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بغداد - أسامة نجاح:
الش��رطة  ق��وات  قي��ادة  اك��دت 
االحتادي��ة ، ي��وم أم��س الثالث��اء ، 
انه لم يتبَق س��وى اق��ل من 20 % 
لتحري��ر مدينة املوص��ل بالكامل 
، فيما كش��ف خبير في الش��ؤون 
األمنية عن تعم��د تنظيم داعش 
االجرام��ي احتجاز نح��و 100 الف 
مواطن للمساومة عليهم لغرض 

اخلروج من املوصل القدمية . 
وق��ال مصدر امني رفيع املس��توى 
في قي��ادة الش��رطة االحتادية ان" 
العمليات املش��تركة أعدت خطة 
ج��داً  ومهني��ة  بحرفي��ة  امني��ة 
عالي��ة تعتم��د عل��ى معلوم��ات 
اس��تخباراتية دقيقة على وفق ملا 
متتلك��ه من م��وارد لتحقيق األمن 
في مدينة املوصل وإنهاء ما يسمى 

بدولة اخلالفة أال إسالمية" . 
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان" 
هذه اخلالف��ة املزعوم��ة  اصبحت 
م��أوى وع��ش لإلره��اب جلميع دول 
العال��م  لذل��ك مت تطهي��ر جميع 
مناط��ق مدينة املوص��ل ولم يتبَق 
منه��ا س��وى اق��ل م��ن 20 % هي 
املنطقة القدمية وجزء من منطقة 

الزجنيلي فقط ". 
وب��ن ان "الق��وات االمنية بجميع 
احتادي��ة  ش��رطة  م��ن  صنوفه��ا 

ومكافح��ة ارهاب وجي��ش عراقي 
الواح��د  الفري��ق  ب��روح  يعمل��ون 
وجنب��اً الى جنب م��ن اجل تقليل 
التضحي��ات بن صف��وف املدنين 
وفتح املمرات االمنة لهم ، مشيراً 
كان  االرهاب��ي  داع��ش  ان"  ال��ى 
يحتجز مئات العائالت من املدنين 

في بيوتهم ويقوم بتفخيخها" . 
وتابع ان "اخلطة تسير على وفق ما 
مرس��وم لها وان منطقة الزجنيلي 
س��وف تتحرر بالكامل في القريب 
العاجل ، الفتا ال��ى ان" داعش لم 
توجد لدي��ه االن أي منطقة يراهن 
عليه��ا ف��ي املوص��ل وأصبح في 
حال��ة م��ن التش��تت ومجموعة 
من العصابات املتفرقة ويخش��ى 
الن  االمني��ة  الق��وات  مواجه��ة 

مصيرهم معروف وهو القتل . 
م��ن جانبه��ا احبطت ق��وات الرد 
الس��ريع هجوم��اً لداع��ش بأرب��ع 
عج��الت مفخخ��ة ، فيم��ا حررت 
مصرف الدم الرئيس في املوصل . 

وق��ال الناط��ق باس��م فرق��ة الرد 
مصطف��ى  اإلعالم��ي  الس��ريع 
حميد لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان" قوات الرد الس��ريع متكنت من 
تفجي��ر ارب��ع عج��الت مفخخ��ة 
قب��ل ان تخترق منطق��ة الصحة 
العسكرية  القطعات  وتستهدف 

واملدنين باملنطقة .
دخل��ت  العج��الت  ان"  وأض��اف 
من مح��ور الصناع��ة القدمية ومت 

تفجيره��ا باحلال مع غل��ق منافذ 
القوات املذكورة  املنطقة وانتشار 

داخ��ل الصناع��ة القدمية للقبض 
عل��ى بقاي��ا التنظي��م ف��ي احملور 

الغربي . 
تتمة ص3

"داعش" يحتجز 100 ألف مواطن للمساومة 
عليهم بغرض الخروج من الموصل القديمة 

معاناة كبيرة للعائالت في األحياء الواقعة حتت سيطرة  داعش في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الس��فير الروس��ي في بغداد 
ال��وزراء حي��در العب��ادي،  لرئي��س 
اس��تعداد بالده للتعاون مع العراق 
والتنس��يق  ف��ي جمي��ع اجمل��االت 

مبكافحة "االرهاب".
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للعبادي 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
"اس��تقبل،  االخي��ر  إن  اجلدي��د"، 
الع��راق  ف��ي  الروس��ي  الس��فير 
ماكس��يم ماكس��يموف"، مبيناً 
أن "اجلانب��ن بحثا تعزي��ز التعاون 
الثنائي بن البلدي��ن في قطاعات 
والتس��ليح  والتج��ارة  االقتص��اد 
ومحاربة االره��اب واجملاالت االخرى، 
كم��ا متت مناقش��ة االوض��اع في 

املنطقة".
وأضاف، أن "الس��فير الروسي نقل 
مبارك��ة الرئيس الروس��ي فالدميير 
املتحقق��ة  باالنتص��ارات  بوت��ن 
على عصاب��ات داعش واس��تعداد 
روس��يا للتعاون في جميع اجملاالت، 
اضافة الى التنسيق في مكافحة 

االرهاب".
ويس��عى العراق إلى متتن عالقاته 
م��ع دول العالم وحتدي��داً محيطه 
اإلقليم��ي، الس��يما وه��و يخوض 
معرك��ة محتدم��ة ض��د تنظيم 
"داعش"، إذ أكد رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي ف��ي أكثر من مناس��بة 
ح��رص الع��راق على بن��اء عالقات 

حسن جوار مع الدول احمليطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وفد م��ن التحالف الوطني 
مع أمي��ر الكويت صب��اح األحمد 
الثنائية بن  الصب��اح، العالق��ات 

البلدين ومكافحة "اإلرهاب".
وق��ال مكت��ب احلكي��م ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "وفد التحالف الوطني برئاسة 
رئي��س التحال��ف عم��ار احلكيم 
بحث م��ع أمي��ر الكوي��ت صباح 
األحمد الصباح العالقات الثنائية 

بن البلدين ومكافحة اإلرهاب".
وأضاف البيان، أن "رئيس التحالف 
الوطني عم��ار احلكيم بن أهمية 
ملكافحة  اجلمي��ع  تضافر جه��ود 
اإلره��اب وتهدئ��ة األوض��اع ف��ي 
املنطق��ة عبر حوار بناء بن جميع 

األطراف".
وكان وف��د م��ن التحالف الوطني 
برئاس��ة عمار احلكي��م وصل، في 
وقت س��ابق من الي��وم االثنن )5 

حزيران 2017(، إلى الكويت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة القطري 
محم��د ب��ن عب��د الرحم��ن آل 
ثاني،امس الثالثاء، عن استعداد 
بالده ألية وس��اطة تنهي األزمة 

مع دول اخلليج.
ونقل��ت وكال��ة "رويت��رز" ع��ن 
الدوح��ة  إن  قول��ه،  ثان��ي  آل 
جه��ود  لقب��ول  "مس��تعدة 
التوتر"،  لتخفي��ف  الوس��اطة 
مضيف��ا "ل��ن نتخذ إج��راءات 
تصعيدي��ة واخل��الف يحل على 

طاولة حوار".
وأش��ار الوزير إل��ى أن أمير قطر 
أرجأ خطابه ملنح الكويت فرصة 

للعم��ل عل��ى إنه��اء التوترات 
اإلقليمية.

وحتدث أمي��ر قطر متيم بن حمد 
بن خليفة آل ثاني هاتفياً الليلة 
املاضية مع أمير الكويت صباح 
األحم��د اجلاب��ر الصب��اح وق��رر 
تأجي��ل إلق��اء كلمة للش��عب 

القطري كما ُطلب منه.
من جانب آخرأعلن وزير الشؤون 
أنور قرقاش،  اإلماراتي،  اخلارجية 
أن على الس��لطات القطرية أن 
تض��ع "خريطة طريق" وتضمن 
تنفيذها حلل األزمة الراهنة بن 

الدوحة ودول خليجية.
تتمة ص3

روسيا تؤكد للعراق استعدادها 
للتعاون بجميع المجاالت

الحكيم يبحث مع أمير الكويت 
العالقات الثنائية ومكافحة اإلرهاب

قطر مستعدة لقبول الوساطة 
واإلمارات تضع شروطًا لعودة العالقة

تحوالت خريطة الصراعات المسلحة
في العالم عام 2017

حراك شعبي لطرد الدواعش
وعائالتهم من مناطق في نينوى 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��يوخ  مجل��س  تبن��ى 
األميرك��ي، االثنن، ق��راراً يدعو 
إلى نق��ل الس��فارة األميركية 
ف��ي إس��رائيل م��ن ت��ل أبي��ب 
إل��ى القدس، وتس��وية الصراع 
العربي اإلسرائيلي على أساس 

حل الدولتن.
وأكدت الوثيقة أن "السياس��ة 
الت��ي  القدمي��ة  األميركي��ة 
)الدميقراطي  احلزب��ان  انتهجها 

واجلمهوري(، إزاء الوضع النهائي 
للق��دس تبقى مس��ألة يتعن 
)الفلس��طيني  الطرفن  عل��ى 
واإلس��رائيلي( حله��ا عن طريق 
احل��وار، في إط��ار االتف��اق على 

وجود دولتن".
لي��س  الق��رار  أن  إل��ى  يش��ار 
إلزامي��ا، إال أن��ه يعكس موقف 
دس��تورية  مؤسس��ة  أعل��ى 
ف��ي الواليات املتح��دة من نقل 
السفارة األميركية من تل أبيب 

إل��ى الق��دس. وس��بق أن صدق 
الكونغ��رس األميرك��ي، الع��ام 
1995، عل��ى قرار يس��مح بنقل 
السفارة األميركية من تل أبيب 
إلى القدس، إال أن وضع القدس 
املتن��ازع علي��ه، دف��ع الرؤس��اء 
إل��ى  املتعاقب��ن  األميركي��ن 
توقيع وثائق، كل س��نة وس��تة 
أش��هر، تقضي بتأجي��ل تنفيذ 

هذا القرار.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري
ش��كت جلن��ة حق��وق االنس��ان 
النيابي��ة، أمس الثالث��اء، أهمال 
دوره��ا داخ��ل البرمل��ان، معرب��ة 
عن اس��فها لعدم االخ��ذ برأيها 
أو منعه��ا م��ن املش��اركة ف��ي 
القوان��ن التي تخ��ص اعمالها، 
مؤك��دة تقدميها طالباً س��ابقاً 

بحلها.
وقال��ت عض��و اللجنة أش��واق 
اجل��اف في حديث م��ع "الصباح 
حق��وق  "مل��ف  إن  اجلدي��د"، 
االنس��ان يعاني من اهمال كبير 

في مجلس النواب".
وتابعت اجلاف أن "اللجنة كانت 
والتهميش  االقص��اء  تعاني من 
وال يتم اش��راكها ف��ي القوانن 

املعنية بحقوق االنسان".
الت��ي  "االراء  أن  إل��ى  وأش��ارت 
قدمناها الس��يما عل��ى صعيد 
قان��ون العفو الع��ام مت اهمالها 
برغ��م أن املوض��وع م��ن صل��ب 
اعمالنا بالتنس��يق م��ع اللجنة 

القانونية".
وأكدت اجلاف أن "مداخلة سابقة 
لي داخل البرملان قد طالبت فيها 

بإلغاء جلنة حقوق االنسان برغم 
أن النظ��ام الداخل��ي ن��ص على 
وجوده��ا، وذلك بع��د ابعادنا عن 
جميع النقاشات التي تستوجب 

رأينا".
ولفتت إل��ى أن "مجلس النواب 
قد غّير بعض سياسيته، ومنحنا 
بع��ض ال��دور وب��دا واضح��اً في 
موضوع تشريع قانون حرية الرأي 
والتعبير الذي ما زال محل ش��د 

وجذب بن الكتل السياسية".
وت��رى اجلاف أن "حقوق االنس��ان 
في العراق تعاني من مشكلتن 

رئيستن االولى، عدم وضعها في 
التربوية سواء بالنسبة  املناهج 

للمدارس أو اجلامعات".
ونّوهت إلى أن "مقترحاً تقدمت 
احلالي��ة  الدورت��ن  خ��الل  ب��ه 
واملاضي��ة بالتنس��يق مع احدى 
املنظم��ات البريطاني��ة بتدريس 
منهج حقوق االنس��ان، تفاجأت 
برفضه س��واء من وزي��ر التربية 
الس��ابق محمد متي��م، أو خلفه 

محمد اقبال بحجج واهية".
وتستغرب اجلاف "رفض املقترح، 
ف��ي وق��ت يت��م تدري��س حقوق 

االنس��ان ف��ي بريطاني��ا وعل��ى 
ش��تى املراحل، وهو بلد متقدم، 
أما الع��راق فهو مثق��ل باخلروق 

االمنية وغيرها من املشكالت".
ام��ا اخلل��ل الثاني ملل��ف حقوق 
ب��أن  اجل��اف  اف��ادت  االنس��ان، 
"اجلميع يس��عى إلى تسيس��ه، 
وجعله ضمن اجندات بعيداً عن 
الغرض املنش��ود له، واملثال على 
ذلك اخلالف��ات على قان��ون مينع 
التميي��ز بن املكون��ات العراقية 

وتعطيله".
تتمة ص3

" الشيوخ األميركي" يتبنى قرار نقل
السفارة األميركية في إسرائيل إلى القدس

حقوق اإلنسان النيابية تشكو إقصاءها من مناقشة قوانين تخّص عملها
اتهمت البرلمان بهدر ارائها في تشريعات مهمة أبرزها العفو العام

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف األمن العام جمللس الوزراء 
مه��دي العالق عن تش��كيل جلنة 
عليا لالس��تثمار واالعمار برئاسة 
رئيس الوزراء حي��در العبادي مللف 
تأهي��ل املنطق��ة احمليط��ة مبطار 

بغداد الدولي.
بي��ان  بحس��ب  الع��الق  وأش��ار 
لألمان��ة اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد" خ��الل اجتماع فريق عمل 
مراجع��ة التصاميم األولية مللف 
تأهي��ل املنطق��ة احمليط��ة مبطار 
بغ��داد الدول��ي، ال��ى ان "الّلجنة 
املذكورة ستباش��ر اعمالها خالل 
األي��ام املقبل��ة" مؤك��داً "أهمية 
وضع خطة عم��ل عاجلة لتنفيذ 
مه��ام الفري��ق، لتك��ون باك��ورة 
اعمال اللجنة العليا لالس��تثمار 

واالعمار".
تأهي��ل  "عملي��ة  الع��الق  وع��ّد 
بغداد  احمليط��ة مبط��ار  املنطق��ة 
الدول��ي اعالن املنطق��ة كمدينة 
جتارية من أكبر املشاريع الوطنية 

في البالد".
وناقش الفريق الذي يرأسه األمن 
الع��ام جملل��س ال��وزراء ويضم في 

عضويته رئيس هيئة املستشارين 
ومستش��ار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادي��ة ورئي��س س��كرتارية 

الهيئ��ة العلي��ا للتنس��يق ب��ن 
احملافظ��ات ونائ��ب رئي��س الهيئة 
باإلضافة  لالس��تثمار،  الوطني��ة 

الى ممثل��ي وزارات )الدفاع، النقل، 
والبلدي��ات(  واإلس��كان  االعم��ار 
وأمانة بغداد وش��عبة النتائج في 
ممثل  واس��تعرض  العامة،  األمانة 
هيئة االس��تثمار دراس��ة أعدتها 
الهيئة في وقت س��ابق بالتعاون 
م��ع اح��دى اجلهات االستش��ارية 
بشأن إعادة احياء املنطقة احمليطة 
ال��ى منطقة  وحتويله��ا  باملط��ار 
جتاري��ة تس��تقطب رؤوس األموال 
الش��ركات  وتش��جع  األجنبي��ة 

العاملية الى االستثمار فيها. 
وخل��ص االجتم��اع ال��ى جمل��ة 
التوصي��ات أهمه��ا، حتديث  م��ن 
التصاميم السابقة مبا يتالئم مع 
التطورات احلاصلة، والتركيز على 
أهمية بناء قرية الكترونية، فضال 
عن حتديد حجم األراضي ومراجعة 
سياقات العمل السابقة للخروج 
بخط��ة مح��ددة ومفصل��ة على 
وفق أس��قف زمني��ة قريبة للبدء 
بعملي��ات التأهي��ل وبالتعاون مع 

مكاتب استشارية معتمدة.

العبادي يترأس لجنة عليا لتأهيل محيط مطار بغداد وإعالنه مدينة تجارية
عّد من أكبر المشاريع الوطنية في العراق

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��وريا  "ق��وات  حتال��ف  اعل��ن 
يقات��ل  ال��ذي  الدميقراطي��ة"، 
"داعش"،ام��س الثالث��اء، موعد بدء 
الهجوم النهائي على مدينة الرقة 
به��دف طرد التنظي��م من معقله 

الرئيس في سوريا.
ونقل��ت وكالة "رويت��رز"، عن رئيس 
"االحت��اد  حل��زب  اإلعالم��ي  املرك��ز 
الس��وري،  الك��ردي"  الدميقراط��ي 
إبراهي��م إبراهيم، قول��ه إن حتالف 

"قوات سوريا الدميقراطية"، سيبدأ 
مبهاجمة الرقة مباشرة، بعد جناحه 

في حترير عدة قرى متاخمة.
الش��عب  وح��دات حماية  وقال��ت 
الكردية الس��ورية، الت��ي تعد جزءا 
من حتالف قوات سوريا الدميقراطية، 
السبت املاضي، إن املرحلة اخلامسة 
واألخيرة من الهجوم س��تبدأ خالل 

"األيام القليلة" املقبلة.
وخالل األس��بوع املنص��رم، تقدمت 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة حتى 

بضع��ة  بع��د  عل��ى  أصبح��ت 
كيلومترات من أطراف املدينة بعد 
تطويقه��ا تدريجي��ا، من��ذ نوفمبر 
تش��رين الثاني، ف��ي هجوم متعدد 
املراح��ل لط��رد تنظي��م "داع��ش" 

اإلرهابي منها.
س��وريا  ق��وات  حتال��ف  ويض��م 
الدميقراطية فصائل كردية وعربية 
ويدعم��ه التحال��ف الدول��ي الذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم 

"داعش".

"قّوات سوريا الديمقراطية"
تنهي استعداداتها القتحام الرقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة املالية،امس الثالثاء، 
دوائر  التعيين��ات ف��ي  اس��تمرار 
الدول��ة التي تتوف��ر فيها درجات 
وظيفي��ة أو خص��ص لها ضمن 
موازنة العام 2017، مش��يرة إلى 

وجود "مرونة" في املوازنة.
وق��ال  مصدر مس��ؤول بال��وزارة 
في تصري��ح صحفي، إن "املوازنة 
 ،2017 االحتادي��ة اخلاصة بالع��ام 

ل��م تش��ر إل��ى إيق��اف الدرجات 
الوظيفية، الن البلد يس��ير نحو 
موظف��ون  وهن��اك  متغي��رات، 
يحال��ون ال��ى التقاع��د وآخ��رون 
يس��تبدلون، إل��ى جان��ب حاالت 
الوف��اة واإلجازة، لذا يتطلب األمر 

تعين جدد وبدالء عنهم".
وأض��اف أن "هن��اك مؤسس��ات 
حتت��اج إل��ى موظف��ن كالقضاة 
املس��لحة  والق��وات  واألطب��اء 

نافي��ا  واملعلم��ن"،  واملدرس��ن 
"إصدار قرار بإيقاف التعيينات".

وأش��ار املصدر إلى "وجود مرونة 
في املوازن��ة، وه��ذه املرونة فيها 
تتعام��ل  معين��ة،  صالحي��ات 
م��ع الواقع عب��ر الوض��ع املالي، 
وكلم��ا يتحس��ن الوض��ع املالي 
هن��اك متغي��رات ف��ي الضوابط 
والتعليمات التي تصدرها الدولة 

إزاء هذا امللف".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ان  أف��ادت خلي��ة االع��الم احلرب��ي 
طائ��رات التحال��ف الدولي ش��نت 
غ��ارات جوية عل��ى مواقع لتنظيم 
داع��ش غرب��ي محافظ��ة االنب��ار، 

وجنوب غرب كركوك.
وقالت اخللية في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، انها بالتنس��يق 

قي��ادة  ف��ي  اجلوي��ة  اخللي��ة  م��ع 
العمليات املش��تركة القوة اجلوية 

توجه ضربة جوية موفقة.
وأض��اف البي��ان ان طائ��رات القوة 
اجلوي��ة وجهت عدة ضرب��ات جوية 
اس��فرت عن تدمير مق��ر ووكر تابع 
وتقتل  االرهابية  داع��ش  لعصابات 

العشرات من اإلرهابين.

 كم��ا مت تدمي��ر مخزن لالس��لحة 
واالعت��دة واعطابه��ا بالكامل في 

احلويجة، حسب البيان.
وف��ي س��ياق آخ��ر اف��اد ضابط في 
قوات جهاز الرد الس��ريع ان القوات 
األمنية ق��د نفذت عملية "نوعية" 
ف��ي اح��دى االحي��اء الت��ي ماتزال 
تخضع لس��يطرة تنظي��م داعش 

في اجلانب األمين من مدينة املوصل، 
منوه��ا الى مقتل ما ال يقل عن 21 
عنصرًا م��ن تنظيم داعش في تلك 

العملية.
وقال النقيب في جهاز الرد السريع 
"قوة تابعة ل��وزارة الداخلية" عبد 
الودود العنبري في تصريح صحفي، 
املدرع��ة  الفرق��ة  ق��وات  متكن��ت 

التاسعة والرد السريع من قتل 21 
مسلحاً فجر اليوم االثنن بينهم 5 
يختص��ون بتنفيذ عمليات القنص 
عل��ى تخ��وم مدينة ط��ب املوصل 
بحي الش��فاء في الس��احل األمين 

ملدينة املوصل.
من جهة أخرى اعلنت مديرية اعالم 
الثالث��اء،  الش��عبي،امس  احلش��د 

ع��ن حترير مجمع اخلبازة الس��كني 
جنوب مطار سهل سنجار.

وقال��ت املديري��ة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د" ان "اللواء 
13 متك��ن فج��ر الي��وم، م��ن حترير 
مجم��ع اخلب��ازة الس��كني جنوب 

مطار سهل سنجار".
تتمة ص3

الطائرات الحربية العراقية تستهدف مواقع لداعش في األنبار والحويجة

مدرج مطار بغداد

"المالية" تؤكد استمرار التعيينات في دوائر الدولة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعاد لألذهان مجدداً دخول العشرات 
بوق��ود  احململ��ة  الصهاري��ج  م��ن 
الس��يارات حت��وي مواد مس��رطنة، 
في  الس��لطات  امكاني��ة تص��دي 
االقلي��م ملظاهر تفش��ي الفس��اد 
والتالعب مبقدرات ومصير املواطنني 
احلدودي��ة  والنق��اط  الدوائ��ر  ف��ي 
واالجه��زة املعني��ة مبراقب��ة كفاءة 
احملروقات التي تدخل الى كردستان.

ف��ي مجل��س  احمللي��ة  الس��لطات 
قام��ت  الس��ليمانية  محافظ��ة 
عقب نشر وسائل اعالم خبر دخول 
عش��رات الصهاري��ج احململ��ة مبادة 
البنزي��ن غي��ر صاحلة لالس��تهالك، 
التي حتوي على نس��ب مرتفعة من 
مادة مس��رطنة، يؤدي استعمالها 
الى احل��اق اضرار جس��يمة بصحة 
املواطن��ني، برف��ع دع��وى قضائي��ة 
وطالب��ت املدعي العام ف��ي قضاء 
بنجوين بفتح حتقيق في مالبسات 
دخ��ول هذه الصهاري��ج التي حتمل 

وقودا ملوثا الى االقليم.   
من جهته قال رئي��س جلنة الطاقة 
في مجلس محافظة الس��ليمانية 
الدكتور غالب محم��د في تصريح 
الس��لطات  ان  اجلدي��د  للصب��اح 
متكن��ت من حجز قراب��ة 68 مركبة 
محمل��ة مبادة البنزي��ن، الذي ترتفع 
فيه نسبة مادة البنزين اخلطرة الى 
11 درج��ة فوق املس��توى الطبيعي 
وهي نس��بة غير مسموحة وحتمل 

مواد مسرطنة.
واض��اف ان��ه خالل االس��بوع اجلاري 
متكنت اللج��ان املعنية في مجلس 
احملافظ��ة م��ن حج��ز 63 صهريجا 
يحم��ل وق��ودا مس��رطنا 42 منها 
دخلت الى حدود االقليم عبر منفذ 
باشماخ احلدودي والبقية دخلت عبر 

منذ برويزخان احلدودي مع ايران.
وتابع محمد ان 42 من هذه املركبات 
متكن��ت م��ن اجتي��از الفحوص��ات 
املتخبري��ة الت��ي اجري��ت له��ا في 
نقطة كم��رك باش��ماغ احلدودية، 
ب��دأت  الطاق��ة  ان جلن��ة  واض��اف 

حتقيق��ا ملعرفة كيفية جت��اوز هذه 
امل��واد للنقاط احلدودي��ة والتجارب 
التي اجري��ت على نوعية وصالحية 

تلك املادة.
وق��ال رئي��س جلن��ة الطاق��ة ف��ي 
مجلس محافظة الس��ليمانية ان 
جلنة مختصة س��تجري فحوصات 
عل��ى االجهزة املوج��ودة في نقطة 
عب��ور باش��ماغ احلدودي��ة ملعرف��ة 
عدمه��ا،  م��ن  االجه��زة  فاعلي��ة 
منتقدا وبشدة اهمال وزارة الثروات 
الس��ليمانية  حملافظة  الطبيعي��ة 
وجتاهله��ا ف��ي كثي��ر م��ن االحيان 
للمواصف��ات املطلوب��ة في نوعية 

وشكل احملروقات التي تستورد.
واض��اف ان اللجان متكنت من حجز 
س��تة تناك��ر حتم��ل بنزين��ا ملوثا 

تابعة لش��ركة صمود كروب كانت 
تنوي ادخالها الى منطقة كرميان 
نقطة  عبر  السليمانية،  مبحافظة 
برويز خان احلدودية، مش��يرا الى ان 
الشركة املذكورة كانت تنوي ادخال 
400 مركب��ة حوضية محملة مبادة 
البنزين امللوث الى اس��واق االقليم 
الحقا ل��وال اكتش��اف اخملاطر التي 
حتملها تلك املواد ومظارها الكبيرة 
على صح��ة املواطن��ني، فضال عن 

تأثيراتها السلبية على البيئة.
وقال ان مجلس احملافظة ابلغ جميع 
النق��اط احلدودية باتخ��اذ املطلوب 
ملنع دخول تلك املركبات التي حتمل 
م��وادا مس��رطنة وان جلنة الطاقة 
في مجلس احملافظ��ة بالتعاون مع 
اجله��ات املعني��ة اتخ��ذت اجراءات 

رادعة بس��حب اجازة االستيراد من 
التج��ار الذين اس��توردوا محروقات 
مخالفة للمقاييس النوعية، مبينا 
ان اللج��ان املعني��ة قام��ت خ��الل 
الفت��رة الس��ابقة باغ��الق العديد 
من محط��ات تزويد الوق��ود وتغرمي 
املستوردين نظرا خملالفتهم  التجار 

الشروط والضوابط املتعبة.
واض��اف غال��ب محم��د ان البنزين 
امللوث املس��تورد لي��س ايرانيا وامنا 
اس��تورده جتار من ش��ركات اجنبية 
وادخلوه ال��ى اس��واق االقليم عبر 
ارتفاع  االيراني��ة، وح��ول  االراض��ي 
االقلي��م  ف��ي  احملروق��ات  اس��عار 
واختالف اس��عاره عن بغ��داد، قال 
ان ارتف��اع اس��عار البنزي��ن وبقية 
احملروق��ات يع��ود ال��ى رف��ع الدعم 

عنه في االقلي��م بينما هناك دعم 
للمحروق��ات من قبل بغ��داد، وعزا 
ذل��ك ال��ى ان اجله��ات املعنية في 
االقلي��م تتعام��ل م��ع املواطن��ني 
كمجموع��ة م��ن املافي��ات بينم��ا 
احلكوم��ة االحتادية ف��ي بغداد تعد 

نفسها مسؤولة امام املواطنني.  
من جانبه وبينما عب��ر مدير منفذ 
باش��ماح احلدودي شاخوان ابو بكر 
عن اس��تغرابه م��ن كيفي��ة جتاوز 
ه��ذه امل��واد للفحوص��ات اخملتبرية 
التي اجريت لها في منفذ باشماغ 
احلدود، اكد ان تلك الشاحنات كانت 
حتم��ل وقودا ملوث��ا ويجب التحقق 
م��ن كيفي��ة دخولها ومحاس��بة 

اجلهات املتورطة.
وق��ال ان وزارة الث��روات الطبيعي��ة 

تراقب عبر مختبراتها التي اقامتها 
منذ قراب��ة عامني في اغلب املنافذ 
احلدودية نوعي��ة والوقود واحملروقات 
التي تدخل ال��ى االقليم بعد اجراء 
الفحوص��ات املطلوب��ة له��ا ف��ي 
مختبرهم الذي يحتوي على اجهزة 

ومعدات حديثة.
بدوره قال محمد حسيب مدير عام 
دائرة النفط واملعادن في محافظة 
السليمانية البنزين املستورد ملوث 
مبادة )امي تی بی اي( وهي مادة خطرة 
تستعمل لرفع كفاءة الوقود وزيادة 
س��رعة االش��تعال فيه، وهي مادة 
نظرًا  مس��رطنة محضورة عاملي��اً 
لتأثيراته��ا الس��لبية عل��ى صحة 
املواطنني وتسببها بامراض خطرة 

ومشكالت صحية جمة.

دخول عشرات الصهاريج المحملة بوقود 
مسـرطـن إلى محـافظـة السليمـانية

لجنة الطاقة في مجلس المحافظة فتحت تحقيقًا لمعرفة مالبسات الموضوع
د.علي شمخي

كش��فت سلس��لة االعتداءات االرهابية االخيرة 
في بريطانيا عن قناعات جديدة لدى االوروبيني في 
التعام��ل مع موجة التطرف املقبلة من الش��رق 
وب��ات االوروبيون عل��ى قناعة بأن مل��ف الهجرة 
ال��ى البلدان االوروبية حتتاج ال��ى مراجعة جديدة 
وش��املة وفي الوقت نفس��ه تصاعدت الدعوات 
العادة النظر ف��ي طبيعة العالقات بني دول اوروبا 
واململك��ة العربية الس��عودية ودول اخلليج ولرمبا 
اسهمت اعتداءات لندن االخيرة في دعم مواقف 
الرئي��س االميركي دونالد ترامب وس��عيه احملموم 
لتثبيت القوانني اجلديدة التي تقدم بها الى احملاكم 
العليا ف��ي الواليات املتح��دة االميركية من اجل 
حظر الس��فر وفرض اجراءات شديدة على قدوم 
املهاجرين الى اميركا وه��و مادعاه الى التصريح 
بعد هذه االعتداءات للمطالبة مجدداً بالتصديق 
على ه��ذه القوانني وتطبيقه��ا وفي كل االحوال 
الب��د من الق��ول ان موج��ة االرهاب الت��ي تتوالى 
ف��ي الدول االوروبية حتفز احلكوم��ات والرأي العام 
على اتخاذ خط��وات عملية جديدة ملواجهة هذا 
االره��اب ولم تعد تنفع التطمينات والتصريحات 
الت��ي تؤكد اصرار الدول االوروبية على التمس��ك 
بالقيم الدميقراطية ورفض االجنرار واالس��تجابة 
مل��ا يريده االرهابي��ون من اه��داف تتمثل بتعميق 
الفجوة بني الش��رق والغرب واالسالم واملسيحية 
فهناك اليوم تبلور مس��تمر حلركة رأي عام واسع 
في اوروبا للتعامل مع االخطار االرهابية باساليب 
مختلفة وهناك قناعات باعادة النظر في تفسير 
التطرف االس��المي وحتدي��د مناب��ع ومنافذ هذا 
التطرف وهناك ايضا محاوالت للربط بني طبيعة 
االنظمة العربية واالسالمية احلاكمة وسياستها 
وأيدولوجياتها وتعاملها مع شعوبها في الداخل 
وب��ني ردود فع��ل املهاجري��ن الذي��ن يقيم��ون في 
بل��دان اوروب��ا جتاه هذه السياس��ات وف��ي الوقت 
نفس��ه هناك تنبه وقراءات جدي��دة وتعرف دقيق 
عل��ى مضامني اخلطاب االس��المي وصل الى حد 
التع��رف على افكار املذاهب االس��المية من اجل 
الوصول الى معاجلات وحلول ادق ملا تواجهه اوروبا 
واملش��كلة ان االوروبيني اعتادوا لس��نوات طويلة 
عل��ى توصيف ه��ذا التطرف ونعت��ه ب)التطرف 
االس��الموي( من دون حتديد الهوية املذهبية لهذا 
التطرف وهذه مش��كلة قائمة دفع ثمنها ماليني 
املسلمني في البالد العربية واالسالمية وتسببت 
في تشويه سمعة املسلمني عامة في كل الدول 
الت��ي يقيم��ون فيها وفي الوقت ال��ذي دعت فيه 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي   إلى رد أقوى على  
مااس��مته »التطرف اإلس��الموي« بعد الهجوم 
الدموي الذي ش��هدته العاصمة البريطانية. قال 
جيرم��ي كوربني زعي��م حزب العم��ال البريطاني 
ان ب��الده بحاج��ة إلج��راء محادثات صعب��ة بدءاً 
بالس��عودية ودول خليجية مولت وأججت الفكر 
املتطرف وهو مايش��كل تطوراً جديداً في املوقف 
م��ن االرهاب واقتراباً حقيقياً من جذور مش��كلة 
االره��اب وه��و مايعني بأن حقب��ة طويلة امتدت 
الكثر من عش��رين عاماً حاولت انظمة سياسية 
عربية فيها تضليل الرأي العام العاملي عن الوجه 
احلقيق��ي لالرهاب وانفقت فيها ماليني الدوالرات 
من اجل اخفاء املرجعي��ات الداعمة للتنظيمات 
االرهابية التي عاثت بالبالد العربية واالس��المية 
تدمي��راً وخراب��اً وانتقل��ت ال��ى اوروب��ا إلش��باع 
تعطش��ها للموت وال��دم ..وميكن الق��ول االن ان 

اوروبا بدأت تتيقظ ملعرفة احلقيقة.

أوروبا.. قراءة جديدة لإلرهاب

تقـرير

محمد عبد اهلل يونس

على الرغم من التراجع النسبي في عدد 
ضحايا الصراع��ات في العالم خالل عام 
2016،ال ت��زال أغلب النزاعات واملواجهات 
العس��كرية في مختلف أقاليم العالم 
تس��تعصي على التس��وية الس��لمية، 
كم��ا أنه��ا مرش��حة للتصعي��د خالل 
الس��نوات املقبل��ة. فقد كش��ف تقرير 
 Armed( ”مس��ح الصراعات املس��لحة“
Conflict Survey( الص��ادر ع��ن املعه��د 
 )IISS( الدولي للدراسات االس��تراتيجية
بلن��دن ف��ي 9 مايو 2017، عن أن عش��رة 
صراع��ات عاملية مرتفعة احلدة تس��ببت 
ف��ي %80 من ع��دد قتل��ى الصراعات في 
العال��م خالل ع��ام، يتصدرها الصراعات 
احملتدم��ة في منطقة الش��رق األوس��ط 
وأمريكا الالتينية وجنوب آس��يا وإفريقيا 
جنوب الصحراء، وهو ما يرتبط باستمرار 
تعقي��دات الصراع��ات، وانتقاله��ا م��ن 
األط��راف إل��ى املراكز احلضري��ة، وصعود 
العصاب��ات، وصراعات  أمن��اط صراع��ات 
احلصار، وانتشار الصراعات اخلامدة التي 
ح أن تشهد تصعيداً خالل السنوات  يُرجَّ

املقبلة.

االنتشار العاملي للصراعات املسلحة:
تراجعت اخلس��ائر البشرية الناجمة عن 

الصراع��ات املس��لحة ف��ي العال��م من 
167 ألف قتيل ع��ام 2015 إلى 157 ألف 
قتيل ع��ام 2016، وعل��ى الرغم من ذلك 
تصاعدت تعقيدات الصراعات املسلحة، 
وتزايد عدد الصراع��ات مرتفعة الكثافة 

عاملياً.
وتصدرت منطقة الش��رق األوس��ط بؤر 
الصراعات العاملية عالية الكثافة، إذ أدت 
الصراعات املسلحة في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا إلى سقوط ما ال يقل عن 
82 ألف قتيل ع��ام 2016، واحتل الصراع 
األهل��ي ف��ي س��وريا ص��دارة الصراعات 
املس��لحة األكثر حدة بعدد ضحايا يقدر 
بحوالي 50 ألف قتيل، وهو ما ميثل قرابة 
%61 م��ن ع��دد ضحاي��ا الصراع��ات في 

الشرق األوسط.
وشهدت أمريكا الالتينية صعوداً في عدد 
ضحايا الصراعات املس��لحة إلى حوالي 
39 أل��ف قتي��ل ع��ام 2016، ف��ي مقابل 
34 أل��ف قتيل ع��ام 2015، وميثل ضحايا 
صراعات العصابات في املكسيك حوالي 
%58.9 من إجمالي ضحايا الصراعات في 

أمريكا الالتينية.
وش��هدت الصراعات ف��ي إفريقيا جنوب 
الصح��راء تراجع��اً ف��ي ع��دد الضحايا 
بني عام��ي 2015 و2016، حي��ث بلغ عدد 
ضحايا الصراع��ات حوالي 15 ألف قتيل 
ع��ام 2016، في مقابل 24 ألف قتيل عام 
2015، وهو ما يرجع إلى تراجع العمليات 

العسكرية لبوكو حرام في نيجيريا خالل 
عام 2016، وتقاسمت الصراعات في كلٍّ 
من النيجر في نيجيريا وجنوب الس��ودان 
والسودان والصومال أغلب أعداد ضحايا 

الصراعات في قارة إفريقيا.
وفي املقابل، لم تتراجع حدة الصراعات 
في جن��وب آس��يا، حيث بلغ��ت أعداد 
قتي��ل،  أل��ف   19 حوال��ي  الضحاي��ا 

وتصدرت أفغانس��تان قائمة الدول من 
حيث ع��دد الضحايا بنس��بة %84 من 
إجمال��ي الضحاي��ا ف��ي جنوب آس��يا، 
تليها باكس��تان بنس��بة %9 من أعداد 

الضحايا.
واحملي��ط  اآلس��يوية  الق��ارة  دول  أم��ا 
اله��ادي فش��هدت صراع��ات أقل حدة 
لم تس��فر س��وى ع��ن س��قوط 1250 

قتيالً ع��ام 2016، وتصدرتها الصراعات 
وميامن��ار  الفلب��ني  ف��ي  االنفصالي��ة 
وجنوب تايالند. وف��ي القارة األوروبية ال 
يزال الص��راع االنفصالي ف��ي أوكرانيا 
يتس��بب في س��قوط %70 من ضحايا 
الصراع��ات الذي��ن بلغ عدده��م 1000 
قتيل في عام 2016، ف��ي مقابل 4500 

قتيل عام 2015.

االجتاهات الصاعدة للصراعات:
تضمن تقرير مسح الصراعات املسلحة 
لعام 2017 حتذيرات من حتوالت طبيعة 
املواجهات العس��كرية، إذ أشار التقرير 
إل��ى أن “الصراعات الكامن��ة” واجملمدة 
بات��ت أكث��ر  )Frozen Conflicts( ق��د 
عرضة للتصعيد بس��بب عدم معاجلة 
اجل��ذور العميق��ة له��ذه الصراع��ات. 
وحذر التقرير م��ن التصعيد في بعض 
ومنخفض��ة  متوس��طة  الصراع��ات 
الكثافة، مثل: الصراع الفلس��طيني-
اإلس��رائيلي، والصراعات ف��ي أوكرانيا 
وكولومبي��ا  الهن��د  وش��مال  ومال��ي 
والفلب��ني. وفي هذا اإلط��ار متثلت أهم 
االجتاه��ات الرئيس��ية للصراع��ات في 

العالم فيما يلي:
-1 االنتق��ال للمراك��ز احلضرية: أضحت 
املدن واملراكز احلضرية ساحات للصراعات 
املس��لحة ف��ي العال��م بعدم��ا كان��ت 
الصراع��ات تتركز في املناط��ق الطرفية 
البعي��دة عن املركز. وفي هذا اإلطار رصد 
تقرير “مسح الصراعات املسلحة” لعام 
2017 أن %50 م��ن الصراعات املس��لحة 
األكثر حدة ف��ي العالم البالغ عددها 36 
ب��ؤرة صراعية امت��دت للم��دن واملناطق 
احلضرية. فقد تس��بب الصراع مع حزب 
العم��ال الكردس��تاني ف��ي تركي��ا ف��ي 
انتش��ار التهديدات للمناط��ق احلضرية 
في جنوب تركيا، مم��ا أدى إلى ارتفاع عدد 

القتل��ى إلى 3000 قتيل ف��ي عام 2016، 
وهو املستوى األكثر حدة منذ عام 1997. 
وينطبق األمر ذاته على أفغانستان التي 
شهدت أكثر هجمات طالبان االنتحارية 
حدة في كاب��ول في إبري��ل 2016، والتي 
أس��فرت عن مقتل 64 ش��خصاً، وهو ما 
تكرر في باكس��تان مع تكرار التفجيرات 

ذات الطابع الطائفي في املدن.
كما يُع��د الصراع الس��وري منوذجاً على 
تصاعد اس��تهداف املدن، وتزايد تدفقات 
الالجئني نح��و املناط��ق احلضرية؛ حيث 
اس��تقر %90 من الالجئني السوريني في 
امل��دن بالدول اجمل��اورة لس��وريا بعد عدم 
قدرة معسكرات اللجوء على استيعاب 

األعداد الضخمة من الالجئني.
-2 تزايد الن��زوح الداخلي: لم ينعكس 
التراج��ع الطفي��ف ف��ي ع��دد ضحايا 
الالجئ��ني  أع��داد  عل��ى  الصراع��ات 
والنازحني التي شهدت تزايداً ملحوظاً 
خالل عام 2016، حيث ش��هدت الفترة 
م��ن يناير حتى أغس��طس 2016 نزوحاً 
داخلياً ملا ال يقل ع��ن 9000 ألف مدني 
في س��وريا، وتزاي��دت أعداد املش��ردين 
داخلياً في العراق إلى 234 ألف شخص، 
وفي أفغانستان إلى 260 ألف شخص، 
وف��ي اليمن حوالي 500 ألف ش��خص، 
و192 ألف ش��خص في السودان، بينما 
تص��ل هذه املع��دالت إلى م��ا يقارب 3 

ماليني نازح داخلي في نيجيريا.

تتصدرها الصراعات المحتدمة في منطقة الشرق األوسط

تحوالت خريطة الصراعات المسلحة في العالم عام 2017

المالية النيابية تعتزم مخاطبة الحكومة 
إللغاء استقطاعات رواتب الموظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد عضو اللجن��ة املالية النيابية 
مس��عود حيدر،ام��س الثالث��اء، ان 
اللجنة سترسل كتابا الى مجلس 
ال��وزراء اللغاء االس��تقطاعات من 
روات��ب املوظف��ني ضم��ن املوازن��ة 
التكميلية، مشيرا الى ان اجمالي 
واردات الدول��ة العراقي��ة التي هي 
اعل��ى مم��ا كان موج��ودا باملوازن��ة 
االحتادي��ة اضاف��ة ال��ى ان تكاليف 

احل��رب ضد »داعش« س��تكون اقل 
بكثير خالل املرحلة املقبلة.

وقال حيدر ف��ي حديث صحفي، ان 
»هنال��ك تواقيع جمع��ت من قبل 
عضو اللجنة املالية هيثم اجلبوري 
بعد مناقش��ة موض��وع مخاطبة 
احلكوم��ة اللغ��اء االس��تقطاعات 
من رواتب املوظفني داخل اللجنة«، 
مبين��ا ان »اللجنة خالل اجتماعها 
قررت مخاطبة احلكومة الخذ هذا 

املقترح بنظر االعتبار ضمن املوازنة 
التكميلي��ة الت��ي نتوق��ع ان تقوم 
احلكوم��ة بارس��الها ال��ى مجلس 

النواب«.
واض��اف حيدر ان »خط��وة اللجنة 
املالي��ة ج��اءت بن��اءا على دراس��ة 
اجمال��ي واردات الدول��ة العراقي��ة 
الت��ي ه��ي اعل��ى مم��ا كان موجودا 
باملوازنة االحتادية، مما يس��مح برفع 

هذه االعباء عن كاهل املوظفني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مرصد احلري��ات للدفاع عن 
امل��راة املعنف��ة ع��ن مج��زرة جديدة 
ارتكبها تنظيم داعش االرهابي بحق 
النس��اء واالطفال في ح��ي الزجنيلي 

شمال مدينة املوصل.
وذك��ر بي��ان للمرصد اطلع��ت عليه 
»الصب��اح اجلديد« ، »بعد االنتصارات 
الق��وات  حققته��ا  الت��ي  االخي��رة 
مناط��ق  ف��ي  العراقي��ة  املس��لحة 

واحي��اء مدينة املوصل وحترير مناطق 
الس��احل االمين من سيطرة تنظيم 
داع��ش االرهابي، يرتك��ب االخير مرة 
اخ��رى مج��زرة جديدة بحق النس��اء 
واالطفال بعد ايام من مجزرة س��وق 
الس��رج خان��ة الت��ي راح ضحيته��ا 

سبعة نساء وعدد من االطفال«.
وقال رئيس املرصد حيدر الش��يخ ان 
»الدواع��ش قاموا باع��دام ما يقارب 
العش��رات م��ن النس��اء واالطف��ال 

والشباب قرب معمل البيبسي بحي 
الزجنيل��ي اثن��اء محاولته��م الف��رار 
هرب��ا من س��يطرة داع��ش االرهابي 
باجتاه حي النجار الذي تسيطر عليه 
واشار  العراقية«.  املس��لحة  القوات 
الش��يخ الى ان »العشرات من جثث 
النساء واالطفال تتاثر في شوارع حي 
الزجنيل��ي نتيجة رميه��م بالرصاص 
وتنفيذ عمليات االعدام بحقهم من 

قبل عناصر داعش االرهابي«.

»مجزرة« جديدة ينّفذها عناصر داعش ضّد 
نساء وأطفال في الموصل

خالل االسبوع الجاري 
تمكنت اللجان المعنية 
في مجلس المحافظة 
من حجز 63 صهريجا 
يحمل وقودا مسرطنا 
42 منها دخلت الى 
حدود االقليم عبر 
منفذ باشماخ الحدودي 
والبقية دخلت عبر منذ 
برويزخان الحدودي مع 
ايران
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بغداد – اعتقال مطلوب  
اعلنت قيادة عمليات بغداد امس الثالثاء 
عن إلقاء القبض على عنصر من تنظيم 
"داع��ش" االرهاب��ي يعمل ضم��ن والية 

الفلوجة شمال غربي بغداد. 
وق��ال املتحدث باس��م عملي��ات بغداد 
العميد س��عد مع��ن إن "مف��ارز وكالة 
االس��تخبارات والتحقيق��ات االحتادي��ة 
مديري��ة اس��تخبارات ومكافحة إرهاب 
بغ��داد وبدع��م القوة املاس��كة لألرض 
ألق��ت القب��ض عل��ى إرهاب��ي ينتم��ي 
لعصابات داعش اإلرهابية ش��مال غربي 

بغداد".

ديالى – استهداف سيطرة  
كشفت قيادة ش��رطة محافظة ديالى 
امس الثالثاء عن إحباط هجوم انتحاري 

اس��تهدف س��يطرة أمنية ف��ي قضاء 
بل��دروز ش��رق ب عقوبة ، فيم��ا أكدت أن 
التفجي��ر أدى الى إصاب��ة اثنني من أفراد 

السيطرة بجروح.
وق��ال املتح��دث باس��م ش��رطة ديالى 
العقي��د غال��ب العطي��ة إن "انتحاري��ا 
يرتدي حزاما ناس��فا حاول االقتراب من 
س��يطرة املدخل الش��رقي ملركز قضاء 
بل��دروز )30 كم ش��رق بعقوب��ة(، اال ان 
منتس��بي السيطرة كش��فوه واتخذوا 
جمي��ع االج��راءات الوقائي��ة ملنع��ه من 

الدخول قبل ان يفجر نفسه".

كركوك – غارات جوية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك ام��س الثالثاء ان طي��ران القوة 
عش��رات  قتل��ت،  العراقي��ة  اجلوي��ة 
االرهابيني، بغارات على اوكار من تنظيم 

داع��ش بقض��اء احلويجة جن��وب غربي 
محافظة كركوك.

وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه بتوجية القوة اجلوية واس��تناداً 
ملعلومات املديرية العامة لالستخبارات 
واألم��ن عدة ضربات جوية أس��فرت عن 
تدمي��ر مقر ووكر تاب��ع لعصابات داعش 
االرهابية وقتلت العشرات من االرهابيني 
كما مت تدمير مخزن لالس��لحة واالعتدة 

واعطابها بالكامل في احلويجة". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الثالثاء، بأن اثنني من 
افراد احلشد الشعبي اصيبا جراء هجوم 
مس��لح نف��ذه مجهولون عن��د مدخل 
قض��اء بل��د جنوب��ي محافظ��ة صالح 

الدين. 

وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مس��لحني مجهولني فتحوا 
نار اسلحتهم، صباح يوم امس جتاه قوة 
من فوج الدجيل فرقة العباس القتالية 
التابعة للحشد الش��عبي عند مدخل 
قضاء بل��د، )120 كم جن��وب تكريت("، 
مبين��ا أن "الهجوم اس��فر ع��ن اصابة 

اثنني من افراد القوة بجروح مختلفة".

االنبار – تفجير جسرين 
اعلن آمر ف��وج صقور الصح��راء التابع 
ملقاتلي العشائر الشيخ شاكر الريشاوي 
امس الثالثاء، عن قيام "داعش" بتفجير 
جس��رين على الطريق الدولي الس��ريع 

غربي احملافظة.
وق��ال الش��يخ الريش��اوي إن "تنظي��م 
داع��ش اإلرهاب��ي قام بتفجير جس��رين 
حيوي��ني عل��ى الطريق الدولي الس��ريع 

ش��رق منفذ الوليد احلدودي العراقي مع 
سوريا غربي األنبار".

الديوانية – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس املثالث��اء ان مفارز امنية 
القت القبض على 8 متهمني مطلوبني 
للقض��اء بقضاي��ا مختلفة م��ن بينها 
جنائية وذلك خالل حملة واسعة قامت 
بها لتنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة 

من القضاء بحق املطلوبني.
واض��اف املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان احلمل��ة الواس��عة التي 
قام��ت به��ا املف��ارز االمني��ة تضمنت 
نصب الكمائن والس��يطرات املتحركة 
اضافة  واألش��خاص  العجالت  وتفتيش 
الى تفتي��ش االماكن التي تثير الش��ك 

واالنتباه.

ذي قار – خطة امنية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س الثالث��اء ان احملافظ يحيى 
األمني��ة  االجه��زة  طال��ب  الناص��ري 
واملواطنني باليقظة واحلذر واالس��تعداد 
ملرحلة ما بعد داعش، محذرا من نشاط 
"اخلاليا النائمة" التي تسعى الستهداف 

املواطنني في جنوب العراق.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان احملافظ اكد خالل اس��تطالع 
جوي مشترك مع قائد عمليات الرافدين 
وقائد الش��رطة وقي��ادات امنية لتفقد 
مناطق البادية اجلنوبية املتاخمة للحدود 
الس��عودية ان "ذي قار وبالتنس��يق مع 
القيادات اخملتصة اتخذت إجراءات امنية 
للتعامل م��ع التهدي��دات احملتملة بعد 
ورود معلوم��ات اس��تخبارية٬ ونتيج��ة 

الستهداف محافظة البصرة مؤخرا". 

نينوى – ضبط معمل تلغيم
اعلن مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس الثالثاء ان القوات األمنية ضبطت 
معم��ال لتلغي��م وتدريع العج��الت تابع 
لعصاب��ات تنظيم داع��ش اإلرهابي في 

اجلانب األمين من مدينة املوصل.
وذكر املص��در احملل��ي ان "أبط��ال اللواء 
املدرع السادس والثالثون أحد تشكيالت 
الفرقة املدرعة التاسعة، وخالل عمليات 
التفتي��ش وتطهي��ر املناط��ق احملررة في 
جان��ب املوص��ل األمي��ن ورف��ع مخلفات 
بواس��طة  منه��ا  اإلجرامي��ة  داع��ش 
اجله��د الهندس��ي، متكنوا م��ن العثور 
على معم��ل لتلغيم وتدري��ع العجالت 
ومس��تودع للصواريخ احمللية الصنع في 

منطقة حاوي الكنيسة .
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس مجلس قضاء اخلالدية مبحافظة 
االنبار علي داود، عودة 28 ألف نازح الى جزيرة 
اخلالدية ش��رق الرمادي، مطالب��اً املنظمات 
الدولي��ة بالدخول ال��ى اجلزيرة واملس��اهمة 

بإعادة اخلدمات.
وق��ال داود في حديث صحف��ي، إن "اكثر من 
س��تة اآلف و500 اس��رة نازح��ة ع��ادت الى 
مناطقه��ا احمل��ررة ف��ي جزيرة اخلالدي��ة، )23 
كم ش��رق الرمادي("، مبيناً أن "تلك االس��ر 

اعدادهم كأفراد بلغ 28 ألف نازح".
وطال��ب داود املنظمات الدولي��ة، ب�"الدخول 
ال��ى جزي��رة اخلالدي��ة واملس��اهمة بإع��ادة 
اخلدمات للجزيرة دعما لتلك االس��ر العائدة 
وللتخفي��ف ع��ن معاناته��م ودع��م ع��ودة 

االستقرار في جزيرة اخلالدية".
يذكر ان القوات األمنية س��محت في مطلع 
اذار من العام احلالي، عودة االسر النازحة الى 
مناطقه��ا احمل��ررة في جزي��رة اخلالدية، فيما 

مسكت قوات مشتركة اجلزيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة األن��واء اجلوية،امس الثالثاء، أن 
يك��ون الطقس في البالد صح��وا وحارا خالل 

األيام املقبلة.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "البالد ستتأثر، بامتداد املنخفض 
اجل��وي احل��راري املوس��مي ليك��ون الطق��س 
ف��ي املناطق كاف��ة صحوا وح��اراً"، موضحة 
أن "تأثي��ر امت��داد املنخف��ض اجل��وي احلراري 
املوس��مي سيس��تمر تأثيره ليكون الطقس 
في املناط��ق كافة صحوا و حارا لتبلغ درجات 

احلرارة العظمى 45 درجة مئوية".
وأضاف��ت الهيئة "ال يتوقع ح��دوث تغير في 
احلال��ة اجلوية ليوم غد اخلميس عدا انخفاض 
قلي��ل في درج��ات احلرارة "، مبين��ة أن "البالد 
ستتأثر يوم اجلمعة املقبل بامتداد املنخفض 
اجلوي احلراري املوس��مي ليك��ون الطقس في 
املناط��ق كاف��ة صحواً و حارا فيما س��ترتفع 

درجات احلرارة قليال عن اليوم السابق".
وأش��ارت الهيئ��ة ال��ى أن امت��داد املنخفض 
اجلوي احلراري املوس��مي سيزداد تأثيره ليكون 
الطق��س ف��ي ملناطق كاف��ة صح��واً و حارا، 
فيما س��ترتفع درجات احلرارة قليال عن اليوم 

السابق.
وتوقعت هيئة األنواء اجلوية أن يشهد الصيف 
احلالي ارتف��اع في درجات احل��رارة مع تصاعد 

غبار كثيف مقارنة بالعام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذرت وزارة صح��ة إقليم كردس��تان،امس 
الثالث��اء، م��ن إنتش��ار وب��اء الكولي��را ف��ي 
كردس��تان، مؤك��دة انها إتخ��ذت اإلجراءات 

الالزمة ملواجهة هذا الوباء.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "هناك بعض حاالت اإلصابة بوباء 
الكولي��را في جن��وب العراق"، مح��ذرة ابناء 
االقلي��م من "انتش��ار املرض في كردس��تان 
بعد تدفق النازحني اللذين يعانون من س��وء 

اخلدمات الصحية املقدمة اليهم".
واك��دت الوزارة "أنها إتخذت كافة اإلجراءات 
الالزم��ة ملواجه��ة الوباء"، داعي��ة املواطنني 
إلى "اإللتزام بالتوجيهات وإتباع اإلرش��ادات 
الصحي��ة، كم��ا مت توجيه الف��رق الصحية 
اخملتصة ف��ي كافة املناط��ق ملراقبة األماكن 
العامة ومصادر املياه وإزالة اخملالفات ونش��ر 
برنام��ج التوعي��ة خصوص��ا ف��ي مخيمات 

النازحني".
يذكر أن األعوام املاضية س��جلت في العراق 
وإقلي��م كردس��تان ح��االت اإلصاب��ة مبرض 
الكولي��را، كم��ا اتخ��ذت اجله��ات الصحية 

اإلجراءات الالزمة للسيطرة على الوباء.

عودة28ألفنازح
إلىجزيرةالخالدية

الطقسصحوودرجة
حرارة45مئوية

كردستانتحّذرمن
إنتشاروباءالكوليرا

الملف األمني

"داعش" يحتجز 100 ألف 
مواطن للمساومة عليهم 
بغرض اخلروج من املوصل 

القدمية
وأكد بأن" قطعات الرد الس��ريع 
التامة على  فرضت س��يطرتها 
مبنى مصرف الدم الرئيس ضمن 
املرك��ز الطبي بعد اش��تباكات 
عنيفة م��ع داع��ش ومحاصرته 
وقتل��ت نحو 14 داعش��يا داخل 
م��ن  الرئيس��ي  ال��دم  مص��رف 
بينهم انتحاري فضال عن أطالق 
سراح 5 مدنيني محتجزين داخل 

املصرف . 
من جهته كش��ف اخلبير االمني 
صفاء االعس��م ، أم��س الثالثاء 
داع��ش  تنظي��م  تعم��د  ع��ن   ,
االجرامي احتجاز نحو 100 الف 
عليه��م  للمس��اومة  مواط��ن 
املوص��ل  م��ن  اخل��روج  لغ��رض 

القدمية . 
لصحيف��ة  االعس��م  وق��ال   
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  إن" تنظيم 
داع��ش االجرامي يتعمد احتجاز 
نحو 100 الف مواطن للمساومة 
عليهم لغرض اخلروج من املوصل 
القدمي��ة بعد قط��ع جميع طرق 
االمداد من اجلانب السوري وعدم 

متكن قادته من الفرار". 
وأضاف ان "قوات احلشد الشعبي 
متكن��ت خالل امل��دة املاضية من 
تطهي��ر اغلب احل��دود العراقية 
ع��دم  ال��ى  ادى  م��ا  الس��ورية 
وص��ول امل��ؤن والعت��اد للعناصر 

االجرامية". 
وأوض��ح األعس��م أن" التنظيم 
االجرام��ي قتل نحو 200 مواطن 

اآلخرين  احملاصري��ن إلخاف��ة  من 
بعدم اخل��روج من تل��ك املناطق 
لغرض اجبار احلكومة على فسح 
العصابات  لتل��ك  آمن��ة  مم��رات 
بالهروب”، الفتا إلى أن "ما يؤخر 
عملي��ات حترير الزجنيل��ي واجزاء 
واسعة من املوصل القدمية وهو 
األعداد الهائلة من املواطنني ". 

ال��ى ذل��ك أك��د قائد الش��رطة 
االحتادي��ة الفري��ق رائ��د ش��اكر 
أن   ، املاض��ي  االثن��ني  ج��ودت، 
القوات تندف��ع من حي الزجنيلي 
باجتاه حي الش��فاء ف��ي اجلانب 
األمي��ن ملدينة املوصل بهدف طرد 

اجلماعات اإلرهابية. 
وق��ال ج��ودت ف��ي بي��ان تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه إن "قطع��ات من 
الش��رطة االحتادية اندفعت من 
حي الزجنيلي باجتاه حي الشفاء 
بهدف طرد اجلماع��ات االرهابية 
والسيطرة على الضفة الغربية 

لنهر دجلة". 
وأضاف، أن "قطعاتنا مس��تمرة 
اخلط��ة  وحس��ب  بعملياته��ا 
املرسومة لها والتقدم في عمق 
الزجنيلي باجتاه باب س��نجار حتت 
قص��ف مدفع��ي مكث��ف م��ن 
كتائب املدفعية الثقيلة وسرب 
الطائرات املسيرة القاصفة الذي 
طال عش��رات االه��داف املهمة 
أن "عمليات  للدواعش"، مبين��ا 
مناط��ق  م��ن  النازح��ني  اج��الء 
االشتباك ونقلهم الى مخيمات 

النازحني مستمرة". 
وفي سياق متصل أفادت مديرية 
إعالم احلش��د الش��عبي ، أمس 

الثالثاء، بتحرير ثالث قرى جنوب 
غرب قضاء البعاج، في الساحل 

األمين ملدينة املوصل. 
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بيان 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نسخة منه، إن "قوات اللواء 14 
في احلش��د الش��عبي حرر، قرى 
حس��نان وام خراب وابو راس��ني، 

جنوب غرب قضاء البعاج". 
"القطعات  ان  البي��ان،  وأض��اف 
ما  لتطهي��ر  تقدمه��ا  تواص��ل 

تبقى من مدن". 
يذكر ان قوات احلش��د الشعبي 
أعلن��ت، األحد املاضي ، عن حترير 
قض��اء البع��اج بالكام��ل م��ن 
نوعية  بعملية  داعش  س��يطرة 
مح��اور،  ثالث��ة  م��ن  وخاطف��ة 
مكب��دة عناصر داعش خس��ائر 

كبيرة.

الطائرات احلربية العراقية 
تستهدف مواقع لداعش في 

األنبار واحلويجة
"ق��وات  ان  املديري��ة  واضاف��ت 
احلش��د مس��تمرة ف��ي حترير ما 

تبقى من مناطق غربي نينوى".
م��ن جان��ب آخر اعلن��ت مديرية 
اعالم احلشد الشعبي، عن حترير 
ومجمع��ا  ومنطق��ة  قري��ة   19
س��كنيا في جنوب وجنوب غرب 
البع��اج، فيم��ا اش��ارت ال��ى ان 
عمليات حترير بقية املناطق غرب 
محافظة نينوى مس��تمرة حتى 

االن.
وقال��ت املديرية في بيان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"قوات احلش��د الشعبي متكنت 

منذ فج��ر اليوم م��ن حترير نحو 
ومجمع��ا  ومنطق��ة  قري��ة   19
سكنيا الواقعة بجنوب وجنوب 
غرب قضاء البعاج في محافظة 
نينوى"، مبينا ان "هذه القرى هي 
ثري االويسط، وام ضباع، والسادة 
الزوب��ع، ت��ل مس��عدة، وط��وال، 
ووسمي املروكي، وابهيري، والبو 
محل )الراوي(، والفوارات، وتل رمي 

الواقعة جنوب البعاج".
"ق��وات  ان  املديري��ة  واضاف��ت 
احلش��د حررت ايضا ق��رى اجلاير، 
وحس��نان، وام خراب، وابو راسني 
جن��وب غ��رب البع��اج، اضاف��ة 
ال��ى منطقت��ي النمل��ة والدومي 
الصاحلي��ة"، مش��يرا ال��ى انها 
"حررت مجمع اخلبازة الس��كني 
جن��وب مطار س��هل س��نجار، 
ومجم��ع احلمداني��ة الس��كني 
جنوب البعاج، ومجمع الرسالة 

اجلنوبي جنوب غرب البعاج".
وتابع��ت ان "عمليات حترير بقية 
املناط��ق غرب محافظ��ة نينوى 

مستمرة حتى االن".
يذكر ان القوات االمنية واحلشد 
الش��عبي تواصل عمليات حترير 
م��ا تبقى من املناط��ق اخلاضعة 
حتت س��يطرة تنظيم "داعش"، 
حي��ث اح��رزت تقدم��ا ملحوظا 
وكبدت التنظيم خسائر فادحة 

باألرواح واملعدات.

قطر مستعدة لقبول 
الوساطة واإلمارات تضع 

شروطاً لعودة العالقة
تغري��دة  ف��ي  قرق��اش،  وق��ال 
نش��رها على حسابه الرسمي 

في موقع تويتر، " هل باإلمكان 
أن يغير الش��قيق سلوكه؟ أن 
يكون حافظا للعهد واملواثيق، 
واجليرة،  اإلخ��وة  حريصا عل��ي 
ش��ريكا في العس��ر واليسر؟ 
هذا ه��و ب��كل بس��اطة إطار 

احلل".
وأض��اف القرقاش ف��ي تغريدة 
أخ��رى، "بع��د جتارب الش��قيق 
إط��ار  م��ن  ب��د  ال  الس��ابقة 
مستقبلي يعزز أمن واستقرار 
املنطق��ة، ال بد من إع��ادة بناء 
العه��ود،  الثق��ة بع��د نك��ث 
ال ب��د م��ن خريط���ة طري���ق 

مضمونة".
واإلمارات  الس��عودية  وكان��ت 
والبحرين ومص��ر أعلنت قطع 
العالقات مع قطر أمس االثنني، 
وانضم��ت ليبي��ا واليمن وجزر 
املالديف وموريشيوس لها في 

وقت الحق.

" الشيوخ األميركي" يتبنى 
قرار نقل السفارة األميركية 

في إسرائيل إلى القدس
مجل��س  ق��رار  ويتزام��ن 
الش��يوخ األميركي م��ع إحياء 
الذك��رى  الفلس��طينيني 
اخلمسني للنكسة، أو ما يعرف 
كذل��ك بح��رب األيام الس��تة، 
الت��ي احتل��ت فيها إس��رائيل 
الفلس��طينية،  األراضي  بقية 
مبا فيها القدس، وأضافت إليها 
اجلوالن من س��وريا، وسيناء من 
مص��ر، وذلك بعد مرور 19 عاما 
على نكبة فلس��طني، وإقامة 

دولة إسرائيل.

حقوق اإلنسان النيابية 
تشكو إقصاءها من 

مناقشة قوانني تخّص 
عملها

إن  بالق��ول  اجل��اف  وخلص��ت 
"الوض��ع ف��ي الع��راق م��ا زال 
وقف��ة  إل��ى  نحت��اج  مزري��اً، 
حقيقية بالتنسيق مع اجلهات 
ذات العالق��ة برملاني��ة كان��ت 
أم حكومي��ة ألج��ل النه��وض 

بحقوق االنسان".
بدوره، قال عبد الرحيم الشمري 
عضو اللجنة االخر في تصريح 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
"مل��ف حقوق االنس��ان يعاني 
من مش��كالت عديدة، وجميع 
اجله��ات ذات العالق��ة تتحمل 

مسؤوليتها".
وتاب��ع الش��مري أن "احلكومة 
يق��ع عل��ى عاتقه��ا التثيقف 
مبب��ادئ حق��وق االنس��ان على 
ش��تى االصعدة فلديها قنوات 
عدي��دة ميك��ن أن تتواص��ل من 

خاللها مع اجلهور".
وب��ني ان "اللجن��ة في مجلس 
الن��واب حت��اول ان تعم��ل م��ا 
بوس��عها على وفق االمكانات 
خدم��ة  أج��ل  م��ن  املوج��ودة 

الشارع العراقي".
وي��رى الش��مري أن "التح��دي 
االول ال��ذي يواجه العراق حالياً 
خط��ر االره��اب وكذل��ك ازمة 
مرتب��ط  وكالهم��ا  النازح��ني، 
بحقوق االنس��ان نس��عى من 
خالل اجلهود املش��تركة للحد 

من أي ازمة انسانية".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

انطلق��ت مبناط��ق مختلف��ة م��ن 
محافظة نينوى حراكات ش��عبية 
الدواعش  وعش��ائرية تهدف لطرد 
وعائالته��م، فيما تقدم ناش��طون 
مبقترح��ات تتضم��ن مطالب��ة كل 
مش��تبه ب��ه تقدمي 10 ش��هود من 
يش��هدون  الس��كنية  منطقت��ه 
ببراءته قبل اطالق س��راحه، وسط 
احادي��ث عن اطالق س��راح منتمني 
للتنظي��م االرهاب��ي لع��دم توف��ر 

االدلة.
وق��ال الناش��ط املدن��ي املوصل��ي 
محمد فاضل احليال��ي، في حديث 
الى "الصباح اجلدي��د" ان "جوالتنا 
املس��تمرة في مخيم��ات النازحني 
بناحي��ة حم��ام العلي��ل )30 كلم 
جنوب املوصل( تكش��ف عن وجود 
امتعاض وس��خط م��ن قبل بعض 
سكان اخمليم، الذين يزعمون بوجود 
عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم 
داع��ش او متورط��ني باالنتماء له او 
مبايعت��ه، ويزاحم��ون املدنيني على 

تسلم املساعدات".
واض��اف "حتى في خ��ارج اخمليمات 
س��معنا اكث��ر من قصة م��ن هذا 
القبي��ل، علماً ان ال��رؤوس الكبيرة 
للدواعش هرب��ت او لقيت حتفها، 
لكن صغار املقاتلني او املتورطني مع 
التنظي��م فانهم ما زالوا في مأمن 
لع��دم كفاية االدل��ة التي تطلبها 
اجلهات اخملتصة، على وفق ما نقله 

لنا عدد من االهالي".
ولفت احليالي الى ان "بعض االهالي 
ف��ي تلك املناط��ق ينتم��ون جملتمع 
عش��ائري وال يقبلون السكوت عن 
ثاراته��م، علم��اً ان تنظي��م داعش 
اعدم املئات من اهالي مناطق جنوب 
املوص��ل وخاص��ة م��ن املنتس��بني 
االمني��ني لوزارتي الدفاع والداخلية 
ابان س��يطرته على تل��ك املناطق 
فض��ال ع��ن مص��ادرة ممتلكاته��م 

وتدمير بيوتهم ومزارعهم".
مبينا ان "مجهولني من اهالي تلك 
املناطق يعلق��ون الفتات في بعض 
الس��احات العام��ة تتضمن حتديد 
ُمه��ل مح��ددة لعائ��الت التنظيم 
وتنذره��م مبغ��ادرة املنطق��ة، كما 
تتوعد عناصر التنظيم بالقصاص 
جراء افعالهم االرهابية بحق اهالي 

تلك املناطق".
"بع��ض  ف��ان  احليال��ي  وبحس��ب 
والقبلي��ة  االجتماعي��ة  الوج��وه 
الب��ارزة يزعمون انه��م على اتصال 
باط��راف حكومية به��دف تصفية 

مناطقهم م��ن الدواعش من خالل 
االبالغ عنه��م كي يت��م تقدميهم 
للقض��اء، لكن في ح��ال عدم توفر 
االدل��ة ض��د املش��تبه به��م، يتم 
حتذيره��م بالتصفية ف��ي حال لم 
يغ��ادروا تلك املناط��ق، النه ال يجوز 
ان ينوب احًدا عن س��لطة القانون، 
حي��ث مت االتف��اق عش��ائرياً عل��ى 
طردهم م��ن تلك املناطق من خالل 
الن  عائالته��م،  وحتذي��ر  حتذيره��م 
وجودهم مبعث للش��كوك ويهدد 

االمن اجملتمعي".
وتابع بالق��ول "هناك س��خط من 

قبل بع��ض املتضررين م��ن جرائم 
عناصر داع��ش او مبايعي التنظيم 
املتط��رف، والذين ل��م يتم القبض 
عليه��م حلد االن، او ان��ه مت القبض 
عليهم واطالق سراحهم لعدم توفر 
االدلة، لهذا بادر ناش��طون مدنيون 
ال��ى اضافة ش��رط الطالق س��راح 
املش��تبه بهم والذي يتمثل بقيام 
املش��تبه به بجلب 10 من س��كان 
منطقت��ه يش��هدون ببراءته، وفي 
حال شهدوا بذلك وثبت فيما بعد 
انه داعش��ي يتحملون مس��ؤولية 
فعلتهم واتهامهم بالتس��تر على 

ارهابي والت��ورط بتهريبه من ايدي 
االجهزة االمنية".

ويرى احليالي ان "موضوع الدواعش 
املندس��ني بني املدنيني والنازحني او 
في املناط��ق احملررة مبحافظة نينوى 
او في  االحياء احملررة بجانبي املدينة 
بات الش��غل الش��اغل للكثير من 
االهال��ي الذين يطمح��ون بالعيش 
التفجي��رات  ع��ن  بعي��داً  بس��الم 
واالغتي��االت التي ي��رون ان عودتها 
ليس��ت مس��تبعدة في ظل وجود 
يس��رحون  وه��م  به��م  املش��تبه 

وميرحون لعدم كفاية االدلة".

الناش��طون  ينتق��د  م��ا  وغالب��اً 
االمني��ة  االج��راءات  املوصلي��ون 
الدواع��ش،  باعتق��ال  اخلاص��ة 
ويرونه��ا روتيني��ة وبطيئ��ة، فيم��ا 
يقول مس��ؤولني امنيني انه ينبغي 
التعامل بحذر في مسألة االبالغات 
ض��د املش��تبه به��م، الن بعضها 
حتمل طابع��اً كيدياً بس��بب وجود 
خالفات او عداوات سابقة، في حني 
عناصر داع��ش الذين تتوفر عليهم 
اعتقالهم  يت��م  القطعية  االدل��ة 
واحالتهم للجهات اخملتصة لينالوا 

عقوباتهم على وفق القانون.

ناشط موصلي: جوالتنا 
المستمرة في مخيمات 
النازحين بناحية حمام 
العليل تكشف عن 
وجود امتعاض وسخط 
من قبل بعض سكان 
المخيم، الذين يزعمون 
بوجود عناصر مشتبه 
بانتمائهم لتنظيم 
داعش أو متورطين 
باالنتماء له أو مبايعته، 
ويزاحمون المدنيين 
على تسلم المساعدات

من املنشورات املهددة لعائالت داعش في املوصل

مطالبة كل مشتبه به بجلب عشرة شهود يشهدون ببراءته

حراكشعبيلطردالدواعشوعائالتهممنمناطقفينينوى
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بغداد - الصباح الجديد:

ناقش��ت وزيرة الصح��ة والبيئة د . 
عديلة حمود حسني مع عضو جلنة 
االمن والدفاع النيابية زيد س��ويدان 
اجلناب��ي جه��ود ال��وزارة وس��عيها 
ال��دؤوب لالرتق��اء باداء املؤسس��ات 
الصحية ف��ي مناطق اطراف جنوب 
بغ��داد ومتكينها م��ن تقدمي خدمات 
وقائي��ة وطبي��ة وعالجي��ة كف��وءة 
للمواطنني من خالل رفدها باملالكات 
الطبية والصحية الكفوءة واالدوية 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  واالجه��زة 

احلديثة . 
وتن��اول اللق��اء الدور احمل��وري جمللس 
الن��واب ف��ي اس��ناد ودعم ال��وزارة 
املقدمة  الصحية  اخلدم��ات  لتعزيز 
للمواطنني من خالل تش��ريع واقرار 
القوان��ني الت��ي متنح ال��وزارة املرونة 
واالنس��يابية ف��ي تنفي��ذ مهامها 

على اكمل وجه .
وتط��رق اللق��اء ال��ى اهمي��ة تعزيز 
مستوى اخلدمات الصحية في قضاء 
احملمودي��ة واحلاجة املاس��ة الى دعم 
مستشفاها العام واملراكز الصحية 
فيها ، اضافة ال��ى متابعة اجراءات 

ال��وزارة املتعلق��ة مبن��ح املوافق��ات 
للمركز الصحي في منطقة الكيلو 

29 في ناحية اللطيفية .
على صعيد متصل تدارست الوزيرة 
م��ع الدكتور احس��ان جعف��ر مدير 
عام دائ��رة الصحة العامة في مركز 
ال��وزارة عقد االجتماع املقبل ملديري 
لدوائ��ر  العام��ة  الصح��ة  اقس��ام 
الصح��ة ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات ، 
للتاكي��د على ض��رورة االس��تعداد 
والتحضي��ر االمث��ل لتل��ك الدوائ��ر 
والوق��وف على ما اعدت��ه من برامج 
االنتقالية  لالمراض  وتوعية  صحية 
الصي��ف  فص��ل  يش��هدها  الت��ي 
الوبائي  االس��هال  م��رض  الس��يما 
والتواصل  التنس��يق  تعزيز  واهمية 
ب��ني تلك الدوائ��ر واحلكومات احمللية 
اضافة الى التنس��يق م��ع الوزارات 

الساندة بهذا اخلصوص.
كما تدارس��ت الوزيرة م��ع الدكتور 
حازم اجلميلي الوكيل الفني للوزارة 
احمل��اور الت��ي س��يتضمنها اجتماع 
مديري اقسام الصحة العامة لدوائر 

الصحة في بغداد واحملافظات .
واك��دت الوزي��رة خالل اللق��اء الذي 
حضره الدكتور احسان جعفر مدير 
عام دائ��رة الصحة العام��ة على ان 

تقوم دوائ��ر الصح��ة بدورها احملوري 
والتنس��يق  التواصل  تعزيز  واهمية 
العام��ة  الصح��ة  اقس��ام  ب��ني 
االمث��ل  والتحضي��ر  واالس��تعداد 

للس��يطرة والوقاي��ة م��ن االمراض 
االنتقالية خالل موسم الصيف وفي 
طليعته��ا مرض االس��هال الوبائي 
م��ن خالل متابع��ة الرص��د اخملتبري 

للش��رب  الصاحل��ة  املي��اه  وتوفي��ر 
بالتنس��يق مع ال��وزارات الس��اندة 
ومجالس احملافظ��ات والتاكيد على 
املسؤولية التضامنية والعمل وفق 

والفريق  الفاعل��ة  الش��ركة  مب��دا 
الواحد ومبايسهم في حتقيق سرعة 
يت��م  الت��ي  للح��االت  االس��تجابة 
رصدها وتس��جيلها وتعزيز النجاح 

في عالجها مبكرا
لتوجيه��ات  وتنفي��ذاً  ذل��ك  ال��ى 
الدكت��ورة عديل��ة بض��رورة تق��دمي 
افض��ل اخلدمات الطبي��ة الصحية 
للمرض��ى واجلرحى ، باي��الء اهتمام 
خاص باحلاالت التي اليتوفر عالجها 
داخل البل��د واخالئهم ال��ى العالج 
خارج العراق اخلى قسم االستقدام 
واالخ��الء الطبي وجب��ة جديدة من 
املرض��ى ذوي احل��االت املس��تعصية 

للعالج خارج البالد .
واوضحت مديرة قس��م االستقدام 
واالخ��الء الطب��ي الدكت��ورة فات��ن 
محمد ج��اراهلل  ان املرضى واجلرحى 
الذين مت اخالئهم بلغ عددهم )137( 
مريضا من ش��تى احل��االت املرضية 
شملت مرضى ) العيون وزرع النخاع 
واجلراح��ات ( ال��ى املستش��فيات ) 
 ،  ) وااليراني��ة  والهندي��ة  التركي��ة 
ومؤكدة على ان هذة الوجبة سيتم 
اخالئه��ا لن تكون االخي��رة وهنالك 
وجب��ات اخ��رى س��يتم اخالئها في 

االيام املقبلة .

 م��ن جهت��ه اوض��ح مدير ش��عبة 
االخالء الطبي الدكتور فراس عسكر 
آلية عمل القسم حيث يتم تسلم 
فايالت املرضى عن طريق شعبة جلان 
االخالء الطبي او عن او طريق برنامج 
حكومة املواطن االلكترونية املتوفر 

على موقع الوزارة الرسمي .
كما أكدت الوزيرة عل��ى الدور احملوري 
ال��ذي يؤديه مجل��س الن��واب لدعم 
وإس��ناد جه��ود الوزارة لالرتق��اء بأداء 
املؤسس��ات الصحي��ة ومتكينها من 
تقدمي خدمات وقائية وطبية وعالجية 
كفوءة ألبناء ش��عبنا العزيز ، مبينة 
خالل لقائها س��هام املوسوي مقررة 
جلنة الصحة والبيئة النيابية اهمية 
تش��ريع وإق��رار القوان��ني الت��ي متنح 
الوزارة املرونة واالنس��يابية في تنفيذ 
برامجه��ا وخططه��ا الرامي��ة ال��ى 
النهوض بالواق��ع الصحي في عموم 
الب��الد واالرتق��اء ب��ه والتأكي��د على 
الش��راكة الفاعل��ة بني الس��لطتني 

التشريعية والتنفيذية .
م��ن جانبه��ا اش��ادت املوس��وي بدور 
الوزي��رة في تعزي��ز اخلدمات الصحية 
املقدم��ة ال��ى املواطنني عل��ى الرغم 
من الظروف االس��تثنائية والتحديات 

املالية التي واجهت عمل الوزار.

»التنمية » تواصل إنجاز أعمالها للنهوض بواقع القّطاع الخاص 
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متابعة الصباح الجديد:

 وجه وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمد شياع السوداني بعدم تسلم 
الس��يارات املرقنة قيوده��ا من قبل 
مديري��ات امل��رور العامة ف��ي جميع 
مواقع جتميع السكراب التابعة إلى 
الشركة العامة لالسناد الهندسي 

احدى تشكيالت الوزارة . 
وق��ال مدير مركز اإلع��الم والعالقات 
العامة ل��ؤي الوائلي أن توجيه الوزير 
ج��اء تنفيذا لق��رار مجل��س الوزراء 
بإط��الق بيع جميع انواع الس��كراب 
املوج��ود ف��ي دوائ��ر الدول��ة جتاري��ا 
وبس��بب اس��تمرار قي��ام املواطنني 
الش��خصية  الس��يارات  بتس��ليم 
واملرقن��ة قيودها من قب��ل مديريات 
امل��رور العامة إلى الش��ركة العامة 
لالس��ناد الهندس��ي . وبهذا الصدد 
فق��د لف��ت الوائل��ي إل��ى أن الوزير 
س��بق ان صادق عل��ى توصيات جلنة 
التضمني املركزية القاضية بتضمني 
وتغرمي كل م��ن مدير عام الش��ركة 
العامة لالسناد الهندسي والشركة 
العامة للصناعات الفوالذية )شركة 
الصمود العامة سابقا( مبلغا وقدره 
)21( ملي��ار و )645( ملي��ون دينار عن 
قيمة أالض��رار الناجم��ة عن فقدان 
س��كراب حدي��د بكمي��ة )77( الفا 
و398 طن��ا ف��ي موقع تل الطاس��ة 
في الطارمية حفاظا منه على املال 
ومعاقبة  الفس��اد  ومكافحة  العام 

املفسدين .
وزارة  ان  إل��ى  املرك��ز  مدي��ر  واش��ار 
الصناعة س��بق أن أعلنت عن نتائج 
التحري والتحقيق بش��أن مخالفات 
نق��ل الس��كراب وبي��ع األملنيوم في 
الشركة العامة لالسناد الهندسي 
والتي جاءت بتوجيه من الوزير وتنفيذا 
والتصحيحية  االصالحي��ة  خلططه 
لعم��ل الوزارة وش��ركاتها ، موضحا 

ب��ان نتائ��ج التحقي��ق أثبت��ت وجود 
مخالفات في عملية نقل السكراب 
إل��ى مواقع جتميع مخلف��ات احلديد 
ف��ي البص��رة وان الوزير ص��ادق على 
توصي��ات اللجنة بتوجي��ه عقوبات 
انضباطي��ة إلى مدير عام الش��ركة 
العامة لالس��ناد الهندسي السابق 
واملوظفني املقصرين ورئيس وأعضاء 
جل��ان التس��ليم خمللفات الس��كراب 
واجباته��م  أداء  ف��ي  لتقصيره��م 

الوظيفية . 
وأك��د الوائل��ي عل��ى أن الوزير ماض 

وكش��ف  اإلصالحي��ة  بخطط��ه 
ش��ابت  الت��ي  الفس��اد  ش��بهات 
عق��ود وملفات ال��وزارة وش��ركاتها 
خالل الس��نوات املاضية ومحاسبة 
خدم��ة  واملفس��دين  الفاس��دين 

للصالح العام .
على صعي��د اخ��ر تواص��ل املديرية 
العامة للتنمي��ة الصناعية التابعة 
اجن��از  واملع��ادن  الصناع��ة  ل��وزارة 
اعمالها في مج��ال تقدمي  اخلدمات 
امليسرة  للصناعيني واالرتقاء بواقع 
القط��اع اخلاص خالل  مطلع ش��هر 

نيسان املاضي.
وق��ال مص��در مخ��ول ف��ي املديرية 
ملركز االعالم والعالق��ات العامة في 
ال��وزارة ان املديري��ة العامة للتنمية 
الصناعية منحت )24( اجازة تاسيس 
ملش��اريع صناعية توزع��ت على عدد 
م��ن احملافظات وكان��ت حصة بغداد 
والبصرة النصي��ب االكبر منها ، ومت 
تخصيص )11( قطعة ارض لتأسيس 

مشاريع صناعية اخرى .
اكم��ال  ش��هادات  من��ح  مت  كم��ا 
تأسيس للمش��اريع الصناعية التي 

تتوفر فيها الش��روط املطلوبة التي 
تخصص��ت بالصناع��ات الغذائي��ة 
برأسمال قدره اكثر من )586( مليون 
دينار ، مبيناً ان املديرية تسعى جاهدة 
وبص��ورة  اخلدم��ات  لتوفيرافض��ل 
مستمرة لتطويرالقاعدة الصناعية 
في العراق من خالل اش��راك القطاع 
اخلاص بصفته رديف اساسي لدعم 

القطاع احلكومي.
واضاف املصدر بان م��الكات املديرية 
مستمرة باجراء الكشوفات الدورية 
على املشاريع الصناعية للتأكد من 

سالمة س��ير العمل  فيها والوقوف 
على حجم االض��رار والصعوبات في 
حال وجودها لوضع احللول املناس��بة 
حيث بل��غ عددها )104( كش��وفات 

جلميع احملافظات.
كما اشار املصدر ايضاً الى ان املديرية 
كان لها نش��اط  اخر في مجال منح 
املش��اريع الصناعية اجلديدة  هويات 
حيث بلغ عدده��ا )40( هوية اضافة 
الى من��ح التأيي��دات بتقدير حاجة 
املش��اريع من املواد االولية واحملروقات 

الى اجلهات ذات العالقة.

وزير الصناعة يوّجه بعدم تسّلم السيارات المرقنة قيودها بمواقع السكراب 

المصادقة على 
توصيات لجنة 

التضمين المركزية 
القاضية بتضمين 

وتغريم كل 
من مدير عام 

االسناد الهندسي 
والصناعات الفوالذية 

عن قيمة االضرار 
الناجمة عن فقدان 

كميات السكراب

مواقع جتميع السكراب

إيجابية العالقة 
..قراءة واعية ألفق 

مجتمعي متكامل
االنس��ان بطبيعت��ه كائ��ن اجتماع��ي 
اآلخري��ن  م��ع  يس��عى خلل��ق عالق��ات 
والتواصل معهم بش��تى السبل، فمن 
املؤس��ف ان جن��د اف��رادا تعي��ش بوحدة 
بعيدة عن مجتمعاتها وناسها في عزلة 
عن محيطه��ا نتيجة اخل��وف من اآلخر 
وعدم الثقة بالذات مما يؤثر س��لبا« على 
حياتها ، ويعرضها الضرار نفسية حادة 
تظه��ر من خ��الل اضطرابات ف��ي املزاج 
وعدم القدرة عل��ى  التواصل لتنعكس 
س��لبا« على تصرفات الف��رد وتقوده في 

النهاية الى األحباط .
تعد الصداقة حاجة ملحة من ضروريات 
احلي��اة والبقاء، وهي عنص��ر جميل في 
حي��اة البش��ر ، تضفي نكه��ة ايجابية 
من خالل املش��اعر العاطفي��ة املتبادلة  
املبني��ة على االحت��رام وامل��ّودة والصدق 
واألمان��ة ، تتمي��ز باالنس��جام والتوافق 
وامل��ّودة والتعاون ، خاصة اذا كانت هناك 
مواقف صعبة يلزم مواجهتها، نخفف 
من وطأتها  بالتعاون واملش��اركة لتبدو 

أقل قسوة وننتصر عليها    .
الصداق��ة عادة م��ا تك��ون مبنية على 
اس��اس العقل بعيدا« ع��ن تقلب املزاج 
واملنفع��ة، ليكتب لها النج��اح والثبات 
يحت��اج  من��ا  فاالنس��ان   ، واالس��تمرار 
الى اصدق��اء كفوئني  ملس��اعدته على 
تخفيف حدة توت��ره ،وتهذيب اخالقياته 
ومزاجه ، يس��هموا عل��ى تطوير قدراته 
الفكرية والعملي��ة ،ليرتقي الى مراتب 
الكمال وحتقي��ق الفضائل ، فمن األجدر 
عل��ى كل من��ا ان يقيم عالق��ات طيبة 
مع اآلخر لبناء مجتمع متماس��ك قوي 

يسهم في توطيد هويتنا االنسانية.
»جعلناكم  ش��عوبا وقبائل لتتعارفوا« 
فكل منا يختار مرآته او يصنعها بنفسه 
،فالسعادة تبدأ من الداخل ،  تبنى على 
العطاء واحملبة واختيار االصدقاء الكفء 
الذين يرس��مون لنا اجلم��ال بعيدين عن 
صور الغدر واشكال القبح ، وبهذا تكون 
ف��رادة كل إنس��ان ومتّيزه ه��ي الضامن 

األوحد ملبدأ الصداقة .
 الصداقة ضرورية  فيما بني الدول ايضا«  
لتس��وية  النزاعات بالطرق الس��لمية، 
واتباع احل��وار وتدابي��ر بن��اء الثقة لكي 
تس��هم في إرس��اء عالق��ات الصداقة 
بني  الش��عوب والبلدان على الصعيدين 
املتعدد األطراف والثنائي، فتطوير عالقات 
الصداقة بني األمم والشعوب على أساس 
احترام مبدأ املس��اواة في احلقوق وصون 
السالم واألمن الدوليني، وحتقيق التعاون 
في حل املش��كالت الدولية، على النحو 
الوارد ف��ي ميثاق األمم املتح��دة من أجل 
التوص��ل إل��ى حلول دائم��ة للعديد من 
النزاعات والصراعات املعقدة في جميع 

أنحاء العالم.

*كاتبة لبنانية

تقرير

وزيرة الصحة تناقش تعزيز الخدمات العالجية في أطراف بغداد
بحثت تحضيرات دوائرها للسيطرة على األمراض االنتقالية 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

جانب من اللقاء

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلبوب في وزارة التجارة ان كميات 
م��ن  املس��وقة  احمللي��ة  احلنط��ة 
الفالح��ني واملزارعني جتاوزت املليون 
و315 الف��ا و338 طن��ا ف��ي عموم 

محافظات البالد.
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس هيثم جميل اخلش��الي 
ان املراكز التس��ويقية ف��ي البالد 
مازالت مس��تمرة بعملية تسلم 
احلنطة من املسوقني حيث احتلت 
محافظة واس��ط  املرتب��ة االولى 
وبلغت الكميات املتس��لمة فيها  
من احلنطة احمللية )469( الفا و225 
طن��ا ، فيم��ا احتلت باب��ل املرتبة 

الثاني��ة بكمي��ة )147( الفا و778 
طن��ا وجاءت الديواني��ة ثالثا حيث 
طن��ا  و219  الف��ا   )116( س��وقت 
واحتلت النجف رابعا بكمية )116( 
الفا و82 طنا تليها محافظة ديالى 
) 88( الفا و362 طنا وميسان )88( 
الفا و261 طنا ثم ذي قار س��وقت 
)86( الف��ا و516 طنا وصالح الدين 

)66819( الفا و819 طنا . 
واض��اف املدي��ر الع��ام ان املراك��ز 
التس��ويقية ف��ي بغداد س��وقت 
) 44( الف��ا و654 طن��ا فيم��ا بغت 
الكميات املس��وقة في محافظة 
طن��ا  و548  الف��ا   )25 كرك��وك) 
و205  الف��ا   )17( بلغ��ت  واملثن��ى 
اطنان والبصرة س��وقت )15( الفا 

و447 طن��ا ومحافظ��ة االنبار )9( 
االف و190 طنا . 

واشار املدير العام الى ان محافظة 
نينوى ستباش��ر بتس��لم احلنطة 
املس��وقة من الفالح��ني واملزارعني 
خ��الل االي��ام املقبلة بع��د توقف 
دام الكثرمن ثالث س��نوات بسبب 
سيطرة اجلماعات االرهابية عليها  
بعد اعتماد عدة مراكز تس��ويقية 
ف��ي احملافظ��ة م��ن اج��ل تس��لم 
م��ن فالحي  املس��وقة  الكمي��ات 
ومزارعي نينوى ، الفتا الى ان املراكز 
مس��تمرة  مازال��ت  التس��ويقية 
بعملية تنظي��م وتوزيع الصكوك 
اخلاصة بالفالح��ني واملزارعني منذ 

اليوم االول للتسويق .

بغداد - اعالم التجارة: 
تفق��د وف��د خلي��ة االزمة ف��ي وزارة 
التج��ارة مخيم��ات اي��واء النازح��ني  
حس��ن ش��امي واخلازر وجاماكور في 
املوصل ملتابعة وتدقيق عملية جتهيز 
العائالت املتواج��دة في تلك اخمليمات 
باملفردات الغذائي��ة على وفق جداول 
البيانات والكشوفات باعداد العائالت 
وكميات احلصص اخملصصة لهم بعد 
مطابقتها مع احلاس��بة املركزية في 

دائرة التخطيط واملتابعة. 
وقالت مدي��رة عام دائ��رة التخطيط 
واملتابعة ابتهال هاش��م سابط التي 
ترأس��ت وف��د خلي��ة االزم��ة برفقة 
معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية 
واملالي��ة ان��ه ج��رى خ��الل  اجل��والت 
في  مخيمات حس��ن ش��امي واخلازر 
وجاماك��ور إلي��واء النازح��ني متابعة 

جتهيز العائ��الت باحلصص التموينية 
اضاف��ة ال��ى االط��الع عل��ى مخازن 
املواد الغذائية ولق��اء ادارة اخمليمات و 
الى  املتواجدة واالس��تماع  العائ��الت 
ش��كاواهم ومعناتهم ومناقشة دور 
الوزارة في ايصال املف��ردات الغذائية 
ل��كل  ايصاله��ا  عل��ى  والتأكي��د 
العائالت النازحة وحس��ب توجيهات 
وزي��ر التجارة.  واش��ارت الى ان الوزارة 
استطاعت ومن خالل خطة التجهيز 
الوص��ول ال��ى جميع املناط��ق احملررة 
ومخيمات النازحني منذ بدء عمليات 
التحري��ر وتأمني الوضع الغذائي فيها 
وتش��كيل فرق جوالة ضم��ن قواطع 
املف��ردات  ايص��ال  به��دف  مح��ددة 
والوص��ول الى جمي��ع املناطق احملررة 
وباشراف من قبل وكيل الوزارة االقدم 
ولي��د حبيب املوس��وي وتواجد مدراء 

العامني للدوائر وشركات الوزارة  .
من جهت��ه اوضح  مع��اون مدير عام 
دائرة الرقابة التجارية واملالية ش��اكر 
س��عدي بانه مت توجي��ه جميع الدوائر 
التجارية في املوصل بتسخير جميع 
جتهي��ز  عملي��ة  لتس��هيل  اجله��ود 
النازح��ني والعائالت مبفردات البطاقة 
التمويني��ة للتخفيف ع��ن معاناتها 
وذلك م��ن خ��الل االجتم��اع مبالكات 

فروع التجارة في مخازن بازوايا.
من اجلدي��ر بالذكر ان الوفد س��يرفع 
اجل��والت  اس��تكمال  بع��د  تقري��ره 
التفقدي��ة ف��ي مناط��ق املوصل مع 
املالحظات التي مت تأشيرها الى رئيس 
خلية االزمة في الوزارة من اجل اتخاذ 
االجراءات املطلوبة بشانها ومبايضمن 
ايصال املفردات الغذائية بانس��يابية 

عالية ومن دون معوقات .

التجارة تعلن عن كميات الحنطة 
المسوقة في عموم المحافظات

التجارة تتابع تجهيز العائالت 
الموصلية بالمفردات الغذائية 

واسط بالمرتبة األولى وبابل ثانيا والديوانية ثالثا

البصرة - الصباح الجديد:
مبش��اريع  العم��ل  يتواص��ل  فيم��ا 
ش��بكات النفاذ الضوئي في ش��تى 
احملافظ��ات حي��ث س��يوفر خدم��ات 

االتص��االت واالنترن��ت اضاف��ة ال��ى 
خدم��ات الب��ث الفضائ��ي واالتصال 
املرئي عبر تطبيق ) بروتكول االنترنت ( 
ip تشهد محافظة البصرة استمرار 

اعمال صيانة مش��روع شبكة النفاذ 
الضوئي والذي مت اجن��ازه في منطقة 

القبلة .
كما مت حتديد عوارض في بعض املواقع 

والعمل على اصالحها وكذلك اجنزت 
امل��الكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي 
مديرية اتصاالت البصرة اعمال نصب 
اجهزة مش��روع كابل احملاكم واصالح 

عارض��ة ضوئي ضمن مس��ار اندلس 
– مجم��ع تس��جيل املركبات واصالح 
عارض��ة اخ��رى ف��ي مس��ار اندلس – 
قبل��ة .  واوضح بيان صادر من مديرية 

اتص��االت البص��رة ان ف��رق الصيانة 
قامت بصيانة الش��عيرات الضوئية 
ملش��روع ش��بكة النفاذ الضوئي في 

منطقة القبلة . 

إصالح عوارض الشبكة الضوئية في البصرة
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بغداد - الصباح الجديد:

بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكتور مهدي ضمد القيس��ي 
اليونس��كو  مع ممث��ل منظم��ة 
ومدير مش��روع التعليم التقني 
واملهني في العراق روري روربيرشن 
التعاون املش��ترك لفكرة تنفيذ 
مش��روع أصالح التعليم التقني 
ومناقش��ة الس��بل التعليمي��ة 
واملهنية لتطوير القدرات الفنية 

للعاملني في القطاع الزراعي.
وذكر قس��م العالق��ات واإلعالم 
والتع��اون الدولي في ال��وزارة أن 
الوكي��ل الفني لل��وزارة قد أكد 
عل��ى أهمية دور وزارة الزراعة في 
تنفيذ فك��رة مش��روع املنظمة 
ملش��روع  لليونس��كو  الدولي��ة 
التعليم التقني واملهني لتطوير 
مضيف��اً   ، الزراعي��ة  العملي��ة 
أن القط��اع الزراع��ي يع��د احملور 
األساس��ي في االقتصاد الوطني 
العراقي والقطاعات األخرى مثل 
والتج��اري  الصناع��ي  القط��اع 
واالجتماعي ، مبين��اً أن أي تطور 
يحصل للقطاع الزراعي يساعد 

على تطوير هذه القطاعات .
ودع��ا الكي��ل الى تق��دمي الدعم 
املالي وتنظيم الدورات التدريبية 
من قبل منظمة اليونس��كو في 
مركز  التدريب والتأهيل الزراعي 
الزراعي��ة  االرش��ادية  واملراك��ز 
املتخصصة في بغداد واحملافظات 
للمشرفني الزراعيني والفنيني من 
أجل اكتساب اخلبرات واملعلومات 
الت��ي تنمي قدراتهم حتت مظلة 
هذا البرنامج وخصوصاً شريحة 
والنش��ئ  والش��باب  الفالح��ني 
الريف��ي وجمي��ع العامل��ني في 
العمل الوظيفي الزراعي إضافة 
الى تطوير مهارات املرأة الريفية 
في ش��تى اجملاالت والنش��اطات 
الت��ي تخ��ص القط��اع النبات��ي 

واحليواني والبيطرة .

من جانبه أبدى الضيف س��روره 
الضياف��ة  بحس��ن  وارتياح��ه 
ولقاء الوكيل الفن��ي واهتمامه  
بالتعاون مع املنظمة بغية تطوير 
القطاع الزراعي م��ن خالل دعم 
نشاطات الوزارة التي تسهم في 
تطوي��ر وتنمية الق��درات الفنية 
واملهني��ة للعاملني ف��ي القطاع 

الزراعي .
عل��ى صعي��د متص��ل حقق��ت 
وزارة الزراعة اجنازا علميا وعمليا  
بجه��ود باحث��ي دائ��رة البحوث 
الس��اندة  والبرام��ج  الزراعي��ة 
له��ا ، تضمن زيادة ف��ي إنتاجية 

احلنطة وحتس��ني النوعية بهدف 
ضم��ن  توزيعه��ا  وسيس��تمر   ،
التمويني��ة  البطاق��ة  مف��ردات 
املواط��ن  يس��تطيع  بحي��ث 
استخدامها في حتضير اخلبز من 
دون احلاجة خللطها مع األصناف 

األخرى املستوردة مستقبال  .
وذكر الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكتور مهدي ضمد القيسي إن 
دائرة البح��وث الزراعية وبرنامج 
إكثار بذور الرتب العليا والبرنامج 
الوطني لتنمي��ة  زراعة احلنطة 
في العراق إضافة إلى تشكيالت 
ال��وزارة الس��اندة حقق��ت اجنازا 

علمي��ا وعملي��ا في زي��ادة انتاج 
وحتس��ني نوعيته��ا ف��ي صناعة 
اخلب��ز العراق��ي  كون��ه يعد من 
أهم احملاصيل اإلستراتيجية بعد 
أن وظف��ت جهودها  لتحس��ني 
والس��الالت  األصن��اف  إنتاجي��ة 
املس��جلة لدى اللجنة الوطنية 
وحماي��ة  واعتم��اد  لتس��جيل 

األصناف الزراعية .
بالقول  الوكي��ل حديث��ه  وتاب��ع 
لق��د متكن باحثو دائ��رة البحوث 
الزراعي��ة م��ن اخت��زال فت��رة منو 
محصول احلنط��ة صنف بحوث 
10 إل��ى عش��رة أي��ام اق��ل م��ن 

فت��رة النم��و االعتيادي��ة  له��ذا 
احملص��ول وه��ذه الفت��رة تتحقق 
يصاحبها اختزال في كمية املياه 
املستعملة ، إضافة الى التبكير 

في فترة احلصاد .
وأض��اف الوكيل عل��ى وفق تلك 
املعطي��ات واملؤش��رات البحثية 
للمواط��ن  ميك��ن  التطبيقي��ة 
استعمال احلنطة العراقية التي 
حتمل تل��ك املواصفات مباش��رة 
في حتضير اخلبز م��ن دون احلاجة 
املس��توردة  باحلنط��ة  خللطه��ا 

مستقبال . 
واك��د الوكيل الفني ب��أن الوزارة 

مس��تمرة  بنهجها هذا من اجل 
الوص��ول إل��ى االكتف��اء الذاتي 
من هذا  احملصول االس��تراتيجي 
الذي يعد  مفتاح األمن الغذائي 
،إضافة إل��ى اجلوانب االقتصادية 
عل��ى  املترتب��ة  واالجتماعي��ة 
التوسع بهذا احملصول واحملاصيل 

األخرى.
يذكر ان األصناف العراقية ومنذ 
انتاج صنفي ) صابر بيك وعجيبة(  
التي  للمواصفات  تفتق��ر  كانت 
حتقق��ت عن طري��ق ه��ذا االجناز 
الي��وم األصناف  حي��ث تع��ددت 

بإنتاجيتها وصفاتها النوعية . 

 يعد القطاع 
الزراعي المحور 
األساس في 
االقتصاد 
الوطني العراقي 
والقطاعات األخرى 
مثل القطاع 
الصناعي والتجاري 
واالجتماعي

جانب من االجتماع

يسعى الى استعمال الحنطة المحلية األساس في رغيف الخبز 

العراق يبحث مع ممثل منظمة اليونسكو دعم وتطوير القّطاع الزراعي
التعليم تستكمل 
تنفيذ مشاريعها 

بمشاركة القّطاع الخاص

افتتاح مشروع إعادة 
إعمار جسري الضلوعية 

في صالح الدين 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي، 
التعليم��ات املتعلق��ة باس��تكمال تنفي��ذ االبني��ة 
واملش��اريع ع��ن طريق االس��تثمار مبش��اركة القطاع 

اخلاص.
وقال وكي��ل وزارة التعلي��م العالي للش��ؤون اإلدارية 
الدكتور محمد الس��راج خالل ترؤس��ه جلنة دراس��ة 
املشاريع املنجزة وقيد االجناز، إن الوزارة قررت استكمال 
املش��اريع العمراني��ة لع��دد من اجلامعات مبش��اركة 
القطاع اخلاص وتذليل املعوقات بغية اجنازها من اجل 

توفير بيئة علمية وتعليمية متطورة.
 وأضاف وكيل الوزارة ان الوزارة تعمل على اس��تكمال 
املشاريع العمرانية للجامعات التي حققت نسب اجناز 
متقدمة ، مش��يرا الى ان املوازنة االحتادية لعام 2017 
أعطت مس��احة لوزارة التعليم العالي للمش��اركة 
مع القطاع اخلاص واستثمار األبنية واملشاريع املنجزة 
وقي��د اإلجناز على وف��ق تعليمات تعده��ا اجلهات ذات 

العالقة ومبوافقة مجلس الوزراء. 

بغداد - الصباح الجديد: 
افتتح��ت وزير االعمار واالس��كان والبلدي��ات العامة د. 
املهندس��ة آن نافع أوسي مش��روع اعادة اعمار جسري 
والصغي��ر( ف��ي  )الكبي��ر  الكونكريتي��ني  الضلوعي��ة 
محافظة صالح الدين واملمول من تخصيصات مشاريع 
الق��رض الط��ارئ للبنك الدول��ي العادة اعم��ار املناطق 

احملررة .
واك��دت الزيرة ف��ي كلمة القتها في حف��ل االفتتاح ان 
“املالكات الفنية والهندس��ية في شركة الفاو العامة 
للمقاوالت االنش��ائية وبأش��راف دائرة الطرق واجلس��ور 
التابعت��ني للوزارة اجنزت اعادة اعمار مش��روع جس��ري 
الضلوعي��ة مبحافظة صالح الدي��ن، بكلفة جتاوزت ( 5 ) 
ملي��ارات دينار وهو من ضمن املش��اريع املمولة من قبل 

البنك الدولي ألعادة اعمار املناطق احملررة. 
واوضحت الوزيرة ان اجلس��رين يعدان من اجلسور املهمة 
واالس��تراتيجية باحملافظ��ة كونهما يربط��ان احملافظة 
ببقية احملافظ��ات كما يربط الضلوعية بباقي االقضية 
والنواح��ي، حي��ث يبلغ طول اجلس��ر الكبي��ر 330 مترا 
وبعرض 14 مترا بواقع 10 فضاءات، اما جسر الضلوعية 
الصغي��ر فيبلغ طوله 231 مترا وعرض 14 مترا بواقع 7 

فضاءات ويقع اجلسر على احد روافد نهر دجلة.
وبينت الوزير بأن هذا املش��روع يأتي استكماال لعدد من 
املش��اريع التي مت اجنازها وافتتاحها من قبل الش��ركات 
والدوائر التابعة للوزارة، حيث سبق ان مت افتتاح مشروع 
جس��ر شيش��ني الكونكريتي في احملافظ��ة ، فضال عن 

عدد من املشاريع االخرى في بقية احملافظات.
واشارت الى ان الوزارة ماضية في التعاقد على تنفيذ 
عدد من مشاريع الطرق واجلسور اجلديدة في احملافظة 
ومنها مش��روع تأهيل طريق( بلد- س��يد محمد( ، ) 
سامراء-تكريت(  )س��امراء-ضلوعية-دجيل ( وهناك 
عدد م��ن املش��اريع التي هي قي��د االحال��ة ومنها ( 
حتويلة جسر سامراء( ، )طريق تكريت العلم(، )طريق 
س��امراء -الدور- العلم) ، مؤكدة في الوقت نفس��ه 
سعي الوزارة وحرصها على إكمال املشاريع املتوقفة 
وخاص��ة تلك املش��اريع الت��ي وصلت نس��ب اجنازها 

مراحل متقدمة .

اعالم الكهرباء 
 بأش��راف مباش��ر من قب��ل مدير 
عام املديرية العامة ملش��اريع نقل 
الطاقة الكهربائية املهندس صباح 
كاظ��م عك��رب متكن��ت املالكات 
التابع��ة  والفني��ة  الهندس��ية 
الى قس��م مش��اريع اخلطوط في 
املديرية العامة املذكورة من أعادة 
القس���م املتضرر من مش����روع 
خط رب��ط محطت��ي ) املنصورية 
الغازي��ة – ديال��ى 400 ( ك.ف ف��ي 
محافظ��ة ديالى بعد تعرضه إلى 
عم��ل إرهابي أدى إلى س��قوط )3( 

أبراج .
واوضح املتحدث الرس��مي باسم 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصعب 
س��ري املدرس ان االعمال تضمنت 
نص��ب اب��راج )400( ك.ف من نوع 
)XA( ب��دالً م��ن االب��راج املتضررة  
وان ه��ذا اخل��ط يرب��ط محطت��ي 
)املنصوري��ة الغازي��ة – ديالى 400 
ك.ف (بطول 110 كم وبواقع )281( 
برجا مما سيسهم برفد املنظومة 
املنتج��ة  بالطاق��ة  الكهربائي��ة 

للمحطة الغازية . 
باش��رت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 

والفنية في  الهندس��ية  املالكات 
الطاقة  لنق��ل  العام��ة  املديري��ة 
الف��رات  ملنطق��ة  الكهربائي��ة 
االوسط أعمال الصيانة السنوية 
خلط قادس��ية – جنوب بغداد 400 

ك ف.
ان  الرس��مي  املتح��دث  واوض��ح 
 )84( صيان��ة  تضمن��ت  االعم��ال 
برجاً ب��دًء من الب��رج )216( وحتى 
الب��رج )300( ومبس��افة 38 ك��م ، 
واس��تمرت اعمال الصيانة ملدة 5 
اي��ام ، ويعد هذا اخلط من اخلطوط 
املهم��ة بوصفه حلق��ة وصل بني 

منطقة الفرات االوسط باملنطقة 
واملنطقة  الوس��طى م��ن جه��ه 
الوس��طى باملنطقة اجلنوبية من 

جهه ثانية .
ولف��ت الدكت��ور امل��درس ال��ى إن 
مس��احة العم��ل كان��ت ضم��ن 
إل��ى  التابع��ة  الصوي��رة  مدين��ة 
محافظة واس��ط، ومدينة املدائن 
التابعة إل��ى محافظة بغداد ، وان 
العم��ل كان في مناطق س��اخنة 
أمنياً، مما اس��تلزم ذلك اصطحاب 
فري��ق العمل دوريتني من ش��رطة 

حماية كهرباء الديوانية وبغداد. 

نصب أبراج خط ربط محطتي المنصورية - ديالى المتضررة 

حسين حسن *
جهزت ش��ركة ديال��ى العامة احدى 
واملعادن  الصناع��ة  وزارة  تش��كيالت 
ع��ددا من مديري��ات توزي��ع الكهرباء 
ف��ي محافظ��ات الب��الد كمي��ة من 
مح��والت توزي��ع الكهرب��اء متعددة 
السعات مع االستمرار باجراء اعمال 
للمح��والت  والتصلي��ح  الصيان��ة 
بنوعيه��ا التوزيع والق��درة  باالضافة 
الى جتهي��ز محطات صندوقية  خالل 

شهر نيس��ان املاضي. وقال مدير عام 
الش��ركة املهندس عبد ال��ودود عبد 
الستار ملركز االعالم والعالقات العامة 
في الوزارة ان الش��ركة جهزت كمية 
من احملوالت ملديري��ات توزيع الكهرباء 
في محافظات النجف وكربالء وديالى 
اضاف��ة الى جتهي��ز مديري��ة كهرباء 

الرصافة ب� )22( محولة.

*اعالم الصناعة 

شركة ديالى تجّهز وزارة 
الكهرباء بمحوالت التوزيع  

ناصر عبد ويس*
للصناعات  العامة  الش��ركة  أعلنت 
االنش��ائية التابعة ل��وزارة الصناعة 
واملع��ادن عن أعداد خطة تس��ويقية 
لتصريف منتجاتها املتنوعة لصالح 
دوائر القطاع العام واخلاص واملواطنني 
وحس��ب االولوية فيما كش��فت عن 
خطتها االستثمارية والفرص املتاحة 

ملعاملها وخطوطها االنتاجية . 
وق��ال املدير الع��ام للش��ركة وكالة 
املهندس صالح عبد الهادي يوس��ف 
ف��ي تصريح ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة بانه وضمن اخلطة 
التس��ويقية التي مت اعدادها من قبل 
الش��ركة لغرض تصري��ف املنتجات 
الى االس��واق احمللية من دوائر القطاع 
الع��ام واخل��اص واملواطنني وحس��ب 

االولوية فأنها تتطلع بعد أجناز أعمال 
التأهيل ملعاملها الى توس��يع منافذ 
التس��ويق للمنتج��ات مث��ل تصدير 
بع��ض املنتج��ات كالرم��ل وحص��ى 

املرشحات واالنابيب البالستيكية.
الش��ركة  أن  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
تطوي��ر  عل��ى  بالس��عي  حريص��ة 
والتس��ويق  املبيع��ات  اس��تراتيجية 
للمنتجات من خالل ايصال منتجات 
الش��ركة ال��ى املس��تهلك او مواقع 
العم��ل اخلاص بهم تلبية لرغبته في 
ذلك وللقطاعني العام واخلاص أضافة 
الى تكثيف نشاط الشركة في مجال 
املشاركة باملعارض النوعية والدولية 

للتعريف مبنتجاتها والترويج لها.
م��ن جانبه كش��ف املدي��ر العام عن 
الف��رص االس��تثمارية املعلن��ة ف��ي 

الشركة قائال لقد مت استثمار معمل 
طابوق احملاويل من قبل ش��ركة البيت 
الهندس��ي للمق��اوالت مب��دة عق��د 
تس��تمر الى )15( س��نة حتدد بأتفاق 
الطرف��ني تب��دأ بع��د انته��اء عملية 
، فيم��ا اس��تثمرت  انش��اء املعم��ل 
التجاري��ة  دجل��ة  رياح��ني  ش��ركة 
للمق��اوالت العامة ملعمل طابوق ابي 
نؤاس وملدة )15( سنة تبدأ من اكمال 
تأهيل املعمل والب��دء باالنتاج كذلك 
فقد مت اس��تثمار معمل طابوق ديالى 
لصالح شركة املهندسني لالستثمار 
الصناعي والزراعي والس��ياحي وحتدد 
بأتف��اق الطرف��ني ويب��دأ العمل بعد 

االنتهاء من عملية انشاء املعمل.   

*اعالم الصناعة 

بغداد - اعالم التجارة 
بحثت الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
في وزارة التجارة الية نقل الطحني من 
املطاحن الى الوكالء بواسطة متعهدي 
النق��ل وباس��لوب املناقص��ات املعتمد 
في عق��ود النق��ل . واوض��ح مدير عام 
الش��ركة املهندس طه ياس��ني عباس 
خالل اجتماع هيئة املديرين ان االجتماع 
ناقش آلية تطوير عملية نقل الطحني 
املوزع ضمن احلصة التموينية كونه من 
االوليات فضالعن التأكيد على اعتماد 
املطابقات الش��هرية في اجلرد السنوي 
للحسابات اخملزنية لتالفي االختالف في 

عملية املطابقة اضافة الى مناقش��ة 
الش��ركات  هيكل��ة  اع��ادة  موض��وع 
اململوك��ة للدولة واحال��ة املوضوع الى 
القسم القانوني من اجل اعداد االجابة 

املوحدة بخصوص ذلك .
من جانب اخر اش��ار ياس��ني الى ان فرع 
الش��ركة في صالح الدين ق��ام باجراء 
جترب��ة طحن كمية 50 طنا من احلنطة 
املس��وقة للموسم احلالي من صومعة 
تكري��ت ف��ي مطحن��ة االخ��اء حي��ث 
اضه��رت النتائج االولي��ة جناح التجربة 
للمواصف��ات  امل��ادة  تل��ك  ومطابق��ة 

املطلوبة . 

وفي س��ياق اخر اضاف ياسني ان عضو 
مجل��س محافظ��ة بابل حم��زة عبيد 
تفق��د ع��ددا م��ن مطاح��ن احملافظ��ة 
لالط��الع عل��ى طبيعة اخلدم��ات التي 
تقدمه��ا الش��ركة فضالع��ن الوقوف 
على نوعية الطح��ني املنتج واخملصص 

ضمن مفردات البطاقة التموينية .
على صعي��د متصل اعلنت الش��ركة 
العامة لتجارة احلبوب في وزارة التجارة 
عن مواصلتها تصنيع رز الياسمني في 
اجملارش االهلي��ة ف��ي الديوانية وجتهيز 
ال��وكالء ضم��ن احلص��ة التموينية في 

احملافظة . 

»اإلنشائية« تعلن عن خطتها التسويقية 
والفرص االستثمارية لمعاملها 

آلية جديدة لنقل الطحين إلى الوكالء 
بأسلوب المناقصات

 تحت شعار )صناعتنا هويتنا شّجع منتجك واشتري عراقي(

توزيع رز الياسمين ضمن الحصة التموينية
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متابعة الصباح الجديد:

اتخذت السعودية واإلمارات والبحرين 
واملالدي��ف  وليبي��ا  واليم��ن  ومص��ر 
وموريش��ويس، األح��د املاض��ي ، قرارًا 
الديبلوماس��ية  عالقاته��ا  بقط��ع 
واالقتصادي��ة م��ع قط��ر، إضافة إلى 
إع��الن »حتال��ف دع��م الش��رعية في 
اليم��ن« إنهاء مش��اركة الدوحة في 
عمليات��ه، بس��بب دوره��ا ف��ي تعزيز 
احل��ركات »اإلرهابي��ة« مث��ل احلوثيني 

و«القاعدة« و«داعش«.
الدولي��ة  الفع��ل  ردود  وتس��ارعت 
واإلقليمي��ة عل��ى الق��رار مل��ا متثل��ه 
ال��دول اخلليجية من مركز سياس��ي 
واقتص��ادي مه��م، وأعلن��ت الواليات 
اخلط��وة،  تل��ك  تفهمه��ا  املتح��دة 
متوقع��ة أن تس��تغرق األزم��ة فت��رة 
اس��تعدادها  ع��ن  معرب��ة  طويل��ة، 
للتوسط، وحضت اجلميع على حلها 
اتصل  فيما  الدبلوماس��ية،  بالط��رق 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
بنظي��ره القط��ري الش��يخ محم��د 
ب��ن عبد الرحم��ن آل ثان��ي، ودعاه إلى 
تهدئ��ة األم��ور، وأكدت إي��ران أن هذا 
القرار »ال يخدم االستقرار في الشرق 

األوسط«.
وجاء في بيان سعودي صدر امس االول 
اإلثن��ني، أن قرار مقاطع��ة قطر اتخذ 
ألس��باب عدة، منها »س��عي الدوحة 
إلى شق الصف الداخلي، والتحريض 
واملس��اس  الدول��ة،  عل��ى  للخ��روج 
بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية 
وطائفية تس��تهدف ضرب االستقرار 

في املنطقة«.

*الدول املقاطعة تقطع 
اجملال اجلوي أمام قطر

وق��ررت ال��دول املقاطع��ة أيًضا حظر 
اجمل��ال اجلوي أمام الطائ��رات القطرية 
ومنع س��فر مواطنيها إل��ى الدوحة، 
وعدم الس��ماح للقطري��ني بالدخول 
إليها، إضافة إلى وق��ف التعامل بأي 
ش��كل من األش��كال معها، وأعلنت 
ش��ركات الطيران فيها وقف رحالتها 

من الدوحة وإليها.
وأوضحت السعودية في بيان نقاًل عن 
»مصدر مس��ؤول«: »اتضح للمملكة 
الدعم واملس��اندة من قبل السلطات 
في الدوحة مليليشيا احلوثي االنقالبية 
حتى بعد إعالن حتالف دعم الشرعية 
ف��ي اليمن«، وفي غض��ون ذلك، أنهت 
قي��ادة التحال��ف مش��اركة قطر في 
عملياتها »بسبب ممارساتها التي تعزز 
اإلرهاب، ودعمها منظماته في اليمن 
ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع 
امليليش��يات االنقالبية، م��ا يتناقض 
مع أهداف التحال��ف التي من أهمها 

محاربة اإلرهاب«.
وأكدت السعودية أنها »صبرت طوياًل 
على قطر رغم استمرار السلطات في 
الدوحة في التملص م��ن التزاماتها، 
والتآم��ر عليه��ا، حرًص��ا منه��ا على 
الش��عب القط��ري الذي ه��و امتداد 
طبيعي وأصي��ل إلخوانه في اململكة، 
وجزء من أرومتها، وس��تظل اململكة 
س��نًدا للش��عب القطري الش��قيق 
وداعمة ألمنه واستقراره بغض النظر 
عما ترتكبه الس��لطات ف��ي الدوحة 

من ممارسات عدائية«.

*مصر تبني أسباب قطعها 
للعالقات مع قطر

وع��زت مصر في بيان ل��وزارة اخلارجية 
أس��باب قط��ع العالقات إل��ى »ترويج 
الدوحة فكر تنظيم القاعدة وداعش، 
ودعم العمليات اإلرهابية في سيناء، 
فض��اًل عن إصرارها عل��ى التدخل في 
الشؤون الداخلية ملصر ودول املنطقة 
بصورة ته��دد األمن القوم��ي العربي 
وتعزز ب��ذور الفتنة واالنقس��ام داخل 
اجملتمع��ات العربي��ة، وف��ق مخط��ط 
مدروس يستهدف وحدة األمة العربية 

ومصاحلها«.

*البحرين متنح البعثة الفطرية 
مهلة للخروج

ومنح��ت البحرين »مهلة 48 س��اعة 
للبعثة القطرية ملغادرة البالد بسبب 
دعمها العمليات اإلرهابية في املنامة 
والتدخل في ش��ؤونها واالستمرار في 
التصعيد والتحريض اإلعالمي، ودعم 
األنش��طة اإلرهابية املسلحة، ومتويل 
اجلماعات االرهابية لنشر الفوضى في 
انتهاك صارخ لكل االتفاقات واملواثيق 

ومبادئ القانون الدولي«.

*اإلمارات ترفض دعم قطر لإلرهاب 
وجماعاته املسلحة

ق��رار  أن  اإلم��ارات  أب��رزت  بدوره��ا، 
املقاطع��ة »احلاس��م« ال��ذي اتخذته 
جاء »نتيج��ة عدم التزام الس��لطات 
القطرية اتفاق الرياض إلعادة السفراء 
 ،2014 لع��ام  التكميل��ي  واالتف��اق 
ومواصلة دعمها ومتويلها واحتضانها 
واملتطرف��ة  اإلرهابي��ة  التنظيم��ات 
رأس��ها جماعة  وعل��ى  والطائفي��ة، 
»اإلخوان« املسلمني وعملها املستمر 

على نش��ر وترويج فكر تنظيم داعش 
والقاعدة عبر وسائل إعالمها املباشرة 

وغير املباشرة«.
الص��ادر  البي��ان  نقضه��ا  وكذل��ك 
العربي��ة - اإلس��المية  ع��ن القم��ة 
- األميركي��ة ف��ي الري��اض ملكافحة 
اإلره��اب، ال��ذي اعتب��ر إي��ران الدولة 
الراعي��ة لإلره��اب في املنطق��ة، إلى 
جانب إيواء قطر املتطرفني واملطلوبني 
وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة 
اإلمارات وغيرها من الدول، واس��تمرار 
دعمها التنظيمات اإلرهابية، ما يدفع 
باملنطقة إل��ى مرحلة جديدة ال ميكن 

التنبؤ بعواقبها وتبعاتها.

*الدوحة تبدي استغرابها من القرار
إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء القطري 
ف��ي بي��ان ام��س االول اإلثن��ني، ع��ن 
استغرابه القرار، قائاًل إن »الهدف منه 
ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل 
ع��ن قرارها الوطن��ي«، فيم��ا حاولت 
وزارة اخلارجي��ة طمأنة مواطنيها إلى 
انع��كاس القرار عليه��م، معلنة في 
بي��ان أن »اإلجراءات لن تؤثر في س��ير 
احلياة الطبيعية للمواطنني واملقيمني 
في الدولة، وأن احلكومة س��تتخذ ما 

يلزم من اإلجراءات لضمان ذلك«.
وأضافت ال��وزارة أن »اختالق أس��باب 
التخ��اذ إج��راءات ضد دولة ش��قيقة 
ف��ي مجل��س التع��اون دليل س��اطع 
على عدم وجود مبررات شرعية لهذه 
اإلجراءات التي اتخذت بالتنس��يق مع 
مصر، والهدف منها واضح وهو فرض 

الوصاية على الدولة«.

*التعاون اإلسالمي تطالب الدوحة 
االلتزام باتفاقياتها

إل��ى ذل��ك، أك��دت منظم��ة التعاون 
اإلس��المي أنه��ا »تتاب��ع ع��ن كث��ب 
منطق��ة  ف��ي  الراهن��ة  التط��ورات 
اخللي��ج املتمثل��ة في قط��ع عدد من 
ال��دول األعضاء في املنظمة عالقاتها 
الدبلوماس��ية مع قطر، اس��تنادًا إلى 
معلومات وأدلة تثب��ت انطالق أعمال 
معادية لهذه ال��دول منها«، وطالبت 
بتعهداته��ا  »االلت��زام  ب���  الدوح��ة 
الس��ابقة واالتفاق��ات الت��ي وقعتها 
حتت مظلة مجلس التعاون اخلليجي، 
ال س��يما تل��ك املتعلق��ة بوقف دعم 
وأنش��طتها  اإلرهابي��ة  اجلماع��ات 
والتحريض اإلعالمي«، مؤكدة أهمية 
التزام »كل الدول األعضاء، مبا في ذلك 
قطر، مبادئ ميثاق املنظمة التي تدعو 
إلى سياس��ة حس��ن اجل��وار واحترام 
سيادة واستقالل ووحدة أراضي الدول 
األعض��اء وعدم التدخل في ش��ؤونها 

الداخلية«.

*السعودية تنقذ أمنها الوطني 
وتطالب بتعميم القرار

وقال مصدر مس��ؤول ف��ي الرياض إن 
»حكومة اململكة العربية السعودية 
انطالًقا من ممارسة حقوقها السيادية 
التي كفله��ا القانون الدولي، وحماية 
ألمنه��ا الوطني م��ن مخاطر اإلرهاب 
والتطرف، فإنها قررت قطع العالقات 
الدبلوماس��ية والقنصلي��ة مع دولة 
قط��ر، كما ق��ررت إغ��الق كل املنافذ 
البرية والبحرية واجلوية، ومنع العبور 
في األراضي واألجواء واملياه اإلقليمية 
باإلج��راءات  والب��دء  الس��عودية، 
القانونية الفورية للتفاهم مع الدول 
والش��ركات  والصديق��ة  الش��قيقة 

الدولية لتطبيق اإلجراء ذاته بأس��رع 
وقت ممكن وذلك ألسباب تتعلق باألمن 

الوطني السعودي«.
وأض��اف املص��در: »اتخ��ذت اململك��ة 
قرارها احلاسم هذا نتيجة لالنتهاكات 
اجلس��يمة التي متارس��ها السلطات 
في الدوحة، سرًا وعلًنا، طوال األعوام 
املاضية بهدف ش��ق الصف الداخلي 
للخ��روج  والتحري��ض  الس��عودي، 
واملس��اس بس��يادتها،  الدولة،  عل��ى 
واحتضان جماع��ات إرهابية وطائفية 
متعددة تس��تهدف ضرب االس��تقرار 
في املنطقة، ومنه��ا جماعة اإلخوان 
والترويج  والقاعدة،  وداعش  املسلمني 
ألدبي��ات ومخططات ه��ذه اجلماعات 
عب��ر وس��ائل إعالمها بش��كل دائم، 
ودعم نش��اطات اجلماعات اإلرهابية ، 
وفي مملكة البحرين الشقيقة ومتويل 
وتبني وإيواء املتطرفني الذين يسعون 
لض��رب اس��تقرار ووح��دة الوطن في 

الداخل واخلارج«.
وأردف املص��در: »واس��تخدام وس��ائل 
اإلعالم التي تسعى إلى تأجيج الفتنة 
داخلًيا، كما اتضح للمملكة العربية 
الس��عودية الدعم واملساندة من قبل 
الس��لطات ف��ي الدوحة مليليش��يات 
احلوث��ي االنقالبي��ة حتى بع��د إعالن 
حتال��ف دع��م الش��رعية ف��ي اليمن، 
كما أنها اتخذت ه��ذا القرار تضامًنا 
مع مملك��ة البحرين الش��قيقة التي 
تتع��رض حلم��الت وعملي��ات إرهابية 
مدعومة من السلطات في الدوحة«.

اململك��ة  بذل��ت   1995 ع��ام  فمن��ذ 
العربية الس��عودية وأشقاؤها جهودًا 
مضني��ة ومتواصلة حلث الس��لطات 
في الدوحة عل��ى االلتزام بتعهداتها، 
ه��ذه  أن  إال  باالتفاقي��ات،  والتقي��د 
السلطات دأبت على نكث التزاماتها 
الدولية، وخرق االتفاقات التي وقعتها 
حتت مظلة دول مجلس التعاون لدول 
اخللي��ج العربية بالتوقف عن األعمال 
العدائية ض��د اململكة، والوقوف ضد 
اجلماعات والنشاطات اإلرهابية، وكان 
آخر ذلك عدم تنفيذها اتفاق الرياض.

العالق��ات  قط��ع  لق��رار  وإنف��اذًا 
الدبلوماس��ية والقنصلية، مينع على 
املواطنني السعوديني السفر إلى دولة 

قط��ر، أو اإلقامة فيها، أو املرور عبرها، 
وعلى املقيمني والزائرين منهم سرعة 
املغادرة خالل م��دة ال تتجاوز 14 يوًما، 
كما متنع، بكل أس��ف، ألسباب أمنية 
احترازي��ة دخ��ول أو عب��ور املواطن��ني 
العربي��ة  اململك��ة  إل��ى  القطري��ني 
الس��عودية، ومتهل املقيمني والزائرين 
منهم مدة 14 يوًما للمغادرة؛ مؤكدة 
التزامه��ا وحرصه��ا عل��ى توفير كل 
للحج��اج  واخلدم��ات  التس��هيالت 

واملعتمرين القطريني«.

*قطر تتخذ مسلكاً معادياً ملصر
ف��ي القاه��رة، ج��اء ف��ي بيان ل��وزارة 
جمهوري��ة  »حكوم��ة  أن  اخلارجي��ة 
مص��ر العربية قررت قط��ع العالقات 
الدبلوماس��ية مع دولة قطر في ظل 
إص��رار احلك��م القط��ري عل��ى اتخاذ 
كل  وفش��ل  ملص��ر،  مع��ادٍ  مس��لك 
احمل��اوالت لثنيه عن دع��م التنظيمات 
تنظي��م  رأس��ها  وعل��ى  اإلرهابي��ة، 
قيادات��ه  وإي��واء  اإلرهاب��ي،  اإلخ��وان 
الص��ادر بحقه��م أحكام��اً قضائية 
إرهابي��ة اس��تهدفت  ف��ي عملي��ات 
أم��ن مصر وس��المتها، باإلضافة إلى 
ترويج فكر تنظيَمي القاعدة وداعش، 
ودعم العمليات اإلرهابية في سيناء، 
فضاًل ع��ن إصرار قطر عل��ى التدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة ملص��ر ودول 
املنطقة بصورة ته��دد األمن القومي 
العربي وتعزز بذور الفتنة واالنقس��ام 
داخل اجملتمعات العربية وفق مخطط 
مدروس يستهدف وحدة األمة العربية 

ومصاحلها«.
واس��تكمل البي��ان أن »مص��ر تعل��ن 
غلق أجوائه��ا وموانئها البحرية أمام 
جميع وس��ائل النقل القطرية حرًصا 
على األمن القومي املصري، وستتقدم 
باإلج��راءات الالزم��ة خملاطب��ة ال��دول 
والش��ركات  والش��قيقة  الصديق��ة 
العربية والدولية للعمل بذات اإلجراء 
اخلاص بوس��ائل نقلهم املتجهة إلى 

الدوحة«.
وص��در البيان املصري غ��داة محادثات 
أجره��ا وزيرا اخلارجية املصري س��امح 
ش��كري والس��عودي عادل اجلبير في 
القاهرة، مس��اء األحد املاضي، تناولت 

س��بل التعام��ل مع اخلالف م��ع دولة 
قط��ر، ولوحظ أن مصر ل��م حتذ حذو 
دول خليجية في الطلب من القطريني 
مغادرتها أو الطلب من مواطنيها في 
قطر العودة، رمب��ا مراعاة لوجود أعداد 
كبيرة م��ن مواطنيها في هذه الدولة 

يعملون في قطاعات مختلفة.

*أبوظبي تؤيد قرار السعودية 
والبحرين

في أبوظب��ي، أصدرت احلكوم��ة بيانًا 
والعربي��ة  البحري��ن  لق��رار  مؤي��ًدا 
الس��عودية ج��اء في��ه: »تؤك��د دولة 
اإلمارات العربية املتحدة التزامها التام 
ودعمه��ا الكام��ل ملنظوم��ة مجلس 
التع��اون اخلليجي واحملافظة على أمن 
الدول األعضاء واس��تقرارها، وفي هذا 
اإلطار، وبناء على استمرار السلطات 
القطري��ة في سياس��تها التي تزعزع 
أم��ن املنطقة واس��تقرارها والتالعب 
والتهرب من االلتزام��ات واالتفاقيات، 
فق��د تقرر اتخاذ اإلج��راءات الضرورية 
ملا في��ه مصلحة دول مجلس التعاون 
اخلليج��ي عام��ة والش��عب القطري 
للبي��ان  وتأيي��ًدا  خاص��ة،  الش��قيق 
الصادر عن مملكة البحرين الشقيقة 
والبي��ان الصادر ع��ن اململكة العربية 
السعودية، فإن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة قررت قطع العالقات مع قطر 
مب��ا فيه��ا العالق��ات الديبلوماس��ية 
وإمه��ال البعثة القطرية 48 س��اعة 

ملغادرة البالد«.
وأكم��ل البيان: »تقرر أيًضا منع دخول 
أو عبور املواطنني القطريني إلى الدولة 
ومتهل املقيم��ني والزائرين منهم مدة 
14 يوًم��ا للمغ��ادرة وذل��ك ألس��باب 
أمنية واحترازية، كم��ا متنع املواطنني 
اإلماراتيني من الس��فر إلى دولة قطر 

أو اإلقامة فيها أو املرور عبرها«.
وذكرت مص��ادر مطلعة إن قرار الدول 
اخلم��س قط��ع العالقات م��ع قطر مت 
التوص��ل إلي��ه خ��الل اجتم��اع خادم 
احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان بن 
عبد العزيز وولي عه��د أبوظبي نائب 
املس��لحة  للق��وات  األعل��ى  القائ��د 
الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان في 

جدة .

وأعلنت اإلمارات أن التس��ريبات التي 
متت نتيجة قرصنة البريد اإللكتروني 
لسفيرها في واش��نطن »صحيحة« 
وأنها تعتز بيوسف العتيبة ومبواقفه 
الت��ي مت التعبي��ر عنها في الرس��ائل 
املس��ربة، مؤكدة أن ما جاء فيها يعبر 
عن املوقف الذي تت��م بلورته واتخاذه 
في أبوظبي، وه��ي بعكس تصريحات 
أمي��ر قطر متي��م ب��ن حم��د آل ثاني، 
التي تس��يء إلى دول اخلليج، ال سيما 

اإلمارات والسعودية.

*اتهامات من اليمن 
بدعم جماعة احلوثي

إلى ذلك، أفادت وكالة األنباء اليمنية 
احلكوم��ة  ب��أن  »س��بأ«  الرس��مية 
»قطعت العالقات مع قطر« واتهمتها 
احلوث��ي  جماع��ة  م��ع  ب�«التعام��ل 
املعادية املتحالفة مع إيران«، مضيفة 
أن الق��رار صدر »عد اتضاح ممارس��ات 
الدوح��ة وتعامله��ا مع امليليش��يات 
االنقالبية ودعمها اجلماعات املتطرفة 

في اليمن«.

*الدوحة تتهم قرارات املقاطعة 
بـ«املبيتة«

وردت الدوحة على ه��ذه القرارات في 
بيان ل��وزارة اخلارجية ج��اء فيه: »لقد 
تعرضت دولة قطر حلملة حتريض تقوم 
عل��ى افت��راءات وصلت ح��د الفبركة 
الكامل��ة، ما يدل عل��ى نوايا مبيتة«، 
وأف��ادت قن��اة »اجلزيرة« ب��أن اخلارجية 
»أعربت عن أس��فها للقرار«، معتبرة 
»اإلج��راءات غي��ر مبررة، ول��ن تؤثر في 
س��ير احلي��اة الطبيع��ي للمواطن��ني 

واملقيمني«.
ولفت��ت ال��وزارة، إلى أن س��فارة قطر 
ف��ي أبوظبي عل��ى وس��ائل التواصل 
االجتماعي طلبت من رعاياها مغادرة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة خالل 14 
يوًم��ا، التزاًم��ا بق��رار أب��و ظبي قطع 

العالقات الدبلوماسية مع الدوحة.

*ردود فعل دولية متباينة بشأن 
القرار

لق��ي قط��ع 6 دول عربي��ة عالقاته��ا 
م��ع قط��ر ردود فعل إقليمي��ة ودولية 
متفاوت��ة، لك��ن معظمه��ا دع��ا كل 
األط��راف إلى التهدئ��ة وحل اخلالفات 
باحل��وار، فف��ي واش��نطن ل��م يفاجأ 
املسؤولون األميركيون باخلطوة لزيادة 
الضغط عل��ى الدوحة، وقالت مصادر 
قريبة م��ن البي��ت األبي��ض إن هناك 
»تفهًم��ا أميركًي��ا للموق��ف«، داعية 
قطر إلى »التزام إعالن قمة الرياض، ال 

سيما وقف دعم اإلرهاب ومتويله«.
وأعربت املصادر عن استعداد واشنطن 
األط��راف  مختل��ف  ب��ني  للتوس��ط 
مجل��س  وح��دة  عل��ى  للمحافظ��ة 
التع��اون اخلليج��ي، فيم��ا عكس��ت 
تصريح��ات وزي��ري اخلارجي��ة والدفاع 
ريك��س تيلرس��ون وجيم��س ماتيس، 
ح��رص واش��نطن عل��ى ع��دم انتقاد 
التصعي��د اخلليجي، ب��ل احلديث عن 

جوهر اخلالفات التي أدت إليه.
وحت��دث تيلرس��ون: »نش��هد الئح��ة 
طويلة من املس��ائل املؤرق��ة إقليمًيا 
التي كانت موجودة منذ بعض الوقت 
وتزايدت اآلن إلى مس��توى جعل هذه 
الدول تتخ��ذ خط��وات للتعاطي مع 
هذه اخلالفات«، مشجًعا األطراف على 
احلوار »ومناقش��ة القضايا اخلالفية«، 
وطرح وساطة أميركية »للعب أي دور 

يساعد في احلفاظ على وحدة مجلس 
التعاون اخلليجي«.

اخلارجي��ة  وزارة  أعلن��ت  وفيم��ا 
الباكستانية أن ال نية لدى إسالم آباد 
لقطع العالقات م��ع الدوحة، واتصل 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
بنظي��ره القطري الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل ثاني، وحضه على اعتماد 

احلوار لتجاوز األزمة.
وصرح الناطق باسم الكرملني، دميتري 
بيس��كوف، خالل مؤمتر صحافي عبر 
الهات��ف إن »موس��كو تأمل أيًضا في 
أن ال يؤث��ر اخل��الف الدبلوماس��ي م��ع 
اخللي��ج في الع��زم املش��ترك للحرب 

على اإلرهاب الدولي«.

*إيران تدعو إلى احلوار اإلقليمي
في طهران، نوه  املس��ؤول في مكتب 
الرئي��س حس��ن روحان��ي، حمي��د أبو 
طالبي: »انته��ى عهد قطع العالقات 
الدبلوماس��ية، فإغ��الق احل��دود ليس 
وس��يلة حلل األزمة، ولي��س أمام هذه 
الدول )املقاطعة( خيارًا آخر سوى بدء 

احلوار اإلقليمي«.
وأف��اد التلفزيون الرس��مي ب��أن إيران 
»دعت قطر والسعودية ودواًل خليجية 
عربية أخرى إلى حل خالفاتها بالطرق 
ل��ن  تصعي��د  أي  ألن  الدبلوماس��ية 
يس��اعد في ح��ل األزمة في الش��رق 
قاس��مي،  به��رام  وأك��د  األوس��ط«، 
أن »ح��ل  الناط��ق باس��م اخلارجي��ة 
اخلالف��ات اإلقليمية واخل��الف الراهن، 
يكون بانتهاج األس��اليب الس��لمية 
واحل��وار الش��فاف والديبلوماس��ية«، 
مضيًف��ا »ل��ن تس��تفيد أي دولة في 

املنطقة من تصاعد حدة التوتر«.

*أنقرة تدعو إلى احلوار 
ودعم استقرار املنطقة

وف��ي أنق��رة، كش��ف وزي��ر اخلارجية 
الترك��ي، مول��ود جاويش أوغل��و، أنه 
يش��عر ب�«األس��ى للخ��الف بني قطر 
ودول عربي��ة أخرى«، داعًي��ا الكل إلى 
»ح��ل الن��زاع باحل��وار«، متابًع��ا خالل 
اس��تقرار  »نعتب��ر  مؤمت��ر صحاف��ي: 
منطق��ة اخللي��ج ج��زًءا م��ن وحدتنا 
وتضامنن��ا، وتط��رأ بع��ض األمور بني 
ال��دول بالطب��ع لكن احل��وار يجب أن 
يس��تمر حتت أي ظرف حلل املشكالت 
سلمًيا، نشعر باألسى للوضع احلالي 
وسنقدم أي مس��اعدة إلعادة الوضع 

إلى طبيعته«.

*نيودلهي لن تتأثر 
وتؤكد أنه شأن داخلي

وفي نيودلهي، قالت سوشما سواراج، 
وزي��رة الش��ؤون اخلارجي��ة، إن بالده��ا 
»ل��ن تتأثر بقط��ع بع��ض دول اخلليج 
مع قطر«  الديبلوماس��ية  عالقاته��ا 
مضيف��ة: »ال يب��رز أي حتد بالنس��بة 
إلينا، هذا ش��أن داخلي لدول مجلس 
التع��اون اخلليجي، نح��ن نهتم فقط 

بشأن الهنود هناك«.

*مراقبني في الشرق األوسط 
مراقبني في الشرق األوسط حذروا من 
أن هذه الزيارة ج��اءت مبثابة مصادقة 
صامتة عل��ى »الزعامة الس��عودية« 
التي تثير خالفات كثيرة في املنطقة، 
وه��و أم��ر ي��ؤدي حتميا إل��ى تصعيد 

اخلالفات واخلصومات اإلقليمية.
وق��ال كارين يونغ، كبي��ر الباحثني في 
معه��د دول اخلليج بواش��نطن »الذي 
يحص��ل على التمويل م��ن اإلمارات«: 
»ميكنن��ا القول إن ذلك )زي��ارة ترامب( 
شجع السعودية واإلمارات على إعادة 
هيكلة املنطقة ودول اجلوار، بالطريقة 
التي طمحوا إليه��ا منذ وقت طويل. 
وأعتقد أن ذلك حصل ألنهم رأوا ثغرة 
في السياس��ة األميركية واعتبروا أن 
ترامب س��يدعمهم في جه��ود يقال 

إنها ترمي حملاربة اإلرهاب«.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن دولتني من 
دول اخللي��ج، وهم��ا الكوي��ت وعمان، 
امتنعتا عن قط��ع عالقاتهما بقطر، 
ف��ي الوق��ت الذي انضم��ت فيها جزر 
املالديف الواقعة ف��ي احمليط الهندي 
إلى احلركة السعودية لقطع العالقات 

مع الدوحة.
والدف��اع  اخلارجي��ة  وزي��را  وأك��د 
األميركيان، ريكس تيلرسون وجيمس 
ماتيس، خالل زيارتهما إلى أس��تراليا، 
أم��س االول االثن��ني، أن اخلالف بني دول 
اخلليج ل��ن يؤثر عل��ى التحالف الذي 
تق��وده واش��نطن حملارب��ة املتطرف��ني 
في الش��رق األوس��ط. ومن الالفت أن 
الواليات املتحدة تستخدم قواعد عدة 
في الشرق األوسط لشن عمليات ضد 
تنظي��م »داعش«، لك��ن املقر الرئيس 
للعملي��ات هو قاع��دة العديد اجلوية 

في قطر.
وقال تيلرس��ون، في مع��رض تعليقه 
عل��ى األزمة اخلليجي��ة القطرية: »ما 
نش��اهده ه��و تنامي عدد مس��ببات 
التوتر في املنطقة، والتي كانت قائمة 
منذ فت��رة طويلة، لكن م��ن الواضح 
أنه��ا تصاعدت اليوم ملس��توى دفعت 
بالدول إلى اتخاذ خطوات في السعي 

ملعاجلة اخلالفات«.

بعد قطع 8 دول عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية معها

قطر في عزلة سياسية وجغرافية وواشنطن تعرض الوساطة
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7 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أس��هم خفض إنتاج النفط والتدابير 
احلكومي��ة ف��ي دول منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقي��ا لضب��ط 
أوض��اع املالي��ة العام��ة والصراع��ات 
اإلقليمية، في تدني النمو االقتصادي«، 
وفقاً للبن��ك الدولي في تقرير »اآلفاق 
االقتصادية العاملية: الش��رق األوسط 

وشمال أفريقيا«.
وأوضح أن الس��عودية »حتّملت اجلانب 
األكبر من هذه اخلفوضات، وكان التزام 

شروط االتفاق أعلى من التوقعات«.
ول��م يغف��ل أن دول مجل��س التعاون 
اخلليجي »بدأت تنفي��ذ برامج لتنويع 
نشاطاتها االقتصادية بعيداً من إنتاج 
النفط. وسجل بعض البلدان املصدرة 

للنف��ط غير األعضاء ف��ي اجمللس منواً 
أق��وى كما هي احلال ف��ي إيران، إذ أتاح 
رفع العقوبات املتصلة مبلفها النووي 

عام 2016 قدراً من الزخم«.
وفي مص��ر، أكد التقري��ر »مواصلتها 
اآلث��ار  م��ع  التكي��ف  عل��ى  العم��ل 
الناش��ئة ع��ن قراره��ا تطبيق س��عر 
صرف مرن، الذي س��اهم في حتس��ن 
الص��ادرات واإلنت��اج الصناعي مطلع 
هذه السنة«، راصداً »ارتفاعاً حاداً في 

التضخم«. 
وف��ي اجلزائر وإيران أيضاً، أش��ار إلى أن 
الضغوط الناش��ئة عن ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية »اضطلع بدور في ازدياد 

التضخم«.
وعن اآلفاق املس��تقبلية، لم يستبعد 
التقري��ر »هب��وط النمو ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا 

إل��ى 2.1 في املئة هذه الس��نة«، إذ أن 
»التأثي��ر الس��لبي الناجم عن خفض 
إنتاج البلدان األعضاء في »أوبك« على 
البلدان املصدرة يفوق بدرجة بسيطة 
حتّسن الظروف في الدول املستوردة«. 
وتوقع »انتعاش النمو إلى 2.9 في املئة 

عام 2018«.
ورجح البن��ك الدولي أن »يتدنى النمو 
ف��ي الس��عودية إل��ى 0.6 ف��ي املئ��ة 
نتيجة خفض اإلنتاج، قبل أن تتسارع 
وتيرته إلى 2 في املئ��ة عام 2018، وأن 
يتباط��أ في إيران إلى 4 ف��ي املئة قبل 
ارتفاعه في شكل طفيف إلى 4.1 في 
املئة العام املقب��ل، حيث تؤثر الطاقة 
اإلنتاجية الفائض��ة احملدودة في إنتاج 
النفط وصعوبة احلصول على التمويل 
س��لباً عل��ى النم��و فيه��ا«. في حن 
لم يس��تبعد أن »ينخفض النمو في 

اجلزائر إلى 1.5 في املئة، مع اس��تمرار 
تدابي��ر احلكومة لضبط أوضاع املالية 
العام��ة وضع��ف من��و قط��اع النفط 

والغاز«.
وعن الدول املس��توردة للنفط، أش��ار 
التقري��ر إلى »توقع��ات لتباطؤ النمو 
ف��ي مص��ر إل��ى 3.9 ف��ي املئ��ة ف��ي 
الس��نة املالي��ة اجلارية )1 مت��وز 2016 
- 30 حزي��ران 2017(، نتيج��ة إجراءات 
تصحيح أوضاع املالية العامة وارتفاع 
معدل التضخم«، من دون أن يستبعد 
»حتّس��نه تدريجاً إلى 4.6 في املئة في 
2018 وإل��ى 5.3 ف��ي املئة ف��ي 2019، 
مدعوم��اً بتطبي��ق إصالح��ات من��اخ 
األعمال وحتس��ن القدرة التنافس��ية 

لالقتصاد«.
وف��ي املغرب، لفت إلى أنه »س��يرتفع 
إل��ى 3.8 ف��ي املئة هذه الس��نة، و3.7 

ف��ي املئ��ة ف��ي 2018 ، بفع��ل تعافي 
اإلنتاج الزراعي نتيجة حتسن الظروف 
املناخي��ة وتطبيق اإلصالح��ات«. كما 
»ستتسارع وتيرة النمو في تونس إلى 
2.3 ف��ي املئة هذه الس��نة وإلى 3 في 

املئة في 2018«.
وتطرق البنك الدولي إلى أخطار تواجه 
آف��اق النم��و ف��ي املنطقة، »بس��بب 
اجلي����وسي����اس��ية  الصراع��ات 
واالرت���ف��اع األق��ل م��ن املتوق��ع في 
أس��عار النفط، واملعوقات السياسية 
واالجتماعي��ة أمام اإلصالحات احلافزة 

للنمو«.
وعن الوض��ع في ال��دول األعضاء في 
رص��د  اخلليج��ي،  التع��اون  مجل��س 
»غموض��اً يحّركه الص��راع اإلقليمي، 
وميث��ل موطن ضعف له��ذه اجملموعة 

من البلدان«.

السعودية تتحّمل الجانب األكبر من الخفوضات

البنك الدولي يتوّقع تراجع نمو المنطقة العربية في 2017

بغداد ـ الصباح الجديد:

ف��ي وق��ت اك��دت فيه جلن��ة النفط 
الطاق��ة النيابي��ة في البرمل��ان عدم 
شرعية اي اتفاق نفطي مع اية دولة 
م��ن دون موافقة احلكوم��ة االحتادية، 
قال مستش��ار االمن االقتصادي في 
وزارة امل��وارد الطبيعي��ة ف��ي اقليم 
كردستان، ان االتفاق النفطي االخير 
بن حكومة اقليم كردستان وروسيا 
ه��و اتف��اق قانوني وحق م��ن حقوق 

االقليم.
ودعت جلنة النف��ط الطاقة النيابية 
الى اتخاذ االجراء املناس��ب بحق من 
ل��م يلتزم بفق��رات ومواد الدس��تور 

العراقي.
وقال عضو اللجنة حس��ن العواد ان 
»أي اتف��اق نفطي مع اي��ة دولة غير 
مش��روع من دون موافق��ة احلكومة 
االحتادي��ة عل��ى اعتبار انه��ا الطرف 
الوحيد الذي يحق له توقيع أي اتفاق 
نفطي دولي، مشيرا الى انه وبحسب 
الدس��تور العراقي فال يحق أي اقليم 
او محافظة ان جتري اتفاقات نفطية 
ما لم يوجد هناك أي تخويل لها من 

قبل احلكومة االحتادية«. 
وأض��اف الع��واد أن »عل��ى احلكومة 
االحتادي��ة االعت��راض عل��ى االتف��اق 
الروس��ي الك��ردي وإب��الغ الس��فارة 
الروس��ية بعدم الرضا وتذكير اجلانب 
االقتصادي��ة  بالعالق��ات  الروس��ي 
ب��ن  والدبلوماس��ية  والسياس��ية 
والتلوي��ح مبب��دأ  وبغ��داد  موس��كو 
التعام��ل باملث��ل في ح��ال مت تطبيق 
ذلك االتف��اق او أي اتفاق اخر من دون 

موافقة بغداد«.
م��ن جانبه، ق��ال مستش��ار االقليم 
بيوار خنس��ي، ان »االتف��اق النفطي 
االخير بن حكومة اقليم كردس��تان 
وروس��يا هو اتفاق قانون��ي وحق من 

حق��وق االقلي��م«، ف��ي حن ب��ن ان 
وجود عشرات الشركات من مختلف 
ف��ي  تعم��ل  االجنبي��ة  اجلنس��يات 

االقليم وبعقود قانونية.
وق��ال خنس��ي ان »حكوم��ة اقليم 
كردس��تان وقعت مذكرة تفاهم مع 
ش��ركة روزنفط الروسية في مجال 
الطاقة، مؤك��دا ان هذه  املذكرة هي 
االن مذك��رة مفتوحة ملدة 4 اش��هر 
لتباح��ث الوف��ود م��ا بن الش��ركة 

واالقليم في مجال العمل«.
روزنف��ط  »ش��ركة  ان  ال��ى  واش��ار 
الروسية هي شركة روسية متطورة 
تق��وم بعمليات احلفر واالس��تخراج 
والتكرير اضافة ال��ى تنقيب النفط 
واالقليم بحاجة الى مصافي النفط 

تكف��ي  ال  احلالي��ة  املصاف��ي  ك��ون 
لتصفي��ة الوق��ود كم��ا ستس��هم 
مبس��اعدة االقليم في انش��اء بعض 
املصافي اضافة ال��ى العمل بحقول 

النفط وتطويرها«.
وب��ن، ان »االتفاق ال��ذي جرى لم يتم 
توضيح��ة بش��كل واض��ح اال بع��د 
عودة وف��د االقليم وهو اتفاق قانوني 
م��ع  الباقي��ة  االتفاق��ات  كجمي��ع 

الشركات االجنبية«.
الش��ركات  »عش��رات  ان  اوض��ح 
االقلي��م  ف��ي  موج��ودة  االجنبي��ة 
وباتفاقيات قانونية خلدمة الش��عب 
واي اتفافية نفطي سواء في االقليم 
او باق��ي احملافظات الع��راق هي ترجع 
بالفائ��د للش��عب وتطور الع��راق«. 

وتابع ان »الوضع في كردس��تان وضع 
غير جيد بس��بب احل��رب ضد داعش 
وانقطاع ميزاني��ة االقليم من بغداد 
وهو مادفع االقليم الى عقد اتفاقيات 

نفطية للنهوض باالزمة املالية«.
وكان��ت ثالث كت��ل كردس��تانية قد 
حذرت في وقت سابق حكومة إقليم 
كردس��تان بقيادة مس��عود البارزاني 
بالنه��ج  االس��تمرار  مغب��ة  م��ن 
التطفل��ي والالوطني ومترير صفقات 

غير شفافة.
واالحت��اد  التغيي��ر,  كت��ل  وقال��ت 
اإلس��المي, واجلماعة اإلسالمية في 
بي��ان مش��ترك تلقى املربد نس��خة 
من��ه, إن الدميقراط��ي الكردس��تاني 
ق��ام بتعطي��ل برمل��ان االقلي��م كي 

املتاجري��ن  للسياس��ين  يتس��نى 
بثروات االقليم و قوت الش��عب، مترير 
احلزبي��ة  صفقاته��م  و  اجنداته��م 
بعي��دا  املش��بوهة  والش��خصية 
ع��ن الش��فافية و اي جه��ة رقابية، 
خاص��ة ما يتعل��ق بالعق��ود املبرمة 
مع ش��ركة دانة غاز االماراتية واخيرا 
توقي��ع اتفاقي��ة خاس��رة اخ��رى مع 
شركة روس��نفت الروسية قبل ايام 
والتي هي امتداد لسياس��ة املقامرة  
بالثروات الطبيعية لالقليم وكركوك 
وعدم االكتراث ملصلحة ومس��تقبل 
االصح��اب احلقيقين له��ذه الثروات 
الوطنية  والذين هم مواطني اقليم 

كردستان واالجيال القادمة. 
احلكوم��ة  الثالث��ة  الكت��ل  ودع��ت 

االحتادي��ة, إلى أن تقوم مبس��ؤلياتها 
الدس��تورية واالخالقي��ة لوقف هذا 
النزي��ف النفط��ي واملال��ي القلي��م 
كردستان وعدم الوقوف متفرجا على 
حياة اكثر من خمسة مالين مواطن 
عراقي وجره من قبل فئة سياس��ية 

فاشلة  وفاسدة نحو الهاوية.
وكانت ش��ركة روسنفت الروسية، 
اعلن��ت أنه��ا وقع��ت عق��ودا م��ع 
إقليم كردس��تان متتد ل��� 20 عاما 
وذلك في مجال التنقيب واخلدمات 
البن��ى  وتطوي��ر  اللوجيس��تية 
التحتي��ة وجتارة م��وارد الطاقة، من 
دون أن تكش��ف الشركة عن قيمة 
أو كمي��ات النف��ط الت��ي س��تورد 

مبوجب العقود.

متابعة الصباح الجديد:
أك��د فالدميي��ر فورونك��وف، مندوب 
روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية 
بفيين��ا، أن التوت��ر ب��ن قطر وبعض 
ال��دول العربية يجب أال يؤثر بش��دة 
على اتفاق خف��ض إنتاج النفط بن 

املنتجن.
وقال فورونكوف لوكالة »نوفوستي« 
الروس��ية: »أم��ا بالنس��بة لالتفاق 
فه��ذه  النف��ط(،  إنت��اج  )تقلي��ص 
الوثيقة ذات توج��ه اقتصادي وليس 
سياس��يا، لذلك أنا ال أعتقد أن هذا 
س��يؤثر بش��دة على تنفيذ االتفاق. 
هذا اتفاق متعدد األطراف ولم تقطع 
كل البالد عالقاتها الدبلوماسية مع 

قط��ر، وأعتق��د، أنه ال ينبغ��ي توقع 
تغييرات كبيرة هنا«.

وقطعت كل من الس��عودية ومصر 
واإلم��ارات والبحري��ن، واليمن وليبيا 
العالق��ات الدبلوماس��ية م��ع قطر 
متهمة إياها بدعم اإلرهاب وزعزعة 

االستقرار الداخلي لهذه الدول.
وح��ول تأثي��ر الوض��ع على أس��عار 
النفط، رأى فورونكوف أنه س��يؤدي 
إل��ى »ارتفاع أس��عار النف��ط، والتي 
بالفعل ب��دأت بالصعود ف��ور إعالن 
الق��رار، وه��ذا يعن��ي أن ش��كال من 
أشكال عدم االس��تقرار السياسي 
سيحدث في املنطقة، وقد يؤدي إلى 

زعزعة األوضاع«.

وتع��د الس��عودية وليبي��ا واإلمارات 
وقط��ر جزءا م��ن اتفاق فيين��ا الذي 
مددته الدول األعض��اء في منظمة 
»أوبك« يوم 25 نيسان املاضي ملدة 9 

أشهر أخرى.
علق��ت بعض البن��وك التجارية في 
السعودية واإلمارات تنفيذ معامالت 
مع البن��وك القطرية، مثل خطابات 
االعتماد، بسبب اخلالف الدبلوماسي 

في املنطقة.
وقال��ت مص��ادر مصرفي��ة، لوكالة 
»رويت��رز«، أم��س الثالث��اء، إن البنوك 
التي طلبت عدم نشر أسمائها ترجئ 
املعامالت إلى ح��ن تلقي توجيهات 
من البنكن املركزين للبلدين بشأن 

كيفية تنفيذ التعامالت مع قطر.
ووفق��ا له��ذه املصادر، ف��إن مصرف 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة املركزي 
طل��ب من بنوك ف��ي البالد اإلفصاح 
عن تفاصيل انكشافها على البنوك 
البحري��ن  مص��رف  وإن  القطري��ة، 
املرك��زي اتخ��ذ خطوة مماثل��ة وحدد 
اخلمي��س كموع��د أخي��ر للحصول 

على املعلومات.
وقطعت السعودية ومصر واإلمارات 
وج��زر  وليبي��ا  واليم��ن  والبحري��ن 
الدبلوماس��ية  العالقات  املالدي��ف، 
مع قطر، كما قطعت معظم الدول 
اخلليجي��ة خط��وط النق��ل اجل��وي 
والبح��ري والبري م��ع الدوحة، أمس 

»اإلرهاب«  بدع��م  واتهمتها  االثنن، 
لدول  الداخلي  االس��تقرار  وزعزع��ة 

املنطقة. 
عل��ى صعيد ذي صلة، هب��ط الريال 
القطري مقابل الدوالر األميركي في 
السوقن الفورية واآلجلة يوم الثالثاء 
بس��بب اخملاوف إزاء األث��ر االقتصادي 
على قطر ف��ي األمد الطويل بعد أن 
قطعت السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة العالقات معها.
 3.6470 ال��دوالر  بي��ع  س��عر  وبل��غ 
ريال في الس��وق الفوري��ة وهو أدنى 
مس��توى من��ذ يونيو حزي��ران 2016 
وفقا لبيانات تومس��ون رويترز. يربط 
البن��ك املركزي الري��ال القطري عند 

3.64 ريال للدوالر ويس��مح بتقلبات 
مح��دودة حول هذا املس��توى. وجرى 
اآلجلة اس��تحقاق  العق��ود  ت��داول 
عام للدوالر مقابل الريال منخفضة 
275 نقطة، مقارنة مع إغالق االثنن 
البالغ 250 نقطة ومس��تويات عند 
نحو 180 نقطة أس��اس قبل اندالع 

األزمة الدبلوماسية.
واملس��تويات اجلديدة ال تش��ير حتى 
اآلن إلى ضغوط كبيرة خلفض قيمة 
الريال عن مستوى الربط مع الدوالر. 
اآلجلة اس��تحقاق  العقود  وتنطوي 
عام واحد على خفض لقيمة الريال 
مبا يقل عن واح��د باملئة خالل االثني 

عشر شهرا املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن س��وق الع��راق ل��الوراق املالية، 
امس الثالثاء، انه تداول خالل ش��هر 
اي��ار املاضي اكثر من ترليون س��هم 
محققا ارتفاعا في عدد الش��ركات 
والصفق��ات املنف��ذة خالل الش��هر 

ذاته قياسا بشهر نيسان املاضي.
وقال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحم��د عب��د الس��الم ف��ي حدي��ث 
صحافي، أن »السوق وخالل شهر أيار 

املاضي للعام احلالي عقد 22 جلسة 
في الس��وق النظامي و11 جلس��ة 
في السوق الثاني حيث اقفل مؤشر 
الس��وق ISX60 في نهاية شهر ايار 
2017 على 591.44 نقطة منخفضا 
بنس��بة %6.8 قياس��ا بقيمت��ه في 
اغالق ش��هر نيسان البالغة 634.98 

نقطة« .
»ع��دد  أن  الس��الم  عب��د  واض��اف 
الش��ركات املدرجة في السوق خالل 

شهر ايار بلغت 101 شركة فيما بلغ 
عدد االسهم املدرجة 10.739 ترليون 
س��هم«، الفتا الى ان »التداول تركز 
على اس��هم الش��ركات »املصرفية 
حيث بلغ التداول في اعلى مستوى 
لها ف��ي مصرف الش��رق االوس��ط 
بع��دد اس��هم 16.8 ملي��ار س��هم 
,حيث انخفض س��عر االغالق البالغ 
0.400 دين��ار بنس��بة %23 عن اغالق 
الش��هر الس��ابق البالغ 0.520 دينار 

وبعده جاء مصرف بابل بعدد اسهم 
16 مليار س��هم, منخفضا بس��عر 
االغ��الق البالغ 0.330 دينار بنس��بة 
%13 عن اغالق الشهر السابق البالغ 

0.380 دينار« . 
وب��ن عبد الس��الم ان »نس��بة عدد 
االس��هم املتداولة الى عدد االسهم 
املدرج��ة قطاعي��ا في س��وق االوراق 
املالية خالل شهر ايار كانت بالشكل 
املال��ي  التحوي��ل  )قط��اع  التال��ي 

%4.10، قطاع  %4.3، قطاع التأم��ن 
،قط��اع   %  2.28 املال��ي  االس��تثمار 
الصناع��ة 1.15 %، قط��اع اخلدمات 

1.02 % ، قطاع املصارف 0.63 %(«.
وأش��ار عبد الس��الم ان »املؤش��رات 
اعاله تبن ان هنالك ارتفاعا في عدد 
الش��ركات املتداولة قياس��ا بشهر 
نيسان املاضي بنسبة %4.6 حيث بلغ 
لشهر ايار 68 شركة، في حن حتقق 
ارتفاعا في ع��دد الصفقات املنفذة 

بنس��بة %44.7، لك��ن كان هنال��ك 
انخفاض في عدد االسهم املتداولة 
بنس��بة %6 حيث بلغت لش��هر ايار 
75.745 مليار سهم، وانخفاضا في 
قيمة االسهم املتداولة بنسبة 20% 
حيث بلغت لشهر ايار 54.121 مليار 
دين��ار، وايض��ا انخفاضا في مؤش��ر 
السوق بنسبة %6 بسبب انخفاض 
اس��عار اسهم 48 ش��ركة من اصل 

68 شركة متداولة في السوق«.

موسكو: األزمة الخليجية القطرية لن تؤثر على اتفاق خفض انتاج النفط

ترليون سهم تداوالت »األوراق المالية« في أيار

بنوك توقف تعامالتها مع الدوحة

دعت الحكومة االتحادية لالعتراض على االتفاق الروسي الكردي

الطاقة النيابية: اتفاق أربيل »روسنفت« النفطي غير شرعي

كانت ثالث كتل 
كردستانية قد حذرت 
في وقت سابق حكومة 
إقليم كردستان بقيادة 
مسعود البارزاني من 
مغبة االستمرار بالنهج 
التطفلي والالوطني 
وتمرير صفقات غير 
شفافة

االتفاق النفطي بني اإلقليم والشركة الروسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح��ت رئيس��ة البنك املرك��زي الروس��ي، ألفيرا 
نابيؤلينا، أن املركزي ينوي احلفاظ على تعومي س��عر 
الروبل، الفتة إلى أن تقلبات السعر تبقى مشكلة 

ميكن أن تنخفض من خالل تنويع االقتصاد.
وقال��ت نابيؤلينا ف��ي كلمة أمام مجل��س النواب 
الروسي »الدوما«: »تقلبات الروبل مازالت مشكلة، 
والكثير من رجال األعمال يشكون من ذلك.. تقلبات 
الس��عر ستنخفض مع انخفاض اعتماد اقتصادنا 
على تصدي��ر اخلام��ات.. أي مع التوج��ه إلى تنويع 
االقتصاد، وف��ي حال نظرنا إلى خبرة الدول األخرى، 
التي تتمتع باقتصاد أكث��ر تنوعا، جند أن التضخم 

لديها أقل، واألسعار أكثر استقرارا«.
ووفقا لها فإن تع��ومي الروبل، أتاح للمركزي احلفاظ 
على وسادة هوائية آمنة، إذ زادت احتياطيات النقد 
األجنبي، )تشكل اآلن ما يزيد قليال على 400 مليار 

دوالر(.
وأضاف��ت املس��ؤولة الروس��ية: »لق��د حتدثنا عن 
أهدافن��ا الطويلة األجل، وفي ظ��ل ظروف مواتية، 
نحن مس��تعدون لزيادة وس��ادتنا الهوائية اآلمنة 
إل��ى 500 ملي��ار دوالر، ولكن ذلك س��يحدث فقط 
في حال الثقة الكاملة باس��تقرار التضخم وتوازن 

أسواق األوراق املالية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت هيئة اإلحصاء التركية عن ارتفاع معدل 
التضخ��م ف��ي البالد إل��ى %11,72، على أس��اس 
س��نوي، ومنو األس��عار ف��ي مايو املاضي بنس��بة 

%0.45 مقارنة بالشهر السابق.
وتراجع مع��دل التضخم في مايو بصورة طفيفة 
عن مس��توى %11.87 املس��جل في أبريل املاضي. 

وإن كان ال يزال أعلى بكثير من املستهدف.
وأبدت الليرة التركية بعض مؤش��رات التحس��ن 
خالل األش��هر القليلة املاضي��ة، بعدما تراجعت 
قيمتها مقاب��ل الدوالر واليورو خالل العام املاضي 
وأصبحت في نهاية 2016 واحدة من أسوأ عمالت 

األسواق الناشئة أداء.
املش��روبات  س��جلت  س��نوي،  أس��اس  وعل��ى 
الكحولي��ة والتبغ أعل��ى االرتفاعات، حيث قفزت 
أس��عارها بنس��بة %21.69. بينما ارتفعت أسعار 
املواد الغذائية واملشروبات البريئة بنسبة 16.91% 

والنقل بنسبة%15.81؟

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفع��ت ش��ركة »غازبروم« الروس��ية، ف��ي الفترة 
ما بن ش��هري يناير ومايو املاضي��ن، حجم إنتاج 
الغاز بنسبة %15.7، إلى 198.5 مليار متر مكعب، 

باملقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.
وجاء في بيان ل� »غازبروم«:«أنتجت الشركة خالل 
فت��رة يناير ومايو من العام 2017 نحو 198.5 مليار 
متر مكعب من الغاز، وذلك أكثر ب� 227 مليار متر 
مكع��ب، أو بنس��بة %15.7 مقارنة ب��ذات الفترة 

خالل العام املاضي«.
وأش��ار بي��ان الش��ركة إل��ى أن حج��م ص��ادرات 
الغ��از إلى ال��دول خارج نطاق بل��دان رابطة الدول 
املس��تقلة ارتف��ع بنس��بة %13.3 خ��الل الفت��رة 

املذكورة نفسها.
وبحس��ب البي��ان: »حج��م الصادرات إل��ى الدول 
البعيدة )خارج نطاق بلدان رابطة الدول املستقلة( 
خالل األشهر اخلمسة األولى ارتفع بنسبة 13.3%، 
وجت��اوز مؤش��رات العام املاض��ي. وباألرق��ام ارتفع 
)حج��م التصدي��ر( مبقدار 9.5 ملي��ار متر مكعب، 
ومت تصدي��ر 91.2 مليار متر مكع��ب من الغاز إلى 

املستهلكن«.
وكانت صادرات الغاز الروسي إلى البلدان من خارج 
رابطة الدول املس��تقلة ، ارتفعت خالل الفترة من 
1 يناي��ر إلى 30 أبريل 2017 بنس��بة %14.9، أو 8.6 
مليار متر مكعب ، مقارنة مع الفترة نفسها من 
العام املاضي، حيث بلغ حجم التصدير 66.2 مليار 

متر مكعب .
يشار إلى أن شركة »غازبروم« هي واحدة من أكبر 
ش��ركات إنتاج الغاز الطبيعي ف��ي العالم، ويبلغ 
طول خطوط نق��ل الغاز الت��ي متتلكها أكثر من 

160 ألف كيلومتر.

المركزي الروسي يحافظ 
على تعويم الروبل

تواصل صعود معدل 
التضخم في تركيا

»غازبروم« تزيد إنتاجها 
من الغاز بنسبة 15.75 %
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خالد المطلوب

تَُع��دُّ فلس��فة األدي��ان واح��دة من 
املراحل التي تطور عبرها علم األديان 
كعل��م منهجي قائ��م بذاته، حيث 
وض��ع فيورباخ -املؤس��س احلقيقي 
للنزع��ة املادية في الفلس��فة- في 
كتابه »أصل الدين - 1843م« املرتَكز 
الفلس��في لذل��ك العل��م. ثم جاء 
مارك��س من بعد فيورب��اخ ليواصل 
املش��وار ف��ي تطوي��ر عل��م األديان 
باحثا ف��ي حقيقة وماهي��ة الدين، 
ُولَِد ماركس »في عائلة من الطبقة 
الوس��طى من أب يهودي، في بداية 
نشأته، اس��مه هرش��ل، ثم أصبح 
بروتس��تانتيا اسمه  األب مسيحيا 
هنري��خ. درس مارك��س ف��ي جام��ع 
ب��ون، وجامعة برل��ن، واهتم فيهما 
)خزعل  الشباب«  الهيغلين  بأفكار 

املاجدي، علم األديان، ص244(.
من اإلجن��ازات الكبيرة التي ُتس��ب 
 ،»1883-1818 مارك��س  »كارل  ل��� 
هي قيام��ه -وألول مرة عبر التاريخ- 
بإنزال الفلس��فة من علي��اء برجها 
العاجي، إلى شوارع الثورات في أوربا 
القرن التاس��ع عش��ر، بعد أن كانت 
الفلس��فة نش��اطا تأمليا مكتبيا 
بعيدا عن مجريات احلي��اة اليومية، 
حي��ث كان مارك��س يع��ي أن الثورة 
-ولي��س النق��د- هي الق��وة احملركة 
للفلس��فة ولكل  للدين،  للتاري��خ، 
نظرية أخرى، فقد عاصر الرجل عددا 
من الثورات )1830، 1848، 1871(، مبا 
فيه��ا إرهاص��ات الثورة الفرنس��ية 

التي كان من بينه��ا ما أُطلق عليه 
حينه��ا »كومون��ة باري��س«. كم��ا 
الس��ريع  النم��و  مارك��س  عاي��ش 
للرأس��مال الصناع��ي األوروبي، وما 
رافق��ه م��ن ضغوطات كبي��رة على 
وانتق��اص حلقوقهم على  العم��ال 
شتى املس��تويات، األمر الذي شارك 
في دفعه إلبداع مؤّلفه األساس��ي 
ف��ي االقتص��اد »رأس امل��ال« ودع��م 
حق��ل  ف��ي  الكبي��رة  إس��هاماته 

االقتصاد السياسي.
وقد ج��اء نض��ج مارك��س الفكري 
في ظ��روف أوروب��ا العص��ر احلديث 
وولوجها ف��ي طور النهض��ة، الذي 
كان عام��ا أساس��يا في تكس��ير 
وإحال  القدمية  االيديولوجيات  قيم 
ايديولوجيات جدي��دة محلها، فقد 
وقع االنشقاق الديني الذي نتج عنه 
ظهور املذه��ب البروتس��تانتي، وما 
رافقه من تقدم للعلمنة والعقلنة، 
ثم ج��اءت الثورة الفرنس��ية ضاربة 
بتأثيره��ا معظ��م أنح��اء أوروبا من 
حيث س��يادة ايديولوجي��ا عقانية 
دنيوي��ة، مم��ا س��اعد عل��ى تراج��ع 
االيديولوجي��ا  نف��وذ  وتهمي��ش 
املسيحية من جانب، وصعود أفكار 
وفلس��فات جدي��دة تَُترج��م ما حّل 
من انعط��اف، من جان��ب آخر. فقد 
رأى مارك��س »إن املبادئ االجتماعية 
للمس��يحية قد بررت ال��رق القدمي، 
ومّج��دت القنانة الوس��طوية، كما 
ارتض��ت، عن��د احلاج��ة، الدفاع عن 
وإن  حت��ى  البروليتاري��ا،  اضطه��اد 
فعلت ذل��ك متظاهرة باالس��تياء« 

)كارل ماركس، حول الدين، ص64(.

إن قيام ماركس -في خّضم أعماله 
الفلس��فية الكب��رى- باملزاوجة بن 
مادي��ة فيورب��اخ وجدلي��ة هيغ��ل، 
ودفع الفلس��فة العاملي��ة، مبا فيها 
النظ��رة إل��ى الدين، نح��و االقتراب 
احلثي��ث م��ن الواق��ع »امل��ادي« ونبذ 
اخلي��ال »امليتافيزيائي«، قد اس��هم 
في منح��ه رؤية واضح��ة للخطاب 
الديني للقرن التاس��ع عشر، والذي 
ق��ام في��ه الرأس��ماليون بدعم من 
الدي��ن  بتوجي��ه  الكهن��وت  رج��ال 
وجهة تخدير العمال، بهدف ضمان 
اس��تقرار س��وق العمل بالش��روط 
اجملحفة التي تي��ا في ظلها طبقة 
العم��ال، فالدين ف��ي بعض وجوهه 
»يرجئ الس��عادة واجل��زاء إلى احلياة 
األخ��رى، ويدعو الن��اس إلى القناعة 
بأوضاعه��م في هذه احلي��اة، ويؤدي 
ذلك إلى ص��رف االنتباه عن املظالم 
ووج��وه التف��اوت والامس��اواة في 
عل��م  ِغِدنْ��ز،  )أنتون��ي  العال��م«. 

االجتماع، ص580(
تص��ّدت دراس��ات مارك��س الديني��ة 
لايديولوجيا املس��يحية الغربية دون 
غيره��ا، وجاءت ف��ي س��ياق النضال 
يخوض��ه  كان  ال��ذي  الدميقراط��ي 
الش��عب االملاني عل��ى االخص، فلم 
تتن��اول بحوث مارك��س االيديولوجيا 
املس��يحية الش��رقية أو االسامية، 
عدا وجود ثاث رس��ائل متبادلة بينه 
وب��ن إجنلز تخص األوض��اع التاريخية 
في الش��رق، يق��ر فيها إجنل��ز بنقص 
معلومات��ه ع��ن ذلك اإلقلي��م. وجتدر 
اإلش��ارة إل��ى أن ماركس ل��م يكتب 
مؤلَّف��ا منفردا ف��ي علم األدي��ان )إذا 

اس��تثنينا الرس��ائل واملق��االت التي 
دَّونها ه��و وإجنل��ز ومت جتميعها الحقا 
في كتاب أطلق عليه؛ حول الدين(، بل 
كانت فلس��فته الديني��ة موزعة بن 
عدد من مؤلفاته، وقد استقى الكثير 
من أفكاره في ه��ذا اجملال من كتابات 
فاس��فة عاص��روه. ولعل فلس��فته 
الدينية بََدت شديدة االلتصاق برؤيته 
عن االش��تراكية والدف��اع عن حقوق 
العمال، س��ّيما وأن ماركس س��اهم 
بتأس��يس خط االش��تراكية الثورية 
رفق��ة فيورب��اخ وإجنل��ز، وط��ّور علم 
االجتماع بنظرياته االشتراكية، فكان 
ي��درك مدى خط��ورة الدور الس��لبي 
للدين الرسمي السلطوي على فئات 

واسعة من الشعوب.
م��ن جانب آخ��ر، رأى ماركس -مبنظور 
أن  تاريخ��ي-  اجتماع��ي،  فلس��في، 
تفس��يرات الدين املاورائي��ة للظواهر 
الطبيعي��ة واالجتماعي��ة، ل��م تكن 
أكث��ر من نتاج للعقل البش��ري، حن 
عجز عن إيج��اد معن��ى واقعيا ماديا 
لتل��ك الظواه��ر. وم��ن هن��ا، اعتقد 
مارك��س أن فه��م الظاه��رة الدينية 
ال يس��تدعي ن��زوال من الس��ماء إلى 
األرض، ب��ل عل��ى العكس م��ن ذلك، 
يتطل��ب فه��م الس��ماء انطاقا من 
األرض، وعل��ى ذلك ف��ان الوقوف على 
أص��ول االدي��ان وتطوراته��ا غير ممكن 
إاّل م��ن خال فه��م وتفس��ير الواقع 
التاريخ��ي امللموس، حي��ث أن »زلزلة 
تاريخي��ة كبي��رة ج��دا في الش��روط 
االجتماعية جتر في الوقت نفسه إلى 
زلزلة ف��ي مفاهيم البش��ر، وبالتالي 
في متثياتهم الدينية« )كارل ماركس، 

مصدر سابق، ص73(.
كان ماركس واس��ع املساهمات في 
ع��دد م��ن اجمل��االت؛ فهو فيلس��وف 
واقتص��ادي وعال��م اجتم��اع ومؤرخ 
وصحفي، األمر الذي ميكن أن يش��ير 
إلى أن الرجل لم تكن تعوزه النظرة 
العميق��ة للمجاالت الت��ي تناولها 
وم��ن بينها الدين، حي��ث كان يَعّده 
»قلب عالم ال قلب له«. هذا الطيف 
الفكري العريض الذي انش��غل فيه 
مارك��س، جعله ينظر إلى اإلنس��ان 
كجزء من مجموعة بش��رية تعيش 
ضم��ن عاق��ات تنتظ��م ف��ي دولة 
ومجتم��ع، فتق��وم الدول��ة بتوجيه 
الدي��ن إل��ى الوجه��ة الت��ي تضمن 
لها االس��تمرار في إخض��اع اجملتمع 
على وفق احتياجاته��ا ورغباتها، مما 
يعن��ي أن الوع��ي والتص��ّور اخلاطئ 
الذي أنتجه الدين نحو العالم متأت 
من خط��أ الدولة واجملتمع، فالدين ال 
ينفصل عن طبيعة الدولة وطبيعة 
اجملتم��ع. ولم يكن مفه��وم العاقة 
بن الدول��ة واجملتم��ع بالدين بغريب 
ع��ن املرحلة التي عاش��ها ماركس، 
فهو يقتب��س -لينتق��د ويفّند- عن 
بالرجعي��ة  املوص��وف  الصحف��ي 
»هرمس« والذي كان محررا سياسيا 
لصحيف��ة كولونيا، قول��ه: »الدين 
هو أس��اس الدولة، كما أنه الشرط 
األكثر لزوما لكل جتمع اجتماعي ال 
يهدف فقط إلى غاية ما سطحية« 
)كارل ماركس، مصدر سابق، ص18(

األهمي��ة  الش��ديدة  املس��ألة  إن 
في فك��ر مارك��س الدين��ي، هي ما 
اش��ُتِهر عنه مبقول��ة »الدين أفيون 

الش��عوب«، وهي ف��ي حقيقة األمر 
جمل��ة مقتطعة من عبارة اكبر، لو 
ُقرِأت كاملة لوضح ما أراده ماركس 
من معنى؛ »إن الهم الديني هو، في 
الوقت نفسه، تعبير عن هّم واقعي، 
واحتجاج على هّم واقعي. إن الدين 
هو آهة اخلليقة املضَطهدة، هو قلب 
عالم ال قلب له، مثلما هو روح وضٍع 
با روح، إنه أفيون الشعوب« )خزعل 
املاجدي، علم األديان، ص244(. وميكن 
القول أن الكثير من الفاسفة كانوا 
قد س��بقوا ماركس ف��ي تناول هذا 
املب��دأ وإن جاء بس��ياقات مختلفة، 
م��ن مث��ل؛ كان��ط، ه��ردر، فيورباخ، 
وآخرين، ولع��ل التناول الثوري للدين 
عند ماركس وس��عيه للكشف عن 
أوه��ام الدين الرأس��مالي، هي التي 
ألصق��ت تلك الفك��رة مباركس دون 

غيره من املفكرين.
لعل األمر الدقي��ق الواجب مراعاته 
عند ق��راءة فكر أو تاري��خ معن، هو 
استحضار الظروف التي نشأت فيها 
الظاه��رة مح��ل البح��ث، بصفتها 
احلاضن��ة والرح��م ال��ذي ح��دد منو 
وصفات املول��ود اجلديد، لذلك يجدر 
القول بوضوح؛ أن فلس��فة ماركس 
الديني��ة كانت ترتكز في األس��اس 
على تعرية اخلطاب الكنسي السائد 
في عصره، باعتباره س��ندا لسلطة 
الرأس��مال النامي والذي كان يقف 
على الضد من تطلعات العمال في 
حياة كرمي��ة، تلك الطبق��ة )طبقة 
العمال( عّول عليها ماركس كحجر 
زاوي��ة ف��ي بن��اء مجتم��ع يتّص��ف 
بالعدال��ة واإلنص��اف، وه��و ما دفع 

ماركس للوقوف بحزم ضد مستِغلي 
العمال من رأسمالين ودولة داعمة 
ودين يش��رعن اس��تغال مهن من 
قبل اإلنس��ان ألخيه اإلنسان. وعلى 
ذل��ك، ال يب��دو أن مش��روع ماركس 
الفلسفي والسياسي معنيا بإزالة 
الدي��ن، ق��در م��ا كان معني��ا بإزالة 
العوام��ل التي أنتج��ت مجتمعات 
ف��ي  يش��بهها  الدي��ن  كان  ودول 

أخطائها عيشا وفهما.
لم تكن السياس��ة واجملتمع الغربي 
ببعي��دة عم��ا أنتج��ه ماركس من 
الفرنس��ية  الث��ورة  أن  ب��ل  أف��كار، 
1789م التي جاءت كحدث مفصلي 
ف��ي تاريخ أورب��ا احلديث قب��ل والدة 
ماركس بأكث��ر من ربع ق��رن، كانت 
قد حّجمت دور الكنيسة وأبعدتها 
عن عالم السياسة واحلكم، ليكون 
ذلك الفعل مبثاب��ة البداية ألنظمة 
الت��ي  واملدن��ي  العلمان��ي  احلك��م 
ش��اعت الحقا في أوروبا وفي غيرها 
من قارات العال��م. إن ما حدث على 
الصعي��د العاملي ف��ي حقيقة األمر 
هو تراج��ع االمبراطوري��ات الدينية، 
وإفس��اح اجمل��ال أم��ام ظه��ور منط 
جدي��د من أنظم��ة احلك��م املدني، 
وإع��ادة رجال الدين إلى كنائس��هم 
وإديرتهم، ولكن هل متّخض ذلك عن 
اختف��اء دور الدين من حياة البش��ر! 
يبدو أن اإلنس��ان بحاجة إلى مجال 
م��ن الروحانيات أمام اجلف��اف الذي 
يعت��ري عال��م املنطق، فمعن��ى أْن 
تك��ون إنس��انا هو أْن تك��ون متدينا 
-كما ي��رى »مرس��يا إلي��اد«- عالِم 

األديان املهم في القرن العشرين.

كولن كول* 

ليس من املس��تغرب أن املس��ؤولن 
األتراك يخالفون رأي الس��يد وولف، 
وم��ن املرج��ح أن أردوغان س��يطلب 
من ترامب إيقاف اخلطط االميركية 
في تسليح وحدات حماية الشعب 
قائ��اً إن على اإلدارة دع��َم الهجوم 
الق��وات  باس��تعمال  الرق��ة  عل��ى 
إع��ادة  أي:  تركي��ا،  م��ن  املدعوم��ة 
تنظيم اجملموع��ات وتوجيها التي مت 
حشدها في عملية درع الفرات، قّدر 
البنتاغون إعداد القوات الدميقراطية 
السورية لتصل إلى 50 ألف مقاتل، 
منه��م 27 ألفاً من وح��دات حماية 
الق��وات  م��ن  ألف��اً  و23  الش��عب، 
العربي��ة، وعلى النقي��ض من ذلك، 
فإن تركيا قامت بحشد بضعة آالف 
مقاتل فقط في عملية درع الفرات، 
إال أن بعض احمللل��ن يعتقدون أنهم 
املنطقة  عل��ى  للحفاظ  ضروري��ون 
تركي��ا،  أنش��أتها  الت��ي  العازل��ة 
ولك��ن حتى لو مت الس��ماح للقوات 
املعارضة بالهجوم عل��ى الرقة فإن 
أعدادهم ما تزال صغيرة جداً فضاً 
عن أن مدى متاس��ك القوات وتكم 
القي��ادات في تش��كيات اجملموعة 
يعد أمراً غير مؤكد؛ وبالتالي ال متثل 
بدي��اً ذا مصداقي��ة قوي��ة كقوات 

الدميقراطية السورية.
فضاً عم��ا مت ذكره آنف��اً، فمن غير 
الواض��ح كيف س��يصل أفراد قوات 
درع  لعملي��ة  التابع��ون  املعارض��ة 
الفرات إلى الرقة إذ إنهم متمركزون 
ف��ي منطق��ة محاص��رة، وإذا أرادوا 
الوص��ول إل��ى الرق��ة م��ن اجلن��وب 
فسيكون عليهم قتال قوات النظام 
الروس��ي وأسد، وإذا اختاروا الوصول 
إل��ى الرقة م��ن الش��مال، فعليهم 
طل��ب امل��رور م��ن خ��ال خط��وط 
قوات س��وريا الدميقراطي��ة وهو أمر 
االستياء  بإمكانهم  أو  مس��تبعد، 
على معبر تل أبي��ض ثم القتال مع 
اآلالف من املقاتلن األك��راد والعرب 
املدعوم��ن م��ن الوالي��ات املتح��دة 

االميركية.
أظهرت تقارير كثير في شهر نيسان 
املاض��ي أن كبار مس��ؤولي مجلس 
األمن الوطني قد طرحوا خيار إرسال 
عشرات اآلالف من القوات االميركية 
إلى س��وريا لاس��تياء على الرقة، 
وهي خطوة من ش��أنها أن تش��كل 
أساساً لغزو سوريا، وستكون نهجاً 
مخالفاً للنهج “غير املباش��ر” الذي 
يت��م في��ه االعتماد على الش��ركاء 
احمللين لتحري��ر األراضي وحمايتها. 
وفيم��ا ع��دا األرواح االميركية التي 
س��تزهق، ف��إن اجلي��ش االميرك��ي 
س��يقاتل ف��ي مدين��ة تض��م أكثر 
من 200 ألف نس��مة م��ن دون وجود 
اس��تراتيجية خلروجهم من املدينة. 

إاّل أن البنتاغ��ون ال يحب��ذ مثل هذا 
اخلي��ار -وهو ال يعد أم��راً مفاجئاً- إذ 
أبدى ترامب مؤخ��راً عدم رغبته في 
إرس��ال أع��داد كبي��رة م��ن القوات 
البرية االميركية للقتال ضد تنظيم 
داعش، فضاً ع��ن تردده في التعمق 

بنحو أكبر في األزمة السورية.
ونظراً لن��درة البدائل اجليدة، ينبغي 
إلدارة ترام��ب املض��ي قدم��اً بخي��ار 
الس��ورية  الدميقراطي��ة  الق��وات 
ولك��ن عليها أن تفع��ل ذلك كجزء 
من اس��تراتيجية أوس��ع تهدف إلى 
تخفيف مخاوف تركيا قدر اإلمكان، 
وينبغ��ي أن تتضم��ن ه��ذه اخلط��ة 
خمسة عناصر في األقل، وهي كما 

يلي:
أوالً: لك��ي يب��ن ترام��ب ألردوغ��ان 
الرق��ة  لتحري��ر  امللح��ة  احلاج��ة 
باس��تعمال القوات املتاح��ة حالياً، 
ف��إن اإلدارة س��تحتاج إل��ى تق��دمي 
قضي��ة أقوى -على املس��توى العام 
واخل��اص على ح��د س��واء- للمزايا 
احملتملة لتركيا من شراكة الواليات 
املتحدة مع وحدات حماية الشعب. 
إن الدع��م االميركي مين��ح للواليات 
املتحدة السيطرة على أفراد وحدات 
حماية الش��عب في ش��مال وسط 
سوريا وش��مال شرقها؛ مما يحدُّ من 
احتمالي��ة س��عي مقاتل��ي وحدات 
حماي��ة الش��عب للحص��ول عل��ى 

الدعم من روس��يا وإيران وهو ما قد 
يضرُّ باملصالح التركية بنحٍو كبير.

إن العاق��ات االميركي��ة مع وحدات 
حماية الشعب وجناحها السياسي 
 -)PYD( حزب االت��اد الدميقراط��ي-
إل��ى من��ح الواليات  س��تؤدي أيضاً 
املتح��دة االميركي��ة الفرص��ة ب��أن 
تك��ون وس��يطاً ب��ن تركي��ا وحزب 
العم��ال الكردس��تاني ف��ي حال��ة 
ب��دء  إلع��ادة  الطرف��ن  اس��تعداد 
محادثات الس��ام؛ وهذا من ش��أنه 
أن يصب في مصلحة أردوغان نظراً 
لعمليات القتل الذي ميارس��ه حزب 
العم��ال الكردس��تاني ف��ي اجملتمع 
التركي، وعدم وجود تدخل عسكري 
حلل ه��ذا الصراع، وفض��اً عن ذلك 
وبعد حصول أردوغان على السلطة 
التنفيذية عليه أن يس��عى من أجل 
احل��د م��ن تعزي��ز املش��اعر املعادية 

للكرد.
م��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن أردوغ��ان قد 
اتب��ع في الس��ابق -منذ ع��ام 2012 
إل��ى أوائل عام -2015 اس��تراتيجية 
ته��دف إلى إنه��اء احلرب م��ع حزب 
العم��ال الكردس��تاني عبر الوصول 
املفاوض��ات،  خ��ال  تس��وية  إل��ى 
وشاركت احلكومة التركية مع حزب 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  االت��اد 
ووح��دات حماية الش��عب آملة بأن 
تخل��ق ش��قاقاً بينهما وب��ن حزب 

العم��ال الكردس��تاني؛ إاّل أن ه��ذه 
االس��تراتيجية ق��د باءت بالفش��ل 
ف��ي ع��ام 2015 م��ع ع��ودة العنف 
الكردس��تاني؛  العم��ال  ضد ح��زب 
إذن، ف��إن مهمة ترامب األساس��ية 
هي تق��دمي حجة مقنع��ة ألردوغان 
ب��أن من مصلحة تركي��ا العودة إلى 
نهجها الق��دمي بالتعاون مع األكراد، 
وأن الرئيس االميركي على استعداد 

لتقدمي املساعدة.
ثانی��اً: ينبغ��ي على ترام��ب االلتزام 
بالش��فافية الكامل��ة م��ع أردوغان 
حول طبيعة الدعم العسکري الذي 
تقدم��ه الوالی��ات املتح��دة للقوات 
لتجن��ب  الس��ورية  الدميقراطي��ة 
مخ��اوف أنق��رة م��ن أن املس��اعدة 
الشعب  لوحدات حمایة  األمیرکیة 
یمکن أن تش��كل خطراً عس��کریاً 
مباش��راً علی ترکیا. قال مس��ؤولو 
الدف��اع االميركيون إن املس��اعدات 
صغي��رة  أس��لحة  س��تتضمن 
ومداف��ع رشاش��ة وذخائ��ر وعربات 
مدرعة ومع��دات هندس��ية فقط، 
وينبغي عل��ى اإلدارة أن تتبع اقتراح 
البنتاغ��ون ب��أن يتم قي��اس نوعية 
األس��لحة والذخائ��ر وكميتها التي 
تقدمها للق��وات، بحيث تكون هذه 
املس��اعدات كافية في عملية ترير 
الرقة وفي الوقت نفس��ه ال تشكل 
خط��راً كبي��راً على تركي��ا، وينبغي 

أيضاً إرجاع أي أسلحة ثقيلة قدمت 
للق��وات إل��ى الوالي��ات املتحدة في 

أعقاب حملة الرقة.
ثالث��اً: عل��ى ترامب أن يح��دد نطاقاً 
أوس��ع للتس��وية املؤقتة بن أنقرة 
الس��ورية  الدميقراطي��ة  والق��وات 
التي -وإن كانت بعي��دة عن املثالية 
من وجهة نظر أردوغان- س��تحافظ 
عل��ى املصالح التركية األساس��ية 
الكردية  الطموح��ات  احت��واء  ف��ي 
واحلفاظ عل��ى التحالف االميركي-

الترك��ي، وينبغي عل��ى إدارة ترامب 
أن تدد وتنفذ شروطاً واضحة وذات 
مصداقية تد من توس��ع س��يطرة 
األكراد ونفوذهم في س��وريا؛ ويعني 
ذلك عملياً أن على الواليات املتحدة 
أن تك��ون مس��تعدة بقيام س��حب 
كامل للقوات الدميقراطية السورية 
عبر الضفة الش��رقية لنهر الفرات، 
تارك��ًة مدين��ة منبج ت��دار من قبل 
مجموعات معتدل��ة تابعة لتركيا؛ 
وهذا يعني أيضاً استعدادها لتقدمي 
مس��اعدات إضافي��ة جله��ود تركيا 
الرامي��ة إلى احلف��اظ على املنطقة 
العازل��ة لدرع الف��رات كتحوط ضد 
عودة تنظي��م داعش وضم��ان عدم 
جتمع األكراد والسيطرة على احلدود 
التركي��ة الس��ورية بأكمله��ا، على 
اإلدارة االميركي��ة أن تعي��د التأكيد 
عل��ى معارض��ة الوالي��ات املتح��دة 

لوج��ود دول��ة كردية مس��تقلة في 
شمال سوريا.

يتوجب على ترامب أن يبن ألردوغان 
أن الوالي��ات املتح��دة ال ت��زال تع��دُّ 
حزب العمال الكردس��تاني منظمة 
إرهابي��ة، وأنه��ا س��تقدم مزيداً من 
املعلومات االس��تخبارية واملساعدة 
العم��ال  ح��زب  هجم��ات  لوق��ف 
اخمل��اوف  وملعاجل��ة  الكردس��تاني؛ 
األمنية التركية يجب على اإلدارة أن 
توضح لوحدات حماية الش��عب أن 
استمرار عاقتهم مع حزب العمال 
الكردس��تاني -والس��يما في سياق 
الهجمات املس��تمرة حل��زب العمال 
الكردس��تاني في تركيا- س��يجعل 
أي عاق��ة طويلة األمد بع��د الرقة 
م��ع الوالي��ات املتح��دة غي��ر قابلة 

لاستمرار.
رابع��اً: يج��ب أن تس��عى الوالي��ات 
املتحدة إلى إيجاد طرق ملعاجلة اخملاوف 
التركي��ة املش��روعة، وف��ي الوق��ت 
نفس��ه عليها أيضاً أن تس��عى في 
إيجاد حلول خملاوف األكراد السورين؛ 
فإذا انس��حبت القوات الدميقراطية 
الس��ورية بنح��و نهائ��ي من ش��رق 
نه��ر الفرات -مثاً- ف��إن على تركيا 
إنشاء ممر آمن للنقل عبر منطقتها 
العازلة للس��ماح بحرك��ة املدنين 
األكراد ب��ن احملافظات الكردية، وفي 
املقاب��ل الس��ماح مبش��اركة أكب��ر 

املوالي��ة  السياس��ية  للمنظم��ات 
لتركي��ا ف��ي املناطق التي تس��يطر 
الدميقراطية؛  عليها ق��وات س��وريا 
وينبغ��ي على تركي��ا أن توافق أيضاً 
عل��ى تم��ل أّي حكوم��ة س��ورية 
مستقبلية التي تقوم بتوفير درجة 
من احلك��م الذاتي احملل��ي للمناطق 
اخلاضعة لس��يطرة تلك القوات في 
شمال سوريا؛ ومبجرد أن تنأى وحدات 
حماية الش��عب بنفسها عن حزب 
العمال الكردستاني فإن إدارة ترامب 
يجب أن تقدم املس��اعدة االميركية 

بنحٍو مستمر.
يك��ون  أن  ترام��ب  عل��ى  خامس��اً: 
مس��تعداً لتق��دمي خي��ارات ملعاجلة 
مخاوف أردوغان بشأن حزب العمال 
الكردستاني خارج سوريا، والسيما 
في شمال العراق، إذ يخشى أردوغان 
من تواجد حزب العمال الكردستاني 
في منطق��ة جبل س��نجار -إحدى 
املناط��ق الت��ي مت قصفه��ا ف��ي 25 
نيس��ان- خوفاً م��ن أن يعمل احلزب 
مع إيران إلقامة “جسر بري” لشحن 
األس��لحة م��ن إي��ران إل��ى س��وريا 
عب��ر العراق؛ فمن هن��ا بإمكان إدارة 
ترامب تعزي��ز العاق��ات االميركية 
مع وحدات حماية الش��عب ورئيس 
إقليم كردس��تان مسعود البارزاني، 
ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
للتخلص م��ن وجود ح��زب العمال 
الكردستاني في سنجار وذلك على 
وفق تقرير مجموعة األزمات الدولیة 

األخیر.
ال تُع��د أي م��ن تلك اإلج��راءات حاً 
س��حرياً للمش��كلة، ولن يكون من 
الس��هل إقن��اع أردوغان به��ا، وجتدر 
اإلش��ارة إلى أنَّ أيَّ وس��يلة لطمأنة 
تركيا لن تكون كافية لتتقبل عاقة 
الوالي��ات املتحدة مع وحدات حماية 
الش��عب، ولكن قد تكون اخلطوات 
املقترح��ة في هذا املقال كافية ملنع 
تده��ور كل من احلملة العس��كرية 
والتحال��ف  داع��ش  تنظي��م  ض��د 
االميركي-التركي وهو أمر يصبُّ في 

مصلحة البلدين.
في ظل التحديات العاملية العديدة 
الت��ي يواجهه��ا ترامب، فإن��ه مما ال 
ش��كَّ فيه أن الرئي��س االميركي قد 
اكتش��ف أن األح��داث في ش��مال 
س��وريا معقدة جداً؛ ف��ي الواقع قد 
ال يك��ون هن��اك بل��د أكث��ر تعقيداً 
م��ن س��وريا عل��ى ه��ذا الكوك��ب، 
إاّل أن اش��تباك الق��وات االميركي��ة 
وس��ط تفاق��م التوترات ب��ن تركيا 
واألكراد وزيارة أردوغان الوشيكة إلى 
واش��نطن، فإنه ليس أم��ام الرئيس 
خيار س��وى مواجهة ه��ذا التعقيد 

بنحٍو سريع.

برنام��ج  ف��ي  مش��ارك  أس��تاذ   *
إدموند  األمنية بكلية  الدراس��ات 

والش

قراءة في فلسفة ماركس الدينية
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قبل س��نوات، أصبح��ت بعيدة اآلن، 
لع��ب فريق قط��ري مب��اراة في كرة 
الفيتنامية  العاصم��ة  القدم، ف��ي 
املتفرج��ن  مقاع��د  وف��ي  هان��وي، 
ظهرت أعداد كبيرة من مش��جعي 
الفريق، وكان ه��ؤالء يرفعون العلم 
القط��ري، ويرتدون قمص��ان قصيرة 
األكم��ام )تي ش��يرت( ُطب��ع عليها 

اسم قطر، باإلنكليزية، طبعاً. 
أث��ارت ص��ور املُش��جعن تس��اؤالت 
كثيرة: هل سافر مواطنون قطريون 
لتش��جيع فريق بالدهم؟ أم تكّفلت 
دولته��م بتس��فيرهم؟ وه��ل وق��ع 
الك��رة  غ��رام  ف��ي  الفيتنامي��ون 
القطرية، فجأة؟ وعلى غرار أش��ياء 
كثي��رة وثيق��ة الصل��ة بالظاه��رة 
القطري��ة، كانت احلقيقة في مكان 
آخر، واتض��ح أن مش��جعي الفريق 
القطري، الذي��ن رأيناهم في الصور 
كان��وا ف��ي حقيق��ة األم��ر طالب��اً 
فيتنامي��ن، ن��ال كل واح��د منهم 
خمس��ن دوالراً مقابل رف��ع العلم، 

وارتداء التي شيرت.
في ه��ذه احلادثة م��ا ميّث��ل مفتاحاً 
لفه��م وحتلي��ل الظاه��رة القطرية 
ال ف��ي الرياضة وحس��ب، ولكن في 
كل ش��يء آخ��ر، أيض��اً. فاحلقيقة، 
دائماً، في م��كان آخر، واملهم ما يرى 
الن��اس في الصور. على خلفية هذه 
املعادلة ميكن تفس��ير كيف وقعت 

قطر، أخيراً، في شر أعمالها.
ف��ي زمن ك��رة الق��دم، واملب��اراة في 
فيتنام، كانت الرياضة وسيلة قطر 
لش��راء وتكريس صورتها وحضورها 
ف��ي العال��م. وثم��ة م��ا ال يحصى 
م��ن األمثل��ة للتدلي��ل عل��ى أم��ر 
كه��ذا. ففريق الرّباع��ن القطرين، 
مث��الً، املُك��ّون م��ن ثماني��ة العبن، 
ف��از بالبطول��ة العربي��ة، ف��ي أحد 
السنوات، وتناقلت الصحف ووكاالت 
األنباء أس��ماء الفائزي��ن، وصورهم. 
كان��ت األس��ماء عربي��ة، وأقرب إلى 
األسماء الشائعة في اخلليج. وطاملا 
أن احلقيق��ة ف��ي م��كان آخ��ر، فقد 

كان س��تة من هؤالء رّباع��ن بلغار، 
اش��تراهم القطري��ون، ومنحوه��م 
أس��ماء وجوازات س��فر قطرية. وال 
مشكلة في ش��راء الالعبن، ولكن 
املشكلة في متويه هوياتهم، تخّيلوا، 
مثالً، أن يصبح زيدان جنم كرة القدم 
الفرنسية فرانسوا، أو جاك، لتمويه 

اسمه العربي.
ال يتسع اجملال، هنا، ملزيد من األمثلة، 
بل القول إن ش��راء امل��كان واملكانة 
بهذه الطريقة، حتى وإن كان مريباً، 
ال يُلح��ق األذى بأحد، ب��ل رمبا يُحّرض 
عل��ى قدر م��ن الفكاه��ة. ولكن ما 
حدث في الرياضة ح��دث، أيضاً، في 
كل شيء آخر، خاصة في السياسة، 

وهنا املشكلة.
 السياسة أكثر تعقيداً من الرياضة 
بالتأكي��د. وقد ذلل القطريون عقدة 
الوس��اطة  بسياس��ة  السياس��ة 
مدفوعة األجر، ومارس��وا هذا الدور 
في كل مكان ظهرت فيه مشكالت 
داخلي��ة، أو خارجي��ة، إلص��الح ذات 

الب��ن، فدفعوا من أم��وال ال تأكلها 
ليصبحوا  الص��راع  النيران، ألطراف 
طرف��اً في احلل: ف��ي ليبي��ا، ولبنان، 
واليم��ن،  والس��ودان،  وفلس��طن، 
وأماكن أخرى، وهذا كله قبل الربيع 

العربي.
ففي قضية املمرض��ات البلغاريات، 
مثالً، طلب القذافي من س��اركوزي، 
الذي أراد أنه يكون وس��يطاً، مالين 
ال��دوالرات مقابل إطالق س��راحهن، 
ول��م يك��ن في وس��ع األخي��ر إقناع 
الدول��ة الفرنس��ية بدف��ع الفدية، 
املطلوب  ودفعوا  القطريون،  فتطّوع 
لتمتن العالقة مع الرئيس الفرنسي 
معّم��ر  »األخ«  وتخلي��ص  اجلدي��د، 
ودبلوماس��ية  ورطة سياس��ية  من 

شائكة.
ومع سياسة الوس��اطة، جتلى ميل 
للجمع ب��ن املتناقضات، كأن تكون 
مع أمي��ركا، وإي��ران، ومع إس��رائيل 
وحم��اس وح��زب اهلل، ف��ي الوق��ت 
نفس��ه. في ح��رب الع��ام 2006 في 

لبن��ان فرض اإلس��رائيليون نوعاً من 
احلظر اجلوي على لبنان، ولكن حاكم 
قط��ر نزل بطائرته ف��ي مطار بيروت 
رافعاً شارة النصر، تعبيراً عن تأييده 
للمقاوم��ة، بعدما حص��ل على إذن 
خاص من اإلسرائيلين. وفي عراق ما 
بع��د االحتالل، ق��ذف عراقي غاضب 
الرئي��س األميرك��ي ب��وش باحل��ذاء، 
فتلق��ى مكاف��أة من حاك��م قطر، 
ال��ذي ق��اد األميركيون احل��رب على 
العراق من مقر القيادة املركزية، في 

قاعدة العيديد، في بالده. 
املهم، كان��ت قطر مرك��زاً تقليدياً 
لإلخوان املس��لمن، حتى قبل خروج 
وإع��الن  منه��ا،  البريطاني��ة  اإلدارة 
االس��تقالل. وقد نش��أ ه��ذا املركز، 
عل��ى األرجح، ف��ي س��ياق العالقة 
اخلاصة التي ربطت جماعة اإلخوان 
ببريطاني��ا. وفي آخر مع��ارك احلرب 
الباردة في أفغانستان، التي شهدت 
والدة القاع��دة، أيض��اً، تعززت عالقة 
املركز القطري ال باإلخوان وحس��ب، 

ولك��ن بكل ما ميت بصلة لإلس��الم 
السياس��ي، أيضاً، الذي صعد جنمه 
من��ذ أواس��ط س��بعينيات الق��رن 

املاضي.
كل ما حدث في هذا الشأن معروف، 
العالق��ة بالقاعدة، ومتويل وإنش��اء 
جماع��ات إرهابية، ولكن ما غاب عن 
األذهان أن صّناع السياسة القطرية 
مارسوا وظيفة املركز، وما استدعى 
من أدوار، في س��ياق االس��تراتيجية 
األميركي��ة بع��د احل��ادي عش��ر من 
س��بتمبر، بالطريقة نفس��ها التي 
حكمت س��لوكهم في مب��اراة كرة 
الق��دم في هان��وي، وفي املس��ابقة 

العربية للرّباعن.
وكم��ا دفع��وا لط��اّلب اجلامعة في 
دفع��وا  أعالمه��م،  لرف��ع  هان��وي 
بالبع��ض، ودفع��وا لهم، ملمارس��ة 
ما يش��به ه��ذا الدور على شاش��ة 
»اجلزيرة«، لرفع رايات كالدميقراطية، 
بقي��م  وحق��وق اإلنس��ان، ال إميان��اً 
كه��ذه )حكم��وا عل��ى ش��اعر في 

بالدهم كتب قصيدة لم تعجبهم، 
بالسجن مدى احلياة( بل ألن فيها ما 
يخدم اإلس��الم السياس��ي، ويخدم 
السياس��ة األميركية، أيضاً. وأغلب 
الفلس��طينين،  ه��ؤالء كانوا م��ن 
بع��ض  والس��ورين.  واملصري��ن، 
التوبة،  أعلن  والس��ورين،  املصرين، 
وخ��رج من اللعب��ة القطري��ة، وبن 
الفلس��طينين من أُخرج، والبعض 
اآلخر كان الوجه املُعلمن للقرضاوي. 
والقتل��ى،  النازح��ن،  مالي��ن  دم 
واملكلومن، ف��ي بالد العرب، وأماكن 
مختلف��ة م��ن العال��م، ف��ي أعناق 

هؤالء.
أخيراً، بع��ض أعداء قطر، هذه األيام 
ليسوا أفضل منها، ولكنها ذهبت، 
في لعبة الدكتور جايكل والس��يد 
هاي��د، أبعد من اجلمي��ع. وقعت في 
غرام شهوة املكان واملكانة، فلعبت 
بكل ش��يء وعلى كل شيء، وكانت 
كم��ن يس��عى إلى حتف��ه بظلفه. 

قضاء وقطر، أليس كذلك؟
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

فيليس أوميدو

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

الناشطة البيئية 
الكينية والفائز 

بجائزة غولدمان 
البيئية لعام 2015

إن اإلع��الن ع��ن الفائزي��ن بجائ��زة 
جولدم��ان البيئية له��ذا العام هو 
فرصة لالحتفال بالقادة الناشطن. 
لالعت��راف  حلظ��ة  أيض��ا  لكنه��ا 
بالش��جاعة التي ميكن أن تتطلبها 
جهودهم )وتلك التي يقوم بها عدد 

كبير جدا(.
عندم��ا فزت أنا وصديقت��ي العزيزة 
بيرت��ا كاس��يريس باجلائ��زة في عام 
خط��اب  ف��ي  بيرت��ا  قال��ت   ،2015
قبولها: »لق��د وهبت حياتي خلدمة 
وجي��زة،  م��دة  بع��د  األرض«.  أمن��ا 
اغتيلت بيرتا في هندوراس. قصتها 
مأس��اوية، لكن ليس��ت فريدة من 
نوعه��ا. وف��ي الواق��ع، بعد أش��هر 
قليل��ة، قت��ل إيس��يدرو بالدينيغرو 
لوبي��ز بالرص��اص، وهو أيض��ا حائز 

على جائزة غولدمان البيئية.
الي��وم  أكثر خط��ورة م��ن أي وقت 
مض��ى لتكون ناش��طا بيئيا، حيث  

العن��ف املنتش��ر ض��د املدافع��ن 
عل��ى  االحتجاج��ات  البيئ��ة.  ع��ن 
خط أنابي��ب الوص��ول لداكوتا في 
وق��د  امنوذج��ا.  املتح��دة  الوالي��ات 
اتهمت الش��رطة باستعمال القوة 
املفرط��ة في محاول��ة لتفريق أفراد 
قبيل��ة احلجر الصامد« س��يوكس« 
وأنصاره��م الذين قالوا إن املش��روع 
س��وف يل��وث املي��اه ويض��ر مبواقع 

الدفن املقدسة.
وحلس��ن احلظ، ل��م يقت��ل أحد في 
أثن��اء تل��ك االحتجاج��ات. لكن في 
أماك��ن أخ��رى، وف��ي الدميقراطيات 
الناشطون  األكثر هشاش��ة، يدفع 
امللوثن  يواجه��ون  الذين  البيئي��ون 
حياتهم ثمنا لذلك. وقد أكد تقرير 
الش��هود العاملي وق��وع 185 جرمية 
قتل في 16 بلد في عام 2015 وحده. 
وهذا يعادل ِضعف عدد الصحفين 

الذين قتلوا في تلك السنة.

إن جتربتي اخلاصة تب��رز اخملاطر التي 
تواج��ه الصليبي��ن البيئين. وعلى 
مدى ثماني سنوات، تعرضت بلدتي 
ف��ي كيني��ا الريفي��ة، أوين��و أوورو، 
للتس��مم بالرصاص السام الناجم 
عن عمليات املصاه��ر املرخصة من 
الدولة. إن مقياس منظمة الصحة 
العاملي��ة للتس��مم بالرص��اص هو 
خمس��ة ميكروج��رام لكل عش��ر 
م��ن  مس��توى  أعل��ى  وكان  ليت��ر. 
الرصاص املسجل في أوينو أوورو هو 
420 ميكروغرام لكل عشر ليتر. في 
حالة تلوث عال االنتشار في فلينت، 
ميش��يغان، كان��ت االطالعات تبلغ 

35 ميكروغرام لكل عشر ليتر.
عندما اكتشف أهل بلدتي أننا كنا 
نتعرض للتس��مم، ناضلنا ضد هذا 
الوضع. وراس��لنا احلكومة ونظمنا 
احتجاج��ات س��لمية. وبدع��م من 
أهل بلدتي، أسس��ت مركز العدالة 

  )CJGEA( واحلوكمة والعمل البيئي
بتحمل  والش��ركات  الدول��ة  إللزام 
مس��ؤولية ضم��ان بيئ��ة نظيف��ة 

وصحية.
توج��ه   ،2016 وف��ي ش��باط/فبراير 
املرك��ز إل��ى احملكم��ة للتظلم عن 
س��ت هيئات حكومية وش��ركتن. 
لكن لم يُتخذ ضدهم أي إجراء. بعد 
عام واحد، عندما نش��رنا إشعارات 
عام��ة في الصحف احمللية عن نيتنا 
ملقاض��اة هاتان الش��ركتان، حدثت 

فوضى كبيرة.
وعل��ى الرغ��م م��ن اغتي��ال بيرت��ا 
وإيس��يدرو وكثيرون آخرون، لم أكن 
أدرك متاما خط��ر حتدي عملية قوية 
تدعمه��ا احلكومة. مؤخ��را، تلقيت 
مكاملة هاتفية تقش��عر لها األبدان 
حتذرن��ي حلماي��ة ابن��ي جي��دا. وقد 
البيئ��ة للهجوم  تع��رض نش��طاء 
البل��دة، وكان��ت منازله��م  داخ��ل 

محاط��ة بعصابات حتم��ل املناجل. 
وق��د اختط��ف ابن حلي��ف مهم - 
عل��ى يد رجال مجهولن - وحلس��ن 

احلظ، أطلق سراحه فيما بعد.
قد يتوقع املرء أن الدولة س��تحمي 
مواطنيه��ا م��ن ه��ذه التكتيكات، 
إن لم يكن من التس��مم في املقام 
األول. نحن لم نخرق أي قوانن؛ على 
العك��س م��ن ذل��ك، كنا نتمس��ك 
ال��ذي يضمن  الكين��ي  بالدس��تور 
حق��وق املواطن��ن ف��ي بيئ��ة آمنة 
وصحي��ة. لك��ن رمب��ا ال ينبغ��ي لنا 
أن نفاجأ بس��لوك الدول��ة. في عام 
2015، صوت��ت حكوم��ة كينيا في 
اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة، إلى 
جان��ب 13 آخري��ن، ض��د ق��رار صادر 
ع��ن األمم املتحدة يدع��و إلى حماية 

املدافعن عن حقوق اإلنسان.
يكف��ي  م��ا  توف��ر  الطبيع��ة  إن 
الحتياج��ات اجلمي��ع، لك��ن لي��س 

جلش��ع اجلمي��ع. وم��ع ازدي��اد ن��درة 
األراضي  الطبيعية، أصبحت  املوارد 
اخلصبة الغنية باملعدن في أفريقيا 
للمستثمرين  بالنس��بة  ربحا  أكثر 
الذين يس��عون إلى حتقيق أكبر قدر 
م��ن األرب��اح. لكن، في ح��ن ينبغي 
للحكوم��ات أن ترحب بفرص النمو 
االقتصادي وخلق فرص العمل، يجب 
أال تسمح للش��ركات بإحلاق الضرر 
بالبيئ��ة وتهدي��د صحة الس��كان 

وسبل عيشهم.
وكم��ا تُبن قصص مثل قصة بيرتا، 
وإيس��يدرو، وقصتي ش��خصيا، لم 
يعد بإمكانن��ا االعتماد على هيئات 
الدولة، مثل تطبيق القانون الوطني، 
ومالحق��ة مرتكب��ي اجلرائ��م ض��د 
هذا الكوك��ب وحماية أولئك الذين 
يدافع��ون عنه. وهذا م��ا يبرر حاجة 
العالم إلى هيئة قانونية مستقلة 
ومعت��رف به��ا دوليا لك��ي تتمكن 

اجملتمع��ات احمللية والناش��طون من 
اللجوء إليها حملاربة اجلرائم البيئية.

وكان تعي��ن أول مق��رر خ��اص لأمم 
اإلنس��ان  املتح��دة بش��أن حق��وق 
والبيئة في آذار/ مارس 2012 خطوة 
إيجابي��ة. لكننا نحت��اج إلى نظام 
صارم. فمنذ عش��رين عاما، أنشئت 
احملكم��ة اجلنائية الدولي��ة ملقاضاة 
مرتكبي جرائ��م احلرب واجلرائم ضد 
اإلنس��انية. ينبغ��ي حملكم��ة مماثلة 
الش��يء نفس��ه فيم��ا  أن تفع��ل 
يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد البيئة 

واملدافعن عنها.
ويعد إسكات األصوات التي تناضل 
لدع��م القوانن واألنظم��ة البيئية 
مبثابة هزمية ذاتية. فالناس والكوكب 
ميوت��ون. إن الذين يكافحون من أجل 
يس��تحقون  الوفي��ات  تل��ك  من��ع 
ضحاي��ا  يصبح��وا  أن  ال  احلماي��ة، 

آخرين.

الحاجة إلى محكمة جنائية بيئية دولية
PROJECT
SYNDICATE

الخاسرون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

كل م��ا قي��ل ع��ن االزمة ب��ن دول��ة قط��ر وجيرانها 
اخلليجيات يتدرج من س��وء تفاهم حول ما نسب من 
تصريح ألمير قط��ر متيم بن حمد آل ثاني الى خالفات 
تب��دو من النوع الذي ميكن تس��ويته باحلوار االمر الذي 
يتص��ل ب�«فلس��فة« اجلمع ب��ن التزامات الش��راكة 
االقليمية حي��ال قضايا االمن والتهدي��دات اخلارجية 
وبن النهج املس��تقل لكل دول��ة خليجية في اختيار 
السياس��ات واملواقف »التي ال تضر بالش��راكة« كما 
هو وارد في البيان التأسيسي جمللس التعاون اخلليجي 

في ايار 1981 . 
لك��ن، من��ذ عقدين من الس��نن اخذت قطر س��بيال 
مس��تقال ل��م يكن موض��ع ارتي��اح ال��دول اخلليجية 
وبخاصة الس��عودية، وش��اء هذا املنح��ى القطري ان 
يتزامن مع انطالق فضائي��ة اجلزيرة العام 1996 حيث 
توزع��ت ش��كاوى اخلليجين ف��ي غالبيته��ا بن نهج 
الفضائية االخباري الذي ع��ّد محرًضا آلثار املعارضات 
الداخلية لدى اجليران وبن خطوات دبلوماسية قطرية 
لم يكن مرضياً عنه خليجًيا، واحلال، والس��باب اخرى، 
صار المارة قطر نفوذاً اقليمياً ودولياً اكبر من حجمها 
واكث��ر مما تتيح��ه مس��موحات الش��راكة اخلليجية، 
وعلى هذه اخللفية، ش��هد العقدان الفائتان سلسلة 
توت��رات ومواجهات بن قطر والدول اخلليجية والكثير 
م��ن الدول العربية التي ش��عرت بالضيق من خدمات 
الفضائي��ة القطري��ة بع��د ان اس��تقر نهجه��ا على 
خط »االخوان املس��لمن« واحلش��وة املتطرفة منهم، 
وصارت الدوحة مضافة دائمية للقيادات االس��المية 
املتطرف��ة والكثير من قيادات اخلط القومي املتحالف 
مع ما كا يس��مى ب�«اجلهاد االسالمي« ولم يكن هذا 
الس��لوك القطري يثير أي ضيق ف��ي الغرب وبخاصة 
الواليات املتحدة، وذلك حن فتح القطريون جسرًا مع 
اس��رائيل، وثم وضع قاعدة العديد في خدمة القوات 

االميركية.
وحت��ى االن، ميكن القول ان الطور اجلديد من التوتر بن 
قطر والتحالف السعودي »ُمسيطر عليه« من وجهة 
نظر التحليل املوضوعي، على الرغم من ان »الغسيل« 
ه��ذه املرة ثقي��ال، وباهض التكالي��ف، فثمة اتصاالت 
س��اخنة الحتواء االزمة و«اعادة املي��اه الى مجاريها« 
تش��ارك فيها زعامات دول وش��ركات بترول ووس��طاء 
»اخي��ار« م��ن رابطة الدول االس��المية، فاملش��كالت 
املعلن��ة ل��م تخ��رج ع��ن »مناكف��ات ش��خصية« او 
كل  يضمره��ا  »هواج��س«  أو  اعالمي��ة  مالس��نات 
ط��رف نحو الط��رف اآلخ��ر، وثمة تس��ريبات عن حتول 
العاصم��ة الكويتي��ة الى غرف��ة عملي��ات مفتوحة 
بادارة دبلوماس��ين اميركان لهم ب��اع باطفاء احلرائق 
التي تش��ب بن »االصدقاء« وفي غضون ذلك قال احد 
معلقي البي بي س��ي ان األزمة بن قطر والس��عودية 

لها صلة بالنفط.. »فاتركوا النفطين يحلونها«.
اما املراهنن على »انش��قاقات« وحروب تعيد منطقة 
اخلليج الى عهد السلطنات فانهم يستعجلون طهي 

االمنيات التي ال تعدو عن كونها حصى. 
 *********

الفريد هتشكوك: 
»الضربة ال تُرِعب، ما يرعب هو انتظارها«.

قطر وجيرانها.. 
والمسكوت عنه
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ناجح المعموري
الباح��ث وراء احمل��و ال��ذي ت��رك أث��اراً ل��ه 
واخلدوش التي هي ندوب املاضي ، املتروكة 
عل��ى خش��ب األب��واب أو حديده��ا . هذا 
احلديد الذي صرخ بصدئه امللون وهذا أمر 
غري��ب وال يص��دق وجود ص��دأ ملون كما 
تب��ّدى في أكث��ر من ص��ورة متركزت حول 
إغالق الب��اب وأكثرها هيمنة ه��و الذراع 
احلدي��دي املثبت بجانب من ط��رف الباب 
األول وميت��د متحركاً نح��و الطرف الثاني 
من الباب ويتعش��ق بؤرة حديدية خاصة 
ومن بعدها اش��تغال القفل الكبير. هذا 
الذراع احلديدي املل��ون النتوءات واخلدوش 
وق��د حفر عالم��ة له على س��طح الباب 
وال ادري ل��م تذكرت أغنية في��روز األبواب 
الت��ي كتبها املرحوم  فليمون وهبة ، أنها 
من أكثر األغاني الفيروزية أثارة للش��جن 
واحلزن ، ألنها س��ردية ملحنة عن الغائب 
والعائ��د ، فاحلي��اة أبواب وأمني��ة األغنية 
وحلمه��ا أن تظل األب��واب مفتوحة ، الن 
انغالقها يعني الفناء أو الهجرة / الغياب 
. األبواب في مص��ورات صفاء ذياب جرداء 
، عارية ، منعزلة عن ريح الياس��مني كما 
في أغني��ة فيروز. وأبواب��ه مغلقة، تعني 
بأنه��ا حزينة، كس��يرة ، تنتظر عودة من 

هي بانتظاره.  
مقابض األبواب مدورة بشكلها التقليدي 
، وأخرى مس��تطيلة . تآكل اخلشب قليالً 
حتت حرك��ة تدويرها عند حركة الفتح أو 
اإلغ��الق يلف األبواب ، يعني بأنها مغلقة 
بالنه��ار ، أو منتص��ف النه��ار ، وحتم��اً 
االجتماعي / واألمني س��بب مباش��ر في 
أحكام العزلة على األسواق . الباب مدخل 
الدكان أو احملل ، ومثل هذا الباب له أهمية 
اس��تثنائية وخاصة ، انه يفضي للداخل 
، ب��اب رئيس مختلف ع��ن الباب الداخلي 
املفضي خملزن ال��دكان ...ذاكرته محدودة ، 
مرتبطة بصاح��ب الدكان والعمال الذين 
مع��ه . مث��ل ه��ذه األب��واب ذات األهمية 
املعل��ن عنها من خ��الل حتكيمها ، تاريخ 
من حياة الس��وق املش��تركة بني العديد 
م��ن الناس في امل��كان ذات��ه ... وكما قال 

فليمون وهبة ...آه ...األبواب .
تن��وع اإلقفال للمح��الت ، تباي��ن بالثروة 
اخملزون��ة بالداخل ، وكلم��ا ازداد التحكيم 
للب��اب ، كلما ش��فا عن غ��زارة املوجود ، 
وم��ع التباين احلاصل ف��ي احلالتني ، تبقى 
امللكية مهما تضاءل��ت خاصية للكائن 
، وه��ي وس��يلة مس��اعدة لإلبق��اء على 

العالقات مع اآلخرين .
ينطوي حضور الكاميرا مراراً لتس��جيل 
واجه��ات الدكاكني على خط��اب ثقافي 
واجتماع��ي مختلف عن أب��واب البيوت � 
التي س��نتحدث عنها � حضور الكاميرا 

اعتراف قوي وانتباه ألهمية هذه الكينونة 
املهم��ة اخملتزل��ة مس��احتها واملتمركزة 
على قلب الباب ، القفل أو الذراع احلديدي 
ه��و اجلزء الفاعل في امل��كان ، وتكرر صور 
، ش��هادة مي��الد جديدة ، مبعن��ى اإلعالن 
ع��ن التواج��د ، ودع��وة ال��كل ملعاينت��ه 
والتفرس مبالمح  املمكن كشف دقائقها 
إذا عرضت على شاش��ة بالزم��ا ، حينها 
س��تتضح حضورات التاريخ وس��ردياته ، 
وااله��م أيضا انكش��اف املاض��ي الذي ال 
يكف عن االس��تمرار والفع��ل ، ألنه غير 
راهن باالس��تكانة ، انه ن��وع اجلدل اخلفي 
الكام��ن حت��ت قش��رة الواق��ع . ه��ذا هو 

املوضوعي الالمرئي .
الفوتغراف مباشر ، لكنه متلصص على 
امل��اوراء ، وإذا اس��تطاعت الكامي��را على 
ذل��ك فأنها ق��د حققت جناح��اً باحلصول 
على كش��وف غاية باألهمي��ة والبالغة . 
الن املاض��ي أكثر تعبي��راً عن ذاكرة املكان 

ومروياته .
ذاكرة اخلراب والتآكل املتبّدي على البعض 
احلس��اس . واملعطل ، تقريباً . الن التبادل 
املتوقف ، في منتصف النهار ، يعني بقاء 
احلياة مرتبكة وقلقة بعد حصول أحداث 

التغيير .  

التصوي��ر الفوتغرافي وس��يلة للتعامل 
مع أش��ياء يعرفه��ا اجلمي��ع ، لكنهم ال 
ينتبه��ون إليه��ا ، صوري مقص��ود منها 
أن متثل ش��يئاً م��ا ، أنت ال ت��راه كما قال 
اميي��ت غوي��ن . والفوتغ��راف ه��و اللغ��ة 
املكتفي��ة بذاتها وقادرة على بث رس��الة 
مفهوم��ة ف��ي العالم كله . ه��ذا ما هو 
ممك��ن بالنس��بة لألنواع األدبي��ة ، لكنها 
حتى تكون مقبول��ة ومفهومة ان تتوفر 
عل��ى ترجمة الى كل لغات العالم ، حتى 
ميك��ن أن تق��رأ من قب��ل اجلمي��ع ، بينما 
الفوتغراف نص / رسالة مباشر بحركته 
نحو اإلنسان ، يقرأ الصورة ويستلم منها 
م��ا تريد هي بثه وإيصاله . الصورة وثيقة 
إبالغ احلقيقة ، ويستمع لها العالم كله 
من غير ش��هود . وكما قال املصور » غاري 
وينوغران��د » أن��ا أصور كي اكتش��ف ما 
س��يبدو عليه الش��يء وهو مصّور .وهذا 
يومئ لرأي نق��دي ال يؤكد تطابق الصورة 
مع الواقع ، بل هي حتمل شيئاً منه وتنتج 

أشياء ليست فيه .
ما يلف��ت االنتباه في التج��ارب العراقية 
احلديث��ة ، ش��يوع التركيز عل��ى جزء من 
املشهد احلياتي ، مما يعني ، بان الواقع لم 
يعد مهماً ف��ي تطابقه مع الصورة . وإال 

ماذا يعني التقاط جزء صغير من ش��يء 
، فاالخت��زال مين��ح جم��االً ويعطي بالغة 
للصورة كذلك لف��ت االنتباه الى أهمية 
هذا اجلزء وإشباعه تركيزاً وتبئيراً ، بحيث 
يتب��ّدى واضح��اً / دقيق��اً ، تطف��ح عليه 
دقائق املوجودات / الندوب مثالً / هذا على 
س��بيل املثال في صور صفاء ذياب للكف 
ولقط��ات الفن��ان املرحوم عل��ي طالب / 
للعربات وأجزاء منها ومن جس��د الكائن 
وأظن بان الفنان الكردي هو األس��بق في 
هذه التجارب ومتيزت بذكاء وانتباه حلقائق 
انطولوجي��ة أكثر منها ممي��زات لليومي 
واملع��اش عب��ر تفاصيله . قدم��ت صورة 

الفنان .
لقط��ة رك��زت عل��ى الكتف��ني واليدين 
ن��زوالً ، وهيمن��ت الصورة على الس��اعة 
للرج��ل  بالنس��بة  احلياتي��ة  بداللته��ا 
العجوز وكشفت اعتزازا ته مبفتاح صغير 
التف حول يده مع س��اعته مع دبوس له 
وظيفة س��حرية اتخذ مكاناً وسطاً في 
املس��بحة الس��وداء املتماهي��ة رمزياً مع 
خري��ف العمر بالنس��بة للرجل العجوز . 
أم��ا الصورة اخلاصة بالفن��ان صفاء ذياب 
فهي ذات قي��م جمالية مثيرة لالندهاش 
ومولدة لإلعجاب وقد تنوعت في التركيز 

على ما هو بؤرة ف��ي الصورة ، ولذا متيزت 
كلها مبا له خاصية وداللة عابرة ملا س��بق 
. قلت س��ابقاً بان انش��غال صف��اء ذياب 
ببؤرة محددة / أو جزء بسيط في مشهد 
، هو س��عي من اجل اقتراح نسق او نظام 
يتكون عبر التكرار اخلاص بجزئية معينة 
، ووجدت ف��ي متابعتي لفوتغرافيا صفاء 
محركات ثقافية وفلس��فية كامنة وراء 
التمركز حول اجلزء والتعامل معه بوصفه 
بؤرة ، تختزل الكل وال تشوهه ، بل تضفي 
عليه جم��االً وإثارة . وما يدعم مالحظتي 
ه��ذه العالم��ة مع الي��د الرم��ز والعالقة 
واأليقونة معاً وعاش��ت تنوعاتها الفنية 
والداللية منذ عتبة احلضارات الش��رقية 
، واعني حضارة س��ومر التي اعتبرت اليد 
رم��زاً للعمل والقوة والعدل والبناء وخلق 
له��ا اإلله انليل ف��ي الديانة الس��ومرية 
الف��أس زميلة اليد وصديقتها األبدية وال 
ش��يء ميكن حدوثه في احلي��اة من تطور 
وجتدي��د مبعزل ع��ن الي��د ودوره��ا ، فهي 
الكائ��ن وفي أحيان كثيرة م��رآة للكائن : 
نتعرف عليه عبر ابت��كارات يده التي هي 
م��ن أدوات العقل م��ع الع��ني. واليد هي 
حتفز احلواس املس��اندة البتكارات احلواس 

وحتفيزها ، وأيضا هي مكتشفة.

صفاء ذياب.. شاعر الفوتوغرافيا 
ومكتشف رمزية المهمل وشعرية التفاصيل

ما ميتلكه العراق، من ارث حضاري، يضاهي ما متلكه 
اع��رق األمم واحلض��ارات، ورمبا يتجاوزه��ا. عناصر تلك 
احلضارة، ال حصر لها، من الفنون، واآلداب، واالسطورة، 
والش��رائع، واملالح��م. يق��ول طه باقر ع��ن ملحمة 
كلكام��ش: لو ل��م يأتنا من حض��ارة وادي الرافدين، 
من منجزاتها وعلومها، وفنونها، ش��يء سوى هذه 
امللحمة، لكانت جديرة بان تبوأ تلك احلضارة مكانة 
س��امية بني احلضارات العاملية القدمي��ة. كيف اذا، 
ونح��ن منلك الى جانب كلكام��ش، قانون حمورابي، 
والش��رائع البابلية واالكدية والسومرية واآلشورية 
التي الزال��ت محط اهتمام الباحث��ني. كيف ونحن 
منلك من االس��اطير الس��ومرية، ما ال متلكه اي امة 
م��ن األمم؟ ينق��ل صموئيل ن��وح كرمير، ف��ي كتابه) 
األس��اطير السومرية( عن شاعر س��ومري قوله: يا 
سومر، ايها البلد العظيم، يا اعظم بلد في العالم/ 
لقد غمرتك األضواء املس��تدمية/ والناس من مشرق 
الشمس الى مغربها، هم طوع شرائعك املقدسة... 
وغيرها الكثير من الكتابات والدراسات التي تناولت 
احلض��ارة العراقي��ة. تلك الدراس��ات الت��ي توقفت 
بش��كل نس��بي، في فت��رة زمنية، ول��م يعد هناك 
من يكتب عن احلض��ارة العراقية، مبختلف فروعها، 
عدا مح��اوالت بعض الكتاب، في تناول االس��طورة 
العراقية وملحمة كلكامش. وتلك الكتابات عبارة 
عن مشاريع فردية، اصحابها ميلكون رصيدا معرفيا 
وثقافيا كبي��را، كناجح املعم��وري/ خزعل املاجدي/ 
نائل حنون/ سامي سعيد األحمد.. وغيرهم اسماء 
كثيرة، اضاءت بش��كل الف��ت، الطري��ق نحو مزيد 
من االهتم��ام، ألهم مي��دان معرفي وه��و احلضارة 
العراقي��ة. لك��ن: ه��ل انته��ى االهتم��ام باحلضارة 
العراقي��ة عن��د هؤالء األس��ماء؟ هل ميك��ن لكاتب 
شاب، ان يكتب عن احلضارة العراقية؟ عن القوانني؟ 
االس��طورة؟ امللحمة؟ رمبا ملحمة كلكامش، نالت 
النصي��ب األكبر من اهتمام الباحث��ني في احلضارة 
العراقية، لكنها الزالت حتتم��ل املزيد من القراءات، 
لطبيعتها املتف��ردة، وقدرتها على اش��غال قارئها 
واخ��ذه ال��ى اماك��ن بعي��دة، ميكنه من خ��الل تلك 
األماكن اعادة صياغ��ة مفاهيم جديدة، للملحمة. 
باقي فروع احلضارة، تعاني من جتاهل ش��به متعمد 
من املؤسسة الثقافية اوال، ومن املثقفني والباحثني 
ثاني��ا. فثمة تقصير واضح ف��ي محاولة ابراز القيم 
اجلمالي��ة للحض��ارة العراقي��ة، من قبل الوس��ط 
الثقاف��ي، واالنش��غال بقضايا ال تب��دو مبثل اهمية 
االرث احلضاري. خصوص��ا وان هذا االرث، يحمل من 
القيم، ما يصل��ح األخذ به في عصرنا الراهن، رغم 
مرور آالف الس��نني على ابت��كاره. نحتاج الى اجيال 
جدي��دة، تس��لط الضوء عل��ى احلض��ارة العراقية، 
وتعي��د قراءته��ا، وتعري��ف الق��ارئ به��ا، كما على 
املؤسس��ة الثقافي��ة ان تولي عنايته��ا بهذا احلقل 
املعرفي امله��م. كان��ت جائ��زة وزارة الثقافة للعام 
املاضي، فرصة مهمة، ملنح هذا امليدان، فرصة البروز 
والوق��وف الى جانب باقي احلقول املعرفية، عندما مت 
ادراج حقل الدراس��ات احلضارية، لكن ليس وحدها، 
بل دمج��ت معها الدراس��ات امليثولوجي��ة. كأحد 
احلقول املتنافس��ة على اجلائزة، لك��ن ما ان اعلنت 
النتائ��ج، حتى خاب الظن، فالكت��اب الذي فاز، كان 

يخص الدراسات امليثولوجية!

الحضارة العراقية

سالم مكي

المغرب - ميدل ايست أونالين:

توفي ف��ي مراكش األحد الكاتب اإلس��باني 
باهتمام��ه  املع��روف  غويتيس��ولو  خ��وان 
العال��م  العربي��ة ودفاع��ه ع��ن  بالثقاف��ة 
العربي، بحس��ب ما أعلن وكيل أعماله في 

برشلونة.
رحل الكاتب واملفكر احلائ��ز في العام 2014 
األدب  جوائ��ر  كب��رى  »س��رفانتس«  جائ��زة 
اإلس��باني، ف��ي منزله في مراك��ش محاطا 
باملقربني، بحسب ما جاء في بيان لدار النشر 

»كارمن بالسلز«.
وعان��ى الكاتب البال��غ من العم��ر 86 عاما 
من مش��كالت صحية في األش��هر األخيرة، 
منها كس��ر في الورك أقعده على كرس��ي 

متحرك.
وكان الكات��ب الراح��ل يع��رف بدفاع��ه عن 
العالم العربي واهتمامه بأميركا الالتينية، 
ومتي��ز بأس��لوب فريد غي��ر متوقع ه��و ثمرة 

الستقالله الفكري.
ولد في برش��لونة عام 1931، وهو كاتب عدد 

كبي��ر من الرواي��ات واملق��االت والكتب، وقد 
انطلق ف��ي الكتاب��ة عام 1954 م��ع كتاب 

»ألعاب اليد«.
كان معارضا لنظام فرانكو وغادر بلده هربا 
من االس��تبداد، ومنعت كتب��ه في بلده في 
ما كانت منتشرة في باريس وبوينوس إيرس 

ومكسيكو.

وكان غويتيسولو منشغال باملغرب واحلضارة 
العربية واإلس��المية وبدا اهتمامه واضحا 
ف��ي كت��ب أبرزه��ا »مش��كلة الصح��راء« 
)1979(، و«إس��طنبول العثماني��ة« )1989(، 
ورواي��ة »مقبرة« )1999(، و«من دار الس��كة 
إل��ى مك��ة« )1997( الذي ظه��ر فيه قلقه 

بشأن العالقة بني الغرب واإلسالم.

وناص��ر غويتيس��ولو الث��ورة اجلزائري��ة في 
مواجهتها لالستعمار الفرنسي وندد بحرب 
اإلب��ادة التي ش��نها الصرب ضد مس��لمي 
البوس��نة وبصم��ت الغ��رب عل��ى اجلرائم 
املرتكبة ف��ي عدة مناطق باجلنوب وبالعالم 

العربي اإلسالمي خصوصا.
وكان حليف القضية الفلسطينية فقد زار 
فلس��طني أول مرة عام 1988 أثناء اشتعال 
االنتفاضة األولى مع فريق تلفزيوني إسباني 

وتعرض ملضايقات سلطات االحتالل.
وح��از في حياته على عدد كبي��ر من اجلوائز 
إضافة إلى جائزة »سرفانتس«، منها اجلائزة 
الدولية لألدب اإلس��باني في الع��ام 2008، 
وجائ��زة خوان رولف��و عام ل��ألدب األميركي 

الالتيني عام 2004.
ولغويتيس��ولو مؤلفات منها: »اإلشارات«، 
»ص��راع في اجلن��ة«، »الس��يرك«، »اجلزيرة«، 
»دون  هوي��ة«،  »عناوي��ن  احلف��ل«،  »نهاي��ة 
خوليان«، »خوان ب��ال أرض«، »فضائل الطائر 
املنعزل«، »أسابيع احلديقة«، »ستارة الفم«، 
»في ممالك الطوائ��ف« )مذكرات(، »حملة بعد 

املعركة« و«ملحمة ماركس«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ص��درت عن دار الف��ؤاد في القاه��رة الرواية 
اجلدي��دة لألديب عل��ي لفته س��عيد وحتمل 
 248 بنح��و  وتق��ع  السقش��خي(   ( عن��وان 

صفحة من القطع املتوسط
و)السقش��خي( رواية رمب��ا ال حتمل موضوعا 
واحدا أو تأويال واحد.. ورمبا هي ال متلك صناعة 
رأي ب��ل صناعة وصف حلاالت عاش��ها جيل 
كامل.. رواية تكش��ف عما صادفه االنس��ان 
من معاناة دالة على قس��وة احلكم والتأريخ 
والواق��ع احلاضر املتأثر بكل ما جرى وظالمية 

املس��تقبل لدى اإلنس��ان العراقي.. رمبا ورمبا 
أي إنس��ان يج��د في طريقه هذا االحتش��اد 
م��ن املعان��اة الت��ي ال جتعله يتق��ّدم خطوة 
ال��ى االمام دون مزاحمة اخل��وف.. مثلما هي 
محاولة لكش��ف قدرة احلب عل��ى صناعة 
احلياة وقدرة اجلمال على مّد الدميومة للقلب 
والعق��ل مع��ا.. احلب يواجه احل��روب ويواجه 
القس��وة مثلم��ا يواج��ه اخليان��ات العديدة 
التي تبدأ من الدواخل االنسانية واجملتمعية 
ومن ثم احمليط  والعال��م.. حتى أضحى هذا 
اإلنس��ان املس��تل من كرة أرضية أس��مها 

اجلن��وب العراقي واملدين��ة اجلنوبية القدمية 
الت��ي أس��مها ) س��وق الش��يوخ (.. رمبا هي 
مكاٌن واقع��ٌي لكنه هن��ا افتراضي لتقريب 
الواق��ع.. ورمبا الراوي في الرواية والش��خوص 
االخري��ن ه��م افتراضيون لكنه��م واقعيون 
بحكم كل الوقائع التي يصادفها اإلنس��ان 
من مح��ن الس��لطة والطغي��ان واالحتالل 
واحلظ العاثر والقدر احملكوم بالظن والش��ك 
واخل��وف والهلع.. أينما يذهب هذا اإلنس��ان 
العربي العراقي اجلنوبي تصادفه املش��اكل 
وه��و الذي يبحث ع��ن احلب واجلم��ال مبوازاة 

ق��درة الف��ن واحل��رف عل��ى صناع��ة كل ما 
ميكن��ه من مواجهة آالت احلرب والدس��ائس 
واخملططات وإن العالم ميكن له إن يعش في 
اجلمال والس��الم لو إن اجلمي��ع انتبه الى إن 
كل ما هو موجود م��ن أجله ال من أجل فئة 
معينة متتلك القوة أو التي تبحث عن القوة 

لتكون ولو كان على حساب الناس.
وس��بق لألديب س��عيد أن أصدر اربع روايات 
فض��ال عن خمس مجامي��ع قصصية وثالث 
مجموعات ش��عرية ومس��رحية من فصل 

واحد.

رحيل عاشق العربية الكاتب اإلسباني خوان غويتيسولو

)السقشخي( رواية جديدة لعلي لفته سعيد

صفاء ذياب

بغداد - اعالم الوزارة
أعلن��ت اللجن��ة العليا جلائ��زة اإلبداع 
العراق��ي حق��ول اجلائ��زة لع��ام 2017، 
ج��اء ذلك خالل االجتماع الذي ترأس��ه 
وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار ورئيس 
اللجن��ة العليا للجائزة فري��اد رواندزي 
ف��ي مكتب��ه الرس��مي الي��وم األح��د 
2017/6/4 وق��ررت اللجنة أن تش��تمل 
اجلائزة لهذا العام على عش��رة حقول 
ه��ي )الرواية - الش��عر - ف��ن العمارة 
-دراس��ات التراث الش��عبي – الترجمة 
- الدراس��ات املسرحية والسينمائية - 
النقد األدبي والثقاف��ي والفني - األداء 
الغنائي - الدراس��ات اللسانية - و فن 
اخلزف( وبهذا تكون اجلائزة قد اشتملت 
على حقول جدي��دة وبزيادة حقل واحد 
عن جائزة 2016 التي ش��ملت تس��عة 

حقول.
كما وتق��رر أيضا أن تكون قيمة اجلائزة 
له��ذا العام )10( عش��رة مالي��ني دينار 
عراقي ولكل حقل م��ن احلقول إضافة 
إل��ى نحت جتريدي من م��ادة البرونز مع 

وثيقة اجلائزة 
وأكد رواندزي خالل االجتماع على ضرورة 

اإلسراع بوضع شروط ومتطلبات اجلائزة 
وكذل��ك املعايي��ر اخلاص��ة به��ا، ووجه 
أعضاء اللجن��ة بإجنازها بأس��رع وقت 
ممكن بغية مناقش��تها من اجل البدء 
باستقبال املشاركات في مختلف فروع 
اجلائزة، كما وجه بضرورة اختيار أعضاء 
اللج��ان الفرعية والذين س��يقع على 
عاتقه��م تقييم املش��اركات املقدمة 
للجائ��زة وم��ن اآلن من اجل تس��هيل 
مهمتهم في أخذ الوقت الكافي واجناز 

أعمالهم في وقت مبكر.
وأب��دى أعضاء اللجنة خ��الل االجتماع 
مالحظاتهم وأراءهم إزاء كل حقل من 
احلق��ول املقترحة مؤكدين على ضرورة 
أن تأخ��ذ اجلائ��زة بعده��ا اإلعالمي من 

اجل مشاركة أوسع.
يذك��ر أن اللجن��ة والتي يرأس��ها وزير 
الثقاف��ة فري��اد روان��دزي تض��م ف��ي 
عضويتها لهذا العام كل من )األستاذ 
الناق��د فاضل ثامر واألس��تاذ ياس��ني 
طه حاف��ظ والدكتور بالس��م محمد 
جسام والدكتورة بشرى موسى صالح 
احلمي��د  عب��د  وج��دان  والتش��كيلية 
والدكتور حام��د الراوي مق��ررا للجنة 
وعم��ران العبي��دي منس��قا لإلع��الم 

والعالقات في اللجنة(.

اللجنة العليا لجائزة اإلبداع 
العراقي تعلن حقول الجائزة في 

دورتها الثالثة 2017
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

بحك��م عملي واش��تغالي باألدب والثقافة، أحض��ر العديد من 
اجللس��ات الثقافية واألدبية والفنية، والت��ي تهتم جداً بتجارب 
االدباء والفنانني واعالم الثقافة العراقية من الراحلني واملواصلني 
ملس��يرتهم اإلبداعية، ما يلفت النظر في هذه اجللس��ات، انها 
الى حد ما نس��خة مكررة من بعض! ، فجلس��ات االحتاد، مرورا 
بجلس��ات جمعي��ة الثقافة للجمي��ع، وصوال ال��ى العديد من 
املنتديات الثقافية واألدبية، التي تتنافس في عدد اجللس��ات وال 
تتنافس ف��ي تطوير آلية االحتفاء، جند انها جميعاً تبدأ مبقدمة 
تعريفي��ة للضيف من قبل مدير اجللس��ة، وكلمة للضيف، ثم 
املداخالت من قبل احلضور على ش��تى اهتماماتهم، رمبا تختلف 
هذه اجللس��ات اعتماداً على مدير اجللسة وثقافته ومهاراته في 
إدارة اجللس��ات، وتعتمد أيضا على الضيف اذا كان ذو شخصية 
حيوية س��ريع البديهية غن��ي التجربة، فيخلق ج��واً مغايرًا ملا 
يط��رح من حوارات، لكني هنا أود ان اركز على برنامج اجللس��ات 

وفقرات اجللسة، التي تتشابه فيما بينها.
ان نحتفي مببدعينا أمر يس��تحق التقدير والثناء، ولكن البد من 
تغيير ط��رق احتفاءنا به��م، الذي توقف عند برام��ج او مناهج 
قدمي��ة، ال تخرج ع��ن دائرة قدمي��ة ابتكرها اح��د القائمني على 
ه��ذه الفعالي��ات، ولك��ن بنظرة س��ريعة للدول اجمل��اورة وليس 
املتقدم��ة، جند ان هناك فرق أوال في مس��توى القاعات التي يتم 
بها االحتف��اء، وأيضا بطريقة االحتفاء الت��ي تهتم بنحو كبير 
وتركز على ان يكون اجلو احتفالي، من حيث اس��تعراض س��يرة 
املبدع من خالل فديو لنش��اطاته وصوره، وكل ما قيل عنه، وما 
نش��ر له، وفي احي��ان كثيرة حتتف��ي املنتدي��ات الثقافية هناك 
بعي��داً عن املنصات، واجلدران األربع��ة وزحمة القاعات، فتنطلق 
ال��ى الفضاء اخلارجي، لتنطلق أصوات احملتفى به واملضيفني في 
اله��واء الطلق، فتكس��ب بذلك جمهور آخر غي��ر الوجوه التي 
باتت تش��كل ملمح من مالمح اجللس��ات املتناس��خة، وتشيع 
بذلك أجواء ثقافية عامة، تخلف جيال واعياً منفتحاً على االخر، 
وبرغم الدعوات التي توج��ه لعدد كبير من االدباء واملثقفني في 
ال��دول العربية واالوروبية، اال اننا لألس��ف لم جن��د أي أثر لتأثير 
تلك األجواء على أدباءنا، ويعودون ليمارسوا ادوارهم في املقاهي 

األدبية برتابة تشعر اجلمهور بامللل فينعدم التواصل !.
وم��ن هنا نتوج��ه الى من يهم��ه االمر، أن تش��كل جلان خاصة 
تهتم مبثل هذه النشاطات، وتكون مهمتها محصورة بتنظيم 
اجللس��ة وفقراتها، وحتاول بطرق االحتفاء كسر الرتابة، والسير 
على خط مغاير يتناسب مع تاريخ االدب العراقي، واملعرفة التي 
يتميز بها املبدع العراقي، س��واء كان في مجال املسرح او االدب 
او الس��ينما، وال بأس ان يتم التحضير لتلك اجللس��ات بتأٍن من 
دون اللج��وء الى االرجتال، حتى ال يضيع جهد القائمني على مثل 
هذه الفعاليات، ورسم منهاج وخطة مبكرة نلمس منها جدية 

هذه الفعاليات واحترام املؤسسات لضيوفها.

الجلسات االحتفائية للمبدعين 
نسخ مكررة من بعض !

حذام يوسف طاهر
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

ضيفت دائرة ثقافة وفنون الش��باب 
رائ��د  واملس��رح  الس��ينما  قس��م 
املسرح العراقي سامي عبد احلميد 
للحدي��ث ع��ن جتربت��ه الفني��ة في 
مبادرة طوعية بالتعاون مع مديرية 

شباب ورياضة بغداد الرصافة.
وقال مدير قسم السينما واملسرح 
الدكت��ور محم��د عم��ر: ان الدائرة 
القام��ات  م��ن  العدي��د  ضيف��ت 
الكبي��رة خالل  واألس��ماء  الفني��ة 
انش��طتها املاضية وجاء الدور على 
رائد املس��رح العراقي د. سامي عبد 
احلميد الذي القى محاضرة متحورت 
ح��ول التأثي��رات العاملي��ة والعربية 
واحمللية في جتربته الفنية واخلطوات 
الفعلي��ة الناضج��ة ف��ي املس��رح 
الفكرية  القيم  ومداخالت  العراقي 

واجلمالية العلوم املسرح. 
وتطرق الدكتور س��امي عبد احلميد 
كحاض��ن  املس��رح  أهمي��ة  إل��ى 
خ��الل  م��ن  الش��باب  ملس��تقبل 
زرع القي��م الوطني��ة فيه��م وبناء 
ذاتهم املعرفي��ة ودعم هوية العراق 
الوطني��ة، وأك��د على ض��رورة بناء 
جس��ور للتواص��ل م��ع اجملتمع من 
خالل املس��رح ورسم ابعاد وظيفية 
ألهميته وخل��ق وابتكار موضوعات 
تلبي حاجة اجملتمع باعتبار الشباب 
الصياغة الكبرى برسم هوية الوطن 

وبث رسائل اجملتمع اإلنسانية.
وع��رج على أهمية جتربته في اخلارج 
والتأثي��رات العاملي��ة والعربي��ة من 

خ��الل األعمال التي ق��ام بإخراجها 
منه��ا املفتاح واخلرابة والى اش��عار 
اخ��ر وهامل��ت عربي��ا وتعطيل في 
املطب��خ، وق��دم احملاض��رة األس��تاذ 
زهي��ر التكمجي وبحضور مدير عام 
دائ��رة ثقافة وفنون الش��باب د. فائز 
طه س��الم ومدير ش��باب الرصافة 

خال��د الركاب��ي وجم��ع غفي��ر من 
ومالك موظفي  الفنان��ني  الضيوف 
الوزارة والضيوف من الش��باب هواة 

التمثيل. 
وفي ختام املبادرة مت تسليم احملتفى 
به درع التميز مهداة من دائرة ثقافة 

وفنون الشباب.

والفن��ان س��امي عب��د احلمي��د هو 
الكاتب واملمثل واخمل��رج من مواليد 
الس��ماوة ف��ي الع��راق ع��ام 1928، 
أستاذ متمرس في العلوم املسرحية 
بكلي��ة الفن��ون اجلميل��ة جامع��ة 

بغداد.
حاص��ل عل��ى بكالوري��وس احلقوق 

امللكي��ة  األكادميي��ة  م��ن  ودبل��وم 
لفنون الدراما في لندن وماجس��تير 
ف��ي العلوم املس��رحية من جامعة 
اورغون الواليات املتحدة. وهو رئيس 
احت��اد املس��رحيني الع��رب وعض��و 
جلنة املس��رح العراقي وعضو املركز 
العراق��ي للمس��رح ونقيب س��ابق 

للفنانني العراقيني .
الف عدة كتب تخص الفن املسرحي 
منه��ا: فن اإللقاء، ف��ن التمثيل، فن 
اإلخراج. ترجم عدة كتب تخص الفن 
املسرحي منها: العناصر األساسية 
إلخراج املس��رحية ألكس��ندر دين، 
تصميم احلركة الوكسنفورد، املكان 

اخلالي لبروك.
كتب عش��رات البح��وث من أهمها 
مس��رح  ف��ي  العربي��ة  املالم��ح 
شكسبير، الس��بيل إليجاد مسرح 
عرب��ي متمي��ز، العربي��ة الفصحى 
والعرض املس��رحي، صدى االجتاهات 

املعاصرة في املسرح العربي.
شارك في عدة مهرجانات مسرحية 
ممثاًل ومخرًجا أو ضيفاً منها مهرجان 
األردني،  املس��رح  قرط��اج، مهرجان 
مهرج��ان ربيع املس��رح ف��ي املغرب 
ومهرجان كونفرس��انو في إيطاليا 
العربي  اخلليج  ومهرجان جامع��ات 

وأيام الشارقة املسرحية.
حص��ل عل��ى الكثي��ر م��ن اجلوائ��ز 
واألوس��مة منه��ا: جائ��زة التتويج 
من مهرجان قرطاج، وسام الثقافة 
التونسي من رئيس جمهورية تونس، 
جائ��زة اإلب��داع م��ن وزارة الثقاف��ة 
واإلعالم العراقية، جائزة أفضل ممثل 
في مهرجان بغداد للمسرح العربي 

األول. 
اإلخراجي��ة  أعمال��ه  أش��هر  وم��ن 
املس��رحية : ث��ورة ال��زجن، ملحم��ة 
الب��ا،  برن��اردا،  بي��ت  كلكام��ش، 
انتيغوني، املفتاح، في انتظار غودو، 
عطي��ل في املطب��خ، هاملت عربيا، 

الزنوج، القرد كثيف الشعر.

للحديث عن تجربته الفنية في مبادرة طوعية

ثقافة وفنون الشباب تضّيف رائد المسرح العراقي سامي عبد الحميد

سامي عبد احلميد يلقي محاضرة في دائرة ثقافة وفنون الشباب قسم السينما واملسرح

عندما اش��غل اجلاحظ منص��ب رئيس ديوان 
الرسائل في بغداد لكونه حضر في مجلس 
اخلليفة املأمون وسمع اخلليفة كالمه وابدى 
اعجابه ب��ه واثنى عليه وقربه وواله رئاس��ة 
دي��وان الرس��ائل والدواوين في زم��ن الدولة 
العباس��ية كالوزارات في زمننا احلالي وهذا 
املنص��ب الذي اش��غله اجلاحظ ف��ي الدولة 
العباسية ال يتواله اال من له مقدرة عظيمة 
ومعرفة واسعة بشؤون الكتابة في يوم متيز 
العصر العباسي زمن املأمون بالثراء والرخاء 
واالنفتاح على ثقافات مختلفة واالقبال على 
العلوم واالداب والفنون والتوجه الى التأليف 
والتصنيف والترجمة وق��د نبغ رجال عظام 
في ش��تى فروع املعرفة ،ومن ه��ؤالء الرجال 
اجلاحظ الذي يعد رائد االساليب الرفيعة في 
الكتابة الذي خلد نفس��ه بعطائه الفكري 
من خالل الكنوز االدبية النافعة التي خلفها 
ذل��ك ان العصر العباس��ي وان ش��هد كتاب 
كثيرون منهم س��هل بن هارون الذي جعله 
املأمون كاتبا على خزانة بيت احلكمة وخاصة 
كتب الفلسفة التي نقلت من جزيرة قبرص 

الى بغداد .
وكان كاتب��اً بليغ��ا ج��زل العب��ارة ووجيزها 
وكذل��ك الكات��ب محم��د ب��ن عب��د املل��ك 
الزيات الذي اش��تغل كاتباً في دواوين الدولة 
العباس��ية من املأمون وأصبح وزيرًا في عهد 
اخلليفة املعتصم وكذلك ابن قتيبة صاحب 
كتاب ادب الكاتب وكتاب الش��عر والشعراء 
وغيرهم من كتاب ذل��ك الوقت فان اجلاحظ 
كان االق��در واالوفق ف��ي الكتابة على جميع 
الكت��اب فقد كان نابغة عص��ره لم يدع بابا 

من ابواب املعرفة اال طرقه.
واص��دق ما يوصف به انه موس��وعة او دائرة 
مع��ارف حتى بلغ��ت مؤلفاته مائة وس��تني 
كتاب��اً في حني ان ابن اجل��وزي البغدادي الذي 
أل��ف مائتي كت��اب كان يق��ول ان عدد كتب 
اجلاحظ اكث��ر من الف كت��اب اذ كانت على 
ش��كل رس��ائل او مباح��ث منه��ا التربي��ع 
والتدوي��ر ومناقب الت��رك واملع��اش واملعاف 
وكتمان السر وحفظ اللسان وفخر السودان 
عل��ى البيضان وف��ي اجلد واله��زل ومفاخرة 
اجل��واري والغلمان ونفي التش��بيه واحلجاب 
والقي��ام وحجج النبوة وفضل هاش��م على 

عبد شمس ومن اهم كتبه احليوان والبخالء 
والبيان والتبيني واحملاس��ن واالضداد وسواها 

كثير.
وكان للجاح��ظ طريقة خاص��ة في الكتابة 
اصبحت مدرس��ة من مدارس الكتابة يعود 

لها الباحثون في دراستهم.
وتقوم هذه املدرسة على قواعد عديدة منها 
مطابق��ة ال��كالم ملقتضى احل��ال أي ينبغي 
للمتكلم ان يعرف اقدار املعاني ويوازن بينها 
وب��ني اق��دار املس��تمعني وبني اق��دار احلاالت 
فيجعل ل��كل طبقة من كالمه ،هذا ويعرف 
البي��ان واالبتعاد عن حوش��ي الكالم وغريبه 
مع وض��وح الداللة على ق��در وضوح الداللة 
وصواب االش��ارة ودقة املوص��ل يكون اظهار 
املعنى ويعرف االستطراد بالكالم اي دفع امللل 
والسأم عن القارئ وتفكيه النفس وترويحها 
من التعب والعناء ومعرفة مزج اجلد بالهزل 

والضح��ك واملرح حتبي��ب الق��راءة واملتابعة 
وش��حذ الذه��ن وجتدي��د النش��اط ومعرفة 
العناي��ة بااللفاظ وتركي��ب العبارات واجلمل 
ومعرفة التلوين الصوتي أي العناية االلفاظ 
او املوس��يقى ال��ذي يعتم��د على الس��جع 
والصحي��ح ان اجلاحظ رزق باس��لوب مقبول 
في القلوب لصدق��ه وواقعيته وتوافقه بني 
اللفظ واملعنى لذلك استحق ان يوصف بانه 

املعلم االول في االنشاء العربي .
واجلاح��ظ كان��ت والدته عام 160ه��� وكانت 
وفات��ه ع��ام 255ه��� ودي��وان الرس��ائل هذا 
كان يس��مى بهذا االس��م في االي��ام االولى 
للدولة العباس��ية وس��مي بع��د ذلك ديوان 
االنش��اء ومهم��ة ه��ذا الديوان ه��و صياغة 
الكالم وترتيب املعاني في الكتابات الصادرة 
م��ن اخلليف��ة او الوزير لذلك س��مي متوليه 
بالكاتب او املنشئ حيث يستعمل موهبته 
في الكتابة واالنش��اء باملعنى املطلوب منه 
ومبا يتناس��ب ومكانة الشخص املرسل اليه 
الكتاب ولم يكن عمل اجلاحظ مقصورا على 
كتابة الرسائل شأنه شأن شكل كاتب فقد 
كان ينشد القصائد في املناسبات ميدح فيها 
اخلليفة ويعزي في املناسبات وكان من يتولى 
ه��ذا املنصب عل��ى معرفة كبيرة بالش��عر 
واالدب اذ االختيار له��ذا املنصب يكون لوافر 
الفضل من حسن اخلط ومليح العبارة وجيد 
الترسل واجلاحظ هو ابو عمر عثمان بن بحر 
بن محبوب الكنان��ي لقب باجلاحظ جلحوظ 
عيني��ه منذ والدت��ه وتوفي اب��وه وهو صغير 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب 
واخذ يتردد على حلقات العلم ويختلف الى 
س��وق املربد في البص��رة ويتلقى الفصاحة 
من ش��فاه العرب حيث سمع من ابي عبيدة 
واالصمعي واخذ النحو من االخفش والكالم 
من النظام واستفاد من ابي يوسف صاحب 
اب��ي حنيفة واعتنق اجلاحظ مذهب االعتزال 
ونص��ره في كتاباته وخالف اس��تاذه النظام 
ببع��ض االراء وايده في اعتزال��ه  طائفة من 
اصح��اب عل��م ال��كالم عرف��وا باجلاحظية 
صادق��اً صب��وراً  متواضع��اً  بس��يطاً  ،وكان 
وعرف بالظرف واملفاكه��ة واملداعبة والتندر 
وقيل انه م��ات والكتاب على صدره اذ قتلته 

مجلدات الكتب التي وقعت عليه .

الجاحظ المعلم األول في اإلنشاء
رئيسًا لديوان الرسائل ببغداد

طارق حرب
تراثيات

بغداد - زينة قاسم: 
ذوي  رعاي��ة  دائ��رة  خصص��ت 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  االحتياج��ات 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
باصا لتعليم االطفال املتس��ولني 
بواب��ة  )منظم��ة  م��ع  بالتع��اون 

العدالة(.
وقالت مدير ع��ام الدائرة الدكتورة 
عبي��ر مه��دي اجللبي ان مش��روع 
الباص سيفتتح في االيام املقبلة، 
مبينة انه ميتل��ك مواصفات مميزة 
لضم��ان راح��ة االطف��ال وخفض 

ممي��ز  ش��كله  ان  كم��ا  توتره��م، 
وج��ذاب يتناغم م��ع اذواقهم، مع 
توفر الوسائل التعليمية والتربوية 
كأجهزة احلاسوب وااللواح الذكية، 
فض��الً ع��ن الوس��ائل الترفيهية، 
مش��يرة الى س��عي الدائرة جلمع 
املتس��ولني  االطف��ال  م��ن  ع��دد 
لزجهم فيه ضمن منهاج تعليمي 
خاص م��ن الصب��اح الى املس��اء، 
وسينتقل من مكان الى مكان آخر 

كل ثمانية أشهر. 
واضاف��ت: ان ال��وزارة حت��رص على 

تق��دمي الدع��م ملنظم��ات اجملتمع 
املدني التي تهتم بشرائح اجملتمع 
وخاص��ة  ال��وزارة،  ترعاه��ا  الت��ي 
املنظم��ات الفاعل��ة الت��ي تنف��ذ 
وحتف��ز  الطاق��ات  تنم��ي  برام��ج 
مواهب االطفال وذوي االحتياجات 
اخلاصة، مبين��ة ان )منظمة بوابة 
العدالة( هي احدى اهم املنظمات 
املستمرة بإقامة املشاريع النافعة 
والناجح��ة ف��ي اجملتم��ع، ومنه��ا 
الباص التعليمي اخلاص باألطفال 

املتسولني. 

واش��ارت اجللب��ي: ال��ى ان الدائرة 
لدراسة  خصصت جلنة مشتركة 
اس��باب تس��ول االطف��ال لغرض 
معاجلتها وايجاد احللول املناس��بة 

لها. 
يذك��ر ان وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
السوداني وجه باالهتمام مبنظمات 
واملؤسس��ات  املدن��ي  اجملتم��ع 
االنس��انية الفاعلة وتقدمي الدعم 
املطلوب لها واشراكها في برامج 

الوزارة.

»العمل« تخصص باصًا تعليميًا لألطفال المتسولين
ألول مرة في العراق 

اجلاحظ

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مشاكلك مع احلبيب أو الشريك قد تضطرك 
للمك��وث ف��ي املنزل دون القيام بأي ش��يء أو 
التحدث مع أي شخص حتى من أفراد أسرتك. 
هذه األمر سيكون محبطا بالطبع خاصة إذا 

تسبب في إلغاء بعض اخلطط أو القرارات.

انتبه الي��وم لكلماتك ومظه��رك وتصرفاتك 
الته��ور  علي��ك.  مس��لطة  األض��واء  ف��كل 
واالنفع��ال الل��ذان يس��يطران عل��ى احلبيب 
ق��د يدفعانه إلى اتخاذ قرارات غير مدروس��ة، 
فسارع إلى توضيح األمور قبل تفاقم الوضع.

ال تندهش إذا حدث تأجيل في بعض املواعيد 
املهمة بس��بب ظروف خارجة عن سيطرتك 
أو س��يطرة م��ن حولك. ال جتل��س وحيدا بل 
اتص��ل باألصدق��اء او الزمالء واق��ض وقتك 

معهم. 

س��تقضي ليل��ة س��عيدة بجوار م��ن حتب. 
ستكون سعيدا باحلوار الذي جتريه مع احلبيب 
وباخلط��ط التي يعرضها عليك. من الضروري 
أن تقوم بنش��اطات رياضي��ة مع مجموعات، 

وخاصة ممارسة املشي ملسافات طويل.

ال حتص��ر نفس��ك بني جدران املن��زل في وقت 
تكث��ر أمامك خي��ارات الترفيه عن نفس��ك. 
بع��د قيامك بأي نش��اط رياضي تن��اول كوبا 
م��ن العصير وأكثر من املياه لتعوض النقص 

احلاصل جراء تصبب العرق أثناء التمرين.

لدي��ك القدرة الي��وم على تقب��ل النصيحة 
والنقد بصدر رحب. رد فعلك قد يثير اندهاش 
اآلخرين ولكن من الواضح أنهم س��يكونون 
معحبني بك وبأخالقك. ال تخس��ر ود واحترام 

اآلخرين لك بتصرف غير متوقع.

عن��د تعطل بعض األجهزة في املنزل اليوم قد 
تصاب بحالة من القلق والذعر. حاول أن تتصل 
باخملت��ص بدال م��ن أن تق��ف عاجزا أم��ام تلك 
املش��كلة. ال حتاول تصليح أو صيانة أي شيء 

بنفسك فرمبا يؤدي ذلك إلى تلفها متاما.

رمب��ا حت��دث تغيرات غي��ر متوقعة ف��ي محيط 
أس��رتك. تأكد من فح��ص كل األوراق والعقود 
قب��ل التوقيع عليها. ال تتس��رع ف��ي اتخاذات 
القرارات خاصة ما يتعلق منها بالعمل. مارس 

بعض األنشطة الرياضية في النادي.

س��يطر على انفعاالتك أمام أفراد أس��رتك، 
يكفي��ك ما تعاني��ه يوميا ف��ي العمل. على 
اجلان��ب اآلخر، أوضاعك املادية تس��ير على ما 
يرام، ورمبا حتصل على أرباح مش��اريعك التي 

شاركت فيها العام املاضي.

لديك القدرة على حتديد وجهة نظرك بطريقة 
مقنعة في كل املواق��ف، واألكثر من ذلك أنك 
تستطيع إدارة احتياجاتك اخلاصة واهتمامات 
اآلخري��ن أيض��ا. اخل��د للن��وم مبك��را حت��ى 
تستيقظ نشيطا ومفعما بالطاقة واحليوية.

تصلك بعض األخبار من أش��خاص تستمتع 
باحلدي��ث معهم، وهذا يؤدي إل��ى الكثير من 
العالقات اجلديدة املفيدة. ستتحدث أيضا مع 
أحبائك كثيرا وهكذا تستطيع فهمهم ورمبا 

تفادي أي جدل أو خالفات. 

الدلو الحوتالجدي

تتلقى من وقت إلى آخ��ر معلومات إيجابية 
م��ن الذين حول��ك، وأنت تع��رف جيدا كيف 
تس��تفيد من هذه املعلومات. كن ممتنا لكل 
مساعدة تتلقاها وتأكد من رد اجلميل عندما 

يحتاجك اآلخرون.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. الفأل اخلير واخلبر السار o أفضل

2. بلون اللنب o تسبب أملا إما بسبب نحلة 
أو بالنار

3. يقيم فيه اجلن o قبل حلظة
4. ما ينزل من األعني من س��ائل o ما يقتل 

األحياء
5. نقدم لك الشكر o جمع أبي.

6. وس��يلة التراس��ل التقلي��دي o صديق 
مقرب من امللك قدميا

7. نص��ف مصري��ون o س��رعته 300 ألف 
كيلومتر في الثانية

8. عملة عربية
9. بناها في شمال أفريقية عقبة بن نافع

10. م��ن ح��االت البح��ر o أول رائ��د فضاء 
)روسي(

1. أش��عر شعراء العرب o قل بسم 
اهلل الرحمن الرحيم

2. خلط في األم��ور o غياب الذهن 
والتركيز

3. مصرف o عاصمتها نيروبي
4. فرق��ة ديني��ة متصوف��ة تضرب 

الدفوف o ندخل
5. نحطم o نصف إقامات

6. في اجلوار )معكوسة(
7. متاثل وتساوي o نصف رابع

8. عك��س مر o أوعية أجنة الطيور 
o ثلثا سور

9. متشابهان o محارب ياباني
 o 10. له��ا أكبر بيضة ب��ني الطيور

متشابهان

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اك��د وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، أول أمس، ان الوزارة 
ستواصل دعم املنتخبات الوطنية 
وم��ن ضمنه��ا منتخ��ب الصاالت 
للش��باب الذي حقق املركز الثاني 
في بطولة اسيا وتاهل الى اوملبياد 

الشباب في االرجنتني 2018.
 ج��اء ذلك خ��ال حض��ور عبطان 
االحتفالية التي اقامتها الوزارة في 
القاعة املركزية في دائرة العاقات 
واوضح عبطان  الدول��ي،  والتعاون 
والتخطي��ط  ال��دؤوب  العم��ل  ان 
الصحيح كانا وراء حتقيق منتخب 
ش��باب الص��االت املرك��ز الثان��ي، 
منتخ��ب  ماحقق��ه  ان  مضيف��اً 
واعت��زاز  فخ��ر  مح��ل  الص��االت 
للجميع وسط اس��تمرار االجنازات 
والسيما ان العراق غني بكل شيء 
وتب��وء الكثير من املناصب واملواقع 
املهم��ة عربي��ا واس��يويا ودولي��ا، 
وان الفض��ل ف��ي ذل��ك يع��ود الى 
ال��ى التضحيات اجلس��ام من قبل 
قواتنا االمنية وحش��دنا الشعبي 
والتش��كيات االخرى ف��ي حربها 
ضد عصابات داعش االرهابية حتى 
حترير جميع االراض��ي وعودة االمن 

واالمان الى ربوع وطننا الكبير.
 واش��ار عبط��ان ان ماحتق��ق ف��ي 
مدينة البص��رة الرياضية من اجناز 
كبير في مب��اراة العراق واألردن هو 
باب لتحقيق الكثي��ر من االجنازات 
والنجاح��ات الرياضي��ة فضا عن 
كونه رس��الة واضح��ة للعالم ملا 
يش��هده العراق من تق��دم رياضي 
كبير واستقرار واضح وامن وتنظيم 
من خ��ال حض��ور 70 الف متفرج 
الى ملعب البص��رة الدولي فضا 
عن مشاهدة املايني من العراقيني 
عب��ر التلفاز من جمي��ع الطوائف 
يس��تمتعون  وه��م  والقومي��ات 

بكرنف��ال رف��ع احلظ��ر ال��ذي كان 
عنوان��ا للتع��اون بني املؤسس��ات 
الرياضية، وهو مايدفعنا قدما الى 
االستعداد القامة املباريات الدولية 
في ملعب كرب��اء الدولي وملعب 
اربيل حتى نحقق حلم املايني برفع 
احلظر الكلي عن املاعب الرياضية 
في بغداد واحملافظات، وان ذلك ياتي 
منسجما من العمل الكبير الذي 
تؤدي��ه ال��وزارة في س��بيل اكمال 
املاعب الرياضية النموذجية التي 
االشقاء  ستسهم في استضافة 
البط��والت  واقام��ة  واالصدق��اء 

الدولية.

بغداد ـ إعالم الدائرة:
اكد مع��اون املدي��ر الع��ام لدائرة 
واحملافظ��ات  االقالي��م  ش��ؤون 
س��والف حس��ن ان العمل الكبير 
ال��ذي مت اجنازه ف��ي ملعب البصرة 
، والذي ت��وج مبباراة كس��ر احلظر 
عل��ى املاع��ب العراقي��ة ، ق��د مت 
بتوجيهات مباش��رة من قبل وزير 
الش��باب والرياضة عبد احلس��ني 
عبط��ان الذي كّل��ف دائرتنا مبهام 
اإلشراف العام على اعمال املدينة 
الرياضي��ة ف��ي البصرة وبرئاس��ة 
املدير الع��ام للدائ��رة طالب جابر 
املوس��وي ، ال��ذي ب��دوره وجه بان 
أتول��ى - يتابع س��والف حس��ن - 
ادارة االم��ور التنفيذية في املدينة 
اللج��ان  توزي��ع  ج��رى  وبالتال��ي 
التنظيمية املوفدة من قبل الدائرة 
والدوائر الساندة في الوزارة ومنها 
الش��ؤون الهندس��ية و العاقات 
واإلع��ام واالتص��ال احلكومي الى 
اجن��از مختل��ف االعم��ال ومنه��ا 
تهيئ��ة ارضي��ة امللع��ب واألم��ور 
اخلض��راء  للمس��احات  الزراعي��ة 
احمليطة بامللع��ب ، فضاً عن تلك 
الت��ي تضمه��ا املدين��ة الرياضية 
باالضاف��ة ال��ى تهيئ��ة منظومة 

الكهربائي��ة  والصيان��ة  التبري��د 
للمنش��ىء وبوابات دخول وخروج 
اجلمهور وتاهي��ل املاعب امللحقة 
باملدينة ، وصوالً الى يوم املباراة بني 
املنتخب الوطن��ي ونظيره األردني 
حيث جرى تس��ليم اجلانب الفني 
للمب��اراة الى االحتاد العراقي لكرة 
القدم مع االحتفاظ باملس��ؤولية 
االداري��ة والتنظيمي��ة عن امللعب 

واملدينة الرياضية ككل .
حس��ن قال في تصريحات العام 
دائرة شؤون االقاليم واحملافظات ان 
املرحلة املقبلة من العمل ) مرحلة 
احلظر( ستكون مسؤولية  مابعد 

الدائرة فيها مش��ابهة ملا مت اجنازه 
في البصرة ، وخاصة في مايخص 
االمور االدارية والتنظيمية وتهيئة 
املاعب التي جرى رفع احلظر جزئياً 
عنها من قبيل توفير مستلزمات 
املاع��ب و الدع��م اللوجس��تي ، 
س��تكون على عاتق مس��ؤولياتنا 
كون هذه املاعب واملنش��ات تؤول 
ال��ى الدائرة ، ام��ا اجلوانب الفنية 
للمباريات فس��تكون الحت��اد كرة 
الق��دم ، واس��تذكر باعت��زاز بالغ 
املواقف التي جمعت شباب الدائرة 
املوفدي��ن ال��ى املدين��ة الرياضية 

والتي تعكس حماستهم.
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»المسابقات« تنفي 
إلغاء الدوري الممتاز

نفط الوسط يقدم 
مالكه التدريبي الجديد

أمانة بغداد يمنح 
محترفيه إجازة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى رئيس جلنة املس��ابقات في االحتاد املركزي بكرة 
القدم عل��ي جبار، اس��تغرابه من الش��ائعات التي 
يت��م تناقلها عبر مواق��ع التواصل االجتماعي حول 
وضع الية جديدة ألنهاء مس��ابقة الدوري للموسم 

احلالي.
وق��ال جبار ف��ي تصريح صحفي من املس��تحيل ان 
نفكر باية الية اخرى النهاء املسابقة وعدم الوقوف 
على مسافة واحدة من الفرق املتنافسة على اللقب 
للموس��م احلالي، مش��يراً الى التزام اللجنة بانهاء 
املسابقة على وفق الدوري العام حصراً.. واضاف: ان 
جلنة املسابقات س��تصدر اليوم جدوالً يحتوي على 
مواعيد مباريات اجلوالت املتبقية من املس��ابقة الى 
جانب املباريات املؤجلة التي من املؤمل ان تقام خال 

مدة التوقف احلالية.
واختتم حديثه قائاً: قد يتأخ��ر موعد انهاء الدوري 
ولكن ذلك ال يعني اتخاذ قرار بانهاء املس��ابقة على 
وفق آليات قد ترجح كفة فريق على اخر في عملية 
املنافس��ة على اللقب للموس��م احلالي، االمر الذي 

قد يحول دون تطبيق العدالة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت الهيئة االدارية لنادي نفط الوس��ط يوم امس 
االول م��درب فريقها الك��روي اجلديد هاتف ش��مران 
وذلك خ��ال مؤمت��را صحفيا عق��د في مق��ر النادي 
بحض��ور وس��ائل االعام اخملتلف��ه واس��تهل املؤمترا 
بكلمة لعض��و الهيئة االدارية لنادي نفط الوس��ط 
فراس بحر العلوم رحب من خالها باحلضور مش��يرا 
ان التعاقد مع املدرب هاتف ش��مران جاء بعد دراسة 
مس��تفيضة جملموعة من املدربني حتى وقع االختيار 
عل��ى امل��درب الكفؤء هاتف ش��مران صاح��ب اخلبرة 
والتجربية لقيادة الفريق ملا تبقى من مباريات الدوري 
الك��روي املمت��از واملوس��م املقب��ل واالس��تحقاقات 
اخلارجي��ة منه��ا البطولة العربية التي س��تقام في 
جمهورية مصر العربية ونح��ن لدينا الثقة الكبيرة 
ف��ي املضي قدم��ا نحو حتقيق افض��ل النتائج لفريق 

خال املرحلة القادمة.
واوضح ان تس��مية املدرب هاتف شمران جاء بسبب 
ترك املدرب الس��ابق ايوب اديش��و ولم نعلم السبب 
كما مت تس��مية املاك املس��اعد للم��درب وهم علي 
هاش��م وم��درب ح��راس املرمى ه��ادي جاب��ر ومدرب 
اللياق��ة البدنية قاس��م الهالي مؤك��دا ان اجليمع 

سيقف مع املدرب الجناح املهمة .

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اعلن املاك التدريب��ي لفريق نادي أمانة بغداد انه منح 
الثاث��ي احملترف في الفريق إج��ازة حتى يوم 20 من هذا 
الش��هر.. وبحس��ب عضو امل��اك التدريبي املس��اعد، 
وس��ام طالب، فإن امل��اك التدريبي بالتش��اور مع إدارة 
النادي إرتأى ان مينح الثاثي، أكاتش��و أكوري، ومواطنه 
رزاق أكان��ي من نيجيريا وعلي رابو من بوركينا فاس��و، 
إجازة لغرض زيارة األهل ومن ثم االلتحاق في التدريبات 
يوم 20 حزيران احلالي. واشار إلى: ان عدم وضوح موقف 
احتاد الكرة بشأن ما تبقى من منافسات املوسم احلالي، 
وتأجيله املباريات حتى يوم 5 من شهر متوز املقبل، وضع 
األندية في موقف محرج جداً، وال س��يما في التعامل 
م��ع ملف احملترفني الذين تنتهي صفقات عقودهم في 
موعد يس��بق استئناف املنافس��ات املمتازة. مبينا: ان 
فري��ق أمانة بغداد مع اس��تمرار الدوري وع��دم إلغائه، 
حيث تنتشر االنباء املقربة من احتاد الكرة بسبب ضيق 
الوقت، حي��ث يقف بغ��داد باملركز الس��ابع وبإمكانه 

القفز إلى موقع افضل في الئحة الترتيب النهائي.
ونوه املدرب الش��اب إلى: ان فريقه استمر في تدريباته 
بنح��و 4 وحدات اس��بوعياً في ش��هر رمض��ان املبارك 
من أجل احلفاظ على لياق��ة الاعبني، مع اجراء مباراة 
جتريبية يضي��ف فيها فريق احلدود في الس��اعة 5 من 

عصر اليوم االربعاء.

بغداد  ـ الصباح الجديد:

م��ا زال منتخبن��ا الوطني بكرة 
القدم ي��ؤدي وحدات��ه التدريبية 
في ن��ادي االمارات ب��رأس اخليمة 
بدولة االم��ارات العربية املتحدة 
حتضيرا للقائه الودي امام  نظيره 

الكوري اجلنوبي اليوم االربعاء.
وقال املدير االداري ملنتخبنا باسل 
كوركيس: ان أمس الثاثاء شهد 
اجراء  التاس��عة  الس��اعة  ف��ي 
وح��دة تدريبي��ة بع��د ان س��بق 
واج��رى في التوقي��ت ذاته وحدة 
تدريبية مماثلة امس االول ش��ارك 
فيها العب نادي اوس��تر س��وند 
الس��ويدي بروا ن��وري والعب ريزا 
س��بور التركي عل��ي فائز والعب 
ن��ادي ايلفي��روم النرويجي ريبني 
س��والقا الذين وصل��وا يوم امس 

األول.
واوض��ح: ان العب ن��ادي اودنيزي 
االيطالي علي عدنان والعب نادي 
العربي الكويتي علي حصني  لم 
يحص��ا حتى االن على تاش��يرة 
االماراتي��ة  لاراض��ي  الدخ��ول 
االماراتي،  باالمن  تتعلق  السباب 
وال دخل للجان��ب العراقي فيها، 
ف��ي ح��ني  يب��ذل رئي��س االحتاد 
جه��ودا  مس��عود  عبداخلال��ق 
حثيث��ة مع االحت��اد االماراتي من 
اجل االس��راع بحصولهما على 

التأشيرة.
ملا  اس��تغرابه  واب��دى كوركيس 
اثي��ر في بع��ض وس��ائل االعام 
حول تاخ��ر دخول عدد من العبي 
املنتخب الس��يما العب��ي القوة 
اجلوي��ة احمد عبدالرض��ا وفهد 
طالب وهمام طارق وبش��ار رسن 
وامي��ن حس��ني. مؤك��دا ان��ه لم 
تواج��ه الاعب��ني املذكوري��ن اية 

مشكات تذكر.
وتدخ��ل مب��اراة كوري��ا اجلنوبية 
وما س��بقها م��ن مب��اراة اخرى 
امام االردن ف��ي البصرة في اطار 

الوطني  املنتخ��ب  اس��تعدادات 
ملاق��اة الياب��ان ف��ي العاصم��ة 
اجلولة  االيراني��ة طهران ضم��ن 
كاس  تصفي��ات  م��ن  الثامن��ة 
العال��م التي فقد فيها املنتخب 
فرص��ة املنافس��ة عل��ى املراكز 
الثاث��ة ف��ي مجموعت��ه، حيث 
يحتل املركز اخلامس في اجملموعة 
واس��تراليا  الس��عودية  خل��ف 
واليابان واالمارات ومتقدما على 

تايلند متذيلة الترتيب.

على صعيد متص��ل اكد مدرب 
املنتخب الوطني باس��م قاسم 
انه يسعى الستكمال حتضيرات 
الفري��ق قب��ل خ��وض املواجهة 

الرسمية امام اليابان.
وق��ال قاس��م: ان الوق��ت قصير 
جدا قبل مباراة املنتخب الياباني 
القصيرة  الفترة  تلك  وش��هدت 
اصاب��ة  احداث��ا عرضي��ة مث��ل 
وكذل��ك  اس��ماعيل  ضرغ��ام 
اصاب��ة علي فائز وع��دم التحاق 

عل��ي عدنان وعل��ي حصني الى 
االن بسبب تأشيرة الدخول وقد 
يغيبا عن جتريبية كوريا اجلنوبية 
ناهيك عن اعتذار الثنائي جسنت 

ميرام وياسر قاسم .
وب��ني: ان تل��ك االم��ور تؤث��ر في 
عملية االعداد س��يما ان الفترة 
قصي��رة ج��دا م��ا بني تس��لمنا 
م��ع  احمل��ددة  واملب��اراة  املهم��ة 
اليابان، لكن ثقتنا كبيرة باجلهاز 
الفن��ي والاعبني الع��ادة ترتيب 

االوراق والدخ��ول للمب��اراة م��ن 
اج��ل اس��تعادة هوي��ة املنتخب 

الوطني.
واوض��ح انه يع��ول عل��ى مباراة 
كوري��ا اجلنوبي��ة الي��وم، لتكون 
محطة مهمة العتماد االسلوب 
التكتيك��ي ام��ام الياب��ان، كون 
والياباني��ة  الكوري��ة  الكرت��ني 
متقاربت��ني، وبالتال��ي نتمنى ان 
تكتم��ل الصفوف من اجل وضع 
التكتيك االخير الذي سننتهجه 

في املباراة املقبلة امام اليابان.
إلى ذلك، حل احتاد الكرة في املركز 
احلادي عش��ر في تصنيف االحتاد 
اآلسيوي للعبة الذي صدر امس 
األول، الفضل عش��رين احتادا كا 
حس��ب نش��اطه في مسابقات 
األندي��ة.. وذكر االحتاد األس��يوي 
االنترنت  الرس��مي على  مبوقعه 
ان “االحت��اد املرك��زي العراقي حل 
في املرك��ز احلادي عش��ر من بني 
20 احت��ادا بعد ان جم��ع 37.548 
متجاوزا تسع دول من بني 20 دولة 
هي ماليزيا وهونغ كونغ وسوريا 
والهند وفيتنام واألردن والبحرين 
والكويت وطاجيكس��تان.. وجاء 
حسب التصنيف في املركز األول 
األم��ارات وثاني��ا كوري��ا اجلنوبية 
والثال��ث قط��ر ورابع��ا الص��ني 
وسادسا  الس��عودية  وخامس��ا 
الياب��ان وس��ابعا اي��ران وثامن��ا 
اوزبكستان  وتاس��عا  اس��تراليا 

وعاشرا تايلند.
يش��ار إلى ان التصني��ف املقبل 
سيصدر في شهر تشرين الثاني 
2017 الذي سيتم االعتماد عليه 
من أجل حتديد مقاعد دوري أبطال 

آسيا في عامي 2019 و2010.
من جان��ب اخر، يلع��ب املنتخب 
اول��ى  االربع��اء  الي��وم  االوملب��ي 
مباريات��ه التجريبية عندما يحل 
ضيف��اً عل��ى نظي��ره التاياندي، 
عل��ى ان يتواج��ه املنتخب��ان يوم 
اجلمع��ة املقبل في لق��اء جتريبي 
اخر، ويأت��ي اقامة املباراتني ضمن 
ملنافس��ات  الفريقني  حتضي��رات 
تصفيات قارة اسيا التي تنطلق 

شهر متوز املقبل.
االوملب��ي  منتخبن��ا  ويلع��ب 
ف��ي اجملموع��ة الت��ي تضيفه��ا 
املنتخ��ب  وتض��م  الس��عودية 
وافغانستان..  والبحرين  املضيف 
ويقود االوملبي املدرب عبد الغني 
شهد، يساعده حيدر جنم وعباس 
عبيد ومدرب ح��راس املرمى عبد 

الكرمي ناعم.

العراق يقف بالمركز 11 آسيويا

اليوم.. الوطني يواجه كوريا الجنوبية.. واألولمبي في ضيافة تايالند تجريبيًا
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موسكو ـ وكاالت:

نفت اللجنة املنظم��ة لبطولة كأس 
القارات، أمس، شعورها بأي قلق حيال 
اإليقاع البطيء الذي تس��ير به عملية 
بي��ع تذاك��ر مباري��ات البطول��ة، التي 
س��تقام في روس��يا في الفترة ما بني 
يومي 17 حزيران اجلاري والثاني من متوز  

املقبل. 
وقال أليكسي سوروكني، مدير اللجنة 
املنظم��ة ف��ي تصريح��ات لصحيفة 
»أزفيس��تيا« الروس��ية »ف��ي جمي��ع 
بط��والت كأس الق��ارات كان��ت هناك 
مباريات لم تكن فيها املدرجات ممتلئة، 
من الطبيعي أن تش��هد مباريات مثل 

مباريات أملانيا والبرتغال إقباال أكبر«.
 وطبق��ا للبيانات التي كش��ف عنها 
نائ��ب رئيس ال��وزراء الروس��ي فيتالي 
موتك��و، بيعت 300 ألف من أصل 695 
أل��ف تذكرة مخصص��ة للمباريات ال� 

16 للبطولة حتى مطلع أيار املاضي.
 ويقل الطلب على التذاكر في اخلارج، 
ما دفع السويس��ري جياني إنفانتينو، 
رئي��س االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم 
»فيفا« إلى تشجيع اجلماهير وحثهم 

عل��ى التعرف على »بل��د جميل« مثل 
روس��يا..  وبدأت املرحل��ة األخيرة لبيع 
التذاكر عبر اإلنترنت واملنافذ التجارية 

في روسيا.
من جانبه، أعلن الروس��ي أرتيم دزيوبا، 
بطرس��برج  س��ان  زيني��ت  مهاج��م 
الروسي، أنه سيغيب عن منتخب باده 
خال كأس القارات التي تس��تضيفها 

الباد، منتصف الشهر اجلاري.
وق��ال دزيوب��ا ف��ي بي��ان نش��ره االحتاد 
الروس��ي للعب��ة »حالت��ي الصحي��ة 
املنتخ��ب  قائم��ة  خ��ارج  س��تبقيني 
الروس��ي في كأس الق��ارات. ال أريد أن 
أش��غل مكان أحد، ألنني لست جاهزا 
بنس��بة 100 باملئة«.ويعان��ي املهاجم 
الدول��ي )28 عام��ا( من مش��اكل في 
الركبة منذ عدة أسابيع، ولكنه سافر 
رفق��ة باقي اجملموعة إلى النمس��ا من 

أجل اإلعداد للبطولة.
ووفق��ا ألطب��اء املنتخب، ل��م تتعرض 
ركبة الاعب النتكاس��ة، ولكن دزيوبا 
ال يستطيع خوض احلصص التدريبية 

بنفس نسق باقي الاعبني.
وم��ن املمك��ن أن يلجأ ستانيس��اف 
للدب  الفن��ي  املدي��ر  شيرشيس��وف، 
الروسي، الس��تدعاء املهاجم اخملضرم 

أليكساندر بوخاروف الذي قدم موسما 
كبيرا مع فريقه روستوف.

من جانب اخر، أعلن املنتخب التشيلي 

بالنس��ختني  املت��وج   ، الق��دم  لك��رة 
املاضيتني من كأس أمم أمريكا اجلنوبية 
)كوبا أمريكا( في عامي 2015 و2016 ، 

التشكيلة التي سيخوض بها بطولة 
، وق��د  2017 بروس��يا  الق��ارات  كأس 
ضمت عددا من النج��وم املتوجني مع 

الفريق باللقب القاري.
وضم��ت القائمة كاوديو برافو، حارس 
مرم��ى مانشس��تر س��يتي اإلجنليزي 
، وأرت��ورو في��دال الع��ب وس��ط بايرن 
ميونيخ األملاني، وأليكسيس سانشيز 
مهاجم أرس��نال اإلجنلي��زي ، وهم من 
بني الاعب��ني الذين توجوا مع املنتخب 
بكوب��ا أمري��كا ، ويرج��ح أن يعتم��د 
عليه��م املدي��ر الفني خ��وان أنطونيو 

بيتزي، في كأس القارات.
ويخ��وض املنتخ��ب التش��يلي ، الذي 
تغلب على منتخب بوركينا فاسو وديا 
3 � 0 ، وس��يلعب مباراتني وديتني أيضا 
أمام روس��يا ورومانيا، قب��ل أن تنطلق 

كأس القارات في 17 حزيران اجلاري.
ويس��تهل املنتخب التشيلي مشواره 
ف��ي كأس الق��ارات مبواجه��ة نظي��ره 
الكاميرون��ي ف��ي اجلول��ة األول��ى من 
مباريات اجملموع��ة الثانية، التي تضم 

أيضا منتخبي أملانيا وأستراليا.
وضمت تش��كيلة املنتخب التشيلي، 
الفن��ي خ��وان  املدي��ر  أعلنه��ا  الت��ي 
أنطونيو بيتزي، 23 العبا هم :حلراس��ة 
املرم��ى : كاودي��و براف��و )مانشس��تر 
هيري��را  وجون��ي  اإلجنلي��زي(  س��يتي 
)يونيفيرسيداد تش��يلي( وكريستوفر 

توسيلي )يونيفرسيداد كاتوليكا(.
وخلط الدف��اع : جاري ميدل )إنتر ميان 
اإليطالي( ، ماوريس��يو ايسا )كالياري 
اإليطال��ي( ، أوجيني��و مينا )س��بورت 
ريس��يفه البرازيلي( ، إن��زو روكو )كروز 
أزول املكس��يكي( ، باول��و دياز )س��ان 
لوين��زو األرجنتين��ي( ، جونزال��و خ��ارا 
)يونيفرسيداد تشيلي( وجان بوسيجور 
)يونيفرسيداد تشيلي(.. وتألفت قائمة 
خط خط الوس��ط، م��ن : أرتورو فيدال 
)بايرن ميونيخ األملاني( ، تشارلز أراجنويز 
)باي��ر ليفرك��وزن األملاني( ، مارس��يلو 
دي��از )س��يلتا فيجو اإلس��باني( ، بابلو 
هيرناندي��ز )س��يلتا فيجو اإلس��باني( 
أزول  )ك��روز  فرانسيس��كو س��يلفا   ،
املكس��يكي( ، فيليبي جوتيريز )بورتو 
البرازيلي( وليوناردو فالنس��يا  أليجري 
)بالس��تينو التش��يلي(، فيم��ا يتكون 
خط الهجوم من الاعبني : أليكسيس 
سانش��يز )أرس��نال اإلجنليزي( ، إدواردو 
فارجاس )تيجريز املكسيكي( ، إدسون 
بوش )نيكاكس��ا املكسيكي( ، مارتني 
 ، رودريجي��ز )ك��روز أزول املكس��يكي( 
خوسيه بيدرو فينزاليدا )يونيفرسيداد 
كاتوليكا( وأجنيلو ساجال )هواتشيباتو 

التشيلي(.

تشيلي تحّشد نجومها استعدادًا للبطولة
تقرير

لجنة كأس القارات تعّلق على اإلقبال الجماهيري الضعيف

الوطني وكوريا اجلنوبية »أرشيف«

عبطان مع وفد الصاالت

العبو تشيلي يستعدون لكأس القارات

"الشباب والرياضة" تكّرم منتخب
 ليوث الصاالت وصيف آسيا

»شؤون األقاليم والمحافظات« تضطلع بالمسؤوليات 
اإلدارية و التنظيمية على المالعب الدولية

جانب من نشاطات الدائرة
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جرعة الكراهة والتشرذم

جمال جصاني

هذه املناخات املسمومة بالكراهة واألحقاد لم تهبط على 
مضاربن��ا من كوكب آخ��ر، وهذه اخمللوقات التي تتفس��خ 
متش��ظية بني عيال اهلل، لم ترس��ل إلينا من فس��طاط 
الكفر والش��يطان وغير ذلك م��ن يافطات وإجابات انتهت 
صالحيتها منذ زمن بعيد. إنها باختصار ش��ديد؛ بضاعتنا 
الكاس��دة ألكثر من ألف عام وعام من السبات واالغتراب 
عن حركة احلياة ونش��اط العقل والوج��دان، هذه األوضاع 
الش��اذة هي م��ن منحت منظوم��ة اله��الك واالنحطاط 
وكراهة اآلخر اخملتلف وشيطنته؛ كل هذه السطوة واملكانة 
والتأثي��ر على مصائر عيال اهلل ف��ي مضاربنا املنكوبة. إن 
متابعة ومطاردة وس��حق من ينّفذ هذه اجلرائم البش��عة 
واالنته��اكات، لن يفضي الى زوال هذه احلقبة املظلمة من 
تأريخنا احلدي��ث، كما حصل مع التنظيمات والش��بكات 
اإلجرامية واإلرهابية التي س��بقتها على ه��ذا الطريق، إذ 
ورث��ت داعش إرث عصاب��ة أبو مصعب الزرق��اوي كما ورث 
األخي��ر فلول النظام املباد وك��وادره املتقدمة، وخبراته في 
مجال ابتكار آخر اش��كال اإلجرام واخلس��ة والغدر جتاه من 
حاولت السماء تكرميه ذات نص. ومع بقاء هذا املوقف املائع 
والبعيد عن املس��ؤولية من العلل األساس��ية التي تقف 
خل��ف هذه الصفحات املظلمة م��ن وضعنا الراهن، يعني 
أننا س��ننقرض ال محالة ونحن نط��ارد البعوض من دون أن 

نتجرأ على االقتراب من مستنقعاته وبالتالي جتفيفها.
مع مث��ل ه��ذه الطبق��ة السياس��ية وحط��ام عقائدها 
وخطابها وتصريح��ات ممثليها وزعي��ق منابرها التقليدية 
واحلداثوية؛ ال ميكن انتظار نهاية قريبة لهذه احملطة الكارثية 
من تاريخن��ا احلديث. إن ما يحصل معن��ا من ردة حضارية 
وقيمية في ش��تى مج��االت احلي��اة، والذي جتل��ى بوجهه 
األشد بشاعة في مشاهد القتل الهمجي واجلماعي الذي 
تعرضنا إلي��ه في العقود األخيرة، وما حل��ق بنا جّراءها من 
أضرار بش��رية ومادية هائلة؛ هي ف��ي الكثير من جتلياتها 
نتاج جلرعة الكراهة والتش��رذم التي تس��للت إلينا بنحٍو 
واسع ومبرمج منذ نصف قرن تقريباً )بداية السبعينيات( 
عندم��ا تغول��ت مخلوق��ات )التكفير والهج��رة( املنحدرة 
إلينا من حفريات حس��ن البنا وس��يد قطب وبقية سدنة 
وباء الكراهة والتش��رذم واألحق��اد. إن املواجهة احلقيقية 
هي مع خط��اب وثقافة األحقاد وكراهة اآلخر اخملتلف، عبر 
الض��د النوعي لها؛ أي ثقافة التس��امح ومنهج الالعنف 
وفه��م اآلخر واحت��رام حق االخت��الف والتعددي��ة والتنوع، 
التي تشكل ناموس حركة احلياة وما يحيط بنا من حركة 

وصيرورة ال انقطاع لها.
إن انتظ��ار حص��ول حت��والت أو إص��الح داخل املؤسس��ات 
التقليدية النافذة، والتي تقف خلف قس��م كبير من هذا 
الركود والتش��رذم على أساس الهلوسات القاتلة، من دون 
وج��ود قوى ضغط ومعادالت جديدة تدفع نحو التغيير، هو 
ضياع إضافي في الطريق نحو الس��راب، ألن قوى التخلف 
والتقليد، لن حتيد عن سبيلها الذي ال جتيد غيره، وهي كما 
برهنت جت��ارب األمم التي وصلت لس��ن التكليف احلضاري، 
قد أكرهت على تلك التحوالت التي ش��هدتها، واضطرت 
الى اخلضوع لش��روط احلياة اجلديدة وتشريعاتها املناصرة 
لكرام��ة اإلنس��ان وحقوق��ه وحريات��ه. وهذا م��ا يجب أن 
نس��تعد له إن ش��ئنا اخلالص من مثل هذه املصائر املثقلة 
بالذل واخلنوع. ال مفر من املواجهة اجلريئة واملس��ؤولة مع 
هذا اإلرث املميت وس��دنته من ش��تى املنح��درات والذرائع 
والعناوين، وغير ذلك س��ندفع ثم��ن تراخينا وتهاوننا وقلة 
حيلتن��ا في هذه املنازلة التي تأخرت كثيراً؛ أثماناً قاس��ية 
وأحداث��اً ل��ن تقل بش��اعة عما حص��ل لنا برفق��ة قوافل 

الدواب املفخخة بالسرديات شديدة االنفجار..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ش��ارك النج��م العامل��ي 
بن أفلي��ك، ُمتابعيه عبر 
عل��ى  اخل��اص  حس��ابه 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
من  بص��ورٍ  اإلجتماع��ي، 
لدول��ة  األخي��رة  زيارت��ه 

الكونغو.
أفلي��ك على  ب��ن  وعّل��ق 
"للمّرة  بالق��ول:  الص��ور 
العاشرة على التوالي أزور 
أّسس��ت  التي  الكونغو، 
ُمبادرة  بها  منذ س��نوات 
للش��عب  اس��ترنكونغو 
بأنني  أشعر  الكونغولي، 
البل��د، من  له��ذا  أنتمي 

الذي  الكبير  احل��ب  خالل 
أراه هناك من األصدقاء".

األخي��ر  "الزي��ارة  وتاب��ع: 
اس��تمرت مل��دة أس��بوع، 
م��ن  للغاي��ة  وس��عدت 
حدثت  الت��ي  التط��ورات 

في البالد".

ط��ارق  الفن��ان  كش��ف 
لطف��ي عن أنه ي��رى قرار 
تأجي��ل عرض مسلس��ل 
ُمناس��ب  "ب��ني عامل��ني" 
وج��ود  بس��بب  للغاي��ة 
ع��دد كبير من املش��اهد 
اخلاص��ة  اخلارجي��ة 
يت��م  ل��م  باملسلس��ل، 
تصويرها، واصًفا املشاهد 
املتبقي��ة  اخلارجي��ة 
وموضًحا  ب�"الصعب��ة"، 
أن م��كان تصويره��ا في 
الغونة في الغردقة، كما 
إلى صعوبة حضور  أشار 
كاف��ة،  العم��ل  أبط��ال 

ضمن هذه املشاهد التي 
م��ن املق��رر أن تكون على 
م��دار 15 يوًم��ا، وتتطلب 
وجود جميع أبطال العمل 
في الوقت الذي يرتبطون 
به باملش��اركة في أعمال 

أخرى.

اللبنانية  املمثل��ة  أكدت 
أن  غص��ن،  ب��و  ماغ��ي 
األص��داء االيجابي��ة التي 
ع��رض  عق��ب  وصلته��ا 
اجلديد  مسلسل  حلقات 
" كرامي��ل " ف��ي ش��هر 
رمضان املب��ارك، هي ثمار 
واالختيار  واجله��د  التعب 
الصائ��ب للفك��رة الت��ي 
وصلت إلى الناس، وتركت 

بصمة في أوقاتهم.
وأضاف��ت بو غص��ن، أنها 
اختارت ف��ي هذا العام أن 
تغرد خارج س��رب الدراما 
نوع  وتق��دم  التقليدي��ة، 
عل��ى  قائ��م  مختل��ف، 

محور اجتماع��ي مميز، له 
خف��ة ظل��ه، و حركت��ه، 
م��ن  الفري��دة  وأحداث��ه 
بقولها:"  متابعة  نوعها، 
احلمد هلل الفكرة وصلت 
إلى الناس، ونالت ثقتهم 
وإعجابهم، وهي نافست 

نفسها.

بن افليك

ماغي بو غصن

طارق لطفي

أخبــارهــــــــــم

بغداد- وداد إبراهيم: 
من��ذ الق��دم وطق��وس رمض��ان 
لم تش��هد تغيي��راً واضًحا، حيث 
طع��ام  اطب��اق  اجلي��ران  يتب��ادل 
الفط��ور، ويت��زاورون م��ا بعده في 
أوق��ات متأخ��رة، فنج��د ان صلة 
الرح��م تكون في أجم��ل حاالتها 
ف��ي ه��ذا الش��هر، اال ان معظم 
الن��اس اليوم ب��دأ يغير من خطى 
تقاليد هذا الش��هر، وبات يكتفي 
بأرس��ال رسالة عبر احملمول، حتمل 

عبارة رمضان كرمي.
السيدة ام محمود قالت: كان اهل 
زوج��ي يلتقون على مائدة االفطار 
في اول جمعة، او ف��ي بدايته في 
بي��ت العائل��ة الكبي��ر، لكن هذا 
اللقاء تراجع خالل االعوام األخيرة، 
بع��د ان ش��هد الكثي��ر منه��م 
السفر خالل الشهر الفضيل الى 
العم��رة، وبقي��ت طق��وس البيت 
موج��ودة، أعن��ي ع��ادات التجمع 
والس��حور،  اإلفطار،  مائ��دة  على 

ومباركة االصدقاء واالهل واالبناء 
من خالل رس��ائل عب��ر الهاتف ال 
أكث��ر، حتى اني اكتفي��ت بالبقاء 
في البيت، واخذ وجبة االفطار مع 
اوالدي، او االفطار في احد املطاعم 
في بغداد التي تعد وجبات االفطار 

والسحور. 
صاح��ب مح��ل في "الش��ورجة" 
ال��ذي ح��دث ف��ي  ق��ال: احلري��ق 
الشورجة في اول رمضان، كان له 
االثر الكبير على الزائرين للسوق، 
ويش��هد الس��وق عادة حركة في 
بيع املواد الغذائي��ة مثل العدس، 
والبهارات،  والنومي بص��رة،  والرز، 
وغيره��ا م��ن احلبوب الت��ي تدخل 
في تفاصيل املائدة العراقية خالل 
هذا الش��هر الفضيل، وأيضا الن 
هناك اماك��ن للتبضع توزعت في 

كل انحاء وشوارع بغداد.
بائع آخر: قال لم تشهد الشورجة 
تراجعا ف��ي زبائنها كم��ا هو في 
هذا العام، فق��د أدى حريق محال 

العط��ور الى ان الكثي��ر من احملال 
اغلق��ت ابوابها لعدة أي��ام، وكان 
ذلك ف��ي  االيام االول��ى لرمضان، 
علم��ا ان اه��ل بغ��داد ال يتوقفون 
ع��ن التبضع حتى خالل الش��هر 
الفضيل، بل يستمر الزحام حتى 

خالل ش��هر رمض��ان، كم��ا اجد 
ان الكثي��ر من الن��اس صار يبحث 
ع��ن االس��هل واالق��رب، فإضافة 
الى افتت��اح مطاعم تقدم وجبات 
االفطار والس��حور، هن��اك محال 
كبي��رة ومطاع��م تبي��ع وجب��ات 

االفطار عبر التوصيل اجملاني، وهذا 
ما يؤدي ال��ى تراجع كبير في عدد 

الزائرين والزبائن.
الس��يدة انص��اف محم��د باحثة 
اجتماعي��ة قال��ت: كل الع��ادات 
والتقالي��د اجملتمعي��ة تتراجع مع 
التكنلوج��ي.  والتط��ور  التق��دم 
قب��ل ع��ام 2003 لم تك��ن هناك 
ش��بكة تواصل في العراق، فتجد 
العائل��ة العراقية جتتم��ع في اول 
يوم رمضان، برغ��م ظروف احلصار 
الصعبة، واحلروب، وبعض العائالت 
تقتسم االيام فيما بينها، أي كل 
يوم يك��ون االفطار ف��ي بيت أحد 
اف��راد العائل��ة، م��ن دون ان يكون 
هناك تلك��ؤا او ملال م��ن احلفاظ 
عل��ى ه��ذا اللق��اء، ليك��ون ف��ي 
العيد اللقاء الكبير لكل العائلة، 
واألق��ارب. التط��ور التكنولوج��ي 
اليوم من مواقع تواصل، وكاميرات، 
واألحاديث واحل��وارات عبر الصورة 
والص��وت، كان طريق��ة للتواصل 

مقنع��ة، جعل��ت العائلة تكتفي 
برسالة منقولة، حتى ان البعض 
او الكثيري��ن ال يكتب��ون رس��الة 
رمضان، بل يأخذها جاهزة، وهناك 
مواقع وبرامج تكتب لك رس��ائل 
العي��د، ورمضان، واحل��ب، والغزل، 
وكل ش��يء، وه��ذا ما غي��ر بنحو 
احلقيقية جلمالية  الص��ورة  كبير 
رمض��ان، وغير من خصوصية هذا 
الش��هر، ال��ذي يأتي م��رة واحدة 
خالل العام. إضاف��ة الى هذا اجد 
ان الكثير يفضل السفر والصوم 
خ��ارج الع��راق خالل هذا الش��هر 
الفضيل في)عمرة رمضان(، والتي 
لم يشهدها العراقي خالل العهود 
السابقة، احدى الصديقات قالت 
ل��ي ان س��يدة كبيرة في الس��ن 
ترك��ت لوحدها ف��ي البيت خالل 
هذا الش��هر، بع��د س��فر بناتها 
لعم��رة رمض��ان، وقد يك��ون هذا 
هرب م��ن تقاليد اصبح��ت تقيد 

البعض، بل ان ترفه عنه.   

وسائل االتصال تخترق الطقوس الرمضانية

الطقوس الرمضانية

بابل - الصباح الجديد:
عق��دت جلن��ة إدراج مدين��ة باب��ل على الئح��ة الت��راث العاملي 

لليونسكو اجتماعا، ملناقشة خطة العمل املقترحة للجنة. 
 وقدم األس��تاذ رعد ع��الوي رئيس فري��ق العم��ل إلدراج مدينة 
باب��ل اآلثارية ضمن الئحة التراث العاملي لليونس��كو، امللخص 

التنفيذي للخطة والتي جاء فيها:
  وضع��ت هذه اخلطة هدفاً أساس��يا لها، وه��و ضمان النجاح 
في قبول ملف مدينة باب��ل اآلثارية ضمن الئحة التراث العاملي 
لليونس��كو، ولتحقي��ق هذا اله��دف فأن العمل يج��ب أن يتم 

ضمن عدة محاور أساسية، وهذه احملاور هي:
 مح��ور احلمل��ة الترويجية، ويركز هذا احملور عل��ى إعداد وتنفيذ 
حمل��ة ترويجي��ة متكامل��ة لكس��ب التأيي��د العامل��ي عل��ى 
املس��تويني الشعبي والرس��مي، واحملور الفني، وهو احملور اخلاص 
بحل العقبات التي أشارت لها اليونسكو في تقريرها السابق، 
واملتعلق بحدود املدينة، وطبيعة املباني، واملياه اجلوفية، وأنبوب 
النف��ط، ومح��ور كتابة التقري��ر، ويتخصص ه��ذه احملور بوضع 
اخلط��ة بإعادة صياغة التقرير اخلاص مبدين��ة بابل اآلثارية، على 
وفق متطلبات اليونسكو. ومت  تشكيل فرق عمل ضمن أعضاء 
اللجنة األساس��ية، ولهذه الفرق صالحية االس��تعانة مبن تراه 
مناس��با من خارج أعضاء اللجنة، إلجن��از إعمالها، وتعمل هذه 
الفرق بإشراف وتوجيه مباش��ر من قبل رئيس اللجنة املركزية، 
وتتولى رفع التقارير الدورية اخلاصة بإجناز مهام عملها له، على 

وفق األطر الزمنية احملددة.

اجتماع لتحديد خطة عمل 
إلدراج بابل لالئحة التراث

الصباح الجديد - وكاالت:
نس��ائية  انتفاضة  حدثت 
عل��ى موقع "فيس��بوك"، 
الت��ي  الصفع��ة  بع��د 
)نيللي  جميل��ة  وجهته��ا 
د. هش��ام  لزوجه��ا  ك��رمي( 
ليعده��ا  فهم��ي(،  )أحم��د 
عل��ى  النس��ائي  اجلمه��ور 
"ألعلى  مسلس��ل  صفح��ة 
س��عر"، انتصاراً لكرامة املرأة، 
في ح��ني طال��ب فريق آخ��ر بأن 
تكون ه��ذه الصفعة هي مقدمة 

النتقام أشد قسوة. 
وحّقق مقطع فيدي��و املواجهة بني الزوجني 
أكثر م��ن نص��ف ملي��ون مش��اهدة، على 
صفحة املسلس��ل خالل يوم��ه األول، كما 
و6000  إعج��اب،  عالم��ة  أل��ف   15 حق��ق 
مش��اركة و1500 تعليق، أش��اد معظمهم 
باملش��هد، وأداء النجمة نيلل��ي كرمي، فيما 

صب جانب آخر غضبهم على الرجال. 
وش��هد خت��ام حلقة الس��بت تخل��ي أهل 
جميل��ة عنها، في مواجه��ة زوجها بعد أن 
أحضروه لطلب الطالق، وبعد حضوره حمل 
حديثه تهدي��داً ضمنياً له��م مبصلحتهم 

الش��خصية معه، ألنهم يعملون معه في 
املستش��فى التي ميتلكه��ا، ليتخلى أهلها 
عنه��ا، وتتلق��ى جميل��ة صدم��ة جدي��دة. 
و"ألعل��ى س��عر" من إنتاج ش��ركة "العدل 
غروب"، ويش��ارك في بطولته عدد كبير من 
النج��وم على رأس��هم نيللي ك��رمي، وزينة، 
وأحمد فهمي، وأحمد مجدي، ومحمد حامت، 
وسارة سالمة، ورحمة، إضافة إلى النجمني 
القديري��ن نبي��ل احللفاوي، وس��لوى محمد 
عل��ي، وق��ام بكتابة القص��ة والس��يناريو 
واحلوار مدحت العدل، وهو من إخراج محمد 

العدل.

صفعة نيللي كريم ألحمد فهمي 
تتجاوز نصف مليون مشاهدة

بغداد - حذام يوسف:
غادرنا النحات عب��د الرحيم الوكيل قبل 
أيام، تاركاً إرثاً عظيماً من االعمال الفنية 
النحتي��ة، رحل الوكيل ع��ن عمر ناهز ال� 
80 عاماً، في لن��دن، بعد صراع مع املرض 

بسبب اصابته باجللطة الدماغية.
 الراحل يعد من أبرز األسماء في الساحة 
التش��كيلية العراقي��ة، وكان أحد طالب 
الفنان��ني الكبيرين جواد س��ليم، وخالد 
الرح��ال، كم��ا درس النح��ت والتصميم 
ف��ي كلية جلس��ي في لن��دن، وحاز على 
الدبلوم الوطني��ة البريطانية، درس طرق 
صب البرونز في املدرسة املركزية للفنون 
اجلميلة في لندن، وتأثر بأعمال هنري مور، 
وباربارا هيبورث، في املتاحف والس��احات 
العامة، ل��ذا ترك هنري م��ور االثر الكبير 
على اعماله، ولكن ش��خصيته املتميزة 
وتقنيت��ه العالية واالبداع الفني األصيل، 

كونت مالمح فنه.
ول��د عبد الرحيم الوكيل في بابل س��نة 
1936، وحص��ل على الدبل��وم من معهد 

الفن��ون اجلميلة /بغداد عام 1960 بدرجة 
املع��ارض  م��ن  أق��ام سلس��لة  امتي��از، 
الش��خصية داخل الع��راق وخارجه، كما 
ش��ارك ف��ي املع��ارض اجلماعي��ة، عضو 
جماع��ة بغ��داد للف��ن احلدي��ث، وعضو 
جمعية التش��كيليني العراقيني، وعضو 

جمعية النحاتني.

:BBC - الصباح الجديد
قالت ش��ركة فيس��بوك إنها تسعى 
معادي��ا  "فض��اء  موقعه��ا  ليك��ون 

لإلرهابيني".
وجاء بيان فيسبوك بعد هجمات لندن 
األخيرة التي قتل فيها 7 أشخاص، وردا 
على طلب رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيري��زا م��اي، م��ن ش��ركات االنترنت 
التحرك للتضييق على من يستغلون 
االجتماع��ي،  التواص��ل  مواق��ع 
أو  هجم��ات  لتنفي��ذ 
ما  مثل  تفجي��رات 

وقع في لندن.
فق��د دهس 

3مس��لحني، الس��بت ليال، املارة فوق 
جس��ر لندن بشاحنة صغيرة مؤجرة، 
ث��م طعنوا آخري��ن في ثال��ث هجوم 
تشهده بريطانيا في األشهر األخيرة.

ودع��ت م��اي إل��ى مراجعة ش��املة 
الستراتيجية مكافحة اإلرهاب، وإلى 
ضبط قواعد االنترنت على املس��توى 
الدول��ي، قائلة إن الش��ركات الكبرى 
بتوفيره��ا فض��اء  مس��ؤولة جزئي��ا 

لأليديولوجيات املتطرفة.
األح��د  فيس��بوك  ش��ركة  ون��ددت 
بهجمات لندن. وقال مدير السياس��ات 
في الش��ركة، س��يمون ميلنر، في بيان 
إلكتروني، إننا "نسعى إلى جعل موقع 

فيسبوك فضاء معاديا لإلرهابيني".
وأضاف: "نعمل بالوسائل التكنولوجية 
والبش��رية تدريجيا على إزالة احملتويات 
اإلرهابية م��ن موقعنا، متى علمنا بها، 
وإذا علمنا بخطر محدق يهدد س��المة 
األش��خاص، فإنن��ا س��نخطر األجهزة 

األمنية بذلك".

النحات عبد الرحيم
 الوكيل في ذمة الخلود

إدارة الفيسبوك تخصص 
فضاءًا لمكافحة اإلرهاب

الصباح الجديد - وكاالت:
حني يتجاوز الناس عامهم العشرين، 
يفك��رون غالبا بال��زواج، وإنهاء حياة 
العزوبية، لكن سن االرتباط بشريك 
العم��ر، يختلف من دول��ة إلى دولة 

أخ��رى، إذ ثمة بلدان يس��ارع فيها الش��باب 
إلى عقد القران بعد انتهاء مرحلة املراهقة، 
فيما تتريث شعوب أخرى، وترجئه إلى ما بعد 

الثالثني.
وق��د نش��ر موقع "بزن��س إنس��ايدر"، قائمة 

ملتوسط عمر الزواج في عدد من دول العالم، 
اس��تنادا إلى بيانات من منظمة األمم املتحدة 

بشأن الزواج.
وبحسب املصدر، فإن اإلندونيسيني من أكثر 
الشعوب تبكيرا إلى االرتباط بشريك العمر.

جولة مع أصغر سن للزواج حول العالم


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

