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بغداد - أسامة نجاح:
أك��د رئيس ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املس��لحة الدكتور حيدر 
العبادي ، إن حلم داعش في التمدد 
قد انتهى ، مش��يراً إل��ى أن ، راية 
النصر س��ترفع قريباً وس��نتوجه 
لإلعم��ار والبناء واالس��تقرار، في 
ح��ن تعه��د مبالحق��ة أصح��اب 
اجلرمية املنظمة واالختطاف عالوة 

على حماية املواطنن. 
لق��اءه  خ��الل  العب��ادي،  وق��ال 
مبجموع��ة م��ن أبط��ال الفرق��ة 
اخلاص��ة ، إننا عازمون على حماية 
ومالحقة  ومحاس��بة  املواطن��ن 
املنظم��ة  اجلرمي��ة  أصح��اب 
واالختط��اف وغيرها وتوفير األمن 

وحرية الرأي للمواطن . 
وبارك العبادي، في بيان له اطلعت 
عليه صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، 
االنتص��ارات الت��ي حققها أبطال 
الفرق��ة اخلاص��ة ف��ي العديد من 
املعارك والذين قدموا التضحيات 
وتكري��ت  مكح��ول  جب��ال  ف��ي 
والفلوجة وغيرها بعد إن توّحدت 
اجلهود مع قوات اجليش والشرطة 
اإلره��اب  ومكافح��ة  االحتادي��ة 
والبيشمركة  الش��عبي  واحلشد 
ه��ذه  حتقي��ق  ف��ي  والعش��ائر 

االنتصارات . 
ومتكن��ت القوات األمني��ة , أمس 
الثالث��اء , م��ن التق��دم ف��ي حي 

الش��فاء وقتل 13 داعشياً بينهم 
مسؤول جتهيز املضافات لإلرهابين 

األجانب في أمين املوصل. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "قطع��ات الش��رطة االحتادية 
تقدم��ت في ح��ي الش��فاء بأمين 

املوصل وقتلت 13 داعشيا". 
وأضاف رس��ول أن "الدواعش كان 
اإلرهاب��ي وطب��ان يونس  بينه��م 
املس��ؤول  املش��هداني  محم��ود 
عن جتهي��ز املضاف��ات لإلرهابين 

األجانب". 
من جانبه كش��ف مص��در امني 
ف��ي قي��ادة الش��رطة االحتادي��ة ، 
أمس الثالثاء ، إن قوات الش��رطة 
االحتادية متكنت م��ن إنقاذ ثمانية 
عصابات  احتجزته��م  أش��خاص 
داعش ف��ي حي الش��فاء في امين 

املوصل. 
وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح 
األمني��ة  الق��وات  ان"  اجلدي��د‘‘ 
متكنت من إجالء ثمانية أشخاص 
احتجزتهم عصاب��ات داعش  في 
احد الس��جون الس��رية في حي 
املوصل"، مش��يرا  بأمين  الش��فاء 
إل��ى إن" قوات الش��رطة االحتادية 
متكن��ت من نقله��م ال��ى املراكز 

الصحية القريبة .
وأض��اف املصدر ال��ذي لم يفصح 
عن أس��مه إن" املعتقلن هم من 

الرج��ال الكبار والش��بان كان قد 
اعتقلته��م داعش من��ذ أكثر من 

س��بعة اش��هر " ، الفت��ا إل��ى إن 
"حالته��م الصحية س��يئة جدا 

بسبب اجلفاف وأمراض أخرى". 
تتمة ص3

العبادي يعلن عن قرب رفع راية النصر
في الموصل بعد انتهاء حلم داعش بالتمدد

العبادي خالل اجتماعه بالفرقة اخلاصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س ال��وزراء القائ��د العام 
للق��وات املس��لحة حي��در العبادي، 
امس الثالثاء، أنه سيستمر بالدفاع 
عن احلشد الشعبي، فيما عد ذكرى 

تأسيسه "عيداً وطنياً".
وج��اءت ذل��ك ف��ي كلم��ة العبادي 
ألقاه��ا نياب��ة عن��ه رئي��س هيئ��ة 
احلش��د الش��عبي فال��ح الفي��اض 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د" ف��ي 
االحتفال الرسمي مبناسبة الذكرى 
فت��وى  إلع��الن  الثالث��ة  الس��نوية 
)اجلهاد الكفائي( وتأس��يس )احلشد 
الشعبي( الذي تقيمه مديرية اعالم 
هيئة احلشد حتت شعار )ثالثة اعوام 

.. والنصر مستمر(.

وق��ال العب��ادي، إن "فت��وى اجله��اد 
الكفائ��ي للمرج��ع الديني الس��يد 
عل��ي السيس��تاني غي��رت معادلة 
الواق��ع من االنكس��ار إل��ى الظفر 
“االحتف��ال  إل��ى  داعي��ا  والنص��ر"، 
واالحتف��اء بهذه الذك��رى باعتبارها 

عيدا وطنيا".
وأضاف، أن "التضحيات التي قدمها 
ال ميك��ن أن توص��ف"، الفت��ا إلى أن 
"داعش انهزم نفس��يا ي��وم انطلق 

احلشد الشعبي".
واش��ار العب��ادي إل��ى أن "هناك من 
اراد تخري��ب العالق��ة ب��ن احلكومة 
واحلش��د الش��عبي فأثبتت الوقائع 
خالف ذلك" مؤكدا أنه "سيس��تمر 

بالدفاع عن احلشد الشعبي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��اد رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكيم،امس الثالث��اء، بفتوى اجلهاد 
الكفائ��ي، مؤكدا أن العراق يش��هد 
فرقاً كبيراً عما كان الوضع عليه قبل 
ثالثة أعوام، حيث باتت اليد الطولى 
"لتحقيق االنتصارات وكسر شوكة 
األع��داء"، فيما ح��ذر م��ن "الغرور" 

بالنصر واالختراقات احملتملة. 
وق��ال احلكي��م في كلم��ة له ضمن 
احتفالي��ة ف��ي الذك��رى الس��نوية 
الثالثة لصدور فتوى اجلهاد الكفائي 
تابعتها "الصباح اجلديد"، إن "الفتوى 
الس��ريعة  واالس��تجابة  املقدس��ة 

ألبن��اء الش��عب والق��درة العالي��ة 
للتنظيم والتي استمر بها أصحاب 
اجلهاد املق��دس الذين وقف��وا بوجه 
الدكتاتورية، فأنتجت دوراً أساس��ياً 
باألم��س  الدكتات��ور  إس��قاط  ف��ي 
والوق��وف بوج��ه اإلرهاب وإس��قاط 

املؤامرة الكبرى على العراق". 
وأضاف احلكيم، أن "الشعب هو احملور 
في التغيير واالنتصار إلرادته وحفظ 
كيانه"، مش��يدا ب�"دور إيران الداعم 
للع��راق، حي��ث ال ميكن لش��عبنا أن 
ينسى هذه الوقفة لتحقيق االنتصار 

وحتقيق التوازن لصاحله". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة النزاهة،امس الثالثاء، 
اس��تعادة م��ا بذم��ة 31 مس��ؤوالً 
س��ابقاً من أم��وال عائ��دة للدولة، 
ة جمللس  مشيرة الى ان األمانة العامَّ
ة  الوزراء احالة طلبات الشراء اخلاصَّ
بعجالت املسؤولن السابقن بعد 
أثمانها وإعادته��ا للجان  تس��ديد 

التثمن والبيع فيها.
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان اطلعت 
علبه "الصباح اجلديد" انها "متكنت 
ة 31 مسؤوالً  من اس��تعادة ما بذمَّ
س��ابقاً من أمواٍل عائ��دٍة للدولة"، 

مش��يرة إلى أنَّ "فريقه��ا املُؤلَّ�ف 
ملتابعة استرداد أموال الدولة التي 
ة املسؤولن السابقن وأعضاء  بذمَّ
�د بَُعْيَد انتقاله  مجل��س احلكم أكَّ
ي  ��ة تلقِّ إل��ى دائ��رة التقاعد العامَّ
ة أربعة وزراء  األخي��رة كتب براءة ذمَّ
س��ابقن كانوا قد ش��غلوا وزارات 
التج��ارة والعل��وم والتكنولوجي��ا 
�ري��ن ليصل عدد  والهج��رة واملُهجَّ
املسؤولن الس��ابقن الذين متَّ إبراء 
ذممهم من أموال الدولة 31 مسؤوالً 

من أصل 85 مسؤوالً.
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العبادي: ذكرى تأسيس
الحشد الشعبي عيد وطني

الحكيم يدعو لمشروع سياسي يواكب 
"االنتصارات" ويحّذر من االختراقات

النزاهة تستعيد أموااًل عائدة
للدولة بذمة 31 مسؤواًل سابقًا

»داعش« يدعو عناصره إلى »الثبات« 
وشن هجمات في رمضان

خمسة أسباب تحول دون
زواج الناجيات اإليزيديات 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ أربي��ل، نوزاد هادي، 
امس الثالثاء، إصابة 825 شخصاً 
بح��االت تس��مم، ووف��اة طف��ل، 
ج��راء تناول وجبات إفطار مس��اء 
يوم االول من ام��س اإلثنن، بأحد 

اخمليمات لنازحي املوصل.
وق��ال ه��ادي، في مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك مع رئيس جلنة الصحة 
والبيئ��ة ف��ي البرملان، ومس��ؤول 
املديري��ة العام��ة لصح��ة أربيل، 
إن  اجلدي��د"  "الصب��اح  وتابعت��ه 

"الوجبات الغذائية املعدة من قبل 
منظمة )اعن احملتاجین( بالتعاون 
مع مطعم )دنيا( بأربيل، وبتمويل 
لإلفط��ار  )راف(،  منظم��ة  م��ن 
تس��ببت باصاب��ة 825 ش��خصاً 
بحاالت تسمم قضى 638 منهم 
ليلتهم في مستش��فيات أربيل، 
ووف��اة طفل يبل��غ م��ن العمر 6 

سنوات داخل اخمليم".
الصح��ة  "مديري��ة  أن  وأض��اف 
العام��ة ف��ي أربي��ل ارس��لت 42 
س��يارة إس��عاف ال��ى اخمليم��ات 

م��ع الطواقم الطبي��ة املطلوبة 
الت��ي قدمت االس��عافات األولية 
للمصاب��ن داخل اخمليم��ات، كما 
أدت املراك��ز الصحي��ة في قضاء 
ع��الج  ف��ي  كبي��راً  دوراً  خب��ات 
املصاب��ن، فيما مت ارس��ال احلاالت 
احلرجة الى مستش��فيات رزكاري 
ورابري��ن وطوارئ الش��رق وطوارئ 
الغ��رب وط��وارئ املرك��ز، حيث مت 
تق��دمي العالج��ات الفوري��ة لهم 

والسيطرة على احلاالت".
تتمة ص3

وفاة طفل واعتقال سبعة لتسمم
المئات من النازحين بوجبة إفطار

بغداد ـ مشرق ريسان:
كش��فت جلنة اخلب��راء البرملانية 
املعنية باختيار املرشحن جمللس 
املفوضن اجلديد عن انتهاء أعداد 
املتقدم��ن عن��د 116 متقدم��اً، 
وفيم��ا لفت��ت إل��ى ع��دم وجود 
أي ضغ��ط سياس��ي على عمل 
اللجن��ة، أكدت ترش��ح عدد من 
أعضاء مجلس املفوضن احلالي 

للمجلس اجلديد.
وانتهى )األحد 16 نيسان 2017( 
املوعد املقرر مللئ استمارة تقدمي 
مجل��س  لعضوي��ة  املرش��حن 
املفوض��ن اجلديد، بع��د أن قررت 
جلن��ة اخلب��راء البرملاني��ة متديده 

لثالثة أيام إضافية.
ويق��ول عضو جلنة اخلبراء النائب 
عن ائت��الف دول��ة القانون أحمد 
طه الشيخ إن "اللجنة قطعت 
الشوط األول من عملها الختيار 
أعضاء مجلس املفوضن اجلديد، 
معلوم��ات  بتس��لم  واملتمث��ل 

املتقدمن وتصفيف استماراتهم 
وفرزها وجمع درجاتها، فضالً عن 

وضع آلي��ة الختيار م��ن تنطبق 
عليهم املواصفات".

وتاب��ع ف��ي تصري��ح ل�"الصباح 
اجلديد" قائ��اًل: "نحن اآلن بصدد 

الثاني-  الثانية- الشوط  املرحلة 
من عملن��ا، واملتمث��ل بالتقييم 
ذل��ك  لك��ن  املقاب��الت،  وإج��راء 
إل��ى فحص الش��هادات  يحتاج 
واملعلوم��ات املقدم��ة من خالل 
مش��يراً  والعدال��ة"،  املس��اءلة 
إلى "تش��كيل فري��ق- من داخل 
اللجنة- ملتابعة ال��وزارات؛ بغية 
اإلج��راءات  جمي��ع  اس��تكمال 
خ��الل ش��هر رمض��ان املب��ارك، 
للمتقدم��ن  أس��ئلة  ووض��ع 
تختب��ر كفاءته��م ف��ي اجلوانب 
القانونية واإلدارية والسياس��ية 

والثقافية".
وكش��ف طه الشيخ عن "قبول 
116 اس��تمارة تقدمي، إضافة إلى 
فتح ب��اب االعت��راض مل��دة نحو 
أسبوعن"، الفتاً في الوقت ذاته 
إلى "مش��كلة إعالمي��ة تواجه 
اللجنة، وصراع سياس��ي يحاول 

التأثير على عملها".
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116 متقدمًا لعضوية مجلس المفوضين الجديد

لجنة الخبراء: القانون يسمح للمفوضين
الحاليين بالترشيح.. و"توّجه سياسي" يمنع ذلك

تقريـر

بغداد ـ عمارالبغدادي:
الرس��مي  الناط��ق  فت��ح  اخي��راً 
النائ��ب  االخ  الش��عبي  للحش��د 
اجملاهد احمد االس��دي قلبه بعد ان 
يأست من تذكيره بضرورة الكتابة 
عن حوادث ماقبل"وكسة حزيران"  
وماج��رى في قاعدة س��بايكر وهي 
االوراق السرية التي بقيت حبيسة 
الصدور سنتن من مواجهات كبرى 

في تاريخ العراق واملنطقة العربية.
س��ألته عن الليلة التي حترك فيها 
"الش��باب" على قاعدة بلد وكأنها 
الليلة التي عاشتها اول عصبة في 
التاريخ ومقولة امامهم وهو يرمق 

السماء"انها واهلل الليلة".
قال لي " ان الفريق حامت املكصوصي 
وكان مدير االستخبارات العسكرية 
في اجلي��ش العراقي تلق��ى اتصاال 

هاتفي��اً من الفري��ق علي الفريجي 
قائد عمليات صالح الدين ان قاعدة 
س��بايكر مطوق��ة بالكامل وانهم 
محاص��رون داخ��ل مق��ر الفرقة18 
وينتظرون موتهم او اس��رهم متى 
مادخ��ل الدواعش اليه��م ولم يبق 
معه اال حمايته الشخصية وفريق 

من الضباط".
تفصيالت موسعة ص2

تحركنا يوم 6/11 الى قاعدة سبايكر
لفك الحصار عنها 

المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد االسدي لـ"         ":

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة الغارديان في 
الثالثاء،  عددها الصادر، ام��س 
بعنوان  ملارتن ش��لوف  تقري��راً 
"امل��وت يتربص ف��ي كل زاوية 
في املعقل السابق للبغدادي"، 
تفاصي��ل  كش��فت  وفيم��ا 
تتعلق مبنازل آمنة سكن فيها 

زعي��م التنظي��م ف��ي البعاج 
ورع��ب الس��كان من��ه، لفتت 
الى أن البعاج احملررة س��تبقى 
واح��دة من البل��دات العراقية 
التي س��تحتاج ألسابيع لفك 

"أسرارها اخلطيرة". 
وق��ال كاتب املق��ال، "في قلب 
تنظيم  احتضنت  التي  البلدة 

داعش في البع��اج في العراق، 
ف��إن وج��وده م��ا ي��زال يتربص 
ف��ي امللفات املنهوب��ة واملباني 

املدمرة".
"داعش" يعلن حالة االستنفار 
وس��ط البعاج بع��د مهاجمة 

ثالثة من مقاره الرئيسية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مس��ؤول محلي في محافظة 
ب��أن قصفاً  الثالث��اء،  ديالى،ام��س 
تنظيم  اس��تهدف مواق��ع  عنيفاً 
"داع��ش" ف��ي ح��وض املطيبيجة 
عل��ى احل��دود الفاصلة ب��ن ديالى 

وصالح الدين. 
وق��ال قائممق��ام قض��اء اخلالص، 

) 15ك��م ش��مال بعقوب��ة(، عدي 
اخل��دران ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن 
"القوة اجلوية ش��نت، في س��اعة 
متأخرة من ليلة امس االول، غارات 
مكثفة عل��ى أوكار تنظيم داعش 
في ح��وض املطيبيجة على احلدود 
الفاصلة بن ديالى وصالح الدين"، 
مؤك��دا أن "القص��ف كان عنيف��ا 

للغاية".
وأضاف اخلدران ، ان "أكثر من عشرة 
أهداف استهدفت خالل القصف"، 
مبين��ا ان "املؤش��رات األولية تدلل 
ب��أن القصف تس��بب ف��ي مقتل 
العدي��د م��ن مس��لحي  واصاب��ة 
داعش وتدمير العديد من مضافات 

ومخابئ اإلعادة واملتفجرات". 

وتعد املطيبيجة م��ن اهم معاقل 
احل��دود  عل��ى  "داع��ش"  تنظي��م 
الفاصل��ة ب��ن محافظت��ي ديالى 
وصالح الدين والت��ي تنطلق منها 
اغل��ب أعم��ال العنف ض��د القرى 

احملررة في ناحية العظيم.
وفي س��ياق آخر أف��اد مصدر أمني 
ف��ي محافظة ص��الح الدي��ن، بأن 

قيادياً  قتلوا  مس��لحن مجهولن 
ف��ي تنظي��م "داعش" يدع��ى "أبو 
س��ياف العراقي" شمال احملافظة، 
مش��يراً إلى أن القتيل يعد من أبرز 
ذباحي التنظيم وذبح أكثر من 100 
في محافظتي ديالى وصالح الدين 

سابقاً.
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحفي، 

إن "مس��لحن مجهولن هاجموا 
س��يارة تابعة للقيادي في تنظيم 
داع��ش أبو س��ياف العراق��ي على 
ف��ي  األيس��ر  الس��احل  طري��ق 
الش��رقاط- ناحية الرياض )45كم 
شمال صالح الدين(، وأطلقوا النار 

عليه ما أسفر عن مقتله".
تتمة ص3

قصف عنيف يستهدف مواقع "داعش" في حوض المطيبيجة

مؤمتر صحفي للمفوضني "ارشيف"

الغارديان تروي تفصيالت تواجد البغدادي
في البعاج وتتحدث عن "أسرار خطيرة"

بغداد - وعد الشمري:
ش��كلت احلكومة جلنة مشتركة 
م��ن وزرائها لتقيي��م اداء اصحاب 
الدرجات اخلاصة واملناصب العليا، 
مش��يرة إلى وج��ود اختبار علمي 
الختي��ار عناصر كفوءة تتس��نم 
القي��ادة ف��ي مؤسس��ات الدولة، 
يأت��ي ذلك في وق��ت دعت اللجنة 
القانوني��ة في مجلس النواب إلى 
ارس��ال اس��ماء اصحاب املناصب 
اخلاصة الذين ميارس��ون مهامهم 
بالوكالة بعد العطلة التشريعية 

لغرض املصادقة عليهم.
وقال املتحدث الرسمي للحكومة 
ف��ي تصريحات  احلديث��ي  س��عد 
"الصب��اح  تابعته��ا  صحفي��ة 
اجلديد"، إن "جلنة وزارية تش��كلت 
مؤلفة م��ن وزراء التعليم العالي، 
والثقاف��ة، والتخطي��ط، والعمل، 
واالعم��ار مهمته��ا حتدي��د آليات 
لتقييم اداء ذوي الدرجات اخلاصة 
واملناص��ب العليا من وكالء وزارات 

ومستشارين ومدراء عامن".
وأضاف احلديثي ان "مهام اللجنة 

تتعل��ق أيض��ا في وض��ع ضوابط 
الترش��يح واالختيار لش��غل هذه 
نظ��ام  اليج��اد  وذل��ك  املناص��ب 
واملفاضل��ة  للقي��اس  مفص��ل 
ادارية  وفق��ا العتب��ارات  العلمية 

خالصة".
وأش��ار إلى "اجراء عملية تقييم 
ش��املة ل��ذوي الدرج��ات اخلاصة 
لتحدي��د م��دى توف��ر املتطلبات 

املطلوبة في كل منهم".
وش��دد احلديث��ي عل��ى أن "االلية 
اعتم��اد  س��تتضمن  اجلدي��دة 

ش��روط ومواصف��ات دقيق��ة ملن 
يرغب بالترشيح لشغل املناصب 
املهم��ة ف��ي ش��تى مؤسس��ات 
الدول��ة تبعا لعوام��ل موضوعية 
يخضع لها اجلميع وتس��تند الى 
ق��درات وامكان��ات واداء ش��اغلي 

هذه املناصب او املرشحن لها".
كم��ا ن��ّوه احلديث��ي إل��ى "وض��ع 
معايير موضوعية لتقييم وتعين 
املرش��حن م��ن خالل اس��تمارات 

تفصيلية اعدت لهذا الغرض".
واك��د ان "هذه الضوابط واملعايير 

ستضمن تنافساً ايجابيا بن ذوي 
الدرج��ات اخلاصة م��ن جهة وبن 
املترش��حن لش��غلها م��ن جهة 

اخرى".
ونبه املتحدث باسم احلكومة إلى 
خض��وع "جميع الذي��ن يحصلون 
على درجات دون املستوى املطلوب 
املرك��ز  دورة تطويري��ة ف��ي  ال��ى 
الوطني للتطوي��ر االداري، اما من 
يجمع درجات اقل من هذا املستوى 

فسيعفى من منصبه".
تتمة ص3

القانونية النيابية تطالب بإرسال أصحاب الدرجات الخاصة "وكالة" للمصادقة عليهم

الحكومة تشكل لجنة وزارية لتقييم اداء المناصب العليا في مؤسسات الدولة
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

فيم��ا توال��ت ردود الفع��ل الدولي��ة 
الرافضة الجراء  واحمللي��ة  واالقليمية 
االس��تفتاء ف��ي اقلي��م كردس��تان، 
اش��ترطت اح��زاب وق��وى اساس��ية 
مش��اركة في العملية السياس��ية 
باالقليم اعادة تفعيل برملان كردستان 
املعطل بق��رار حزبي منذ عام 2015 ، 
قبي��ل التوجه الى اجراء االس��تفتاء 

على استقالل االقليم. 
مصادر قيادية رفيعة املس��توى قالت 
أن اإلدارة األميركية أبلغت مس��عود 
بارزان��ي وقي��ادة حزبه بأنه��ا ال تقبل 
بتنظيم اإلستفتاء املزمع إجراؤه في 
إقلي��م كردس��تان في أيل��ول املقبل، 
وأن املوق��ف األميرك��ي يؤك��د عل��ى 
ض��رورة احلفاظ عل��ى وح��دة العراق 
وع��ودة قي��ادة اإلقليم ال��ى التفاهم 
م��ع احلكومة اإلحتادية ببغداد لتجاوز 

خالفاتهما.
ونقل موقع س��ارا بري��س عن مصدر 
قيادي كردي رفيع املس��توى«أن اإلدارة 
األميركية غاضبة من إستمرار صدور 
التصريح��ات من القي��ادات الكردية 
بالترويج  بهذا الش��أن واس��تمرارها 
الجراء اإلستفتاء«. وأشار املصدر الى 
أن مص��ادر ف��ي الس��فارة األميركية 
ف��ي بغ��داد قال��ت« يب��دو أن بارزاني 
وحزب��ه اليفهمان املقص��ود بكلمة« 
ال« الت��ي وجهته��ا اإلدارة االميركية 
وعدد م��ن الدول الكبرى األخرى فيما 
يتعلق باإلستفتاء، وأن أي توجه نحو 
اإلستفتاء سيعقبها إجراءات صارمة 
من قب��ل اإلدارة األميركي��ة في حال 
إصرار بارزاني على تنظيم اإلستفتاء، 
وكذل��ك ت��أزم عالقة اإلقلي��م بتلك 
اإلدارة التي ترى بأن الوضع الراهن في 
واليس��مح  ملتهب  املنطقة عموما 
للخطو بهذا اإلجتاه وهو ما سيعرض 

أمن العراق واملنطقة الى اخلطر«.
وكشف املصدر«أن هذا التحذير وجه 
الى ح��زب بارزان��ي واإلحت��اد الوطني 
والعديد من الق��وى العراقية األخرى 
والذي يعبر بوض��وح معارضة اإلدارة 
األميركية ألي مغامرة بهذا الشأن«.

رئيس اجلمهورية التركي رجب طيب 
اردوغان الذي يعده احلزب الدميقراطي 
حليف��ا قوي��ا وش��ريكا وق��ع مع��ه 
عق��ودا نفطية طويلة االجل، عّد في 
احدث تصريح امس الثالثاء مس��ألة 

االس��تفتاء تهديدا لوح��دة االراضي 
العراقية، وطالب الك��رد باجراء حوار 
مع بغداد الن املناطق التي يراد ان يتم 
فيها اجراء االستفتاء، تضم تركمانا 
وعرب��ا ال��ى جانب الك��رد، مضيفا ان 
اص��دار مثل هك��ذا قرار ف��ي الوقت 
الراه��ن امر غير صائ��ب وخطوة غير 

موفقة.
ب��دوره قال وزير اخلارجي��ة البريطانية 
بوري��س جونس��ن ان ب��الده تتفه��م 
احالم الش��عب الكردي وستس��تمر 
وثقافي��ا  سياس��يا  دعمه��م  ف��ي 
واقتصادي��ا ضمن الع��راق الواحد، اال 
انها ال تؤيد اجراء االستفتاء، مضيفا 
»ان االصرار على اجراء االستفتاء في 
هذه املرحلة س��يبعدنا عن القضايا 
املهمة املتمثلة بادامة احلرب للقضاء 
عل��ى داع��ش، واعادة االس��تقرار الى 

املناطق احملررة«.     
جونسن اضاف ان التوجه الفردي من 
قب��ل املعني��ن في اقليم كردس��تان 

نحو حتقيق االس��تقالل، لن يكون في 
صالح شعب اقليم كردستان والعراق 
واملنطقة، مؤكدا ان بالده تدعم عراقاً 

دميقراطياً مستقراً موحداً.
وكان نائ��ب رئي��س ال��وزراء الترك��ي 
نعمان كورتومل��وش قد قال في مؤمتر 
صحفي عقده عق��ب اجتماع جمللس 
الوزراء في معرض رده عن سؤال حول 
حتدي��د موعد اج��راء االس��تفتاء في 
اقليم كردس��تان، انه يدرك بأن اجراء 
االس��تفتاء في اقليم كردستان عدا 
عن انه س��يزيد من حجم املشكالت 
وعدم االستقرار املوجود في املنطقة 
املش��كالت  ف��ي  اس��اس  الغارق��ة 
السياس��ية، لن يكون ل��ه اية نتائج 

اخرى.
املس��ؤولن  كورتومل��وش  وطال��ب 
السياس��ين ف��ي ش��مالي الع��راق 
حسب وصفه ان يعيدوا التفكير في 
ه��ذا املوضوع، وقال اعتق��د انه على 
جمي��ع املس��ؤولن السياس��ين في 

العراق وليس فقط اقليم كردستان، 
اني يفك��روا ملياً قبل اتخ��اذ أي قرار 

يخص مستقبل العراق.    
بدوره اكد عض��و اجمللس القيادي في 
االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني فريد 
اسس��رد ان اغل��ب اعض��اء الهيئ��ة 
القيادية في االحتاد الوطني يرفضون 
املشاركة في االستفتاء املزمع اجرائه 
في 25 من ايلول سبتمبر املقبل قبيل 

اعادة تفعيل برملان كردستان.
وقال اسس��رد في تصري��ح للصباح 
اجملل��س  اعض��اء  اغل��ب  ان  اجلدي��د 
القيادي ليس��وا مستعدين ملشاركة 
في االس��تفتاء من دون اعادة تفعيل 
برملان كردس��تان، وهم يعتقدون بانه 
يج��ب ان يفع��ل البرملان قب��ل اجراء 

االستفتاء. 
وتابع ان 30 عضوا في اجمللس القيادي 
قدموا مذكرة الى املكتب السياسي 
يقولون فيها انهم لن يؤيدوا اية نتائج 
يتمخض عنها اجراء االس��تفتاء من 

دون اعادة تفعيل برملان كردستان. 
واض��اف انه وبعد الرف��ض االميركي 
البريطان��ي الروس��ي االملاني التركي 
االيران��ي العراقي الجراء االس��تفتاء 
فان مس��ألة االس��تفتاء تتجه نحو 

مرحلة من الشك والريبة.
اسس��رد قال انه وبعد اربع سنوات 
م��ن الترويج له��ذه املس��ألة فانه 
وفي ظرف 48 س��اعة ثب��ت اخفاق 
القيادةالكردي��ة دبلوماس��يا، بع��د 
االجم��اع الدول��ي واالقليم��ي على 
رفض االستفتاء،كما ان القيادة في 
كردس��تان لم تتمكن من ان حتصل 
على أي دعم دولي الجراء االستفتاء 

في كردستان.  
وتابع ان القيادة الكردية قدمت قراءة 
خاطئة للدعم الدولي املقدم للكرد 
ف��ي احلرب على داعش، وخلطت بن 
والسياس��ي،  العس��كري  الدع��م 
وه��ي فش��لت ف��ي احلص��ول على 
دع��م حلفائه��ا املفترض��ن وه��م 

تركيا وروس��يا الذين لهم مصالح 
واس��تثمارات ضخم��ة ف��ي قطاع 

الطاقة باالقليم.   
واش��ار اسس��رد ال��ى ان مس��ألة 
البداي��ة  من��ذ  بني��ت  االس��تفتاء 
على اس��اس خاطئ وانها امتزجت 
والعائلية  الش��خصية  باملصال��ح 
واحلزبي��ة، ل��م يوض��ع له��ا برنامج 
ش��امل وهو م��ا يفتح الب��اب امام 
تس��ائل »ه��ل ان اقليم كردس��تان 
يتجه نحو اجراء اس��تفتاء ال طائل 
منه« وهو يطرح مزيد من التكهنات 
الت��ي تب��ن ان االقلي��م متجه نحو 

اجراء استفتاء فاشل غير مجدي. 
وكان اجتماع لالحزاب الكردستانية 
مع رئيس احل��زب الدميقراطي رئيس 
االقلي��م املنتهية واليته مس��عود 
بارزاني قد حدد موعد -25 من ايلول 
س��بتمبر م��ن العام احلال��ي 2017 
موع��دا الج��راء االس��تفتاء عل��ى 

استقالل اقليم كردستان. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا تنظيم »داعش في تس��جيل 
صوتي، عناصره ال��ى »الثبات« في 
العراق وس��وريا، وشن هجمات في 

رمضان في الغرب واسيا وروسيا.
وذكرت رويترز أن التسجيل الصوتي 
نش��ر عل��ى قن��اة التنظي��م ف��ي 
التليغرام للتراسل املشفر، ونسب 

إل��ى املتحدث الرس��مي للتنظيم 
املدعو ب�«أبو احلسن املهاجر«.

إل��ى  بكالم��ه  املتح��دث  وتوج��ه 
عناصره م��ن اإلرهابين ف��ي أوروبا 
وأمريكا وروس��يا وأس��تراليا، لشن 
العناص��ر  دع��ا  الهجم��ات، كم��ا 
ف��ي مدينت��ي املوص��ل وتلعفر في 
الع��راق، ومدينة الرقة في س��وريا 

الى »الثب��ات«، علم��ا أن تلك املدن 
تواجه عمليات عس��كرية مكثفة 

لتحريرها من سيطرة التنظيم.
وأضاف��ت الوكال��ة أنه لم يتس��ن 
تس��جيل  صح��ة  م��ن  التحق��ق 
املهاج��ر، لكن الصوت هو نفس��ه 
الذي ورد في رسالة صوتية سابقة 

منسوبة للمتحدث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتل��ت جامعت��ا بغ��داد والكوفة 
ترتيبا بن افضل اجلامعات العربية 

استنادا الى تصنيف دولي.
وذكر التنصي��ف ان »جامعة بغداد 
احتلت املرتبة ال�� )10( عربيا، فيما 
احتلت جامعة الكوفة املرتبة )12(.

وكان ترتيب جامعة بغداد بالنسبة 

لتصني��ف اجلامع��ات العاملي��ة في 
املرتبة )550-501(«.

واحتلت جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن بالسعودية )173(، و جامعة 
امللك س��عود )221(، و جامعة امللك 
عب��د العزي��ز )267(، و جامعة قطر 
 ،)390( اإلم��ارات  جامع��ة  )349(،و 
بالبحرين  العرب��ي  اخلليج  وجامعة 

خليف��ة  وجامع��ة   ،)420-411(
الس��لطان  وجامع��ة  بأبوظب��ي، 

قابوس )460-451(.
فيم��ا كان��ت جامعة املل��ك خالد 
بالس��عودية )471-480(، وجامع��ة 
القاهرة )481-490(، و جامعة األردن، 
بالس��عودية  الق��رى  أم  وجامع��ة 

.)600-551(

»داعش« يدعو عناصره إلى »الثبات« 
وشن هجمات في رمضان

جامعتا بغداد والكوفة 
من بين أفضل الجامعات العربية 

أغلب األحزاب الكردستانية تشترط إعادة تفعيل 
برلمان كردستان قبيل إجراء االستفتاء

الواليات المتحدة تبلغ بارزاني رفضها إجراء االستفتاء وتجدد دعمها لعراق موحد 
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

فيما كانت االنظار تتجه صوب الدوحة والرياض 
وطه��ران حيث الزل��زال الذي ض��رب دول اخلليج 
بسبب القطيعة بن السعودية وقطر وما تبعها 
من ه��زات ارتدادية متثل��ت بقي��ام دول خليجية 
وعربية وآس��يوية  بقطع عالقاتها مع الدوحة .. 
وم��ا تال ذلك الزلزال من هجم��ات ارهابية طالت 
العاصمة االيرانية طهران ، قيل انها ثمن املوقف 
االيران��ي  الداعم لقطر !! .. في ظل هذه االجواء 
الس��اخنة ، كان العراق يشهد زلزاال من نوع آخر 
.. زلزال لم يش��عر به احد عل��ى الرغم من قوته 
املدم��رة التي جتاوزت درج��ات مقياس »ريختر«  !! 
، ولك��ن يبدو ان ه��زات اخلليج غطت على زلزالنا 

املرعب املدوي  ..
نع��م ، لق��د ارعبتني كثي��را  تلك االخب��ار التي 
تواترت م��ن بغ��داد والنجف وذي ق��ار والبصرة ، 
والت��ي افادت بتعرض املدرس��ن الذي��ن يقومون 
بعملية املراقبة في االمتحانات النهائية للصف 
الثال��ث املتوس��ط  ، إل��ى طعنات بالس��كاكن 
بعد اكتش��افهم حاالت غش يقوم بها الطلبة 
املمتحن��ون ، ال بل وصل احلال إل��ى ابعد واخطر 
من ذلك – وكما نقل��ت األخبار عندما اقدم والد 
اح��د الطالب » الغشاش��ن« ف��ي البصرة على 
قتل املدرَس��ة التي ضبط��ت ابنه في حالة غش 
س��افر ، وحدثت جرمية القتل امام انظار الطلبة 
واملدرس��ن .. ومن املؤكد ان ولي امر الطالب هذا 
عندم��ا اقدم على ارتكاب جرميته ، كان يفكر في 
ان يرى ابنه في يوم من االيام » .طبيباً او مهندساً 
او رمب��ا طياراً »!! من دون ان يس��أل نفس��ه كيف 
إلنسان فاشل ان يصبح عضواً نافعاً في اجملتمع 
؟!! .. وكيف س��يطمئن هو في ان يسلم نفسه 
لطبيب يعرف سلفاً انه كان فاشال في الدراسة 

وجنح  اثر جرمية قتل ؟!!  
االم��ر في غاية اخلط��ورة في ان يص��ل احلال إلى 
تصفي��ة املدرس��ن واملعلم��ن به��ذه الطريقة 
االرهابي��ة ، ال لش��يء إال ألنه��م يقوم��ون بأداء 
واجبهم ويس��عون  إلى احملافظة على مس��توى 
التعلي��م  وحمايت��ه م��ن االنهي��ار ، ف��إن انهار 
التعليم انهار كل ش��يء ، ولهذا ارى ، ويرى غيري 
ان ما حدث من اعتداءات على املدرسن ميثل زلزاال 
عنيفاً س��تكون له آثاراً خطيرة في املستقبل ان 
ل��م يتم وضع احللول واملعاجلات املطلوبة .. وأكاد 
اج��زم ، ان مثل هذه القضايا س��يصار إلى حلها 
عشائرياً ، وحتت شعار » بوس عمك ، بوس خالك 
، وه��اي طايحة ج��وة الفراش«  !! س��يتم مللمة 
القضية ويغلق امللف بانتظار تكرار املشهد في 
حلق��ات مقبل��ة ، الس��يما ان امتحانات الصف 
الس��ادس االعدادي س��تكون بعد شهر رمضان 

املبارك ! 
ان ما يتعرض له املدرس��ون واملعلم��ون وبالتالي 
التعلي��م بنحو ع��ام ميثل نقطة حت��ول خطيرة 
جداً ينبغي الوقوف عنده��ا ، ومثل هذه احلوادث 
املؤس��فة وان لم تتحول إلى ظاهرة ، ما كان لها 
ان حت��دث لو كانت هن��اك اج��راءات رادعة ، فقد 
كنا نس��مع سابقاً بحدوث مشادات او تهديدات  
كالمية للمدرسن ، ولكن بسبب غياب االجراءات 
واي��كال القضية إلى العرف العش��ائري جعلها 

تتطور لتأخذ بعداً تصفوياً غير مسبوق ، 
أم��ن املعق��ول ان يصل بن��ا احلال إلى ه��ذا املآل 
ليصب��ح ذاك ال��ذي كاد ان يكون رس��وال مهددًا 
به��ذا النحو ؟؟ .. أهكذا نبجل��ه وجنله ونحترمه  
؟؟ .. ال��دول تتس��ابق فيما بينه��ا لتكون افضل 
من س��واها في مجال االس��تثمار في التعليم ، 
وعندنا الطلبة يطعنون مدرسيهم بالسكاكن 

، ألنهم غشاشون!

الرسول في خطر!

تقـرير

بغداد  ـ  عمارالبغدادي:

اخي��راً فتح الناطق الرس��مي للحش��د 
احم��د  اجملاه��د  النائ��ب  االخ  الش��عبي 
االس��دي قلبه بعد ان يأست من تذكيره 
بضرورة الكتابة عن حوادث ماقبل”وكسة 
حزي��ران”  وماج��رى في قاعدة س��بايكر 
وهي االوراق السرية التي بقيت حبيسة 
الصدور س��نتن من مواجهات كبرى في 

تاريخ العراق واملنطقة العربية.
س��ألته ع��ن الليل��ة الت��ي حت��رك فيها 
“الشباب” على قاعدة بلد وكأنها الليلة 
الت��ي عاش��تها اول عصبة ف��ي التاريخ 
ومقولة امامهم وهو يرمق السماء”انها 

واهلل الليلة”.
ق��ال ل��ي “ ان الفريق ح��امت املكصوصي 
وكان مدي��ر االس��تخبارات العس��كرية 
في اجليش العراق��ي تلقى اتصاال هاتفياً 
من الفريق عل��ي الفريجي قائد عمليات 
صالح الدين ان قاعدة س��بايكر مطوقة 
بالكام��ل وانه��م محاص��رون داخل مقر 
الفرقة18 وينتظرون موتهم او اس��رهم 
متى مادخ��ل الدواعش اليه��م ولم يبق 
مع��ه اال حمايته الش��خصية وفريق من 

الضباط”.
يتابع االس��دي” اخذ الفريق املكصوصي 
يبحث بيأس واضح عمن لديه االستعداد 

القتال��ي للذه��اب ال��ى القاع��دة وف��ك 
احلصار عن اجملموعة املوجودة في سبايكر 
وانقاذ ماتبق��ى من الرجال والدفاع عنها 
وهن��ا وصلن��ي اخلبر فقلت ل��الخ الفريق 
انا من س��يذهب الى القاعدة ومن معي 

وسالتحق بالفريق احملاصر”.
يضي��ف االخ الناط��ق الرس��مي “اخذت 
الش��باب وتوجهت الى قاعدة املثنى في 
مطار بغداد وتوجهنا مس��اء  الى قاعدة 
بلد بتاريخ10/6 للتزود بالس��الح والبنادق 
وبعد وصولن��ا تس��لمنا 90 بندقية و10 

بيكيس��يات وكانت قدمي��ة ومتربة وغير 
صاحلة لالس��تعمال فقمن��ا بتنظيفها 
وانتظرنا ال��ى ماقبل حلول الغروب حتى 
حصلن��ا عل��ى طائ��رة نق��ل اقلتن��ا الى 
س��بايكر يوم11/6 في حترك كان اش��به 
بالعملية االستشهادية اذ لم نكن نعلم 
مس��توى س��يطرة داعش على املنطقة 
واملساحة التي مت احتاللها من القاعدة”..
دخلن��ا القاعدة ي��وم 11/6 قب��ل املغرب 
وكان��ت رائحة املوت متأل املكان والضحايا 

ال�1700 اقتيدوا صباحاً الى حتوفهم!.
من قاعدة س��بايكر حترك��ت كتيبة من 
فتي��ة كتائ��ب جن��د االم��ام عددهم 91 
مجاه��داً واعماره��م ل��م تتج��اوز عمر 
اغص��ان الزيت��ون ف��ي مس��يرة طاه��رة 
ومجاه��دة ترك��ت حط��ام الدني��ا خلف 
ظهورها وحتركت على مش��روع  تكفيري 
متطرف كان يستهدف حتويل العراق الى 
ثكن��ة داعش��ية وبغداد ال��ى مدينة من 

احلطام.
انهم “ فتية امن��وا بربهم وزدناهم هدى 
وربطنا عل��ى قلوبهم”وهنا حترك التاريخ 
وس��اعة التجارب الرسالية لتشهد هذا 
اللق��اء الرباني بن فتي��ة الكهف وفتية 
العراق الى كهف سبايكر..كادت القاعدة  
تتح��ول الى كهف داعش��ي تنصب فيه 
املش��انق للق��ادة والضب��اط كما حتولت 
املنطقة تاليا الى ساحات للذبح واجلرمية 

وقتل االنسان.
كان “ اب��و جعفر” يتحرك عل��ى قاعدة “ 
وغاية القصور في الثورة.. ان تعلن الثورة 
في القصور” الن الثورة والتجربة والوطن 
قاب قوس��ن او ادنى من قوانن االلتحاق 
بدول��ة اخلالفة واالمرة البي بكر البغدادي 
والقرار الوطني يصنع في عس��ير وجنران 

وموصل 10حزيران!.
في ه��ذا الوق��ت كان يقاتل ال��ى جانب 
الكتائ��ب بقي��ة فصائ��ل املقاوم��ة في 
مناطق الزي��دان ودويليبه وجرف الصخر 

وذراع دجلة في حزام بغداد.
ولم اليتحرك التاريخ مرة اخرى بعد جتربة 
فتية الكهف ويت��ردد في جنبات التاريخ 
واالنس��ان ان رجاال من العراق تصدوا في 
ظل غياب ق��رار التح��رك الوطني العام 
وانهي��ار ش��به كام��ل حلواف��ز الوطنية 
وتغليب املصالح الوطني��ة العليا فكان 
ه��ؤالء الرجال س��ورة س��بايكر وبطولة 
الوط��ن املتم��رد على مش��اريع التدجن 
الطائف��ي والتكفي��ر الداعش��ي بعد ان 
مث��ل فتية الكه��ف اية اهلل ف��وق قمة 

جبل!.
ومثلما بنى الناس في جتربة اهل الكهف 
مس��جدا وحتولت الس��ورة الى مش��هد 
ف��ي امل��كان والتأويل الرس��الي الى درس 
للمعرف��ة واالمي��ان بالقضي��ة الكوني��ة 
والرباني��ة كما االمي��ان بق��درة اهلل على 

تغيير االش��ياء واحلوادث حتولت سبايكر 
بكتيب��ة ال91 رجال وفت��ى يقودهم رجل 
من روح الس��ورة الرس��الية في سبايكر 
الى مش��هد اجتماعي تغيي��ري انقالبي 
ورس��الي في حياة العامل��ن ورمبا يكون 
“حض��ور جند االمام في قاعدة س��بايكر 
ال��ى اليوم” هو صورة املس��جد الذي بناه 

الناس على فتية الكهف!.
السؤال املهم : كيف نهض هؤالء الرجال 
الى س��بايكر وحتركوا عل��ى  قطار الروح 
الوطني��ة اجلامع��ة ودخل��وا اليه��ا كما 
دخلها تاليا رجال احلش��د الشعبي بعد 
ص��راع مرير س��الت دماء عل��ى جنباتها 
فمح��وا الهزمية وغس��لوا الع��ار بهمة 

الرجال وحماسة الثوار؟.
فك��رة احلش��د ب��دأت من هنا ومش��هد 
الفت��وى حت��رك من وح��ي ص��ورة الرجال 
الفتية وهم يتحركون على الوطن احرارًا 
كب��ارًا اليهابون املوت ومعه��م قيادتهم 
الت��ي كانت تس��تعيد على وق��ع هزمية 

القادة عزمية القادة الكبار.
ان كتائ��ب جن��د االم��ام الت��ي حترك��ت 
قبل ق��رار  مرج��ع االمة ووصل��وا قاعدة 
س��بايكر وقاتلوا وقدموا الش��هداء هم 
الذين ميسكون مواقع القصور الرئاسية 
ومكان اجلرمية واملقابر اجلماعية ويقومون 
بحراسة اثار الشهداء من حلظة التحرير 
الى االن وهم من اس��تبدل اس��م مجزرة 

س��بايكر الى مج��زرة تكريت حتى تبقى 
شاهدة على ارتكابها في تكريت.

واقوله��ا بثقة كبي��رة: لوال وج��ود قيادة 
ق��ررت في حلظة الهزمية ق��رار التحرك ملا 
كان��ت هنالك كتيبة ول��ن تكون هنالك 
تاليا كتائب جلند االمام ولوال قرار التحرك 
لم تكن هنالك همة حترير ومن هنا كانت 
البداي��ة ..بداية التحرك عل��ى الصياغة 
الفقهي��ة للفت��وى والض��رورة الوطنية 
للق��رار ول��و لم تك��ن الكتيب��ة 91 رجال 
عراقيا ماكان هنالك اليوم تلك احلش��ود 
الفدائي��ة الكبي��رة الت��ي حمت اس��وار 
بغ��داد وحترك��ت بحماي��ة الكتيبة على  
كل ش��بر محتل من ارض العراق وحتاصر 
بهمة الرج��ال وهمة الكتيبة االولى اخر 

مربع في امين املوصل!.
م��ن هنا يج��ب ان نتح��رك عل��ى “اعادة 
كتابة التاريخ” بالهامش التاريخي لقرار 
التحرك وبالعزمية التي قرر فيها فريق من 
الرجال الذهاب الى سبايكر والبنادق من 
التراب والتراب معف��ر بالهزمية والصدور 
مهشمة  بخناجر الهروب الكبير والرتب 
في الط��ن واحلرائ��ق متأل امل��كان واخرون 
مينون النفس بالكرسي املتحرك  لسلطة 

مطوقة بصيحات “ قادمون يابغداد”!.
لوال هؤالء الرجال ماكان لي ان اكتب هذا 
املقال وانا في بغداد او على سطحها في 
االق��ل ان لم اكن حت��ت ترابها فالميكن ان 

مير هؤالء القتلة اال على جسد العاصمة 
وم��ا العاصمة اال من حلومنا ودمائنا ايها 

السادة.
في ذكرى الفتوى الش��رعية والتاريخية 
لالمام السيستاني اتذكر الرجال الرجال 
واذرف دمعت��ن عل��ى جس��د الكتيب��ة 
املقاتل��ة واحدة لرائع��ة الق��رار النوعي 
التاريخ��ي عبر القتال الش��رس بالبنادق 
املعف��رة بالت��راب واالخ��رى الن الرج��ال 
حتركوا ف��ي وقت كان ليل بغ��داد بهيما 
والساسة منشغلون بتشكيل حكومة 
“عليلة” التقوى على حمل نفسها فضال 

عن حتملها مسؤولية رد العدوان.
ان ه��ؤالء الرج��ال مثل��وا القاع��دة التي 
انبنت عليها “رواية قاعدة سبايكر” ورمبا 
س��تكون تلك الرواي��ة اول كتاب تاريخي 
يع��رف الناس بقصة الكتائ��ب العراقية 
التي وعت اللحظة وترجمت فعلها على 
ش��كل وجود كبير في احلش��د الشعبي 
ورمبا كان موقع الناطق الرسمي للحشد 
اال ص��ورة اللحم والدم حيث تتحدث عن 
صورة الرج��ل وهو يتح��رك ببندقية من 
ت��راب عل��ى مش��روع كان ي��رد على تلك 
البندقية ب27 ملياردوالر اسلحة عراقية 
ترك��ت ف��ي املوصل عش��ية الس��قوط 

الكبير.
حتية لكتيبة الرجال..سالما البي جعفر.

المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد األسدي لـ)الصباح الجديد(: 

تحركنا يوم 6/11 إلى قاعدة سبايكر لفك الحصار عنها

برملان كردستان

نقل موقع سارا 
بريس عن مصدر 
قيادي كردي رفيع 
المستوى«أن اإلدارة 
األميركية غاضبة 
من إستمرار صدور 
التصريحات من 
القيادات الكردية بهذا 
الشأن واستمرارها 
بالترويج الجراء 
اإلستفتاء«

األربعاء 14 حزيران 2017 العدد )3721(

Wed. 14 Jun. 2017 issue )3721(

األسدي



بغداد – عملية امنية 
ذك��ر مصدر اعالم��ي في قي��ادة عمليات 
بغداد امس الثالث��اء، بإلقاء القبض على 
اثنني من "امراء" تنظيم "داعش" في أبو 

غريب غربي العاصمة بغداد.
رف��ض  ال��ذي  االعالم��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه إن "ق��وة من مقر 
اللواء السابع ش��رطة احتادية وبناًء على 
معلومات اس��تخبارية دقيقة متكنت من 
إلقاء القبض على اثنني مما يسمى بامراء 
داع��ش اإلرهابي، ضمن قاط��ع ابي غريب 

غربي العاصمة بغداد" 

ديالى – عمليات دهم 
أعل��ن قائد عمليات دجل��ة الفريق الركن 
تدمي��ر  ع��ن  الثالث��اء،  الع��زاوي،  مزه��ر 
مضافت��ني تابعت��ني لتنظي��م "داع��ش" 

واعتقال 10 أش��خاص من املشتبه بهم 
في عمليات دهم شمال غرب ب عقوبة.

وقال العزاوي إن "قوات أمنية مش��تركة 
من الش��رطة واجليش باش��راف من قبل 
عملي��ات دجل��ة ش��نت عملي��ات ده��م 
واس��عة في مناط��ق الغالبي��ة- احلديد- 
الهاشميات- هبهب شمال غرب بعقوبة 
لتعق��ب اخلاليا النائمة املرتبطة بتنظيم 

داعش".

صالح الدين – قصف جوي 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء مبقتل 20 
مس��لحا من تنظيم "داع��ش" االرهابي 
وتدمي��ر خم��س م��ن مركبات��ه إحداه��ا 
ملغمة بالقصف الذي اس��تهدف موقع 
التنظيم ف��ي املطيبيجة على احلدود بني 

ديالى وصالح الدين. 

وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "املعلومات األولية املتوفرة 
عن خسائر تنظيم داعش في قصف جوي 
عنيف استهدفت أوكاره في املطيبيجة 
على احل��دود الفاصلة ب��ني ديالى وصالح 

الدين .

كركوك – عملية اختطاف 
اك��د مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س الثالث��اء بأن مس��لحني 
مجهولني أقدموا عل��ى اختطاف طالبة 

جامعية وسط احملافظة.
وقال املص��در  إن "مجهولني يس��تقلون 
س��يارة حديثة قام��وا، صباح ي��وم امس 
باختط��اف طالب��ة جامعي��ة م��ن أم��ام 
منزله��ا خلف جامع النور الكبير وس��ط 
كركوك"، مبينا أن "اخملطوفة في املرحلة 

األخيرة من دراستها اجلامعية".

االنبار – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر عس��كري ف��ي قيادة عمليات 
األنب��ار امس الثالثاء، ب��أن القوات األمنية 
ألق��ت القب��ض عل��ى أربع��ة مطلوب��ني 
وفكك��ت 11عبوة ناس��فة ف��ي مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وق��ال املص��در  العس��كري ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه إن "ق��وة من فرقة 
املش��اة اآللية الثامنة متكن��ت من إلقاء 
املطلوب��ني  م��ن  اثن��ني  عل��ى  القب��ض 
ف��ي منطق��ة احلص��ي والنس��اف بع��د 
"الق��وة  أن  مبين��ا  األس��ماء"،  تدقي��ق 
قام��ت بتس��ليمهما إلى مركز ش��رطة 

السياحية".

ميسان – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مدير ش��رطة محافظة ميسان 

واملنش��آت العميد نزار موهي ألس��اعدي 
امس الثالثاء أن  مفارز ش��رطة األقس��ام 
و بالتع��اون مع أف��واج الط��وارئ متكنت 
من إلق��اء القبض على عدد من املتهمني 
واملطلوبني للقضاء على وفق مواد قانونية 
مختلفة من بينها جرائم الشروع بالقتل 

وتعاطي اخملدرات .  
واكد العميد الساعدي ان افواج الطوارئ 
متكن��ت م��ن ضب��ط املتهم��ني باجلرائم 
املش��هودة اضافة الى ان بعضهم كانوا 
يحاولون الشروع بالقتل وتعاطي اخملدرات 
وق��د مت التحقيق معه��م وإحالتهم إلى 
القانوني��ة  اإلج��راءات  التخ��اذ  القض��اء 

بحقهم . 

ذي قار – خطة امنية 
دعت قيادة عمليات الرافدين امس الثالثاء 
املواطن��ني في ذي قار ال��ى التعاون معها 

بش��كل اكثر تفاعالً الحباط اي مخطط 
ارهابي قد يستهدف احملافظة ، فضالً عن 

محافظات اخرى مجاورة.
وذكر قائ��د العمليات اللواء علي ابراهيم 
دبع��ون، ف��ي بي��ان صحف��ي ان " هن��اك 
معلومات امنية تشير الى نية اجلماعات 
احملافظ��ات  ام��ن  اس��تهداف  االرهابي��ة 
اجلنوبية، ال سيما ذي قار وميسان واملثنى، 
ول��ذا ف��أن قي��ادة العملي��ات كثفت من 

جهدها االمني الحباط هذا اخملطط".

نينوى – ضربات جوية 
كش��ف مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س الثالث��اء ان صق��ور الق��وة 
اجلوي��ة العراقي��ة متكن��وا من قت��ل عدد 
من املس��لحني االرهابي��ني وتدمير مقرين 
لعصابات داعش االرهابية بضربات جوية 

في اجلانب االمين ملدينة املوصل.

وذكر املصدر احمللي الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه انه " استناداً ملعلومات وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االحتادية وجه 
صقور القوة اجلوية ضربات جوية اسفرت 
ع��ن تدمير وكرا بالكام��ل تابع لعصابات 

داعش االرهابية .

البصرة – حمالت امنية 
قال مص��در امني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س الثالث��اء ان مف��ارز مركز 
كمرك الش��المجة من القبض على احد 
املتهمني وبحوزته كمية من مادة الترياك 
مخل��وط مب��اده الهيروي��ن اخمل��درة يق��در 

وزنها500غم. 
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  واض��اف 
الكشف عن اسمه انه مت تنظيم محضر 
ضبط اصولي وإرسال االوراق التحقيقية 

للعرض على انظار قاضي التحقيق. 

اعتقال اثنين من اإلرهابيين في "أبو غريب" غربي بغداد * تدمير مضافتين لـ"داعش" شمال غربي ب عقوبة 
الطيران يقتل 20 إرهابيًا في مطيبيجة شرقي صالح الدين * قصف أوكار إرهابية في أيمن مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر أن االعتقاالت الت��ي نفذت بحق 
عراقي��ني ف��ي أمريكا ص��درت بحقه��م أحكام 
ترحيل اس��تعدادا إلعادتهم إل��ى بالدهم، جاءت 
نتيج��ة اتفاق م��ع العراق بإس��قاطه من قائمة 

الدول احملظور دخول مواطنيها.
وأوضحت جيليان كريستنس��ن املتحدثة باسم 
"نتيج��ة  األمريكي��ة  واجلم��ارك  الهج��رة  إدارة 
ملفاوض��ات ج��رت مؤخرا ب��ني الوالي��ات املتحدة 
والعراق، وافقت احلكوم��ة العراقية مؤخرا على 
قبول ع��دد م��ن العراقيني ممن ص��درت بحقهم 

أوامر ترحيل" بسبب ارتكابهم جرائم.
أن  "رويت��رز"  لوكال��ة  كريستنس��ن  وأضاف��ت 
إدارة الهج��رة اعتقل��ت في اآلون��ة األخيرة عددا 
من األش��خاص املدان��ني جنائيا بارت��كاب جرائم 
خطي��رة، متابع��ة "كل فرد منهم م��ر بإجراءات 
كاملة وعادلة بشأن الهجرة خلص بعدها قاض 
فيدرال��ي مختص بالنظ��ر في قضاي��ا الهجرة 
إلى أنهم غير مؤهل��ني للحصول على أي إعفاء 

مبوجب القانون األمريكي وأمر بترحيلهم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر مجلس القض��اء األعل��ى، تش��كيل هيئة 
قضائية خاصة للتحقيق ف��ي اجلرائم اإلرهابية 
التي تع��رض لها اإليزيديني، مش��يرا إلى أن مقر 

هذه الهيئة سيكون في قضاء البعاج ب نينوى. 
وق��ال املتحدث باس��م مجلس القض��اء األعلى 
عب��د الس��تار بيرقدار ف��ي حدي��ث صحفي، إن 
"اجمللس قرر في جلس��ته األخيرة تشكيل هيئة 
قضائية جديدة للتحقي��ق في اجلرائم اإلرهابية 

التي تعرض لها املكون اإليزيدي". 
وأض��اف أن "مق��ر ه��ذه الهيئ��ة س��يكون في 
قضاء البع��اج في محافظة نين��وى"، الفتا إلى 
أن "اخلطوة تأتي حرصا م��ن القضاء على توثيق 
اجلرائم التي تعرض لها هذا املكون، وعدم إفالت 

املتهمني من العقاب".
يذكر أن "داعش" ارتك��ب بعد احتالله للموصل 
في )10 حزيران 2014(، جرائم مروعة بحق االيزديني 
وبقية األقليات في سنجار وعموم مناطق سهل 
نينوى حيث قتل وشرد واسر اآلالف منهم، فيما 
هرب كثي��رون الى اجلبال ليم��وت العديد منهم 
هناك جوعا وعطش��ا قبل أن يتم إنقاذ من بقي 

منهم بعد أشهر.

ترحيل مقيمين عراقيين 
بأميركا الى العراق

هيئة خاصة للتحقيق 
في الجرائم ضد 

اإليزيديين بنينوى

الملف األمني

العبادي يعلن عن قرب رفع راية النصر
في املوصل بعد انتهاء حلم داعش 

بالتمدد
الى ذلك كش��ف مصدر أمن��ي في قيادة 
عملي��ات نينوى ، يوم أم��س الثالثاء ،  عن 
محاول��ة العصاب��ات دف��ع م��ا تبقى لها 
م��ن إمكانات لفتح ثغ��رة في خط الصد 

لقطعاتنا األمنية . 
وقال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان" الق��وات األمنية املرابط��ة في قريتي 
اجلحيش وقب��ر العبد جنوبي املوصل ومن 
عدة مح��اور ص��دت تعرضا لزم��ر داعش 
اإلرهاب��ي محاول��ني فت��ح ثغ��رة في خط 
الص��د إال إن قواتنا أفش��لت احملاولة التي 
تعد الثانية خالل الساعات ال�24 املاضية 
ومتكنت م��ن قتل 22 داعش��يا ف��ي أثناء 

العملية . 
ومتك��ن س��الح الطي��ران من اس��تهداف 
جتم��ع إلرهابيي داعش الفارين من املوصل 
خالل تواجدهم في منطقة املاحلة شمال 
بحيرة القادس��ية على احلدود اإلدارية بني 
محافظتي األنبار وصالح الدين ما اس��فر 
ع��ن قت��ل 41 ارهابيا وتكبيدهم خس��ائر 

مادية جسيمة. 

قصف عنيف يستهدف مواقع
"داعش" في حوض املطيبيجة

مش��يراً إلى أن "تنظيم داعش اس��تنفر 
عناصره بعد مقتل أبو سياف".

وأض��اف املصدر ، أن "أبو س��ياف العراقي 
يع��د أحد أب��رز ذباح��ي داعش ف��ي ديالى 
وصالح الدين وهو مت��ورط بذبح أكثر من 
100 مدن��ي م��ن اخملالف��ني للتنظيم في 
احملافظتني، ويعد من أخطر قيادات داعش 
في هاتني احملافظتني ابان سيطرة التنظيم 

عليهما في السنوات السابقة".
من جهة أخرى أعلنت خلية االعالم احلربي، 
عن تدمير مقر لتنظيم "داعش" بضربات 
جوية نفذتها القوة اجلوية بأطراف املدينة 

القدمية في املوصل.
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إنه "استناداً ملعلومات 
وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
صق��ور الق��وة اجلوي��ة يوجه��ون ضربات 
جوية تس��فر عن تدمير وكر بالكامل تابع 
لعصابات داعش االرهابية وقتل 9 ارهابيني 
واعطاب األس��لحة واالعت��دة التي كانت 
بداخلها في قضاء عنه ناحية الريحانة".

وأضاف��ت اخللي��ة، أن��ه "مت تدمي��ر مق��ر 
بالكام��ل وردم الس��رداب ال��ذي كان حتت 
املق��ر وقتل عدد م��ن االرهابي��ني ويعتقد 
بضمنه��م قياديني ف��ي الس��احل األمين 

للموصل أطراف املدينة القدمية".
م��ن جان��ب آخر أعلن��ت قوات الش��رطة 
االحتادي��ة، ع��ن مقت��ل مس��ؤول جتهي��ز 
املضافات "لالرهابيني االجانب" بالساحل 

االمين من املوصل.

احلكيم يدعو ملشروع سياسي يواكب 
"االنتصارات" ويحّذر من االختراقات

وتاب��ع احلكي��م، "هن��اك ف��رق كبي��ر بني 
ما كن��ا علي��ه قبل 3 أع��وام م��ن القلق 
والتخب��ط واالنهيارات الس��ريعة للقوات 
املس��لحة، واليوم لدينا اليد الطولى في 
حتقيق االنتصارات الكبيرة وكسر شوكة 

العداء"، 
وأش��ار الى أن "االنسجام واالستفادة من 
الق��درات العراقي��ة ومش��ورة األصدق��اء 
ورعاية املرجعية كانت السبب األساسي 
في حتقيق االنتصارات"، مبينا أن "العالم 
ينحن��ي احترام��ا لش��عبنا وتضحيات��ه 
وأصب��ح اس��م الع��راق عالي��ا ف��ي كل 

امليادين". 
وق��ال احلكي��م، "نفتخر ونعتز بحش��دنا 
وقواتن��ا"، مح��ذرا من "دخ��ول الغرور في 
النفوس في هذه اللحظة اخلطيرة، ويجب 
حتمل املس��ؤولية والتواضع واالنحناء بني 

يدي اهلل بعد حتقيق االنتصار". 

واك��د احلكي��م، أن "االنتص��ار يج��ب ان 
يواكبه مش��روع سياس��ي ووض��ع حلول 
ومعاجل��ة"، مبينا أن "التس��وية الوطنية 
املستقبل  استشراق الستحقاقات  فيها 
وتوفي��ر بيئ��ة سياس��ية مالئم��ة ويجب 

مللمة الصفوف الداخلية". 

النزاهة تستعيد أمواالً عائدة
للدولة بذمة 31 مسؤوالً سابقاً

ص عدم  س��ابقاً كان الفري��ق ق��د ش��خَّ
إبراء م��ا بذممهم م��ن ممتل��كاٍت وعجالٍت 
وموجوداٍت ثابت��ٍة بعد تركهم مناصبهم 

أو إحالتهم على التقاعد".
ة جمللس  واضافت الهيئة ان "األمانة العامَّ
ال��وزراء، وبناًء على توصي��ات فريق الهيأة، 
��ة بعجالت  احال��ة طلبات الش��راء اخلاصَّ
املسؤولني السابقني بعد تسديد أثمانها 
وإعادته��ا إلى جلان التثم��ني والبيع فيها، 
فضالً ع��ن مخاطبتها جميع املس��ؤولني 
�ته��م من  دوا م��ا بذمَّ الذي��ن ل��م يُس��دِّ
أم��واٍل عائدٍة للدولة؛ لغرض التس��ديد أو 
اإلعادة بغية إب��راء ذممهم وإطالق رواتبهم 

التقاعديَّة".

وفاة طفل واعتقال سبعة لتسمم
املئات من النازحني بوجبة إفطار

وأوض��ح ه��ادي أن "اللج��ان حتق��ق ف��ي 
أس��باب التس��مم، والطريقة التي أعدت 
به��ا الوجبات وس��يتم اتخ��اذ اإلجراءات 
القانوني��ة املطلوب��ة بح��ق املقصري��ن"، 
مش��يراً إل��ى "اعتقال 7 أش��خاص على 
خلفية احلادث بينهم أحد أعضاء املنظمة 

و6 من العاملني في املطعم".
وأكد هادي أن "جميع املستلزمات الطبية 
للتعامل م��ع املوقف كان��ت مقدمة من 
قبل صحة أربي��ل، ولم توفر وزارة الصحة 

العراقية أي مساعدات بهذا الغرض".
م��ن جانبه ق��ال مدير مستش��فى رابرين 
لألطف��ال مبدينة أربيل، صبور أحمد، "بعد 

أن أبلغنا بتس��مم عدد كبير من األطفال 
والنساء في اخمليم، استقبلنا 325 مصاباً 
أغلبه��م م��ن األطف��ال الذي��ن تراوح��ت 
أعماره��م ب��ني 6 أش��هر و10 أع��وام من 
الساعة التاسعة مس��اًء وحتى الساعة 

ال� 3 فجراً".
وذكر بي��ان ملنظمة )أعن احملتاجني( اخليرية 
البريطانية )HTN( في العراق التي قدمت 
الوجب��ة "مت توزيع ما يق��ارب 2000 وجبة 
اجمله��زة من أح��د مطاع��م أربي��ل ،وبعد 
االفط��ار كلمتن��ا ادارة اخملي��م ع��ن وجود 
حاالت تسمم عديدة وطلبوا حضور فوري 

ومساعدة بالكوادر الطبية".
وأش��ارت الى انه "وبع��د الفحص الطبي 
تبني ان )الدجاج( هو املس��بب للتس��مم 
واش��ارت تقارير اخرى ان املرق املس��تخدم 

هو السبب".
من جانبها أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين 

فتح حتقيق في احلادثة.

احلكومة تشكل جلنة وزارية لتقييم 
اداء املناصب العليا في مؤسسات 

الدولة
ولفت احلديثي ال��ى ان "التوجه احلكومي 
س��يضمن تأهي��ل واعداد أفض��ل ملتولي 
اداء ش��تى  املناص��ب املهم��ة، وس��يعزز 

الوزارات واجلهات التابعة لها".
م��ن جانبه، افاد عضو اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة زان��ا س��عيد ف��ي تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، بأن "اجراء احلكومة وأن 
حصل متأخراً، لكنه ينطوي على جوانب 
ايجابية عديدة اهمها االنتهاء من موضوع 

تسلم املناصب اخلاصة بالوكالة".
وتابع س��عيد، النائب عن االحتاد االسالمي 
الكردستاني أن "العديد من اصحاب هذه 
املناصب يعملون خارج السياقات العامة، 
كونه��م ميارس��ون مهامهم لي��س بنحو 
رسمي ومن دون مسوغ قانوني يتيح لهم 

ذلك".

وأش��ار إل��ى أن "مجلس الن��واب يرى في 
االعتم��اد على اس��ناد املناص��ب اخلاصة 
وكالة تقييداً لعمل��ه وصالحياته"، داعياً 
ف��ي الوق��ت ذات��ه إل��ى "تقدمي االس��ماء 
املرش��حة لغ��رض املصادق��ة عليها بعد 
العطل��ة التش��ريعية وانهاء ه��ذا امللف 
واضف��اء الصفة القانوني��ة على متبوئي 

تلك املناصب".
واستبعد سعيد "امكانية حصر املناصب 
اخلاصة املس��ندة إلى مسؤولني بالوكالة 
حالي��اً"، لكن��ه يس��تدل ب��� "الدس��تور 
أوجب ع��رض بعض الدرج��ات الوظيفية 
للتصويت على مجل��س النواب حتت باب 
املناص��ب اخلاص��ة م��ن بينها الس��فراء 
واملستشارين ووكالء الوزارات وكبار املراتب 

العسكرية".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية 
عن تقدمي��ه "مقت��رح قانون منذ اش��هر 
بعدم من��ح املناصب اخلاصة الش��خاص 
وكالة ونأم��ل من البرملان تش��ريعه وفقاً 

للسياقات الدستورية باسرع وقت".

جلنة اخلبراء: القانون يسمح 
للمفوضني احلاليني بالترشيح.. 

و"توّجه سياسي" مينع ذلك
وعل��ى الرغم م��ن ذل��ك، إال إن النائب عن 
ائتالف دولة القان��ون- بزعامة نائب رئيس 
اجلمهوري��ة ن��وري املالك��ي- نف��ى وجود 
"ضغ��ط سياس��ي" على اللجن��ة، فيما 
حت��دث ع��ن "تش��ويش عل��ى املعلومات 

وطريقة عمل جلنة اخلبراء".
وعل��ى صعي��د ذي صلة، أك��د عضو جلنة 
اخلبراء "عدم وجود مانع قانوني لترش��يح 
أعضاء املفوضية احلالية جمللس املفوضني 
مفوضي��ة  "قان��ون  إن  مبين��اً  اجلدي��د"، 
االنتخابات الس��ابق ال مينع املفوضني من 

التقدمي في املفوضية اجلديدة".
وبحس��ب طه الش��يخ فإن "هن��اك فرق 
بني التجدي��د للمفوضي��ة احلالية- وهذا 

مخالف للقانون- وبني ترش��يح املفوضني 
للمجلس اجلديد وفقاً لآلليات القانونية"، 
كاش��فاً ع��ن "توجه سياس��ي نحو عدم 
وع��دم  احلالي��ة،  للمفوضي��ة  التجدي��د 
السماح ألعضاء مجلس املفوضني احلالي 
بالترش��يح للمجلس اجلدي��د"، لكن ذلك 
يحتاج إل��ى "آلي��ات وإج��راءات قانونية" 

لتنفيذه. بحسب قوله.
ووضع��ت جلنة اخلب��راء البرملانية س��بعة 
ش��روط أم��ام املتقدم��ني، تن��ص على أن 
يكون املرش��ح "عراقياً مقيماً في العراق 
إقام��ة دائم��ة، وحاص��ل على الش��هادة 
اجلامعي��ة األولية ف��ي األق��ل، وأن ال يقل 
عمره عن خمسة وثالثني عاماً، إضافة إلى 
أن يكون حس��ن الس��يرة والسلوك، ومن 
ذوي الكف��اءة واخلب��رة في مج��ال العمل 
اإلداري، ومستقال من الناحية السياسية، 
فض��الً عن أن ال يكون مش��موال بإجراءات 
املساءلة والعدالة وليس لديه قيد جنائي 

أو من أثرى على حساب املال العام.
وفي الس��ياق، يق��ول عضو جلن��ة اخلبراء 
البرملاني��ة النائب عن كتل��ة التغيير أمني 
بكر إن "اللجنة تعك��ف اآلن على اختيار 
األسئلة التي ستطرح على املتقدمني في 

أثناء إجراء املقابالت".
ويش��ير بك��ر، في حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلدي��د" إل��ى إن "اللجن��ة لي��س لديها 
مش��كالت م��ن الناحية الفني��ة"، لكنه 
أوضح إن��ه "بع��د تصويت البرمل��ان على 
عدم قناعت��ه بأجوبة املفوضي��ة احلالية، 
ظهرت مش��كلة جديدة تتمثل بالتوجه 
السياس��ي نح��و ع��دم قب��ول ترش��يح 
املفوضني احلاليني، وهذا يحتاج إلى قانون 

أو قرار سياسي برملاني".
وكش��ف عضو اللجنة عن "ترشيح عدد 
م��ن أعض��اء مجل��س املفوض��ني احلالي 
أنفسهم لشغل عضوية اجمللس اجلديد"، 
موضح��اً إن "م��ا لديه��م م��ن اخلب��رات 
األكب��ر  الفرص��ة  يعطيه��م  واملؤه��الت 

للترش��يح للمفوضية اجلدي��دة، أكثر من 
املتقدمني اجلديد".

       
الغارديان تروي تفصيالت تواجد 

البغدادي في البعاج وتتحدث عن 
"أسرار خطيرة"

قي��ادي باحلش��د: داع��ش اع��دم 12 م��ن 
مس��لحيه بينهم قيادي بتهمة التخاذل 

في البعاج
وأضاف كاتب املقال، أن "عناصر التنظيم 
حرص��وا عل��ى أخذ ما اس��تطاعوا حمله 
ف��ي  الصح��راء  إل��ى  توجهه��م  خ��الل 
س��وريا، إال أنه��م خلف��وا وراءه��م أدل��ة 
تعك��س أهمية هذه البل��دة الي تقع في 
ش��مال غربي الع��راق بالنس��بة لقائدها 
الهارب وللتنظي��م الذي يعتبر من أخطر 

التنظيمات اإلرهابية في العالم".
وألقى الكات��ب الضوء على أح��د املباني 
ف��ي هذه البلدة إذ علق على أحد جدرانها 
حزاماً ناس��فاً ووجدت بع��ض البنادق في 
أح��د زواياه��ا، فض��الً عن قناب��ل موقوتة 
وبقايا أش��رطة الصقة عل��ى أرض مليئة 
بالبنزي��ن، مضيف��اً أن��ه في إح��دى غرف 
املبن��ى وجدت س��ترات ناس��فة وملفات 
تش��رح كيفي��ة معامل��ة رقي��ق البش��ر 

وكيفية اللبس والتصرف.
وأردف أن نص��ف املبن��ى كان عب��ارة ع��ن 
مصن��ع لتصنيع القذائف والنصف اآلخر 
إلدارة املؤسس��ة اإلرهابية حيث كان يتم 
والهوي��ات  والفواتي��ر  الغرام��ات  إص��دار 

الفردية.
وف��ي مقابل��ة أجراه��ا كاتب املق��ال مع 
أحد س��كان البعاج، ق��ال صبحي محمد 
إنه��م تعلموا خ��الل س��يطرة التنظيم 
على البلدة أال يطرحوا أس��ئلة عن زعيم 
التنظي��م بالرغ��م من أنه��م كانوا على 
دراي��ة أنه ع��اش بينهم، ويق��ول إنه "من 
اخلطر ج��داً الذهاب الس��تقصاء ما الذي 

يجري أو مجرد طرح موضوع البغدادي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كش��ف باحث ايزي��دي مختص 
الناجي��ات  قص��ص  بتدوي��ن 
االيزيدي��ات من قبض��ة تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي عن االس��باب 
التي حتول دون زواجهن، مش��يرا 
الى ان عدد م��ن تزوجن منهن ال 
يتجاوز عدد اصابع اليدين االثنني 
فيما ع��دد الناجي��ات يبلغ نحو 

1500 ناجية.
وعلى وفق دراسة اعدها الباحث 
داود مراد ختاري، وتابعها مراسل 
"الصب��اح اجلدي��د" فانه "هناك 
بع��ض العراقي��ل الت��ي حتد من 
زواج الناجي��ات االيزيديات، منها 
عدم قب��ول العائلة بزواج ابنتها 
الناجي��ة اال بع��ودة بقي��ة أفراد 
اجمله��ول،  املصي��ر  ذوي  العائل��ة 
لديه��ن  الناجي��ات  وجمي��ع 
مفقودي��ن م��ن أف��راد العائل��ة 
منذ ثالث س��نوات، وهذه احلاالت 
والع��ادات ف��ي مجتمعنا يجب 
جتاوزه��ا ف��ي ه��ذه املرحل��ة واال 
س��نقع في صعوب��ات وال ميكن 

جتاوز األزمة بعد ذلك".
واض��اف "الكثي��ر من الش��باب 
االيزي��دي يتصل��ون بن��ا، ويودون 
لك��ن  الناجي��ات،  م��ن  ال��زواج 
الناجي��ات يرفض��ن ال��زواج في 
الوق��ت احلال��ي، مثالً ف��ي قرية 
كوجو )15 كلم جنوب س��نجار 
وتعرضت البادة ش��به جماعية(، 
أقس��م ش��اب ايزيدي عمره 22 
س��نة بان ال يتزوج اال من ناجية، 
ولكن جميع الناجيات من القرية 
رفض��ن طلبه لل��زواج، مؤكدين 
عل��ى عدم الزواج اال حلني أن تأتي 
آخ��ر مختطف��ة ويتب��ني مصير 
جمي��ع الرج��ال واالع��زاء عل��ى 

قلوبهن".
ولف��ت خت��اري ال��ى ان " احلالة 
نفس��ها في قرية ح��ردان تقدم 
مجموعة من الشباب للزواج من 
الناجيات، ولكن عائالتهن رفضوا 
ذلك رفضاً قاطعاً، معللني بعدم 

رغبتهم بقب��ول زواج بناتهن اال 
بع��د معرفة مصي��ر اخملتطفني 
م��ن عائالته��م ومرور س��نة أو 
س��نتني عل��ى اقامة مراس��يم 
العزاء على الذين سيتم التأكد 

من موتهم".
وتابع بالقول "ذات مرة طلب شاب 
ايزي��دي مقيم في املاني��ا الزواج 
من احدى الناجي��ات املتواجدات 
في مدين��ة اش��توتكارت، وبعد 
مفاحتتها وافق��ت على الطلب، 
وبعده��ا بأي��ام ع��ادت ورفضت، 
وعند االتصال بها كانت مترددة 
بني القب��ول والرف��ض، وتبني ان 
عائلتها في العراق مينعون زواجها 
ف��ي الوق��ت احلال��ي لالس��باب 

)معرف��ة مصير  اعاله  نفس��ها 
الباقني من افراد االسرة(".

وبحس��ب خت��اري فان��ه "هناك 
شباب ايزيديني متزوجني اصال، و 
يرغبون بال��زواج من ناجية، لكن 
أكثره��ن يرفضن أن تكون مبنزلة 
الزوجة الثاني��ة أي ضرة، وانا ارى 
انه البد للناجية أن تتحمل جزء 
من معاناة اجملتم��ع وتوافق على 

هكذا زواج".
واش��ار ال��ى ان "مجموع��ة من 
الناجي��ات يرفض��ن ال��زواج في 
داخل الع��راق، ويطلنب إيصالهن 
الى اخلارج، ورمب��ا املتقدم للزواج 
ال يتمك��ن من دف��ع أجرة املهرب 
والهجرة ال��ى اوروب��ا، وبرغم ان 

الوصول  الناجية قد تس��تطيع 
املنظمات  بواس��طة  اخلارج  الى 
االنس��انية، ولكن من الصعوبة 
وصول م��ن يود ال��زواج منها اال 
في حالة دف��ع مبالغ طائلة الى 
املهرب��ني وبط��رق صعب��ة وغير 
ش��رعية ورمبا محفوفة باخملاطر 

ايضا".
وش��دد خت��اري على ان��ه "لدينا 
الناجي��ات  م��ن  هائل��ة  اع��داد 
االيزيدي��ات واللواتي يربو عددهن 
ع��ن 1500 فت��اة ناجي��ة، بينما 
اللواتي تزوجن حلد اآلن ال يتجاوزن 
ع��دد أصابع اليدي��ن االثنني، وان 
بقاءه��ن من دون زواج يعد كارثة 
للمجتم��ع االيزي��دي، وهنا البد 

من االتصال مع رؤساء العشائر 
الناجي��ات،  وعائ��الت  االيزيدي��ة 
ويك��ون للنش��طاء واالعالميني 
االيزيديني دور بارز في هذا اجملال".

وبحس��ب اخ��ر احصائي��ة ع��ن 
اجتي��اح داعش لقضاء س��نجار 
ف��ي الثال��ث م��ن آب 2014 فان 
عدد املقابر اجلماعية املكتشفة 
في س��نجار حت��ى االن يبلغ 30 
مقبرة جماعي��ة، عدا املئات من 
مواقع املقابر الفردية، بينما عدد 
املفجرة  الدينية  واملراقد  املزارات 
من قب��ل داع�ش يبل��غ 68 مزارا 

ومرقدا.
اما العدد االجمالي للمختطفني 
يبلغ 6417 مختطفا، بضمنهم 

3547 م��ن االن��اث، و 2870 م��ن 
الناجيات  أع��داد  الذك��ور، فيما 
والناج��ني م��ن قبض��ة ارهابيي 
 1054 النس��اء  فم��ن  داع��ش 
مختطفة، و325 م��ن الرجال، و 
765 من االطف��ال االناث، و 753 
واجملموع  الذك��ور،  االطف��ال  من 
الكل��ي يبل��غ 2908 مختط��ف 

ومختطفة.
بينم��ا ع��دد الباقني بي��د داعش 
فهن��اك 3509 اش��خاص، بواقع 
1724 م��ن االن��اث، فيم��ا ع��دد 
 1785 يبل��غ   الباق��ني  الذك��ور 
مختطف��ا. ومن اجلدي��ر قوله ان 
تغيي��رات طفيفة ج��دا حدثت 

على هذه االحصائية.

هناك بعض العراقيل 
التي تحد من زواج 
الناجيات اإليزيديات، 
منها عدم قبول 
العائلة بزواج ابنتها 
الناجية إال بعودة بقية 
أفراد العائلة ذوي 
المصير المجهول، 
وجميع الناجيات 
لديهن مفقودين من 
أفراد العائلة منذ ثالث 
سنوات، وهذه الحاالت 
والعادات في مجتمعنا 
يجب تجاوزها في هذه 
المرحلة وإال سنقع في 
صعوبات وال يمكن 
تجاوز األزمة بعد ذلك

حفل زفاف جماعي لناجيات إيزيديات في أملانيا "ارشيف"

عادات اجتماعية وانتظار عودة "المفقودين" من أفراد العائلة من أهمها

خمسة أسباب تحول دون زواج الناجيات اإليزيديات
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بغداد - الصباح الجديد:

واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
تاهي��ل  اع��ادة  العام��ة  والبلدي��ات 
وافتتاح مشروع ماء الفلوجة اجلديد 
في قضاء الفلوجة باش��راف مديرية 

املاء العامة احدى تشكيالت الوزارة.
ان  لل��وزارة  االعالم��ي  املرك��ز  وذك��ر 
املش��روع يقع في منطق��ة االرزكية 
ش��مال غرب��ي الفلوجة حي��ث تبلغ 
للمش��روع  االنتاجي��ة  الطاق��ة 
)2160م2/ س��ا(  بواق��ع خطني االول 
)1080م2/سا( اما اخلط الثاني فتبلغ 
)1080م2/سا( الذي  طاقته االنتاجية 
يجه��ز ٦٠٪ م��ن االحياء الس��كنية 
باملدين��ة باملاء الصالح للش��رب بعد 
تعقيمه وفلترته، مؤكدا ان املش��روع 
بدأ فعلياً بضخ املاء الصالح للشرب 

ألهالي الفلوجة.

واض��اف املرك��ز االعالمي ان��ه مت اجناز 
 ،undp املشروع بدعم ومتويل منظمة
التابعة ل��أمم املتح��دة مبنحة قدرها 
مليون��ي دوالر ألعادة تأهيل املش��روع 
القصوى  بطاقته  والعم��ل  بالكامل 
اخلاصة  الفعاليات  وتش��غيل جميع 
ب��ه بأح��دث الطواق��م ، اضاف��ة الى 
تش��غيل منظومتي الشب والكلور، 
حي��ث مت اجن��از املش��روع عل��ى وف��ق 
احدث املواصفات الفنية والهندسية 

العاملية.
واوض��ح املركز االعالمي ان املش��روع 
يحتوي عل��ى )3( احواض كونكريتية 
طاق��ة  م��ع  تتناس��ب  للترس��يب 
املشروع وفالتر كونكريتية بعدد )10( 
خاصة باعم��ال التصفية اضافة الى 
قاعة طواقم الدفع والسحب وقاعة 
منظوم��ة الش��ب وقاع��ة منظومة 
الكل��ور وموقع املنظومة الكهربائية 
)مح��والت كهرباء(، وكذل��ك يحتوي 

على على 4 طواقم سحب قدرة كل 
طاقم )720م2/سا( وبارتفاع )20م(

يذك��ر ان املش��روع س��بق ان تع��رض 
ألعمال ارهابية وتضرر بالكامل حيث 
متت املباش��رة باعادة تأهيل��ه واجنازه 
بع��د حتري��ر القض��اء ليك��ون متاحاً 

ألهالي الفلوجة الكرام.
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة 
االعمار اجناز %85 من مش��روع تنفيذ 
الصح��ي  الص��رف  مي��اه  خط��وط 
واألمطار اخلارجة والواصلة إلى صحن 
اإلمامني العس��كريني ) ع ( في قضاء 

سامراء التابع حملافظة صالح الدين. 
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املديرية 
العام��ة للمجاري احدى تش��كيالت 
الوزارة حتقق نسب اجناز متقدمة في 
مش��روع مد خط��وط مي��اه الصرف 
الصح��ي اخلارجة من صحن اإلمامني 
العسكريني ) ع ( وخط األمطار م / 2 
الواصل إلى الصحن الشريف بطول 

750 م . ط ، م��ع ملحقاته في مدينة 
سامراء . 

وتاب��ع املرك��ز االعالم��ي  إن العم��ل 
مس��تمر بإنش��اء خط مج��اري مياه 
األمط��ار م / 2 ، وبط��ول 750 م م��ع 
ملحقات��ه حيث مت إجن��از أعمال احلفر 
وامل��د وكبس أنابيب قطر ) 400 و315 
و200 ( بط��ول 650 م ، , فض��الً ع��ن 
صب وتنصيب منهوالت عدد ) 13من 
أص��ل 15 ( ، حيث وصل العمل حالياً 
حول السياج اخلارجي لصحن العتبة 
وكذل��ك   ، أملقدس��ة  العس��كرية 
ص��ب فوهات تس��لم مي��اه األمطار 
لتخلي��ص طري��ق الزائري��ن من جتمع 

املياه األسنة. 
يذكر أن العمل مس��تمر لي��الً ونهارا 
وبالس��رعة  املش��روع  إجن��از  لغ��رض 
املمكنة حفاظاً على انسيابية حركة 
الزوار في أيام شهر رمضان ملا تشهده 

مدينة سامراء من توافد للزائرين.

بعد حصوله على المرتبة الثانية من أصل 9 دول متنافسة  
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متابعة الصباح الجديد:

انتخب العراق عض��وا مناوبا في 
وذلك  الدولي��ة  العمل  منظم��ة 
بعد حصوله على املرتبة الثانية 
م��ن أصل تس��ع دول متنافس��ة 
وبعدد أص��وات بلغ 210 من أصل 
253 صوتا ، اي بنسبة جناح تفوق 
ال���85 % وذلك خ��الل االنتخابات 
الت��ي اجرته��ا ال��دول االعض��اء 
ف��ي املنظم��ة خالل ال��دورة 106 
املنعقدة حاليا في جنيف مساء 

االثنني .
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان الع��راق اصبح 
عضوا في منظمة العمل الدولية 
بعد انقطاع قرابة ٣٠ عاما وبذلك 
يعود العراق ليمارس دوره الريادي 

في املنظومة الدولية.
وذك��ر املتح��دث باس��م العم��ل 
ان وف��د العراق الذي ترأس��ه وزير 
العم��ل املهندس محمد ش��ياع 
السوداني كان نشطا في لقاءاته 
وذا حضور ومشاركة فاعلة خالل 
انعقاد ال��دورة اجلدي��دة ملنظمة 
في  املنعق��دة  الدولي��ة  العم��ل 
جني��ف ، مش��يرا ال��ى ان حنكة 
قي��ادة الوف��د وتوجيه��ات الوزير 
وإش��رافه  الرش��يدة  الس��وداني 
املباش��ر على التفاوض مع الدول 
املرش��حة االخرى اثمرت عن هذا 

االجناز .
وب��ني منعم انه الب��د من التنويه 
ممثل��ة  اخلارجي��ة  وزارة  دور  ال��ى 
ببعث��ة جني��ف واس��هامها في 
حتقي��ق هذا االجن��از الدولي املهم 
م��ن خالل اجله��ود احلثيث��ة التي 
بذله��ا الس��فير مؤي��د صال��ح 
وطاقم البعثة مع عدد كبير من 
الدول للتصوي��ت لصالح العراق 
انسجاماً مع استراتيجية العراق 
الرامية الى العمل على استعادة 

الع��راق دوره الري��ادي امله��م في 
املنظمات الدولية كافة.

وكان الوزير املهندس محمد شياع 
الس��وداني ق��د اكد ف��ي كلمته 
امام ال��دورة 106 ملنظمة العمل 
الدولي��ة ، ان احلكوم��ة العراقية 
اج��رت العدي��د م��ن االصالحات 
الطبيع��ة  ذات  الواس��عة 
املؤسس��اتية كان لقطاع العمل 
واحلماي��ة االجتماعي��ة النصيب 
االوفر منها ، مضيفا خالل كلمة 
العراق الت��ي القاها في املؤمتر  ان 
ذل��ك تطلب حتديث السياس��ات 
مع اصالح سوق العمل للتقليل 

الت��ي  والبطال��ة  الفق��ر  م��ن 
تصاعدت معدالتها بسبب احلرب 
اخلطيرة  وافرازاته��ا  داع��ش  ضد 

املعروفة. 
ان  الس��وداني  الوزي��ر  واض��اف 
وزارة العم��ل تنفذ حاليا اوس��ع 
االجتماعي��ة  للحماي��ة  نظ��ام 
مس��تند الى اس��تهداف علمي 
هن��اك  ان  ال��ى  مش��يرا  دقي��ق، 
رعاي��ة وخدم��ة اجتماعية لذوي 
اخلاص��ة  واالحتياج��ات  االعاق��ة 
لضمان حس��ن تطبي��ق معايير 
واح��كام  االجتماعي��ة  اخلدم��ة 
حقوق االنس��ان ألكثر من 6 االف 

مستفيد.
كم��ا التقى وزي��ر العم��ل خالل 
ال��دورة مدير عام منظمة العمل 
الدولي��ة )ج. راي��در( وبح��ث معه 
الع��راق  ب��ني  الثنائ��ي  التع��اون 
واملنظم��ة الدولي��ة، فض��ال عن 
اجرائ��ه عدة لقاءات م��ع العديد 
من رؤس��اء الوفود املش��اركة في 

املؤمتر.
وطل��ب الع��راق خ��الل املؤمتر من 
ال��دول االعض��اء ف��ي املنطق��ة 
واملهني��ة  الفني��ة  املس��اعدة 
ودعم  العمل كاف��ة  لقطاع��ات 
وبن��اء  االجتماعي��ني  الش��ركاء 

املؤسس��ية في جميع  قدراتهم 
ه��ذه  لتج��اوز حتدي��ات  اجمل��االت 
املرحلة واللحاق بالدول التي تنعم 
واحلضارية  االنس��انية  باملردودات 
للتنمية املس��تدامة ، فضال عن 
مناش��دة االمم املتحدة ووكاالتها 
الدولية بتكثيف جهودها إلغاثة 
اكث��ر من مليون��ني و900 مواطن 
ف��ي املناطق املنكوب��ة واملتضررة 

من االعمال االرهابية. 
وتع��د منظم��ة العم��ل الدولية 
م��ن اه��م وكاالت االمم املتح��دة 
املعنية بقضاي��ا العمل والعمال 
واملسؤولة عن التشغيل واحلماية 

االجتماعي��ة واحل��وار االجتماعي 
ومعايير العمل الدولية وتأسست 
املتح��دة  االمم  قب��ل   1919 ع��ام 
بنص��ف قرن تقريب��ا. ويعد املؤمتر 
العام اعلى س��لطة في املنظمة 
ال يقل ع��دد اعضائه ع��ن 4500 
خبير يقررون ما يت��الءم دوليا من 
النمو  تدعم  ومعايير  سياس��ات 
االقتص��ادي والتعايش الس��لمي 
في العالم ويض��م في عضويته 
الدائمة عشر دول صناعية كبرى 
عضويته��ا  تكتس��ب  والبقي��ة 
الس��ري حسب دستور  باالقتراع 

املنظمة

انتخاب العراق عضوًا مناوبًا في منظمة العمل الدولية 

أصبح العراق 
عضوا في منظمة 
العمل الدولية بعد 
انقطاع قرابة ٣٠ 
عاما وبذلك يعود 

العراق ليمارس 
دوره الريادي في 
المنظومة الدولية 

العراق عضوا مناوبا في منظمة العمل الدولية

معيارية العشق بين 
الرذيلة والفضيلة

نعيش في مجتمعاتنا الشرقية وسط نظم بالية 
، بعيدة عن الثقافة واملعرفة ، متعطشني للتحرر 
من الذات التي تكبلها القيود، مفتقدين للس��الم 
وس��ط جو ضباب��ي .هناك اياد تهدم ب��دال« من أن 
تبني ،مما يجعلنا  نتطلع حولنا وال جند سوى قلوب 
يائسة ، مليئة باحلقد والكراهية بدال من التسامح 
والرقي،نتمسك بتقاليد مقيتة بعيدة عن التجدد 
والشفافية والصدق ، حتى امست حياتنا  فارغة، 
مليئة بالوعود الكاذبة التي امالها علينا أصحاب 

النفوذ واملطامع السياسية واملادية.
ش��عوبنا تعيش اجواء الظلم مقه��ورة داخل جو 
مش��حون بالطائفية والتعص��ب األعمى،ابتليت 
بالفقر واجلهل لتصبح تبعية خاضعة واهمة في 
جو ملىء بالفوضى والضي��اع، غارقة في بحر من 
الكراهي��ة تفتش ع��ن قارب للنج��اة يحميها من 
التش��رد والعبودي��ة ، يقودها الى ش��اطىء األمان 

ضمن حياة مفعمة باحملبة واالماني  والسالم.
ضمائ��ر نائم��ة ال يوقظها انني املس��تضعفني وال 
وجع البائس��ني ، هناك صراع بني عظمة مس��ؤول 
وش��عب مقهور يغط كل منهم بثب��ات ، احلاكم 
يحلم بكرس��يه الذي ميارس من خالله السيطوة 
، البطش والق��وة ، يتمرد على الش��عب املقهور ، 
يعش��ق التس��لط والهيمنة ،يتمتع باملال يعيش 
داخل القصور ألرضاء ذاته واش��باع نفسه املليئة 
باالناني��ة بعي��دا ع��ن ايج��اد حل��ول للمواطن��ني 
ومش��كالتهم بعيدا« عن  الش��عور باملس��ؤولية 
امام معاناتهم مستعمال سلطته الشباع غرائزه 
وفرض هيبته بعيدا عن االنس��انية واهدافها ، من 
دون ان  يعيش وجع الناس وآالمها، غير مكترث بدم 
الش��عب او صوت ضمير ينادي بالش��فقة داخله 
يجد احلروب مكسبا له ، قلبه مشتعل باالصوات 
املزدحمة  التي تغذي انانيته وبطش��ه. مشكلته 
حتقيق ذاته وعدم اس��تئصال النفحة النرجسية  
م��ن داخله، هكذا قلوب متحج��رة من الصعب ان 

تلني خاصة عندما متتلكها قبضة ظالم.
لالنس��انية صوت في جوقة الكون ،هدفها س��ام 
للنه��وض من القعر واالس��تعالء على كل صغائر 
البش��ر ،بدءا من العيش وس��ط الناس والش��عور 
بوجعه��م  ،واالصغ��اء ال��ى اصواته��م والنداءات 
الناجتة عما بداخلهم،فه��م يريدون اخلبز ال الدم ، 
العدل وليس القانون ، السلم بعيدا« عن الدمار،ان 
دم الش��هداء لم يكن يوما« شرابا« لأرض وسط 
ج��و م��ن احل��روب واالس��تعمار ، هناك ص��راع بني 
جيل التج��دد الفكري واالقتصادي وجيل التصلب 
والتجمد الذي يحيا حاضره وماضيه ، لذلك علينا 
التمييز بني الفضيلة والرذيلة، اخلير والش��ر، احلق 
والباطل  فهذا كله ال يفهمه اال عاشقني االرض.

 *كاتبة لبنانية 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد الوكي��ل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ضمد القيس��ي على وجود فائ��ض باإلنتاج احمللي 
منه��ا نتيج��ة الدع��م املتواصل من قب��ل الوزارة 
لقطاع النخيل والقضاء ش��به التام على حشرة 
دوباس النخيل من خالل احلمالت اجملانية ملكافحة 
بس��اتني النخيل وش��مولها باجلرعة من سمادي 

الداب واليوريا .
واك��د الوكيل على وجود فائ��ض بكميات التمور 
املنتجة محلياً  وبأصن��اف تصل الى 520 صنفا ،  
تعد من أفضل أنواع التمور عاملياً ومحلياً ، مشيرا 
الى أهمي��ة القطاع اخل��اص في عملي��ة تصدير 
التم��ور العراقية إل��ى دول العال��م وأن يأخذ دوره 
في تسويق أنواع التمور احمللية بطرق تتناسب مع 
قيمته��ا الغذائية واالقتصادية دعم��اً القتصادنا 

الوطني .

الزراعة تؤكد وجود فائض 
بكميات التمور المنتجة محليًا 

تقرير

»اإلعمار« تفتتح مشروع ماء الفلوجة الجديد بعد إعادة تأهيله 
بعد إنجاز شبكة الصرف الصحي في سامراء

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

مشروع ماء الفلوجة اجلديد

اعالم القضاء 
العليا  االحتادي��ة  كلف��ت احملكم��ة 
رس��مياً ثالث��ة خبراء بتق��دمي تقرير 
يتضم��ن اجلوان��ب الفني��ة لدعوى 
الطعن ببعض م��واد قانون املوازنة 
العامة لعام ٢٠١٧، فيما ردت دعوى 
اقيم��ت بح��ق رئي��س اجلمهوري��ة 
إلدانت��ه بحنثه اليم��ني ومخالفته 
الدستور، وردت ايضاً دعوى للطعن 

باستجواب وزير التربية.
وذكر بيان صادر عن املكتب االعالمي 
ان  العلي��ا  االحتادي��ة  للمحكم��ة 
اليوم  "احملكمة عق��دت جلس��تها 
ونظ��رت عددا من الدع��وى املدرجة 
على ج��دول اعمالها" ، وتابع البيان 
تكلي��ف  ش��هدت  "اجللس��ة  ان 
اخلب��راء املنتخبني في دعوى الطعن 
ببعض مواد قان��ون املوازنة العامة 

مبهتهم".
واشار الى ان "احملكمة سلمت اخلبراء 

مفردات الدعوى من عرائض ولوائح 
االطراف وق��ررت تأجيل املرافعة الى 
يوم )12( من الش��هر املقبل لغرض 
متكينهم من تق��دمي تقرير يتضمن 

اجلوانب الفنية ملوضوع الطعن".
ولف��ت الى "رد دع��وى اقيمت بحق 
ال��ى  اضاف��ة  اجلمهوري��ة  رئي��س 
ملزم��ة  احملكم��ة  ك��ون  وظيفت��ه 
مبوج��ب امل��ادة )93/ سادس��اً( م��ن 
الدستور وجود قانون ينظم عملية 
الفصل في االتهامات املوجهة ضد 
رئي��س اجلمهورية ورئي��س مجلس 
الوزراء وال��وزراء، وان هذا القانون لم 
يّس��ن من مجلس النواب حتى االن، 
لذا فأن النظر في الدعوى ال س��ند 

له من الدستور".
واوض��ح البي��ان ان "احملكمة نظرت 
دع��وى للطع��ن، بالفق��رة )أ( م��ن 
البن��د )1( من امل��ادة )19( من قانون 
اخلدم��ة املدني��ة رقم )24( لس��نة 

1960، وكذلك الطع��ن بالفقرة )أ( 
من البند )2( من املادة )6( من قانون 
روات��ب موظف��ي الدول��ة والقطاع 
العام رقم )22( لسنة 2008، وقررت 
احلكم برد الدعوى كونها ال تستند 

الى سند من الدستور".
ون��وه البي��ان ال��ى "رد دع��وى وزي��ر 
التربية اضافة الى وظيفته للطعن 
بقرار مجلس النواب باس��تجوابه"، 
أن  وج��دت  "احملكم��ة  ان  مبين��ا 
املنص��وص  الش��كلية  الش��روط 
عليها في الدس��تور وف��ي النظام 
الن��واب كامل��ة  الداخل��ي جملل��س 
في طل��ب االس��تجواب وان توجيه 
النيابي ش��يء واالستجواب  سؤال 
ش��يء اخ��ر وكل منهما يرت��ب أثرا 
مختلف��ا ع��ن اآلخ��ر، وان تقيي��م 
الوقائع املوضوعية في االستجواب 
والتحقق منها يخض��ع الى تقدير 

مجلس النواب".

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تمع وكيل وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية لش��ؤون العمل الدكتور 
عبد الكرمي عبد اهلل الى آخر اخلطوات 
مس��تلزمات  لتوفي��ر  اجن��زت  الت��ي 
اس��تكمال مش��روع الربط الشبكي 
اخل��اص بال��وزارة وذلك خالل ترؤس��ه 
دوري��ا بحض��ور  اجتماع��ا تكميلي��ا 
مديري اقس��ام تكنولوجيا املعلومات 

في دوائر الوزارة.
واك��د وكيل الوزارة على اهمية تقدمي 
جرد وحتدي��د االولوي��ات جلدولتها من 
اج��ل تثبي��ت االحتياج��ات وكلفه��ا 
ف��ي موازنة ع��ام 2018 ، مش��يرا الى 
اهمية البدء بإنش��اء البنى التحتية 
للمش��روع الن بع��ض الدوائ��ر حتتاج 
ال��ى م��واد تكميلية كي تس��تكمل 
بناها التحتية قبل انطالق املش��روع 

بصورته النهائية.
وبني الدكتور عب��د الكرمي ان املالكات 

املتخصص��ة  والهندس��ية  الفني��ة 
تس��يير  ع��ن  املس��ؤولة  س��تكون 
البرنام��ج وتتبنى عمليات املراس��لة 
االلكتروني��ة ، مؤكدا ان توجه الدولة 
هو انشاء هيئة وطنية تعنى بالربط 
الش��بكي بني وزارات الدولة ، مضيفا 
ان عل��ى الوزارة اجناز الرب��ط الداخلي 
ومن ثم االنتقال الى الربط مع وزارات 
الدولة االخ��رى وان هذه اجلهود كلها 
تص��ب في مصلح��ة تقلي��ل الروتني 
والفساد وكذلك متثل حالة حضارية 

.
واش��ار وكيل الوزارة خ��الل االجتماع 
ال��ى اهمي��ة االس��راع بإجن��از قاعدة 
البيانات اخلاصة باملوارد البش��رية في 
الوزارة لتكون ضمن القاعدة املركزية 
الت��ي س��تكون ف��ي االمان��ة العامة 
جمللس الوزراء ، مشددا على ان الدورات 
كف��اءة  برف��ع  اخلاص��ة  التطويري��ة 
العاملني س��تكون داخلية وبالتعاون 

مع املنظم��ات اخملتصة، منوها الى ان 
املستقبل للتكنولوجيا .

وجرى خ��الل اللقاء التأكي��د على ان 
الربط السلكي سيدخل حيز التنفيذ 
م��ن قبل منظم��ة الهج��رة الدولية 
قريب��ا بعد عق��د اتفاق اول��ي معها، 
كما متت االش��ارة الى اعداد استمارة 
خاص��ة مبعلوم��ات املوظف��ني ليت��م 

ادخال معلوماتها الى البرنامج .
الدوائ��ر معوقاتها  وطرح��ت بع��ض 
واحتياجاته��ا إلمتام املش��روع  ، ووجه 
الوكي��ل بتذليلها ومخاطب��ة ادارات 
الدوائ��ر املتلكئ��ة م��ن اج��ل توفي��ر 
املوظفني واس��تكمال امل��واد اخلاصة 

مبنظومة الربط الشبكي.
وف��ي خت��ام االجتم��اع اك��د الوكيل 
عبد الكرمي ان االجتماعات بخصوص 
املوضوع ستكون دورية وكل ثالثاء من 
كل اسبوع من اجل تذليل أي عواقب 

تؤخر اجناز املشروع.

خبراء يتسلمون ملف دعوى
 الطعن بمواد الموازنة 

العمل تبحث استكمال مشروع الربط 
الشبكي لتقليل الروتين والفساد

ناصر عبد ويس*
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  أعلن��ت 
ع��ن أن مجلس ال��وزراء أتخ��ذ قرارا" 
ب��أن تتول��ى كل من ش��ركتي )ديالى 
العامة والشركة العامة للصناعات 
التابعتني  وااللكترونية(  الكهربائي��ة 
لوزارة الصناعة واملع��ادن جتهيز وزارة 
الكهرب��اء مبحوالت التوزي��ع املنتجة 

لديهما على وفق معايير ومواصفات 
عاملي��ة  .  واوضح مص��در مخول في 
تصريح للمرك��ز االعالمي في الوزارة 
أن مجل��س ال��وزراء وج��ه ب��أن تقوم 
والش��ركة  العام��ة  ديال��ى  ش��ركة 
الكهربائب��ة  للصناع��ات  العام��ة 
وااللكتروني��ة بتجهيز وزارة الكهرباء 
بأقص��ى كمي��ة  التوزي��ع  مبح��والت 

ممكنة الس��تعمالها في مهام أعادة 
االس��تقرار في املناطق احملررة على ان 
حتسب أسعارها بدقة مع استبعاد أي 
أجور أو خدمات ملن يتقاضى راتبا" من 
الشركات التابعة الى وزارة الصناعة 
واملعادن . واضاف املصدر اخملول بان هذا 
القرار يلزم الش��ركات العامة االخرى 
واملكلف��ة بأع��ادة التأهيل للخدمات 

املتنوعة باملعيار نفسه وكل بحسب 
أختصاصه .

ال��ى أن  الق��رارات  جدي��ر باالش��ارة 
الت��ي يتخذها مجلس ال��وزراء وجلنة 
الشؤون االقتصادية التابعة لها هي 
نتاج وثمرة املتابع��ة احلثيثة واجلهود 
االس��تثنائية لوزير الصناعة واملعادن 
املهن��دس محمد ش��ياع الس��وداني 

لتحقيق اخلطة والرؤية االستراتيجية 
لتحوي��ل  ال��وزارة  وضعته��ا  الت��ي 
منتج��ة  ش��ركات  إل��ى  ش��ركاتها 
ورابحة وللنهوض بالقطاع الصناعي 
العراقي مبايس��هم في تنويع مصادر 
الدخ��ل وتعزيز االقتصاد والتي اثمرت 
عنه��ا جملة م��ن الق��رارات كان في 
مقدمتها الزام وزارة الكهرباء بشراء 

منتجات ش��ركة  ديالى وش��ركة أور 
والزام وزارة الزراعة بشراء احتياجاتها 
لصناع��ة  العام��ة  الش��ركة  م��ن 
أالس��مدة أضافة الى التوصيات التي 
صدرت بحماي��ة الكثير من منتجات 

شركات الوزارة

*اعالم الصناعة

»الصناعة« تجّهز »الكهرباء« بمحوالت التوزيع لدعم المنتج المحلي  
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لدى استقباله الناشط المدني هشام الذهبي

اعالم الوزارة 

اكد وزي��ر النف��ط جبار عل��ي اللعيبي 
املب��ادرات  ال��وزارة عل��ى دع��م  ح��رص 
االنس��انية واالجتماعية التي تس��هم 
في التخفيف عن معاناة بعض شرائح 
اجملتم��ع العراق��ي الت��ي تواج��ه ظروفا 

اجتماعية صعبة .
وق��ال الوزي��ر خ��ال اس��تقباله لرئيس 
لاب��داع   العراق��ي  البي��ت  مؤسس��ة 
الناش��ط املدني هشام الذهبي ان وزارة  
النف��ط اولت تل��ك املب��ادرات اهتماما 
كبيرا حيث تلعب املنظمات االنسانية 
دورا مهما في رعاية ودعم هذه الشرائح 
) االيت��ام ، االرام��ل ، اصح��اب االمراض 
املس��تعصية (من خال التنس��يق مع 
واملنظم��ات  احلكومي��ة  املؤسس��ات 
الدولي��ة في اطاق املبادرات االنس��انية 
واجملتمعي��ة التي تس��اعد عل��ى تأهيل 
هذه الشرائح من خال برامج وفعاليات 
مختلف��ة لتق��دمي الرعاي��ة املطلوب��ة 

م��ن اج��ل تأم��ن حي��اة كرمي��ة وتلبية 
متطلباتهم وحاجاتهم الضرورية .

واش��اد اللعيبي مببادرة الناشط هشام 
الذهبي في تأس��يس مؤسس��ة ترعى 
ش��ريحة االيتام وتوفر الرعاية واالجواء 
العائلية له��م حيث حظي��ت مبادرته 
بالثن��اء واالش��ادة  وحصل عل��ى اثرها 
عل��ى تقييم م��ن جهات دولي��ة لنجاح 
مبادرته في زرع االمل والبس��مة اليتام 
مؤسس��ته ، مطالبا منظمات اجملتمع 
املدن��ي بأعتماد جترب��ة الذهبي  والقيام 
مبس��ؤوليتها للتخفي��ف ع��ن معان��اة 
بعض الشرائح التي تعاني الكثير جراء 
التحدي��ات االقتصادي��ة واحل��روب التي 

تركت اثارا سلبية على مجتمعنا  .
واس��تمع الوزير للذهبي واوع��ز بتلبية 
احتياجات املؤسس��ة  ودعمه��ا ، داعيا 
مؤسس��ة البيت العراق��ي لابداع الى 
مأدب��ة افط��ار تكرميا لهذه الش��ريحة 

وتثمينا لدور الناشط هشام الذهبي .
من جانبه ثمن رئيس مؤسس��ة البيت 
العراق��ي لابداع جهود  الس��يد الوزير 
والعاملن فيها في تقدمي الدعم  املادي 

واملعن��وي والرعاي��ة لش��ريحة االيتام ، 
مضيف��ا ان ال��وزارة كانت س��باقة في 
تقدمي يد العون للمؤسسة وتعين عدد 

من االيتام ضمن ماكاتها . 
عل��ى صعيد متصل أكد الوزير أنه أوعز 
الى الش��ركات النفطية الوطنية ببذل 

أقصى اجلهود من أجل االرتقاء مبستوى 
دعم��ا  املالي��ة  اإلي��رادات  وزي��ادة  األداء 

لاقتصاد الوطني. 

وق��ال وزير النف��ط »إن هيئ��ة الرأي في 
الوزارة قررت عدم القبول بوجود شركات 
نفطية خاسرة حتت أية أعذار أو مبررات 
في ظل الظروف والتحديات االقتصادية 
واملالية الصعب��ة التي تواجه بلدنا، وأن 
ال��وزارة حث��ت الش��ركات الت��ي تعاني 
م��ن انخفاض في إيراداته��ا املالية وهي 
»ش��ركة الناق��ات النفطية، وش��ركة 
املع��دات الهندس��ية، وش��ركة احلف��ر 
النفطية،  املش��اريع  العراقية، وشركة 
وش��ركة توزي��ع املنتج��ات النفطي��ة، 
وش��ركة تعبئة الغاز، وش��ركة تسويق 
»النف��ط » على العمل ملعاجلة ذلك في 

مدة أقصاها نهاية العام احلالي .
وش��دد اللعيب��ي عل��ى »ض��رورة اتخاذ 
مجال��س إدارات الش��ركات التي متتلك 
الصاحيات املطلوبة على وفق القانون 
وتكثي��ف  22 خط��وات عملي��ة  رق��م 
جهوده��ا ف��ي االتص��االت واحل��وار مع 
نظيراته��ا العربية واإلقليمية والدولية 
وص��وال ال��ى حل��ول ناجع��ة وخي��ارات 
صحيح��ة نحو عقد اتفاقي��ات أوعقود 
ش��راكة مع هذه الش��ركات على وفق 

القوان��ن والتش��ريعات الناف��ذة ، مب��ا 
يضم��ن االرتقاء مبس��توى األداء وتطوير 
العاملن فضا عن زيادة اإليرادات املالية 

املتحققة« .
وأش��ار الوزي��ر ال��ى أن »قي��ادة القطاع 
جمي��ع  وتس��اند  س��تدعم  النفط��ي 
اخلط��وات واجله��ود اخلي��رة التي تصب 
في هذا االجتاه« ، وتابع ان االس��تثمارات 
الوطني��ة  الش��ركات  ب��ن  املش��تركة 
ف��ي  ستس��هم  العاملي��ة  ومثياته��ا 
الش��ركات  أداء  مبس��توى  النه��وض 
الوطني��ة واالرتق��اء به��ا ال��ى مصاف 
الش��ركات العاملية الرصينة وتعزز من 
موقعه��ا على خارطة تنفيذ املش��اريع 
الكبيرة وحتقيق األهداف اخملطط لها«. 

ب��دأت  ال��وزارة  »ان  اللعيب��ي  وأض��اف 
خطوات عملية في هذا االجتاه من خال 
عقد اتفاق ش��راكة بن ش��ركة ناقات 
العربية  العراقي��ة والش��ركة  النف��ط 
لنقل البت��رول، وكذلك إب��رام عقد بن 
شركة تسويق النفط »سومو« وإحدى 
املشترك  للتسويق  الروسية  الشركات 
للنفط العراقي وتطوير أداء العاملن«. 

تقرير

وزير النفط يوعز بتلبية احتياجات أيتام مؤسسة البيت العراقي لالبداع 

جانب من اللقاء

متابعة الصباح الجديد: 

الفني��ة  امل��اكات  أس��تمرت 
املوارد  والهندس��ية في مديري��ة 
املائية والهندسية في محافظة 
ذي ق��ار مبتابعتها لتوزيع احلصص 
املائية وحس��ب الوحدات االدارية 
لنهري الغ��راف والفرات من خال 
جل��ان متابع��ة التوزيع��ات املائية 
وجل��ان الرص��د به��دف الوص��ول 
للتوزي��ع الع��ادل للمي��اه وتأمن 
وص��ول احلصص املائي��ة لاراضي 

املستفيدة منها .
عل��ى صعي��د متصل أس��تمرت 
والهندس��ية  الفني��ة  امل��اكات 
في مديرية صيانة مش��اريع الري 
والب��زل وبالتنس��يق م��ع مديرية 
املوارد املائية / ش��عبة ري الدواية 
وتطهي��ر  التنظي��ف   بأعم��ال 
مشروع الدواية في محافظة ذي 
قار  به��دف تأمن احلصص املائية 
وايصالها لذنائب املشروع وحتقيق 
التوزي��ع الع��ادل للمي��اه ، ه��ذا 
االليات  وقد اس��تعملت خدم��ة 
الس��اندة  واالليات  املتخصص��ة 

االخرى لها 
أنه��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
والهندس��ية  الفني��ة  امل��اكات 
ف��ي مديري��ة امل��وارد املائي��ة في 
الديوانية اعماله��ا مبعاجلة تأكل 
مذب��ات املضخ��ات املتري��ة ف��ي 
تأمن  املهناوي��ة به��دف  ناحي��ة 
احلص��ص واحل��د م��ن الضائعات 
املائية عن��د التوزي��ع ، فيما هذه 
املاكات بالتنس��يق م��ع مديرية 
والب��زل  ال��ري  صيان��ة مش��اريع 
أعمال تطهي��رات جلدول غضيب 
واملهناوي��ة ومبزل الكرد وال فتلة 
ضمن الناحية بهدف ايصال املياه 

الى ذنائب هذه اجلداول واالنهر
هذا ومن اجلدير بالذكر ان املديرية 
مستمرة بعملها وبالتنسيق مع 
مع اللجان الزراعية في االقضية 
املعوق��ات   ملناقش��ة  والنواح��ي 

وتنفيذ اخلطة  وس��بل معاجلتها 
الشلبية االجمالية بواقع 56 الفا 

و500 دومن .
م��ن جانبها أجنزت الهيئة العامة 
ف��ي  اب��ار   )5( اجلوفي��ة  للمي��اه 
محافظ��ة االنب��ار به��دف توفير 
املي��اه لاغراض اليومية وس��قي 
املزروعات ، وتضم��ن العمل حفر 
االب��ار ف��ي مجم��ع م��اء الرطبة 
ولعمق )240( م أضافة الى نصب 
طاقم ضخ لبئر في جديد وبعمق 
طريبي��ل  مجم��ع  ف��ي  )450(م 

احلدودي .
م��ن جانب اخ��ر تس��تمر مديرية 

املوارد املائية في محافظة البصرة 
الث��وم ضمن  بتطهيراته��ا لنهر 
قاط��ع ش��عبة ري الدي��ر بهدف 
توفير احلصص املائية لبس��انتن 
النخيل ، وتضمن عمل ازالة نبات 
الشنبان والقصب والبردي وازالة 
الترس��بات الطيني��ة املتراكم��ة 
حيث اس��تعملت احلف��ارات ذات 
الذراع الطويل أضافة الى االليات 

الساندة .
من جانب اخر ناقش الوزير املواضيع 
املدرج��ة في ج��دول االعمال وفي 
مقدمته��ا آلية وخط��وات أجناح 
أنعق��اد املؤمت��ر العلم��ي الثان��ي 

ف��ي  س��يعقد  وال��ذي  لل��وزارة 
محافظ��ة ميس��ان للفت��رة من 
27-26 مت��وز املقب��ل اله��ادف الى 
والتنمية  املتكاملة  االدارة  حتقيق 
املس��تدامة الدارة امل��وارد املائي��ة 
في العراق ، أضافة الى مناقش��ة 
تفعيل قانون جباية أجور السقي 
لغرض االستفادة من املردود املالي 
ف��ي صيانة وتش��غيل املش��اريع 
بالقط��اع  والنه��وض  االروائي��ة 

الزراعي للباد .
كما ناقش اجملتمعون التش��جيع 
وخل��ق  االرض  أس��تعمال  عل��ى 
للتنمي��ة  أيجابي��ة  ش��روط 

باالم��ن  املتعلق��ة  االقتصادي��ة 
الغذائي مبنح أجازات للمش��اريع 
عل��ى أن ال تتعارض مع منش��آت 
ال��ري القائمة أضافة الى التطرق 
الى االمور الهامة االخرى املدرجة 

في جدول االعمال .
وفي سياق متصل واصلت مديرية 
املوارد املائية في محافظة ميسان 
/ ش��عبة ري قلع��ة صالح/ أحدى 
املائي��ة  امل��وارد  وزارة  تش��كيات 
أعماله��ا بتأهيل ناظم مش��روع 
البو بخيت الواقع شرق نهر دجلة 
بهدف الس��يطرة عل��ى توزيعات 
املي��اه ف��ي املش��اريع املتصلة به 

وأيص��ال احلصص املائي��ة لذنائب 
االنهر واملس��احات الواس��عة من 
االراضي الزراعية املستفيدة منه 
أضاف��ة ال��ى مجمع املي��اه الذي 
يغ��ذي القرى الفاحي��ة الواقعة 
على هذا املشروع، تضمن العمل 
أبدال وتصليح االجزاء العاطلة في 
البوابات وتأهيل اجلدران مبا يخدم 
املائية.                                                                                            للحصص  التوزيع  عملية 
يذكر أن الوزارة عازمة على تنفيذ 
اخلط��ة الزراعي��ة الصيفية لهذا 
الع��ام وزي��ادة الغل��ة االنتاجي��ة 
الزراعي��ة في احملافظات  لاراضي 

كافة. 

 تسعى الوزارة الى 
توزيع الحصص 
المائية وحسب 
الوحدات اإلدارية 
لنهري الغراف 
والفرات من خالل 
لجان الرصد بهدف 
الوصول للتوزيع 
العادل للمياه

جانب من االجتماع

عالجت تآكل مذبات المضخات المترية في الديوانية

الموارد المائية تستمر بمتابعة التوزيع للحصص في ذي قار
تشكيل هيئة قضائية 

خاصة للتحقيق في 
الجرائم اإلرهابية 

كهرباء ذي قار تعزو 
تقليص ساعات التجهيز 

الى ارتفاع الحرارة

وزير الزراعة يترأس 
اجتماع لجنة تسجيل 

واعتماد األسمدة

 اعالم القضاء 
قرر مجلس القضاء األعلى تشكيل هيئة قضائية 
خاص��ة للتحقيق في اجلرائم اإلرهابية التي تعرض 
له��ا اإليزيديون ، مش��يرا إلى أن مقر ه��ذه الهيئة 

سيكون في نينوى. 
وق��ال القاض��ي عب��د الس��تار بيرق��دار املتح��دث 
الرس��مي جمللس القضاء األعلى إن »اجمللس قرر في 
جلس��ته األخيرة تش��كيل هيئ��ة قضائية جديدة 
للتحقي��ق في اجلرائ��م اإلرهابية الت��ي تعرض لها 

املكون اإليزيدي«. 
وأف��اد القاض��ي بيرق��دار ب��أن »مقر ه��ذه الهيئة 
س��يكون في قضاء البعاج ف��ي محافظة نينوى«، 
الفتا إل��ى أن »اخلطوة تأتي حرصا من القضاء على 
توثي��ق اجلرائم التي تعرض لها ه��ذا املكون، وعدم 

إفات املتهمن من العقاب.«

ذي قار - علي حسين:
ع��زت دائرة توزي��ع كهرباء ذي قار  أس��باب تقليص 
س��اعات التجهي��ز م��ن الطاق��ة الكهربائية  في 
احملافظة الى اقل من 12 ساعة في اليوم إلى تنامي 
االحمال على الش��بكة الكهربائية وارتفاع درجات 

احلرارة.
وقال مدير دائرة توزيع كهرباء ذي قار املهندس ظافر 
حميد ان » احملافظة تشهد العديد من االنقطاعات 
املفاجئ��ة في خط��وط kv 132   واالطفاء عن بعد 
من خال تدخل السيطرة الوطنية واجلنوبية وذلك 
لتافي االنطف��اء التام للمنظوم��ة الكهربائية«، 
مبينا ان« معدالت التجهيز احلالية للمحافظة من 
الطاق��ة الكهربائية تقدر ب� 850 ميكا واط وهي ال 
تسد حاجة احملافظة التي اخذت تتزايد بعد ارتفاع 

درجات احلرارة خال االيام املاضية ».
واضاف املهندس ظافر حميد ان انخفاض معدالت 
جتهي��ز الطاقة الكهربائية الى س��اعتي تش��غيل 
مقابل س��اعتن قطع يع��ود الى تنام��ي االحمال 
وارتف��اع الكبير في درجات احلرارة ، مش��يرا الى ان 
عددا من املناطق ف��ي احملافظة باتت ال حتصل على 

كامل هذه احلصة نتيجة االنهيار في الشبكة.

بغداد - الصباح الجديد: 
عقدت جلنة تس��جيل واعتماد األس��مدة اجتماعها 
االول برئاس��ة وزي��ر الزراع��ة املهن��دس فاح حس��ن 
الزي��دان وعضوية عدد م��ن ممثلي الوزارات ملناقش��ة 

مهام اللجنة وآليه تسجيل األسمدة املقترحة.
وجرى خال االجتماع مناقش��ة مه��ام اللجنة وآليه 
تس��جيل االس��مدة والتعليمات املقترحة عن طريق 
تش��كيل جلان مختص��ه ونش��ر التوعي��ة العلمية 
لضمان االس��تعمال االمثل واالمن لها ، وحتديد اسم 
ونوعية الس��ماد ورمزه الكيميائ��ي وماهي مكوناته 
وكيفي��ة طريقة اس��تعماله والي محصول والتأكد 
من ش��هادة التحاليل الكيميائية االوليه وغيرها من 

االمور .
واكد الوزير ان الهدف من هذا االجتماع هو مناقش��ة 
واق��رار اليات وتعليمات تس��جيل واعتماد األس��مدة 
واالرتقاء بجوده ونوعية األسمدة املتداولة في السوق 
العراقي واملس��تعملة ف��ي القطاع الزراع��ي ، داعيا  
الى تس��هيل عملية تسلم وتس��ليم األسمدة بعد 
خضوعها الى فحوص��ات مختبريه من اجل احلفاظ 

على سامة املواطن العراقي .
عل��ى صعيد متصل ترأس الوزير اجتماع لهيئة الرأي 
ف��ي وزارة الزراعة بحضور الس��ادة ال��وكاء واملفتش 

العام واملستشار واملدراء العامن.

اعالم الصناعة:
منح��ت املديري��ة العام��ة للتنمي��ة 
الصناعي��ة التابعة ل��وزارة الصناعة 
تأس��يس  إج��ازات   )108( واملع��ادن 
ش��هر  خ��ال  صناعي��ة  ملش��اريع  
آذار املاض��ي توزع��ت عل��ى مختلف 

القطاعات الصناعية .
وق��ال مدي��ر ع��ام املديري��ة العام��ة  
للتنمية الصناعية املهندس س��ام 
س��عيد احمد للمرك��ز االعامي في 
ال��وزارة ان االج��ازات الصناعية التي 
مت منحه��ا توزع��ت عل��ى قطاعات ) 
الغذائية والنس��يجية و االنش��ائية 
والكيمياوي��ة والصناع��ات املعدنية( 
،  اضاف��ة ال��ى ذلك منح��ت املديرية 
)14( شهادة اكمال تأسيس ملشاريع 

مستوفية الشروط .
واشار املدير العام الى أن العدد االكبر 
من االجازات املمنوحة كانت حملافظة 
وتليه��ا  أج��ازة   )32( بواق��ع  بغ��داد 
محافظة النجف االشرف بعدد )16( 
أجازة ، الفتا أن اكثر عدد من االجازات 
قد حصلت عليها املشاريع الغذائية 

بعدد )46( أجازة تأسيس. 
واوض��ح أحم��د ان م��اكات  املديرية 
الفنية مس��تمرة بإجراء الكشوفات 

اجملازة  الصناعية  للمشاريع  امليدانية 
من قبلها ليكون اجمالي الكشوفات 
)190( مش��روعا صناعي��ا مجازا من 
املديرية في جمي��ع احملافظات كما مت 
جتديد )216( هوية جديدة للمش��اريع 
كت��اب   )880( واص��دار  الصناعي��ة  
تأيي��د للجه��ات احلكومي��ة  لتقدمي 
الدع��م الصح��اب املش��اريع و) 120( 
كتاب لتس��هيل االجراءات القانونية 
ونق��ل امللكي��ة بع��د أكم��ال ه��ذة 
املشاريع اضافة الى اعادة مفعول )4( 
اج��ازات فضاً عن ذلك  ف��أن املديرية 
قامت بتخصي��ص )42( قطعة أرض 

لتأس��يس املش��اريع الصناعي��ة في 
عدة محافظات.

وعلى صعي��د متصل وضمن املنهاج 
بالتنمي��ة  اخل��اص  االس��تثماري 
الصناعية فان املديري��ة تقوم بإعادة 
تأهي��ل مجم��ع النه��روان الصناعي 
امل��درج حي��ث وصل��ت نس��بة اجنازه  
مايق��ارب  )%85( اضافة ال��ى تنفيذ 
ف��ي   الصناعي��ة  للم��دن  املديري��ة 
محافظ��ات البص��رة وبنس��بة اجناز 
%54 وذي قار %78 واملدينة الصناعية 
في االنبار والتي وصلت نس��بة االجناز 

فيها الى 15%.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث سكرتير اجمللس املركزي لاحتاد 
الوطني الكردس��تاني مع وفد رفيع 
املستوى من املؤمتر الوطني العراقي، 
ترأس��ه امن عام املؤمت��ر اراس حبيب 
كرمي وضم نوري البدران وهاني ادريس 
وليث ش��بر واحم��د مول��ود اعضاء 
الهيئ��ة القيادية، تط��ورات االوضاع 
السياس��ية في العراق وكردس��تان 
والس��بل الكفيلة بتمتن العاقات 

التأريخية بن اجلانبن. 
واك��د مراد خ��ال اللق��اء الذي عقد 
في محافظة الس��ليمانية بحضور 
عض��و املكت��ب السياس��ي لاحت��اد 
الوطني قادر عزي��ز والدكتور لطيف 
رش��يد وزير امل��وارد املائي��ة العراقي 
الس��ابق وماموس��تا اكرام مسؤول 
العاقات الكردس��تانية، انها فرصة 
مهم��ة للق��اء الرف��اق ف��ي املؤمت��ر 
الوطن��ي مثمن��اً دورهم خ��ال فترة 
تراس الدكت��ور املرحوم احمد اجللبي 
للمؤمت��ر والقي��ادة احلالية ف��ي بناء 

العراق اجلديد.
وقال مراد ان ه��ذه العاقات يجب ان 
تس��تمر لتعزيز العمل املشترك في 
كردس��تان والع��راق بهدف ترس��يخ 

القي��م الدميقراطي��ة وفس��ح اجملال 
جلمي��ع املكون��ات للمش��اركة ف��ي 
بن��اء الباد، وتعديل مس��ار العملية 
والصراعات  الفرقة  ونبذ  السياسية 
العقيم��ة وتهيئة العوامل املطلوبة 
ملشاركة الش��عب في اختيار ممثليه 

احلقيقين.
واض��اف مراد ان هن��اك تكامل وتاثير 
مباش��ر لاوض��اع ف��ي االقليم على 
العراق والعك��س، وان اي اختال في 
التوازن��ات السياس��ة وتراجع املبادئ 
الدميقراطي��ة ينعك��س س��لبا على 
االقلي��م والع��راق عل��ى حد س��واء، 

مش��ددا عل��ى ضرورة فت��ح صفحة 
جدي��دة م��ن العاقات ب��ن االقليم 
االم��اءات  عل��ى  بعي��دا  واملرك��ز 
مب��ا يضم��ن  اخلارجي��ة  والتدخ��ات 

مصالح جميع املكونات العراقية.
ب��دوره أكد امن ع��ام املؤمتر الوطني 
العراق��ي اراس حبي��ب ك��رمي عل��ى 
تش��جيع احلوار بن جمي��ع األطراف 
به��دف التوص��ل حلل��وٍل صحيح��ة 
للمشكات العالقة بن شتى القوى 
واألح��زاب م��ا دام أن اجلمي��ع يُعل��ن 
إلتزام��ه بالدس��تور بصفت��ه املرجع 
النهائي حلل اخلافات والفصل فيها. 

التنمية الصناعية تمنح )108(
إجازات تأسيس لمشاريع جديدة 

عادل مراد يبحث مع وفد المؤتمر 
الوطني العراقي التعاون المشترك
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أوسلو ـ رويترز:
قال وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني محمد ج��واد ظريف 
امس الثالثاء إن السعودية تدعم متشددين داخل 

إيران.
وص��رح ظريف بذل��ك بعد أيام م��ن إعالن تنظيم 

داعش املسؤولية عن هجومني في طهران.
والتوت��ر ف��ي العالقات ب��ني إيران والس��عودية هو 
األس��وأ منذ س��نوات، وقطعت الس��عودية ودول 
عربية أخ��رى العالقات األس��بوع املاضي مع قطر 
متهم��ة إياها بدعم إي��ران كأحد األس��باب التي 

دفعتها التخاذ هذه اخلطوة.
وبعد يومني قتلت تفجي��رات انتحارية وإطالق نار 
17 ش��خصا في هجومني بطهران. وك��ررت إيران 
اتهامه��ا للرياض بتمويل إس��الميني متش��ددين 
مبا في ذل��ك داعش وتنفي اململك��ة ضلوعها في 

الهجمات.

برلين ـ رويترز:
قال مكت��ب اإلحصاءات االحتادي ام��س الثالثاء إن 
أع��داد البريطانيني الذين حصلوا على اجلنس��ية 
األملاني��ة ارتف��ع بنس��بة 361 باملئة ف��ي 2016 إذ 
يعتق��د الكثيرون أن تصويت بريطانيا على اخلروج 
م��ن االحت��اد األوروبي س��يصعب عليه��م العيش 

والعمل في دول االحتاد.
وق��ال املكت��ب إن 2865 بريطاني��ا حصل��وا عل��ى 
اجلنس��ية األملانية العام املاض��ي. لكن من املرجح 
أن يك��ون العدد أكبر هذا العام إذ أن احلصول على 

جواز سفر أملاني يستغرق عدة أشهر.
ورمبا يعتقد بع��ض البريطانيني أن خروج بريطانيا 
م��ن االحتاد األوروبي لن يكون س��هال وس��يتركها 
خارج السوق املوحدة ويقيد حرية حركة مواطنيها 
داخل االحت��اد. ومن املقرر أن تت��رك بريطانيا االحتاد 
األوروب��ي ع��ام 2019 لك��ن االنتخاب��ات البرملانية 
التي أجريت األس��بوع املاضي ج��اءت مبثابة كارثة 
على رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي التي س��تظل في 
منصبه��ا لكن ب��دون أغلبية كبيرة ف��ي البرملان 
مما أثار ش��كوكا بش��أن نوع االتفاق الذي ميكن أن 

تتوصل إليه للخروج من االحتاد.

طرابلس ـ وكاالت:
تبنى مجل��س األمن الدولي باإلجم��اع أمس قرارا 
يقضي بتمديد حظر الس��الح املفروض على ليبيا 

ملدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018.
وأش��ار القرار، الذي صاغته بريطاني��ا، إلى ضرورة 
تنفي��ذ »ق��رار مجلس األم��ن الس��ابق رقم 2292 
الصادر العام املاضي بشأن التطبيق الصارم حلظر 
توريد األس��لحة في عرض البحار قبالة س��واحل 

ليبيا«.
وش��دد القرار، الذي يحمل الرق��م 2357، والصادر 
مبوج��ب الفصل الس��ابع من ميث��اق األمم املتحدة 
الذي يجيز اس��تخدام القوة العسكرية لتنفيذه، 
عل��ى أن »اإلره��اب بجمي��ع أش��كاله ومظاه��ره 

يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم واألمن«.
وفي 14 يونيو املاضي، فرض مجلس األمن باإلجماع 
قرارا يجيز تفتيش الس��فن في عرض البحر قبالة 

سواحل ليبيا بالقوة.
ويس��مح القرار للدول األعضاء ف��ي األمم املتحدة 
وملنظم��ات إقليمي��ة، مبا في ذلك االحت��اد األوروبي 
بتنفي��ذ قرار حظر الس��الح املف��روض على ليبيا، 
وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخالل 
فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 

13 يونيو 2017.

إيران تتهم السعودية بدعم 
متشددين على أراضيها

ارتفاع عدد البريطانيين 
الحاصلين على الجنسية األلمانية

مجلس األمن يمدد حظر 
السالح على ليبيا لمدة عام

متابعة الصباح الجديد:

وج��ه الرئي��س التركي رج��ب طيب 
إردوغ��ان انتقادات ش��ديدة للحصار 
اخلليجي عل��ى دولة قطر واصفا إياه 
»باخملال��ف لتعاليم اإلس��الم«، فيما 
تواص��ل الكويت مس��اعيها إليجاد 
ح��ل للخالف اخلليجي مع قطر، بعد 
األض��رار التي تعرضت له��ا الدوحة 
في األيام املاضي��ة نتيجة املقاطعة 
الديبلوماس��ية م��ن بع��ض ال��دول 
العربية واإلسالمية، وأكدت الكويت 
الس��عي إلى احتواء اخلالف العارض 

بني األشقاء.
وفي خط��اب في البرمل��ان أمام نواب 
حزب العدال��ة والتنمية احلاكم، قال 
إردوغ��ان: »ما يجري ض��د قطر خطأ 
قاتل، فحصار ش��عب بالكامل عمل 
غي��ر إنس��اني ومخال��ف لتعالي��م 
اإلس��الم وقيم��ه، إنه مبثاب��ة إصدار 

حكم باإلعدام ضد قطر«.
وأض��اف »لقد أظهرت قط��ر موقفا 
حازما ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
جنبا إلى جنب م��ع تركيا، ومحاولة 
اس��تهداف قطر وتش��ويهها بهذه 
أي  حتق��ق  ل��ن  الدعائي��ة  احلم��الت 

هدف«.
وأكد إردوغان إنه س��يعقد اجتماعا 
ثالثي��ا عب��ر الهات��ف م��ع كل أمير 
قطر متيم ب��ن حمد آل ثاني والرئيس 
الفرنس��ي إميانويل ماكرون ملناقشة 

التطورات اجلارية في هذا امللف.
كم��ا أوضحت اخلارجي��ة التركية أن 
إردوغان س��يناقش األزمة في اخلليج 

مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وأعلن��ت قطر تدش��ني خدم��ة نقل 
بحري مباشر مع موانئ في سلطنة 
ف��ي  البضائ��ع  الس��تقبال  عم��ان 
محاولة منها لتج��اوز الذي يفرضه 

جيرانها عليها.
وقالت س��لطة املوان��ئ القطرية إن 
البحرية سيسيران  للخدمة  خطني 
من ميناء حمد القطري إلى مينائي 
صح��ار وصاللة في عمان، وس��تفرغ 
حمول��ة س��فن البضائ��ع الكبي��رة 
القادمة إليها في سفن أصغر تتوجه 

مباشرة من عمان إلى الدوحة.
وقد وصلت أول س��فينة شحن إلى 
مين��اء حمد القطري، الذي يبعد عن 
مين��اء صحار ب� 420 ميال بحريا وعن 

ميناء صاللة ب 1131 ميال بحريا.
وكان��ت س��فن الش��حن املتوجهة 
إلى قط��ر تتوقف س��ابقا ف��ي دبي 
في اإلم��ارات العربي��ة املتحدة التي 
انضمت إل��ى الس��عودية والبحرين 
كل  وقط��ع  قط��ر  مقاطع��ة  ف��ي 
وس��ائل النق��ل معها ف��ي محاولة 
للضغط عليها بعد اتهامها بدعم 

»اإلرهاب«.
وتعد دولة قط��ر أكبر منتج ومصدر 
للغاز املس��ال في العال��م، بيد أنها 
تعتمد اعتمادا كبيرا على اس��تيراد 
املواد الغذائية واملواد األولية األخرى.

ويقدر محللون أن نسبة 40 في املئة 
على األق��ل من التجهيزات الغذائية 
في قطر تُنقل إليها عبر حدودها مع 

السعودية.
وقد أغلقت الرياض األسبوع املاضي 
حدوده��ا البرية مع قطر مما أثر كثيرا 
على واردات قط��ر من املواد الغذائية 
واألولية التي حتتاجها في مش��اريع 
البن��ى التحتية اس��تعدادا لبطولة 

العال��م لكرة القدم ف��ي عام 2022، 
املقدرة قيمتها 200 مليار دوالر.

وق��د أعلنت وزارة اخلارجي��ة املغربية 
أيضا أن الرباط تعتزم إرس��ال طائرة 

محملة باملواد الغذائية إلى قطر.
وقالت إن هذه اخلط��وة ال عالقة لها 
بالن��زاع السياس��ي ح��ول عالق��ات 

الدوحة املزعومة باالرهاب.
وأضافت الوزارة ف��ى بيان أن اخلطوة 
تأت��ي متاش��يا م��ع »تعالي��م الدين 
اإلس��المي وما يس��توجبه -وخاصة 
في ش��هر رمضان- م��ن تكافل وتآزر 

وتضامن بني الشعوب اإلسالمية«.
وف��ي وق��ت س��ابق، ع��رض العاهل 
املغرب��ي املل��ك، محم��د الس��ادس، 
الوس��اطة بني الطرفني بعد أن علق 

املغرب رحالته من وإلى الدوحة.
ووص��ف وزير الدف��اع األميركي جيم 
ماتيس األزم��ة بأنه��ا »وضع معقد 
للغاية« ومجال يج��ب التوصل فيه 

إلى تفاهم.
وق��ال ماتي��س أم��ام جلن��ة الق��وات 

املس��لحة مبجل��س الن��واب إن أمير 
قطر ورث تركة صعب��ة وأنه يتحرك 

في االجتاه الصحيح.
ف��ي ه��ذه األثن��اء، أص��درت هيئ��ة 
الطي��ران املدني اإلماراتية بيانا قالت 
في��ه إن احلظ��ر اجلوي يقتص��ر على 
الطائرات املس��جلة في قطر أو التي 

تسيرها اخلطوط اجلوية القطرية.
وأصدرت السعودية والبحرين بيانان 
مشابهان أوضحا أن احلظر سار على 
التي تس��يرها ش��ركات  الطائ��رات 
قطري��ة حيث متن��ع ه��ذه الطائرات 
م��ن امل��رور ف��ي االج��واء اإلقليمية 
للدول الث��الث أو الهبوط أو االنتظار 

»الترانزيت«.
ويقول خبراء في ش��ؤون الطيران إن 
احلصار اجلوي ال��ذي فرض على قطر 
يهدد مكانة اخلطوط اجلوية القطرية 
الت��ي حولت الدوحة إلى مركز عاملي 
لرحالت الطيران، ودورها كناقل جوي 

كبير في منطقة الشرق األوسط.
وكان��ت اخلط��وط اجلوي��ة القطرية 

تس��يطر عل��ى نس��بة جي��دة م��ن 
النقل اجل��وي في املنطقة إلى جانب 
نظيرتيها في دولة اإلمارات: اخلطوط 
اجلوي��ة اإلماراتي��ة في دب��ي وطيران 

االحتاد في أبو ظبي.
وقد تس��ببت اإلج��راءات ف��ي إلغاء 
عشرات الرحالت اليومية للخطوط 
اجلوي��ة القطري��ة ولش��ركات نق��ل 
أخ��رى من البلدان اخلليجية، وأجبرت 
تغيي��ر  عل��ى  القطري��ة  الطائ��رات 
مساراتها ملس��افات طويلة لتجنب 
واململكة  للبحري��ن  اجملالني اجلوي��ني 

العربية السعودية.
ويتح��دث محل��ل ش��ؤون الطيران، 
أديس��ون ش��ونالند، من مؤسس��ة 
ايرلنس��ايت ف��ي الوالي��ات املتحدة 
عن التأثير الس��يء لذلك »بس��بب 
زيادة الزمن الذي تستغرقه الرحالت 
اجلوية إل��ى قطر وبالتالي كلف هذه 
الرح��الت، ويضي��ف »وم��ع تش��ديد 
القي��ود في هذه اجمل��االت اجلوية ضد 
الطيران القطري فإن املشكلة باتت 

اسوأ بكثير«.
وكانت الطائ��رات القطرية تعبر من 
اجمل��ال اجلوي البحرين��ي الذي يغطي 
جزءا كبيرا من مي��اه اخلليج أو اجملال 
اجلوي السعودي الواسع في رحالتها 
الش��رق  دول  بقي��ة  إل��ى  املتجه��ة 

األوسط وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية.
وبات على هذه الطائرات أن تستخدم 
اجملال اجل��وي اإليراني اآلن في رحالتها 

املتجهة إلى أوروبا.
وقد أرس��لت إيران، يوم األحد املاضي 
، خم��س طائ��رات محمل��ة بامل��واد 
الغذائي��ة إلى قط��ر، فضال عن ثالثة 
س��فن حتم��ل 350 طن��ا م��ن امل��واد 
املوان��ئ  م��ن  س��تتوجه  الغذائي��ة 

اإليرانية إلى الدولة اخلليجية.
وفيم��ا أعلن��ت الكوي��ت أن العاهل 
األردني املل��ك عب��داهلل الثاني زارها 
ام��س الثالث��اء، أكد مجل��س الوزراء 
أن��ه اطلع من وزير اخلارجية الش��يخ 
صباح اخلال��د على نتائج املس��اعي 
اخليرة والزيارات التي قام بها الشيخ 
صباح األحمد إل��ى اململكة العربية 
الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة وقط��ر في أعق��اب اخلالف 
الذي طرأ بني هذه الدول الش��قيقة 
أخيراً، وفحوى اللقاءات األخوية التي 
عقده��ا مع قادة هذه ال��دول التي مت 
خاللها استعراض العالقات األخوية 
التاريخي��ة املمي��زة القائمة بني دول 
مجل��س التعاون اخلليجي والس��بل 

الكفيلة مبعاجلة الوضع العارض.
وأعل��ن قص��ر اإلليزيه أم��س االول 
االثنني، أن الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون اتصل بأمير الكويت لبحث 
اخلالف بني قط��ر وال��دول العربية. 
وتعهد أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصب��اح، أمس االول 
االثن��ني، باملض��ي قدماً ف��ي جهود 

تسوية األزمة اخلليجية. 
وقال أمير الكوي��ت إن التقريب بني 
األش��قاء في مجلس التعاون لدول 
اخللي��ج العربي��ة، وإزال��ة اخلالفات 
بينهم، واجب ال أس��تطيع التخلي 
عنه، وأضاف الش��يخ صب��اح، في 
تصريح��ات نقلته��ا وكال��ة األنباء 
الكويتي��ة، أن »أي إرهاق، وأي جهود 
مهم��ا كان��ت صعبة، ته��ون أمام 
إع��ادة اللحم��ة اخلليجي��ة، وإزالة 

اخلالفات. 

واشنطن ـ ا ب ف: 
بعد اف��ادة املدي��ر الس��ابق ملكتب 
التحقيقات الفدرال��ي )اف بي آي(، 
ادلى وزي��ر الع��دل االميركي جيف 
دونالد  للرئي��س  الوف��ي  سيش��نز 
ترام��ب، بش��هادته ف��ي مجل��س 
الش��يوخ االميرك��ي ح��ول قضية 
االتصاالت مع روس��يا التي يشتبه 

بتورطه فيها.
وس��رد هذا الس��ناتور السابق عن 

والي��ة االبام��ا والذي دع��م الرئيس 
اجلمهوري منذ البداية، على اسئلة 
اعض��اء جلن��ة االس��تخبارات ف��ي 
مجلس الش��يوخ االميركي وخالفا 
لكوم��ي، يبدو سيش��نز في صف 
املتهم��ني اكثر منه في صف الذين 

يوجهون االتهام.
والس��ؤال االول ال��ذي ط��رح عل��ى 
هذا املس��ؤول الكبي��ر في حكومة 
ترامب: هل التقى السفير الروسي 

املتح��دة س��يرغي  الوالي��ات  ف��ي 
كيس��يلياك اكثر من املرتني اللتني 

اعترف بهما في آذار املاضي؟
ووجهت انتقادات الى وزير العدل النه 
لم يكش��ف في جلسة االستماع 
القرار تعيينه في مجلس الش��يوخ 
في كان��ون الثاني ، انه التقى خالل 
احلملة االنتخابية السفير الروسي 
مع��ه  االتص��االت  كلف��ت  ال��ذي 
اجلنرال  القوم��ي  االمن  مستش��ار 

مايكل فلني منصبه.
وبعد الكشف عن لقاءين، تنحى 
سيش��نز عن متابع��ة التحقيق 
الذي يجريه مكت��ب التحقيقات 
الفدرالي اخلاضع لسلطته، حول 
التدخ��الت الروس��ية واالتصاالت 
بني اعضاء في فريق حملة ترامب 

وروسيا.
وفي مفاج��أة للجميع، قال مدير 
االف ب��ي آي ال��ذي اقال��ه ترامب 

ان مس��ؤولني كبار في الش��رطة 
لديه��م  كان  ش��خصيا  وه��و 
قناعة بان سيش��نز سيرغم في 
نهاي��ة املطاف عل��ى التنحي عن 

التحقيق.
وقال »كنا على علم ايضا بوقائع 
ال اس��تطيع احلدي��ث عنه��ا في 
جلس��ة علنية كانت س��تجعل 
مش��اركته في التحقيق املرتبط 

بروسيا تطرح مشكلة«.

وسيحاول اعضاء اللجنة معرفة 
ه��ذه الوقائع وم��ا إذا كانت لقاء 
ثالث��ا مع الس��فير الروس��ي لم 

يكشفه سيشنز.
السؤال االساس��ي اآلخر يقضي 
مبعرفة ما إذا كان سيشنز تدخل 
أم ال، بعدم��ا دق كوم��ي ج��رس 
االن��ذار في ش��باط طالبا منه أال 
يترك��ه أبدا مبف��رده م��ع الرئيس 

ترامب.

وزير العدل األميركي يدلي بشهادته بشأن قضية االتصاالت مع روسيا

إردوغان يصف  حصار الدوحة  غير إنساني ويشبه حكم اإلعدام

الكويت تواصل مساعيها لحل أزمة قطر من دون 
م وأمير البالد يستقبل الملك األردني تقدُّ

أوضحت الخارجية 
التركية أن إردوغان 
سيناقش األزمة في 

الخليج مع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب.

وأعلنت قطر تدشين 
خدمة نقل بحري مباشر 

مع موانئ في سلطنة 
عمان الستقبال البضائع 

في محاولة منها لتجاوز 
الحصار الذي يفرضه 

جيرانها عليها

أإردوغان

تقـرير

باريس ـ وكاالت:

التابع��ون  االش��تراكيون  يج��د  ل��م 
للرئيس الفرنس��ي الس��ابق فرانسوا 
هوالند، طريقهم في اجلولة األولى من 
االنتخاب��ات البرملانية التي جرت األحد 
املاض��ي. فرئي��س احلزب االش��تراكي، 
ج��ان كريس��توف كامباديلي��س، وهو 
من قدامى احملاربني الذي يتمتع بعقود 
من اخلب��رة، عان��ى من هزمي��ة مهينة 
أم��ام مني��ر محجوب��ي، وه��و مبتدئ 
سياس��ي ف��ي نصف عمره ال��ذي أدار 
حملة اميانويل ماكرون الرئاسية على 

االنترنت.
وحطم كامباديليس، البالغ من العمر 
65 عاما، في االنتخاب��ات املركز الرابع 
بنس��بة 8.6 ف��ي املائ��ة، مم��ا يعكس 
االنسحاب االنتخابي حلزبه في جميع 
أنحاء فرنسا، مع 9.51 في املائة فقط 
من األصوات. وكانت الدائرة االنتخابية 
التاس��عة عش��رة في باريس، خليًطا 
من عائالت الطبقة العاملة واملهنيني 
الشباب، لذا ضمنت منذ فترة طويلة 

مقعدا اشتراكيا آمنة.
وحص��ل محجوبي، البال��غ من العمر 
33 عاًما، ابن س��يدة التنظيف ورسام 
املن��ازل م��ن أص��ل مغربي، عل��ى 38 
ف��ي املائة من األص��وات. وقد هزم وزير 

االقتصاد الصغير، خبير التكنولوجيا 
ذا الكاريزم��ا، ال��ذي كان مي��ارس لعبة 
هج��وم القرصنة على حملة الس��يد 
ماكرون عش��ية االنتخابات الرئاسية. 
الرئي��س  العدي��د م��ن أنص��ار  مث��ل 
اجلديد، علًما بأن محجوبي هو ناشط 
اش��تراكي س��ابق. وق��د اجت��ذب إلى 
منص��ة ماكرون التي ترفع ش��عار »ال 
يس��ار وال مي��ني« بع��د أن خ��اب أملها 
م��ع حكوم��ة هوالن��د على فش��لها 
في إحياء النم��و االقتصادي واحلد من 
البطال��ة - ما يقرب م��ن 10 في املائة 
على الصعيد الوطني ولكن ما يقرب 

من 25 في املائة بني 18 و 25 عاما.
فالرئي��س هوالند، ال��ذي كان الرئيس 
األكث��ر ش��عبية ف��ي فرنس��ا من��ذ 
عق��ود، ل��م يترش��ح إلع��ادة انتخابه 
لتجنب املزيد من اإلذالل. مثل الس��يد 
االش��تراكي  املرش��ح  كامباديلي��س، 
للرئاس��ة، بينوا هام��ون، كان من بني 
املرش��حني لالنتخاب��ات البرملانية في 
اجلولة األولى م��ن األصوات يوم األحد. 
وق��ال كامباديلي��س: »ه��ذه النتائ��ج 
متث��ل نكس��ة لم يس��بق له��ا مثيل 
لليس��ار وللح��زب االش��تراكي عل��ى 
وجه اخلصوص«. وناشد الناخبني عدم 
إعط��اء ماك��رون احتكارا للس��لطة، 
وقال إن ذلك سيخنق النقاش البرملاني 
الفرنس��ية.  الدميقراطي��ة  ويق��وض 

لكن النائب االش��تراكي اخملضرم جان 
ماري لو غن يرى اآلن مس��تقبل احلزب 
كجماعة ضغ��ط متحالفة مع حزب 

ماكرون. وقال لو غون، 64 عاما: »نحن 
بحاج��ة إل��ى اليس��ار اجلدي��د ضمن 

األغلبية الرئاسية«.

فضال عن االفتق��ار إلى الدعم، يواجه 
االشتراكيون ثقبا ماليا أسود. وسيتم 
خف��ض متوي��ل الدول��ة ال��ذي يعتمد 

على ع��دد املقاعد في احل��زب بنحو 8 
ماليني جني��ه إس��ترليني. وقد يعاني 
احلزب من مزيد م��ن اإلذالل من اإلجبار 
عل��ى اخل��روج من مق��ره املرم��وق في 
الضفة اليس��رى في القص��ر بالقرب 
م��ن اجلمعي��ة الوطنية. وق��د اعترف 
النائب االشتراكي أليكسيس باشالي 
ب��أن احل��زب قد هب��ط إل��ى مجموعة 

هامشية.
وقال باش��يالي )43 عاما(: »كل ش��يء 
يحتاج إلى إعادة بنائه«. »عندما كنت 
قد شغلت السلطة ملدة خمس سنوات 
وكنت محورها في استطالعات الرأي 
من هذا القبيل، حتتاج إلى إعادة النظر 
في الكثير من األش��ياء. وعلينا تغيير 
القادة الذي��ن أوصلونا الى هذا الوضع 
». كما خس��ر جان لوك ميلينتش��ون 
الزعيم اليس��اري الذي فاز بحوالي 20 
فى املائة من االصوات في اجلولة االولى 
من االنتخابات الرئاس��ية ايضا الزخم 
في االنتخابات البرملانية. وحصل حزبه 
الفرنسي غير املقيد على 11 في املائة 
م��ن األصوات. وهو يحاول االن حش��د 
اليس��ار حتت رايته للجولة الثانية من 
االنتخابات البرملانية يوم االحد املقبل. 
وقال »ان بعض املؤيدين االش��تراكيني 
واليس��اريني االخرين قد ينضمون الى 
صفوفن��ا«، بيد ان احمللل��ني يقولون ان 
مواقف��ه مفرط��ة في حش��د الكثير 

منهم.
ويبدو أن نس��بة اإلقب��ال الضعيفة - 
التي تقل عن 50 في املائة كما يفضل 
العدي��د من الناخب��ني الذين يفضلون 
االس��تلقاء حتت أشعة الشمس على 
الشواطئ - قد جنت من حزب ماكرون 
»ريبوبليك أون ذي موف« الذي أنش��أه 
قبل 14 ش��هرا فقط.وكان��ت كارثية 
بالنسبة لالش��تراكيني، وبدرجة أقل، 
الذي��ن فازوا  للجمهوري��ني احملافظني، 
بحوال��ي 22 ف��ي املائة م��ن األصوات 
بفق��دان نص��ف  ولكنه��م خس��روا 

مقاعدهم.
ويخاط��ر ح��زب »ميني الوس��ط«، الذي 
تضرر بشدة بسبب فضيحة الفساد 
الت��ي تع��رض لها املرش��ح الرئاس��ي 
فرانس��وا في��ون، باالنقس��ام. وهناك 
فصيلة وسطية مستعدة للعمل مع 
الرئيس ماكرون ولكن مجموعة قومية 
ميينية أكثر عزم على معارضته. وحث 
آالن جوبيه، وهو رئي��س وزراء محافظ 
س��ابق، أنص��اره عل��ى التصويت يوم 
األحد املقبل، قائال أن اإلقبال املنخفض 
يشير إلى »ضيق عميق« فى الناخبني. 
من املتوق��ع أن تفوز اجلبه��ة البحرية 
الوطني��ة جلبه��ة لي ب��ني على حفنة 
من املقاعد في أحس��ن األحوال، على 
الرغم من أنها كانت متقدمة جدا في 

السباق لدائرة انتخابية شمالية.

المغربي محجوبي يحصل 38 في المائة من األصوات

الجولة األولى من االنتخابات البرلمانية الفرنسية تشهد هزيمة مهينة لالشتراكيين
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العم��ات األجنبية  العراق��ي م��ن 
خال م��زاد أمس الثاث��اء إلى نحو 
114.71 ملي��ون دوالر، مقابل 108.8 
مليون دوالر مب��زاد يوم االثنني  بزيادة 
بلغ��ت 5.91 مليون دوالر، بحس��ب 

بيان املركزي.
ونوه املركزي ب��أن املزاد املنفذ أمس، 
ه��و نتائج امل��زاد املق��رر الي��وم 14 

حزيران اجلاري.
وأضاف املركزي في البيان، أن س��عر 
الصرف بل��غ 1182 ديناراً لكل دوالر 
ف��ي امل��زاد املنعق��د مبش��اركة 37 
مصرف��اً، و10 ش��ركات للتحوي��ل 

املالي.
وأش��ار البن��ك ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املص��ارف في اخل��ارج بل��غ 118.91 
مليون دوالر، في ح��ني كانت كمية 

املبيعات نقداً 810 ألف دوالر.
وأوض��ح املركزي في البي��ان، أن بيع 
املبال��غ احملول��ة حلس��ابات املصارف 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.
اكد مص��رف الرافدين ان قروض ال� 
15 ملي��ون دينار تش��مل املواطنني 
من اصحاب املهن واحلرفيني وصغار 
التج��ار واصحاب احمل��ات التجارية، 
ويشكف عن املس��تندات املطلوبة 

لطلب القرض.
وق��ال املركز االعامي للمصرف في 
بي��ان صحاف��ي ان املص��رف وضمن 
سياس��ته الهادفة لتنويع اخلدمات 
املقدم��ة م��ن قبل��ه، ق��رر منح 15 
مليون دينار او 10 االف دوالر كقروض 

للمواطن��ني م��ن اصح��اب امله��ن 
واحلرفيني وصغ��ار التجار واصحاب 

احملات التجارية.
وحدد املصرف املستندات املطلوبة 
لق��رض ال��� 15 مليون وم��ن بينها 
اح��دى الهويات املعتم��دة من قبل 
املدنية،  األح��وال  )هوي��ة  املص��رف 
شهادة اجلنس��ية، بطاقة السكن( 
او البطاق��ة الوطني��ة املوح��دة او 
جواز س��فر ناف��ذ املفع��ول اضافة 
الى بطاقة السكن، طلب احلصول 
على القرض يقدم للمصرف موقع 

حس��ب األصول، وكت��اب تأييد من 
دائ��رة الكفيل تؤيد فيه اس��تمراره 
باخلدم��ة وصافي الراتب الش��هري 
الذي يتقاضاه الكفيل، اضافة الى 
دراس��ة جدوى اقتصادي��ة تتضمن 
الت��ي  الفئ��ة  للمش��روع،  وص��ف 
يخدمها املش��روع، كلفة املشروع، 
التدفق��ات النقدية، م��دى مقدرته 
وقدرت��ه  النش��اط  ممارس��ة  عل��ى 
على اداء التزاماته ف��ي اعادة مبلغ 
القرض وفوائده، وتقدمي هوية صادرة 
عن جهة رسمية كاحتاد الصناعات 

او غرفة جتارة بغداد او غيرها.
واش��ار البيان الى ان ه��ذه اخلطوة 
تاتي من اجل متويل املشاريع اخملتلفة 
والتقلي��ل م��ن البطالة وتش��غيل 
االيدي العاملة وتش��غيل املشاريع 

الصغيرة.
في ش��أن آخر، أنهى املؤش��ر العام 
لسوق العراق لألوراق املالية تداوالته 
أم��س الثاثاء مرتفعاً بنحو 0.39%، 
إلى النقطة 606.2، رابحاً نحو 2.35 
نقطة، مقارنة مبستوياته بجلسة 

يوم االثنني. 

وتأثر أداء املؤش��ر أمس بارتفاع عدة 
أس��هم، تصدره��ا س��هم البادية 
للنق��ل الع��ام بنح��و %8.93، تبعه 
املصرف العراقي اإلسامي ب�5.26%، 
املعدني��ة،  الصناع��ات  وصع��د 
واملص��رف املتح��د %4 و%3.57 على 

الترتيب. 
العراقية  وف��ي املقاب��ل، تراجع��ت 
وصناع��ة   ،3.41% الب��ري  للنق��ل 
وجت��ارة الكارتون ب�%3.23، ثم األمني 
للتأم��ني، والصناع��ات اإللكترونية 
عل��ى  و1.56%   1.67% بنس��بة 

الترتيب. 
وتص��در مص��رف اخللي��ج التجاري 
الكمي��ات خ��ال الت��داوالت بنحو 
153.59 ملي��ون س��هم، ف��ي حني 
تص��درت العراقي��ة للنق��ل الب��ري 
السيولة بواقع 91.43 مليون ريال. 

إل��ى  أم��س  الس��يولة  وارتفع��ت 
نح��و 525.76 مليون دين��ار، مقابل 
338 ملي��ون دين��ار دينار باجللس��ة 
الس��ابقة، كما زادت الكميات إلى 
763.4 مليون سهم، مقابل 454.16 

مليون سهم بجلسة االثنني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت وزارة التخطي��ط، أم��س 
الثاثاء، انخف��اض انتاج محصول 
احلنط��ة بنس��بة 7.3 في املئة عن 

انتاج املوسم املاضي.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
ال��وزارة عبد الزه��رة الهنداوي في 
تصريح صحافي، إن اإلنتاج املتوقع 
حملصول احلنطة للموسم الشتوي 

2017 يق��در ب��� 2829 أل��ف ط��ن 
بانخفاض قدرت نسبته ب�7.3 في 
املئة عن اإلنتاج الفعلي للموسم 

املاضي للمحافظات املشمولة.
واضاف ان »اعلى انتاج من املتوقع 
حتقق��ه هو في محافظة واس��ط 
حيث ق��در617 ألف طن بنس��بة 
%21.8 م��ن مجم��وع االنت��اج وان 
اقل إنت��اج متوقع حتقق��ه هو في 

محافظ��ة كرب��اء, إذ قدر 33 ألف 
ط��ن بنس��بة %1.2 م��ن مجموع 

االنتاج الكلي للمحافظات«.
واش��ار الهنداوي الى ان »إجمالي 
للمحافظات  املزروع��ة  املس��احة 
احلنط��ة  مبحص��ول  املش��مولة 
قدر ب��� 3595 ألف دومن للموس��م 
الش��توي 2017 بانخف��اض قدرت 
نسبته %2.8 عما كانت عليه في 

املوس��م املاضي حيث قدرت 3697 
أل��ف دومن«, موضحا ان »محافظة 
واس��ط احتلت الصدارة من حيث 
املس��احة املزروعة باحلنطة تليها 

محافظتي ديالى والقادسية«.
وتاب��ع بالق��ول، إن »اإلنتاج املتوقع 
حملص��ول 303 أل��ف طن الش��عير 
 2017 الش��توي  للموس��م  بل��غ 
بانخف��اض قدرت نس��بته 39.3% 

ع��ن اإلنت��اج الفعل��ي للموس��م 
املاض��ي للمحافظات املش��مولة 
حيث قدر 499 ألف طن«، مضيفا 
ان »أعل��ى إنتاج من املتوقع حتققه 
هو في محافظة القادسية حيث 
قدر 91 ألف طن بنسبة %30.0 من 
إنتاج الع��راق وان أقل إنتاج متوقع 
حتققه هو في البص��رة حيث قدر 
0.4 أل��ف ط��ن بنس��بة %0.1 من 

إنتاج العراق.
»إجمال��ي  ان  الهن��داوي  وذك��ر 
للمحافظات  املزروع��ة  املس��احة 
الش��عير  مبحص��ول  املش��مولة 
ق��در ب��� 713 ألف دومن للموس��م 
الش��توي 2017، بانخف��اض قدرت 
نس��بته %32.9 عم��ا كانت عليه 
في املوس��م املاض��ي حيث بلغت 

1062ألف دومن«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن رئي��س س��لطة منطق��ة 
العقب��ة االقتصادية الس��ابق في 
األردن حس��ني أبو غيدا، أن الوضع 
االقتصادي أصبح الشغل الشاغل 
للمواط��ن األردن��ي، خصوصاً في 
ظل الظروف الصعبة التي متر بها 
املنطقة عموماً واألردن خصوصاً. 
وأض��اف ف��ي حدي��ث صحاف��ي، 
أن »املل��ك عب��داهلل الثان��ي ق��اد 
توجه��اً لدم��ج احل��راك احلكومي 

بالقطاع اخلاص إلنعاش االقتصاد 
وتعزي��زه، وال��ذي أثمر ع��ن صدور 
االقتص��ادي  التيس��ير  خط��ة 
للس��نوات اخلمس املقبلة، والتي 
أقرته��ا احلكوم��ة أخي��راً به��دف 
تنشيط االقتصاد الوطني، والتي 
طل��ب فيه��ا املل��ك م��ن اجلميع 
وض��ع كل اإلمكان��ات إلجناحه��ا 
وحتقي��ق أهدافه��ا ليتمكن األردن 
م��ن الوص��ول إل��ى اقتص��اد قوي 
ومنيع أم��ام التحديات اإلقليمية 

والدولية«.
وأكد أن »اخلطة تشمل 19 مجاالً 
وقطاع��اً إصاحياً من خال حتديد 
95 إج��راًء مرتبط��اً باإلصاح��ات 
االقتصادية و85 مشروعاً حكومياً 
بكلف��ة تص��ل إلى نح��و 7 بايني 
دين��ار )9.8 بليون دوالر(، وتس��لط 
اخلط��ة الض��وء عل��ى 27 فرصة 
اس��تثمارية للقطاع اخلاص بنحو 

10 بايني دينار.
ولفت أبو غي��دا إلى أن »إقرار هذه 

اخلط��ة يعد خطوة عل��ى الطريق 
الصحي��ح، ويج��ب النظ��ر إليها 
على أنها خطة إنقاذ ال تنش��يط، 
فالوض��ع يحت��اج إل��ى أكث��ر من 
دول كبي��رة  إذ س��بقتنا  حواف��ز، 
وغنية، منها الواليات املتحدة عام 

2008 والسعودية عام 2016«. 
وأش��ار إلى أن »املقص��ود بكلمة 
إنق��اذ ه��و احلاج��ة إل��ى ق��رارات 
فوري��ة  وإج��راءات  وسياس��ات 
يش��عر به��ا املواطن واملس��تثمر 

على امل��دى القصير«، الفتاً إلى أن 
القطاعات  تغطي  احلوافز  »خطة 
املهم��ة كافة، معتب��راً أن »قطاع 
القطاعات  أه��م  من  اإلنش��اءات 
التي تساهم في إنعاش االقتصاد، 
إذ يساهم في تشغيل العديد من 
القطاعات في شكل مباشر وغير 

مباشر«. 
وأوض��ح، ف��ي حديثه ل��� »احلياة« 
الدولية، أن »رؤوس األموال األردنية 
اجملمدة أو تلك التي تستثمر خارج 

ال��دوالرات،  بباي��ني  تق��در  األردن 
خافاً لألموال التي تستثمر داخل 
األردن«، مش��دداً على أن »معظم 
أصحاب رؤوس األموال يشكون من 
مش��اكل في األنظم��ة والقوانني 
تعيق االستثمارات أو تؤخرها أو ال 
تشجعها، لذلك نراهم يتوجهون 
إلى دول أخرى ترحب بهم وتتسابق 
أموالهم  رؤوس  على اس��تقطاب 
الت��ي  التس��هيات  كل  وتق��دم 

يحلمون فيها في بادهم«.

»التخطيط«: توقعات بانخفاض إنتاج الحنطة بنسبة 7.3 %

األردن ُيعد خطة إنقاذ اقتصادي

أسهم البنوك تدعم مؤشر »األوراق المالية«

ارتفاع مبيعات المركزي من العمالت األجنبية 6 ماليين دوالر

حدد المصرف المستندات 
المطلوبة لقرض الـ 15 
مليون ومن بينها احدى 
الهويات المعتمدة من 
قبل المصرف )هوية 
األحوال المدنية، شهادة 
الجنسية، بطاقة السكن( 
او البطاقة الوطنية 
الموحدة او جواز سفر 
نافذ المفعول اضافة الى 
بطاقة السكن

لندن ـ رويترز:
س��جلت أس��عار النف��ط ارتفاعا طفيف��ا أمس 
الثاث��اء بع��د أن قالت الس��عودية إنها س��تنفذ 
خفض��ا كبي��را للصادرات ف��ي يوليو متوز وس��ط 
إش��ارات على تراج��ع مخزونات اخل��ام األمريكية 
بالرغم من أن زيادة إنتاج الواليات املتحدة ما زالت 

تؤثر سلبا على السوق.
وارتفع��ت أس��عار العق��ود اآلجلة خل��ام القياس 
العامل��ي مزي��ج برنت 35 س��نتا إل��ى 48.64 دوالر 
للبرميل في حني زاد اخلام األمريكي 30 س��نتا إلى 

46.38 دوالر للبرميل.
وتقود الس��عودية، أكبر مصدر للخام في العالم، 
جهودا ملنظم��ة البلدان املص��درة للبترول )أوبك( 
وروس��يا ومنتجني آخري��ن بهدف خف��ض اإلنتاج 
بنح��و 1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا حت��ى آذار 2018 

لدعم األسعار.
وخ��ال النص��ف األول م��ن الع��ام، كان��ت هناك 

شكوك بشأن التزام أوبك بتعهداتها.
ويقول مس��ؤولون س��عوديون في الوق��ت احلالي 
إنه��م يجرون تخفيض��ات حقيقية، مب��ا في ذلك 
خف��ض بواقع 300 ألف برميل إلى آس��يا في متوز، 
عل��ى الرغم من أن عدة ش��ركات تكرير آس��يوية 

تقول إنها تتلقي كامل مخصصاتها.

بنجالورو ـ رويترز:
اس��تقر الذهب أم��س الثاثاء مع اس��تمرار حذر 
املس��تثمرين قبي��ل اجتماع مدت��ه يومني يعقده 
مجل��س االحتياط��ي االحت��ادي )البن��ك املرك��زي 
األمريك��ي( من املرجح أن يعطي إش��ارات بش��أن 
سياسة أس��عار الفائدة التي سينتهجها البنك 

في الفترة املتبقية من العام.
ومن املتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار 
الفائ��دة خال اجتماع جلنة السياس��ات النقدية 
الذي يب��دأ يوم الثاثاء لك��ن التركيز ينصب على 
م��ا إذا كان مجل��س االحتياطي ي��رى أن االقتصاد 
األمريكي قوي مبا يكفي لتحمل املزيد من الزيادات 

في أسعار الفائدة في 2017.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية من أدنى مستوى لها 
في س��بعة أس��ابيع في املعام��ات املبكرة أمس 
الثاثاء مع تعافي أس��هم ش��ركات التكنولوجيا 
وارتفاع أس��هم القط��اع املالي، في حني س��جل 
س��هم كابيتا قفزة ليقود مكاس��ب الش��ركات 

البريطانية.
وارتفع املؤش��ر س��توكس 600 ألسهم الشركات 
األوروبية 0.5 في املئة، ليتعافي جزئيا من اخلسائر 
الت��ي تكبدها في اجللس��ة الس��ابقة بعد موجة 
بيع كبيرة ألس��هم شركات التكنولوجيا. وتصدر 
قط��اع التكنولوجيا القطاع��ات الرابحة إذ ارتفع 
مؤشره 1.1 في املئة بعد أن تكبد خسارة نسبتها 

3.6 باملئة يوم االثنني.
وساعدت املكاسب التي حققتها أسهم شركات 
الرعاية الصحية والبنوك في دعم الس��وق، فيما 
كانت أس��هم بنوك يو.بي.آي بانكا وأوني كريديت 
وبانكو بي.بي.إم ضمن أكبر الرابحني في القطاع.

وقفزت أس��هم شركة كابيتا البريطانية خلدمات 
التعهي��د الت��ي تعاني من مصاع��ب أكثر من 12 
باملئة بعدما أكدت اجملموعة توقعاتها، قائلة إنها 
تأمل بتحس��ني الربحية والف��وز مبزيد من العقود 
ف��ي النص��ف الثاني من 2017 بعد سلس��لة من 

التحذيرات الصادرة بشأن األرباح.

خام برنت 
عند 48.64 دوالرًا

1264 دوالرًا ألوقية 
الذهب

صعود طفيف لألسهم 
األوروبية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وصل��ت نس��بة األطف��ال دون س��ن 
اخلامس��ة عش��رة إلى 46 ف��ي املئة 
من إجمال��ي ح��االت اإلصابة مبرض 
الكوليرا ف��ي اليمن، أّما من تخّطت 
أعماره��م الس��تني فيمّثلون 33 في 
املئ��ة م��ن إجمال��ي الوفي��ات، وفقاً 
ملنّظمت��ي »الصحة العاملية« و»األمم 

املتحدة للطفولة« )يونيسيف(.
ومن��ذ 27 نيس��ان املاض��ي، س��ّجل 
أكثر م��ن 116.7 ألف حالة اش��تباه 
بالكوليرا و859 حال��ة وفاة في 276 
مديري��ة ف��ي 20 محافظ��ة ميني��ة، 
ليس��تمّر تزايد عدد حاالت االشتباه. 
ولفتت املنّظمتان في بيان صحافي 
مش��ترك إل��ى أنهما »ترّك��زان على 
املناطق التي تش��هد عدداً أكبر من 

احلاالت لوقف انتشار املرض«.
وأوض��ح ممّث��ل »منّظم��ة الصح��ة 
العاملي��ة« في اليمن نيفي��و زاغاريا، 
أن »ه��ذه البؤر الس��اخنة للكوليرا 
ه��ي مص��در كبي��ر النتق��ال املرض 

في اليم��ن. من خ��ال القضاء على 
الكوليرا في ه��ذه األماكن ميكن لنا 
أن نبط��ئ انتش��ار امل��رض وأن ننقذ 

األرواح«. 
وأض��اف: »وفي الوقت ذاته، نس��تمّر 
ف��ي دعمنا للعاج املبّكر والس��ليم 
للمرضى وإجراء أنشطة الوقاية في 

جميع أنحاء البلد«.
وأك��د زاغاري��ا أن »الفوز في س��باق 
احت��واء الكوليرا لن يتم بس��هولة. 
فالنظ��ام الصح��ي ف��ي البل��د قد 
دُّم��ر تقريب��اً بع��د أكثر م��ن عامني 
من الصراع احملت��دم، كما أن أقل من 
نص��ف املرافق الصحية ف��ي اليمن 
تعم��ل ف��ي ش��كل كل��ي. وتتدّفق 
املس��تلزمات الطبية لليمن بنسبة 
ثلث املعّدل الذي كانت تتوافر به قبل 
آذار 2015«. وتض��ّررت البنى التحتية 
األساس��ية بس��بب العنف، ما أّدى 
إلى حرمان 14.5 مليون ش��خص من 
احلصول بانتظام على املياه النظيفة 
وخدم��ات الص��رف الصح��ي. ول��م 
يحصل العاملون في مجال الصحة 
واإلصحاح البيئي على رواتبهم منذ 

أكثر من ثمانية أشهر.
»يونيس��يف«  ممّثلة منّظمة  وقالت 
ف��ي اليم��ن ميريتش��ل رياني��و، إن 
»وباء الكوليرا يجعل الوضع السيء 
لألطفال وضعاً بالغ السوء، والكثير 
م��ن األطفال ممّن لق��وا حتفهم من 
امل��رض كانوا يعانون أصاً من س��وء 

التغذية احلاد«. 
وأضاف��ت أن »حي��اة األطف��ال ف��ي 
اليم��ن حتولت اليوم إلى كفاح يائس 
من أج��ل البق��اء، في ما ن��ذر املوت 
تدق أبوابهم بس��بب الكوليرا وسوء 
التغذي��ة والعنف املس��تمّر من دون 

هوادة«.
املطل��وب  التموي��ل  ويبل��غ حج��م 
املش��تركة  االس��تجابة  ألنش��طة 
لش��ركاء الصحة واملياه واإلصحاح 
66.7 ملي��ون دوالر تُغط��ي  البيئ��ي 

ستة أشهر.
وج��اء ف��ي البي��ان: »كان��ت اجلهات 
أن  إال  اآلن،  املانح��ة س��خية حت��ى 
احلاج��ة ال ت��زال ملّح��ة إل��ى مزي��د 
م��ن التموي��ل خصوص��اً للتدّخات 
املتعّلق��ة باملياه والص��رف الصحي. 

غير أن احلاجة األكب��ر هي زيادة عدد 
الشركاء في امليدان في جميع أنحاء 
البلد مبا في ذلك املناطق التي تعاني 
م��ن صعوبة الوصول إليها بس��بب 

النزاع«.
وأك��دت املنّظمتان أنهم��ا »تعمان 
إلى جانب الشركاء على االستجابة 
لتفّش��ي الوباء األخير، إذ مت الوصول 
إل��ى حوالى 3.5 مليون ش��خص في 
كل أنح��اء البل��د من خ��ال تنقية 
محّطات تعبئة ناقات املياه وتطهير 
محّط��ات  وترمي��م  الش��رب  مي��اه 
معاجلة املياه وإعادة تأهيل ش��بكات 
إمدادات املي��اه وتأمني معاجلات املياه 
املنزلية وتوزيع مستلزمات النظافة 
الغس��يل(.  ومس��احيق  )الصاب��ون 
كما تعمان على توفير املستلزمات 
الطبية ملراكز معاجلة اجلفاف ومراكز 
عاج حاالت اإلس��هال في كل أنحاء 
البلد، إذ يت��م فحص املرضى وتقدمي 
الدع��م الطب��ي الفوري له��م، كما 
يتم تنفيذ هذه النشاطات جنباً إلى 
جنب مع نش��ر الوعي حول النظافة 

للسكان املتضّررين«.

وفقًا لـ »الصحة العالمية« و«يونيسيف«

14.5 مليون يمني محرومون من المياه النظيفة والصرف الصحي
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آفاق 8

أحمد موسى جياد*

طل��ب مني بع��ض األخ��وات واألخوة 
األك��راد األعضاء ف��ي جلنت��ي املالية 
والنفط ف��ي البرملان العراقي االحتادي 
بيان الرأي بهذا املوضوع. وتلبية لذلك 
وتأثيره  املوض��وع  الطل��ب وألهمي��ة 
الوطني��ة  املصلح��ة  عل��ى  الكبي��ر 

العراقية اعددت هذا الرأي.
وقع��ت حكوم��ة اإلقلي��م وش��ركة 
الروس��ية مجموع��ة م��ن  روزنف��ط 
االتفاقيات اخلاصة بالش��أن النفطي 
وعقد جتهي��زات نفطي��ة اضافة الى 
»مذكرة مفتوحة » وذلك خالل الفترة 
احملصورة بني ش��باط وحزيران من هذا 

العام.
وكاملعت��اد ل��م يت��م األفص��اح ع��ن 
املضامني واملكونات األساسية لتلك 
االتفاقيات وال عن الشروط والضوابط 
املالية واالقتصادية احلاكمة لها. وفي 
الوق��ت الذي اث��ارت تل��ك االتفاقيات 
الكت��ل  بع��ض  واعت��راض  اهتم��ام 
السياس��ية الكردي��ة واعض��اء  في 
البرملان االحتادي العراقي، التزمت كل 
م��ن احلكومة االحتادي��ة ووزارة النفط 

الصمت وكأن األمر ال يعنيهما!
وعل��ى الرغ��م من ش��حة املعلومات 
والس��رية احمليط��ة بتفاصيله��ا فان 
مامتوف��ر منها يش��ير  ال��ى اجلوانب 
حلكوم��ة  واملالي��ة  االقتصادي��ة 
األقلي��م من جه��ة وال��ى االعتبارات 
اجليوسياس��ية للحكومة الروس��ية 
من جه��ة ثانية والى مبررات الربحية 

والتموض��ع االس��تراتيجي اخلارج��ي 
لنشاطات ش��ركة روزنفط من جهة 
ثالث��ة وال��ى التأثير امله��م لكل ذلك 

على العراق من جهة رابعة.
وهذا يدلل عل��ى مدى تعقد املوضوع 
وتش��ابك األمور املتعلقة به وتناقض 
او تواف��ق املصالح لألط��راف املعنية 
واإلج��راءات الدس��تورية والس��يادية 
والقانوني��ة الدولي��ة الالزمة وغيرها. 
وهذا ما حتاول هذه املس��اهمة طرحه 

وحتليله ومناقشته.  
س��يتم اوال تن��اول األط��ر احلاكم��ة 
لالتفاقيات املوقعة ثم عرض التموضع 
االستراتيجي واجليوسياسي الروسي 
ثاني��ا وبعده��ا مناقش��ة ك��ون هذه 
االتفاقيات امنا متثل حبل اإلنقاذ األخير 
حلكومة اإلقليم واخي��را التنبيه الى 
الصم��ت املريب للحكوم��ة االحتادية 

ووزارة النفط عن هذه االتفاقيات.    
 

األطر احلاكمة لالتفاقيات املوقعة
في ضوء املعلومات املتوفرة مت االتفاق 
عل��ى ثالثة اط��ر مختلف��ة من حيث 
اجلوهر والهدف واألفق الزمني وغيرها 
من املسائل املتعلقة بكل إطار منها 

وكما موجز مبايلي:
التجهي��زات  عق��د  األول:  األط��ار 
النفطية املشروطة بالدفع املسبق   

 حس��ب قس��م املعلومات لش��ركة 
روزنفط فقد مت توقيع العقد في لندن 
في شهر شباط املاضي حيث حددت 
فترة العقد مبدة ثالث سنوات اعتبارا 
من 2017 حتى  2019؛ يتضمن العقد 
»الدفع املس��بق« ويتم ش��راء النفط 

اخل��ام م��ن قب��ل الش��ركة التجارية 
يجه��ز  وس��وف  لروزنف��ط  التابع��ة 
املصاف��ي التابع��ة للش��ركة س��واء 
القائم��ة منه��ا )ف��ي املاني��ا( او التي 

ستقام مستقبال. 
عدا ذلك لم يحدد قس��م املعلومات 
اويشير الى أي من املكونات أألساسية 
وش��روط وضوابط ه��ذا العقد مثل: 
آلية حتديد األسعار؛ الكميات الواجب 
جتهيزها؛ املس��ائل املتعلق��ة بالدفع 
املس��بق وخاصة فيم��ا اذا كان هناك 
حد ادنى للتجهيز والغرامات في حالة 
عدم االمتثال وأس��عار الفائدة ..الخ؛ 
األم��ور املتعلقة بالتحكي��م الدولي؛ 
بإيداع  املس��ائل املصرفية املتعلق��ة 
وسحب العوائد؛ االجراءات التنفيذية 
لعملية حتمي��ل ونقل النفط وغيرها 
من االمور أألساسية ذات العالقة.       

من جانبه��ا لم حتدد حكومة اإلقليم 
ان  إال  أع��اله  األم��ور  م��ن  اي  ايض��اً 
مستش��ار رئيس حكوم��ة اإلقليم ، 
دلشاد شهاب،  قال »بأن بنود االتفاقية 
مع الش��ركة الروس��ية يشمل شراء 
النف��ط بحس��ب االس��عار التي يتم 
التعام��ل بها عاملياً«. ه��ذا كالم عام 
حي��ث ان املستش��ار ل��م يفصح عن 
التي  واملتغي��رات  الس��عرية  املعادلة 
تتضمنه��ا مثل حتديد نفط األش��ارة 
واحلس��ومات او اإلضاف��ات املرتبط��ة 
باجلوانب النوعية )كالكثافة النوعية 
ومحت��وى الكبري��ت وغيره��ا( وكلف 
املوق��ع  وعام��ل  والتام��ني  الش��حن 
اجلغراف��ي ال��خ. اضافة ال��ى ذلك ان 
املستش��ار حدد مدة العقد بسنتني 

في حني ان جميع املصادر التي تناولت 
املوضوع تشيرالى ثالث سنوات.

عل��ى الرغم م��ن ش��حة املعلومات 
به��ذا  احمليط��ة  والس��رية  وتباينه��ا 
العقد وانعدام الشفافية في القطاع 
النفط��ي ف��ي اإلقليم فان��ه ميكن ان 

نورد املالحظات التالية:
اوالً: ان حكوم��ة اإلقلي��م تعان��ي من 
ازمة مالية خانقة )ألس��باب عديدة ( 
وهي بحاجة ماس��ة الى املوارد املالية 
)توضح الحقا(. لذلك هي في موضع 
تفاوضي ضعيف التستطيع مبوجبه 
ف��رض ش��روط تعاقدي��ة مجزي��ة او 
حتقيق احلد األدنى. وهذه امور معروفة 
ومتوقع��ة؛ وعل��ى حكوم��ة اإلقليم 
إثبات العكس باألعالم بكل شفافية 

عن كل مايتعلق بهذا العقد.
ثاني��اً: اك��دت روزنفط ألكث��ر من مرة 
على مبدأ »الربحية« في هذا العقد؛ 
وف��ي ظروف الوفرة في س��وق النفط 
الدولي��ة ف��أن الربحية ترتب��ط بنحو 
اساسي بحجم احلسومات اواخلصم 
من اس��عر النف��ط الس��ائدة اخذين 
بنظ��ر االعتب��ار املواصف��ات النوعية 

للنفط اجملهز.
وفي ه��ذا اجملال البد من االش��ارة الى 
اعتباري��ن يدفعان روزنف��ط لتحقيق 
اعلى مس��توى م��ن الربحية من هذا 

العقد:
االعتب��ار األول ه��وان هي��كل ملكية 
ش��ركة روزنف��ط يش��يران احلكومة 
الروس��ية متلك %50 زائد سهم واحد 
من رأس��مال الش��ركة؛ وه��ذا يعني 
ان االعتب��ارات املالي��ة واالقتصادي��ة 

)أي الربحي��ة( حتت��ل اهمي��ة كبي��رة 
للقط��اع اخل��اص ال��ذي ميل��ك بقية 
أألسهم وللحكومة الروسية اضافة 
الى االعتبارات اجليوسياس��ية ) التي 

سنتاولها الحقاً(.
اما االعتبار الثاني فان روزنفط الميكن 
ان تقبل بالتس��ديد املسبق بشروط 
التعادل ان ل��م تكن افضل مما قدمته 
حكومة اإلقليم الى الشركات أألخرى 
في ه��ذا اجملال. ومن التوق��ع ان تكون 
اس��عار النفط خالل س��نوات العقد 
الثالث م��ن اهم هذه الش��روط التي 

تسعى الشركة لتكون لصاحلها.
ثالثاً: املنافس��ة م��ع اوالتعويض عن 
اواضاف��ة الى ترتيبات الدفع املس��بق 

احلالية.
بدأت حكومة اإلقليم عن طريق وزارة 
املوارد الطبيعية بنشر معلومات عن 
املبالغ التي س��ددتها مبوجب ترتيبات 
املعنية  للش��ركات  املس��بق  الدف��ع 
وكذلك املبالغ التي تسلمتها من تلك 
الش��ركات والتي ستسدد مستقبالً. 
وقد ب��دء بنش��رتلك املعلوم��ات في 
شهرحزيران 2016 ثم مت ايقاف النشر 
كليا بعد شهرتشرين أول/اكتوبر من 
العام ذاته وحلد االن. وخالل اخلمس��ة 
أش��هرهذه س��ددت حكومة اإلقليم 
دوالرم��ن  ملي��ون   594 ع��ن  مايزي��د 
مستحقات الدفع املسبق وهذا يعادل 
اكثر م��ن %22 من اجمال��ي صادرات 
نف��ط اإلقليم خالل الفترة نفس��ها. 
كم��ا واس��تلمت حكوم��ة اإلقلي��م 
مايزي��د ع��ن 325 ملي��ون دوالركدفع 

مسبق يتم تسديدها الحقاً.

ونظراً إليقاف حكومة اإلقليم نش��ر 
تل��ك املعلومات منذ ش��هر تش��رين 
الثاني/نوفمبر 2016 فليس من املمكن 
معرفة الرصيد احلالي لترتيبات الدفع 
املس��بق مع الش��ركات املعنية مثل 
ترافيكورا وكلنك��ور وفيتول وبتراكو. 
وهذايق��ود ال��ى التس��اؤالت التالية: 
هل يكون العقد مع ش��ركة روزنفط 
منافس��اً الى اومعوضاً عن او مضافا 
الى عق��ود التس��ديد املس��بق التي 
وقعنها حكومة اإلقليم قبل شباط 
2017 والتي مازالت س��ارية املفعول. 
ف��اذا كان عقد روزنفط منافس��اً الى 
اومعوضاً عن عقود التسديد املسبق 
فإن عملية األحالل هذه قد التتطلب 
النف��ط  كمي��ة  ف��ي  كبي��رة  زي��ادة 
املصدرمبوج��ب آليات الدفع املس��بق. 
اما إذا كان عقد روزنفط مضافاً فمن 
أين س��تاتي هذه الكمي��ات الكبيرة 
اإلضافية خاصة وان الطاقة اإلنتاجية 
ف��ي اإلقليم مح��دودة نتيج��ة لتأثر 
نشاطات الشركات النفطية باألزمة 
املالية العميق��ة في اإلقليم وخاصة 
ف��ي أألمدي��ن القصي��ر واملتوس��ط. 
أغل��ب الظ��ن ان جمي��ع او معظ��م 
هذه  الكميات اإلضافية س��تاتي من 
حقول ش��ركة نفط الشمال التابعة 
للحكوم��ة االحتادية؛ وهذا يقودنا الى 

الفقرة التالية.    
رابعاً: ضرورة حترك احلكومة االحتادية

عديد من االعتبارات أألساسية حتتم 
على احلكومة االحتادية التحرك وبنحو 

فاعل وسريع.
االعتب��ار األول يتعلق باحتمالية قيام 

شركة روزنفط بشراء نفط مستخرج 
من حق��ول تابعة للحكومة االحتادية 

من دون موافقة هذه احلكومة.
االعتب��ار الثان��ي يتعل��ق باإلج��راءات 
القانوني��ة الت��ي اتخذته��ا احلكومة 
االحتادية سابقا وعلى املستوى الدولي 
بشأن عدم دس��تورية صادرات النفط 

عن طريق حكومة اإلقليم.
االعتبار الثالث ان احلكومة الروس��ية 
متتلك غالبية اسهم شركة روزنفط 
مم��ا يجعل عقد هذه الش��ركة ضمن 
الروس��ية  العراقي��ة  اللجن��ة  اط��ار 
املشتركة للتعاون الفني واالقتصادي 
العاملة وبنحو فاعل منذ ستة عقود. 
يض��اف ال��ى ذل��ك ان روس��يا بحكم 
كونه��ا عض��واً  دائم��اً ف��ي مجلس 
أألمن الدولي تعلم ان صادرات العراق 
النفطية )بضمنها النفط املصدرمن 
اإلقليم( الزالت محكومة باستقطاع 

نسبة %5 لتعويضات حرب الكويت.
واالعتب��ار الراب��ع ان البيان املش��ترك 
لكت��ل التغيي��ر واالحت��اد االس��المي 
واجلماعة االس��المية الكردس��تانية  
طالب »احلكوم��ة االحتادي��ة ان تقوم 
مبسؤولياتها الدس��تورية واالخالقية 
لوقف ه��ذا النزيف النفط��ي واملالي 
إلقليم كردستان العراق وعدم الوقوف 
متفرجا على حياة اكثر من خمس��ة 
ماليني مواطن عراق��ي وجره من قبل 
فئة سياسية فاش��لة وفاسدة نحو 

الهاوية«.

واألبح��اث  التنمي��ة  *استش��ارية   
)العراق( في النرويج

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح* 

جاء افتت��اح املركز العاملي ملكافحة 
الرياض،  ومق��ره  »اعتدال«  التطرف 
»العربي��ة  القم��ة  هام��ش  عل��ى 
التي ُعقدت  اإلسالمية االميركية« 
في مايو املاضي، ليكشف عن القلق 
العاملي من انتش��ار خطاب العنف 
واإلرهاب باستعمال وسائل اإلعالم 
التقليدية واجلديدة على السواء، ال 
سيما مع توسع اجلماعات اإلرهابية 
-وعل��ى رأس��ها تنظي��م »داعش«- 
ف��ي اس��تعمال التقني��ات احلديثة 
ألغراض الدعاية، والترويج ألفكارها 
والتجني��د  والعنيف��ة،  املتطرف��ة 
والتموي��ل، ودعم تنفي��ذ العمليات 
امليداني��ة، وهي األم��ور التي حتَّمت 
ب��ذل مزي��ٍد م��ن اجلهد لرص��د تلك 
الظواه��ر، وصياغة اس��تراتيجيات 
للتح��رك واجملابهة في إط��ار تعاون 

دولي عابر للحدود.

التطرف في اإلعالم
على الرغم من أن أغلب الدراس��ات 
الت��ي تطرق��ت إل��ى العالق��ة ب��ني 
التط��رف واإلع��الم رك��زت على دور 
األخير في مواجهة العنف واإلرهاب، 
ومناهضة تيارات التشدد، في إطار 
التي تضطلع  اجملتمعية  املسؤولية 
بها وس��ائل اإلعالم؛ إال أن العقدين 
األخيري��ن ش��هدا تنامًي��ا خلط��اب 
العنف واإلرهاب في هذه الوس��ائل، 
لتصبح أدوات لنشر خطاب العنف 
والكراهي��ة بعدما كان النظر إليها 

بوصفها أدوات للحد واملكافحة.
وال يقتص��ر توظيف اإلعالم لنش��ر 
اإلع��الم  عل��ى  التط��رف  خط��اب 
اإللكتروني فحسب، في ظل توسع 
اجلماعات اإلرهابية في اس��تعماله، 
وإمن��ا ميت��د األم��ر لوس��ائل اإلعالم 
التقليدية، ال سيما في ظل التزايد 
املتنام��ي لقن��وات الب��ث الفضائي 
اململوك��ة للتنظيم��ات املس��لحة 
السياس��ي  اإلس��الم  وتي��ارات 
واجلماعات الطائفية، لتذيع البرامج 
والنشرات والتس��جيالت التي تبث 
وتدافع  للمعتق��دات  وتروج  األفكار 
عن السياس��ات، وتعمل كساحات 
للتراش��ق والتحري��ض، فض��ال عن 

خطابات التكفير والكراهية.
وال يقتص��ر األمر عل��ى قنوات البث 
املرئي، وإمنا امتد نش��ر هذا اخلطاب 
إلكترونية،  ومواق��ع  عب��ر صح��ف 
تعم��ل حت��ت غط��اء ش��رعي مثل 
ش��ركات إعالمية مرخصة ولكنها 
تصدر من خ��ارج بلدانها األم، فنرى 
قن��وات وصحًفا تس��تضيفها دول 
أجنبية وتق��وم ببث خطاب العنف 

والتحري��ض، دون التع��رض خملاط��ر 
احلظر أو املساءلة.

وإذا كان ه��ذا األمر يتعلق بوس��ائل 
فقد  للتنظيمات،  اململوكة  اإلعالم 
امت��د خطاب التطرف إلى وس��ائل 
اإلع��الم اململوكة حلكوم��ات أيًضا، 
في ظل حالة االستقطاب الطائفي 
العنيف��ة الت��ي تض��رب املنطق��ة، 
إضاف��ة إلى ارتب��اط ذل��ك اخلطاب 
للصراع��ات  املعق��دة  باملع��ادالت 
فيه��ا  تتداخ��ل  الت��ي  املس��لحة 

تنظيمات طائفية وإرهابية.
وعلى صعي��د اإلع��الم اإللكتروني، 
معضل��ة  أصب��ح  األم��ر  أن  يب��دو 
مس��تفحلة، ال س��يما مع انتشار 
كل  وحت��ول  االجتماع��ي،  اإلع��الم 
مستهلك للمحتوى إلى منتج قادر 
على بث النص والص��ورة والفيديو، 
فضال ع��ن تضاؤل تكلفة تدش��ني 
املواقع اإللكترونية التي باتت أدوات 
إنش��ائها اجملاني��ة متاحة وس��هلة 
االس��تعمال، ال تستدعي أي خبرات 

تقنية معقدة.
فقد باتت منصات مثل »فيسبوك« 
و«تويت��ر« و«يوتي��وب« وغيره��ا من 
التطبيق��ات، أدوات يبث من خاللها 
بالص��وت  أخباره��م  اإلرهابي��ون 

والص��ورة، فض��ال ع��ن اس��تعمال 
مزايا س��رعة النش��ر والبث الفوري 
عليها ف��ي توفير مصدر معلوماتي 
حلظي يساعد في تنفيذ العمليات 

امليدانية اإلرهابية.
وق��د زاد ع��دد احلس��ابات املتطرفة 
عبر ش��بكات التواصل االجتماعي، 
حت��ى إن موق��ع »تويت��ر« أعلن، في 
18 أغسطس 2016، أنه أوقف نحو 
250 ألف حس��اب قام بنش��ر أفكار 
تشجع على اإلرهاب خالل 6 أشهر، 
التي  ليرتف��ع إجمال��ي احلس��ابات 
أغلقه��ا لذلك الغرض من��ذ فبراير 

2015 إلى 360 ألف حساب.
تبث��ه  ال��ذي  احملت��وى  أن  والواق��ع 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة عب��ر اإلنترنت 
ال يظ��ل حبي��س الش��بكة، وإمن��ا 
التقليدية  اإلعالم  تتلقفه وس��ائل 
احمللية والدولية، وتعيد بثه في إطار 
خدماته��ا اإلخبارية، م��ا مينح إعالم 
اإلره��اب فرًصا متجددة لالنتش��ار، 
األمر الذي سبق وأش��ار إليه »بريان 
ف��ي   Brian Jenkins جينكين��ز« 
اجلديد  »العص��ر  املعنونة  دراس��ته 
لإلره��اب« الص��ادرة عن مؤسس��ة 
»ران��د« االميركي��ة في ع��ام 2006، 
حيث عّد أن إعادة بث وسائل اإلعالم 

التقليدية للمقاطع التي تنش��رها 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة عب��ر الفضاء 
اإللكترون��ي يعم��ل عل��ى تضخيم 
حجم تلك األنشطة مبنحها فرًصا 
أكب��ر لتع��رُّض املزيد م��ن اجلماهير 

إليها.
وال يقتص��ر خط��اب التط��رف على 
اجلماعات اإلرهابية وحدها، وإمنا ميتد 
حلروب التراشق الطائفي التي باتت 
وسائل التواصل االجتماعي ساحة 
ش��ائعة لها، وهو م��ا تطرقت إليه 
 Alexandra »ألكس��ندرا س��يغل«
Siegel الباحث��ة مبركز »كارنيجي« 
للش��رق األوس��ط ع��ام 2015 ف��ي 
تويتر  املعنون��ة »ح��روب  دراس��تها 
الطائفي��ة«، حيث قام��ت بتحليل 
م��ا يف��وق 7 ماليني تغري��دة باللغة 
العربية، وهو التحلي��ل الذي أظهر 
تزايد حجم اللغة الطائفية بسبب 
أحداث العنف على أرض الواقع، وأن 
تلك اللغة تنتشر عبر كلٍّ من رجال 
الدين، واملتطرفني، ووس��ائل اإلعالم، 

والنخب على السواء.

أدوار »اعتدال«
في فبراير 2005 استضافت اململكة 
العربية الس��عودية أول مؤمتر دولي 

ملكافحة اإلرهاب في الرياض، والذي 
وجه فيه املل��ك الراحل عبداهلل بن 
عبدالعزي��ز الدع��وة إلنش��اء مركز 
دول��ي ملكافح��ة اإلرهاب، م��ا تبعه 
اعتم��اد اس��تراتيجية األمم املتحدة 
ملكافحة اإلرهاب في عام 2006، ثم 
إنش��اء مركز األمم املتح��دة الدولي 
ملكافح��ة اإلرهاب في 11 س��بتمبر 
2011 من أجل تعزيز التعاون الدولي 
في هذا الشأن، ودعم الدول األعضاء 
ف��ي تنفيذ االس��تراتيجية العاملية 
للمكافح��ة، وه��و املركز ال��ذي بدأ 

تشغيله فعليًّا في أبريل 2012.
 2017 أبري��ل  ش��هر  ش��هد  كم��ا 
إع��الن الس��عودية وماليزيا عن بدء 
الترتيب��ات  التنس��يق الس��تكمال 
املل��ك  »مرك��ز  النط��الق  الالزم��ة 
س��لمان للس��الم العاملي« من أجل 
مكافحة اإلرهاب، وذلك قبل ش��هر 
واح��د م��ن إع��الن تأس��يس املركز 
العاملي ملكافحة التطرف »اعتدال«، 
وه��و ما يعك��س اهتم��ام اململكة 
مبكافحة التط��رف الفكري لتيارات 
التش��دد اإلرهابية، كما يأتي كجزء 
م��ن توج��ه عامل��ي إلنش��اء املراكز 
التطرف  والفكرية جملابهة  البحثية 
واإلرهاب إقليميًّا ودوليًّا، سواء كانت 

رس��مية تعب��ر عن حكوم��ات مثل 
املركز القوم��ي االميركي ملكافحة 
اإلره��اب NCTC، أو مس��تقلة مثل 
املرك��ز العامل��ي ملكافح��ة اإلرهاب 
في اله��اي ICCT، فضال عن املراصد 
التابعة ملؤسسات دينية مثل مرصد 
الفتاوى التكفيرية واآلراء املتشددة 

التابع لدار اإلفتاء املصرية.
وعلى الرغم من تلك اجلهود املمتدة 
زمنيًّا وجغرافيًّ��ا، فإن أدوارًا متوقعة 
وجدي��دة بات��ت منتظرة م��ن مركز 
»اعت��دال« ف��ي ظل قيام��ه على 3 
ركائز أساس��ية ملكافح��ة التطرف 
بأح��دث الط��رق والوس��ائل فكريًّا 
وإعالميًّا ورقميًّا. ويتصدر هذه األدوار 
الرصد اللحظي للمحتوى املتطرف، 
إذ يعم��ل باملرك��ز ما يزي��د عن 200 
محلل بيانات يس��تخدمون تقنيات 
حديث��ة للرصد والتحلي��ل الفوري، 
بحيث ميكن معاجلة وحتليل اخلطاب 
املتط��رف خ��الل 6 ث��وان فق��ط من 
حلظة توافر البيان��ات أو التعليقات 
على اإلنترنت، فضال عن نظم ذكاء 
اصطناعي متقدمة لتحديد املواقع 
اجلغرافية التي حتتضن بؤر وحواضن 

الفكر املتطرف.
الالف��ت  االهتم��ام  ه��ذا  ولع��ل 

عل��ى  واالعتم��اد  بالتكنولوجي��ا، 
تقني��ات حتليل البيان��ات الضخمة 
ونظ��م حتدي��د املواق��ع اجلغرافي��ة 
وغيره��ا م��ن التقني��ات املتط��ورة، 
يؤش��ر إلى أدوار متوقع��ة لفعالية 
فعالي��ة  تواك��ب  األمن��ي  الرص��د 
اجلماع��ات اإلرهابية في اس��تعمال 
التكنولوجي��ا، والت��ي أثبت��ت فيها 
كفاءة لي��س فقط في اس��تعمال 
وش��بكات  اإللكتروني��ة  املواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي، ولكن أيًضا 
في اس��تعمال »اإلنترن��ت املظلم« 
في تبادل املعلومات ونش��ر الدعاية 
االتص��االت  عب��ر  األم��وال  وجم��ع 
املش��فرة. وم��ن املتوق��ع أن يدع��م 
»اعت��دال« أواص��ر التع��اون الدولي 
في مواجه��ة ظاهرة التطرف، ليس 
فق��ط على مس��تويات الرصد وإمنا 
كذلك على مستوى التعاون األمني 
يتع��زز  م��ا  وه��و  واالس��تخباراتي، 
باإلعالن عن اشتمال أنشطة املركز 
على رصد احملت��وى باللغات املتعددة 

والشائعة بني املتطرفني.
وتتعزز أدوار مركز »اعتدال« في ظل 
امت��داد أهدافه إلى إنت��اج محتوى 
إعالم��ي يتص��دى للفك��ر املتطرف 
به��دف مواجهته وكش��ف دعايته 
الترويجي��ة، أي بث محت��وى مضاد 
لألفكار املتطرفة يخلق توازنًا فكريًّا 
توعويًّ��ا قائًم��ا على حتلي��ل احلجج 
والبراه��ني واألُط��ر املرجعي��ة التي 
يس��تند إليه��ا اخلط��اب املتط��رف 
لدحضه��ا وال��رد عليه��ا، وه��و ما 
يتوق��ع أن يش��تمل عل��ى صياغ��ة 
استراتيجية إعالمية مضادة إلعالم 
اإلرهاب واجلماعات املتطرفة يعتمد 
عل��ى األس��س املهني��ة ف��ي تقدمي 
احملت��وى، في إط��ارٍ يُراع��ي مفاهيم 
النق��اش  وإدارة  املعلوم��ات  إتاح��ة 
املصلحة  اجملتمعي بش��أن قضاي��ا 

العامة.
إجم��اال ميك��ن الق��ول، إن��ه يتوقع 
أن يضطل��ع مرك��ز »اعت��دال« في 
الرياض بدور كبي��ر في رصد وحتليل 
عبر  واملتدف��ق  املتط��رف،  اخلط��اب 
واحلديثة،  التقليدية  اإلعالم  وسائل 
آلي��ات  املرك��ز  باس��تعمال  وذل��ك 
مس��تمرة قوامها استثمار تقنيات 
إطار  وف��ي  احلديث��ة  التكنولوجي��ا 
من التع��اون الدول��ي. ولكن يتعني 
أن يتواكب م��ع هذه اجلهود حتركات 
أمنية موازي��ة على نفس القدر من 
الس��رعة والتطور، وهي التحركات 
التي تتطلب تعاونًا دوليًّا فعاالً على 
واالستخباراتية  األمنية  املستويات 

ملكافحة اإلرهاب والتطرف.

للدراس��ات  املس��تقبل  *مرك��ز 
االستراتيجية

رأي بشأن اتفاقيات حكومة إقليم كردستان 
وشركة روز نفط الروسية
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طامل��ا أن قطر في عني العاصفة اآلن، 
فإن ثمة ما يس��تحق التذكير بشأن 
عالقة كاتب هذه الس��طور باملسألة 

القطرية. 
ف��ي تعبير »املس��ألة القطرية«، هنا، 
على وزن »املسألة الشرقية«، واملسألة 
اليهودية«، واملس��ألة الكردية«، مثالً، 
محاولة لتوس��يع احلق��ل الداللي مبا 
يتجاوز السياس��ة، باملعنى املباش��ر 
للكلمة، أو حادثة بعينها، ويستدعي 
وثقافي��ة،  تاريخي��ة،  معطي��ات 
واجتماعية، تبل��ورت في، وجنمت عن، 

عملية تاريخية معّقدة.
قبل تس��ويغ هذا ال��كالم، فلنقل إن 
مبا س��يتجلى  الش��خصي  االهتمام 
في وقت الحق باعتباره »مسألة«، بدأ 
بعد هجمات احلادي عش��ر من أيلول، 
عندم��ا فاض��ت »اجلزي��رة« القطرية، 
واس��تفاضت، في ب��ث وصايا منفذي 
وأفردت  والصورة،  بالصوت  الهجمات 
عب��ر  واس��عة،  مس��احة  الدن  ل��ن 
أشرطته املرئية واملسموعة، وكذلك 
نوعي��ة الضيوف الذين اس��تدعتهم 

للتعليق عليها.
كانت تلك دعاي��ة مجانية للقاعدة، 
واتضح استناداً إلى مصادر ال حتصى، 
وآخرها على س��بيل املث��ال ال احلصر 
التحقيقات  كت��اب عمي��ل مكت��ب 
الس��ابق، عل��ي صوفان:  الفيدرال��ي 
»تش��ريح اإلره��اب: م��ن مقت��ل ب��ن 
الدن إل��ى صعود الدولة اإلس��المية« 
الصادر باإلنكليزية في مطلع الشهر 
املاض��ي، أن ب��ن الدن كان يقترح على 
الواج��ب  اجلزي��رة أس��ماء املعّلق��ني 
استضافتهم للتعليق على أشرطته 
املرئي��ة واملص��ّورة، وأخب��ار القاع��دة 

عموماً.
»اجلزيرة« اشتغلت كمنصة إعالمية 
لن الدن، والقاعدة. بن الدن، والقاعدة، 
والنساء،  ضد املسيحيني، والشيعة، 
واليهود، والدول��ة احلديثة، والقومية، 
واالنتخابات،  واملواطن��ة،  والوطني��ة، 
وت��داول  والدميقراطي��ة،  والدس��تور، 
السلطة، واحلق في التفكير والتعبير، 

واجلسد، والفردية، وأسلوب احلياة. 
مش��روع ب��ن الدن والقاع��دة تدمي��ر 

العدو البعيد )يعني أميركا، والغرب( 
ثم التفّرغ لتدمي��ر العدو القريب، أي 
كل األنظمة القائمة في عالم العرب 
واملس��لمني، ثم إنش��اء دولة اخلالفة. 
ه��ذا عل��ى الس��طح، وف��ي العمق: 
املشروع يعني تدمير األزمنة احلديثة. 
وه��ذا ما ال ميكن التس��امح معه، وال 
غ��ض النظر عن��ه، طامل��ا أن فيه من 
الب��ارود السياس��ي، واأليديولوج��ي، 
والنفس��ي، ما يكفي خلراب وتخريب 

العالم.
ه��ذا الب��ارود ينفج��ر ف��ي كل مكان 
م��ن العالم اآلن. في العراق وس��ورية 
وليبي��ا، في لندن، وبروكس��ل، واملنيا، 
وإس��طنبول،  وكاب��ول،  والعري��ش، 
وف��ي باريس، وموس��كو، وطهران. لم 
يب��ق مكان ف��ي العالم لم يش��تعل 
فيه الب��ارود. ولم تظهر ف��ي التاريخ 
أيديولوجيا، بهذا الق��در من العنف، 
ميكنه��ا حتوي��ل إنس��ان إل��ى قنبلة 
موقوتة تنفجر خالل أيام، أو أس��ابيع، 
لقتل الناس في أربع��ة أركان األرض، 
ف��ي األس��واق، وامليادي��ن العامة، في 

واملقاهي،  واملالعب  واجلنازات  احلفالت 
وفي كل مكان آخر غير بيوتهم.

م��ن احلماقة التفكي��ر أن قطر كانت 
الوحيدة في الترويج لن الن، والقاعدة 
)وبناته��ا( وس��عت ب��إرادة واعية إلى 

خراب وتخريب العالم. 
وم��ن احلماق��ة التفكي��ر أن ب��ن الدن 
والقاع��دة كان��ا نبت��اً ش��يطانياً بال 
بالوهابي��ة  عضوي��ة  رح��م  ص��الت 
واإلخوان. ومن احلماقة أيضاً التفكير 
أن ب��ن الن، والقاع��دة كان ميك��ن أن 
يصبحا بضاعة تستحق الترويج في 
مع��زل عن آخر معارك احل��رب الباردة، 
والصراع على الس��لطة والنفوذ في 
العالم واإلقلي��م. ولكن من احلماقة، 

أكثر، جتاهل دورها اخلاص.
كل ه��ذا مفه��وم ومعل��وم. ولك��ن 
النج��اح الباهر »للجزيرة« وقطر متثل 
ف��ي زحزح��ة كل موض��وع ب��ن الدن، 
والقاع��دة )وبناته��ا( م��ن الهام��ش 
إل��ى امل��ن، م��ن مج��ّرد أيديولوجي��ا 
هامشية إلى ُمكّون رئيس في اخمليال 
السياسي العام، وفي اخلطاب املعادي 

لإلمبريالية. 
وهذه أهم عملية تلفيق أيديولوجية 
ف��ي التاري��خ احلدي��ث، ش��ارك فيها 
ع��ن حس��ن أو س��وء نّية أش��خاص 
يس��عون لتحس��ني ظ��روف حياتهم 
املهنية، وساس��ة مغامرون، ومرضى 
بالكراهية، ومثقفون وقعوا في غرام 
صوره��م الش��خصية، وأصواته��م، 
على شاش��ة التلفزي��ون، ومناضلون 
أبدي��ون ض��د اإلمبريالي��ة، وقوميون 
محبطون، ومس��تثمرون في أس��واق 

الدم والقضايا.
وإذا قي��ل إن »اجلزي��رة« ش��يء وقطر 
ش��يء آخ��ر، ف��إن ه��ذا ال يصمد في 
التحلي��ل والتدلي��ل، ال ألن قطر ممّول 
اجلزي��رة وحس��ب، ولك��ن ألن الدولة 
إدارة  ف��ي  نفس��ه  املنط��ق  تعتم��د 
ش��ؤون السياس��ة اخلارجي��ة، أيضاً. 
فم��ن الصعوب��ة مب��كان تصدي��ق أن 
دول��ة حتظر عل��ى مواطنيها إنش��اء 
األح��زاب، أو عضويتها، ميكن أن تكون 
رائدة ملشروع دميقراطي داخل أو خارج 

حدودها. 

وم��ن الصعوبة مبكان تفس��ير اجلمع 
بني إس��رائيل وأميركا وحماس وإيران، 
في سّلة واحدة، كدليل على البراعة 

السياسية. 
التفس��ير األقرب إل��ى الذهن أن ذلك 
الق��در املُدهش من الث��روة، معطوفاً 
عل��ى انهي��ار غي��ر مس��بوق أص��اب 
احلواضر التقليدية )القاهرة، ودمشق، 
وبغداد، وبي��روت( كان الدافع الرئيس 
ملغام��رة ملء الف��راغ، وقد مارس��ها 
األغني��اء اجل��دد كل عل��ى طريقت��ه، 
ولك��ن قطر ذهب��ت أبعد م��ن الكل 
اس��تناداً إلى تصّورات واقعية، وأخرى 
وهمية: الواقع��ي، إلى حد ما، أن هذا 
ما يريده األميركي��ون. والوهمي، إلى 
حد بعيد، أن الرصيد في البنك يُغني 
هذه الدولة أو تلك عّما ميكنها توفيره 

من فرق مدرّعة في امليدان.
كل م��ا تق��ّدم مت التعبير عن��ه، على 
مدار 15 عاماً مضت، في هذه الزاوية 
من »األي��ام«، بل وذهب الكاتب أحياناً 
إل��ى أبعد من هذا، أي إلى اس��تحالة 
تفس��ير الظاهرة القطرية في معزل 

عن علوم النفس واالجتماع. 
إضافت��ه،  م��ا ميك��ن  ثم��ة  كان  وإذا 
الي��وم، فيتمثل فرضية أن ال إمكانية 
الظاه��رة  ومبن��ى  معن��ى  لفه��م 
»مس��ألة«  بوصفه��ا  إال  القطري��ة 
يتداخل فيه��ا تاريخ النف��ط باحلرب 
الب��اردة العربية � العربي��ة، والصراع 
على الس��لطة والنفوذ ف��ي العالم 
العرب��ي، وه��ذا كله معط��وف على 
انهيار النظام اإلقليم��ي، بعد انهيار 
احلواض��ر التقليدية. وم��ع هذا وذاك: 
العومل��ة، والثورة التكنولوجية، وأزمة 

اإلمبراطورية األميركية. 
وبهذا املعنى في »املسألة القطرية« 
ما يتجاوز الدولة نفسها، ويستدعي 
التفكير في أنساق ثقافية واجتماعية 
وسياسية نشأت على خلفية حتّوالت 
إقليمي��ة ودولي��ة في حالة س��يولة 
كامل��ة. واألهم، أن حتليل »املس��ألة« 
يُحّولها إلى وس��يلة إيض��اح، ويُغني 
الس��جال بشأن املرحلة األكثر سواداً 

ودموية في تاريخ العرب.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

صمويل كارغبو

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

مدير السياسات 
والتخطيط في 

سيراليون

فريتاون، س��يرا ليون - غالبا ما يحث 
املانحون مثل البنك الدولي ومنظمة 
النامية  البل��دان  العاملي��ة  الصح��ة 
على االس��تثمار في النظم الصحية 
الوطنية. لكن من اخلطأ التسرع في 
وغيرها  واملستشفيات  العيادات  بناء 
من املراف��ق الطبية حتى في املناطق 
النائي��ة وال��ذي يب��دو وكأن��ه نه��ج 
واضح لضم��ان التغطي��ة الصحية 

الشاملة.
وقد أبرز وب��اء إيبوال األخي��ر في غرب 
أفريقيا احلاجة املاسة إلى وجود نظم 
رعاي��ة صحي��ة أق��وى وأكث��ر كفاءة 
ومرونة ف��ي البل��دان النامي��ة. لكن 
عندما تتسارع البلدان في بناء املزيد 
من العيادات، فإن املرافق الناجتة أحيانا 
ما تكون مبنية بس��رعة كما تفتقر 
واملوظفني  واإلم��دادات  املع��دات  إلى 
املطلوبني لتق��دمي اخلدمات الصحية 

احليوية بفعالية.
وف��ي زيارات��ي املتك��ررة إل��ى املناطق 

الريفي��ة ف��ي بل��دي األم س��يراليون، 
رأيت عددا كبيرا من املرافق الصحية 
مت بناؤه��ا من دون املع��دات املطلوبة. 
فاملرف��ق ال��ذي مت جتدي��ده حديثا في 
ماس��ونثو، على س��بيل املثال، يتوفر 
على معدات ضئيلة وال توجد مياه في 
الصنابير. وكانت لدى املرافق املوجودة 
بالقرب من ماس��يله وكاثيري جدران 
مش��قوقة، وسقوف راش��حة، وعدد 
قلي��ل جدا م��ن اخلزائن حي��ث كانت 
بعض اللوازم مثل احملاقن والسجالت 

الطبية مكدسة على األرض.
وهذه احلالة هي نتيجة مباشرة لنهج 
مجزأ وسريع لالستثمار في الهياكل 
األساس��ية للرعاي��ة الصحية. وفي 
نهاي��ة احلرب األهلية ف��ي عام 2002، 
كان ل��دى س��يراليون أق��ل م��ن 700 
مرف��ق صح��ي، وفقا لدلي��ل الرعاية 
الصحية األولية لعام 2004. وفي عام 
2003 ق��ررت احلكومة التي تعانى من 
ضائق��ة مالية »حتقي��ق الالمركزية« 

في مختل��ف اخلدم��ات العامة على 
مس��توى احملافظ��ة مما أثار منافس��ة 

شرسة على املوارد احملدودة.
وبدأت اجملال��س احمللية، التي تس��عى 
إلى احلصول على أكبر قسمة ممكنة 
من الكعكة، بخلق مش��اريع جديدة، 
مم��ا أدى إل��ى التوس��ع الس��ريع وغير 
املنضب��ط للنظام الصح��ي. واليوم، 
يوجد في س��يراليون - التي يبلغ عدد 
س��كانها س��بعة ماليني نسمة - ما 
يقرب م��ن 300 1 مرف��ق صحي. ولم 
تتمكن وزارة الصحة من جتهيز جميع 
هذه املرافق اجلديدة وتغطية تكاليف 
التش��غيلية،  والتكاليف  املوظف��ني 
حيث لم ترتف��ع ميزانيته��ا ملواكبة 
توس��ع النظام. والواقع أن قلة قليلة 
)إن وج��دت( م��ن البل��دان األفريقي��ة 
التي وقع��ت على إع��الن أبوجا لعام 
2001 لتخصي��ص 15 ف��ي املائة من 
ميزانيتها للصحة متكنت من القيام 

بذلك.

وفي أيل��ول/ س��بتمبر املاضي، أجرت 
س��يراليون تقييم��ا لتوزي��ع مراف��ق 
الصحة العامة والعاملني الصحيني 
في البلد، من أجل توجيه املناقش��ات 
بش��أن اس��تراتيجية املوارد البشرية 
م��ن أجل الصحة للمدة ما بني 2017 
و 2021. وكان��ت النتائ��ج صادمة: إذ 
أن 47 ف��ي املائ��ة فق��ط م��ن املرافق 
الصحية ف��ي البلد تس��تعمل أكثر 
م��ن موظف��ني صحي��ني، مب��ن فيهم 
العم��ال واملتطوع��ون م��ن دون أجر. 
ولم يكن لدى س��بعة ف��ي املائة من 
املراف��ق الصحية عامل��ون موظفون 
مخصصون لها عل��ى اإلطالق - وهو 

وعد فارغ في شكل ملموس.
وهذه احلالة ليست خاصة بسيراليون 
- أو أفريقيا. في إندونيسيا، استثمرت 
احلكومة عائدات النفط في التوسع 
اخلدم��ات  ف��ي  والس��ريع  الهائ��ل 
االجتماعية األساس��ية، مبا في ذلك 
الرعاية الصحية. ولكن اليوم ال يوجد 

عدد كاف من األطباء في هذه املرافق، 
والس��يما في املناط��ق النائية، حيث 
الغياب مرتف��ع للغاية. هناك العديد 
م��ن املمرضات، لك��ن معظمهن غير 
مدرب��ات تدريبا كافيا. ومع ذلك، فهن 
يش��غلن املراف��ق عن بعد م��ن تلقاء 

أنفسهن.
وبعي��دا عن املوظف��ني، تفتقر املرافق 
الصحي��ة النائي��ة ف��ي إندونيس��يا 
الداعم��ة  التحتي��ة  البني��ة  إل��ى 
الكافي��ة: املي��اه النظيف��ة والصرف 
الصحي والكهرباء واألدوية واملعدات 
األساسية. ال ميكن للحكومات احمللية 
الالمركزية، التي ال تتمتع بأي سلطة 
تذكر على العيادات النائية، أن تشرف 
على أنش��طتها. وال عج��ب أن يكون 
إلندونيسيا واحدة من أعلى املعدالت 

لوفيات األمهات في شرق آسيا.
فالفائ��ض من املراف��ق الصحية غير 
اجمله��زة جتهيزا جيدا لي��س غير فعال 
فحس��ب؛ ميكن أن يزيد األمر س��وءا، 

بس��بب عوام��ل مث��ل س��وء املرافق 
الصحي��ة وضعف نظ��م اإلحالة في 
ح��االت الطوارئ. وأثن��اء أزمة اإليبوال 
األخيرة، تس��ببت املرافق غير املؤهلة 
ف��ي املزيد م��ن الوفي��ات، ليس فقط 
بني املرضى، ولكن أيضا بني العاملني 

الصحيني امللتزمني مبساعدتهم.
وب��دال م��ن مواصل��ة الس��عي إل��ى 
الرعاي��ة  ملراف��ق  املطل��ق  االنتش��ار 
الصحية غي��ر اجملهزة جتهي��زا جيدا، 
ينبغي أن ينظر صانعوا السياس��ات 
ف��ي نه��ج أكث��ر اعت��داال. وبطبيعة 
احلال، يحتاج الناس الذين يعيش��ون 
ف��ي املناط��ق النائي��ة إل��ى احلصول 
عل��ى الرعاي��ة الصحية اجلي��دة، دون 
احلاجة إلى التنقل في الطرق الوعرة 
واخلطيرة الت��ي قد تصبح غير ممكنة 
في بعض الفترات من السنة. غير أن 
خدمات التوعية والعاملني الصحيني 
اجملتمعي��ني ميك��ن أن يغط��وا ه��ذه 
اجملاالت بفعالية أكب��ر. وقد مت مؤخرا 

إثب��ات قيمة هذا النهج ف��ي إثيوبيا، 
حيث حتسنت النتائج الصحية.

وفي حني أن معظم مرافق سيراليون 
بُنيت بأم��وال من قب��ل املانحني، فإن 
احلكومة قد دعمت خططا لتس��ريع 
احلكومة  وتتحم��ل  البن��اء.  عملي��ة 
واجلهات املانحة مسؤولية مشتركة 
ع��ن إتب��اع نه��ج أكثر ح��ذرا يضمن 

تقدمي خدمات عالية اجلودة.
وخالل مؤمتر الصحة العاملية ملنظمة 
الصحة العاملية هذا الش��هر، ينبغي 
للمش��اركني تس��ليط األضواء على 
هذه املسؤولية والبدء في إعادة النظر 
في االس��تراتيجيات احلالية لتحقيق 
التغطي��ة الصحي��ة الش��املة. مع 
نهج أكثر قياس��ا، وس��وف يستغرق 
وقت��ا أط��ول لبن��اء نفس الع��دد من 
العيادات. لكن سيتم إنقاذ املزيد من 
األرواح. وهذا هو املؤشر الوحيد الذي 

ينبغي االعتماد عليه.

كثرة العيادات الصحية يضر البلدان النامية
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جملة مفيدة

التس��جيالت الس��رية الت��ي تض��م مناقش��ات صدام 
حس��ني داخل مكتبه م��ع »قادة احلزب والدولة« وتنش��ر 
اآلن »الصب��اح اجلديد« وقائعها بالتسلس��ل، تعرض لنا 
معطيات مثيرة عن »فس��اد« ف��ي احللقة الصغيرة التي 
أدارت اق��دار ومصائر البالد، وفي احللقة )57( التي تنش��ر 
قريباً ثمة حديث موثق عما كان ينهبه »حس��ني كامل« 
زوج ابن��ة الدكتات��ور، واحلديث هنا ل�«حكم��ت ابراهيم 
الع��زاوي« وزير املالية آن��ذاك وقد جرى بع��د هرب كامل 
ومترده ورّخص صدام الكشف عن »بعض اخملالفات« التي 
ارتكبها.. يقول العزاوي:  »س��يدي الرئيس، أنك أعطيته 
دعم��اً قوياً. ه��ذا الدعم م��ن دون توقف ب��دأ منذ أربعة 
أعوام خلْت. وباألخص بعد نهاية 1993، حني أصبح وزيراً 
للصناعة، كل ما كان يقوله ميش��ي، وشرع يفعل أشياًء 
كما يراها مناس��بة، وكان ينفق املال كيفما يشاء، شيد 
منازل فخمة وخصص مبلغاً مالياً ملشروع تكلفته 158 
ملي��ون )دوالر( وبدأ يغلب الناس العاديني. إنه حقاً ش��يء 
مخٍز أن أقول هذا، س��يدي، لكنه رجل قذر وفاسد متاماً! 
دعني أش��رْح لك )مصير( الواحد وعشرين مليون )دوالر(. 
ف��ي 1993، اختف��ْت 19 مليوناً وما من أحد س��ّجل هذا 
املبلغ، ومن ثم اكتشفُت ] غير مسموعة في التسجيل[ 

في هذا املصرف. 
ص��دام: هذا الرجل لديه صالحي��ة ويتعني عليك أن تتبع 

أوامره. 
صوت شخص: س��يدي الرئيس، هذا صحيح، اننا نخاف 
منه، في ما يتصل بالطريق الذي افتتحه، إنه ينفق 158 

مليوناً على هذه الطرق، وبعضها ما تزال غير منجزة. 
حكمت: س��يدي الرئيس، حني اكتش��ف أنك تثق به، بدأ 
يدخ��ل الوطنية ف��ي عمله، وجعلني أح��س أنه رجل ذو 
صالحية عالية. قال لي: » إنني أثق بك كي تنفذ العملية 
بالكامل. ال أريد أن أتورط معك؛ جّهز كل شيء لي. » كان 
يأمرن��ي ألن أؤدي عمله. في هذا الوق��ت إنني أحتاج إلى 
اس��تعادة احترامي لنفسي ] غير مس��موعة [ – اإلنتاج 
العسكري والقرارات املالية كلها، السر هو أنني ال أعرف 
كيف أضغط عليهم، وأجعلهم يسحبون النقود شيئاً 
فش��يئاً. ] ق��ال لي حس��ني كامل[: »س��وف حتصل على 
النقود وتش��كل جلنة والنقود ستكون باسمك. وبعدها 
ستجلبها لي من دون معرفة أي شخص. ستضعها في 
غرفة نومي بأمان، ومن ثم س��تحتفظ باملفتاح وحتافظ 
علي��ه، واملفتاح اآلخر يجب أن يكون في مكتبي ] مكتب 

حسني كامل [.  
»س��يدي الرئي��س، لقد جع��ل تلك الش��ركات )صاحبة 
العقود( تتبرع ل� )هيئة التصنيع العسكري( لكي تغطي 
احتياجاتها. لس��ُت متأكداً على وج��ه الدقة كم كانت 
األرق��ام )كان يقول(  ما إن نحصل على النقود، نش��تري 

بعض السلع ونتمتع بالنقود«. 
»توجد أنش��طة غي��ر أخالقية أخرى في الس��وق، ولدينا 
دليل على ذلك في دفتر هواتفه، الذي يضم أس��ماء إناث 
وأرقام هواتفهن. حسناً، يستطيع املرء أن يخرج مع فتاة 
أو فتاتني أو عش��ر فتيات، إمنا ليس برفقة 150 فتاة! هذا 

شيء غريب، سيدي الرئيس«
 ************

جوناثان سويفت- شاعر وسياسي انكليزي: 
»ال أتعج��ب لكون املرء ش��ريراً، لكني كثي��رًا ما أتعجب 

لكونهم ال يستحون«.

فساد ذلك العهد 
تسجيالت سرية



ثقافة10
قراءة

ناجح المعموري
وباختصار شديد اليد هي املتحقق املاثل 
أم��ام أي واح��د منا في احلي��اة / والعالم ، 
وهي اجل��زء الفاعل غير قاب��ل للتعويض 
. وله��ذه االعتب��ارات وكثي��ر غيرها انتبه 
الش��اعر صف��اء ذي��اب لليد وتع��اون مع 
مهارت��ه الفوتغرافية وأع��اد صياغة اليد 
الش��عرية ال��ى أخ��رى فوتغرافي��ة وقال 

صفاء في نص » وحدة » : 
من الطارق ؟ 

يّد ما تطرق باب الليل 
الليل واسع جداً في هذا البيت 

لكني أحتسس اليد التي تطرق الباب 
ترسم في مقبضه جلبة 

وتختبئ خلف الليل 
فال الليل ينتهي 

وال اليُد تتعب / ثلج ابيض بضفيرة سوداء 
ص23/

على الرغم م��ن أنني ال اس��تطيع جتزئة 
صف��اء الى ش��اعر / وفوتغرافي وصحفي 
. الن الكائن مبكونات��ه وعناصره هو واحد 
مكتم��ل ، لكن��ي افت��رض ما ه��و داعم 
الواحدي��ة اجلميل��ة املس��تفيدة  له��ذه 
م��ن مجاوره��ا الفني وهذا م��ا افترضته 
أن��ا وتأكد لي بع��د االطالع عل��ى جتربته 
الشعرية وأنا غير معني بالفترة الزمنية 
وأس��بقية أي م��ن الفن��ن ، الش��عر أم 
الفوتوغرافي��ة أو بالعكس ؟ لكني أرجح 
افت��راض ق��راءة خاص��ة تذهب باجت��اه أو 
آلي��ة الفوتوغراف على النص الش��عري . 
والصورة هي األس��بق في احلياة والعالم ، 
وأول م��ا رآه الكائن هو الصورة ، لذا جعل 
منها منط��اً لغوياً معروفاً ف��ي عديد من 
حضارات الش��رق ، وألنه��ا األولى متتعت 
بالهيمن��ة وتس��للت الى األن��واع األخرى 
. وحلظ��ة معرفة الفن��ان لبالغة الصورة 
امللتقط��ة بالكامي��را حتفز ش��عرياً وجند 
في النص الس��ابق توظيف��اً ألهم الرموز 
والعالم��ات الت��ي صنعها وانش��غل بها 
صفاء ذياب ، وه��ي الباب / املطرقة / اليد 
/ الليل ، هو فضاء واس��ع حتى في النهار 
، ألنه حاضر من خالل ظالل فوتوغرافيات 
الفن��ان ، ومعاينة عم��ق العمارة التراثية 
ستكتشف ليالً حالكاً في نهار مضيء .

اليد مازالت تلهو بهذا املقبض // ص23
كان الش��عر والفوتوغ��راف م��ن موثقات 
املنف��ى . وديوان��ه ثل��ج أبي��ض بظفي��رة 
سوداء والعالمة من فيوضات املنفى وقد 
تبّدى في إزاحة الكائن الذي ال ميلك ما هو 

خاص بجاره .
ألن صف��اء مثلما ذكرت ف��ي حديثي عن 
العناص��ر الثقافي��ة والفلس��فية لليد ، 
جعل منها غرسة ، واليوتوبيا حاضرة في 
النص اآلخر ، من أن يجعل منها غرس��ة 
، تنم��و وتتكاثر ، لتصير لدي��ه أياد كثيرة 
، تصور ه��ذه الغرائبية مثير بس��رياليته 

واملفاجأة الطافحة في النص :
سوف أزرع يدي في احلديقة اجملاورة لبيتي 
ألنني من��ذ 35 عام��اً ال أملك أرض��اً ازرع 

فيها يدي 
لهذا 

ق��ررت أن أس��رق حديقة ج��اري ذات ليلة 
وأحفر فيها ملجأ ليدّي

الشاردتن 
يدي��ن  ع��ن  أبح��ث  وأن��ا  س��نن  من��ذ 

حقيقيتن 
كي أكتب قصيدة 

وأنام ... // ص44
دالل��ة الغ��رس مقترن��ة ب��كل ال��دالالت 
الوظيفية ، ذات العالقة بالبناء ويتمظهر 
العق��ل عب��ر اليد والع��ن ويكون��ان مع 
العقل ثالوثاً هيغيلياً ووظفه مرلوبونتي 
وكان م��ن قبل له وظيفة في الفلس��فة 

اإلسالمية وحصرياً لدى الفارابي .
ملاذا هذه العالقة اإلش��كالية مع الصورة 
؟ وأعن��ي تلك املتطابقة م��ع الواقع بكل 
دقائقه��ا املثيرة للفح��ص والتأمل ، على 
الرغ��م م��ن إننا منر س��ريعاً أم��ام الواقع 
احلقيقي ، املمثلة له الصورة . إنه إشكال 
حقيقي يضع الصورة في مركز املواجهة 
ورمب��ا   . والصامت��ة  الهادئ��ة  احلقيقي��ة 
استمرار مثل هذه اللحظات يضع املتلقي 
أمام ممكنات للحصول على جواب ش��اف 
وقانع وهو أن الصورة امتلكت حساسية 
عالي��ة وانعكس��ت فيه��ا وعليه��ا روح 
الفن��ان اخلالق وهذا ما أك��د عليه هيغل 
في أن الرس��م أكثر جماالً من األمنوذج أو 
املودي��ل ، مبعن��ى أن الصورة خلق��اً لواقع 
متظهر فيه نوع من حضور احلياة والعالم 
عب��ر فن ، يقت��رب م��ن الكتاب��ة املغايرة 
والتجدي��د ومثلم��ا قال املصور وس��تون 
: كلم��ا ظهرت الصورة مثي��رة / وجميلة 
لنا يعني ه��ذا بأنها مؤلفة بدقة ومهارة 
أكث��ر . وأكد عديد م��ن املصورين على أن 

الفوتوغراف نوع من الكتابة .
وع��ي احلض��ور ف��ي الص��ورة أم��ر مثي��ر 
النتباه��ي وأنا أحدق بع��دد غير قليل من 

هذه النماذج التي منحتنا قراءة خضعت 
ملا اوحت به ول��م نتعامل معها تطابقياً 
م��ع اجملال املوضوع��ي الذي مثلت��ه . أنها 
لقط��ات صارم��ة وح��ادة بدقته��ا وليس 
 . والبايلوجية  النفس��ية  بانعكاس��اتها 
امتالء احلضور والوعي به في صور دقيقة 
وحساسة ، فيها بالغة االفضاء ، فالرجل 
املسن واألكثر أناقة من الذين بزيه وعمره 
، جالس باعتدال واس��تقامة فوق كرسي 
مكسو بالشمس ، بيده عصاه / صديقة 
الش��يخوخة ، امس��ك بها من املنتصف 
وكأنه��ا ذات وظيفة ثقافي��ة أخرى ، غير 
الت��ي اقترنت بالش��يخوخة ونحن نعرف 
ب��ان العصا نظ��ام ثقاف��ي واجتماعي له 
أص��ول مبك��رة ف��ي الديانات الش��رقية 
واقتران جوهري بأهم اإللهة وحصراً تلك 
املقترنة باحلكمة وتشريع القوانن ، مثل 
اإلله ش��مس وهو يسلم القوانن للملك 
حموراب��ي وبيده العص��ا واحللقة املدورة ، 
العصا عالم��ة دالة على الرعاة / واألنبياء 
واملل��وك والق��ادة . كل ه��ذه االقتران��ات 
صاغت مالحظتنا للرجل الكهل اجلالس 
على كرسيه وكأنه منتصب عليه بإلهة 
لم تعكرها برودة اجلو ، وما زاد في حضور 
الرجل بالصباح الشتوي البارد ، انشغاله 
بالثقافة وهذا س��بب أخر لتكريس وعي 
احلض��ور ، وأبهة التمظهر أم��ام اآلخرين 
الذي غابوا عن املشهد ، مثلما ذكرنا هذا 
من قبل . أنها مي��زة للفنان صفاء ذياب ، 
تضغط عليه من اجل صنع جزء من اجلزء 
واالكتفاء به وس��ط كل ما ميكن تشتيت 
عناي��ة املتلق��ي.  وحده بحض��ور مضيء 
، مكش��وف وكاميرا دنت من��ه وصنعت 
كهالً صديق��اً للكت��اب ويتعاطى تبادله 

مع القراء ، وأي تعاط هذا الذي انشغل به 
هذا الرجل الشيخ ، املكسو بزيه العربي 
ومعطفه ، أنها يقدم رسالة إلسالم أخر 
غير اإلس��الم الغارق بالطق��وس والندب 
والعنف احلاضر فيه . هذا البد انه إس��الم 
أخر غائب كان عنا سابقاً وسجل حضوره 
بعد الس��قوط . وتباه��ى الرجل بعرضه 
جملموعة كاملة لعلي شريعتي مصفوفة 
بانتظ��ام س��اعدنا عل��ى ق��راءة ال��دورة 
الكاملة لشريعتي . أنها صورة معبرة عن 
جدل معروف وال يحت��اج توضيحاً ، فهي 
رس��الة مختلف��ة وصريح��ة . ومثل هذا 
اجلدل صامت ، مكتف مبا أثارة ضمنيا من 
خ��الل اإلعالن وما يتب��ّدى عنه من حضور 
ثقاف��ي وديني خ��اص بطائف��ة معينة / 
ومتظه��ر اجلّدل هن��ا أكثر بروزاً وتش��كالً 
الظاه��رة اجملتمعي��ة كبرى ف��ي العراق ، 
ول��م تكن ه��ذه الصورة وحي��دة ، بل هي 
متك��ررة ضمن النس��ق الثقافي والديني 
الذي صنعته الكاميرة ، ففي صورة أخرى 
ذات مكان أوس��ع ، الن حضورها لن يكون 
إال من خالل امل��كان الذي تبّدى عن عالقة 
وثيق��ة مع املق��دس على يس��ار املكان / 
الزق��اق الضي��ق الفت��ه س��وداء مصنعة 
لنا خصيصاً مرس��وم عليها سيف ممتد 
وس��ط الالفت��ة اإلعالني��ة ، املعب��رة عن 
طقوس دينية مرتبطة تراجيديا احلس��ن 
، ه��ذا حضور أخر ، ومن ن��وع فيه متاثالت 
مع ما أفضت إليه ص��ورة الرجل العجوز 
أم��ام معروض عل��ى ش��ريعتي ، وتكررت 
ه��ذه امليدي��ا باعتبارها ثقافة متس��يدة 
في مش��اهد احلي��اة االجتما سياس��ية ، 
وتخت��زل اجل��دل بوض��وح وتكررها ضمن 
فوتغرافيات الش��اعر صفاء ذياب . تدوين 

كمعلم ملرحلة من التحويالت اجملتمعية 
وهذا تركيز بنوع أخر من األنساق املعينة 
باملق��دس ، في��ه تأكي��د عل��ى وظيف��ة 
الفوتغراف التي تذهب سريعاً نحو البؤرة 
احلاملة للرس��الة أو الش��فرة . وما حتفزه 
لدين��ا الالفت��ة املصنوع��ة خصيصاً هو 
الهوي��ة الديني��ة / الطائفية في محيط 
ذل��ك الزق��اق للبغ��دادي ، املس��تريح من 
الصخ��ب ، مكتفياً بحض��ور آدمي قليل 
ج��داً ، زاد مش��هديته بانع��كاس ظ��الل 
احلضور ف��ي الصورة وفوقهم تصعد قبة 
مدورة من احلج��ر األزرق الناصع حتت بهاء 
الش��مس . وتتن��وع مهيمن��ات املق��دس 
ويغادر عنفه املعلن عنه عبر السيف في 
الالفتة الس��وداء التي حتدثن��ا عنها ، وأنا 
أدرك ب��ان ، املقدس مه��دد دائماً بتعطله 
إذا ل��م يبتك��ر عنفاً ثقافي��اً ومادياً وتأثير 
ه��ذه الثقافة املباش��رة والرمزي��ة هائل 
وخطر تكتفي اجلماعة بطقوسها املعلن 
عنها خ��الل اليوم وملدة طويلة ، جلأت الى 
إعالنات الش��وارع واجلدران . ووضعنا الفن 
أمام ثقافة عامة متاماً . إسالمية واضحة 
ال حض��ور جلماعة على حس��اب جماعة 
أخ��رى ، أنه��ا معروض��ة بأع��داد مثي��رة 
ومتجاورة ووجدت ف��ي اإلعالن عنها نوعاً 
من س��ينوغرافيا مكانها وه��ذا املقدس 
لم يش��فع للطفل / العام��ل الذي يدفع 
بعربته فارغة ، تغطى جس��دها الداخلي 
بقطع كارتون تكوم فوقها عدد من احلبال 
األكثر تكرراً في فوتغرافيات الفنان لتنوع  
وظائفه��ا التجارية . لكن الطفل وضعنا 
أمام أس��ئلة غي��اب مؤسس��ات الدولة 
وضع��ف حض��ور القان��ون م��ع العدالة 

االجتماعية وحقوق املواطنة. 

صفاء ذياب.. شاعر الفوتوغرافيا 
ومكتشف رمزية المهمل وشعرية التفاصيل

القسم األول

ل��م تتوقف الدراس��ات عن ملحم��ة كلكامش، 
حل��د اليوم. بع��ض الكت��اب، لم يكت��ف بكتاب 
واح��د عنه��ا، كفراس الس��واح ال��ذي كتب عن 
كلكام��ش مرت��ن، م��رة: كلكام��ش.. ملحمة 
الرافدي��ن اخلال��دة، وم��رة: كنوز االعم��اق- قراءة 
ف��ي ملحمة كلكامش. وغي��ره الكثير. ملحمة 
كلكامش، متلك نصا، عبارة عن بحر، يغترف منه 
الباحثون واآلثاريون، نص قادر على ان يكون طوع 
الكاتب، يستجيب للتحليل والتأويل مهما تغير 
الزمان، وتبدلت األدوات. غالبية تلك الدراس��ات، 
الت��ي ال تتجاوز اس��م كلكام��ش، بوصفه بطل 
امللحمة، والش��خصية املركزي��ة، فيها، تكاد ان 
جتعل من غرميه انكيدو هاش��ما، او تابعا له، في 
وق��ت، ان انكيدو، يكاد ان يتج��اوز كلكامش، مبا 
ميلك��ه من صف��ات وقدرات. نس��تثني مالحظة 
الباحث ناج��ح املعموري في كتابه: املس��كوت 
عن��ه في ملحمة كلكامش، ح��ن بن انه حاول 
رد االعتبار الى انكي��دو، باعتباره ميثل مجموعة 
من االفع��ال البطولية املعروفة، بس��بب وجوده 
حصلت املتغيرات الفكرية الكثيرة التي تعمت 
بالص��راع ال��ذي اتخذ اكثر من مس��ار.. هذه ابرز 
االسباب التي بينها املعموري، في معرض دفاعه 
عن انكيدو او محاولته اعادة االعتبار له، بعد ان 
هّمش��ته الدراس��ات. لو نعود الى نص امللحمة، 
خصوص��ا ف��ي اللحظ��ات األول خللق��ه على يد 

اورورو، وتعداد صفاته: 
وشعر رأسه كشعر املرأة

ومنت فروع شعر رأسه جدائل كشعر ) نصابا( 
ال يعرف الناس وال البالد 

ويلبس لباسا مثل) سموقان( 
نصابا، س��موقان هي اس��ماء آللهة كانت تعبد 
آن��ذاك، مما يدل على ان انكيدو ال يقل ش��أنا عن 
كلكامش، الذي ثلثاه اله والباقي بشر) رغم انه 
ط��وال امللحمة جن��د ان الثلثن معط��الن(. لكن 
ظروف كلكامش، وكونه حاكم اوروك، وميلك من 
القوة م��ا ال ميلكه غيره، جعل هو املركز والباقي 

هامش.
 كلكامش، لم يترك ابنا طليقا ألبيه

وما فتئ يضطهد الناس مبظامله ليل نهار 
هو راعي أورورك احملصنة

ان كلكامش، لم يترك عذراء المها
وال ابنة مقاتل وال خطيبة البطل

كانت ه��ذه افعال كلكامش، رغم ان )ش��مش( 
الس��ماوي حباه باحلس��ن، وخّصه أدد بالبطولة، 
وان اآلله��ة جعل��ت ص��ورة كلكام��ش كاملة. 
ف��ي ح��ن ان انكيدو، رغم انه ل��م ميتلك صفات 
كلكامش، اال انه حال خلقه، لم يقم بأي ش��يء 
س��وى انه جعل حيوانات البر تفر من يدي وحرم 
الصي��اد م��ن صيد الب��ر. لكنه ومبج��رد اتصاله، 
بالبغي، وحتوله الى اشبه بإله، بعد حاز احلكمة، 

جعل اولى مهامه ايقاف كلكامش عند حده.
هلمي أيتها البغي، خذين��ي الى البيت الطاهر، 
مس��كن آنو وعش��تار حيث يحك��م كلكامش 

الكامل احلول والقوة
 واملتسلط على الناس كالثور الوحشي 

وأنا سأحتداه وسأغلظ له في القول.. 
فكان انكيدو س��ببا في ايق��اف كلكامش عند 
حده، حيث اصبح نقطة حتول كبيرة في حياته.

ملحمة أنكيدو 

سالم مكي

شكر حاجم الصالحي 
من صيدا اللبنانية حتاول الفنانة التش��كيلية 
والش��اعرة كوكب الهام��س ان توثق لنا جتربها 
احلياتية واالنس��انية في كتابه��ا االنيق )) بقايا 
وطن (( الذي كرس��ته من خالل مقاطعه ال�� ] 
104 [ ان تكشف عن ثراء مشاعرها واصطخاب 
توتراته��ا اليومي��ة وهي تعيش ازم��ات العيش 
الال انس��اني التي افرزتها ظروف اللجوء وحياة 
اخمليمات القاس��ية بعيداً ع��ن تراب الوطن التي 
مازالت ت��راه في الذاكرة املتعب��ة , والهامس ال 
تنفرد عن ابناء جيلها املقهورين بهذه السمات 
واألوجاع الت��ي خلفتها جتارب األرحت��ال والنفي 
والوق��وف على ابواب املنظم��ات االغاثية , وهي 
من وط��ن مازال ينتظر األمل الق��ادم ليزيح عن 
ترابه ذل الهمجية االس��تيطانية وحراب الغزاة 
وس��رف دباباتهم , ورغم ان قارئ ) بقايا وطن ( ال 
يفاجئ بفيض املش��اعر املكدسة , إال انه ) قد ( 
يجد ان الش��اعرة قد بالغت في جعل اصدارها 
كله مكرساً لقضيتها دون ان تترك ولو فسحة 
صغيرة ملكابداتها االنثوية واغترابها في خضم 
ظ��روف ال تليق بادميته��ا , لكن الق��ارئ النابه 
سيكتش��ف ان �� الهامس ���� أدمجت اخلاص 
بالع��ام م��ن خالل مقاط��ع كتابها ه��ذا , وهي 
بذلك حتقق �� كما ازعم ���� حضوراً الفتاً يعبر 
ع��ن محنة الوج��ود في مث��ل هذه املالبس��ات 
احلياتية , حيث اصبح الوطن هو البيت , والقلب 
هو االمل النابض بالع��ودة الى احلياة األبهى �� 
واالبناء في النصوص هم الش��هداء واجلرحى و 
القابضن على الس��الح , وهك��ذا متتاز مقاطع 
) بقايا وط��ن ( بحرارة التجربة وص��دق االنتماء 
واألميان باملستقبل , و السعي للعبور الى ضفة 

السالم واحملبة والعيش الرغيد , 

ان جترب��ة كوك��ب الهام��س ف��ي بقاي��ا وطن , 
تس��تحق ان تنال القراءة اجل��ادة لتكون امنوذجاً 
ش��عريا يتغن��ى ب��ه املضطهدون في مش��ارق 
االرض ومغاربه��ا , رغم ان ����� البعض ��� قد 
يلمس انزالق النصوص الى صياغات انشائية / 
تقريرية و اشبه ما تكون قريبة الصلة بالتقارير 
الصحفية التي تفسد التجربة وحتط من قيمة 
الش��عر ف��ي بع��ض مفاصله��ا , إال ان هذا لن 
يكون طاغياً على جتربتها التي زادت على ) 138 
( صفحة هي كل ما ضمه اصدارها من مقاطع 
شعرية توزعت اشكالها بن قصائد التفعيلة 

وانثياالت النصوص النثرية اجلامحة :
                  من ليس لديه  

                 ذرة احساس وطني 
                 ال يستحق 

                ان يكون له وطن 

                يحتويه ..... ص 18
                 و ...... 

              مهما تغرينا 
              تبقى مشيمتنا معلقة

              بخيط من حنن 
              باحلبل السري 

              لرحم الوطن  ..... ص 35 
              و ......

    ان��ا س��كرانة / بحبك / يا وطني / و الس��كر 
عن��د البع��ض )) كفر (( / أعل��ن / بأعلى صوتي 
/ انن��ي :/ أكبر كافرة / به��ذا الكون / ألجلك يا 
وطن��ي / تق��رع كل كؤوس االرض / والس��ماء / 
كأس سكرك / ال يقّدر بثمن / سأشربك / حتى 
الثمال��ة / أص��رخ بأعلى صوتي / )) كأس��ك يا 

وطن (( .... ص 38 
وهناك الكثير من نصوص بقايا وطن من تصح 
عليه مثل هذه التوصيفات السابقة , لكن ما 
كتبته كوكب الهامس ال يعدو ان يكون شهادة 
أمينة على زمن عاهر أهينت به كرامة االنسان 
واس��تبيحت حرماته , وه��ذا االقتراب من لغة 
الصحافة ال يقلل من قيمة هذه اجملموعة التي 
احتش��دت بالكثير من املعاني وحفزت فينا ما 
خبا من جذوة األمل واالميان بغد مشرق سعيد 

....
ويكتش��ف القارئ بعض التناصات مع نصوص 
خالدة , رمبا لم تكن الش��اعرة قد استخدمتها 
بقص��د غي��ر قصد االندم��اج معه��ا واالنتماء 
لها ب��روح نقدية مفعمة باحليوية واملش��اركة 

الوجدانية ...
مثل :                أش�����هد

                     أن
                     ال 

                     وطناً
                    لي 

                    إال 
                    أنت .... ص 64

وارى ان الن��ص ) قباني ( األص��ل والذي يقول )) 
اشهد إال امرأة إال انت ((

ومثل :
                    املوت في وطني 

                    مجاني 
                    فكيف لي 

                    ان اكتب عن 
                   احلب .... ص 109

وهي في األصل من روح الش��اعر التركي ناظم 
حكم��ت : )) م��ن أي��ن يأت��ي احلب ي��ا حبيبتي 
ونح��ن محكوم��ون باإلعدام (( وهن��اك الكثير 
م��ن الش��واهد ع��ن مثل ه��ذه التناص��ات إال 
ان ما يش��فع للش��اعرة كوك��ب الهامس في 
متثالتها هذه هي مس��احة الصدق التي غمرت 
نصوصه��ا وجعلت القارئ يعي��ش معها أمتع 
حلظات��ه منتش��ياً بق��وة االرادة وعفوية اللغة 
واحتدامها واصرارها على ادانة كل ما هو قبيح 

وال انساني ...
وم��ن جميل نصوص بقايا وط��ن املقطع ) 73 ( 

الذي تقول قيه كوكب الهامس :
      س��أقتحم السموات السبع / سماء سماء 

/ افتش عنك / حتماً ... سأجدك في
     طي��ات الغي��م / قطرات م��ن روح / االنبياء / 
مختبئاً حتت أجنحة املالئكة / ياساكن االعالي 
/ ابق في االعالي / كي ال يدنس��ك / االنس��ان / 

وثعالب / االرض / ياوطني / 
و أخي��راً البد م��ن االش��ادة بتجربة الش��اعرة 
التي صممت غ��الف مجموعتها ) بقايا وطن ( 
ومنحتنا األمل والتطلع الى اجلمال والس��عادة 
الت��ي تبحث عنه��ا كوكب الهام��س في هذه 
التجربة التي اجنزتها مبش��اعر صادقة وش��كراً 

ملن منحنا هذا األلق الشعري اجلميل. 

بقايا وطن 

صفاء ذياب

متابعة الصباح الجديد

صدر ع��ن دار الرافدين ف��ي بيروت كتاب ) 
عراق م��ا قبل التاري��خ( للباحث د. خزعل 
املاجدي. وهو الكتاب األول في سلس��لة) 

عراقلوجي(. 

من  مقدمة الكتاب: 
تب��دأ رحلتي ف��ي مش��روع العراقولوجي 
) علم دراس��ة العراق ( من��ذ مايقرب من 
ثالثن عاماً حن بدأت بالدراسة املنهجية 
مل��وروث الع��راق الق��دمي )وادي الرافدي��ن ( 
وإص��دار الكت��ب والدراس��ات اخلاصة به، 
لكن العتبة العملية لهذا املشروع كانت 
قد بدأت في 2010 عندما ش��رعت بتقدمي 
محاضراتي في هولندا) في مدينة الهاي( 
للجالية العراقية والعربية في مش��روع 
طموح كنت قد أس��ميته )وح��دة وتنوع 
حض��ارات الع��راق( وهو يتك��ون من أكثر 
م��ن 40 محاض��رة ما زل��ت أقدمها حتى 
يومن��ا ه��ذا، وه��ي محاضرات موس��عة 
ومعّمق��ة تتناول كل تاري��خ وتراث العراق 
عبر تاريخه الشاسع املمتد من عصور ما 
قب��ل التاريخ وحتى حاض��ره الراهن ، وقد 
استغرقت مني هذه احملاضرات وقتا طويالً 
ف��ي اإلعداد والتحضي��ر والتقدمي جمعت 
خالله��ا آالف املراجع األجنبي��ة والعربية 
وآالف الش��رائح الضوئية ) الس��اليدات( 
واجلداول والصور ووسائل اإليضاح الالزمة 
، فاجتمعت عندي مادة هائلة يندر أن يقع 
عليه��ا باحث في هذا اجملال ، وقد آن األوان 
لكي أض��ع كل جه��ودي تلك ف��ي كتب 
علمية منهجية حتت عنوان ) عراقولوجي 
( مس��اهمة مني في تبيان التراث الكبير 

له��ذا البلد الذي يتع��رض ، اآلن ، حملاوالت 
اإلبادة والصه��ر والتقس��يم واملؤامرات ، 
مؤمناً أنه س��يبقى موحداً وسيخرج من 
ه��ذه األزم��ات معافى .. وس��يواصل دوره 

احلضاري الكبير .
فّضلنا أن نب��دأ من العتبة األولى لظهور 
وادي الرافدين في عص��ور ما قبل التاريخ 
وأن نعطيه��ا أهمي��ًة اس��تثنائية فنفرد 
له��ا كتاباً كامالً إلميانن��ا الكامل بأن جّل 
الباحثن أهمل��وا أهمية هذه املرحلة من 
تاري��خ وتراث وادي الرافدين بس��بب غزارة 
تاري��خ وتراث العص��ور التاريخية القدمية 
من س��ومر وأكد وبابل وآشور .. الخ ، وهو 
مبرر ضعيف يس��تدعي ، أصالً ، االهتمام 
االس��تثنائي مب��ا قبل هذه احلض��ارات ألن 
جذوره��ا تكمن في عصور ما قبل التاريخ 
ف��ي العراق الق��دمي التي هي األكث��ر ثراًء 
وس��بقاً ، من��ذ العصر احلج��ري احلديث ، 
عم��ا يناظرها ف��ي العالم كل��ه ، ولذلك 
جعلنا منها الباب الواسع الذي سينفتح 
عريض��اً نحو العص��ور التاريخية الزاخرة 

التي ستأتي بعده مباشرة.
له��ذا الع��ام عل��ى عش��رة حق��ول هي 
)الرواية - الش��عر - فن العمارة -دراسات 
التراث الش��عبي – الترجمة - الدراس��ات 
املس��رحية والس��ينمائية - النقد األدبي 
 - الغنائ��ي  األداء   - والفن��ي  والثقاف��ي 
الدراس��ات اللسانية - و فن اخلزف( وبهذا 
تك��ون اجلائ��زة قد اش��تملت على حقول 
جديدة وبزيادة حقل واحد عن جائزة 2016 

التي شملت تسعة حقول.
كم��ا وتقرر أيض��ا أن تكون قيم��ة اجلائزة 
لهذا العام )10( عشرة مالين دينار عراقي 
ولكل حقل م��ن احلقول إضافة إلى نحت 
جتريدي من مادة البرونز مع وثيقة اجلائزة.

)عراق ما قبل التاريخ( كتاب 
جديد للباحث خزعل الماجدي 

)5-4(
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تأليف االستاذ فايز الخفاجي
عرض : سيف الدين الدوري

صدر عن دار س��طور مؤخ��راً كتاب جديد 
بعن��وان )منيف ال��رزاز م��ن االعتقال الى 
االغتيال( تأليف االس��تاذ فاي��ز اخلفاجي.

ويتضمن الكتاب ال��ذي يحتوي على 277 
صفحة ،وفصوال سبعة ،وخامتة فضال عن 
املقدمة التي كلفني املؤلف  بها ووضعها 

في الغالف االخير من الكتاب.
 اذ خصص الكاتب الفصل االول عن حياة 
الدكتور الرزاز االمني العام املساعد للقيادة 
القومية حلزب البعث العربي االشتراكي ، 
حياته واس��رته ووالدته ودراسته. فقد ولد 
أحم��د منيف س��ليم الرزاز بدمش��ق في 
1919/12/7  بك��ر أمه وثالث ابناء والده  اذ 
كان وال��ده متزوجا ف��رزق بولدين وتوفيت 
امهم��ا ثم تزوج زوج��ة ثانية فكان منيف 

باكورة هذا الزواج.
  ام��ا زوجته فهي ) ملعة صالح بسيس��و(

واملولودة في حماه بسوريا  عام 1923
ام��ا الفصل الثاني فقد تضمن دور منيف 
ال��رزاز السياس��ي والفكري واب��رز املراكز 
احلزبي��ة التي تس��لمها  وكذل��ك اجنازاته 

الفكرية .
فيم��ا تضم��ن الفصل الثالث مالبس��ات 

اعتقاله ووضعه حتت االقامة اجلبرية 
  اما الفص��ل الرابع فقد تناول وضع الرزاز 
حت��ت االقام��ة اجلبرية ث��م اغتياله ثم في 
العراق عقب االعالن عن املؤامرة املزعومة 
عام 1979 واملعروفة مبؤامرة محمد عايش.

وفي هذا الفصل ازال املؤلف فايز اخلفاجي 
الغموض واللبس عن اسباب وضع منيف 
ال��رزاز حت��ت االقام��ة اجلبرية ف��ي منزله ) 
بكرادة مرمي( ببغداد عام 1979 ثم اغتياله 

بالسم عام 1984 .

 واوض��ح املؤل��ف ف��ي الفص��ل اخلام��س 
دور ال��رزاز ف��ي احلياة السياس��ية االردنية  
وموقف��ه م��ن القضي��ة الفلس��طينية 
وموقفه من احلركة االنقالبية التي قادها 
املق��دم ص��الح جديد ضد قيادة ميش��يل 
عفلق  والفريق امني احلافظ رئيس الدولة 
السورية وذلك في 23 شباط/فبراير1966 

  اما الفصل السادس فقد تضمن نتاجات 
الرزاز اثقافية والفكرية  منذ بداياتها حني 
نشر الول مرة مقالة سياسية في مجلة 
) صوت اجليل( التي تصدر عن ثانوية )إربد( 
بعنوان ) نحو جيل قوي(. اوضح فيه فشل 
النخب السياس��ية العربي��ة في نهضة 
املشروع القومي العربي الذي تبناه الزعيم 

جمال عبد الناصر.
  اما الفصل السابع واالخير فقد ادرج فيه 
املؤل��ف ابرز الذين كتبوا ع��ن منيف الرزاز 

وقيموا فكره ودوره السياسي.
   وق��د اعتم��د املؤلف فاي��ز اخلفاجي في 
اع��داد كتاب��ه هذا عل��ى مص��ادر عديدة 
من وثائق وكتب عربية ورس��ائل جامعية 
وصح��ف ومج��الت  اضاف��ة ال��ى املصدر 

االهم من جنله الدكتور عمر الرزاز.
    ويستعرض املؤلف فايز اخلفاجي احداث 
اعتقال الرزاز ووضعه حتت االقامة اجلبرية 
ع��ام 1979 واغتياله ع��ام 1984 فيقول " 
عقب تخل��ي الرئي��س البكر عن رئاس��ة 
اجلمهوري��ة ومج��يء صدام حس��ني الذي 
اطاح مب��ن متلملوا كمعارض��ني للطريقة 
الت��ي مت بها خ��روج البكر ومج��يء صدام 
فاعتقل عدداً من اعضاء القيادة القطرية 
للحزب بينه��م منيف الرزاز الذي قيل انه 
بعث برس��الة ال��ى الرئيس صدام يش��ير 
فيها الى ان املتهمني هم حزبيون قياديون 
ينبغ��ي ان يحالوا الى جلن��ة حتقيق حزبية 
تض��م اعضاء من القيادة القومية . فكان 

رد صدام هو احتجاز الدكتور الرزاز ووضعه 
حتت االقامة اجلبرية. م��ع املراقبة الدائمة 

له.ثم اغتياله بالسم.
    وكان ال��رزاز  ق��د احت��ج عل��ى طريقة 
تعام��ل القي��ادة القومي��ة م��ع قضي��ة 
املؤام��رة ، فاعض��اء القي��ادة القومية لم 
يعرفوا بتفاصيل س��يناريو املؤامرة إال من 

الصحف . 
  واض��اف ال��رزاز قائال لص��دام: حني جئت 
ال��ى بغ��داد بع��د انتخاب��ي أمين��ا عام��ا 
مس��اعدا في القيادة القومي��ة قلت لك 
أنني ل��ن اقبل القي��ام بدور ) املستش��ار( 
وأنن��ي أفض��ل البق��اء ف��ي االردن اذا ل��م 
متنحوني حق املش��اركة في صنع القرار ، 
وق��د اقنعتني حتى بروز) حادث��ة املؤامرة( 
أنني أس��هم فعال في صن��ع القرار، لكن 
تعاملك انت وبع��ض الرفاق العراقيني مع 
ما تس��مونه ) مؤامرة( جعلني اطلع على 
التفاصي��ل املعلن��ة من الصحف ش��أني 
شأن أي مواطن عادي ، وكان االجدر بك أن 
تشركني وتشرك ميشيل عفلق في االقل 
في التحقي��ق لكنك ابعدتنا ، وهذا يعني 
انن��ا نلع��ب دور) املستش��ارين( فقط. واذا 
كان ميش��يل عفلق مضطراً للس��كوت 
على ) التهميش( النه ال يستطيع العودة 
ال��ى بل��ده) س��وريا( فأنني ال اج��د مانعا 
من تقدمي اس��تقالتي والع��ودة الى االردن 
وتأك��د متام��ا أنني س��اعود للمش��اركة 
في ) قي��ادة صفوف املعارض��ة(، وأن امللك 
حس��ني بالرغم من ذلك س��وف يأتي الى 
بيتي يزورني ويطمئن على صحتي ويرحب 

بعودتي ساملا.
     وينقل املؤلف عن مؤنس الرزاز قوله بأن 
ميش��يل عفلق حرّض على تصفية والده  
وه��و الذي حف��ر ملنيف الرزاز ه��ذه احلفرة 

وشجع صدام على إهدار دمه .

  كم��ا يتناول املؤلف  ف��ي كتابه هذا عن 
الدكتور منيف ال��رزاز موقف االمني العام 
للقي��ادة القومي��ة ميش��يل عفل��ق من 
اعتقال منيف الرزاز فيقول " اتصل النجل 
االكبر ملنيف ) مؤنس الرزاز( بعضو القيادة 
القومي��ة الدكتور عبد الوه��اب الكيالي 
ليلتقي بعفلق بباريس ويعرف منه سبب 
اعتق��ال وال��ده. وحني وص��ل الكيالي الى 
بيروت والتقى مؤنس بعد ان التقى عفلق 
بباريس الذي اخبر الكيالي انه ) اي عفلق( 
س��بق ان نصح ال��رزاز ان يؤج��ل اعتراضه 
على طريقة تعامل صدام مع من اتهمهم 
بالتآمر، انتظر حتى يبرد دم صدام انه االن 
ف��ي ذروة انفعاله وال نضمن ردود فعله اذا 
تدخلنا وإعترضنا. ثم أن مس��ألة املؤامرة 
هذه ليست جلية وواضحة حتى بالنسبة 
ال��ّي ، لم أتوقع أبداً أن يب��دأ صدام عهده 
رئيس��اً للجمهورية بحمام دم ضد رفاقه. 
لكنن��ي أعتق��د أن��ه أراد التخل��ص م��ن 
مجموعة ) ش��باب( من ق��ادة احلزب الذين 
يس��تطيعون أن يقول��وا ل��ه ) ال( إذا أقدم 
على ) مجازفات( غير محسوبة.لكن الرزاز 
لم يس��مع نصيحت��ي وكان مثالياً عنيداً 

كعادته.
      لكن الرزاز أصر على أن تتوفر للمتهمني 
محكمة حزبية عادلة، ومينحوا حق الدفاع 
ع��ن أنفس��هم ش��رط وجودن��ا أن��ا وأنت 

وشبلي العيسمي في صورة التحقيق.
  مني��ف ال��رزاز م��ن جانبه أخ��ذ يضغط 
على ميش��يل، ملاذا تقول لي أننا ينبغي أن 
ننتظر حتى يهدأ روع صدام، وتخف حرارة 
إنفعاله وتبرد أعصابه ، احلزب مؤسس��ة 
مدني��ة ال عالقة لها مبزاج ش��خص واحد 
مهم��ا كان هذا الش��خص عبقرياً ، فهذا 
يعني أننا في عصاب��ة) مافيا( ال في حزب 

يعّبر عن مؤسسة مدنية ذات تقاليد.

    وي��روي املؤلف نقال عن عمر ابن الدكتور 
الرزاز قوله: أنه في عام 1977 زار الوالد في 
بيتنا ف��ي عمان مجموعة م��ن أصدقائه 
البعثيني في االردن، وكان قد إستش��ارهم 
في موضوع الذهاب الى العراق . فقالوا له 
أن مصيره في العراق سيكون على األرجح 
كمصيره في سوريا، فتتكرر التجربة املرة. 
فكان جوابه " عل��ى األرجح هذه يعني أن 
هناك ثمة أمل ولو ضئيل في إصالح االمور 
وحتقي��ق هذا احللم، ولو كان هذا االحتمال 

ال يزيد عن %1 فهو يستحق اجملازفة".
  ويواص��ل عم��ر الرزاز روايت��ه فيقول : في 
ع��ام 1979 إتصل الوال��د مبؤنس وبي وكنا 
ف��ي بي��روت  وقال لن��ا على التلف��ون أنه 
يواجه ق��راراً مصيرياً صعباً، فأما أن يخون 
املب��ادئ التي عاش من اجلها طيلة حياته 
وينجو بنفس��ه ،أو يكمل مس��يرة حياته 
مهما كلف ذلك. وقال أن قراره كان سوف 
يكون س��هالً، ل��و أنه كان لوح��ده، ولكن 
مع وجود الوالدة وأختي زينة، فقد يعّرض 
حياتهما للخطر أيضاً ، وبالتالي س��ؤالنا 
ع��ن رأينا. وبالكاد فهمنا ماذا كان يقصد، 
وقد متلكن��ا اخلوف على مصي��ره ومصير 

الوالدة وزينة.
 وبالنسبة ملؤنس يقول عمر متالك نفسه 
أخي��راً وقال له: بابا إفع��ل ما ميليه عليك 

ضميرك. 
  ويضي��ف عمر: كان ردنا هذا هو الرد الذي 
كان يتمنى س��ماعه منا، فأعرب عن حبه 

وثقته بنا وودعنا وداعاً أخيراً.
   ويضيف عمر قائال: حدثتنا الوالدة الحقاً 
س��نة 1984 بعد عودتها وزينة الى عمان 
أن ص��دام إس��تدعى الوال��د وطل��ب منه 
الظه��ور على التلفزي��ون العراقي وإعالن 
تأيي��ده لص��دام ف��ي تصدي��ه للمؤامرة ) 
املزعومة(وإدان��ة املتورط��ني . فكان جواب 

مني��ف لصدام أنه غير مقتن��ع باملؤامرة ،  
وأن��ه إن كان هناك معلوم��ات وأدلة بهذا 
الش��أن فلتكن من خالل محاكمة عادلة  
،وليتبعها مؤمتر قومي إس��تثنائي لبحث 

تداعياتها. 
  فكان رد صدام منفعالً : لديك 24 ساعة 
لتفك��ر ، فأنت أما في صفي فتظهر على 
الشاش��ة، أو في ص��ف املتآمرين فتواجه 
مصيرهم. وعاد الوال��د الى البيت وحدث 
الوال��دة مبا دار بين��ه وبني ص��دام. وكانت 
الوال��دة على يقني بأنه ل��ن يقبل أن يبيع 
تاريخه بالظهور على الشاشة ، وأن يدلي 
بأقوال مزعومة حول رف��اق له إتهموا زوراً 
وبهتان��اً. فقالت له الوال��دة على األرجح 
سينقطع االتصال بيننا وبني اخلارج قريباً. 
إتص��ل مبؤنس وعم��ر وودعهم��ا . وهكذا 
كان.وبالفع��ل جاء احلرس كما تقول زوجة 
الدكت��ور الرزاز الى البيت وأخذوا كل اوراق 
مني��ف ووثائق��ه وكتب��ه. اذ كان مني��ف 
على قناعة بأن��ه لن يخرج من بغداد حياً.
وبالفعل قتلوه غدراً ونفذت زوجته وصيته 
في أن يدفن في االردن ، وعادت مع اجلثمان 
ال��ى عمان لي��وارى الث��رى في عم��ان في 

. 1984/9/16
  مؤنس الرزاز يق��ول: كان واضحاً أن وضع 
والدي حتت االقامة اجلبري��ة مبعية والدتي 
وأختي بأنها إقام��ة دائمية ولن يفرج عن 
والدتي وأختي، إال بعد وفاته.ويقول مؤنس 
أن وال��دي كان يع��رف هذا املصي��ر، ولكن 
أبشع شيء أنه عوقب على ذنب ال يعرفه، 

على خطيئة جاهال مبحتوياته .
  فقد صّور مؤنس الرزاز مأس��اة والده عن 
طريق رواية تراجيدية وكيف أنه سجن بال 
ذنب وال محاكمة وأن احلرس الذين وضعوا 
في املنزل وحواليه كانوا يحصون عليهم 
االنفاس، وحت��ى الكهرباء وامل��اء وقتهما 

يوضع بأوامر أمنية خالصة .
  عم��ر الرزاز ي��روي للمؤلف االس��تاذ فايز 
اخلفاجي كيف أن والده متّ إغنياله بالسم  
بالرغم من الوساطات وكان آخرهم امللك 
حس��ني . وكان رد ص��دام : اذا ت��رك منيف 
ليخرج فس��وف يكتب كتاب��ه ) التجربة 
األم��ر( وعندها تعه��د امللك حس��ني بأن 
مني��ف ال يكت��ب ه��ذا الكت��اب . كان رد 
صدام : بل سوف يكتب حتى لو لم ينشر 

، سينشر أبناؤه الكتاب بعد حني.
  أما ميش��يل عفلق فآثر عدم زج نفس��ه 
خوفاً من أن يالقي نفس املصير، فاعتكف 
وآثر الصمت. ومات الرزاز بالسم بشهادة 
زوجته   ونقال عن طبيبه العسكري الذي 
تط��ورت عالقة حميمية بين��ه وبني الرزاز 
خالل فترة االقامة. إذ كان الرزاز يأخذ ) دواء 
ضغط الدم( ويأتي الشخص املسؤول عن 
تزويد البي��ت باملواد الغذائي��ة. ومتّ إحضار 
دواء ولكن بكبس��والت مختلفة ش��كالً 
عما قبل. وعندما س��أل الرزاز قيل له إنها 
نفس امل��ادة ولك��ن من مصنع آخ��ر. ولم 
يلب��ث أن تناول ) الكبس��ولة االولى( حتى 
أصابه صداع ووج��ع في املعدة  . وإتصلت 
زوجت��ه بالطبيب العس��كري الذي وصل 
بعد نصف س��اعة، وكان ال��رزاز يتقيأ دماً 
حينما وصل الطبيب ، وبعد فحص سريع 
توج��م الطبيب وأخبر الوال��دة بأن الوالد 
بحاجة الى غس��يل معدة فوري ، فإتصل 
باالسعاف العسكري، ولكن االسعاف لم 
ي��أت وبق��ي الطبيب في البي��ت بجانبه ) 
يبكي( وزوجته وابنته تنتحبان، وهو يتقيأ 
الدماء حتى فارق احلياة مس��اء ذلك اليوم. 
وبعد أن أبل��غ الطبيب احلرس بأن الدكتور 
الرزاز فارق احلياة أتت س��يارة االسعاف في 

دقائق معدودة.
   

اعتمد المؤلف فايز الخفاجي في إعداد كتابه هذا على مصادر عديدة من وثائق وكتب عربية ورسائل جامعية 
وصحف ومجالت  فضاًل عن المصدر األهم من نجله الدكتور عمر الرزاز.

    ويستعرض المؤلف فايز الخفاجي أحداث اعتقال الرزاز ووضعه تحت اإلقامة الجبرية عام 1979 واغتياله 
عام 1984 فيقول " عقب تخلي الرئيس البكر عن رئاسة الجمهورية ومجيء صدام حسين الذي أطاح بمن 

تململوا كمعارضين للطريقة التي تم بها خروج البكر ومجيء صدام فاعتقل عددًا من اعضاء القيادة 
القطرية للحزب بينهم منيف الرزاز الذي قيل أنه بعث برسالة الى الرئيس صدام يشير فيها الى أن المتهمين 

هم حزبيون قياديون ينبغي أن يحالوا الى لجنة تحقيق حزبية تضم أعضاء من القيادة القومية

)منيف الرزاز من االعتقال الى االغتيال(

جاسم محمد*

التعاون االستخباري ملواجهة 
املقاتلني األجانب

التعاون االستخباري داخل دول 
التحالف الغربي

اعلنت الواليات املتحدة، وزارة اخلارجية 
ف��ي 7 ابريل 2015 عن اعتمادها برنامج 
اميركي جديد ملكافحة األيديولوجيات 
املتطرفة وذلك ضم��ن اخلطط الدولية 
الرامي��ة الى مكافح��ة اإلرهاب. تنظم 
وزارة اخلارجي��ة االميركية برنامج تبادل 
االيديولوجيات  حتت عنوان "مكافح��ة 
املتطرفة"، يشارك فيه 11 من املمثلني 
احلكومي��ني رفيع��ي املس��توى من دول 
تنظيم  ملكافح��ة  الدول��ي  التحال��ف 
داعش.  البرنامج يقوم على فكرة عقد 
ورشات عمل لقيادات امنية في اجهزة 
االس��تخبارات من اجل تقريب وجهات 
النظر وايجاد لغة مش��تركة ملواجهة 
اإليديولوجيات املتطرفة. البرنامج يعّد 
برنامجا فنيا ال ميثل اطراف سياس��ية 
وهذا رمبا س��يكون وراء النجاح  احملتمل 
للبرنام��ج برغ��م االخت��الف والتفاوت 
بني اجه��زة االس��تخبارات الواحدة عن 

االخرى.
حتول��ت س��وريا ال��ى محطة رئيس��ة 
ال��ى جانب العراق ف��ي تاريخ اجلماعات 
"اجلهادية" ابرزها داعش والقاعدة بعد 
ع��ام 2011. وش��هدت املنطق��ة تدفق 
غير مس��بوق الى املقاتلني االجانب من 
اس��يا الوس��طى ودول اوروبية وغربية، 
لتحتل نس��بة كبيرة داخ��ل التنظيم. 
التقاري��ر االممية ذكرت بوج��ود 25 الف 
مقات��ل اجنب��ي ال��ى جان��ب اكثر من 
100،000مقاتل م��ن احملليني غالبيتهم 

م��ن العراقيني. وفي هذا الس��ياق صدر  
تقرير ل��أمم املتحدة ف��ي 2 ابريل 2015  
ان ع��دد املقاتلني الذين غادروا اوطانهم 
لالنضم��ام للقاع��دة وتنظي��م الدولة 
االس��المية في الع��راق وس��وريا ودول 
اخ��رى بلغ اكث��ر من 25 الف ش��خص 
وذل��ك م��ن اكثر م��ن 100 دول��ة. وافاد 
التقرير الذي اعدته جلنة مراقبة نشاط 
تنظي��م "القاعدة" ف��ي مجلس االمن 
الدولي، ان "عدد املقاتلني االجانب ارتفع 
بنس��بة 71 في املئة بني منتصف عام 
2014  وش��هر م��ارس 2015." واوض��ح 
التقري��ر ان "ه��ذه املش��كلة تفاقمت 
خالل الس��نوات الثالث املاضية، كما ان 
تدفق املقاتلني االجانب ش��هد ارتفاعا 
لم يس��بق له مثيل ف��ي التاريخ". وفي 
ه��ذا الس��ياق ص��ّرح رئي��س احلكومة 
العراقي��ة العبادي جمللة )دير ش��بيغل( 
في مقابلٍة نُش��رت  ف��ي 4 ابريل 2015 
بان  %57  من مس��ّلحي هذا التنظيم 
عراقيون لكنهم ال يس��ّببون مشكالت 
النه��م يف��ّرون حينم��ا تدخ��ل القوات 
العراقية املدن. واضاف ان "املشكلة في 
الثالثة واالربعني في املائة وهم مقاتلون 
اجان��ب ملّقن��ون عقائديا يائس��ون وال 
مفر امامهم. واذا اس��تمرت داعش في 
جتنيد اعداد كبيرة من االش��خاص من 
دول اخرى فلن يس��تطيع اي جيش في 

منطقتنا التصدي لهم".
ان مخاطر وتهديدات املقاتلني االجانب 
ضرب��ت بتداعياتها الغ��رب ودول اوروبا 
ومتثل��ت   ،2015 ع��ام  مطل��ع  خاص��ة 
بعملية ش��ارلي ابدو في 7 يناير 2015. 
ش��هدت دول غربية  عملي��ات ارهابية 
متع��ددة منه��ا ف��ي اس��تراليا وكندا 
ودول اوروبي��ة، متثل��ت ه��ذه العمليات 

في الغال��ب بطابع اخلالي��ا الفردية اما 
نوع العمليات فانحصرت باس��تهداف 
معبد يهودي��ة او خط��ف رهائن داخل 
مح��ال . هذا النوع م��ن العمليات كان 
محدودا في االمكانيات ونوع االسلحة 
املستخدمة لكنها جنحت باستقطاب 
اهتمام وس��ائل االعالم. هذه العمليات 
جاءت في اعقاب اعالن التحالف الغربي 
في س��بتمبر 2014 ملواجهة داعش في 

العراق وسوريا.

تصعيد التعاون االستخباري
وظهرت سياس��ات جدي��دة ضمن دول 
التحالف الغربي، ابرزها تنشيط التعاون 
االس��تخباري مع العراق وكذلك داخل 
س��وريا رمبا مع املعارضة السورية ورمبا 
فتح قنوات سرية مع النظام السوري. 
وانعك��س ه��ذا التعاون االس��تخباري 
في تصري��ح رئيس احلكوم��ة العراقية 
العب��ادي ف��ي تصريحه ال��ى صحيفة 
الدير ش��بيغل االملاني قائال  ان التعاون 
مع جهاز االستخبارات اخلارجية الملانيا 
جي��د للغاي��ة وان العراق ي��زوده بارقام 
الهواتف التي يستخدمها االملان الذين 
يقاتل��ون حلس��اب تنظي��م داع��ش في 
االتصال باملانيا. التصريح يعّد سابقة، 
كونه كش��ف تع��اون اس��تخباري مع 
املاني��ا برغ��م ان املانيا، ل��م تعلن هذه 
احلقيق��ة ول��م تتداولها ف��ي مواقعها 
املقاتل��ني  وج��ود  يبق��ى  الرس��مية. 
الغربيني في التنظيم��ات اجلهادية في 
سوريا رمزيا نسبة الى املقاتلني العرب 
واحملليني. ان اخلطر التي تخشاه اميركا 
والغرب ه��و عودة املقاتلني االجانب الى 
دوله��م والذي ميث��ل قلقا ال��ى وكاالت 
االس��تخبارات الغربي��ة. اعترف��ت دول 

اوروب��ا بانه تق��ف بحيرة امام مس��ألة 
التحاقه��م  املقاتل��ني االجان��ب عن��د 
بالتنظيم��ات "اجلهادي��ة  ف��ي س��وريا 
والع��راق وكذلك عن��د عودتهم. ذكرت 
التقارير االعالمي��ة في 27 مارس2015، 
ان فرنسا ان تس��عى من داخل مجلس 
االم��ن التاب��ع ل��المم املتح��دة الحال��ة 
عناص��ر تنظي��م "الدولة االس��المية" 
الى احملكمة اجلنائي��ة الدولية الحتمال 
بارتكاب  اتهام��ات  ف��ي  محاكمته��م 

جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية.

اوروبا تتحفظ على تفاصيل 
العائدين من القتال

 االس��تخبارات االوروبي��ة وكذلك وزارة 
الع��دل كان��ت متحفظ��ة على نش��ر 
تفاصيل التحقيقات مع هذه اجلماعات، 
تفاصي��ل  كش��ف  ان  تعتق��د  فه��ي 
اعترافات املتورطني ممكن ان ميثل مصدر 
خطرا على عوائلهم وفي نفس الوقت 
ميث��ل تهدي��دا حلياته��م. وف��ي س��ياق 
متصل فق��د اعلن منس��ق املفوضية 
االوروبية ملكافحة اإلرهاب خالل ش��هر 
سياس��ة  باعتم��اد   ،2014 ديس��مبر 
مواجه��ة "الدعاي��ة اجلهادي��ة" والتي 
تتضم��ن عرض جت��ارب ش��باب مرتدين 
ومنش��قني عن داعش، لكن تطبيقات 
بع��ض دول اوروبا، كانت تتعارض مع ما 
اعلنته املفوضية، وبالفعل لم تكشف 
وزارة العدل او املدعي العام عن جلسات 
جدي��دة ملتورط��ني بااللتح��اق بتنظيم 
داعش واجلماعات اجلهادية االخرى. وهذا 
يعكس حجم القل��ق داخل احلكومات 
االوروبية ازاء مسألة املقاتلني االجانب. 
ان االس��باب االكث��ر اللتح��اق االجانب 
بالتنظيمات "اجلهادية" في سوريا  هي 

الص��ور املروعة للص��راع، واجلرائم التي 
القوات احلكومي��ة واالعالم  ارتكبته��ا 
املبرمج، وغياب الدعم العربي والغربي. 
هؤالء  يكتس��بون ايديولوجية وعقيدة 
"جهادية" اكثر تطرفا خالل التحاقهم 
بالتنظيمات من خالل التماس والتمرس 
العسكري واالستخباري  مع بعضهم 
وحتى بع��د عودتهم ال��ى بلدانهم. ان 
مايش��هده العراق وس��وريا واليمن من 
مواجهات مع التنظيم��ات "اجلهادية" 
اإلرهابية يخل��ق منهما خبرات وقاعدة 
معلوم��ات ثمينة ف��ي متابعة وتعقب 
املطلوبني والكش��ف عن اس��رار عمل 
تنظي��م القاعدة التي قد ال تتوفر حتى 

عند وكالة االستخبارات املركزية. 

استقطاب الشباب
الي��وم  "اجلهادي��ة"  التنظيم��ات 
حتول��ت الى ش��بكات عم��ل، فلم تعد 
تنظيم��ات مركزي��ة، كم��ا كان��ت في 
حتول��ت  والع��راق.  افغانس��تان  ح��رب 
السلفية "اجلهادية" االن الى ايدلوجية 
متش��ظية يصعب الس��يطرة عليها 
بحروب تقليدية. واكثر العينات تعرضا 
للغسل اإليدلوجي "اجلهادي"، هي من 
فئة الشباب الذين يعيشون في الغرب 
خ��ارج بلدانهم االصلي��ة، ويترددون الى 
مس��قط راس اباءه��م واجداًدهم. لذا 
اغل��ب العمليات الت��ي وقت في الغرب 
في اعقاب التحالف الغربي ضد داعش  
كان��ت خاضع��ة ال��ى ه��ذا االحتمال. 
املش��كلة ان املراقب��ة وح��ده ال تكفي 
ل��ردع مخاط��ر اإلرهاب وخاص��ة اخلاليا 
الفردية مالم اتباع سياسات حقيقية 
في معاجل��ة جذور اإلرهاب. الدراس��ات 
كش��فت ان غالبية الشباب املتورطني 

في اعم��ال ارهابية كان��وا يبحثون عن 
الهوي��ة اضاف��ة الى اس��باب اخرى رمبا 
الفشل وعدم االندماج في اجملتمع. وتعّد 
مناطق الن��زاع التي يش��هدها العالم 
مصدر "الهام" للشباب، ملا تعرضه من 
صور الضحايا التي من ش��أنها تشحن 
تفكير الكثير من الشباب الن يتحولوا 

في حلظة الى خاليا متطرفة. 
ان جن��اح برامج مواجه��ة اإلرهاب داخل 
يعتم��د  رمب��ا  الغرب��ي  التحال��ف  دول 
بق��درة املش��تركني في ه��ذا البرنامج 
بنق��ل خبراتهم ال��ى زمالئه��م داخل 
مؤسس��اتهم االس��تخبارية . ويبق��ى 
موضوع ايجاد قنوات عمل تنس��يقية 
منظوم��ة  داخ��ل  س��ريعة  واتص��ال 
االجهزة االستخبارية املعنية مبواجهة 
اإلره��اب من قبل التحال��ف الغربي هو 
العامل الرئيس��ي الذي يح��دد اجلدوى 
والفائ��دة م��ن التع��اون االس��تخباري 

اقليميا ودوليا.

اجلمعيات االسالمية في اوروبا 
وعوملة "اجلهاد"

ملاذا املقاتلون األوروبيون في سوريا؟
اصبح��ت اوروبا واحدة من بني املناطقة 
اجلغرافي��ة التي مت��دد اليه��ا " اجلهاد" 
برغم البعد اجلغرافي نسبيا. االوروبيون 
كانو حريصني عل��ى مكافحة اإلرهاب 
ف��ي دول  الصراع لكي اليقت��رب كثيراً 
م��ن الضف��ة االخ��رى للبح��ر االبيض 
املتوس��ط. لكن برغم هذه السياسات 
االحترازي��ة، حتول��ت اوروبا ال��ى مناطق 
لتدفق الالجئني الى س��وريا ، ابرزها من 

بلجيكيا وهولندا واملانيا وبريطانيا.
تبحث الس��لطات النمساوية منذ يوم 
20 ابري��ل  2014ع��ن مصي��ر تلميذتني 

قالت��ا "انهم��ا ذاهبتان ال��ى اجلهاد في 
س��بيل االس��الم"، بعد ان تركا رسالة 
وداع الى ذويهما. بعد ذلك فقد اثرهما، 
ويعتقد ان املراهقتني قد مت نقلهما الى 
سوريا للجهاد، في ما اطلقت الشرطة 
الدولية عملية بحث عنهما.  رس��الة 
ال��وداع نص��ت " "نح��ن عل��ى الطريق 
الق��ومي، نتوجه الى س��وريا للجهاد في 
سبيل االسالم، س��نلتقي في اجلنة"!. 
وتق��ول مص��ادر مقرب��ة م��ن الفتاتني 
انهما قد كتبتا في صفحة الفيسبوك 
بانهما "قد تزوجتا وانهما ال تخش��يان 
املوت، النه اله��دف".  يذكر ان الفتاتني 
من اصول بوسنية مسلمة وجلا ذويهما 
الى النمس��ا للتخلص من احلرب التي 
ش��هدتها البوس��نة والهيرس��ك في 

تسعينيات القرن املاضي.
وش��هدت ال��دول االوروبي��ة الكثير من 
الرواي��ات بالتحاق قاصرين وش��باب في 
مقتبل العم��ر التحاقه��م  "باجلهاد" 
ف��ي س��وريا، ه��ذه التفاصي��ل ب��دأت 
تطش��ف عنه��ا اجهزة االس��تخبارات 
االوروبي��ة ومكات��ب حتقيقاته��ا ول��م 
تعد س��را، بعد ان اعلن ع��دد من اولياء 
االمور الى وسائل االعالم والى الوكاالت 
الس��تخبارية بتعقب مصي��ر ابنائهم. 
ورمبا فرنس��ا شهدة عددا اكبر من هذه 
احلوادث، ويعود السبب الى وجود جالية 
من املغرب العربي اكبر في فرنسا اكثر 

من غيرها من الدول.

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلره��اب 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 20
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إعالن مناقصة
إن ش��ركة س��ينوك عراق احمل��دودة و القائمة مبوجب قوانن جزر فيرج��ن البريطانية بوصفها املقاول الرئيس��ي لعقد اخلدمات 
الفنية في حقول ميس��ان النفطية و املوقع بن ش��ركة نفط ميس��ان و ش��ركة TP  ميسان احملدودة و ش��ركة احلفر العراقية، 

يسرها االعالن عن املناقصة التالية بطريقة االعالن العام.
1 - تفاصيل املناقصة

مالحظة: إن جميع وثائق املناقصة و االعالنات املتعلقة بها سيتم نشرها على رابط املوقع االلكتروني التالي:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C//170104-ESP%20operation%20

 and%20maintenance%20service
contractor :كلمة املرور /  contractor  :اسم املستخدم

1. 2. يجب تقدمي وثاق التأهيل املس��بق من قبل املش��اركن في املناقصة حسب املعايير الدولية. و سيتم اعتبار أي مشترك غير 
مؤهل في حال عدم تقدمي الوثائق املطلوبة حس��ب املعايير الدولية و حس��ب املتطلبات املنص��وص عليها في وثائق املناقصة. 
يجب تقدمي وثائق التأهيل املس��بق حس��ب املوعد احملدد في مستند »تسجيل املتعاقدين و التأهيل املسبق«. الفشل في تقدمي 

الوثائق املطلوبة في املوعد احملدد يؤدي إلى رفض املشترك و عدم تأهله.
النقاط التالية متثل البنود الرئيسية في املناقصة:

1 متطلبات العمل.
   ISO  9000 2 املقاول يجب ان  يكون  حاصل على شهادة نظام  اجلودة

 .   )OHSAS 18000:2007)NON-ACCR  يجب ان يكون  حاصل على الشهادة اخلاصة  بالصحة والسالمة املهنيه
  ISO14000 : وكذلك ان  يكون  حاصل على  الشهادة  اخلاصة بالبيئة

2. معلومات االتصال 
يجب على جميع الش��ركات الراغبة في املش��اركة تقدمي جميع وثائق املناقصة في مكاتب الشركة في دبي و العراق في موعد 

إغالق املناقصة أو قبل املوعد.
مكتب دبي: األنسة »جو راي« هاتف 971+ 42108174  )فقط من أجل تقدمي الوثائق(.

مكتب العراق: السيد طالل مفتي/ السيد محمد فتحي مراكب / السيد هاري يندرادي.     
)6228/6052/ext. )6244 84527122-10-+86 :هاتف

3. مالحظة: يتوجب على املشترك أن يدفع تكاليف االعالن في حال مت توقيع العقد معه.  
4. هذا االعالن مصاغ باللغتن االجنليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بن النسختن يجب إعتماد النسخة اإلجنليزية

Tender Announcement
Tenders by: CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, the Lead Contractor at Missan Oil Fields )are 
located in the Missan province in southeastern Iraq and close to the Iraq-Iran border. It is about 175km north to the Basra city(, alongside partners 
TP Missan Limited, Iraqi Drilling Company to develop Missan Oilfields under contract )TSC( and its supplementary agreement with Missan Oil 
Company.
The Announced Tender is listed below:
1. Tender Details 

Note: ITT documents and all Bulletins during the tender period will be published on the following website:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C//170104-ESP%20operation%20and%20maintenance%20service 
User name: contractor  /  Password: contractor
2 2 Tenderer shall be obligated to provide prequalification documents in accordance with international practice. The tenderer will be disqualified 
provided that it fails to provide prequalification documents in accordance with international practice. The prequalification documents provided should 
strictly follow the requirement of ITT.  The information below is the key items
1( Scope of Business;
2( Qualified and validated ISO Certification as follows:
a( Quality Management System Certification Certificate ISO 9000 series )Any certificate has relationship with ISO9000series will be accepted(;
b( Environmental Management Systems Certificate ISO14000 series)Any certificate has relationship with ISO14000series will be accepted(;
c( Occupational Health & Safety management System )OHSMS( Certificate ISO18000 series )Any certificate has relationship with ISO18000series will 
be accepted(
3 Contact Information
All interested companies shall submit all the required tender documents to Dubai office/Iraq Office on or before Tender Closing Time )only for 
submission of tender proposals(.
Dubai office: 
• Ms. Zhou Rui 
• Tel: +971 )0( 42108174
• Email: ex_zhr@cnoociraq.com
Iraq Office: 
• Mr. Talal Mufti; Mr. Mohamed Fethi Merakeb; Mr. Hari Indradi
• Tel: Office Tel: +8684527122-10- ext. )62446228/6052/(
• Email:talalmufti@cmitfod.com;MohamedFethi@cmitfod.com;Hariindradi@cmitfod.com
Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails before 
submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash or T/T to our financial department:
4 Notice: The tenderer whom will be awarded the contract successfully shall pay the fee for the announcement.
This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any discrepancy, the English version shall prevail

 CNOOC Iraq LTD 
شركة سينوك العراق احملدودة

الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية / سامراء
اعالن مناقصة

الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية / سامراء

Tender advertisment

تدعو ش��رك�ت�نا اجملهزين ممن لديه االمكانية والقدرة لالش��تراك ف�ي املناقصة املبينة في ادناه لتجهيز مواد اولية كيمياوية مراجعة مقر الشركة 
الكائن في س��امراء أو مصنع بغداد للغازات الطبية في العامرية للحصول على أوراق املناقصة ل���قاء مبلغ وكما مبن تفاصيله في اجلدول ادناه 
غير قابلة للرد وتودع العطاءات في صندوق العطاءات مبقر الشركة في سامراء حصرا مبوعد أقصاه في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق 

املبن الحقا  وعلى ان 
-1   يقدم العطاء بثالث ظروف مختومة ومثبت عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم املادة ، األول فني والثاني جتاري والثالث   للمستمسكات  

املطلوبة وتشمل :-
أ-   شهادة تأسيس الشركة . 

ب- التأمينات االولية  مببلغ  مقطوع وكما في اجلدول ادناه  على شكل صك مصدق أو سفتجة  أو خطاب ضمان من مصرف عراقي معتمد أو كفالة 
مصرفية ضامنة أو سندات القرض الصادرة عن احلكومة العراقية على أن يتم استبدالها الى نسبة %5 عند رسو املناقصة.

ج- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب الخر سنة مالية.
د- وصل شراء املناقصة .

-2 الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
-3 يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن .

-4 يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط أعاله .
  www.sdisamarra.com5 ميكن االطالع على مواصفات املواد املطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة على موقع الشركة االلكتروني-

* كما تدعو الشركة كافة املشاركن حلضور إجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم غلق املناقصة واحلضور للمؤمتر املزمع 
عقده في مقرها لإلجابة عن االستفسارات في الساعة 10 صباحا قبل اسبوع من موعد غلق املناقصة 

 
www.sdisamarra.com  www.industery.gov.iq للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة موقعنا وموقع وزارة الصناعه واملعادن االلكتروني

فالح حسن صالح
املدير العام وكالة

This company invite all the specialist and experienced suppliers to participate in the tenders of supplying the materials mentioned above The suppliers 
have to contact the headquarters of the company in Samarra or Medical Gases Factory )affiliate of the company( in Al-Amiria – Baghdad , in order to get 
the terms of the tender against an amount of unrefundable as stated in the chart below. Offers should be submitted  to the Tender Box of the company 
in Samarra exclusively which  must be  submitted before  12:00 PM of the closing date and any offer comes after that time will not be accepted.
 The offers must be :
1- Submitted in three sealed envelopes with the name of the company on each ; the number of the tender and the material name.
*The first  envelope contains  »technical offer » the second »commercial offer » and the third »the required documents« which include:
A- Registeration Certificate of the  company>s  establishing
B- A bid bond  according to what is shown below of the cost  amount  either by an approved cheque or a bank  guarantee issued by an Iraqi Bank or a 
loan bonds issued by an Iraqi government  to be completed to 5% after the tender being awarded.
C- A letter of obligation innocency from the state organization of taxes  .
D- Tender purchasing receipt.
2- The company is not obliged to accept the lowest prices of any offer.
3-The awarded bidder should pay the Announcement fees.
4- Any offer sent by e mail  will be neglected.
- We  invite  the participators to attend the procedures of tenders> opening after  12:00 pm of closing date.
- specification of the required materials and the general terms of the tender could be found  out on the website of the company : www.sdisamarra.
com.
- the company also invites  all the participators to attend the conference intended to settled in the head office of the company to answer the inquires of 
the suppliers before one week of the closing date
5- Any offer out of the tenders conditions will be neglected.. www.sdisamarra.com  www.industry.gov.iq 

Falah Hasan Salih  
Director General

اعادة اعالن مناقصة رقم 4 لعام 2017 للمرة االولى
تعلن دائرة صحة االنبار / ش��عبة العقود عن اعادة اعالن مناقصة تأهيل قس��م الطواريء والعناية املركزة ملستشفى الرمادي التعليمي للمرة االولى ضمن مشاريع 
املوازنة اجلارية لعام 2017 فعلى الراغبن باالش��تراك باملناقصة من الش��ركات واملقاولن من ذوي االختصاص مراجعة مركز الدائرة / احلس��ابات لغرض احلصول على 
العط��اء اخل��اص باملناقص��ة مقاب��ل مبلغ ) 000 ، 100 ( مئة الف دينار عراقي  غير قابل للرد مدة تنفيذ املش��روع ) مئة وعش��رون يوما ( علما ان اخر موعد الس��تالم 
العطاءات الس��اعة العاش��رة والنصف من يوم االثنن 3 / 7 / 2017  وسيكون موعد الفتح  في نفس الوقت فعلى من يرغب من املتقدمن احلضور في الزمان واملكان 
احملددين الجراء عملية فتح العطاءات وان مبلغ الكش��ف التخميني للمش��روع هو ) 000 ، 635 ، 393 ( ثالثمائة وثالثة وتسعون وستمائة وخمسة وثالثون الف دينار  
، علما انه س��يعقد مؤمتر لالجابة عن االستفس��ارات بالس��اعة العاشرة صباحا في مركز الدائرة / ش��عبة العقود يوم اخلميس املوافق 22 / 6 / 2017 علما ان هناك 

زيارة للموقع بنفس اليوم للراغبن بذلك.
املستمسكات املطلوبة 

1 – هوية تصنيف الشركة ذات االختصاص ) انشائية ( صادرة من وزارة التخطيط لغاية الدرجة التاسعة نافذة املفعول.
2 – تقدمي تامينات اولية حس��ب ماموجود في الوثائق القياس��ية وتكون بش��كل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ مع نفاذية العطاء صادر من مصرف معتمد لدى 
الدولة العراقية مقبوضة من املدير املفوض او من يوكله رسميا وتستكمل التامينات لتصبح 5 % من مبلغ االحالة نافذة ملدة تنفيذ وصيانة املشروع وعلى ان يتم 

جلب وثيقة التامن على املشروع صادرة من شركة التامن الوطنية ضد خسائر الشركة بعد االحالة وقبل توقيع العقد .
3 – براءة ذمة او عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب نافذة وقت تقدمي العطاء .

4 – وصل شراء العطاء باسم الشركة او املقاول .
5 – قائمة مفصلة باالعمال املماثلة وتكون مؤيدة بكتب رسمية من اجلهات املنفذة لديها العمل الخر خمس سنوات.

6 – تقدمي شهادة تاسيس الشركة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات .
7 – تزويدنا برقم احلساب اجلاري وبيان املوقع االلكتروني والبريد االلكتروني للشركة في وثائق العطاء .

8 – تقدمي الشركة وثائق ثبوتية عن كفائتها املالية من خالل تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات وحسب االصول .
9 – جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من اجلهة اخملتصة .

الشروط :
10 – تكون العطاءات نافذة ملدة ) 90 تسعون يوما (  بعد غلق املناقصة واليجوز املطالبة بالتامينات االولية اال بعد صدور امر االحالة وتوقيع العقد .

11 – يتم  التس��عير لكل وحدة او فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واجملموع رقما وكتابة  وبش��كل واضح ودقيق على جدول الكميات وس��وف يهمل اي عطاء يرد 
فيه حك او شطب او مكتوب بالقلم الرصاص وتهمل جميع التحفظات من قبل املتقدمن واليجوز تقدمي العرض مستنسخ وتكون جميع اوراق العرض موقعة من 
قبل املدير املفوض للشركة او من يخوله رسميا مع ختم الشركة ويذكر عدد االوراق املقدمة مبا فيها جدول الكميات واملستندات االخرى في ملحق الكشف ويقدم 
العرض بظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم الشركة وختمها وسحب اوراق الوثائق القياسية من القرص املدمج املرفق مع الكشف التخميني وتكون موقعة 

من قبل املدير املفوض للشركة او من يخوله رسميا مع ختم الشركة بعد امالئها من قبل املدير املفوض او من يخوله رسميا .
12 – الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

13 – يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وكافة الرسوم والضرائب املترتبة على العقد .
14 – يهمل اي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ غلق املناقصة .

15 – على مقدم العطاء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات واملواصفات والوثائق القياسية املرفقة بعد سحبها من القرص املدمج املرفق وقراءتها واالجابة على 
الفقرات اخلاصة بالشركة وبشكل دقيق واليقبل منه اي تغيير بعد التعاقد .

16 – التتحمل الدائرة اي تعويض للمتقدمن في حال اعادة املناقصة او الغائها او حذف اي جزء منها .
17 – اليجوز اضافة اي مستمسك او بيانات من املتقدمن بعد غلق املناقصة .

18 – في حال ثبوت اي من الوثائق املقدمة غير صحيحة او مزورة او محرفة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانونية واالدارية واملالية املترتبة على ذلك .
19 – يعتبر االعالن جزء اليتجزء من املناقصة .

20 – في حالة موافقة تاريخ موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم من تاريخ غلق املناقصة وبالساعة 
املذكورة .

 Alanbar health@yahoo.com  البريد االلكتروني لدائرتنا
الدكتور 
عبد الستار كاظم لواص 
املدير العام 

 اعالن
 كسر قرار

استناداً لقانون املزايدات و املناقصات 
اخلاصة باالوقاف املرقم 45 لسنة 1969

نظراً حلصول كس��ر قرار على إحالة الدكان املرقم ) 56/20(  احلارثية 
/ جامع السيد نعيم

تعلن هيئة ادارة واس��تثمار اموال الوقف الس��ني ع��ن إعادة إجراء 
املزاي��دة العلني��ة في دي��وان الوقف الس��ني / القاع��ة املركزية في 
منطقة الس��بع ابكار في الساعة احلادية عشر صباح يوم االربعاء 
املواف��ق 2017/6/21 لتأجير الدكان أعاله فعلى الراغبن باالش��تراك 
ف��ي املزاي��دة مراجعة دي��وان الهيئة مس��تصحبن معه��م هوية 
األح��وال املدني��ة وش��هادة اجلنس��ية العراقية وبطاقة الس��كن و 
البطاقة التموينية أصلية و مصورة وتأييد س��كن مع صك مصدق 
م��ن مصرف الرافدين ممغنط ويحتوي عل��ى ختم حراري ألمر ) هيئة 
ادارة واستثمار اموال الوقف السني ( بالتأمينات القانونية البالغة 
%20 من أصل البدل البالغ ) 1,150,000( مليون ومائة وخمسون ألف 
دينار وعلى من ترس��و عليه املزايدة دفع بدل اإليجار السنوي صفقة 
واح��دة مع مالحظة املادة )18( من نظ��ام املزايدات واملناقصات التي 
منعت املسؤولن واملوظفن في دوائر األوقاف وأقاربهم  حتى الدرجة 

الرابعة وكذلك املدينن جلهة الوقف من االشتراك باملزايدة.

املدي�ر العام 

جمهورية العراق
ديوان الوقف السني

هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني

فقدان إجازة بناء
البن��اء  إج��ازة  فق��دت 
ف��ي   168 املرقم��ة 
سناء  باسم   2004/12/7
كرمي عب��د عل��ى العقار 
مقاطعة   50/21 املرق��م 
الدغ��ارة  بس��اتن   29/
بلدي��ة  م��ن  والص��ادرة 
الدغ��ارة على م��ن يعثر 
بالرقم  االتص��ال  عليها 

 07804687886

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة 
الفن��ون  كلي��ة  م��ن 
بابل  اجلميل��ة جامعة 
باس��م نور الدين مازن 
يعثر  م��ن  خليل، على 
عليها االتصال بالرقم 

078160400046 



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

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

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

تخض��ع الصفح��ات الثقافي��ة في جمي��ع صحفن��ا احمللية الى 
حس��ابات خاصة باملش��رفني عليها، صحفيني، ونقاداً، وش��عراء، 
وكل يس��لط الضوء على مجال اشتغاله، مبعنى ان الشاعر يروج 
ألصدقائه من الش��عراء، والناقد يهتم أكثر بالدراسات النقدية، 
والقاص يركز دائماً على الس��رديات وهكذا، وال تعتمد الصفحة 
الثقافية على البحث والتقاط االجود من النش��اطات الثقافية، 
واملواد التي تتعل��ق بهذه الصفحة، فمعظم ما يطرح على هذه 
الصفحات مواد ونش��اطات أدبية محص��ورة بدائرة النقد االدبي 
والش��عر والنص��وص الس��ردية، ومن خ��ال عمل��ي بالصحافة، 
وحتدي��داً عل��ى الصفح��ات الثقافية، وج��دت هن��اك الكثير من 
األخطاء التي يجوز لنا ان نطلق عليها تس��مية ) الش��ائعة( من 
دون أن ينتب��ه لها املس��ؤولون عل��ى هذه الصفح��ة ، منها على 
س��بيل املثال، ان أي مادة تعنى مبنظمات اجملتمع املدني، ال تنش��ر 
عل��ى الصفحة الثقافية مهما كانت املادة غنية ثقافياً، ويفضل 
نش��رها على الصفحة األخيرة، ومن وجهة نظري اجد إن اجلريدة 
بنظرة عامة من الصفحة األولى الى الصفحة األخيرة ماهي اال 
صفحات ثقافية، لكنها مبوبة الى عناوين فرعية، ثقافة علمية، 
ثقاف��ة رياضية، ثقاف��ة فنية ، ثقافة أدبية، ال��خ من االهتمامات 
واالبداع��ات العراقية، واذكر هنا موقفاً عندما كنت اش��رف على 
الصفح��ة الثقافي��ة إلح��دى صحفن��ا احمللية، ف��كان ان ضمت 
الصفحة خبراً عن احد املوس��وعيني في بابل هو الدكتور الراحل 
صباح املرزوق، خاص بإصدار كتاب له عن ش��عراء العراق، فاتصل 
ب��ي مدير التحرير وهو متوتر وس��ألني بغض��ب  :« ما عاقة هذا 
اخلبر بالصفحة الثقافية؟« !، حينها استغربت من سؤاله، وقلت 
ل��ه هو من صل��ب الثقافة، ولنتف��ق أوال هي صفح��ة ثقافية أم 
صفحة أدبية او شعرية؟، هنا نقطة اخلاف، فكثير من الصحف 
ال متي��ز على ما يبدو ب��ني الصفحة الثقافي��ة والصفحة األدبية 

فيحدث خلط مبفهوم الصفحتني.
يؤكد املوس��وعي بيير الروس الفرنسي:« إن الثقافة هي مجموع 
النظ��م االجتماعية واملظاه��ر الفنية والديني��ة والفكرية التي 
تتمي��ز بها وحتدد بها مجموعة أو مجتمعاً بالنس��بة لآلخر«، أما 
تعريف موس��وعة دار الش��روق فجاء فيه: »إن مفه��وم الثقافة 
يش��ير إلى كل ما يصدر عن اإلنس��ان من إب��داع أو إجناز فكري أو 

أدبي أو فني أو علمي«.
ويقول األس��تاذ عقيل عي��دان عن الثقافة في اللغ��ة العربية :« 
األمر في اللغة العربية على خاف اللغات األخرى، فالثقافة فيها 
كلمة أصيل��ة، لها معنى واضح على وج��ه احلقيقة ووجه اجملاز، 
وال دخل للكلمة األملانية، وال ملعناها فيه، فا الكلمة وال معناها 
انتق��ا إلى العربي��ة، وكل ما هنالك أن بعض م��ن تعلموا لغات 
الغ��رب من العرب أخ��ذوا يترجمون عنه��ا، وأن الترجمة لم تكن 
دائم��اً موّفقة، وأن بعض التش��ويش املوجود عن��د كّتاب االجنليز 
مثاً في اس��تعمال كلمة )تعليم( و)تهذي��ب( و)مدنية( و)ثقافة( 
قد انتقل إلى اللغة العربية..«، من هنا جند هذا االضطراب اذا جاز 
لن��ا التعبير، في كيفية التعامل مع الصفحات الثقافية، وبرغم 
عقد الكثير من الندوات والروش الثقافية حول هذا املوضوع اال ان 

الصفحة مازالت عالقة بني هويتها الثقافية واألدبية.

هوية الصفحة الثقافية

حذام يوسف طاهر
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أعداد - زينة قاسم:   

للصيام الكثير من الفوائد الصحية 
الت��ي تدع��م ق��ول الرس��ول »صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم«: »صوموا 
تصح��وا«؛ فهو يعزز اجله��از املناعي 
ويس��اعد على فقد الوزن وزيادة حرق 
الدهون وعاج االلتهابات، إضافة إلى 

فوائده للقلب.
وينبغ��ي خال ش��هر رمض��ان اتباع 
العادات الغذائي��ة الصحية التي قد 
يغفلها البعض أحياناً نظراً للحرمان 
من الطعام والشراب لساعات طويلة 
لذا اتب��ع ه��ذه النصائ��ح النصائح 
ملساعدتك على احلفاظ على لياقتك 

ونشاطك طوال الشهر الكرمي.
اذ يق��ول استش��اري أم��راض القلب 
وعيوبه اخللقية الدكتور خالد أحمد، 
إن هناك دراس��ات طبية أكدت فوائد 
الصيام لألصح��اء واملرضى، وخاصًة 

مرضى القلب.
وأوضح أن تناول الطعام في مواعيد 
محددة يس��اعد على تنظيم عملية 
الهض��م، وراح��ة اجله��از الهضمي؛ 
ما ينظ��م الدورة الدموية للجس��م 
م��ن  التخل��ص  عل��ى  ويس��اعده 

السموم.
وف��ي أثن��اء الصي��ام، يق��ل مجهود 
عضلة القلب وعملها؛ حيث يتوقف 
القل��ب ع��ن ضخ ال��دم إل��ى اجلهاز 
الهضم��ي خ��ال فترة الراح��ة التي 
يأخذه��ا خال س��اعات الصي��ام؛ ما 
يس��اعد على حتس��ن صحة مرضى 

القلب والذبحة الصدرية.
وأثبتت بعض الدراس��ات احلديثة: أن 
اجلس��م يس��تهلك امل��واد املتراكمة 
فيه خال س��اعات الصي��ام، ومنها 
الده��ون امللتصقة بج��دران األوعية 
الدموية، وهو ما يساعد على إذابتها 
وم��ن ثم زيادة تدفق ال��دم خال هذه 
األوعي��ة، وزيادة نس��بة األكس��جني 

والغذاء الواصل إلى اخلايا عبر الدم؛ 
ما يقلل خطر تصلب الشرايني.

كما يساعد الصيام على حتلل اخلايا 
التالف��ة واس��تبدال أخرى نش��يطة 
به��ا؛ ما يس��اعد على نقاء اجلس��م 

ه بالطاقة. وَمدِّ
وأش��ار الدكتور خال��د أحمد إلى إنه 
برغ��م م��ن فوائ��د الصي��ام للقلب، 
يجب على مرضى القلب استش��ارة 
الطبيب قبل الصيام؛ حيث تختلف 
حالة كل مريض عن اآلخر، كما يجب 
عل��ى مريض القلب االلت��زام ببعض 
التعليمات في حالة اعتزامه الصيام 

حفاًظا على صحته.
وأض��اف أنه م��ع طول عدد س��اعات 
احل��رارة،  درج��ات  وارتف��اع  الصي��ام 
يفقد اجلس��م كثيرًا من الس��وائل؛ 
م��ا يزي��د لزوجة ال��دم ويزي��د خطر 
ح��دوث اجللطات، وهو ما يس��توجب 
م��ن املريض احلذر وتعويض جس��مه 
عن الس��وائل التي فقدها على مدار 

ساعات اإلفطار.

هذه بعض النصائح من برنامج 
األغذية العاملي

ال تت��رك وجب��ة الس��حور: وجب��ة 

اإلفط��ار هي أهم وجبة ف��ي اليوم، 
وجبة الس��حور وهي )الوجبة التي 
ت��ؤكل قب��ل الفج��ر( عل��ى الق��در 
نفس��ه م��ن األهمية خال ش��هر 
رمضان فهي تس��اعد على احلفاظ 
على الس��وائل في جس��مك ومتده 
الغذائية حتى  والعناص��ر  بالطاقة 
الوجب��ة التالية عن��د اإلفطار، كما 
أنها تس��اعدك على جتن��ب اإلفراط 
في تناول الطعام عندما تفطر عند 

غروب الشمس.
يعد  الكربوهي��درات:   مجموع��ة 
الشوفان والقمح والعدس واحلبوب 

وغيره��ا من الكربوهي��درات األخرى 
)مث��ل الف��ول( م��ن الكربوهيدرات 
بطيئ��ة التحل��ل، مما يس��اعد على 
إبقاء نسبة الس��كر في الدم ثابتة 
ويعطي��ك ش��عوراً باالمت��اء خال 

اجلزء األكبر من اليوم.
األطعم��ة الغني��ة باأللي��اف: يت��م 
هضم األطعم��ة الغني��ة باأللياف 
ببطء وتشمل هذه األطعمة احلبوب 
والتم��ر والت��ني والنخال��ة والقمح 
الكام��ل والبطاط��س واخلض��روات 
والفواك��ه كله��ا تقريب��اً وخاص��ة 
املش��مش واخل��وخ.  كما يع��د املوز 

مصدراً جيداً للبوتاسيوم وغيره من 
العناصر الغذائية األساس��ية التي 
تس��اعد على احلفاظ على السوائل 

في جسمك.
األطعم��ة الغني��ة بالبروتني: كما 
الغني��ة  باألغذي��ة  أيض��اً  ننص��ح 
بالبروتني مثل البيض واجلنب والزبادي 
أو اللحوم ألنها تس��اعد على جتديد 

الطاقة على مدار اليوم.
األطعم��ة  كمي��ة  خف��ض  ح��اول 
السكرية واملصنعة: جتنب األطعمة 
املصنعة والوجبات الس��ريعة التي 
حتت��وي على الكربوهي��درات املكررة 
مثل الس��كريات والدقي��ق األبيض 
وكذل��ك األطعم��ة الدس��مة مثل 
حلوي��ات رمضان، ألنه��ا حتتوي على 
نسبة عالية من الدهون ومنخفضة 

القيمة الغذائية.
اكس��ر صيام��ك بب��طء وال تف��رط 
ف��ي األكل: ال ش��ك ف��ي أن اإلفراط 
ف��ي األكل بعد يوم م��ن احلرمان من 
الطع��ام أمر مغ��ر، ولك��ن تذكر أن 

عليك أن تتمهل.
ابدأ ببضعة مترات مع املاء ثم انتظر 
قلي��اً قبل ب��دء الوجبة الرئيس��ة 
»التم��ر »هو مص��در مه��م إلمداد 
ويس��اعده على  بالطاقة،  اجلس��م 
إفراز اإلنزميات الهاضمة اس��تعداداً 
للوجب��ة القادم��ة، ويفض��ل تب��دأ 
بعد ذل��ك في تناول بعض احلس��اء 

الدافئ.
جتن��ب الزي��وت والده��ون الثقيل��ة 
ف��ي وجبتك: تأك��د من أن��ك تأكل 
الكثي��ر من اخلض��راوات وجزء كبير 
من البروتني والكربوهيدرات مبا فيه 

الكفاية، مع القليل من الدهون.
حاف��ظ على بق��اء جس��مك رطباً: 
اشرب في األقل 8 12- كوباً من املاء 

يومياً
اشرب الكثير من السوائل لترطيب 
جس��مك في املدة من اإلفطار حتى 

وقت السحور.  

خبراء تغذية: إشرب في األقل 8 - 12 كوبًا من الماء يوميًا       

دراسات طبية تؤكد فوائد الصيام لألصحاء والمرضى

التأثيرات الصحية للصيام

»املركزي��ة للبن��ني« اول ثانوية رس��مية 
حكومية ف��ي بغ��داد ,اذ ان بغداد كانت 
ثانوي��ات غي��ر رس��مية وغي��ر  حتت��وي  
حكومي��ة وهي الثانوي��ات اليهودية في 
بغ��داد والت��ي انش��أها ابن��اء الطائفة 
اليهودي��ة في بغداد منذ القرن التاس��ع 
عش��ر كمدرس��ة االليانس الت��ي يقبل 
خريجيها في املعاهد الفرنسية مباشرة 
وه��ذه الثانوي��ة احلكومي��ة مت انش��اؤها 
ف��ي بغداد بع��د قي��ام احلك��م الوطني 
س��نة١٩٢١ ،وبذك��ر الدلي��ل الرس��مي 
ثانوي��ة  كان  اس��مها  ان  لس��نة١٩٣٦ 
وليس��ت اعدادي��ة وبعد ذلك مت إنش��اء 
الثانوي��ة املركزية للبن��ات حيث اتخذت 
ثانوية البنات القس��م املس��ائي واتخذ 
الرجال القس��م الصباحي وحتى س��نة 
١٩٣٥ كانت هنالك ست مدارس للبنات 
ف��ي جميع العراق ثاث��ة منها في بغداد 
وثاثة موزعة على مدن املوصل والبصرة 
والنج��ف ام��ا ع��دد امل��دارس االبتدائية 
للذكور فكان في بغداد ٤٢ مدرس��ة في 
حني يوجد ٦٤ مدرسة في املوصل اما عدد 
املدارس املتوسطة للبنات فكانت هناك 
متوس��طة الك��رخ للبنات ومتوس��طة 
البن��ات املركزية وكانت هنالك خمس��ة 
مدارس متوس��طة للبنات خ��ارج بغداد 
توزع��ت عل��ى م��دن املوص��ل، والبصره 
والعم��ارة، واحللة وبعقوب��ة ،اما املدارس 
املتوسطة للبنني فكانت هنالك خمسة 
مدارس متوس��طة في بغداد ومدرستان 
ف��ي املوص��ل ومدرس��ة ف��ي كل مدينة 
ديال��ى والعمارة والك��وت واحللة وكرباء 
والنجف وكركوك واربيل والس��ليمانية 
والبصرة والبص��رة والديوانية والناصرية 

واالنبار .
ثانوي��ة  ان  يذك��ر  الرس��مي  والدلي��ل 
التفيض وهي ثانوية اهلية مت تأسيسها 
قبل الثانوي��ة املركزية الرس��مية ولكن  
املنافس��ة القائمة بني مدرسة التفيض 
الثانوي��ة ذات الصبغة اخلاص��ة باملكون 
الس��ني واملدرس��ة اجلعفري��ة الثانوي��ة 
ذات الصبغ��ة باملك��ون الش��يعي جعل 
ابناء كل مكون ينتس��ب الى احدى هذه 
امل��دارس وكذل��ك الدعم امل��ادي لهاتني 
املدرستني الثانويتني الاتي مت تأسيسها 

بع��د تأس��يس الثانوية احلكومي��ة،  زاد 
من التناف��س العلمي واملكوني مما جعل 
للثانوي��ة احلكومي��ة االول��ى عل��ى هذه 
املدارس علمياً مع رأي يقول ان تأس��يس 
الثانوي��ة احلكومي��ة ال��ى س��نة ١٩١٨، 
وتأس��يس ثانوي��ة التفيض س��نة١٩١٩ 
ومازالت الثانوية املركزية تشغل مكانناً 
الس��ابق منذ تأسيسها حيث تقع قريباً 
من قشلة بغداد ومن شارع املتنبي ومن 
القلعة الش��مالية لبغداد اي بناية وزارة 
الدفاع القدمية في منطقة امليدان قريباً 
من س��راي احلكومة والقصر العباس��ي  
والبرمل��ان امللك��ي ودائرة البري��د وواجهة 
املدرس��ة مفتوحة على نه��ر دجلة ومن 
مدرس��ي الثانوية املركزية االساتذة عبد 
اهلل احلاج ورفيق العش��ا وبهجت االثري 
وعلي مظلوم واملس��تر) بارتول( يوم كان 
مدير املعارف محمد عاصم الچلبي في 
بغداد وكان مدير التعليم الثانوي سعيد 
فهي��م وكان مفت��ش املع��ارف الدكتور 
فاض��ل اجلمالي كل ذلك في بداية القرن 
العش��رين والذي اش��غل منصب رئيس 
ال��وزراء ملرت��ني بعد ذل��ك وكان بناء على 
تقاريره مت انش��اء  دار معلمات ريفية في 

منطق��ة البدعة في الناصري��ة وواحدة 
اخ��رى في الديواني��ة وكان ماك مديرية 
املعارف يتضمن وجود وزير للتربية البدنية 
والتدريب العس��كري ه��و املقدم صاح 
الدي��ن الصباغ الذي اش��ترك في اتقاب 

رشيد عالي الگياني سنك١٩٤١.
 وهنالك طبيب ملدارس بغداد هو الدكتور 
عب��د العزي��ز الكنفان��ي ولق��د كان��ت 
الثانوية املركزية موضعا لرعاية اجلهات 
املذك��ورة وغيرها وملكانة ه��ذه الثانوية 
فأنها خرجت الكثير م��ن رجال الثقافة 
واحلك��م واالدارة واملعرف��ة  والسياس��ة 
ممن تول��وا مناصب عليا لس��نوات طوال 
فمنهم رؤس��اء اجلمهوري��ات  كاالخوين 
عب��د الس��ام وعب��د الرحم��ن ع��ارف و 
واصح��اب  وال��وزراء  ال��وزارات  ورؤس��اء 
املناصب العلي��ا وكان امللك فيصل االول 
يكن تقديرا معينا لهذه املدرس��ة حيث 
يتولى التوقيع في سجل الثانوية باسم 
املعلم االول عند بداية كل سنة دراسية 
واس��تمر عل��ى ذل��ك حتى وفاته س��نة 
١٩٣٣  علًم��ا ان هذه الثانوية تضم اكبر 
مكتبة تضاهي املكتبات العامة االخرى 

احلكومية واخلاصة . 

»المركزية للبنين» أول مدرسة ثانوية في بغداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد وزي��ر النفط جبار عل��ي اللعيبي 
ح��رص ال��وزارة عل��ى دع��م املب��ادرات 
االنس��انية واالجتماعية التي تسهم 
ف��ي التخفي��ف ع��ن معان��اة بع��ض 
ش��رائح اجملتمع العراقي الت��ي تواجه 
ظروًف��ا اجتماعي��ة صعبة، ج��اء ذلك 
خ��ال اس��تقباله لرئي��س مؤسس��ة 

البيت العراقي لألبداع الناشط املدني 
هشام الذهبي.

وق��ال اللعيب��ي: ان وزارة النف��ط اولت 
تل��ك املب��ادرات اهتماما كبي��رًا حيث 
تلعب املنظمات االنس��انية دوراً مهما 
في رعاية ودعم هذه الشرائح )االيتام، 
االرامل، اصحاب االمراض املستعصية( 
من خ��ال التنس��يق مع املؤسس��ات 

احلكومي��ة واملنظم��ات الدولي��ة ف��ي 
إطاق املبادرات االنس��انية واجملتمعية 
ه��ذه  تأهي��ل  عل��ى  تس��اعد  الت��ي 
الش��رائح من خال برام��ج وفعاليات 
متنوع��ة لتق��دمي الرعاي��ة املطلوب��ة 
م��ن اج��ل تأمني حي��اة كرمي��ة وتلبية 
الضرورية.  وحاجاته��م  متطلباته��م 
واشاد اللعيبي: مببادرة الناشط هشام 

الذهبي في تأس��يس مؤسسة ترعى 
ش��ريحة االيتام وتوفر الرعاية واالجواء 
العائلي��ة لهم حي��ث حظيت مبادرته 
بالثن��اء واالش��ادة وحصل عل��ى أثرها 
عل��ى تقييم من جه��ات دولية لنجاح 
مبادرته في زرع االمل والبس��مة أليتام 
مؤسس��ته، مطالباً منظمات اجملتمع 
املدني باعتماد جترب��ة الذهبي والقيام 

مبس��ؤوليتها للتخفي��ف ع��ن معاناة 
بع��ض الش��رائح التي تعان��ي الكثير 
ج��راء التحديات االقتصادي��ة واحلروب 
التي تركت اثاراً سلبية على مجتمعنا. 
واس��تمع الوزير للذهبي واوعز بتلبية 
احتياجات املؤسسة ودعمها. كما دعا 
الوزير مؤسسة البيت العراقي لألبداع 
الى مأدبة افطار تكرميًا لهذه الشريحة 

وتثمينا لدور الناشط هشام الذهبي. 
من جانبه ثمن رئيس مؤسسة البيت 
العراقي لألبداع جهود الوزير والعاملني 
فيها في تق��دمي الدعم املادي واملعنوي 
والرعاي��ة لش��ريحة االيت��ام، مضيفاً 
ان ال��وزارة كانت س��باقة في تقدمي يد 
الع��ون للمؤسس��ة وتعي��ني عدد من 

االيتام ضمن ماكاتها.

  وزير النفط: يوعز بتلبية احتياجات أيتام مؤسسة البيت العراقي لإلبداع

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��اق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبني اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغال هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كات التي تتعلق بعاقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��اؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطاع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعث��رة( o تخط��ى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. ه��دم وس��وى ب��األرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العال��م في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ إعالم البارالمبية
أعلن رئي��س احتاد الك��رة الطائرة 
من وضع اجللوس محمد س��لمان 
عن إقامة معسكر تدريبي داخلي 
ف��ي ن��ادي وس��ام اجملد ابت��داًء من 
يوم احلادي عش��ر وحت��ى اخلامس 
والعش��رون م��ن حزي��ران اجل��اري, 
للمش��اركة  اس��تعداداً  وذل��ك 
ببطول��ة التأهيل ل��كأس العالم 
املُزم��ع إقامتها ف��ي مدينة هانزو 

الصينية .
وبني سلمان أن هذه البطولة هي 
البوابة املؤدية ل��كأس العالم لذا 
وج��ب التهيؤ لها اس��تعداداً تاماً 

��ا حتمل��ه أجندته��ا من أس��ماء  ملمِ
للدول املشاركة من أبطال العالم 
باللعبة, وق��د حرصنا على اختيار 
الفئ��ات املاهرة م��ن العبينا لهذه 

املنافسات.
وأك��د على أن اجله��از الفني عمل 
على وضع منهاج خاص للحصص 
التدريبية لرفع مس��توى الالعبني 
البدن��ي واملهاري ف��كل هدفنا هو 
اخل��روج بنتيج��ة ُمرضي��ة وني��ل 
بطاق��ة التأهي��ل, مؤك��داً أمل��ه 
بالفري��ق ال��ذي يتك��ون م��ن اثني 
عشر العباً بأش��راف املدرب ماهر 

عبد اإلله عبد الستار.
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عبطان يؤكد أهمية 
الرياضة المدرسية

لجنة للتفاوض مع الشركة 
المنظمة لمباراة األساطير 

»مديرية الصدر« تكّرم 
»شباب الصاالت« 

إنهاء متعلقات الرواد 
الرياضيين قانونيًا 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اكد وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان ان 
تظافر جهود جميع املؤسسات احلكومية والرياضية 
سيسهم في االرتقاء بالنش��اط الرياضي املدرسي 

في عموم العراق.
 وق��ال عبط��ان خالل��ه اس��تقباله وفدا م��ن نقابة 
املعلم��ني العراقي��ني، ان املعل��م العراق��ي ل��ه دورا 
كبي��را في بناء اجملتمع والس��يما مايتعلق بالرياضة 
املدرس��ية الت��ي له��ا دور كبير في تنمي��ة املواهب، 
مضيف��اً ان الوزارة تعمل بش��كل كبي��ر على اعادة 
الرياض��ة املدرس��ية من خ��الل توفير جميع س��بل 

النجاح بالتنسيق مع وزارة التربية.
 م��ن جانبها، قدم��ت نقاب��ة املعلم��ني درع االبداع 
والتميي��ز لوزي��ر الش��باب والرياضة نظ��را جلهوده 
املتمي��زة ف��ي اجن��اح ملف رف��ع احلظر ع��ن املالعب 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 شكلت وزارة الش��باب والرياضة، جلنة من عدد من 
م��دراء وموظفي ال��وزارة من اجل االع��داد للصيغة 
التي س��يتم على ضوءها اقامة املباراة املرتقبة بني 

اساطير العالم واساطير العراق.
 وس��تقوم اللجن��ة بالتف��اوض مع ش��ركة تواصل 
االماراتي��ة م��ن اج��ل اقام��ة املب��اراة املرتقب��ة بني 
اس��اطير العالم واساطير العراق في موعدها احملدد 
ف��ي االول من ش��هر اب املقبل في ملع��ب البصرة 
الدول��ي، وس��يتم االتف��اق عل��ى اس��ماء الالعبني 
واملبال��غ املطلوبة وآلية حضور النج��وم الى العراق 

والتفاصيل االخرى.

بغداد ـ كريمة الركابي*
اقامت مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر امسية 
رمضانية رياضية مبناس��بة حصول منتخب شباب 
الع��راق بكرة الص��االت على املركز الثان��ي والتأهل 
ال��ى كاس العال��م ف��ي االرجنت��ني حي��ث مت تكرمي 
امل��الك التدريب��ي ملنتخ��ب الصاالت من قب��ل مدير 
ش��باب ورياضة مدينة الصدر حسام اجلزائري بدروع 
تقديرية ومت االحتف��اء بهذا االجناز بحضور مدير عام 
دائرة العالق��ات والتعاون الدولي في وزارة الش��باب 
والرياضة احمد املوس��وي وجن��وم املنتخب الوطني 
الس��ابقني حبيب جعفر وكرمي صدام ونعيم صدام 
وعلي وهيب وحس��ن كمال وحس��ني صدام واحمد 
خلف وعلي طال��ب وعضو مجلس محافظة بغداد 
ف��الح اجلزائري ومدي��ري النواحي ف��ي مدينة الصدر 
س��الم الزاملي وعالء الربيعي وعضو اجمللس البلدي 
محمد اهماله وإعالمي��ني ورياضيني واقيمت مباراة 
بكرة القدم بني جنوم العراق الس��ابقني واإلعالميني 

في اجواء مليئة بالبهجة والفرح.

* إعالم شباب الصدر

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان ان 
الوزارة حريصة على انهاء كل االمور املتعلقة بالرواد 

الرياضيني وفق الطرق القانونية.
وقال عبطان خالل لقاءه بامل��الك املتقدم للوزارة، ان 
ملف الرياضيني االبطال والرواد  ش��ائك وفيه بعض 
الصعوبات االدارية التي لم تتحملها حقيبة الوزارة 
احلالية. مضيفاً ان الوزارة س��تبقى ابوابها مفتوحة 
لهذه الشريحة الرياضية التي قدمت الكثير للعراق 

ورياضته.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنتهت مب��اراة منتخبنا الوطني 
بك��رة الق��دم امس ام��ام نظيره 
اليابان��ي بالتعادل به��دف ملثله، 
املباراة التي جرت أمس في ستاد 
باس في إيران حلساب التصفيات 
االس��يوية املؤهلة ال��ى مونديال 
روس��يا، بقيادة طاق��م حتكيمي 
م��ن الص��ني بتألف م��ن » مينغ 
ف��و )حكم��اً للس��احة( ، وميينغ 
ه��وو )مس��اعد اول(، وديكس��ني 
ون��غ )مس��اعد ثان��ي( ، اضاف��ة 
الى احلك��م الرابع ه��اوي يونغ«.. 
منتخبن��ا  مش��اركة  ش��هدت 
بتش��كيلة ضمت محمد كاصد 
حلراس��ة املرم��ى وخل��ط الدف��اع 
احمد ابراهيم ووليد سالم وريبني 
سوالقا وبروا نوري، وخلط الوسط 
مهدي كامل وس��عد عبد االمير 
وعلي عدنان واحمد ياسني وخلط 
الهجوم عالء عبد الزهرة ومهند 

عبد الرحيم.
بتق��دم  انته��ى  األول  الش��وط 
املنتخ��ب الياباني بهدف من دون 
رد سجله في الدقيقة السابعة 
ع��ن طريق رأس��ية الالع��ب يويا 
أوساكا، وبرغم محاوالت العبينا 
التعدي��ل، اال ان النتيج��ة ظلت 
على حالها، وفي الش��وط الثاني 
حتس��ن اداء منتخبن��ا حتى ادرك 

مهدي كام��ل هدف التعديل في 
الدقيق��ة 72 بع��د دربك��ة امام 
املرمى الياباني ليس��تغل مهدي 
الك��رة املرتدة من ح��ارس املرمى 

ليودعها الشباك.
واشهر احلكم بطاقتني صفراويني 
بوج��ه العب��ي منتخبن��ا ريب��ني 
س��والقا وحارس املرم��ى محمد 

كاصد.
الوطن��ي  منتخبن��ا  وس��يلعب 
مباراته املقبلة يوم 31 آب املقبل، 
عندم��ا يحل ضيف��اً على نظيره 
التايالن��دي في بانكوك، وس��بق 
لألس��ود ان حقق��وا الف��وز على 
منافسهم باربعة اهداف من دون 
رد ف��ي اجلولة الس��ابقة حملت 
االه��داف توقي��ع الالع��ب مهند 

عبد الرحيم.
ويختتم األسود مباريات اجملموعة 
الثاني��ة مبواجه��ة اإلم��ارات في 
ملعب شاهد دستكردي في باس 
بإي��ران، وفقد منتخبن��ا الوطني 
عل��ى  املنافس��ة  ف��ي  فرصت��ه 
بطاق��ات التأه��ل إل��ى مونديال 
روس��يا الذي س��يقام في العام 

.2018
يش��ار إلى ان منتخبن��ا الوطني 
يق��وده امل��الك التدريب��ي بقيادة 
باسم قاس��م ومساعديه رحيم 
حميد وش��اكر محم��ود ومدرب 
ح��راس املرم��ى هاش��م خميس 

واملدير اإلداري باسل كوركيس.

في تصفيات كأس العالم 

منتخبنا الوطني يعادل نظيره الياباني بهدف 
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بغداد ـ رافد البدري*

اختتم��ت، يوم ام��س، بطول��ة العراق 
للفئات العمرية بالشطرجن حتت 8-6-
والت��ي جرت منافس��اتها   ،14-12-10
ف��ي قاعة فن��دق برج الس��الم ببغداد 
واس��تمرت مل��دة 3 ايام، وق��د متكن 33 
العب��اً والعبة من الصع��ود الى نهائي 
العراق للفئات العمرية والذي سيقام 
ف��ي ش��هر مت��وز املقب��ل، وبواق��ع  18 
العب��اً و 15 العبة. وق��ال فرحان نصير 
الوائل��ي، النائ��ب االول إلحت��اد اللعبة 
واملش��رف على برنامج س��ويس ماجنر: 
ان الغاية من اقامة البطولة هو اعداد 
الالعب��ني الصغ��ار الى بطول��ة نهائي 
الع��راق للفئات العمرية حتت 10-8-6-

12-14 وال��ذي س��يقام في ش��هر متوز 
املقبل. مضيفاً: ان البطولة ش��هدت 
منافس��ات قوي��ة ج��داً ب��ني الالعبني 
املش��اركني بس��بب تقارب املستويات، 
وخاص��ة لفئ��ة حت��ت 12 عام��ا وحتت 
14 عام��اً، نظراً لتواج��د العبني صغار 
بأعمارهم ولكنهم كبار مبس��تواهم، 
وه��ذا ما اتض��ح جلياً في منافس��ات 

فئ��ة حتت 12 عاماً والذي ش��ارك فيها 
13 العباً، حيث ان فارق النصف نقطة 
كان حاضراً، وهو من حس��م النتيجة 
النهائي��ة والتي بقي��ت مبهمة حتى 
الدقائق االخي��رة من اللقاءات. مؤكداً: 
ان االحت��اد يع��ول كثي��راً عل��ى ه��ؤالء 
الالعبني الذين س��يكونون مس��تقبل 

اللعبة.
متك��ن 18 العباً م��ن التأهل الى نهائي 
الع��راق الذي س��يقام في ش��هر متوز 
املقبل، وهم: لفئة حتت 14 عاماً ترشح 
كل من معزز ظاهر حبيب من الديوانية 
الذي احرز املركز االول، وجاء احمد جزا 
جمال من الس��ليمانية باملركز الثاني، 
وح��ل مصطفى كم��ال ج��الل الدين 
من محافظ��ة دهوك باملرك��ز الثالث، 
فيم��ا حص��ل الالعب هش��ام منير من 
بغداد على املركز الرابع، وجاء احلس��ن 
ضمير جبار من بغداد ايضاً على املركز 
اخلام��س، وفي فئة حت��ت 12 عاماً فقد 
احرز املركز االول امير ظافر عبد االمير 
م��ن الديوانية، وحل ب��وال ازاد صابر من 
اربي��ل ثاني��اً، فيما حص��ل الالعب زيد 
عالء جاس��ب من البص��رة على املركز 
الثال��ث، وجاء حس��ني س��عيد عباس 

م��ن بغداد باملركز الراب��ع، وفي فئة 10 
س��نوات والتي ش��هدت تألق��اً كبيراً 
من صاحب املركز االول يوس��ف جنيب 
كاظ��م م��ن محافظ��ة واس��ط، بعد 

ان جم��ع العالمة الكامل��ة 10 نقاط 
م��ن اصل 10، وقد تنب��أ القائمون على 
اللعبة بأن مستقبال كبيرا ينتظر هذا 
الالع��ب الصغير، وجاء ثانياً مصطفى 

س��رمد عب��د احلمي��د م��ن محافظة 
ديالى، فيما ح��ل الالعب عالء مرتضى 
حسني من السماوة ثالثاً، واحرز املركز 
الرابع زكريا مازن كرمي من محافظة ذي 

قار.
 وف��ي منافس��ات فئة حتت 8 س��نوات 
متكن بدر صالح نوري من بغداد من احراز 
املركز االول، فيما حل علي صالح مهدي 
م��ن بغ��داد ايض��اً ثانياً، وكذل��ك احلال 
بالنسبة لالعب احمد عبد االمير الذي 
جاء ثالث��اً. أما في فئة حتت 6 س��نوات 
فقد ترشح العبان فقط هما: زيد عمر 
ابراهيم من محافظة ديالى والذي احرز 
املرك��ز االول، ومصطفى اس��امة ناصر 
من محافظ��ة ذي قار والذي احرز املركز 

الثاني.
أما بالنسبة لفئة االناث فقد ترشحت 
15 العبة توزعن كل حسب الفئة التي 
مثلتها، فف��ي فئة دون 14 عاماً متكنت 
الالعبة وداد صباح نوري من احراز املركز 
االول، وحلت اليقني ضمير جبار باملركز 
الثان��ي، فيما ج��اءت رقية ج��واد ثالثاً، 
وبيان ن��وري جنم باملركز الرابع، وفي فئة 
دون 12 عام��اً فق��د ترش��حت العبتان 
فق��ط هم��ا: طيبة مه��دي عطية من 
بغداد صاحبة املركز االول، ونهاد صباح 
نوري من بغداد ايضا والتي احرزت املركز 
الثان��ي، وف��ي فئة حتت 10 اع��وام فقد 
احرزت مالك مهدي عطية املركز االول، 

وحل��ت فاطمة ص��الح مه��دي باملركز 
الثاني، وجاءت العبة ذي قار اديان اسامة 
محمد باملركز الثالث، وفي منافس��ات 
فئة دون 8 اعوام متكنت الالعبة املتميزة 
رتاج سعد محس��ن الكناني من احراز 
املرك��ز االول بدون خس��ارة، وجاءت نور 

الزهراء ظافر من الديوانية ثانياً.
 أم��ا الالعبة زينة علي عب��د من بغداد 
فقد احرزت املركز الثالث، وجاءت العبة 
محافظ��ة املوصل هنا منير اس��ماعيل 
باملركز الرابع، وفي فئة دون 6 اعوام فقد 
ترش��حت العبتان فقط هم��ا: نرجس 
دلش��اد اس��ماعيل من بغ��داد صاحبة 
املركز االول، وحلت الالعبة سهاد صباح 

نوري باملركز الثاني.
أش��اد احتاد اللعبة باحلكام واملش��رفني 
على ادارة لقاءات البطولة ملا بذلوه من 
جهود اس��تثنائية في قيادة املنافسات 
ووصوله��ا الى بر االم��ان، بفضل اخلبرة 
الكبي��رة التي ميتلكونها، وهم: س��عد 
محس��ن الكناني واحمد عبد الس��تار 
وعمر ابراهيم وحسني كاظم، واملشرف 

على البطولة محمد احلكيم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بعد سباقات مثيرة استمرت 3 أيام

33 العبًا والعبة يترشحون إلى نهائي العراق للفئات العمرية بالشطرنج

من مباراة أمس »عدسة: محمد عامر«

محمد سلمان

شطرجن الفئات العمرية

تقرير

بغداد ـ أحسان المرسومي*
ي��زور بغداد حاليا ام��ني عام االحتاد 
الدولي   االس��يوي وعض��و االحت��اد 
بك��رة الس��لة اللبنان��ي هاك��وب 
خاجريان الجراء ورشة عمل مع جلان 
احتاد اللعبة واالطالع على املنشأت 
الس��تضافة  متهي��دا   الرياضي��ة 
ف��ي  ف��رق مجموعت��ه  منتخبن��ا 
تصفيات كاس العالم املقررة خالل 
تش��رين االول املقب��ل ، وس��يجري 
زيارت��ه املكوكية  الضي��ف خ��الل 
التي تس��تغرق يومني  عدة لقاءات 
م��ع وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان ورئي��س اللجنة 
االوملبي��ة العراقي��ة الكاب��ن رعد 
حم��ودي ، كم��ا ويتضم��ن منهاج 
زيارته اليوم االربع��اء االطالع على 

القاع��ة املغلقة متع��ددة االلعاب 
قيد االنشاء في مقر وزارة الشباب ، 
وسيطلع ايضا على قاعة الشعب 
املغلقة وابداء مالحظاته بخصوص 
بعض النقوصات التي تعاني منها 
، فيما سيعقد في اخلامسة عصرا 
اجتماعا مع جل��ان االحتاد في فندق 
الرمال ، وس��يختتم زيارته بحضور 
الرمضانية في  البطول��ة  مباريات 
فعالي��ة ) 3 × 3 ( للش��باب والرواد 
التي س��تجري مس��اء الي��وم في 
قاع��ة الش��عب املغلق��ة ،  وم��ن 
املؤم��ل ان ي��زور بغ��داد ايضا خالل 
الفترة املقبلة خبيرا فنيا  لالطالع 
على قاعة الشعب وتدوين عدد من 
املالحظات ، وس��يحضرمتخصص 
القامة دورة لالحصائيني املعتمدين 

لدى االحتاد .
يذك��ر ان رئي��س االحت��اد حس��ني 
العميدي ق��د زار هاكوب خاجريان 
ف��ي مقر االحت��اد االس��يوي نهاية 
هام��ش  عل��ى  املاض��ي  الش��هر 
حضوره قرعة نهائيات اس��يا التي 
ستجري في لبنان خالل اب املقبل 
،  واطل��ع العمي��دي خ��الل لقاءه 
امني ع��ام االحت��اد االس��يوي على 
بعض املالحظات التي تعاني منها 
قاعة الشعب ومن بينها االرضية 
والب��ورد والس��كور ب��ورد من اجل 
املباش��رة في تاهيلها وجهوزيتها 
وحس��ب  املقبلة  لالس��تحقاقات 

املعايير الدولية.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ عمر سامي*
بوتي��رة متصاعدة  االعم��ال  تتواصل 
في ملعب ال��زوراء الذي تنج��زه وزارة 
الشباب والرياضة لصالح نادي الزوراء 
الرياض��ي، حي��ث باش��رت الش��ركة 
املنف��ذة اعمال صب املدرجات اخلاصة 
بامللع��ب مع ق��رب االنته��اء من صب 
مدرج��ات ال���vip الكونكريتية فضال 
ع��ن االنتهاء من صب الس��اللم  في 
الطاب��ق االول م��ن امللعب والش��روع 
مبد تاسيس��ات انابيب البنى التحتية 
للملعب من مجاري وشبكات الصرف 
الصحي واملياه فضال عن مد شبكات 
الكهرباء بعد االتفاق مع وزارة الكهرباء 
بس��حب كيبل خ��اص للملعب ليتم 
الش��روع بتأس��يس ش��بكة خطوط 
وبينت  الرئيس��ي.  للملعب  الكهرباء 

مدي��ر مكت��ب املهن��دس املقيم في 
موق��ع العمل عاتكة محمد حس��ن 
ان الزي��ارات املتك��ررة لوزير الش��باب 
والرياضة السيد عبد احلسني عبطان 
ومتابعته اليومية للعمل الذي ينجز 
بواق��ع وحدت��ني صباحية ومس��ائية، 
اثمرت عن تذليل الكثير من املعوقات، 
فض��ال ع��ن التوجيه االخير  للس��يد 
الوزي��ر بضرورة اس��تمرار العمل على 
الرغم من حرارة اجلو وتزامنه مع شهر 
رمض��ان املب��ارك حيث تت��م عمليات 
الصب ليال لس��هولة العمل والقدرة 

على اجنازه بافضل صورة. 
واضاف��ت ان اعم��ال ص��ب مصاطب 
املتفرج��ني وصل��ت ال��ى %85 بعد ان 
مت االنته��اء م��ن ص��ب مصطب��ات ا�

vip والس��اللم اخلاصة بالطابق االول 

فضالع��ن االنته��اء م��ن ص��ب قطع 
خرس��انية خاصة مبداخ��ل املتفرجني 
واجن��از اعم��ال نصب قالب وتس��ليح 
س��قف املس��توى الثان��ي ف��ي اجلزء 

السابع والشروع بالصب.
جدي��ر بالذك��ر ان امللع��ب يق��ع على 
مس��احة 36500 مت��ر مرب��ع ويضم 
ملعبا دولي��ا لكرة القدم يس��توعب 
15 الف متفرج وقاعة مغلقة س��عة 
ال��ف متف��رج ومس��بح ترفيهي مع 
دار اس��تراحة باربع��ني غرفة مجهزة 
بخدم��ات فندقي��ة متكاملة ويضم 
امللعب ايضا ملحقات صحية وقاعات 
لالجتماعات ومطاعم وصاالت داخلية 

للتدريب بااللعاب الفردية.

* إعالم الشباب والرياضة

دبي ـ الصباح الجديد:
تأل��ق فريق اجلالي��ة العراقية في دبي، 
وبحس��ب مش��رف الفري��ق، الكابن 
نعمت عب��اس، فان اجلالي��ة العراقية 
بقي��ادة املدرب علي البص��راوي، متكن 
من االنتقال ال��ى االدوار املتقدمة من 
بطول��ة رمض��ان بك��رة الق��دم التي 

ينظمها النادي األهلي.
وبني عباس ان تش��كيلة فريق اجلالية 
العراقي��ة تكون��ت م��ن » أوس أك��رم 
حارس املرمى وعلي حكمت وشقيقه 
ج��واد حكم��ت وعل��ي كاظ��م ناصر 
ووس��ام زكي وعلي ياسني«.. موضحاً 
ان البطول��ة نال��ت اهتم��ام ومتابعة 
الرياضي��ني العراقي��ني العامل��ني في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنهم 
صادق جب��ر مدرب ح��راس املرمى في 

الن��ادي األهل��ي وعل��ي م��ازن وعب��د 
اهلل الرفاع��ي وعم��ار حبي��ب وعل��ي 

العيساوي.
وتاب��ع ان فريق اجلالي��ة العراقية قدم 

مس��تويات فنية رائعة ف��ي البطولة 
حيث يقف في صدارة هدافي البطولة 
العبن��ا علي كاظم ناص��ر احملترف في 

مالعب سلطنة عمان.

»خاجريان« يبدأ زيارة تفقدية لمنشآت السلة

ملعب الزوراء يتغلب على حر الصيف 
في شهر رمضان بوجبات عمل ليلية 

»الجالية العراقية« يتألق
 في »رمضانية األهلي«

»طائرة البارالمبية« تبدأ 
تحضيراتها لسباقات العالم

العبو اجلالية العراقية
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العقالنية وعربة الديمقراطية

جمال جصاني

لقد احتاجت الدميقراطي��ة كمفهوم وجتارب على األرض الى 
وقت طويل كي تصل الى ما هي عليه اليوم، بوصفها أفضل 
النظم اجملربة لفك االش��تباكات بني البشر. وهي منذ باكورة 
خطواتها زمن اإلغريق قد اقترنت بالعقالنية وظهور املدن وما 
رافق ذلك من قفزات فكرية وفلس��فية مع أعمدة النش��اط 
العقلي في ذلك العصر )س��قراط وافالطون وأرسطو( وبقية 
القافلة املتوهجة من الفالس��فة واملفكرين. بذرة العقالنية 
تل��ك وجدت في بغداد وبقية امل��دن التي أكرمت العقل مالذا 
مناسباً لها زمن املعتزلة واملأمون ودار احلكمة، ثم ما لبثت أن 
انتقلت الى الغرب بعد الهزمية التي حلقت مبعسكر العقالنية 
وآخر رموزها املتمثل بابن رش��د والذي حتولت كتاباته وأفكاره 
الى معبر، لألوربيني لكنوز وإرث العقالنية، حيث نتج عن ذلك 
م��ا تعرفنا عليه من نهضة علمية وقيمية أعادت االعتبار ملا 
قاله أبو العالء املعري )ال إمام س��وى العقل(. بعد ان بسطت 
العقالنية س��طوتها على ش��تى مناحي احلياة، تقلص نفوذ 
الق��وى التقليدية وعلى رأس��ها الكنيس��ة وس��لطة رجال 
الدي��ن، مما أت��اح للدميقراطي��ة ومنظومتها السياس��ية من 
التحول الى واقع في تلك البلدان، حيث برهنت التجربة على 
ازدهار التجربة الدميقراطية يتناس��ب طردياً وانتشار وترسخ 

العقالنية وما يرافقها من قيم ومعايير وتشريعات.
من خالل ذلك ميكن التعرف على علل غرائبية املشهد الراهن 
في عراق ما بع��د "التغيير". عندما هبط��ت "الدميقراطية" 
وملحقاته��ا من صناديق وأحبار بنفس��جية ومفوضية على 
تضاري��س بلد عبث��ت بش��عوبه وقبائله وملله أبش��ع أنواع 
السيناريوهات املعادية لكل ما له عالقة بالعقل والتطلعات 
املشروعة للبشر. أكثر من أربعة عشر عاماً مما يفترض كونه 
جتربة دميقراطية فتية، لم ينضح عنها غير ما نش��اهده من 
س��يناريوهات وحص��اد بعيد كل البعد عما يرش��ح عادة من 
مث��ل تلك التجارب، والس��ر يكم��ن في الهيمنة الواس��عة 
ل��� )ال��ال عقالنية( الت��ي حتجب عن��ا إمكانية وعي م��ا يدور 
حولنا م��ن أح��داث وحتديات واقعي��ة، وبالتال��ي امتالك هرم 
صحيح لألولويات، يكبح االس��تنزاف الهائل للقوى والفرص 
واإلمكانات، الذي طبع مبيس��مه وضعنا احلالي. إن العقالنية 
هي ش��رط وجود الدميقراطية وازدهارها، ومن دون ذلك يصبح 
حالنا كحال من يضع العربة قبل احلصان، لنحصد مثل هذه 
العواقب واملصائر املريرة. مث��ل هذه االصطدامات لن تتوقف 
حتى يحس��م الصراع بني هذين القطب��ني؛ الالعقالنية  وما 
تستند إليه من إرث وتقاليد ومؤسسات نافذة، والدميقراطية 
وقاعدته��ا احملدودة حالياً، لكنها الواعدة مس��تقبالً. وهذا ما 
ميك��ن التعرف عليه في س��لوك الكتل املتنف��ذة وتوجهاتها 
الت��ي تعم��ل جاهدة على إف��راغ النظام اجلدي��د من محتواه 
الدميقراط��ي ومدوناته املتفق عليها أممياً، ليتحول الى صيغة 
سياس��ية وقيمية كس��يحة، تتف��ق ومقاس��اتها وغاياتها 

املتخلفة.
هذا التناقض والتنافر وبالرغم من س��طوة الالعقالنية على 
املفاصل احليوية للمجتمع والدولة، ال ميكن حله بالتخلي عن 
اخليار الدميقراطي لصالح صيغ النظم السياسية املتناغمة 
وهذا امليزان اخملت��ل للمصالح والقوى، كما أن واقع حال البلد 
احلالي ال يس��مح بتجري��ب املزيد من التج��ارب اآليديولوجية 
والعقائدية عليه، لذا لم يعد أمامنا غير التصدي لهذا اخللل 
السياس��ي والقيمي واملعرفي، كي نعي��د األمور الى نصابها 
الصحيح ومبا فيه خدمة املصالح العليا لسكان هذا الوطن 
ال��ذي عبثت مبصائره وتطلعاته املش��روعة للحاق بركب األمم 
احل��رة؛ ه��ذه املوجة من الهلوس��ات وفزعات اجلن��ون اجلمعي 
والتي تتنافر وروح أهل العراق وفطنتهم وعالقتهم التأريخية 

مع العقل النقدي والفضول املعرفي..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حضرت النجمة سكارليت 
جائزة  حفل  جوهانس��ون 
بدورته  املس��رحية  تون��ي 
ي��وم  ال���71  الس��نوية 
أم��س في والي��ة نيويورك 

االميركية.
اجلميلة  النجم��ة  وارتدت 
س��كارليت جوهانس��ون، 
تن��ورة وباليزر م��ن مايكل 
حض��رت  كم��ا  ك��ورس. 
كاندي��س  العارض��ة 
س��وانبول، وآنا كيندريك، 
وس��ارة بولسون، وأوليفيا 

وايلد، وسالي فيلد.
 oslo أن مس��رحية  يذكر 

املس��توحاة م��ن عملي��ة 
اإلس��رائيلية- الس��الم 

وم��ن  الفلس��طينية، 
زوجني من الدبلوماس��يني 
النرويجي��ني، اس��هما في 
اتفاقي��ة أوس��لو املوقعة 

العام 1993.

كشفت الفنانة سوسن 
ب��در أنه��ا فضل��ت هذا 
الع��ام ع��دم املش��اركة 
الرمضاني  الس��باق  في 
احلال��ي، واالكتف��اء بدور 
املتفرج على املسلسالت 
تعرض  الت��ي  الدرامي��ة 
القنوات  على شاش��ات 
بعدم��ا  الفضائي��ة، 
املاضي  رمض��ان  قدمت 
مسلسل "غراند أوتيل" 
مع النجم عمرو يوسف، 
ومحمد ممدوح، وأنوشكا. 
أن��ه  وأعلن��ت سوس��ن 
قد ع��رض عليها الكثير 
الدرامية  األعم��ال  م��ن 

املوسم  التي تعرض في 
كان��ت  ولك��ن  احلال��ي، 
إم��ا ألدوار قدمته��ا في 
أعم��ال س��ابقة، أو أنها 
إلى شوطها  لن تضيف 
الفن��ي، بخاصة أنها لن 
تقدمها على نحو جديد، 

او مختلف للجمهور.

ظه��ر النج��م العاملي براد 
بيت في إطاللت��ه األخيرة، 
ووس��امته،  أناقته،  بكامل 
خالل الع��رض األول لفيلم 

okja في نيويورك.
واستعاد بيت وسامته بعد 
االزمة التي عانى منها مع 
أوالده وزوجته، االمر الذي أثار 
ضجة كبيرة في الصحف 
العاملي��ة الت��ي حتدثت عن 
انهي��اره، وعزلت��ه بس��بب 
طالق��ه. ويع��ود ب��راد بيت 
بقوة من خالل هذا الفيلم 
الس��ينمائي ال��ذي يق��وم 
بإنتاج��ه ش��خصياً، وه��و 

من بطولته أيضاً، بحضور 
ع��دد من أهم النجوم مثل 
ج��اك جيلنه��ال، ول��ي لي 
كولينز، وستيفن يون، وقام 
بإخراج��ه اخملرج ب��ون جون 
هو، وترشح ملهرجان "كان 

السينمائي".

سكارليت جوهانسون

براد بيت

سوسن بدر

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
بعد التحضي��رات لوقت طويل، 
واجله��ود املتميزة م��ن قبل عدد 
ص��در  واملثقف��ني،  االدب��اء  م��ن 
الع��دد األّول م��ن مجل��ة )رواية( 
الرواي��ة  بش��ؤون  املتخّصص��ة 
العربية، عن مؤسس��ة س��طور 

للثقافة في بغداد.
 مجلة الرواية س��تكون خطوة 
موفق��ة لإلع��الن ع��ن الرواي��ة 
العراقي��ة والعربي��ة، م��ن خالل 
تس��ليط الضوء عل��ى عدد من 
التج��ارب الفذة لكّت��اب الرواية 

العراقيني والعرب.
 تضم��ن الع��دد مجموع��ة من 
والشهادات  النّقدّية،  الدراسات 
الروائي��ة، واحل��وارات، ومنص��ات 
ال��رأي، وملًف��ا مهم��اً عن وضع 
الرواي��ة املغربية اجلديدة، إضافة 
إلى التقارير، واملتابعات اإلخبارية، 
منها دراسة في الترجمة "مرحى 
والباحث  للناق��د  اخلائ��ن"،  أيُّها 
الدكتور عبد اهلل إبراهيم، وحوار 

م��ع الروائ��ي البرازيلي املرش��ح 
لنيل جائ��زة نوبل باول��و كويلو، 
اجرته أمينة ش��وداري، ودراس��ة 
نقديَّة عن الرواي��ة بوصفها فنًّا 
نابًض��ا باحلي��اة، كتبه��ا الناقد 

أحمد احللي.
 تضم��ن الع��دد أيضا ع��دد من 
رواي��ة  ع��ن  منه��ا:  الدراس��ات 
اإلسكندرية في الربع األخير من 
الناقد  القرن العش��رين، كتبها 
شوقي بدر يوس��ف، وعن النص 
الروائ��ي بني الكفاية الس��ردية، 
واملتلقي الفاع��ل، كتبها الناقد 
محمد جبير، إضافة الى دراسة 
عن توجه��ات الرواي��ة العراقية 
اجلدي��دة، كتبه��ا النق��اد صادق 
ع��ن  ودراس��ة  الصك��ر،  ناص��ر 
تفسير جنيب محفوظ لتراجيديا 
احلياة، او العدل مبعناه اإلنساني، 
كتبها الدكتور عبد البديع عبد 
اهلل، وكذلك دراس��ة في التأويل 
التفس��يري،  واخلي��ال  الدين��ي 

كتبها الدكتور صادق القاضي.

وتضم��ن ملف الع��دد عن راهن 
الرواي��ة املغربي��ة اجلدي��دة، في 
الرواي��ة املغربي��ة  دراس��ة ع��ن 
كتبه��ا  مهيم��ن،  كجن��س 
الناق��د عب��د اللطيف ال��وراري، 
وأخ��رى ع��ن الرواي��ة اجلزائري��ة 

بني الفرنس��ية وه��ّم "اجلزأرة"، 
مس��عودة  الدكت��ورة  كتبته��ا 
لعري��ط، ودراس��ة ع��ن الرواي��ة 
املغاربي��ة املكتوبة بالفرنس��ية 
ب��ني ازدواجي��ة الثقاف��ة، وأزمة 
الهوّية، كتبته��ا الدكتورة غّراء 

مهنا، ودراس��ة عن عبد الناصر 
الطليان��ي وهيمنة البطل على 
جس��د النص، كتبه��ا الدكتور 
محمد آيت ميهوب، كما تضمن 
امللف شهادتني روائيتني للروائي 
الش��اب ط��ارق بكاري  املغرب��ي 
عن روايته "نوميدي��ا"، والروائية 
اجلزائرية الش��اّبة هاجر قويدري 

عن روايتها "نورس باشا".
الع��دد تضم��ن أيضاً ش��هادات 
روائية ل��كل م��ن: الروائي ناصر 
ع��راق عن جتربته في كتابة رواية 
"األزبكية"، وبول نيثون عن ماّدته 
ف��ي الكتاب��ة، ترجم��ه الدكتور 
محس��ن الرملي، والروائي أحمد 
فض��ل ش��بلول ع��ن جتربته في 
رواية "رئيس التحرير"، والروائية 
زهراء عبد اهلل عن روايتها "على 
والروائ��ي ضياء  مائدة داع��ش"، 
اجلبيلي عن جتربت��ه في الكتابة 

الروائية عموًما. 
كم��ا تضم��ن العدد فص��الً لم 
"الكذاب��ون  رواي��ة  م��ن  ينش��ر 

ش��يء"  كل  عل��ى  يحصل��ون 
للروائ��ي عل��ي ب��در، ولق��اًء مع 
الناش��ر الش��اب بالل البغدادي، 
عن دار سطور، وخططها لتبني 
والعربي��ة،  العراقي��ة  الرواي��ة 
ومحاولة س��ّد النق��ص الناجم 
عن تقاعس الدولة العراقية في 
دعم الثقافة، إضافة الى األبواب 
الثابت��ة، واملتابع��ات اإلخباري��ة، 

وآخر إصدارات الرواية العربية.
الروائ��ي  اجملل��ة  حتري��ر  ي��رأس 
العراقي محم��د حّياوي، وتضم 
جلنته��ا االستش��ارية نخبة من 
أب��رز النّق��اد العرب، م��ن أمثال 
الدكتور السيِّد فضل من مصر، 
إبراهي��م م��ن  والدكت��ور عب��د 
الع��راق، والدكت��ور علي املالحي 
م��ن اجلزائ��ر، والدكتور ش��عيب 
والدكتور  املغ��رب،  م��ن  حليفي 
محمد آيت ميه��وب من تونس، 
والدكت��ور محمد عبيد اهلل من 
األردن، والناق��د مصطف��ى عبد 

اهلل من مصر.

مجلة "رواية" إضافة فكرية متميزة في صنوف المعرفة

غالف اجمللة

بغداد - الصباح الجديد:
جمعي��ة الثقافة للجميع، واحدة من منظم��ات اجملتمع املدني 
الفاعلة والنش��طة على الس��احة العراقية، وهي على تواصل 
مع طيف واس��ع من املثقف��ني، والتربويني، وحت��رص على إقامة 
الندوات، واس��تضافة الفعاليات الثقافي��ة والفنية، واملبدعني 

للحديث عن منجزاتهم.
وبن��اًء عليه، وإلغن��اء دورها، فقد تواصل معه��ا مكتب الوكيل 
فوزي األتروش��ي، خالل مش��روع بغداد عاصمة الثقافة العربية 

2013 ولغاية االن.
ومت تزويدها بأربع مجاميع من الكتب، واجملالت الدورية، من املكتبة 
اخلاصة لوكي��ل الوزارة )فوزي االتروش��ي(، وكت��ب، ومطبوعات 
وزارة الثقافة والس��ياحة واالثار، كانت آخرها في )2017/6/11(، 
نأم��ل للجمعية املزيد من التقدم واالزدهار في خدمة املش��هد 

الثقافي العراقي.

"الثقافة" ترفد مكتبة "الثقافة 
للجميع" بالعديد من المطبوعات 

الصباح الجديد - وكاالت:
أق��ام الدكت��ور أمي��ن البي��اع 
احلس��نة،  للنواي��ا  س��فير 
ملب��ادرة  الع��ام  واألم��ني 
مستقبلهم أمانة، 

مأدبة س��حور على ش��رف نخبة 
من جنوم الفن، واإلعالم، واجملتمع، 
بهدف تعزيز الروابط اإلنس��انية، 
انطالق��ا من قيم ش��هر رمضان 

املبارك.
وحض��ر كوكبة م��ن النجوم في 
حفل الس��حور الذي أقيم 
ف��ي فن��دق أتالنت��س 
تقدمته��م  دب��ي 
هن��د  الش��يخة 

القاسمي.
املأدب��ة  وحض��ر 
الدرام��ا  جن��وم 
عبي��ر  العربي��ة 
ودمي��ة  صب��ري، 

اجلن��دي، وعب��د الك��رمي حم��دان، 
وط��الل مارديني، ومنال موس��ى، 
واإلعالميتان وفاء الصالح، وفاتنة 

زين الدين، والدكتور مجد ناجي.
وقال صاحب الدعوة الدكتور أمين 
البي��اع إن املناس��بة مت��ت تزامنا 
مع ش��هر رمضان املبارك، لتلقي 
بتأثيرها على  احلميمي��ة  األجواء 

نفوس الناس.
وعبر عن سعادته لتلبية النجوم 
للدع��وة مع��دا جم��ع الناس في 
مناس��بة كه��ذه مبنزلة بث احلب 

في النفوس.
فيما عدت النجمة املصرية عبير 
صبري احلفل، مناس��بة للتقارب 

بني الن��اس، وتوجيه رس��ائل عن 
قيم شهر رمضان املبارك.

وعبرت عن فرحته��ا بلقاء ممثلني 
ع��رب وإعالمي��ني، متمني��ة دوام 
ه��ذه اللقاءات حتى خارج ش��هر 

رمضان.
أما النجمة السورية دمية اجلندي 
فعب��رت ع��ن س��عادتها باحلفل، 
بتأكيده��ا أن قيم ش��هر رمضان 
رس��ائل يج��ب توجيهه��ا عل��ى 

الدوام.
وقالت إن احملب��ة واأللفة بني أبناء 
اجملتمع بشتى شرائحهم ضرورة، 
الس��تمرار عملي��ات البن��اء على 

الصعيد الفكري واإلنساني.

عبير صبري في مأدبة سحور سفير
 النوايا الحسنة أيمن البياع

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت اللجن��ة العلي��ا لبغ��داد 
مدين��ة اإلبداع األدب��ي، يوم االثنني 
الثان��ي  اجتماعه��ا  12/ حزي��ران، 
خالل ش��هر رمضان، في مقر احتاد 
األدباء والكتاب ف��ي العراق، حيث 
ضيف��ت دائرة العالق��ات الثقافية 
وال��ذي  األول،  االجتم��اع  العام��ة 
عق��د ف��ي املوتيل الس��ياحي في 
ال��زوراء، متناولني تفاصيل احلديث 
عن مدينة بغداد ومشاريع اللجنة 

املستقبلية.
 وشارك في االجتماع األخير، الذي 
ترأس��ته أمين��ة بغ��داد الدكتورة 
ذك��رى عل��وش، مدي��ر ع��ام دائرة 
العالق��ات الثقافي��ة العام��ة في 
وزارة الثقافة فالح حس��ن شاكر، 
ومدير عام العالق��ات واإلعالم في  
أمان��ة بغداد حكيم عب��د الزهرة، 
العراقي  اإلع��الم  ورئيس ش��بكة 
الدكتور علي الشاله، ومدير قسم 
العالقات واإلعالم في بيت احلكمة 
مظفر الربيع��ي، واملدير التنفيذي 
ملشروع بغداد مدينة اإلبداع األدبي/ 
اليونس��كو الدكتور صادق رحمه، 
والشاعر الدكتور عارف الساعدي 
عن االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب، 
ورئي��س رابطة اجملال��س الثقافية 

البغدادية الدكتور صادق الربيعي، 
ورئيس حترير جريدة الصباح شوقي 
عبد األمي��ر، ورئيس حتري��ر جريدة 

صوت بغداد عادل العرداوي.
 تن��اول االجتم��اع ع��دة مواضيع 
أهمه��ا، تقري��ر موج��ز ع��ن إنتاج 
الفيل��م الوثائقي، ومب��ادرة الزائر 
الكات��ب  قدمه��ا  الت��ي  األدب��ي 
شوقي عبد األمير، والشاعر عارف 

الساعدي.
 كم��ا ناقش��ت مراح��ل تهيئ��ة 
العراقي للقصائد  املقام  مهرجان 
املغناة، والت��ي قدمها املؤرخ عادل 

العرداوي، والدكتور صادق رحمه.

متابعة-سالم البغدادي:
تقيم دار الثقافة والنشر 
الكردي��ة، ن��دوة حواري��ة 
بعن��وان ادباء ك��رد كتبوا 
بها  تستضيف  بالعربية، 
الس��لمان  علوان  الناق��د 
ادبيا  للحديث عن املوضوع 

ونقديا.
يذك��ر ان م��ن أش��هر الكتاب 
الكرد الذين كتبوا بالعربية 
هو الشاعر جميل صدقي 
بغداد  ابن مفتي  الزهاوي 
محم��د فيضي، ابن املال 
أحمد بابان، الزهاوي: 
ش��اعر  وه��و 
منح��ى  ينح��و 
الفالس��فة، ومن 
نهض��ة  طالئ��ع 
في  العربي  األدب 
احلدي��ث.  العص��ر 
مولده ببغداد سنة 
1863، م��ن بيت علم 
الع��راق،  ف��ي  ووجاه��ة 
وأجداده كرد من البابان، 
الس��ليمانية،  أم��راء 
أيضا  منه��م  ونذك��ر 
الش��اعر والفنان بلند 
احلي��دري،  أك��رم  ب��ن 

وه��و أح��د رواد حرك��ة التجديد 
الشعري احلديث في العراق، ولد 
ف��ي الس��ليمانية لعائلة كردية 
سنة1926، ونشأ وترعرع وتعلم 
ف��ي بغ��داد، وعم��ل ف��ي بداية 
زراعية، وشارك  حياته مبؤسسة 
في إصدار )مجلة الزراعة(، ولكن 
اس��مه ملع منذ ش��بابه بوصفه 
فنانا تشكيليا وشاعرا، وغيرهم 
الكثير من الذين درسوا العربية، 
واجادوها، واختاروها لغة ألدبهم 

وشعرهم.

تواصل اجتماعات اللجنة العليا 
لبغداد "مدينة اإلبداع األدبي"

"أدباء كرد كتبوا بالعربية" ندوة 
في دار الثقافة والنشر الكردية
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