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بغداد - أسامة نجاح:
مكافح��ة  جه��از  قي��ادة  أك��دت 
اإلرهاب ، أمس األربعاء ، أن منطقة 
واحدة تفصل القوات األمنية عن 
حترير حي الفاروق بالكامل، وفيما 
بين��ت أن ، احل��ي ه��و أكب��ر وأهم 
األحي��اء ف��ي املنطق��ة القدمي��ة، 
وفيم��ا اش��ارت ال��ى أن ، الق��وات 
قتلت 300 داعش��ي خالل اليومني 
مص��ادر  أوضح��ت  الس��ابقني، 
املش��تركة  الق��وات  ان  مطلع��ة 
وصل��ت ال��ى مس��افة امت��ار عن 
مس��جد النوري الكبير الذي اعلن 
في أب��و بكر البغدادي مبا يس��مى 

خالفته للدولة اإلسالمية. 
وق��ال قائد قوات جه��از مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الغني األس��دي ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
"الرت��ل الش��مالي واجلنوب��ي من 
ق��وات جه��از مكافح��ة اإلره��اب 
يتقدمان نحو األهداف املرس��ومة 
لهم��ا واألمور تس��ير على وفق ما 
ه��و مخط��ط"، مبين��ا ان "الرتل 
الش��مالي بقيادة الفريق س��امي 
العارض��ي والرتل اجلنوب��ي بقيادة 
الل��واء مع��ن الس��عدي ف��ي حي 

الفاروق". 

واضاف، ان "ح��ي الفاروق هو أكبر 
وأهم األحياء في املنطقة القدمية، 
ويض��م 3 مناطق، وق��د مت االنتهاء 
م��ن منطقتي املش��اهدة وخزرج، 
وتبقى جزء من منطقة الساعة". 
وبني بأنه "خالل الساعات القليلة 
املقبل��ة يك��ون حي الف��اروق حتت 
الس��يطرة بالكامل"، موضحا إن 
"مقاوم��ات العدو قوية جدا ولكن 
سرعان ما تنهار وتنهزم أمام تقدم 

قطعاتنا". 
أكث��ر  "قت��ل  ع��ن  وكش��ف 
عناص��ر  م��ن  عنص��ر   300 م��ن 
اليومني  اإلرهابي خ��الل  التنظيم 

السابقني".
وتاب��ع ان "جام��ع الن��وري ضم��ن 
أهدافن��ا ويبع��د نح��و 200 مت��ر 
وله خط��ط خاص��ة القتحامه أو 
تخطي��ه وس��تعلن ف��ي حينها"، 
مش��يرا إلى انه "بدأت عملية فك 
احلصار ونزوح املدنيني باجتاه املمرات 
اآلمنة ويتم نقلهم بالعجالت إلى 

مخيم النازحني". 
 " ان  مطلع��ة  مص��ادر  وأك��دت 
الى  وصل��ت  املش��تركة  الق��وات 
مس��افة امت��ار عن جام��ع النوري 

الكبير ".
تتمة ص3

أمتار تفصل القّوات المشتركة عن
تحرير مقر "خالفة أبو بكر البغدادي"

القوات املشتركة خالل تطهير املدينة القدمية من املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التقى رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
عل��ي  اإليران��ي  األعل��ى  باملرش��د 
اخلامنئي، ف��ي العاصم��ة اإليرانية 

طهران.
لرئي��س  اإلعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
ال��وزراء في بي��ان مقتضب اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د"، إن "رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي التقي 
اإلس��المية  للثورة  األعلى  املرش��د 

علي اخلامنئي".
خ��الل  اخلامنئ��ي  الس��يد  وق��ال 
اس��تقباله لرئيس الوزراء ، تشكيل 
الش��عبي خط��وة مهمة  احلش��د 

وعامل اقتدار للعراق".

وأش��ار إل��ى "مرحل��ة س��ابقة من 
الزمن كانت عناصر داعش اإلرهابي 
قد وصل��وا خاللها إل��ى القرب من 
العاصمة العراقية بغداد"، مضيفا 
ان " تشكيل قوات احلشد الشعبي 
يعد خطوة مهمة ومباركة، وعامل 
اقت��دار للعراق، مؤك��داً على وجوب 
حف��ظ وح��دة وس��المة األراض��ي 

العراقية".
من جانب آخ��ر اكد الرئيس االيراني 
اس��تقباله  روحاني خ��الل  حس��ن 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
عل��ى رغب��ة ب��الده بزي��ادة التعاون 

الثنائي في جميع اجملاالت.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��د رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلبوري، أن الس��عودية تنوي فتح 
آفاق واسعة مع العراق، وفيما أكد 
ع��دم الوقوف ضد أي��ة محافظة 
االس��تبانة  أو  االس��تفتاء  تري��د 
"بش��رط" الع��ودة إلى الدس��تور، 
حدد الرابع من ش��هر مت��وز املقبل 
موع��داً لبدء الفصل التش��ريعي 

املقبل جمللس النواب.
وق��ال اجلبوري ف��ي مؤمتر صحفي 
عقده في بغداد وتابعته "الصباح 
اجلديد"، "نهي��ب بالقوات األمنية 

أن تكث��ف جهوده��ا لتوفير األمن 
داعياً  الع��راق"،  ف��ي  واالس��تقرار 
احلكوم��ة إلى "إي��الء أهمية مللف 
اخملتطفني في ال��رزازة والدور ومنع 

تكرار حاالت اخلطف.
وأضاف اجلب��وري، أن "مطلب عودة 
النازح��ني إلى دياره��م هو املطلب 
دون  يح��ول  وال��ذي  األساس��ي، 
عودتهم بعض اجملاميع املسلحة"، 
موضحاً أن "هناك مجاميع تفرض 
إتاوات على األهالي مقابل السماح 

لهم بالعودة إلى مناطقهم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت احملكم��ة االحتادية العليا، 
بع��دم  حكم��اً  االربع��اء،  ام��س 
دس��تورية فقرتني م��ن تعليمات 
كش��ف الذم��ة املالي��ة رق��م 2 
لس��نة 2017، مبينة أن وجودهما 
يتعارض مع املادتني 47 و 80/ ثالثاً 

من الدستور.
وقال املكتب االعالمي للمحكمة 
االحتادية العلي��ا في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"احملكمة عقدت جلستها بتاريخ 
2017/6/20 ونظ��رت ف��ي دع��وى 

الطع��ن بفقرت��ني م��ن تعليمات 
كشف الذمة املالية التي اصدرها 
رئي��س مجل��س  علي��ه  املدع��ى 
الوزراء اضافة إل��ى وظيفته وفق 
املنص��وص عليها في  صالحياته 

املادة 80/ ثالثاً من الدستور".
وأضاف البي��ان أن "الفقرة االولى 
هي 11/ أوالً من التعليمات والتي 
قضت بوقف صرف راتب املوظف 
ومخصصات��ه ال��ذي ل��م يق��دم 
كشفاً عن ذمته املالية خالل املدة 

املنصوص عليها في املادة".
تتمة ص3

العبادي يلتقي الخامنئي في 
طهران وروحاني يؤكد الرغبة 

بزيادة التعاون

الجبوري يثّمن جهود العبادي ويؤكد 
نية السعودية في توسيع العالقات

"االتحادية" تحكم بعدم دستورية فقرتين 
من تعليمات كشف الذمة المالية

نشطاء يحّذرون من مخاطر "تجميع" 
عائالت داعش بمكان واحد

مناقلة كميات كبيرة من مادتي السكر 
وزيت الطعام الى مخازن بازوايا في الموصل 35

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر رئي��س كتلة دولة القانون في 
مجلس النواب عل��ي االديب امس 
االربع��اء م��ن تنامي ظاه��رة جتارة 
اخملدرات ف��ي عدد م��ن محافظات 
العراق، داعيا االجهزة اخملتصة الى 
اخذ دورها الحكام السيطرة على 
جميع املنافذ احلدودية مع كل دول 

اجلوار ملنع تهريب املواد اخملدرة.
وق��ال االديب في بي��ان له، اطلعت 
ان   اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 

جت��ارة اخمل��درات من الظواه��ر التي 
تفت��ك باجملتمع وته��دده باالنهيار 
الذين  الش��باب  فئ��ة  وخصوص��ا 
غالب��ا ما يكونون هدفاً لهذا النوع 

من التجارة املدمرة.
وش��دد عل��ى ان تأخ��ذ االجه��زة 
االمنية دورها في احكام السيطرة 
على املمرات واملناف��ذ التي تتدفق 
منها امل��واد اخملدرة م��ن دول اجلوار 
ومراقبة تصنيعه��ا واالجتار بها ملا 
لها من اث��ار س��لبية مدمرة على 

كافة املستويات.
واضاف االدي��ب ان احملاكم اخملتصة 
تق��ع عليها مس��ؤولية ردع االفراد 
والعصابات التي تتاجر بها من خالل 
اص��دار وتنفيذ االحكام القضائية 
املش��ددة للحد من تعاط��ي املواد 
اخملدرة واالجتار به��ا، التي ينبغي ان 
يعلن عنها، لتكون رادعا قويا لكل 
من تسول له نفسه تدمير اجملتمع 

العراقي بهذه التجارة الفتاكة.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
اب��دت ق��وى التحال��ف الوطن��ي، 
أم��س االربع��اء، رفضه��ا القاطع 
مطلوب��ة  ش��خصيات  حلض��ور 
عن جرائ��م ارهابي��ة وجنائية إلى 
الذي  الوطني��ة  املصاحل��ة  مؤمت��ر 
دع��ا اليه رئي��س مجل��س النواب 
الشهر  اجلبوري منتصف  س��ليم 
املقب��ل، الفتة إلى ض��رورة التأكد 
م��ن مطلوبية الضي��وف للقضاء 
قبل دعوته��م، كما ابدت اعتراضاً 
ش��ديداً عل��ى اقح��ام اش��خاص 
متورطني بس��فك دماء العراقيني 

حت��ت عن��وان "املعارض��ة"، داعية 
في الوق��ت ذاته إلى ت��رك احملاكم 
وع��دم  اخملتص��ة مت��ارس عمله��ا 

اقحامها بامللف السياسي.
وق��ال النائ��ب ع��ن دول��ة القانون 
رس��ول اب��و حس��نة ان "الع��راق 
يحت��اج ال��ى ح��وارات واتفاق��ات 
بني ش��تى االط��راف السياس��ية 
من اج��ل النهوض بواق��ع الدولة 
السيما ونحن على اعتاب االنتهاء 
من املعرك��ة ضد تنظي��م داعش 

االرهابي".
وتاب��ع اب��و حس��نة ف��ي حدي��ث 

"الس��احة  ان  "القض��اء"،  ال��ى 
السياسية مفتوحة للجميع، وال 
يوج��د هناك خطاً احم��راً على اي 
جهة تريد االش��تراك في العملية 
السياقات  وفق  السياس��ية على 

الدستورية".
واوض��ح ان "ائتالف دول��ة القانون 
يرحب م��ن الناحية املبدئية بعقد 
الوطني��ة  للمصاحل��ة  مؤمت��ر  اي 
كالذي س��وف يحص��ل قريبا في 

بغداد".
لكن ابو حس��نة يرى ان "السعي 
القحام اشخاص مطلوبني للعدالة 

ام��ر ل��ن يحص��ل"، واس��تطرد ان 
"للعراق قضاء مستقل ال سلطان 
علي��ه لغي��ر القان��ون"، مبينا ان 
"حض��ور املطلوبني للمحاكم في 
ه��ذه املؤمت��رات يجب ان يس��بقه 
ذه��اب ال��ى القضاء وتق��دمي االلة 

التي تبرئهم اوالً".
ذل��ك  "بخ��الف  للق��ول  ومض��ى 
وباشراك اشخاص صدرت عليهم 
احكام قضائي��ة او عليهم دعاوى 
مفتوحة س��وف يعرض القائمون 
على املؤمت��ر  حتت عنوان املعارضة، 
للمساءلة القانونية، كما ان هذا 

اهان��ة للقضاء  الفع��ل يش��كل 
بنح��و  الدول��ة  ادارة  ومنظوم��ة 

عام".
من جانبه، ذكر القيادي في اجمللس 
االس��المي االعل��ى محمد جميل 
املياحي ف��ي تصريح الى "الصباح 
اجلديد"، إن "س��ليم اجلب��وري هو 
من دعا الى عقد مؤمتر للمصاحلة 
يتحم��ل  وبالتال��ي  الوطني��ة، 
مسؤوليته القانونية والسياسية 
والتبعات س��واء كانت ايجابية او 

سلبية".
تتمة ص3

تحذيرات من تنامي
ظاهرة المخدرات في العراق

دعوا إلى إبعاد القضاء عن الملفات السياسية
التحالف الوطني يرفض حضور مطلوبين إلى مؤتمر رئيس البرلمان للمصالحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، امس األربعاء، 
أن أمينة العاصم��ة ذكرى علوش 
اجله��ود  أقص��ى  بب��ذل  وجه��ت 
للم��الكات الفني��ة في دائ��رة ماء 
بغ��داد للعم��ل على إيص��ال املاء 
جلميع مناط��ق العاصمة، عادًة أن 
قرار وزارة الكهرباء بإلغاء اخلطوط 
املستثناة وشمول جميع مشاريع 
إنت��اج امل��اء الصاف��ي ومحط��ات 
اجمل��اري بجانب��ي الك��رخ الرصافة 
بالقط��ع املبرمج انعكس س��لبا 
على كميات امل��اء الصافي اجملهزة 

للمواطنني.
وقالت مديري��ة العالقات واإلعالم 
باألمان��ة ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "أمينة بغداد 
ذكرى علوش أجرت جولة ميدانية 
رفق��ة مدير ع��ام دائرة م��اء بغداد 
لالطالع على واقع عمل مش��اريع 
املاء ونوعية املياه اجملهزة للشبكة 
وم��دى تأثره��ا بالقط��ع املبرم��ج 

للطاق��ة الكهربائي��ة"، مبينًة أن 
"أمينة بغداد وجهت ببذل أقصى 
اجلهود للمالكات الفنية في دائرة 

م��اء بغ��داد للعمل عل��ى إيصال 
امل��اء جلمي��ع مناط��ق العاصم��ة 
وبالكمي��ات الكافي��ة وعلى وفق 

املواصفات املطلوبة".
وأضافت، أن "ق��رار وزارة الكهرباء 
بإلغاء اخلطوط املستثناة وشمول 

جميع مشاريع إنتاج املاء الصافي 
ومحط��ات اجملاري بجانب��ي الكرخ 
الرصافة بالقطع املبرمج انعكس 
س��لبا على كميات امل��اء الصافي 
اجملهزة للمواطنني ف��ي وقت يزداد 
في��ه الطل��ب عل��ى املاء بس��بب 
ارتف��اع درجات احل��رارة والزيادة في 
كميات االس��تهالك الس��يما وأن 
القط��ع املبرم��ج كان بواق��ع أربع 
س��اعات يومي��اً من الس��اعة 12 
الى2 ظه��راً ومن الس��اعة 4 الى 
6عص��راً وهي أوق��ات ال��ذروة في 

استهالك املياه".
وتابعت، أن "مش��اريع انت��اج املاء 
مجهزة مبول��دات كهربائية تعمل 
بكامل طاقتها وتؤمن فقط نصف 
الطاقة الالزمة لتشغيل املشاريع 
التصميمي��ة  لقدراته��ا  وفق��اً 
بالش��كل الذي يتسبب بعجز في 
وص��ول املاء الى املناط��ق البعيدة 

عن مركز العاصمة بغداد".
تفصيالت ص4

"األمانة" توّجه ببذل أقصى الجهود
إليصال المياه لجميع مناطق العاصمة

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��ر مرس��وم ملك��ي بالس��عودية 
ام��س األربع��اء إن أم��را ملكيا صدر 
بإعف��اء األمي��ر محمد ب��ن نايف بن 
عبدالعزيز من والي��ة العهد واختيار 
األمي��ر محمد بن س��لمان خلفا له 
وذلك في تغيير يؤك��د األمير البالغ 
من العمر 31 عام��ا بوصفه احلاكم 

القادم للبالد.
وأضاف املرس��وم الذي نشرته وكالة 
األنباء الس��عودية )واس( أنه مت أيضا 
إعف��اء األمي��ر محمد ب��ن نايف من 

منصب نائب رئي��س مجلس الوزراء 
ومنص��ب وزي��ر الداخلي��ة بينم��ا مت 
تعيني األمير محمد بن سلمان نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره 

وزيرا للدفاع.
وكان األمير محمد بن س��لمان وهو 
ولي ولي العهد مس��ؤوال ع��ن إدارة 
احل��رب التي تقودها الس��عودية في 
اليم��ن ومس��ؤوال كذلك ع��ن وضع 
سياسة الطاقة وعن خطط إلعداد 
اململك��ة للمس��تقبل فيم��ا بع��د 

النفط.

وقالت قناة العربي��ة التلفزيونية إن 
تعيني األمير محمد بن س��لمان جاء 
مبوافقة هيئة البيعة. وذكرت الوكالة 
الرس��مية أن امللك س��لمان دعا إلى 
مبايع��ة األمي��ر محمد بن س��لمان 
ولي��ا للعه��د بع��د ص��الة التراويح 
لي��وم امس األربعاء ف��ي مكة. وجاء 
اإلعالن املفاج��ئ بعد عامني ونصف 
من التغييرات الكبي��رة بالفعل في 
السعودية التي فاجأت حلفاءها في 

2015 بشن احلرب في اليمن..
تفصيالت ص6

ملك السعودية يعّين نجله وليًا
للعهد ويدعو لمبايعته بمكة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت وزارة الهج��رة واملهجرين، 
امس االربع��اء، الى اع��ادة احلياة 
ألمين املوصل واالقضية والنواحي 
االخرى غربي نينوى، فيما اشارت 
ال��ى ان اعداد نازحي اجلانب االمين 

جتاوزت ال�٧٠٠ الف شخص.
وقال��ت الوزارة في بي��ان اطلعت 

عليه "الصباح اجلديد" انه "يجب 
بذل كل اجلهود من قبل الوزارات 
احمللية من  واحلكوم��ة  اخلدمي��ة 
اج��ل اعادة احلياة الى امين املدينة 
واالقضية والنواحي االخرى غرب 
نينوى، متهيدا لعودة النازحني الى 
منازله��م ومناطقه��م"، مبينة 
انه "ال ميكن ان يبقى سكان امين 

املوصل في اخمليمات واغلب احياء 
املدينة محررة منذ اشهر".

واضافت الوزارة ان "عدد النازحني 
من��ذ انطالق عملي��ات حترير امين 
املوص��ل بلغ اكثر م��ن ٧٠٠ ألف 
نازح"، مشيرة الى انه "مت ايوائهم 
في مخيمات ش��رق وغرب نينوى 

وجنوبها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت كتائب جن��د االمام، احدى 
فصائ��ل احلش��د الش��عبي، ع��ن 
مقت��ل 10 انتحاريني م��ن تنظيم 
"داع��ش" بصد هج��وم للتنظيم 
على قاطع منطقة احلمرة شمال 

تكريت. 
وقال القي��ادي بكتائب جند االمام 

اب��و محم��د العن��زي ف��ي حديث 
صحف��ي، إن "قوات الرد الس��ريع 
ف��ي كتائ��ب جن��د االم��ام صدت، 
ام��س االربع��اء، هجوم��ا لداعش 
على قاطع منطقة احلمرة شمال 
تكريت"، الفتا الى ان "االشتباكات 
دارت ألكثر من ساعتني باستعمال 
ان��واع الس��الح وتكلل��ت  ش��تى 

عملية الصد بالنجاح حيث مت قتل 
10 انتحاريني بعد محاصرتهم في 

منازل مهجورة".
واضاف العنزي، ان "االس��تخبارات 
املتسللني  داعش  كشفت عناصر 
عل��ى  مصادره��ا  حص��ول  بع��د 
مهم��ة  اس��تخبارية  معلوم��ات 
ودقيقة، حيث انطلقت قوة كبيرة 

وم��ن النخبة واش��تبكت معهم 
حتى متكنت من ابادتهم جميعا".

وتابع العن��زي، ان "الدواعش كانوا 
ينوون تنفي��ذ عملي��ة نوعية في 
تكري��ت الس��يما قبيل اي��ام عيد 
الفط��ر املب��ارك"، مش��يرا الى ان 
"جن��اح عملي��ات ص��د الدواع��ش 
يعكس النش��اط واحل��س االمني 

واالستخباري الكبير لكتائب جند 
االمام املاس��كة حمليط تكريت من 

الشمال ومن الغرب".
وف��ي س��ياق متصل أف��اد مصدر 
أمن��ي ف��ي محافظة نين��وى، بأن 
ستة من أبرز قادة تنظيم "داعش" 
ُقتلوا بقصف جوي وس��ط قضاء 
تلعفر الواقع غربي احملافظة، فيما 

رجح تواج��د نحو ألفي عنصر من 
التنظيم في القضاء.

وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
"ضربة جوية استهدفت واحداً من 
أهم معاقل داعش في حي حسن 
تلعفر)55كم  كوي وس��ط قضاء 

غرب نينوى(.
تتمة ص3

مقتل عشرة عناصر من "داعش" بصّد هجوم شمال تكريت

أحد مشاريع املياه في بغداد "ارشيف"

نازحو أيمن الموصل يتجاوزون الـ ٧٠٠ ألف شخص

ملحق "       " 
األزمة الخليجية..

الغاز وبوصلة الطاقة
أزمة الغاز بأوروبا والدور الَقَطري البديل

تداعيات األزمة: منتج نفطي شديد الصغر

قتلت 300 داعشي خالل اليومين السابقين
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جرجيس كوليزادة*

أثبت رئي��س وزراء العراق الس��يد 
متميزاً  العب��ادي حض��وراً  حي��در 
من��ذ تس��لمه احلكوم��ة واب��دى 
جهودًا ملموس��ة للوق��وف بوجه 
االرهاب ومجابه��ة تنظيم داعش 
االرهاب��ي، ومراع��اة املكون��ات من 
الس��نة والك��رد وبقي��ة األقليات، 
وح��اول ب��كل جهد حتيي��د العراق 
واخراج��ه م��ن احمل��اور االقليمي��ة 
والصراعات الدولي��ة احلاصلة في 
املنطق��ة ومن نفوذ ال��دول اجملاورة 
خاصة ايران، وكذلك حاول ومارس 
سياس��ة عدم التقاطع مع اقليم 
كردس��تان بالرغم من املش��كالت 
والسياسية  االقتصادية  واالزمات 
والنفطية التي خلقت حتت عنوان 
وال��ذي  االقتص��ادي  االس��تقالل 
دمر به ش��رائح كبي��رة من اجملتمع 
أزمات  وبتعم��د  الكردي مس��ببة 
معيشية وحياتية الغلب مكونات 

وشرائح شعبنا الكردي.
واليوم مع طرح مبادرة االستفتاء 
من قب��ل القي��ادة الكردي��ة لنيل 
االس��تقالل ومع حتديد يوم محدد 
الجرائها للتصويت بنعم او ال من 
قب��ل الش��عب، كل ه��ذا االقليم 
يعي��ش ف��ي ظ��ل أزم��ات عديدة 
ومالي��ة  واقتصادي��ة  سياس��ية 
واجتماعي��ة، وال يخف��ى ان ق��رار 
االس��تفتاء تعرض ال��ى انتقاد من 
قوى كردس��تانية وعراقية، وجوبه 

بالرفض واحلذر اقليميا ودوليا.
ولك��ن عل��ى الصعي��د العراق��ي 
وغي��ر  متفهم��ة  ال��ردود  كان��ت 
متشددة ولم تأت بتوترات شديدة 
جدي��دة بن احلكومت��ن في بغداد 
واربي��ل وب��ن االح��زاب العراقي��ة 
والكردس��تانية، وكانت أغلب ردود 
بتفهم قضية  الفعل محص��ورة 
حق تقرير مصير الشعب الكردي، 
ولك��ن اختي��ار الوق��ت واملرجعية 
لالستفتاء  والدستورية  القانونية 
كان��ت مح��ل اعت��راض وتس��اؤل 
كبير، بينما ردود فعل الدول اجملاورة 
كانت قاس��ية ومبطنة بالتهديد 
وخاصة م��ن قبل تركيا، بينما الرد 
العراق��ي الرس��مي كان متفهما 
ملش��اعر الكرد لكن م��ع التأكيد 
عل��ى ضم��ان االرضي��ة القانونية 
والتباحث  للقضية  والدس��تورية 
م��ع احلكوم��ة االحتادي��ة اليج��اد 
مخرج متفق عليه لوضع مسألة 

االستفتاء في اطارها الصحيح.
وال يخفى ان القيادة الكردية كانت 
محظوظ��ة باعالنه��ا ق��رار اجراء 
االس��تفتاء بوجود السيد العبادي 
ألن��ه ل��و كان غي��ره ف��ي رئاس��ة 
احلكوم��ة االحتادية ل��كان مبقدوره 
ان يؤج��ج الن��ار ويش��عل نف��وس 
الكثيري��ن للوق��وف بوج��ه ق��رار 
االقليم، ولكن يبدو ان العبادي أبى 
التصعيد ألس��باب عدي��دة منها 
مراعاة املش��اعر الكردية، وتقديرا 
للوقف��ة البطولية للبيش��مركة 
بوج��ه  والكاريل��ال  والش��رفانان 
االرهاب وتنظي��م داعش االرهابي، 
وتفهم��ا للمطلب الك��ردي بحق 
تقري��ر املصي��ر، ولكن مؤك��دا بان 
ال��ى مرجعي��ة  القضي��ة حتت��اج 
بنص تش��ريعي او اتفاق رس��مي 

لوض��ع االس��تفتاء وغاي��ة حتقيق 
اس��تقالل االقليم عل��ى وفق اطار 
عراقي كردس��تاني الرساء تفاهم 
مشترك و وضع أس��اس للتعامل 
واللوائ��ح  الدول��ي  القان��ون  م��ع 
الصادرة من اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة.
ومما ال غبار عليه وحسب معايشتي 
للعراقين س��نة وشيعة وخاصة 
ف��ي بغ��داد، وج��دت ان األغلبي��ة 
منهم راضية عن انفصال االقليم 
الثالثة  ولكن فق��ط مبحافظات��ه 
وده��وك،  والس��ليمانية  اربي��ل 
وأعتق��د ان القي��ادة الكردي��ة لم 
تأت بشيء جديد في هذا اجملال الن 
االغلبي��ة العراقي��ة موافقة على 
ه��ذا االنفص��ال اجلغراقي لصالح 
الك��رد والعراقي��ن، ولك��ن وجدنا 
ان املش��كلة تكم��ن ف��ي حتدي��د 
املوق��ف حول كركوك وحس��ابها 
مدينة عربية عراقي��ة، واعتقد ان 
السبب في ذلك ال يعود للعراقين 
وامن��ا للنظام الس��ابق ال��ذي زرع 
بذور عروبة كرك��وك في خطاباته 
وبرامجه وخططه السياسية من 
خالل التعريب والتبعيث واالعتداء 
عل��ى حقوق املواطن��ن واملكونات 
العراقي��ة، ومنها االس��تيالء على 
واململوك��ة  املش��روعة  االراض��ي 
للمجموع��ات الكردي��ة واالقليات 
ف��ي  واملس��يحية  التركمانني��ة 
كركوك وفي املناطق املتنازع عليها، 
وانت��زاع احلقوق املدني��ة والقومية 
بالق��وة واالعت��داء عل��ى س��كان 
املدينة، والش��يء املؤلم ان أجياال 
بأعداد كبيرة م��ن العراقين تربت 
على هذه الثقاف��ة وااليديولوجية 
العنصري��ة وترس��خت لديه��ا ان 
كركوك عربية وليست من ضمن 
والتاريخي��ة  اجلغرافي��ة  احل��دود 
وبينم��ا  لكردس��تان،  واالداري��ة 
احلقيقة انها ليس��ت كذلك وهي 

متنوعة بقومياتها ومذاهبها مع 
اغلبية سكانية للكرد فيها.

وامله��م ف��ي األم��ر وحل��د االن لم 
تصدر أي تعليق او تصريح ايجابي 
من قبل الدول بحق اجراء االقيلم 
لالس��تفتاء، وحتى االحتاد االوروبي 
يبدو انه رف��ض العملية ويطالب 
باحل��وار بن اربيل وبغداد، وس��فير 
احدى الدول الكبرى يعلن ان توقيت 
االس��تفتاء غي��ر مناس��ب وعلى 
االقليم اج��راء اصالح��ات جملابهة 
ومعاجل��ة  املستش��ري  الفس��اد 
االزم��ات اخلانق��ة التي يعيش��ها 
االقليم، ولكن اول تصريح ايجابي 
به��ذا الش��أن خ��رج م��ن رئي��س 
هيئ��ة االركان املش��تركة للقوات 
دانف��ور كما  اجلن��رال  االميركي��ة 
جاء في وكال��ة كردية، حيث اعلن 
ان االستفتاء  املس��ؤول األميركي 
ش��أن عراقي وهو يخ��ص العبادي 
والبارزاني للتفاهم بشأنها، وهذه 
اش��ارة جيدة بالرغم من ضعفها 
ويب��دو انها حتمل رس��الة موجهة 
الى القي��ادة الكردي��ة مضمونها 
التوج��ه الى بغ��داد والتباحث مع 
العب��ادي واالتف��اق مع��ه اذا ارادت 
جن��اح االس��تفتاء وبالتالي حتقيق 

االستقالل.
وبالرغم من بصي��ص االمل الوارد 
في تصريح املس��ؤول العس��كري 
األميركي، أال ان س��فير واشنطن 
الس��ابق في س��وريا يعلن جلريدة 
الك��رد  ان  االوس��ط،  الش��رق 
ثقتهم  ثم��ن  غالي��ا  س��يدفعون 
بأمي��ركا وان الق��وات األميركي��ة 
تس��تعملهم فقط لقتال داعش، 
للدف��اع  الق��وة  تس��تعمل  ول��ن 
عنهم ضد قوات النظام الس��وري 
او اي��ران وتركيا، وق��ال »ما نفعله 
م��ع الك��رد غي��ر أخالق��ي وخطأ 
سياس��ي«، وهذه الس��طور تذكر 
الك��رد مبجري��ات اح��داث الث��ورة 

الكردي��ة ف��ي الس��بعينيات ضد 
نظام البع��ث احلاكم ف��ي بغداد، 
عندما مت افش��الها م��ن قبل وزير 
اخلارجية االس��بق هنري كيسنجر 
ال��ذي س��لم مفاتي��ح القضي��ة 
الكردي��ة على طبق م��ن ذهب الى 
ش��اه اي��ران وال��ى صدام حس��ن 
وهواري بومدين، ونتج عنه اتفاقية 
اجلزائر املشؤومة التي تسببت في 
ويالت كثيرة ومآس��ي عديدة على 
الش��عب الكردي، وه��ذا يعني ان 
اميركا ليس��ت مح��ل ثقة للكرد 
اينما كانوا في س��وريا او العراق او 

تركيا او ايران.
ولك��ن بعيدا ع��ن هذا التش��اؤم 
وضمن السياق اجلاري ومن منظور 
الرسالة االميركية املوجه يبدو ان 
والتفاهم  التوافق  ضرورات حتقيق 
حكوم��ة  ب��ن  اخلص��وص  به��ذا 
االقلي��م واحلكوم��ة االحتادية وبن 
الس��يدين العبادي والبارزاني باتت 
ضرورة كردستانية وعراقية، والبد 
م��ن حتقيقه��ا على وف��ق تفاهم 
رسمي ضمن اطار اتفاق سياسي 
وتنفي��ذ  اج��راء  الي��ة  يتضم��ن 
االستفتاء وحتديد اسلوب التعامل 
م��ع نتائجه��ا وتهيئ��ة خط��وات 
وآليات املرحلة االنتقالية واالعداد 
والتهي��وء الع��الن االس��تقالل اذا 
خرجت االس��تفاء بغالبية كلمة 
)نع��م(، واالتف��اق عل��ى اتفاقي��ة 
العالق��ة  لتحدي��د  اس��تراتيجية 
االقليم املستقل  املستقبلية بن 
والع��راق اجلدي��د خلدم��ة املصالح 
املشتركة بن الش��عبن العراقي 

والكردستاني على املدى الطويل.
وهنا البد م��ن التأكيد ومن جديد 
على ضرورة قي��ام القيادة الكردية 
وم��ع ب��دء التفاه��م مع الس��يد 
العبادي، اتخاذ اجراءات فورية باجتاه 
اعادة ترتي��ب البيت الكردي واعادة 
تفعي��ل البرمل��ان، والعم��ل عل��ى 

تصفير املش��كالت وازالة االزمات، 
االنفرادي��ة وحتقيق  واالبتعاد ع��ن 
ال��رأي اجلماع��ي، وض��رورات تأمن 
بنية حتتية صحية وطبية وغذائية 
وزراعية واقتصادي��ة للتحوط من 
قد  التي  املس��تقبلية  االج��راءات 
تتخذ ضد االقليم، وامنوذج احلصار 
املفروض بن ليل��ة وضحاها على 

قطر ماثل امامنا.
ولك��ي تتس��م خط��وات االقليم 
بالوضوح والثقة والتأييد املطلوب 
من السيد العبادي فمن الضروري 
الكردية  للقي��ادة  اس��لفنا  كم��ا 
التفاهم معه للوصول الى أرضية 
مشتركة للتعامل القانوني ومنح 
االستفتاء الشرعية املطلوبة التي 
مته��د الطريق لالقليم بس��هولة 
احلصول عل��ى االعترافات الدولية 
لك��ي يك��ون عض��وا ف��ي اجملتمع 

األممي.
والبد ان نبن ان ضمان التفاهمات 
القضية  املش��تركة ح��ول ه��ذه 
املصيري��ة بن البارزان��ي والعبادي 
وباستشارة ورعاية اميركية خالل 
الفترة املقبلة والوصول الى اتفاق 
ب��ن حكوم��ة االقلي��م واحلكومة 
االحتادي��ة تبق��ى م��ن الض��رورات 
الوطني��ة لتأمن تفاهم رس��مي 
ب��ن اربي��ل وبغ��داد قب��ل املوع��د 
احملدد لالس��تفتاء، وله��ذا البد من 
دف��ع الطرف��ن ال��ى حتقي��ق هذا 
االتص��ال احليوي لوض��ع العالقات 
املصيرية بن الع��راق واالقليم في 
اطاره��ا الصحيح خلدمة املصالح 
باحلاضر  الش��عبن  بن  املشتركة 

وفي املستقبل.
وال ش��ك ان البس��مات املشتركة 
الش��جاعة  الش��عبن م��ن  ب��ن 
والكرم والنخوة واالنسانية اضافة 
ال��ى مواجهتهم��ا الباس��لة ضد 
تنظيم داع��ش االرهابي والقضاء 
عليه��ا قد رس��خا اكث��ر الصالت 

املش��تركة بينهما، ولكن في عن 
الوقت فانهما يعانيان من سلطة 
فاسدة مارقة في ظل نهب اموال 
عامة بعشرات ومئات املليارات من 
الدوالر، وهنا نأمل في حالة رسوخ 
الواقع اجلديد بروز قوى سياس��ية 
جديدة متسمة باالخالق والوطنية 
ملواجهة واقع حال الفس��اد املارق 
الس��لطتن وخاصة سلطة  لدى 
االقليم، والعمل اجلدي على ضمان 
حقوق املواطنة وحق الشعب وحق 
االجي��ال الالحق��ة والعم��ل اجلاد 
على اعادة الكتل املالية العمالقة 

العراقية والكردية املنهوبة.
وهنا البد من البيان يبدو ان العمل 
م��ع العب��ادي مقارنة بغي��ره من 
الساس��ة في��ه أمل ول��و بصيص 
لبناء رؤي��ة جديدة مفعمة باحلياة 
املس��تقرة واملس��تقبل االمن في 
الع��راق اجلدي��د فيما بع��د داعش 
التفاهم  بع��د  وفيم��ا  االرهاب��ي، 
على اس��تفتاء واس��تقالل اقليم 
كردس��تان، ولهذا الب��د على كرد 
الفرص��ة  يس��تغلوا  ان  الع��راق 
رهانهم  يرس��وا  وان  ويستثمروها 
يخس��روه  ال  وان  العب��ادي  عل��ى 
بأي ش��كل، وان لم تق��در القيادة 
الكردية على حتقيق التفاهم معه 
فان الضرورة التاريخية حتتم على 
الكرد بعدم السماح لذلك، الن في 
حال��ة حصول انقالب أو تدهور في 
الظروف االقليمية احمليطة بالعراق 
قد تفرز معطي��ات جديدة ال يقدر 
الكرد على التعام��ل معها، لهذا 
ف��ان فرصة التعامل م��ع العبادي 
ض��رورة آنية وتاريخي��ة ومصيرية 
للوصول الى اتف��ق تاريخي يخدم 
اقلي��م كردس��تان والع��راق معا، 

واهلل من وراء القصد.

)*( كات��ب صحف��ي ورئيس حترير 
مجلة »بغداد« سابقا

مهاًل يا كرد العراق ال تخسروا حيدر العبادي
طارق حرب  

زي��ارة العبادي باجلمع بن النقائض اعت��زاال للحمق الذي 
اصاب السياسة العراقية منذ 1958 

زيارة تألق فيها العقل الوطني والقلب العراقي بنحو لم 
يسبقه سابق.

زي��ارة أدب��رت وتولت ع��ن النظ��رة البدوية الت��ي عيونها 
ووجهها للماضي وإن يتجه اجلسم الى االمام.

زي��ارة جمع��ت املتناقض��ات في عالم الش��رق االوس��ط  
وأمعنت بها لصالح العراق الوطن والعراقي املواطن.

زيارة تشير باالستفادة من دولة قطر  اقتصاديا وعدم ترك 
الفائدة املتحققة من هذه الدولة أليران وأميركا فقط..

بدأت احل��رب القطرية م��ن جهة والس��عودية االماراتية 
بعد طرد قطر ملمثلي اليمن السابق من بالدها وستكون 
املعركة على اشدها بن الطرفن وتتخذ من اليمن مكانا 

لها.
س��تندفع قط��ر وب��كل قوته��ا ملس��اعدة احلوثين ضد 
التحال��ف الس��عودي وس��يحقق احلوثي��ون النصر على 
التحالف الس��ريع مبعاضدة القطرين. اذ س��تدخل قطر 

املعركة بكل قوتها ضد السعودية.
ال عالق��ة للعراق مبا يحص��ل بن الدولتن وحس��نا فعل 
رئي��س ال��وزراء عندم��ا الت��زم جان��ب احلياد ف��ي اخلالف 
الس��عودي القطري وحس��نا اعظم عندما رفض احلصار 

على قطر.
صحي��ح ان ايران اندفعت كثيرا في مس��اعدة قطر حتى 
قيل ان املس��ؤول االول عن هذه املسائل في ايران متواجد 
من ايام في قطر لتنظيم دفاعات قطر وحتركها العسكري 
كما فعل في العراق عندما وصل داعش الى بوابات بغداد 
ال س��يما وان النجاح رافقه في دف��ع داعش وكان ما كان 
م��ن طرد داعش خالل ايام من ح��زام بغداد وتولت القوات 

االمنية واحلشد اكمال هذه املهمة املقدسة.
مافعل��ه رئيس الوزراء في زيارته للس��عودية من انش��اء 
اللجن��ة التنس��يقية ب��ن البلدين والوع��ود االقتصادية 
واالعماري��ة الس��عودية للعراق خط��وه يحتاجها العراق 
ومكافح��ة االره��اب جناح��ات تس��جل للع��راق حققها 
العب��ادي واالمر ذاته يقال عما حتقق من منافع بزيارة ايران 

وخاصة خطوط الغاز. 
بالنس��بة لزي��ارة الكويت فال ب��د من مناقش��ة االعفاء 
مما تبقى من نس��بة اخلمس��ة باملائة والت��ي متثل الدفعة 
االخي��رة حيث تبق��ى اقل من خمس��ة ملي��ارات دوالر اذ 
يكفى املبال��غ التي حصلت عليها س��ابقا والتي جتاوزت 
اخلمس��ن مليار دوالر وليس تأجي��ل دفع املبلغ نحو ماهو 
حاص��ل في الس��نتن الس��ابقتن كذلك الب��د ان تدرس 
اللجنة التنس��يقية العراقية الس��عودية انبوب النفط 
العراقي الى البحر االحم��ر للجوانب االقتصادية واملالية 
ولالبتع��اد عن ابتزاز االقليم للنف��ط العراقي املصدر عن 

طريقه.
 ويجب ان ال يهتم رئيس الوزراء القوال السياس��ين حتى 
الذي��ن بعضهم من كتل��ة القانون او الكتل الش��يعية 
وكثير من اعضاء الكتل االخرى السنية والكتلة العراقية 
والذين قسم منهم عن جهل بأوليات السياسة وقسم  
ال يعلم الفائدة التي تتحقق للعراق وقسم يجتر املاضي 
اجت��رارا وال ينظ��ر حل��ال ال��دول االوروبية الت��ى طحنتها 
احلروب العاملية ومع ذلك نس��يت هذه الدول هذا املاضي 
بحي��ث وصلت العالقات بن املانيا وفرنس��ا مثال كأنهما 
دولة واحدة في حن لم ميض على احتالل املانيا لفرنس��ا 
وقتله��ا اهل ه��ذه الب��الد وتدمي��ر كل مافيه��ا وبعبارة 
اخرى ع��دم االلتفات ال��ى الدعوات البدوي��ة  التي تؤكد 
على املاضي متناس��ية ان االنس��ان يج��ب ان يؤكد على 
املستقبل الذي يحقق الفائدة للناس وليس املاضي الذي 
يذكرهم بالس��ابق ويصرف نظرهم عما فيه فائدة لهم 

وهو العمل للمستقبل.

أول سياسة تبتعد
 عن الحمق الذي

 اصابنا منذ ١٩٥٨

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اش��عل اعتق��ال االجه��زة االمني��ة الكات��ب 
والباحث النش��اط املدني مسعود عبد اخلالق 
ف��ي اربيل ال��رأي العام ف��ي االقلي��م، وحتولت 
عل��ى اث��ره مواق��ع التواص��ل االجتماعي الى 
مناب��ر للتنديد مبا اس��موه سياس��ة تكميم 
االفواه ومصادرة حرية الرأي املستمرة من قبل 

السلطات في اربيل.
عبد اخلالق الذي يترأس مؤسس��ة اس��تاندارد 
اه��م  اح��د  يع��د  والبح��وث،  للدراس��ات 
الشخصيات املنفتحة االكادميية، كان قد حذر 
خالل ن��دوات ومناظ��رات فكري��ة وعلمية من 
مخاطر السياس��ات التي تتبعها الس��لطات 
ف��ي اقلي��م كردس��تان وحتدي��دا في مس��ألة 
االستفتاء وانعدام الشفافية والتضييق على 
املب��ادئ الدميقراطي��ة والتج��اوز احلاصل على 
الشرعية وس��يادة القانون في كردستان، وهو 
ما ولد اس��تياء ل��دى الس��لطات، التي قامت 
قبل قرابة شهرين باغالق مؤسسة استاندارد 
التي يترأسها عبد اخلالق ومنعته من عقد اية 

ندوات او بحوث فكرية.  
وبينم��ا وجه نش��طاء وصحفي��ون واكادمييون 
انتقادات ش��ديد اللهجة الى االجهزة االمنية 
والسلطات في اربيل، على خلفية اعتقال عبد 
اخلالق، واشتعلت صفحات الفيس بوك باالراء 
املن��ددة مبا وصف بالقم��ع والقهر احلاصل في 
اربيل من قبل احلزب الدميقراطي، قال مسعود 
عب��د اخلالق في تصري��ح صحفي عقب اطالق 

س��راحه بعد ان مت احتجازه لست ساعات اول 
امس الثالثاء في اربيل ان القضاء مسيس في 
االقليم، وان معارضته للس��لطة الراهنة نابع 
م��ن فداحة الفس��اد وااله��دار الكبير احلاصل 
ملوارد الش��عب الذي يش��هده االقليم، مؤكدا 
انه ل��ن يتراجع عن االفكار واملبادئ التي تبناها 
وانه مستعد ملواجهة االخطار وتبعات مواقفه 

االصالحية.
وقال رئيس مؤسس��ة استاندارد ان السلطات 
س��اومته للتنازل والتراجع ع��ن ارائه وافكاره، 
اال انه رفض كل املساومات والتهديد والوعيد 
الذي مورس ضده، والذي وصل الى حد التلويح 

بطرده وافراد عائلته من اربيل.    
من جانبه قال نائب رئيس مؤسسة استاندارد 
الدكت��ور رعد محم��د ان اعتقال عب��د اخلالق 
الذي اطلق س��راحه بكفالة اول امس الثالثاء 
بعد اعتقاله في اربيل يأتي ضمن الضغوطات 
الت��ي متارس��ه الس��لطات ف��ي اربي��ل  ض��د 
مؤسسة اس��تاندارد، مش��يرا الى ان االجهزة 
االمنية صادرت العديد م��ن االجهزة واملعدات 

اخلاصة باملركز.
واوضح محم��د ان رئيس مؤس��ة اس��تاندارد 
اعتقل عل��ى خلفية دع��وى قضائي��ة رفعها 
ضده وزير البيش��مركة وكالة وزي��ر الداخلية 
ك��رمي س��نجاري، بتهم��ة التش��هير بق��ّوات 
البيشمركة، وهو ما ميكن ان يؤدي الى سجنه 
ملدة ال تتجاوز السنة وال تقل عن ستة اشهر.

ف��ي غضون ذلك وجهت مراكز بحوث ومعاهد 
محلي��ة ودولي��ة اجملتم��ع الدول��ي ومنظمات 
حق��وق االنس��ان وممثلي��ات ال��دول االجنبي��ة 

ف��ي االقليم ن��داء ال��ى ال��رأي الع��ام العاملي 
ع��ن مخاط��ر التضيق عل��ى احلري��ات العامة 
واخلاصة واستمرار مسلس��ل اعتقال الكتاب 
والصحفين ونش��طاء اجملتمع املدني واخرهم 
الباحث والكاتب مسعود عبد اخلالق، في اربيل 

عل��ى خلفي��ة اب��داء اراء تخال��ف اراء االحزاب 
املتنفذة التي حتكم االقليم.

كاروان ان��ور س��كرتير نقاب��ة الصحفين في 
السليمانية ابدى اسفه ملا وصل آليه االقليم 
خالل الس��نوات االخيرة، وقال للصباح اجلديد 

ان اقليم كردس��تان كان واح��ة خضراء ألكثر 
م��ن عقدي��ن م��ن الزمن، حلري��ة ال��رأي وحرية 
التعبي��ر واالنتق��اد والتظاه��ر وحري��ة امل��رأة 
والنش��ر وحري��ة االديان واالقلي��ات.. وكان مثار 
اعجاب واس��تغراب اجلميع كيف يكون القليم 
فيدرال��ي محاط باحل��روب والنزاعات ان يش��ع 
منه كل مبادئ الدميقراطية.. وتابع انور “ ولكن 
لالسف الش��ديد نرى ونلتمس ان هذه احلريات 
بات��ت تتقل��ص رويدا روي��دا، وذلك باس��تدعاء 
النش��طاء والصحفين واصحاب االقالم احلرة 
ام��ام احملاكم ومحاكمتهم، ولك��ن ال ريب بأن 
جماعات الضغط والنخبة اخليرة من ذوي الباع 
الطويل في هذا اجملال ال يس��محون باستمرار 
تل��ك احل��االت ونكث��ف جهودن��ا لك��ي يبقى 
اقليمنا تلك الواحة اخلضراء التي طاملا حلمنا 
بان يبقى حرا أبيا وتلك االصوات النش��از التي 

حتاول مصادرة حرياتنا ندفنها في مهدها..
ياسن طه مدير االخبار في قناة ان ار تي بدوره 
ع��د في حدي��ث للصب��اح اجلديد ان��ه بن كل 
مدة ومدة أخرى تتفاجأ االس��رة االعالمية في 
اقليم بخرق كبير في حقوقهم االساسية في 
التعبي��ر بحرية عن ارائه��م ونقلهم لالحداث 
عبر وس��ائل االعالم، كما يضمنها الدس��تور 
العراقي، وجميع املواثي��ق الدولية، آخرها كان 
اعتقال الكاتب والشخصية املعروفة مسعود 
عبداخلالق ال��ذي مت التعامل مع��ه بطريقة ال 
تت��الءم م��ع مكانت��ه االعتبارية وش��خصيته 
املعنوية، عبر متديد احتجازه وتهديده بالترحيل 

على خلفية قضية تتعلق بالنشر.
واردف ط��ه ان هناك ش��كوك قوية حول دوافع 

جل��ب عب��د اخلالق ال��ى احملاكم عل��ى خلفية 
دع��اوى قدمية، في هذا الوقت بالذات خاصة ملا 
عرف عنه من معارضة سياس��ات الس��لطات 
احلاكمة ف��ي اربيل واقليم كردس��تان عموماً 
واالعتقال اعقب حملة لتس��قيطه شخصيا 
على مواقع التواصل من قبل جيوش الكترونية 

مدفوعة الثمن بسبب ارائه املعارضة.
جرجي��س كوليزادة الكات��ب والصحفي يقول 
بدوره ان السلطة احلاكمة في االقليم تنتهج 
االس��اليب القمعية والدكتاتورية نفسها في 
ادارة احلكم، ومتارس كل االس��اليب الس��كات 
االصوات احلرة وتقف بشراس��ة ض��د التعبير 

احلر والرأي االخر.
ويضيف كوليزادة ان حري��ة الرأي حق طبيعي 
من حقوق االسنان كفلته اللوائح الدولية لألم 
املتح��دة، ومناذج اعتق��ال الصحفين والكتاب 
واصح��اب االراء احلرة واغتي��ال البعض منهم 
ماثلة كممارسات مستمرة للسلطة ومدونة 
في وثائ��ق املنظمات الكردس��تانية والعراقية 

والدولية املعنية بالصحافة وحقوق االنسان.
وق��ال ان “اعتقال الكاتب مس��عود عبداخلالق 
ليس بالش��يء اجلديد بس��بب ارائ��ه احلرة، الن 
سياس��ة القمع متواصلة، وسيستمر انتهاج 
ه��ذه السياس��ة الن الس��لطة عب��ارة ع��ن 
مافي��ات عائلية وحزبية وخاص��ة في منطقة 
نف��وذ حزب بارزاني وهي تتصرف بس��لوك غير 
دميقراطي وغير انس��اني، واالزمات التي يعاني 
منها شعب االقليم مقصودة الهانة كرامته، 
فالبد م��ن قوى وطنية مدني��ة تقف ضد هذه 

السلطة الغاشمة.

اكد أن السلطات ساومته للتراجع عن آرائه المناوئة لالستفتاء 

كتاب وصحفيون يدينون اعتقال الباحث والكاتب مسعود عبد الخالق في اربيل  

رئيس الوزراء حيدر العبادي

البد ان نبين ان ضمان 
التفاهمات المشتركة 
حول هذه القضية 
المصيرية بين البارزاني 
والعبادي وباستشارة 
ورعاية اميركية 
خالل الفترة المقبلة 
والوصول الى اتفاق 
بين حكومة االقليم 
والحكومة االتحادية 
تبقى من الضرورات 
الوطنية لتأمين تفاهم 
رسمي بين اربيل 
وبغداد قبل الموعد 
المحدد لالستفتاء

مسعود عبد اخلالق
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بغداد – اندالع حريق 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  ذك��ر 
العراقية امس األربعاء، بأن فرق الدفاع 
املدن��ي أخمدت حريقاً اندلع في محال 
جتارية غربي العاصمة بغداد دون وقوع 

إصابات بشرية.
وق��ال املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه إن "فرق الدفاع 
املدن��ي أخمدت حريقاً اندلع في محال 
جتارية في منطقة زوبع غربي العاصمة 
م��ن دون اية إصابات بش��رية" . نتيجة 

حدوث متاس كهربائي فيها ".

ديالى – خطة امنية 
اعلن آمر لواء 23 في احلش��د الشعبي 
املق��دم علي س��الم العنبك��ي امس 
االربعاء, انتهاء املرحلة االولى من حفر 

خن��دق العظيم في ديال��ى, فيما اكد 
مواصل��ة العمل حلن تأم��ن الناحية 

بالكامل باجتاه تالل حمرين.
وق��ال املق��دم العنبك��ي ان " اجله��د 
الهندس��ي التابع للواء 23 في احلشد 
الشعبي انهى املرحلة االولى من حفر 
خندق العظيم وبطول 18 كم ", الفتا 
الى ان "املرحلة االولى متت من منطقة 
الب��و خيال ال��ى تقاط��ع الصفرة في 
ديالى لتأمن املنطق��ة بالكامل ومنع 
تس��لل عناصر داعش م��ع عجالتهم 

باجتاه تالل حمرين وقرية البو عودة .

كركوك – استهداف مدنيني 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس االربع��اء، بأن مدنيا قتل 
واصيب اخ��ر اثر طعنات بس��كن في 

حادثن منفصلن وسط احملافظة.

وق��ال املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه إن "مدنيا لقي 
مصرعه منتصف الليلة قبل املاضية، 
عندما قام ش��خص بطعنه بس��كن 
ف��ي طريق بغ��داد خلف مق��ر اجلبهة 
التركمانية وس��ط احملافظ��ة" ، مبيناً 
أن "ذل��ك ج��اء بع��د خ��الف ح��اد بن 

الطرفن".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين امس االربع��اء عن مقتل 
10 انتحاري��ن م��ن تنظي��م "داعش" 
االرهاب��ي بصد هج��وم للتنظيم على 
قاطع منطقة احلمرة شمالي تكريت. 
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه إن "ق��وات الرد 
ام��س  ي��وم  فج��ر  ص��دت،  الس��ريع 

هجوم��ا لداعش عل��ى قاطع منطقة 
احلم��رة ش��مال تكريت"، الفت��ا الى ان 
"االش��تباكات دارت الكثر من ساعتن 
باس��تعمال مختل��ف انواع الس��الح 
وتكللت عملي��ة الصد بالنجاح حيث 
مت قت��ل 10 انتحارين بعد محاصرتهم 

في منازل مهجورة". 

االنبار – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنبار امس االربعاء بأن عناصر احلشد 
الش��عبي ص��دوا هجوم��ا لتنظي��م 
"داعش" ش��مال منفذ الوليد احلدودي 

العراقي مع سوريا غربي احملافظة.
وق��ال املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه  إن "تنظي��م 
داعش ش��ن، فج��ر يوم ام��س هجوما 
على قوات احلش��د الشعبي املتواجدة 

ش��مال منفذ الوليد احلدودي العراقي 
مع س��وريا غربي األنبار )460كم غرب 
الرم��ادي("، مبين��ا ان "الهج��وم كان 
قادم��ا م��ن مدين��ة القائ��م )350كم 
اخلاضعة لس��يطرة  الرم��ادي(،  غ��رب 

التنظيم".

املثنى – خطة امنية 
كشفت قيادة شرطة محافظة املثنى 
ام��س االربع��اء ع��ن وج��ود معلومات 
اس��تخبارية تش��ير الى وج��ود تهديد 
إرهابي "عال املس��توى" على احملافظة 

عبر البادية.
وقال قائد ش��رطة املثنى اللواء سامي 
س��عود الزيادي ان "اجتماعا موس��عا 
عقد من قبل احملافظ مع كافة الدوائر 
األمني��ة واخلدمي��ة للتنس��يق بيه��ا 
وحل اإلش��كاالت املوجودة من الناحية 

التنظيمي��ة واألمني��ة، ومتت اإلش��ادة 
بدور قيادة الشرطة املتداخلة مع كافة 
دوائ��ر الدول��ة في احملافظة لتس��هيل 

عملهم وخدمة املواطن".

نينوى – مقتل انتحاري 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نينوى امس االربعاء ان القوات االمنية 
متكن��ت من قتل صب��ي انتحاري حاول 
اس��تهدافها في اح��د مناطق مدينة 

املوصل.
واض��اف املص��در احملل��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان االنتحاري الذي 
يرت��دي حزاما ناس��فا ح��اول تفجيره 
على القوات االمنية في احدى مناطق 
املوص��ل اال ان االخي��رة اطلق��ت النار 
عليه ومتكنت من قتل��ه من دون وقوع 

اية خسائر. 

البصرة – انفجار عبوة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س األربع��اء، ب��أن قاضياً 
أصي��ب مع ثالثة من مرافقيه من جراء 
اس��تهدافه بعبوة ناسفة بالقرب من 
داره الس��كنية. في منطق��ةة القبلة 
لدى توجهه الى مقر عمله في ساعة 

مبكرة .
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
"قاض��ي  إن  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
التحقي��ق عل��ي الكعبي تع��رض الى 
تفجير عبوة بالقرب من داره السكنية 
ف��ي منطقة القبل��ة ل��دى محاولته 
التوج��ه ال��ى مق��ر عمله في س��اعة 
مبكرة من صب��اح يوم امس ، مبيناً أن 
"الكعبي أصيب بج��روح غير خطيرة، 
كما أصي��ب ثالثة من مرافقيه بجروح 

متفاوتة في شدتها". 

مقتل 10 انتحاريين في منطقة الحمرة شمالي تكريت * صّد هجوم إرهابي في منفذ الوليد غربي األنبار 
  استهداف قّوات أمنية بهجوم انتحاري في الموصل * انفجار عبوة ناسفة بمنطقة القبلة وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أف��اد مصدر في الش��رطة،امس األربع��اء، بأن فرق 
الدفاع املدني سيطرت على حريق اندلع في علوة 

جميلة شرقي بغداد.
وق��ال املصدر في حديث صحف��ي، إن "فرق الدفاع 
املدن��ي متكنت في وق��ت مبكر من صب��اح امس، 
من الس��يطرة على حريق كبي��ر اندلع داخل علوة 
جميلة ش��رقي بغداد". وأضاف املصدر الذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات األولية 
تش��ير الى أن احلريق ناجم ع��ن انفجار براد للمواد 
الغذائية اثر متاس كهربائي، وأس��فر عن خس��ائر 

مادية وال توجد خسائر بشرية". 
يذك��ر أن بغداد وع��دداً من احملافظات تش��هد بن 
فت��رة وأخرى اندالع حرائق عدة، الس��يما في دوائر 
الدولة واألسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق 
الدفاع املدني غالبيتها إلى حدوث متاس كهربائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئة س��ياحة إقلي��م كردس��تان، عن 
إس��تعداداتها إلس��تقبال الس��ياح خ��الل ايام 
العي��د، فيما توقعت إس��تقبال االقلي��م أعدادا 

كبيرة من السياح.
وق��ال املتحدث بإس��م الهيئة نادر روس��تاي في 
حديث صحفي، إن "هيئة الس��ياحية في إقليم 
كردس��تان إتخذت اإلجراءات الالزمة إس��تعدادا 
إلس��تقبال الس��ياح خالل أي��ام عي��د الفطر"، 
مبينا أنه" بالتنسيق مع اجلهات األمنية مت وضع 
آليات إلستقبال اجملموعات السياحية وتسهيل 

دخولهم إلى اإلقليم".
وأضاف روس��تاي أنه "بإمكان السياح القادمن 
من احملافظات العراقية إدخال سياراتهم اخلاصة 
الى مدن اإلقليم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أنه "مت إتخاذ كافة اإلجراءات األمنية في اإلعتبار 

حفاظا على أمن وإستقرار كردستان".
وتابع روستاي أنه "سيتم زيادة املوظفن اخملتصن 
إلستقبال السياح في نقاط السيطرات إضافة 
إلى تشكيل جلان خاصة من قبل دوائر السياحة 
في عم��وم اإلقليم إلس��تقبالهم"، موضحا أن 
"أعدادا كبيرة من الس��ياح من مختلف املناطق 
العراقي��ة س��جلوا اس��مائهم لدى الش��ركات 
الس��ياحية لقض��اء أي��ام العي��د ف��ي إقلي��م 

كردستان".

السيطرة على حريق 
اندلع في علوة جميلة

اإلقليم يسّهل 
اإلجراءات لدخول 
السياح في العيد

الملف األمني

أمتار تفصل القّوات املشتركة عن
حترير مقر "خالفة أبو بكر البغدادي"

م��ن جانبه أعلن قائد الش��رطة االحتادية 
الفريق رائد ش��اكر جودت ، أمس األربعاء 
، ع��ن ان قوات��ه اس��تطاعت اس��تعادة 
الس��يطرة عل��ى %40  م��ن ب��اب البيض 

باملدينة القدمية بأمين املوصل. 
وقال ج��ودت في بيان حصل��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ على نس��خة منه " إن" 
قطع��ات الش��رطة االحتادية اس��تعادت 
الس��يطرة عل��ى %40  م��ن ب��اب البيض 
وتقترب 300 م من ش��ارع الفاروق وحتاصر 
جامع احلامدين وتدف��ع بوحدات إضافية 
للسيطرة على األهداف احليوية كجوامع 
األغوات والباش��ا والرابعية وعمر األسود 
والزيواني وبالل احلبش��ي وكنائس الالتن 

وشمعون". 
وأضاف " انه مت الدف��ع بوحدات االقتحام 
الليل��ي الل��واء 20 ش��رطة احتادي��ة جتاه 
باب جدي��د واقتحم��ت املدين��ة القدمية 
م��ن اجله��ة اجلنوبي��ة إلح��كام الط��وق 
ومحاص��رة اجلماعات اإلرهابي��ة والتقدم 
مبحورين للوص��ول الى اجملمعات التجارية 
في الس��رجخانه وس��وق الصياغ وسوق 
األربع��اء والقض��اء على تنظي��م داعش 
االجرامي والوصول الى ش��ارع الكورنيش 

مبحاذاة النهر". 
من جهته��ا أعلنت خلية اإلعالم احلربي ، 
أمس األربعاء ، ع��ن مقتل 13 عنصراً من 
داعش وتدمي��ر عجلة تابعة لهم ومخزن 
للعت��اد بضرب��ات جوية لطي��ران اجليش 

باملدينة القدمية في امين املوصل. 
وذك��ر بي��ان للخلي��ة حصل��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘عل��ى نس��خة من��ه" 
ان طي��ران اجلي��ش وجه ضربت��ن جويتن 
أسفرتا عن تدمير عجلة تابعة لعصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة ومقتل ثالث��ة إرهابين 
كانوا بداخلها في أطراف املوصل القدمية 

كم��ا مت تدمي��ر مخ��زن للعت��اد وقتل 10 
إرهابين قرب جامع النوري".

وبدأت ق��وات جهاز مكافحة اإلرهاب، في 
وقت س��ابق م��ن األربع��اء، بالتقدم نحو 
جامع الن��وري ومنارة احلدب��اء األثرية في 
املنطقة القدمية بأمين املوصل لتحريرهما 

من داعش. 
وأعلن��ت خلية اإلع��الم احلرب��ي ، الثالثاء 
املاضي ، حترير اجلزء اجلنوبي حلي الش��فاء 
والس��يطرة عل��ى قلع��ة "باش��طابيا" 

ومواقع أخرى في أمين املوصل.

مقتل عشرة عناصر من "داعش" بصّد 
هجوم شمال تكريت

وحس��ب املعلوم��ات ال��واردة فإن س��تة 
م��ن أبرز قادة داعش قتل��وا بينهم القائد 
ويحم��ل  تلعف��ر  لقض��اء  العس��كري 

اجلنسية االوربية".
ورجح املصدر ، "تواجد نحو ألفي مسلح 
م��ن عناص��ر تنظي��م داعش ف��ي قضاء 
تلعفر، بينهم عناصر يحملون جنسيات 
عربية وأجنبية"، مش��يراً إلى أن "داعش 
يعان��ي م��ن انهيار ت��ام في تلعف��ر بعد 
إح��كام تطويق القضاء م��ن قبل القوات 

املشتركة".
م��ن جهة أخ��رى أعلن��ت خلي��ة االعالم 
احلرب��ي، عن اعتقال مذي��ع ومقدم برامج 
ف��ي اذاع��ة تابع��ة ل�"داع��ش" مبدين��ة 

املوصل.
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "الفرقة السادس��ة 
عش��ر القت القبض عل��ى املذيع ومقدم 
التابع��ة  البي��ان  إذاع��ة  ف��ي  البرام��ج 
لعصابات داع��ش االرهابي��ة املدعو عالء 
س��امي اخلطي��ب ف��ي منطق��ة النب��ي 
يون��س بع�د بالغ املواطني���ن ع�ن مكان 

تواجده".

العبادي يلتقي اخلامنئي في طهران 
وروحاني يؤكد الرغبة بزيادة التعاون

ومضى اجلبوري إلى القول، "سنضع جدوالً 
زمني��اً إلعادة النازحن إل��ى مناطقهم"، 
مش��يراً إل��ى أن "ممثلي احملافظ��ات التي 
تعرضت لإلرهاب يقع عليهم العبء قبل 

غيرهم بإعادة اإلعمار".
وحول طبيعة جول��ة العبادي اإلقليمية، 
ق��ال اجلب��وري إن "الس��عودية تنوي فتح 
آفاق واس��عة م��ع العراق وإي��ران كذلك، 
ونثمن جه��ود العب��ادي"، ع��اداً أنه "من 
احلالة الطبيعية الرجوع للعب دور مهم 

في املنطقة".
وفيما يخص اس��تفتاء اس��تقالل إقليم 
كردس��تان املزم��ع إج��راؤه ف��ي اخلامس 
والعش��رين من ش��هر أيلول املقبل، أكد 
رئي��س البرمل��ان قائ��الً "ال نقف ض��د أية 
محافظة تريد االس��تفتاء أو االس��تبانة 

شرط العودة إلى الدستور".
وتاب��ع، أن "قان��ون االنتخابات في مقدمة 
الفصل التش��ريعي الذي س��يفتتح يوم 
4 مت��وز املقب��ل"، مضيف��اً "عملياً أصبح 
متع��ذراً إج��راء االنتخاب��ات احمللي��ة في 
موعده��ا وال بد م��ن البحث ع��ن موعد 
لها، وأم��ا االنتخاب��ات النيابية فال توجد 

احتمالية وال رغبة بتأجيلها".

اجلبوري يثّمن جهود العبادي ويؤكد 
نية السعودية في توسيع العالقات

مبين��ا ان العراق دولة مهمة في املنطقة 
وبإمكانه��ا لع��ب دور كبي��ر ف��ي حتقيق 

االستقرار واحالل السالم في املنطقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن "العب��ادي 
التقى، في طه��ران رئيس جمهورية ايران 
االس��المية حس��ن روحاني، وجرى خالل 
اللق��اء بحث العدي��د م��ن القضايا ذات 
االقتصادية  وامللفات  املش��ترك  االهتمام 

والطاق��ة  والس��ياحية  والتجاري��ة 
واالستثمار، والتأكيد على اهمية توسيع 
عالق��ات التع��اون وتعزيزه��ا مب��ا يخ��دم 
املصالح املش��تركة للش��عبن وللبلدين 

اجلارين".
واض��اف املكت��ب، أن "العب��ادي اعرب عن 
ارتياح��ه لتط��ور العالقات ب��ن البلدين 
والش��عبن وحرص العراق على توس��يع 
العالقات الثنائي��ة والتعاون ضد االرهاب 
والعم��ل عل��ى حتقيق االمن واالس��تقرار 
لشعوب ودول املنطقة والتوجه للتنمية 
االنتصارات  االقتصادية، كما اس��تعرض 
الكبي��رة التي حتققها الق��وات العراقية 
ببس��الة منقطع��ة النظي��ر ومس��اندة 
جمي��ع العراقي��ن مبختل��ف انتماءاتهم 
لقواتهم مبختلف صنوفها ووحدة كلمة 

الشعب العراقي ضد االرهاب".
من جهت��ه، اك��د روحان��ي عل��ى "رغبة 
اجلمهوري��ة االس��المية بزي��ادة التع��اون 
الثنائي في جميع اجمل��االت"، مؤكدا على 
"موقف بالده الداعم لوحدة العراق وامنه 
واس��تقراره ومهنئ��ا باالنتص��ارات وجناح 
عمليات حترير املدن التي تخوضها القوات 

العراقية".
واشار روحاني، الى ان "العراق دولة مهمة 
في املنطق��ة وبإمكانها لع��ب دور كبير 
في حتقيق االس��تقرار واحالل السالم في 

املنطقة".
وكان العب��ادي وصل في وقت س��ابق من 
الي��وم الثالث��اء إل��ى العاصم��ة اإليرانية 
طه��ران قادما م��ن الري��اض ضمن جولة 
إقليمي��ة تش��مل الس��عودية والكويت 

وإيران.

"االحتادية" حتكم بعدم دستورية 
فقرتني من تعليمات كشف الذمة 

املالية
وتابع "أم��ا الفقرة االخ��رى املطعون بها 

هي 12/ رابعاً فق��د الزمت هيئة النزاهة 
بتحري��ك دع��وى جزائي��ة ض��د املكل��ف 
بكش��ف ذمت��ه املالية عند حتق��ق حالة 
تض��رب مصال��ح له ومل��ن ورد ف��ي املادة 

املذكورة من افراد عائلته".
وأوض��ح البي��ان ان "احملكم��ة وج��دت أن 
النص��ن يش��كالن خرق��اً الح��كام املادة 
47 من الدس��تور التي نص��ت على مبدأ 
الفصل بن السلطات الثالث التي تتكون 
منها الدولة العراقية وهي التش��ريعية 

والتنفيذية والقضائية".
ولف��ت إلى ان "ايراد النصن في تعليمات 
ص��درت لتس��هيل تنفي��ذ قان��ون هيئة 
النزاه��ة رق��م 30 لس��نة 2011 ش��كل 
تخط��ي مرامي ص��دور التعليمات، وذلك 
أن قان��ون هيئة النزاهة ل��م يرد فيه نّصاً 
يخول هيئ��ة النزاهة بوق��ف صرف راتب 
املوظ��ف ومخصصات��ه ف��ي ح��ال عدم 
تقدميه اس��تمارة كش��ف ذمت��ه املالية، 

والذي يعد صورة من صور حجز الراتب".
وزاد البي��ان ان "قانون هيئ��ة النزاهة وأي 
م��ن القوان��ن اجلزائية لم ي��رد فيها نّص 
بتجرمي حالة وج��ود تضارب املصالح لدى 
املكلف عند تقدميه كشف بذمته املالية 
حتى يح��ق لهيئة النزاه��ة حتريك دعوى 
جزائية ضده"، مبينا "وال ميكن قياس هذا 
الفعل عل��ى افعال اخ��رى جرمها قانون 
العقوبات رمبا تكون مشابه حلالة تضارب 

املصالح".
وأش��ار البيان إلى أن "القي��اس في اجملال 
اجلزائ��ي يتعارض مع املبدأ الدس��توري ال 

جرمية وال عقوبة إال بنص".
واف��اد ب��أن "النص��ن موض��وع الطع��ن 
يشكالن اضافة مواد على قانون النزاهة، 
وهذه االضاف��ة عند وج��ود احلاجة إليها 
ميكن أن يتوالها مجلس النواب في اصدار 
تشريع لها حس��ب صالحياته املنصوص 

عليها في املادة 61/ أوالً من الدستور".

وذك��ر البيان أن "ايراد هذي��ن النصن في 
التعليم��ات يخرجها عن دورها املرس��وم 
في املادة 80/ثالثاً كون مهمة التعليمات 
كاش��فة ومفّس��رة وموّجه��ة لكيفية 
تطبي��ق القان��ون موض��وع التعليم��ات 
التي صدرت لتس��هيل تنفيذيه وليست 

منشأة لنصوص مضافة على القانون".

حتذيرات من تنامي
ظاهرة اخملدرات في العراق

 كما دعا الى تفعيل الرقابة الشعبية من 
خالل منظمات اجملتمع املدني واملؤسسات 
االعالمية التي يقع على عاتقها تسليط 
الضوء على هذه الظاه��رة اخلطرة وبيان 
اثاره��ا عل��ى االف��راد واجملتم��ع وفض��ح 
املروجن لها واملتس��اهلن معهم، فضال 
عن دور االسرة في توعية ابنائها وصدهم 
عن االن��زالق في هذا الطري��ق الذي يهدد 

النسيج االسري والترابط االجتماعي.

التحالف الوطني يرفض حضور 
مطلوبني إلى مؤمتر رئيس البرملان 

للمصاحلة
واضاف املياح��ي ان "موقفنا داخل كتلة 
املواط��ن او التحالف الوطن��ي بنحو عام 
عبرن��ا عن��ه من خ��الل وثيقة التس��وية 

السياسية".
ولف��ت ال��ى ان "اجلمي��ع م��ع املصاحل��ة 
باس��تثناء  املعارض��ة  م��ع  والتواص��ل 

املطلوبن الى احملاكم".
وشدد املياحي على "اس��تقالل القضاء، 
وع��دم جواز التدخل في ش��ؤونه وضرورة 
ان ترك��ه للممارس��ة عمل��ه بعي��دا عن 

الضغوط بشتى اشكالها".
وب��ن ان "التحال��ف الوطني يرفض عودة 
من تلطخت ايديهم للعمل السياس��ي، 
كما ان��ه ضد اقح��ام العم��ل القضائي 

باملشاريع السياسية".

واكم��ل املياحي بالق��ول ان "مب��دأ عفا 
اهلل عم��ا س��لف لن يحص��ل، فيجب ان 
يحاس��ب املتورط بسفك الدماء وارتكاب 
اجلرائم، اما بقي��ة املعارضن فنحن على 
استعداد للتواصل معهم واجللوس على 

طاولة حوار".
على صعيد متصل، افاد النائب عن كتلة 
بدر عبد احلس��ن االزيرجاوي في تعليقه 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، ب��أن "املصاحلة 
الوطنية يجب أن حتصل مع ش��خصيات 
تؤمن بالعملية السياسية ولديها رغبة 

في بناء البلد".
وأض��اف ان "دع��وة متهم��ن ومجرم��ن 
بقضاي��ا ارهابي��ة وجنائية يعن��ي بنحو 
أو باخ��ر ته��دمي للمؤسس��ة القضائي��ة 

العراقية".
ونّوه إلى أن "العراق لديه سلطات، ينبغي 
احترام كل واحدة االخ��رى وعدم التجاوز 
عليها وموض��وع البت ف��ي ادانة املتهم 
م��ن عدمه يع��د من صمي��م اختصاص 

القضاء".
ويرى أن "دع��وة مجرمن حلضور املصالح 
الوطني��ة يفرغها م��ن محتواها، ويعني 

أننا امام مشكلة جديدة".
وزاد النائب عن بدر أن "املوضوع االخر الذي 
ينبغي على احلكوم��ة االلتفات اليه، هو 
عدم شخصيات سابقة كان لها السبب 
في دخول تنظيم��ات داعش االرهابي إلى 

بعض مناطق البالد".
ويسترس��ل االزيرج��اوي أن "االصرار على 
حضور اشخاص تسببوا بقتل العراقين 
من خالل دعم االرهاب وتسهيل دخولهم 
إل��ى امل��دن يفضي إلى مش��كالت امنية 

مستقبلية نحن في غنى عنها حالياً".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم 
اجلبوري دعا منتصف الش��هر اجلاري إلى 
عقد مؤمتر للمصاحل��ة الوطنية يحضره 

اشخاص وصفهم باملعارضة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اص��در مجلس قض��اء املوصل باقة 
بعائ��الت  اخلاص��ة  الق��رارات  م��ن 
العناصر احمللية املتورطة باالنضمام 
االرهاب��ي،  داع��ش  تنظي��م  ال��ى 
فيم��ا تباينت ردود فعل النش��طاء 
املوصلي��ن، وكان م��ن ابرزها اطالق 
حتذي��رات م��ن خطر جتمي��ع عائالت 
الدواع��ش مب��كان واحد االم��ر الذي 
سيس��هل اعادة اط��الق تنظيمات 
متطرف��ة اخرى حتت الفت��ات دينية 

وتكفيرية.
وعلى وفق متابعة مراسل "الصباح 
اجلديد" في نينوى فقد اصدر مجلس 
قضاء املوصل سبعة قرارات تخص 
مس��تقبل ومصير عائ��الت تنظيم 
داع��ش االرهابي م��ن احمللين، نّصت 

على ما يلي:
1 - ترحي��ل عائ��الت الدواع��ش من 

مدينة املوصل.
2 - عدم استقبال عائالت الدواعش 
الفارين واملرحلن إلى مدينة املوصل 

من بقية األقضية والنواحي.
3 - إنش��اء وتخصي��ص مخيم��ات 
خاصة بهم وإعادة تأهيلهم نفسياً 
وفكري��ا ودمجه��م باجملتم��ع بع��د 

التأكد من إستجابتهم للتأهيل.
4 - اإلعتم��اد على بطاقة الس��كن 
كوثيقة رسمية تؤيد إن كان املواطن 

من سكنة مدينة املوصل أم ال.
5 - إيق��اف حركة الن��زوح من بقية 
أقضي��ة محافظ��ة نين��وى لداخل 

مدينة املوصل.
6 - إيقاف حركة النزوح الداخلية.

7 - إعادة كل العائالت حملل سكنهم 
األصل��ي الذي كانت تس��كنه قبل 
فق��د  م��ن  بإس��تثناء   2014/6/10

سكنه.
 

ردود فعل متباينة
النش��طاء  فع��ل  ردود  وتباين��ت 
املوصلين بن مرحب بهذه القرارات 
)و هم االغلبية( فيما حذر بعضهم 
من سلبيات قد ترافق هذه القرارات 

مع االش��ارة ال��ى انه رمب��ا ليس من 
صالحيات مجل��س القضاء ترحيل 
العائالت واالمر يحتاج لتش��ريع من 

مجلس النواب العراقي.
واملدني  احلقوق��ي  الناش��ط  وق��ال 
لقم��ان عمر الطائي ف��ي حديث ل� 
"الصباح اجلديد" تعليقا على هذه 
القرارات ان "الغالبية العظمى من 
اهالي مدينة املوص��ل يرحبون باية 
قرارات تعزز السالم اجملتمعي وتبعد 
اخملاطر التي ميكن ان تشكل تهديدا 

مستقبليا لسكان املدينة".
واض��اف "ال يوجد أي انس��ان محب 
م��ع  يعي��ش  ان  يقب��ل  للس��الم 
مجاميع او عائ��الت تؤمن بالتكفير 

وتدم��ر  والدم��ار  اخل��راب  وتنش��ر 
مستقبل الش��باب، والبد من ايجاد 
حلول مناس��بة لالوض��اع املرتقبة 
ف��ي املوصل ما بع��د تنظيم داعش 

االرهابي".
واش��ار الطائ��ي ال��ى ان "مس��ألة 
تهجير عش��رات بل مئات العائالت 
التي انتمى فرد منها او اكثر لتنظيم 
داع��ش، رمبا هو بحاجة الى تش��ريع 
خاص من مجلس الن��واب العراقي 
ونعتقد انه خارج صالحيات مجلس 
قض��اء املوص��ل، فضال ع��ن انه قد 
يكون هنالك م��ن يعتد ذلك مبنزلة 
تهجير قس��ري و تغيي��ر دميوغرافي 
اضافة الى مسألة العقاب اجلمعي 

لعائلة قد تتكون من عشرة افراد او 
اكثر بجريرة ف��رد واحد منها انتمى 
للتنظي��م االرهابي، هذه التفاصيل 

البد من اخذها باحلسبان".
ومض��ى بالق��ول "ان عملية جتميع 
عائالت داعش في مخيمات حسب 
الفقرة الثالثة م��ن قرارات مجلس 
قضاء املوصل، قد يكون له سلبيات 
اكثر م��ن ايجابياته، فنح��ن نرى ان 
أي مخي��م يض��م مئ��ات العائالت 
بؤرة  الداعش��ية س��يكون مبنزل��ة 
لتشكيل تنظيمات متطرفة اخرى 
حتت الفت��ات دينية وتكفيرية، حيث 
س��يكون التواص��ل ما ب��ن عائالت 
داع��ش س��هال ج��دا، مع االش��ارة 

الى ن��وازع االنتقام التي قد تس��ري 
بدماء وعقول بعضهم بسبب قتل 
منازلهم  وتهجيرهم م��ن  ابنائهم 

ومناطقهم االصلية".
وع��د الطائ��ي ان "تطبي��ق بع��ض 
املوص��ل  قض��اء  مجل��س  ق��رارات 
سيكون سهال مثل عدم استقبال 
عائ��الت داعش املُرحّلة من االقضية 
بع��ض  لك��ن  اجمل��اورة،  والنواح��ي 
الق��رارات االخرى حتتاج ال��ى تعاون 
والتشريعية  القضائية  املؤسسات 
واالمني��ة، مع عدم اغف��ال دور عدد 
من الوزارات االحتادية بهذه املسألة، 
وينبغي اش��راك منظم��ات محلية 
واممية مختصة بإعادة تأهيل عائالت 

الدواعش نفس��يا متهيدا لدمجهم 
باجملتم��ع بع��د اع��الن برائتهم من 
االف��كار  جمي��ع  وم��ن  التنظي��م 
التكفيرية التي اوصلت اجلميع الى 

ما هم عليه من اوضاع مزرية".
وبدأت عدد م��ن العش��ائر العربية 
جنوبي املوص��ل في ناحيتي القيارة 
اجراءات حاس��مة  العليل  وحم��ام 
ض��د عائ��الت تنظيم داع��ش، ومن 
املرجح ان تس��تمر ه��ذه االجراءات 
في اقضي��ة ونواٍح اخرى، فيما الدور 
احلكوم��ي ال يتناس��ب وحجم هذه 
الفعاليات الش��عبية التي تسعى 
لتطهي��ر مناطقه��ا م��ن اخط��ار 

وافكار التنظيم الظالمي.

تباينت ردود فعل 
النشطاء الموصليين 
بين مرحب بهذه 
القرارات )وهم 
األغلبية( فيما حذر 
بعضهم من سلبيات 
قد ترافق هذه 
القرارات مع اإلشارة 
الى أنه ربما ليس من 
صالحيات مجلس 
القضاء ترحيل 
العائالت واألمر يحتاج 
لتشريع من مجلس 
النواب العراقي

مجلس قضاء املوصل

مجلس قضاء الموصل يصدر قرارات حاسمة ضد عائالت التنظيم المحليين

نشطاء يحّذرون من مخاطر "تجميع" عائالت داعش بمكان واحد
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اعالم الدائرة 
املنتج��ات  توزي��ع  ش��ركة  خط��ت 
النفطية اخلطوة األولى في مشروعها 
اإلس��تراتيجي بجعل الشركة ضمن 
الشركات العاملية الرصينة من خالل 
توقيعه��ا اإلتفاق األولي مع ش��ركة 
اإلستش��ارية  البريطاني��ة   Tigris
لتس��ويق بعض املنتج��ات النفطية 
من الفائ��ض احمللي بع��د جوالت من 
املستفيضة  والنقاش��ات  املباحثات 
دامت ثالثة أيام متواصلة برعاية وزير 
النفط ومتابعة مس��تمرة من وكيل 
ال��وزارة لش��ؤون التوزي��ع ف��ي املركز 

الثقافي النفطي .
مدي��ر عام الش��ركة املهندس علي 
عب��د الك��رمي املوس��وي ال��ذي مثل 
اجلانب العراقي في هذه املباحثات ، 
بني أن الشركة بإدارتها ومنتسبيها 
عازم��ون عل��ى حتقي��ق ه��ذا اإلجناز 
التاريخ��ي بإدخ��ال الش��ركة ال��ى 

األس��واق العاملية ملا ل��ه من أهمية 
وفائدة كبيرة س��تجنيها من خالل 
تس��ويق املنتجات الى تلك األسواق 
وإضف��اء طاب��ع التمي��ز على عمل 

الشركة . 
م��ن جهت��ه لف��ت مدي��ر ش��ركة 

تايكرز علي ش��مري الى  إن شركته 
ستس��عى لتحقي��ق النج��اح في 
مبص��اف  التوزي��ع  ش��ركة  جع��ل 
وأنها ستدرس  العاملية  الش��ركات 
املقبل��ة  الفت��رة  خ��الل  املوض��وع 

لتحقيق األهداف املرجوة منها . 

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  تبادل��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ني 
االفكار وال��رؤى مع الوكي��ل الفني 
اجلميل��ي  الدكت��ور ح��ازم  لل��وزارة 
والدكتور ثامر النوري مدير عام دائرة 
التخطيط في مركز الوزاره والدكتور 
حيدر حمزة مدير مجلس السرطان 
في العراق بحضور خريجي الدفعة 
االولى للب��ورد العراقي لطب االورام 
الس��ريري ح��ول االلي��ات والس��بل 
الكفيل��ة التي تس��هم ف��ي تلقي 
مرضى االورام واالمراض السرطانية 

خدمات طبية وعالجية كفوءة
واك��دت الوزي��رة خالل اللق��اء على 
اهمية منح مرضى السرطان عناية 
خاص��ة واهمي��ة كبي��رة م��ن قبل 

االطباء م��ن ش��انها التخفيف من 
وط��أة املرض الذي اصابهم والتأكيد 
على التحلي بس��عة الصدر والروح 
االنسانية العالية عند التعامل مع 
املرضى من خالل عملهم في مراكز 
االورام املنتش��رة ف��ي عم��وم البالد 
والتي س��يتم توزيعهم عليها تباعا 
وانس��جاما م��ع حرص ال��وزارة على 
االرتقاء باخلدمات الطبية والعالجية 

املقدمة الى املواطنني الكرام.  
عل��ى صعي��د اخ��ر اك��دت الوزيرة 
ع��زم الوزارة وس��عيها الدؤوب على 
االرتق��اء ب��اداء املراك��ز املتخصصة 
بع��الج االورام ف��ي عم��وم الب��الد ، 
مش��يرة خ��الل ترؤس��ها الجتماع 
ضم الوكيل الفن��ي للوزارة د. حازم 
اجلميل��ي واملديرين العام��ني لدوائر 

الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية 
واملس��تلزمات الطبية ودائرة مدينة 
الط��ب الصيدالني احم��د حميد و 
د. حس��ن التميمي ومدي��ري مراكز 
عالج االورام وامراض الدم في مدينة 
الطب ومعاون دائ��رة االمور الفنية 
ف��ي مركز ال��وزارة وعض��و مجلس 
الس��رطان ال��ى ان توفي��ر االدوي��ة 
واالجه��زة  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
اخلاصة بعالج االمراض السرطانية 
ال��وزارة  عم��ل  اولوي��ات  تتص��در 
من خ��الل من��ح الش��ركة العامة 
واملس��تلزمات  االدوي��ة  لتس��ويق 
الطبي��ة اس��تثناءات خاص��ة م��ن 
ش��أنها التعاقد مع شركات عاملية 
رصينة لتوفير االدوية اخلاصة بعالج 

االمراض السرطانية 

وزيرة الصحة تلتقي خريجي الدفعة 
األولـى للبـورد العراقـي لطب األورام

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  أك��دت 
االجتماعية استبعاد الذين يتقاضون 
راتبا من الدولة عن الش��مول باعانة 
احلماي��ة االجتماعي��ة ع��دا االُج��راء 
دخله��م  يك��ون  الذي��ن  اليومي��ني 
الش��هري اق��ل م��ن مق��دار االعان��ة 
املمنوحة حس��ب عدد افراد االس��رة 
بغي��ة ش��مول اكب��ر ع��دد ممكن من 
الفقراء املستحقني ممن هم دون خط 

الفقر. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار 
منعم ان الوزارة حريصة على متابعة 
قضاي��ا املواطن��ني واستفس��اراتهم 
الت��ي ت��رد من خ��الل وس��ائل االعالم 
اخملتلف��ة ، فضال ع��ن مواقع التواصل 
االجتماع��ي ومنه��ا الش��كاوى التي 
رفعت بش��أن االيقاف االحترازي لعدد 
من املستفيدين الذين كانوا يتقاضون 

اعانة احلماية االجتماعية بعد ان اشار 
تقاطع املعلومات الى انهم يتقاضون 
راتبا آخر من الدولة كونهم عماالً في 
ش��ركات نفطية كانت متعاقدة مع 

وزارة النفط .
واضاف منعم ان الوزارة تنظر في تلك 
الطلبات والش��كاوى من اجل شمول 
املس��تحقني الفعلي��ني م��ن الفقراء 

الذين يعيشون حتت خط الفقر. 
عل��ى صعيد آخر، بني منعم ان الوزارة 
مس��تمرة بالتنس��يق والتع��اون مع 
الدولي��ة واحمللي��ة ومنها  املنظم��ات 
منظم��ة الصلي��ب االحم��ر باقام��ة 
ال��دورات التدريبي��ة ، إذ تق��وم حاليا 
بتدريب )30( ام��رأة كمرحلة اولى من 
املس��جالت في قاعدة بيانات الهيئة 
ممن لم يتم ش��مولهن باعانة احلماية 
االجتماعي��ة من اجل منحهن قروضاً 
صغي��رة م��ن دون فوائد وس��وف يتم 
االس��تمرار باس��تيعاب اكبر عدد من 
النس��اء واملعيالت السرهن والقادرات 

عل��ى العمل من املس��جالت بقاعدة 
البيان��ات لدينا به��دف متكينهن من 

اعالة اسرهن. 
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت هيئة 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي  رعاي��ة 
العم��ل  ل��وزارة  التابع��ة  اخلاص��ة 
والش��ؤون االجتماعية عن اس��تمرار 
توزي��ع الروات��ب حملافظ��ة بغ��داد من 
الدفع��ات املتفرق��ة  للمس��تفيدين 
)املدني��ني( املس��جلني ضم��ن قاعدة 
بيانات الهيئة املشمولني براتب املعني 
املتفرغ الذي يس��اوي احل��د االدنى من 
س��لم رواتب املوظفني البال��غ )170( 

الف دينار شهريا. 
وقال رئي��س الهيئ��ة القاضي أصغر 
الهيئ��ة  ان  املوس��وي  ال��رزاق  عب��د 
باش��رت بتوزيع رواتب املع��ني املتفرغ 
بني املدنيني املش��مولني بقانون هيئة 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي  رعاي��ة 
اخلاصة م��ن محافظة بغ��داد البالغ 
بواق��ع  مس��تفيدا   )4693( عدده��م 

)500( مس��تفيد يوميا وذلك في مقر 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل  وزارة 

على قاعة املركز العراقي – الكوري. 
وب��ني رئيس الهيئ��ة ان التوزيع مت بعد 
حتدي��ث بيان��ات املع��اق واملع��ني على 
وفق استمارات خاصة وضعها قسم 
االحص��اء ف��ي الهيئة وزع��ت مجانا 
االعاق��ة  ذوي  م��ن  االش��خاص  ب��ني 
لتقدمي الدع��م امل��ادي واملعنوي لهم 
والتس��هيالت املمكنة التي ش��أنها 
توفي��ر اخلدم��ات الالزم��ة م��ن خالل 

دمجهم في مفاصل احلياة العامة. 
واض��اف املوس��وي ان التوزي��ع مايزال 
مستمرا وبدفعات متفرقة بني الذين 
ل��م يتمكن��وا م��ن احلضور ف��ي ايام 
التوزيع لتس��ليمهم مس��تحقاتهم 
م��ن الروات��ب عل��ى وف��ق م��ا كفله 
لهم القانون ، مش��يرا الى ان تسلم 
الراتب يتم بحض��ور املعني فقط مع 
املستمس��كات االصلي��ة واملص��ورة 
للطرفني من دون احلاجة جللب املعاق.

الفهداوي يبحث مع علوش تجهيز مشاريع اإلسالة بالطاقة 
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متابعة الصباح الجديد:

باشرت املالكات الهندسية والفنية 
في وزارة الكهرباء باعادة االس��تثناء 
الكامل حملطات ضخ املاء ومش��اريع 
امل��اء الصاف��ي التي مت اكم��ال ازالة 
التجاوزات على اخلطوط املغذية لها 
م��ن خالل جهود تبذله��ا احلكومات 

احمللية وامانة بغداد.
واوضحت الوزارة احلالة التي مفادها 
ان هذه املواقع مستثناة من القطع 
املبرم��ج، اال ان هن��اك عمليات جتاوز 
عل��ى مغذيات الطاق��ة الكهربائية 
الواصل��ة الى ه��ذه املواقع، من قبل 
الس��كنية  واجملمع��ات  املواطن��ني 
والتجارية، والتي يسهم بها عدد من 
منتسبي هذه املواقع، ما اثر بصورة 
وبالتال��ي  س��لبية عل��ى األحم��ال 
على س��اعات التجهيز في املناطق 
االخرى، م��ا اضطر الوزارة الى تنفيذ 
برمجة خاصة لهذه املواقع، تشمل 
جتهي��ز كهرب��اء مل��دة )٢٠( س��اعة 
يومياً، مقابل )٤( س��اعات قطع، من 
الساعة )١٢( ظهراً الى الساعة )٢( 
ظه��راً، ومن الس��اعة )٤( عصراً الى 

الساعة )٦( عصراً.
ورفضت امانة بغداد حاالت التجاوزات 
الت��ي تنعكس س��لباً على اخلدمات 
املقدمة للمواطنني، متعهده بإنزال 
أقصى العقوبة بحق من يرتكبها أو 
يتورط بها من منتسبي امانة بغداد 
، كما باش��رت جلنة فنية مشتركة 
ب��ني وزارة الكهرب��اء وامان��ة بغداد، 
عمله��ا ميدانياً، بتحدي��د االحتياج 
الفعلي ملضخات واجهزة مش��اريع 
املاء الصافي والصرف الصحي، بناًء 
التصميمي��ة، وعلى  على قدراته��ا 
هذا األس��اس بدات ال��وزارة بتجهيز 
ه��ذه املواقع بكام��ل احتياجها من 
الطاق��ة الكهربائي��ة عل��ى م��دى 
)٢٤( س��اعة يومياً، بعد ازالة حاالت 
اجمله��زة  املغذي��ات  عل��ى  التج��اوز 
بالطاقة الكهربائي��ة لهذه املواقع، 
كم��ا مت االتفاق عل��ى متابعة حاالت 
التجاوزات على اخلطوط املس��تثناة 

وإزالتها ومحاسبة مرتكبيها.
واكدت الوزارة ان العمل مستمر من 
قبل اللجن��ة إلزالة ح��االت التجاوز 
وعودة هذه املواقع الى االس��تثناءات 
، كم��ا تام��ل وزارة الكهرب��اء تعاون 
مجال��س احملافظ��ات الت��ي لديه��ا 
املش��كلة   ذاته��ا ، ان تتع��اون م��ع 
م��الكات مديري��ات توزي��ع الطاق��ة 
الكهربائية، إلزالة حاالت التجاوزات 
ومحاس��بة املقصرين، م��ن اجل ان 
تعود ه��ذه املواق��ع الى االس��تثناء 

الكامل من القطع املبرمج. 
عل��ى صعي��د متص��ل بح��ث وزي��ر 
الكهرب��اء املهندس قاس��م محمد 
الفه��داوي، مبكتبه مبق��ر الوزارة مع 
امين��ة بغ��داد ذكرى عل��وش، جتهيز 
الطاق��ة الكهربائية ملش��اريع إنتاج 

املاء الصافي في العاصمة بغداد.
وأكد الوزير الفهداوي، ان التجاوزات 
الكثيرة على اخلطوط املستثناة من 
القط��ع املبرمج من قب��ل املواطنني 
واجملمعات السكنية والتجارية، والتي 
يش��ترك فيها ع��دد من منتس��بي 
هذه املواقع دف��ع وزارة الكهرباء الى 
ش��مول جميع مش��اريع إنتاج املاء 
الصافي في جانبي الكرخ الرصافة 
ببرمج��ة خاصة بواقع )٢٠( س��اعة 
جتهي��ز مقاب��ل اربع س��اعات قطع 
، موضح��اً، إن ه��ذا اإلجراء أس��هم 
بتوفي��ر نصف الطاق��ة الكهربائية 
التي كانت متنح لهذه املواقع والتي 

كانت تذهب إلى املتجاوزين. 
م��ن جهته��ا أك��دت أمين��ة بغداد 
عل��ى رفضه��ا حل��االت التج��اوزات 

والتي تنعكس س��لباً على اخلدمات 
املقدمة للمواطنني، متعهدة بإنزال 
أقصى العقوب��ة بحق من يرتكب أو 
يت��ورط بذل��ك من منتس��بي امانة 

بغداد.. 
ومت في اللقاء االتفاق على تش��كيل 
وزارة  م��ن  مش��تركة  فني��ة  جلن��ة 
الكهرباء وامان��ة بغداد تبدأ عملها 
ميدانياً وس��تقوم بتحديد االحتياج 
الفعلي ملضخات واجهزة مش��اريع 
والص��رف الصحي،  الصاف��ي  امل��اء 
بن��اًء عل��ى قدراته��ا التصميمي��ة، 
وعل��ى هذا األس��اس س��يتم جتهيز 
ه��ذه املواقع بكام��ل احتياجها من 
الطاق��ة الكهربائية على مدى )٢٤( 
ساعة يومياً. كما مت االتفاق الثنائي 
عل��ى متابع��ة ح��االت التج��اوزات 

عل��ى اخلط��وط املس��تثناة وإزالتها 
ومحاسبة مرتكبيها.

يذك��ر ان ع��ددا من وس��ائل االعالم 
تداولت بيانات عن امانة بغداد، وعدد 
م��ن مجال��س احملافظ��ات، مفاده��ا 
الصاف��ي  امل��اء  مش��اريع  ش��مول 
بالقطع املبرم��ج ، وإذ توضح الوزارة 
احلالة، التي مفاده��ا ان هذه املواقع 
مس��تثناة من القطع املبرمج، اال ان 
هن��اك عمليات جت��اوز على مغذيات 
الواصلة الى  الطاق��ة الكهربائي��ة 
ه��ذه املواق��ع، م��ن قب��ل املواطنني 
والتجاري��ة،  الس��كنية  واجملمع��ات 
والتي يسهم بها عدد من منتسبي 
هذه املواقع، ما اثر بش��كل س��لبي 
على األحمال وبالتالي على ساعات 
التجهي��ز ف��ي املناطق االخ��رى، ما 

اضط��ر ال��وزارة الى تنفي��ذ برمجة 
خاصة لهذه املواقع، تش��مل جتهيز 
كهرب��اء مل��دة )٢٠( س��اعة يومي��اً، 
مقاب��ل )٤( س��اعات قط��ع على ان 
تقوم دوائ��ر املاء بتش��غيل املولدات 

التي لديها في ساعات القطع. 
واوضح��ت ان العم��ل مس��تمر من 
قبل اللجن��ة إلزالة ح��االت التجاوز 
وعودة هذه املواقع الى االستثناءات.
كم��ا تأم��ل وزارة الكهرب��اء تع��اون 
مجالس احملافظ��ات التي لديها ذات 
املش��كلة، ان تتع��اون م��ع مالكات 
مديري��ات توزيع الطاقة الكهربائية، 
إلزالة حاالت التجاوزات ومحاس��بة 
املقصري��ن، م��ن اجل ان تع��ود هذه 
املواقع ال��ى االس��تثناء الكامل من 

القطع املبرمج. 

وزارة الكهرباء تباشر بإعادة االستثناء الكامل لمحطات ضخ الماء 

هناك عمليات 
تجاوز على مغذيات 
الطاقة الكهربائية 
من قبل المواطنين 

والمجمعات 
السكنية والتجارية، 

والتي يسهم بها 
عدد من منتسبي 

محطات الضخ ما أثر 
بصورة سلبية على 

األحمال

محطات ضخ املاء

النسيج تجّهز الدولة  
بمنتجاتها من المستلزمات 

الطبية والخيم 

»علوش« تطالب 
المجتمع الدولي النهوض 

بواقع المرأة العراقية 

التجارة تدعو إلى إنجاز 
معامالت المواطنين 

بالدقة والسرعة  

اعالم الصناعة 
 اعلن��ت الش��ركة العام��ة لصناعات النس��يج 
واجلل��ود  احدى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن 
عن جتهيز وزارات الدولة  بانتاجها النمطي بشتى 

انواعه .
وق��ال مصدر مخول في ال��وزارة ان مصنع اجللدية 
جه��ز وزارات  الدف��اع والع��دل واملالي��ة والعم��ل 
والش��ؤون االجتماعية بانتاجه من  احذية اخلدمة  
وبدالت العمل واحذية السالمة والكفوف املقاومة 
للطاق��ة الكهربائي��ة فضال عن جتهيز ش��ركتي 
صناع��ة الس��يارات واملع��دات واحلدي��د والصلب 
التابعت��ني ل��وزارة الصناعة واملعادن بامل��واد ذاتها 
، كما وقامت الش��ركة بتجهيز الش��ركة العامة 
لتس��ويق املس��تلزمات الطبية التابعة الى وزارة 
الصحة ومن خ��الل مصنع القطنية مبادة القطن 
والبانذج املطاط��ي الدائري الطبي,وجتهيز مديرية 
العين��ة والصنف االداري ف��ي وزارة الدفاع بكمية 
)130(  خيمة ذات س��عة)400( باوند و)250( خيمة 

ذات  سعة)180( باوند.

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت رئيسة اللجنة العليا الدائمة للنهوض 
بواقع املرأة الدكتورة ذكرى علوش اجملتمع الدولي 
بإتخاذ االجراءات الكفيلة بتقدمي اجملرمني الذين 
عرضوا االطفال والنس��اء الى العنف اجلس��دي 

والنفسي واجلنسي ».
وذك��رت مديرية العالقات واالعالم ان« الس��يدة 
عل��وش قالت في كلم��ة لها خ��الل احتفالية 
نظمتها وزارة الداخلية مبناس��بة اليوم العاملي 
ملناهضة العنف ضد املرأة ان الش��عب العراقي 
اثب��ت للعالم انه ش��عب حي الميك��ن لعاديات 
الزم��ن ان تنال من��ه او تؤثر فيه او تثنيه عن أداء 
دوره احلض��اري واالنس��اني فق��د اصبح مصدر 
إله��ام لش��عوب العال��م ف��ي ترس��يخ  قي��م 
التضحي��ة والصمود والش��جاعة التي النظير 

لها ».
واضاف��ت عل��وش انن��ا نق��ف الي��وم جميع��ا 
مس��تعدين إلعالن النصر النهائ��ي على فلول 
داع��ش االرهابي واس��تعادة مدنن��ا ومواطنينا 
وتدوي��ن ذل��ك النصر في اوس��ع اب��واب التاريخ 
إذ سيس��جل بح��روف من نور ص��والت وجوالت 
ابن��اء الع��راق الذي��ن تكاتف��وا ض��د الهجمة 
الشرس��ة واخملططات الت��ي احيكت على بلدنا 
العزيز ، وكما نس��تعد اليوم لبن��اء مدننا التي 
ع��اث االره��اب فيه��ا فس��اداً وإع��ادة النازحني 
الى منازله��م وتأهيل النس��اء واالطفال الذين 
تعرض��وا للعنف نفس��يا واجتماعي��ا على يد 
االرهابيني وإعادة دمجهم ف��ي اجملتمع ليكونوا 
قادرين على املش��اركة الفعالة في بناء العراق 

وتنميته ».

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة 
على ض��رورة االرتقاء باملس��توى الوظيفي لتقدمي 
افضل اخلدم��ات للمواطن��ني باجن��از معامالتهم 
باس��رع وقت . اكد ذلك مدير ع��ام الدائرة ابتهال 
هاش��م صابط خ��الل اجتماعه��ا مبدراء اقس��ام 
وشعب والوحدات واملوظفني  في الدائره واضافت 
بانه مت خالل االجتماع االس��تماع الى املش��كالت 
واملعوق��ات الت��ي تواجه عم��ل املوظف��ني وحلها 

باسرع وقت على وفق االمكانات املتاحة .
واش��ارت الى اهمي��ة العمل ب��روح الفريق الواحد 
املنس��جم واقام��ة ورش عم��ل ف��ي مق��ر الدائرة 
وضرورة التعاون مع املواطنني وتبس��يط االجراءات 
املتعلق��ة باجن��از معامالته��م اخلاص��ه بالبطاقه 

التموينية. 

تقرير

العمل تؤكد استبعاد الذين يتقاضون راتبا من الدولة من الشمول باالعانة 
استمرار توزيع الدفعات المتفرقة من رواتب المعين المتفرغ 

الشمول بإعانة احلماية االجتماعية

جانب من حفل توقيع العقد بني املنتجات النفطية والشركة البريطانية

»النفطية« توّقع اتفاقًا لتسويق 
منتجاتها إلى األسواق العالمية

تسهم في تلقي المرضى خدمات طبية وعالجية كفوءة

ناصر عبد ويس*
اعلنت شركة ديالى العامة التابعة 
ل��وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز 
وزارة الكهرباء وعدد من قطاعاتها 

الكهربائي��ة  مبنتوجاته��ا  االخ��رى 
اخملتلفة م��ن احملط��ات الصندوقية 
)الكيوس��ك( مبوجب العق��د املبرم 

بينهما.

وق��ال مديرعام الش��ركة املهندس 
عب��د ال��ودود عبد الس��تار محمود 
ف��ي تصري��ح ملرك��ز االع��الم ف��ي 
الوزارة ان الش��ركة جهزت املديرية 

الوس��ط  لتوزي��ع كهرباء  العام��ة 
ب )15( محط��ة صندوقية س��عة 
)11/360( ضمن العقد املبرم والذي 
محط��ة   )70( بتجهي��ز  يقض��ي 

صندوقي��ة لصال��ح مديري��ة توزيع 
الوس��ط ، مضيف��ا" ب��أن منتجات 
الش��ركة مصنعة على وفق أحدث 
التكنولوجيا ويأمتياز من ش��ركات 

ذات مناش��ىء رصين��ة وج��ودة في 
االنتاج.

*اعالم الصناعة 

الصناعة تجّهز الكهرباء بالمحطات الصندوقية ذات الجودة العالية



متابعة الصباح الجديد 

حققت امانة بغداد نس��ب اجناز متقدمة 
ف��ي تطوي��ر وتأهي��ل ع��دد م��ن احمل��ات 
الس��كنية بجانبي الكرخ والرصافة من 

العاصمة بغداد.
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان« دائرة 
املشاريع نفت أعمال تطويرشارع السياب 
بط��ول 1100 متر وع��رض 12 مترا ضمن 
قاطع بلدية الرشيد تضمن العمل اعمال 
التسوية وفرش احلصى اخلابط واالكساء 

بطبقة اساسية باالسفلت  ».
واضافت ان »الدائرة حققت ايضا نس��بة 
)70(% م��ن اعمال تطوي��ر وتأهيل محلة 
)335( ضمن قاطع بلدية الشعب تضمن 
العمل فتح بوك��س ترابي وفرش احلصى 
اخلاب��ط واكس��اء الش��وارع » ، مبينة ان 
»الدائرة حققت نس��بة اجن��از بلغت اكثر 
م��ن )80(% م��ن اعم��ال تطوي��ر وتأهيل 
احملل��ة )734( ضم��ن قاطع بلدي��ة الغدير 
تضمن العمل فتح بوكس ترابي واكساء 

الشوارع الرئيسة والفرعية ».
عل��ى صعيد متصل اعلن��ت امانة بغداد 
ع��ن إزال��ة جمي��ع التج��اوزات احمليط��ة 
مبستش��فى ابن البل��دي لاطفال ضمن 
قاط��ع بلدية الصدر الثانية وبالتنس��يق 
مع وزارتي الصحة والتجارة وبإس��ناد من 

قيادة عمليات بغداد«.
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان« مدير 
عام مديرية احلراسات واالمن ومعاون قائد 
عملي��ات بغ��داد ومعاون مدير ع��ام دائرة 
بلدية الصدر الثانية أشرفوا على عملية 
إزال��ة التج��اوزات احمليطة باملستش��فى 
الت��ي متثلت برف��ع الكت��ل الكونكريتية 
ورفع التالف منه��ا وإعادة نصب بعضها 
بالقرب من مخازن املواد الغذائية التابعة 

لوزارة التجارة ».
واضاف��ت ان« احلملة ش��ملت ايضا إزالة 
التجاوزات من عموم الش��ارع الرابط بني 
ش��ارعي الكرام��ة وصف��ي الدي��ن احللي 
وتنفي��ذ حمل��ة خدمي��ة متثلت بإنش��اء 
نقاط امنوذجية لتجميع النفايات وحتديد 
املقاط��ع املتضررة ف��ي القال��ب اجلانبي 

وقلعها وإع��ادة مد قالب جديد وغس��ل 
الشارع ونشر حاويات مترية ».

واش��ارت الى ان« الدائ��رة البلدية وجهت 
املطاع��م  ألصح��اب  نهائي��ة  ان��ذارات 
الش��عبية ف��ي الش��ارع وحتدي��د م��دة 
زمنية إلزالتها لفس��ح اجملال امام حركة 
املواطنني والعجات واظهار الشارع الذي 

مت تطويره مؤخراً مبظهره احلقيقي«. 
الى ذل��ك واصلت امانة بغ��داد حماتها 
املكثف��ة ف��ي تق��دمي اخلدم��ات البلدية 
للمواط��ن البغ��دادي في عم��وم مناطق 

العاصمة بغداد.
وذك��رت مديري��ة العاقات واالع��ام ان« 
بلدية الش��علة قام��ت بحمات مكثفة 
خ��ال الش��هر املاض��ي رفع��ت خاله��ا 
)11050( طن��اً من النفاي��ات و)1230( م3 
من االنقاض وغس��ل الش��وارع الرئيسة 
والفرعي��ة  ونصب حاويات جلمع النفايات 
للح��د م��ن انتش��ارها العش��وائي ف��ي 

األماكن و الساحات العامة« .
واضافت ان« قس��م املاء قام بإصاح )60( 
نضحاً وكسراً في أنابيب املاء الصافي في 

عدد من احملات منها )440و462و458و454( 
ملعاجلة الهدر احلاصل في مياه  الش��رب« 

.
واوضحت ان« قس��م اجملاري قام بتنظيف 
خطوط وش��بكات تصريف مياه الصرف 
الصح��ي بط��ول )1150( مت��را وتنظيف 
عدد م��ن املنه��والت وتعوي��ض االغطية 
املفقودة في احملات )460و462و458( وفتح 
)13( انس��دادا في عدد من املناطق ضمن 

الرقعة اجلغرافية للدائرة« .
وبين��ت ان«قس��م الط��رق ق��ام بأعمال 
صيان��ة القالب اجلانب��ي املتضرر في عدد 
من الش��وارع الرئيسة والفرعية واصاح 
االجزاء املتضررة م��ن احجار الرصف وردم 
احلف��ر ونص��ب مطب��ات صناعي��ة على 
الش��وارع القريبة م��ن اامل��دارس ورياض 
االطفال« ، مشيرة الى ان »قسم الزراعة 
قام بإدامة ع��دد من احلدائ��ق واملتنزهات 
عب��ر تش��ذيب االش��جار وق��ص الثي��ل 
وصيانة منظوم��ات الري وتكثير النباتات 
في مش��تل القسم لزراعتها في احلدائق 

والساحات العامة ».

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
احدى تشكيات  الغذائية  املواد 
وزارة التج��ارة ع��ن تعزيز رصيد 
مخازنه��ا ف��ي املوص��ل مبادت��ي 
الس��كر وزي��ت طعام م��ن اجل 
ف��ي  احمل��ررة  املناط��ق  جتهي��ز 
امي��ن املوص��ل ومخيم��ات ايواء 

النازحني.
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
ان  حم��ود  قاس��م  املهن��دس 
ش��ركته اج��رت مناقلة كميات 
كبيرة من مادتي الس��كر وزيت 
اس��طول  وبواس��طة  الطع��ام 
النقل والشحن في الشركة الى 
مخازن بازوايا لتعزيز رصيد املواد 
الغذائية حيث مت مناقلة ) 1450( 
كيسا من مادة السكر و)11000( 
كارتون من زيت الطعام من اجل 
جتهيز تلك الكميات الى املناطق 
احمل��ررة ف��ي اجلان��ب االمي��ن من 
املوصل ومخيمات ايواء النازحني 
تتاب��ع  ش��ركته  ان  مضيف��ا   ،
عملية اخلزن والتجهيز للعائات 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة ومخيمات 
النازح��ني وضم��ن حصصه��م 

الش��هرية وبعد تدقيق البيانات 
دائ��رة  قب��ل  م��ن  ومطابقته��ا 

التخطيط واملتابعة.
واشار املدير العام الى ان عمليات 
املناقل��ة والتجهيز للعائات في 
واملناط��ق  النازح��ني  مخيم��ات 
احمل��ررة والت��ي جتري بانس��يابية 
عالية وبتوجيه من وزير التجارة 
اجلميل��ي  س��لمان  الدكت��ور 
ومبتابع��ة من قب��ل وكيل الوزارة 
االق��دم ورئي��س خلي��ة االزم��ة 
وتواجد  املوسوي واش��راف  وليد 
ميداني عل��ى التوزي��ع من قبل 
م��دراء عام��ني ش��ركات الغذاء 
ودائرت��ي التخطي��ط واملتابع��ة 

والرقابة التجارية . 
على صعيد متصل اعلنت وزارة 
التج��ارة في بيان له��ا عن قيام 
فريق خلية االزمة الذي ترأس��ه 
مع��اون مدير عام جت��ارة احلبوب 
نعي��م املكصوصي املتواجد في 
محافظة نينوى بزيارة لعدد من 
املطاح��ن التي اعيد تش��غيلها 
في اجلانب االيس��ر م��ن املوصل 
ملتابع��ة س��ير العم��ل وانت��اج 
العائات  لتوزيعه على  الطحني 

في احملافظة .
واضاف البيان ب��ان الفريق اطلع 
على احلنط��ة الت��ي مت جتهيزها 
انتاج  لتل��ك املطاحن وعملي��ة 
الطح��ني فيها حي��ث مت توجية 
دائرة التموين في نينوى بضرورة 
االس��راع بقط��ع حصة ش��هر 
نيسان وحس��ب قاعدة البيانات 

املتوف��رة لدى املراك��ز التموينية 
للمباش��رة بتجهي��ز الطح��ني 
املوجود في تلك املطاحن اضافة 
الى االس��راع بجرد اخمليمات غير 
احمل��ررة حديثاً  واملناطق  اجمل��رودة 
وعدم  التجهيز  لتامني س��امة 
التاعب باالعداد ، مشيراً كذلك 
الى زيارة مجمع الدوائر التجارية 

وعق��د اجتم��اع مل��دراء الف��روع 
التجارية واملوظفني وتوجيههم 
بع��دم قطع وجتهيز املواد إال بعد 
مراجعة صاحب الوكالة حصرا 
أو من ينوب عنه بوكالة رسمية 
الوكي��ل  ال��ى توجي��ه  اضاف��ة 
بضرورة وضع الفتة في الوكالة 
يحدد امل��واد وأس��ماء املواطنني 
وعدد العائات واألفراد لديه كما 
ومت زي��ارة س��ايلو بازوايا لاطاع 
على س��ير احلملة التس��ويقية 

اجلارية في املوقع وعلى عملية 
الى ذلك اعلنت الشركة العامة 
لتصنيع احلبوب في وزارة التجارة 
عن املباشرة بقطع قوائم جتهيز 
مادة الطحني للعائات املوصلية 
بع��د انقط��اع لث��اث س��نوات 
في��ما بلغت حص��ة ش��ه��ر 
كي���س  و414  االف   7 نيس���ان 

طحي�ن.
ياس��ني  ط��ه  املهن��دس  وق��ال 
عب��اس مدير ع��ام الش��ركة ان 
مباشرة الفرع بعمليات القطع 
والتجهي��ز تعد خط��وة مهمة 
ف��ي ع��ودة الوض��ع الطببع��ي 
بعد  باحملافظة  الش��ركة  لعمل 

تشغيل عدد من املطاحن احملررة 
ف��ي املوص��ل والذي من ش��أنه 
ان يس��هم في حتقيق اس��تقرار 
وانس��يابية جتهي��ز العائات في 
جمي��ع انحاء محافظ��ة نينوى 

بعد التحرير .
واش��ار ياس��ني ال��ى ان اجمالي 
اجملهزة خ��ال حصة  الكمي��ات 
شهر نيس��ان في املناطق احملررة 
ومخيم��ات النازح��ني بلغ 7414 
كيس طحني موزعة مركز متوين 
طح��ني  كي��س   2413 املام��ون 
 1969 الش��ورة  متوي��ن  ومرك��ز 
كيس��ا ومخيم جمه كور 1475 
 864 النركزلية  كيس��ا ومخيم 
 693 اجلدع��ة  كيس��ا ومخي��م 

كيس طحني ،
 الفتا ال��ى ان عملي��ة التجهيز 
جت��ري بوتي��رة عالية وباش��راف 
مباشر من قبل ادارة الفرع ودائرة 
الرقابة التجارية ومكتب املفتش 
العام ف��ي نينوى من اجل جتهيز 
العائات ف��ي املناطق احملررة في 
جانبي املوص��ل ومخيمات ايواء 
النازح��ني مب��ادة الطحني ضمن 

البطاقة التموينية. 
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حذام يوسف

هوي��ة كل بل��د تأت��ي م��ن هوية 
العراق  وهوية  وأدبائه��ا،  علمائها 
بهوية علمائ��ه، وهؤالء هم حجر 
اس��اس للمجتم��ع، والن مج��ال 
لي��س  واالبت��كارات  االختراع��ات 
باجملال الس��هل، كان البد أن يكون 
هن��اك اهتمام ج��اد وخاص بهذه 
الشريحة من اجملتمع، وهم القادة 
اتيح��ت  ل��و  للبل��د،  احلقيقي��ني 
له��م الفرصة احلقيقي��ة إلثبات 
ابداعاتهم، فكان أن توجه األستاذ 
زيدون الس��اعدي بفكرة تأسيس 
منتدى خاص باملبدعني في مجال 
االخت��راع واالبت��كار، وه��م كث��ر، 
فاقت��رح ان يك��ون ي��وم ٢١ كانون 
الثان��ي م��ن كل عام ي��وم اخملترع 
العراق��ي وباإلجم��اع من أكثر من 

100 مخترع.
يقال ان احلاج��ة ام االختراع، وفي 
العراق هن��اك الكثير من احلاجات 
الت��ي مازال��ت تنتظر اش��باعها، 
من قب��ل املعني��ني، ومن��ذ عقود 
االبت��كارات  ومجم��وع  طويل��ة 
واالختراع��ات للعراقيني في تزايد، 
املتواضع��ة  اإلمكاني��ات  برغ��م 
لهم ان لم نقل البائسة!، لكنها 
لألس��ف ل��م تلق��ى اهتماما من 
واالن،  س��ابقا  املس��ؤولني  قب��ل 
فهناك رزم م��ن البحوث وامللفات 
اخلاص��ة بجهود ش��باب عراقيني، 
يجته��دون ليكونوا ضم��ن فريق 
بناء العراق اجلديد، ولكن لألسف 
تق��دمي  عل��ى  يقتص��ر  املوض��وع 
ب��راءة االختراع، واس��تام مكافاة 
ع��ن ه��ذا البح��ث، وهن��ا تنتهي 
القضي��ة!!، فكل ه��ذه اجلهود ال 
تنتظر املكاف��أة املالية فقط وامنا 
هي تبحث عن مؤسسات داعمة 
لها للعمل وترجمة هذه البحوث 
واالختراعات الى الواقع لتكون في 

متناول اجلميع وبشكل حقيقي.
قام املنت��دى بعدة نش��اطات في 
مع  بالتع��اون  وخارجه��ا،  بغ��داد 
باحملافظات، فكان  املعنية  اجلهات 
للمنتدى  األول  التأسيسي  املؤمتر 

مبحافظ��ة   ،2017 نيس��ان  ف��ي 
كرب��اء، حض��ره ع��دد كبي��ر من 
الباحثني واملسؤولني في احملافظة، 
العراقيون  ليتع��رف  فكان فرصة 
على نخبة من ش��بابهم املثقف 
ال��ذي ال يكل وال ميل م��ن العمل، 
ليكون في مقدمة شباب العالم، 
وبدال من هجرت��ه الى خارج البلد 
لتحتضن��ه بلدان اوروب��ا، البد من 
االس��تفادة م��ن ه��ذه الطاق��ات 
الذي��ن  للش��باب،  العظيم��ة 
خدماته��م  لتق��دمي  يتس��ابقون 
للوطن، وجل ما يطلبونه هو بيئة 
مائم��ة له��م للبح��ث واملعرفة 

والتفكير.
العراقي��ني،  اخملترع��ني  منت��دى 
واص��ل نش��اطه ف��ي محافظ��ة 

كب��ار  مبش��اركة  الس��ليمانية، 
اخملترعني لعرض امكانياتهم امام 
حش��د كبير من أبن��اء احملافظات 
العراقي��ة والضي��وف م��ن العرب 
15 محافظة  واألجانب، مبشاركة 
رئي��س  و  منه��ا  مخترع��ا  و80 
التقني��ة  الس��ليمانية  جامع��ة 
و منظم��ة ش��باب ع��راق اخلير و 
الرابطة اإلسامية لنساء العراق 
و جمهور غفير من األس��اتذة في 
اجلامعي��ني، وفي ختام املؤمتر الذي 
كان مهرجانا علميا رائعا،  مت تكرمي 
فروع املنتدى املقر العام و جامعة 
النهرين و مكتب الفرات األوسط 
و مكتب البصرة، وتسليم 25 درع 
و 62 ميدالية و توزيع 83 ش��هادة 
62 ش��هادة مالي��ة  و  مش��اركة 

متنوعة و 20 ش��هادة مع ساعة 
جدارية فيها شعار املنتدى للجان 
العلمي��ة و التقييمي��ة و تك��رمي 
للهيئة اإلدارية احلاضرين باملدالية 
الذهبية و شهادة املدالية بحضور 
الس��ليمانية،  جامع��ة  رئي��س 
لتنتق��ل نش��اطات املنت��دى الى 
محافظ��ة البصرة ولقاءات قيمة 
مع املسؤولني هناك للتباحث في 
كيفي��ة دع��م الش��باب أصحاب 
االختراعات واالبت��كارات وكيفية 
االستفادة من مهارتهم من اجل 
الوط��ن وابنائ��ه، إذ مت افتتاح فرع 
للمنت��دى ف��ي البص��رة، بحضور 
الس��يد زي��دون الس��اعدي رئيس 
املنتدى، وع��دد من اعضاء الهيئة 
الدكتور رغدان  االدارية بضمنهم 

الش��رع رئيس ف��رع البصرة، كما 
ش��ارك في حفل االفتتاح السيد 
نائب محاف��ظ البص��رة الدكتور 
ضرغام االجودي و السيد مساعد 
رئيس جامعة البصرة أ. د. ش��اكر 
عبد الس��الم نعم��ة اضافة الى 
عدد كبير من العلماء و األساتذة، 
ومت اختي��ار املكتب��ة املركزي��ة في 
ح��ي اجلزائر لتكون مقرا للمنتدى 

هناك. 
وفي حديث مع اخلبيرة في الشؤون 
االقتصادي��ة الدكتورة اك��رام عبد 
اخملترع��ني  منت��دى  ح��ول  العزي��ز، 
العراقيني، ودورهم في دعم اقتصاد 
الع��راق قالت ل� »الصباح اجلديد«:« 
وباإلم��كان  اجملتم��ع،  نخب��ة  ه��و 
االستفادة من طاقاتهم مهاراتهم 

وخبراته��م، ف��ي دع��م االقتص��اد، 
وتنويع مص��ادر الدخل، ف��ي الدول 
املتقدمة، يعد االعتم��اد على هذه 
النخ��ب م��ن املبتكري��ن وأصحاب 
براءات االختراع، مصدرا من مصادر 
الدولة، وقد غير مس��ار دول كبيرة، 
ه��ؤالء الش��باب ميكن االس��تفادة 
من خبراته��م ومنجزاتهم في هذا 
ع��دة مجاالت، وحس��ب معلوماتي 
قد ش��كلت احلكوم��ة جلنة خاصة 
وتقيي��م  املوض��وع،  ملتابع��ة ه��ذا 
منجزاته��م، وهي خط��وة إيجابية 
باجت��اه اإلصاح��ات، التي دع��ا لها 
الدكتور حيدر العبادي، وهنا نحتاج 
جدا الى فتح قن��وات مع منظمات 
النش��اطات  دولي��ة تعن��ى به��ذه 

وتدعمها..«.

 في العراق هناك 
الكثير من الحاجات 
التي مازالت تنتظر 
إشباعها، من قبل 
المعنيين، ومنذ 
عقود طويلة 
ومجموع االبتكارات 
واالختراعات 
في تزايد برغم 
اإلمكانيات 
المتواضعة لهم

جانب من ندوة منتدى االبتكارات واخملترعني العراقيني

»الصباح الجديد« تطرق أبواب منتدى المخترعين والمبتكرين العراقيين 

دعوة للجهات المعنية الحتضان المواهب واالستفادة من خبراتهم
»الديري« يستمع الى شكاوى 
المواطنين ويدعو إلى إيجاد 

الحلول المناسبة لها 

الموارد المائية تنجز 
حفر )10( آبار في 

العاصمة بغداد

حسين حسن *  
التق��ى وكيل وزارة الصناع��ة واملعادن االداري مكي 
عجي��ب حمود الديري مبكتبه في مقر الوزارة وجبة 
جديدة من املواطنني واملوظفني في شركات الوزارة 
العامة للنظر بطلباتهم وشكواهم وايجاد احللول 

املناسبة لها.
واس��تمع الوكي��ل ال��ى جمل��ة من  واملش��كات 
واملعوق��ات الت��ي تواجه��م في عدة ام��ور متباينة 
من اج��ل احلصول على اهداف متنوعة منها  فيما 
يخص التنس��يب والنقل ومتديد اخلدمة  وامكانية 
تعوي��ض املوظف��ني ال��ذي تعرضو لاصاب��ات اثناء 
اخلدم��ة ومن جرائها  وغيرها م��ن الطلبات االخرى 

التي تشمل اجلانب املالي واالداري والقانوني.
واوع��ز الوكيل الى الدوائر املعنية في الوزارة باتخاذ 
االج��راءات االدارية املناس��بة لتذلي��ل وحل  بعضاً 
منه��ا وف��ق الصاحي��ات املمنوحة لس��يادته وما 
تنص علية التعليمات والقوانني احلكومية النافذة 
، مؤكداً على ان هذا اللقاء سوف يعزز العاقة بني 
املوظف واملسؤول ويساهم في تقوية  التواصل بني 
الوزارة من جهة  واملواطن من جهة اخرى, مش��دداً 
على ان ابواب الوزارة مفتوحة الس��تقبال اصحاب 
الطلبات من اجل النظر في ش��كاواهم والرد على 

استفساراتهم.
يذك��ر ان الوكي��ل حدد يوم االثنني من كل اس��بوع 
موع��دا للقاء املواطنني واملوظفني على حد س��واء 

في مكتبه  مبقر الوزارة.

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
أجنزت امل��اكات الفنية والهندس��ية ف��ي الهيئة 
العام��ة للمي��اه اجلوفية / أحدى تش��كيات وزارة 
امل��وارد املائية حف��ر )10( أبار ف��ي العاصمة بغداد 
بهدف سد النقص احلاصل للمياه  واحلد من اجلفاف 
لعديد من املناطق البعيدة عن املياه الس��طحية ، 
وتضمن العمل حفر ونصب أبار وبأعماق متعددة .
الفني��ة  امل��اكات  أجن��زت  وف��ي س��ياق متص��ل 
والهندس��ية ف��ي الهيئة العامة للمي��اه اجلوفية 
حفر )3( أبار في محافظة كرباء وفحص )3( أحرى 
ونصب )5( طواقم ضخ بهدف تأمني وصول احلصص 
املائية وتوفير املياه لاستعماالت املطلوبة االخرى 
حيث  أس��تعملت االليات املتخصصة  ومن اجلدير 
بالذكر ان الهيئه تعمل جاهدة على تنفيذ اخلطة 

املرسومة لها ضمن عام 2017.
م��ن جانبها واصلت املاكات الفنية والهندس��ية 
ف��ي مديري��ة امل��وارد املائية ف��ي بابل/ ش��عبة ري 
الهاش��مية / احدى تش��كيات وزارة املوارد املائية 
وبالتنس��يق مع شرطة الهاش��مية اعمالها بردم 
التجاوزات على أمين شط احللة وخاصى انهار النفع 
اخلاص الغي��ر نظامية ) غير مبوب��ة( بهدف تأمني 
احلص��ص املائية والوصول للتوزيع العادل في املياه 
وتقليل الضائعات املائية حيث أستخدمت االليات 
املتخصصة أضافة الى االليات الساندة لها وعلى 
صعيد اخر باش��رت املاكات الفنية والهندس��ية 
في مديري��ة املوارد املائي��ة في الديواني��ة م احدى 
تش��كيات وزارة امل��وارد املائي��ة اعمالها بتنظيف 
ف��رع )1( من الفوار املش��روع الري��ادي بهدف تامني 

االحصص املائية وايصالها الى  ذنائب املشروع.
ش��مل العمل رفع الترس��بات الطينية املتراكمة 
وازالة  نبات الش��مبان حيث أس��تخدمت حفارة 
ذات ال��ذراع الطوي��ل أضافة الى االليات الس��اندة 

لها.
هذا وتس��تمر الوزارة مبتابعتها امليدانية للحد من 
التج��اوزات والقض��اء عليه��ا وتقلي��ل الضائعات 

املائية والوصول للتوزيع العادل للمياه.
الى ذلك واصلت املاكات الفنية والهندس��ية في 
مديرية املوارد املائية في بغداد شعبة ري الراشدية 
وبالتنس��يق م��ع مزارع��ي القاطع الش��مالي  في 
الراش��دية أعماله��ا بتنظيف قن��اة )K8 b2 d( من 
نبات الش��نبان وازالة الترس��بات الطينية بهدف 
تامني احلصص املائي��ة وايصال املياه لذنائب القناة 
تضمن العمل اشراك املزارعي في عملية التظيف 
وازال��ة االدغ��ال التي توس��طت القن��اة ومن جهة 

أخرى .

إطالق حمالت إلزالة التجاوزات في العاصمة 
تقرير

أمانة بغداد تحقق نسب إنجاز متقدمة في تطوير مناطق سكنية 

حتقق نسب إجناز متقدمة في تطوير مناطق سكنية

مناقلة كميات كبيرة من مادتي السكر وزيت الطعام

مناقلة كميات كبيرة من مادتي السكر وزيت الطعام الى مخازن بازوايا في الموصل
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بيروت ـ أ ب ف:
وافق مجلس االمن الدولي امس االول الثالثاء على 
تعيني االس��تاذ اجلامع��ي ووزير الثقاف��ة اللبناني 
االس��بق غسان س��المة مبعوثا لألمم املتحدة الى 
ليبيا خلفا لألملاني مارتن كوبلر الذي يقود البعثة 

االممية منذ تشرين الثاني 2015.
ويتّوج ه��ذا التعيني اربعة اش��هر من البحث عن 
شخصية تتولى رئاس��ة البعثة السياسية لألمم 
املتحدة في ليبيا وتشرف على املفاوضات الرامية 
للتوص��ل الى اتفاق على تش��كيل حكومة وحدة 

وطنية في هذا البلد.
وكان االمني العام ل��ألمم املتحدة انتونيو غوتيريش 
أيد تعيني س��المة في هذا املنصب بعدما قوبلت 

اسماء اخرى برفض من عدد من اعضاء اجمللس.
ويحتاج قرار تعيني مبع��وث الى منطقة نزاع من 
قبل االم��ني العام لألمم املتح��دة ملوافقة االعضاء 

ال15 في مجلس االمن الدولي.
وفي شباط عارضت الواليات املتحدة تعيني رئيس 
الوزراء الفلس��طيني السابق س��الم فياض خلفا 
لكوبل��ر، مبررة رفضها بان هذا التعيني يصب ضد 

مصلحة حليفتها اسرائيل.
وهذا مت تداول اس��ماء حوالى عش��ر ش��خصيات 
لتول��ي هذا املنص��ب، لكن الدول ال���15 لم تتفق 
عل��ى اي منها الى ان توافقت على اس��م غس��ان 

سالمة.

كاركاس - وكاالت:
أعرب��ت لوي��زا أورتيغا دي��اس املدعي��ة العامة في 
فنزوي��ال عن »اعتقادها ب��أن بالدها حتولت من دولة 

سيادة القانون إلى دولة إرهاب«.
 Radio وقال��ت دياس في تصريح صحف��ي إلذاعة
Union »تواج��ه فنزوي��ال ف��ي الوق��ت احلالي أكبر 
خط��ر على مدى تاريخه��ا كجمهورية، ويتلخص 
هذا اخلطر في فقدان احلقوق األساسية. لو كانت 
لدينا س��يادة القانون لكان األمن احلقوقي، ولكنه 
)األم��ن احلقوق��ي( دمر ف��ي فنزويال. فنح��ن، على 

األرجح، نعيش في دولة إرهاب«.
وبحسب املدعية العامة فإنه ال توجد في فنزويال 
عدالة ف��ي الوقت الراهن، ما ع��دا احلاالت عندما 

تريد السلطات أن تواجه من ميثل تهديدا لها.
وقال��ت دياس إن حصيل��ة االحتجاجات املناهضة 
لسياس��ة الرئي��س الفنزويلي نيك��والس مادورو 
املس��تمرة منذ نيس��ان املاضي ارتفع��ت إلى 74 

قتيال، و1.4 ألف جريح.

عمان - رويترز:
قال اجليش الس��وري واملعارضة املسلحة وشهود 
إن القوات احلكومية شنت ضربات جوية ومدفعية 
على مناطق تس��يطر عليها املعارضة في مدينة 
درع��ا على احلدود مع األردن امس االول الثالثاء بعد 

انتهاء وقف إلطالق النار استمر يومني.
ونقل التلفزيون الس��وري عن مص��ادر باجليش أنه 
استأنف الهجوم والذي تزامن مع إجراء مسؤولني 
أمريكيني وروس جولة جديدة من احملادثات السرية 
بشأن إقامة »منطقة لعدم التصعيد« في جنوب 

غرب سوريا تشمل درعا.
وقال دبلوماسيون في األردن إن مسؤولني أميركيني 
وروس��ا اتفقوا على وقف إلطالق النار، انتهى يوم 
االثنني، خ��الل محادث��ات في عمان به��دف تعزيز 
حس��ن النوايا قبل مفاوضات أكثر تفصيال بشأن 

إقامة »منطقة عدم التصعيد«.

اللبناني غسان سالمة 
مبعوثا امميا في ليبيا

74 قتيال و1.4 ألف 
جريح حصيلة االحتجاجات 

في فنزويال

ضربات جوية على مدينة 
درعا في جنوب غرب سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد:

ع��ني العاه��ل الس��عودي املل��ك 
س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز امس 
االربع��اء جنل��ه األمي��ر محمد بن 
س��لمان وليا للعه��د، في خطوة 
تؤكد موقع االمير الشاب ونفوذه 
في احلياة السياسية في اململكة، 
وعلى خلفية أزم��ة مفتوحة مع 

قطر والنزاع املستمر في اليمن.
ويأتي هذا التعني في وقت تشهد 
في��ه املنطق��ة توترا كبي��را على 
الصعيدين السياسي، متمثال في 
أزمة خليجية متفاقمة وانتقادات 
بتصاعد  يوص��ف  ،مل��ا  س��عودية 
نفوذ إي��ران، فضال عن حرب اليمن 
والص��راع ف��ي س��وريا، والصعيد 
االقتصادي متمث��ال في انخفاض 

أسعار النفط العاملية.
ويتس��اءل مراقب��ون ع��ن مقدرة 
»اتخ��اذ  عل��ى  الش��اب  األمي��ر 
مستشهدين  الصائبة«  القرارات 
باحلملة العس��كرية التي يقودها 
بوصف��ه وزيرا للدف��اع في اليمن، 
والت��ي ل��م تنج��ح ف��ي حتقي��ق 
أهدافها املنشودة وأبرزها إسقاط 
حكم احلوثي��ني، كما أن منظمات 
حقوقي��ة دولي��ة اتهم��ت اجليش 
الس��عودي ف��ي أكث��ر م��ن تقرير 
جس��يمة  انته��اكات  بارت��كاب 
حلق��وق اإلنس��ان ف��ي اليمن عن 
املدني��ني« وفرض  طريق »قص��ف 
خص��ار ج��وي وبحري عل��ى أفقر 

البلدان العربية.
كما ي��رون أن إعفاء ب��ن نايف من 
والية العه��د وكذلك من منصب 
رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير 
الداخلية، ومنحها لنجله محمد 
ب��ن س��لمان، بأنه��ا اس��تهداف 
وتكريس لصالحي��ات ولي العهد 
اجلديد األمير )محمد بن سلمان(، 
على حساب ابن عمه ولي العهد 
الس��ابق األمير )محمد بن نايف(، 
برعاي��ة  ج��اءت  التغيي��رات  وأن 

إماراتية.
*من هو محمد بن سلمان 

ول��د األمي��ر محم��د بن س��لمان 
ف��ي 31 آب 1985، وجمع بس��رعة 
س��لطات ونفوذا غير عاديني، بعد 
تولي والده عرش الس��عودية في 

كانون الثاني 2015.
غربي��ون  دبلوماس��يون  ويصف��ه 
بالذكاء، وبأن له نفوذا كبيرا على 

والده البالغ من العمر 81 عاما.
وم��ن ب��ني املناصب الت��ي يتوالها 
رئاس��ة مجلس ش��ؤون االقتصاد 
والتنمية، وهو اجلهة التي تنس��ق 
السياس��ة االقتصادية في البالد. 
ويرأس أيضا الهيئة املشرفة على 

شركة النفط العمالقة أرامكو.
ودرس األمي��ر محم��د القانون في 
جامع��ة املل��ك س��عود، وه��و أب 
لولدين وبنت��ني، ولم يتزوج إال مرة 
واح��دة، عل��ى عكس بقي��ة أفراد 

العائلة املالكة.
وظل األمير محمد يعمل سنوات 

أمي��را  كان  عندم��ا  وال��ده  م��ع 
للري��اض، وعندما كان وليا للعهد 

في الفترة ما بني 2013 و2015.
وكيف  الس��عودية  البيع��ة  وعن 
تتم، فج��رت العادة أن يس��تقبل 
امللك ونائبه، األم��راَء، ومفتي عام 
اململكة، والعلماَء، والوزراَء، وكبارَ 
املسئولني من مدنيني وعسكريني، 
وجموع��اً غفي��رة م��ن املواطنني، 
الذين يقّدمون البيعة على كتاب 
اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه 

وسلم لولي العهد اجلديد.
والبيع��ة ملل��ك الس��عودية، تأتي 
مبوجب املادة السادس��ة من نظام 
احلك��م األساس��ي ف��ي اململكة، 
والت��ي تن��ص عل��ى أن��ه »يباي��ع 
املواطن��ون امللك عل��ى كتاب اهلل 
وس��نة رس��وله، وعل��ى الس��مع 
والطاع��ة ف��ي العس��ر واليس��ر 

واملنشط واملكره«.
وتنص املادة الس��ابعة من النظام 
نفس��ه على أنه »يستمد احلكم 
ف��ي اململكة العربية الس��عودية 
س��لطته م��ن كتاب اهلل وس��نة 
رس��وله، وهما احلاكمان على هذا 

النظام وجميع أنظمة الدولة«.
ومن هن��ا تأت��ي بيع��ة املواطنني 
للملك ولولي العه��د ولولي ولي 
السياسي  النظام  العهد مبوجب 
في اململكة، والذي يستمد بدوره 
هذا النهج من الشرع، والبيعة في 
اإلسالم هي عبارة عن ميثاق الوالء 
للنظ��ام السياس��ي اإلس��المي، 
املس��لمني،  بجماع��ة  وااللت��زام 
العهد  والطاعة إلمامه��م، وهي 
على الطاع��ة، كأن املبايع يعاهد 
امللك على أن يسلم له النظر في 
نفس��ه فيما يكلفه به من األمر 

على املنشط واملكره.

 35 الس��عودية  الهيئ��ة  وتض��م 
أمي��راً من أبناء املل��ك عبد العزيز 
وأحف��اده، مهمتهم تأمني انتقال 
احلكم ضمن آل س��عود، ال سيما 
عبر املش��اركة ف��ي اختي��ار ولي 

العهد.
والهيئ��ة مكّونة من أبن��اء امللك 
املؤّس��س، وين��وب ع��ن املتوفَّ��ني 
واملرض��ى والعاجزي��ن منهم أحد 
أبنائهم، يض��اف إليهم اثنان من 
أبناء كل من أبناء امللك املؤّس��س 

يعّينهما امللك وولي العهد.
وكان املل��ك الراح��ل، عبد اهلل بن 
عبد العزيز، أعلن في أكتوبر 2007 
الت��ي حتدد  التنفيذي��ة  الالئح��ة 
آليات تطبي��ق نظام هيئة البيعة 

بعد عام من إصداره.
ووفق��اً لالئح��ة، يتمت��ع أعض��اء 
الهيئ��ة بعضوي��ة مدته��ا أرب��ع 
سنوات غير قابلة للتجديد، إال إذا 
اتفق إخوة العضو املنتهية واليته 

على ذلك، ومبوافقة امللك.
وف��ي ح��ال تقري��ر ع��دم األهلية 
مؤّقتاً  الدائم��ة، ف��إن »مجلس��اً 
للحك��م« مش��ّكالً من خمس��ة 
أعضاء يتوّلى تصريف أمور الدولة، 
على أن تق��وم الهيئة في غضون 
س��بعة أي��ام »باختي��ار األصل��ح 
للحكم من أبناء امللك املؤّسس«؛ 

عبد العزيز آل سعود.
ويقترح امللك على »هيئة البيعة« 
اس��ماً أو اس��مني أو ثالثة أسماء 
ملنصب ولي العهد، وميكن للجنة 
أن ترف��ض ه��ذه األس��ماء وتعنّي 

مرّشحاً لم يقترحه امللك.
وإذا ل��م يح��َظ مرّش��ح الهيئ��ة 
مبوافقة امللك، فإن »هيئة البيعة« 
حتسم األمر بالغالبية في عملية 
تصويت يش��ارك فيها مرّشحها 

ومرّش��ح يعّينه امللك، وذلك خالل 
مهلة شهر.

وتتخذ »هيئة البيعة« من الرياض 
مقراً، ويرأسها أكبر أفراد العائلة 
املالكة س��ناً، وتعقد اجتماعاتها 
العادي��ة بحضور ثلث��ي األعضاء، 
وتتخ��ذ قراراته��ا بالغالبية وعبر 

التصويت السري.
وأص��در العاهل الس��عودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، 
ام��س األربع��اء، يقض��ي بإعف��اء 
األمي��ر محم��د بن ناي��ف بن عبد 
العزيز آل س��عود من والية العهد 
ومن منصب نائ��ب رئيس مجلس 

الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
وجاء في األمر امللكي الذي نشرته 
وكالة األنباء السعودية الرسمية، 
أن املل��ك س��لمان اخت��ار األمي��ر 
محمد بن س��لمان بن عبد العزيز 
ولياً للعه��د وتعيينه نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً 

للدفاع.
وزارة  مبنص��ب  يتعل��ق  وفيم��ا 
الداخلية الذي كان يش��غله ولي 
العهد الس��ابق محمد بن نايف؛ 
فق��د أص��در املل��ك س��لمان أمراً 
ملكياً بتعيني األمير عبد العزيز بن 

سعود بن نايف وزيراً للداخلية.
*تغيرات وزارية 

وش��ملت األوام��ر امللكي��ة تعيني 
كل م��ن األمير بندر ب��ن خالد بن 
فيصل بن عبد العزيز مستش��اراً 
بالديوان امللكي مبرتبة وزير، وتعيني 
األمي��ر بندر ب��ن فيصل ب��ن بندر 
بن عب��د العزيز مس��اعداً لرئيس 
باملرتب��ة  العام��ة  االس��تخبارات 
املمتازة، وتعيني األمير عبد العزيز 
بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز 
نائباً لرئي��س مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياض��ة باملرتبة املمتازة، 
وتعيني أحمد بن محمد الس��الم 
نائب��اً لوزير الداخلي��ة مبرتبة وزير، 
وإعف��اء ناصر ال��داود من منصبه 
وتعيين��ه وكيالً ل��وزارة الداخلية 

مبرتبة وزير.
وأج��رى األمر امللك��ي تعديالً على 
الفقرة »ب »من املادة اخلامسة من 
النظام األساسي للحكم لتكون 
بالن��ص اآلتي: »يك��ون احلكم في 
أبناء امللك املؤسس عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل س��عود 
األصل��ح  ويباي��ع  األبن��اء،  وأبن��اء 
منه��م للحكم عل��ى كتاب اهلل 
تعالى وُس��نة رس��وله صلى اهلل 
عليه وس��لم، وال يك��ون من بعد 
أبناء امللك املؤس��س مل��ك وولي 
للعه��د من ف��رع واحد م��ن ذرية 

امللك املؤسس«.
مل��ك  ف��إن  التعدي��ل  ومبوج��ب 
السعودية القادم في حال لم يكن 
من أبناء امللك املؤسس عبدالعزيز، 
وكان من أحف��اده، فإن ولي عهده 
يج��ب أن يك��ون من ف��رع آخر من 
ذرية امللك عبدالعزيز، فيما يعني 
أن امللك )ل��و كان من أحفاد امللك 
عبدالعزي��ز( ال يس��تطيع تعي��ني 
جنل��ه ولي��ا للعهد. ول��م تتضمن 
األوام��ر امللكي��ة تعي��ني أحد في 

منصب ولي ولي العهد.
وأرس��ل الرئيس اليمني، »عبدربه 
منص��ور ه��ادي« ام��س األربع��اء، 
برقية تهنئة إل��ى األمير »محمد 
ب��ن س��لمان«، مبناس��بة تعيينه 
العربي��ة  اململك��ة  لعه��د  ولًي��ا 

السعودية.
وكان أمير الكويت الشيخ »صباح 
األحمد اجلاب��ر الصباح«، قد بعث 
برقية تهنئة إلى امللك »س��لمان 

ب��ن عبدالعزيز آل س��عود«، أعرب 
فيها عن خالص تهانيه مبناس��بة 
اختياره األمير »محمد بن سلمان 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود«، وليا 
للعه��د ونائب��اً لرئي��س مجل��س 

الوزراء ووزيرا للدفاع.
هذا، وبعث ول��ي العهد الكويتي 
الش��يخ »ن��واف األحم��د اجلاب��ر 
الصب��اح«، ببرقي��ة تهنئ��ة إل��ى 
العاهل السعودي ضمنها خالص 
تهنئت��ه مبناس��بة اختي��اره »ب��ن 
سلمان« وليا للعهد ونائبا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
وهّنأ مل��ك األردن املل��ك عبداهلل 
الثان��ي، في اتص��اٍل هاتفي، امس 
األربع��اء، صاحب الس��مو امللكي 
األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، باختياره ولياً 
للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء 

ووزيراً للدفاع.
ووفق وكالة األنب��اء األردنية أعرب 
املل��ك عب��داهلل، خ��الل االتصال، 
ع��ن متنياته لس��مو ول��ي العهد 
ملواصل��ة  والس��داد،  بالتوفي��ق 
عطائه في خدمة وطنه، في ظل 
قي��ادة خ��ادم احلرمني الش��ريفني 
املل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود، مؤكداً اعتزازه بالعالقات 
األخوي��ة التاريخي��ة ب��ني البلدين 
الش��قيقني، واحلرص على متتينها 

واالرتقاء بها في اجملاالت كافة.
ووصفت وس��ائل اإلعالم اإليرانية 
األمي��ر  اختي��ار  األربع��اء  ام��س 
محمد بن سلمان وليا للعهد في 

السعودية »باالنقالب الناعم«.
وكت��ب التلفزي��ون اإليران��ي ف��ي 
عن��وان على موقعه على اإلنترنت 
»انقالب ناعم في السعودية االبن 

يصبح خلفا لوالده«.

في خطوة تؤكد التوجه نحو الشباب ونفوذه في الحياة السياسية في الرياض 

العاهل السعودي يعين نجله االمير محمد بن سلمان
 وليا للعهد ومحمد بن نايف أول المبايعين 

فتح الطريق 
للجيل الثاني من 

آل سعود من 
أجل الوصول 

إلى العرش 
في المملكة 

الخليجية 
المحافظة 

والقوة النفطية 
األولى في 

العالم

االمير محمد بن سلمان وليا للعهد

تقـرير

بروكسل ـ أ ب ف:

أعلن��ت الس��لطات البلجيكي��ة امس 
االربع��اء انها تعرفت عل��ى هوية منفذ 
»الهجوم االرهابي« في بروكس��ل الذي 
قتله جن��ود امس االول الثالث��اء بعدما 
تس��بب في انفجار في محطة قطارات 

في العاصمة.
وعقد رئي��س الوزراء البلجيكي ش��ارل 
ميش��ال واعضاء ف��ي احلكوم��ة امس 
االربع��اء اجتماعا جملل��س االمن القومي 
بحض��ور ممثلني ع��ن أجه��زة االمن في 

البالد.
وأعلن وزي��ر الداخلي��ة البلجيكي جان 
جامب��ون ام��س االربعاء ان��ه مت التعرف 
على هوية الرج��ل الذي قتل امس االول 
الثالثاء لكن من دون كش��فها، على ان 
تعط��ي النيابة الفدرالي��ة البلجيكية 

تفاصيل اضافية خالل مؤمتر صحافي .
وق��ال جامبون لتلفزي��ون »إر تي بي إف« 
البلجيك��ي إن »هوية اإلرهابي معروفة، 
متكنا م��ن حتديدها« م��ن دون أن يعطي 
املزيد من التفاصيل. وسئل عن فرضية 
وردت ب��أن القنبل��ة الت��ي كان املهاجم 
يحمله��ا ل��م تنفج��ر فع��ال، فأج��اب 
»م��ن الواض��ع أن االنفج��ار الكبير لم 

يحصل«.
وأملح جامبون إل��ى عمليات دهم جارية 
وقال »من الواضح في إطار إجراء حتقيق 

وم��ع التع��رف ال��ى هوي��ة )املنف��ذ( ان 
تكون عملي��ات الدهم أحدى عناصر أي 

حتقيق«.
االنفج��ار عل��ى خلفي��ة  ويأت��ي ه��ذا 
سلس��لة م��ن الهجم��ات اجلهادية في 
أوروبا في االشهر املاضية وخصوصا في 
بريطانيا التي شهدت في االونة االخيرة 
هجمات في لندن ومانشس��تر، وكذلك 

في فرنسا.
الش��رطة  باس��م  الناط��ق  واعل��ن 
البلجيكية بيتر دي فال مس��اء الثالثاء 
ان��ه حوال��ى الس��اعة 20,50 بالتوقيت 
عس��كريون  ق��ام  غ(  ت   18,50( احملل��ي 
كانوا ف��ي محطة »س��نترال« املركزية 
للقط��ارات في بروكس��ل، اح��دى اكبر 
احملط��ات في بلجي��كا، »بش��ل حركة« 

املشتبه به عبر اطالق النار.
وبعيد منتص��ف الليل اعل��ن املتحدث 
الفدرالي��ة  العام��ة  النياب��ة  باس��م 
البلجيكية اريك فان در س��يبت لوكالة 

فرانس برس ان املهاجم قتل.
وبحس��ب ش��اهد عي��ان ف��ان املهاجم 
هتف »اهلل اكبر« قب��ل ان يفجر عبوته 

الناسفة.
ومت فتح احملطة امس االربعاء كما اعلنت 

السلطات البلجيكية.
واثر االنفجار اخلت قوات االمن محطة 
القطارات وفرض��ت حولها طوقا امنيا، 
مما تس��بب »بحالة ذعر حقيقية«، كما 
اعلن متحدث باسم ادارة سكك احلديد 

البلجيكية »انفرابيل«.

واوض��ح املتح��دث ان »الن��اس يعب��رون 
فوق س��كك احلديد«، مؤك��دا ان حركة 

القطارات نوقفت موقتا.
و«االنفج��ار الصغي��ر« كم��ا وصفت��ه 

السلطات وقع على ما يبدو في حقيبة، 
بحس��ب ش��اهد عيان. واظه��رت صور 
تناقلها رواد مواقع التواصل االجتماعي 
كتل��ة ن��ار ترتفع بضعة امت��ار في احد 

أروقة احملطة. وكان الرواق شبه خال من 
املارة على ما يبدو.

من ناحيته قال نيكوالس فان هيريفغني 
املوظف ف��ي احملطة للصحافيني »كنت 

في اخلارج. في طابق امليزانني كان احدهم 
يصرخ. لم اع��ر االمر اهتماما. ثم هتف 

اهلل أكبر، وفجر عربة جر االمتعة«.
واض��اف »كنت خلف احلائ��ط حني وقع 
االنفج��ار. نزلت وأخط��رت بقية زمالئي 
الجالء اجلميع. كان )املش��تبه به( ال يزال 

في املكان ولكن بعدها لم نره«.
واوض��ح الش��اهد »ل��م يك��ن انفجارا 
ضخم��ا لكن دوي��ه كان كبي��را. الناس 

راحوا يركضون مبتعدين«.
ووصف فان هيريفغني املش��تبه به بأنه 
ممتلئ البنية وش��عره قصير ويرتدي تي 

شيرت بيضاء اللون وسروال جينز.
شرطيتان بلجيكيتان تقفان متأهبتني 
خ��ارج محط��ة قط��ارات س��نترال في 
بروكسل في 20 حزيران 2017 اثر تفجير 

ارهابي وقع داخل احملطة
وخفف��ت قوات االمن من ش��دة الطوق 
االمني امس االربعاء الذي كانت فرضته 
حول احملطة الواقعة في وسط بروكسل 
وعلى بعد بضع مئات االمتار من »غران 
باالس دي بروكسل«، املعلم الشهير في 

العاصمة البلجيكية.
حرك��ة  تعلي��ق  ال��ى  الهج��وم  وأدى 
القط��ارات في العاصم��ة كما مت حتويل 
س��ير حاف��الت النق��ل املش��ترك خارج 
وس��ط املدينة، بينما جعلت السلطات 
املترو مجانيا تس��هيال لعودة الس��كان 

الى منازلهم.
واث��ر االنفج��ار »مت اخ��الء حوال��ى مئة 
شخص« من احملطة، بحسب ما اعلنت 

اليزا رو املتحدثة باس��م شركة سكك 
احلديد البلجيكية »اس ان سي بي«.

واضافت »ما ان سمعنا دوي االنفجار مت 
فرض طوق امني ف��ي املكان. كان هناك 
ان��اس يبك��ون وآخ��رون يصرخ��ون. لقد 

اصيبوا بصدمة حتما«.
ويأتي هذا الهجوم في س��ياق هجمات 
جهادية اس��تهدفت دوال عدة في اوروبا 
في االش��هر االخيرة وال سيما بريطانيا 

وفرنسا.
وحصل غ��داة هجوم ف��ي باريس حيث 
حاول اس��المي االثنني املاضي ان يصدم 
ش��احنة صغي��رة لل��درك عل��ى ج��ادة 
الش��انزيليزيه بالقرب م��ن املكان الذي 
قت��ل في��ه ش��رطي بي��د جه��ادي قبل 
ش��هرين. وتوفي في احلادث الذي تسبب 

به.
وش��هدت بريطاني��ا موج��ة هجم��ات 
جهادية م��ع ثالث هجم��ات خالل ثالثة 
اشهر تبناها تنظيم الدولة االسالمية 

وأوقعت 35 قتيال.
وكانت بروكس��ل ش��هدت ف��ي 22 آذار 
2016 اعت��داءات تبناه��ا تنظيم الدولة 
االس��المية. ويومه��ا فج��ر انتحاري��ون 
انفسهم في محطة مترو في بروكسل 
ومط��ار العاصمة، ما اس��فر عن مقتل 

32 شخصا.
واظه��ر التحقي��ق ان اجلهاديني ينتمون 
الى نفس اخللية الت��ي نفذت اعتداءات 
باري��س ف��ي 13 تش��رين الثان��ي 2015 

واوقعت 130 قتيال.

على خلفية سلسلة من الهجمات الجهادية في أوروبا
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املواجه��ة الروس��ية االميركية في 
س��وريا تب��دو، م��ن زاوي��ة معينة، 
مقدم��ة حلرب لي��س ككل احلروب، 
او هي تش��ابك اي��دي ينته��ي الى 
حتسني شروط اللعبة، لكن الشيء 
اجلدي��د ظه��ر في م��ا تس��رب من 
»ش��روط اميركية نائم��ة« لتهدئة 
املوقف وه��ي اج��اء مقاتلي حزب 
اهلل اللبناني من سوريا، وبدوره اعاد 
هذا الش��رط النائم اس��ئلة نائمة 
ابرزها: ملاذا يح��ق الحزاب ودول اهلل 
املنش��رة في العال��م ان تتدخل في 
احلرب الس��ورية، لصالح حلفائها، 
وال يح��ق حل��زب اهلل اللبنان��ي هذا 

التدخل لصالح احلكومة؟. 

االحتج��اج عل��ى دخول ح��زب اهلل 
اللبنان��ي في س��وريا للقت��ال الى 
جان��ب حكوم��ة س��وريا، ال يعن��ي 
شيئا، بعد ان حتولت هذه الباد من 
العب الى ملعب، وال نقول معلومة 
جديدة حني نش��ير ال��ى ان الفريق 
ال��ذي  )االول(  اجله��ادي  االس��امي 
اس��مى نفس��ه »جبه��ة النصرة« 
وارتب��ط بالقاع��دة قبل ان ينش��ق 
عن��ه »داعش« قد فتح احلدود لغزاة 
بدش��اديش قصيرة وحل��ى ورطانات 
دينية واستقوى بهم ليفرض على 
»احلرك��ة« املعارضة مس��ارا دمويا 

ومذابح واستعراضات قوة.
 ال��ى ذل��ك، فالعال��م كل��ه، يقاتل 

عل��ى االرض الس��ورية، رمبا من غير 
اس��تثناء، جبهات وفرادى، بالساح 
والرجال واالموال واالعام واخملابرات، 
بالني��ات الطيبة والنيات الس��وداء 
والنيات التي ال طعم لها، باالعتراض 
التصويت،  واالمتناع ع��ن  والنقض 
باملزاحمة مع االخري��ن او بتعضيد 
االخرين، باس��اليب بالغة النظافة 
واس��اليب ش��ديدة القذارة، من له 
مصالح في س��وريا ومن ال مصالح 
له فيها. اما جيران سوريا، فاجلميع 
من غير اس��تثناء يحارب بشراسة 

هناك، وبعضهم باالسنان.
 اق��ول، إذا كان��ت االرض الس��ورية 
ق��د اصبح��ت س��احة تصفي��ات 

حساب بني الدول والقوى االقليمية 
تتدخ��ل  وجميعه��ا  والدولي��ة، 
��ر لها  باش��كال مختلف��ة، وين�َظِّ
كل من ابو بك��ر البغدادي، اخلليفة 
الظواهري مهندس  وامين  السفاح، 
املذابح الطائفية في العراق، فلماذا 
يُطل��ب م��ن ح��زب اهلل ان يك��ون 
الضاحية  اس��تثناء، فيجلس ف��ي 
واجلن��وب بانتظ��ار ما تس��فر عنه 
احل��رب، وليك��ون كب��ش ف��داء عن 
هزمية متوقع��ة للجميع، واملنتصر 

هو اجملهول.
 هذه ليس��ت محاولة لتبرير تدخل 
ح��زب اهلل ف��ي احل��رب الس��ورية، 
ف��ان ما يحصل في ه��ذه الباد من 

مهووسات التدمير والقتل املنهجي 
يُس��قط البحث عن مبرر للتدخل، 
ويجعل حالة التدخل ملنع  »العدو« 
م��ن امت��اك اجلغرافي��ا الس��ورية 
امرا ميك��ن اعتباره م��ن التفاصيل، 
وكان احمللل��ون املوضوعي��ون عل��ى 
ح��ق حني تس��اءلوا ع��ن الفرق بني 
اس��تيراد مقاتلني من اورب��ا وليبيا 
واخلليج ليشدوا من عضد اجملاهدة 
اهلل  ح��زب  ودخ��ول  االس��امية، 
اللبناني الس��احة نفس��ها لدعم 

احلكومة. 
 خلف هذا التس��اؤل تكمن اسباب 
االميركية، كما  الروسية  املواجهة 
تكم��ن الكارث��ة احلقيقي��ة حي��ث 

يصبح التدخل اخلارجي في س��وريا 
حقا.. أو استحقاقا. 

لكن االهم، هو احلال الذي سينتهي 
عنده الصراع الداخلي في س��وريا، 
السياس��ي،  النظ��ام  ومس��تقبل 
ب��ني ان يبق��ى النظام نفس��ه مع 
اج��راءات اصاحي��ة معين��ة، وبني 
نقل الس��لطة تدريجيا الى حكم 
مدني وخروج الرئيس بش��ار االسد 
م��ن املعادلة ف��ي مرحل��ة الحقة، 
وب��ني ح��رب اهلية كارثي��ة، طويلة 
االم��د، تق��رر في نهاي��ة املطاف اي 
نوع من الدولة ستبقى على االرض 
السورية.. وما هي حصة العراق من 

شظايا اللهب السورية املتناثرة.

سوريا إلى أين؟.. هل هي حرب مثل كل الحروب؟

هذه ليست محاولة 
لتبرير تدخل حزب اهلل 
في الحرب السورية، 

فأن ما يحصل في هذه 
البالد من مهووسات 

التدمير والقتل 
المنهجي يسقط البحث 

عن مبرر للتدخل

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم
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االميرك��ي  الكات��ب  غ��ارو  ديفي��د 
احلاص��ل على جائ��زة بوليت��زر الف 
كتاب مثير عن حياة الرئيس السابق 
ب��اراك اوباما اثار ردود فعل وانتقادات 
واس��عة جنب اهتم��ام املعنيني في 
سير الزعماء وخفايا شخصياتهم، 
االميركي��ة  الصح��ف  وانش��غلت 
الكب��رى اياما في جدل حول الكتاب 
وما تضمنه من معلومات، وبخاصة 
ح��ول مص��ادر معلوم��ات املؤل��ف. 

الكتاب الذي حمل عنوان   
)رايسنج س��تار- اوباما( هو محاولة                                                           
لتقدمي  الواش��نطن بوست،  حسب 
س��رد عن حياة أوباما خال عقد من 

الزمن وصوال إلى فوزه بالرئاسة.

»ق��دم  أوبام��ا  أن  غ��ارو  ويكش��ف 
م��ن  )تق��رب  عاطفي��ة  تضحي��ات 
اخليانة( ألميانه مبكرا بأن »العظمة 
كانت قدره« وقد خطط لكل شيء 
من أج��ل حتقي��ق هدف لم ي��ر أحد 
س��واه إمكانية حتقيقه، مبا في ذلك 
عمله ف��ي اجملال االجتماعي ودخوله 
جامعة هارفرد، وحتى اختيار حبيبته، 
حس��ب ما يشير الكاتب الذي القى 
بالشك على حقيقة مشاعر اوباما 

حيال زوجته ميشيل..
وتشير الناقدة ميتشيكو كاكوتاني 
م��ن صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز إلى 
اعتم��اد غارو بش��كل أح��ادي، على 
شهادة س��يدة بيضاء تُدعى، شيا 

ميوش��ي جيجر، زعم��ت أنها كانت 
صديقة للرئيس الس��ابق وأنه تقدم 
بطلب للزواج منه��ا مرتني، وأنه قرر 
قط��ع عاقته بها بعدما أدرك فجأة 
أن لديه أحاما كبيرة وأنه ساع نحو 

حتقيقها.
يق��ول غارو في كتاب��ه اعتمادا على 
حديث��ه م��ع جيج��ر، الت��ي تعم��ل 
حالي��ا أس��تاذة في جامع��ة أوبرلني 
في أوهايو، إن أوباما أصبح ش��خصا 
طموح��ا »بنحو فجائ��ي«، وإن قراره 
الحقا ال��زواج م��ن ميش��يل أوباما 
كان بغرض تعزي��ز صورته كإفريقي 

أميركي ألغراض سياسية.
ويزعم غارو أن أوباما كان يرى جيجر 

بنحو غير منتظم في أثناء مواعدته 
مليشيل.

الذع��ة  انتق��ادات  الكت��اب  وواج��ه 
من ع��دة كت��اب أميركي��ني، إذ رأت 
كاكوتان��ي أن انته��از غ��ارو غضب 
صديقة س��ابقة ألوباما، كان شيئا 

غريبا.
وانتقد الصحاف��ي األميركي ديفيد 
مارانيس، الذي ألف كتابا عن سيرة 
أوبام��ا، العمل اجلدي��د، ووصف غارو 

بأنه »منافس دنيء«.
ويتط��رق الكتاب، حس��ب صحيفة 
الديلي ميل، إلى جوانب أخرى تتعلق 
بامليول اجلنس��ية واخملدرات في فترة 

ما من حياة أوباما.

حياة أوباما.. من زاوية أخرى

من بطون الكتب

رأي

واشنطن وأنقرة..
الى المواجهة 

رأي آخر

يكمن س��بب النزاع بني تركيا واميركا في مواصلة 
األخي��رة بتق��دمي الدعم لألك��راد الس��وريني الذين 
يحارب��ون تنظيم داعش اإلرهاب��ي وذلك بعد عامني 
من الشراكة، ولكن ما لم يكن معلوماً لدى العديد 
أن اإلجراءات والقرارات الت��ي اتخذها الرئيس رجب 
طيب أردوغان تسببت في عرقلة اجلهود املشتركة 
بني الواليات املتحدة االميركية وتركيا للقضاء على 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي؛ األمر الذي دف��ع الواليات 
املتح��دة إلى توطي��د عاقاتها مع وح��دات حماية 
الش��عب الكردية وامليليش��يات العربية السورية 
وتش��كيل ق��وات س��وريا الدميقراطية ف��ي نهاية 
املطاف؛ ومع سيطرة هذه القوات على الرقة، فمن 

غير املرجح أن تتخلى عنها إدارة ترامب اآلن.
في األيام األخيرة من حقبة إدارة أوباما، كان الرئيس 
األميركي على استعداد بزيادة التدريب واملساعدة 
لق��وات س��وريا الدميقراطية للقض��اء على داعش 
نهائياً، إالاّ أن اجلنرال املتقاعد مايكل فلني -مستشار 
ترامب لألمن القوم��ي- طلب من أوباما إيقاف تلك 
املس��اعدات ليتس��نى لفريق اإلدارة اجلديدة إجراء 
تقييم خاص بهم؛ وأصبح واضحاً اآلن بأن فلني قد 
مت رشوته لتمثيل مصالح احلكومة التركية قبل أن 

يصبح مستشاراً لألمن القومي.
يبدو أن إدارة ترامب قد توصلت إلى النتائج نفسها 
التي توصل إليها أوباما بعد دراسة جميع اخليارات، 
وه��ي أن القوات الدميقراطية الس��ورية تعد القوة 
الوحيدة الصاحلة إلعادة الس��يطرة على الرقة في 
م��دة قصيرة؛ ومع ذل��ك، ق��ررت إدارة ترامب تأجيل 
تق��دمي الدعم اإلضافي للق��وات احتراماً للتحالف 
بني الوالي��ات املتح��دة وتركيا وسياس��ات أردوغان 
الداخلية؛ ويب��دو أن إدارة ترامب كانت تنتظر نتائج 
االستفتاء التركي في 16 من نيسان املاضي لزيادة 
تعزيز الس��لطة الرئاس��ية؛ مما س��يمنح ألردوغان 
فرصة في عدم إثارة املشاعر القومية التي تناهض 
اخلطة االميركية، لكن خطة التأثير على تركيا لم 
تنجح، فقد واص��ل اجليش التركي االعمال الرادعة 
في س��وريا والعراق من دون تنس��يق مع االميركان، 
وزاده��ا  أن قدمت تركيا دعمها لاقتراح الروس��ي 
بإنش��اء “مناط��ق تصعي��د” لتجميد الص��راع في 
أماكن أخرى في س��وريا، وأش��ار أحد مستش��اري 
أردوغان إلى أن الق��وات االميركية قد يتم قصفها 
إذا ما استمرت في دعم السوريني األكراد، وإذا نفذت 
تركيا هذه التهديدات، فإن ذلك سيؤدي إلى إحداث 
حرب حدودية بينها وبني األكراد تعطل حملة حترير 
الرقة؛ األم��ر الذي يقوض مصلح��ة األمن القومي 

للواليات املتحدة. 
*****************************

* كول��ن ك��ول- واش��نطن. برنام��ج الدراس��ات 
االمنية 

احلمل��ة االنتخابي��ة املري��رة للرئي��س الفرنس��ي 
املنتخب إميانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاماً 
وذو اخلبرة اليس��يرة بالسياسة اخلارجية مبفاتيح 
قصر األليزيه من دون أن يلقي خطاباً رئيساً حول 
الشؤون الدولية، واجهت خصوماً موالني ملوسكو 
متثلوا مبارين لوبان؛ وحينما يتعلق األمر مبوس��كو، 

ستستجيب فرنسا اآلن ملعتقدات ماكرون
قال مستشار السياسة اخلارجية الرسمي ملاكرون 
أورليان ليش��يفالييه: “س��نحمل مب��دأ االنتقام 
حينم��ا يتعل��ق األم��ر بالهجم��ات اإللكتروني��ة 
الروس��ية أو أي ن��وع آخ��ر من الهجم��ات. إن هذا 
يعن��ي أنن��ا مس��تعدون لانتقام م��ن الهجمات 
السيبرانية، ليس فقط في النوع، ولكن أيضاً مع 

أي مقياس تقليدي أو أداة أمنية أخرى.”
إن ليشيفالييه صديٌق شخصٌي للرئيس املنتخب 
حديث��اً منذ أيام املدرس��ة الوطنية ل��إدارة، وقد 
عمل كمستشار دبلوماسي سابق لرئيس بلدية 

باريس، وملحق ثقافي سابق في بيروت.
وتعتق��د حمل��ة ماكرون “إلى األم��ام” أنها كانت 
ضحي��ة حملة دعائية رقمية روس��ية مس��تمرة 
تهدف إلى نش��ر أخبار وهمية وتش��ويه س��معة 
ماكرون وأداة ملؤامرة “روتش��يلد” -في إش��ارة إلى 
عمل��ه كمصرف��ي في روتش��يلد بباري��س-، وقد 
توجت هذه العمليات باختراق عماق حلركة “إلى 
األم��ام”، حي��ث مت إزالة الوثائق م��ن على اإلنترنت 
قبل س��اعات فقط من ب��دء التعتيم الرس��مي 
لوس��ائل اإلعام االنتخابية في فرنس��ا، وقد قال 
موظفو احلملة: إن بصمات موس��كو اإللكترونية 

واضحة.
وصرح رئي��س مجلس املعهد الدولي للدراس��ات 
االس��تراتيجية فرانس��وا هيس��بورغ الذي يقوم 
بتقدمي املش��ورة ملاكرون بش��أن سياسات الدفاع 
واألم��ن: “أن الهجمات اإللكتروني��ة واملعلوماتية 
ميك��ن أن جتعل��ك تق��وم بنظ��رة خاطف��ة ج��داً 
للش��خص الذي يحكم روس��يا، حتى لو لم يكن 

لديك أي حتيز قبل أن تبدأ احلمات.
لم تكن للمرشح نفسه آراء قوية جتاه الكرملني، 
حس��ب ما قال لي أقرب مستش��اري السياس��ة 
اخلارجية ملاكرون في بداية احلملة، وقد تردد الكام 
نفسه على لسان هيسبورغ الذي قال: “على حد 
علم��ي، لم يكن لديه أي آراء قوي��ة في ما يتعلق 
بالشؤون اخلارجية عموماً، إذ لم يصدر أي تصريح 
خاص عن الصني أو روسيا، ولم يعرف نفسه بأنه 
من مدرسة مبنية على القيم أو مدرسة واقعية، 
وق��د جاء مع قاع��دة معرفة غي��ر مكتملة وغير 

متحيزة.«.
********************************

* بن جوده، مجلة البوليتيكو.

موسكو وباريس..
إلى الصدام 

معبر الوليد بين العراق وسوريا بيد القوات األمنية العراقية..
أوصال داعش تتقطع، فيما العيون تتجه إلى الرقة

العرب.. موسم الهجرة إلى روسيا 
حلت روسيا محل الواليات املتحدة كأهم حليف دولي بالنسبة للشباب 
العرب��ي، على وفق الس��تطالع رأي حديث، مما يؤك��د أن تدخالت فالدميير 
بوتني في الش��رق األوس��ط تعي��د تش��كيل مواقف العرب جتاه روس��يا 
والواليات املتحدة. وأظهر املس��ح السنوي للش��باب العربي زيادة قدرها 
12 نقطة، وصوالً إلى %21 بعد أن كانت النس��بة %9 فقط في عام 2016، 

في عدد امل�ُستطَلعني الذين يعّدون روسيا حليفتهم األكثر ثقة.
وعل��ى النقيض من ذلك، انخفضت نس��بة النظر إل��ى الواليات املتحدة 
بكونه��ا احللي��ف األكثر ثق��ة إلى %17 بع��د أن كانت %25 قب��ل عام؛ مما 
يعكس التش��اؤم واس��ع النطاق بش��أن دونالد ترامب وقيادته، وينظر ما 
يقرب من ثلثي الذين ش��ملهم االستطالع -نحو -%64 إلى رئاسة ترامب 

بقلق أو غضب أو خوف، مقارنًة بنسبة %19 كانت فيها النظرة إيجابية. 
وأظهر التقرير أن “خمس��ًة من أصل كلِّ س��تِة ش��باٍن عرٍب ينظرون إلى 
دونالد ترامب نظرًة سلبيًة، وأن وجهات النظر املناهضة للواليات املتحدة 
آخذة في االزدياد، مع عدِّ روس��يا أكبر حليف دولي في املنطقة في الوقت 

احلاضر".

باراك أوباما و زوجته ميشيل
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قطر.. أزمة صيف
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

احسان ناجي

هذه املرة، مع صغيرته��م.. كبيرتهم 
قطر، اخلاليجة يلعبون لعبة »حصار« 
جديدة؛ هنا ثمة اش��ارة مبطنة على 
حصارهم.. قطيعته��م عراق ما بعد 
2003 وما تالها. والناس هناك يقولون 
ان املصالح األميركية اآلن بنت السيد 
ترامب ال تس��مح بب��روز حرب طاقوية 
في الش��رق األوس��ط، وأن ثمة توافقاً 
بني الدوائر املالية واالقتصادية العاملية 
على أن قطر هي منتجاً صغيراً للغاية 
للنفط اخلام األمر الذي ال يسمح لها 

بأن تكون مصدر إزعاج للسوق.
م��ُس قطر الت��ي »ترعى« أيض��اً نحو 
40 ف��ي املئة م��ن واردات الغاز الكوري 
اجلنوبي و17 في املئة لليابان ثالث أكبر 
اقتصاد بعد الواليات املتحدة والصني.. 

هذه التي تخشى األنفوجراف الروسية 
ذكرها نس��بة ما تص��دره الدوحة من 
غ��از وملحقات��ه ال��ى بكني، مّس��ها 
ال يع��دو س��يناريو لترويض األس��واق 
على األزمات.. لصالح ش��ركات تنتج 

الكاربوهيدات بكلفة أعلى بكثير.  
لعل رأس��مالية الك��وارث تصعد اآلن 
على حس��اب اس��قاط قط��ر نفطياً 
فهي تنتج نحو مليون برميل يومياً من 
اخل��ام، األمر الذي يص��ب في مصلحة 
مش��روع منتجي النفط، في منظمة 
»أوب��ك« واملنتجني اآلخري��ن خارجها، 
تخفيضه��م االنت��اج لرفع األس��عار 
عاملي��اً. ولش��ركات النف��ط الصخري 
األميركية نصي��ب براغماتي من هذا 
املش��روع؛ رفع األس��عار يعن��ي أن أي 
فلس تتحصل علي��ه منتجة للنفط 
س��يذهب الى جيوب شركات السالح 
في حقب��ة ح��روب الكوني��ة الثالثة، 
لتمت��ني عالق��ة املنتجني، عموم��اً، ب� 

»الدور األممي في مكافحة االرهاب«. 
ألكس��ندر فرولوف احملل��ل املهم في 
شؤون الطاقة العاملية )ورد مقاله في 
امللحق/ من يريد األزمة لقطر؟(، يقول 
ما ثيمته: »تدمير قطر س��يصب في 
مصلحة ش��ركات الغ��از األميركية 
واألس��ترالية التي ستدخل بقوة إلى 
أس��واق الغاز وجتني األرباح، وبخاصة 
الشركات األسترالية«. لكن فات على 
فرولوف أن قطر املنتجة لغاز الهليوم 
مرتفع الثمن جداً.. الس��تعماله في 
مجاالت الفضاء، الفيزياء التجريبية، 
املغناطيس��ي  بالرن��ني  التصوي��ر 
وصناعة األجهزة اإللكترونية وغيرها، 
بحس��به، ل��ن تق��ف عن��د حصارها 
التعاون��ي«  »الش��قيقي  اخلاليج��ي 
حت��ى لو بيع��ت بحراً وأرضاً وس��ماًء 
وأنابي��ب غاز ملش��تريها،  وأس��اطيالً 
فه��ي »دخيل��ة« أم��د الده��ر عل��ى 
عقود أوروبية وآس��يوية، أما عقودها 

م��ع الصني العظمى بال ش��ك، فهي 
شفيعة بقاءها على خارطة الطاقة 
العاملي��ة؛ هذه العق��ود أبرمتها دولة 
مع دولة أخ��رى. ولن تكون بكني مثالً 
غير حجر عثرة حقيق��ي أمام اخراج 
الدوحة من الس��وق الغ��ازي العاملي 

األنسب. 
لتحلي��ل  هن��ا،  داع،  ثم��ة  لي��س 
 � واش��نطن  قم��ة  ميتافيزيقي��ة 
الرياض، فلقد كتب شرقيون وغربيون 
ش��هاداتهم ع��ن ال��� »م��ا وراء« من 

الصفقة تلك. 
لكن، قبل حلول ش��تاء العام القابل 
»الفهرنهايتي«  ين��ذر  2018.. عندما 
اآلس��يوي  و«الس��ليلوزي«  الغرب��ي 
بقدوم الزمهرير، سيكون هناك كالم 

خاليجي � دولي آخر عن غاز قطر. 
ورمب��ا س��تصدر قبائل »التع��اون« ما 
تبقى من مأدب��ة خيمة التراضي الى 

اجلنوب. 

10
أزمة الغاز بأوروبا والدور الَقَطري البديل

11

12

من يريد أزمة قطر االقتصادية؟

األزمة القطرية:  أسواق 
الطـاقة في حالة ترقب

11
تداعيات األزمة: منتج نفطي شديد الصغر
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ملك السعودية وأمير قطر



يعد استغالل 
الوقت 

المالئم 
أمرًا مهمًا، 

فبالرغم من 
أن الواليات 

المتحدة 
األميركية 

تستعد 
لتصبح دولة 

منافسة في 
تصدير الغاز 

الطبيعي 
المسال 

)LNG( في 
غضون 

السنوات 
الخمس 

المقبلة، إال 
أنها على 

أرض الواقع 
ال تزال تفتقر 
إلى إمكانية 
تصديره إلى 
أوروبا، لذلك 

فإن وجود 
قطر اآلن في 
الساحة يُعد 
مكسبًا ال بد 
من اغتنامه

في عام 2011، 
وصلت حصة 

قطر في سوق 
الغاز األوروبية 

إلى قرابة 10 
%. وحتى قبل 
حدوث األزمة 

األوكرانية 
مؤخرًا، كان 

هناك احتماالت 
طموحة لمزيد 

من االرتفاع 
في حصة قطر. 

ووفًقا لبعض 
المصادر، 

فقد كان من 
المتوقع أن 

تشهد شحنات 
الغاز القطري 

الطبيعي 
المسال 

والمتجهة إلى 
أوروبا ارتفاعًا 

يصل إلى 22% 
خالل عام 

.2014

الملف 10

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تعد روس��يا اليوم أكب��ر دولة مصدرة 
ملصادر الطاقة م��ن النفط والغاز إلى 
دول االحت��اد األوروب��ي. برغم ذل��ك، فإنَّ 
اعتماد دول االحتاد األوروبي على روسيا 
بخصوص مصادر الطاقة جعل صّناع 
السياسات غير مستقرين على قاعدة 
منتظم��ة. حي��ث أص��درت املفوضية 
األوروبي��ة في ع��ام 2000 ورقًة خضراء 
ترمي إلى لفت األنظار إلى املس��تويات 
املرتفعة لالعتماد األوروبي على واردات 

الغاز.
وبحس��ب تقرير نش��ره مرك��ز اجلزيرة 
للدراس��ات لكبيرة احملللني في معهد 
االحت��اد األوروب��ي للدراس��ات األمني��ة 
 European Union Institute for
Security Studies في باريس، فلورنس 
جوب، فقد أدت الصدامات الروس��ية-

األوكراني��ة الت��ي دارت في ع��ام 2006 
ثم ف��ي ع��ام 2009 إل��ى االنقطاعات 
األولى في إمداد أوروبا بالغاز الروس��ي، 
وأطلق��ت م��ن جدي��د النق��اش حول 
قضية تأم��ني إم��دادات الطاقة لدول 
االحتاد األوروبي. ولكن منذ ذلك الوقت، 
لم يش��هد اعتماد أوروب��ا على واردات 
الغ��از أي انخف��اض يُذكر، ب��ل إنه من 
املتوق��ع أن ترتفع الواردات من %40 في 
الوق��ت احلالي إلى %70. لقد ش��ّكلت 
األزمة التي تش��هدها أوكرانيا مؤخرًا 
صيحة إن��ذار مهمة لصّناع القرار في 
دول االحتاد األوروب��ي؛ حيث إنَّ %49 من 
صادرات الغاز الروسية متر عبر أوكرانيا 
التي تعاني حالًيا من عجز في إمدادات 
الغاز. ففي أعقاب الصراع على ش��به 
جزي��رة الق��رم األوكرانية، ل��م تكتف 
روسيا برفع أس��عار صادرات الغاز إلى 
أوكرانيا، بل هددت بوقف تام لتسليم 
الغاز إليها إن لم تسدد الديون املترتبة 

عليها.
من املرجح أن تقوم أوروبا بإعادة توجيه 
سياس��تها الطاقوية كنتيجة لألزمة 
األوكرانية؛ وفي هذا اإلطار فقد ناقش 
أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
ووزي��ر اخلارجية األميرك��ي جون كيري 
في نيس��ان 2014 الدور احملتمل لقطر 
في هذا املس��عى، والذي من املمكن أن 
يضيف مزي��ًدا من التوتر إلى العالقات 
القطرية-الروسية املتأزمة أصالً بشأن 

األزمة السورية.
وبالنس��بة إل��ى قطر، يعد اس��تغالل 
الوق��ت املالئم أم��رًا مهًم��ا، فبالرغم 
م��ن أن الوالي��ات املتح��دة األميركية 
تس��تعد لتصب��ح دولة منافس��ة في 
 )LNG( تصدير الغاز الطبيعي املس��ال
في غضون الس��نوات اخلمس املقبلة، 
إال أنه��ا على أرض الواقع ال تزال تفتقر 
إلى إمكانية تصديره إلى أوروبا، لذلك 
ف��إن وجود قطر اآلن في الس��احة يُعد 

مكسًبا ال بد من اغتنامه.
متتعت العالق��ات الطاقوية التي جتمع 
بني روس��يا واالحتاد األوروب��ي منذ فترة 
احلرب الباردة بنوع من األمان، برغم كون 
الطرفني على خالف في أغلب امللفات 

عندما يتعلق األمر بالسياسة.
في عام 2012، كانت روسيا هي مصدر 
ما نسبته %25 من واردات الغاز إلى دول 
ل قرابة ال�60%  االحتاد األوروبي، ما شكَّ
م��ن ص��ادرات الغ��از الروس��ية. ويتم 
نقل أكثر م��ن نصف ه��ذه الصادرات 
من خالل خط��وط األنابيب األوكرانية 
اخلمسة، أما خطوط األنابيب الثمانية 
املتبقي��ة فإنها متر من خ��الل األراضي 
بولن��دا  إل��ى  لتتج��ه  البيالروس��ية 
وليتوانيا، أو لتتجه مباشرة إلى أملانيا، 
وفنلن��دا، وأس��تونيا، والتفي��ا. ويذهب 
قراب��ة نصف واردات الغاز األوروبية إلى 
كل م��ن أملاني��ا وإيطالي��ا ف��ي حني أن 
فرنسا، وهنغاريا، وجمهورية التشيك، 
وبولندا، والنمسا، وسلوفاكيا تستورد 

أكثر من 5 مليار متر مكعب سنويًا.

أزمة راهنة
لقد جنت العالقة التي توصف باجليدة 
في مج��ال الطاق��ة والت��ي جتمع بني 
روس��يا واالحتاد األوربي لغاية اليوم من 
عواصف عدة، ولكن اعتماد دول االحتاد 
األوروبي على روسيا بخصوص مصادر 
الطاق��ة جعل صّناع السياس��ات غير 
مستقرين على قاعدة منتظمة. ففي 
عام 2000، أصدرت املفوضية األوروبية 
ورق��ًة خضراء ترمي إل��ى لفت األنظار 
إل��ى املس��تويات املرتفع��ة لالعتم��اد 
األوروب��ي عل��ى واردات الغ��از. وفي عام 
2004، ق��ام اجمللس األوروب��ي بتبني أمر 
توجيه��ي جتّل��ت أهدافه ف��ي »ضمان 
مس��توى كاف لتأمني إمدادات الغاز«، 
والسيما في حالة حدوث انقطاع كبير 
في اإلمدادات، »واملساهمة في حتسني 
سير العمل في سوق الغاز الداخلية«. 
الروس��ية- الصدام��ات  أدت  لق��د 

األوكراني��ة الت��ي دارت في ع��ام 2006 
ثم ف��ي ع��ام 2009 إل��ى االنقطاعات 
األولى في إمداد أوروبا بالغاز الروس��ي، 
وأطلق��ت م��ن جدي��د النق��اش حول 
قضية تأم��ني إم��دادات الطاقة لدول 
االحتاد األوروبي. ولكن منذ ذلك الوقت، 
لم يش��هد اعتماد أوروب��ا على واردات 

الغ��از أي انخف��اض يُذكر، ب��ل إنه من 
املتوق��ع أن ترتفع الواردات من %40 في 

الوقت احلالي إلى 70%.
لقد شّكلت األزمة األوكرانية صيحة 
إن��ذار مهمة لصّناع الق��رار في أوروبا؛ 
الغ��از  ص��ادرات  م��ن   49% إن  حي��ث 
الروس��ية متر عبر أوكرانيا التي تعاني 
حالًي��ا م��ن عجز ف��ي إم��دادات الغاز. 
ففي أعقاب الصراع على ش��به جزيرة 
الق��رم األوكراني��ة، لم تكتف روس��يا 
برفع أسعار صادرات الغاز إلى أوكرانيا 
فحسب، بل هددت بوقف تام لتسليم 
الغاز إليها إن لم تسدد الديون املترتبة 
عليها. ولعل األمر األكثر أهمية يتمثل 
في ترجيح انفصال ثالث مناطق أخرى 
في ش��رقي أوكراني��ا بحلول منتصف 
أيار 2014، وتشّكل تلك املناطق إضافة 
إلى جزيرة القرم ثلث صادرات أوكرانيا. 

مستهلك الطاقة
لقد أثارت هذه التطورات نقاًشا حيويًا 
ف��ي أوروبا ح��ول موض��وع الطاقة؛ إذ 
صرَّح رئي��س اجمللس األوروب��ي هيرمان 
 )Herman Van Rompuy( فان رومبوي
مباشرة بعد االستفتاء الذي مت إجراؤه 
حول مس��ألة انفص��ال ش��به جزيرة 
القرم عن روس��يا، قائالً: »لقد أرس��لنا 
اليوم إش��ارًة واضحًة مفادها أن أوروبا 
تسعى جاهدة إلى تخفيض اعتمادها 
الطاق��ة،  مص��ادر  اس��تيراد  عل��ى 
خصوًصا من روس��يا، وذل��ك من خالل 
تخفي��ض الطل��ب عل��ى الطاقة مع 
املزيد م��ن الكفاءة في اس��تخدامها، 
وذلك بتنوي��ع طرق اإلمداد إل��ى أوروبا 
وداخله��ا، وتوس��يع مص��ادر الطاقة، 
الس��يما مصادر الطاقة املتجددة، من 
خالل تطبيق استراتيجية أمن الطاقة 
على حدودنا وأمن اإلمداد بالطاقة إلى 
جيراننا«. وقد أب��دى العديد من صّناع 
القرار األوروبيني تأييًدا شديًدا ملثل هذه 
املب��ادرات، وهم يتطلع��ون إلى خيارات 
فورية للحد من االعتم��اد على واردات 

الغاز الروسية.
تب��ذل  الت��ي  ال��دول  طليع��ة  وف��ي 
مجهودات في هذا السياق، جند إيطاليا 
وأملاني��ا باعتبارهما أكبر املس��توردين 
للغ��از الروس��ي، تليهما بولن��دا. وقد 
عمل��ت هذه ال��دول عل��ى إدراج تدابير 
كفاءة ميكن لها أن تخفض استهالك 
الطاقة إلى %20، وتعمل على احلد من 
التعقيدات الروتينية التي تعرقل زيادة 
الواردات م��ن الغاز الطبيعي املس��ال 
غير الروسي )LNG(. وبشكل عام، فإن 
من ش��أن هذه التدابي��ر أن تعمل على 
تخفيض الواردات الروسية لغاية الربع 
أو حوالي 45 مليار متر مكعب بحلول 
عام 2020، أي مبا يعادل قيمة 18 مليار 

دوالر سنويًا.
من اجللي أن األزمة األوكرانية قد تركت 
أث��رًا ح��ادًا وفوريًا عل��ى واردات الطاقة 
األوروبية، وخصوًصا على واردات الغاز؛ 
حيث يعتبر الغاز واحًدا من أنواع الوقود 
املفّضلة في إنتاج الكهرباء في االحتاد 
األوروبي نظرًا لتأثيره املنخفض نسبًيا 
على البيئة، وقد ذهبت أزمة 2014 أبعد 
بكثير من الزالزل السياسية السابقة؛ 

إذ يرجح أن تؤدي إلى تنويع في إمدادات 
الغ��از، خصوًصا وأنها محاصرة بحالة 
عدم االس��تقرار الس��ائدة في كل من 

ليبيا ومصر.

الدوحة.. وسياسات الطاقة 
األوروبية

ال تلع��ب دولة قط��ر حالًي��ا دورًا كبيرًا 
في وضع سياسات أو إمدادات الطاقة 
األوروبي��ة، ولك��ن ه��ذا األم��ر آخٌذ في 
التغيير نظرًا للدور احليوي الذي تلعبه 
في ص��ادرات الغاز العاملية، والس��يما 
إذ  )LNG(؛  املس��ال  الطبيع��ي  الغ��از 
تعد هذه الدول��ة اخلليجية في الوقت 
الراه��ن أكب��ر دول��ة مص��ّدرة للغ��از 
الطبيعي املس��ال )LNG( ف��ي العالم 
%85- من ص��ادرات الغ��از منها تكون 
بشكل سائل-، وهي ثاني مصّدر للغاز 
الطبيعي ف��ي العالم، ورابع أكبر دولة 
منتج��ة للغ��از الطبيع��ي اجل��اف في 
العالم، بعد كل م��ن الواليات املتحدة 
األميركية وروس��يا وإي��ران، وهي متلك 
كذلك ثالث أكب��ر احتياطي من الغاز 
ف��ي العال��م، أي ما يع��ادل قرابة ثالثة 
أضع��اف احتياط��ي الوالي��ات املتحدة 

األميركية.

وتول��ي أوروبا هذا األمر أهمية متزايدة، 
فبالرغ��م م��ن أن خلي��ط الطاقة لم 
يشهد تغييرًا كبيرًا على مّر العقدين 
املاضيني -ففي عام 2013، على سبيل 
املثال، كان 35 %من خليط الطاقة نابًعا 
م��ن النف��ط، %24 من الغ��از، %17 من 
الوقود الصلب، %14 من احلرارة النووية، 
10 %من مصادر الطاقة املتجددة- فإن 
االعتماد على الطاقة بش��كل عام قد 
أضح��ى أكثر وضوًحا. وفي حني أن هذا 
ينطب��ق على كافة املص��ادر الطاقوية 
املس��توردة، فه��و ينطب��ق أيًضا على 
واردات الغ��از؛ حي��ث زاد االعتماد على 
الغ��از من %43.5 في عام 1995 إلى 67 
% في عام 2011 )باملقارنة مع االعتماد 
على النفط الذي ارتفع من %73.2 إلى 
%85.6 فق��ط(. إن االعتماد على الغاز، 
يلع��ب دورًا متزاي��د األهمي��ة في طرق 
التفكير املتعلق��ة بتأمني الطاقة في 

االحتاد األوروبي.
ويرج��ع ه��ذا االعتماد عل��ى الغاز إلى 
سببني، فمن الناحية السياسية، يثير 
كل م��ن الطاق��ة النووي��ة والنفطية 
باالس��تقرار  يتعل��ق  فيم��ا  اخمل��اوف 
السياسي باإلضافة إلى عنصر األمان. 
أما الطاق��ة املتجددة فإنه��ا لم تبلغ 

أش��دها بعد. ولهذين الس��ببني فمن 
املتوقع أن يتج��اوز الغاز الطبيعي كالً 
من النف��ط والفح��م وأن يصبح ثاني 
مص��در للطاق��ة بحلول ع��ام 2035. 
ويُع��زى ذلك على وج��ه اخلصوص إلى 
 )LNG( ظهور الغاز الطبيعي املس��ال
باعتباره عنصرًا مهًما في س��وق الغاز 
العاملي��ة. فمن��ذ ع��ام 2000، ارتفعت 
 )LNG( حصة الغاز الطبيعي املس��ال
بنس��بة %7 س��نويًا. وفي ع��ام 2012، 
شّكل الغاز الطبيعي املسال %10 من 
إجمالي إمدادات الغاز، وهو اجتاه يُرّجح 
له أن يس��تمر نظرًا الزدياد املس��افات 
ب��ني املناط��ق املنتجة للغ��از واملناطق 
املس��تهلكة له. وتكمن امليزة الكبرى 
للغ��از الطبيعي املس��ال في ش��كله 
السائل الذي يس��ّهل تصديره إلى أي 

مكان في العالم عن طريق السفن.
بحلول ع��ام 2020، يُتوّقع أن يش��ّكل 
 LNG) 13%( الغ��از الطبيع��ي املس��ال
من س��وق الغاز العاملي��ة. وبالرغم من 
أن أميركا الشمالية بشكل عام تبقى 
الس��وق الرائدة للغاز، فإن الطلب في 
أوروبا وآسيا يعد أكثر أهميًة، خصوًصا 
الغ��از األميرك��ي  م��ع بق��اء أس��عار 
منخفضًة باستمرار. ففي عام 2012، 
 LNG)( ش��ّكل الغاز الطبيعي املسال
%12 من خليط الغاز في أوروبا، ومتثلت 
األس��واق األوروبية األكث��ر أهمية في 
إس��بانيا، واململكة املتحدة، وفرنس��ا، 
وإيطاليا. وبشكل إجمالي، ذهب 30% 
من صادرات قطر م��ن الغاز الطبيعي 
املس��ال إلى أوروبا. وتنب��ع أهمية الغاز 
الطبيعي املس��ال بالنسبة ألوروبا في 
كون��ه ال يتأثر ب��واردات الغاز الطبيعي 
أو  األوس��ط  الش��رق  م��ن  القادم��ة 
روس��يا، وذلك ألن إنت��اج الغاز في بحر 
الشمال يس��تمر باالنخفاض في حني 
يس��تمر الطلب ف��ي أوروب��ا باالرتفاع. 
ومن املتوق��ع أن يزيد اس��تهالك أوروبا 
م��ن الغاز ليص��ل إل��ى 815 مليار متر 
مكع��ب ف��ي ع��ام 2030، بينم��ا كان 
يق��در اس��تهالكها ب��� 502 مليار متر 
مكعب في عام 2005. وبالتالي، يتوقع 
أن يش��كل الغاز الطبيعي املس��ال ما 
نس��بته %14 من واردات الغاز األوروبي 

بحلول عام 2020.
تع��ّد أوروب��ا جنًبا إلى جنب مع آس��يا 
عمي��الً مهًم��ا لدول��ة قط��ر، ميتل��ك 
إمكاني��ات ضخمة للنم��و، وبالفعل، 
تعد اململك��ة املتحدة أهم زبون لقطر 
فيما يخ��ص الغاز الطبيعي املس��ال 
تليه��ا مباش��رًة بلجي��كا، وإس��بانيا، 
وإيطاليا. وفي عام 2011، وصلت حصة 
قط��ر في س��وق الغ��از األوروبي��ة إلى 
قرابة 10 %. وحت��ى قبل حدوث األزمة 
األوكرانية مؤخرًا، كان هناك احتماالت 
طموح��ة ملزيد م��ن االرتفاع في حصة 
قطر. ووفًق��ا لبعض املصادر، فقد كان 
من املتوقع أن تش��هد ش��حنات الغاز 
القط��ري الطبيعي املس��ال واملتجهة 
إل��ى أوروب��ا ارتفاًع��ا يص��ل إل��ى 22% 
خالل ع��ام 2014، كنتيجة للصفقات 
التي عقدتها قطر مع ش��ركات أملانية 
 19.65 إل��ى  وباإلضاف��ة  وبريطاني��ة. 
ملي��ون طن مت��ري مت التعاق��د عليها 

في املنطقة في عام 2013، ستضيف 
قط��ر 6.64 مليون أخ��رى متجهة إلى 
أوروب��ا ه��ذا الع��ام. ويعتبر ه��ذا أكثر 
التط��ورات أهميًة عل��ى اإلطالق منذ 
ع��ام 2009، عندما افتتحت قطر ثالثة 
مصانع إلنتاج الغاز. وبشكل إجمالي، 
س��تتلقى الدول األوروبية ما نس��بته 
71.5 ملي��ون طن من الغ��از الطبيعي 

املسال )LNG( في عام 2014.

دور محتمل لقطر
م��ن املرجح جًدا أن تق��وم أوروبا بإعادة 
توجيه سياس��تها الطاقوية كنتيجة 
الرئي��س  نّب��ه  إذ  لألزم��ة األوكراني��ة؛ 
األميركي ب��اراك أوباما إلى أنه من غير 
املمكن أن تعتم��د أوروبا على الواليات 
املتح��دة األميركية وحده��ا للحد من 
اعتماده��ا على الغ��از الروس��ي. وقد 
ناقش أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني ووزي��ر اخلارجية األميركي جون 
كي��ري في نيس��ان 2014 الدور احملتمل 
لقطر في هذا املسعى، والذي ميكن أن 
يضيف مزي��ًدا من التوتر إلى العالقات 
القطرية-الروسية املتأزمة أصالً بشأن 

األزمة السورية.
وبالنس��بة إل��ى قطر، يعد اس��تغالل 
الوقت املالئم أمرًا مهًما، فعلى الرغم 
م��ن أن الوالي��ات املتح��دة األميركية 
تس��تعد لتصب��ح دولة منافس��ة في 
 )LNG( تصدير الغاز الطبيعي املس��ال
في غضون الس��نوات اخلمس املقبلة، 
إال أنه��ا على أرض الواقع ال تزال تفتقر 
إلى إمكانية تصديره إلى أوروبا، لذلك 
ف��إن وجود قطر اآلن في الس��احة يُعد 
مكس��ًبا البد من اغتنام��ه. وبطبيعة 
احل��ال، فإن أوروب��ا تدفع ثمًن��ا أقل من 
الثمن ال��ذي تدفعه القارة اآلس��يوية 
لق��اء اس��تيراد الغ��از، ولك��ن الدعم 
الذي يقدمه االحتاد األوروبي لتس��هيل 
التحول م��ن الغاز الروس��ي إلى الغاز 

القطري ال يصعب تخيله.
القضاي��ا  بع��ض  تُؤخ��ذ  أن  وينبغ��ي 
اللوجس��تية بع��ني االعتب��ار، فطريق 
الشحن البحري الرئيس لقطر واملتجه 
إلى أوروبا مير عبر نقاط اختناق عديدة، 
كمضيق هرم��ز وباب املن��دب وكذلك 
قن��اة الس��ويس. ويق��ع كل م��ن هذه 
املواق��ع الثالثة ف��ي مناطق مضطربة 
سياس��ًيا، وهي نقط��ة الضعف التي 
تثي��ر قل��ق صّن��اع الق��رار ف��ي االحتاد 
األوروب��ي. ففي فترات س��ابقة، كانت 
قن��اة الس��ويس على وج��ه اخلصوص 
عرضًة لإلغالق نظرًا النعدام االستقرار 
السياسي. وتتمثل الطريقة الوحيدة 
لتجن��ب حدوث ذلك ف��ي تفعيل خط 
األنابيب املقترح بني قطر وتركيا والذي 
ميتد م��ن حق��ول الغ��از القطرية إلى 
تركي��ا ليتصل هناك مع خ��ط أنابيب 
»نابوك��و«. لق��د حظيت فك��رة خط 
األنابيب »نابوكو« بدعم االحتاد األوروبي 
سياس��ًيا وماديً��ا كونها تس��عى إلى 
ربط أس��واق الشرق األوسط من تركيا 
إلى النمس��ا، ولكن االحتاد الذي تقوده 
أذربيج��ان والذي ميلك حقل غاز ش��اه 
دينيز2، والذي يعد املوّرد الرئيس للغاز، 
قد عمل على إلغاء الفكرة في صيف 
ع��ام 2013. وق��د اخت��ارت أذربيج��ان، 
ب��دالً من ذل��ك، خط أنابي��ب أقصر مير 
عبر البح��ر األدرياتيكي والذي ميتد من 
اليونان إلى إيطاليا. وقد حّل هذا اخليار 
محل فكرة إنش��اء خ��ط أنابيب للغاز 
ميت��د من قطر إل��ى س��وريا حيث يتم 
 )LNG( ش��حن الغاز الطبيعي املسال
في مرحلة الحقة إلى أوروبا عبر املوانئ 
السورية، وهي الفكرة التي لم تؤيدها 
كل م��ن قط��ر وس��وريا؛ ويحتم��ل أن 
سوريا لم تشجع الفكرة كونها ترمي 
إلى حماية املصالح الروسية املتعلقة 

بالغاز في أوروبا.
لقد وضعت احلرب املندلعة في سوريا 
منذ أكثر من ثالث س��نوات حًدا لهذه 
الفكرة بشكل تام، في حني أن تفعيل 
مش��روع »نابوكو« ال يعن��ي بالضرورة 
إلغ��اء الفك��رة األساس��ية املتمثل��ة 
في تصدير الغاز من الش��رق األوس��ط 
مع تف��ادي نق��اط االختن��اق البحرية 
اسة. وفي هذه األثناء، متلك قطر  احلسَّ
كامل احلرية لتس��ليم الغاز إلى أوروبا 
عب��ر طرق الش��حن البح��ري املتوفرة، 
أم��ا إذا اختارت االس��تثمار في عالقات 
طويل��ة األمد م��ع أوروبا فيم��ا يتعلق 
بالغ��از، فالبد من إعادة النظر في خيار 

خط األنابيب.
لقد عمل��ت األزم��ة األوكرانية، للمرة 
الثالث��ة خ��الل عقد من الزم��ان، على 
تذكي��ر أوروب��ا باعتمادها على روس��يا 
بش��أن الغاز، وذل��ك في الوق��ت الذي 
يش��هد فيه الطلب عل��ى الطاقة في 
أوروب��ا ازدي��ادًا ملحوًظ��ا. وف��ي الوقت 
الذي تبحث في��ه أوروبا عن بدائل، يعد 
الغاز القطري، والغاز الطبيعي املسال 
عل��ى وج��ه اخلص��وص، بدي��الً مثالًيا 
ليحل محل اإلمدادات الروس��ية. وقد 
يس��تلزم هذا إعادة النظر في مشاريع 
عّدة، كإنشاء خط أنابيب يوصل الغاز 

القطري إلى أوروبا.

*جريدة الوسط البحرينية

أزمة الغاز بأوروبا والدور الَقَطري البديل

ال تلعب دولة قطر حاليًا دورًا كبيرًا في وضع سياسات أو 
إمدادات الطاقة األوروبية، ولكن هذا األمر آخٌذ في التغيير 
نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في صادرات الغاز العالمية، 

والسيما الغاز الطبيعي المسال )LNG(؛ إذ تعد هذه 
الدولة الخليجية في الوقت الراهن أكبر دولة مصدّرة 

للغاز الطبيعي المسال في العالم
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بلد مثير كثيرا لالهتمام. مس��احتها 
صغي��رة ج��دا، لكنه��ا غني��ة مب��وارد 
الطاق��ة. فهي إحدى الدول األس��اس 
في س��وق الغاز الطبيعي املسال في 
العالم، حيث تصدر س��نويا أكثر من 
105 ملي��ارات مت��ر مكعب م��ن الغاز 
الطبيعي، وهذا يعادل 30 في املئة من 
احتياجات الس��وق. والشيء املهم أن 
كلفة اس��تخراج الغاز هناك ضئيلة 
وكذلك كلفة النقل، مقارنة بكلفته 

في أستراليا مثال.
ر قطر الغ��از إل��ى دول عديدة،  وتص��دِّ
من بينه��ا: الصني والهن��د وبريطانيا 
وبلجيكا وإيطاليا، وكوريا اجلنوبية التي 
تس��تورد 37 في املئة من احتياجاتها 
من قطر، واليابان التي تس��تورد 17.5 
في املئ��ة. كما تنوي بولن��دا االعتماد 
كليا على الغاز القطري، مع أن كلفته 

ستكون أعلى من الغاز الروسي.
وهنا جتدر االشارة إلى أن قطر اختارت 
األس��واق  األخي��رة  الس��نوات  ف��ي 
اآلس��يوية لتس��ويق الغ��از، ولم تعد 

السوق األوروبية من أولوياتها.
بيد أن النزاع املسلح مع قطر سيؤدي 
إلى تدمير البن��ى التحتية، وتاليا إلى 
ارتف��اع حاد في س��عر الغاز الطبيعي 
املسال في األسواق العاملية على املدى 
القريب. وهذا س��يصب في مصلحة 
ش��ركات الغ��از في الوالي��ات املتحدة 
وأس��تراليا، الت��ي س��تدخل بقوة إلى 
أس��واق الغاز وجتني األرب��اح، وبخاصة 

الشركات األسترالية.
واملسألة الثانية التي جتبر العالم على 
االهتمام بقطر هو غاز الهليوم، حيث 
يحت��اج العالم إل��ى 170-190 مليون 
مت��ر مكع��ب من ه��ذا الغاز س��نويا. 
صحي��ح أن ه��ذا احلجم لي��س كبيرا. 
ولكن: أوال، سعر هذا الغاز مرتفع جدا، 
وثاني��ا، يتمت��ع بأهمية س��تراتيجية، 
الس��تخدامه في مج��االت مختلفة 
التجريبية،  والفيزي��اء  الفض��اء،  مثل 
املغناطيس��ي  بالرن��ني  والتصوي��ر 

ومختلف األجهزة اإللكترونية وغيرها. 
ويستخدم هذا الغاز بكثرة في الصني 

واليابان وإندونيسيا وكوريا اجلنوبية.
وإن أكبر الدول املنتجة لغاز الهيليوم 
هي الوالي��ات املتحدة وقط��ر واجلزائر 
وروس��يا، علما أن قط��ر تنتج نحو 40 
مليون متر مكعب من��ه. واألمر املثير 
هن��ا ه��و أن الواليات املتح��دة تقلص 
تدريجي��ا حج��م الغاز ال��ذي تطرحه 
في الس��وق، في حني أن إنت��اج اجلزائر 
منه بقي ثابتا، أما روسيا فهي عمليا 

تستخدم حجم الهليوم الذي تنتجه 
محليا ف��ي الوقت احلاض��ر. وتخطط 
قطر لزي��ادة حجم إنتاج الغاز وكذلك 
روسيا خالل السنوات العشر املقبلة. 
أي أن الدولتني ستكونان املتنافستني 

الرئيستني في السوق.
أم��ا اآلن، فإن غياب قطر عن الس��وق 
س��يؤدي إل��ى ارتف��اع حاد في س��عر 
غ��از الهلي��وم، ما س��يؤثر س��لبا في 
القطاعات الصناعية آلس��يا واحمليط 

الهادئ.

كما يجب أال ننس��ى أن حقول النفط 
والغ��از العمالق��ة ف��ي ش��مال قطر، 
مرتبطة بحقل فارس اجلنوبي اإليراني. 
أي أن إيران ستستفيد كثيرا من غياب 
قط��ر، وخاص��ة أنها س��تحتل مكان 
قطر في سوق الغاز الطبيعي املسال 

وغاز الهليوم.
كذل��ك، فإن إنت��اج قطر م��ن النفط 
يتراوح بني 1.8-1.9 مليون برميل يوميا، 
وهذا احلجم يع��ادل الفرق بني العرض 
والطلب في أس��واق النف��ط في أثناء 

األزمات )مليونا برمي��ل(. وحاليا، يبلغ 
حجم هذا الفرق نحو 500 ألف برميل 
فقط. ولكن، عندما ينخفض العرض 
مبقدار مليوني برميل، فإن ارتفاع سعر 

النفط سيصبح أمرا مؤكدا.
ولكن هل ستتطور احلرب الدبلوماسية 
أكث��ر؟ ال ري��ب في أن قط��ع العالقات 
الدبلوماسية أمر محزن، لكن شركاء 
قط��ر التجاري��ني ه��م خ��ارج العالم 

العربي.
لذل��ك م��ن غي��ر املرج��ح أن تصب��ح 
قط��ر قربان��ا طقوس��يا ف��ي س��وق 
الكربوهي��درات. مع أن هذا س��يكون 
مفيدا ج��دا لعدد كبير م��ن الالعبني 
ف��ي العالم. لكنه في الوقت نفس��ه 
سيمس مصالح العبني مهمني، مثل 
الصني. أي أن كثيرين س��يدافعون عن 
قطر في حال نش��وب نزاع عس��كري، 
وستس��تمر في إنتاج وتسويق النفط 
والغ��از ف��ي األس��واق العاملي��ة. وهذا 
يعن��ي أن خطة رف��ع أس��عار النفط 
لفت��رة  والهلي��وم س��تنجح  والغ��از 

قصيرة فقط.
والنتيجة نفس��ها س��تكون في حال 
فرض حص��ار عل��ى قط��ر. وإذا أخذنا 
على محم��ل اجلد اخلطاب��ات العربية 
وقطع العالقات الدبلوماس��ية معها، 
يج��ب  ولذل��ك  لإلره��اب،  لرعايته��ا 
حرمانه��ا م��ن مص��ادر وارداته��ا، فإن 
األمور في احلقيق��ة لن تصل إلى هذا 
املستوى بس��بب مساسه بكثير من 

املصالح.

*صحيفة »إيزفيستيا«

أسامة سلمان*
م��ا زال��ت التط��ورات السياس��ية في 
منطق��ة اخللي��ج تلق��ي بظاللها على 
االقتصاد العاملي وعلى أس��واق الطاقة 
بصف��ة خاص��ة بع��د قط��ع العالقات 
العربي��ة واخلليجي��ة مع قط��ر، وفرض 
عزل��ة اقتصادي��ة عليها خاص��ة على 

املوانئ وعلى صادرات الطاقة.
واستمرت الزيادة من املعروض النفطي 
األمريكي تضخ في األس��واق وارتفعت 
احلفارات النفطية األمريكية لألس��بوع 
احلادي والعش��رين عل��ى التوالي، فيما 
يواصل اتفاق خفض اإلنتاج الذي تقوده 
منظمة »أوبك« حشد اجلهود والكفاح 
من أجل مقاومة تأثير اإلنتاج األمريكي 
وم��ن أجل بلوغه أهدافه في اس��تعادة 

التوازن في السوق.
وف��ي هذا اإلطار، قال تقرير »ش��يب آند 
بونكر« الدولي املعني بالشحن واخملزونات 
النفطية »إن األزمة السياسية احلالية 
في ض��وء املقاطعة اخلليجية لقطر لن 
تكون لها تداعيات على اس��تقرار سوق 
النفط«، مشيرا إلى أن هناك توافقا بني 
الدوائر املالية واالقتصادية العاملية على 
أن قط��ر تعتب��ر منتجا صغي��را للغاية 
للنفط اخلام وهو ما ال يس��مح لها بأن 
تكون مصدر إزعاج للس��وق، وأن اخلالف 

احلالي سيتم حله إن آجال أم عاجال.
وش��دد التقرير عل��ى أن فاعلي��ة اتفاق 
خف��ض اإلنت��اج ال��ذي تق��وده »أوبك« 
س��تبقى القضي��ة األه��م واألب��رز في 
الس��وق وموضع اهتم��ام ومتابعة كل 
أط��راف الصناع��ة خاص��ة ف��ي ض��وء 
التنامي املقابل واملطرد في مس��تويات 

اإلنتاج األمريكي من النفط الصخري.
وأضاف التقرير أن »بعض اخملتصني ذهبوا 
إل��ى أن الصراع احلالي مع قطر قد يقود 
إل��ى حالة عدم اس��تقرار في الس��وق، 
بينما يرى البعض اآلخر أن سياسة عزل 
قطر احلالية س��تكون مفيدة لدعم منو 
األسعار بس��بب القيود املفروضة على 
عمليات الشحن من املوانئ القطرية«، 
مشيرا إلى أن هذا االضطراب احلادث في 
تأثيراته  العالقات اخلليجية س��تتراجع 
تدريجيا بعد فترة الصدمة األولى التى 
ع��ادة م��ا تكون له��ا تأثي��رات قوية في 

السوق.
ون��وه التقرير ال��ى أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب لف��ت االنتباه خالل القمة 
اخلليجية األمريكية األخيرة إلى خطورة 
غي��اب االس��تقرار واألم��ن عن الش��رق 
األوس��ط خاص��ة فيما يتعلق بش��كل 
أساس��ي بصناعة الطاقة، مشيرا إلى 
أن اإلج��راءات األخي��رة س��تكون مبنزلة 
جرس إنذار إليقاظ قط��ر وتنبيهها إلى 
أهمي��ة العمل م��ع بقي��ة دول اخلليج 
الس��تعادة حتقيق االس��تقرار ومحاربة 
اإلره��اب، ال��ذي ب��ات يهدد أغل��ب دول 

منطقة الشرق األوسط.
ونبه التقرير إلى أن س��وق النفط حتتاج 
ف��ي هذه املرحل��ة إلى اله��دوء والصبر 
حيث إن هن��اك مؤش��رات إيجابية عن 

حتسن وضعية السوق، متوقعا أن تعود 
اخملزون��ات إلى املس��توى الطبيعى حول 
املتوس��ط ف��ي خمس س��نوات بحلول 

نهاية العام احلالي.
ونوه التقرير بأن مؤشرات تعافي السوق 
تؤك��د ارتف��اع الطلب املوس��مي على 
البنزين ونواجت التقطير بس��بب موسم 
الرحالت الصيفي حي��ث من املتوقع أن 
يرتفع اس��تهالك البنزين من 3.3 مليون 
برميل يوميا إلى 4.4 مليون برميل يوميا 
بحس��ب تقديرات وكال��ة الطاقة، وهو 
ما س��يعزز جهود اس��تعادة التوازن بني 

العرض والطلب في السوق.
على اجلانب اآلخر، ذكر محمد باركيندو 
األم��ني الع��ام ملنظمة ال��دول املصدرة 
م��ن  اإلم��دادات  أن  »أوب��ك«  للبت��رول 
املنتج��ني غير األعضاء ف��ي »أوبك« في 
العام احلالي 2017 تشهد منوا متالحقا، 
م��ا يف��رض عل��ى املنظم��ة تكثي��ف 
جهودها في العمل حثيثا وبالتوافق مع 
املنتجني املستقلني على عالج مشكلة 

غياب االستقرار في السوق.
وق��ال باركين��دو – في تقري��ر حديث ل� 
»أوبك« - »إن املنظمة ذكرت على سبيل 
املثال في تقريرها الشهري خالل كانون 
الثاني املاض��ي أن الزيادة ف��ي املعروض 
من خارج »أوبك« بلغت 120 ألف برميل 
يوميا، بينم��ا ذكرت في تقريرها في آذار 
املاض��ي أن هذه الزيادة ارتفعت إلى 400 
ألف برميل يوميا وهذه الزيادة مدفوعة 
أساسا من خالل تقديرات النمو املتزايد 
في الواليات املتح��دة الذى يحدث أيضا 
في نفس الوقت في إنتاج كل من كندا 

والبرازيل«.
ون��وه باركيندو – ف��ي التقرير – باحلاجة 
إلى االعتراف ب��أن الربع الرابع من العام 

املاض��ي ش��هد ارتفاع��ات كبي��رة في 
اإلم��دادات م��ن النفط، مش��يرا إلى أن 
ال��دول غير األعضاء ف��ي منظمة أوبك 
زادت إنتاجه��ا نح��و 1.8 ملي��ون برميل 
يومي��ا ف��ي الفت��رة م��ن س��بتمبر إلى 
تشرين الثاني 2016 بينما زادت »أوبك« 
في نفس الفترة إنتاجها بنحو 500 ألف 

برميل يوميا. 
وأوضح أم��ني »أوب��ك« أن إجمالي زيادة 
املنتجني ف��ي الفترة املذك��ورة بلغ 2.3 
ملي��ون برميل يومي��ا، منوها ب��أن هذا 
التوس��ع كان يحتاج إلى أن يقابل بنمو 
الطل��ب العاملي بزي��ادة قدرها 200 ألف 
برمي��ل يوميا ف��ي الربع الراب��ع من عام 
2016 وه��و ما لم يح��دث، وكانت تلك 
األزمة حافزا للتوصل إلى اتفاق خفض 
اإلنت��اج وتطبيق��ه بالتع��اون بني أغلب 

املنتجني في »أوبك« وخارجها.
واعتب��ر باركين��دو أن خف��ض اإلنت��اج 
حالي��ا يعمل على عالج تأثي��رات النمو 
غير املس��بوق في الع��رض خالل الفترة 
املاضية، الفتا إلى أن األمر سيس��تغرق 
وقتا طويال حتى تتمكن السوق بشكل 

كامل من امتصاص وفرة املعروض.
وأضاف أن »هذه التطورات في الس��وق 
قادت إلى تس��جيل مستويات قياسية 
في مستوى اخملزونات حيث بلغ مستوى 
التع��اون  اخملزون��ات ف��ي دول منظم��ة 
االقتصادي والتنمية 282 مليون برميل 
أعلى من املتوس��ط في خمس سنوات، 
بينما س��جلت زيادة اخملزونات النفطية 
األمريكية مستوى تاريخيا من االرتفاع 

قدره 533 مليون برميل«.
وكان��ت منظمة الدول املصدرة للبترول 
الدولي��ة  الن��دوة  نظم��ت   »أوب��ك«، 
الس��ابعة للمنظمة في قصر إمبريال 

هوفبرج في العاصمة النمساوية فيينا 
في الفت��رة من 20 إلى 21 حزيران 2018 
حت��ت عنوان »البت��رول: التعاون من أجل 

مستقبل مستدام«.
وأف��ادت »أوب��ك« أن الن��دوة عب��ارة عن 
ملتقى واس��ع يعقد كل ثالث س��نوات 
ويضم نخبة من وزراء الطاقة وكبريات 
الش��ركات في العالم، معتب��رة الندوة 
الس��ابعة املق��ررة صيف الع��ام املقبل 
ستعطي زخما جديدا لقضايا وحتديات 
صناعة النفط الرئيس��ية، وستساعد 
على تعزيز الس��بل القائمة على احلوار 
والتع��اون بني أطراف صناعة النفط مع 

حفز آليات جديدة للتعاون. 
وأش��ارت »أوبك« إلى أن الندوة الدولية 
الس��ابعة ستتضمن ش��روحا وعروضا 
من كبار املس��ؤولني في عدد من وزارات 
الطاق��ة والنف��ط من مختل��ف الدول 
املنتج��ة إل��ى جانب كلم��ات لعدد من 
املديرين التنفيذيني في شركات النفط 
والش��ركات املالية الدولي��ة إضافة إلى 
ممثل��ني آخرين م��ن املنظم��ات الدولية 

ومؤسسات البحوث.
وأوضح��ت »أوب��ك« أن ندوته��ا الدولية 
السابعة لعام 2018 ستركز على تعزيز 
الت��زام »أوبك« الطويل األمد بالس��عي 
نحو سوق آمنة ومستقرة دعما القتصاد 
عاملي س��ليم، كما س��تبرز احلاجة إلى 
مواصلة تعزيز التعاون واحلوار مع جميع 
أصح��اب املصلحة ف��ي صناعة النفط 

مبن فيهم املنتجون واملستهلكون.
وبحس��ب تقري��ر »أوب��ك« ف��إن الندوة 
ستشمل بعضا من املوضوعات احليوية 
الت��ي س��تناقش التع��اون العامل��ي في 
مج��ال الطاقة والتق��دم التكنولوجي 
ونقل الطاق��ة واستثم��ارات الصناعة 

فض��ال عن تط��ورات االقتص��اد العاملي 
والنظرة املستقبلية لصناعة النفط.

وأض��اف التقرير أن »ه��ذه الندوة تعتبر 
حاليا واحدا من أه��م األحداث الدولية 
على جدول صناعة الطاقة في العالم، 
وتكمن أهمية هذا احلدث في املس��توى 
الرفيع للمش��اركني واملس��توى العالي 
من املناقش��ات التي جتري بشأن جميع 
القضاي��ا الرائ��دة التي تؤث��ر في قطاع 

الطاقة«.
وب��دأت »أوب��ك« ندواته��ا الدولي��ة عام 
1969 وكان��ت أول ن��دوة دولي��ة رفيعة 
املس��توى في ع��ام 2001، تلتها لقاءات 
الحق��ة من هذا النوع ف��ي أعوام 2004 

و2006 و2009 و2012 و2015.
وعقدت »أوب��ك« ندوتها الس��ابقة في 
القصر اإلمبراط��وري هوفبرج في فيينا 
ف��ي الفترة م��ن 3 إلى 4 حزي��ران 2015 
مح��رك  »البت��رول:  موضوعه��ا  وكان 
للتنمية العاملي��ة«، حيث اجتذبت هذه 

الدورة 800 مشارك رفيع املستوى.
من ناحي��ة أخرى فيما يخص األس��عار 
في ختام األسبوع املاضي، فقد هيمنت 
التقلبات السعرية على أسعار النفط 
خ��الل األس��بوع املاضي حيث خس��رت 
األس��عار نح��و 4 ف��ي املائة عل��ى مدار 
األس��بوع قبل أن تغلق التعامالت على 
ارتفاع��ات نس��بية بعد حدوث تس��رب 

نفطي في نيجيريا.
وارتفعت أسعار النفط بعد توقف خط 
أنابيب في نيجيريا لكن األس��عار أنهت 
األس��بوع منخفضة بنح��و 4 في املائة 
بفع��ل اس��تمرار اخملاوف بش��أن تخمة 

اإلمدادات في األسواق العاملية.
وبحس��ب »رويت��رز«، فق��د ارتف��ع خام 
القياس العاملي مزيج برنت 29 سنتا في 

التسوية إلى 48.15 دوالر للبرميل بينما 
زاد اخلام األمريكي 19 س��نتا في العقود 
اآلجلة إلى 45.83 دوالر للبرميل، وسجل 
اخلامان انخفاضا أس��بوعيا بأكثر من 4 
في املائة حتت ضغط اخملزونات األمريكية 
الضخمة والتدفقات الكبيرة في أنحاء 

العالم.
وأعلن��ت ش��ل للتطوي��ر ف��ي نيجيريا 
حالة الق��وة القاهرة بش��أن خام بوني 
اخلفي��ف بعدم��ا أح��دث ش��خص م��ا 
ثقب��ا في خ��ط ألنابي��ب اخلام م��ا نتج 
عن��ه تس��رب، وتتعرض أس��واق النفط 
لضغوط ألس��باب منها زي��ادة نيجيريا 
وليبيا إنتاجهما، والبلدان العضوان في 
املنظمة معفيان من تخفيضات اإلنتاج 

التي تقودها »أوبك«.
وأظهرت بيانات أمريكية هذا األس��بوع 
زي��ادة مفاجئة ف��ي مخزون��ات النفط 
ملي��ون   3.3 قدره��ا  التجاري��ة  اخل��ام 
برميل لتصل إل��ى 513.2 مليون، وزادت 
مخزون��ات املنتجات املك��ررة أيضا رغم 
بداية موس��م الصيف الذي يرتفع فيه 

االستهالك إلى الذروة.
األمريكي��ة  الطاق��ة  ش��ركات  وزادت 
عدد حف��ارات النفط لألس��بوع احلادي 
والعش��رين على التوالي في اس��تمرار 
ملوج��ة التعاف��ي ف��ي أنش��طة احلفر 
املس��تمرة منذ عام مع تعزيز املنتجني 
إنفاقه��م وس��ط توقعات بأن أس��عار 

اخلام سترتفع في األشهر املقبلة.
وقال��ت »بيكر هيوز« خلدم��ات الطاقة 
»إن الش��ركات أضافت ثماني منصات 
حف��ر نفطي��ة ف��ي األس��بوع املنتهي 
في التاس��ع من حزي��ران ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 741 منص��ة، وهو أعلى 
مس��توى من��ذ نيس��ان 2015، ويعادل 
ذلك أكثر من مثلي ع��دد احلفارات في 
األس��بوع املقابل قبل ع��ام عندما بلغ 
ع��دد احلف��ارات العامل��ة 328 منصة 

فقط«.
وتباطأت وتيرة زي��ادة عدد احلفارات مع 
تراجع أسعار اخلام على مدار الشهرين 
املاضي��ني حي��ث هبط متوس��ط عدد 
املنص��ات التي ج��رت إضافته��ا خالل 
األس��ابيع األربعة املاضية إلى س��بعة 

حفارات فقط.
وبع��د أن اتفق��ت »أوب��ك« ومنتج��ون 
م��ن خارجه��ا ف��ي كان��ون األول على 
خفض اإلنت��اج بنحو 1.8 مليون برميل 
يوميا لس��تة أش��هر من كانون الثاني 
إل��ى حزي��ران 2017 وافق��ت املنظم��ة 
واملنتجون املس��تقلون في 25 أيار على 
متديد االتفاق تس��عة أش��هر إضافية 

حتى نهاية آذار 2018.
بي��د أن��ه بحس��ب بيان��ات احتادية من 
املتوق��ع أن يزيد املنتج��ون األمريكيون 
إمداداتهم إلى 9.3 مليون برميل يوميا 
في 2017 وإلى مس��توى قياس��ي يبلغ 
عش��رة ماليني برميل يومي��ا في 2018 
مقارنة ب� 8.9 ملي��ون برميل يوميا في 

.2016

*محلل اقتصادي

من يريد أزمة قطر االقتصادية؟

تداعيات األزمة: منِتج نفطي شديد الصغر
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إحدى باخرات نقل الغاز القري



الملف 12

غموض يسود التأثيرات على أسعار النفط

األزمة القطرية: أسواق الطاقة في حالة ترقب

كيف ُتؤّثر األزمة القطرية ـ الخليجية على إمدادات الغاز؟

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ب��دأت تأثي��رات قط��ع بل��دان خليجية 
وعربي��ة عالقاتها مع قط��ر تظهر منذ 
األم��س، حيث عرف��ت أس��عار النفط 
انتعاش��ا طفيفا ووصل س��عر برميل 
البرن��ت إل��ى أكثر من اخلمس��ن دوالرا 
قب��ل أن يتراج��ع قلي��ال إل��ى م��ا حتت 
اخلمس��ن دوالرا، بعد مخاوف يبدو أنها 
ذات عالق��ة بإمكاني��ة وق��ف التعامل 
باتفاق منظم��ة الدول املصدرة للنفط 
اخلاص بخفض اإلنتاج إلى غاية الثالثي 

األول من سنة 2018. 
وكانت بلدان »أوبك« قد اتفقت مؤخرا 
على متديد العمل باتف��اق اجلزائر، لكن 
م��ا حدث في اآلونة األخيرة من توتر في 
العالقات بن قطر وكل من الس��عودية 
واإلمارات –وهي من الدول األكثر إنتاجا 
في املنظمة- خلط األوراق، ال سيما بعد 
أن قررت هاتان الدولتان مدعومتان بدول 

أخرى قطع عالقاتها متاما مع قطر.
ومختل��ف  األنب��اء  وكاالت  وأجمع��ت 

وس��ائل اإلعالم واحملللن على القول بأن 
الغم��وض ما زال يس��ود التأثيرات التي 
س��تنتج عن هذه األزمة الدبلوماسية 
ب��ن دول اخللي��ج على أس��عار النفط، 
باعتب��ار أن ذلك س��يؤثر عل��ى عملية 
اتخاذ القرار داخلها، بالرغم من أن قطر 
ه��ي بالدرج��ة األولى بلد غ��ازي وليس 
بترولي، إذ التتعدى حصتها داخل أوبك 

600 ألف برميل.
وبالنس��بة للخبير اجلزائ��ري في مجال 
الطاق��ة، م��راد ب��رور، فإن ه��ذه األزمة 
س��تكون لها تداعيات سياس��ية لكن 
م��ن دون تأثي��ر على الس��وق النفطية، 
بالنظ��ر لك��ون قطر بل��د غ��ازي أكثر 
منه بترول��ي، فإنتاجه من النفط قليل 
وبالتال��ي الميل��ك وزن��ا هام��ا ليؤثر في 
ق��رارات أوبك التي تبقى حتت س��يطرة 
أكب��ر  الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 

املنتجن باملنظمة.
وقال برور، إن »تأثير األزمة على الس��وق 
النفطية وعلى األسعار ال ميكن تصوره، 
ألن قطر ليس��ت منتجا كبيرا للنفط 
بل منتج��ا كبي��را للغ��از، ال أعتقد أن 

تأثير األزمة س��يكون بصفة مباش��رة، 
وإمنا قد يحدث بسبب تخوفات السوق 
البترولي��ة من انقطاع��ات في التموين 
أو من ان��دالع حرب ف��ي املنطقة. لكن 
قط��ر المتل��ك الق��درة عل��ى مواجهة 
أن  الس��عودية، كم��ا  عس��كرية م��ع 
املصال��ح األمريكية ج��د حاضرة بهذا 
البلد، فهناك 50 ألف عسكري أمريكي 
في األراض��ي القطرية، وله��ذا ال ميكن 
احلديث عن تطور عسكري لالزمة، فأنا 

استبعده متاما«.
وع��ن تأثي��رات ه��ذه األزمة عل��ى قرار 
»أوب��ك« تخفي��ض إنتاجها، اس��تبعد 
اخلبي��ر ذلك، معتبرا أن الس��عودية هي 
أكبر وأثق��ل فاعل ف��ي املنظمة، ألنها 
هي التي متلك القدرة على رفع إنتاجها، 
بينما قطر هو بلد هامش��ي من حيث 
إنتاجه للنفط فهو كما قلت بلد غازي 

بامتياز«.
وفي االجتاه نفس��ه ذهب��ت تصريحات 
بعض املصادر بقطاع النفط السعودي، 
حيث ذكرت وكال��ة »رويترز« نقال عنها 
أن األزم��ة ل��ن تؤث��ر تأثيرا كبي��را على 

صناعة القرار بأوب��ك، بالنظر إلى كون 
اخلالف��ات السياس��ية بن الس��عودية 
وإيران، لم متن��ع أوبك من االتفاق، بينما 
أك��د متعاملون أنه من الس��ابق ألوانه 

قول ما إذا كان اخلالف سيؤثر أم ال.
وإذا كان��ت األزمة ق��د عصفت مبجلس 
التع��اون اخلليجي، ف��إن بعض املراقبن 
ي��رون أن عدم انضم��ام الكويت وعمان 
إل��ى البل��دان املقاطع��ة لقط��ر، يعد 
مؤش��را إلمكانية جتاوز األزمة، ال سيما 
عبر وس��اطة كويتي��ة مثلما حدث في 
الس��ابق. وهو ماس��يقلل م��ن تأثيرات 
األزمة عل��ى قرارات أوبك، الس��يما وان 
هذه الدول حتتكم إلى ثلث االحتياطات 

البترولية العاملية.
وأغلقت الس��عودية واإلمارات العربية 
والبحري��ن خط��وط  املتح��دة ومص��ر 
النق��ل مع قط��ر وكذا حدوده��ا البرية 
واجلوية متهمة إياها بزعزعة اس��تقرار 
املنطقة، وانضمت إليها كل من اليمن 

وجزر املالديف.

املصدر: جريدة املساء

بغداد ـ الصباح الجديد: 

قطعت الس��عودية وحلف��اء مهمون 
له��ا العالقات مع قط��ر، أكبر مصّدر 
للغاز الطبيعي املس��ال ف��ي العالم، 
متهم��ن إياه��ا بدعم »اإلره��اب« ما 
أحدث موجات من الصدمة في قطاع 
الطاقة. وقالت الس��عودية واإلمارات 
العربي��ة املتح��دة ومص��ر والبحرين، 
إنها قررت قط��ع كل العالقات مبا في 
ذل��ك خط��وط النقل مع قط��ر، التي 
تبي��ع أيض��اً منتج��ات نفطي��ة مثل 
املكثف��ات لكنه��ا ليس��ت مص��ّدراً 
كبي��راً للنفط اخل��ام. واتهمت وكالة 

األنب��اء الس��عودية الرس��مية قط��ر 
»باحتضان جماعات إرهابية وطائفية 
متعددة تس��تهدف ضرب االس��تقرار 
في املنطقة، ومنه��ا جماعة اإلخوان 
املسلمون وداعش والقاعدة، والترويج 
ألدبي��ات ومخططات ه��ذه اجلماعات 

عبر وسائل إعالمها بشكل دائم«.
ول��م تؤث��ر األزمة بعد على ش��حنات 
الناقالت، لكن أس��عار العقود اآلجلة 
خل��ام القي��اس العامل��ي مزي��ج برنت 
ارتفع��ت بفع��ل اخمل��اوف من اتس��اع 

الشقاق في العالم العربي.
تأتي اخلطوة بعدم��ا اتفقت منظمة 
البل��دان املصّدرة للبت��رول أوبك، ومن 
ب��ن أعضائه��ا الس��عودية واإلمارات 

وقطر، في الفت��رة األخيرة على متديد 
خفوضات إنتاج النفط اخلام من أجل 
تقلي��ص الفجوة بن العرض والطلب 

في السوق ودعم األسعار.
ولم يتضح بعد كيف س��تؤثر األزمة 
السياس��ية على صناعة القرار داخل 
أوبك، التي تعّد السعودية أكبر منتج 

فيها.
واس��تبعد مصدر في قط��اع النفط 
الس��عودي أن تؤثر اخلطوة كثيراً على 
صناع��ة الق��رار بأوب��ك، مش��يراً إلى 
أن خالف��ات سياس��ية أخ��رى داخ��ل 
املنظم��ة، مث��ل ما ب��ن الس��عودية 
وإيران، لم متن��ع أوبك من االتفاق على 

سياسة النفط.

 وي����رى املتعامل��ون أّن من الس��ابق 
ألوان��ه ق��ول م����ا إذا ك����ان اخلالف 
الغ��از  ش��حن��ات  عل��ى  س��ي�ؤثر 
الطبيعي املس��ال في املنطقة، حيث 
حتصل كل من مصر واإلمارات العربية 
املتحدة على ش��حن��ات منتظم��ة 

م�ن قطر.
وتلّبي قطر نح��و ثلث الطلب العاملي 
عل��ى الغ��از املس��ال، وقد اس��توردت 
مصر الت��ي تكافح لتلبي��ة حاجاتها 
م��ن الكهرباء، 857 أل��ف متر مكعب 
ش��هرياً في املتوس��ط من قطر منذ 
كان��ون الثان��ي 2016 وفق��اً لبيان��ات 
الشحن البحري على تومسون رويترز 
أيك��ون. ويس��تخدم ه��ذا الن��وع من 

الوق��ود على نطاق واس��ع ف��ي توليد 
الكهرباء.

وأرس��ت مصر العام املاضي مناقصة 
كبيرة إلمدادات 2017، جزء كبير منها 
تورده قطر، لك��ن متعاملن ق�الوا إن 
منّو اإلنت��اج احمللّي ومص�ادر بديلة مثل 
النرويج ونيجيريا والواليات املتحدة قد 

تسّد أي فجوة محتملة.
واستوردت اإلمارات في املتوسط 190 
ألف مت��ر مكعب من الغاز املس��ال 
ش��هرياً من قطر من��ذ كانون الثاني 
2016. لك��ن املتعاملن أش��اروا إلى 
أن أعضاًء آخرين في مجلس التعاون 
اخلليجي مثل الكويت، التي عادة ما 
تنسجم سياس��اتها مع التوجهات 

الس��عودية، لم يأخذوا إج��راًء بحق 
قطر حتى اآلن.

وتظهر البيانات أن الكويت استوردت 
في املتوس��ط 283 ألف متر مكعب 
م��ن الغاز املس��ال ش��هرياً من قطر 

منذ 2016.
 وقال مس��توردون إن من املس��تبعد 
أن تتأث��ر الش��حنات املتجه��ة إل��ى 
املشترين اآلسيوين، أكبر مستوردي 
الغ��از املس��ال ف��ي العال��م، ما لم 

يحدث تصعيد خِطر.
وقال ر. ك. ج��ارج مدير التمويل لدى 
بترون��ت الهندي��ة املس��توردة للغاز 
املسال، ل�«رويترز« عندما ُطلب منه 
التعليق على خطوة قطع العالقات 

»ال أعتقد أنه س��يكون لها أي تأثير. 
نحصل على الغاز مباشرة من قطر 
ع��ن طريق البحر«. والهند ثاني أكبر 
مشتر للغاز املس��ال القطري، وفقاً 
لش��ركة استش��ارات الطاق��ة وود 

ماكينزي، بعد اليابان.
 وق��ال متعام��ل يابان��ي ف��ي الغ��از 
املسال، إنه ال يتوقع تعطيالت فورية 

لإلمدادات.
وتعد قطر مصدراً رئيساً للمكثفات، 
وهو نوع خفي��ف للغاية من النفط 
اخلام، ولغاز البترول املس��ال. وتذهب 
معظم اإلمدادات إلى اليابان وكوريا 
طويل��ة  عق��ود  مبوج��ب  اجلنوبي��ة 

األجل.
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هكذا وكما ق��رأمت انه ماكاد زلزال 
سياس��ي يضرب العراق في العام 
)2003( حتى عبرت حدوده اخلالية 
من النواطير ش��راذم الش��واذ من 
الس��فاحني والبلطجية ليجعلوا 
من الع��راق مج��زرة قطعوا فيها 
ال��رؤوس مدع��ني انه��م يدافعون 
عن السنة واالخطر من هذا ظهر 
في العراق زعيم تنظيم القاعدة 
» الزرق��اوي » ال��ذي اش��عل فتنة 
طائفية ادخل الع��راق والعراقيني 
ف��ي ح��رب اهلي��ة غ��داة تفجير 
مرقدي االمامني العس��كريني في 

سامراء.
- نع��رف ان كل ه��ذا ص��ار م��ن 
م��ن  واصب��ح  القري��ب  التأري��خ 
الفص��ول الدموية فيه ، ولكن ما 
يثير العجب الفقرة ان الس��فارة 
القطري��ة في العاصم��ة الليبية 
نش��رت في العام » 2012 » وثيقة 

ع��ن متكن قط��ر من جتهي��ز نحو 
دول  ش��تى  م��ن  مقات��ل   )1800(
افريقيا  العربي وش��مال  املغ��رب 
اجلماعات  للقتال ضمن صف��وف 
املتطرف��ة ف��ي العراق وم��ن ذلك 
وبحسب الوثيقة اشرفت السفارة 
القطرية على نقل هؤالء املقاتلني 
غ��داة االنته��اء م��ن تدريباته��م 
في املعس��كرات الليبية ومن ثم 
ارس��الهم الى العراق عبر تركيا ، 
وكان املتحدث باسم قيادة اجليش 
الليبي املدعو » احمد املسماري » 
قد اش��ار في مداخل��ة تلفزيونية 
قب��ل ايام الى متك��ن اجهزة االمن 
التابعة للجيش  من احلصول على 
ه��ذه الوثيقة وعده��ا دليال على 
ت��ورط قطر ف��ي دع��م اجملموعات 

االرهابية.
- ومايثي��ر العجب اكث��ر ان احداً 
لم يش��ر الى قيام الرئيس صدام 

حس��ني لتق��دمي ملي��ون دوالر الى 
مق��دم ومع��د برنام��ج » االجت��اه 
املعاكس » من قناة اجلزيرة املدعو 
» فيص��ل قاس��م » وقي��ام صدام 
حس��ني بتقدمي كوبون��ات النفط 
لصاح��ب جري��دة » كل الع��رب » 
لصاحبه��ا احمد الصاحلني وغيره 
من املرتزقة العاملني في الصحف 
الصادرة في كل من )لندن ، باريس 

، قبرص( 
- ازاء ه��ذه املعطي��ات املتصل��ة 
ب��أن الع��راق والعراقيني نتس��اءل 
:- اين كان هؤالء مهرجو الس��رك 
االعالمي والسياسي وملاذا ظهروا 
الي��وم بوجوهه��م الكاحلة؟! أ ألن 
الرئيس اجلمهوري » دونالد ترامب 
» ش��اء ان يدش��ن س��نته االولى 
وه��و في البي��ت االبي��ض ليقول 
انه حريص عل��ى محاربة االرهاب 
واالرهابي��ني وان��ه يعم��ل على » 

توحيد املسلمني« ؟ واكثر من هذا 
االيق��اع االحتفالي املبهرج قامت 
السفارة االميركية في العاصمة 
بتوصي��ة  )الري��اض(  الس��عودية 
حتذير شديد لرعاياها من احتمال 
وقوع عملية ارهابية في اململكة 
العربية الس��عودية خ��الل االيام 
املقبلة ، واالخطر من هذا عد وزير 
اخلارجي��ة االملاني » زنغمار غاربيل 
» االزم��ة بش��أن قط��ر ق��د تؤدي 
الى اش��تعال حرب ف��ي منطقة 
الشرق االوسط ، فهل ياترى تعود 
املنطق��ة ال��ى دق طب��ول احل��رب 
خاص��ة ان اجلمهوري��ني ش��أنهم 
اليونان  ش��أن االس��برطيني ف��ي 
املاني��ا  ف��ي  اليبس��ماركيبني  و 
والبعثيني في العراق مهووس��ون 
بش��ن احلروب علما ان االس��لحة 
التي كانت اميركا تختزنها كانت 
موجه��ة ف��ي االصل ض��د االحتاد 

وماكاد  ورشو  السوفييتي وحلف 
يسقط وينهار االحتاد السوفييتي 
م��ن دون اط��الق رصاص��ة واحدة 
ف��ي عهد آخ��ر رئيس س��وفييتي 
تش��يوف  غبورب��ا  ميخائي��ل   «
ال��ذي ارتضى لنفس��ه ان يتحول 
ال��ى كات��ب اعم��دة صحفية في 
الصحاف��ة االميركي��ة حتى قال 
الرئي��س االميرك��ي ج��ورج بوش 
االب بأن القرن الواحد والعش��رين 
يجب ان يكون اميركيا ، لكن تلك 
االسلحة استعملها ابنه الرئيس 
االميركي لش��ن احلرب على نظام 
طالبان في افغانستان غداة قيام 
بزعامة اس��امة  القاعدة  تنظيم 
بن الدن بشن غارة بطائرات مدنية 
عل��ى املركز التجاري العاملي في » 
مانهاتن » ومن ثم شن احلرب على 
النظام العراقي الس��قاط صدام 
حس��ني غداة قيامه بغ��زوة دولة 

الكويت في العام » 1990 » 
- وهنال��ك جان��ب آخ��ر متص��ل 
ان  وه��و  الس��يناريوهات  به��ذه 
غربي��ة  بل��دان  ومعه��ا  امي��ركا 
اخرى قامت بإث��ارة مخاوف بلدان 
اخلليج��ي من  التع��اون  مجل��س 
ال��ى  ايران��ي » فلج��أت  » بعب��ع 
تخزي��ن ترس��اناتها بش��تى انواع 
االس��لحة وبهذا تك��ون املنطقة 
اخ��رى  مهي��أة الش��تعال ح��رب 
وجتديد احلص��ار على ايران خلنقها 
اقتصادي��ا الثارة ش��عوبها ضدها 
واكبر دليل على ذلك قيام اعضاء 
في داع��ش بتفجي��ر موقعني في 
غاية احلساسية هما مرقد االمام 
اخلميني ومجلس الشورى ، وغداة 
اع��الن تنظيم داعش املس��ؤولية 
ع��ن ؟؟؟ الهجوم��ني ص��رح وزي��ر 
اخلارجية االيراني السيد » محمد 
جواد ظريف » ان السعودية تدعم 

متشددين داخل ايران .
- بالتأكي��د ان الع��راق يقف على 
احلياد م��ن كل ذلك وه��و حريص 
عل��ى ان تنع��م منطق��ة اخلليج 
باالس��تقرار الن��ه اصب��ح مبتلى 
بتنظي��م داع��ش االرهاب��ي ف��ي 
املوص��ل الت��ي بحس��ب الس��يد 
حي��در العب��ادي انها اوش��كت ان 

تتحرر بكاملها.
-  وم��ن ذل��ك اعلن في بغ��داد ان 
الس��يد حي��در العبادي س��يقوم 
بزيارة للمملكة العربية السعودية 
مؤك��داً ان زيارت��ه ه��ذه ليس��ت 
لها عالقة باالزم��ة اخلليجية واذا 
افترضنا جدال ان حربا ستشتعل 
فأن ابارالنفط ستش��تعل لتكون 
جحيم��اً على االرض ويبقى رئيس 
بنيام��ني   « االس��رائيلي  ال��وزراء 
نتنياهو » يف��رك كفيه حزنا وهو 

يتابع هذه احلرب.. ياساتر.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

صادق باخان

جورج سوروس

كاتب عراقي

رئيس مجلس إدارة 
صندوق سوروس 
ورئيس مؤسسة 

المجتمع المفتوح

يب��دو أن الواق��ع االقتص��ادي بدأ 
يلحق برك��ب اآلمال الزائفة التي 
َح��َدت العديد م��ن البريطانيني. 
فقب��ل عام واح��د، عندما صوتت 
أغلبية ضئيلة لصالح انسحاب 
االحت��اد  م��ن  املتح��دة  اململك��ة 
الناخب��ون وعود  األوروبي، ص��دق 
ووع��ود  الش��عبية  الصحاف��ة 
الساس��ة الذي��ن دعم��وا حملة 
بريطاني��ا  خ��روج  ب��أن  اخل��روج 
مس��تويات  م��ن  ينتق��ص  ل��ن 
معيش��تهم. والواق��ع أنهم في 
غضون الع��ام متكنوا من احلفاظ 
على تل��ك املس��تويات من خالل 

زيادة ديون األسر.
وق��د جن��ح ه��ذا لبع��ض الوقت، 
ألن الزيادة في اس��تهالك األس��ر 
حف��زت االقتص��اد. لك��ن حلظة 
القتص��اد  بالنس��بة  احلقيق��ة 
املتحدة تقترب بسرعة.  اململكة 
وكم��ا تُظِهر أح��دث األرقام التي 
نشرها بنك إجنلترا، فإن منو األجور 
ف��ي بريطانيا عاجز م��ن مواكبة 

التضخ��م، ولهذا ب��دأت الدخول 
احلقيقية تنخفض.

وم��ع اس��تمرار ه��ذا االجت��اه في 
تدرك  املقبل��ة، س��وف  األش��هر 
مس��تويات  أن  قريب��ا  األس��ر 
معيش��تها آخذة في االنخفاض، 
تعدي��ل  إل��ى  مضط��رة  وأنه��ا 
عاداته��ا ف��ي اإلنف��اق. وس��وف 
تزداد األم��ور س��وءا عندما تدرك 
األسر أيضا أنها أصبحت مثقلة 
بالدي��ون وأنه��ا الب��د أن تعم��ل 
وهذا  مديونياتها،  تقلي��ص  على 
يعن��ي بالتالي املزي��د من خفض 
االس��تهالك األس��ري ال��ذي كان 

يدعم االقتصاد.
وع��الوة عل��ى ذلك، ارتك��ب بنك 
إجنلترا اخلطأ نفسه الذي ارتكبته 
األسرة املتوسطة: فقد استخف 
يحاول  التضخم، وس��وف  بتأثير 
اآلن اللحاق من خالل زيادة أسعار 
الفائدة بطريقة مسايرة للدورة. 
ومن ش��أن هذه املع��دالت األعلى 
أن جتعل س��داد ديون األس��ر أكثر 

صعوبة.
البريطانيون بسرعة  اآلن، يقترب 
م��ن نقط��ة التح��ول الت��ي متيز 
االقتصادي��ة  االجتاه��ات  كل 
غير املس��تدامة. وأنا أش��ير إلى 
نقط��ة التح��ول ه��ذه بوص��ف 
»االنعكاسية« �� عندما يشكل 
والنتيج��ة  الس��بب  م��ن  كل 

أحدهما اآلخر.
يتع��زز الواقع االقتص��ادي بِفعل 
واحلقيق��ة  السياس��ي.  الواق��ع 
هي أن خ��روج بريطانيا من االحتاد 
األوروب��ي يحم��ل اخلس��ارة لكل 
األط��راف، فه��و ض��ار ب��كل من 
بريطاني��ا واالحتاد األوروبي. اآلن، ال 
ميكن التراجع عن استفتاء اخلروج 
البريطاني، ولكن بوسع الناس أن 

يغيروا آراءهم.
وم��ن الواضح أن ه��ذا ما يحدث 
اآلن. فقد أخفق��ت إلى أبعد حد 
محاول��ة رئيس��ة ال��وزراء تيريزا 
ماي تعزي��ز موقفه��ا التفاوضي 
من خالل إجراء انتخابات مبكرة: 

البرملاني��ة  أغلبيته��ا  فخس��رت 
وخلقت برملان��ا معلقا )حيث لم 
يتمكن أي حزب منفرد من تأمني 

األغلبية(.
كان السبب األساسي وراء هزمية 
تيريزا ماي عثرتها عندما اقترحت 
أن يدف��ع املس��نون جانب��ا كبيرا 
من تكالي��ف رعايتهم الصحية 
من موارده��م اخلاصة، وهي عادة 
قيمة املساكن التي عاشوا فيها 
كل حياته��م. وكان في »ضريبة 
العت��ه« ه��ذه، كما بات��ت تُعرَف 
على نطاق واس��ع، إهانة شديدة 
جلمهور الناخبني األساسي حلزب 
احملافظني، أو كبار السن. فامتنع 
كثيرون منهم ع��ن التصويت، أو 

صوتوا لصالح أحزاب أخرى.
وكان��ت املش��اركة املتزاي��دة من 
ِقَبل الش��باب أيضا من العوامل 
املهمة التي س��اهمت في هزمية 
م��اي. فقد ص��وت العديد منهم 
لصال��ح حزب العم��ل احتجاجا، 
يري��دون  كان��وا  ألنه��م  ولي��س 

االنضم��ام إلى نقاب��ة عمالية أو 
ألنهم يؤيدون زعيم حزب العمل 
جيرميي كوربني )برغم أن أداءه كان 
مثيرا لإلعجاب بنحو غير متوقع 

طوال احلملة االنتخابية(.
يتعارض موقف ش��باب بريطانيا 
متام��ا  املش��تركة  الس��وق  م��ن 
م��ع موقف م��اي وأنص��ار اخلروج 
فالشباب  »العسير«.  البريطاني 
إيج��اد وظائف  حريص��ون عل��ى 
مجزية، س��واء في بريطانيا أو أي 
م��كان آخر ف��ي أوروب��ا. وفي هذا 
تتف��ق مصاحله��م مع  الص��دد، 
مصالح س��يتي أوف لندن، حيث 
ميكنهم العث��ور على بعض هذه 

الوظائف.
وإذا كانت ماي راغب��ة في البقاء 
في الس��لطة، فيتعني عليها أن 
تغي��ر نهجه��ا ف��ي التعامل مع 
مفاوض��ات اخل��روج البريطان��ي. 
وهناك من الدالئل ما يش��ير إلى 
أنها على استعداد للقيام بذلك.

ومن خالل التعامل مع املفاوضات 

التي تبدأ في التاس��ع عش��ر من 
يونيو/حزيران ب��روح توفيقية، رمبا 
تتمك��ن ماي م��ن التوص��ل إلى 
تفاه��م مع االحت��اد األوروبي حول 
األجندة واملوافقة على االستمرار 
في عضوية الس��وق املش��تركة 
الكاف��ي  بالق��در  طويل��ة  مل��دة 
لتنفي��ذ كل األعم��ال القانونية 
املطلوبة. وس��وف يكون في هذا 
عون كبي��ر لالحت��اد األوروبي، ألنه 
يؤج��ل الي��وم املش��ؤوم عندم��ا 
يخلق غياب بريطانيا ثغرة هائلة 
في ميزانية االحت��اد األوروبي. وهو 

ترتيب مربح للجانبني.
لن يتس��نى لتيريزا م��اي أن تأمل 
باملوافق��ة  البرمل��ان  إقن��اع  ف��ي 
على جميع القوان��ني التي يجب 
أن تك��ون جاه��زة للعم��ل به��ا 
مبج��رد اكتمال محادث��ات اخلروج 
وانس��حاب بريطانيا م��ن االحتاد، 
إال من خالل س��لوك هذا املسار. 
ورمب��ا تضط��ر إل��ى التخل��ي عن 
حتالفه��ا غير امل��دروس مع احلزب 

الدميقراطي االحتادي في أولس��تر 
واالنحياز بنح��و أكثر توكيدا إلى 
ص��ف احملافظني في اس��كتلندا، 
احلريص��ني عل��ى نس��خة أكث��ر 
اعت��داال م��ن اخل��روج البريطاني. 
وس��وف يكون لزاما عل��ى تيريزا 
م��اي أيض��ا أن تكفر ع��ن خطايا 
احملافظني في بلدية كنسينجتون 
في لندن في ما يتصل بحريق برج 
جرينفيل األسبوع الفائت، حيث 
فقد ثالثون ش��خصا على األقل، 

ورمبا عدد أكبر كثيرا، حياتهم.
إذا احتضن��ت تيري��زا م��اي ه��ذا 
البرنام��ج، فس��وف تتمك��ن من 
مواصلة قيادة حكومة أقلية، ألن 
ال أحد قد يرغب في أخذ مكانها. 
اكتمال خروج  يس��تغرق  وسوف 
بريطانيا خمس سنوات في األقل، 
وخ��الل ذلك الوقت س��وف تعقد 
انتخاب��ات جديدة. وإذا س��ار كل 
ش��يء على ما ي��رام، فرمبا يرغب 
احلزبان في الزواج مرة أخرى، حتى 

قبل أن يقع الطالق بينهما.

الخروج البريطاني بالمقلوب
PROJECT
SYNDICATE

البداية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال مس��تحيل في السياسة، لكن للمستحيالت ثمن باهظ، 
بينه��ا ماء الوجه احيان��اً، وكان ميكافيلي يقول انك عندما 
تق��دم على التنازل في ميدان السياس��ة فال تضع باعتبارك 
اعتراض��ات االخالق وال تتمترس عند ما كنت تقوله في وقت 
س��ابق، فان املصلحة العليا –يقول ابو البراغماتية- تبرر لك 

كل شيء.
 لك��ن اس��وأ السياس��يني، ف��ي النتيج��ة، ه��م املتقلبون، 
املنكفئون عن اقوالهم ومواقفهم، ولم تستطع كل تبريرات 

ميكافيلي انقاذ سمعة سياسي واحد بال مصداقية.
 ف��ي احلديث ع��ن انتخابات عام 18 ف��ان التحالفات تضاهي 
كلم��ة »الصفقات« وتنزل منزلة العملة في الس��وق: لكل 
خط��وة س��عر، فيما يجري ت��داول مفردات وحدود واش��كال 

التنازالت، كما احلال بالنسبة الى البضاعة: هات وخذ.
***

تشكيل جلنة لكل مشكلة، ولكل حادث، ولكل خالف، بُدعة 
اخ��رى نضيفه��ا الى بُدع كثيرة، حتى مر م��ا يزيد على عقد 
ونصف العقد من الس��نني في تشكيل جلان حلل مشكالت 
وخالفات واستعصاءات، لم حُتل، بل وتفاقمت اكثر، والطريف 
ف��ي االمر ان بعض اللج��ان صارت تعق��د اجتماعاتها خارج 
الع��راق، وقد التقيت مرة بصديق ق��ال انه جاء الى مصر في 
اطار جلنة )وهمس: حتقيقية( وقرأت تقريراً اثق مبصادره يقول 
ان اعض��اء جلان حتقيقية نزحوا )وقل هربوا( الى خارج العراق، 
ومن هناك ارس��لوا نتائج التحقيق الذي اجروه بصدد قضية 

تخص احدى احملافظات الوسطى.
وتؤك��د التجارب االدارية احلقيقة التالية: حني تش��كل جلنة 

لكل مشكلة فأنك لن حتل اية مشكلة..
***

»حمي��د ج��ا« ش��اعر من س��راييفو كان ي��ردد في ف��زع من 
مشاهد اجلثث: »كم هو غير الئق، وكم هو سخيف، ان نقارن 
ب��ني درجات العن��ف واعداد املوت��ى« اما تقاري��ر االمم املتحدة 
الدوري��ة عن االح��وال االمنية في العراق، ف��ان عبارة »تراجع 
اع��داد الضحايا في الهجم��ات االرهابية« تثير فينا نوعاً من 
االرتياح، على الرغم من ان بني الضحايا )املتراجع عددهم( أّم 
واب وثالثة من ابنائهم، ولم يبق من العائلة غير طفلة بعمر 

اربع سنوات، فما هو معنى ارتياحنا ذاك؟.
*** 

حمل الكاتب املبدع رس��مي رحومي الهيت��ي كتبه واوراقه 
وانتباهات��ه وعائلت��ه الواف��رة االف��راد، وغ��ادر هي��ت قبل ان 
يجتاحها تتٌر تدربوا على كل انواع الذبح »االسالمي«  مشيا 
اول االم��ر، ثم على ظهر حافلة حاس��رة، مث��ل ذلك النقش 
املص��ري على احلجر الذي يعود الى اربعة آالف س��نة لعائلة 

سامية مهاجرة قسرا من جزيرة العرب الى وادي النيل.
رس��مي، كان يري��د، ويتمنى، ان يس��افر بحري��ة الى مجرات 
أخاذة. لكن، قبل ش��هور سكت قلب رسمي قبل ان يتحقق 
حلم��ه، ثم، ي��ا للفجيعة قبل ايام س��كت قلب ش��ريكته 
الصابرة ام حارث، وانش��غلنا في تفس��ير عوي��ل احلياة على 

نفسها، وعلينا. 
**********

النجاشي للخليفة عمر بن اخلطاب:
»ليس كل العباد تفهم ما تفهمه يا عمر«

خواطر.. 
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يجترح القاص »عبد الكرمي الساعدي » لغة خاصة  بسرده 
القصص��ي فالش��عرية  تتدف��ق بها املش��اعر اإلنس��انية 
ف��ي ثنايا الس��رد ، تُعبر عن الواقع ،بتحوالته ،وانكس��اراته 
،وخرابه ،وفجائعه  بني الوالدة ومخاضات الوجود ،بني احللم  
باألمل والعنف املُصادر للحرية ، »الس��اعدي« احلالم بحياة 
يس��ودها احملبة ،واأللفة لكن مخالب الطغيان واحلروب من 
تنت��زع منا األفئدة ،وفل��ذات األكباد، وهو أح��د اآلباء الذين 
ُفجعوا بش��هادة  األبناء  فقد أُستشهد ولده –رحمه اهلل- 

في حترير املوصل قبل أسابيع . 
  جترب��ة  »عب��د الكرمي الس��اعدي »  بني القص��ة القصيرة 
،ومش��روع  كتابة الرواية اجلديدة( ابنة كوجو(  التي  ينشر 
بع��ض فصولها بصفحته اخلاصة في الفيس بوك وعوالم 
التواص��ل االجتماع��ي .مع نص��وص نثرية متفرق��ة،  تعد 
تلك التجربة الس��ردية مهمة و تس��تحق املتابعة والرصد 

والقراءة . 
ف��ي مجموعته القصصي��ة )كوميديا العالم الس��فلي ( 
الص��ادرة  مبصر بورصة الكتب –دار الكتب املصرية  /2016.. 
الكوميديا الس��وداء  الكوميديا املؤملة الس��اخرة مبرارة من 
األلم ؛ في أفقه القصصي املفتوح بإشتغاالته، ومعاجلاته 
الرؤيوية ،والفلس��فية، للجمل القصصي��ة القصيرة غير 
املترهله ،التي اعتمدت معي��ار اجلمال في التكثيف والرمز 
،في التعاطي مع األهوال والصدمة التي حُتير األلباب .. ميكن 

لي القول بسمات تلك اجملموعة القصصية  من خالل :
  -1 اخلط��اب اجلمال��ي حيث س��ّخرَ فيه اللغة الش��عرّية 

بالقصة القصيرة  من الواقع الذي يؤرق اجلميع .
-2 الص��ورة في جمالّية الس��رد ونس��ق اخلط��اب ،فتكمن 
من صناعة الدهش��ة بالتجس��ّير بني الواقع والصورة التي 

ميثلها الشكل القصصي .
لذل��ك يع��زف أنغامه احلزين��ة ،واملفارقة ،خملاطب��ة العقول 
والقل��وب الت��ي أدمنت رؤية احمل��ن بالواقع بتصوي��ر الُقبح 
ومدياته بس��خرية تهكمية كوميدي��ة الذعة من أهوال ما 
ال نتحمله من الصدمات والقلق الوجودّي ، الصبر العراقي 
على مرارة الدكتاتورية واحلصار وإهدار الكرامة،  ثمة أسئلة 
واقعية  أخرى  كمأس��اة س��بايكر ،وقت��ل األبرياء ،وصناعة 
داع��ش ومن دعمها، وس��اندها، واحتضنها  .. أجد قصصه 
منضبطة إيقاعياً ،فال انفالت ،وال فوضى، أو تش��تت يرهق 

املُتلقي . في نص والدة : ص7 :
)كن��ت وحدي حني هبطت من ذلك الش��اهق ، أراوغ غيبتي 
وأنتظر ، أس��كن نفسي ،ألزم صمتي ، أرتّل ماتيّسر لي من 
خفق��ة القلب ،قطيع من الظلم��ة يخبط ناظري ، أنكفئ 
إل��ى اخللف ، أدور حول نفس��ي ، تنبس��ط كّفاي ،تتس��ّلل 
قدماي من جوفي ، تضرب س��طح العتم��ة فرحة ، ذراعاي 
يخ��ال لي أّنهما جناحان ،أحّلق بهما في فضاء من س��ائل 

لزج ،تهدهدني مويجاته ،.. 
 قصته »املعبر« ص 23: 

عن أألحداث املأس��اوية اإلنس��انية جراء وحش��ية ،وقسوة 
اإلرهاب الس��لفي، حيث تتمرك��ز املعاناة اإلنس��انية عند 
»معب��ر بزيبز«، مما يؤش��ر تأثر خطاب »الس��اعدي »  مبعاناة 
شعبنا )عبرت اجلسر مع العابرين ،حامالً ابنتي فوق صدري 
،وزوجتي حتمل صرة أس��مالنا البالية ،تاركني خلفنا أطالالً 
وخرائ��ب ، قوافل موتى وصراخ العذارى البائس��ات ...(. صور 
الن��زوح اجلماعي وتدمير املدن واملس��اجد واملتاحف  ،زفرات 
احلزن يبثها بتلك القصص الواقعية.                                                      

وف��ي نص آخ��ر احملط��ات ص75  بعد عناء طوي��ل، أقتطف 
تذكره الس��فر فرحاً، أحزم حقائب ش��وقي ال مرأة لم أرها 

من قبل، أحتمي بأحالم اليقظة ،تسابقني اخلطوات..(

قصص من الواقع في 
كوميديا العالم السفلي 

صباح محسن كاظم

شكر حاجم الصالحي

يبهجن��ي بإصراره وأدبه وحرصه على 
ابت��كار اجلدي��د ومواصلة اكتش��اف 
 , االبه��ار  م��ن  جدي��دة  مس��احات 
وع��رض  فرائده��ا  ع��ن  والكش��ف 
تفاصيلها على منتظريه , وألنه رّسخ 
مقوم��ات جتربته �� رغم قصر عمرها 
الزمن��ي ���� فق��د اس��تطاع بجداره 
منج��زه املطب��وع ان يحق��ق حضوراً 
الفت��اً لالنتب��اه في غرائبية املش��هد 
الثقافي امللتبس راهناً , فهو ال يكّف 
عن إدهاشنا وانعاش��نا مبا يتيسر له 
من انت��اج يضعه حتت م��رأى ذائقتنا 
القرائي��ة والنقدي��ة , عل��ى ان كامل 
حس��ن الش��اعر والباح��ث املمتل��ئ 
حيوي��ة وحماس��ة وطاق��ة ال يرك��ن 
للتوقف عن االبداع رغم انش��غاالته 
احلياتي��ة واملهنية املزدحم��ة , فعلى 
مدى اق��ل من عقٍد من الزمن , أضاف 
للمكتبة ثالثة دواوين شعرية وبحثني 
مهمني ف��ي كتابني عن حركات املوت 
التكفيري��ة ودراس��ة موس��عة ع��ن 
س��يرة احدى الش��خصيات الفاعلة 
ف��ي الوس��ط التوع��وي , وم��ع كل 
هذا النش��اط فهو يس��تعد إلكمال 
دراسته العليا في آداب اللغة العربية 
بالرغ��م من جتاوزه العقد اخلامس من 
العمر, وتقاعده من العمل الوظيفي 
/ العسكري � في حني نرى ان )) بعض 
(( العامل��ني في جامعتن��ا ومعاهدنا 
ال ميتلكون حماس��ة كامل حسن وال 
طموحاته , اذ النق��رأ لهم إال القليل 
النادر من االجنازات املعرفية املطبوعة 
, وتلك اش��كالية يعاني منها الدرس 
اجلامعي ليس مكان مناقشة اسبابها 
ه��ذا احليز احملدود من الس��طور , على 
أية حال . )) اش��رب وقتك حّتى تثمل 
(( ديوان كامل حس��ن )) الرابع (( الذي 
اصدرته الدار العربية للعلوم ناشرون 
اواخر عام 2016 م , ومن خالله اضاف 
لن��ا بهجة وأمّدن��ا بنس��ائم األمل , 
وجعلنا نفتخر بأن وطننا العراق مازال 
منجم االبداع والشعر, وله الريادة في 
احلداثة التي ارسى دعائمها السياب 
, نازك املالئك��ة , عبد الوهاب البياتي 
, واألجيال الالحقة التي س��ارت على 

خطاهم الراسخة .....
تضم��ن ديوان )) اش��رب وقت��ك حّتى 
تثم��ل (( قس��مني عنونه��ا الش��اعر 
كامل حسن ب�� : جالوس / متوز 2016 
, و .. ومضات قصار , اضافة الى اهداء 
وثالثة نصوص هي : امرأة من عس��ل 
, رعونة , ظبي��ة جالوس , وال ادري لَِم 
لم يضفها الى قصائد القسم األول 
رغ��م انها وليدة تلك االج��واء ذاتها , 
والدي��وان مبجمله ب���� 142 صفحة , 
استغرق قس��مة األول اكثر من ثلثي 

املطب��وع من ص 27 ���� ص 108 , في 
حني ج��اءت ومض��ات قص��ار من ص 
113 ���� ال��ى ص 142 , وخ��ال الديوان 
من سيرة املنتج واصداراته السابقة 
, لتوفي��ر املعلومة للقارئ الذي يقرأه 

ألول مرة ..
 (( وجدت��ه  لق��د   , ح��ال  أي��ة  عل��ى 
ومضات ... (( كاش��فة عن مهارة في 

الصياغة ووضوح ف��ي االفكار وتنوع 
في االس��اليب , واقتص��اد في اللغة 
وحاش��دة ف��ي املعان��ي الصادم��ة , 
على ان الش��اعر أعطى لقلمه كامل 
حريت��ه في النظ��م والكتابة فجاءت 
اغلب نصوصه مس��توفية لش��روط 
ش��عر التفعيلة , باس��تثناء القليل 
من الومضات الت��ي بُنيت كنصوص 

نث��ر مرك��ز !! .. عل��ى انني اع��رف ان 
الش��اعر كامل حس��ن يجيد كتابة 
الش��عر بالطريقة الكالسيكية وله 
دي��وان مطب��وع في ه��ذا النم��ط ... 
مبعنى ان الش��اعر لم يخت��ر الكتابة 
بالتفعيل��ة و النش��ر قص��وراً من��ه 
في معرف��ة اوزان اخللي��ل الفراهيدي 
أو هروب��اً وامن��ا اراد كما يب��دو االيحاء 

بقدرت��ه عل��ى النظم ف��ي مختلف 
م��ن  وتل��ك   , التعبيري��ة  االش��كال 
فضائل جتربته , وستكون �� ومضات 
قصار �� ش��واهدنا في ه��ذه القراءة 
االنطباعي��ة متثي��الً لكام��ل جتربته , 
لعلنا نس��تطيع إلقاء ما يتيسر من 
ضوء كاشف على هذه التجربة التي 
عبرت عن خبرة متراكمة وفهم دقيق 
لوظيفة الكتابة الش��عرية وضعها 
الصديق كامل حس��ن حت���ت م�رأى 

قراءتنا هذه : 
ف��ي )) وقت (( ص 122 يقول الش��اعر 

كامل حسن :
الوقت يأكلنا

تعالوا نشرب األيام
من ظمأ السواقي 

ومنسك في جناح الصقر
كي تسمو احلياة

في ه��ذه الومض��ة املوج��زة نتلمس 
فجيعة ه��روب الزمن وتالحق احداثه 
, ) الوقت �� يأكلنا (( فهذا االحساس 
بالفقدان يقودنا الى التشبث باحلياة 
/ االي��ام ولك��ن بالش��رب م��ن ظم��أ 
الس��واقي , التي تش��ير ه��ي األخرى 
الى فقدان / ظمأ ,ولكن الشاعر يرتد 
بقوله : ومنسك في جناح الصقر كي 
تسمو احلياة , والصورتان متناقضتان 
: ظم��أ �� حي��اة .. , فما ال��ذي اراد ان 
يفهمنا بهذا املعنى غير الثبات وعدم 
االنهي��ار واالستس��الم لضغوط��ات 
وقس��وة العوامل احمليط��ة بنا , وإال ال 
ميكن ان تُفهم هذه الومضة إال بهذا 

السياق وهذا املعنى ...
في ح��ني نرى الص��ورة مقلوبة في )) 

رؤوس (( ص 130  اذ يقول :
الوسائد بانتظار الرؤوس 

والرؤوس بانتظار الصهيل
ال نوم اذن

هاهو الفجر يؤذن بأعلى مناقيره ...
ويصدمنا الشاعر كامل حسن برؤيته 

املضببة في )) حرباء (( ص 131 :
كدت أمسك برأسها

باغتت أصابعي 
لتغيّرها لونها ..

ما هذه املرأة احلرباء ؟
ولس��ت هن��ا ف��ي معرض مناقش��ة 
امل��رأة  ح��ول  الش��اعر  مفاهي��م 
وقضاياه���ا , ولكن الب��د ان وراء هذه 
الومضة جتربة ما , وليست كل جتربة 
الب��د لها م��ن جناح .. واخي��راً البد من 
االش��ارة ال��ى اننا اس��تمتعنا بجهد 
مب��دع وجتربة متنوعة اس��تطاع من 
خاللها الشاعر كامل حسن ان يقّدم 
لقرائ��ه زاداً طيباً فيه م��ن اجلمال ما 
يؤكد حس��ن ادارت��ه ملطبخه ومتكنه 
من ادواته فه��و القائل في ) حضور ( 

ص 134 :
ما ألهاني عنك 

حضورك في قلبي 

»إشرب وقتك حتى تثمل« 
قراءة

عبدالعليم البناء

حتت ش��عار »س��ينما من أجل اإلنسانية«، 
أُعلن في جمهورية مص��ر العربية )األربعاء 
العاش��ر م��ن مايو/آي��ار 2017( ع��ن إطالق 
مهرج��ان س��ينمائي دول��ي جدي��د باس��م 
»مهرج��ان اجلونة الس��ينمائي« في منتجع 
اجلونة على شاطئ البحر األحمر في مصر.

ويه��دف املهرج��ان إل��ى االحتف��ال مباضي 
وحاضر ومستقبل السينما، و«اإلسهام في 
حتقيق التكامل الثقافي الشامل في مصر 
ومنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
وباق��ي دول العال��م وفق اللجن��ة املنظمة 

للمهرجان«.
وتضاف��ر  التحضي��ر،  م��ن  أش��هر  وبع��د 
مجموع��ة جهود ودع��م من رج��ال أعمال 
ومؤسس��ات راعي��ة، مت إقرار موع��د الدورة 
األول��ى من املهرجان والتي س��تعقد بني 22 
و29 سبتمبر/أيلول 2017، على أمل أن يأخذ 
املهرج��ان دوره كرافد جديد يترافق مع بقية 
التجارب املهرجانية س��واء تلك املصرية أم 
العربية والدولية. حيث يجيء هذا املهرجان 
مبب��ادرة م��ن رج��ل األعم��ال املص��ري جنيب 
ساويرس واملنتجة بشرى رزة، وعمرو منسي 
رئيس ش��ركة »أي ايفينتس«، واملنتج كمال 
زادة، ومت وضع اللبنات األولى لهذا املش��روع 
الفن��ي امله��م والكبير، ال��ذي ترع��اه وزارة 
الثقافة املصرية، ويدعمه سميح ساويرس 

مؤسس مدينة اجلونة.
اجلون��ة  مهرج��ان  أن  النظ��ر  يلف��ت  وم��ا 
السينمائى الدولي، إختار انتشال التميمي 
مديراً للمهرجان، وهو ما يش��كل س��ابقة 
ه��ي األولى م��ن نوعها عل��ى صعيد مصر، 
ف��ي كون مديره التميمي عراقي اجلنس��ية، 
حي��ث لم يح��دث من قبل ف��ي أي مهرجان 
سينمائي مصري، أن يتولى إدارته سينمائي 
غير مصري، وهو ما يؤكد استمرار الطاقات 
اإلبداعي��ة العراقية في تكري��س حضورها 
الفاع��ل، ف��ي مختل��ف س��احات اإلب��داع 
العربية والعاملية، فحفرت أسماءها وتركت 
بصماته��ا هنا وهناك، مب��ا انطوت عليه من 
خبرات وإمكانات وق��درات متنوعة ومهمة 

ومؤث��رة، وباتت تس��تقطب اهتم��ام جميع 
املعني��ني باإلبداعات اخملتلف��ة، وكان الناقد 
والناش��ط واملبرمج الس��ينمائي إنتش��ال 

التميمي واحداً منهم.
ولم ي��أت اختي��ار التميم��ي إلدارة مهرجان 
اجلونة السينمائي من فراغ، فالقائمون على 
ه��ذا املهرجان ال��ذي يهدف إل��ى االحتفال 
الس��ينما،  ومس��تقبل  وحاض��ر،  مباض��ي، 
واإلس��هام ف��ي حتقي��ق التكام��ل الثقافي 
الشامل في مصر، ومنطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا، وباقي دول العالم، يعرفون 
حتما التاريخ الفني واالبداعي الطويل لهذا 
الرجل الذي س��بق له أن خ��اض غمار جتارب 

عدة في هذا االجتاه.
مبك��راً  كان  التميم��ي  انتش��ال  ش��غف 
ومتزامنا بالصحافة وبالس��ينما، وبدأ أوائل 
س��بعينيات القرن املاضي، حي��ث وفرت له 
الكتاب��ة والتصمي��م الصحاف��ي في عدد 
من الصحف العراقي��ة، التعرف على نخبة 
م��ن املثقفني واإلعالمي��ني العراقيني، ورافق 

ذلك ولع��ه املبكر بالس��ينما واحلرص على 
مش��اهدة األفالم العربي��ة واألجنبية التي 
كانت تتس��ابق دور السينما البغدادية على 

عرضها حينذاك.
أواخ��ر  الع��راَق  التميم��ي  مغ��ادرة  وبع��د 
الس��بعينيات، اتس��عت أمام��ه الفرص��ة 
الفني��ة  لتطوي��ر قدرات��ه وإغن��اء جتربت��ه 
والذوقي��ة النقدي��ة، ليصبح بعد س��نوات 
أح��د أبرز املبرمجني لألف��الم العربية ومديرا 
ومحكما وناقدا في مهرجانات س��ينمائية 
متع��ددة، وم��ارس بش��كل فع��ال مهم��ة 
)املبرم��ج الس��ينمائي(، وه��و اللق��ب الذي 
يفضل أن ينادى به برغم حداثته في الوسط 
الفني العربي، بينم��ا جندها في مهرجانات 
العال��م قدمية ومنتش��رة بصورة واس��عة، 
فلقد وصل إليها نقاد وإعالميون ومنتجون 
وبائعو تذاكر في املهرجانات العاملية وآخرون 
ممن شغفوا بالس��ينما، وبعض هؤالء وصل 

إلى أن يدير مهرجانات مرموقة.
وي��رى ب��أن تراك��م اخلب��رة يحتاج إل��ى زمن 

طويل، وقد يتصور البعض أن برمجة األفالم 
أمر س��هل، وهو تصور بعيد ع��ن احلقيقة، 
فبرمج��ة األف��الم تعن��ي االط��الع الكامل 
ومعرفة م��ا ينجز، واملغامرة في اكتش��اف 

مجموعة جديدة من األفالم واخملرجني.
وبدأ التميمي عمل��ه فعلياً عام 1996 حني 
عمل مديرا فنيا ومبرمج��ا لبرنامج األفالم 
العربي��ة التي اختاره��ا من 13 بل��داً عربياً، 
ولقد اختار األفالم اخلمس��ني املشاركة في 
ذلك املهرجان من النتاج السينمائي العربي 
ما ب��ني 1967 وه��و معروف عربياً بنكس��ة 
يونيو/حزي��ران ولغاي��ة س��نة املهرجان أي 3 
عقود من اإلنتاج السينمائي العربي، فلقد 
شهد العام الذي تال النكسة نهوضاً كبيراً 
في مس��توى اإلنت��اج الس��ينمائي العربي 
الوثائقي��ة، وكان ه��ذا  الفئ��ة  وخصوص��اً 
املهرجان ه��و ما حفزه لتأس��يس مهرجان 
روت��ردام للفيلم العربي، وعم��ل مديراً فنياً 
ومبرمج��اً لألف��الم العربية في��ه، فضالً عن 
برمجة األفالم العربية في أكثر من مهرجان 

عربي وعاملي.
وم��ن املع��روف أن انتش��ال التميم��ي كان 
مديرا لبرنام��ج األفالم العربية في مهرجان 
أبوظب��ي الس��ينمائي مل��دة ثماني��ة أعوام، 
وك��ون خاللها خب��رة كبيرة في ه��ذا اجملال، 
وش��ارك من قبل في جل��ان حتكيم مهرجان 
كارلوفيفاري ع��ام 2009، وكيراال في الهند 
الوثائقي��ة  2005، واإلس��ماعيلية لألف��الم 
2005، وبرل��ني 2006، ولوكارنو السويس��ري 
2007، وهو يسافر أكثر من 25 مرة في العام 
إل��ى اجلهات األرب��ع ليحض��ر املهرجانات أو 
االجتماعات والندوات املتعلقة بالس��ينما، 
حت��ى باتت الس��ينما ج��زءاً م��ن حياته إن 
ل��م تكن ه��ي حياته، كما أنه بس��بب ذلك 
كله بات )حريف( ب��ل أكاد أزعم )اخطبوط( 
مهرجانات، دون أن تفوته ش��اردة أو واردة من 
هذا املهرجان أو ذاك عربي��ا ودوليا، وطبيعة 
اإلنتاج��ات الس��ينمائية مبختل��ف أنواعها 
روائي��ة أم وثائقي��ة أم قصي��رة، ناهيك عن 
صناعها من كتاب ومخرجني وجنوم ومنتجني 
ومبرمجي مهرجانات، ومجموعة كبيرة من 
نقاد الس��ينما البارزين واإلعالميني املعنيني 

بالسينما في أنحاء العالم.

العراقي انتشال التميمي وسابقة مهرجان الجونة السينمائي

تضمن ديوان »اشرب وقتك حتى تثمل« قسمين عنونها الشاعر كامل 
حسن بــ : جالوس / تموز 2016 , و .. ومضات قصار , فضال عن إهداء 

وثالثة نصوص هي : امرأة من عسل, رعونة, ظبية جالوس, وال أدري لِمَ 
لم يضفها الى قصائد القسم األول رغم أنها وليدة تلك األجواء ذاتها 
, والديوان بمجمله بــ 142 صفحة, استغرق قسمة األول أكثر من ثلثي 

المطبوع من ص 27 ــ ص 108, في حين جاءت ومضات قصار من ص 113 
ــ الى ص 142, وخال الديوان من سيرة المنتج وإصداراته السابقة, لتوفير 

المعلومة للقارئ الذي يقرأه ألول مرة ..

القاهرة - رويترز:

 فاز اخمل��رج علي بدرخان بجائ��زة النيل وهي 
أرفع جائزة متنحها مصر سنويا في مجاالت 

الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.
وحصل بدرخان )71 عاما( على اجلائزة مبجال 
الفنون خالل التصويت الذي أجري في وقت 
متأخ��ر من مس��اء األح��د باجملل��س األعلى 

للثقافة.
تخرج بدرخان في املعهد العالي للس��ينما 
ع��ام 1967 وق��دم أول أفالم��ه )احل��ب الذي 
كان( عام 1973 ليق��دم بعده مجموعة من 
أبرز أفالم الس��ينما املصرية منها )الكرنك( 

و)اجلوع( و)شفيقة ومتولي(.(
وحص��ل على جائزة النيل ف��ي مجال اآلداب 
الباحث والناق��د الراحل الطاهر مكي فيما 
حصل عليها في مجال العلوم االجتماعية 
صبري الشبراوي أستاذ اإلدارة وخبير التنمية 

باجلامعة األمريكية.
وكانت اجلائ��زة حتمل عند اس��تحداثها في 
1998 اسم )جائزة مبارك( قبل أن يتم تغيير 
االس��م في 2011 إل��ى جائزة الني��ل. وتبلغ 
قيمتها املالية 500 ألف جنيه )نحو 27 ألف 

دوالر(.

كم��ا أعل��ن اجملل��س األعل��ى للثقاف��ة عن 
جوائز الدول��ة التقديرية والت��ي متنح أيضا 
والعل��وم  واآلداب  الفن��ون  مج��االت  ف��ي 

االجتماعية.
وذهبت اجلائزة في مجال الفنون إلى كل من 
اخملرج س��مير خفاجي والفنان التش��كيلي 
أحمد ش��يحة والفنان التش��كيلي صبري 

منصور.
وف��ي مجال اآلداب ذهبت اجلائزة إلى الكاتب 
واملفك��ر زكري��ا عناني والش��اعر مصطفى 

الضمراني والكاتب نبيل عبد احلميد.
وف��ي مجال العل��وم االجتماعية ذهبت إلى 
الناقد شاكر عبد احلميد واألكادميي محمد 
رياض واس��م الراحل مصطفى لبيب أستاذ 

الفلسفة بجامعة القاهرة.
وأعلن اجمللس األعلى للثقافة أيضا أس��ماء 
الفائزين بجائزة الدول��ة للتفوق في اجملاالت 

الثالثة.
وذهب��ت اجلائزة في مج��ال الفنون للمصور 
الس��ينمائي ط��ارق التلمس��اني والفنان��ة 
التش��كيلية س��هير عثم��ان وف��ي مجال 
اآلداب ذهب��ت اجلائزة إلى الكاتب القصصي 
والروائي ج��ار النبي احللو وفي مجال العلوم 
االجتماعي��ة ذهب��ت اجلائ��زة إل��ى محم��د 

شومان ومنى حجاج ونبيل لوقا.

فوز المخرج علي بدرخان
بجائزة النيل في الفنون

انتشال التميمي

كامل حسن
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  الفصل الرابع
التدريب على املشاريع الكبرى في 

اململكة املتحدة
عبدالكرمي قاسم ينهي عقد 

مؤسسة دوكسيادس

حياتنا في انكلترا
م��ع كل تل��ك النش��اطات العلمي��ة 
والهندس��ية النظري��ة والتطبيقي��ة 
، ف��إن حياتن��ا انا وزوجتي ف��ي انكلترا 
كانت جت��ري طبيعية ، ومنارس هواياتنا 
واهتماماتن��ا وعالقاتنا م��ع االصدقاء 
بش��كل كام��ل ف��ي عط��ل نهاي��ات 
االسبوع . كنا نحضر بصورة مستمرة 
احلفالت املوسيقية ملوسيقيني عامليني 
في قاعات لندن الكبيرة ، او املس��ارح 
التمثيلي��ة . وكان بالقرب من منطقة 
سكنانا مسرح محلي اسمه ) مسرح 
هامر س��مث ( ، تقدم علي��ة فعاليات 
فني��ة مختلف��ة ، منه��ا موس��يقية 
ومنه��ا متثيلية ومنها اس��تعراضية ، 
كن��ا نحضرها باس��تمرار . كما ان ما 
وفرن��اه من مبال��غ مكنتنا من ش��راء 
س��يارة بعد مرور س��نة من بقائنا في 
لن��دن . وبه��ذه الس��يارة جتول��ت مع 
زوجتي واصدقائي في مختلف مناطق 
لن��دن والريف البريطاني واملدن االخرى 

.
  كان م��ن اصدقائ��ي االس��تاذ خالص 
عزم��ي ، وه��و ادي��ب وكات��ب متطلع 
لتعل��م اللغة االنكليزية وآدابها ، قدم 
ال��ى لن��دن للعمل ف��ي دائ��رة امللحق 
الثقافي في الس��فارة العراقية . وفي 
احدى االمس��يات رافقنا هو وصديقنا 
اس��امة خليل من موظفي الس��فارة 
بسيارتي حلضور مسرحية لشكسبير 
 Stratford  وقبل وصولن��ا الى مدينة .
Upon Avon (  (، وهي مدينة الش��اعر 
االنكليزي الكبير شكس��بير ، سالني 
عزم��ي : هل اع��رف ماه��ي التمثيلية 
الت��ي س��نحضرها الليل��ة ، قلت له 
: لق��د حجزن��ا البطاقات م��ن لندن ، 
 As you like it(   ( والتمثيلي��ة ه��ي 
لشكس��بير .. اجابني : كيف يعرفون 
م��ا احب من متثيليات ؟ ، ضحكنا على 
ه��ذا وش��رحنا لألخ خال��ص عزمي ان 
اس��م التمثيلية هو ذلك وشرحنا له 

خالصة التمثيلية ومغزاها !
  حضرت احدى مس��رحيات برناردشو 
االديب االيرلن��دي الكبير ، مع الدكتور 
فاضل يوس��ف كم��ال ، وكان قد قدم 
الى لن��دن الكمال دراس��ته للحصول 
على ش��هادة تخصص ، وكان مطلعا 
في بغداد على االعمال االدبية والفنية 
لهذا الكاتب الس��اخر ، وكثيرا ما كان 
ي��ردد ان اطالع��ه هذا  ج��اء عن طريق 
كان��ت   .  )Through books( الكت��ب 
مسرحيات برناردش��و تتضمن الكثير 
م��ن العب��ارات الالذعة الس��اخرة ، مما 
يثي��ر الضحك ل��دى احلاضري��ن ، وقد 
ضحك اجلمهور على اح��دى العبارات 
، واذا بالدكت��ور فاضل يبدي انزعاجه ، 
واخ��ذ يقول بص��وت ع��ال : ال .. ال .. ال 
..انا استغرب ان هذا ال يثير الضحك ! 
فهمس��ت في اذنه : ان لغة املسرحية 
انكليزي��ة واجلمهور انكليز ، ارجو ان ال 

تقل انهم لم يفهموا الكالم .
  اعتاد موظفو شركة ومبي ان يقيموا 
حفلة عامة مبناسبة ليلة رأس السنة 
تتضمن فق��رات موس��يقية ومتثيلية 
ورق��ص وغيرها ، وق��رر القائمون على 
احلفل��ة ان يك��ون العم��ل املس��رحي 
له��ذه الليلة عن مؤس��س الش��ركة 
جورج ومبي ، وكيف بدأ اعماله وكّون 
العمالقة  بجديته ونشاطه ش��ركته 
، ولم امتن��ع عن املس��اهمة في ذلك 
العم��ل ، غير ان��ي اس��تغربت عندما 
اجم��ع املمثل��ون عل��ى ان اؤدي أنا دور 
جورج ومبي نفس��ه ، وهو دور رئيسي 
ف��ي املس��رحية . لم يكن عل��ي اال ان 
احف��ظ النصوص اخلاصة ب��ي والبس 
رئي��س  ملالب��س  املش��ابهة  املالب��س 
الشركة آنذاك ، وقد مثلت الدور بكل 
كفاءة واقت��دار ومرح ، على الرغم من 
بعض االغالط اللغوية التي ارتكبتها 

على املسرح .
  لقد قضيت اياما جميلة في ش��ركة 
ومب��ي ، مفعمة ب��روح العمل اخمللص 
والبحث والتتب��ع واالطالع ، والعالقات 
الطيب��ة ، ال ميك��ن نس��يانها مهم��ا 
حييت . وقبل انفكاكي من الش��ركة 
بأي��ام بعد قضاء س��نتني معها ، ألول 
م��رة طيلة فترة بقائي في الش��ركة ، 
طلبني رئيس��ها ملقابلته . استقبلني 

بكل حفاوة وترحاب واس��تعرض معي 
فترة العمل التي قضيتها في شركته 
، ثم شكرني واطرى على االعمال التي 
شاركت في اجنازها ، فقابلته بالشكر 
بذل��ت ف��ي س��بيل  الت��ي  للجه��ود 
تدريبي وتوجيه��ي وحتقيق الهدف من 
ايفادي الى اململك��ة املتحدة . قال لي 
: س��أعرض عليك ش��يئا ما ، وارجو ان 
تفك��ر في��ه وتقبله .. نحن كش��ركة 
ومب��ي ، نرغب ف��ي ان تقب��ل ان تبقى 
ف��ي ش��ركتنا وتعم��ل معن��ا ، ونحن 
مس��تعدون للتعاق��د معك بش��روط 

جي��دة . اجبته بدون تردد : كال ألنني انا 
موظف لدى حكومتي التي ارس��لتني 
للتدريب والتعلم ، وهي تنتظر عودتي 
للعمل في خدم��ة وطني .. وليس من 
الالئ��ق ان اواف��ق عل��ى عرضكم ألنه 
مخيب ألمل حكومتي ..ان عودتي الى 
العراق ستس��اعد على حتسني نوعية 
الش��ركات  العاملني مع  املهندس��ني 
العاملي��ة ، وق��د تت��اح الفرص��ة لي ان 
اكون مشرفا على اعمالكم في بلدي 
، وس��يكون م��ن املف��رح ان جت��دوا من 
يتعام��ل معك��م في العراق بش��كل 
مهني س��ليم . ش��كرني وودعني الى 
الب��اب ، وبه��ذا انهي��ت مهمت��ي في 

اململكة املتحدة. 
العودة الى مجلس االعمار – مصلحة 

املصايف
الزمال��ة  بع��د عودت��ي للع��راق م��ن 
 ، املتح��دة  اململك��ة  ف��ي  الدراس��ية 
باش��رت عملي في مجل��س االعمار - 
مصلحة املصايف والسياحة ، مبهمة 
وض��ع التصاميم الهندس��ية ألعمال 
تل��ك الدائ��رة .وكانت تض��م عددا من 
املهندسني املدنيني العراقيني ، وبعض 
املهندس��ني االوربي��ني مم��ن ميتلك��ون 
ل��دى  موج��ودة   غي��ر  اختصاص��ات 

العراقيني .
  كانت النية اوالً متجهة الى تشجيع 

العمل السياحي في العراق ، واستغالل 
خطوط الس��كك احلدي��د التي تصل 
الى مختلف مدن العراق لهذا الغرض 
. فتشكلت دائرة للس��ياحة مرتبطة 
مبديري��ة الس��كك احلديدي��ة العامة . 

وكان املهندس املعماري عبد اهلل 
احس��ان كامل يعمل في هذه الدائرة 
مع مهن��دس معم��اري بريطاني ، هو 
)Herts( ، وقد قاما بوضع تصاميم كل 
من فندق سرس��نك ودار االس��تراحة 
في مصيف احلاج عمران وفندق صالح 
الدين الق��دمي واجلديد فيم��ا بعد . ثم 
تقرر ربط دائرة املصايف بوزارة االعمار 
، بع��د ان مت نقل املهندس��ني العاملني 
هن��اك ال��ى وزارة االعم��ار . فالتح��ق 
بدائرتن��ا كل م��ن الزمالء املهندس��ني 

عدن��ان الربيعي وعبد الرس��ول خياط 
وفرحان جمعة وحسني النقشبندي ، 
اما املهندس��ون االوربيون فهم االملاني 
رن��كل )Runkle( للتصاميم الصحية 
 )Hydin والنمس��اوي املعماري )هايدن 
واملعم��اري االيطالي واآلثاري )سيس��ا 

 .)SEISA
  كان��ت املصايف العراقي��ة تقع على 
محوري��ن ، االول مح��ور ل��واء املوصل 
) محافظت��ا نين��وى وده��وك حاليا ( ، 
واملصي��ف الرئي��س فيه ه��و مصيف 
املوص��ل  خ��ط  وعل��ى   ، سرس��نك 
سرسنك توجد محطة استراحة في ) 
زاويته ( ، وهي منطقة جميلة بأشجار 
الصنوبر الكثيفة التي زرعت في عهد 
املل��ك فيص��ل االول ، ومن ثم مصيف 
س��واره توكه ، حيث شيدنا فيه فيما 
بعد سنة 1958 دارا لالستراحة وعدداً 
من الدور الس��ياحية . وكان قد ش��يد 
في مصيف سرس��نك وعلى س��فح 
اجلبل فندق كبير ، يتضمن كل وسائل 
الراحة ويطل عل��ى وادٍ اخضر عظيم 
غن��ي مبزارعه ويطل عل��ى قرى عديدة 
منه��ا أرادن و بامرني وانش��كي . وفي 
ه��ذا املصي��ف ش��يد س��ابقا القصر 
امللكي قريبا من املزرعة امللكية ، وكان 
املل��ك فيصل الثان��ي يقضي الصيف 

فيه مع اسرته وحاشيته . 
اما احمل��ور الثان��ي فهو مصاي��ف لواء 
اربيل ، وقد ش��يدت مديرية الس��كك 
داراً جميلة لالس��تراحة للمصطافني 
ف��ي اربي��ل ضم��ن محط��ة اربيل في 
خط س��كة بغداد – كركوك – اربيل   . 
والطريق من مدينة اربيل الى شمالها 
حي��ث املناط��ق الس��ياحية ، متموج 
ومتع��رج ، ويرتف��ع ليمر بأربع عش��رة 
دورة للصعود الى مصيف صالح الدين 
، الذي ش��يدت فيه مديرية الس��كك 
فندقا بسيطا جميالً ) بيرمام ( ، يطل 
على الش��ارع الرئيس الذاهب ش��ماال 
ال��ى مصائ��ف اخ��رى مث��ل مصيفي 
ش��قالوة واحل��اج عم��ران ، اضافة الى 
ع��دد من الدور الس��ياحية الواس��عة 
واجلميلة هندس��يا . وف��ي اثناء احلرب 
العاملية الثانية ، وعندما وقعت احداث 
حركة ماي��س 1941 ، نقل��ت الى هذا 
املصيف رئاسة الوزراء والعائلة املالكة 
مبا فيها امللك فيصل الثاني ، وكان لم 
ي��زل صغيرا ، الى هذه املنطقة ، بعيدا 

عن االحداث اخلطيرة ببغداد . 
  تق��رر ف��ي ذل��ك الوق��ت ان يش��يد 
مستش��فى في مصيف صالح الدين 
الذي يرتف��ع عن س��طح البحر بنحو 
900 م ، ومت��ت املباش��رة بأعمال البناء 
، اال ان��ه واثناء فترة االنش��اء مت تعديل 

تصميمه ليكون فندقا .كما مت تشييد 
سوق ومقهى وجامع في هذا املصيف 
املهم . وفي مصيف ش��قالوة شيدت 
دار اس��تراحة ) خ��ان زاد ( م��ن قب��ل 
مديرية الس��كك ، تطل على بساتني 
املنطق��ة اخلالبة ، وش��يدت اخرى في 
نهاية هذا الطريق بعد ش��قالوة وبعد 
اخت��راق وادي حرير ومرتفعات س��بلك 
ومضيق كل��ي علي بي��ك وقرية رانية 
الت��ي جعل اجلي��ش البريطان��ي فيها 
احد معسكراتهم اثناء احلرب العاملية 
الثاني��ة  . وفي جوار جبال كردس��تان 

اجلميلة وعل��ى بعد كيل��و مترين من 
احلدود العراقية االيرانية ، ُش��يدت دار 
استراحة جميلة على سفح جبل في 
منطق��ة احلاج عمران الذي  تكس��وه 

الثلوج سنوياً شهور عديدة.
 وهنا اود القول بان منطقة كردستان 
كما كان��ت س��ابقاً متمي��زة بطيبة 
س��كانها م��ن االك��راد وبس��اطتهم 
وكرمه��م املتناهي ، وه��و امر متماٍش 
م��ع الطبيع��ة اجلميل��ة اخلالب��ة من 
جب��ال ش��اهقة ووديان خض��راء تعج 
بث��روة نباتية وحيواني��ة كبيرة . وتكاد 
قراها ان تكون حدائ��ق جميلة ، غنية 
باهله��ا وأخالقهم احلميدة ، وحرفهم 
البس��يطة املناسبة لبس��اطة احلياة 
فيها . وس��كان هذه املناط��ق والقرى 

من مختلف املل��ل واالديان والقوميات 
، عاش��وا منذ القدم حياة التس��امح 
واملؤاخ��اة والتعاي��ش االنس��اني . مت��ر 
بهذه املناطق فترى دور العبادة اخملتلفة 
ومنها االدي��رة الغارق��ة بالقدم وعلى 
اجلبال كدير  " ربان هرمز " القريب من 
مدينة القوش ودير " السيدة "  ودير " 
مارمتي " والقريب من مدينة الشيخان 
" وم��زار اليزيدية " الش��يخ ع��ادي " ، 
ومنها م��ا يعد من االبني��ة التاريخية 
القدمي��ة . ان زيارة تل��ك املناطق تُقدم 
، فضال عن متع��ة االصطياف لزائرها 

دروس��ا في التعايش املثالي بني االديان 
والقوميات . 

  عندما نُق��ل ارتباط مديرية املصايف 
من السكك الى وزارة االعمار ، اضيفت 
كلمة الس��ياحة الى اس��مها ليكون 
مديري��ة املصايف والس��ياحة العامة 
، ورأس��ها مديرها العام السيد احمد 
ش��وقي احلس��يني وه��و اح��د ضباط 
اجلي��ش القدام��ى ال��ذي درس بع��ض 
دروس الهندس��ة في اجليش العثماني 
،  ثم التحق بامللك فيصل عند مجيئه 
العراق ، وعني بوظائف فنية وهندسية 
مختلفة ، وكان قس��م الهندسة من 
اه��م اقس��ام ه��ذه املديرية ويرأس��ه 
املهندس عدنان الربيعي ، وُوجهت الّي 
مس��ؤولية ش��عبة التصاميم . وفي 

عام 1957 كلفنا باإلشراف على تنفيذ 
وادارة منش��آت مصايف اربيل لتكون 
برئاس��ة املهندس عبد الرسول خياط 
ومصاي��ف املوصل برئاس��ة املهندس 

فرحان جمعة .
  اس��تمرت عمليات تش��جيع احلركة 
الس��ياحية في العراق ، واالس��تغالل 
اي  الش��مالية  للمنطق��ة  االمث��ل 
كردس��تان حاليا  ، ل��ذا وضعنا خطة 
إلف��راز بع��ض جوانب مصي��ف صالح 
الدي��ن ولبي��ع بع��ض االراض��ي ف��ي 
املصايف بأس��عار مغرية الى موظفي 
وزارة االعم��ار واملواطن��ني ، وتش��جيع 
حرك��ة البن��اء والس��كن ف��ي ه��ذه 
املصاي��ف في فصل الصي��ف . وقد مت 
تثبي��ت مايقرب من ال��ف قطعة ارض 
، وحتدي��د ش��وارعها عل��ى اذرع جب��ل 
صالح الدين . وكنا ننتظر تس��جيلها 
باس��م مس��تحقيها عندم��ا قام��ت 
ث��ورة مت��وز 1958 ، فتأجل��ت العملية 
حت��ى وق��ت آخ��ر . و باش��رنا بوض��ع 
اعداد  واخملططات إلنش��اء  التصاميم 
اخرى من املناطق السكنية بعد زيادة 
الطلب عليها ف��ي املصايف العراقية 
مث��ل مصيف صالح الدي��ن ) 50 بيتا ( 
وسرس��نك )20 بيتا ( وس��وارتوكا )20 
بيتا ( . ومت تقس��يم اراض��ي ذراع جبل 
صالح الدين املمتد الى منطقة ) سره 
رش ( القمة الس��وداء ، حيث ش��يدنا 
كازينو على قمة اجلبل يطل على عدد 

من الوديان اجلميلة .
   توسعت اعمال املشاريع السياحية 
ف��ي تلك الفترة ، وبدأن��ا نفكر ونعمل 
على تطوير مناطق سياحية قريبة من 
املواقع االثرية املش��هورة في مختلف 
انح��اء الع��راق ، فوضعن��ا تصميم��اً 
جمي��الً لكازينو س��ياحي ف��ي مدخل 
مدينة باب��ل االثرية ، صممه املهندس 
النمس��اوي) هاي��دن ( ، كم��ا أنش��أنا 
كازينو تشرف على شالالت كلي علي 
بي��ك ، وخططن��ا ع��ددا م��ن املناطق 
السياحية في منطقة احلضر االثرية ، 
واالهوار في منطقة اجلبايش . واستمر 
العم��ل على هذه الوتي��رة املتصاعدة 

حتى قيام ثورة متوز 1958 .
كت��ب الكثير عن احداث ث��ورة 14 متوز 
1958 وتأثيراتها عل��ى الواقع العراقي 
وحركة النهوض االقتصادي والعمراني 
في العراق الذي اخذت معامله تبرز منذ 
منتص��ف اخلمس��ينيات . وال اري��د ان 
اكرر احلدي��ث ، فقد ادرك��ه العراقيون 
بس��هولة ! . مب��ا ل��ه صل��ة باملوضوع 
، ف��ان ق��رارا ق��د ص��در بإحال��ة املدير 
الع��ام ملديري��ة املصايف والس��ياحة 
على التقاعد ، وتعيني الس��يد رش��يد 
مطلك في مكانه ، وهو احد االصدقاء 
املقرب��ني لقائ��د الث��ورة الزعي��م عبد 
الك��رمي قاس��م . وقيل ان عب��د الكرمي 
قاس��م كان يرت��اد مطعم��ه الفاخر ) 
مطعم ش��ريف وح��داد ( الواقع عند 
رأس جس��ر االحرار في منطقة حافظ 
القاض��ي . وتوطدت العالق��ة بينهما 
، حت��ى ان مطلك اصب��ح صلة احلزب 
الوطن��ي الدميقراطي بحركة الضباط 
االحرار التي يقودها قاس��م قبل قيام 
الث��ورة . ول��م يحدث تغيي��ٌر كبيُر في 
اجه��زة مديريتنا مع التغيي��ر الكبير 
ف��ي نظام احلك��م ، ولكن اجل��و العام 
الذي يس��ود اجملتمعات بعد التغييرات 
الكبيرة يؤثر باجتاهني ، االول هو الركود 
العام في احلرك��ة االقتصادية وتراجع 
النشاط الس��ياحي لفترة من الزمن ، 
والثاني هو محاولة النهوض بالنشاط 
االقتص��ادي م��ن قب��ل ق��ادة التغيير 
إلثب��ات حس��ن الني��ة جت��اه املواطنني 
. وم��ن ه��ذا املنطل��ق وضع��ت خطة 
واس��عة من قبل مجلس االعمار الذي 
مت جتديده للنهوض بنشاط االصطياف 
والسياحة ، وتقرر زيادة التخصيصات 
املالية ، واملباش��رة بتهيئ��ة عدد اكبر 
من املرافق الس��ياحية من فنادق ودور 

واستراحات .
 وذات ي��وم اُس��تدعيت ملواجهة املدير 
العام السيد رشيد مطلك ، فاخبرني 
بأن��ه وق��ع عل��َي االختي��ار     ألق��وم 
بأعمال��ه بالوكالة ، طيلة س��فره الى 
االحتاد السوفييتي ، مع وفد اقتصادي 
لتوقيع اتفاقي��ة التعاون بني البلدين . 
اجبته باني قد اكون اصغر املهندسني 
في مديريته ، ويوجد من هو اقدم مني 
خدمة وخبرة ، وسيكون االمر محرجا 
نوعا ما . قال لي : ال ميكنني ان اعني من 
يق��وم مقامي ما لم اكون واثقا منه .. 

انك ستقوم بأعمالي حلني عودتي.

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

وذات يوم استدعيت لمواجهة 
المدير العام السيد رشيد مطلك 

، فأخبرني بأنه وقع عليَ االختيار     
ألقوم بأعماله بالوكالة ، طيلة 
سفره الى االتحاد السوفييتي ، 

مع وفد اقتصادي لتوقيع اتفاقية 
التعاون بين البلدين

لقد قضيت أيامًا جميلة في شركة 
ومبي ، مفعمة بروح العمل 

المخلص والبحث والتتبع واالطالع ، 
والعالقات الطيبة ، ال يمكن نسيانها 

مهما حييت

الطيور االمنة في ساحات لندن 1956في حدائق Hyde park كل الكالم مباح عدا ما ميس امللكة  حرية الكالم

دور املصايف في صالح الدين في خمسينات القرن العشرين قمة سره رش أي القمة السوداء في مصيف صالح الدين  - 1958
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

قصاص ألماني 
أذاقها أن��واع املرارات واخليان��ات التي ال 
حتص��ى وال تع��د حت��ت مرأى ومس��مع، 
وهي ف��ي مقدمتهم لم تعد نظراتهم 
وبالتعاطف  بالس��خرية حيناً  اململوءة 

حيناً اخر تهزها.
حتول��ت الى ش��به ام��رأة تقبل��ت كل 
ش��يء من دون أي ردة فعل بعدما تعبت 
وانهارت ألكثر من مرة امامه وتوس��لته 
ال أللف املرات كي يتغير اال انه لم يصِغ 

ولم يسمعها اصالً.
جلأت ال��ى ذويها ليجدوا له��ا حالً فلم 
يك��ن ردهم كما متنت ب��ل طلبوا منها 
ترك اطفالها األربعة لزوجها واالنفصال 
عنه، ولم يعرفوا ان كل معاناتها كانت 
بس��بب خوفها على مصي��ر اطفالها 
مع��ه  تتركه��م  ان  خش��يت  الذي��ن 
ويضيعون ويتش��ردون بفضل مغامرات 
والده��م الذي جتاوز العقد الثالث، اال ان 

مرحلة املراهقة ما زالت واقفة عنده.
ول��م  والقوان��ن  األع��راف  ال��ى  جل��أت 
تنصفها لم تترك باباً اال طرقته لغرض 
ردع زوجه��ا ع��ن تصرفات��ه الصبيانية 
واجلمي��ع اتف��ق عل��ى ان الرج��ل مادام 
لم يح��رم عائلته مادي��اً ووفر لهم كل 
أس��باب العي��ش وان لم يك��ن كرمياً بل 
مجرد عيش والسالم في ظل اب وان لم 

يتمتع بإحساس االبوة. 
وف��ي أحد األيام جاءه��ا يخبرها انه قرر 
ان يهاج��ر ويأخذه��م معه ال��ى أحدى 
الدول االوروبي��ة فوجئت باخلبر ولم تبد 
أي ردة فع��ل في حلظتها، اال انها اخذت 
بعد فترة تشجعه على السفر وان كان 

بطريقة غير شرعية. 
ومت��ت كل األم��ور كم��ا خطط��وا لها 
وصولوا ال��ى املانيا ومتكنوا من احلصول 
وبي��ت صغي��ر،  إقام��ة مؤقت��ة  عل��ى 
اس��تقرت حياتهم نوعاً ما، للتفاجىء 
الزوجة ب��أن زوجها عاد ال��ى صبيانيٌتة 
ومراهقت��ه التي ضاعفها خالل تواجده 
هن��اك، حاولت ان تتكلم معه وترده عن 
تصرفاته غير املس��ؤولة التي ستكون 
الس��بب بعودتهم ال��ى ارض الوطن او 
س��يتعرض الى عقوبة شديدة لكن لم 
تفلح مع��ه كل محاوالتها، وهنا قررت 
استخدام القانون األملاني خصوصاً انه 
كان يبرحه��ا ضرباً، تقدم��ت بأكثر من 
شكوى ضده وكان آخرها انه مضطرب 
نفس��ياً وممكن ان يؤذي ابناءها , وطلبت 
االنفص��ال عن��ه كونه مدم��ن كحول 
ليكن رد السلطات األملانية سريعاً مبنع 
تواجده معاً في املنزل نفس��ه وحرمانه 
من رؤي��ة اطفاله او االقتراب منه او من 
زوجته او التعرض لهم بأي ش��كل من 

االشكال .
أخيراً،  وابتس��مت  الصعداء  تنفس��ت 
وبعد ان نصفت على يد من ال يعرفونها 
او تعرفهم، اال ان الزوج لم يس��كت بل 
حاول نقل املش��كلة ال��ى ارض الوطن 
حللها عش��ائرياً مترجياً اباه��ا ان يقنع 
ابنت��ه او يضغطوا عليه��ا بالعودة الى 
زوجه��ا او جتعل��ه ي��رى اطفال��ه الذين 
طاملا نس��ى بتصرفات��ه الهوجاء انهم 
سيكونون ثمناً لكل ما سببه من اآلالم 

لهم.
ليأتي القصاص األملاني ويحقق ما عجز 
عنه عرف الوطن وقانونه ليكتب لهذه 
الزوجة حياًة جدي��دة بعيدة كل البعد 

عن ذاك الرجل غير املسؤول.

بغداد - وداد إبراهيم: 
هل س��يكون صوت امل��رأة عالًيا هذه 
املرة ه��ل س��تنال حقها ف��ي رفض 
قانون ميزق العائلة العراقية وينتهك 
حقوقه��ا واس��رتها، اذ تنتف��ض من 
جدي��د ف��ي جلس��ة نقاش��ية تعد 
من خالله��ا اوليات مذكرة ش��ديدة 
اللهج��ة تكتب باتف��اق جماعي بن 
والنس��وية  االنس��انية  املنظم��ات 
لوقف تعدي��ل أحد، قوان��ن االحوال 
الشخصية ورفض شرعنة الطائفية 
في الع��راق وجعلها نص ف��ي قانون 

االحول الشخصية.
السيدة ابتسام علي أحد الناشطات 
قال��ت: اجتمعت عدد م��ن املنظمات 
قاع��ة  ف��ي  واالنس��انية  النس��وية 
جمعية االم��ل ببغداد حي��ث مت رفع 
مذكرة احتجاج الى الرئاسات الثالث 
والى احلكومة العراقية والى منظمة 
االمم املتحدة ورئاس��ة مجلس النواب 
نرف��ض فيه تعدي��ل قان��ون االحوال 
الش��خصية النافذ برقم 188لسنة 

1959
هذا التعديل الذي يدعو الى شرعنه 
الطائفي��ة اس��تنادا للم��ادة 41 من 
الدس��تور وش��ددت املذك��رة على ان 
التعديل املقترح يضرب في الصميم 
اجملتم��ع  ومي��زق  العراقي��ة  العائل��ة 
العراق��ي بع��د ان متت ق��راءة املقترح 
ق��راءة اولى وهو لي��س تعديل بل هو 
تشويه للقانون وضياع سيادته حيث 
يصبح القاضي حتت سلطة الوقفن 
الس��ني والش��يعي وخاضع لكل ما 
يصدر عنهم من فتاوى دينية ،اضافة 
ال��ى ان��ه يش��رع تزوي��ج القاصرات  
ويخضع القانون خلمس مذاهب وفيه 

تفاصيل شائكة.
آما احلقوقية والناشطة املدنية فاتن 
بابان فقالت: مت عقد اجتماع نقاشي 
موس��ع يوم 2017/6/10 باشتراك ما 
يق��ارب 25 منظمة نس��وية ومدنية 
وحقوقي��ة اذ مت ش��رح التعديل الذي 
تس��عى له جلن��ة االوقاف والش��ؤون 
والقانوني��ة ف��ي مجل��س  الديني��ة 

النواب وقدمنا مذكرة جاء فيها: 
 رفض��ت منظم��ات مدنية نس��وية 
القومي��ات  وناش��طات م��ن ش��تى 
واألديان، مشروع تعديل قانون االحوال 
الش��خصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة 
١٩٥٩ املع��دل ، املق��دم من قبل جلنة 

األوقاف والش��ؤون الديني��ة واللجنة 
القانونية في مجلس النواب .

 وشددت املذكرة ان، التعديل املقترح 
يضرب ف��ي الصميم مبدأ املس��اواة 
ب��ن املواطنن الذي نصت عليه املادة 
41 من الدستور، ويشرعن الطائفية 
املمزقة للنس��يج االجتماعي القائم 
عل��ى عالق��ات املصاه��رة االس��رية 
أخملتلط��ة ويه��دد وحدة واس��تقالل 
القض��اء الذي نصت علي��ه املواد ١٩ 
و٨٧ و٨٨ م��ن الدس��تور م��ن خ��الل 
رب��ط محكمة االحوال الش��خصية 
باإلفتائي الس��ني والشيعي، اضافة 
ال��ى ان مش��روع القان��ون يتع��ارض 
مع مب��ادى الدميقراطي��ة التي نصت 
عليه��ا امل��ادة ٢ البن��د ب، ويتناقض 
مع التزامات العراق الدولية باملواثيق 

ومعاهدات حقوق االنسان.
 واش��ارت املذكرة انه ، انس��جاماً مع 
املبادئ االساسية املثبتة في ديباجة 
الدس��تور ف��ي مناهض��ة الطائفية 
 ، واالقص��اء  والتميي��ز  والعنصري��ة 
والس��عي لتعزي��ز الوح��دة الوطنية 
القان��ون وحتقي��ق  قواع��د  واحت��رام 
العدل واملس��اواة ، فان اجملتمع املدني 
والش��خصيات  باملنظم��ات  ممث��اًل 
املوقعة عل��ى املذكرة يدعو رئاس��ة 
مجلس النواب وجلان��ه وأعضاءه الى 
الس��حب الف��وري ملقت��رح التعديل  
وم��ا احوجنا ف��ي الفت��رة االنتقالية 
الراهنة التي مير بها شعبنا لتحقيق 
االمن واالس��تقرار وإص��الح العملية 
السياسية الى تعديل رصن للقوانن 
، تشترك فيه منظمات اجملتمع املدني 
وذوي االختص��اص، مبا يتماش��ى مع 
مبادئ املواطنة املتس��اوية والعدالة 
للوصول ملصلحة وفائدة مش��تركة 
جلميع املواطن��ن بدون تفرقة ومتييز ، 
واجتثاث س��موم الطائفية واالرهاب 

في مجتمعنا.

اسحب مشروع التعديل 
  وبينت منس��قة ش��بكة النس��اء 
العراقيات امل گباش��ي، ان اجللسة 
النقاش��ية  الت��ي اقيم��ت م��ن قبل 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي خرج��ت 
بأهمي��ة تنظي��م حم��الت مدافعة) 
اسحب مشروع التعديل( واالستعانة 
بوس��ائل االعالم واخملتصن بالش��أن 
القانوني للتحذير من تبعات خطورة 

بالرف��ض  واالس��تمرار   ، يج��ري  م��ا 
واالعت��راض عل��ى جمي��ع املش��اريع 
املطروح��ة التي تس��تهدف االس��رة 
واجملتمع والوقوف امام العنف، خاصة 
ان الب��الد م��ا زال��ت تش��هد نزاعات 

مسلحة واختالفات سياسية .
ويرى احلقوق��ي القاضي ه��ادي عزيز 
ان  اجللس��ة،  ف��ي  مداخل��ة  خ��الل 
مشروع التعديل ليس االول وشهدت 
الس��نوات املاضي��ة مش��اريع مماثلة، 
ومه��م التص��دي له كون��ه مخالف 
متاماً للمادة ٤١ الدس��تورية، ويخرج 
عن االع��راف التقليدي��ة وهدفه غير 
س��ليم واقراره غير صحيح والتمييز 
واضح ب��ه، ويخالف نص��وص االديان 
الس��ماوية ومذاهبه��ا وقومياته��م 
نفسها ويستهدف احلريات، والقانون 
بش��هادة  دولي��ا  االفض��ل  احلال��ي 

مختصن عرب واجانب 
امل��رأة  جمعي��ة  رئيس��ة  ولفت��ت 
واملس��تقبل ن��دى اجلب��وري ، ال��ى ان 
تناقض��ات  اداري��ة وقانونية يضمها 
األوقاف  املش��روع كالتبعية لدواوين 
وهذا خ��روج جس��يم ع��ن القوانن 

ومخالفة صريحة للدستور. 

 املشروع لم يشر الى اين يذهب 

املسيحيون وااليزيديون والصابئة
واوضح��ت رئيس��ة جمعي��ة االم��ل 
هن��اء ادور، ان املذكرة س��تذهب الى 
ش��تى اجله��ات الرس��مية والدولية 
واالعالم العاملي، وسنلتقي بالبعثات 
الدبلوماس��ية وسفراء الدول املهمة 
الت��ي له��ا تأثيره��ا في الوق��وف مع 
اجملتم��ع العراقي ف��ي مواجهة افكار 
وأراء ال تتطابق م��ع الطيف املتنوع ، 
فيما اشارت الناشطة باسكال وردة 
الى: ان  ما جاء باملش��روع اجملحف لم 
يش��ير اصالً اي��ن يذهب املس��حين 
وااليزيدي��ون والصابئ��ة املندائي��ون ، 
والس��عي لتمري��ر تعدي��ل القان��ون 
س��يخلق مش��كالت  كبيرة للعراق 
في غنى عنها ويفتح الباب لنزاعات 

بن االطياف..
 ودعت مديرة مشروع احلد من العنف 
ضد امل��رأة احملامية رش��ا خال��د، الى 
االلتفات ملش��كالت أكث��ر اهمية مما 
يعم��ل عليه مجلس الن��واب وجلانه، 
حي��ث م��ا ت��رك وخل��ٌف ملرحل��ة ما 
بع��د داع��ش االجرام��ي املتطرف من 
وجود اطفال ونس��اء وقع��وا ضحية 
لإلره��اب والتج��اوز عل��ى الش��رائع 
الس��ماوية ما زالوا م��ن دون اجراءات 
رسمية ومتمسكات تثبت وجودهم 

وهويته��م، واالج��در ان نعم��ل م��ع 
والقضائي��ة  التش��ريعية  اجله��ات 
إليجاد احلل ب��دل اخلوض في متاهات 

ألهداف شخصية وحزبية. 

اصدار بيان 
وعلى الصعي��د ذاته اق��ام منتديات 
ومنظم��ات انس��انية بالتع��اون مع 
االحت��اد العرب��ي للم��رأة املتخصصة 
وحتالف القرار 1325 ندوة موسعة في 
ي��وم 10 حزيران وبحضور النائب ريزان 
دلير والنائب رح��اب العبودة عضوات 
جلنة املرأة واألسرة في مجلس النواب 

ومت إصدار بيان جاء فيه: 
قان��ون يرس��خ املفاهي��م املذهبي��ة 
والطائفية وفي ظ��ل ظروف تتطلب 
تظافر اجلهود إليجاد احللول السليمة 
إلخ��راج الع��راق م��ن دائ��رة العن��ف 
وحتقي��ق االس��تقرار. نفاج��ئ بقيام 
مجلس الن��واب عبر جلنت��ي االوقاف 
والقانونية بطرح مقترح قانون تعديل 
قانون االحوال الش��خصية رقم 188 
لسنة 1959 ؛ للنقاش خالل جلسته 
املنعقدة بتاري��خ 25 ايار 2017، وبعد 
مراجعة ما تضمنه مقترح التعديل 
من قبل اخملتصن اكتشفنا ما هو اال 
رداء جديد ألحياء قرار مجلس احلكم 

لتمري��ر  و   2003 لس��نة   137 رق��م 
قانون األحوال الش��خصية اجلعفري 
املثي��ر للجدل، وال��ذي صادقت عليه 
احلكومة مس��بقا بتاريخ 2014/2/25 
ومت س��حبه بعد اعتراضات واس��عة 
ورفض مطلق م��ن منظمات اجملتمع 
املدني واملدافعن عن حقوق االنسان 
واحلركة النس��وية؛ مل��ا يتضمنه من 

انتهاك صارخ حلقوق االنسان.
ونح��ن اذ نتطل��ع لتش��ريع قوان��ن 
حتد م��ن العن��ف و تضم��ن العدالة 
مث��ل  الكرمي��ة،  واحلي��اة  واملس��اواة 
قان��ون احلماي��ة من العنف االس��ري 
وقان��ون حماي��ة الطف��ل العراق��ي , 
فان مناقش��ة مجلس النواب ملقترح 
تعدي��ل قان��ون االحوال الش��خصية 
به��ذه الصيغ��ة، يرس��خ املفاهي��م 
املذهبي��ة والطائفي��ة، كون��ه يعمل 
على ربط احملكمة اخملتصة ) محكمة 
االحوال الشخصية( باجمللس العلمي 
االفتائي الس��ني والشيعي، مما يهدد 
وح��دة واس��تقالل القض��اء، وعلوية 
احملاك��م االخ��رى علي��ه، وتعامل مع 
الت��ي  بالتعدي��ل  املش��مولة  امل��واد 
تخص األسرة، بطريقة تنذر بتفكك 
اس��ري و اجتماعي، كتسهيل اجراء 
عقود الزواج والط��الق خارج احملكمة 
والزيجات القسرية، ومقترح التعديل 
يعد مخالفا ألحكام الدس��تور التي 
تنص بعدم جواز س��ن قانون يتعارض 
م��ع مب��ادئ الدميقراطي��ة امل��ادة )2( 
الفقرة )ب(، واملادة )2( الفقرة )ج( التي 
نص��ت ) ال يجوز س��ن قانون يتعارض 
مع احلقوق واحلريات األساسية الواردة 
في الدس��تور( واملادة )14( العراقيون 
متس��اوون امام القانون من دون متييز 
بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو 
األصل أو الل��ون أو الدين أو املذهب أو 
املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي 

أو االجتماعي.
علًما ان قانون األحوال الشخصية 
اس��تند   1959 لس��نة   188 رق��م 
الى احكام الش��ريعة االس��المية 
مستمزج فقه املذاهب االسالمية 
أكث��ر  أح��د  وه��و  دون حتي��ز،  م��ن 
القوانن حتضراً في الشرق األوسط 
واملنطقة العربي��ة، ملا تضمنه من 
ميزات إيجابية حققت جانًبا مهماً 
في تنظيم واستقرار شؤون األسرة 

وحقوق املرأة.

حقوقيون ومدافعون ومنظمات نسوية ومدنية تصرخ بصوت عاٍل 

قاعة جمعية االمل ببغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
اف��رزت املراك��ز غي��ر املرّخص��ة زي��ادة 
ملحوظة في األخطاء الطبية الناجتة 
عن عمليات التجميل، فيما أفاد قضاة 
بأن اغلب تلك التدخالت اجلراحية جترى 
من أشخاص غير مختصن أو مبتدئن، 
منتقدين اس��تعمال م��واد رديئة وغير 

فّعالة.
وتقام اغل��ب الدع��اوى املعروضة أمام 
احملاك��م وتخص األخط��اء الطبية من 

مكتب املفتش العام لوزارة الصحة.
وق��ال القاضي عامر خل��ف في حديث 
صحفي إن »العراق شهد مؤخراً تزايداً 
ملحوظاً في االخط��اء الطبية الناجتة 
عن عمليات التجمي��ل«، وأرجعها إلى 
»انتشار مراكز التجميل غير املرّخصة 
ف��ي بغداد على وج��ه اخلصوص وبقية 
احملافظات، فضاًل عن ممارسة املهنة من 
غير اخملتصن برغم خطورتها والتي قد 

تتسبب بالوفاة احياناً«.
وتاب��ع خل��ف أن »مس��ؤولية طبي��ب 
التجمي��ل اجلزائي��ة واملدنية ال تختلف 
عّم��ا يتحمل��ه نتيج��ة اخط��اء بقية 
اقران��ه م��ن االطباء في ش��تى اجملاالت 
األخ��رى«، الفتاً إل��ى أن »توجه احملاكم 
العراقي��ة م��ع تش��ديد العقوبة بحق 

طبي��ب جراح��ة التجميل ح��ن وقوع 
الضرر«.

ويرى أن »العديد من العمليات بحسب 
الوقائع القضائية جترى من قبل اطباء 
مبتدئ��ن ال ميتلكون اخلبرة املناس��بة، 
كما أظهرت حتقيقات اس��تعمال مواد 
رديئة ف��ي اجلراحة التجميلية، وكذلك 
اهمال الفحوصات التي يجب أن تنجز 

قبل أي عملية«.
ويسترسل خلف أن »أبرز صور األخطاء 
أو مضاعف��ات  بالتش��وهات،  تتمث��ل 
م��ا بعد العملي��ة التجميلية التي قد 
تصل ف��ي بع��ض االحيان إل��ى الوفاة 

السيما عمليات السمنة«.
ويش��دد القاض��ي على »اهمية س��ن 
قوانن جديدة للتعاطي مع املؤسسات 
الصحي��ة وأخطائه��ا بنح��و يحّد من 
حصول االخط��اء بالتزامن مع التطور 
احلاصل على اجلانب اجلراحي وانتش��ار 

عمليات التجميل«.
ويدعو املواطن��ن إلى »احل��ذر والتأكد 
م��ن اختيار االش��خاص الذين يقومون 
بعمليات جتمي��ل بضرورة تخصصهم 
ف��ي ه��ذا اجمل��ال، وع��دم اللج��وء إلى 

أشخاص مجهولن«.
وش��ّدد خلف عل��ى ض��رورة أن »تكون 

هناك متابعة لألخطاء الطبية س��واء 
املتعلق��ة منه��ا بالتجمي��ل أو غيرها 
من املش��كالت الناجتة ع��ن العمليات 
اجلراحية وفق��اً للس��ياقات القانونية 
وتس��جيل  احملاك��م  إل��ى  باللج��وء 
الشكاوى، واالبتعاد عن الطرق البدائية 
كوسيلة ملا يعتقده البعض للحصول 

على احلقوق«.
بدوره��ا، ذكرت قاض��ي محكمة اجلنح 
ذكرى جاس��م ، أن »االخط��اء الطبية 
الناجتة ع��ن العمليات اجلراحية كثيرة، 
لك��ن ش��كاواها بالع��ادة ال تصل إلى 
مرحل��ة احملاكمة فقد يحص��ل هناك 
تن��ازل ف��ي مرحل��ة التحقي��ق أو يتم 

تسوية االمر بن االطراف املتنازعة قبل 
اللجوء إلى القضاء اصالً«.

وتعرب عن اعتقادها بأن »عادات اجملتمع 
العراقي بعدم اجملاهرة باألخطاء الطبية 
الناجت��ة عن العملي��ات التجميلية قد 
تكون أب��رز اس��باب عدم اللج��وء إلى 
احملاكم، إضافة إلى قلة الوعي القانوني 

لدى بعض املواطنن«.
وفيم��ا أف��ادت جاس��م ب��أن »معظم 
دعاوى محاكم الك��رادة من هذا النوع 
يرفعه��ا مفتش عام وزارة الصحة ضد 
مراك��ز التجميل«، ذك��رت أن »اغلبها 
تق��ع نتيجة فتح هذه املراكز ألقس��ام 

طبية غير مجازة على وفق القانون«.
وقال��ت ايض��اً أن “احملاك��م العراقي��ة 
حتاسب اخملالف وفق احكام املادة )240( 
من قانون العقوبات رقم )111( لس��نة 
1969، عل��ى اعتب��ار أن تل��ك املراكز مت 
افتتاحه��ا خالف املوافق��ات االصولية 

التي يجب اتباعها”.
وأوردت قاضي��ة اجلنح أن »املس��ؤولية 
واحملاس��بة ف��ي اجلانب الطب��ي تكون 
وال  الطبي��ة  االخط��اء  جمي��ع  ف��ي 
ميك��ن التفريق بن عملي��ات التجميل 
واجلراحات االخ��رى، وذلك الن جميعها 

تعامل مبنزلة العمليات اجلراحية«.
واس��تطردت أن »احملكم��ة املعروض��ة 
أمامه��ا الدعاوى تق��وم بإحالتها على 
جلن��ة ف��ي وزارة الصحة على س��بيل 
اخلبرة إلبداء رأيها فيما يخص التحقق 

من وجود إهمال طبي من عدمه«.
ومضت جاس��م إل��ى أن »احملكمة بعد 
تلقيها تقرير اخلبرة تستكمل إجراءاتها 

التحقيقي��ة ح��ول الوقائ��ع املعروضة 
املتعلقة بالعملي��ة اجلراحية واملراحل 
الت��ي مر بها الش��خص ومدى التزامه 

بإرشادات القائم على العملية«.
»املتعرضن عل��ى األخطاء  ونصح��ت 
الطبي��ة الت��ي نتجت ع��ن العمليات 
التجميلي��ة باللجوء إل��ى القضاء من 
أجل احلصول على حقهم في مواجهة 
اجله��ات املقص��رة؛ ألن احملكم��ة تقوم 
مبحاسبة املتورط بالواقعة بعد التثبت 

من إدانته«.
ب��دوره، ش��دد القاضي كاظ��م الزيدي 
عل��ى »اهمية اعالم الطبي��ب بأخطار 
العملية اجلراحية سواء كانت عامة أو 

ثانوية بل حتى نادرة احلصول«.

وتاب��ع الزي��دي أن »االلت��زام ميتد ليس 
فقط ملرحل��ة اجراء اجلراح��ة الطبية، 
بل إلى جميع مراحل العالج وال ينتهي 

مبجرد جناح العملية مبدئياً«.
التجمي��ل  »عملي��ات  أن  إل��ى  ونب��ه 
اصبحت من العمليات املعترف بها في 
جميع دول العالم وتعّد مش��روعة وال 
يترتب على القيام بها سوى مسؤولية 
غي��ر عمدية إذا أخط��أ الطبيب اجلراح 

في مباشرتها.

 مراكز التجميل غير المرّخصة تفاقم دعاوى األخطاء الطبية
 التدخالت الجراحية تجرى من قبل أشخاص غير متخصصين أو مبتدئين

القاهرة - وكاالت: 
العدس��ات الالصقة تشكل أهمية 
كبيرة لدى الكثير من الفتيات، لكن 
بالرغ��م من ذل��ك يقم��ن بعدد من 
األخط��اء عند اس��تعمالها خاصة 
في فصل الصيف مما يش��كل ضررًا 

كبيرًا على العن.
وف��ى هذا الص��دد يوض��ح الدكتور 
أحم��د الص��اوى استش��اري ط��ب 
وجراحة العيون ع��ددًا من األخطاء 
عن��د  الفتي��ات  ترتكبه��ا  الت��ي 
اس��تعمالهن العدس��ات الالصقة 

في فصل الصيف وهي كالتالي:
1.ارت��داء العدس��ات الالصقة عند 
نزول حمامات الس��باحة، تش��كل 
ضررًا كبيرًا على صحة العينن، وقد 
تؤدى إلى اإلصابة بفطريات تلتصق 
بالعدسات ينتج عنها مشكالت في 
العن وتظهر أعراضها على ش��كل 

ألم وحكة شديدة في العن.
2.التعرض لدرجات احل��رارة العالية 
والش��مس احلارق��ة خ��الل فص��ل 

الصيف ينتج عنها جفاف ش��ديد 
التي  باحلساسية  واإلصابة  باليمن 
تظهر على شكل حكة واحمرار في 
العن والش��عور بوجود حبيبات في 
القرنية، لذا من األفضل اس��تعمال 

القطرات املرطبة للعن.
3. ارت��داء العدس��ات الالصق��ة في 
الس��فر ون��زول البح��ر ف��ي أثن��اء 

العطلة الصيفية من األخطاء التي 
تش��كل خطورة كبي��رة على العن 
وحت��دث اإلصابة بالتهابات ش��ديدة 

وقرحة في العن.
4. اس��تعمال العدس��ات ف��ي أثناء 
والتع��رض  املطب��خ  ف��ي  الوق��وف 
للح��رارة الش��ديدة تش��كل ضررًا 

كبيرًا على العن.

بغداد - الصباح الجديد: 
عق��دت مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماية 
وزارة  ف��ي  للم��رأة  االجتماعي��ة 
العمل عط��ور املوس��وي اجتماًعا 
مع عضو مجلس محافظة صالح 
الدي��ن س��حر النعيمي ف��ي اثناء 
زي��ارة االخيرة للدائرة وبحثت تقدمي 
املتعرضات  للنس��اء  الدعم ج��راء 
ألذى عصاب��ات داعش االرهابية في 

احملافظة. 
واك��دت املوس��وي اهمي��ة تب��ادل 
وجهات النظر م��ع جميع االطراف 
املعنية من اجل دعم املرأة اقتصاديًا 
واالرتقاء بها فكرياً، ومت االتفاق على 
تقدمي مش��اريع اقتصادي��ة للمرأة 
عل��ى ان تق��وم احملافظ��ة بتق��دمي 
لتنفي��ذ  املطلوب��ة  التس��هيالت 
املش��اريع الداعمة للم��رأة وتوفير 
املدرب��ن اخملتص��ن بالتع��اون م��ع 

املنظمات الدولية واحمللية. 
وج��رى خ��الل اللق��اء احلدي��ث عن 
ال��ذي  الداع��م  الدخ��ل  مش��روع 

س��بق وان نفذته ال��وزارة بالتعاون 
مع املنظم��ات الداعمة كمنظمة 
ومنظم��ة  االحم��ر(  )الصلي��ب 
)الكوي��ت بجانبك��م( م��ن خ��الل 
تدري��ب النس��اء وتأهيله��ن مبراكز 
التدري��ب املهن��ي التابع��ة للوزارة 
ف��ي مج��االت )اخلياط��ة واحلياكة 
والتطريز( وش��راء ع��دة العمل من 
مكائ��ن وغيره��ا من املس��تلزمات 
للعم��ل ف��ي املن��زل لتوفي��ر دخل 
داعم وحتس��ن الوض��ع االقتصادي 

له��ن. م��ن جهتها اش��ادت عضو 
مجل��س محافظ��ة ص��الح الدين 
والدعم  بالتعاون  النعيمي  س��حر 
املقدم م��ن وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة للمس��تفيدات ع��ن 
طري��ق تذلي��ل العقب��ات امامهن 
كونها متتل��ك قاعدة بيانات دقيقة 
عن النس��اء والعائ��الت املتعففة، 
تل��ك  م��ن  باالس��تفادة  مطالب��ة 
البيان��ات من اج��ل تق��دمي الدعم 

واملساندة للمرأة.

أخطاء ترتكبينها عند ارتدائك 
العدسات الالصقة في الصيف

»العمل« تواصل تقديم الدعم النفسي 
واالقتصادي للنساء المعّنفات في صالح الدين



مدريد ـ وكاالت:
أصدر نادي برشلونة اإلسباني بيانا 
بعد اجتماع مجلس اإلدارة، أعرب 
من خالل��ه ع��ن امتنان��ه الكبير 
لدول��ة قط��ر لرعايته��ا قمي��ص 
الفريق منذ موسم 2010/ 2011.

وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
إن  فيفي��ز  جوس��يب  برش��لونة 
ممنّت ملؤسس��ة  اإلس��باني  النادي 
قط��ر واخلطوط اجلوي��ة القطرية 
لرعايتهم��ا املتمي��زة عل��ى مدار 
املاضية.وأض��اف:  الس��نوات 
اجلوية  واخلطوط  "مؤسسة قطر 
القطري��ة كانا راعيني مناس��بني 
لتط��ّور الن��ادي، وأوفي��ا بجمي��ع 
التزاماتهما، وس��اعدا برش��لونة 
في مس��يرته على نحو مناس��ب 

ومهم للغاية".
وأوضح فيفيز أن املفاوضات جارية 
إلجن��از عق��د الرعاي��ة اجلديد مع 
برشلونة؛ على أن تستمر اخلطوط 
اجلوي��ة القطرية كناقل رس��مي 
للن��ادي الكاتالوني.وأش��ار إلى أن 
نائب رئيس برشلونة مانيل أورويو 
أّك��د أن األي��ام القليل��ة املاضية 
شهدت مفاوضات مع املسؤولني 

القطرية"،  في اخلط��وط اجلوي��ة 
منوًها ب��أن خطط الرعاية كناقل 
للفري��ق ال ت��زال مس��تمرة، وهي 
واحدة م��ن املنتج��ات املهمة في 
إط��ار اخلطة التس��ويقية للنادي.
"القطري��ة"  رعاي��ة  وتنته��ي 
لقميص برشلونة بنهاية الشهر 
اجلاري، حيث متكنت شركة يابانية 
من احلص��ول على عق��د الرعاية 
الفريق، مقابل  الرسمي لقميص 
مبلغ مالي يت��راوح ما بني 55 و60 
مليون يورو س��نويًا، للفترة ما بني 

عامي 2017 و2021.

واختتم برش��لونة بيان��ه بالقول 
"الن��ادي يأمل أن يس��ود الس��الم 
والوئ��ام ف��ي منطق��ة اخللي��ج"، 
مؤك��ًدا أن��ه يتحدث م��ن القلب 
أو  معطي��ات  أي  ع��ن  "بعي��ًدا 

اعتبارات أو مصالح".
وقطع��ت الس��عودية والبحري��ن 
واإلمارات ومص��ر واليمن عالقتها 
الدبلوماس��ية مع قطر، وأغلقت 
احل��دود معه��ا قب��ل أس��بوعني، 
بس��بب مزاعم حول دعم الدوحة 
لإلرهاب، ولكن الدوحة نفت أكثر 

من مرة صحة هذه االدعاءات.

لندن ـ وكاالت:
الرئي��س  كاري  تش��يس  ق��ال 
التنفي��ذي لس��باقات فورموال 1 
للس��يارات، أول أمس، إنه سيتم 
تنظيم 5 سباقات في أوروبا خالل 
6 أس��ابيع، املوس��م املقب��ل، ألن 
التداخل  املنظمني يريدون جتن��ب 
م��ع نهائ��ي كأس العال��م لكرة 

القدم في روسيا.
وكشف االحتاد الدولي للسيارات، 
أم��س اإلول، عن جدول س��باقات 
املوس��م املقب��ل املك��ون من 21 
س��باقا، حيث س��تقام سباقات 
فرنس��ا  ف��ي  الكب��رى  اجلائ��زة 
 3 خ��الل  وبريطاني��ا  والنمس��ا 
أس��ابيع متتالية، في 24 حزيران، 
واألول والثامن من متوز، وس��يقام 
س��باقا أملاني��ا واجملر ف��ي 22 و29 
العالم  متوز.وسيقام نهائي كأس 
2018 ف��ي ملع��ب لوجنيكي في 
موس��كو ي��وم 15 متوز.وقال كاري 
ف��ي مؤمتر عق��ده االحت��اد الدولي 
للس��يارات في جني��ف »كل عام 
دائم��ا يق��ع ح��دث مه��م نحاول 
االلتف��اف علي��ه، والع��ام املقبل 
سيش��هد حدثا مميزا ه��و نهائي 

كأس العالم«.

وتاب��ع »كان ضمن اجل��دول إقامة 
ال  ألنن��ا  متتالي��ة،  س��باقات   3
نعتق��د أن األمر س��يكون مثاليا 
من الناحية التسويقية في حال 
إقام��ة س��باق في نف��س توقيت 

نهائي كأس العالم«.
وأضاف »إدارة فورموال 1 ناقش��ت 
املوقف مع مس��ؤولي التس��ويق 
قب��ل اتخ��اذ ه��ذا الق��رار بإقامة 
متتالية«.وأض��اف  س��باقات   3
»تأكدن��ا م��ع ش��ركائنا أن األمر 

ميك��ن التحكم في��ه، وأعتقد أن 
اجلميع يعتقد ذلك، وبهذا اجلدول 
س��نحافظ عل��ى فت��رة العطلة 
بني الس��باقات ملدة 4 أسابيع في 

آب«.
س��باقات  ج��دول  وسيش��هد 
2018، س��باقا إضافي��ا عن العام 
احلالي، بعودة س��باق فرنسا بعد 
10 س��نوات من الغي��اب، وكذلك 
سباق أملانيا، بينما لن يقام سباق 

ماليزيا.
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موسكو ـ وكاالت:

 أعل��ن االحت��اد الدول��ي لك��رة القدم 
)الفيفا(، اول امس، أنه حذر املكسيك 
مما اعتبرها هتافات »مس��يئة وتقوم 
على التمييز«، خ��الل مباراتها األولى 

بكأس القارات في روسيا.
وق��ال الفيف��ا ف��ي بي��ان، إن احل��ادث 
وق��ع خالل تعادل املكس��يك 2-2 مع 
البرتغال، يوم األحد املاضي، في كازان 
بعد أي��ام من إع��الن اتخ��اذ اجراءات 
صارمة جملابه��ة تصرف��ات اجلماهير، 
بينه��ا الس��ماح للح��كام بإيق��اف 

املباريات.
وذك��ر الفيف��ا إن ان��ني ياب��واه، رئيس 
جلنة االنضباط بالفيف��ا، حذر االحتاد 
املكس��يكي لكرة القدم، من س��وء 
م��ن  صغي��رة  مجموع��ة  تص��رف 
اجلماهي��ر املكس��يكية، فيما يتعلق 
بهتافات مهينة وتقوم على التمييز، 
وقال إنه قد يتخذ مزيدا من اإلجراءات 
حال تكررت الواقعة.ولم يكشف عن 
مزيد من التفاصيل بش��أن اإلجراءات 

التي قد يتخذها.
إلى ذل��ك، لم تثبت خط��ة 1-4-2-3 
عالي��ة اخملاط��ر الت��ي اتبعه��ا إجن��ي 
بوس��تيكوجلو مدرب استراليا جناحا 
ض��د البرازي��ل وأملاني��ا مؤخ��را لكن 
املدافع ميل��وش ديجينك يعتقد أنها 
قد تكون »س��احرة« أمام الكاميرون 

في كأس القارات لكرة القدم.
ومن��ي املنتخ��ب األس��ترالي بهزمية 
ثقيل��ة -4صفر أم��ام البرازي��ل بدون 
نيم��ار ف��ي مب��اراة ودية ف��ي ملبورن 
خالل وقت س��ابق هذا الشهر وخسر 
3-2 أم��ام املانيا الت��ي لعبت بالصف 
الثان��ي ف��ي مبارات��ه االفتتاحية في 

كأس القارات يوم اإلثنني.
وش��عر االس��تراليون بالس��عادة من 
النتيج��ة ضد أملانيا بعدما ظل ثالثي 
الدفاع املكون من ترينت سينسبيري 
وديجينك وبيلي رايت حتت حصار فريق 

املدرب يواخيم لوف أغلب الوقت.
واستخدم بوستيكوجلو هذه اخلطة 
الهجومية منذ لع��ب بها في مباراة 

بتصفي��ات كأس العالم أمام العراق 
في طهران ف��ي آذار رغم أن نقادا في 
وس��ائل اعالم محلية تس��اءلوا عما 
إذا كان��ت اس��تراليا متتل��ك الالعبني 
ه��ذا  جن��اح  إثب��ات  عل��ى  القادري��ن 

األسلوب.
وبعد التع��ادل 1-1 مع الع��راق فازت 
اإلم��ارات  عل��ى  مبلعبه��ا  أس��تراليا 

والس��عودية لتعزز فرصها في انتزاع 
بطاق��ة التأه��ل املباش��ر لنهائي��ات 
كأس العالم العام القادم في روسيا.
وديجينك م��ن املعجبني بهذه اخلطة 
ويعتق��د أن املنتخب االس��ترالي قد 

يجني ثمارها.
وق��ال املداف��ع البالغ عم��ره 23 عاما 
والذي يلعب في الدوري الياباني: »في 

مباراة طه��ران كانت األم��ور صعبة 
قلي��ال ألنه��ا كان��ت خط��ة جدي��دة 

بالنسبة لنا«.
وأض��اف: »اآلن بالنس��بة لي ولبعض 
الالعب��ني أصبح��ت األم��ور أس��هل 
كثي��را.. نفه��م أدوار بعضنا البعض 
نفه��م  أنن��ا  »أعتق��د  اآلن«.وتاب��ع: 
بعضنا البعض بشكل أفضل كثيرا 

والفريق أصبح يفهم األسلوب. أدعم 
هذه اخلطة بنس��بة 100 باملئة ألنها 
خط��ة هجومي��ة. أعتق��د أن أغل��ب 
العبي الوسط سيقدمون كرة قدم.. 

سيبدأون صناعة السحر«.
يواج��ه منتخ��ب أس��تراليا نظي��ره 
الكاميرون، غًدا اخلميس بعدما خسر 
بطل إفريقيا مبارات��ه األولى -2صفر 

أمام تشيلي، في اجملموعة الثانية.
م��ن جانب اخر، أوضح مدرب منتخب 
فرنان��دو  الق��دم،  لك��رة  البرتغ��ال 
سانتوس، أنه يفضل أن يكون فريقه 
بط��ال على أن يقدم ك��رة قدم ممتعة.

وقال س��انتوس في املؤمتر الصحفي، 
عشية لقاء منتخب روسيا املضيف، 
ف��ي ثان��ي ج��والت اجملموع��ة األولى 
لبطول��ة كأس الق��ارات: »ال أعرف ما 
هي ك��رة الق��دم املمتعة، أن��ا أعرف 
كرة القدم الت��ي تعجبني، ال يهمني 
تقدمي كرة قدم ممتعة إن لم أكن بطل 

أوروبا«.
وكان على املدرب أن يجيب مرة أخرى، 
مث��ل أول مؤمتر له في البطولة، على 
أج��واء املنتخ��ب، واس��تعداد جنم��ه 
ازدادت  ال��ذي  رونال��دو،  كريس��تيانو 
الش��ائعات حول رغبته ف��ي الرحيل 
عن ريال مدريد، بعد اتهامه بالتهرب 
الضريبي في إسبانيا.وأكد سانتوس: 
»لدين��ا مب��اراة هام��ة، كريس��تيانو 

مستعد متاما للقاء الغد«.
وفيما يخص املنتخ��ب املضيف، قال 
امل��درب البرتغالي: »روس��يا ليس��ت 
مثلما كانت في بط��والت أخرى، هي 
خص��م معق��د يعلب في بل��ده، ومير 
بفت��رة جتديد دماء م��ع مدربه اجلديد، 
ول��م يتوق��ف ع��ن التحس��ن خالل 
األش��هر املاضية، ولديه العبون على 

مستوى فني مميز«.

أستراليا تنتظر سحر الخطة الجديدة أمام الكاميرون بكأس القارات

الفيفا يحّذر المكسيك بسبب هتافات مسيئة في لقاء البرتغال

من مباراة سابقة للبرتغال

إجناز عقد الرعاية اجلديد مع برشلونة

سباقات الفورموال 1

مدريد ـ وكاالت:
ذكرت تقارير صحفية إس��بانية أن البرتغالي 
جوزي��ه مورينيو، م��درب مانشس��تر يونايتد، 
مهتٌم بالتهرب الضريبي في إس��بانيا.وعمل 
مورينيو، مدربًا لريال مدريد ل�3 سنوات 2010 
حتى 2013، قبل أن يعود لتدريب تشيلس��ي، 

ثم مانشستر يونايتد.
وقالت ش��بكة »دويتشه فيله« األملانية، نقالً 
عن الصحافة اإلسبانية، أول أمس: »مورينيو 
متهم بالته��رب الضريبي، وع��دم دفع مبلغ 

قدره 3.3 مليون يورو«.
وانضم مورينيو لقائم��ة االتهامات بالتهرب 
الضريبي��ة التي طالت جنوًما ع��دة في اآلونة 
األخي��رة، على رأس��هم كريس��تيانو رونالدو، 
وليونيل ميسي، جنمي ريال مدريد وبرشلونة، 

على الترتيب.

نيويورك ـ وكاالت:
ق��ررت الوكال��ة العاملية ملكافحة املنش��طات 
،أمس األول، إيق��اف ترخيص املعمل األوملبي في 
جامع��ة كاليفورنيا بلوس أجنليس وعدم حتليله 

لبعض املواد احملظورة ملدة ثالثة أشهر.
وب��دأت فترة اإليق��اف املؤقت لثالثة أش��هر يوم 
األربعاء املاض��ي ووفقاً لبي��ان الوكالة العاملية 
ملكافحة املنش��طات فإن قرار اإليقاف جاء بعد 
»إج��راء تقييم لكفاءة املعم��ل ثبت من خالله 

عدم مطابقة املعمل للمواصفات القياسية«.
وتتنافس لوس أجنليس مع باريس على استضافة 
أوملبياد 2024 واختارت اللجنة احمللية املس��ؤولة 
عن مل��ف الترش��ح ه��ذا املعمل لوج��وده في 
القرية األوملبية والتي ستضم جميع الرياضيني 

املتنافسني خالل الدورة حال استضافتها.
وميك��ن للمعم��ل، خالل فت��رة اإليق��اف، القيام 
بأنش��طته االعتيادية في مكافحة املنشطات 
لكن يجب عليه الرجوع ملعمل آخر معتمد من 
الوكال��ة العاملي��ة قبل االبالغ ع��ن نتائج حتليل 
بعض امل��واد احملظورة.. وقال��ت الوكالة العاملية 
إن حظر حتليل مواد بعينه��ا في بعض املعامل 
سبق وأن صدر في املاضي وذلك للسماح برقابة 
مناس��بة على املعمل مح��ل النظر للتأكد من 
التنفي��ذ الكامل للتطوير قب��ل العودة للعمل 

بشكل كامل.

مورينيو ينضم لقائمة 
المتهمين بالتهرب الضريبي

وادا توقف معماًل أميركيا 
لمكافحة المنشطات

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي تولوكا، ثالث أكثر الفرق 
حصدا لأللقاب في املكسيك، أول 
أم��س، خوضه مباراة أمام أتلتيكو 
مدريد اإلسباني في 25 متوز املقبل، 

احتفاال مبئويته.

وق��ال املدي��ر الرياض��ي ألتلتيك��و 
بيري��ز  لوي��س  خوس��يه  مدري��د، 
كامينيرو »إنه ملن دواعي الش��رف 
والفخر بالنس��بة ألتلتيكو مدريد 
تلقي هذه الدعوة للمشاركة في 
مباراة مئوي��ة ديبورتيفو تولوكا«.

وأض��اف »نرغب في حل��ول يوم 25 
متوز كي نخوض مب��اراة كبيرة في 
هذه األراض��ي التي لطامل��ا ارتبط 

بها فريقنا«.
وأعرب املسئول في النادي اإلسباني 
الفرص��ة  إلتاح��ة  ش��كره  ع��ن 

للمش��اركة في هذه »االحتفالية 
الكبرى« لتول��وكا و«التهنئة على 
هذه األع��وام ال�100 م��ن التاريخ 
العريق بالنسبة للشياطني احلمر«.
م��ن جانب��ه، أوضح نائ��ب الرئيس 
التنفيذي لتولوكا، فرانسيس��كو 

س��يناجا أن األتلتي هو »املرش��ح 
املثالي« لهذا االحتفال.

وميتل��ك تول��وكا ف��ي جعبت��ه 10 
ألق��اب، خلف كل م��ن جواداالخرا 
وكل��وب أمريكا ول��كل منهما 12 
لقبا.وتأسس تولوكا في 12 شباط 

1917 وقد أجرى إعادة إنشاء مللعبه 
منيس��يو دييث من أج��ل االحتفال 
به��ذه املناس��بة، ووق��ع اختي��اره 
على الفريق اإلس��باني، الذي أنهى 
املوسم املنصرم في املركز الثالث، 

لهذا احلدث.

أتلتيكو مدريد يشارك في احتفاالت تولوكا المكسيكي بالمئوية

برشلونة يشيد بالرعاية القطرية 
ويتمنى السالم لمنطقة الخليج

تغييرات في جدول فورموال 1 لتجنب 
نهائي مونديال 2018



بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اعلن وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان، الثالثاء، ان ملعب 
ميس��ان االوملبي س��يتم افتتاحه 
ف��ي ال���20 من ش��هر مت��وز املقبل 
باقام��ة مباراة كبي��رة بكرة القدم 

تليق مبستوى االجناز.
وق��ال عبطان  خ��الل زيارته مللعب 
ميس��ان االوملبي، ان هناك العديد 
م��ن الع��روض التي قدم��ت لوزارة 
الش��باب القامة مباراة كرة القدم 
خالل حفل افتتاح ملعب ميس��ان 
منها مباراة الس��اطير كرة القدم 
العاملي��ة، مضيف��ا ان نس��بة اجناز 
ملعب ميسان وصلت الى 95 % ولم 
التشطيبات  تتبقى س��وى اعمال 
املضمار  النهائية منه��ا تخطيط 
ونص��ب اب��راج االنارة بع��د اكمال 

نصب القواعد اخلاصة بها.
 وب��ن ان ارضي��ة ملع��ب ميس��ان 
تعتب��ر من افض��ل االرضي��ات في 
الع��راق، وس��نقدم طلب��ا لالحت��اد 
الدول��ي لكرة القدم القدم ) فيفا ( 

لش��مول امللعب بالرفع اجلزئي عن 
وذلك ملطابقته  العراقي��ة  املالعب 
ملواصف��ات االحتاد الدول��ي كما ان 
بالكامل  محافظة ميسان جاهزة 
لرف��ع احلظ��ر، وان ملعب ميس��ان 
يعتب��ر اضاف��ة كبي��رة للمالع��ب 
االخرى الت��ي افتتحتها الوزارة في 

محافظات العراق.
 م��ن جانبه اكد محافظ ميس��ان 

علي دواي ان احملافظة بذلت جهودا 
الش��باب  وزارة  ملس��اعدة  كبي��رة 
ملع��ب  اكم��ال  عل��ى  والرياض��ة 
ميسان والسيما ان احملافظة بحاجة 
ماسة الى ملعب كبير تقام عليه 
املباري��ات ومنه��ا مباري��ات الدوري 
املمت��از، مقدم��ا ش��كره وتقديره 
إلى الوزير على متابعته املس��تمرة 

وزيارته املتواصلة للملعب.
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المباشرة في مشروع 
ملعب الرصافة األولمبي

»ألعاب القوى« يشارك ببطولتي 
العالم للناشئين والمتقدمين

»الشباب والرياضة« تنظم 
دورة في آلية المتابعة 

وتقييم األنشطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق��ت الدائ��رة الهندس��ية في وزارة الش��باب 
والرياض��ة مع الش��ركة املنفذة ملش��روع ملعب 
الرصافة االوملبي )عمو بابا( سعة 30 الف متفرج 
على خطة العمل املس��تقبلية لغرض املباش��رة 

بالعمل وفق التوقيتات الزمنية احملددة.
 وأجتم��ع املهن��دس ط��ارق قاس��م مدير قس��م 
املشاريع أالستراتيجية مع ممثلي الشركة املنفذة 
ملش��روع ملعب الرصاف��ة االوملبي بش��أن تدارس 
خطة العم��ل بحضور دائرة املهن��دس املقيم ومت 
االتف��اق على خط��ة العمل املس��تقبلية لغرض 
املباش��رة بالعمل، وبدأت الش��ركة مبرحلة أعادة 
تقيي��م لكافة االعمال من اعمال القبو واملقاطع 
الباقية للملعب الرئيس��ي حيث حتتاج الى اعادة 
تقيم وحس��ابات لغرض املباش��رة في االس��بوع 
املقبل، كذلك مت عقد اجتماع مع مس��ؤول وحدة 
احلماي��ة بش��أن موضوع احلماية حي��ث مت االتفاق 

على زيادة احلماية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ى االحت��اد العراق��ي أللعاب الق��وى، دعوة من  تلقَّ
االحت��اد الدول��ي للمش��اركة ببطولت��ي العال��م 
للناشئن في كينيا، وللكبار في لندن.وقال زيدون 
جواد، األمن املالي لالحتاد في تصريحات ل: »تلقينا 
دعوة م��ن االحتاد الدولي، للمش��اركة في بطولة 
العالم للناش��ئن، التي س��تقام ف��ي العاصمة 

الكينية نيروبي من 12 � 17 متوز املقبل«.
وأوض��ح »كم��ا تلقينا دع��وة أخرى للمش��اركة 
ببطول��ة العال��م للكبار ف��ي لن��دن للفترة من 
2 - 14آب املقبل«.وأش��ار إل��ى أن 3 العبن تأهلوا 
بأرقام تأهيلية لبطولة العالم للناش��ئن، وهم: 
م��رمي عب��د احلميد ف��ي الوث��ب العال��ي، والعداء 
محمد سعد في س��باق 2000م موانع، باإلضافة 
الى العب س��باق العش��رية املركبة حسن علي 
كرم.وأوضح أن املش��اركة ببطولة العالم للكبار 
س��تقتصر على مصطفى كاظم داغر مبسابقة 
رمي القرص، مشيرًا إلى أنه يستعد اآلن مبعسكر 

في بالروسيا، مبرافقة مدربه هاني عبد وليد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
امل��الكات  وتطوي��ر  الدراس��ات  دائ��رة  اختتم��ت 
الش��بابية في وزارة الش��باب والرياض��ة، دورة في 
آلية املتابع��ة والتقييم وتقييم االنش��طة على 
قاعة منتدى متيز في الكرادة واستمرت ملدة ثالثة 

ايام مبشاركة عدد من موظفي دوائر الوزارة.
وق��دم احملاضر مدير قس��م املتابع��ة املركزية في 
ال��وزارة ك��رمي فلح��ي ج��ودة ش��رحا مفصال عن 
كيفي��ة تقييم االنش��طة ومتابعتها عبر بيانات 
واحصائي��ات مس��تخدما جهاز الداتاش��و اعدت 
مس��بقا عن واقع املديري��ات واملنتديات خالل عام 

.2016
وبن جودة ان املديري��ات واملنتديات لم تصرف لها 
اي مبال��غ منذ الع��ام املاضي وحت��ى االن وبرغم 
ذلك مستمرة بتنفيذ املبادرات واالنشطة بصورة 
طوعي��ة او بالتع��اون م��ع منظم��ات مجتمعية 
او وزارات حكومي��ة، وه��ذا ما يدلل عل��ى ان وزارة 
الش��باب والرياض��ة وموظفيها يبذل��ون جهودا 
مضاعف��ة م��ن اج��ل خدم��ة القط��اع الرياضي 

والشبابي.
وف��ي خت��ام ال��دورة فتحت اب��واب النق��اش بن 
املش��اركن للحديث عن واقع االنشطة وكيفية 
االرتق��اء باالنش��طة وم��ن ث��م تقييمه��ا وف��ق 
اساليب حديثة ومتطورة، معبرين عن سعادتهم 
وش��كرهم للقائم��ن عل��ى مث��ل هك��ذا دورات 
تص��ب في خدمة القطاعن الش��بابي والرياضي 
من خ��الل تطوير مهارات وق��درات العاملن بهذا 

القطاع املهم.

بغداد ـ هشام السلمان*

يغادر العاصمة بغ��داد يوم االحد 
املقب��ل وف��د املنتخ��ب  الوطن��ي 
العراقي للك��رة الطائرة من وضع 
اجللوس للمش��اركة في تصفيات 
كأس العال��م املق��رر اقامتها في 
دولة الصن الش��عبية للمدة من 
الس��ادس والعش��رين من حزيران 
اجل��اري ولغاي��ة الثالث من ش��هر 
متوز املقبل , ويضم وفد العراق الى 
البطول��ة  13 ش��خصا بن رئيس 
الوف��د واملدرب��ن والالعبن اضافة 

الى الصحفي املرافق للوفد.
وقال رئيس الوفد العراقي للبطولة 
محمد س��لمان توفيق الذي يرأس 
االحتاد العراقي للكرة الطائرة من 
وضع جلوس ان 8 منتخبات تشارك 
ف��ي تصفي��ات كاس العال��م هي 
الصن مضي��ف البطولة والعراق 
وايران وكازخستان واليابان وكوريا 
اجلنوبية ومينمار ومنغوال  , مشيرا 
الى ان املنتخ��ب الوطني العراقي 
ضم��ن  العامل��ي  تصنيف��ه  يق��ع 
املربع الذهب��ي للعبة  منتخب��ات 
ال��ذي يضم منتخب��ات منتخبات 
ايران والصن وكازخستان  والعراق 
, وهو تصنيف جيد حيث حتس��ب 
حس��ابها  االخ��رى  املنتخب��ات 
للمنتخ��ب العراقي ف��ي بطوالت 
الت��ي  الس��ابقة  العال��م  كاس 
شارك في العراق او بطوالت كاس 
الق��ارات الت��ي يح��رص منتخبنا 
على التواج��د فيها ملا للبطولتن 

من اهمية كبيرة.
واوض��ح  توفي��ق ان اس��تعدادات 
املنتخ��ب العراق��ي للبطول��ة لم 
تكن مبستوى الطموح بسبب قلة 
االم��وال وحال��ة التقش��ف وعدم 
القدرة عل��ى انخراط الالعبن في 
معسكر خارجي كما جرت العادة 

عن��د املش��اركة ف��ي البط��والت 
التاهيلية.

وقال ان املنتخ��ب العراقي انتظم 
داخل��ي  تدريب��ي  معس��كر  ف��ي 
ش��هدته قاع��ة  نادي وس��ام اجملد 
في بغ��داد للمدة من ي��وم احلادي 
عش��ر وحتى اخلامس والعش��رون 

من حزيران اجل��اري, بواقع وحدتن 
تدريبيتن صباحية ومسائية.

وبن أن ه��ذه البطولة هي مؤهلة 
ال��ى كأس العال��م ل��ذا الب��د من 
التحضي��ر له��ا بش��كل  ي��وازي 
اهميتها برغ��م الظروف الصعبة 
ا ستش��هده من مشاركة نخبة  ملمِ

قوية من املنتخبات للتنافس على 
بطاق��ات التاه��ل ال��ى النهائيات 
العاملية , وقد حرصنا على اختيار 
الالعبن الذي��ن بامكانهم حتقيق 
لك��رة  تضم��ن  ايجابي��ة  نتائ��ج 
الطائرة العراقية من وضع اجللوس 
التاهل الى املوندي��ال القادم الذي 

سيقام عام 2018.
الفن��ي  اجله��از  أن  عل��ى  وأك��د 
وض��ع  عل��ى  عم��ل  للمنتخ��ب 
املنهاج اخلاص للوحدات التدريبية 
فني��ا  الالعب��ن  مس��توى  لرف��ع 
وبدنيا الج��ل اخلروج بنتيجة الجل 
خط��ف  بطاق��ة التأهي��ل، وقال 
محم��د س��لمان توفي��ق ان وف��د 
منتخ��ب العراق للعبة س��يكون 
برئاس��تي ويض��م امل��درب صالح 
حس��ن كاظ��م واملدرب املس��اعد 
ماه��ر عب��د االله والدكت��ور عمار 
طاهر موفدا صحفيا مرشحا عن 
االحت��اد العراقي لالع��الم الرياضي 
اضاف��ة الى عش��رة العب��ن هم : 
عب��اس علي ن��وام ومؤيد هاش��م 
واحمد حسن عامر واحمد حسن 
جابر واحمد ري��اض عطية واحمد 
هاش��م ومحمد عيدان وحس��ن 
جب��ار ومه��دي نعي��م وابراهي��م 

ناصر.
 وتط��رق رئي��س الوف��د العراق��ي 
ال��ى طموحات��ه كرئي��س للوف��د 
ومسؤول عن اللعبة في البالد انه 
يطمح عن طريق هذه املش��اركة 
املهمة  ال��ى احلصول على بطاقة 
التاهل الى املونديال القادم 2018 
واحملافظة على املركز الثالث على 
الق��ارة االس��يوية في اق��ل تقدير 
وال��ذي حصلن��ا علي��ه ف��ي دورة 
االلع��اب االس��يوية الت��ي اقيمت 
ع��ام 2014 ف��ي انش��ون الكورية 

اجلنوبية.

* مدير إعالم الباراملبية

يغادر األحد المقبل متوجهًا إلى الصين

وفد منتخبنا للكرة الطائرة/ جلوس يشارك في تصفيات كأس العالم
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منتخبنا في كرة الطائرة/ جلوس

جولة ميدانية في ملعب ميسان

بغداد  ـ الصباح الجديد:

فاحت االحتاد املركزي لكرة القدم نظيريه 
في لبنان وقطر القامة مباراتن وديتن 
امام منتخبنا الوطني حتضيراً ملواجهة 
نظيري��ه التايلن��دي واالماراتي برس��م 
اجلولة ما قبل االخي��رة في التصفيات 
املونديالي��ة التي س��تجري ف��ي احلادي 

والثالثن من آب املقبل.
وقال املدي��ر االداري للمنتخب الوطني 
الفن��ي  اجله��از  ان  باس��ل كوركي��س 
قاس��م  باس��م  بقي��ادة  للمنتخ��ب 
عق��د اجتماع��اً مع رئيس احت��اد الكرة 
ظهر ام��س األول بحض��ور رئيس جلنة 
املنتخبات فالح موس��ى حيث مت تقدمي 

منهاج االعداد ملباراة تايلند املقبلة.
واض��اف ان املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب 
طل��ب اج��راء مباراتن وديت��ن حتضيراً 
املذكورت��ن حي��ث متت  للمواجهت��ن 
املوافقة عل��ى طلبه ومفاحتة االحتادين 

الشقيقن بشأن املواعيد احملددة.

واض��اف ان االحتاد فاحت نظي��ره اللبناني 
الجراء مباراة دولية ودية في العش��رين 
او احلادي والعش��رين من آب املقبل في 
البصرة، على ان يواجه نظيره القطري 
في ماليزيا يوم اخلامس والعشرين من 

الشهر ذاته.
من جهة اخ��رى اكد املدير الفني لكرة 
املنتخب الوطني باسم قاسم ان ابواب 
املنتخب مفتوحة امام جميع الالعبن 
الذين يس��تحقون متثيل االسود عطفاً 
عل��ى مردودهم الفني م��ع فرقهم في 

مختلف املسابقات
وقال قاس��م ف��ي تصريحات صحفية: 
لن يكون املنتخ��ب الوطني حكراً على 
مجموعة معينة من الالعبن فاالبواب 
ستكون مفتوحة امام كل العب ميكنه 
تقدمي االضافة الفنية بغض النظر عن 

اية امور جانبية اخرى.
واضاف: سبق لي ان حتدثت في اكثر من 
مناسبة بان املالك التدريبي للمنتخب 
الوطني يتبع سياسة االحتواء وتذليل 
اية مشاكل قد تعرقل التحاق اي العب 

ميكنه ان يطوع جهوده خلدمة املنتخب 
الكروية  الوطني ف��ي االس��تحقاقات 

املقبلة.
السياس��ة  قائ��الً:  حديث��ه  واختت��م 
املذكورة لن تكون على حس��اب اس��م 
املنتخ��ب ال��ذي ميث��ل الع��راق حي��ث 
س��يتم التواصل مع جمي��ع الالعبن 
ومن بينهم ياسر قاسم للوقوف على 
لتمثي��ل منتخب  احلقيقي��ة  الرغب��ة 
الوطن وبخالف ذلك س��يتم الكشف 
عن احلقائق لوضع االم��ور في نصابها 

الواقعي امام الوسط الرياضي.
م��ن جانب اخر، أكد نائب رئيس الهيئة 
اإلدارية لن��ادي القوة اجلوي��ة العراقي، 
وليد الزيدي، أن إدارة النادي متمس��كة 

باملدرب باسم قاسم.
وق��ال الزيدي في تصريح��ات صحفية 
، إنه ال صحة لألحاديث التي أش��يعت 
عبر بعض مواقع التواصل االجتماعي، 
والتي أش��ارت إلى أن املدرب س��ينتقل 
املوس��م املقب��ل، إلى فريق الش��رطة، 
مطالًبا بتوخي الدقة في نقل األخبار.

وأوضح الزيدي، أن إدارة النادي جلس��ت 
مع مدرب الفريق باسم قاسم، لدراسة 
بعض األمور التي تخص مسيرة الفريق 
ف��ي دوري الكرة، في لقاء س��ادته روح 

األخوة واحملبة بن إدارة النادي واملدرب.
وأضاف: »نؤمن أن العمل اإلداري والفني 
ال ميكن فصلهما بأي حال من األحوال، 
لذل��ك فإن إدارة النادي دأبت على توفير 
كل مس��تلزمات جن��اح مهم��ة املدرب 
والعبيه، لبلوغ طموح��ات إدارة النادي 
وجماهي��ره، وه��و احلص��ول عل��ى درع 

الدوري الذي طال انتظاره«.
وأش��ار الزي��دي إل��ى أن إدارة الن��ادي ال 
ميك��ن أن تف��رط ف��ي خدم��ات املدرب، 
قائال: »لدينا إستراتيجية عمل طويلة 
األمد معه تتعدى هذة املرحلة، لقيادة 
فريقنا في املواس��م املقبلة، تأسيًسا 
عل��ى النتائج اجلي��دة التي حققها مع 
الفري��ق وه��ي بطولت��ي كأس االحت��اد 
اآلس��يوي، وكأس العراق، فضال على أن 
لقب ال��دوري قاب قوس��ن أو أدنى من 

خزائن النادي«.

إدارة الجوية تؤكد تمسكها بالمدرب باسم قاسم

»الوطني« يواجه لبنان وقطر تحضيرًا لمباراتي تايلند واإلمارات

تقرير

العبو منتخبنا الوطني

»عبطان« يزور ملعب ميسان ويّطلع
 على مراحل التشطيبات النهائية

بغداد - الصباح الجديد:
جترى في الساعة 10 من مساء اليوم 
اخلميس في ملعب الشعب الدولي 
مباراة مؤجلة في دوري الكرة املمتاز 
بن فريق��ي القوة اجلوي��ة والطلبة، 
يغيب ه��داف القوة اجلوي��ة، حمادي 
أحمد، عن لقاء فريقه أمام الطلبة، 
اليوم في ملعب الش��عب، واملؤجلة 
من الدور الرابع م��ن الدوري العراقي 

املمتاز.
 ويأت��ي غياب حم��ادي، بع��د تلقيه 
البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة 
الكالس��يكو أم��ام ال��زوراء، بعد أن 
تعم��د مل��س الك��رة باليد، ليش��هر 
البطاق��ة  ط��ارق،  محم��د  احلك��م 
الصف��راء بوجهه، ليتأكد غيابه عن 

اللقاء املقبل.

اجلوي��ة،  الق��وة  فري��ق  ويس��عى    
الس��تثمار مبارياته املؤجلة، العتالء 
صدارة ال��دوري، بعد أن ارتفع رصيده 
إل��ى 66 نقط��ة، بع��د تعادل��ه أمام 
ال��زوراء، ولدي��ه 5 مباري��ات مؤجلة، 
م��ن األدوار الس��ابقة س��يخوضها 
بش��كل متتابع في األي��ام املقبلة..  
ويعد حمادي أحمد، ه��داف الفريق، 
وميل��ك 10 أهداف ف��ي الئحة ترتيب 
الهدافن وهو قائد الفريق، وصاحب 
األم��س  لق��اء  ف��ي  فريق��ه  ه��دف 

بالكالسيكو.
م��ن جانب اخ��ر، حقق فري��ق امليناء، 
فوزا مهما على فريق نفط الوسط، 
بهدف م��ن دون رد، في املب��اراة التي 
جرت اليوم على ملعب جذع النخلة، 
ف��ي البص��رة واملقدمة م��ن اجلولة 

اخلامسة عشر للدوري.
وج��اء الهدف الوحيد بتوقيع احملترف 
املصري أحمد ياس��ر، ف��ي الدقيقة 
32، من هجم��ة قادها الالعب أحمد 
محم��د  إل��ى  ليمرره��ا  محس��ن، 
ش��وكان، الذي لعبه��ا عرضية إلى 
أحمد ياس��ر، الذي عكس��ها داخل 

مرمى نفط الوسط.
وح��اول فري��ق نفط الوس��ط، إدراك 
التعادل لك��ن محاوالته انتهت عند 
دفاعات فريق امليناء، وعانى من غياب 
العب��ه أمير صباح، إث��ر إصابته أثناء 

التحاقه باملنتخب األوملبي.
وبهذا الف��وز قفز املين��اء إلى املركز 
الراب��ع، بع��د أن ارتف��ع رصي��ده إلى 
النقطة 55، فيما بقي نفط الوسط، 

في املركز الثالث برصيد 58 نقطة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
اس��تقبل محاف��ظ بغ��داد عط��وان 
العطواني في مكتبه مديري مديريات 
شباب ورياضة بغداد ومسؤولي شعب 
احلسابات، ومت مناقشة مشكله تاخر 
روات��ب املوظفن لالش��هر الس��ابقه 
ومت اطالق وص��رف الصك��وك اخلاصة 
بروات��ب ش��هري اخلامس والس��ادس 
وقد وع��د احملافظ بأن هذه املش��كله 
ل��ن تتك��رر ومت رب��ط متوي��ل املديريات 
بتمويل احملافظة مؤكدا على ان رواتب 
املوظف��ن ه��ي خ��ط احم��ر ال ميكن 

جتاوزه او التقصير بشأنه.
وقد تطرق مدراء املديريات عن مدينة 
الصدر حس��ام اجلزائري والكرخ خالد 
بش��ير والرصافة خالد الركابي، حول 

ابرز املعوقات التي تواجه سير العمل 
الس��يما املش��اريع املتوقف��ه حي��ث 
تطرق اجلزائ��ري الى موض��وع ملعب 
احلبيبي��ة الذي وصلت نس��بة االجناز 
في��ه ال��ى %70 ول��م يكتم��ل اجنازة 
بس��بب العوائل املتج��اوزة وقد وعد 

احملافظ مبتابعة املوضوع.
وكذلك مناقش��ة عائدات االستثمار 
وفيم��ا يج��ب اس��تثمارها للنهوض 
بواقع املديريات واملنتديات، وفي ختام 
االجتماع تقدم اجلزائري بوافر ش��كره 
ال��ى احملاف��ظ الي��الء موض��وع تأخ��ر 
الرواتب ومتابعتها شخصيا االهمية 
البالغه متمنن له مزيدا من العطاء 

والتقدم خدمة لعراقنا العظيم.
م��ن جانب اخ��ر، اقام منتدى ش��باب 

الق��دس وبالتعاون مع الش��اعر علي 
الغايبي مهرج��ان جرح احلق التأبيني 
ملناس��بة استش��هاد اإلمام علي بن 
أب��ي طال��ب ع ومبش��اركة نخبة من 

شعراء العراق الشعبين.
البطول��ه  نهائ��ي  خت��ام  كذل��ك 
الرمضاني��ه للش��باب واملقامه على 
قاعة منت��دى ش��باب القدس ضمن 
انشطة ش��هر حزيران وبحضور نذير 
حس��ون مدير املنتدى وحس��ن خالد 
مس��ؤول النش��اط الرياض��ي تغلب 
فري��ق الكاب��ن جاس��م عل��ى فريق 
ش��رطة بغداد بركالت اجل��زاء بثالثة 

اهداف لهدفن.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر منتخب العراق لكرة السلة 
إلى مدين��ة إس��طنبول التركية، 
بعد عيد الفط��ر املبارك، للدخول 
في معس��كر تدريبي يستمر ملدة 
لبطول��ة  اس��تعدادا  أس��بوعن، 
آسيا التي س��تقام في بيروت، آب 

املقبل.
وقال رئيس احتاد الس��لة حس��ن 
العميدي، في تصريحات صحفية 

، إن وفد املنتخب الوطني سيغادر 
في األول من متوز املقبل، إلى مدينة 
إس��طنبول، للدخول في معسكر 
تدريب��ي يس��تمر ملدة أس��بوعن، 
بعدها يحمل الوف��د حقائبه جتاه 
الص��ن تايبي��ه، للمش��اركة في 
بطول��ة وليم جونز، خ��الل الفترة 

 من 15 - 23 متوز املقبل.
وبن العميدي أن التعاقد مع املدرب 
الترك��ي مصطفى داري��ن، انتهى 

بش��كل رس��مي، حي��ث صدقت 
اللجن��ة األوملبي��ة عل��ى نس��خة 
م��ن العق��د، الذي يحم��ل إمضاء 
الطرف��ن، وس��يلتحق بالوفد في 
إسطنبول لإلشراف على تدريبات 
املنتخب.وأش��ار إلى دارين سيقود 
املنتخب حتى نهائيات آس��يا في 
بيروت، عل��ى أن يتم تقييم عمله، 
وفي حال حقق نتائج طيبة سيتم 

جتديد تعاقده للفترة املقبلة.

اليوم.. الجوية والطلبة في لقاء مؤجل 
والميناء يفوز على نفط الوسط

»بغداد« تطلق الرواتب المتأخرة وأنشطة 
منوعة تنّفذها منتديات »شباب الصدر«

»السلة« يعسكر في تركيا
  استعدادًا لمنافسات القارة



خرجت يوم العيد ..بامللبس اجلديد ..
أقول يااخواني ..هيا الى الدكان ..

فيومنا سعيد .. وعندنا نقود ...
كلمات تعيش وتعش��ش في ذاكرة 
االجي��ال الت��ي ترب��ت عل��ى القراءة 
اخللدوني��ة وتعلم��ت م��ن حروفه��ا 
ومواضيعها الشي الكثير... كلمات 
.. تختزنه��ا ذاك��رة اطف��ال  وص��ور 
االم��س وش��يوخ الي��وم م��ن ص��ور 
تترج��م أهم مناس��بات الفرح عند 
االطفال .. وه��و العيد ..الذي يختزل 
..بالنقود ..و الدكان ... ودوالب الهواء 

واألرجوحة !
هك��ذا كان��ت "الق��راءة اخللدونية" 
ترس��م لنا احالماً وردية بريئة وحياة 
جميل��ة .. اليعك��ر صفوها ش��ى ال 
دواع��ش وال فواحش وال سياس��يون 
محلل��ن  أو  والفضائي��ات  والن��واب 
الساس��ين  مناطح��ات  برام��ج  أو 
أو  والتظاهرات...أو مؤمترات صحفية 
سيارات مفخخة أو عبوات الصقة !
 كل م��اكان على االطفال من فعله 
في ذل��ك الزمن ..س��وى أنتظار يوم 
العيد ..واالحتفال به على طريقتهم 
اخلاصة ، وفق العادات والتقاليد التي 
توارثوها عن أقرانهم وممن س��بقهم 

.. دون تعقيدات .
 كان االطف��ال يخبئ��ون أو يضع��ون 

املالبس اجلديدة حتت الوسادة 
.. من اج��ل أرتدائها مع 

بزوخ فجريوم العيد! 
ف��ي ح��ن كان طلبة 
مينح��ون  امل��دارس 

 " "عطل��ة  أنفس��هم 
لليوم الذي يس��بق العيد .. 
بحجة أنه يوم الوقوف على 

جبل عرفة !
األغني��ة   .. عي��د  الليل��ة 

تبشرنا  التي  الشرق  كوكب 
بق��دوم العيد .. وبليلة العيد 

!
أح��د مقوم��ات الف��رح عن��د 

االطفال في هذه املناس��بة هي.. 
"العيدي��ة "  وعن��د احلص��ول على 
دراهم او فلسان معدودة سواء من 
الوالد أواالقرباء ..ينطلقون بها الى 
دكان قريب لشراء اللعب ، او الذهاب 

الى "اجلوبي " أو الس��ينما ملشاهدة 
فل��م "ط��رزان" او "ماشس��تي" أو 

"لورين وهاردي " أو لشراء لفة فالفل 
وعنبه وبيض أو..ركوب "دوالب الهواء 
" أو االرجوح��ة أو احلصان أو احلمير .. 

أو العربات التي جترها اخليول !
 هك��ذا كان��ت اح��الم العصافير .. 
وهي تزقزق ف��ي العيد .. حتى لو لم 
تت��ذوق .. الكنتاكي أو الش��اورما ، او 
الهمبرك��ر ، أوالذه��اب الى الكوفي 
ش��وب أو ش��رب االركيل��ة أو لعب��ة 

املوت !
بع��د رحلة قط��ار العمر الس��ريع .. 
ال��ذي يجوب بنا االرض ش��رقا وغربا 
شماالً وجنوباً هاهو ميضي ويحصد 
من أعمارنا عقود من الزمن .. تتآكل 
ش��يئا فش��يئا....وتغرف االحزان من 

جرفها الشئ الكثير ..!
 أش��تعل الرأس شيبا .. بينما ظلت 
تل��ك االحالم حبراً عل��ى ورق القراءة 
اخللدونية ، كنا نتمنى ان ال نستيقظ 

من تلك االحالم البريئة اجلميلة  
من يعيد أحالمنا .. املس��لوبة ... من 
يعيد لنا االبتسامة وبراءة االطفال .. 

من يحقق لنا
ماكنا نردده سابقا .... و"عندنا نقود 

.. ويومنا سعيد " !

- ضوء
حشد مع اجليش ... عيد!

خرجت يوم العيد!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قل لي ما الذي 
يشغلك..؟

جمال جصاني

ها نحن في الس��نة اخلامس��ة عش��رة من "التغيير" أو ما 
يع��رف باملرحل��ة االنتقالي��ة، والتي يفت��رض أن ننتقل من 
خاللها الى الدميقراطية والتنمية واألمن واالس��تقرار، بعد 
عقود من الهيمنة املطلقة ألحد أبشع األنظمة التوليتارية 
ف��ي تأريخ املنطق��ة احلديث؛ لكن جميع املعطيات تش��ير 
الى أننا لم نوفق، ال في وضع أس��س وقواعد راسخة لذلك 
التحول وحس��ب ب��ل لم يظهر وس��ط كل ذلك الفش��ل 
في ش��تى اجلبهات؛ أي بصيص أمل لبدائل جادة تنتش��لنا 
من هذه القس��مة العاثرة. عند النب��ش قليالً بالعلل التي 
تق��ف خلف ذلك العج��ز والهوان، جندها تت��وزع بن حزمة 
من العوامل واألس��باب، لكننا س��نكتفي اليوم بتسليط 
الض��وء على ما أش��رنا إليه في عنوان العم��ود: قل لي ما 

الذي يشغلك..؟ 
من��ذ أكثر من نصف قرن وس��كان هذا الوطن املنكوب، لم 
تفارقهم لعنة احل��روب والنزاعات العبثية، عاقبة كل ذلك 
ه��ي فقدانهم لغالبية ما كانوا ميلكون من حقوق للعيش 
احل��ر الكرمي. بعد زوال النظام املباد، ورثنا حطام من البش��ر 
والقيم والش��جر واحلجر، وكنا بأمس احلاجة لوعي مخاطر 
وحتديات ذلك اخلراب، لكن وكما يقول املثل )تأتي الرياح مبا ال 
تشتهي السفن( ألن من تلقف "الغنيمة األزلية" من كتل 
وزعام��ات ورؤى كانت له��م اهتماماتهم املغايرة ملش��روع 
إعادة بناء الدولة احلديثة وتش��ريعاتها ومؤسس��اتها التي 
تعيد للع��راق هويته ومكانته الالئق��ة. لذلك لم يضيعوا 
الوق��ت واإلمكان��ات والهمم جزافاً، بل س��ارعوا إلش��غال 
عيال اهلل بواجباته��م ومس��ؤولياتهم اجلديدة بوصفهم 
جزء من كانتونات )مكونات( لها سّلم أولويات واهتمامات، 
تعرفنا عليها بالتفصيل اململ مع تس��ّلق شبح أول دبابة 
أميركية ألحد جسور بغداد في 2003/4/9. أولويات وهموم 
تقب��ع في قعر قائمتها قضايا التنمية والتعليم واخلدمات 
والتش��ريعات املناصرة حلقوق اإلنس��ان وكرامت��ه وحرياته، 
وإن مت التط��رق لها، فه��و من باب رفع العت��ب أمام اجملتمع 
الدولي ومؤسس��اته األممية. حش��ود املكونات تس��تثيرها 
اخلطاب��ات الش��عبوية الت��ي أحلق��ت أبلغ الض��رر بحاضر 
ومس��تقبل ش��عوب هذا الوطن املنكوب، ومن خالل عمل 
ممنهج يتم فيه اس��تنزاف حماس��تها ومواردها وطاقاتها، 
في نشاطات ليست عقيمة وحسب بل كرست غالبيتها 
حالة االنحطاط والتشرذم بن صفوف العراقين من شتى 

الرطانات واألزياء.
ممثلي هذه الطبقة السياسية )من الفاو لزاخو( يتحملون 
وزر بقاء ودميومة هذا اإلرث من األولويات القاتلة )الطائفية 
واإلثنية والقبلية وسكراب اآليديولوجيات( وهم يشتركون 
جميعاً بجرمية تس��ميم العقل اجلمعي ودفع احلشود الى 
حتفها، كما حصل زمن النظام املباد وولج الى أطوار ال تقل 
بؤس��اً بعد زواله. مالين من الضحايا واملشردين والنازجن 
واملهاجرين، رافق كل ذلك سجل جديد ومبتكر من اإلجرام 
واالنتهاكات حلقوق س��كانه وال سيما شعوبه املساملة من 
مس��يحين ويزيدين وشبك وصابئة وما تبقى من سكانه 
األصلين، مع هدم شبه كامل ملدنهم ومناطق سكناهم، 
انتهاكات ال مثيل لها لم جتد من يدّونها كما تستحق، كل 
هذا مهدد باالنضمام الى إرثنا العتيد في مجال النس��يان 
وتعويذته اجملربة )عفا اهلل عما س��لف(؛ إن لم جند س��بيالً 
للنجاة من قبضة الغيبوبة الش��املة ه��ذه واغترابنا عن 
اخملاط��ر والتحديات الواقعية الت��ي تواجهنا. متى ما متكنا 
من كنس هذا الطفح من الهموم التي ش��غلتنا، وشرعنا 
أب��واب عقولنا وضمائرنا ألولويات البناء والتنمية واخلدمات 
والصحة والتعليم، عند ذلك س��تتوفر الفرصة النتش��ال 

مشحوفنا املشترك من هذا النحس العضال احمليط به...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

البصرة - سعدي علي السند:
زار السيد توماس كويس��لر مدير معهد 
غوت��ا األملاني قصر الثقاف��ة في البصرة، 
التابع لدائرة العالق��ات الثقافية العامة 
ب��وزارة الثقافة، ومق��ر نقابة الصحفين 

في البصرة.
وق��دم مدير القصر عبد احلق املظفر نبذة 
مختصرة، عن أهم األنشطة التي تقيمها 
هذه املؤسس��ة الثقافي��ة احلكومية في 
مدينة البصرة، وان قاعة القصر تش��هد 
خالل الش��هر الواحد اقام��ة عدد متميز 
م��ن الفعاليات وبحض��ور نخبوي جميل 
من عشرات األدباء والفنانن واإلعالمين، 

وشرائح متنوعة من أهل البصرة.
وق��دم عباس الفي��اض نقيب الصحفين 
التي  للفعالي��ات  اس��تعراضا  بالبص��رة 
تقيمه��ا نقاب��ة الصحفي��ن بالبص��رة، 
وانفتاحه��ا من خالل األس��رة الصحفية 
دوائ��ر  وعل��ى  البص��ري،  اجملتم��ع  عل��ى 
ومؤسسات الدولة، لتعزيز أواصر التعاون 
املش��ترك، ودور النقابة في االرتقاء بواقع 

العمل الصحفي في البصرة. 
ومت خالل اللقاءين االتفاق على اقامة عدد 
م��ن ورش العمل املش��تركة في مجاالت 
ابداعية متنوعة، يتم فيها اش��راك عدد 

كبير من شابات وشباب البصرة.
وحت��دث الس��يد توم��اس كويس��لر مدير 

معه��د غوت��ا األملان��ي وبحض��ور اخلبي��ر 
باللغ��ة األملانية الدكتور وليد س��ليمان، 
عن معهد غوتا قائ��ال: إن معهد غوتا هو 
املرك��ز الثقافي الوحي��د جلمهورية أملانيا 
االحتادية، الذي ميتد نشاطه على مستوى 
العالم، فنحن ندعم تعليم اللغة األملانية 
في اخلارج، و نرعى سبل التعاون الثقافي 
الدول��ي، كم��ا نس��هم ف��ي نق��ل صورة 
شاملة ألملانيا، بتقدمي معلومات عن احلياة 
الثقافية، واالجتماعية، والسياسية بها، 
و نح��ن نتول��ى كذل��ك املهام الرئيس��ة 
اخلاص��ة بالسياس��ة اخلارجي��ة ثقافي��ة 
كان��ت، أو تعليمي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل 

ش��بكتنا املكونة م��ن معاه��د، و مراكز 
غوته، واجلمعي��ات الثقافية، ونحن ننهل 
من الواجه��ة احلضارية املتنوعة جملتمعنا 
املفتوح، وللثقافة األملانية املتجددة، كما 
نربط خبرات وتصورات شركائنا في داخل 
أملاني��ا وخارجه��ا، بإمكاناتنا ف��ي مجال 
تخصصن��ا، و نعمل في من��اخ من احلوار 
املش��ترك، و بهذا فنحن نق��دم اخلدمات، 
و نعد ش��ركاء لكل من له نشاط يتعلق 
بأملانيا، و اللغة األملانية، و الثقافة األملانية، 
ويعمل متحمال مسؤوليته اخلاصة، ومن 
دون ارتباط��ات سياس��ية، نح��ن نواج��ه 
التحدي��ات ونطور مفاهي��م مبتكرة من 

أجل عال��م أكثر إنس��انية، ينتش��ر فيه 
التفاه��م، و يقدر التنوع الثقافي بوصفه 

ثروة قّيمة.
وذكرت برجيت املستشارة الثقافية بوزارة 
اخلارجي��ة االملاني��ة: اننا في ه��ذه الورش 
نؤس��س لتب��ادل ثقافي ب��ن كاتبات من 
العراق، ومن املانيا، وبتعاون متميز، ونحاول 
ان نتع��رف اكث��ر على االدوات واالش��كال 
التي تعتمدها املرأة العراقية في الكتابة، 
وماذا تعني لها الكتابة، وهي خطوة أولى 
من سلسلة فعاليات وورش عمل، نحاول 
م��ن خالله��ا ترتي��ب الكتاب��ة اإلبداعية، 
ونحاول إيج��اد عمليات ايفاد متبادلة بن 
البلدي��ن في ه��ذا اجملال، علًما ب��أن فكرة 
طيب��ة تكون��ت لدينا في النش��اط األول 
الذي أقمن��اه جملموعة أنان��ا، التي صدرت 
عبر كتاب ضم نصوًصا من األدب العراقي 
ونتواص��ل  عراقي��ات،  ألديب��ات  املعاص��ر 
م��ع هذا املوض��وع بإقامة الش��راكة عبر 
تش��جيع املرأة العراقية، لتك��ون عنصرًا 
فاع��اًل، وكان ملعهد غوتة اخلطوة الطيبة 
ف��ي الدعم املالي واللوجس��تي، للوصول 
ال��ى األه��داف املطلوب��ة، ونعم��ل عل��ى 
تشجيع كل اشكال التعبير عن العالقات 
االملانية العراقية، وخصوًصا مع البصرة، 
وم��دى التفاعل بن املثقف��ات واملثقفن 

في العراق.

مدير معهد غوتا األلماني في ضيافة قصر الثقافة ونقابة الصحفيين بالبصرة

جانب من اللقاء

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تقبل مدير ع��ام دار الثقاف��ة والنش��ر الكردية اوات 
حسن أمن، مبكتبه في مقر الدار وفد االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق، برئاسة أمينه العام الشاعر إبراهيم 
اخلياط، ومت خالل اللقاء استعراض سبل التعاون املشترك 
ب��ن االحت��اد، ودار الثقافة والنش��ر الكردية، والنش��اطات 
املس��تقبلية املش��تركة التي تقيمها ال��دار بالتعاون مع 

االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق.
 كما اس��تقبل اوات حس��ن أمن في مكتبه وفد امللتقى 
الثقاف��ي االيزيدي في بغداد، برئاس��ة جالل ن��وري. وقدم 
الوف��د التهنئ��ة له مبناس��بة تس��لمه منصب��ه اجلديد، 
مدي��را عاما للدار، فضال عن طرحهم ملطالبهم املتعلقة 

بالقضية االيزيدية.
 م��ن جانبه رحب مدير عام الدار بوفد امللتقى االيزيدي في 
بغداد، مؤكداً إن أبواب الدار مش��رعة أمام نش��اطاتهم، 
وان��ه جداً متفائل ومتعاطف م��ع القضية االيزيدية، فما 

حصل لهم قد يكون يوازي ملا حصل ملدينة حلبجه.

الصباح الجديد - وكاالت:
طلب زواج على الهواء مباشرة وبرعاية رئيس الوزراء 
اللبناني، س��عد احلريري، كان العنوان األبرز في حفل 

إفطار أقامه تيار املستقبل مساء الثالثاء املاضي.
فبع��د أن أنهى كلمته ف��ي احلفل الذي كانت تنقله 
قنوات لبنانية مباشرة على الهواء، دعا احلريري إحدى 

الفتيات احلاضرات في القاعة للصعود إلى املنصة.
وح��ن كانت الفت��اة تتوج��ه إلى املنص��ة وقد بدت 
عليها الدهشة، دعا احلريري أيضا أحد أعضاء مكتب 

الشباب في التيار لالنضمام إليه.
وصعد الش��اب إلى املنصة حيث انضم إلى احلريري 
والفتاة، ليلقي قصيدة يعبر فيها عن حبه للش��ابة 
وس��ط تصفيق احلضور في قاع��ة البيال بالعاصمة 

بيروت.
وبعد أن انتهى الش��اب من إلق��اء القصيدة، تدخل 
احلري��ري، الذي يترأس أيضا تيار املس��تقبل، لس��ؤال 

الفتاة عن موقفها من هذا الطلب.
وبينم��ا كان��ت الفت��اة تؤك��د للحري��ري موافقتها، 
جثى الش��اب على ركبتيه مقدما لها خامت اخلطوبة 

لينتهي هذا املشهد االحتفالي.

وفد من األدباء واأليزيديين في 
ضيافة دار الثقافة والنشر الكردية

سعد الحريري يفاجئ 
الحضور في حفل إفطار 

بعرض زواج

املمث��ل  أعل��ن 
احلائ��ز  البريطان��ي 
دانيال  األوس��كار  على 
داي لوي��س، والذي ش��ارك 
في فيلم��ي "عصابات نيويورك" 
و"آخ��ر املوهي��كان" ع��ن اعتزال��ه 

التمثيل.
وقال بي��ان أصدرته وكيلة أعماله 
إن "النجم البريطاني البالغ من 
العم��ر 60 عاما "لن يعمل ممثال 

بعد اآلن".
وأوض��ح البي��ان أن ه��ذا "قرار 
ش��خصي" وأن داني��ال "مم��ن 
تعاونوا  للغاي��ة جلمي��ع م��ن 
ف��ي  مس��يرته  )عب��ر  مع��ه 
التمثيل( وجمهوره على مدى 

السنن".
داي-لوي��س،  وحص��ل 
ال��ذي يحم��ل اجلنس��يتن 
واأليرلندي��ة،  البريطاني��ة 

على جائزة األوسكار ألحسن ممثل ثالث 
مرات ألدواره في أفالم "قدمي اليسرى"، 

و"سيكون هناك دم"، و"لينكولن".
وقالت ليس��لي دارت وكيل أعمال داي-

لويس ف��ي البي��ان إن قرار داني��ال-داي 
لويس هو "قرار شخصي، وإنه لن يدلي 
هو أو وكالؤه ب��أي تعليق آخر حول هذا 

املوضوع".
وس��جل داي-لويس أول ظهور له على 
الشاش��ة وه��و مراهق ع��ام 1971 من 
خالل مشاركته في الفيلم التليفزيوني 

البريطاني اآليرلندي "األحد الدموي".
وحص��ل عل��ى أول جائزة اوس��كار له 
كأفضل ممثل عام 1990 بعد مشاركته 
في دور شخصية كريستي براون، الذي 
ول��د معاقاً بش��لل في فيل��م "قدمي 

اليسرى".

وش��ارك بع��د ذل��ك ف��ي فيل��م "آخر 
املوهي��كان" عام 1992 وأفالم "باس��م 
األب" ع��ام 1993 واملالكم ع��ام 1997 

وفيل��م عصاب��ات نيوي��ورك للمخ��رج 
مارتن سكورسيزي.

وح��از على ثاني جائزة أوس��كار له عام 
2008 عن دوره في شخصية بائع الزيت 
داني��ال بالينفي��و في فيلم "س��يكون 
هن��اك دم"، قب��ل أن يحص��د اجلائ��زة 
الثالثة لألوس��كار في مسيرته الفنية 
عن أدائه ش��خصية الرئيس األميركي 

السابق في فيلم لينكولن عام 2013.
وُمنح لقب فارس ضمن قائمة الشرف 
مبناس��بة عي��د ميالد امللك��ة اليزابيث 

عام 2014.
وف��ي تصريح له آنذاك، قال دانيال داي-

لوي��س إنه "مندهش للغاية، وس��عيد 
حلصوله على هذا التكرمي.

وسيش��ارك داي-لويس في آخر أفالمه 
ف��ي وقت الح��ق من هذا الع��ام، والذي 
يحمل اسم "خيط السراب" للمخرج 
ب��ول توم��اس أندرس��ون، والت��ي ت��دور 
أحداثه حول عالم املوضة في لندن في 

فترة اخلمسينيات من القرن املاضي.

دانيال داي لويس يقرر اعتزال التمثيل 
وسط صدمة الجمهور والفنانين

:BBC - الصباح الجديد

كركوك - الصباح الجديد:
ضمن فعاليات حملة )رمضان 
يجمعن��ا(، وزع مدي��ر البي��ت 
الثقافي في كركوك يوس��ف 
طي��ب صالح، ومدير العالقات 
واإلع��الم في املديري��ة العامة 
العقي��د  كرك��وك  لش��رطة 
افراسياو كامل، يوم االثنن 19 
حزي��ران، املعون��ات املقدم��ة من 

قبل "حلويات جنة" ومعامل "ألبان 
أبو غريب" إلى املس��نن الس��اكنن 
في دار رعاية املس��نن في احملافظة، 
النازحة واملتعففة  العائ��الت  وعلى 

في األحياء السكنية.
وقدم��ت الباحث��ة هيف��اء خير اهلل 
شرحا مفصال عن املسنن الساكنن 
في الدار، واخلدم��ات املقدمة إليهم 
من اجلهات املشرفة، وإدارة احملافظة، 

وامليس��ورين من أبنائه��ا الذين هم 
على تواصل مع دار املسنن.

بعده��ا جتول وف��د البي��ت الثقافي، 
وإع��الم مديرية الش��رطة في أروقة 
ال��دار، وغرف الن��وم، وأماكن الراحة، 
والتحدث مع املسنن واإلطالع على 
معيش��تهم ف��ي الدار، وق��د اجمع 
اجلميع على حسن تعامل إدارة الدار، 

والعاملن فيها معهم.

يذك��ر إن )حملة رمض��ان يجمعنا( 
اليمامة لإلعالم  تنظمها مؤسسة 
منذ خم��س س��نوات، بالتعاون مع 
البي��ت الثقافي كركوك، ورئاس��ات 
دي��وان الوقف الس��ني والش��يعي، 
وأس��اقفة الكل��دان ف��ي كرك��وك، 
والس��ليمانية، إضافة إل��ى مديرية 
احملافظة-رابطة  ف��ي  العام��ة  املرور 

أصدقاء املرور.

حملة "رمضان يجمعنا" في كركوك

بغداد - الصباح الجديد:
تس��تعد الفرقة املسرحية في دار 
ثقافة األطفال لعرض مس��رحية 
البنفس��ج"  البحث عن  "رحل��ة 
 13 تقدميه��ا  املزم��ع  لألطف��ال، 
متوز املقبل مبناس��بة يوم الطفل 
العراق��ي على خش��بة مس��رح 

الدار.

وقالت معاون مدير عام دار ثقافة األطفال 
ومخرجة العمل املسرحي الدكتورة فاتن 
اجل��راح: يحمل العمل املس��رحي املقبل 
عن��وان "رحل��ة البحث عن البنفس��ج"، 
والفكرة مأخوذة من عمل عاملي تتحدث 
عن أحالم طفلة يتيمة لكنها من سلطة 
عليا، من عائلة ملكي��ة، وحاولنا تقريب 
األجواء لنجعل الفتاة أميرة بنت سلطان، 

لتكون قريبة من األجواء العثمانية، هذه 
الفتاة تتغير بحكم س��لطتها إلى بنت 
عنيدة، ال تتقبل الدراسة، وال النصيحة، 
فتجد أنه��ا أعلى من كل ش��يء، لتغير 
الرياضي��ات، والقوانن املعمول بها، وهذا 
الغ��رور واإلحس��اس بالعظم��ة أوصلها 
ألن تتمن��ى أمنيات غريبة ف��ي وقت غير 

مناسب.

رحلة البحث عن البنفسج في يوم الطفل العراقي
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