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بغداد - وعد الشمري:
أكد مجل��س محافظة بغداد، 
امس االحد، أن شمول محطات 
املياه بقط��ع الكهرباء املبرمج 
ادى إل��ى تفاق��م ازم��ة مي��اه 
الش��رب في العاصم��ة، وفيما 
لف��ت إل��ى معاجلة خل��ل طرأ 
على مش��روع الرصافة الكبير 
املاض��ي، حتدثت عن  االس��بوع 
جت��اوزات حتصل عل��ى االنابيب 
الناقل��ة الس��يما ف��ي أطراف 

الكرخ.
اخلدم��ات  وق��ال عض��و جلن��ة 
ف��ي مجلس احملافظة حس��ون 
الربيع��ي إن "بغ��داد تعاني من 
ش��حة في املياه اس��همت في 
ليس��ت  وباوق��ات  انقطاعه��ا 
بالقليل��ة عن ع��دد من االحياء 

الس��يما ف��ي ش��هر رمض��ان 
اجلاري".

وتاب��ع الربيعي ف��ي حديث مع 

"الصب��اح اجلديد"، أن "ش��حة 
املي��اه له��ا أكث��ر من س��بب، 
بعضها متراك��م، واآلخر ظهر 

متأخ��راً واس��هم ف��ي االزم��ة 
لدى  وس��بب س��خطاً  احلالية 

املواطن البغدادي".
وأش��ار إلى أن "الس��بب االخير 
يتعل��ق  االزم��ة  فاق��م  ال��ذي 
بش��مول االح��واض واحملط��ات 
بغ��داد  امان��ة  إل��ى  التابع��ة 
بالقط��ع  احملافظ��ة  ومجل��س 

املبرمج للكهرباء".
الكهرب��اء  "وزارة  أن  وأك��د 
وق��ت  ف��ي  تس��تثني  كان��ت 
م��ن  املي��اه  محط��ات  س��ابق 
القط��ع املبرم��ج، لكنه��ا االن 
وقد يستمر  قامت بش��مولها 
االنقط��اع لس��اعات بحس��ب 
اجلداول الرسمية كما هو حال 

توقيتات املواطنني".
تتمة ص3

مياه الشرب.. أزمة جديدة تثقل كاهل املواطنني

مجلس المحافظة: األزمة مسيطر عليها.. وعالجنا خلل مشروع الرصافة الكبير

شمول المحطات بقطع الكهرباء المبرمج يفاقم أزمة مياه الشرب

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي��ة على  الق��وات  عرض��ت 
مسلحي داعش تسليم انفسهم 
بالتزام��ن مع انط��اق املعارك في 

اخر معاقل التنظيم في املوصل.
وذك��ر بيان خللي��ة االع��ام احلربي 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
النفس��ية  العملي��ات  مف��ارز  ان 
امليداني��ة باش��رت من��ذ خمس��ة 
ايام قب��ل انطاق عملي��ة اقتحام 
املدينة القدمي��ة اطاق نداءات عبر 
مكب��رات الص��وت على مس��امع 
عناص��ر داع��ش االرهاب��ي حتثهم 

على تسليم أنفسهم الى القوات 
املسلحة.

واض��اف ان مجموعة م��ن عناصر 
داعش سلمت أنفسها الى القوات 

االمنية.
وب��ني ان ذل��ك يأتي "حرص��ا على 
س��امة املواطنني ولفس��ح اجملال 
إللق��اء  التنظي��م  ام��ام عناص��ر 

الساح وتسليم انفسهم".
وفي س��ياق آخر قال قائد الشرطة 
االحتادي��ة ان قوات��ه قتل��ت ع��دة 
عناصر م��ن داعش خ��ال توغلها 

بحي في مدينة املوصل.

وقال ج��ودت في حدي��ث صحفي 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
ان وح��دات من الش��رطة االحتادية 
توغل��ت في ش��مال حي الش��فاء 
واس��تعادة الس��يطرة على مبنى 
اجملمع الطبي ومصرف الدم وتقتل 
عج��ات   6 وتدم��ر  داعش��يا   19
مفخخة و4دراج��ات نارية وتقترب 

100م من ضفة النهر.
وح��دات  تتق��دم  فيم��ا  واض��اف 
مستش��فى  لتحري��ر  اخ��رى 
الش��فاء ومستش��فى اجلمهوري 
ومستشفى الطفل وكلية الطب 

التنظي��م  عناص��ر  قبض��ة  م��ن 
االرهابي .

من جهة أخرى أعلنت خلية االعام 
احلربي، ع��ن تدمير ش��بكة أنفاق 
لتنظيم "داعش" ومقتل خمسة 
من عناصر التنظيم بقصف جوي 

على احلويجة.
وقالت اخللية في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" إنه "استنادا الى 
معلومات وكالة االستخبارات فأن 
الق��وة اجلوية دمرت ش��بكة انفاق 

لداعش في احلويجة".
تتمة ص3

القّوات العراقية تعرض على عناصر داعش االستسالم

لجنة فنية تدرس إعادة النظر 
بحصة بغداد من الكهرباء

تقرير بريطاني يكشف عن
ثمن باهظ تخلفه نهاية داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن محاف��ظ بغ��داد عط��وان 
العطوان��ي ع��ن االتفاق م��ع وزارة 
الكهرباء لتشكيل جلنة مشتركة 
م��ن اج��ل اع��ادة النظ��ر بحصة 

الطاقة الكهربائية للعاصمة.
االعام��ي  ملكتب��ه  بي��ان  وذك��ر 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان العطواني أكد خال لقائه وزير 
الكهرباء قاسم الفهداوي انه "مت 
الكهربائية  الطاق��ة  ازم��ة  بحث 
التي تش��هدها مناطق العاصمة 
بغ��داد اذ مت تقدمنا بط��رح موجز 
عن ماتعانيه العاصمة من تراجع 
كبير في جتهيز املواطنني بالطاقة 

الكهربائية".
اجلانب��ني  ان  ال��ى  البي��ان  وأش��ار 

"توصا الى اتفاق لتش��كيل جلنة 
فني��ة مش��تركة الع��ادة النظ��ر 
بحص��ة العاصم��ة م��ن الطاقة 

الكهربائية".
وطال��ب محافظ بغ��داد "بضرورة 
زيادة حصة العاصمة من الطاقة 
التي تص��ل ال��ى ٢٥٠٠ ميكاواط 
ويذه��ب منها بح��دود ال��� ١٠٠٠ 
ميكاواط كاستثناءات من القطع 
املبرمج واملتبقي غير كاف لس��د 
احلاجة الكلية كونها ال تتاءم مع 
الكثاف��ة الس��كانية للعاصمة" 
مش��يرا الى ان "حصة بغداد تعد 
االق��ل مقارنة باحملافظ��ات االخرى 
التي تش��هد جتهيز نحو عش��رين 

ساعة يوميا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت صحيفة األوبزرفر البريطانية، 
أن املعرك��ة ضد تنظي��م ما يعرف 
بالدولة اإلس��امية ف��ي معقليها 
األخيري��ن باملوص��ل والرق��ة دخلت 
برغ��م  لك��ن  األخي��رة،  مرحلته��ا 
الترحي��ب الدولي له��دف التحالف 
بالتنظي��م  الهزمي��ة  احل��اق  وه��و 
املتشدد إال أن ثمن ذلك جاء باهظا.

ونقلت الصحيفة تقرير حملققني في 
جرائم حرب تابعني لألمم املتحدة أفاد 
ب��أن الضربات اجلوي��ة املكثفة التي 
يش��نها التحالف بقيادة واشنطن 
عل��ى الرق��ة معق��ل التنظيم في 
سوريا تسببت في "خسائر مذهلة 
ف��ي أرواح املدني��ني" إضاف��ة إل��ى 

تشريد أكثر من 160 ألف شخص.

وأضافت األوبزرفر أن التحالف الذي 
يضم بريطانيا وفرنس��ا تسبب في 
ارتفاع كبير لعدد ضحايا احلرب بني 
املدنيني إذ بلغ عدد القتلى نحو 400 
ش��خص من��ذ بداي��ة العملية في 
بنسبة  بزيادة  املاضي  فبراير/شباط 
60 باملئ��ة عن الفترة نفس��ها قبل 

عمليات التحالف.
وقال��ت إن تل��ك األرق��ام ق��د تب��دو 
حتقي��ق  جه��ات  لك��ن  مرتفع��ة 
مس��تقلة قدرت عدد الضحايا بني 

املدنيني بنحو 4 آالف شخص.
إنه  قائل��ة  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
بالرغم من أن احلملة ضد التنظيم 
املتشدد تواجه كثيرا من التحديات 

على األرض.
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، ي��وم أم��س األح��د ، عن ب��دء ما 
أس��مته ب�"معركة احلسم" في 
مدين��ة املوصل القدمية التي تعد 

آخر فلول "داعش". 
وقال��ت قيادة العملي��ات في بيان 
له��ا تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نس��خة منه بان" منازلة 
املعركة احلاس��مة ق��د بدأت ضد 
آخر ما تبقى من براثن العصابات 
اإلرهابية الداعشية في الساحل 
األمين وحتدي��داً املنطقة القدمية"، 
مبينة أن "حدودها من الكورنيش 
الى منطق��ة قضيب ألبان عرضاً 
ومن اجلس��ر اخلامس إل��ى جنوب 

املنطقة القدمية طوالً". 
"العملي��ة  أن  البي��ان،  وأض��اف 
الش��رطة  مبش��اركة  انطلق��ت 
االحتادية واجلي��ش العراقي وجهاز 
ثاث��ة  م��ن  اإلره��اب  مكافح��ة 

محاور". 
وم��ن جانبها أكدت قي��ادة قوات 
جه��از مكافحة اإلره��اب الفريق 
، أمس األح��د، أن قواته��ا تتقدم 
بصعوبة في املدينة القدمية التي 
ش��رعت باقتحامه��ا ي��وم أمس 
نظ��را لضيق األزق��ة واالكتظاظ 

السكاني" . 
وقال قائد قوات جه��از مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الغني االس��دي في حديث خاص 
إن"  اجلديد‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيفة 
قطعاتنا باش��رت في الس��اعات 
األول��ى م��ن صب��اح ي��وم أم��س 
باقتح��ام املدينة القدمي��ة واجلزء 
اخملصص جله��از مكافحة اإلرهاب 
وه��و ح��ي الف��اروق امت��دادا إلى 
جام��ع الن��وري ومن��ارة احلدباء"، 
مؤك��دا أن "قواتن��ا ماتزال تتقدم 
نظ��را  احلرك��ة  صعوب��ة  برغ��م 
الزدحام املنطقة والسكان فضا 
عن الطرق الضيق��ة التي تعرقل 

سير العجات". 
العمليات  أن"  األس��دي  وأض��اف 
باالجتاه��ات  االن  لغاي��ة  تس��ير 
الصحيحة"، مش��يرا إل��ى أنه " 
بعد أيام قليلة س��يكون لنا كام 

آخر" . 
املتوفرة  أن" املعلوم��ات  وأوض��ح 
لدين��ا تؤك��د أن من��ارة احلدب��اء 
س��ليمة لغاي��ة االن" ، معربا عن 
خش��يته م��ن " عم��ل تخريب��ي 
ق��د يلج��أ إلي��ه الدواع��ش م��ع 

هزميتهم". 
تتمة ص3

العمليات المشتركة تعلن انطالق "عملية الحسم" 
لتطهير ما تبقى في أيمن الموصل

القوات املشتركة حتتفل بانتصارها بأحد أحياء املدينة القدمية في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
ان العراق لن يس��مح باستعمال 
اراضي��ه للع��دوان عل��ى اي دولة 
جمي��ع  دع��ا  فيم��ا  مج��اورة، 
السياس��يني الى الك��ف عن لغة 

التسقيط السياسي.
وقال العبادي ف��ي بيان صدر على 
هامش لقائه بعدد من اإلعاميني 
واحمللل��ني السياس��يني واطلع��ت 
عليه "الصباح اجلديد" ان "انتصار 
ارضه��م يفتح  العراقي��ني وحترير 
عهداً جديداً لعراق قوي مس��تقر 

ومتط��ور"، مبينا ان "ق��رار العراق 
السياسي مستقل، ونحن نتحرى 
مصلحة شعبنا قبل كل شيء".

"عاقاتن��ا  ان  العب��ادي  واض��اف 
اخلارجي��ة مبني��ة عل��ى تغلي��ب 
العليا للعراق وش��عبه  املصلحة 
واالبتع��اد عن التش��نجات واحملاور 
زي��ادة  ب��دل  االصدق��اء  وكس��ب 
ب�"التركي��ز  مطالب��ا  االع��داء"، 
عل��ى التنمية ومحاربة الفس��اد 
وعدم الس��ماح بعودة االرهاب في 

املرحلة املقبلة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
استبعد نائب رئيس اجلمهورية إياد 
عاوي، إجراء مصاحل��ة وطنية في 
العراق بشكلها احلالي، محما من 
بالطائفية  سماهم "متمترس��ني 
ذل��ك،  مس��ؤولية  السياس��ية" 
فيم��ا أكد ضرورة حتقي��ق "انتصار 
سياس��ي" بواس��طة بن��اء دول��ة 

مواطنة.
وقال ع��اوي خال مؤمت��ر صحفي 
ف��ي العاصم��ة املصري��ة القاهرة، 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  وتابعت��ه 
"املصاحلة الوطنية بشكلها احلالي 
ل��ن حت��دث"، عازيا س��بب ذلك إلى 
"وجود من هو متمترس بالطائفية 

السياسية".

العس��كري  "االنتصار  أن  وأض��اف 
يجب أن يتوج بانتصار سياسي من 
خال التق��دم نحو دول��ة املواطنة 
ال دول��ة املكون��ات"، ع��ادًا أن "هذا 
ميثل املصاحل��ة احلقيقية التي نريد 

الوصول إليها".
ع��ن  بدي��ل  "ال  أن��ه  ع��اوي  ورأى 
التحاور والتنسيق مع مصر والدول 
األخرى"، داعيا في الوقت ذاته إيران 
إلى "وقف تدخاتها في املنطقة".

وكان نائ��ب رئي��س اجلمهورية إياد 
عاوي وصل، اخلمي��س )15 حزيران 
املصري��ة  العاصم��ة  إل��ى   ،)2017
القاه��رة وأج��رى لق��اءات مع عدد 
من املسؤولني أبرزهم الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.

العبادي يدعو السياسيين
للكف عن لغة التسقيط ويحّذر

من "الحروب بالنيابة"

عالوي يستبعد إجراء مصالحة 
ويتهم "متمترسين بالطائفية 

السياسية"

مقتل 27 إرهابيًا وتدمير مضافات
ومعملين للتفخيخ غربي البالد

بعد القيارة.. أهالي حمام العليل
يستعدون لطرد عائالت داعش 23
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

طعن��ت حركة التغيي��ر في القرار 
رق��م )106( الذي اصدره مس��عود 
املزمع  االس��تفتاء  بارزاني الج��راء 
اجرائ��ه ف��ي 25 من ايل��ول املقبل 
في االقليم، وبينم��ا قالت احلركة 
ف��ي بي��ان انه بام��كان اي��ة جهة 
الطعن في الق��رار االقليمي ليعد 
الغيا لدى احملكم��ة االحتادية، دعت 
ال��ى تهيئ��ة االرضي��ة القانوني��ة 
الجراء االستفتاء على الصعيدين 
الداخل��ي واخلارجي، كي ال يتعرض 
االستفتاء للطعن وااللغاء داخليا 

وعدم االعتراف به خارجيا.
واضافت الغرفة القانونية بحركة 
التغيير في توضي��ح للرأي العام ، 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
مبا ان منصب رئيس االقليم يواجه 
مش��كلة قانونية منذ انتهاء مدة 
والي��ة مس��عود بازران��ي كرئي��س 
اال   ،2015 اب   19- ي��وم  لالقلي��م 
ان��ه ومنذ ذلك التاريخ يس��تعمل 
صفت��ه بنحو غي��ر قانوني الصدار 
العديد من الق��رارات، وكان اخرها 

القرار االقليمي رقم )١٠٦( .
رق��م  الق��رار  اص��دار  ان  وقال��ت 
)106( يتضمن ممارس��ة للس��لطة 
التش��ريعية وهو جتاوز صارخ على 
خصوصية وعمل برملان كردستان، 
فضالً ع��ن انه مخالف��ة صريحة 
جلمي��ع القوانني املعم��ول بها في 

االقليم.  
وتابع��ت احلرك��ة ان بام��كان اي��ة 
جه��ة او ط��رف سياس��ي عراقي 
الطعن في الق��رار االقليمي الذي 
اص��دره بارزاني الجراء االس��تفتاء، 
لدى احملكمة االحتادية، ما س��يؤدي 
الى الغ��اء الق��رار م��ن الناحيتني 
الش��كلية واملوضوعي��ة، م��ا من 
ش��أنه ان يؤثر س��لبا على قضية 

االستقالل.  
ه��ذا وعق��دت الهيئ��ة القيادي��ة 
في االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
اجتماعا هو الثاني خالل ايام وسط 
تباين حاد وانقس��ام في الرؤى بني 
اعضائه، حيال كثير من املس��ائل 
والقضايا املصيرية، لتحديد موقف 
االحت��اد م��ن مس��ألة االس��تفتاء 

وت��دارك تداعي��ات رف��ض حرك��ة 
التغيي��ر مبادرت��ه االخي��رة العادة 
الذي  برمل��ان كردس��تاني  تفعي��ل 
حظي مبوافق��ة احلزب الدميقراطي 

ورفضته حركة التغيير.
رفض حرك��ة التغيير ملبادرة االحتاد 
الوطني الذي يس��عى جلمع حركة 
التغيي��ر واحل��زب الدميقراطي على 
طاولة احلوار مج��ددا، وضع االحتاد 
الوطن��ي ف��ي موق��ف اليحس��د 
علي��ه، وفقا ملراقب��ني، فمن جانب 
يواج��ه موقفا حازم��اً من مالكاته 
ف��ي مغامرة  للدخ��ول  الرافض��ة 
االس��تفتاء من دون اع��ادة تفعيل 
يترأس��ه  الذي  برمل��ان كردس��تان، 
يوس��ف محم��د وهو ع��ن حركة 
التغيير والذي يشترك الدميقراطي 
تخليه ع��ن منصبه العادة تفعيل 
البرملان، ومن جهة اخرى يفتح ذلك 
الباب امام التس��اؤل عن الس��بب 
وراء تبن��ي االحت��اد الوطني موقف 
املعارضة  برغم  الدميقراطي  احلزب 
االقليمي��ة والدولي��ة الش��ديدين 

الج��راء االس��تفتاء ف��ي االقل في 
الوقت الراهن.

العراقي  الن��واب  عض��و مجل��س 
لالحت��اد  املرك��زي  اجملل��س  عض��و 
الدكت��ور  الكردس��تاني  الوطن��ي 
بختيار شاويس كشف في حديث 
للصب��اح اجلديد عن جوانب وخبايا 
تبني احل��زب الدميقراطي مس��ألة 
االستفتاء واالس��باب التي دفعت 
باحل��زب الدميقراطي ال��ى اللجواء 

الى هذا اخليار. 
ش��اويس وبينما قال ان االستفتاء 
حق مش��روع للكرد ف��ي اي مكان 
كانوا داخل العراق او خارجه، اال انه 
تدارك »ان االس��تفتاء ال��ذي تبناه 
اجتماع الس��ابع م��ن حزيران الذي 
عقده بارزاني مع االطراف الكردية 
عدا عن انه تغطية للفشل الكبير 
الذي من��ي به احل��زب الدميقراطي 
ف��ي جمي��ع النواحي السياس��ية 
واالدارية والعسكرية اال انه يحمل 

ابعادا اخرى. 
واوض��ح ش��اويس ان حدي��ث خال 

الرئي��س بارزان��ي هوش��يار زيباري 
واضح وال يتحم��ل التأويل عندما 
يق��ول بانن��ا ال نري��د االس��تفتاء 
ه��و  وامن��ا  االس��تقالل  لتحقي��ق 
ورقة ضغط قوية سنس��تعملها 
ض��د بغداد، ويقول ان��ه في الوقت 
الراهن فان الدميقراطي يس��تعمل 
االس��تفتاء للتغطية على فشله، 
ف��ي  احلك��م  مفاص��ل  ادارة  ف��ي 
االقليم منذ ربع ق��رن النه يحتكر 
احلزب الدميقراط��ي بزعامة بارزاني 
وله حصة االس��د في مؤسس��ات 
ومفاصل احلكم بكردس��تان حيث 
يدي��ر ب %34 باملئ��ة م��ن حج��م 
ادارة  م��ن   70% قراب��ة  االص��وات 
ومؤسس��ات احلكم ف��ي االقليم، 
بينم��ا المتتلك القوى السياس��ية 
االخ��رى ولها قرابة س��بعني باملئة 
من االصوات اال %30 من مؤسسات 

االقليم.    
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  واوض��ح 
يحتكر منصب رئيس االقليم منذ 
12 عاماً ومنص��ب رئيس حكومة 

االقلي��م كذل��ك من��ذ 12 عام��ا ، 
اضاف��ة ال��ى تول��ي جنل مس��عود 
بارزاني مسرور منصب رئيس جهاز 
االمن في االقليم، ووزارات اخلارجية 
)النف��ط  الطبيعي��ة  والث��روات 
والغ��از( والدفاع والداخلية واملالية 
واخلطيط، ومجلس القضاء االعلى 
واملفوضية العلي��ا لالنتخابات في 
االقلي��م وهيئ��ة حقوق االس��نان 
وغيرها اضافة الى ترأسه مجالس 

محافظات اربيل ودهوك.  
وقال شاويس ان احلزب الدميقراطي 
االس��تفتاء  ورق��ة  باس��تخدامه 
ف��ي  فش��له  عل��ى  يغط��ي  ل��ن 
ادارة مفاص��ل احلك��م فق��ط وامنا 
ورق��ة  االس��تفتاء  سيس��تعمل 
انتخابي��ة رابح��ة ف��ي االنتخابات 
البرملان والرئاس��ية املزمع اجرائها 
ف��ي بداي��ة ش��هر تش��رين الثاني 
نوفمبر املقبل، وسيقولون باننا من 
نعمل على بن��اء دولة للكرد ، كما 
انهم سيس��عون لكسب اصوات 
االقلي��ات الديني��ة ف��ي االقلي��م 

مث��ل االيزيدية والش��بك والكلدو 
اش��وريني ل��ذا فه��م االن يعملون 
الوطني��ة  صك��وك  توزي��ع  عل��ى 
ويعدون كل من ال يؤيد االس��تفتاء 
خائنا يجب ان يقدم الى احملاكمة. 

ف��ي غض��ون ذل��ك وبينم��ا ذكرت 
مص��ادر سياس��ية رف��ض النائب 
الثاني لالمني العام لالحتاد الوطني 
الكردستاني برهم صالح، مقترحا 
من احلزب الدميقراطي لترأس هيئة 
االس��تفتاء الت��ي ق��ررت االطراف 
السياس��ية املشاركة في اجتماع 
بارزان��ي تش��كيلها، قي��ادي رئيس 
دي��وان رئاس��ة اقلي��م كردس��تان 
الدكتور فؤاد حسني اكد ان جميع 
القوى واالطراف السياس��ية التي 
شاركت في اجتماع بارزاني قدمت 
اس��ماء ممثليه��ا لعضوي��ة هيئة 
االس��تفتاء ما عدا االحتاد الوطني، 
وتاب��ع ان الهيئ��ة س��تبدأ عملها 
وس��تقوم بزيارة بغ��داد ودول اجلوار 
لتوضيح رؤية االقليم وموقفه من 

االستفتاء.  

»الديمقراطي« بانتظار مرّشح االتحاد الوطني
لعضوية هيئة إجراء االستفتاء

»التغيير«: قرار إجراء االستفتاء يعّد الغيًا إذا تم الطعن به لدى المحكمة االتحادية طارق حرب

بي��ان ي��وم 2017/6/17 الذي اص��دره فخامة رئيس 
اقليم كردستان بشأن االستفتاء الذي ينوي اجراءه  
ي��وم ٢٥ ايل��ول املقبل الميث��ل خروجا عل��ى احكام 
الدس��تور ومخالف��ة للقانون فق��ط ورفضا لبيان 
مكتب رئيس الوزراء وموقفه من االستفتاء ووجوب 
ان يكون اس��تفتاء عاما ولكل مواط��ن عراقي الن 
ه��ذه مس��ألة مهمة وخطي��رَه ال ميك��ن ان يكون 
االقليم منفردا في تقريرها فقط وإمنا هي مس��ألَة 

احتادية تهم الوطن العراق بأجمعه.
 وبالتالي البد م��ن معرفة رأي جميع العراقيني  وال 
يقتصر على بعض مواطني االقليم فقط ال سيما 
وان ه��ذا الرأي االحتادي يوافق احكام املادة )١٢٦( من 
الدس��تور والذي اوجب موافقِة الش��عب العراقي 
بأجمع��ه على تعديل الدس��تور ذل��ك ان انفصال 
االقلي��م ع��ن دول��َة العراق ل��م ينظمه الدس��تور 
والعم��ل باح��كام جدي��دة دس��تورية كاالنفصال 
يحتاج الى تعديل الدستور وهذا التعديل يشترط 
الدس��تور موافقة الشعب طبقا للمادة )١٢٦(  من 
الدس��تور وال يكتف��ي مبوافقة البرمل��ان االحتادي او 
موافقة االقليم فقط الس��يما وان القانون الدولي 
ال يق��رر االنفصال في مثل حالة اقليم كردس��تان 
لعدم وج��ود عالقة بني دولة مس��تعمرة وش��عب 

مستعمر.
 اذ ان بغداد ال تس��تعمر كردستان واالقليم يتمتع 
بس��لطات دس��تورية واس��عة وس��لطات واقعية 
يجع��ل من االقليم دولة داخل دولة واالمثلة كثيرة 
لهذا التصوير لس��لطات االقليم ول��م يصدر قرار 
من مجل��س االم��ن الدولي كما حص��ل في جتزئة 
يوغس��الفيا الس��ابقة ول��م حتص��ل موافقة من 
احلكومة االحتادية كم��ا هو حاصل في دولة جنوب 
الس��ودان فأن قرار رئيس االقليم باجراء االستفتاء 
يخال��ف القان��ون الدولي وما يس��مى بح��ق تقرير 
املصي��ر في القانون الدولي ال��ذي منحته اجلمعية 
العام��ة ل��المم املتح��دة ولي��س ق��رارا ص��ادرا م��ن 
مجلس االمن الدولي باعتبار اجمللس هو الس��لطة 
التش��ريعية الدولية وباعتب��ار ان حق تقرير املصير 
مقرر للش��عوب املس��تعمرة من انگلترا وفرنس��ا 
يض��اف الى ذلك ان االمم املتح��دة وفي بيان اصدرته 
رفض��ت دعوة االقليم باالش��راف على االس��تفتاء 
كم��ا ان��ه كان مرفوضا م��ن دول كثي��رة كأميركا 
وروس��يا وانگلت��را وفرنس��ا واملانيا واي��ران وتركيا 
والسؤال هو  هل سيؤدي ذلك الى التدخل التركي 
وااليراني املباشر ام سيؤدي الى نشوب حرب؟ نسأل 

اهلل السالمة للعراق من هذا التصور .

بيان رئيس
اإلقليم والدستور 

تقـرير

بول براندوس
ترجمة: حسني محسن

اآلن نس��تطيع أن نع��رف كي��ف كان 
احل��ال في الواليات املتح��دة في أوائل 
خمس��ينيات القرن املاض��ي، عندما 
حذر الس��يناتور جو مكارثي في ذلك 
الوقت م��ن »اخلط��ر األحم��ر«، قائالً 
أن الش��يوعيني موج��ودون ف��ي كل 
م��كان، و يتس��للون إلى كل ش��يء، 
و يوهن��ون بالدن��ا م��ن الداخ��ل، وفي 
النهاية، س��ادت الفطرة الس��ليمة. 
ومت إهم��ال تصريح��ات مكارثي حيث 
كان مسيطراً عليه من قبل مجلس 
الش��يوخ، ث��م تالش��ى ف��ي غياهب 
النس��يان وكان ميتاً في غضون ثالث 
س��نوات، و قد أثبت التاريخ أيضاً أنه 

كان خاطئاً.
نب��دل  ه��ذا،  بوقتن��ا  باملقارن��ة  و 
الس��يناتور جوزيف مكارثي بالرئيس 
دونال��د ترام��ب، و نبدل الش��يوعيني 
باملسلمني، لقد حصلت أميركا على 
مخادع آخر يس��تغل مخاوف الشارع 
األميركي من أجل حتقيق مكاس��به 
السياسية، لكن هذه املرة هو القائد 
الع��ام الذي لديه مكبر هائل لنش��ر 
تصريحات��ه اجملنونة مثل، املس��لمني 
في كل مكان، و يحاولون عبور احلدود 
و يتس��للون إل��ى كل ش��يء، و إنهم 

يوهنون بالدنا من الداخل.

و أس��تمر جزء من الشعب األميركي 
و بعض الش��خصيات السياس��ية و 
االجتماعي��ة و املؤسس��ات مبقارعة 
ترامب و سياس��اته جتاه املس��لمني و 
تركي��زه على تضيي��ق اخلناق عليهم 
و لومهم على الهجم��ات اإلرهابية، 
لك��ن موقع ترامب يختلف عن موقع 
مكارثي و ال نعلم إذا كانت تصريحاته 
ستهمل و س��يثبت الوقت أيضاً انه 

ليس على حق.
بالطبع كانت هناك تهديدات كثيرة 
قاتلة من الداخل خالل عهد مكارثي، 
لكنها لم تكن صادرة من الشيوعيني. 
ب��ل كانت له��ا مس��ببات داخلية مت 
إهماله��ا، وفي ذروة ق��وة مكارثي من 
1950 إلى 1954، على س��بيل املثال، 
يقتل ما يصل إلى 1900 أميركي كل 
عام بشلل األطفال. وكثير منهم من 
األطفال. وقد تضاعف عدد الش��عب 
األميركي منذ ذلك احلني، ما يعني أن 
الع��دد قد أرتفع إلى 3،800 ش��خص 
في الس��نة )73 في األس��بوع(. إال إذا 
كنا على قي��د احلياة في ذلك الوقت، 
فإن��ه م��ن الصعب أن نتص��ور كيف 

كان األمر مخيفاً.
و يذك��ر ان الهج��وم ال��ذي وق��ع يوم 
األربع��اء املاض��ي و الذي إس��تهدف 
أعض��اء كونغ��رس جمهوري��ني ف��ي 
أثناء ممارس��ة مجموعة م��ن أعضاء 
الكونغ��رس لرياضة البيس��بول كان 
مبنزلة تذكي��ر بوجود تهدي��د داخلي 

آخر، ففي 2014، قتل أكثر من 11،008 
مواطن أميركي في جرائم إطالق نار. 
و وقع��ت أغلبها في املدارس الثانوية 
و اجلامعات و م��ن املؤكد أن احلكومة 
األميركي��ة كان��ت س��تصنف ه��ذا 

التهديد على أنه تهديد قومي ضخم 
ل��و كان القتلة »إرهابيني إس��الميني 
متطرف��ني«، لكنها ال تقول ذلك جتاه 
هذه الهجومات ألنها ستلحق الضرر 

بنفسها.

وفيما يلي اجلزء الذي يقول فيه الناس 
إن اإلره��اب ال ميث��ل باقي املس��لمني، 
ومع ذلك، فإن اإلحتماالت اإلحصائية 
هي األمر ال��ذي ينبغي أن نحس��به، 
ففرص��ة امل��وت ف��ي هج��وم إرهابي 

صغيرة جداً مقارنًة باجلرائم املهملة 
األخرى، فلماذا يقل��ق املواطنني ذلك 
إذا كان لديه��م إحتم��ال أكبر بكثير 
بالتع��رض للقت��ل على يد ش��خص 
ثمالً أو يحمل هاتفاً في أثناء القيادة 
أو بندقية، أليس من املنطقي التركيز 
على ذلك – و التصرف األكثر عقالنية 
ه��و أن يتم التركيز عل��ى التهديد ذو 
اإلحصائي��ة األكث��ر بع��دد القتلى و 
اجلرح��ى؟ و هذا س��ؤال يط��رح على 
احلكوم��ة األميركي��ة م��ا إذا كان��ت 
ستس��تعمل العقل أم العاطفة في 

حل هكذا أمور. 
وميكن أيضا تقييم التهديدات األمنية 
بط��رق أخرى. حي��ث إن قي��ام إرهابي 
باس��تهداف مدنيني بش��احنة أو ما 
شاكل ذلك هو خطر واضح و متواجد 
يجب القضاء عليه فوراً. ولكن هناك 
تهديدات أخرى ميك��ن أن تلحق ضرراً 
أكب��ر بأم��ن الوالي��ات املتح��دة، وإن 
كان ذل��ك عل��ى املدى البعي��د. على 
س��بيل املثال، تقول منظم��ة »إنقاذ 
الطفول��ة« ف��ي تقرير لها األس��بوع 
املاضي إن الواليات املتحدة، بطبيعة 
احل��ال، حتتل املرتبة 36 في العالم من 
حي��ث تربية األطفال ف��ي بيئة آمنة 

وصحية وإعدادهم للمستقبل.
و ق��د يتس��اءل البع��ض، م��ا عالقة 
األطف��ال و تربيته��م باألمن القومي 

األميركي؟
ف��ي احلقيقة، ه��ذا األمر ل��ه عالقة 

كبيرة و تأثير واسع في صميم األمن 
القوم��ي ألي دول��ة، ل��و فق��ط قمنا 
بتوسيع تعريفنا ملاهية التهديد. فإن 
تربية األطفال بنحو صحيح و رعاية 
الدولة لهم و حتضيرهم للمستقبل 
تع��زز األم��ن القوم��ي و تنت��ج جيالً 
رصين��اً و واعياً، و عل��ى العكس فأن 
إهمال األطف��ال س��يؤدي حتماً إلى 
إنتاج جيل يشكل خطراً على األمن، 
و على اجملتم��ع ان يتحمل تبعات هذا 

اإلهمال حني ينمو هذا اجليل.
وفي إطار تخويف الشعب األميركي 

نعود إلى ترامب ومكارثي.
منغل��ق  ش��خص  مكارث��ي  كان   
العق��ل بائع متجول للخ��وف. ولكن 
موق��ع ترامب يجعله تهديداً أس��وء. 
ويق��ول إن األم��ن القوم��ي ه��و على 
رأس أولويات��ه - لكن��ه اقترح خفض 
اإلنف��اق على عش��رات البرامج التي 
جتع��ل أميركا أقوى وأكث��ر أمناً. على 
س��بيل املثال: تخفيض اإلنفاق على 
برامج ما بعد املدرس��ة التي تساعد 
األطف��ال الفقراء والبح��وث الطبية 
احليوي��ة التي يقول األطب��اء ميكن أن 
تبط��ئ تطوير العالجات للس��رطان 

وغيرها من األمراض القاتلة.
وهناك أمثلة أخرى ال حصر لها على 
ه��ذا النوع من قص��ر النظر. هل هذا 
يجعل أميركا أقوى أم أضعف؟ األمن 
القوم��ي ه��و أكثر من مج��رد ضرب 

اإلرهابيني.

مع التأكيد على عدم االكتفاء بمحاربة اإلرهاب

ترامب وكيفية الحفاظ على األمن القومي

من اجتماعات الهيئة القيادية في االحتاد الوطني

»التغيير«: بإمكان أية 
جهة أو طرف سياسي 
عراقي الطعن في القرار 
اإلقليمي الذي أصدره 
بارزاني إلجراء االستفتاء، 
لدى المحكمة االتحادية، 
ما سيؤدي الى إلغاء 
القرار من الناحيتين 
الشكلية والموضوعية، 
ما من شأنه أن يؤثر سلبا 
على قضية االستقالل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلربي، 
عن مقت��ل 27 »إرهابياً« وتدمير 
عج��الت مفخخ��ة ومضاف��ات 
ومعم��ل للعج��الت املفخخ��ة 
وآخر لتصنيع العبوات الناسفة 
ف��ي عملي��ة تفتي��ش واس��عة 
نفذتها قوات مش��تركة باسناد 

جوي غربي محافظة األنبار. 

وقال��ت اخللية ف��ي بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
»قطعات قي��ادة عمليات اجلزيرة 
املتمثلة بفرقة املشاة السابعة 
واحلش��د  القيادة  ول��واء مغاوير 
العشائري شرعت بإسناد القوة 
اجلوي��ة وطيران اجلي��ش وطيران 
بعملي��ة  الدول��ي  التحال��ف 
تفتيش واس��عة عل��ى املناطق 

الغربية وبثالثة محاور«.
نتائ��ج  تعل��ن  احلرب��ي  االع��الم 
معركة »خاطفة وسريعة« في 

عمق صحراء االنبار
االع��الم احلربي تعل��ن مقتل 35 
مضافت��ني  وتدمي��ر  »ارهابي��اً« 

غربي االنبار
»احمل��ور  أن  اخللي��ة،  وأوضح��ت 
الش��مالي هو تفتي��ش املناطق 

ش��مال غ��رب بحي��رة حديث��ة 
والوص��ول  والوط��ا(  )جتيب��ة 
ملس��افة )25( كم، بينما تضمن 
احمل��ور الغرب��ي تفتي��ش مناطق 
غي��دة  ووادي  األخض��ر  ال��وادي 
والوصول ملس��افة  والفحيم��ي 
)12( ك��م جن��وب عن��ه، واحمل��ور 
اجلنوبي هو تفتيش مخازن عتاد 

حديثة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة العدل، عن تسلم 
الوزي�ر حي�در الزاملي رس��الة 
املتح��دة  االمم  مف��وض  م��ن 
االنس��ان  حلق��وق  الس��امي 
فرانشس��كو موت��ا، مبينة ان 
موتا اش��اد مبلف دائرة االصالح 

العراقية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت 

علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، إن 
»الوزير تس��لم رس��الة ش��كر 
وتقدي���ر م���ن فرانشس��ك�و 
املتح��دة  االمم  مف��وض  موت��ا 
االنس���ان  حلق���وق  الس��امي 
وذل��ك ملا ملس���ه م��ن تع�اون 
كام�ل م�ن قب��ل وزارة الع�دل 
في مج���ال ادارة مل�ف حقوق 
االنس��ان وم��ا يتعل��ق ايض���اً 

ب��إدارة مل���ف دائ���رة االصالح 
الظرف  العراقية وخاص��ة في 
الراه��ن ال��ذي مي�ر ب���ه البل�د 
وم���ا ش��هده ه��ذا امللف من 
تط�ور وعم�ل بش��فافي�ة مع 
اجله��ات الرقابي��ة واملنظم�ات 

الدولية الرصينة«.
ان  ال������وزارة،  واضاف�����ت 
كان  موت���ا  »فرانشس��ك�و 

املف��وض  منص��ب  يش��غل 
الس��امي ل��المم املتح��دة ف��ي 
مج��ال حقوق االنس��ان ومدير 
مكت��ب حق��وق االنس��ان في 
املتحدة ملس��اعدة  االمم  بعث��ة 
انتهت  وق��د  يونامي،  الع��راق/ 
فترة تكليف��ه بهذا امللف بعد 
ان خدم فيه ملدة اكثر من سبع 

سنوات«.

مقتل 27 »إرهابيًا« وتدمير مضافات
ومعملين للتفخيخ غربي البالد

»حقوق اإلنسان األممية« تشيد
بملف دائرة اإلصالح العراقية



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد بأن أربعة أشخاص أصيبوا 
ج��راء انفج��ار عب��وة ناس��فة غرب��ي 

العاصمة بغداد.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اس��مه إن "عبوة ناسفة 
كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع 
املواد اإلنشائية في منطقة خان ضاري 
التابع��ة لقضاء أو غري��ب غربي بغداد، 
انفج��رت، ظهر ي��وم امس ، ما أس��فر 
ع��ن إصاب��ة أربع��ة أش��خاص بجروح 

متفاوتة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان 
االنفج��ار ومنعت االقت��راب منه، فيما 
نُقل املصابون إلى مستشفى قريب". 

ديالى – ابطال عبوات 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر العزاوي امس االح��د، عن ابطال 
مفعول 8 عبوات ناسفة وتدمير دراجة 
نارية في عمليات عس��كرية جرت بني 

العظيم وآمرلي.
وق��ال الفريق الركن الع��زاوي إن "قوات 
ب احلش��د  امني��ة مش��تركة مدعومة 
الشعبي نفذت فجر يوم امس عمليات 
عس��كرية واس��عة م��ن محورين في 
املناط��ق املمت��دة من س��دة العظيم، 
)90 كم ش��مال بعقوبة(، باجتاه ناحية 
آمرل��ي ضم��ن ح��دود محافظة صالح 

الدين".

كركوك – قصف جوي 
كش��ف مصدر امني في خلية االعالم 

احلرب��ي امس االحد عن تدمير ش��بكة 
ومقت��ل  "داع��ش"  لتنظي��م  أنف��اق 
خمس��ة من عناصر التنظيم بقصف 

جوي على احلويجة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ت اخللي��ة إنه 
وكال��ة  معلوم��ات  ال��ى  "اس��تنادا 
االس��تخبارات فأن القوة اجلوية دمرت 
ش��بكة انفاق لداعش ف��ي احلويجة"، 
مبين��ة انه��ا "متكنت من قت��ل 5 من 

عناصر التنظيم". 

بابل – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل امس االح��د ان الق��وات األمنية 
 }TNT{ ���ضبط��ت كمية م��ن مادة ال

املتفجرة.
وذك��رت املصدر االمن��ي ان "قوة أمنية 

مشتركة من املتفجرات واالستخبارات 
وقس��م ش��رطة املس��يب وعلى وفق 
معلوم��ات اس��تخبارية دقيقة نفذت 
واج��ب مش��ترك في تفتي��ش دور احد 
املش��تبه بهم، ومت العث��ور بداخل داره 
عل��ى 1كغم م��ن م��ادة }TNT{ وعلى 
50اطالقة لس��الح برنو مع 7 اطالقات 

ملسدس صوتي".

صالح الدين – انفجار عبوة 
اكد مصد امني ف��ي محافظة صالح 
الدين امس االحد بأن ما يس��مى والي 
اجلبل بتنظيم "داع��ش" قتل بإنفجار 

مبنطقة مطيبيجة شرقي احملافظة.
وقال املص��در  االمني إن "والي تنظيم 
والي��ة اجلبل الت��ي تش��كلت من قبل 
زمني��ة  داع��ش قب��ل فت��رة  تنظي��م 
قتل،مس��اء يومم امس بإنفج��ار عبوة 

ناس��فة على طريق الزركة - حمرين - 
مطيبجية شرقي صالح الدين"، مبيناً 
ان "مقتل والي والية اجلبل يعتبر ضربة 
قاصم��ة للتنظي��م وان عملية مقتل 
ج��رت بانفج��ار عب��وة ناس��فة زرعها 
تنظيم داعش في منطقة مطيبيجة 
في الشريط احلدودي الواصل بني صالح 

الدين وديالى". 

االنبار – محاولة اغتيال 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة االنبار امس االح��د بأن آمر 
ل��واء باجليش جنا من تفجير ل�"داعش" 

غربي احملافظة.
وقال املصدر االمني إن "عبوة ناس��فة 
من مخلفات داع��ش انفجرت بالقرب 
م��ن ق��وة م��ن اجلي��ش خ��الل قيامها 
بواجب عسكري بالصحراء الشمالية 

ملدينة عنه، )210 كم غرب الرمادي(".
وأضاف املصدر االمني الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "آم��ر اللواء 
28 بالفرق��ة الس��ابعة العميد الركن 
قتيب��ة اجلبوري جنا م��ن تفجير العبوة 
اجلبوري  الناس��فة"، مرجحا "إصاب��ة 

بجروح طفيفة جراء االنفجار"

كربالء – خطط احترازية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرب��الء ام��س االح��د ان مف��ارز م��ن 
الش��رطة وضع��ت خطط��ا احترازية 
للبحث عن املطلوبني واملش��تبه بهم 

في احملافظة.
وذكر قائد شرطة احملافظة اللواء احمد 
عل��ي زويني ان "ف��وج ط��وارئ كربالء 
الرابع االبطال ضمن قاطع مسؤوليته 
نفذ ممارس��ات امنية واحترازية للبحث 

والتحري عن املطلوبني واملشتبه بهم 
واألشخاص الغرباء".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة نينوى ام��س االحد، عناصر 
من عصابات داعش االرهابية اندس��وا 
مع نازحني في قريتني محاذيتني لقضاء 

تلعفر في محافظة نينوى.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان " ش��عبة 
اس��تخبارات الفرقة اخلامس��ة عشر 
الق��ت القب��ض عل��ى 16 ارهابي��ا من 
داعش تس��للوا بني النازحني في قريتي 
زنانزل والبيوير احملاذية لقضاء تلعفر". 
ان " هؤالء العناصر ش��اركوا في وقت 
س��ابق مبع��ارك الس��احل األمي��ن ضد 

القوات االمنية العراقية". 

انفجار عبوة ناسفة في خان ضاري غربي بغداد * إبطال مفعول 8 عبوات ناسفة في العظيم شمالي بعقوبة 
  تدمير شبكة أنفاق لـ"داعش" بقصف في الحويجة * نجاة آمر لواء من محاولة اغتيال شرقي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتقلت قوات احلدود الرومانية 32 عراقياً بينهم 
نس��اء ومراهقون بتهمة محاولة دخول إيطاليا 
بش��كل "غي��ر مش��روع" داخل ش��احنة لنقل 

األثاث.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" األميركية، بأن قائد 
الش��احنة الروماني اجلنس��ية أبلغ قوات حرس 
احلدود أن الش��احنة ف��ى طريقها إل��ى إيطاليا، 
حي��ث ضبطت هؤالء العراقيني أثناء تفتيش��ها 

وهم 11 رجال و6 سيدات فضال عن 15 مراهقا.
وتابع��ت، أن العراقيني - الذي��ن تقدموا فى وقت 
س��ابق بطلب��ات للحص��ول عل��ى ح��ق اللجوء 
السياس��ي ل روماني��ا - أرجع��وا وجوده��م ف��ى 
أماكن سرية داخل الشاحنة إلى عدم حيازتهم 
لتأشيرات دخول إليطاليا، بحسب موقع "اليوم 

السابع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن��ت ق��وات البيش��مركة م��ن ص��د تعرض 
لتنظي��م داعش على قطعاتها في طوزخورماتو 

وهو الثالث من نوعه خالل الشهر اجلاري.
وق��ال ضابط ك��وردي ف��ي تصري��ح صحفي، ان 
عناصر داع��ش بينهم انتحاري��ون هاجموا فجر 
اليوم مقر الفوج الرابع من اللواء 16 بيش��مركة 

شمال غربي طوزخورماتو.
واضاف ان معارك اس��تمرت الكثر من س��اعتني 
انته��ت بتفجي��ر املس��لحني النفس��هم بع��د 

محاصرتهم من قبل قوات البيشمركة.
وبني ان املع��ارك انتهت بوقوع جريحني من قوات 

البيشمركة، ومقتل جميع املهاجمني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّج��ه رئيس محكمة اس��تئناف الرصافة االحتادية 
باس��تحداث مكتب الكتروني الستقبال شكاوى 
املواطن��ني في دور القضاء التابع��ة حملكمته، الفتا 
إل��ى أن املكت��ب يوف��ر مكاملة فيديوي��ة بني رئيس 

االستئناف واملواطن إذا ما اقتضت احلاجة.
ونق��ل بي��ان الع��الم القضاء ع��ن رئي��س احملكمة 
القاض��ي ماجد األعرجي، قول��ه إن "مكتبا جديدا 
وجهنا باستحداثه سيكون تابعا لشعبة احلاسبة 
االلكتروني��ة في محكم��ة اس��تئناف الرصافة"، 
مش��يرا إل��ى أن "املكت��ب يوف��ر خدم��ة جدي��دة 
للمواطنني وذلك بإيصال ش��كواهم مباشرة إلى 

رئيس االستئناف".
وعن اجلديد في اآللية ذكر األعرجي أن "اس��تقبال 
الشكاوى سيجري عن طريق توفير مكاملة فيديوية 
ضمن شبكة االنترنت بالصوت والصورة عبر جهاز 
حاس��وب مهي��أ لهذا الغ��رض داخ��ل احملكمة مع 

جهاز حاسوب آخر مرتبط برئيس االستئناف".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وض��ع مص��رف الرافدين،ام��س االح��د، ش��روط 
وضوابط بش��ان الق��رض التش��غيلي الصحاب 
الفنادق الس��ياحية الغ��راض الترمي��م وتأهيل 

الفنادق .
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان "املصرف وضع شروط 
وضوابط محددة ملنح القروض الصحاب الفنادق 
تص��ل ال��ى 50 ملي��ون دين��ار وبفت��رة امهال 3 

اشهر".
ش��روط القرض: مبل��غ القرض 50 ملي��ون دينار 

.نسبة الفائدة %9 سنوياً.
فترة امهال القرض 3 اشهر .

يتم التسديد لألقساط والفائدة بشكل شهري 
بعد انتهاء مدة االمهال مباشرة.

وضع اش��ارة الرهن على عقار مناسب يقدم من 
قب��ل املقترض ويك��ون رهن تأميني م��ن الدرجة 
االول��ى لصال��ح مصرفنا بحي��ث تغطي قيمته 

)مبلغ القرض + 20 %(.
تس��توفى عمولة ادارية بنس��بة )2 %( من مبلغ 

القرض .

اعتقال 32 عراقيًا 
لدخولهم إيطاليا

بشكل "غير مشروع"

البيشمركة تصّد تعرضًا 
انتحاريًا بطوزخورماتو

" القضاء" يفّعل خدمة 
التواصل الفيديوي

تفصيالت قروض 
الرافدين ألصحاب الفنادق

الملف األمني

العمليات املشتركة تعلن انطالق 
"عملية احلسم" لتطهير ما تبقى 

في أمين املوصل
م��ن جهت��ه أعل��ن قائ��د الش��رطة 
االحتادي��ة الفريق رائد ش��اكر جودت، 
أم��س األحد ، الس��يطرة على مبنى 
اجملمع الطبي ومص��رف الدم ومبنى 
مديري��ة الدف��اع املدني ش��مال حي 
الشفاء في اجلانب األمين من املوصل 

ومقتل 19 داعشيا.
وق��ال جودت في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خه منه إن 
"وحدات من الشرطة االحتادية توغلت 
في ش��مال حي الش��فاء واستعادة 
الس��يطرة على مبنى اجملمع الطبي 
ومص��رف الدم وحت��رر مبن��ى الدفاع 
املدن��ي وقتلت 19 داعش��يا ودمرت 6 
عجالت مفخخ��ة و4 دراج��ات نارية 

وتقترب 100م من ضفة النهر". 
وأض��اف أن "وح��دات أخ��رى تتق��دم 
الش��فاء  مستش��فى  لتحري��ر 
ومستشفى اجلمهوري ومستشفى 
الطف��ل وكلي��ة الطب م��ن قبضة 

عناصر التنظيم اإلرهابي". 
وال��ى ذلك كش��فت اللجنة األمنية 
في مجلس محافظ��ة نينوى, أمس 
األح��د , عن حتص��ن 1500 عنصر من 
تنظيم داع��ش اإلجرامي قرب جامع 
الن��وري ال��ذي يض��م من��ارة احلدباء 

واملدينة القدمية باملوصل . 
وق��ال رئي��س اللجن��ة ف��ي مجلس 
احملافظة محم��د إبراهيم لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن "م��ا تبقى من 
أمين املوصل ال يتعدى ال� 22كم مربع 
فقط في حني تعمل القوات األمنية 
عل��ى تكتيكات قتالي��ة جديدة ملنع 
اخلسائر البش��رية "، مشيرا الى أن" 
املعلومات االس��تخبارية تش��ير إلى 

تواجد نح��و 1500 عنصرا من داعش 
يتحصنون قرب جامع النوري واملدينة 

القدمية". 
وأض��اف أن" حتدي��د موع��د إلع��الن 
التحري��ر غي��ر صحي��ح الن الق��وات 
األمنية تعمل لتحرير املدينة القدمية 
بأس��لحة متوس��ط وخفيفة ومتنع 
اس��تعمال أي أس��لحة ثقيلة منعا 
للخس��ائر البش��رية وتدمي��ر البنى 
التحتي��ة", الفت��ا إل��ى أن "تنظي��م 
داع��ش اإلجرامي يحتج��ز نحو 100 
مواطن في املوصل القدمية بحس��ب 

مصادر امنية" . 
وفي س��ياق متصل أعلن��ت مديرية 
التابع��ة لهيئ��ة  املي��دان  هندس��ة 
احلش��د الش��عبي ، أم��س األح��د ، 
حصيل��ة منجزاتها خ��الل عمليات 
والقي��روان  احلض��ر  مناط��ق  حتري��ر 
والبعاج، والتي وصل��ت إلى تفكيك 
1000 عبوة ناسفة وتطهير اكثر من 

700 كم. 
وذك��رت املديري��ة ف��ي بي��ان، تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘, نس��خة  صحيفة 
منه, أن "فرق هندسة امليدان وطيلة 
القي��روان  ناحي��ة  حتري��ر  عملي��ات 
وقضائي احلض��ر والبعاج رفعت 972 
عب��وة فردية ومزدوج��ة، وفككت 75 
عب��وة قمعي��ة فض��ال ع��ن تفكيك 
180 من��زل مفخ��خ", مش��يرة إلى 
أن "م��الكات املديري��ة متكن��وا خالل 
العمليات من إت��الف 65 قنبرة هاون، 
ومعاجلة 10 س��يارات ملغمة، وفتح 
طرق مبساحة 729 كم، وتطهير طرق 
نيسمية اخرى بلغ طولها نحو 153 

كيلومتر مربع". 
وأضافت, ان "عمليات حترير القيروان 
ش��هدت رف��ع 350 عب��وة مزدوج��ة 
محلية الصنع ولكن بأحدث التقنية 

العاملية، وتفكيك 40 منزال مفخخا، 
وتطهي��ر 20 قرية و400 كيلومتر من 
الطرق"، مش��يرًة الى "رفع 17 عبوة 
خ��الل تطهي��ر مستش��فى البعاج 
م��ن  العش��رات  وتفكي��ك  الع��ام، 
العب��وات اخملتلفة في احلض��ر بينها 

العدسة واملرسلة واملستقبلة".
وتابعت املديرية بحس��ب البيان, بأن 
"املراحل التالية شهدت فتح الطرق 
املؤدية من القيروان الى قضاء البعاج 
حيث رف��ع خاللها 430 عب��وة فردية 
و150 عبوة مزدوجة"، مبيناً ان "هذه 
املرحل��ة مت فيها تفكي��ك 140 منزالً 
مفخخاً وإت��الف 45 قنبرة كلور  و75 
عبوة قمعية و25 عبوة ناسفة خالل 

تطهير سايلو البعاج".

العبادي يدعو السياسيني
للكف عن لغة التسقيط ويحّذر

من "احلروب بالنيابة"
واكد ان "قرارنا ثابت بعدم الس��ماح 
باستعمال اراضينا للعدوان على اية 
دولة مجاورة"، مشيرا الى ان "العراق 
يجب ان يكون منطقة التقاء وليس 
منطقة تن��ازع وتقاط��ع وخصومة، 
والنري��د ان تتحول ارضن��ا الى ميدان 

حلروب بالنيابة".
وتابع ان "امامنا عمال كبيرا وواسعا 
إلعم��ار م��دن العراق جميع وبس��ط 

االمن في عموم البالد".
وبش��أن زيارته ال��ى دول اجلوار، اوضح 
العبادي انها "متفق عليها مسبقا"، 
الفت��ا ال��ى "انن��ا نه��دف لتحقي��ق 
عالق��ات جديدة مع اجلي��ران ال تقوم 
على الصراعات وامنا على التفاهمات، 

ونتعاون جديا ضد االرهاب".
ودع��ا العب��ادي جميع السياس��يني 
ال��ى "الك��ف ع��ن لغة التس��قيط 

السياس��ي"، عادا انه��ا "ال تخدم اال 
العدو، وتشّوه س��معة بلدهم امام 

العالم"

القّوات العراقية تعرض على 
عناصر داعش االستسالم

مبين��ة انها "متكنت م��ن قتل 5 من 
عناصر التنظيم".

من جانب آخر أفاد مصدر محلي في 
محافظة ص��الح الدين،امس األحد، 
بأن مجهول��ني رفعوا العلم العراقي 
على أح��د مقرات تنظي��م "داعش" 
وس��ط الس��احل األيس��ر لقض��اء 

الشرقاط شمالي احملافظة،
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، 
إن "مجموعة مجهولة من س��كان 
الساحل األيس��ر قامت برفع العلم 
العراقي عل��ى أحد مق��رات تنظيم 
داعش وسط الساحل األيسر بقضاء 

الشرقاط )45 كم شمال تكريت(".
وأض��اف املص��در ، أن "تنظيم داعش 
اإلرهابي اس��تنفر عناصره بحثا عن 
رافعي العلم"، مبيناً أن "عملية رفع 
العلم العراقي تثير حفيظة إرهابيي 
داعش وقادته، ألنها متنع أي ش��خص 

يقتني العلم العراقي".

جلنة فنية تدرس إعادة النظر 
بحصة بغداد من الكهرباء

واض��اف البي��ان ان العطواني "أتفق 
مع وزير الكهرباء عل��ى اعادة النظر 
بتوزيع حص��ص الكهرباء في عموم 
محافظات العراق بعد طرح هذا االمر 

على الهيئة التنسيقية العليا".

تقرير بريطاني يكشف عن
ثمن باهظ تخلفه نهاية داعش

إضافة إل��ى األخطاء التي ترتكبها 

تلك القوات على هامش العمليات 
العس��كرية إال أن ذل��ك التحال��ف 
يظ��ل مح��ل ج��دل في كثي��ر من 

اجلوانب األخرى.
ودع��ت الصحيفة الق��وى الغربية 
إلى تطبيق ما ينصحون به اآلخرين، 
في إشارة إلى االنتقادات الغربية ملا 
يصفونه بالعن��ف وانتهاك حقوق 
النظ��ام  يرتكب��ه  ال��ذي  اإلنس��ان 

السوري وروسيا في سوريا.

شمول احملطات بقطع الكهرباء 
املبرمج يفاقم أزمة مياه الشرب

وأورد الربيعي أن "مخاطبات حتصل 
حالياً بني مجل��س احملافظة وامانة 
بغداد م��ن جه��ة، ووزارة الكهرباء 
من جهة اخرى من أجل العودة إلى 

السياق السابق".
وأوضح املس��ؤول احمللي أن "الوزارة 
ابدت اسفها من هذا االجراء، وقالت 
إن الع��راق يعي��ش اجواء س��اخنة 
للغاي��ة وبالتالي ه��ي مجبرة على 
ش��مول احملطات بالقطع املبرمج"، 
لكن��ه افاد بأن "اجله��ود احلالية قد 

تثمر عن عودة االستثناء قريباً".
ويسترس��ل أن "أمانة بغ��داد وفي 
ح��ال ع��دم التوص��ل إل��ى نتيجة 
تخص االنقط��اع املبرم��ج، عليها 
ام��وال كافي��ة تذهب  تخصي��ص 
لش��راء وقود املول��دات اخلاصة من 
أج��ل ايص��ال املي��اه الصاحل��ة إلى 

مواطنني".
ولفت الربيعي إلى أن "اسباباً اخرى 
تق��ف وراء االنقطاع، بينها التجاوز 
عل��ى الش��بكات م��ن 600 مجمع 
سكني مقام على اراض عقارية أو 

زراعية".
وأوضح أن "احواض االس��ماك هي 

االخرى اس��همت في ضعف املياه، 
فاصحابه��ا أما يقوم��ون بالتجاوز 
أو  الرئيس��ة  الش��بكات  عل��ى 
التنظيف  في  مياهها  يستعملون 

أو السقي".
وأكمل الربيعي بالق��ول إن "امانة 
بغ��داد لديها مش��كلة االن تتعلق 
الصيانة طالت مشروع ماء الرصافة 
الكبير س��وف يتم التخلص منها 
ينحو تام قريب��اً وبعدها تعود املياه 
إل��ى س��ابق عهدها  ش��رط انهاء 

ازمة القطع املبرمج للكهرباء".
لكن نائب رئيس اللجنة علي أحمد 
فرج ذكر إل��ى "الصباح اجلديد"، إن 
"االزمة انحسرت إلى حد كبير مع 
وجود بعض االنقطاعات حتصل في 

مناطق الكرخ".
وأض��اف ف��رج أن "مناط��ق ش��رق 
القناة تض��ررت من خلل مش��روع 
مي��اه الرصافة الس��يما الكمالية 
والعبيدي لكن حصلت املعاجلة وقد 
مت التش��غيل التجريبي للمحطات 

منذ االسبوع املاضي".
وأوضح ان "املش��كالت االساسية 
لدين��ا في اطراف الكرخ والس��بب 
يع��ود إل��ى التجاوزات لك��ن هناك 

سيطرة عليها".
ب��أن  الربيع��ي  م��ع  ف��رج  ويتف��ق 
"ازم��ة الكهرباء فاقم��ت موضوع 
انقطاعات املياه"، مبيناً ان "اعتماد 
محطات املاء على املولدات اخلاصة 
بها يقلل من كفائتها بنسبة 50% 

السيما مع ارتفاع درجات احلرارة".
احي��اء  م��ن  العدي��د  وش��هدت 
مي��اه  ف��ي  انقط��اع  العاصم��ة 
االسالة عن املواطنني، بالتزامن مع 
حلول شهر رمضان وارتفاع درجات 

احلرارة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تش��هد مناطق جنوب��ي املوصل 
ثورة صامتة ض��د عائالت بايعت 
او انض��م ابناؤها لتنظيم داعش 
االرهاب��ي، تتمث��ل ف��ي انذارهم 
وامهاله��م بضعة ايام للمغادرة 
او س��يواجهون العق��اب، فيم��ا 
يحتدم اجلدل لتطبي��ق القرارات 

نفسها مبركز مدينة املوصل.
واملدني  احلقوقي  الناش��ط  وقال 
املوصل��ي لقم��ان عم��ر الطائي 
في حديث الى "الصباح اجلديد" 
ان "مناط��ق جنوب��ي املوصل في 
ناحيت��ي القيارة وحم��ام العليل 
وعشرات القرى والبلدات التابعة 
اليهما نفد صبر العش��ائر فيها 
من بط��ئ االج��راءات احلكومية 
في التعامل م��ع عناصر تنظيم 
داع��ش وعائالتهم، خاصة اولئك 
قت��ل  باعم��ال  تورط��وا  الذي��ن 
واعدام��ات البناء تلك العش��ائر 
لالجه��زة  انتماءه��م  بذريع��ة 
االمني��ة ف��ي الداخلي��ة والدفاع 
والذين اعدم داعش املئات منهم 
في اثن��اء س��يطرته عل��ى تلك 
املناطق، فضال عن مصادرة مئات 
املنازل وتدمي��ر مثلها على ايدي 

عناصر داعش من احملليني".
اهال��ي  ق��ام  ان  "بع��د  واض��اف 
ناحي��ة القي��ارة )60 كلم جنوب 
الس��احل  املوص��ل( وخاصة في 
االيس��ر حتدي��دا، باعط��اء مهلة 
لعائالت داعش، امدها 48 ساعة 
او س��يواجهون العقاب، انتقلت 
ش��رارة ه��ذه الث��ورة الش��عبية 
داعش  الصامت��ة ض��د عائ��الت 
ال��ى منطقة حم��ام العليل )30 
كل��م جن��وب املوص��ل(، وهنالك 
االن حراك عش��ائري وتواصل بني 
ش��يوخ العش��ائر لالق��دام على 
اخلط��وة نفس��ها وايج��اد ح��ل 
لعائالت داعش التي وجودها مثار 
قل��ق لالهال��ي خش��ية حتولهم 

خلاليا نائمة فيما بعد".
واش��ار الطائ��ي ال��ى ان "اجملتمع 

املوص��ل  جنوب��ي  مناط��ق  ف��ي 
العش��ائري،  الطابع  يغلب عليه 
وال ميكنه��م الس��كوت عن دماء 
ابنائهم، ويطمحون للثأر ممن ذبح 
اوالده��م ودم��ر منازله��م ونهب 
ممتلكاتهم، اضافة الى ان االخبار 
التي تنتش��ر ف��ي تل��ك املناطق 
ع��ن اف��الت ع��دد م��ن الدواعش 
ل��دول مج��اورة او ملناط��ق اخرى 
بزع��م انه��م نازح��ون، تثير حنق 
االهال��ي الذين يع��دون االنتصار 
عل��ى الدواع��ش ناقص��ا م��ا لم 
يت��م تصفي��ة املتورط��ني بدماء 
االبرياء من الضحايا الذين قدموا 
التوب��ة لداعش خش��ية جبورته 
ووحش��يته حني س��يطرته على 

مناطقهم، لكن عاد داعش وغدر 
به��م تدريجيا عندما اس��تتبت 

االمور له نسبيا".
وتابع "حس��ب لقاءاتن��ا مع عدد 
م��ن االهالي م��ن تل��ك املناطق، 
اخلس��فة  )حف��رة  ان  يقول��ون 
تش��هد عل��ى حجم خس��ارتنا 
ملئات الشباب الذين مت اعدامهم 
ورميه��م فيها م��ن دون اي ذنب(، 
وان )االج��راءات احلكومية تتمثل 
في معاقبة عناصر داعش فقط، 
بينم��ا نح��ن ن��رى ان عائالته��م 
تس��تحق العقاب، النهم عاقبوا 
عائالتن��ا الن بع��ض ابنائنا هربوا 
بالقوات  والتحقوا  من منطقتنا 
االمنية، اي انهم عاقبوا العائالت 

بس��بب ابنائه��م، و يجب ان يتم 
معاقب��ة عائالت داعش بس��بب 
ابنائهم الن العني بالعني والسن 

بالسن(".
وح��ذر الطائ��ي من ان "اس��لوب 
العق��اب اجلمع��ي ق��د ال يجدي 
نفعا دائما، وله س��لبيات مثلما 
له ايجابيات، وهنالك عائالت لم 
تستطع منع ابنائها من االنضمام 
لداعش، وهنالك عائالت شجعت 
ابنائها على ذل��ك، عليه ال يجوز 
ايقاع العقاب نفسه بالعائلتني، 
واملش��رعني  احلقوقي��ني  وعل��ى 
العراقيني االس��راع بوضع قوانني 
خاصة به��ذه املس��ائل النصاف 
املظلومني من ذوي ضحايا داعش، 

وفي الوقت نفس��ه العمل على 
معاقب��ة الدواعش وف��ق اجلرائم 
الت��ي ارتكبوها، مع التركيز على 
عائالته��م ملنع حت��ول اطفالهم 
الى دواعش في املس��تقبل وان ال 
يعيش��وا في دوامة االنتقام و رد 
االعتبار في ح��ال مت اهانة جميع 

افراد العائلة بسبب فرد واحد".
مبين��ا ان "االم��ر ل��م يقف عند 
هذا احل��د، بل هنال��ك االن حراك 
في بعض احي��اء املوصل، لتكرار 
لطرد  ودعوات  القيارة،  س��يناريو 
عائ��الت داعش من تل��ك االحياء، 
بذريع��ة انه ال ميكن ان يس��تتب 
االمن بوجودهم، بسبب مخاوف 
من عودة االغتياالت وزرع العبوات 

واخ��ذ االت��اوات ف��ي حال ش��عر 
الدواع��ش ان ال اح��د يتابعهم و 

يريد القصاص منهم".
ون��وه الطائ��ي ال��ى ان "هنال��ك 
مقترحات عديدة في هذا الشأن، 
بايج��اد حلول  االس��راع  وينبغي 
لهذه املش��كالت التي قد تتطور 
الى عمليات قت��ل وتصفية ضد 
عناص��ر داع��ش وعائالته��م، الن 
االهال��ي الذي��ن ي��رون بيوته��م 
مدمرة او فقدوا عدد من افرادهم 
العس��كرية  االعم��ال  بس��بب 
لتحري��ر مناطقه��م ال ميك��ن ان 
يسكتوا وهم يرون عناصر داعش 
وينعمون  يتجول��ون  وعائالته��م 

باألمن و كأن شيئا لم يحدث".

مناطق جنوبي الموصل 
في ناحيتي القيارة وحمام 
العليل وعشرات القرى 
والبلدات التابعة اليهما 
نفد صبر العشائر فيها 
من بطئ اإلجراءات 
الحكومية في التعامل 
مع عناصر تنظيم داعش 
وعائالتهم، خاصة اولئك 
الذين تورطوا بأعمال 
قتل وإعدامات ألبناء تلك 
العشائر بذريعة انتماءهم 
لألجهزة األمنية في 
الداخلية والدفاع والذين 
أعدم داعش المئات منهم 
في أثناء سيطرته على 
تلك المناطق

األهالي يطردون الدواعش من مدينة القيارة "ارشيف"

بطء اإلجراءات الحكومية دفع األهالي للقصاص بأنفسهم

بعد القّيارة.. أهالي حمام العليل يستعدون لطرد عائالت داعش
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 ذي قار - علي حسين: 

بحث محافظ ذي قار يحيى الناصري  
مع سفير االحتاد االوروبي في العراق 
لالس��تفادة من  احملافظ��ة  س��عي 
اخلبرات االوروبية٬ فيما أعلن السفير 
عن سعيه إلطالق مشروع لتطوير 

التعليم في ذي قار والعراق.
وقال يحي��ى الناصري خ��الل مؤمتر 
باتري��ك  م��ع  مش��ترك  صحف��ي 
س��يمونيت س��فير االحتاد األوروبي 
عقد ف��ي دي��وان احملافظ��ة ان »ذي 
ق��ار ترحب بزي��ارة الس��فير باتريك 
للمحافظ��ة ونعت��ز به��ا ٬ وقدمنا 
احتياج��ات  ع��ن  ش��رحا مفص��ال 
البن��ى  تطوي��ر  ومنه��ا  احملافظ��ة 
التحتية ف��ي قطاعات الس��ياحة 
والتي  واخلدم��ات  والنف��ط  واالث��ار 
حتت��اج ال��ى اخلب��رات االوروبي��ة من 
خالل ش��ركاتها املعروف��ة في كل 

اجملاالت«.
فيما اعلن السفير باتريك سيمونيت 
ع��ن »دعم االحتاد االوروبي ملش��اريع 

تطوير النظام التعليمي في العراق 
ومحافظة ذي ق��ار خصوصا٬ نظرا 
ملا تتمتع به من امكانيات بش��رية 
في هذا اجملال«٬ واشار الى »مباشرة 
بعثة االحتاد في مشاريع من شانها 
تطوي��ر ه��ذا النظام في ع��دد من 
احملافظات العراقية وان بعثة االحتاد 
تتطلع الى املزيد من هذه املش��اريع 

في محافظة ذي قار مستقبال«.
وبني الس��فير ان »دول االحتاد األوروبي 
تس��عى للعمل املش��ترك مع العراق 
ومحافظ��ة ذي ق��ار بص��ورة خاص��ة 
في ش��تى اجمل��االت بع��د االنتهاء من 
مرحلة داعش قريبا من خالل اس��هام 
الش��ركات االوروبية في دعم وتطوير 
البن��ى التحتية«٬ مضيف��ا ان«االحتاد 
االوروب��ي يتطلع الى اع��الن احلكومة 
احمللية عن مجاالت االستثمار املتوفرة 
م��ن اجل ح��ث ش��ركاته لالس��هام 
ف��ي العمل املش��ترك م��ع العراقيني 
ف��ي جمي��ع اجمل��االت ، مش��ددا على 
اس��تعداده للتع��اون م��ع احلكوم��ة 
احمللية في محافظ��ة ذي قار من اجل 

اجناح االهداف املشتركة ».

عل��ى صعي��د متصل بح��ث مجلس 
التخطي��ط والتنمي��ة ق��ي ذي ق��ار 
والتنس��يق  العم��ل  تفعي��ل  س��بل 
ب��ني احلكومتني االحتادي��ة واحمللية في 
اجمل��االت التنموي��ة واالقتصادي��ة مب��ا 
يحقق التنمية املستدامة والنهوض 

بالقطاع االقتصادي باحملافظة .
وق��ال النائب األول حلافظ ذي قار عادل 
الدخيلي خالل مش��اركته باالجتماع 
الذي عقد في ديوان احملافظة وترأسه 
محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى الناصري ان 
والتنمي��ة في  التخطي��ط  مجل��س 
احملافظة عق��د اجتماعه األول لبحث 
تنس��يق اجلهود ب��ني احلكومة احمللية 
واحلكومة االحتادية مبا يضمن التنمية 
املتوازنة في عم��وم احملافظة وحتقيق 
التكام��ل القطاع��ي واملكاني خلطة 

التنمية احمللية« .
وأك��د الدخيلي أن » اجمللس املش��ّكل 
يعمل كجهة استش��ارية للحكومة 
ش��ؤون  تنظي��م  ويتول��ى  احمللي��ة 
التخطي��ط والتنمي��ة باحملافظ��ة مبا 
يضمن الوصول إل��ى أهداف التنمية 
املس��تدامة واخلط��ط والوطنية ومبا 

ينسجم مع الرؤية احمللية » .
وأوضح الدخيلي اننا نسعى من خالل 
اجمللس إلى رسم السياسة في مجال 
التخطيط وتقدمي االستشارة واالفكار 
حول السياسة العامة املرسومة من 
قب��ل مجلس احملافظ��ة والعمل على 
جتنب التقاطع في األعمال واملشاريع 
املنف��ذة م��ن قب��ل ال��وزرات االحتادية 

واخلطط احمللية » .
ولفت نائب احملافظ إلى » منح مجلس 
التخطيط والتنمية املش��ورة الفنية 
لتلبية  احمللي��ة  للحكومة  املطلوب��ة 
احتياج��ات املواطن��ني م��ن اخلدمات 
السياس��ة  م��ع  تع��ارض  دون  م��ن 
العام��ة االحتادية » ، مش��يراً إلى ان » 
إش��راك مدراء التخطي��ط واصحاب 
االختصاص باجمل��ال لتلقي املعلومات 
املتعلق��ة بواق��ع احل��ال ف��ي الدوائر 

احمللية » .
وش��دد نائ��ب احملافظ عل��ى » ضرورة 
اقت��راح برام��ج مح��ددة للحكوم��ة 
احمللي��ة لتفعي��ل دور القط��اع اخلاص 
بالتنمي��ة ف��ي ظل حالة التقش��ف 

املالي التي مير بها البلد » .

أنجزت خطوط مياه الصرف الصحي واألمطار في المحافظات 
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متابعة الصباح الجديد: 

افتتح��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
الدكت��ورة  العام��ة  والبلدي��ات 
املهندس��ة آن نافع اوس��ي مش��روع 
إع��ادة اعمار جس��ر املثنى ش��مالي 
العاصمة بغداد الذي نفذته ش��ركة 
املعتص��م العام��ة وباش��راف دائ��رة 

الطرق واجلسور التابعتني للوزارة.
وقال��ت الوزي��رة خ��الل االفتت��اح ان 
اعمال املشروع تضمنت اجراء صيانة 
شاملة لكل اجلس��ر مع مقترباته إذ 
مت اع��ادة اعم��ار الفضائ��ني الثال��ث 
والرابع ملمر االياب باس��تبدال الروافد 
الكونكريتية املتضررة بروافد حديدية 
عدد 10 بطول 36,9 م للرافدة الواحدة 
م��ع اعادة اعم��ار الدعامة الس��اندة 
للروافد واعادة صب وانش��اء سطح 
اجلس��ر واعمال االسفلت واالسيجة 

اليدوية والوقائية .
واضافت الوزيرة ان االعمال ش��ملت 
ايضا تقوية رواف��د الفضائني الثالث 
والراب��ع ملمر الذه��اب بتقنية حديثة 
تنفذ ألول مرة في العراق باستعمال 
آلية الكارب��ون فايبر والت��ي ادت الى 
اختصار الكلفة ووق��ت التنفيذ من 
دون احلاج��ة ال��ى اجراء قط��ع مروري 
للجسر في اثناء أعمال التنفيذ وهي 
تستعمل للمرة االولى في العراق مع 
اعادة اعمار سطح اجلسر واالسيجة 

اليدوية والوقائية.
ولفتت الوزيرة ال��ى انه مت ايضا اعادة 
اعم��ار املي��ول اجلانبي��ة واملقترب��ات 
واالس��يجة  املتض��ررة  واالرصف��ة 
اليدوي��ة والوقائية مع االن��ارة واعادة 
اكساء اجلس��ر واملقتربات ، مبينة ان 
كلفة املش��روع هي 4 مليارات و840 
مليون دينار وقد اجنز من تخصيصات 
القرض الطارئ ألعادة اعمار املناطق 
احمل��ررة, وق��د واجهت املش��روع عدة 
حتديات بسبب وجود التعارضات التي 

متثلت بوج��ود 3 انابي��ب ناقلة للماء 
و6 قابل��وات كهرباء رئيس��ة وهو ما 
تطلب وقتا وجهداً كبيرين لتحويلها 
وبالتنس��يق مع اجلهات ذات العالقة 

)امانة بغداد ووزارة الكهرباء(.
وش��كرت الوزي��رة م��الكات ال��وزارة 
الهندس��ية والفنية عل��ى اجناز هذا 
اجله��ات  وكذل��ك  امله��م  املش��روع 
الس��اندة االخ��رى كقي��ادة عمليات 
بغ��داد ومديرية امل��رور العامة لكون 
اجلس��ور  م��ن  يع��د  املثن��ى  جس��ر 
املهم��ة التي ترب��ط العاصمة بغداد 
باحملافظات الش��مالية وكذلك يربط 

جانبي الكرخ والرصافة.
يذك��ر ان اجلس��ر تع��رض ال��ى عمل 
ارهابي نهاية شهر اذار 2014 ادى الى 
تضرر كبير للفضاءين الثالث والرابع 
ملم��ر االي��اب واضرار وزحف وتش��قق 
لرواف��د الفضائني الثالث والرابع ملمر 

الذهاب.
على صعيد اخر اعلنت وزيرة االعمار 
ع��ن اجن��از مش��روع تنفي��ذ خطوط 
مي��اه الص��رف الصح��ي واألمط��ار 
صح��ن  إل��ى  والواصل��ة  اخلارج��ة 
اإلمامني .العس��كريني )ع( في قضاء 
س��امراء التابع حملافظة صالح الدين 

وباالمكانات الذاتية للوزارة .
وقالت املهندسة اوس��ي ان املديرية 
العام��ة للمجاري احدى تش��كيالت 
ال��وزارة اجن��زت اعم��ال م��د خطوط 
مياه الص��رف الصح��ي اخلارجة من 
)ع(  العس��كريني  اإلمام��ني  صح��ن 
إل��ى  الواص��ل  م/2  األمط��ار  وخ��ط 
الصحن الش��ريف بط��ول 750 م .ط 
م��ع ملحقاته ف��ي مدينة س��امراء 
، مضيف��ة إن��ه مت إجناز أعم��ال احلفر 
وامل��د وكبس أنابيب قطر ) 400 و315 
و2000 ( بط��ول 650 م, فض��الً ع��ن 
ص��ب وتنصي��ب املنه��والت، وكذلك 

ص��ب فوهات تس��لم مي��اه األمطار 
لتخليص طري��ق الزائري��ن من جتمع 

املياه األسنة. 
الى ذلك اعلنت الوزارة عن املباش��رة 
بتنفي��ذ عدد م��ن االعم��ال لتطوير 
وصيانة شبكة اجملاري لعدد من احياء 

محافظة الديوانية .
وذك��ر املرك��ز االعالمي في ال��وزارة ، 
ان الوزارة تس��عى لالرتقاء باخلدمات 
جمي��ع  ف��ي  للمواطن��ني  املقدم��ة 
احملافظ��ات ، فق��د باش��رت مديري��ة 
مج��اري الديوانية وباش��راف املديرية 
العام��ة للمج��اري بتنفي��ذ خطتها 

لتطوي��ر واقع اجملاري باحي��اء املدينة، 
مبينا ان اخلطة ش��ملت تنفيذ خط 
جدي��د للص��رف الصح��ي ف��ي حي 
اجلمعي��ة بطول ) 82 م ( باس��تعمال 
انابيب بقطر) 400 ملم ( ومانهوالت 
ع��دد 2 بعم��ق 4 م ، فضال عن حتويل 
احملطة الصغيرة الى احملطة الرئيسة 
بعم��ق ) 8 م ( ، مش��يرا الى ان تنفيذ 
هذا اخلط سيسهم بحل املشكالت 
واالختناقات التي حتصل في الشوارع 
الرئيس��ة والفرعي��ة للح��ي ويخدم 
) 5000 ( نس��مة م��ن س��كنة احلي 

املذكور .

وزيرة اإلعمار تفتتح مشروع إعادة إعمار جسر المثنى شمالي بغداد

 شملت األعمال 
تقوية روافد 

الفضاءين الثالث 
والرابع لممر الذهاب 

بتقنية حديثة تنفذ 
ألول مرة في 

العراق باستعمال 
آلية الكاربون فايبر 

والتي أدت الى 
اختصار الكلفة 

ووقت التنفيذ

مشروع اعادة اعمار جسر املثنى

على باب اهلل 
عندما كن��ا صغاراً نحمل بني طي��ات قلوبنا الفتية 
عشرات اخلفقات الصادقة ومتتلىء جيوب معاطفنا 
وحتى حتت جواربنا األماني بأن نكبر ويكلل عش��قنا 
الصحاب الشعر األبيض ) األشيب( بخصالته القوية 
املسدلة كستائر الليل وميتد بذراعيه الى ما النهاية 
ونراه يحتضن ضوء القمر وهو ينش��ر على صفحات 

املاء في دجلة اخلالد .
كانت األماني الكبيرة تكبرنا وتزحف لتتعدى األرقام 
التي تتكون منها أعمارن��ا الصغيرة وهي كمن يريد 
أن يك��ون كبيراً عل��ى الرغم مما يلق��اه من صفعات 
ش��ديدة الوقع من والديه عل��ى خطاْ نرتكبه بقصد 
أو م��ن دون قص��د وكنا نعتقد أن باب اهلل س��يبقى 
لنا مش��رعاً لتحقي��ق األماني واألح��الم والتطلعات 
التي س��تكون هي عن��وان اجملد التلي��د الذي يجعل 
من��ا عناصر قوية األرادة والتصمي��م والعزم في بناء 
املس��تقبل وخلق األمتداد الروحي والعقلي والبدني 
للكثير ممن نعش��قهم حتى وأن كانوا من املمثلني أو 

الكتاب أو الشعراء أو األعالم .
ولكن س��رعان ما تهاوت تلك األحالم رافقتها سني 
العمر السنة تلو السنة وبات العمر على األعتاب يجر 
قافل��ة من خيبات األمل وكومة م��ن بقايا حطامات 
خلفتها فؤوس احلطابني بني األحراش والبساتني ولم 
تش��فق أو تشفع لها األعوام التي تخطت السبعني 
ونيفا وحاصرتها األشواك في رياض ميت يضم ثمار 
الم��ذاق لها غير امل��ر العلقم وأغصان ص��ارت مأوى 

للغربان السود وخفافيش الليل .
وما زلن��ا منني النفس بأن اهلل س��يفتح باباً كنا من 
ش��دة اليأس وامل��رارة نحس��به س��يبقى مغلقاً وال 
يفتح الى األبد ، ومافتىء السؤال نفسه ينام يابساً 
عل��ى ش��فاهنا الذابلة .... أين ذه��ب ذلك احلب احلب 
الكبير الذي مزق القل��وب وتوغل في أعماقها وعاث 
في خفقاتها وجعلها قلوبا ميتة التنبض األ باألسى 

والذبول وتقتلها احليرة.
وم��اذا بعد لنا بعد ان غادرنا قط��ار العمر الفتي الى 
مدن النعرف اسمائها أو محطاتها ولم يعد بوسعنا 
أن نلوك مرارة مايجوس في نفوس��نا من ألم وخيبة 
وحس��رة ونحن نس��مع عويله ال��ذي تترجمه الروح 
بأنه احل��زن الكبير الذي لم يفارقنا حلظة وعلى مدى 
ماعش��ناه من أيام وليال مازلنا نحلم فيها بشمس 

يوم جديد الحتمل سماؤه الغيوم .
مش��رقة تبق��ى هي األح��الم حت��ى وأن كانت مجرد 
خيال واس��ع ميتد بنا الى اآلف��اق البعيدة حيث األمل 
املنش��ود الذي رأين��اه في من أوهمن��ا بأنه هو املنقذ 
ملا بقي من العمر حتى وان كان اليس��تحق أن يحلم 
املرء فيه بغد مشرق أو مستقبل زاهر كما يسمونه 

ويخدعون اخللق بأوصافه وجناته اخملادعة.

بابل - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراعة عن صرف املس��تحقات املالية 
للفالح��ني واملزارع��ني مم��ن س��وقوا محصولهم من 
الش��عير العلفي إلى سايلو أبي غرق التابع لشركة 

ما بني النهرين العامة للبذور .
وذكر قس��م العالقات واالعالم والتع��اون الدولي في 
الوزارة  ، أطالق املستحقات املالية ملسوقي محصول 
الذي��ن س��وقوا    2016 العلف��ي لس��نة  الش��عير 
محصولهم إلى س��ايلو أبي غرق وأجنزت معامالتهم 
، حيث مت��ت املصادقة عليها من قبل دي��وان الرقابة 
املالي��ة االحت��ادي وتطابق كش��وفاته مع كش��وفات 

شركة ما بني النهرين العامة للبذور.
واضاف قس��م العالقات أن ع��دد معامالت الفالحني 
واملزارعني املشمولني بالصرف ) 245 ( مسوقاً لسايلو 
أبي غرق في محافظة بابل ، مش��يراً إلى ربط قوائم 
بأس��ماء املس��وقني ليتم مراجعتهم املوقع لتسلم 
مس��تحقاتهم املالي��ة بغي��ة اس��تدامة العملي��ة 

الزراعية .

إطالق مستحقات محصول الشعير 
العلفي للمسوقين في بابل

تقرير

العراق يبحث مع االتحاد األوروبي تطوير برامج التعليم 
خالل مؤتمر صحفي مشترك

محافظ ذي قار يحيى الناصري  مع سفير االحتاد االوروبي في العراق

محمود خيون 

اتفاقية تعاون تجمع المصرف العراقي 
للتجارةTBI وشركة ساز لخدمات المركبات

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة عن اجناز طباعة 
البطاقة التموينية اجلديدة لعامي 
محافظ��ات  لس��ت   2018  2017-

بينها بغداد.
ونق��ل بي��ان لل��وزارة لق��د مت اجن��از 

البطاقة لس��ت محافظ��ات وهي 
بغداد والديوانية وواس��ط والنجف 
واملثنى وذي قار مع استمرار املالكات 
الفني��ه لدائرة التخطيط واملتابعة 
البطاق��ة لبقية  باجن��از كوبون��ات 
توزيعها على  احملافظ��ات وس��يتم 

املواطن��ني ح��ال اكتماله��ا وصدور 
التعليمات اخلاصة بالتوزيع".

وش��دد البيان على "ض��رورة االبالغ 
عن املتوفني واملس��افرين خالل مدة 
التوزيع ليتس��نى للدائرة شطبهم 
م��ن البطاق��ة التموينية حس��ب 

املعم��ول  والتعليم��ات  الضواب��ط 
بها في ال��وزارة الن تلك الفترة هي 
فترة عفو من االج��راءات القانونية 
املترتبة على ذلك وبخالفه يتحمل 
املواطن او اجلهه املستفيدة جميع 

االجراءات القانونية".

م��ن جانب اخ��ر اش��ار البي��ان الى 
الغ��اء 6٣ وكال��ة غذائي��ة وطحني 
خالل شهر نيس��ان املاضي بسبب 
مخالفتهم للضوابط والتعليمات 
باالضافة الى قيامها وخالل الشهر 
ذاته بتدوي��ر 50 وكالة ومنح وكالة 

واح��دة وفي س��ياق متص��ل قامت 
45880 طف��ل  الدائ��رة بتس��جيل 
حدي��ث ال��والدة وتس��جيل جدي��د 
37770 اف��رادا واطف��اال فض��ال عن 
ش��طب 39871 ف��رد وطف��ل م��ن 

البطاقة التموينية. 

طباعة البطاقة التموينية الجديدة لـ -2017 2018

بغداد - الصباح الجديد: 
ش��هدت صال��ة العرض الرئيس��ة 
لشركة س��از SAS / تويوتا احملاذية 
ملع��رض بغداد الدول��ي في ضاحية 
املنصور أه��م املناطق التجارية من 
ك��رخ بغ��داد ، ف��ي اخلامس عش��ر 
من حزيران اجلاري ش��هدت مراسم 
التوقي��ع عل��ى إتفاقي��ة جمع��ت 
املصرف العراقي للتجارة وش��ركة 
س��از خلدمات املركبات وكيل موزع 
الع��راق  ف��ي  املعتم��د   TOYOTA
لتق��دمي خدمة قرض س��يارتي، وقد 
وق��ع اإلتفاقية عن املص��رف وكيل 
املدير العام الس��يد ف��ؤاد الوكيل ، 
فيما وقعها عن ش��ركة ساز مدير 
م��دراء ش��ركات مجموعة س��ردار 
تانيكوج��ي  ماس��اهيكو  الس��يد 
، يأت��ي توقي��ع ه��ذه اإلتفاقية في 
إطار تالقح أف��كار الطرفني وتالقي 

جهودهم��ا للقيام مبا يس��هم في 
دعم ش��ريحة املوظف��ني ، يذكر ان 
املصرف العراقي للتجارة س��يتولى 
إقراض املوظفني املتقدمني لش��راء 
سيارات تويوتا من شركة ساز ، ممن 
توطنت رواتبهم لدى فروع املصرف 
، قروضاً يصل سقفها األعلى نحو 
60 ملي��ون دين��ار ،فيم��ا س��تتولى 
شركة ساز تأمني مبيعات سيارات 
للش��راء عبر  للمتقدم��ني  تويوت��ا 
االقتراض م��ن املصرف ، إضافة الى 
شمول مبيعاتها بخدمات الصيانة 
وخدم��ات مابعد البيع وبقطع غيار 
أصلي��ة ، فضالً عل��ى متتع املبيعات 
بالضم��ان املصنع��ي ، عمالً بلوائح 
مصان��ع تويوتا ، وم��ا يقدمه وكالء 

تويوتا في العادة .
قال الس��يد فيصل الهيمص املدير 
الع��ام للمصرف العراق��ي للتجارة 

به��ذا اخلص��وص » ان م��ن ال��رؤى 
التوس��ع  للمص��رف  املس��تقبلية 
بخدم��ة العمالء من حي��ث اطالق 
منتجات مصرفية جديدة ، وان هذه 
القروض تس��اعد املوظفني بأقتناء 
بأقس��اط ميس��رة  مميزة  س��يارات 
وايض��ا تدل عل��ى س��عي املصرف 
للتواجد بالق��رب من عمالئنا حيث 
اننا اول مصرف عامل في جمهورية 
الع��راق يتواجد داخل صالة الوكيل 
احلصري الستكمال معاملة القرض 
واص��دار املوافقات بفت��رة التتجاوز 
ال��� 48 س��اعة بعد اكم��ال طلب 
القرض و تزويد املصرف باملستندات 
املطلوبة . من جهتِه صرح الس��يد 
ماس��اهيكو تانيكوجي مدير مدراء 
شركات مجموعة س��ردار« اهمية 
التع��اون الذي يجمع بني الش��ركة 
واملص��رف  ان تلع��ب املص��ارف دورا 

عل��ى  املواطن��ني  تس��اعد  اوس��ع 
تأمني مس��تلزمات العيش والتقدم 
، وان ش��ركة س��از / تويوتا مهتمة 
وكالء  يقدمه��ا  الت��ي  باخلدم��ات 
الش��ركة الصانعة بلوغا للرفاهية 

التي ينشدها اجملتمع »
علما ان منتج »س��يارت�ي » حاصل 
عل��ى موافقة م��ن البن��ك املركزي 
العراق��ي ومت اطالق��ه الول م��رة في 
هنال��ك  وس��يكون   30/05/2017
موظ��ف متخص��ص ومدي��ر متويل 
متواج��د ف��ي املع��رض لتس��هيل 
طلبات املتقدمني لعروض س��يارتي 
واعط��اء االجاب��ة خالل 48 س��اعة 
في املعرض ذاته ،وان هذه االتفاقية 
ملنتج سيارتي هي الثانية من نوعها 
، حيث جرت االولى مع شركة الدوح 
  Jeep( الوكي��ل احلصري لس��يارات

.)،Dodge

ايمان سالم *  
 باش��رت ش��ركة الف��رات العامة 
للصناع��ات الكيمياوية واملبيدات 
إح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن بإع��ادة اعم��ار وتأهي��ل 
مصنع الط��ارق التابع لها والواقع 
الكرم��ة بقض��اء  ف��ي منطق��ة 
م��ن  تطهي��ره  بع��د  الفلوج��ة 

العبوات ...
 وق��ال مدير ع��ام الش��ركة علي 
تصري��ح  ف��ي  الش��مري  قاس��م 
للمرك��ز اإلعالمي في ال��وزارة أنه 
قد مت تشكيل فريق عمل متكامل 
م��ن املالكات الفني��ة واإلدارية في 
مق��ر الش��ركة ومصن��ع الطارق 
للمباش��رة بإعم��ال إع��ادة أعمار 

وتأهيل املصنع املذكور .
واض��اف املدي��ر الع��ام أن األعمال 
تتضم��ن تنظيف ورف��ع األنقاض 

واخمللف��ات احلربي��ة ع��ن املصن��ع 
للحف��اظ على س��المة العاملني 
املش��ترك  والتع��اون  والتنس��يق 
ال��وزارة  ش��ركات  بع��ض  م��ع 
الش��قيقة كش��ركتي اور وديالى 
العام��ة لغ��رض توفي��ر املع��دات 
واملس��تلزمات االساس��ية للبنية 
كاالس��الك  للمصن��ع  التحي��ة 
والكيب��الت واحمل��والت الكهربائية 
إضافة الى نصب وتثبيت عدد من 
األعمدة الكهربائية محل املدمرة 
منها ورب��ط احمل��والت الكهربائية 
لتغذية املصنع بالتيار الكهربائي 
فضال عن مد أنابيب مياه الشرب 
م��ن  ع��دد  وتس��ليك  الصحي��ة 
القاع��ات املوج��ودة ف��ي املصن��ع 

باألسالك الكهربائية .

*اعالم الصناعة 

الصناعات الكيمياوية تباشر 
بتطهير مصنع الطارق من العبوات 
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انقرة - وكاالت: 
قالت وس��ائل إع��ام تركية، ام��س األحد، إن 
قرابة 500 جندي تركي، في قاعدة عس��كرية 
مبدينة مانيس��ا، غرب تركيا، أصيبوا بتسمم 

إثر تناولهم وجبة اإلفطار.
وقالت وس��ائل اإلعام  نقا ع��ن والي مدينة 
مانيس��ا، إنه جرى نقل املصابني في القاعدة 
العس��كرية إلى املستش��فى بع��د تناولهم 

وجبة اإلفطار.
ولم يذكر وال��ي املدينة أي تفاصيل أخرى عن 

احلادث وال عن احلالة الصحية للجنود.
وتوجه وزيرا الصحة والدفاع رفقة قادة القوة 
البرية للجي��ش التركي إلى مدينة مانيس��ا 

ملتابعة القضية واألوضاع الصحية للجنود.
21 م��ن أعض��اء  وف��ي الس��ياق مت اعتق��ال 
الش��ركة التي ت��زود معس��كرات محافظة 
مانيسا بالغذاء، للتحقيق معهم في قضية 

التسمم.
يذك��ر أن حال��ة التس��مم، الت��ي وقعت في 
القاعدة العس��كرية مبانيس��ا، تع��د الثالثة 

خال شهر واحد.
ومدين��ة مانيس��ا ه��ي عاصم��ة محافظ��ة 
مانيسا التي تقع في غرب تركيا، ويبلغ تعداد 

سكانها حوالي 215 ألف نسمة.

القاهرة - بي بي سي: 
ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف دورية 
للش��رطة املصرية إلى ضابطني باإلضافة إلى 
ثاثة مجندين وذلك إثر انفجار عبوة ناس��فة 
زُرعت بجانب الطريق أثناء مرور سيارة شرطة 
أعل��ى الطري��ق الدائري بحي املع��ادي، جنوبي 

القاهرة.
وأوضح املسؤول اإلعامي لوزارة الداخلية في 
بي��ان أن العبوة انفجرت امس األحد أثناء عبور 
والسيارة التابعة لقطاع األمن املركزي، وكانت 
تُق��ل مجموع��ة من ضب��اط ومجن��دى األمن 
املركزي بطريق األتوس��تراد دائرة قسم شرطة 

البساتني.
وغادر مجن��دان من اجلرحى املستش��فى بعد 
تلقيهم��ا الع��اج فيم��ا ال يزال مجن��د ثالث 
يتلق��ى العاج مبستش��فى الش��رطة مبدينة 

نصر.
وينشط تنظيم »والية سيناء« املوالي لتنظيم 
الدول��ة اإلس��امية ف��ي العراق والش��ام، في 

محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.
يترك��ز نش��اط اجلماعات املس��لحة في مصر 
في استهداف قوات األمن في منطقة سيناء، 
لكنها اغتالت العميد عادل رجائي، قائد اكبر 
فرقة مدرعات ف��ي اجليش املصري، أمام منزله 
الواقع في إحدى ضواحي العاصمة في تشرين 
األول املاضي، فيما عده كثيرون حتوال نوعيا في 

العمليات اإلرهابية في مصر
وف��ي الش��هر املاض��ي، لق��ي ثاثة م��ن رجال 
الش��رطة مصرعه��م بينه��م ضابط��ان في 
هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش أمنية 
عل��ى الطريق الدائ��ري في القاهرة، مما أس��فر 

أيضا عن جرح 5 مجندين.

إصابة أكثر من 500 
جندي تركي بالتسمم

مقتل ضابطي شرطة وثالثة 
مجندين بالعاصمة المصرية

متابعة - الصباح الجديد: 

ق��ال اجليش الس��وري إنه اوقف 
 48 القتالي��ة مل��دة  العملي��ات 
ساعة في مدينة درعا اجلنوبية 
اعتبارا من امس االول الس��بت 
ف��ي الوق��ت ال��ذي أعل��ن فيه 
وس��طاء محاولتني منفصلتني 
لعقد جولة جديدة من محادثات 

السام أوائل الشهر املقبل.
وأعل��ن بي��ان القي��ادة العام��ة 
للجي��ش، الذي نقلت��ه الوكالة 
العربية السورية لألنباء، »وقف 
العملي��ات القتالية اعتبارا من 
الس��اعة 12 ظهر ام��س االول  
الس��بت ف��ي مدينة درع��ا ملدة 
48 س��اعة وذل��ك دعم��ا جلهود 

املصاحلة الوطنية«.
وج��اء إع��ان وقف إط��اق النار 
ف��ي اليوم ذاته الذي أعلنت فيه 
األمم املتحدة أنها تريد بدء جولة 
جديدة م��ن محادثات الس��ام 
ف��ي  الس��ورية  األط��راف  ب��ني 
العاش��ر من متوز في جنيف في 
حني قالت موس��كو إنها تأمل 
في عقد محادثات في آس��تانة 
عاصمة قازاخس��تان في الرابع 

واخلامس من الشهر ذاته.
مفاوض��ات  اس��تئناف  ومن��ذ 
الس��ام العام املاضي رعت األمم 
املتحدة عدة جوالت في جنيف 
بني ممثلني للمعارضة الس��ورية 
وحكومة الرئيس بش��ار األسد 

أسفرت عن تقدم ضئيل.
وترعى روسيا، وهي إحدى احللفاء 
الرئيسيني لألس��د، مسارا آخر 
للمحادث��ات ف��ي آس��تانة منذ 

شهر يناير كانون الثاني.
دي  س��تافان  مكت��ب  وق��ال 
ميس��تورا مبعوث األمم املتحدة 
اخل��اص إل��ى س��وريا ف��ي بيان 
إن��ه  اإللكترون��ي  البري��د  عب��ر 

»يأم��ل اإلعان ع��ن عقد جولة 
س��ابعة من احملادثات الس��ورية 
في جنيف. املوعد املس��تهدف 
لوص��ول املدعوين هو التاس��ع 
من يولي��و على أن تب��دأ اجلولة 

في العاشر من يوليو«.
وتابع البي��ان أن املبعوث »يعتزم 
عقد جوالت أخ��رى من احملادثات 

في أغسطس وسبتمبر«.
ورحب��ت الواليات املتحدة بوقف 
إط��اق الن��ار مل��دة يوم��ني في 
جنوب س��وريا ودع��ت احلكومة 
السورية إلى الوفاء بالتزاماتها 

خال هذه الفترة.

ن��ورت املتحدثة  وقال��ت هيث��ر 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
عل��ى  »س��نحكم  بي��ان  ف��ي 
ه��ذه املب��ادرة بالنتائ��ج وليس 

بالكلمات«.
وتابعت تقول »ينبغي أيضا على 
املعارض��ة أن توق��ف الهجمات 
لتس��مح بصمود وق��ف إطاق 
النار وال��ذي نأمل أن يتم متديده 
املساعدات  بوصول  وللس��ماح 

اإلنسانية إلى احملتاجني«.
وعل��ى م��دى أكث��ر من س��تة 
أعوام أس��فر الصراع الس��وري 
ع��ن مقت��ل مئ��ات اآلالف م��ن 

األش��خاص ون��زوح أكثر من 11 
مليونا آخرين.

وف��ي ماي��و أيار توس��طت إيران 
وروس��يا وتركيا ف��ي اتفاق آخر 
في آستانة لتحديد أربع مناطق 

عدم تصعيد في سوريا.
وش��هدت مس��تويات العن��ف 
تراجعا كبيرا في بعض من تلك 
املناط��ق بينما اس��تمر القتال 
ف��ي مناطق اجلبه��ة الكبرى مبا 

في ذلك مدينة درعا.
وصع��د اجليش الس��وري وقوات 
إيران  املدعومة م��ن  الفصائ��ل 
الهجم��ات ض��د منطق��ة في 

املعارضة  درعا تس��يطر عليها 
عل��ى م��دى األس��ابيع املاضية 
في مقدمة على ما يبدو حلملة 
للس��يطرة  النط��اق  واس��عة 

الكاملة على املدينة.
وق��ال دي ميس��تورا إن احملادثات 
س��تعتمد عل��ى التق��دم الذي 
أمكن إح��رازه في إقامة مناطق 

»عدم التصعيد« في سوريا.   
وتواصل الواليات املتحدة وروسيا 
محادثاته��ا ف��ي األردن الرامية 
إلقامة »منطقة عدم تصعيد« 
في جنوب غرب س��وريا تتضمن 
محافظتي درع��ا الواقعة على 

احل��دود م��ع األردن والقنيط��رة 
املتاخمة ملرتفعات اجلوالن التي 

حتتلها إسرائيل.
األردنية  األنب��اء  وكال��ة  ونقلت 
)بت��را( عن محم��د املومني وزير 
الدولة لش��ؤون اإلعام الناطق 
احلكوم��ة  باس��م  الرس��مي 
األردني��ة أن��ه »عب��ر ع��ن أمله 
بالت��زام كافة األط��راف بتنفيذ 
االتف��اق مؤك��دا أهمي��ة وقف 
إط��اق الن��ار للتخفي��ف على 
خاص��ة  الس��وريني  األش��قاء 
املس��اعدات  لوصول  احملتاج��ني 

اإلنسانية«.
وجدد الناطق الرس��مي موقف 
»ض��رورة  إل��ى  الداع��ي  األردن 
العمل عبر مسار جنيف إليجاد 

حل سياسي لألزمة«.
وق��ال املرص��د الس��وري حلقوق 
اإلنس��ان »تش��هد مدينة درعا 
من��ذ نحو ثاث س��اعات هدوءا 
حي��ث  م��ن  جبهاته��ا  س��اد 
االش��تباكات ف��ي ح��ني تخلل 
اله��دوء س��قوط ع��دة قذائف 

أطلقتها قوات النظام«.
وأضاف أن املعارضة لم تس��مع 
مبثل هذا ال��كام وأن النظام ال 
ي��زال يواص��ل هجمات��ه بنفس 

الكثافة.
الري��س  عص��ام  الرائ��د  وق��ال 
املتحدث باسم اجلبهة اجلنوبية 
للجيش الس��وري احل��ر لرويترز 
بنوايا  »هناك خروقات ونشكك 
بوق��ف اطاق  االلتزام  النظ��ام 

النار«.
وأض��اف الري��س »إيق��اف قوات 
العس��كرية  عملياتها  النظام 
ف��ي درع��ا ج��اء بع��د تكبدها 
خسائر كبيرة في العدة والعتاد 
منذ أكثر من ش��هر... وجاء بعد 
فشل محاوالت النظام املتكررة 
للتق��دم ف��ي درع��ا بفضل قوة 

ومتاسك اجليش احلر«.

محاوالت لعقد جولة جديدة من محادثات السالم أوائل الشهر المقبل

معارك عنيفة بين القّوات السورية وتنظيم »داعش« 
في درعا و«الديمقراطية« تحاصر الرقة 

على مدى أكثر 
من ستة أعوام 
أسفر الصراع 

السوري عن 
مقتل مئات اآلالف 

من األشخاص 
ونزوح أكثر من 
11 مليونا آخرين

اجليش السوري يعلن وقف إطالق النار
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األمم المتحدة - رويترز:
 من املقرر أن يختار األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش 
وزيرا س��ابقا للثقافة في لبنان 
مبعوث��ا جدي��دا ل��ألمم املتحدة 
إلى ليبيا منهي��ا بذلك عملية 
بح��ث مثيرة للخاف على مدى 
أربعة شهور بعد رفض الواليات 

املتحدة ملرشحه األول.
ووفق رسالة امس االول السبت 

اختار جوتيريش اجلمعة املاضية  
رس��ميا غسان س��امة أستاذ 
العاق��ات الدولية وحل األزمات 
ف��ي جامعة )ساينس��ز-بو( في 
باريس. وقال دبلوماسيون إن من 
املرج��ح عدم ظه��ور اعتراضات 
على املرش��ح وإن مجلس األمن 
التاب��ع لألمم املتحدة س��يعطي 
للموافقة على  األخضر  الضوء 

التعيني يوم الثاثاء.

ويتع��ني أن يوافق مجلس األمن 
باإلجماع على تعيني أي مبعوث 
خاص ، وعادة م��ا يناقش األمني 
العام بصورة غير رسمية أسماء 
املرشحني مع اجمللس املؤلف من 
15 من ال��دول األعضاء لضمان 
ترش��يحهم  قب��ل  موافقت��ه 

رسميا.
وب��دأ البحث ع��ن خليفة ملارتن 
كوبل��ر، الدبلوماس��ي األملان��ي 

الذي كان ممثا لألمم املتحدة في 
ليبيا منذ نوفمبر تشرين الثاني 
2015، في ش��هر فبراير شباط 
عندم��ا رش��ح جوتيريش رئيس 
الس��ابق  الفلس��طيني  الوزراء 

سام فياض للمنصب.
املتح��دة  الوالي��ات  ورفض��ت 
فياض بس��بب جنسيته،وقالت 
نيك��ي  األميركي��ة  الس��فيرة 
هيل��ي إن األمم املتحدة "منحازة 

على  الفلس��طينية  للسلطة 
حساب حلفائنا في إسرائيل".

دبلوماس��ي كبي��ر ف��ي  وق��ال 
مجلس األمن طلب عدم نش��ر 
اس��مه "عمليا، إذا كان )للدول 
( اعت��راض كبير فه��ي عادة ما 
تعل��ن عن ذل��ك قب��ل أن يقدم 
وأضاف  العام مقترحه".  األمني 
"ل��ذا كان من غي��ر املعتاد على 
الوالي��ات  ترف��ض  أن  اإلط��اق 

الفلسطيني  املرش��ح  املتحدة 
ف��ي س��اعة متأخرة م��ن اليوم 

ذاته".
وق��ال دبلوماس��يون إن��ه بع��د 
هذا االعتراض اعترضت روس��يا 
وغيرها من ال��دول األعضاء في 
مجل��س األم��ن عل��ى مرش��ح 
بريطان��ي وآخ��ر أميركي. وجرى 
مد فترة وجود كوبلر في املنصب 
حتى نهاية يونيو حزيران اجلاري.

األمين العام لألمم المتحدة يسّمي مبعوثا جديدا لليبيا 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

توقع رئيس »االحتاد العام للجمعيات 
الفالحية العراقية« حيدر العبادي، أن 
يحقق القطاع الزراعي طفرة نوعية 
نهاي��ة الع��ام املقب��ل، إذ س��يحقق 
الع��راق اكتف��اًء ذاتي��اً ف��ي معظم 
خصوصاً  الس��تراتيجية،  احملاصي��ل 
محصول احلنط��ة، في حني يُرجح أن 
يصل اإلنتاج من ه��ذا احملصول خالل 
العام احلالي إلى أكثر من 3.65 ماليني 
طن، ما يعني تغطية حاجة البالد مبا 

نسبته 80 في املئة.
وقال العب��ادي في حدي��ث صحافي، 
إن »دعم احلكوم��ة للقطاع الزراعي 
تش��جيع  ف��ي  كثي��راً  سيس��هم 
الفالحني واملزارعني على تطوير حجم 
إنتاجه��م ورفع مس��توى غلة الدومن 

الواحد من هذا احملصول احليوي«. 
وأك��د أن »االكتفاء الذاتي من الغذاء 
يرتبط أساس��اً باألمن الغذائي الذي 
يع��زز األم��ن الوطني«، الفت��اً إلى أن 
»جتهيز القط��اع الزراعي ببذور الرتب 
العليا حملصول احلنطة املنتجة محلياً 
من الشركات املعنية، يساعد املزارع 
على االرتقاء مبستوى اإلنتاج وتطوير 
األصناف املنتجة محلياً، إضافة إلى 
أهمية الوف��اء بااللتزامات التعاقدية 
املزارعني لتسديد مستحقاتهم  مع 

املالية«.
وأوضح أن »االحتاد وضع خطة شاملة 
األمد  قصيرة ومتوس��طة وطويل��ة 
لتطوي��ر إنتاج القطاع الزراعي وزيادة 
مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي 
إلى مستويات عالية، من خالل تنمية 
الواردات غير النفطية، وعلى رأسها 
اآلتي��ة من قطاع الزراعة، إذ س��يوفر 
جناحه في توس��يع قاع��دة إنتاجيته 
مبال��غ كبيرة من العمل��ة الصعبة، 

تخّصص الستيراد املواد الغذائية«.
وأشار إلى »برنامج مهم تنفذه وزارة 
الزراعة حالياً لرفع غلة الدومن الواحد 
حملصول احلنطة والشعير، عبر اعتماد 
التوس��ع العم��ودي للمحص��ول، إذ 
خصصت مس��احة تص��ل إلى ثالثة 
مالي��ني دومن لتغطية عملي��ة زراعة 

احلنطة«. 
وق��ال إن »البرنامج يه��دف إلى إنتاج 
أصن��اف وس��الالت ذات ج��ودة عالية 
وجيدة مقاوم��ة للجفاف وامللوحة«، 

مش��يراً إل��ى أن »امل��الكات العلمية 
التابعة للوزارة جنحت في اس��تنباط 
أصن��اف مقاومة للملوح��ة، كما أن 
من بني اخلطوات التي اتخذتها الوزارة 
لدعم هذا املشروع توفير منظومات 
ري للفالح��ني ضمن برنام��ج املبادرة 
الزراعي��ة وبأس��عار مدعوم��ة متكن 
الف��الح م��ن اقتنائها م��ن خالل دفع 
50 في املئة من س��عرها، وتقسيط 
املبلغ املتبقي على مدى 10 س��نوات، 
لتشجيعه على زراعة هذه احملاصيل 
والعم��ل ببرنام��ج لتعزي��ز موس��م 
احلنطة، السيما أن من أبرز اخلطوات 
املهم��ة لزراعة احملاصيل ه��ي توفير 
البذور ذات النوعية اجليدة واألسمدة 

واخلدمات«.
س��ُتدخل  الزراع��ة  وزارة  أن  يذك��ر 
نظ��ام التس��وية الليزري��ة لألراضي 
محص��ول  لزراع��ة  املس��تخدمة 
احلنطة ملعاجلة مشكلة عدم تساوي 
األراضي من حي��ث االرتفاع، وبالتالي 

ضي��اع املياه وع��دم وصولها إلى كل 
احملاصيل املزروعة بالتساوي.

وش��دد العبادي، ف��ي حديث نقلته 
»احلي��اة« الدولي��ة، عل��ى »أهمي��ة 
ف��ي  احلديث��ة  األس��اليب  اعتم��اد 
زراعة احلنطة والشعير والرز والذرة 
الصف��راء ومحاصيل أخرى، ونعمل 
لتأسيس ش��ركات لإلنتاج الزراعي 
والنبات��ي واحليواني يأخ��ذ القطاع 

اخلاص دوره القيادي فيها«. 
ه��ذه  مث��ل  »تأس��يس  إن  وق��ال 
نتائ��ج  ل��ه  س��تكون  الش��ركات 
ايجابية على مستوى دعم القطاع 
بش��قيه النبات��ي واحليوان��ي، م��ع 
احلاجة إلى إنش��اء مشاريع خاصة 
إلى  إضافة  والتس��ويق،  بالتعبئ��ة 
العجول  الدواجن وتس��مني  حقول 
ذات  علفي��ة  محاصي��ل  وإنت��اج 

إنتاجية عالية«.
وع��ن تزاي��د احلاج��ة إلى اس��تثمار 
املس��احات الزراعي��ة ف��ي الع��راق، 

ق��ال العب��ادي إن »تقاري��ر اخلب��راء 
واملعنيني تش��ير إلى إمكان وصول 
عدد س��كان العراق ع��ام 2040 إلى 
أكث��ر م��ن 50 مليون ش��خص، لذا 
فإن األم��ر يتطلب تدبي��ر املنتجات 
الزراعي��ة الت��ي نحتاجها من خالل 
االس��تثمار الوطن��ي واألجنبي في 
الزراع��ة، الس��يما زراع��ة احلب��وب 
وتربية احليوانات وتصدير الفواكه«. 
وأوضح أن »هناك مساحات واسعة 
م��ن األرض غير املس��تثمرة ومنها 
وغيره��ا،  الصحراوي��ة  األراض��ي 
وه��ذه ميكن اس��تغاللها فضالً عن 
اس��تغالل حوض أعالي نهر الفرات 
ش��رقاً وغرباً وصح��اري األنبار حتى 

الرطبة«. 
ودعا إل��ى »التركيز عل��ى التصدير 
بهدف استجالب التقنيات احلديثة 
في الزراعة، في ظ��ل حاجة ملحة 
بدع��م  متعل��ق  برنام��ج  لوض��ع 
املدخ��الت الزراعي��ة وجتدي��د دع��م 

اخملرج��ات، مبا يع��زز تق��دم القطاع 
وتنمية دوره في االقتصاد«.

وفي ما يتعلق بوضع س��تراتيجية 
موحدة للموارد املائية تس��اهم في 
تنشيط اإلنتاج الزراعي، قال العبادي 
إن »حتقي��ق اخلطط االس��تراتيجية 
وبيئات  بتحقي��ق ظ��روف  مرتب��ط 
مواتية تكون أساس��اً للوصول إلى 
املس��تقبل  واستش��راف  األهداف، 
القريب انطالقاً من الظروف احلالية 
غي��ر املتفائل��ة وإمكان��ات التغيير 
املس��تقبلية  الزراعة  املتدنية مثل 
س��تكون مرتبطة بظ��روف عوامل 

اإلنتاج احلالية واملستقبلية«.
وأضاف أن »منو الس��كان في العراق 
)2.6 ف��ي املئة( س��يؤدي إل��ى زيادة 
الزراعي��ة،  الطل��ب عل��ى الس��لع 
الغذائي��ة  الس��لع  خصوص��اً 
والتخطي��ط لزي��ادة اإلنت��اج احمللي 
به��دف الوص��ول إلى أعلى نس��بة 
ممكن��ة من االكتف��اء الذاتي مع منو 

السكان. ولتحقيق اإلنتاج الزراعي 
املطلوب، ال بد من اس��تثمار املوارد 
املائية املتاحة بأفضل شكل، وميكن 

زيادتها كلما أمكن ذلك«. 
وطال��ب بالعمل على نش��ر الوعي 
ترش��يد  باجت��اه  االس��تهالكي 
االس��تهالك وتغيي��ر منط��ه صوب 
احملاصيل البديلة األقل اس��تهالكاً 
للمياه وتغيير منط التس��وق واخلزن 

املنزلي.
وش��دد عل��ى ض��رورة »العمل على 
زيادة خصوب��ة التربة لرفع إنتاجية 
وح��دة املس��احة عب��ر اس��تصالح 
املواد  واس��تخدام  امللحية  األراضي 
الرافعة للخصوبة، مثل األس��مدة 
الكيماوي��ة والعضوي��ة والس��ماد 
ال��دورات  واس��تخدام  األخض��ر 
الزراعي��ة الت��ي تدخ��ل البقوليات 
فيه��ا والوقاية من اآلفات واألمراض 
النباتية قب��ل اإلصابة ومكافحتها 

في بداية اإلصابة«.

توقعات بإنتاج 3.65 ماليين طن من الحنطة في 2017 

خطط لتحقيق االكتفاء الذاتي من محاصيل زراعية ستراتيجية 

دعم الحكومة 
للقطاع الزراعي 
سيسهم كثيرًا في 
تشجيع الفالحين 
والمزارعين على 
تطوير حجم 
إنتاجهم ورفع 
مستوى غلة الدونم 
الواحد من هذا 
المحصول الحيوي

محصول احلنطة في البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، 
أم��س االح��د، اس��تحصال موافق��ة وزارة املالية 
ورئاس��ة ال��وزراء عل��ى تأجي��ل تس��ديد القروض 

الزراعية للفالحني في املناطق احملررة باحملافظة.
وقال��ت الداين��ي، ان »بعد املناش��دات واملطالبات 
الت��ي قدمها فالحي املناط��ق احملررة في محافظة 
ديال��ى ع��ن طري��ق مجل��س احملافظ��ة، لتأجي��ل 
تس��ديد الق��روض الزراعي��ة اخلاصة به��م، قد مت 
اس��تحصال موافقة وزارة املالية ورئاس��ة الوزراء 

على تأجيلها«.
واضاف��ت ان »املوافق��ة اس��تحصلت بع��د رف��ع 
مطالب الفالحني الى وزارة املالية ومنها الى رئاسة 
الوزراء«، مبينة انه »مت تشكيل جلنة برئاسة مدير 
زراع��ة ديالى واملص��رف الزراعي الس��تالم طلبات 
جمي��ع الفالحني ف��ي املناطق احمل��ررة والنظر بها 

بأسرع وقت ممكن«.
واش��ارت الدايني الى ان »القرار ج��اء لكون اغلب 
الفالحني واملزارعني في ديالى قاموا باستالم االليات 
واملرشات الزراعية واالبار قبل دخول تنظيم داعش 
االرهابي الى مناطقهم، حيث تعرضت هذه االالت 
الزراعي��ة للتدمير بعد وق��وع مناطقهم بقبضة 

التنظيم االرهابي«.

القاهرة ـ رويترز: 
قال��ت وزارة التخطي��ط املصري��ة إن الن��اجت احمللي 
اإلجمالي للبالد منا بنس��بة 3.8 باملئة في األشهر 
التسعة األولى من الس��نة املالية احلالية 2016-

2017 التي تنتهي في 30 حزيران )يونيو( اجلاري.
كان االقتصاد منا بنس��بة 4.2 في املئة في األشهر 

التسعة األولى من السنة املالية املاضية.
وتوقع��ت وزارة التخطيط في بي��ان اليوم )األحد(، 
وصول مع��دل النمو في الربع األخير من الس��نة 
املالي��ة احلالية إلى 4.5 في املئة من دون تغيير عن 

مستواه في الفترة املقابلة من السنة املاضية.
وقال��ت: »يبلغ مع��دل النمو االقتص��ادي املتوقع 
لع��ام 2016-2017 حوال��ى أربعة ف��ي املئة، األمر 
الذي يعني اس��تهداف حتقيق معدل منو اقتصادي 
ف��ي حدود 4.5 في املئة خالل الربع الرابع من العام 

نفسه للتمكن من حتقيق معدل النمو املتوقع«.
وذك��رت الوزراة في البيان أن نس��بة العجز الكلي 
بلغت 8.4 في املئة م��ن الناجت احمللي اإلجمالي في 
األشهر التس��عة األولى من السنة املالية 2016-

2017 مقارن��ة مع 9.2 في املئة في الفترة املقابلة 
قبل عام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزير الكهرباء قاس��م محم��د الفهداوي خالل 
اس��تقباله لوفد محافظة بابل ان تاخر وزارة النفط 
االيرانية باطالق الغاز الطبيعي، حال دون حتسن واقع 

منظومة الكهرباء الوطنية في البالد.
وقال الفه��داوي، أنه »كان من املؤم��ل إطالق اجلانب 
اإليران��ي للغ��از الطبيع��ي، حس��ب العق��د الذي مت 
ب��ني البلدي��ن، منذ أش��هر، لك��ن وبعد اس��تكمال 
خط��وط األنابيب الواصلة الى محط��ات املنصورية 
الغازية الت��ي تبلغ طاقتها ٧٣٠ ميغ��اواط، والصدر 
الغازية التي تبلغ طاقتها ٦٤٠ ميغاواط، وبس��ماية 
االستثمارية التي تبلغ طاقتها االن ١٠٠٠ ميغاواط، 
واجن��از عمليات فحص ه��ذه األنابي��ب، وإمتام جميع 
اإلجراءات الفنية واملالي��ة اخلاصة بفتح االعتمادات 
املصرفية، عن طري��ق املصرف العراقي للتجارة، منذ 

اكثر من شهر، اال ان ايران لم تطلق الغاز«.
وأضاف أنه »لو مت إطالق الغاز االيراني على وفق االتفاق 
فكان��ت كمية )٢٥ مليون متر مكعب يوميا(، تكفي 
لتش��غيل ٢٥٠٠ ميغاواط من الطاق��ة الكهربائية، 
تك��ون حصة العاصمة بغداد منه��ا اكثر من ١٥٠٠ 
ميغ��اواط، وكانت ستس��هم ف��ي ارتفاع س��اعات 
التجهيز الكهربائي الى معدالت مرضية، فضال عن 

جتهيز املتبقي الى محافظات الفرات األوسط«.

تأجيل تسديد قروض 
مزارعي ديالى

3.8 % نسبة نمو 
االقتصاد المصري 

 »الكهرباء«: تأخر إيران بإطالق 
الغاز وراء نقص الطاقة  

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

س��جل س��وق العراق لألوراق املالية 
ت��داول 59 ش��ركة خ��الل االس��بوع 
املاض��ي مس��جل انخفاضا في عدد 

وحجم االسهم املتداولة.
وقال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحم��د عب��د الس��الم ف��ي تصريح 
صحاف��ي، أم��س االح��د، إن »س��وق 
الع��راق ل��ألوراق املالي��ة نظم خالل 
االس��بوع املنته��ي ف��ي 15 حزي��ران 
2017 خم��س جلس��ات للتداول في 
جلس��ات  و)4(  النظام��ي  الس��وق 
لت��داول ف��ي الس��وق الثان��ي وبل��غ 
عدد الش��ركات املدرجة في السوق 
)101( شركة مس��اهمة، منها )72( 
شركة مدرجة في السوق النظامي 
و)29( ش��ركة مدرج��ة في الس��وق 
الثاني حيث تداولت خالل جلس��ات 
االسبوع املاضي اسهم )56( شركة 
في الس��وق النظامي و)3( ش��ركات 
في الس��وق الثاني في حني بلغ عدد 
الش��ركات املتوقف��ة ع��ن الت��داول 

لع��دم التزامه��ا بتق��دمي االفص��اح 
والسوق  للهيئة  والفصلي  السنوي 

)13( شركة«.
وبني عبد الس��الم أن »عدد االسهم 
املتداولة لألس��بوع املاضي بلغت )3( 
مليار س��هم مقابل )4( مليار سهم 
لألس��بوع ال��ذي قبل��ه منخفض��ا 
بنس��بة )%18.88(، ف��ي ح��ني بلغت 
قيمة االس��هم املتداولة لألس��بوع 
املاض��ي )2( ملي��ار دين��ار مقابل )3( 
ملي��ار دين��ار لألس��بوع ال��ذي قبله 

منخفضا بنسبة )16.55%(«.
وأش��ار عبد الس��الم الى أن »مؤشر 
الس��وق ISX 60  أقف��ل ف��ي أخ��ر 
جلس��ة م��ن االس��بوع املاض��ي ب��� 
)592.19( نقطة منخفضا بنس��بة 
)%1.61(ع��ن اغالقه لألس��بوع الذي 
قبل��ه البال��غ )601.89( نقطة، وبلغ 
ع��دد الصفق��ات املنفذة لألس��بوع 
املاضي )2170( صفقة مقابل )2474( 

صفقة لألسبوع الذي قبله«.
أما بشأن مؤشرات تداول املستثمرين 
عب��د  ب��ني  فق��د  العراقي��ني،  غي��ر 
االس��الم أن »عدد االسهم املشتراة 

العراقي��ني  م��ن املس��تثمرين غي��ر 
بلغ لألس��بوع املاض��ي )111( مليون 
س��هم منخفض��ا بنس��بة  )77%( 

قياسا باألسبوع الذي قبله، وبقيمة 
بلغت )209( ملي��ون دينار منخفضا 
بنسبة )%60( قياسا باألسبوع الذي 

قبله، من خالل تنفي��ذ )97( صفقه 
على اس��هم )11( ش��ركة، أما عدد 
االسهم املباعة من املستثمرين غير 

العراقيني لألس��بوع املاضي فبلغت 
منخفض��ا  س��هم  ملي��ون   )217(
باألس��بوع  قياس��ا   )79%( بنس��بة 
ال��ذي قبل��ه، وبقيمة بلغ��ت )249( 
مليون دينار منخفضا بنسبة )69%( 
قياسا باألسبوع الذي قبله من خالل 
تنفيذ )84( صفقة على اس��هم )4( 

شركات«.
على صعيد آخر، أدرج البنك املركزي 
العراقي، أمس االحد، شركة توسط 
في القائمة السوداء لقيامها بتقدمي 
الدع��م والتمويل جله��ات اإلرهابية، 
مطالبا املصارف واملؤسسات املالية 
لع��دم التعام��ل م��ع تل��ك اجلهات 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال البن��ك انه »قام بإدراج ش��ركة 
 )3/EIQ1987( املالي  للتوسط  الكوثر 
رحي��م  محم��ود  عم��ر  ومالكه��ا 
الكبيسي والواقعة في قضاء القائم 
في محافظة االنبار، بالقائمة السوداء 
اخلاضع��ة للقانون األميرك��ي«، عازيا 
الس��بب الى »قيامه��ا بتقدمي الدعم 
والتمويل جلهات اإلرهابية وهي داعش 

والقاعدة«.

واضاف البن��ك ان »االجراء ياتي ضمن 
إجراءات التحقق التي يجريها مكتب 
مراقب��ة االص��ول االجنبية ف��ي وزارة 
اخلزانة األميركية بالتنسيق مع البنك 
املركزي العراق��ي لضمان عدم وصول 
االموال إلى تنظيم )داعش( اإلرهابي«، 
مبينا ان��ه »مت أتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ملنعه��م م��ن الدخ��ول إل��ى النظام 
املالي العراقي وجتميد املوجودات التي 

ميلكونها داخل العراق«.
وش��دد البن��ك »عل��ى ض��رورة قي��ام 
واجلهات  املالية  واملؤسسات  املصارف 
املعني��ة باتخاذ اإلج��راءات الضرورية 
لعدم التعامل مع تلك اجلهات بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة«.
ولفت البن��ك ان »اخلزان��ة األميركية 
قد اش��ادت باإلجراءات التي تُتخذ من 
قب��ل بغ��داد إلعاقة تعام��الت داعش 
املالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ 
نظام محكم ملكافحة غسل األموال 
ومكافحة متويل اإلرهاب والذي ساعد 
عل��ى تعزيز قدرة الع��راق على حماية 
نظامه املالي من االس��تغالل من قبل 

اجملاميع االرهابية كداعش«.

المركزي يحيل شركة توسط على القائمة السوداء بسبب »اإلرهاب«

»األوراق المالية«: انخفاض حجم وعدد األسهم المتداولة

االثنني 19 حزيران 2017 العدد )3725(

Mon. 19 Jun. 2017 issue )3725(

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة، أمس األحد، 
عن تعاقدها مع مناش��ئ وطنية 
لشراء اكثر من ١٠٠ الف طن من 
مادة زيت الطعام )زهرة الشمس( 
لس��د متطلب��ات التموينية من 

املادة لألشهر املقبلة.
وقال مدير عام الش��ركة العامة 
لتجارة امل��واد الغذائي��ة التابعة 
لل��وزارة قاس��م حمود ف��ي بيان 
صحاف��ي، إن "جلن��ة التعاق��دات 
املركزية في وزارة التجارة عقدت 
جلسة تفاوض مع ممثلي املصانع 
الوطني��ة لغرض ش��راء كميات 
من زي��ت الطعام وق��د مت االتفاق 

مع الش��ركة اجملهزة على ش��راء 
اكثر من 100 الف طن واصل الى 

مخازن بغداد واحملافظات كافة".
"املصان��ع  أن  حم��ود،  وأض��اف 
الوطنية ملادة زيت الطعام كانت 
عروضها مطابقة للشروط التي 
وضعتها جلنة التعاقدات املركزية 
فيما يخص الس��عر واملواصفات 

مقارنة بزيت الطعام املستورد".
االخ��رى  "اإلج��راءات  أن  وتاب��ع، 
املتعلق��ة بتوقي��ع العق��د م��ع 
املناش��ئ الوطني��ة لتجهيز زيت 
الطعام سوف تكتمل خالل االيام 
القليلة املقبلة االمر الذي يسهم 
في استقرار عمليات جتهيز املادة 

في مناطق البالد كافة".
وأشار حمود، إلى أن "الوزارة سبق 
له��ا وأن تعاق��دت م��ع مناش��ئ 
لتوري��د م��ادة الس��كر وبكمي��ة 
)137( ال��ف ط��ن مت مناقلتة الى 
جميع مخازن احملافظ��ات، وبدأت 
عمليات جتهيز جلميع وكالء املواد 
الغذائية واملواطنني خالل ش��هر 

رمضان املبارك".
وأوضح، أن "الوزارة بدأت االعتماد 
كليا على املناش��ئ الوطنية في 
جتهيز مواد السكر وزيت الطعام 
وغلق ملف االستيراد من مناشئ 
غي��ر وطنية بهدف دع��م االنتاج 
الوطن��ي وإنه��اء االعتم��اد على 

املناش��ئ العاملي��ة ف��ي عمليات 
جتهي��ز املف��ردات الغذائية ضمن 

البطاقة التموينية".
الى ذلك، اعلنت الشركة العامة 
لتج��ارة املواد الغذائي��ة في وزارة 
التجارة، أمس االحد، تعزيز خزين 
الط��وارئ في امين املوص��ل ب� 10 

االف كيس من مادة السكر.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة، في 
بيان، ان "الش��ركة اجرت مناقلة 
12 ش��احنة محملة ب�)10( االف 
كيس من مادة السكر من مخازن 
ص��الح الدين الى مخ��ازن مخيم 
حم��ام العلي��ل، لتعزي��ز خزي��ن 

الطوارئ ملناطق اجلانب االمين". 

وأك��د ان حم��ود ش��ركته "تتابع 
عملية اخل��زن والتجهيز للعوائل 
املناط��ق احمل��ررة ومخيمات  ف��ي 
حصصه��م  وضم��ن  النازح��ني، 
الش��هرية، وبعد تدقيق البيانات 
دائ��رة  قب��ل  م��ن  ومطابقته��ا 

التخطيط واملتابعة". 
واش��ار الى ان "عملي��ات املناقلة 
والتجهي��ز للعوائل في مخيمات 
النازح��ني واملناط��ق احمل��ررة جتري 
بانس��يابية عالي��ة، وبتوجيه من 
وزي��ر التج��ارة س��لمان اجلميلي 
ومبتابعة م��ن قبل وكي��ل الوزارة 
االقدم ورئي��س خلية االزمة وليد 
املوسوي واشراف وتواجد ميداني 

عل��ى التوزي��ع م��ن قبل م��دراء 
عامني ش��ركات الغ��ذاء ودائرتي 
التخطي��ط واملتابع��ة والرقاب��ة 

التجارية". 
وب��ني ان "االس��بوعني املاضي��ني 
اس��طول  اس��تنفار  ش��هدا 
الش��ركة ملناقلة مادتي الس��كر 
وزيت الطعام م��ن مخازن صالح 
الدين وتكريت الى مخازن املوصل 
ولس��اعات  اس��تثنائية  وبجهود 
متاخ��رة م��ن اللي��ل، باالضاف��ة 
العوائ��ل باحلصص  ال��ى جتهي��ز 
املوصل  التمويني��ة في مناط��ق 
ف��ي اجلانب االمين وااليس��ر احملررة 

ومخيمات ايواء النازحني".

التجارة تتعاقد مع مناشئ محلية لسد متطلبات »التموينية«
عززت خزين الطوارئ في أيمن الموصل 

سوق العراق لألوراق املالية
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جرجيس كوليزادة*

م��ا يق��رأ من حديث الس��يد مس��عود 
البارزاني جمللة »فورين بولس��ي« ان قرار 
االستفتاء ال يستند الى أي دعم عراقي 
او اقليم��ي او دولي او أممي، وان ما يجري 
طرح��ه م��ن عملي��ة لنيل االس��تقالل 
الك��ردي مجرد محاول��ة محلية حزبية 
وشخصية ال متلك غطاء وطنيا شامال 
داخل االقليم وال متلك تفاهما وال اتفاقا 
مع احلكومة او القوى السياسية داخل 
الع��راق، وهذا بحد ذاته م��ا يضع الكرد 
امام مواجهة صعبة في حس��م اخليار 
تزامنا م��ع تخلخل الوضع السياس��ي 
داخ��ل البيت وع��دم التوافق على هيئة 
وطنية شاملة وفاعلة لقيادة االستفتاء 
وحتم��ل النتائ��ج املترتبة عليه��ا، وذلك 
اضافة الى تعقيدات القضية والظروف 
والعس��كرية  واالمنني��ة  السياس��ية 
املعقدة الت��ي متر بها منطقة الش��رق 
االوس��ط، وكذلك فان اخملاوف االقليمية 
الت��ي ترافق العملية من اوس��ع ابوابها 
تتوس��ع وتتشدد بس��بب الرفض الذي 
س��يقابل ب��ه مش��روع اع��الن الدول��ة 
الكردي��ة م��ن قب��ل دول��ة تركي��ا التي 
حاربت وحتارب باس��تمرار ابسط احلقوق 
االنسانبة والقومية والثقافية لالنسان 
الكردي اينما وجد على وجه البسيطة، 
وكذل��ك بس��بب الرف��ض والتحف��ظ 
واملمانعة التي ستبديها جمهورية ايران 
خاصة وانها حتسب العراق واالقليم من 
ضمن فضاءها األمني االستراتيجي في 

املنطقة.
وبالرغم م��ن الصراحة الت��ي خرج بها 
الس��يد البارزان��ي م��ن خ��الل املقابلة 
ح��ول االس��تفتاء والغاية األساس��ية 
منها، أال ان قراءة ما بني سطور احلديث 
وحتليلها على أس��اس منطقي ترس��م 
لن��ا انطباعات س��لبية واس��تنتاجات 
غير مس��رة للمواط��ن الك��ردي، وذلك 
تبن��ي  ان  تب��ني  ال��ردود  خلفي��ات  الن 
االقلي��م  اس��تقالل  مطل��ب  وع��رض 

امام ال��دول املعنية باملنطق��ة والعراق 
وخاص��ة الوالي��ات املتح��دة ل��م تن��ال 
اي دع��م او تأيي��د، ولك��ن مع ه��ذا جلأ 
البارزان��ي عل��ى انف��راد الى اتخ��اذ قرار 
االس��تفتاء بالتنس��يق واملعاون��ة ب��ني 
الكردس��تاني وحزب  الدميقراطي  حزبه 
االحتاد الوطني بزعامة جالل الطالباني، 
وتقرأ من هذه اخلطوة دوافع مخفية قد 
تق��ف وراء قرار االس��تفتاء وخلف هذه 
احملاول��ة الش��بيهة مبجازفة سياس��ية 
كبيرة لتحديد مصير ش��عبنا الكردي، 

والدوافع هي:
أوال: وصول البارزاني الى نقطة الالعودة 
وق��رب انتهاء دوره وموقعه السياس��ي 
وعدم حصوله عل��ى تأييد او دعم دولة 
م��ن ال��دول الكب��رى العالن اس��تقالل 
اقليم كردستان كحق طبيعي للشعب 
الك��ردي وفق املواثي��ق والعهود الدولية 
الص��ادرة م��ن اجلمعي��ة العام��ة لألمم 

املتحدة.
ثاني��ا: وجود دول��ة مخفية له��ا امتداد 
اقليم��ي ودولي في االقلي��م تدير قطاع 

النفط والطاقة وتدير املافيات املتسلطة 
على رقاب املواطنني والتي تتحكم بكل 
مفاصل احلكم، هذا الطرف النافذ دفع 
بالبارزاني الى تبني االستفتاء ولو على 
انفراد العالن اس��تقالل االقليم لغايات 

واهداف تخدم الدولة اخملفية.
ثالثا: عدم تش��دد الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان وحكومته وحزبه في الرد 
على خطوة االقليم لالس��تفتاء ودعوة 
البارزاني للتفاهم والتباحث معه، تزرع 
ش��كوكا حول نواي��ا تركي��ا والبارزاني 

جتاه اس��تفتاء االقلي��م، حيث بحصول 
االس��تقالل س��تصبح انقرة ح��رة في 
االس��تفادة القصوى من النفط والغاز 
الكردي، وكذلك قد يوضع االقليم حتت 
تصرف تركيا واردوغان وحزبه سياس��يا 
وامنيا واقتصاديا ولعقود طويلة بحجة 
احلماي��ة وضم��ان األمن االس��تراتيجي 

لتركيا ولالقليم.
رابع��ا: خط��وة البارزاني باالس��تفتاء ال 
تتوفر لها أي غطاء اقتصادي وعسكري 
وأمن��ي وحيوي من داخل االقليم، وحتى 

البني��ة التحتي��ة لتأمني املس��تلزمات 
االساس��ية للحي��اة مفقودة أساس��ا 
وغي��ر متوفرة، وكذلك فانها ال تس��تند 
ال��ى أي خطة اقتصادية وامنية غذائية 
لضم��ان مرحل��ة م��ا بعد االس��تقالل 
في حال��ة تعرض االقليم ال��ى اجراءات 
سياسية وعسكرية من قبل دول اجلوار 

باملقاطعة وفرض احلصار االقتصادي.
واحلزبي��ة  الش��عبية  االرادة  خامس��ا: 
العامة والوطنية الشاملة غائبة متاما 
عن قرار االس��تفتاء واخمل��اوف متراكمة 

بس��بب عفوية اخلط��وة وع��دم بنائها 
على اساس مشروع وطني، وعدم طرح 
قضي��ة االس��تفتاء من قبل الس��لطة 
الكردية على هيئة مس��ودة سياس��ية 
على الش��عب وعلى االح��زاب لتعريف 
ماهية االس��تفتاء واالستقالل واهداف 
العملي��ة وغاياته��ا ووس��ائل حتقيقها 
والدس��تورية  القانوني��ة  ودواعيه��ا 
الكردستانية  وحس��اباتها  ومقوماتها 
والعراقي��ة واالقليمي��ة، وه��ذا املوقف 
يشكل عالمة اس��تفهام كبرى بسبب 
عدم كشف النوايا احلقيقية التي تقف 

وراء االستفتاء.
وبعد هذا نق��ول ان لم تتخ��ذ اجراءات 
فورية وعملي��ة حقيقية وصادقة باجتاه 
اع��ادة ترتي��ب البي��ت الك��ردي واع��ادة 
تنظيم العملية السياسية التي تعاني 
من متزق وتفرق شديدين، وباجتاه تصفير 
املش��اكل وازال��ة االزم��ات االقتصادية 
واملالية التي يعاني منها شعب االقليم، 
وابعاد االسلوب الدكتاتوري الذي فرضه 
البارزاني وجماعته وحزبه على االقليم، 
واخلروج من ش��رنقة القرصن��ة اجلارية 
م��ن عقدي��ن لنه��ب الث��روات وامل��وارد 
واملمتلكات العامة للش��عب، والبد من 
تأم��ني بنية حتتية كاملة وأرضية صلبة 
لالق��دام الوطني لكل االف��راد واالحزاب 
ومكون��ات اجملتم��ع املدني باجت��اه وحدة 
املوقف والصف لتبني االستفتاء واقرار 
ااالس��تقالل بش��جاعة وحكمة وتروي 
من خالل اتخاذ خطوات عقالنية بعيدة 
عن اجملازفة مبصير الش��عب، وأال فان ما 
ينتظر الكرد ليس باليسير مع استمرار 
الوضع احلالي على حاله، وما سيتعرض 
له االقلي��م بفعل مغامرة االس��تفتاء 
الالعقالنية قد تكون ضربات اقتصادية 
وسياسية وأمنية ماحقة تعيد بالكرد 
الى سنوات ما بعد االنتفاضة الشعبية 
عام واح��د وتس��عني، ويومه��ا ال ينفع 

الندم وال العتب. 

إقلي��م  م��ن  صحف��ي  كات��ب   *
كردستان.

د. عالء الدين الظاهر

مقدمة 
التقيت في احدى اجللسات بعد سقوط 
النظ��ام البعث��ي ع��ام 2003 باملرحوم 
العميد الركن املتقاعد ضياء العلكاوي 
التكريتي ولم تكن لي معرفة س��ابقة 
به. اث��رت موض��وع عبدالكرمي قاس��م 
ف��كان رد احد احلاضرين ب��أن عبدالكرمي 
قاس��م انزه واش��رف من حكم العراق. 
وقف ضياء العلكاوي محتجا وهو يهز 
اصبعه قائال » ال، ال، عبدالكرمي قاس��م 
اشرف وانزه حاكم في العالم «. عندها 
س��ألته ملاذا ش��ارك اذن ف��ي انقالب 8 
ش��باط فأج��اب » كنا نؤم��ن بالوحدة 
بالعربية«، ثم اضاف » وش��حصلنا من 
العرب« ثم اش��ار الى اجليش االميركي 
ال��ذي لم يكن بعيدا ع��ن مكان لقائنا. 
التقين��ا بعده��ا م��رة ثاني��ة فعانقني 
بح��رارة اخوي��ة وكأن��ي صدي��ق ق��دمي 
ل��ه. اعتب��رت رده وس��لوكه دليال على 
النض��وج وعل��ى التعلم م��ن االخطاء 
وحتمل املس��ؤولية مما وصل اليه العراق 
من اوض��اع برغم ان��ه كان برتبة مالزم 
سنة 1963. كنت امتنى ان الكثيرين ممن 
شارك في نشاطات ومحاوالت انقالبية 
ضد عبدالكرمي قاس��م ق��د وصلوا الى 
نف��س النضوج الذي وص��ل اليه ضياء 
العلكاوي لكن الذي حصل هو العكس. 
انكفأ العديد م��ن البعثيني والقوميني 
ال��ى مواقعهم العدائية ض��د الزعيم 
وحكم��ه مبررين س��لوكهم االجرامي 
الدموي واخلياني بل قاموا بتلميع وجه 

اجملرم الدموي علي صالح السعدي.
نشر مثال ستار الدوري اوراقه » البعثية 
القدمية « وخص��ص بضعة اوراق منها 
ملهاجمتي ومهاجمة والدي مستعمال 
االس��اليب البعثية الوضيعة نفسها. 
ش��كك مبؤهالت��ي العلمي��ة وادعى ان 
وال��دي )العمي��د املتقاع��د عبداجلب��ار 
عبدالك��رمي( كان ضابط��ا صغي��را في 
اللواء التاس��ع عش��ر )لواء عبدالكرمي 
قاسم قبل الثورة(. سبب هذا الهجوم 
الش��خصي هو مقاالتي العديدة التي 
نشرتها عام 2000 في بعض الصحف 
العربي��ة اللندنية والت��ي انتقدت فيها 
كل االح��زاب العراقي��ة من ش��يوعية 
وقومية وكردية واسالمية وعاجلت فيها 
تفاهة وسخافة االتهامات التي ُوجهت 
الى عبدالكرمي قاسم. كما وجهت نقدا 
قاس��يا ال��ى جم��ال عبدالناصر، صنم 
البعثيني والقوميني االعلى. في الواقع 
راجعت م��ا كتبته بعد ص��دور العديد 
من املص��ادر واملذكرات من��ذ ذلك احلني 
فلم اجد خطأً واح��داً ال في القراءة وال 
في التحليل وال في التأريخ. استعملت 
مصادر وحتليل علمي لألحداث وبعضها 
انا شاهد عليها. ومصادري هي مذكرات 
الضباط القوميني ف��ي العراق وضباط 
ووزراء عبدالناص��ر فض��ال ع��ن الوثائق 
البريطاني��ة واالميركية وبعض اعضاء 
الهيئ��ة العليا للضباط االح��رار ووزراء 
قاس��م مث��ل املرح��وم محم��د حديد. 

اختلفت مع غيري من اكادمييني وكّتاب 
ف��ي انني لم اس��تخدم النص بطريقة 
عمي��اء بل قم��ت بتفكيك��ه وقرأت ما 
ل��م يذكره اصحاب املذك��رات وأنا على 

معرفة بالكثير مما ال يذكروه.
ومن اجلدير بالذك��ر ان احد الصحفيني 
العرب ذك��ر لي انهم » اي القيادة « في 
الع��راق معجبون مبقاالتي. لم اعِط في 
حينها اي قيمة ل��رأي صدام التكريتي 
ف��ي كتاباتي لكن��ي وجدت تس��جيال 
صوتيا الجتم��اع جمللس قيادة الثورة في 
عام 1995 وقبل نشر كتاباتي بسنوات 
يتف��ق في��ه ص��دام وإن كان بإيجاز مع 
كل م��ا كتبت. اض��ع هنا رابط��ا لهذا 

التسجيل 
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ما يزال ستار الدوري وامثاله منشغلني 
بإب��ادة اآلخ��ر م��ن خ��الل االس��اءة الى 
سمعة اآلخرين ونشر االكاذيب عنهم، 
وس��لوكه هذا ه��و امت��داد لعمله في 
االذاعة والتلفزيون بعد انقالبي دواعش 
1963 ودواعش 17 �� 30 متوز 1968. بعد 
هذا االنقالب االخير، قام س��تار الدوري 
بعد ان اصبح مديرا لالذاعة والتلفزيون 

بنش��ر صورة مزورة تُظهر عبدالس��الم 
ع��ارف في احد املالهي الليلية يش��رب 
الكح��ول والى جانبه منير روفا )الطيار 
الذي هرب بطائرة ميغ 21 الى اسرائيل( 
وزوجت��ه. ول��و صّح وج��ود ارتب��اط بني 
عبدالس��الم ع��ارف ومني��ر روف��ا لكان 
من واجب دواع��ش 1968 التحقيق في 
ام��ر ه��ام يتعّلق بإخت��راق امني خطير 
للموساد االسرائيلي واخملابرات املركزية 
االميركية لرئاسة اجلمهورية العراقية 
لكن احمد حس��ن البكر وستار الدوري 
كان��ا يعرفان متام��ا انه��ا اكذوبة مثل 
اذاع��ة برقي��ات التأيي��د الكاذب��ة اثناء 
انقالب دواع��ش 1963.  في الواقع كان 
منير روفا من اقرباء البعثي طارق عزيز. 
ولم يكتِف س��تار ال��دوري بهذا بل قام 
م��ع ماكين��ة الدعاية البعثية بنش��ر 
االكاذيب عن زوجة عبدالس��الم عارف. 
في نهاي��ة املقالة س��أعود لل��رد على 
افتراءات ستار الدوري عني وعن والدي.

اميركا وانقالب 1963 الداعشي
ف��ي عام 1960 او بداي��ة عام 1961 ذكر 
والدي لنا بأن اخملابرات املركزية االميركية 
ارس��لت منديال مس��مما للزعيم. كان 

الزعي��م يضغ��ط بإس��تمرار في كفه 
بس��بب االصاب��ة البالغ��ة ف��ي ذراعه 
االيسر بعد محاولة اغتياله في تشرين 
االول 1959. ال اعرف ان كانت السلطات 
العراقي��ة متل��ك اثبات��ا يدي��ن اخملابرات 
املركزي��ة االميركية ام مج��رد حتليالت 
وتخمينات. في بداية اقامتي في الغرب 
عام 1975 شّكل الكونغرس االميركي 
جلنة برئاسة السيناتور فرانك تشرتش 
جلن��ة للتحقيق في نش��اطات اخملابرات 
املركزية االميركي��ة وظهر ان )الدكتور 
ف��ي الكيمياء( س��يدني غوتليب ترأس 
مجموعة خاصة ف��ي اخملابرات املركزية 
االميركية، كان وراء ارسال هذا املنديل 
املُسمم. مبعنًى آخر، ان اخملابرات املركزية 
االميركي��ة كانت تق��ول للبعثيني انها 
س��تكمل ما فش��لوا في اجن��ازه. كان 
فيدي��ل كاس��ترو وباتري��س لومومب��ا 
وعبدالكرمي قاس��م على الئحة اغتيال 
اخملابرات املركزية االميركية . من اجلدير 
باملالحظة ان حتقيقات جلنة السيناتور 
فرانك تش��رتش لم جتد اي اثبات حملاولة 
اغتيال عبدالناصر او عبدالسالم عارف 

او احمد حسن البكر.
لدي تس��جيل فيدي��و لتقري��ر اخباري 

اميرك��ي يهله��ل ويرح��ب » بالثورة « 
الت��ي اطاحت في » » يوم مقدس « ب� » 
املؤيد للشيوعيني « عبدالكرمي قاسم. 
ويدعي التقرير بأن قاس��م اعدم عشرة 
االف م��ن معارضيه )ف��ي الواقع كانت 
االعدامات بحدود الثالثني(. ويضيف بأن 
القتال كان موجها ايضا ضد » آالف من 
شيوعيي حلف وارشو الذين تسللوا الى 
العراق « )يبدو انهم تس��للوا عن طريق 
تركي��ا الناتو وايران الس��نتو او االردن او 
الس��عودية او الكويت، يا للس��خافة(. 
احلكوم��ة  ان  قائ��ال  التقري��ر  وميض��ي 
اجلديدة وعدت بإنهاء سياس��ة قاسم 
املعادي��ة للوالي��ات املتح��دة وبريطانيا 
وعبدالناص��ر. عندما كنت في الواليات 
املتحدة اخبرني احد زمالئي االكادمييني 
العراقي��ني الذي كان هناك اثناء انقالب 
دواع��ش 1963 ب��أن مانش��يت اح��دى 
الصح��ف الرئيس��ية االميركي��ة كان 
» البيري��ات خضر )اي احل��رس القومي( 

والدم احمر )اي الشيوعيون( «.
ل��م يع��د س��را عالق��ة دواع��ش 1963 
باخملاب��رات االميركي��ة. املل��ك االردن��ي 
حس��ني اخب��ر محمد حس��نني هيكل 
ف��ي مقابل��ة صحفي��ة في ايل��ول من 

نف��س الع��ام ب��أن البعثي��ني اجتمعوا 
قب��ل االنقالب ف��ي الكوي��ت باخملابرات 
املركزية االميركية وان اخملابرات املركزية 
االميركي��ة يوم االنقالب كانت تبث من 
اذاعة سرية اسماء وعناوين الشيوعيني 
كي يتم القبض عليهم. وال ينكر هاني 
الفكيكي وطالب شبيب وال حازم جواد 
عالق��ة البعثي��ني بإيليا زغي��ب عميل 
اخملاب��رات املركزي��ة االميركية ويضيف 
حازم جواد اسم مش��بوه آخر هو علي 
عبدالس��الم. طال��ب ش��بيب نفس��ه 
كان متزوج��ا من اميركي��ة، عمل قبل 
االنقالب ككيميائي في شركة غربية. 
ام��ا صال��ح مه��دي عماش ف��كان قد 
خدم كمعاوٍن للملحق العس��كري في 
واش��نطن. بعد ان اصب��ح عماش وزيرا 
للدفاع كان على وش��ك تسليم طائرة 
ميك 21 الى اميركا لوال اكتشاف االمر 
م��ن قب��ل مدير الش��رطة الع��ام الذي 
كان اثن��اء غي��اب عماش وزي��را للدفاع 
بالوكال��ة حني زاره الس��فير االميركي 
لبح��ث التفاصيل متص��ورا انه يعرف 
باالم��ر. ه��ل مصادف��ة ان يه��رب منير 
روف��ا بعد ثالث س��نوات بطائ��رة ميك 
21 الى اس��رائيل وهو م��ن اقرباء طارق 

عزيز؟ وهناك ايضا الرائد محمد حسني 
املهداوي الذي تلقى تدريبا عسكريا في 

الواليات املتحدة.
يق��ول هيكل ان عبدالناص��ر حّذر علي 
صال��ح الس��عدي بع��د انق��الب 1963 
من ان بيل ليكالن��د » خبير انقالبات «. 
عبدالناصر يعرف شخصيا بيل ليكالند 
الذي كان مع كيرمي��ت روزفلت ومايلز 
كوبالند وولبر ايفالند وغيرهم من رجال 
اخملابرات االميركية يلعبون معه التنس 
ويتناولون معه العش��اء في بيته. رائد 
االمة العربية لم يج��د ضرورة لتحذير 
عبدالكرمي قاسم من بيل ليكالند الذي 
ارس��لته وكالة اخملاب��رات املركزية حتت 
غط��اء ملح��ق صحفي في الس��فارة 
االميركي��ة ببغداد، ارس��لته خصيصا 

لالطاحة بعبدالكرمي قاسم.
رغ��م اني اع��رف ان القان��ون االميركي 
مينع وكالة اخملاب��رات املركزية من البوح 
بأس��ماء عمالئها وممثليه��ا لكني قبل 
نحو عش��رين عام ارس��لت للمخابرات 
املركزية رس��الة ذكرت فيها اني اعرف 
ان بي��ل ليكالن��د كان رئيس��ا حملط��ة 
اخملاب��رات املركزي��ة في بغ��داد وإنه كان 
وراء انقالب 1963 واود ان اعرف اس��ماء 
العراقي��ني الذي��ن تعاملوا مع��ه. جاء 
ال��رد مقتضب��ا بأن الوكال��ة ال تنفي او 
تؤكد نش��اطات عمالئها. اترك للقارئ 
الفرصة ليتمحص في هذا الرد وإن كان 

نفيا بالفعل.
ان بع��ض من اعتمدهم البعثيون في » 
نضالهم « ضد عبدالكرمي قاسم كانوا 
م��ن » ش��قاوات بغ��داد «  مث��ل صدام 
التكريت��ي ومحم��د فاضل اخلش��الي 
ومحي مرهون وناظ��م كزار وابو العوره 
واالخوي��ن جبار وس��تار الك��ردي وعمر 
دبابه. وكذلك » ول��د الصفرة « و » ولد 
احلم��رة « م��ن » ش��قاوات االعظمي��ة 
واث��ارة   » الش��قاوات   « اس��تعمال   .»
الش��غب واالضرابات مأخ��وذ من كتاب 
اخملابرات االميركية عن تدبير االنقالبات 
كما طّبق��ه كيرميت روزفل��ت بنجاح 
عندما اس��تعمل » ش��قاوات طهران « 
إلثارة الش��غب واالغتياالت ثم االنقالب 
العسكري عام 1953 لالطاحة بحكومة 

الدكتور محمد مصدق املنتخبة.
اخبرن��ي املرح��وم اللواء الرك��ن كمال 
مصطف��ى علمدار وكان مش��اركا في 
انق��الب دواع��ش 1963  )ون��دم الحقا( 
ث��م التحق بالقي��ادة الكردية في بداية 
املركزية  اخملاب��رات  ب��أن  الس��بعينيات، 
دبرت قب��ل االنقالب التعاون بني القيادة 
الكردية وح��زب البعث عن طريق طاهر 
يحي التكريتي ذو االصول الكردية. بعد 
مدة قصيرة من انق��الب دواعش 1963 
انفجر القتال مع االكراد حيث استخدم 
1963 قس��وة ل��م يعهده��ا  دواع��ش 
االك��راد ف��ي عه��د عبدالكرمي قاس��م 
وكانت خسائرهم فادحة. استنجد املال 
املتحدة  بالواليات  البارزان��ي  مصطفى 
في رس��الة بعثه��ا ال��ى الرئيس جون 
كين��دي. جاء الرد قصي��را من القنصل 
احلكوم��ة  ان   « بطه��ران  االميرك��ي 
العراقية صديقة لنا «. )امتلك نسخة 

من رد القنصل( .

الحلم الكردي بين اإلقدام الوطني والمغامرة الالعقالنية

دواعش 1963 ومذكراتهم ولماذا يجب محاكمتهم

عبد الكرمي قاسم
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الجزء األول



ه��و  املوض��وع  له��ذا  املدخ��ل 
التعري��ف ملعن��ى ف��رض الع��ن 
وفرض الكفاية لغًة وشرعاً وهو 
ان ف��رض العن: ه��و الذي يتعن 
عل��ى كل فرد إدائه وال يُس��تثنى 
أحد من��ه، وال يج��وز أن يقوم به 
بع��ض األف��راد م��ن دون غيرهم، 
أّما ف��رض الكفاية: فهو الفرض 
الذي ال يتعن على اجلميع القيام 
ب��ه، بل يكف��ي أن يؤّدي��ه بعض 
األفراد أو أحدهم حّتى يَس��ُقط 
عن الباقن، أّم��ا إذا لم يؤّدِه أحد 
منه��م، أُثِموا جميع��اً، ألّن قيام 

البع��ض ب��ه يكف��ي لتحقي��ق 
الغاية منه. 

    كثي��رة ه��ي مظاه��ر وظواهر 
الفساد والفشل والتراجع وهذا 
م��ا يص��رح ب��ه »ق��ادة« العهد 
اجلدي��د انفس��هم دون أدنى تردد 
أو نك��ران، آخره��م وقبل بضعة 
اي��ام يعت��رف من على شاش��ة 
اح��دى الفضائي��ات معترف��اً ان 
نس��بة االجن��از %40 الى نس��بة 
عدم االجناز %60، طبعاً هو يبالغ 
بنس��بة االجناز %40 ألن احلقيقة 
اقل من ذلك بكثير ولكن نتفهم 

له لكونه اح��د اعضاء جماعات 
)عدم االجناز(. لذلك فان التصدي 
لعدميي االجناز واش��ياء اخرى من 
قب��ل البع��ض وليس ال��كل من 
ابن��اء الوط��ن من خالل وس��ائل 
االعالم وساحات التظاهر يكفي 
ع��ن تص��دي كل ابن��اء الوط��ن 
املتصّدي��ن  ع��دد  كان  وكلم��اً 
اكب��ر كّلم��ا كان التأثير اس��رع 
واكبر مع مالحظ��ة ان كثير من 
مّدع��ي الوطني��ة والنزاه��ة من 
املتمكن��ن اعالمّي��اً أو من املتاح 
لهم التعبير بنحو أيسر واسهل 

مث��ل بعض اعض��اء البرمل��ان او 
االعالمين او املس��ؤولن، نراهم 
صامتن صمت األنتهازين الذين 
ميس��كون بالعصا من الوس��ط 
ألنه��م منتفع��ن ويعان��ون من 
نقص كبير في فيتامن الوطنية 

والنزاهة واأليثار.
    أكث��ر من 14 عام من الفش��ل 
والسرقة والقتول و)عدم األجناز(، 
واملطالب��ات بالتغيي��ر واالصالح 
بكل اشكالها الجتدي نفعاً امام 
عدمي��ي االجناز واش��ياء أخرى، بل 
على العكس فهم يتمادون اكثر 

ويحاول��ون انتاج انفس��هم مرة 
أخ��رى دون ادن��ى اكت��راث لتذمر 
ومطالب��ات الش��عب، وان هؤالء 
العدمي��ي االجن��از واش��ياء اخرى 
يراهنون على النسب املتدنية من 
االنتخابات بشتى  في  املشاركة 
الوس��ائل الترغيبية والترهيبية 
والتزويري��ة، فمث��ال ه��م يصّرون 
عل��ى ابق��اء النظ��ام االنتخابي 
مقاس��اتهم  عل��ى  موقوف��اً 
ويصرون عل��ى اخضاع مفوضية 
اختي��ار  وطريق��ة  االنتخاب��ات 

اعضائها إلراداتهم.

    وم��ن اج��ل اح��داث التغيي��ر 
باص��الح  واملباش��رة  الس��ريع 
العملّي��ة السياس��ية والقضاء 
على الفساد االداري والسياسي، 
فيجب ان يتح��ول حق االنتخاب 
الى واج��ب وان يتحول من فرض 
كفاي��ة ال��ى ف��رض ع��ن وعلى 
الناخبن  اعض��اء هيئ��ة  جميع 
باالنتخاب  املسجلن املش��اركة 
حت��ى وان كان النظام االنتخابي 
ظالم وحتى مع عدم وجود الثقة 
لالنتخاب��ات  املنظم��ة  باجله��ة 
لس��بب بس��يط ه��و ان عدميي 

االجن��از واش��ياء اخ��رى يعّول��ون 
عل��ى مقاطع��ة االنتخابات من 
قب��ل االغلبي��ة الصامت��ة لكي 
يستأثرون باصوات ناخبيهم من 
املنتفع��ن منهم مث��ل جيوش 
املوظفن والعس��كرين الذين مت 
تعيينهم بعد 2003 على اساس 
الوالء احلزبي وليس على اس��اس 

الكفاءة واملهنية.
    لذلك يجب ان تكون املشاركة 
ف��ي االنتخاب��ات ف��رض عن وإال 
َس��ُتَمّرر 14 و14 س��نة اخرى من 

»عدم االجناز«.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ
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دامبيسا مويو 

الرئيس السابق 
للهيئة العليا 

المستقلة للنتخابات

خبيرة اقتصادية في 
مجلس إدارة عدد من 

الشركات العالمية

لفح��ص  وفق��ا   - نيوي��ورك 
أج��ري  منش��ور  غي��ر  صغي��ر 
قب��ل االنتخابات الرئاس��ية في 
نوفمب��ر/ تش��رين الثاني املاضي 
في الواليات املتحدة، فضل 95٪ 
من أعضاء منظم��ة نقابية من 
أص��ل إس��باني في إح��دى أكبر 
االحت��ادات احمللي��ة ف��ي الواليات 
املتحدة املرش��حة الدميقراطية 
هي��الري كلينتون على خصمها 
اجلمهوري دونالد ترامب. لكن أقل 
من ٪3 فقط من أعضاء النقابة 
كانوا يخططون للتصويت. كان 

ذلك بسبب االقتصاد.
وبالنس��بة ملعظم الناس الذين 
ف��إن  االس��تقصاء،  ش��ملهم 
تكاليف التصويت - مبا في ذلك 
فقدان األجور م��ن وقت اإلجازة، 
والنق��ل إل��ى مرك��ز التصويت، 
الهوي��ة  تأم��ن  إل��ى  واحلاج��ة 
األصلية )مثل رخصة القيادة أو 
جواز الس��فر( - كان��ت مرتفعة 
جدا. وهذا يعكس اجتاها أوس��ع 
في الواليات املتح��دة، باإلضافة 
إل��ى ضع��ف األميركي��ن الغير 
قادرين على املش��اركة الكاملة 

في الدميقراطية في بلدهم.
ووفقا ملكتب اإلحصاء األميركي، 
ف��إن أقل م��ن نص��ف البالغن 
املؤهل��ن ذوي الدخ��ل األس��ري 
الذي يقل ع��ن 20 ألف دوالر في 
الس��نة صوتوا ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية لعام 2012، في حن 
بلغت نسبة مشاركة الناخبن 
بن األس��ر التي يزيد دخلها عن 
وف��ي   .77٪ إل��ى  دوالر   75.000
انتخاب��ات منتصف امل��دة لعام 
2014، أف��ادت تقاري��ر دميوس أن 
٪68.5 من األشخاص الذين تقل 
أرباحه��م عن 30 أل��ف دوالر في 

السنة لم يصوتوا.
لكن  وهذه مش��كلة خطي��رة. 
املقترحات الت��ي غالبا ما تطرح 
للتصدي لها تنطوي على عيوب 

خطيرة.
إن احللول املقترحة عادة ما تركز 
على التكنولوجيا الرقمية، التي 
يدع��ي الكثي��رون أنها س��تعزز 
الناخبن، م��ن خالل  مش��اركة 
التصوي��ت.  تكالي��ف  خف��ض 
على س��بيل املث��ال، مت توصيف 
احملم��ول  الهات��ف  تطبيق��ات 

كوسيلة لزيادة نسبة مشاركة 
الناخبن: ميكن للناس التصويت 
حس��ب رغبته��م، س��واء ف��ي 
غرفة اس��تراحة العم��ل أو من 

منازلهم.
وتب��دو الفكرة مثي��رة بالتأكيد. 
ف��ي اس��تونيا، التي تع��د على 
نطاق واسع رائدة في استخدام 
تكنولوجيا التصويت، مت تسجيل 
ما يقرب من ربع جميع األصوات 
ف��ي االنتخاب��ات البرملانية لعام 

2011 على االٍنترنت.
له��ذه  الفعل��ي  األث��ر  أن  غي��ر 
التكنولوجي��ا عل��ى مش��اركة 
مش��كوكا  زال  م��ا  الناخب��ن 
فيه. وعلى الرغم من أن نس��بة 
التصوي��ت عب��ر االٍنترن��ت ف��ي 
 20٪ بنس��بة  زادت  اس��تونيا 
تقريبا بن انتخابات عامي 2007 
و 2011، إال أن إقب��ال الناخب��ن 
على التصويت زاد بنس��بة أقل 
من نقطتن مئويتن فقط من ) 
٪61.9 إلى ٪63.5 (. ويش��ير ذلك 
إل��ى أن التصويت عب��ر اإلنترنت 
قد يش��جع ببس��اطة الناخبن 
العادي��ن على تغيي��ر الطريقة 

التي يدلون بها بأصواتهم، بدال 
من تش��جيع املزيد من الناخبن 

على املشاركة.
التصويت قد  لكن تكنولوجي��ا 
ال تك��ون غي��ر فعالة فحس��ب؛ 
بل قد تكون ف��ي الواقع مضرة. 
وه��ذه التكنولوجيا ال تقلل من 
فحس��ب،  الناخب��ن  تكالي��ف 
ب��ل تقل��ل أيض��ا م��ن تكاليف 
الدولة، مما يس��هم في تيس��ير 
تنظي��م االنتخاب��ات أكث��ر من 
أي وق��ت مضى ويكم��ن اخلطر 
التكالي��ف  انخف��اض  أن  ف��ي 
سيش��جع على إجراء انتخابات 
واس��تفتاءات أخرى، مم��ا يقوض 

كفاءة احلكومة.
النم��و  يس��وده  وق��ت  ف��ي 
الباه��ت  العامل��ي  االقتص��ادي 
املعيش��ة  مس��تويات  وتده��ور 
للكثيري��ن، أصبحت  بالنس��بة 
احلكومة الفعال��ة أكثر أهمية. 
ووفقا ملؤسس��ة حت��دي األلفیة 
األميركیة، ف��إن احلكومة األکثر 
فعالیة تس��اعد عل��ی احلد من 
الفقر، وحتسین التعلیم والرعایة 
الصحی��ة، ومقاوم��ة التده��ور 

البیئي، ومحاربة الفساد.
ومن السمات الرئيسة حلكومة 
امل��دى  التفكي��ر عل��ى  فعال��ة 
الطويل عمل صناع السياسات 
عل��ى حتقيق أهداف السياس��ة 
انتخابهم.  التي كان��ت س��بب 
منحه��م  أيض��ا  يج��ب  لك��ن 
كافي��ة  سياس��ية  مس��احة 
اجلديدة،  التطورات  للتكيف مع 
حت��ى لو كان ذل��ك يعني تغيير 

اجلداول الزمنية للسياسات.
االنتخاب��ات  خض��م  ف��ي 
واالس��تفتاءات املس��تمرة، هذا 
لي��س خي��ارا موفق��ا. ب��دال من 
ذلك، يواجه صانعوا السياسات 
نتائج  لتق��دمي  قوي��ة  ضغوط��ا 
قصيرة األجل ترض��ي الناخبن، 
التصوي��ت.  عن��د  يعاَقب��ون  أو 
النتيج��ة احملتمل��ة ه��ي عب��ارة 
بالفش��ل،  برنامج مه��دد  ع��ن 
مع��رض لالنتكاس��ات املفاجئة 
بدواف��ع سياس��ية. وبعيدا عن 
اإلضرار باملصداقية السياس��ية 
وثق��ة الس��وق، ف��إن مث��ل هذا 
التقلب ميك��ن أن يخلق احتقانا 
املنتخب��ن  السياس��ين  ب��ن 

وتكنوق��راط اخلدم��ة املدنية، مما 
يلحق ضررا بالعالقة احلاس��مة 
التخاذ القرار الفعال والتطلعي 

واملبني على الوقائع.
إن أنصار االس��تفتاءات يعدونها 
مث��ال للدميقراطي��ة، مما يعطي 
رأيا مباش��را  العادين  املواطنن 
قرارات سياسية محددة.  بشأن 
لك��ن ف��ي اس��تفتاء دميقراطي 
متثيل��ي، تق��وض االس��تفتاءات 
الناخب��ن وقادتهم  العالقة بن 
السياسين الذين عهدوا بوضع 

سياسة نيابة عن املواطنن.
وبغ��ض النظر عن ذل��ك، أصبح 
لالس��تفتاءات بالفعل دور فعال 
في صنع السياسات في العالم 
الغربي بشكل كبير. وقد أجرت 
اململكة املتحدة ثالثة استفتاءات 
ف��ي تاريخها كله؛ لكن مت تنفيذ 
الس��نوات  ف��ي  فق��ط  اثن��ن 
الس��ت املاضي��ة )باإلضافة إلى 
آخر ف��ي اس��كتلندا(. وقد وعد 
فرانسوا فيلون املرشح للرئاسة 
الفرنس��ية باس��تفتاءين إذا فاز 
ف��ي االنتخابات األخي��رة واقترح 
أن فرنس��ا حتت��اج إلى خمس��ة 

آخرين.
فاالنتخابات أيضا أصبحت أكثر 
تواترا. وانخفض متوس��ط مدة 
للمجموعة  السياس��ي  القائد 
 3 قياس��ي:  مس��توى  إل��ى   20
س��نوات و س��بعة أش��هر ف��ي 
املعدل، مقارنة بست سنوات في 
عام 1946 - وهو حتول يسهم بال 
شك في زيادة تفكير احلكومات 

على املدى القصير.
ول��م يتضح بع��د م��ا إذا كانت 
ت��ؤدي  التصوي��ت  تكنولوجي��ا 
بالفع��ل إل��ى زي��ادة مش��اركة 
الناخب��ن. والواض��ح أن��ه إذا ما 
اعتمدت على نطاق واسع، فإنها 
سوف تؤدي إلى تفاقم االجتاهات 
التي تقوض السياس��ة العامة، 
مبا في ذلك قدرة احلكومات على 
تعزيز النمو االقتصادي وحتسن 

النتائج االجتماعية.
إن احلد من احلواجز أمام املشاركة 
الدميقراطية ألفقر املواطنن هو 
هدف جدير باالهتم��ام. لكن ما 
الفائدة في حتقيق هذا الهدف إذا 
تضررت مصالح هؤالء املواطنن 

نتيجة لذلك؟

الجانب السلبي لتكنولوجيا التصويت
PROJECT
SYNDICATE

ترامب ووسائل اإلعالم المتغولة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

مس��اء امس االول كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يتحدث لنا 
)مجموعة من االعالمين( وفي جزء من حديثه، عما يجري بن 
دول اخلليج بالقول، في نهاية املطاف »انها ليست معركتنا« 
وذلك في معرض رده ، او مناقشته، لدعوات محلية باالنخراط 
ف��ي هذا الص��راع ضمن فريق ضد فريق آخ��ر، وكان دقيقا في 
التذكي��ر )ورمبا التمني( ان يبتع��د العراق عن احملاور املتصارعة 
ف��ي املنطقة او العالم، وان ال »يع��ارك« بالنيابة عن أحد، ثم 

نستنتج ان معركتنا في مكان آخر. 
وفي ه��ذا احلديث توق��ف عند موض��وع العالق��ات العراقية 
الس��عودية، وخالص��ة مطالعت��ه في ه��ذا املل��ف القول ان 
مصلحة العراق تتمثل في اقامة هذه العالقات على اس��اس 
املصالح املش��تركة »وعدم التدخل« واس��توقفتني اش��ارته 
)وهي في غاية الدقة( الى ان ثمة تيار في السعودية )وآخر في 
العراق( يدفعان الى عكس خيار التهدئة واس��تقرار اجلس��ور 

بن البلدين، وهو االمر الذي يحتاج الى املزيد من احلذر. 
وم��ن مقتطفات احلدي��ث ثمة ما يحمل املراق��ب على القلق 
م��ن وجود انعدام وحدة في املوقف حي��ال الدول او اجملموعات 
الدولي��ة، وبداه��ات التعبي��ر عنه، ف��ي احللق��ات التنفيذية 
والتش��ريعية واالعالمية،وهي دستوريا )يفترض( انها تتحمل 
مس��ؤولية »ادارة سياس��ة الدول��ة« وقد ط��رح احلضور اكثر 
من استفس��ار ع��ن داللة وآثار ه��ذا التناقض، وثمة اس��ئلة 
عن معن��ى ان ال تنعكس هذه »اخملرج��ات الوطنية« في االداء 
االعالمي »الوطن��ي« التابع للدولة او احزابه��ا النافذة، االمر 
الذي يؤثر س��لبا عل��ى معركة املصير مبواجه��ة فلول داعش 

االجرامية. 
وف��ي ما بن طي��ات حدي��ث العبادي نتع��رف ال��ى ان العراق 
يحق��ق انتص��ارات معترف بها عل��ى مس��توى العالم، لكن 
ثمة عبارات واش��ارات )رمبا س��ريعة وغير مباشرة( اظهرت ان 
املعركة ليس��ت سهلة اذا ما نظر اليها من زاوية العالقة بن 
العمل العس��كري واالمني وبن اعادة اعم��ار ما دمرته احلرب 
واس��تئناف عملية التنمية، وما اس��ماه العب��ادي »بناء دولة 
املواطن��ة« حيث ال يت��وزع املواطنون الى درج��ات، ومرة اخرى 
نتتب��ع، من اجلانب الثان��ي، ضعف التعبي��ر )واالداء( على هذا 
اخليار، بل ومحاوالت تزوي��ق الصورة واختزالها الى »انتصارات 
مح��اور املعركة« واحل��ال، فان املعركة، بهذا املعنى، ش��ائكة 

وطويلة.  
املش��كلة، ان املنط��ق القائم على اعطاء ال��رأي العام صورة 
وردي��ة ع��ن مع��ارك حتري��ر االرض م��ن االرهابين بعي��دا عن 
ارتباطه��ا باعادة بناء الدول��ة )دولة املواطنة( ق��د انتهى في 
العديد من التجارب الى كوارث وخذالنات عندما اس��تيقظت 
اجلماهي��ر على حقائ��ق مغاي��رة، ضاعت معه��ا اراض ودماء 
وث��روات وكرامات، وكان��ت النتائج، على املس��توى االعالمي،  
ان اح��ًدا لم يعد يصدق م��ا يقال، لكن النتائ��ج االكثر ضررا 
تتمثل ف��ي ان الصورة الوردية املبال��غ فيها تضعف عمليات 
التعبئة الوطنية لس��د ثغرات املواجهة مثلها مثل املبالغة 
بالصعوبات واالنكسارات واخلسائر التي تدمر جذوة احلماسة 

للقتال. 
معرك��ة حتريراملوص��ل، من حي��ث هي تطهي��ر االرض من بؤر 
داعش املس��لحة واع��ادة البناء وترش��يد الوح��دة الوطنية،  
طويلة ووعرة.. انها في جوهرها وترابطها معركة سياس��ية 

وليست استثماراً في السياسة 
 ********

الشافعي: 
»إذا ذك��رت لك��م م��ا ال تقبل��ه عقولكم فال تقبل��وه، فان 

العقل مضطر الى قبول احلق«.

معركتنا في مكان آخر
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ال ميك��ن ألحد أن ينكر تأثير عملي��ة االغتراب عن البلد 
بالنس��بة للروائ��ي وكذل��ك عل��ى احلرك��ة االنتاجية 
وإبداعها وط��رق تبنيها ألنه أّي املغترب س��يكون أمام 
مساحاٍت أوس��ع من املعرفة واكتسابها ومن التجربة 
ومرانه��ا ومن التأم��ل واالغتراف منه وم��ن االحتكاك 
وصق��ل املوهبة. إن هذا األم��ر ال مفّر من التأكيد عليه 
ألنه حقيقٌة مس��ّلٌم بها من ناحية االطالع على جتارب 
العالم من خالل اللغة األم إذا ما عرفنا إن الترجمة قد 
تكون خائنًة في توصيل أهداف العمل الى األديب الذي 
ظ��ّل في بلده ول��م يغترب.. ولكن هل ميك��ن لنا القول 
إن النتاج الروائي لألديب املغترب س��يكون محلّيا بذات 
الدرج��ة إلنتاج الرواية   لألدي��ب في الداخل؟ إن اإلجابة 
ستنقس��م الى رأيني: األول منها أن املغترب س��يكون 
نتاجه رمبا أكثر جودٍة ومهارٍة من نتاج األديب في الداخل 
العراقي وإنه سيكون بإنتاجه الروائي أقرب الى املدارس 
األوروبية. ولكنه لن يحّقق الهوية العراقية التي ميكن 
أن تش��ير له خارج التس��مية التعريفية التي ميكن لو 
مت تغييره��ا الى هويٍة أخرى لن يكون بذاك احملمول املراد 
من��ه. والثانية إن األدي��ب في الداخل ه��و الذي يحمل 
هويت��ه احمللية ألنه يأتي مبحمول الواقعية التي ال تغادر 
اخمليل��ة ويأتي باخمليلة التي ال تغادر واقعيتها وس��يكون 
نتاجه أكث��ر التصاقاً باألف��كار املت��واردة، وإن ال كتابة 

إبداعية ال تنطلق من محيلتها.
أن مث��ل هك��ذا آراء   تبقى رمبا تدور ف��ي حلقة الصراع 
ذاته ما بني رؤيتني هما تسعيان الى املكوث في اإلبداع. 
وألن اإلجابة املؤّكدة التي يحتاجها املتلّقي أساساً إنه 
بحاج��ٍة الى نّص أدبّي يأخذه الى حي��ث يريد من امتاٍع 
ودهش��ٍة وقدرٍة على الغوص في تالبيب اخمليلة واالتيان 
باألسئلة الفكرية واحملموالت الفلسفية والقدرة على 
إنت��اج قصديٍة جدي��دٍة وفهٍم جديٍد لعناص��ر التأويل.. 
مثلما تبقى اإلجابة تقع على عاتق النقد كونه املرّشح 
ملاهي��ة هذا النّص إذا كان مغادراً حملليته، أو فاش��اًل في 

استلهام هذه العناصر.
 إن األس��ئلة املث��ارة ل��م جتد له��ا جواب��اً ألن النقد لم 
يتمّكن من الوصول الى عملية التفاضل والتقارب في 
تعري��ف االنت��اج الروائي، ولهذا س��يظّل هناك نوٌع من 
الصراع في االنتس��اب املكاني املّتصل برس��م الهوية 
وس��يكون هناك تأخيٌر في النقد ورص��ده الذي يُعطي 
له��ذا الصراع هويته التي رمب��ا تتصاعد حّدته أو تبقى 
مش��تعلًة حتت الرماد., ويبقى الص��راع يحمل صراعه 
معه وما يترّتب عليه من اس��تخالص أو تبويب املكانة 
ب��ني اجلانب��ني.. فمن ي��رى إن هناك فوقيًة ف��ي الترتيب 
واالطالع واألحقية، ومن ي��رى عملية التباهي باالطالع 
م��ن جهٍة والتفاخر بعدم اخل��روج من احمللية ألنها التي 
تعطي الثمار. والس��ؤال: هل النّص األدبي خاضٌع مليزان 
احمللي��ة فق��ط؟ وهل الق��درة عل��ى االنتاج حتت��اج الى 
مخيلٍة ال تستند فقط على الواقع وحتتاج الى اطالع.؟ 
وهل أديب الداخل ال ميكن له االطالع إاّل إذا غادر.؟  وهل 
االطالع واالحتكاك والعيش في بيئة مستقرة رمبا قادرة 
على انتاج نصٍّ جيٍد ميتلك كل مفاتيح اإلبداع والتمايز 
وأن يكون مائزاً ؟ هناك الكثير من األسئلة التي تنطوي 
جميعها رمبا على إجابٍة واحدٍة.. إنها اخمليلة التي تنجب 
نصوصاً محّملًة بالدهش��ة وهي وحده��ا أينما تكون 

تصنع اإلبداع.

المحلية بين
االغتراب والمكوث

علي لفته سعيد

عبد علي حسن

تثي��ر رواية ) احمر حان��ة (  دار صفصافة 
للنشر والتوزيع والدراسات. اجليزة .ج.م.ع 
/2017 الطبعة األول��ى للروائي العراقي 
حمي��د الربيع��ي  جمل��ة من األس��ئلة 
املس��رود  و  الس��رد  عملي��ة  تكفل��ت 
باإلجاب��ة عنه��ا ، ولعل تش��كل بنيتها 
الداخلية على محورين أساس��يني هما 
املتخي��ل والعجائب��ي تضع��ان الرواي��ة 
العراقية املعاصرة أمام مهمة مناسبة 
جدا للكش��ف عن تعالقها م��ع الواقع 
واقتراح الش��كل املنس��جم جدا مع ما 
أفرزه التغير في البنية االجتماسياسية 
بعد نيس��ان/2003 ، وتق��دمي وجهة نظر 
الن��ص الروائي ملا حدث ويحدث منذ عام 
التغيير وحلد اآلن . وأجدني وأنا امتم قراءة 
الرواي��ة إزاء حتدي��د مفهوم��ي التخييل 
والش��خصية وافعاله��ا ، ووظائ��ف كال 
املفهومني ف��ي النص الروائ��ي الواقعي 
والن��ص الروائي العجائب��ي بعد أن صار 
يقيني��ا ب��ان )احم��ر حان��ة ( ه��ي رواية 
عجائبي��ة يناس��ب مقاربته��ا نقديا ما 
ميك��ن احلدي��ث ومقاربة رواي��ة الواقعية 
الس��حرية الت��ي ش��اع احلدي��ث عنه��ا 
ادبيا بعد منج��زات الروائيني في أمريكا 
الالتيني��ة وأبرزهم بورخس الذي يؤش��ر 
النقاد افتتاحه له��ذا النوع الروائي منذ 
خمس��ينيات القرن املاضي ث��م ماركيز 
واستورياس وغيرهم من الروائيني الذين 
ش��كلت منجزاتهم س��مات مشتركة 

على صعيد البناء الداخلي للرواية .
وس��نقوم بالتفريق بني وظيفة التخيل 
وبن��اء الش��خصيات وافعاله��ا في كال 
النص��ني الواقع��ي والعجائب��ي وهو ما 
سيش��كل مدخ��ال لبنائية رواي��ة احمر 
حان��ة الت��ي نعدها م��ن ن��وع الواقعية 
الس��حرية لي��س على املس��توى اجلزئي 
الستخدام العجائبي وإمنا على مستوى 
البناء الكلي للرواية بعدها النص املوازي 
متام��ا لعجائبي��ة الواق��ع العراقي التي 
عدت أمرا طبيعيا ال استثنائيا في حركة 
كل من الواق��ع والرواية. ومبعنى آخر فإن 
الرواية قد اختارت الشكل املناسب جدا 
لطرح وجهة نظره��ا إزاء ما يحصل في 

الواقع.
وسأبدأ باحملور األول وهو )التخيل ( :--

 م��ن املعروف ان الرواية الواقعية تتعالق 
مع الواقع على سبيل احملاكاة والتمثيل، 
فه��ي تتخي��ل واقع��ا ورقي��ا ال وجود له 
ف��ي الواقع ومنس��وخا منه ب��ل تتخيل 
وج��وده مماثال ومحاكيا ملا يحتمل حدوثه 
ف��ي الواقع ويترت��ب على ذل��ك خضوع 
األح��داث ملبدأ الس��ببية واملنطق لتبرير 
وقوع األحداث كيما تتم عملية التمثيل 
واحمل��اكاة على أكمل وج��ه لتتمكن من 
توفي��ر قابلية اإلقناع بصح��ة وإمكانية 

م��ا يحدث ف��ي الواقع الورق��ي املتخيل. 
إما ف��ي الرواية العجائبي��ة او الواقعية 
الس��حرية فإن املتخيل هو م��اال يتبدى 
للمرء في ارض الواقع. فكل ما يحدث هو 
خيال ال ميكن تلمس��ه في الواقع ال على 
س��بيل التمثيل وال على سبيل احملاكاة. 
أي واق��ع عجائبي متخط لعتبات الواقع 
امللموس واحملس��وس، ويترت��ب على ذلك 
عدم خضوع األحداث لقوانني الس��ببية 
واملنط��ق. فاألحداث تتح��رك وتنمو وفق 
منط ال يحتاج إل��ى توفير قناعة حدوثها 
ألنها غير مبنية على أس��س الس��ببية 

وضوابط املنطق احلدوثي .
  احمل��ور الثان��ي وه��و بناء الش��خصيات 

وافعالها:-- 
بن��اء  يت��م  الواقع��ي  الن��ص  فف��ي   
الش��خصيات وفق مب��دأ التمثيل الذي 
يستوجب وجود شخصيات تتمتع بقدر 
كبير من الصفات امللموسة واحملسوسة 
املوج��ودة في الش��خصيات التي تعيش 
ف��ي الواقع املتب��دي للمتلقي فضال عن 
أفعالها اخلاضعة ملبدأ الس��ببية لتوفر 
إمكاني��ة اإلقن��اع بدوافعه��ا وافعالها 
املتنامي��ة ووظائفها عل��ى صعيد تقدمي 
وجه��ة نظر الرواية مبا يج��ري في الواقع 

متثيال ومحاكاة .
إما في النص العجائب��ي -- ومثالنا هنا 
)أحمر حانة ( ف��إن عدم خضوع األحداث 

ملب��دأ الس��ببية ينس��حب عل��ى بن��اء 
الشخصيات وانتمائها الزمني واملكاني 
م��ع  الس��حري  املفت��رض  ..فيتداخ��ل 
الواقعي لنشهد نصا ذو خلفية تفترض 
الزمان املعاص��ر --اآلن -- لتتحرك فوقه 
أحداث وش��خصيات التنتم��ي إلى زمان 
بعينه .وهذا يعني ان الرواية العجائبية 
تتداخ��ل فيه��ا األزمنة والش��خصيات 
املنتمية اليها بني م��اض بعيد وتأريخي 
وقريب ومعاصر وفق منط اختارته لتكون 
كذل��ك لتمتلك عنصر الدهش��ة وإثارة 
التس��اؤل ال��ذي ال ميك��ن الوص��ول الى 
اجابت��ه اال وف��ق التأوي��ل وجتميع خيوط 
األح��داث والش��خصيات وافعاله��ا في 

ب��ؤرة واحدة إلنتاج الن��ص املوازي حلركة 
الواقع وتبدياته .

 م��ن خالل ما س��لف م��ن تفريق ملهمة 
التخي��ل ووظائ��ف ملكونات الس��رد من 
ش��خصيات واحداث وزم��ان ومكان بني 
الن��ص الروائي الواقع��ي والنص الروائي 
العجائب��ي تترش��ح املعياري��ة النقدية 
التي تستش��رف اآللي��ات التي مت وفقها 
بن��اء عجائبي��ة الواق��ع في رواي��ة أحمر 
حانة للوقوف على غائي��ة هذه البنائية 
وقصدي��ة الن��ص الروائ��ي ف��ي اختياره 
هذا الش��كل لتق��دمي وجه��ة نظره في 
م��ا يجري من وقائع، وه��ذا يعني ان زمن 
الرواي��ة قد متاهى مع زم��ن كتابة النص 
فيما تداخلت ازمنة احلكي عبر التداخل 
في األزمان التي تنتمي اليها شخصيات 

الرواية.
وباإلم��كان وض��ع الي��د عل��ى العناصر 
مث��ل  الرواي��ة  لعجائبي��ة  املش��كلة 
الش��خصيات واألحداث , فقد استدعى 
الش��خصيات  م��ن  جمل��ة  الن��ص 
املنتمي��ة الى ازمان س��ابقة لزمن الروي 
وهي ش��خصية )اب��ن األثي��ر( وأصحاب 
الكهف وكلبهم و ش��خصيات وهمية 
اخ��رى وتداخل ه��ذه الش��خصيات مع 
ش��خصيات معاصرة في احداث خلقت 
)بتشديد الالم( منط حركتها التي متيزت 
بع��دم خضوعه��ا ملبدأ س��ببية الوجود 
الواقعي وكذلك دواف��ع أفعالها ، ولعل 
في ذلك ميزة له��ذا التخليق في النص 
العجائبي املنفلت من منطقية احلدوث 
والتكوي��ن الواقع��ي ، وب��ذا فقد متتعت 
ه��ذه الش��خصيات وكذل��ك األح��داث 
بحري��ة تامة لضخ املزيد م��ن الغرائبية 
والس��حرية ملوازاة غرائبي��ة الواقع الذي 
ش��كلته ش��خصيات الق��اع واملهملني 
كاف��ة  عل��ى  واحملبط��ني  واملهمش��ني 
املس��تويات ، لتتداخ��ل واقعية األحداث 
وش��خصياتها م��ع غرائبي��ة وعجائبية 
الشخصيات املستدعاة وافعالها تداخال 
متقنا يضع املتلقي ف��ي تردد وحيرة إزاء 
تصديق ما يجري في الواقعي الس��حري 
الذي يس��تدعي اعماال فكري��ا للوصول 
ال��ى املبتغى عبر التأوي��ل الذي يكتنفه 
الغموض الس��ائد ف��ي كل من الواقعي 

والعجائبي .
وم��ن هن��ا تب��دت مهم��ة الرواي��ة ف��ي 
الكش��ف ع��ن الغموض ال��ذي يكتنف 
الواقع وغرائبية ما يحصل فيه في مكان 
مت حتدي��ده من��ذ العتبة الثاني��ة للنص 
وأعن��ي بها عتبة اإله��داء الذي صرح به 
النص وهو املدينة املدورة )بغداد( لتكون 
مكان��ا يتجاوز في��ه املفه��وم اجلغرافي 
و الفيزيق��ي الى املكان الفلس��في عبر 
تضمينه جملة من املوروثات الش��عبية 
واملرموزات  اجلمعي  للمخيال  املش��كلة 
اجل��ان  والش��عبية وحكاي��ات  الديني��ة 
لتك��ون الص��ورة الفلس��فية ل)بغداد( 

املاضي واحلاضر.

سحرية الواقع .. شعرية الوهم
في رواية ) أحمر حانة (

قراءة

بغداد ـ ميدل ايست اونالين:
 

 ص��در حديثا ً عن مطابع دار األديب في عّمان 
– كت��اب جدي��د بعنوان »صناع��ة الصحافة 
الثقافي��ة – األديب الثقافية أمنوذجاً«، ويضم 
مقارب��ات مخت��ارة من تق��دمي وحتري��ر الناقد 
والروائي العراقي عباس عبد جاسم، تعنى ب� 
»االديب الثقافية« بوصفها صحيفة ثقافية 
متخصصة في احلداث��ة والطروحات املوازية 

ملا بعد احلداثة، وكمشروع ثقافي جديد.
وألهمية احليوات املتحركة خلطابات »االديب 
الثقافي��ة«، فق��د اختي��رت ه��ذه اخلطابات 
املاجس��تير  لرس��ائل  حيوي��ة  موضوع��ات 
وأطاريح الدكتوراه في الدراس��ات العليا، مما 
أجمع الدارس��ون على أن »االديب الثقافية«، 
ق��د متثل��ت أه��م أنس��اق البن��ى املعرفي��ة 
املتّحول��ة أوال ً، ومتثل��ت النهاي��ات القصوى 
للثقافة العراقية ثانياً، بل وأسّست ملفهوم 

جديد للصحافة الثقافية. 
قال الناشر عنها: 

تُع��د »األديب الثقافي��ة« أول منوذج لصناعة 
الصحافة الثقافية، وخاصة بعد أن توافر لها 
الرأسمال الثقافي، فقد اتخذت من الصحافة 
بنية إطارية للثقافة وليس تصحيفا ً إخباريا 
ً لها، وبذا ف� »األديب« ليست مجرد صحيفة 
»ثقافية« قائم��ة بذاتها ولذاته��ا الثقافية، 
وامنا هي مشروع ثقافي جديد جاء استجابة 
حية للخ��روج من دّوام��ة الفوضى الناجمة 
عن انهي��ار البنى التحتي��ة اجملتمعة لتحرير 
الذات م��ن »القهر الكولونيال��ي« لالحتالل، 
وإع��ادة تعري��ف الثقافي��ة العراقي��ة بق��وة 
التوّجه نحو االختالف مع السائد، وتشكيل 
متخّيل وطني للثقاف��ة العراقية واالنفتاح 

على ثقافات العالم األخرى.
وقد أس��هم ف��ي ه��ذه املقارب��ات أكادمييون 
ونقاد وكتاب عراقيون وعرب بصيغ مختلفة 
م��ن البحث والدراس��ة والقراءة والش��هادة، 

منهم:
الدكت��ور محمد بنيس / الدكتور علي جعفر 
العاّلق / الدكتور س��عيد يقط��ني / الدكتور 
ح��امت الصكر / الدكتورة بش��رى البس��تاني 

/ الدكت��ور عل��ي حس��ني اجلاب��ري ، الدكتور 
عاصم عبد األمير / محمد خضير / الدكتور 
جن��م عبداهلل كاظ��م / جنم وال��ي / الدكتور 
ش��جاع العاني / فاضل ثامر / شيركو بيكه 
س / الدكتور محمد صابر عبيد / ياسني طه 
حافظ / الدكتور عبدالواحد لؤلؤة / ميسلون 

ه��ادي / الدكت��ور خال��د عل��ي مصطف��ى / 
محمود عبدالوه��اب / الدكتور متعب مناف 
/ الدكتور فاضل التميمي / ياس��ني النصير/ 
ابراهيم اخلياط / الدكتور مجيد املاش��طة / 
عادل كامل / حس��ن سليفاني / باقر جاسم 

محمد / وغيرهم. 

حذام يوسف

نتداول ف��ي حواراتن��ا وكتاباتنا مصطلح 
الفه��رس، وغالب��ا م��ا تك��ون خامت��ة أي 
مطبوع أدبي سياس��ي اجتماعي، لترتيب 
فص��ول الكتاب وعناوينه، ذلك لتس��هيل 
مهم��ة الق��ارئ بالوص��ول الى م��ا يرغب 
االطالع عليه بيسر وس��هولة. والفهرس 
اذا اردن��ا تعريفه فهو الكت��اب الذي جتمع 
في��ه الكتب، كما جاء في معجم لس��ان 
الع��رب، والفرق بني مفه��وم القائمة التي 
يحتويه��ا الكتاب والفه��رس كبير، وتعد 
الفهرس��ة مرك��ز التنظي��م للمكتب��ات 
الضخمة، دونه��ا تكون متاه��ة للباحث، 
ومن املس��تحيل الوصول الى مبتغاه دون 
اللجوء الى فن الفهرس اذا جاز لنا الشرح، 
ورغ��م أهميته��ا ف��ي حياتن��ا الثقافي��ة 
والبحثي��ة واألدبية، اال ان قل��ة قليلة جدا 
م��ن دخل هذا العالم، واس��تطاع ان يترك 
بصمته فيه، الدكت��ور صباح نوري املرزوك 
يعتبر من اعالم البحث في العراق والعالم 
العرب��ي، وقد كتب العش��رات من الكتب 
والبحوث، من أهمها موس��وعته الكبيرة 
التي صدرت بثمانية أجزاء عن بيت احلكمة 
ف��ي بغ��داد ع��ام 2002، حملت عن��وان )) 
معجم املؤلفني والكتاب العراقيني -1970 
2000(، والدكتور صب��اح نوري املرزوك، ولد 
في محافظة باب��ل , مدينة احللة , محلة 
جب��ران عام 1951 م , واكمل فيها دراس��ة 
االبتدائي��ة في مدرس��ة الفيح��اء للبنني 
-1957 1963 , وم��ن ث��م درس املتوس��طة 
في متوس��طة بابل للبنني -1963 1966 , 
اما الثانوية فكانت في االعدادية املركزية 
اجلامعي��ة  دراس��ته  وأمت   ,   1968   1966-
االولي��ة ف��ي جامعة بغ��داد , كلية اآلداب 
, قس��م اللغ��ة العربي��ة , وق��د عمل في 
التعليم الثانوي مدرس��اً للغة العربية ثم 
معاونا ملتوس��طة الفدائي الفلس��طيني 
للبن��ني , بعده��ا ف��ي إعدادي��ة كرك��وك 
للبن��ني لثانوية الس��ريان للبنني ونس��ب 
بعدها رئيس��اً لوحدة االع��داد والتدريب , 

في املديرية العامة للتربية ’ حصل بعدها 
على زمالة دراسية الى اجلمهورية التركية 
1983 – 1989 ون��ال دبل��وم اللغة التركية 
من معهد تعليم اللغة التركية لألجانب 
في إس��طنبول , نال ش��هادة املاجس��تير 
في الدراس��ات الش��رقية ) اللغة العربية 
وآدابه��ا ( من جامعة انق��رة في تركيا عام 
1985 م وكان عن��وان الرس��الة ) جمي��ل 
بن معم��ر( بعدها نال ش��هادة الدكتوراه 
في الدراس��ات الش��رقية ) اللغة العربية 
وآدابها (  من جامعة أنقرة ايضا عام 1989 
وكان عنوان الرس��الة ) دراسة مقارنة بني 
ش��عر العصر االموي والعصر العباس��ي 
االول (، وبعد عودته الى القطر عني رئيسا 
لقس��م  اللغة العربية واالجتماعيات في 
معهد اع��داد املعلمني في مدينة كركوك 
-1989 1993 , ث��م نُق��ل ال��ى محافظ��ة 
بابل رئيس��ا لقس��م اللغ��ة العربية في 
كلية التربية جامع��ة بابل -1993 1998 , 
وهو من الذين أس��هموا بفتح الدراس��ات 
العليا في القس��م املذكور على مستوى 
املاجس��تير أعي��ر للعمل ف��ي اجلماهيرية 
العربي��ة الليبي��ة تدريس��ياً ف��ي املعهد 
العال��ي الترب��وي ف��ي ) بني ولي��د ( للعام 
الدراسي 1999 – 2000 , عاد الى عمله في 
كلية املعلمني التي سميت كلية التربية 
االساس��ية , اذ  ق��ام بتدري��س اختصاص 
ملرحلتي البكالوريوس واملاجس��تير اضافة 
ال��ى وظيفته كلف بادراه  مركز دراس��ات 
وثائق احللة والتابع الى جامعة بابل للفترة 
-200 2003 , بعده��ا وما زال يس��هم مع 
اخوة له في قس��م اللغة العربية / كلية 
التربي��ة و حص��ل عل��ى لقب اس��تاذ في 
ش��هر ماي��س /2009  , كم��ا حصل على 
تفرغ علمي للعام الدراس��ي -2009 2010 
ف��ي جامعة انق��رة , كلية اآلداب , قس��م 
الدراس��ات الش��رقية , وع��اد م��رة اخرى 
ال��ى وطنه وطلبته ك��ي يعمل في خدمة 
ه��ذا البلد والعلم، ش��ارك في العديد من 
املؤمترات والندوات، منها ندوة ) نقد الشعر 
( الت��ي أقامته��ا جامع��ة املوص��ل1990، 
واملؤمتر العلم��ي الراب��ع للمجلس االعلى 

للجمعيات العلمية العراقية في بابل عام 
1993، وفي العام ذاته ش��ارك في ندوة طه 
باقر وأثره ف��ي االدب العراقي القدمي / بابل، 
ون��دوة ) احللة في الت��راث ( جامعة بغداد , 
مركز الت��راث العلمي العرب��ي عام 1995، 
مؤمت��ر املثقف��ني العراقيني / بغ��داد / وزارة 
الثقاف��ة 2005، إضافة الى جميع مؤمترات 
جامعة باب��ل من األول ��� املؤمت��ر الثامن، 
وش��ارك الدكتور ف��ي جمي��ع املهرجانات 
األدبية والثقافي��ة التي أقيمت في جميع 

محافظات العراق.
ومن مؤلفاته )أعالم حليون، الدكتور جواد 
أحمد علوش : حيات��ه وأدبه، رؤوف اجلبوري 
الصحافي االديب، موس��وعة اعالم العرب 
ف��ي القرنني التاس��ع عش��ر والعش��رين، 
موسوعة صدرت عن بيت احلكمة  / بغداد 
ع��ام 2002 وكان نصيب باحثن��ا الدكتور 
املرزوك منها حترير 28 مادة من املوس��وعة، 
رؤيا العالم ) ق����راءات في قص��يدة غزل 
حل����ي ( للش��اع��ر م�وف��ق محمد، من 
منش��ورات املؤمتر الوطني العراقي /2007، 
ه��ذا الكت��اب م��ن اع��داد وتق��دمي باحثنا 
املرزوك وذلك ألهمية القصيدة وشاعرها، 
وفيه مجموعة مقاالت نقدية للقصيدة.

ق��ال عن��ه األس��تاذ الدكتور باق��ر محمد 
جعف��ر الكرباس��ي :« األس��تاذ الدكت��ور 
صباح ن��وري امل��رزوق ابن الندمي ف��ي احللة 
الفيح��اء، فانه وراقها ومس��جل تاريخها 
وحافظ  واخملطوطة  الصادرة  ومطبوعاتها 
ونثراً  ش��عرائها وأدبائها ومؤلفيها شعراً 
إضاف��ة ال��ى انه حف��ظ له��ا فولكلورها 

ونشاطها املسرحي. 
مس��يرته  ليكم��ل  الق��در  ميهل��ه  ول��م 
الكبي��رة واملائزة في توثيق وارش��فة تاريخ 
الع��راق وادبه، إذ رحل الدكت��ور املرزوك في 
السابع عش��ر من كانون األول عام 2014، 
بعد يومني من تعرض��ه حلادث مروري على 
طريق بغداد � احللة، ودخوله مستش��فى 
احللة التعليمي للعالج، لكنَّ تعرض خاليا 
دماغه إلى التلف حسب التقارير الصحية 
التي حتدثت عن حالته كانت سببا لرحيله 

املفاجئ.

نقاد وأدباء عرب يحتفون
بتجربة »األديب الثقافية«

د. صباح المرزوك نذر حياته
خدمة لتاريخ العراق والحلة
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الفصل الرابع
التدريب على املشاريع الكبرى في 

اململكة املتحدة
عبدالكرمي قاسم ينهي عقد 

مؤسسة دوكسيادس 

وهكذا .. تظافرت جهتان إليفادي الى 
اململكة املتحدة للتدريب مع شركة 
ج��ورج ومب��ي على وض��ع تصاميم 
أعمال الهندس��ة املدني��ة الكبرى ، 
إلكمال مس��يرة التحصيل العلمي 
وخدمة بلدي خدمة تتناسب وحركة 
النهض��ة العمرانية التي ش��هدها 
عقد اخلمس��ينات ، وانبثاق مجلس 
االعمار الذي عه��د اليه العديد من 
مش��اريع تلك النهضة ، وهو اجلهة 
االولى التي رعت ايفادي وفق خطته 
ف��ي ارس��ال املهندس��ني للحصول 
عل��ى اخلب��رة والدراس��ة ، اما اجلهة 
الثاني��ة فق��د كان اجملل��س الثقافي 
البريطاني حلس��اب احتاد الصناعات 

البريطانية . 
في ايلول 1955  وبكل شوق واندفاع 
، سافرت بواس��طة سيارات شركة     
) نيرن( ، عبر الطريق البري بني بغداد ، 
الشام ، بيروت ، وهي سيارات طويلة 
وكراس��يها مريح��ة نس��بيا ، كما 
تتوفر فيها وس��ائل الراحة االخرى ، 
كان الطري��ق من مدينة الرمادي الى 
الش��ام غير معبد . ث��م انتقلنا الى 
س��يارة اصغ��ر اوصلتنا ال��ى بيروت 
، وم��ن هن��اك اس��تقللنا الباخرة ) 

اسبيريا ( املتجهة الى اوروبا . 
على س��طح الباخ��رة تعرفت على 
العديد من االشخاص من جنسيات 

مختلفة
 ، ومنه��م عراق��ي كان يرافق جدته 
لعالج عينيها . وبعد مس��يرة ليلة 

كاملة 
مين��اء  ال��ى  الباخ��رة  وصل��ت 
االسكندرية ، وبعد ثالثة ايام عبرت 
الباخ��رة البح��ر االبيض املتوس��ط 
وس��ط اجواء مناخية غير مستقرة 
، فوصلن��ا جزيرة صقلية ، ونزلنا من 
الباخرة لزيارة املدين��ة والتجول في 
انحائه��ا ، وق��د زرنا اح��د الكهوف 
الكبي��رة ج��دا ، كان مس��تغال في 
العهد الروماني كسجن سياسي ، 
وعرفت هناك ان من خواص الكهف 
ان تنعك��س االص��وات  الفيزيائي��ة 
واملوج��ات الصوتي��ة عب��ر جدران��ه 
، بحي��ث يس��تطيع س��ماعها من 
كان جالس��ا عل��ى اجلب��ل من خالل 
الفجوات وهكذا كان يعمل القيصر 
ف��ي اجللوس داخل غرف��ة فوق اجلبل 
لس��ماع كالم معارضيه يصل اليه 
عبر فتحه في الصخور تسهل نقل 

الصوت . 
لقد اعطتني الزي��ارة لهذا الكهف 
انطباع��ا ع��ن امكاني��ة اس��تغالل 
إلغ��راض  الطبيعي��ة  التكوين��ات 
خدمة االنسان . ومن جزيرة صقلية 
صعدن��ا بالباخ��رة ال��ى نابولي ، ثم 

بالقطار الى
 روم��ا . وقد انته��زت الفرصة خالل 
ايام بقائي في املدن اإليطاليه فزرت 
عددا من املتاحف في روما وفلورنسه 
وميالن��و ، واطلع��ت عل��ى الفن��ون 
العظيم��ة  التاريخي��ة  االيطالي��ة 

واملعالم اجلميلة لتلك املدن . 
  كان القط��ار الوس��يلة املفضل��ة 
بني املدن االوربية ، ولم يكن الس��فر 
بالطائ��رات بينها متيس��را كما هو 
احلال ف��ي يومنا . ومن مدينة ميالنو 
س��افرت بالقط��ار ال��ى العاصم��ة 
الفرنس��ية باري��س ، فمكث��ت بها 
ثالثة اي��ام ، زرت خاللها اهم معالم 
ه��ذه املدين��ة الكبي��رة ، واه��م ما 
زرت��ه متحف اللوفر واحل��ي الالتيني 
، وق��د به��رت بب��رج ايف��ل املَعل��م 
الهندس��ي الرائ��ع ، مندهش��ا من 
 . واالنش��ائية  التصميمية  فكرت��ه 
وم��ن مدين��ة باريس وعب��ر مضيق ) 
املانش ( انتقلت بالعَبارة الى اجلانب 
االنكليزي ، ثم انتقلت بالقطار الى 

محطة فكتوريا في لندن .
  ان اول م��ا ذهبت اليه عند وصولي 
لندن ، هو احتاد الصناعات البريطانية 
، فالتقيت هناك احد املسؤولني فيه 
، فوجهني بشكل عام حول منهاج 
تدريب��ي ودراس��تي ومخصصات��ي . 
واعطاني بعض النصح والتوجيهات 
للتأقلم مع احلي��اة في مدينة لندن 

، وكان��ت توجه لي الدع��وات للقاء 
البريطاني��ني ف��ي احتاد  املس��ؤولني 
الصناع��ات ، وباألخ��ص عن��د زيارة 
الكبار ملدينة  العراقيني  املس��ؤولني 
لندن . وتكونت عندي مع مرور االيام 
عالق��ات مع ع��دد م��ن الصناعيني 
البريطاني��ني ، و صداق��ات مهم��ة 
م��ع زمالئ��ي املهندس��ني العراقيني 
اس��تمرت طيل��ة حياتن��ا العملية 
رم��زي  ه��ؤالء  وم��ن   ، بع��د  فيم��ا 
الريحاني وش��هاب احم��د الصافي 
وفلي��ح حس��ن و رش��يد الرفاعي  ، 
وقد قضيت معه��م اجمل االوقات 
املليئة بالنش��اط والت��زود باخلبرات 
العلمية والهندس��ية ، وكان هدفنا 
املش��ترك ه��و الع��ودة ال��ى العراق 

وخدمته اخلدمة املثلى . 
  وكانت ش��ركة جورج ومبي ، وهي 
م��ن كبريات الش��ركات البريطانية 
العامل��ة ف��ي انح��اء مختلفة من 
العالم ، قد نسبت للعمل والتدريب 
فيه��ا . وكانت هذه الش��ركة تنفذ 
مشاريع هندس��ية كبيرة في انحاء 
العال��م منه��ا مين��اء ف��ي امريكا 
اجلنوبي��ة ، ومحطة كهرب��اء كبيرة 

في مدين��ة هونك كونك ومش��روع 
( ف��ي   دار   1000( البص��رة  اس��كان 
الع��راق واخلليج العرب��ي ، فضال عن 
مشاريع سكنية في بريطانيا حيث 
تعتبر هي اكبر شركة لبناء املساكن 

في بريطانيا في ذلك الوقت .
  وبدأت عملي في قس��م املش��اريع 
الكب��رى في ش��ركة ومب��ي ، وكان 
يعم��ل في هذا القس��م خمس��ون 
مهندس��ا تقريب��ا ، باإلضاف��ة ال��ى 
الرسامني واملساحني وغيرهم . وفي 
الب��دء اصطحبني رئيس الش��عبة 
التي اعمل بها ال��ى غرفة اخلرائط ، 
وطلب مني تنظيم اخلرائط حس��ب 
مشاريعها وارقامها في تلك الغرفة 
التي تضم نحو عشرة دواليب مملوءة 
باخلرائط . والواقع اني تأملت من هذه 
املهم��ة البائس��ة ، وان��ا املهن��دس 
صاحب اخلمس س��نوات م��ن اخلبرة 
الهندس��ية ، وممثل مجلس االعمار 
ف��ي العراق ، ومع ذل��ك قررت املضي 
بالعمل . وبعد خمسة ايام كاملة ، 
استطعت ان انظم اخلرائط جميعا 
، واتعرف على جميع املش��اريع التي 
صمم��ت ف��ي تل��ك الش��عبة م��ن 

الش��ركة ، وتعرف��ت عل��ى طريقة 
ترتي��ب اخلرائط وحفظها وحتديثها . 
لقد تعرفت بش��كل تام على جميع 
مش��اريع ش��ركة ومبي م��ن خالل 
ترتي��ب اخلرائط ، وكان��ت تلك فائدة 
اول درس  .. وكان ه��ذا  كبي��رة ل��ي 

تعلمته في هذه الشركة . 
  ف��ي االي��ام االول��ى م��ن عملي في 
الش��ركة ، ذهب��ت ال��ى اح��دى دور 
الس��ينما ملش��اهدة اح��د االفالم ، 
وف��ي الفترة ب��ني عرض��ني لألفالم ، 
وقفت م��ع آخرين في خ��ط انتظار 
ش��راء ش��يء ما ، وعند وصولي الى 
البائعة التي تلب��س صدرية بيضاء 
عليها اسم السينما وقبعة تغطي 
رأسها ، وعلى صدرها مصباح إلنارة 
الطبق املعلق على صدرها . وعندما 
قدم��ت له��ا النقود اس��تغربت من 
االبتسامة العريضة التي واجهتني 
بها ، ث��م تركتها وعدت الى الصالة 
إلكمال املشاهدة . وفي اليوم التالي 
وان��ا اعمل عل��ى منضدة الرس��م ، 
وقف��ت امامي فتاة حس��ناء تعمل 
رسامة في املكتب نفسه ، وقالت : 
ان��ا ماريكا .. هل تذكرني ؟ ، فوجئت 

وتذك��رت انها الفتاة نفس��ها التي 
كان��ت تبي��ع باألم��س املرطبات في 
الس��ينما ، فقلت لها : هل تعملني 
بعد كل هذا اليوم الطويل من الدوام 
في الش��ركة ؟ قالت : امر طبيعي ، 
ألنني وخطيبي قررن��ا ان نتزوج بعد 
فت��رة وما علين��ا اال ان نعمل اعماال 
اخ��رى ، لتغطي��ة نفق��ات زواجنا .. 
اضاف��ة الى ان رواتب النس��اء عادة ، 

هي اقل بكثير من رواتب الرجال .
  ب��دأت بالتفكير بأهمي��ة مواكبة 
زمالئ��ي املهندس��ني في الش��ركة 
ف��ي كفاءاته��م التصميمية ، فقد 
الحظ��ت فرق��ا كبي��را ف��ي انتاجي 
اقران��ي  م��ع  كمهن��دس مصم��م 
املصممني العاملني في الش��ركة .. 
وهذا م��ا أثر بي وقررت ام��ا ان اكون 
بنف��س كف��اءة زمالئ��ي االجنلي��ز أو 

العودة الى العراق .
 اعطي��ت لنفس��ي وقت��ا مح��ددا 
لتحسني كفاءتي خالله ، امده ثالثة 
اش��هر ، وان ل��م اس��تطع ، فيعني 
هذا تخلف��ي من اجلوان��ب النظرية 
والعلمي��ة ، واالفض��ل الع��ودة الى 
بغداد واتخلى عن مهنة الهندس��ة 

! . ق��ررت االلتح��اق مبدرس��ة هام��ر 
س��مث لف��ن التصمي��م ، وكان��ت 
تقدم دروس��ا مس��ائية متخصصة 
بالهندس��ة االنشائية ، كما طلبت 
من رئيس��ي ف��ي ش��ركة ومبي ان 
اتف��رغ يوم اجلمعة من كل اس��بوع 
للدراس��ة في تلك املدرسة . وعدت 
ال��ى الدراس��ة املكثف��ة لنظري��ات 
الهندس��ة واملراج��ع العلمية والى 
املراج��ع الهندس��ية الت��ي يعم��ل 
عليه��ا املصممون االنش��ائيون في 
بريطاني��ا ، وه��ي بش��كل رئيس��ي 
BS_(( البريطاني��ة  املواصف��ات 

باإلضاف��ة   ،BRITISH STANDARD
الى مراجع

 )  )CP_CODE OF PRACTICE    أي 
مراجع تطبيق التصاميم عملياً .

كان عمل��ي في ش��ركة ومبي يبدأ 
وينتهي  التاس��عة صباحا  الساعة 
في الساعة اخلامسة مساء، وخالل 
هذه الفترة كنت اركز على االعمال 
التصميمية االنشائية املناطة بي ، 
مس��تعينا باملراجع العلمية االخرى 
وبخب��رة   ، الش��ركة  ف��ي مكتب��ة 
املهندس��ني االقدمني من ذوي اخلبرة 

الطويل��ة ، ثم اعود الى ش��قتي في 
 Shepherds Bush    48 Romney(
court (  لقض��اء س��اعة من الراحة 
، قبل ان التحق بالدراس��ة املسائية 
ملدة س��اعتني ، اضافة الى الدراسة 
للحصول  لالمتحان��ات  اس��تعدادا 
معه��د  عضوي��ة  ش��هادة  عل��ى 
بريطانيا  املهندسني االنشائيني في 
. وعند عودتي الى البيت اجد زوجتي 
سعاد قد اكملت جميع مستلزمات 
البي��ت . واحلقيق��ة انها لم تش��عر 
بالوحدة ألنها التحقت ايضا بدروس 
 Interior( الداخلي��ة  بالتصامي��م 
اكتس��بت  وهك��ذا   ...  )  Design
خب��رة تصميمية جي��دة ، ووضعت 
نفس��ي على الطريق الذي يوصلني 
ال��ى اله��دف املنش��ود ، وان اواكب 
زمالئ��ي اآلخرين في ش��ركة ومبي . 
لق��د كانت اخلطوة االول��ى لتكوين 
، وحتملي  الهندس��ية  ش��خصيتي 
 ، كبي��رة  تصميمي��ة  مس��ؤوليات 
ومش��اركة رؤس��ائي ف��ي تصاميم 

مشاريع كبيره . 
من املشاريع التي عملت عليها من 
تصاميم املشاريع االنشائية الكبرى 
طيلة فترة عملي في دائرة تصاميم 
الهندس��ة املدنية في شركة ومبي 
/ هامر س��مث ، تصامي��م الهياكل 
واملنش��آت البحرية لشركة النفط 
BP في اخللي��ج العرب��ي ، وعدد من 
منش��آت الهي��اكل احلديدي��ة ف��ي 
 ، بريطاني��ا  م��ن  انح��اء مختلف��ة 
وجدران خرسانية  س��اندة في احد 
مناجم الفحم ف��ي ) ويلز ( ، ومنها 
تدقيق عدد من االعمال قبل عرضها 
على مدي��ر الدائرة للموافقة عليها 

لتكتسب الطابع الرسمي .
  من اهم االعمال التي اذكرها عملي 
على محطة كهرباء رئيس��ية في ) 
هونك كونك ( املقاطعة البريطانية 
في ش��رق الص��ني ، اختير لها موقع 
على س��احل البحر . ولعل من اهم 
اعمال احملطة انش��اء املدخنة ، فقد 
كانت بارتفاع نحو 200 قدما والقطر 
االس��فل لها يبلغ 20 قدما ، على ان 
بالكونكريت  الس��احل  تشيد على 
املصب��وب موقعي��ا ، وتغل��ف م��ن 
الطاب��وق  م��ن  بطبق��ات  الداخ��ل 
احلراري . ولم تكن هناك صعوبة في 
تقرير مساحة القاعدة وعدد الركائز 
وعمقه��ا ملعرفتنا بطبيع��ة التربة 
في تلك املنطقة ، غير ان الصعوبة 
كانت في حتديد سرعة هبوب الرياح 
الس��ريعة جدا ، من ن��وع (الهركني) 
او (التايفون) ، وقد تتجاوز س��رعتها 
200 مي��ال ف��ي الس��اعة احيانا ، مما 
يؤثر بدرجة كبيرة على شدة ضغط 
الهواء على جوانب املدخنة العالية 
، وبالتالي على الهيكل التصميمي 
واالسس، وكانت س��لطة الكهرباء 
تعطين��ا ارقام��ا متباين��ة ، مما يؤدي 
ال��ى تغيي��ر التصامي��م وفقا لتلك 
املتغي��رات ، واس��تقر االم��ر على ان 
يكون الرقم 200 ميل في الس��اعة 
ه��و املع��ول علي��ه وبذل��ك اكملت 

التصاميم املطلوبة .
  وعملت كذلك على تصميم قاعدة 
محطة الكهرباء هذه واسسها ، على 
ان يكون اعلى االس��س فوق مستوى 
البح��ر بقلي��ل ، وبع��د اس��تعراض 
ومتطلب��ات  التصميمي��ة  البدائ��ل 
العمل ح��ول االس��س الواقعة حتت 
مستوى س��طح البحر ، تقرر العمل 
على تقسيم اسس احملطة وجدرانها 
الى خاليا عديدة . واالهم من هذا كله 
ان يجري تصميم هذه اخلاليا كما هو 
متبع في صناعة الس��فن . أي تكون 
عملية التش��ييد عل��ى مزالق خارج 
منطق��ة العمل ، ومن ثم تس��حب 
او تزلق الى البحر فتكون كس��فينة 
، وتسحب بواس��طة قوارب ساحبة 
الى منطق��ة العمل ث��م توضع في 
محاورها الدقيقة ، واغراقها في مياه 
البح��ر حت��ى تس��تقر تدريجيا حتت 
امل��اء .وجتنب ه��ذه الطريق��ة الفنية 
الدقيقة صعوب��ات العمل حتت املاء 
. وبع��د االنته��اء من ه��ذه العملية 
بنجاح ، يس��تمر العمل على االجزاء 
العليا من اعمال احملطة . لقد كانت 
ه��ذه جتربة عملي��ة فري��دة وجديدة 
بالنس��بة لي ، وتعلمت منها الكثير 
م��ن الفوائد واالف��كار التخطيطية 
واالقتصادي��ة باس��تعمال التقنيات 

احلديثة .

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

االجتماع السنوي 1956  لزماالت احتاد الصناعات البريطانية

Shepard's Bush امام موقد الغاز في غرفة االستراحة في شقتنا في

شهاب الصافي في زيارة لشقتنا في لندن كهف السجن القدمي للسجناء السياسيني للقيصر

انا وسعاد واملهندس شهاب الصافي واملهندس فليح حسن على كورنيش البحر في بيروت

الحلقة 8
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موسكو ـ وكاالت:
 تنفس��ت روس��يا الصعداء، مساء 
أول امس، بعد فوز منتخبها الوطني 
في املباراة االفتتاحية لكأس القارات 
اس��تعداد  وتأكي��د  الق��دم،  لك��رة 
أكث��ر مالعبه��ا إثارة للمش��كالت، 

الستضافة املباريات الدولية.
وفازت روس��يا -2 0 عل��ى نيوزيلندا 
بس��هولة، باستاد س��ان بطرسبرج 
أمام 50251 متفرجا، بينهم الرئيس 
فالدميي��ر بوت��ن، وجيان��ي إنفانتينو، 
رئيس االحتاد الدولي )الفيفا(، اللذان 
ألقيا كلم��ة للجماهير قبل انطالق 

املباراة.
ورحب بوتن باملشجعن فيما وصفه 
"مبهرجان كبير لكرة القدم"، وشكر 
إنفانتين��و والفيفا على ثقتهما في 

روسيا.
تشيرتشيسوف  ستانيسالف  وقال 
مدرب روس��يا، الذي سيواجه فريقه 
البرتغال يوم األربع��اء، للصحفين: 
"حض��ور زعي��م البالد للمب��اراة أمر 
إيجاب��ي، لك��ن عل��ى اجلان��ب اآلخر 
ميثل مس��ؤولية إضافية".. وأضاف: 

"تعاملنا مع املهمة التي أمامنا".
وبرغ��م وق��وع روس��يا حت��ت ضغط 
لتق��دمي أداء جي��د عل��ى أرضها بعد 
تراجعه��ا إلى املركز 63 في تصنيف 
الفيفا هذا الشهر، وهو أسوأ ترتيب 
لها على اإلطالق، فإن البالد تعرضت 
لتدقيق أكبر بسبب أمور خارج اإلطار 
الرياضي، خالل االستعداد للبطولة 

التي تستمر ملدة أسبوعن.
وس��يكون اس��تاد س��ان بطرسبرج 
ال��ذي تبلغ س��عته 68 ألف متفرج، 

الرئيس��ي ف��ي كأس  ه��و امللع��ب 
العالم 2018 وهو أيضا معقل زينيت 
أح��د القوى الكبرى ف��ي كرة القدم 
الروس��ية، لكن عملي��ة البناء التي 
استمرت حوالي 10 سنوات شابتها 
مزاع��م فس��اد، وتأخير تس��بب في 
خيبة أمل أكثر من الشعور بالرضا.

وكان يجب اس��تبدال عشب امللعب 
س��ريعا قبل مب��اراة الس��بت، بعد 
األرضي��ة  ف��ي  مش��كالت  ظه��ور 
الس��ابقة أفس��دت املب��اراة األولى، 
التي أقيمت على االستاد اجلديد في 

نيسان.
وقب��ل مش��كالت العش��ب واج��ه 
االس��تاد متاع��ب أخ��رى أبرزها في 

التكنولوجيا املستخدمة في أرضية 
امللعب، والتي جعلت السطح يهتز 
وغي��ر جاه��ز الس��تضافة املباريات، 
لكن مب��اراة االفتتاح م��رت من دون 

مشكالت تذكر.
وق��ال تشيرتشيس��وف: "ال أعل��م 
كيف كان اللعب عليه لكن باحلكم 
على املب��اراة يبدو أن كفاءة )امللعب( 
كانت جيدة، وس��محت لنا باللعب 

بشكل جيد".
وبعد أح��داث العنف ب��ن اجلماهير 
الروس��ية، واإلجنليزي��ة، ف��ي بطولة 
أوروب��ا الع��ام املاضي، أص��در بوتن 
ق��رارا بتغليظ عقوبة الش��غب في 
املالع��ب، ضمن محاولة للس��يطرة 

على املشاغبن.
وزارة  أص��درت  احل��ن  ذل��ك  ومن��ذ 
الداخلي��ة الروس��ية قائمة س��وداء 
تض��م 292 اس��ما، حرمته��م م��ن 
حضور األحداث الرياضية الرسمية.. 
وأبل��غ الكس��ندر ش��بريجن، الذي 
مت ترحيل��ه من فرنس��ا خالل بطولة 
أوروب��ا 2016، رويت��رز بأن��ه ُمنع من 
حضور مب��اراة بالده ض��د نيوزيلندا 

قبل انطالقها بساعات قليلة.
الق��ارات  كأس  منظم��ي  إن  وق��ال 
أبلغوه بإلغاء بطاقة هوية اجلماهير 
اخلاصة به، ف��ي محاولة أخرى فيما 

يبدو للسيطرة على العنف.
إن  الروس��ية  الس��لطات  وقال��ت 

نظ��ام التذاك��ر ف��ي كأس القارات، 
الذي يتطل��ب إص��دار بطاقة هوية 
التذاك��ر،  أصح��اب  للمش��جعن 
يضم��ن تصوي��ر اجلماهي��ر وإبع��اد 

مثيري الشغب.
ف��ي  املنظم��ة  اللجن��ة  وقال��ت 
تعليق��ات عب��ر البري��د اإللكتروني: 
فرص خس��ارة حق حض��ور مباريات 
كأس الق��ارات وكأس العالم، كبيرة 
للغاية للجماهي��ر املعروفة بإثارتها 

للشغب".
وألول مرة حدد الفيفا ثالثة إجراءات 
ف��ي كأس الق��ارات، متن��ح احلك��م 
احلق في إيق��اف املباريات في حاالت 
العنصري��ة والتمييز.. وقب��ل املباراة 
كان هناك إعالنان لتحذير اجلماهير 

من أي سلوك يشوبه التمييز.
وقالت فاطمة سامورا، األمن العام 
للفيف��ا أم��س اجلمع��ة، إن نس��بة 
احلض��ور املتوقعة ف��ي البطولة رمبا 
تص��ل إل��ى 65 %، وإن تذاك��ر مباراة 
بيعه��ا  مت  البرتغ��ال  ض��د  روس��يا 

بالكامل قبل أسابيع.
زال��ت  املقاع��د اخلالي��ة م��ا  لك��ن 
صحيف��ة  وقال��ت  قلق��ا،  تش��كل 
س��بورت اكس��بريس الروس��ية، إن 
بع��ض التذاك��ر مت توزيعه��ا مجانا 
على العم��ال في محاول��ة إلكمال 
املدرجات في مباراة قادمة في كأس 

القارات في كازان.
وأوضح��ت اللجن��ة املنظم��ة أنها 
أطلقت برنامجا يسمح "للجماهير 
الروسية الفقيرة"، بحضور املباريات 
مجان��ا وأن الس��لطات احمللي��ة هي 

املسؤولة عن توزيع هذه التذاكر.

15رياضة االثنني 19 حزيران 2017 العدد )3725(

األنيق يستعد لمواجهة الصقور 
بتعادل إيجابي أمام الصناعات

التجربة اليابانية.. محاضرة عن 
النظافة لمواهب كرة السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يس��تعد فريق الطلبة ملواجهة فري��ق القوة اجلوية 
يوم اخلمي��س املقبل في املب��اراة املؤجلة من اجلولة 
الرابع��ة والت��ي يحتضنها ملعب الش��عب الدولي 
عند الس��اعة العاش��رة ليال يذكر ان فريق الطلبة 

يقف االن في املركز التاسعة برصيد 46.
وقال عض��و املكتب االعالمي لن��ادي الطلبة احمد 
حط��اب: يس��عى الفريق ال��ى ان يع��زز موقفه في 
الئحة ترتي��ب الدوري من خالل مب��اراة يوم اخلميس 
املقبل امام فريق الق��وة اجلوية الطامح بالقب هذا 
املوس��م لكن فريقنا استعداد جيدا ولعب اكثر من 
مب��اراة جتريبي��ة ويوم امس خاض اخ��ر بروفه له في 
ملع��ب اجلامعة مع فري��ق الصناع��ات الكهربائية 
حيث انتهت املباراة بالتعادل االيجابي بهدفن لكل 
فري��ق، وزج املدرب اكث��ر عدد من الالعب��ن الجل ان 

يكونوا اجلميع بامت اجلاهزية ملواجهة الصقور.
واض��اف حط��اب: افقدن��ا الكثي��ر م��ن النقاط في 
اجلوالت املاضية بسبب سوء الطالع لكن التعويض 
سيكون في اجلوالت االخيرة وايضا االصابات املتكررة 
التي تالح��ق الفري��ق وباخلصوص في مب��اراة القوة 

اجلوية سيغيب الالعبن كرمي دلي وحيدر حسن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام املرك��ز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية، في دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات في وزارة الشباب والرياضة، 
محاضرة لالعبي املركز الوطني بكرة الس��لة بعنوان » 
النظافة والتربية والتعليم«، باشراف مسؤول التربية 

والتنظيم، وائل محمد.
وقال احملاضر ان احملاضرة هي األولى لالعبي كرة السلة، 
وس��يتم تعميمها على بقية العبي املركز الوطني في 
شتى األلعاب، مبينا ان الهدف من احملاضرة هي استفادة 
الالعب��ن املوهوب��ن وتعليمهم كيفي��ة التعامل مع 
االجواء والعمل على اش��اعة روح التعاون واحلرص على 
النظافة، حيث مت عرض فلماً يابانياً يوضح مدى حرص 
املدالرس اليابانية على ايالء النظافة وقتا صمن حصة 
ال��درس األول في كل يوم، مبين��ا ان نحو 15 دقيقة من 
الدرس األول في مدارس اليابان البلد اآلس��يوي املتطور 
ج��داً، يتم تخصيصها للنظافة باش��راف املعلم الذي 

يكون قدوة لتالميذه.

بغداد ـ صكبان الربيعي:

اك��د االمن العام لالحتاد اآلس��يوي 
لكرة الس��لة هاكوب خاجريان في 
املؤمت��ر الصحفي ال��ذي عقده في 
قاعة فن��دق الرمال ان اس��تضافة 
قاعة الشعب في العاصمة بغداد 
لقاء منتخبي العراق وكازاخستان 
الدولي في اولى تصفيات مجموعة 
العراق ضم��ن بطولة كأس العالم 
لع��ام 2019 يوم 24 تش��رين الثاني 
املقب��ل تعد من املكاس��ب املهمة 
التي حققتها كرة السلة العراقية 
بفضل النظام اجلديد الذي اعتمده 
االحتاد اآلسيوي لكرة السلة مؤخراً 
ف��ي تنظيم بط��والت املهمة التي 
تقام ضمن منهجية االحتاد الدولي 

لكرة السلة.
وكان رئي��س االحت��اد العراقي لكرة 
السلة حس��ن العميدي قد رحب 
في بداي��ة املؤمتر بزيارة االمن العام 
الس��لة  لك��رة  اآلس��يوي  لالحت��اد 
وه��ي الثاني��ة ل��ه للع��راق بهدف 
االطمئن��ان على حتضي��رات العراق 
مجموع��ة  مباري��ات  الس��تضافة 
منتخب��ة لتصفي��ات كأس العالم 
والتي س��تقام في قاعة الش��عب 
امام منتخبات كازاخس��تان وايران 

وقطر.
وقال خاجري��ان: ان املس��اعي التي 
بذلها االحتاد العراقي لكرة الس��لة 
في االعوام االخيرة لتطوير الس��لة 
اصالحات  اج��راء  تتطلب  العراقية 
عدي��دة وترميم��ات مهم��ة عل��ى 
منش��آت ومراف��ق قاعة الش��عب 
املغلقة بهدف حتضيرها باملستوى 
املناسب وحسب املواصفات الدولية 
الستضافة مباريات تصفيات كأس 
العال��م والتي س��يلعبها منتخب 
ام��ام منتخبات  الوطن��ي  الع��راق 
وق��د  واي��ران وقط��ر  كازاخس��تان 
اش��عرت وزي��ر الش��باب والرياضة 
عبداحلس��ن عبطان والكابنت رعد 

حم��ودي رئي��س اللجن��ة االوملبية 
خالل لقائي معهم��ا بضرورة دعم 
احتاد كرة الس��لة ف��ي هذه املرحلة 

املهمة.
واضاف االمن العام لالحتاد اآلسيوي 
لكرة السلة: ان البدء بتغيير نظام 
اللعب��ة حس��ب منهجي��ة االحتاد 
الدولي كان عام 2012 حيث اجتمع 
ممثل��و ق��ارات العال��م املس��ؤولن 
ع��ن ك��رة الس��لة في اس��طنبول 
التعدي��الت  قب��ول  ومت   2014 ع��ام 
كأس  تصفي��ات  الح��راز  اجلدي��دة 
العالم في اس��بانيا بدالً من نظام 
ليرتف��ع ع��دد منتخبات  املناط��ق 
الدول املش��اركة من 12 الى 24 ثم 
اصب��ح 32 فريقاً وحس��ب النظام 
اجلديد ارتفع عدد الدول اآلس��يوية 
املؤهلة منتخباتها للمشاركة في 

تصفي��ات كأس العال��م من 3 الى 
7 بع��د اعتماد مش��اركة منتخبي 
اس��تراليا ونيوزلن��دا ف��ي بطوالت 
العال��م  ل��كأس  املؤهل��ة  آس��يا 
وبهذا زادت آم��ال وصول املنتخبات 
اآلس��يوية ال��ى تصفي��ات بطولة 
كأس العال��م ليصبح العدد 7 من 

اصل 16.
واوض��ح خاجري��ان: ان منافس��ات 
املرحلة االولى ملنتخبات آس��يا في 
العال��م  كاس  بطول��ة  تصفي��ات 
املقبلة لعام 2019 وحسب النظام 
اجلديد س��تجري ابتداًء من يوم 24 
تشرين الثاني املقبل حيث سيلعب 
العراق ضمن مجموعة تضمه الى 
جان��ب كازاخس��تان وقط��ر وايران 
وبطريق��ة الذه��اب واالي��اب بينما 
يلعب في اجملموعة الثانية منتخبات 

وس��وريا  والهن��د  واالردن  لبن��ان 
الذهاب واالياب حيث تقرر ان يلعب 
الفريق الس��وري مباريات االياب في 
لبنان لظروف بلده وفي ضوء نتائج 
املباريات س��يتم ترشيح املنتخبات 
الثالث��ة االولى ف��ي كل مجموعة 
لالنتقال للعب في مباريات املرحلة 
الثانية م��ن تصفيات بطولة كأس 
العال��م بينما يك��ون الفريق الرابع 

في اجملموعة خارج املسابقة.
واش��ار امن ع��ام االحتاد اآلس��يوي 
لكرة السلة ان فرق القارات االخرى 
غير آس��يا لم يتم تقسيمها على 
مجموعات لقرب دولها املش��اركة 
بعضه��ا عل��ى بع��ض وس��هولة 

الطيران بينهما.
وذك��ر ان مباري��ات املرحل��ة الثانية 
من تصفي��ات بطولة كأس العالم 

س��تلعب 3 ف��رق فيم��ا بينها بعد 
االكتف��اء بنتيج��ة املرحل��ة االولى 
يترش��ح  حي��ث  التصفي��ات  م��ن 
م��ن كل مجموع��ة حس��ب نتائج 
املباريات 3 منتخبات ليصبح العدد 
6 منتخب��ات اضاف��ة الى أحس��ن 
فريق راب��ع في اجملموعت��ن ليرتفع 
ع��دد املنتخبات اآلس��يوية املرحلة 
الى نهائيات بطول��ة كأس العالم 
ال��ى 7 منتخب��ات اذا م��ا علمنا ان 
الص��ن مهم��ا س��تكون نتائجها 
ف��ي تصفي��ات البطول��ة العاملية 
س��ترحل الى النهائيات كونها هي 
الت��ي ستس��تضيف نهائات كأس 

العالم.
آس��يا  بطول��ة  ال��ى  وتط��رق 
بك��رة الس��لة انه��ا تق��ام على 4 
مجموع��ات مبش��اركة 16 فريق��اً 

كل  ف��ي  منتخب��ات   4 مبع��دل 
مجموعة والسنة التي تقام فيها 
بطول��ة كأس العالم ال جتري فيها 
اآلس��يوية  البطول��ة  منافس��ات 
وتق��رر ان تق��ام مباريات مجموعة 
الع��راق ضم��ن تصفي��ات بطولة 
كأس العالم خالل ش��هر تش��رين 
الثان��ي املقب��ل ث��م خ��الل ش��هر 
ش��باط من العام املقبل ثم خالل 
ش��هر آيار وبعدها خالل شهر متوز 
مش��يراً الى ان تب��ادل مجموعات 
الف��رق املش��اركة ببطول��ة كأس 

العالم سيتم في بطولة 2023.
قائ��الً:  حديث��ه  خاجري��ان  وتاب��ع 
ان للع��راق حض��ورا ناجح��ا ف��ي 
البط��والت الت��ي يقيمه��ا االحتاد 
حي��ث  الس��لة  لك��رة  اآلس��يوي 
سيشارك ببطولة آسيا التي تقام 
في لبن��ان آب املقبل وم��ن بعدها 
ف��ي بطول��ة كأس العال��م الت��ي 
تقام في الصن وحس��ب تصنيف 
احتادات كرة الس��لة في آسيا فان 
االحت��اد العراقي يع��د من االحتادات 
النش��يطة حي��ث حص��ل مؤخراً 
على وسام االس��تحقاق والتقدير 
م��ن قب��ل االحت��اد الدول��ي لك��رة 
الس��لة وهذا ما يجعلن��ا نحرص 
عل��ى التعاون مع االحت��اد العراقي 
لتهيئ��ة كل املعون��ات املؤدية الى 
جناح واظهار املباريات التي تقام في 
قاعة الش��عب ببغداد باملس��توى 
املطلوب والش��يء بالش��يء يذكر 
ان قاعة الش��عب حتتاج الى جهود 
مضاعفة من اجل تهيئة وحتضير 
حس��ب  ومنش��آتها  مرافقه��ا 
املواصف��ات الدولي��ة وقد اوضحنا 
ذل��ك للمس��ؤولن في احت��اد كرة 
الس��لة ووزارة الش��باب والرياضة 
واللجن��ة االوملبي��ة لالس��راع عل 
اجن��از املهم��ة باملس��توى االفضل 
وبالش��كل الذي يعزز من مس��يرة 
ك��رة الس��لة العراقي��ة ويرفع من 
اس��م الع��راق عالي��اً ف��ي احملفل 

الدولي.

في مؤتمره الصحفي.. هاكوب خاجريان:

تضييف بطولة السلة خطوة تؤكد جدارة العراق
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هاكوب يلتقي رعد حمودي

»البارالمبية« تنعى بطلة
 رفع األثقال زهراء كاظم

بغداد  ـ إعالم المركز الوطني:
اقيم��ت أول ام��س تدريب��ات مش��تركة 
ملواه��ب املرك��ز الوطني لرعاي��ة املوهبة 
الرياضي��ة ف��ي بغ��داد مع مواه��ب فرع 
الكوت، ضيفته��ا قاعة املرك��ز الوطني 
في املدينة الشبابية، وقال حكمت جواد 
مدي��ر املرك��ز الوطن��ي ان مرك��ز الكوت 
س��باقاً لزي��ارة املركز الوطن��ي في بغداد 
من اجل تعزيز االحتكاك واالستفادة من 

االجواء في املدينة الشبابية.
وذك��ر ان املرك��ز الوطن��ي ميل��ك 7 فروع 
ف��ي احملافظات وه��ي ) الكوت وميس��ان 
والس��ماوة وباب��ل والناصري��ة والنج��ف 
وكرب��الء(، منوهاً إل��ى ان املهرجان الثاني 
اخلاص بالطاولة سيقام اليام 14 و15 و16 

من شهر أيلول.
م��ن جانبه، اش��ار م��درب فري��ق الكوت 
بالطاولة عمار بش��ار الى ان زيارة فريقه 
إلى بغ��داد تأتي ضمن جوال��ت عدة قام 
به��ا إل��ى مراكز ف��روع النج��ف وكربالء 
والناصري��ة الخ��راج الالعب��ن م��ن ج��و 
التدريبات واشراكهم في منافسات ودية 

لتعزيز اجلانب املعنوي.

واوضح ان وفد الك��وت في الزيارة ضم 7 
العب��ن موهوبن هم ) رض��ا اركان وباقر 
حسنن وسامر سعدون وعلي كرمي وعبد 
اهلل س��يف ويحي��ى حميد ون��ور أكرم(، 

مبينا ان الوفد ضم رئيس االحتاد الفرعي 
س��امي س��بتي واملدرب املس��اعد حيدر 

هادي.
واش��اد بالتدريبات املش��تركة واللقاءات 

الودية لالعبن املوهوبن، مقدماً الشكر 
إل��ى إدارة املرك��ز واملدرب��ن العاملن في 
بغ��داد ملا قدم��وه م��ن امكان��ات كبيرة 
مواه��ب  لفائ��دة  جهوده��م  وس��خروا 
الك��وت بك��رة الطاول��ة، وتاب��ع ان مركز 
الكوت الذي تأسس منذ 4 سنوات يضم 
خاليا 12 العباً لفئتي البراعم واألش��بال 
وي��ؤدون التدريبات في قاع��ة منتدى ذوي 

االحتياجات اخلاصة في الكوت.
م��ن جانب��ه، اش��ار مدي��ر منت��دى ذوي 
االحتياجات اخلاصة، رئيس االحتاد الفرعي 
لكرة الطاولة في الكوت، سامي سبتي، 
وه��و مؤس��س املدرس��ة التخصصي��ة 
ف��ي احملافظ��ة، ان التدريبات املش��تركة 
تسهم في تعزيز اجلانبن الفني واملعنوي 
للموهوب��ن في الكوت، كم��ا ان احلفاوة 
م��ن مدير مرك��ز بغ��داد حكم��ت جواد 
واملدرب��ن كفاح محس��ن ومؤي��د حميد 
وعب��اس محس��ن وجمي��ع العاملن في 
املرك��ز الوطني كانت كبي��رة، لذلك فان 
الفائ��دة الفني��ة كانت متمي��زة ترتقي 
بدرج��ة مثالي��ة بامكان��ات العبي مركز 

الكوت بكرة الطاولة.

تدريبات مشتركة ولقاءات ودية لمواهب
 المركز الوطني في بغداد والكوت بكرة الطاولة

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
نعت اللجن��ة الباراملبية الوطنية 
العب��ة  ام��س  صب��اح  العراقي��ة 
املنتخ��ب الوطن��ي العراقي لرفع 
االثقال زه��راء كاظم التي توفيت 
بعد ص��راع مع املرض كانت تعاني 

منه في املدة االخيرة.
وقال بيان نش��ره املرك��ز االعالمي 
ان  العراقي��ة  الباراملبي��ة  للجن��ة 

الالعبة زه��راء كاظم توفيت بعد 
معاناته��ا من فش��ل كلوي , وهي 
احدى العب��ات املنتخ��ب الوطني 
العراق��ي بفعالي��ة رف��ع االثق��ال 
وش��اركت في عدة بطوالت دولية 
االوس��مة  من  الكثي��ر  وحقق��ت 
والنتائ��ج االيجابي��ة رفع��ت م��ن 
خالله��ا اس��م الع��راق عاليا في 

احملافل الدولية.

بغداد ـ قاسم شالكه*
أكد نائب رئي��س اللجنة االوملبية، 
الدورة  بش��ار مصطفى، انط��الق 
التحكيمي��ة الدولي��ة الثانية في 
الثاني عش��ر من مت��وز املقبل في 
بالتزام��ن  الس��ليمانية  مدين��ة 
مع انط��الق بطولة اندي��ة العراق 
للناش��ئن، حي��ث اقيم��ت االولى 

قبل اربع س��نوات في مدينة اربيل 
مبش��اركة 25 حكم��ا، وه��ي املرة 
االولى التي تقام مثل هذه الدورات 
ف��ي العراق، وحت��ت اش��راف دولي 
مباشر، وعلى اثرها صنفوا دولين 
ونالوا )one star(، وس��ننجز عددا 
اخر ف��ي الدورة املقبل��ة لاللتحاق 
بزمالئهم. مضيف��ا: االحتاد يعمل 

منذ مدة من اج��ل تهيئة املدربن 
واحل��كام دولي��ا، إذ حص��ل مؤخرا 
احلك��م الدولي حمزة اس��ماعيل 
بطول��ة  ف��ي   )two star( عل��ى 
ات��راو الدولي��ة الت��ي اقيم��ت في 

كازاخستان.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

السليمانية تحتضن الدورة التحكيمية الدولية بالمالكمة

الراحلة زهراء كاظم

لقطة مشتركة ملواهب بغداد والكوت

روسيا تتنفس الصعداء بعد اجتياز االختبار األول بكأس القارات

فرحة روسية بالفوز على نيوزلندا
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المحاصصة للشعراء وراكبي الدرجات

جمال جصاني

قدمياً قيل )الش��عر ديوان العرب( وضمن ش��روط احلياة البدائية 
الس��ائدة في اجلزيرة العربية ومناطق القبائل، احتل الش��عراء 
منزلة كبيرة، إذ كانت القبيلة تقيم االحتفاالت بظهور ش��اعر 
لديها، ملا ميثله من قوة وسالح معنوي. ذلك الدور بدأ باالنكماش 
م��ع ظهور املدن احلديثة وأش��كال التعبير واإلبداع والتخصص 
والتواصل غير احمل��دود، الذي اتاحته الثورات العلمية والقيمية. 
ف��ي العراق والذي يع��ده الكثير من املهتمني بالش��عر ومنهم 
الش��اعر الكبير محمود درويش؛ موطن الشعر والشعراء، برزت 
قامات ش��امخة رافق��ت توهج��ه ووالدته بعد احل��رب العاملية 
األولى، مثلوا بصدق تطلعاته املشروعة والتساؤالت التي راودت 
عق��ول وضمائر العراقيني آنذاك. ألس��باب تأريخية وموضوعية 
معروفة وصلت تلك املرحلة مع قافلتها املتوهجة من الشعراء 
ال��ى نهايته��ا، بعد أن اس��تباح الدول��ة واجملتمع ن��وع آخر من 
"الش��عراء" يجيدون إحياء مهن ومواهب أسالف لهم، كرسوا 
كل ديباجاته��م خلدم��ة تطلعاته��م وآفاقه��م الضيقة. وفي 

وصفه لتلك االوضاع في السبعينيات كتب سعدي يوسف:
طرقت الباب، قالت لي فتاة: غادر الشعراء!

أين؟
الى الوليمة!

كلهم؟
كل الذين عرفتهم!

حقب��ة "جمهورية اخل��وف" ووالئمها انتهت، لك��ن حاجة ذلك 
الن��وع من الش��عراء الى الوالئم لم تخفت وحس��ب بل ازدادت 
ض��راوة، وه��ذا ما أدركت��ه مجس��ات "أولي األمر اجل��دد" والتي 
س��رعان ما طمأنت تلك الش��راهة املس��تعرة ملدمني الوالئم 
والنياش��ني وأن��واط الش��جاعة. ف��ي قصيدته الت��ي رثى بها 

السياب كتب املاغوط:
أيها التعس في حياته وموته/ قبرك البطيء كالس��لحفاة/ لن 

يصل اجلنة أبدأ
اجلنة للعدائني وراكبي الدراجات.

الش��عراء من كل املعادن )التنك والذه��ب وما بينهما( يعرفون 
املاغ��وط الذي رحل م��ن دون أن تتمك��ن كل اصطبالت العالم 
ووالئمه في ج��ذب اهتمامه إليها، لذلك أصبح إرثه الش��عري 
عنوانا للصدق واجلمال واحلساسية املرهفة، وفي نهاية املطاف، 
لم يختلف مصيره كثيراً عمن رثاهم وسبقوه على ذلك الطريق. 
أما ما نصادفه اليوم من "شعراء" فال حتتاج الغالبية العظمى 
منه��م الى ما يحفزهم لالنضم��ام لالصطبالت اجلديدة، حيث 
لم مي��ر وقت طوي��ل حتى تصدر نش��طاؤهم واجهة املش��هد 
اجلدي��د، ليظف��ر األرش��ق أو احملظ��وظ منهم بس��نام املفاصل 
احليوي��ة ملس��ؤوليات وتخصص��ات ال متت للش��عر واهتماماته 
بصل��ة، لتصب��ح "احملاصصة للش��عراء وراكب��ي الدرجات" وال 
يحت��اج املتابع ملث��ل هذه اخللط��ات الغرائبية جله��د كبير كي 
يتعرف على بركات وجود "الش��عراء" عل��ى رأس تلك املفاصل 
احليوي��ة للدولة ف��ي مجال األم��ن والدفاع واإلع��الم والبحوث 
والدراسات االستراتيجية وغيرها من احلقول. جميع تلك املواقع 
واملؤسس��ات التي اس��تبيحت من قبلهم؛ لم تكتف بالفشل 
الذي حصدته برفقتهم وحس��ب بل زاده��ا ضياعاً، ما يتوهمه 
)الش��اعر املس��ؤول( بوصفه كائن ملهم ومنزه ع��ن النواقص 
والعي��وب. وهم في س��لوكهم هذا كمن أضاع املش��يتني، فال 
هو ش��اعر امتل��ك نصاً يوم ال ينفع منصب��اً أو مخصصات، وال 
هو مس��ؤول حقيقي نهض مبا أوكل إليه من مهمات رسمية. 
والعت��ب ف��ي ذلك ال ميك��ن ان نلقيه على عاتق ه��ذا النوع من 
"العدائيني الش��عراء" بل على القوى واملصالح والشروط التي 
سمحت لوباء احلوسمة الشاملة في استباحة كل تفصيالت 
حياتنا الرس��مية منها والش��عبية، والتي ل��ن تتوقف من دون 
ظه��ور قوة وهم��ة وإرادة تعيد األم��ور الى نصابه��ا الصحيح 
واملهن الى أصحابها الش��رعيني وفق��اً للوصية القدمية: قيمة 

كل امرء ما يحسن..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كش��ف املمثل الس��وري 
تي��م حس��ن أن التف��وق 
ال��ذي حققه مسلس��ل 
يك��ن  ل��م  "الهيب��ة"، 
وحس��ب،  خاًص��ا  رهانً��ا 
وإمن��ا إنص��اف م��ن قب��ل 
تابع��وا  الذي��ن  الن��اس 
م��ا  وأعط��وه  العم��ل، 
احلف��اوة،  م��ن  يس��تحق 
وقال:  واملتابعة،  والقبول، 
وصل��ت  اهلل  "بفض��ل 
اجلمه��ور،  إل��ى  الفك��رة 
وه��ي الناحية التي تؤكد 
ونوعيتها، وعدم  جودتها، 
اختالطه��ا ب��أي اقتباس، 
لذا من البديهي أن يكون 

احلصاد، وفيرًا.
وأضاف تيم "من الواضح 

أن الهيبة، بات من األعمال 
الت��ي ممك��ن أن تؤس��س 
إلى مراح��ل مقبلة، نظراً 
لنوعيتها، وخصوصيتها، 
الكامنة  املنطق  وصيغة 
ف��ي مضمونه��ا الع��ام، 
فنح��ن تطرقنا إلى حالة 
رمب��ا تكون متوف��رة، على 
أرض الواقع ل��ذا لم تكن 

هناك مبالغة في اخليال.

الترك��ي  النج��م  راف��ق 
الشهير  أوزجفيت  بوراك 
ب�"بالي بي��ك"، خطيبته 
أفجني  النجم��ة فهري��ة 
قب��ل أيام عل��ى زفافهما 
املنتظ��ر ف��ي 29 حزيران/
يوني��و اجلاري، إل��ى إحدى 
دور األزي��اء ف��ي منطق��ة 
ليفنت مبدينة إسطنبول، 
حيث كان��ت جتري أفجني 
"بروف��ة" عل��ى فس��تان 
س��أله  وعندما  زفافه��ا، 
رأى  إذا  الصحفيون عم��ا 
الفستان، أكد جنم "حرمي 
الس��لطان" أنه ممنوع من 

رؤية الفس��تان بحس��ب 
والتقالي��د  الع��ادات 
التركية، التي تش��ير إلى 
العريس لفستان  رؤية  أن 
قب��ل  عروس��ته  زف��اف 
لهما  يجل��ب  زفافهم��ا، 

احلظ السيء.

إع��الم  وس��ائل  صّرح��ت 
املغني��ة  أن  أميركي��ة 
قد  بيونس��يه  الش��هيرة 
أجنب��ت توأمني، ف��ي لوس 
أجنليس، لكنه��ا لم حتدد 

جنسهما.
 35( لبيونس��يه  وس��بق 
عاما( وزوجها مغني الراب، 
واملنت��ج املوس��يقي جاي 
زي، أن أجنبا ابنة اسمياها 
بلو أيف��ي، تبلغ حاليا من 

العمر خمس سنوات.
وذكر مصدر جمللة "بيبول" 

املهتمة بأخبار املش��اهير 
وج��اي  "بيونس��يه  أن 
س��عيدان، وبدءا مشاركة 
عائلتيهم��ا،  م��ع  النب��أ 

واألصدقاء املقربني".

تيم حسن

بيونسيه

بوراك أوزجفيت

أخبــارهــــــــــم

قراءة - حذام يوسف:
صدر الع��دد الثالث من مجل��ة الثقافة 
العراقية / ربيع / ٢٠١٧، وقد تصدر العدد 
افتتاحية رئيس التحرير التي جاءت حتت 

عنوان )صناع الصخب(.
تب��ع االفتتاحي��ة عم��ود )تأم��الت( الذي 
احت��وى عل��ى مقال��ة للدكتور ش��جاع 
التعلي��م  )ف��ي  عن��وان  حت��ت  العان��ي 
والدميقراطية(، وعمود الش��اعر باس��م 

املرعبي )شتات(.
وق��د ض��م ملف الع��دد الذي ج��اء حتت 
الثقاف��ات  تفاع��ل  )الترجم��ة:  عن��وان 
واثراءها(، مشاركة نخبة من كبار كتاب 
ومترجمي الوط��ن العربي، نذكر منهم: 
املترجم األس��تاذ كاظم جهاد، والدكتور 
بدر الدين عرودكي، والدكتور محمد آيت 
لعميم، واملترجم عبد الهادي س��عدون، 
والدكتورة أسماء غريب، والدكتور حسن 
س��رحان، والدكتور محمد شوقي الزين، 
والدكتورة رزان إبراهيم، والدكتور محمد 
عبد الرضا شياع، والدكتور خالد سالم، 

والدكتور منذر عياشي. 

كما ضم العدد ملف��اً خاصاً عن الفنان 
العراق��ي الراحل )راف��ع الناصري(، والذي 
جاء في ب��اب فنون، وحمل عن��وان )رافع 
الناص��ري ف��ي عي��ون معاصري��ه(، وقد 
ضم ش��هادة نخب��ة من كب��ار الفنانني 
الذين عاصروا الفنان الراحل، منهم زوج 
الراح��ل الش��اعرة مي مظف��ر، والفنان 

مظهر احمد، والفن��ان حيان عبد اجلبار، 
والفنان ضياء الع��زاوي، والفنان الدكتور 

عاصم فرمان.
نق��رأ في ه��ذا الع��دد ايضا ب��اب فنون، 
ومقاالت أخرى لعدد من النقاد والفنانني 
منهم الدكتور حسن السوداني، والفنان 
صباح األنباري، والدكت��ورة بهاء بن نوار، 

والفنان والناقد جنم حيدر. 
وفي ب��اب حوار، أج��رت اجمللة ح��واراً مع 
الش��اعر العراقي الكبير الدكتور )علي 
جعفر العالق(، الذي حتدث فيه عن جتربته 

الشعرية، وآرائه في الشعر والنقد.
أما باب )نصوص( فقد جاء زاخراً مبشاركة 
نص��وص لنخب��ة م��ن الش��عراء منهم 
الش��اعر عبد اإلله الياس��ري، والشاعر 
عبد احلفي��ظ العابد، والش��اعر حمدان 
طاهر، والش��اعر اديب كمال الدين، كما 
ضم الباب مش��اركة الدكت��ور قحطان 

جاسم في )قصة مترجمة(.
كما نقرأ في هذا العدد مقاالت ش��ارك 
به��ا مجموع��ة م��ن الكت��اب منه��م 
الدكت��ور صالح هويدي، والدكتور فاضل 
عبود التميمي، والشاعر حسني محمد 
عجي��ل، والناقد الدكت��ور حمزة عليوي، 

والشاعر سامي مهدي. 
يُذك��ر أن مجلة الثقافة العراقية مجلة 
فصلية، تصدر عن الصالون الثقافي في 
الديوانية، يترأس حتريرها األستاذ أسامة 

غالي.

تنوعات في الفكر والترجمة والشعر
جديد "الثقافة العراقية"

العدد الثالث من مجلة الثقافة العراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��ركة مايكروس��وفت األميركية، اجلمع��ة، عن أحدث 

لوحة مفاتيح تبتكرها، مزودة بقارئ بصمات املستعمل.
وبواس��طة الق��ارئ اجلديد سيس��تغني املس��تعملون لها عن 
كتابة كلمة الس��ر لفتح حواس��يبهم، وس��يكون موقع األداة 

.CTRL و ALT موجودا بني زري
 MODERN وأطلقت الشركة على لوحة املفاتيح اجلديدة اسم

KEYBOARD، على وفق ما ذكرت على موقعها اإللكتروني.
ولم حتدد الش��ركة موع��دا محددا لعرض اللوح��ة اجلديدة في 

األسواق.
لكن األمر الذي قد ال يعجب الكثيرين هو السعر املرتفع نسبيا 

للوحة، إذ يبلغ 130 دوالرا أميركيا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��د املدي��ر التنفيذي لش��ركة أتاري، فري��د كزيناس، 
عزمها تق��دمي جيل جديد م��ن أجهزة ألع��اب "أتاري" 

الكالسيكية قريبا.
وم��ن املنتظ��ر أن يحم��ل اجله��از اجلديد اس��م "أتاري 
بوكس"، بحس��ب الفيدي��و الترويجي ال��ذي أطلقته 

الشركة.
ورفض املدير التنفيذي للشركة الكشف عن التفاصيل 
التقنية املتعلقة باجلهاز اجلديد، خالل حواره مع موقع 

"جيمز بيت"، والذي استغله لإلعالن عن اجلهاز.
فيما أوضح أنه لم يتم االنتهاء من التصميم النهائي ل� 
"أتاري بوكس"، الذي سيعتمد على "تقنية الكمبيوتر 
الشخصي" على حد تعبيره، مؤكدا في الوقت نفسه 

على توافر املزيد من املعلومات حول اجلهاز مستقبال.
وتأتي هذه األنباء الرسمية لتؤكد العديد من الشائعات 
التي مت تداولها مؤخرا، حول حتضير "أتاري" لطرح جهاز 
جديد في األس��واق قريبا، وهي الش��ائعات التي عززها 
ظهور موقع " ataribox.com" على اإلنترنت قبل أيام.

يشار إلى أن آخر جهاز للشركة توفر في أسواق أميركا 
الشمالية عام 1993 حتت اسم "أتاري جاغوار".

لوحة مفاتيح ثورية من 
مايكروسوفت تقرأ بصمات األصابع

الـ "أتاري" الكالسيكي 
يعود من جديد الى األسواق

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة اللبنانية روال سعد 
ع��ن أنه��ا تس��تعد للقي��ام ببطولة 
مسلسل درامي لبناني، بالتعاون مع 
اخملرجة رندل��ى قديح، وقالت: "العمل 
فيك��ي"،  "مجن��ون  عن��وان  يحم��ل 
وس��وف ألتقي من خالله الفنان يوري 
مرق��دي في أول تعاون فني مش��ترك 

بينن��ا، وعل��ى األرجح س��يتم عرض 
املسلس��ل عب��ر إح��دى الشاش��ات 
املعروفة ف��ي لبنان، مع اإلش��ارة إلى 
أنها اخلطوة األولى لي على مس��توى 
الدرام��ا اللبناني��ة، الت��ي أحترمه��ا 
وأقدره��ا، وأجده��ا ق��د تقدمت نحو 
األم��ام، حت��ى باتت تناف��س جزءا من 

الدراما العربية".

وأوضحت روال س��عد خ��الل حوار لها 
مع احد املواقع الفنية أنها من املمكن 
أن تغني مقدمة "ش��ارة" مسلس��ل 
"مجنون فيكي"، مع يوري مرقدي على 
ش��كل "ديو"، وقالت: "اللق��اء بيننا، 
أتوقع أن ينال رضا الناس وهي الناحية 
التي رمبا أش��عر بها قب��ل أن أبادر إلى 
أي خطوة فنية جديدة، كأنها حاس��ة 

وتشير  تراودني،  سادس��ة 
إلى مكامن النجاح".

قائلة:  روال سعد  وختمت 
"أن��ا أتي��ت إل��ى الدرام��ا 
اللبناني��ة، ك��ي أعبر عن 
حال��ة جدي��دة بعيدة عن 
الروتني، وال أهدف إلى إثارة 

أي مشكالت مع أحد".

روال سعد تكشف عن استعدادها
 للقيام ببطولة مسلسل لبناني

متابعة - أحالم يوسف:
يتواص��ل نادي الس��ينما ف��ي احت��اد االدباء 
بعرض مجموعة من األف��الم العاملية على 
قاعة اجلواهري، ضمن برنامجه األس��بوعي، 
واجلمعة املاضي��ة كان اجلمهور على موعد 
مع فيل��م )احلياة(، الذي ي��روي قصة طاقم 
احملطة الفضائية الدولية، املُكّون من س��تة 
أفراد، والذين باتوا على ش��فا واحد من أهم 
االكتش��افات في التاريخ البش��ري، أال وهو 
وج��ود أول دلي��ل عل��ى احلياة خ��ارج األرض، 
وبالتحدي��د عل��ى كوك��ب املري��خ، ومبجرد 
شروعهم في إجراء بحوثهم، يبلغون عقبى 
غير متوقعة، اذ يكتش��فون أن شكل احلياة 

هناك أكثر ذكاًء من توقعات أي شخص.
فيلم )احلي��اة(، جتاوزت ميزانيته الس��بعني 
ملي��ون دوالر، وهو رق��م متواضع إذا ما قورن 
باألعم��ال التي تهتم بهذا النوع من األفالم 
اخلاص��ة بالفض��اء، وكان م��ن املتوقع لعب 
رينولدز للش��خصية الرئيسة في الفيلم، 
لكن النش��غاله بعم��ل آخر قرر اس��بنيوزا 
تبدي��ل أدوار جلينه��ال، ورينول��دز، ليك��ون 
الفيلم م��ن بطولة جلينهال في دور رئيس، 

ورينولدز بدور مساعد.
أما عن موسيقى الفيلم فهي للموسيقار 

الس��ويدي ج��ون إكس��تراند، الذي س��بق 
ل��ه العمل مع اس��بنيوزا في ع��دة أعمال، 
والتصوي��ر في الفيلم لأليرلندي س��يموس 
مجارف��ي، ال��ذي كان مخ��رج التصوير في 
عدة أفالم ش��هيرة، ومؤخ��را عد من أفضل 
املصوري��ن ف��ي العال��م، ون��ال ترش��يحي 

أوسكار.

بغداد - الصباح الجديد:
واملس��رح  الس��ينما  دائ��رة  أعلن��ت 
ع��ن تفعي��ل دور الع��روض املس��رحية 
اخلاصة باألطفال، عبر تنظيم ش��عبة 
متخصص��ة مبس��رح الطف��ل، تابع��ة 
لقس��م املس��ارح، يديرها الفن��ان زياد 

الهاللي.
وأكدت زينب القص��اب مدير العالقات 
واألعالم ف��ي الدائرة، أن هذه الش��عبة 
أعلن��ت عن نفس��ها بقوة، عب��ر أعداد 
تعن��ى  مس��رحية  لع��روض  جدول��ة 
بالطفول��ة طيل��ة أي��ام عي��د الفطر 
املبارك، وهنا س��يجد الطفل متنفسا 
ثقافي��ا ف��ي ص��روح مس��رحية كبيرة 
كاملس��رح الوطني، ومس��رح الرافدين، 
يهذب سلوكه، ويستقطب فكره نحو 
اإلبداع املرئي املباشر، متمثال باملسرح، 
وثقل تأثيره على تش��كيل ش��خصية 
الطف��ل، وإرش��اده م��ن حلظ��ة دخوله 
مبن��ى املس��رح، إلى التزام��ه باجللوس 
عل��ى كرس��يه اخملص��ص كمش��اهد، 
يحترم ما يقدم على اخلش��بة )كذائقة 
عامة(، بعد س��نوات عجاف أخذت من 

فكر الطفل الكثير. 

وذك��رت القص��اب أن أولى تلك 
الع��روض، مس��رحية توعوي��ة 
عن��وان  حتم��ل  وتوجيهي��ه 

والت��ي  واملصب��اح(،  )الس��احل 
س��تعرض ف��ي املس��رح الوطني 

صباح أي��ام العيد الث��الث، تأليف 
محمود أبو العباس، واخراج حسني 
علي صالح، تتحدث املسرحية عن 

احلف��اظ عل��ى البيئة م��ن التلوث، 
واملرافق العامة كساحل البحر، ونشر 

الوع��ي الصح��ي، وروح التع��اون ف��ي 
اجملتمع الواحد. وهي من أنتاج السينما 

واملسرح.
وس��تعرض ثان��ي الع��روض املس��رحية 
على مس��رح الرافدين صباح أيام العيد 
الثالث��ة، س��يقدمها املرك��ز الثقاف��ي 

العراق��ي للطفول��ة، وفن��ون الدم��ى، 
بالتعاون مع دائرة الس��ينما واملسرح 
حتت عنوان )حكاي��ة الديك صياح(، 

تألي��ف وإخ��راج الدكتور حس��ني 
علي هارف، عن قصة )محسن 

ناص��ر الكنان��ي(، تصمي��م 
وتنفي��ذ الدمى زينب عبد 

األمير.

فيلم "الحياة" على قاعة
 سينما اتحاد األدباء

ترسيخ ثقافة األطفال في 
تفعيل دور العروض المسرحية 

الصباح الجديد - وكاالت:
رص��د ش��ريط فيديو أس��دين، وهما في 
حال��ة يرث��ى لها داخ��ل فن��دق مهجور، 
بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وأظهر الش��ريط لبوة وش��بال يئنان من 
اجلوع الشديد، كما بدا واضحا تعرضهما 

للضرب بالقضبان احلديدية.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 
اجلمع��ة، أن مالكهم��ا كيري��ل بابينكو 
ف��ر إل��ى الهند قب��ل أس��ابيع، هربا من 
الشرطة، تاركا احليوانني يواجهان مصير 

املوت جوعا.

ولم يتمكن األس��دان بالطبع من اخلروج 
إل��ى األراض��ي اجمل��اورة للفن��دق، ذلك أن 
بابينك��و س��جن الش��بل ف��ي قف��ص 
ضي��ق، ووض�ع أم�ه ف���ي إح�دى غ�رف 

الفن�دق.
ف��ي  الس��ك��ان  س��م��ع  وبعدم����ا 

اجل����وار زئي����ر األس��دين، 
إخ�ب��ار  إل����ى  س��ارعوا 
جمعيات  ف��ي  متطوعني 

حلماي�ة احليوانات، الذين 
ملرك���ز  نقلوهم���ا 

عن�اي�ة.

العثور على لبوة وشبل يتضوران جوعًا في فندق مهجور 
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