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بغداد ـ الصباح الجديد:
انته��ت ي��وم امس االح��د املهلة 
الن��زاع  لتس��وية  اخلليجي��ة 
القطري، في وق��ت ال تظهر فيه 
أي مؤش��رات عل��ى االقت��راب من 

تسوية األزمة.
القط��ري  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن 
املطالب ُوضعت لُترفض، مضيفا 
أن املهلة التي حددتها السعودية 
ال  ومص��ر  والبحري��ن  واإلم��ارات 
تستهدف مكافحة اإلرهاب، وإمنا 

تقويض سيادة بلده.
ق��ال  محم��د  الش��يخ  لك��ن 
للصحفيني في روم��ا إن الدوحة 
مازالت مستعدة للجلوس وبحث 

شكاوى الدول العربية.
وق��ال "قائم��ة املطال��ب ُوضعت 

لُترفض. ليس الهدف هو أن تُقبل 
... أو تخض��ع للتفاوض" مش��يرا 
إل��ى أن قط��ر مس��تعدة للحوار 

"بالشروط املناسبة".
وأضاف "أوضحت دولة قطر أنه ال 
مانع لها من بحث أي مطالب من 

هذه الدول لكن تكون مبنية على 
أس��س واضحة وأن تك��ون هناك 
مبادئ يتفق عليه��ا بأال تنتقص 
س��يادة أي دول��ة وأال يكون هناك 
ف��رض وصاية ألن ه��ذا األمر غير 

مقبول بالنسبة لنا".
وقال إنه ليس من حق أحد توجيه 

إنذار لبلد ذي سيادة.
وه��ددت ال��دول العربي��ة بفرض 
مزي��د من العقوبات على قطر إذا 
لم تنف��ذ قائمة تضم 13 مطلبا 
قدمها للدوحة وسطاء كويتيون 

قبل نحو عشرة أيام.
وتش��مل املطال��ب إغ��اق قن��اة 
اجلزيرة وخفض مستوى العاقات 
م��ع إي��ران وإغ��اق قاع��دة جوية 

تركية في قطر.
تفصيات أخرى ص6

وزير اخلارجية القطري

انتهاء المهلة الخليجية الممنوحة
لقطر دون مؤشرات من تسوية األزمة

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
يعاود مجلس النواب، غداً الثاثاء، 
التش��ريعية  لس��نته  جلس��اته 
االخيرة، وفيم��ا أكدت جلنة نيابية 
أن التركيز س��يكون على القوانني 
ذات الطبيعية االنتخابية، أشارت 
إل��ى امكانية متري��ر التعديل االول 
االس��بوع  خ��ال  الع��ام  للعف��و 

املقبل.
وق��ال عض��و اللجن��ة القانوني��ة 
النيابية زانا س��عيد ف��ي تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "مجلس 

النواب س��يبدأ سنته التشريعية 
الثاث��اء وفي جعبته  االخيرة غداً 
العدي��د من القوان��ني التي يبحث 

عن اقرارها".
وتاب��ع س��عيد، النائب ع��ن االحتاد 
االسامي الكردستاني أن "السنة 
التش��ريعية املتمدة على فصلني 
س��يكون أولها االهم على صعيد 
ال��دورة البرملاني��ة احلالي��ة نظ��راً 
لوج��ود مش��روعات مهمة يجب 
املضي بها لغ��رض تهيئة املرحلة 

املقبلة".

وأكد أن "مجلس النواب س��يركز 
جه��ده على القوان��ني االنتخابية 
انتخاب��ات  مش��روعي  وحتدي��داً 
مجلس النواب وانتخابات مجالس 
موجود  ومش��روعيهما  احملافظات 

في اللجنة القانونية".
وأش��ار س��عيد إل��ى أن "العم��ل 
املقبل متوقف  والنيابي  احلكومي 
على اقرار هذين القانونني، كونهما 
سيضعان االطار الشرعي لعملية 
التداول الس��لمي للس��لطة في 

نيسان من عام 2018".

وأستطرد عضو اللجنة القانونية 
أن "ج��دول االعم��ال يوج��د في��ه 
ايض��اً تعديل قان��ون العفو العام، 
الذي ج��رى تأخيره خال االش��هر 

املاضية".
وتوق��ع "االتف��اق عل��ى الصغي��ة 
النهائية للتعديل ومتريرها مطلع 
أول  بوصف��ه  املقب��ل  االس��بوع 
القوانني التي يولي مجلس النواب 
اهمية في اقرارها، ومن ثم يخوض 

في القوانني االنتخابية".
تتمة ص3

لجنة نيابية: تمرير تعديل العفو العام خالل األسبوع المقبل

البرلمان يخّصص سنته التشريعية األخيرة للقوانين االنتخابية

السجن لثالثة زبائن بمصرف الرافدين 
لسرقتهم أكثر من 16 مليار دينار

حملة إلزالة األلغام والعبوات 
الناسفة جنوبي الفلوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة النزاهة،امس االحد، ان 
محكمة اجلنايات اخملتصة بقضايا 
النزاه��ة ف��ي بغداد اص��درت ثاثة 
احكام غيابية بالسجن على ثاثة 
من زبائ��ن مص��رف الرافدين، فيما 
اش��ارت ال��ى ان محكم��ة التمييز 
االحتادي��ة صادقت عل��ى قرار حبس 
منتحل صفة رئيس هيئة النزاهة.

وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
اخملتص��ة  اجلناي��ات  "محكم��ة 
بقضاي��ا النزاهة في بغداد اصدرت 
ثاثة احكام غيابية بالسجن على 
ثاثة م��ن زبائن مص��رف الرافدين 
إلدانتهم بس��رقة مبلٍغ مالي قدره 

)16,294,965,000( من املصرف دون 
ي املبلغ املسحوب". رصيد يغطِّ

"دائ��رة  ان  الهيئ��ة  واضاف��ت 
الهيئ��ة أكدت  التحقيق��ات ف��ي 
مبعرض حديثه��ا عن القضايا التي 
تع��ود وقائعه��ا إل��ى ع��ام 2013، 
حي��ث أن املتهمني قام��وا باالتفاق 
ف��ي  موظف��ني  م��ع  واالش��تراك 
املصرف، بس��حب تسعة صكوك 
حس��اب  عل��ى  املذك��ور  باملبل��غ 
املصرف الزراعي التعاوني ومصرف 
بابل ومصرف االس��تثمار، ملصلحة 
ثاثة م��ن املتهم��ني الذي��ن قاموا 
بايداع مبالغ الصكوك املس��حوبة 

في حسابات املصرف فرع التآخي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مصدر ف��ي ش��رطة الفلوجة 
مبحافظ��ة األنبار،ام��س االح��د، بأن 
بحمل��ة  قام��ت  األمني��ة  الق��وات 
إلزالة األلغ��ام والعبوات الناس��فة 
جنوب��ي الفلوج��ة، مش��يرا الى أن 
جميع االنفج��ارات التي حتصل هي 

مسيطر عليها.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، 
إن "اجله��د الهندس��ي م��ن اجليش 
بالفرق��ة 14 وقي��ادة ش��رطة األنبار 
ومبساندة ش��رطة الفلوجة باشرت 
بحملة امنية واسعة إلزالة األلغام 
والعبوات الناسفة مخلفات داعش 
من منطقة الشهداء الثانية جنوبي 

الفلوجة".

وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "جميع التي 
حصلت قب��ل قلي��ل بالفلوجة هي 
ناجتة عن تفجير العبوات الناس��فة 
ف��ي املنطقة املذكورة"، الفتا الى أن 
"احلملة مس��تمرة حتى نهاية هذا 
االس��بوع لتطهير كام��ل املنطقة 

من تلك اخمللفات".
وفي س��ياق آخر أف��اد مصدر محلي 
ف��ي محافظ��ة ص��اح الدي��ن، بأن 
من��ازل ثاثة من مس��لحي تنظيم 
"داعش" جرى اس��تهدافها شمالي 
احملافظة بقنابل صوتية، فيما اشار 
ال��ى ان التنظيم اعتقل العديد من 
االشخاص على خلفية االنفجارات.
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة ق��وات جهاز مكافحة 
اإلرهاب ، يوم أم��س األحد ، عن بقاء 
400 متر من املس��احة الكلية ألمين 
املوصل لتعلن بعد تطهيرها املدينة 
مح��ررة بالكامل ، مش��يرة الى ان ، 
الق��وات األمنية قامت بتحرير جامع 
بال احلبشي في الساحل األمين من 

املدينة . 
وق��ال قائ��د ق��وات جه��از مكافحة 
اإلره��اب الفريق الركن عب��د الغني 
االسدي في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن" 400 متر تفصل 
اإلع��ان ع��ن حتري��ر مدين��ة املوصل 
بالكامل من اجملاميع اإلرهابية داعش 
، مش��يرا إل��ى إن" الق��وات األمنية 
قامت بتحرير جامع بال احلبشي في 

الساحل األمين من مدينة املوصل. 
وأض��اف إن "وح��دات من الش��رطة 
السيطرة على  اس��تعادت  االحتادية 
جام��ع ب��ال احلبش��ي بالق��رب من 
ش��ارع النجيف��ي بالس��احل األمين 

للموصل". 
وتابع أن "القطعات تواصل تقدمها 
ف��ي املناط��ق املتبقي��ة م��ن احمل��ور 

اجلنوبي". 
م��ن جانب��ه أعل��ن عض��و مجل��س 
محافظة نينوى حسام العبار ، أمس 
األحد، ع��ن بقاء منطقة واحدة حتت 
سيطرة تنظيم داعش اإلجرامي في 

الساحل األمين ملدينة املوصل. 
‘‘الصباح  العب��ار لصحيف��ة  وق��ال 
اجلديد‘‘ إن" تنظيم داعش اإلجرامي 
يس��يطر عل��ى منطق��ة واحدة في 
وه��ي  للموص��ل  األمي��ن  الس��احل 
منطق��ة املي��دان التي تق��ع مبحاذاة 
النهر ، مبينا أن" اغلب قيادات داعش 

فيها هم من الشيشان واألجانب . 
وأضاف إن" قطعات جهاز مكافحة 
اإلره��اب وصل��ت إل��ى ش��ارع النبي 
جرجي��س عل��ى بع��د 400 مت��ر عن 

جرف النهر . 
وأوض��ح إن" املس��احة املتبقية من 
املنطق��ة القدمية ال تتجاوز 500 متر 
مربع ، مش��يرا إلى إن" تأخر عملية 
حسم املنطقة وحتريرها يعود لوجود 
ثاثة آالف مدني يتخذهم التنظيم 
دروعا بش��رية غالبيتهم من النساء 

واألطفال" . 
تتمة ص3

400 متر تفصل العمليات المشتركة
عن إعالن تحرير مدينة الموصل بالكامل  

القوات املشتركة توشك على إعالن حترير املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف اجلي��ش األميرك��ي ألول مرة 
عن دوره في معركة املوصل، مش��يرا 
ال��ى أنه يتمرك��ز ح��ول العمل على 
تفادي حوادث إط��اق النار الصديقة 
بني القوات العراقية فضا عن دعمه 

املدفعي واجلوي.
وقال املستشار في اجليش األميركي 
الكولوني��ل بات ورك ف��ي تصريحات 
صحفي��ة، إن "معرفة متركز اآلخرفي 
كل االوق��ات ، ه��ي القاع��دة األولى 
للتأكد من أن القوة القاتلة موجهة 
نحو الهدف وليس إلى قوى صديقة، 
معرف��ة  عل��ى  نس��اعدهم  لذل��ك 

متركزه��م والتغيي��ر الس��ريع اخلاص 
على أرض املعركة".

مس��احة  "ضي��ق  أن  ال��ى  واش��ار 
االش��تباكات في معركة اس��تعادة 
آخ��ر معاق��ل داعش في الع��راق دفع 
بالقوات األميركي��ة إلى العمل على 
تأمني عدم نش��وب حوادث إطاق نار 
صديق��ة ف��ي بيئة ب��ات األم��ر فيها 

مصدر قلق".
الق��وات األميركي��ة بنش��ر  وتق��وم 
معلومات اس��تخباراتية على اجليش 
والشرطة االحتادية ومكافحة اإلرهاب 

ملعرفة كل وحدة لتمركز األخرى.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
املالي��ة  اللجن��ة  كش��ف عض��و 
النيابية حس��ام العقابي عن عدد 
بالرواتب  اخلاص��ة  التفاصي��ل  من 

التقاعدية واملستحقني لها.
وق��ال العقاب��ي في بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" ان "توزيع 
الراتب التقاعدي على الورثة يكون 
بنسبة )80%( ثمانون باملائة اذا كان 
املس��تحق واحد ، و)90%( تسعون 
باملائ��ة اذا كان اثنني ويوزع بينهما 
بالتساوي ، و)100%( مائة من املائة 

اذا كانوا ثاثة ويوزع بالتساوي".
وأض��اف، ان "للموظف��ة )املتزوجة 
احلاضن��ة  املطلق��ة   ، االرمل��ة   ،
ألطفالها( ان تطل��ب إحالتها الى 
التقاع��د بش��رط ان ال تق��ل مدة 
خدمتها التقاعدية عن )15( سنة ، 

وأن ال يقل عدد اطفالها عن )3( وال 
يزيد عمر اي منهم عن )15( سنة ، 

وان تنصرف لرعاية االطفال".
وأوض��ح العقابي "اذا ترك املوظف 
العم��ل او اس��تقال او ُع��زل م��ن 
 2014/1/1 تاري��خ  بع��د  وظيفت��ه 
وكان��ت لدي��ه خدم��ة تقاعدية ال 
تقل عن )20( سنة واكمل ال� )50( 
س��نة من العم��ر فأنه يس��تحق 

الراتب التقاعدي".
وتاب��ع "اذا توفي املوظ��ف املعزول 
او املفص��ول او املس��تقيل او تارك 
اخلدمة بعد قطع عاقته باخلدمة 
وكانت له خدم��ة تقاعدية ال تقل 
ع��ن )15( س��نة فيص��رف الراتب 
التقاعدي ألسرته ابتداًء من تاريخ 
وفات��ه وان حصل��ت الوف��اة قب��ل 

اكماله سن ال� )50( سنة".

الجيش األميركي يكشف
عن دوره في معركة الموصل

المالية النيابية توّضح استحقاقات 
الراتب التقاعدي للورثة

هـذا مـا تبقى من منبر »خالفة داعش« 
بعد تحريره من قبل القوّات العراقية

الوقف السني في نينوى
يسعى لضبط خطب الجمعة 23

بعد سيطرتها على جامع بالل الحبشي في أيمن المدينة



شؤون عراقية2

متابعة الصباح الجديد:

ظلت املئذنة املائلة ملسجد النوري 
الكبي��ر مبدين��ة املوص��ل العراقية 
ش��امخة ولم تتأثر بالغزو املغولي 
واإلهم��ال ال��ذي تعرض��ت له في 
عه��د ص��دام حس��ن وأفلتت من 
الغ��ارات اجلوي��ة ف��ي أثن��اء احلرب 
العراقية اإليرانية والغزو األميركي 

في 2003.
ولكن بعد ثالث س��نوات من حكم 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«)داعش( 
أصبحت املئذنة مج��رد كومة من 

احلجارة في وسط مدينة مدمرة.
املس��جد  بتلغيم  التنظيم  وق��ام 
ومئذنت��ه الت��ي يبل��غ عمرها 850 
ونس��فهما  باملتفج��رات  عام��اً 
األس��بوع املاضي مع تقدم القوات 
العراقية حت��ى أصبحت على بعد 

خطوات من املسجد.
واظه��رت لقط��ات حج��م الدمار 
الذي حلق به حي��ث أصبحت املنارة 
احلدباء التي يبلغ ارتفاعها 45 متراً 
مثل ش��جرة مقطوع��ة اجلذع في 
حن لم يتبق من املس��جد س��وى 

قبته اخلضراء.
واحت��دم القت��ال على بع��د بضع 
بناي��ات ودوي أزي��ز الرص��اص أمام 
البوابة الرئيس��ة الت��ي لم تلحق 
بها أضراراً كبيرة وسقطت قذيفة 

مورتر على مبنى مجاور.
وحت��ت قبة املس��جد ألق��ى زعيم 
تنظيم الدولة اإلس��المية أبو بكر 
البغ��دادي خطب��ة إح��دى اجلم��ع 
ف��ي يوليو/مت��وز 2014 أعل��ن فيها 
نفس��ه أميراً على »دول��ة خالفة« 
ف��ي األراض��ي الت��ي كان التنظيم 
قد استولى عليها للتو في العراق 
وس��وريا اجملاورة. وخالل أشهر شن 
تنظيم الدولة اإلسالمية هجمات 
أو أوعز بتنفيذها في أماكن بعيدة 
مث��ل باري��س ولن��دن وكاليفورنيا. 
وسرعان ما تشكل حتالف عسكري 
دول��ي بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة 

ملواجهة التنظيم.
وبعد ثالث سنوات حتول املنبر الذي 

ألقى البغ��دادي من فوقه خطبته 
إلى ركام. وغطت حجارة وخرسانة 
أرضي��ة املس��جد وكان ج��زء م��ن 
مئذن��ة ثانوية ه��و الوحي��د الذي 
ميكن متييزه وس��ط األنقاض. وحال 
خطر وج��ود قذائف ل��م تنفجر أو 
ألغام م��ن دون تفقد اجلزء الداخلي 

من املوقع بالكامل.
ومثل ظهور البغدادي في مسجد 
النوري أول مرة يقدم فيها نفس��ه 
للعالم كم��ا أن اللقطات املصورة 
الت��ي بُث��ت في ذل��ك الوق��ت هي 
لزعيم  الوحيد  التس��جيل املصور 
الدولة اإلسالمية حتى يومنا هذا.

وقالت مصادر عس��كرية أميركية 
وعراقية إنه ت��رك منذ مدة طويلة 

مهمة القتال في املوصل وفي الرقة 
بسوريا للقادة احمللين ومن املعتقد 
أنه يختب��ئ في منطقة احلدود بن 
البلدي��ن. وكثيراً ما أش��ارت تقارير 
إل��ى مقتله ومن بينها تقارير وردت 

الشهر املاضي من روسيا وإيران.
ن��زل   2014 ف��ي  خطبت��ه  وبع��د 
البغ��دادي م��ن عل��ى املنب��ر ليؤم 
أنص��اره ف��ي الصالة م��ن محراب 
يصعب اآلن حتديد مالمحه وس��ط 

األنقاض.
اإلس��المية  الدولة  تنظيم  ومازال 
يسيطر على منطقة تشير بعض 
التقديرات إلى أنها تعادل مساحة 
بلجي��كا. ولكن خب��راء يقولون إن 
األراض��ي الت��ي فقده��ا التنظيم 

تقوض شرعيته وقدرته على جذب 
أعضاء جدد بعد أن كانوا يتدفقون 
باآلالف عل��ى التنظيم من ش��تى 

أنحاء العالم.
وأُطلق على املس��جد اسم النوري 
نس��بة إل��ى ن��ور الدي��ن الزنك��ي، 
ال��ذي خ��اض معارك ف��ي احلمالت 
الصليبية األول��ى من إمارة تغطي 
مساحات من األرض فيما أصبحت 
اآلن تركيا وس��وريا والعراق. وشيد 
املس��جد في عام��ي 1172 و1173 
قبيل وفات��ه وكان يضم مدرس��ة 

دينية.
عندم��ا زار الرحال��ة اب��ن بطوطة 
املدين��ة بعد ذلك بنح��و قرنن من 
الزم��ان كان��ت املئذنة الت��ي يبلغ 

ارتفاعه��ا 45 مت��راً قد ب��دأت متيل 
بالفعل. واش��تهرت املئذنة باسم 

احلدباء بسبب ميلها.
ويجسد تاريخ املسجد العسكري 
والدين��ي روح املوص��ل وهي مدينة 
تقطنها أطياف شتى ولكن يغلب 
على سكانها السنة وزودت القوات 
بالضب��اط  العراقي��ة  املس��لحة 
ف��ي معظ��م الق��رن العش��رين . 
وبني��ت املئذن��ة بس��بعة خطوط 
املزخرف  )الط��وب(  الطاب��وق  م��ن 
بأش��كال هندسية معقدة تصعد 
نح��و القمة بتصميم��ات كان لها 
وجود أيض��اً في بالد فارس وآس��يا 

الوسطى.
التصمي��م  وال يظه��ر م��ن ه��ذا 

سوى بقايا بس��يطة بن األنقاض. 
ودمرت املعركة الدائرة منذ ثمانية 
أش��هر بدعم من الواليات املتحدة 
للس��يطرة عل��ى املوص��ل من��ازل 
أج��زاء  ف��ي  األساس��ية  والبني��ة 
وش��ردت  املدين��ة  م��ن  مختلف��ة 
نح��و مليون م��ن س��كانها. وهرع 
املدني��ون ومعظمهم من النس��اء 
واألطفال أمام املس��جد املدمر في 
أثناء عبورهم خط املواجهة صوب 
القوات العراقية. وكانوا يعانون من 
العط��ش واإلره��اق وكان بعضهم 

مصاباً.
وعل��ى اجلان��ب اآلخر من الش��ارع 
وضم��ن بقاي��ا احلرب كان��ت هناك 
أشالء مقاتل من تنظيم »داعش«.

هـذا مـا تبقى من منبر »خالفة داعش« 
بعد تحريره من قبل القّوات العراقية

باتت منارة الحدباء مثل شجرة مقطوعة الجذع
طارق حرب 

ما حقق��ه االبطال في ملحم��ة املوصل وما 
حقق��وه من بط��والت عجزت ع��ن حتقيقها 
الدول الكبرى وحققوا ما لم يكن يكن يخطر 
عل��ى بال م��ن انتصارات واجن��ازات ابتدأت في 
االنب��ار والى صالح الدين وال��ى املوصل حيث 
املعرك��ة التي توج��ت انتص��ارات  العراقين 
وانهت اس��طورة داعش واعادت االراضي الى 
احضان الوطن بعد ان  اعلنت مراكز البحوث 
الدولية ان العراق لن يس��تعيد االراضي بأقل 
م��ن١٥ س��نة او ان املوض��وع هو اس��تيعاب 
داع��ش ولي��س القض��اء عليه ولك��ن رئيس 
الوزراء واصراره وابطال جيش وشرطة وحشد 
وعش��ائر ومكافحة ارهاب وكل من اس��هم 
واش��ترك في محاربة داع��ش واالمر يتطلب 
تطبي��ق اح��كام قان��ون اخلدم��ة والتقاع��د 
العس��كري وقانون خدمة وتقاعد قوى االمن 
الداخل��ي وقان��ون جه��از مكافح��ة االرهاب 
اخلاص��ة بالتضحي��ة والفداء واالستش��هاد 
بالترقي��ة رتبة او رتبتن او من��ح رتبة ضابط 
وتطبي��ق ايض��ا قان��ون  االوس��مة واالنواط 
رق��م )١٥( لس��نة ٢٠١٢  والتعليم��ات الت��ي 
ص��درت طبقا له��ذا القانون التي مت نش��رها 
في اجلريدة الرس��مية الوقائ��ع العراقية رقم 
)٤٣١٥(  لس��نة ٢٠١٤ اذ ان  تطبي��ق اح��كام 
هذا القانون ومنح االبطال االوسمة واالنواط 
يستأهلها ويستحقها االبطال الذين حققوا 
احلري��ة وح��رروا االرض وانهوا داع��ش وقضوا 
على اس��طورة دولة اخلرافة واذا لم يتم  منح 
االوس��مة واالنواط البطال املوصل فمتى يتم 
تطبيق القانون؟ واذا ال يستحق هذه االوسمة 
واالنواط فمن ذا الذي يستحق هذه االوسمة 
واالنواط ال سيما وان ذلك اقل القليل لهم وال 
يساوي دم الش��هداء وبطوالت االبطال التي 
حقق��ت النصر للعراق وطردت داعش وقضت 
علي��ه ال س��يما وان االمتي��ازات الت��ي تترتب 
على منح هذه االمتي��ازات متواضعة وقليلة 
واغلبها امتي��ازات معنوية كحمل الوس��ام 
والن��وط في االعي��اد واالحتفاالت الرس��مية 
واملناس��بات الوطنية والديني��ة كما ورد في 

املادة الثانية من قانون االوسمة هذا.
ذل��ك ان وس��ام الوطن قررت املادة اخلامس��ة 
منحه ملن يقوم باعمال مش��رفة الى وحدات 
االم��ن  او  املس��لحة  الق��وات  وتش��كيالت 
الوطن��ي وقوى االمن الداخل��ي او املدنين في 
اثناء  التص��دي للعمليات االرهابية ووس��ام 
الش��جاعة قرر القانون منحه للعس��كرين 
ومنتس��بي االمن الوطن��ي واملدني��ن الذين 
يبدون ش��جاعة فائقة بعمل بطولي مشرف 
او مم��ن يتفانون في اداء الواجبات وقرر القانون 
من��ح نوط التكاتف الوطن��ي للمواطن الذي 
يق��دم خدمات جليلة او مس��اعدات للقوات 
املس��لحة او قوى االمن في مواجهة االرهاب 
يؤكد ذلك بُخ��ل القانون في من��ح امتيازات 
على االوس��مة واالنواط الواردة في القانون اذ 
م��ا قيمة مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ الف دينار 
او خمس��ة رواتب او وثيق��ة تأمن على احلياة 
ولكن املوض��وع معنوي وليس ماديا لذا فالبد 
م��ن املبادرة ومن��ح ابطال املوصل االوس��مة 
واالنواط الواردة في القانون لتحقق الشروط 

التي اشترطها القانون في بطوالتهم .

أبطال يستأهلون 
األوسمة واألنواط ضمن 

قانون األوسمة

تقـرير

سونر جاغايتاي*

ف��ي 17 حزيران/يوني��و، أدان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان املس��يرة 
االحتجاجي��ة من العاصمة التركية 
أنقرة إلى اس��طنبول ووصفها بغير 
ش��رعية. ومتّ تنظي��م هذه املس��يرة 
للمطالب��ة بالعدال��ة فيم��ا يخص 
قمع أردوغان لوس��ائل اإلعالم احمللية 
التي انطلقت بقيادة »حزب الشعب 
اجلمهوري«، احلزب املعارض األكبر في 
تركيا. حتى أّنه هدد بإمكانية اعتقال 
اجلمهوري«  الش��عب  »ح��زب  رئيس 
كم��ال قليتش دار أوغلو. وقد س��بق 
واعُتق��ل رئي��س »ح��زب الش��عوب 
الدميقراط��ي« ] »ح��زب دميقراطي��ة 
الشعوب«[ “ القومي الكردي صالح 
الدي��ن دميرط��اش. يُذك��ر أّن »حزب 
دميقراطية الشعوب« هو ثالث أكبر 
فصي��ل ف��ي البرمل��ان الترك��ي بعد 
»ح��زب العدالة والتنمي��ة« بزعامة 
أردوغان و»حزب الشعب اجلمهوري«.

وق��د أدرك أردوغان، سياس��ي مييني 
مثير للخالف، أّنه ال ميكنه االستمرار 
في حكم الب��الد كما يحلو له طاملا 

أّن تركيا دول��ٌة دميقراطية، لذلك بدأ 
الدميقراطية  إلنه��اء  يّتخذ خطوات 

في تركيا.
ومن��ذ وصول أردوغان إلى الس��لطة 
عن طريق »حزب العدالة والتنمية« 
ذو اجل��ذور اإلس��المية ال��ذي أُعي��د 
إصالح��ه ع��ام 2003، أصب��ح أكث��ر 
استبداداً بشكٍل تدريجي. وقد متّكن 
م��ن حتقيق ذلك من خ��الل لعبه دور 
ح  “املتس��ّلط املضطَه��د”، كما أُوضِّ
في كتابي “الس��لطان اجلديد”. فمن 
خالل اعتماده الرواية بأّن اإلسالمين 
ق��د اضُطه��دوا م��ن قب��ل النظام 
العلماني الس��ابق في تركيا، أصبح 
أردوغ��ان يصّور نفس��ه الي��وم على 
أنه ضحيٌة مجبرة قس��راً على قمع 

الذين يتآمرون لتقويض سلطته.
وس��ائل  بتخوي��ف  اردوغ��ان  فق��ام 
اإلعالم ومجتم��ع األعمال من خالل 
الضرائ��ب  عل��ى  تدقيق��ات  ف��رض 
بدوافع سياس��ية وسجن املعارضن 
والباحث��ن والصحفين. وخالل فترة 
حكمه تقوم الشرطة بانتظام بقمع 
للمعارض��ة.  الس��لمية  املس��يرات 
أما االس��تفتاء الدس��توري الذي فاز 
ب��ه أردوغ��ان ف��ي 16 نيس��ان/أبريل، 

وإن بنس��بة ضئيل��ة، فيس��مح له 
بتعين قضاة احملكمة العليا من دون 
عملية إقرار، فضالً عن إخضاع فروع 
التنفيذية والتش��ريعية  الس��لطة 

ألمرته.
وحق��ق أردوغ��ان جناح��اً هائ��الً ف��ي 
تش��ويه  خ��الل  م��ن  االنتخاب��ات 
ص��ورة فئاٍت مختلف��ة ومهاجمتها 
سياسياً، ومعظمها من اليسارين، 
التي ل��م تكن لتصوت له ]بس��بب 
النتيجة  آرائه السياس��ية[. وكانت 
أنه حظ��ي مبحّبة نص��ف البالد في 
ح��ن اس��تاء من��ه النص��ف اآلخ��ر 
اس��تياًء عميقاً. وألردوغان عدد كبير 
من األعداء الذي��ن ينتظرون خروجه 
من الس��لطة. وفي جمي��ع األحوال، 
يعل��م أردوغان أّن اتهامات الفس��اد 
الت��ي ُوّجهت إليه وألفراد عائلته في 
عام 2013 لم تترك له مجاالً للخروج 

من الساحة بطريقة محترمة.
وحي��ث يري��د أردوغ��ان البق��اء ف��ي 
الس��لطة، بينما ال ت��زال االنتخابات 
ح��رة ف��ي تركيا، فه��ي تبق��ى غير 
عادل��ة على نح��و متزايد. ومن خالل 
تقييم التصويت في االستفتاء على 
الدس��تور الذي جرى في 16 نيسان/

أبريل، أفادت “منظمة األمن والتعاون 
ف��ي أوروب��ا” أن ح��كام املقاطع��ات 
املُعّين��ن من قبل احلكوم��ة فرضوا 
قيوداً على “حرية التجمع والتعبير” 
الط��وارئ  “حال��ة  باس��تخدامهم 
االس��تثنائية” التي أعلنه��ا أردوغان 
ف��ي أعق��اب االنقالب الفاش��ل في 

متوز/يوليو 2016.
وقد اس��تخدم أردوغان هذا االنقالب 
الفاش��ل لتوطي��د س��لطته، مما زاد 
من إبع��اد خصومه. وبع��د محاولة 
عملي��ات  اس��تهدفت  االنق��الب، 
التطهي��ر األولي��ة أعض��اء حرك��ة 
غولن احملافظ��ة - واألخير هو حليف 
سابق ألردوغان يبدو أنه لعب دوراً في 
التخطيط لالنقالب الفاش��ل. ومع 
ذلك، فقد استخدم الرئيس التركي 
أيض��اً إجراءات الط��وارئ في أعقاب 
اإلنقالب لتطهير واعتقال اآلالف من 
اليسارين والليبرالين واألكراد. وقد 
مت س��جن 40 ألف شخص منذ متوز/
يولي��و 2016. وبعد مرور أقل من عام 
على االنقالب، ال ميك��ن اعتبار تركيا 

دميقراطية بعد اآلن.
االس��تقطاب  إل��ى  وباإلضاف��ة 
اجملتمعي العميق وس��يطرة أردوغان 

الس��لطة وإضفائه  الكاملة عل��ى 
أدت  عليه��ا،  الش��خصي  الطاب��ع 
هذه التطورات إل��ى إغراق تركيا في 
ف��ي أزم��ٍة مس��تمرة. وق��د أضافت 
لتنظي��م  اإلرهابي��ة  الهجم��ات 
»الدولة اإلسالمية« و »حزب العمال 
الكردستاني«، التي أودت بحياة أكثر 
من ألف ش��خص على مدى العامن 

املاضين، إلى املزيج السام.
وأدت االشتباكات مع »حزب العمال 
احمللي  الصعيد  الكردس��تاني« على 
وف��ي س��وريا أيض��اً، حي��ث حت��ارب 
الش��عب«  »وح��دات حماية  أنق��رة 
»ح��زب  م��ع  املتحالف��ة  الكردي��ة 
العم��ال الكردس��تاني«، إلى تفاقم 
األزمة التركية. وتش��ير التوترات مع 
روس��يا وإيران ونظام األس��د، الذين 
يواجههم أردوغان جميعاً في احلرب 
األهلية السورية، إلى أنه ميلك أعداًء 
خارجي��ن أيض��اً يري��دون س��قوطه 
ويرغبون في دخ��ول تركيا في دوامة 

من الفوضى.
ب��دورٍ  وس��وف تضطل��ع موس��كو 
رئيس��ي في إضع��اف أردوغان. ففي 
الفترة التي سبقت استفتاء نيسان/

أبري��ل، ش��ّن الفرع الترك��ي لوكالة 

أنباء “سبوتنيك” التابعة للحكومة 
الروسية حملًة علنية دون أي خجل 
ض��ّد أردوغ��ان. وخالل احلمل��ة التي 
س��بقت االس��تفتاء، نش��ر املوق��ع 
التركي لوكالة “س��بوتنيك” ضعف 
كمي��ة املق��االت )املعادي��ة ألردوغان 
بش��كٍل كبير( التي نش��رتها وكالة 
“دويتش��ه فيل��ه” و”ص��وت أمريكا” 
وقناة “اجلزيرة” وشبكة “بي بي سي” 
مع��اً- وهذه وس��ائل إع��الم أجنبية 

أخرى لها خدمات باللغة التركية.
فما هو مس��تقبل تركي��ا؟ أرى أمام 
الب��الد مس��ارين محتمل��ن يك��ون 
فيهما أردوغان الشخصية املركزية. 
فم��ع إنه��اء أردوغ��ان للدميقراطية، 
س��وف يرف��ض خصوم��ه اخلض��وع 
كل��ل  ب��ال  وس��يعملون  إلمرت��ه، 
لتقويض جدول أعماله. وس��يتحول 
االس��تقطاب السياس��ي في تركيا 
بش��كل متزايد إلى عن��ف. وهذا ما 
حدث في واش��نطن، م��ن بن كافة 
مدن العالم، في 16 أيار/مايو عندما 
عمد حراس أردوغان واألتراك املوالن 
للرئيس التركي إلى االعتداء بالضرب 
عل��ى األت��راك واألك��راد املناهض��ن 
ألردوغان أم��ام مقر إقامة الس��فير 

التركي. فالعنف سيوّلد العنف.
وحتى أن األمر األكثر إثارة للقلق هو أن 
االنقسام التركي العميق سيعّرض 
اخلارجين  أعدائه��ا  ملؤام��رات  البالد 
مث��ل موس��كو ودمش��ق - الذي��ن 
سيس��تغلون روابطه��م التقليدية 
مع األكراد املتطرفن و »حزب العمال 
الكردس��تاني« و »وح��دات حماي��ة 
الشعب« واليس��ارين األتراك إليذاء 
أردوغ��ان - فضالً عن اجلهادين الذين 
سبق وبدأوا يتحّدون الطابع احملافظ 
ألردوغان من اليمن املتطرف.  وعلى 
مدى العامن املاضين، شّن تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« ما يقرب من 12 
هجوماً في تركيا، األمر الذي أس��فر 

عن مقتل أكثر من 300 شخص.
ومن خالل ترافق أزمة البالد مع هذه 
التهديدات، فقد ت��ؤدي هذه األخيرة 
إل��ى وق��وع تركي��ا في ح��رب أهلية 
خطيرة ومؤس��فة. وفي هذا املسار، 
س��ُيذكر أردوغان بأن��ه الزعيم الذي 

أدى إلى انهيار تركيا احلديثة.

* زميل “باير فاميلي” ومدير برنامج 
معه��د  ف��ي  التركي��ة  األبح��اث 

واشنطن.

بعد تعديالت دستورية لصالح أردوغان

نهاية الحياة السياسية الديمقراطية في تركيا

احلدباء قبل التفجير

تحت قبة المسجد 
ألقى زعيم تنظيم 
الدولة اإلسالمية أبو 
بكر البغدادي خطبة 
إحدى الجمع في 
يوليو/تموز 2014 
أعلن فيها نفسه أميرًا 
على »دولة خالفة« 
في األراضي التي كان 
التنظيم قد استولى 
عليها للتو في العراق 
وسوريا المجاورة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم وزير الدفاع عرفان احليالي،امس 
األح��د، »اعت��ذاره« إل��ى الش��عب 
العراقي بشأن »اللبس« الذي حصل 
عن��د كالمه ع��ن معاملة أس��رى 
تنظيم »داعش« ك�«أس��رى حرب«، 
موضحاً أنه لم يكن يقصد املعنى 
احلرفي لهذا املصطلح، فيما وصف 
عناصر التنظيم بالقتلة واجملرمن. 
وق��ال احليال��ي، »اعت��ذر للش��عب 
العراق��ي ع��ن اللبس ال��ذي حصل 

عن��د كالمي ع��ن معاملة أس��رى 
داعش كأس��رى حرب، ول��م أقصد 
املعنى احلرفي له��ذا املصطلح ألن 
الدواع��ش قتل��ة ومجرم��ون وهم 
تنظيم إرهابي ال تنطبق عليه بنود 
واتفاقيات األمم املتحدة، بل يعاملون 

وفق القوانن العراقية النافذة«.
وأوضح احليالي في بيان نُش��ر على 
موقع وزارة الدف��اع واطلعت عليه 
الس��ومرية ني��وز، »كان قصدي أن 
نتعام��ل وفق القان��ون وأن ال تكون 

إلجرامه��م  فع��ل  ردة  تصرفاتن��ا 
)عناصر داعش( بعي��دا عن القانون 
واالخالق العسكرية متأسن بذلك 
بأخالق الرس��ول الك��رمي )ص( وأهل 

بيته الكرام«.
وكان رئيس كتلة كفاءات النيابية 
النائ��ب هيث��م اجلب��وري كش��ف، 
السبت )1 متوز 2017(، عن بدء قادة 
سياس��ين باس��تخدام مصطلح 
»أس��ير حرب« على عناصر تنظيم 

»داعش« املعتقلن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر محل��ي في محافظة 
نين��وى، ام��س االحد، ب��أن تنظيم 
»داعش« نش��ر بيان��ا مقتضبا في 
ارج��اء مدينة تلعف��ر غرب املوصل 
حدد عقوب��ة 50 جلدة ملن يتحدث 
ع��ن موت زعيم��ه املدع��و ابو بكر 
البغدادي بعد جدل واس��ع انتشر 
عقب خطبة اح��دى املقربن منه 

اجلمعة املاضي.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 

»تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا 
في ارجاء تلعفر غرب املوصل حدد 
عقوب��ة 50 جلدة مل��ن يتحدث عن 
موت البغدادي في رد فعل مفاجئ 
م��ن قب��ل التنظي��م ال��ذي التزم 

الصمت حيال مصير زعيمه«.
واض��اف املص��در ، ان »خطب��ة ابو 
قتيب��ة اح��د املقرب��ن ج��دا م��ن 
البغ��دادي اول ام��س اجلمع��ة في 
احد مس��اجد تلعفر حملت بشكل 
واض��ح ملقت��ل البغ��دادي م��ا اثار 

جدال واس��عا«، الفت��ا الى ان »جلوء 
داع��ش للعقوبة تأتي حتس��با من 
حص��ول انش��قاقات او انهي��ارات 
ف��ي صفوفه او االقتت��ال الداخلي 
املناص��ب نظرا  لالس��تحواذ على 
لوجود اشكاالت وخالفات واسعة 

في هذا االطار«. 
وكان اح��د املقربن م��ن البغدادي 
ملح بش��كل الى مقت��ل البغدادي 
ف��ي خطبة اول ام��س اجلمعة في 

احد مساجد تلعفر.

وزير الدفاع »يعتذر« للعراقيين 
بشأن تصريح سابق

»داعش« يتوعد عناصره بـ 50 جلدة 
لمن يتحدث عن موت البغدادي
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد، بأن ثالثة اش��خاص اصيبوا 
بج��روح بانفج��ار عب��وة ناس��فة غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جانب طري��ق مبنطقة 
الزي��دان التابع��ة لقض��اء اب��و غري��ب 
انفجرت، ظهر يوم امس ، ما أس��فر عن 
إصابة ثالثة أش��خاص بجروح وأن "قوة 
أمنية وصلت الى م��كان احلادث ونقلت 
املصابني الى مستش��فى قريب لتلقي 

العالج". 

ديالى – انفجار ناسفة 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  كش��ف 

محافظة ديالى امس األحد، بأن عنصراً 
في احلش��د الشعبي ُقتل بانفجار عبوة 
ناسفة استهدفت مفرزة امنية شمال 

شرق ب عقوبة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة انفجرت 
مس��تهدفة مف��رزة امنية في احلش��د 
الش��عبي كان يقود دراجته النارية على 
طريق زراع��ي في أطراف ق��رة تبة )112 
ش��مال ش��رق بعقوب��ة(، ما أس��فر عن 
مقتله". وأن "ق��وة أمنية طوقت مكان 
احلادث ومنعت االقتراب منه، فيما مت نقل 

جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي". 

كركوك – اعدام مدنيني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس االحد ب��أن "داعش" احرق 
12 مدنياً بذريعة ت��رك أرض اخلالفة في 

احلويجة جنوب غربي احملافظة. 
وق��ال املص��در إن "عناص��ر م��ن داعش 
أقدموا، مس��اء يوم ام��س على حرق 12 
مدنيا بينه��م عائلة كامل��ة من أربعة 
أش��خاص من أهال��ي قض��اء احلويجة، 
)55 كم جنوب غرب��ي كركوك(، بذريعة 
ت��رك ارض اخلالف��ة واله���روب باجت���اه 

كرك�وك".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "داعش اعتق��ل املدنيني 
خالل هروبهم باجتاه ناحية العلم ش��رق 
ص��الح الدين عل��ى الطري��ق الرابط بني 

ناحية الرياض وجبال حمرين ". 

الفلوجة – عملية امنية 
اف��اد مص��در امن��ي في ش��رطة قضاء 
الفلوجة مبحافظة األنب��ار امس االحد، 
بأن القوات األمنية قامت بحملة إلزالة 

األلغام والعبوات الناسفة ، مشيرا الى 
أن جمي��ع االنفجارات الت��ي حتصل هي 

مسيطر عليها.
وق��ال املصدر إن "اجلهد الهندس��ي من 
اجليش بالفرقة 14 وقيادة شرطة األنبار 
ومبس��اندة ش��رطة الفلوج��ة باش��رت 
بحمل��ة امنية واس��عة إلزال��ة األلغام 
والعب��وات الناس��فة مخلف��ات داعش 
من منطق��ة الش��هداء الثانية جنوبي 

الفلوجة". 

صالح الدين – انفجار صوتية 
اكد مص��در محلي في محافظة صالح 
الدي��ن ام��س االح��د، ب��أن من��ازل ثالثة 
من مس��لحي تنظي��م "داع��ش" جرى 
اس��تهدافها ش��مالي احملافظة بقنابل 
صوتي��ة، فيم��ا اش��ار ال��ى ان التنظيم 
اعتق��ل العدي��د م��ن االش��خاص على 

خلفية االنفجارات.
وقال املصدر الذي فضل عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "منازل ثالثة من مسلحي 
داعش العاملني ضم��ن اللجنة االمنية 
في الساحل االيس��ر لقضاء الشرقاط 
شمالي صالح الدين استهدفت بقنابل 
صوتي��ة ما اس��فرعن اض��رار مادية دون 

اصابات بشرية".  

ذي قار – سطو مسلح 
اعلن مصدر امني في قيادة ش��رطة ذي 
قار امس االحد عن ضبط عصابة سطو 
مس��لح ، مبين��ا ان العصاب��ة متورطة 
بارت��كاب عدد من جرائم الس��طو على 

دور املواطنني.
واوض��ح املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان " شعبة مكافحة 
إجرام الناصرية متكنت من إلقاء القبض 

على أربعة أش��خاص بتهمة الس��طو 
املسلح على منازل املواطنني ، وذلك بعد 
ورود ش��كاوى من مواطنني اثنني تعرض 
احده��م إلى محاولة س��طو مس��لح 

فاشلة وسرقة منزل أخر .

نينوى – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االح��د ان ق��وات احلش��د 
كبي��را  تعرض��اً  احبط��ت  الش��عبي 
لعصابات داعش االرهابية غرب املوصل ، 
فيما كبدت العدو خسائر كبيرة باالرواح 

واملعدات.
وقال املصدر ان قوات احلش��د الش��عبي 
ومبساندة طيران اجليش متكنت من إحباط 
هجوم كبي��ر لعناصر داعش قادمني من 
االراضي الس��ورية غ��رب املوصل" الفتا 
الى ان "لواء انصار املرجعية ولواء انصار 

العقيدة قدما الدعم واالس��ناد الكبير 
للواء الثالث عش��ر في احلشد الشعبي 
املاسك خلط الصد في الشريط احلدودي 

غرب املوصل".

البصرة – ضبط عصابة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس االحد ان قوة من مكافحة 
االج��رام الق��ت القب��ض عل��ى عصابة 
متخصصة بسرقة محتويات العجالت 

في احملافظة.
وذكر املصدر االمني ان قس��م مكافحة 
اجرام البصرة متكن��وا من القاء القبض 
على متهم��ني اثنني مختصني بكس��ر 
العج��الت وس��رقة محتوياتها".  زجاج 
مضيفا ان ذلك جاء من خالل متابعتهم 
من منطقة الى اخرى حلني وصولهم الى 

منطقة اجلزائر والقبض عليهم ". 

انفجار عبوة ناسفة في "أبو غريب" غربي بغداد * استهداف مفرزة أمنية للحشد الشعبي شرقي بعقوبة 
استهداف منازل إرهابيين شمالي صالح الدين * إحباط تعرًض إرهابي كبير غربي مدينة الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير النقل كاظم فنج��ان، امس األحد، ان 
االدارة اجلدي��دة للش��ركة العام��ة الدارة النق��ل 
اخل��اص حققت "ارتفاع��اً مذهالً" ف��ي اإليرادات 

املستحصلة من املرائب في بغداد واحملافظات.
ونقل بيان للوزارة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"  
عن وزير النقل قوله "أنه على س��بيل املثال فإن 
م��رآب العالوي ارتفعت إيراداته من 4 ماليني دينار 

إلى 7 ماليني دينار".
واش��ار فنجان الى ان "الورش واللجان املشكلة 
حديثا ما زالت تعمل ليال ونهار من أجل تعظيم 
املوارد وتقدمي أفضل اخلدمات للمسافرين" مؤكدا 
أن "قسم االعالم في مقر الوزارة سيتولى اعداد 

تقارير ميدانية خاصة بهذا اإلجناز".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
توقع��ت هيئة االنواء اجلوية،ام��س االحد، وصول 
درجات احلرارة خالل االس��بوع احلالي الى اكثر من 

50 درجة مئوية.
وقالت الهيئة في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "أمت��داد املنخف��ض اجل��وي احلراري 
املوسمي سيس��تمر تاثيره ليكون الطقس في 
املناطق كاف��ة صحوا حارا م��ع ظهور قطع من 
الغيوم في املنطقتني الش��مالية والوس��طى"، 
مشيرة الى ان "درجات احلرارة سترتفع قليال عن 
اليوم السابق لتصل درجات احلرارة العظمى في 

بعض اقسام املنطقة اجلنوبية الى 50 م° ".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "امت��داد املنخفض اجلوي 
احلراري املوسمي سيستمر تاثيره ايضا ليوم غد 
الثالثاء ليكون الطقس في املناطق كافة صحوا 
حارا مع ظهور قطع من الغيوم تتكاثر ليال، فيما 
س��ترتفع قليال عن اليوم السابق لتصل درجات 
احل��رارة العظمى ف��ي بعض اقس��ام املنطقتني 

الوسطى و اجلنوبية الى 50 م° أو أكثر" .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت رئيس��ة كتل��ة التغيي��ر النيابية س��روة 
عبد الواح��د، أمس االحد، ان كتلتها مس��تمرة 
مبكافحة الفس��اد في اقليم كردس��تان وعموم 
العراق، مؤكدة ان من اول مهام الكتلة وبالتعاون 
مع بقي��ة اخمللصني اع��ادة االم��وال املهربة بعد 

2003 الى خارج العراق.
وقال��ت عب��د الواح��د في بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد" ان "منح الثقة من قبل اعضاء 
كتلة التغيي��ر النيابية يدعوني الى االس��تمرار 
بنه��ج الكتلة في مكافحة الفس��اد في اقليم 
كردس��تان وعموم العراق"، مؤك��دة ان "من اول 
مهام الكتلة م��ع بقية اخمللص��ني التركيز على 

اعادة االموال املهربة مابعد 2003 الى العراق".
واضافت عبد الواحد، ان "كتلة التغيير مستمرة 
في نهج التغيير الوطني والتعامل مع القضايا 
العامة والدفاع عن حقوق شعبنا في كل مكان"، 
مش��يرة الى ان "املرحلة املقبلة ستكون مرحلة 

تشريع القوانني التي تخدم املواطن العراقي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه��ت وزارة االتص��االت، بقط��ع االنترنيت ملدة 
ساعة واحدة صباحا بالتزامن مع فترة امتحانات 

السادس االعدادي.
وق��ال املتحدث باس��م الوزارة ح��ازم محمد في 
بي��ان اطلعت عليه "الصباح اجلدي��د"، ان "وزارة 
االتصاالت وبالتنسيق مع وزارة التربية ستباشر 
بحجب خدمة اإلنترنت من الس��اعة الس��ابعة 
لغاي��ة الثامن��ة صباح��اً واعتبارا م��ن يوم امس 

االحد املوافق الثاني من متوز احلالي".
واض��اف محم��د ان "ذلك س��يكون بالتزامن مع 

فترة امتحانات السادس االعدادي".
وأعل��ن وزي��ر التربية محم��د إقبال،ي��وم االو من 
امس الس��بت، أن أكثر م��ن 350 ألف طالب من 
احملافظ��ات العراقية باس��تثناء محافظة نينوى 
سيؤدون االمتحانات النهائية للدراسة االعدادية 
التي س��تنطلق في الس��اعة الثامنة من صباح 
الي��وم، مؤك��داً أن وزارت��ه أنهت االس��تعدادات 

اللوجستية اخلاصة باالمتحانات.

ارتفاع "مذهل" بإيردات 
النقل الخاص

توقعات بوصول الحرارة 
إلى أكثر من 50 م°

مساٍع إلعادة األموال 
المهربة منذ عام 2003

قطع االنترنت لمدة 
ساعة واحدة صباحًا

الملف األمني

400 متر تفصل العمليات 
املشتركة عن إعالن حترير 

مدينة املوصل بالكامل
وأك��د العبار أن" الق��وات األمنية 
تتق��دم بب��طء لكي حت��اول إنقاذ 
جمي��ع األس��ر احملتج��زة لضمان 

خروجهم آمنني.
ورج��ح عض��و مجل��س احملافظة 
بأن" حترير املنطقة سيكون خالل 
الس��اعات املقبلة”، الفتا إلى أنه" 
بتحري��ر ه��ذه املنطق��ة س��يتم 
اإلع��الن ع��ن حترير كام��ل مدينة 

املوصل . 
م��ن جانبها أف��ادت خلية اإلعالم 
احلرب��ي، أم��س األح��د ، بتحري��ر 
املدين��ة  ف��ي  م��كاوي  منطق��ة 
االمي��ن  الس��احل  ف��ي  القدمي��ة 

للموصل. 
وقال قائد عمليات قادمون يانينوى 
الفري��ق قوات خاص��ة الركن عبد 
االمي��ر رش��يد ي��اراهلل ف��ي بيان 
‘‘الصباح  للخلية تلقت صحيفة 
اجلديد‘‘ نس��خة من��ه، إن "قوات 
مكافحة اإلرهاب حررت ، منطقة 
مكاوي ف��ي املدين��ة القدمية في 

الساحل األمين للموصل".
وأض��اف الفريق الركن، أنه "مت رفع 
العل��م العراقي فوق مبانيها بعد 

تكبيد العدو خسائر كبيرة".
ال��ى ذل��ك أعل��ن قائد الش��رطة 
االحتادي��ة الفريق رائد جودت،أمس 
 79 قتل��ت  قوات��ه  ،ان  االح��د 
داعشيا وأنقذت 550 مدنيا خالل 
س��يطرتها عل��ى مناط��ق ب��اب 

جديد واجلسر القدمي والشفاء في 
املوصل. 

وق��ال جودت ف��ي بيان ل��ه تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه ان "تع��اون األهالي قادنا إلى 
عش��رات  عل��ى  القب��ض  إلق��اء 
الدواع��ش الذين ف��روا حتت عباءة 

النازحني ." 
وأكد جودت إن "داعش اندحر متاما 
وس��ندخل املنطقة املتبقية حتت 

سيطرته في غضون ساعات". 
االحتادي��ة  الش��رطة  قائ��د  وكان 
الفريق رائد جودت ، قد أعلن اليوم 
األحد ، ع��ن أن وحدات الش��رطة 
الس��يطرة  اس��تعادت  االحتادي��ة 
على جامع بالل احلبشي ، مشيرا 
الى اس��تمرار تقدم الوحدات في 
املناطق املتبقية من احملور اجلنوبي 

للموصل. 
األمني��ة  الق��وات  واس��تعادت 
الس��يطرة عل��ى اغل��ب مناطق 
املوص��ل، ول��م يتب��ق منه��ا غير 
مناط��ق قليلة، حي��ث متكنت من 
استعادت الس��يطرة على جامع 
الن��وري مرك��ز اخلالف��ة املزع��وم 

لداعش االرهابي في املوصل.

اجليش األميركي يكشف
عن دوره في معركة املوصل

فض��ال ع��ن الدع��م العس��كري 
املباش��ر الذي يقدمه األميركيون 
واملدفعي  اجل��وي  القص��ف  عب��ر 
لضم��ان نهاية ملعركة اس��تمرت 

ألكثر من 8 أشهر.

الق��وات  حتاص��ر  جهته��ا  م��ن 
العراقي��ة م��ا تبقى م��ن عناصر 
"داع��ش" ف��ي املدين��ة القدمي��ة، 
وأعلن��ت س��يطرتها عل��ى ح��ي 
الشفاء ومنطقة النبي جرجيس 

وسوق الشعارين.

البرملان يخّصص سنته 
التشريعية األخيرة للقوانني 

االنتخابية
وأردف س��عيد أن "البرمل��ان يق��ع 
على عاتقه ايضاً اقرار مش��روعي 
احملافظ��ات  مجال��س  تعدي��ل 
اللذي��ن  االنتخاب��ات  ومفوضي��ة 
وصال إلى مرحل��ة التصويت بعد 

اجناز قرائتهما االولى والثانية".
وأكمل سعيد بالقول إن "النواب 
س��يبذلون ما بوسعهم من أجل 
اق��رار القوان��ني اخلالفي��ة املهمة 
خ��الل املرحلة املقبلة، قبل انتهاء 
ال��دورة احلالية لنك��ون في نهاية 
جي��دة  حصيل��ة  أم��ام  املط��اف 
خرجنا به��ا في الس��نوات االربع 
الت��ي عش��ناها داخل الس��لطة 

التشريعية".
النائ��ب ع��ن  م��ن جانب��ه، ذك��ر 
التحالف الوطن��ي عباس البياتي 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "الكتل السياس��ية لن تنجح 
خ��الل ما تبقى م��ن عمر مجلس 
النواب ف��ي اقرار قوان��ني خالفية 

مهمة".
وأضاف البياتي، عضو ائتالف دولة 
البعيدة  "التشريعات  أن  القانون، 

ع��ن مالمس��ة ش��ؤون الش��ارع 
واملواطن العراقي قد يكون متريرها 
صع��ب"، مبين��اً أن "م��ن بينه��ا 
مشروعي مجلس االحتاد واحملكمة 

االحتادية العليا".
وش��دد على "اهمية االنتهاء من 
تش��ريع القوان��ني ذات الطبيع��ة 
مقبل��ون  كونن��ا  االنتخابي��ة 
عل��ى انتخاب��ات محلي��ة واخرى 

تشريعية".
ومض��ى البياتي إل��ى أن "العديد 
من التش��ريعات بانتظار مجلس 
الن��واب في هذا الفص��ل، لكن ال 
يعن��ي ذل��ك أن جميعها س��يتم 
متريرها، بل س��يرحل قسماً منها 

إلى الدورة املقبلة".
الن��واب،  مجل��س  رئي��س  وكان 
س��ليم اجلبوري، قد أكد في وقت 
س��ابق على ضرورة تشريع قوانني 
مهمة وخالفية م��ن بينها قانون 
العليا وكذلك  االحتادي��ة  احملكمة 

قانون مجلس االحتاد.

السجن لثالثة زبائن مبصرف 
الرافدين لسرقتهم أكثر من 16 

مليار دينار
وس��حب املبلغ دون قيام موظفي 
الى تلك  املصرف بارسال اش��عارٍ 
املص��ارف للتحق���ق م��ن وج��ود 
الس��احبني  رصيد في حس��ابات 
يغط��ي مبل��غ الصك��وك الجراء 

املقاصة".
وفي سياق متصل، اكدت الهيئة 
ان "محكمة التميي��ز االتِّ�حادية 

صادقت عل��ى الق��رار الصادر عن 
محكمة جنايات ذي قار والقاضي 
س��نواٍت،  ث��الث  م��دان  بحب��س 
النتحاله صفة رئيس هيئة النزاهة 
تبعاً ألح��كام القرار 160 لس��نة 
"محكم��ة  ان  موضح��ا   ،"1983
التمييز ردت الطعن املقدم، حيث 
وج��دت أنَّ الق��رار اعتم��د األدلة 
الكافي��ة الت��ي أظهرته��ا وقائع 
الدعوى حتقيقاً ومحاكمًة، وقرَّرت 
تصديقه استناداً إلى قانون أصول 

احملاكمات اجلزائيَّ�ة".
يذك��ر ان هيئة النزاهة أعلنت في 
مطل��ع أيل��ول من الع��ام املاضي 
ٍف  نها م��ن ضب��ط ُموظَّ ع��ن متكُّ
ف��ي بلديَّة الش��طرة أق��دم على 
انتحال صفة رئيس هيئة النزاهة 
به��دف ممارس��ة عمليَّ��ات االبتزاز 
��ط، لتمرير معامالٍت غير  والتوسُّ
أصوليٍة في ذي قار، فيما كشفت 
ف��ي منتص��ف كان��ون الثاني من 
العام ذاته عن ضبطها ش��خصاً 
ينتح��ل صفة القراب��ة من رئيس 
الهيئة، حيث أُِح�ْيَل إلى القضاء 

ه حكٌم باحلبس.  وصدر بحقِّ
فيما أعلنت الهيئة في منتصف 
نيسان من العام اجلاري عن ضبط 
ٍف في  شخٍص انتحل صفة ُموظَّ
مكتب رئيس��ها، ُمبيِّ�ن��ًة أنَّ هذا 
الش��خص يتقاضى مبالغ ماليَّة 
من املواطن��ني لقاء وع��ودٍ كاذبٍة 
أو  أراٍض  أو تخصي��ص  بالتعي��ني 

إحالة مقاوالت.

حملة إلزالة األلغام والعبوات 
الناسفة جنوبي الفلوجة

وقال املص��در في حديث صحفي، إن 
"من��ازل ثالثة من مس��لحي داعش 
العامل��ني ضمن اللجنة االمنية في 
الساحل االيس��ر لقضاء الشرقاط 
ش��مالي ص��الح الدين اس��تهدفت 
بقناب��ل صوتية ما اس��فر عن اضرار 

مادية دون اصابات بشرية".
واض��اف املص��در الذي فض��ل عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، ان "داع��ش 
اعتقل العديد من االش��خاص على 
خلفية االنفج��ارات التي بدأت تؤدي 
الى قلق عام ل��دى عائالت التنظيم 
بسبب تكرار عمليات االستهداف".

م��ن جهة أخ��رى أفاد مص��در امني 
في كركوك، ب��أن "داعش" احرق 12 
مدنياً بذريعة ت��رك أرض اخلالفة في 

احلويجة جنوب غربي احملافظة. 
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، 
إن "عناصر م��ن داعش أقدموا، على 
ح��رق 12 مدنيا بينهم عائلة كاملة 
من أربعة أشخاص من أهالي قضاء 
احلويج��ة، )55 ك��م جن��وب غرب��ي 
كركوك(، بذريعة ت��رك ارض اخلالفة 

والهروب باجتاه كركوك".
وأض��اف املصدر، أن "داع��ش اعتقل 
املدنيني خ��الل هروبهم باجتاه ناحية 
العلم شرق صالح الدين على الطريق 
الراب��ط بني ناحي��ة الري��اض وجبال 
حمرين "، مش��يرا الى ان "التنظيم 
قي��د املدني��ني ال���12 ووضعهم في 
اقف��اص حديدية واحرقه��م بعدما 

سكب عليهم النفط األسود".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيم��ا يش��به ث��ورة صامت��ة ضد 
عناص��ر تنظي��م داع��ش االرهابي 
وخالياه النائمة في املناطق احملررة 
املوص��ل، متك��ن س��كان  مبدين��ة 
محليون من افشال اعمال ارهابية 
الوثي��ق م��ع االجه��زة  بالتع��اون 
االمني��ة، فيم��ا تس��عى مديري��ة 
الوق��ف الس��ني ف��ي نين��وى الى 
ضب��ط خطب اجلمعة وتش��جيع 
االهالي على االبالغ على الدواعش 
من اجل ان تتنعم املدينة بالسالم 

الذي طال انتظاره.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان ايام عيد الفطر املبارك 
وما تاله، ش��هدت احداث��اً مهمة 
تفيد بان هناك بوادر لثورة صامتة 
م��ن ابن��اء املوص��ل ف��ي املناطق 
احمل��ررة والتي رمبا تبل��غ حاليا 97% 
من مجموع مس��احتها بجانبيها 

االمين وااليسر".
اهال��ي  م��ن  "الكثي��ر  واض��اف 
املوصل يواصل��ون ضخ املعلومات 
االس��تخبارية لالجه��زة االمني��ة 
بانتمائه��م  املش��تبه  ملالحق��ة 
لتنظيم داعش االرهابي، واسهمت 
تلك املعلومات في تفكيك العديد 
م��ن اخلاليا النائم��ة، فيما اختفى 
بعض عناصر خاليا اخرى وهم قيد 

املتابعة حاليا".
ولفت املصدر ال��ى ان "تعاون ابناء 
املوص��ل ل��م يقتصر عل��ى االبالغ 
عن عناصر داعش فقط، بل تعدى 
ذلك ال��ى املش��اركة الفعلية في 
باملناطق  ارهابي��ة  اعم��ال  احباط 
احملررة من خالل رصدهم لتحركات 
مش��بوهة وابالغ االجهزة االمنية 
امليداني��ة على وجه الس��رعة، الن 
اهل املوص��ل ادرك��وا ان انتحاريي 
داع��ش يس��تهدفون اي جتمع��ات 
بش��رية ف��ي اس��واق مدينته��م 
وبغض النظر عم��ن يتواجد فيها 
من اطفال ونس��اء او شباب، حيث 
ان بقاي��ا التنظي��م يري��دون ايقاع 
اكب��ر خس��ائر بش��رية ممكنة في 

صفوف املدنيني".
وتاب��ع "في منطق��ة النبي يونس 

)ش��مال ش��رق املدين��ة(، متكن��ت 
مفرزة من شرطة نينوى احمللية من 
قتل انتحاري��ني اثنني حاوال تفجير 
نفس��يهما في سوق النبي يونس 
املكتظ بالسكان بعد ورود ابالغات 
م��ن االهال��ي ف��ي محي��ط تل��ك 
املنطقة، وفي حي اليرموك )غربي 
املدينة( وبش��جاعة أبطال الفوج 
الثاني من ش��رطة نين��وى متكنوا 
من قتل أربع��ة إنتحاريني دواعش، 
مع قتل انتح��اري خامس في حي 
التن��ك بعد ص��الة اجلمعة )امس( 
بع��د ورود معلومات اس��تخبارية 
مواطن��ني  مصدره��ا  عاجل��ة 
موصليني، كم��ا متكن اهالي قرية 
احلود الفوقاني من افشال عملية 
انتحارية داعشية بعد رصد حركة 
مشبوهة، حيث تصدى له حشد 
العش��ائر ومت التص��دي لالنتحاري 

لكنه فجر نفس��ه م��ن دون وقوع 
خس��ائر ف��ي صف��وف املدنيني او 

عناصر احلشد العشائري".
وعل��ى صعيد مش��ابه، تس��عى 
ف��ي  الس��ني  الوق��ف  مديري��ة 
محافظة نينوى الى ضبط خطب 
اجلمعة، من خ��الل توحيد اخلطبة 
في جميع املس��اجد، والدعوة الى 
نب��ذ االره��اب وتوحي��د الصفوف 
من اج��ل تعزيز املنج��زات االمنية 
واحملافظة على االمن والسالم في 
املدينة التي لم تش��هد استقرارا 

امنيا منذ عقد ونيف.
وفي بيان ص��ادر عن املديرية اعاله، 
تابعه مراس��ل "الصب��اح اجلديد" 
وال��ذي كان يحم��ل عن��وان "اثم 
التس��تر على االرهابيني اجملرمني" 
ومم��ا ورد في��ه "ايه��ا املس��لمون 
الك��رام.. اعلم��وا ان االمن مطلب 

انس��اني وحاجة ضرورية للبش��ر 
جميعا، فاالمن هو املس��احة التي 
يس��تظل به��ا الن��اس، فتطمئن 
احواله��م،  وتس��تقر  نفوس��هم 
وينتش��رون ف��ي املدين��ة الصالح 

امورهم وطلب معاشهم..".
وتاب��ع "في ظل االمن واس��تتبابه 
واستقراره.. تهدأ النفوس ويتطلع 
الناس الى حتقيق االمال وما يصبون 
اليه.. في ظل االمن يتآلف العباد، 
وينمو االقتصاد، وتنتش��ر الثقافة 
ويتس��ابق الناس في ميادين اخلير 
والفض��ل.. في ظل االم��ن.. يعبد 
الناس ربهم ف��ي اطمئنان وتعمر 
املساجد واملدارس واجلامعات.. في 
ظل االمن، يت��زاور الناس ويصلون 

ارواحهم ويزاولون اعمالهم..
ولف��ت البيان الى ان��ه "يقول اهلل 
تعال��ى )فليعبدوا رب ه��ذا البيت 

الذي اطعمهم من جوع و آمنهم 
من خ��وف( )قري��ش: 3�4(.. ويقول 
اهلل تعال��ى ايض��ا )او لم ي��روا انا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس 

من حولهم( )العنكبوت: 67(..
"والي��وم يا اه��ل املوص��ل بعد ان 
اعانه��م اهلل عل��ى اخل��الص م��ن 
ش��ر تنظيم رآته الدنيا و مر على 
صفحات التاري��خ )تنظيم داعش 
يتنعمون بنعمة  االرهابي( وصاروا 
االمن فنقول له��م: حافظوا على 
هذه النعمة م��ن الضياع واياكم 
والوق��وع ف��ي اخلطأ م��رة اخرى". 
بحس��ب البيان نفسه.. و خاطب 
البي��ان "عب��اد اهلل.. االمن حاجة 
فطرية للناس جميعا، للمس��لم 
ولغي��ر املس��لم، صغي��را وكبيرا، 
غني��ا وفقي��را، فالن��اس جميع��ا 
الى االم��ان واالطمئنان  يحتاجون 

ولهذا جاءت  النفس��ية..  والراحة 
الشريعة االس��المية اخلامتة التي 
اكملها اهلل تب��ارك وتعالى علينا 
ورضيها لن��ا دينا.. جاءت بتحصني 
كل سبب يحقق االمن ويحفظه.. 
وحذرت من كل وسيلة تخل باالمن 
وتروع الناس او جتل��ب لهم اخلوف 
واالضطراب.. الى درجة ان الش��رع 
ح��رم على املس��لم ان ي��روع اخاه 
املسلم.. وشدد الشرع املطهر على 
حرمة الدماء واالع��راض واالموال، 
وحرمة االخالل بأمن الناس، وشدد 
ف��ي حتص��ني كل مصلح��ة تعني 
على االمن..وش��دد ف��ي حترمي كل 
مفسدة تضر باالمن ورجاالته.. من 
اجل ان يأمن الناس ويطمئنوا في 
معاشهم ووظائفهم ومدارسهم 
مناح��ي  وس��ائر  واس��واقهم 

حياتهم".

مصدر أمني: إن أيام 
عيد الفطر المبارك 
وما تاله، شهدت 
أحداثًا مهمة تفيد 
بأن هناك بوادر لثورة 
صامتة من أبناء 
الموصل في المناطق 
المحررة والتي ربما 
تبلغ حاليا 97 % من 
مجموع مساحتها 
بجانبيها األيمن 
واأليسر

قوات اجليش حتتفل بالنصر على عصابات الظالم

الموصل.. ثورة صامتة ضد الدواعش والخاليا النائمة

الوقف السني في نينوى يسعى لضبط خطب الجمعة
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اعالم المحافظة 
اطلع محافظ واس��ط مالك خلف 
وادي الدريعي على سير العمل في 
مشروع اسالة ماء الكوت للوقوف 
على تداعيات االنقطاعات املتكررة 
ملياه الشرب عن أغلب أحياء مدينة 

الكوت.
كم��ا أطل��ع احملاف��ظ عل��ى اعمال 
الصيانة لبعض األجزاء املهمة من 
املش��روع ومنها الفالت��ر األمر الذي 
أدى ال��ى إيقاف عملية الضخ لعدة 
س��اعات ، وقد وجه احملافظ بضرورة 
اجناز أعمال الصيانة ضمن مواقيت 
مس��بقة وإش��عار املواطنني بذلك 

عبر وسائل االعالم املتعددة . 
زيارت��ه  خ��الل  احملاف��ظ  واوض��ح 
مي��اه  ف��ي  االزم��ة  أن  للمش��روع 
الشرب واالنقطاعات التي حصلت 
في غض��ون اليوم��ني املاضيني في 
طريقها الى احل��ل بعد أن مت إكمال 

أعمال صيانة الفالتر وأن املش��روع 
أخذ يعمل من جديد بكامل طاقته 

من مياه الشرب.
ودع��ا احملافظ املواطن��ني كافة الى 
ترش��يد مياه الش��رب وعدم الهدر 

بها بش��تى وس��ائل الهدر الن ذلك 
يعن��ي حرمان مواطن��ني آخرين من 
احلص��ول على الكمية الكافية من 
مياه الش��رب خاصة في هذه األيام 

حيث إرتفاع درجات احلرارة.

بغداد - الصباح الجديد: 

أفاد تقرير صدر عن بعثة األمم املتحدة 
ملس��اعدة الع��راق )يونام��ي( ع��ن ان 
مجموع ضحايا االره��اب في العراق 
خالل شهري حزيران املاضي بلغ 715 
مدنيا منهم مقتِل ما مجموعه 415 
مدنياً وإصابة 300 آخرين، جراء أعمال 

اإلرهاب والعنف والنزاع املسلح .  
تس��لمت  ال��ذي  التقري��ر  واوض��ح 
»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة منه ان 
عدد القتلى املدنيني في شهر حزيران 
بل��غ411 ش��خصاً، فيم��ا بل��غ عدد 

اجلرحى املدنيني 294 شخصاً . 
واوض��ح التقري��ر ان��ه وفق��ا لألرقام 

الواردة، كانت محافظة نينوى األكثر 
تضرراً، حيث بل��غ مجموع الضحايا 
املدنيني382ش��خصا )289 قتيالً و93 
بغداد حيث  تلتهامحافظة  جريحاً(، 
س��قط 22 قتي��الً و 88 جريح��اً، ثم 
محافظة ص��الح الدي��ن حيث لقي 
31 ش��خصاً مصرعه��م وأصيب 34 
آخري��ن، وف��ي محافظ��ة باب��ل لقي 
24 ش��خصا مصرعه��م وأصيب 26 

آخرين.  
وبحس��ب املعلومات الت��ي حصلت 
عليه��ا البعث��ة من مديري��ة صحة 
األنبار، بلغت جملة الضحايا املدنيني 
54 ش��خصاً )20 قتي��الً و34 جريحاً(. 
األنب��ار  إحصائي��ة  حتدي��ث  مت  وق��د 
لتش��مل الضحاي��ا الذين س��قطوا 

حتى تاريخ 30 حزيران . 
وجدد املُمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في العراق  يان كوبيش دعوته 
حلماية املدنيني خ��الل الصراع ، وأدان 
استمرار استهداف تنظيم »داعش« 
املُتعمد للمدنيني في أثناء سعيهم 
للهرب من آخر املناطق التي يسيطر 
عليها التنظيم اإلرهابي في املوصل، 
كم��ا أدان الهجمات ضد املدنيني في 
أماكن أخ��رى في البالد مب��ا في ذلك 

التفجير االنتحاري في بابل. 
وق��ال املمث��ل اخل��اص لالم��ني العام 
ل��المم املتح��دة ف��ي الع��راق كوبيش 
ان تنظي��م داع��ش اإلرهابي يش��هد 
نهايت��ه ف��ي املوصل حي��ث أطبقت 
العراقي��ة عل��ى اإلرهابيني  الق��وات 

في األحياء القدمي��ة للمدينة، ولكن 
م��ا زال هنالك مدني��ون عالقون في 
أو محتجزون يستخدمهم  املنطقة 
اإلرهابيون كدروع بش��رية. إن سالمة 
املدني��ني مس��ألة بالغ��ة األهمي��ة 

بالنسبة لنا.«
 وأش��ار كوبيش بأن ثالثة صحفيني، 
إثن��ان منه��م أجنبي��ان ، ق��د قتلوا 
وأصيب صحفي أجنب��ي بجروح في 
أثناء تغطيته��م ملعركة املوصل في 
ش��هر حزي��ران ، مؤكدا انه��م كانوا 
من املهنيني الش��جعان الذين فقدوا 
ف��ي  بج��راح  أصيب��وا  أو  أرواحه��م 
متابع��ة عملهم لتس��ليط الضوء 
عل��ى محن��ة املدنيني وح��رب العراق 

ضد اإلرهابيني«.

بالتعاون مع قيادة العمليات 
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بغداد - الصباح الجديد:    

بالتعاون  بغ��داد  أمان��ة  نف��ذت 
مع قيادة عملي��ات بغداد حملة 
جديدة إلزالة التجاوزات احلاصلة 
واألرصف��ة  الش��وارع  عل��ى 
بجانب��ي  العام��ة  والس��احات 

العاصمة بغداد.
العالق��ات  مديري��ة  وذك��رت 
واالع��الم ان » دائ��رة بلدية مركز 
الك��رخ نف��ذت حملة واس��عة 
في منطق��ة الرحماني��ة ازالت 
خالله��ا ع��دداً م��ن االكش��اك 
ومسقفات احملال التجارية وعدداً 
من عرب��ات الباع��ة اجلوالني في 
مرآب العالوي  ومواقع لبيع املواد 
االنش��ائية مبنطق��ة الفحام��ة 
ومواقع لغس��ل الس��يارات في 
ش��ارع جمال عبد الناصر ضمن 

الرقعة اجلغرافية للبلدية ».
بلدي��ة  أن«  املديري��ة  واضاف��ت 
الغدي��ر ازالت )22( كش��كاً غير 
مرخ��ص و)11( س��قيفة و )19( 
عرب��ة للباعة اجلوالني تس��ببت 
بعرقل��ة حرك��ة الس��ير واملرور 
وأعاقت تقدمي اخلدمات الضرورية 
في عدد من احملالت الس��كنية  » 
، مبين��ة ان »مالكات دائرة بلدية 
الشعب بالتنس��يق مع مديرية 
احلراس��ات واألمن قام��ت بإزالة 
عدد من االكشاك نصبت جتاوزاً 
عل��ى األرصفة وكذلك ازالة  )4( 
مواقع لغس��ل السيارات و )48( 
مس��قفاً و )7( مواقع لبيع املواد 

اإلنشائية » .
واش��ارت الى ان »م��الكات دائرة 
بلدي��ة الص��در االول��ى  نف��ذت 
حملة إلزالة التجاوزات احلاصلة 
على االرصفة والشوارع شملت 
ازال��ة )11( كش��كا و)16( لوحة 
اعالنية و)3( مواقع لبيع االغنام و 
)2( موقعني لبيع املواد االنشائية 

وآخرين لغس��ل السيارات و)10( 
جتاوزات عل��ى احلدائ��ق واجلزرات 
الرقع��ة  ضم��ن  الوس��طية  

اجلغرافية للدائرة البلدية«.
 م��ن جانب اخ��ر ش��ددت امانة 
بغداد على اهمية عزل النفايات 
الطبية املفرزة في املستشفيات 
والعي��ادات  الصحي��ة  واملراك��ز 
اخلاصة ع��ن غيرها من النفايات 

ومعاجلتها مبحارقها  اخلاصة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
االع��الم  م��الكات ش��عب   « ان 
الدوائ��ر  ف��ي  البل��دي  والوع��ي 
البلدية نظمت حمالت للتوعية 

ش��ملت عدداً من املستشفيات 
واملراك��ز الصحية ج��رى خاللها 
م��ع  التع��اون  أهمي��ة  تأكي��د 
م��الكات امان��ة بغداد ف��ي فرز 
النفاي��ات الطبية عن غيرها من 
النفايات من املصدر حفاظاً على 

صحة املواطنني ».
واضافت ان » احلمالت  ش��ملت 
ايضاً االس��واق واحمل��ال التجارية 
الفول��درات  توزي��ع  وتضمن��ت 
التوعوي��ة التي حت��ث على على 
والس��احات  الش��وارع  نظاف��ة 
العامة وترش��يد استهالك املاء 
املرافق  واحلرص عل��ى  الصاف��ي 

العام��ة كاحلدائ��ق واملتنزه��ات 
والناف��ورات واملظ��الت وأماك��ن 
اجلل��وس م��ن العب��ث » مبين��ة 
ان »الدوائ��ر البلدي��ة اس��تمرت 
اختي��ار  مس��ابقة  بإج��راءات 
افضل واجم��ل واجهة دار يلتزم 
صاحبها بنظافة الش��ارع  امام 
داره وإس��تعمال اكي��اس جم��ع 
النفايات واحملافظة على احلدائق 

واملتنزهات وعدم العبث بها » .
واشارت الى ان » احلمالت تضمنت 
توجيه انذارات ألصحاب املولدات 
بض��رورة احملافظة على النظافة 
وترشيد استهالك املاء الصافي 

وعدم سكب الزيوت املستعملة 
في شبكات تصريف مياه اجملاري 

التي تتسبب بإنسدادها ».
وكان��ت امانة بغداد ق��د ذكرت 
مديري��ة العالق��ات واالعالم ان » 
امان��ة بغداد جنحت ف��ي تنفيذ 
خطته��ا اخلدمي��ة م��ن خ��الل 
البغدادية  العائ��الت  اس��تقبال 
مرافقه��ا  ال��ى  والوافدي��ن 
الترفيهية ومنه��ا متنزه الزوراء 
وبقي��ة  االعظمي��ة  وكورني��ش 
ف��ي عموم  واملتنزهات  احلدائ��ق 
العاصمة بغداد بع��د ان هيئت 
بتأمني  والقي��ام  ه��ذه احلدائ��ق 

ه��ذه االماكن من قب��ل مديرية 
احلراسات واالمن التابعة لها .

امان��ة   « ان  املديري��ة  واضاف��ت 
بغ��داد وجهت بدخ��ول االماكن 
الس��ياحية التابعة له��ا مجاناً 
كبي��راً  اقب��االً  حي��ث ش��هدت 
ط��وال ايام العي��د ، موضحة ان 
» الدوائ��ر البلدية  كافة واصلت 
اخلدم��ات  تق��دمي  االخ��رى  ه��ي 
البلدية من رفع النفايات وغسل 
الش��وارع واصالح الكس��ور في 
ش��بكات املاء وفتح االنسدادات 
في شبكات اجملاري خالل عطلة 

العيد .

أمانة بغداد تواصل حمالتها إلزالة التجاوزات في العاصمة 

نفذت أمانة بغداد 
حملة واسعة أزالت 

خاللها عددًا من 
األكشاك ومسقفات 

المحال التجارية 
وعددًا من عربات 

الباعة الجوالين 
في مرآب العالوي  
ومواقع لبيع المواد 

اإلنشائية

ازالة التجاوزات في العاصمة

جانب من زيارة محافظ واسط ملشروع ماء الكوت

التنمية الصناعية تواصل  
منح  إجازات التأسيس 

للمشاريع الجديدة 

الموارد المائية تواصل 
حملتها لتطهير 

الجداول في المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد: 
منحت املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن عددا من اجازات التأسيس 
ملشاريع صناعية جديدة  اضافة الى متابعة سير 

عمل هذه املشاريع خالل شهر ايار املاضي . 
وق��ال املهندس س��الم س��عيد احمد مدي��ر عام 
املديرية في تصريح ملركز االعالم والعالقات العامة 
ف��ي الوزارة  ان م��ن اهداف املديرية الس��عي اجلاد 
والدؤوب لتطوير وتنمية مش��اريع القطاع اخلاص 
من خالل تقدمي جميع التس��هيالت املطلوبة لها ، 
موضحا ان املديرية قامت مبنح  )29( اجازة تاسيس 
ملشاريع صناعية جديدة خالل االسبوع الثاني من 

شهر ايار املاضي , 
ومنح��ت ش��هادة اكمال تأس��يس واح��دة الحد 
املش��اريع املس��توفية للش��روط املطلوب��ه  فيما 
)14( قطع��ة ارض النش��اء مش��اريع  خصص��ت 
صناعية اخرى اضافة الى املتابعة املستمرة لهذه 
املشاريع للتأكد من س��ير عملها ومعرفة حجم 
االض��رار والصعوب��ات في حال وجوده��ا وامكانية 
وضع احللول املناس��بة لها فيم��ا تواصل مالكات 
املديرية اجراء الكشوفات الدورية على املشاريعه 
الصناعي��ة حيث اجرت خالل امل��دة ذاتها ما يقرب 
من ) 100 ( كش��ف  على املشاريع الصناعية وفي 
جمي��ع احملافظات  كما بلغ ع��دد الهويات اجلديدة 
املمنوح��ة )33( هوية ، فضال عن من��ح التأييدات 
بتقدير حاجة املشاريع من املواد االولية واحملروقات 

موجهه الى اجلهات ذات العالقة. 

متابعة الصباح الجديد:
باش��رت مديرية امل��وارد املائية وبالتنس��يق مع 
دائرة تنفيذ اعمال ك��ري االنهر ومديرية صيانة 
مش��اريع ال��ري والب��زل ف��ي محافظ��ة املثنى 
بأعمال التنظيف للجداول واالنهر بهدف تأمني 

احلصص املائية الى ذنائب االنهر 
وتضمن العمل ازالة نبات الشنبالن والترسبات 
الطينية من نهر الرميثة وتنظيف بوابات النهر 
واماكن مضخات االسالة اضافة الى استبدال 

)4( مضخات في محطة صدر سوير .
من جانب اخر واصل��ت مديرية املوارد املائية في 
محافظ��ة البص��رة أعمالها بصيان��ة وتأهيل 
وتش��غيل مضخة اخلاص في ناحي��ة عز الدين 
س��ليم بهدف توفير احلص��ص املائية الكثر من 
1500 دومن من بساتني النخيل واالراضي الزراعية 

املستفيدة منها   
ال��ى ذلك واصلت مديرية صيانة مش��اريع الري 
والبزل وبالتنس��يق مع مديرية املوارد املائية في 
محافظة النجف حملته��ا التطهيرية جلداول 
وانه��ر احملافظة بهدف تأمني احلص��ص املائية ، 
وتضمن العمل تطهير نهر طبر س��يد نور ونهر 
الدبيني��ة الواقعني ضمن قضاء املش��خاب من 
نبات الشنبالن ورفع الترسبات الطينية وبطول 
)7( ك��م  اضافة الى اجراء الرصد املش��ترك مع 
ادارة سدة الهندية ملؤخر السدة بهدف معرفة 

التصاريف املطلقة في نهر الفرات .
م��ن جانب اخ��ر باش��رت مديرية امل��وارد املائية 
في كربالء وح��دة ري احلر بأعم��ال تنظيف نهر 
احلسينية ضمن منطقة البوبيات من االوساخ 
والنفاي��ات ورف��ع الترس��بات الطيني��ة وفت��ح 
االختناق��ات به��دف احلص��ول على انس��يابية 

عالية للمياه وايصالها الى الذنائب .
على صعيد اخر عقد مستش��ار ال��وزارة ظافر 
عبداهلل اجتماعا موس��عا ف��ي الهيئة العامة 
لتش��غيل مش��اريع الري والبزل بحضور املدراء 
العام��ني ف��ي هيئة الس��دود واخلزان��ات وهيئة 
تشغيل مشاريع الري ودائرة التخطيط واملتابعة 
واملرك��ز الوطني الدارة املوارد املائيةومدراء املوارد 
املائي��ة ف��ي احملافظ��ات كاف��ة ومجموعة من 

اخملتصني ..
ومت خ��الل االجتم��اع بح��ث معطي��ات اخلط��ة 
الصيفية لهذا العام والوض��ع املائي وتوزيعات 
املياه وكذلك التجاوزات احلاصلة على احلصص 
املائية واملس��احات الزراعية املش��مولة باخلطة 
الصيفي��ة ودور اإلدارات احمللي��ة ف��ي رف��ع ومنع 
تلك التج��اوزات مع دراس��ة االطالق��ات املائية 
واملعوقات التي تعوق ايصالها ومت اخلروج بالعديد 
من التوصيات من اج��ل إجناز االلتزامات لتنفيذ 
اخلط��ة الصيفية لهذا العام م��ع ضرورة تأمني 
املياه جلميع املس��تفيدين وخصوصا احملافظات 

التي تقع في الذنائب.. 

تقرير

حصيلة أعداد ضحايا اإلرهاب في العراق 715 مدنيا الشهر الماضي
في تقرير صدر عن بعثة األمم المتحدة )يونامي(

بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي(

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
مباش��رتها بقط��ع قوائ��م الوكالء 
م��ادة  م��ن  ماي��س  ش��هر  حلص��ة 

الطحني.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ني عباس ان عملية القطع 
والتجهي��ز جت��ري بانس��يابية عالية 
حس��ب اخلطة املركزية املوحدة في 
بغ��داد وجمي��ع احملافظ��ات ، مؤكدا 
استمرار ش��ركته بتجهيز العائالت 
املتواجدة في مناط��ق املوصل احملررة 
ومخيمات النازح��ني باملواد الغذائية 

والطحني .
واش��ار املدي��ر العام الى ان ش��ركته 
ال��وكالء  جتهي��ز  قوائ��م  قطع��ت 
مبحافظة نين��وى لهذا الش��هر من 

مق��ر فرعها في مدين��ة املوصل وان 
عملي��ة التجهي��ز جت��ري بواس��طة 
املطاحن الس��بع احملررة التي مت اعادة 
تش��غيلها باحملافظة مؤخ��را ، مبيناً 
ب��ان هن��اك مطاح��ن اخرى س��يتم 
تش��غيلها قريبا ف��ي احملافظة بعد 

جناحها بالتشغيل التجريبي .
من جانب اخر اعلنت شركة تصنيع 
احلب��وب ع��ن قي��ام جلنه مش��تركة 
برئاس��ة مدي��ر ف��رع الش��ركة ف��ي 
االنب��ار وعضوية مدير دائ��رة الرقابة 
التجاري��ة ووح��دة الرقاب��ة بالف��رع 
بزي��ارة مطحنة طيب��ة بقضاء هيت 
وجرده��ا بع��د اجنازها انت��اج وجتهيز 
احلصة الشهرية املقررة حيث نفذت 
اللجنة عدة زيارات تفتيشية لوكالء 
الطحني في القضاء ملتابعة عملية 
جتهيز الطح��ني للمواطنني واالطالع 

على نوعية الطحني املوزع ومت سحب 
مناذج عش��وائية من الطحني لغرض 

الفحص اخملتبري 
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت وزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تمرارها بتجهي��ز 
املناطق احملررة ومخيمات النازحني في 
محافظة نينوى باملفردات الغذائية .

وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية قاس��م حمود 
بان��ه مت ايص��ال وجب��ة جدي��دة من 
مادت��ي الس��كر وزيت الطع��ام الى 
مخي��م حمام العليل لتوزيعها على 
العائالت املتواج��دة في اخمليم حلصة 
ش��هر نيس��ان املاضي ، مضيفاً بان 
الكمي��ات بلغت ١٤١٨ كيس س��كر 
و ١٧٧٣ كارت��ون زي��ت طعام س��يتم 
ل��� ٤٧٥٧ عائل��ة ولع��دد   جتهيزه��ا 

٣٥٤٦٧ فردا.

التجارة تباشر بقطع قوائم الوكالء 
لحصة شهر مايس من الطحين

محافظ واسط يّطلع على سير
 العمل في مشروع ماء الكوت 

إيصال وجبة جديدة من السكر وزيت الطعام الى مخّيم حمام العليل

بغداد - الصباح الجديد:
 اطلعت وزي��رة الصحة والبيئة 
عديلة حمود حس��ني  الدكتورة 
املهندس��ة ش��ذى كاظم  م��ن 
خلف مديرةع��ام الدائرة الفنية 
ف��ي وزارة البيئة عل��ى تفاصيل 
االجتماع الذي عق��د مع اجلانب 
موض��وع  بخص��وص  االيران��ي 
العواص��ف الغباري��ة بصفته��ا 

مشكلة اقليمية تتطلب تضافر 
اجلهود ملواجهتها .

كما تن��اول اللقاء موضوع اعالن 
عدد م��ن املواقع ف��ي محافظة 
املثنى محميات وطنية طبيعية 
خ��الل االجتماع ال��ذي عقد في 
االسبوع املاضي للجنة الوطنية 
الع��الن احملمي��ات ، ومتابعة مامت 
تنفي��ذه من متطلبات ترش��يح 

الت��راث  الئح��ة  عل��ى  االه��وار 
العاملي احمل��ددة من قبل منظمة 
التي مت  اليونس��كو واالج��راءات 

اتخاذها من قبل وزارة البيئة .
على صعيد اخ��ر ونظرا ألهمية 
دورة اخملتبرات ف��ي تطوير كفاءة 
والطبيب��ات  االطب��اء  وقابلي��ة 
الذين يروم��ون العمل في مجال 
اخملتبرات ولغرض رفد املؤسسات 

الصحية باخلب��رات الكافية من 
االطب��اء في مج��ال اخملتب��رات ،  
حصل��ت موافق��ة الوزي��رة على 
لالطب��اء  اخملتب��رات  دورة  فت��ح 
والطبيبات له��ذا العام 2017 – 
2018 والتي س��تقام ف��ي ) دائرة 
مدين��ة الط��ب – دائ��رة صح��ة 
بابل – دائ��رة صحة البصرة ( مع 
املصادقة على الشروط واملقاعد 

اخملصص��ة ل��كل دائرة م��ن دوائر 
الصحة ف��ي بغ��داد واحملافظات 
حيث توزعت املقاعد على النحو 
التال��ي دائرة مدينة الطب ) 500 
( مقع��د ودائرة صح��ة بابل )25( 
مقعدا ودائرة صحة البصرة )25( 

مقعدا .
وقال مدير ع��ام دائرة التخطيط 
وتنمية املوارد الدكتور ثامر علي 

النوري ان مدة الدورة سنة كاملة 
ويكون اعتماد السكن للطبيب 
اس��اس القب��ول والتوزي��ع ويتم 
قب��ول اطباء الت��درج ممن لديهم 
خدم��ة التقل ع��ن ) 6 ( اش��هر 
واالطباء املقيمني االقدمني ) عدا 
الفروع الشحيحة ( بعد موافقة 
دوائره��م وان اليزيد عمر املتقدم 

على 35 سنة.

العراق يبحث مع إيران مواجهة العواصف الغبارية  
استعرض إعالن بعض المواقع محميات وطنية
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بغداد - الصباح الجديد:

بح��ث وكي��ل وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية لش��ؤون العمل الدكتور 
عب��د الكرمي عبد اهلل ش��ال مع وفد 
الش��ركة العامة للفحص والتأهيل 
الصناع��ة  وزارة  ف��ي  الهندس��ي 
واملع��ادن امكاني��ة تدري��ب وتأهي��ل 
م��اكات مكتب الوزي��ر وهيئة رعاية 
ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاص��ة 
املعلوم��ات  تكنلوجي��ا  وقس��مي 
والتطوي��ر املؤسس��ي متهيدا ملنحها 

شهادة اجلودة في االداء .
واس��تمع الوكيل خ��ال اجتماع مع 
مدي��رة اجل��ودة ف��ي وزارة الصناع��ة 
الى ش��رح مفصل ع��ن آلية التدريب 
والتأهي��ل ال��ذي تقدم��ه الش��ركة 
العامة للفحص والتأهيل الهندسي 
عل��ى وف��ق عقد يب��رم ب��ني الوزارتني 
وكيفية تطبي��ق املواصفات واملعايير 
اخلاضع��ة لألش��راف والتحلي��ل من 
قب��ل فري��ق متخص��ص فض��ا عن 
ايجاد احللول لس��د الثغرات ان وجدت 
خ��ال تطبيق تل��ك املعاي��ر ومن ثم 
يقدم تقرير نهائي قبل احلصول على 
شهادة جودة االداء من جهة محايدة 
لتك��ون الدوائ��ر واالقس��ام املنتخبة 
جاه��زة للعم��ل عل��ى وف��ق نظ��ام 
ومواصفات جودة االداء ، مشددا على 
ان الع��رض املقدم ميث��ل فرصة جيدة 
لارتق��اء بعمل ال��وزارة ، موضحا انه 
يجب توس��يع اشتراك العاملني ومن 
شتى دوائر الوزارة لتكون الفائدة اعم 

واشمل.
وذك��رت مدي��رة اجل��ودة ان تكالي��ف 
املشروع املمتد لستة اشهر تبلغ 10 
مايني دينار تدفع على شكل دفعات 
الصناع��ة  وزارة  اس��تعداد  واب��دت   ،
وارش��ادية  توعي��ة  دورات  لتنظي��م 
تسبق توقيع العقد حول نظام اجلودة 
وبتكالي��ف زهي��دة ، مش��يرة الى ان 
املواصفات واملعايير املطبقة والواجب 
االلتزام بها تش��مل جوان��ب العمل 
كاف��ة ، مؤكدة ض��رورة وجود تطبيق 
والت��زام كام��ل م��ن قب��ل العاملني 

املتدربني لضمان النجاح.
ه��ذا ووع��د وكي��ل ش��ؤون العم��ل 
ال��ذي  العق��د  مضام��ني  بدراس��ة 

س��تقدمه وزارة الصناع��ة وبعده��ا 
سيتم االتفاق النهائي لتطبيق بنوده 
ح��ال اس��تكمال االج��راءات الفنية 

والقانونية واملالية .
عل��ى صعي��د متصل اش��اد مجلس 
العم��ل باالجن��از ال��ذي حقق��ه وفد 
العراق برئاسة الوزير املهندس محمد 
شياع الس��وداني وجهوده في انتزاع 
عضوية مجلس ادارة منظمة العمل 
الدولية لصالح العراق محتا املرتبة 
الثانية من أصل تسع دول متنافسة 
بعد انقط��اع منذ ثمانيني��ات القرن 

املاضي.
وق��ال الوكي��ل االقدم ل��وزارة العمل 
فالح العامري خال ترؤس��ه اجللسة 
12 جمللس العمل بحضور وكيل الوزارة 
لش��ؤون العمل الدكت��ور عبدالكرمي 

ش��ال ومديري دوائ��ر ال��وزارة وممثلي 
الوزارات االعضاء في اجمللس ان العراق 
وباجله��ود احلثيث��ة للوزير الس��وداني 
والوف��د املرافق له اس��تطاع احلصول 
عل��ى عضوية مجل��س ادارة منظمة 
العم��ل العربية وهي املرة االولى منذ 
ثمانينيات الق��رن املاضي، إذ لم يكن 
للع��راق مقعد ف��ي مجلس املنظمة 
، مش��يرا ال��ى ان املفاوضات املضنية 
التي اجراها الوفد مع بعض االطراف 

اثمرت عن هذا االجناز الكبير.
واضاف الوكيل االق��دم ان هذا االجناز 
يض��ع اعب��اء اضافي��ة على ال��وزارة 
ومجلس العمل وخصوصا في حتديد 
االولوي��ات املهم��ة والعم��ل اجل��دي 
للنه��وض بال��وزارة مبا يتناس��ب مع 
دورها في املرحل��ة املقبلة، معربا عن 

امله ف��ي ان تتضافر اجله��ود للعمل 
عل��ى ان يس��تعيد الع��راق دوره ف��ي 

احملافل الدولية واالقليمية.ض
واوض��ح الوكي��ل االق��دم ان الع��راق 
وخ��ال مش��اركته في اعم��ال مؤمتر 
العمل الدولي متكن ايضا من احلصول 
عل��ى مقعد من��اوب للجن��ة احلريات 
النقابية وهو مكس��ب آخر واضافي 
ب��ان ينال العراق عضوية هذه اللجنة 
املس��ؤولة عن ف��ض النزاع��ات وكل 
ما يتعل��ق بعاقات ح��ركات العمال 
والنقاب��ات، مؤك��دا ض��رورة توحي��د 
اجلهود لارتقاء مبستوى هذا التحدي 
كون ه��ذا املنص��ب ليس بالس��هل 
ويتطل��ب توحي��د احل��ركات النقابية 

العمالية في العراق.
واش��ار الى ان طرح ه��ذا املوضوع في 

اعمال اجمللس يأت��ي الحاطة اعضائه 
بهذا املكسب الكبير وان يؤسس ذلك 
الجتماعات اجمللس املقبلة لتعزيز دور 
الع��راق ف��ي هذه املنظم��ة من خال 
تقدمي مقترحات بهذا االطار لعرضها 
كمبادرات في مجلس العمل من اجل 
ان تك��ون للعراق مكان��ة وتأثير فاعل 

في مجلس ادارة املنظمة.
وتضم��ن اجتم��اع مجل��س العم��ل 
مناقشة املواضيع املدرجة في جدول 
اعمال��ه وابرزه��ا اولويات ال��وزارة في 
-2018( الوطني��ة  التنمي��ة  خط��ة 

2022(، إذ اس��تعرض وكي��ل ال��وزارة 
لش��ؤون العمل الدكت��ور عبدالكرمي 
التنمي��ة  خط��ة  اه��داف  ش��ال 
املستدامة وورقة العمل التي اعدتها 
دائرة التخطي��ط واملتابعة في الوزارة 

بهذا اخلصوص، مش��يرا الى ان هناك 
جلنة عليا تس��مى اللجن��ة الوطنية 
وزير  برئاس��ة  املس��تدامة  للتنمي��ة 
التخطيط وعضوية الوكاء الفنيني 
ف��ي وزارات الدولة مهمته��ا متابعة 
تنفيذ ورسم خريطة الطريق اخلاصة 
املس��تدامة، فيما  التنمية  باه��داف 
اكد ضرورة ان تقدم كل وزارة البرامج 
والسياس��ات اخلاصة بتنفيذ اهداف 

التنمية.
كم��ا مت خ��ال االجتم��اع  مناقش��ة 
مواضيع اخرى تخ��ص معاجلة عزوف 
الش��باب ع��ن ال��زواج وزي��ادة حاالت 
الطاق ف��ي الوقت احلاضر واس��باب 
فض��ا  العراق��ي،  الش��باب  هج��رة 
عن مناقش��ة قرارات مؤمت��ر االرهاب 

والتنمية.

استمع وكيل وزارة 
العمل الى شرح 
مفصل عن آلية 
التدريب والتأهيل 
الذي تقدمه 
الشركة العامة 
للفحص والتأهيل 
الهندسي على 
وفق عقد يبرم بين 
الوزارتين 

جانب من اللقاء

مجلس الوزراء أشاد بقبول العراق عضوا في المنظمة الدولية

العمل تبحث مع الصناعة تطبيق نظام الجودة في أداء دوائرها
وزيرة الصحة تبحث استقبال 
فرق أجنبية بجراحة العيون 

ميناء خور الزبير يستقطب 
خطا مالحيا عالميًا جديدًا

متابعة الصباح الجديد:
ناقش��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني مع الدكتورة فاتن محمد مديرة قسم 
االس��تقدام واالخ��اء الطب��ي التحضي��رات اخلاصة 
الس��تقبال الفريق الطبي الهندي املتخصص بزراعة 
القرنيات ومباشرته باجراء العمليات بعد عطلة عيد 

الفطر السعيد في مستشفى ابن الهيثم .
كما تن��اول االجتم��اع متابعة اس��تقدام فريق طبي 
متخص��ص باج��راء عملي��ات ش��بكية العي��ون في 
مستش��فى ابن الهيثم جلراحة العيون ومستشفى 
االمام الصادق في محافظة بابل في اطار جهود الوزارة 
نحو التحول التدريجي واملدروس من اخاء املرضى الى 
خارج الب��اد الجراء العمليات املعقدة الى اس��تقدام 
الفرق الطبية االجنبية لش��تى االختصاصات الجراء 
تل��ك العمليات في املؤسس��ات الصحي��ة العراقية 
االمر الذي س��يوفر فرصا تدريبي��ة للماكات الطبية 

والصحية العراقية وتخفيف االعباء على املرضى
ال��ى ذلك تدارس��ت الوزيرة مع املهندس خالد رش��اد 
مدير عام دائرة ش��ؤون االلغام والتط��ورات التي جتري 
على وفق االس��اليب واملعايير الرصينة والتأكيد على 
االس��راع بازالة االلغام في املناطق احملررة ومتابعة اخر 
التطورات في تلك املناطق ومناقشة مذكرة التفاهم 
مع منظمة اليونس��يف اخلاصة بنش��اطات التوعية 

وتقدمي املساعدة للناجني .
كم��ا جرى التأكي��د على تعزيز التعاون املش��ترك بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية في ضوء اخملاطبات 
الواردة من مجلس الن��واب الى وزارة البيئة واملتعلقة 
بازال��ة االلغام من مناطق اجلنوب الس��يما محافظة 
البصرة اضافة الى متابعة عدد من احملاور املهمة وقف 
في طليعته��ا طلب متديد اتفاقية اوتاوا واالنتهاء من 
وضع اخلطة النهائية للخطة االس��تراتيجية واجراء 
دراس��ة متكاملة لرفعها الى االمان��ة العامة جمللس 

الوزراء حول رؤية الوزارة المتام عمل برنامج االلغام .

بغداد - الصباح الجديد:
جنح��ت ادارة ميناء خ��ور الزبير باس��تقطاب اخلط 
املاحي للحاوي��ات )Maersk Line CoMpany( ، حيث 
رس��ت الباخرة )M.V Hansa  ( على رصيف رقم 8   

محملة مبئات احلاويات. 
واش��ار مدي��ر عام الش��ركة العامة ملوان��ئ العراق 
املهندس رياض س��وادي انه تنفي��ذا الى توجيهات 
وزي��ر النق��ل كاظ��م فنج��ان احلمام��ي ف��ي زيادة 
الطاقة االنتاجية وتعظيم االيرادات ملوانيء العراق 

استقطب ميناء خور الزبير هذا اخلط املاحي.
 Maersk Line)  ومن اجلدير بالذكر ان هذه الش��ركة
 a B ( للحاوي��ات ه��ي اح��دى ش��ركات )CoMpany

MoLer ( الدمناركية تاسس��ت سنة 1904م ومتتلك 

630 باخ��رة حاويات من ضمنها اكبر باخرة حاويات 
ف��ي العالم وهي الباخ��رة ) eMMa Maersk ( وتنقل 
هذه الش��ركة اكثر من  )12 مليون ( حاوية سنويا 
ويديرها ) 33 ( الف موظف في) 114 ( دولة بالعالم 
وتدير العديد من اخلطوط املاحية للحاويات منها        
وخط��وط   )  M C C )  ) C CoLine( و   )safMarine

أخرى. 
عل��ى صعي��د متص��ل وتنفي��ذا لتوجيه��ات وزير 
النقل ومتابعة مدير ع��ام املوانئ العراقية مت إجراء 
التش��غيل التجريب��ي للرصيف رقم 2 ف��ي ميناء 
خور الزبير بالتعاون والتنسيق مع  شركة األنابيب 

النفطية ضمن عقد تشغيل مشترك....

بغداد  الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة عن 
تواص��ل تنفي��ذ االعم��ال اخلدمي��ة 
في محافظ��ة االنبار آلع��ادة احلياة 
واالستقرار بعد حتريرها من عصابات 

داعش االرهابية .
وذك��ر املرك��ز االعام��ي لل��وزارة ان 
مديرية بلديات األنبار التابعة ملديرية 

البلدي��ات العامة أحدى تش��كيات 
الوزارة مس��تمرة في تنفيذ حمات 
خدمية واسعة وخاصة بعد أنتهاء 
العمليات العس��كرية العادة  احلياة 
واألس��تقرار في جميع امل��دن احملررة 

على مستوى احملافظة . 
وتاب��ع املرك��ز االعام��ي أن احلمات 
اخلدمي��ة تضمن��ت فتح الش��وارع 
الرئيس��ة والفرعية ورف��ع النفايات 

واألنق��اض ورف��ع الس��واتر الترابية 
وإع��ادة تش��جير بع��ض الش��وارع 
وصب��غ األرصفة ، اضافة الى صيانة 
الش��وارع املتضررة بفعل العمليات 
العسكرية ، مش��يرا الى انه مت رفع 
ما يقارب )1900( ط��ن من النفايات 
و) 500( م3  م��ن األنق��اض م��ع  ردم 
املستنقعات بواقع ) 350( م3 وكذلك 
فتح ) 7000 ( م.ط من الش��وارع  مع 

إزال��ة حاالت التج��اوز ورف��ع األتربة 
بحدود )150( الف م.ط  . 

يذكر أن هذه احلمات اخلدمية جاءت 
أسنادا إلى االعمال اخلدمية اليومية 
خ��ال األش��هر الثاث��ة املنصرم��ة 
لتسخير كافة اآلليات الثقيلة لرفع 
جميع اخمللفات العس��كرية وبأسرع 
وق��ت ممكن لتقدمي أفض��ل اخلدمات 

للمواطنني .

على صعيد اخر اعلنت وزارة االعمار 
واالش��غال  والبلدي��ات  واالس��كان 
العام��ة ، ع��ن مواصلة ش��ركاتها 
بالعم��ل عل��ى تطوي��ر منتجاته��ا 
في معاملها االنتاجي��ة كماً ونوعاً 
الع��ام واخلاص  القطاع��ني  لتزوي��د 
بشتى املواد االنشائية دعما لانتاج 

الوطني .
وذك��ر املركز االعامي ف��ي الوزارة ، 

ان ش��عبة معامل احلدادة والنجارة 
والقوال��ب احلديدي��ة ف��ي ش��ركة 
املعتص��م العامة التابع��ة للوزارة 
ف��ي  النش��طة  الش��عب  اح��دى 
الش��ركة  ، اذ اس��تطاعت تطوي��ر 
منتجاته��ا م��ن االعم��ال احلديدية 
االنش��ائية  اجملاالت  في  واخلش��بية 
ف��ي  املتوف��ر  املس��تورد  ملنافس��ة 

السوق احمللية.

وزارة اإلعمار تواصل أعمالها الخدمية في محافظة األنبار
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القدس ـ أ ب ف: 
اطلق س��راح رئيس الوزراء االس��رائيلي الس��ابق 
ايهود اوملرت امس األحد بعدما قضى سنة وأربعة 
أش��هر في السجن إلدانته بالفس��اد، بحسب ما 

افاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وإيه��ود أومل��رت )71 عام��ا( الذي ت��رأس احلكومة 
اإلس��رائيلية ب��ن 2006 و2009 واملس��جون من��ذ 
ش��باط 2016، ه��و أول رئي��س حكوم��ة يدخ��ل 

السجن في اسرائيل.
وحكم عليه بالسجن 27 شهرا، لكن جلنة اإلفراج 
املش��روط قررت ف��ي 29 حزي��ران إطالق س��راحه 

بصورة مبكرة.
وخ��رج أوملرت من ب��اب خلفي من س��جن الرملة 
قرب ت��ل ابيب وبدا متعبا بحس��ب ما أفاد مصور 
لوكال��ة فرانس برس كان ف��ي املكان. وصعد على 
وجه الس��رعة في س��يارة انطلقت ب��ه إلى جهة 

مجهولة.
وأوملرت هو أول رئيس للحكومة يدخل السجن في 
إسرائيل بتهمة الفس��اد. وحكم عليه بالسجن 
18 شهرا التهامه بتلقي رشاوى في إطار مشروع 
عقاري ضخ��م لبناء مجمع »هول��ي الند« عندما 
كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بن 1993 
و2003، وثمانية أشهر إلدانته باالحتيال والفساد، 

وشهرا لعرقلة سير العدالة.
وامتنع��ت وزارة الع��دل ومكت��ب املدع��ي الع��ام 
اخلميس عن اس��تئناف قرار جلنة اإلفراج املشروط 

التي خفضت عقوبته بالثلث.
واس��تقال أوملرت في ايل��ول 2008 بعد أن طالبت 
الش��رطة بتوجيه اتهام��ات له بالفس��اد. لكنه 
بق��ي في منصبه حتى آذار 2009 عندما أدى زعيم 
الليكود بنيامن نتانياهو اليمن رئيسا للحكومة، 

وهو يتولى منذ ذلك احلن هذا املنصب.
وه��و اخر رئيس وزراء خاض مفاوضات مكثفة حلل 
الن��زاع بن االس��رائيلين والفلس��طينين، حيث 
أطلق جهود سالم في مؤمتر انابوليس في الواليات 

املتحدة عام 2007 لكن بدون حتقيق اي نتيجة.
وصدر قرار إطالق سراح أوملرت بعد أيام على نقله 
إلى املستشفى في 20 حزيران إثر شعوره بآالم في 
الص��در. وخضع لفحوص طبية في املستش��فى 
اظه��رت أنه في صحة جيدة وأعيد إلى الس��جن 

بعد ايام.
وانتش��رت صورة له في املستش��فى على مواقع 
التواصل االجتماع��ي، يبدو فيها هزيال وهو يرتدي 
ثوب املرضى ويأكل مستخدما أدوات بالستيكية، 
ما أثار موج��ة تعاطف معه لدى ال��رأي العام إمنا 
كذل��ك ب��ن السياس��ين الذين دعوا ال��ى اطالق 

سراحه مبكرا.

واشنطن ـ رويترز:
أش��اد الرئيس األميرك��ي دونالد ترام��ب بقدامى 
احملاربن في حفل في مركز كنيدي في واش��نطن 
امس االول الس��بت كان أش��به بتجمع انتخابي 
سياس��ي قبل أيام من عطلة يوم االس��تقالل في 

الرابع من متوز.
واستغل ترامب كلمته لتوجيه انتقادات لوسائل 
اإلعالم مجددا وسعى لبث احلماس بن اإلجنيلين 
في قاعدته السياس��ية مش��يرا إل��ى أن العملة 

األميركية مكتوب عليه »نثق في الرب«.
وقال »منذ توقيع إعالن االس��تقالل قبل 241 عاما 
، أك��دت أمري��كا دائما أن احلرية تأت��ي من خالقنا، 
حقوقن��ا مينحه��ا لنا الرب وال ميك��ن ألي قوة على 

األرض أبدا أن تأخذ منا تلك احلقوق«.
ونظم ترامب جتمعات على غرار احلمالت االنتخابية 
بانتظام خالل شهوره األولى في السلطة وأطلق 
حملة إعادة انتخابه مبكرا بش��كل لم يس��بقه 

إليه أي رئيس في املنصب في التاريخ احلديث.
وشملت استراتيجيته للتواصل مع مؤيديه انتقاد 
وس��ائل اإلع��الم حيث وجه م��رة أخ��رى انتقادات 

قاسية للصحافة في تصريحاته.
وأضاف »اإلعالم الزائف ح��اول منعنا من الوصول 

إلى البيت األبيض، لكني أنا الرئيس«.

إطالق سراح رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي 

السابق ايهود أولمرت

ترامب يوّجه انتقادات 
جديدة لوسائل اإلعالم

متابعة الصباح الجديد:

رفض��ت قط��ر، املتهمة م��ن قبل 
بدع��م  وحلفائه��ا  الس��عودية 
»االرهاب« ، مطالب جاراتها العادة 
العالق��ات معه��ا قب��ل س��اعات 
قليل��ة م��ن انتهاء مدة العش��رة 
اي��ام التي ح��ددت لها لل��رد، فيما 
يخل��ق التحالف ب��ن قطر وتركيا 
جانًب��ا ثالًثا للنض��االت اإلقليمية 
في الش��رق األوس��ط يؤث��ر على 
إس��رائيل ، حي��ث ق��ال الس��فير 
االيران��ي في تركيا ف��ي 17 حزيران 
إن طهران تري��د التعاون مع تركيا 

في مكافحة التطرف .
املمنوح��ة  املهل��ة  انته��اء  وم��ع 
للدوحة للرد عل��ى املطالب امس 
االحد، تتجه االنظ��ار الى الرياض 
وابوظب��ي واملنام��ة التي قد تقدم 
على خط��وات تصعيدية ميكن ان 
تش��مل زيادة العقوب��ات الهادفة 
ال��ى محاص��رة قط��ر اقتصادي��ا 

وتضييق اخلناق عليها سياسيا.
وق��ال وزي��ر خارجية قط��ر محمد 
ب��ن عبد الرحمن ال ثاني في مؤمتر 
صحاف��ي ف��ي روما الس��بت بعد 
لقائ��ه نظي��ره االيطال��ي اجنلينو 
الفانو ان »دول احلصار أعدت قائمة 

املطالب لترفض«.
وعس��كت صحف خليجية امس 
الرس��مي  اخلليجي  املوقف  االحد 
م��ن الرف��ض القط��ري، ملوح��ة 
بعقوب��ات جدي��دة ض��د االم��ارة 

الصغيرة الغنية بالغاز.
وطبًق��ا لتقرير نش��رته صحيفة 
»دايلي صباح«، فقد سئل محمد 
إبراهي��م م��ن صحيف��ة تركي��ة 
موالية للحكوم��ة، عما إذا كانت 
ب��الده تنظر إلى اجلماعات الكردية 
حماي��ة  ووح��دات  س��ورية  ف��ي 
الشعب وحزب االحتاد الدميقراطي 
كمتطرف��ن كم��ا تفع��ل أنق��رة 
، وق��ال الس��فير إن إي��ران تص��ف 
حزب العمال الكردس��تاني وحزب 
االحتاد الدميقراطي ووحدات حماية 

الشعب بأنها جماعات متطرفة.
ومتث��ل آخ��ر التعليق��ات اإليرانية، 
فضاًل عن قرار تركيا بإرسال قوات 
إلى قطر وس��ط نزاع مع اململكة 
العربية السعودية، إنشاء منطقة 
نف��وذ جدي��دة ب��ن قط��ر وتركيا 
وإي��ران لديها إمكانية التأثير على 

املنطقة وإسرائيل.
وق��د أقامت قط��ر وتركيا عالقات 
وثيقة مع حماس على مدى العقد 
املاضي ، إن إقامة عالقة أكثر دفئا 
بن الدوحة وأنق��رة وطهران ميكن 

أن تهدد إس��رائيل وميكن أن تقرب 
القدس من الرياض والقاهرة ، كما 
أنه ميثل خروجا عن الس��رد القائل 
بأن الش��رق األوس��ط مقسم بن 
حتال��ف يقوده الس��نة في الرياض 
، وحتال��ف يق��وده الش��يعة ف��ي 

طهران.
وم��ن خ��الل مواءمة نفس��ها مع 
تركي��ا ض��د اجلماعات اليس��ارية 
الكردية في س��ورية، ترس��ل إيران 
رس��الة مهمة ، قبل أش��هر عدة 
واملعلق��ون  اخلب��راء  كان  حي��ث   ،
يش��يرون إل��ى أن نف��وذ إي��ران في 
س��ورية ومحاولته��ا لبناء »طريق 
إلى البحر« س��وف مير عبر سنجار 
في العراق وعبر روج آفا في سورية 
، وهم��ا منطقت��ان يق��وم فيهما 
حزب العمال الكردس��تاني وحزب 
الشعب الكردس��تاني هي مؤثرة 
، فق��د غي��رت إي��ران اآلن حتواًل في 
السياسة من 180 درجة ، أنها تريد 

أن تسخن العالقات مع أنقرة.
على م��دى العقد املاض��ي، كانت 
إيران وتركي��ا في كثير من األحيان 
على خ��الف بش��أن السياس��ات 
ف��ي املنطق��ة ، وفي ع��ام 2012، 
أطلقت قناة »بريس تف« اإليرانية 
فيديو يلقي باللوم على تركيا من 
أج��ل »تنفيذ اخلطط الس��عودية 
والقطرية للتحريض على العنف 

الطائف��ي« في العراق وس��ورية ، 
ويناير/كانون الثاني 2016 اشتكت 
تركي��ا إلي��ران م��ن تعليق��ات في 
الصحافة اإليرانية تنتقد الرئيس 
أردوغ��ان  طي��ب  رج��ب  الترك��ي 
عل��ى إعدام رجل دين ش��يعي في 

السعودية.
وزار رئي��س ال��وزراء التركي أحمد 
داود أوغل��و طهران ف��ي عام 2016 
ملناقشة اخلالفات في سورية ، حيث 
تدعم إيران بش��ار األس��د وتركيا 
تدع��م التمرد ، إال أن وزير اخلارجية 
كافوس��وغلي  ميفلوت  الترك��ي 
أعلن ف��ي فبراير/ ش��باط املاضي 
ف��ي مؤمتر صحافي في ميونيخ أن 
إي��ران لديها »سياس��ة طائفية« 
تقوض احللفاء األتراك في البحرين 

واململكة العربية السعودية.
ورد بهرام قاسمي املتحدث بإسم 
وزارة اخلارجي��ة اإليرانية بأن تركيا 
»دعم��ت اجلماع��ات املتطرف��ة« ، 
كم��ا أدان��ت إي��ران الغ��ارة اجلوية 
التركي��ة عل��ى العراق ف��ي أبريل/

نيس��ان والت��ي اس��تهدفت حزب 
العمال الكردستاني. 

وتغي��رت األم��ور عندم��ا اضطرت 
تركي��ا إل��ى االختي��ار ب��ن قط��ر 
واململكة العربية الس��عودية في 
أزمات اخللي��ج الت��ي اندلعت في 
5 يونيو/حزي��ران عندم��ا قطع��ت 

الس��عودية ونصف الدول األخرى 
عالقاته��ا مع قطر وب��دأت عزلها 

بإغالق حدودها البرية الوحيدة.
وف��ي غضون أس��بوعن، أرس��لت 
تركيا للمقبلن إلى قطر وقدمت 
األغذي��ة إل��ى الدول��ة الصغيرة ، 
وتفيد »اجلزيرة« أنه قد يتم نش��ر 
ما يص��ل إل��ى 1000 جندي تركي 
، ويتهم معلقون في الس��عودية 
واالم��ارات العربي��ة املتحدة قطر 
بالعم��ل بش��كل وثيق م��ع ايران 
ودع��م املتطرفن ف��ي املنطقة مبا 

فيها جماعة اإلخوان وحماس.
، وبينم��ا كان��ت  وف��ي مايو/أي��ار 
يخططان  والس��عودية  اإلم��ارات 
لتحركاتهم��ا ض��د قط��ر، إدعت 
أخبار اخلليج أن أمير قطر الشيخ 
متي��م ب��ن حم��د آل ثان��ي وص��ف 
بح��ركات  اهلل  وح��زب  »حم��اس 
املقاومة املشروعة« ، وأزمات قطر 

تقرب تركيا وإيران.
ح��ل  ال��ى  تركي��ا  س��عت  وق��د 
االزمة خالل احملادث��ات مع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ، اجلمعة ، 
ودعت اململكة العربية السعودية 

إلى تخفيف سياستها. 
وزار وزير الدفاع القطري تركيا في 
نهاية األس��بوع ، كما قال أردوغان 
إن��ه يعتبر القائمة املكونة من 13 
نقط��ة واملقدمة إل��ى قطر »ضد 

القان��ون الدول��ى« ، وف��ي نف��س 
الوقت أدان الزعيم اإليرانى حسن 

روحانى مؤخرًا »حصار قطر«.
في األعوام األخيرة، كان ينظر إلى 
الش��رق األوسط من خالل عدسة 
طائفي��ة ، وإي��ران وس��ورية وحزب 
اهلل واحلوثيون في اليمن في جانب 
واحد تعارضها الدول السنية ، إن 
الص��راع في العراق وس��ورية يرمز 
إلى ه��ذا االنقس��ام ، وم��ع ذلك، 
ف��إن العالق��ات ب��ن قط��ر وإيران 
وتركيا تخل��ق مجااًل ثالًثا وموازنة 
لالنقس��ام الطائفي ، وقد دعمت 
تركيا وقطر املتمردين ضد األسد، 
وكالهم��ا ل��ه عالق��ات وثيقة مع 
حماس ، كم��ا تدعم إيران حماس 

مالًيا.
وقد أقام��ت قطر عالقات ودية مع 
ح��زب اهلل ف��ي املاض��ي ، وحذرت 
الس��فارة األميركية في قطر في 
ع��ام 2009 أن قط��ر حتاف��ظ على 
عالقاته��ا م��ع اجله��ات الفاعل��ة 
السيئة مثل حزب اهلل واإليرانين 
للمس��اعدة في ضم��ان أمن قطر 
من خالل العمل كسياسة تأمن 

ضد الهجوم.
ومتلك قطر قوات تركية ، والسؤال 
هو م��دى عمق العالق��ة بن قطر 
وتركي��ا في يد إيران وإحداث جانب 
ثالث في الشرق األوسط ، حيث أن 

التأثير على إسرائيل في هذا اللغز 
هو أن إسرائيل ال تزال تنمو بالقرب 

من اململكة العربية السعودية.
ومع ذل��ك فإن إلس��رائيل عالقات 
مع تركي��ا مما يعن��ي أن األخير هو 
شريك جتاري رئيسي وفاعل مهم 
في األمن اإلقليم��ي ، وفي املاضي 
س��عت تركيا إلى القيام بدور في 

قطاع غزة.
وفي عام 2009 نقل عن مس��ؤول 
غربي لم يذكر إس��مه في مجلة 
تامي قوله إن تركيا ميكن أن ترس��ل 
ق��وات حفظ الس��الم إل��ى غزة ، 
حيث أن تركي��ا قامت بعمل جيد 
كجزء م��ن الوحدات العس��كرية 

فى لبنان وأفغانستان.
وأضاف املس��ؤولون أنه��م قادرون 
على التحدث إلى األطراف كافة ، 
وم��ن املقرر أن  يس��عد القدس أن 
قوات حفظ سالم تركية لم تنته 
بع��د في غ��زة أو أن جتد إس��رائيل 
نفس��ها ف��ي مواجه��ة الق��وات 
التركي��ة بالطريق��ة الت��ي تقف 
فيها الس��عودية على حدود قطر. 
إن االعت��راف بالعالق��ات بن تركيا 
وقطر وإيران أمر أساسي بالنسبة 
لنه��ج  موازنته��ا  ف��ي  للق��دس 
العربية  اململكة  سياس��تها جتاه 
الس��عودية والتوترات في س��وريا 

وعلى طول احلدود اللبنانية.

طرابلس ـ أ ب ف: 
أورد مص��در طب��ي ف��ي مدين��ة 
بنغازي الليبي��ة أن 44 جنديا من 
القوات املوالية للمش��ير خليفة 
حفتر لقوا مصرعهم خالل شهر 
من املعارك بينهم وبن مسلحن 

متطرفن في هذه املدينة.
ل�«فران��س برس«  وف��ي حدي��ث 
املنس��ق  العريبي،  هان��ي  أوضح 

اإلعالم��ي ل��وزارة الصح��ة ف��ي 
بنغ��ازي الكب��رى، أن اجلنود قتلوا 
في حيي الصابري وس��وق احلوت، 
للمتطرفن  الرئيسين  املعقلن 

في بنغازي.
وتش��هد ليبيا تن��ازع حكومتن 
على الش��رعية في الب��الد، هما 
املعترف  الوطني  الوفاق  حكومة 
بها دوليا في طرابلس، وحكومة 

»مؤقت��ة« تتخ��ذ مدين��ة طبرق 
)ش��رق البالد( مق��را لها، وحتظى 

بدعم من املشير حفتر.
م��ن جهته أفاد خليفة العبيدي، 
»اجلي��ش  باس��م  املتح��دث 
الوطن��ي الليبي« )ق��وات حفتر(، 
تقدم  بتحقي��ق  الس��بت،  اليوم 
مه��م، مضيف��ا أن »اإلرهابين« 
حوصروا في منطقة مساحتها 

كيلومت��ران مربع��ان، دون صدور 
أي بيان ح��ول عدد اخلس��ائر في 

صفوف املليشيات املتطرفة.
وحث املش��ير حفت��ر قواته، هذا 
األس��بوع، على تعجيل تقدمها 
ف��ي بنغ��ازي م��ن أج��ل حتريرها 

الكامل من »اإلرهابين«.
ومنذ ربيع 2014، يخوض »اجليش 
الوطن��ي الليبي« بقي��ادة حفتر 

حرب��ا شرس��ة عل��ى جماع��ات 
متش��ددة، م��ن بينه��ا عناص��ر 
»داع��ش«  لتنظي��م  مفترض��ة 
تنظي��م  م��ن  قريب��ون  وآخ��رون 

»القاعدة«.
وأعلنت جماعة »أنصار الشريعة« 
املصنف��ة اواخ��ر اي��ار عل��ى أنها 
إرهابي��ة م��ن قب��ل األمم املتح��دة 
وواش��نطن، ع��ن ح��ل نفس��ها، 

معترف��ة ضمنيا ب��أن املعارك ضد 
قوات حفتر أضعفت قواها.

وتته��م الواليات املتحدة جماعة 
»أنصار الش��ريعة« بالوقوف وراء 
ال��ذي   2012 أيل��ول   11 هج��وم 
اس��تهدف القنصلية األمريكية 
ف��ي بنغ��ازي وال��ذي أودى بحياة 
الس��فير كريس��توفر س��تيفنز 

وثالثة أميركين آخرين.

مقتل 44 جنديًا من قّوات حفتر في معارك ليبيا

وسط مؤشرات بعدم رد الدوحة على المطالب الخليجية

إيـران تـرغب بـالتعـاون مـع تـركيـا 
في مكافحة التطّرف وحّل األزمة مع قطر

تمثل آخر التعليقات 
اإليرانية، فضلاً عن قرار 

تركيا بإرسال قوات 
إلى قطر وسط نزاع 
مع المملكة العربية 

السعودية، إنشاء منطقة 
نفوذ جديدة بين قطر 
وتركيا وإيران لديها 

إمكانية التأثير على 
المنطقة وإسرائيل

قطر رفضت املطالب اخلليجية

تقـرير

لندن ـ وكاالت:

ح��ّذرت احلكوم��ة البريطاني��ة، م��ن أن 
مجلس كنس��ينغتون وتشيلسي ميكن 
أن يت��واله املفوض��ون املعينون مباش��رة 
إذا فش��ل أداءه��ا في أعق��اب كارثة برج 
غرينفي��ل، وجاء ه��ذا التهدي��د بعد أن 
كشفت أن بعض األسر التي أجليت من 
منازله��ا القريبة من ب��رج غرينفيل، في 
أعقاب احلريق الذي أسفر عن مقتل ما ال 
يقل عن 80 ش��خًصا استمرت في فرض 

رسوم على شققهم.
وقال ساجد جافيد سكرتير اجلاليات، إن 
الوزراء س��يرصدون اجملل��س بعناية خالل 
األسابيع املقبلة، عقب استقالة زعيمه 
نيك��والس باجي��ت - ب��راون ونائب��ه في 
مواجهة االنتقاد الواس��ع الستجابتهم 

للكارثة.
وق��ال الس��يد جاويد، “م��ن الصحيح أن 
رئي��س اجمللس تنحى بس��بب الرد األولي 

على مأساة غرينفيل.
وأضاف “أن عملية اختيار خلفه ستكون 

مس��تقلة عن احلكومة، لكننا سنراقب 
عن كثب الوضع إذا ما احتجنا إلى اتخاذ 
مزي��د من اإلجراءات فلن نتردد في القيام 

بذلك”. 
وتابع “لقد سمعت نفس الشكوى قبل 
أي��ام من ش��خص اخر، وهن��اك مخاوف 
من أنه اذا توق��ف الناس عن دفع اإليجار 
بس��بب  إيجاره��م  يفق��دون  فس��وف 
الطريقة التي حدثت بها األمور وموقف 

اجمللس من اإلسكان االجتماعي”. 
وع��ادت بعض العائالت الت��ي مت إجالؤها 
إل��ى ديارهم، ول��م جتد س��وى مرافقها 
مقطوع��ة، ف��ي حن جلأ العش��رات إلى 
آخري��ن من األصدقاء واألق��ارب. وأضافت 
كارو، “نح��ن نع��رف أن هذا ق��د أثر على 
عدد م��ن الن��اس بس��بب اخمل��اوف التي 
كان لدين��ا منها عن اإليج��ار، وكثير من 
الن��اس ال يزالون ال يع��ودون في منازلهم 
والذي��ن ع��ادوا لي��س لديه��م وس��ائل 
الراحة األساس��ية مث��ل التدفئة، حيث 
أن الغالي��ات التي تغ��ذي منازلها كانت 
ف��ي غرينفيل، وهذا مجرد مجال آخر من 
الضغ��وط التي ال يحتاجه��ا الناس في 

هذا الوقت.

وتابع��ت إيفيت ويليام��ز، وهي أيضا من 
مجموع��ة حملة جاس��تن 4 غرينفيل، 
“كان ل��ي ش��خص يأتي لي قال��وا إنهم 

حصل��وا على بطاقة مصرفية وأش��ياء 
أخرى، ورأوا أن إيجارهم قد مت خصمه”.

ب��دال م��ن  اجملتم��ع نفس��ه  إن  وقال��ت 

املسؤولن في اجمللس الذي اتخذ إجراءات 
ف��ي أعق��اب احلريق مباش��رة ملس��اعدة 
أولئك الذين فروا من برج غرينفيل، وجدت 

نفس��ها دون من��زل أو طع��ام أو مالبس. 
وقالت “إن س��كان ش��مال كنسينغتون 
كان��وا يديرون املنطقة ف��ي 14 حزيران “. 
ولكن يبدو أن أح��د كبار أعضاء مجلس 
كنسينغتون لعب دور احلادث في اإليجار، 
قائاًل إن اجمللس قام بالكثير من “األش��ياء 
اجليدة”، ملس��اعدة السكان في التعامل 

مع هذه املأساة.
وأشارت الس��يدة فولكس إلى أن اجمللس 
أع��اد فتح امل��دارس حول مجم��ع البرج 
املنك��وب خ��الل يوم��ن، ورت��ب لتق��دمي 
املش��ورة لألطف��ال. ووجهت الل��وم إلى 
وس��ائل اإلعالم لتقدمي صورة سلبية عن 

رد اجمللس على احلريق. 
العاصف��ة  “كان��ت  فولك��س  وقال��ت 
اإلعالمية من أكثر األمور حتديا بالنسبة 
للمجلس ليتصدر مهامه ويؤدي مهامه. 
في ما وصف بأنه “حادث سيارة” مقابلة 
قالت السيدة فولكس أيضا املتظاهرين 
الذين اقتحموا كنس��ينغتون تاون هول، 
بع��د أيام الن��ار برج غرينفي��ل “لم تكن 
اجملتمع احمللي” ولكن “الناس الذين يحبون 

القيام بذلك النوع من اخلدمات”.
ودافع��ت ع��ن مح��اوالت اجملل��س لعقد 

اجتم��اع جملل��س ال��وزراء ح��ول الكارثة 
يوم اخلمي��س على انفراد، مستش��هدا 
ف��ي البداي��ة مبخ��اوف النظ��ام الع��ام، 
ووصف��ت مح��اوالت الصحاف��ة باإلبالغ 
عنه��ا باحلصول على قرار احملكمة العليا 
بأن��ه “حيل��ة ذكية ج��دا”. وألغى اجمللس 
االجتم��اع بع��د الس��ماح للصحافين 
باحلضور، مدعيا أنه س��يضر بالتحقيق 

العام املقبل. 
وقال متحدث باسم مجلس كنسينغتون 
وتشيلسي: “نحن آسفون جدا إذا حدث 
ذل��ك، ونحن نعمل عل��ى معرفة من تأثر 
حتى نتمكن من تقدمي الطمأنينة  على 
حد علمنا، مت إيقاف رس��وم اإليجار لبرج 

غرينفيل و غرينفيل والك.
وواص��ل “لكن اذا كان أي ش��خص لديه 
أم��وال اتخذت عن غي��ر قصد كجزء من 
اخلص��م املباش��ر أو أم��ر دائم س��نقوم 
بترتيب��ات الس��تردادها ف��ورا”. وفي ليلة 
الس��بت ق��ال اجمللس إن الس��كان الذين 
س��يتم إجالؤهم لن يضط��روا إلى دفع 
أي إيجار حت��ى كانون الثاني/يناير 2018، 
وقالوا إنه س��يتم رد أي دفعات مباش��رة 

أو أمر دائم.

في حالة فشل أدائها عقب كارثة برج غرينفيل التي أسفرت عن 80 قتياًل

الحكومة البريطانية تحّذر من توّلي المفوضين المعينين لمجلس كنسينغتون

حريق لندن
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7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد 

ترأس��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
د. املهندس��ة  العام��ة  والبلدي��ات 
آن ناف��ع أوس��ي اجتم��اع اللجن��ة 
اخملتص��ة ألس��تثمار وتطوير طريق 
املرورالس��ريع رق��م )1(  ال��ذي عقد 
ف��ي مقر الوزارة  بحضور الش��ركة 

املكلفة  بتنفيذ املشروع.
وذكرت املهندسة اوسي انه مت خالل 
االجتم��اع اس��تعراض ومناقش��ة  
عدد من فقرات العقد مع الشركة 
املكلفة بتنفيذ املش��روع  من اجل 
الوص��ول ال��ى صيغته��ا النهائية 
، مؤك��دة ان اللجن��ة ام��ام مهمة 
وطنية كبيرة ألعداد صيغة العقد  
وادارة  الطري��ق  اخل��اص باس��تثمار 
وتشغيل منفذ طريبيل احلدودي مما 

يتطلب الدقة والسرعة في اجنازه.
وأوضح��ت اوس��ي أن��ه مت االتف��اق 
م��ع الش��ركة املنفذة عل��ى عقد 
اجتماعات اس��بوعية مستمرة مع  
اعضاء اللجنة لدراسة وقراءة فقرات 
العقد ب��كل تفاصيله حلني االتفاق 
عل��ى صي��غ ورؤى موح��دة لتوقيع 
العقد مع الشركة املستثمرة التي 
س��تتولى إعادة تأهيل  طريق املرور 
الس��ريع رقم )1( واجلس��ور املقامة 
عليه وصيانت��ه على نحو متواصل 
وإصالح التخس��فات احلاصلة فيه 
وإنارته وإقامة محطات اس��تراحة 
وس��احات وق��وف للعج��الت وورش 
علي��ه  امل��ارة  للمركب��ات  صيان��ة 
ومحط��ات وقود، فضالً ع��ن إقامة 
السياج العازل على جانبي الطريق 
احليوان��ات  عب��ور  ع��دم  لضم��ان 
والعربات بشكل يتعارض مع نظام 
الس��ير فيه ويتس��بب باحل��وادث ، 
أما ع��ن اجلانب األمني فس��تتولى 
الش��ركة املس��تثمرة تأمني جانبي 
بعمق خمسة كيلومترات  الطريق 

من كل جهة.

 وبين��ت الوزيرة ان االج��راءات اعاله 
س��تتم بإش��راف مباش��ر من قبل 
اللجن��ة اخملتصة م��ن وزارة االعمار 
العام��ة  والبلدي��ات  واإلس��كان  
ف��ي اجلان��ب الفن��ي ووزارة الدف��اع 
األمن��ي  اجلان��ب  ف��ي  والداخلي��ة 
وامل��روري”، مؤكدة أن هذا املش��روع 
سيش��كل نقلة مهمة في مجال 
تنشيط التبادل التجاري و تنشيط 
قطاع االس��تثمار بني الع��راق ودول 
العال��م، فضال ع��ن إع��ادة تفعيل 
للبضائ��ع  الب��ري  النق��ل  قط��اع 
واملس��افرين عب��ر الطري��ق الدولي 

الرابط مع األردن وسوريا .
ان  اوس��ي  املهندس��ة  واش��ارت 

املشروع س��يتضمن كذلك تطوير 
البن��ى التحتي��ة للمنف��ذ احلدودي 
في طريبيل مبا يسهل تقدمي خدمة 
أفض��ل للعاملني فيه واملس��افرين 
وس��واق الش��احنات املاري��ن عب��ره 
ويوفر انسيابية في حركة املركبات 
عبر املنفذ مما يسهم في فتح أبواب 
االستثمار وتنش��يط الشراكة بني 
القط��اع الع��ام واخلاص ف��ي إعادة 
اعمار املناطق احمل��ررة وتأهيل البنى 
التحتية املطلوبة لتحفيز النشاط 
االقتص��ادي في الع��راق مبا يخفف 
الع��بء عن كاه��ل الدولة ويضمن 

توفير فرص عمل جديدة.
يذكر ان س��بق ان مت تكلي��ف وزيرة 

والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار 
العامة  برئاس��ة اللجن��ة اخملتصة 
باع��داد العقد االس��تثماري اخلاص 
بأع��ادة تأهي��ل وتأمني طري��ق املرور 
الس��ريع  حس��ب االم��ر الديوان��ي 
الصادر م��ن االمان��ة العامة جمللس 
اعداد  الوزراء ومناقش��ة متطلبات 
فق��رات العق��د ألس��تثمار وتأمني 
الطري��ق الدولي الراب��ط بني بغداد 
واحلدود األردنية من النواحي الفنية 

واألمنية واالقتصادية.    
على صعي��د متصل نف��ذت امانة 
بغداد حملة كبرى لتنظيف وتأهيل 
طرق املرور السريع في عموم مناطق 

العاصمة بغداد . 

وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
» قسم الطرق السريعة نفذ حملة 
لتنظي��ف طريق محمد القاس��م 
للمرور السريع للمقطع املمتد من 
تقاطع جامع النداء الى تقاطع آفاق 
عربية  واملقطع املمتد من مجس��ر 
بغداد اجلدي��دة حتى تقاطع ملعب 
الش��عب ش��ملت غس��ل كتف��ي 

الطريق ورفع النفايات » .
واضاف��ت ان »ش��عبة الزراع��ة في 
القس��م قام��ت  بأعم��ال تأهي��ل 
عل��ى ط��ول  واملتنزه��ات  احلدائ��ق 
الطريق عبر زراعة عدد من النباتات 
املوس��مية وادام��ة منظومات الري 
الثيل  وتش��ذيب االش��جار وق��ص 

ورفع اخمللف��ات الزراعي��ة » ، مبينة 
ان » ش��عبة صيانة الط��رق قامت 
بصيان��ة احلف��ر واملطب��ات وصيانة 
الس��ياج الواقي بإستعمال ماكنة 
متخصصة إلعادة الس��ياج القدمي 
املتضرر واصالح��ه االمر الذي حقق 
توفيراً في االموال ليتم االفادة منها 

في جوانب خدمية اخرى« .
وأهاب��ت امان��ة بغداد مبس��تعملي 
باحلف��اظ  الس��ريع  امل��رور  ط��رق 
عل��ى نظافته��ا وعدم رم��ي قناني 
امل��اء وبقاي��ا االطعم��ة م��ن نوافذ 
مركباتهم مؤكدة ان هذا السلوك  
ظاه��رة غي��ر حضاري��ة يحاس��ب 

عليها القانون. 

الرياض ـ وكاالت:  
واإلم��ارات  الس��عودية  أحاط��ت 
والبحرين ومصر منظمة التجارة 
التي  اإلجراءات  بقانونية  العاملية 
اتخذتها في شأن قطع العالقات 
الديبلوماس��ية والقنصلي��ة مع 
دولة قط��ر، انطالقاً من ممارس��ة 

حقوقها الس��يادية التي كفلها 
القان��ون الدول��ي وحماية ألمنها 

الوطني.
ونقلت »وكالة األنباء السعودية« 
التج��ارة  وزارة  ع��ن  )واس( 
واالس��تثمار أن اإلحاط��ة كان��ت 
على هامش اجتماع مجلس جتارة 

الس��لع في املنظم��ة الذي عقد 
ف��ي جنيف، في خص��وص توافق 
القرارات الت��ي اتخذتها اململكة 
واإلم��ارات والبحري��ن ومص��ر مع 
أنظمة منظمة التجارة العاملية.

وأك��دت ال��دول األرب��ع ف��ي بيان 
مش��ترك تلي ف��ي االجتم��اع أن 

جميع اإلج��راءات التي مت اتخاذها 
تتفق مع األنظم��ة الدولية التي 
تتيح قانونياً اجملال للدول األعضاء 
للتح��رك ض����د أي دول���ة متس 
أمنه��ا واس��تقرارها، وه��و ح��ق 
س��يادي يتماش��ى مع امل��ادة 21 
م��ن االتف��اق العام للتج��ارة في 

السل�ع.
وتش��ير امل��ادة إل��ى أنه ف��ي حال 
الطوارئ في العالقات الدولية فإن 
التزام��ات االتفاق تس��مح للدول 
األعض��اء باتخاذ اخلط��وات التي 
تعتبرها ضرورية حلماية مصاحلها 
وأمنها الوطني ، فيما تكفل املادة  

14 من اتف��اق اخلدمات، واملادة 73 
من اتفاق امللكية الفكرية املوقع 
عليه من ال��دول األعضاء، جميع 
احلقوق الس��يادية لل��دول التخاذ 
أي إج��راء حلماية أمنه��ا الوطني 
واستقرارها من االنتهاكات التي 

قد تتعرض لها.

متابعة الصباح الجديد:
ق��ال جت��ار وم��وردون إن تركي��ا ق��د 
لص��ادرات  وجه��ة  أكب��ر  تصب��ح 
القمح الروس��ي ف��ي العام 2017-
2018 التس��ويقي ال��ذي ف��ي متوز 
)يوليو( متج��اوزة بذلك مصر التي 
يبدو أن روس��يا تخسر أرضية فيها 

ملصلحة منافس��ني مث��ل أوكرانيا 
ورومانيا.

وأدت تسوية خالف جتاري مع تركيا 
الش��هر املاضي إلى زيادة مبيعات 
القمح الروسي. في الوقت نفسه، 
تخس��ر روسيا نش��اطاً مربحاً في 
مصر، أكب��ر مس��تورد للقمح في 

العال��م، لصال��ح منافس��ني أقل 
ثمناً.

وم��ن املتوقع على نطاق واس��ع أن 
تزيد تركيا وارداتها من القمح هذا 
الع��ام على رغم احلص��اد الضخم 

املتوقع.
وق��ال تاجر أوروبي: »م��ن املرجح أن 

تس��تمر صادرات الطحني التركية 
الضخم��ة ف��ي الع��ام اجلدي��د مبا 
يخل��ق املزيد من واردات القمح، في 
الوقت الذي ما زالت فيه تركيا من 
كبار م��وردي الطحني ف��ي مناطق 
فيها مش��كالت من بينها سورية 

والعراق والسودان«.

ل��دى  التس��ويق  رئي��س  وق��ال 
إيج��ور  »روس��اجروترانس« 
عل��ى  املنافس��ة  إن  بافينس��كي، 
الس��وق املصرية ستكون أقوى في 
املوس��م اجلديد، وتركيا قد تصبح 
أكب��ر س��وق للقمح الروس��ي في 

العام 2018-2017.

وج��رى ع��رض القم��ح األوكران��ي 
والروماني بس��عر أقل من الروسي 
ف��ي املناقص��ة املصرية الس��ابقة 
في 22 حزيران )يونيو(، عندما شعر 
املص��درون باالضطرار إل��ى إضافة 
عالوات لتغطي��ة عدد من األخطار 

احملتملة.

إحاطة منظمة التجارة العالمية بقانونية اإلجراءات ضد قطر

تركيا الوجهة األكبر للقمح الروسي بعد تراجعه في مصر

ناقشت مع الشركة المكلفة تنفيذ فقرات المشروع بالسرعة المطلوبة 

وزيرة اإلعمار تترأس لجنة استثمار وتطوير طريق المرور السريع رقم )1( 

اتفقت وزارة االعمار مع 
الشركة المنفذة على 
دراسة فقرات العقد 
لحين االتفاق على صيغ 
ورؤى موحدة لتوقيع 
العقد مع الشركة التي 
ستتولى إعادة تأهيل  
طريق المرور السريع 
رقم )1(

طريق املرور السريع رقم )1( 

اعالم الوزارة 
اعلنت وزارة النفط عن معدل الصادرات وااليرادات 
املتحقق��ة لش��هر حزي��ران  املاض��ي ، بحس��ب 
االحصائية االولية الصادرة عن ش��ركة تس��ويق  
النف��ط العراقية »س��ومو« ، حي��ث بلغت كمية 
الص��ادرات من النفط اخلام اكثر م��ن )98( مليونا 
و)178( الف��ا و)370 ( برميال ، باي��رادات بلغت اكثر 

من )4( مليارات و)130 ( مليون دوالرا .
وقال املتحدث باس��م وزارة النفط عاصم جهاد ان 
مجموع الكميات املصدرة من النفط اخلام لشهر 
حزي��ران  املاضي من احلقول النفطية في وس��ط 
وجنوب العراق  بلغت اكثر من )97( مليونا و )500( 
ال��ف برميل  ، في حني كان مجموع الصادرات من 
نف��ط كركوك )677( الفا و)413( برميال ، مش��يرا 
ال��ى ان املع��دل اليومي للصادرات بل��غ )3( ماليني 
و)273( الف برميل وان معدل سعر البرميل الواحد 

بلغ  )42,067( دوالر .
يذكر ان الوزارة ومن خالل اميانها باطالع الش��عب 
على عمليات التصدير واالي��رادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن مناقلة 270 الف طن من 
احلنطة احمللي��ة من محافظتي واس��ط وكركوك 
الى بقية احملافظات لسد حاجتها من املادة لغرض 
انت��اج الطح��ني املوزع ضم��ن مف��ردات البطاقة 

التموينية .
واوض��ح مدي��ر ع��ام دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
بان��ه مت توجيه قس��م النقل املركزي ف��ي الدائرة 
وعبراس��طول النقل مبناقل��ة )220( الف طن من 
احلنط��ه احمللية م��ن محافظة واس��ط و)50( الف 
ط��ن من محافظ��ة كركوك الى باق��ي احملافظات 
وحس��ب اخلط��ة التس��ويقية املع��ده م��ن قبل 
الشركه العامة لتجارة احلبوب فضال عن مناقلة 
5 االف ط��ن زيت طع��ام من مخ��ازن كركوك الى 
باقي احملافظات وحسب اخلطة التسويقية املعده 

من قبل الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية .
واشار املدير العام الى توجيه قسم النقل مبتابعة 
االسطول اثناء املناقلة لغرض تبسيط االجراءات 
في الس��يطرات التي مير بها من اجل ايصال املواد 
باس��رع وقت الى احملافظات بغي��ة توزيعها ضمن 

مفردات البطاقة التموينية.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
اعلنت الشركة العامة لالسواق املركزية في وزارة 
التجارة عن مناقشة العروض اخلاصة بالشركات 

الراغبة بتجهيزها باملواد بعمولة التصريف .
اكد ذلك ازاد حس��ني رش��يد مع��اون املدير العام 
للش��ؤون اإلدارية واملالية خالل ترؤوسه االجتماع 
الدوري للجنة الش��راء بعمولة التصريف التابعة 
للشركة واضاف بانه مت مناقشة عروض الشركات 
الراغبة بتجهيز شركته باملواد بعمولة التصريف 
وكذلك أجراء عقود مع الش��ركات القطاع العام 
واخملتلط حيث  مت اتخاذ القرارات املطلوبة بشأنها 
منها دعوة الش��ركات للتداول باألس��عار مقابل 

خصم للشركة .
واش��ار معاون املدير العام بانه مت التوجيه مبطالبة 
الش��ركات املس��توردة بشهادة املنش��أ والتأكيد 
م��ن صحة إصدارها والعمل عل��ى وفق الضوابط 

والتعليمات ومبا يحقق املنفعة للشركة.

النفط تعلن عن الكميات 
المصدرة في حزيران

مناقلة 270 الف طن من الحنطة 
المحلية من واسط وكركوك 

األسواق المركزية تناقش عروض 
تجهيزها بعمولة التصريف
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آفاق 8

كارن أبو الخير*

ش��هدت القارة األوروبية في النصف 
األول من شهر يونيو املاضي انتخابات 
برملاني��ة عام��ة في كلٍّ م��ن بريطانيا 
وفرنسا، وقد مّثلت نتائجهما مفاجأة 
تُؤش��ر إل��ى اس��تمرار حال��ة التقلب 
الش��ديد للناخب��ن ف��ي اجملتمع��ات 
الغربية. ففي فرنسا، واصلت األحزاب 
الذي  االنهيار  التقليدية  السياس��ية 
تبّدت مالمحه في االنتخابات الرئاسية 
الشهر املاضي، وُمنيت »مارين لوبان« 
وحزبه��ا »اجلبه��ة الوطني��ة« بتراجع 
ر املشهد  حادٍّ وغير متوقع، بينما تصدَّ
وجوه تدخل الساحة السياسية ألول 
��س حديًثا  مرة حتت عباءة احلزب املؤسَّ

برئاسة »إميانويل ماكرون«.
األح��زاب  انه��ارت  بريطاني��ا،  وف��ي 
وانقس��م  واملتوس��طة،  الصغي��رة 
الكبيري��ن،  احلزب��ن  ب��ن  الناخب��ون 
احملافظن والعم��ال، بنحو يكاد يكون 
ا، مع تراجع في ش��عبية احملافظن  تامًّ
ف��ي مقابل صعود الف��ت وغير متوقع 
حلزب العمال بزعامة »جيرميي كوربن«. 
وفي احلالتن، فإن نتيج��ة االنتخابات 
س��وف تكون لها تداعيات هامة على 

مستقبل املشروع األوروبي.

دالالت نتائج االنتخابات:
دع��ت رئيس��ة وزراء بريطاني��ا »تيريزا 
م��اي« إل��ى انتخابات برملاني��ة مبكرة 
قب��ل املوع��د املق��رر له��ا بس��نوات، 
استنادًا إلى اس��تطالعات الرأي التي 
كان��ت تُش��ير إل��ى تفوق ش��عبيتها 
بنح��و كبي��ر. لكن نتائ��ج االنتخابات 
الت��ي أُجري��ت ف��ي الثامن م��ن يونيو 
الداخلي  زعزع��ت موقفه��ا  املاض��ي 
بنح��و ص��ارخ؛ إذ فق��د حزبه��ا )حزب 
احملافظن( األغلبية الت��ي كان يتمتع 
بها في البرملان، ولن يس��تطيع احلكم 
من دون نوع من التحالف مع حزب آخر 

يوفر له إمكانية مترير تش��ريعاته في 
البرملان.

وعل��ى الس��احة األوروبي��ة، أصبحت 
مفاوضات اخلروج م��ن االحتاد األوروبي 
)القضية احملوري��ة في االنتخابات( في 
مهب الري��ح. فقد كان ه��دف »ماي« 
من تلك االنتخابات حشد البريطانين 
ح��ول رؤي��ة موّح��دة للطريق��ة التي 
تخ��رج بها بريطانيا م��ن االحتاد، الذي 
يُع��د »اخل��روج الصعب«، أو احلاس��م، 
بأق��ل التكاليف املمكن��ة، والتنازالت 
نتيج��ة  لك��ن  األوروب��ي.  للجان��ب 
االنتخابات جس��دت، في نظر العديد 
من املراقب��ن، »انتقام« م��ا يقرب من 
نصف الناخبن الذي��ن صّوتوا للبقاء 

في االحتاد األوروبي.
لتل��ك  املباش��رة  النتيج��ة  وتتمث��ل 
االنتخابات في إضعاف موقف »ماي« 
التفاوضي وس��ط انقس��امات داخل 
البريطاني��ة،  السياس��ية  األوس��اط 
وداخل ح��زب احملافظن نفس��ه، حول 
الش��كل الذي يج��ب أن يأخ��ذه هذا 
التخارج، وشكوك حول قدرة احلكومة 
املطلوب��ة  التش��ريعات  متري��ر  عل��ى 
لتطبيق م��ا يتم االتف��اق عليه خالل 
املفاوضات. وهناك توقعات متصاعدة 
ب��أن احلكومة س��تضطر للج��وء إلى 
انتخاب��ات برملانية جدي��دة قبل نهاية 
العام احلال��ي، وأن »ماي« قد تبدأ هذه 
املفاوض��ات، ولكنه��ا ل��ن تك��ون في 
السلطة خالل املدة املطلوبة للتوصل 

إلى اتفاق نهائي للخروج من االحتاد.
في املقابل، تؤشر نتيجة اجلولة األولى 
م��ن االنتخابات البرملانية الفرنس��ية 
-بنحو واضح- إل��ى أن الرئيس اجلديد 
بأغلبية كبيرة  »ماكرون« س��يحظى 
تس��انده في البرملان، مقابل معارضة 
صغيرة من حزب اجلمهورين، وبالتالي 
من املفترض أن يكون الطريق مفتوًحا 
أمامه لتمرير التشريعات واإلصالحات 
التي نادى بها خالل حملته االنتخابية، 
وفي القلب منها االنفتاح على أوروبا، 

وإعادة ال��روح للمش��روع األوروبي من 
خالل تعزيز التعاون في اجملاالت املالية 

والدفاعية بن دول االحتاد.
وف��ي الوقت الذي يتراج��ع فيه التأثير 
الس��احة  عل��ى  البريطان��ي  وال��دور 
األوروبية؛ تبزغ قيادة فرنس��ية ش��ابة 
لها دعم داخلي كبي��ر من املنتظر أن 
تلع��ب دورًا مهم��ا في دفع املش��روع 

األوروبي إلى األمام.

مؤشرات إيجابية:
حمل��ت نتائج االنتخابات الفرنس��ية 
إيجابي��ة  مؤش��رات  والبريطاني��ة 
لتماسك املشروع األوروبي خالل الفترة 
املقبل��ة؛ حيث كانت الرؤية الس��ائدة 
قبل تلك االنتخابات أن خروج بريطانيا 
من االحتاد سيمثل ضربة قوية له، ألنه 
قد يشجع دوالً أخرى على اخلروج منه. 
لك��ن احلال��ة العارمة من االنقس��ام، 
والت��ي يعتبرها البعض تصل إلى حد 
الفوض��ى، املصاحب��ة إلدارة عملي��ة 
التخارج عل��ى اجلانب البريطاني، مُتثل 
»س��قوًطا لالمن��وذج«، وتؤك��د اخملاطر 
السياس��ية التي تبلغ حد »املقامرة« 
في محاولة توّقع موقف الناخبن من 
ه��ذه القضية، حي��ث يرتبط بالعديد 
من العوامل االقتصادية واالجتماعية 
واجليلي��ة. وبالتالي، من غير املتوقع أن 
تشجع التجربة البريطانية دوالً أخرى 

على املضي في هذا الطريق. 
من جانب آخر، عّد ج��ّل احملللن نتائج 
االنتخابات الفرنسية، سواء الرئاسية 
أو البرملاني��ة، نقط��ة حتول بالنس��بة 
لتواصل املد الشعبوي املناهض لالحتاد 
األوروبي، إن لم متثل ضربة قاصمة له. 
فرغم الزخم الذي اكتس��بته »مارين 
لوبان« في اجلولة األولى من االنتخابات 
الرئاس��ية، وجناحه��ا بالصع��ود إل��ى 
اجلول��ة الثانية، فق��د تراجع االهتمام 
به��ا وبحزبها الذي يش��هد حالة من 
االنقس��ام واخلالف��ات الداخلية بنحو 
واض��ح خ��الل االنتخاب��ات البرملانية. 

ولم جتذب فعاليات »لوبان« نفس��ها 
ق��درًا كبي��رًا م��ن اهتم��ام املؤيدين أو 
املعارض��ن عل��ى ح��د س��واء خ��الل 
االنتخابات البرملانية. وبرغم توقع أنها 
س��تنجح في دخول البرملان ألول مرة، 
إال أن حزبه��ا لن يحص��ل إال على عدد 
يس��ير من املقاع��د، لن يتيح ل��ه دورًا 

ا على الساحة البرملانية. هامًّ
نتائ��ج  توات��ر  م��ع  ذل��ك  ويتزام��ن 
اس��تطالعات لل��رأي ف��ي ع��دة دول 
أوروبية، ومنها فرنس��ا وأملانيا، تؤش��ر 
إل��ى تصاعد الدعم الش��عبي لالحتاد 
األوروب��ي منذ تصوي��ت بريطانيا على 
اخل��روج من��ه. وبحس��ب اس��تطالع 
ملؤسسة »بيو« هذا العام، فإن %68 من 
املس��تطلعة آراؤهم في أملانيا كانت 
لديهم رؤية إيجابي��ة لالحتاد األوروبي، 
بينم��ا كانت هذه النس��بة ال تتعدى 
%50 في العام املاض��ي. كما ارتفعت 
نسبة املؤيدين لالحتاد في فرنسا أيًضا 
بنسبة %18 خالل العام املاضي، لتبلغ 
%56. ول��م تك��ن بريطانيا اس��تثناء، 
حيث ارتفعت نس��بة املؤيدين لالحتاد 
األوروب��ي مبق��دار %10 بع��د تصويتها 

باخلروج، لتبلغ %54 هذا العام.
ويُعزز من فرص إحياء التضامن األوروبي 
توافر بعض املقوم��ات إلحياء القيادة 
لهذه  املش��تركة  األملانية-الفرنسية 
املرحل��ة اجلديدة من حياة االحتاد. فمن 
الواضح أن الرئيس الفرنس��ي الشاب 
»ماك��رون« يتطل��ع للعب دور نش��ط 
على الساحة األوروبية والعاملية، وهو 
الفرنس��ي-األملاني  التع��اون  ما يضع 

على رأس أولوياته. 
وق��د كانت أملاني��ا هي وجه��ة زيارته 
اخلارجي��ة األولى، كما زارها أيًضا أثناء 
حملته االنتخابية، وقد عزز حكومته 
بوج��وه لها خبرة طويل��ة مع النظام 
السياس��ي األملاني والثقافة األملانية. 
من جانب آخر فإن املستشارة األملانية 
»أجني��ال ميركل«، التي م��ن املنتظر أن 
تكسب االنتخابات العامة في اخلريف 

الق��ادم لتبدأ فترة رابع��ة من احلكم، 
قد أكدت أن على األوروبين أن يحددوا 
مصيره��م بأيديه��م؛ إذ ال ميكنه��م 
التعوي��ل على حلفائه��م التقليدين 

كما كان من قبل.
كق��راءة  »مي��ركل«  موق��ف  ويأت��ي 
للموقف الذي جتد أوروبا نفس��ها فيه 
مع انسحاب بريطانيا من جانب، وتولي 
دونالد ترامب رئاس��ة الواليات املتحدة 
م��ن جانب آخ��ر، خاصة مع م��ا أبداه 
خ��الل زيارته ألوروبا من ع��دم التأكيد 
الواضح عل��ى االلتزام��ات األمريكية 
األمنية جت��اه احللفاء األوروبين وحلف 
النات��و، ثم إعالنه انس��حاب بالده من 

اتفاقية باريس للمناخ. 
وق��د عّبرت مي��ركل بع��د لقائها مع 
ماك��رون ع��ن تقبله��ا لفك��رة إجراء 
تعديالت على الوثائق األساسية التي 
حتكم عمل االحت��اد األوروبي، مبا يفتح 
الب��اب أم��ا التغيي��رات واإلصالح��ات 
الت��ي ينادي به��ا الرئيس الفرنس��ي. 
فاألوض��اع العام��ة ف��ي أوروب��ا تبدو 
داعمة لتحرك فرنسي-أملاني مشترك 
يلعب دور القاطرة التي حترك املشروع 
األوروبي نحو درجة أكبر من التضامن 

والتنسيق املشترك.

حتديات هائلة:
برغم األجواء اإليجابية وحالة التفاؤل 
التي خلقه��ا صعود »ماكرون« وحزبه 
عل��ى الس��احة األوروبية؛ ف��إن االحتاد 
األوروبي ما زال يواجه حتديات ليس��ت 
بالقليلة. فخروج بريطانيا -بأي شكل 
من األش��كال- يُضعف من قوة االحتاد 
اقتصاديًّا وعس��كريًّا. كما تهدد حالة 
عدم االستقرار التي تشهدها بريطانيا 
الس��يناريوهات  أح��د  بتحق��ق  اآلن 
ش��ديدة القتام��ة، وهي انته��اء املدة 
م  املقررة دون التوص��ل إلى اتفاق يُنظِّ
أس��س التخارج ب��ن بريطانيا واالحتاد 
األوروب��ي، م��ا س��ُيدخل الطرفن في 
حالة من الفوضى العارمة، ويتسبب 

في خسائر باهظة. 
وعلى الرغم م��ن أن حالة التباعد مع 
الوالي��ات املتحدة حتفز الدول األوروبية 
على التضامن والتنسيق بنحو أكبر؛ 
إال أن هناك خالفات سياس��ية وتبايًنا 
ف��ي املصالح بينه��ا ال مُيك��ن إنكاره. 
فعلى سبيل املثال، هناك تناقض كبير 
بن دول غرب أوروبا وبعض دول الشرق، 
مث��ل بولندا واجملر، بس��بب التوجهات 
السلطوية لألخيرة التي تتناقض مع 
املب��ادئ الدميقراطية الت��ي متثل أهم 
دعامات املش��روع األوروبي. إضافة إلى 
اخلالف��ات التقليدية بن الدول الدائنة 

والدول املدينة، مثل اليونان وإيطاليا.
وتُع��د قضي��ة اإلصالح��ات الداخلية 
فيما يتعلق بالسياس��ات االقتصادية 
واملالية من أهم العقبات التي تواجه 
تدعي��م التع��اون األوروب��ي، حتى بن 

فرنسا وأملانيا. 
فميركل من أشد املتمسكن بضرورة 
إص��الح األوضاع املالية في الدول التي 
بها عجز ف��ي املوازنة وديون س��يادية 
كبيرة، مثل فرنس��ا، كخطوة مبدئية 
قبل الش��روع في إجراء تعديالت على 
املؤسس��ات األوروبية، وه��ي خطوات 
يُصر عليها أيًضا الناخب األملاني الذي 
يجب أن تضعه »ميركل« في االعتبار 

مع قرب موعد االنتخابات. 
م��ن جانب��ه، تعهد »ماك��رون« بإجراء 
إصالح��ات جذري��ة، تتضم��ن -عل��ى 
سبيل املثال- تعديل التشريعات التي 
حتكم سوق العمل، وهي التي قوبلت 
بإضرابات واسعة حن حاولت احلكومة 
الفرنسية، التي كان »ماكرون« عضًوا 
فيه��ا، تطبيقه��ا في عه��د الرئيس 
الس��ابق »فرانس��وا هوالن��د«. وبرغم 
أنه م��ن املتوقع أن يتمت��ع »ماكرون« 
باألغلبي��ة املطلوب��ة لتمريره��ا ف��ي 
البرمل��ان، إال أن ذلك ل��ن يضمن جتاوب 
الفئ��ات اجملتمعي��ة املتض��ررة، بل إن 
غي��اب معارض��ة برملانية قوي��ة قادرة 
عل��ى الدف��اع ع��ن مطال��ب اخملالفن 

للحكومة يُعزز من مخاوف احملللن من 
أن تندلع مواجه��ات قد تكون عنيفة 
بن احلكومة ومعارضيها في الشوارع 
الفرنس��ية، خاصة مع م��ا أوضحته 
اجلولة األولى من االنتخابات الرئاسية 
من وجود قطاعات واس��عة مسيسة 
على استعداد لتبني مواقف متطرفة 
في الشارع، على األخص فيما يتعلق 
املهمش��ة  والفئات  العم��ال  بحقوق 

اقتصاديًّا. 
خالصة الق��ول، إن نتائ��ج االنتخابات 
األخي��رة ف��ي فرنس��ا وبريطانيا متثل 
وع��دم  التقل��ب،  حلال��ة  اس��تمرارًا 
عل��ى  الق��درة  وع��دم  االس��تقرار، 
التنب��ؤ باألحداث التي س��ادت الغرب، 
بش��قيه األوروب��ي واألميرك��ي، ف��ي 
الفترة املاضية، والتي ش��هدت صعود 
البريطان��ي  والتصوي��ت  »ترام��ب«، 
باخلروج من االحت��اد األوروبي، وتصاعد 
احلركات واألحزاب الشعبوية، في إطار 
ح��االت احتقان داخلي يكاد يكون غير 
مس��بوق في التاري��خ الغربي احلديث. 
يتزامن ذلك م��ع عدم قدرة احلكومات 
الضمان��ات  تق��دمي  عل��ى  الغربي��ة 
واملساعدات التي حتتاج إليها قطاعات 
واس��عة في هذه اجملتمع��ات تدهورت 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  أوضاعه��ا 
التكنولوجي  والتطور  العوملة  بسبب 

وتباطؤ النمو االقتصادي.
ومن جانب آخر، يرصد احملللون االنتقال 
املط��رد ملركز الثقل االقتصادي واملالي 
ش��رًقا، إل��ى آس��يا. وبينم��ا يتصاعد 
اإلدراك في ال��دول األوروبية بأن عليها 
أن جتد لنفسها مكانًا في هذا العالم 
اجلدي��د ال��ذي تتراج��ع في��ه الواليات 
املتح��دة ع��ن دوره��ا القي��ادي؛ فإنها 
م��ا ت��زال تعاني م��ن حالة ح��ادة من 

االنقسام لن يسهل جتاوزها.

لألبح��اث  املس��تقبل  *مرك��ز 
والدراسات املتقدمة. 

د. عالء الدين الظاهر

الفعل عندما تربك الثورة وهي تواجه 
بدخ��ول  وتطالبه��ا  مش��كلة  أل��ف 
الوح��دة الفوري��ة مع مصر وس��وريا. 
الفع��ل عندما يبدأ ضب��اط صغار من 
املوصل بالتآمر على الثورة )آب 1958(. 
الفع��ل عندم��ا يبدأ بع��ض الضباط 
الق��ادة باالرتباط به��م. الفعل عندما 
املؤام��رة  به��ذه  يرتب��ط عبدالناص��ر 
وغيره��ا من املؤام��رات. الفعل عندما 
يحاول عبدالس��الم ع��ارف قلب نظام 
احلك��م )أيل��ول 1958(. الفعل عندما 
يحاول احمد حس��ن البكر قلب نظام 
احلك��م )تش��رين أول 1958(. الفع��ل 
عندما يحاول عبدالسالم عارف اغتيال 
عبدالكرمي قاس��م )تشرين أول 1958(. 
الفعل عندم��ا يح��اول صالح مهدي 
عم��اش اغتي��ال عبدالك��رمي قاس��م 
)تش��رين ثان��ي 1958(. الفع��ل عندما 
يحاول رش��يد عال��ي الكيالن��ي قلب 
نظام احلكم )كانون أول 1958(. الفعل 
الش��واف  عبدالوهاب  يح��اول  عندما 
قلب نظام احلك��م )آذار 1959(. الفعل 
عندم��ا يضغط الش��يوعيون لدخول 
احلكوم��ة رغم إن األوضاع ال تس��مح 
1959(. الفع��ل عندم��ا  بذل��ك )أي��ار 
يحاول الش��يوعيون قلب نظام احلكم 
)حزي��ران 1959(. الفعل عندما يرتكب 
الش��يوعيون جرائ��م كرك��وك )مت��وز 
1959(. الفع��ل عندما تق��وم مبحاولة 
دموي��ة الغتي��ال الزعيم )تش��رين أول 
1959(. الفع��ل عندم��ا يح��اول زعيم 
ح��زب كردي ف��رض زعامت��ه على كل 
األكراد وعندما يربط حركته بالش��اه 
بهلوي وباخملاب��رات املركزية االميركية 
ويفتح الباب عل��ى مصراعيه للدعم 

اإلسرائيلي. هذا هو الفعل!
لنناقش ونحاس��ب » الفعل « قبل أن 
نناقش » ردود الفعل «  وهي ردود فعل 
م��ا من ش��خص منص��ف إال ويعترف 
بأنها م��ن أخ��ف ردود األفع��ال وطأًة. 
فأي حاكم تقع��ده رصاصات االغتيال 
طري��ح الف��راش لش��هرين وال يعتقل 
ويحل احل��زب القائ��م بها وه��و حزب 
خصم؟ ويحاس��ب فقط املش��اركن 
فيها ويعفو عنهم بعد عام ونصف!! 
وأي زعيم يت��رك حزبا ارتك��ب مجازرا 
كمجازر كركوك ويحاس��ب القائمن 
بها فق��ط؟ وكال احلزبن يتبجحان بأن 
قاس��م ضربهما ألنهم��ا كانا مصدر 
تهديد حلكم��ه!! وكال احلزبان يعطياه 
الع��ذر الوجي��ه لتدميرهم��ا وه��و ال 
يفع��ل ذل��ك! فأيهما اص��دق ادعاءات 
فع��ل  ال  أم  والبعثي��ن  الش��يوعين 

قاسم؟ .....
.......... ولو عفا عبدالكرمي قاس��م عن 
ناظم الطبقجلي ورفعت احلاج س��ري 
فهل كانا سيتوقفان عن التآمر ضده؟ 
لنجيب عن هذا الس��ؤال بس��ؤال آخر 
ونس��أل: ه��ل توق��ف ع��ن التآمر ضد 
قاس��م مم��ن عف��ا عن��ه قاس��م مثل 
عبدالس��الم عارف واحمد حسن بكر 
التكريت��ي وعبدالكرمي فرح��ان وعارف 
عبدالرزاق وصالح مهدي عماش ورشيد 
مصل��ح التكريتي وح��ردان التكريتي 
يح��ي  وطاه��ر  ال��راوي  وعبدالغن��ي 
التكريتي واس��ماء اخرى؟ هذا الطيار 
او الضابط الذي يعفو عنه عبدالكرمي 
قاسم بعد اشتراكه في مؤامرة ضده 
يخ��رج من الس��جن ليحي��ك مؤامرة 
جديدة، ما هي نفسيته؟ وهذا البعثي 
ال��ذي يح��اول قت��ل قاس��م ويصيبه 
باجل��راح ويع��ود بعد ع��ام ونصف الى 
أهله معفيا عنه ويشترك في محاولة 
اغتيال جديدة، ما هي نفسيته؟ وهذا 
احل��زب البعث��ي يعب��ر عن » ش��كره « 
للعفو الذي اصدره قاس��م مبناس��بة 
عيد س��المته عن » أبط��ال « عملية 
االغتيال بإخ��راج مظاهرة تهتف ضد 

عبدالكرمي قاس��م » إحنا إل� كس��رنا 
إي��ده وإحنا احتفلنا بعيده « تش��متا 
بيد قاسم التي كس��رت اثناء عملية 
االغتيال واصابها الشلل اجلزئي. وذات 
احل��زب البعث��ي يعبر عن ش��كره مرة 
اخ��رى بإط��الق رصاص االغتي��ال على 
عبدالكرمي قاس��م في 9 شباط 1963. 
أربع��ون عام��ا مض��ت ونح��ن نناقش 
بعض الش��تائم التي قذفها املهداوي 
ضد بعض املتهمن - ش��تائم رأيناها 
ت��ذاع حي��ا عل��ى شاش��ة التلفزيون 
ونشرت في مجلدات محاضر احملكمة 
في عهد قاسم نفسه. لكننا ال نسأل 
اي قيم أخالقية ومبادئ آمن بها هؤالء 
القتلة؟ وملاذا هذا اإلصرار على التآمر؟( 

انتهى االقتباس.
لم يكن م��ا حصل في دار االذاعة في 
9 ش��باط 1963 محاكم��ة او اع��دام 
ب��ل جرمي��ة قت��ل م��ع س��بق االصرار 
واالدل��ة صارخة في هذا اجملال ال تقبل 
اجلدل. لم تكن هن��اك محاكمة ولم 
تكن هن��اك محكم��ة او ادع��اء عام 
او محام��ي دف��اع ول��م يك��ن هن��اك 
تهمة اصال ب��ل كان هناك جدال حادا 
لبضعة دقائق بن عبدالكرمي قاس��م 

والدواع��ش االنقالبية. ان��زوى بعدها 
الدواع��ش ال��ى غرفة مج��اورة صرخ 
فيهم عبدالس��تار عبداللطيف بإنه 
» اذا ل��م تقتل��وه س��تقوم القيام��ة 
علين��ا « خوفا من اس��تمرار املقاومة 
الش��عبية لالنقالب. انتبهوا الى » اذا 
لم تقتل��وه «. عندها خرج عبدالغني 
الراوي ليبلغ عبدالكرمي قاسم وبقية 
الضباط الذين جاؤوا معه بقرار اجمللس 
الوطن��ي لقي��ادة الث��ورة بإعدامهم. 
الكامل  التس��جيل الصوت��ي  عندي 
جلرمي��ة القت��ل ونس��خته االصلي��ة 
كانت عند عبدالس��تار عبداللطيف. 
التس��جيل يوضح بدون ادنى شك ان 
الفت��رة بن وصول عبدالكرمي قاس��م 
الى دار االذاعة حلن اغتياله لم تتجاوز 

العشر دقائق.
لم يكتف دواعش 1963 بتلك اجلرمية 
فق��ط بل اظه��روا جثت��ه وجثث من 
رافقه الى دار االذاعة للتأكيد للشعب 
العراقي بأن زعيمهم احملبوب قد مات 
وال داعي للمقاومة. ثم مّثلوا بجثته، 
جث��ة الرجل ال��ذي عفا عنه��م اكثر 
من م��رة واعادهم الى مراكزهم التي 
اس��تخدموها لالنقالب علي��ه. مّثَل 

دواع��ش 1963 بجث��ث قتاله��م كما 
مّثل دواعش 2014 بجثث ضحاياهم، 
مّث��ل دواع��ش 1963 بجث��ة من طّبق 
بحقه��م مقولت��ه » الرحم��ة ف��وق 
القان��ون «. وبهذا أظهر دواعش 1963 
قعر س��فالتهم وانطبق عليهم بيت 

املتنبي:
إن انت اكرمت الكرمي ملكته

   وإن انت اكرمت اللئيم متردا
كان عبدالك��رمي قاس��م نقي��ض كل 
اعدائ��ه ُخلق��ا وس��لوكا. كان قلب��ه 
مملوءا باحلب والتس��امح والعفو عند 
املقدرة ووضع املصلحة الوطنية فوق 
كل ش��ئ. ام��ا اعدائ��ه وقتلته فمأل 
قلوبهم احلق��د والكراهية والدموية 

واالنتقام.

الوحدة العربية
كان دخول الوح��دة الفورية مع مصر 
وسوريا في ما كان يعرف باجلمهورية 
العربية املتحدة الش��رخ الذي ش��ق 
والغالبي��ة  مت��وز   14 ث��ورة  ضب��اط 
واالقلي��ة  جه��ة  م��ن  السياس��ية 
البعثي��ة والقومية. اصبحت الوحدة 
العربية قمي��ص عثمان اجلديد والذي 

كان غطاًء للصراع على الس��لطة ال 
غير. لم يدخل دواعش 1963 في وحدة 
فوري��ة وال ف��ي وحدة مؤجل��ة وال في 
احت��اد فدرالي بل ان م��ن يقرأ محاضر 
جلس��ات اجتماع��ات الوح��دة لعام 
1963 بن مصر وسوريا والعراق يصل 
الى استنتاج واحد وهو ان عبدالناصر 
كان يناور ليعطي مناصريه في سوريا 
املوق��ع االق��وى بينم��ا كان البعثيون 
يناورون لالحتف��اظ باملوقع االقوى في 
الس��لطة في عملية نصب وإحتيال 
عل��ى االخ��ر ال اكث��ر وال اق��ل. لذلك 
يصبح ادع��اء حازم ج��واد بأنه لو لم 
يدع��م موقف علي صالح الس��عدي 
املؤيد لبعثيي س��وريا لتحققت تلك 
الوح��دة، يصبح هذا االدع��اء مدعاة 
للسخرية ولو كان عبدالسالم عارف 
حي��ا لقال » وح��دة تعتمد على حازم 
جواد اقرا عليها الس��المة «. الوحدة 
بن الدول ال تعتمد على شخص وإمنا 
على مصالح فضال عن ان عبدالسالم 
عارف الذي نادى كذبا بالوحدة الفورية 
ع��ام 1958 كان معارض��ا ألي ترتي��ب 
وحدوي يبعده عن رئاس��ة اجلمهورية 
ناهي��ك ع��ن موق��ف االك��راد وبقية 

املعارض��ن للوح��دة ضم��ن دواع��ش 
1963 مثل رش��يد مصل��ح ومحمود 

شيت خطاب.
من الطريف ان يدع��ي اخيرا في احد 
البرامج املتلفزة احد البعثين ويؤيده 
اح��د الش��يوعين بأن��ه ل��وال تول��ي 
صدام للس��لطة لتحقق��ت الوحدة 
بن س��وريا والعراق مشيرا بذلك الى 
اتفاقية االحت��اد الفدرال��ي بن احمد 
حس��ن البك��ر وحافظ االس��د التي 
وص��ل اليه��ا بع��د احد عش��ر عاما 
جناح��ان حلزب واحد يتس��لطان على 
بلدين متجاورين. حافظ االسد اصبح 
مجبورا على دخول ذلك االحتاد بعد ان 
ضعف موقفه التفاوضي مع اسرائيل 
بس��بب توقيع مصر إلتفاقية كامب 
ديفي��د م��ع اس��رائيل وخروجها من 
الصراع العربي االس��رائيلي. اتفاقية 
االحت��اد الفدرال��ي ب��ن احمد حس��ن 
البكر وحافظ االس��د كانت ستنهار 
س��واء بقي البكر في السلطة ام لم 
يب��َق، ألن دوافعه��ا لم تكن س��ليمة 
واسس��ها خاطئ��ة وقعه��ا نظامان 
ش��عبيهما  يحكم��ان  مس��تبدان 
باحلديد والنار. وكانت س��تنهار ألنها 
مثل وحدة 1958 التي اقامها الضباط 
الس��وريون م��ع عبدالناصر بس��بب 
الترك��ي لس��وريا، قام��ت  التهدي��د 
ألس��باب امنية. انهارت الوحدة التي 
اقامه��ا عبدالناصر م��ع ليبيا معمر 
القذاف��ي وس��ودان جعف��ر النميري. 
وانه��ار االحت��اد الفيدرال��ي ب��ن ان��ور 
السادات وسوريا حافظ االسد وليبيا 
معم��ر القذافي. انهارت وحدة املغرب 
مع ليبي��ا كما انه��ارت وح��دة ليبيا 
مع تونس وحتى وحدة اليمن ليس��ت 
االنفصالية  للحرب  فتعرضت  صلدة 
عام 1994 وها هي تخوضها من جديد 
حت��ت اليافط��ة املذهبي��ة. كل ه��ذه 
االتفاقي��ات االحتادية انه��ارت من دون 
تأثي��ر حلازم جواد او ص��دام التكريتي. 
حقيق��ة بس��يطة تغيب ع��ن اذهان 
ه��ؤالء الوحدوي��ون بل يص��ّرون على 
جتاهلها وإنكارها وهي ان مجتمعات 
دولنا مفككة وال يتطلب االمر إلدراك 
ذلك اكثر م��ن النظر الى االوضاع في 
س��وريا، ليبي��ا، اليمن، لبن��ان، مصر 
والع��راق. ه��ذه احلقيقة البس��يطة 
ادركه��ا عبدالك��رمي قاس��م عندم��ا 
وض��ع بناء الدول��ة العراقية والوحدة 
الوطنية قبل الوحدة العربية وعرض 
كحل وسط االحتاد الفيدرالي بدال من 
الوحدة االندماجية عندما قال »نحن 
جزٌء من كل ولس��نا ج��زءاً من جزء«. 
كان موقف عبدالكرمي قاسم وما يزال 

هو االسلم.   

مستقبل أوروبا بين الهبوط البريطاني والصعود الفرنسي

دواعش 1963 ومذكراتهم ولماذا يجب محاكمتهم

املناورات العسكرية في احلبانية عام 1966
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لقد تأل��م كل املواطنني الوطنيني 
م��ن دون اس��تثناء وكثي��ر منهم 
األص��وات  وتعال��ت  الدم��وع  ذرف 
والصرخ��ات  تندي��داً واس��تنكاراً 
عندما نهب املتحف العراقي وُعِبَث 
ب��ه بع��د 9 نيس��ان 2003  وايضاً 
عندما حرقت مؤسساتنا الثقافية 
والتاريخية ومنها املكتبات العامة 
وغيرها، ليس بس��بب قدس��يتها 
ب��ل كونه��ا مقتني��ات الش��عب 
وحضارياً،  وتاريخياً  ِقَيمّياً  الثمينة 
ر ضريح األمامني  وايضاً عندما ُفجِّ
العس��كريني )ع( وبسبب قدسية 
املرقد الشريف تأمّلنا وذرفنا الدموع 
ودف��ع ابناء الش��عب ثمن��اً باهظاً 
بس��بب ه��ذا الفع��ل األجرام��ي 
واالنتق��ام  االحتق��ان  بس��بب 
الطائفي، لكن الكثير نس��ى هذه 
اآلالم مب��رور الوق��ت خصوصاً بعد 
اعادة اعم��ار هذه الص��روح بنحو 
افضل من الس��ابق وعاد زّوار هذه 
االماكن لزيارته��ا زيارات ثقافية او 
دينية، واصبح األلم ذكريات مؤملة. 

ونفس األلم واحلسرة مّر باملواطنني 
الوطني��ني عندما دّم��رت آثارنا في 
املوص��ل الب��ل حتى عندم��ا دّمرت 
آثار تدمر الس��ورية، وايضاً تعالت 
االص��وات واالحتجاج��ات ومظاهر 
األلم على فعل اجملرمني األرهابيني، 
ومع هذا س��يزول ه��ذا األلم مبرور 
الوقت وبعد اعادة اعمار هذه اآلثار 
واسترجاع ما ميكن استرجاعه من 

املسروقات.
باألم��س فّجرَ االرهابيون مس��جد 
التاريخي��ة  مبئذنت��ه  الن��وري 
الش��هيرة بعد ان اتخذ االرهابيون 
هذا املس��جد منطلقاً إلجرامهم، 
حي��ث كان بام��كان قي��ادة اجليش 
العراق��ي قصف��ه مب��ن في��ه م��ن 
ان  ارهابي��ني ورمزّيته��م وأعتق��د 
الذي منع القي��ادة من قصفه هو 
احتم��ال كبي��ر على وج��ود رهائن 
مدني��ني في��ه وايضاً سيس��تغل 
األرهابّيون وبع��ض اعداء العملية 
السياسة  دواعش  السياسية من 
احلدث واستعماله من اجل تأجيج 

االحتقان الطائف��ي واعتقد ايضاً 
ان هن��اك س��بب آخر ه��و احلفاظ 
أث��ر تاريخي عراقي باقل اخلس��ائر. 
لكن بعد حصول احلدث االجرامي 
بتفجير اجلامع فهو كما قال رئيس 
مجلس ال��وزراء هو اع��ان لهزمية 

داعش. 
بالطب��ع كالعادة تأل��م العراقيون 
على خسارة اثر تاريخي وعّبروا عن 
أملهم واستنكارهم بشتى الصور 
االعامية وعبر ش��بكات التواصل 
لك��ن  منه��م،  وان��ا  االجتماع��ي 
الغريب ف��ي املوض��وع ان البعض 
وخصوص��اً م��ن خ��ال ش��بكات 
ومنه��م  االجتماع��ي  التواص��ل 
ش��خصيات معروف��ة اس��تكثروا 
علينا االعان عن األلم واالحتجاج 
واالس��تنكار بذريعت��ني مهمت��ني 
األولى ه��ي ان الذي بناه قبل قرابة 
تس��عة قرون هو ن��ور الدين زنكي 
الذي ح��ارب الفاطميني في مصر 
وبذلك ف��أن املوضوع ال يس��تحق 
ان  الثاني��ة  والذريع��ة  األهتم��ام 

اجلام��ع واملئذن��ة ليس��ا اهم من 
دماء الشهداء، الذريعة االولى هي 
ذريع��ة طائفي��ة بامتي��از ذلك انه 
من باب اولى ع��دم األكتراث بهدم 
اآلثار العراقية القدمية في املتحف 
وغيره��ا  املوصل��ي  او  العراق��ي 
كونها آث��ارا تعود لغي��ر املوّحدين 
او »الكفار« حس��ب مفهوم بعض 
الش��رائع واملذاه��ب، ام��ا الذريعة 
الثانية اّن املنارة ليست أعز واقدس 
من دماء الشهداء وكأّن العراقيني 
لم يتأملوا لس��قوط الشهداء! ما 
هذا اخللط بني موضوع الش��هداء 
وموض��وع تهدمي املعال��م اآلثارية؟ 
فلكل مقاٍم مق��ال، نعم وال ننكر 
اهمية سامة البشر على سامة 
ه��ذه  ش��عار  كان  وه��ذا  احلج��ر 
املعركة، األولوّية لس��امة البشر 
م��ن مدنيني وعس��كريني، كم من 
القوات املسلحة  الضحايا قدمت 
من اج��ل س��امة البش��ر وايضاً 
من اجل س��امة البن��ى التحتّية 

بالوقت نفسه. 

هل يريد البعض ان ال نصرخ بوجه 
على  واحتجاجاً  األرهاب استنكارا 
فعلهم األجرامي بتفجير مسجد 
تاريخي وله ايضاً قدس��ية خاصة 
ل��دى اتباع مذهب معني وله قيمة 
تاريخي��ة عن��د الكثي��ر م��ن ابناء 
املوص��ل والع��راق بل وحت��ى لدى 
ش��عوب اخ��رى عربية واس��امية 
ق��ام الدواع��ش باحتال��ه ومن ثم 
تفجيره لألس��ف البعض ال ينظر 

ابعد من ارنبة انفه.
رح��م اهلل ش��هداء الع��راق ف��ي 
حربهم ض��د األره��اب ورحم اهلل 
الضحاي��ا املدني��ني االبري��اء الذين 
قضوا بس��بب األرهاب، وسيعاد ان 
ش��اء اهلل اعادة بناء املئذنة بايدي 
ابن��اء العراق وخصوصاً الش��يعة 
الوطنيني وبأموال الشعب العراقي 
ال باموال املتبرعني، ونش��كر قيادة 
القوات املس��لحة لعدم اتخاذهم 
ق��رار قص��ف اجلام��ع ال��ذي جّنب 
أحتمال ح��دوث الفتنة واالحتقان 

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

ّ
ّ

عادل الالمي

دومينيك مويسي

الرئيس السابق 
للمفوضية العليا 

لالنتخابات

مستشار أقدم في 
معهد مونتين في 

باريس.

في اآلون��ة األخي��رة، َظَهر مثلث 
جديد من العاطفة اجليوسياسية 
��ت بريطانيا  في أوروب��ا: فقد َكفَّ
العظم��ى ع��ن الش��عور بأنه��ا 
أرفع مقاما من فرنس��ا، وتوقفت 
فرنس��ا ع��ن الش��عور بأنها أقل 
مقاما من أملانيا. والسؤال اآلن هو 
ما إذا كان هذا التحول العاطفي 
كفيا بإعادة ترتيب موازين القوى 
في أوروبا، ورمبا العالَم، في نهاية 

املطاف.
الواقع أن التطورات اجلارية حاليا 
في بريطانيا وفرنس��ا حاس��مة. 
ويبق��ى أن نرى كي��ف قد يصلح 
البريطانيون الضرر الذي يلحقونه 
بأنفس��هم من خال مس��تنقع 
اخل��روج م��ن االحتاد األوروب��ي. وما 
يزال من غير الواض��ح ما إذا كان 
الفرنس��يون قادرين على تسخير 
الطاقة القوي��ة واإليجابية التي 
تشع من رئيسهم اجلديد إميانويل 
اإلصاح��ات  لتنفي��ذ  ماك��رون 

املطلوبة بشدة. 
ولك��ن حتى ف��ي ح��ني تتواصل 
كل  ينخ��رط  الش��كوك،  ه��ذه 
م��ن البلدي��ن في حت��ول عاطفي 

مجموع��ه يك��ون ِصف��را، وم��ن 
املس��تحيل جتاهله. ففي املاضي 
كان املسافر من باريس إلى لندن 
يستش��عر بس��هولة الفارق بني 
املدينت��ني. فكانت لن��دن تتفجر 
بالدينامي��ة والنش��اط، وتفخ��ر 
بتأكي��د ذاته��ا بوصفها عاصمة 
العالَ��م للتعددي��ة الثقافية. أما 
باري��س فكان��ت عل��ى الرغم من 
كونه��ا أكثر جماال عل��ى نحو ال 
ميكن إنكاره ُعرضة خلطر التحول 
إلى روما جديدة، سجينة ماضيها 
اجملي��د، فكانت مكان��ا للزيارة في 
أفض��ل تقدير، ولكنه��ا لم تكن 

مكانا يصلح لإلقامة.
واليوم، انُتزَِعت الثقة من بريطانيا 
االجتماعية  االضطراب��ات  بِفعل 
واإلره��اب، وع��دم  والسياس��ية، 
اليقني بش��أن مس��تقبل الباد. 
وتش��ير بعض استطاعات الرأي 
إلى أنه في حني يتمس��ك أولئك 
الذي��ن صوت��وا لصال��ح اخل��روج 
البريطاني بقرارهم، فإن املشاعر 
املناهضة لاحتاد األوروبي تراجعت، 
وانحس��رت إرادة االنس��حاب من 
االحتاد األوروبي. ويبدو أن الناخبني 

يتصارع��ون مع الكيفية التي قد 
يجعل بها انس��حابهم اململكة 
املتح��دة أكثر أمان��ا أو كيف قد 
يلب��ي احتياج��ات األكث��ر فق��را 

واحتياجا.
النقي��ض  عل��ى  فرنس��ا،  وف��ي 
من ذلك، يستش��عر امل��رء طاقة 
جدي��دة وإيجابية. فقد عاد األمل 
ف��ي مس��تقبل أفض��ل، وهو ما 
الش��عب  تأيي��د  ف��ي  انعك��س 
الفرنسي الساحق لطلب باريس 
األوليمبية  األلع��اب  اس��تضافة 
الصيفي��ة ف��ي ع��ام 2024. قبل 
12 عام��ا، ف��ي يوليو/مت��وز 2005، 
لن��دن  مدين��ة  ُمِنَح��ت  عندم��ا 
امتياز تنظيم األلعاب األوليمبية 
الصيفية في عام 2012، ساعدت 
استضافة األلعاب، التي متثل رمزا 
عاملي��ا للتوقع��ات اإليجابية، في 
رف��ع الروح املعنوي��ة في اململكة 
االحتف��ال  كان  )وإن  املتح��دة. 
لم ي��دم طويا، بس��بب الهجوم 
اإلرهابي على ش��بكة النقل في 

لندن في اليوم التالي(.
بطبيعة احل��ال، ال يعني التفاؤل 
الفرنس��ي أن أولئك الذين ُهزِموا 

ف��ي صنادي��ق االقتراع ل��ن ينزلوا 
إلى الش��وارع احتجاجا، وخاصة 
ف��ي معارض��ة تنفي��ذ إصاحات 
قوانني العمل الفرنس��ية. ولكن 
املعارضة اآلن أصبحت أقلية في 
بل��د حيث امل��زاج أكث��ر خفة، بل 
ورمبا حتى أكث��ر ابتهاجا. ويصدق 
هذا حت��ى إذا وضعنا في االعتبار 
انخف��اض إقب��ال الناخب��ني على 
صناديق االقتراع ف��ي االنتخابات 
التشريعية األخيرة إلى مستويات 

غير مسبوقة.
يذكرن��ي امل��زاج احلال��ي باألجواء 
التي س��ادت لفت��رة وجي��زة في 
 ،1998 يوليو/مت��وز  ف��ي  فرنس��ا 
بعد ف��وز فرنس��ا عل��ى البرازيل 
ف��ي نهائ��ي كأس العالَ��م لكرة 
القدم. ولكن هذه املرة، رمبا يكون 
الش��عور باالبتهاج أعمق وأطول 
أم��دا. فالبيئ��ة االقتصادي��ة في 
أوروبا أكثر محاباة، ويشهد ميزان 
الق��وى ب��ني النقاب��ات العمالية 
الفرنس��ية حت��وال لصال��ح احتاد 
الفرنس��ي  الدميقراطي  العم��ال 
امليال إل��ى اإلص��اح، وبعيدا عن 
األكث��ر  للعم��ال  الع��ام  االحت��اد 

إيديولوجية.
ويعن��ي اقت��ران موهب��ة الزعامة 
باحلظ احلس��ن املتواص��ل، للمرة 
األولى ف��ي عقود م��ن الزمن في 
فرنسا، أن التفاؤل احلذر رمبا يكون 
مبررا. وفي إع��ادة صياغة مقولة 
اإليطال��ي  السياس��ي  املنظ��ر 
أنطونيو جرامتش��ي: يس��تطيع 
»تف��اؤل  ع��ن  يتح��دث  أن  امل��رء 

العقل« املبرر في فرنسا.
فنتيجة النتخاب ماكرون، وفشل 
رهان رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيريزا ماي عل��ى متكينها بفضل 
االنتخابات العام��ة املبكرة التي 
دع��ت إليها في وقت س��ابق من 
هذا الش��هر من التف��اوض على 
اخل��روج م��ن االحت��اد األوروبي من 
موقع قوة، بات تأثير فرنس��ا على 
اجت��اه أوروبا اآلن أق��وى كثيرا من 
تأثير بريطاني��ا. والدولة الوحيدة 
الكب��رى«  الث��اث  »ال��دول  ب��ني 
ف��ي االحت��اد األوروب��ي التي ظلت 
مس��تقرة هي أملاني��ا، في انتظار 
أجنيا  املستش��ارة  انتخاب  إعادة 

ميركل في سبتمبر/أيلول.
وتود إيطاليا لو حتل محل اململكة 

املتحدة ف��ي الثاث��ي األقوى في 
أوروبا. ولك��ن يتعني على إيطاليا 
أن ترتب أمورها ف��ي الداخل أوال. 
وم��ن الواض��ح أن رئيس ال��وزراء 
السابق ماتيو رينزي، الذي يحاول 
العودة إل��ى القمة، ليس ماكرون 
اإليطالي. أي��اً كان حجم مواهب 
وطاق��ات رينزي، فإن��ه يفتقر إلى 
جاذبية ماكرون وقدرته على فهم 

جمهور الناخبني.
من ناحي��ة أخرى، يعن��ي التوازن 
اجلديد األفضل بني أملانيا وفرنسا 
حتقي��ق تق��دم كبير على مس��ار 
تثبي��ت االس��تقرار األوروبي. فلم 
تكن مشكلة أوروبا، خافا ملزاعم 
العديد م��ن املنتقدي��ن، »الكثير 
من أملانيا«. بل كانت »القليل من 
فرنسا«. وعلى هذا فإن »اللحظة 
إل��ى  رمب��ا تُفض��ي  الفرنس��ية« 
»حلظة أوروبي��ة«، إذا كانت تعني 
إع��ادة تش��كيل حتالف فرنس��ي 

أملاني فّعال.
يتع��ني على األميركي��ني أيضا أن 
يفهم��وا التح��والت اجلاري��ة في 
أوروبا. فقبل بضعة أيام، في إطار 
مؤمتر دول��ي اس��تضافته مدينة 

أح��د اجلمهوريني  البندقية، حث 
»الكف  األوروبيني على  احملافظني 
ع��ن انتقاد إدارة ترم��ب على هذا 
النح��و«. وأض��اف مح��ذرا أنهم 
إن ل��م يفعل��وا، »فس��وف تكون 
النتيجة الوحي��دة هي أن نصبح 
أس��وأ كثيرا. فهل تريدون حقا أن 
تُترَك��وا وحيدين مع أملانيا القوية 

للغاية؟«.
التهدي��د  ع��ن  النظ��ر  بص��رف 
القائلة  الفك��رة  ف��إن  الضمني، 
بأن البديل ألمي��ركا هو أن »تُترَك 
»أملاني��ا  م��ع  وحده��ا«  فرنس��ا 
القوي��ة للغاية« فكرة مس��لية. 
ذل��ك أن أملاني��ا ل��م تك��ن راغبة 
َقط ف��ي االنفراد على قمة االحتاد 
األوروبي؛ واآلن مع حتول السياسة 
الفرنس��ية بفضل ماكرون، فلن 

تضطر أملانيا إلى البقاء هناك.
ق��د ال تك��ون العواط��ف كافية 
لتفسير كل احلقائق السياسية. 
ولكن التح��ول في املزاج الوطني 
ف��ي بريطاني��ا وفرنس��ا ال ميكن 
إنكاره، وس��وف يلعب دورا متزايد 
األهمي��ة ف��ي حتدي��د سياس��ة 

أوروبا.

الجغرافيا السياسية المتغيرة للعاطفة األوروبية
PROJECT
SYNDICATE

تأثير القرصنة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

السؤال االول الذي يطرح نفسه غداة اعان 
هزمي��ة داعش في حرب حترير املوصل هو ملاذا 
اختارت عصابات الردة ه��ذه املدينة لتكون 
منطلق »دول��ة اخلافة« ولي��س اية مدينة 
عراقي��ة او س��ورية كان��ت ق��د اجتاحتها؟ 
ولهذا الس��ؤال مخرج��ات وتفاصيل حتتاج 
من الباحث الكثير من التقصي املوضوعي 
عاب��ر اجملام��ات وانص��اف احلقائ��ق، ولع��ل 
احلش��وة االولى ف��ي االجابة تتمث��ل في ان 
للمدين��ة بيئ��ة تاريخي��ة وديني��ة منتجة 
للصراعات والتمرد، ق��در ما هي خاقة في 
مجال االنتاج الثقافي واحلضاري، واحلال فان 
هزمية داعش العسكرية ال تعني هزمية فكر 
التطرف وثقاف��ة التمرد متاما، كما ال تعني 
نهاية جتاذبات االنتماء )القدمية( الى الدولة 

العراقية.   
 فهي املدينة الوحي��دة من بني مدن العراق 
كان��ت، في خ��ال قي��ام الدول��ة العراقية 
املعاص��رة في اواخر العق��د االول من القرن 
املاضي،  تخوض معركة انتمائها اجلغرافي، 
ومنذ ذلك الوقت شقت املدينة سبيا مميزا 
في بناء حاضرها الذي يتسم بالتنوع االثني 
والديني، مستعارا من التاريخ البعيد، حيث 
كانت مهداً لألش��وريني ومحج��ا للبابليني 
اجلرامق��ة  س��كنها  لآلرامي��ني،  ومرك��زا 
القدماء واقترن اسمها  نينوى بامبراطورية 
اآلش��وريني، وس��قطت عام 612 قبل املياد 
على اي��دي الكلدانيني وامليدي��ني، فاجتهت 
الهج��رات صوب تل قليع��ات باملوصل على 
الطرف االمين من دجلة،  ثم س��يطر الفرس 
األخميني��ون عل��ى املنطقة بع��د القضاء 
عل��ى األمبراطوري��ة الكلدانية ع��ام ) 537 
قبل املياد( وش��جع كورش العرب والفرس 
على الس��كنى في هذه املنطق��ة ملا متثله 
من أهمية اس��تراتيجية مبواجهة األغريق، 
حت��ى انتهت املوصل املعاص��رة الى مدينة 
ذات ش��أن بس��بب التنوع القومي والديني 
لس��كانها، من عرب وكرد وتركمان وسريان 
وكل��دان وآثوري��ني وارمن ، س��نة وش��يعة 
وايزيدية وش��بك ويهود، ويش��هد على هذا 
األم��ر وج��ود املئات م��ن املآذن االس��امية 
وعش��رات من األدي��رة والكنائ��س واملزارات 

اخلاصة باتباع الديانات واألقليات. 
الى ذل��ك اخفقت محاوالت إخضاع املدينة 
ألرادات سياسية لتكون حتت هيمنة مكون 
او عقيدة بامرة فريق من الفرقاء املتصارعني، 
وانته��ت تل��ك احمل��اوالت، في الغال��ب، الى 
حروب محلية كارثية، لكن سرعان ما تعود 
الى هويتها االولى، ويظهر على نحو واضح 
وبع��د كل معركة انه: الميك��ن للمدينة ان 
تتمتع بالس��لم االهلي إال من خال تعايش 
جميع املكونات، من جان��ب، وان يكون ثمة 
حكم رش��يد ومتوازن على مستوى الباد، 

من جانب آخر. 
ان س��قوط املوصل بيد غزاة داعش الهمج 
قب��ل ثاث س��نوات، لم يكن فقط س��ببه 
ضع��ف وه��رب االدارة العس��كرية حلم��اة 
املدينة، بل وايضا الس��باب تتصل مبوروثات 
الديني��ة  الش��رائح  ب��ني  املدي��د  الص��راع 
والقومي��ة واالجتماعي��ة والقبلي��ة ووجود 
تي��ار مجتمع��ي محل��ي حاض��ن للعن��ف 
والتجيي��ش والتمرد، االمر ال��ذي يلزم اعادة 
ترش��يد العاقات ب��ني املكون��ات املتنافرة 
لس��كان املدينة مبوازاة اعادة بناء ما خربته 

حرب حترير املدينة. 
 ***************

ابيقراط:
» كل م��رض، مع��روف الس��بب، موج��ود 

الشفاء«.

اسئلة االنتصار
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د. نادية هناوي سعدون
 لي��س جدي��دا أن يبتك��ر الش��اعر اجملدد 
مشتاق عباس معن شكال يوافق طموحه 
الش��عري، بع��د جدي��ده االول ال��ذي متثل 
ف��ي قصيدة الش��عر الت��ي تبناه��ا اذبان 
تس��عينيات الق��رن املاض��ي م��ع ثلة من 
مجايلي��ه من الش��عراء، ث��م تعضد هذا 
التطل��ع االبداع��ي في انتاج��ه القصيدة 
التفاعلية..وم��ن بع��د ذلك ج��اء ابتكاره 
جلن��س العمود الومضة وقد جّس��ده في 
ديوان��ه) وطن بطعم اجلرح( الصادر عن دار 
الفراهيدي في طبعته االولى عام 2013 .

ولع��ل اجلدي��د ف��ي مالم��ح ه��ذا اجلنس 
انه يجم��ع امرين هما االخت��زال وااللتزام 
االختزال في ابعد صوره وااللتزام االيقاعي 
في ابهى صراماته، كما ان فيه روحني روح 
القصيدة العمودية وروح القصة القصير 
جدا وهذا االجتماع بني الشعر مبنظومته 
املفروضة الطاع��ة بابوة جاءت من تراكم 
ارث ش��عري عتي��د وب��ني النث��ر بافقيته 
التخييلي��ة املس��تمدة م��ن واقع معيش 
سيجعلهما يش��كالن كيانا هجينا فيه 

مالمح الشعري والنثري.
 فه��ل س��يتمكن ه��ذا اجلن��س الولي��د 
م��ن االيف��اء بش��رط الش��عرية العتيدة 
وبطرياركيته��ا الصارم��ة وه��و يتداخ��ل 
بالس��رد ليبتكر ش��كله الفت��ي )العمود 

الومضة( ؟
 إن حجم التحدي الذي ينطوي عليه هذا 
التس��اؤل حتدده ق��درة الذات عل��ى انتاج 
نص يلبي طموحاته��ا في االبتكار الفني 
والب��زوغ املعرفي..وس��يكون ه��ذا االنتاج 
ايضا رهنا بالقارئ الذي عليه ان يس��تدل 
على هذا الشكل ويؤشر ابداعيته بنفسه 
..كأن ميي��ز التكثيف حني يك��ون متخيال 
س��رديا والتكثي��ف ح��ني يكون نس��قية 
ش��عرية وفي هي��أة لها ومض��ة الصوت 

وامياءة الداللة.. 
وما عملية اجلمع بني التكثيفني اال ارهاص 
ش��اعري ينوي حتقيق تداخل اجناسي بني 
الش��عر والس��رد إلنت��اج هي��أة تكثيفية 
توس��م بأنها شعرية سردية ولكن أ ميكن 
مطارح��ة هذا التصور ح��ني يكون املنتج 
هي��اة تكثيفي��ة ش��عرية حس��ب؟ وهل 
سيكون حينها  قصيدة ومضة او العمود 

الومضة ؟!!..

املنت��ج  الن��ص  عل��ى  بالتمثي��ل  ونب��دأ 
لكي نقّل��ب في خلفيات صي��رورة النص 
االبداعية ونع��رف متى تكون ش��عريتها 

نثرية او نثرها شعري؟ 
والغ��رو أن االعتياد على مصطلح العمود 
لوحده كفي��ل بأن يف��ك االلتباس ما بني 
ومضة هي في األصل نص نثري أتاحت له 
ال مألوفيت��ه أن يتع��دى النثر إلى قصيدة 
النثر الومضة وبني ومضة هي في االصل 
شعر لكن اختزالية النص الكتابية جتعله 
يتعدى الش��عر الى أن يكون مجرد عمود 

ومضة او امياضية وليس قصيدة.
وهذا ما جنده متجس��دا بش��كل بنّي في 
نصوص اجملموعة موض��ع الرصد مبا يدلل 
على وعي ش��عري عميق بطبيعة اجلنس 
الذي يس��عى الش��اعر الى ارتياده واثبات 
هويته االجناس��ية حتت مس��مى العمود 
الومضة متييزا له عن القصيدة الومضة.

ولقد بنى الش��اعر نصوصه على اس��اس 
هذه االشكالية االجناسية فكل نص هو 
عبارة عن مقطعني كتابيني االول قصيدة 
الومض��ة بوصفه��ا قصيدة نث��ر قصيرة 
جدا يتعالى فيها البعد الداللي الس��ردي 
ويختف��ي فيها البع��د الصوتي االيقاعي 
والثان��ي ه��و العم��ود الومض��ة بوصفه 
قصي��دة عمودي��ة مختزلة ج��دا يتعالى 
فيها البعد الصوتي جنبا الى جنب البعد 

الداللي.
ومن املميزات االس��لوبية في بنائية هذين 

املقطعني:
� ان اجناسية النص املقطعي االول تشير 
الى ان��ه قصيدة نثر ومض��ة بينما تكون 
اجناس��ية الن��ص املقطعي الثان��ي انها 

قصيدة العمود الومضة.
ان العنوان بدال م��ن ان يكون عتبة نصية 
ف��ي املقط��ع االول اخملتزل يتح��ول الى ان 
يكون جزءا من جس��د النص لكن كتابته 
بحجم خط اكبر وبل��ون غامق ومحصور 
باقواس تنصيص صغيرة هي امليزة الدالة 

على وظيفته العنوانية التعيينية.. 
� اختتام الن��ص املقطعي االول بنقطتني 
رأسيتني امنا هو اش��ارة سيميائية الى ان 
النص اخملتزل هو نص سردي وان ما سيتم 
الولوج اليه هو النص الشعري الذي يتخذ 
صيغ��ة الترتيب الش��طري لبيتني او اكثر 
او صيغة التوزي��ع التفعيلي غير املنتظم 
وباستعمال حاش��ية احالة احيانا وليس 

دائما.

ان كتابة النص املقطع��ي االول) قصيدة 
الومضة( في اس��فل اجلهة اليس��رى من 
س��طح الورقة وكتابة الن��ص املقطعي 
الثان��ي) العم��ود الومضة( في الس��طح 
العلوي االمي��ن من الورقة مع ترك صفحة 
بياض فارغ��ة بني املقطعني قد يدلل على 
انحياز الشاعر الجناسية العمود الومضة 
ورمبا يؤش��ر عل��ى اعتبار نق��دي مفاده ان 
النث��ر نص افق��ي يالئمه الهب��وط بينما 

الشعر نص شاقولي يالئمه االرتفاع.
على الرغم من أن الشاعر لم يلزم نفسه 
بالضمي��ر الذي يوظفه في نصوصه اال ان 
ضمير االنا في العمود الومضة هو االكثر 
استعماال منه في قصيدة الومضة التي 
تركها تنتقي ضميره��ا كأن يكون االنا او 
االنت او الهو.. واول نص من اجملموعة يأتي 

على هذه الشاكلة:
على مقربة من عتمة 

االجابة ثمة » تساؤل خاطئ »
يتألأل خياله الليلي الصاخب:

ويات��ي بع��ده بصفح��ة املقط��ع النصي 
االتي:

كيف امنو 
وغدي يذبح يومي؟! 

                 والذي يفزع احالمي
                  نومي               ص42�44

مع وض��ع رق��م واحد ف��وق كلم��ة غدي 
واالحال��ة عليه��ا ف��ي الهام��ش بنجمة 
* وعل��ى ه��ذا املنوال يس��تمر بن��اء اغلب 
النصوص مع زيادة اشتمال االحاالت على 
جنم��ة اخرى وهك��ذا حت��ى تنتهي ببضع 
جنمات في آخر ن��ص ص159 بعنوان) نداء 
بذاك��رة مثقوبة ( ولع��ل االحاالت هي في 
حقيقتها تعبير ع��ن اهتراء الذاكرة التي 

طالها النسيان.
وعل��ى ه��ذه الش��اكلة متض��ي نصوص 
اجملموع��ة الش��عرية في توكي��د قصدي 
لسيميائية التوزيع النصي لفضاء الورقة 
بغية ايصال اش��ارات رمزية للقارئ تفتح 
ل��ه مغال��ق النص��وص وتدفع��ه للتدب��ر 
والتفاعل ولعلها تس��اعده في الكشف 
ع��ن اجناس��ية النص��وص ومخبوءاته��ا 

واالفصاح عن متدارياتها الداللية.
واملبتك��ر الش��عري ال��ذي جنح الش��اعر 
مش��تاق عباس في صنعه هن��ا هو ايجاد 
خي��ط ابداع��ي خفي يوثق صل��ة املقطع 
الومض��ة  قصي��دة  اي)  ب��األول  الثان��ي 
بالعمود الومضة( وهذا ما يجعل منهما 
كيانا نصيا واحدا تتعالى فيه وحدة البناء 
وتتماس��ك جزئياته متونا وعنوانات كما 
يتم معه تناس��ي اش��كالية االش��تباك 

االجناسي فيما بني القصيدتني. 
وقد اش��تمل النص الذي ذكرناه انفا على 
عن��وان) تس��اؤل خاطئ( هو ف��ي قصيدة 
الومض��ة مبثاب��ة تكميل حكائ��ي لبنية 
النص السردية )اجابة/ تساؤل( بينما هذا 
العنوان ف��ي العمود الومض��ة هو مبثابة 
عتبة ول��وج تختزل بنية الن��ص الداللية 
ولي��س تكميال لها ..ونق��رأ في نص وجوم 

سعيد:
اوجعتني جدتي باسنة مثل عقيم لم 

يطعم سامعيه غير مرارة عتيقة بدعوى
)ان الشمعة مضحية النها تضيء عتمة 

االخرين على حساب ذوبانها( 
فكلما تص��رخ هذه االس��طورة في أذني 

ينتابني » وجوم سعيد » 
ذاب عرجوني على ظل نبي 

                        يا
                     مسارات وما اورقت بي؟

مرت االوجاع ظال ناطرا 
                        فةق ايامي ولم تسكبي

منراك قد راني غائبا
                   حائرا

                  بني املنى والتعب ص53�55

إن هذه االجناسية جتعل سردية القصيدة 
الومضة تتصاعد في املقطع النصي االول 
كأنها سائرة باجتاه القصة القصيرة جدا 
بينما يكون الضخ للنبر الشعري ترصيعا 
وتقفي��ة ف��ي العمود الومض��ة قد حقق 
تعادال في كف��ة التوازن م��ع االبقاء على 
اخلي��ط اخلفي حاضرا ما ب��ني القصيدتني 
واملتمثل في االحس��اس الصوف��ي باذابة 

الذات كالشمعة في سبيل االخرين.. 
وعلى املستوى الداللي الجناسية العمود 
الومض��ة والقصي��دة الومض��ة جن��د ان 
النص��وص جاءت محملة ب��رؤى فكرية ال 
تخلو من نقد واقعي لوطن أتخم باملآسي 
وغ��اص ابناؤه في تراجيديا ال متناهية من 
االزمات والكوارث ..ولعل من تداعيات هذه 
ال��رؤى ان اف��رزت عنوانات س��لبية متثلت 
في مف��ردات اليباس والش��حوب واخليانة 
والثمال��ة واملقصلة واحليرة والوسوس��ة 

وغيرها..
ف��ي  متص��درا  االخ��ر  ص��وت  كان  واذا   
القصي��دة الومضة.. فان ص��وت االنا في 
ب��ث همومها ولواعجه��ا الذاتية كان هو 
الطاغي ف��ي العمود الومض��ة ومن ذلك 
أن قصيدة الومض��ة) دورة مقلوبة ثالثة( 
يعلو فيها صوت االخر اخملاطب بينما يعلو 

في العمود الومضة صوت االنا : 
اياك ان تدير وجهك عن
دورتك املقلوبة الثانية 

فرمبا تفوتك« دورة مقلوبة ثالثة« 
وحينها لن تكون نهاياتك غير

نهايات فجة ال تعرف مبتداها: ص133
اعييتني فنم

           يا واهب احللم 
                         ق��د س��ال في��ك دم��ي 

ص135
وباالجم��ال فان اجملموعة الش��عرية)وطن 
بطعم اجلرح( هي مش��روع ش��عري تبناه 
الش��اعر مش��تاق عباس معن مبقصدية 
نقدية عميق��ة ورؤية فكري��ة فاصحة ال 
تفصل الش��كل عن املضمون النها تؤمن 
ان التداخ��ل االجناس��ي ف��ي االدب ليس 
مجرد منظورات مبدئية امنا هي اجتراحات 
بغيته��ا  تخييلي��ة  وانبن��اءات  اجرائي��ة 
تصعي��د مس��توى التفاع��ل االبداعي ما 
ب��ني املبدع والق��ارئ وهو ما كان الش��اعر 
قد كّرس له س��ابقا جهدا مهما متثل في 
اشتغاله االبداعي املتميز على القصيدة 

التفاعلية الرقمية..

عبد علي حسن 

اس��تأثر املكان مبفهوم��ه الفينومولوجي 
باهتمام القصاصيني والروائيني العراقيني 
بعد التحول في البنية االجتماسياس��ية 
العراقية في نيس��ان /2003 فظهرت الى 
الوجود األدبي جملة من الروايات التي كان 
موضوعها األس��اس ه��و امل��دن العراقية 
وكي��ف تش��كلت دميوغرافي��ا واجتماعيا 
وتأريخيا ، وم��ن املمكن مالحظة ذلك من 
خالل الروايات التي صدرت من شمال الوطن 
الى جنوبه حت��ى صار لكل مدينة عراقية 
مروياتها الراكزة ف��ي اخمليال اجلمعي الذي 
اكس��ب هذه املدن/ االمكنة خصوصيتها 
. كل ذلك جرى بتخط للمفهوم اجلغرافي 

والفيزيقي للمكان الى املفهوم الفلسفي 
الذي يسبر غور الظاهرة املكانية ليكشف 
عن املس��كوت عنه وغير املرئي في كيفية 
تش��كل وتأس��يس ه��ذه امل��دن ارتباط��ا 
بالفعالية البش��رية اخلاصة بهذه املدينة 
او تل��ك ..وحقا فق��د اس��تطاعت الرواية 
والقص��ة العراقية م��ن تأكيد وترس��يخ 
هذا النمط الس��ردي الذي عرف بسرديات 

السير مكانية .
وبهذا الصدد طرح القاص علي السباعي 
جتربته السير مكانية في كتابه القصصي 
) بن��ات اخلائب��ات( 2014 / دار ميزوبوتاميا/ 
الطبع��ة االول��ى . وق��د تضم��ن الكتاب 
قصت��ني قصيرت��ني فق��ط ، ح��اول فيها 
الق��اص الس��باعي توكيد صلت��ه باملكان 
/ مدينت��ه الناصري��ة التي تش��كلت وفق 

خصوصية ارتبطت بالعدي��د من املرويات 
املتجاوزة لتفاصيل الواقع املكش��وفة الى 
ما وراء هذا التشكل اجلغرافي ومن وجهة 
نظ��ر تعك��س اجلوان��ب االنس��انية حتى 
لتغدو هذه املدينة كائنا حيا يتم التعامل 
معه كأنثى معرضة لالغتصاب واالنتهاك 

بشكل دائم.
ووفق اس��لوب يح��اول القاص الس��باعي 
تكريس��ه في مجمل قصص��ه القصيرة 
الت��ي تن��أى ع��ن التفاصي��ل املكش��وفة 
احملسوس��ة بالنس��بة الى املتلق��ي وبناء 
الن��ص وف��ق عجائبي��ة متش��ظية ال��ى 
اجتاه��ات عدي��دة متخيلة للكش��ف عن 
الغام��ض ف��ي مكونات التأس��يس لهذه 
املدينة .معبرا عن مدى عشقه لهذه البئر 
األولى في تكونها وتكون ش��خصيته غير 

متغافل عن اس��تحضار رمز من رموز هذه 
املدينة املتمت��ع بحضور كامل في مخيال 
الفرد الناصري . وفي كال القصتني/فرائس 
بثياب الفرح و سيوف خشبية ، نلمح هذا 
التوج��ه إلظهار املدين��ة ببعدها احلضاري 
والش��عبي والق��اص يعتم ف��ي ذلك على 
جملة من املرويات التأريخية واالجتماعية 
اجملاورة لتشكالت املدينة في عهدها االول 
والعهود الالحقة.ويكش��ف هذا االسلوب 
الغرائب��ي والعجائب��ي ق��درة القاص على 
بن��اء الن��ص وفق مدخ��ل العجائب��ي الى 
الواقع . على ان اللجوء املس��تمر الى طرح 
امثل��ة محلية او عربي��ة او عاملية كبديل 
موضوع��ي او تش��بيهي لتوصي��ف ما قد 
قطع عملية السرد .فهو يدخل في حدث 
ما يوصله بحدث جديد قد ينهي به سرده 

. اال ان��ه ف��ي احملصل��ة يدف��ع املتلقي الى 
جتمي��ع خي��وط لعبته الس��ردية للوصول 
ال��ى مبتغ��ى الن��ص ف��ي الكش��ف عن 
الن��ص اجلواني لتش��كل املدينة الظاهري 
.ولعل اللجوء الى هكذا اس��لوب او امثلة 
تش��بيهية عديدة اراد منها القاص حتقيق 
صل��ة املاض��ي /املرويات بالواق��ع املعاصر/
االمثل��ة املعاصرة وان ابتع��دت عن التأثير 

االيجابي في بعضها .
واجم��اال ف��ان ) بن��ات اخلائب��ات( للق��اص 
علي الس��باعي تعد اضافة نوعية ملنجزه 
القصصي الذي يح��رص على ان يكون له 
فردانيته اخملتصة به مضمونا واسلوب. ما 
ذكرت ليس كل ش��يء ،اذ هنالك اكثر من 
مدخل لهذا الكتاب ولعل ما ذكر هو واحد 

منها .

إجناسية العمود الومضة والقصيدة الومضة
في المجموعة الشعرية )وطن بطعم الجرح(

م��ن حقن��ا أْن نحتفي بالنصر  العراق��ي، وأْن نضع 
ه��ذا النصر في س��ياقه  السياس��ي والنفس��ي، 
لك��ن األكثر أهمية في هذا احل��ق، هو وضع النصر  
ف��ي  س��ياقه الثقاف��ي، إذ تعن��ي الثقاف��ة هن��ا  
الوع��ي، والرؤية واملس��ؤولية، مثلم��ا تعني القيم 

واملمارسات..
االنتص��ار ف��ي معركة املوصل  التعن��ي تعبيرا عن 
تاريخية ه��ذا االنتصار فقط، بقدر ماتعني –أيضا- 
أهمية التع��ّرف على حموالته الرمزي��ة، ودافعيته  
ف��ي أْن يك��ون برنامجا إلع��ادة النظر ال��ى كل ما 
أنتجت��ه العملي��ة السياس��ية منذ ع��ام 2003 ، 
م��ن ُمعطيات وحتوالت، إذ عاش��ت ه��ذه العملية 
مواجهات في الرعب السياسي، وفي احملو الثقافي، 
ح��ّد أّن كثيرين من )جن��د الدولة القدمي��ة( راهنوا  
على خرابها، وفش��لها، وعملوا  على صناعة ماهو 

ضدي واكراهي..
فكرة االنتصار مبعناه الناجز  هو انحياز للمستقبل، 
ولتجاوز أوهام الضعف التي حاصرت مشروع الدولة 
الوطنية، فداعش ليس��ت ظاهرة أمنية أو طائفية 
فقط، بل هي مش��روع تدميري لذلك املس��تقبل، 
وألفق وجوده، كما أّن الصورة السياس��ية لإلرهاب 
الذي أنتجها ل��م تكن بعيدة عن بعض الصناعات 
الثقافية املوازية، والتي عمدت على الترويج للفكر 
الطائفي، ولتبرير العنف والقتل اجلمعي.. ولعل ما 
كانت تضّخه بعض وسائل )االعالملوجيا( العربية 
واحمللية، يكش��ف ع��ن ذلك التواطؤ ب��ني جماعات 
ومؤسسات، وبني دول ومدارس  فقهية ومرجعيات 
مخابراتية، إذ حتول هذا التواطؤ الى سلوك وممارسة 
والى فتاوى، وحتى الى دبلوماسية ومؤامرات، وهذا 
م��ا يجعل  النصر  في ه��ذه املعركة  فكرة فائقة، 
ألنها تُعبر عن فش��ل ذلك التواطؤ، وعن مشروعه، 
وعن عطال��ة مرجعياته ومؤسس��اته، مثلما كان 
ه��ذا النصر تعبي��را عن ارادة ووع��ٍي جديدين، أكثر 
س��طوعا، وأكث��ر وضوح��ا ف��ي وعي ش��روط تلك 
املواجهة، ووع��ي جديتها في الدفاع عن املش��روع 
الوطني، وفي االنحياز لفكرة النصر ذاتها، بوصفها 
فك��رة للتج��اوز، ولتعظي��م معاني ارادة االنس��ان 
العراقي في رفض عوامل القتل واحملو والتهميش..

املوصل  ليس��ت مدينة عابرة في التاريخ العراقي، 
إنه��ا روح األمكن��ة، وإمت��داد عميق ف��ي تاريخها، 
وأّن احت��الل داعش لها كان جرح��ا اخالقيا ووطنيا 
وقيميا، لذا يكتس��ب النصر في هذا السياق بُعداً 
عميقا، وموقفا ل��ه خصوصيته  في وعي التاريخ، 
وف��ي الدفاع عن معانيه، ودالالت��ه، ألّن املنتصر هنا 
ه��و العراق اجلدي��د، العراق اجلام��ع، وأّن املهزوم هو 
داعش التكفيري، داعش االجرامي الس��لفي، وبكل 
مايحمله من نكوصات قامعة، وإكراهات ضاغطة 
عل��ى أيٍّ وع��ي  باحل��ق والع��دل والتن��وع والتعدد 

والقبول باآلخر...
فشل مشروع االرهاب في املوصل، هو االنتصار الذي 
تكامل مع االرادة العراقية السياسية والعسكرية، 
ومع وعي حاجاته الثقافية واالنسانية، والتي  حتتاج 
الى مس��ؤوليات جديدة، والى رؤى أكثر فاعلية  في 
اس��تلهام معاني هذا النصر، وتكريس دروسه في 
امليادين كافة، السيما امليدان الثقافي الذي نسعى 
ال��ى توس��يع حلقاته ودالالت��ه، وتعزيز مس��اراته، 
وقيم��ه، وبرامج��ه ليكون تعبيرا ع��ن قيم انتصار 
حقيقي  وواقعي للدولة وملؤسساتها، وملستقبلها، 
ولص��ورة العراق��ي اجلديد، األكث��ر انفتاحا، واألكثر 

وعيا، وحاجة ملواجهة حتديات املستقبل..
مؤسس��ة االنتص��ار  هي الق��وة الدفاعي��ة التي 
نأمل في تأسيس��ها، وفي االعالن عن مش��روعها 
الثقافي، وعن سطوع فكرتها، ألنها  ستكون رمزا 
لفكرة املؤسس��ة الوطنية، وملشروعها التحديثي 
الذي اس��تطاع اس��قاط أوهام داعش، ومشروعها 
التخريب��ي املاض��وي، وش��رعنة روح االنطالق نحو 
حري��ة التفكير باملس��تقبل، وحرية البن��اء والنقد 
والتنوي��ر واخل��الص م��ن ادران تاريخ ظ��ل يحاصرنا 

طويال باألشباح واللصوص والقتلة... 

القاهرة ـ ميدل ايست اونالين:

 صدر عن الهيئ��ة املصرية العامة للكتاب، 
ضمن سلسلة اإلبداع العربي، كتاب جديد 
للكاتب الصحفي اللبناني الشاعر محمد 
غبريس بعنوان »قبض��ة جمر.. دور املثقفني 

في مواجهة اإلرهاب«.
دور  ح��ول  املؤل��ف  رؤي��ة  الكت��اب  يتن��اول 
املثقف��ني ف��ي مواجه��ة اإلره��اب وكيفية 
التص��دي لألف��كار الظالمي��ة، الت��ي باتت 
تنتشر في مجتمعاتنا كالنار في الهشيم، 
وتقدمت عن س��واها من أفكار ورؤى ثقافية 

وحضارية.
يق��ول املؤل��ف ف��ي تقدمي��ه للكت��اب: »إن 
واألجنبي��ة  العربي��ة  ال��دول  العدي��د م��ن 
تعرض��ت ألعم��ال إرهابية بوج��وه متعددة، 
وحت��ت عناوين وش��عارات مختلفة، وش��عر 
اجلمي��ع بأن اإلرهاب لن يوفر أحداً، وانطلقت 
احلمالت ملكافحته في كل مكان، األمر الذي 
نتج عن��ه ردات فعل دموي��ة وقاتلة. ورأى أن 
املش��كلة احلقيقية تكمن ف��ي أن كل دولة 

تنظر إلى اإلرهاب من وجهة نظرها ورؤيتها 
اخلاصة، وبات األمر يش��كل كارثة إنسانية 
حقيقية، فتلك الدول��ة التي تعتبر أن هذا 
التنظي��م إرهابي، تعتب��ره دولة أخرى ليس 
إرهابياً، وتعمل على دعمه وتغذيته بشتى 
الطرق، وبتنا في مأزق خطير يهدد الكيانات 

العربية وينسف الهوية والتاريخ«.
وأم��ام هذه الضبابية في املش��هد والتزايد 
في التعقيد والعنف، يتساءل املؤلف: ماذا 
يق��ول املثقفون الع��رب، واإلره��اب يضرب 
تقريباً في كل بلد عربي؟ واملشروع املذهبي 

الطائفي يتقدم في مستوى الثقافي؟
يتضم��ن الكت��اب ثالثة فصول: بالنس��بة 
إلى الفص��ل األول فحمل عنوان »مقاالت« 
حي��ث رأى املؤل��ف أن املثقف ظ��ل صامداً 
وحاملاً منذ مطل��ع عصر التنوير، وقدم دمه 
وفكره وعقله في أحلك الظروف واألحداث، 
واس��تطاع عل��ى الرغ��م من جم��ر الدروب 
أن يعب��ر جس��ر اله��روب، ويكس��ر حاج��ز 
الطغيان، ويتحدى الواقع بكافة أش��كاله، 
وهو س��يبقى وإن غاب هنا أو صمت هناك، 

حامل راية الن��اس وتطلعاتهم وأحالمهم 
ونداءاتهم.

يحت��وي الفص��ل عل��ى العناوي��ن التالية: 
املثق��ف العربي في ع��ني العاصفة، اخلطر 
احلضاري والثقاف��ي، عندما يتحالف اجلهل 
النج��اة رغ��م  التط��رف، حضارتن��ا..  م��ع 
الطغ��اة، تضحي��ات عظيمة عل��ى طريق 
احلرية، وحشية اإلرهاب تهدم ثقافة القيم 

اإلنسانية.
يتناول الفصل الثان��ي عدداً من التحقيقات 
التي تتضمن آراء ثلة من املثقفني واإلعالميني 
واألدباء والكت��اب من مختلف الدول العربية 
للوقوف عند القضايا واألسئلة الراهنة التي 
متث��ل حتدي��ات كبيرة ال س��يما عل��ى صعيد 
مواجهة اإلرهاب والعوامل املؤثرة في انتشار 
ظاهرة التطرف والتعصب، بعد سلسلة من 
االنتكاسات التي أصيب بها العالم العربي.

وم��ن التحقيقات: دور املثق��ف في التصدي 
لإلره��اب، ضرورة إنش��اء ق��وة ثقافية عربية 
مش��تركة، ح��روب مدمرة وقودها الش��باب 
العرب��ي البائس، عاصفة التطرف والعنف ال 

تبقي وال تذر، أدوات حديث��ة لثقافة الثورات، 
ثقافة املقاومة.

فيم��ا يختت��م الكت��اب بش��هادات خاصة 
أدل��ى به��ا ع��دد م��ن املثقف��ني واملبدعني 
واألدباء العرب حول فاعلي��ة الدور الثقافي 
ف��ي مواجهة التط��رف والتعصب والعنف 
واإلرهاب، ومدى قدرة الثقافة العربية على 
الصمود في وجه التحديات واالش��كاليات 

والتأثير في مسار تطور األحداث.
ومن الكتاب واملبدعني املش��اركني الدكتور 
عب��د العزيزاملقال��ح ال��ذي أك��د أن��ه لكي 
يتمك��ن العالم من إغ��الق صفحة اإلرهاب 
وتصفي��ة منابع��ه فال مناص م��ن تعريفه 
وب��ني  بين��ه  والتفري��ق  وحتدي��د مالمح��ه 
املقاومة املش��روعة من ناحية، ثم القضاء 
عل��ى حالة االزدواجية واخت��الل املعايير في 
مواجهت��ه، أما الدكتور محم��د برادة فقد 
رأى أنه لكي ن�بلور م�شروعاً ثقافياً ي�رتكز 
على وع�ي ح�داث��ّي جديد، ال مناص من أن 
نضم��ن للمثقفني واملفكري��ن حرية القول 
وال�م�م�ارس��ة، وأن يتعل��م السياس��يون 

االستماع إلى ما يقوله ويكتبه املثقفون.
بينما ق��ال وزير الثقافة اجلزائ��ري عز الدين 
ميهوب��ي إّن احل��ّل في إقامة جبه��ة عربّية 
واسعة للمثقفني القادرين على حتويل فعل 
السّياس��ة إلى قّوة تغيير، وحماية للعقل 
والّدين واجملتمع، ولفت الدكتور عبدالسالم 
املس��دي إل��ى أن احلل��ول األمنّية س��تظل 
ف��ي مقاومة اإلره��اب بيد صانع��ّي القرار، 
أّما احللول النفس��ّية والتربوّية واألخالقّية 

فستبقى من مشموالت منتجّي األفكار.
الدكتور فيصل دراج تس��اءل قائال: هل تبدأ 
مناهضة اإلره��اب باملدرس��ة وتنتهي بها، 
كما لو كانت املدرسة جوهر احلقيقة، كما 

حلم التنويريني ذات يوم؟
فيما ق��ال الكاتب فاضل الس��لطاني: كل 
خطابات العالم لن تغير شيئاً، إذا لم نغير 
فهمن��ا لطبيع��ة ثقافتنا ذاته��ا، ونعترف 
أن ه��ذه الثقافة هي الت��ي تصنعنا قبل أن 
نصنعها، وتشكلنا على طريقتها، وتصوغ 
أفكارن��ا وتصوراتنا ع��ن أنفس��نا والعالم 

واآلخرين.

يرصد دور المثقفين في مواجهة اإلرهاب
»قبضة جمر«.. 

مرويات المدن.. شعرية األمكنة في )بنات الخائبات)
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الفصل الرابع
التدريب على املشاريع الكبرى 

في اململكة املتحدة
عبدالكرمي قاسم ينهي عقد 

مؤسسة دوكسيادس 

تصلي��ح دار س��كن الزعي��م عبد 
الكرمي قاسم

بع��د أش��هر من ث��ورة مت��وز 1958 
واس��تقرار الزعي��م وحكومته في 
احلك��م ، وعندم��ا كنت منش��غال 
بأعمالي الهندس��ية في مصلحة 
املصايف والس��ياحة ، طلب املدير 
والس��ياحة  للمصاي��ف  الع��ام 
رش��يد مطلك مني وأخي قحطان 
، املهن��دس املعم��اري املع��روف ، أن 
نرافقه  في زيارة ال��ى بيت الزعيم 
عب��د الك��رمي قاس��م الواق��ع ف��ي 
منطقة ) بس��تان اخلس ( البتاويني 
من بغداد ، للتعرف على واقع البيت 
ووضع التصاميم إلصالحه وحتديثه 
ليكون سكن خاص مريح للزعيم . 
صالح املطلك كان صاحب مطعم 
ش��ريف وحداد الواق��ع في مقدمة 
جس��ر )املل��ك فيصل الثان��ي( من 

جانب الرصافة.
البي��ت يق��ع عل��ى ارض س��كنية 
مبس��احة حوال��ي 600 مت��ر، وه��و 
م��ن بيوت أمالك اليه��ود "اجملمدة" 
. بن��اء الدار يقع على بع��د 4 امتار 
ومح��اط  األمام��ي  الس��ياج  م��ن 
مبس��احة غير مشيدة بعرض مماثل 
يتخللها أش��جار مرتفع��ة وقريبة 
م��ن الس��ياج اخلارج��ي ، واحلديقة 
اخللفية مساحتها حوالي 200 م2 
يحيط بها أش��جار مرتفعة قريبة 
م��ن الس��ياج اخلارجي ووس��طها 
ساحة مفتوحة استعملت ساحة 
يقطنه��ا كالب اربعة شرس��ة من 

النوع اخملصص للحراسة. 
أما ال��دار فهي مش��يدة بالطابوق 
وف��ق طراز يع��ود لعم��ارة ثالثينات 
القرن العش��رين ومن طابق واحد. 
يتك��ون تخطيط البيت من مدخل 
أمامي مس��تعملة غرفة الضيوف 
معيش��ة  وغرف��ة  اليم��ني  عل��ى 
العائلة على اليسار ومدخل الهول 
ف��ي األمام يق��ع على ميني ويس��ار 
غرف ن��وم وعلى اليمني يقع احلمام 
وعلى اليس��ار املطبخ بينهما باب 

تؤدي الى احلديقة اخللفية .

    أم��ا اثاث بي��ت الزعيم ، وهو من 
كب��ار ضباط اجليش العراقي ، فهي 
بسيطة الى درجة متناهية . غرفة 
الن��وم خالي��ة من الس��جاد حتتوي 
على س��رير حديدي ودوالب حديدي 
. أما الس��رير فهو من احلديد الذي 
البغدادي��ة  العوائ��ل  تس��تعمله 
للنوم على السطح والدوالب فهو 
م��ن الدوالي��ب احلديدي��ة البيضاء 
املزججة م��ع رفوف ، املس��تعملة 
في املس��توصفات الطبي��ة . وأما 
غرف��ة اجللوس ف��ان أثاثه��ا يتكون 
م��ن تختني خش��بيتني م��ن النوع 
املس��تعمل في املقاهي الشعبية. 
وأما احلم��ام فيتوفر فيه حوض ماء 
من املوزاييك ، ش��ائع االس��تعمال 
لدى ذوي الدخل القليل ، مع طاسة 
لسكب املاء على جسم االنسان و 
تختة خشبيه للجلوس ، واملاء احلار 
يسخن من اخلارج بحرق النفط . لم 
االحظ اثاث في املطبخ سوى طباخ 
ذو ثالثة عيون وبعض االدوات املعتاد 
وجوده��ا في املطب��خ . ال يوجد في 
البيت اثاث اخرى جتلب االنتباه. أما 
احلديق��ة اخللفية فال ميكن الدخول 
اليها بسبب تواجد كالب احلراسة 

الشرسة. 
بلغنا رش��يد املطلك ان م��ا يتوفر 
لدى الزعيم من مبالغ إلصالح داره 
هو اثنان وعشرون الف دينار وحذرنا 
م��ن جتاوز ه��ذا الرقم عن��د العمل 

على هذا املشروع .  
ب��دأ قحط��ان بوض��ع اخملطط��ات 
التصميمي��ة  والفك��رة  األولي��ة 
األولية للتصليح��ات آخذين بنظر 
االعتب��ار متطلب��ات س��كن رئيس 
الس��كن  ، م��ن متطلب��ات  دول��ة 
واملعيشة في البيت ، من تعديالت 
لل��دار   االنش��ائي  الهي��كل  عل��ى 
مبوجب االس��تعماالت املتوقعة من 
قب��ل رئيس دولة ، وم��ا يتطلب من 
تأثي��ث مناس��ب للحي��اة اليومية 

الرس��مية  احلي��اة  ومتطلب��ات 
والضياف��ات العراقي��ة واخلارجي��ة 
كما درس��ت متطلبات احلمايات ان 

تطلب ذلك.

   وم��ن ناحي��ة اخ��رى كان علي ان 
ادرس من ناحية انش��ائية وخدمية 
متطلبات احلماية األمنية اخلارجية 
وللج��دران  عام��ة  بص��ورة  لل��دار 

اخلارجية  والش��بابيك  والس��قوف 
ومتطلبات احلماي��ة من احلريق وما 
يتطلب من دراس��ات أخرى . صارت 
وتكييفها  ال��دار  لتطوير  الفك��رة 
كامل��ة تقريبا . وكان من واجبي ان 
أقوم بحس��اب كلفة األعمال على 
ضوء هذه التفاصيل ، لتكوين فكرة 
عن املوازنة العامة لهذا املش��روع . 
اتض��ح لنا ان املبالغ املطلوبة إلجناز 
هذه املهمة تتجاوز املبالغ خملصصة 
لذلك . قدمن��ا تقرير بهذه احلقائق 
الى االس��تاذ رش��يد املطل��ك . لم 
نتسلم جواب باملوافقة او املباشرة 
املهم��ة  ان  اعتبرن��ا  ولذل��ك   ....

منتهية. 

    من هذه املهمة الصغيرة اتضح 
لي مدى بس��اطة احلياة املعيشية 
للزعي��م عب��د الكرمي قاس��م قائد 
ثورة 14 متوز 1958، اذا ما قارناها مع 
احلياة املعيش��ية للكثي��ر من كبار 
ضباط اجليش العراقي آنئذ ومنهم 
م��ا نع��رف من كب��ار ش��خصيات 

العهد امللك��ي وآبائنا ومعارفنا من 
كبار قي��ادات اجليش العراقي . لقد 
أثب��ت الزعي��م عبد الكرمي قاس��م 
طيل��ة فترة حكم��ه وحتى مقتله 
في انتكاس��ة 8 شباط  1963  انه 
زاهد في احلي��اة ويطمح كثيرا في 
رعاي��ة الطبقات الفقيرة واملعدمة 
م��ن اجملتم��ع وأراد ان يك��ون منوذجا 
ف��ي خدم��ة  املتعف��ف  لإلنس��ان 

اجملتمع .
 مع الزعي��م عبد الكرمي قاس��م… 

دراسة إحالة مشروع قناة اجليش 
كانت مؤسس��ة دوكس��يادس قد 
وضع��ت تخطيطا ملدين��ة بغداد ، 

يتضمن مواقع املشاريع السكنية 
، فض��ال عن مقترحات اخرى ، منها 
اس��تحداث قن��اة مائية في ش��رق 
مدين��ة بغ��داد بع��رض 20 مت��را ، 
تنقل املي��اه من نهر دجلة ش��مال 
مدينة بغداد ) ص��در القناة ( حتى 
نهر ديالى في جنوب املدينة ، وعلى 
جانب��ي هذه القناة ش��ريط اخضر 
، م��ع طري��ق رئي��س للم��رور على 
جانبي القناة ، لتس��هيل االنتقال 
م��ن جن��وب املدينة الى ش��مالها 

بسهولة .
أعلن��ا عن املناقصة لهذ املش��روع 
في س��نة 1961 ، وتق��دم عدد من 
الش��ركات الكبي��رة ، كان املقاول 
االول غير عراقي وق��دم اقل مبلغ ، 
والثاني ش��ركة عراقي��ة لها خبرة 
جيدة ، اال ان سعرها يزيد على االول 
بنح��و 15 باملئة . وبع��د ان تأكدت 
من توف��ر جمي��ع املكائ��ن الالزمة 
للمق��اول  املناس��بة  واالمكاني��ة 
العراق��ي ، قدم��ت تقري��ر االحالة 
مقترحا مفاحتة الشركة العراقية 
لتخفيض اسعارها واحالة العمل 
اليها ، واناطة مس��ؤولية االشراف 
الى امانة العاصم��ة كونها اجلهة 
املس��تفيدة م��ن املش��روع . وبعد 
تقدمي التقرير ال��ى مجلس االعمار 
، طل��ب مني ضب��اط جلنة انش��اء 
الدور السكنية للضباط في بغداد 
، وهي جلنة مكونة من ثالثة ضباط 
برتبة زعيم ان احضر الى مقر وزارة 
الدفاع ظهر ذل��ك اليوم ، مع تقرير 
املش��روع وخرائطه لبح��ث االمر . 
وال اعل��م ، ملاذا ل��م يطلب من وزير 
االس��كان او املدير العام لإلسكان 

ذلك ؟
  حضرُت الى مقر وزارة الدفاع ، وهو 
مقر عبد الكرمي قاسم رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع ، فضال عن كونه رئيس 
مجلس االعمار . وبعد انتظار زهاء 
الساعة ، اس��تدعيُت للدخول الى 
صالة االجتماع ، وهي الصالة التي 
يس��تقبل فيها قاس��م ضيوفه او 
مس��ؤولي الدول��ة . كان الزعي��م 
قاسم يجلس متوس��طا الطاولة 
الكبي��رة ، وبع��د ان ُقدم��ت الي��ه 
من قبل اللجن��ة املذكورة ، حياني 
بلط��ف ، وطل��ب الي اجلل��وس الى 
جانب��ه . وفي اجلان��ب اآلخر او على 
يساره جلس االستاذ محمد حديد 
وزي��ر املالية ،وه��و موض��ع اعتماد 

الزعيم وثقته ، وحول املائدة جلس 
عدد من كبار الضباط . 

ان  من��ي  قاس��م  الزعي��م  طل��ب 
اش��رح  ل��ه مش��روع قن��اة اجليش 
وش��رح تقري��ر االحال��ة . فتح��ت 
اخلرائط وبدأت باحلديث عن املشروع 
ح��ول  ومالحظاتن��ا   ، واهميت��ه 
املناقص��ني املتقدمني واس��عارهم 
وخبراته��م . وذك��رت ان مقترحن��ا 

ه��و احال��ة املش��روع ال��ى املقاول 
الثان��ي ، لكون��ه عراق��ي ، وع��دم 
حتويل العملة الصعبة ، وتش��جيع 
املقاول��ني العراقيني ، اضافة الى ان 
الفرق باألس��عار هو قليل . وعندما 
استفس��رنا من املقاول عن س��بب 
ارتفاع سعره ، بني ان عدم استقرار 
س��وق العمال��ة ، وع��دم امكانية 
جتاهل طلب العمال لزيادة اجورهم 
، كان الس��بب ف��ي ارتف��اع س��عر 

مناقصته .
  سألني الزعيم عبد الكرمي قاسم 
: وما هو رأيك ؟ وكم تقدر ان ينقّص 
املقاول من اس��عاره ليكون مؤهال 

إلحال��ة العمل الي��ه ؟ . اجبت : ان 
مت تخفيض الس��عر املقدم بنسبة 
عش��رة باملئة ، فان��ا اعتقد ان ذلك 
مقبول ،لك��ون العمل يحتاج وضع 
تصاميم تفصيلية للمشروع ايضا 
. فس��ألني : وماذا عن اجلسور فوق 
القناة ؟ . اجبت : ان ذلك سيأتي في 
مناقص��ة الحقة . اعترض قاس��م 
عل��ى ذل��ك ، وقال : م��اذا يحدث لو 

تأخر انش��اء اجلسور واراد اجليش ان 
ينس��حب من بغداد ألي س��بب ؟ . 
ل��م يكن عندي جواب س��وى قولي 
: علين��ا اذن ان نعل��ن عن مناقصة 
اجلسور فورا . اجابني : كال .. اطلب 
من املقاول االول ان يصمم ويشيد 
اجلس��ور .. وضغط عل��ى زر اجلرس 
املعل��ق ف��وق املائ��دة ، وطل��ب من 
املرافق احضار املق��اول او من ميثله 
، واضاف ان طع��ام الغداء )الكباب 
م��ن س��احة املي��دان ( س��نتناوله 
معا حلني حضور املق��اول . والتفَت 
الى االس��تاذ محم��د حديد وحتدث 
حول امكانية السيطرة على اجور 

العمال ، وتأثير ذلك على املش��اريع 
. اج��اب حديد بأنه متفائل بان ذلك 
ال يح��دث بالش��كل ال��ذي تصوره 

اآلخرون .
املش��وي  الكب��اب  حض��ر  ث��م 
والطرش��ي واخلبز العراقي ، وأكلنا 
حتى االكتفاء ، ثم ش��ربنا الش��اي 
العراقي اجليد . واستمر احلديث حول 
مشاريع االسكان ، السيما اسكان 
الضب��اط ، وكانت احاديث طبيعية 
وخالية من التكلف والرس��ميات ، 
اس��تمرت زهاء الساعتني ، وبعدها 
ج��اء املراف��ق وقال : س��يدي حضر 
ممث��ل املق��اول ، ثم أدخ��ل الصالة ، 
وهو ال يعلم سبب احضاره ،فبدت 
علي��ه عالم��ات االرتب��اك والقلق . 
طل��ب من��ه الزعي��م ان يس��تريح 
امامه م��ن اجلانب االخ��ر للمائدة . 
وق��د الحظ الزعيم ارتباك الس��يد 
جميل ، فقال له : ال تقلق نحن هنا 
للتحدث معك حول مش��روع قناة 
اجليش ، فقال له انه اقتيد من قبل 
بعض العس��كريني ، وكأنه ملقى 
عليه القبض ، ويرجو امهاله قليال 

ليسترد انفاسه ويستريح .
ش��رح الزعيم س��بب لقائ��ه هذا ، 
وطلب م��ن ممثل املق��اول تخفيض 
اس��عار املناقصة املقدمة ، بعد ان 
طمأن��ه بعدم حدوث زيادة في اجور 
العمال ، فتم االتفاق على تخفيض 
الس��عر بنس��بة 10 باملئ��ة ، وأبلغ 
ممثل املقاول بان املش��روع س��ُيحال 
ال��ى ش��ركته . وف��ي اخلت��ام اتخذ 
الق��رار وانصرفنا بعد االس��تئذان . 
واصبح املش��روع م��ن اعمال امانة 

العاصمة .

  أنش��اء مدين��ة الثورة في ش��رق 
بغداد  )الصدر حالياً(

 ق��رر الزعي��م عب��د الكرمي قاس��م 
)1961( اخ��راج  اوائ��ل س��نة  ف��ي 
جميع س��كان الصرائف الى خارج 
م��ن  وأخالءه��م   ، بغ��داد  مدين��ة 
االراضي اخلالية التي شيدوا عليها 
صرائفهم واكواخهم ، في مناطق 
مختلفة من بغداد ، مثل الشاكرية 
في اجلانب الغربي ، وخلف الس��دة 
ومحالت بغ��داد وغيرها في اجلانب 
الش��رقي . وطلب قاسم انشاء دور 
خاص��ة له��م ، وبعد اجن��از الوثائق 
من قبل قس��م التصاميم واحاله 
العمل متت املباشرة بإنشاء ) 1000 
( وحدة سكنية في شرق بغداد مع 
خدماتها ، وزعت على املس��تحقني 
من تل��ك العوائ��ل ، واطلق اس��م 
مدين��ة الثورة على ذلك املش��روع . 
وملا كان عدد تل��ك الدور غير كاٍف ، 
فقد تق��رر اعتماد تخطيط القطع 
الس��كنية كأراٍض وتوزيعه��ا على 
املستحقني ، وهم يشيدون دورهم ، 
بعد قيامنا بإنشاء شبكة اخلدمات 
كامل��ة واألبني��ة اخلدمي��ة لتل��ك 
التجمعات السكنية اجلديدة . غير 
ان هذه العملية توس��عت ، وبدأت 
الهج��رة من االري��اف جنوب العراق 
تزداد ، بال تنظي��م او حتديد ، الى ان 
بلغ عدد نف��وس مدينة الثورة زهاء 

مليون نسمة .
مش��اريع  اعم��ال  ان   ، صحي��ٌح   
االس��كان من االعمال غير املعقدة 
مقارنة مع املش��اريع الكبرى التي 
كان��ت تنف��ذ في انح��اء الع��راق ، 
الت��ي  الهندس��ية  اخلب��رات  ان  اال 
تعلمناها من تلك املش��اريع ، بعد 
الغاء مؤسسة دوكسيارس ، كانت 
كثيرة .. ان قضية الس��كن في أي 
بلد، من اه��م القضاي��ا واخطرها 
، قد تُفضل املش��اريع االس��كانية 
على املش��اريع االخرى وتتقدم على 
س��واها . وكثيرا ما تدخ��ل اجلانب 
السياسي والتنافسي في املوضوع 
. لقد استطعنا ان نحقق االهداف 
وامله��ام م��ع املهندس��ني الذين مت 
تعيينهم وتدريبهم ، وأنيطت بهم 
املس��ؤوليات م��ن تنفي��ذ ومراقبة 
وغيره��ا . اس��تطعنا ان نُنش��ىء 
نحوعشرين الف وحدة سكنية مع 
كام��ل االبنية اخلدمية وش��بكات 
اخلدمة الالزمة لها خالل السنوات 
م��ن 1959 ولغاي��ة 1964 . ولم يزل 
الناس يلهجون بإحسان ملا قدمناه 
في تلك الفترة من مشاريع صغيرة 
او كبيرة ، بقيت عالقة في الذاكرة 

العراقية على مر السنني .

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

 وطلب قاسم إنشاء دور خاصة 
لهم ، وبعد إنجاز الوثائق من قبل 

قسم التصاميم وإحاله العمل تمت 
المباشرة بإنشاء ) 1000 ( وحدة 

سكنية في شرق بغداد مع خدماتها 
، وزعت على المستحقين من تلك 

العوائل ، وأطلق اسم مدينة الثورة 
على ذلك المشروع

من هذه المهمة الصغيرة اتضح 
لي مدى بساطة الحياة المعيشية 

للزعيم عبد الكريم قاسم قائد ثورة 
14 تموز 1958، اذا ما قارناها مع 
الحياة المعيشية للكثير من كبار 

ضباط الجيش العراقي آنئذ ومنهم 
ما نعرف من كبار شخصيات العهد 
الملكي وآبائنا ومعارفنا من كبار 

قيادات الجيش العراقي

الزعيم عبد الكرمي قاسم واهتمامه بالتطوير موقع قناة اجليش في شرق مدينة بغداد – خارطة طرق بغداد في سنة 1956
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بغداد - وداد ابراهيم: 

برعاية األميرة منى احلسني، ينطلق 
أول مهرجان أوبرالي بالعالم العربي 
في عّم��ان مببادرة م��ن األردنية زينة 
برهوم. وحس��ب ما أعلنت ش��ركتا 
 Monaco Business Development
س��تنطلق   ،Travel Talk MEDIAو
ال��دورة األول��ى من مهرج��ان عمان 
األوبرالي بإنتاج كامل ألوبرا الترافياتا 
للمؤلف املوسيقي اإليطالي فيردي 
يوم��ي 19 و22 متوز 2017، وس��يقام 
هذا الع��رض التاريخي في مس��رح 
امل��درج الروماني بالعاصم��ة عّمان 

الذي يبلغ عمره 2000 سنة.
من اجل غرس بذور الثقافة األوبرالية 
النامية ف��ي األردن والعالم العربي، 
إضافة إل��ى محاول��ة أن يلهم هذا 
فكرة إنشاء دار أوبرا تُبنى خصيصاً 
لهذا الغرض في عّمان، متاش��ياً مع 
خطوات متماثلة مت اتخاذها في دول 
عربي��ة أخ��رى مثل س��لطنة عمان 

واإلمارات العربية املتحدة.
وس��يتضمن العرض األوبرالي أكثر 
م��ن 150 موس��يقياً وراقص��اً دولياً 
م��ن أكث��ر م��ن 10 دول، وس��تقوم 
أوركس��ترا  مبصاحب��ة  ببطول��ة، 
سيشوان الفيلهارمونية التي تضم 
موس��يقيني م��ن دار أوبرا الس��كاال 
محلي��ني،  وموس��يقيني  ومواه��ب 
وكورال أوبرا باتوم��ي بقيادة لورينزو 

تازييري، ومن إخراج لويجي أورفيو.
ويحظ��ى مهرجان عّم��ان األوبرالي 
بدع��م أمان��ة عّم��ان الكب��رى، مع 
وزارة  م��ع  اس��تراتيجية  ش��راكة 

السياحة وهيئة تنشيط السياحة 
األردني��ة، س��فارة جمهورية الصني 
الشعبية، س��فارة إيطاليا وسفارة 
جورجيا، واخلط��وط امللكية األردنية 
للمهرج��ان،  الرس��مي  احلام��ل 
وتتضمن الفنادق الراعية الرسمية 
كل م��ن ماريوت، ت��اورز روتانا، أرجان 

روتانا، شيراتون وكراون بالزا.«.

وتدع��م االردني��ة زينة بره��وم )من 
الش��خصيات املوس��يقية االردنية( 
املواهب الشابة باملوسيقى والفنون 
ف��ي املنطق��ة العربية، كم��ا تقوم 
بجه��ود دؤوبة من أجل تعزيز قضايا 
املرأة، السالم وأمناط احلياة الصحية 
والت��ي تتجلى ف��ي رصيدها الكبير 
من العروض باألردن، اإلمارات العربية 

املتح��دة، لن��دن، إيطاليا، النمس��ا، 
فرنسا ولبنان مع فنانني مشهورين 
مثل اإليطالي باريتوني، والتر ألبرتي 

وروبرتو أالجنا.
للمش��اركة  زين��ة  دُعي��ت  كم��ا 
ف��ي مهرج��ان الس��الم الدولي مع 
الس��يمفونية  ب��راغ  أوركس��ترا 
للش��باب بقي��ادة رياض القدس��ي، 

ومتت اس��تضافتها حلفل موسيقى 
عل��ى مس��رح اليونس��كو بباريس، 
ف��ي  األردني��ة  الس��فارة  بتنظي��م 
فرنسا، تكرمياً للسيدة إيرينا بوكوفا 
رئيسة منظمة األمم املتحدة للتربية 
والثقاف��ة والعلوم، ضمن احتفالية 
بوضع موق��ع املعمودية ف��ي األردن 

كأحد مواقع التراث العاملي.

وصّرحت زينة بره��وم »خالل حياتي 
املهني��ة، كنت س��عيدة للعمل مع 
شخصيات من جميع أنحاء العالم، 
فمن خالل موسيقاي وفني، أدركت 
أهمية تواصل الثقافة املتبادل، وقد 
رأيت مباشرة كيف توفر املوسيقى 
الثقاف��ات  يوّح��د  مهم��اً  جس��راً 
م��ن جمي��ع أنح��اء العال��م. فعبر 
املوسيقى، نحن نتكلم لغة واحدة، 
وهي لغة ميكننا فهمها جميعا دون 

املترجمني الشفويني«.
زينة بره��وم  من كبار املوس��يقيني 
متخصصة باملوسيقا الكالسيكية، 
القنط��رة  سلس��لة  أسس��ت 
للموس��يقى والف��ن، كم��ا قام��ت 
مبس��اعدات ال حص��ر له��ا لصالح 
النس��اء، األطفال، السالم والتقدم، 
الدع��وات  م��ن  الكثي��ر  وبجان��ب 
الت��ي حصل��ت عليها زين��ة، دُعيت 
في قص��ر كينس��ينغتون  للغن��اء 
ف��ي االحتفال باإلجنازات النس��ائية، 
وتقدمي الثقافات عبر املنتدى العربي 

العاملي للمرأة.
ألبومه��ا بعن��وان القنطرة يش��ير 
جلسر القوس احلجري الروماني الذي 

بُنّي في اكسترميادورا بإسبانيا. 
ويعكس عنوان األلبوم س��عي زينة 
ببن��اء ص��الت قوي��ة م��ن التفاهم 
والتعاط��ف من خالل موس��يقاها، 
ألبومه��ا  مؤخ��راً  س��جّلت  كم��ا 
الثاني القنطرة الثانية على الهواء 
مباشرًة وأطلق في حفل موسيقي 
م��ع أوركس��ترالي، كم��ا حصل��ت 
زينة على ش��هادة البكالوريوس في 
االتصال املرئ��ي باجلامعة األميركية 

في الشارقة .

من أجل غرس بذور الثقافة األوبرالية النامية في العالم العربي

أول مهرجان أوبرالي في عمان

جانب من املهرجان 

هالل العيد في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الوجبات المتأخرة تؤدي
لـ اضطراب التمثيل الغذائي

قدم��ت دراس��ة جديدة أدلًة عل��ى أن الوجب��ات املتأخرة 
ت��ؤدي إلى زيادة الوزن واضط��راب التمثيل الغذائي، أو ما 
يُعرف بعمليات "األيض"، كما ترتبط مبش��كالت صحية 

خطيرة مثل السكري وأمراض القلب.
وعمليات األيض ه��ي التفاعالت الكيميائية التي حتدث 
داخل اجلس��م، ويوجد منها نوعان، هم��ا: عملية الهدم 
وعملية البناء، ويتم خاللهما إنتاج واستهالك الطاقة.

ووج��دت الدراس��ة الت��ي أجراه��ا باحثون ف��ي جامعة 
بنس��لفانيا أن تن��اول الوجبات في وق��ت متأخر له تأثير 
س��لبي على الس��يطرة على الوزن والتمثي��ل الغذائي 
للدهون، واس��تعمال الطاقة، بحس��ب ما نش��ر موقع 

"ميديكال نيوز توداي".
وأجريت الدراس��ة على عينة عش��وائية من األشخاص 
البالغ��ني ال يعان��ون من مش��كالت مع زيادة ال��وزن، ومت 
إخض��اع بعضهم له��ذا النمط الغذائي الض��ار ملدة 8 

أسابيع، في حني اتبع البعض اآلخر النمط الصحي.
            

العفن سبب لبعض أنواع الصداع
أك��د علماء م��ن جامعة تول��وز الفرنس��ية أن التعرض 
ألن��واع معينة م��ن العفن املوجود في املن��ازل، قد يكون 
س��بًبا للعديد م��ن األمراض التحسس��ية وبعض أنواع 

الصداع.
وفي مقال نش��رته "M E A" العلمي��ة قال العالم، جان 
دينيس بالي لقد "اكتش��فنا عددًا من السموم اخلطيرة 
الصادرة ع��ن بعض أنواع العفن، الذي يظهر على بعض 
ج��دران املن��ازل واألماكن املغلق��ة، هذه الس��موم التي 
تتطاير في الهواء تصل إلى جهازنا التنفس��ي وتصيبنا 
بأمراض خطيرة. وفي الس��نوات األخي��رة الحظ األطباء 
أن الكثير من األش��خاص ب��دأوا يعانون م��ن آالم غريبة 
في الرأس وأمراض حتسس��ية وتنفس��ية ن��ادرة، نتيجة 
س��كنهم في ش��قق أو بي��وت معينة، لم يع��رف أحد 

العالقة بني األمراض وتلك األماكن".

طريقة مبتكرة لمحو الذكريات السيئة
أكد علم��اء أميركي��ون وكنديون أنهم توصل��وا لنتائج 
قد تس��اعد اإلنس��ان عل��ى معاجلة اضطراب��ات ما بعد 

الصدمة.
وم��ن املعل��وم أن العديد م��ن الناس يتعرض��ون حلوادث 
تتس��بب لهم مبشكالت نفس��ية معينة تؤرق حياتهم 
لفترات طويل��ة أحياناً، وتلك املش��كالت أغلبها يتعلق 
بالذكريات السيئة املرتبطة بتلك األحداث والتي يصعب 

عليهم نسيانها حتى بتناول األدوية واملهدئات.
وحول ه��ذا املوضوع ذكر أطباء م��ن جامعتي كولومبيا 
األميركي��ة وميكغل الكندية في مقال نش��رته مجلة 
ScienceAlert: "أي شخص ميكن أن يتذكر احلوادث املؤملة 
الت��ي حصلت له في املاضي عند رؤيته ش��يًئا ما يحفز 
عمل ذاكرته، فعلى س��بيل املثال قد يتعرض لإلنس��ان 
حلادث س��رقة مروع في شارع يحوي على صندوق بريد أو 
الفتة معينة، وفي كل مرة يرى فيها اإلنس��ان مثل تلك 
األش��ياء قد ينتابه ش��عور مريب يحفز ذاكرته ويجعله 
يس��ترجع ذكريات احلادثة، جميع الدراس��ات الس��ابقة 
بين��ت أن آليات عمل الذاكرة الطويل��ة األمد والقصيرة 
األمد مرتبط��ة ببعضها على وفق آلية عصبية معقدة 
ال ميك��ن التأثي��ر على عمله��ا حتى باس��تعمال األدوية 
والعقاقير الطبية، لكننا توصلنا لنتائج قد تبني عكس 

ذلك".

هن��اك ثالثة اح��كام معروفة في تاري��خ بغداد 
اولها حكم السيد محمد الصدر الذي  اصدره 
بوصف��ه رئي��س للمحكم��ة العلي��ا امللكي��ة 
مبنصبه كرئيس مجلس اعيان ذلك ان الدستور 
يعد رئيس مجلس االعيان بحكم  وظيفته هذه 
رئيساً للمحكمة العليا اي احملكمة التي تتولى 
تفس��ير الدس��تور امللكي ذلك ان هذه احملكمة 
مؤقت��ة تنعق��د عندم��ا تك��ون احلاج��ة اليها 
وليس��ت دائمي��ة كحال احملكم��ة االحتادية االن 
وتتأل��ف احملكمة امللكية م��ن اربعة من اعضاء 
مجلس االعيان واربعة من كبار القضاة اعضاء 
محكم��ة التميي��ز واحلك��م يص��در باألغلبية 
والعجيب ان احد االحكام وكان الس��يد الصدر 
مخالف��ا ولك��ن القرار ص��در باألغلبي��ة ولكن 
احلكم اخل��اص بتحديد موع��د التتويج للملك 
فيص��ل الثاني وبلوغه س��ن الرش��د لكي يتم 

التتويج .
وكان هنال��ك رأي��ان اولهما امنا العام  والس��نة 
الهجري��ة والثان��ي العام والس��نة امليالدية واذا 
اخذنا بالهجري فأن امللك سيتم تتويجه نهاية 
س��نة ١٩٥٢  اما اذا اخذنا بامليالدي فأن التتويج 
س��يتأخر ال��ى س��نة١٩٥٣ وذل��ك الن الس��نة 

امليالدية اطول من الس��نة الهجرية االولى٣٦٥ 
يوم��ا والثانية ٣٥٤ يوما اي ان الفرق ١١ يوما في 
كل س��نة وصدر ق��رار احملكمة العلي��ا باعتماد 
الس��نة امليالدية في حتديد س��ن الرشد وهكذا 
تأخر التتويج من س��نة ١٩٥٢ الى  س��نة ١٩٥٣ 
وتولى التتويج الس��يد ص��در الدين الكظماوي 
تتوي��ج امللك فيصل الثاني في ش��هر أيار١٩٥٣ 
بعد ان تولى الس��يد نفس��ه تتويج اجلد امللك 
فيص��ل االول س��نة ١٩٢١ وتتوي��ج االب املل��ك 
غ��ازي ١٩٣٣ واالن تولى تتوي��ج احلفيد واجلميل 
ان السيد بادر بطلب موافقة امللك فكان جواب 
امللك وهل يرفض احلفيد يعني نفس��ه ما قبله 
االب واجل��د  ثم اكمل امللك قوله اس��أل اهلل ان 
يطول عم��رك لتتويج ابن احلفي��د ايضا اي ابن 
فيصل الثاني بعد ان يتزوج امللك ومات الس��يد 
س��نة ١٩٥٦  وقت��ل املل��ك في انق��الب ١٤ متوز 

.١٩٥٨
واحلك��م الثان��ي اخلال��د ف��ي تاريخ بغ��داد كان 
س��نة ١٩٥١ ويتعل��ق باملكتب��ة الضخمة التي 
تركها االب انس��تاس ماري الكرملي بعد وفاته 
والكرمل��ي مع��روف اليًُع��رف واملكتبة ضخمة 
بالكت��ب الوثائ��ق الت��ي ال تق��در بثم��ن وكان 

القاضي في الدعوى عب��د الرحمن الذي اصبح 
رئيس وزراء ورئيس اجلمهورية س��نة ١٩٦٦ بعد 
مقتل الرئيس عبد السالم عارف وكان الدستور 
يعد رئيس الوزراء رئي��س للجمهورية في حالة 
غياب رئيس اجلمهورية والبزاز اش��غل مناصب 
عليا مب��ا فيها عم��ادة كلية القان��ون وصاحب 
الدور الرئيس��ي في منظمة اوب��ك وكان البزاز 
عندم��ا رفعت الدعوى حاك��م اي قاض حملكمة 
بداي��ة بغ��داد غي��ر احمل��دودة حيث اق��ام بعض 
ورث��ة االب الكرملي الدع��وى  امامه للمطالبة 
باملكتبة بكونها جزءاً من تركته وطلبوا احلكم 
على الراهب بالدير الذي ترك فيه االب الكرملي 
املكتبة بتس��ليمها لهم فهم الورثة واملكتبة 
من التركة والتركة له��م ولكن القاضي البزاز 
رف��ض دعواهم وردها اعتمادا على ان ما موجود 
في الدي��ر من اموال للراهب تع��ود للدير وليس 
ملكا ش��خصيا للراهب وبالتال��ي فأن املكتبة 

تعود للدير وال تعود للراهب االب الكرملي.
  وبالتال��ي ليس لهم حق املطالبة بأموال تعود 
للدي��ر وال تع��ود ملورثه��م االب الكرمل��ي وق��د 
صادقت محكمة التمييز على حكم البزاز كما 

ذكر ذلك في كتابه مبادئ اصول القانون .

أحكام قضائية خالدة في بغداد
طارق حرب

تراثيات

 واشنطن ـ وكاالت: 
كش��فت دراس��ة علمية أن إنسان 
اإلنس��ان  ع��م«  »اب��ن  نيانديرت��ال 
آالم  يعال��ج  أن  ح��اول  املعاص��ر، 
األس��نان قبل 130 ألف س��نة، في 
مؤشر إضافي على تقّدم هذا النوع 

البشري الذي اندثر.
وكان إلنسان نيانديرتال »األسبرين« 
اخلاص به، على حد تعبير الباحثني، 
وهو ورق ش��جر احلور الذي يفرز عند 
مضغ��ه م��ادة مس��ّكنة ومض��ادة 
لاللتهابات، وه��و كان يلجأ إلى هذا 

النوع من املس��ّكنات قب��ل 48 ألف 
سنة، حسب دراسة سابقة نشرت 

في مارس املاضي.
أما الدراسة اجلديدة التي نشرت في 
مجلة »انترناش��ونال أسوسيايشن 
أوف باليودونتولوج��ي« فق��د ركزت 
عل��ى حتلي��ل أربع أس��نان من الفك 
نيانديرت��ال عث��ر  األيس��ر إلنس��ان 
عليها في موقع كرابينا في كرواتيا، 
والح��ظ العلم��اء أن فيه��ا حف��راً 
وأشكاالً أخرى من أشكال املعاجلة.

وق��ال ديفي��د فراي��ر االس��تاذ ف��ي 

جامعة كنساس األميركية والقّيم 
الرئيس��ي على هذه الدراسة »هذه 
العالمات تدل على وجود مش��كلة 
في األس��نان كان يعان��ي منها ذاك 
يعال��ج  أن  يح��اول  وكان  الرج��ل، 

نفسه«.
وش��ارك في الدراس��ة أيضاً طبيب 
األس��نان ج��وزف غات��ي، ومفوضة 
ف��ي  الطبيع��ي  التاري��خ  متح��ف 
كرواتي��ا داف��وركا روادوفيت��ش، وقد 

حللوا األسنان مستخدمني اجملهر.
والحظ العلماء أن السن الضاحكة 

وض��رس العقل كان��ا منحرفني عن 
الفك،  ف��ي  الطبيع��ي  موقعهم��ا 
والحظوا وجود س��ت حفر عليهما 

وعلى سّنني أخريني.
ورّج��ح الباحث��ون : أن يك��ون ذل��ك 
اإلنس��ان الق��دمي ح��اول أن يقتل��ع 
الضرس املؤلم بأداة قد تكون أو من 

العظم أو من جذور االشجار.
وأش��ار ديفي��د فراي��ر: إل��ى أن هذا 
الن��وع  ذاك  أن  يثب��ت  االكتش��اف 
البش��ري القدمي كانت لديه »القدرة 
عل��ى التأثي��ر مبحيط��ه م��ن خالل 

كان  الت��ي  األدوات«  اس��تعمال 
يصنعها.

وإنسان نيانديرتال نوع من البشر من 
س��اللة تختلف عن ساللة اإلنسان 
املعاص��ر، تعاي��ش معه ف��ي بعض 
املناطق من الشرق األوسط وجنوب 
إفريقيا، حني خرج أس��الف اإلنسان 
املعاص��ر م��ن إفريقي��ا إل��ى س��ائر 
مناط��ق العالم، وحصل تزاوج أيًضا 
بني النوعني، لكن إنس��ان نيانديرتال 
انقرض قبل 38 ألف س��نة ألسباب 

ما زال الغموض يشوبها.

ورّج��ح بع��ض العلم��اء أن يك��ون 
انقراضه عائداً إلى عدم قدرته على 
التكّيف مع تغي��ر النظام الغذائي 

من جراء تغير املناخ.
وبس��بب ت��زاوج النوع��ني، يحم��ل 
معظم البش��ر اليوم 2 إلى ٪4 من 

جينات تعود إلى إنسان نيانديرتال.
وسبق أن أظهرت دراسات أن إنسان 
نيانديرت��ال كان يصن��ع احللّي وكان 
يهت��ّم بالفن��ون، م��ا يب��دد الفكرة 
أن��ه كان مخلوق��اً  القدمي��ة عن��ه 

همجياً.

كيف كان اإلنسان البدائي يعالج آالم األسنان؟

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

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

يطلبها منك البعض.

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

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

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

ورقيقا معه وراع مشاعره.

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

واستراتيجياتك في العمل.

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

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

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

لن حتقق أي شيء في النهاية.

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

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

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

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

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

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

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

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

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

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

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

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

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

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

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

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

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

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

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

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

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

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

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

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

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

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة في دائرة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات بوازرة الشباب والرياضة، 
هنال��ك العديد من الطاق��ات التي 
تواص��ل تدريباتها باش��راف مالكات 
متخصصة من اجل صناعة البطل 
الذي ميكن له متثيل العراق في احملافل 

اخلارجية بالسنوات املقبلة.
واملركز الوطن��ي برفع االثقال، يضم 
املوهوب، رامي محمد، مواليد 2004، 
يدرب��ه يونس احمد، التح��ق باملركز 
الوطن��ي بعد اكتش��افه من املدرب 
يونس أحمد بعد قيام االخير بجوالت 
ميدانية للم��دارس، فاختار املوهوب 
رامي من مدرسة اخلندق في مديرية 
تربي��ة الكرخ الثالثة في حي اجلهاد، 
الى جانب املوهوبني مصطفى علي 
وماج��د علي، ف��ي حني اخت��ار علي 
محمد جاس��م ورضا ج��واد وفاضل 

حسني رضا من منطقة البياع.
يقول املوهوب رامي: اخترت ممارس��ة 
رياض��ة رفع االثقال النها تش��عرني 
بالتحدي الدائم وامكان قهر احلديد، 
كما ه��ي متنحني الق��وة والتحمل 
واالعتم��اد عل��ى النف��س وتطوي��ر 

الق��درات الفنية من اج��ل النجاح، 
امض��ي س��نة ونصف الس��نة، في 
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 
الكبير  الدع��م  الرياضي��ة، وج��دت 
واملس��اندة م��ن مدي��ر املرك��ز علي 
كاظم عيدي، واملدربون يونس أحمد 
وعمار يس��ر ومحمود موسى الذين 
يحرص��ون عل��ى تش��جيع الالعبني 
وحثهم على التف��وق، فبدأت رحلة 
التدريبات بالتمرينات االساسية في 
رف��ع االثقال ثم التدريب��ات احلركية 
واللياقة البدنية مروراً بالتدريب على 

العص��ا ث��م الش��فت 5 و 10 كغم 
بحسب منهاج تدريبي عملي.

يش��ير الى متابعاته البطال العالم 
ف��ي رياض��ة رف��ع االثق��ال منه��م 
االيراني حس��ني زاده، طموحه متثيل 
املنتخبات الوطنية والفوز باوس��مة 

النصر في املشاركات املقبلة.
يق��دم الش��كر إل��ى اس��رته الت��ي 
املش��رفني في  وللمدربني  تس��انده، 
املرك��ز الوطني الذين يبذلون اجلهود 
الكبي��رة ف��ي تأم��ني رحل��ة اع��داد 

الرباعني من أجل صناعة االبطال.

15رياضة االثنني 3 متوز 2017 العدد )3730(

األربعاء.. المؤتمر الفني 
لتصفيات الشاطئية

تغيير أرضية ملعب 
كربالء الدولي

أربيل تضّيف دورًة تدريبيًة 
تحكيميًة بالكرة العابرة

بغداد ـ أثير الشويلي*
تعقد جلنة الكرة الشاطئية في االحتاد املركزي لكرة 
الق��دم، في الس��اعة 12 من ظهر بع��د غد االربعاء 
املؤمت��ر الفني لألندية املتأهل��ة للمرحلة الثانية في 

مسابقة الدوري املمتاز.
اعل��ن ذل��ك النائ��ب األول لرئيس جلنة الش��اطئية، 
عل��ي حم��دان، مبين��ا ان املؤمت��ر س��يعقد في مقر 
االحتاد املرك��زي لكرة القدم، بحض��ور ممثلي األندية 
العش��رة املتأهلة، واوضح حمدان ان الفرق املتأهلة 
إلى التصفيات الثانية ستقس��م الى  مجموعتني 
وتضم كل واحده خمسة فرق وفي املرحلة النهائية 
يتاه��ل اربعة فرق اول وثان��ي كل مجموعة، ومن ثم 

يلعبون بنظام التقاطع على لقب درع الدوري.
وبني ان املباريات احلاسمة ستجرى في ملعبي الكرة 
الش��اطئية خل��ف مقر احت��اد الكرة ون��ادي اجليش 
الرياضي، منوهاً إلى ان ملعب اجليش سبق ان ضيف 
مباريات املرحلة االولية جملموعتي بغداد مبشاركة 10 

أندية.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت وزارة الش��باب والرياضة، اجلمع��ة، ان ملعب 
كربالء الدولي س��يتم ادخاله الى الصيانة االسبوع 
املقب��ل من اجل تغيير ارضيته بالكامل وتهيئة هذا 
الصرح الرياضي الكبير ملباريات رفع احلظر عن الكرة 

العراقية.
وق��ال مدير عام ش��ؤون االقالي��م واحملافظات طالب 
املوس��وي ان مباراة كرب��الء وامليناء ي��وم امس األول 
ضمن منافس��ات دوري الكرة ستكون االخيرة على 
ملع��ب كرب��الء الدولي س��عة 30 الف متف��رج، اذ 
س��يتم ادخال امللعب الى الصيانة م��ن اجل تغيير 

ارضيته.
وتعهدت الش��ركة التركية بيادر كول باجناز العمل 
بافض��ل ص��ورة م��ن خ��الل االعتم��اد على ك��وادر 
متخصصة في زراعة ارضي��ة امللعب التي تعرضت 
الى اضرار في وقت س��ابق جراء تلف جذور الثيل مما 
اث��ر على جهوزي��ة ارضية امللعب، واكدت الش��ركة 
حتملها املس��ؤولية بعد اصابة ارضية امللعب مبرض 

فايروسي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم االحتاد العراقي للكرة العابرة الدورة التدريبية 
والتحكيمية باللعبة في قاعة نادي فرانسوا حريري 
في محافظة اربيل للمدة ما بني العاش��ر والسابع 

عشر من شهر متوز اجلاري.
وقال االم��ني املالي إلحت��اد اللعبة، ضي��اء حميد: ان 
الدورة ستش��تمل عل��ى إلقاء احملاض��رات النظرية 
والعملية، وس��يحاضر في ال��دورة كل من الدكتور 
محمد فاضل االختصاص في علم االدارة، والدكتور 
كام��ل محم��د االختص��اص بعل��م النف��س وعبد 
الوهاب غازي االختصاص بعلم التدريبي، واالس��تاذ 
ضي��اء حمي��د االختصاص بتحكيم قان��ون اللعبة، 
واالس��تاذ كاظم حافظ االختص��اص بالتطبيقات 

العملية.
واض��اف حميد: س��تتم خالل الدورة مناقش��ة اخر 
املس��تجدات والتعدي��الت الت��ي طرأت عل��ى قانون 
اللعب��ة، وان اله��دف من ال��دورة هو تطوي��ر قدرات 
وقابليات احلكام واملدرب��ني العراقيني ووصولهم إلى 

مستوى التحكيم والتدريب في العالم.

هانزو ـ عمار طاهر*

تأهل املنتخب الوطني لكرة الطائرة 
جل��وس أمس االح��د ال��ى نهائيات 
بطول��ة العال��م بع��د ف��وزه عل��ى 
الصني بنتيجة ثالثة اش��وط مقابل 
ش��وط واحد ف��ي املب��اراة الفاصلة 
لتحدي��د املركزي��ن الثال��ث والرابع 
والتذكرة  الثال��ث  املرك��ز  ليخطف 
االخي��رة ال��ى هولندا وذل��ك ضمن 
التصفي��ات املؤهل��ة ال��ى املونديال 
التي جرت خالل املدة من 26 حزيران 
ولغاي��ة 3 متوز احلال��ي في مقاطعة 
هانزو بجمهورية الصني الشعبية.. 
باللون  الوطن��ي  املنتخ��ب  توش��ح 
االبيض فيما ارتدى الصينيون اللون 
االحمر الفاحت وق��اد املباراة القاضية 
واحلك��م  اس��يبال  الس��لوفينية 

الكازاخستاني ايان رحماتوف.
وقال املدرب صالح حسن كاظم بعد 
التتوي��ج باملركز الثالث والتأهل الى 
كاس العال��م ان ه��ذا االجناز الكبير 
الذي حتقق اليوم نهديه الى الشعب 
الباراوملبية  العراقي الكرمي واللجنة 
والسيما االمني العام فاخر اجلمالي 
ال��ذي طامل��ا كان الداع��م ملنتخب 
الطائ��رة جلوس.. واض��اف املدرب ان 
انت��زاع تذك��رة التأهل م��ن الصني 
في عقر دارها ليس بالش��يء الهني 
او الس��هل مبين��ا ان الفري��ق قدم 
مب��اراة كبيرة.. ووج��ه كاظم عتبه 
الى احتاده بس��بب تعليقات البعض 
التواص��ل االجتماعي  على مواق��ع 
وقال ان احباط عزمية املالك التدريبي 
من خالل حتميله مسؤولية النتائج 
ال يع��د حاف��را للمض��ي قدم��ا في 
االهتمام  البطولة، وطالب كاظ��م 
بالفري��ق وتقدمي املس��اندة له خالل 

االستحقاقات املقبلة.

وبذل��ك يك��ون املنتخ��ب الوطن��ي 
بك��رة الطائ��رة جل��وس ق��د خاض 
6 مباري��ات خس��ر في االول��ى امام 
كازاخستان بنتيجة شوطني مقابل 
ثالثة اش��واط وفاز في الثانية على 
س��يرالنكا بثالث��ة اش��واط مقابل 
الشيء وفاز في الثالثة على اليابان 
بثالثة اشواط مقابل الشيء وخسر 
ف��ي الرابعة امام الصني بش��وطني 
مقاب��ل ثالثة اش��واط وخس��ر في 
اخلامس��ة امام ايران بش��وط واحد 
مقابل ثالثة اش��واط وفاز في مباراة 

حتديد املركزين الثال��ث والرابع على 
الصني بثالثة اش��واط مقابل شوط 
البرونزي��ة  واح��د لين��ال امليدالي��ة 
ويخطف بطاقة التأهل االخيرة الى 

كاس العالم
 واجرت اللجنة املنظمة للتصفيات 
العال��م  كاس  لبطول��ة  املؤهل��ة 
جل��وس ثالثة تغيي��رات على جدول 
البل��د  فري��ق  خلدم��ة  املنافس��ات 
ان يخ��وض  اق��رت  املضي��ف فق��د 
الفريق الصين��ي مباراتني في اليوم 
االخير ثم اج��رت تغييرا اخر ليلعب 

مباراتني في اليوم قبل االخير فضال 
عن تغيير مواعيد املباريات بحسب 
املوقف العام للمنتخبات املشاركة 
ومبا يقدم افضل فترات االس��تراحة 
لالعبي��ني الصينيني، اخر التغييرات 
جرت مساء اول امس السبت حيث 
وف��رت التعديالت اس��تراحة مهمة 
لفريق البل��د املضيف يلعب وفقها 
مباراة واحدة ام��ام الفريق العراقي 
فيم��ا يخ��وض املنتخ��ب الوطن��ي 
مبارات��ني بف��ارق قلي��ل م��ن الوقت 
االمر الذي القي بضالله على طاقة 

الالعبيني وقدرتهم في حتقيق الفوز 
وبالتالي التأه��ل الى نهائيات كاس 

العالم.
وعق��دت اجلمعية العمومية لالحتاد 
االس��يوي لكرة الطائ��رة للمعاقني 
مس��اء اول امس الس��بت اجتماعا 
هام��ش  عل��ى  نصابه��ا  بكام��ل 
التصفي��ات املؤهل��ة لبطولة كاس 
العال��م وذل��ك ف��ي فن��دق يوثن��ك 

الدولي.
االحت��اد  عض��و  االجتم��اع  وحض��ر 
االس��يوي ورئي��س االحت��اد العراقي 

للعب��ة محمد س��لمان توفيق كما 
حض��ره رئيس االحت��اد الدول��ي باري 
كوزن��ر بصفة مراقب.. واس��تعرض 
اجملتمعون نشاطات االحتاد االسيوي 
والفعالي��ات التي اقامها خالل املدة 
م��ن ع��ام 2014 ولغاية ع��ام 2017 
واملصادق��ة عل��ى التقريري��ن املالي  
واالداري ث��م ج��رت عملي��ة االقتراع 
النتخ��اب املناص��ب الث��الث املهمة 
ف��ي االحت��اد وه��ي الرئي��س واالمني 
الع��ام واملدي��ر الفني ف��ي حني لم 
يتم التصوي��ت على عضوية االحتاد 
حسب النظام املعمول به..  ورشح 
على منصب الرئي��س رجل االعمال 
صين��ي ل��و واملدي��ر الفن��ي لالحتاد 
املالي��زي بيل��ي ل��ي وف��از الصيني 
بثمانية اصوات مقابل صوتني اثنني 
وقد منح العراق صوته الى الصيني 

على حساب املاليزي.
واختير املرشح الوحيد على منصب 
االم��ني الع��ام ه��ادي رضائ��ي برفع 
االي��ادي وباالجماع فيم��ا انحصرت 
املنافسة على منصب املدير الفني 
لالحت��اد االس��يوي ب��ني املاليزية ارن 
واالس��ترالي كلني ستيورت وقد فاز 
االخير بس��بعة اصوات مقابل ثالثة 

اصوات.
ويصل وفد املنتخ��ب الوطني بكرة 
الطائ��رة جل��وس ان ش��اء اهلل في 
الس��اعة العاش��رة من صب��اح يوم 
غٍد الثالث��اء الى مطار بغداد الدولي 
وهو متوج بالبرونز حيث غادر الصني 
عص��ر الي��وم االثن��ني بع��د انتهاء 
التصفيات املؤهلة الى كاس العالم 
وحص��ول فرق اي��ران وكازاخس��تان 
والياب��ان والع��راق عل��ى البطاق��ت 

املؤهلة للحدث العاملي.

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

بعد الفوز المستحق على المنتخب الصيني
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احتفاالت وفدنا بالتأهل

رامي محمد

العواصم ـ وكاالت:

يعود جنم كرة القدم األرجنتيني الدولي 
ليونيل ميس��ي إلى مدينة برش��لونة 
اإلسبانية األحد للحصول على قسط 
من الراح��ة والتوقيع على متديد عقده 
مع فريق برش��لونة اإلسباني، حسبما 
أف��ادت وس��ائل اإلعالم اإلس��بانية أول 

أمس.
وكان ميسي تزوج رسمياً من صديقته 
أنتوني��ال روك��وزو اجلمعة )صب��اح يوم 
الس��بت بتوقيت غرينت��ش( في حفل 
مثي��ر مبدين��ة روس��اريو األرجنتيني��ة 
وذك��رت  العروس��ني..  رأس  مس��قط 
ديبورتيف��و«  »مون��دو  صحيفت��ا 
أن ميس��ي  اإلس��بانيتان  و«س��بورت« 
وأنتونيال س��يبدآن رحل��ة العودة رفقة 

طفليهما إلى مدينة برشلونة.
وأوضحت »س��بورت« أن عائلة ميسي 
ستعود إلى برش��لونة بهدف احلصول 
على قس��ط من الراحة لعدة أيام بعد 
اإلجهاد الذي تعرض له العروسان خالل 

االستعدادات حلفل الزفاف.
عل��ى  للحص��ول  ميس��ي  ويس��عى 
بعض الراح��ة قبل االنضمام لتدريبات 
الفريق الت��ي تنطلق يوم 12 متوز اجلاري 

استعدادا للموسم اجلديد.
وأوضحت »موندو ديبورتيفو« أن ميسي 
اضطر للعودة سريعاً إلى برشلونة من 
أجل التوقيع على العقد اجلديد له مع 
الن��ادي الكتالوني مع إمكانية س��فر 
الالعب برفقة زوجته أنتونيال إلى مكان 

ما لقضاء إجازة شهر العسل.
وجرى االتفاق بني ميس��ي وبرش��لونة 
على شروط العقد اجلديد قبل أسابيع 
حي��ث ميدد الالع��ب العقد م��ع النادي 
حت��ى 202 علم��اً ب��أن العق��د احلالي 
لالعب ينتهي ف��ي 2018 كما يتضمن 
العق��د اجلديد بندا يتي��ح متديد العقد 

ملوسم إضافي.
وكانت بعض املشاكل الروتينية أرجأت 
متدي��د العقد إلى بداي��ة متوز اجلاري مع 

بداية العام املالي اجلديد في إسبانيا.
وبعد ف��وز الفري��ق بلق��ب كأس ملك 
إس��بانيا فق��ط ف��ي املوس��م املاضي 
وضياع لقب الدوري اإلس��باني واخلروج 
املبك��ر م��ن دوري أبطال أوروب��ا، انتظر 
برشلونة وجماهيره جتديد عقد ميسي 
لتك��ون أفض��ل أنباء ممكنة ف��ي بداية 

االستعداد للموسم اجلديد.
و تزوَّج النجم ليونيل ميسي، مهاجم 
برش��لونة م��ن صديقت��ه وأم طفليه، 
روس��اريو  مبدين��ة  روك��وزو  أنتوني��ال 
األرجنتيني��ة، في حفل زف��اف ضخم، 
شهده عدد كبير من املدعوين البارزين 

من كل أنحاء العالم.
وعقد ميسي، قرانه على أنتونيال التي 
ارتبط بعالقة حب معها منذ س��نوات 
طويلة، ف��ي إحدى قاعات فندق »بوملان 
س��يتي سنتر« في روساريو، التي تبعد 
عن العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس 

300 كيلومتر.
وبعد نصف س��اعة من الزفاف، س��ار 
الزوج��ان عل��ى البس��اط األحم��ر مع 
توجي��ه التحية ألكثر من 150 صحفًيا 

ومصورًا، حصلوا على تصاريح لتغطية 
أحداث احلفل.

وج��ه  عل��ى  االبتس��امة  وارتس��مت 
العروس��ني، خ��الل حتية رج��ال اإلعالم، 
أس��ئلة  عل��ى  وردًا  والصحاف��ة.. 
الصحفيني، قال ميس��ي: »كل ش��يء 

على ما يرام«.
له��ا  صمم��ه  رداء  أنتوني��ال،  وارت��دت 
خصيًص��ا بيت األزي��اء اإلس��باني روزا 
بظه��ر  ال��رداء  صم��م  حي��ث  كالرا؛ 

مكش��وف، كما ظهر شعرها مصفًفا 
على اجلانب األيسر.

وفي املقاب��ل، ارتدى ميس��ي، حلة من 
تصميم »جورجي��و أرماني« مع رابطة 
عن��ق فضي��ة.. واخت��ار ميس��ي، مقر 
الزفاف بالقرب من منطقة »ال باخادا« 
املتواضعة التي نش��أ فيها، وبدأ فيها 

مداعبة الكرة.
وش��هد احلفل حض��ور 260 مدعًوا من 
مختل��ف أنح��اء العالم، وم��ن بينهم 

عدد كبير من جنوم كرة القدم البارزين، 
وبرز م��ن بني احلض��ور، عدد م��ن زمالء 
ميسي في برشلونة، الذين اصطحبوا 

زوجاتهم، وصديقاتهم للحفل.
الص��ور  بع��ض  املص��ورون  والتق��ط 
سيس��ك  م��ن  ل��كل  التذكاري��ة 
بوس��كيتس،  فابريج��اس، وس��يرجيو 
هيرناندي��ز،  وتش��افي  ألب��ا،  وج��وردي 
أجوي��رو،  س��يرجيو  واألرجنتيني��ني 
وماكس��يميليانو رودريجي��ز، وإيزكويل 

الفيتزي، واألوروجوياني لويس س��واريز، 
والكاميروني صامويل إيتو.

وجرت مراس��م االرتباط الرس��مي في 
نفس مكان احلفل، حتت إشراف جونزالو 
الرس��مي  التس��جيل  مدي��ر  كاري��و، 
للزيج��ات ف��ي »س��انتا ف��ي«، وه��ي 

املقاطعة التي تقع فيها روساريو.
وشهد على مراسم االرتباط الرسمي، 
األش��قاء اخلمس��ة مليس��ي وأنتونيال، 
وهم رودريجو، وماتياس، وماريا أش��قاء 
ميسي.. وباوال، وكارال روكوزو، شقيقتا 
أنتونيال.. وبعد انتهاء مراس��م االقتران 
الرس��مي، فاجأ ميسي عروسه بهدية 
خاصة؛ حيث قدم املغن��ي األرجنتيني 
احملب��وب آبيل بينتوس أغني��ة »ال بداية 
وال نهاية« وه��ي األغنية املفضلة لدى 

أنتونيال.
والتق��ى ميس��ي وأنتوني��ال، وهما في 
مرحل��ة الطفول��ة لكونه��ا ابنة عم 
لوكاس س��كاليا أبرز أصدق��اء النجم 
األرجنتين��ي خ��الل مرحل��ة الطفولة 

والصبا.
وف��ي 2007، وبعد 7 س��نوات من رحيل 
ميس��ي عن األرجنتني م��ع بعض أفراد 
عائلت��ه إلى برش��لونة، التق��ى االثنان 
مجددًا في روساريو، وبدأت عالقة احلب 

بينهما.
وظه��ر الطف��ل تياجو ابنهم��ا األكبر 
برفقتهم��ا خالل حفل الزفاف مس��اء 
اجلمعة، كم��ا ظهر ش��قيقه األصغر 
ماتي��و ف��ي احلف��ل.. وطالب ميس��ي 
وأنتوني��ال، املدعوين بع��دم تقدمي هدايا 
إليهما في حفل الزفاف، وأن يستبدلوا 

هداياهم بتبرعات إلى مؤسسة خيرية، 
تخصصت في بناء املس��اكن ملشردين 
في العالم.. وعم��ل على تأمني احلفل، 
قوة مكونة م��ن 400 فرد منهم بعض 
الرج��ال األمن في »س��انتا في« إضافة 

لشركة أمن خاصة.
وخارج الفندق، اصطف مئات املواطنون 
الذين يقطنون بالقرب من هذا الفندق، 
في محاولة منهم ملش��اهدة املدعوين 

البارزين عبر السياج احمليط بالفندق.
إل��ى ذل��ك، هنأ أس��طورة ك��رة القدم 
األرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا جنم 
برش��لونة ليونيل ميس��ي بزواجه من 
أنتونيال روكوزو، برغم عدم دعوته حلفل 

الزفاف.
وقال مارادونا لوسائل اإلعالم الروسية: 
»أقدم التهاني. أمتنى أن يحظى بالعديد 
من األبناء األصحاء. هو يعرف أنني أحبه 
كثي��را. دعوة الزف��اف ضاعت في مكان 
م��ا، ولكن هذا ال يغير رأيي فيه«.. وأكد 
مارادونا الذي وصل أمس إلى روس��يا أن 

ميسي العب جيد وشخص رائع.
اجلدي��د  امل��درب  أن  »أعتب��ر  وأض��اف: 
خورخ��ي  األرجنتين��ي  للمنتخ��ب 
س��امباولي خائ��ن، وأن��ا ال أحت��دث عن 
الروس��ي  الرئي��س  إن  وق��ال  خون��ة«.. 
فالدميي��ر بوتني يعد من الرموز مش��يرا 
إلى أنه يود لقاءه، ولكنه لم يتلق حتى 

اآلن دعوة لذلك.
وواصل: »إنه أحد رم��وزي. لدي صورتني 
عل��ى حائط منزل��ي. لوحتني معلقتني 
كل واح��دة في مواجه��ة األخرى فيدل 

كاسترو وفالدميير بوتني«.

مارادونا يهنئ البرغوث األرجنتيني

بعد زفافه، ميسي يعود سريعًا لتجديد عقده مع برشلونة

تقرير

ميسي وزوجته في احلفل

بغداد ـ الصباح الجديد:
 4 االثن��ني،  الي��وم  عص��ر  جت��رى 
 14 اجلول��ة  حلس��اب  مواجه��ات 
م��ن املرحلة الثانية ل��دوري الكرة 
املمت��از، حيث يلعب احل��دود امام 
الكرخ ف��ي ملعب اجلوي��ة، ويحل 
أمانة بغداد ضيفا على منافس��ه 
النج��ف، فيم��ا يضي��ف ملع��ب 
امليمونة لقاء نفط ميس��ان امام 
زاخو ويلعب الس��ماوة في ملعبه 

امام فريق الكهرباء.
من جانب اخر، حق��ق فريق الزوراء 
فوزا صعب��ا على مضيفه البحري 
بثالثة أه��داف لهدفني في املباراة 
التي أقيمت بينهما أول أمس على 
ملعب الزبي��ر واملؤجلة من اجلولة 

الثالثة عشرة للدوري املمتاز بكرة 
القدم.

تق��دم فري��ق ال��زوراء عب��ر قائده 
عالء عب��د الزه��رة ف��ي الدقيقة 
16، فيم��ا س��جل ه��دف التعادل 
لفري��ق البحري مصطف��ى هادي 
ف��ي الدقيقة 20، وعاد عبد الزهرة 
لتس��جيل اله��دف الثان��ي ف��ي 
الدقيقة 43 لينتهي الشوط األول 

زورائًيا بهدفني مقابل هدف.
وف��ي الش��وط الثاني ع��زز الزوراء 
النتيجة عبر الالعب حسني علي 
بهدف ثالث من مجهود فردي في 
الدقيق��ة 46 قب��ل ان يقلص جابر 

سرور النتيجة في الدقيقة 53.
وبه��ذا الفوز ارتفع رصي��د الزوراء 

إلى 59 نقطة في املركز الرابع، في 
حني جتمد رصي��د البحري عند 25 

نقطة في املركز الرابع عشر.
فيم��ا، حق��ق فري��ق كرب��الء فوزا 
مهما على امليناء اول امس بهدف 
م��ن دون رد في مب��اراة مؤجلة من 
اجلول��ة ال��� 12 لل��دوري املمت��از ، 
على ملع��ب كربالء الدولي.  وجاء 
الهدف الوحيد بأقادم العب كربالء 
سجاد جاسم، في الدقيقة 12 من 
املباراة، بعد أن أخطأ حارس امليناء 

في إبعاد الكرة لتعانق شباكه.
 وبه��ذا الفوز يكون كربالء قد رفع 
رصي��ده إلى 29 نقطة، فيما جتمد 
رصي��د امليناء عند النقطة 55 في 

املركز السادس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر الع��ب املنتخب الوطني، ونادي 
الزوراء،بك��رة الق��دم،  ع��الء مهاوي، 
إلى دبي، ي��وم األربعاء املقبل، ملالقاة 
مس��ؤولي نادي الباطن، الستكمال 
املفاوض��ات ح��ول انتقال��ه للن��ادي 

السعودي.
وق��ال مص��در مق��رب م��ن الالعب، 

إن مه��اوي، ذه��ب إلى املط��ار اليوم 
م��ن أج��ل املغ��ادرة، إال أن خطأ في 
التأشيرة تس��بب في تأجيل السفر 
إل��ى ي��وم األربع��اء املقب��ل، على أن 

يرافقه مدير أعماله.
وأش��ار إلى أن الالعب س��يغادر بعد 
املباراة املقبل��ة للفريق أمام النفط، 
الفت��ا إل��ى أن املفاوض��ات مازال��ت 

قائم��ة، ولم يكن هناك اتفاق نهائي 
بني الطرفني، وأن قيمة العقد املالية 

لم يتم االتفاق عليها حتى اآلن.
يش��ار إلى أن عالء مه��اوي، برز جنمه 
في دورة األلعاب األوملبية األخيرة مع 
املنتخب والس��يما ف��ي اللقاء الذي 
انتهى سلباً امام املنتخب البرازيلي 

صاحب الضيافة.

عالء مهاوي يغادر للتفاوض مع الباطن

رامي محمد.. موهوب يطمح4 مواجهات في الجولة 14 لدوري الكرة الممتاز
 بحصد األلقاب في رفع األثقال



بغداد - حذام يوسف:
في جلس��ة مميزة وخاصة، أقام 
اللجنة الثقافية في احتاد االدباء، 
اجلواه��ري، اصبوحة  على قاعة 
ش��عرية موس��يقية، بحض��ور 
األس��تاذ ف��وزي األتروش��ي ممثال 
ع��ن وزارة الثقاف��ة، ومبش��اركة 
عدد م��ن الش��عراء ف��ي بغداد 
واحملافظات، وحضور مميز للفنان 

محمد هادي.
اجللس��ة ادارها الش��اعر مروان 
عادل حم��زة :" اليوم جلس��تنا 
شعرية موسيقية، نشارك اليوم 
الفرح��ن افراحهم، هذا الوطن 
تتزاح��م افراح��ه م��ع اتراح��ه، 
فيحار الش��عراء ويح��ار الناس 
بأي فرح يبدأون، لكن االنتصارات 
تبق��ى دائما اس��بابا للفرح، في 
هذا البلد ما من شيء صغير، او 
كبير، ش��يء فائض عن احلاجة، 
نحن غير مس��تعدين للتفريط 

بقطرة دم، هذا البلد نريده كله، 
ونسبه،  وأرضه وحسبه  شبابه 
ولن نفرط بشيء، حتية ألبطالنا 

على اجلبهات، ولكل من يسعى 
لع��زة ه��ذا البل��د، وال��ف حتية 
لكم، ولكل من حضر ليش��ارك 

في فرحن��ا بانتص��ارات العراق، 
ونشارك الشعراء قصائدهم..".

وج��ه  ه��ادي  محم��د  الفن��ان 
حتي��ة للحض��ور، حتي��ة غنائية 
موس��يقية عل��ى آل��ة الع��ود، 
شاكرا احتاد االدباء هذه الدعوة، 
ه��ذا  ف��ي  س��عادته  مؤك��دا 
اليوم وس��ط نخبة م��ن االدباء 
واملثقف��ن، ليق��دم مجموع��ة 
من االغنيات الفلكلورية، بدأها 
بأغني��ة يا حبيبي للفنان طالب 
الش��اعرة  وتتقدم  القرة غولي، 
جن��اة عب��د اهلل لتق��رأ مقاطع 
اجللس��ة  لها، فتكون  ش��عرية 
ح��وارا رائع��ا م��ا ب��ن قصائ��د 
الشاعر عارف  ومنهم  الشعراء 
وغناء  وموس��يقى  الس��اعدي، 
الفنان محمد ه��ادي، في ختام 
اجللس��ة قطعت كيكة كبيرة 
باملناسبة، داعن املولى عز وجل 

ان يحفظ العراق وأهله.

غالبا ماتتعرض ال��دول الى كوارث 
منه��ا طبيعية واخ��رى مفتعلة ، 
تك��ون نتيجتها تدمير ف��ي البني 
التحتية وضحايا بش��رية وخسائر 
مادية كبي��رة ، وحلجم الدمار الذي 
تتعرض له هذه املدن ، ولعدم قدرة 
حكوماته��ا عل��ى مواجه��ة تلك 
اخملاطر من حي��ث املتطلبات املادية 
واجله��د العمراني ، فأنها تلجأ الى 
اعالن هذه املدن على انها منكوبة 
لالس��تفادة م��ن الق��رارات االممية 
ومعاهدات جنيف حلقوق االنس��ان 
وبقي��ة املنظم��ات االنس��اية ف��ي 
كل بق��اع العالم التي تلزم بتقدمي 
املس��اعدات املالي��ة وف��رق العمل 
وتسخير اكبر قدر ممكن من االيفاء 
بواجباته االنسانية جتاه تلك املدن.

وعلى اساس ذلك ، فأن ماتعرضت 
ل��ه املوص��ل ، م��ن اج��رام داع��ش 
وعدوانيت��ه وايغال��ه ف��ي عمليات 

التدمي��ر والتخري��ب  ، طال نس��باً 
كبي��رة ج��دا م��ن البن��ى التحية 
، ليتع��دى ذل��ك وب��كل وحش��ية 
واج��رام الى قت��ل املدني��ن االبرياء 
الديني��ة  الص��روح  وتفجي��ر   ،
والعلمي��ة  والتراثي��ة  والثقافي��ة 
وس��رقة املصارف ، بل والتفنن في 
اس��اليب القتل والتي عدها حالة 
لتروي��ع الن��اس وجعلهم في وضع 
املس��تضعفن الذي��ن الحول لهم 
وال ق��وة ، اضاف��ة ال��ى احتكار كل 
اخلي��رات وامل��ادة الغذائية وحجبها 
عن السكان او بيعها لهم باسعار 

خيالية . 
ان ماحصل ف��ي املوصل من خراب 
الطغم��ة  اي��ادي  عل��ى  وتدمي��ر، 
الداعش��ية ، وه��و ماين��درج على 
وفق املق��ررات االممية والعاملية ، هو 
حرب شعواء بفعل بشري متقصد 
واج��رام وحش��ي بح��ق الس��كان 

املدني��ن ، وه��و في حقيق��ة االمر 
ق��د ف��اق كل االعتب��ارات والصيغ 
التي تتح��دد مبوجبها اق��رار نكبة 
املدن او الس��كان ، ولم يحصل له 
مثيل في التأريخ املعاصر ،  بل طال 
هذا االجرام معظم مدن وعواصم 
العالم بحيث اصب��ح خطرا يهدد 
العال��م برمت��ه ، وراح��ت كل دول 
العالم حتس��ب له الف حس��اب ، 
وتخطط لصياغة برامج للحماية 
اجراءات مشددة  واتخاذ  واملواجهة 
ملواجهت��ه او احل��د من��ه ، لذل��ك 
تعاطف كل العالم مع العراق وهو 
يخوض حربا شرسة وقاسية جداً 
لسحقه والقضاء عليه وتخليص 

العالم منه .
وم��ن خ��الل ذلك الب��د للع��راق ان 
يتعامل مع امللف الداعش��ي بدقة 
بالقضاء عليه  متناهية التتح��دد 
فحس��ب ، بل بدراس��ة وبحث كل 

التداعيات الت��ي نتجت عن وجوده 
ف��ي االرض العراقي��ة ، ولع��ل في 
مقدمتها ، دراس��ة مش��روع اعالن 
املوص��ل مدين��ة منكوب��ة ، وهذه 
القضي��ة ينبغ��ي ان تتم من خالل 
تواف��ق الرئاس��ات الث��الث ، بع��د 
توفي��ر كل املس��تلزمات والوثائ��ق 
والش��هادات الت��ي تؤك��د احقية 
 ، الع��راق باع��الن نكب��ة املوص��ل 
واحقيت��ه ايض��ا باالس��تفادة من 
املساعدات واجلهود االممية والعاملية 
وانظم��ة  قوان��ن  اقرته��ا  الت��ي 
االمم املتح��دة ومعاه��دات جني��ف 
حلقوق االنس��ان وبقي��ة املنظمات 
االنس��انية والطوعية في العالم ، 
ذل��ك ان اعادة اعم��ار املوصل ليس 
باالمر الهن ، وليس هو ايضا جهد 
دول��ة واحدة ، فمهم��ا بلغت قدرة 
الع��راق املالية واالقتصادية اال انها 
التس��تطيع اطالقاً ان تنفرد بهذه 

املهمة لوحدها فقط ، س��يما وان 
العراق اليوم اصبح مستنزفا ماليا 
من جراء االزمة االقتصادية العاملية 
، وقبلها اس��تنزافه من خالل متويل 
اجله��د العس��كري القتال��ي ضد 

تنظيم داعش البغيض .
اضافة ال��ى مامت ذكره اع��اله ، فأن 
اع��الن املوص��ل مدين��ة منكوبة ، 
ل��ه دالالت ومعاي اخ��رى من بينها 
، كس��ب ود وتعاطف ال��رأي العام 
العاملي واحلكومات ، واستثمار هذه 
املش��اعر لتكوين جبهة ش��عبية 
واالرهاب  العن��ف  تناه��ض  عاملية 
وتعارض بش��دة الوجود الداعشي 
وفكره املتط��رف البغيض ، في اية 
بقعة م��ن بقاع العال��م ، وكذلك 
اش��عار العال��م انس��انيا باالعداد 
الهائلة من النازحن الذين هاجروا 
بس��بب اله��رب من اج��رام داعش 
وعدوانيت��ه ، وه��م يعيش��ون في 

اس��وأ الظروف واتعس��ها ، ناهيك 
ع��ن الع��دد الكبي��ر م��ن االطفال 
واملسنن واملرضى الذين اليحظون 
بالرعاي��ة املطلوب��ة التي تتطلبها 
ظروف حياتهم ، وبالوقت نفس��ه ، 
فأن اعالن نكبة املوصل ، س��توحي 
للعال��م ب��أن العراق بل��د متحضر 
يتفه��م قوانن وانظم��ة العالم ، 
وهو عندما يس��عى ملمارسة حقه 
االممي امنا هو ميارس حقه االنساني 
جتاه شعبه ، وباالخص جتاه سكان 
اه��ل املوصل ، النه ل��ن يقبل باحلد 
االدنى العم��ار هذه املدين��ة والتي 
هي ثاني اكبر مدن العراق ، امنا يريد 
ان يعيده��ا ال��ى اجم��ل واحلى مما 
كانت عليه ورد االعتبار لس��كانها 
االكارم ، وبذلك يكون قد اوفى بحق 
هذه املدينة الت��ي افقدها تنظيم 
داع��ش االجرامي كل خصوصيتها 

وهيبتها وقيمتها .

دعوة إلعالن الموصل مدينة منكوبة

رياض عبد الكريم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قبل 54 عامًا

جمال جصاني

ف��ي 1963/7/3 انطلق��ت قبضة من أش��جع م��ا أجنبته 
هذه البالد من أجل حريتها وكرامتها، شباب عسكريون 
ومدنيوي��ن لم يتج��اوزوا العقد الثالث م��ن العمر، حتت 
قيادة اسطورة الش��جاعة واإليثار العريف حسن سريع، 
لينّف��ذوا ما ع��رف ب� )انتفاضة معس��كر الرش��يد(، رداً 
على س��لطة )املنحرفون( التي اغتالت اجلمهورية األولى 
ومش��روعها الوطن��ي واحلضاري في ش��باط م��ن العام 
نفس��ه. ألس��باب فنية وتكتيكية محضة، لم تتمكن 
تلك العملية اجلريئة واجلسورة من الوصول لهدفها، في 
استئصال ذلك الورم السرطاني الذي حول حياتنا الحقاً 
الى مسلسل طويل من الكوابيس، ما زلنا نعيشه اليوم 
مع أحفادهم احلالين من نس��خ عصابات داعش وغيرها 
من س��الالت الهمجية واإلجرام. صحيح أن انتفاضتهم 
الباس��لة قبل 54 عاماً لم تفلح ف��ي الوصول ألهدافها 
النبيل��ة، والت��ي كش��فت عنه��ا املعطي��ات والوثائ��ق 
الحق��اً؛ حيث روح اإليثار والوعي العميق ملا رس��موه من 
خطط النتقال احلكم لألحزاب والش��خصيات املشهود 
له��ا بالوطني��ة والنزاهة والكف��اءة، أي أن تلك القبضة 
اجلسورة من شباب العراق )كانوا من كل تضاريس الوطن 
وثقافاته وتعدديت��ه اجلميلة( أدركوا وظيفتهم وخطورة 
ما ينهضون به متاماً؛ بوصفهم رأس رمح لش��عبهم في 
ذلك الظرف العصيب الذي عاشه آنذاك، هذا اإلرث الذي 
ال يق��ّدر بثمن هو ما نحتاج��ه اليوم وغداً، من أجل إعادة 

بناء هذا الوطن القدمي.
ما الذي تعنيه تلك الوثبة اجلس��ورة في الثالث من متوز، 
أي بعد أقل من خمسة أشهر على ارتكاب أبشع اجلرائم، 
بحق أفضل ما أجنبته هذه األرض من مالكات سياس��ية 
واجتماعي��ة وعلمية..؟ إنها تعني الكثير، وهذا ما أدركه 
أعداؤها ومن ميثلون ضدها النوعي، عندما نّفذوا برنامجاً 
ش��امالً لتجفيف مناب��ع مثل تلك االنبثاقات اجلس��ورة 
ف��ي حياة العراقي��ن. ذلك العمل املمنهج الس��تئصال 
روح التم��رد والكفاح ضد كل أش��كال الظلم والتمييز، 
والتي طبعت شعوب هذا الوطن على مر التأريخ، عاقبة 
برنامج الدمار الش��امل ذاك، ما نشاهده اليوم من عجز 
وفش��ل ذريعن في مواجهة حتديات النهوض وإعادة بناء 
الوطن على أس��اس وطيد م��ن التعددية واحلداثة، والذي 
مّثل جوهر تلك االنتفاض��ة الرائعة في تأريخنا احلديث. 
بع��د كل ذلك العمل الواس��ع واملنظم ملس��خ الضمائر 
والعقول وتزييف الوقائع واألحداث، ليس غريباً أن ال يتذكر 
العراقي��ون )إال ما ندر( مثل تل��ك البطوالت اخلارقة وروح 
اإليثار التي رافقتها، ال أحد يعرف من هو حس��ن س��ريع 
ابن الثالثة والعش��رين عاماً، وال��ذي كان حتى في عيون 

جالديه نسيج وحده من البطولة واحلكمة واإليثار.
هك��ذا نه��در مث��ل ه��ذه الصفح��ات املتوهج��ة م��ن 
البط��والت، ليس��تفرد بنا حث��االت البش��ر وماكنتهم 
االخطبوطية للتضليل واملسخ والتزييف. وحده الباحث 
املنصف والش��جاع الدكت��ور علي كرمي، ه��و من التفت 
لهذا الرأس��مال الرمزي والقيمي ال��ذي مثلته انتفاضة 
األحرار الكادحن في معس��كر الرشيد، في كتابه املهم 
)البيرية املس��لحة( والذي بذل فيه جهداً خارقا من أجل 
جمع الشهادات والوثائق الالزمة عن تلك احملطة املشرقة 
في مش��وار الكفاح من أجل احلري��ة والكرامة. لوال ذلك 
اجلهد االس��تثنائي الذي بذله الراحل الدكتور علي كرمي، 
اللتحقت تل��ك الوقائع واألح��داث الى مقابر النس��يان 
اجلماعية والتي ال تقل فتكاً وبشاعة عما اكتشفناه من 
مقابر جماعية للبشر بعد زوال النظام املباد، إن "البيرية 
املس��لحة" م��ا زال��ت تنتظر من يكش��ف ع��ن كنوزها 
التأريخي��ة والقيمية بوصفها ش��رارة م��ا زالت تومض 

لتقاليد وقيم أخرى حتت أنقاض الهزائم واخليبات.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - أحالم يوسف:
انها انثى طائ��ر الفينيق.. التي خرجت من 
ركام رماد شكلته نار مأساتها باستشهاد 
ابنه��ا البك��ر، لكنها اس��تطاعت ان حتيل 
وثقته��ا  بش��جاعتها  املس��تعر  رماده��ا 
بقوته��ا ال��ى متيمة، تش��دها اليها لترمي 
بها فيم��ا بعد خارج دائ��رة جمراته، واحلزن 
ال��ذي كاد ان ينق��ض عليه��ا، لكنها امرأة 
عراقية حقيقية، انها حفيدة الس��ومرين 
أس��ماء حس��ن، الت��ي احالت حزنه��ا الى 
ش��ذرات كلمات، ش��رحت بها الواقع بكل 
تفاصيل��ه، بحنكة أدبي��ة رائعة، من خالل 
روايته��ا "لعينيك..حكاي��ة- رواية حب في 

زمن الغياب.
تقول الكاتبة في اثناء حديثها في مقهى 
گه��وة وكتاب الذي أقيمت جلس��ة توقيع 
روايتها فيه "لس��ت اديبة، ولس��ت دخيلة 
عل��ى االدب، انا عاش��قة للحرف عاش��قة 
للمفردة الثرة، اختلفت عن أمهات الشهداء 
فل��م اترج��م حزن��ي دموع��ا فاختصرت��ه 
كلمات، ذلك احلزن اخلالق الذي جعل احزاني 
تتجس��د س��طورا، الرواية تالم��س الواقع 
بكل قسوة، قد يعترض احدكم ويقول لقد 
تعبنا م��ن الواقع "فهناك م��ن يبحث عن 
اخليال خالل قراءاته هربا من واقعه" وأقول 
إن��ي ال اجي��د التحليق في اخلي��ال، الرواية، 

عن احلب في زمن الغي��اب، اتعرفون معنى 
الغياب؟ انه غياب القان��ون، واألمان، غياب 
النزاهة، وهناك س��ؤال مطروح في الرواية 
هل العقيدة اقوى من العش��ق وستجدون 

اإلجابة عند قراءتكم لها.
 أسماء حس��ن لم تختلف عن الكثير من 
العراقين نس��اء ورجاال في زاوية ترجمتها 
للح��زن فحس��ب، ب��ل ف��ي تعاطيه��ا مع 
املأس��اة التي لم يسلم منها عراقي، فهي 
لم تنقم على العراق، او تلومه مثل الكثير 

منا، بل هي تش��كر عراقه��ا الذي فجعت 
على ارض��ه بولدها، ألنها جت��د ان كتابتها 
للرواية ما هي اال أح��د ميزات الوطن الذي 
اس��تطاع بأحداثه الدامية ان يحولها الى 
امرأة اس��تثنائية، وتق��ول في ذلك مبقدمة 
الرواي��ة: " انا مدينة للعراق في كتابة هذه 
الرواية، فلوال احداث��ه الدامية ما كتبتها.. 
وطني ممتن��ة لكل هذا الك��رم، ممتنة ألنك 
منحتن��ي وجميع أمهات الش��هداء قبورا، 
يرق��د فيها مصطف��ى "ابنها الش��هيد" 

ورفاق��ه، قبورا ت��ذرف الدم��ع عندها، لعل 
الصحراء تنبت.. زهرا.

وكتب الش��اعر والناق��د االكادميي أ.د حمد 
محم��ود الدوخ��ي على غ��الف الكتاب: ان 
رواي��ة "لعينيك..حكاي��ة- رواي��ة حب في 
زمن الغياب"، بعنوانها املألوف هذا، متتلك 
صدقا خالقا، نابعا من إحساس عال، يشعر 
باملسؤولية إزاء ما حوله، اذ ارادت الرواية ان 
تقدم شهادة أدبية للحال الذي عليه البلد، 
من زاوية خاصة جدا، وبحيادية موضوعية، 
ابتعدت عن املداهن��ة، والتواطؤ، واجملاملة، 
ل��ذا هي جدي��رة بالقراءة واالنتب��اه، كونها 
وثيقة لواقع ال ميكن ان يُجتاز على مستوى 

التدوين حاضرا ومستقبال.
تقع رواية "لعينيك..حكاية- رواية حب في 
زم��ن الغياب"، بنح��و 260 صفحة. صدرت 
عن دار الزاوية للطباعة والنش��ر والتوزيع، 
وق��ام بتصمي��م العمل الفني ك��رمي جبار، 
وكتبت أس��ماء حسن في مقدمة الكتاب 
كلم��ات ش��كر وعرف��ان ل��كل األصدق��اء 
الذين اس��هموا بانتش��الها من بئر احلزن، 
وش��جعوها على البدء ومواصلة طريقها 
االدبي، واه��داء كتبت في��ه "مصطفى..ال 
ش��يء يوجعني بعد وجعك.. لقد شطرت 
القلب ش��طرين ..فاصطحب��ت افضلهما 

معك..احبك.. حتى نلتقي".

حفل توقيع رواية حب في زمن الغياب في "قهوة وكتاب"

حفل توقيع رواية حب في زمن الغياب

جانب من االحتفالية

قاعة الجواهري تحتفل بانتصارات العراق وتحرير الموصل

الصباح الجديد - وكاالت:
ألغت املغنية البريطانية أديل 
آخ��ر حفل��ن ضم��ن جولتها 
العاملية، بع��د أن كانا مقررين 
مطل��ع األس��بوع في اس��تاد 
وميبلي في لندن، وذلك بس��بب 

تضرر أحبالها الصوتية.
وقال��ت أدي��ل )29 عام��ا( إنها 
ذهبت إل��ى طبي��ب للحنجرة 
لي��ل اجلمع��ة، ونصحه��ا بأال 

تغني.
وكان��ت املغنية قدمت حفلن 
ف��ي  حش��ود  أم��ام  بالفع��ل 
وميبلي، لكنها قالت إن صوتها 

كان يعاني.
وأضاف��ت، عبر حس��ابها على 

موق��ع تويتر، "إذا قلت إن قلبي 
مفطور ففي هذا تهوين".

وأديل من أكثر الفنانن مبيعا 
في العالم، وكانت تتوق كثيرا 
للغناء لدرجة أنها فكرت في 
االكتفاء بتحريك ش��فتيها 

في احلفالت.
لكنه��ا قالت "ل��م أفعل 
ذلك قط، ومن املستحيل 
أن أفع��ل ذل��ك بكم. لن 

أكون أنا على املسرح".
وأش��ارت إلى أنه ميكن 
اس��ترجاع  للجمه��ور 
ثم��ن التذاك��ر إذا ل��م 

أخ��رى  مواعي��د  حت��دد 
للحفلن.

اديل مصابة باإلحباط بسبب 
تضرر حبالها الصوتية

الصباح الجديد - وكاالت:
صدم��ت وال��دة النجم األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي اجلميع 
في أثناء حفل زفاف ابنها، عندما ارتدت فس��تانا أثار ضجة، 

خملالفته األعراف والتقاليد األرجنتينية.
وظه��رت س��يليا ماريا كوش��يتيني، والدة ميس��ي، مرتدية 
فس��تانا أبيض، مشابها لفس��تان العروس أنتونيال، وهو أمر 

مرفوض في أعراف الزواج في بلدان كثيرة، منها األرجنتن.
ووفق��ا لصحيف��ة "ذا صن"، أش��ارت تقارير إل��ى أن عائلتي 
الزوجن حجزا طابقن مختلفن في الفندق الذي استضاف 

احلفل، وذلك خلالفاتهما الشديدة.
ويعد ارتداء الفستان األبيض لغير العروس مهينا في األعراف 
االرجنتيني��ة، ألنه قد يكون محاولة ل�"س��رقة األنظار" من 

العروس في يومها اخلاص.
وأقي��م حفل زفاف مهاجم برش��لونة، ورفيق��ة دربه أنتونيال 
روكوزو، اجلمعة، في مدينة روزاريو باألرجنتن، أمام عدس��ات 

وسائل اإلعالم، وحشد من جنوم كرة القدم.

بغداد - الصباح الجديد:
بأس��ف وأس��ى بالغن، تلقين��ا خبر اصابة الفن��ان والكاتب 
القدير بدري حس��ون فريد بجلطة دماغية في مدينة أربيل، 
نق��ل على أثرها الى مستش��فى )PAR( وه��و يتلقى العالج 
املطلوب. وبهذه املناسبة كلف وكيل الوزارة فوزي األتروشي 
مديرة مكتبه االنس��ة بناز اجلاف، مع اخملرج ناصر حسن الذي 
كان م��ع الفنان بدري حس��ون منذ الس��اعات االولى ملرضه، 
لتفق��د حالته، واالطمئنان على صحته، ونقل حتيات ومتنيات 
وزي��ر الثقافة فرياد روان��دزي، ووكيل الوزارة فوزي األتروش��ي، 
ومدي��ر عام الس��ينما واملس��رح الدكت��ورة اقب��ال نعيم، له 

ء  لش�����فا العاج��ل، واس��تعداد الوزارة با
التس��هيالت  لتق��دمي 
كم��ا  املطلوب��ة، 
اتص��ل األتروش��ي 
بعقيلت��ه الفنانة 
ابتس��ام  القديرة 
لنق��ل  فري��د، 
وامنيات  التحيات 
الش��فاء لفنانن��ا 
القدي��ر ادام اهلل 
عمره بالصحة 

والعافية.

والدة ميسي تصدم 
الضيوف في حفل زواج ابنها

الثقافة تطمئن على صحة 
الفنان بدري حسون فريد
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