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بغداد- محمد عادل:
أك��دت الكت��ل الكردس��تانية، 
ي��وم األول م��ن أم��س اجلمعة، 
تنظ��ر  املالي��ة  أن مش��كالتها 
حالياً من قبل احملكمة االحتادية 
العليا في بغ��داد، وفيما لفتت 
إل��ى اقامته��ا دع��وى للطع��ن 
الت��ي  املوازن��ة  م��واد  باح��دى 
تش��ترط حص��ول االقليم على 
التخصيص��ات  م��ن  حصت��ه 
مقاب��ل ارس��اله كمي��ات م��ن 
النف��ط عب��ر حقوله، اش��ارت 
إلى أنه��ا تخاصم أمام القضاء 
الدستوري رئيس مجلس النواب 
س��ليم اجلبوري، ورئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي إضافة إلى 

وظيفتيهما.
وقال النائب عن االحتاد االسالمي 
الكردس��تاني زان��ا س��عيد في 
حدي��ث م��ع "الصب��اح اجلديد، 

إن "اربع��ة ن��واب م��ن بينه��م 
ان��ا رفعن��ا دعوى أم��ام احملكمة 
باملادة  للطعن  العلي��ا  االحتادية 
العامة  املوازن��ة  التاس��عة من 

لسنة 2017".

وتاب��ع س��عيد، عض��و اللجنة 
القانوني��ة في مجل��س النواب، 
أن "امل��ادة املطعون به��ا تتعلق 
البالغة  االقلي��م  بتلقي حصة 
%17 شريطة أن يسلم كميات 

من النفط محددة مبوجب اتفاق 
سياس��ي بني حكومت��ي بغداد 

واربيل".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي 
منع حجب املوازنة عن أي مواطن 
حتى وأن كان ذلك بذريعة وجود 

اتفاق سياسي".
ولف��ت س��عيد إل��ى أن "ه��ذا 
االتفاق يخالف جوهر الدس��تور 
ويج��ب أن تلغ��ى امل��ادة الت��ي 
متخض��ت عنه ك��ون العراقيني 
متساوين في احلقوق والواجبات 

وال يجوز متييز احد عن االخر".
وأورد أن "احملكمة االحتادية عقدت 
جلستها االولى في اخلامس من 
الش��هر اجلاري واس��تمعت إلى 
لوائح االط��راف، وقامت بتأجيل 
املرافع��ة إل��ى 12 من الش��هر 

املقبل".
تتمة ص3

مبنى السلطة القضائية في بغداد

الكردستاني يخاصم الجبوري والعبادي.. ويطلب إلغاء االتفاق النفطي "قضائيًا"

"المحكمة االتحادية" تبدأ بنظر خالف بغداد وأربيل على الموازنة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الش��رطة االحتادية، مقتل 
ف��ي  نهاون��د"  "فرق��ة  مس��ؤول 
تنظيم "داعش" ومس��ؤول أمنية 
التنظيم في اجلان��ب األمين ملدينة 

املوصل.
وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفريق رائد ش��اكر جودت في بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "قوات الشرطة االحتادية قتلت 
االرهاب��ي يعرب اخلاتوني مس��ؤول 
ما تسمى فرقة نهاوند، واالرهابي 

املكنى بأبي امل مس��ؤول االمنية 
موج��ه  قص��ف  اث��ر  آخري��ن  و9 
اس��تهدف ثكنة لهم في محيط 

جامع النوري".
وف��ي س��ياق متص��ل أعل��ن قائد 
عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
العزاوي، امس الس��بت، عن مقتل 
ثالث��ة من عناصر تنظيم "داعش" 
بإحب��اط هج��وم ش��نه التنظيم 
على نقطة أمنية شمال بعقوبة.

وقال الع��زاوي، إن "ق��وات الفرقة 
اخلامسة جنحت في إحباط هجوم 

شنه تنظيم داعش اإلرهابي على 
إح��دى نق��اط املرابط��ة األمني��ة 
العظي��م  س��دة  محي��ط  ف��ي 
االروائية)75ك��م ش��مال بعقوبة( 

وقتلت ثالثة من مسلحيه".
حدي��ث  ف��ي  الع��زاوي  وأض��اف 
صحفي، أن "هجوم داعش فش��ل 
بفضل بسالة وشجاعة منتسبي 

الفرقة اخلامسة".
م��ن جه��ة أخ��رى طه��رت قوات 
اللواء احلادي واخلمسني في احلشد 
منطقة  الس��بت،  الشعبي،امس 

املس��يحلي في قضاء الش��رقاط 
لهجوم  تعرضه��ا  بع��د  بالكامل 
نفذته عصاب��ات داعش االرهابية، 
ومتكن��ت م��ن قتل س��تة عش��ر 

داعشيا.
وقال اعالم احلش��د الش��عبي في 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
داع��ش  " عصاب��ات  ان  اجلدي��د"، 
االرهابية شنت فجر امس، هجوما 
عنيف��ا ف��ي منطقة املس��يحلي 

شرق قضاء الشرقاط”.
تتمة ص3

مقتل قياديين في "داعش" بأيمن الموصل

عالوي يوّجه رسالة إلى العبادي ويحّذر 
من "التدخل الخارجي" باالنتخابات

"الرافدين" يمنح قروضًا جديدة 
للمواطنين بقيمة 15 مليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئيس ائت��الف الوطنية إياد 
عالوي،امس الس��بت، رسالة إلى 
رئيس ال��وزراء حيدر العبادي دعاه 
فيها إلى البدء ميدانيا بتحقيق 
املصاحل��ة وإع��ادة النازح��ني إلى 
مناطقه��م احمل��ررة، وفيم��ا حذر 
ف��ي  اخلارج��ي"  "التدخ��ل  م��ن 
االنتخابات، أش��ار إلى وجود قوى 
سياس��ية إس��المية تؤي��د بناء 

دولة مواطنة في العراق.
وقال ع��الوي خالل مؤمتر صحفي 
"الصب��اح  تابعت��ه  بغ��داد  ف��ي 
اجلديد"، "أوجه رسالة إلى رئيس 
الوزراء حي��در العبادي، ب��أن نبدأ 
ميدانيا باملصاحلة وإعادة النازحني 

مبحارب��ة  سيس��هم  ذل��ك  ألن 
التطرف"، الفت��ا إلى أن "من غير 
املعق��ول وجود مالي��ني النازحني 
في الع��راق وأن يكون هناك أكثر 
من 30 باملئ��ة من العراقيني حتت 

خط الفقر".
"يج��ب  أن��ه  ع��الوي  وأض��اف 
محاس��بة املقصرين بعد حتقيق 
وإج��راء  داع��ش  عل��ى  النص��ر 
حتقيق��ات معهم"، مش��يرا في 
الوقت ذاته إلى أن "دولة املكونات 
س��تؤدي إل��ى دم��ار الع��راق، وأن 
هناك قوى سياس��ية إس��المية 
من بينها التيار الصدري مع بناء 

دولة املواطنة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين امس السبت 
عن منح قروض للمواطنني واصحاب 
املش��اريع الصغيرة بالدينار والدوالر 

االميركي  .
وقال املكتب االعالمي للمصرف في 
بيان، اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
انه متاش��يا م��ع سياس��ة املصرف 
الهادفة لتنويع اخلدمات املقدمة من 
قبله ودعما لالقتص��اد الوطني في 
متويل املشاريع اخملتلفة والتقليل من 
البطالة وتش��غيل االيدي العاملة, 
فان املصرف على اس��تعداد تام ملنح 
قروض تصل ال��ى 15 مليون دينار او 
عش��رة االف دوالر اميركي ألصحاب 
املش��اريع الصغيرة،  مشيرا الى انه 

حدد اس��ماء الفروع املشمولة مبنح 
الق��روض القصيرة االج��ل بالدينار 
العراق��ي وال��دوالر االميركي ووضع 

التعليمات املطلوبة لذلك .
 ون��وه البيان الى الفروع املش��مولة 
مبن��ح الق��روض لتموي��ل املش��اريع 
الصغيرة، وهي: )القدس ، املستنصر 
، األمني ، س��بع ابكار ، الش��يخ عمر 
، األندلس ، اخلنس��اء ، س��بع قصور 
، الب��اب الش��رقي ، حي الش��عب ، 
اخللف��اء ، حذيفة ب��ن اليمان ، حيفا 
، الكاظمي��ة ، احلري��ة ، الرس��الة ، 
املصافي ، الرافعي ، اجلس��ر ، اجلانب 
األمين ، املثنى ، الش��هداء ، النجف ، 

حي األمير ، الكوت....
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  أعلن��ت قي��ادة ق��وات 
املش��تركة ، يوم أمس السبت ، عن 
حترير حي الزجنيلي في اجلانب األمين 
ملدين��ة املوص��ل بالكام��ل ، فيم��ا 
أش��ارت إلى حترير 6 ق��رى أخرى في 
امين املدينة ورفعت العلم العراقي 

فوق مبانيها". 
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
قيادة العمليات املشتركة العميد 
الرك��ن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
االحتادي��ة  الش��رطة  "ق��وات  إن 
اس��تكملت حتري��ر ح��ي الزجنيل��ي 
ف��ي الس��احل األمي��ن م��ن املوصل 
بالكامل"، مش��يرا الى أن "القوات 
باش��رت بعملي��ة واس��عة إلزال��ة 

األلغام والفخاخ من احلي". 
ال��رد  وأض��اف رس��ول أن " ق��وات 
السريع التابعة للشرطة االحتادية 
ح��ررت أيضا كل من ق��رى الزرنوك 
، وش��يخ ق��رة العلي��ا ، واملهافيف 
، ودام س��نجار، وت��ل خيمة ، وبغلة 
ف��وق  العراق��ي  العل��م  ورفع��ت 
مبانيها في امين املدينة "، مش��يرا 
ال��ى أن" القطع��ات األمنية عثرت 
عل��ى معم��ل كبير يح��وي أجهزة 
حديث��ة لتصنيع قاذفات الصواريخ 

م��ن  كبي��رة  وكمي��ات  األنبوبي��ة 
املتفج��رات الصواري��خ واملقذوفات 

احلربية". 
وتابع أن "القوات تواصل إجالء األسر 
النازح��ة م��ن الزجنيل��ي والش��فاء 

ونقلها باجتاه املناطق اآلمنة". 
ومتكن طيران اجليش، أمس السبت 
، من قتل عشرات اإلرهابيني شمال 
غ��رب ناحية القي��روان غرب مدينة 

املوصل . 
وذكر بيان خللية اإلعالم احلربي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ، نسخة 
من��ه، ان "طيران اجلي��ش وجه عدة 
ضربات جوية أس��فرت ع��ن تدمير 
نفق��ني اثنني و5 رشاش��ات أحادية 
وعجلتني و تدمير دراجة نارية تابعه 

لعصابات داعش اإلرهابية". 
وأضاف البيان، انه "مت قتل العشرات 
من اإلرهابيني في هذه الضربة بتل 

القصب شمال غرب القيروان". 
وفي سياق متصل أعلن القيادي في 
احلشد الش��عبي جواد الطليباوي, 
أمس الس��بت ، عن سيطرة قوات 
احلش��د على نحو %80 من إجمالي 
احل��دود الغربي��ة للموص��ل وقطع 
جمي��ع إم��دادات تنظي��م داع��ش 

اإلجرامي من سوريا باجتاه املوصل.
تتمة ص3

تحرير حي الزنجيلي وست قرى بالكامل والقّوات المشتركة 
تباشر بإزالة األلغام والمفخخات في أيمن الموصل

القوات املشتركة في أحد أحياء اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حي��در العبادي 
ورئيس إقليم كردس��تان مسعود 
أهمية  الس��بت،  البارزاني،ام��س 
واالبتع��اد عن  الص��ف"  "وح��دة 
كل م��ا يؤث��ر عل��ى إدام��ة زخم 
حتققه��ا  الت��ي  "االنتص��ارات" 
الق��وات العراقي��ة ض��د تنظيم 

"داعش".
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العبادي تلق��ى اتصاال هاتفيا من 
إقليم كردس��تان مسعود  رئيس 
البارزان��ي"، مبينا أنه "جرى خالل 
االتص��ال بحث مجم��ل األوضاع 
السياسية واألمنية واالقتصادية 

في البلد، إضافة إلى سير املعارك 
في املوصل واالنتصارات املتحققة 
واس��تمرار التنس��يق العالي بني 
وبضمنها  العسكرية  القطعات 
قوات البيش��مركة إلكمال حترير 
بقي��ة املناط��ق والقض��اء عل��ى 

عصابات داعش اإلرهابية".
وأض��اف أنه "ج��رى التأكيد على 
أهمي��ة وح��دة الص��ف واالبتعاد 
ع��ن كل ما يؤثر عل��ى إدامة زخم 
حي��ث  املتحقق��ة،  االنتص��ارات 
اقتربت القوات البطلة من حتقيق 
االنتص��ار النهائي عل��ى اإلرهاب 
وإعادة االستقرار للمناطق احملررة، 
ما يتطلب ب��ذل املزيد من اجلهود 

في هذا اجملال".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
القان��ون  دول��ة  ائت��الف  رئي��س  رأى 
ن��وري املالكي، أن مش��روع األغلبية 
السياس��ية س��يمثل "ح��ال" يعيد 
الع��راق  ف��ي  السياس��ي  للنظ��ام 
"حيويته"، وفيما دعا مجلس التعاون 
اخلليجي إلى مغ��ادرة "التخندقات" 
بعد األزمة القطري��ة األخيرة، حذره 

من اندالع "حروب داخلية".
وق��ال املالكي في بيان اطلعت عليه 
"مش��روع  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
احل��ل  ه��و  السياس��ية  األغلبي��ة 
ال��ذي س��يعيد للنظام السياس��ي 
حيويت��ه، ويضم��ن قضاء مس��تقال 
ودس��تورا  وإدارة عمومي��ة حيادي��ة 

اقتص��ادا  ويخل��ق  بدق��ة  يحت��رم 
منتجا ومتطورا"، مبينا أن "النظام 
السياس��ي ل��ن يس��تعيد حيويته 
وجتانس��ه إال م��ن خ��الل حكوم��ة 
أغلبي��ة سياس��ية قادرة عل��ى بناء 
بلد قوي ومساير للتطورات احلاصلة 
ويضم��ن  العامل��ي  املس��توى  عل��ى 

التوزيع العادل للثروة".
وكان املالك��ي دع��ا ف��ي أكث��ر م��ن 
مناس��بة إل��ى تش��كيل حكوم��ة 
أغلبية سياسية ل�"إخراج البلد من 
أزماته"، كما أشار إلى أن التوافقات 
م��ن  الكثي��ر  بتعطي��ل  اس��همت 

التشريعات املهمة.
تتمة ص3

العبادي والبارزاني يؤكدان في 
اتصال هاتفي على "وحدة الصف"

المالكي يدعو دول الخليج لمغادرة 
"التخندقات" ويحّذر من حروب داخلية

المهندس يعلن انتهاء عمليات
الحشد الشعبي غربي الموصل

"داعش" يسعى إلفشال خطط "الممرات 
اآلمنة" بآخر معاقله في أيمن الموصل 23



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ه��ل تواف��ق على إس��تقالل إقليم 
الكردستانية  واملناطق  كردس��تان 
خ��ارج إدارة اإلقلي��م وإنش��اء دولة 
مس��تقلة؟. هذا هو السؤال الذي 
الت��ي س��يتم  تتضمن��ه اجلمل��ة 
إقلي��م  مواطن��ي  أم��ام  وضعه��ا 
كردس��تان الع��راق لالجاب��ة عليه 
بنع��م او ال ف��ي االس��تفتاء الذي 
-9-25 ف��ي  اج��راءه  املزم��ع  م��ن 

2017 من العام احلالي، وس��تكتب 
ه��ذه العب��ارة باللغ��ات الكردي��ة 
واآلش��ورية  والتركمانية  والعربية 
وفقا لرئي��س ديوان رئاس��ة اقليم 

كردستان الدكتور فؤاد حسني.
حس��ني الذي اص��در توضيحا الى 
ال��رأي الع��ام ش��رح فيه االس��س 
القانونية والدستورية التي استند 
عليه��ا رئي��س اقلي��م كردس��تان 
مس��عود بارزاني ف��ي حتديد موعد 
اجراء االستفتاء في االقليم،عقب 
اتهام اطراف وجهات كردس��تانية 
له باس��تبعاد برملان كردستان وهو 
املمثل الش��رعي لش��عب االقليم 
من مرجعية القرار، واس��ناد صدور 
قرار االس��تفتاء الى مرس��وم غير 
قانوني ص��ادر من رئي��س منتهية 
واليته حس��ب احكام القانون، قال 
حس��ني ان بارزان��ي ق��ام بتحدي��د 
موعد اجراء االس��تفتاء وفقا ملبدأ 
ح��ق تقرير املصي��ر وإنطالقاً من ان 
ش��عب كردس��تان له حق ممارسة 
هذا احلق كغيره من األمم والشعوب 

االخرى.
وأض��اف فؤاد حس��ني وفق��ا لبيان 
نش��ره املوق��ع الرس��مي لرئاس��ة 
االقليم ان احملور الثاني الذي استند 
إليه املرسوم الرئاسي يتعلق بوالدة 
والبيانات  والوعود  العراقية  الدولة 
بغ��داد  ب��ني  املبرم��ة  واالتفاق��ات 
والقيادات الكردس��تانية، مش��يرا 
ال��ى ان التجربة أثبتت عدم اإليفاء 
بتل��ك الوعود واالتفاق��ات، واهمال 

مبدأ الشراكة وحقوق املكونات.
وبينم��ا ق��ال ان الطريق الس��لمي 
ال��ذي إخت��اره ش��عب كردس��تان 
لتقرير مصيره س��يمّر عبر بغداد، 
اش��ار ال��ى ان الرقع��ة اجلغرافي��ة 
التي سيتم إجراء اإلستفتاء فيها 
س��تضم إقليم كردس��تان العراق 

واملناطق الكردس��تانية خارج إدارة 
اإلقليمن والكرد في املهجر.  

وزير املالية الس��ابق عضو املكتب 
السياس��ي للح��زب الدميقراط��ي 
الكردستاني هوش��يار زيباري وفي 
محاول��ه منه لت��دارك ردود الفعل 
الرافض��ة  واالقليمي��ة  الدولي��ة 
الجراء االس��تفتاء، قال في تصريح 
إن التصوي��ت املتوق��ع بنع��م في 
االستفتاء على استقالل كردستان 
إقليم كردس��تان  س��يعزز موقف 
العراق ف��ي املفاوضات م��ع بغداد، 
لكن��ه لن ي��ؤدي إل��ى انفصال عن 

العراق بنحو تلقائي.
وتاب��ع زيب��اري وفقا مل��ا نقلت عنه 
وكال��ة رويت��رز، إن التصوي��ت على 
االستقالل لن يعني أن يضم الكرد 
مدين��ة كرك��وك أو ث��الث مناطق 
أخ��رى متن��ازع عليه��ا ف��ي أراض 

يسيطر عليها الكرد.
وأضاف قائ��ال »االس��تفتاء عملية 
دميقراطي��ة وال ميك��ن أن تعارض أي 
االس��تفتاء.  إجراء  دميقراطية  دولة 
نح��ن ال نتح��دث عن االس��تقالل. 

نحن نتحدث عن استفتاء«.
ف��ي غض��ون ذل��ك أک��د املتحدث 
االيراني��ة  اخلارجی��ة  وزارة  باس��م 
بهرام قاس��می ردا علی قرار إقليم 
كردستان العراق بتنظيم استفتاء 
لالس��تقالل في ال�25 من سبتمبر، 
واملس��تقر  املوح��د  الع��راق  أن 
والدميقراطي یضمن مصالح جمیع 

أبنائه بکل املذاهب والطوائف.
وتاب��ع ب��أن موق��ف إی��ران املبدئي 
والواضح حیال هذا امللف هو دعم 
ووحدتها  العراقیة  االراضی  سیادة 
مشیرا إلی أن إقلیم کردستان یعد 
جزءا من جمهوری��ة العراق واتخاذ 
قرارات أحادی��ة اجلانب وخارج األطر 
الوطنی��ة واحلقوقیة وحتدیدا خارج 
أط��ر الدس��تور العراق��ي في ظل 
الظ��روف املعقدة التی تش��هدها 
البالد واملنطق��ة ومؤامرات األعداء 
إلس��تمرار ع��دم اإلس��تقرار فی��ه 
یخلق مشكالت جدیدة فی العراق 

فحسب.
من جهته عّد رئيس الوزراء التركي 
ب��ن عل��ي يل��درم الدع��وة إلج��راء 

اس��تفتاء ح��ول اس��تقالل إقليم 
مس��ؤول،  غي��ر  ق��رارا  كردس��تان 
وأض��اف ان »املنطق��ة تعان��ي من 
مش��كالت كثيرة، ونعتقد ان مثل 
هذا القرار غير املس��ؤول سيفاقم 

من تلك املشكالت«.
وكان��ت كل من الوالي��ات املتحدة 
وروس��يا واملاني��ا اعلن��ت رفضه��ا 
الجراء االستفتاء ومتسكها بوحدة 
العراقي��ة مؤكدة دعمها  االراضي 
الج��راء ح��وار موس��ع ب��ني جميع 
مكونات العراق ومش��اركة اجلميع 

في رسم وبناء مستقبل البالد.
بدوره��ا اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر 
انه��ا ال تتوق��ع اج��راء االس��تفتاء 
واض��اف   ، احلال��ي  الع��ام  خ��الل 
مس��ؤول  رح��ني  توفي��ق  محم��د 
غرف��ة العالق��ات الدبولوماس��ية 
في احلرك��ة ان املعطيات والعوامل 
الداخلي��ة واالقليمي��ة اضافة الى 
االخف��اق الكبير للمس��ؤولني في 
ادارة مفاصل احلكم مؤشرات قوية 
على ان االس��تفتاء ل��ن يجري في 

املوعد احملدد له.

وف��ي مؤش��ر على محاول��ة رئيس 
االقلي��م املنتهية واليته مس��عود 
بارزاني تهدئة االج��واء املتوترة بني 
اربي��ل وبغ��داد واس��تعمال ورق��ة 
احلرب عل��ى االرهاب للضغط على 
بغداد اج��رى بارزاني اتصاال هاتفيا 
م��ع رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
بحث��ا خالله آخر تط��ورات معركة 
م��ن  املوص��ل  مدين��ة  اس��تعادة 

سيطرة تنظيم داعش.
وأف��اد املكت��ب اإلعالم��ي لرئي��س 
ال��وزراء العراق��ي ف��ي بي��ان امس 
السبت بأن العبادي »تلقى اتصاالً 
هاتفياً من رئيس اقليم كردس��تان 
الس��يد مس��عود بارزان��ي »ج��رى 
األوض��اع  مجم��ل  بح��ث  خالل��ه 
السياس��ية واألمنية واالقتصادية 
في البلد، إضافة إلى س��ير املعارك 
في املوصل واالنتصارات املتحققة 
واس��تمرار التنس��يق العال��ي بني 
وبضمنها  العس��كرية  القطعات 
قوات البيش��مركة إلكم��ال حترير 
عل��ى  والقض��اء  املناط��ق  بقي��ة 

عصابات داعش االرهابية«.

وتابع أنه »جرى التأكيد على أهمية 
وحدة الص��ف واالبتعاد عن كل ما 
يؤثر عل��ى إدامة زخ��م االنتصارات 

املتحققة.
وكان��ت احلكوم��ة العراقي��ة ق��د 
اعلن��ت رفضها الجراء االس��تفتاء 
ال��ذي ح��دد اجتماع عق��ده رئيس 
االقلي��م املنتهية واليته مس��عود 
واالط��راف  الق��وى  م��ع  بارزان��ي 
 2017 أيل��ول  ال�25  الكردس��تانية 
موع��داً إلجرائه، وقال��ت بغداد انه 
ال يستند إلى الدس��تور الذي ميثل 
املرجعي��ة القانونية والسياس��ية 
ف��ي حتدي��د العالقة ب��ني احلكومة 

االحتادية واالقليم.
وقالت أن أي قرار يخص مس��تقبل 
)بل��د  دس��توريا  املُع��رف  الع��راق 
دميقراط��ي احتادي واحد ذو س��يادة 
وطني��ة كامل��ة(، يج��ب أن يراعي 
النصوص الدستورية ذات الصلة«، 
»فمس��تقبل العراق لي��س خاصا 
بط��رف واحد م��ن دون غيره، بل هو 
قرار عراقي وكل العراقيني معنيني 

به«.

الديمقراطي يتراجع والتغيير تقول إن االستفتاء 
لن يجرى في موعده المحدد

بعد الرفض العراقي ـ اإليراني ـ التركي إلجراء االستفتاء في كردستان
د. علي شمخي 

 حتمت اجلغرافي��ة االنتماء العراق��ي ملنطقة اخلليج 
العربي ولطامل��ا كان املوقع اجلغرافي واالس��تراتيجي 
للعراق عامال مهماً في التحكم بالعالقات السياسية 
واالقتصادي��ة واالمني��ة م��ع ال��دول العربي��ة االخرى 
املطل��ة على اخلليج وفي التاري��خ القدمي الميكن انكار 
االمت��داد الطبيع��ي للحضارات العراقية واتس��اعها 
لتش��مل اجزاء واسعة من اجلزر اخلليجية وفي الوقت 
نفس��ه الميكن انكار ماصنعته السياسة البريطانية 
واالس��تعمار البريطان��ي له��ذه البقعة م��ن العالم 
وتقرير الشكل اجلغرافي حلدودها مبا يضمن مصاحلها 
اوال ومبا يعكر مزاج ش��عوب الدول التي اس��تعمرتها 
لس��نوات طويل��ة ويحف��ل التاريخ احلدي��ث واملعاصر 
لهذه املنطق��ة باحداث مفصلية اس��همت الى حد 
كبير في تقرير املصير حلكومات الدول احمليطة باخلليج 
ابرزها الصراعات الداخلية في الدول نفس��ها والنزاع 
ح��ول احل��دود واملصالح الت��ي تربطها م��ع دول اجلوار 
غي��ر العربية ونعني بها تركيا واي��ران التي صاحبتها 
ح��روب وصراعات مس��لحة  ومن املهم االش��ارة الى  
تشابه اش��كال انظمة احلكم في دول اخلليج العربي 
وتشابه نسيجها االجتماعي وخالل اكثر من خمسة 
عقود حكمت اس��ر معروفة في دول اخلليج باستثناء 
العراق ش��عوب ه��ذه الدول  وحتكم��ت مبقاليد االمور 
فيها وتنوعت زعاماتها بني امللك واالمير والس��لطان 
والرئيس وغابت فيه��ا معالم التعددية والدميقراطية 
وتوارثت فيها العائالت سنوات احلكم من دون ان يخلو 
هذا الع��رف  من التآم��ر والغدر واالنقالبات واس��هم 
ظه��ور النف��ط واالس��تقرار السياس��ي واالقتصادي 
واالمني في حتقيق الرفاهية والرخاء لهذه الدول حتى 
باتت ش��ريكا اقتصادي��ا مهما لل��دول الكبرى وبقي 
نظ��ام احلماي��ة االميركي والبريطان��ي فاعال في هذه 
املنطقة وعامال حاس��ما في تقرير ش��كل الصراعات 
التي دارت في منطقة اخلليج وفي الوقت نفسه بقي 
الع��راق دول��ة متفردة ف��ي هذه املنظوم��ة ينظر اليه 
بعيون الريبة والتوجس واخلوف من قبل جيرانه وبرغم 
العالقات املتينة التي ربط��ت العراق بدول اخلليج في 
حقب مختلف��ة وبرغم االنصه��ار االجتماعي الجزاء 
م��ن اجملتم��ع العراقي م��ع اجملتمعات اخلليجي��ة اال ان 
طبيع��ة االنظمة السياس��ية التي  حكم��ت العراق 
والتاري��خ اجليوسياس��ي لب��الد مابني النهري��ن  الذي 
كان حاض��را وفاعال ف��ي كل تفاصي��ل العالقة مابني 
العراق ودول اخلليج اس��هم كثي��را في صناعة حاضر 
مش��حون بالصراعات ومس��تقبل محف��وف باخملاطر 
وفي منطق��ة ملتهبة تتكالب فيه��ا مصالح الدول 
الكبرى عل��ى النفط ويتعاظم فيها تخزين الس��الح 
وعق��د الصفقات وتش��يع فيها اخلالف��ات العقائدية 
وتتباين فيها املواقف من الصراع العربي – االسرائيلي 
والعالقة مع ايران وتركيا ويسودها اخلوف على العروش 
وتتخال��ف فيها املواق��ف والتحالفات ف��ي مواجهة 
االرهاب الميكن على املدى القصير حتقيق أي شكل من 
اش��كال التطبيع الذي ميكن من خالله صنع الس��الم 
واالس��تقرار في املنطقة ..ان مايحصل اليوم بني قطر 
والس��عودية هو زلزال اولي يهز منظومة دول مجلس 
التع��اون اخلليجي التي تعاه��دت على توحيد املواقف 
وتقرير املصير وفي الوقت نفسه يكشف هذا الصراع 
تف��اوت القناع��ات بال��دور الس��عودي في قي��ادة دول 
اخللي��ج وفضح علني لسياس��ات االخفاء والتآمر في 
دعم االرهاب عقب تصادم املصالح وتعاظم )االنا( في 
الدور املس��تقبلي لدول اخلليج وف��ي كل هذه االجواء 
احملموم��ة البد للعراق ان يحس��ن الوق��وف في املكان 
املناسب والوقت املناسب والبد للحكومة العراقية ان 
توظف هذا الصراع مبا يحفظ لشعب العراق حقوقه 
املش��روعة في محاكمة االطراف التي اس��همت في 
سفك الدماء ومولت ودعمت واحتضنت التنظيمات 
االرهابية بعد ان كش��فت الكثي��ر من احلقائق املعززة 
باالعتراف��ات والتصريحات السياس��ية حلقبة مهمة 
م��ن تاريخ املنطقة من دون االنزالق في اية مس��احات 
تعبر عن التبعية الي طرف من اطراف ومحاور الصراع 
وتل��ك مهمة تتطل��ب حنك��ة ودراية واحت��راف وفي 
الوقت نفس��ه ان يكون صاحب الق��رار بصيرا وعارفا 

ببواطن مايجري وما يدور حوله .   

نحن والخليج

تقـرير

ترجمة: حسين محسن

أتهم دونالد ترامب قطر برعاية اإلرهاب 
بنحو مكثف في تصعيد غير اعتيادي 
على الصعي��د الدبلوماس��ي مع أحد 
أهم الش��ركاء العس��كريني للواليات 

املتحدة في الشرق األوسط.
وقال ترامب متحدثاً في البيت األبيض 
في يوم األول من أمس اجلمعة “أن الوقت 
قد حان لدعوة قط��ر إلى إنهاء متويلها 
للجماعات اإلرهابي��ة ... والتخلص من 

أيديولوجيتها املتطرفة”.
و تش��ير تصريحات ترام��ب إلى تدخل 
صري��ح في األزم��ة الت��ي اندلعت يوم 
الس��عودية  ش��نت  عندم��ا  االثن��ني 
وحلفاؤها حملة دبلوماسية واقتصادية 

منسقة ملقاطعة قطر.
وف��ي وقت س��ابق م��ن هذا األس��بوع، 
أظهر الرئيس األميركي في سلس��لة 
من التغري��دات أنه كان له الفضل في 

مقاطعة السعودية و حلفائها لقطر.
حيث قال ترامب أن القادة العرب الذين 
أجتمع معهم في الس��عودية الشهر 
املاض��ي كان��وا ق��د حثوه عل��ى حتدي 
قطر، الت��ي يتهمونها بدعم اجلماعات 

املتطرفة والتحالف مع إيران.
“لذل��ك كان علين��ا اتخاذ ق��رار ما: هل 
نأخذ الطريق السهل، أم أننا نضع حدا 
له��ذا و نتخ��ذ إجراءات صعب��ة ولكن 
ضروري��ة؟ يجب علين��ا أن نوقف متويل 
اإلره��اب”  وأضاف ترامب “أن دولة قطر، 
لألس��ف، معروف��ة بتاريخه��ا بتمويل 

اإلرهاب على مستوى عال جدا”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أدرجت 
الس��عودية وحلفاؤه��ا مجموع��ة من 
املنظم��ات اإلرهابية التي أتهمت قطر 
بدعمها و كذلك بتمويل 59 ش��خصاً 

متهمني باإلرهاب معظمهم قطريني.
وقال��ت احلكوم��ة القطري��ة ف��ي بيان 
له��ا  “أنن��ا ال نؤيد ولن نؤي��د اجلماعات 

اإلرهابية”.

وكان��ت العالقات األميركي��ة مع قطر 
متوترة منذ فترة طويلة بس��بب ترويج 
الدوحة جلماعات إس��المية متش��ددة 
ورعايتها لشخصيات متطرفة، لكنها 
أيضاً ش��ريكاً عسكرياً مقرب للواليات 
املتحدة. و جتدر االشارة الى أن أكثر من 
11 أل��ف جندي م��ن الواليات املتحدة و 
ق��وات التحالف موجودين ف��ي قاعدة 
العديد اجلوية خ��ارج الدوحة التي تعد 
مرك��ز العملي��ات اجلوي��ة األميركي��ة 
املسؤولة على س��وريا والعراق واليمن 

وأفغانستان.
وكان��ت قط��ر ق��د دع��ت ترام��ب إلى 
التدخل بنحو حاسم حلل األزمة، قائلًة 

أنه “مهم” حلل االزمة.
وقال مش��عل بن حمد آل ثاني س��فير 
قطر لدى الواليات املتحدة يوم اخلميس 
املاضي “إنن��ا نؤمن بقدرته على تهدئة 
ه��ذه االزم��ة. و نحن ش��جعان مبا فيه 
الكفاية لالعتراف بأن األمور حتتاج إلى 

تعديل”.

إال إن نب��رة ترامب أثارت تبايناً ملحوظاً 
مع تصريحات وزي��ر اخلارجية األميركي 
ال��ذي كان قد حث الس��عودية ومصر 
احلص��ار  تخفي��ف  عل��ى  والبحري��ن 
املفروض عل��ى قطر قبل س��اعات من 

تصريحات ترامب.
حي��ث قال ريكس تيلرس��ون ف��ي بيان 
للصحفي��ني إن احلص��ار يع��وق اجلهود 
العس��كرية األميركي��ة ض��د تنظيم 
“داعش” ويس��بب عواقب إنسانية غير 

مقصودة.
وق��ال تيلرس��ون إن الوالي��ات املتح��دة 
س��تدعم اجلهود للتوسط في اخلالف، 
لكنه ق��ال أيضاً أنه يتع��ني على قطر 
ب��ذل املزيد م��ن اجلهود للقض��اء على 

دعم االرهاب.
وأضاف “أن أمي��ر قطر حقق تقدماً في 
وق��ف الدعم املال��ي وط��رد اإلرهابيني 
م��ن بالده، لكن��ه يجب ان يب��ذل املزيد 
م��ن اجلهد ويجب علي��ه ان يفعل ذلك 

بسرعة اكبر”.

ورحب س��فير اإلمارات لدى واش��نطن 
يوسف العتيبة بتعليقات ترامب. قائالً: 
“ترحب دول��ة اإلمارات بقي��ادة الرئيس 
ترام��ب لتحدي دع��م قط��ر للتطرف. 
واخلط��وة التالي��ة ه��ي أن تعترف قطر 
بهذه اخملاوف وأن تلتزم بإعادة النظر في 
سياس��اتها اإلقليمية” وفق��ا ملا ذكره 

لرويترز.
وق��ال ب��ن رودس ال��ذي ش��غل منصب 
نائب مستشار األمن القومي في عهد 
باراك أوبام��ا، أن تصريحات ترامب حول 
األزمة كانت مربكة بسبب عدم وجود 
استراتيجية رس��مية موحدة للواليات 

املتحدة.
 وق��ال رودس “ال يوج��د تفس��ير مل��اذا 
يفعل ترام��ب ما يفعل��ه”، محذراً من 
ان كلمات��ه املفرط��ة ه��ددت عمليات 
مكافح��ة اإلرهاب املقام��ة حالياً ضد 
تنظي��م داعش، و كذلك هددت القوات 
االميركي��ة املتمرك��زة ف��ي املنطق��ة 

وخاطرت بتصعيد النزاع مع إيران.

وقال رودس “هناك خط��ر قصير األجل 
يتمث��ل في زي��ادة اخلطر عل��ى أهدافنا 
األمنية والوطنية، ومن ثم هناك خطر 
طويل األج��ل بتصاعد الصراعات على 
جبهات كثيرة في الشرق األوسط، من 
اخلط��أ دائم��ا أن نفكر ف��ي أن األمور ال 

ميكن أن تزداد سوءاً”.
ووصف وزير اخلارجية القطري الش��يخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني احلصار 
بأنه انتهاك للقانون الدولي. حيث قال 
للصحفيني ي��وم اجلمعة املاضي خالل 
زي��ارة ألملانيا أن هن��اك محاولة لتعبئة 
الرأي العام الدولي ضد قطر. و “إن هذه 
اإلجراءات التي اتخذت مثلت انتهاكات 
واضح��ة للقان��ون الدول��ي والقان��ون 
اإلنس��اني الدولي، و لن يكون لها تأثير 
إيجاب��ي عل��ى املنطق��ة بل س��تكون 

سلبية”.
ومن ضمن قائمة العقوبات السعودية 
الت��ي اس��تنكرتها قط��ر و وصفته��ا 
بأنها “ال أس��اس لها ف��ي الواقع”، هي 

فرض عقوبات عل��ى املنظمات اخليرية 
القطري��ة مثل منظمة عيد و منظمة 
قطر اخليرية، والعديد من الشخصيات 
الب��ارزة مب��ا ف��ي ذل��ك رج��ال األعمال 
والسياس��يني وكب��ار أعضاء األس��رة 

احلاكمة، و وزير الداخلية السابق.
الزعيم الروحي  وتشمل القائمة أيضاً 
جلماع��ة اإلخ��وان املس��لمني يوس��ف 
القرضاوي الذي يتخذ من الدوحة مقراً 
ل��ه، و بعض األفراد ف��ي ليبيا، و كذلك 
بعض اجلماع��ات في البحرين التي ترى 

دول اخلليج أنها مرتبطة بإيران. 
وقد أث��ارت األزمة مخاوف ف��ي قطر، و 
هي من املصادر الرئيس��ة للغاز، فضال 
ع��ن كونها مركزاً دولياً للس��فر، حيث 
اضطرت اخلطوط اجلوية القطرية، إلى 
التحلي��ق فب طرق مكلف��ة فوق إيران 
وتركي��ا بع��د أن مت حظرها ف��ي أماكن 

أخرى في الشرق األوسط.

*عن صحيفة الغارديان

ترامب يطالب قطر بالكف عن دعم اإلرهاب والتخلص من األيديولوجية المتطرفة
قبل ساعات من دعوة وزير الخارجية األميركي لتخفيف الحصار على الدوحة

أضاف فؤاد حسين وفقا 
لبيان نشره الموقع 
الرسمي لرئاسة االقليم 
ان المحور الثاني الذي 
استند إليه المرسوم 
الرئاسي يتعلق بوالدة 
الدولة العراقية والوعود 
والبيانات واالتفاقات 
المبرمة بين بغداد 
والقيادات الكردستانية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن نائ��ب رئيس هيئة احلش��د 
الش��عبي اب��و مه��دي املهندس، 
عن انتهاء عمليات احلش��د غربي 
املوص��ل، فيم��ا اش��ار ال��ى انه مت 

حتقيق جميع اهداف العمليات.
وقال املهندس في مؤمتر صحافي 
، تابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان 
"عمليات احلش��د الشعبي غربي 
املوص��ل انته��ت بتحقيق جميع 
اهدافها"، مبين��ا انه "مت حترير 14 

الف كم2 و360 قرية".

واضاف املهندس ان "قوات احلشد 
متكنت م��ن قتل 2000 داعش��ي 
غرب��ي نين��وى"، مش��يرا ال��ى ان 
"احلش��د جاه��ز لتحري��ر قض��اء 
تلعفر وينتظر اوامر القائد العام 

للقوات املسلحة".
واك��د املهن��دس انه "بع��د حترير 
فس��يتم  بالكام��ل،  احل��دود 
احلدود"، الفتا  تسليمها لشرطة 
ال��ى ان "هندس��ة احلش��د امنت 
اكثر من 1000 كم للحدود خالل 

العمليات".

وتاب����ع "ح��ررن��ا م��ن 50 ال��ى 
60 ك��م م��ن احل��دود العراقي��ة 

السورية".
وأعلن القيادي البارز في احلش��د 
الش��عبي هادي العام��ري، في 4 
حزي��ران 2017، أن ق��وات احلش��د 
احلدود  "تطهي��ر"  في  مس��تمرة 
السورية بشكل كامل  العراقية 
حت��ى معب��ر الولي��د مبحافظ��ة 
االنبار، مشددا أن عمليات التحرير 
"خيار عراق��ي وبامتياز" اليتدخل 

احد به.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
ال��رزاق  عب��د  وزيره��ا  أن  العلم��ي، 
العيسى وجه بإطالق رواتب منتسبي 
اجلامعات احملررة في محافظة نينوى 
مم��ن مت التأكد من س��المة موقفهم 

األمني.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، إن العيسى »وجه 
اجلامعات  روات��ب منتس��بي  بإطالق 
احملررة )املوص��ل، واحلمدانية، وتلعفر، 
ونينوى، والتقنية الش��مالية( ممن مت 

التأكد من سالمة موقفهم األمني«. 
التربي��ة تعل��ن س��المة موقف 800 
من منتس��بي تربية نين��وى واطالق 

رواتبهم عاجالً
نائبة ع��ن نينوى تتهم ث��الث وزارات 
روات��ب  ص��رف  ف��ي  ب�«املماطل��ة« 

موظفني باحملافظة
وأضافت أنه »توضيحا لهذا السياق 
ونص��ف  آالف  س��تة  قراب��ة  ف��إن 
األل��ف موظف وردت أس��ماؤهم من 
مستش��ارية األم��ن الوطني تصرف 
رواتبه��م لش��هر واح��د م��ن تاريخ 

مباش��رتهم ريثم��ا يتم اس��تكمال 
اإلجراءات املتعلقة بهذا امللف«.

وأك��دت ال��وزارة »التزامه��ا مبتابعة 
حيثي��ات وتفاصي��ل ه��ذا املوض��وع 
مع اجلهات املعنية حلس��م التدقيق 
الالزم والتنسيق مع إدارات اجلامعات 

احملررة«.
وكانت النائبة ع��ن محافظة نينوى 
ف��ي  اتهم��ت،  العبي��دي  جميل��ة 
التربي��ة  وزارات   ،)2017 حزي��ران   5(
والصحة والكهرباء ب�«املماطلة« في 

صرف رواتب موظفني في احملافظة.

المهندس يعلن انتهاء عمليات الحشد 
الشعبي غربي الموصل

التعليم توّجه بإطالق رواتب منتسبي 
جامعات نينوى المحررة



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الس��بت ب��أن ش��خصني أصيبا 
بج��روح متفاوت��ة ج��راء انفج��ار عبوة 

ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه  إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب م��ن محال جتارية في 
منطقة س��بع البور شمالي العاصمة 
بغ��داد انفجرت، مس��اء ي��وم امس ، ما 
أس��فر ع��ن إصاب��ة ش��خصني بجروح 
متفاوتة" وأن "قوة أمنية طوقت مكان 

االنفجار ومنعت االقتراب منه ". 

ديالى – استهداف سيطرات   
اعل��ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر العزاوي امس الس��بت إن "قوات 

الفرق��ة اخلامس��ة جنحت ف��ي إحباط 
هج��وم ش��نه تنظيم داع��ش اإلرهابي 
على إحدى نق��اط املرابطة األمنية في 
محيط سدة العظيم االروائية )75كم 
ش��مال بعقوب��ة( وقتل��ت ثالث��ة م��ن 

مسلحيه".
على صعيد متصل اف��اد الفريق الركن 
الع��زاوي إن "قوات أمنية من الش��رطة 
واجلي��ش مدعومة باحلش��د الش��عبي 
انطلقت م��ن محورين لتنفيذ عمليات 
دهم في ثمان��ي مناطق مترامية ضمن 
قاطع جنوب قضاء بلدروز )30كم شرق 
بعقوبة( لتعقب اخلاليا النائمة املرتبطة 

بداعش".

كركوك – سطو مسلح
أمن��ي ف��ي ش��رطة  كش��ف مص��در 
محافظ��ة كرك��وك امس الس��بت عن 

س��رقة مبل��غ من امل��ال خ��الل عملية 
سطو مسلح على منزل جنوب شرقي 

احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مس��لحني مجهولني قاموا، 
مساء يوم امس بعملية سطو مسلح 
عل��ى من��زل في ح��ي املم��دودة جنوب 
ش��رقي كركوك، وس��رقوا مبلغ 2000 
دوالر اميرك��ي مع جه��از محمول حتت 

تهديد السالح".

صالح الدين – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الس��بت، عن فرض 
حظ��ر للتجوال ف��ي الش��رقاط ، على 
خلفية هجوم عنيف ل�"داعش" شرقي 

احملافظة .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 

عن اس��مه ان "تنظيم داعش شن فجر 
يوم ام��س هجوما عنيفا ش��رق قضاء 
الش��رقاط"، مبين��ا ان "القوات االمنية 
واحلشد الشعبي صدت الهجوم وقتلت 

16 داعشيا وجرحت العشرات منه".

االنبار – هجوم ملح 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس الس��بت بأن رج��ال وزوجته 
قت��ال بهج��وم مس��لح غرب��ي مدين��ة  

الرمادي.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه  إن "مس��لحني مجهولني 
هاجم��وا، مس��اء يوم ام��س ، منزال في 
منطقة اخلضر وس��ط قضاء هيت )70 
كم غربي الرمادي(، ما أسفر عن مقتل 
صاحب املنزل وزوجته". وان "املسلحني 
ف��روا الى جه��ة مجهولة بع��د تنفيذ 

جرميتهم ". 

الديوانية – اجراءات امنية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة ام��س الس��بت ان الق��وات 
األمنية ش��ددت إجراءاته��ا في عدد من 
مدن احملافظة ، على خلفية التفجيرين 
اللذين استهدفا محافظتي  اإلرهابيني 

كربالء وبابل.
وذكر املصدر االمني ان احملافظة اتخذت 
إج��راءات أمنية مش��ددة ف��ي عدد من 
مناط��ق احملافظ��ة، وذلك عل��ى خلفية 
طال��ت  الت��ي  اإلرهابي��ة  التفجي��رات 

محافظتي كربالء وبابل".
ودع��ا املص��در االمن��ي املواطن��ني إل��ى 
"اإلب��الغ ع��ن جميع احلاالت املش��كوك 
بها من خالل االتصال على الرقم اجملاني 
104 من أجل احلفاظ على أمن احملافظة 

وتفويت الفرصة على العدو". 

نينوى – ضربة جوية 
كش��ف مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى امس السبت عن مقتل عشرات 
االرهابيني اثر ضربة جوية شنها طيران 
اجليش شمال غرب ناحية القيروان غرب 

مدينة املوصل .
وذكر املصدر احمللي الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان" طيران اجليش وجه عدة 
ضربات جوية ال��ى اوكار واماكن تواجد 
عناص��ر التنظي��م االرهاب��ي مت خاللها 
قتل عش��رات االرهابيني اثر ضربة جوية 
شمال غرب ناحية القيروان غرب مدينة 
املوصل ، كما اسفرت الضربة ايضا عن 
تدمير نفقني اثنني و5 رشاشات احادية 
وعجلت��ني وتدمي��ر دراجة ناري��ة تابعه 

لعصابات تنظيم داعش االرهابية ". 

البصرة – نزاع مسلح 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس الس��بت، بأن تبادالً كثيفاً 
إلط��الق الن��ار حصل ف��ي ناحي��ة الدير 
الواقعة ش��مال احملافظة بسبب اندالع 
نزاع عش��ائري مس��لح ، مبين��ا أن قوة 
أمني��ة تدخل��ت وفض��ت الن��زاع الذي 
تس��بب بقط��ع الطري��ق الواص��ل بني 

البصرة وميسان.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "ق��وة أمنية 
متكنت من فض نزاع عش��ائري مسلح 
وألقت القبض على ع��دد من املتهمني 
باملش��اركة فيه"، مبيناً أن "النزاع الذي 
ح��دث منتصف الليل ف��ي ناحية الدير 
التابع��ة لقض��اء القرنة تضم��ن تبادل 

اطالق النار بكثافة".

انفجار عبوة ناسفة في سبع البور شمالي بغداد * إحباط هجوم استهدف سيطرات أمنية شرقي بعقوبة 
  حظر للتجوال على خلفية هجوم في الشرقاط * الطيران يقتل عشرات اإلرهابيين غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عض��و مركز النم��اء حلقوق اإلنس��ان جميل 
الطفل��ة  إع��ادة  مت  أن��ه  الس��بت،  اجلميل،ام��س 
املسيحية كرس��تينا خضر إلى أسرتها بعد ثالثة 
أع��وام من إختطافه��ا من قبل تنظي��م "داعش"، 
مبينا أن الطفلة نسيت لغتها السريانية وديانتها 
املس��يحية. وقال اجلميل في حدي��ث صحفي، إنه 
"مت العثور على الطفلة املسيحية كرستينا خضر 
ل��دى عائلة مبدين��ة املوصل بعدما إس��تلمتها من 
إحدى مس��اجد املوصل"، مبينا أن "الطفلة كانت 
في الثالثة م��ن عمرها عندم��ا إختطفتها داعش 
م��ن أس��رتها قبل ثالثة أع��وام ل��دى إحتالله بلدة 

احلمدانية بسهل نينوى".

متابعة الصباح الجديد:
كش��ف مصدر محلي في مجلس محافظة بابل، 
أم��س الس��بت، ان اجمللس ص��وت على ح��ل قيادة 
عملي��ات احملافظ��ة واقال��ة مدي��ر قس��م االرهاب 
مبديرية اس��تخبارات بابل. وقال املصدر في تصريح 
صحفي، ان "مجلس محافظة بابل عقد في ساعة 
متاخرة من ليلة امس، جلسة طارئة على خلفية 
التفجير الذي اس��تهدف قضاء املسيب باحملافظة 

وراح ضحيته العشرات من القتلى واجلرحى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال القيادي في احلزب الدميقراطي الكوردستاني 
هوش��يار زيباري إن التصوي��ت املتوقع بنعم في 
االستفتاء على اس��تقالل الكرد سيعزز موقف 
إقليم كردستان العراق في املفاوضات مع بغداد 
لكنه ل��ن يؤدي إلى انفصال عن العراق بش��كل 

تلقائي.
وق��ال زيباري في تصريح نقلت��ه وكالة رويترز، إن 
التصوي��ت على االس��تقالل لن يعن��ي أن يضم 
الك��رد منطقة كركوك الغني��ة بالنفط أو ثالث 
مناطق أخ��رى متنازع عليها في أراض يس��يطر 
عليها الكورد. وقال زيباري "ستس��معون الناس 
يقول��ون إننا م��ع وحدة العراق وس��المة أراضيه 
وإنن��ا نري��د احلوار بني بغ��داد وأربي��ل. نفهم كل 

ذلك".

طفلة تعود ألسرتها 
بعد ثالثة أعوام من 

خطف داعش لها

مجلس بابل يصوت على 
حل قيادة العمليات

زيباري: االستفتاء ال يعني 
االستقالل عن العراق

الملف األمني

حترير حي الزجنيلي وست قرى 
بالكامل والقّوات املشتركة تباشر 
بإزالة األلغام واملفخخات في أمين 

املوصل
وق��ال الطليب��اوي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘إن " قوات احلشد الشعبي فرضت 
س��يطرتها عل��ى نح��و 80 باملائ��ة م��ن 
إجمالي احل��دود الغربية للموصل وقطع 
جميع إمداد تنظيم داعش اإلجرامي من 

سوريا باجتاه املوصل. 
وأضاف إن" العمل جاري حلسم السيطرة 
عل��ى احل��دود الغربي��ة إلس��ناد القوات 
املش��تركة في معركة حترير امين املوصل 

كما جرى في حترير الساحل األيسر". 
وتاب��ع أن" ق��وات احلش��د س��تتجه إلى 
القائ��م لفرض س��يطرتها عل��ى منفذ 
الوليد احلدودي لغلق أخر معبر للتنظيم 

اإلجرامي في االنبار". 
الى ذلك أعلنت قوات احلش��د الشعبي ، 
يوم أمس السبت ، عن صد هجوم عنيف 
لداع��ش على مح��اور الش��رقاط وجبال 
مكح��ول، عل��ى طري��ق بغ��داد املوصل، 
مشيرة إلى تكبيد داعش خسائر باألرواح 

واملعدات. 
وقال��ت الق��وات ف��ي بي��ان له��ا، تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، 
ان��ه " ش��نت ق��وى الظالم الداعش��ية 
هجوم��ا واس��عا ومن عدة مح��اور على 

طرق االمداد )بغداد- موصل(". 
وأضاف، ان "احملاور شملت مناطق جنوب 
غ��رب صح��راء نين��وى وجب��ال مكحول 
والشرقاط"، مشيرا الى ان "قوات احلشد 
الشعبي تصدت لتلك الزمر الضالة في 
هج��وم يقدر باألعنف م��ن نوعه مقارنة 

باألشهر السابقة". 
وأوض��ح ان "االش��تباك أش��تد في عدة 
مراح��ل من املواجهة وصوال لالش��تباك 
املباش��ر باألس��لحة اخلفيف��ة والرم��ان 
الي��دوي وِف��ي س��اتر واح��د"، مبين��ا ان 
"الدواع��ش تكب��دوا خس��ائر كبيرة في 
األرواح واملع��دات ج��راء تنفيذه��م لهذا 
االنتح��ار اخلاط��ف الذي واجه��ه رجالنا 
األبط��ال ب��كل ثب��ات وش��جاعة وبوابل 

كثيف من النيران". 
وأش��ار الى ان الهجوم اسفر عن "تدمير 
وإعط��اب أكثر من 5 عج��الت ومنها ما 
معد للتفجير، واالستيالء على 3 عجالت 
مصفحة بع��د قتل عدد م��ن الدواعش 
وهرب آخرين،وقتل 17 داعش��يا على اقل 
التقادير باملواجهة املباش��رة او بواسطة 
اس��تهدافهم بقذائ��ف دباب��ة االبرام��ز 

وأنواع اخرى من الصواريخ".
وأعلن نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي 
اب��و مه��دي املهن��دس, مس��اء اجلمعة 
املاضية , انتهاء عمليات محمد رس��ول 
اهلل بتحقي��ق جمي��ع اهدافه��ا بتحرير 
احلدود الس��ورية ومناط��ق غرب املوصل, 
مش��يرا الى ان قواته متكنت من حترير 14 
ال��ف كم و360 قرية غ��رب املوصل وقتل 

2000 “داعشي” .
وقال املهندس في مؤمتر صحفي تابعته 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" قيادة 
احلش��د الش��عبي تعلن انتهاء عمليات 
محم��د رس��ول اهلل بتحقي��ق جمي��ع 
اهدافها بتحرير احلدود السورية ومناطق 

غرب املوصل”. 
وأض��اف ان" قوات��ه متكنت م��ن حترير 14 
الف ك��م و 360 قرية غرب املوصل وقتل 

2000 “داعشي”. 
أمت  ان" احلش��د عل��ى  املهن��دس  وتاب��ع 

اجلهوزية القتحام تلعفر وحتريرها.

العبادي والبارزاني يؤكدان في اتصال 
هاتفي على "وحدة الصف"

يشار إلى أن أحزابا كردية عقدت، األربعاء 
)7 حزي��ران 2017(، اجتماع��ا في منتجع 
صالح الدين بأربيل ترأس��ه رئيس إقليم 
البارزان��ي وس��ط  كردس��تان مس��عود 
السياس��ية  الق��وى  مقاطع��ة بع��ض 
الكردية، واتفقت تلك األحزاب على إجراء 
االستفتاء الشعبي على مصير اإلقليم 
في اخلامس والعشرين من أيلول املقبل، 
كما اتفقت أيضا على إجراء االنتخابات 
البرملانية وانتخابات رئاس��ة اإلقليم في 

السادس من تشرين الثاني املقبل.
وأكد مكتب العبادي، أن العراق يس��تند 
إلى الدستور كمرجعية لتحديد العالقة 
بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان، 
مشددا على انه ال ميكن ألي طرف حتديد 

مصيره مبعزل عن اآلخرين.

املالكي يدعو دول اخلليج ملغادرة 
"التخندقات" ويحّذر من حروب 

داخلية
م��ن جان��ب آخ��ر، لف��ت املالك��ي إل��ى 
"التط��ورات الت��ي تش��هدها املنطق��ة 
وصراع احملاور اآلخذ باالتساع السيما بعد 
األزمة التي تع��رض لها مجلس التعاون 
اخلليجي واخلالف بني قطر من جهة ودّول 
السعودية واألمارات والبحرين من جهة 
أخرى"، داعي��ا إلى جتاوز اخلالفات ومغادرة 

سياسة التخندقات واحملاور".

وأضاف املالكي "ال نريد أن تبقى اخلالفات 
ب��ني ال��دول العربي��ة ومجل��س التعاون 
اخلليجي الن اس��تمرارها قد يفتح الباب 

أمام صراعات وحروب داخلية".
وحذر املالكي من "اتس��اع دائرة اإلرهاب 
في العالم وخصوصاً بعد استهداف دول 
جديدة مث��ل إيران"، موضحا أن "اإلرهاب 
بات ظاهرة خطرة يس��تهدف االستقرار 
العاملي وعلى دول العالم توحيد جهودها 

ملواجهة آفة التكفير واإلرهاب".
يذكر أن أزمة دبلوماس��ية نش��بت، منذ 
االثنني )5 حزيران 2017(، بني الس��عودية 
وحلفائها في اخلليج وخارجه، وبني قطر، 
إث��ر تصريحات ألمير قط��ر متيم بن حمد 
آل ثاني هاجم فيها السعودية ونشرتها 
وكالة األنب��اء القطرية الرس��مية التي 
قالت الحق��ا أنها تعرض��ت الختراق وأن 

التصريحات غير صادرة عن األمير.

مقتل قياديني في "داعش"
بأمين املوصل

، مبينا ان “قوات اللواء احلادي واخلمس��ني 
في احلش��د الش��عبي ص��دت الهجوم، 
ومتكنت من قتل س��تة عش��ر داعش��يا 
وجرح��ت العش��رات من عناص��ر داعش 

اإلجرامية”.
وأض��اف ان “الل��واء 51 ارس��ل تعزي��زات 
كبي��رة ملنطق��ة الهج��وم، حتس��با ألي 

هجوم اخر”.

عالوي يوّجه رسالة إلى العبادي 
ويحّذر من "التدخل اخلارجي" 

باالنتخابات
وأش��ار عالوي إل��ى أن "عل��ى العراق 

أخذ دوره املتوازن لتحقيق االس��تقرار 
في املنطقة"، مؤك��دا ضرورة "إجراء 
انتخاب��ات نزيه��ة في الب��الد ال يوجد 

فيها أي تدخل خارجي".
وش��هد العراق اكبر موج��ة نزوح في 
تاريخ��ه وذل��ك بعد س��يطرة عناصر 
تنظيم "داعش" عل��ى عدد من املدن 
واألقضية والنواحي في غرب وشمال 
الق��وات  تتمك��ن  أن  قب��ل  الع��راق، 
العراقية من استعادة السيطرة على 

العديد من تلك املناطق.

"الرافدين" مينح قروضاً جديدة 
للمواطنني بقيمة 15 مليون دينار

اخلضر ، االس��تقالل ، أب��ي اخلصيب ، 
املدينة ، الهادي ، النيل(.

 أ- املستندات املطلوبة :-
 1( اح��دى الهوي��ات املعتم��دة م��ن 
قبل املص��رف )هوية األح��وال املدنية 
، شهادة اجلنس��ية ، بطاقة السكن( 
او البطاق��ة الوطنية املوحدة  او جواز 
سفر نافذ املفعول اضافة الى بطاقة 

السكن.
2( طلب احلصول عل��ى القرض يقدم 

للمصرف موقع حسب األصول.
3(  كتاب تأييد من دائرة الكفيل تؤيد 
فيه استمراره باخلدمة وصافي الراتب 

الشهري الذي يتقاضاه الكفيل .
4(  دراس��ة جدوى اقتصادية تتضمن 
وصف للمشروع , الفئة التي يخدمها 
املش��روع , كلفة املشروع , التدفقات 
النقدية , مدى مقدرته على ممارس��ة 
النش��اط وقدرته عل��ى اداء التزاماته 

في اعادة مبلغ القرض وفوائده .

5(  تق��دمي هوي��ة ص��ادرة ع��ن جه��ة 
رس��مية كاحتاد الصناع��ات او غرفة 

جتارة بغداد او غيرها.
ب- اجراءات الفرع :-

 1(  التأك��د م��ن صحة املس��تندات 
املقدم��ة من قبل املقت��رض وانه بالغ 
لس��ن الرش��د ويتحمل مدي��ر الفرع 
دراس��ة  ع��ن  الكامل��ة  املس��ؤولية 
الطلبات والتأكد من توفر الش��روط 

املطلوب توفرها في طالب القرض.
2(  اج��راء الكش��ف املوقع��ي عل��ى 
عل��ى  للحص��ول  املعن��ي  املش��روع 
تفاصيل صحيحة عنه لغرض تقدير 
قيمة املوجودات متهيداً لتحديد مبلغ 

القرض املمنوح.
3(  ال تتجاوز مدة القرض ثالث سنوات 
)قروض قصيرة األج��ل( ومينح بدفعة 
واحدة ويح��دد مبلغه بناًء على طلب 
املقت��رض وتقدي��ر مدير الف��رع وفي 
حدود املبال��غ التالية واجل��دول املبني 

أدناه : -
)15000000( دين��ار )خمس��ة عش��ر 
ملي��ون دين��ار( بنس��بة فائ��دة )9%(  
وبكفالة كفي��ل واحد موظف مدني 

من دوائر الدولة .
دوالر(  االف  )عش��رة  دوالر   )10000(
بنس��بة فائ��دة )%7( وبكفالة كفيل 
واحد موظف مدني من دوائر الدولة .

"احملكمة االحتادية" تبدأ بنظر 
خالف بغداد وأربيل على املوازنة

وب��ني النائ��ب ع��ن االحتاد االس��المي 
رفعه��ا  "الدع��وى  أن  الكردس��تاني 
الن��واب ضد رئي��س مجل��س النواب 

س��ليم اجلبوري اضافة إلى وظيفته، 
فيم��ا ق��ررت احملكم��ة ادخ��ال رئيس 
مجلس ال��وزراء حيدر العبادي اضافة 
إل��ى وظيفته ش��خصاً ثالث��اً لغرض 
االس��تيضاح من��ه عما يلزم حلس��م 

الدعوى".
وأكمل س��عيد بالق��ول إن "احملكمة 
االحتادي��ة هي من ستحس��م اخلالف، 
ونتمن��ى منه��ا أن تزي��ح احليف الذي 
اصاب الش��عب في االقليم، فال يجوز 
أن يؤخ��ذ املواطن��ني بجري��رة اخطاء 

االتفاقات السياسية".
من جانبه، ذك��ر النائب عن التحالف 
الوطني عبد الهادي الس��عداوي في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلدي��د"، أن 
"طعن نواب كرد باملادة التاسعة ليس 

له مسوغ قانوني".
وتابع الس��عداوي القيادي في ائتالف 
دول��ة القان��ون أن "االتف��اق النفطي 
حصل بني حكومتي بغداد واربيل وأن 

االخير تخلى عن تطبيقه"
وش��دد على أن "االتفاق م��ع االقليم 
الناحيتني الشكلية واملوضوعية  من 
جاء على وفق الس��ياقات الدستورية 
والقانونية وبالتالي نتوقع من احملكمة 

االحتادية أن تقوم برد الطعن".
يش��ار إلى أن مجل��س النواب كان قد 
صوت ف��ي مطلع الع��ام احلالي على 
قان��ون املوازنة االحتادي��ة للعام 2017 
فيما اعترضت احلكومة االحتادية على 
23 م��ادة فيها وأك��دت ان اقرارها لم 
يأت على وفق الس��ياقات الدستورية، 
وحلقها التحالف الكردستاني بتقدمي 

طعن شمل املادة التاسعة منه.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اس��تمر تنظيم داع��ش االرهابي 
بحرق اآللي��ات احلكومية واالهلية 
الت��ي عجز ع��ن نقله��ا ملناطقه 
احملصن��ة م��ع نش��ر مقاتلني في 
االزقة الضيقة ملن��ع الهاربني من 
املدنيني واعدامهم فورا الفش��ال 
خط��ط "املم��رات االمن��ة" التي 
تس��عى القوات االمنية لتأمينها 
للحف��اظ عل��ى س��المة االهالي 

احملاصرين.
وكان��ت الطائ��رات العراقي��ة قد 
القت االف املنشورات فوق املناطق 
القليل��ة املتبقي��ة ف��ي املوص��ل 
القدمية حتث االهالي على االلتزام 
بالوصول للقوات االمنية من خالل 

املمرات االمنة التي وفرتها لهم.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "الي��أس واالنهيار في 
خط��وط تنظيم داع��ش االرهابي 
في احياء املوصل القدمية املتبقية 
حت��ت نف��وذه دفعته ال��ى ارتكاب 
املزي��د م��ن اجلرائم بح��ق االهالي 
احملاصري��ن وحت��ى الذي��ن جنوا من 

تلك املناطق".
واضاف "مت رصد قيام عناصر العدو 
بالتس��لل ملناطق تعد مبنزلة ارض 
حرام ف��ي تلك املناطق واش��عال 
الني��ران ف��ي االلي��ات احلكومي��ة 
الس��احات  املدنية في  والعجالت 
الت��ي مت ركنه��ا فيه��ا س��ابقا او 
اضط��ر االهال��ي اليقافه��ا هناك 
بعيداً عن منازلهم كي ال يجبرهم 
داع��ش عل��ى تس��ليم مفاتي��ح 
التشغيل وقيادتها خلطوط الصد 
الستعمالها كعوائق قبل ان يتم 
حرقها للحصول على غمامات من 

الدخان االسود للتستر خلفه".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "عناصر 
العدو قاموا باشعال النيران بتلك 
بخس��ائر  متس��ببني  الس��يارات 
م��ادة كبيرة الصحابه��ا، واغلبها 

آليات ثقيلة وش��احنات نقل عام، 
فضال عن احراق البيوت املهجورة 
واخلالية من س��كانها بعد ان يتم 
جم��ع كل ش��يء قاب��ل لالحتراق 

وخاصة االثاث اخلشبي".
وتابع "كما قام التنظيم املتطرف 
بنشر عدد من مقاتليه في االزقة 
الشعبية الضيقة، اضافة لوجود 
القناص��ني الذي��ن يرص��دون تلك 
االزقة، وس��ط تعليمات مش��ددة 
ب��اي  الف��وري  االع��دام  بتنفي��ذ 
ش��خص مدني بغ��ض النظر عن 
جنس��ه او عمره يتم رصده خارج 
منزل��ه، ملنع هربه��م ولزرع اخلوف 

ف��ي االخرين م��ن املدني��ني الذين 
يعانون اوضاعا مزرية جدا".

ويرى املصدر ان "التنظيم االرهابي 
يس��عى الفشال مسألة اخلطوط 
الق��وات  تس��عى  الت��ي  االمن��ة 
للحفاظ على  لتأمينه��ا  االمنية 
ارواح املدني��ني، علم��ا ان اخلطوط 
االمن��ة ليس��ت آمن��ة بالكام��ل 
لع��دم الت��زام الطرف االخ��ر باية 
قوان��ني انس��انية وال يف��ّرق ب��ني 
املدني��ني والعس��كريني وال يهتم 
اذا كان الضحاي��ا م��ن االطف��ال 
والنس��اء واملتقدمني بالسن، فهو 
يع��د كل م��ن يهرب م��ن مناطق 

س��يطرتهم مرتد وكافر وس��بق 
ان اس��تباحوا دمائهم بفتوى من 
احد عتاة الدواع��ش بامين املدينة 

املنكوبة".
االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  وكان 
ق��د اق��دم عل��ى قتل العش��رات 
م��ن املدنيني الفارين م��ن املناطق 
القدمية بضمنهم اطفال ونساء، 
وقوبل��ت تصرفات��ه باس��تهجان 

واستنكار محلي ودولي واممي.

جوانب مشرقة تزرع اآلمال 
بنفوس املوصليني

عل��ى صعي��د اخ��ر، ف��ان اجلانب 

االيس��ر من مدينة املوصل يشهد 
حياة طبيعية بنحو كامل تقريبا، 

وسط اجواء رمضانية واضحة.
واس��تعدادا لعطلة عي��د الفطر 
املبارك، باش��رت امل��الكات الفنية 
املوص��ل بحمالت  بلدية  مديري��ة 
الغابات  ف��ي منطق��ة  تنظي��ف 
للعي��د  اس��تعدادا  الس��ياحية 
الت��ي قد  العائ��الت  والس��تقبال 
حتتف��ل بهذه املناس��بة في اجواء 

بعيدة عن اخبار احلرب والدمار.
كم��ا ان احملال التجارية في ايس��ر 
املدينة استقدمت شتى البضائع 
اس��تعدادا لعطل��ة عي��د الفطر 

املب��ارك، التي يأم��ل املوصليون ان 
يتزامن مع عي��د التحرير الكامل 
ملدينتهم للبدء باالعمار والتخلص 

من مرحلة داعش املظلمة.
  فيما دعت مديري��ة تربية نينوى 
جميع مدراء مدراس اجلانب االمين 
م��ن الذي��ن باش��روا بال��دوام في 
اجلان��ب االيس��ر، بالع��ودة للدوام 
في مدارس��هم )في اجلانب االمين( 
خالل فت��رة ثالثة اي��ام، وأاتي هذه 
الكامل  التأمني  التعليمات بع��د 
لتل��ك االحي��اء في اجلان��ب االمين 
وع��ودة ش��به طبيعي��ة حلرك��ة 

التبضع، مع توفر شتى البضائع.

مصدر أمني: اليأس 
واإلنهيار في خطوط 
تنظيم داعش اإلرهابي 
في أحياء الموصل 
القديمة المتبقية تحت 
نفوذه دفعته الى 
ارتكاب المزيد من 
الجرائم بحق األهالي 
المحاصرين وحتى 
الذين نجوا من تلك 
المناطق

مدنيون هاربون من قبضة داعش في أمين املوصل

التنظيم يحرق عشرات اآلليات وينشر عناصره باألزقة لقتل الهاربين من المدنيين

"داعش" يسعى إلفشال خطط "الممرات اآلمنة"
بآخر معاقله في أيمن الموصل
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بغداد - الصباح الجديد: 

اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن جتهي��ز 
عدد م��ن احياء اليرم��وك واالصالح 
الزراع��ي و الرافدين واالب��ار واملغرب 
واملوص��ل اجلدي��دة والعرب��ي وب��اب 
جديد وحميدان والتنك احملررة حديثاً 
من امين املوص��ل بكمية 292 كيس 
م��ن الس��كر و 297 كارت��ون زي��ت 
طعام وبأش��راف ميدان��ي من قبل 
وفد خلي��ة االزمة املتمثل مبدير عام 
واملتابعة ومعاون  التخطي��ط  دائرة 
مدير عام دائرة الرقابة التجارية في 

الوزارة .
واوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد 
العائ��الت التي مت جتهيزها باحلصص 
التموينية بعد تدقيق بياناتهم 953 
عائلة وبواقع 5 االف و160 فردا ومن 

خالل 18وكيال .
واكد البي��ان عن لس��ان وفد خلية 
االزم��ة ان وزارة التج��ارة ه��ي اولى 
ال��وزارات التي دخلت تل��ك االحياء 
وجه��زت العوائ��ل املتواج��دة فيها 

بامل��واد الغذائية وعل��ى اليوم الرابع 
على التوالي وبالتنسيق مع االجهزة 

االمنية .
ولف��ت البيان الى ان تل��ك املواد من 
احلص��ص التمويني��ة ق��د مت نقلها 
بش��احنات ش��ركة املواد الغذائية 
حيث جه��زت الى ال��وكالء ومن ثم 
للعائالت بانس��يابية عالية بتعاون 
وجه��ود وف��د خلي��ة االزم��ة الذي 
اش��رف عل��ى التجهي��ز م��ع فروع 
الدوائر التجارية للوزارة في املوصل 

واالجهزة االمنية .
وفي الس��ياق ذاته اش��ار البيان الى 
حتميل شاحنات الوزارة بكمية 6600 
كارت��ون زيت م��ن مخ��ازن كركوك 
و300 كيس سكر من مخازن تكريت 
وارس��الها الى مخازن بازوايا لغرض 
تأم��ن خزين من املواد الغذائية ومن 
ث��م جتهيزه��ا للعائ��الت املوصلية 
ف��ي املناطق احمل��ررة ومخيمات ايواء 

النازحن .   
هذا ولفت البيان الى جتهيز مناطق 
الصم��ود واملنص��ور واملأم��ون ف��ي 
الس��احل االمين بكمي��ة 568 كيس 

طحن ل� 645 عائل��ة وبواقع 3126 
فردا .

كما اعلنت وزارة التجارة عن جتهيز 

العائ��الت النازح��ة ف��ي مخيم��ات 
اي��واء النازحن ف��ي املوص��ل اخلازر 
وجامكور واحلاج علي واجلدعة املدرج 

بحصصهم التموينية حلصة شهر 
نيس��ان وبأش��راف ميداني من وفد 
خلي��ة االزمة املتواجد ف��ي املوصل 

حاليا .
واك��د البي��ان بان الكمي��ات التي مت 
جتهيزه��ا للعائالت في مخيم اخلازر 
كانت سكر 277 كيسا وزيت طعام 
ام��ا   ، طن��ا   415 ورز  كارتون��ا   346
مخي��م جامكور فكان��ت الكميات 
286 كارتون زي��ت طعام اضافة الى 
جتهيزه��م بكمي��ات اخرى م��ن الرز 

والسكر والطحن .
ولف��ت البيان الى ان ع��دد العائالت 
الت��ي مت جتهيزها في مخي��م اخلازر 
1214 عائل��ة وبواق��ع 9 االف و628 
فردا ومن خ��الل وكي��ل متوين واحد 
اما العائالت التي جهزت في مخيم 
جامك��ور فكان��ت 400 عائلة وعدد 

افرادها 2396 .
واش��ار البي��ان ال��ى جتهي��ز مخيم 
اخلدعة امل��درج ل 714 عائلة وبواقع 
1162 كي��س  بكمي��ة  ف��ردا   6393
طح��ن ومخيم احلاج عل��ي ل� 318 
عائل��ة وبواقع 1846 ف��ردا وبكمية 
1162 كيس طحن حلصة شهر اذار 
وكذل��ك جتهيز ناحية حمام العليل 
لعدد عائ��الت 1774 وبواقع 10125 

فردا وبكمية 1840 كيس طحن . 
وفي السياق ذاته اوضح البيان لقد 
مت  جتهي��ز العائ��الت ف��ي منطقتي 
الرشيدية وبيسان في ايسر املوصل 
بكمي��ة 266 كارتون زي��ت طعام و 
141 كي��س رز ومن خالل وكيلن ول� 
1038 عائل��ة وباش��راف وف��د خلية 

االزمة. 
وق��ال البي��ان عن لس��ان وف��د خلية 
االزم��ة ان توزي��ع املف��ردات الغذائية 
مس��تمر لكل املناطق احمل��ررة حديثا 
والت��ي تتحرر بع��د تدقي��ق بياناتهم 
ومقاطعته��ا م��ع قس��م احلاس��بة 
املركزية في دائرة التخطيط واملتابعة 
مباشرة وكذلك تامن املواد الغذائية 
م��ن مخازن قربية من كركوك وصالح 
الدي��ن ومن ث��م ال��ى مخ��ازن بازوايا 
ف��ي املوص��ل وعب��ر اس��طول النقل 
العائد للش��ركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية لغرض جتهيز العوائل سواء 
ف��ي املناطق احمل��ررة او مخيمات ايواء 
النازحن وباش��راف ميداني من مدراء 
عامن خلي��ة االزم��ة املتواجدين في 

املوصل .

نّفذت حمالت توعية ضد مخاطرها في بغداد والمحافظات 
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متابعة الصباح الجديد:

اتفقت دائرة شؤون االلغام احدى 
تش��كيالت وزارة الصحة والبيئة 
واللجنة الدولية للصليب االحمر 
املطل��وب  الدع��م  تق��دمي  عل��ى 
ملراك��ز التأهيل وصناعة االطراف 
الصناعية ف��ي بغداد واحملافظات 
وانتهاج خطة عمل للتوعية بن 

اجلانبن .
وقال مدير عام دائرة شؤون االلغام 
خالد رشاد خالل اجتماع مشترك 
م��ع ممثل��ي الصلي��ب االحمر ان 
الدائرة اتفقت مع اللجنة الدولية 
على امداد مراكز التاهيل وصناعة 
االطراف الصناعية باملواد االولية 
الداخل��ة بتصنيع ه��ذه االطراف 
مم��ا ينعك��س ايجابا وانس��يابية 
اخلدمات واملردودات املقدمة لهذه 
الشريحة وضرورة اعادة ادماجهم 
باجملتم��ع والتخفيف م��ن كاهل 

املعوقن.
واض��اف املدير الع��ام ان الصليب 
عل��ى  موافقت��ه  اب��دى  االحم��ر 
اج��راء زي��ارات تقييمي��ة ملراك��ز 
االط��راف  وصناع��ة  التأهي��ل 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات للوقوف 
عل��ى احتياجاته��م ومتطلب��ات 
معوق��ات  لتذلي��ل  عمله��م 
العمل واعتماد اس��اليب علمية 
حديثة كفيل��ة بالتوعية وتقدمي 
لش��ريحة  املمكنة  املس��اعدات 
م��ن  اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي 
ضحايا االلغ��ام واخمللفات احلربية 

غير املنفلقة .
يذك��ر ان دائ��رة ش��ؤون االلغ��ام 
التابع��ة  ل��وزارة الصحة والبيئة 
كان��ت قد اعدت في وقت س��ابق 
الضحاي��ا  باع��داد  احصائي��ات 
وانواع االصاب��ة اضافة الى حتديد 
مناطق س��كن املصابن لتتمكن 
الف��رق التابع��ة له��ا م��ن تقدمي 
الدعم املطلوب لهذه الش��ريحة 
التي تضررت بااللغام واملقذوفات 

احلربية .
على صعيد متصل نظمت وزارة 
الصح��ة والبيئة حم��الت توعية 
ع��ن مخاط��ر األلغ��ام واخمللفات 
احلربي��ة لش��ريحة الطلب��ة في 
جامع��ة ديال��ى وجامع��ة صالح 

الدين .
وقال مدير عام دائرة شؤون االلغام 
خالد رشاد ان الفرق املتخصصة 
الضحايا  ومس��اعدة  بالتوعي��ة 
بالتنس��يق مع  للدائرة  التابع��ة 
دائ��رة التوعية واالع��الم البيئي / 
قس��م البيئ��ة اجلامعي��ة نفذت 
حمالت توعي��ة لطلبة اجلامعات 
ف��ي احملافظ��ات احمل��ررة مت خاللها 
الق��اء محاضرات توعية وارش��اد 

في كيفي��ة التعاطي االمثل مع 
االجس��ام الغريب��ة واملقذوف��ات 
واه��م  املنفلق��ة  غي��ر  احلربي��ة 
واخبار  لتفادي مخاطرها  السبل 
اجلهات املعني��ة تفاديا الي اضرار 
ناجمة عن العبث غير املس��ؤول 
لهذه االجس��ام الفتاكة وكذلك 
توزي��ع املطبوع��ات واملنش��ورات 
االرش��ادية على طلب��ة جامعتي 

صالح الدين وديالى .
يشار الى ان برنامج شؤون االلغام 
يعنى بكل شرائح اجملتمع  فضال 
ع��ن اهتمامات��ه الكبي��رة الت��ي 
يوفرها هذا البرنامج على صعيد 
حم��الت التوعية االرش��ادية ضد 
احلربية  واخمللفات  االلغام  مخاطر 

غير املنفلقة بوجه عام .
كما نفذت الوزارة حمالت توعية 
والعبوات  االلغ��ام  ضد مخاط��ر 
الناس��فة واخمللف��ات احلربية غير 
امل��دارس  م��ن  لع��دد  املنفلق��ة 
االبتدائية ف��ي محافظة النجف 

االشرف .
وقال خالد رش��اد مدير عام دائرة 
ش��ؤون االلغام ان الف��رق الفنية 
التابع��ة للدائ��رة نف��ذت حملة 
توعية تضمنت الق��اء احملاضرات 
الت��ي تناول��ت مخاط��ر اخمللفات 
الناس��فة  والعب��وات  احلربي��ة 
وكذل��ك   ) املغفل��ن  مصائ��د   (
توزي��ع مس��تلزمات التوعية من 
منش��ورات ومطويات وملصقات 

عل��ى طلب��ة ع��دد من م��دارس 
 ، االش��رف  النج��ف  محافظ��ة 
مبينا ان احلملة ش��ملت مدرسة 
االم العراقية ومدرس��ة ش��مس 
الش��موس  واجلوه��رة واخلض��راء 
ومدرس��ة املعراج فضال عن زيارة 
مدرس��تي البطولة والش��جاعة 

االبتدائيتن للبنن .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان احلملة 
تضمن��ت ايض��ا زي��ارة ميداني��ة 
حلس��ينية االم��ام عل��ي الهادي 
النازحة والتي  العائ��الت  لتوعية 
كيفي��ة  عل��ى  مبجمله��ا  حت��ث 
التعاط��ي االمث��ل مع االجس��ام 
الغريبة املش��كوك به��ا من قبل 
االهال��ي واهمي��ة اخب��ار اجلهات 

املسؤولة عنها باسرع وقت ممكن 
بغي��ة التعامل معه��ا واحلد من 
خطورتها بصورة نهائية ، مؤكدا 
والبيئ��ة ق��د  وزارة الصح��ة  ان  
وضع��ت خطة فني��ة وعملياتية 
وللتوعية يتم تطبيقها والعمل 
مبوجبها بالتنس��يق م��ع اجلهات 

ذات العالقة .
يذكر إن حمالت توعوية مشابهة 
كان��ت أجري��ت ف��ي العديد من 
احملافظات الساخنة وممن تعرضت 
إلعم��ال إرهابية بعد إن مت حتريرها 
وطرد العصابات الداعشية منها 
األم��ر ال��ذي أس��هم بالتالي في 
النازحن  والسكان  األهالي  عودة 

إلى دورهم ومناطق سكناهم .

البيئة تعّد آلية تعاون مع الصليب األحمر لمساعدة ضحايا األلغام

اتفقت دائرة البيئة 
مع اللجنة الدولية 
على إمداد مراكز 
التاهيل وصناعة 

األطراف الصناعية 
بالمواد األولية 

كضرورة إلعادة 
إدماجهم بالمجتمع 

والتخفيف من كاهل 
المعوقين

دائرة شؤون األلغام

السفير الياباني يدين 
االعتداءات اإلرهابية 

في كربالء وبابل 

أمانة بغداد تنّفذ 
حملة جديدة إلزالة 

التجاوزات في العاصمة 

تجهيز وكالء النجف 
بالرز المحلي  ضمن 
الحصة التموينية 

بغداد - الصباح الجديد:
دان الس��فير اليابان��ي املعتمد في بغ��داد فوميو 
اي��وان التفجيري��ن االرهابي��ن اللذين اس��تهدفا 
املواطن��ن العراقي��ن االبري��اء ف��ي م��رآب لنقل 
املسافرين وسط محافظة كربالء وسوق املسيب 

الكبير في محافظة بابل .
وشدد السفير الياباني في بيان حصلت » الصباح 
اجلديد« على نسخة منه على ان تنظيم » داعش« 
االرهاب��ي يواص��ل اعماله االجرامية باس��تهداف 
املدنين االبرياء الع��زل التي تطالهم في االماكن 
العامة وفي كل مكان ، وانه يستنكر ويستهجن 
مثل هذه الهجمات الوحشية والالانسانية التي 

راح ضحيتها العشرات من املدنين االبرياء . 

بغداد - الصباح الجديد:
إلزال��ة  جدي��دة  حمل��ة  بغ��داد  امان��ة  نف��ذت 
التج��اوزات احلاصل��ة عل��ى االرصف��ة والش��وارع 
والرصاف��ة  الك��رخ  بجانب��ي  والس��احات 
بغ��داد.«                                                                                      العاصم��ة  جمالي��ة  عل��ى  حفاظ��ا 
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم ان » دائرة بلدية 
الصدر االولى نفذت حملة ازالت خاللها )74( جتاوزا 
متمثلة باالكش��اك ومس��قفات احمل��ال التجارية 
وعربات الباعة اجلوالن ومواقع لغس��ل السيارات 

ولوحات اعالنية غير مرخصة .
واضاف��ت ان »دائ��رة بلدي��ة الش��علة بالتع��اون 
م��ع مديري��ة احلراس��ات واالم��ن في امان��ة بغداد 
وبالتنس��يق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة 
إلزالة التجاوزات احلاصلة على األرصفة والشوارع 
ضمن احمل��الت )  462 و   458 و454( ش��ملت احملال 
التجارية واالكشاك واملطاعم والتجاوزات البنائية 
وازالة اللوحات االعالنية املروجة للسلع واخلدمات 

بطريقة عشوائية .                         
واشارت املديرية الى ان » دائرة بلدية بغداد اجلديدة 
نفذت هي االخرى حملة ضمن احملالت )  741 و 729 
و717 و739( شملت غلق مرائب لوقوف السيارات 
غير مرخصة ومواقع لغس��ل السيارات وعدد من 
مواق��ع للجزر العش��وائي ومواقع لبي��ع الفواكه 
واخلض��ر ». يذك��ر أن أمان��ة بغداد تنفذ وبش��كل 
مس��تمر حمالت ش��به يومي��ة إلزال��ة التجاوزات 
وعل��ى وفق خطة أع��دت إلزالة مااليق��ل عن )10( 
جت��اوزات إس��بوعياً ضم��ن قاطع كل دائ��رة بلدية 
من أجل إظهار ش��وارع العاصم��ة باملظهر الإلئق 

وتسهيل إنسيابية حركة السير واملرور فيها .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن جتهيز الوكالء بالرزالياس��من احمللي 
ف��ي محافظة النجف االش��رف وضمن احلصة 

التموينية ولشهرشباط .
واوضح مدير عام الشركة املهندس هيثم جميل 
اخلش��الي ان اجمالي احلصة املقررة للمحافظة 
تبل��غ 4775 طن��ا حي��ث مت جتهي��زوكالء امل��واد 
الغذائي��ة 2350 طن��ا من رز الياس��من املصنع 
محليا من موقعن حيث مت جتهيز الرز من سايلو 
الكوفة بكمي��ة 650 طنا ، فيما بلغت الكمية 
اجملهزة في س��ايلو ابو صخير 1700 طن وضمن 
احلصة التموينية .   من جانب اخر اشار اخلشالي 
الى استمرار املراكز التسويقية بتسلم احلنطة 
احمللية من الفالحن واملزارعن وان عملية تسويق 
احلنطة احلنطة جتري  بانس��يابية وبوتيرة عالية 
حيث بلغت الكميات املتسلمة مايقرب املليون 

ونصف املليون طن في عموم البالد.

تقرير

تجهيز أحياء أيمن الموصل المحررة حديثا بمفردات التموينية 
لليوم الرابع على التوالي 

ام��ام انظ��ار دول��ة رئي��س ال��وزراء 
احملترم 

معالي وزير املالية احملترم
الس��يد مدير عام الهيئة الوطنية 

للتقاعد العامة 
بعد التحية :

وجه��ت املتقاع��دة خال��دة محم��د 
صال��ح عتابها الى املس��ؤولن لعدم 
البت في مش��كلتها التي نش��رتها 
في صحيفتن��ا بتاريخ 21 ايار املاضي 
رواتبه��ا  ص��رف  بع��دم  واملتمثل��ة 
التقاعدي��ة منذ 2014/10/11 ولغاية 
االن بعد س��فرها ال��ى ابنها للعالج 
في الصن وعودتها الى بغداد في عام 
2017 ومراجعتها ال��ى دائرة الهيئة 
الوطنية للتقاعد العامة في ش��هر 
نيس��ان املاض��ي للمطالب��ة بصرف 
رواتبها منذ ذل��ك التاريخ وحتى االن 
اال انه��م اعلموها ان هناك تش��ابها 
باالس��ماء وان هناك جلن��ة حتقيقية 
شكلت لكش��ف مالبسات املوضوع 
، اال انه��م بصدد الغ��اء هذه اللجنة 
كي ال تدخل املتقاعدة في اشكاالت 
هي في غنى عنها شريطة ان تغض 
النظر عن رواتبها البالغة 12 مليونا 

و600 الف دينار !!!!
سادتي املسؤولن :

تق��ول املتقاعدة في اتص��ال هاتفي 
مع الصحيفة انها بامس احلاجة الى 
رواتبها التقاعدي��ة لكي تتمكن من 
اكم��ال عالجها النها امرأة مس��نة 
وال معيل لي اال اهلل سبحانه تعالى 
وراتبه��ا هذا الذي تعتاش منه ، فهي 
تطالبكم باس��م الغيارى ان تعيدوا 
لها رواتبها وان حتاسبوا املقصرين من 
اجل احقاق احلق واعادته الى اصحابه 
، وتؤكد املتقاعدة خالدة انها على امت 
االس��تعداد ملقابلة املسؤولن الذين 
وضعت ثقتها بهم لكي يعيدوا احلق 

الى نصابه .
يذك��ر ان املتقاع��دة خال��دة محمد 
صالح كانت قد نشرت في صحيفتنا 
 2017 /5/21 بتاري��خ   3700 بعدده��ا 
املتمثل��ة بع��دم صرف  مش��كلتها 
رواتبه��ا التقاعدي��ة وم��ا ج��رى من 
مالبس��ات ف��ي ه��ذا املوض��وع ، فال 
يس��عنا اال ان نضع مش��كلتها مرة 
اخرى امام املسؤولن لكي يتم اجراء 
التحقيق في هذا االمر من اجل اعادة 
جميع رواتبها التقاعدية .. واهلل ولي 

التوفيق .. 

 رقم الهوية التقاعدية 3148405
رقم احلاسبة 3148405013

استغاثة 

جتهيز أحياء أمين املوصل مبفردات احلصص التموينية 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث الع��راق ممث��ال بوزي��ر العم��ل 
املهن��دس  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
محمد شياع السوداني  في جنيف 
خالل مشاركة وفد العراق في الدورة 
١٠٦ ملؤمت��ر العمل الدول��ي مع مدير 
عام منظمة العمل الدولية ج. رايدر 

التعاون الثنائي .
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الوزير السوداني واصل 
لقاءاته مع رؤس��اء الوفود املشاركة 
ف��ي ال��دورة اجلدي��دة ملؤمت��ر العمل 
الدول��ي املنعق��دة ف��ي جني��ف ، إذ 
التقى الوزير مديرة املكتب اإلقليمي 
ملنظم��ة العمل الدولي��ة في بيروت 
بحضور مدي��ر دائ��رة املنظمات في 
مقر وزارة اخلارجية السفيرة سندس 
عمر ونائب الس��فير ممثل العراق في 

جنيف الدكتور عباس املوسوي .
واك��د الوزير الس��وداني على اهمية 
وض��رورة دع��م املكت��ب االقليم��ي 
لل��وزارة م��ن اج��ل تطوي��ر مالكها 
واالس��هام في مسح س��وق العمل 
وإنشاء برنامج للعمل الالئق وكذلك 
التش��غي��ل  سياس����ة  حتدي���ث 

الوطني��ة. 

كما التق��ى الس��وداني وزير العمل 
األردني علي الغزاوي وجرى التباحث 
وتنس��يق  املش��ترك  التع��اون  ف��ي 
املواقف وسبل توحيد الصف العربي 
بخصوص الترشح لعضوية مجلس 
إدارة منظمة العمل العربية بصفة 

عضو مناوب.
هذا ويش��ارك العراق بوفد يترأس��ه 
محم��د  املهن��دس  العم��ل  وزي��ر 
ش��ياع الس��وداني في ال��دورة ١٠٦ 
ملؤمت��ر العم��ل الدول��ي املنعقد في 
جني��ف  السويس��رية  العاصم��ة 
ملناقشة مواضيع تخص االتفاقيات 
والتوصي��ات الدولي��ة ع��ن معايي��ر 
والعم����ل  والهج���رة  العم��ل 

الالئ��ق. 
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الوفد الذي يترأس��ه 
الوزي��ر يض��م خب��راء وممثل��ن ع��ن 
ال��وزارة واحت��اد الصناع��ات العراقي 
العم��ال  لنقاب��ات  الع��ام  واالحت��اد 
ف��ي العراق، فض��ال عن وف��د اقليم 
كردستان برئاسة وزير العم�ل ف��ي 

االقلي��م.
واضاف منعم ان جدول اعمال املؤمتر 
يتضم��ن تقريرا من رئي��س مجلس 

االدارة واملدير العام للمنظمة يتناول 
طيف��ا واس��عا م��ن القضاي��ا التي 
تخ��ص العمل ومناقش��ة البرنامج 
واملوازن��ة املقترح��ن لعام��ي 2018 
االتفاقي��ات  عل��ى  ونظ��رة   2019  –
والتوصي��ات الدولي��ة الت��ي تخص 
العم��ل ، فضال ع��ن مواضيع اخرى 
تخ��ص هج��رة العم��ل والتوظيف 
ف��ي العمل الالئ��ق وتق��ومي الهدف 
الس��تراتيجي للمبادئ واحلقوق في 
العم��ل ف��ي ض��وء اع��الن منظمة 
العمل الدولية للعدالة االجتماعية 

من اج�ل عومل�ة عادل�ة.
واشار منعم الى ان العراق سيطلب 
املساعدة الفنية واملهنية لقطاعات 
الش��ركاء  ودع��م  كاف��ة  العم��ل 
قدراته��م  وبن��اء  االجتماعي��ن 
املؤسسية في جميع اجملاالت لتجاوز 
حتديات هذه املرحلة واللحاق بالدول 
االنس��انية  بامل��ردودات  تنع��م  التي 
واحلضاري��ة للتنمي��ة املس��تدامة ، 
فض��ال ع��ن مناش��دة االمم املتحدة 
ووكاالتها الدولية بتكثيف جهودها 
الغاثة اكثر من مليونن و900 مواطن 
في املناطق املنكوب��ة واملتضررة من 

االعمال االرهابية..  

العراق يبحث مع العمل الدولية
 السياسات التشغيلية الوطنية 
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متابعة الصباح الجديد: 

تش��ير تقارير موثوقة إلى أّن أكثر 
من 231 مدنّياً قتلوا وهم يحاولون 
الفرار من مناطق القتال في غرب 
املوص��ل من��ذ 26 أّيارومنهم 204 
مدنّيني في االقل قتلوا في غضون 

ثالثة أّيام من األسبوع املاضي .
واوضحت التقارير انه منذ انطالق 
عملّية املوص��ل، يوثق مكتُب األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان استخدام 
الدول��ة اإلس��المّية في  تنظي��م 
الع��راق والش��ام املدنّي��ني كدروع 
بش��رّية، وقت��ل كل م��ن يح��اول 
الهرب ، إالّ أّن تقارير حديثة تش��ير 
إلى التصعي��د في عملّيات القتل 

هذه. 
وأش��ارت التقارير إل��ى أّن تنظيم 
»داعش« االرهابي أطلق النار على 
مدنّي��ني حاول��وا الف��رار م��ن حّي 
الش��فاء، فقتلوا 27 شخًصا، من 
بينه��م  14ام��رأة و5 أطفال ، ولم 
يتمّك��ن جيرانهم م��ن دفنهم إالّ 
بعد مرور يوم��نينْ ، كما اطلق هذا 
التنظي��م ، مؤك��دة ان التنظي��م 
االرهابي أطل��ق النار  في االول من 
حزيران اجلاري على 163 مدنيًّا، من 
رجال ونس��اء وأطفال بالقرب من 
معمل البيبس��ي في حّي الشفاء 
غرب املوصل، فقتلهم. وقد أشارت 
املص��ادر إل��ى أّن املدنّي��ني  كان��وا 
الهرب من االش��تباكات  يحاولون 
املس��لحة الدائرة هناك بني قّوات 
والتنظيم��ات  العراقّي��ة  األم��ن 
االرهابية املس��لحة وبقيت جثث 
املوتى ملقاة في الشارع ألّيام عّدة 
إضاف��ة إل��ى املوتى، فان��ه ما يزال 
هن��اك عدد غي��ر مح��ّدد بعد من 

املدنّيني في عداد املفقودين. 
واش��ارت التقاري��ر الت��ي تلقته��ا 

املنظمة الدولية ال��ى ان » داعش 
» االرهابي اطلق النار يوم الس��بت 
3 حزي��ران ف��ي احلّي نفس��ه على 
41 مدنًي��ا في االقل وهم يحاولون 
الف��رار نح��و مواق��ع ق��وات األمن 

العراقية فقتلهم. 
م��ن جانب��ه أش��ار مف��ّوض األمم 
املتحدة الس��امي حلقوق اإلنسان 
زي��د رعد احلس��ني إل��ى ان تنظيم 
داع��ش اجمل��رم اطل��ق الن��ار عل��ى 

أطفال وه��م يحاولون الركض مع 
عائالته��م إلى بر األّم��ان – مؤكدا 
انه ما م��ن كلمات تكفي للتنديد 
به��ذا التص��رف الدن��يء واحلقير ، 
داعي��ا الس��لطات العراقّي��ة إلى 
ع��ن  مس��ؤول  كّل  تخِض��ع  أن 
ه��ذه الفظائع إلى املس��اءلة، وأن 
حتاكمه مب��ا يتوافق وقوانني حقوق 
اإلنس��ان الدولّي��ة ومعاييره��ا. ال 
يج��در بنا أب��ًدا أن ننس��ى ضحايا 

هذه اجلرائم الفظيعة ، مؤكدا إّن 
اغتيال املدني��ني، وتوجيه هجمات 
يش��ارك  ال  م��ن  ض��د  متعّم��دة 
مباش��رة باألعم��ال العدائية يُعد 

من جرائم احلرب. 
وتش��ير تقرير أخرى إل��ى عدد من 
القتل��ى املدنّي��ني س��قطوا خالل 
الضرب��ات اجلوّية األخي��رة، وخالل 
وه��ي  الزجنيل��ي،  عل��ى  الضرب��ة 
منطق��ة تقع ف��ي غ��رب املوصل 

م��ا تزال حت��ت س��يطرة التنظيم 
االرهاب��ي ، وقد نُفذت ف��ي 31 أيار 
وأوقع��ت ما ب��ني 50 و80 قتياًل من 
بني صفوف املدنّيني. ويحاول مكتب 
األممّ املتح��دة حلقوق اإلنس��ان في 
الع��راق أن يحصل على معلومات 

إضافّية حول هذه الهجمات.
وقد دع��ا املفّوض الس��امّي قّوات 
إلى  العراقّي��ة وحلفائه��ا  األم��ن 
العملّي��ات  حتت��رم  أن  ضم��ان 

الدول��ّي  القان��ون  العس��كرّية 
اإلنسانّي بالكامل واتخذت جميع 
قتل  لتف��ادي  املمكنة  اإلج��راءات 

املدنيني. 
الس��امي  املف��وض  ح��ّث  كم��ا 
الس��لطات العراقية عل��ى إجراء 
املطلوب��ة ف��ي كّل  التحقيق��ات 
االّدع��اءات بانته��اك ق��ّوات األمن 
العراقّية حقوق اإلنسان ومساءلة 

املسؤولني ومحاسبتهم.

يوثق مكتبُ األمم 
المتحدة لحقوق 
اإلنسان استخدام 
تنظيم »داعش » 
المدنيّين كدروع 
بشريّة، وقتل كل 
من يحاول الهرب 
، فيما تشير تقارير 
اخرى إلى التصعيد 
في عمليّات القتل 
هذه

املدنيون الفارون من معارك املوصل

تقارير مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تؤكد: 

»داعش« ينّفذ عملّيات قتل جماعّية للمدنّيين الفارين من معارك الموصل 
النفط تنفي عالقة 

نشاطاتها في ذي قار 
بالهزات األرضّية

منظومة تتبع متطورة 
للحافالت في مطار بغداد 

ذي قار تشدد العقوبات 
على مرتكبي الجرائم بحق 

المالكات التدريسية 

اعالم الوزارة 
نف��ت وزارة النف��ط عالق��ة نش��اطاتها باله��زات 
االرضية التي ش��هدتها مدينت��ي الرفاعي وقلعة 

سكر في محافظة ذي قار مؤخرا.
وتؤكد الوزارة  في بيان لها ان العمليات والنشاطات 
النفطي��ة ف��ي احملافظة العالق��ة لها بذل��ك،  وان 
هيئة االرصاد اجلوية قد اوضحت بان الزالزل ظاهرة 
طبيعي��ة حت��دث نتيج��ة لعوام��ل عدي��دة ومنها 
ماش��هدته البالد مؤخرا  نتيجة لتحرك الصفائح  
في طبقات االرض ما أدى الى وقوع  25 هزة ارتدادية 
ف��ي  عدد من م��دن البالد ، وع��دم اختصارها على 

مناطق الرفاعي وقلعة سكر .
وتس��تغرب وزارة النف��ط اقح��ام بع��ض اجله��ات 
ف��ي احملافظ��ة  ظاه��رة ح��دوث الزالزل بالنش��اط 
النفط��ي في احملافظ��ة ، مطالب��ة اجلميع  بتوخي 
الدقة واملصداقية عن��د إطالق التصريحات خدمة 
للصال��ح العام ، وحتتفظ ال��وزارة بحقها القانوني 

واملادي واملعنوي جتاه التصريحات غير املسؤولة. 

بغداد - الصباح الجديد:
انه��ت الش��ركة العامة لنقل املس��افرين والوفود 
ربط جميع احلافالت في مطار بغداد الدولي مبا فيها 

حافالت تكسي بغداد مبنظومة التتبع احلديثة. 
واشار مدير عام الشركة املهندس عبد اهلل لعيبي 
ان الشركة ماضية بتطبيق اخلطط التي وضعتها 
الش��ركة مس��بقا لالرتق��اء وتطوي��ر امكاني��ات 
الش��ركة، موضحا ان مالكات الشركة انهت ايضا 
رب��ط باصات النق��ل الداخلي وحافالت املس��افرين 
مبنظوم��ة التتب��ع احلديث��ة، مؤك��دا: ان الش��ركة 
حريصة على ربط حافالتها والياتها  مركزيا سعيا 

منها لزيادة أمان املواطنني وممتلكاتهم.
واكد املدير العام أن قس��م النق��ل الداخلي انهى 
ربط اكثر من ١٢٠ باصا ذي الطابقني بنظام البوابة 
االلكترونية وق��ارئ البطاقات املتطورة والتي تقلل 

من روتني عملية االركاب واحلسابات املالية.

ذي قار - علي حسين:
اع��رب محاف��ظ ذي قار يحي��ى الناصري عن اس��فه 
لتك��رار االعتداء عل��ى املالكات التدريس��ية ، مؤكدا 
اتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق املعتدين، وذلك 
خالل تفقده املراكز االمتحانية للمرحلة املتوسطة.

وق��ال احملاف��ظ خ��الل جولت��ه التفقدي��ة للقاع��ات 
االمتحاني��ة برفق��ة مدير التربية وع��دد من املالكات 
التعليمي��ة« ان زيارتن��ا للمراك��ز االمتحاني��ة تأت��ي 
لالط��الع عل��ى س��ير االمتحان��ات وتق��دمي الدع��م 
للمالكات التدريس��ية والطلبة ومبا يوفر لهم اجواء 
مناسبة لتأدية االمتحانات«٬ مشددا على اهمية دعم 

العملية التربوية وتامني مستلزمات االمتحانات.
وأعرب محافظ ذي قار عن اس��فه لتكرار االعتداءات 
عل��ى املالكات التدريس��ية ، مبين��ا ان ذي قار اتخذت 
جمي��ع االج��راءات القانونية بحق املعتدي«٬ مش��يرا 
الى ان »هذا تصرف��ات غريبة ودخيلة على مجتمعنا 
العريق الذي تربى على اجالل وتقديس مهنة التعليم 
واملعل��م ٬ لهذا علين��ا الوقوف بجدية ام��ام االفعال 
املس��تهجنة واملرفوضة ش��رعا وقانون��ا والتي حتاول 

النيل من املعلم«.

بغداد - الصباح الجديد:
منح��ت املديري��ة العامة للتنمي��ة الصناعي��ة التابعة لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ) 26 ( أج��ازة تأس��يس ملش��اريع صناعية 

جديدة للمدة من 15 ولغاية 21 من شهر نيسان املاضي .
وأكد مدير عام املديرية املهندس سالم سعيد احمد  في تصريح 
ملركز االعالم والعالقات العامة في الوزارة بأن محافظة كربالء 
حصلت على اجلزء االكبرمن هذة االجازات وبواقع )10( اجازات ، 
مضيفا بأنه مت تخصيص )13( قطعة ارض لتأسيس املشاريع 
الصناعي��ة  خالل الفت��رة ذاتها فيما منح��ت املديرية اضافة 
الى ذلك  ش��هادات اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية التي 
تتوفر فيها الش��روط املطلوبة بواقع )3( ش��هادات تخصصت 
بالصناعات االنشائية وبرأسمال قدره ) 2,900(  مليارين و900 
ملي��ون دينار . وأوضح املدير العام ب��ان مالكات املديرية تواصل 
عملها بأجراء الكش��وفات الدورية على املش��اريع الصناعية 
للتأكد من س��المة س��ير العمل فيها ومعرفة حجم االضرار 
والصعوب��ات في ح��ال وجودها لوض��ع احللول املناس��بة لها 
حيث بلغ عدد الكش��وفات املنفذة 62 كش��فا خالل االسبوع 
املذكوروجلميع احملافظات ، مش��يرا الى ان��ه قد مت منح هويات 

جديدة ملشاريع صناعية حيث بلغت )30( هوية .
ولف��ت املدير العام الى ان املديرية منح��ت عددا من التأييدات 
بتقدي��ر حاجة املش��اريع م��ن احتياجاتهم من امل��واد االولية 
واحملروق��ات ال��ى اجله��ات ذات العالقة وبع��دد 29 كتابا أضافة 
الى تأييدات مت م��ن خاللها مخاطبة اجلهات احلكومية لغرض 
االعفاء من رس��م املهن��ة او ايصال التي��ار الكهربائي وغيرها 
وبواقع 218 تأييدا وأعمال اخرى اختصت بها املديرية لتسهيل 

االجراءات وسير العمل في املشاريع الصناعية. 
وذك��ر املدي��ر العام  بانه مت اج��راء 19 معامل��ة قانونية خاصة 
بنقل امللكية وبيع االسهم والتنازل وتأسيس شركات وغيرها 
، فيما مت تسلم 414 طلبا متنوعا لعموم احملافظات عن طريق 
الناف��ذة الواحدة حيث بلغ عدد ه��ذه الكتب الواردة للمديرية 
وعبر لبريد االلكتروني 101 كتابا والبريد الرسمي 158 كتابا.         

التنمية الصناعية 
تمنح )26( إجازة 

تأسيس لمشاريع جديدة 

ميسان - خاص:
بحث محافظ ميسان  علي دواي 
الزم مع وزير التخطيط  الدكتور 
التجارة  وزي��ر  س��لمان أجلميلي 
وكالة جملة من املواضيع املهمة 
منه��ا رف��ع إدراج احد مش��اريع 
قطاع الكهرباء املتوقفة وجعله 
ضمن اخلطة االستثمارية لوزارة 

الكهرباء لغرض تنفيذه.  
واك��د احملاف��ظ في تصري��ح ل�" 
الصباح اجلديد" لقد مت التباحث 
حول مش��روع مصنع االسمنت 
م��ادة  واس��تيراد  االس��تثماري 
الكلنكر ومت االتفاق على حضور  
احملافظ إل��ى اللجنة االقتصادية 
لتوضي��ح ذل��ك واخل��روج بق��رار 

مناسب .
وقد قام احملافظ  بتسليم كتاب 
رس��مي يتضمن متطلبات دوائر 
التج��ارة في احملافظ��ة ، فيما مت 
التباح��ث م��ع الوكي��ل الفن��ي 
والوكيل اإلداري لوزير التخطيط 
ح��ي  مجس��ر  مش��روع  ح��ول 

احلسني واإلسراع بإجنازه .
وق��ال احملاف��ظ ان��ه مت التأكي��د 

عل��ى توفي��ر مف��ردات البطاقة 
اخلط��ة  وموض��وع  التمويني��ة 
التسويقية ومتديد فترة تسليم 
محصول��ي احلنط��ة والش��عير 
وإضافة جهاز فحص احلنطة مع 
فتح مراكز تسويقية مؤقتة في 
وامليمونة  الغرب��ي  قضائي علي 
، اضاف��ة الى ان��ه مت التطرق إلى 
بناء س��ايلوات جديدة عن طريق 
مطحنة  وتصلي��ح  االس��تثمار 

ميسان  .   
عل��ى صعي��د متص��ل  التق��ى 
احملاف��ظ مدير عام دائ��رة املوازنة 
ف��ي  وزارة املالي��ة وم��ع املفتش 
العام لل��وزارة ومت التباحث حول 
متويل موازن��ة احملافظة واالتفاق 
على حلول سريعة تضمن إطالق 
مستحقات الشركات واملقاولني 
القلي��ل��ة  امل����دة  خ���الل 

املقبل�ة.

اعالم الوزارة 
اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ان��ه لن تكون ل��دى الوزارة ش��ركة 
 2017 خاس��رة بع��د نهاي��ة ع��ام 
م��ن خالل اخلط��ط والبرام��ج التي 
وضعتها ال��وزارة لتطوير عمل تلك 
الش��ركات وم��ن ضمنها ش��ركة 
ناقالت النفط العراقية التي وقعت 
عقد مشاركة مع الشركة العربية 

البحرية لنقل البترول.
واكد الوزير ان العقد سيعمل على 
تنمية وتطوير عمل شركة الناقالت 
س��يعيد  العق��د  وان   ، العراقي��ة 
العراق الى مصاف الدول الرائدة في 
مجال النقل البحري للنفط والغاز 
واملنتج��ات االخ��رى ،وتابع ان العقد 
يأت��ي ضم��ن سلس��لة االج��راءات 
الت��ي اتخذته��ا ال��وزارة للنه��وض 
وتطويره��ا  الوطني��ة  بالش��ركات 
واالرتقاء بها الى مصاف الشركات 
العاملي��ة الرصينة م��ن اجل حتقيق 

االهداف االقتصادية .
م��ن جانب��ه ق��ال املدي��ر التج��اري 
للش��ركة العربي��ة البحرية لنقل 
البت��رول ياس��ني الصي��اد ان اعادة 

الناق��الت  ش��ركة  م��ع  التع��اون 
العراقية من خالل عقد املش��اركة 
الذي مت توقيعه س��وف يقوم بتلبية 
النش��اطات التس��ويقية العراقية 
، وس��يعمل عل��ى تطوي��ر وتأهيل 
امل��الكات العراقية فض��ال عن ذلك 
سيمكن شركة الناقالت العراقية 
من الدخول الى س��وق النفط وبيع 
النفطية  واملنتج��ات  النفط  ونقل 
والغاز الس��ائل ومستقبال ستكون 

هناك عمليات لنقل النفط اخلام .
م��ن جهته ق��ال مدير عام ش��ركة 
ناق��الت النف��ط العراقية حس��ني 
ع��الوي  ان العق��د س��يوفر املرونة 
العراقية وس��يعزز من  للص��ادرات 
مكان��ة العراق الدولي��ة في مجال 
النق��ل النفط��ي ولدين��ا خط��ط 
لتطوير عم��ل الش��ركة من خالل 
ش��راء ناقلتني اضافيتني ، مش��يرا 
الى ان العراق ميتلك حاليا 4 ناقالت 
تعمل على تزويد الناقالت النفطية 

العاملية بالوقود .
واضاف مدير عام الشركة انه وفقا 
للعقد س��تقوم الش��ركة العربية 
برفع العل��م العراقي على الناقالت 

مم��ا يعي��د الع��راق في مج��ال نقل 
النفط البحري والسوق العاملية .

م��ن جهته اش��ار وكي��ل مدير عام 
الدائ��رة القانونية عم��اد العالق ان 
العقد مت توقيعه بعد اس��تحصال 
علي��ه  ال��وزراء  مجل��س  موافق��ة 
 22,5% الع��راق  نس��بة  وس��تكون 
م��ن العقد دون دف��ع اي مبالغ ، وان 
العق��د اس��توفى جميع الش��روط 

القانونية .
م��ن جانبه اكد املتحدث الرس��مي 
لل��وزارة عاص��م جه��اد ان العق��د 
س��يؤمن  دخول العراق م��رة اخرى 
الى مجال التسويق والنقل البحري 
لتأهيل  اجمل��ال  للنف��ط وس��يفتح 
الك��وادر العراقي��ة حي��ث س��يتم 
تطوي��ر اداء 700 طالب عراقي على 
وجب��ات مبع��دل 100 طالب في كل 

دورة تأهيلية .
يذكر ان العراق عضو مؤس��س في 
الش��ركة العربي��ة البحري��ة لنقل 
البت��رول ولديه جزء من رأس مالها ، 
والشركة العربية احدى تشكيالت 
منظم��ة ال��دول العربي��ة املصدرة 

للبترول )اوابك( .

محافظ ميسان يبحث أهمية تفعيل 
خطط المشاريع االستثمارية 

العراق يوقع عقد شراكة مع الشركة 
العربية البحرية لنقل البترول 
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بيونغ يانغ ـ وكاالت:
نوهت كوريا الشمالية امس السبت بأن سلسلة 
التجارب ألسلحة استراتيجية أجرتها مؤخرا متثل 
دليال على أن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات 

»ليس بعيدا«.
جاء ذلك في صحيفة »رودونغ شينمون« الكورية 
الشمالية الرئيسية، التي تابعت: »اختبار صاروخ 
من هذا النوع، ال شك في جناحه، ومن شأنه إظهار 
فشل السياسة العدائية للواليات املتحدة حيال 

بلدنا.«
واعتب��رت الصحيف��ة أن أمي��ركا لن تتج��رأ على 
ش��ن حرب ضد بلد ميتلك س��الحا نوويا وصواريخ 
عابرة للقارات، مذك��رة بأن »نيويورك تبعد حوالي 
10 آالف كيلومتر فق��ط وأن أمريكا بكاملها تقع 

ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية.« 
وكانت بيونغ يانغ في الش��هر املاضي قد أطلقت 
صواري��خ باليس��تية متوس��طة امل��دى وصواريخ 
أرض-جو موجه��ة من طراز ك��ي ان06- وصاروخا 
باليستيا من طراز س��كود، كما أطلقت اخلميس 

املاضي عدة صواريخ كروز مضادة للسفن.

واشنطن ـ أ ب ف:
قدم��ت ق��وات اميركي��ة خاصة الدع��م للجيش 
الفيليبيني في مراوي )جنوب( حيث قتل 13 جنديا 
من مش��اة البحرية الفيليبينية في معارك امس 
االول اجلمع��ة مع اس��الميني متطرفني، بحس��ب 
م��ا اعلن��ت الس��فارة االميركي��ة وأك��د اجليش 

الفيليبيني امس السبت.
ويح��اول اجلي��ش الفيليبين��ي ط��رد االس��الميني 
الذي��ن دخلوا املدينة، الواقع��ة جنوب البالد والتي 
يبلغ عدد س��كانها 200 الف نس��مة، رافعني راية 

تنظيم داعش السوداء.
ويؤك��د اجلي��ش ان اجلهادي��ني يس��يطرون حالي��ا 
على نح��و %10 من مراوي، أكبر مدينة مس��لمة 
ف��ي الفيليبني التي يش��كل الكاثولي��ك اكثرية 

شعبها.
وأفادت الس��فارة االميركية ف��ي بيان »بطلب من 
حكوم��ة الفيليبني تق��دم الق��وات اخلاصة دعما 
للق��وات املس��لحة الفيليبيني��ة ف��ي العمليات 

اجلارية في مراوي«.
واك��د املتح��دث العس��كري العقيد ف��ي اجليش 
الفيليبيني خو-ار هيريرا الدعم االميركي موضحا 
ان الق��وات اخلاصة ال تش��ارك في القت��ال لكنها 

»تقدم دعما تقنيا«.
وقت��ل 13 جندي��ا فيليبيني��ا في مع��ارك عنيفة 
اجلمعة، بحس��ب ما أعلن متحدث باس��م اجليش 
الفيليبيني خالل مؤمتر صحافي في مراوي. وأضاف 
املتح��دث ان اجليش يقوم بالتحقق من عدد اجلنود 

الذين اصيبوا اجلمعة خالل معارك عنيفة.

الدوحة ـ وكاالت:
أكد مسؤول العالقات الدولية في حركة »حماس« 
أسامة حمدان مغادرة قيادات من احلركة للدوحة، 
مب��ررا األمر بترتي��ب البيت الداخل��ي حلماس في 

أعقاب االنتخابات.
وق��ال حم��دان إن مغادرة أعضاء حماس س��بقت 
الش��روط الت��ي وضعت عل��ى قطر منه��ا ما هو 
مرتبط بعالقتها بحماس، مضيفا أنه ال مانع لدى 
احلركة من املس��اهمة في تخفيف الضغط على 

الدوحة.
وأعل��ن حم��دان، أن وف��دا م��ن احلرك��ة برئاس��ة 
إسماعيل هنية رئيس املكتب السياسي للحركة 
س��يزور إيران قريبا ضمن جولة تش��مل دوال أخرى 

لم يحددها.
وق��ال حمدان إن وفد احلركة برئاس��ة مس��ؤولها 
في غزة يحيى الس��نوار، الذي ي��زور القاهرة حاليا 
س��يعود إلى قطاع غزة، فيما سيقود هنية الوفد 
إلى طه��ران، موضحا أن مناخ زي��ارة القاهرة كان 
إيجابي��ا حتى اآلن وقد يثمر تفاهمات حول قضايا 

تخص اجلانبني.

بيونغ يانغ على أعتاب 
اختبار صاروخ عابر للقارات

قوات أميركية خاصة تدعم 
الجيش الفيليبيني في مراوي

قيادات من حماس تغادر 
الدوحة وهنية إلى طهران

متابعة  الصباح الجديد:

اته��م الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب، قطر، ام��س االول اجلمعة، 
بتموي��ل اإلره��اب على »مس��توى 
عاٍل جًدا«، معتبرًا أن حل املشكلة 
في هذه الدولة اخلليجية الصغيرة 
ق��د يكون »بداية نهاي��ة اإلرهاب«، 
ألنه »ال مزيد من التمويل، بحسب 
قوله، فيما اتخذت موس��كو على 
املس��توى الرس��مي، موقًفا حذرًا 
من التط��ورات األخيرة في اخلليج، 
وأك��دت حرصه��ا عل��ى مواصلة 
تعزي��ز العالقات م��ع كل األطراف، 
م��ع جتنُّ��ب توجي��ه إش��ارات تؤيد 
اإلجراءات التي اتُِّخذت ضد قطر أو 

تعارضها. 
وكان ترام��ب، ال��ذي أطل��ق ادعاًء 
اس��تثنائًيا ضد ش��ريك عسكري 
أميركي رئيس��ي، قد اس��تنكر ما 
املتطرفني  »أيديولوجي��ة  أس��ماه 
في قطر من حيث متويل اجلماعات 
نفت��ه  اته��ام  وه��و  اإلرهابي��ة«، 
قطر م��رارًا وتك��رارًا، فيم��ا جاءت 
تصريحات��ه بتأيي��د ق��وي من قبل 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
ومصر والبحرين واإلمارات العربية 
املتحدة لقطع العالقات مع قطر.

وقال ترامب إنَّ القادة العرب الذين 
التقاهم في الس��عودية الش��هر 
املاضي حثوه عل��ى مواجهة قطر 
عل��ى تصرفاته��ا، حي��ث أوض��ح 
بقول��ه »لق��د حان الوق��ت لدعوة 
قط��ر إلنهاء متويلها، عليهم إنهاء 
ه��ذا التموي��ل«، متابًع��ا أن قطر 
»معروفة  تاريخًيا بتمويل اإلرهاب 
على مستوى عاٍل جًدا«، فيما أكد 
مسؤولون أميركيون آخرون أن قطر 
اتخ��ذت بالفعل بع��ض اخلطوات 
للحد من متويل اإلرهاب ولكن هذه 

اخلطوات غير كافية.
ولم يتضح بعد كيف ميكن إلدانة 
ترامب الشديدة أن تؤثر على تعاون 
الوالي��ات املتح��دة مع قط��ر التي 
تس��تضيف نح��و 10 آالف جندي 
أميرك��ي وقاعدة جوي��ة أميركية 
كبي��رة تش��كل نقط��ة انط��الق 
للعملي��ات ف��ي س��ورية والعراق 
لم تستجب  بينما  وأفغانس��تان، 
الس��فارة القطرية في واش��نطن 
التعلي��ق،  لطل��ب  الف��ور  عل��ى 
بينما أصدر وزي��ر اخلارجية ريكس 
تيلرس��ون رس��الة مختلفة جًدا، 
ودع��ا الدول العربي��ة إلى تخفيف 

حصارها على قطر فورًا.
وأّكد تيلرسون »أن االنسداد يعرقل 
العم��ل العس��كري األميركي في 
املنطق��ة، واحلمل��ة ض��د داعش«، 
مش��يرًا إل��ى أن الوالي��ات املتحدة 

تطل��ب م��ن قط��ر »االس��تجابة 
لش��واغل جيرانها«، وأض��اف: »إن 
قط��ر لديه��ا تاريخ م��ع اجلماعات 
الداعم��ة الت��ي متتد عل��ى نطاق 
واس��ع م��ن التعبي��ر السياس��ي، 
والنشاط إلى العنف«، وأعرب عن 
ارتياح��ه لقيام دولة قطر بتحقيق 
تق��دم في احل��د من الدع��م املالي 
وطرد اإلرهابيني، لكنه تابع: »يجب 
إن تفع��ل املزيد، ويج��ب عليها إن 

تفعل ذلك بسرعة أكبر«.
ولفت تيلرس��ون في حديث لوزارة 
اخلارجي��ة األميركي��ة أن الوالي��ات 
املتحدة ستساعد في دعم اجلهود 
للتوس��ط في األزمة م��ع الكويت 
وه��ى دولة خليجي��ة أخرى تكثف 
ف��ي محاول��ة للتوصل إل��ى قرار، 
وح��ث جميع األط��راف على جتنب 

املزيد من التصعيد«.
الس��عودية  أش��ادت  بدوره��ا 
والبحري��ن امس الس��بت مبطالبة 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
لقطر بوقف دعم اإلرهاب ووصفتا 
موقفه بأنه »ح��ازم« إال أنهما لم 
تقدما ردا على دعوة وجهتها وزارة 
اخلارجية األميركية لهما بتخفيف 

الضغط عن قطر.
ورحب��ت أيضا البحرين ف��ي تقرير 

نش��رته وكال��ة أنبائه��ا بتصريح 
ترامب »ح��ول مواجهة دعم قطر 
املرفوض للتطرف وبضرورة وقفها 

متويل ودعم اإلرهاب فورا«.
وقال��ت »ه��ذا املوقف احل��ازم يأتي 
في إطار اجلهود األمريكية احلثيثة 
عل��ى  إص��رارا ش��ديدا  ويعك��س 
مواصلة مكافحة كل صور اإلرهاب 
وضم��ان التكاتف الدولي للقضاء 
على هذه الظاهرة اخلطيرة«. وفي 
بي��ان منفص��ل، أش��ادت اإلمارات 
امس االول اجلمعة »بقيادة الرئيس 
دونال��د ترامب ف��ي مواجهة دعم 

قطر املقلق للتطرف«.
وفى وقت سابق من هذا األسبوع، 
توج��ه ترامب إلى »تويت��ر« ليعرب 
عن تقديره للحرك��ة التي تقودها 
السعودية ملعاقبة قطر، قائاًل إنها 
»ميكن أن تكون بداية نهاية اإلرهاب 
في الش��رق األوس��ط«، وأشار إلى 
انه خ��الل زيارته األخيرة للمملكة 
العربية السعودية، وافق مع القادة 
العرب الذين التقاهم فئ التحذير 

من دعم قطر لإلرهاب«.
ومنذ أن قطعت الس��عودية ودول 
أخرى العالقات الدبلوماس��ية مع 
قطر االثنني املاضي ، ما اثأر أس��وأ 
أزمة دبلوماس��ية في اخلليج منذ 

س��نوات، أص��ر اجلي��ش األميركي 
عل��ى  يؤث��ر  ل��ن  ذل��ك  أن  عل��ى 
األميركية  العس��كرية  العمليات 
ف��ي املنطق��ة، بي��د ان تيلرس��ون 
ق��ال إن األزم��ة تؤث��ر بالفعل على 
اجلي��ش األميركي، علًم��ا أن قطر 
ق��د نفت من��ذ فت��رة طويلة دعم 
أو متويل اجلماع��ات اإلرهابية، لكن 
يتهم��ون  غربي��ني  دبلوماس��يني 
احلكوم��ة بالس��ماح ب��ل وحت��ى 
تش��جيع متويل بع��ض املتطرفني 
الس��نة، مثل فرع تنظيم القاعدة 

في سورية.
وفي الش��أن ذاته اتخذت موسكو 
عل��ى املس��توى الرس��مي، موقًفا 
ح��ذرًا م��ن التط��ورات األخيرة في 
اخللي��ج، وأك��دت حرصه��ا عل��ى 
مواصل��ة تعزيز العالق��ات مع كل 
األطراف، مع جتنُّب توجيه إش��ارات 
تؤي��د اإلجراءات الت��ي اتُِّخذت ضد 
قط��ر أو تعارضه��ا، وف��ي الوق��ت 
ذاته، عكس��ت تعليق��ات برملانيني 
اإلع��الم  وس��ائل  ف��ي  ومعلق��ني 
احلكومي��ة أن التري��ث ف��ي إعالن 
املوق��ف، يه��دف إلى إجراء أوس��ع 
تقومي للوضع لتحديد نقاط الربح 
واخلس��ارة، فيما لم تخِف أوساط 
»ارتياًحا« إلى مكاس��ب سياسية 

واقتصادية تسعى إلى حتقيقها.
ومنذ اندالع األزمة، أوحت احملادثات 
الهاتفي��ة الت��ي أجراه��ا الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوتني م��ع أمير 
قطر متيم بن حمد والرئيس التركي 
والرئي��س  أردوغ��ان  رج��ب طي��ب 
املص��ري عب��د الفتاح السيس��ي، 
ب��أن روس��يا تريد أن تتول��ى جهود 
وس��اطة، لكن الكرملني أعلن في 
وق��ت الحق أن موس��كو تدعو إلى 
تسوية األزمة بالطرق السياسية 
الدبلوماسية، مؤكًدا أن احلديث ال 

يتعلق مبسعى للتوسط.
وفي نفس الس��ياق، لفتت مصادر 
دبلوماسية إلى أن طلب الوساطة 
الروس��ية رمبا يكون جاء من قطر، 
خصوًص��ا أن كل االتص��االت م��ع 
بوت��ني ووزي��ر اخلارجي��ة س��يرغي 
الفروف جاءت مبب��ادرة من الدوحة، 
وتب��رز في ه��ذا اإلط��ار زي��ارة وزير 
اخلارجية القطري موس��كو، والتي 
ل��م تك��ن مدرج��ة س��ابًقا على 
ج��دول أعم��ال الف��روف، بينما لم 
تخِف موس��كو أن لديها مخاوف 
جدية من التداعيات احملتملة على 
الوضع ف��ي املنطقة، وعلى جهود 
ورّكزت  ا،  اإلرهاب حتدي��دً مكافحة 
وس��ائل إع��الم رس��مية عل��ى أن 

االنقسامات العربية تؤدي إلى شل 
جهود تس��وية الوضع في سورية، 

وتفاقم خطر تصاعد املواجهات.
وبرزت إحدى أولى النتائج املباشرة، 
م��ن خ��الل إع��الن تأجي��ل جول��ة 
مفاوض��ات ف��ي آس��تانة، واعتبر 
دبلوماس��يون أن تعقيدات املوقف 
العربي تدفع إل��ى التريث إلنضاج 
ظروف إجناح املفاوضات الس��ورية، 
ال��دول  م��ن  اثنت��ني  أن  وواض��ح 
الضامنة لوقف النار في س��ورية، 
هم��ا تركي��ا وإي��ران، انخرطتا في 
متابعة األزمة، وبرزت إش��ارات إلى 
ميلهما إلى تبّني موقف أقرب إلى 
الدوحة، بينما ال يبدو إطار التحرُّك 
الروس��ي بعيًدا من وجهَتْي النظر 
حمل��ت  إذ  واإليراني��ة،  التركي��ة 
عبارات الوزي��ر الفروف موقًفا الفًتا 
اخلميس، عندما أشار إلى »تطابق 
موقَفي موسكو وطهران في شأن 
ضرورة تس��وية األزم��ة في اخلليج 

من طريق احلوار«.
وكش��فت تعليقات خبراء مقربني 
م��ن الكرمل��ني أن موس��كو تعّد 
دراس��ة معّمق��ة للوض��ع، وثم��ة 
من يرى أنه س��يعود بفوائد كبرى 
على الروس، من خالل إعادة ترتيب 

التحالفات في الشرق األوسط.

برلين ـ أ ب ف:
أعلنت املستش��ارة األملانية أنغيال 
ميركل اخلميس املاضي  أن معاودة 
التفاوض في اتفاق التبادل احلر بني 
املكس��يك واالحتاد األوروبي تشكل 
»فرص��ة كبي��رة«، في بداي��ة زيارة 
رسمية للمكسيك تستمر يومني.

وقالت ميركل خالل مؤمتر صحافي 

مش��ترك مع الرئيس املكس��يكي 
إنريك��ي بيني��ا نييت��و ف��ي القصر 
الوطني »ليس لدينا اتفاق ش��امل، 

وهذه فرصة كبيرة«.
وأتاح اتفاق التب��ادل احلر الذي دخل 
حي��ز التنفي��ذ ع��ام 2000 إلغ��اء 
احلواجز اجلمركية تدريجيا وأدى إلى 
املب��ادالت واالس��تثمارات بني  زيادة 

املكسيك واالحتاد األوروبي.
وتعه��د الطرفان ف��ي 2016 بإجراء 
مفاوضات م��ن أجل حتفيز املبادالت 
التجاري��ة بينهما، من خالل حتديث 
هذا االتفاق، وطلب بينيا نييتو دعم 
مي��ركل من أج��ل أن »يتحقق )هذا 
اله��دف( بحل��ول نهاية الس��نة«، 
مبدي��ا أمله ف��ي تس��جيل »زيادة 

كبيرة« في املب��ادالت التجارية مع 
االحتاد األوروبي.

وتسعى املكسيك لتنويع شركائها 
التجاري��ني في مواجه��ة الغموض 
الذي يخيم على مستقبل عالقتها 
مع الوالي��ات املتحدة من��ذ وصول 

دونالد ترامب إلى البيت األبيض.
كما تهدف زيارة ميركل للمكسيك 

إلى تعزيز الرواب��ط االقتصادية بني 
أملانيا واملكس��يك، وق��د بلغ حجم 
املب��ادالت ب��ني البلدي��ن 17،8 مليار 

دوالر عام 2016.
وأثنت ميركل على »االلتزام القوي 
م��ن أجل التبادل احل��ر« الذي يبديه 
بيني��ا نييت��و، ف��ي انتق��اد مبطن 
للنهج احلمائي الذي يتبعه الرئيس 

األميركي.
وباش��ر ترام��ب مع��اودة التفاوض 
في اتفاقية التج��ارة احلرة ألميركا 
تض��م  الت��ي  )نافت��ا(  الش��مالية 
الواليات املتحدة وكندا واملكسيك 
والس��ارية منذ 1994، معتبرا أنها 
تراعي مصالح ج��اره اجلنوبي على 

حساب املصالح األميركية.

ميركل تعتبر اتفاق التبادل الحر بين المكسيك واالتحاد األوروبي »فرصة كبيرة«

مع غموض الموقف بالنسبة للقاعدة العسكرية في الدوحة

ترامب يشن هجومًا حادًا على قطر ويتهمها بتمويل 
اإلرهاب وروسيا تتخذ موقفًا حذرًا في الخليج

لفت تيلرسون في 
حديث لوزارة الخارجية 
األميركية أن الواليات 

المتحدة ستساعد 
في دعم الجهود 

للتوسط في األزمة مع 
الكويت وهى دولة 

خليجية أخرى تكثف 
في محاولة للتوصل 

إلى قرار، وحث جميع 
األطراف على تجنب 
المزيد من التصعيد

ترامب

تقـرير

لندن ـ وكاالت:

اعت��ذرت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية ، 
تيري��زا ماي ، أخي��رًا عن هزمي��ة أعضاء 
ح��زب احملافظني وتعه��دت بالبقاء ملدة 
خمس��ة أعوام أخرى في رئاسة الوزراء، 
إلقال��ة  ج��ًدا  ضعيف��ة  اآلن  ولكنه��ا 
منافس��يها مبن فيهم فيليب هاموند 

وبوريس جونسون.
وتتعلق األن احلياة السياس��ية لرئيسة 
ال��وزراء بخيط بع��د أن وع��دت بتقدمي 
»االس��تقرار« إل��ى بريطاني��ا بصفتها 
رئيس��ة للوزراء، على الرغم من معاناة 
احملافظني من خس��ائر مش��ينة عندما 
 ، االنتخابي��ة  مقامرته��ا  تأرجح��ت 
وستعتمد اآلن على احلزب الدميقراطي 
االحتادي في إيرلندا الشمالية لدعمها 
بينم��ا كان��ت تأمل في حتقي��ق انتصار 

ساحق.
فيلي��ب  املستش��ار  إن  م��اي  وقال��ت 
هاموند ووزير اخلارجية بوريس جونسون 

ووزيرة الداخلي��ة أمبر رود ووزير خارجية 
بريطاني��ا ديفيد ديفي��س ، ووزير الدفاع 
مايكل فالون، اخلمسة املرشحني ليحل 
أحدهم محلها كزعيم ، س��يحافظون 

على مناصبهم.
وأض��اف مص��در ف��ي وزارة اخلارجية أن 
املستش��ار ووزي��ر اخلارجية ق��د يكونا 
»متعصبني« إال أنها أصبحت ضعيفة 
ج��ًدا عن إقالتهما ، بينم��ا اقترح خبير 
أخ��ر أنه��ا وقعت في أس��ر زمالئها في 

مجلس الوزراء.
ووقفت م��اي في وقٍت س��ابٍق في مقر 
رئاسة الوزراء وأعلنت عزمها االستمرار 
ملدة خمسة أعوام كاملة ، بعد احلصول 
على إذن من امللكة لتشكيل احلكومة 
، على الرغ��م من أنها فقدت بش��كل 
كبيٍر أغلبي��ة مجلس العموم بني ليلة 

وضحاها.
وبشكل ال يصدق لم تذكر أنها خسرت 
خس��ارة فادحة  أمام حزب العمال بعد 
أن دعت إلى انتخابات مبكرة قبل ثالثة 
أعوام م��ن موعدها املق��رر ، وبعد نحو 

ساعتني ظهرت على شاشة التلفزيون 
م��رة أخرى واعت��ذرت لهزمية النواب في 
البرمل��ان بع��د اتهامه��ا بافتقارها إلى 

التواضع.
واعترف��ت م��اي بأنها كان��ت قد دعت 
إل��ى انتخاب ثالثة أعوام في وقت مبكر 
ام��اًل في احلصول عل��ى أغلبية كبيرة ، 
مضيف��ة »هذه ليس��ت النتيجة التي 
حصلنا عليها ، بينما انظر في النتيجة، 
س��وف أفكر ف��ي ما نح��ن بحاجة إلى 
القي��ام به في املس��تقبل التخاذ احلزب 
إلى األمام ، وأنا آسفة لهؤالء املرشحني 
والعامل��ني في احلزب الذين لم ينجحوا 
ولكن أيًضا آسف بشكل خاص لهؤالء 
الزمالء الذي��ن كانوا أعضاء في البرملان 
أو ال��وزراء الذين س��اهموا كثيرًا لبلدنا 
والذين فقدوا مقاعدهم وال يستحقون 

أن يخسر مقاعدهم«.
ورفض��ت م��اي الق��ول عم��ا إذا كانت 
كارثته��ا االنتخابي��ة ق��د قتلت فرص 
بريطاني��ا ف��ي احلص��ول عل��ى صفقة 
جيدة ملغادرة االحتاد األوروبي ، بينما تابع 

املستشار السابق جورج أوزبورن »ذهب 
خروج بريطانيا م��ن االحتاد األوروبي إلى 

سلة القمامة ».
وفي وق��ت س��ابق، عقب اجتم��اع مع 
امللكة، أش��ارت ماي إلى أنها ستسعى 
إلى قيادة حكومة أقليه يدعمها االحتاد 
الدميقراط��ي ، قائلة »م��ا حتتاجه البالد 
أكثر من أي وقت مضى هو االس��تقرار، 
وبع��د أن حصل��ت على أكب��ر عدد من 
األص��وات وأكبر ع��دد م��ن املقاعد في 
االنتخاب��ات العام��ة ، وم��ن الواضح أن 
احل��زب احملاف��ظ والنقاب��ي فق��ط لديه 
الش��رعية والق��درة عل��ى توفي��ر هذا 

االستقرار«.
وأردف��ت م��اي »كما نفعل، س��نواصل 
العم��ل م��ع أصدقائن��ا وحلفائن��ا في 
احلزب االحت��ادي الدميقراط��ي على وجه 
اخلصوص. يتمتع احلزب��ان بعالقة قوية 
على م��دى أعوام عدة، وه��ذا يعطيني 
الثقة لالعتقاد بأننا سوف نكون قادرين 
عل��ى العمل مًع��ا ملصلح��ة اململكة 

املتحدة كلها«.

بعد إقالة منافسيها منهم فيليب هاموند وبوريس جونسون

تيريزا ماي تتعهد بأن تكون رئيسة للوزراء لمدة خمسة أعوام أخرى
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة النفط، أمس الس��بت، 
لرف��ع إنت��اج  إن لديه��ا خطط��اً 
النفط في حقل )اللحيس( غربي 
محافظ��ة البص��رة، مبين��ة انها 
تس��عى النت��اج 140 أل��ف برميل 

يومياً من احلقل املكور.
وأضافت الوزارة أن »لديها خططاً 
لرف��ع الطاق��ة اإلنتاجي��ة حلق��ل 
)اللحي��س( إلى أكثر من 120 ألف 
برميل يومياً خالل األشهر القليلة 

املقبلة، بإضافة 20 ألف برميل«.
مش��يرًة إلى أن »حقل )اللحيس( 
يع��د م��ن احلق��ول الواع��دة التي 
يت��م تطويره��ا باجله��د الوطني، 
وأن احلق��ل ينتج يومي��اً 35 مليون 
ق��دم مكعب قياس��ي م��ن الغاز 
الطاقة  لتولي��د  الذي يس��تخدم 

الكهربائية«.
وكان��ت وزارة النف��ط ق��د أعلنت 
مطلع الش��هر اجلاري أن »صادرات 
 3.262 النفطية س��جلت  الب��الد 
ملي��ون برمي��ل يومي��اً، ف��ي أي��ار 

املنصرم«.
ويأتي هذا الرقم ارتفاعاً من 3.252 
ملي��ون برمي��ل يومياً في نيس��ان 
املاض��ي، ال��ذي كان ق��د س��جل 
انخفاضاً من 3.259 مليون برميل 

يومياً في آذار الذي سبقه.
في الش��أن ذاته، أك��د وكيل وزير 
النفط لش��ؤون االستخراج، كرمي 
حط��اب جعفر، أمس الس��بت، ان 
تركيز الوزارة منصب على السعي 
لزي��ادة الطاقة اإلنتاجية، وتفعيل 
دور امل��الكات العراقي��ة في جميع 

مفاصل شركة نفط البصرة.
وقال بيان صادر عن اعالم ش��ركة 
نفط البص��رة، ان جعفر بعد زيارة 
للموان��ئ التصديرية في ش��ركة 
أعم��ال  »تفق��د  البص��رة  نف��ط 
الصيان��ة اجلاري��ة عل��ى مين��اءي 
مش��يداً  والعمي��ة«،  البص��رة 

ب�«اجله��ود املبذولة من أجل إعادة 
تأهيل الرصي��ف األول والثاني في 
ميناء البصرة، والثناء على جهود 

العاملني هناك«.
وأض��اف، انه »م��ن خ��الل اجلهود 
املبذولة س��نتمكن م��ن الصعود 
بالطاق��ات التصديري��ة للبلد إلى 
اخلط��ة الت��ي وضعتها ال��وزارة«، 
مبيناً أنه »الحظ تقدماً ملموساً 
ف��ي أعمال الصيان��ة اجلارية على 
مينائ��ي البص��رة والعمي��ة وهذا 
دليل على أن كوادر اجلهد الوطني 
لديه��ا الق��درة واخلب��رة الكافية 

إلعادة التأهيل واالعمار«.
من جانبه، قال املدير العام لشركة 
نف��ط البص��رة، حيان عب��د الغني، 

ان »الزي��ارة األول��ى للوكي��ل بع��د 
تس��نمه منصبه اجلديد وقد حرص 
عل��ى االلتقاء بال��كادر املتقدم في 
الوصاي��ا  ونق��ل بع��ض  الش��ركة 
لوزي��ر  والتوجيه��ات  والنصائ��ح 
النف��ط، وكان التركيز منصباً على 
الس��عي لزيادة الطاق��ة اإلنتاجية، 
وتفعي��ل دور ال��كادر العراق��ي في 
كل مفاصل الشركة«، موضحاً أن 
»الوكيل وعد بحل جميع املعوقات 
الت��ي طرحه��ا امل��الك م��ع مراعاة 
الوضع االقتصادي للبلد اثر النقص 
الش��ديد في أس��عار النفط وعلى 
جمي��ع املنتس��بني املس��اهمة في 

جتاوز هذه الفترة الصعبة«.
وأض��اف، ان »الزيارة ج��اءت أيضا، 

للتعرف عن قرب على آلية عمليات 
التصدي��ر للنفط اخل��ام والتعرف 
املين��اء واملنص��ات  عل��ى مراف��ق 
الع��دادات  ومنص��ة  العائم��ة 
وعملي��ات الصيان��ة اجلاري��ة بعد 
توجي��ه الوزير بإع��ادة تأهيلها وأن 
هذه احلملة ستس��تمر حلني اجناز 

العمل«.
يذك��ر أن وزير النف��ط قد أوعز في 
وقت س��ابق بإعادة تأهيل شاملة 
للميناء ومبا يتناس��ب مع الزيادات 
احلاصلة في الص��ادرات النفطية 
وتوفير البيئة املناس��بة للعاملني 

في امليناء.
على الصعيد نفسه، شدد العراق 
على أهمية متدي��د االتفاق اخلاص 

بخف��ض إنت��اج النفط م��ن قبل 
منظمة البل��دان املصدرة للبترول 
)أوبك( إلى ما بع��د حزيران احلالي 
وملدة تسعة أشهر بغية التخلص 
من تخمة املعروض وضمان حتسن 

أسعار النفط بصورة اكبر.
وقال املتحدث باسم مكتب رئيس 
الوزراء سعد احلديثي »إن تخفيض 
اإلنتاج ال��ذي ج��رى التوصل إليه 
الع��ام املاض��ي س��اهم بارتف��اع 
تدريجي  النفط بش��كل  أس��عار 
م��ا انعك��س إيجابا على حتس��ن 
ال��واردات النفطية للدول املصدرة 
س��يما العراق الذي تش��كل تلك 
الواردات النفطية مصدراً أساسيا 

في موازنته االحتادية.

وكان��ت وكالة رويترز قد نقلت في 
أيار املاضي عن مندوب السعودية 
لدى )أوبك( أديب األعمى القول بان 
هن��اك إجماعا يتبل��ور بني أعضاء 
املنظم��ة واملنتج��ني املس��تقلني 
املشاركني في االتفاق العاملي على 
خفض إنت��اج اخلام، عل��ى ضرورة 
متديد االتفاق حتى النصف الثاني 
من العام احلالي إلعادة التوازن إلى 
السوق، لكن فترة التمديد ليست 

مؤكدة حتى اآلن.
وأتفقت منظمة البلدان املصدرة 
للنفط )أوبك( أواخر العام املاضي 
على خف��ض اإلنت��اج بواق��ع 1.8 
ملي��ون برميل يومي��ا حتى 30 من 

حزيران اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت جلنة الزراعة واملياه النيابية، 
أم��س الس��بت، أن هج��رة مهن��ة 
الزراع��ة في محافظة ديالى جتاوزت 
حاج��ز ال� %30 بع��د احداث حزيران 

2014، في حني اش��ارت الى ان واقع 
الزراعة في احملافظة »مأساوي«.

وق��ال رئي��س اللجنة النائ��ب فرات 
التميم��ي في حدي��ث صحافي، إن 
»قطاع الزراعة في ديالى تعرض الى 

انتكاس��ة قوية بعد احداث حزيران 
2014 ودفعت ال��ى هجرة جماعية 
للفالح��ني ملهنهم في عدة مناطق 

من احملافظة«.
»مع��دالت  أن  التميم��ي،  وأض��اف 

هج��رة مهنة الزراعة بش��كل عام 
بديال��ى بعد احداث حزي��ران 2014 
جت��اوزت حاجز ال�%30 م��ن اجمالي 
ع��دد الفالح��ني م��ا يظه��ر حجم 
الكارث��ة الت��ي تس��ببت به��ا تلك 

احلقب��ة املؤملة من تاثيرات س��لبية 
على قط��اع حيوي يس��تقطب ما 

يزيد عن %70 من االيادي العاملة«.
وتاب��ع، أن »واقع الزراع��ة في ديالى 
سياس��ة  ال��ى  يحت��اج  مأس��اوي 

تفعي��ل  ناحي��ة  م��ن  حكومي��ة 
وتشجيع الزراعة«، مبينا أن »احياء 
قط��اع الزراع��ة هو احلل االنس��ب 
ملعاجل��ة تنام��ي مع��دالت الفق��ر 

والبطالة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل مؤش��ر التداول لسوق العراق 
لألوراق املالية خالل االسبوع املاضي 
ارتفاع��ا في ع��دد وقيمة األس��هم 
املتداول��ة لترتف��ع بذل��ك القيم��ة 
الس��وقية للس��وق بنس��بة وصلت 

إلى 2.06%.
وقال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 

أحمد عبد السالم، إن »سوق العراق 
ل��ألوراق املالية نظم خالل االس��بوع 
املنتهي في الثامن من حزيران 2017 
خمس جلس��ات للتداول في السوق 
النظام��ي وجلس��ة ت��داول واح��دة 

لتداول في السوق الثاني«.
وأض��اف أن »الس��وق ت��داول خ��الل 
جلس��ات هذا االس��بوع أسهم 57 

شركة في السوق النظامي وشركة 
واحدة في الس��وق الثاني ليبلغ عدد 
الش��ركات املتوقف��ة ع��ن الت��داول 
لع��دم التزامه��ا بتق��دمي االفص��اح 
والسوق  للهيئة  والفصلي  السنوي 
13 ش��ركة«. وب��ني عبد الس��الم، أن 
»عدد األس��هم املدرجة في الس��وق 
بلغ 10.824 ترليون سهم بعد انتهاء 

إج��راءات تس��جيل واي��داع أس��هم 
ش��ركة مصرف القابض اإلس��المي 
في السوق برأسمال يبلغ 100 مليار 

دينار«. 
وأض��اف أن »عدد األس��هم املتداولة 
لالس��بوع املاضي بلغ 4 مليار سهم 
مقابل 3 مليار سهم لألسبوع الذي 
قبل��ه مرتفع��ا بنس��بة %4.39، في 

حني بلغت قيمة األس��هم املتداولة 
لالسبوع املاضي 3 مليار دينار مقابل 
2 ملي��ار دينار لالس��بوع ال��ذي قبله 

مرتفعا هو اآلخر بنسبة 13.04«.
وتاب��ع، أن »عدد الصفق��ات املنفذة 
لالسبوع املاضي بلغت 2474 صفقة 
مقابل 2269 صفقة لألس��بوع الذي 
قبله ليرتفع مؤش��ر الس��وق خالل 

االس��بوع املاض��ي ISX 60 بنس��بة 
%1.61 عن إغالقه لألسبوع الذي قبله 
عندما اغل��ق عل��ى 592.33 نقطة، 
وترتف��ع فيه��ا القيم��ة الس��وقية 
املاضي  لألسبوع  املدرجة  للشركات 
%2.06عن القيمة السوقية  بنسبة 
لألسبوع الذي قبله والبالغة 9.809 

ترليون دينار«.

الزراعة النيابية: 30 % من فالحي ديالى هجروا أراضيهم

»األوراق المالية«: ارتفاع تداول األسبوع الماضي

تابعت مشروع تطوير ميناءي البصرة والعمية

»النفط«: خطة لرفع إنتاج حقل اللحيس إلى 140 ألف برميل يوميًا

أكد وكيل وزير النفط 
لشؤون االستخراج، 
كريم حطاب جعفر، 
أمس السبت، ان تركيز 
الوزارة منصب على 
السعي لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية، وتفعيل دور 
المالكات العراقية في 
جميع مفاصل شركة 
نفط البصرة

حقل اللحيس

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعت أسعار النفط بعد توقف خط أنابيب في 
نيجيريا لكن األس��عار أنهت األسبوع منخفضة 
بنحو أربعة في املئة بفعل استمرار اخملاوف بشأن 

تخمة اإلمدادات في األسواق العاملية.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت 29 س��نتا 
في التسوية إلى 48.15 دوالر للبرميل في حني زاد 
اخلام األمريكي 19 س��نتا في العق��ود اآلجلة إلى 

45.83 دوالر للبرميل.
وسجل اخلامان انخفاضا أسبوعيا بأكثر من أربعة 
في املئة حتت ضغط اخملزونات األمريكية الضخمة 

والتدفقات الكبيرة في أنحاء العالم.
وأعلنت ش��ل للتطوي��ر في نيجيري��ا حالة القوة 
القاهرة بش��أن خ��ام بوني اخلفي��ف بعدما أحدث 
شخص ما ثقبا في خط ألنابيب اخلام مما نتج عنه 

تسرب.
وتتعرض أس��واق النفط لضغوط ألس��باب منها 
زي��ادة نيجيريا وليبيا إلنتاجهما. والبلدان معفيان 
م��ن تخفيض��ات اإلنتاج الت��ي تقوده��ا منظمة 
البل��دان املصدرة للبت��رول )أوبك( وهم��ا عضوان 
باملنظم��ة. واتفقت أوبك ومنتج��ون من خارجها 
الش��هر املاض��ي على متدي��د اتفاق خلف��ض إنتاج 
النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا تسعة أشهر 

إضافية حتى نهاية آذار 2018.
وأظه��رت بيان��ات أمريكي��ة ه��ذا األس��بوع زيادة 
مفاجئ��ة ف��ي مخزونات النف��ط اخل��ام التجارية 
قدرها 3.3 مليون برميل لتصل إلى 513.2 مليون.

وزادت مخزونات املنتجات املكررة أيضا برغم بداية 
موس��م الصيف الذي يرتفع فيه االستهالك إلى 

الذروة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��ف وزير البت��رول املصري طارق امل��ال في بيان 
أن بل��ده س��دد 2.2 ملي��ار دوالر من مس��تحقات 
ش��ركات النفط األجنبية ل��دى احلكومة املصرية 
خ��الل األس��ابيع الثالث��ة املاضي��ة، مش��يراً إلى 
أن مس��تحقات ش��ركات النف��ط األجنبي��ة لدى 
احلكوم��ة تبلغ 2.3 مليار دوالر، مقارنة ب�3.5 مليار 
نهاي��ة كان��ون األول املاضي. ومن بني الش��ركات 
األجنبي��ة التي تعمل في أنش��طة استكش��اف 
وإنتاج النف��ط والغاز في مصر »بريتش بتروليوم« 

و»شل« الهولندية و»إيني« اإليطالية.
وأعلنت شركة »دانة غاز« أنها تسلمت 40 مليون 
دوالر من احلكومة املصرية، كجزء من مستحقاتها 

املتأخرة، وفقاً للبيان. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف املصرف املركزي الروسي عن ارتفاع فائض 
مي��زان التج��ارة اخلارجي��ة الروس��ي، في نيس��ان 

املاضي، بنسبة %21 إلى 8 مليارات دوالر.
وذكر املص��رف، أن حج��م الصادرات في نيس��ان، 
بل��غ 26.1 مليار دوالر، في ح��ني وصلت قيمة املواد 

املستوردة إلى 18.1 مليار دوالر.
ويذك��ر أنه خالل األش��هر األربع��ة األولى من عام 
2017، بل��غ حجم فائض مي��زان التجارة اخلارجية 
42.215 ملي��ار دوالر مقابل 28.926 مليارا، مقارنة 
مع نفس الفترة من العام املاضي، مس��جال زيادة 

نسبتها 46%.
وم��ن أهم املواد التي تصدرها روس��يا للعالم هي 
املواد اخلام من النفط والغاز ومشتقاتهما، إضافة 
إلى القم��ح إذ تعتبر أكبر مصدر ل��ه في العالم، 
إضافة إل��ى احلبوب واملعدات العس��كرية والفراء 

والفودكا.

خام برنت عند 48 دوالرًا

مصر: 2.2 مليار دوالر 
لشركات نفط أجنبية

روسيا: ارتفاع فائض 
ميزان التجارة

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقع الناطق باسم وزارة التخطيط 
الزه��رة  عب��د  اإلمنائ��ي،  والتع��اون 
الس��تراتيجية  إق��رار  الهن��داوي، 
الفقر  الوطني��ة خلف��ض مع��دالت 
2018 - 2022 في الش��هور املقبلة، 
بعدما نّفذت اللجنة الفنية الدائمة 
املالحظ��ات واألف��كار التي س��بقت 

االستعداد إلقرار االستراتيجية.
وأشار في حديث صحافي، إلى »أهمية 
الورشة الرابعة التي نظمتها الوزارة 
مبشاركة نوعية مهمة من خبراء في 
الشؤون التنموية، ومن بينهم البنك 
الدولي وبرنام��ج األمم املتحدة اإلمنائي 
و«برنام��ج  »يونيس��يف«  ومنظم��ة 

األغذية العاملي«. 
وأوضح أن النقاش تطّرق إلى »نتائج 
الس��تراتيجية األولى 2010 - 2014، 
والتحدي��ات الت��ي واجهته��ا، وإقرار 
املسودة النهائية لستراتيجية 2018 
- 2022، والس��عي إلى ردم الفجوات 

في نشاط الستراتيجية األولى«.
وأعلن الهنداوي أن اجللسات العامة 
للورش��ة الرابعة واألخيرة »ناقشت 
االجتماع��ي  الصن��دوق  مش��روع 

للتنمي��ة، الذي أق��ّره مجلس الوزراء 
وتش��كل الفري��ق الوطن��ي إلع��داد 
املس��تلزمات اإلجرائي��ة م��ع فري��ق 
البنك الدولي الفني الذي قدم قرضاً 
للصندوق بقيمة 50 مليون دوالر، مع 
تخصيص مبل��غ 20 مليوناً كمنحة 

من املوازنة العامة للدولة«. 
وأوضح أن الصندوق هو »مؤسس��ة 
إل��ى  ته��دف  متكامل��ة  تنموي��ة 
وحتس��ني  االقتص��ادي  التمك��ني 
مس��تويات املعيشة والتخفيف من 
الفق��ر واحلد م��ن البطالة من خالل 
دعم املشاريع الصغيرة ومساندتها 
بتقدمي اخلدم��ات املالية وغير املالية، 
ومش��اريع التنمي��ة اجملتمعي��ة في 

املناطق والفئات املستهدفة«.
وذكر أن املشاركني »بحثوا في نتائج 
التموي��ل،  وآلي��ات  الس��تراتيجية 
وترك��زت األول��ى ح��ول توفي��ر دخل 
أعلى ومس��تدام من العمل للفقراء 
من خالل تنفيذ نش��اطات تس��اهم 
في ذل��ك، ومتثلت الثانية بتحس��ني 
وم��ن  للفق��راء،  الصح��ي  الوض��ع 
نش��اطاتها إنش��اء مراك��ز أو بيوت 
ف��ي  متنقل��ة  عي��ادات  أو  صحي��ة 
املناطق الفقيرة وتأهيلها وجتهيزها. 
واستهدفت النتيجة الثالثة حتسني 

تعليم الفقراء من خالل بناء املدارس 
املناطق  ف��ي  وتأهيله��ا وصيانته��ا 
أولوي��ة لتدريب  الفقي��رة، وإعط��اء 
النتيج��ة  أم��ا  فيه��ا«.  املدرس��ني 
الرابع��ة، فش��ددت عل��ى »ض��رورة 
توفير السكن املالئم للفقراء وبيئة 
مس��تجيبة للتحدي��ات، وم��ن ب��ني 
التحضير ملشروع  نشاطاتها تنفيذ 
الس��كن  جتمع��ات  تأهي��ل  إع��ادة 
بالس��ياحة  واالهتمام  العش��وائي، 
البيئي��ة ف��ي احملمي��ات وم��ا حولها 
لزي��ادة الدخل القومي واحلفاظ على 
التنوع اإلحيائي، فضالً عن استخدام 
الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء 
وقض��ت  الفقي��رة«.  املناط��ق  ف��ي 
النتيج��ة الثاني��ة وفق��اً للهنداوي، 
ب�«حتقيق حماي��ة اجتماعية فعالة 

للفقراء«.
ولف��ت الهن��داوي إلى أن وكي��ل وزارة 
التخطي��ط قاس��م عناية ف��رز، قال 
خالل الورشة إن »الستراتيجية األولى 
شهدت حتديات وال يزال بعضها قائماً، 
ما يستدعي العمل على إيجاد احللول 
الس��تراتيجية  وإع��داد  ملواجهته��ا 
الثاني��ة«. واعتبر أن انخفاض أس��عار 
النف��ط وظه��ور »داع��ش« وم��ا نتج 
من ذلك م��ن موجات نزوح، تس��ببت 

بتفاقم الفقر«.
التنفيذي��ة  اإلدارة  مدي��رة  وأك��دت 
ف��ي  الفق��ر  الس��تراتيجية خف��ض 
العراق جنالء علي مراد، في مداخلتها، 
أن س��تراتيجية التخفيف من الفقر 
2018 - 2022 »تس��عى إل��ى حتس��ني 
م��ن  وانتش��الهم  الفق��راء  أوض��اع 
الفق��ر، عبر تطوير مداخيلهم وفرص 
وصولهم إلى اخلدم��ات ذات النوعية 

املناسبة«. 
واعتب��رت أن ذل��ك »يس��تلزم تنفي��ذ 
ونشاطاتها  الستراتيجية  محصالت 
وااللتزام  السياسية  اإلرادة  واستمرار 
احلكوم��ي وتوافر املوارد املالية واملادية 

الالزمة للتنفيذ«. 
وأش��ارت إلى »تنامي ظاه��رة جديدة 
في امل��دن واملراكز احلضري��ة منذ عام 
2003، متثلت بالتجمعات العشوائية 
التي ب��ات يقطنها الي��وم أكثر من 3 
ماليني شخص يشكلون نحو 10 في 

املئة من مجموع سكان العراق«. 
ورأت أن ذلك »من التحديات املستمرة 
الت��ي ال ت��زال تواجه الس��تراتيجية، 
وعلى ه��ذا األس��اس مت تبني خريطة 
العش��وائيات  لتأهيل  طريق مهم��ة 
في العراق، بالتعاون مع منظمة األمم 

املتحدة للمستوطنات البشرية«.

ناقشت مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

»التخطيط« تعّد إلقرار استراتيجّية وطنّية لخفض الفقر
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لوري بلوتكين بوغارت
وسايمون هندرسون

وماثيو ليفيت
وكاثرين باور

مع تفاق��م األزمة الدبلوماس��ية بني 
قطر والدول اخلليجي��ة اجملاورة، يكمن 
التحدي الرئيس��ي ف��ي حتديد أفضل 
نه��ج ق��د تتبعه واش��نطن ف��ي دور 
الدوحة املعقد كشريٍك أمني للواليات 
املتحدة. وتعد قطر حليفاً استراتيجياً 
مهماً بالنس��بة لواشنطن، وال سيما 
بوصفها مضيفة ل��� »قاعدة العديد 
اجلوية«، وهي منشأة هامة في املعركة 
ض��د تنظي��م »الدول��ة اإلس��امية« 
)انظر أدناه لتحليل متعمق للقضية 
األساس��ية(. إال أنها تدعم أيضاً قوى 
خطي��رة في الش��رق األوس��ط تهدد 
واحللفاء.  املتح��دة  الوالي��ات  مصالح 
ونتيج��ة لذلك، ينط��وي املناخ احلالي 
بالنس��بة  ومخاط��ر  ف��رص  عل��ى 

لواشنطن.
ول��دى البح��ث ف��ي كيفي��ة معاجلة 
املس��ؤولني  عل��ى  يج��ب  األزم��ة، 
مب��ادئ  أربع��ة  اتب��اع  االميركي��ني 
توجيهي��ة عامة، هي: طل��ب إحاطة 
كاملة وحتديثات منتظمة عن النوايا 
اإلماراتية والسعودية من أبو ظبي. إّن 
واقع قيام كبار الش��ركاء اإلقليميني 
للوالي��ات املتح��دة باتخ��اذ إج��راءات 
صارم��ة ض��ّد ش��ريك آخ��ر وثيق من 
دون استش��ارة واشنطن هو أمر مثير 
للقل��ق. يتعني على كبار املس��ؤولني 
ف��ي اإلدارة االميركي��ة الس��عي إلى 
التوص��ل إلى فهٍم كامل ملا تس��عى 
دولة اإلمارات والس��عودية لتحقيقه 
تنوي��ان  وكي��ف  األزم��ة،  ه��ذه  ف��ي 
حتقيق��ه، واملرحل��ة النهائي��ة الت��ي 
تتصورانها لقطر. وقد تكون اإلمارات 
القناة األكث��ر فعالية للحصول على 
مثل هذه املعلومات نظ��راً لعاقتها 

اخلاص��ة مع واش��نطن، لك��ن ينبغي 
إش��راك الس��عوديني أيضاً. ويجب أن 
ترّك��ز ه��ذه املش��اورات عل��ى اجملاالت 
ذات املصال��ح املش��تركة، ومج��االت 
خملتل��ف  والتحضي��رات  االخت��اف، 
النتائ��ج احملتملة. إن درجة اس��تعداد 
الس��عوديني ملناقش��ة هذه القضايا 
بالتفصي��ل س��تكون اختب��اراً جيداً 
للعاقات الثنائية بع��د زيارة الرئيس 

ترامب األخيرة إلى الرياض.
تركيز اجلهود الدبلوماسية االميركية 
على تقييد الدعم القطري للجهات 
الفاعلة اإلقليمية اخلطرة. أثارت بعض 
سياس��ات الدوح��ة مخ��اوف كبيرة 
ل��دى واش��نطن على مدى س��نوات، 
ل��ذا يتع��ني عل��ى اإلدارة االميركي��ة 
أن تس��تغل األزم��ة الراهنة كفرصة 
للحص��ول على املزيد من املش��اركة 
الفّعال��ة حيالها. ويعني ذلك البحث 
م��ع الدوح��ة وأبوظب��ي والرياض في 
اخلطوات احملددة التي ميكن أن تتخذها 
قطر لوقف الدعم للجهات الفاعلة 
املتطرفة أو كبحه. وتشمل املواضيع 
الت��ي يجب التط��رق إليه��ا في هذه 
احملادث��ات الدع��م السياس��ي واملالي 
فضاً عن امل��اذات اآلمن��ة ومنصات 
التواص��ل )مث��ل »اجلزي��رة«(. وميك��ن 
لواش��نطن أن تكافئ قطر على إدراج 
حتس��ينات في هذه املسائل من خال 
إعطائه��ا ضمان��ات أمني��ة إضافية، 

وتقديراً عاماً إذا رغبت في ذلك.
إدراك أّن بعض األمور لن تتغير وأّنه ال 
بأس بذل��ك. إن رغبة قطر في احلفاظ 
عل��ى عاقات العمل مع إيران هي في 
األس��اس غير قابلة للتفاوض، ويعود 
ذل��ك إلى ح��ّد كبير إل��ى حقيقة أن 
البلدين يتش��اركان أكبر حقل للغاز 
الطبيع��ي ف��ي العال��م. وعل��ى غرار 
الكوي��ت وُعمان، هن��اك مزايا لعاقة 
قط��ر مع إي��ران بالنس��بة للمصالح 

األمنية االميركية.
*األخ��ذ في عني االعتب��ار أّن النتيجة 
األفض��ل هي التوصل إل��ى قطر أكثر 

اعت��داالً، وليس قطر غير مس��تقرة. 
إّن اإلج��راءات الت��ي تزعزع اس��تقرار 
تش��عر  جتعله��ا  أو  بس��رعة  قط��ر 
بأنها مضطرة إل��ى التعاون مع إيران 
ال تتناس��ب م��ع املصال��ح األمني��ة 
ترح��ب طهران  االميركي��ة. وس��وف 
عل��ى  وتعم��ل  األخي��رة  بالنتيج��ة 

حتقيقها. 
ما العمل في ما يخص »قاعدة العديد 

اجلوية«؟ | بقلم ساميون هندرسون
اجلوي��ة«  العدي��د  »قاع��دة  تُش��كل 
الضخم��ة ف��ي الوق��ت احلال��ي جزءاً 
أساس��ياً من قدرة الوالي��ات املتحدة 
على نشر قوة عسكرية في املنطقة. 
وقد مت اس��تخدامها بنحو كبير خال 
احلم��ات على الع��راق وأفغانس��تان، 
وهي اليوم مركز قيادة العمليات ضّد 
تنظيم »الدولة اإلس��امية«. وتضم 
هذه القاعدة مدرجاً طوياً قادراً على 
حتّمل أكبر القاذفات، فضاً عن »مركز 
 )CAOC( »العمليات اجلوية املشتركة

احملّصن.
ويتم استخدام »قاعدة العديد« منذ 
ع��ام 2003، وق��د حّلت مح��ل قاعدة 
جوي��ة س��عودية و«مرك��ز العمليات 
ال��ذي   )CAOC( املش��تركة«  اجلوي��ة 
لم تس��مح الري��اض بتحصينه ضّد 
هجم��ات العدو. باإلضاف��ة إلى ذلك، 
كان على الطائرات االميركية في تلك 
املنشأة أن متّر باجملال اجلوي الكويتي في 
طريقها إل��ى أهداف عراقية ليتمّكن 
السعوديون من االدعاء بنحو ال يصّدق 
أنهم غير مشاركني. كما استضافت 
»قاع��دة الظف��رة اجلوية« ف��ي دولة 
اإلم��ارات مجموع��ة م��ن الطائ��رات 
واالس��تطاعية،  الناقلة  االميركي��ة 
إال أنه��ا ليس��ت مجه��زة بنحو جيد 
ك� »قاعدة العديد«. وقد استضافت 
القواعد اجلوية في الكويت والبحرين 
وس��لطنة عمان الطائرات االميركية 
أيضاً ولكنها تفتقر على نحو مماثل ل� 

»مركز العمليات اجلوية املشتركة«.
الطائ��رات االميركية  وتؤّمن حامات 

تقليدي��اً »أربعة فدان��ات ونصف من 
األراضي الس��يادية االميركية« مبنأى 
ع��ن القيود األجنبية، بي��د أّن القوات 
البحري��ة ترّك��ز حالياً عل��ى مواجهة 
التهديد من كوريا الش��مالية. وحتى 
ل��دى العمل ف��ي اخللي��ج، تعتمد أي 
حاملة طائرات مكّلفة بضرب أهداف 
في العراق أو س��وريا على إعادة التزود 
بالوق��ود في أثن��اء الطي��ران تؤمنها 
الناقات في القواعد الساحلية مثل 

»قاعدتَي العديد والظفرة«.
اجلي��ش  أّن  ح��ني  ف��ي  وباختص��ار، 
االميركي قد يكون قادراً على التخلي 
عن »قاعدة العديد« في حالة الضرورة 
القص��وى، إاّل أّن هذا ليس خياراً جيداً 
على املدى القريب، وس��يعني املضي 
من دون وجود »مركز العمليات اجلوية 
املش��تركة« )CAOC( إلى حني إنشاء 
مركز جدي��د. وبدالً من ذل��ك، ينبغي 
أن تعمل واش��نطن جاهدًة على زيادة 
ع��دد املراف��ق املتاح��ة ف��ي املنطقة 
وحتسني ترتيبات القيادة واملراقبة مع 
احلكومات الش��ريكة. كما ينبغي أن 
تتابع إمكانية العودة إلى الس��عودية 
ورمبا تخفي��ف القي��ود املفروضة في 
»]قاع��دة[ الُعدي��د« وغيره��ا )عل��ى 
س��بيل املثال إخطار أق��ل بتحركات 
الطائرات واألفراد، وتس��هيل احلصول 

على أُذونات للضربات العسكرية(. 
في مجال الطاقة 

عل��ى الرغم م��ن صغر عدد س��كان 
قط��ر، إاّل أّنها تتمتع بنف��وذ إقليمي 
كبي��ر نظ��راً ملوارده��ا الضخم��ة من 
الغ��از الطبيع��ي. فه��ي متل��ك ثالث 
أكب��ر احتياطي غاز ف��ي العالم )بعد 
إيران وروسيا(، وكونها املوّرد الرئيسي 
للغاز الطبيعي املس��ال فا تنافسها 
في ذلك س��وى أستراليا. وميتد عماء 
الدوح��ة م��ن بريطاني��ا إل��ى اليابان، 
كم��ا أنها عضو ف��ي »منظمة الدول 
املصّدرة للبت��رول« )أوبك( على الرغم 
م��ن إنتاجه��ا القلي��ل نس��بياً م��ن 

النفط.

وميك��ن إيجاد معظم الغ��از القطري 
قبال��ة الس��احل في حقل الش��مال 
ال��ذي يق��ع حت��ت مي��اه اخللي��ج وهو 
متاخ��م حلقل ف��ارس اجلنوب��ي األقل 
تطوراً في إيران. بيد أّن الدوحة تفتقر 
إلى جيش كبير، وبالتالي فإّن مرافقها 
البحرية ومحطة رأس لفان الضخمة 
للغاز الطبيعي املس��ال غير محمية 
إلى حّد كبير. وبعب��ارة أخرى، تعتمد 
قط��ر عل��ى حس��ن النواي��ا اإليرانية 
والدعم العس��كري االميركي حلماية 

أكبر مصادر ثروتها.
وعلى الرغ��م من األزم��ة احلالية، لم 
يت��م اإلع��ان عن خط��ة إلغاق خط 
أنابي��ب دولف��ني ال��ذي ينق��ل الغ��از 
القطري إلى اإلمارات وُعمان. وتش��ير 
بعض التكهنات في هذا القطاع إلى 
أّن ميناء الفجيرة اإلماراتي، وهو مركز 
أساسي للتزويد بالوقود، سُيغلق أمام 
الس��فن التي ترفع العل��م القطري، 
ولكن لن يش��ّكل ذلك سوى صعوبًة 

جتارية.
وم��ن الض��روري أن يعك��س موق��ف 
الوالي��ات املتحدة بش��أن حقوق الغاز 
في قطر التزامها الثابت بضمان حرية 
مرور إم��دادات النفط دولياً. باإلضافة 
إل��ى ذلك، يتع��ني على واش��نطن أن 
حتاول حتس��ني عاق��ات الطاقة داخل 
اخلليج��ي«.  التع��اون  »مجل��س  دول 
فعلى سبيل املثال، تعرقل السعودية 
منذ فت��رة طويلة متديد خ��ط أنابيب 
دولف��ني إل��ى الكويت، مم��ا أجبر هذه 
األخيرة على استيراد الغاز الطبيعي 
املسال بواسطة ناقلة من دول بعيدة 

مثل ترينيداد وتوباغو.
س��جل قط��ر املتباي��ن ف��ي محاربة 
اإلرهاب | بقلم ماثيو ليفيت وكاثرين 

باور
ل��دى دول »مجلس التعاون اخلليجي« 
مجموعة متنوعة من الشكاوى حول 
الدوحة، ولكن أبرزها استمرار الدعم 
اإلس��امية  للجماع��ات  القط��ري 
املتطرف��ة ف��ي املنطقة مب��ا في ذلك 

وجهات  »القاع��دة«  تنظي��م  متوي��ل 
فاعل��ة مماثل��ة. وعل��ى الرغم م��ن أّن 
واشنطن خّصت قطر بالذكر في عام 
2014 باعتبارها »س��لطة متساهلة 
ف��ي متويل اإلرهاب«، إال أن املس��ؤولني 
االميركيني أثن��وا مؤخراً على الدوحة 
بصورة متواضعة. وقد أشار متحّدث 
باسم الواليات املتحدة في حديٍث له 
الشهر املاضي عقب اجتماٍع بني وزير 
اخلارجية االميركي ريكس تيلرس��ون 
ونظي��ره القط��ري إل��ى أّن الوزيري��ن 
اس��تعرضا »جه��ود قطر املس��تمّرة 
لوق��ف متويل اجلماع��ات اإلرهابية، مبا 
في ذلك مقاضاة املشتبهني املمّولني، 
وجتمي��د األص��ول، وإدخ��ال ضواب��ط 
صارمة الى نظامه��ا املصرفي«. وفي 
اآلونة األخيرة، أعادت سفيرة الواليات 
املتح��دة في قطر دانا ش��ل س��ميث 
تغريد البيانات من عام 2016، وأشارت 
إلى »التقدم احلقيق��ي« الذي أحرزته 

قطر على هذا الصعيد.
وق��د اّتخذت قط��ر بالفع��ل إجراءات 
ض��ّد األف��راد الذين ميّول��ون اجلماعات 
اإلرهابي��ة، إال أنها امتنعت عن نش��ر 
هذه املعلومات. وقد سعت إلى حلول 
منهجية على مدى السنوات القليلة 
املاضي��ة، مثل إنش��اء »جلن��ة وطنية 
اإلره��اب« مخّول��ة حتديد  ملكافح��ة 
هؤالء املموِّلني بنحو مستقل عن األمم 
املتحدة. واعتمدت تشريعات لتنظيم 
اجلمعيات اخليرية التي تدير أو ترس��ل 
األموال إلى اخلارج عل��ى نحو أفضل. 
غي��ر أنها رفضت حت��ى اآلن االعتراف 
علن��اً فيم��ا إذا كان ق��د مت اتخ��اذ أية 
إج��راءات في إط��ار هذه الس��لطات. 
وتش��ّكل تقارير احلكوم��ة االميركية 

مصدر املعلومات القليلة املعروفة. 
فعل��ى س��بيل املث��ال، وفق��اً ل��وزارة 
اخلارجي��ة االميركي��ة، جّم��دت قطر 
أم��وال املموِّلني الذي��ن حّددتهم األمم 
املتح��دة مبوج��ب التزاماته��ا كدولة 
عضو وأصدرت حظر س��فر بحقهم، 
كم��ا الحق��ت األف��راد املتورطني في 

ال��وزارة  وأش��ادت  اإلره��اب.  متوي��ل 
بقط��ر ف��ي تقاريره��ا الِقطري��ة عن 
 Country Reports on“ اإلره��اب 
لقيامه��ا   ،2014 لع��ام   ”Terrorism
بخطوت��ني بارزتني هم��ا: إغاق حملة 
على اإلنترنت يُش��تبه في أنها جتمع 
األموال للعناص��ر العنيفة املتطرفة 
في سوريا، وترحيل مموِّل أردني لإلرهاب 

مقيم في الدوحة.
بيد ل��م تُتخذ هذه اإلجراءات س��وى 
ملرة واحدة فقط استجابًة للضغوط 
تّتخ��ذ  ول��م  الكبي��رة.  االميركي��ة 
قطر حت��ى اآلن القرار االس��تراتيجي 
بالتصّدي لتمويل اإلرهاب بنحو علني 
كمس��ألة سياس��ية، وق��د ثُب��ت أّن 
بعض إجراءاته��ا املعروفة هي تدابير 
غي��ر ُمكتملة )مث��ل مقاضاة بعض 
الذي��ن حّددتهم  املمّول��ني اإلرهابيني 
الواليات املتحدة واألمم املتحدة من دون 
أن تسجنهم(. ويُظهر إحجام الدوحة 
عن نسب الفضل إليها في اخلطوات 
اإليجابي��ة القليل��ة الت��ي اتخذته��ا 
عدم اجلدية في جع��ل قطر بيئة غير 
مؤاتية ملثل ه��ؤالء املمّولني. وتعكس 
هذه العقلية أيضاً سياس��ة الدوحة 
األوس��ع املتمّثلة في دع��م جماعات 
مث��ل حرك��ة »حم��اس« و »طالبان« 

وتنظيم »القاعدة في سوريا«.
*ل��وري بلوتك��ني بوغارت ه��ي زميلة 
»بارب��ارا كاي فاميل��ي« ف��ي معه��د 
واشنطن ومحللة سابقة في »وكالة 
اخملابرات املركزية« االميركية. ساميون 
هندرس��ون هو زميل »بيك��ر« ومدير 
الطاقة  اخللي��ج وسياس��ة  برنام��ج 
في املعه��د. ماثيو ليفي��ت هو زميل 
برنامج  ومدي��ر  ويكس��لر«  »فروم��ر- 
»س��تاين« لاس��تخبارات ومكافحة 
اإلرهاب في املعهد، ومس��ؤول سابق 
ب��وزارة اخلزانة و«مكت��ب التحقيقات 
الفدرال��ي« االميركي��ان. كاثري��ن باور 
هي زميلة »بلومنس��تني كاتس« في 
برنامج مكافح��ة اإلرهاب في املعهد 

ومسؤولة سابقة في وزارة اخلزانة.

كارن أبو الخير

االميركية  املتح��دة  الوالي��ات  تب��دو 
مع إعان الرئي��س االميركي »دونالد 
ترامب« انس��حاب باده م��ن اتفاقية 
باري��س ملكافحة تغير املناخ في األول 
من يونيو اجلاري، وكأنها تخلت طوًعا 
ع��ن موقعها القيادي على الس��احة 
الدولية فيم��ا يتعلق بهذه القضية، 
بعد أن كانت خال السنوات املاضية 
الق��وة الدافع��ة وراء التوص��ل إل��ى 
توافق بني الدول املتقدمة والصاعدة 

في هذا الصدد.
ف��ي املقاب��ل، تُش��ير االس��تنكارات 
املتوالي��ة م��ن أط��راف دولي��ة، ومن 
الداخل االميركي ذاته، إلى أن اجملتمع 
الدول��ي قد قطع ش��وًطا طويا جتاه 
االقتن��اع بضرورة خف��ض االنبعاثات 
الكربونية، واألخ��ذ بخطوات عملية 
في س��بيل حتقي��ق هذا اله��دف، ما 
االميركي��ة  اإلدارة  موق��ف  يجع��ل 
وكأنه »س��باحة ضد التي��ار«، داخليًّا 

وخارجيًّا. 
وعل��ى الرغ��م م��ن صعوب��ة حتدي��د 
تداعيات االنس��حاب عل��ى االقتصاد 
االميرك��ي أو عل��ى حتقي��ق أه��داف 
اتفاقية باريس فيما يتعلق بتخفيض 
االنبعاث��ات الكربوني��ة عامليًّ��ا؛ إال أن 
إدارة »ترام��ب« كحليف  مصداقي��ة 
وش��ريك دول��ي ق��د تراجع��ت ب��كل 
تأكيد، ما يفتح الباب على مصراعيه 
ل��دول وقوى أخرى لتتص��در، فرادى أو 
مجتمعة، لدور القيادة الدولية فيما 
يتعلق به��ذه القضية احملورية، والذي 
ق��د ينس��حب إل��ى إعادة تش��كيل 
موازي��ن القوى ف��ي النظ��ام الدولي 

بنحو عام.

دعاوى االنسحاب
اس��تدعى املنطق الذي اس��تخدمه 
الوالي��ات  خ��روج  لتبري��ر  »ترام��ب« 
املتح��دة م��ن االتفاقية إل��ى األذهان 
ما رصده اإلعام االميركي من إصرار 
اإلدارة االميركية على »حقائق بديلة« 
فيما يتعلق بالعديد من املواقف، كان 
أش��هرها تأكي��د الرئي��س االميركي 
ومعاوني��ه أن ع��دد الذي��ن حض��روا 
حفل تنصيبه في العشرين من يناير 
2017 كان األكب��ر تاريخيًّ��ا، وأنه كان 
بالتحديد أكبر من عدد الذين حضروا 
الس��ابق  الرئي��س  تنصي��ب  حف��ل 
»ب��اراك أوبام��ا« ف��ي العش��رين من 
يناي��ر 2009، على الرغم من مخالفة 

ذلك للحقائق التي س��جلتها الصورُ 
واإلحص��اءات املتاحة ع��ن عدد الذين 
استعملوا املواصات العامة في ذلك 

اليوم.
ويلوح ف��ي منطق »ترام��ب« اإلصرار 
عل��ى مواقف تب��دو مغاي��رة للواقع 
واحلقيقة فيما يتعلق باتفاقية باريس 
ملكافحة تغير املناخ؛ حيث قلل -على 
س��بيل املثال- من تأثي��ر االلتزام بها 
على تغير املن��اخ، مؤكًدا أنه »ضئيل 
ا«، باخملالفة ملا يدف��ع به اإلجماع  ج��دًّ
العلمي بأن حتقي��ق األهداف املرجوة 
من االتفاقي��ة، وإن كان لي��س كافًيا 
لوقف تأثيرات تغير املناخ، فإنه حيوي 
وضروري، وميثل خط��وة ال غنى عنها 
إلنقاذ العالم من تداعياته السلبية. 
من جانب آخر، عبَّر الرئيس االميركي 
عن قناعته بضرورة انسحاب الواليات 
املتح��دة م��ن االتفاقي��ة؛ لتجنيبها 
قانونية في  تداعي��ات ومس��ئوليات 
ح��ال عدم التزامه��ا ببنودها، وهو ما 
يتناق��ض مع حقيقة أن تلك اتفاقية 

طوعية، وال تنص على أي عقوبات، بل 
إنه��ا تَركت لكل دول��ة حتديد املعدل 
الذي تلت��زم به في تخفيض نس��بة 
وبالتال��ي،  الكربوني��ة.  االنبعاث��ات 
ل��م يك��ن »ترام��ب« في حاج��ة إلى 
االنس��حاب من االتفاقي��ة إذا أراد أن 
يغير م��ن االلتزامات الت��ي اختارتها 
ب��اده لنفس��ها حت��ت إدارة الرئي��س 

السابق »أوباما«. 
وخاًفا ملا س��بق، يصر »ترامب« على 
أن االلت��زام باالتفاقي��ة يتس��بب في 
خسارة االقتصاد االميركي الكثير من 
الوظائف بسبب االشتراطات البيئية، 
خاص��ة فيما يتعل��ق بقط��اع إنتاج 
الفحم، والذي يتركز في الواليات التي 
مثلت قاعدت��ه االنتخابية، متجاها 
حقائق متعددة متعلقة بهذا البعد، 
منها: أن ع��دد الوظائف التي يُوفرها 
قط��اع الطاقة البديل��ة في الواليات 
املتحدة ميثل، بحس��ب دراسة صادرة 
عن وزارة الطاق��ة االميركية في عام 
2016، نح��و 3 أضعاف عدد الوظائف 

الت��ي يوفرها قط��اع إنت��اج الفحم، 
وأن القطاع األول ف��ي طريقه للنمو 
املستقبلي بسبب اجتاه العالم كله 
الطاقة  بنح��و متزاي��د الس��تعمال 
البديلة، بينما الفحم يتجه لاندثار 
لعدة عوامل، ليس أقلها طفرة توافر 
الغاز الصخري ف��ي الواليات املتحدة 

كمصدر أرخص وأنظف للطاقة.

معارضة داخلية 
يعكس إصرار ترامب على أن اتفاقية 
املناخ تقوض السيادة االميركية، وأن 
االنس��حاب منها مُيّكن��ه من حماية 
االقتص��اد، ب��ل والبيئ��ة االميركي��ة 
بنحو أفض��ل، توجهات التيار املتبني 
للنزعة »القومية«، والذي يتصارع أو 
يتناف��س مع تيار آخر في السياس��ة 
واجملتمع االميركي، يؤيد االنفتاح على 
اخل��ارج، ويؤم��ن مبزايا العومل��ة. وميتد 
هذا االنقس��ام إلى اجملموعة احمليطة 

بالرئيس االميركي نفسه. 
ولم يكن من قبيل املصادفة أن يتصدر 

صف��وف احلاضري��ن خلط��اب الرئيس 
ترام��ب مستش��اره املقرب س��تيفن 
بانون، الذي يُعد عّراب الفكر القومي، 
أو ما يسميه »القومية االقتصادية«، 
وال��ذي يتبن��ى فك��رة أن االتفاقيات 
الدولية ومتعددة األطراف جاءت على 
حس��اب مصال��ح الوالي��ات املتحدة 
االقتصادية، وأن حركة العوملة بنحو 
عام تس��ببت في خس��ائر اقتصادية 

ملموسة. 
وق��د وج��د ه��ذا الفكر ص��دى لدى 
قطاعات واسعة من احلزب اجلمهوري، 
ال��ذي ترتفع به نس��بة املتش��ككني 
في قضي��ة تغي��ر املناخ. كم��ا وجد 
صدى ف��ي فئ��ات اجملتم��ع االميركي 
الت��ي ترتب��ط اقتصاديًّ��ا بقطاع��ات 
تض��ررت م��ن املنافس��ة االقتصادية 
التي ارتبطت بالعومل��ة، والتي تأثرت 
أيًضا بس��بب التط��ور التكنولوجي 
وتأثي��ره في رف��ع اإلنتاجية من خال 
زي��ادة االعتماد عل��ى امليكنة وتقليل 

االعتماد على العمالة.

في املقابل، هناك قطاعات واس��عة 
داخل اجملتمع االميركي تُؤمن بالعوملة 
وقضي��ة تغير املناخ، كش��فت عنها 
ردود الفع��ل بع��د إعان االنس��حاب 
م��ن اتفاقي��ة باريس ملكافح��ة تغير 
املناخ. ولهذا القطاع أيًضا ممثلوه في 
»ترامب«،  بالرئي��س  احمليط��ة  الدائرة 
وعلى رأس��هم ابنته »إيفانكا« التي 
كان��ت من املنادين بعدم االنس��حاب 
تواصل��ت  والت��ي  االتفاقي��ة،  م��ن 
ش��خصيًّا مع عدد من الشخصيات 
االميركي��ة املرموق��ة الداعمة لبقاء 
الواليات املتحدة في االتفاقية، حيث 
طلب��ت منهم ع��رض رؤيته��م على 
الرئيس شخصيًّا. ومن املؤيدين داخل 
اإلدارة أيًض��ا وزي��ر اخلارجي��ة »ريكس 
تيلرس��ون«، إضاف��ة إل��ى دوائر األمن 
القومي الت��ي عبرت عن قناعتها بأن 
تغير املناخ أصبح ميثل أحد تهديدات 

األمن القومي االميركي.
كم��ا ينتش��ر اإلميان بأهمي��ة قضية 
تغير املناخ ب��ني الدميقراطيني، وعلى 

رأس��هم الرئي��س الس��ابق »أوباما«. 
وعل��ى صعيد ال��رأي العام، كش��ف 
اس��تطاع لل��رأي مت إج��راؤه عق��ب 
االميركي��ة  الرئاس��ية  االنتخاب��ات 
)أُجريت في الثامن من نوفمبر 2016( 
أن هناك دعًما أمريكيًّا واسًعا لاجتاه 
إل��ى احملافظة على البيئ��ة من خال 
استعمال الطاقة البديلة، حيث أيد 
%85 اس��تخدام الطاقة الشمسية 
واملول��دة م��ن الري��اح. كما كش��ف 
ع��ن دعم واس��ع الس��تمرار الواليات 
املتح��دة ف��ي اتفاقية باري��س، حيث 
بلغت نسبة من يؤيدون ذلك بحسب 
الرغ��م  وعل��ى   .70% االس��تطاع 
م��ن تعهد ترام��ب في أثن��اء حملته 
االنتخابية باالنسحاب من االتفاقية، 
إال أن االس��تطاع يُظه��ر أن نص��ف 
من عرفوا أنفس��هم كمساندين له 
عبروا عن رغبتهم في عدم انسحاب 

الواليات املتحدة منها. 
وقد ج��اء حج��م وش��كل املعارضة 
لقرار »ترامب« داخل الواليات املتحدة 
الفًتا، ودليا على أن الواقع على األرض 
ق��د تغير بصورة أكبر مما اس��توعبته 
اإلدارة، مبا قد يحد -إلى درجة ليس��ت 
بالقليلة- من تداعيات القرار نفسه.

وكان من أب��رز ردود األفعال التحالف 
ال��ذي دش��نته مجموعة م��ن املدن 
والواليات والشركات االميركية، والتي 
أعلنت أنها بصدد إعداد خطة تُقدم 
إل��ى منظم��ة األمم املتح��دة تتعهد 
فيها هذه اجله��ات بأن حتقق الواليات 
حددته��ا  الت��ي  األه��داف  املتح��دة 
لتقلي��ل االنبعاث��ات الكربوني��ة في 
إطار اتفاقية باري��س على الرغم من 
االنسحاب الرسمي االميركي منها. 
ويض��م التحالف ثاث والي��ات، هي: 
وكاليفورنيا،  وواش��نطن،  نيوي��ورك، 
و30 مدينة، م��ن بينها لوس أجنلوس 
وأتانت��ا، وكذل��ك مدينة بيتس��برج 
الت��ي -للمفارقة- ذك��ر »ترامب« في 
خطاب االنس��حاب م��ن االتفاقية أن 
واجب��ه أن يدافع عن مصاحلها، ال عن 

مصالح باريس. 
وق��د انض��م له��ذا التحال��ف أيًضا 
100 ش��ركة، و80 جامعة، ما يؤش��ر 
إل��ى أن القيادة فيم��ا يتعلق بقضية 
تغي��ر املناخ قد انتقلت من مس��توى 
احلكوم��ة الفيدرالي��ة إلى مس��توى 
احلكوم��ات احمللي��ة واجملتم��ع املدني، 
حيث قطعت األخيرة أشواًطا كبيرة 
على أرض الواقع فيما يتعلق بالتحول 
النظيف��ة وتخفيض  الطاق��ة  إل��ى 

االنبعاثات الكربونية.

خيارات الواليات المتحدة في ظل أزمة قطر

تداعيات االنسحاب األميركي من اتفاقية باريس للمناخ

جانب من اتفاقية باريس للمناخ
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إلدراك م��ا يج��ري ف��ي قطر يجب 
أن ن��درك املُتَّغي��رات اجلدي��دة في 
البي��ت األبي��ض، والوالي��ة األولى 
لِرج��ِل أعم��ال يحُك��م ويتَّحكم 
بأمي��ركا الت��ي تخلت ع��ن مهام 
الرئيس املَُمِثل واملَُعِبر عن مصالح 
الش��ركات املُتَّع��ددة اجلنس��يات 
لِصال��ح رج��ل أعمال ه��و األكثر 
متثي��ًا وتعبيراً ع��ن مصالح تلك 

الشركات وسياساتها.
 ب��دأ ترام��ب مبمارس��ة االقتصاد 
ِمْن بوابة السياس��ة بعد اختياره 
لِبقعة جغرافي��ة تتركز وتتمركز 
ترام��ب  اختي��ار  الث��روات.  فيه��ا 
اخللي��ج العرب��ي إلدارة مش��روعه 
الربحي األول كان موفقاً من خال 
عملي��ة واحدة جن��ى فيها نصف 
ترلي��ون دوالر مقاب��ل صفق��ة لَْن 
تتوق��ف ألنها ال تقتصر على أزمة 

تغريدة األمير.
إعان ترامب ِمْن ِخال احملور اجلديد 
االردن(   – مص��ر   – الس��عودية   (
والبقي��ة ُملَحق��اْت ح��رب الغ��از 
واختياره للس��احة القطرية التي 
متل��ك بح��دود 30 % م��ن اخمل��زون 
العامل��ي مؤش��ر لنهاي��ة عص��ر 

النفط وحروبه.
ح��روب اخلط��وط الناقل��ة للغ��از 
بداية حلروب مقبلة ستش��هدها 
البش��رية. البداي��ة كان��ت خ��ط 
»نابوك��و« العاب��ر للق��ارات لنقل 
الغ��از م��ن أواس��ط آس��يا إل��ى 
أواسط أوروبا وتفادي املرور بروسيا. 
ه��ذا اخل��ط كان مبني��اً أساس��اً 
عل��ى اس��تراتيجية حل��ف الناتو 
لاس��تمرار ف��ي تطوي��ق ال��روس 
ومحاولة كسر احتكارهم لتجارة 

الغاز العاملية.
 بعد إفشال الروس ملشروع »خط 
نابكو« جلأت اإلدارة األميركية الى 
مشروع خط الغاز القطري حيث 
تص��در قط��ر غازه��ا عب��ر اراضي 
ثم  الس��عودية،  العربية  اململكة 
سورية ويلتقي بخط الغاز املصري 
واإلس��رائيلي ليتجه ش��ماال إلى 
تركيا ثم اوربا. هذا املش��روع بقي 
ُمَعلق��اً لِبقاء األس��د في احلكم 
برغم الدع��م القط��ري والتركي 
للمجامي��ع االرهابية إلس��قاطه 
ومن ثم االعان الرس��مي عن بدء 

املشروع.
ال تواج��ه قط��ر مش��كات اخلط 

الناق��ل فقط، بل انه��ا تعاني من 
مش��كلة تقاس��مها الغ��از م��ع 
ايران التي متثل م��ن وجهة النظر 
القومية واملذهبية واجهة للصراع 
احلض��اري والتاريخي واملذهبي مع 
الفضاء اخلليجي؛ فحقل الشمال 
البح��ري القطري وميث��ل %20 من 
احتياطي الغاز العاملي، تتقاسمه 
مع إيران، وهذا يفس��ر حرص قطر 
عل��ى ابق��اء عاقاته��ا م��ع ايران 
بعيدة ع��ن التوت��رات التي حترص 
امي��ركا والس��عودية عل��ى إبقاء 

جذوتها بل وتصعيدها.
تصدي��ر قط��ر للغ��از بعي��داً عن 
جيرانه��ا املُنتج��ن للنف��ط ف��ي 
مجل��س التع��اون اخلليجي ميكن 
تفسيره بخافات العائلة احلاكمة 
والت��ي  والس��عودية،  ف��ي قط��ر 
تصاع��دت في ع��ام 1995، عندما 
قام الش��يخ حمد ب��ن خليفة آل 
ثاني باالنق��اب على حكم والده، 
واإلم��ارات  الس��عودية  واعتب��رت 
حينه��ا ه��ذا االنق��اب س��ابقة 
خطيرة بالنس��بة لألسر احلاكمة 
ف��ي اخللي��ج، وبدأت��ا بالتخطيط 
ضد األمير القطري اجلديد لدرجة 

احملاول��ة االنقابية ضد االمير وفق 
الدوحة.

وس��ريعة،  مفاج��أة،  حزم��ة 
العقوب��ات ض��د  ومكثف��ة م��ن 
قط��ر ال ميك��ن تفس��يرها إال من 
الصدم��ة إلعادة  خال سياس��ة 
رشدها  السياسي وفق التفسير 
)االميرك��ي – الس��عودي( لتنفيذ 
املطل��وب منه��ا ملرحلة م��ا بعد 

داعش وأخواتها.
س��تضطر االم��ارة التي نس��يت 
أو  وع��ي،  دون  ودخل��ت  حجمه��ا 
أُدخل��ت صاغرة في لعب��ة الكبار 
للتن��ازل واملوافقة على الش��روط 
الس��عودية وهي )قطع العاقات 
الدبلوماس��ية مع إيران فورًا، طرد 
جميع أعض��اء حركة حماس من 
حس��اباتهم  وجتمي��د  أرضيه��ا، 
البنكية وحظ��ر التعامل معهم، 
اإلعان الرس��مي باالعتذار جلميع 
احلكوم��ات اخلليجية عما بدر من 
إس��اءات م��ن قناة اجلزي��رة ووقف 
بثها، وتعهد الدوحة بعدم ممارسة 
سياس��ي  دور  ألى  حكومته��ا 
يتناف��ى ويتعارض من سياس��ات 
دول اخللي��ج مب��ا في ذل��ك املوقف 

من احلوثين وح��زب اهلل اللبناني، 
العهد  الدوح��ة مبيث��اق  وتقيي��د 
ال��ذى وقع ف��ى ع��ام 2012 بعهد 
املل��ك عب��داهلل( ألنها غي��ر قادرة 
على جتاوز العقوبات السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالعامي��ة، فعلى 
س��بيل املثال فان الغ��از القطرى 
سيتعرض خلطر كبير بسبب منع 
مروره من قناة السويس إلى الدول 
األوروبية، ومروره عب��ر طريق رأس 
الرجاء الصالح ستصبح املسافة 

نحو 3 أضعاف املسافة.
 إنَّ أزم��ة »تغري��دة األمي��ر« ه��ي 
بداي��ة إلش��هار إف��اس أضخ��م 
ش��ركة متع��ددة الهوي��ات ف��ي 
الن  »داع��ش«،  اإلره��اب  مج��ال 
داعش وقبله��ا القاعدة لم تكونا 
س��وى منظمات إرهابية ُمتَّعددة 
اجلنس��يات ف��ي مج��ال متويله��ا 
وتغذيته��ا م��ن قبل ال��دول التي 

تتهم اآلن قطر بدعمها لداعش.
 انه��ا محاول��ة لتحمي��ل تل��ك 
اإلم��ارة رغم دوره��ا الكبير بدعم 
االرهاب كل ما جرى من ويات في 
منطقتنا والعالم، واظهار القوى 
املتحالفة ضده��ا بانها بريئة من 

دعم تلك املنظمة اإلرهابية.
ع��زل قطر أو اعادته��ا للمخطط 
األميرك��ي ضمن ش��روط ومهام 
مختلف��ة، ب��ل ومتناقض��ة ه��ي 
مرحل��ة جديدة في منطقتنا، أبرز 
عناوينه��ا نهاية دور احملور )التركي 
– القط��ري( ف��ي قي��ادة الفض��اء 
العرب��ي واالس��امي وظهور احملور 

)السعودي – املصري( . 
مرحل��ة جدي��دة، والعب��ن ج��دد، 
س��يلعبون  ثانوي��ن  ومنفذي��ن 
أدواره��م بعد انته��اء دور الفنادق 
السياسية في اسطنبول، ونهاية 
العصر الذهب��ي لقاعدة اجنرليك 
س��يجعل من اردوغان مس��تمعاً 
لنصيح��ه رئي��س حزب الش��عب 
املع��ارض  الترك��ي  اجلمه��وري 
كم��ال كيليتش��دار أوغلو حينما 
طالب��ه بالتخلي عن دعم اإلخوان 
لتجن��ب الوقوع ف��ي مطب قطر، 
والتوقف عن رفع ش��عار »رابعة« 
وعدم اس��تقبال واستضافة رموز 
اإلخ��وان الذين يتهمه��م العالم 
اإلس��امي بدعم اإلرهاب. أو يأخذ 
الكاتب احملافظ يوسف  بنصيحة 
كاب��ان ال��ذي يكت��ب لصحيفة 

»ين��ي ش��فق« التركي��ة املوالية 
للحكومة، بعد أن أطلق هاشتاغاً 
أو   TurkeywithQatar# بعن��وان 
تركي��ا مع قطر. وق��ال على موقع 
تويت��ر: قطر هي صم��ام التنفس 
الترك��ي. ول��ن تتخل��ى تركيا عن 
الرئيس��ي ه��و  قط��ر. فاله��دف 

تركيا.
َمْن يس��بق َم��ْن مبقدم��ة القول، 
س��لطان أنق��رة أم أمي��ر الدوحة، 
حينم��ا يردد في مش��هد تأريخي 
بصيغ��ة املأس��اة املك��ررة عل��ى 
واملله��اة  منطقتن��ا  ش��عوب 
املستنس��خة عل��ى صعي��د دور 
القادة، »نخسر أو نخسر تلك هي 

احلقيقة«؟
لقد خسرت انقرة والدوحة الرهان 
على االخوان املسلمن واملنظمات 
االرهابية في قيادة املنطقة، فهل 
أدرك��ت قطر الرس��الة واملطلوب 
منه��ا الحقاً؟ العملي��ة االرهابية 
ومبقرب��ة  االيران��ي،  البرمل��ان  ف��ي 
م��ن ضري��ح االم��ام خميني هي 
رس��الة موجهة من قب��ل داعش 
بصيغتها اجلديدة عن تبادل األدوار 

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

ّ
ّ

دانا جالل

وولفغانغ شويبله

كاتب من إقليم 
كردستان

وزير المالية االتحادي 
األلماني السابق

إن إمكانية أفريقيا االقتصادية 
الهائلة ليس��ت بشيء جديد. 
غي��ر أن صناع السياس��ات في 
جميع أنحاء العالم لم يحددوا 
حتى اآلن اخلطوات السياسية 
يج��ب  الت��ي  واالقتصادي��ة 
اتخاذه��ا لتمك��ن أفريقيا من 
حتقيق هذه اإلمكانية بالكامل. 
وه��ذا هو الس��بب ف��ي إطاق 
رئاس��ة اجملموع��ة 20 األملاني��ة 
األفريقي��ة  الش��راكة  مب��ادرة 

للمجموعة 20.
اجله��د  ه��ذا  صمي��م  وف��ي 
لتكثيف التعاون م��ع أفريقيا، 
يكم��ن اتفاق اجملموع��ة 20 مع 
وتتي��ح هذه   .)CWA( أفريقي��ا 
األفريقي��ة  للبل��دان  املب��ادرة  
املهتم��ة الفرص��ة لتحس��ن 
ظروف االستثمار اخلاص، مبا في 

ذلك في الهياكل األساسية.
ن هيكل االتفاق واضح: فالبلدان 

األفريقية، جنب��ا إلى جنب مع 
واملنظمات  الثنائين  شركائها 
اخلب��رة  ذات  الدولي��ة  املالي��ة 
املؤكدة ف��ي أفريقيا )مثل بنك 
التنمي��ة األفريقي، ومجموعة 
وصن��دوق  الدول��ي،  البن��ك 
النق��د الدولي( س��تعمل معا 
عل��ى تطوير وتنس��يق وتنفيذ 
تدابير مصمم��ة لهذا الغرض 
خصيصا. والهدف الرئيسي هو 
خفض مستوى اخملاطر بالنسبة 
لاستثمارات اخلاصة، من خال 
االقتصادية  األوض��اع  حتس��ن 
واملالي��ة وتعزي��ز املؤسس��ات. 
ومع م��رور الوقت، ف��إن الزيادة 
الناجتة في االس��تثمار ستعزز 
وتخل��ق  واإلنتاجي��ة،  النم��و 
وترفع مستويات  العمل،  فرص 
املعيش��ة، على النحو املتصور 
ف��ي برنام��ج االحٍت��اد األفريقي 

لعام 2063.

وتعتم��د املبادرة نهج��ا جديدا 
في السياسة اإلمنائية الدولية. 
وبطبيع��ة احل��ال، نحن ال نعيد 
لكن طريقة  العجل��ة.  اختراع 
التعاون والتنسيق بن األطراف 
الثنائي��ة واملتع��ددة األط��راف، 
البل��دان  الت��زام  ع��ن  فض��ا 

األفريقية، شيء جديد.
نحن ننظر إلى املبادرة كعملية 
طويلة األجل، يحركها الطلب. 
البلدان  وهي مفتوحة جلمي��ع 
املهتمة بتحس��ن  األفريقي��ة 
عل��ى  االس��تثمارية  بيئته��ا 
أس��اس مس��تدام. لكن األهم 
من ذل��ك أن صناع الق��رار هم 
البلدان األفريقية نفسها. كما 
س��يحددون ما يري��دون القيام 
به لتحس��ن ظروف االستثمار 
يري��دون  م��ن  وم��ع  اخل��اص، 
التع��اون، وب��أي ش��كل. فل��ن 
تكون هذه املبادرة ناجحة إال إذا 

»امتلكتها« البلدان األفريقية.
وحت��ى اآلن، التزم��ت خمس��ة 
بل��دان أفريقية - ك��وت ديفوار، 
والس��نغال،  ورواندا،  واملغ��رب، 
وتون��س - باملش��اركة الكاملة 
ف��ي برنامج العمل املش��ترك. 
وس��تنضم غان��ا وإثيوبيا هذا 

الشهر.
امللتزمة مببادرة  البلدان  وتعمل 
الشراكة األفريقية واملنظمات 
والش��ركاء  الدولي��ة  املالي��ة 
الثنائي��ون مع��ا بش��كل وثيق 
على تفاصيل االتفاقات اخلاصة 
بكل بلد. وفي اجتماع اجملموعة 
20 ف��ي ب��ادن ب��ادن ف��ي آذار / 
مارس، أش��ار بعض األعضاء - 
وكذل��ك البلدان غي��ر األعضاء 
في اجملموعة 20 - إلى رغبتهم 
في أن يصبحوا شركاء ثنائين. 
األملانية  احلكومة  وستس��هم 
أيضا من خال اإلط��ار الثنائي 

- املسمى »بخطة مارشال مع 
أفريقيا« - الذي وضعته وزارتنا 
االحتادية للتنمي��ة االقتصادية 

والتعاون.
الرئيس��ية  مهمتن��ا  أن  غي��ر 
ب��ن  اجلم��ع  ف��ي  تتمث��ل 
املستثمرين من القطاع اخلاص 
والبلدان األفريقية معا. وخال 
انعقاد مؤمتر الش��راكة القادم 
للمجموع��ة 20 ف��ي برلن في 
الفترة م��ن 12 إل��ى 13 يونيو/ 
حزيران، سنقدم برنامجا لهذه 
البل��دان األفريقي��ة للتواص��ل 
مع املستثمرين من أجل تعزيز 
والقط��اع  الق��ارة  مش��اركة 
اخلاص. وستقدم بلدان الرابطة 
العناصر الرئيس��ية التفاقاتها 
االس��تثمارية ف��ي اجتماع مع 
س��تحدد  كم��ا  املس��تثمرين. 
الصناعات الرئيسية ومشاريع 
البني��ة التحتية التي تس��عى 

للحص��ول على أم��وال خاصة 
بها.

وبع��د اجتم��اع برلن، س��تبدأ 
مرحلة تنفيذ مبادرة الشراكة 
ف��رق  وس��تقوم  األفريقي��ة. 
كذل��ك  املش��اركة  البل��دان 
املدمج��ة  تدابيره��ا  بتحدي��د 
والنظ��ر في معال��م تنفيذها. 
وف��ي ه��ذه املرحلة، س��يكون 
احلوار مع املستثمرين ذا أهمية 
خاصة، ألن مثل ه��ذه احملادثات 
ستس��اعد البل��دان األفريقية 
على حتديد التدابير والوس��ائل 
ف��ي  حاس��مة  تعتب��ر  الت��ي 

التعامل مع القطاع اخلاص.
ولكي تنج��ح هذه املب��ادرة، ال 
ميك��ن أن ترك��ز عل��ى النتائج 
القصيرة األجل. یجب أن تستمر 
حتى بعد رئاس��ة اجملموعة 20 
في أملانیا ف��ي 2018/2017 وأن 
تدعم��ا اجملموعة 20 علی املدى 

أملاني��ا،  وس��تواصل  األط��ول. 
بطبيعة احلال، حتمل مسؤولية 
إباغ  االتفاقية. وسيتم  تنفيذ 
اجملموع��ة 20 بنح��و منتظ��م 
اتفاقي��ات  تطوي��ر  بكيفي��ة 

االستثمار.
واأله��م م��ن ذلك، وم��ن خال 
إرسال إشارة إلى بلدان أفريقية 
أخ��رى، ف��إن التقدم احمل��رز في 
البلدان املش��اركة سيحدد ما 
إذا كانت اللجنة االستش��ارية 
ألفريقي��ا  ناجح��ة  س��تصبح 
جمي��ع  تعاون��ت  وإذا  ككل. 
البل��دان   - املعني��ة  األط��راف 
الدولية،  واملنظمات  األفريقية، 
والشركاء الثنائيون، وليس آخرا 
املس��تثمرين - على نحو وثيق، 
فإن لدى اتف��اق أفريقيا القدرة 
عل��ى تعزيز النم��و االقتصادي 
املستدام والقوي والشامل في 

جميع أنحاء القارة.

إطار أفضل لالستثمار في أفريقيا
PROJECT
SYNDICATE

حصان طروادة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

قص��ة الكرس��ي ف��ي حلظتن��ا التاريخي��ة ه��ذه 
عويص��ة. والكرس��ي هنا ه��و كرس��ي احلكم او 
كرس��ي الوظيفة واملسؤولية، فهناك من يجلس 
عليه ويعده »لُقطة« عثر عليها بصدفة ذهبية ال 
تُعّوض وال تتك��رر.. يخاف عليها ان تضيع، ويخاف 
منه��ا ان تنقل��ب وتنزل ب��ه الى س��لة املهمات، 
ولهذا فهو يرتاب على مدار الساعة من تهديدات 
وتهيئ��وات فيتعام��ل مع مرؤوس��يه باخلش��ونة 
والريب��ة والتعال��ي، وم��ع رؤس��ائه باالس��تخذاء 

والدونية. 
وللكرس��ي قصة، ابعد من ذلك حن نتأمل جتارب 
احلكم والسياسة في العراق، تتمثل في التشبث 
ب��ه والتنكيل والتآمر وصوال الي��ه، او ملنع االخرين 

من التقرب منه. 
*******

للكرس��ي اربع قوائم، ويقال انها ُوضعت الول مرة 
)في قدمي الزمان( على هدى ارتكاز احليوان على اربع، 
واقدم انواع الكراس��ي اخترعت ملقام الس��لطان 
وكانت من غير مس��ند “ليس��هل الدوران عليها« 
وس��رعان ما ُوضع لها املس��اند )اللعن��ة عليها( 

لكي تريح احلاكم  وتستبقيه اطول وقت. 
ثم تط��ور تصميمها لتكون على هيئة اس��ود او 
ذئاب او صقور او ثعالب لتشيع املهابة واخلوف في 
قلوب اجلمهور، وكان البعض من اولئك الساطن 
يتمثل��ون اخاق وجموح وعنجهية تلك احليوانات، 
وُعرف انها كانت تتنقل )والساطن عليها( على 
اكباش مدربة، او على اكتاف رجال اشداء، بعضهم 

من االسرى او السجناء او ممن يراد إذاللهم.
*******

بعد جتربة مديدة اكتشف صناع الكراسي حاجة 
الس��لطان الى االس��ترخاء الى ال��وراء فاخترعوا 
“الكرس��ي الهزاز” الذي يضم��ن لصاحبه كفاية 
م��ن الراح��ة، ولطامل��ا نام الس��اطن عل��ى تلك 
الكراس��ي، وخل��دوا ال��ى الراحة عليه م��ن “عناء 
احلك��م” و”قط��ع الرق��اب” وبعضه��م كان يصدر 
قرارات��ه اخلطيرة واملصيرية م��ن عليها، وذهب ابن 
مس��عود، وه��و يتبّحر في فقه الكرس��ي وروايات 
الطق��وس املتداول��ة ليعلن ان بن هذا الكرس��ي 
واملاء خمس��مائة عام، لكن املؤرخ الشهرستاني 
قال ان املس��لمن اهدروا من الدماء في التطاحن 
على الكرسي اكثر من الدماء التي سفحوها في 

حروبهم لنشر االسام.
كان ذلك في املاضي..!!

 ���������������
غويا:

»احالم احلقد تلد وحوشا«

الكرسي.. وما أدراك 



ثقافة10
قراءة

علوان السلمان
اش��كالها  باختالف  االبداعي��ة  العملي��ة 
وتباي��ن مضامينه��ا ه��ي عملي��ة فني��ة 
تسجل انس��انية االنس��ان املنتج ..اخلالق 
لعوامله املنبثقة من خياالته ورؤاه الفكرية 

واحمليط بكل موجوداته..
   والق��ص القصير مغام��رة حتاكي الواقع 
باقتن��اص حلظاته والتفاعل معها وجدانيا 
ونفسيا..مع اضفاء ابعاد تأملية وجمالية 
تعب��ر ع��ن واق��ع محتم��ل يوج��ب عل��ى 
املس��تهلك)املتلقي( الكش��ف عن دالالته 
واس��تنطاق ما وراء عبارات��ه بتحريك قواه 
الفكرية.. كون النص نش��اط انس��اني مبا 
فيه من معطيات زمانية ومكانية وحدثية 
وشخصانية باعتماد لغة ابداعية مكثفة 
..موجزة..رام��زة بالفاظها التي متتلك قدرة 

مشحونة بدالالت انسانية عميقة...
   و)ماراثون(.. ابداع س��ردي انتجته مخيلة 
الدروي��ش  عل��وان  عبداحلس��ن  الق��اص 
ونس��جت عوامل��ه اجلامعة ما ب��ن القص 
دار  جدا..واس��همت  والقصي��ر  القصي��ر 
الشؤون الثقافية في نشره وانتشاره/2016..

كونها نصوص تقوم على اس��اس جمالي 
قوامه اللمحة الفكرية التي تكش��ف عن 
حالة نفس��ية بلغة تشكل وسيلة تبليغ 
وغاية ف��ي حد ذاتها والت��ي يعمل القاص 
على تفجير قدرته��ا االيحائية واالنزياحية 
ك��ي يكش��ف ع��ن وظيفته��ا اجلمالي��ة 
ومضمونها..ابت��داء من العن��وان بفونيمه 
املتف��رد ال��دال على جملة اس��مية حذف 
احد اركانها..والذي ميثل عنصرا من عناصر 
تشكيل النص وداللة سيميائية متوهجة 
وناف��ذة رؤيوية مكتن��زة بطاق��ة ايحائية 
تس��تدعي املستهلك)املتلقي( للولوج الى 

عوالم النص وفك شفراته..
  )لهاث..نبض س��ريع..تصاعد ضربات قلب 
واهن..اعداد هائلة تركض بكل ما متلك من 
طاقة.تتراجع خطوات..تتس��ارع خطوات..
جريان بس��رعة البرق ال يتوقف سيله..انه 

الطوفان.. 
يتنافس��ون..  كالنفي��ر  اجلمي��ع  ت��رى 
يتصادمون.. يفترش��ون مس��احة كاصبع 
اخلنصر في اليد امللوحة باالنتصار الكاذب..
اخلائضن.. املزيف..يخوض��ون مع  الترحاب 

منهم الضخم نسبيا..الصغير حد التالش 
رهيف كعود سنبلة جوفاء بيضوي  الراس 
ثنائي الراس ليس باس��تطاعة أي شخص  
عادي ان يراهم بالعن اجملردة..ش��دة الزخم 
والتالصق.. ازدحام متوال..موجة عارمة في 
بحر الظلمات..حش��ر في الي��وم املوقوت..
قبل ان يخرج من سباته املرقوم.. في ذاكرته 
معلقة صحيفة وش��م ابدي..س��الك في 
دربه املهيمن ال يس��مع غي��ر صرير االقالم 

تنحت مصيره بطالس��م احل��روف االولى..
منضدة في اللوح احملفوظ بعد ان ينس��لخ 
كانسالخ الليل من النهار..مير عبر ظلمات 
عسير..يولد  س��بع..مخاض  ثالث..طلقات 
بعد هنيهة مغس��وال مبياه الفجور يصرخ 
عالي��ا بالرفض..ي��ود ان ل��م يك��ن ش��يئا 
منس��يا..بعيدا عن جذع النخلة يتساقط 
عليه وهما بالفوز..رجيما بالغيب..( ص25� 

ص26..
  فالن��ص كتل��ة معب��أة بفك��رة وح��دث 
وزمكانية وعقد درامية من خالل اقتناصه 
اللحظة وتدوينها بكثاف��ة جدلية وايجاز 
لغ��وي ايحائ��ي يكش��ف عن دالالت��ه عبر 
اجلمالية  بابعاده��ا  رامزة..مكتنزة  الف��اظ 
والفكري��ة..اذ تناصه��ا وبع��ض النصوص 
القراني��ة )س��ورة مرمي)ع(..وه��ي مكتظة 
بهمها االجتماعي وهاجس��ها االنس��اني 
واس��تنادها عل��ى حتليل نفس��ي لتصوير 
الداخلية..اضافة  واالحاس��يس  العواطف 
ال��ى ان الق��اص يوظ��ف خزين��ه الفكري 
وتداعي��ات  وانثي��االت  بص��ور  واملعرف��ي 
واس��ترجاعات.. مع تضافر الوصف املوجز 
لتعطيل فعل الس��رد من اجل اس��تنطاق 
ما خلف االلف��اظ بجملها ومش��اهدها..

كون الق��اص ينطلق في نس��جه النصي 
من محموالت فكرية ومجتمعية معمقة 
يعايش��ها ببعده��ا الفني االنس��اني وهو 

يقدم نصا يرثي الواقع مبحاكاته..
� صم��ت مطبق..ودم��وع خرس��اء واقف��ة 

متأرجحة..لوحة 

تعبيرية تنم عن أل��م وفجيعة تأبى لغات 
العالم تفسيرها.. 

� تكلمي...تكلمي...قولي أي شيء..
واخيرا نطقت وامتزجت كلماتها بالدموع 

املنهمرة كآلليء تتساقط على مرمر..
� ال��ى متى يبقى هذا احل��ب مصلوبا على 
س��ارية االنتظار..الى متى ابقى معلقة ما 
بن اجلنة والنار..)واحلب ظلله اخللود..فال لقاء 
وال وداع..لكن��ه احللم الطويل بن التمطي 
والتثاؤب حتت افياء النخيل..(.. ضجر وبأس 
قاتل تتناوله اياد قذرة تدس السم الزعاف..
خوف وترقب مشوب برهبة البعد والفراق..

وصرخة حتد تنطلق على سابع سماء..ملاذا 
جت��ري الرياح...... س��بعون مرة رددت��ه ملاذا..

اهكذا تس��ير املقادير ضدنا..؟ ..متى ينبلج 
الفجر..وتاخذ اش��رعتنا رياح املودة على بر 
االم��ان؟ وهل نظ��ل مبحرين ض��د التيار..؟ 
وهل لدينا طاق��ة للتجذيف بعد ان مزقت 
شراعينا التحديات واملوارث الكونية..متى 

تشرق الشمس..؟ / ص20� ص21..
   فالق��اص يعتم��د في نص��ه على احلدث 
املرك��زي واللحظة العيانية املس��تلة من 
الواق��ع واملتمي��زة بتماس��ك بنائه��ا الذي 
اس��تحضر عامل��ا فني��ا متكام��ال بذات��ه..

متفردا بلغته املكثفة ..املشحونة بدالالت 
تنوع��ت  الت��ي  عميق��ة...ورؤاه  انس��انية 
بتن��وع موضوعات��ه الت��ي لم تخ��رج عن 
واقعي��ة اجتماعية..فض��ال ع��ن توظيفه 
تي��ار الوع��ي اذ تداخ��ل االزم��ان وتداع��ي 
االفكار واحلوار بش��قيه)الذاتي)املنولوجي( 
ال��ذي هو ح��وار ال��ذات ونفس��ها..واحلوار 
ح��وار  ه��و  ال��ذي  الواقعي)الديالوج��ي( 
الشخوص من اجل الكشف عما في داخل 
الش��خصية بلغة خالقة حلاالت انسانية  
باحثة عن منطقي��ة احداثها..اضافة الى 
توظيف��ه تقانة التنقيط  التي تس��تدعي 
املس��تهلك )املتلق��ي( الش��غال بياض��ات 
النص عبر لغة معتمدة السياق والتركيب 

اخلالق للمشهد..
   فالق��اص باعت��م��اده احلوار اس��ت��طاع 

ايصال رؤيته الفكرية 
باس��لوب متماس��ك النس��ج ومتماه��ي 
والواق��ع وهو يتخ��ذ من املنه��ج الواقعي 
االنتقادي منهجا يحرك خطواته السردية 
املتصاعدة..فضال عن اعتماده التشخيص 
وح��وادث  حياتي��ة  لتفاصي��ل  والتحلي��ل 
اجتماعي��ة له��ا انعكاس��ات عل��ى ذات��ه 
الس��اردة وتاثيراتها اجملتمعية..عززتها لغة 
يومية مش��بعة بدالالت موحية ومجازات 
واستعارات..اضافة الى عنصر الشخصية 
الفاع��ل واملتفاعل واالح��داث والذي ارتكز 
علي��ه النص بصفته بؤرة الس��رد املركزية 

التي يشع منها الواقع االجتماعي..
   ام��ا ف��ي نصوصه الوامض��ة.. القصيرة 
ج��دا التي تتش��كل من)حلظة غي��ر قابلة 
للتاجيل(..والت��ي كان��ت نتيجة مخاضات 

الفكري��ة  التح��والت  بحك��م  التجري��ب 
والفنية التي فرضت وج��ود هذا النوع من 
الس��رد املراوغ موضوعيا..للتعبير عن روح 
العص��ر الذي وس��م بعصر الس��رعة وهو 
يس��تجيب لعوامل داخلية وخارجية كان 
ف��ي مقدمتها ترجم��ة مجموعة قصص 
قصيرة ج��دا لناتالي س��اروت)انفعاالت(.. 
وحركة احلد االدنىminmalism  التي برزت 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة ودع��ت الى)كتابة 

مختصرة حلياة مختصرة(..
  )انتفض��ت فزعا..انعص��ر قلب��ي عندم��ا 
جتلت امامي وبدون ان احس بها..وقالت لي 
بصوت ين��م عن الم وفجيعة مرة حفرتها 
س��نن غابرة ع��ال وجهها الكال��ح الذي ال 
يخل��و م��ن مالمح اجلم��ال اله��ارب.. وهي 
متسك بش��دة بيد طفلها االول..وطفلتها 
الثانية توارت خلف عباءتها  الرمادية التي 

فقدت لونها االسود منذ سبعن سنة..
� تفضلي..ماذا استطيع ان اقدم لك..؟

� فجاوبتني بصوت مبحوح..
� اريد ان اشتري حليبا الطفالي..

  بقيت في حس��رة من ام��ري وانا ال املك 
املبلغ الذي سيوصلني الى البيت فدفعت 
لها كل ما املك في جيبي اليتيم..ظننت 
ان املبلغ قليل فحاولت جاهدا ان اس��تدين 

مبلغا 
آخر واذهب الحقا بها العطائها فتسمرت 
قدماي على الرصيف واصبت بذهول عندما 
رايته��ا راكب��ة س��يارة اج��رة خصوصي..(  

ص85..
   فالنص يحاول االمساك بالنسق احلكائي 
والتوت��ر الدرام��ي واحل��دث الس��ردي بلغة 
ايحائي��ة تعتم��د التكثي��ف اجلملي الذي 
يحتضن عاملا متسع الدالالت .. مع اقتصاد 
ف��ي االلفاظ وضربة اس��لوبية ادهاش��ية 
..اضاف��ة ال��ى هيمن��ة املؤث��رات املعرفية 
واالس��لوبية الت��ي اس��همت ف��ي جت��اوز 
القوالب  اجلاهزة واخلروج ببنائه املش��هدي 
من الس��ياق املألوف الى سياق لغوي مليء 

بااليحاءات واملفارقات االسلوبية..
  وبذل��ك ق��دم القاص نصوصا انس��انية 
تعتم��د س��يرة ن��اس ومدين��ة بتوثي��ق 
نس��يجها بوقائع يتم��ازج فيها الواقعي 
بالتخييلي..م��ع اعتماد التكثيف اجلملي 
الذي يحتضن عاملا متسع الدالالت برؤية 
ش��عرية من حيث البنية واللغة..اضافة 
الى اس��تيعابها ألبعاد ومعاناة االنس��ان 
واغترابه اجملتمعي والنفسي بلغة موحية 
وتصرفاته��م  الش��خوص  افع��ال  وردود 
الت��ي تعك��س احلالة الش��عورية واحمليط 
املؤثر ف��ي افعالهم.. وه��و يلتزم بعناصر 
البن��اء الس��ردي باعتماد عنص��ر احلادثة 
وانعكاس��اتها زمكانيا مع كثافة درامية 

متوترة.. 

متابعة الصباح الجديد
صدر ع��ن دار الرافدين للطباعة والنش��ر 
والتوزيع الطبعة األولى من كتاب: الذاكرة 
واملتخي��ل نظري��ة التأويل عند غاس��تون 
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صفحة.
نبذة عن الكتاب: 

هذا الكتاب يُقّدُم مقاربًة مهّمًة تُس��لَُّط 

الض��وَء على بُع��دي »الذاك��رِة واملتخّيِل« 
املركزين املُهيمنن في العقِل اإلنس��انّي 
ومكونات��ِه وملكات��ِه وانطولوجيا أحالمِه 
وأوهامِه وذاته الهائمة، عبر أكواٍن متنّوعٍة 
من الصورِ التي تنتسُب إّما إلى الذاكرِة في 
زم��ٍن خّطيٍّ يبدأ من ماٍض حافٍل بالتجارب 
املنصرمِة في ذكرياِت الطفولِة بش��غِبها 
وأحالِمها وأماكِن ألفِتها وعواملِها البعيدِة 
وإم��ا إلى ص��ورِ عالٍم حاض��ٍر يندفُع فيها 
العقُل إلى إنتاِج حلظتِه املتخّيلِة التي قد 

ال تستنُد إلى الذاكرِة، وال تقوُم على قاعدِة 
مماثل��ٍة للصورِة األصِل احملفوظة، فتبدأ من 
حاضٍر لتتصل باملس��تقبِل، ول�رمّبا الت�قى 
االث�ن�ان فأصبحْت الصورُة محمولًة م�ن 
ذاك��رٍة ماضيٍة، تُنتُج متخّي��الً حاضراً يرنو 

نحو مستقبٍل قادٍم.
الفرنس��ّي  والناق��ُد  الفيلس��وُف  يق��ُف 
غاس��تون باش��الر ف��ي رؤيت��ِه التأويلّي��ة 
باهتم��اٍم على هذي��ن الُبعدي��ن »الذاكرة 
واملتخّيل« رؤية يربُطها باخلياِل اإلنس��انّي 

وملكاتِه، وتكوي��ِن الصورِ بناًء على قاعدٍة 
ظاهراتّي��ٍة تخوُض في بعِض حتليالتِها مب�ا 

سّم�اه باش�الر بسي�كولوجيا األعماق.
ج��اَء هذا الكتاب ُمتتبع��اً معالم نظرّيتِه 
التأويلّية ليقول شيئاً جديداً عن فيلسوِف 
العلِم الشهيرِ عبر مقاربٍة مختلفٍة تربُط 
هذي��ن البعدين املركزي��ن وحُتي��ُل الصورَ 
احلُلمّية املتخّيلة إلى ممكناٍت أنطولوجّيٍة 
في ضوِء تأويلّيٍة باش��الرّيٍة، ومن هنا تكوُن 

مزّية هذا الكتاب.

صدور كتاب: »الذاكرة والمتخّيل«..
نظـريـة التـأويـل عنـد غاستـون باشالر

ماراثون.. ومحاولة اإلمساك 
بالنسق الحكائي

هل ثمة توصيٌف محدٌد للقصيدة احلسية؟ وهل ميكن 
أْن تكش��ف هذه القصيدة عن ش��غفها احلس��ي عبر 

العناوين والعالمات؟
ه��ذه األس��ئلة  ه��ي األف��ُق ال��ذي يكتب به الش��اعر 
أمير ناص��ر قصيدته، فهو يس��تعيد بهجَته، ويتكىء 
عل��ى لغٍة)ناعمة( حتتفي باحلياة واجلس��د والتفاصيل 

األنثوية.
تتفج��ر طاقته عب��ر لعبة الوص��ف، والتلّم��س، وعبر 
التص��اق القصيدة وملفوظاته��ا بهاجس األنثى، تلك 
التي حتضُر بوصفها صانعَة الل��ذة، واحملفزَ على الرؤيا،  
والباعثَة على االصغاء واملش��اهدة في آٍن معا، فطاقُة 
الصوِت تُثير الغريزة، لكن حضور اجلس��د/ املش��اهدة 
يستدعي قاموسا من احلميمية،  حيث شراهة متثالته 
االس��تعارية، وحيث مس��افاته التي تتس��ع في الرؤيا، 
عبر تقانات التشّكل والتلون، ومبا يجعلها مجاال روحيا 
وايروس��يا، وحتى )فتيش��يا( ذي طاب��ٍع حروفي باملعنى 

الفرويدي، أو باملعنى الصوفي..
يا لسعادتي
وأنت مترين،

وها هي شفاهي
يبلغها الدمع

وهي تتمتم
وتتدرب

على حروف اسمك..
قصيدُة أمير ناصر هي األقرُب الى قصيدة احللم، حيث 
يجُد الش��اعُر نفَس��ه وهي مس��تغرقة في اشراقات 
اللغ��ة، ومبخيالها الش��عري، إذ يكتن��ز امللفوظ بكثيٍر 
من الوجد، ومبا يجعله مكش��وفا، ومسكونا  بشعريِة 
ما يُحيل اليه اجلس��د/ جسد األنثى، بوصفه قاموسا، 
أو طقس��ا، حيث يستنطقه، يحاوره، يؤسطره، وحيث 
تبدو اللغة أكثر تَسّوغا الس��تعماِل االستعارة الدالة 
عل��ى فعل الل��ذة الطقس��ية، ف��كّل قصائ��د كتابه 
الشعري)حروف أس��مك( الصادر عن دار الروس/ بغداد/ 
1016 تعي��ش حلظتها الش��عرية بوصفها خطابا في 
اس��تعادة األنث��ى، عبر متث��الت اللغة، أو عب��ر احاالتها 
اجلنوس��ية، والداللي��ة، وعب��ر التصاقها مبا تس��تنبته 
ش��فرات االس��م، في اجلس��د النصوصي ال��ذي يُعيد 
انت��اج نص��ه الوج��ودي، حي��ث تب��دو األنث��ى وكأنها 
الكائن الالنهائ��ي، أو املنطوق املتعال��ي، والذي ينفتح 
عب��ر ظاهراتية الكتابة الش��عرية، لس��تعيد  حضور 
األنثى بوصفه وعيا بها، وتلذذا بغيابها، وب)أس��اطير( 
ما يش��ّكله حضورها االس��تعاري/ حروفه��ا/ صوتها/ 

تفاصيلها.
صرت أكتب رسائل

أبعثها لنفسي
وأصّدق بأّنها منِك.

ق في املرايا صرت أحدِّ
ويطول مكوثي

أفّتش في عيني اليسرى،
عن أثٍر لصورتِك

أثٍر لوجهك
أثرِ السمك..

متثالت الش��اعر لفعل اللذة، وفعل استعادتها ليست 
بعي��دة ع��ن رؤياه الش��عرية إذ تتحّول ه��ذه الرؤيا الى 
هاجس، والى مايش��به االحتفال، حيث يتس��ع انفتاح 
الش��اعر على املكان/ الش��طرة بوصفه األنثوي وليس 
االش��اري، مثلما يتس��ع لفعل اإلصغ��اء، حيث تتبدى 
األص��وات التي توهبه البهجة والنش��وة، والتوتر الذي 
يجعل القصائد وكأنها رس��ائل الى أنثى ُمس��تعادة، 
أنث��ى تلتصق حروفها لتكون وج��ودا، وتتبعثر حروفها  
لتبدو وكأنها إحالة الى تتبع ثنائية حضورها وغيابها، 
وعبر  مايُحيله جسدها احلروفي الى معاٍن النهاية لها، 

ولّذات تؤججه بالالمهادنة..
أبحُث

لكي تالمس أصابعي وجهِك
أصابعي العطشى،

يحصُل
أْن أعود بطحالب خضراء

أظّنها حروف أسمِك..
ش��عرية الكش��ف، هي ذاتها ش��عرية االتس��اع التي 
تستغرق الش��اعر، حيث يبحث، وحيث يجترح، وحيث 
يتكئ على نثرية تلك الشعرية ليوهب قصيدته غريزة 
النداء، واستحضار الغائب/ األنثى، عبر سحرية اللغة، 
وعبر تعازمي طاقتها املس��تفزة، أو عبر رؤياه وهو يجعل 
من يكش��ف عن طق��س الكتابة بوصفها اس��تجابًة 
لندائه الش��خصي، نداء الغائب املاكث في اللغة أكثر 
من مكوث��ه في الوجود، وأحس��ب أّن املك��وث اللغوي 
الذي يهجسه الشاعر هو الشرط األكثر حتفيزا لفعل 
الس��تعادة، ولوعي ما تصنعه من  عالماٍت هي املقابل  

ملا تتركه احلروف من أثٍر أو أصواٍت لها رائحة الوجود.. 

أمير ناصر.. حروف 
األنثى.. رائحة القصيدة

شواخص

علي حسن الفواز

مهند الخيكاني 

يب��دو أيض��ا أن غلب��ة املثقف��ن والكت��اب 
والفنان��ن بأنواعه��م ، ه��ي أيض��ا غلب��ة 
احلكومات األعلى واألقوى في العالم . نحن 
منذ زمن بعيد لس��نا سوى سوق الستيراد 
البضائ��ع الفكري��ة والثقافي��ة وغيره��ا ، 
ل��كل  تط��اق  ال  بطريق��ة  ومس��تهلكون 
النتاج��ات الغربية ، ورمب��ا قد ال ينطبق هذا 
القول على كل دول العالم الغربي ، إال انهم 
رغم ذلك ه��م األعلى مرتبة ثقافيا وفكريا 
وم��ا ينتج عنهما من أهمية بالغة في بناء 

وتكوي��ن مجتمعات صاحل��ة لضمان حياة 
جي��دة وه��ذا جانب آخر يج��ذب اجملتمعات 

اعجابا ولهفة للتشبه بهم .  
هذا الضغط الذي نحن في صدده جعلنا 
ف��ي منطق��ة اجلماهير املنتظ��رة دائما ، 
ننظر الى امللعب الشاسع والكبير لنجد 
ان هناك عينات عربية نادرة اس��تطاعت 
ان تصدر نفس��ها بش��كل معاكس الى 

تلك الثقافات .
والشك ان الس��بب ليس سياسيا فقط 
هناك عوامل اخرى ، لكنه السبب األهم 

منذ وقت طويل . 
كم��ا ان املش��كلة االخرى ان دور النش��ر 

اجماال ه��ي دور ربحية ، واس��تمرارها ب�: 
اعادة طباع��ة كل هذه النتاجات الغربية 
وتدويرها في االسواق على حساب املنتج 
احمللي والعربي، ش��ارك بض��رب واضعاف 
ان أصبح��ت  وال��ى   ، احمللي��ة  النتاج��ات 
هذه الص��ورة ملمحا في ثقاف��ة القارئ 
والكاتب بش��كل عام ، ب���: أن يلجأ دائما 
الى النتاج الغربي ، وهو ليس أمرا سيئا ، 
فالنتاجات الغربية غنية ومهمة ورفدت 
التجربة الثقافية والفكرية واالجتماعية 
وال��خ من املعارف والعل��وم بكل ما فيها 
، لكني أخ��ص األدب هنا أكث��ر من غيره 
، أدبن��ا ب��كل أش��كاله ، وه��و ينحس��ر 

أم��ام العالم انحس��ارا مهينا حتى على 
املس��توى احملل��ي ايض��ا . بس��بب الهالة 
الكبيرة التي حتي��ط النتاجات الغربية ال 
بسبب كونها مهمة على طول الطريق ، 
حيث انها متأرجحة ومتفاوتة ، وليست 
متفوق��ة دائما كما يُصور للبعض . لكن 
هك��ذا ش��اءت الظروف السياس��ية أوال 
والثقافية ثاني��ا أن تضع مجتمعاتنا في 
منطقة املس��تهلك . ومن يروج لها على 

أسس ربحية ثالثا . 
و أصبح��ت فرص��ة األدي��ب ف��ي ني��ل » 
العاملي��ة » هي عبر اجلوائ��ز التي يُختلف 
ف��ي معاييره��ا ، حت��ى يتع��رض الكتاب 

لطبع��ات وترجم��ات مختلف��ة تغط��ي 
معظ��م دول العال��م ، عل��ى الرغ��م من 
ان ه��ذا االمر للوق��ت احلالي ينطبق على 

الروايات غالبا . 
وهذا أيضا بس��بب انن��ا نعاني من نقص 
احلراك الترجمي » من ، والى » وبالعكس 
، إذ لي��س م��ن املنص��ف ان تن��ال بعض 
النتاجات األدبية على سبيل املصادفة أو 
املسابقة حظا أوفرَ من نتاجات أخرى رمبا 
تستحق ان تصنف عاملية وتنال حصتها 

من القراء غير احمللين . 
وه��ذا يحيل الى مش��كلة أخ��رى ايضا ، 
حيث أصبح الكّت��اب يتجهون الى نوافذ 

الض��وء ، ال��ى املس��ابقات غالب��ا ، وهذه 
املس��ابقات ذات املعايي��ر امُلتلف عليها ، 
أدت ال��ى ظهور نوع جديد م��ن النتاجات 
االدبية ، رمبا ميكن ان نسميه » أدب اجلوائز 
» التي تكتب وفق محددات ابداعية تراها 
املس��ابقات ال م��ا ي��راه االبداع بش��كله 

املطلق في الغالب . 
وقد يتس��اءل البعض عن احللول الالزمة 
له��ذه املش��كالت والظواه��ر ، لكن من 
الواض��ح ج��دا ان ذك��ر هذه املش��كالت 
وادراكه��ا يحم��ل ف��ي طيات��ه مالم��ح 
للخروج م��ن هذه القيود، على الرغم من 

انها حتتاج الى وقت طويل.

العالمية وبعض أعراضها

األحد 11 حزيران 2017 العدد )3718(

Sun. 11 Jun. 2017 issue )3718(

كتابة

غالف الكتاب

غالف الكتاب



وتفتي��ش  والش��روط  ايكي��وس  *دوام��ة 
القصور 

صدام: في هذه احلقب��ة الزمنية، إيكيوس 
مهتم أيضاً بإرس��ال رسائل من شأنها أن 
جتعلن��ا مرتاحني لنواياه، ألن��ه حني يتكلم 
م��ع دول ع��دم االنحياز، يعرف ه��و أن هذه 

الكلمات ستصل إلينا. 
طارق: آ نعم، بالتأكيد. 

ص��دام: حني يتكل��م مع ال��روس، يعرف أن 
ه��ذه الكلمات س��تصل إلين��ا بطريقة أو   

بأخرى. )1( 
طارق: أجل. 

ص��دام: إنه يخش��ى ألنه س��يحل ش��هر 
نيسان والعراق ما يزال لم يعطه أي شيء، 
وحين��ذاك، س��يقف العراقي��ون ويقولون: 
أنظ��ر لقد حققن��ا جميع ه��ذه املنجزات، 
لكنن��ا لم نتل��َق ش��يئاً باملقاب��ل، نحن ال 
منلك أي ش��يء .)2( عندئذ سنراجع جميع 

مواقفنا السابقة. 
صدام ومستشاروه يناقشون إذعان العراق 
لعمليات التفتيش وإدراكهم للتس��ييس 
االميركي لعملية التفتيش )تقريباً كانون 

الثاني ] يناير [   
– شباط ] فبراير [ 1995( )3( 

صدام: ] دعونا نناقش [ سياسة إيكيوس. 
األخي��رة  باجلول��ة  يتعل��ق  1: فيم��ا  ذك��ر 
إليكيوس، الس��يد نائب رئيس اجلمهورية ] 

طه ياسني رمضان [ التقى به. 
طارق: س��يادتك � اجلنرال عامر ] السعدي 
[ س��افر اليوم. بحوزت��ه التفاصيل الفنية، 
لكنني راجعُت جميع اس��تعداداتهم وقد 
دُعي��ت حلض��ور اجتماع��ني م��ع إيكيوس. 
االجتم��اع األول، طلب��ُت من��ه – تكلم��ُت 
باختص��ار ف��ي النقاش��ات الفني��ة الت��ي 
خاضها مع اجلنرال س��عدي ومس��اعديه. 
قلُت له ] إيكيوس على ما يبدو [ أن يخبرني: 
» أري��دك أن تعطيني تقييمك ملا حتقق وما 

هي القضايا املتبقية مهما كانت. » 
تكل��م ] إيكي��وس [ ف��ي أربع��ة مناط��ق. 
املنطق��ة األولى تتعل��ق باملراقبة. قال إن » 
املراقبة كاملة وس��أبلغ مجلس األمن في 
تقريري املقبل في نيسان، وسأقول إن نظام 
املراقبة يعمل، وهو جاهز للعمل. » بعدها 
سألته، قلت له: » هل ستدخل كلمات من 
مثل: ] مؤقت [   و ] اختبار [ وهلم جرا؟ » رد 
علّي قائالً: » ال. االختبار اكتمل في تشرين 
األول وه��ذا ما يجري. » نظام املراقبة يُعتبر 
)شغاالً(، أي، على وفق القرار 715 ... إذاً فيما 

يتعلق باملراقبة، ليس هناك مشكلة. 
فيما يتص��ل بالصواريخ، لق��د اتفقنا مع 
)اللجن��ة اخلاص��ة( ب��أن هذا املل��ف هذا مت 
غلقه منذ نهاي��ة 1992 أو اجلزء املبكر من 
1993. ش��رعوا يس��ألون الرتب العسكرية 
األدنى، واستفس��روا عن الصفقات التي مت 
تلفيقها مع البلدان األصغر واستفس��روا 

عن بعض املشتريات ... 
ص��دام: ها نحن منضي مج��دداً، نحن نعود 

إلى موضوع الصواريخ؟ 
طارق: ] غير مسموعة. [ ال، سيادتك. 

ص��دام: م��اذا هن��اك إذاً؟ ح��ني أغلقنا هذا 
امللف، بعدها تبدأ بالتفتيش عن مفتاحه، 

إذاً هذا يعني أنه لم يُغلق! 
ط��ارق: ال، املس��ائل ب��دأْت تصب��ح أوضح 
بكثي��ر ... تقريباً نس��بة 95 باملائة مت حلها؛ 
هن��اك فقط قضاي��ا صغي��رة متبقية لم 
حُت��ْل بعد. س��يعملون على هك��ذا قضايا 
خ��الل امل��دة الزمني��ة القادم��ة، مب��ا إنها، 
بحس��ب اعترافه��م، ال تؤث��ر عل��ى نظام 
املراقبة. وبالطريقة نفس��ها، فيما يتعلق 
ب��� ] موضوع [ الكيم��اوي، باختصار، أعني 
بصراح��ة، لقد جهزنا تقريراً ش��امالً لكي 

يطلع عليه سيادتك ... 
املش��كلة في قضي��ة البيولوج��ي، أعني 
املشكلة التي أثاروها ] في الظاهر مفتشو 

اليونيس��كوم [ ه��ي العام��ل البيولوجي. 
إنهم يؤكدون م��ن جانبهم على أن العراق 
يكافح من أجل إنتاج األسلحة اجلرثومية، 

يكافح، قائلني: 
» نع��م، ليس لدين��ا أي دلي��ل، وال منلك أي 
اس��تنتاج يش��ير إل��ى احلقيق��ة القائل��ة 
إنكم أنتجتم أس��لحة بيولوجية بكميات 
معينة، أعني كميات مهمة. على أي حال، 
إنك��م ال تقول��ون احلقيقة. لقد س��عيتم 
إل��ى ذلك؛ على أي حال، أنتم لم تصلوا إلى 
مس��توى اإلنتاج، أعني بكمي��ات خطيرة. 
لكنك��م تنك��رون م��ا أجنزمتوه، وه��ذا يثير 

قلقنا وخوفنا. » 
إذاً فيما يتعلق مبوضوع حديثنا، أعني – 

ص��دام: ما هي ض��رورة افت��راض أن العراق 
انهم��ك ] في صنع األس��لحة البيولوجية 
[؟ ه��ذا لن يغي��ر الوضع. كم��ا يقولون، إن 
نظام املراقبة يعمل، لقد دمروا كل ش��يء. 
] و [ هم يفتش��ون عن املزي��د من األجهزة 

ليدمروها. 
طارق: ليس بالضرورة أجهزة، سيادتك. لقد 
درسنا هذه املسألة دراسة عميقة، والرفيق 
محمد يعرف تفاصيلها. )4( أعني، افترْض 
إننا قلنا لهم ] مفتش��ي اليونيس��كوم [: 
حسناً، لنفترض إننا أنتجنا. سيقولون لنا: 
طيب، تعالوا واسردوا لنا القصة كلها من 
بدايته��ا، إذاً هم يريدون أن يراجعوا، أعني ] 

غير مسموعة [. 
صدام: أي مبعنى، إن��ه ] إيكيوس [ يقول أياً 

من احلقائق قد تغير، لكنه فقط – 
طارق: ال، هو لم يغيرْ. 

صدام: ] غير مس��موعة. [ أخشى أن تكون 
هذه كلها ال شيَء سوى أعذار. 

طارق: إنه ] إيكيوس [ ال يغير احلقائق. على 
كل ح��ال، االميركيون، االميركيون يقولون: 
» أنظ��روا، اعترف العراق أن��ه ميلك برنامجاً 
للس��الح البيولوجي »، وأن العراق سينتج 
سراً أسلحة كهذه لغرض إرهابي؛ هذا هو 

الذي يحصل. 
صدام: حس��ناً، رائع، وإذا اعترف العراق أنه 
يس��عى إلى إنتاجها سراً، وأن لديه القدرة، 
هذا على وفق التصريح االميركي، ما الذي 

نحصل عليه مقابل قيامنا بهذا الفعل؟
طارق: نعم، ما يقوله إيكيوس – 

صدام: ماذا ؟
ذك��ر 2: تدمير املعامل، )احلََك��م(، هذه هي 

النقطة التي – )5( 
صدام: إنني أؤيد أن هذه هي القضية لكن 

] غير مسموعة [ املصنع. 
ط��ارق: ال، ال، إن��ه )احلََك��م(، عيونهم على 

)احلََكم(. 
طارق: أعني، أنهم ] مفتشي اليونيسكوم 
[ يتوقع��ون أنه مب��ا إنهم أقبلوا، س��نقول 
لهم: » من فضلكم أدخلوا، هي ذي خمسة 
كيلوغرام��ات أو عش��رة كيلوغرام��ات من 
األس��لحة اجلرثومية التي كن��ا أنتجناها، 
وم��ن فضلكم اس��تلموها »، وس��ينتهي 
كل ش��يء. لقد قال ] في الظاهر إيكيوس 
[: » اخلبراء الدوليون »، بحس��ب إدعاءاته، » 
غير مقتنعني بردودكم وقد اشتريتم املواد. 
» أعن��ي أنه يبدو أننا اش��ترينا في 1989 – 
وزارة الصحة اشترْت 18 طناً من املادة ذات 
االس��تخدام امل��زدوج في ه��ذا احلقل. لقد 
ابتاعوا 18 طناً. لذا سألني ] إيكيوس [:   » 
ملاذا اشتريتم هذه الكمية؟ » أجبته قائالً: 
» مرحب��اً بكم في العالم الثالث. » أخبرته 
أنن��ي كتب��ُت ورقة ستنش��ر ف��ي )مجلة 

جامعة هارفارد(. )6( 
طارق: رمبا قال عضو من الطاقم الفني إننا 
كنا نحت��اج إليها. لعله ] عض��و الطاقم 
الفني على ما يبدو [ قال له ] وزير الصحة 
العراق��ي [: » إنني أحت��اج إلى طن واحد »، 
ورد علي��ه: » طن واحد فق��ط؟ » )7(  لَِم ال 
تشتري عش��رين طناً، مثلما نفعل عندما 
نشتري املركبات، في بعض األحيان نشتري 

000 و5 مركب��ة؟ » لذا قال له اجلنرال عامر 
إن��ه غالباً يكون بحوزتنا بضائع كثيرة جداً 
بحي��ث تتكدس م��ن دون أن نحت��اج إليها 
عل��ى اإلطالق. لذلك قلُت ل��ه: » إذا أردَت أن 
تكون حقاً منصف��اً، وموضوعياً، عليك أن 
تأخ��ذ القضايا من هذه الزاوي��ة. )8(  على 
أي ح��ال، إذا كنت تري��د أن تفتش عن أعذار 
ملواصل��ة ف��رض العقوب��ات االقتصادي��ة، 

عندئذ ستكون هذه مسألة أخرى. » 
هذه املسألة، سيادتك، هي املسألة الوحيدة 
املتبقية ... لقد التقى االثنان ] عامر ورياض 
القيس��ي، نائب وزي��ر اخلارجي��ة العراقي [ 
السفير الروس��ي وجاء الس��فير الروسي 

وأوج��ز القضي��ة لعام��ر. أعن��ي، خالصة 
لقاءاتهم تكش��ف أنه ] السفير الروسي 
[ يخضع لضغط كبير من لدن االميركيني 
وأن االميركيني يضغطون عليه، يضغطون 
عل��ى اخلبراء ويتبنون تكتي��كات التخويف 
معه��م. وأن بع��ض اخلبراء خائف��ون، وبناء 
عل��ى ذلك هم مجبرون عل��ى املغاالة. وقد 
أخب��ره ] عامر [ أن االميركيني يريدون، أعني 
أنهم يري��دون أن يثي��روا أي حادثة من أجل 
إطالة العقوبات االقتصادية حتى تش��رين 
األول. وف��ي تش��رين األول، س��يرفضون أية 
دعوة لرفع العقوبات االقتصادية املفروضة 
على العراق، إلى أن يُصاب العراق باإلحباط، 
أعن��ي إل��ى أن يستش��يط الع��راق غضباً 
ويط��رد اخلبراء. وبناء على ذلك س��يتخذون 
ه��ذا ذريع��ة للمج��يء وقص��ف الع��راق 
بالقنابل وقصف املصانع بالقنابل من مثل 

] احلََكم [ واملصانع األخرى. 
ص��دام: ] غي��ر مس��موعة. [ بعد نيس��ان، 

تشرين األول، سوف ] غير مسموعة [. 
ط��ارق: ه��ذا م��ا رووه لن��ا. أعني، أن��ه قال 
للسفير الروسي، والسفير الروسي، ال، إنه 

شيء واضح. 
صدام: قال ] السفير الروسي في الظاهر [ 
ل��ه ] عامر في الظاهر [ ال يخيب أملك في 
نيس��ان، لكن رمبا يخيب أملك في تش��رين 

األول. مبعنى، إنهم يعطوننا ستة أشهر. 
طارق: إيكيوس، مثلما وصفته لس��يادتك، 
إيكي��وس يعمل لفائ��دة االميركيني، إال إن 
إيكي��وس ليس اميركي��اً، أعن��ي أنه ليس 
مواطن��اً اميركي��اً. إيكيوس س��ويدي، وهو 
م��اٍض ف��ي ع��دم الكش��ف ع��ن دوافعه 
احلقيقية أمام شعبه وبلده، وأمام األوربيني، 
بأنه عميل أميركي رخيص بالطريقة التي 
يخدمهم فيه��ا خدمات غير مقبولة. هذا 
بحس��ب نظرة العالم بأس��ره. اس��تخدم 
إيكي��وس جمي��ع احلجج التي بوس��عه أن 
يفكر به��ا. لقد تدخل في أدق   التفاصيل، 
التفاصيل املب��ررة، والتفاصيل غير املبررة. 
ه��ذه اللعبة ينبغ��ي أن تكون له��ا نهاية، 
اللعب��ة س��تنتهي، إذاً، حني يأتي نيس��ان 

ويق��ول له��م: » ال، ه��ذا لي��س صحيح��اً، 
وأنا أش��ك في الع��راق وأن الع��راق يخفي 
املعلومات »، هذه املرة، الفرنس��ي سيعلن 
ببساطة أن إيكيوس هو عميل اميركي ... 
أعلن السفير الفرنسي أنه من املستحيل 
احلص��ول عل��ى نس��بة مائ��ة باملائ��ة من 
املعلوم��ات الت��ي يريده��ا إيكي��وس. هذا 
ش��يء مح��ال؛ القضي��ة األس��اس هي أن 
العراق ال ميلك أس��لحة من شأنها أن تهدد 
أمان واس��تقرار املنطقة. وهذا األمر حتقق، 
بحس��ب التقارير التي أرس��لها إيكيوس، 
لكننا ننتظر تقريره في نيسان لكي يخبرنا 
ع��ن حالة املراقب��ة. إذاً هي، أعن��ي أن هذه 

األدوار التقني��ة وذات التفاصي��ل املوَجهة 
)املكّيفة على وفق وضع م��ا( التي يلعبها 

إيكيوس، لم تعْد العامل األساس. 
أكث��ر  سياس��ية  ه��ي  القضي��ة  اآلن، 
بطبيعتها. مع َمن دخلْت اميركا املعركة؟ 
أعني، كما تنبأنا مسبقاً، حني تُرفع األعذار 
التقني��ة والقانوني��ة من امي��ركا، عندئذ 
س��تلعب اميركا دوراً سياسياً وتقول: » أنا 
ال أقترح رف��ع العقوب��ات االقتصادية على 
العراق ألس��باب سياس��ية »، ها، ألسباب 
لي��س له��ا عالق��ة بإكي��وس وال ب��� ] غير 
مس��موعة [. هذا جمل��رد أن تكون لدينا رؤية 
واضح��ة للمدة الزمني��ة القادمة وأن نقرر 

كيف سنواجهها ... 
أين تعتقد أنه��ا ] مادلني أولبرايت [ ذاهبة، 
س��يادتك؟ لقد اس��تثنْت اميركا خمسة 
بلدان، لقد اس��تثنْت ثالث��ة أعضاء دائمني: 
فرنس��ا، الصني، وروس��يا. ق��ررْت )أولبرايت 
– م.( أال تزوره��ا، وقد اس��تثنت إندنوس��يا 
ونيجيري��ا. س��تمضي هي إل��ى لندن، كما 
إنه��ا تنس��ق معه��م. إنه��ا تذه��ب إل��ى 
لن��دن من أجل التنس��يق. س��تزور ُعمان، ] 
جمهورية [ التشيك، هندوراس، وستلتقي 
وزير خارجية بوتسوانا. جميع هذه البلدان 
مادل��ني  س��تناقش  م��اذا  ج��داً.  صغي��رة 
أولبراي��ت معه��م؟ هل س��تناقش معهم 
ملف إيكي��وس أم أنها س��تهددهم؟ هذه 

بلدان صغيرة، ستهددهم ... 
ف��ي  معرك��ة  يواجه��ون  االميركي��ون  إذاً 
حال��ة تقدمي املقترح الروس��ي والفرنس��ي 
)إل��ى مجل��س األمن – م.(، ال��ذي لن يجمع 
الطريق��ة ال  )9( به��ذه  تس��عة أص��وات، 
يكون��ون مجبري��ن عل��ى اس��تخدام ح��ق 
الفيتو اخلاص بهم��ا حينما يعترض عضو 
واحد على املقترح. لذلك س��يتواطؤون مع 
هذه البل��دان الصغيرة. هذه ه��ي اللعبة، 
وه��ي لعبة مكش��وفة. أعني أنه��ا لعبة  
سياسية مكشوفة مثل تلك اللعبة التي 
حصلْت م��ع قرار ] األمم املتح��دة [ 687، إذا 
يتذكر س��يادتك، في تش��رين الثاني 1990 
ح��ني ضاي��ق ] وزي��ر اخلارجي��ة االميرك��ي 
جيمس بيك��ر [ اليمن باس��تمرار، ومضى 
إل��ى ماليزي��ا ودعا وزي��ر اخلارجي��ة املاليزي 
إلى سان فرانسيس��كو، ومتلق جميع هذه 
البل��دان إلى أن مت متري��ر تصويت موات على 
الق��رار الذي كان��وا اقترح��وه. إذاً، اآلن هذا 
هو الوضع. املعركة صارْت سياسية بنحو 
مكش��وف وعلني، أكثر من كونها معركة 

تقنية أو معركة قانونية. 
ثالثة أش��هر قبل انش��قاق حس��ني كامل 
وجلوئ��ه إل��ى األردن، صدام وقيادت��ه العليا 
يناقش��ون حسنات ومس��اوئ التعاون مع 

املفتشني )2 أيار ] مايو [ 1995( )10( 
ص��دام: ] التس��جيل يبدأ م��ن منتصف 
جملة. [ كي��ف ميكنك أن تك��ون متيقناً 
م��ن أن املعلوم��ات املتعلق��ة بالبرنام��ج 
الكيم��اوي، الذي من املفترض أن تُس��ّلم 
إلى )مجلس األمن( من قبل العراقيني، هي 
جديرة بالثقة؟ إذا كانت هناك مش��كلة 
مع البرنامج الكيماوي، سيكون إليكيوس 
حج��ج ألن يق��ول إن��ه ش��يء صحيح ما 
يتعل��ق بالبرنامج البيولوج��ي في 1993.   
وثانية، عندم��ا يُضغط عل��ى العراقيني، 
يقدمون معلومات جديدة؛ بناء على ذلك، 
لن تكون معقول��ة. أعني، إن هذه قاعدة، 
بحيث يكون من الس��هل للمس��تمع أن 
يصدق حني تكون لدى إيكيوس مس��ائل 
جديدة تتعل��ق بأي برنامج م��ن البرامج. 
سيستخدمها حني يوضع في مركز حرج 

في معركة النقاش. 
حدث. 
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»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 50« 

صدام: كيف يمكنك 
أن تكون متيقنًا من أن 
المعلومات المتعلقة 

بالبرنامج الكيماوي، الذي 
من المفترض أن تُسّلم 
إلى )مجلس األمن( من 

قبل العراقيين، هي جديرة 
بالثقة؟ إذا كانت هناك 
مشكلة مع البرنامج 
الكيماوي، سيكون 

إليكيوس حجج ألن يقول 
إنه شيء صحيح ما يتعلق 
بالبرنامج البيولوجي في 

1993

طارق: ال، المسائل بدأتْ 
تصبح أوضح بكثير ... تقريبًا 

نسبة 95 بالمائة تم 
حلها؛ هناك فقط قضايا 
صغيرة متبقية لم تُحْل 

بعد. سيعملون على هكذا 
قضايا خالل المدة الزمنية 
القادمة، بما إنها، بحسب 

اعترافهم، ال تؤثر على 
نظام المراقبة. وبالطريقة 

نفسها، فيما يتعلق ب� 
] موضوع [ الكيماوي، 

باختصار، أعني بصراحة، لقد 
جهزنا تقريرًا شاماًل لكي 

يطلع عليه سيادتك
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البصرة - هند العبود: 

بأنشودة طفولية جميلة يحيون 
القرقيع��ان  مناس��بة  االطف��ال 
يرددونه��ا كلم��ا قرع��وا بابا من 
اب��واب محلته��م، حي��ث حتتفل 
العائالت املس��لمة في منتصف 
رمض��ان به��ذه املناس��بة تيمنا 
بوالدة س��بط الرسول »صل اهلل 
عليه وس��لم »االمام احلس��ن بن 

علي »عليه السالم«.
تتف��ن امهات االطفال في اختيار 
ازياء اطفالهن حيث تختلف ازياء 
الفتي��ات عم��ا يرتدي��ه الصبية 
والتي يتم التحضي��ر لها مبكراً 
ألحي��اء ه��ذا امل��وروث الش��عبي 
اجلميل، ام احم��د اختارت البنها 
الطاقي��ة البيض��اء لتمي��زه عن 
اقران��ه ف��ي مش��اركته في هذه 
املناس��بة، بينما اختارت ام رهف 
البنته��ا ال��زي العرب��ي وكي��س 
زينته بحروف مطرزة ميثل اس��م 

الطفلة.
يتم شراء كل مايروق للطفل من 
قطع احلل��وى والبالون��ات امللونة 
ويت��م تغليفها بنح��و جذاب من 
اج��ل زرع ن��وع م��ن البهجة في 
قل��ب الطفل املش��ارك في هذه 
املناس��بة ابو فهد أحد املواطنني 
املهتم��ني بإحي��اء ه��ذا امل��وروث 

يحدثنا عن ذلك بقوله:« اش��تري 
أحلي ما موجود بالنسبة للطفل 
حي��ث اش��تري حل��وى متنوع��ة 

البالون��ات  ال��ى  اضاف��ة  امل��ذاق 
املتعددة االش��كال وااللوان، النها 
تع��د فرحة ممي��زة للطفل والنها 

مناسبة مميزة متر مرة واحدة خالل 
السنة ».

به��ذه  االحتف��اء  يقتص��ر  ال 

املناس��بة على اطفال املسلمني 
فحس��ب بل تتم املش��اركة من 
قبل اطف��ال الديانات االخرى في 

احياء طقوس هذه الليلة حسب 
قول بعضهم.

بابتسامة جميلة وبفرحة كبيرة 
تبني ام س��يزا االمرأة املس��يحية 
ذات السبعني عاًما: ان مشاركتها 
املس��لمني ه��ذه املناس��بة منذ 
اربعني س��نة حيث تعيش اجواء 
رائع��ة ملئها احملبة والس��الم في 

هذا اليوم.
ويضيف حسام اخلميسي صاحب 
الديانة املندائي��ة: »ان اطفالنا ال 
يعلمون ان هذه املناس��بة تخص 
املس��لمني فقط بل مش��اركتنا 
للطقوس  وممارس��تنا  الس��نوية 
بنحو  املس��لمني  ميارس��ها  التي 
طبيعي جعلت اطفالنا يخرجون 
س��نويا مع اصدقائهم املسلمني 
إلحي��اء ه��ذا امل��وروث الش��عبي 
اجلمي��ل، حي��ث ال فرق ب��ني ديانة 
وديانة اخرى فهو مهرجان تشارك 

به كل املكونات العراقية ».
 وحس��ب مايق��ال ان القرقيعان 
له معاني ودالالت لفظية عديدة  
منها مأخوذ من قرع الباب وذلك 
الن االطف��ال يقومون بقرع ابواب 
البي��وت في هذه املناس��بة ، وله 
معنى آخر مش��تق من قرة العني 
وه��و مافيه من س��رور االنس��ان 
وفرح��ه ومنه ق��ول اهلل عز وجل 
ربن��ا هب لنا من ازواجن��ا وذرياتنا 

قرة اعني .

بأنشودة طفولية جميلة وبأزياء شعبية مميزة

العراقيون يحيون ذكرى والدة سبط الرسول »ص« 
اإلمام الحسن »ع » والمعروف بـ)القرقيعان(

من احتفالية »القرقيعان«

حقيقة انتشار قردة في الشطرة
أوضحت ش��رطة محافظة ذي قار حقيقة أنباء انتش��ار قطيع 
من حيوان��ات القردة في أحد أحياء احملافظة ومزاعم تس��ببها 

بحالة من الهلع والذعر للسكان.
وذكر بيان للش��رطة: “ان ال صحة ملا تناقلته صفحات التواصل 
االجتماعي عن وجود قطيع لقردة يهاجم منازل في الشطرة”، 
مؤك��دة أن “اخلبر عار ع��ن الصحة، كون القض��اء ال توجد فيه 
هك��ذا أع��داد من الق��ردة لتش��كل قطيع كم��ا أدعى صاحب 
املنش��ور، وتوجد في قضاء الشطرة حديقة حيوان حتتوي على 

أربعة قرود من نوع الصغير”.
وأضاف البيان انه “وعند االستفسار عن مصير القردة بعد اخلبر 

املنشور أكد صاحبهن أنهن في أقفاصهن”.
ونق��ل البيان عن ح��ارس احلديقة الوحيدة في قضاء الش��طرة 
التي حتتوي عل��ى قردة نفي خروجهن وق��ال ان مقطع الفيديو 

الذي انتشر بهروب القردة هو قدمي.
وكان ناش��طون ف��ي موقع التواص��ل االجتماعي “فيس��بوك” 
تداول��وا خب��رًا بالص��ور مف��ادٌه ان الش��طرة تتع��رض لهجوم 
قطيع م��ن القردة ال يعرف مصدره��ا، وان القردة باغتت محلة 

املستشفى في املدينة واعتلت أسطح وجدران املنازل.

في مستشفى كمال السامرائي 
نجاح أربع حاالت للحمل باألجنة المجمدة 

جنحت املالكات الطبية في مستشفى كمال السامرائي حتقيق 
اربعة حاالت للحمل باألجنة اجملمدة منها تؤام.

 وقالت الدكتورة بش��رى املوسوي مدير املستشفى: ان املالكات 
الطبية والصحية متيزت بتحقيق جناحات كبيرة كانت حصيلة 
متميزة في تقنية األجنة اجملمدة واطفال االنابيب خالل ش��هر 
من خالل تس��جيل م��ا نس��بته %34،8، موضح��ة ان املالكات 
الطبية جنحت ف��ي اربعة حاالت للحمل باألجنة اجملمدة واحدة 
منها كانت بتؤام ثنائي واخرى من حيامن مجمدة باس��تعمال 
تقنية متطورة عن طريق الليزر لتحفيزي احليامن، فيما شهدت 
املستشفى ضمن حاالت والدات التؤام والدة سيدتني اجنبتا تؤام 

ثالثي خالل الفترة ذاتها.
واكدت املوس��وي: ان معظم تلك ال��والدة كانت ثمرة محاوالت 
متكررة حي��ث كانت تعان��ي اغلب تلك الس��يدات من العقم 
لفت��رات طويلة امت��دت لس��نوات، ولفتت املوس��وي ان نظام 
تطبي��ق األجنة اجملمدة هو نظام عاملي يتي��ح للمرأة ان حتتفظ 
باألجنة لدى املستش��فى بعد والدة الطف��ل االول حيث تكون 

األجنة احملفوظة عند الرغبة في إجناب طفل اخر.

نجاح عملية نادرة ومعقدة
في مستشفى العلوية

جن��ح فريق طب��ي جراحي في مستش��فى العلوي��ة التعليمي 
لل��والدة من اج��راء عملية جراحي��ة معقدة ملريض��ة تبلغ من 

العمر 46 عاماً.
وقالت الدكتورة آسان علي قاسم اختصاص النسائية والتوليد: 
ان املريضة راجعت املستش��فى وهي تعاني من ضيق التنفس 
بنح��و حاد واعراض أخرى، وقد مت تهيئة املريضة ألجراء العملية 
وأدخلت صالة العمليات ومت استئصال الورم بنحو كامل مع رفع 
قن��اة فالوب ومت فك االلتصاقات عل��ى املثانة واالمعاء الدقيقة 
والغليظة وأجريت لها بعض اخلياطات اجلراحية املطلوبة إذ ان 

الورم كان وزنه 7 كيلوغرام ونصف الكيلو.
وأضاف��ت: ان العملي��ة أجريت بنج��اح بتعاون فري��ق طبي من 
اطباء اختصاص ومقيمات وممرضات ومالك التخدير، ومت أرس��ال 
العين��ة الى اخملتبر لغرض الفحص النس��يجي وبعد اس��تقرار 
احلالة الصحي��ة للمريضة في ردهات املستش��فى لثالثة أيام 

أخرجت متحسنة الى منزلها.  

بدء التط��ور الس��كاني في بغ��داد منذ بدء 
تأسيس��ها ف��ي ي��وم الثالثاء االول م��ن ربيع 
االخر ع��ام 145ه� عند منعط��ف نهر دجلة 
عل��ى ضفت��ه الغربية أي عل��ى جانب الكرخ 
حيث ال نعلم عدد س��كان بغداد قبل بنائها 
من قب��ل اب��ي جعفر املنص��ور ,فق��د كانت 
مجموع��ة من البس��اتني تس��مى باملباركة 
وارض مفتوح��ة ولعدم وجود مدينة فال ميكن 
االحاطة بعدد الس��كان الن بغداد لم تنش��أ 
على انقاض مدينة س��ابقة وقد اشرف على 
بداي��ة البناء احلجاج بن ارطأة مهندس بغداد 
االول وال��ذي وضع خريطتها وفي عام 146ه� 
انتقل املنصور وجيش��ه من قرية الهاشمية 
الكائنة قريًبا من منطقة اليوسفية احلالية 
جن��وب بغداد وبجان��ب نهر الف��رات ومت نقل 
بيت املال ودواوين احلكومة فقط وانتهى نقل 
الدوائر احلكومية في االربعاء االول من ش��هر 
صفر عام 146ه� لذلك فان سكان بغداد في 
هذه الفترة ه��م املوظفون ف��ي دوائر الدولة 
العباسية وعائالتهم  فقط وفي عام 158ه� 
ظه��ر وب��اء عظيم ف��ي بغداد اص��اب الناس 

بضرر عظيم .
ويع��د هذا اول االوبئة التي اصابت اهل بغداد 
وفي عام 169ه� تفشى وباء الطاعون ومرض 
الس��عال ب��ني اهل بغ��داد وفي ع��ام 197ه� 
حاص��ر قائد جيش املامون طاهر بن احلس��ني 
بغ��داد وضربها باجملانيق وترتب على ذلك وفاة 
العديد من اهل املدينة وفي عام 205ه� فاض 
نهر دجلة فيضاناً عظيماً وهدم املنازل وخرب 
املبان��ي واهلك ال��زرع وعام 225ه��� احترقت 
اس��واق الكرخ ، وفي ع��ام 240ه� حصل اول 
زلزال ش��ديد في بغداد ضرب املنازل واحلصون 
,وفي ع��ام 258ه� ظهر وباء ترتب عليه هالك 
الكثير من سكان بغداد ،وفي عام 270ه� زاد 
نهر الفرات وغرقت نحو س��بعة االف دار في 

كرخ بغداد وأتلفت االسواق واحملال .
وق��د روى اخلطي��ب البغدادي م��ؤرخ بغداد ان 
عدد سكانها في املرحلة املزدهرة من العصر 
العباس��ي وصل الى أكثر من مليون نس��مة 
ومنازله��ا بحدود 125 ألف منزل معتمداً في 
ذلك على عدد حمام��ات املدينة وهنالك من 
يقدر العدد بحدود املليون كون ابنيتها امتدت 
الى اجلانبني الكرخ والرصافة واصبحت مركزاً 

للحضارة االسالمية.
وق��د بلغ��ت بغ��داد اوج عمرانها ف��ي عهد 
اخلليف��ة املقتدر ع��ام 195ه��� بالرغم من ان 

عدد الس��كان في عهد هارون الرش��يد كان 
ال يق��ل عن 200 ألف وال يزي��د على 600 ألف 
وف��ي حالة اعتم��اد عدد الدور وعلى اس��اس 
خمسة اش��خاص في كل دار سيجعل عدد 
س��كانها بحدود 160 ألف نسمة في محال 

بغداد الثالثة.
 واش��ار اب��ن اجلبير 543 ه� ال��ى محال بغداد 
في الرصاف��ة والكرخ وان كل محلة من هذه 
احمل��ال تش��كل مدينة ويعكس ع��دد القتلى 
ف��ي مدينة بغداد عند احتالل املغول لها عام 
658ه� كثرة عدد سكانها فهناك من قال ان 
ع��دد القتلى نحو700 الف ش��خص وان كان 
هذا القول ال يخلو  من املبالغة ويقدر الدكتور 
عب��د العزيز الدوري ع��دد القتلى مبا ال يتجاوز 
املائة ال��ف فقط واصبح عدد س��كان بغداد 
عند دخول الصفويني لها عام 914 ه� بحدود 
30 الف نس��مة وكان عدد سكان بغداد عند 
دخول السلطان العثماني سليمان القانوني 
الى بغداد عام 1534ه� بحدود 15 الف نسمة 
وه��رب اكثر م��ن 13 الف فارس ال��ى املدينة 
وكتب احد الرحالة الفرنس��يني س��نة 1632 
ان عدد الس��كان بحدود 15 الف نسمة وفي 
عهد س��ليمان باشا سنة 1777 بلغ سبعني 
ال��ف نس��مة ،وازداد ال��ى مائة الف نس��مة 
س��نة 1816 خ��الل حكم الوالي داوود باش��ا 
حيث اصبحت بغداد من اغنى واليات الدولة 
العثماني��ة ووصل نفوس��ها ال��ى حدود 120 
الف نس��مة ثلثهم من اليهود واملسيحيني 
والثلث��ان م��ن الع��رب والفرس والت��رك وقدر 
فلكس جونز عدد الس��كان بح��دود 60 الف 
نسمة س��نة 1853 وازداد العدد الى 80 الف 

نسمة سنة  1883. 
ويقول املعلم نابلي��ون املاريني الذي زار بغداد 

س��نة 1887 ان ع��دد س��كانها  كان بحدود 
130 الفا من العرب والت��رك والعجم والكرد 
والهن��ود وعدد اليه��ود كان بح��دود 18 الف 
نسمة واملسيحيني بحدود عشرة االف وكان 
دخول اربعني ال��ف جندي بريطاني الى بغداد 
س��نة 1917 قد زاد من تطور العمران وانشاء 
بنايات ودور ومح��ال مبظاهر غربية كالبتاوين 
والعلوية والوزيرية ، ومت تقدير عدد الس��كان 
بحدود 185 الف نس��مة نحو خمس��ني الف 
نس��مة من غير املس��لمني وزاد عدد س��كان 
بغ��داد س��نة 1927 ال��ى اكثر م��ن 200 الف 
نس��مة منه��م 150 الفا ف��ي الرصافة و50 
الفا في الك��رخ وعدد اليهود خمس��ني الفا 
واملس��يحيني خمس��ة االف فقط وبعد ذلك 
مت اس��تحداث محال للمسيحيني فقط مثل 
كم��ب االرمن وكمب الكيالني حيث س��كن 

االرمن الذين طردتهم تركيا .
واش��ار عدد احصاء 1934 الى ان عدد سكان 
بغداد 367 الفا و450 عدى  االجانب وكان عدد 
اليهود يقارب املائة الف نسمة ووصل العدد 
الى اكث��ر من نصف مليون في احصاء 1947 
وبلغ حلدود 800 الف نس��مة حس��ب احصاء 
الصرائ��ف  س��كان  وباضاف��ة   1957 س��نة 
والبي��وت الطينية جت��اوز عدد س��كان بغداد 
امللي��ون وزاد على املليون والنصف في س��نة 
1965 ووصل الى ما يقارب املليونني في سنة 
1968 وازداد عدد الس��كان تدريجيا في بغداد 
وبلغ ما يقارب اربعة ماليني س��نة 1987 والى 
اكثر من اربعة ماليني ونيف س��نة 1997 اما 
االحص��اءات التي حصل��ت بع��د 2003/4/9 
وخاصة البطاقة التموينية فان عدد س��كان 
بغ��داد االن ف��ي س��نة 2017 بحدود س��بعة 

ماليني.

التطور السكاني ألهل بغداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد - زينة قاسم : 
اس��تنكرت مدير عام دائ��رة رعاية 
ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلاصة 
النائ��ب االول في هيئ��ة رعاية ذوي 
االعاقة في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية الدكتورة عبير مهدي 
قص��ار  لفئ��ة  االس��اءة  اجللب��ي، 
القامة من قبل احدى الفضائيات 
العراقي��ة، مؤك��دة انهم ليس��وا 

مصدرا للكوميديا. 
اس��فها  ع��ن  اجللب��ي  وعب��رت 
الس��تعمال فئ��ة قص��ار القام��ة 

ذوي  ش��ريحة  ضم��ن  املنضوي��ن 
االحتياجات اخلاصة من قبل احدى 
الفضائي��ات العراقي��ة كمص��در 
للكوميدي��ا غي��ر الهادف��ة ضمن 
برنام��ج ع��رض عل��ى شاش��تها، 
عادًة ذلك اساءة واضحة وسخرية 
بالغ��ة بحق تلك الفئ��ة وكان من 
املفروض ان يك��ون البرنامج هادفاً 
وناقداً ألحدى الظواهر الس��لبية، 
بطريق��ة  وظف��ت  احللق��ة  ان  اال 

اساءت لقصار القامة. 
واك��دت انهم مواطن��ون عراقيون 

وال يس��مح الحد باإلس��اءة لهم، 
الكامل  الدع��م  بتق��دمي  مطالبة 
لغ��رض تغيير نظ��رة اجملتمع لهم، 
مش��يرة الى ان االعالم هو رسالة 
الناس  س��امية إليص��ال معان��اة 
وتثقي��ف اجملتمع ومصدر يس��هم 
ف��ي صناع��ة جي��ل واٍع ومتق��دم 
لبناء البلد، وعل��ى القائمني عليه 
احترام جميع الش��رائح املظلومة 
واالبتعاد عن البرامج التي تس��يء 

لكرامة االنسان. 
واشارت اجللبي الى ان قانون هيئة 

 )38( رق��م  االجتماعي��ة  احلماي��ة 
لسنة 2013 ش��رع لضمان حقوق 
ه��ذه الش��ريحة وصيان��ة كرامة 
قص��ار القامة وش��ريحة املعاقني 
جميع��اً، على اخت��الف نوع ودرجة 
العوق واالسهام في تغيير واقعهم 
احتياجاته��م  جمي��ع  وتوفي��ر 
االنس��انية والصحية والتعليمية 
بصورة طبيعية وسلسة لضمان 
االندم��اج بش��فافية ف��ي اجملتمع 
من خ��الل تقدمي اخلدمات املطلوبة 

لهم.

»العمل«: تستنكر اإلساءة لقصار القامة وتؤكد أنهم ليسوا مصدرًا للكوميديا

عبير مهدي اجللبي

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تصغ��ي إل��ى كالم إيجاب��ي وتتلقى 
عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك االطمئنان، وتتاح 
لك فرص��ة توقيع عق��د جيد وطوي��ل األمد 
عاطفي��اً: ق��د تتراجع العالقة اليوم بس��بب 

بعض التأخير في اتخاذ القرارات.

مهني��اً: تتمت��ع باملقّومات إلح��داث تغييرات 
املهن��ي،  مجال��ك  ف��ي  ومفي��دة  ضروري��ة 
ويحالف��ك احلظ الجتياز العقب��ات والتوصل 
ال��ى املرجتى عاطفياً: تصل إل��ى بّر األمان مع 
الش��ريك وتوق��ع الكثير من املفاج��آت التي 

ستضفي على العالقة حبا اكبر.

مهني��اً: ق��د تطرأ مس��اعدة م��ا أو حظ من 
الس��ماء يفتح أمامك بعض األبواب املغلقة 
ويؤازرك لتخطي املصاعب عاطفياً: ال تفرض 
أي ش��روط على احلبيب قبل أن تس��تمع الى 

وجهة نظره النه قد يكون على صواب.

مهنياً: قد يفّس��ر بعضهم كالمك على غير 
معن��اه احلقيق��ي، فتج��د نفس��ك مضطراً 
احلقيق��ة  أو إلثب��ات  النف��س  للدف��اع ع��ن 
عاطفياً: تش��ّع جاذبية وتستقطب املعجبني 

واملعجبات فكن متواضعا معهم.

توّقع عقداً أو تفس��خ عقداً أو جتبر على تبرير 
وتفسير ورمبا الى اللجوء للقضاء أو اخلضوع 
لبع��ض القوانني والق��رارات العامة عاطفياً: 
حاول أالّ تزيد الهموم واملتاعب وجتّنب توجيه 
الكالم القارص مييناً وش��ماالً النهقد يسبب 

بقطع العالقة بينكما قريبا.

مهني��اً: حتّق��ق انتصارت مهّمة ف��ي العمل، 
وإجن��ازاً مهم��اً يس��ّلط عليك الض��وء ويثير 
اإلعج��اب بقدرات��ك عاطفي��اً: تكثر أحالمك 
ه��ذا اليوم وتس��عى إلى حتقي��ق الكثير من 

الطموحات العاطفية.

مهني��اً: تفتق��ر إلى الش��جاعة ف��ي بعض 
األحيان، وحتتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ 
إلى أح��د األصدقاء عاطفي��اً: تفيض حيوية 
وثقة زائدة بالنف��س، ما ينعكس إيجاباً على 

الصعيد العاطفي وعلى مزاجك.

مهني��اً: ق��د تعيش مخ��اوف ال اس��اس لها 
وتختلق لنفسك ازمة لش��دة توترك وتفقد 
قدرتك عل��ى حتليل الواقع بش��كل منطقي 
عاطفياً: قد تركز على عالقة عاطفية تسبب 

لك القلق واإلزعاج فاحذر منها.

مهني��اً: توق��ع بع��ض الف��رص اجلي��دة التي 
ق��د تفاجئك وحتّي��رك إزاء اخلي��ارات املتعّددة 
عاطفياً:ترب��كك بع��ض مواق��ف الش��ريك 
وتضع��ك ف��ي موق��ف أضع��ف وتثي��ر معه 

نقاشات حامية تضفي الى ال شيء.

مهني��اً: عراقي��ل تط��رأ في حيات��ك املهنية، 
وتتراخ��ى أمامه��ا وجتد نفس��ك عاج��زاً عن 
مواجهتها، والس��بب إهمال��ك املتمادي في 
مالحقة أهم القضايا املهّمة عاطفياً: تشعر 
بأن من الصعب التشاور مع احلبيب لكن من 

االفضل ان يكون شريكك في كل شيء.

مهني��اً: أنت لِب��ق وماه��ر وبالتأكي��د تلفت 
أنظار أش��خاص يهمك أمرهم، فال تترّدد في 
استغالل الطاقة املمتازة في هذا اليوم املميز 
عاطفي��اً: على الرغم م��ن أن اجلو العام فقد 

يظهر شجار من هنا أو جدال هناك.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – دولة أوروبية

2 – للتعجب – نبي َجلِد
3 – غنج – عكسها كواكب 
 4 – متش��ابهان – عكسها 

شخير – ضمير منفصل
5 – رمي – أشرطة

 6 – مادة قاتلة – حصني 
7 – وكالة أنباء س��وفياتية – 

عملة غربية 
8 – رائد السوريالية – رجاء 

 9 – زعي��م سياس��ي هندي 
راحل – أس��ك حللف ش��مال 

األطلسي .

1 – عاصمة أوروبية 
2 – ممثلة مصرية 

3 – مشى
 – ده��ان  عكس��ها   –  4

للتمني 
5 – س��قي – زعي��م هن��دي 

راحل 
6 –وقع��ة أو ح��رب – جدها 

في لويس
 7 – ثلثا أس��م شاعر عربي 

أعمى 
 8 – قطف – قصدت

 9 – إذاعة عاملية .

كلمات متقاطعة

مهنياً: هذا اليوم هو األنسب لتسوية قضية 
عالقة أو للمصاحلة أو لكس��ب تأييد معنّي 
عاطفي��اً: ال تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع 
حالّياً بحماي��ة تعّزز الثق��ة بالنفس وتقّوي 

املعنويات، وتكون مصدر الّدعم والثبات. 
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بغداد  ـ الصباح الجديد:
س��مت جلن��ة احل��كام ف��ي االحتاد 
العربي لكرة القدم، حكمنا الدولي، 
نخبة آسيا، علي صباح للمشاركة 
في إدارة مباريات البطولة العربية 
لألندية التي ستنطلق منافساتها 
في جمهورية مصر العربية للمدة 

من 21 متوز ولغاية 5 آب املقبلني.
وقال احلكم علي صباح انه سعيد 
ج��داً باختياره ضم��ن طواقم إدارة 
مباري��ات البطول��ة التي يش��ترك 
فيه��ا 12 فريق��اً ميثلون اب��رز أندية 
الوط��ن العربي بكرة القدم بينهم 
ممث��ل الك��رة العراقية فري��ق نادي 
نف��ط الوس��ط، مبين��اً ان املهمة 
اجلدي��دة تضع��ه حتت االض��واء وال 
سيما ان املنافسات ستكون مثيرة 
كم��ا يتوقعها اجلميع نظ��راً لقوة 

األندية املشاركة فيها.
 والبطولة العربي��ة لألندية تضم 

12 فريق��اً وزعت بني 3 مجموعاات 
األهل��ي   ( أندي��ة  األول��ى  ضم��ت 
املصري والفيصلي األردني والوحدة 

داي  حس��ني  ونص��ر  اإلمارات��ي 
اجلزائ��ري(، فيما تكون��ت اجملموعة 
الثانية من أندية ) الزمالك املصري 
والفت��ح الرب��اط املغرب��ي والعهد 
الس��عودي(،  والنص��ر  اللبنان��ي 
وتألف��ت اجملموع��ة الثالث��ة م��ن ) 
نف��ط الوس��ط العراق��ي والهالل 
التونس��ي  والترج��ي  الس��عودي 

واملريخ السوداني(.
يش��ار إلى ان اخ��ر مهمة خارجية، 
للحكم الدولي علي صباح، كانت 
في 29 اي��ار املاضي ف��ي دور ال� 16 
لدوري أبطال آسيا في اإلمارات بني 
فريق��ي األهلي اإلمارات��ي و األهلي 
السعودي التي انتهت بفوز الفريق 
الضي��ف بثالث��ة أه��داف مقاب��ل 
ه��دف واحد للفريق املضيف، وكان 
يس��اعده أمير داود والعماني حمد 
املياحي وحكمنا الش��اب زيد ثامر 

رابعاً.
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»الناشئة« يعسكر في بغداد 
استعدادًا لتصفيات آسيا

حكم عراقي يقود 
منافسات آسيا بالسلة

زيدون جواد مرشحًا 
لعضوية غربي آسيا بالقوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخل املنتخب الوطني للناش��ئني معس��كرًا 
داخلًيا في بغداد، األس��بوع املقبل، ملدة 10 أيام؛ 
حتضيرًا لتصفيات آسيا التي ستقام في نيبال 

أيلول املقبل.
وقال عل��ي هادي، م��درب املنتخ��ب إن »الفريق 
س��يدخل معس��كرًا داخلًيا بدًءا من األس��بوع 
املقبل في بغداد ملدة 10 أيام حتضيرًا لتصفيات 

آسيا«.
وأش��ار إلى أن »املنتخب س��بق له التجمع في 
أوق��ات متفرقة وخاض مباراة جتريبية خس��رها 
أمام فري��ق القوة اجلوي��ة )2-3( بعدما قدم أداًء 

متميزًا«.
وب��نينَّ أن االحت��اد العراق��ي، خاط��ب ع��ددًا م��ن 
االحت��ادات اخلليجية بهدف تأمني معس��كرات 
تدريبية خالل متوز وآب املقبلني، وخوض مباريات 
ودية مع منتخبات البالد التي سنعسكر فيها.. 
ونوه إلى أن الفريق بدأت تتضح مالمحه وصارت 
لدينا رؤية واضحة عن األسماء التي مت انتقاؤها 

للفريق بعد مرحلة االختبارات.
وأش��ار إلى أنه يس��عى لتحضير الفريق بنحو 
مثالي لتصفيات آسيا، واملنافسة بقوة للتأهل 
السيما وأن العراق يعد بطالً للنسخة املاضية 

لبطولة آسيا التي أقيمت في الهند.
يذكر أن مجموع��ة العراق، تضم كال من نيبال 

)البلد املضيف(، والهند، وفلسطني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختار االحتاد اآلسيوي لكرة السلة، احلكم الدولي 
أحمد علي، إلدارة منافس��ات بطولة آس��يا، التي 

ستقام في بيروت بشهر آب املقبل.
وقال احلك��م الدولي، أحمد عل��ي، في تصريحات 
صحفي��ة إن اختيار االحتاد اآلس��يوي له جاء بعد 
اجته��اد ومثاب��رة، م��ن خالل قي��ادة منافس��ات 
املس��دس الذهب��ي، مضيفا أنه يس��عى لتمثيل 
التحكي��م العراق��ي بصورة جيدة ف��ي البطولة 

التي ستضم أفضل منتخبات القارة.
وأش��ار إل��ى أنه يواص��ل تدريبات��ه اليومية برغم 
انتهاء ال��دوري املمت��از، للحفاظ عل��ى جاهزيته 
البدني��ة ، الفتا إلى أن املس��توى الفني للبطولة 
س��يكون مرتفع��ا ج��دا لرغب��ة املنتخب��ات في 

الظهور واملنافسة على اللقب.
وأكمل : » أمتنى ملنتخبن��ا أن يواصل تألقه، حيث 
تأهل لتصفي��ات كأس العالم، وأمنياتنا أن يصل 
املنتخب ويحقق احللم بالتواجد في أفضل بطولة 

في العالم«.
يش��ار إلى أن القرعة أوقعت منتخب العراق، في 
اجملموع��ة الثانية، إل��ى جانب منتخب��ات الصني 

والفلبني وقطر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رش��ح االحتاد العراقي أللعاب القوى أمينه املالي، 
الدكت��ور زي��دون ج��واد، لعضوي��ة مجل��س إدارة 
احتاد غربي آس��يا، ف��ي االنتخابات التي س��ُتقام 

بالعاصمة البحرينية املنامة، في متوز املقبل.
وقال رئيس االحتاد العراقي، الدكتور طالب فيصل، 
في تصريحات صحفية إن االحتاد، بعد التصويت، 
اخت��ار جواد ليمثل العراق املرش��ح لعضوية احتاد 

غرب آسيا.
واعتبر فيصل أن العراق من الدول املؤثرة في احتاد 
غرب��ي آس��يا، من حي��ث اإلجنازات ف��ي البطوالت 
الدولية، وكذلك حجم وف��وده في بطوالت غربي 
آس��يا، مضيًف��ا: »بالتال��ي نتوقع أن يك��ون لهذا 
املوض��وع ثق��ل ف��ي االنتخاب��ات، وأن ي��ؤدي لفوز 

مرشحنا بعضوية مجلس اإلدارة«.
وأش��ار إل��ى أن العراق س��يدفع أيًضا مبرش��حني 
لبعض جلان احتاد غرب آس��يا، موضًحا: »نس��عى 
لل��زج بالكف��اءات للمس��اهمة في إجن��اح عمل 
االحتاد، وما ينتظره من روزنامة فاعلة في السنوات 

املقبلة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:

للمنتخب  الفن��ي  د اجله��از  أكنَّ
الق��دم،  لك��رة  األول  العراق��ي 
رضاه ع��ن أداء الفريق باملباراتني 
وكوري��ا  األردن  أم��ام  الوديت��ني 
ملواجه��ة  حتضي��رًا  اجلنوبي��ة، 
ف��ي  املقب��ل  الثالث��اء  الياب��ان، 
تصفيات مونديال روسيا 2018.

العراق��ي  املنتخ��ب  وخ��اض 
مباراتني وديتني، ففاز في األولى 
ح��ني  ف��ي   ،)0-1( األردن  عل��ى 
تع��ادل ف��ي الثاني��ة )0-0( م��ع 
كوريا اجلنوبية؛ استعدادًا للقاء 
الثامن��ة من  الياب��ان، باجلول��ة 

تصفيات آسيا للمونديال.
د اجلهاز الفني للمنتخب  وش��دنَّ
على ض��رورة الظهور مبس��توى 
جيد أم��ام اليابان، رغ��م ابتعاد 
الفري��ق ع��ن املنافس��ة عل��ى 

بطاقات التأهل.
أي  العراق��ي،  املنتخ��ب  وفق��د 
عل��ى  املنافس��ة  ف��ي  فرص��ة 
يحتل  للمونديال؛ حيث  التأهل 
املرتبة اخلامس��ة )قبل األخيرة( 
باجملموع��ة الثاني��ة ب���4 نقاط، 
وقب��ل 3 مراح��ل عل��ى نهاي��ة 

التصفيات.
وف��ي أراء أعضاء اجله��از الفني 
للمنتخب العراقي حول الفائدة 
الفنية من مباراتي األردن وكوريا 
الفريق  اجلنوبية، ومدى جاهزية 

ملواجهة اليابان.
املدي��ر  قاس��م،  باس��م  وأك��د 
الفن��ي، أن هناك تصاع��ًدا في 

األداء، حي��ث أدين��ا ش��وًطا أول 
جيًدا أمام األردن، لكنه انخفض 
في الثاني، أما في مباراة كوريا، 
فالفريق أدى بانضباط تكتيكي 
ع��اٍل، وارتف��ع مس��تواه الفني 

والبدني.

مب��اراة  »س��نخوض  وأوض��ح 
الياب��ان بواقعي��ة وت��وازن ب��ني 
الدفاع الهجوم.. الفريق الياباني 
ممي��ز، لكننا عازمون على اخلروج 
بنتيج��ة طيب��ة. مب��اراة كوريا 
اجلنوبي��ة أك��دت ق��درة فريقنا 

على جتاوز منتخب اليابان«.
من جانبه، قال ش��اكر محمود، 
املدرب املساعد، إن اجلميع متفق 
على أن مستوى الفريق تصاعد 
في املبارات��ني التجريبيتني، رغم 
البدن��ي،  املس��توى  انخف��اض 

لقصر فترة اإلعداد. سنس��عى 
إلكم��ال اجلاهزي��ة البدنية قبل 

لقاء اليابان.
وأش��ار إل��ى أن اجله��از الفن��ي 
خ��اض مب��اراة كوري��ا اجلنوبية 
بطريقتني مختلفتني. الش��وط 

األول جربنا االنضباط الدفاعي، 
وجنح العبون��ا وأغلق��وا املنافذ 

على الفريق الكوري.
الثان��ي  الش��وط  »ف��ي  وتاب��ع 
اعتمدنا على الهجوم، من خالل 
الدفع ب���3 مهاجمني، وحصلنا 
على ف��رص حقيقية لكنها لم 

تترجم إلى أهداف«.
وأكد محم��ود، أن اجلهاز الفني 
وحت��دث  بالالعب��ني  اجتم��ع 
إليهم بضرورة اس��تعادة هوية 
»صحي��ح  مضيًف��ا:  الفري��ق، 
التأهل،  أنن��ا خ��ارج حس��ابات 
لكننا مطالب��ون أمام اجلماهير 
باستعادة هوية الفريق، وحتقيق 

نتائج مميزة«.
وأك��د هاش��م خمي��س مدرب 
حراس املرمى، أن��ه اعتمد على 
فهد طالب بالشوط األول أمام 
عل��ى  اعتمدن��ا  لكنن��ا  األردن، 
محم��د كاصد صاح��ب اخلبرة، 
في الش��وط الثان��ي أمام األردن 

وخالل مباراة كوريا.
وأش��ار إل��ى أن اجله��از الفن��ي 
وض��ع ثقت��ه ف��ي كاص��د؛ ألنه 
صاحب خب��رة كبيرة ومير بحالة 
اس��تقرار جي��دة. وب��ني أن ميلك 
الرؤية النهائية عن احلارس الذي 
سيش��ترك بش��كل أساس��ي 

أمام اليابان.
املنتخ��ب  أداء  أن  إل��ى  وأش��ار 
بص��ورة عامة في مب��اراة كوريا 
اجلنوبية، كان جي��ًدا، والالعبون 
اس��توعبوا فكر املدرب باس��م 
تنفيذه  وقادرين عل��ى  قاس��م، 

خالل مباراة اليابان.

المالك التدريبي يؤكد جاهزية األسود لتعطيل الكومبيوتر

الوطني يواجه اليابان الثالثاء في تصفيات المونديال
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العواصم ـ وكاالت:

حق��ق املنتخب األرجنتيني ف��وزاً معنوياً 
في كالسيكو األرض أمام البرازيل بهدف 
لصف��ر ف��ي ميلب��ورن بأس��تراليا وذلك 
املنتخبني لتصفيات  ضمن اس��تعدادات 
أمي��ركا اجلنوبية املؤهل��ة ملونديال 2018 
في روسيا.. ويدين راقصو التانغو بفوزهم 
إلى املدافع غابريال ميركادو الذي س��جل 

هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 45.
وجاء فوز األرجنتني في املباراة األولى حتت 
إش��راف املدرب اجلديد خورخي سامباولي 
الذي عينه االحتاد احمللي األس��بوع املاضي 
خلف��اً الدواردو باوتس��ا ال��ذي أقي��ل من 
منصبه اث��ر النتائج اخمليبة لألرجنتني في 

تصفيات كأس العالم.
هذا ومن��ح املنتخ��ب األرجنتين��ي لكرة 
الق��دم مدي��ره الفن��ي اجلدي��د خورخ��ي 
س��امباولي أفضل بداية ممكنة ملسيرته 
م��ع الفري��ق وذلك بالف��وز عل��ى نظيره 

البرازيل��ي 1 / صفر أول أم��س في املباراة 
الودي��ة التي أقيمت بينهم��ا في ملبورن 
ضمن استعدادات الفريقني الرتباطاتهما 

املقبلة.
وج��اءت املباراة بعد أي��ام قليلة من تولي 
املدرب األرجنتيني س��امباولي مسؤولية 
تدريب التاجن��و األرجنتيني لكنه جنح في 
االختب��ار األول ل��ه مع الفري��ق وقاد جنوم 
التاجن��و لتقدمي ع��رض جيد ف��ي العديد 
م��ن فترات املباراة وإن عاند احلظ املنتخب 
البرازيل��ي في ع��دة فرص كان��ت كفيلة 

بتحقيق التعادل على األقل.
وحس��م املنتخ��ب األرجنتين��ي املب��اراة 
لصاحله بهدف س��جله جابرييل ميركادو 

في الدقيقة 45.
إل��ى ذل��ك، تع��رض البرازيل��ي جابريي��ل 
خيس��وس، مهاجم مانشس��تر س��يتي 
اإلجنلي��زي، إلصاب��ة عل��ى ي��د زميله في 
الفريق، املدافع نيكوالس أوتاميندي، خالل 
املواجهة الودية ب��ني البرازيل واألرجنتني، 
على ملعب ملبورن للكريكت بأستراليا.

وغ��ادر خيس��وس املب��اراة ف��ي دقائقه��ا 
مرف��ق  م��ن  بضرب��ة  متأث��رًا  األخي��رة، 
أوتاميندي، استدعت التدخل السريع من 
اجلهاز الطبي ملنتخب الس��امبا.. وقالت 
صحيف��ة »ص��ن« البريطاني��ة إّن إصابة 
الالعب ليست بسيطة، وقد تؤدي لغيابه 
فت��رة طويل��ة، إال أّن منتخ��ب الس��امبا 
الطبية حلس��م  الفحوص��ات  س��يجري 
األمر. وس��بق أن تعرض خيسوس إلصابة 
مع مانشستر سيتي، في شباط املاضي، 
أثن��اء مب��اراة بورمنوث بال��دوري اإلجنليزي، 
ليبتع��د عن املالع��ب 13 لق��اًء متتالًيا.. 
ولع��ب خيس��وس 11 مب��اراة بقمي��ص 
الس��يتي، حيث س��جل 7 أه��داف وصنع 
5 أخ��رى. وتس��تعد األرجنت��ني والبرازيل 
ملواجهة أوروغواي واإلكوادور على التوالي 
ف��ي 31 آب املقب��ل في اجلولة اخلامس��ة 

عشرة من التصفيات.
ويحت��ل املنتخ��ب البرازيل��ي املركز األول 
برصي��د 33 نقط��ة فيما يأت��ي املنتخب 
األرجنتين��ي في املركز اخلامس برصيد 22 

نقطة.
م��ن جانب اخر، مزح الرئي��س األرجنتيني 
ماوريس��يو ماكري واملستش��ارة األملانية 
أجني��ال مي��ركل اول أم��س، بش��أن نهائي 
محتمل ملوندي��ال 2018 يجمع منتخبي 

البلدين.
األرجنتيني��ون  »نح��ن  ماك��ري:  وق��ال 
العالق��ات  أن  ف��ي  للغاي��ة  متفائل��ون 
)الثنائية( س��تتعزز لدرجة أننا س��نصل 
لنهائي مونديال روس��يا مًع��ا أيًضا«، في 
مداخلته أثناء مؤمتر صحفي مشترك مع 

ميركل ببوينوس أيرس.
د أن احلظ  إال أن الرئي��س األرجنتين��ي، أكنَّ
سيقف إلى جانب األلبيسيليستي »هذه 
امل��رة«، ويفوز بال��كأس.. كان نهائي كأس 
العال��م 2014 بالبرازيل، جم��ع بني أملانيا 

واألرجنتني، وانتهى بفوز »املانشافت«.
وأث��ارت هذه العبارات ضحك املس��ؤولني 
مي��ركل  وردت  والصحفي��ني،  احلاضري��ن 
بدورها »سنكون على وفاق حتى النهائي، 
ومن هنا سيكون لكل منا رأي مختلف«.

سامباولي يستهل مهمته باالنتصار
تقرير

رفاق ميسي يحسمون موقعة كالسيكو األرض أمام البرازيل

لقاء سابق للعراق واليابان 

علي صباح

فرحة العبي األرجنتني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبرمت الهيئة االدارية لنادي الطلبة 
عقدا رس��ميا مع امل��درب الروماني 
تيت��ا فاليري��و، لقي��ادة الفري��ق في 

املوسم املقبل.
تصريح��ات  ف��ي  مص��در  وق��ال   
صحفي��ة ، إن رئيس الهيئة اإلدارية 
لنادي الطلبة، وجنم الفريق السابق 
باسم عباس كانا في دولة اإلمارات 
العربي��ة، ووقع��ا العق��د بش��كل 
رس��مي مع امل��درب الرومان��ي ملدة 
س��نة قابلة للتجديد وأرس��ل نص 
العقد إل��ى االحت��اد الدولي ودفعت 
إدارة النادي الدفعة األولى من عقد 

املدرب.
 وأش��ار إلى أن إدارة الطلبة طالبت 
املدرب ب��أن يكون الفريق منافس��ا 
قويا عل��ى اللقب املوس��م املقبل، 
ووع��دت باحلف��اظ عل��ى %60 م��ن 
تش��كيل الفريق احلال��ي، باإلضافة 

إل��ى التعاق��د م��ع العبني س��وبر، 
لتدعيم صفوف الفريق.

الض��وء  منح��ت  اإلدارة  أن  وب��ني   
األخض��ر لفاليري��و للتعاق��د م��ع 
احملترفني، وهناك بعض االسماء متت 

مناقشتها مع املدرب.
يش��ار إل��ى أن امل��درب الروماني من 
مواليد 1966، وأش��رف على تدريب 
عدد من األندية العربية منها االحتاد 
السوري والنجمة اللبناني والعروبة 
الس��عودي والفيصلي األردني، كما 

قاد منتخب سوريا عام 2010.
ه��ذا، وس��ددت إدارة ن��ادي الطلبة 
، دفع��ة جدي��دة من املس��تحقات 
املالية لالعب��ي الفريق، بعد تلقيها 

منحة من وزارة التعليم العالي.
وق��ال نائب رئي��س الهيئ��ة اإلدارية 
أن  الهاش��مي،  محم��د  للن��ادي، 
دفع��ة  الالعب��ني  منح��ت  اإلدارة 
جديدة م��ن مس��تحقاتهم املالية 

للموس��م احلالي ، الفتا إلى أن وزارة 
التعليم العالي بقي��ادة الوزير عبد 
الرزاق عيس��ى، أب��دت تفهما كبيرا 
لتس��هيل مهمة الن��ادي، ومنحت 
الن��ادي دفعة مالية مت توزيعها على 

الالعبني.
وأش��ار إل��ى أن اإلدارة حت��رص على 
تسديد جميع مستحقات الالعبني 
واملدربني ، وبالتالي حتركت بشكل 
س��ريع نحو وزارة التعليم العالي، 
املؤسس��ة  العلم��ي،  والبح��ث 
الراعي��ة، والتي يرتب��ط بها النادي 
ماليا وإداريا لشرح تفاصيل األمور 

املالية.
وأوض��ح أن الوزارة وعدت بالتزامها 
م��ع النادي، وتس��عى دائما لتوفير 
مس��تلزمات النج��اح ، مؤكدا أن 
الوزير عبد الرزاق عيسى، سيكون 
املش��رف املباشر على مشروع بناء 

ملعب النادي، مبواصفات عاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل الناش��ئ البطل، حس��ني 
علي ك��رم، العب منتخ��ب ألعاب 
الق��وى لفئ��ة الناش��ئني بالعاب 
القوى بفعالية العشاري تدريباته 
املتواصل  التدريبي  في املعس��كر 
حتضي��راً  أربي��ل  محافظ��ة  ف��ي 
للمش��اركة ف��ي بطول��ة العالم 
للناش��ئني التي تضيفه��ا كينيا 

ابتداء من 12 متوز املقبل.
وقال مدرب��ه، علي كرم، ان الالعب 
ي��ؤدي تدريباته إلى جانب البطلني 

حس��ن س��عد وم��رمي عب��د احل��ر، 
حي��ث ينتهي املعس��كر التدريبي 
مطلع ش��هر متوز املقبل، مبيناً ان 
اندفاع الالعبني الثالثة واضحاً في 
وجميعهم  التدريبي��ة  الوح��دات 
ميلك��ون االصرار عل��ى التفوق في 

بطولة العالم للناشئني.
وبني ان، جنله، حسني تأهل بفعالية 
العش��اري واأللع��اب املركبة بعد 
ان ح��ل رابع��اً ف��ي الترتيب ضمن 
منافس��ات بطولة آس��يا االخيرة 
في تايالند، محطماً رقمأً قياسياً 

عراقي��اً بلغ 5823 نقطة، ناس��خاً 
رقمه السابق البالغ 5564 نقطة، 
فيم��ا بل��غ زميله حس��ن س��عد 
التأهل ال��ى بطول��ة العالم بعد 

تفوقه بفعالية ٢٠٠٠ موانع.
ه��ذا وب��دأ الالع��ب حس��ني علي 
ك��رم مواليد 2000، مس��يرته في 
مش��روع البط��ل األوملب��ي، وعلي 
صعيد األندية مثل نادي الش��علة 
ولعب العام احلالي في السباقات 
االخي��رة حلس��اب ن��ادي النج��ف 

الرياضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
نفط الوس��ط، خالد عبد الوهاب، 
أن إدارة الن��ادي أنهت االتفاق على 
إقامة معسكر خارجي في مدينة 
حتضي��را  املصري��ة  اإلس��كندرية 

لبطولة األندية العربية.
وقال عبد الوه��اب، في تصريحات 
»اخملاطب��ات  إن  ملوق��ع   خاص��ة 
الرس��مية انته��ت باملوافقة على 
لنفط  التدريبي  املعس��كر  إقامة 
الوس��ط في اإلس��كندرية، بداية 

م��ن 10 متوز املقب��ل، حتى انطالق 
البطولة«.

وب��ني أن اجله��از الفن��ي للفري��ق، 
بحاج��ة إلى هذا املعس��كر، كون 
الالعب��ني احملترف��ني س��يلتحقون 
بالفري��ق هن��اك، وبالتال��ي املدرب 
بحاجة إلى أيام املعسكر ومبارياته 
التجريبية، لزج الالعبني اجلدد مع 
الفريق، وخلق االنسجام بني أفراد 
الفري��ق، قب��ل خوض منافس��ات 

البطولة العربية.
وأوض��ح أن اإلدارة أمنت احتياجات 

الفري��ق وأنه��ت حتضيراتها بوقت 
مبك��ر، م��ن أج��ل إجن��اح املهمة، 
ك��ون البطول��ة العربي��ة تض��م 
أندي��ة على مس��توى رفي��ع ولها 
تاريخه��ا الك��روي، م��ا يحتم عل 
الفريق االرتقاء ملستوى املنافسة، 
ومتثيل الكرة العراقية على الوجه 

األمثل.
يش��ار إلى أن نفط الوسط يلعب 
باجملموع��ة الثاني��ة، إل��ى جان��ب 
أندي��ة الترجي التونس��ي والهالل 

السعودي واملريخ السوداني.

»الروماني فاليريو« يدرب الطلبة 
واإلدارة تصرف مستحقات الالعبين

بطل »عشاري« الناشئين
 يستعد لمسابقات العالم

اإلسكندرية تجّهز 
عندليب الفرات عربيًا

علي صباح يدير مباريات 
البطولة العربية لألندية



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDSun. 11 Jun. 2017 issue (3718( األحد 11 حزيران 2017 العدد

حرب الهكر والجنون

عباس عبود سالم

في احيان كثيرة تدفع اسباب تافهة صناع القرار الى 
خ��وض حروب كارثية، تدخل القادة صفحات التاريخ، 
وتدخل الش��عوب ال��ى املقابر واملش��افي واملصحات 
النفس��ية، فاحل��رب العاملي��ة االول��ى الت��ي كلفت 
البش��رية ك��وارث مازال��ت آثارها الى اليوم، نش��بت 
نتيجة حادث اغتيال امير منساوي في صربيا، وعملية 
اجتي��اح الكويت من قبل احل��رس اجلمهوري العراقي 
ف��ي 2 اب 1990 وقع��ت نتيجة ش��جار ارعن بني عزة 
الدوري وس��عد الصباح في اجتم��اع احتضنته جدة 

عشية الغزو.
وهذا حال الثورات ايضا، اذ ان حلظات االنقياد لالنفعال 
حتم��ل صاحبها فاتورة باهضة رمب��ا تكلفه حياته، او 
س��لطته، او اس��تقرار دولته، فالعقيد الليبي معمر 
القذافي لم يحس��ن التعامل مع معارضيه بحكمة 
وعقل بل بصرخ��ة مدوية قالها بغ��رور وكبرياء: من 

انتم.
العقي��د رمب��ا اليعلم انه��م ينفذون اجن��دة قطرية 
بثي��اب ثورية اس��المية ش��عارها النهاي��ة للقذافي 
وجماهيريته، ومثل العقيد القذافي طابور من القادة 
والزعماء الذين حاولت الدوحة والرياض التقاسم على 
خلعه��م، او اخضاعهم بامتالك حقوق نس��ختهم 
املعدل��ة اخوانيا او وهابيا، االمر الذي ادخلهم نفايات 
التاري��خ، وكلف هذه الدول مئ��ات االالف القتلى من 
االبرياء، العراقيني، والس��وريني، واليمانيني، والليبيني 
وسائر العرب، وتشريد املاليني، وحتطيم حواضر ومدن 
باكمله��ا، والعبث مبنظومة القيم واالفكار واالماني 

والتصورات لشعوب دول عربية شقيقة.
لكن بعد ان انكش��ف كل ش��يء ووصلت مسرحية 
داع��ش الدموي��ة ال��ى فصله��ا االخي��ر، وس��قطت 
الديك��ورات االخوانية والوهابي��ة التي زرعها محمد 
بن س��لمان ومتيم ووال��ده حمد بن خليف��ة، يبدو ان 
حتمية الصراع فرضت املواجهة املباشرة بني الدوحة 

والرياض.
 وهكذا هي احلرب السعودية القطرية، فبعد اقل من 
اس��بوع من عودة امير قطر من الرياض، وقبل ان جتف 
اثار القبالت من على اخلش��وم السعودية والقطرية 
انفج��رت قنبلة التصريح��ات املزعومة عب��ر وكالة 
االنب��اء القطري��ة التي اعلنت الدوحة بعد س��اعات 
انها تعرضت للتهكير، لم يشفع لقطر كل مابذلته 

من جهد لغرض اصالح املوقف.
 بل تصاعد منس��وب ك��رة الثلج عب��ر ضخ اعالمي 
لم تتمكن وس��اطات اقدم حكام املنطقة من جيل 
العق��الء ف��ي الكويت وس��لطنة عمان م��ن ايقاف 
جموح اجليل اجلديد من القادة التواقون الى السياحة 

في مزابل التاريخ عبر دق طبول احلروب.
اذن التهكيير هو من اشعل فتيل االزمة، وماكان من 
الدوحة اال ان ترد على تهكير بتهكير اخر، وهذه املرة 
من واشنطن حيث جنحت بتكسير جدران الصندوق 
االسود الصغير لسفير االمارات في الواليات املتحدة 
جمال العتيبة،  واخلروج باس��رار مثي��رة عن دور بالده 
في ملف��ات كثيرة تخص االمي��ر الصغير محمد بن 

سلمان ومساع الدفع به الى املقدمة.
هك��ذا هو اجلنون اذا، جنون الرغبة في دخول التاريخ، 
حتى وان تلطخ��ت الرغبات باثار الرص��اص والدخان 

وتخضبت بالدماء.
لك��ن في مفهوم ه��ذا اجليل من ام��راء اخلليج يبدو 
ان كل ش��يء مب��اح من اجل ان يتص��در دائرة النفوذ 

واالهتمام اسم امير هنا وولي عهد هناك. 

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يتواصل النجم الش��هير 
برادلي كوب��ر مع حبيبته 
ف��ي  ش��ايك  ايرين��ا 
األخيرين منذ  الش��هرين 
"ليا  لطفلتهما  إجنابه��ا 

دو سني".
املمث��ل األميرك��ي البالغ 
والعارض��ة  عام��اً،   42
البالغة 31 عاماً، استقبال 
مولودتهم��ا األول��ى ف��ي 
ش��هر آذار، ومع أن جدول 
براد مزدح��م ما يعني أنه 

بعيداً،  ليك��ون  مضط��ر 
لك��ن هذا ل��م مينعه من 
التواصل بنح��و دائم مع 

حبيبته.

أط��ل الع��ب ك��رة الق��دم 
املعتزل ديفيد بيكهام، في 
 The Late Late برنام��ج  

Show مع جيمس كوردن.
وق��د رص��د ديفي��د خ��الل 
س��توديو  م��ن  خروج��ه 
البرنامج، في لندن. ونش��ر 
ديفي��د صورتني من تصوير 
أن  البرنامج. وجتدر اإلشارة 
البرنامج عادًة يتم تصويره 
ف��ي ل��وس أجنل��وس، لكن 
حالي��اً يت��م تصوي��ره في 
لندن مل��دة ثالثة أيام. وتأتي 
ه��ذه اخلطوة حتدي��اً ملوجة 
تس��تهدف  التي  اإلره��اب 

لندن في املدة االخيرة.
افتت��اح  ك��وردن  وص��ور 
قص��ر  ف��ي  البرنام��ج 

ويأت��ي  وستمنس��تر، 
قت��ل  بع��د  التصوي��ر 
سبعة أشخاص، وإصابة 
48 آخ��رون، بع��د ان ق��اد 
ش��احنة  مهاجم��ون 
صغيرة مسرعة، ودهسوا 
املارة على اجلسر، وطعنوا 
ف��ي  آخري��ن  أش��خاصاً 
مارك��ت  ب��ورو  منطق��ة 

اجملاورة، يوم السبت.

عادت تايلور سويفت خلدمة 
سبوتفاي، بعد ثالثة أعوام 
تقريبا من شكواها، من أن 
خدم��ات املوس��يقى على 
االنترنت ال تدفع ما يكفي 
للمغنيني، وأيضا في اليوم 
نفس��ه الذي تط��رح فيه 
منافس��تها كيت��ي بي��ري 

ألبومها اجلديد.
اإلداري  الفري��ق  وق��ال 
مغني��ة  إن  لس��ويفت: 
تصن��ف  الت��ي  الب��وب 
أغنياتها بني األكثر مبيعا 
في العالم، ستطرح أيضا 
إنتاجه��ا عل��ى خدم��ات 
باندورا، وأمازون دوت كوم، 

وتايدال.
وأوضحت اإلدارة أن القرار 
األخي��ر بالع��ودة خلدمات 
بث األغاني على االنترنت، 
اتُخ��ذ احتف��اال بألبومها 
)1989(، الذي باع أكثر من 
عشرة ماليني نسخة في 

أنحاء العالم.

برادلي كوبر

تايلور سوفت

ديفيد بيكهام

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء: 
عل��ى وق��ع خط��ى تأصي��ل العملي��ة 
الثقافية والفنية في العراق، الس��يما 
في إطار الس��ينما واملسرح، وبالتزامن 
م��ع وق��ع االنتص��ارات ض��د اإلره��اب 
الداعش��ي، زار العراق وفد فرنسي ميثل 
مؤسسات فنية، وانتاجية، وتسويقية، 
واالث��ار  الثقاف��ة  وزارة  م��ع  بالتع��اون 
والسياحة، ومنظمة سيوا الفرنسية، 
وبالتنسيق مع دائرة السينما واملسرح 

ودائرة العالقات الثقافية العامة.
تهدف هذه املبادرة الى جتسير التواصل 
ب��ني العراقيني والفرنس��يني، الس��يما 
املس��رحيني، ومب��ا ينس��جم ومصلحة 
املس��رح العراقي، واالط��الع على واقع 
احلركة املسرحية الشبابية في العراق، 
ونق��ل ال��رؤى املس��رحية العراقية الى 

العالم بأسره.
حققت املب��ادرة أهدافا ع��دة، حيث أن 
الوف��د ال��ذي ترأس��ه الس��يدة ياقوتة 
بلقاس��م مدي��رة االعم��ال الفنية في 

ش��ركة )سيوا( الفرنس��ية، سعى الى 
التعرف على االبداع املسرحي العراقي، 
واكتش��اف املنجز املس��رحي الشبابي 
العراقي، ونقل جتاربه وافكاره الى الدول 
املتطورة في مجال الفن املسرحي، في 
إطار بحث اس��تقصائي لهذه التجارب 
الشابة، وتنفيذا ملشروع تعاون مسبق 
بني مجموعة من الفنان��ني العراقيني، 

والفرنسيني. 
وشهد الوفد عروضا مسرحية شبابية 
ف��ي العدي��د من مس��ارح بغ��داد، من 
بينها مس��رحيات: )اموني��وم(، و)نويز(، 
و)توبي��خ(،  و)املقه��ى(،  و)هامل��ت(، 
و)خري��ف(،  و)هامل��ت(،  و)س��يلفا(، 
اخملرج��ني  م��ن  و)الس��رداب(، جملموع��ة 
الش��باب، في إطار هذا املشروع، حيث 
سيتم اختيار األفضل من بينها لعرضه 
في مهرجانات فرنسية مهمة، مما يعد 
فرص��ة إبداعي��ة مهمة، حت��دث للمرة 

األولى، وبهذا النحو غير املسبوق.
فيما يش��مل الهدف الثاني من الزيارة، 

تنفيذ م��ا مت االتفاق عليه س��ابقا، في 
إطار التجربة املش��تركة بني نخبة من 
الفنان  العراقيني، وبإش��راف  الفنان��ني 
د.هيث��م عبد ال��رزاق، ود. اقب��ال نعيم، 
م��ع بعض االصدق��اء الفرنس��يني في 

املسرح الفرنسي الوطني في بيزنسون 
"مجموعة سيوا"، وهي منظمة عاملية 
تعمل على تس��ويق االعم��ال الفنية، 
وخلق مشاريع فنية في أوروبا، جتمع ما 
بني العرب، واالوروبيني، من خالل العمل 

على )ثالثية اورستيا( للكاتب االغريقي 
اس��خيلوس، التي تتحدث عن العنف، 
القتل،  واس��تمرار عملي��ات  واجلرمي��ة، 
والثأر، واالنتقام، كما تناقش موضوعة 
الدميقراطي��ة عند االغريق آنذاك، حيث 
وجدت اخملرجة الفرنس��ية سيلي بوت، 
ود. هيث��م عبد ال��رزاق، ان فكرة العمل 
مقاربة للواقع العراقي الذي نعيش��ه، 
الس��يما انه��ا تعكس جتربة انس��انية 
عامة، وهدفها التس��امح واالبتعاد عن 

مفاهيم القتل.
 وس��بق أن قدم العمل في مدينة ليمو 
بع��د ان اجن��زت التماري��ن ملدة س��نتني 
في بيزنس��ون، ثم مدينة ليموس��تك، 
حيث ستس��كمل بعض االجراءات هنا 
ف��ي العراق، إلع��ادة التماري��ن من اجل 
عرضها في عام 2018، ليتحقق الهدف 
األساسي من هذا املشروع، املرتكز على 
التالقح العراقي الفرنس��ي املش��ترك، 
وتبادل اخلبرات، الت��ي تنتج عن معرفة 
فني��ة، وفكرية، وثقافي��ة ال غنى عنها 

لكال الطرفني.
 وسيقدم العرض في العديد من الدول 
االوروبية كرسالة سالم ومحبة، السيما 
في ظل تصاع��د العملي��ات اإلرهابية 
الت��ي يعيش��ها العالم، والت��ي تعكر 
صفو سالم وأمان الشعوب، والتعايش 
الس��لمي بكل أبعاده. إن إطالق وحتفيز 
مثل هذه املب��ادرات اإلبداعية الرصينة 
م��ن ل��دن دائ��رة الس��ينما واملس��رح، 
والتي تقودها حالي��ا الفنانة الدكتورة 
اقب��ال نعي��م، الت��ي خرجت م��ن رحم 
ه��ذه الدائ��رة، وعاش��ت وتعرفت على 
جمي��ع ابع��اد ومفاصل العم��ل فيها، 
متثل أهمية وجود الش��خص املناس��ب 
باملكان املناس��ب، حيث س��تصب تلك 
املب��ادرة الت��ي تتمث��ل بالتع��اون م��ع 
منظمة س��يوا، في صالح العراق فنيا، 
وبالتحديد املس��رح العراقي الذي طاملا 
كان له تاريخا مش��رفا، وسيكون أكثر 
اش��راقا في األيام املقبل��ة، بوجود إدارة 

رصينة، ومخلصة لعملها وفنها.

من بينها مسرحية توبيخ وهاملت والسرداب

مسارح بغداد تضّيف الوفد الفرنسي المسرحي بأعمال عراقية وعالمية

جانب من احلضور

بغداد - الصباح الجديد:
عن دار اجلواهري، صدر حديثا ديوان ش��عري يحمل عنوان ) 

لم تكن انت ( للشاعرة العراقية املغتربة لنا الفاضل.
 م��ا مييز قصائد الديوان، ذلك الهم الصاخب، املتناغم مع 
هم الوطن الذي كان أساس��يا ف��ي بناء معنى القصيدة، 
ويتضح من خالل القراءة األول��ى لذلك الديوان، االهتمام 
الواض��ح من قب��ل الش��اعرة بالعناوي��ن الت��ي حملتها 
القصائد، وبتجربة الفتة مت إنتاج قرصا مدمجا، قرأت فيه 
عشر قصائد من قبل الروائي العراقي خالد الوادي، هدية 
مع كل نس��خة م��ن الدي��وان، يذكر أن الفاض��ل أصدرت 

ديوانها األول عام 2015 حمل عنوان )كان لنا(.

لم تكن أنت.. كتب في 
عمان وطبع في بغداد

:BBC - الصباح الجديد
يواج��ه فيل��م "املومي��اء" اجلدي��د بطولة 
النج��م ت��وم كروز، بع��ض االنتق��ادات من 
جانب خبراء، قبيل طرح��ه في دور العرض 

السينمائية البريطانية اجلمعة.
تش��ارك النجم��ة أنابيل والي��س، والنجم 

راسل كرو، بطولة الفيلم اجلديد.
وق��ال الناق��د بيت��ر برادش��و ف��ي مق��ال 
لصحيف��ة "ذا غورديان" البريطانية: توجد 
بع��ض اللحظ��ات اللطيف��ة، لك��ن ثمة 
فوض��ى أساس��ية ف��ي الفيل��م، تتأرجح 
احلبكة كفرع ش��جرة فاسد عتيق، فضال 

ع��ن مزيج من األفكار، واملش��اهد، أش��به 
مبسودات متعددة لسيناريو".

وكان موقع "إميباير" أخف حدة في انتقاده، 
إذ أعطى الناقد دان جولني تقييما للفيلم، 

حدده بثالثة جنوم فقط.
وكتب قائ��ال: "إنه عمل يتس��م باملغامرة 
كما اعتدنا من كروز، مرة أخرى تخرج علينا 
ش��خصية مثل إيثان هانت )في سلس��لة 
أعمال "مهمة مستحيلة"(، ويرتبط بفتاة 

شابة، وتطارده سيدة أخرى".
كم��ا أعط��ى الناق��د جيوف��ري ماكن��اب 
جنمتني في تقييمه للفيلم، خالل تعليقه 

وق��ال:  اندبندين��ت".  "ذا  صحيف��ة  ف��ي 
"احل��ركات البهلواني��ة هن��ا، تع��د أفضل 
عناصر الفيلم". يص��ل كروز وواليس، بعد 
أن تتحط��م طائرتهم��ا، إل��ى غابات حيث 
تتعقبهما مومياء، وتأتي املؤثرات البصرية 

لتحتل أفضل مرتبة في الفيلم.
تتوقف مش��اهد  وأضاف ماكناب:"عندما 
احلرك��ة، يصب��ح الفيل��م خاوي��ا، وال يأتي 

بجديد".
ووص��ف الناقد بيتر ترافيرز في مقال ملوقع 
"رولين��غ س��تون" الفيل��م، بأن��ه "فش��ل 

كبير".

ملوق��ع  غليبرم��ان  أولوي��ن  وق��ال 
"فارايت��ي" املعن��ي باألخب��ار الفنية، 
إن الفيل��م "مزدحم للغاية على نحو 

يفقده املتعة".
م��ن جانبه��ا أعط��ت ريبي��كا هوكيس 

للفيل��م خ��الل تعليقه��ا لصحيف��ة "ذا 
تيليغ��راف" ثالثة جن��وم، لكنه��ا انتقدت 

بع��ض اجلوانب ف��ي الفيلم وكتبت: 
"رمبا تكمن املشكلة احلقيقية 

الش��خصيات  ف��ي 
نفسها".

خبراء ينتقدون فيلم "المومياء" لتوم كروز

بغداد-الصباح الجديد:
تش��كل في دار الكتب والوثائ��ق الوطنية بوزارة 
الثقاف��ة، فريق عمل متخص��ص مهمته تنفيذ 
وإقام��ة املع��رض الدائم ألندر الوثائ��ق، والكتب، 
والصور، والشهادات، واخلرائط، واألختام، والطوابع، 
والعم��الت، والتوثي��ق االلكترون��ي املوجودة في 
خزائن الدار. يشرف على فريق العمل املدير العام 
لدار الكتب والوثائ��ق الوطنية، الدكتور عالء أبو 
ق، ويرأس��ه معاون مدي��ر عام الدار  احلس��ن العالاّ
فراس خضير تركي، ويضم كفاءات متخصصة 
في العالقات، واإلعالم، واإلعداد الفني، واخلدمات 

املكتبي��ة، وتكنلوجي��ا املعلومات، والس��معية 
والبصرية، إضافة إلى الكفاءات اإلدارية، واملالية، 
واحملاس��بية، على أن ينجز الفري��ق ما أوكل إليه 
ف��ي مدة أقصاه��ا ي��وم 2017/8/14. وجرى خالل 
االجتماع مناقش��ة إبعاد آليات التنفيذ، واملهام، 
والواجبات املوكلة لألقس��ام املعني��ة بالتنفيذ، 
كل حس��ب تخصص��ه، ومب��ا يتالءم وسياس��ة 
وتطلع��ات ال��دار، ف��ي أن يك��ون ه��ذا املع��رض 
معرض��ا يتالءم مع ثقافة العراق اجلديد، الهادفة 
لعرض جميع أش��كال أوعية حف��ظ املعلومات 
الورقية، والرقمية، وااللكترونية، والفوتوغرافية، 

والفيلمية، وإتاحتها للجميع، برؤية عرض 
معاصرة، ومحافظة عل��ى اإلرث احلضاري، 

والتاريخي للوثائق املتنوعة.
واعتم��د االجتماع املوس��ع لفريق عمل 
اقام��ة املع��رض الدائ��م ل��دار الكت��ب 
والوثائ��ق الوطني��ة، األس��س واآلليات 
الت��ي س��تعتمد ف��ي إرس��اء دعائم 
يت��الءم  املع��رض، مب��ا  إقام��ة ه��ذا 
واألهمية التاريخية واحلضارية ألندر 
املعروض��ات احملفوظ��ة ف��ي خزائن 

الدار حلقب زمنية مختلفة.

بدء التحضيرات إلقامة معرض لخزائن دار الكتب والوثائق النادرة
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