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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 52 القسم األول ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تسجيل 
صدام حس��ين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة 
اليوم الضوء على رهان نظام صدام على الموقف الروس��ي في مجلس األمن 
ويقول طارق عزيز بهذا الص��دد " إن موقفنا لم يتغيرْ، لكننا انزعجنا من هذه 
القضية التي جرتْ. ه��ذه القصة المتعلقة بالجيروس��كوبات تم التالعب بها، 
ونحن نهتم بالموضوع وس��وف نحقق في هذه القضية، لذلك السبب أرسلوني 
إلى موسكو لكي أتحرى كيف تم إرسالها ألن هناك قضايا تهريب بضائع،مافيا 
وق��د تعاملوا مع الرفيق عامر وحس��ام حيث أصغوا إل��ى حقائقهم التي أدلوا 
به��ا بقدر كبير من االهتمام. كانوا يأخذون ويعطون، وقالوا إنهم س��يتابعون 

القضية، كما كانوا يعملون معنا في الماضي"

السليمانية - عباس كاريزي:
ب��دأت التداعيات الس��لبية لقرار 
رئي��س اقلي��م كردس��تان باجراء 
االستفتاء على استقالل االقليم 
في ايل��ول املقبل تلق��ي بظاللها 
السلبية على االقليم، ففي حني 
ايران عقوباتها بقطع  اس��تهلت 
املي��اه التي كانت تص��ب في نهر 
ال��زاب الصغي��ر ش��مال ش��رقي 
اعلنت  الس��ليمانية،  محافظ��ة 
وزارة الدفاع االميركية ان استمرار 
دعم قوات الببيش��مركة مرهون 
الع��راق  ضم��ن  االقلي��م  ببق��اء 

املوحد.  
وقالت وزارة الدف��اع االميركية ان 
الدبلوماس��ية  العالقات  انقطاع 
ب��ني اربيل وبغ��داد عل��ى خلفية 
مس��ألة االستفتاء، س��يؤدي الى 
ايق��اف املس��اعدات العس��كرية 
واملالي��ة االميركي��ة الت��ي تقدم 

لقوات البيشمركة.
وذكر موقع املونيتور االميركي في 
تقرير ان مشروعاً قدم للكونكرس 
قط��ع  ال��ى  يدع��و  االميرك��ي 
املس��اعدات العس��كرية واملالية 
الت��ي تقدمه��ا االدارة االميركية 
مضيف��اً  البيش��مركة،  لق��وات 
مناقش��ته  س��يتم  املش��روع  ان 

االسبوع اجلاري يتضمن الربط بني 
اس��تمرار املس��اعدات االميركية 
ببقاء االقليم ضمن عراق موحد.  

كردس��تان  إقلي��م  رئي��س  وكان 
مس��عود بارزان��ي قال ف��ي مقال 
نش��رته صحيفة ال� "واش��نطن 
بوس��ت" األميركية، ان الوقت قد 
حان لكي يعلن الكرد عن قرارهم 
النهائي بش��أن إجراء اإلستفتاء، 
داعي��ا في الوقت نفس��ه كل من 
"واشنطن واجملتمع الدولي الى ان 

يحترموا قرار الشعب الكردي". 
واضاف بارزاني ف��ي مقال بعنوان 
" آن اآلوان لك��ي تقرر كردس��تان 
كردس��تان  ان  اس��تقاللها" 
مس��تقلة دميقراطية ومس��تقرة 
س��تكون أفض��ل ش��ريك ل��دول 
اجل��وار، وق��ال ان س��كان االقليم 
سيقررون في ال� 25 من سبتمبر/
ايل��ول املقبل في اس��تفتاء ملزم 
،إن كانوا س��يبقون م��ع العراق ام 
ان  سيعلنون االس��تقالل، مؤكداً 
استقالل كردس��تان امر البد منه 
وس��يحصل ، داعي��ا ف��ي الوقت 
نفسه واشنطن واألسرة الدولية 
إلى احت��رام ما يري��ده الكرد منذ 

عقود.
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أميركا تربط استمرار دعم البيشمركة
ببقاء اإلقليم ضمن عراق موحد

اجتماع سابق بني بارزاني وأوسنت لبحث دعم قوات البيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أع��رب رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
واالمتن��ان"  الش��كر  "بال��غ  ع��ن 
للمرجعي��ة الدينية العليا املتمثلة 
بالس��يد علي السيستاني لدعمه 
الق��وات  صن��وف  جلمي��ع  الكبي��ر 
األمني��ة املش��اركة ف��ي العمليات 
العس��كرية طيلة السنوات الثالث 
املاضية، فيم��ا أكد أحقيتهم برفع 

راية النصر الذي حققوه.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بي��ان 
اجلديد"،  "الصب��اح  علي��ه  اطلعت 
إن األخي��ر "يع��رب عن بالغ ش��كره 

وامتنان��ه ملق��ام املرجعي��ة الدينية 
العليا املتمثلة بس��ماحة الس��يد 
الكبير  علي السيس��تاني، لدعمه 
االبط��ال  للمقاتل��ني  واملتواص��ل 
ش��تى  ف��ي  الغي��ارى  واملضح��ني 
صنوف وتشكيالت قواتنا املسلحة، 
الذي��ن صنعوا امللحم��ة العظيمة 
واالنتصارات الباهرة طيلة السنوات 
الث��الث املاضي��ة، وآخره��ا نصرهم 
املؤزر ف��ي مدينة املوصل، وبكونهم 
األحق برفع راية النصر الذي حققوه 

ببسالتهم ودمائهم الزكية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
رح��ب االمني العام حللف ش��مال 
االطلسي )ناتو(، ينس ستولتنبيرغ، 
بتحرير مدينة املوصل من ارهابيي 

داعش.
ف��ي مؤمت��ر  وق��ال س��تولتنبيرغ 
صحفي عقد ف��ي اعقاب اختتام 
دول احلل��ف  دف��اع  وزراء  اجتم��اع 
"عندم��ا يه��زم )داع��ش( وتتحرر 
املوص��ل نحت��اج بعد ذل��ك قوات 
عراقية ق��ادرة على إيجاد الظروف 
االس��تقرار  الح��الل  املناس��بة 

والسالم والتنمية".
واضاف "نعتقد ان دور حلف)ناتو( 

في الع��راق يتخطى حترير املوصل 
وهزمية )داع��ش( ونعمل االن على 
مساعدة السلطات العراقية في 

تطوير املؤسسات االمنية".
العملي��ات  ان  عل��ى  وش��دد 
العس��كرية ف��ي الع��راق كان��ت 
ته��دف دائما ال��ى احل��اق الهزمية 

بداعش.
وتخ��وض الق��وات األمني��ة آخ��ر 
اس��تعادة  معرك��ة  محط��ات 
الس��يطرة عل��ى مدين��ة املوصل 
الرئي��س  املعق��ل  تعتب��ر  الت��ي 
لداعش ف��ي العراق منذ منتصف 

عام 2014.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت احلكوم��ة الكندية متديد 
عمل القوات الكندية في العراق 
حتى نهاية آذار 2019. وقالت في 
بيان له��ا انها "س��تقدم 371.4 
ملي��ون دوالر على م��دى العامني 
املقبلني لدعم تكلفة املساهمة 
املتج��ددة لالئت��الف الدولي ضد 

عصابة داعش اإلرهابية" .
وأكدت أن اجليش الكندي "سوف 
يك��ون ق��ادرا على نش��ر القوات 
حسب احلاجة" معتبرة أن "هذا 
التمديد يش��مل س��لطة توفير 

الش��ركاء احملتملني اجل��دد داخل 
ق��وات األم��ن العراقي��ة وطائرة 
CC-130 لنق��ل اجلس��ر  هرق��ل 

التكتيكي" .
م��ن جانبه، أك��د رئيس ال��وزراء 
أن  ت��رودو  جاس��تني  الكن��دي 
س��تواصل  الكندي��ة  "الق��وات 
العراقي��ة  الق��وات  مس��اعدة 
ف��ي احلرب ض��د عصاب��ة داعش 
اإلرهابي��ة"، مضيف��ا أن "كن��دا 
تلعب دورا قويا في إطار التحالف 

الدولي ضد اإلرهاب" .
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العبادي يشكر المرجعية 
الدينية على دعمها المتواصل 

للمقاتلين

الناتو يعد بالمساعدة في
تطوير مؤسسات العراق األمنية

كندا تمدد عمل قّواتها في 
العراق حتى نهاية آذار 2019

األمتار األخيرة من الموصل تشهد قتااًل 
مغايرًا يجسّد بطوالت القوّات العراقية

أنقاض الحرب في الموصل
لم تخفِ بشاعة التنظيم المتطرف 23

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مجلس محافظ��ة بغداد، 
ام��س الس��بت، عن خط��ة جديدة 
اراض��ي    عل��ى  التج��اوزات  الزال��ة 
العاصمة، مؤكدا حصول احلكومة 
احمللية على دعم من التيار الصدري 
املدع��ني  املتجاوزي��ن  ملواجه��ة 
باالنتماء الى س��رايا السالم، فيما 
اش��ارالى قرب عقد لقاء مع حركة 

اهل احلق للغرض ذاته.
وقال عضو مجلس احملافظة حسون 
الربيع��ي في حديث م��ع "الصباح 

اجلدي��د"، إن بغ��داد "ش��هدت بعد 
الع��ام ٢٠٠٣جت��اوزات كبيرة س��واء 
عل��ى االراض��ي الزراعي��ة او تل��ك 
اململوكة للدولة كالوزارات او امانة 

بغداد".
وتابع الربيعي ان "التجاوزات اخذت 
تؤثر بنحو كبير في الرسم لهيكلي 
لبغداد الس��يما مع تشييد العديد 
من االراضيالزارعية كدور س��كنية 

خالفا للسياقات والقانون".
واشار الى ان "احلكومة احمللية اخذت 
عل��ى عاتقها ازالة التجاوزات بغية 

اع��ادة بغداد الى وضعها الس��ابق، 
لكنهااصطدم��ت بحاج��ز وهو ان 
بع��ض املتجاوزين ادع��وا انتمائهم 
الى جهات سياسية لديها فصائل 

تقاتل االرهاب".
"احملاف��ظ  ان  الربيع��ي  واوض��ح 
عطوان العطوان��ي وبناء على تلك 
املعطي��ات اجرى زيارة ال��ى الهيئة 
السياس��ية للتيارالص��دري الت��ي 
تبرأت م��ن املتجاوزي��ن على اراضي 
ال��ى  باالنتم��اء  واملدع��ني  الدول��ة 
سرايا السالم والتشكيالت األخرى 

التابعة للخط الصدري".
"الصدري��ني  ان  املس��ؤول  واورد 
اب��دوا مباركته��م خلط��وة احملافظ 
ومساندتهم جلهود ازالة التجاوزات 
ودعوا الى محاسبةاملسيئني من أي 

جهة كانت".
"ل��دى  ان  الربيع��ي  واس��تطرد 
العطواني جدول زيارات قد يش��مل 
ايضا حركة اهل احلق للحصول على 
املوقف ذاته ضداملدعني بانتمائهم 

الى العصائب من املتجاوزين".
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المحافظ يكسب دعم "الصدريين" و"أهل الحق"

خطة جديدة لرفع تجاوزات "المتنفذين" على أراضي بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الهجرة واملهجرين، 
ع��ن اعداد النازح��ني منذ انطالق 
عمليات حترير نينوى في الس��ابع 
عش��ر من ش��هر تش��رين االول 
الع��ام املاضي، الى جان��ب اعداد 
املس��اعدات واحلص��ص االغاثية 
لألس��ر  ال��وزارة  وزعته��ا  الت��ي 
النازحة لغاية اليوم، مشيرة الى 
أن اع��داد النازحني جتاوز 900 الف 

شخص. 
الهج��رة واملهجرين  وزي��ر  وق��ال 
رئيس اللجنة العليا إلغاثة وايواء 
النازحني جاس��م محم��د اجلاف، 
في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "الع��دد االجمال��ي 
للنازح��ني منذ انط��الق عمليات 
حترير نين��وى بلغ )900.857( نازحا 
بضمنه��م )176.455( ن��ازح من 
ساحل املوصل االيسر و)724.402( 

نازحا من ساحل املوصل االمين.
وأض��اف الوزير ان "اعداد النازحني 
الذين كانوا قد س��كنوا اخمليمات 
بلغ��ت )576( ال��ف ن��ازح والت��ي 

تش��كل نس��بة ٦٤% من نازحي 
نينوى وماي��زال القاطنني منهم 
ف��ي اخمليمات قرابة 359 ألف نازح 
موزع��ني عل��ى )105.354( نازح��ا 
ف��ي قاط��ع اربيل ال��ذي يضم ٦ 

نازحا في  و)241.382(  مخيم��ات 
قاط��ع نين��وى الذي يتمث��ل ب� ٧ 
مخيم��ات اضافة ال��ى )12.214( 
نازحا في قاطع دهوك الذي يشمل 
٣ مخيم��ات"، مبين��ا ان "اع��داد 

العائدي��ن ال��ى مناطقهم احملررة 
بلغت )217.854( شخصاً".

ولف��ت ال��ى ان "هن��اك 65 الف 
ن��ازح ف��ي امل��دة نفس��ها نزحوا 
م��ن احلويجة وايس��ر الش��رقاط 

ومت اس��كانهم ف��ي محافظت��ي 
كركوك وصالح الدين".

التي قدمتها  املساعدات  وبشأن 
انطالق  من��ذ  للنازح��ني  ال��وزارة 
اش��ار  نين��وى  حتري��ر  عملي��ات 
اجل��اف الى ان "ال��وزارة قدمت ما 
بوس��عها الكثير من املساعدات 
الضروري��ة  واالحتياج��ات 
للنازح��ني"، الفتا ال��ى ان "الوزارة 
وزعت مليونني و)825( الف و)508( 
حصة م��ن املس��اعدات االغاثية 
واملنزلي��ة  والعيني��ة  الغذائي��ة 

والصحية".
وأوضح ان "املس��اعدات تضمنت 
س��الت غذائي��ة جافة وس��ريعة 
وصحية ومالبس وس��يت مطبخ 
وحليب لألطفال ومدفئة نفطية 
غ��ازي  وتن��ور  نفط��ي  وطب��اخ 
ال��ى جان��ب االفرش��ة واالغطية 
ومب��ردات  االرضي��ة  واالفرش��ة 
الهواء ومراوح الشحن وحافظات 
امل��اء الب��ارد اضافة ال��ى مصباح 

الشحن واملاء الصحي والثلج".
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"الهجرة" تكشف عن أعداد نازحي نينوى منذ انطالق العمليات
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ج��ددت وزارة اخلارجية الس��عودية 
رفضها مل��ا وصفت��ه ب�"دعم قطر 
لإلره��اب والتطرف"، مش��يرة إلى 
أن ف��رض احلصار على قطر جاء من 
أج��ل توجيه رس��الة له��ا مفادها 

"لقد طفح الكيل".
وقال��ت ال��وزارة ف��ي تغري��دة على 
موق��ع  ف��ي  الرس��مي  حس��ابها 
"تويتر"، أمس اجلمعة: "نرفض دعم 
قطر لإلرهاب والتطرف وتعريضها 

أمننا وأمن املنطقة للخطر".
وفي بيان نشرته الوزارة عبر مقطع 
بالتغري��دة أش��ارت  فيدي��و أحل��ق 
اخلارجية الس��عودية إلى أن "قطر 
ل��م تلت��زم بتعهداته��ا"، معتبرة 
أنه "فش��لت جميع املس��اعي مع 
باملطالبات  تلت��زم  ول��م  الدوح��ة، 
املتك��ررة، وكان آخره��ا ف��ي 2013 

و2014".
وأض��اف البي��ان أن قط��ر "لم تف 
بوعودها ح��ول وقف دع��م ومتويل 

اإلرهاب وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول".

وقال البيان إن "قرار قطع العالقات 
م��ع قطر ج��اء لتصحي��ح الوضع 
الراهن وجتفيف منابع متويل اإلرهاب 

والتطرف".
وأك��دت اخلارجي��ة الس��عودية أن 
)املفروض��ة على قطر(  "املقاطعة 
جاءت إلرسال رسالة مفادها، لقد 
طفح الكيل، وال ميكن أن تس��تمر 

الدوحة في سياستها احلالية".

السعودية تؤكد عدم التزام قطر
بتعهداتها وأنها لم تِف بوعودها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تعاف��ت أس��عار النف��ط عند 
إغالقها، امس السبت، لتقترب 
مجددا م��ن 50 دوالرا للبرميل 
الواحد وس��ط ضغ��وط زيادة 
اإلنت��اج األميرك��ي وتخفيض 

اإلنتاج ملنظمة أوبك.
برنت عند  أس��عار  وس��جلت 
إغالقها امس الس��بت 48.98 

للبرمي��ل الواحد بزي��ادة 1.35 
 ،  2.83% يع��ادل  م��ا  أو  دوالراً 
فيم��ا س��جلت أس��عار اخلام 
األميرك��ي ارتفاعا أيضا لتبلغ 
46.33 دوالراً للبرمي��ل الواحد 
أو  دوالراً   1.40 بلغ��ت  بزي��ادة 
م��ا تع��ادل %3.12 ، ف��ي حني 
س��جلت أس��عار أوبك 45.36 

دوالراً للبرميل الواحد.

النف��ط  أس��عار  وتأرجح��ت 
خ��الل األس��بوع املاض��ي بني 
نتيج��ة  والهب��وط  الصع��ود 
الضغوط احلاصلة بشأن زيادة 
اإلنتاج األميركي وزيادة اخملزون 
وب��ني  األميرك��ي م��ن جه��ة 
تخفيض اإلنتاج لدول منظمة 

أوبك من جهة أخرى.
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة ، 
أمس السبت ، عن حترير املستشفى 
التعليمي ابن سينا واالستشارية 
ال��ذري  والط��ب  ال��دم  ومص��رف 
املرضية  والتحليالت  املاء  ومشروع 
في الساحل االمين للموصل ، فيما 
اكد جهاز مكافحة اإلرهاب الى ان 

املتبقي من عناص��ر داعش تتراوح 
بني 200 إلى 300 مقاتل غالبيتهم 

من األجانب . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
العمي��د الرك��ن يحيى رس��ول إن 
"قطعات الش��رطة االحتادية والرد 
السريع حررت اجلزء الشمالي حلي 

الشفاء". 

وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن 
"القوات سيطرت على املستشفى 
التعليمي ابن سينا واالستشارية 
ال��ذري  والط��ب  ال��دم  ومص��رف 
املرضية  والتحليالت  املاء  ومشروع 

في الساحل االمين للموصل". 
ومن جانب��ه أعلن قائد قوات جهاز 

مكافح��ة اإلرهاب الفري��ق الركن 
عب��د الغن��ي األس��دي ، إن النصر 
النهائ��ي على داعش ف��ي املوصل 
القليل��ة  األي��ام  "ف��ي  س��يعلن 

املقبلة". 
وقال األس��دي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "املتبقني م��ن عناصر 
داع��ش ب��ني 200 إل��ى 300 مقاتل 

غالبيته��م من األجانب ، مش��يرا 
ال��ى إن" األي��ام القليل��ة املقبل��ة 
س��نعلن النص��ر النهائ��ي عل��ى 
داعش وس��تكون املوص��ل محررة 

بالكامل . 
من جهتها أفادت قوات الش��رطة 
االحتادي��ة ، أمس الس��بت ، بتحرير 
س��وق األربع��اء واجلس��ر احلديدي 

بساحل املوصل األمين. 
وقال قائ��د الش��رطة الفريق رائد 
ج��ودت في بي��ان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن 
"وحدات الش��رطة االحتادية حررت 
، س��وق األربعاء وباش��رت بالتقدم 

باجتاه شارع أغا". 
تتمة ص3

أعداد "داعش" المتبقين في الموصل تتراوح بين 200 - 300 مقاتل غالبيتهم من األجانب

نازحي نينوى

أسعار النفط تتعافى وتقترب من الـ 50 دوالرًا

إقليم كردستان يواجه عقوبات مسبقة على خلفية إصراره على إجراء االستفتاء
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متابعة الصباح الجديد:

من فتح��ة صغيرة في ج��دار على 
اخلط األمامي في املوصل راح جنود 
عراقيون يرتدون زيا أسود يتطلعون 
إللق��اء نظ��رة عل��ى آخر مس��احة 
من األرض يس��يطر عليها تنظيم 
الدولة اإلس��امية في قلب املدينة 

التاريخي.
وعلى بعد خط��وات فقط تنتصب 
في أرض حرام تفصل بني املتحاربني 
قاع��دة املئذنة احلدب��اء التي ظلت 
تط��ل على املدينة عل��ى مدار 850 
عاما حتى قام املتشددون بتلغيمها 

ونسفها في األسبوع املاضي.
يقتض��ي الوصول إلى ه��ذا العمق 
ف��ي املوصل القدمي��ة أن ينزل جنود 
جهاز مكافح��ة اإلرهاب من عربات 
الهمف��ي املدرعة والس��ير عش��ر 
دقائق في متاهة من األزقة الضيقة 
التي ال تتس��ع في بع��ض املناطق 

سوى ملرور رجل واحد.
ويعب��ر اجلن��ود م��ن خ��ال فتحات 
ف��ي اجلدران ويدخل��ون بيوتا وأفنية 

مهجورة ينتشر فيها الركام.
واملباني في هذه املنطقة ش��ديدة 
الكثاف��ة لدرج��ة أن الس��يارات ال 
ميكنها املرور فيها كما أن الضربات 
اجلوية ستتس��بب على األرجح في 
أضرار وخس��ائر بشرية واسعة غير 

مقصودة.
اس��تعادة  معرك��ة  وأصبح��ت 
العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة 
اإلس��امية في العراق تقتصر على 
العراقيني  اجلن��ود  مجموع��ة م��ن 
مس��لحني ببنادق هجومية يناورون 
سيرا على األقدام عبر قلب املدينة 

بأزقته الترابية.
وتس��ببت االش��تباكات العنيف��ة 
الق��وات  ب��ني  املتاح��م  والقت��ال 
اخلاص��ة ومقاتل��ي التنظيم الذين 
اكتس��بوا خبرة قتالي��ة كبيرة في 
إحلاق أضرار شديدة باملدينة القدمية 
حت��ى أصبح من الصع��ب التمييز 

بني البيوت وأفنيتها.
* إهمال طويل

منذ تس��عة أيام اقتحمت القوات 
العراقية املدينة القدمية التي متثل 
اله��دف األخي��ر حلملة عس��كرية 
بدأت قبل ثمانية أش��هر السترداد 
املوص��ل. وي��وم االثن��ني س��يطرت 
الق��وات على حي الف��اروق املواجه 
للمئذنة احلدباء وجامع النوري ويوم 
الثاثاء قال اجليش إنه استعاد حي 

املشاهدة.
ف��ي  التاريخي��ة  األحي��اء  ومث��ل 
العواصم العربية الكبرى كالقاهرة 
ودمش��ق توجد ف��ي مدينة املوصل 
القدمي��ة س��وق ش��عبية وبضعة 
مس��اجد وكنائس وتنتشر البيوت 
الصغي��رة التي أعي��د بناء بعضها 

فوق بعض على مر العصور.

وترج��ع أغلب األبني��ة احلجرية إلى 
فت��رة العص��ور الوس��طى غير أن 
بعضها أقدم من ذلك. وقد تسببت 
مبادرات التطوير واإلهمال الطويل 
في إحداث أضرار جس��يمة قبل أن 
يسيطر التنظيم على املدينة غير 
أن املئذنة احلدباء، التي كانت ترتفع 
45 مت��را في س��ماء املوصل، ظلت 
قائم��ة كرمز خ��اص باملدينة خال 

تلك التحوالت.
وقد ق��ال رئيس ال��وزراء العراقي إن 
تدمي��ر املئذنة يرقى إلى مس��توى 
االعتراف بالهزمية من جانب الدولة 

اإلسامية.
فعلى منبر هذا املسجد كانت املرة 
الوحي��دة التي ظهر فيه��ا أبو بكر 

البغ��دادي زعيم التنظيم على املأل 
قب��ل ثاثة أعوام ليعل��ن قيام دولة 

اخلافة التي تتهاوى أركانها اآلن.
وقالت مصادر عس��كرية أميركية 
وعراقي��ة إن البغدادي ت��رك القتال 
ف��ي املوصل لق��ادة محلي��ني ومن 
املعتقد أن��ه يختبئ ف��ي املنطقة 

احلدودية بني العراق وسوريا.
ويقدر اجليش العراقي أن مايصل إلى 
350 متشددا مازالوا محاصرين في 
املناطق الباقية من املدينة القدمية 
متحصن��ني بني املدني��ني في بيوت 
متداعي��ة ويس��تعملون الش��راك 
اخلداعي��ة والتفجي��رات االنتحارية 
ونيران القناصة على نطاق واس��ع 
إلبط��اء تقدم الق��وات الزاحفة من 

الغرب والشمال واجلنوب.
ويق��ول من متكن��وا من اله��رب إن 
أكثر م��ن 50 ألف مدني محاصرون 
خلف خط��وط الدولة اإلس��امية 
ولديهم كميات ال تذكر من الغذاء 
وامل��اء وال��دواء. ولم يظه��ر أثر ألي 
منهم يوم الثاثاء في املناطق التي 
تخضع لسيطرة القوات احلكومية 

في املدينة القدمية.
خ��ارج  أحي��اء  بضع��ة  ومات��زال 
س��يطرة الق��وات العراقية. وبرغم 
ينته��ي  أن  تتوق��ع  الس��لطات  أن 
الهجوم في األي��ام املقبلة فما زال 

تقدم القوات عملية مضنية.
وف��ي باح��ة بي��ت مته��دم يطلق 
جن��دي طائ��رة صغي��رة دون طيار. 

وبينم��ا كان��ت ترتف��ع بأزيزها في 
الس��ماء جتمع الضباط على أريكة 
لتفقد الدفاعات املعادية من خال 
بث الفيديو الذي يس��تقبلونه من 

الطائرة.
وقال جنود مم��ن ينطلقون عبر أزقة 
تس��دها حج��ارة وقط��ع أث��اث إن 
القناص��ة واملفجري��ن االنتحاري��ني 
مازال��وا مصدر املقاومة الرئيس��ي 
اإلس��امية.  الدول��ة  جان��ب  م��ن 
ويت��داول اجلنود فيما بينهم س��بل 
التكيف مع القتال خارج عرباتهم 

الهمفي. بحسب رويترز
وق��ال جن��دي إن املواجهة ليس��ت 
“أحيانا يخرجون  مباش��رة مضيفا 

فجأة من ناصية”.

األمتار األخيرة من الموصل تشهد قتااًل مغايرًا 
يجّسد بطوالت القّوات العراقية

في األزقة الضيقة ومن خالل فتحات في الجدران
د. علي شمخي

هاقد ش��ارفت صفحة االحتال الداعش��ي 
البغي��ض مل��دن عراقية عل��ى االنقضاء وبات 
ماي��ني العراقي��ني فرحني بتحري��ر اراضيهم 
املغتصب��ة من براث��ن هذه الزم��ر التكفيرية 
..وفي ه��ذا الس��فر اخلالد من املع��ارك التي 
اثبتت فيها القوات العراقية بشتى صنوفها 
انه��ا قادرة على حماي��ة ارض العراق البد من 
اس��داء كلمات الش��كر والعرف��ان لكل من 
اس��هم ف��ي حتقيق ه��ذا املنج��ز الوطني او 
سانده او عاضده وفي مقدمة ذلك الشهداء 
الذي��ن رووا بدمائهم الزكي��ة ميادين القتال 
واس��تلهم رفاقهم من تل��ك الدماء العزمية 
واالص��رار على الثب��ات والش��جاعة في دحر 
عصابات االرهاب ومن يقف وراءها والبد ايضا 
من الوق��وف اج��اال واحتراما ل��اب الروحي 
جلمي��ع الطوائف في العراق س��ماحة املرجع 
االعل��ى عل��ي السيس��تاني الت��ي  خرج��ت 
سطور فتواه الشريفة في وقت عصيب كاد 
العراقيون فيه ان يضيعوا فيها سبل النجاة 
حت��ى كان وق��ع ه��ذه الفت��وى وصداها ميأل 
ارجاء العراق وليستجيب لهذا النداء املايني 
ويصطفوا في طوابي��ر احلصول على البنادق 
والتوجه الى س��وح الوغ��ى وكان من بينهم 
الصب��ي الغض والش��باب اليافع والش��يخ 
الهرم وحتية هؤالء واجبة مثلما وجب توجيه 
التحي��ة لتلك االمه��ات التي اجنب��ت ابطاال 
ترك��وا بيوتهم ف��ي اجلنوب العراق��ي وودعوا 
اهلهم واحباءهم من اجل جندة ابناء املوصل 
وتكري��ت واالنبار وديالى وكركوك ويتش��ارك 
معه��م ابن��اء اجلي��ش العراق��ي والش��رطة 
االحتادية وجهاز مكافحة االرهاب الذين ابلوا 
الب��اء احلس��ن وقدموا للعال��م اجمع صورة 
حي��ة للش��جاعة واالق��دام وقدم��وا الدليل 
احلي عل��ى ق��درة املقاتل العراق��ي في حتدي 
اصع��ب الظ��روف وخ��وض اش��رس املعارك 
..ه��ؤالء الفتية احق بالفخ��ر واولى بالتكرمي 
ومن خلفهم قياداتهم االمنية والعس��كرية 
وص��وال الى القي��ادة العلي��ا املتمثلة برئيس 
ال��وزراء وفريق��ه ف��ي العمليات املش��تركة 
والتحال��ف الدولي وس��يكون من املناس��ب 
القول في هذه اللحظة ان كل من حضر في 
هذا الس��فر اجلهادي اخلالد اليتساوى مع من 
تخلف وتخ��اذل والذ بالفرار او انزوى في غرف 
الفن��ادق او فض��ل التنقل ب��ني العواصم ثم 
يأتي اليوم يريد املشاركة واجللوس على مائدة 
احل��وار والتحدث ع��ن مرحلة مابع��د داعش 
ويطالب باقتس��ام التضحيات ويريد االدعاء 
بانه ميثل الشهداء او الس��بايا او النازحني او 
املظلومني الذين ذاق��وا الهوان والعذاب على 
اي��ادي عصابات اجلرمية والتكفي��ر.. وقد ادرك 
العراقي��ون بعد هذه احملن��ة الكبيرة ان الذين 
اختف��وا م��ن ه��ذا املش��هد الكبيروتخلفوا 
مات��وا وان الذي��ن واجهوا الرصاص  باجس��اد 
عارية وانتخوا لش��رفهم وكرامتهم هم من 
يس��تحقون ان ميثلوهم ويتحدثون باسمهم 

وباسم وطنهم.

ال يتساوون

تقـرير

مولي هينيسي* 
ترجمة: حسني محسن:

أصدرت الدول العربية املقاطعة لقطر 
منذ اخلامس من حزي��ران / يونيو الئحة 
تض��م 13 مطلباً نش��رتها قناة اجلزيرة 
له��ا على األنترن��ت، و من غي��ر املرجح 

قبول قطر لهذه املطالب.
و يذك��ر أن قطر لديه��ا 3 ايام لامتثال 
له��ا، ولكن م��ن غير املتوق��ع أن توافق، 
بالتالي ستطيل أسوأ أزمة دبلوماسية 

خليجية في التاريخ احلديث.
و ق��ال هاش��م اهل برا مراس��ل اجلزيرة 
اإلجنليزية “أنها مس��ألة سيادة وطنية، 
وأي مطلب سيتضمن في جوهره تدخل 
في الشأن القطري سيتم رفضه”، و قد 
أصر أن القائمة سيتم رفضها من قبل 

قطر.
وصرح ل�”اجلزيرة” بعد نش��رها القائمة 
التي تضم 13 نقطة على األنترنت بعد 
أن عرضت على املسؤولني القطريني من 
نظرائهم في الكويت الذين يتوسطون 
متزاي��داً  “هن��اك تصعي��داً  أن  األزم��ة 

وتصاعداً للتوتر بسبب هذه املطالب.
و ق��د كان رد فعل حلفاء قطر س��ريعاً 

حيث رفضوا املطالب مباشرًة.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إش��يق 
لإلذاعة التركية احمللية أن باده ال تعتزم 

إع��ادة النظر في القاعدة العس��كرية 
ف��ي قط��ر التي تع��ّد “قاع��دة تركية و 
أيضاً من شأنها احلفاظ على أمن قطر 

واملنطقة”
وكان��ت األزمة قد بدأت في اخلامس من 
البحرين  حزيران/يونيو عندم��ا قطعت 
ومص��ر واململك��ة العربية الس��عودية 
ودولة االمارات العربية املتحدة عاقاتها 
مع قط��ر، مدعية إن قطر متول اإلرهاب. 
و نفت قطر التموي��ل أو دعم التطرف، 
عل��ى الرغم م��ن اعت��راف مس��ؤولني 
بالس��ماح لعق��د مفاوض��ات ألعضاء 
بعض اجلماعات املتطرفة مثل حماس.

وتعد قطر حليفاً قيماً للواليات املتحدة 
في املنطقة، ألنها لعبت دور الوسيط. 
كما أنها موطن لقاعدة جوية أميركية 
مهمة استراتيجياً تضم 10 االف جندي 
أميركي. وقد حث املسؤولون األميركيون 
الدول على التوصل الى اتفاق يصب في 
مصلح��ة األمن اإلقليمي، لكن الرئيس 

دونالد ترامب هتف باحلصار.
وقال في مؤمتر صحفي عقده في والية 
ايوا “ال نستطيع أن نسمح لهذه الدول 
الغني��ة بتموي��ل اإلره��اب اإلس��امي 
املتطرف او اإلرهاب من أي نوع” مش��يراً 
إل��ى أنه بع��د زيارت��ه للرياض الش��هر 
املاضي للقاء امللك الس��عودي سلمان 
وحث��ه على انه��اء متويل اإلره��اب “انه 
تقبل هذا األمر وه��م اآلن يقاتلون ضد 

بل��دان أخرى متول اإلره��اب. وأعتقد أننا 
كان لها تأثير كبير بهذا.

لك��ن وزي��ر اخلارجية ريكس تيلرس��ون 
الذي دع��ا الدول إلى التوح��د والتركيز 
على محارب��ة تنظيم داعش، حث على 
إن أي الئح��ة مطال��ب يج��ب أن تكون 

“معقولة وقابلة للتنفيذ”.
وبدالً م��ن ذلك، تبدو القائم��ة خيالية، 
مع قليل من الش��روط التي يحتمل أن 

يقبلها املسؤولون القطريون.
وقال وزير اخلارجي��ة القطري لصحيفة 
“التامي��ز” ف��ي وق��ت س��ابق م��ن ه��ذا 
األس��بوع خال مقابلة ف��ي الدوحة أن 
حكومته لن تتفاوض مع الدول العربية 
حت��ى ترفع احلصار الذي تع��ده انتهاكاً 

لسيادتها.
وق��ال وزي��ر اخلارجية القطري الش��يخ 
محم��د بن عب��د الرحم��ن آل ثاني “لم 

االدع��اءات  عل��ى  دلي��ل”  أي  يقدم��وا 
املوجهة ال��ى قطر. وأضاف “لم يحدثنا 
أحد عدا الكويتيني. و أنهم فقط يلقون 

ادعاءاتهم في وسائل االعام”. 
وق��د أصدرت ال��دول العربية بعد فرض 
احلص��ار قائمة تتضمن 59 ش��خصاً و 
12 جماعة يزعم انهم متطرفون لهم 
عاقات مع قط��ر. إال أن وزي��ر اخلارجية 
قال إن القائمة غير دقيقة، وإنها تضم 

جمعي��ات خيري��ة ش��رعية، وفرض��ت 
عقوبات عل��ى مجموعة من املتطرفني 
الذي��ن لق��وا مصرعهم أو ل��م يعودوا 

يعيشون في الباد.
وطالب��ت جميع الدول باس��تثناء مصر 
مواطنيها بالعودة في غضون أسبوعني 
من احلص��ار. وف��ي وقت س��ابق، ألغت 
البحرين جوازات سفر مواطنيها الذين 

بقوا في قطر.
املس��ؤولني  ان  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
القطري��ني مازالوا يحاول��ون ايجاد حل 
قانون��ي للمواطن��ني االجان��ب من دول 
احلص��ار الذين اخت��اروا البقاء ولكنهم 
أك��دوا “ل��ن جنع��ل أي ش��خص يغ��ادر 

الباد”.
وتنص القائمة على وج��وب قيام قطر 
بتسليم األشخاص املطلوبني لإلرهاب 
إل��ى البل��دان القائمة باحلص��ار، ووقف 
مجموعات التموي��ل التي تعد إرهابية 
م��ن قب��ل الوالي��ات املتح��دة، وتق��دمي 

معلومات عن تلك التي مولتها قطر.
كم��ا تطال��ب الائح��ة قط��ر مبواءمة 
نفس��ها اقتصادياً وسياسياً مع بقية 
دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي، الذي 
يس��عى إلى احلد من نفوذ إيران، واغاق 
املكاتب الدبلوماس��ية في إيران، وطرد 
أعضاء احلرس الثوري اإلسامي اإليراني، 
و االمتناع عن التبادل التجاري معها إال 

وفقاً للعقوبات األميركية.

وتتش��ارك قطر في حقل غ��از طبيعي 
ضخ��م ومربح مع إي��ران، كما أن قطع 
العاقات س��يكون مؤمل��ا مادياً و صعباً 

على قطر.
وحتى ل��و وافقت قطر عل��ى القائمة، 
فس��يتعني عليها أيض��اً املوافقة على 
االمتثال مرة كل ش��هر للس��نة األولى 
ومرة كل ربع سنة في السنة ثانية، ثم 

سنويا للعقد التالي.
وقال الش��يخ س��يف آل ثان��ي الناطق 
باس��م احلكوم��ة القطري��ة إن قائمة 
املطال��ب “تؤك��د م��ا قالته قط��ر منذ 
البداية، إن احلصار غير املشروع ال عاقة 
ل��ه مبكافحة اإلرهاب، وإمنا يقتصر على 
احلد من سيادة قطر واالستعانة مبصادر 

خارجية في سياستنا اخلارجية”.
وقال “اننا نراجع ه��ذه املطالب احتراما 
إلخوانن��ا في الكويت و م��ن أجل األمن 
اإلقليمي”، لكنه أش��ار الى أن املوافقة 

غير محتملة”. 
وأض��اف “أن وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي 
دع��ا الدول التي فرض��ت احلصار مؤخراً 
إل��ى تقدمي قائم��ة باملطالب التي يجب 
أن تك��ون “ معقولة وقابل��ة للتنفيذ “. 
وطلب وزير اخلارجية البريطاني أن تكون 
املطال��ب “مدروس��ة وواقعي��ة”. وهذه 

القائمة ال تفي بتلك املعايير.

*عن لوس اجنلوس تاميز 

مع رفض حلفائها للشروط والتعهدات

هل توافق قطر على قائمة مطالب الدول العربية؟

القوات العراقية في أمين املوصل

أصبحت معركة 
استعادة العاصمة 
الفعلية لتنظيم 
الدولة اإلسالمية في 
العراق تقتصر على 
مجموعة من الجنود 
العراقيين مسلحين 
ببنادق هجومية 
يناورون سيرا على 
األقدام عبر قلب 
المدينة بأزقته 
الترابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
رأى نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة أي��اد 
ع��اوي، أن الوالي��ات املتحدة ليس 
لديها خط��ة واضحة للتعامل مع 
األزمات املتعددة التي تواجهها في 

الشرق األوسط.
وق��ال عاوي ف��ي تصريح صحفي، 
إن  اجلدي��د«  »الصب��اح  تابعت��ه 
الوالي��ات املتح��دة »غائب��ة« ع��ن 
دورها التقليدي في حفظ استقرار 
العالم، مضيفا أنه يوجد »فراغ في 
القيادة بشكل كامل في العالم«.

وأضاف »يجري صياغة سياسيتهم 
ولك��ن التوجد سياس��ات واضحة 
ال��ى اي��ن نذهب وم��اذا س��نفعل، 
حتى بالنس��بة للع��راق، اليزال من 
السابق الوانه واعتقد انهم مازالوا 
يتحدثون حول وضع اس��تراتيجية 
للع��راق ول��م يتحقق ش��يء بعد، 
ولكن اعتقد ان هذا سوف يتحقق، 
متى ال أعلم، ولكن بالنسبة لي، ال 

توجد استراتيجية دولية«.
وتاب��ع »لي��س لدينا اس��تراتيجية 
ونأمل ان تتط��ور قريبا وخاصة في 

اجلانب السياسي لهذه السياسات 
حي��ث ينبغ��ي تصحيح املش��هد 
السياسي بطريقة ما ويكون ممثاً 

لكافة أطياف الشعب العراقي«.
وأشار عاوي »اعتقد ان هناك غياب 
واالمريكيون  العال��م،  قي��ادة  ف��ي 
بحاجة ال��ى تس��ريع عودتهم الى 
دورهم كق��وة دولية هامة، والفراغ 
ال��ذي ح��دث وعودة صعود روس��يا 
والصني واملشكات في قلب العالم 
وه��ي منطقة الش��رق األوس��ط، 

الميكن ان تستمر لألبد«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ال��ذي  الدول��ي  التحال��ف  رأى 
تق��وده الوالي��ات املتح��دة حملاربة 
»داع��ش«، أن التنظي��م أصب��ح 
ضعيفا ف��ي كل مناطق العراق، 
مش��يرا إلى أن اس��تكمال حترير 
املدينة القدمية للموصل س��يتم 
خال األي��ام املقبلة، فيما أكد أن 
احلشد الشعبي جزء من القوات 
العراقي��ة وق��رار مش��اركته في 
حترير م��ا تبقى من امل��دن تتخذه 

بغداد.

وق��ال املتح��دث باس��م عمليات 
يقوده��ا  الت��ي  الصل��ب  الع��زم 
التحالف في الع��راق الكولونيل 
راي��ان ديلون في مقابل��ة متلفزة 
تابعته��ا »الصب��اح اجلدي��د« إن 
»استكمال حترير املدينة القدمية 
األي��ام  ف��ي  س��يتم  للموص��ل 
املقبل��ة«، الفتا إل��ى أن »املدينة 
القدمية بقي منها كيلومتر مربع 
واحد وجيب صغير ومستش��فى 

حتت سيطرة داعش«.
وبخصوص املدين��ة املقبلة التي 

س��يتم إط��اق العملي��ات به��ا 
لتحريره��ا م��ن »داع��ش«، أك��د 
املتح��دث أن »احلكومة العراقية 
عل��ى  بن��اء  حتدده��ا  م��ن  ه��ي 
أن  إلى  إستراتيجيتها«، مش��يرا 
»بغ��داد هي م��ن تق��رر إن كانت 

احلويجة أو تلعفر أو غيرهما«.
أما عن مشاركة احلشد الشعبي 
ف��ي حترير م��ا تبق��ى م��ن املدن، 
فأش��ار ديلون إلى أن هذه القوات 
جزء من القوات العراقية، وأن قرار 

مشاركتها تتخذه بغداد.

عالوي يؤكد عدم وجود استراتيجية 
سياسية واضحة في العراق

التحالف الدولي يكشف ضعف داعش 
»وتحرير المدينة القديمة خالل أيام«

األزمة اخلليجية القطرية الى أين؟
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت بان شخصا أصيب جراء 
انفج��ار عب��وة ناس��فة جن��وب غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة على جانب طريق في منطقة 
الرضوانية جنوب غربي بغداد انفجرت، 
ظهر ي��وم امس ، ما أس��فر عن إصابة 
شخص بجروح ، وان قوة أمنية طوقت 

مكان االنفجار ومنعت االقتراب منه .

بابل – ضبط ملغمة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل امس الس��بت عن ضبط س��يارة 
ملغمة في شارع 60 قرب املرآب املوحد 

ومت تفكيكها وابطال مفعولها .
وذك��ر املصدر االمني ال��ذي فضل عدم 
الكشف عن اس��مه ان" مفارز شرطة 
باب��ل ضبط��ت س��يارة ملغم��ة ف��ي 
ش��ارع 60 قرب املرآب )الك��راج( املوحد 
ف��ي احملافظ��ة ومت تفكيكه��ا وابط��ال 

مفعولها .
 

صالح الدين – انفجار غامض 
افاد مصدر محلي في محافظة صالح 
الدين امس الس��بت، ب��أن عنصرين من 
تنظيم "داعش" قت��ال بانفجار غامض 
داخ��ل إح��دى مضاف��ات التنظيم في 
أط��راف منطق��ة مطيبيج��ة ش��رقي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "عنصرين من داعش قتال 
بانفجار غام��ض داخل إحدى مضافات 

التنظيم في أطراف مطيبيجة شرقي 
ص��الح الدي��ن"، وأن "كال القتيلني من 
سكنة احلويجة وتسلال إلى مطيبيجة 
م��ع مس��لحني آخري��ن لتعزي��ز قدرات 

التنظيم في جبهة مطيبيجة". 

نينوى – مقتل انتحاري 
اعلن املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
امس الس��بت مقتل انتح��اري رابع من 
تنظي��م "داعش" في منطقة اليرموك 

في اجلانب االمين من مدينة املوصل.
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة العميد 
س��عد معن إن "ش��رطة نين��وى قتلت 
ارهابي��ا انتحاريا آخر، وبذلك يكون عدد 
االرهابيني االنتحاري��ني الذين مت قتلهم 
اربعة م��ن عصابات داعش في منطقة 
اليرم��وك ف��ي اجلان��ب األمي��ن ملدين��ة 

املوصل".

النجف – اطالق نار 
اك��دت قيادة عمليات الفرات األوس��ط 
امس الس��بت أن إطالق ن��ار وآالت حادة 
خرجت م��ن التظاهرة التي ش��هدتها 
محافظ��ة النجف مس��اء أم��س االول 
وإصاب��ة  ش��خص  مقت��ل  وش��هدت 
خمس��ة آخري��ن، فيما دع��ت الى عدم 

"تسييس" املوضوع.
وق��ال قائد عملي��ات الفرات األوس��ط 
إن  احملم��داوي  قي��س  الرك��ن  الل��واء 
"التظاه��رة الت��ي ش��هدتها احملافظة 
مس��اء أم��س االول خرج��ت منها آالت 
حادة وإطالق نار"، مشيرا الى أن "بعض 
املندس��ني ف��ي التظاهرة اعت��دوا على 

املمتلكات العامة وخربوها". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة الديوانية امس الس��بت ان 
مفارز من النجدة القت القبض على 90 

مخالفا بتهم مختلفة في احملافظة .
وذكر املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه انه " بن��اء على 
توجيهات قائد شرطة احملافظة العميد 
فرق��د زغي��ر مجه��ول الت��ي اك��د من 
خاللها دوماً عل��ى اهمية احلفاظ على 
الوضع االمني املس��تتب الذي تعيشه 
احملافظة من خالل س��رعة تنفيذ اوامر 
القاء القبض م��ن دون تاخير ومالحقة 
اخلارجني ع��ن القانون فضال عن حماية 
ارواح وممتل��كات املواطنني نفذت دوريات 
ومفارز قس��م ش��رطة النجدة ممارسة 

امنية في عموم احملافظة".

ذي قار – سطو مسلح 
اعلن��ت قيادة ش��رطة ذي ق��ار امس 

الس��بت عن اعتقال عصابة س��طو 
مسلح تتكون من اربعة اشخاص في 
ذي قار ، مبين��ة ان العصابة متورطة 
بارتكاب عدد من جرائم السطو على 
دور املواطن��ني واالس��تيالء على اكثر 

من 29 مليون دينار.
وقال قائد ش��رطة محافظ��ة ذي قار 
اللواء حس��ن س��لمان داخ��ل الزيدي 
ان ش��عبة مكافحة إجرام الناصرية 
متكنت من إلق��اء القبض على أربعة 
أش��خاص بتهمة الس��طو املس��لح 
عل��ى من��ازل املواطن��ني واالس��تيالء 
على مبل��غ ق��دره ٢٩ مليون��ا و ٥٠٠ 
ألف دينار "، مبين��ا ان افراد العصابة 
كان��وا يقومون بأعمال الس��لب حتت 
تهديد الس���الح ف���ي أحي�اء مدينة 

الناصرية. 

البصرة – عملية اختطاف  
كش��ف مص��در أمن��ي في ش��رطة 
محافظة البصرة امس الس��بت بأن 
مسلحني مجهولني كانوا يستقلون 
س��يارة حتم��ل لوح��ات تفي��د بأنها 
حكومي��ة قام��وا باختط��اف مدن��ي 
وس��ط املدينة بعد اعتراض س��يارته 

من خالل إطالق النار عليها.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "مس��لحني مجهولني 
يستقلون سيارة حتمل لوحة تسجيل 
حكومي��ة اعترض��وا س��يارة حديثة 
رباعية الدفع في منطقة البراضعية 
الواقع��ة ضم��ن مرك��ز احملافظة من 
خالل اط��الق النار عليه��ا"، مبينا أن 
"املهاجمني قاموا بعد ذلك باختطاف 
صاحب الس��يارة واقت��ادوه الى جهة 

مجهولة". 

انفجار عبوة ناسفة في الرضوانية جنوب غربي بغداد * تفكيك سيارة ملغمة قرب المرأب الموحد وسط بابل
     مقتل انتحاري في منطقة اليرموك أيمن الموصل * ضبط عصابة للسطو المسلح وسط الناصرية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن نائب رئيس جلنة األم��ن والدفاع النيابية 
نايف الشمري، أن امرأة من اجلانب األيسر ملدينة 
املوصل سلمت ابنها إلى القوات األمنية كونه 

ينتمي إلى تنظيم "داعش".
وقال الش��مري في حديث صحف��ي، إن "امراة 
قامت بتس��ليم ابنها إلى الق��وات األمنية في 
الس��احل األيس��ر كون ابنها ينتم��ي لتنظيم 

داعش".
وأعل��ن القائد الع��ام للقوات املس��لحة حيدر 
العبادي، عن انتهاء ما س��ماها "دويلة الباطل 
الداعش��ية"، وذلك بعد ف��رض القوات األمنية 
س��يطرتها عل��ى جامع النوري واملن��ارة احلدباء 
في املوصل، فيما توعد مبالحقة آخر عنصر من 

تنظيم "داعش" في العراق.
واعلن��ت قي��ادة عمليات قادمون ي��ا نينوى ،عن 
اعتقال ثالثة "إرهابيني" وضبط خمسة أحزمة 

ناسفة في اجلانب األيسر ملدينة املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يس��تأنف مجلس النواب، يوم الثالث��اء املقبل، 
أولى جلس��اته من سنته التش��ريعية الرابعة 
واألخي��رة ف��ي دورت��ه البرملانية احلالي��ة -2014 

.2018
وذك��ر بي��ان مقتضب الع��الم اجمللس "نس��بت 
رئاس��ة مجلس النواب عقد اجللسة االولى من 
الفصل التش��ريعي االول الس��نة التشريعية 

الرابعة يوم الثالثاء 4 متوز املقبل".
وقال رئيس البرملان س��ليم اجلبوري بان رئاس��ة 
اجمللس ستعتمد في الفصل التشريعي املقبل 
آلية جديدة حلضور النواب للجلسات من خالل 
الغ��اء كل االج��ازات املمنوح��ة واالقتصار على 
ثمان جلس��ات وفي حال جت��اوزت الغيابات ثلث 
اجللسات سيتم تفعيل النظام الداخلي بانهاء 

العضوية".
وب��ني ان "فريق��ا من موظفي اجمللس سيباش��ر 
بتس��جيل حضور النواب في اجللس��ة اعتمادا 
عل��ى احلض��ور الفعل��ي والكامي��رات دون منح 

اجازات الحقة".

أم موصلية تسّلم ابنها 
المنتمي لـ"داعش" إلى 

السلطات

البرلمان يفتتح الثالثاء 
المقبل سنته األخيرة

الملف األمني

أميركا تربط استمرار دعم 
البيشمركة ببقاء اإلقليم ضمن 

عراق موحد
وتابع بارزاني إن االس��تفتاء س��يبت 
في نزاع تاريخي مع الدولة العراقية 
اله��دف م��ن  ان "  ال��ى  " مش��يراً 
التصوي��ت ه��و معاجل��ة مش��كلة 
 ، العراقي��ة  الدول��ة  بعم��ر  قدمي��ة 
كم��ا ان بغداد ومنذ س��نوات تخرق 
حق��وق الك��رد وتنظر إليه��م على 
أنهم مواطن��ون من الدرجة الثانية، 
الفتا إلى أن " اس��تقالل كردس��تان  
س��يجعل املنطقة أكثر اس��تقرارًا 
و س��يعزز العالقات بنح��و اكبر بني 

الكرد والعرب في العراق.
ايران التي كانت على مر عقود سنداً 
للقضية الكردية ف��ي العراق وكان 
لها دور بارز في الدفاع عن محافظات 
االقلي��م، خالل الهجوم الذي ش��نه 
عناص��ر تنظي��م داع��ش االرهاب��ي 
عل��ى م��دن االقلي��م بع��د احتالل 
محافظة املوصل وصالح الدين عام 
2014 ، اعلن��ت صراح��ة معارضتها 
الجراء االس��تفتاء ومتسكها بوحدة 
وسالمة اراضي العراق، قامت بقطع 
مياه نهر الزاب الصغير الذي يدخل 
اراض��ي االقليم عبر محافظة اربيل 
مروراً مبحافظة الس��ليمانية ما ادى 
الى جتفيف مياه النهر بنحو ش��به 
كام��ل وانعكس س��لباً على الواقع 
الزراعي ومياه الس��قي والشرب في 

املناطق التي مير بها النهر.
وزي��ر الزراع��ة ف��ي حكوم��ة اقليم 
كردس��تاني عبد الستار مجيد وهو 
عن اجلماعة االسالمية، وبينما اشار 
الى االثار والتبع��ات اخلطيرة لقطع 
مياه النهر على املزارعني واملواطنني 
ومياه الشرب حملافظة السليمانية، 

اك��د ان تأثي��رات ذلك س��تصل الى 
املواطنني في وسط وجنوب البالد. 

وتاب��ع مجيد ف��ي تصري��ح تابعته 
الصب��اح اجلدي��د ان اس��تمرار قطع 
مي��اه نهر ال��زاب الصغي��ر عن مدن 
ال��ى  باالقلي��م  س��يؤدي  االقلي��م 
تخفيض اطالقات املياه عن وس��ط 

وجنوب البالد.
وق��ال ان مي��اه ال��زاب الصغير التي 
تص��ب ف��ي نه��ر دوكان مبحافظ��ة 
الس��ليمانية ال تقتصر فوائده على 
محافظات االقليم وامنا متتد لتصل 
الى محافظات وسط العراق، لذا فان 
قط��ع املياه ال يض��ر باالقليم فقط 

وامنا سيضر بجميع مدن العراق.
واوض��ح مجيد ان اي��ران تعمل منذ 
اكث��ر م��ن عش��رة س��نوات عل��ى 
بن��اء س��د مائ��ي لتولي��د الطاق��ة 
الكهربائية في مدينة سردشت، اال 
انها تس��تعمل هذا املشروع كورقة 
ضغط ضد االس��تفتاء الذي يعتزم 
االقلي��م اج��راءه في 25 م��ن ايلول 

سبتمبر املقبل. 
وعّد وزير الزراعة وامل��وارد املائية في 
حكومة االقلي��م احلكومة االحتادية 
مقص��رة جتاه هذه القضية، مطالبا 
بأن يكون للحكومة االحتادية موقفاً 
واضحاً جتاه قطع مياه نهر الزاب من 

قبل ايران.  

أعداد "داعش" املتبقني في 
املوصل تتراوح بني 200 - 300 
مقاتل غالبيتهم من األجانب

"القطع��ات  أن  ج��ودت،  وأض��اف 
حررت كذلك املناطق احمليطة مببنى 
التم��اس م��ع  احملافظ��ة وحقق��ت 
قطعات من الفرقة الثالثة في احملور 

اجلنوبي". 

وأش��ار إل��ى، أن قوات��ه "اس��تعادت 
السيطرة على اجلسر احلديدي ورفع 

العلم العراقي فوقه"
وبني بان" قواتنا استعادت السيطرة 
وجام��ع  الرابعي��ة  عل��ى منطق��ة 
العمرية في الس��احل األمين ملدينة 
املوص��ل"، مش��يرا إل��ى أن "القوات 
أجلت عش��رات االس��ر احملاصرة في 
ب��اب لك��ش ونقلتهم ال��ى املناطق 

االمنة". 
وأوض��ح أن "داع��ش اندح��ر في باب 
لك��ش وباب جدي��د وعناص��ره فروا 
وب��اب  النجيف��ي  منطق��ة  باجت��اه 

السراي". 
وتابع أن" قواته تقدمت في 3 محاور 
وتالح��ق اجلماع��ات االرهابي��ة ف��ي 
املناطق القليلة املتبقية من املدينة 
القدمية"، الفتا إلى أن "داعش خسر 
100 م��ن عناص��ره خ��الل اليوم��ني 

املاضيني". 
الى ذلك أعلنت خلية اإلعالم احلربي، 
أمس السبت ، مقتل 107 مسلحني 
وحتري��ر جامعني ومحطة للوقود في 

املوصل القدمية. 
وقالت اخللي��ة، في بي��ان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نس��خة 
من��ه، ان "الفرق الثالثة واخلامس��ة 
االحتادية،  الش��رطة  والسادسة في 
ومبس��اندة الفرق��ة االلي��ة وطيران 
اجليش والطائرات املس��يرة حاصرت 
نح��و  وتقدم��ت  القدمي��ة  املدين��ة 

أهدافها من ثالث محاور". 
وأوضح��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي، 
ان "العملي��ة أس��فرت ع��ن حتري��ر 
املناط��ق )جام��ع كعب ب��ن مالك- 
جام��ع العمري��ة- محط��ة تعبئ��ة 
اجلمهوري��ة- منطق��ة الرابعي��ة("، 
مؤكدة "استمرار قطعات فرقة الرد 

الس��ريع على تطهير املستشفيات 
ف��ي ح��ي الش��فاء، حي��ث ح��ررت 
مؤسس��ات تابعة ملستش��فى ابن 
س��ينا )اس��تعالمات املستش��فى- 
املستش��فى-بناية  ط��وارئ  بناي��ة 
التحلي��الت  الدم-بناي��ة  مص��رف 

املرضية(". 
وأوضح��ت، ان "خس��ائر العدو هي: 
قناص��ني،  و3  إرهابي��ني،   107 قت��ل 
وتفكيك 64 عبوة ناس��فة، والعثور 
عل��ى 5 ش��بكات إنف��اق وتدميرها، 
وتدمي��ر 5 محط��ات وق��ود، ووك��ر 
لداع��ش فض��ال ع��ن تدمير س��الح 

احادية". 
وكانت القوات االمنية قد استعادت 
مناط��ق  اغل��ب  عل��ى  الس��يطرة 
املوصل، ولم يتبق منها غير مناطق 
قليلة، حيث متكنت من اس��تعادت 
الس��يطرة على جامع النوري مركز 
اخلالفة املزعوم لداعش االرهابي في 

املوصل. 
وأعلنت خلية اإلعالم احلربي اجلمعة 
املاضي��ة ، ع��ن حتري��ر ح��ي الفاروق 

الثانية في املوصل القدمية. 
وكان��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي قد 
املاضي،  أعلن��ت، منتصف حزي��ران 
عن حترير اجلزء اجلنوبي حلي الش��فاء 
والس��يطرة على قلعة باش��طابيا 

ومواقع اخرى في امين املوصل.

العبادي يشكر املرجعية الدينية 
على دعمها املتواصل للمقاتلني

وأثنى العبادي، بحسب البيان، على 
"دع��وة املرجعية الدينية الى حتقيق 
االجتماع��ي  الس��لمي  التعاي��ش 
كضم��ان لالبتع��اد ع��ن اي ص��راع 
أن  مؤك��دا  مذهب��ي"،  او  طائف��ي 
"هذه املواقف التاريخية للمرجعية 

الديني��ة تت��وج مواقفه��ا املدافعة 
عن العراق وش��عبه، وفي مقدمتها 
فت��وى اجلهاد الكفائ��ي التي انقذت 

العراق وعّبدت طريق االنتصار".
وكان��ت املرجعي��ة الديني��ة العليا 
تقدم��ت، في وقت س��ابق م��ن يوم 
االول م��ن امس  اجلمع��ة ، بالتهنئة 
والش��كر ال��ى املقاتل��ني وقادته��م 
مبناس��بة "االنتص��ار" ف��ي املوصل، 
وفيما أك��دت أن "صاح��ب الفضل 
االول واالخي��ر" ف��ي "االنتصار بهذه 
امللحم��ة" ه��م املقاتل��ون بش��تى 
صنوفهم ومسمياتهم، أشارت الى 
أنه��م احق من االخري��ن "ايا كانوا" 

برفع راية النصر النهائي.

كندا متدد عمل قّواتها في العراق 
حتى نهاية آذار 2019

وقال ترودو " إن املسؤولني الكنديني 
الوض��ع  تعقي��د  م��دى  يفهم��ون 
السياس��ي واإلقليم��ي في ش��مال 
الع��راق بي��د أن��ه ل��ن ينتق��ص من 
اس��تمرار كندا في املساعدة هناك 

. "
م��ن ناحية أخرى، ق��ال رئيس الوزراء 
الكندي أنه "عل��ى الرغم من طلب 
حل��ف ش��مال األطلس��ي إرس��ال 
مدربني للش��رطة إلى أفغانس��تان 
فإن��ه ال توج��د أي خط��ط لذل��ك"، 
الفًتا ال��ى "اننا خدمن��ا بامتياز في 
أفغانستان على مدى عشر سنوات 
وكان ل��ه تأثي��ر كبي��ر إال أن كن��دا 
تتطل��ع إل��ى أن تك��ون مفي��دة في 

أماكن أخرى".

خطة جديدة لرفع جتاوزات 
"املتنفذين" على أراضي بغداد

وحت��دث عن "وجود تفاه��م اولي مع 

عصائ��ب اه��ل احلق كونه��م جهة 
معروفة وترفض خرق القانون وتدعو 
باستمرار الى حفظ هيبة وسلطة 

الدولة".
وتابع الربيع��ي ان "انهاء التجاوزات 
س��يتم بنحو تدريجي في منطقة 
تلو األخرى، وان احلكومة احمللية وبعد 
حصولهاعلى املوقف الرس��مي من 
التيار الصدري والعصائب س��يكون 
لها دور حازم على هذا الصعيد، فلن 
يتذرع احد بعد الي��وم بانتمائه الى 
جهة تقاتل االزهاب ويس��تغل ذلك 

باالستيالء على االراضي وبيعها".
واردف الربيع��ي ان "اراض��ي الدولة 
ونتيجة للظرف االقتصادي واستمرار 
انخافض اس��عار النفط س��يعرض 
قس��ما منهالالس��تثمار م��ن اجل 
حتويلها الى اس��واق كبيرة تدر على 

خزينة الدولة ببعض الواردات".
ولفت الى ان "مجلس احملافظة فّعل 
مؤخرا جلن��ة الذوق الع��ام، من اجل 
رفع الصور والالفتات غير الرس��مية 

من عليتقاطعات وجوانب الطرق".
واكم��ل الربيع��ي بالق��ول ان "هذه 
عل��ى  للحف��اظ  تات��ي  االج��راءات 
الطبيعة احلضارية للعاصمة، وعلى 
جميع اجلهات ذاتالعالقة مس��اعدة 

احلكومة احمللية في مسعاها".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و مجل��س 
احملافظ��ة االخر س��عد املطلبي في 
تصريح ال��ى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"طاهرة االس��تيالءعلى االراضي في 
بغداد باتت مشكلة حقيقية وعلى 
احلكومة االحتاديك التدخل من اجل 

وقفها".
واضاف املطلبي ان "استمرار الظاهرة 
يعن��ي بق��اء االض��رار بالتصمي��م 
الهندس��ي للعاصمة، خصوصا وان 

بع��ض االراض��ي مخصص��ة ملباني 
صحية او تعليمية".

واك��د ان "ه��ذه التج��اوزات حتصل 
من اش��خاص يدعون انتمائهم الى 

جهات حزبية نافذة في الدولة".
ورأى املطلب��ي ان "جه��ود احلكومة 
احمللية ضروري��ة جدا كون التجاوزات 
ش��كلت عبئاً كبيراً على ش��بكات 

الكهرباءواملياه والصرف الصحي".
يذكر ان العديد من مؤسسات الدولة 
واالراضي الزراعية قد مت حتويلها الى 
مجمعات س��كنية عشوائية، فيما 
عزا مراقبون استمرار احلالة لضعف 

اجراءات اجهزة الدولة اخملتصة. 

"الهجرة" تكشف عن أعداد 
نازحي نينوى منذ انطالق 

العمليات
"ال��وزارة  ان  الوزي��ر  واض��اف  ه��ذا 
بالتعاون مع شركة توزيع املنتوجات 
النفطية كانت وال زالت مس��تمرة 
بتوزي��ع مايكفي العائ��الت النازحة 

من مادة النفط االبيض".
يش��ار الى أن القائد الع��ام للقوات 
املسلحة حيدر العبادي اعلن في 17 
تشرين االول 2016، انطالق عمليات 
حتري��ر مدين��ة املوص��ل م��ن قبضة 
تنظيم "داعش" الذي سيطر عليها 

في حزيران 2014.

أسعار النفط تتعافى
وتقترب من الـ 50 دوالراً

وما تزال إم��دادات النف��ط العاملية 
وفي��رة برغ��م تخفيض��ات اإلنت��اج 
التي تعكف عليها منظمة البلدان 
وبع��ض  أوب��ك  للبت��رول  املص��درة 
املنتجني املستقلني بواقع 1.8 مليون 

برميل يوميا منذ كانون الثاني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

"كل ه��ارب من املناط��ق القدمية 
ف��ي منطق��ة املوص��ل القدمي��ة 
يحمل قصة او قصصاً مرعبة عن 
االرهابي  وحش��ية تنظيم داعش 
ضد االهالي املدني��ني الذين متكن 
بعضهم من اله��رب فيما االالف 
ما زال��وا يعانون املعاناة نفس��ها 
وتنتظره��م اوقات صعب��ة جدا" 
ه��ذا ما قال��ه الناش��ط املوصلي 
املدني محمد حس��ني احليالي في 

حديث الى "الصباح اجلديد".
واض��اف "لقاءاتن��ا م��ع الناج��ني 
م��ن املناطق القدمي��ة في املوصل 
القدمي��ة الذين ينجحوا في الفرار 
من جحيم داعش يكشفون جانبا 
بس��يطا من تلك املعان��اة التي ال 
تنتهي بالوصول الى مناطق آمنة، 

بل ان معاناة اخرى تبدأ".
واش��ار احليال��ي ال��ى ان "هنالك 
امهات جنون بطريقة او بأخرى، لكن 
عائالتهن تشتت في اثناء الهرب، 
وهنال��ك اطف��ال وش��باب وكبار 
بالسن يبحثون عن عائالتهم في 
املناط��ق االمنة، والوض��ع معقد 
جداً في ظل ان الكثيرين منهم ال 
يحملون موبايالت او س��يم كارت 
النهم كسروها او اخفوها بسبب 
داع��ش  م��ن عقوب��ات  خوفه��م 

سابقا".
وح��ول اب��رز القصص الت��ي رواها 
الهاربون من املنطقة القدمية، افاد 
احليالي بان "امراة اربعينية سألت 
عنص��ر داعش��ي كان��ت نقطته 
قريب��ة م��ن منزلها ف��ي منطقة 
املش��اهدة عن الروائ��ح الكريهة 
التي تهب على منطقتهم، فقال 
له��ا انه��ا رائحة كف��رة ومرتدين 
فطس��وا من اجلوع والعطش في 
اح��د الس��جون القريب��ة املوجود 
 ، الزق��اق نفس��ه  بس��رداب ف��ي 
وبعضهم يحتضر من��ذ ايام ولم 

يفطس بعد".

وتاب��ع "رج��ل س��تيني ابلغن��ا ان 
الدواع��ش قالوا له��م قبل تقدم 
الق��وات االمنية على منطقتهم، 
سنذبح بس��كني مزجنرة )صدئة( 
أي ش��خص يح��اول الف��رار م��ن 
بيت��ه، اما النس��اء فلهن عقوبات 
تعرفونها في حال ضبطهن وهن 

يحاولن الهرب".
ونقل احليالي عن الرجل الستيني 
قول��ه "احيانا كنا نس��مع صراخ 
وعويل السجناء في بعض البيوت، 
حيث ان داع��ش كان يحول وعلى 
عجل أي سرداب الى سجن ويضع 
في��ه معتقل��ني، وكان��وا يهددونا 

م��ن مغبة محاول��ة التواصل مع 
الس��جناء او ايصال ماء للش��رب 
او أي طع��ام اليه��م، بحك��م ان 
اغلب اجلدران فيه��ا فتحات وكان 
داعش يغلقها على عجالة بقطع 
حديدي��ة من الس��كراب، واعتقد 
ان��ه قب��ل ه��رب داعش م��ن تلك 
املناطق كان يتم اعدام السجناء 
بالرصاص، حي��ث بتنا منيز اصوات 

الرصاص البعيد منها والقريب".
التي  "االنق��اض  بالق��ول  ومضى 
تغطي املئات م��ن املنازل باملوصل 
القدمية لن متحو آثار جرائم داعش 
بح��ق املدنيني واالبري��اء، والبد من 

رفع االنقاض بحذر وكشف جثث 
املظلوم��ني حتته��ا الذي��ن قضوا 
في س��جون داعش، حيث انه في 
بعض االحي��ان كان يضطر داعش 
للهرب ويترك السجون واملعتقلني 
املربوطني االيادي داخل الس��رداب 

احملكم الغلق".
"اكث��ر  ف��أن  احليال��ي  وبحس��ب 
الدواعش قس��وة ووحش��ية ضد 
االهال��ي ه��م االرهابي��ون العرب 
واالجان��ب، عل��ى وف��ق م��ا نقله 
املدني��ون الهارب��ون م��ن املوص��ل 
القدمي��ة، وانه��م كان��وا يتهمون 
املدنيني بانه��م تخلوا عن دينهم 

وارضهم لصالح الكفار واملرتدين 
وانه��م يحب��ون احلي��اة اكث��ر من 
الش��هادة، فض��ال ع��ن ش��تائم 
وانتق��ادات الذع��ة لالهال��ي، م��ع 
حرمانه��م م��ن أية م��واد غذائية 
مهم��ا كان نوعها، حي��ث ان افراد 
التنظي��م ال يعان��ون م��ن نقص 
كبي��ر في هذا اجمل��ال، لكن نوعية 

طعامهم بدأت تسوء مؤخرا".
ال��ى  اخملتص��ة  "اجله��ات  داعي��ا 
توثيق قصص الرعب الداعش��ية 
م��ن الناج��ني م��ن املناط��ق التي 
س��يطر عليها داعش، منذ بسط 
س��يطرته على محافظ��ة نينوى 

وال��ى ح��ني زوال��ه، م��ع االهتمام 
النه  باملوصل،  القدمي��ة  باملنطقة 
من املرجح وجود املئات من االبرياء 
املدفون��ني حتت االنقاض من الذين 
اعتقله��م او اعدمه��م داعش او 
تركهم بسجون مقفلة ليواجهوا 

املوت جوعا وعطشا".
وكانت االجهزة االمنية قد عثرت 
على س��جن داعشي في منطقة 
17 متوز غرب��ي املوصل، كان يضم 
طابقا حت��ت االرض وعثر فيه على 
العدي��د من اجلث��ث احملروقة والتي 
من املرج��ح انها تع��ود ملدنيني او 

ملعتقلني لدى التنظيم االرهابي.

لقاءاتنا مع الناجين 
من المناطق القديمة 
في الموصل القديمة 
الذين نجحوا في 
الفرار من جحيم 
داعش يكشفون 
جانبا بسيطا من تلك 
المعاناة التي ال تنتهي 
بالوصول الى مناطق 
آمنة، بل أن معاناة 
أخرى تبدأ

آثار الدمار واضحة على معالم ومدن املوصل

"قصص الرعب" و جرائم داعشية وحشية في الساحل األيمن

أنقاض الحرب في الموصل لم تخِف بشاعة التنظيم المتطرف

األحد 2 متوز 2017 العدد )3729(

Sun. 2 July 2017 issue )3729(



بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت دائ��رة التخطيط واملتابعة في 
وزارة التجارة عن االلية اخلاصة بتوزيع 
البطاق��ة التمويني��ة اجلديدة لعامي 

. 2018-2017
واوضح��ت مديرة ع��ام الدائرة ابتهال 
هاش��م صابط بأن تلك االلية صدرت 
بعد مصادقة وزي��ر التجارة عليها ومت 
اعمامها عل��ى ف��روع التموين كافة 

العتمادها في اثناء التوزيع .
واضافت صابط لقد مت تش��كيل جلان 
من الدائرة وفروعها تقوم باالش��راف 
عملي��ة  عل��ى  امليداني��ة  واملتابع��ة 
التوزي��ع في بغداد واحملافظات ، مبينًة 
ان مدة التوزيع ه��ي مدة عفو لالبالغ 

عن املسافرين واملتوفني والوهميني .

واش��ارت مديرة عام الدائرة ان املبالغ 
املس��توفاة م��ن املواطنني ح��ددت ب� 
1000 دين��ار لكل بطاقة جتبى مبوجب 
وص��ل رس��مي ، واهاب��ت باملواطنني 
كافة بض��رورة االبالغ عن اي مخالفه 
كان��ت التخ��اذ االج��راءات القانونيه 

بحق اخملالف .
ال��ى ذل��ك اعلن��ت الش��ركة العامة 
لالسواق املركزية في وزارة التجارة عن 
مناقشة العروض اخلاصة بالشركات 
الراغب��ة بتجهيزه��ا بامل��واد بعمولة 

التصريف .
واوض��ح ازاد حس��ني رش��يد مع��اون 
املدير العام للش��ؤون اإلدارية واملالية 
ال��دوري  االجتم��اع  ترؤس��ه  خ��الل 
للجن��ة الش��راء بعمول��ة التصريف 
التابع��ة للش��ركة بانه مت مناقش��ة 
ع��روض الش��ركات الراغب��ة بتجهيز 

ش��ركته بامل��واد بعمول��ة التصريف 
وكذل��ك أج��راء عقود مع الش��ركات 
القطاع العام واخملتلط حيث  مت اتخاذ 
القرارات املطلوبة بشأنها منها دعوة 
الش��ركات للتداول باألس��عار مقابل 

خصم للشركة.
ماش��ار معاون املدير الع��ام الى انه مت 
التوجيه مبطالبة الشركات املستوردة 
بشهادة املنش��أ والتأكيد من صحة 
إصدارها والعمل على وفق الضوابط 
املنفع��ة  ومب��ا يحق��ق  والتعليم��ات 

للشركة.
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة 
التجارة ع��ن الغاء 204 وكالة غذائية 
وطح��ني خالل مايس املاضي بس��بب 
مخالفته��م للضواب��ط والتعليمات 
، مؤك��دة ان دائرته��ا قام��ت وخ��الل 
الشهر ذاته بتدوير 210 وكاالت ودمج 

وكال��ة   12 واس��تحداث  وكاالت   5
و715  الف��ا   35 تس��جيل  فضالع��ن 
طفال حديث الوالدة وتس��جيل جديد 
26 الف��ا و77 فردا وطفال ونقل 85 من 
القادمني الى فروع التموين وش��طب 
25 الف��ا و786 ف��ردا م��ن البطاق��ة 
التموينية بس��بب الوفاة او السفر او 

اسباب اخرى.
الدوائ��ر  عل��ى  ان  ال��وزارة  وش��ددت 
ذات  احلكومي��ة  وغي��ر  احلكومي��ة 
العالق��ة واملواطن��ني كاف��ة بضرورة 
االب��الغ عن ح��االت الوفاة او الس��فر 
م��ن  ش��طبهم  للدائ��رة  ليتس��نى 
البطاقة التموينية حسب الضوابط 
والتعليمات املعمول به��ا في الوزارة 
للح��د من ح��االت التالع��ب التي قد 
حتصل بهذا اخلص��وص واحلفاظ على 

املال العام .

على طاولة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية
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اعالم المركز:

ش��دد نخبة م��ن خبراء السياس��ة 
واكادمييني، على ض��رورة عدم االجنرار 
املفاجئ��ة  اخلليجي��ة  االزم��ة  وراء 
واملعقدة ، مؤكدين على انه ليس من 
مصلحة العراق التدخل في س��جال 
االطراف املتناحرة ، وان اليكون محورا 

في دائرة الصراعات.
جاء ذلك خالل الندوة نصف الشهرية 
التي نظمها املركز العراقي للتنمية 
االعالمي��ة حت��ت عن��وان » دور العراق 
اجت��اه االزم��ة اخلليجي��ة، والعالقات 
العراقية اخلليجية« بحضور الوكيل 
االقدم لوزارة اخلارجية د. نزار خير اهلل 
ونائب مستشار االمن الوطني صفاء 
الشيخ وعدد كبير من الشخصيات 

السياسية.

العراق واالزمة اخلليجية
الت��ي حظي��ت  الن��دوة  واس��تهلت 
بحضور نوعي بكلمة رئيس املركز د. 
عدنان الس��راج رحب فيها بالضيوف 
قائ��ال ف��ي ه��ذه االي��ام الرمضانية 
املبارك��ة التي تتزامن م��ع انتصارات 
قواتنا االمنية البطلة التي س��جلت 
اسطورة العصر، كان البد لالعالم ان 
يخطو خطوة الى االمام، فهو شريك 
حقيق��ي وكامل لنش��اطات الدولة 
التي البد ان تبنى على تعاون اجلميع، 
مضيف��ا انا س��عيد به��ذا احلضور، 
فالعراقي��ون اعطوا امثول��ة للعالم 
الكبيرة ومتاس��كهم  بانتصاراته��م 
الثري، داعيا احلضور الى قراءة س��ورة 
الفاحت��ة على ارواح الش��هداء االبرار 
الذين سفحوا الدم من اجل استعادة 

كل ذرة من تراب العراق املوحد.
رئيس حتري��ر جريدة الدس��تور ومدير 
اجللس��ة االعالمي باس��م الش��يخ، 
افتتح اعمال الندوة بكلمة ترحيبية، 
معلنا ع��ن فح��وى املناقش��ة التي 
ترك��زت ح��ول دور الع��راق وعالقات��ه 
اخلارجية، خاصة موقف��ه من االزمة 
اخلليجية، داعيا الوكيل االقدم لوزارة 
اخلارجي��ة د. ن��زار خي��ر اهلل للحديث 

حول هذا احملور.

خلق جو من التشاركية
واش��اد الدكت��ور ن��زار خي��ر اهلل في 
بداية حديثة مبا حققه العراقيون في 
محاربة داعش االرهابي وكيف اعطوا 
مث��اال رائعا م��ن خ��الل انتصاراتهم 
التي يش��هدها العالم كل يوم وهي 
ليس��ت بالقليلة والميكن ان تسجل 
اال ف��ي املدارس احلربية ، مش��يرا الى 
ان التماسك والتشبث احلقيقي في 
الوطن ف��ي كل عصر ام��ر مهم وان 
متاس��ك العراقي��ني بص��ورة متميزة 
كس��ر كل االرادات التي راهنت على 

انهيار البلد.
واوض��ح الدكت��ور خي��ر اهلل ان وزارة 

اخلارجي��ة تطم��ح دائم��ا ان يك��ون 
بينها وب��ني  املراكز االعالمية ومراكز 
الدراس��ات والبحوث تواصل من اجل  
االف��ادة م��ن آرائه��م وخل��ق جو من 
التش��اركية ، يراف��ق ذل��ك حرصها 
دعوة رؤساء الصحف ووسائل االعالم 
للبحث في ش��ؤون الدولة والتعمق 
في الكثير م��ن االمور وفهم طبيعة 
 »social media  « ���التغيرات في ال
واالس��تماع حتى ال��ى االراء النقدية 
والت��ي تك��ون مبني��ة عل��ى اس��س 
صحيح��ة لدورها املهم واالساس��ي 

في صنع القرار.

عوامل اقليمية ودولية
بعدها حتدث الضي��ف حول موضوع 
الن��دوة » دور الع��راق اجت��اه االزم��ة 
العراقي��ة  والعالق��ات  اخلليجي��ة 
اخلليجية« مؤكدا ان العراق اليساوم 
على قضاياه االمنية، لكنه يس��عى 
ملعاجل��ة مش��كالته ب��كل حكم��ة 
بعيدا عن التصعي��د ، وتابع ان البالد 
بدأت التفكي��ر جديا بالتعامل باملثل 
مع بعض الدول الت��ي لم تبعث لها 
س��فيرا حتى االن الى بغ��داد، ونحن 
حريص��ون ان نصل ألفض��ل العالئق 
مع الدول وخاصة اجلوار شريطة عدم 

املساس بسيادة العراق.
وبش��أن االزمة اخلليجية اوضح خير 
اهلل ان االزمة عميقة جدا واملنطقة 
مقبل��ة عل��ى اع��ادة هيكليتها من 
جديد وهناك عوامل اقليمية ودولية 
جعلت م��ن االزمة معقدة، مش��يدا 

ف��ي الوقت ذاته بزيارة رئيس الوزراء د. 
حيدر العبادي الى الس��عودية والتي 
كانت بدع��وة رس��مية، كونها متثل 
احليادية وعدم االجنرار وراء هذا الطرف 

او ذاك.

سياسة العراق اخلارجية
نائب مستشار االمن الوطني صفاء 
الش��يخ اجاب عن التساؤالت بشأن 
قائ��ال  اخلارجي��ة  الع��راق  سياس��ة 
ان الع��راق ن��أى بنفس��ه ع��ن احملاور 
املتصارع��ة وخطوات��ه السياس��ية 
محس��وبة بدقة متناهية، الفتا الى 
ان البل��د يق��ف اليوم ام��ام حتد في 
اس��تعمال م��وارده مبواجه��ة بعض 
القوى وعناصره��ا املعروفة، فالعراق 
اس��تهلك امواال كبيرة في مواجهة 
قوى الظالم وخاض حربا مكلفة ضد 

داعش االرهابي«.  
واض��اف ان الع��راق يقي��م عالق��ات 
متوازنة مع جميع الدول ولم ينخرط 
م��ع اطراف الن��زاع، يرافق ذلك عمله 
عل��ى تنس��يق سياس��ته  اخلارجية، 
والعمل على تفتي��ت ازمات الداخل 
وايج��اد احللول الناجعة لها بالتعاون 

مع املواطنني، للقضاء على األزمات.

تداعيات االزمة القطرية
القطري��ة  االزم��ة  ال��ى  وبالع��ودة 
اوضح الش��يخ ان قطر تش��ترك مع 
اي��ران في اكبر حق��ل حتت االرض في 
العالم، االمر ال��ذي يتطلب ان تكون 
عالقتها ودي��ة او محاي��دة وممكن ان 

تك��ون عدائية فهي م��ن يحدد ذلك، 
الس��عودية ليس��ت  ان  ال��ى  الفت��ا 
لديها تلك املش��كلة بل تنظر اليران 
كدول��ة تنافس��ها عل��ى املنطق��ة، 
ما يعن��ي وج��ود اخت��الف باملصالح 

االستراتيجية.
وعرج الشيخ بالقول ان قطر تعوض 
عن ضعفها الس��كاني مع الفائض 
املال��ي املتراك��م منذ التس��عينيات 
بصندوق يدعى » صندوق االستثمار« 
بأكثر من 100 مليار اس��تعملته في 
توطيد سياس��تها اخلارجي��ة، وانها 
بدأت بصورة صحيحة لكنها انتهت 
نهاي��ة غير صحيحة في مبدأ الثقل 

الدولي لتوفير احلماية.
وافاد الش��يخ ان ل��دى قطر مادة في 
الدس��تور تنص عل��ى ان تعمل على 
بالوس��ائل  بالعالم  توطيد الس��لم 
الدس��تور  وبتطبيقه��ا  الس��لمية، 
وعمل صفق��ات سياس��ية معينة، 
لدي��ه  لي��س  صغي��را  بل��دا  تبق��ى 
مؤسس��ات كبي��رة تق��وم بعمليات 
استراتيجية كبيرة تتابع ذلك، لكنها 
تستطيع ان تقوم بصفقات معينة.

حركة الشعوب العربية
وتاب��ع .. ف��ي الع��ام 2011 مع حركة 
الش��عوب العربية، لم تقم قطر باي 
م��ن تلك احل��ركات نتيجة مس��توى 
الدخ��ل العال��ي للف��رد، حي��ث يعد 
اعلى مستوى دخل بالشرق االوسط 
مهت��م  غي��ر  فالش��عب  والعال��م، 
بالسياس��ة لذلك لم تشهد اي نوع 

من ان��واع االنقالب��ات او التظاهرات، 
فض��ال ع��ن ان وج��ود ذراع االخ��وان 
املس��لمني جعل من قطر تنتقل من 
دور الوس��يط الى دور املؤثر الذي يوزع 
االخ��وان في بع��ض دول العالم، وهو 
عمل اكب��ر من حجمه��ا االمر الذي 
ادى الى اصطدامه��ا مبجموعة اكبر 

منها.
مختتما.. هذه االس��باب التي تكمن 
الس��عودي،  القط��ري  الص��راع  وراء 
فالص��راع قائ��م وق��د يك��ون صراعا 
طوي��ال او قصي��ر االم��د، وم��ن هن��ا 
السياس��ة العراقية تنأى بنفس��ها 
رس��ميا عن جميع احمل��اور املتصارعة 

وخطواته السياسية محسوبة.
 

بناء نهضة اعالمية
وتضمن��ت الندوة، تك��رمي نخبة من 
التقديرية  بالش��هادات  االعالميني 
تثمين��ا لدوره��م الفاعل ف��ي بناء 
نهض��ة اعالمي��ة، حي��ث مت تك��رمي 
محاف��ظ بغ��داد االس��بق د. صالح 
والكات��ب واالعالمي  ال��رزاق،  عب��د 
عبد احللي��م الرهيمي، واالعالميون 
كامل امني، د. عصام الفيلي، حمزة 

مصطفى.
وم��ن ثم دعا رئي��س املركز د. عدنان 
االع��الم  رئي��س ش��بكة  الس��راج 
الش��اله لتس��ليم  د.علي  العراقي 
ش��هادة تقديري��ة لالعالمي فاضل 
اب��و رغي��ف، وح��رص مدي��ر املركز 
العراق��ي للتنمي��ة االعالمية على 
اختت��ام كرنفال التك��رمي مبنح وزير 

الداخلية قاسم االعرجي درع املركز 
جلهوده الواضح��ة في حفظ االمن 
ومستش��ار وزي��ر الداخلية د. وهاب 
الطائي، ل��دوره االعالم��ي الفاعل. 
وق��ام بتس��ليم الدرع��ني النائ��ب 

السابق فوزي اكرم ترزي.

حتالفات دولية متوازنة
بع��د ذل��ك ش��هدت الن��دوة التي 
استمرت زهاء الساعتني جملة من 
النقاش��ات واملداخ��الت التي اغنت 
محاوره��ا بالكثي��ر م��ن التحلي��ل 
ش��دد  حي��ث  اجلدي��ة،  والدراس��ة 
احلاض��رون عل��ى اهمي��ة ان يبق��ى 
العراق ثابتا على موقفه من االزمة 
وان الينج��ر وراء اي مح��ور يحمل��ه 
اعباء جديدة، ق��د تغير من خارطة 
حتالفاته الدولية املتوازنة مع جميع 
الع��راق  ان  مبين��ني  العال��م،  دول 
يعم��ل حاليا على هدف س��ام وهو 
القض��اء عل��ى االره��اب، لذلك هو 
مبنأى عن االجنرار وراء االمور اجلانبية 
واتفق��ت  الداخلي��ة،  واملش��كالت 
نقاشات احلضورعلى ضرورة  العمل 
والبحث بجدية ملعاجلة املش��كالت 
الت��ي تواج��ه البل��د، ووضعه على 

سكة العالقات الصحيحة.
يذك��ر ان املرك��ز العراق��ي للتنمية 
االعالمي��ة اقام على حدائقه مأدبة 
للحضور مبناس��بة ش��هر  افط��ار 
رمضان املب��ارك، الش��هر الفضيل 
الذي بعث بنسائم النصر والتالحم 

ضد قوى الشر والظالم.

الخارجية واألمن الوطني: العراق ال يساوم على قضاياه األمنية

أكد رئيس المركز 
العراقي للتنمية 

اإلعالمية أنه البد 
لإلعالم أن يخطو 

خطوة إلى األمام، 
فهو شريك حقيقي 

وكامل لنشاطات 
الدولة التي البد أن 

تبنى على تعاون 
الجميع

جانب من الندوة

مصرع الحدباء!
بحكم جغرافية العراق املتمي��زة واملقومات التي 
ميتلكه��ا م��ن م��وارد اقتصادية وبش��رية جعلته 
عنصرا اساس��يا في تقرير التوازنات في املنطقة 
، ملا يتمتع به من ميزات جيواس��تراتيجية كوجود 
اكب��ر احتياط��ي للنفط واالس��تفادة من مكانته 
كحلق��ة وص��ل ما ب��ني احملي��ط الهن��دي والبحر 
املتوس��ط ليصبح مركز ق��وة اقتصادية نس��بة 
للموانئ التجارية اضاف��ة ملركزه الرئيس لتصدير 
النف��ط وامل��وارد االولي��ة م��ن دون ان ننس��ى بأنه 
ثاني أغنى بلد ف��ي الوطن العربي من حيث املوارد 

املائية.
لذلك اصبح موضع اهتمام كبير لدى العديد من 
الدول مما ادى الى تعرضه ملشكالت وصراعات عدة 
لفترات طويلة وما تزال ، ومن املؤسف ان كل ذلك 
حصل بدعم من القوى الدولية التي جعلته عرضة 
للح��رب النفس��ية نتيج��ة التهديد ال��ذي يلقاه 
ومركزا مس��تهدفا باالخبار األليم��ة والصراعات 
اخملتلفة التي اثرت سلبا على منوه االقتصادي الذي 
يعتمد عل��ى الصادرات واغلبها م��ن النفط اخلام 

وكل ذلك مرتبط باملتغيرات اخلارجية.
ميتلك العراق ايضا قاعدة حضارية ثقافية كونه اول 
بلد قامت على ارضه احلضارات مما ش��كل عنصرا 
مهما في تقرير ت��وازن القوى في املنطقة ، لنجد 
بأن هناك اس��ئلة تثير اخلش��ية من تفاعلها حول 
الوضع  ال س��يما االحتكاكات والتوترات لتتحول 

الى انفجار احلساسيات املذهبية والعرقية .
فمدين��ة املوص��ل حزينة من��ذ ان دخلها داعش 
وحكمها باحلقد األعمى وألبس��ها رداء العنف 
واخلوف وذلك ألهميتها اجلغرافية واالستراتيجية 
واالقتصادية والدميغرافية مما جعلها تدفع ثمنا 
باهظ��ا على مدى س��نوات من البش��ر واحلجر 
لتتح��ول ال��ى مفاهي��م ح��رب ش��وارع وحرب 
عصابات متحركة تعتمد على القوة واالنتشار 
املس��لحة ، ف��ي حني وصل��ت أياديه��م الغادرة 
ال��ى هدم ايقونة التاري��خ »احلدباء« لتترك حزنا 
كبيرا في املدينة ،فبرغم ش��موخها وانحنائها 
املس��تغرب وصمودها على مر العصور في وجه 
االح��داث فجرت بال رحم��ة  ونزفت معها قلوب 
العراقي��ني ملا آلت عليه االمور من محو متعّمد  

للتراث والنقوش والقيم االثرية في البالد.
احمل��اوالت جاري��ة للخالص من داع��ش من خالل 
املعارك الشرس��ة والق��وى املنصبة الزاحة هذا 
الكاب��وس ع��ن ارض الع��راق وه��ذا  يلزمه رص 
للصفوف ومتاسك للشعب في مسيرة الوحدة 
الوطني��ة والس��عي ال��دؤوب لنهاية مش��رفة 
بعي��دة عن االنتق��ام واالخ��ذ بالط��ار والطمع 
بفرض س��لطة الترؤس والس��يطرة على زمام 

احلكم من قبل الفئات املسلحة ...
من هنا نناش��د  الدولة بفرض سلطة القانون 
على اجلميع حلماية الشعب الذي عانى االمرين 
وتع��ب م��ن احل��روب ومن حق��ه العي��ش  بأمن 

وسالم .

*كاتبة لبنانية 

تقرير

قريبًا.. توزيع البطاقة التموينية الجديدة لعامي 2017 - 2018
بعد إعمام اآللية الخاصة على فروع التموين كافة 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

توزيع البطاقة التموينية اجلديدة

بغداد - الصباح الجديد: 
س��لمت ش��ركة إيرباص خالل 
الش��هر املاض��ي أخ��ر طائرتي 
هليكوبتر من أصل أربع طائرات 
من طراز H145 إلى وزارة النفط 
العراقية بناًء على العقد الذي 
وقعته شركة إيرباص في شهر 
حزيران / يونيو من عام 2014 مع 
ش��ركة نفط اجلنوب، الشركة 
احلكومي��ة اململوك��ة من قبل 

وزارة النفط العراقية. 
ه��ذا ومت اختي��ار إيرباص كمزود 
لطائ��رات الهليكوبت��رات م��ن 
قب��ل قس��م الطي��ران التاب��ع 
لوزارة النفط وس��يتم تشغيل 

رئيس��ة  الطائرات بصورة  هذه 
في بغداد والبصرة ، وس��تدعم 
مجموع��ة متنوعة م��ن املهام 

مب��ا ف��ي ذل��ك بعث��ات املراقبة 
واخلدمات الطبية اجلوية إضافة 

إلى مهام نقل الركاب. 

النفط تتسلم مجموعة طائرات 
بغداد - الصباح الجديد: هليكوبتر من أير باص  

اكد ممثل منظمة اليونيسيف في 
العراق بيت��ر هوكينز ال��ى ضرورة 
حماية االطفال احملاصرين بالعنف 
املستمر بال هوادة في أحياء املدينة 

القدمية في غرب املوصل .
واض��اف ممثل املنظمة الدولية في 

بيان تس��لمت » الصب��اح اجلديد« 
نس��خة من��ه »يواج��ه األطف��ال 
ع��دة تهديدات حلياته��م. فأولئك 
الذي��ن تقطع��ت به��م الس��بل 
في خض��م القت��ال يختبئون في 
أقبي��ة منازله��م، خوف��اً من هول 
الهج��وم التال��ي. فيم��ا يتعرض 

أولئك الذين يحاولون الفرار خلطر 
القتل أو اإلصابة بإطالق النار وقد 
مت اإلب��الغ عن مقتل مئات املدنيني 

واستخدامهم كدروع بشرية. 
»لق��د ظهرت  واوض��ح هوكين��ز 
أعراض سوء التغذية على االطفال 
من كال اجلنسني الذين متكنوا من 

اله��رب نتيجة معاناته��م ، كما 
أنهم يعانون من الصدمات واآلثار 
النفس��ية التي يخلفها الصراع ، 
الفتا الى إن االستجابة حملنة هؤالء 
األطفال وابقائهم على قيد احلياة 
هي عل��ى رأس أولوياتن��ا اآلن وفي 

األسابيع والشهور املقبلة. 

واك��د ممث��ل املنظم��ة الدولية ان 
اليونيس��ف تك��رر دعوته��ا إل��ى 
جميع أطراف الن��زاع على ضرورة 
حماية األطفال في جميع األوقات 
، الفت��ا الى ضرورة إبق��اء األطفال 
بعي��داً ع��ن األذى مهم��ا كان��ت 

الظروف .

ذي قار - علي حسين:
اعل��ن رئي��س اللجن��ة االقتصادي��ة 
واملالية في مجل��س ذي قار املهندس 
رشيد السراي عن املباشرة باجراءات 
استبدال الطحني الرديء من الوكالء 

واملواطن��ني ، مؤكدا اس��تبدال 1969 
كيس طح��ني كوجبة اولى خالل يوم 
واحد فقط. واوضح السراي انه » متت 
الطحني  باجراءات استبدال  املباشرة 
ال��رديء م��ن ال��وكالء واملواطنني بعد 

تلقي شكاوى كثيرة من املواطنني عن 
رداءة طحني احلص��ة التموينية الذي 
جرى توزيعها في الوجبة الس��ابقة«، 
الفت��ا ال��ى ان االج��راءات ب��دأت منذ 
واس��فرت  اجلمع��ة  ام��س  اول  ي��وم 

ع��ن اس��تبدال  1969 كي��س طحني 
خ��الل يوم واحد من انط��الق اجراءات 

االستبدال في الوجبة االولى.
ال��ى ان االج��راءات  واش��ار الس��راي 
االستبدال جاءت نتيجة تعاون جهات 

عديدة في مقدمته��ا دائرتي الرقابة 
التجاري��ة في ذي ق��ار ومديرها صالح 
العسكري وتصنيع احلبوب في ذي قار 
ومديرها عدنان احلراك، اضافة الى كل 

من تعاون ولم يكتِف بالتذمر فقط.

»اليونيسف« تدعو الى حماية األطفال المحاصرين غربي الموصل

ذي قار تباشر باستبدال طحين الحصة الرديء



اعالم الصناعة 

العام��ة للتنمية  املديري��ة  عق��دت 
الصناعي��ة أح��دى الدوائ��ر التابعة 
ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن ورش��ة 
جلن��ة  أعض��اء  بحض��ور  تش��اورية 
الس��ائف الكيميائي��ة وممثلني عن 
معام��ل القطاع اخلاص املتخصصة 
الكيميائة مثل معامل  بالصناعات 
االدوية واالصباغ واملذيبات العضوية 
لتنس��يق العم��ل والس��يطرة على 
الت��داول غي��ر املش��روع للس��ائف 

الكيميائية .
وق��ال مدير ع��ام املديري��ة املهندس 
سام سعيد احمد في تصريح ملركز 
أألع��ام والعاق��ات العامة في مقر 
ال��وزارة أن الغ��رض من ه��ذه الندوة 
ه��و التعريف مبض��ار امل��واد األولية 
املس��تعملة ف��ي معام��ل القطاع 
اخلاص اجملازة من قبل املديرية السيما 
الت��ي تدخ��ل ف��ي أنت��اج وصناع��ة 

والت��ي لها  الكيميائي��ة  املنتج��ات 
تأثير عل��ى صحة األنس��ان فيما أذا 

استعملت بطرق غير مشروعة .
الن��دوة  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
تخللته��ا الق��اء محاض��رة من قبل 
ح��ول  اخمل��درات  مكافح��ة  مدي��ر 
للس��ائف  الش��ائع  االس��تعمال 
الكيمائية في الصنع غير املش��روع 
للمخ��درات أو املؤث��رات العقلي��ة ، 
مؤك��دا على وجوب وضع آلية تعاون 
مشترك وضرورة فهم وأدراك املعنى 
القانون��ي للس��ائف م��ن أجل احلد 
من االستعمال غير الصحيح لتلك 
املواد كونها تض��ر باجملتمع وصحة ا
لفرد.                                              

على صعيد متصل نظم مركز بحوث 
الكيمياوي��ة والبتروكيمياوي��ة احد 
تش��كيات هيئة البح��ث والتطوير 
الصناع��ي التابعة ل��وزارة الصناعة 
واملع��ادن دورة تدريبية ح��ول التأكل 
والصناعية  النفطية  املنش��أت  في 
بالتنس��يق م��ع قس��م التخطيط 

والشؤون العلمية في الهيئة.
وق��ال املهندس عبد الغني فخري ال 
جعف��ر مدير عام الهيئة في تصريح 
ملركز االعام والعاق��ات العامة في 
ال��وزارة ان الدورة تناولت مش��كات 
الت��آكل التي تعاني منها املنش��أت 
وامكاني��ة  وانواعه��ا  النفطي��ة 
معاجلتها بالتقنيات املتبعة لتقليل 
اخلس��ائر من خال الش��رح املفصل 
الذي دفع باجتاه ش��رح تقنية فحص 
االنابي��ب النفطية م��ن حيث جهد 
وه��و  مس��تمرة  بص��ورة  االنب��وب 
مايع��رف بتقنية الفحص املس��تمر 
بجهد االنابيب للتربة وهي من اهم 
التقنيات املتبعة لغرض حتديد حالة 
اس��طح االنابيب اخلارجي��ة من دون 

احلاجة لكشفها.
وق��د ش��ارك ف��ي ال��دورة ع��دد من 
امل��اكات الفني��ة املتخصص��ة في 
مجال احلماي��ة الكاثودية فضا عن 
باحثي مختب��رات املركز وكان هناك 
رض��ى وانس��جام وتطاب��ق رؤى في 

املواضي��ع التي مت طرحه��ا  من قبل 
املشاركني فيها.

كما قامت اجلهة نفس��ها بتشكيل 
فريق م��ن مراكزه��ا البحثي��ة بزيارة 
الش��ركة العامة لصناعة السيارات 
واملعدات في االس��كندرية ملناقش��ة 
اخلطة البحثية للشركة لعام)2016( 
والبح��وث امل��دورة ومت حث الش��ركة 
عل��ى اجنازه��ا واقت��راح تق��دمي خطة 
باالمكانيات الذاتية على غرار اخلطة 
البحثي��ة للهيئة ، كما ناقش الفريق 
اخلطة البحثية لشركة الفرات العامة 
واملبيدات من  الكيمياوية  للصناعات 
خال الزيارة التي قام بها للشركة اذ 
مت  حث املاك البحثي  للحصول على 
ب��راءات اختراع واس��تغال امكانيات 
الش��ركة للنهوض بالواق��ع البحثي 
وتطوير املنتج والسعي اليجاد حلول 
علمي��ة وفني��ة لتش��غيل املعام��ل 
املتوقف��ة وكما ش��ملت الزيارة ايضا 
الشركة العامة للصناعات املطاطية 
واالطارات للغرض واالهداف نفسها .
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البصرة - سعدي علي السند:

شهدت الش��ركة العامة ملوانئ 
الع��راق خ��ال األس��بوع املاضي 
عدة فعاليات وأنش��طة مينائية 
في ضوء األرتقاء مبهامها امللقاة 

على عاتقها .
الزميل أمن��ار عبداملنعم الصافي 
واألعام  العامة  العاق��ات  مدير 
ف��ي الش��ركة ق��ال ف��ي حديث 
خ��ص به »الصب��اح اجلدي��د« ان 
موان��ئ العراق ل��م تتوقف خال 
فترة عي��د الفطر املب��ارك وكان 
مواقعها  في  والعاملون  ماكها 
ف��ي أم قص��ر وخ��ور الزبي��ر وابو 
فل��وس ومين��اء املعق��ل ومواقع 
أخرى يس��ابقون الزم��ن ليكونوا 
ف��ي  مس��ؤولياتهم  مبس��توى 
التفاني واألخاص من أجل اجناح 
اخلط��ط التي تنفذها الش��ركة 
وفي ش��تى االختصاصات ومنها 
اش��ارة الى توجيهات وزير النقل 
الكابنت كاظ��م فنجان احلمامي 
ومتابع��ة املدي��ر ع��ام املوان��يء 
رئيس املهندس��ني رياض سوادي 
ش��مخي في االهتم��ام بالعمل 
وبدق��ة وكيفي��ة زي��ادة الطاقة 
اإلي��رادات  وتعظي��م  االنتاجي��ة 
ملوان��يء العراق جنحت ادارة ميناء 
خ��ور الزبي��ر باس��تقطاب اخلط 
املاح��ي للحاويات ، فقد رس��ت 
عل��ى رصي��ف 8 باخ��رة محملة 

مبئات احلاويات .

املوانئ جتري تشغيال جتريبيا 
لرصيف 2 مبيناء خور الزبير

واجرت املوانئ العراقية تش��غيا 
جتريبي��ا لرصيف رقم 2 في ميناء 
خور الزبير بالتعاون والتنسيق مع 
ش��ركة األنابيب النفطية ضمن 
عق��د تش��غيل مش��ترك حيث 
ش��مل فحص خط��وط األنابيب 
املنصوب��ة والواصلة الى مصفى 
الش��عيبة في محافظة البصرة 
وقد جرى إرساء باخرة لزيت الغاز 
في غاطس 12 مترا بعد حتس��ني 
األعماق من قبل شركة األنابيب 
النفطي��ة املتعاقدة مع ش��ركة 
SKA بإشراف قسم احلفر البحري 
التابع املوانئ العراقية ووصولها 

لهذه األعم��اق التصميمية بعد 
ان كانت في وقت قريب التتجاوز 
6 امت��ار بحض��ور ر. مهندس��ني 
أقدم بشرى مهدي محمد مديرة 
املشروع ور.مهندسني منال ذبيح 

حسني معاون مدير املشروع 
ويع��د ه��ذا التش��غيل منج��زا 
املاكات  يعك��س كف��اءة  كبيرا 
الهندس��ية ف��ي اإلش��راف على 
اعم��ال التأهيل وكذل��ك كفاءة 
والفني��ة  البحري��ة  امل��اكات 

واإلرشاد البحري.

املوانئ العراقية تعقد 
اجتماعا لعرض شركة اللورين 

حول انشاء رصيفني
وبحض��ور املدي��ر الع��ام رئي��س 
املهندسني رياض سوادي شمخي 
عقدت في املوانئ حلقة نقاشية 
وعرض )PreSentAtion ( لش��ركة 

اللورين لاستثمار واملتعاقدة مع 
املوانئ العراقية بعقد تش��غيل 
مشترك إلنشاء رصيفني بطريقة 
القيس��ونات واملنف��ذة على غرار 
ميناء جبل عل��ي وميناء خليفة 
ف��ي االم��ارات العربي��ة املتحدة 
وقد ابدى املهندسون املشاركون 
بع��ض املاحظ��ات الت��ي تخص 
التصاميم وقد اعتمدها املصمم 
كماحظات مهمة وسيأخذ بها 
وم��ن ناحيته طال��ب املدير العام 
الش��ركة ف��ي اإلس��راع بتنفيذ 
االجتم��اع  وحض��ر  تعاقداته��ا 
معاون املدير العام الكابنت عدنان 
محس��ن بدر ورئيس املهندسني 
رئيس قسم الشؤون الهندسية 
فاضل علي املظفر و امنار الصافي 

مدير العاقات العامة واالعام.

املالكات الفنية ملوانئ العراق 

تعيد احلياة لسفينة احلفر 
كوفة

وقام��ت امل��اكات الفني��ة ف��ي 
الش��ركة العامة ملوان��ئ العراق 
باع��ادة احلي��اة لس��فينة احلف��ر 
العماق��ة )كوف��ة ( بعد اصاح 
نظ��ام الس��يطرة عل��ى احلف��ر 
بجهود وخبرة رئيس املهندس��ني 
مثنى اسد معاون مدير الصيانة 
البحرية ال��ذي قام باعادة اصاح 
للسفينة  وير(  )الس��وفت  نظام 
وبذلك قد وف��ر مبالغ كبيرة من 
العملة الصعبة لو اعننا استعنا 
باجلهة املصنعة او أرس��لت ألية 
ورشة بحرية في اي بلد .... ولكن 
هذا النهج اجلديد الذي انتهجته 
املوانئ العراقية منذ تسنم وزير 
النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي 
قيادة وزارة النقل وزياراته املتكررة 
وتوجيهاته باالعتماد على خبرات 

إلدام��ة  الكبي��رة  مهندس��ينا 
واعمار وحداتنا البحرية ومبتابعة 
مس��تمرة من مدير ع��ام املوانئ 
ومعاونيه اس��تطاعت املوانئ ان 
تؤهل وتعمر الكثير من وحداتها 
البحري��ة وتعيده��ا ال��ى العمل 
مرة اخرى ومن اجلدي��ر بالذكر ان 
احلفارة ) كوف��ة ( صينية الصنع 
وهي حفارة ماصة خازنة سعتها 

6000م3

انشاء رصيف نفطي في ميناء 
خور الزبير

ووق��ع رئي��س املهندس��ني رياض 
س��وادي ش��مخي املدي��ر الع��ام 
للش��ركة العامة ملوان��ئ العراق 
عق��داً م��ع ش��ركتني محليتني 
العام��ة واخلدم��ات  للمق��اوالت 
النفطية النش��اء رصيف نفطي 
والتصدي��ر  االس��تيراد  الغ��راض 

انشاء  النفطية مع  للمشتقات 
س��احة وخزانات تصل س��عتها 
من 20 - 25طن ويقع املشروع بني 
االرصف��ة )11/12( في ميناء خور 
الزبير وقد حضر عن الش��ركتني 
املفوض  مديرهم��ا  املتعاقدت��ني 
لتوقي��ع العقد ال��ذي مت بحضور 
مدير القسم القانوني في شركة 
املوانئ العراقية جال حس��ني و 
مدير قس��م التشغيل املشترك 
قس��م  مدي��ر  و  قاس��م  ع��ادل 
املهندس  الهندس��ية  الش��ؤون 
فاضل املظفر ومن اجلدير بالذكر 
ان م��ن مث��ل ه��ذه العق��ود في 
طريقة التشغيل املشترك تقوم 
بزيادة العوائد واالجور وتش��غيل 
األرصفة  العاملة وتطوير  االيدي 
واردات  وبالتالي تعظم  وحتديثها 
املوان��ئ .... وعن��د انته��اء م��دة 

العقد تؤول كلها ملوانئ العراق.

كان مالك 
الشركة العامة 
لموانئ العراق 
يسابقون الزمن 
ليكونوا بمستوى 
مسؤولياتهم في 
التفاني واإلخالص 
من أجل إنجاح 
الخطط التي تنفذها 
الشركة وفي شتى 
التخصصات

جناح إدارة ميناء خور الزبير باستقطاب خط مالحي جديد للحاويات

الشركة العامة لموانئ العراق

خطوط مالحية عالمية جديدة ومواصلة التشغيل المشترك لتطوير وتعظيم اإليرادات
االتصاالت تجّهز دوائر 
النقل بخدمة اإلنترنت

إطالق دفعة جديدة من 
راتب المعين المتفرغ 
للمستفيدين في نينوى

إطالق وجبة جديدة من 
مستحقات مسوقي الذرة 
الصفراء في واسط وبابل 

بغداد - الصباح الجديد:
قامت شركة االنترنيت التابعة الى وزارة االتصاالت 
بتجهيز الشركة العامة للموانئ العراقية وشركة 
اخلطوط اجلوية العراقية بخدمة االنترنت وبحزمة 
مقدارها )100 ميغا( لكل شركة وعن طريق قسم 

الشراكات وشؤون املشتركني . 
وب��ني مع��اون مدير القس��م جن��اح كم��ر كليب ان 
هذه اخلطوة جاءت بعد الثقة الكبيرة والس��معة 
اجليدة الت��ي حصلت عليها ش��ركة االنترنيت من 
خال جتهيز وزارة النقل والتش��كيات التابعة لها 
بخدم��ة االنترنت وخدم��ات تكنولوجيا املعلومات 
خال مدة طويلة تكللت بلجوء اغلب تش��كيات 
الوزارة الى شركة االنترنيت في توفير احتياجاتهم 

من هذه اخلدمات .

بغداد - الصباح الجديد:
أطلق��ت هيئ��ة ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلاصة 
احدى تشكيات وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
عن دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ للمشمولني 
بقانون رقم )38( لسنة 2013 للمستفيدين املدنيني 

في محافظة نينوى. 
وق��ال رئيس الهيئ��ة القاض��ي أصغر عب��د الرزاق 
املوسوي ان ممثلية الهيئة مبقرها البديل الكائن في 
محافظة اربيل باش��رت بتوزيع راتب املعني املتفرغ 
بني املدنيني املش��مولني بقان��ون هيئة ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة ضمن دفعات 2016. 
واوض��ح املوس��وي ان عدد املس��تفيدين م��ن راتب 
املع��ني املتفرغ ضمن الدفعة اجلديدة في محافظة 
نينوى بلغ ) 381 ( مس��تفيدا مت ش��مولهم بالراتب 
بع��د اكماله��م االج��راءات االدارية واللوجس��تية 
املطلوبة من فحص طبي ومعاينة من قبل اللجان 
الطبية التي تعتمدها الهيئة وحس��ب الضوابط 
القانونية ، فضا عن ان املشمولني باشروا بتسلم 
مس��تحقاتهم ف��ي محافظ��ة اربيل / ع��ني كاوة 
/ قاعة روناك��ي مقابل اذاعة رووداو مل��دة ثاثة ايام 

متواصلة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة / ش��ركة ماب��ني النهرين العامة 
للب��ذور عن ص��رف دفع��ة جدي��دة من مس��تحقات 
الفاحني واملزارعني عن تسويقهم محصول من الذرة 
الصفراء للموسم الزراعي 2017 بواقع )12( معاملة.

وذكر قس��م العاق��ات واإلعام والتع��اون الدولي في 
ال��وزارة أن أط��اق مس��تحقات الدفع��ة ج��اءت بعد 
أكمال جميع االج��راءت األصولية وتدقيقها من قبل 
دي��وان الرقاب��ة املالي��ة االحتادية ، مبينا إن املس��وقني 
الذي��ن أطلقت مس��تحقاتهم في ه��ذه الوجبة ممن 
سوقوا محصولهم من بذور الذرة الصفراء إلى موقع 
العزيزية التابع لشركة مابني النهرين العامة للبذور.

واوض��ح ال��ى ضرورة رب��ط قوائ��م بأس��ماء املزارعني 
والفاح��ني الذي��ن صرف��ت مس��تحقاتهم لغ��رض 
مراجعته��م املوقع املذكور وتس��لم مس��تحقاتهم 

املالية . 
كم��ا أعلنت الش��ركة عن ص��رف دفع��ة جديدة من 
مس��تحقات الفاح��ني واملزارع��ني ع��ن تس��ويقهم 
محصول من الذرة الصفراء للموس��م الزراعي 2017 
بواقع )193( معاملة ، وأن أطاق مس��تحقات الدفعة 
جاءت بعد أكمال جميع االجراءت األصولية وتدقيقها 

من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادية . 
وبني الشركة إن املسوقني الذين أطلقت مستحقاتهم 
في ه��ذه الوجبة ممن س��وقوا محصوله��م من بذور 
ال��ذرة الصف��راء إلى موقع املس��يب التابع لش��ركة 
مابني النهري��ن العامة للب��ذور ، موضحة الى ضرورة 
ربط قوائم بأس��ماء املزارعني والفاحني الذين صرفت 
مس��تحقاتهم لغ��رض مراجعته��م املوق��ع املذكور 

وتسلم مستحقاتهم املالية .

دورة تدريبية عن التآكل في المنشأت النفطية والصناعية
تقرير

ورشة لمعامل القّطاع الخاص للسيطرة على التداول غير المشروع للصناعات الكيميائية

املهندس محمد شياع السوداني يزور الصناعات الكيميائية

متابعة الصباح الجديد
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  اك��د 
الدكتور عبد  العلم��ي  والبحث 
الرزاق العيسى، اعتماد الرصانة 
العلمية في معادلة الشهادات.

خ��ال  التعلي��م  وزي��ر  وق��ال 
اس��تقباله ع��دد م��ن خريج��ي 
اجلامع��ات العربي��ة واألجنبي��ة 
الطبي��ة،  االختصاص��ات  ف��ي 
إن وزارة التعلي��م تعتم��د ف��ي 
معادلة الشهادات التي متنحها 
اجلامع��ات العربي��ة واألجنبي��ة 
عل��ى الرصان��ة العلمية، فضا 
ع��ن م��دى تطابقه��ا  للمعايير 

العلمية املعمول بها.
وزارة  أن  العيس��ى  وأض��اف 
التعلي��م العال��ي حت��رص على 
تطوي��ر دور اجلامع��ات واملراك��ز 
تعزيز  ف��ي  والبحثية  العلمي��ة 

التواصل العلمي واألكادميي مع 
اجلامعات العاملية الرصينة. 

على صعيد متص��ل أكد الوزير 
التعليمي��ة  املؤسس��ات  ان 
لتنفيذ خططها  آليات  وضعت 
لانضمام واحلصول على مراكز 
التصنيف��ات  ف��ي  متقدم��ة 

العاملية للجامعات.
جاء ذلك  خال   كلمة ألقاها  في 
االحتفالية التي نظمتها الوزارة 
لتكرمي جامعتي بغداد والكوفة 
التصني��ف  ف��ي  لتقدمهم��ا 
 QS World العلمي للجامعات 
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وق��ال العيس��ى إن التصنيفات 
“تعّد من  للجامع��ات  العاملي��ة 
أبرز املؤش��رات التي يستدّل بها 
على م��دى تط��ور املؤسس��ات 
التعليمية وجودتها، إذ تس��عى 

معظ��م اجلامع��ات ال��ى األخذ 
باملعايير التي يضعها القائمون 
على ه��ذه التصنيفات والعمل 
به��ا للتناف��س واحلص��ول على 
مراتب متقدم��ة”، مبينا ان وزارة 
العالي وضعت معايير  التعليم 
املعايي��ر  م��ع  تتواف��ق  وطني��ة 
الدولية املعتمدة لتكون  نقطة 
في  والتنافس  للدخ��ول  انطاق 
جل��ودة  العاملي��ة  التصنيف��ات 

اجلامعات.
وأضاف وزي��ر التعليم العالي ان 
تقدم جامعت��ي  بغداد والكوفة 
  QS العامل��ي  التصني��ف  ف��ي 
يش��كل عامة ممي��زة في دخول 
الوطنية  اجلامعية  املؤسس��ات 
في إط��ار التناف��س الدولي عن 
طري��ق تطبي��ق معايي��ر اجلودة 

االكادميية.

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  دع��ت 
االجتماعية احلكومات احمللية في 
احملافظات الى التعاون في قبول 
احل��االت االنس��انية للمس��نني 
واملش��ردين الذي��ن يتم رصدهم 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ووس��ائل االعام وذل��ك لوصول 
دور املس��نني ببغداد الى الطاقة 

االستيعابية لها. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان ال��وزارة تردها 
حاالت انسانية عديدة من خال 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع 
ووس��ائل االع��ام االخرى تخص 
اسر فقيرة وحاالت فردية ملسنني 
وعج��زة ومش��ردين م��ن بغداد 
واحملافظ��ات ، الفتا الى ان الوزارة 
تعم��ل بدوره��ا عل��ى مخاطبة 

احملافظة الستيعاب تلك احلاالت 
في دور الدولة للمسنني. 

وأك��د ض��رورة ان يك��ون هن��اك 
تنس��يق وتعاون م��ع احلكومات 
احمللي��ة ف��ي احملافظ��ات الي��واء 
احل��االت االنس��انية للمس��نني 
الت��ي يتم رصدها في دور الدولة 
لديه��م كونها جت��اوزت الطاقة 
ف���ي  لل���دور  االس��تيعابية 

بغ�داد.
 مش��يرا ال��ى ان هن��اك داري��ن 
للمس��نني ببغ��داد في الرش��اد 
الطاقة  اس��تنفدت  والصلي��خ 
االس��تيعابية له��ا م��ن الع��دد 

الفعلي للمستفيدين. 
احل��االت  ان  منع��م  واوض��ح 
االنس��انية التي تخص املسنني 
واملش��ردين تك��ون عل��ى عات��ق 
احلكوم��ات احمللية في احملافظات 

وذلك الن الدور االيوائية اصبحت 
انتق��ال  بع��د  مهامه��ا  م��ن 
صاحياتها اليها ، مبينا ان وزارة 
العم��ل تتاب��ع هذه احل��االت من 
جانب انس��اني واخاقي خلدمة 

هذه الشرائح. 
يذك��ر ان الدور االيوائية ومعاهد 
ل��م  االطف��ال  وري��اض  الع��وق 
وزارة  مس��ؤولية  ضم��ن  تع��د 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
واصبح��ت بعد ف��ك ارتباطها 
مجال��س  مس��ؤولي��ة  م��ن 
احملافظات عل��ى وفق قانون نقل 
الصاحي��ات رق��م 21 امل��ادة 45 
بانتق��ال الصاحي��ات  اخلاص��ة 
ال��ى احملافظات وبذل��ك يقتصر 
عل��ى  احلال��ي  ال��وزارة  عم��ل 
ومتابع���ة  السياس��ات  رس��م 

تنفيذه��ا. 

وزير التعليم يؤكد اعتماد الرصانة 
العلمية في معادلة الشهادات

العمل تدعو الحكومات المحلية الى 
استيعاب الحاالت االنسانية للمسنين 

لنفاذ الطاقة االستيعابية لدور الدولة في بغدادشدد على الوصول الى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية
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كاركاس ـ أ ب ف:
أوقفت الشرطة الفنزويلية 62 طالبا اثر تظاهرات 
معادي��ة للحكومة ف��ي اطار حرك��ة احتجاجية 
مس��تمرة من��ذ ثالثة أش��هر، بحس��ب م��ا أعلن 

مسؤول طالبي امس االول اجلمعة.
وقال دانيال اسكانيو من جامعة سيمون بوليفار 
ان نص��ف ه��ؤالء الط��الب أوقف��وا بينم��ا كانوا 
يحاولون القيام مبس��يرة ال��ى الهيئة الناخبة في 

كراكاس اخلميس املاضي.
وتابع اس��كانيو »لي��س هناك مب��رر لتوقيفهم«، 
مش��ددا على انه��م كان��وا يتظاهرون »بش��كل 
س��لمي«. تق��ول منظم��ة »ف��ورو بين��ال« غي��ر 
احلكومي��ة ان 3500 ش��خص أوقف��وا من��ذ ب��دء 
احلرك��ة االحتجاجي��ة، بينما يق��ول االدعاء ان 82 

شخصا قتلوا.
وتطالب املعارضة بتنظيم انتخابات اليصال بديل 
للرئيس نيك��والس مادورو اذ تعتبره مس��ؤوال عن 
االزمة االقتصادية اخلانقة التي تعاني منها البالد. 
اال ان��ه ينفي ذلك ويؤك��د ان االزمة مردها مؤامرة 

تدعمها الواليات املتحدة.
وكانت املدعية العامة للبالد لويزا اورتيغا اتهمت 
الرئيس االربعاء باس��تخدام »اره��اب الدولة« عبر 
حض قوات االمن على استخدام العنف مبواجهة 
التظاهرات التي تعم البالد منذ نحو ثالثة اشهر.

كما انها تقدمت بشكوى امس االول اجلمعة ضد 
رئيس االستخبارات غوس��تافو غونزاليس لوبيس 

بتهمة انتهاك حقوق االنسان.

هونغ كونغ ـ رويترز:
أدت الرئيس��ة التنفيذي��ة اجلدي��دة لهون��غ كونغ 
كاري الم ام��س الس��بت ، اليم��ن أم��ام الرئيس 
الصيني ش��ي جن بينغ خالل احتفال املستعمرة 
البريطانية الس��ابقة مب��رور 20 عاما على عودتها 
للص��ن. كاري الم، الرئيس��ة التنفيذي��ة لهون��غ 
كونغبك��ن تصادق على تعين كاري الم، رئيس��ة 

تنفيذية لهونغ كونغ
وصادق رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، على 
ق��رار تعي��ن كاري الم، بعد فوزها ف��ي االنتخابات 

التي أجريت على هذا املنصب األحد املاضي.
وحصل��ت كاري الم، ذات ال���59 عام��ا، عل��ى 777 
صوتا من أصل 1194 مندوبا ش��اركوا في االقتراع، 
لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة التنفيذية لهونغ 

كونغ.
وأعادت بريطانيا هونغ كونغ للحكم الصيني في 
األول من مت��وز العام 1997، مبوج��ب صيغة »دولة 

واحدة بنظامن«.

بيروت ـ رويترز:
اعتقل اجليش اللبناني، امس الس��بت، في مخيم 
لالجئ��ن الفلس��طينين جن��وب لبنان، ناش��طا 
إسالميا فلسطينيا مسلحا يتهمه بالتخطيط 
لش��ّن هجمات إرهابية بالقنابل ف��ي لبنان خالل 

شهر رمضان املاضي.
ونقلت وكاالت األنباء عن مصادر إسالمية وأمنية 
في مخيم عن احللوة قولها، إن فصائل إس��المية 
س��لمت خالد الس��يد إلى اجليش اللبناني، فجر 
امس الس��بت، عن��د نقطة تفتي��ش واقعة على 

تخوم اخمليم، في ضواحي مدينة صيدا اجلنوبية.
وقال مصدر أمني إن املتهم خالد الس��يد كان قد 
سافر س��ابقا إلى سوريا وش��ارك في القتال إلى 

جانب اجملموعات اجلهادية املسلحة.
وقالت املصادر: »ال بد من السعي إلى رفع الغطاء 
عن ه��ذا اإلرهابي وفك االرتباط ب��ه والعمل على 
املس��اعدة لتوقيفه مهما كّلف األمر ومهما كان 
الثمن«، مش��يرة إلى أن »القيادات الفلسطينية 
وضع��ت في أجواء هذا الق��رار، وعليها أن تتحمل 
مس��ؤولياتها حياله، ألنه ممنوع أن يكون هناك أي 
إرهابيون ف��ي اخمليم متورط��ون بزعزعة األمن في 

لبنان«.

توقيف أكثر من 60 طالبًا 
إثر تظاهرات في فنزويال

امرأة تتولى رئاسة هونغ 
كونغ ألول مرة في التأريخ

الجيش اللبناني يحتجز متهما 
بالتخطيط لعمليات إرهابية

بيروت ـ رويترز:

املتح��دة  األمم  مفوضي��ة  قال��ت 
العلي��ا لش��ؤون الالجئ��ن ام��س 
االول اجلمع��ة إن نصف مليون نازح 
سوري تقريبا عادوا إلى ديارهم هذا 
العام بينه��م 440 ألفا من الداخل 
بينم��ا عاد أكثر من 31 ألفا من دول 
اجلوار، فيما ذكر مس��ؤول كبير في 
وح��دات حماية الش��عب الكردية 
الس��ورية في بيان إنها تهدف إلى 
»حترير« منطقة بن أعزاز وجرابلس 
في ش��مال سوريا يس��يطر عليها 
مقاتلون م��ن املعارضة املس��لحة 

تدعمهم تركيا.
وأضاف��ت أن معظمه��م عادوا إلى 
حل��ب وحم��اة وحم��ص ودمش��ق 
بدافع من قناعتهم بحدوث حتسن 

أمني في أجزاء من البالد.
وذكر أندريه ماهس��يتش املتحدث 
باسم املفوضية في إفادة صحفية 
ف��ي جنيف »هذا اجت��اه مهم وهذا 

عدد كبير«.
يع��ودون  ه��ؤالء  »معظ��م  وتاب��ع 
لتفق��د ممتلكاته��م وملعرفة أخبار 
ذويه��م... لديه��م تصوراته��م عن 
الوضع األمني وعن حتسن حقيقي 
أو متصور في املناطق التي يعودون 

إليها«.
وأض��اف أن من الس��ابق ألوانه قول 
ما إذا كانت مناطق عدم التصعيد 
التي أنش��ئت خ��الل محادثات بن 
روس��يا وإيران وتركيا في أستانة أو 
محادثات السالم التي تقودها األمم 
املتحدة في جنيف قد س��رعت من 

وتيرة العودة.
وق��ال ماهس��يتش إن التقدي��رات 
تش��ير إلى أن 6.3 مليون شخص ال 

يزالون نازحن داخل سوريا.
وأضاف أن مسحا أجرته املفوضية 
في األسابيع املاضية أظهر أن أكثر 
من 80 باملئة من الالجئن السورين 

يرغبون في العودة إلى ديارهم.
وق��ال »حوالي س��تة باملئ��ة فقط 
م��ن ه��ؤالء يعتب��رون ذل��ك ممكنا 
ف��ي املس��تقبل القري��ب«.   وتابع 
أن  تعتق��د  املفوضي��ة  إن  يق��ول 
الظ��روف املالئمة لع��ودة الالجئن 
بس��الم وكرامة »لم تتوفر بعد في 

سوريا«.
وفي غضون ذلك قال مسؤول كبير 
في وحدات حماية الشعب الكردية 
الس��ورية في بيان إنها تهدف إلى 
»حترير« منطقة بن أعزاز وجرابلس 
في ش��مال سوريا يس��يطر عليها 
مقاتلون م��ن املعارضة املس��لحة 

تدعمهم تركيا.
ول��م يق��دم القيادي س��يبان حمو 
ج��دوال زمني��ا أو تفاصي��ل خطط 
للس��يطرة على املنطقة اخلاضعة 
املعارضة  م��ن  مقاتلن  لس��يطرة 
تدعمهم تركيا منذ اخلريف املاضي 
بع��د أن طردوا تنظيم داعش منها. 
وق��ال حمو إن��ه يعتب��ر تركيا قوة 

احتالل هناك.
وق��ام ناص��ر ح��اج منص��ور، وه��و 
مس��ؤول كبي��ر ف��ي قوات س��وريا 
الدميقراطية التي تشكل الوحدات 
بتوزي��ع  فيه��ا،  أساس��يا  مكون��ا 
تصريح��ات حم��و التي ج��اءت في 

بيان إلى صحيفة كردية.
وتس��بب التوتر املتزايد ب��ن تركيا 
وجماعات كردية سورية في نشوب 
تب��ادل إلط��الق النار ب��ن مدفعية 
تركي��ة ومواقع للوحدات قرب أعزاز 

يوم الثالثاء.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
ومصادر من املعارضة املسلحة ومن 
األكراد يوم األربعاء إن أنقرة أرسلت 
تعزيزات عس��كرية جديدة تشمل 
جنودا ومركبات وعتادا إلى منطقة 
بن أعزاز وجرابلس يس��يطر عليها 

مقاتلون تدعمهم أنقرة.
وأض��اف املرص��د أن التعزيزات جزء 

من اس��تعدادات تركي��ة ملهاجمة 
مناط��ق تس��يطر عليه��ا وحدات 

حماية الشعب قرب أعزاز.
حماي��ة  وح��دات  أنق��رة  وتعتب��ر 
الش��عب الكردي��ة امت��دادا حل��زب 
العمال الكردس��تاني احملظور الذي 
يخوض مت��ردا في تركي��ا منذ ثالثة 

عقود.
وانتقدت احلكومة التركية واشنطن 
بش��دة لقرارها تس��ليح الوحدات 
في إطار جه��ود الوالي��ات املتحدة 
لدعم قوات سوريا الدميقراطية في 
معركتها الس��تعادة مدينة الرقة 

من تنظيم الدولة اإلسالمية.

وح��ذر مس��ؤولون أكراد م��ن أن أي 
هجوم تركي على مناطق تس��يطر 
عليها قوات سوريا الدميقراطية أو 

الوحدات في
م��ن جهت��ه ش��ن تنظي��م داعش 
هجوما مض��ادا عنيف��ا ضد قوات 
ف��ي مدينة  الدميقراطي��ة  س��وريا 
الرق��ة ام��س االول اجلمع��ة لك��ن 
الرواي��ات اختلفت ع��ن جناحها في 

استعادة السيطرة على أراض.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
إن تنظيم داعش استعاد السيطرة 
عل��ى أغلب ح��ي الصناع��ة امس 
االول اجلمع��ة لك��ن قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة نفت ذل��ك وقالت إن 
القت��ال محصور عل��ى أطراف تلك 
املنطق��ة وإنه��ا متكن��ت م��ن صد 

الهجوم.
وإل��ى الغرب من الرق��ة قال مصدر 
عس��كري س��وري إن اجليش تقدم 
ام��س االول اجلمعة لطرد التنظيم 
من آخر منطقة يسيطر عليها في 
محافظة حلب في خطوة تخفف 
م��ن الضغ��ط عل��ى طري��ق إمداد 

حكومي مهم.
الدميقراطية،  وكانت قوات س��وريا 
مجموع��ات  م��ن  حتال��ف  وه��ي 
مسلحة عربية وكردية مدعوم من 
املتحدة، س��يطرت على  الوالي��ات 
ح��ي الصناع��ة هذا الش��هر فيما 
ميثل أكبر مكاس��بها حتى اآلن في 
الرقة وهي املعقل الرئيسي للدولة 

اإلسالمية في البالد.
وقالت ق��وات س��وريا الدميقراطية 
يوم اجلمعة إن اش��تباكات عنيفة 
دارت منذ مس��اء اخلميس في شرق 
الرق��ة الذي يقع فيه حي الصناعة 
ف��ي مناط��ق الروض��ة والنهض��ة 

والدرعية.
لكن املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
قال إن داعش اس��تعادت السيطرة 
على أغل��ب حي الصناعة في قتال 

عنيف.

واشنطن ـ بي بي سي: 
دعا الرئي��س األمريكي دونالد ترامب 
إلى »رد حازم« ضد كوريا الشمالية، 
وق��ال: »إن س��نوات الصبر ألس��باب 
إستراتيجية قد ولت« وذلك في مؤمتر 
صحفي م��ع رئيس كوري��ا اجلنوبية 

موي جاي-إن في البيت األبيض.

واض��اف ترام��ب ف��ي تصريحاته، أن 
البرنامج الن��ووي وبرنامج الصواريخ 
الباليستية لبيونغيونغ يتطلب منا 

ردا حازما ضد كوريا الشمالية.
لكنه ش��دد مرة أخرى عل��ى ضرورة 
تقاس��م األعب��اء املالي��ة املتعلق��ة 
بالدفاع املشترك بن الواليات املتحدة 

وحلفائها في املنطقة.
وم��ن جانبه، دعا ج��اي-إن إلى ضروة 
مواصل��ة االنخ��راط ف��ي احل��وار مع 
بيونغيانغ، موضحا أن بالده ستعمل 
أيضا على مواصل��ة االصالحات في 
مجال الدفاع والش��ؤون العسكرية، 
مبا يس��مح لها ببناء ق��درات حربية 

متكنه��ا م��ن الدف��اع عن نفس��ها 
بنفسها. واش��ار إلى أن إطالق كوريا 
الش��مالية س��راح ثالث��ة أميركين 
ميكن أن يوفر مناخا مناس��با للحوار 

مع بيونغيانغ.
وليس من الواضح كيف س��تتعامل 
كوري��ا  م��ع  ترام��ب  الرئي��س  إدارة 

الش��مالية الت��ي تطمح إل��ى انتاج 
صواري��خ بعي��دة املدى، وق��ادرة على 
حمل رؤوس نووي��ة، ميكنها الوصول 

إلى أهداف داخل الواليات املتحدة.
وكان وزير الدف��اع األميركي جيمس 
ماتيس حذر من أن أي حلول عسكرية 
»ميك��ن أن تك��ون كارثي��ة وقد يكون 

تأثيرها كبيرا جدا« حسب وصفه.
ودع��ا ترام��ب ال��دول اإلقليمية إلى 
تطبيق العقوب��ات التي اتخذت ضد 
كوري��ا الش��مالية، ودع��ا بيونغيانغ 
تراه��ا  الت��ي  الطريق��ة  »الختي��ار 
مناس��بة في أس��رع وقت« حس��ب 

تصريحات الرئيس األمريكي.

برلين- وكاالت:
الس��بت،  ام��س  أوروب��ا  اقام��ت 
»ألب  مش��تركة  وداع  مراس��م 
إع��ادة توحيد أملانيا«، املستش��ار 
الس��ابق هلموت كول، في مدينة 
ستراسبورغ بفرنسا، شارك فيها 
وفود حكومية ورسمية دولية من 

مختلف البلدان.
ماي��كل جوزي��ف هلم��وت كول، 
مستش��ار أملانيا الس��ادس، واحد 
م��ن الساس��ة األوروبي��ن األكثر 

نفوذا، و«املهندس املعماري ألوروبا 
املوحدة« بعد نهاية احلرب الباردة، 
توفي يوم 16 حزيران عن 87 عاما، 
لودفيغسهافن  في منزله مبدينة 

األملانية.
وجرت مراسم وداعه امس السبت 
في مبن��ى »البرملان األوروبي«، وثم 

سوف يدفن في أملانيا.
وش��ارك ف��ي مراس��م وداع كول 
نحو 40 وف��دا حكوميا، يتقدمها 
إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س 

األملاني��ة  واملستش��ارة  ماك��رون، 
أنغي��ال مي��ركل، ورئي��س ال��وزراء 
ميدفيدي��ف،  دميت��ري  الروس��ي 
رئي��س أوكرانيا بترو بوروش��ينكو 
والرئي��س األميركي الس��ابق بيل 

كلينتون.
والق��ى رئي��س البرمل��ان األوروب��ي 
أنطوني��و تايان��ي، ورئيس مجلس 
أوروبا دونالد تاسك، ورئيس اللجنة 
األوروبية جان-كلود يونكر، ورئيس 
الوزراء اإلس��باني السابق فيليبي 

غونزالي��س ، وميركل، ومدفيديف 
ف��ي  تأب��ن  كلم��ات  وكلينت��ون 

مراسم وداع كول.
جامع��ة  أوركس��ترا  وعزف��ت 
ستراس��بورغ، أثناء مراسم الوداع 
موس��يقى جزائزية باإلضافة إلى 
النشيد الوطني ألملانيا و النشيد 

األوروبي.
وعق��ب مراس��م ال��وداع، مت نقل 
النع��ش بواس��طة حّوام��ة إل��ى 
لودفيغس��هافن، وث��م عل��ى منت 

س��فينة إل��ى مدينة ش��باير في 
جنوب غرب أملانيا، حيث س��تقام 

اجلنازة ويوارى الثرى.
ويق��وم 2000 عنص��ر م��ن رج��ل 
الش��رطة والدرك و300 من عمال 
اإلنقاذ بضمان النظام واألمن خالل 
مراس��م وداع كول، وفقا  لوسائل 
اإلعالم الفرنس��ية، بينهم خبراء 
متفج��رات وحماية ضد الطائرات 

املسّيرة من دون طيار.
ولد هلم��وت كول يوم 3 نيس��ان 

1930 في مدينة لودفيغس��هافن 
في مقاطع��ة )راينالند-فالز( وهو 
الثال��ث ف��ي عائلة وال��ده هانس 
ك��ول الذي كان يعمل موظفا في 

اإلدارة املالية.
بعد إنهائه الدراس��ة املدرس��ية، 
احلق��وق  بكلي��ة  ك��ول  التح��ق 
ولكن��ه  فرانكف��ورت،  بجامع��ة 
انتق��ل في وقت الحق إلى جامعة 
التاري��خ  درس  حي��ث  هايدلب��رغ، 

والعلوم السياسية.

الواليات المتحدة تدعو لـ »رد حازم« ضد طموحات كوريا الشمالية

أوروبا توّدع »أب إعادة توحيد ألمانيا«

نحو نصف مليون من النازحين عادوا لديارهم هذا العام في دمشق

اشتبـاكـات عنيفـة في الـرّقـة بعـد هجـوم 
لـ«تنظيم داعش» ضد قّوات سوريا الديمقراطية

أضاف أن من السابق 
ألوانه قول ما إذا كانت 

مناطق عدم التصعيد 
التي أنشئت خالل 

محادثات بين روسيا 
وإيران وتركيا في أستانة 

أو محادثات السالم التي 
تقودها األمم المتحدة 

في جنيف قد سرعت من 
وتيرة العودة

عودة النازحني السوريني 
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تقـرير

موسكو ـ وكاالت:

أعلن��ت روس��يا أنه��ا جت��ري اتصاالت 
قن��وات  عب��ر  األميركي��ة  اإلدارة  م��ع 
ديبلوماس��ية، لوضع ترتيبات أول لقاء 
يجمع الرئيسن فالدميير بوتن ودونالد 
ترام��ب، على هامش قم��ة “مجموعة 
األس��بوع  هامب��ورغ  ف��ي  العش��رين” 

املقبل.
 وأعرب وزير اخلارجية الروس��ي سيرغي 
الفروف عن أمله بأن تسود البراغماتية 
اللق��اء، وب��أن حتدد آف��اق التع��اون بن 
موس��كو وواش��نطن. وأث��ار اجتم��اع 
عقده وزير اخلارجية األميركي الس��ابق 
هنري كيسنجر في موسكو، مع بوتن 
والفروف تكهنات عن وس��اطة يجريها 
ب��ن الكرمل��ن والبيت األبي��ض، لكن 

الرئاسة الروسية نفت األمر.
القوم��ي  األم��ن  مستش��ار  وكان 
ف��ي البي��ت األبي��ض اجلن��رال هرب��رت 
ماكماس��تر أكد اجتماع ترامب بوتن 
في هامبورغ، وإن لم يتحدد بعد جدول 

أعماله. وأشار إلى أن الرئيس األميركي 
يوّد أن تك��ون للواليات املتحدة وللغرب 
بأكمله عالقات بّناءة أكثر مع روس��يا، 
مستدركاً أنه أوضح أيضاً أننا سنفعل 
ما هو ضروري ملواجهة السلوك املزعزع 

لالستقرار لروسيا.
ولفت الناطق باس��م الكرملن دميتري 
بيس��كوف إلى أن التنس��يق في شأن 
لقاء بوتن ترامب يتعّلق مبوعده ومدته 
وصيغت��ه. وكان��ت موس��كو تأمل بأن 
يكون اللقاء األول بن الرئيس��ن كامالً 
جلهة الترتيبات البروتوكولية، ما يتيح 
مناقشة امللفات العالقة بن البلدين، 
ب��دل أن يكون عابراً عل��ى هامش قمة 

دولية.
وبالرغ��م من ذل��ك، فقد أك��د الفروف 
ارتياح بالده لعقد اللقاء، الفتاً إلى أنها 
تأمل في أن يس��اهم في توضيح آفاق 
العالقات الروس��ية األميركية. وش��دد 
على أن العالقات بن روس��يا والواليات 
املتح��دة حتظ��ى بأهمي��ة خاص��ة في 
العالم املعاصر، ألن تسوية عدد ضخم 
م��ن امللفات الدولية مرتب��ط بها، بدءاً 
من ضمان االستقرار الدولي وصوالً إلى 

تسوية النزاعات اإلقليمية. 
تغّل��ب  عل��ى  يع��ّول  أن��ه  وأض��اف 
البراغماتي��ة والتصمي��م على ضمان 

املصال��ح الوطنية، بأس��اليب واقعية 
وفاعلة لفتح آفاق للتعاون والتنس��يق 
ب��ن البلدين، الفت��اً إل��ى أن دوالً كثيرة 

تتاب��ع بقل��ق الفت��ور ف��ي العالق��ات 
الروس��ية األميركية، وتدرك أنها باتت 
رهين��ة تناف��س داخل��ي ف��ي الواليات 

املتحدة، وهذا الوضع ليس طبيعياً.
واعتب��ر الف��روف أن اله��دف األهم اآلن 
يكمن في جتاوز املرحلة غير الطبيعية 
ف��ي العالق��ات الثنائي��ة، مش��يراً إلى 
أن املكامل��ات الهاتفية الت��ي جرت بن 
الرئيس��ن أظهرت رغب��ة متبادلة في 
جت��اوز هذا الوضع والش��روع ف��ي إبرام 
اتفاق��ات ف��ي ش��أن مس��ائل معينة. 
وأعرب عن أمله بوقف مطاردة أش��باح 
ف��ي الوالي��ات املتحدة، في إش��ارة إلى 
مح��اوالت ملراجع��ة نتائ��ج انتخاب��ات 

الرئاسة.
وعل��ى رغ��م اللهجة املتفائل��ة للوزير 
أوس��اط  ش��ّككت  فق��د  الروس��ي، 
ديبلوماس��ية ف��ي أن يُح��دث اللق��اء 
املنتظ��ر اختراق��اً ف��ي العالق��ات ب��ن 
واشنطن وموسكو. واعتبر معلقون أن 
الضغوط الداخلية الت��ي يتعّرض لها 

ترامب قد تدفعه إلى التشدد.
وبرزت تكهن��ات حول جهود وس��اطة 
يجريه��ا كيس��نجر، خصوص��اً بع��د 
لقاءين منفصلن م��ع بوتن والفروف. 
وذّكرت وس��ائل إعالم رس��مية روسية 
بأن كيس��نجر )94 س��نة( كان التقى 

ترام��ب قب��ل توجه��ه إلى موس��كو، 
مش��يرة إلى احتم��ال أن يحمل أفكاراً 
العالق��ات وجت��اوز ملف��ات  لتحس��ن 
خالفي��ة. لكن الكرملن أوضح أن لقاء 
بوت��ن وكيس��نجر كان خاص��اً وج��اء 
خالل زيارة األخير موس��كو للمشاركة 
ف��ي مؤمتر “قراءات برمياك��وف”، املكّرس 
لذك��رى رئيس الوزراء الروس��ي الراحل 
يفغين��ي برمياك��وف. وأكد بيس��كوف 
أن الوزير األميركي الس��ابق لم يحاول 
فتح قناة خلفية بن الكرملن والبيت 

األبيض.
أن  ض��رورة  عل��ى  كيس��نجر  وش��دد 
يس��ير البل��دان نح��و رؤية مش��تركة 
للمس��تقبل، اعتب��ر أن بلورتها ممكنة 
من خ��الل عمل مش��ترك. وزاد أن لدى 
موسكو وواشنطن تاريخاً طويالً وجتربة 
ضخمة ف��ي جتاوز اخلالف��ات، وعليهما 
أن يس��تخدما تلك اخلب��رة اآلن، وتابع: 
يتحّم��ل بلدان��ا مس��ؤولية، ولديهما 
فرص��ة لتحقي��ق تق��ّدم مه��م، ليس 
فقط عبر حتسن عالقاتهما، ولكن من 
خالل حتسن الوضع في العالم أجمع، 

بواسطة جهود متضافرة.

آفاق تعاون مستقبلي جديدة بين موسكو وواشنطن

اتصاالت دبلوماسية لترتيب اللقاء األول بين ترامب وبوتين على هامش“قّمة العشرين”

ترامب وبوتني
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آفاق 8

علي صالح*

أصب��ح االقتص��اد القط��ري ف��ي حالة 
م��ن العزل��ة ش��به التام��ة بع��د قيام 
كلٍّ م��ن اململك��ة العربية الس��عودية 
ودولة اإلم��ارات العربية املتحدة ومملكة 
البحري��ن وجمهوري��ة مص��ر العربي��ة، 
وع��دد م��ن ال��دول األخرى منه��ا اليمن 
وليبي��ا وجزر املالدي��ف؛ بقطع عالقاتها 
الدبلوماسية واالقتصادية مع دولة قطر 
ي��وم 5 يونيو اجلاري، وما يزيد من صعوبة 
ه��ذه القرارات أنها تضمنت إغالق كافة 
املناف��ذ البحري��ة والبري��ة واجلوية أمام 

احلركة القادمة واملغادِرة لقطر.
وبدأت آثار قطع العالقات تظهر بالفعل 
على االقتصاد القط��ري، ومن املرّجح أن 
تتسع هذه التداعيات مستقبال، ال سيما 
في ظل األهمية الكبيرة التي حتتلها دول 
السعودية واإلمارات والبحرين بالنسبة 
حلركة التج��ارة اخلارجية لقطر، وكذلك 
بالنس��بة حلرك��ة األفراد منه��ا وإليها، 
ه��ذا إلى جان��ب العالق��ات االقتصادية 
املباش��رة التي تربط االقتصاد القطري 
بها، وجتعل��ه معتمًدا عليها في العديد 
من القطاعات. وبالتالي، يتوقع أن تكون 
هناك خسائر اقتصادية على قطر جرَّاء 
األزم��ة احلالية مع دول اخلليج، ومنها ما 

يلي:

1. عدم استقرار التجارة اخلارجية:
م��ن املرج��ح أن يتأث��ر قط��اع التج��ارة 
اخلارجية القطري بش��كل كبير نتيجة 
حالة العزل��ة التي دخل فيها االقتصاد. 
وتش��ير اإلحص��اءات إل��ى أن الصادرات 
القطرية الت��ي بلغت 65 مليار دوالر في 
عام 2016، ذه��ب ما قيمته 6.5 مليارات 
دوالر منها، أو ما يساوي %10، إلى أسواق 
الس��عودية واإلم��ارات والبحرين ومصر. 
كما أن ال��واردات القطري��ة التي بلغت 
نح��و 34 ملي��ار دوالر في العام نفس��ه، 
ج��اء حوال��ي 5.1 ملي��ارات دوالر أو نحو 
%15 منها، من دول اخلليج الثالث ومعها 

مصر.
وما س��بق يعن��ي أن قط��ع دول اخلليج 
عالقاته��ا مع قطر يُهدد اس��تقرار نحو 
%11 م��ن التجارة اخلارجي��ة للدوحة، مبا 
يبل��غ 11.6 ملي��ار دوالر س��نويًّا، وهو ما 
سُيلقي بظالله ليس فقط على قطاع 
التجارة اخلارجية بالنسبة لقطر، ولكنه 

يضغ��ط أيًضا عل��ى جميع األنش��طة 
بالتج��ارة  العالق��ة  ذات  االقتصادي��ة 

اخلارجية، وصوالً إلى االقتصاد الكلي.
وس��تتكبد التج��ارة البري��ة القطري��ة 
بدوره��ا خس��ائر جم��ة؛ حي��ث إن قيام 
السعودية )الدولة الوحيدة التي تشترك 
مع قطر في حدود برية( بإغالق معبر »أبو 
سمرة«، املنفذ البري الوحيد الذي يربط 
قطر بالسعودية، ينتج عنه العديد من 
املش��كالت بالنسبة لألسواق القطرية، 
ال س��يما أسواق الس��لع االستهالكية، 
حيث مير من خالل ه��ذا املعبر نحو 800 
ش��احنة يوميًّا، حتمل الس��لع الغذائية 
ومدخ��الت اإلنتاج ومواد البن��اء وغيرها 
إلى األس��واق القطري��ة، وبالتالي يُتوقع 
أن تُعان��ي األس��واق القطري��ة من عدم 
توافر العديد من هذه السلع، ناهيك عن 
ارتفاع أس��عارها. وتزداد هذه األزمة حدًة 
مع قيام الس��عودية واإلمارات والبحرين 
بإيقاف مم��رات املالحة البحري��ة واجلوية 
مع قطر، ما يتس��بب في انقطاع حركة 

الشحن البحري واجلوي إليها أيًضا.
وم��ن املرج��ح أن تك��ون أس��واق س��لع 
االس��تهالك القطرية هي األكث��ر تأثرًا 
به��ذه اإلج��راءات، حي��ث تش��كل هذه 
الس��لع م��ا نس��بته %27 من ال��واردات 
واإلم��ارات  الس��عودية  م��ن  القطري��ة 
»األغذي��ة  أس��واق  تليه��ا  والبحري��ن، 
واحليوان��ات احلي��ة« التي متث��ل %16 من 

تلك الواردات.

قط��اع  ف��ي  جس��يمة  أض��رار   .2
اإلنشاءات:

س��يتكبد قط��اع اإلنش��اءات القطري 
الكثي��ر م��ن اخلس��ائر بس��بب قط��ع 
واإلم��ارات  الس��عودية  م��ع  العالق��ات 
والبحرين، فهذا القطاع يعتمد بشكل 
والش��ركات  االس��تثمارات  عل��ى  كبير 
املنتمي��ة ل��دول اخللي��ج؛ حيث تش��ير 
للتج��ارة  املتح��دة  األمم  بيان��ات مؤمت��ر 
والتنمي��ة »األونكت��اد« إل��ى أن قط��اع 
اإلنش��اءات يُعد من القطاع��ات األكثر 
اس��تقباالً لالس��تثمارات اخلليجية في 

الوقت الراهن.
كما أن نسبة كبيرة من واردات قطر من 
مواد البناء تأتي من دول اخلليج، وبصفة 
خاصة من خالل املعبر البري »أبو سمرة«. 
وبالتالي فإن انقطاع هذه الواردات يهدد 
إنش��ائية  تنفي��ذ مش��روعات  بتأخي��ر 
ترتبط باس��تضافة قطر ملونديال 2022، 

األم��ر الذي ق��د يؤثر عل��ى قدرتها على 
استضافة هذا احلدث العاملي الذي تُعوِّل 
علي��ه احلكوم��ة القطرية ف��ي إحداث 
نهض��ة كبيرة في عددٍ م��ن القطاعات، 
وعلى رأس��ها السياحة، كما أنها تُعلِّق 
الكثير من اآلمال عليه من أجل حتس��ن 
موقع البالد على خريطة التنافسية في 
العديد من القطاعات، ال س��يما البنية 
التحتي��ة واملراف��ق العام��ة والثقاف��ة 
والترفيه واستضافة الفعاليات العاملية 

الكبرى.

3. تراجع االستثمار األجنبي:
مع حت��ّول االقتصاد القط��ري إلى حالة 
العزلة شبه التامة بعد قطع العالقات 
م��ن جانب دول اخللي��ج؛ فإن ذلك يقلص 
م��ن قدرات هذا االقتص��اد على اجتذاب 
ويع��ود  املباش��ر.  األجنب��ي  االس��تثمار 
ذل��ك إل��ى محدودية الس��وق القطرية، 
وضعف قدرتها االس��تيعابية بالنسبة 
لالس��تثمار األجنبي، ال سيما وأن حالة 
العزلة الت��ي دخلتها تُقل��ص من قدرة 

الش��ركات العامل��ة بها عل��ى الوصول 
إلى أس��واق دول اجلوار، من أجل تصريف 

منتجاتها.
يُض��اف إل��ى ذلك، ع��دم تن��وع الفرص 
االقتص��اد  ف��ي  املتاح��ة  االس��تثمارية 
القط��ري؛ حي��ث تترك��ز معظ��م هذه 
الفرص ف��ي قطاعات الطاق��ة والبنية 
التحتي��ة، ع��الوًة عل��ى مظاه��ر ع��دم 
االستقرار التي سيتعرض لها االقتصاد 
القطري ف��ي ظل حال��ة العزلة الناجتة 
عن ع��دم انتظام إمدادات امل��واد األولية 
ومدخالت اإلنتاج، إلى جانب تراجع فرص 
حصول قطر على التمويل من األس��واق 

احمللية واإلقليمية.
وبالنظر إلى أن البحرين واإلمارات ومصر 
والس��عودية، من أهم الدول املستثمرة 
في قط��ر؛ فإن قيامه��ا بقطع عالقاتها 
مع الدوحة س��وف يتس��بب في تراجع 
اس��تثماراتها هناك، أو انسحابها منها 
متاًم��ا، األم��ر ال��ذي س��ُيفقد االقتصاد 
القطري أح��د أهم محركاته في الوقت 
احلال��ي، ويتس��بب في فقدان��ه العديد 

من الوظائف. ووفًق��ا لبيانات مؤمتر األمم 
املتحدة للتج��ارة والتنمية »األونكتاد«، 
بلغ��ت تدفق��ات االس��تثمار األجنب��ي 
املباش��ر م��ن دول البحري��ن واإلم��ارات 
ومصر والسعودية إلى قطر خالل الفترة 
2003 - 2015 نح��و 22.2 ملي��ار دوالر، مبا 
ميث��ل %20.5 من إجمالي االس��تثمارات 
املباش��رة التي وردت إلى قطر خالل تلك 
الفترة. وقد س��اهمت اس��تثمارات دول 
اخللي��ج الثالث ومعها مص��ر في توليد 
نح��و 31 ألف فرصة عمل في األس��واق 
القطرية، أو ما يساوي %34 من إجمالي 
فرص العم��ل الت��ي ولَّدها االس��تثمار 
األجنبي بها خالل الفترة نفس��ها. كما 
ساهمت هذه االس��تثمارات في تنفيذ 
نح��و 165 مش��روًعا، بنس��بة %28 من 

املشروعات التي مت تنفيذها في قطر.

4. اضطرابات مالية متوقَّعة:
متث��ل حال��ة العزل��ة الت��ي حت��ول إليها 
االقتص��اد القطري أحد مصادر التهديد 
وجدارت��ه  املالي��ة،  لقدرات��ه  بالنس��بة 

االئتماني��ة كذلك، حيث حتد هذه احلالة 
كثي��رًا من تدفق��ات رؤوس األموال إليه، 
بس��بب توقف أو انحسار األنشطة في 
العدي��د م��ن القطاع��ات املُ��درة للنقد 
األجنبي بالنس��بة ل��ه، مث��ل: الطيران 
التصدي��ر،  وإع��ادة  والتصدي��ر  املدن��ي، 
األجنب��ي.  واالس��تثمار  والس��ياحة، 
وس��ينتج ع��ن ذل��ك ح��دوث تراجع في 
احتياط��ي النقد األجنبي القطري، ومن 
ثم جلوء احلكومة القطرية إلى السحب 
بكثافة من أرصدتها املالية، مبا في ذلك 
صناديقه��ا الس��يادية، من أج��ل تأمن 
الس��يولة املالية الالزم��ة لتمويل عجز 
املوازن��ة العامة، وكذل��ك من أجل ضخ 
بعض األم��وال ف��ي القط��اع املصرفي 

ومتويل االستيراد.
وس��تنعكس ه��ذه املعطي��ات اجلديدة 
عل��ى التصني��ف االئتمان��ي لالقتصاد 
القطري، الذي س��يكون أكثر انكشاًفا، 
وال بد أنه س��يكون محل مراجعة خالل 
األيام املقبلة. وبالفعل فقد ذكرت وكالة 
»مودي��ز« للتصني��ف االئتمان��ي، الت��ي 
قامت نهاية الش��هر املاضي بتخفيض 
التصني��ف املمنوح لقطر إلى AA3 بدال 
من AA2، »أن قط��ع عالقات دول اخلليج 
قد يؤثر عل��ى اجل��دارة االئتمانية لقطر 
خ��الل الفت��رة املقبل��ة«. وفي الس��ياق 
نفس��ه، ارتفعت تكلف��ة التأمن على 
الدي��ون الس��يادية القطري��ة إلى أعلى 

مستوياتها في شهرين.
وتُع��د س��وق امل��ال القطرية م��ن أكبر 
املرش��حن لتكبد اخلسائر بسبب قطع 
دول اخللي��ج عالقاتها م��ع الدوحة. وفور 
اإلع��الن عن ذل��ك، تراجع املؤش��ر العام 
للسوق القطرية إلى أكثر من %8، وفقد 
س��هم »بنك قطر الوطن��ي«، أكبر بنك 
في الب��الد، أكثر م��ن %10 م��ن قيمته. 
وعل��ى املدى الطوي��ل، يُتوق��ع أن تفقد 
س��وق املال القطرية مكانته��ا، كثاني 
أكبر س��وق مالية في املنطقة العربية، 
بعد الس��وق الس��عودية، وذلك بسبب 
خ��روج رؤوس األموال العربية واخلليجية 
منها، إلى جانب تأثر أنشطة الشركات 
القطرية الرئيس��ية املدرجة بها س��لًبا 

جرَّاء قطع العالقات.

5. خسائر قطاَعِي السياحة والطيران 
املدني:

قررت دول اخلليج التي قطعت عالقاتها 
مع قطر، منع مواطنيها من السفر إلى 

الدوحة، أو اإلقامة فيها، أو املرور عبرها، 
م��ع التأكي��د عل��ى املقيم��ن والزائرين 
منهم س��رعة مغادرة قطر خالل مدة ال 
تتجاوز 14 يوًما، كما أمهلت هذه الدول 
املواطنن القطرين املتواجدين بها نفس 
الفترة ملغادرتها. وميثل هذا األمر مصدر 

تهديد لقطاع السياحة القطري.
وتش��ير اإلحص��اءات إل��ى أن منفذ »أبو 
سمرة« البري بن قطر والسعودية عبره 
أكثر من 326 ألف ش��خص خالل الفترة 
من 10 يناير - 5 فبراير 2017، ما يعني أن 
هذا املعبر مير به نحو 12.5 ألف شخص 
يوميًّا، وبالتالي فإن إغالقه مينع ما يوازي 
4.6 مالين ش��خص س��نويًّا من العبور 
إلى قطر، سواء للس��ياحة أو للعمل أو 

اإلقامة.
ويُضاف إلى ذلك، أن ش��ركات الطيران 
ف��ي دول اخللي��ج ومعه��ا مص��ر ق��د 
أعلن��ت إيقاف رحالتها م��ن وإلى قطر، 
وطي��ران  للطي��ران،  االحت��اد  ومنه��ا: 
اإلمارات، والعربية للطيران، وفالي دبي، 
واخلط��وط اجلوي��ة الس��عودية، ومصر 
للطي��ران. وفضال ع��ن أن توقف رحالت 
ه��ذه الش��ركات من وإلى قطر س��وف 
يجعل عملي��ة انتقال األفراد من الدول 
التي تتبعها هذه الش��ركات والعكس 
أمرًا صعًبا؛ فإنه كذلك يحد من حركة 
السياحة الوافدة إلى قطر عبر مطارات 

دول اخلليج بشكل كبير.
ويرتب��ط بذلك أيًض��ا، اآلثار الس��لبية 
املتوقع أن تلحق بقطاع الطيران املدني 
القطري، ال��ذي من املرجح أن يكون بن 
أكبر اخلاس��رين جرَّاء قط��ع العالقات، 
فاخلطوط اجلوية القطرية ستخسر 50 
رحلة جوية يوميًّ��ا، موزعة بن اإلمارات 
والس��عودية والبحري��ن ومصر. كما أن 
حرمانها من استخدام اجملال اجلوي لكل 
م��ن الس��عودية واإلم��ارات والبحرين، 
س��يجبرها على اتخاذ مس��ارات بديلة 
لرحالتها، األمر الذي س��يؤدي إلى زيادة 
أمد الرح��الت ورفع تكلفتها، وأيًضا قد 
يضطرها إلى العب��ور فوق مناطق غير 
آمنة في العراق، على س��بيل املثال، ما 
قد ميثل تهديًدا لبعض رحالتها، وبالتالي 
يُفقدها بعض امليزات التنافسية، ويزيد 

من تكلفة التأمن بالنسبة لها.

*مركز املستقبل للدراسات والبحوث 
املستقلة. 

د. عالء الدين الظاهر

شجاعة البعثين او باالحرى غيابها
كان البعثيون ينهارون بعد اعتقالهم 
ويسارعون لنش��ر اعالنات البراءة من 
حزبه��م ف��ي الصح��ف. كان ص��دام 
التكريت��ي اصلب البعثي��ن واكثرهم 
قس��وة لكن عند اعتقاله بعد فشل 
محاول��ة انقالبية قب��ل تنفيذها في 
تشرين االول 1964 قال لضباط مديرية 
االم��ن العام » ال تضربوني س��أعترف 
بكل ش��ئ « كما ذكر ذلك في حينها 
لوالدي، مدير االمن العام املقدم رشيد 
محس��ن. لم ينك��ر صدام ذل��ك اثناء 
محاكمته بعد س��قوط نظامه مبررا 
اعترافاته بأنه قام بذلك حلماية احمد 
حس��ن البكر م��ن االعتق��ال واضاف 
ارقام��ا خيالي��ة لعدد م��ن اُعتقل من 
البعثين حينها. سخافة هذا االدعاء 
البك��ر كان معتق��ال وكان ق��د مت  ان 
اعتقال بضعة عش��رات من البعثين 
الذي��ن كانوا سيش��اركون في احملاولة 
االنقالبي��ة. اض��ع هن��ا الرابط ملقطع 
م��ن محاكمة صدام يُق��ر فيه بتقدمي 
إعترافه للجهات االمنية عن نشاطات 

حزبه.

يتوهم من يتصور ان سلطات النظام 
العارفي كانت تخشى البعثيني. في 

5 حزيران 1968 
تص��در احمد حس��ن البك��ر مظاهرة 
مبناس��بة مرور عام على هزمية حزيران 
وكان يق��ف الى جانب��ه آمر االنضباط 
العسكري العقيد صعب احلردان والى 
اجلان��ب اآلخر ص��دام التكريت��ي الذي 
هرب من السجن قبل سنتن. لو كان 
صدام خطرا على النظام العارفي وهو 
الهارب من الس��جن لتم اعتقاله في 
حينها ولم يُترك في مقدمة مظاهرة 

يحميها االنضباط العسكري.
ُس��ئل مرة خيراهلل طلفاح عن سبب 
ضعف او االحرى جنب وزراء صدام فكان 
رده بذيئا وبعبارات جنس��ية تعّبر عما 
يفعلوه بالشخص قبل استيزاره. اُدرُك 
متاما ان ادعاء طلفاح ال ميت للحقيقة 
بصل��ة لكنه يُعّبر عن الغياب الكامل 
للعمود الفقري للبعثين. أنظُر بكثير 
م��ن الش��فقة عل��ى م��ن يهاجمني 
م��ن البعثين خصوص��ا اولئك الذين 
ينش��روا  او  افواهه��م  يفتح��وا  ل��م 
مذكراتهم إال بعد سقوط نظام صدام 

او اعدامه وهم يعيشون في اوربا منذ 
عقود. رغم ارهاب نظام البكر � صدام 
وتصفياته لكل معارض كان رد والدي 
قاسيا عندما اتصلت به االستخبارات 
العس��كرية لتدعوه إلستقبال البكر 
م��ن اح��دى جوالت��ه الداخلي��ة: » من 
ه��و احمد حس��ن البكر حت��ى اخرج 
إلس��تقباله؟ هل هو ملك��ة بريطانيا 
العظمى؟ «. لي عم ضابط في اجليش 
عُرف بالشجاعة واجلرأة. ولي قريب لم 
يتورع عن االش��ارة في وس��ط الكلية 
التي كان اس��تاذا فيه��ا وامام زمالئه، 
لم يتورع عن االش��ارة ال��ى البكر ب� » 
احمد حس��ن البق��ر «. وأنا كنت اقول 
حملم��د ابن البك��ر )الذي قض��ى الحقا 
في حادث سير(: » سّلم لي على ابوك 
ابو ياخة الوس��خة «. اعطت شقيقة 
البك��ر الكب��رى رق��م هات��ف رئي��س 
اجلمهورية املباش��ر الى اخي الطبيب 

االق��دم في مدينة الط��ب عندما كان 
يعاجله��ا لالتصال بش��قيقها اذا كنا 
بحاجة الى ش��ئ. اتصلن��ا بالبكر من 
بيتن��ا فأجابن��ا: » احم��د « فصرخ به 
اخ��ي » لك يا احمد؟ « ث��م اغلق اخي 
الهات��ف بوجه رئيس اجلمهورية. اقول 
الولئ��ك الذي��ن يهاجمون��ي: » اعرفوا 

قيمتكم «. 

هل ورث دواعش 1963 ثورة 14 متوز؟
ادع��ى دواعش 1963 )كم��ا ادعى ذلك 
دواعش 1968( بأنهم الورثة الشرعيون 
لث��ورة 14 متوز كما ادعى عبدالس��الم 
ع��ارف بأنه كات��ب البي��ان االول لتلك 
الث��ورة بل اراد ان ينت��زع اعترافا بذلك 
م��ن عبدالكرمي قاس��م قبل ان يقترف 
م��ع بقي��ة الدواع��ش جرمي��ة قتل��ه 
ف��ي دار االذاع��ة. حس��نا، كان هن��اك 
نصب حدي��دي في الزاوية بن جس��ر 

اجلمهوري��ة وش��ارع الس��عدون عليه 
نص البيان االول للثورة وبتوقيع القائد 
العام للقوات الوطنية املس��لحة من 
دون اي ذكر إلس��م عبدالكرمي قاسم. 
ملاذ مت إزالة هذا النصب لو كان دواعش 
1963 الورثة الش��رعيون لثورة 14 متوز 
وكان عبدالس��الم عارف كاتب البيان 

االول؟
على العكس. كان دواعش 1963 االعداء 
الشرعيون لثورة 14 متوز وقادة االنقالب 
باالنقض��اض  ب��دأوا  للث��ورة.  املض��اد 
عل��ى كل خطواته��ا التقدمي��ة مثل 
قان��ون االحوال الش��خصية ثم اعادوا 
املقامرة في س��باق اخليل واعادوا نفوذ 
بالكويت  واعترفوا  العش��ائر  ش��يوخ 
ول��م ينفذوا اتفاقية االحت��اد الفدرالي 
الت��ي تف��اوض عبدالكرمي قاس��م من 
اجلها سرا مع الكويت وكانت جاهزة 
للتوقيع رسميا، وهم ادعياء الوحدة. 

ولم يكتفوا بجرائم القتل والتصفيات 
الدموي��ة بل اصبح اغتصاب النس��اء 
سياسة رسمية من سياسات دواعش 
1963 متام��ا كما فع��ل دواعش 2014. 
اين اخالقهم وسلوكياتهم من اخالق 

عبدالكرمي قاسم وحكومته؟

التآمر املستمر
كان وال��دي يأخذنا في وقت الفراغ في 
جولة بس��يارته داخ��ل او خارج بغداد. 
ف��ي احدى ه��ذه اجلوالت كن��ا بالقرب 
من منطقة علي الصالح حيث يقيم 
احمد حسن البكر. قرر والدي التوقف 
لزيارة صديقه وتركنا في السيارة. عند 
عودته كان والدي غاضبا بعض الشئ 
وقال لوالدتي »هذول��ه ما دا يكعدون 
راحه«. قمت باالحتجاج بش��دة النني 
ل��م العب بصخب م��ع اخوتي. لم يرد 
وال��دي لك��ن والدتي ذّكرتن��ي باحلادث 

بع��د س��نوات وقال��ت ان وال��دي كان 
يقص��د ان البكر كان ف��ي اجتماع مع 
بعض املتآمرين على عبدالكرمي قاسم. 
م��ن املرجح ان البكر طل��ب من والدي 

االنضمام لكن والدي رفض.
التآم��ر كان يج��ري ف��ي ع��روق اعداء 
عبدالكرمي قاسم. فبعد كل املؤامرات 
ض��ده وجناحه��م باإلطاح��ة بنظ��ام 
حكمه، بدأوا يتآم��رون على بعضهم 
البعض مثل مؤامرة عبدالهادي الراوي 
وجابر حس��ن احلداد ضد البعثين في 
اي��ار 1963. ث��م ج��اءت مؤام��رة حازم 
ج��واد للتخل��ص م��ن عل��ي صال��ح 
الس��عدي وجماعته تبعه��ا محاولة 
من��ذر الونداوي ضد ح��ازم جواد. وبعد 
جن��اح انقالب 18 تش��رين ثان��ي 1963 
اجبر عبدالس��الم ع��ارف نائبه احمد 
حس��ن البكر على االستقالة ألنه لم 
يثق به وهو يغ��ادر الى القاهرة حلضور 

مؤمتر القمة. احمد حسن البكر نشر 
كتاب اس��تقالته في الصحف معلنا 
اعتزاله السياس��ة واالنصراف لتربية 
اوالده. ولم متِض عشرة شهور حتى مت 
اكتشاف مؤامرة بعثية يقودها البكر 
لقصف طائرة عبدالس��الم عارف وهو 
في س��فرة ثاني��ة الى القاه��رة. وبعد 
االفراج عن��ه اتصل البك��ر بالضباط 
معه��م  التع��اون  عارض��ا  احلركي��ن 
لالنقالب عل��ى عبدالرحمن عارف ثم 
حالفه احلظ عندما اتصل به املقدمان 
ناي��ف  س��عيد  عبدال��رزاق  الغبي��ان 
وابراهي��م عبدالرحم��ن دواد لالطاحة 
بعبدالرحم��ن ع��ارف بع��د ان رف��ض 
عدة ضب��اط آخرين التع��اون معهما. 
اما مجموع��ة الضباط احلركين فقد 
تآم��رت على عبدالس��الم ع��ارف في 
ايلول 1965 ثم على عبدالرحمن عارف 
في حزيران 1966 وبعد ان افرج عنهم 
عبدالرحم��ن ع��ارف ع��ام 1967 واعاد 
بعضه��م ال��ى اخلدمة، ب��دأوا بالتآمر 
عليه من جديد. ثم هرب من استطاع 
منه��م الهرب الى القاه��رة خوفا من 
سادية البعثين بعد انقالب 17 �� 30 

متوز 1968.

دعني اقتبس ما يلي مما نش��رته عام 
2000. بداية االقتباس:

 )ال نخش��ى اتهام عبدالكرمي قاس��م 
ب��� » ضرب األح��زاب ببعضه��ا « ألنه 
كم��ا أوضحنا يه��زم   ذات من ذات من 
يستخدمه بل نرفضه ألنه ليس بيت 
القصي��د. نرفض��ه ألنه يرك��ز على » 
ردود األفعال « ويحّمل » مس��ئولية « 
ردود األفع��ال. ونحن نريد مناقش��ة » 
األفعال «. ونريد مناقشة » مسئولية 
« األفع��ال. ما ه��و الفع��ل؟ ومن قام 
ب��ه؟ عدا ذلك س��ندخل ف��ي متاهات 
التعمي��ة عل��ى األحداث. وس��نصبح 

شركاء في جرمية تزييف التاريخ.
الباحث املنصف يج��د بأن كل ما قام 
به عبدالكرمي قاس��م هو رد فعل جتاه 
هذه األحداث الدموية املتعاقبة والتي 
تفرضها  السياس��ية  الساحة  كانت 
علي��ه فرض��ا وم��ن دون س��ابق إنذار. 
وحت��ى حرك��ة الش��واف فوج��ئ بها 
ولم يكن مس��تعدا لها فعلى سبيل 
املث��ال عن ثالثة ضب��اط في يوم واحد 
ليحل��وا محل الش��واف كان أحدهم 
من املش��تركن مع الش��واف. والثاني 
وجدوه مصادفة لكونه اقدم الضباط 

في مدينة املوصل. 

التداعيات االقتصادية لقطع العالقات الخليجية ـ القطرية

دواعش 1963 ومذكراتهم ولماذا يجب محاكمتهم

والد املؤلف مع الزعيم الراحل عبد الكرمي قاسم
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أمير قطر



نش��عر أن غيوم��اَ س��وداء حتمل 
)غرابيباً س��ود( تغط��ي املنطقة 
العربي��ة، من )اجلبهة الس��ورية( 
ورمب��ا تس��ير تل��ك الغي��وم نحو 
الس��وري  واجل��والن  القنيط��رة 
احملت��ل؛ لتضع الصراع الس��وري - 
االس��رائيلي عل��ى ج��دول أعمال 
القمم العربية املقبلة، واألولويات 
األميركية - الروس��ية من جديد، 
وفي اهتمامات الرأي العام الدولي 
املتاب��ع، والس��يما ان م��ا يج��ري، 
يشهد ش��داً وجذباً غير مسبوق  
ب��ن تل ابيب ودمش��ق وق��د ينذر 
باندالع مواجهات تقلب معادالت 
اجلبهة العس��كرية املفتوحة في 

سوريا رأسا على عقب.
نتوص��ل مبا تق��دم بأن اس��تدارة 
عنه��ا  ينج��م  رمب��ا  للتح��والت، 
ش��يئاً ليس باحلس��بان سواء في 
دمشق، موسكو، واشنطن او في 

..طهران!.
الغرابيب السود تنذر بأن التهديد 
االميرك��ي وعل��ى خلفية البحث 
عن الس��اح الكيمياوي السوري، 
بدأ بتهيئة الطائ��رات االميركية 
االستراتيجية او املُسيرة من دون 
طي��ار، لتجوب األجواء الس��ورية؛ 
نراه��ا  الت��ي  التح��والت  وم��ن 

مقدم��ات حلرباً إقليمي��ة تنتهي 
بعاصف��ة دولية كبي��رة،  وتؤكد 
التس��ريبات اإلعامي��ة، بدخ��ول 
أرتاالً من الدبابات التركية مدينة 
م��ع  احلدودي��ة  الس��ورية  أع��زاز 
تركي��ا؛ بالتزامن م��ع دخول أكراد 
سوريا املدينة من جهة الشمال، 
حيث جتري مناوش��ات عس��كرية 
ضاري��ة بن األت��راك واألكراد فيما 
تتوس��ع الرؤية التركية بالقضية  
الس��ورية، كلم��ا توس��ع األكراد 
ش��ماالً وف��ي اجلبه��ة املفتوحة 
في الرِقة ودير الزور، ممثلن بقوات 
بدع��م  الدميوقراطي��ة،  س��وريا 
اميرك��ي عس��كري ولوجس��تي 

واضح.
نشعر ان قراراً أميركياً صدر، ومعه 
حترك عس��كري كبير، للسيطرة 
عل��ى الرقة ودير الزور واحلس��كة، 
بهدف انش��اء قواعد عس��كرية 
أميركي��ة في ه��ذه املناطق،  ولنا 
ان نتص��ور حج��م خط��ورة هذه 
املس��تويات  ف��ي  التح��ركات، 
الس��ورية والروس��ية واإليراني��ة، 
ووقع تلك املهمة االميركية التي 

ستستقر بعمق ثاث مناطق.
 قاد السوريون واإليرانيون والروس 
أش��رس احلمات العس��كرية في 

الرق��ة ودي��ر الزور واحلس��كة ضد 
تنظيم النصرة وكادوا ان يتغلبوا 
بتل��ك املع��ارك؛ ويب��دو وحس��ب 
رؤيتن��ا، ان التحرك االميركي على 
املناط��ق الس��ورية الث��اث يأتي 
بالتزامن مع الس��يطرة السورية 
باملع��ارك  االيراني��ة  الروس��ية 
املتحدة  الواليات  األخيرة، وشعور 
االميركية بانها ستخسر وجودها 
وقواعد لن تس��تطيع االستحواذ 
عليها، في سوريا للسيطرة على 
مناطق النفوذ االخرى في اخملطط  
االميرك��ي، س��واء ف��ي اجلبه��ة 
التركي��ة  اجلبه��ات  او  العراقي��ة 

والسورية!.
أما اجلانب االقتصادي فس��يكون 
له وقعاً اميركياً خاصاً بالنظرية 
األمني��ة لترامب؛ حيث س��يطل 
عل��ى الغ��از والنفط في س��وريا 
املداف��ع  ته��دأ  ول��ن  وتركي��ا، 
االميركي��ة، عل��ى تل��ك احلق��ول 
واالب��ار اال بع��د امت��ام الس��يطرة 
االميركية  الي��د  ووض��ع  عليه��ا 
الكامل��ة وان ادى االمر الى انهيار 
العاق��ات التركي��ة - االميركية 
بحجة أو بأخ��رى، ولعل حمايتها 
م��ن االرهاب االصول��ي واحدة من 

احلجج املقبلة!.

العملي��ات  س��ير  نتاب��ع  ونح��ن 
العس��كرية التركي��ة ف��ي اعزاز، 
والكردي��ة - االميركي��ة في الرقة 
ودي��ر ال��زور واحلس��كة، ورد ف��ي 
بعض الفضائيات انباء عن عدوان 
صهيوني جديد استهدف مواقع 
في القنيطرة الس��ورية،  وجاءت 
عب��ر التلفزيون الروس��ي العربي 
وعس��كرية  سياس��ية  تأكيدات 
روس��ية عليا، تؤكد بإنها س��ترد 
على اي استفزاز اميركي لدمشق 
فيما اكد وزير اخلارجية الروس��ية 
الفروف ان روس��يا س��ترد على أي 
اس��تفزازات اميركية ضد اجليش 
السوري بنحو مناسب ومتكافئ، 
الطائ��رات  حامل��ة  وس��تصل 
االميركي��ة )ج��ورج ب��وش( ال��ى 
ميناء حيفا؛ ونعلم ان وصول تلك 
احلاملة، يعني ان الواليات املتحدة 
تهي��ئ لعملية عس��كرية كبرى، 
كم��ا ف��ي س��يناريو ع��ام 2003 
والذي طال الق��وات العراقية وما 
اعقب ذلك من حتوالت عس��كرية 
العراقي  النظام  بإسقاط  انتهت 

السابق.
االس��رائيلي  االميركي  التصعيد 
يس��تهدف  اجلدي��د  الترك��ي 
إع��ادة توزي��ع اجلبه��ة الس��ورية 

وااليرانين  ال��روس  في مواجه��ة 
والس��ورين، ويأتي ذل��ك في ظل 
وجود اكثر من فيتو أميركي على 
اقتراب )احلشد الشعبي العراقي 
الباس��ل( م��ن احلدود الس��ورية - 
العراقية بهدف افش��ال مخطط 
اخلارطة االميركية اجلديدة ألنشاء 
القواعد العس��كرية في س��وريا 
واعادة ترتيب القواعد نفسها في 
العراق والس��يما وان تلك اخلطوة 
قد تأتي استكماالً خملطط انشاء 
املزيد من القواعد االميركية بعد 
قاع��دة عن االس��د وبلد وخمس 

قواعد في شمال العراق.
نتصور ان الشد واجلذب السوري-

االميركي-االس��رائيلي سيستمر 
لثاثة اش��هر قادم��ة؛ وليس من 
السهل نزع فتيل األزمات املقبلة؛ 
ونظ��ن و بن��اء عل��ى التقدي��رات 
وحرك��ة التح��والت الت��ي نراه��ا 
امامنا، ان احل��رب االقليمية بدأت 
بالفعل، وان ما يعقب هذه احلرب، 
فإربط��وا  قادم��ة،  عاملي��ة  حرب��اً 
األحزمة وشدوا اإلنتباه لشاشات 
التلفزيون وترقب��وا وصول حاملة 
الطائرات حليف��ا، فهي حتمل ذات 
)الغرابيب الس��ود( ومعه��ا قراراً 

مجنوناً بأطاق احلرب الشاملة
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

باقر جبر صوالغ الزبيدي

مارتن فلدشتين

وزير عراقي سابق

أستاذ االقتصاد في 
جامعة هارفارد.

ينظر الساس��ة وأهل االقتصاد 
إلى اخت��االت الت��وازن التجاري 
بنح��و مختلف متام��ا. ولنتأمل 
األميركي.  التج��اري  العجز  هنا 
يؤكد خب��راء االقتصاد أن العجز 
التجاري األميركي اإلجمالي مع 
بقية العالَم يرجع إلى سياسات 
وتدابير في الداخل. ببساطة، إذا 
استثمرت الواليات املتحدة أكثر 
من إجمال��ي مدخراته��ا، فإنها 
تضط��ر إلى اس��تيراد الفرق من 
بقية العالَم، وهذا هو ما يخلق 

العجز التجاري القائم.
لكن الساس��ة )وعام��ة الناس( 
مييلون إل��ى التركيز على العجز 
التج��اري الثنائي م��ع الدول كل 
عل��ى ِحدة، مثل اخت��ال التوازن 
ب��ن  دوالر  ملي��ار   300 مبق��دار 
الواليات املتح��دة والصن. وهم 
يلقون اللوم ع��ن العجز الثنائي 
الصيني��ة  السياس��ات  عل��ى 

التي متن��ع الواردات من املنتجات 
األميركي��ة وتدع��م الص��ادرات 

الصينية إلى الواليات املتحدة. 
ويوض��ح لنا خب��راء االقتصاد أن 
هذه السياسات تؤثر على تكوين 
التج��اري األميرك��ي،  االخت��ال 
ولكن ليس حجم��ه. فإذا غيرت 
التجاري��ة  الص��ن سياس��اتها 
عل��ى نح��و يعمل عل��ى خفض 
العج��ز الثنائ��ي، فس��وف يزيد 
العج��ز التج��اري األميركي مع 
دول أخ��رى، أو يتقل��ص فائضها 
م��ع دول أخ��رى. ولك��ن العج��ز 
التجاري األميركي اإلجمالي مع 

العالم لن يتغير.
ويعش��ق أه��ل االقتص��اد أيضا 
التأكي��د على أن التج��ارة ترفع 
الدخل اإلجمالي للدول. فهناك 
فائزون وخاسرون، ولكن الفائزين 
م��ن التج��ارة احلرة م��ن املمكن 
م��ن حي��ث املب��دأ أن يعوض��وا 

اخلاس��رين بالقدر الكافي جلعل 
اجلميع أفضل ح��اال. وال يتحدث 
االقتصاديون كثيرا عن مثل هذا 
التعويض، ألن احلكومات ال تفعل 

الكثير لتعويض اخلاسرين.
تفرض الواليات املتحدة سياسات 
مثل برنامج مساعدات التعديل 
توف��ر مزاي��ا  والت��ي  التجاري��ة، 
بطال��ة أكث��ر س��خاًء للعم��ال 
الذين يفقدون وظائفهم بسبب 
املنافس��ة من ال��واردات. بيد أن 
احلكوم��ة الفيدرالي��ة ال تق��دم 
مثل هذه املساعدات على نطاق 
واسع، على األرجح ألنها ال تبذل 
أي جهد لتوفير التعويض ألولئك 
وظائفه��م  يخس��رون  الذي��ن 
بس��بب التغي��ر التكنولوج��ي. 

وهذا حقيقي.
ال��واردات ف��ي تكبيد  تتس��بب 
ومناط��ق  ومه��ن  صناع��ات 
خس��ائر  بعينه��ا  جغرافي��ة 

اخلاس��رون  ويطالب  ملموس��ة. 
بس��بب ال��واردات ���� أو أولئ��ك 
الذين رمبا تلحق بهم اخلسارة �� 
بف��رض تدابير احلماية، في هيئة 
رسوم جمركية أو حصص، ضد 
هذه املنتجات بعينها. وقد أدرك 
آدم س��ميث ه��ذا حت��ى قبل أن 
يش��رح ديفيد ري��كاردو فضائل 

التجارة احلرة.
وقد رأينا هذه االستجابة صراحة 
ف��ي حمل��ة الرئي��س األميركي 
دونالد ترم��ب االنتخابية، والتي 
رس��وم  بف��رض  خاله��ا  ه��دد 
الواردات  جمركية مرتفعة على 
م��ن الص��ن، واملكس��يك، ودول 

أخرى.
ولكن اآلن بعد أن أصبح رئيس��ا، 
ل��م نر تلك الرس��وم املرتفعة أو 
احلص��ص. وب��دال من ذل��ك، نرى 
مفاوضات جتارية تُدار حتت تهديد 
مث��ل ه��ذه الرس��وم ���� وتؤدي 

إل��ى فتح األس��واق أم��ام بعض 
املنتج��ات واخلدمات ف��ي الدول 
الت��ي تواج��ه الوالي��ات املتحدة 

معها عجزا ثنائيا.
والص��ن مث��ال جي��د. فبعد أن 
مبجموع��ة  األص��ل  ف��ي  ه��دد 
متنوعة من التغييرات السلبية 
ف��ي السياس��ة األميركي��ة في 
التعام��ل مع الصن، وجه ترمب 
الدعوة إلى الرئيس الصيني شي 
جن بين��ج لزيارته ف��ي مزرعته 
في فلوريدا، والتي اتفق الطرفان 
على أنها كانت زيارة ودية. وبعد 
ذلك، وافق الصيني��ون على بدء 
اس��تيراد حلوم األبقار األميركية 
وإلغاء سياس��ات  الصيف،  هذا 
قائم��ة  كان��ت  الت��ي  احلماي��ة 
لس��نوات عديدة. كم��ا وافقت 
الص��ن عل��ى فت��ح أس��واقها 
املالية  جملموع��ة م��ن اخلدم��ات 
األميركي��ة. ووافق��ت الوالي��ات 

املتحدة على بيع الغاز الطبيعي 
للص��ن، وهو ما كان��ت الواليات 

املتحدة ترفضه قبل ذلك.
س��وف تُفضي ه��ذه التغييرات 
السياس��ية إلى خف��ض العجز 
التج��اري مع الص��ن. وبرغم أن 
ه��ذا لن يغي��ر العج��ز التجاري 
األميركي اإلجمالي، فهو كفيل 
برفع الدخ��ول واألرباح احلقيقية 
ملنتجي حلوم األبقار األميركين، 
والغ��از  املالي��ة،  واخلدم��ات 
يس��تفيد  وس��وف  الطبيع��ي. 

املستهلكون الصينيون أيضا.
ف��ي ه��ذه احلال��ة، أدى التركي��ز 
عل��ى اخت��ال الت��وازن التجاري 
الثنائي إلى تغييرات سياس��ية 
مرغوب��ة، حتى برغ��م أن العجز 
التجاري األميركي مع العالَم لن 

ينخفض.
غي��ر أن املفاوض��ات الت��ي جتري 
الت��وازن  الخت��ال  اس��تجابة 

التج��اري الثنائ��ي قد ال تُس��ِفر 
دوما ع��ن نتائ��ج إيجابية. تهدد 
الوالي��ات املتح��دة حاليا بفرض 
رس��وم جمركية على األخشاب 
اللينة املس��توردة من كندا. وإذا 
فرض��ت الواليات املتح��دة مثل 
الرس��وم، فس��وف تكون  ه��ذه 
النتيجة انخفاض اختال امليزان 
املتحدة  الوالي��ات  ب��ن  التجاري 
اجلمركية  الرسوم  ولكن  وكندا. 
بن��اء  بش��ركات  تض��ر  س��وف 
املس��اكن األميركية، فضا عن 

شركات األخشاب الكندية.
اخلاص��ة أن اخت��االت الت��وازن 
الثنائي��ة ليس��ت با  التج��اري 
أهمية، بل وقد تكون مفيدة في 
توجيه االنتباه إلى السياس��ات 
التي حتد من دخول املستهلكن 
والش��ركات احلقيقي��ة. ولك��ن 
عاج اختاالت الت��وازن الثنائية 

البد من التعامل معه بحذر.

هل ينجح عالج اختالالت التوازن التجاري الثنائية؟
PROJECT
SYNDICATE

تالعب محرك البحث في غوغل

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

هذه الرس��الة الثانية التي اكتبها لكم. االولى 
)عبر احملمول( كانت من مط��ار بغداد يوم كنتم 
وزي��را للنق��ل قب��ل س��نوات ناش��دتكم فيها 
التدخ��ل حلماي��ة عش��رات العائ��ات العراقية 
واملس��افرين من عملية نصب لش��ركة طيران 
يقال انها حتظ��ى بحمايتكم حيث قضوا نهارا 
كاما في صاالت االنتظار حتى س��اعة متأخرة 
م��ن اللي��ل اليعرفون ماذا حل مبصي��ر رحلتهم، 
واحل��ق انك تدخلت بعد الرس��الة قب��ل ان يلجأ 
املس��افرون الى اعمال العنف في مكان شديد 

احلساسية. 
ه��ذه الرس��الة، الثاني��ة، تناش��دكم، وبوجي��ز 
ال��كام، ان ال حتّزب��وا، ملف احلش��د الش��عبي، 
وال تنس��وا والمرة واحدة ما يعرف��ه اجلميع عن 
خلفيات هذا املشروع الوطني واجلهة التي أذنت 
بتأسيسه، وسأكون اكثر صراحة ألعان قلقي، 
كمواطن وكاتب واعامي، حيال ما أراه توظيفاً 
لدم��اء وتضحي��ات ابناء احلش��د الش��عبي في 
دعاية انتخابية اس��تباقية تسعون من خالها 
الى س��لطة القرار في الب��اد، واختزال »اجلهاد« 
ليصبح اداة تنافر، فيما هو، في تنبيهات االمام 
عل��ي بن ابي طالب )ع( وس��يلة »صاح« بقوله 
في رسالته املعروفة الى االشتر أْن جاهدوا »وال 
تفرطوا في ص��اح« ووصفه للجهاد بانه جهاد 
بالنفس وامل��ال، وانه  »لباس التقوى« فا يجمع 
هذا اجلهاد  بالتزاحم على املناصب. انه الش��يء 
ونقيض��ه، كم��ا ان س��لطة الق��رار ومنص��ب 
ادارة الدول��ة يش��ترطان رجاحة املنه��ج والرؤى 
واملواق��ف، في ح��ن تضم حافظتن��ا االعامية 
اش��ارات على مواق��ف لكم، اقل م��ا يقال انها 
جتانب الصواب، فقد عارضتم خطة حترير صاح 
الدين وعندما حتررْت مبش��اركة احلشد الشعبي 
»غير املتحزب« دخلتم احملافظة، كما وشككتم 
في جن��اح القوات االمني��ة في حتري��ر الفلوجة، 
لكنكم بعد التحرير كنتم تروجون »اس��طورة 
اجلهاد والتحرير« باسمكم، وكل ذلك مؤرشف 
بالصوت والصورة في خزانات »غوغل« واليوتوب، 
وهن��اك مقاطع مصورة ع��ن فضائيات تتضمن 
لقاءات لكم تلومون الدول��ة وحكومة العبادي 
عل��ى تقصيرها في دفع رواتب مقاتلي احلش��د، 
وجتهزون ص��ورة مربكة ملظال��م »مالية« وذلك 
مب��وازاة تقارير رس��مية، واخرى محاي��دة، تؤكد 
نقائض لهذه الص��ورة، وثمة بهذا الصدد ارقام 
ومعطي��ات متداول��ة ومتاح للجمي��ع االطاع 

عليها.      
وف��ي مرات كثي��رة اس��مع خطاب��ا او تصريحا 
جلنابكم حول احلش��د الش��عبي ودوره، كما لو 
انه جهة حت��ت امرتكم، ال عاقة له��ا بالدولة، 
واتس��اءل هل انتم في جبه��ة احلكومة، ام في 
جبه��ة املعارضن لها؟ علم��ا انه ال يحق لي وال 
ألي اح��د ان يعترض عليك��م )وال على غيركم( 
في ان يكون حكوميا، أو ان يكون معارضا، فهي 
حقوق محفوظة للجميع على وفق الدس��تور،  
لكن املشكلة في مواقفكم انها تضع قدما في 
احلكومة وقدما اخرى في مشروع االطاحة بها، 
في وقت واحد، االمر الذي له توصيفات س��لبية 
كثيرة لست ممن يستعملها في جتريح املقامات 
السياسية، وكان رئيس الوزراء، وقبل ايام، قد ابلغ 
ما يزيد على اربعن اعاميا)وكاتب هذه الرسالة 
بينهم( بانه ومنذ اربعة شهور امر قوات احلشد 
الش��عبي في منطقة تلعفر ببدء عمليات عزل 
املدين��ة على وفق اخلطة املرس��ومة »لكن االمر 
ل��م ينفذ« واضاف »لو انه��م نفذوا لعجلنا في 
عملي��ة حتري��ر املوص��ل ولقّلت خس��ائرنا« وقد 
نش��رت بعض االقني��ة االعامية ه��ذا الكام، 
الذي طرح اسئلة ومخاوف وتفسيرات ليس في 

صاحلكم على اية حال.
بوجيز الكام، س��يادة اجملاهد، هناك كام كثير 
في احملافل السياسية عن سعيكم الى منصب 
رئيس الوزراء القادم، وثمة منقوالت عن »صفقة« 
مع زعامات سياسية للعب املبكر، غير املناسب 
اآلن، ف��ي هذه الس��احة، آم��ل ان تكون محض 

تسريبات ال اساس لها من الصحة. 
مع متنياتي بالتوفيق. 

رسالة مخلصة 
الى السيد  العامري
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علوان السلمان
         

� لن جت��د قوس قزح ما دم��ت تنظر الى 
اسفل // شارلي شابلن                                             

..الق��ص القصي��ر بتنوع��ه البنائي فن 
اتصال��ي عب��ر فض��اء حكائ��ي محدود 
تقان��ات فنية  بنائي��ا وجماليا..يعتم��د 
تتمث��ل في)الرم��ز والتن��اص واالنزي��اح 
اللغ��وي والفكري والتنقيط والتكرار..(..
اضافة الى االساليب البالغية)استعارة/

مج��از/ طب��اق/ تش��بيه/..( م��ع اقتصاد 
لغوي ومعاجلة مرك��زة واعتماد املفارقة 
االس��لوبية.. املعطى الذي تتحكم فيه 
املتض��ادات الثنائي��ة املتصارع��ة داخل 
املتجاوز بش��حناته  النص��ي  النس��يج 
الداللية. وترميزات��ه.. وتكثيفه لعوامله.. 
وانفتاح��ه عل��ى كل االزمنة..بتوهج��ه 
العيانية..واحتفائ��ه  للحظ��ة  الراص��د 
باليومي وقيامه عل��ى الرؤيا والتكثيف 
بأبعاده اجلمالي��ة والداللية املقتربة من 
ق��ول النف��ري الصوفي)كلما اتس��عت 
زئبق��ة  العبارة(..بلغ��ة  الرؤي��ا ضاق��ت 
متح��ول  مجتمع��ي  بقل��ق  مكتظ��ة 
باس��تمرار من اجل خل��ق واقع محتمل 
الوج��ود عب��ر منظوم��ة لغوي��ة له��ا 

خصوصية  المرئية..
  والق��ص القصي��ر ج��دا ن��ص حداثي 
ول��د م��ن اف��رازات العصر الذي وس��م 
بعصر الس��رعة والتط��ور التكنولوجي 
والطاب��ع التنافس��ي م��ن اج��ل حتقيق 
حض��وره  ف��كان  االنس��ان..  كينون��ة 
اس��تجابة ملتغي��رات احلي��اة الثقافي��ة 
وحتوالته��ا احلضاري��ة فانتش��ل ذاته من 
االش��تراطات والقوالب اجلاه��زة واختار 
يواف��ق  بش��كل  التعبيري��ة  الوس��ائل 
الوعي االجتماع��ي واملعرفي وفق نظام 
لفظي موغل بالش��اعرية اجلاذبة.. قائم 
بذات��ه ورؤيته الفني��ة والتقنية اخلالقة 
لنص��ه املس��تفز لذاكرة املس��تهلك.. 
بتوظيف  اجلمال��ي  االقتضاب  باعتم��اد 
بعض االس��اليب البالغية التي تفضي 
بال��ذات املنتجة ال��ى مناخات وفضاءات 
ال مرئية ف��ي هيكليته��ا البنائية التي 
تنتمي الى الغرائبية باس��تخدام عنصر 
متش��ظية..خالقة  بلغ��ة  املغام��رة 
لذهنية  النابش��ة  املش��هدية  لصورها 
املستهلك)املتلقي( للكشف عما خلف 
التراكي��ب وااللف��اظ الرام��زة الت��ي جتر 

متلقيها ص��وب مجس��ات تأويلية ذات 
فسحات جمالية... 

    ومبس��اءلة النص��وص الس��ردية التي 
نسجت عواملها انامل القاص امنار رحمة 
اهلل بكل مشاهدها التي جتمعها وحدة 
موضوعية وتكامل درامي وس��رد فني.. 
والت��ي اندرجت حت��ت عنوان)واس��الهم 
قول��ه  م��ن  القرية...(..املس��تل  ع��ن 
تعالى)واس��الهم عن القرية التي كانت 
البحر...(..االعراف/167..وال��ذي  حاض��رة 
يتش��كل من تركيب استفساري يرمي 
الى العالقة املتفاعلة واملنت الذي انشطر 
الى شطرين غير متكافئني.. االول يتحاور 
م��ع املكان)القري��ة( وش��خوصها التي 
حتضر وتغي��ب نتيجة احداثها الغرائبية 
املتشابكة مع وجودها االنساني)الرسام 
رم��ز اجلمال وطه��ارة النف��س.. ترفضه 
القري��ة الصماء وتط��رده لقبح وجهه.. 
واحل��كاء ال��ذي ميث��ل فلس��فة احلي��اة 
والص��راع ب��ني الق��دمي واحلديث)الكهل 
احل��كاء والش��اب احلكاء(..وعلى اثر ذلك 
تنب��ذ القرية واهلها الش��اب ألنها حتب 
اجلم��ود الفكري..واملعل��م رم��ز التنوي��ر 
وال��روح االنس��انية..الذي ينطب��ق عليه 

قول الشاعر في النص: 
         كن كالنخيل عن االحقاد مرتفعا// 

ترمى بصخر وتعطي يانع الثمر

 اذ حق��د احلوذي عليه بع��د فقد حماره 
وعث��ور املعل��م عليه..وهن��اك الع��ازف 
والواقع االجتماع��ي االصم الذي يرفض 
الع��زف وصاحب��ه.. ال��ذي يظ��ل يعزف 
باخلف��اء حتى الليلة االخيرة التي طربت 
النغام��ه حت��ى النس��اء اللوات��ي ولدن 
اطفاال بصواوين.. وهناك الهتر املسالم 
الذي يتأقلم مع كتب��ه وال يتأقلم واهل 
يتجاوز اس��اءتهم  الصم..ل��ذا  القري��ة 
منطلقا م��ن احلكمة)عامل الناس على 
قدر عقوله��م( مما اثقله��م باحلقد حد 
اجلنون فقتلوه.. وهناك نص املرآة النقاء 
احلقيقي الذي ال يع��رف املراوغة مع من 
يريد ان يشاهد نفسه ..كونها احلقيقة 
التي تعكس االش��ياء دون رتوش.. (...اما 
قس��مها الثاني فقد غلب عليه القص 
القصي��ر ج��دا.. وس��بقهما توصي��ف 
ش��كل نصا موازيا للمنت نسجته انامل 
الق��اص والروائي محم��د خضير.. منه..

)احس��ب انفراد قصص القس��م الثاني 
من اجملموعة مبقاييس خاصة يبرره قصر 
النصوص وتركيز ثيماتها وان اش��تركت 
مع القس��م االول في الغرابة واالنتحاء 
ع��ن عال��م معق��ول وملم��وس احلدود 

واملستويات..( ص7..
  ه��ذا يعني ان النص��وص تناقش واقعا 
مأزوم��ا يش��عر فيه االنس��ان باالغتراب 

س��ردي  ببن��اء  واملكان��ي  اجملتمع��ي 
خال��ق ملش��اهده التخييلي��ة ومواقفه 

االنسانية..
)جهز حكاء القرية نفسه ليال..متعطرا 
بأطيب العطور..مزهوا بامللبس احلسن..
مخت��اال بعص��اه التي حفظ��ت االرض 
نقراتها..متوجها الى مجلس��ه املعتاد..
اس��توقفته الدهش��ة حني صدم بنزارة 
ع��دد اجلالس��ني وقلتهم..فاضط��ر الى 
س��حب احدهم هامس��ا في اذن��ه: اين 
اختف��ى الن��اس؟ وم��اذا ش��غلهم عن 
مجلس��ي؟. فأحاب��ه فاضحا م��ا كبت 
ف��ي ص��دره وص��دور القل��ة الباقية في 
اجمللس)لع��ل املتخلف��ني عن مجلس��ك 
س��يدي قد طابت له��م حكايات حكاء 
ش��اب جديد..اقبل ال��ى القرية مؤخرا(..
أخذت هذه اجلملة من وقت احلكاء الشيخ 
بضع ثوان وبعدها انتبه الى نفسه وقد 
طال س��كوته..ثم اعتلى منبره ليكمل 
عل��ى مض��ض حكاي��ة تل��ك الليلة ثم 
توج��ه محثوثا بالفض��ول القاتل صوب 
مجلس احلكاء اجلديد خفية..تفاجأ حني 
رأى البس��مة واالنتهاج ق��د طرزا محيا 
االطف��ال والنس��اء والرج��ال وعالم��ات 
الرضا واالستحسان البائنة في حركات 
اس��ماعهم..فانزوى  واجنذاب  رؤوس��هم 
متلفع��ا ف��ي ط��رف اجمللس مس��تمعا 
حل��كاء ش��اب..وحكايات عن مس��تقبل 
كان يصف لهم ضياءه ورونقه.ارتعشت 
عين��ا احل��كاء الش��يخ..واحس بحرق��ة 
توزع��ت عل��ى مس��احة صدره..فنفض 
عباءته وهم بنفس��ه طاردا اياها راجعا 

الى منزله تلك الليلة..( ص21 � ص22..
  فالن��ص يتوهج بص��وره املتخيلةالتي 
تس��بح في عوالم الذات عب��ر االنا التي 
تنفذ بش��كل عميق في االنا االخر بلغة 
يومية تش��كل مش��اهد التواصل عبر 
احلركات واالمياءات مع اس��تثمار الفعل 
ال��ذي ينطوي عل��ى بعدي��ن متداخلني: 
اولهما حدثي..وثانيهما زمني معبر عن 
رؤى يسعى املنتج ) القاص( الى حتقيقها 
والكش��ف عنه��ا باعتم��اد التكثي��ف 
باس��تخدام  العب��ارة  وايج��از  اجلمل��ي 
االلفاظ اجملازية احملققة لالنزياح املتداخل 
اللغوية)الرمز/اجمل��از/  املكون��ات  م��ع 
االستعارة..( الثراء الداللة ومنحها دفقا 

من اخلصب واحلركة..
)عل��ى اريكة انتظار احلافلة جلس رجالن 
بالصدفة..قال الذي على اليمني للجالس 
على اليس��ار: )احلياة مقرفة( فلم ينبس 

اآلخر بكلم��ة.. فك��رر احملاولة(احلياة مع 
كل بش��ارات التطور حتولت الى ش��يء 
ماسخ......(اس��تمر اجلالس على اليسار 
للجال��س  باس��تغراب  س��اكنا..ناظرا 
بجواره..أقبلت احلافل��ة فانتصب الرجل 
اجلالس على اليس��ار واقفا..سائرا بحذر 
شيخ ليركب احلافلة التي غادرت املكان 
مخلفة كمية من الدخان..وكان مكتوبا 
على جانبيها عبارة)معهد االمل للصم 
والبكم(..ف��ي ذل��ك االثناء وق��ف الرجل 
اجلالس على اليمني بعد ان شعر مبغادرة 
الرجل اجلالس قربه مرتديا نظارة سوداء 
واس��عة...ثم غ��ادر امل��كان وه��و يجس 

االرض بعصاه...( ص112..
  فالنص يكش��ف عن العالقة التفاعلية 
التي تنش��أ زمانيا ما بني ال��ذات املنتجة 
املس��توى  عل��ى  املش��خصن  ومكانه��ا 
الذاك��رة  عب��ر  التصويري..التخييل��ي 
التاريخية واملعرفي��ة باعتبارها منظومة 
ثقافية..اجتماعية داخل مسارات النص..
كونه فض��اًء س��رديا ونفس��يا ووجدانيا 
يعبر ع��ن حالة ترتكز عل��ى فعل التذكر 
الذي تكمن فيه براعة النسج البنائي من 
خالل صياغته ومزج املمكنات التصويرية 
والزمكاني��ة ..فضال عن هيمن��ة املؤثرات 
الروحية التي اسهمت في جتاوزه واخلروج 
ببنائه املش��هدي من السياق املألوف الى 
س��ياق لغوي مل��يء بااليحاءات..باعتماد 
)احلدث/الش��خصية/ الق��ص  عناص��ر 
الزمان/املكان بش��قيه املغل��ق واملفتوح/
م��ع قدرة عل��ى التكثيف الدالل��ي واثارة 
التأوي��الت باس��تخدام عنص��ر املفارق��ة 
النص  لستراتيجية  االدهاشية..احلاكمة 
التي يظهرها املنت��ج بوعي.. لكي تعمل 
عل��ى تفعيل��ه وتش��كل اح��د اسس��ه 
الى  احلياتي  التداول��ي  اجلمالية..اذ)حت��ول 
معط��ى لغ��وي ذي حم��والت متزاحمة( 
عب��ر لغة تق��وم على مس��تويني:اولهما 
ظاه��ري يش��كل املش��هد املوضوع��ي.. 
يش��كل  ضمن��ي  وثانيهم��ا  الواقع��ي.. 
املفاهيم املضمونية..اضافة الى توظيف 
تقانات فنية يأتي في مقدمتها التنقيط 
الذي يس��تدعي املس��تهلك)املتلقي( ملأل 
بياضاته مبا يتناسب والنص بلغة تعتمد 
على السياق والتركيب اخلالق للمشهد..

وبذلك استطاع القاص بصفته جزء من 
منظومة ابداعية االرتقاء بالنص وجتاوز 
ط��رق التعبي��ر التقليدي��ة والزمكانية 
باخل��روج ع��ن النمطي��ة واالنتق��ال الى 

جمالية الكتابة..

النظام اللفظي الموغل بالشاعرية الجاذبة

)وأسألهم عن القرية.. أنموذجا(
بش��عور ال يذهب بعيدا عن الصدمة تلقيت سؤاال 
من عيار : من يتربع على عرش الشعر االن ؟ كان ذلك 
أثناء تس��جيل حوار تلفازي معي قبل أيام و يبدو ان 
احملاور سبق أن طرح السؤال ذاته على ضيوف قبلي 
أجاب بعضهم إجابات نرجس��ية تصبو الى مركزة 
الذات أو طرحها بوصفها هي القمة التي ال تطال 
! بالتأكيد أن مثل هذه االجابات سهلة و مرجتلة ال 
حتتاج قوة تركيز وال مداولة مع الذات لتقدمي إجابة 
موضوعية أو مس��اءلة الس��ؤال ذاته : هل للشعر 
عرش ؟ هل للش��عراء مملكة كما يوحي الس��ؤال؟ 
أظن ان هكذا أس��ئلة مشحونة بحمولة إعالمية 
هدفها االستفزاز و اإلثارة ايضا لتبقى املعضلة في 
اجلواب الذي عليه أن يتجاوز فخ اإلثارة االعالمية مبا 
يكفي من النج��اح و التوازن و لذا كان علّي ان أقرر 
اجلواب التالي : لم يعد الش��عر الي��وم منطا واحدا 
و بالتال��ي ال توج��د معايي��ر نهائية كي نش��خص 
من خاللها الش��اعر ) الفحل ( كما جرى األقدمون 
على تسميته، الشعر اليوم و بفضل حداثة فكرة 
الشعر صار مساحات و أجواء، اشتغاالت و بصمات 
، لكل ش��اعر مبدع مس��احته التي اجتهد طيلة 
جتربته كي يجعل منه��ا عالمة فارقة، وفي العراق 
اليوم تتعدد هذه العالمات و تتنوع لذا فان احلديث 
عن عرش يتربع عليه ش��اعر ما يعد اختزاال ملشهد 
ال يحتم��ل مثل ه��ذا االختزال، كل ش��اعر مبدع ) 
فحل ( مس��احته و اشتغاله، ) أمير ( جتربته و قمة 
أفقه الذي نحته بكده الش��عري طيلة س��نوات و 
عبر كتب عدة أصدره��ا .. األمر ال يذهب بعيدا عن 
املس��ابقات الش��عرية التي تتّوج الفائزين بألقاب 
من هذا النوع ) شاعر العرب ( أو ) شاعر املليون ( أو 
ما ش��ابه من توصيفات مثيرة إعالميا بل و مغرية 
احيانا للتجارب الناش��ئة لكنها تفتقر للمضمون 

الفني او النقدي الذي نحن بصدده.
ه��ذه واحدة من اس��تثمارات االعالم لفن الش��عر 
ال��ذي يراد ل��ه أن يدخل فض��اء )املوض��ة(  و اإلثارة 
الس��ريعة وه��و بهذا يخس��ر أعم��ق وظائفه في 
التأمل و تعميق إنس��انية االنس��ان التي س��اهم 
التسطيح و ثقافة الس��وق في هدرها .. الشعراء 
احلقيقيون ليس��وا خيول رهان وال فوز في حياتهم 
أكثر من متثيل جتاربهم عبر النص، ال ظفر أهم من 
حتقيق الذات باستخدام اللغة ال بقصد تعالي هذه 
الذات او تقدميها بوصفها األفضل بل لإلسهام في 
حتريض اجلمال الكائن و اخملب��وء في الذوات االخرى، 
بهذا املعنى يصبح الش��عر كشفا و الشاعر رائيا 
.. ال حم��اس في ه��ذه املنطقة وال ق��وة بل رمبا جند 
في الضعف ما هو أقرب لإلنسان من سواه، أحيانا 
القوة حجاب و الضعف فرصة هادئة لالس��تبصار، 
تأمل املصائر و الدخول الى بهو االنس��انية! هكذا 

ارى الشعر.

القاهرة ـ  ميدل ايست اونالين:

أعلنت إيرينيا بوكوفا املديرة العامة ملنظمة 
والثقاف��ة  والعل��م  للتربي��ة  املتح��دة  األمم 
)اليونسكو( اختيار الشارقة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة عاصمة عاملية للكتاب لعام 

.2019
وذك��ر املوق��ع الرس��مي لليونس��كو عل��ى 
اإلنترن��ت االثن��ني أن ه��ذا االختيار ج��اء بناء 
عل��ى توصية من اللجنة االستش��ارية التي 
اجتمعت ف��ي مقر االحت��اد الدولي جلمعيات 

ومؤسسات املكتبات في الهاي.
وأش��ار املوق��ع إل��ى أن اختي��ار املدين��ة جاء 

بفض��ل مل��ف الترش��يح اجلامع الش��امل 
والذي يتضم��ن برنامج أنش��طة تقوم على 
املشاركة اجملتمعية ويحتوي على مقترحات 
مبتكرة لدم��ج األعداد الكبيرة من املقيمني 

املغتربني.
ونقل املوق��ع عن بوكوفا قوله��ا »أُثني على 
تس��مية الش��ارقة عاصمة عاملي��ة للكتاب 

كما أُثني عل��ى اجلهود التي اتخذتها املدينة 
م��ن أجل إتاحة القراءة ألكب��ر عدد ممكن من 
الن��اس وخاصة الفئات املهمش��ة واتخاذها 

قاطرة للدمج اجملتمعي واإلبداع واحلوار«.
ويش��مل برنامج الشارقة الذي يحمل شعار 
»اقرأ.. أنت في الش��ارقة« س��تة محاور هي 
التضامن والقراءة والتراث والتوعية والنش��ر 

واألطفال.
كما يش��مل البرنامج عق��د مؤمتر عن حرية 
التعبير ومس��ابقة للش��عراء الشبان وورش 

عمل وأنشطة أخرى.
وبالتزام��ن م��ع ه��ذه األنش��طة س��تطلق 
الش��ارقة »مدين��ة الش��ارقة للنش��ر« وهو 
مكان مخصص بالكامل للنش��ر والطباعة. 

وس��يكون النموذج األول من نوعه باملنطقة 
ال��ذي صم��م خصيص��ا لتلبي��ة احتياجات 
مبج��ال  العامل��ة  واملؤسس��ات  الش��ركات 

النشر.
وتب��دأ احتفاالت الش��ارقة عاصم��ة عاملية 
للكت��اب ف��ي 23 أبريل/نيس��ان بالتزامن مع 

اليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف.

القاهرة ـ رويترز:
تتن��اول رواية )الوش��م األبيض( بش��كل 
أساس��ي قضية »الغربة« بشقيها غربة 
اجلس��د ع��ن الوط��ن وغرب��ة النفس عن 
محيطها، إال أن العمل األدبي يأتي محمال 
بعدد من القضايا التي تس��تحق التوقف 
أمامها وتأملها مث��ل العنصرية واملثلية 

اجلنسية واالعتقاد في تناسخ األرواح.
والرواي��ة الص��ادرة ع��ن دار الش��روق في 
القاه��رة ف��ي 210 صفحات م��ن القطع 
املتوس��ط هي للطبيب والروائي أسامة 
عالم ال��ذي يحمل اجلنس��يتني املصرية 
والكندي��ة وص��درت له م��ن قبل ثالث 
روايات ه��ي )واح��ة الزهور الس��وداء( 
و)االختف��اء العجي��ب لرجل مدهش( 
مجموعت��ه  ف��ازت  كم��ا  و)تول��وز( 
القصصية الوحيدة )قهوة صباحية 
على مقهى باريسي( بجائزة غسان 
األندلس��ي  الصالون  كنفاني عن 

مبونتريال.
تبدأ الرواية في مدينة مونتريال 
مبقاطع��ة كيبي��ك ف��ي كن��دا 

حس��ن  مب��روك  أش��رف  لبطله��ا 
األمراض  طبيب  املدني 
لنفسية  ا

مبستش��فى رويال فيكتوري��ا وهو طبيب 
مصري يحمل أيضا اجلنسية الكندية.

يلق��ي الق��در ف��ي طريق أش��رف مبريض 
سبيس��تيان  ج��ون  يدع��ى  اس��تثنائي 
أندريه مص��اب بالفصام ارتبطت 
ب��ني  س��يئة  بحكاي��ة  س��يرته 
األطباء النفس��يني ف��كل األطباء 
الذين تناولوا ملف��ه من قبل ماتوا 
منتحرين. امللفت للنظ��ر أن أندريه 
نفس��ه يخرج م��ن حالت��ه املرضية 
مباش��رة بعد إعالن خبر وفاة طبيبه 
املعال��ج ليفتتح محل الوش��م الذي 

ميتلكه ويبدأ حياة عادية متاما.
ف��ي أول لق��اء ب��ني االثنني يح��اول جون 
سبيستيان أندريه أن يقنع أشرف بأنهما 
كانا زميلني في عصابة شهيرة في فرنسا 
ف��ي القرن الثامن عش��ر وأن روح أش��رف 
نفس��ه ليست س��وى روح قدمية تسكن 
جسد ذلك الطبيب وأنه سيساعده على 
تذكر كل احليوات السابقة التي عاشها 
متنقال من جسد إلى جسد حتى التقيا 

مجددا.
يتعامل أشرف مع حديث مريضه بشكل 
تقلي��دي اعتاد عليه مع مثل هذه احلاالت 

ل��وال ظه��ور الفتاة الس��مراء م��ود بيير 
الطالب��ة بكلية الطب الت��ي تذهب إلى 
بيت الطبيب وتطلعه على وش��م أبيض 
على جسدها ألفعى ميتد من رقبتها إلى 
قدميه��ا رس��مه لها جون سبيس��تيان 
أندريه وتقول إنه منذ وضع وش��مه على 
جس��دها وه��و يتحك��م فيها ع��ن بعد 
ويدفعه��ا لفعل بعض األم��ور حتى وهو 

حبيس املستشفى.
تتفرع من لقاء أش��رف والفتاة السمراء 
حكايات جديدة تأخذنا إلى أعماق اجملتمع 
الكندي ونظرت��ه إلى األفارق��ة والتمييز 
ب��ني أصحاب البش��رة البيض��اء ودونهم 
م��ن العرقي��ات األخ��رى وكذل��ك املثلية 
اجلنس��ية متجس��دة في والد م��ود بيير 
الذي أجرى عملي��ة حتويل جنس ليصبح 
الس��يدة كارما التي تضطر لتعيش في 
حي للمثليني جنسيا هربا من نفور زمالء 

املاضي الذين لم يتقبلوا هذا التغيير.
ووس��ط هذه القضاي��ا املتفرع��ة تنبت 
قصة حب بني أش��رف األربعيني والفتاة 
السمراء العش��رينية التي ينقاد خلفها 
ناس��يا كل الصراع��ات النفس��ية التي 
أرهقت��ه من��ذ وطأ كن��دا مث��ل افتقاده 

لوطنه وأسرته ودأبه في إثبات ذاته وسط 
مجتمع جديد ال يعترف س��وى بالكفاءة 

واملهارة في العمل لقبول اآلخر
ت��وج قص��ة ح��ب أش��رف وم��ود بليل��ة 
حميمي��ة في كوخ بقرية نائية فوق جبل 
جليدي ال يعكرها سوى جون سيبستيان 
أندريه الذي يظهر ويختفي في ملح البصر 
ليكتش��ف أشرف فجأة أن مود ماتت بني 
يدي��ه وكأن ذلك الش��بح ظهر ليخطف 

روحها ويرحل.
تنته��ي رحلة أش��رف القصي��رة مع مود 
لتب��دأ رحلت��ه األط��ول واألصع��ب م��ع 
نفس��ه فقد تركته حكاية ه��ذه الفتاة 
السمراء ومريضه االستثنائي الذي غادر 
املستشفى بعد شفائه في حالة سيئة 
لم تخرجه منها سوى رسالة أبيه الراحل 
ال��ذي حملها معه منذ وصوله إلى كندا 

قبل سنوات وكان يخشى دوما قراءتها.
تعود بنا رس��الة األب إل��ى مصر وحتديدا 
واحة س��يوة في الصحراء الغربية لتعود 
معها مجددا قضية الرواية األساس��ية 
»الغرب��ة« الت��ي عان��ى منه��ا األب أيضا 

ولكن على مراحل أطول.
يعل��م أش��رف م��ن الرس��الة أن وال��ده 

فق��د األب مبك��را ثم األم وع��اش أحداثا 
متالطمة قبل أن تلفظ��ه قريته وتنفيه 
بعي��دا ويضطر إلى البدء م��ن جديد في 
أرض جديدة التق��ى فيها بزوجته الثانية 
التي أجنب منها أش��رف بعد حرمانه من 

أسرته األولى التي كونها في سيوة.
يج��د أش��رف ف��ي رس��الة أبي��ه الراحل 
الع��زاء والراح��ة والتفس��ير للمعامل��ة 
اجلافة الت��ي كان يلقاها منه في الصغر 
فيسامحه ويبدأ في مرحلة تكيف جديد 
مع مجتمعه الغربي رغم بقاء الش��عور 

بالغربة.
»رمب��ا اآلن بعد أن تخطيت عتبة األربعني، 
أتذك��ر كثي��را م��ن ش��خصيات عوال��م 
طفولت��ي كظ��الل باهت��ة حت��اول دائما 
الهرب من مالحق��ة ذاكرتي. املدهش أنه 
مبرور س��نوات العمر ترسخ لدي الشعور 
بأن كثيري��ن ممن أقابلهم ف��ي حياتي قد 
قابلتهم في خياالت طفولتي. أو أننا رمبا 

تقابلنا في أزمنة أخرى.
»كن��ت أيض��ا عل��ى يق��ني بق��دري وقدر 
الهج��رة.  عال��م  ف��ي  األوائ��ل  ج��دودي 
تتساقط دموعي عند مشاهدة البرامج 

التلفزيونية.

»اقرأ.. أنت في الشارقة« عاصمة الكتاب العالمية

رواية )الوشم األبيض(.. 

عن غربة النفس والجسد وقضايا أخرى

غالف اجملموعة القصصية أمنار رحمة اهلل
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ط��ارق: لق��د قال��وا ] ف��ي الظاه��ر 
ال��روس [: » إن موقفن��ا ل��م يتغي��رْ، 
لكنن��ا انزعجن��ا من ه��ذه القضية 
التي ج��رْت. هذه القص��ة املتعلقة 
باجليروس��كوبات مت التالع��ب بها. » 
قال ] في الظاهر املبعوث الروسي [: 
» نحن نهتم باملوضوع وسوف نحقق 
ف��ي ه��ذه القضية، لذلك الس��بب 
أرس��لوني إلى موس��كو لكي أحترى 
كيف مت إرس��الها ألن هن��اك قضايا 
تهري��ب بضائع،مافيا – » لكن الرجل 
كان واضح��اً ج��داً وق��د تعاملوا مع 
الرفي��ق عامر وحس��ام حيث أصغوا 
إلى حقائقهم الت��ي أدلوا بها بقدر 
كبي��ر م��ن االهتمام. كان��وا يأخذون 
إنهم س��يتابعون  وقالوا  ويعط��ون، 
القضي��ة، كما كان��وا يعملون معنا 
ف��ي املاض��ي. ) (  الص��ن تبقى في 
املوق��ف نفس��ه ... لق��د ركزنا على 
األعضاء اجل��دد، األعض��اء اجلدد في 

)مجلس األمن(. 
صدام: واحداً بعد اآلخر. 

طارق: واحداً بعد اآلخر. كان لنا لقاء 
جيد جداً مع املصرين ولقاء جيد مع 
تشيلي والوفد ال� ] غير مسموعة [ 
والدكتور عامر الس��عدي التقى بك. 

عموماً كانت االجتماعات   جيدة. 
*ط��ارق عزي��ز يُبلغ ص��دام أن األمن 
العام ل��أمم املتحدة بط��رس بطرس 
– غال��ي ق��ال ل��ه إن » العال��م كله 
املتح��دة.  األمم  مفتش��ي  يرش��ي   «
أيض��اً  تناق��ش  العراقي��ة  القي��ادة 
كيفية االس��تفادة م��ن الصعوبات 
االقتصادي��ة التي تواجهها فرنس��ا 

)كانون الثاني ] يناير [ 1996( ) ( 
طارق: من احملتم��ل إننا إذا اتفقنا مع 
األم��ن الع��ام، بدأنا بض��خ النفط 
وسيتحس��ن الوضع السياسي في 
صاحلنا، ومثلما قال الوزير الفرنسي  
) (  س��يكون ذل��ك عربون��اً لتطبيق 
املادة 22 ] الفقرة 22 من قرار مجلس 
األمن الدولي املرقم 687 [. االحتمال 
اآلخر، من احملتمل أن يش��ارك الروس 
والفرنس��يون أنفس��هم، إذا حصل 
هذا سيقولون: » طاملا أنكم، أخوتنا، 
تعمل��ون عم��الً جي��داً وكل ش��يء 
يسير على قدم وساق، ملاذا ال تدعونا 
نش��تبك مع األمريكين مبا إن لدينا 
وجه��ة نظرنا؟ ميكنن��ا أن نعطيكم 
اس��تراحة أخ��رى وجنعله��ا نص��ف، 
نزيده��ا بنس��بة 50 باملائ��ة فض��الً 
عن رف��ع بع��ض القيود واكتش��اف 
األس��باب التي أزعجْت األمن العام 

وماذا فعلتم لكي تزعجوه. » 
لق��د وعدونا بأن ] غير مس��موعة [ 
األمريكين ] غير مسموعة [. ما من 
أحد كان واضحاً وصادقاً معنا في هذا 
الش��أن بسبب ما كنا نواجهه ] غير 
مسموعة [ وكنا نريد أن نتحاشى أي 
اصطدام مع الواليات املتحدة، لكننا 
س��معنا من األشخاص املقربن منا 

عن هذا االحتمال احملدد. 
عزت: ولهذا، إنه أقوى. 

ط��ارق: نعم، ه��ذا االحتم��ال قائم. 
عل��ى كل ح��ال، س��يدي، م��ن خالل 
م��ا قرأته واس��تناداً إل��ى جتربتي مع 
قرارات )مجلس األمن(، هذه القرارات 
كقطع��ة م��ن املط��اط؛ ميكن��ك أن 
جتعله��ا أط��ول أو أقص��ر. أعني هذا 
الق��رار ميك��ن أن يك��ون ل��ه تنفي��ذ 
سيء جداً بحيث ميكن إما أن يسفر 
حقيقة عن استفحال الوضع الشاذ 
في شمال العراق، أو ال، إذا لم يضغط 

األمن العام في هذا االجتاه. 

بغ��ض النظر عن ش��خصيته، يهزأ 
األمن الع��ام بقضاي��ا األمم املتحدة 
ويتدخ��ل؛ إنه يضح��ك حينما يذكر 
ش��خص م��ا قوان��ن )األمم املتحدة(. 
لق��د ق��ال لي: » ع��ننّ عش��رة رجال 
اس��تخبارات ل��كل ش��خص أعينّنه 
وأنا أدفع لهم األجور. اش��ترهم كما 
يفعل اآلخرون؛ لَِم ال تفعل الش��يء 

نفسه؟ » ) ( 
صدام: ملعلوماتك، هذه الطريقة هي 

] غير مسموعة. [ 
ع��زت: س��يقول: » أعطن��ي ] غي��ر 

مسموعة [. » 
غي��ر   [ كي��ف  لك��ن  ال،  ال،  ط��ارق: 
مس��موعة [؛ أي، ال صل��ة ل��ي ب��ه ] 
عضو األمم املتحدة الذي عينّنه األمن 
الع��ام ل��أمم املتح��دة [، وال حتى أي 

شيء أناقشه معه  خفية. )  (
صدام: أي فرد يس��تطيع أن يتعامل 

مع هذا. 
ط��ارق: مع ه��ذا، س��يدي، لكن هذه 
ح��رب ! الن��اس مس��تعدون ] غي��ر 
مس��موعة [ إنك تتذكر أوسكار، ) ( 
سمير فنسنت  ) ( و] غير مسموعة 
[ حينم��ا أقبل��وا إل��ى جني��ف هذا 
الع��ام؛ كانوا مس��تعدين وال يزالون 
فق��ط  ينتظ��ر  إن��ه  مس��تعدين. 
موافقتنا ويقول: » إن إرسال شخص 
ما يتطلب إنفاق بعض املال، إمنا يجب 
علينا أن نتدب��ر األمر. » إنه يقولها ] 
في الظاهر األمن العام [: » س��أعننّ 
لكنك��م  لك��م،  األش��خاص  أح��د 
حتتاجون إلى اس��تئجار عش��رة من 
يا  اش��تروهم،  االس��تخبارات.  رجال 
رجل. اشتروهم وسددوا لهم األجور: 
العالم كله يفعل هذا. لَِم ال تقدرون 

أن تفعلوا هذا؟ » 
عزت: ] غير مسموعة. [ 

ص��دام: رفي��ق عل��ي، ه��ل لديك أي 
تعليق ؟

علي: ش��كراً، س��يدي. في احلقيقة، 
النائ��ب، الس��يد ع��زت، روى الكثير. 

لكنن��ا إذا ل��م نط��رح أرضي��ة قوية 
للمفاوض��ات، لكي تكون األس��اس 
ملفاوضاتن��ا، سنخس��ر كل التعبئة 
الت��ي قمن��ا به��ا ضد ه��ذا الق��رار. 
لقد أوضحن��ا أس��باب رفضنا وكنا 
الت��ي  األس��باب،  به��ذه  مقتنع��ن 
وزعناها على شعبنا والعالم بأسره. 
الروس والفرنسيون قالوا: » نحن لن 
نرفض هذا القرار؛ سوف نواصل ] غير 
مسموعة [ »، لكن اآلن، الفرنسيون 
متحمسون جداً لتطبيق هذاالقرار. 
األمن الع��ام لديه ظروف��ه اخلاصة، 
إلى التفس��ير الذي  إلخ. واس��تناداً 
قدمه الرفيق طارق قبل دقائق قليلة، 

بالتأكيد قناعته الش��خصية،  وهو 
م��ن خالل كتب��ه الرس��مية، عمله، 
خبرت��ه وجتربته، يلزمنا أن نذهب إلى 
األمن العام ونش��رح ما نحتاج إليه 
حق��اً منه: ما هي النق��اط التي من 
املس��تحيل أن نوافق عليها وما هي 
النق��اط التي من املمك��ن التفاوض 

بشأنها. 
إذا كانوا يرومون معرفة نوايانا ومتى 
يُحتم��ل أن نرف��ض، دعه��م يعرفوا 
أصدقائن��ا.  ألنن��ا س��نخبر جمي��ع 
سنخبرهم، إذاً، دعهم يعرفوا نوايانا 
��ق في وقت  ! لك��ن إذا كان ق��د نسنّ
س��ابق وكان يبح��ث ع��ن مصلحة 
شخصية، سنفضحه، أيضاً، ونهتم 

بأنفسنا. 
في الواقع، س��يدي الرئيس، إن ] غير 
مس��موعة [ اخلاصة بنا تعتمد على 
رفضنا األصلي، نحن ] غير مسموعة 
[ كلياً ألنه كانت لدينا تعبئة كبيرة 
لأول وقد أفلحنا، واحلمد هلل؛ كانت 
تعبئ��ة جدية. لكن م��ا إذا البرملان و) 
اجمللس الوطني( يوافقان أو يعترضان   
اآلن، إنن��ا غي��ر ثابت��ن فيم��ا يتعلق 
باملوافق��ة. إن قب��ول ] ه��ذا القرار [، 
س��يدي الرئي��س، س��يأخذنا إلى واد 
مظلم ال نس��تطيع اخل��روج منه ما 
لم نتخَل عن كل ش��يء، )القادسية   
العظيمة( ] احلرب العراقية – اإليرانية 
[ و) أم املع��ارك( ] حرب اخلليج 1991 
[؛ كل شيء س��يذهب أدراج الرياح ! 
كيف ميك��ن أن يحصل هذا وبعدها، 

هل هذا استعمار؟ 
وأن��ا مقتن��ع  بس��يط  إن��ه ش��يء 
بالتفسير اجلديد للرفيق طارق. نحن 
نحتاج إلى أن نبعث رس��الة واضحة 
جداً نعلن فيها أننا ال نقدر أن نوافق 
علي��ه، إمنا قل له: » إن��ه من املمكن 
أن نتفاوض بش��رط أن نتلقى رسالة 
)كتاب��اً رس��مياً – م.(  من��ك. نح��ن 
الرسمية  مستعدون وكذلك كتبنا 
م��ا إن تق��ول لنا مت��ى وأين. س��واء 

ل أن  أتي��َت للتفاوض معن��ا أو تفضنّ
نأت��ي إليك، كال احلالت��ن هي جيدة، 
سنسعى إلى ذلك ونتوكل على اهلل 
! » ل��و كان هذا التفس��ير نافعاً لنا 
لكنا عملنا شيئاً ما منذ نيسان وما 
كنا أجلناه حتى اآلن. لن يكون ] غير 
مس��موعة [، إن ش��اء اهلل. إنه��ا ما 
زالت البداية، احلمد هلل. لكن، سيدي 
الرئي��س، أن نتف��اوض م��ن دون أرض 
صلب��ة، األثمان س��تكون عالية علو 
الس��ماء والثقة س��تكون مفقودة. 
جمي��ع القرارات الت��ي رفضناها من 
قب��ل، تعودن��ا أن ندرس��ها مج��دداً 
ونتف��اوض حوله��ا، ومن ث��م نوافق 

عليه��ا. هذا م��ا س��يحدث مع هذا 
القرار اآلن. 

هوامش:
) 1( في اجتماعات متأخرة، اشتكى 
الروس رس��مياً  كب��ار املس��ؤولون 
من أن املعلومات التي يتقاس��مها 
العراق مع اليونيسكوم بخصوص 
ق��د  اجليروس��كوب  اس��تيرادات 
ص��ّورْت روس��يا بضوء غي��ر موات. 
)م��ارس(  آذار   27 اجتم��اع  ف��ي 
1996، ق��ال مدير قس��م املنظمات 
الدولية ف��ي روس��يا للعراقيني: » 
إذا زّود العراق جلنة )اليونيس��كوم( 
بوثائ��ق جديدة، هذا من ش��انه أن 
يزيد الش��ك ض��ده. » الفريق عامر 
أن ه��ذا  حم��ودي حس��ن الح��ظ 
يشّكل طلباً مفاده: » ال تتوسعوا 
في إعط��اء التفاصي��ل بخصوص 
اس��تالم التجهيزات من روس��يا. » 
ف��ي اجتم��اع 28 آذار )مارس( 1996 
م��ع نائب وزي��ر اخلارجية الروس��ي 
فيكت��ور بوس��وفاليوك، اش��تكى 
بوسوفاليوك من أن » تعاون العراق 
... والص��دق م��ع اللجن��ة اخلاصة 
)اليونيس��كوم( ... ق��د أضرا مبنزلة 
   :SH-MISC-D-203 روس��يا. » أنظ��ر
» تقرير عن زيارة الوفد العراقي إلى 
روس��يا وفرنسا »، 6 نيسان )أبريل( 

 .1996
) SH-SHTP-A-001 )2-143: » صدام 
وكب��ار مستش��اريه السياس��يني 
يناقش��ون العالق��ات م��ع مجلس 
األم��ن الدول��ي »، 1 كان��ون الثاني 

)يناير( 1996. 
) 3( يب��دو أن هذه إش��ارة إل��ى وزير 
ف��ي حينها:  الفرنس��ي  اخلارجية 
 Harve de ش��اريه  دي  هارف��ي 

 .Charette
مت  الت��ي  العربي��ة  الكلم��ة   )4  (
اس��تخدامها هنا هي » اشتروهم 
»، أي مبعنى: » أرش��وهم. » صدام، 

م��ن جانب��ه، أم��ر ط��ارق أن يعطي 
إيكيوس بضع��ة ماليني دوالر لكي 
يغل��ق بص��ورة مواتي��ة حتقيق��ات 
اليونيس��كوم فيما يتعلق ببرامج 
وأس��لحته  الع��راق،  صواري��خ 
أعل��ن  والبيولوجي��ة.  الكيماوي��ة 
إيكيوس جهاراً: » هذه ليسْت هي 
الطريق��ة التي ن��ؤدي فيها عملنا 
في الس��ويد. » فرنسيس هاريس: 
» هبة صدام البالغ��ة مليونا دوالر 
ملفتش أس��لحة الدمار الشامل »، 
جريدة )ديلي تلغراف( )لندن(، 12 آذار 
-SH-SHTP-A-001* م��ارس( 2005؛(

255: » ص��دام وكبار املستش��ارين 
الوض��ع  يناقش��ون  العس��كريني 
الزراعي ف��ي العراق وفرق التفتيش 
التابعة ل��أمم املتحدة »، االجتماع 
غي��ر م��ؤرخ )تقريباً كان��ون الثاني 
)يناي��ر( – ش��باط )فبراي��ر( 1995(. 
االس��تخبارات  وح��دة  رئي��س 
العراقي��ة املقاومة لليونيس��كوم 
أخب��ر س��كوت ريت��ر علني��اً، ف��ي 
نهاي��ة ع��ام 1997، ب��أن العراق قد 
عملي��ات  تقريب��اً   كلي��اً  اخت��رق 
اليونيس��كوم في نيويورك وبغداد 
وميكن��ه مراقبة تط��ورات عمليات 
التفتيش من البداية حتى النهاية. 
إن أحد أس��باب إحب��اط ديلفير هو 
بي��ع اليونيس��كوم األس��رار إل��ى 
العراقي��ني لم يكن، ضمن س��ياق 
 . عمل األمم املتحدة، يُعْد جتسس��اً
» كان ذل��ك خرق��اً للقواع��د، إمن��ا 
ليس خرقاً للقوانني » هكذا فس��ر 
األم��ر. واألكثر م��ن ذلك، ل��م يكن 
بوس��ع اليونيس��كوم أن تعتق��ل 
موظفاً يعم��ل )أو موظفة   تعمل( 
تك��ون  أن  أو  العراقي��ني  لصال��ح 
إلحدى املوظفات عالقة رومانسية 
م��ع ضاب��ط اس��تخبارات عراقي، 
وال بإمكانه��ا أن تطل��ق النار على 
املذن��ب. ريتر »  موض��ع ثقة العراق 
» 265؛ ديلفي��ر: » إخ��ِف وابحْث »: 

  .114
) 5( اإلشارة غير واضحة. 

) 6( أوسكار ويات، مؤسس )شركة 
 Huston>s الس��احلية  هيوستون 
Costal Corporation( دفعْت مبالغ 
غير شرعية   )كنوع من االبتزاز( إلى 
حكومة صدام عن مبيعات النفط 
العراقي من خ��الل برنامج )النفط 
مقاب��ل الغذاء(. ّق��ّدم إلى احملكمة 
بوصف��ه مذنب��اً بته��م التآمر في 
2007. أنظ��ر إص��دارات الصحافة، 
محامي الواليات املتحدة، املقاطعة 
اجلنوبي��ة من نيويورك » تاجر نفط 
تكساس يدخل محاكمة وسطية 
مذنباً بتهم التآم��ر في دفع مبالغ 
غير مش��روعة إلى حكومة العراق 
السابقة »، 1 تشرين األول   )أكتوبر( 
2007، وقت الدخول 23 آذار )مارس( 
http://newyork. 2009 على املوقع 
fbi.gov/dojpressrel/pressrel07/

illegal%20payment100107.htm
رئي��س  فنس��نت  س��مير   )7  (
 LCC إنترناش��نال  الفونيك��س 
واملستش��ار الس��ابق ل� )كوستال 
كوربوريشن(، أُقنع في 2008 بتقدمي  
خدمات غير مش��روعة للعراق من 
خ��الل جماع��ات مت��ارس الضغط 
عل��ى أعضاء الهيئة التش��ريعية. 
مكت��ب  اخلارجي��ة(،  )وزارة  أنظ��ر 
برامج املعلومات الدولية: » قسم 
العدالة يعتقل مذنب��اً متهماً في 
فضيحة )النفط مقابل الغذاء( »، 

19 كانون الثاني )يناير( 2005. 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 52 القسم األول« 

علي: شكرًا، سيدي. في 
الحقيقة، النائب، السيد 
عزت، روى الكثير. لكننا 

إذا لم نطرح أرضية 
قوية للمفاوضات، 
لكي تكون األساس 

لمفاوضاتنا، سنخسر 
كل التعبئة التي قمنا 

بها ضد هذا القرار. لقد 
أوضحنا أسباب رفضنا 
وكنا مقتنعين بهذه 

األسباب

طارق: من المحتمل 
إننا إذا اتفقنا مع 

األمين العام، بدأنا 
بضخ النفط وسيتحسن 
الوضع السياسي في 
صالحنا، ومثلما قال 
الوزير الفرنسي  ) (  
سيكون ذلك عربونًا 
لتطبيق المادة 22 ] 
الفقرة 22 من قرار 

مجلس األمن الدولي 
المرقم 687 [
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نش��عر أن غيوم��اَ س��وداء حتمل 
)غرابيباً س��ود( تغط��ي املنطقة 
العربي��ة، من )اجلبهة الس��ورية( 
ورمب��ا تس��ير تل��ك الغي��وم نحو 
الس��وري  واجل��والن  القنيط��رة 
احملت��ل؛ لتضع الصراع الس��وري - 
االس��رائيلي عل��ى ج��دول أعمال 
القمم العربية املقبلة، واألولويات 
األميركية - الروس��ية من جديد، 
وفي اهتمامات الرأي العام الدولي 
املتاب��ع، والس��يما ان م��ا يج��ري، 
يشهد ش��داً وجذباً غير مسبوق  
ب��ن تل ابيب ودمش��ق وق��د ينذر 
باندالع مواجهات تقلب معادالت 
اجلبهة العس��كرية املفتوحة في 

سوريا رأسا على عقب.
نتوص��ل مبا تق��دم بأن اس��تدارة 
عنه��ا  ينج��م  رمب��ا  للتح��والت، 
ش��يئاً ليس باحلس��بان سواء في 
دمشق، موسكو، واشنطن او في 

..طهران!.
الغرابيب السود تنذر بأن التهديد 
االميرك��ي وعل��ى خلفية البحث 
عن الس��اح الكيمياوي السوري، 
بدأ بتهيئة الطائ��رات االميركية 
االستراتيجية او املُسيرة من دون 
طي��ار، لتجوب األجواء الس��ورية؛ 
نراه��ا  الت��ي  التح��والت  وم��ن 

مقدم��ات حلرباً إقليمي��ة تنتهي 
بعاصف��ة دولية كبي��رة،  وتؤكد 
التس��ريبات اإلعامي��ة، بدخ��ول 
أرتاالً من الدبابات التركية مدينة 
م��ع  احلدودي��ة  الس��ورية  أع��زاز 
تركي��ا؛ بالتزامن م��ع دخول أكراد 
سوريا املدينة من جهة الشمال، 
حيث جتري مناوش��ات عس��كرية 
ضاري��ة بن األت��راك واألكراد فيما 
تتوس��ع الرؤية التركية بالقضية  
الس��ورية، كلم��ا توس��ع األكراد 
ش��ماالً وف��ي اجلبه��ة املفتوحة 
في الرِقة ودير الزور، ممثلن بقوات 
بدع��م  الدميوقراطي��ة،  س��وريا 
اميرك��ي عس��كري ولوجس��تي 

واضح.
نشعر ان قراراً أميركياً صدر، ومعه 
حترك عس��كري كبير، للسيطرة 
عل��ى الرقة ودير الزور واحلس��كة، 
بهدف انش��اء قواعد عس��كرية 
أميركي��ة في ه��ذه املناطق،  ولنا 
ان نتص��ور حج��م خط��ورة هذه 
املس��تويات  ف��ي  التح��ركات، 
الس��ورية والروس��ية واإليراني��ة، 
ووقع تلك املهمة االميركية التي 

ستستقر بعمق ثاث مناطق.
 قاد السوريون واإليرانيون والروس 
أش��رس احلمات العس��كرية في 

الرق��ة ودي��ر الزور واحلس��كة ضد 
تنظيم النصرة وكادوا ان يتغلبوا 
بتل��ك املع��ارك؛ ويب��دو وحس��ب 
رؤيتن��ا، ان التحرك االميركي على 
املناط��ق الس��ورية الث��اث يأتي 
بالتزامن مع الس��يطرة السورية 
باملع��ارك  االيراني��ة  الروس��ية 
املتحدة  الواليات  األخيرة، وشعور 
االميركية بانها ستخسر وجودها 
وقواعد لن تس��تطيع االستحواذ 
عليها، في سوريا للسيطرة على 
مناطق النفوذ االخرى في اخملطط  
االميرك��ي، س��واء ف��ي اجلبه��ة 
التركي��ة  اجلبه��ات  او  العراقي��ة 

والسورية!.
أما اجلانب االقتصادي فس��يكون 
له وقعاً اميركياً خاصاً بالنظرية 
األمني��ة لترامب؛ حيث س��يطل 
عل��ى الغ��از والنفط في س��وريا 
املداف��ع  ته��دأ  ول��ن  وتركي��ا، 
االميركي��ة، عل��ى تل��ك احلق��ول 
واالب��ار اال بع��د امت��ام الس��يطرة 
االميركية  الي��د  ووض��ع  عليه��ا 
الكامل��ة وان ادى االمر الى انهيار 
العاق��ات التركي��ة - االميركية 
بحجة أو بأخ��رى، ولعل حمايتها 
م��ن االرهاب االصول��ي واحدة من 

احلجج املقبلة!.

العملي��ات  س��ير  نتاب��ع  ونح��ن 
العس��كرية التركي��ة ف��ي اعزاز، 
والكردي��ة - االميركي��ة في الرقة 
ودي��ر ال��زور واحلس��كة، ورد ف��ي 
بعض الفضائيات انباء عن عدوان 
صهيوني جديد استهدف مواقع 
في القنيطرة الس��ورية،  وجاءت 
عب��ر التلفزيون الروس��ي العربي 
وعس��كرية  سياس��ية  تأكيدات 
روس��ية عليا، تؤكد بإنها س��ترد 
على اي استفزاز اميركي لدمشق 
فيما اكد وزير اخلارجية الروس��ية 
الفروف ان روس��يا س��ترد على أي 
اس��تفزازات اميركية ضد اجليش 
السوري بنحو مناسب ومتكافئ، 
الطائ��رات  حامل��ة  وس��تصل 
االميركي��ة )ج��ورج ب��وش( ال��ى 
ميناء حيفا؛ ونعلم ان وصول تلك 
احلاملة، يعني ان الواليات املتحدة 
تهي��ئ لعملية عس��كرية كبرى، 
كم��ا ف��ي س��يناريو ع��ام 2003 
والذي طال الق��وات العراقية وما 
اعقب ذلك من حتوالت عس��كرية 
العراقي  النظام  بإسقاط  انتهت 

السابق.
االس��رائيلي  االميركي  التصعيد 
يس��تهدف  اجلدي��د  الترك��ي 
إع��ادة توزي��ع اجلبه��ة الس��ورية 

وااليرانين  ال��روس  في مواجه��ة 
والس��ورين، ويأتي ذل��ك في ظل 
وجود اكثر من فيتو أميركي على 
اقتراب )احلشد الشعبي العراقي 
الباس��ل( م��ن احلدود الس��ورية - 
العراقية بهدف افش��ال مخطط 
اخلارطة االميركية اجلديدة ألنشاء 
القواعد العس��كرية في س��وريا 
واعادة ترتيب القواعد نفسها في 
العراق والس��يما وان تلك اخلطوة 
قد تأتي استكماالً خملطط انشاء 
املزيد من القواعد االميركية بعد 
قاع��دة عن االس��د وبلد وخمس 

قواعد في شمال العراق.
نتصور ان الشد واجلذب السوري-

االميركي-االس��رائيلي سيستمر 
لثاثة اش��هر قادم��ة؛ وليس من 
السهل نزع فتيل األزمات املقبلة؛ 
ونظ��ن و بن��اء عل��ى التقدي��رات 
وحرك��ة التح��والت الت��ي نراه��ا 
امامنا، ان احل��رب االقليمية بدأت 
بالفعل، وان ما يعقب هذه احلرب، 
فإربط��وا  قادم��ة،  عاملي��ة  حرب��اً 
األحزمة وشدوا اإلنتباه لشاشات 
التلفزيون وترقب��وا وصول حاملة 
الطائرات حليف��ا، فهي حتمل ذات 
)الغرابيب الس��ود( ومعه��ا قراراً 

مجنوناً بأطاق احلرب الشاملة
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

باقر جبر صوالغ الزبيدي

مارتن فلدشتين

وزير عراقي سابق

أستاذ االقتصاد في 
جامعة هارفارد.

ينظر الساس��ة وأهل االقتصاد 
إلى اخت��االت الت��وازن التجاري 
بنح��و مختلف متام��ا. ولنتأمل 
األميركي.  التج��اري  العجز  هنا 
يؤكد خب��راء االقتصاد أن العجز 
التجاري األميركي اإلجمالي مع 
بقية العالَم يرجع إلى سياسات 
وتدابير في الداخل. ببساطة، إذا 
استثمرت الواليات املتحدة أكثر 
من إجمال��ي مدخراته��ا، فإنها 
تضط��ر إلى اس��تيراد الفرق من 
بقية العالَم، وهذا هو ما يخلق 

العجز التجاري القائم.
لكن الساس��ة )وعام��ة الناس( 
مييلون إل��ى التركيز على العجز 
التج��اري الثنائي م��ع الدول كل 
عل��ى ِحدة، مثل اخت��ال التوازن 
ب��ن  دوالر  ملي��ار   300 مبق��دار 
الواليات املتح��دة والصن. وهم 
يلقون اللوم ع��ن العجز الثنائي 
الصيني��ة  السياس��ات  عل��ى 

التي متن��ع الواردات من املنتجات 
األميركي��ة وتدع��م الص��ادرات 

الصينية إلى الواليات املتحدة. 
ويوض��ح لنا خب��راء االقتصاد أن 
هذه السياسات تؤثر على تكوين 
التج��اري األميرك��ي،  االخت��ال 
ولكن ليس حجم��ه. فإذا غيرت 
التجاري��ة  الص��ن سياس��اتها 
عل��ى نح��و يعمل عل��ى خفض 
العج��ز الثنائ��ي، فس��وف يزيد 
العج��ز التج��اري األميركي مع 
دول أخ��رى، أو يتقل��ص فائضها 
م��ع دول أخ��رى. ولك��ن العج��ز 
التجاري األميركي اإلجمالي مع 

العالم لن يتغير.
ويعش��ق أه��ل االقتص��اد أيضا 
التأكي��د على أن التج��ارة ترفع 
الدخل اإلجمالي للدول. فهناك 
فائزون وخاسرون، ولكن الفائزين 
م��ن التج��ارة احلرة م��ن املمكن 
م��ن حي��ث املب��دأ أن يعوض��وا 

اخلاس��رين بالقدر الكافي جلعل 
اجلميع أفضل ح��اال. وال يتحدث 
االقتصاديون كثيرا عن مثل هذا 
التعويض، ألن احلكومات ال تفعل 

الكثير لتعويض اخلاسرين.
تفرض الواليات املتحدة سياسات 
مثل برنامج مساعدات التعديل 
توف��ر مزاي��ا  والت��ي  التجاري��ة، 
بطال��ة أكث��ر س��خاًء للعم��ال 
الذين يفقدون وظائفهم بسبب 
املنافس��ة من ال��واردات. بيد أن 
احلكوم��ة الفيدرالي��ة ال تق��دم 
مثل هذه املساعدات على نطاق 
واسع، على األرجح ألنها ال تبذل 
أي جهد لتوفير التعويض ألولئك 
وظائفه��م  يخس��رون  الذي��ن 
بس��بب التغي��ر التكنولوج��ي. 

وهذا حقيقي.
ال��واردات ف��ي تكبيد  تتس��بب 
ومناط��ق  ومه��ن  صناع��ات 
خس��ائر  بعينه��ا  جغرافي��ة 

اخلاس��رون  ويطالب  ملموس��ة. 
بس��بب ال��واردات ���� أو أولئ��ك 
الذين رمبا تلحق بهم اخلسارة �� 
بف��رض تدابير احلماية، في هيئة 
رسوم جمركية أو حصص، ضد 
هذه املنتجات بعينها. وقد أدرك 
آدم س��ميث ه��ذا حت��ى قبل أن 
يش��رح ديفيد ري��كاردو فضائل 

التجارة احلرة.
وقد رأينا هذه االستجابة صراحة 
ف��ي حمل��ة الرئي��س األميركي 
دونالد ترم��ب االنتخابية، والتي 
رس��وم  بف��رض  خاله��ا  ه��دد 
الواردات  جمركية مرتفعة على 
م��ن الص��ن، واملكس��يك، ودول 

أخرى.
ولكن اآلن بعد أن أصبح رئيس��ا، 
ل��م نر تلك الرس��وم املرتفعة أو 
احلص��ص. وب��دال من ذل��ك، نرى 
مفاوضات جتارية تُدار حتت تهديد 
مث��ل ه��ذه الرس��وم ���� وتؤدي 

إل��ى فتح األس��واق أم��ام بعض 
املنتج��ات واخلدمات ف��ي الدول 
الت��ي تواج��ه الوالي��ات املتحدة 

معها عجزا ثنائيا.
والص��ن مث��ال جي��د. فبعد أن 
مبجموع��ة  األص��ل  ف��ي  ه��دد 
متنوعة من التغييرات السلبية 
ف��ي السياس��ة األميركي��ة في 
التعام��ل مع الصن، وجه ترمب 
الدعوة إلى الرئيس الصيني شي 
جن بين��ج لزيارته ف��ي مزرعته 
في فلوريدا، والتي اتفق الطرفان 
على أنها كانت زيارة ودية. وبعد 
ذلك، وافق الصيني��ون على بدء 
اس��تيراد حلوم األبقار األميركية 
وإلغاء سياس��ات  الصيف،  هذا 
قائم��ة  كان��ت  الت��ي  احلماي��ة 
لس��نوات عديدة. كم��ا وافقت 
الص��ن عل��ى فت��ح أس��واقها 
املالية  جملموع��ة م��ن اخلدم��ات 
األميركي��ة. ووافق��ت الوالي��ات 

املتحدة على بيع الغاز الطبيعي 
للص��ن، وهو ما كان��ت الواليات 

املتحدة ترفضه قبل ذلك.
س��وف تُفضي ه��ذه التغييرات 
السياس��ية إلى خف��ض العجز 
التج��اري مع الص��ن. وبرغم أن 
ه��ذا لن يغي��ر العج��ز التجاري 
األميركي اإلجمالي، فهو كفيل 
برفع الدخ��ول واألرباح احلقيقية 
ملنتجي حلوم األبقار األميركين، 
والغ��از  املالي��ة،  واخلدم��ات 
يس��تفيد  وس��وف  الطبيع��ي. 

املستهلكون الصينيون أيضا.
ف��ي ه��ذه احلال��ة، أدى التركي��ز 
عل��ى اخت��ال الت��وازن التجاري 
الثنائي إلى تغييرات سياس��ية 
مرغوب��ة، حتى برغ��م أن العجز 
التجاري األميركي مع العالَم لن 

ينخفض.
غي��ر أن املفاوض��ات الت��ي جتري 
الت��وازن  الخت��ال  اس��تجابة 

التج��اري الثنائ��ي قد ال تُس��ِفر 
دوما ع��ن نتائ��ج إيجابية. تهدد 
الوالي��ات املتح��دة حاليا بفرض 
رس��وم جمركية على األخشاب 
اللينة املس��توردة من كندا. وإذا 
فرض��ت الواليات املتح��دة مثل 
الرس��وم، فس��وف تكون  ه��ذه 
النتيجة انخفاض اختال امليزان 
املتحدة  الوالي��ات  ب��ن  التجاري 
اجلمركية  الرسوم  ولكن  وكندا. 
بن��اء  بش��ركات  تض��ر  س��وف 
املس��اكن األميركية، فضا عن 

شركات األخشاب الكندية.
اخلاص��ة أن اخت��االت الت��وازن 
الثنائي��ة ليس��ت با  التج��اري 
أهمية، بل وقد تكون مفيدة في 
توجيه االنتباه إلى السياس��ات 
التي حتد من دخول املستهلكن 
والش��ركات احلقيقي��ة. ولك��ن 
عاج اختاالت الت��وازن الثنائية 

البد من التعامل معه بحذر.

هل ينجح عالج اختالالت التوازن التجاري الثنائية؟
PROJECT
SYNDICATE

تالعب حمرك البحث يف غوغل

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

هذه الرس��الة الثانية التي اكتبها لكم. االولى 
)عبر احملمول( كانت من مط��ار بغداد يوم كنتم 
وزي��را للنق��ل قب��ل س��نوات ناش��دتكم فيها 
التدخ��ل حلماي��ة عش��رات العائ��ات العراقية 
واملس��افرين من عملية نصب لش��ركة طيران 
يقال انها حتظ��ى بحمايتكم حيث قضوا نهارا 
كاما في صاالت االنتظار حتى س��اعة متأخرة 
م��ن اللي��ل اليعرفون ماذا حل مبصي��ر رحلتهم، 
واحل��ق انك تدخلت بعد الرس��الة قب��ل ان يلجأ 
املس��افرون الى اعمال العنف في مكان شديد 

احلساسية. 
ه��ذه الرس��الة، الثاني��ة، تناش��دكم، وبوجي��ز 
ال��كام، ان ال حتّزب��وا، ملف احلش��د الش��عبي، 
وال تنس��وا والمرة واحدة ما يعرف��ه اجلميع عن 
خلفيات هذا املشروع الوطني واجلهة التي أذنت 
بتأسيسه، وسأكون اكثر صراحة ألعان قلقي، 
كمواطن وكاتب واعامي، حيال ما أراه توظيفاً 
لدم��اء وتضحي��ات ابناء احلش��د الش��عبي في 
دعاية انتخابية اس��تباقية تسعون من خالها 
الى س��لطة القرار في الب��اد، واختزال »اجلهاد« 
ليصبح اداة تنافر، فيما هو، في تنبيهات االمام 
عل��ي بن ابي طالب )ع( وس��يلة »صاح« بقوله 
في رسالته املعروفة الى االشتر أْن جاهدوا »وال 
تفرطوا في ص��اح« ووصفه للجهاد بانه جهاد 
بالنفس وامل��ال، وانه  »لباس التقوى« فا يجمع 
هذا اجلهاد  بالتزاحم على املناصب. انه الش��يء 
ونقيض��ه، كم��ا ان س��لطة الق��رار ومنص��ب 
ادارة الدول��ة يش��ترطان رجاحة املنه��ج والرؤى 
واملواق��ف، في ح��ن تضم حافظتن��ا االعامية 
اش��ارات على مواق��ف لكم، اقل م��ا يقال انها 
جتانب الصواب، فقد عارضتم خطة حترير صاح 
الدين وعندما حتررْت مبش��اركة احلشد الشعبي 
»غير املتحزب« دخلتم احملافظة، كما وشككتم 
في جن��اح القوات االمني��ة في حتري��ر الفلوجة، 
لكنكم بعد التحرير كنتم تروجون »اس��طورة 
اجلهاد والتحرير« باسمكم، وكل ذلك مؤرشف 
بالصوت والصورة في خزانات »غوغل« واليوتوب، 
وهن��اك مقاطع مصورة ع��ن فضائيات تتضمن 
لقاءات لكم تلومون الدول��ة وحكومة العبادي 
عل��ى تقصيرها في دفع رواتب مقاتلي احلش��د، 
وجتهزون ص��ورة مربكة ملظال��م »مالية« وذلك 
مب��وازاة تقارير رس��مية، واخرى محاي��دة، تؤكد 
نقائض لهذه الص��ورة، وثمة بهذا الصدد ارقام 
ومعطي��ات متداول��ة ومتاح للجمي��ع االطاع 

عليها.      
وف��ي مرات كثي��رة اس��مع خطاب��ا او تصريحا 
جلنابكم حول احلش��د الش��عبي ودوره، كما لو 
انه جهة حت��ت امرتكم، ال عاقة له��ا بالدولة، 
واتس��اءل هل انتم في جبه��ة احلكومة، ام في 
جبه��ة املعارضن لها؟ علم��ا انه ال يحق لي وال 
ألي اح��د ان يعترض عليك��م )وال على غيركم( 
في ان يكون حكوميا، أو ان يكون معارضا، فهي 
حقوق محفوظة للجميع على وفق الدس��تور،  
لكن املشكلة في مواقفكم انها تضع قدما في 
احلكومة وقدما اخرى في مشروع االطاحة بها، 
في وقت واحد، االمر الذي له توصيفات س��لبية 
كثيرة لست ممن يستعملها في جتريح املقامات 
السياسية، وكان رئيس الوزراء، وقبل ايام، قد ابلغ 
ما يزيد على اربعن اعاميا)وكاتب هذه الرسالة 
بينهم( بانه ومنذ اربعة شهور امر قوات احلشد 
الش��عبي في منطقة تلعفر ببدء عمليات عزل 
املدين��ة على وفق اخلطة املرس��ومة »لكن االمر 
ل��م ينفذ« واضاف »لو انه��م نفذوا لعجلنا في 
عملي��ة حتري��ر املوص��ل ولقّلت خس��ائرنا« وقد 
نش��رت بعض االقني��ة االعامية ه��ذا الكام، 
الذي طرح اسئلة ومخاوف وتفسيرات ليس في 

صاحلكم على اية حال.
بوجيز الكام، س��يادة اجملاهد، هناك كام كثير 
في احملافل السياسية عن سعيكم الى منصب 
رئيس الوزراء القادم، وثمة منقوالت عن »صفقة« 
مع زعامات سياسية للعب املبكر، غير املناسب 
اآلن، ف��ي هذه الس��احة، آم��ل ان تكون محض 

تسريبات ال اساس لها من الصحة. 
مع متنياتي بالتوفيق. 

رسالة مخلصة 
الى السيد  العامري



ريودي جانيرو ت وكاالت:
نيم��ار  البرازيل��ي  النج��م  أك��د 
برش��لونة  مهاج��م  س��يلفا  دا 
املاض��ي  األس��بوع  اإلس��باني، 
انفصال��ه مج��ددا ع��ن صديقته 
البرازيلي��ة  املمثل��ة  العاطفي��ة 
بالرغم  برونا ماركيزين،  احلس��ناء 
من م��رور أقل من 6 أش��هر فقط 
عل��ى عودتهم��ا لبعضهم��ا في 

كانون الثاني املاضي.
وق��ال نيم��ار بعد مش��اركته في 
مزاد خيري في مدينة س��او باولو 
البرازيلي��ة: »ه��ذه امل��رة األخي��رة 
الت��ي احت��دث فيه��ا ع��ن حياتي 
الش��خصية ألنني ال أح��ب هذا، 

ولكن لقد انفصلنا«.
وأضاف »كان قراراً مش��تركاً، هي 
فتاة أكن لها إعجاباً وأبذل جهدي 
كي تكون سعيدة، أمتنى أن تكون 
سعيدة واحلياة ستستمر، أنهينا 

العالقة كصديقني«.
وس��بق لنيم��ار أن انفص��ل ع��ن 
برونا قب��ل كأس العالم 2014 في 
البرازي��ل، لكن عاد إليه��ا بعدما 

قاد منتخب بالده للفوز بالذهبية 
ف��ي دورة األلعاب األوملبية، قبل أن 

ينفصل عنها مجددا.
وبالرغم من مرور أقل من أس��بوع 
على إع��الن انفصاله عن برونا، إال 
أن تقارير صحفية أش��ارت إلى أن 
نيم��ار في طريقة إلى الدخول في 

عالقة عاطفية جديدة.
التليفزيوني  البرنام��ج  وكش��ف 
البرازيلي »فوكاليزانو« أن عارضة 
األزياء احلس��ناء كارولين��ا كابوتو، 

ه��ي م��ن أس��رت قل��ب النج��م 
البرازيلي هذه املرة، والتي على ما 
يب��دو أنها من كان��ت تقف خلف 

انفصال نيمار عن برونا.
وتبلغ كارولين��ا كابوتو من الُعمر 
23 عاماً وطوله��ا 1.79 متراً وهي 
عارضة أزياء ولدت في السلفادور 
وتعتبر واحدة من أشهر عارضات 
املاركة التجارية الشهيرة »فورد«، 
وتق��وم بإعالنات أيضاً لش��ركات 

شهيرة منها كوكاكوال.
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ميونيخ ـ وكاالت:

يزي��ح باي��رن ميونيخ بط��ل دوري 
لك��رة  األملان��ي  األول��ى  الدرج��ة 
الس��تار  )البوندس��ليغا(  الق��دم 
ع��ن منافس��ات املوس��م اجلديد 
مبواجهة ضيفه باير ليفركوزن في 

18 آب املقبل.
وكش��ف االحت��اد األملان��ي لك��رة 
منافس��ات  ج��دول  ع��ن  الق��دم 
البوندس��ليغا، حيث يلتقي بايرن 
في اجلول��ة األولى م��ع ليفركوزن 
يوم اجلمعة املوافق 18 آب املقبل.

ويس��تهل اليبزيغ وصيف املوسم 
املاضي مشواره في املوسم اجلديد 
مبواجه��ة مضيفه ش��الكه، في 
ح��ني يلتقي ش��توتغارت وهانوفر 
للبوندسليغا في  الصاعد حديثا 
بداي��ة املش��وار م��ع مضيفيهما 
عل��ى  وماينت��س  برل��ني  هيرت��ا 

الترتيب.
م��ن  األول��ى  اجلول��ة  وتش��هد 
البوندسليغا التي تقام بني يومي 
18 و20 آب ، مواجه��ة قوية جتمع 
مونش��نغالدباخ  بوروس��يا  ب��ني 

وضيفه كولون.
وفي باقي املباريات يلتقي هوفنهامي 
م��ع في��ردر برمي��ن وفرايب��ورغ مع 
وهامبورغ  فرانكف��ورت  أينتراخت 
مع أوغس��بورغ وفولفسبورغ مع 

بوروسيا دورمتوند.
ويتضمن املوس��م إجازة ش��توية 
أق��ل م��ن املعت��اد وينته��ي ي��وم 
21 أي��ار ملن��ح الوق��ت املناس��ب 
لالستعداد ملونديال روسيا 2018.. 
ويس��تضيف بايرن نظيره اليبزيغ 
في اجلولة العاشرة يوم 28 كانون 
األول ث��م يتوج��ه لدورمتون��د في 
اجلولة احلادية عش��رة. وسيخوض 
بيتر بوس املدرب اجلديد لدورمتوند 
أول مب��اراة ف��ي ديربي ال��رور أمام 

شالكه في اجلولة الثالثة عشر.
بوندس��ليغا  انط��الق  وقب��ل 
سيس��تضيف دورمتون��د نظي��ره 
بايرن في كأس الس��وبر يوم 5 آب 
املقبل فيما يقام ال��دور األول من 
كأس أملاني��ا خ��الل الفترة من 11 

إلى 14 من آب.

هذا وانطلقت امس اس��تعدادات 
فري��ق بايرن ميون��خ األملاني لكرة 
القدم للموس��م اجلدي��د، لكنها 
لم تكون صف��وف الفريق بكامل 
قوته��ا ولكن العناص��ر املتواجدة 
م��ع الفريق س��تكون لديها رغبة 
ملحة ف��ي الع��ودة إلى ممارس��ة 
نشاطها والعمل على االستعداد 

اجلاد للموسم اجلديد.
وبع��د عطل��ة طويلة، عل��ى غير 
املعت��اد، تبدو ل��دى لالعبني رغبة 
للتدريب��ات  الع��ودة  هائل��ة ف��ي 

واالستعداد للمباريات.
وذكر ماتس هوملز مدافع الفريق 
الباف��اري، في تغري��دة على موقع 
»تويتر« للتواصل االجتماعي عبر 
اإلنترن��ت: »لم أع��د أطيق انتظار 

عودة التدريبات« .
وانتهى املوسم املنقضي بالنسبة 

لبايرن في وقت مبكر حيث فشل 
الفريق في بلوغ املب��اراة النهائية 
لكل م��ن بطولت��ي دوري األبطال 

األوروبي وكأس أملانيا.
كم��ا من��ح يواخي��م ل��وف املدير 
األملان��ي  للمنتخ��ب  الفن��ي 
هومل��ز  الالعب��ني  )مانش��افت( 
وتوماس مولر جنمي بايرن قس��طا 
م��ن الراحة بعدم إدراجهما ضمن 
قائمة املانشافت املشاركة حاليا 

في كأس القارات 2017 بروسيا.
وكش��ف جن��وم الفري��ق األملان��ي 
خ��الل  م��ن  اجلي��د  مزاجه��م 
تعليقاتهم وصورهم على مواقع 
التواصل االجتماعي عبر االنترنت.. 
ول��م يكن ه��ذا مفاج��أة في ظل 
حصول الالعبني على قس��ط غير 
معتاد م��ن الراحة واالستش��فاء 

من عناء املوسم.

كارل��و  اإليطال��ي  كان  كم��ا 
أنش��يلوتي املدي��ر الفن��ي لبايرن 
لبدء  متعطش��ا بش��كل كبي��ر 
التدريب��ات اس��تعدادا للموس��م 
اجلديد بعدما قاد الفريق البافاري 
في املوس��م املنقض��ي إلى لقبه 
اخلامس على التوال��ي في الدوري 
األملان��ي )بوندس��ليجا( علما بأنه 
املوس��م األول له م��ع بايرن.. وقال 
عل��ى  تغري��دة  ف��ي  أنش��يلوتي 
»تويتر«: »مس��تعدون للعودة إلى 

العمل اآلن«.
ويدرك أنش��يلوتي أن الفوز بلقب 
بوندس��ليجا لي��س كافي��ا وأن��ه 
يحت��اج لقيادة الفري��ق إلى إحراز 
لق��ب دوري أبط��ال أوروب��ا إذا أراد 

حتقيق جناح وإجناز حقيقي.
وأعاد بايرن تش��كيل قائمة بايرن 
بعد اعتزال الالعبني فيليب الم قائد 

الفريق واإلسباني تشابي ألونسو 
حيث ض��م كال من س��يرج نابري 
ونيكالس س��ويله وسيباس��تيان 
رودي وكورينت��ني توليس��و علم��ا 
بأن األخير أصب��ح أغلى العب في 
تاريخ بايرن والبوندس��ليجا حيث 
انتقل لباي��رن مقابل 41.5 مليون 
ي��ورو )47.3 مليون دوالر( قادما من 

ليون الفرنسي.
ومنح أنش��يلوتي بعض الالعبني 
اآلخري��ن مث��ل البولن��دي روب��رت 
والهولن��دي  ليفاندوفس��كي 
آري��ني روب��ن والنمس��اوي ديفي��د 
آالبا واإلس��باني تياج��و ألكانتارا 
راح��ة إضافية ملدة أس��بوع نظرا 
منتخب��ات  م��ع  ملش��اركتهم 
بالدهم في حزي��ران املاضي.. كما 
يبدأ العب��و بايرن املش��اركون مع 
بلدانهم ف��ي بطولة  منتخب��ات 

كأس األمم األوروبية للشباب )حتت 
كيميت��ش  وجوش��وا  عام��ا(   21
وأرت��ورو في��دال وريناتو سانش��يز 
وس��ويله ورودي ونابري املشاركون 
في كأس الق��ارات تدريباتهم مع 
بايرن في نهاية متوز اجلاري.. وبرغم 
ه��ذا العدد الكبير من الغائبني، ال 
يفتقد أنشيلوتي لوجود املهارات 
الت��ي ميكنه بدء العمل معها في 

األيام املقبلة.
وإلى جانب هوملز ومولر، س��يبدأ 
كل م��ن الفرنس��ي فرانك ريبيري 
واألملاني جيروم بواتينج واإلسباني 
خافي مارتينيز تدريباتهم مباشرة 
م��ع الفري��ق البافاري غ��دا فيما 
يواص��ل ح��ارس املرم��ى العمالق 
مانوي��ل نوير مرحل��ة العالج بعد 

إصابته بكسر في القدم.
ولم يتح��دد بعد م��ا إذا كان نوير 
س��يصبح جاهزا أم ال قبل جولة 
الفريق اآلس��يوية املق��ررة من 16 
إل��ى 28 متوز اجل��اري.. ويضع نيوير 
األملان��ي  الس��وبر  كأس  بطول��ة 
في مقدمة أولويات��ه حاليا حيث 
باي��رن منافس��ه العنيد  يلتق��ي 
بوروسيا دورمتوند في مباراة كأس 
السوبر في اخلامس من آب املقبل 
قبل خ��وض فعاليات ال��دور األول 

لبطولة كأس أملانيا.
ويس��تهل بايرن رحلة الدفاع عن 
لقبه في البوندسليجا بلقاء باير 

ليفركوزن في 18 آب املقبل.
ويعت��زم أنش��يلوتي عقد اجتماع 
قصير مع العبي الفريق لكش��ف 
للموس��م  االس��تعداد  خط��ط 
اجلديد.. كما س��يكون إلى جواره 
السابق  الدولي  الفرنسي  النجم 
تعيين��ه  بع��د  س��انيول  ويل��ي 

مساعدا ألنشيلوتي.
اس��تمتعوا  باي��رن  العب��و  وكان 
ممارس��ة  خ��الل  م��ن  بإجازته��م 
أنش��طة متنوع��ة حي��ث قضى 
مول��ر معظم إجازت��ه في ملعب 
للجول��ف فيم��ا فض��ل مارتينيز 
اإلبح��ار عل��ى م��ن ق��ارب خاص 
وم��ارس هوملز هوايت��ه في لعب 
كرة الس��لة وحلق ريبيري بطائرة 
مروحي��ة ف��وق مدين��ة نيوي��ورك 

األميركية.

بطل الدوري األلماني يبدأ جولة آسيوية منتصف الشهر الجاري

بايرن يستهل شوطه في البوندسليغا بمواجهة ليفركوزن 18 المقبل

بايرن ميونيخ حلظات تتويجه العام املاضي

نيمار

روما ـ وكاالت:
أعار ن��ادي روما االيطال��ي أول أمس مهاجمه 
س��بورتينغ  إل��ى  دومبي��ا  س��يدو  العاج��ي 

البرتغالي ملدة عام.
وذك��ر روما في بيان أن االع��ارة مربوطة بخيار 
ش��راء عقد الالعب بحس��ب بعض العوامل 
الرياضية التي لم يحددها.. ووصل دومبيا )29 
عام��اً( إلى روما في كانون الثاني 2015، لكنه 
لم يفرض نفسه في تشكيلة »جالوروسي«، 
ول��م يخض س��وى 14 مب��اراة س��جل فيها 

هدفني.
وف��ي آب م��ن العام نفس��ه، أعير ال��ى ناديه 
السابق سسكا موسكو، قبل االنتقال أيضاً 
على س��بيل االع��ارة إلى نيوكاس��ل يونايتد 
االجنلي��زي.. وأعي��ر الالع��ب املوس��م املاضي 
إلى بازل السويس��ري حيث س��جل معه 21 
هدفاً في كل املس��ابقات وأح��رز لقب الدوري 

السويسري لكرة القدم.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي الس��يلية القطري اختيار دولة تونس 
إلقامة معس��كر اإلعداد اخلارج��ي لفريق الكرة 

استعدادًا للموسم املقبل 2017/2018.
وم��ن املق��رر أن يبدأ معس��كر الس��يلية يوم 6 
آب ويس��تمر حتى 26 من نفس الشهر على أن 
يتخلل��ه بعض املباري��ات الودية اجل��اري االتفاق 

عليها.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن ن��ادي الس��يلية يقيم 
معسكره في تونس للعام الثاني على التوالي، 
بعدم��ا اس��تضافت مدينة طبرقة التونس��ية 

املعسكر أيضا قبل بداية املوسم املاضي.
ويس��عى فريق الس��يلية للظهور بش��كل مميز 
في املوسم املقبل، وتعويض النتائج املتواضعة 
التي حققها الفريق في املوس��م املنتهي والتي 
لم تكن على ق��در طموح��ات إدارة النادي التي 
دعمت الفريق بعدد من الالعبني املميزين سواء 

على مستوى احملترفني األجانب أو احملليني.

وارسو ـ وكاالت:
تّوج املنتخب األملان��ي بلقب كأس أمم أوروبا حتت 
21 عام��اً عقب تغلب��ه على نظيره اإلس��باني 
)1-0( أول أم��س في املب��اراة النهائية للبطولة 

املقامة في بولندا.
ف��ي كراكوف، منح ميتش��ل فيزر ه��دف الفوز 
الثمني ملصلح��ة منتخب بالده في الدقيقة 40 
برأسية متقنة.. وكان املنتخب األملاني قد احتل 
املركز الثاني في اجملموعة الثالثة برصيد 6 نقاط 
بفارق األهداف خلف املنتخب اإليطالي، ليتأهل 
للدور نصف النهائي بصفته أفضل فريق احتل 

املركز الثاني.
والتق��ى املنتخ��ب األملاني مع نظي��ره اإلجنليزي 
ف��ي الدور نص��ف النهائ��ي، وتغل��ب عليه 3-4 
ب��ركالت الترجيح بعدما انتهى الوقتني األصلي 

واإلضافي بالتعادل 2-2.
ف��ي املقابل، احت��ل املنتخب اإلس��باني صدارة 
اجملموعة الثاني��ة، بعدما حصد 9 نقاط ليتأهل 
لل��دور قبل النهائ��ي الذي واج��ه خالله نظيره 

اإليطالي حيث تغلب عليه 1-3.
ويع��ّد هذا اللقب هو الثان��ي للمنتخب األملاني 
في ه��ذه البطولة، حيث كان ق��د حقق اللقب 
أول م��رة ف��ي 2009، ف��ي حني حص��د املنتخب 
اإلس��باني اللقب أربع مرات سابقة كان آخرها 

في 2013.
يذكر أّن املنتخب اإليطال��ي هو أكثر املنتخبات 
تتويجاً بلقب البطولة، حيث فاز باللقب خمس 

مرات سابقة كان آخرها في 2004.

دومبيا من روما
 إلى سبورتينغ

السيلية يعسكر 
في تونس

ألمانيا بطلة لشباب 
أوروبا تحت 21 عاما

العواصم ـ وكاالت:

كفيتوف��ا  بيت��را  التش��يكية  أب��دت 
ف��ي  حلمه��ا  بتحقي��ق  س��عادتها 
املش��اركة ببطول��ة وميبل��دون للتنس 
األس��بوع املقب��ل بع��د تعافيه��ا من 
إصابة خطيرة في يدها التي تلعب بها 
جراء هجوم بس��كني على منزلها في 

كانون األول.
وكان من املتوقع ابتعاد بطلة وميبلدون 
مرتني عن املنافسات ستة أشهر على 
األق��ل بع��د االعت��داء وقال��ت الالعبة 
التشيكية البالغ عمرها 27 عاما إنها 
كان��ت تخش��ى الغياب ع��ن البطولة 

الكبرى هذا العام.
وعادت كفيتوفا للمنافسات في بطولة 
فرنسا املفتوحة حيث خرجت من الدور 
الثان��ي وفازت ببطول��ة برمنجهام يوم 
األح��د املاضي على املالعب العش��بية 

املفضلة لها.
ونقل��ت صحيف��ة تاميز ع��ن كفيتوفا 
قولها: »قلت لو لم أشارك في البطولة 
فلن أحضر على األرجح جملرد املشاهدة. 
اآلن سأش��ارك وه��ذا أفض��ل كثي��را. 
أعتقد أن األمر مذه��ل«.. وأضافت: »ال 

يهم ل��و فزت أو خس��رت أو أي ش��يء 
آخر لك��ن احللم الذي حلم��ت به عند 
الهج��وم حتقق. حلمي باملش��اركة في 

وميبلدون هذا العام وقد حدث«.
ومن��ح الفوز في برمنجه��ام أول لقب 
لالعبة التش��يكية ه��ذا العام لكنها 
ل��م تتمكن م��ن االحتف��ال بطريقتها 
املعتادة باإلشارة بقبضتها نظرا لتأثير 

اإلصابة.
وقال��ت: »ال زلت ال اس��تطيع االحتفال 
بقبضة ي��دي. الطبيب أبلغني أنها لن 
تعود لس��ابق عهدها بسبب أثر اجلرح 
بالتأكي��د.. وال ن��دري كي��ف س��تكون 

األمور بعد ذلك.
وحتتل الالعبة التشيكية املركز 11 في 
التصنيف خ��الل بطولة وميبلدون التي 

تنطلق يوم غٍد اإلثنني.
من جانب اخر، انس��حبت جوانا كونتا 
من بطولة إيستبورن للتنس، أول أمس، 
وباتت مشاركتها في بطولة وميبلدون 
مثار تساؤالت.. وانسحبت كونتا، قبل 
مواجهة كارولينا بليسكوفا في الدور 
قب��ل النهائي م��ن البطول��ة، لتصعد 
الالعبة التش��يكية للمباراة النهائية 

أمام كارولني فوزنياكي.
وسقطت كونتا اخلميس، خالل املباراة 

الت��ي تفوق��ت فيه��ا عل��ى املصنفة 
األولى أجنيليكا كيربر، كما اصطدمت 
رأس كونت��ا بق��وة عل��ى العش��ب، ومت 
ف��ي  بإصابته��ا  حالته��ا  تش��حيص 

الفقرات الصدرية.
وكانت كونت��ا، حتمل الفخر البريطاني 
ببطولة  للف��وز  كمرش��حة محتملة 
وميبل��دون، م��ع أمنيات ب��أن تصبح أول 
إمرأة محلية تف��وز بالبطولة منذ عام 
1977، عندم��ا توج��ت فيريجينيا وادي 

بلقب البطولة.
وقال األطباء لكونتا، إن بإمكانها خوض 
مب��اراة ال��دور قب��ل النهائ��ي، ولكنها 
تلع��ب  باالنس��حاب حت��ى  متس��كت 
بأمان.. وأوضحت كونت��ا »لقد اتخذت 
الق��رار بن��اء عل��ى أنني مازلت أش��عر 
باأللم في الفقرات الصدرية. األسبوع 

اجلاري ستقام بطولة وميبلدون«.
وأضافت »الش��يء املهم بالنسبة لي 
أن أعتن��ي بصحتي بصف��ة عامة. لم 
أمتكن من النوم بش��كل جيد، ولكنني 
س��معت أن هذا طبيعي. الش��عور لم 

يكن جيدا للغاية«.
ومن املقرر أن تستهل كونتا، منافسات 
بطولة وميبلدون يوم غٍد، أمام التايوانية 
هسيه سو وي، التي تغلبت عليها في 

الدور األول ببطولة روالن جاروس.
وفي س��ياق اخر، لم تنص��ف القرعة ، 
لالعب��ة التونس��ية انس جاب��ر، بعدما 
وضعتها في مواجهة الالعبة الروسية 
املصنف��ة  كوزنتس��وفا،  س��فيتالنا 
الثامن��ة عامليا، في الدور األول للجدول 

الرئيسي لبطولة وميبلدون.
وكان��ت أنس جابر، ق��د تأهلت للجدلو 
الرئيس��ي للبطولة للم��رة األولى في 
مواطنته��ا  إجن��از  لتع��ادل  تاريخه��ا، 
س��ليمة صفر، التي سجلت حضورها 
في اجلدول الرئيس��ي له��ذه البطولة 
الكبرى، في 4 مناس��بات أعوام 2001 ، 

2002، 2003 و2005 .
وف��ازت البطل��ة التونس��ية امس، في 
الدور الثالث واألخير جلدول التصفيات، 
على الالعبة األميركية آس��يا محمد، 
مبجموعتني م��ن دون رد، وباقع 6 - 4 و6 

. 0 -
وأك��دت أنس جاب��ر، أنها س��تبذل كل 
جهده��ا لتحقي��ق نتيج��ة إيجابي��ة، 
خصوصا وأنها كانت قد صنعت احلدث 
ف��ي بطول��ة روالن ج��اروس، بتأهله��ا 
للدورالثال��ث، بفوزه��ا عل��ى املصنفة 
السابعة عامليا، السلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا مبجموعتني من دون رد.

كفيتوفا سعيدة بعد تحقيق حلمها استعدادًا لمنافسات ويمبلدون
اإلصابة تهدد مشاركة كونتا.. والقرعة لم تنصف أنس جابر تقرير

كفيتوفا

لندن ـ وكاالت:
زالت��ان  الس��ويدي  النج��م  ودع 
إبراهيموفيتش نادي مانشس��تر 
يونايت��د اإلجنلي��زي، بع��د انتهاء 
م��ع  رس��مي  بش��كل  عق��ده 
أول  مس��اء  احلم��ر  الش��ياطني 
أم��س.. ونش��ر إبراهيموفيت��ش 
صورة ل��ه بقميص مانشس��تر 
الرس��مي  يونايتد عبر حس��ابه 
االجتماع��ي  التواص��ل  مبوق��ع 

وقلت..  "جئ��ت..  "إنس��تجرام": 
وجنحت في الغزوة".

واستعان النجم السويدي بهذه 
الرس��الة التي رددها اإلمبراطور 
أثناء  الرومان��ي يوليوس قيص��ر 
حروب��ه، حيث تش��ير إلى حتقيق 

جناح سريع.
موس��ًما  إبراهيموفيتش  وقض��ى 
واحًدا مع مانشس��تر يونايتد، توج 
خالله بألقاب الدرع اخليرية وكأس 

رابط��ة احملترفني وال��دوري األوروبي 
"يوروب��ا لي��ج" ، إال أن إدارة الن��ادي 
اإلجنلي��زي ل��م تفع��ل بن��د جتديد 
عقده بع��د إصابة الالعب اخملضرم 
بقطع في الرب��اط الصليبي أواخر 
شهر نيس��ان املاضي خالل مباراة 

أندرخلت الدوري األوروبي.
ويع��د زالت��ان ه��داف مانشس��تر 
يونايتد املوس��م املاضي بتسجيل 

28 هدًفا في كل البطوالت.

تونس ـ وكاالت:
أعل��ن االحت��اد التونس��ي لكرة 
الس��لة، مس��اء أول أمس،  أنه 
تلقى من��ذ قليل مراس��لة من 
االحتاد األفريق��ي للعبة، يعلمه 
فيه��ا مبوافقته عل��ى احتضان 
تونس والسنغال نهائيات كأس 
2017، وذل��ك ف��ي  أفريقي��ا  أمم 
الفترة املمتدة بني 8 و 16 أيلول 

املقب��ل، مبش��اركة 16 منتخبا، 
 4 عل��ى  تقس��يمها  س��يتم 

مجموعات.
منافسات  تونس  وس��تحتضن 
الدور األول جملموعتني فيما تدور 
منافسات اجملموعتني املتبقيتني 
في الس��نغال، أما بقية مراحل 
البطول��ة أي انطالق��ا من الدور 
الثان��ي )دور الثماني��ة(، وال��ذي 

سيتأهل إليه منتخبان من كل 
مجموعة،  فس��تدور كلها في 
تونس، مبا ف��ي ذلك الدور نصف 
النهائ�ي..  وال����دور  النهائ��ي 
وس��تجرى منافس����ات ال��دور 
األول م��ن 8 إل��ى 10 أيل����ول، 
فيم��ا جت��رى منافس��ات الدور 
الثاني من 14 إلى 16 من الشهر 

ذاته.

إبراهيموفيتش يوّدع مانشستر يونايتد 
على طريقة »يوليوس قيصر«

تونس والسنغال تنّظمان سلة أفريقيا

عارضة أزياء برازيلية تقف 
خلف انفصال نيمار عن برونا



بغداد ـ ظمياء العزاوي*
الالعبيين  ميين  حسيين  حيييدر 
املتميزين مبستواهم حيث ولج 
الى ميدان كرة القدم بخطوات 
باالمكانييية  متسييلح  واثقيية 
اجلسييمانية  والقييوة  والقييدرة 
والسييرعة فييي  كييرة القييدم، 
بداية مسيرته كانت مع الفرق 
واول فريق شييعبي  الشييعبيه 
انتمى اليه هو )فريق التحدي ( 
بعدها تدرج من ناشئة الكوت 
الى شييباب الكييوت والى اخلط 
علييي  املييدرب  باشييراف  االول 

ابراهيم.
وقد اسييتطاع هييذا الالعب ان 
يخطييف انظييار اجلمهييور من 
املتواصلة  تدريباتييه  تألق  خالل 
حتييى  الكاظمييية  نييادي  فييي 
انييه لقييب بالالعب االسييباني 
املعتييزل راوؤل غوانييز،  ويقييول 
:  بعييد املسيييرة الرياضيةالتي 
قطعتها مابن املالعب واالندية 
سيسييتقر بييي احلال فييي نادي 
الزوراء الوظف قدراتي ومواهبي 
في هذا النادي ان املالعب والكرة  
هي عاملي اخلاص  واجد نفسييي 
دائمييا وامثلهييا بالالعب احمد 
راضي الني متأثيير في امكانية 
وقوة ماتركه وترسخ في عقلي  
بانييه مثلي االعلى  . وال انسييى 

ان اذكيير جهود كل من سيياهم 
فييي تدريبييي ولييه الفضل في 
اول من اشييرف على تدريبي هو 
جبار رويس وهناك مدربن ايضا 
من لهم الفضل فييي تطويري 
وهم حمزه داود وكاظم يوسف 
وعبد احلسييين جيييواد وعليي 

ابراهييم.
وعن مشيياركاته اخلارجية وفي 
االندييية  قال: مثلييت من خالل 
مشيياركتي في  انديييه الكوت 

واالتصاالت والعربي والكاظميه 
رديف الييزوراء، ولي مشيياركات  
خارجية ايضا مييع نادي العربي 
االردنييي وكانييت  ملدة شييهرين 
واحترفييت  وبعدها لعبت دوري 
مؤسسييات فييي االمييارات، وان 
شيياء اهلل سييأمثل نادي الزوراء 

في املوسم املقبل.

* مؤسسة الشبكة للثقافة 
واإلعالم

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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اختبارات الفيفا 
والنجاح العراقي

وضعت وديتا املنتخب األوملبي بكرة القدم أمام 
شقيقه السوري اللتن ضيفهما ملعب كربالء 
الدولييي يومي األثنيين واخلميس من األسييبوع 
املاضييي، وضعت اجلميييع في هرم املسييؤولية، 
فكان النجيياح حليفاً للرياضيية العراقية التي 

تخطو بثقة نحو كسر جدار احلظر كلياً.
اختبارات الفيفا التي حددت بي 3 أشييهر تسبق 
إعييالن القرار النهائي بشييأن ملييف رفع احلظر 
كلييياً وليس جزئياً، شييهدت هييذه االختبارات، 
افضلييية عراقييية مطلقة من جميييع اجلوانب 
التنظيمييية، وال ميكن لنا في سييطورنا هذه ان 
نرجح كفة طييرف على كفة طرف اخر، فامللف 
بايادٍ أمينة، هدفها العييراق ورياضته وايصالها 

إلى أرفع املراتب.
األوملبييي  لوديتييي  ختاميياً  النجيياح  كان  واذا 
أمام نسييور قاسيييون في امسيييتن جميلتن 
ضيفتهما مدينيية القباب الذهبية، فان العراق 
ابرق قبلهما رسائل السالم بتضييفه الشقيق 
األردني في لقاء املنتخييب الوطني مبلعب جذع 
النخليية فييي البصييرة الفيحيياء، فضييأً على 
تضييف ملعب فرانسييوا حريري في محافظة 
أربيل لقاء كالسيييكو االحتاد اآلسيييوي بنكهة 

عراقية جمع الغرمين الزوراء والقوة اجلوية.
اإلعالم شريك أساس في النجاح، نعم، هذا ما 
يتعامل به املسؤول عن ملف الرياضة في وطننا 
الغالي، فقد جنحت املالكات اإلعالمية في شتى 
صنوفهييا وتنوعاتهييا، بنقل الصييورة احلية من 
مالعب املباريات، فكانوا على موعد مع النجاح 
بتقدمي نشاطاتهم املتنوعة في »امليديا« بنحو 
جميل، وفي وديتي األوملبي وشييقيقه السوري، 
وضع زمييالء املهنيية بصماتهييم الواضحة في 
تهيئة األجواء املالئمة لالسرة الصحفية، فتم 
جتهيز زمالء املهنة ممن حضروا إلى ملعب كربالء 
الدولييي، مبا يحتاجونه بدءاً من الباجات اخلاصة 
بالدخييول إلى امللعب مييرورا ً بالنقييل من مقر 
الفندق إلى امللعب وصوالً إلى املقاعد اخملصصة 
وجميييع األمور اللوجسييتية األخييرى، ثم اعادة 
اجلميع إلى مقيير الفندق بعد نهاييية املباراتن، 
وسط ارتياح واضح للجميع، وعمل دؤوب خللية 
تكونييت منهييا اللجنيية اإلعالمييية للمباراتن 
وضمت اعضاء املكتب اإلعالمي في احتاد الكرة 
محمد خلف وحسيين اخلرسيياني وعدي صبار 
وأثير الشييويلي وأزهر علي، فضال ًعلى عدسات 
املصورين محمييد عامر العييزاوي وطالل صالح 
وحسن خليفة التي وثقت االحداث مبهارة ودقة 

عاليتن.
إلى أختبييار »فيفييوي« جديد، مترقبيين تعزيزاً 
لنجاحييات العييراق في املضييي بتحقيق النصر 
الرياضييي في ملف رفييع احلظر، ليكييون موازياً 
النتصارات ابطالنا في سواتر الشرف والكرامة 
ممن اعييادوا بدماءهم الطاهييرة اراٍض اغتصبها 

اعدا األنسانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتفق االحتاد املركزي لكرة القدم مع 
نظيييره األردنييي على اقاميية مباراة 
ودييية بيين املنتخبيين األوملبين في 
شهر متوز اجلاري بالعاصمة األردنية 

عمان.
وقال عضو احتاد الكرة فالح موسى 
في تصريحات صحفييية ان »االحتاد 
وافق رسييميا على مالقيياة املنتخب 
األوملبييي األردني في عمييان، يوم 12 
من الشييهر اجلاري، في بروفة أخيرة 
قبل التوجه إلى السييعودية خلوض 

منافسات تصفيات آسيا«.
وأضيياف، ان »املبيياراة هي اخلامسيية 
للفريييق بعييد مباراتن امييام تايلند 
ومثلهمييا امييام سييوريا«.. ومت الغاء 
املبيياراة الودية املفترضة بن االوملبي 
مع نظيره القطييري بناء على طلب 

االخير.
وخيياض الفريق اربييع مباريات، ففي 
مع نادي تشييامبوري، تعييادل بهدف 
لييكل منهمييا، وتعييادل ايضييا في 
الثانية مع األوملبي التايالندي بهدف 
لييكل فريقن، ثم حقييق الفوز على 
املنتخب السوري في كربالء بهدفن 

من دون رد.
هييذا وتعييادل املنتخييب األوملبي مع 
نظيره السييوري، بهدف لكل فريق، 
فييي اللقاء الييودي الييذي جمعهما 
مسيياء اخلميس املاضي، في ملعب 

كربالء الدولي.

  وتعييد املبيياراة هييي الثانييية بيين 
الفريقن، حيث انتهت املباراة األولى 
بفييوز األوملبييي بهدفن ميين دون رد 
لشقيقه السوري..  وتقدم املنتخب 
الالعييب  عبيير  السييوري  األوملبييي 

مؤمن ناجييي، في الدقيقيية 28 من 
املباراة، برأسييية استثمر فيها سوء 
التغطية الدفاعية ملنتخب العراق.

املنتخييب  العييب  الكفيية  وعييادل   
األوملبي ، أمين حسيين، في الدقيقة 

43، بعدما اسييتغل كييرة وصلت له 
داخل منطقة اجلزاء ليسددها داخل 

الشباك.
 وأجرى مدرب املنتخب األوملبي، عبد 
الغني شييهد، عدد ميين التغييرات 

الختبييار أكبيير عييدد ميين الالعبن، 
التي  األساسية  التشكيلة  وانتقاء 
سييتغادر إلييى السييعودية خلييوض 

التصفيات اآلسيوية.
 وشييهدت دقائييق الشييوط الثاني 

أفضلية واضحة للمنتخب السوري، 
إال أنه أهدر عدة فرص للتسجيل.

 وقييال املييدرب املسيياعد للمنتخب 
األوملبي ، حيدر جنييم، في تصريحات 
صحفييية إن املباراة شييهدت الدفع 
بأكبيير عييدد ميين الالعبيين، وتغيير 
أسلوب اللعب أكثر من مرة للتطبع 
على حيياالت مختلفة داخل امللعب، 

واختبار إمكانيات الالعبن.
 وأشييار إلى أن املباراة كانت مفيدة 
للفريقن، اجلهاز الفني رسم صورة 
واضحيية للقائمة التي سييتتقلص 
إلييى 23 العبا فقييط، يغييادرون مع 

الفريق إلى السعودية.
يذكر ان املنتخب األوملبي سيييلعب 
ضمن اجملموعة الثانية في تصفيات 
آسيييا املؤهلة إلى النهائيات، حيث 
اململكة  اجملموعة  مباريييات  تضيف 
العربية السييعودية ابتييداًء من 19 
ولغاية 23 متوز اجلاري، ويلعب األوملبي 
في املباراة االولى يوم 19 اجلاري أمام 
منتخب أفغانسييتان، ثم يواجه في 
21 منه املنتخب البحريني، ويختتم 
مبارياته بلقاء املنتخب املضيف يوم 
23 من الشييهر اجليياري، هذا ويتأهل 
أول كل مجموعيية ميين اجملموعييات 
العشيير، مييع افضييل 5 ثوانييي إلى 
النهائيات التي ستجرى في الصن 
2018، وهييي مؤهليية إلييى أوملبييياد 

طوكيو 2020.
يذكيير ان املنتخييب اليابانييي يحمل 
لقب النسخة السابقة من بطولة 

اسيا حتت 23 عاماً.

ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا

األولمبي يواجه شقيقه األردني وديًا في عمان
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وديتا األوملبي أمام سوريا تعززان الفائدة الفنية

حيدر حسن مع فريق الكاظمية »أرشيف«

هانزو ـ عمار طاهر*

لكييرة  الوطنييي  املنتخييب  يخييوض 
الطائييرة جلوس مسيياء اليوم االحد 
مبيياراة فاصلة مع الفريييق الصيني 
خلطييف تذكييرة التاهييل الرابعة عن 
القارة وذلك ضمن التصفيات املؤهلة 
الييى نهائيييات كاس العالييم التييي 
تختتم هذا اليوم ايضا في مقاطعة 

هانزو بجمهورية الصن الشعبية.
ومتثييل اربعيية منتخبييات وطنية دول 
اسيييا فييي نهائيييات كاس العالييم 
باللعبيية وقييد حجز الفريييق االيراني 
التذكييرة  الكازاخسييتاني  والفريييق 
اليابييان  وحجييزت  والثانييية  االولييى 
التذكييرة الثالثيية كونها سييتضيف 
الباراوملبييياد املقبل وتبقييى التذكرة 
العييراق  بيين  متارجحيية  االخيييرة 

والصن.
وكان املنتخب الوطني قد خسر امس 
التصفيات  مباراته ضميين  السييبت 
مع املنتخب الصينييي بنتيجة ثالثة 
اشييواط مقابل شوطن انتهت على 
التوالييي )23 – 25 ( ، )25 – 23( ، ) 29-

27( ،)25 – 21( ، )10 – 15( فييي مباراة 
قوية لم يحالف فيها التوفيق الفريق 
العراقي ليسييقط في فخ اخلسييارة 

للمرة الثانية بالتصفيات.
توشح الفريق العراقي باللون االخضر 
في حن ارتدى الفريق الصيني اللون 
االحميير الفيياحت وقيياد املبيياراة احلكم 
االيراني مهدي اشوري واملدرب الكوري 

اجلنوبي ثن كم هن.
ويسعى مدرب الفريق العراقي صالح 
حسيين كاظم اراحة بعض الالعبن 
االساسييين امام ايران كون النتيجة 
مبيياراة  ليخييوض  سييلفا  معروفيية 
حتديييد املركزييين الثالييث والرابع مع 

البلد املضيف حيييث يحتل املنتخب 
الوطني بعد انتهاء جولة التصفيات 
املركييز الرابييع بفوزييين فقييط علييى 

سيرالنكا واليابان.
وقال  مييدرب املنتخب الوطني صالح 
حسيين كاظم بعد انتهيياء املباراة ان 
الفريق ال ميتلك بدالء مبسييتوى اخلط 
االول لييذا نواجييه صعوبيية فييي ظل 

الضغط املباريات املتواصل.
واضاف كاظم ان التحكيم لم ينصف 
الفريق العراقي في مباراة اليوم امام 
الصيين حيث ارتكب احلكييم االيراني 
مهدي اشييوري العديد ميين االخطاء 
ضييد منتخبنييا دون وجه حييق معربا 
عن خشيييته في املباراة الفاصلة من 
سوء التحكيم والسيييما ان مراقبي 

اخلط جميعهم من الصن.
وقد تالق الالعب احمد هاشم واحرز 
)20( نقطة مثلما تفوق الالعب احمد 
رياض وسييجل )19( نقطيية فيما لم 
يظهر الالعبن مؤيد هاشييم واحمد 

حسن سماوة مبستواهم املعهود.
واجييرى رئيييس االحتيياد العراقي لكرة 
الطائييرة جلوس محمد سييلمان اول 
امس اجلمعة اجتماعات مهمة حيث 
التقييي برئيس االحتيياد الدولي للعبة 
باري كوزنر في موعد مت حتديده سلفا 
وذلك ملناقشيية تطوير واقييع اللعبة 

في القارة ومنطقة غربي اسيا.
وقال سلمان ان االجتماع تناول قضايا 
عدة ابرزها تطوير وزيادة رقعة قاعدة 
احلكام عن طريق اقامة االحتاد الدولي 
لييدورة دولييية يتييم حتديييد موعدها 
الحقا بعد ارسييال اسييماء ما اليقل 
عن 10 حكام اسيييوين لديهم رغبة 

باملشاركة.
واكييد سييلمان انييه وضييع موضوع 
التحكيييم واحلكام فييي العراق على 
طاوليية رئيس االحتيياد الدولييي حيث 

شييارك ثالثيية قضيياة متخصصيين 
باللعبيية وهم شيياكر عبد احلسيين 
سييدخان وجاسييم صافييي خير اهلل 
وقيييس اكييرم سييبع فييي دورة دولية 
وقامييوا  االيرانييية  مشييهد  مبدينيية 
بتحكيييم بطولة اسيييا املؤهلة الى 

منافسات كاس العالم عام 2014
وطالب سييلمان رئيس االحتاد الدولي 
بزج احلكام العراقين الثالثة في دورة 
دولييية جديدة تاهلهم لنيل الشييارة 
الدولييية ليرتقييوا الييى حييكام على 
مستوى العالم مبينا ان رئيس االحتاد 

الدولي استجاب للطلب.
 وناقييش سييلمان مييع رئيييس االحتاد 
الدولي للعبة موضوع منطقة غربي 
اسيييا بصفتييه مسييؤول عنهييا في 

االحتيياد االسيييوي موضحا انييه اتفق 
على تفعيل عضوية فلسطن واعادة 
االردن وحل مشكلة السعودية التي 
لم تدفع بدل االشتراك لالحتاد الدولي 
وحث دول اخلليج االخرى على تشكيل 
فرق لكييرة الطائرة جلييوس وتنظيم 
مسييابقات واقاميية دورات للتحكيم 
والتدريييب والتصنيف ومسيياعدتها 

في ذلك.
وتنيياول االجتميياع كذلييك بحسييب 
قاعييدة  تطوييير  موضييوع  سييلمان 
املصنفن في العراق وقال يوجد لدى 
احتاده مصنفن محلين ليس لديهم 
الشارة الدولية وهما الدكتور فاضل 
محمييود دهييش والدكتييور حسييام 

حسن.

وعزا سييلمان سييبب ذلييك الى عدم 
اقامة االحتاد الدولي للعبة دورة دولية 
للمصنفيين منييذ اربع سيينوات ولم 
يتييم توجيييه اي دعوة دولييية للعراق 
االميير الذي دعا رئيس االحتيياد الدولي 
الى ترتيييب اجتماع اخر بن رئيسيية 
جلنيية التصنيييف في االحتيياد الدولي 
الكندييية لويس اشييكروفت ورئيس 

االحتاد العراقي للعبة.
وفي االجتماع الثاني مع اشييكروفت 
اتفييق الطرفييان علييى فتييح قنوات 
االتصال بيين جلنة التصنيف الدولية 
واالطبيياء العراقين املصنفن محليا 
ميين اجييل التواصييل وزجهمييا بدورة 

دولية في اقرب وقت ممكن.
وقال سييلمان ان االجتماع استعرض 

ايضييا اسييتخدام نظييام التصنيف 
العاملييي اجلديد لالعبي كييرة الطائرة 
جلييوس القدامييى واجلييدد بعييد قرار 
الغاء التصنيف القدمي وذلك من اجل 
االسييتعداد املبكيير لالسييتحقاقات 
املقبلة سواء كانت القارية او العاملية 

او الباراملبية.
وزاد سلمان ان االحتاد الدولي اشترط 
ارسال قوائم تصنيف الالعبن قبل 3 
اشهر من بداية اي بطولة مصحوبة 
التقارييير  ورمبييا  الطبييية  بالتقارييير 
الطبية واالشييعة وصور لنوع العوق 
لتسهيل مهمة اشتراك الفريق دون 

صعوبات وبطريقة سلسة .
واوضح سييلمان ان هييذه االجرءاءات 
اجلديدة مت وضعها بسييبب زج العبن 
مييع  باملشيياركة  لهييم  يسييمح  ال 
املعوقن مبينييا ان االجراءات اجلديدة 
سييوف تقصي العديد من الرياضين 
املعروفن في العاب ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
الشييروط  ان  الييى  سييلمان  واشييار 
اجلديدة ستحقق العدالة بن جميع 
الفييرق مضيفا سييوف لم يشييترك 
في البطوالت الدولية مسييتقبال اال 

اصحاب العوق احلقيقي. 
وبن سلمان ان رئيسة جلنة التصنيف 
الدولي اشييكروفت اكدت على ضرورة 
جديييد  محلييي  العييب  اي  تصنيييف 
وارساله الى االحتاد الدولي لكي يكون 
مهيئا للبطوالت الدولية حيث يدخل 
اسييم الالعب ضمن قوائييم تصنيف 
مهميية  لتسييهيل  الدولييي  االحتيياد 
املنتخبات الوطنية في املشيياركة من 
دون مشكالت، وشييدد سلمان الميكن 
اعتميياد اي العييب مالم يكن اسييمه 
ضميين قوائم تصنيف االحتيياد الدولي 
مبينا ان عدم وجود اسم الالعب يعني 

اقصاءه من املنافسات.

شييارك الوفد العراقي مساء اول امس 
اجلمعة فييي االحتفالية التي اقامتها 
اللجنة املنظميية للتصفيات املؤهلة 
الييى كاس العالييم وذلييك فييي يييوم 

استراحة الفرق.
وقد تضمنت االحتفالية التي اقيمت 
على قاعة مدينة تاونسي فقرات عدة 
فلكلوريا  متثل مبجموعهييا مهرجانييا 
يعكييس تييراث الدولة املنظميية كان 

ابطاله من ذوي االحتياجات اخلاصة.
واستهل احلفل بتقدمي رئيسة اللجنة 
الباراوملبييية الصينييية ورئيييس االحتاد 
الدولييي لكرة الطائييرة جلوس ورئيس 
واعضيياء االحتاد االسيييوي للعبة امام 
اجلمهور ثم اسييتعراض اعييالم الدول 
املشيياركة حيييث مثييل العييراق ثالثة 
العبيين يتقدمهييم كابيين املنتخييب 

الوطني عباس علي.
وتنوعت فقييرات احلفل املبهجة حيث 
بييدأ بقييرع الطبييول ميين قبييل فرقة 
اعضائهييا ميين املعاقن عزفييت احلانا 
شييجية من التييراث الصيني وقدمت 
مجموعيية اخرى ميين املطربيين على 
الكراسي املتحركة اغاني كالسيكية 
ثييم مشييهد متثيلي عيين حكاية حب 
قدمية ترويها فنانتيين بالزي التقليدي 

ثم فقرة غنائية ملطرب ضرير.
وبعييد ذلك كان هنالك عرضا شييائقا 
لفرقيية من الصم والبكييم حاولت ان 
تروي قصة الشعب الصيني وكفاحه 
في احلياة  خالل عمله بالبحر والزراعة 
وفقرة ملطربة ضريرة ادت وصلة غنائية 
وهي تعزف على البيانو لينتهي احلفل 
بفرقة صينية تراثية قدمت استعراضا 
جميييال تناغمت فيه حركة االيدي مع 

املوسيقى.

* موفللد االحتللاد العراقللي لالعللالم 
الرياضي

في تصفيات القارة الجارية منافساتها في هانزو

»طائرة البارالمبية« تواجه الصين اليوم في مباراة فاصلة

تقرير

الطائرة أمام اختبار مفصلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق يييوم غد االثنن مباريات 
اجلوليية 14 من املرحليية الثانية 
باقامة  املمتيياز  الكييرة  لييدوري 
احلييدود  فيلعييب  مباريييات،   4
والكييرخ فييي ملعييب اجلوييية، 
أمانة  فريييق  النجف  ويضيييف 
بغييداد، ويتواجييه فييي ملعييب 

امليمونة فريقي نفط ميسييان 
ملعييب  فييي  ويلعييب  وزاخييو، 
السييماوة اهييل الييدار امييام 

الكهربياء.
وتستكمل بقية املباريات يومي 
املقبليين،  واخلميييس  االربعيياء 
حيييث يلعييب االربعيياء نفييط 
الوسييط امام الطلبيية مبلعب 

االول، والزوراء يواجه النفط في 
ملعب الشعب الدولي، ويلتقي 
اجلوييية والبحييري فييي ملعييب 
اجلوية، فيما يشهد يوم اخلميس 
اجراء مباراتن، االولى بن نفط 
اجلنوب وامليناء في ملعب االول، 
والثانييية جتمع فريقييي كربالء 

واحلسن في ملعب كربالء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ييدت إدارة نييادي نفط الوسييط،  أكَّ
العبيييه  سيسييتعيد  الفريييق  أن 
انطالق منافسييات  قبل  املصابن، 
بطولة األندية العربية، يوم 22 متوز 

اجلاري في مصر.
وقال فييراس بحيير العلييوم، عضو 
فييي  للنييادي  اإلدارييية  الهيئيية 
تصريحات صحفية: »سنستعيد 
إبراهيييم بعييد  خدمييات خلييدون 
شييفائه من اإلصابيية التي تعرَّض 
لها خالل مبيياراة املينيياء بالدوري، 
وسيييكون جاهزًا يييوم األحد أمام 

احلسن«.
وأوضييح »أمير صباح الييذي ابتعد 
الشييهرين سيييكون  يقييارب  مييا 
جاهزًا خييالل أيام، قبل املشيياركة 
إلى  العربية«.. وأشييار  بالبطوليية 
غيياب  الييذي  بايييش  إبراهيييم  أن 
املبيياراة املاضية؛ بسييبب اإليقاف، 
سيييتواجد مع الفريق فييي املباراة 
د أن فريقه سيخوض  املقبلة.. وأكَّ
مبيياراة احلسيين بالييدوري اليييوم، 
الثييالث  النقيياط  حصييد  بهييدف 
ليحافظ على موقعييه في الئحة 
ترتيب الدوري املمتاز، وإيقاف نزيف 

النقيياط.. ويحتييل نفط الوسييط، 
املرتبة الرابعة بالدوري املمتاز بي58 

نقطة.
باحتيياد  املسييابقات  جلنيية  كانييت 
الكرة العراقييي، ضغطت مباريات 
الفريييق بالدوري احمللييي، وهو ما أثَّر 
على الفريييق كثيييرًا حيث تعرض 
العبوه لإلصابات، وفقد الكثير من 

النقاط.
يذكر أن نفط الوسط، يلعب ضمن 
اجملموعة الثالثة بالبطولة العربية 
مييع الترجييي التونسييي، والهالل 

السعودي، واملريخ السوداني.

حيدر حسن.. خطوات واثقة في كرة القدمغدًا.. بدء الجولة 14 لدوري الكرة

نفط الوسط يستعيد قوته
 الضاربة قبل البطولة العربية
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ف��ي منتصف التس��عينيات من القرن املاض��ي، حيث البؤس 
والش��قاء، مل��ا كنا نعي��ش اس��وأ االي��ام، ونح��ن محاصرون 
اقتصادياً، وثقافياً، ومعنوياً، كنت ش��ديد احلرص على التعلم 
والتنور، وما ان مت افتتاح املركز الثقافي الفرنسي في شارع ابو 
نواس في بغداد حتى قمت بالتس��جيل في دوراته كي اتعلم 
اللغة الفرنسية واتعرف على اصدقاء جدد واخرج من قبضة 

احلصار املوحشة.
في املركز املذكور تعلمت الكثير من االش��ياء.. منها ما طواه 
النس��يان، ومنها ما احتفظت به ذاكرتي من مواقف، وابرزها 
يوم التقينا بش��خصية فرنس��ية زارت املركز املذكور، قال لنا 
كلم��ات كنا نعتقده��ا غريبة!! وبعيدة ع��ن الواقعية!! لكن 

على مايبدو انها تنطوي على حكمة وبعد نظر.
قال الرجل الفرنس��ي: "انني معجب جدا بالشعب العراقي، 
انتم الشعب الوحيد الذي يستطيع ان يتحدى اميركا.. ونحن 

االوربيني نعجز عن ذلك".  
"انتم العرقيون ال ميكن ان تنافس��وا اميركا او تتفوقوا عليها 
علمي��اً، او تكنولوجي��اً، او صناعياً هي تس��بقكم باش��واط 
كثيرة والميكن لكم حتى التفكير بذلك"، ثم يقول "الش��يء 
الذي التعرفونه ايها العراقيون هو انكم متتلكون عوامل تفوق 

ال تستطيع واشنطن وال حتى اوروبا منافستكم عليها"
ولك��ن ماهي عوامل تفوقنا يكمل الرجل كالمه: " ش��اهدت 
املئات من النس��اء االرامل يس��كّن في منازل اش��قائهن بعد 

وفاة او مقتل ازواجهن في احلرب، وهذا امر غريب لدينا!!
 ففي فرنس��ا عندما ميوت الزوج ال تتمكن املرأة من الس��كن 
عن��د اخيها اكثر م��ن اس��بوع!! واذا جتاوزت ه��ذه املدة ميكن 

الخيها ان يقوم باخراجها من املنزل"
"لديكم ش��اهدت الن��اس تتزاحم على املستش��فيات لزيارة 
اقاربه��م واصدقائهم املرضى الراقدي��ن فيها حتى وان كانت 
امراضه��م معدي��ة.. تعبيراً ع��ن التماس��ك االجتماعي، في 

فرنسا ال احد يزور املريض حتى يتماثل للشفاء"
"انت��م العراقي��ون متفوق��ون علين��ا بقيمك��م االجتماعية 
بتماس��ككم االجتماع��ي واعداؤكم س��يحالون ضرب هذا 

التماسك ليسهل لهم تدمير مجتمعكم قبل دولتكم"
"اذا اردمت النصر على اعدائكم متسكوا وحافظوا على قيمكم 

االجتماعية التي تثير اعجابنا ورمبا نحسدكم عليها"
هذه الس��طور مازالت تعيش في ذاكرتي وبرغم انها لم تكن 
ذات تأثي��ر ف��ي وقتها، وعّدتها نوعاً م��ن اجملاملة ،حتى اني لم 
اسأل عن ش��خصية وهوية الرجل الفرنس��ي الذي زار املركز 

وحدثنا بهذه التصورات، لكن كنت مخطًئا على مايبدو ...
فم��ن الواضح انه��ا قراءة ذكي��ة واعية للواقع، واملس��تقبل، 

واصل الصراعات في العالم واملنطقة.
 باالمس كنا النحب املوظف املرتش��ي وال اخملتلس واليوم نعد 
الرش��وة واالختالس من مقوم��ات النجاح ، باالمس كان لدينا 
ش��يء من االيثار واالخالص واالمانة والي��وم من يتحلى بهذه 
الصف��اة الينتمي الى زماننا، باالمس ننب��ذ االناني واالنتهازي 

والوصولي واليوم كلنا انانيون وانتهازيون ووصوليون.
باالمس كان اجلميع يؤمن باملبدأ العراقي )احلرمة وداعت اخلٍير( 
وكان اجلميع يس��اعد املراة ويحت��رم خصوصيتها ويرفق بها، 
والي��وم اصبحت كل مراة )س��بية( و)جاري��ة( و)ملك ميني( في 
نظر اكثر الرجال احملترمني وغير احملترمني سواء كانت موظفة 
حتت رحم��ة مدير داع��ر او باحثة عن وظيفة لدى سماس��رة 

انذال بثياب مسؤولني.
 باالم��س كانت العواطف بريئة ت��كاد تكون اجلزء االصدق في 
االنس��ان العراقي، واليوم تس��تعمل العواطف لالس��تغالل 
واالبتذال، االغاني كانت تعبر عن مشاعر الشوق واحلنني واحلب 
الب��ريء ، صارت الي��وم تعبر عن الدع��ارة الرخيصة، ومحاكاة 

الغرائز واملتاجرة باملرأة جسداً.
االم��س بجراحه وخطاياه مس��ح معه تقالي��د طيبة ماتت، 
ومابقي منها اال التقاليد السيئة التي يحاول اعادة اجترارها 
وتزويغها ش��يوخ عش��ائر مصطنعون، ورجال دي��ن مزيفون، 
وعاهرات يتغنني بالعفة املستوردة، ال اطيل عليكم فاحلديث 
يطول، لكني اقول علينا ان نعترف، بحقيقة س��تظهر مهما 

حاولنا ان نخفيها هي )اننا مجتمع مهزوم(.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كش��فت الفنان��ة ديان��ا 
حداد  تعاونها اجلديد مع 
املوس��يقار "ط��الل" من 
خالل عرض الصور األولى 
م��ن كوالي��س الفيدي��و 
اجلديدة،  لألغني��ة  كليب 
التي حتمل عن��وان "نامية 
بالعسل"، في حساباتها 
س��ائل  ف��ي  املتع��ددة،  
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
والتي صورتها في مناطق 
متعددة ف��ي جورجيا مع 
الفه��د،  نهل��ة  اخملرج��ة 
التي جت��دد تعاونها أيضاً 

مع ديان��ا، في هذا العمل 
ال��ذي يحمل جتدداً مبهراً 
الص��ورة، وطريق��ة  ف��ي 
ال��ذي  تصوي��ر األغني��ة، 
أه��م واضخم  مت ضم��ن 

اإلمكانيات.

ع��ادة م��ا يق��وم املطربني 
على املسرح برمي شال او 
"جاكيت" الى اجلمهور في 
الفنان  خطوة محببة بني 
وجمه��وره، ال��ذي عادة ما 
يلتقطه��ا وكأن كن��ز قد 
ن��زل علي��ه من الس��ماء، 
لكن، وفي حادثة غريبة من 
نوعها، قام النجم العاملي 
جاس��ن بيبر برمي حذائه 
عل��ى اجلمه��ور م��ن على 
املسرح، وذلك خالل حفله 
ف��ي مدين��ة فرانكف��ورت 

الذي أحياه مؤخراً.

وف��ي التفاصي��ل، التقط 
جاس��ن،  حذاء  اجلمه��ور 
م��ن  ف��ردة  كل  أن  إال 
لش��خصني  ذهبت  احلذاء 
مختلفني، بحسب ما ذكر 

..BuzFeed موقع

في اجواء من الس��حر 
أحي��ت  والرومانس��ية، 
إيلني  العاملية  الفنان��ة 
االول  سيغارا حفال هو 
له��ا ضم��ن فاعلي��ات 
غلب��ون،  مهرجان��ات 
وكان احلفل على جانب 

كبير من الروعة.
تفاع��ل معها   حي��ث 
عفوية  ب��كل  اجلمهور 
أدت  وق��د  وانس��جام، 
م����ن  كبي��را  ع��ددا 
االغني���ات، م��ن بينها 

وذلك  ايطالية،  أغنيات 
بعد ان أطلعت احلضور 
عل��ى انه��ا م��ن أم من 
وأب  أرمين��ّي،  أص��ل 

ايطالي.

ديانا حداد

جاستن بيبر

إيلين سيغارا

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد إبراهيم:  
ج��اء من مدين��ة خانقني محمال 
باألل��وان، واحلكاي��ات، والقصص 
التراثية الشعبية، وجوه ومالمح، 
تتح��دث ع��ن املدين��ة، واجلب��ل، 
احل��ب  بأل��وان  ملون��ة  وال��وادي، 
والكبري��اء والق��وة، ف��ي خطاب 
تش��كيلية  ومف��ردات  جمال��ي 
مفعمة بقوة اللون، والبراعة في 
الكردية  الش��خصيات  جتس��يد 
يعيشها  التي  واحلياة  الشعبية، 
ابن اجلب��ل بعناصر ووحدات عمل 
ابداعي، جديد على معارض دائرة 

الفنون التشكيلية.
الفنان عدنان عبد القادر الرسام، 
ج��اء بأعمال��ه ليعان��ق معارض 
بغ��داد، ونهاراته��ا، مبع��رض، هو 
ف��ي احصائية معارضة  الثالثني 
الشخصية، وليشهد شهر متوز 
من هذا العام معرضا لعبد القادر، 
بأعمال عدة، لتنال مكانها على 
ج��دران قاعة املعارض الرئيس��ة 
ف��ي دائ��رة الفنون التش��كيلية، 
والتي اعت��ادت ان تفت��ح االبواب 

امام كل الفنانني في عموم مدن 
الع��راق، م��ن األه��وار، وحتى آخر 
مدينة حتتضن ح��دود العراق من 

الشمال.
فمن يجرؤ على التحلق بحرية في  
الواقعي��ة، او الرمزي��ة، واالقتراب 
م��ن نه��ج فن��ي آخ��ر، اذن كيف  
يضع احالمه وشاعريتها، وكيف 
يستطيع ان  يسكب ابداعه في 
رس��م صورة فوتوغرافية تنتمي 
الى فن البورتريت، واين يوقع على 
بصم��ات احلداثة املعاصرة، ان لم 
يك��ن هذا املب��دع ميتل��ك الكثير 
م��ن اس��رار الف��ن التش��كيلي، 
اعماق  ف��ي  الغوص  ويس��تطيع 
الل��ون وتدرجات��ه، هذا هو ش��أن 
الفنان عدنان عبد القادر الرسام، 
والذي جاء اس��مه الثاني مشابه 
الس��م رائد الواقعية في العراق 
عب��د القادر الرس��ام، فيقول في 
ذلك: كثيرا ما يوجه لي الس��ؤال 
ع��ن العالق��ة مع رائ��د الواقعية 
عبد القادر الرس��ام، وما هو س��ر 
التش��ابه  باألس��ماء، لك��ن في 

احلقيقة ان االسم جاء باملصادفة، 
فأبي اس��مه عبد القادر، واس��م 
الرسام كنية كوني اخترت طريق 

الرسم منذ الطفولة.
 هذا الفن��ان املبدع الذي جاء من 
مدينة خانقني بأعماله التي متثل 
مجم��ل جتربته في الرس��م، من 

دون ان يتقي��د  مبدرس��ة معينة، 
او اسلوب فني محدد، الن عالقة 
الرسام بنجاحه يكون في بعض 
متطابق��ا  انعكاس��ا  األحي��ان، 
لواقعه احلقيقي، والرسام  يتناول 
موضوعات��ه الفني��ة ببس��اطة، 
ب  س��لو با و

بعيد عن التعقيد، فهو يس��عى 
لتحقيق منج��زه الفني وفقا ملا 
متليه عليه احساساته، وطبيعة 
رؤيت��ه اجلمالية، فالش��خصيات 
الكردي��ة،  والش��عبية  التراثي��ة 
تفص��ح ف��ي مضامينها بيس��ر 
ووض��وح، معلن��ة انتمائه��ا الى 
الواق��ع بنح��و صري��ح،  كونه��ا 
تتضمن اشكاال ورموزا متداولة، 
وواضح��ة املعن��ى، غي��ر بعي��دة 
ع��ن مدركاتن��ا، وعناص��ر البيئة 

الكردية، فيقول في ذلك: 
في احلقيقة ان��ا ال اتبع نهجا، أو 
اسلوبا محددا، وال اتقيد مبدرسة 
معين��ة، ألن��ي أؤم��ن باالنفت��اح 
عل��ى كل امل��دارس الفنية، فكل 
مدرس��ة له��ا فنان��ني متميزين، 
واعم��ال، وارث فن��ي عظيم، إمنا 
أح��اول االس��تفادة م��ن كل م��ا 
هو موجود، وصهره��ا في بوتقة 
ألش��كل  الش��خصي،  ابداع��ي 
منها منطا وأسلوبا خاصا، يحمل 
اخلاص��ة،  وش��فراتي  مالمح��ي 
متجنب��ا بحرص ش��ديد اخلوض 

في املناطق واجملاالت التي ال توافق 
ذائقة املشاهد، في محاولة مني 
إلغناء س��طح اللوحة مبا يرتقي 

باجملز الفني جماليا.
اما عن طبيعة احلركة الفنية في 
بغ��داد وخانقني فأوض��ح الفنان 

عبد القادر قائال:  
ف��ي  الفني��ة  احلرك��ة  لألس��ف 
الع��راق بنح��و عام، وكردس��تان 
بنح��و خ��اص، مقارن��ة ببع��ض 
البلدان اجملاورة مثل مصر، ولبنان، 
واخلليج، وتركيا، متعثرة، وتفتقد 
الوضع  احليوي��ة، وه��ذا بس��بب 
السياس��ي ف��ي الع��راق، والذي 
أث��ر وبنحو س��لبي عل��ى جميع 
مجريات احلياة، وكان للفن حصة 
االس��د من هذا اإلهمال والركود، 
ال��ذي س��اد جمي��ع القطاعات، 
احليوي��ة،  اإلنس��انية  واملراف��ق 
والفنان العراقي ولألسف يعاني 
من الغنب، والتهميش، واالنعزال، 
بسبب عدم وجود الدعم من قبل 
الدول��ة، ومن قبل اجلهات الفنية 

املعنية بالفن والفنانني.

عدنان عبد القادر الرسام: أعاني من التهميش والعزلة في خانقين
المعرض الشخصي الثالثون

أحد أعماله

:BBC - الصباح الجديد
رد مذيع��ان أميركيان على الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، 
الذي هاجمهما في تغريدة على تويتر، بس��بب تشكيكهما 
في صحته العقلية، وما إن كان قادرا على إدارة البالد بسبب 
ذلك، وقاال إن ترامب يحاول مس��اومتهما لالعتذار له، مقابل 

عدم نشر أخبار تسيء لهما في صحيفة فضائح.
وق��د فج��ر ترامب جدال واس��عا في األوس��اط اإلعالمية في 
الواليات املتحدة، خاصة وأنه بدا في اآلونة األخيرة "في حرب 

ضد بعض وسائل اإلعالم" حسب االنتقادات املوجهة إليه.
وقالت ميكا بريجينس��كي، التي تقدم برنامجا صباحيا في 
ش��بكة )أم. أس. أن. بي. س��ي( مع خطيبها جو س��كرابورو: 
"يبدو أن لديه ال�'أنا' تتسم بالهشاشة والرعونة والطفولية، 
نراها مرارا خاصة مع النساء" واضاف سكاربورو )في رد على 
زميلت��ه في تقدمي البرنامج( قوله لها: "إنه يهاجم النس��اء 
ألنه يخش��اهن." وعلى هذا األس��اس، هاجم ترامب املذيعني 
عبر حس��ابه على موقع تويتر، ووجه إليهم��ا انتقادات متس 
بش��خصيتهما، خاصة بريجينس��كي الت��ي وصفها بأنها 

مجنونة وغبية، في حني قال عن سكاربورو "إنه معتوه."
وأث��ارت تغري��دات ترامب، الت��ي مثلت أح��دث هجمات منه 
على وس��ائل إعالم أميركية، انتقادات م��ن نواب من احلزبني، 
وأصبحت مصدر تش��تيت لن��واب من حزب��ه اجلمهوري في 
مجلس الشيوخ، وهم يحاولون حل خالفاتهم بشأن تشريع 

مهم عن الرعاية الصحية.

مذيعان أميركيان 
يزدريان ترامب

الصباح الجديد - وكاالت:
أّك��دت الفنان��ة هن��ا ش��يحة، أنها 
املش��اركة  عل��ى  نفس��ها  راهن��ت 
ال��ذي  الرئي��س"  "ظ��ل  مبسلس��ل 
ش��اركت ف��ي بطولته في موس��م 
رمض��ان املاضي، مش��ّددة على أنها 

ش��عرت بتح��ِد كبي��ر مع نفس��ها 
حيال هذا الدور، وتقول أنها كسبت 
رهانها بعد حتقيق املسلس��ل نسب 
مشاهدة عالية وجناح كبير.  وأشارت 
هنا ش��يحة، في مقابلة خاّصة مع 
أحد املواقع الفنية التي تعنى بأخبار 

الفن والفنانني، إل��ى أن لديها عرض 
درامي جديد من نوعية املسلس��الت 
تق��ول  حي��ث  الطويل��ة،  الدرامي��ة 
إنها أجلت اتخاذ أي قرار بش��أن هذا 
العمل، حلني االنتهاء من أجازتها مع 
أسرتها.   واجلدير بالذكر أن مسلسل 

بطولة  م��ن  الرئي��س"  "ظ��ل 
محم��ود عبد املغني، وياس��ر 
جالل، ودينا ف��ؤاد، ونخبة من 
إخراج  والعم��ل من  النجوم، 
احمد سمير فرج، ومن إنتاج 

شركة فنون مصر.

هنا شيحة تكشف كواليس
 مشاركتها في "ظّل الرئيس"

بغداد - الصباح الجديد:
تقيم دائرة العالق��ات الثقافية العامة 
حفال لألغان��ي الوطني��ة ملطربة املقام 
العراق��ي )فري��دة( مبناس��بة انتصارات 

جيشنا في حترير املوصل.
وذلك عند الساعة السابعة من مساء 
ي��وم غد اإلثنني املصادف 2017/7/3 على 

املسرح الوطني.

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��هدت محافظة اربيل افتت��اح اكبر 
بتكلف��ة خمس��ة  بالع��راق  كنيس��ة 

مليارات دينار.
وافتتحت الكنيسة -ماربطرس بتوس- 
ف��ي مدين��ة عن��كاوة حي��ث الغالبية 

املسيحية.
وحتملت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

ف��ي إقليم كردس��تان، تكالي��ف البناء 
والتي اس��تمرت منذ ع��ام 2009. وتبلغ 

مساحة الكنيسة 12 ألف متر مربع.
يذك��ر ان بغ��داد تض��م أكبر ع��دد من 
الكنائ��س، تليه��ا محافظ��ة املوص��ل، 
البص��رة جنوب��ي  وبعده��ا محافظ��ة 
الع��راق، إضاف��ة ال��ى بقي��ة احملافظات 

العراقية.

الصباح الجديد - وكاالت:
منذ ب��دء معرك��ة اس��تعادة املوصل من 
داع��ش، س��عى عراقيون إل��ى تطهير كل 
القرى واملواقع التي دنسها تنظيم داعش، 
وإع��ادة احلياة إليه��ا، عبر إدخال وس��ائل 

اإلعالم، وادوات املعرفة.
وبعد التقدم الذي أحرزته القوات العراقية 
مؤخرا، ب��ادر البغداديون إلى إرس��ال أكثر 

من ألف كتاب إلى سكان املوصل.
وقد دأب��ت وزارة التربية العراقية في املدة 
املاضية على إرس��ال شحنات من الكتب 
الى اجلانب األيسر احملرر من املوصل، بعد أن 
أعلنت استئناف دوام املدارس في املناطق 
احملررة. وتابعت وزارة التربية املناطق احملررة، 
التربوي��ة،  امل��الكات  بتس��جيل  وقام��ت 

وإيصال املقاعد الدراسية واللوازم.

"نينوى تنتصر" حفل غنائي 
بمناسبة انتصارات الجيش يوم غد

افتتاح أكبر كنيسة في العراق

الكتاب هدية بغداد الى الموصل

الصباح الجديد - وكاالت:
تواج��ه منصات التواص��ل االجتماعي في 
أملاني��ا غرام��ة تص��ل إلى 50 ملي��ون يورو 
)57 ملي��ون دوالر( إذا أخفق��ت ف��ي حذف 
احملتوي��ات "غير القانوني��ة الواضحة" في 

الوقت احملدد.
وابتداًء من أكتوبر/ تشرين األول، سيتعني 
عل��ى فيس��بوك ويوتي��وب وغيرهم��ا من 
املواق��ع الت��ي جت��ذب أكث��ر م��ن مليوني 
مش��ترك في أملانيا، حذف املنشورات التي 
حتتوي على خطابات حتض على الكراهية، 
أو غيرها من املواد اجملرَّمة في القانون خالل 
24 س��اعة. أما املواد التي ال يتضح بجالء 
أنها غي��ر قانونية فيج��ب تقييمها خالل 

سبعة أيام.
وفي بيان، قال فيس��بوك إنه يتخذ املوقف 
نفسه الذي تعتمده احلكومة األملانية في 

مكافحة خطابات الكراهية.
لكن��ه أض��اف: "نعتق��د ب��أن أفضل 
احللول سيمكن الوصول إليها، عندما 
تعمل احلكومة واجملتمع املدني وصناعة 

)اإلعالم االجتماعي( معا، وإن هذا القانون 
اجله��ود  ل��ن يش��حذ  )اآلن(  بوضع��ه 

ف��ي التعامل مع هذ املش��كلة 
اجملتمعية املهمة."

األمل��ان  الن��واب  وص��وت 
لصال��ح قان��ون جدي��د 
ب���  اختص��ارا  يع��رف 
)NetzDG( بعد أش��هر 
من النق��اش، وذلك في 
آخر جلس��ة تشريعية 
العطل��ة  ب��دء  قب��ل 
جملل��س  الصيفي��ة 
االحت��ادي  الن��واب 

)بوندستاغ(.
ول��ن يدخ��ل القانون 
حي��ز التنفي��ذ قب��ل 

االنتخاب��ات  إج��راء 
األملاني��ة،  الفيدرالي��ة 

ف��ي  س��تنعقد  الت��ي 
س��بتمبر/ أيل��ول املقبل. 
وج��اء إق��رار القانون بعد 
كثيرة،  حوادث  انتش��ار 

األخب��ار  بس��بب 
املزيف��ة، وخطاب��ات 

عل��ى  الكراهي��ة 
مواق��ع التواصل 
في  االجتماعي 

أملانيا.

50 مليون يورو غرامة للمواقع 
التي تحّرض على الكراهية
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