع��ام  الس��ورية  احل��دود  عل��ى 

املاضي.
ه��ذا وق��د أعل��ن تنظي��م داعش 
االنتحاري  التفجير  املسؤولية عن 
ال��ذي ُقت��ل في��ه س��بعة جن��ود 
والذي اس��تهدف ي��وم 21 حزيران/
يوني��و موقًع��ا عس��كريًا متقدًما 
ف��ي الركبان بالق��رب من منطقة 
غير آهلة حي��ث تلتقي احلدود بني 

العراق وسوريا واألردن.
وق��ال الع��دوان إن »جه��از األم��ن 
م��ن  متك��ن  املس��لحة  بالق��وات 
اعتق��ال املتهم��ني عل��ى احل��دود 

األردنية-السورية«.

املتهم��ني  أن  الع��دوان  وأض��اف 
اخلمس��ة راقب��وا احل��دود واختاروا 
ال��ذي  والطري��ق  الهج��وم  وق��ت 
يسيرون فيه، وقاموا أيًضا بتصوير 

الهجوم.
وفي الش��ان ذاته اس��تعاد اجليش 
بل��دة  الس��وري س��يطرته عل��ى 
ريف  مسكنة االس��تراتيجية في 
حلب الش��رقي، وعدد من البلدات، 
فيم��ا قصف��ت وح��دات أخرى من 
اجليش بس��الحي اجل��و واملدفعية 
نقاط��ا لتنظي��م داع��ش ف��ي دير 

الزور.
ونقلت وكالة »س��انا«، عن مصادر 
عس��كرية، أن وح��دات من اجليش 
متكنت من التق��دم في ريف حلب 
الشرقي »وأعادت األمن واالستقرار 
إلى ناحية مسكنة االستراتيجية 
وعدد من البلدات واملصالح املهمة 

منها سمومة والعزيزية«.
وأش��ارت املص��ادر إل��ى أن وحدات 
اجليش اس��تعادت خالل عملياتها 
الضخم��ة  الكهرب��اء  مول��دات 
اخلاصة مبحطة ضخ مياه اخلفسة 
واإلذاعة واحملطتني الثانية والثالثة 

لضخ املياه.
يأت��ي ذل��ك بع��د متك��ن اجلي��ش 
الس��وري أمس االول  السبت، من 
اس��تعادة السيطرة على منطقة 
واس��عة في البادية السورية تبلغ 
1400 كيلومتر مربع،  مس��احتها 
كما استعاد اجليش، خالل األسبوع 
األخير، الس��يطرة عل��ى 22 قرية 
ومزرعة بريف حلب اجلنوب شرقي، 
ومتكن من القض��اء على أكثر من 
1200 إرهابي من »داعش«، إضافة 
إلى تدمير 12 مقر قيادة و101 آلية 

و4 دبابات و7 مدافع هاون.

دبي ـ رويترز:
قالت قطر امس االول الس��بت إن 
س��تة م��ن جنودها أصيب��وا على 
احلدود الس��عودية مع اليمن أثناء 
أداء مهامه��م ضم��ن التحال��ف 
العسكري الذي تقوده السعودية 
ويحارب جماعة احلوثي في اليمن.

القطري��ة  الدف��اع  وزارة  وقال��ت 
ف��ي بي��ان نش��رته وكال��ة األنباء 
الس��تة  إن  الرس��مية  القطري��ة 
أصيبوا أثن��اء أداء مهامهم ضمن 
الق��وة القطرية »الت��ي تدافع عن 

احلدود اجلنوبية للمملكة العربية 
السعودية«.

وذك��رت قن��اة اجلزي��رة ف��ي 2015 
أن قطر أرس��لت أل��ف جندي إلى 
اليمن. وقالت تقارير أخرى إن هذه 
الق��وة متمركزة فقط عند احلدود 

السعودية مع اليمن.
وقالت وسائل اإلعالم القطرية إن 
ما ال يق��ل عن أربعة جن��ود ُقتلوا 
أثن��اء عمله��م ضم��ن التحالف 

الذي تقوده السعودية.
وأدت احلرب في اليم��ن إلى مقتل 

أكث��ر م��ن عش��رة آالف ش��خص 
نصفهم من املدنيني وتشريد أكثر 
م��ن ثالثة مالي��ني آخري��ن وتدمير 

االقتصاد.
ويدور حاليا ن��زاع بني قطر وبعض 
م��ن دول مجلس التعاون اخلليجي 
بش��أن تصريحات منسوبة ألمير 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
زُعم أنه انتقد فيها سياسات هذه 
الدول ودعا إلى تعزيز العالقات مع 
إيران. وتنفي الدوحة إدالء الشيخ 

متيم بهذه التصريحات.   

بنغازي ـ رويترز:
قال��ت الق��وات الليبي��ة املوالي��ة 
في  املتمركز  العس��كري  للقائ��د 
ش��رق الب��الد خليفة حفت��ر إنها 
اجلف��رة  قاع��دة  عل��ى  اس��تولت 
العس��كرية االس��تراتيجية امس 
انس��حاب  بع��د  الس��بت  االول 

فصائل منافسة.
وتعزز هذه اخلطوة سيطرة اجليش 
الوطن��ي الليبي الذي أعلنه حفتر 
م��ن جان��ب واحد عل��ى منطقتي 
اجلف��رة وس��بها الصحراويتني في 

وس��ط ليبي��ا حيث اس��تولى في 
اآلون��ة األخيرة على سلس��لة من 

البلدات والقواعد.
وقد تك��ون أيضا خطوة رئيس��ية 
على طريق الوصول لهدف اجليش 
الوطني الليبي املعلن وهو التحرك 

صوب العاصمة طرابلس.
وبعدما دخلت قوات حفتر اجلمعة 
املاضية بلدات إلى اجلنوب مباشرة 
من قاعدة اجلفرة العس��كرية قال 
املتحدث باس��مه إن قوات اجليش 
س��تتحرك تدريجيا في اجتاه بلدة 

بن��ي وليد على بعد 350 كيلومترا 
تقريب��ا إل��ى الش��مال الغربي من 

اجلفرة.
وتبع��د اجلف��رة ما يرب��و على 500 
كيلومت��ر جن��وب غرب��ي بنغ��ازي 
ونفس املسافة تقريبا إلى اجلنوب 

الشرقي من طرابلس.
واجليش الوطن��ي الليبي متحالف 
م��ع برمل��ان وحكوم��ة متمركزين 
في ش��رق ليبيا يرفضان االعتراف 
األمم  تس��اندها  الت��ي  باحلكوم��ة 

املتحدة في طرابلس.

قّوات شرق ليبيا تستولي على قاعدة 
الجفرة العسكرية االستراتيجية

قطر تعلن اصابة ستة من جنودها 
على الحدود السعودية ـ اليمنية

استهدفوا المواقع األمامية لحرس الحدود بـ«ثالث دراجات نارية«

الجيـش األردني يحبـط هجـومـًا إرهـابيـًا 
يقوده مسلحون قادمون من األراضي السورية

نقلت وكالة األنباء 
األردنية الرسمية )بترا( 

عن مسؤول بالقيادة 
العامة للجيش قوله إن 
مسلحين من »تنظيمات 

إرهابية« قادمين من 
سوريا استهدفوا 

المواقع األمامية لحرس 
الحدود بالقرب من 

مخيم الركبان لالجئين 
السوريين

عناصر من اجليش االردني

تقـرير

انقرة ـ وكاالت:

ألق��ت قوات األمن التركي��ة أمس االول 
الس��بت القبض على بيرول أردام كبير 
مستشاري رئيس الوزراء بن علي يلدرمي، 
التهامه باالنتم��اء إلى حركة »اخلدمة« 
التي يتزعمه��ا الداعية فتح اهلل غولن 
املقيم في أمي��ركا، والذي تتهمه أنقرة 
بتدبي��ر محاولة االنق��الب، وأوقف أردام، 
الذي عمل في الس��ابق مس��اعًدا لوزير 
العدل مع زوجته جولوميس��ر أردام، في 
إط��ار حتقيق��ات عن صالتهم��ا بحركة 
غولن وف��ق مصادر النياب��ة العامة في 

أنقرة. 
وسبق استدعاء أردام في إطار حتقيقات 
أجرته��ا النياب��ة ف��ي أنق��رة بصفت��ه 
ش��اهًدا ضد عدد من أتباع غولن، وكان 
رئيسا حزبي الش��عب اجلمهوري كمال 
كليتش��دار أوغل��و واحلرك��ة القومي��ة 
دولت بهش��لي أعلنا األس��بوع املاضي 
أن أتب��اع غول��ن تغلغل��وا داخ��ل حزب 
العدالة والتنمية احلاكم، وأن هناك 80 
نائًبا على األقل ممن كانوا يس��تخدمون 
تطبيق التواص��ل االجتماعي »بايلوك«، 
الذي اعتبر وس��يلة التواصل الرئيسية 
ب��ني االنقالب��ني، وأن احلكومة نفس��ها 
يوجد من ب��ني أعضائها م��ن هم أتباع 

لغولن، لكن رئيس الوزراء بن على يلدرمي 
اس��تنكر ه��ذه التصريح��ات، وأكد أنه 
ال يوجد في الوس��ط السياس��ي أو في 
احلكومة أي أعضاء لغولن، مش��يرًا إلى 
أن التعامل مع ه��ؤالء يتم وفق القانون 

ال العواطف. 
وفيم��ا يتعل��ق مبحاكم��ات املتهم��ني 
االنق��الب  محاول��ة  ف��ي  بالت��ورط 
واالنتق��ادات األوروبي��ة املوجه��ة إليها، 
قال املتحدث باس��م الرئاس��ة التركية 
إبراهي��م كالني في مقابل��ة تلفزيونية 
الليل��ة قبل املاضي��ة إن احملاكمات جتري 
ضمن إطار القان��ون، وإن ادعاءاتهم بأن 
محاكمة االنقالبني في تركيا ال تس��ير 
وف��ق القان��ون، عاري��ة م��ن الصحة وال 
أساس لها، وأضاف أن رئاسة اجلمهورية 
التركي��ة تراقب س��ير احملاكم��ات التي 
بدأت منذ أيام في أنقرة وإسطنبول، وأن 
املسؤولني يتوافدون إلى احملاكم ملساندة 
أهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم. 

من جانبه، اعتبر السفير التركي الدائم 
لدى االحتاد األوروبي فاروق كامياكجي أن 
حرك��ة غول��ن »الضالعة ف��ي محاولة 
االنقالب الفاش��لة« تعتب��ر أكبر خطر 
يهدد أمن تركيا، الفًت��ا إلى أنها اتبعت 
أس��لوب التغلغ��ل ف��ي أركان الدول��ة 

التركية منذ سنوات طويلة. 
وانتق��د كامياكج��ي ف��ي مقابل��ة مع 
إحدى القن��وات التركية مواقف بعض 

ال��دول األوروبي��ة إزاء محاولة االنقالب 
الفاش��لة، قاال »لألس��ف، لم نس��مع 
بيان��ات تضام��ن كثيرة م��ن أصدقائنا 
الغربيني، عقب احملاولة، وعانينا صعوبة 
كبي��رة ف��ي فهم ذل��ك، وه��ذه احملاولة 
اخلائن��ة ألقت بظاللها عل��ى العالقات 

التركية األوروبية«. 
وكان االحت��اد األوروب��ي وحلف��اء تركي��ا 
انتقدوا حم��الت االعتقاالت  الغربي��ني 
املوس��عة التي ش��ملت أكث��ر من 54 

ألًف��ا وعملي��ات اإلقالة م��ن الوظائف 
الت��ي طالت أكث��ر م��ن 155 ألًفا حتى 
اآلن في مختل��ف أجهزة الدولة وفرض 
حالة الط��وارئ والتلويح بإعادة عقوبة 

اإلعدام عقب محاولة االنقالب. 
وعل��ى صعي��د احملاكم��ات اجلاري��ة مع 
االنق��الب  حملاول��ة  املفترض��ني  الق��ادة 
الفاش��لة، ق��ال أوره��ان بيكلجان أحد 
كب��ار مس��اعدي رئي��س أركان اجليش 
الترك��ي س��ابًقا، إن اخملاب��رات التركية 

تلقت معلومات رئيسية بشأن محاولة 
االنقالب قبل وقوعه��ا متهًما اخملابرات 
بالوقوع في »خطأ اس��تراتيجي« لعدم 
اتخاذ التدابير الالزمة في ضوء ما جتمع 

لديها من معلومات. 
ولف��ت بيلكج��ان، املته��م ف��ي إط��ار 
احملاول��ة االنقالبية، إلى أن��ه الحظ في 
فبراير »شباط« 2016 بعض التحركات 
وأخذه��ا على محمل اجل��د، ونقل األمر 
إلى قادة األركان ألنه خطير، كما علم أن 

اخملابرات أعدت تقريرًا استندت فيه إلى 
معلوم��ات عقيد في اجليش وس��لمته 
إلى رئي��س الوزراء بن عل��ي يلدرمي، وأنه 
أطلع رئي��س األركان خلوصي أكار حول 
األمر، وهو بدوره تناوله مع الرئيس رجب 

طيب إردوغان في لقاءاته معه. 
وأشار املسؤول العسكري السابق إلى 
أن االنقالبني ه��م مجمعات مختلطة، 
وأن��ه رمبا يك��ون بينهم من ه��م أتباع 
لغول��ن، نافًي��ا ف��ي الوقت نفس��ه أي 
صلة بين��ه وبني حركة غول��ن، قائاًل إن 
مرجعيته كانت رئيس األركان، كما أنه 
ال يعرف أس��ماء اجلن��راالت الذين يزعم 
أنه��م كانوا يخطط��ون حملاولة انقالب، 
لكن كانت هناك ش��ائعات بأن أحدهم 
ه��و س��ميح ت��رزي، قائ��د العملي��ات 
اخلاصة املس��ؤول ع��ن العمليات على 
احلدود الس��ورية، وكان ترزي، الذي قتل 
االنق��الب  بالرص��اص خ��الل محاول��ة 
الفاش��لة، حلق فوق س��يلوبى »جنوب 
ش��رقي تركيا« ليأتي إلى قيادة القوات 
اخلاصة ليلة االنقالب بزعم أنه سيتولى 

قيادة القوات املشاركة في احملاولة. 
وفي السياق نفسه، هاجم وزير العدل 
التركي بكير بوزداغ كبار العس��كريني 
الس��ابقني الذي��ن يحاكم��ون اآلن في 
القضي��ة الرئيس��ية اخلاص��ة مبحاولة 
االنق��الب، واتهمهم بأنه��م يتصرفون 
وفًقا لتعليمات فت��ح اهلل غولن، قائاًل 

إنه خالل احملاكمات يقول أعضاء حركة 
غولن وأولئك الذين انضموا إليهم في 
وقت الحق إنهم ال عالقة لهم بغولن أو 
حركته، وكأنهم قد اتفقوا جميًعا قبل 

أن يقولوا الشيء. 
وأش��ار ب��وزداغ ف��ي تصريح��ات أمس 
السبت إلى أن هناك صورًا فوتوغرافية 
في قاع��دة أكنج��ي اجلوية ف��ي أنقرة 
ومقاطع فيديو وكل ش��يء ثم يقولون: 
»نحن لسنا كذلك فمن تكونون إذن؟«، 
وج��اءت تصريحات ب��وزداغ بعد أن نفى 
السابقني  العسكريني  املسؤولني  كبار 
الذين جتري محاكمتهم حالًيا ادعاءات 
املش��اركة في االشتباكات التي وقعت 
في مقر القيادة العس��كرية في أنقرة 

وجميع االتهامات املوجهة إليهم. 
 وق��ال ب��وزداغ إن غول��ن، املقي��م ف��ي 
ال��ذي   ،1999 ع��ام  من��ذ  بنس��لفانيا 
اتهمه بتدبي��ر محاولة االنقالب، أصدر 
الس��ابقني  للعس��كريني  تعليمات��ه 
محاول��ة  ف��ي  مش��اركتهم  بإن��كار 
االنق��الب، وكذل��ك إن��كار صلتهم به، 
وتاب��ع: »الزعيم املتط��رف غولن، أصدر 
تعليمات لهم بإنكار ورفض كل شيء، 
هل ميكنك إنكار وجود الش��مس؟ نحن 
جميًعا نرى ذلك، إنهم ينكرون الواضح، 
إنه��م ينكرون ويرفض��ون كما لو أنهم 
يس��خرون من ش��رعية احملكمة واألمة 

التركية«.

بتهمة االنضمام إلى حركة عبداهلل غولن االنقالبية

قّوات األمن التركية توقف مستشار رئيس الوزراء »بيرول أردام«

االثنني 5 حزيران 2017 العدد )3713(

Mon. 5 Jun. 2017 issue )3713(



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذك��ر مص��در أن العراق اس��تورد من 
11 قطاع��اً صناعي��اً أردنياً منتجات 
وصل��ت قيمتها إلى نح��و 1.2 مليار 
دوالر وذل��ك في ع��ام 2014، في حني 
ب��ني أن الص��ادرات م��ن األردن إل��ى 
العراق، تأث��رت كثيراً بس��بب إغالق 

احلدود.
وقال أن إغالق احلدود عام 2015 بسبب 
الظ��روف السياس��ية واإلقليمي��ة، 
»أدى إل��ى انخف��اض الص��ادرات إلى 
العراق لتس��جل قيمتها اإلجمالية 

695 مليون دوالر في العام ذاته«.
وأف��اد البي��ان الذي أص��دره »منتدى 
ب��أن  األردن��ي«،  الس��تراتيجيات 
 ،2014 ع��ام  األردني��ة  الص��ادرات 
س��ّجلت 7.25 مليار دوالر، استحوذ 

العراق على 16 في املئة منها.   
وذك��ر أن الص��ادرات م��ن األردن إلى 
الع��راق، »تأثرت كثيراً بس��بب إغالق 
ع��ام  الع��راق  اس��تورد  إذ  احل��دود، 
2014 من 11 قطاع��اً صناعياً أردنياً 
منتج��ات وصلت قيمته��ا إلى نحو 

1.2 مليار دوالر«.
وأوض��ح أن أرقام »دائ��رة اإلحصاءات 
العام��ة« تدل على أن إغ��الق احلدود 
مع العراق أدى إلى وقف تصدير ثالثة 
قطاعات هي اجللود احليوانية والفن 
واآلث��ار وقط��اع األحذي��ة وأغطي��ة 
الرأس، والتي شكلت نحو 235 ألف 
دوالر م��ن ص��ادرات األردن إلى العراق 

عام 2014«
والحظ أن قط��اع املنتجات النباتية 
هو »األكثر تأث��راً باإلغالق، إذ هبطت 

الص��ادرات م��ن ه��ذا القط��اع عام 
2015 بنحو 113 ملي��ون دوالر عنها 
خالل عام 2014، بتدٍن نس��بته 73.5 

في املئة«.
وأعلن البي��ان عن »منو ف��ي صادرات 
قطاعني برغم اإلغ��الق، هما األدوات 
واملنتجات اخلشبية، إذ زادت صادرات 
قطاع األدوات بنسبة 37.5 في املئة، 
وقطاع املنتجات اخلش��بية بنس��بة 

23.4 في املئة«.
وازدادت ص��ادرات األردن م��ن هذي��ن 
القطاع��ني 267 أل��ف دوالر تقريب��اً 
عام 2015، إذ س��اهم منتج األدوات 
واألجهزة املس��تخدمة ف��ي العلوم 
الطبية أو اجلراحية أو طب األس��نان 
أو الطب البيطري لوحده بنحو 250 

ألف دوالر«.
الس��تة  القطاع��ات  وأس��همت 

املتبقي��ة في هبوط ص��ادرات األردن 
إذ   ،2015 ع��ام  للع��راق  الوطني��ة 
انخفضت صادرات األردن إلى العراق 
من ه��ذه القطاعات إل��ى النصف، 
وذلك من نح��و 464 مليون دوالر عام 
2014 إل��ى نحو 179 مليون دوالر في 

.2015
وأك��د البي��ان أن انخف��اض قيم��ة 
»ب��ال  تش��كل  للع��راق  الص��ادرات 

ش��ك عبئاً على االقتص��اد الوطني 
والقط��اع الصناع��ي حتدي��داً، إذ إنه 
وبرغ��م اس��تمرار وص��ول الصادرات 
األردني��ة إل��ى الع��راق، إال أن كلف��ة 
الشحن أصبحت تشكل عبئاً كبيراً 
عل��ى املصدرين، م��ا أدى إلى تقّلص 
أرباحه��م وتراج��ع ج��دوى تصدي��ر 

منتجاتهم إلى العراق«.
وب��نّي املنت��دى أن أهمي��ة القط��اع 

الصناع��ي ل��أردن »تكمن ف��ي أنه 
يس��اهم في ش��كل كبير في الناجت 
احمللي اإلجمالي، إذ س��اهم القطاع 
الصناعي في نح��و 22 في املئة من 
الناجت احمللي العام املاضي، ولعب دوراً 
مهم��اً في تأمني فرص العمل إذ ُقّدر 
عدد العاملني في هذا القطاع بنحو 
221.5 أل��ف عامل في النصف األول 

من 2016.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حمل��ت تصنيفات وكال��ة »موديز« 
مؤش��رات إيجابي��ة ع��ن الظ��روف 
الدول  تعيش��ها  التي  االقتصادي��ة 
النفطية، إذ أظهرت التقارير »نظرة 
مس��تقبلية واعدة مس��تقرة على 
املدى املتوس��ط، في األداء ونس��بة 
التقدم التي أحرزها بعض الدول في 
لتعزيز  وس��تراتيجياتها  خططه��ا 
عائداتها، مقارنة بالنتائج السلبية 

عام 2016«. 
ويشير ذلك إلى »تسجيل حتسن في 
األداء احلكومي االئتماني، وما يحمله 
م��ن إمكانات حتس��ن تصنيفها في 

املستقبل«.
والحظ��ت ش��ركة »نف��ط الهالل« 
اإلماراتي��ة في تقريرها األس��بوعي، 
أن ش��ركات التصني��ف االئتمان��ي 
»تسعى منذ مدة طويلة إلى إصدار 
تصنيف��ات ائتمانية على مس��توى 
الدول اخلليجي��ة والعربية والعاملية 
الس��يادي،  بالتصني��ف  واملع��روف 
واله��ادف إلى تقومي قدرة الدول على 

خدمة ديونها وفق��اً للمدد الزمنية 
وم��ن خ��الل  االس��تحقاق،  احمل��ددة 
مؤش��رات كلية يتم وضع تصنيف 
محدد لل��دول يعكس معه األخطار 

السيادية لها«.
وكاالت  أن  إل��ى  التقري��ر  ولف��ت 
»خّفض��ت  الدولي��ة  التصني��ف 
تصني��ف عدد م��ن ال��دول املنتجة 
النفط في الس��نوات املاضية، نظراً 
إلى وجود ش��كوك في قدرتها على 
تطبيق برامج إصالحي��ة مؤثرة في 

األداء االقتصادي«.
وأش��ار إل��ى أن التق��ومي ال��ذي رافق 
والعائدات  النف��ط  تراج��ع أس��عار 
اإلجمالي��ة منذ منتصف عام 2014 
وحت��ى اآلن، »كان س��لبياً نظراً إلى 
دخ��ول املوازن��ات العامة ف��ي عجز 
متراك��م«. فيما واجهت املش��اريع 
التنموية احلكومية ومشاريع قطاع 
الطاق��ة ق��رارات »إلغ��اء وتأجيل ما 
ي��دل عل��ى عدم ق��درة ال��دول على 
التخطيط، والتخفيف من تداعيات 
تقلب��ات أس��واق النفط من��ذ ذلك 

الوقت وحتى اآلن«. 
ولم تغفل »نفط الهالل« أن األعوام 
الثالث��ة املاضي��ة »أثبت��ت الق��درة 
الت��ي تتمت��ع به��ا حكوم��ات دول 
املنطقة النفطي��ة العتماد خطط 
وموازنات أكث��ر مرونة، كما أظهرت 
امتالكها مراكز مالية جيدة، وظهر 
ذل��ك عندما بدأت ال��دول النفطية 
االعتماد عل��ى خطط التحول، التي 
هدف��ت م��ن خالله��ا إل��ى تقليص 
االعتماد على النفط مصدراً رئيساً 
للدخل، فضالً ع��ن أهدافها احلافزة 

في تنويع القطاعات االقتصادية«.
في املقابل، س��جل التقرير »حصول 
عل��ى  املنطق��ة  دول  ف��ي  تق��دم 
مستوى ترشيد االستهالك، وضبط 
سياس��ات اإلنفاق التي كانت تتخذ 
من التوسع املستمر أساساً لها منذ 
بداية ظهورها، فضالً عن التحس��ن 
امللحوظ في األص��ول األجنبية لدى 
البنوك املركزي��ة اخلليجية«. واعتبر 
أن ذلك يش��ي ب��أن املرحل��ة املقبلة 
»حتمل مؤشرات جيدة على العالقات 

التجاري��ة اخلليجية م��ع اقتصادات 
الدول اإلقليمية والعاملية«.

املنطق��ة »ال  دول  أن  وش��دد عل��ى 
تزال حتتاج إلى خطط كفيلة لس��د 
العجز املتراكم بسبب تراجع أسعار 
النفط، على رغم التحسن في األداء 
االقتصادي حت��ى اآلن والذي حملته 
التصنيف��ات الص��ادرة خ��الل األيام 
نتيج��ة للخطط  املاضي��ة، وكانت 

والستراتيجيات قيد التنفيذ«.
وخلُص��ت »نف��ط اله��الل« إل��ى أن 
اقتص��ادات دول املنطق��ة »ال ي��زال 
أمامه��ا مهم��ات يج��ب تنفيذه��ا 
للوصول إلى األه��داف، ألن املوازنات 
ال ت��زال تواج��ه اس��تمرار ضعفه��ا 
والعج��ز«. فيم��ا تش��ير التوقعات 
اجليوسياس��ية  األخط��ار  أن  إل��ى 
»س��تبقى عل��ى حالها، م��ا يفرض 
مزيداً من الضغوط على األداء املالي 
ويقلص جناح  لل��دول،  واالقتص��ادي 

خطط التحول اجلاري تنفيذها«.
وعن أهم األحداث في قطاع النفط 
والغاز، أعلنت ش��ركة »دان��ة غاز«، 

موافق��ة مجلس إدارتها على تنفيذ 
برنامج حفر محدود في مصر، بعدما 
س��ددت احلكومة املصرية جزءاً من 

مستحقات الشركة املتأخرة.
وف��ي الع��راق، أفادت ش��ركة »نفط 
البص��رة« )اجلن��وب س��ابقاً(، بأنه��ا 
وقع��ت عق��داً م��ع ش��ركة »إيني« 
اإليطالية التي تعد املشغل الرئيس 
يقض��ي  النفط��ي،  الزبي��ر  حلق��ل 
بامت��الك »نف��ط البص��رة« حص��ة 
األميركية في  شركة »اكسدنتال« 
احلقل البالغة 31 ف��ي املئة. وبذلك 
البصرة« ش��ريكاً  »نف��ط  أصبحت 

ضمن االئتالف املشغل للحقل.
»أرامك��و  ش��ركة  وكش��فت 
التخطي��ط  ع��ن  الس��عودية« 
دوالر  ملي��ار   30 مبل��غ  الس��تثمار 
ف��ي وحدته��ا األميركي��ة »موتيفا 
إنتربرايزيز«. وتوقعت »ضخ استثمار 
مبدئ��ي بقيم��ة 12 ملي��ار دوالر في 
مش��روع لزي��ادة طاق��ة التكرير في 
مصف��اة موتيفا في ب��ورت آرثر في 
والية تكساس، وهي بالفعل األكبر 

ف��ي الوالي��ات املتح��دة، ولتوس��يع 
عملي��ات »موتيف��ا« في سلس��لة 
القيم��ة لقط��اع البتروكيماويات«. 
كما رجحت »ضخ استثمار إضافي 
بقيم��ة 18 مليار دوالر ف��ي موتيفا 

بحلول 2023«.
إلى ذل��ك، وقع��ت ش��ركة »جنرال 
إلكتريك« اتفاق مش��روع مش��ترك 
)267 ملي��ون  بقيم��ة ملي��ار ري��ال 
دوالر( مع ش��ركة »دس��ر السعودية 
للتنمية الصناعي��ة« املدعومة من 
الدول��ة لتصنيع توربين��ات غاز في 

مدينة الدمام شرق اململكة.
ويأت��ي االتف��اق بعد إع��الن »جنرال 
إلكتري��ك« صفقات أعم��ال بقيمة 
15 ملي��ار دوالر خ��الل زي��ارة الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب مطل��ع 
األسبوع ومن بينها مذكرات تفاهم. 
ووقعت »جنرال إلكتريك« و»دس��ر« 
مذك��رة تفاهم العام املاضي، يُتوقع 
للش��ركتني  تنت��ج اس��تثمارات  أن 
بنحو 3.75 ملي��ار ريال في قطاعات 

متنوعة خالل العام اجلاري.

التصنيفات االئتمانية لـ »تعزيز العائدات في الدول النفطية«
مرتبطة بتطبيق برامج إصالحية

عّمان: إغالق الحدود أضّر بالصناعة المحلية

العراق استورد من األردن منتجات بقيمة 1.2 مليار دوالر

أعلن البيان عن نمو في 
صادرات قطاعين برغم 
اإلغالق، هما األدوات 
والمنتجات الخشبية، إذ 
زادت صادرات قطاع 
األدوات بنسبة 37.5 
في المئة، وقطاع 
المنتجات الخشبية 
بنسبة 23.4 في المئة

احلدود العراقية االردنية

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال وزي��ر البت��رول املص��ري ط��ارق امل��ال إن مصر 
تس��تهدف خفض وارداتها من الوق��ود إلى الثلث 
بحلول عام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط 

والغاز الطبيعي والتكرير.
وأضاف املال في تصريحات نشرتها جريدة البورصة 
أم��س األح��د أن وزارة البت��رول »وضع��ت خطة... 
لزيادة مع��دالت إنتاج الب��الد من امل��واد البترولية 
وتقليل االعتماد على االس��تيراد إلى عشرة باملئة 
من إجمالي االس��تهالك بحلول 2019 مقارنة مع 

30 باملئة يتم استيرادها حاليا«.
ويبلغ اس��تهالك مصر من الوقود 6.8 مليون طن 

شهريا وفقا للمال.

الرباط ـ رويترز:
قال مكت��ب الصرف باملغ��رب إن العجز التجاري 
للمملكة زاد بنسبة 35.8 باملئة إلى 40.23 مليار 
درهم )4.14 مليار دوالر( في األشهر األربعة األولى 

من 2017 مقارنة به قبل عام.
وزادت الفج��وة التجارية م��ن 29.62 مليار درهم 
في الفت��رة ذاتها من العام املاض��ي حيث ارتفع 
اإلنفاق على واردات املعدات 10.9 باملئة إلى 40.4 
مليار درهم وارتفع��ت واردات الطاقة 47.8 باملئة 

إلى 22.66 مليار درهم.
وانخفض��ت واردات القمح 10.2 باملئة عنها قبل 
عام إلى 5.34 مليار درهم في ظل حتسن احملصول 

احمللي بفضل زيادة األمطار.
ومن��ا إجمالي الص��ادرات 3.2 باملئة على أس��اس 
سنوي إلى 114.9 مليار درهم بفعل زيادة نسبتها 
11.5 باملئ��ة في صادرات الفوس��فات لتصل إلى 

14.2 مليار درهم.
وانخفضت إيرادات السياحة 4.7 باملئة. وتراجعت 
حتوي��الت 4.5 مليون مغربي مقيم��ني في اخلارج 
3.2 باملئ��ة إل��ى 18.51 مليار درهم ف��ي حني زاد 
االس��تثمار األجنبي املباش��ر 4.5 باملئة إلى 7.79 

مليار درهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ت��درس إدارة الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب، 
فرض عقوب��ات على قطاع النف��ط في فنزويال، 
وهو ما س��يكون تصعيدا كبيرا للضغوط على 
كراكاس )عاصم��ة فنزويال(، التي تش��ن حملة 

ضد املعارضة.
وق��ال مس��ؤولون كبار ف��ي البي��ت األبيض، إن 
»واشنطن قد تستهدف شركة النفط الوطنية 
ب��ي دي ف��ي إس أيه ضم��ن حزم��ة العقوبات«، 
مش��يرين إل��ى أن »مث��ل ه��ذه اخلط��وة غي��ر 
املسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم األزمة االقتصادية 
واالجتماعية في البلد حي��ث يعاني املاليني من 

نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم«.
وجرت دراس��ة فكرة توجي��ه العقوبات للقطاع 
الرئيس��ي في اقتصاد فنزويال، حيث يدر النفط 
%95 من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة 
في اإلدارة األمريكية، في إطار مراجعة واس��عة 
النط��اق للخي��ارات، لك��ن املس��ؤولني قالوا إن 
األم��ر ال يزال محل نق��اش وإن أي حترك لن يكون 

وشيكا.

مصر: خفض واردات 
الوقود بحلول 2019

المغرب: ارتفاع 
العجز التجاري

واشنطن: عقوبات 
تجارية على فنزويال
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برلين ـ جاسم محمد:

مازال��ت العالقة بني ضفتي االطلس��ي، 
حتتاج ال��ى مزيد من اجلهود لتعزيز الثقة، 
في اعقاب دخول ترامب الى البيت االبيض 
وتصريحات��ه، ح��ول فاعلي��ة النات��و وانه 
اليوجد هن��اك امن مجان��ي، وهل جنحت 
دول اوروب��ا بالوق��وف فعال عل��ى مواقف 
ترامب من االحتاد االوروبي ومتاسكه ومبدأ 

الدفاع املشترك داخل احللف؟
دشن زعماء دول الناتو يوم 25 مايو 2017 
، مق��ر احلل��ف اجلدي��د، بحض��ور الرئيس 
االميرك��ي ترام��ب، ضم��ن جولت��ه التي 
ش��ملت اململك��ة العربي��ة الس��عودية 
واس��رائيل وايطالي��ا، وه��و اول اجتم��اع 
قمة للحلف االطلس��ي بحضور الرئيس 
االميرك��ي ترامب. وحث ق��ادة الناتو على 
االلت��زام بقرار ع��ام 2011 بزي��ادة اإلنفاق 
عل��ى الدفاع ب��� 2 في املئة م��ن أجمالي 
الن��اجت احمللى بحلول ع��ام 2024. واتفقت 
الدول األعض��اء، على انضمام احللف إلى 
التحال��ف الدولي ض��د تنظيم داعش ومت 
اتخاذ قرار بهذا الشأن من جانب مجلس 

حلف األطلسي.
ودع��ا الرئي��س األميرك��ي ترام��ب  خالل 
القم��ة، »؛ مجددا مطالب��ة جميع الدول 
األعضاء بالوفاء بالتزاماتها املالية. ورغم  
ق��ول ترامب عل��ى أن احللف يش��كل أداة 
»للس��الم واألم��ن« في العال��م، فأنه لم 
يؤك��د علنا متس��كه بالبن��د اخلامس من 
معاهدة األطلسي الذي ينص على وجوب 
أن يس��اعد احللفاء أي دولة عضو في حال 
تعرضه��ا العتداء خارج��ي. واكد خاللها 
التركيز على اإلرهاب و«تهديدات روس��يا 
في اجلبهة الشرقية من اوروبا، وفي سياق 
التسلح، يقول »ستيفني كوهني«، اخلبير 
االميرك��ي في ش��ؤون روس��يا، »إن الناتو 
يقترب من احلدود الروسية أكثر فأكثر وإن 
هذا يذكرنا بس��لوك أملانيا النازي، ولذلك 

ردة فعل روسيا غير مستغربة«.

النتائج
مازال��ت اخلالفات قائمة مابني واش��نطن 
ودول االحتاد االوروبي، برغم ان هذه القمة 

التي لم تستطع ردأ الصدع في العالقات 
ماب��ني ضفت��ي االطلس��ي. ورمب��ا تكمن 
املش��كلة ف��ي االخت��الف ف��ي الطريقة 
الت��ي تنظ��ر له��ا واش��نطن ودول اوروبا، 
ترامب يعتمد معيار الربح واخلس��ارة في 
عالقته م��ع دول اوروبا، وحتديدا مدى قدرة 
هذه ال��دول لزي��ادة انفاقها العس��كري 
ليص��ل ال��ى %2 كح��د ادن��ى، بينما دول 
اوروبا، تتحدث عن معيار الدفاع املشترك 
واحلري��ة وحقوق اإلنس��ان واحترام كرامة 
اإلنس��ان، التي تعد روح االحت��اد االوروبي، 
وه��ذا ماج��اء على لس��ان رئي��س اجمللس 

االوروبي »توسك«. 
وه��ذا يعني ان املش��كلة والفجوة مابني 
واش��نطن ودول االحت��اد االوروب��ي س��وف 
تبقى قائمة، واحتماالت تزايدها، بس��بب 
ع��دم ق��درة اكثر م��ن نص��ف دول االحتاد 
من االيفاء بهذا االلتزام. وهذا من ش��أنه 
ان يحص��ر الدع��م الواج��ب ان تقدم��ه 

واشنطن الى حليفاتها في اوروبا بحجم 
بتعزي��ز  اوروب��ا  االنف��اق ومش��اركة دول 

ميزانية احللف.
الرئي��س االميرك��ي »ترامب«، ل��م يؤكد 
التزام��ه بالفق��رة اخلامس��ة م��ن حلف 
بالدف��اع  االعض��اء  تل��زم  الت��ي  النات��و، 
املش��ترك عند تعرضها ال��ى اي تهديد او 
عدوان خارجي، و هذا مايجعل دول االحتاد 
االوروبي تش��عر بع��دم الثق��ة بالتزامات 
الناتو جتاهها، خاصة دول اوروبا الشرقية. 
موقف واشنطن، ممكن ان يدفع دول اوروبا 
الى ايجاد سياس��ات مهادنة مع روس��يا، 
خاص��ة دول اوروبا الش��رقية، هذه الدول 
تس��تضيف كتائ��ب الناتو وق��وات الردع 
الس��ريع وانطم��ة مض��ادة للصواري��خ، 
لكنه��ا فق��دت الثق��ة بواش��نطن بعد 
تصريحات ترامب : »اليوجد امن مجاني«.

وبرغ��م الدعم الت��ي تتلقاه واش��نطن، 
فم��ا زالت هناك معارض��ة لها من داخل 

اوروبا، حول سياسة تصعيد التسلح في 
اوروبا الش��رقية. ويق��ول الرئيس األملاني 
»فرانك فالتر ش��تاينماير« حول سياسة 
حلف )الناتو( حيال روس��يا :«ما علينا أن 
نتجنب��ه اليوم ه��و مفاقم��ة الوضع مع 
ن��داءات تدعو إل��ى احل��رب«، احلديث جاء 
قبل تسنمه منصب الرئاسة عندما كان 

يشغل منصب وزير اخلارجية االملانية.
ان الف��راغ الذي تركته سياس��ة اوباما 
في اوروبا وفي منطقة الشرق االوسط، 
عملت عل��ى اضعاف ثق��ة حليفاتها، 
بالتزامات واش��نطن بالدفاع عنها، في 
اعقاب توجه اهتمامات واس��تراتيجية 
واشنطن نحو احمليط الهاديء، ملواجهة 

التحدي الصيني هناك. 

مدى فاعلية الناتو في محاربة 
تنظيم داعش

أن مهمة الناتو تش��هد تغيراً نس��بًيا، 

بحي��ث اليقتصر نش��اطها في مجال 
الدف��اع، بل ف��ي  مجال االس��تخبارات 
واملعلومات الت��ي تتعلق بدول االعضاء 
داع��ش  تنظي��م  تهدي��دات  ومنه��ا 
واجلماعات املتطرفة. برغم ان مشاركة 
احللف في التحالف الدولي ضد داعش، 
جاءت متأخرة جدا، فان هذه املش��اركة 
س��تكون مش��اركة رمزي��ة عل��ى وفق 
تقدي��رات املراقبني، فالتنظيم يش��هد 
خسارة كبيرة الى معاقله، وخسارة في 
قدرات التنظيم العسكرية وامليدانية، 

ولم يعد يحتاج الى قوة الناتو. 
 التقارير ذك��رت بان التحال��ف الدولي 
ممك��ن ان يحصل على دع��م الناتو من 
خالل الدعم اللوجس��تي غير القتالي 
خالل هذه املرحلة، باالستعانة بطائرات 
اس��تطالع حلف األطلس��ي م��ن طراز 
»أواكس«، حيث تق��رر أال يتم االقتصار 
عل��ى اس��تعمالها مس��تقبالً ملراقبة 

اجملال اجلوي فحس��ب، ولكن يتم إتاحة 
اس��تخدامها أيض��اً بصفته��ا مراكز 
قيادة محلقة من أجل تنس��يق احلركة 

اجلوية فوق سوريا والعراق.

الناتو: مصدر معلومات استخبارتية
اعلن الناتو تشكيل وحدة خاصة تعنى 
بجم��ع املعلوم��ات االس��تخبارية حول 
اجلماعات املتطرف��ة واملقاتلني االجانب، 
وهذا يعكس هاج��س الغرب حول عودة 
املقاتل��ني االجان��ب اكث��ر م��ن محاربة 
املنطق��ة.  ف��ي  االره��اب  او  التنظي��م 
التقديرات تش��ير ان هذه الوحدة داخل 
النات��و رمب��ا الترتق��ي ال��ى مامتلكه دول 
االحت��اد االوروب��ي م��ن معلوم��ات حول 

تنظيم داعش واملقاتلني االجانب. 
لقد متكنت دول اوروبا وخاصة دول االحتاد 
االوروب��ي من ايج��اد آلية تع��اون وتبادل 
وتعزي��ز املعلومات ااالس��تخباراتية، من 

خالل وكالة »يوروب��ول« و« فرونتيكس« 
املعنية بحماية احلدود وتقدمي املعلومات 
االستخبارية عن أي تهديدات محتملة 
وكذلك من خالل املنص��ات االفتراضية 
لتب��ادل املعلومات، ماعدا ذلك متلك دول 
اوروبا نظام معلومات »الش��نغن« التي 
تعتبر جيل جديد لتقدمي املعلومات الى 
ال��دول االعض��اء، وهذا يعن��ي ان وحدة 
النات��و اجلديدة،  لم تكن باملس��وى التي 
ميكنه��ا من منع  التهديدات لدول اوروبا 
، كونه��ا س��وف الترتقي الى مس��توى 
مامتلك��ه الدول االعض��اء من معلومات 

وخبرات امنية.

التوصيات
ب��ات مطلوبا م��ن واش��نطن، ان توضح 
اس��تراتيجيتها، خاصة في الدفاع، امام 
تهديدات روسيا في اجلبهة الشرقية من 
اوروب��ا، وامام تهديدات ايران في منطقة 
الش��رق االوس��ط، في مج��ال التدخل 
في املنطقة وكذل��ك تطوير الصواريخ 

البالستية.
هذه املتغي��رات، تفيد بان العالقة مابني 
االم��ن والدفاع، تش��هد حت��والت كبيرة، 
فرغ��م التداخ��ل مابني االم��ن والدفاع، 
وحصر املس��ؤوليات كل على حدة، فأن 
هذا يعني ان مفهوم االمن القومي االن 
ب��دا يتغير، رغم ان ركائ��ز االمن القومي 
االن ل��م تع��د محص��ورة ف��ي املفهوم 
العس��كري بق��در ماميت��د ال��ى ركي��زة 

االقتصاد والتنمية وغيرها.
 وهذا يعني ان مانحتاجه االن الدول هو 
اع��ادة صياغة تعريف االره��اب وكذلك 
اعادة صياغة مفهوم االمن القومي، في 
اعقاب املس��تجدات التي طرأت في نوع 
التهدي��دات ومصادرها، والت��ي لم تعد 
تهديدات تقليدية في زمن العوملة . من 
املتوق��ع، ان يفقد النات��و قدرته بالدفاع 
ع��ن اعضائه، لذل��ك ينبغ��ي على دول 
اوروبا ودول منطقة الش��رق االوس��ط ، 
أنشاء احالف عس��كرية اقليمية، لسد 

فراغ الناتو واالعتماد على النفس.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

كولن كول* 

جاء ق��رار أردوغان نتيج��ة لرغبته في 
محارب��ة تنظي��م داع��ش وإس��قاط 
نظام األس��د في آن واح��د، في الواقع 
-خالل الس��نوات القليل��ة األولى من 
احلرب- فإن التزام أنقرة بتغيير النظام 
السوري قد دفع تركيا إلى فرض قيود 
أقل على املقاتلني املناهضني لألس��د 
ف��ي عبور احلدود التركية إلى س��وريا؛ 
وحتى مع انتش��ار التنظيم اإلرهابي 
في شرق س��وريا وتوسع تأثير تنظيم 
القاعدة السوري في شمال سوريا، ما 

يزال األسد محور سياسة أردوغان.
ال��ذي  التهدي��د  أردوغ��ان أن  اعتق��د 
يش��كله تنظيم داعش اإلرهابي على 
تركيا ميكن أن يت��م تداركه من طريق 
اتباع نهج “عش ودع غيرك يعيش”، أي 
إذا قام��ت تركي��ا بالتغاضي عن وجود 
التنظيم في س��وريا، ف��إن داعش لن 
يش��ن هجمات على تركيا، ولذلك رأى 
أردوغان أن التع��اون ضد التنظيم هو 
أم��ر يصب لصالح واش��نطن وال يعد 

أمراً إيجابياً لألمن الوطني التركي.
إن عملية فرض حظر جوي في سوريا 
تتطلب من الواليات املتحدة إس��قاط 
الطائرات الس��ورية في غي��اب وجود 
نهاية عس��كرية واضح��ة أو تفويض 
دول��ي )أو محل��ي(، ول��م يك��ن أوباما 
راغباً ف��ي الدخول في صراع مباش��ر 
مع نظام األس��د، فضالً ع��ن تصريح 
البنتاغ��ون ف��ي أن ف��رض حظر جوي 
س��يتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة 
وأجهزة اس��تخباراتية ملراقبة حتركات 

التنظيم.

انعطاف في األحداث:
جلأ البنتاغون إلى دعم القوى الوحيدة 
الكردية  الش��عب  -وح��دات حماي��ة 
والس��ورية-  العربي��ة  وامليليش��يات 
القادرة على مواجه��ة تنظيم داعش 
في شمال س��وريا وش��رقها في ظل 
غياب وجود اتفاق بني الواليات املتحدة 
الوح��دات  ه��ذه  ش��نت  إذ  وتركي��ا، 
عل��ى  هجوم��اً  الع��رب  وحلفاؤه��ا 
التنظي��م ف��ي كوباني ف��ي ربيع عام 
2015، وبحلول منتصف شهر حزيران 
م��ن العام نفس��ه اس��تولت على تل 
أبي��ض -وهو أح��د املعابر الرئيس��ية 
للتنظي��م في ش��مال س��وريا )انظر 
اخلرائ��ط اآلتية(- كان االس��تيالء على 
معبر ت��ل أبيض أمراً اس��تراتيجياً، إذ 
لتهريب  التنظي��م يس��تخدمه  كان 
الق��ادة، واملؤونة واملواد املتفجرة بنحو 

مباش��ر إلى مدينة الرقة أو في أغلب 
األحيان إلى العراق.

إن اعتقاد أردوغ��ان في إمكانية جتنب 
تركي��ا لهجمات تنظي��م داعش ثبت 
بأنه ال أساس له من الصحة؛ إذ أسفر 
تفجير تبناه التنظيم في 20 متوز عام 
2015 ع��ن مقتل 33 ش��خصاً وجرح 
أكثر من 100 آخرين في مدينة سوروك 
اجلنوبية في تركي��ا، وكان العديد من 
الضحاي��ا من األك��راد األت��راك، وبعد 
ع��دة أي��ام قام مس��لحون م��ن حزب 
العمال الكردس��تاني بقتل اثنني من 
رجال الشرطة التركية مدعني أن هذا 
الهج��وم ه��و انتقام م��ن تركيا التي 

تتآمر مع داعش.
وافقت تركيا ف��ي 22 متوز 2015 -بعد 
مكامل��ة هاتفية بني أوبام��ا وأردوغان- 
على فتح قاع��دة إجنرليك وغيرها من 
القواع��د اجلوي��ة التركي��ة للتحالف 
االميرك��ي؛ وب��دأت الهجم��ات اجلوية 
بعد بضعة أسابيع، وجاء قرار أردوغان 
نتيجة التهديد املتزايد الذي يشكله 
تنظيم داع��ش. وكذل��ك وافقت كلٌّ 
من واشنطن وأنقرة على العمل معاً 
في تدري��ب أفراد من ق��وات املعارضة 

السورية من أجل القضاء على داعش 
في املنطقة احلدودية التي ال يسيطر 
عليه��ا األكراد -وهي منطقة تقع بني 
معبر عزاز )في ش��مال غرب س��وريا( 
وجرابل��س )عل��ى ضفة نه��ر الفرات( 
املعروف باس��م جي��ب منب��ج. َهَدَف 
برنامج البنتاغون إل��ى تدريب وجتهيز 
5000 ش��خص من مقاتلي املعارضة 
س��نوياً إال أن تباطؤ تركي��ا في حتديد 
األش��خاص الذين يت��م تدريبهم أدى 
إلى توق��ف البرنامج وتوج��َه بدالً من 
ذلك إل��ى التركيز على اجلماعات التي 
حتارب داعش على أرض الواقع؛ ونتيجة 
لذلك لم حت��رز تلك اجلماعات س��وى 
تقدم ضئيل عل��ى الرغم من تكريس 
ما يق��رب من نصف ق��وات التحالف 
الدولية من أجل زيادة الضربات اجلوية 

على التنظيم في جيب منبج.
استمر تعمق عالقات الواليات املتحدة 
مع وح��دات حماي��ة الش��عب حملاربة 
تنظيم داعش اإلرهابي، ففي تش��رين 
األول عام 2015 نشرت إدارة أوباما فرقة 
مكونة من 50 ق��وة تابعة للعمليات 
اخلاصة االميركية لتحس��ني التدريب 
والتخطي��ط والدعم للقوات الكردية 

والعربية الس��ورية الواقعة شرق نهر 
الفرات، الذين أطلق عليها اسم قوات 

سوريا الدميقراطية.
إل��ى  أخ��رى  رئاس��ية  جول��ة  خ��الل 
إسطنبول في كانون الثاني عام 2016، 
قضى بايدن وغيره من كبار املسؤولني 
االميركيني ساعات طويلة في االطالع 
على خرائط العراق وسوريا مع أردوغان 
ومس��اعديه. كان من أولوي��ات بايدن 
ف��ي ج��دول أعماله أن يب��ني ألردوغان 
احلاجة امللحة للقضاء على داعش في 
منب��ج؛ إذ كانت املدين��ة نقطة عبور 
رئيس��ة للمقاتل��ني األجان��ب، وخط 
اإلمداد الرئيس ملدين��ة الرقة، ومركزاً 
ملقاتلي التنظيم املتورطني في التآمر 
اخلارجي؛ فكان اقتراح الواليات املتحدة 
الدميقراطية  الق��وات  هو اس��تعمال 
الس��ورية لعبور نهر الفرات والدخول 
إل��ى املدينة من اجله��ة الغربية؛ إالاّ أن 
أنقرة اعترضت على ذلك االقتراح ظناً 
منها أن أي حترك للقوات الدميقراطية 
الس��ورية في جيب منبج يعد خطوة 
نحو توحي��د اجلماع��ات الكردية؛ لذا 
اقت��رح أردوغ��ان اللجوء إل��ى مقاتلي 
املعارضة املس��تعدين للتحرك شرقاً 

من منطقة ممر أع��زاز  باجتاه جرابلس 
ثم التوجه إلى مدينة منبج جنوباً.

وافقت إدارة أوباما على إيقاف استخدام 
القوات الدميقراطية السورية للعمل 
مع تركيا، ومع ذلك لم يتحرك س��وى 
بضع مئات من املقاتلني املدعومني من 
تركيا؛ وفي ش��هر نيس��ان عام 2016 
قامت ق��وة صغي��رة تدعمه��ا تركيا 
تتألف من التركمان واجليش الس��وري 
احل��ر والفصائل املتطرف��ة -بدعم من 
قوات التحالف اجلوية- بش��ن هجوم 
لالس��تيالء على منطقة ال��راي التي 
تبعد 22 ميالً ش��رق أعزاز، ولكن بعد 
النج��اح األول��ي، ق��ام داع��ش بإعادة 
تنظي��م قوات��ه وتس��ليحها وهزمت 
اجلماع��ات التي تدعمه��ا تركيا؛ األمر 
الذي دفع الواليات املتحدة إلى العودة 
الس��ورية،  الدميقراطية  الق��وات  إلى 
ففي نهاية شهر آيار عام 2016 عبرت 
الق��وات نه��ر الف��رات باجت��اه مدينة 
منب��ج، وبعد عدة أش��هر من املعارك 
الدموي��ة وس��قوط آالف القتل��ى من 
اجلانبني، سيطرت القوات الدميقراطية 
الس��ورية عل��ى املنطقة ف��ي 12 من 
ش��هر آب عام 2016، وبعد أس��بوعني 

م��ن حترير منطقة منب��ج من تنظيم 
داعش، اكتشفت تركيا قوة معارضة 

أكبر وقررت التدخل في سوريا.

عملية درع الفرات:
قدمت إدارة أوباما وعوداً بعودة جميع 
ق��وات وح��دات حماية الش��عب إلى 
الش��رق عب��ر نه��ر الفرات بع��د حترير 
مدين��ة منبج واس��تقرارها؛ مما زاد من 
مخ��اوف تركي��ا بأن يس��تولي األكراد 
السوريون على بقية املناطق احلدودية 
بني س��وريا وتركي��ا نظ��راً لتصورهم 
ب��أن اجملل��س العس��كري ف��ي منبج 
ذي األغلبي��ة العربي��ة ال��ذي يحكم 
املدين��ة ه��م وكالء لوح��دات حماية 
الشعب؛ ومما زاد من تلك اخملاوف إنشاء 
مواق��ع دفاعية من قبل قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة ش��مال مدين��ة منبج 

بالقرب من جرابلس.
قامت ق��وات املعارض��ة املدعومة من 
تركيا -التي تساندها قوات العمليات 
اخلاص��ة التركي��ة- بب��دء عملية درع 
الف��رات وذل��ك بعبور جرابل��س لدحر 
تنظي��م داع��ش، واأله��م م��ن ذل��ك 
الس��يطرة عل��ى األكراد. وم��ع حترك 

تلك الق��وات باجتاه اجلنوب كان يتعني 
التدخ��ل  االميركي��ة  الق��وات  عل��ى 
الس��ريع لتجن��ب اش��تباك كبير مع 
عناص��ر ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة 
املتمركزين بالق��رب من مدينة منبج، 
ولم ترس��ل تركيا أي حتذي��ر للواليات 
املتحدة بش��أن ب��دء العملي��ة، إالاّ أن 
إدارة أوباما س��رعان ما عرضت خدمة 
ق��وات العمليات اخلاص��ة االميركية، 
واملعلوم��ات االس��تخباراتية، والدعم 
اجلوي لعملية درع الفرات، وش��جعت 
املس��لحني املدعومني من تركيا على 
التح��رك غرباً وم��ن ث��م التوجه إلى 
اجلنوب الغربي لدحر مقاتلي التنظيم 
من املدن احلدودية األخرى. وبعد س��تة 
أش��هر من القتال قام��ت عملية درع 
الفرات باالس��تيالء على مدينة الباب 
الواقعة جنوبي منطقة جيب منبج؛ 
مم��ا أدى إل��ى إنش��اء منطق��ة عازلة 
مس��احتها 772 ميالً مربعاً يس��يطر 

عليها األتراك.
ش��كلت عملية درع الف��رات نوعاً من 
السعي املش��ترك نحو القضاء على 
تنظيم داعش ف��ي خريف عام 2014، 
ومع ذلك، استغرق من أردوغان عامني 
ل إل��ى مبرر للتدخ��ل التركي  للتوصُّ
املباش��ر ف��ي س��وريا للقض��اء على 
التنظي��م، إالاّ أن الس��بب وراء تدخ��ل 
أردوغ��ان كان األكراد، كان تردد أردوغان 
ف��ي التخل��ص م��ن تنظي��م داع��ش 
ف��ي وقت س��ابق أنت��ج وبنح��ٍو مثير 
للس��خرية عالقة وثيقة بني الواليات 
املتح��دة االميركية ووح��دات حماية 
الش��عب؛ مم��ا أدى في نهاي��ة املطاف 
إلى خض��وع تركيا لألوض��اع الراهنة 

والتدخل للتخلص من داعش.
بغض النظر ع��ن اجلهة التي تتحمل 
مس��ؤولية املأزق احلالي، فإن الس��ؤال 
الرئيس هو: ماذا بإم��كان إدارة ترامب 
تقدمي��ه حي��ال ذل��ك؟ بالنظ��ر إل��ى 
املصلحة الوطنية احليوية التي حتظى 
بها الواليات املتحدة في هزمية تنظيم 
داعش، لن يك��ون من احلكمة التخلي 
عن القوات الدميقراطية السورية في 
ه��ذه املرحل��ة، على الرغ��م من وجود 
مشكالت مع تركيا. خالل حدث أقيم 
في واش��نطن في 26 من نيسان لهذا 
الع��ام، قال اللواء املتقاعد تيري وولف 
-نائ��ب املبع��وث االميرك��ي لتحالف 
القضاء على تنظيم داعش-: إن قوات 
سوريا الدميقراطية متثل “اجلهة اجملدية 

الوحيدة لتحرير الرقة”.

هل نجح ترامب بإعادة الثقة بين ضفتي األطلسي؟

الصدام األميركي - التركي في سوريا

االثنني 5 حزيران 2017 العدد )3713(

Mon. 5 Jun. 2017 issue )3713(

)3�2(



الفس��اد، بوصفه ثاني أخطر ظاهرة 
بع��د االره��اب، ف��ي ع��راق م��ا بعد 
التغيي��ر، يحتاج الى حزم��ة قوانني، 
رادعة، قادرة على مواجهته بش��كل 
يناس��ب س��طوته على مؤسسات 
قان��ون  تش��ريع  مت  له��ذا،  الدول��ة. 
الس��تحداث هيئة النزاهة، ومكاتب 
املفتش��ني العموميني ف��ي الوزارات، 
وديوان الرقابة املالية، وجلب شركات 

متخصصة في مكافحة الفساد.
كل تلك املؤسس��ات، والقوانني التي 
تدعم وجودها، اال ان الفس��اد مازال 
على حال��ه، يس��تنزف امل��ال العام، 
ويسهم بخلق فجوة كبيرة بني فئات 
اجملتمع. األجه��زة الرقابية كالنزاهة 
وغيرها، ت��ؤدي دورا كبيرا في احلفاظ 

عل��ى املال الع��ام، وعرقلة مش��اريع 
الفس��اد، مب��ا متلك��ه من س��لطات 
قانوني��ة وصالحي��ات مح��ددة وفقا 
لقانونها والقوانني ذات الصلة. لكن 
ثمة الكثير من املؤاخذات على آليات 
محاس��بة املوظف��ني ومعاقبته��م 
وإحالته��م الى احملاك��م اخملتصة من 
قب��ل املفت��ش العام ف��ي ال��وزارات. 
اذ تش��كل جل��ان حتقيقية م��ن قبل 
املفتش العام، الذي يقوم بالتحقيق 
ف��ي القضية املطروحة أمامه. وحني 
يج��د ض��ررا بامل��ال الع��ام، فيوصي 
بإحالة املوظف الى احملاكم اخملتصة. 
علما ان املوظف ينتس��ب الى جهة 
له��ا ش��خصية معنوية مس��تقلة 
عن ش��خصية املفتش العام. بعدها 

تتول��ى هيئة النزاه��ة التحقيق في 
القضي��ة ث��م حتيلها ال��ى محكمة 

التحقيق اخملتصة بقضايا النزاهة.
 ه��ذه العملية تت��م، عن طريق ثالث 
جهات كل واح��دة تتبع مرجعا اداريا 
مختلف��ا عن اآلخ��ر، علم��ا ان دائرة 
املوظف احمل��ال ال رأي لها في االحالة 
اال ما ندر. هذه العملية التي تشترك 
به��ا اكثر م��ن ثالث جه��ات، ال تؤدي 
الى االس��هام مبكافحة الفساد، بل 
تس��هم بخل��ق حالة م��ن الفوضى 
االدارية وعدم الق��درة على مواجهة 
احلاالت الت��ي تس��تحق مواجهتها. 
وت��ؤدي الى اش��غال القضاء بقضايا 
غي��ر مهمة وال تش��كل خطرا على 
امل��ال الع��ام. نتيجة الخت��الف الرؤى 

والقوان��ني التي حتك��م تلك اجلهات. 
فكثي��را ما نس��مع احال��ة عدد من 
املوظفني الى احملاكم اخملتصة واغلب 
تل��ك االح��االت تنته��ي ال��ى غل��ق 
القضية بسبب قناعة القضاء بعدم 
وجود هدر باملال العام. في حني، ميكن 
ان نتخلص من هذا االرباك، عن طريق 
اختزال اجلهات التي تتولى التحقيق 
واالحال��ة ف��ي قضاي��ا الفس��اد الى 

جهة واحدة وهي القضاء.
 القض��اء الب��د ان يك��ون املس��ؤول 
األول واألخير ع��ن اي جهد ملكافحة 
الفس��اد والتحقي��ق م��ع املوظ��ف. 
وهذا ال يحتاج الى تدخل تش��ريعي، 
فهن��اك قانون االدعاء الع��ام النافذ، 
الذي مين��ح جهاز االدع��اء العام وهو 

جزء اس��اس من السلطة القضائية 
مهام جس��يمة وس��لطات واسعة 
للتحقي��ق ف��ي اية قضية فس��اد او 
شبهات بخرق القانون او التعليمات. 
ان الضغ��ط على القضاء عبر احالة 
موظفني الى احملاكم من دون التقيد 
بإعمام مجلس القضاء الذي اش��ار 
ال��ى ض��رورة ان يرف��ق م��ع محضر 
التحقي��ق املتضم��ن احالة موظف 
ال��ى احملاكم االدلة الت��ي تؤكد وجود 
خرق ف��ي القانون، ال يخدم مكافحة 
الفس��اد، ب��ل يس��هم بخل��ق ارباك 
للعمل القضائي. لذا، البد من وجود 
س��لطة واح��دة تتول��ى مس��ؤولية 
تطبي��ق قوانني النزاهة بدال من ثالث 

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

ّ
ّ

سالم مكي

غاي فيرهوفشتات

كاتب عراقي

رئيس الوزراء 
البلجيكي السابق

أتق��ن الساس��ة األوروبي��ون ف��ن 
التلويح بأصابعه��م، ومؤخرا في 
وجه الرئي��س التركي رجب طيب 
أردوغان، والرئيس الروسي فالدميير 
بوت��ن، ورئي��س الوالي��ات املتحدة 
دونال��د ترام��ب. ولكن م��ن احملزن 
أن األمر نفس��ه ال ميك��ن أن يُقال 
عن قدرتن��ا على صياغ��ة احللول 
السياس��ية وتنفيذ السياس��ات 

املشتركة.
لقد زعزعت أزم��ة الالجئني أركان 
أوروبا حتى الصميم، ألننا بدال من 
حتمل املسؤولية اجلماعية عن إدارة 
تدفق��ات املهاجرين والالجئني إلى 
أوروب��ا، حولنا الع��بء في األغلب 
إلى دول اخلط األمامي. وقد أفضى 
هذا إلى ت��آكل التضامن األوروبي. 
وعل��ى نحو مماث��ل، َخلَّ��ف عجزنا 
ع��ن االجتماع على كلمة س��واء 
لوقف جرائم احلرب التي يرتكبها 
الرئيس السوري بشار األسد ضد 
شعبه فراغا استغله بوتن وإيران.
كثيرا ما يص��رخ القادة األوروبيون 
م��ن اخلط��وط اجلانبي��ة في حني 
كان من الواجب عليهم أن ينزلوا 
إلى املي��دان للدفاع ع��ن املصالح 
األوروبية املش��تركة. وكأن فشلنا 

في ضمان االستقرار في جوارنا لم 
يكن كافيا، فإذا بنا نس��مح أيضا 
للح��ركات اليمينية الش��عبوية 
والقومية باالنط��الق داخل االحتاد 
األوروب��ي ذات��ه. وق��د أنتجت هذه 
احلركات، التي رعتها روس��يا بقوة 
ونشاط، زعماء سياسيني محليني 
يش��بهون بوتن وأردوغ��ان بدرجة 

مخيفة �� ولكن غير مستغربة.
على وجه اخلصوص، عكف كل من 
زعيم بولندا بحك��م األمر الواقع 
ورئيس  كاتشينسكي،  ياروسالف 
الوزراء اجملري فيكت��ور أوربان، على 
بناء دول��ة متعصبة رجعية داخل 
االحت��اد األوروبي. فمنذ وصوله إلى 
السلطة في عام 2010، استخدم 
أوربان أغلبيت��ه البرملانية الكبيرة 
إلعادة كتابة دستور اجملر لتحقيق 
غايات��ه اخلاصة. وم��ن الواضح أن 
الف��وز باالنتخاب��ات لي��س كافيا. 
القي��م  متزي��ق  اآلن  يري��د  فه��و 
الليبرالية التي كان ذات يوم يدافع 
عنها كسياس��ي وسطي شاب، 
وترسيخ س��يطرته على العملية 

السياسية في اجملر.
ف��ي الس��نوات األخي��رة، س��عى 
أوربان حثيثا إلى تنفيذ مشروعه 

متنوع��ة  وس��ائل  خ��الل  م��ن 
وقاس��ية. فعل��ى نح��و منتظم، 
تقوم احلكومة مبضايقة منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي واملنظم��ات غير 
عليه��ا.  اإلغ��ارة  أو  احلكومي��ة 
وتتلقى وسائل اإلعالم التي تنشر 
دعاية أوربان إعفاءات ضريبية، في 
حني تُفرَض على تلك التي تنتقده 
أعب��اء ضريبي��ة ثقيلة إل��ى احلد 
الذي يرغمها على االستسالم في 
نهاية املطاف. وهذا يعني أن أموال 
االحت��اد األوروبي تس��تعمل فعليا 
إلذكاء ن��ار التعصب والتش��كك 

في أوروبا.
في أح��دث انتهاك، حتاول حكومة 
أوروب��ا  جامع��ة  إغ��الق  أورب��ان 
الوس��طى في بودابس��ت. وبرغم 
أن ه��ذه اجلامعة، التي أسس��ها 
املس��تثمر اجمل��ري األميركي احملب 
س��وروس  ج��ورج  اخلي��ر  لعم��ل 
ويقودها الباحث في مجال حقوق 
اإلنسان وزعيم املعارضة الكندي 
السابق مايكل إجناتيف، تبلغ من 
العمر 26 عاما فقط، فإن العديد 
من أقسامها حتتل بالفعل مراتب 
محترمة بني أفضل خمسني على 
مس��توى العالَم. ومع هذا، رفض 

أورب��ان أن يتحدث م��ع إجناتيف؛ 
وبالتالي رمبا تُرَغ��م اجلامعة على 
إغالق أبوابها بحلول نهاية العام.

بأسلوبه الدكتاتوري األنيق، حاول 
أورب��ان تش��ويه س��معة جامعة 
أوروبا الوس��طى من خ��الل تقارير 
هس��تيرية عن التموي��ل األجنبي 
للجامع��ة. وألن��ه يري��د تصوي��ر 
اجلامع��ة على أنها »غير مجرية«، 
فإن��ه يُغِف��ل ع��ادة ذِك��ر حقيقة 
مفادها أنه شخصيا حصل على 
منحة دراسية ممولة من سوروس 
للدراس��ة ف��ي أكس��فورد بع��د 
فت��رة وجيزة م��ن انهي��ار النظام 

الشيوعي في اجملر.
أورب��ان عل��ى  الواق��ع أن هج��وم 
الوس��طى ليس  أوروب��ا  جامع��ة 
مجرد انته��اك للحرية األكادميية. 
فبعد أن جنح في إضعاف احملكمة 
الدس��تورية والصحافة احلرة في 
اجمل��ر، يري��د اآلن تقوي��ض الِفك��ر 
االنتقادي ذاته. وإذا جنح، فهو بهذا 
يزيل من طريق��ه ضابطا آخر من 
الضواب��ط الت��ي تقيد س��لطته. 
وبإغ��الق ه��ذه املؤسس��ة البارزة 
الت��ي تدعمها الوالي��ات املتحدة، 
ميكنه إرسال رسالة مفادها أن ال 

أحد على اإلطالق تصدى له وفاز.
اس��تعمل الطغ��اة عب��ر التاريخ 
التكتيكات نفسها. غير أن أوربان 
يفعل ه��ذا في االحتاد األوروبي في 
عام 2017. وم��ن اجلدير بالِذكر أن 
اجمل��ر اضطرت، حتى يتس��نى لها 
االلتحاق بعضوية االحتاد األوروبي، 
االنضم��ام  معايي��ر  تلبي��ة  إل��ى 
الصارمة، مبا في ذلك املؤسس��ات 
بالثق��ة  اجلدي��رة  الدميقراطي��ة 
وااللت��زام بس��يادة القان��ون. ومن 
الواض��ح أن ت��آكل ه��ذه املعايير 
اآلن  منهج��ي  بنح��و  العالي��ة 
ال يخل��و م��ن مفارقة بالنس��بة 
لالحت��اد األوروبي. فبمجرد انضمام 
دول��ة ما إل��ى الكتل��ة، يُصِبح ما 
ميكن القي��ام به لضمان صيانتها 
للمعايير الدميقراطية ومتس��كها 

بالقيم األوروبية ضئيال.
فقد تطل��ق املفوضي��ة األوروبية 
ضد اجملر ما تش��اء م��ن »إجراءات 
اخملالفة«؛ وما على أوربان ببساطة 
إال أن يرفضها في تلذذ وبابتسامة 
س��اخرة. بعد أشهر من احلوار مع 
مس��ؤولني ف��ي احلكوم��ة اجملرية، 
أصب��ح اخليار الوحيد املتاح لالحتاد 
األوروبي اآلن هو اس��تحضار املادة 

الس��ابعة من معاهدة لش��بونة، 
وهو ما قد يؤدي في نهاية املطاف 
إلى حرمان اجملر من حق التصويت 

داخل االحتاد األوروبي.
الواقع أن االحتجاج باملادة السابعة 
لي��س »خي��ارا نوويا«، كم��ا ادعى 
بعض املراقبني. بل هي اس��تجابة 
منطقي��ة في الرد عل��ى حكومة 
دولة عضو انتهكت بنحو روتيني 
حقوق املواطنني األساسية وقيم 
االحتاد األوروبي. في وقت سابق من 
هذا الش��هر، وافق أخي��را أعضاء 
البرمل��ان األوروبي، بع��د محاولتني 
س��ابقتني، على قرار ميهد الطريق 
لف��رض عقوب��ات ضد اجمل��ر على 

مستوى االحتاد األوروبي.
من منظور البرملانيني األوروبيني، ال 
يوجد سبب مينع التنفيذ السريع 
للعقوبات. فق��د وَثََّقت املفوضية 
األوروبي��ة بالفع��ل حقائق ووقائع 
القضي��ة ض��د اجمل��ر كامل��ة مع 
احلجج واحلجج املضادة. وإذا وافق 
ثلثا أعض��اء البرملان األوروبي على 
العقوبات اآلن، فسوف يُصِبح في 
اإلم��كان إحالة املل��ف إلى اجمللس 
األوروب��ي �� وعندها لن يكون أمام 
رؤس��اء الدول األوروبي��ة أي اختيار 

سوى التصدي لهذه املسألة.
إن مصداقية أوروبا تعاني بالفعل 
ألن بعض قادتها يتخذون مواقف 
غير واضحة جت��اه أردوغان وترامب 
وبوتن. ولكن اس��تمرار هذا التردد 
في التصدي لتجاوزات أوربان سوف 
ي��ؤدي حتما إل��ى تكاليف أش��د 
خطورة ف��ي األمد البعيد. ويتعني 
على األوروبيني أن يتطلعوا إلى ما 
هو أكثر من مجرد املش��اركة في 
سوق داخلية. وينبغي لنا أن نعمل 
على استعادة اجملتمع الذي يستند 
إلى القيم والذي ساعدنا ذات يوم 
ف��ي التص��دي لطغاة م��ن أمثال 
وأنطونيو  فرانكو،  فرانسيس��كو 
دي أوليفييه س��االزار، والعس��كر 
اليونانيني. إن��ه اجملتمع الذي وحد 

أوروبا بعد انهيار الشيوعية.
ال ش��ك أن اجملتم��ع الذي يس��تند 
إلى القيم ال مكان فيه حلكومات 
كتل��ك الت��ي حتكم اجمل��ر وبولندا 
اآلن. وينبغ��ي لالحت��اد األوروبي أن 
يس��تحضر امل��ادة الس��ابعة في 
أق��رب وقت ممكن، وبأعرض أغلبية 
ممكن��ة بني الدول األعض��اء. وبعد 
أورب��ان، يتوج��ب علين��ا أن نوجه 

انتباهنا إلى كاتشينسكي.
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جملة مفيدة

»الصب��اح  جلري��دة  الداخلي��ة  الصفح��ات  عل��ى 
اجلديد«يطالع القراء كتاباً مسلسال مهما ميكن عّده 
وثيق��ة ال تدحض ع��ن موبقات حكم صدام حس��ني 
وبخاصة تلك التي ارتكبت بحق شخصيات كانت قد 
انخرطت في احلركة السياس��ية حلزب البعث قبل ان 
يقفز صدام حسني الى قاطرة القيادة واعدام واغتيال 
العش��رات من الق��ادة، وكان غالبيتهم  اقدم منه في 
الس��يرة احلزبية واكثر اهلية للقيادة، لكنهم رمبا لم 
يتخذوا مس��لك املؤام��رة والغدر ليس��بقوه الى ذلك 

املوقع. 
مذكرات فخري قدوري، وزير االقتصاد العراقي االسبق 
»هك��ذا عرفت البكر وصدام حس��ني � رحلة 35 عاما 
في حزب البعث« ال تثير أسئلة وفيرة بصدد السنوات 
اخلم��س والثالثني الت��ي قضاها الكات��ب في صفوف 
ح��زب البع��ث، لكنها، ف��ي الواقع، جتيب عن أس��ئلة 
مفترض��ة أطلقته��ا احلصيل��ة التاريخي��ة لصع��ود 
حزب صدام وس��قوطه، بعد انتصاره على اجلميع مبن 
فيهم رفاقه األوائل الذين سبقوه الى عضوية احلزب. 
ف��ي هذا الكتاب، يزي��ح الكاتب الس��تار عن منطقة 
الرعب وانعدام الوزن التي كان يعيش فيها مسؤولون 
كبار تالحقهم »فراس��ة« صدام حس��ني األمنية الى 

مخادعهم.
بعد ق��راءة الصفح��ات األولى من الكتاب  س��نعرف 
ان اس��تنتاج حنا بطاطو بصدد بدايات تأسيس حزب 
البع��ث ف��ي مؤلفه املوس��وعي عن الع��راق )الكتاب 
الثال��ث) ما ي��زال صحيحا حتى اآلن، ورمبا ترس��خ في 
آخر شهادة مسجلة باس��م الدكتور قدوري عن تلك 

البدايات.
املفارقة األولى تتمثل في أن بطاطو لم يشر الى دور مميز 
لطالب كلية التج��ارة فخري قدوري في اخللية األولى 
لتنظيم البعث التي شكلها السوري فايز إسماعيل 
في بغ��داد في مطلع عام 1950، فيم��ا ذكر قدوري ان 
القي��ادة في س��وريا »عهدت الّي مهمة تس��يير أمور 
احلزب في القطر العراقي )كأمني سر التنظيم)، وكان 
ذل��ك عام 1952، وكنت ما زلت حينها طالبا في كلية 
التج��ارة واالقتصاد« وذلك بعد رحيل فايز اس��ماعيل 
م��ن العراق«. لكن بطاطو يذكر أن إس��ماعيل س��لم 
القيادة الى عبد الرحمن الضامن )طالب حقوق) وفي 
عام 1951 تسلم القيادة فؤاد الركابي، وبعد نحو عام 
اعترفت القيادة الس��ورية للحزب بالتنظيم العراقي 
كفرع مؤس��س، لكن، ثمة س��طور في اس��تطرادات 
كات��ب املذكرات قد تلقي ض��وءا مفيدا على املوضوع 
بقوله »فمن��ذ عام 1952 ظهرت ب��وادر تكتالت داخل 
القي��ادة، ومن��ذ ع��ام 1954 ب��دأت تنظيم��ات احلزب، 
وخاصة األوكار الطباعية منها، تتعرض الى الكشف 

من قبل أجهزة األمن، ما أوجد قلقا لدى األعضاء«.
على انه ميكن القول إن فخري قدوري، ش��ارك بفعالية 
في األنشطة املبكرة للطالب البعثيني، معبراً عن ذلك 
في بيان باس��م »الش��باب العربي« وقعه مع وصفي 
الغامن وشفيق الكمالي وعبد اهلل السامرائي وآخرين 
ممن أسهموا في تأس��يس تنظيمات حزب البعث في 
العراق ونش��رته صحيف��ة اجلبهة الش��عبية في 17 
فبراير )ش��باط) 1952، لكن انصراف��ه الى التحصيل 
العلمي وتعيينه معيدا في كلية التجارة واالقتصاد، 
وس��فره بعد ذلك للدراسة في الواليات املتحدة حتى 
عام 1958 لنيل ش��هادة املاجس��تير، ثم س��فره الى 
املاني��ا للحصول على الدكت��وراه )1964 � 1968) فّوت 
عليه � كما يبدو � فرصة الصعود الى املراكز القيادية 
امليداني��ة، فيما أهلته تلك الدراس��ة والوظائف التي 
احتله��ا في مج��ال التجارة والتخطي��ط، بعد عودته 
الى العراق، ليكون اقرب الى نخب البيروقراطيني منه 

الى النخب احلزبية. 
متضي مذكرات فخري قدوري املوزعة على 480 صفحة 
وثماني��ة عش��ر فص��ال لت��روي فجيعة عض��و حزب 
البع��ث، العقائ��دي، وصاحب التاريخ احلزب��ي العريق، 
واخلبي��ر ف��ي التخطي��ط والتجارة حني يجد نفس��ه 
موضع ش��كوك وطعون ومزاحمة، بل يجد ش��ريكه 
في »رحلة النضال الطويل« ابن عمه وزوج ش��قيقته 
الشاعر والتشكيلي ورئيس احتاد األدباء العرب شفيق 
الكمالي وراء القضبان بتهمة يعرف أنها ملفقة من 

قبل صدام حسني.

أدعوكم لقراءة
هذا الكتاب   



ثقافة10
قراءة

شكر حاجم الصالحي
الصغيرة  املش��تركة  من��ذ مجموعت��ه 
احلج��م )) قارة ثامنة (( التي أصدرها قبل 
ما يزيد على اربعة عقود باالش��تراك مع 
زميله الش��اعر شريف هاش��م الزميلي 
, توقف الش��اعر عبد اله��ادي عباس عن 
الفعالية الشعرية بعد أن اخذته مشاغل 
الوظيف��ة واحلي��اة عن حلق��ة األبداعي : 
رغم انه في لقاءاتن��ا املتكررة ينفي هذا 
التوق��ف ويعدنا مبفاجئات قادمة إال انني 
ش��خصياً كثيراً ما كنت ودي��اً واحرضه 
عل��ى ضرورة البرهنة عل��ى انه مازال في 
بيت الطاعة الش��عري م��ن خالل عودته 
الى نشر مفاجئاته , ولم يدهش محبيه 
مبا نش��ره من نصوص قصيرة / متباعدة 
في بع��ض الصحف احمللي��ة , ورغم هذا 
التكاس��ل امللموس , علين��ا ان ال نغمط 
عب��د الهادي عب��اس موهبته ومتكنه من 
أدواته وسالمة لغته , لكن هذه العوامل 
حتى وان اجتمع��ت ال تؤهل من ميتلكها 
احلض��ور املده��ش والالف��ت لالنتباه في 
املشهد الثقافي احملتشد بآالف األصوات 
املبدعة والناشطة نشراً وطباعة واصداراً 
وحض��وراً , فالتواصل م��ع روافد املعرفة 
احلديث��ة واالط��الع عل��ى جديد الش��عر 
واحليوية هي من حتفز الشاعر �� أي شاعر 
�� على امتالك صوته اخلاص وس��ط هذا 
الضجي��ج , وبتحريضنا املتواصل , اصدر 
عبد الهادي عباس مفاجئته الشعرية )) 
.... أو هكذا هي العاصفة (( في أواخر عام 
2016 م , ضمّنه��ا �� كما يب��دو �� مناذج 
مختارة مما انتجه طيلة فترة انش��غاالته 
احلياتية الت��ي زادت على اربعة عقود من 
الزم��ن , وه��ي ليس��ت قليلة بحس��اب 
الس��نوات , وال��ذي يجعلن��ا نتأك��د من 
صواب توقعاتن��ا ان عنوان ديوانه يش��ي 

بذلك اذ جاءت ترسيمته هكذا :
                      ....... أو 

                      هكذا هي العاصفة 
والنق��اط الت��ي س��بقت ه��ذا ال���� )أو( 
تش��ير ال��ى ان هناك كالم��اً محذوفاً لم 
يرد الش��اعر املنتج التصريح به واالعالن 
عنه , وأشك ان ترسيمة العنوان هذه قد 
جاءت عفوية ومبعزل عن ما ندعيه , وأول 
ما يلفت انتباه القارئ ان واحداً وتس��عني 
نصاً ضمه��ا الديوان , امت��ازت بقصرها 
الذي جاء مس��توفياً ألشتراطاته الفنية 
فأغلب ه��ذه النصوص مش��يدة بأدوات 
الواقع والتجارب احلياتية التي استدرجها 
الش��اعر لتكون مادة حاضرة في كتابته 
) املطبوع��ة ( , وال أدري ع��ن أي عاصف��ة 
يشير عبد الهادي عباس , فاحلياة / حياتنا 

كلها عواصف عاصف��ة ودامية , خاصة 
تلك التي داهمتن��ا مبفخخاتها وكوامتها 
واحزمتها وعبواتها ودواعش��ها القتلة , 
فنحن نعي��ش في زمن اجلرمي��ة املنظمة 
التي ينفذها األوغ��اد الذين يقول عنهم 

الشاعر :
لم يكتفوا باخليانة 

علقوها على شرفات منازلهم
ومسحوا السكني مبؤخراتهم

ثم تعاونوا بغلق فم الوردة
وترنحوا مبتهجني

ترويجاً للفتنة ........
���� الديوان / ص 23 ���

ومع انه �� الش��اعر �� يرسم صورة قامتة 
لراهنن��ا الذي نعيش ف��ي اغلب نصوص 
الديوان , إال ان بع��ض نصوصه العائلة / 
امل��رأة / األبناء موضوعات لها , وهو بذلك 
ي��دمي صلته مبجتمعه وباش��يائه اخلاصة 
وخصوصيات��ه فت��راه يفتت��ح ديوان��ه ب� 
)ص��ورة ابي( ص 5 , ون��ص ) الى عباس بن 
عل��ي ( ص 33 , عل��ى ان��ه ال يغفل املأوى 
ال��ذي يجم��ع العائل��ة / الوط��ن بنصه 
اجلمي��ل البي��ت ص 14 ال��ذي خلص فيه 

معاناته وأبدع في تقدميه مبا هو عليه
   بي��ت ثم��ل / وحديقته الوان ش��تى / و 
عصافير / كان الطفل يرس��م تفاحته / 
والقطه/مبهارتها تزه��و بالرقص هناك / 

بيت يحلم باملطر االبيض / واالشجار
بيٌت ميلك باباً من ازهار / وحمامات حترسه 

/ بيت كان هنا أين هو اآلن ؟ /
ثالث��ة بيوت / بيت ثمل / بيت حالم / و �� 
بي��ت ميلك باباً .. ه��ل كان هذا هو الوطن 
املستقبلي املتخيل كما يتوقعه الشاعر 
, ثالثة بيوت , وهي اشارة رمزية ملا يخطط 
له االوغاد , ولكني اعتقد أن الش��اعر لم 
يك��ن ف��ي وارد تفكيره مثل ه��ذا املصير 
املتناث��ر , ما دام��ت حلمتنا ه��ي األقوى , 
ومصيرن��ا وس��عادتنا ال تتحق��ق إال في 
بيت واحد تسّوره حدقات عيون وسواعد 
ابنائ��ه , وامتن��ى ان يك��ون بيت الش��اعر 
هذا هو بي��ت عباس علي و اوالده االوفياء 
الذي هو بالتأكيد صورة مش��تهاة لوطن 
اجلميع في البي��ت الكبير , ومن نصوص 
عبد الهادي عباس اجلميلة ايضاً ) الواقع 
( ص 111 ال��ذي يداهمنا بنظرته الكابية 

لالشياء احمليطة بقوله :

               تغّير كل شئ / الطرقات ماعادت 
تشبهنا / والنوايا ايضاً 

               والعالم بحجم برتقالة / تأكد 
من سبابتك / واضغط على

               زر بس��يط ج��داً / للوص��ول الى 
جنمة / الدهشة ستصاحبك

              وال تكن غافالً / س��تقذفك املارة 
/ عبر احمليطات / هكذا هو احلال/

وفي نصه املميز )عشبة الذاكرة( مينحنا 
عبد الهادي دفقات م��ن األمل بغٍد مترع 
واألمان��ي  والتس��امح  واجلم��ال  باحملب��ة 
املفعم��ة مبس��تقبل أفض��ل , وبرأيي ان 
)عش��بة الذاك��رة( نص جعلن��ا نعود مع 
عب��د الهادي عباس الى حقله الش��عري 
األخضر مبتهجني به ش��اعراً س��بعينياً 
م��ا زال قادراً عل��ى األب��داع والتميز رغم 
طول صمت��ه الذي أرب��ك محبيه وجعل 
وش��افية  وافي��ة  اجاب��ات  ألس��ئلتهم 
ومقنعة , وأس��تحق الش��اعر ما نتمناه 
له من حضور فع��ال وانتاج مطبوع وافر 
يعيده ال��ى ميدان��ه احلقيق��ي الالئق ... 

يقول عبد الهادي في عشبة الذاكرة :
                     ال أحزمة ناسفة ..

                     ال غدارات ...
                     ال أقنعة سود ...

                     ال اسيجة ...
                     ال حشرات ضارة ...

                     ال اسالك ...
                     ال عاجل ...

                     ال صفارة انذار ...
                  العطر هناك على القمصان

                    والوقت يسير بال عكازات
                     وبال فوضى 

                     الناس هناك ...
                     فراشات ...

وه��ا نحن مع عبد اله��ادي عباس نبتهل 
جلميع الناس باألمن والسالم والطمأنينة 
, فما لنا س��وى هذا البيت الذي أرضعنا 
الوفاء وصيرنا في موك��ب صعوده احبة 
وفرس��اناً وب��ورك الش��عر ال��ذي يله��ج 
باجلم��ال ويدع��و لألخ��وة والغ��د الرائق , 
وبورك الش��اعر عبد اله��ادي عباس الذي 
انتج هذه املدونة الشعرية التي امتعتنا 
وعب��رت عما ف��ي دواخلن��ا م��ن امنيات 
وطموح��ات ورغب��ة ف��ي احلي��اة الكرمية 

اآلمنة.

.... أو هكذا هي العاصفة

 مع كّل جائزٍة أدبي��ة يكثر احلديث عنها بني جناحني 
مختلفني، مؤيٌد لها ومعارٌض ضّدها باجململ وهو أمٌر 
ال يخلو من التعّصب الثقافي.. وكأن هذه اجلوائز هي 
احملصل��ة النهائي��ة التي يصل له��ا األديب وهي خّط 
النهاية الذي س��يتربع على منّص��ة الفوز ولن يقف 
بعده��ا أو إنه لن يخوض مضم��ار األدب كونه حصل 
على املبتغى ونال الش��هر وانتهى. أن هذا احلديث رمبا 
يعد حديث��اً مرضياً إن صح القول وه��ي حالٌة يعاني 
منه��ا الوس��ط الثقافي ال��ذي تتنازع��ه الكثير من 
احل��االت التي قد تعد عل��ى إنها حال��ٌة مرضية لدى 
البع��ض أو إنها حال��ٌة طبيعيٌة ل��دى البعض اآلخر.. 
ومن هذه احل��االت املرضية اخلاصة باجلوائز التي تقّدم 
في ه��ذا احملفل أو ذاك أو تقيمها ه��ذه اجلهة أو تلك 
وتصل ح��االت االنتق��اد خاص��ة الى لع��ن القائمني 
عليها والتحريض على عدم املش��اركة فيها وكأنها 
أي املس��ابقات س��ّبة غير نظيفٍة وانها تأتي بش��يٍء 
مقيت يس��يء الى الثقافة واملنج��ز والتاريخ واإلرث، 
وتعّد املشاركني فيها من مرتكبي اجلرائم الثقافية.. 
فالبعض يصفها باجلنازة واآلخرون يقولون تعطى ملن 
ال يس��تحقها ويأتون مبن رفض جائزة نوبل مثاالً على 
اجلمي��ع االقتداء ب��ه بل إن البعض يّتهم املش��اركني 
بها بعدم ثقتهم بأنفس��هم وبإبداعه��م ويبحثون 
وأنهم من الباحثني عن فرصٍة لتقومي النتاج من خالل 
احلصول عل��ى جائزة وإن بع��ض االتهامات تصل الى 
تخوي��ن املثقف ألن ه��ذا اجلائزة أو تل��ك ال تخلوا من 
أجن��داٍت خارجية تريد االطاحة بالتاريخ واالرث األدبي 
لهذا البل��د او ذاك ولهذه االمة ب��ل الى خراب اللغة 
واإلبداع. إن الكثير من األدباء يشاركون في املسابقات 
األدبية سواء منها الشعرية أو القصصية أو الروائية 
بل البعض يشارك حتى في مسابقة القصة الواحدة 
أو القصي��دة الواح��دة للبحث عن ف��وزٍ حتى لو كان 
معنوياً ألنهم يدركون إن اجلائزة تعني سطوع االسم 
وتداول��ه بني الناس وبالتالي ش��يوع اس��مه والبحث 
ع��ن نتاجه األدبي وزيادة ع��دد املطبوعات واالصدارات 
وغالء االسعار وهذه كلها تعود له بالفائدة فضال عن 
قيام دور النشر بطبع نتاجه بطريقة ليس كما كانت 
قبل الف��وز باجلائزة حيث يدفع لدار النش��ر بل إن دار 
النشر تدفع لبه ألنها ضمنت بيع النتاج االدبي لعدة 
طبعات فقد أصبح االسم معروفاً وسط القراء. لكن 
هذا البعض يس��ارع ملهاجمتها بطريقتني االولى انه 
لم يفز بها معتقدا انه األحق أو إنه يضمر مشاركته 
فيها ويهاجمها من الناحية املبدئية فيس��بغ عليها 
الكثير من األوصاف التي يراها بحس��يب رأيه تنطبق 
على هذه املسابقة أو تلك. إن اجلوائز ال تعني بالتأكيد 
أحقي��ة األديب أو نتاج��ه األدبي ليكون ف��ي املقّدمة 
اإلبداعية وأنه األفضل وال ميكن أن تخلوا املس��ابقات 
من توجهات سياسية، لكنها مسابقات أدبية تشبه 
أية مس��ابقة تقام في العالم حتى لو كانت ألفضل 

طبخة لطعام جديد.  

الجوائز األدبية 
ومحنة القبول

علي لفته سعيد

أمجد ناصر
املعايير تُس��تمد، عادة، من التجربة نفسها، 
لكن هذه التجربة، التي متكننا من استنباط 
املعايي��ر واألح��كام، ال تلبث تتج��اوز احلدود 
املس��تمدة منها. كيف عرفت س��وزان برنار 
باإليجاز والكثافة واجملانية؟ من التجربة التي 
كانت موضع درس��ها األكادمي��ي، وهي جتربة 
فرنس��ية في فترة معينة من عمر الشعرية 
الفرنس��ية، أي ف��ي حدود العقد الس��ادس 
م��ن القرن املاضي. كان ال ب��دَّ لرواد »قصيدة 
النثر« العرب االوائل أن يس��تندوا إلى شروط 
وأحكام لتقعيد هذا الفن الش��عري اجلديد 
في عالم الع��رب، مثلما فعل رواد التفعيلة 
عندما س��ّنوا لها شروطاً ومعايير في الوزن 
على األقل )البحور الصافية(. ولكن حصل أن 
اولئك الرواد الذين عرفوا شكل قصيدة النثر 
في الش��عرية الفرنس��ية، بوصفها جنساً 
أدبي��اً خاصاً، لم يدافعوا عم��ا عرفوا. أقصد 
هنا أنس��ي احلاج وأدوني��س، فهما من ترجم 
ر له��ذه القصيدة في األعداد األولى من  ونظَّ
مجلة »ش��عر«. صار الشكل الشعري الذي 
جاء به املاغوط أو توفيق صايغ، وغيرهما في 

تل��ك الفترة، هو قصيدة النث��ر رغم أنه لم 
يك��ن كذلك. لقد ميَّزت خالدة س��عيد في 
أحد أعداد مجلة »شعر« هذا األمر ووضعته 
ب��ني أيدينا من جدي��د في كتابه��ا »يوتوبيا 
املدين��ة املثقفة«. أظن أن ذلك كان في رّدها 
على ن��ازك املالئكة. لكن ل��م تتواصل تلك 
املعرفة في معاجلة النصوص التي ستشهد 
انتشاراً أكبر بعد نحو عقدين. كانت خالدة 
س��عيد تعرف ما هي قصيدة النثر وحاولت 
أن توض��ح ذلك لنازك املالئك��ة، غير أن تلك 
املعرفة مرَّت، حتى في مجلة »ش��عر« مرور 

الكرام ولم تتحّول معرفة شائعة.
املش��كلة أن الس��احة الش��عرية العربية 
اعتب��رت أن قصي��دة النث��ر هي كّل ش��كل 
ش��عري متحّرر من ال��وزن والقافية بصرف 
النظر ع��ن تقطيع��ه، أو عن ش��كله على 
الصفحة، أو قربه أو بعده من النثر نفس��ه. 
س��بق لي وكتبت أكثر من مرة أن أي طالب 

ثانوي أوروبي يدرس الشعر يعرف الفرق بني
 القصيدة احلرة

)free verse(
وقصيدة النثر
prose poem

من مجرد الشكل. هذا الشكل، أي الكتلة 

النثري��ة العريض��ة، ليس عش��وائًيا، وال هو 
مجرد ش��كل فقط، إنه في الوقت نفس��ه 
مضمون، أقص��د أنه نثر. هذا الش��كل هو 
د، م��ن مج��رد النظ��رة العابرة،  ال��ذي يح��دِّ
انتماءها ال��ى النثر. فهي جنس أدبي خاص. 
ليست قصيدة متفرعة من القصيدة احلرة. 
ه��ذا هو واقعها في الش��عريات التي ولدت 
فيها، وهذا ما س��اجل ب��ه، مثالً، عبد القادر 
اجلنابي ف��ي أكثر من كتاب له، وما ش��ارك 
فيه  كاتب هذه السطور من نقاشات، حتى 
إني اعتبرت كتابي »حياة كس��رد متقطع« 

يقع، عملياً، في قلب هذا الس��جال الذي ال 
ين��ي، على ما يبدو، يتج��دد، كلما عدنا الى 
احلديث عن الش��عر العربي احلديث. ما زلنا 
نس��مع، ونقرأ، الطبيع��ة االحتجاجية ملن 
يرفض الكالم عن »قواعد«، أياً كان شكلها، 
لقصيدة النثر. املطالبة باحلرية في الكتابة 
ال يعن��ي رف��ض القاع��دة. اللغة نفس��ها 
حتكمه��ا قواع��د وبه��ذه القواع��د تكتب 
كالمك عن احلرية بل وتطالب بها على نحو 
مطل��ق! من ه��ذا املنطلق تس��مع، أو تقرأ، 
احتجاج��اً يصل ح��د الندب ع��ن »إقصاء« 
محم��د املاغوط م��ن قصيدة النث��ر. كيف 
نفعل ذلك وهو يكت��ب قصيدة ال وزن فيها 
وال قافية؟ فأيُّ قصيدة، إذن، هي قصيدته؟ ال 
أحد يقص��ي املاغوط من قصيدة النثر، ألنه 
ل��م يدخلها أصالً، هو رائد أول، في نظري، ملا 
كان ينبغ��ي أن تكون عليه القصيدة احلّرة . 
لذلك آمل أن تلتقط اجلامعات العربية هذا 
النقاش وتعتبره جزءاً من درس��ها الشعري 
األكادميي لك��ي ال تظل نقاش��اتنا تدور في 
الصحف واجملالت فقط.. ووس��ائل التواصل 

االجتماعي هذه األيام.

*نقال عن موقع ضفة ثالثة

متابعة الصباح الجديد

صدر عن دار الساقي في بيروت كتاب )) جيرمني 
وإخوانه��ا(( وهو مجموعة قصصي��ة للكاتب 

حازم صاغية. ويقع في 224 صفحة.
نبذة عن اجملموعة:

»لم يكن من السهل التعّرف إلى عمر جيرمني. 
كان أمرها يش��به األحجية: هل تعرف عمرها، 

كان يسألنا يوس��ف، ابن شقيقتها، واثقاً من 
أّننا لن نعرف.

فجيرم��ني التي صدمتها س��ّيارة وهي طفلة، 
اً متفاوتاً كم��ا ينمو العش��ب البّرّي.  منت من��وّ
جس��مها ظّل صغيراً ورفيعاً كجسم تلميذة 
ابتدائّية تشارك في مباريات مدرسّية للركض، 
إذ رجالها أطول ممّا يحتمله ذاك اجلسد الضئيل. 
وبني أف��راد البيت اآلخرين، وكّله��م ذوو قامات 
ضخمة، ب��دت جيرمني أش��به باللعب��ة التي 
تتح��ّرك وس��ط ظاللهم. أّما عقله��ا فتوّقف 

عند ما كانه في حلظة سابقة، أو رمّبا رجع إلى 
زمن يسبقه. إالّ أّن جيرمني التي كانت يومذاك 
ف��ي اخلمس��ني، امتلكت حكم��ة تقودها، في 

غالب األحيان، إلى احلكم الصائب...«
ح��ازم صاغية كات��ب لبناني. م��ن إصداراته 
ع��ن دار الس��اقي »االنهيار املدي��د«، »هجاء 
الس��الح«، »أنا كوماري من سريالنكا«، »هذه 
ليس��ت س��يرة«، »مذكرات رن��دا الترانس«، 
»شعوب الش��عب اللبناني« )باالشتراك مع 

بيسان الشيخ(. 

كالم عن قصيدة النثر*

صدور كتاب )جيرمين وإخوانها( 
لحازم صاغية

االثنني 5 حزيران 2017 العدد )3713(

Mon. 5 Jun. 2017 issue )3713(

كتابة

عبد الهادي عباس غالف اجملموعة

أبو ظبي ـ ميدل ايست أونالين:

أعلن��ت جائزة الش��يخ زاي��د للكتاب 
عن فتح باب الترش��ح لدورتها الثانية 
عش��رة، ويظل باب الترش��ح مفتوحا 
حت��ى األول م��ن أكتوبر/تش��رين األول 
2017، وتق��دم اجلائ��زة فرص��ة كبي��رة 
للمرش��حني م��ن خ��الل اس��تقبالها 
نفسه(  )املؤلف  الذاتية  للترش��يحات 
النش��ر  دور  ترش��يح  إل��ى  باإلضاف��ة 
م  للمؤلف��ات، ويح��ق للمرش��ح التقدُّ
بعمل واح��د ألحد ف��روع اجلائزة فقط 

في الدورة نفسها.
من ش��روط اجلائزة أن تك��ون املؤلَّفات 
��حة مكتوب��ة باللغ��ة العربية،  املرشَّ
باس��تثناء فرع جائ��زة الترجمة، وفرع 

جائ��زة الثقاف��ة العربية ف��ي اللغات 
األخرى، حيث يجوز منح اجلائزة ملؤلَّفات 
ُمترجمة من اللغة العربية إلى غيرها أو 
مؤلَّفة باللغات اإلنكليزية والفرنسية 

واألملانية واإليطالية واإلسبانية.
ويرأس الهيئة العلمية للجائزة د. علي 
بن متيم، الذي يشغل منصب أمني عام 
للجائزة، واألعض��اء هم محمد بنيس 
من املغرب، وكاظم جه��اد من العراق، 
وخليل الش��يخ من األردن، ويورغن بوز 
من أملانيا، ومحمد أبوالفضل بدران من 
مصر، وس��امر أبوهواش من فلسطني، 
وضي��اء الكعب��ي من البحري��ن، وعلي 

الكعبي من اإلمارات.
ويذكر أن اجلائزة ال متنح لعمل سبق له 
��ح  الفوز بجائزة. كما جتوز إعادة الترشُّ

للجائزة بالعمل ذاته في دورة أخرى.

»جائزة الشيخ زايد للكتاب« 
تفتح أبواب الترشيح 

لدورة جديدة

محمد املاغوط



الفصل األول
األسرة والنشأة

العائلة ، مرحلة الطفولة ، أختي 
وإخوتي  ، كبار رجال العائلة ،  

مرحلة اإلعدادية ، 
مرحلة كلية الهندسة

ومن ذكرياتي في ه��ذه املرحلة من 
حياتي ، س��فري ان��ا واخي قحطان 
اثناء العطل��ة الصيفية  مع والدي 
ل��دى قيامه بجولة تفتيش��ية في 
ل��واء الرم��ادي ، وق��د رافقن��ا عمي 
محمد صالح زكي   )ابو زيد(. وعند 
وصولن��ا الى ناحية البو كمال وجه 
ضاب��ط االرتباط الفرنس��ي املقيم 
في اجلهة الس��ورية م��ن املنطقة ، 
وكانت س��وريا ولبنان حت��ت النفوذ 
الفرنس��ي ، دعوة عشاء الى والدي 
اخملتار  توفي��ق  ومنه��م  ومرافقي��ه 
ومدي��ر  عن��ه  قض��اء  قائممق��ام 
الناحية وغيرهم��ا . وبعد اجملامالت 
الرسمية التقليدية ، جلسنا على 
مائ��دة الطعام ، وي��ا لها من مائدة 
رتب��ت بطريق��ة فرنس��ية حديثة ، 
تخللته��ا احاديث منوع��ة ، كانت 
كمي��ات  وفيه��ا  تق��دم  االطب��اق 
صغيرة من الطعام على دفعات مع 
الشراب الفرنسي ، وانتهت بتقدمي 
القهوة الفرنس��ية املعتادة . ويبدو 
ان هذه الطريقة لم تالئم ما اعتدنا 
عليه ، فما ان وصلنا الى بيت مدير 
الناحية بعد انته��اء الدعوة ، حتى 
متت تهيئة العشاء على طريقتنا !

     أحي��ل وال��دي ال��ى التقاعد عام 
1941 وه��و متصرف ل��واء الرمادي ، 
وفي هذه الفترة انتقلنا للدراس��ة 
في مدرس��ة تطبيقات دار املعلمني 
االبتدائي��ة ف��ي االعظمي��ة ق��رب 
املقب��رة امللكي��ة . واذك��ر ح��دوث 
حركة رشيد عالي الكيالني وانا في 
الصف الس��ادس ابتدائي ، وقد كنا 
مندفعني بحم��اس لتأييد حكومة 
الكيالن��ي وكنا نعتق��د ان هدفها 
محاربة االنكليز لي��س اال . واتذكر 
وقوفن��ا عل��ى رصيف الش��ارع في 
محلة الشيوخ قرب مقهى حجازي 
، حيث كنا نس��كن ،  لتحية رشيد 
عالي ونحن نرتدي لباس الكشافة 
ونحم��ل عصّي��اً خش��بية . كم��ا 
اتذكر حوادث الفرهود وما جرى من 
اعتداءات على بيوت و أبنية يهودية 
وس��رقة موجوداتها ، وقد متكنا من 
حماية ع��دد من الدور اليهودية في 

شارعنا .
   انتقلت الى الدراس��ة املتوسطة 
الك��رادة  مبتوس��طة  والتحق��ت   ،
محل��ة  ف��ي  الواقع��ة  الش��رقية 
ارخيت��ه ، وهي بناي��ة حديثة قريبة 
من الشارع املؤدي الى جامعة بغداد 
حالي��ا . وكانت الدراس��ة في هذه 
بطرق  ومتقدمة  متميزة  املدرس��ة 
التدري��س واس��اليب التعليم. ومن 
مدرسيها االفاضل     ) اوهان دنحو 
( للغ��ة االنكليزي��ة و) فؤاد درويش ( 
لعل��م املثلثات . وكان من اصدقائي 
في الصف الثاني نزار املالئكة الذي 
ع��رف بإتقان��ه اللغ��ة االنكليزية ، 
وكان يومئذ يتعلم اللغة الالتينية 
، وه��و اخو الش��اعرة الكبيرة نازك 

املالئكة .

أختي وإخوتي 
وهنا أبني ان شخصيتي وكياني لم 
يكتمال اال بع��د ان نهال من أفضال 
وخواص والدي ووالدتي ، وإال بوجود 
إخوت��ي وأخت��ي , حي��ث تربينا في 
دار ملؤه��ا الك��رم واملعرف��ة واحملبة 
واجواؤه��ا الفني��ة والعلمي��ة ق��د 
كونت شخصيتنا . عالقتنا االخوية 
كانت اصيل��ة وجذرية وتعلمنا من 
بعضنا البعض حتى عندما تقدمنا 
بالعمر وكانت لقاءاتنا نحن كأخوة 
تتميز بتبادل اخلب��رات واملعرفة كل 

في اختصاصه وممارساته .
افتخ��ر اآلن بذكر نب��ذة عن اخوتي 
الذين ، على مختلف اختصاصاتهم 
، قد خدموا اجملتم��ع العراقي وبرزوا 
أجياالً  ورب��وا  ف��ي اختصاصاته��م 
وكان كل منهم من قيادات اجملتمع 

في اختصاصه .
د. قحط��ان املدفع��ي تخ��رج ف��ي 
جامعة ويل��ز كمهن��دس معماري 
)لل��ي(  يوناني��ة  س��يدة  وت��زوج 
عندم��ا كان موفداً الى مؤسس��ة 

دوكسيادس في أثينا اكمل دراسة 
الدكتوراه بعد 35 سنة من التجارب 
املعمارية التي وضعته في مقدمة 

رواد العمارة .
يعتبر قحط��ان في اجملتمع العراقي 
حالي��اً )وان��ا اعتبره بع��د ان عملنا 

سوية في مكتبنا لسنوات 
طويل��ة ( اق��ول اعتبره م��ن افضل 

املعماريني الرواد
العراقيني اجملددين في العمارة , كما 
ان ما لدى قحطان من موهبة فنية 
في الرس��وم التش��كيلية والشعر 
قد وضعته  الفلسفية  والدراسات 
العراقي��ني  املفكري��ن  اوائ��ل  م��ع 

املعاصرين .
ف��ي  تخ��رج  املدفع��ي  س��هام  د. 
كلي��ة الصيدلة في بغ��داد واكمل 
 – يركل��ي  دراس��اته ف��ي جامع��ة 
كاليفورني��ا وت��زوج م��ن الس��يدة 
ابنة عمن��ا وداد صالح زكي وحصل 
عل��ى البكالوريوس في الهندس��ة 
الصناعي��ة وش��هادة املاس��تر في 
اختصاصه وش��هادة الدكتوراه في 
الكيمياوية من جامعة  الصناعات 
مانشس��تر ف��ي انكلترا . س��هام 
املدفعي عم��ل في جامع��ة بغداد 
ويعتبر م��ن اوائل م��ن حصل على 
لقب اس��تاذ جامع��ة بغداد  . عمل 

كذلك كمدير عام في 
البح��ث العلم��ي ول��ه العديد من 
االختراعات املس��جلة باسمه كما 
عمل لع��دد م��ن الس��نوات خبيراً 
أقدم ف��ي منظمة )األس��كوا( في 

االمم املتحدة . 
العميد عص��ام املدفعي ذو موهبة 
والتخطيط  الرس��م  ف��ي  واضحة 
, حص��ل عل��ى ش��هادة دبل��وم في 
التصاميم الداخلية من لندن وتزوج 
من الس��يدة هناء هاشم اآللوسي 
, واثن��اء خدمت��ه العس��كرية في 
ارتب��ط بالعدي��د  دورات االحتي��اط 
القيادات العس��كرية بس��بب  من 

اعمال��ه املتميزة فتق��رر ضمه الى 
وزارة الدف��اع . خ��دم كضاب��ط الى 
ان تقاع��د وهو برتب��ة عميد . وضع 
العديد م��ن التصامي��م الداخلية 
وقص��ور  العس��كرية  للمنش��آت 

الرئاسة. عصام كان 
االول في التصامي��م الداخلية في 
العراق وابدع الى درجة مرموقة في 

كل مراحل عمله .
- مي��ادة املدفع��ي وه��ي الس��يدة 
املوهوب��ة التي تخرج��ت في كلية 

اللغ��ات فرع اللغ��ة االنكليزية في 
بغ��داد وتزوج��ت من الفنان س��عد 
ش��اكر وهو اخلزاف االول في العراق 
وال��ذي أبدع ف��ي تطوير ف��ن اخلزف 
.مي��ادة كس��يدة موهوب��ة اجنب��ت 
من س��عد ش��اكر كالً م��ن الفنان 
املوسيقار زياد و الفنان التشكيلي 

دلير. 
- إلهام املدفعي الفنان املبدع والذي 
عزف االغاني العراقية التراثية على 
اآلالت املوس��يقية الغربي��ة وبذلك 

نقل االغان��ي التراثية من املفاهيم 
املوس��يقية التراثي��ة القدمي��ة الى 
مفاهي��م الش��باب والش��يوخ في 
اله��ام  ت��زوج   . العش��رين  الق��رن 
م��ن الس��يدة هال��ة ابن��ة احملامي 
والسياسي املعروف سعاد العمري 

وبذلك دخل الى نََسب 
عائلتني هما العمرية والسويدية .

ب��رز الهام في نش��اطاته الرياضية 
خالل ش��بابه ومت��رد عل��ى مفهوم 
دراساته اجلامعية حيث ركز وهو في 

اول ش��بابه على ممارسة املوسيقى 
وعلى تكوين فرقة موس��يقية في 
محلة جنيب باش��ا في بغداد . ابدع 
خ��الل عمله م��ع مجموعت��ه في 
البص��رة وث��م انتقل ال��ى الكويت 
ولن��دن ونقل معه مفاهيم االغاني 
اآلالت  عل��ى  التراثي��ة  العراقي��ة 
الغربي��ة . خالل فت��رات عمله كّون 
عالقات موس��يقية مع العديد من 
عازف��ي القيث��ارة العاملي��ني وعزف 
ف��ي مختلف املناس��بات في انحاء 
العالم واش��تهر في عمان بشكل 
متمي��ز وفي لبن��ان بش��كل كبير 
كذل��ك . اعتبرته محط��ة االذاعة 
البريطانية من اكبر واشهر عازفي  

االغاني التراثية العراقية .

- زوجتي سعاد علي مظلوم : 
وهي اول طالبة عراقية تدخل كلية 
الهندس��ة  ف��ي بغ��داد وتخرجت 
كمهندس��ة س��نة 1951 .عمل��ت 
في مجلس االعم��ار وحصلت على 
اجازه لدراسة التصاميم الدراسية 
ف��ي لن��دن وانتقل��ت ال��ى مديرية 
املوان��ئ العام��ة وبعدها ال��ى وزارة 
الصحة . اوفدت لدراسة الهندسة 
الصحية ف��ي لندن . ولدت لي غادة 
وكمي��ت وتوفيت في س��نة 1984 

مبرض عضال.
ابنت��ي غادة : تخرجت س��نة 1977 
كمهندس��ة معماري��ة م��ن كلية 
الهندسة في جامعة بغداد وعملت 
كمعماري��ة ف��ي املرك��ز القوم��ي 
للهندسة . التحقت بجامعة لندن 
لدراسة املاجس��تير في اختصاص 
Facility Management  وحصل��ت 
على شهادة العمارة RIBA  وتعمل 
 Imperial جامع��ة  ف��ي  حالي��ا 

College في لندن.
ول��دي كمي��ت : بع��د تخرج��ه في 
االعدادي��ة املركزية التحق بجامعة 
وتخ��رج    Catholic University

 Construction( بن��اء  كمهن��دس 
Engineer( . كون ش��ركته اخلاصة 
في البناء في لندن وعمل على بناء 
الوحدات السكنية لسنوات عديدة 
 Project( عم��ل كمدي��ر مش��روع .
Manager( عل��ى مش��اريع عمارات 
س��كنية كبيرة في لندن . والتحق 
مع ش��ركة Parson  االميركية في 
اب��و ظبي . ك��ون ش��ركته اخلاصة 

حالياً ويعمل في دبي. 

مرحلة االعدادية املركزية

  انتقل��ت الى الدراس��ة االعدادية 
في س��نة 1944 ، ودخلت االعدادية 
املركزية الواقع��ة في مركز بغداد ) 
محلة البقجة ( ، وكانت الدراس��ة 
فيه��ا على فرع��ني العلمي واالدبي 
. وكان اخ��ي قحط��ان ف��ي الصف 
اخلامس ) املنتهي ( ، عندما انتظمت 
في الصف الرابع علمي ) الش��عبة 
ج ( . كان��ت االعدادي��ة املركزية من 
ارقى م��دارس الع��راق واش��هرها ، 
ومتيزها مبس��توى التدريس فيها ، اذ 
كانت تضم اش��هر رج��ال التعليم 
اس��اتذتي  م��ن  واذك��ر   ، يوم��ذاك 
االفاض��ل ، ص��ادق االعرجي مدرس 
العربي��ة وف��ؤاد االنكورل��ي مدرس 
علم  احليوان ، واالستاذ منعم لعلم 
النبات ، وعطا صبري للرس��م وقد 
تعلمن��ا منه كيفية رس��م موديل 
انس��ان يقف امامنا ، وعلي الوردي 
مدرس االجتم��اع ، وكان يطلب منا 
االستماع للمحاضرة وفهمها دون 

استعمال القلم 
والورق��ة لتس��جيلها . كما كانت 
االعدادية تضم اس��ماء المعة في 
التربي��ة والتدريس كصادق املالئكة 
املدرس��ة  مدي��ر  س��لبي  ورش��يد 

ومعاونه عالء الدين الريس .
وللوص��ول ال��ى املدرس��ة كنت مع 
أخي قحطان نأخذ باصات اخلش��ب 
)وه��ي الباص��ات احملورة بع��د احلرب 
العاملية من جسم ومقاعد خشب 
( م��ن ارخيت��ة الى الباب الش��رقي 
مخترقني شارع الرشيد الى )احليدر 
خان��ة( حي��ث اق��رب موق��ف باص 
ال��ى االعدادية . وف��ي طريق العودة 
كن��ت احيان��اً اس��ير عل��ى قدمي 
م��ن االعدادية الى الباب الش��رقي 
مخترقاً اسواق بغداد كيما استقل 

الباص الى الكرادة – رخيتة .
  ومن زمالئي الطالب في االعدادية 
، منذر الش��اوي ونزار الشاوي الذي 
كان م��ن الط��الب غي��ر املهتم��ني 
آنذاك بالق��راءة والدراس��ة كثيرا ، 
اال ان��ه تخرج ف��ي الواليات املتحدة 
وحصل على شهادة الدكتوراه في 
التحلي��الت املرضي��ة واصبح فيما 
بعد رئيس مجلس البحث العلمي 
، وم��ن الطريف ان الش��اوي عندما 
رسب بالبكلوريا اخذ يردد ان معدل 
درجاته وهو راس��ب اكبر من معدل 
زميلنا مروان عرمي وهو من الناجحني 
، وق��د اصبح م��روان من كب��ار جتار 
بغ��داد في الس��نوات االخي��رة من 
حيات��ه . وم��ن زمالئن��ا مصطف��ى 
البحراني زوج زميلتن��ا اينت الرحال 
وكان فكه��ا وقد اصب��ح فيما بعد 
مديرا عاما في وزارة التجارة وهاجر 
الى الواليات املتحدة وصار من رجال 
االعم��ال املتميزين فيه��ا . وعدنان 
الربيع��ي الذي كان الطالب الوحيد 
ال��ذي يلب��س الس��دارة الفيصلية 
ف��ي االعدادي��ة ، وق��د تخ��رج م��ن 
الواليات املتحدة واصبح مهندس��ا 
في مصلحة املصايف والس��ياحة 
، وكان ال��ى حني تقاع��ده من كبار 
املتخصصني في اعمال الس��ياحة 
واملصايف . وسعدون القصاب الذي 
كان رغم بدانته املفرطة يلعب كرة 
الس��لة معي في فت��رة الغداء في 
املدرس��ة ، وقد تولى منصب نقيب 
املهندس��ني العراقي��ني ومدير عام 
اجلامعة  الصناعية في  النشاطات 
العربية . والزميل شاؤول الذي كان 
من الط��الب االذكياء جدا ، غير اني 
فق��دت االتص��ال به بع��د التخرج 
من االعدادية املركزي��ة واعتقد انه 
هاجر الى اس��رائيل. وضياء النقيب 
وهو ابن احد اعضاء اجمللس النيابي 
وكان طالبا جيدا ، وش��غل منصب 
مدير عام املبايعات احلكومية وصار 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 4

سفرة مدرسية ومنهم مروان عرمي ومحمود اخلفاف وصالح االسود وجالل ونزار الشاوي في اخللف

ابنتي غادة بعد حصولها على شهادة 
املاستر من جامعة لندن

ولدي كميت مع زوجته سانديشقيقتي ميادة مع زوجها الفنان اخلزاف سعد شاكر في احد املعارض الفنيةزوجتي سعاد علي مظلوم

اخي الهام في اغنية  فوق النخل طلب 
االستماع اليها االمير تشارلز في حفلة 
لرعاية األطفال العراقيني في لندن

أخي دكتور سهام في أمسية جمعتنا 
في داري باملنصور

أخي عصام مع زوجته السيدة هناء 
هاشم اآللوسي

أخي قحطان أمام املوقد في داره في 
شارع املغرب

- وهنا أبين أن شخصيتي وكياني لم يكتمال إال بعد أن نهال من أفضال وخواص والدي 
ووالدتي ، وإال بوجود إخوتي وأختي , حيث تربينا في دار ملؤها الكرم والمعرفة والمحبة 

وأجواؤها الفنية والعلمية قد كونت شخصيتنا
*  *  *  *  *

- وأذكر حدوث حركة رشيد عالي الكيالني وأنا في الصف السادس ابتدائي ، وقد كنا 
مندفعين بحماس لتأييد حكومة الكيالني وكنا نعتقدأن هدفها محاربة اإلنكليز ليس إال
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البصرة ـ فالح خابط:
منتخبن��ا  م��درب  مس��اعد  اك��د 
الوطن��ي الكاب��ن ش��اكر محمود 
عن اس��تبعاد احملت��رف العراقي في 
ال��دوري االنكلي��زي بش��كل نهائي 
عن قائمة املنتخ��ب الوطني ملباراة 
كوريا اجلنوبية واليابان، وقال شاكر 
في تصري��ح صحفي ان اس��تبعاد 
الالعب ياسر جاء بسبب عدم رغبته 
باللعب مع املنتخب الوطني وعدم 
قبول دعوة اجله��از الفني لاللتحاق 

بصفوف املنتخب ألكثر من مرة.
وأضاف شاكر ان اجلهاز الفني بقيادة 
الكابن باس��م قاس��م كانت لديه 
بدع��وة الالعب ياس��ر للتش��كيلة 
الوطنية كونه من الالعبني اجليدين 
ويصنع��ون الف��ارق ف��ي اي مب��اراة 
يلعبه��ا لكن ع��دم جديته باللعب 

جع��ل اجلهاز الفني يص��رف النظر 
عن تواجد اسمه في القائمة.

مبين��ا ان ال��روح الوطني��ة والغيرة 

العراقي��ة يج��ب ان تك��ون حاضرة 
عند جمي��ع الالعبني لكن قاس��م 
جترد من هذه الروح وبدأ يتعالى على 

املنتخب في االونة االخيرة.
مش��يرا ان اعتذار قاسم لاللتحاق 
بصفوف املنتخب ح��دث ألكثر من 
م��رة وهذا ي��دل على ع��دم جديته 
م��ع املنتخب الوطن��ي واللعب في 
التصفيات ملبارياتن��ا املقبلة فضال 
ع��ن املباري��ات الودية الت��ي يلعبها 
املنتخ��ب ف��ي اط��ار رف��ع احلظ��ر 

املفروض على مالعبنا.
وختم شاكر حديثة ان على اجلمهور 
الرياضي الكرمي ان ينس��ى موضوع 
وع��دم  مس��تقبال  قاس��م  ياس��ر 
مطالبة اجله��از الفني في اضافته 
لقائمة املنتخب الن االمر قد حسم 

بشكل نهائي في استبعاده.
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اتحاد بغداد ينظم منافسات 
للناشئين بالتايكواندو

صاالت نفط الوسط 
يعسكر في طهران

حمزة إسماعيل ينال 
شهادة دولية بالمالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن احتاد بغداد بالتايكواندو، انه سينظم  في شهر 
آب املقبل منافس��ات أندية بغداد لفئة الناش��ئني، 
وتضيفه��ا قاع��ة الش��عب املغلق��ة، وان االهتمام 
بالطاق��ات الواع��دة وتفعي��ل دور الفئ��ات العمرية 
ونشاطاتها يعد منطلقاً إلكتشاف عناصر متميزة 
في رياضة الفن القتالي التي تتطلب دميومة تواصل 

مع املنافسات.
وبحس��ب رئيس احتاد بغداد بالتايكواندو علي جواد 
مه��اوي، فان هذا يش��كل حافزاً لالعب��ني في تقدمي 
مهاراتهم، واثبات حضورهم في النزاالت باملنافسة 

على األلقاب واألوسمة املتقدمة.
كما، اشاد احتاد بغداد بالتايكواندو مبشاركة 4 أندية 
عراقية في منافسات تونس الدولية التي اقيمت في 
مدينة احلمامات مبشاركة نحو 100 العب ميثلون 22 
ناديا من 8 دول.. مبينا إن املش��اركة العراقية كانت 
متمي��زة، ومتكن العب��و األندية املش��اركة فيها من 
تأكي��د جدارتهم في النزاالت، واس��تحقوا احلصول 
: ان األندية  على اوس��مة متقدمة في النزاالت. وبنينّ
االربعة التي اش��تركت هي اخلط��وط وأمانة بغداد 
والعربي وامليثاق، وهي منضوية حتت لواء احتاد بغداد 

باللعبة.
وتابع: ان ن��ادي اخلطوط حاز على وس��امني ذهبيني، 
فيما حص��ل فريق أمان��ة بغداد على وس��ام ذهبي 
لالعب حس��ني عم��اد ب��وزن 68 كغ��م، واخر فضي 
لالعب جاس��م قاسم بوزن 63 كغم، مع نيله جائزة 
أفضل العب وحصل عليها علي غازي بوزن 55 كغم، 
بإشراف املدرب فالح ناعم، في حني لم يحقق فريقا 
العربي وامليثاق نتائج متقدمة، واكتفيا باالحتكاك 
بعد املشاركة بعناصر شبابية يتوقع لها مستقبل 

كبير في عالم التايكواندو.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخ��ل فريق صاالت نادي نفط الوس��ط، معس��كرًا 
تدريبًيا في العاصم��ة اإليرانية طهران، ملدة 12 يوما، 
اس��تعدادا لبطولة األندية اآلسيوية، التي ستنطلق 
منافساتها في فيتنام، يوم 20 من شهر متوز املقبل.

 وق��ال املدي��ر الفني لص��االت نفط الوس��ط، هيثم 
عب��اس بعيوي، ف��ي تصريح��ات صحفي��ة إنه وضع 
اخلطوط العريضة إلعداد الفريق للبطولة اآلسيوية، 
موضح��ا أن ه��دف الفريق هو تخط��ي اجملموعة في 

صدارة الترتيب ومن ثم املنافسة بقوة على اللقب.
 ولف��ت إل��ى أن فريق نفط الوس��ط، بدأ مش��اركته 
اآلس��يوية باحلصول على املركز السادس، وبالنسخة 
التي حلقتها ح��ل رابعا،  في حني حصد املركز الثاني 
ف��ي النس��خة املاضي��ة، ويهدف في هذه النس��خة 

لتحقيق اللقب.
 وأشار إلى أن »الفريق سيدخل معسكرًا تدريبيا في 
طه��ران، في الفترة من 29 حزيران، إلى 12 من ش��هر 
متوز، حيث نسعى للفائدة الفنية من خالل االحتكاك 
باألندي��ة اإليرانية املتطورة ف��ي لعبة كرة الصاالت«. 
وتابع »الفريق س��يعود إلى النجف، على أن يغادر إلى 

فيتنام في الثامن عشر من شهر متوز املقبل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نال احلكم الدولي العراقي باملالكمة، حمزة إسماعيل 
خلي��ل، اعل��ى ش��هادة دولي��ة بتحكيم الف��ن النبيل 
ف��ي الع��راق )STAR / 2 ) بعد مش��اركته ف��ي الدورة 
التحكيمي��ة الت��ي اقامه��ا االحتاد الدول��ي للعبة في 
مدينة أتراوا الكازاخستانية مؤخراً مبشاركة 25 مدرباً 
من ش��تى قارات العالم، بينه��م 3 عرب، من ضمنهم 
حمزة من العراق، واخر من السعودية وواحد من األردن.
وق��ال احلكم الدولي، حمزة، وهو جنل البطل اآلس��يوي 
الس��ابق باملالكمة، إس��ماعيل خلي��ل: ان محاضرات 
قيمة جداً ش��هدتها الدورة، حيث ألقى احملاضرون مواد 
جديدة في قانون التحكي��م والعديد من النقاط التي 

تخص قاضي احللبة، وقد استمرت 5 أيام.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اس��تبعد مدرب املنتخب العراقي، 
باس��م قاس��م، العبني من قائمة 
الفريق الذي غادر إلى مدينة العني 
اإلماراتية، اس��تعداد ملالقاة كوريا 

اجلنوبية وديا.
وقال باسم قاسم، في تصريحات 
صحفي��ة إن اجله��از الفن��ي ق��رر 
استبعاد الالعبني، محمد شوكان، 
وأمج��د كلف، من قائم��ة الفريق 
التي غ��ادرت أم��س إل��ى اإلمارات 
.وأضاف أن اس��تبعاد الالعبني من 
املب��اراة اليعن��ي أن ذل��ك بش��كل 
الفن��ي  اجله��از  أن  إال   ، نهائ��ي 
مطال��ب بتقدمي قائم��ة تضم 23 
العب��ا ، وبالتال��ي يتوج��ب علي��ه 
إبعاد العبني من التش��كيلة التي 
البص��رة، وخاضت  تواج��دت ف��ي 
لق��اء منتخ��ب األردن.. وأوضح أن 
متغيرات  ستش��هد  التش��كيلة 
أخرى بعد مباراتي اليابان واإلمارات 
، في تصفيات كأس العالم، حيث 
الوجوه  بع��ض  يس��عى إلضاف��ة 
الش��ابة ، ولضي��ق الوق��ت احلالي 
تع��ذر علي��ه إضاف��ة ع��دد أكب��ر 
مكتفي��ا بإعادة همام طارق ودعوة 
أمين حس��ني وأحم��د عب��د الرضا 

وفهد طالب.
كوري��ا  يالق��ي  الع��راق  أن  يذك��ر 
اجلنوبية، في مدينة العني اإلماراتية 
جتريبيا ، يوم األربعاء املقبل، ويغادر 
من هناك في التاس��ع من الشهر 
اجل��اري إلى طهران ملالق��ان اليابان 
ف��ي تصفي��ات كأس العال��م، في 

الثالث عشر من الشهر اجلاري.
د االحتاد العراقي  من جانب اخر، أكَّ
لك��رة الق��دم، أنَّه يس��عى لنقل 

مبارات��ي املنتخ��ب األوملب��ي، أمام 
نظيره السوري، من ملعب فرانسو 
حريري في أربيل، إلى ملعب كربالء 

الدولي.
وق��ال عبد اخلالق مس��عود، رئيس 

احتاد الكرة في تصريحات صحفية: 
»أجري��ت اتص��االً برئي��س االحت��اد 
الس��وري من أجل نق��ل املباراتني؛ 
حرًص��ا منَّا عل��ى إقام��ة مباريات 
عل��ى املالع��ب الثالث��ة الت��ي رُفع 

: »االحتاد  عنها احلظ��ر اجلزئي«.وبنيَّ
الس��وري، وافق على نقل املباراتني، 
ال س��يما وأن ملع��ب كرب��الء من 
املالع��ب احلديث��ة املمي��زة«، الفًتا 
إلى أن االحت��اد ينتظر موافقة وزارة 

الش��باب والرياض��ة، عل��ى جتهيز 
امللعب الستقبال املباراتني.

وأش��ار إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال تعذر 
احلص��ول عل��ى موافق��ة ال��وزارة 
س��يكون االحت��اد مضط��رًا عل��ى 

إبقاء املباراتني في ملعب فرانس��و 
حريري.

وأثنى عبد اخلالق مس��عود، رئيس 
احتاد الك��رة العراقي، عل��ى التزام 
اجلماهي��ر الت��ي غط��ت مدرجات 
بالبصرة،  النخل��ة  ملع��ب ج��ذع 
اخلمي��س، في املب��اراة الودية، التي 
انته��ت بف��وز العراق عل��ى األردن 

.)0-1(
 وقال مس��عود ف��ي تصريحات ل، 
إن »العراق جنح ف��ي االختبار األول 
من خالل جناحه في تنظيم املباراة 
الودية، وكذلك احلضور اجلماهيري 
للمب��اراة  أض��اف  ال��ذي  املمي��ز 

الكثير«.
وتقدم بالشكر للمنتخب األردني، 
الذي ساهم بشكل كبير في إجناح 
املباراة، وآثر أن يكون أول املنتخبات 
العربية املس��اندة للعراق، في رفع 
احلظر.وبنيَّ أن »العراق سيستضيف 
وديت��ي املنتخب األوملبي الس��وري، 
على ملعب فرانسو حريري مبدينة 
أربي��ل«، مش��يرًا إل��ى أن »االحت��اد 
يس��عى إلقامة مباراة دولية على 

ملعب كربالء«.
وأك��د أنهم ف��ي االحتاد يس��عون 
الس��تثمار قرار االحتاد الدولي لكرة 
الق��دم بالش��كل األمث��ل للفترة 
التي حدده��ا ب� 3 أش��هر جتريبية 
للمالع��ب الثالث، وكلن��ا ثقة بأن 
نحق��ق جناح��ات أخ��رى ف��ي هذا 

اجلانب.
م مس��عود، شكره للجماهير،  وقدَّ
وكل من ساهم في تنظيم املباراة، 
والت��زم بتق��دمي الوج��ه احلض��اري 
العراقي��ة  للجماهي��ر  احلقيق��ي 
للمساهمة باسترداد حقنا خلوض 
مبارياتن��ا على مالعبن��ا في قادم 

األيام.

قبل لقاء اليابان ضمن تصفيات المونديال في 13 الجاري

الوطني يواجه كوريا الجنوبية وديًا األربعاء
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كارديف ـ وكاالت:

توج ريال مدريد بلق��ب دوري أبطال أوروبا 
لكرة الق��دم للم��رة الثانية عش��رة في 
تاريخ��ه بعد تغلبه 4-1 مس��اء أول أمس 
عل��ى يوفنت��وس اإليطال��ي ف��ي املب��اراة 
النهائية. وافتتح التس��جيل لريال جنمه 
 ،)20( رونال��دو  كريس��تيانو  البرتغال��ي 
ثم ع��ادل الكروات��ي ماري��و مانزوكيتش 
بتسديدة خلفية رائعة )27(.. وعزز العب 
الوس��ط البرازيلي كاس��يميرو النتيجة 
لريال في الشوط الثاني بتسديدة بعيدة 
)61(، قبل أن يضيف رونالدو هدفه الثاني 
)64(، ويختت��م البدي��ل ماركو أسنس��يو 

التسجيل في الدقيقة األخيرة )90(.
وأكمل يوفنتوس الدقائق األخيرة بعشرة 
العب��ني بعد ط��رد العب وس��طه البديل 
الكولومب��ي خ��وان ك��وادرادو )84(.. وبات 
الن��ادي امللكي أول فري��ق يحتفظ بلقبه 
ف��ي النظام احلديث للمس��ابقة املعتمد 
من��ذ موس��م 1992-1993، واألول من��ذ 
ميالن االيطالي املت��وج في 1989 و1990، 
رافع��ا رصي��د االندية االس��بانية إلى 17 

لقباً مقابل 12 اليطاليا وانكلترا.

وهو اللقب الثاني عش��ر لري��ال، والثالث 
من��ذ ع��ام 2014، بينم��ا جتم��د رصي��د 
يوفنت��وس عند لقب��ي 1985 و1996.. من 
جهة يوفنت��وس، ال يزال نح��س املباريات 
ل��ه، فخس��ر للم��رة  النهائي��ة مالزم��اً 
السابعة بعد أعوام 1973 و1983 و1997 
و1998 و2003 و2015، ليكتف��ي بلقب��ي 

1985 و1996.
هذا وس��لنّم الس��ير أليكس فيرجسون، 
املدير الفني األسطوري لنادي مانشستر 
يونايت��د، جائ��زة أفضل العب ف��ي نهائي 
دوري أبطال أوروبا، للبرتغالي كريستيانو 
رونال��دو.. وق��د حتدث البرتغالي لوس��ائل 
اإلعالم بعد اس��تالمه جلائزة أفضل العب 
في املب��اراة وقال فيما نش��رته صحيفة 
»أس« اإلس��بانية :«إن��ه موس��م عظيم 
آخر، لقد فزنا بالدوري ودوري األبطال ورقم 

قياسي، أنا سعيد«.
املرحل��ة  إل��ى  وصل��ت  :«لق��د  وأض��اف 
النهائية من املوسم في حالة جيدة جًدا، 
لقد أعددت لهذا وامل��درب قام بهذا األمر 
بشكل جيد، أنا س��عيد ملا فعلته«.وتابع 
:«حدي��ث زيدان لن��ا بني الش��وطني كان 
إيجابًيا للغاية، لقد أظهرنا في الش��وط 
الثاني أنن��ا فريق جيد للغاي��ة«.. وأكمل 

البرتغالي: »أنا س��عيد، في موسم واحد 
فزن��ا بال��دوري ودوري األبطال، كن��ا فريًقا 

جيًدا جماعًيا وفرديًا، أنا مس��تعد للعب 
النهائيات والتسجيل دائًما«.

وواص��ل :«لقد كانت مباراة جيدة للغاية، 
يوفنتوس كانوا جيدين في الشوط األول، 

لكننا أظهرنا ما نحن عليه في الش��وط 
الثان��ي وكنا أفض��ل، دوري أبط��ال أوروبا 
دائًم��ا صعب للغاي��ة، وأن نحققه مرتني 
فهذا أمر رائ��ع، عدم اس��تقبال األهداف 

أيًضا أمر ليس بالسهل«.
واختتم الدون البرتغالي :«الش��يء األهم 
هو أنني قدمت موسًما آخر جيد، ال ميكن 
انتق��ادي أن��ا ورفاقي األرق��ام تتحدث، إنه 
موسم من أفضل مواسمي، اآلن سأرتاح 
ليوم��ني أو ثالثة ثم أذه��ب للمنتخب، أنا 

متحمس وأشعر أنني شاب«.
واحتضن فيرجسون رونالدو، الذي تواجد 
بصحبه جنل��ه، بحرارة وحتدث معه طويال 
قبل أن يسلمه اجلائزة دخل صالة املؤمترات 
بالعاصمة  »األلفي��ة«  مللعب  الصحفية 
الويلزية كارديف.. وقلب النجم البرتغالي 
كريس��تيانو رونالدو مهاج��م ريال مدريد 
كل حس��ابات اجلوائ��ز الفردي��ة في دوري 
أبط��ال أوروبا هذا املوس��م بعدما قام ب 
»رميونت��ادا« تاريخي��ة منحته لقب هداف 

البطولة القارية.
ه��داف ري��ال مدري��د لم يكن قد س��جل 
س��وى هدفني فقط حتى إنطالق دور ال 8 
للبطولة في حني كان منافسه التاريخي 
ليونيل ميس��ي جنم برش��لونة ميتلك في 

رصي��ده 11 هدف��ا، وب��دى الف��ارق كبيراً 
بينهم��ا ف��ي ص��راع الهدافني املس��تمر 
بينهم��ا في كل املس��ابقات عل��ى مدار 

السنوات املاضية.
فاجأ رونالدو اجلميع بعدها بقلب الطاولة، 
وجناح��ه ف��ي حتقي��ق رمينوت��ادا تاريخية 
بتس��جيل 10 أه��داف من��ذ ذل��ك احلني، 
بواقع 5 أهداف في ش��باك بايرن ميونيخ 
في دور ال� 8 بخالف، 3 أهداف في ش��باك 
أتليتكو مدريد خ��الل الدور قبل النهائي، 
في حني إختتم مشواره بتسجيل هدفني 
في ش��باك يوفنتوس ف��ي النهائي ليرفع 
رصيده من األهداف إلى 12 هدفا، ويتفوق 
على ميسي ويخطف منه لقب الهداف.

الترش��يحات كله��ا أصبح��ت تصب في 
صالح النجم البرتغال��ي، لتحقيق لقب 
الكرة الذهبية بنهاية العام احلالي للمرة 
اخلامس��ة على التوالي، بع��د جناحه في 
قي��ادة ناديه للف��وز بلقبي ال��دوري ودوري 
األبط��ال وحتقيقه لقب ه��داف البطولة 
القارية بهذا الس��يناريو اإلعجازي، علما 
أن��ه ما زال أمامه بطولت��ي كأس القارات 
التي س��تنطلق الشهر اجلاري في روسيا، 
وكأس العال��م لألندية التي س��تقام في 

العاصمة اإلماراتية أبو ظبي.

ريمونتادا تأريخية لرونالدو تقربه من الكرة الذهبية
تقرير

دوري أبطال أوروبا: »السيدة العجوز« تنهار في حضرة الملكي

املنتخب الوطني

شاكر محمود

ريال مدريد يحرز اللقب باستحقاق

بغداد ـ رافد البدري*
وصل يوم امس االول الى العاصمة 
العراقي��ة بغ��داد امل��الك التدريبي 
عل��ى  سيش��رف  ال��ذي  املص��ري 
العراقي��ة  املنتخب��ات  تدريب��ات 
بالش��طرجن واملؤلف م��ن 3 مدربني 
هم :محمد ابراهيم وسامح صادق 

واحمد مختار.
وقال رئيس االحتاد العراقي للشطرجن 
ظافر عبد االمير: ان وصول املدربني 
املصري��ني الثالثة ال��ذي مت التعاقد 
معهم سيكون له تاثيره االيجابي، 
نظ��را مل��ا ميتلكونه م��ن امكانيات 
تدريبية عالية املس��توى س��يكون 
له��ا االث��ر االيجابي على مس��توى 
اللعبة، من جانب اخر، اختتمت يوم 
امس االول بطولة الفئات العمرية 
بالش��طرجن الحتاد فرع بغداد، والتي 
نظمه��ا بالتعاون م��ع نادي الهدف 
التخصص��ي باللعب��ة ومبش��اركة 
21 الع��ب والعب��ة مثل��وا الفئ��ات 
العمرية حتت 6-8-10-12-14 عاماً، 
وقال رئيس احتاد ف��رع بغداد ضمير 
جب��ار موس��ى: ش��هدت البطولة 
منافس��ات شرس��ة ب��ني الالعبني 
املشاركني نظراً لتقارب املستويات 
في بعض الفئ��ات، وافرزت عن فوز 
حس��ب  كل  املتميزي��ن  الالعب��ني 
الفئ��ة التي ميثله��ا، مضيف��اً بان 
البطولة اختتمت بحضور ومتابعة 
ميداني��ة م��ن قب��ل رئي��س االحتاد 
العراق��ي للعبة ظافر عب��د االمير 

وامني السر مهدي عطية واملدربني 
املصريني الثالثة التي تعاقد معهم 
العراق��ي للعب��ة محم��د  االحت��اد 
ابراهي��م وس��امح ص��ادق واحم��د 
الوطني  املنتخ��ب  وم��درب  مختار 
غس��ان محم��د عل��ي، باالضاف��ة 
الى اعض��اء الهيئ��ة االدارية الحتاد 
ف��رع بغداد واملتمث��ل برئيس االحتاد 
وامني الس��ر محمد عباس واالمني 
املالي س��عاد عب��د االمي��ر ورئيس 
ن��ادي الهدف التخصصي س��امي 
عباس وعضو الهيئة االدارية لنادي 
اله��دف عاصف عب��د اهلل واحلكم 
العام املشرف على البطولة سعد 

محسن الكناني،
ففي منافسات دون 8 سنوات حقق 
الالعب علي صالح املركز االول وجاء 
احمد عبد االمير ثانياً، وفي فئة دون 
10 س��نوات فقد احرز الالعب باقر 
حميد املركز االول فيما حصل علي 
زين العابدين املركز الثاني، وفي فئة 
دون 12 عاماً حقق الالعب احلس��ني 
ضمير جبار املركز االول تاركاً املركز 
الثاني لالعب حسني سعيد عباس 
فيم��ا اح��رز املرك��ز الثال��ث ادهم 
حمي��د وج��اء رابعاً احلس��ن ضمير 
جب��ار، وفي فئ��ة دون 14 عاماً متكن 
الالعب طه محمد عباس من احراز 

املركز االول.
وفي منافس��ات االناث دون 6 اعوام 
اح��رزت املتس��ابقة س��هاد صباح 
املرك��ز االول فيم��ا ج��اءت نرج��س 

دلش��اد باملرك��ز الثاني، وف��ي فئة 
دون 8 س��نوات متكنت ريتاج سعد 
محسن من احراز املركز االول، فيما 
حصل��ت الالعبة ن��ور الزهراء ظافر 
عل��ى املركز الثان��ي، وجاءت نرجس 
ص��الح ثالث��اً، وحصل��ت الالعب��ة 
فاطمة صالح على املركز االول في 
منافس��ات دون 10 اع��وام، وجاءت 
الالعب��ة مالك مه��دي ثاني��اً، كما 
اح��رزت الالعبة نهاد صب��اح املركز 
االول ف��ي منافس��ات فئ��ة دون 12 
ع��ام، وجاءت طيبة مه��دي باملركز 
الثاني، وفي فئة دون 14 عام احرزت 
الالعبة وداد صباح نوري املركز االول، 
وحصل��ت زميلتها اليق��ني ضمير 

على املركز الثاني.
وعلى ض��وء النتائ��ج التي حتققت 
الذي��ن  الالعب��ني  اختي��ار  س��يتم 
سيمثلون تش��كيلة منتخب احتاد 
بغداد والذي سيش��ارك في بطولة 
شبه نهائي العراق للفئات العمرية 
جلميع احملافظات والذي س��ينطلق 
يوم العاشر من شهر حزيران اجلاري 
على قاعة فندق برج السالم ببغداد، 
ومن خالل النتائج التي س��تتحقق 
س��يقوم االحتاد بتصعي��د الالعبني 
االربعة االوائل م��ن الذكور واالناث 
الى بطولة العراق التي ستقام يوم 

15 من شهر متوز املقبل.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، انه سيتم التركيز 
ملتابعة املشاريع الرياضية التابعة 
للوزارة بعد االنتهاء من مباراة رفع 
احلظر امام االردن التي اقيمت في 
الدولي وش��هدت  البصرة  ملعب 

جناحا منقطع النظير.
وقال عبطان في تصريح ل�)قسم 
االع��الم واالتص��ال احلكوم��ي( ان 
العمل ف��ي ملعب الزوراء يس��ير 

جه��ودا  وهن��اك  جي��دة  بوتائ��ر 
كبيرة مثم��رة تبذل من قبل دائرة 
ال��ى  اضاف��ة  املقي��م  املهن��دس 
الش��ركة املنفذة للمشروع، وقد 
جت��اوزت نس��بة االجن��از 50 % ومن 
املتوق��ع ان تتج��اوز نس��بة االجناز 
بعد نهاية الش��هر اجل��اري 65 % 
، مضيف��ا اننا نقدم كل الش��كر 
والتقدي��ر للش��ركة املنفذة التي 
لم تتوقف ع��ن العمل منذ اليوم 
االول لب��دء املش��روع بالرغ��م من 

املش��كالت املالية ولكن الشركة 
اس��تمرت بالعم��ل ووصل��ت الى 

نسب اجناز متقدمة.
وب��ني ان ال��وزارة تس��عى لتق��دمي 
للش��ركة  التس��هيالت  جمي��ع 
وجلمي��ع  للمش��روع  املنف��ذة 
الش��ركات االخرى الكمال مهمة 
اجن��از املش��اريع الرياضي��ة ونحن 
بام��س احلاجة اليها خاصة ونحن 
مقبل��ون عل��ى رف��ع احلظ��ر عن 

املالعب الرياضية العراقية.

 وصول 3 مدربين مصريين لإلشراف
 على منتخباتنا الوطنية بالشطرنج

عبطان يّطلع على سير العمل في ملعب الزوراء

شاكر محمود يؤكد استبعاد ياسر قاسم 
بشكل نهائي من قائمة األسود

اختتام بطولة الفئات العمرية التحاد بغداد
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كوجو والعدالة الغائبة

جمال جصاني

قب��ل أيام متكنت س��فيرة األمم املتحدة للنوايا احلس��نة 
والناجية من أس��ر عصاب��ات الدونية واإلج��رام )داعش( 
الش��ابة اإليزيدية نادي��ة مراد من زي��ارة قريتها املنكوبة 
)كوج��و( بع��د احتالل دام مل��ا يقرب الثالث س��نوات )آب 
-2014 آي��ار 2017(. ما جرى ف��ي كوجو تعجز عن تدوينه 
الكلمات، كوجو؛ القرية املساملة املستلقية عند اطراف 
مدين��ة س��نجار ذات األكثري��ة اإليزيدية، التي ش��هدت 
أحداث هزت ضمائر جميع سالالت بني آدم ما خال مسوخ 
البشر الذين ما زالوا يهدهدون في أرواحهم اخلربة أحالم 

داعش واملتجحفلني معها بنصوص وسرديات قاتلة.
في إس��بانيا الع��ام 1937 أبان احلرب األهلي��ة، تعّرضت 
مدين��ة جورنيكا لقصف طائرات س��الح اجل��و الهتلري 
وأدى ذلك الى سقوط مئات القتلى، تلك اجلرمية النكراء 
لم مت��ر ولم يس��مح أحرار إس��بانيا والعالم للنس��يان 
بطويه��ا، فتحول��ت الى وصمة عار ال متح��ى في جبهة 
القتلة من النازيني األملان والفاشيني الطليان، وقد دونت 
ذلك الى األبد لوحة بيكاسو اخلالدة )اجلورنيكا(. ما جرى 
في كوجو أقسى وأبشع مبا ال يقاس عن ذلك الذي حدث 
للمدنيني اإلس��بان في جورنيكا، إذ مت إبادة رجال وشباب 
القرية بالكامل ومت س��بي واغتصاب النس��اء واستعباد 
األطف��ال ال لذنب اقترفوه س��وى اختالف دينهم عن دين 
عصابات داعش الهمجية، كل ذلك لم يترك ردود أفعال 
بيننا نحن س��كان هذه املضارب املنحوس��ة، تتناس��ب 
وذلك احلدث اجللل..! ومثل هذه املواقف ستتوقف عندها 
األجي��ال املقبلة، بوصفها دالئ��ل على حجم االنحطاط 
القيم��ي واألخالقي الذي انحدرت إلي��ه مجتمعاتنا في 

هذه احلقبة من تأريخنا احلديث.
إن التشرذم والتمترس اإلثني والطائفي الضيق، املهيمن 
اليوم على عقول وإرادة الس��واد األعظم من سكان هذه 
املس��توطنة القدمي��ة وبقية املناط��ق املتجحفلة معنا 
بهلوسات وسرديات للدمار الشامل؛ هو من يقف خلف 
هذا الصم��ت والتواطئ الواس��ع مع ه��ذه االنتهاكات 
واملمارس��ات البش��عة والس��لوك الش��اذ. إن صرخ��ة 
الس��فيرة األممية والس��بية العراقية األشهر نادية مراد 
م��ن قرية كوجو املنكوبة، والت��ي طالبت فيها بتحقيق 
العدال��ة لبنات وأبن��اء جلدته��ا املغدوريني واملس��بيني 
واملس��تعبديني بيد داعش وحواضنه املمتدة من )بغدان 
لتط��وان(؛ ل��ن تص��ل لغي��ر أح��رار العال��م ومنظماته 
الناش��طة ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان والقلي��ل ممن ما 
زالوا يقبضون على عراقيتهم وس��ط ه��ذا الطوفان ل� 
"الهويات القاتل��ة" واملدججة بآخر ابت��كارات الكراهة 

واجلالفة والشراهة والعدوان.
لك��ن في نهاية املطاف ستس��ترد ش��عوب هذا الوطن 
القدمي، هويتها وروحها وقدراته��ا العقلية والوجدانية، 
وآم��ل من األقدار أن متنح ش��اهدة عصره��ا )نادية مراد( 
العم��ر والفرصة كي تعيش تل��ك اللحظات التي يعيد 
فيه��ا العراقيون احلق والع��دل ألهله، من دون متييز على 
أس��اس "الهويات القاتلة" وتتح��ول واقعة تلك القرية 
املنكوبة )كوجو( الى ناقوس ال يهدئ ومنعطف يعيدون 
فيه ترميم وترس��يخ إرثهم املش��رق ومنه��ل إبداعهم 
وس��ر حيويتهم )تنوعه��م وتعدديته��م وعقالنيتهم( 
بعي��داً ع��ن كل ما ميت بصل��ة للردة احلضاري��ة احلالية 
متمثل��ة بداع��ش واملتجحفلني معها برس��ائل خالدة 
ال جتيد غير امتهان كرامة اإلنس��ان ومس��خه وس��حق 
حقوقه املش��روعة في العيش بس��الم عل��ى أرض آبائه 

وأجداده..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

احتفل مركز "ال استاتيكا 
نادي��ن  والنجم��ة  دب��ي"، 
الراس��ي  ،مبسلسل "ورد 
جوري" وذل��ك على مأدبة 
سحور حضرها نخبة من 
سيدات اجملتمع، وأعلن في 
احلفل عن انضمام الفنانة 
نادين الراسي إلى مركز ال 
استاتيكا كشريكة فيه، 
وع��ن مجيئه��ا لإلقام��ة 

بنحو رسمي في دبي.
نادي��ن  النجم��ة  وقال��ت 
الراسي إنها باتت بالفعل 
ش��ريكة في املركز معدة 
مجال التجميل جزءا من 

الفن.

وقال��ت:" أمتن��ى أن ننجح 
م��ن خ��الل التجميل في 
لعال��م  الكثي��ر  تق��دمي 
ولعال��م  أوال،  اجلم��ال 
الف��ن ثاني��ا"، وعبرت عن 
س��عادتها لهذه اخلطوة، 
مؤك��دة إقامتها في دبي 

في املراحل املقبلة.

دينا، عن  الفنان��ة  عبرت 
باملش��اركة  س��عادتها 
"غرابيب  في مسلس��ل 
وأّن  خاّص��ة  س��ود"، 
املسلس��ل يُظه��ر مدى 
"داع��ش"،  وحش��ية 
البع��د  كل  وبُعده��م 
ع��ن الدي��ن اإلس��المي. 
دينا،  الفنان��ة  وأوضحت 
ف��ي مقابل��ة م��ع أح��د 
أّن حالة  الفني��ة  املواقع 
والب��كاء  التوت��ر  م��ن 
الش��ديد تنتابه��ا بع��د 
أن تنته��ي م��ن تصوي��ر 
املسلسل،  لقطاتها في 
دور  وأنها جتّس��د  خاّصة 
"سيدة داعشية"، ال قلب 

لها، وال عاطفة، مضيفة 
أنها ل��م تتصّور أن تقّدم 
دورًا بهذه الدموية طوال 
حياته��ا الفنية. ويحارب 
"غرابي��ب  مسلس��ل 
املتطّرفة  األفكار  سود"، 
الت��ي يتبناه��ا تنظي��م 
"داعش"، ويكشف خبايا 

معاقل التنظيم.

اللبناني  الفنان  كش��ف 
أن مسلس��ل  برجي،  زياد 
ال��ذي يقوم  "بلحظ��ة " 
تقدًما  يحق��ق  ببطولته، 
في الس��باق الدرامي، في 
الوق��ت احلال��ي، بع��د أن 
دخل إل��ى خارطة الدراما 
من  اللبنانية  الرمضانية 
الواسعة، مشيرًا  أبوابها 
الت��ي  األص��داء  أن  إل��ى 
وصل��ت إليه بع��د عرض 
احللقات األولى من العمل، 

كان��ت ممي��زة وايجابي��ة. 
وقال برجي: من اجلميل أن 
يحصد الفنان ثمار تعبه 

من خالل حفاوة الناس.

نادين الراسي

زياد برجي

دينا

أخبــارهــــــــــم

اعداد: ميثم الالمي:
عقد املركز العراقي للتنمية االعالمية يوم 
الس��بت الذي ص��ادف 3-6-2017 اجتماعه 
النص��ف الش��هري، والذي اس��تضاف فيه 
الدكتور حسني السلطاني رئيس مؤسسة 
السجناء السياس��يني، وحضره نخبة من 
ورؤساء  واملثقفني،  واألكادمييني،  اإلعالميني، 

حترير الصحف، واملراكز البحثية.
افتت��ح االجتم��اع بكلمة للدكت��ور عدنان 
الس��راج رئي��س املرك��ز العراق��ي للتنمية 
اإلعالمي��ة، رحب فيها بالس��ادة احلاضرين، 
مشيراً إلى ضرورة العمل اجلماعي من أجل 
النهوض بالبلد، بعدها كرم باملناسبة عدداً 
م��ن النخ��ب اإلعالمية، تثمين��اً جلهودهم، 
ودوره��م الرائد ف��ي االع��الم العراقي، وهم 
كل من الدكتور علي اجلبوري استاذ العلوم 
السياس��ية في جامعة بغ��داد، والدكتورة 
فاطمة سلوم اس��تاذة العلوم السياسية 

ف��ي اجلامع��ة املس��تنصرية، واملستش��ار 
االعالمي واالمني االس��تاذ ضي��اء الوكيل، 

واخلبير األمني االستاذ سعيد اجلياشي.
 كما مت خالل االجتماع تكرمي عدد من املالك 
املتق��دم ف��ي صحيف��ة الصباح مبناس��بة 

النطالقه��ا،  عش��رة  اخلامس��ة  الذك��رى 
بعده��ا ق��دم رئيس مؤسس��ة الس��جناء 
ش��رحاً ع��ن اهم املش��اريع واخلط��ط التي 
تعم��ل عليها املؤسس��ة، واخلدم��ات التي 
تقدمها الى املش��مولني بقانونها، مشيرا 

الى ان لوس��ائل اإلعالم دوراً مهماً في وضع 
معاجلات حقيقية لبعض املش��كالت التي 
يواجهها املواطنني، اجتاه مؤسسات الدولة 
التنفيذي��ة، ومنها مؤسس��ة الس��جناء، 
مضيف��اً إلى أن أبواب املؤسس��ة مفتوحة 
أمام كل الذين ش��ملوا بقانونها، مش��ددا 
عل��ى أن هن��اك معوقات كبي��رة يواجهها 
السجناء السياسيون، ومنها عدم استثمار 
األموال التي تخصص لها، والتي توفر موارد 

مالية جيدة للمستفيدين.
 ش��هد اللقاء ايضاً مداخ��الت قيمة لعدد 
م��ن احلاضري��ن، رك��زت على اخلط��ط التي 
الس��جناء، وكيفية  وضعته��ا مؤسس��ة 
تطبيقه��ا بصورة تنس��جم م��ع القوانني 
الناف��ذة، ليختتم االجتم��اع باالتفاق على 
مت  الت��ي  واملقترح��ات  التوصي��ات،  اع��داد 
طرحها، وتقدميها الى الس��ادة املس��ؤولني 

لالستفادة منها في قادم املرحلة.

خالل اجتماعه النصف شهري 

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يضّيف
 رئيس مؤسسة السجناء السياسيين

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
صدرت مجموعة قصصية للقاص العراقي باقر جاسم محمد 
بعنوان )أزهار احلديقة السرية(، اجملموعة تتكون من 173 صفحة، 
وتضم 28 قصة قصيرة حمل��ت الكثير من العبر واحلكم على 
لس��ان أبطالها.  يقول الكاتب في مقدمة الكتاب "أن القصة 
بنت اخليال والتجربة، بنت الرؤية والواقع، وكل من هذين عنصر 
مغير وغير ثاب��ت من الناحيتني الفردي��ة، واالجتماعية، ويعرف 
كات��ب القصة طريقة ابتكار النص القصصي، حني يكتش��ف 
اللحظ��ة القصصي��ة املواتي��ة، الت��ي متكنه من أن يكتش��ف 
خارط��ة نصه القصصي، الذي يعمل عليه من خالل اس��تثمار 
معطي��ات التجربة الواقعي��ة، وعالقاتها بالتجرب��ة الوجودية، 
التي خبر أبعادها كافة عن قرب، وربط كل ذلك بطاقته اخليالية 
اخلاصة، أذن فأن اللحظة القصصية مصطلح يباطن التجربة 

املطروحة ويكشف عن أبعادها النفسية واالجتماعية.
 ابتكر الكاتب بنصوصه القصصية هذه أس��لوب رائع يتس��م 
باحلكمة واإلنس��انية، من خالل اإلشارة إلى احلضارة الرافدينية 
قدمي��ا، والواقع اجملتمعي اآلن، على لس��ان نخل��ة احلكيم، ومن 
خالل أس��ئلة ابنه ت��اال، والتي قد تكون نصيح��ة، او حكمة، او 
موعظة، أو مثل يعبر عن مشكالت الواقع االجتماعي، وكيفية 
تالفيه��ا، أو معاجلتها، كما هو واضح في "مدونات س��ومرية"، 
أول��ى قصص اجملموعة، وهي عبارة ع��ن مجموعة مدونات تدور 
ح��ول أحداث وش��خصيات متخيلة، في فض��اء تاريخي ملدينة 

الوركاء من بالد سومر، وفي أواسط األلف الثالث قبل امليالد.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصبحت غوغل اآلن قادرة على فهم اللغة البشرية بدقة تصل 
إل��ى %95، وذلك بفضل خوارزميات التعل��م، القادرة على فهم 

الكالم، والرد بطريقة سليمة.
وتق��ول ماري ميكر، في تقريرها الس��نوي عن اجتاهات اإلنترنت، 
الذي مت تس��ليمه في مؤمتر "كود"، الذي ُعقد في كاليفورنيا، إن 
دقة برنامج التعرف على الصوت في غوغل، يقترب من املستوى 

البشري.
وقد حدث هذا التحس��ن بوتيرة سريعة، منذ العام 2013، وذلك 

مبعدل نحو %20، وفقا ل� ميكر.
وم��ع إدخال غوغل لبرنامج التعرف عل��ى الصوت في املزيد من 
منتجاتها، مثل ترجمة غوغل، واملساعد الصوتي على الهواتف 
احملمول��ة، فإن الش��ركة تتحرك نحو مس��تقبل س��يكون فيه 
التحدث مع األجهزة سلسا، كما لو كنا نتحدث مع أصدقائنا.

أزهار الحديقة السرية ...مجموعة 
قصصية لباقر جاسم محمد

غوغل تقترب من المستوى 
البشري في فهم اللغات

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية،  النجم��ة  هنأت 
ليندس��ي لوهان، املسلمني 
رمض��ان  ش��هر  بحل��ول 
املب��ارك، عب��ر ص��ورة نش��رتها 
على حس��ابها على موقع التواصل 

االجتماعي انستغرام.
ونش��رت املمثلة احلس��ناء صورة لها 

مرتدية فس��تانا أبيضا طويال، بطبعات 
عل��ى ش��كل ورود حم��ر، وعلق��ت على 

الصورة بهاشتاك "رمضان كرمي".
وحظي��ت الصورة بردود أفعال واس��عة، 
معظمه��ا تبادل النجم��ة الهوليوودية 
التهان��ي. وتس��اءلت ع��دد من وس��ائل 
اإلع��الم العاملي��ة، ح��ول م��ا إذا كان��ت 

النجمة قررت الصيام أم ال.

ومنذ عام 2015، يت��م رصد لوهان وهي 
حتمل املصحف الش��ريف، وتتحدث عن 
عالقتها مع اإلس��الم، كما أنها تقضي 
فت��رات طويل��ة في الش��رق األوس��ط، 
مس��لمني،  وق��ادة  أصدق��اء  وتلتق��ي 
وتتطوع في أعمال ملس��اعدة الالجئني، 
وأحيان��ا تظهر مرتدية احلج��اب. وبرغم 
أنه��ا أعلن��ت ف��ي مقابل��ة تليفزيونية 

فبراير/ش��باط املاضي، أنه��ا لم تتحول 
إلى اإلس��الم، إال أنها عبرت عن تقديرها 

للدين اإلسالمي.
م��ن جانبها هن��أت املغني��ة األميركية 
األم��ة  جوريج��وي،  لوري��ن  احلس��ناء، 
اإلس��المية بحلول الشهر الكرمي، وذلك 
عب��ر حس��ابها عل��ى موق��ع التواصل 

االجتماعي "تويتر" 

ليندسي لوهان تهنئ المسلمين بشهر رمضان

بغداد - حذام يوسف:
يتواصل برنامج نادي السينما الثقافي 
ف��ي احتاد االدباء بعروضه الس��ينمائية 
كل يوم جمعة، م��ع اجلديد واملميز من 
األفالم العاملية الفائزة بجوائز االوسكار 
وغيره��ا من اجلوائز الدولية املهمة، يوم 
اجلمع��ة املاضي كان للحض��ور موعدا 
،)Perfect Strangers( مع فيلم الغرباء

يتن��اول الفل��م قصة س��بعة أصدقاء 
قدام��ى، يجتمع��ون ويذهب��ون لتناول 
العش��اء، هناك يق��ررون -فجأة -بأنهم 
سيتش��اركون جميع��ا ف��ي محتويات 
الرس��ائل البريدية، واملكامل��ات بينهم، 
بحيث تصب��ح جميعه��ا متاحة أمام 
بعضه��م البع��ض، وهذا ما يُس��قط 

النقاب عن الكثير من األسرار.
فيلم )الغرباء( او كما يس��مونه )غرباء 
متام��ا(، يناقش فكرة طامل��ا ترددت على 
لس��ان مس��تعملي املوبايل، ووس��ائل 
التواص��ل االجتماعي، وه��ي ان املوبايل 
يش��به املفك��رة الت��ي ن��دون بها كل 
مالحظاتنا اخلاصة، واس��رارنا، وان الرأي 
املوضوعي يقول: أن هذه الوسائل على 

الرغم م��ن اننا ال ميكن لنا االس��تغناء 
عنه��ا، اال انه��ا رمبا تكون الس��بب في 
كش��ف اس��رارنا التي ق��د توقعنا في 
حرج، او مشكالت، هذا اخلوف او القلق 

هو احملور الرئيس للفيلم.
بقي ان نقول ان فيلم )غرباء(، من إخراج 
باولو جنوة، وس��يناريو فيليبو بولونيا، 

واملوسيقى ملاوريتسيو.

بغداد - وداد إبراهيم:
دع��ت اللجن��ة املوس��عة للبرنام��ج 
الوطني للتعايش، الى مد يد الس��الم 
ب��ني جميع اطياف الش��عب العراقي، 
وفتح صفحة جديدة تسعى ملستقبل 
مشرق لألجيال املقبلة، وتتجاوز مرحلة 
املاض��ي، وتبدأ بالتكاتف والتس��امح 
وتقب��ل اآلخر وان يكون الوالء للوطن 
ال غير، ويبدأ العمل بقوة لفرض 

االستقرار والقانون. 
اللجن��ة  رئي��س  واوض��ح 
الدكت��ور النائ��ب عب��ود 
ان  عل��ى  العيس��اوي 
الوطني  التعايش  جلنة 
نيابي،  بقرار  ش��كلت 
م��ع  التنس��يق  ومت 
كاف��ة،  الرئاس��ات 
عل��ى  للتركي��ز 
خط��ة متط��ورة، 
التقليد  تتج��اوز 
عليه،  املتع��ارف 
اس��س  وتتضمن 
والعمل  النج��اح، 

على استقطاب رجال لهم باٌع طويل، 
وماض مش��هود ف��ي ح��ل النزاعات، 
ورؤي��ة  واس��عة،  وميتلك��ون عالق��ات 
عميق��ة، على ان تس��تبعد االس��ماء 

التي تتاجر بالعشائر والدم.
كما أكد عضو جلنة األوقاف والشؤون 
الدينية الش��يخ النائ��ب كامل كبة، 
ان حماية التعايش الس��لمي الهدف 
االس��اس ال��ذي تس��عى ل��ه اللجنة 
املوس��عة للبرنامج الوطني، للس��ير 
في خط��وات وطنية، تطمئ��ن الناس 
من اجل اقرار قانون التعايش السلمي 
والسبل الكفيلة إلجناح هذا املشروع 

الوطني.
ولفت النائب بدر الفحل: ان التحديات 
التي تواج��ه العراق كبي��رة، واملرحلة 
املقبل��ة مهمة إلس��ناد م��ا حتقق من 
تق��دم للقوات األمني��ة، واقتراب حترير 
الت��راب الوطن��ي بالكام��ل، والقضاء 
اإلرهابية،  املس��لحة  اجلماع��ات  على 
ويتوج��ب على اجلمي��ع احملافظة على 
م��ا حتقق بفض��ل التضحي��ات ودماء 

الشهداء.

فيلم الغرباء في نادي 
السينما باتحاد األدباء

لجنة البرنامج الوطني للتعايش 
السلمي تدعو للتسامح وتقبل اآلخر

الصباح الجديد - وكاالت:
أن��ه  إعالمي��ة  تقاري��ر  ذك��رت 
من املنتظ��ر إطالق جه��از "بالي 
ستيشن 4" الذهبي خالل األسبوع 
املقبل، حيث نشر أحد األشخاص صورة 
عل��ى اإلنترن��ت تظه��ر اجلهاز ف��ي نحو 

خاص واستثنائي.
وقال الشخص، الذي يدعي أنه يعمل 
مع "تارغيت"، إن س��وني ستكشف 
النقاب عن هذا اجلهاز الذهبي بنحو 

رس��مي يوم 9 يوني��و، وذلك قب��ل مؤمتر 
ألعاب E3 الذي يبدأ في 13 يونيو.

وقال ناشر الصورة "أنا أعمل في تارغيت، 
ويبدو أن PS4 الذهبي قادم يوم 9 يونيو"، 

فيما لم يقدم أية تفاصيل عن اجلهاز، وال 
سعره املتوقع.

ولم تتحدث ش��ركة "س��وني" اليابانية 
عن أي جهاز ذهبي، وفي الوقت نفسه لم 
تن��ف، ولم تؤكد صحة ه��ذه املعلومات، 

والصورة املنشورة.
وكانت س��وني أصدرت PS4 الذهبي في 
ع��ام 2015، إال أن النس��خ املطروحة في 
األسواق كانت محدودة، ولم تكن متاحة 

إال من خالل تاكو بيل.

تحديد موعد إطالق بالي ستيشن "الذهبية"


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

