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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت خلية اإلعللام احلربي ، أمس 
األربعللاء ، عللن حترير سللاحة وكراج 
باب الطوب وجامع خزام والسيطرة 
علللى طريللق خالللد بللن الوليد في 

املدينة القدمية بأمين املوصل . 
وقالللت اخلليللة فللي بيللان تلقللت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسللخة 
منه إن" قللوات الشللرطة االحتادية 
متكنت من حترير ساحة باب الطوب 
وكللراج باب الطوب متعدد الطوابق 
وجامللع  الدقيقللة  االجهللزة  ودورة 
خزام وتسلليطر على طريق خالد بن 
الوليد في املدينللة القدمية من امين 

املوصل". 
من جانبها كشفت قيادة العمليات 
املشللتركة ، أمس األربعاء ، ان أعداد 
عناصر داعللش االجرامي في مدينة 
املوصللل بشللقيها االيسللر واألمين 
قبل حتريرها بلغ نحو أكثر من الفي 

شخص. 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املشللتركة العميللد الركللن يحيى 
رسللول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديللد‘‘ ان" أعداد عناصر 
داعللش االجرامي في مدينة املوصل 
بشقيها االيسر واألمين قبل حتريرها 
بلللغ نحو أكثللر من الفي شللخص 
، مشلليرا الى ان" هللذه االعداد من 
عناصللر داعش كانللت موجودة في 
احملافظللة بأكملهللا ومت قتل العديد 

منهم في أثناء عمليللات التحرير ، 
موضحللا ان" العمليات املشللتركة 
سللتعقد مؤمتراً بعد إعان التحرير 
تبللن فيه االعللداد احلقيقيللة التي 
مت قتلهللا وأسللرها واخلسللائر التي 
تكبدهللا العللدو في أثنللاء املعارك، 
مت  التللي  املسللاحات  عللن  فضللا 

حتريرها. 
وأضللاف بللان" هنالللك أعللداداً غير 
قليلللة مللن الدواعش تسللللوا بن 
النازحن في محاولة منهم للهرب 
بعد ان مت تضييق اخلناق عليهم من 

قبل القوات األمنية .
االسللتخباري  اجلهللد  ان"  وتابللع 
اسللفر عللن القللاء القبللض علللى 
اغلب املندسللن بن تلللك العائات 

النازحة. 
مللن جهتلله رجللح نائللب محافظ 
نينوى حسن العاف , أمس األربعاء 
، إعللان حترير املوصل بالكامل خال 

الساعات القليلة املقبلة .
وقال العللاف لصحيفللة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" معارك حترير امين املوصل 
ستنتهي بعد ان تبقى زقاقن اثنن 
في منطقة امليدان باملدينة القدمية"، 
مبينا أن" املسللاحة االجمالية هي 
اقل من كم واحد يتحصن فيه نحو 
200 عنصر داعشي معظمهم من 
الروس والشيشللان والقوقاز فضا 

عن عائاتهم". 
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بعد السيطرة على طريق خالد بن الوليد

تحرير باب الطوب وجامع الخزام في المدينة القديمة

القوات املشتركة تقترب من إحكام قبضتها على مدينة املوصل القدمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
فللؤاد  اجلمهوريللة،  رئيللس  أكللد 
معصوم، أنه الميكن تشكيل دولة 
كردسللتان من دون اعتللراف الدول 

الكبرى.
وقال معصوم في مقابلة مطولة 
مع صحيفللة عكاظ السللعودية، 
أن "إجراء اسللتفتاء االستقال في 
إقليم كردستان، ال يعني بالضرورة 
اإلعللان عللن تشللكيل الدولة في 
اليللوم التالي، مقترحللاً أن "يكون 
العللراق إقليمللن، إقليللم كللردي، 

والبقية يبقون فللي اإلقليم اآلخر، 
والدولللة كاملللة تبقللى بأكملها 

باسم العراق".
وأضاف "أنا حتدثت مبناسبة العيد 
عن وحدة العراق، وحلفت مييناً بأنه 
ال بللد أن أحافظ على وحدة العراق 
واسللتقاله، سللماء وأرضاً وبحراً، 
لكن اآلن توجد رغبة في كردستان 
العراق وأكثريللة األحزاب في إجراء 
استفتاء حول هل تريدون أن تكونوا 

مستقلن أم البقاء كما أنتم".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس الللوزراء حيدر العبادي، 
أن وفللداً كردياً سلليزور بغللداد في 
األيام املقبلة ملناقشة عدة ملفات 
من بينها املشللكات العالقة بن 
بغداد وأربيل، فيما أكد أن احلكومة 
االحتاديللة ليسللت لديهللا شللروط 

مسبقة على الوفد.
وقال العبللادي في حديث لعدد من 
تابعتلله "الصباح  وسللائل اإلعام 
إقليللم  مللن  "وفللداً  إن  اجلديللد" 
كردستان سلليزور بغداد هذه األيام 
وسوف يناقش قضايا املياه واملنافذ 

احلدودية واملشاكل العالقة".
ورداً على سؤال بشأن وجود شروط 

مسبقة لدى احلكومة على الوفد، 
لدينللا  "ليسللت  العبللادي  أجللاب 
شللروط مسللبقة، لكننللا نطلب 
منهم شيئاً واحداً وهو الشفافية 
امللفات  بالتعامل وكشللف جميع 
بشللأن تصديللر النفللط واملنافللذ 
احلدوديللة لكي يتم االجتماع بنحو 

سلس".
وكان رئيللس الوزراء حيللدر العبادي 
ورئيس إقليم كردسللتان مسللعود 
البارزاني دعيا، في)7 آذار 2017(، إلى 
توحيد اخلطاب السياسللي وتعزيز 
العمل بن بغداد وأربيل، فيما أكدا 
على التنسيق "الكبير" بن القوات 

التي تقاتل تنظيم "داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيللس مجلس النواب العراقي 
سللليم اجلبوري مع اعضللاء الهيئة 
السياسللية للتيار الصدري بحضور 
عدد من كوادره القيادية مستجدات 
االوضللاع السياسللية واالمنيللة في 
الباد، وانتصارات القوات االمنية في 
معارك املوصل، كما مت مناقشة اقرار 

القوانن املهمة.
وأكد اجلبوري بحسللب بيللان ملكتبه 
اطلعللت عليلله "الصبللاح اجلديللد" 
"ضللرورة توافللق الكتل السياسللية 
داخل البرملان لغرض تشريع القوانن 

وفللي مقدمتهللا قانللون االنتخابات، 
واشار الى ان بعض القوانن حتتاج الى 
توافق وطني من قبل جميع االطراف 
مبا يعزز ثقة املواطللن العراقي ويلبي 

طموحاته في ملف االصاحات".
وأضاف ان "املرحلة الراهنة تستوجب 
مللن اجلميللع الوقللوف صفللاً واحداً 
امللام التحديات التللي تواجه العراق، 
خاصة بعد االنتهاء من ملف داعش 
الشللروع  اهمية  االرهابللي، مؤكللداً 
بحللوار حقيقللي وبنللاء يسللهم في 

استقرار الباد".
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معصوم: ال يمكن تشكيل 
دولة كردستان من دون اعتراف 

الدول الكبرى

العبادي يؤكد قيام وفد كردي 
بزيارة بغداد قريبًا

الجبوري يشدد على أهمية الشروع 
بحوار بّناء يسهم في استقرار البالد

تدمير أحد أكبر مخازن "داعش" 
بقصف جوي جنوب غربي كركوك

نحو 2700 طفل إيزيدي يتيم
بسبب غزو "داعش" لسنجار 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنللت وزارة الكهرباء ان رئيس 
الوزراء حيللدر العبادي وجه وزارة 
النفط بزيللادة حصة الوزارة من 
وقللود الكازاويل مللن ١٥٠٠ متر 
مكعللب يوميللاً الللى ٤٥٠٠ متر 
مكعب يوميا وملدة شهر ابتداًء 

من يوم االول من امس الثاثاء.
وزارة  باسللم  املتحللدث  وقللال 
الكهربللاء مصعللب املدرس في 
بيللان اطلعللت عليلله "الصباح 

الزيادة سللتكون "من  اجلديللد" 
اخلزيللن االسللتراتيجي، بعدهللا 
تخفض الكميللات تدريجياً الى 
النصللف حللال تسلللم الوقود 
املسللتورد باآلجل من قبل وزارة 

الكهرباء".
وأضاف "كما وجه رئيس الوزراء 
بتسللديد كلللف نقللل الوقللود 
املشار اليه عبر تخصيص مبلغ 
فوري مللن وزارة املالية الى وزارة 

النفط".

وأشللار املدرس الللى ان "توجيه 
رئيس الللوزراء مبضاعفة كميات 
الوقود هذه الى ثاثة أضعاف جاء 
من اجل تشغيل اكبر عدد ممكن 
من الوحدات التوليدية املتوقفة 
فللي محطللات االنتللاج التابعة 
لوزارة الكهرباء، ماسللينعكس 
إيجاباً بزيادة سللاعات التجهيز 
في العاصمة بغداد واحملافظات، 
في ظل االرتفاع العالي بدرجات 

احلرارة".

بغداد- وعد الشمري:
أكللدت جلنللة اخلبللراء فللي مجلس 
النللواب، أمللس االربعللاء، اقترابهللا 
مللن انتهللاء اعمالهللا فللي اختيار 
مفوضية جديدة لانتخابات، الفتة 
إلى اسللتمرارها بإجراء مقابات مع 
املتقدمن، مشلليرة إلى أن مهمتها 
سوف تنجز قبل شهر ايلول املقبل 
للحيلولللة دون دخللول البللاد فللي 
فراغ جلهللة تتولى تنظيللم عملية 
االنتخابللات املؤمللل اجرائهللا فللي 

نيسان من العام املقبل.

وقال رئيللس اللجنة عامللر اخلزاعي 
في تصريح إلللى "الصباح اجلديد"، 
إن "جلنتنا مسللتمرة فللي أعمالها 

وقد بلغت مراحل جيدة".
وتابللع اخلزاعي، النائب عن التحالف 
الوطني، أن "عملية غربلة حصلت 
للمتقدمللن حتى وصلنللا أالن إلى 
التعامللل  سلليتم  مرشللحاًل   118
إمكانياتهللم  حسللب  معهللم 
املهنية وخبراتهللم وصوالً إلى عدد 

املطلوب".
ولفت إلى أن "عملية مقابات جترى 

حاليللاً للمتقدمللن بغيللة التعرف 
علللى سللّيرهم الذاتيللة وخبراتهم 

ومؤهاتهم".
وأكللد اخلزاعللي أن "مهمللة جلنللة 
اخلبراء سللوف تنتهللي قبل أن تضع 
والية املفوضيللة احلالية لانتخابات 

أوزارها في أيلول املقبل".
وأشللار إلللى أن "جميللع املتقدمن 
ولللن  للمقابللات  سلليخضعون 
يحصل هناك دعم سياسللي الحد 

على حساب األخر".
أما بخصوص أعضاء اجمللس احلالي، 

ذكر "أنهم مسللتمرون بالترشلليح 
باسللتثناء مرشللح واحللد قد طلب 
لسحب ترشيحه من خال مجلس 

النواب".
ترشلليح  "وجللود  اخلزاعللي  ونفللى 
للمفوضيللة مللن خللال العناويللن 
احلزبيللة والكتللل السياسللية بللل 

جميعم من املستقلن".
من جانبلله، أفاد عضللو اللجنة زانا 
سللعيد في تصريللح إلللى الصباح 
اجلديد بأن "عملية اختيار املفوضية 
اجلديدة لانتخابات قد بلغت مرحلة 

متقدمة وعلى وشك االنتهاء".
وأضاف سللعيد، النائب عللن االحتاد 
اإلسللامي الكردستاني أن "اجلهات 
اخملتصة التي أرسلت إليها األسماء 

املرشحن لم ترد علينا حتى اآلن".
وأوضللح أن "العملية جاءت للتأكد 
من سللامة موقفهم من إجراءات 
املسللاءلة والعدالة وكذلك اجلهات 
األمنية ملعرفة مللدى مطلوبيتهم 
عللن قضايللا حتللول دون تسلللمهم 

مناصب في املفوضية.
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إجراء المقابالت مع المتقدمين مستمر حتى تصفيتهم إلى العدد المطلوب إجراءات عاجلة لزيادة ساعات
لجنة الخبراء تقترب من إنهاء مهمتها باختيار مفوضية جديدة لالنتخاباتتجهيز التيار الكهربائي في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشللر القضاء العراقي إحصائية 
رسمية تظهر عدد حاالت االنتحار 

في الباد العام املاضي.
وبحسللب اإلحصائية فللأن بغداد 
وكربللاء وذي قللار تصللدرت بقية 
احملافظللات بعللدد املنتحريللن من 
الذكور واإلناث، بينما لم تشللهد 
ثللاث محافظللات تسللجيل أية 

حالة.
وفيمللا وضللع باحللث اجتماعللي 
حللاالت  الرتفللاع  عللدة  عوامللل 
عبللر  االبتللزاز  بينهللا  االنتحللار، 
االنترنت واخملدرات وقضايا الشرف، 
أكد قاض متخصللص أن القانون 
العراقي وضع عقوبة للمحرضن 

على االنتحار.
وأكدت اإلحصائيللة أن العاصمة 
بغداد سللّجلت 38 حالللة انتحار 
تلتها  احملافظات،  متصدرة جميع 
كرباء بل23، ثم ذي قار مسللجلًة 

22 حالة.
وجللاءت احملافظللات األخللرى فللي 
القادسللية  كالتالي:  اإلحصائية 

 ،6 الديللن  صللاح   ،12 بابللل   ،15
بينمللا   ،2 ميسللان   ،3 البصللرة 
واسللط  محافظللات  سللجلت 
وكركوك حالة واحد لكل منهما، 
وديالللى  النجللف  ولللم تسللجل 

واملثنى أية حالة انتحار خال عام 
.2016

األعداد مقارنة  لهذه  وبالنسللبة 
السللكانية فأن كرباء  بالكثافة 
تسللجل عددا الفتللا باملقارنة مع 

احملافظات األخرى.
ويرجللع رئيللس اسللتئناف كرباء 
القاضللي محمللد عبللد احلمللزة 
حللوادث االنتحار في احملافظة إلى 
أسللباب اجتماعية، غير أنه ينفي 

وجودهللا في ما أسللماه "اجملتمع 
الكربائي األصيل".

وقال عبد احلمزة فللي حديث الى 
"القضللاء" إن "أغلب هذه احلاالت 
تقع في املناطق املشلليدة حديثا، 
ومللن وجهة نظر اجتماعية ميكن 
تقسلليم اجملتمللع الكربائي إلى 
واجملتمع  األصلي  اجملتمع  قسمن: 
الوافللد الللذي زحف مللن مناطق 
مختلفللة فللي البللاد بحثللا عن 
العمل في كرباء املدينة الدينية 

والتجارية".
ولفللت إلللى أن "أغلللب حللوادث 
االنتحللار تنبثق من اجملتمع األخير 
بسللبب األوضللاع السلليئة التي 
يعيشللها سللكانه مللن تخلللف 
وفقر وجهللل وبطالة، إضافة إلى 
الضاغطة  االجتماعيللة  األعراف 
من اجملتمعات التي انحدروا منها 
سواء على الرجال أو النساء، هذا 
ما يوّلد حاالت االنتحار أما اجملتمع 
الكربائللي األصيللل فتنعدم فيه 

هذه احلاالت".
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إحصائية للقضاء: بغداد تتصدر المحافظات باالنتحار في عام 2016
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
رأى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفاك، أن سللوق النفللط متوازنة، 
وأن األسللعار ستشللهد ارتفاعللا 

خال الربع الثالث من هذا العام.
تصريحللات  فللي  نوفللاك  وقللال 
صحفيللة حللول توقعاته لسللوق 
النفللط بقوله " من وجهة نظري، 
األسللعار لديهللا فرصللة لارتفاع 
خال النصللف الثاني مللن العام. 

رأيتللم خال األسللبوعن املاضين 
زيادة تدريجية في األسعار، السوق 
تتعافللى من عللدم التللوازن، الذي 
حتدثنللا عنه سللابقا، وسللتواصل 
السللير في هذا االجتللاه، ألن الربع 
الثالث من العام اجلاري سيشللهد 

ارتفاع الطلب في سوق النفط".
ولم يستبعد نوفاك عقد اجتماع 
مع نظيره السعودي خالد الفالح 
يوم 24 يوليو اجلللاري على خلفية 

الللوزاري املقبللل للجنة  االجتماع 
مراقبللة اتفللاق احلللد مللن إنتللاج 
النفط والذي سلليعقد في سللان 

بطرسبورغ الروسية.
الصدد"أعتقد  نوفاك بهللذا  وقال 
بأنه يوجد دائما فرصة لعقد لقاء 
ثنائي، ليس فقط مع وزير الطاقة 
السللعودي، ولكن أيضا مللع وزراء 

آخرين مشاركن".
تتمة ص3

موسكو تتوقع ارتفاع أسعار النفط
في ضوء زيادة الطلب

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا البرملان االوروبي، الى انشاء 
محكمللة دولية خاصة بجرائم 
احلللرب فللي كل مللن اللعلللراق 
وسللوريا ملقاضاة مرتكبي هذه 
اجلرائللم مللن جميللع األطللراف 

املتقاتلة في البلدين.
وشدد البرملان األوروبي، بحسب 
الكويتية، في  وكالللة "كونللا" 
قللرار تبنللاه مبوافقللة 541 نائب 

مقابللل 32 نائللب علللى ضرورة 
ضمان حقوق ضحايا الصراعن 
في أي اجراء يتم اتخاذه وضمان 
حصولهم على سبل االنصاف 

وعلى تعويضات.
ودعا القرار االحتللاد األوروبي الى 
تكثيف جهود منع جرائم احلرب 
واجلرائم ضد االنسللانية مبا في 
ذلك االبادة اجلماعية في مرحلة 

مبكرة.

كما طالللب بضللرورة ماحقة 
مرتكبي اجلرائللم الفظيعة وال 
سلليما فيمللا يتعلللق باجلهات 
احلكوميللة  غيللر  الفاعلللة 
العراق  فللي  "داعش"  كتنظيم 

وسوريا.
الللى  األوروبللي  البرملللان  ودعللا 
تقللدمي الدعللم املالللي الكافي 
للمحكمللة اجلنائيللة الدوليللة 

واالنضمام إليها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الواليات املتحدة االميركية، 
منحهللا  عللن  االربعللاء،  أمللس 
بقيمة  للعراق  مسللاعدات جديدة 
150 مليللون دوالر، يأتللي ذلللك بعد 
املتحللدة قللد  الواليللات  ان كانللت 
قدمت في وقت سللابق مساعدات 
ماليللة للقللوات العراقيللة وقللوات 
4 مليللارات  تتجللاوز  البيشللمركة 

دوالر.

وقال السللفير االميركي في العراق 
مؤمتللر  فللي  سلليليمان  دوغللاس 
صحفي عقده في مبنى السللفارة 
بالعاصمة تابعته "الصباح اجلديد"، 
إن "هناك منحة مساعدات جديدة 
للعللراق بقيمللة 150 مليللون دوالر 
كدعللم اضافي للعللراق يهدف الى 
االستقرار"، مشيراً الى أن "املنحة 
سللوف تطلق عللن طريللق الوكالة 
الدولية للتنمية من خال البرنامج 

االمنائي لامم املتحدة".
وأضاف سلليليمان، أن "بذلك يكون 
مجمللوع املنللح لدعم االسللتقرار 
مبجمللله 3،265 مليون دوالر، اضافة 
الى 3 ،1مليون دوالر منحت للدعم 

االنساني".
وكانت مصادر مطلعة كشفت، في 
وقت سابق، عن حجم منح قدمتها 
كمسللاعدات  املتحللدة  الواليللات 
للقللوات العراقيللة والبيشللمركة 

بشللكل منفصللل، ألربعللة أعوام، 
مشلليرة الى أنها أموال طائلة غير 
معلنة سللابقاً قدمت على شكل 
أسلللحة ومعللدات خصللص جللزء 
"أعظللم" منها لقللوات مكافحة 

اإلرهاب.
وقالت املصادر ، إن "الواليات املتحدة 
األميركية منحت مساعدات مالية 
للعراق تزيد عن أربعة مليارات دينار 
ضمللن برنامللج )صنللدوق العللراق 

موضحللة  والتعبئللة("،  للتدريللب 
أن "األمللوال منحت حسللب قانون 
١٢٣٦ مللن قانللون تفويللض الدفاع 

الوطني".
وأفصحللت املصللادر، أن "البرنامج 
بدأ بدعم العللراق ملواجهة تنظيم 
داعش ويخصص له مبلغا سللنويا، 
وإذا لللم تقللم احلكومللة العراقية 
بتقدمي طلب قبل شللهر حزيران من 
كل سللنة يعود املبلللغ الى صندوق 

التحالف"، مبينللة أن "تلك املبالغ 
اللوجسللتي  للدعللم  مخصصللة 
واللوازم واخلدمات والرواتب وإصاح 
البنية التحتية للقوات العسكرية 
التابعللة  األخللرى  األمللن  وقللوات 
للحكومللة العراقيللة او املرتبطللة 
بها مبا في ذلك قوات األمن الكردية 
والعشائرية وقوات األمن احمللية مع 

بعثة أمنية وطنية".
تتمة ص3

أميركا تمنح العراق 150 مليون دوالر بعد تقديمها مساعدات مالية طائلة للقّوات العسكرية

احدى حاالت االنتحار في بغداد "ارشيف"

البرلمان األوروبي يتبّنى إنشاء محكمة خاصة بجرائم داعش

ملحق "       " 

إبراهيم الخياط: قلق ال ينهي محبتي للقصيدة وقارئها

عمر السراي الصكُّ الذي حررته لك بقلبي يمنع فيه الحكُّ والشطب..

االتحاد العام لألدباء والكّتاب.. 
هموم وتطلعات
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

تعق��د اللجنة العليا لالس��تفتاء 
اول اجتم��اع لها م��ع رئيس اقليم 
السبت  بارزاني  كردستان مسعود 
تش��كيلها  تق��رر  الت��ي  املقب��ل، 
م��ن ممثل��ن ع��ن جمي��ع االطراف 
الكردس��تانية، في اجتماع السابع 
من ش��هر حزيران املنصرم وس��ط 
التغيي��ر  حرك��ة  م��ن  مقاطع��ة 
اللذي��ن  االس��المية،  واجلماع��ة 
رفض��ا املش��اركة معتبري��ن ق��رار 
اج��راء االس��تفتاء غي��ر قانوني ما 
لم يتم التصوي��ت عليه في برملان 

كردستان.
الش��يوعي  احل��زب  ممث��ل  وق��ال 
العليا  اللجن��ة  في  الكردس��تاني 
اب��و كاروان لش��بكة  لالس��تفتاء 
روداو ان اللجنة ستجتمع السبت 
االقلي��م  رئي��س  م��ع   2017-7-8
مسعود بارزاني بهدف البدء باتخاذ 
الج��راء  املطلوب��ة  التحضي��رات 
االستفتاء وتشكيل اللجان وتوزيع 

املهام عليها.    
في غض��ون ذلك علم��ت الصباح 
اجلدي��د م��ن مص��ادر مطلعة عن 
اتفاق االحتاد الوطني الكردس��تاني 
مع حرك��ة التغيير خ��الل اجتماع 
اجملل��س القيادي املش��ترك بينهما 
ال��ذي عق��د ف��ي 23 م��ن حزي��ران 
املنصرم، على ان ال يس��مي احلزبان 
ممثل��ن عنهما في اللجن��ة العليا 
لالستفتاء، مالم يسبق ذلك اعادة 
تفعي��ل برمل��ان كردس��تان من دون 
ش��روط مس��بقة من قب��ل احلزب 

الدميقراطي الكردستاني.  
عضو برملان كردس��تان القيادي في 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احل��زب 
فرحان جوهر وبينما اكد في حديث 
للصباح اجلديد عدم وجود نية لدى 
احل��زب الدميقراط��ي لتأجيل موعد 
اجراء االس��تفتاء، اشار الى انه في 
حال رفضت حركة التغيير املبادرات 
الت��ي قدمه��ا الدميقراط��ي العادة 
تقعي��ل البرمل��ان، ف��ان االج��راءات 
ماضية الجراء االس��تفتاء من دون 
احلاجة الى اصدار قانون له من قبل 

برملان كردستان.  
وقال جوهر ان الواليات املتحدة لم 
اجراء االس��تفتاء  ترفض مس��ألة 
وامن��ا كان له��ا مالحظ��ات عل��ى 
موعد اجرائه، معلنا زيارة وفد رفيع 
املس��توى من االقليم ال��ى اميركا 
ودول اجلوار لتبديد الش��كوك حول 

موعد ونتائج االستفتاء.
واك��د جوهر ان وفدا م��ن حكومة 
االقليم س��يزور بغداد قريبا لبحث 
يب��دد  ك��ي  االس��تفتاء  مس��ألة 
الش��كوك ويوضح الصورة ويصل 
الى صي��غ للتفاهم م��ع احلكومة 
االحتادية، فضالً عن التأكيد على ان 

االقليم لن ميثل خطرا على العراق 
ال االن واال مستقبالً. 

وتاب��ع ان الع��راق بع��دم جتاوبه مع 
حقوق االقليم ف��ي جميع اجلوانب 
دفع باالقليم ال��ى اللجوء الى هذا 
اخلي��ار، متوقعا ان اليك��ون موقف 
دول اجلوار كموقف ايران النه حليف 
رئيس��ي للحكوم��ة ف��ي الع��راق، 
ال��ذي عده باملتش��دد من مس��ألة 
ف��ي  اج��راؤه  املزم��ع  االس��تفتاء، 

االقليم في 25من ايلول املقبل. 
وانتق��د جوه��ر موق��ف االط��راف 
السياسية الكردستانية املعارضة 
الج��راء االس��تفتاء وفقا للس��بل 
التي اعلن عنها احلزب الدميقراطي، 
مش��يرا الى ان تلك االطراف تنظر 
ال��ى العملي��ة م��ن رؤي��ة حزبي��ة 
ضيق��ة، النه��ا تعتق��د ب��ان جناح 
االس��تفتاء س��يعطي دفعة قوية 
ويعد مكس��با وانتصارا لسياسة 
احلزب الدميقراطي بزعامة مسعود 

بارزاني.
واضاف ان اجلنة العليا لالس��تفتاء 
ستجتمع في اقرب فرصة مع رئيس 
االقلي��م للب��دء باتخ��اذ اخلطوات 
املطلوبة الجراء االستفتاء، حتى ان 
لم يتم تفعيل برملان االقليم الذي 

قدم احلزب الدميقراطي العديد من 
املب��ادرات الع��ادة تفعيل��ه، قوبلت 
اغلبه��ا بالرف��ض من قب��ل حركة 
التغيي��ر، مؤك��دا ان رئيس االقليم 
ل��ه احل��ق وفق��ا للقان��ون بتوجيه 
املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة 
لالنتخابات واالستفتاء في االقليم 
ف��ي موع��ده  االس��تفتاء  الج��راء 
احمل��دد، من دون احلاج��ة لقانون من 
برملان كردس��تان، الذي عطل بقرار 
للحزب  السياس��ي  املكت��ب  م��ن 
الدميقراطي في 12من تشرين االول 
م��ن العام 2015، على خلفية ازمة 
قانون رئاس��ة االقليم الذي تسبب 
بت��أزم العالق��ة ب��ن الدميقراط��ي 

وحركة التغيير.     
الدميقراط��ي  احل��زب  وكان 
الكردس��تاني قد جتاوب مع مبادرة 
تبناه��ا االحت��اد الوطن��ي الحت��واء 
االقليم  ف��ي  السياس��ية  االزم��ة 
وانهاء التوتر والتصعيد بن طرفي 
الكردس��تاني  الدميقراطي  الصراع 
وحرك��ة التغيي��ر، تضمن��ت اعادة 
تفعيل برمل��ان كردس��تان وهو من 
وبق��اء  التغيي��ر،  حرك��ة  حص��ة 
رئيسه احلالي يوسف محمد برغم 
اعتراض��ات الدميقراطي عليه، حلن 

انته��اء الدورة التش��ريعية احلالية 
ان  ش��ريطة   ،  2017  11--6 ف��ي 
يخصص البرملان ما تبقى من دورته 
قانون  واص��دار  ملناقش��ة  احلالي��ة 
الج��راء االس��تفتاء، وان يلغ��ي من 
ج��دول اعماله اية مقترحات تقدم 
ملناقشة قانون رئاسة االقليم مثار 
اجلدل، عقب انتهاء املدة القانونية 
لوالية رئيس االقليم احلالي مسعود 
بارزاني ف��ي 19 من اب ع��ام 2015 

وبقائه حلد االن في السلطة.   
ب��دوره يق��ول اح��دث تقري��ر ملركز 
وكال��ة  م��ن  القري��ب  س��ترانفور 
االميركية  املركزية  االس��تخبارات 
)CIA( تابعته الصباح اجلديد، تناول 
عن الوضع في العراق للثلث الثالث 
من العام احلالي، ان جناح االستفتاء 
املزمع اجراؤه في كردستان سيكون 
حدث��ا تاريخي��ا مهم��ا بالنس��بة 
لالقلي��م وللكرد في دول اجلوار كي 
يحذو ح��ذو نظرائهم ف��ي العراق، 
ويتابع تقرير املؤسسة اال ان بارزاني 
ال يريد عبر اجراء االستفتاء حتقيق 
االس��تقالل لش��عبه، وامن��ا ين��وي 
اس��كات االص��وات الت��ي تتحدث 
عن بقائه بش��كل غي��ر قانون في 
منصب رئيس االقليم برغم انتهاء 

مدة واليته.    
من جانبه دعا الباحث اإلس��رائيلي 
الدكت��ور موردخاي كي��دار العالم 
الى دعم انش��اء دولة كردية، مبيناً 
ان��ه فقط الق��وة الكردي��ة والقوة 
والدول��ة  الكردي��ة  العس��كرية 
الضم��ان  تك��ون  الكردي��ة ميك��ن 
للش��عب الك��ردي ليعي��ش حياة 
طبيعية، »هذا أوال وقبل كل شيء 

موقف أخالقي«.
وتاب��ع ان الكرد ليس��وا مهاجرين، 
و ليس��وا غزاة ولن يذهب��وا إلى أي 
مكان آخر، ل��ذا »يجب على الغرب 
وخاصة إس��رائيل أن تتخذ موقفا 
أخالقي��ا وهو أيض��ا موقف واقعي 
وعليه��ا ان تدعم بالق��ول والفعل 
احلق��وق املش��روعة لألك��راد ف��ي 
ودول��ة مثل  الكام��ل  االس��تقالل 

جميع شعوب العالم األخرى«. 
مس��عود  االقلي��م  رئي��س  وكان 
بارزان��ي قد ج��دد مطالبته العرب 
الى احترام حق ش��عب كردس��تان 
االستقالل  وحتقيق  االستفتاء،  في 

عبر احلوار والوسائل السلمية.
وتاب��ع بارزان��ي خ��الل اس��تقباله 
قناصل كل من االمارات والسعودية 
ومصر وفلسطن والكويت واالردن 

والسودان في منتجع صالح الدين 
حس��بما افاد بيان لرئاس��ة اقليم 
كردستان، ان االستفتاء حق مشروع 
وطبيعي لش��عب كردستان، يجب 

على جميع األطراف احترامه.
مبيناً ان ش��عب كردس��تان ميضي 
نحو االس��تقالل وضم��ان حقوقه 
عب��ر احلوار والوس��ائل الس��لمية، 
وهذا هو الس��بيل الوحيد لضمان 
عدم تكرار املش��كالت والصراعات 

الدموية.
يش��ار الى ان تبن��ي بعض االطراف 
مس��ألة  وط��رح  الكردس��تانية 
االس��تفتاء في الوق��ت الراهن قد 
ادى ال��ى تعمي��ق حالة االنقس��ام 
السياس��ي والتوتر الذي يش��هده 
االقليم، اساساً نتيجة للصراعات 
السياس��ية واالزم��ات االقتصادية 
الت��ي تعص��ف ب��ه من��ذ اكثر من 
عام��ن، والت��ي ادت ال��ى تعط��ل 
العملية السياس��ية وش��ل برملان 
كردس��تان، وتوق��ف عجل��ة احلياة 
واخلدم��ات ف��ي كثير م��ن مفاصل 
ومؤسس��ات االقلي��م، م��ا خل��ف 
تبعات خطيرة على اجملتمع وادى الى 

تردي الواقع املعيشي للمواطنن. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مصدر محل��ي في محافظ��ة كركوك، بأن 
اح��د أكبر معام��ل ومخ��ازن تنظي��م »داعش« 
جنوب غربي كركوك دُمر بقصف طائرة مسيرة 
تابع��ة لطيران اجليش، مبينا ان القصف اس��فر 
ايض��ا عن مقتل خمس��ة من عناص��ر التنظيم 

واصابة سبعة آخرين.
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحف��ي، إن »طائرات 
عراقية مس��يرة تابع��ة لطيران اجليش ش��نت، 

غارة على واحد من أكبر معامل ومخازن تنظيم 
داعش في قري��ة الصفرة بناحية الرياض )٤٥كم 
جنوب غربي كركوك(«. واضاف املصدر الذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه، أن »القصف اسفر عن 
تدمير املعمل، باالضافة الى مقتل خمس��ة من 
عناص��ر التنظيم واصابة س��بعة اخرين بينهم 
قيادي بارز وهو مس��ؤول التفخيخ في ما يسمى 
والية كرك��وك«، مبيناً ان »الضرب��ة نفذت على 

خلفية معلومات استخبارية دقيقة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير التعليم العال��ي والبحث العلمي 
عب��د ال��رزاق العيس��ى، ام��س األربع��اء، عن 
مش��روع جامع��ي عراقي أملان��ي في مجاالت 
البيئة والهندسة واالقتصاد، داعيا جامعات 
العال��م ال��ى دع��م الع��راق إلع��ادة تأهي��ل 
اجلامعات، فيما أكد القائم بأعمال السفارة 
األملاني��ة في بغداد اوليفر ش��ناكينغبيرغ أن 
التعاون ب��ن اجلامع��ات األملاني��ة ونظيراتها 

العراقية سيكون أوسع. 
وقال العيسى في كلمته خالل حفل افتتاح 

اخملتبر العراق��ي األملاني لتحليل املياه والبيئة 
ف��ي كلية العل��وم ب جامعة بغ��داد، وتابعته 
»الصباح اجلدي��د«، إن »افتتاح اخملتبر العراقي 
األملان��ي واالش��تغال ف��ي منطق��ة التحليل 
البيئ��ي ميث��ل خط��وة مهم��ة جلامعاتنا من 
حي��ث رفده��ا بالتقني��ات األملاني��ة املعروفة 
بكفاءتها واملس��تمدة من العق��ول واخلبرات 
التي أنتجتها«، مؤكدا أن »تطوير مؤسساتنا 
التعليمي��ة آخ��ذ بالتصاع��د التدريجي من 
خالل التعاون والتنس��يق العلمي املش��ترك 

مع اجلامعات األملانية«.

وأض��اف العيس��ى، أن »وزارة التعليم العالي 
العلمي��ة  عالقته��ا  جتس��ير  ال��ى  تطم��ح 
الدولي��ة ورف��د مؤسس��اتها باالستش��ارات 
املطلوبة وتعزيز التع��اون في حقل التقنيات 
احلديثة«، داعيا »جامعات العالم واملؤسسات 
األكادميي��ة الدولية الى »دعم العراق في هذه 
املرحلة من اجل إع��ادة تأهيل اجلامعات التي 
عبث بها اإلرهابيون مثل جامعة املوصل التي 
س��تبدأ عودة الدوام ال��ى كلياتها ومرافقها 

ومختبراتها مطلع أيلول املقبل«.
م��ن جهت��ه أك��د القائ��م بإعم��ال س��فارة 

اوليف��ر  بغ��داد  ف��ي  أملاني��ا  جمهوري��ة 
شناكينغبيرغ، التزام »بالده في دعم العراق«، 
مشيرا الى أن »التعاون بن اجلامعات األملانية 
ونظيراتها العراقية سيكون أوسع واشمل«. 
وكان وزي��ر اخلارجي��ة إبراهي��م اجلعفري قدم، 
األح��د )24 مت��وز 2016(، ش��كره وتقديره الى 
نظيره األملاني فرانك فالتر شتاينماير ملواقف 
أملاني��ا الداعم��ة للعراق في احملاف��ل الدولية، 
فيما أَكد شتاينماير أن العراق ما يزال بحاجة 
لألم��وال وتوفي��ر الدع��م العاج��ل للعوائل 

النازحة ودعم اخلدمات في املناطق احمُلرَّرة.

الديمقراطي الكردستاني: ال تأجيل لموعد
االستفتاء حتى من دون تفعيل البرلمان

لجنة االشراف تعقد اول اجتماع لها مع بارزاني السبت المقبل 
طارق حرب

 كلمات رئيس الوزراء في  املؤمتر الصحفي االس��بوعي 
يوم 2017/7/4 والتي اوضح بها االس��اس الدس��توري 
واملصدر القانوني في عقد املؤمترات  للكتل السياسية 
ولالح��زاب وللمكونات واجلهات االخ��رى توافق احكام 
امل��ادة الثامنة والثالثن اخلاصة بحري��ة الرأي والتعبير 
وامل��ادة التاس��عة والثالث��ن اخلاصة بحرية تأس��يس 
االحزاب السياس��ية واحلقوق واحلري��ات االخرى الواردة 
في الدستور العراقي، وذلك يعني دعوة موجهة جلميع 
ه��ذه اجلهات ال��ى االلت��زام بالدس��تور والقانون ومن 
القواعد الت��ي حددها في كلمته باملؤمت��ر ما يلي:- ان 
عقد املؤمتر داخل بغ��داد  افضل بكثير من عقد املؤمتر 
خارج العراق او في اربيل في االقل البعاد هذه املؤمترات 
من التأثيرات االجنبي��ة وخاصة اجهزة اخملابرات للدول 
األخرى، كما ان عقد املؤمتر في بغداد رس��الة اطمئنان 
للكثي��ر من الذي��ن يثبتون اكثر من عالمَة اس��تفهام 
بش��أن املؤمت��رات اخلارجي��ة كم��ا ان املومت��ر س��يكون 
اكثر التصاقا بهموم العراقين وس��يؤدي الى س��عة 
املشاركة فالكثير ال يوافقون على االشتراك بها اذا مت 

عقدها خارج العراق.
كما ان عقدها في بغداد س��يمنع الشخصيات التي 
تقف بوجه العملية السياس��ية والتي تنحى منحى 

طائفياً
وان عقد املؤمت��ر البد ان يتقيد بأحكام القوانن خاصة 
قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم )٢٣( لس��نة ١٩٧١ 
وخاصة بالنس��بة لتنفي��ذ اوامر القب��ض والتوقيف 
الص��ادرة بح��ق البعض عن ته��م موجه��ة اليهم او 
احكام ص��درت بحقهم اذ ال يجوز اش��تراك املطلوب 
قضائي��اً ف��ي مثل هذه املؤمت��رات وبص��رف النظر عن 
الصف��ة السياس��ية او الصفة احلكومية الس��ابقة 
اذ ال ب��د من تنفيذ اوامر القضاء ال س��يما وان احملكوم 
غيابياً باالم��كان اعادة محاكمته مجددا حيث يوجب 
القانون ذلك جلميع احملكومن غيابياً بحكم يزيد على 
خمس  سنوات وكما ان احتمال  تأييد احلكم الغيابي 
من قبل احملكمة وارد فأن احتمال تغيير احلكم السابق 
من االدان��ة والعقوبة الى االف��راج وارد ايضا  وبالتالي 
فال يجوز االش��تراك باملؤمتر مالم يتم تس��وية املوقف 
القانون��ي وكم كان رئيس الوزراء دقيقا عندما قال في 
مؤمت��ر س��ابق ان املؤمتر ال يتوقف على عدم مش��اركة 
واحد او اكثر من املطلوبن قضائيا مع مالحظة مهمة 
ان هنالك اس��ماء كثيرة يتم الترويج على اساس انها 
مطلوب��ة للقضاء وهذا غير صحي��ح فأن عدداً ممن ترد 

اسماؤهم غير مطلوبن للقضاء
وك��م كان رئيس الوزراء دقيقا وواضح��ا وعبر بوطنية 
عالي��ة عندما طل��ب من املؤمت��رات ع��دم اعادتنا الى 
املرب��ع االول كما كان احلال في بداية الس��قوط وترديد 
املطالب الطائفية اذ ال بد من جتاوز املطالبات الضيقة 
اخلاص��ة بدي��ن او بقومي��ة او مبذهب مع��ن اذ البد ان 
نهج��ر املطالبات  القومية من دون مطالبات القومية 
العراقي��ة االخ��رى واملطالبات املذهبي��ة ملذهب واحد 
دون املذاه��ب االخرى ف��ي العراق واملطالب��ات الدينية 
لدي��ن محدد م��ن دون االديان العراقي��ة االخرى اي البد 
م��ن ان تكون النظرة وطنية عراقية طبقا للمادة )١٤( 
م��ن الدس��تور التي تؤكد عل��ى  املس��اواة بن جميع 
العراقين من دون متييز بس��بب اجلن��س او القومية او 
الدي��ن او املذهب او اي معيار اخ��ر عراقي وطني يجب 
اعتم��اده وكان هنالك امور اخ��رى ذكرها رئيس الوزراء 
بش��أن املؤمترات ال تخرج عن قواعد الدس��تور واحكام 

القانون التي يجب ان يتقيد كل مؤمتر يتم عقدها .

قواعد عقد المؤتمرات 

تقـرير

سايمون هندرسون*

يبدو أن القائمة التي تضم ثالثة عش��ر 
مطلب��اً والتي يتوّجب على قطر اإلجابة 
عليها تعك��س رغبات ط��ال أمدها من 
قب��ل الرياض وأب��و ظبي، لك��ن الدوحة 
رفضتها ]حت��ى اآلن[ -. بيد من الصعب 
فه��م الكيفي��ة الت��ي مت��ت مبوجبه��ا 
صياغة ه��ذه القائمة الت��ي تهدف إلى 
التوصل إلى حل بدالً من تقويض كامل 
للدبلوماس��ية. ويبدو أن هن��اك القليل 
الذي تستطيع أن تفعله الدوحة حلفظ 
م��اء الوج��ه. ولع��ل القائم��ة تعك��س 
افتتاحية لسيل من املطالب تهدف إلى 
إجراء مفاوضات سريعة، ولكن الشرط 
األساس��ي لالتفاق عل��ى جميع النقاط 

يشير إلى خالف ذلك.
يتعّن على قطر:

• تخفي��ض التمثيل الدبلوماس��ي مع 

إيران. ولن يُس��مح إال بالتعاون التجاري 
مبا ال يخ��ل بالعقوبات املفروض��ة دولياً 

وأميركياً على إيران.
• اإلعالن أن جماعة »اإلخوان املسلمن« 
وتنظيم »الدولة اإلس��المية« وتنظيم 
اللبنان��ي  اهلل«  و»ح��زب  »القاع��دة« 
جمي��ع  وقْط��ْع  إرهابي��ة،  منظم��ات 

العالقات معها.
• إغالق قناة “اجلزيرة وغيرها من وس��ائل 

اإلعالم املرتبطة بقطر.
الترك��ي  العس��كري  الوج��ود  إنه��اء   •
في الب��الد ووق��ف التعاون العس��كري 

املشترك.
• إيقاف كافة أشكال التمويل ألي أفراد 
أو كيانات أو منظمات مت تصنيفها على 
أنه��ا إرهابية من قب��ل اململكة العربية 
الس��عودية واإلمارات العربي��ة املتحدة 
ومصر والبحرين والواليات املتحدة ودول 

أخرى.
• تس��ليم كاف��ة العناص��ر اإلرهابي��ة 

املطلوب��ة ل��دى الس��عودية واإلم��ارات 
ومصر والبحرين إل��ى بلدانهم األصلية 

وجتميد أصولهم.
• إنه��اء التدخل في الش��ؤون الداخلية 

للدول ذات السيادة.
• وق��ف جميع االتصاالت م��ع املعارضة 
السياس��ية ف��ي الس��عودية واإلمارات 

ومصر والبحرين.
• جب��ر الض��رر ودف��ع التعويض��ات عن 
عواق��ب سياس��ات قطر في الس��نوات 

األخيرة.
• االنس��جام م��ع محيطه��ا اخلليج��ي 
والعرب��ي عل��ى األصع��دة العس��كرية 

والسياسية واالقتصادية.
• املوافقة على كاف��ة هذه املطالب في 
غضون عش��رة أيام وإاّل تعتب��ر القائمة 

الغية.
• املوافق��ة عل��ى إع��داد تقري��ر متابعة 
دورية مرة كل شهر خالل السنة األولى 
]وم��رة كل ثالث��ة أش��هر خالل الس��نة 

الثاني��ة، وم��رة كل س��تة أش��هر خالل 
السنة الثالثة ومرة كل سنة ملدة عشر 

سنوات[.
وال تعّبر القائمة في الكثير من كلماتها 
عن دع��وة لتغيير النظام ف��ي قطر، بل 
إل��ى تغيير السياس��ات. ومع ذلك، فمن 
املرج��ح أن تنظر إليها الدوحة على أنها 
وسيلة ضغط خللع األمير متيم بن حمد 
آل ثاني ووالده حمد بن خليفة، املعروف 
باسم “األمير الوالد” وما زال يُنظر إليه، 
وخاص��ة من قبل دولة اإلمارات، على أنه 
الق��وة الدافعة وراء الع��رش منذ تنازله 

في عام 2013.
وم��ن الس��هل ش��رح ال��دور الب��ارز في 
امل��واجھة التي تقوم به��ا أربعة بلدان - 
الس��عودیة واإلمارات ومص��ر والبحرین. 
فالغضب الس��عودي عل��ى قطر - التي 
متنحها احتياطاتها الضخمة من الغاز 
استقالالً مالياً عن اململكة - كان قائماً 
منذ فت��رة طويلة، بينما اس��تاءت دولة 

اإلم��ارات من الدعم ال��ذي قدمته قطر 
إلى جماعة »اإلخوان املس��لمن«، التي 
تآم��ر أعضاؤها عل��ى األس��رة احلاكمة 
في أبوظبي - اإلم��ارة الرائدة في االحتاد. 
كما أطاح الرئي��س املصري عبد الفتاح 
السيس��ي بنظام »اإلخوان املسلمن«، 
ال��ذي بق��ي في الس��لطة مل��دة عامن، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير بس��بب دعمه 
مالياً م��ن قبل قطر. أم��ا البحرين فقد 
كان لها تاريخ من النزاعات على األراضي 
مع قطر - وبينما مت حل هذه اخلالفات في 
عام 1994، إال أن احلقد ما زال مس��تمراً، 

بتشجيع من الرياض.
ولع��ل األم��ر الغير مناس��ب بالنس��بة 
لواشنطن، أن هذه املطالب تقصد ربط 
الوالي��ات املتحدة باألزم��ة، وهو املوقف 
الذي تفاقم بفعل رسائل متضاربة من 
البيت األبي��ض، ووزارتا الدفاع واخلارجية 
األمريكيت��ان، وق��د ال ي��ؤدي س��وى إلى 
تعقيد حل األزمة. وهذه الصيغة ال متنح 

واشنطن دوراً واضحاً فى أي دبلوماسية، 
كم��ا أن وزير اخلارجي��ة األمريكي ريكس 
تيلرسون كان قد قال فى وقت سابق أن 
املطالب يجب ان تكون “معقولة وقابلة 
للتنفيذ”. ومما يبعث على القلق أيضاً هو 
ال��دور الواضح الذي قام ب��ه ولي العهد 
الس��عودي - الذي مت��ت ترقيت��ه حديثاً 
- محمد بن س��لمان ونظي��ره اإلماراتي 
الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان، الذي 
كان يُنظر إليه حت��ى اآلن على أنه تأثير 
مقي��د على ته��وُّر محمد بن س��لمان، 
والذي أظه��ره التدخل العس��كري في 
اليمن - وتسببت إحدى نتائجه اجلانبية 
إنشاء مالذات آمنة لتنظيم »القاعدة«.

وس��يكون من املثير لالهتمام أن نرى ما 
إذا كان��ت الرياض وأبو ظبي س��تفقدان 
دعم ال��رأي العام الدول��ي حول طبيعة 
املطالب. فبينما اكتسبت قناة “اجلزيرة” 
سمعة راسخة كخدمة إعالمية مثيرة 
للش��غب تبث أخبار صحفي��ة متدّنية، 

فقد تفكر بعض الدول بأن إنهاء الدعم 
الس��عودي للمدارس الدينية في جميع 
أنح��اء العال��م - مهم��ا كانت وس��ائل 
اإلعالم القطرية غي��ر مفيدة - ميكن أن 

يكون إضافة مفيدة ألي دبلوماسية.
أما الواليات املتحدة، فقد جتد نفس��ها 
حتت ضغط متجدد من قبل الس��عودية 
واإلم��ارات للتخلي عن اس��تخدامها ل� 
“قاع��دة العديد اجلوية” ف��ي قطر، التي 
لعبت دوراً رئيسياً في احلرب ضد تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« في العراق وسوريا.
قد حتت��اج واش��نطن إلى إج��راء بعض 
احملادثات القاس��ية، وبسرعة، مع جميع 
تضم��ن  لك��ي  اخلليجي��ن،  حلفائه��ا 
لنفسها دوراً في الدبلوماسية، وتُخفف 

من حدة األزمة وتضع حداً لتصعيدها.

*ساميون هندرس��ون هو زميل “بيكر” 
وسياس��ة  اخللي��ج  برنام��ج  ومدي��ر 

الطاقة في معهد واشنطن.

في ظل انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة من قبل الدول المقاطعة

أزمة الخليج مع قطر تشكل تحديًا للواليات المتحدة

احلزب الدميقراطي الكردستاني
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تدمير احد أكبر مخازن »داعش« 
بقصف جوي جنوب غربي كركوك

العيسى يعلن مشروع جامعي عراقي ألماني بعدة مجاالت



بغداد – ضبط عصابة
ذك��ر املتح��دث باس��م وزارة الداخلي��ة 
العراقي��ة ام��س االربعاء ان ق��وة أمنية 
املس��لح  للس��طو  ضبط��ت عصاب��ة 

جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املتح��دث العميد س��عد معن ان 
"مديري��ة مكافحة أج��رام بغداد ألقت 
القبض على عصابة لقيامهم بالسطو 
املسلح على دار وس��رقة مبلغ من املال 
ق��دره ) ٣٥٠ ( ملي��ون دين��ار ومصوغات 
ذهبية تقدر ب� 1 كيلو غرام في منطقة 
بغ��داد اجلدي��دة". مضيفا كم��ا ألقت 
الق��وة القبض على قاتل ش��خص في 

منطقة املدائن".

ديالى – حترير مختطف
اعلن  قائد عمليات دجلة الفريق الركن 

مزهر الع��زاوي امس االربع��اء، عن حترير 
طف��ل مختط��ف واعتق��ال اثن��ن من 
خاطفي��ه بعملية نوعية جرت ش��مال 

شرق ب عقوبة.
وق��ال الفريق الرك��ن الع��زاوي إن "قوة 
امنية مش��تركة جنحت بعملية نوعية 
من حترير طفل مختطف واعتقال اثنن 
م��ن خاطفي��ه ف��ي ناحي��ة الوجيهية، 
)23كم شمال شرق بعقوبة(". مضيفا 
ان "حتري��ر الطفل متت بع��د فترة وجيزة 

على عملية اخلطف . 

كركوك – قصف جوي
افاد مصدر محلي في محافظة كركوك 
ام��س االربع��اء ب��أن احد أكب��ر معامل 
ومخازن تنظيم "داع��ش" جنوب غربي 
كرك��وك دُمر بقص��ف طائرة مس��يرة 
تابعة لطيران اجليش ، مبينا ان القصف 

اس��فر ايض��ا ع��ن مقتل خمس��ة من 
عناصر التنظيم واصابة سبعة آخرين.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "طائرات عراقية مسيرة 
تابع��ة لطيران اجليش ش��نت، فجر يوم 
ام��س غارة على واحد م��ن أكبر معامل 
ومخازن تنظيم داعش في قرية الصفرة 
بناحي��ة الري��اض )٤٥كم جن��وب غربي 

كركوك(". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بابل ام��س االربعاء ان الق��وات االمنية 
الق��ت القب��ض عل��ى 43 مطلوب��ا الى 
القض��اء بته��م مختلفة ف��ي مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وذك��ر املصدر ان القوات األمنية التابعة 
للقي��ادة بكافة صنوفها وتش��كيالتها 

متكنت خالل ال� 24 س��اعة املاضية، من 
إلقاء القبض على 43 مطلوبا للقضاء، 
مبناطق متفرقه في قاطع املس��ؤولية". 
الفت��ا ال��ى ان "أوام��ر القب��ض التي مت 
تنفيذه��ا بحق املطلوبن متت على على 
وفق مذكرات قب��ض اصولية صادرة من 

القضاء العراقي وبجرائم مختلفة ".

صالح الدين – عملية استباقية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االربع��اء ان قوات 
احلش��د الش��عبي الق��ت القبض على 
لعصبات  تنتم��ي  ارهابي��ة  مجموع��ة 
داعش االرهابية بعملية اس��تباقية في 

صحراء سامراء.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اس��مه ان "اللواء 313 في 
احلش��د الش��عبي وبناء على معلومات 

استخبارية دقيقة نفذت عملية أمنية 
استباقية في صحراء سامراء"، الفتا الى 
ان "قواتن��ا توصلت خلالي��ا نائمة والقت 
القب��ض على مجموعة م��ن اإلرهابين 
الدواع��ش الذي��ن كان��وا يرومون ش��ن 
هجم��ات إرهابية بالعج��الت املفخخة 

واألحزمة الناسفة في املدينة ".

االنبار – اطالق نار 
كشف عضو اللجنة األمنية في مجلس 
محافظ��ة األنبار راجع ب��ركات العيفان 
امس االربعاء مقتل مدني في س��يطرة 

الصقور جنوب شرقي الفلوجة.
وقال عضو اجملل��س إن "مدنيا من اهالي 
االنب��ار قتل بنيران ق��وة امنية متواجدة 
ف��ي س��يطرة الصق��ور جن��وب ش��رق 
الفلوج��ة". مضيف��ا أن "عملية القتل 
جاءت بعد مش��ادة كالمي��ة بن إحدى 

األس��ر وبن الق��وة" ، مطالبا منظمات 
حقوق اإلنسان واألمم املتحدة ب�"التدخل 
النق��اذ ابناء االنب��ار النهم فع��ال درجة 

عاشرة بنظر احلكومة املركزية". 

نينوى – اعدام مدنيني 
فاد مصدر محلي ف��ي محافظة نينوى 
امس االربعاء بأن تنظيم "داعش" أعدم 
200 مدن��ي حاول��وا اله��روب من قضاء 

تلعفر غرب مدينة املوصل.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف  عن 
اس��مه إن "200 مدني من أهالي تلعفر 
)55 ك��م غ��رب املوص��ل( حاول��وا ت��رك 
القض��اء واله��روب نحو املناط��ق التي 
تس��يطر عليه��ا الق��وات األمني��ة في 
محافظة نين��وى، لك��ن عناصر داعش 
أمس��كوا به��م قب��ل أن يتمكن��وا من 
اخل��روج". وأن "املدني��ن قدم��وا الى ما 

تس��مى احملكمة الش��رعية في تلعفر، 
وحكمت عليهم باإلعدام لتركهم أرض 

اخلالفة املزعومة 

البصرة – نزاع مسلح 
اد مصدر أمني في البصرة، األربعاء، بأن 
ش��خصاً قتل وأصيب آخ��ر بجروح من 
جراء تب��ادل إلطالق النار بس��بب اندالع 
نزاع عشائري مس��لح في منطقة تقع 

ضمن مركز احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع 
ف��ي منطقة حي احلس��ن على خلفية 
خالف��ات ش��خصية"، مبين��اً أن "تبادل 
اطالق النار أس��فر عن مقتل ش��خص 
وأن "الق��وات  وإصاب��ة آخ��ر بج��روح". 
األمنية قامت في البداية بتطويق موقع 

النزاع، ثم تدخلت وفضته. 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مص��رف الرافدين ان التقدمي على س��لفة 
5 مالي��ن دين��ار ملوظفي دوائر الدول��ة تكون عبر 

طريقتن.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان عملية املنح تكون عن 
طري��ق صالحية دائرة املوظف الذي يروم احلصول 
على الس��لفة وذلك عبر قيام مدير حس��اباتها 
بتق��دمي كت��اب مرف��ق م��ع )CD( نظ��ام روات��ب 
موظف��ي الدائ��رة الى ف��رع املص��رف اخملول مبنح 
الس��لفة الس��تكمال اإلجراءات وصرفها بفترة 
قصي��رة جدا دون صحة صدور أو تأييد اس��تمرار 

باخلدمة أو الراتب. 
واضاف البيان ان املصرف ال يكتفي فقط بالتقدمي 
عل��ى املوق��ع االلكتروني وامنا يك��ون التقدمي عن 
طريق دائرة املوظف ليتم توطن راتبه عند الفرع 

املعني مبنح السلفة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نائ��ب رئيس مجلس محافظ��ة البصرة 
وليد حميد كيطان،امس األربعاء، أن محكمة 
النزاه��ة اس��تقدمت رئيس مجل��س احملافظة 

صباح البزوني.
وقال كيطان في حديث صحفي، إن "محكمة 
حتقيق النزاهة في البصرة وجهت أمر استقدام 
الى رئي��س مجلس احملافظة صب��اح البزوني"، 
مضيف��اً أن "رئيس اجمللس توجه قبل س��اعات 

الى احملكمة استجابة ألمر القاضي".
يذك��ر أن غالبي��ة أعض��اء مجل��س احملافظ��ة 
ينتم��ون ال��ى ثالث كتل سياس��ية ه��ي دولة 
القان��ون واملواطن واألح��رار، وينتمي احملافظ د. 
ماجد النصراوي ونائب رئيس مجلس احملافظة 
ولي��د حميد ال��ى كتلة املواط��ن، فيما ينتمي 
رئيس مجل��س احملافظ��ة صب��اح البزوني الى 
ائتالف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية 

منها حزب الدعوة اإلسالمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزيرة البلدي��ات بإقليم كردس��تان نوروز 
مولود،ام��س األربعاء، أن القطاع الس��ياحي في 
اإلقلي��م حقق نح��و73 مليون دوالر خ��الل األيام 
العش��رة املاضي��ة، مؤك��دة أن أع��داد الس��ياح 
القادمن إلى اإلقليم تضاعف مقارنة مع موسم 

عيد الفطر للعام املاضي.
وقالت مولود في مؤمتر صحفي تابعته "الصباح 
اجلديد" أنه "في موسم عيد الفطر وحتديدا خالل 
الفترة 22 حزيران ولغاية 1 متوز زار 243 ألف سائح 
إلى إقليم كردس��تان"، موضحة ان "عيد الفطر 

للعام املاضي سجل دخول122 ألف سائح".
كردس��تان تعل��ن إس��تقبال أكثر م��ن 140 ألف 

سائح أغلبهم من الوسط واجلنوب
س��ياحة كردس��تان حت��ذر أصحاب الفن��ادق من 
مبعاقب��ة  وته��دد  بالعي��د  الس��ياح  إس��تغالل 

اخملالفن
وأضافت مولود ان "القطاع السياحي حقق خالل 
هذه الفترة م��وارد تقدر بنح��و 73 مليون دوالر"، 
مش��يرة إل��ى أن "اإلس��تعدادات الت��ي إتخذتها 
األجهزة األمنية والسياحية واملؤسسات املعنية 
األخ��رى كانت لها دور ملحوظ ف��ي إرتفاع أعداد 

السياح".
وتابعت مولود أن "الوزارة تخطط إلقامة مشاريع 
وفعاليات متنوعة في اإلقليم جلذب السياح إلى 

إقليم كردستان في جميع املواسم".
وحذرت هيئة س��ياحية إقليم كردستان السبت 
24 حزي��ران 2017 أصحاب الفنادق من إس��تغالل 
الش��ركات الس��ياحية خ��الل موس��م العي��د 
والتراجع ع��ن العقود التي أبرمت بينهم مؤكدة 
أنها س��تتخذ اإلج��راءات بح��ق اخملالفن حفاظا 

على املصلحة العامة للقطاع السياحي.
يذكر أن القطاع الس��ياحي في إقليم كردستان 
ش��هد خالل الفت��رة األخي��رة تراجع��ا ملحوظا 
بس��بب احلرب ضد "داعش" واألزم��ة املالية التي 
تعاني منها إقليم كردستان، فيما حتاول اجلهات 
املعنية بحكومة إقليم كردستان تفعيل القطاع 
الس��ياحي للمس��اهمة ف��ي إنع��اش اإلقتصاد 

الكردستاني.

تعليماتجديدةبشأن
سلفةالـ5مليون

"نزاهةالبصرة"
تستقدمرئيسمجلس

المحافظة

اإلقليميحقق73مليون
دوالرخاللموسمالعيد

الملف األمني

حترير باب الطوب وجامع اخلزام 
في املدينة القدمية

وتاب��ع ان"اعالن حترير املوصل بنحو 
كام��ل س��يكون خالل الس��اعات 
القليلة املقبل��ة بعد ازالة االلغام 
من املنطق��ة ومعاجل��ة العجالت 
س��تتخلص  وبذل��ك  املفخخ��ة 
املوص��ل م��ن االحتالل الداعش��ي 

البغيض الذي دام ثالثة أعوام . 
وال��ى ذلك أعل��ن قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت 
ي��وم أمس األربع��اء ، عن قتل نحو 
60 ارهابيا من تنظيم داعش خالل 
عملي��ة تطهي��ر املدين��ة القدمية 

باملوصل. 
وق��ال ج��ودت ف��ي بي��ان تلقت��ه 
،ان  ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  صحيف��ة 
االحتادية  الش��رطة  ق��وات  "قيادة 
تس��تمر بتطهير آخر ما تبقى من 
مناط��ق املدينة القدمي��ة للقضاء 
عل��ى العناصر االرهابي��ة وجرذانه 
اخملتبئة في األنفاق واستثمار الفوز 
الذي حققته قطعات قيادة قوات 
الشرطة االحتادية من قبل الفرق3 
و5 و6 للش��رطة االحتادية والفرقة 
االليه وفرقة الرد السريع مسندة 
املس��يرة  والطائ��رات  بالناق��الت 

واملدفعية." 
و4  إرهابي��ا   57 "ُقت��ل  واض��اف 
قناص��ن، إضافة إل��ى العثور على 
أحزمة ناسفة وصواريخ وأسلحة 
وتدمير  إط��الق صواري��خ،  وقواعد 
 3 وتفكي��ك  مفخخ��ة  عجل��ة 
دور مفخخ��ة وعدد م��ن العبوات 

الناسفة وغير ذلك". 
وأعلن��ت قيادة الش��رطة االحتادية 
في وقت س��ابق عن اندفاع قواتها 
الواقع��ة  املناط��ق  آخ��ر  باجت��اه 
حت��ت س��يطرة مجامي��ع “داعش” 

اإلجرامي��ة ف��ي مدين��ة املوص��ل 
القدمية. 

وقال��ت القيادة في بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه, إن “قطعات الشرطة االحتادية 
متكنت , من االندفاع باجتاه منطقة 
النجفي آخر املناطق الواقعة حتت 
سيطرة مجرمي داعش في املدينة 

القدمية من ثالثة محاور”. 
وأض��اف جودت, أن “القوات توغلت 
وحدات اللواء9 واللواء10 من جهة 
الغ��رب باجت��اه منطق��ة النجفي 
وجامع الشيخ ابو العال واندفعت 
وحدات النخبة م��ن اجلنوب باجتاه 
ش��ارع خال��د ب��ن الولي��د, فيم��ا 
تقدمت وحدات اللواء19 مسنودة 
بالفرق��ة اآللي��ة من جه��ة النهر 

باجتاه شارع النجفي”.

أميركا متنح العراق 150 مليون 
دوالر بعد تقدميها مساعدات 

مالية طائلة للقّوات العسكرية
"املبال��غ  أن  املص��ادر،  وأوضح��ت 
الت��ي خصص��ت خالل الس��نوات 
الس��ابقة، هي مليار و200 مليون 
دوالر للقوات العراقية سنة ٢٠١٥، 
وق��وات البيش��مركة ٣٥٠ مليون 
دوالر تقريبا في ذات العام"، مبينة 
أن "الق��وات العراقية خصص لها 
سنة ٢٠١٦ مبلغ ٧١٥ مليون دوالر، 
وف��ي عام 2017 مليار و170 مليون 
دوالر تقريب��ا، ف��ي ح��ن خص��ص 
للبيشمركة عام 2017 مبلغ ٣٠٠ 

مليون دوالر تقريبا".
واش��ارت املصادر الى أن "الواليات 
املتح��دة خصص��ت نح��و ملي��ار 
و260 ملي��ون دوالر تقريب��ا للقوات 

العراقية عام 2018".

معصوم: ال ميكن تشكيل دولة 
كردستان من دون اعتراف الدول 

الكبرى
وبن أن "األكثري��ة تأخذ بأفضلية 
االس��تقالل، وبالتالي ليس معنى 
ذلك أنه إذا مت اس��تفتاء بالضرورة 
اإلع��الن ع��ن تش��كيل الدولة في 
الي��وم التال��ي"، مش��يراً إل��ى أن 
"تش��كيل الدول��ة ل��ه مقوماته 
دول  وظ��روف  اخلاص��ة  وظروف��ه 
املنطق��ة، ومن دون اعت��راف الدول 
الكب��رى ال ميك��ن تش��كيل ه��ذه 

الدولة".
ودعا معصوم إلى "أن يكون العراق 
دولة فيدرالية، مع إعادة النظر في 
هيكلة الدولة العراقية"، مش��يراً 
إل��ى أن��ه "لدي فك��رة ب��أن يكون 
الع��راق إقليم��ن، إقلي��م ك��ردي، 
والبقي��ة طامل��ا أنه��م ال يرغب��ون 
ف��ي تش��كيل أقاليم يبق��ون في 
اإلقليم اآلخر، اإلقليم الصغير هو 
كردستان، واآلخر األكبر هو إقليم 
العراق، أو يس��مى بأي اس��م آخر، 
والدول��ة كامل��ة تبق��ى بأكملها 

باسم العراق".
"إج��راء  إن  بالق��ول  ومض��ى 
الن��اس  خي��ارات  االس��تفتاء 
التصوي��ت  فعن��د  ومطالبه��م، 
على الدس��تور كانوا يصوتون في 
كردس��تان بأكثرية ساحقة، وفي 
الوقت نفس��ه، خرج��وا ليصوتوا 
في صندوق آخر على هل تريدون أن 
تكونوا مستقلن أو تكونوا تابعن 

للعراق".
ورداً على س��ؤال بشأن موقف دول 
اجل��وار من االس��تفتاء ق��ال رئيس 
أن  أس��تطيع  ال  "أن��ا  جمهوري��ة 
أجبره��م على الوق��وف مع أو ضد 
االستفتاء، فهو خيار الدول، ولكن 

أعتقد أن املس��ألة ليست سهلة، 
وس��بق أن قل��ت إن دول املنطق��ة 
سيكون لها موقف، وأنا من جانبي 
لس��ت ضد االس��تفتاء، ولكن ما 
االستفتاء س��يكون مرتبطاً  بعد 
الداخلية واخلارجية، من  بالظروف 
حي��ث الدول اإلقليمي��ة والدولية، 
وإذا كانت مساعدة على تشكيل 

الدولة فسيكون ذلك".
يشار إلى أن إقليم كردستان حدد 
يوم 25 أيلول املقبل موعداً إلجراء 
اس��تفتاء االس��تقالل، ما أثار ردود 
فعل متباينة حيث عبر العديد من 
رفضهم  العراقين عن  املسؤولن 

لهذه اخلطوة.

اجلبوري يشدد على أهمية 
الشروع بحوار بّناء يسهم في 

استقرار البالد
"االنتصارات  البرمل��ان  رئيس  وثمن 
الت��ي حققته��ا الق��وات االمنية 
املوصل  ف��ي  وبجمي��ع صنوفه��ا 
برهن��ت  والت��ي  امل��دن،  وبقي��ة 
ق��درة العراقي��ن عل��ى محارب��ة 
بفعل  علي��ه  والقض��اء  االره��اب 
اصرارهم ووحدته��م امام االزمات 

والتحديات.
م��ن جانبه ثم��ن اعض��اء الهيئة 
السياس��ية للتيار الصدري جهود 
رئيس البرملان ف��ي تقريب وجهات 
النظر وجهوده ف��ي اقرار القوانن 
الت��ي تس��هم ف��ي حتقي��ق االمن 

واالستقرار في البالد.

جلنة اخلبراء تقترب من إنهاء 
مهمتها باختيار مفوضية 

جديدة لالنتخابات
، ألن املشرع العراقي قد نص على 
ضرورة خلو سجالتهم اجلنائية من 

اي مؤش��ر وكذلك عدم شمولهم 
باجراءات االجتثاث .

"س��عي  اللجن��ة  عض��و  وأك��د 
اخلب��راء ف��ي مجلس الن��واب على 
اجناز عملها في الس��قف الزمني 
احملدد لها وع��دم إدخال العراق في 
فراغ جله��ة تتولى األش��راف على 
عملي��ة االنتخاب��ات الس��يما مع 
اقتراب موع��د انتخاباتي مجالس 
احملافظات ومجلس النواب املتوقع 
دمجهم��ا في نيس��ان م��ن العام 
املقب��ل بحس��ب توجه��ات اغلب 
الكتل السياس��ية الكبيرة داخل 

قبة البرملان".
ونّوه س��عيد إلى أن "توزيع املقاعد 
بن أعضاء اجمللس اجلديد سيراعي 
فيه مكون��ات الش��عب العراقي، 
بإعط��اء مقعدي��ن للك��رد واثنن 
آخرين للعرب الس��نة، وخمس��ة 
مقاع��د للش��يعة منه��ا مقعد 

للتركمان".
يذك��ر أن مجلس الن��واب كان قد 
ص��وت مطل��ع الع��ام احلالي على 
اختيار جلنة خبراء تضم عضويتها 
نواب م��ن كتل مختلف��ة الختيار 
لالنتخاب��ات  جدي��دة  مفوضي��ة 
تخل��ف املفوضي��ة احلالي��ة التي 
س��وف تنته��ي واليتها ف��ي ايلول 

املقبل.

إحصائية للقضاء: بغداد 
تتصدر احملافظات باالنتحار في 

عام 2016
الباح��ث االجتماعي  وبينما يضع 
الدكت��ور علي طاه��ر احلمود عدة 
عوام��ل فاقمت من ارتفاع نس��ب 
االنتحار في العراق، فأنه يش��كك 
بوجود حاالت انتحار للنساء بهذه 
الكمية ألن بعضها ميكن أن يكون 

حتت غطاء "جرائم الشرف".
وق��ال احلم��ود ف��ي حدي��ث إل��ى 
األكث��ر  "احل��االت  إن  "القض��اء" 
أو مؤسس��اتية  معاجل��ة قانونية 
هي جرائم الش��رف بحق النس��اء 
كباحث��ن  فنح��ن  املنتح��رات، 
اجتماعين نش��ك بوج��ود حاالت 
انتح��ار إال بنس��بة قليل��ة وه��ذا 
موثق ضمن دراسة شملت مناطق 

العراق كافة".
وعن األسباب تابع احلمود أن "نسبة 
خ��ط الفق��ر عالية في الوس��ط 
واجلنوب حيث أظهرت الدراس��ات 
احلديث��ة ان نس��بة الواقعن حتت 
الفقر في محافظ��ة ذي قار 45 % 
تلتها السماوة وبعدها البصرة ثم 
العم��ارة صعودا إل��ى بغداد، ويعد 

الفقر أهّم مسببات االنتحار". 
وفي معرض حديث��ه عن االنتحار، 
ق��ال القاض��ي ناص��ر عم��ران إنه 
"ظاه��رة إجرامية بع��د أن ازدادت 
معدالته"، بينما عّرف "الس��لوك 
االنتح��اري بأنه التص��رف املتعمد 
إلنه��اء  م��ا  قب��ل ش��خص  م��ن 

حياته".
وأوض��ح أن "هن��اك ح��االت ينص 
عليه��ا قانون العقوب��ات العراقي 

حول احملرضن على االنتحار".

موسكو تتوقع ارتفاع أسعار 
النفط في ضوء زيادة الطلب

واتفق��ت الدول املنتجة للخام من 
داخل "أوب��ك" وعدة دول من خارج 
املنظمة في أواخر 2016 في فيينا 
على خفض إنتاجه��ا النفطي مبا 
مجموعه 1.8 مليون برميل يوميا 
عند مس��توى أكتوب��ر، منها 300 
ألف برميل هي حصة روس��يا في 

التخفيض.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يوم��ا بع��د ي��وم آخر تتكش��ف 
النتائج الكارثي��ة لغزوة تنظيم 
داع��ش االرهابي ض��د االيزيدين 
في سنجار عامة وفي محافظة 
اف��رزت  والت��ي  نين��وى خاص��ة، 
ع��ن هجرة نحو 90 ال��ف ايزيدي 
عراقي ال��ى خارج البالد، مع بقاء 
اكثر من 3300 مختطف منهم 
من النس��اء واالطف��ال وغيرهم 

بقبضة التنظيم املتطرف.
وق��ال خي��ري بوزاني، مدي��ر عام 
وزارة  ف��ي  االيزيدي��ة  الش��ؤون 
االوق��اف ف��ي حكوم��ة اقلي��م 
كردس��تان العراق في حديث الى 
"الصباح اجلديد" انه "على وفق 
آخر احصائي��ة لدينا والتي نقوم 
بتحديثها باس��تمرار من مصادر 
معتمدة، و كنتائج مؤس��فة ملا 
اقترفت��ه العصاب��ات االرهابي��ة 
الدولة االس��المية في  لتنظيم 
الع��راق والش��ام )داع��ش( بحق 

االيزيدين ، منذ 2014-08-03
واوضح بالقول ان "عدد االيزيدين 
في الع��راق قبل غزوة داعش كان 
ولكن  بنح��و 550,000 نس��مة، 
عق��ب الغ��زوة املش��ؤومة ب��ات 
لدينا نح��و 360 الف نازح ايزيدي 
توزعت على  املطلقة  اغلبيتهم 
مدن وق��رى ومخيمات في اقليم 
كردس��تان الع��راق وخاص��ة في 
ده��وك، علما ان ع��دد االيزيدين 
الذي��ن هاج��روا الى خ��ارج البلد 
يبلغ نحو 90.000 اي��زدي تقريباً، 

ومن شتى الفئات العمرية".
وكان تنظي��م داع��ش االرهاب��ي 
ق��د اجتاح قض��اء س��نجار ذات 
االغلبية االيزيدية في الثالث من 
آب/ اغسطس عام 2014 وارتكب 
مج��ازر بش��عة ترق��ى لكونه��ا 

جرائم ابادة جماعية.
وفيما يخص آخر االرقام على وفق 
االحصائي��ات اياها، اف��اد بوزاني 

بالقول ان "خسائر االيزيدين جراء 
غزوة تنظيم داعش االرهابي هي 
كبي��رة جدا، بالنس��بة لعددهم 
العراق  ولنفوس��هم س��واء في 
او ف��ي اقليم كردس��تان عموما، 
وان ع��دد الش��هداء منهم على 
وفق اخ��ر احصائي��ة يبلغ 1293 
شهيداً قضوا ابان اجتياح داعش 

لسنجار".
وتاب��ع بالق��ول "ع��دد االطف��ال 
االيت��ام التي نتجت ع��ن الغزوة 
الوحش��ية فان االطف��ال االيتام 
م��ن جهة االب يبلغ 1759 يتيما، 
بينما االطف��ال االيتام من جهة 

االم فعدده��م ه��و  407 اطفال، 
فيما يبل��غ عدد االطفال من كال 
االبوي��ن 359 اطف��ال، فضال عن 
ان��ه لدينا 220 طف��ال ايزيديا من 
الذين امهاتهم وابائهم ما زالوا 
بي��د التنظيم االرهابي، و اجملموع 
الكلي لالطفال االيزيدين االيتام 

هو  2745 طفال يتيما".
وحول آخر االحصائيات عن اعداد 
االيزيدي��ن اخملتطف��ن و الذين مت 
بع��د معركة  انقاذه��م، خاصة 
"قادم��ون يا نينوى" اف��اد بوزاني 
االجمال��ي  "الع��دد  ان  بالق��ول 
االيزيدي��ن من��ذ  للمختطف��ن 

وقوع كارثة س��نجار يبلغ 6417 
مختطفا، بضمنه��م 3547 من 
االن��اث، و 2870 م��ن الذكور، اما 
أع��داد الناجي��ات والناج��ن من 
قبضة ارهابيي داعش فانه على 
وفق آخر احصائياتنا التي اعددنا 
ف��ي الثان��ي من متوز اجل��اري، فان 
اجملم��وع الكلي يبلغ 3048 ناجيا، 
بواق��ع 1902 من النس��اء، و 334 
م��ن الرجال، فيم��ا الناجيات من 
االطفال االناث فعددهن هو 819  
بينما ع��دد الناجن من األطفال 

الذكور 803 اطفال".
ومض��ى بالقول "م��ا زال هنالك 

باق��ون  ايزيدي��ا   3369 نح��و 
بقبضة تنظيم داعش املتطرف، 
االن��اث،  م��ن   1636 بضمنه��م 
و1733 م��ن الذك��ور، فيم��ا عدد 
املقابر اجلماعية املكتش��فة في 
س��نجار )124 كلم غرب املوصل 
كل��م( حتى االن ه��و 43  مقبرة 
جماعية وتض��م رفات املئات من 
االعمار،   االيزيدي��ن م��ن ش��تى 
إضافة الى العش��رات من مواقع 
املقابر الفردية، فضال عن ان  عدد 
امل��زارات واملراقد الدينية املفجرة 

من قبل داعش بلغ 68 مزارا".
ويش��ار ال��ى ان��ه غالبا م��ا يتم 

اخملتطف��ن  ش��راء  او   انق��اذ 
واخملتطف��ات من االيزيدين مببالغ 
طائلة، عبر ش��بكة معقدة من 
الوس��طاء واملهربن ف��ي العراق 
وسوريا، وتتكفل حكومة اقليم 
بتغطي��ة  الع��راق  كردس��تان 
تكالي��ف هذه العملي��ات، فيما 
يغي��ب دور احلكومة االحتادية عن 
هذا الش��أن، علما ان املسؤولن 
االيزيدي��ن يتكتمون بش��دة عن 
حج��م املبال��غ املدفوع��ة لق��اء 
اتب��اع  تهري��ب اخملتطف��ن م��ن 
الديان��ة االيزيدي��ة ل��دى تنظيم 

داعش االرهابي.

خسائر اإليزيديين 
جراء غزوة تنظيم 
داعش اإلرهابي 
كبيرة جدًا، بالنسبة 
لعددهم ولنفوسهم 
سواء في العراق 
في إقليم كردستان 
عموما، وأن عدد 
الشهداء منهم على 
وفق آخر إحصائية 
يبلغ 1293 شهيدًا 
قضوا أبان اجتياح 
داعش لسنجار

جانب من غزوة "داعش" لسنجار

90 ألف إيزيدي غادر العراق وأكثر من 3300 مختطف منهم بيد التنظيم

نحو2700طفلإيزيدييتيمبسببغزو"داعش"لسنجار
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن متابع��ة 
خلية االزمة في الوزارة جتهيز املناطق 
احملررة في محافظة نينوى وبجانبيها 
االمين وااليس��ر باحلص��ص التموينية 
اخملصصة للعائالت من خالل التواجد 
امليدان��ي العض��اء اخللية م��ن املدراء 

العامني .
واوض��ح مدي��ر ع��ام دائ��رة الرقاب��ة 
خ��الل  فرح��ان  حس��ني  التجاري��ة 
اجتماعه مبدراء ف��روع التجارة هناك 
انن��ا س��نعمل عل��ى ايص��ال امل��واد 
الغذائية لكل العائالت املتواجدة في 
النازحني  احمل��ررة ومخيم��ات  املناطق 
ومتابع��ة الوكالء عل��ى جتهيزها من 
خ��الل التواج��د امليدان��ي معهم في 
اثناء التجهيز واجراء استبيانات ورفع 
التقارير اليومية عن نس��ب التجهيز 
واملش��كالت واملعوقات التي تعترض 
احلل��ول  اليج��اد  التجهي��ز  عملي��ة 
املناسبة والتي تضمن اكتمال جتهيز 

العائالت بحصصهم التموينية .
ولف��ت املدير العام الى انه جرى خالل 
االجتماع كذلك تشخيص املشكالت 

التي تعترض عملية تسويق احلنطة 
وآلية جتهيز املطاحن باحلنطة النتاج 
الطح��ني الذي ي��وزع ضم��ن احلصة 
مت  بأن��ه  ال��ى  مش��يرا   ، التمويني��ة 
جتهيز العائ��الت النازحة في اخمليمات 
بحصة شهر نيسان من مادتي الزيت 
والس��كر بعد وضعها بأسبقية في 
ج��دول القط��ع والتجهي��ز حي��ث مت 
جتهيز 1163 عائلة بواقع 6 االف و712 

فردا.
وق��ال املدي��ر العام ان جتهي��ز الوكالء 
باملف��ردات الغذائي��ة مس��تمر ف��ي 
مناطق االندلس وبعش��يقة ومخيم 
النركزلي��ة ومخيم اخل��ازر منذ بداية 
شهر متوز اجلاري وسيتم جتهيز وكالء 
واحمللبي��ة ومخيم  والكل��ك  النص��ر 
جمعة كور والوحدة وبرطلة والشورة 

خالل االيام القليلة املقبلة . 
على صعيد متصل اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة 
التجارة ع��ن قيام فرع الش��ركة في 
محافظة الديواني��ة بتجهيز اجملارش 

االهلية بالشلب .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيثم اخلش��الي بان الكميات اجملهزة 
للمجارش االهلية في احملافظة بلغت 

بكمية ٩٠٥٣ طن من شلب الياسمني 
، مضيفاً بانه بعد تسلم الرز املصنع 
مت توزيع حصة شهر كانون الثاني إلى 
وكالء امل��واد الغذائية البالغة  4 االف 

و108 اطنان.

وفي الس��ياق ذاته اشار اخلشالي الى 
مواصلة فرع ش��ركته في محافظة 
النج��ف االش��رف بتجهي��ز الوكالء 
مبادة الرز حلصة شهر اذار ٢٠١٧ ضمن 
التموينية حيث  البطاق��ة  مف��ردات 

تبلغ احلصة املقررة للمحافظة 4 االف 
و775 طن��ا ، اما ف��ي محافظة ديالى 
فقد اجنزت الوحدة الفنية في سايلو 
خان بني س��عد صيانة وتبديل احلزام 
الناقل والراف��ع للحبوب من محطة 

التس��لم في الس��رداب )الهوبر( الى 
داخل القبب. 

م��ن جان��ب اخ��ر اك��د وكي��ل وزارة 
التجارة االقدم وليد حبيب املوس��وي 
خ��الل االجتماع ال��دوري خللية االزمة 
في الوزارة على ض��رورة تفعيل الدور 
الرقاب��ي والتفتيش��ي عل��ى عملية 
جتهي��ز العائ��الت ف��ي املوص��ل مبواد 
احلصة التمويني��ة ومتابعة ايصالها 
من خالل اجراء استبيانات بأخذ عينة 
عش��وائية من العائالت والتأكد على 
التمويني��ة  تس��لمهم حلصصه��م 
وكذل��ك متابع��ة جتهي��ز املطاح��ن 
العامل��ة في املناطق احمل��ررة باحلبوب 
لغرض انتاج الطح��ني لتوزيعه على 
الى  باالضاف��ة  املوصلي��ة  العائ��الت 
العمل وبالتنسيق مع الوزارات االخرى 
واجلهات الساندة لتوفير اخلدمات في 
املناطق احملررة لتشجيع عودة النازحني 
الى مناطقهم دعماً لالنتصارات التي 
حققته��ا الق��وات االمنية واحلش��د 

الشعبي والعشائري.
واكد وكيل الوزارة على اهمية توفير 
خزين استراتيجي من املواد الغذائية 
في احملافظة يكفي لثالثة اش��هر مع 
وضع خارطة طري��ق على وفق خطة 

مدروس��ة للعمل مبوجبه��ا بتجهيز 
امل��واد التموينية بدفعة واحدة ضمن 
احلص��ة الش��هرية ومتابع��ة اختيار 
وكيل واحد او اكثر من الوكالء اجليدين 
ملتابع��ة االم��ور وعم��ل ال��وكالء في 
مناقطهم وكذلك مناقشة موضوع 

رواتب املوظفني في احملافظة.
واشار خالل االجتماع اهمية مناقشة 
اس��تثمار الس��ايلوات ف��ي املوص��ل 
االستيعابية  الطاقات  تعزيز  وضرورة 
وبن��اء س��ايلوات جدي��دة اضافة الى 
موضوع تقييم االضرار التي تعرضت 
له��ا ش��ركات ودوائر ال��وزارة وكذلك 
التأكي��د على ضرورة عم��ل مالكات 
الوزارة في نين��وى كفريق عمل واحد 
ودع��م جه��ود ش��ركات الغ��ذاء في 
احملافظ��ة واهمي��ة تع��اون م��الكات 
شركات الوزارة مع املدير العام عضو 

خلية االزمة املتواجد هناك .
م��ن جانب اخر بح��ث وكي��ل الوزارة 
م��ع م��دراء عام��ني ش��ركات ودوائر 
الوزارة توجيه اقسام النقل بالتواجد 
امليدان��ي ف��ي ميناء ام قص��ر لتفريغ 
وحتميل حمول��ة الباخرة احململة بالرز 
االرجنتين��ي باس��رع وق��ت وجلمي��ع 

احملافظات . 

مليونان و600 ألف سكان العشوائيات في بغداد 
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متابعة الصباح الجديد:

أعلن رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
أن احلكوم��ة تعم��ل عل��ى ح��ل 
دون  الس��كنية  التج��اوزات  أزمة 
اس��تمرارها،  عل��ى  التش��جيع 
مؤك��داً أنه��ا أوف��ت بالتزاماتن��ا 
جتاه ش��بكة احلماية االجتماعية 
والفالحني برغم الضائقة املالية.

وقال العبادي في مؤمتره الصحفي 
االس��بوعي ، نعم��ل عل��ى ح��ل 
دون  الس��كنية  التج��اوزات  أزمة 
التشجيع على استمرارها«، وتابع 
بالق��ول أن احلكوم��ة متكنت من 
بالتزاماتها جتاه ش��بكة  »اإليفاء 
احلماي��ة االجتماعي��ة والفالحني 

برغم الضائقة املالية«.
أهال��ي  معان��اة  س��ياق  فف��ي 
وفوض��ى  العراقي��ة  العاصم��ة 
الس��كن فيه��ا، أعل��ن مجل��س 
محافظة بغداد، عن وجود مليونني 
و600 ألف مواطن يس��كنون في 
التجمعات العشوائيات املتجاوزة 
على أم��الك وأراض��ي الدولة في 
بغ��داد، ف��ي الوقت الذي فش��ل 
فيه مجلس الن��واب العراقي في 
إقرار قانون لتوزي��ع األراضي على 

الشرائح الفقيرة.
ف��ي  احملافظ��ة  مجل��س  وأك��د 
تصريحات صحفية أن العاصمة 
بغداد »تض��م مليونني و600 ألف 
مواط��ن يس��كنون ف��ي املناطق 
العش��وائية، م��ن غي��ر العائالت 
النازحة ، مش��يرا إل��ى أن األمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء وجه��ت 
اجمللس الوطني لإلس��كان لوضع 
العش��وائية  للمناط��ق  احلل��ول 
الدولة  أم��الك  والتج��اوزات على 
ف��ي بغ��داد ورفعها على ش��كل 

توصيات إلى مجلس الوزراء.
ويأت��ي ذل��ك ف��ي الوق��ت ال��ذي 
السياس��ية  القوى  فيه  أخفقت 
ف��ي مجل��س الن��واب ، ف��ي إقرار 
قان��ون ملن��ح األراضي الس��كنية 
للمتجاوزي��ن على أم��الك الدولة 
اتهامات  تبادل  وأراضيها، وس��ط 
باس��تغالل األح��زاب للقانون من 

أجل كسب شريحة املتجاوزين. 
فمن املع��روف ان النم��و احلضري 
املتس��ارع الذي ش��هدته معظم 

ال��دول النامي��ة وخاص��ة ال��دول 
العربي��ة خ��الل النص��ف الثاني 
م��ن الق��رن العش��رين ادى إل��ى 
مش��كالت اقتصادية واجتماعية 
وغيره��ا،  وأمني��ة  ودميوجرافي��ة 
ومن إفرازات ذل��ك النمو احلضري 
املتسارع ظهور العشوائيات حول 

أطراف املدن.
وق��د كش��فت دراس��ة للمعهد 
العربي إلمن��اء املدن ع��ن أن النمو 
احلضري في معظم الدول العربية 
قد أدى لظهور العديد من املناطق 
العش��وائية ول��م يقتص��ر وجود 
املناطق العش��وائية عل��ى الدول 
العربية التي تعاني من املشكالت 
االقتصادي��ة وإمنا ظهرت أيضا في 
بعض ال��دول العربية ذات الدخل 

املرتفع أو املتوسط .
وقد ب��دأت ظاهرة اإلس��كان غير 
املشروع كرد فعل لعوامل متعددة، 
والسياس��ية  االقتصادية  منه��ا 
والظ��روف  والدميوجرافي��ة 

الطبيعي��ة، م��ا دف��ع العديد من 
س��كان املناطق الريفي��ة وغيرها، 
للن��زوح نح��و امل��دن والعواص��م 
لإلقامة على أطرافها، دون التقيد 
بقوان��ني ملكي��ة األراض��ي، ودون 
التقيد بنظ��م ولوائح التخطيط 
العمراني. وعادة ما تشيد املساكن 
العشوائية من الصفيح أو الزنك 
أو اخلش��ب أو الكرتون في ش��كل 
أك��واخ متفرقة، وذات أزقة ضيقة 
يصعب حت��رك املركب��ات داخلها. 
وغالباً ما تفتقر مناطق الس��كن 
العش��وائي للخدم��ات الضرورية 
الصح��ي  والص��رف  كالصح��ة 
وإصحاح البيئة واخلدمات األمنية 

وغيرها من اخلدمات األساسية .
وأوضحت الدراس��ة الت��ي أجراها 
املعه��د العربي إلمناء املدن أن نحو 
%60 من العش��وائيات في اجملتمع 
العربي توج��د على أطراف املدن و 
%30 توجد خارج النطاق العمراني، 
وتوجد %8 فقط وسط العاصمة. 

كما كش��فت تلك الدراس��ة عن 
أن %70 م��ن تل��ك العش��وائيات 
قد ش��يدت بطريقة فردية و 22% 
وال  بطريق��ة جماعي��ة.  ش��يدت 
تزيد نس��بة املباني املستأجرة في 
األحياء العشوائية عن %70 . كما 
أوضحت تلك الدراسة أن معظم 
العش��وائيات في ال��دول العربية 
تفتقر خلدم��ات الصرف الصحي. 
ومياه الشرب النقية ونقص املواد 
البطالة  وتنتش��ر فيها  الغذائية 
واجلرمي��ة واخمل��درات واالعتداء على 
املس��اكن  وتش��كل  املمتل��كات 
العش��وائية ف��ي ال��دول العربية 
وبؤرة للمشاكل  للتنمية،  معوقاً 

االجتماعية والصحية واألمنية.
فالتجمع��ات الس��كنية العربية 
التقليدية لم تنش��أ على أساس 
مخطط��ات تنظيمية مس��بقة، 
ب��ل اتصف��ت بنموه��ا الطبيعي 
املتناغم مع االحتياجات والعادات 
الديني��ة  واملب��ادئ  والتقالي��د 

عليه��ا  املتع��ارف  واالجتماعي��ة 
ف��ي كل بيئ��ة حس��ب وضعه��ا 
اخلاص، وه��ذا التكام��ل والتوافق 
ب��ني احتياج��ات اجملتم��ع والنم��و 
احلض��ري ّمثل في الس��ابق ارتقاء 
ش��مولًيا للمجتمعات املتحضرة 
وبالرغ��م من أن ه��ذه التجمعات 
لم تخضع خملططات تنظيمية إال 
أن الكثير من املفكرين والباحثني 
في هذا اجملال ل��م يطلقوا عليها 
صفة العشوائية بل جلأ بعضهم 
إلى تس��ميتها بالبيئ��ة »املرتبة« 

وليست »املنظمة«.. 
وهن��اك أيًض��ا جتمع��ات حديث��ة 
ظهرت نتيج��ة لهجرة الناس من 
بلدانه��م إلى مناط��ق بعيدة عن 
جتمعاتهم األصلية، وأوضح مثال 
عل��ى ذلك هجرة الفلس��طينيني 
كنتيج��ة حل��روب عام��ي 1948 و 
1967 ، والت��ي نت��ج عنه��ا ظهور 
ش��كل  عل��ى  مح��ددة  مناط��ق 
مخيمات ومناطق أخرى عشوائية 

ليس��ت لها محددات رس��مية أو 
تنظيمي��ة ، ونذك��ر على س��بيل 
املث��ال ح��ي جناع��ة ف��ي مدينة 

الزرقاء باألردن.
وترجع الدراسات منو العشوائيات 
أساس��ا إلي عدم تنفيذ القوانني 
اخلاص��ة باملباني وكذل��ك حماية 
اململوك��ة للدول��ة في  األراض��ي 
مقابل تقاعس األجهزة احلكومية 
املعني��ة ع��ن التنفي��ذ ، وكذلك 
بالتنمي��ة  االهتم��ام  ضع��ف 
اإلقليمي��ة والتي تهدف إلي إعادة 
توزيع س��كان البالد واخل��روج من 
ال��وادي الضي��ق إل��ي مجتمعات 
جديدة تستقطب تيارات الهجرة 
. واأله��م م��ن ذل��ك خلل س��وق 
املع��روض  وانخف��اض  اإلس��كان 
م��ن الوح��دات الس��كنية وعدم 
مالئمة العرض مع نوعية الطلب 
حيث انخفضت نس��بة اإلسكان 
االقتصادي م��ن أجمالي الوحدات 

السكنية.

العبادي يؤكد حل أزمة التجاوزات السكنية دون التشجيع على استمرارها

وجهت األمانة 
العامة لمجلس 

الوزراء المجلس 
الوطني لإلسكان 

لوضع الحلول 
للمناطق العشوائية 

والتجاوزات على 
أمالك الدولة في 

بغداد ورفعها على 
شكل توصيات إليه 

العبادي

العراق يبحث مع جايكا 
اليابانية التعاون في 
مجال السالمة المهنية

هيئة الحج تحدد موعد 
انطالق أولى رحالتها 
إلى الديار المقدسة

مختبرات مستشفى 
الكرخ العام تنجز 24 
ألف فحص مختبري 

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس مدير عام املركز الوطني للصحة والس��المة 
املهنية في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية عمار 
عبد الواح��د اجتماعا ضم متخصص��ني من املركز 
ووف��د الوكال��ة اليابانية )جاي��كا( ملتابعة ومراجعة 
البرنام��ج التدريبي الذي يس��تمر تنفيذه على مدى 

ثالث سنوات على وفق اتفاقية التعاون املشتركة. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عم��ار منعم ان 
االجتماع اثمر عن ايجاد صيغة حديثة للتغلب على 
التحدي��ات والصعوبات التي تواجه تنفيذ البرنامج، 
مش��يرا الى ان الوكالة عبرت عن ش��كرها لسرعة 
اس��تجابة ادارة املرك��ز لالم��ور الت��ي تع��زز قدرات 
وامكاني��ات اداء العاملني التي تتضمن تقدم افضل 
اخلدم��ات في مج��ال الصح��ة والس��المة املهنية 
لش��ريحة العامل��ني وتوفير بيئة عم��ل الئقة لهم 

وضمان تطبيق املبادئ االساسية في العمل. 
يذك��ر ان وزارة العمل اتفقت م��ع الوكالة اليابانية 
للتع��اون الدول��ي )جاي��كا( عل��ى برنام��ج لتدريب 
منسوبي املركز الوطني  للصحة والسالمة املهنية 
امده ثالث سنوات يبدأ من ايلول 2016 لغاية 2018.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة موعد تفويج 
احلج��اج العراقيني جوا وب��را الى الديار املقدس��ة 

ملوسم حج العام احلالي 2017 . 
وقال رئيس الهيئة الشيخ الدكتور خالد العطية 
في تصريح صحفي ان« الهيئة حددت يوم االربعاء 
الثان��ي من  ش��هر اب املقبل موع��دا النطالق اول 
رحلة جوي��ة للحجاج العراقيني م��ن مطار بغداد 
الدول��ي الى مطار االمي��ر محمد بن عب��د العزيز 
في املدينة املنورة القريب من س��كن احلجاج الذي 
يكون ف��ي املنطق��ة املركزي��ة اجملاورة للمس��جد 

النبوي الشريف«. 
واض��اف ان » تفوي��ج احلج��اج ج��وا س��يكون عبر 
املط��ارات العراقية اخلمس��ة ) النجف االش��رف – 
البصرة – اربيل السليمانية( وبواقع 5 رحالت يوميا، 
مبين��ا ان عدد الرحالت اخملصصة لنقل حجاج اجلو 

312 رحلة، على ان تنتهي في يوم 2017/8/19«. 
واش��ار العطية الى ان »موعد انط��الق اول قوافل 
احلج البرية من احملافظات عبر منفذ عرعر احلدودي 
بأجت��اه املدين��ة املن��ورة س��يكون ف��ي ي��وم االحد 
2017/8/6 وبواقع 25 قافل��ة يوميا، على ان تنتهي 
عملي��ة تفويج حجاج البر مبع��دل 288 قافلة في 

.»2017/8/19

اعالم الصحة  
بني مدير مستشفى الدكتوررائد عبداهلل االنباري 
ع��ن اجن��از مختبرات املستش��فى الكثر م��ن )20( 
الف فحص مختبري ما بني بس��يط ومعقد خالل 
ش��هر واحد ، مضيف��ا ان هذه التحالي��ل اخملتبرية 
يتم اجراؤها باس��تعمال اح��دث االجهزة اخملتبرية 
احلديثة ومن مناش��ئ عاملية رصينة ، حتت اشراف 

مالكات متتلك اخلبرة والكفاءة في هذا اجلانب .
من جهته ذكر مس��ؤول شعبة اخملتبر تقني ممارس 
حتلي��الت مختبرية غ��يث من���ذر ان العاملني في 
هذه الش��عبة حريصون بش��كل كبير على تقدمي 
افض��ل اخلدم��ات الصحية للمراجع��ني من خالل 
س��رعة اجناز هذه التحاليل مع مراعاة دقة النتائج 
حي��ث تس��لم اغلب ه��ذه الفحوصات ف��ي اليوم 
نفسه تقريبا ومبدة قياسية حسب نوع التحليل .

تقرير

التجارة تتابع تجهيز المناطق المحررة في أيمن وأيسر الموصل 
جّهزت المجارش األهلية بالشلب لتوزيعه ضمن التموينية 

جتهيز املناطق احملررة في أمين وأيسر املوصل

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  نف��ت 
االجتماعية اط��الق وجبة جديدة 
من الشمول اجلديد باعانة احلماية 
االجتماعية خالل الع��ام احلالي ، 
مجددة تأكيده��ا ان اطالق وجبة 
الشمول اجلديد س��يكون مطلع 

عام 2018. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عمار منعم ان اخبارا كاذبة نشرت 
التواص��ل االجتماعي  عبر مواقع 
ذك��رت ان وزارة العمل س��تطلق 
وجبة جديدة للمتقدمني للشمول 
باعان��ة احلماي��ة االجتماعية هذا 
العام ، مشيرا الى ان الوزارة تنفي 
ه��ذا اخلب��ر وتدع��و املواطنني الى 
ع��دم تصديق او اعتم��اد اي اخبار 
تخص االعانة االجتماعية اال من 
مصادره��ا الرس��مية وه��ي وزارة 

العمل. 
واض��اف منعم ان هيئ��ة احلماية 
العم��ل  وزارة  ف��ي  االجتماعي��ة 
س��تطلق الوجب��ة الثالث��ة م��ن 
الشمول اجلديد مطلع عام 2018 
بع��د تخصي��ص ام��وال اضافية 
ضمن املوازنة السنوية، الفتا الى 
ان الوزارة ش��ملت م��ا يقرب 326 
الف اس��رة جديدة بعد ورود نتائج 
التخطي��ط من الوجبت��ني االولى 
والثانية واصدرت البطاقة الذكية 
)ك��ي كارد( ألكثر م��ن )260( الف 
مستفيد من مجموع الوجبتني. 

وبني منعم ان اس��تنفاد السيولة 
املالية ادى الى اصدار قرار التأجيل 
نظرا لكثرة طلبات الشمول التي 
تس��لمتها ال��وزارة خ��الل الع��ام 
املنصرم 2016 والتي بلغت مليونا 

و16 الف متقدم. 

عل��ى صعيد متص��ل تفقد مدير 
عام دائ��رة  تكنولوجيا املعلومات 
ف��ي هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية 
التابع��ة لوزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة املهندس جمال بالل 
قس��مي احلماية للم��رأة والرجل 

في الرصافة . 
ع��ام  مدي��ر  ان  منع��م  وق��ال 
اطل��ع  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
خ��الل زيارته القس��مني بصحبة 
مديري القس��مني على آلية عمل 
حتدي��ث  جان��ب  ف��ي  القس��مني 
البيان��ات وادخاله��ا ف��ي واجهة 
اص��دار  ال��ى  وص��وال   )pmt(���ال
البطاق��ة الذكي��ة للمش��مولني 
عل��ى وفق قان��ون احلماية رقم 11 
لسنة 2014 ، وكذلك مت االستماع 
ال��ى العديد م��ن املالحظات التي 
طرحتها ادارة وموظفو القسمني، 

واع��دا اياهم بدراس��تها ورفعها 
ال��ى رئيس الهيئ��ة إليجاد احللول 

املناسبة لها. 
وب��ني منع��م ان املهن��دس جمال 
التفقدي��ة  زيارت��ه  خ��الل  قاب��ل 
العديد م��ن املراجعات واملراجعني 
ال��ى  واس��تمع  القس��مني  ف��ي 
التي كانت مبجملها  ش��كاواهم 
ع��ن ايق��اف الراتب وتأخ��ر اطالق 
م��ن  الثالث��ة  الوجب��ة  اس��ماء 
الش��مول، حاث��ا املواطن��ني على 
ع��دم مراجع��ة الدوائر بخصوص 
املوض��وع كون ال��وزارة اعلنت في 
وقت سابق وجتدد التأكيد على ان 
الوزارة شملت اكثر من 322 الف 
اس��رة خالل ع��ام 2017 من خالل 
وجبتني وس��تعلن الوجبة الثالثة 
مطلع عام 2018 بعد تأمني املبالغ 

املطلوبة .

العمل تطلق الوجبة الثالثة للمشمولين باإلعانة مطلع العام المقبل
بغداد - الصباح الجديد:

اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود خ��الل اجتماعات مؤمتر 
التصحر والس��يطرة على العواصف 
الغباري��ة املنعقد ف��ي طهران جهود 
اخلط��ط  الع��داد  املبذول��ة  الع��راق 
والبرامج ملكافحة العواصف الترابية 
. وقالت الوزيرة خالل كلمة العراق في 
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر ان اجلهود 
املبذول��ة م��ن املؤسس��ات العراقية 
في مجال مكافح��ة التصحر جهود 
اس��تثنائية وكبيرة ملا لهذا املوضوع 
من آث��ار كبيرة على الب��الد ومناخها 
إضاف��ة الى اعداد اخلط��ط والبرامج 
العواصف  للس��يطرة على ظاه��رة 

الغبارية واحلد منها.
وبين��ت الدكت��ورة حم��ود ان تضافر 
اجله��ود الدولية للبل��دان واملنظمات 
املعني��ة من اج��ل مكافح��ة ظاهرة 

التصح��ر والعواصف الغبارية واتباع 
االلي��ات والط��رق الكفيل��ة ض��رورة 
مهم��ة للح��د م��ن التصح��ر الذي 

تواجهه عدد من دول املنطقة .
واشارت وزيرة الصحة والبيئة الى ان 
العراق كان قد وقع مع اجلانب االيراني 
في وق��ت س��ابق امللح��ق التنفيذي 
والفني ملذكرة التفاهم والتي س��بق 
توقيعها منذ سنوات وتفعيل العمل 
املش��ترك ملعاجل��ة ظاه��رة التصحر 
والعواصف الغبارية وانش��اء مناطق 

خضر في محافظة كربالء .
وشارك في اجتماعات مؤمتر التصحر 
والس��يطرة على العواصف الغبارية 
املنعقد في العاصمة اإليرانية طهران 
والذي عقد برئاس��ة رئيس جمهورية 
روحان��ي  حس��ن  االس��المية  اي��ران 
وممثلني عن اكثر م��ن 43 دولة اضافة 

الى مسؤولني في االمم املتحدة.  

البيئة تدعو إلى تضافر الجهود 
الدولية لمكافحة ظاهرة التصحر

ردًا على أخبار كاذبة نشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي
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اعالم الصناعة 

متكنت الشركة العامة لكبريت 
املش��راق إح��دى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن م��ن إخماد 
حريق اندلع في إحدى س��احات 
الكبري��ت اخل��ام نتيج��ة عم��ل 
تخريب��ي وتطويق م��كان احلادث 
باس��تجابة  املوق��ف  وت��دارك 
اس��تباقية وس��ريعة م��ن إدارة 
الش��ركة ومالكاتها األمنية من 
دون تس��جيل أو ح��دوث إض��رار 

تذكر . 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
املهندس سعد أمني فيصل في 
تصري��ح للمرك��ز اإلعالمي في 
الوزارة بأنه وبعد ورود معلومات 
من نقاط احلراس��ة في الشركة 
تفيد بوجود حتركات مش��بوهة 
وإض��اءات خافت��ة ف��ي منطقة 
حقول كبريت املشراق )املنطقة 
الثالثة( فقد قام مسؤولو قسم 
التصاري��ح واملعلوم��ات األمنية 
وإش��راف مباش��ر من  وبتوجيه 
إدارة الش��ركة بتس��يير دوري��ة 
عاجل��ة واس��تدعاء نخب��ة من 
أبناء احلش��د الش��عبي في مقر 
اللواء 90 لغ��رض تطويق املكان 
واملنطق��ة  احلق��ول  وتفتي��ش 
له مبش��اركة  احملاذي��ة  اجلبلي��ة 
املرابطني  شباب قرية السفينة 

على أطراف القرية . 
أن  إل��ى  الع��ام  املدي��ر  وأش��ار 
عملي��ات التفتي��ش بينت قيام 
مجموع��ة ضالة بعمل تخريبي 
وإحراق إحدى س��احات الكبريت 
اخل��ام ، مؤك��دا في الوق��ت ذاته 
على أن االس��تجابة الس��ريعة 
تدارك  ف��ي  واملتابعة أس��همت 
امل��كان واخماد  احلال��ة وتطويق 
احلريق في ساعات الفجر األولى 
كارث��ة  ح��دوث  دون  واحليلول��ة 

محتملة .
وش��دد املدير العام على ضرورة 
أخ��ذ احليط��ة واحلذر م��ن وجود 
جماع��ات تخريبي��ة متث��ل نوعا 
آخر م��ن دواعش الكفر والضالل 
حت��اول أح��داث بلبل��ة لتعطيل 
املساعي واجلهود احلثيثة واجلادة 
باجتاه  الش��ركة  تبذله��ا  الت��ي 
إع��ادة التأهي��ل وع��ودة احلركة 

الصناعية في مصانعها. 
مما جتدر االشارة اليه ان املهندس 
تس��لم  فيص��ل  أم��ني  س��عد 

مه��ام منصب��ه اجلدي��د مدي��را 
عاما للش��ركة العامة لكبريت 
املش��راق بعد إعفاء املدير العام 
الس��ابق بأمر من وزير الصناعة 
واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
املاض��ي  االس��بوع  الس��وداني 
استمرارا خلطط االصالح االداري 
التي تبناها س��يادته واس��تنادا 
ال��ى موافق��ة رئي��س مجل��س 

الوزراء الدكتور العبادي . 
وقد استقبل مدير عام الشركة 
بكلم��ات الترحيب والتهاني من 

قبل منتسبي الشركة متمنني 
له النجاح واملوفقية في مهامه 
الش��ركة  تأهيل  اجلديدة العادة 
وع��ودة حرك��ة العم��ل واالنتاج 
فيه��ا واالرتقاء به��ا نحو االمام 
الوطني��ة  للصناع��ة  خدم��ة 

والصالح العام .. 
بعدها عقد املدير العام اجتماعات 
منفصل��ة م��ع م��دراء األقس��ام 
اإلدارية والفنية ومس��ؤولي األمن 
وأعض��اء مجل��س اإلدارة للوقوف 
تواج��ه  الت��ي  املش��كالت  عل��ى 

عمل هذه األقس��ام وملتابعة سير 
العم��ل فيه��ا حي��ث اك��د على 
ض��رورة تكات��ف اجله��ود من اجل 
االرتقاء بواقع الشركة احلالي كما 
اوصى باعداد امللفات االستثمارية 
الش��ب وحامض  انت��اج  ملعام��ل 
الكبريتي��ك وتوثيق حجم األضرار 
والدمار  بالش��ركة  الت��ي حلق��ت 
ال��ذي خلفت��ه عصاب��ات داع��ش 
اإلجرامية وأعمال التأهيل اجلارية 
فيها وكذلك توزيع املهام األمنية 
بالش��كل الصحيح حلفظ األمن 

في الش��ركة ، كما وجه بتحديد 
موع��د الجتم��اع مجل��س اإلدارة 
لبحث امللف��ات التي تخص عمل 

الشركة احلالي واملستقبلي .
يذك��ر أن املهن��دس س��عد أم��ني 
فيص��ل كان يتول��ى مهم��ة إدارة 
الش��ركة قب��ل دخ��ول عصابات 
داعش االرهابي إلى مدينة املوصل 
وكان��ت ل��ه بصم��ة واضحة في 
جعل الشركة منتجة ورابحة من 
خ��الل تخصصها بانتاج الكبريت 

املصفى .

 قامت مجموعة 
ضالة بعمل تخريبي 
بإحراق احدى 
ساحات الكبريت 
الخام ، إال أن 
االستجابة كانت 
سريعة اسهمت 
في تدارك الحالة 
وتطويق المكان 
وإخماد الحريق 

كبريت املشراق

باستجابة استباقية وسريعة من مالكات الشركة 

إخماد حريق اندلع في إحدى ساحات »كبريت المشراق« بفعل تخريبي
الصحة المدرسية 

تنّفذ الخطة الخاصة 
باالمتحانات الوزارية 

اإلعمار تواصل العمل 
إلنجاز دائرة المرور 
السريع في بغداد

»البيئة« توّجه إنذارات 
وغرامات للحقول النفطية 

لمخالفتها للضوابط 

اعالم صحة الكرخ
باشرت وحدة الصحة املدرس��ية في قطاع الكرخ 
للرعاية الصحي��ة االولية بتنفي��ذ اخلطة اخلاصة 
باالمتحان��ات الوزاري��ة للصفوف املنتهي��ة للعام 
احلالي  من خالل تهيئة املالكات الطبية والصحية 
املدربة واعداد خطة طوارىء خالل مدة االمتحانات 
التي تصادف في هذه الفترة وارتفاع درجات احلرارة.

ذكر ذل��ك مديرة قط��اع الكرخ للرعاي��ة الصحية 
االولي��ة الدكت��ور ايفيان ك��رمي يوس��ف ان اخلطة 
ش��ملت فتح غرف الطوارئ ف��ي املراكز الصحية و 
جتهيزه��ا بأدوي��ة دوالب الصدم��ة و املتضمن أدوية 
احل��االت الطارئ��ة وتهيئ��ة س��يارة اس��عاف فوري 
مخصصة للمراكز االمتحانية و التنسيق مع إدارة 
املراك��ز االمتحانية من خالل االب��الغ عن حدوث اي 
حال��ة طارئة و كذلك اخذ االج��راءات الصحية في 
حال��ة وجود حاالت اغماء بني الطالب نتيجة ارتفاع 

درجات احلرارة
واضافت الدكتورة يوسف انه مت تشكيل فرق طبية 
إلجراء زي��ارات ميدانية للمراكز االمتحانية و تقدمي 

اخلدمات الطبية والصحية .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات العامة 
تواصل العمل مبشروع مبنى املرور السريع مبنطقة 
اليوس��فية في بغ��داد عن طريق ش��ركة املنصور 

العامة احدى تشكيالت الوزارة.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املش��روع يتكون من 
مبنى اداري على ش��كل نصف دائري ويُش��يد على 
ارض مس��احتها  2960م2 وبكلف��ة ) 5 ( ملي��ارات 
و963 ملي��ون دين��ار ، مش��يرا الى ان نس��بة االجناز 

بلغت 55,7 %.
وتاب��ع املركز االعالمي ان املش��روع يتكون من ثالثة 
طوابق فضال عن) صالة اس��تعالمات ، وبهو واسع 
، غرف��ة ادارية ، غرفة مخزن ، غرفة البدالة ، وغرفة 
االنترني��ت ، غرف��ة اجتماع��ات ،غرف��ة كهرب��اء ( , 
اضافة الى انشاء ساحة لوقوف السيارات ، وغرفة 
خ��زان للوق��ود وغرفة مولدة ومم��رات ملدخل البناية 

الرئيسة .
يذك��ر ان ش��ركة املنصور له��ا دور فعال ف��ي بناء 
مش��اريع حيوية واس��تراتيجية في مجال االعمار 

في بغداد واحملافظات كافة .

 بغداد - الصباح الجديد:
وجهت وزارة الصحة والبيئة  انذارات وغرامات 
لع��دد م��ن احلق��ول النفطية ف��ي محافظة 
ذي قار بس��بب امللوثات الت��ي تنتج عن اعمال 
تل��ك احلق��ول ومخالفتها للضواب��ط البيئية 

والصحية .
وقال امير علي احلسون مدير عام دائرة التوعية 
واالع��الم البيئ��ي ان الف��رق الفني��ة التابع��ة 
ملديري��ة بيئة ذي قار وجه��ت عدد من االنذارات 
والغرامات ال��ى حقلي الغراف النفطي وحقل 
الناصري��ة وذل��ك لع��دم وجود االلي��ة اخلاصة 
بتقلي��ل االنبعاثات الناجتة ع��ن عمليات احلفر 

وعدم وجود مواقع طمر صحي نظامي .
وبني احلسون ان تلك اخملالفات متثلت بعدم وجود 
االلي��ة اخلاصة بتقليل االنبعاث��ات الناجتة عن 
عمليات احلفر في حقل الغراف النفطي وعدم 
وج��ود مواقع طمر صحي نظام��ي اضافة الى 
عدم توفر وحدة معاجلة للمخلفات الس��ائلة 
فضال عن عدم قدرة احلقل في السيطرة على 

االنبعاثات الغازية.

بغداد - الصباح الجديد:

الزال��ة  بغ��داد حمل��ة  امان��ة  نف��ذت 
التج��اوزات احلاصل��ة على الس��احات 
العامة والش��وارع الرئيسة في جانبي 
العاصمة بالتعاون م��ع قيادة عمليات 

بغداد ».
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم في 
امانة بغ��داد ان« دائرة بلدية االعظمية 
بالتعاون مع مديرية احلراس��ات واالمن 
ف��ي أمانة بغداد وبالتنس��يق مع قيادة 
عملي��ات بغ��داد نف��ذت حمل��ة إلزالة 
التجاوزات احلاصلة على ش��وارع االمام 
االعظ��م وعمربن عب��د العزيز واملغرب 
وس��احة عنتر ش��ملت رفع مسقفات 
احمل��ال التجاري��ة واالكش��اك املتجاوزة 
الت��ي تعي��ق حرك��ة انس��يابية س��ير 
املواطنني وإزالة اللوحات االعالنية التي 

نصبت جتاوزاً ».
واش��ارت الى ان« دائرة بلدية الش��عب 
نفذت حملة واس��عة إلزالة التجاوزات 
احلاصل��ة م��ن قب��ل اصحاب املش��اتل 

ومح��ال بيع امل��واد االنش��ائية في عدد 
م��ن الش��وارع الرئيس��ة ال��ى جان��ب 
ازال��ة التجاوزات احلاصلة على ش��وارع 
ابو القاس��م الش��ابي والبن��وك متثلت 
باالكشاك وبسطيات الباعة اجلوالني».

وبين��ت ان« دائرة بلدية الص��در الثانية 
نف��ذت حملة واس��عة أزال��ت خاللها 
الكثي��ر م��ن التج��اوزات احلاصل��ة من 
قبل اصحاب احملال التجارية في شوارع 
اجل��وادر والق��دس وصفي الدي��ن احللي 
ورفع االكشاك املتجاوزة فضال عن اخذ 
تعه��دات خطية م��ن املتجاوزين بعدم 

تكرار التجاوز ». 
عل��ى صعي��د متص��ل واصل��ت امانة 
بغداد جهودها احلثيثة لإلرتقاء بالواقع 
اخلدم��ي واجلمالي للعاصمة بغداد عبر 

حمالتها الواسعة واملكثفة.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم ان« 
بلدي��ة الص��در االولى قام��ت بحمالت 
تضمن��ت غس��ل الش��وارع الرئيس��ة 
والفرعية  ونصب حاويات جلمع النفايات 
للحد م��ن انتش��ارها العش��وائي في 
األماكن و الساحات العامة« ، مضيفة 

ان« قس��م املاء قام بإصالح )75( نضحاً 
وكس��راً ف��ي أنابيب امل��اء الصافي في 
الهدر  )4و5و42و45( ملعاجلة  القطاعات 

احلاصل في املياه » .
ق��ام  اجمل��اري  قس��م  ان«  واوضح��ت 
بحمل��ة تنظيف خطوط اجمل��اري وعدد 
وفت��ح  واملنه��والت  املش��بكات  م��ن 
االنس��دادات ورفع الترس��بات الطينية 
وتعوي��ض االغطية املفق��ودة في عدد 
من املناط��ق ضمن الرقع��ة اجلغرافية 
للدائرة« ، مبينة ان«قس��م الطرق قام 
بأعم��ال صيانة وط��الء القالب اجلانبي 
املتضرر في عدد من الش��وارع  وصيانة 
احجار الرصف ونصب مطبات صناعية 
في الشوارع القريبة من املدارس ورياض 

االطفال«.
واشارت الى ان »مالكات قسم الزراعة 
تق��وم بإدام��ة احلدائ��ق واملتنزهات عبر 
تش��ذيب االش��جار وقص الثيل وزراعة 
عدد من النباتات املوس��مية والدائمية 

وادامة منظومات الري ».
على صعيد متصل اعلنت امانة بغداد 
ع��ن مباش��رة أعم��ال إنش��اء محطة 

جديدة لتصريف مياه الصرف الصحي 
واالمطار ضمن قاطع دائرة بلدية الدورة 

بجانب الكرخ«.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم ان« 
قس��م اجملاري في دائ��رة بلدي��ة الدورة 
بالتنس��يق مع قس��م التصاميم في 
دائرة مجاري بغداد شرع بأعمال إنشاء 
محطة غاطسة مساعدة حملطة الدورة 
)7( ضم��ن محل��ة )860(  لزي��ادة قدرة 
تصري��ف اكب��ر ملياه الص��رف الصحي 

واالمطار السيما في فصل الشتاء ».
يك��ون  احملط��ة  إنش��اء  ان«  واضاف��ت 
باالعتماد على اجله��ود الذاتية للدائرة 
البلدية اذ تضمن اعمال حفر وس��حب 
املياه اجلوفية على مدار الساعة وتهيئة 
املوقع لالعم��ال املدني��ة وامليكانيكية 
وبواق��ع نوبت��ي عم��ل يومي��ا لضمان 
س��رعة اجناز العمل وادخال احملطة الى 
اخلدم��ة الفعلي��ة قبيل حل��ول فصل 
الش��تاء املقبل ومن املؤمل ان تس��هم 
احملط��ة بزيادة كبيرة ف��ي تصريف مياه 
االمط��ار في اثن��اء هطوله��ا بكميات 

كبيرة«.

إنشاء محطة جديدة لتصريف المياه في الكرخ   
تقرير

أمانة بغداد تطلق حملة جديدة إلزالة التجاوزات في مناطق العاصمة 

حملة جديدة إلزالة التجاوزات في مناطق العاصمة

هدى فرحان*
اقامت الش��ركة العامة لالنظمة 
االلكتروني��ة احدى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن عددا من الدورات 
التدريبية في ش��تى اجملاالت خالل 
ش��هر حزيران املاضي فيما جهزت 
عددا من دوائر الدولة مبواد متنوعة 

ومن مناشئها العاملية .
واوضح مدير عام الشركة يوسف 
محمد جاسم في تصريح للمركز 
االعالم��ي في ال��وزارة ب��أن اقامة 
الدورات التدريبية من مهام املركز 
التدريبي ف��ي مديرية البرامجيات 
التابع��ة للش��ركة والت��ي تهدف 
ال��ى تطوي��ر قابلي��ات املوظف��ني 
واالرتقاء مبستوى ادائهم الوظيفي 
واكس��ابهم اخلبرات الالزمة الجناز 
االعم��ال املناطة به��م ومبايحقق 

املعايير العاملية )اجلودة( .
واش��ار مدير عام الش��ركة الى ان 
املركز التدريب��ي يعمل على توفير 
اخلب��رات املطلوب��ة م��ن احملاضرين 
املوظف��ني  وحص��ول  لل��دورات 
ال��دورات على  بتل��ك  املش��اركني 
شهادات لعكس تلك املعارف على 
عملهم داخل شركاتهم ودوائرهم 

، الفتا الى ان هذه الدورات شملت 
دورة ف��ي اع��داد وحتلي��ل القوائم 
الدولية  للمعايي��ر  املالي��ة وفق��ا 
والت��ي تضمن��ت س��ريان القانون 
والعقوب��ات  املوظ��ف  وواجب��ات 
واثاره��ا واج��راءات فرضه��ا ودورة 
ح��ول نظ��ام البصم��ة االحيائ��ي 
ودورة االرشفة االلكترونية احلديثة 

وغيرها .
من جانب اخر اش��ار جاس��م الى 
تعاق��دت م��ع ع��دد  ان ش��ركته 
م��ن ال��وزارات واملديري��ات والدوائر 
التابعة لها لغ��رض جتهيزها مبواد 
عاملي��ة  م��ن مناش��ئ  مختلف��ة 
وش��ركات رصينة وتنفي��ذ اعمال 
مختلف��ة منها صيانة منظومات 
املراقب��ة ف��ي هيئ��ة توزي��ع بغداد 
التابعة الى شركة توزيع املنتجات 
النفطية وجتهيز الشركة العامة 
التابع��ة  املصرفي��ة  للخدم��ات 
املالية مبنظوم��ة تنصيب  ل��وزارة 
البصم��ة ع��دد ثالث��ة م��ع تدريب 
مالكات على اس��تعمالها اضافة 
ال��ى جتهيز املديري��ة العامة لنقل 
منطق��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الفرات االوس��ط مبع��دات وماكنة 

غس��ل كيبالت الضغ��ط العالي 
مع ملحقاتها وغيرها من االعمال 

واملواد االخرى .           
عل��ى صعي��د اخر اعلنت ش��ركة 
ل��وزارة  التابع��ة  العام��ة  ديال��ى 
الصناعة واملعادن عن اطالق حملة 
احلشد الوطني حملاربة الفساد من 
خالل نش��ر وب��ث ثقاف��ة النزاهة 
عب��ر االجتماعات واللق��اءات التي 
انطلق��ت اعمالها  ي��وم )20( من 
ش��هر نيس��ان املاض��ي م��ن اجل 

اعمار وبناء البالد.
وق��ال املهن��دس عبد ال��ودود عبد 
الس��تار مدي��ر عام الش��ركة في 
تصري��ح ملركز االع��الم والعالقات 
العام��ة في ال��وزارة, ان م��ا نتبناه 
في ه��ذه املرحلة هو بن��اء واعمار 
النف��وس ووضعه��ا على املس��ار 
الصحي��ح ف��ي اعق��اب مرحل��ة  
صعبة مير بها  العراق خش��ية من 
انزالقات وانحرافات الفس��اد التي 
قد يحدث بشكل فردي اوجماعي 
في مجال اجلانب االداري واملالي لذا 
اقتض��ت الضرورة عل��ى مكافحة 
هذه االفة بكل اشكالها  والقضاء 

عليها.

متابعة الصباح الجديد:
واصلت املالكات الفنية والهندسية 
في مديري��ة امل��وارد املائية ميس��ان 
/ ش��عبة امل��وارد املائية في مش��روع 
نه��ر س��عد االروائي حملته��ا بجرد 
التج��اوزات احلاصل��ة على املش��روع  
املائي��ة  احلص��ص  تأم��ني  به��دف 
للمس��تفيدين منه��ا وتقليل الهدر 
احلاصل ف��ي املياه ومعاجل��ة االضرار 
التي تلحق باملشروع واتخاذ االجراءات 
القانوني��ة بحق املتجاوزي��ن وتنفيذ 

اخلطة الزراعية لهذا العام 

وفي س��ياق متصل واصلت املالكات 
الفنية والهندسية في مديرية املوارد 
املائية  ميس��ان حملتها الواس��عة 
لترش��يد االس��تهالك املائ��ي وعلى 
جانبي نه��ر دجل��ة وتنفيذها خلطة 
املزارعني والفالحني  املراشنة وتوعية 
بض��رورة احملافظة عل��ى املياه بهدف 
تأم��ني احلص��ص املائي��ة وايصاله��ا 
املس��تفيدة منها  الزراعية  لالراضي 

وتقليل الهدر احلاصل في املياه .
كما واصلت مديرية صيانة مشاريع 
الري والبزل في كربالء اعمالها بدفن 

دوارات ش��ط احللة من اجلانبني االمين 
وااليس��ر بهدف تخطي املش��كالت 
العم��ل  تواج��ه  الت��ى  واملعوق��ات 
والتكاليف املالي��ة الجناز هذا العمل 
وعلى صعيد متصل واصلت املالكات 
الفني��ة والهندس��ية ف��ي الهيئ��ة 
العامة للمساحة جوالتها التفقدية 
ملتابع��ة امال قس��م أنت��اج اخلرائط 
واالطالع على س��ير االعمال وتنفيذ 
امله��ام  املوكلة للقس��م م��ن اعداد 
الطبوغرافي��ة  واخلرائ��ط  للبيان��ات 

واملوضوعية ومبقاييس مختلفة.

ذي قار - علي حسين
تظاه��ر املئ��ات من اهال��ي ناحية 
النصر ف��ي ش��مال محافظة ذي 
قار ام��ام  مبن��ى اجملل��س البلدي 
في الناحية للمطالبة بتحس��ني 
واقع اخلدم��ات واحلد من االنقطاع 
املتك��رر للتي��ار الكهربائي وتوفير 

قطع أراض لذوي الشهداء.

وق��ال عل��ي حس��ني وه��و اح��د 
املش��اركني بالتظاهرة ان » املئات 
من اهالي ناحي��ة النصر تظاهروا 
ام��ام اجملل��س البلدي ف��ي ناحية 
بتحس��ني  للمطالب��ة  النص��ر 
االنقط��اع  واحل��د م��ن  اخلدم��ات 
املتك��رر للتي��ار الكهرب��اء وتوفير 

قطع أراضي لذوي الشهداء«.

ولفت حسني الى ان » املتظاهرين 
طالبوا احلكومتني احمللية واملركزية 
بالعمل عل��ى تنفي��ذ مطالبهم 
والسيما املتعلقة منها بتحسني 
واقع الكهرب��اء التي باتت تنقطع 
لع��دة س��اعات ف��ي ظ��ل درجات 
ح��رارة بلغ��ت اكثر م��ن 50 درجة 

مئوية ».

»اإللكترونية« تقيم دورات تدريبية 
لالرتقاء بالمستوى الوظيفي لمنتسبيها 

الموارد المائية تواصل جرد التجاوزات 
على مشروع نهر سعد في ميسان

تظاهرات لتحسين واقع الكهرباء 
والخدمات في الناصرية 

»ديالى« تطلق حملة وطنية لمحاربة الفساد 
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واشنطن ـ وكاالت:
تّوعدت واش��نطن، امس األربعاء، بيونغ يانغ بدفع 
ثم��ن باهظ على إطالقها صاروخا بالس��تيا عابرا 
للقارات من خالل اتخاذ إجراءات أشد ضدها، فيما 
أعل��ن البنتاغون اس��تعداده للدفاع ع��ن أميركا 

وحلفائها.
وق��ال وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس تيلرس��ون، 
في بي��ان رس��مي، إن الواليات املتحدة س��تجعل 
كوريا الشمالية تدفع ثمنا باهظا من خالل اتخاذ 
إجراءات أش��د ضدها. وقال إن ب��الده لن تقبل أبدا 

التسلح النووي الكوري الشمالي.
وذكر أن إطالق كوريا الش��مالية صاروخا بالستيا 
عابرا للق��ارات ميث��ل تهديدا جدي��دا متزايدا ضد 
الوالي��ات املتحدة والدول احلليفة لها، مؤكدا على 
ض��رورة اتخاذ تدابي��ر على مس��توى عاملي لكبح 

جماح تهديداتها.
ووجه تيلرس��ون حتذي��را إلى الدول التي تس��مح 
للعم��ال الكوريني الش��ماليني بالعم��ل فيها أو 
تخدم املصالح االقتصادية والعس��كرية للنظام 
الكوري الشمالي، أو ال تلتزم بقرارات األمم املتحدة 
ضد كوريا الش��مالية، قائال إن تلك الدول تساعد 

النظام اخلطير وحترضه.
وأعلن��ت دانا واي��ت، املتحدثة باس��م وزارة الدفاع 
األميركية، استعداد القوات األمريكية للدفاع عن 
الوالي��ات املتحدة وحلفائها م��ن التهديد املتزايد 

الذي تشكله بيونغ يانغ.

طرابلس ـ أ ب ف: 
قتل خمس��ة اش��خاص، بينهم طفل واحد على 
االق��ل، وأصي��ب 25 آخ��رون بج��روح في س��قوط 
قذيفة على شاطئ في طرابلس، كما أعلنت وزارة 

الصحة الليبية امس الثالثاء.
والقذيفة التي س��قطت على شاطئ يقع قبالة 
مطار معيتيقة في ش��رق العاصم��ة الليبية من 
دون ان تع��رف اجلهة التي اطلقتها وال ما اذا كانت 
اصابت املكان عن طريق اخلطأ او بطريقة متعمدة، 
ادت الى سقوط خمس��ة قتلى بينهم طفل و25 
جريحا تتفاوت اصاباتهم بني احلرجة والبسيطة، 

بحسب الوزارة.
م��ن جهت��ه ق��ال مص��در ف��ي وزارة الداخلية ان 
اش��تباكات دارت امس الثالثاء ف��ي محيط مطار 
معيتيقة بني قوات االم��ن وجماعة »خارجة على 

القانون«.
واض��اف املصدر طالبا عدم نش��ر اس��مه انه لم 
يتض��ح ف��ي احلال م��ا اذا كان ه��ذا القصف على 

املدنيني متعمدا ام حصل عن طريق اخلطأ.
وتش��هد ليبيا فوض��ى وانقس��امات منذ اطاحة 
نظ��ام معمر القذافي العام 2011، وتتنافس فيها 
س��لطتان هما حكومة وف��اق وطني في طرابلس 
حتظ��ى بدعم اجملتم��ع الدولي، وأخرى في الش��رق 
غير معت��رف بها وتتبع لها قوات »اجليش الوطني 

الليبي« بقيادة املشير خليفة حفتر.

واشنطن تتوعد بيونغ 
يانغ بدفع ثمن باهظ

خمسة قتلى و25 جريحًا في سقوط 
قذيفة على شاطئ في طرابلس

متابعة الصباح الجديد: 

اس��تضافة القاهرة امس األربعاء، 
اللقاء الوزاري للدول األربع الداعية 
ملكافحة اإلرهاب، ملناقشة رد قطر 
العربية  عل��ى مطال��ب اململك��ة 
والبحري��ن  واإلم��ارات  الس��عودية 
ومص��ر، الذي ُس��ّلم إل��ى الكويت 

أمس األول. 
ووصل سامح شكري، وزير اخلارجية 
املصري والش��يخ خال��د بن أحمد 
اخلليف��ة، وزي��ر خارجي��ة البحرين، 
وعبد اهلل ب��ن زايد آل نهي��ان، وزير 
خارجية اإلمارات، إلى قصر التحرير 
بالقاهرة، للمشاركة في االجتماع 
الرباع��ي، ملتابعة تط��ورات املوقف 

من العالقات مع قطر.
وأصدرت الدول األربع، امس االربعاء، 
بيانا مش��تركا حول اس��تالم الرد 
القط��ري على مطالبها، مش��يرة 
إل��ى أنها س��ترد عليه ف��ي الوقت 

املناسب.
وتضمنت قائمة املطالب اخلليجية 
تخفيض مستوى العالقة مع إيران، 
وإغالق القاعدة العسكرية التركية 
الفضائية، واعتقال  وقناة اجلزي��رة 
متواجدي��ن  مطلوب��ني  وتس��ليم 
حاليا على األراضي القطرية، ودفع 
تعويض��ات إلى البل��دان املذكورة، 

وغيرها من املطالب.
وقد أظهرت الدوحة تصلباً بقولها 
إن قائم��ة مطال��ب ال��دول األرب��ع 
غير واقعي��ة وغير قابلة للتطبيق، 
إال أنها حاولت املن��اورة، كما يبدو، 
بإعالنه��ا أنه ال ت��زال هناك فرصة 
للتحس��ن في ما يتعلق مبكافحة 
متوي��ل اإلرهاب، وه��ي إحدى التهم 

األساسية املوّجهة للدوحة.
وُعقد أمس االول االثنني في القاهرة، 
رؤس��اء  اجتم��اع حتضي��ري ض��م 
مخاب��رات ال��دول األربع للتش��اور 
والتنسيق وتبادل املعلومات ووضع 
ضواب��ط ملراقب��ة قط��ر ف��ي حال 
موافقته��ا عل��ى املطال��ب، وعقد 
اجتماع ثاٍن ام��س االربعاء ، إلعداد 
إطار للبيان الذي سيصدر عن وزراء 

خارجية الدول االربع.
وس��ط ذلك، ج��دد وزي��ر اخلارجية 
ب��ن  محم��د  الش��يخ  القط��ري 
عبدالرحم��ن آل ثان��ي أم��س االول 
االثنني، رفض ب��الده مطالب الدول 

املقاطعة، ألنها غير واقعية. 
وأكد في مؤمتر صحافي مع نظيره 
وزي��ر اخلارجي��ة األملان��ي س��يغمار 
غابريي��ل، أن بالده تش��ارك اجملتمع 
الدولي ه��مَّ مكافحة اإلرهاب، وأن 
ال��دول املقاطعة بالدَه اعتدت على 
قطر، لكنه قال: نحن مس��تعدون 
للحوار والبحث ف��ي كل القضايا، 
مضيفاً أن هناك آم��االً حلل األزمة 
خ��الل  م��ن  لتس��وية  والتوص��ل 

وساطة الكويت.
وفي الكويت، بعث األمير الش��يخ 
صباح األحمد أم��س االول االثنني، 
رس��ائل خطية إل��ى أطراف اخلالف 
قب��ل س��اعات على انته��اء املهلة 
الدول  الت��ي منحته��ا  اإلضافي��ة 
األربع للدوحة، كما اس��تقبل وزيرَ 
الشؤون اخلارجية الُعماني يوسف 
بن علوي وبحث معه ملف األزمة، 
وهي الزيارة الثاني��ة لنب علوي إلى 

الكويت منذ بدء األزمة مع قطر.
ووص��ل وزي��ر اخلارجية الس��عودي 
عادل اجلبير إلى العاصمة اإلثيوبية 

أديس أباب��ا، وتوجه فور وصوله إلى 
مقر انعقاد قم��ة االحتاد األفريقي، 
والتقى ملك س��ويزالند مس��واتي 
أل��ن  ليبيري��ا  ورئيس��ة  الثال��ث، 
جوناس��ون، ورئيس الوزراء اإلثيوبي 
والرئيس  ديس��الني،  ماري��ام  هيلي 
الغامب��ي آداما ب��ارو، ورئيس االحتاد 
األفريقي رئيس غينيا ألفا كوندي، 
وع��دداً م��ن املس��ؤولني األفارق��ة 

إلطالعهم على األزمة مع قطر.
اإلمارات��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
الش��يخ عبداهلل بن زايد في مؤمتر 
صحاف��ي م��ع نظي��ره األملاني في 
أبوظبي أمس االول االثنني، إن على 
الدوح��ة وقف متويل اإلرهاب، وإيواء 
اإلرهابيني واملتطرفني، مش��يراً إلى 
أن ب��الده وال��دول املقاطع��ة قطر 
ال ت��زال تنتظ��ر الرد القط��ري من 
طريق الكويت، وعندها لكل حادثة 

حديث.
م��ن  عب��داهلل:  الش��يخ  وأض��اف 
ع��ن  التح��دث  ألوان��ه  الس��ابق 
رد  لتس��لم  الالحق��ة  اخلط��وات 

الدوحة، وس��نتخذها بعد التشاور 
والدراس��ة م��ع احللف��اء، لك��ن أي 
ال��دول  به��ا  س��تقوم  خط��وات 
املقاطعة ستكون في إطار إجراءات 

القانون الدولي. 
وتابع: األزمة ال تقتصر على مواجهة 
اإلرهاب، إذ ملواجهة اإلرهاب ال بد من 
التصدي خلط��اب الكراهية، ووقف 
متوي��ل اإلرهابي��ني وإيوائهم، ولفت 
إلى أن قطر سمحت وآوت وحرضت 
على اإلرهاب، لذا نقول لها: كفى يا 
قطر دعماً لإلرهاب، وكفى أن تكون 

الدوحة حاضنة لإلرهابيني.
م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة 
األملاني س��يغمار غابريي��ل إن بالده 
اإلماراتي��ة  النظ��ر  وجه��ة  تؤي��د 
بضرورة وض��ع نهاية إليواء أو متويل 
اإلرهابيني، وأضاف أن أمام منطقة 
اخللي��ج بأكمله��ا فرص��ة لتعزي��ز 
حربها عل��ى متويل اإلره��اب. وقبل 
ساعات من انتهاء املهلة اإلضافية 
املمنوح��ة لقطر من ال��دول األربع 
املقاِطعة الدوحة، أكد وزير الدولة 

للش��ؤون اخلارجي��ة اإلمارات��ي أنور 
قرقاش، أن املس��ألة باتت مصيرية، 
فإما االتفاق على األمور املش��تركة 
الت��ي تصون مصلح��ة دول اخلليج 

مجتمعة، وإما الفراق. 
وق��ال ف��ي تغري��دة على حس��ابه 
نح��ن  »تويت��ر«:  عل��ى  الرس��مي 
أم��ام مفصل تاريخ��ي ال عالقة له 
بالس��يادة، جوه��ره نه��ج اجلماعة 
والتزاماته��ا، فإم��ا أن نحرص على 
تقويض��ه  ع��ن  ومنتن��ع  املش��ترك 

وهدمه، وإما الفراق.
وكان��ت ال��دول األرب��ع املقاطع��ة 
)الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن 
ومصر( منحت قطر مهلة إضافية 
48 س��اعة بناء على طلب الكويت 
التي تلعب دور الوسيط في األزمة، 
بعد مهلة س��ابقة كان يفترض أن 
تنتهي صباح الثال��ث من متوز للرد 
عل��ى قائم��ة املطالب الت��ي أعلن 
عنها في الس��ابق، والتي تضمنت 
13 مطلباً، على رأسها وقف متويل 
اجلماعات املتطرفة، ووقف التدخل 

في ش��ؤون ال��دول املقاِطعة، كما 
سيجتمع وزراء خارجية الدول األربع 
ف��ي القاهرة اليوم بن��اًء على طلب 
مصري للبحث ف��ي الرد على قطر 

وتدخالتها في شؤون املنطقة.
وأعلنت الرئاس��ة الفرنسية امس 
االول اإلثن��ني، أن الرئي��س إميانوي��ل 
ماك��رون تباح��ث هاتفياً م��ع أمير 
قطر الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني 
في مس��تجدات األزم��ة اخلليجية، 
مجدداً التزام بالده تقدمي املساعدة 

في هذا الشأن. 
وق��ال قصر اإلليزيه ف��ي بيان صدر 
ام��س االول اإلثنني، إن ماكرون جدد 
في إط��ار االتصاالت الهاتفية التي 
يجريها م��ع جميع أط��راف األزمة 
ألمير قطر متسكه بالتهدئة وعدم 

التصعيد في شأن األزمة.
الرئي��س  أن  البي��ان  وأض��اف 
بأهمية مكافحة  الفرنسي ملتزم 
اإلره��اب، ووق��ف جمي��ع أش��كال 
التمويل -مهما كان��ت مصادرها- 
للمجموع��ات املرتبطة بأنش��طة 

إرهابية.
وكان��ت األزم��ة القطري��ة مح��ور 
اتص��ال هاتفي بني رئيس��ة الوزراء 
البريطاني��ة تيريزا م��اي وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد. وقال ناطق 
حكومي بريطاني إنهما اتفقا على 
أهمية أن تعمل قطر مع شركائها 
اإلره��اب  ملكافح��ة  اإلقليمي��ني 

وضمان االستقرار في اخلليج.
باملقابل أكد وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الفروف وأمني عام جامعة 
ال��دول العربي��ة أحمد أب��و الغيط 
واجلامع��ة  موس��كو  اس��تعداد 
للتح��رك م��ن أجل املس��اعدة في 
تس��وية األزمة القطرية، ش��ريطة 

موافقة جميع األطراف.
وأكد الفروف، خ��الل مؤمتر صحفي 
مش��ترك مع أب��و الغي��ط، أعقب 
امس  محادثاتهم��ا في موس��كو، 
املبدئ��ي  ب��الده  موق��ف  األربع��اء، 
م��ن األزمة، مش��ددا عل��ى ضرورة 
تسويتها عبر احلوار وبروح االحترام.

الروس��ي: نعتقد  الوزي��ر  وأوض��ح 
أنه يجب التوصل إل��ى إزالة كافة 
االحت��رام  ب��روح  القل��ق  مباع��ث 
املتبادل مع مراعاة مصالح التنمية 
املس��تدامة لكاف��ة دول املنطقة. 
ونأم��ل ف��ي أن تس��اعد س��معة 

جامعة الدول العربية في ذلك«.

واشنطن ـ وكاالت:
املتح��دة  الوالي��ات  رفع��ت 
األميركية احلظر املفروض على 
أجه��زة الكومبيوت��ر احملمول��ة 
عل��ى  األخ��رى  واإللكتروني��ات 
الرح��الت املباش��رة إليه��ا من 

تركيا واإلمارات والسعودية.
وذك��رت وكال��ة أنب��اء »دوغان« 
احلظ��ر  رف��ع  مت  أن��ه  اخلاص��ة 
الذي ف��رض منذ 3 أش��هر، وأن 
سمحت  األميركية  السلطات 
لركاب اخلطوط اجلوية التركية 
اإللكترونية،  األجه��زة  بحم��ل 
ام��س األربعاء ، خ��الل الرحلة ا 

من مطار أتاتورك في إسطنبول 
باجتاه مطار جون كيندي الدولي 

في نيويورك.
ونقلت الوكالة، عن وزير النقل 
الترك��ي أحم��د أرس��الن، قوله 
إنه س��يتم رفع احلظر املفروض 
على األجه��زة اإللكترونية، من 
تركي��ا إل��ى الوالي��ات املتحدة، 
ابتداء من الي��وم األربعاء، حيث 
أميركي��ون  مس��ؤولون  ق��ام 
مط��ار  بزي��ارة  وبريطاني��ون 
أتاتورك، أم��س الثالثاء، وتأكدوا 

من اإلجراءات األمنية الالزمة.
بدوره��ا، قالت اخلط��وط اجلوية 

السعودية إنها تعمل، بالتعاون 
م��ع الهيئ��ة العام��ة للطيران 
املدن��ي ف��ي اململك���ة، عل��ى 
اجلديدة،  التوجيه��ات  تطبي��ق 
األم��ن  وزارة  أصدرته��ا  الت��ي 
فيم���ا  األمريكي��ة،  الداخل��ي 
األمني��ة  اإلج��راءات  يخ��ص 

البديلة.
اإلج��راءات  ه��ذه  وستس��مح 
للمس��افرين بحم��ل األجه��زة 
اإللكتروني��ة احملمول��ة الكبيرة 
داخل مقص��ورات الركاب، على 
م��ن الرح��الت املتجه��ة إل��ى 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة 

في موعد أقصاه 19 يوليو/متوز 
احلالي.

وقالت متحدثة باسم الشركة، 
طي��ران  »عمل��ت  بي��ان:  ف��ي 
اإلم��ارات، بالتعاون مع عدد من 
ف��ي صناعة  املعنية  األط��راف 
الطي��ران املدن��ي والس��لطات 
احمللي��ة، على تطبي��ق إجراءات 
أمنية مش��ددة،  وبروتوك��والت 
األمني��ة  التوجيه��ات  لتلبي��ة 
اجلدي��دة لوزارة األم��ن الداخلي 
ل��كل  بالنس��بة  األمريكي��ة 
الرحالت املتجه��ة إلى الواليات 

املتحدة«.

استانا ـ وكاالت:
افاد مص��در م��ن املفاوضات، أن 
التوافق مت على ترس��يم خرائط 
وخالفات  الوسطيني  املنطقتني 
حول إدلب فيما سحبت املنطقة 

اجلنوبية من التداول.
وأضاف املصدر ذاته أن محادثات 
أس��تانا امس االربع��اء لن تخرج 
بوثيق��ة س��يتم التوقيع عليها 
ألن تركي��ا تري��د توقي��ع س��لة 

كاملة من االتفاقيات.
كم��ا أفاد املصدر أن��ه مت التوافق 
عل��ى وثيق��ة إزالة األلغ��ام في 
س��وريا،  ف��ي  األثري��ة  املناط��ق 

مضيفا أن هناك
خالفات بني وفد احلكومة وإيران 
م��ن جه��ة، وتركي��ا م��ن جهة 
أخرى، حول موض��وع اخملتطفني 

واملعتقلني.
م��ن جانب��ه ق��ال مس��اعد وزير 
لش��ؤون  األميرك��ي  اخلارجي��ة 
س��تيوارت  الوس��ط،  الش��رق 
جون��ز، إنه لم يت��م التطرق إلى 
دور الواليات املتحدة في مناطق 
خفض التوتر، خ��الل مفاوضات 
أن  إل��ى  مش��يرا  »أس��تانا5-«، 
واش��نطن تلعب دور املراقب في 

أستانا.

اخلارجي��ة  وزارة  أعلن��ت  وق��د 
الكازخس��تانية، في قوت سابق 
احملادث��ات  ب��دء  األربع��اء  ام��س 
الثنائي��ة ب��ني املش��اركني ف��ي 
»، مؤكدة مشاركة  »أس��تانا5- 
جمي��ع الوف��ود مب��ا فيه��ا وفد 

املعارضة املسلحة.
الكازاخس��تانية:  اخلارجي��ة 
ستش��ارك جمي��ع الوف��ود في 
اجللس��ة العام��ة للمفاوض��ات 
الس��ورية مب��ا فيه��ا املعارض��ة 

املسلحة واملراقبون
الروس��ي  الوفد  رئيس  وكش��ف 
إلى مباحثات أس��تانا، ألكسندر 

الفرينتييف، في وقت سابق، عن 
قرب االنتهاء من تعيني حدود عدد 
م��ن مناطق تخفي��ف التوتر في 

سوريا رغم بعض الصعوبات.
ولم يس��تبعد الفرينتييف نشر 
عس��كرية  ش��رطة  موس��كو 
روسية في املناطق الفاصلة في 

حال التوصل إلى اتفاق.
وق��د انطلق��ت أعم��ال اجلول��ة 
اخلامسة من املفاوضات السورية 
ف��ي العاصمة الكازاخس��تانية 
أس��تانا، أمس االول الثالثاء، بعد 
املش��اركة  الوفود  وصول جميع 

في االجتماعات.

3 دول شرق أوسطية تلّبي شروط
الواليات المتحدة المتعلقة بأمن الطيران

مفاوضات »أستانا5« تتفق على ترسيم
خرائط المنطقتين الوسطيين 

تحرك روسي عربي محتمل لتسوية األزمة ولكن بشروط

وزراء خـارجية الدول األربع المقاطعة للدوحـة 
يبحثون الموقف تجاه الرد القطري في القاهرة

أظهرت الدوحة تصلبًا 
بقولها إن قائمة مطالب 
الدول األربع غير واقعية 

وغير قابلة للتطبيق، إال 
أنها حاولت المناورة، كما 

يبدو، بإعالنها أنه ال تزال 
هناك فرصة للتحسن في 
ما يتعلق بمكافحة تمويل 

اإلرهاب، وهي إحدى التهم 
األساسية الموجهة للدوحة

اجتماع وزراء اخلارجية العرب

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

اكد البيت االبيض ان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب والرئيس الروسي فالدميير 
بوت��ني س��يجتمعان ي��وم اجلمعة في 
املانياعل��ى هام��ش قم��ة “مجموعة 
اوش��اكوف  ي��وري  وق��ال  العش��رين”. 
مس��اعد بوتني ان االجتماع س��يكون 
االول م��ن نوعه بني الزعيمني العامليني 
الرئي��س ترام��ب مه��ام  من��ذ تول��ى 
منصبه، وس��وف تش��مل موضوعات 
املناقشة احلرب في سورية ومكافحة 
االره��اب احلالية واالزمة ف��ى اوكرانيا. 
وم��ن املتوق��ع ان يطال��ب الكرمل��ني 
باع��ادة الوالي��ات املتح��دة املمتالكات 
الدبلوماس��ية الروسية التي استولى 
عليهم��ا ب��اراك اوباما في ديس��مبر/

كانون األول من العام املاضي.
وق��ال اوش��اكوف ان روس��يا اظه��رت 
“مرونته��ا” بع��دم ال��رد بق��وة على ما 
املاض��ي،  الع��ام  اوبام��ا  ادارة  فعلت��ه 

الس��فارات  ع��ودة ه��ذه  ان  مضيف��ا 
“ستحرر روس��يا من احلاجة الى اتخاذ 
خط��وات انتقامي��ة. وأش��ار أيضا إلى 
أن “صبر روس��يا في هذه املس��ألة له 

حدوده “.
القوم��ي  االم��ن  مستش��ار  وص��رح 
األميرك��ي ه. م. ماكماس��تر في مؤمتر 
صحفي  ي��وم اخلميس املاضي بان هذا 
اللقاء ال��ذي مت التحضير له مس��بقا 
س��وف يجم��ع الرئي��س ترام��ب م��ع 
مجموعه من الق��ادة والزعماء  مبا في 
ذلك املستشارة األملانية اجنيال ميركل، 
ورئيس��ة وزراء بريطاني��ا تيري��زا م��اي، 
ورئي��س الوزراء اليابان��ي آبي ، والرئيس 
مون من جن��وب كوريا والرئيس ش��ي 
م��ن الصني والرئيس بوتني من روس��يا 
والرئي��س بيني��ا نييتو من املكس��يك 
والرئيس جوكوي من اندونيسيا ورئيس 
الوزراء لي من سنغافورة وغيرهم “،ولم 
يقدم ماكماس��تر اي��ه تفاصيل حول 
بش��ان اجنده اللقاء واكد املستش��ار 
ان محور اللقاء الرئيسي هو العالقات 
االميركي��ة الروس��ية والت��ي س��تبدأ 

بزي��اده بولن��دا وتنتهي ف��ي هامبورج. 
وقال ان الرئيس االميركي، يريد الواليات 
املتح��دة والغرب بأس��ره تطوير عالقة 

بناءة مع روسيا بعيده “.
وقد اعربت روسيا عن رغبتها في عودة 
ه��ذه املمت��الكات منذ تول��ي الرئيس 
ترامب منصبه، حيث قال أوش��اكوف 
في ايار املاضي: “نح��ن صبورون، ولكن 
هذا الصبر ليس غير محدود. جاء هذا 
التعلي��ق بع��د وقت قصي��ر من عرض 
نائب وزير اخلارجية س��يرغي ريابكوف 
اوال رغبة روس��يا في الس��يطرة على 
اجملمع��ات خالل اجتماع مع وكيل وزارة 
اخلارجية للش��ؤون السياسية توماس 

شانون.
وق��د حتدثت الس��فاره الروس��ية عبر 
“توتير” رافضه التعدي على املمتالكات 
الدبلوماس��ية ومطالبه باسترجاعها 
االدراة  بفش��ل  من��دده  الف��ور  عل��ى 
االميركية, وقال نائب وزير اخلارجية في 
مقابلة له في وقت الحق أن الكرملني 
يدع��و ببس��اطة إلى “احلس الس��ليم 
والتفاهم من جان��ب األميركي. “ ومن 

حانب اخر مت االستشهاد بتعديل وافق 
عليه الرئيس االميركي السابق أوباما 
مؤخ��را بش��أن الق��رار 13964 عندما 
ف��رض عددا من العقوبات ضد روس��يا 
في ديس��مبر/كانون االول املاضي بعد 
ادلة بتدخل في االنتخابات الرئاس��ية. 
وقد أمت هذا األمر لكي تتمكن احلكومة 
من االس��تجابة بفعالي��ة للتهديدات 
الس��يبرانية ال��واردة من أش��خاص أو 
كيانات تعمل خارج نطاق الس��لطات 

القائمة.
وأعلن��ت مصادرة مجمع��ات نيويورك 
وميريالند إقالة 35 دبلوماس��يا أجنبيا  
الدبلوماس��يني  معامل��ة  عل��ى  ردا 
األجانب م��ن قبل احلكومة الروس��ية  
وفق��ا لصحيفة اصدرته��ا إدارة أوباما 

في 29 كانون األول. 
وقال��ت صحيف��ة الوقائ��ع “ان��ه على 
مدى العامني املاضيني، متت مضايقات 
موظفينا الدبلوماس��يني في روس��يا 
م��ن قبل أف��راد األمن والش��رطة زادت 
بش��كل كبير، وجت��اوزت بكثير املعايير 

الدبلوماسية الدولية للسلوك”.

في أول لقاء بينهما يخصص لمناقشة موضوعي سوريا وأوكرانيا

ترامب وبوتين يلتقيان الجمعة في هامبورغ على هامش مجموعة العشرين”
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ترامب وبوتني



7 اقتصاد

البصرة ـ سعدي علي السند:

قال احلقوقي س��رحان ارحيم بريدي 
مدير قس��م النقل اخلاص بالبصرة 
ان زيارة وزير النق��ل الكابنت كاظم 
فنجان احلمام��ي الى مرآب البصرة 
املوحد خالل األيام القليلة املاضية 
بحض��ور عدد من منتس��بي النقل 
اخل��اص وع��دد كبي��ر من س��ائقي 
املركب��ات األهلي��ة العامل��ن على 
واخلارجية  الداخلية  النقل  خطوط 
كان لها األث��ر الكبير ف��ي األرتقاء 
بامله��ام امللق��اة على عاتق قس��م 
النق��ل اخلاص حيث أش��ر احلمامي 
جملة م��ن املالحظات والتوجيهات 
الت��ي حتق��ق املزي��د م��ن اخلدم��ات 

املطلوبة في مجال العمل.
النق��ل  قس��م  ان  بري��دي  وأك��د   
بالبص��رة التابع للش��ركة العامة 
إلدارة النقل اخلاص احدى تشكيالت 
وزارة النقل يعمل م��ن خالل ادارته 
ومالكاته املنتشرة في عموم املرائب 
بالبص��رة ومن خالل دوام مس��ائي 
أيضا وخصوصا ف��ي مرآب البصرة 
املوحد وتواج��د العاملن فيه على 
مدار اليوم استطعنا أن نحقق كل 
تعليم��ات وبرام��ج وخط��ط األدارة 
العامة للش��ركة في بغداد لنكون 
مبستوى املس��ؤولية في تقدمي كل 
مامن ش��أنه راح��ة املواطنن ورضا 
وراحة س��ائقي املركب��ات بأنواعها 
والذين يحققون عبر تعاونهم معنا 

كل النجاحات املرجوة.
وق��د مل��س الكابنت كاظ��م فنجان 
وزير النقل ف��ي زيارته ملرآب البصرة 
املوحد عمق العالق��ة التي تربطنا 
م��ع س��ائقي املركب��ات م��ن خالل 
له��م  املتك��ررة  اليومي��ة  زياراتن��ا 
واألس��تماع ملالحظاته��م وايج��اد 
احللول املناسبة لها وايضا من خالل 
مراجعاتهم لقس��م النقل اخلاص 
الذي يقع داخل املرآب وكان كل هذا 
مثار اعتزاز الوزير الذي اس��تمع منا 
الى تفاصيل س��ريعة ع��ن العمل 
واستمع ايضا من سائقي املركبات 
وبارك كل اجلهود التي تثمر جناحات 
متواصل��ة  واتخ��ذ احلمام��ي عدة 
للنهوض  ودقيق��ة  عاجل��ة  قرارات 
بأجراءات أس��همت  وق��ام  بالعمل 
بواقع اخلدمات التي تقدمها الهيئة 
للمواطنن عب��ر تخصصها وأجرى 

عدة اتصاالت مع قي��ادة العمليات 
للمحافظ��ة  األمني��ة  والقي��ادات 
عل��ى س��المة املواطن��ن القادمن 
واملغادرين واملركب��ات العاملة على 
اخلط��وط وأوعز لقس��منا أن نقوم 
بتهيئة مكان لتواجد وراحة املفرزة 
األمنية اجلديدة التي هيئتها قيادة 
العملي��ات حيث قمنا عل��ى الفور 
بأيجاد مكان مناس��ب ومريح لهم 
حيث تواجدوا ليشكلوا جانبا أمنيا 

اضافيا ملا هو موجود في املرآب .

احلكومة احمللية داعمة 
 لقسم النقل اخلاص

وأض��اف مدير قس��م النقل اخلاص 
بالبص��رة قائ��ال ان جهود القس��م 
واضحة وموثقة خالل العام احلالي 
للنه��وض بواق��ع النق��ل بص��ورة 
كبيرة وتنس��يق جهودها مع ديوان 
محافظة البصرة واحلكومة احمللية 
وقي��ادة العملي��ات وقيادة ش��رطة 
البص��رة وكل اجله��ات ذات العالقة  
لتحقيق املزيد من التعاون لألرتقاء 
للمواطن��ن  املطلوب��ة  باخلدم��ات 
م��ن خالل وض��ع املزيد م��ن اآلليات 

واخلط��ط والبرام��ج للوص��ول الى 
احلال��ة املطلوبة في مج��ال النقل 
اخلاص م��ع وجود الدع��م املتواصل 
الذي نلقاه من وزي��ر النقل الكابنت 
كاظم فنج��ان احلمامي الذي يتابع 
الكثير وكذل��ك مايبديه  مدير عام 
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص 
قيس س��لمان هاشم من متابعات 
يومي��ة عب��ر األتص��ال الهاتفي او 
واملراس��الت  األلكتروني  البريد  عبر 
واألجتماعات الدوري��ة ملدراء النقل 
اخلاص ف��ي احملافظات وكل ذلك من 
أجل السعي األمثل للنهوض بواقع 
القس��م ملايحق��ق النج��اح لهذه 

العملية .
واك��د مدير قس��م النق��ل تواصل 
العمل بصورة مس��تمرة للنهوض 
بواق��ع مرائ��ب محافظ��ة البصرة 
م��ن خالل تقدمي اخلدم��ات بالصورة 
املطلوبة وبأس��لوب حضاري، سواء 
كان النق��ل داخلي��ا ف��ي احملافظة 
او خارجي��ا بن احملافط��ات، اذ كانت 
اغلب الساحات التي شيدت عليها 
املرائ��ب احلديثة عبارة عن س��احات 
مهملة تفتق��ر الى ابس��ط وادنى 

مقومات التحضر والتمدن وتشكو 
من انتش��ار ظاه��رة الفوضى وهي 
بالص��ورة  واجباته��ا  ت��ؤدي  اآلن 

املطلوبة .

جناح عمليات التشغيل املشترك
وبن مدير فرع شركة النقل اخلاص 
في البصرة بأن التشغيل املشترك 
الذي باش��رت به الش��ركة العامة 
ألدارة النق��ل اخل��اص حقق جناحاته 
والدلي��ل عل ذل��ك م��رآب البصرة 
املوحد الذي يواصل خدماته بصورة 
طبيعية وعلى وفق ماهو مخطط 
له ويتميز بوجود العديد من اجلوانب 
اخلدمية احلضارية فيه فقد ش��هد 
من خالل عملية التشغيل املشترك 
عمليات  تطوير ش��ملت بناء فندق 
حديث باس��م )فندق مرآب البصرة 
املوحد( ويستقبل سائقي املركبات 
من س��كنة احملافظات، ويضم عددا 
كبي��را من الغرف مبس��احات جيدة 
وأث��اث متطور واس��عار زهيدة تقل 
كثي��را ع��ن تس��عيرة املبي��ت في 

الفنادق املماثلة باحملافظة .
كم��ا يض��م  امل��رآب ايض��ا صال��ة 

كبيرة الس��تراحة سائقي املركبات 
ودار اس��تراحة وانتظار للمسافرين 
بطابقن مع عدد من احملال واملطاعم 
وهناك بناية من طابقن مت تشييدها 
كمقر قسم ش��ركة النقل اخلاص 
بالبصرة داخل مرآب البصرة املوحد 
ضم��ن عقد التش��غيل املش��ترك 
وشهد املرآب ضمن عمليات تطويره 
اجناز البوابة الذكية خلروج املركبات 
وأدعو م��ن خالل جريدتك��م الغراء 
جمي��ع األخ��وة اصح��اب املركبات 
واملواطن��ن الدخ��ول ال��ى املرائ��ب 
اخلاص��ة بخطوط النق��ل الداخلي 
والنق��ل ب��ن احملافظ��ات م��ن اجل 
احملافظة عل��ى س��المتهم كونها 

حالة وظاهرة حضارية للبلد .

أهمية وجود البوابات الذكية في 
املرائب

وع��ن أهمية البواب��ات الذكية قال 
احلقوق��ي س��رحان أرحي��م بري��دي 
لقد أدخلت الش��ركة العامة إلدارة 
النق��ل اخل��اص ال��ى اخلدم��ة عددا 
كبي��را م��ن البواب��ات الذكي��ة في 
مرائبه��ا وعندنا ف��ي البصرة بوابة 

ذكي��ة ف��ي م��رآب البص��رة املوحد 
وأخ��رى في مرآب الس��ياب وس��ط 
احملافظ��ة وان اه��م فوائ��د العمل 
بالبواب��ات الذكي��ة القض��اء على 
واالداري  املال��ي  الفس��اد  ح��االت 
وحتقيق العدالة ملستخدمي املرائب، 
الس��يما اصح��اب املركب��ات وعدم 
التجاوز على حقوقهم واالستدالل 
عل��ى معلوم��ات دقيق��ة من خالل 
النتائ��ج الت��ي تظهره��ا مخرجات 
هذا النظام التي ميكن االفادة منها 
امنيا وإحصائي��ا وخدميا كما أنها 
اس��همت في عملية تنظيم سير 
خطوط املركبات بالصورة املطلوبة 
وحتقيق انس��يابية ومرونة كبيرتن 
في عملية دخول وخ��روج املركبات 
وضبط اس��تحصال اجلباية بوجود 
هذه البوابات وهي تعمل على وفق 
نظ��ام يتيح تدقي��ق املعلومات عن 
وهوية  وبياناتها  املركبة  مواصفات 
السائق وباالتصال املباشر مع مقر 
ش��ركة النقل اخلاص خالل اقل من 
دقيقة وهي قاعدة بيانات كما قلنا 

تخدم حتى اجلهات األمنية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ن املؤسس��ة العربية للدراس��ات 
والنش��ر / دار الفارس صدرت الطبعة 
االولى من كتاب أوراق بترولية ملؤلفه 

لهب عطا عبد الوهاب .
ويع��د كت��اب االوراق البترولي��ة الذي 
نضعه بن أيدي الق��راء هي محاولة 
أه��م  أغ��وار  س��بر  مؤلفه��ا  م��ن 
املس��تجدات ف��ي الس��وق البترولية 
املترامي��ة االط��راف عبر فت��رة زمنية 
متتد من عام 2010 حتى وقتنا احلاضر 
، ويض��م ب��ن دفتي��ه أبواباً خمس��ة 
إضافة الى جداول إحصائية ورس��وم 

بيانية .
وش��مل الب��اب االول : التطورات في 

االس��واق النفطي��ة ، فيم��ا تضمن 
الباب الثاني : املستجدات في اسواق 
السياس��ية  وتداعياته��ا  الطاق��ة 
احملتملة ، اما الباب الثالث فقد تناول 
منظمة االقط��ار املص��درة للبترول، 
أوبك: وقفة للمراجعة ، فيما تضمن 
الب��اب الراب��ع : عل��ى هام��ش الربيع 
العرب��ي والب��اب اخلامس فق��د تناول 

أمن االمدادات .
ان النف��ط  بخ��الف الس��لع االخرى ، 
يعد من السلع االس��تراتيجية التي 
يتح��دد مس��ارها بعوام��ل عدي��دة، 
منه��ا العوامل اجليوسياس��ية التي 
يصع��ب التكهن بكنهها مس��بقاً، 
وقد ش��هدت أس��عار النفط هبوطاً 

كبي��راً منذ آواخر عام 2014 ، إذ وصل 
برمي��ل النفط الى أق��ل من 30 دوالراً 
مقابل 115 دوالراً للبرميل في حزيران 
/ يونيو 2014 . وقد أدت عوامل عديدة 
الى انخفاض األس��عار ، منها تخمة 
املعروض جراء م��ا يعرف بثورة الوقود 

الصخري في الواليات املتحدة .  
وزاد الط��ن بل��ة اس��تراتيجية أوبك 
اجلديدة التي س��عت ال��ى الدفاع عن 
حصته��ا الس��وقية بع��د أن كان��ت 
تلع��ب ف��ي الس��ابق دور م��ا يع��رف 
باملنت��ج املرجح . بيد ان اجتماع أوبك 
االخي��ر ف��ي نوفمبر / تش��رين الثاني 
2016، والذي مت مبقتضاه االتفاق على 
تخفي��ض االنتاج مبق��دار 1.2 مليون 

برمي��ل يومي��اً ، منح االس��عار زخماً 
إضافياً . ويتداول برميل النفط اليوم 
ف��ي البورص��ات العاملية،مزي��ج خام 
برن��ت املرجعي عند متوس��ط يصل 
الى 55 دوالراً ، وهو مرش��ح لإلرتفاع ، 
ال سيما بعد ان قررت أوبك االستمرار 
في تخفيض االنتاج لس��تة أش��هر 

أخرى .
ف��ي  كبي��رة   خب��رة  وللمؤل��ف 
إقتصاديات النفط والغاز إكتس��بها 
م��ن خالل عمله لس��نوات طوال في 
منظم��ة األقط��ار العربي��ة املصدرة 
للبت��رول ، أواب��ك ) الكوي��ت( ومركز 
االس��تراتيجية  للدراس��ات  البحرين 

في العاصمة املنامة .  

كتاب أوراق بترولية يسبر أغوار أهم
المستجدات في األسواق العالمية  

مدير شركة النقل الخاص في البصرة لـ«الصباح الجديد« :

زيارة الحمامي لمرأب المحافظة الموحد
يفتح آفاقا رحبة لالرتقاء بالقّطاع  

يعمل قسم النقل 
من خالل ادارته 
ومالكاته المنتشرة 
في عموم المرائب 
محافظة البصرة 
ومن خالل دوام 
مسائي أيضا 
والسيما في مرآب 
البصرة الموحد

مدير قسم  النقل اخلاص في البصرة يتحدث ملراسلنا في احملافظة

موسكو ـ وكاالت:
اعلن »صندوق االس��تثمار املباش��ر« الروس��ي إنه 
س��يضخ مع صندوقي الثروة السيادين الروسي 
والصيني و»شركة الصن لالستثمار« بليون دوالر 
في رأسمال صندوق االستثمار الصيني - الروسي 

املشترك.
وأض��اف الصندوق في بيان أن ما يصل إلى بليوني 
دوالر أخرى قد يجري ضخها من خالل مستثمرين 

جدد لم يكشف عن هويتهم.
وقال »صندوق االستثمار املباشر الروسي« في بيان 
منفصل، إن��ه اتفق مع »بن��ك التنمية« الصيني 
على تأسيس صندوق التعاون االستثماري الروسي 
- الصين��ي بالي��وان الذي س��تصل قيمته إلى 68 
بليون يوان أو عش��رة بالين دوالر، وذلك لالستثمار 

املباشر في العمالت احمللية في روسيا والصن.

بغداد  - الصباح اجلديد
باشرت دائرة التخطيط واملتابعة احدى تشكيالت 
وزارة التج��ارة بتوزيع البطاق��ة التموينية اجلديدة 

لعامي 2017/2018 .
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
خالل اش��رافها على عملية التوزيع في فرع متوين 
الشعب يرافقها معاون مدير عام الرقابه التجارية 
واملالية ، مضيفة بانه مت توجيه اللجان املش��كلة 
من دائ��رة التخطيط واملتابعة والف��رع التمويني 
باالسراع بعملية تدقيق املستمسكات عن طريق 
وكيل التموينية والتي يتم تسليمه بطاقات تلك 
العائالت بعد تدقيق مستمس��كاتهم واستيفاء 
مبل��غ 1000 دين��ار ع��ن كل بطاق��ه مبوجب وصل 

رسمي.
واش��ارت صابط الى ض��رورة االبالغ ع��ن اخملالفن 
لتعليم��ات ال��وزارة وان عملية التوزي��ع جارية في 
جميع الفروع التي اجنزت طباعة بطاقاتها ، داعية 
املواطن��ن الى التعاون وتس��ليم املستمس��كات 
املطلوب��ة لوكالء التموين ف��ي مناطقهم لغرض 
تزويده��م ببطاقاتهم التمويني��ة واالبالغ عن اي 
حال��ة خ��رق او مخالفة في ه��ذا املوض��وع او اي 
موضوع يخص جتهيز مفردات البطاقة التموينية 
من خالل خطوطها الس��اخنة )07815914941 / 

.)0771507592

لندن ـ رويترز:
صعد الدوالر األميرك��ي مقابل الن امس األربعاء 
لكنه واج��ه صعوبة ف��ي االرتفاع مقاب��ل اليورو 
في الوق��ت الذي ينتظر فيه املس��اهمون محضر 
أح��دث اجتماع ل��� »مجلس االحتي��اط االحتادي« 
)البن��ك املركزي األميركي( وبيان��ات عن الوظائف 
األميركي��ة من املقرر صدوره��ا في وقت الحق من 

هذا األسبوع.
وزاد ال��دوالر 0.3 ف��ي املئ��ة ليج��رى تداول��ه عند 
113.59 ين، وهو أعلى مستوى في حوالى شهرين. 
واستقرت العملة األميركية مقابل اليورو بشكل 

عام عند 1.13530 دوالر.
وهن��اك اجت��اه لش��راء ال��ن ف��ي أوق��ات تش��هد 
ضبابية متنامية في العالم بس��بب توقعات بأن 
املس��تثمرين اليابانين رمبا يعيدون استثماراتهم 
اخلارجي��ة إل��ى البالد عل��ى رغم ق��رب اليابان من 
كوريا الشمالية، والتي أجرت اختباراً على صاروخ 
باليس��تي عابر للقارات طورت��ه في اآلونة األخيرة 

ميكنه حمل رأس نووي كبير.
ومن بن العمالت األخرى، تراجع اجلنيه االسترليني 
إل��ى أدنى مس��توى في أس��بوع، ف��ي حن قلص 
مس��تثمرون مراكزهم وس��ط دالئل متزايدة على 

أن االقتصاد يواجه عوامل معاكسة.
واستقر الدوالر الكندي ليجرى تداوله عند 1.2944 
دوالر كن��دي للدوالر األميركي، بعدما ارتفع ألعلى 
مس��توى في 10 أش��هر عند 1.2912 دوالر كندى 

للدور األميركي.

بكين وموسكو تضخان بليون 
دوالر في استثمار مشترك

البدء بتوزيع البطاقة 
التموينية الجديدة 
لعامي 2017/2018

ارتفاع الدوالر
 مقابل الين واستقراره

 أمام اليورو

تقـرير

دبي - رويترز:

هبطت معظم أسواق األسهم في 
الشرق األوس��ط مع تضرر األسهم 
الس��عودية من موج��ة كبيرة جلني 

األرباح، بينما تراجعت بورصة قطر.
وفي أواخ��ر حزيران )يوني��و( املاضي، 
وقب��ل عطل��ة عي��د الفط��ر الت��ي 
البورصة  استمرت أسبوعاً، صعدت 
الس��عودية بق��وة بعدم��ا قالت »أم 
أس س��ي آي« ملؤشرات األسواق إنها 
س��تدرس رفع تصني��ف الرياض إلى 

وضع سوق ناشئة.
لك��ن كثيرين من مدي��ري الصناديق 
يرون أن األس��هم الس��عودية قريبة 
من قيمه��ا الكاملة، وه��و مايفتح 
الب��اب أم��ام جن��ي األرب��اح. وهبط 
املؤش��ر الرئيس للس��وق السعودية 
2.6 ف��ي املئة ف��ي تعام��الت هزيلة 
مس��جالً أكبر انخفاض منذ تشرين 

األول )أكتوب��ر( املاض��ي. وتس��ارعت 
املبيعات قرب نهاية اجللسة.

وأظه��ر مس��ح ملدي��ري املش��تريات 
نش��ر الي��وم أن أوض��اع األعمال في 
الس��عودية ال تزال صعبة مع تباطؤ 
منو القط��اع اخلاص غير النفطي في 
حزيران )يونيو( املاضي مس��جالً أدنى 

مستوياته في ثمانية أشهر.
وسجلت أسهم البنوك، التي كانت 
م��ن ب��ن كب��ار الرابحن ف��ي أواخر 
حزيران املاضي، أكبر اخلسائر. وهبط 
سهم »البنك األهلي التجاري«، أكبر 
مصرف في اململكة، 7.9 في املئة في 
حن تراجع سهم »التعدين العربية 

السعودية« )معادن( 4.9 في املئة.
لكن س��هم »وف��ا للتأم��ن« ارتفع 
2.6 ف��ي املئ��ة بعدم��ا ق��ال البن��ك 
املرك��زي إن��ه سيس��مح للش��ركة 
بقبول مش��تركن ج��دد في التأمن 
عل��ى املركبات رافعاً حظراً على هذا 

النشاط.

وارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية 
التعامالت لكنه أغلق منخفضاً 0.5 
في املئة في حجم تداول متوس��ط. 
أن  البورص��ة  بيان��ات  وأظه��رت 
املستثمرين األجانب اشتروا أسهماً 

قطرية بقدر ما باعوا.
قط��ر  »بن��ك  س��هم  وانخف��ض 
الوطن��ي«، أكبر مصرف ف��ي البالد، 
3.1 في املئة. لكن أسهم الشركات 
املرتبط��ة بإنت��اج قط��ر م��ن الغ��از 
حققت أداء قوياً مع توضيح الرئيس 
التنفي��ذي ل�»قطر للبترول« خططاَ 
لزيادة اإلنتاج والطاقة في السنوات 

املقبلة.
الدولي��ة  وصع��د س��هم »اخللي��ج 
للخدمات« 4.0 في املئة وكان األكثر 
تداوالً في الس��وق، بينما قفز سهم 
»قط��ر لنق��ل الغاز« )ناق��الت( باحلد 
األقص��ى اليومي املس��موح به وهو 

10 في املئة.
وتراجع مؤش��ر س��وق دب��ي 0.3 في 

املئة م��ع انخفاض س��هم »إعمار« 
العقارية القيادي 1.3 في املئة.

وارتفع س��هم »جي أف أتش« املالية 
بش��كل حاد ف��ي أوائ��ل التعامالت، 
وكان األكثر تداوالً في السوق، بعدما 
قالت اجملموعة إنها نالت املوافقة من 
مصرف البحري��ن املركزي على إعادة 
ش��راء ما يصل إلى خمسة في املئة 
من أس��هم اخلزينة الت��ي أصدرتها. 
لكن الس��هم أغل��ق منخفضاً 0.9 
ف��ي املئة بعدما صع��د 6.3 في املئة 

أمس.
وقفز سهم »أرابتك للبناء« 10.6 في 
املئة بعدما قالت الشركة إنها فازت 
بعقد قيمت��ه 353 مليون درهم )96 
مليون دوالر( لبناء جناح دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في معرض »إكسبو 
وورلد 2020« الذي س��يقام في دبي، 
وهو ما يش��كل تصويت��اً بالثقة في 
الش��ركة من جانب الس��لطات في 

أبو ظبي.

تراجع حاد للسوق السعودية وأداء ضعيف لبورصات المنطقة

االسهم السعودية
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فضاءات 8

ليس��ت  املوص��ل  حتري��ر  معرك��ة 
حكومي��ة  ق��وات  ب��ن  مط��اردة 
وجماعات متمردة إلنهاء سيطرتها 
عل��ى مدين��ة م��ن املدن، ف��ان مثل 
هذه املعارك تندلع وتنتهي في دول 
كثيرة وتُسجل في هوامش االحداث 
القان��ون  ب��ن  معرك��ة  بوصفه��ا 
واخلارج��ن عليه، او بن الس��لطات 
الغاش��مة وجماع��ات الث��وار، وفي 
الغال��ب ال تترت��ب عل��ى مثل هذه 
املع��ارك نتائج متس هي��اكل الدول 
او تغير مس��ار املع��ادالت الداخلية 
السياس��ية واالدارية واالجتماعية، 
وال تخلخ��ل تناس��ب احلج��وم بن 

القوى املؤثرة باالحداث.
معرك��ة حتري��ر املوص��ل، مواجهة 
اس��تثنائية، جاءت بعد هزمية مذلة 

امام  للدولة وجيشها وسياساتها 
عصابة كهفية متوحش��ة، وايضا، 
بعد عجز السياسة عن استيعاب 
ما حدث، ب��ن كونه اف��رازا محليا، 
او مؤام��رة دولية، وش��اءت يوميات 
اغتصاب املوصل ان تكش��ف، يوما 
بع��د آخ��ر، ان س��قوط املوصل بيد 
داع��ش جاء م��ن تضاعي��ف االزمة 
الطائفية  العراقي��ة،  السياس��ية 
واالمني��ة، الش��املة، وم��ن تدخل 
منهجي وس��افر من قوى اقليمية 
ودولية، وعندما شقت هذه املنظمة 
الظالمية طريقها من قرية سورية 
حتت سيطرة اجلندرمة التركية الى 
خاصرة العراق واحتالل ثلث اراضيه 
كان��ت حتمل معه��ا »كارت« القوة 

التي ال يُسمح بقهرها.

من هذه الزاوية ينبغ��ي النظر الى 
حتري��ر املوص��ل عل��ى ي��د مقاتلن 
عراقين ش��اءوا ان يضعوا س��اعة 
صفر لنهاية مهزلة ابتدعها تاريخ 
ال ع��ادل، اراد ان يطف��يء الن��ور في 
مس��رح الع��راق وكل العال��م، وان 
يح��ل القتل والهل��ع في كل مكان 
تصل��ه قطع��ات ه��ذه العصاب��ة 

برطانات ودشاديش قصيرة.
س��اعة الصفر حتققت فع��ال، فلو 
انها لم تتحقق، مبعنى، لو ان داعش 
انتص��ر ف��ي املوصل، ف��ان علينا ان 
نفت��ح خرائط االرض ام��ام هوالكو 
جدي��د، يجتاح احلضارة من اس��فل 
االرض ال��ى اعل��ى قم��ة جب��ل في 
العال��م، وه��و يحمل كل اس��لحة 
الدم��ار الش��امل مبا فيه��ا رطانات 

اجلهاد في سبيل اهلل.
 *******

س��اعة الصفر هنا ليس��ت عنوان 
الفيل��م الوثائق��ي الش��هير ع��ن 
عملية اعتقال صدام حس��ن، حن 
داهمته قوة اميركية كانت تستدل 
ال��ى حفرت��ه مبس��اعدة مخبر من 
حراس��ه في تلك املزرعة الس��رية 
على اط��راف بلدة ال��دور، كما انها 
ليس��ت بحث��ا فلكي��ا مج��ردا في 
حرك��ة الزم��ن نحو نقط��ة افتراق 
افتراضية بن زلزال��ن، أو كما ت�َرِد، 
عادة، في اخلطط العسكرية او في 
متابع��ات االنواء العاصف��ة، او في 
خالل احلاجة ال��ى تصفير الوقت او 
تس��ويفه او االحتي��ال عليه، او في 
خالل التحضير ملؤام��رة، او عملية 

سطو معقدة، وال هي حتبيذ لفكرة 
البطل ال��ذي يقاتل حت��ى النفس 
االخير واملولع بتعين ساعات صفر 
كثي��رة، او تلفي��ق لص��ورة املنق��ذ  
االس��طورة  ال��ذي ارس��لته االقدار 
لينتش��ل القارب من الغ��رق.. انها 
توقي��ت ج��دي لتغيي��ر مؤش��رات 
الص��راع وس��لوك التعاط��ي م��ع 
االلغام، في وقت لم تعد الس��اعة 
تخف��ي احتقان املش��هد، ولم يعد 
س��جل الضحاي��ا يتس��ع ملزيد من 
القتلى، وليس في مقدور الوقت ان 
يتمدد خارج الغليان الذي تتس��ارع 

مؤشرات انفالته. 
*******

قليل��ة احداث التاري��خ، يقف فيها 
الدم واخل��راب والعوي��ل على هيئة 

ممس��تحيلة  اس��تفهام  عالم��ة 
ف��ي مفترق الط��رق: عندم��ا وقف 
موسوليني في شرفته ورأى روما في 
مفترق طرق، وعلى ش��فير الهزمية 
التف��ت ال��ى الكاردينال شوس��تر 
يسترش��د فيه الى اخلطوة املقبلة، 
ق��ال ل��ه الرج��ل احلكي��م: »حانت 
ساعة الصفر لالعتراف بخطاياك« 
ومما له مغزى ان طلب االعتراف هذا 
جاء متأخرا، فقد كان��ت روما تعبر 

ساعة الصفر الى الهزمية. 

********
لقد عبر العراق س��اعة الصفر الى 
االنتص��ار، وه��و بام��س احلاجة الى 
تعوي��ض الدم��اء بتاريخ ع��ادل، بل 

واكثر عدالة. 

الموصل.. ساعة الصفر ليكون التاريخ عاداًل

ساعة الصفر تحققت 
فعال، فلو أنها لم 

تتحقق، بمعنى، لو 
أن داعش انتصر في 

الموصل، فأن علينا أن 
نفتح خرائط األرض أمام 

هوالكو جديد

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم
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انتهى املفكر الفرنسي روجيه غارودي 
املاركس��ي »س��ابقا« الى نب��ي ملهم 
لالس��المين في الش��رق االوسط بعد 
وفاته العام 2012 عن عمر بلغ الثماني 
والتس��عن عاما، وقد وصف��ه الكاتب 
االس��المي فهمي هويدي بانه ش��يخ 
مشاغبي العصر وإمامهم، واملشكلة 
الت��ي يعان��ي منه��ا الق��راء العادي��ن 
وبخاصة في فرنس��ا ان غارودي برأ في 
اخر س��نوات عمره اجملتمعات املنكفئة 
الى التطرف من مسؤولية انتاج االرهاب 
ومنظم��ات القت��ل والتجيي��ش، وكان 
يعتبر كل ذلك م��ن انتاج«الصهيونية 
وه��ذا ه��و  واالمبريالي��ة« وحدهم��ا.. 
موضوع كتاب اعي��دت طباعته مؤخرا 
بعن��وان »االره��اب الغربي« وي��دور في 
منظومة افكاره نفسها حيث انتقدته 
الصحاف��ة الفرنس��ية واخ��ذت عليه 
النظ��ر الى االره��اب من زاوي��ة واحدة 

ولهذا فانه يفتقد االحاطة الش��املة 
كم��ا  ومص��ادره،  االره��اب  مبوض��وع 
قالت اللومون��د، وهو مكم��ل لكتابه 
)األساطير املؤسس��ة لدولة اسرائيل( 
.. الذي قدمه للمحاكمة والسجن مع 
ايقاف التنفيذ .. واالخر )اميركا طليقة 
االنحطاط (.. اما منشورات االسالمين 
فقد قال��ت »انه الصرخ��ة النقية في 

زمن االقنعة الزائفه« .
مع��روف ان«روجي��ه غ��ارودي« اعتن��ق 
االسالم وتسمى باسم »رجاء غارودي« 
وص��در ه��ذا الكت��اب ع��ن دار »األم��ة 
اجلزائرية« املعنية بكت��ب اصول الدين 
أن رفض��ت  الغ��رب بع��د  ومناهض��ة 
كل دور النش��ر الفرنس��ية طباعت��ه، 
وه��و يتن��اول ج��ذور اإلره��اب الثقافي 
والسياسي واالجتماعي بالعودة إلى 3 
آالف س��نة مضت، وصوالً إلى احلضارة 
األمريكية احلديثة، الَّتي تستخدم اآلن 

مقول��ة محاربة اإلره��اب »لضرب كل 
أعداء الواليات املتحدة«.

يب��دأ الكتاب مبقدمة أش��به بدراس��ة 
سياس��ية ع��ن تداعي��ات أح��داث 11 
سبتمبر، ثم ينتقل إلى تْوطئة تشكل 
سيرة صغيرة عن تاريخ حتوالت غارودي 
الفكرية وأس��بابها حيث  يقول: »نعم 
أصبحت مسلًما، دون أن أتنكر ليسوع 
أو إلى ماركس، على العكس فقد أردت 
أن أبق��ي على إخالصي لهما، وكما في 
جمي��ع األديان »والتي ه��ي طريقة من 
طرق االعتقاد، بينما اإلميان طريقة من 

طرق الفعل««.  
ويق��دم »روجي��ه غ��ارودي« ف��ي طيات 
الكتاب صورة أكثر دقة عن فلس��فات 
الش��رق، فقد قسمه لعدة أقسام أفرد 
فيه ل��كل حض��ارة قس��مها اخلاص.. 
وشرح فيه إضافة إلى فلسفة الشرق 
إبداعهم للفنون.. حيث ابتدأ بحضارة 

الهند ثم انتقل إلى التاوية في الصن، 
ثم الزردشتية في بالد فارس وصوالً إلى 
هيراقليطس، وإلى احلضارات اإلفريقية، 
حي��ث يرص��د ف��ي النهاي��ة النتائ��ج 
الكارثي��ة الَّتي حققتها الرأس��مالية، 
في السنوات األخيرة املاضية، من زيادة 
في عدد العاطلن عن العمل، إلى زيادة 
اجلرمية وتعاطي اخملدرات كنتيجة لهذه 
السياس��ات، فيق��دم احصائيات تعود 
في معظمها إلى أواخر التسعينيات.. 

 
وف��ي مس��تهل الكتاب يق��ول روجيه 
غارودي عن نفس��ه ما يل��ي: ولدت عام 
1913 ف��ي أس��رة بعي��دة ع��ن التدين، 
أو ملح��ده باملعن��ى الدين��ي ، وعندما 
بغلت العشرين من عمري كانت االزمة 
االقتصادية والكساد يجتاحان الواليات 
املتح��دة ، وميتدان إل��ى أوروبا ، في ذلك 
الوقت بدأت رحلة البحث عن احلقيقة 

، وتلمسها في كل االفكار والفلسفات 
وااليديولوجيات ، وكنت مرتبطاً بالقيم 
الدينية املسيحية ، وواصلت بحثي من 

حدود قناعاتي الفكرية .
-  املاركسية وبدايتي الفكرية ..

ال انكر ان املاركس��ية ش��كلت فكري 
وصاغ��ت وجدان��ي في املرحل��ة األولى 
م��ن حياتي في الوق��ت الذي كنت فيه 
أؤمن باملس��يح الذي ميث��ل عندي قمة 
الطهر وامياني باملس��يح عليه السالم 
كان دافع��اً قوياً القبالي على االس��الم 
بع��د 40 عام��اً م��ن تديني املس��يحي 
وفكري املاركس��ي ، وذلك ألن اإلس��الم 
احت��رم املس��يح علي��ه الس��الم وهو 
الدين األكث��ر تفتح��اً، ويضيف القول 
بان »وجداني االس��المي«بدأ يتش��كل 
ف��ي اجلزائر حيث كنت جندياً فرنس��ياً 
ضمن ق��وات االحتالل للجزائر ، ووقعت 
مع مجموعة من اجلنود أسرى في أيدي 

الثوار اجلزائرين ، وحدث مترد من األسرى 
الفرنس��ين ف��ي معس��كر االعتقال، 
فأمر قائد املعس��كر بإطالق النار على 
املتمردي��ن وكان��ت الس��رية اجلزائري��ة 
املكلفة بإطالق النيران علي مع زمالئي 
من املس��لمن وفوجئت بهم يرفضون 

إط��الق النار على األس��رى وأنا معهم، 
وس��ألت قائد السرية ملاذا فعلوا ذلك ؟ 
فق��ال لي : ألننا مس��لمون ، ومن العار 
أن نطلق النار على أسير أعزل ال سالح 
معه، وظ��ل احلادث ف��ي وجداني حتى 

اعتنقت اإلسالم عام 1982«.

غارودي.. مسؤولية الغرب وإسرائيل عن انتشار اإلرهاب

من بطون الكتب

رأي

داعش انتهى
رأي آخر

دعا التنظيم اإلرهابي املتطرف داعش أنصاره 
إلى الرد على الوس��وم أو »الهاش��تاغ« التي 
أطلقها املغردون في تويتر العربي بعد هزمية 
التنظيم في املوصل أكبر معاقله التي أعلن 

فيها خالفته املزعومة قبل سنوات.
وتأت��ي دعوة داع��ش بعد مع��ارك عنيفة في 
املوص��ل قاده��ا اجلي��ش العراق��ي بدعم من 
التحال��ف الدولي حملاربة اإلره��اب، والتي أدت 
إل��ى دحر التنظي��م من مدين��ة املوصل بعد 
ه��رب قياداته، وأنباء عن مقتل زعيمه أبوبكر 

البغدادي.
ونش��ر موق��ع »تي��رور مونيت��ور« املتخصص 
ف��ي أخبار اجلماعات املتطرف��ة، دعوة وجهها 
داعش إل��ى أنصاره بعد هزميت��ه في املوصل. 
حي��ث دع��ا التنظيم أتباع��ه إلى ال��رد على 
وسمي »وسقت دولة اخلرافة«، ووسم »نهاية 

داعش.«
وحس��ب خبراء، يس��عى تنظي��م داعش إلى 
اللج��وء إل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
ليكرس وجودا ودول��ة افتراضية، بعد الهزمية 
التي من��ي بها، وإليه��ام أتباعه أن��ه ما يزال 
موجودا على األرض، في وقت تسعى فيه دول 

عدة إلى محاربة احملتوى املتطرف.
وقبل أس��ابيع بث التنظيم اإلرهابي رس��الة 
صوتية يائسة إلى أتباعه يدعوهم فيها إلى 
»الثبات« بعد سلسلة من الهزائم التي مني 

بها في العراق.
ودعا داعش أتباعه إلى الدفاع عن مواقعه في 
العراق وس��وريا، وفي بقية معاقله في ليبيا 

واليمن والصومال وتونس.
رس��الة داعش اليائس��ة كان��ت بصوت »أبي 
احلسن املهاجر« وأشارت إلى الفيليبن حيث 
يخ��وض التنظيم اإلرهابي معارك في مدينة 

مراوي ضد القوات احلكومية.
وتواصل قوات الش��رطة االحتادية )العراقية( 
مالحقة مجاميع صغيرة من مسلحي داعش 
داخ��ل عدد م��ن األزقة الضيقة ف��ي املوصل 
القدمية، حيث يختب��ئ بعض االنتحارين في 
أنفاق أنشأها مسلحو التنظيم إلطالة أمد 

املعركة ضد القوات العراقية.
 �������������������������������

* محرر سكاي نيوز العربي

إس��قاط داعش ليست مفاجأة وقالها كثيرون من أنها 
مس��ألة وقت ولم تكن هذه املش��كلة فداعش حفرت 
قبرها بيدها وبأفعالها الدموية البشعة، لكن املسألة 
هنا أكبر من ذلك ويجب أن تكون كذلك ألن الصراع هنا 
فكري في املق��ام األول ما يعني أنه قد يتعرض للمرض 
والضعف والوهن أحيانا ولكن ليس املوت أو التالش��ي. 
أي بعبارة أخرى داعش قد تختفي من الس��احة وهذا ما 
حدث فعال ولكن لن نستغرب إن ظهرت لنا بعد شهور 
أو بضعة سنوات جماعة أخرى باسم آخر ولكنها حتمل 
ذات الفك��ر الداعش��ي و أيديولوجيا القاعدة نفس��ها 

وهنا تكمن املعضلة احلقيقية
داعش ماتت ش��كال ولكنها س��تبقى فكرا ومضمونا، 
ما لم نقتلع أس��باب نش��وء هذا الفكر ومحفزاته عبر 

تفنيده ورفضه ليلفظه التاريخ..
إن م��ا يقوم��ون به م��ن أفعال تن��م عن رغب��ة وقناعة 
وعقي��دة مدركن حلجمها وأبعاده��ا كونهم ينطلقون 
م��ن رؤي��ة ش��املة على وف��ق أبياته��م التي تب��دأ من 
النكاية واإلنهاك ومرورا بالتوحش لتصل إلى التمكن. 
لديهم مش��روع متكامل ضمن برنام��ج محدد ينتهي 
بتحقي��ق األهداف، ولذا قد ال جتد اختالفا جوهريا ما بن 
القاعدة وداعش من حيث اآلليات والنهج والوسائل وإن 
اختل��ف ترتيب األولويات ما بينهم��ا. غير أنه تقاطعت 
مصاحلهما في استهداف الش��باب لتصبح من صلب 
اإلس��تراتيجية بدلي��ل دفعه��م لالنخراط ف��ي أجندة 
معادية مستخدمن جميع الوسائل من ترويج شائعات 

وماكينة إعالمية
عندم��ا تق��وم بتفكيك خط��اب داعش جتده متش��دداً 
في مضامينه ما يكش��ف االنتقائي��ة وتوظيف النص، 
برغم أن اإلس��الم املعتدل الوسطي واجه خالل تاريخه 
حتديات فكرية وثقافية، ولكنه استطاع أن يؤصل فكره 
ويكرس عاملية اإلس��الم. سقوط معتنق هذا الفكر في 
ي��د العدالة ال يعني نهاي��ة املطاف، في حن أن املعركة 
الفكرية ما زالت محتدمة ومس��تعرة. ويجب التأكيد 
أن املعاجل��ة األمنية ما هي إال جزء من احلل فضالً عن أن 
اجلهود ملواجهة هذا التط��رف فكرياً إن أردنا احلقيقة ال 
زالت ضعيفة، فاملواجهة الناجعة تتحقق بنشر الثقافة 
التنويرية واقتالع جذور التطرف وإعالن البراءة منه على 
جميع األصعدة الرسمية والشعبية عبر ترويج خطاب 

الوسطية والتسامح والتعايش واالعتدال.
داعش ماتت ش��كال ولكنها س��تبقى فكرا ومضمونا، 
ما لم نقتلع أس��باب نش��وء هذا الفكر ومحفزاته عبر 

تفنيده ورفضه ليلفظه التاريخ.
 ����������������������������

* زهير احلارثي

داعش لم ينتهِ 
الموصل: من هنا مرّ اإلنسان شاهدًا وشهيدًا إلى الشطر المضيء من التأريخ

تقارير غربية: عشرة حروب محتملة بعد »داعش« 
صحيفة »واشنطن بوست« وضعت الئحة بـ 10 حروب بعد 
ــل، واآلخر محتمل،  ــرب داعش بعضها بدأ بالفع انتهاء ح
ــرب منهم تندلع  ــدث أبدا، وقالت »ان أي ح ــث قد ال يح وثال
ــتزيد من فرص بقاء ، واستمرار الظروف التي مكنت  اآلن س
التنظيم االرهابي من االزدهار، ورمبا تغرس الواليات املتحدة 

ــة، وأول هذه احلروب هي  ــنوات عديدة قادم في املنطقة لس
ــوريا  ــا تركيا ضد »قوات س ــات التي تدعمه ــرب اجملموع ح
الدميقراطية« املدعومة من الغرب، ثم حرب تركيا ضد اكراد 
سوريا، ثم حرب تشتعل بني اكراد سوريا واحلكومة، وحرب 
ــني الواليات املتحدة  ــوريا، واخرى ب ــحة بني تركيا وس مرش

ضد حكم بشار االسد وحرب سادسة بني اقليم كردستان 
ــعبي، او حرب  ــد الش واجليش العراق،  او بني االكراد واحلش
يتقاتل فيها االكراد في ما بينهم، او حرب طائفية محلية 
في العراق، واخيرا حرب بني القوات االمنية العراقية وفلول 

داعش في مناطق مختلفة .
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

يحتل احتاد االدب��اء والكتاب العراقيني 
مكان��ة مهمة ومميزة ل��دى العراقيني 
عموم��اً، واملثقفني واالدب��اء خصوصا، 
نظرا ملكانته األدبية، ولنشاطاته التي 
جذبت مؤخراً حتى العائالت العراقية، 
تأس��س احتاد االدباء بع��د صدور قانون 
اجلمعي��ات واالح��زاب في الع��راق ابان 
ثورة 14 متوز 1958، تولى رئاسته شاعر 
العرب االكبر محمد مهدي اجلواهري، 
واس��اتذة  املثقفني،  وبصحبته كب��ار 
اجلامعة من بينهم االس��تاذ الدكتور 
مه��دي اخملزوم��ي، واالس��تاذ الدكتور 
صالح خالص، واالس��تاذ الدكتور علي 
جواد الطاهر، والشاعر الكبير االستاذ 
والش��اعرة  البيات��ي،  الوه��اب  عب��د 
الكبيرة االستاذة مليعة عباس عمارة، 

والش��اعرة الكبي��رة االس��تاذة ن��ازك 
املالئك��ة، والش��اعر الكبير االس��تاذ 
نعم��ان ماه��ر الكنعاني، وع��دد آخر 
من الذي��ن اجتمعوا في بيت اجلواهري 
ال��ذي كان في االعظمية على ضفاف 
نهر دجل��ة اخلالد ببغ��داد ، وكان هذا 
االجتماع التمهيدي ركناً اساسياً في 
تقدمي طلب تأسيس االحتاد وقد قبلت 
السلطة الوطنية اجلديدة التي جاءت 
بع��د ث��ورة 14 مت��وز اجملي��دة 195 على 
ذلك فأج��ازت وزارة الداخلي��ة االحتاد ، 
وخصص له املقر احلالي ،وكان حاضنا 
ل��كل الضي��وف الع��رب والعراقي��ني، 
وتعاق��ب عل��ى رئاس��ته االدب��اء عبد 
االمير معلة، واالس��تاذ الدكتور جنمان 
ياس��ني، واالس��تاذ رعد بندر، واالستاذ 

هان��ي وهي��ب، واالس��تاذ ل��ؤي حقي، 
واالستاذ الدكتور عناد غزوان، والناقد 
فاض��ل ثام��ر، ومؤخ��را ف��از الكات��ب 
ناجح املعموري مبنصب رئاس��ة االحتاد 
بعد االنتخابات االخي��رة التي أقامها 

االحتاد.
تع��ددت نش��اطات االحتاد عل��ى مدار 
الس��نوات املاضي��ة ولم تع��د قاصرة 
على يوم األربعاء فقط، إذ مت تأس��يس 
عدد من املنتديات بدأها نادي الش��عر 
الذي اش��رف عليه في س��نته األولى 
الشاعر الدكتور حسني القاصد، فكان 
مميزا بجلس��اته وتغطياته اإلعالمية، 
وت��اله بعد ذلك منتدى ن��ازك املالئكة 
، وملتق��ى اخلمي��س اإلبداع��ي ال��ذي 
ضيف ع��دداً كبيراً من مبدعي العراق 

م��ن فنانني واعالمي��ني وفنانني، وحتى 
ضيوف رياضيني، وضيوف من املبدعني 
الع��رب، ومنتدى ن��ازك املالئكة، الذي 
متيزت جلس��اته ونشاطاته بأمسيات 
ثقافية أدبية، ولم تتقيد باالصبوحات، 
وضي��ف ع��دداً كبي��راً م��ن االديب��ات 
العراقي��ات واالكادميي��ات اللواتي قدن 
نش��اطات ثقافية وندوات مجتمعية 
تخ��دم اجملتم��ع وتؤثر ب��ه، إضافة الى 
نادي الس��رد، مفك��رون عراقيون، نادي 
الطف��ل، نادي الس��ينما، رابطة االدب 
الش��عبي، امللتق��ى اإلذاع��ي، ون��ادي 
الصحافة ال��ذي مت تأسيس��ه مؤخرًا 

برئاسة الدكتور كاظم املقدادي(.

احملرر

10
إبراهيم الخياط: قلق ال ينهي محبتي للقصيدة وقارئها

11
عمر السراي الصكُّ الذي حررته لك بقلبي يمنع فيه الحكُّ والشطب..

11
نشاطات المنتديات التابعة التحاد األدباء خالل األشهر الماضية

)Thu. 6 July. 2017 issue (3733اخلميس 6 متوز 2017 العدد

نح��رص دوماً كفري��ق في الصب��اح اجلديد، أن 
نس��لط الض��وء عل��ى كل ماله عالق��ة ببناء 
اجملتمع العراقي ثقافياً، واجتماعياً، وسياسياً، 
وإنسانياً، وفنياً، بناًء على نهج الصحيفة في 
تبني اخلطاب اإلنساني املعتدل، والداعم لكل 
مفصل يس��هم بنحو او بنح��و آخر في تقومي 

مسيرة الشارع العراقي.
 ف��ي عدد الي��وم، ارتأين��ا أن يك��ون ملحق زاد 

األس��بوعي عن االحت��اد العريق، »احت��اد االدباء 
والكتاب العراقيني«، ملا له من دور كبير ومهم 
في بناء وتنمية الثقافة العراقية، وال ميكن غض 
النظر عن دوره ونشاطاته في اصعب الظروف 
الت��ي مر بها العراق، في عام��ي 2006 و2007، 
واألزم��ة التي عانى منه��ا العراقيون والصراع 
السياس��ي ) الطائفي(، في تلك الظروف كان 
احت��اد االدباء يقي��م جلس��اته، ليطغى صوت 

احملبة واإلنسانية، على صوت االنفجارات، وأذكر 
في إحدى االمسيات الشعرية، كان هناك دوي 
انفجارات متكرر، ف��ي الكرادة وما يحيط بها، 
وقرب ساحة االندلس، واذا بانفجار يهز املكان، 
وكان في ساحة االندلس أي انه قريب جدا من 
مقر االحتاد، لكن املفارقة او رمبا التحدي الكبير 
الذي جع��ل االديب واملثقف ف��ي مواجهة مع 
اإلرهاب، هو ان جلس��ة االحتاد تواصلت ش��عرا 

ونثرا وحياة، برغم ان مخلفات االنفجار وصلت 
الى باح��ة االحتاد، خارج قاع��ة اجلواهري، لكن 
املوق��ف كان أكب��ر م��ن أن نتوق��ف، بل نقف 
بوج��ه من يريد قت��ل االبتس��امة واحلياة على 
وجه االنس��ان العراقي، وم��ازال احتاد اجلواهري 
الكبيريحرص على متابعة املبدعني العراقيني 
في بغ��داد واحملافظات، وخارج الع��راق، وقاعة 
اجلواهري تشهد على عمق التواصل بني االدباء 

العراقيني بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم، كما 
ان احتفاء االدباء، تع��دى احلدود ليكون احللقة 
االجم��ل واالمنت ب��ني االحت��ادات العربية، التي 
ش��هدت قاعاتها عدداً من النشاطات األدبية 

والثقافية، لألدباء واملبدعني العراقيني.
مؤخ��راً وم��ع اخب��ار االنتص��ارات الت��ي مألت 
ش��وارع العراق، بالرغم من ضبابية املش��هد، 
لكنه��ا كانت اعالن��اً للحياة، متهي��داً لتحرير 

االنس��ان بعد حتري��ر املدن، كان لالحت��اد صوته 
في االحتف��ال بانتصارات العراق عبر جلس��ة 
ش��عرية موس��يقية، ش��ارك به��ا ع��دد من 
الش��عراء منه��م الش��اعر عارف الس��اعدي، 
والفنان محم��د هادي، تلك اجللس��ة صنعت 
لوحة مدهش��ة للحياة، بي��ان للعراقيني بأننا 
أق��وى من كل االزمات، ونحل��م بحياة حتلق بنا 

في سماء احملبة والسالم.

االتحاد العام لألدباء والكّتاب.. هموم وتطلعات

بنـاء اإلنسان 
وتحريره فكريًا ومدنيًا 
في المناطق المحررة 
مهمتنا جميعًا

12



على وفق 
قوانين 

الداخلية 
العراقية، 

وحسب 
تعليمات 

قانون االتحاد، 
يجب ان تحدد 

الهويات 
بتاريخ اصدار 

ونفاد 
محددين، 

وألن السنة 
المالية تنتهي 

بـــ 31 كانون 
األول وجب 

ان تنتهي 
الهويات 

معها ليعاد 
تجديدها مع 

جباية االشتراك 
الذي هو 

شرط اساس 
الستمرار 

العضو في 
عضويته

أقام االتحاد 
مهرجانات 

وطنية عامة 
وشملت 

بدعواتها 
ما يقارب 

األربعمائة 
أديب مدعو 

من كل 
الوطن، مثل 
مؤتمر عراق 

ما بعد داعش، 
والفلسفة 

واسئلة العقل، 
ويوم الشعر 

العالمي، 
ومؤتمر السرد، 

وجواهريون 
لألدباء الشباب. 
وتقدر ميزانية 

المهرجانات 
المذكورة في 

هذه النقطة 
بخمسة 

وتسعين 
مليون دينار

الملف 10

حاورته حذام يوسف

 ش��اعر ثمانيني كتابة ونش��راً، طورد 
واعتقل وسجن النتمائه الى خطوط 
النظ��ام  اليس��ارية ض��د  املعارض��ة 
الفاش��ي املب��اد، األمني الع��ام لالحتاد 
الع��ام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق، 
كت��ب العديد من املق��االت للصحف 
الش��هير  عم��وده  وكان   ، العراقي��ة 
تغري��دة األربع��اء خي��ر ش��اهد على 
تواصل��ه مع الش��ارع العراقي ونبض 
الناس، له دي��وان ) جمهورية البرتقال 
(، يؤك��د اخلي��اط عندم��ا يتحدث عن 
نفس��ه، بأن معلميه في األدب واحلياة 
عندما كان طالباً، هما األستاذ خليل 
املعاضي��دي في متوس��طة بعقوبة، 
وهو الش��اعر الش��هيد الذي أعدمه 
النظ��ام الفاش��ي املباد س��نة 1984، 
واألس��تاذ عب��د املطل��ب صال��ح في 
الثانوي��ة اجلعفرية في العبخانة، ولد 
في عام 1960، لتبدأ رحلته مع احلياة، 
بكل صهيلها وكبواتها، هو الش��اعر 
واالنس��ان إبراهيم اخلياط، في زحمة 
عمل��ه اإلداري واالدب��ي، كان لنا معه 

هذا احلوار الصريح واجلميل.
لنبدأ من خطتكم املس��تقبلية .. ما 
ه��و برنامجك��م املقبل إلعم��ار مقر 
االحت��اد، الكافتيري��ا، احلمامات، وبقية 

املرافق األخرى؟
لإلجابة عن هذا السؤال بدءاً سأنقل 
حلضرت��ك الص��ورة احلالي��ة اجلدي��دة 

الحتادنا:
االش��تراكات  يخ��ص  فيم��ا  أوال، 

والهوية:
1.على وفق قوانني الداخلية العراقية، 
وحس��ب تعليمات قانون االحتاد، يجب 
ان حت��دد الهويات بتاري��خ اصدار ونفاد 
محددي��ن، وألن الس��نة املالية تنتهي 
ب����� 31 كانون األول وج��ب ان تنتهي 
الهوي��ات معه��ا ليع��اد جتديدها مع 
جباية االشتراك الذي هو شرط اساس 

الستمرار العضو في عضويته. 
وم��ن ذل��ك ق��رر االحت��اد ان يحص��ل 
على جه��از خاص لطباع��ة الهويات 
متحص��ال املوافقات القانونية، حرصا 
على عدم تزوير الهويات، ويستحصل 
االحت��اد مبلغ عش��رة االف دينار فقط، 
وهو عن جتديد الهوية لثالث س��نوات، 
فاألدي��ب يدف��ع مل��رة واح��دة واالحتاد 
مل��زم بالتجديد كل س��نة م��ن دون 

استحصال مبلغ مضاف.
2. االشتراك لسنة 2017 هو خمسة 
وعشرون الف دينار، وهو قرار للمجلس 
املركزي، وه��ذا املبلغ قابل للتخفيض 

في السنوات املقبلة، دعما ألدبائنا.
3. اتخ��ذ االحتاد ق��رارا بإطف��اء مبالغ 
اشتراك ادباء محافظتي نينوى واألنبار 
للسنوات الس��ابقة وجتديد هوياتهم 
مجان��ا دعما لهم، وتقدي��را للمعاناة 

التي القوها.
4. ألول م��رة حتتوي هوي��ة االحتاد على 
تاريخ االنتماء، وهو ما س��يوفر قاعدة 
بيان��ات م��ع الس��ير الذاتي��ة لألدباء 
م��ن ضم��ن أرش��يف االحت��اد، وعليه 
وبعد التثبت من كبار األدباء، س��تتم 
سلس��لة األرقام ابتداًء من رقم واحد 
للجواهري ال��ى اخر عض��و مت قبوله، 
ليك��ون الرق��م ثابت��ا في الس��نوات 
املقبلة، وعلى يد جلنة متخصصة، اذ 
من غي��ر املمكن تثبيت االرقام بصورة 
عشوائية في ظّل عدم وجود كل قيود 

االحتاد السابقة.
ثانيا، فيما يخص النشاطات الثقافية 

واملهرجانات الوطنية:
1. أقام االحتاد مهرجانات وطنية عامة 
وشملت بدعواتها ما يقارب األربعمائة 
أديب مدعو من كل الوطن، مثل مؤمتر 
ع��راق ما بع��د داع��ش، والفلس��فة 
واس��ئلة العقل، ويوم الشعر العاملي، 
ومؤمت��ر الس��رد، وجواهري��ون لألدب��اء 
الش��باب. وتقدر ميزاني��ة املهرجانات 
املذك��ورة في هذه النقطة بخمس��ة 

وتسعني مليون دينار.
2. رمم االحت��اد واجهته مبا يليق باألدباء، 
والسعي جار قريبا لبناء االحتاد ليكون 
صرح��ا فني��ا جمي��ال، وأث��ث قاعت��ه 
وجدده��ا، وس��يتواصل به��ذا االجتاه، 
كم��ا عّمر اج��زاًء من مباني��ه حفاظا 

عليها من التلف.
3. أصدر االحتاد ثالثة أعداد من مجلته 
األدي��ب العراقي، مع هدية العدد التي 
هي عب��ارة ع��ن اع��ادة طباع��ة عدد 
قدمي جمللة )األدي��ب العراقي(، ومبيزانية 
طباع��ة وهيئة حترير تقارب اخلمس��ة 

ماليني لكل عدد.
6. يتصدى االحتاد لطباعة منش��ورات 
أدبائ��ه بنص��ف الكلف��ة، وق��د صدر 
الكت��اب األول للبح��وث ف��ي مؤمت��ر 
الس��رد، م��ع كتابي القاص��ني هيثم 
بهن��ام ب��ردى وحام��د فاض��ل، وف��ي 
الطري��ق بقي��ة الكتب لكب��ار ادبائه 
وناش��طيه )ياسني طه حافظ، د.جناح 
كبة، نضال العي��اش، د.خليل محمد 
إبراه��م، وش��وقي ك��رمي( وت��وزع هذه 

الكتب واجملالت مجانا لألدباء.
أدب��اء  ثالث��ا، فيم��ا يخ��ص احت��ادات 

احملافظات واملكاتب القومية:
مبلغ��ا  احملافظ��ات  االحت��اد  مين��ح   .1
مقطوع��ا ب��ني اربع��ة مالي��ني دين��ار 
لدميوم��ة  دين��ار  مالي��ني  وخمس��ة 
عم��ا  النظ��ر  بغ��ض  النش��اطات 
يستحصلونه من حكوماتهم احمللية 
من ش��حيح املساعدة التي قد تكون 
معدومة، فضال على دعم كل مهرجان 
يقيمه احتاد احملافظة. فقد دعم االحتاد 
املربد مبا يزيد عن اربعة عش��ر مليون 
دين��ار، ومهرجان املتنب��ي مبا يزيد على 
مليوني دين��ار، ومهرجان تامرا مبا يزيد 
على ثالثة ماليني دينار، ومهرجان بذار 
الشعر في النجف بس��بعمائة الف 
دينار, وجلس��ة )دكة عاكف( في بابل 

مبا يزيد على أربعمائة ألف دينار.
2. مينح االحتاد مكاتبه ميزانية جيدة، 
وهو ما يكف��ي إلقامة مهرجان كردي 
كما حصل في مهرجان رضا طالباني 
ف��ي كركوك مبيزاني��ة بلغت اكثر من 
عش��رة ماليني دينار، فضال عن اصدار 
مجل��ة )األديب الك��ردي( مببلغ مليون 
ونصف امللي��ون للعدد الواحد، واقامة 
مهرج��ان للتركمان كم��ا حصل في 
مهرجانه��م ببغ��داد مبيزاني��ة فاقت 
اخلمسة ماليني دينار، فضال عن إصدار 
مجلة )األديب التركماني( لثالثة أعداد 
وبواق��ع مليون ونص��ف املليون للعدد 
الواحد، وكذلك اقامة مهرجان اكيتو 
لألدباء السريان مبيزانية فاقت اخلمسة 
عش��ر مليون دينار، م��ع اصدار مجلة 
)الكات��ب الس��رياني( لعددي��ن بواقع 
ملي��ون ونص��ف املليون دين��ار للعدد 
الواح��د، فضال عن توزيع مس��اعدات 
للنازح��ني م��ن األدباء الس��ريان مببلغ 

قدره خمسة ماليني دينار.
3. بل��غ دعم االحتاد مما ج��رى ذكره من 
القومية  واملكاتب  للمحافظات  دعم 
م��ا يق��ارب التس��عني ملي��ون دينار. 
وف��ي هذا الش��هر س��تعطى منحة 
ع��ام 2017 للمحافظ��ات، مب��ا يقارب 

اخلمسني مليون دينار.
4. سيظل االحتاد داعما للمحافظات، 

وملبيا طلباتها بأكثر مما يستطيع.
رابع��ا، فيما يخ��ص كلي��ة اليرموك 

اجلامعة التابعة الحتادنا:
1. حفاظ��ا عل��ى اموال االحت��اد يعقد 
االحت��اد م��ع كلي��ة اليرم��وك مذكرة 
تفاهم تكفل لنا مبلغا صافيا من دون 
حسابات الربح او اخلسارة. وقد تسلم 
االحتاد مبالغه كاملة من الكلية منذ 
تعاقب الدورات، وكان االحتاد بشخص 
أمينه العام الس��ابق األستاذ ألفريد 
سمعان حريصا على استحصال كل 
مس��تحقاته من الكلية كونه اجلهة 

املؤسسة لها.
2. عقد االحتاد تفاهما جديدا مع كلية 
اليرموك اجلامعة، جتعله مستحصال 
ل� %4 من االيراد، من دون حسابات الربح 
او اخلس��ارة، فضال عن مبلغ مقطوع 
قدره س��تون مليون دينار سنويا. وهو 
اتفاق س��يمنح االحتاد متس��عا ماليا 
حني دخول��ه حيز التنفي��ذ ابتداًء مع 

بدء السنة الدراسية اجلديدة.

الن��ادي  يخ��ص  فيم��ا  خامس��ا، 
االجتماعي:

1. راج��ع االحت��اد العقد الس��ابق مع 
متعه��د الن��ادي واس��تطاع ان يجدد 
العق��د ليبلغ مائة وخمس��ة ماليني 
س��نويا، فض��ال عن بناء قاع��ة كبيرة 
للضيوف في احلديقة، فيما تخصص 
القاع��ة األخ��رى لألدب��اء، ومبواصفات 

جيدة.
أن يس��تحصل  2. اس��تطاع االحت��اد 
مبل��غ خمس��ة واربعني ملي��ون دينار 
من املتعهد لبناء كافتريا عصرية في 
مبناه، وسيباش��ر في وضع قواعدها 
حال دخول العق��د اجلديد للنادي حيز 

التنفيذ اخر السنة احلالية.
{ال ص��رف إال بقرار وموافق��ة اللجنة 
املالي��ة الثالثي��ة وموافق��ة املكت��ب 
التنفي��ذي واألم��ني الع��ام، ومباركة 

اجمللس املركزي}
     أما عن اخلطة املستقبلية:

1.ف��احت االحتاد جهات ع��دة، للحصول 
عل��ى مكتس��بات نقابية م��ن قطع 

أذن��ا  يل��ق  ول��م  وحس��ومات،  أراض، 
مصغي��ة م��ن احلكوم��ة العراقي��ة، 
لك��ن قاب��ل األي��ام ستش��هد حتركا 
أوس��ع للضغط وصوال ال��ى التظاهر 
واالحتج��اج وحت��ى االعتص��ام لنيل 

احلقوق الكاملة.
2. لالحتاد قناة خاص��ة على اليوتيوب 
تؤرش��ف نش��اطه الثقاف��ي، وموقع 
حديث يواكب النشاطات، وسيشهد 
قريبا مقهاه الثقافي اخلاص، ومرافقه 
الالئق��ة بأدبائه، فضال ع��ن مهرجان 

اجلواهري بدورته الثانية عشرة.
3. ال قبض لألموال إال بوصل رس��مي 
يقي��د املدخ��والت، وال ص��رف إال بقرار 
وموافق��ة اللجن��ة املالي��ة الثالثي��ة 
وموافق��ة املكتب التنفي��ذي واألمني 
املرك��زي.  اجملل��س  ومبارك��ة  الع��ام، 
وعل��ى وفق الس��ياقات املالية للدولة 
العراقية اخلاضع��ة للتدقيق من قبل 
الهيئ��ات واجله��ات الرقابي��ة، وديوان 

الرقابة املالية.
النش��اطات  كل  نت��رك  ال  نح��ن   .4
واملنج��زات الثقافي��ة ونلتف��ت ال��ى 
اجلانب املالي لالحتاد الذي هو بس��يط 

ألن االحت��اد ليس مصرف��ا أو بنكا، وإّن 
املنت األس��اس لالحتاد ه��و األدب فهذا 

احتاد اجلواهري الكبير.

• كون��ك األمني العام الحت��اد االدباء، 
ه��ل أخذ منصب��ك اإلداري من جرف 

اهتمامك االدبي؟
������ لي��س انا فق��ط، ب��ل كل الذين 
يتصدون للعمل اإلداري، مجبرون على 
اهمال االهتمام بنشاطهم اإلبداعي، 
وصدقيني فإن املنص��ب اإلداري يأكل 
م��ن جرفي االدب��ي، ومن جيب��ي، ومن 
وقتي، ومن اعصابي، ومن وقت عائلتي 
ولكن ما هو مبهج في املنصب اإلداري 
اني ال أرى نفسي أمينا عاما لالحتاد بل 

األمني العام على خدمة االدباء .

• البع��ض يعي��ب عل��ى إدارة االحتاد 
السابقة انها كانت حتصر االيفاد او 
النش��اطات خارج العراق مبجموعة 
محددة م��ن األس��ماء، الي��وم إدارة 
تتعام��ل م��ع ه��ذا  االحت��اد كي��ف 

املوضوع؟
� احلقيق��ة نحن ليس لدين��ا ايفاد او 
مش��اركات خارجي��ة، س��وى حضور 
اجتماع��ات احت��اد االدباء الع��رب، مرة 
واحدة كل س��تة اشهر، وكل مرة في 
بل��د عربي مع��ني، يش��ارك عضو في 
االحت��اد، وعليه، أقر االحتاد الية جديدة، 
وهي املطلوب في كل مرة ثالثة أعضاء، 
فيكون احدهم وه��و رئيس الوفد من 
املكت��ب التنفيذي ويك��ون الثاني من 
اجملل��س املركزي، والثالث م��ن الهيئة 
العام��ة، واخ��ر وفودن��ا ال��ى اجتماع 
اجلزائر كان مكونا من األساتذة جمال 
جاسم أمني رئيس��ا، وعضوية بشير 

حاجم والدكتور علي حداد.

أدب��ي  مهرج��ان  م��ن  أكث��ر  ف��ي   •
ثقاف��ي الحتاد االدب��اء تتهم اللجنة 
التحضيري��ة بانها جتامل مجموعة 
على حساب أخرى، كيف ميكن جتاوز 
ه��ذه املالحظة التي تتك��رر مع كل 

مهرجان؟
���� لألسف اللجان التحضيرية دوما 
متهمة، ولك��ن املش��كلة ان اجلميع 
) وم��ن حقه��م جدا( يريد أن يش��ارك 
في القراءات الش��عرية كمثال، مع ان 
اجللسات محددة، الن اكبر مهرجان ال 
ميكن ان يس��تمر ألكثر من ثالثة أيام، 
من هنا أرى ان احلل في الشفافية، أي 
أن يتم ابالغ االديب املدعو، بانه مدعو 
للمش��اركة ام للحضور فقط، حتى 
يكون على بينة من امره، ولكن اغلب 
جلانن��ا التحضيري��ة ف��ي املهرجانات 
تتعامل مع القراءات الشعرية، وكأنها 
ملف مخابرات��ي اذ ال يتم اإلعالن عن 
األس��ماء التي س��تقرأ اال قبل ساعة 

من بدء اجللسة !.

• أكث��ر م��ن حدي��ث جمعن��ي م��ع 
األصدق��اء م��ن االدب��اء، كان هن��اك 
مقترح انش��اء قاعة أخ��رى داعمة 

لقاعة اجلواهري، خاصة بنشاطات 
امللتق��ى اإلذاعي او ملتقى اخلميس، 
او الن��دوات الت��ي تقيمها جمعيات 
خارج االحت��اد لتبقى قاعة اجلواهري 
خاصة بجلس��ة األربعاء ونشاطات 
االحتاد األخ��رى ملنتدياته، هل هناك 

مشروع بهذا اخلصوص؟
قاع��ة  حلج��ز  مب��رر  ال  ان  أرى   ������
فق��ط،  األربع��اء  جللس��ة  اجلواه��ري 
فإنه��ا قاع��ة ثقافي��ة ومتمي��زة، وان 
النش��اطات الثقافية األخرى للنوادي 
وامللتقيات اخلاص��ة باالحتاد، هي أيضا 
متمي��زة، ولتكونوا واملتلقي بالصورة، 
ف��ان حج��وزات القاع��ة م��ن خ��ارج 
االحت��اد مجانا، وحتت تصرف املنظمات 
الثقافية املتميزة والرصينة، ورمبا هذا 
يضف��ي وهجا اخر للقاع��ة، مؤخرا مت 
العمل على ترميم القاعة وصيانتها 
وعم��ل ديك��ورات إضافية له��ا لتبدو 
اكث��ر جم��ل وبه��اء والئق��ة باألديب 
العراقي، فكانت مناسبة الحتفاالتنا 

بانتصارات املوصل وبعيد الفطر.
{مس��ؤوليتي تكب��ر وس��عادتي أيضا 
بغ��داد  ف��ي  االحتف��اءات  ك��م  م��ع 

واحملافظات}

• مت االحتف��اء ب��ك ف��ي أكث��ر م��ن 
محافظة عراقية كش��اعر ومثقف 
عراق��ي، برأي��ك م��ا تأثير مث��ل هذه 

الفعاليات على روح االديب وقلمه؟
���� اهلل اهلل .. هذه ليست احتفاءات 
ب��ل أعده��ا مس��ؤولية كب��رى وهي 
جتعلني اش��ذب قلمي اكثر وان اراجع 
نفس��ي باس��تمرار ألني اع��رف كما 
يع��رف اجلميع ب��أن حب الن��اس دليل 
عل��ى ثقتهم بأن االدي��ب هو صوتهم 
وه��ذا احلب وهذه الثق��ة هما القمة، 
والوصول الى القمة قد يكون صعبا، 
ولكن األصعب هو احلفاظ على البقاء 
في ه��ذه القمة واقصد ح��ب الناس 
وثقتهم، باختصار اردد ما قاله الناقد 
اللبنان��ي الياس س��حاب« ملاذا الناس 
حتب فيروز، واجلواب بسيط ان الرحابنة 
يأخذون قطع��ة من قلبك ويحولونها 
الى اغني��ة ثم يعيدونها اليك بصوت 
في��روز يعيدون القطع��ة الى مكانها 

في القلب.
)نتائ��ج املس��ابقات األدبي��ة العربية 
هي تتمة ملش��وار الكبار من الشعراء 

كاجلواهري(

• كيف تنظر الى املسابقات األدبية 
الثقافي��ة محلي��ا  املنتدي��ات  ف��ي 

وعربيا؟
���� بل اسأليني كيف ترى نتائجها .. 
ألقول لك ان نتائجها مبهرة لنا عربيا، 
الن ج��ل الفائزين هم م��ن العراقيني 
وهذا يؤك��د ان خط االب��داع العراقي 
املتواص��ل ل��م ينقط��ع، م��ن عه��د 
العباس��يني الى االن ويكفي القول ان 
اجلبل��ني الكبيرين املتنب��ي واجلواهري، 
هم��ا عراقي��ان وق��د م��أل األول الدنيا 
وش��غل الن��اس فيم��ا الثان��ي أطلق 
الع��رب عليه ش��اعر الع��رب األكبر، 
ونتائج املسابقات األدبية العربية هي 

تتمة لهذا املشوار اليوبيلي.
{س��أعود م��ع عم��ودي األس��بوعي ) 
تغريدة األربعاء( ف��ي بعض الصحف 

احمللية }

• على مس��توى جتربت��ك األدبية، ما 
اجلديد في األفق؟

���� ليس على مستوى جتربتي األدبية 
فقط، امن��ا اجلديد ف��ي األفق ينحصر 

بثالثة أمور: 
أوال: انهيت الكورس��ني التحضيريني 
ف��ي دراس��تي للدكت��وراه ف��ي كلية 
االع��الم بجامعة بغداد، وس��أبدأ بعد 
االمتحان الش��امل بكتابة اطروحتي 
والتي ستكون دراسة سيمائية عن ) 
املسكوت عنه في اخلطاب الصحفي 

العراقي(.
ثانيا: سأعود لكتابة العمود الصحفي 
األسبوعي األخص بي والذي عنوانه ) 
تغري��دة االربعاء ( وال��ذي توفقت عن 
وكان  الدراسية  كتابته النش��غاالتي 
ينشر معا وفي يوم واحد في الصحف 
طريق الش��عب الزمان البينة اجلديدة 
واحلقيق��ة وأمتن��ى ان تك��ون الصباح 

اجلديد الزاهرة هي اخلامسة .
جدي��دة  قصي��دة  كتب��ت  ثالث��ا: 
الس��تار  واعطيته��ا لألس��تاذ عب��د 
البيضاني لنش��رها في مجلة األقالم 
وهي بعنوان في احلرب الطويلة ولكم 

مقطعها األول:
في احلرب الطويلة تلك

كما املكوك
كان يسلك الطريق النحس ذاته

بعقوبة ، النهضة ، فاألرض احلرام
وقد كان يقفل عليه

نعم م��ن األرض احلرام ال��ى النهضة 
فبعقوبة

وفي احلرب الطويلة تلك
الفتى اخلاكي اخلجول

لم يخف
ولم يحزن

ولم ميت .....« 

األمين العام التحاد األدباء إبراهيم الخياط: 

قلق ال ينهي محبتي للقصيدة وقارئها

اخلياط مع عدد من األدباء

ليس انا فقط، بل كل الذين يتصدون للعمل اإلداري، مجبرون على 
اهمال االهتمام بنشاطهم اإلبداعي، وصدقيني فإن المنصب 
اإلداري يأكل من جرفي االدبي، ومن جيبي، ومن وقتي، ومن 
اعصابي، ومن وقت عائلتي ولكن ما هو مبهج في المنصب 

اإلداري اني ال أرى نفسي أمينا عاما لالتحاد بل األمين العام على 
خدمة االدباء
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11 الملف 

عمر السراي
»احلديث ع��ن احت��اد األدباء م��ن زاويته 
املالي��ة، ال ينف��ك ع��ن اجلان��ب اإلداري 
الذي ميثل عص��ب التعامل مع امللفات 
مؤسس��ة  األدب��اء  واحت��اد  الثقافي��ة. 
أدبي��ة أوال وأخيرا، وهذا م��ا يعني أن ال 
وج��ود للجانب��ن اإلداري واملالي إال من 
خ��ال األولويات األدبية. فامل��ال واإلدارة 
في خدمة النش��اط الثقافي، فلس��نا 
مصرفا أو شركة ليكون احلديث مجردا. 
ومن هنا أود أن أش��ير بأن س��عة رقعة 
النش��اطات الثقافية دلي��ل حي على 
س��امة الوضع املالي. فاالحت��اد يقيم 
ما يزيد عن خمس��ة نشاطات ثقافية 
في األس��بوع، وهو عدد ال يستهان به، 
فاجللس��ة تعني باحث��ن وأدباء، واعان 
مكان الحتضان االبداع وضيافة وهدايا 
وأجور نق��ل من احملافظ��ات وغير ذلك. 
وفض��ا ع��ن ذل��ك هن��اك املهرجانات 
الدوري��ة، الت��ي ش��هدت تط��ورا على 

مستوى النوع والكم. 
امللف اإلداري الحت��اد األدباء ملف مرتب 
وجمالي، وقد سعت األمانة اإلدارية الى 
أمور ب��دأت جتد نتائجه��ا اآلن. فترتيب 
الص��ادر والوارد واخملاطب��ات والفورمات 
الصورية أم��ر مهم ويج��ذب املتلقي. 
فضا عن مش��روع مهم، وهو مشروع 
أرشيف األعضاء. فقد صار لكل عضو 
أرش��يف  الس��نوي  يج��دد اش��تراكه 
محف��وظ لدى االحتاد، يش��مل اعماله 
وسيرته الذاتية وكل معلوماته، فضا 
عن وجود أرشيف الكتروني لهويته، مما 
سيسهل اصدار الهويات بصورة دورية 
وس��رعتها. كما مت حتدي��د تاريخ انتماء 
كل عضو، ليذكر في الهوية التعريفية، 
مما سيس��هل عملية ترتيب األرقام في 
الس��نوات املقبل��ة ابتداًء م��ن األقدم 
لألح��دث، ولعل من أبرز م��ا اهتمت به 
ادارة االحت��اد، قاعة اجلواهري، فقد باتت 
م��زودة مبنظومة صوتية جيدة، وكراٍس 
الئقة واث��اث مميز. كما مت تأهيل مكتبة 
االحت��اد واطاق اس��م الش��اعر الفريد 
سمعان عليها، وس��تفتتح قريبا بعد 
اكمال أرشفتها الكترونيا. وفضا عن 
كل ذل��ك... فمش��روعات االحتاد قائمة 
على مس��توى الترميم قدر املستطاع، 
ومب��ا يتوفر من ميزانية بس��يطة. واملاّر 
والزائ��ر الي��وم، يس��تطيع ان يش��اهد 
واجهة مقبولة لاحتاد، وخلفية انيقة 
للقاعة، ومنص��ة جديدة الى غير ذلك 

من اجلماليات.
مالية االحتاد سلس��ة، وضئيلة قياسا 
باملنج��ز. وقياس��ا مبيزاني��ات انفجارية 
لدوائر ومؤسس��ات عج��زت عن تقدمي 
رب��ع ما يقدم��ه االحتاد، وق��د مت اعتماد 
احلوس��بة والنظام االلكتروني الدقيق 
الحتس��اب املقبوض��ات واملصروف��ات. 
واتخاذ اس��لوب شفافية الكشف عن 
امللف��ات املالية من خال جلن��ة ثاثية، 
تعمل حتت ادارة األم��ن العام، وتعرض 
املرك��زي بصورة  تقاريره��ا للمجل��س 
دوري��ة للمصادقة والتثب��ت. وفي ظل 
مقبوض��ات االحتاد احمل��دودة التي يكون 
تفاصيلها اش��تراكات األعضاء، واملنح 
ومدخ��ول ما يؤج��ره االحتاد م��ن بنائه، 
وايراد كلية اليرموك اجلامعة، استطاع 
االحت��اد ان يوجه ابواب الصرف مبا يخدم 
املهرجانات  وه��ي  األدبي��ة.  املصلح��ة 
واجللس��ات، وهن��اك جان��ب مهم وهو 
مطبوعات االحتاد املدعومة، من مجلة 
وكت��ب لألدب��اء، ومس��اعدات عيني��ة 
ونقدية للمرض��ى، ومبالغ تعزية لذوي 

املوت��ى من األدباء، ومن��ح لفروع االحتاد 
نش��اطها  ملواصل��ة  احملافظ��ات  ف��ي 
ال��دوري. ويج��در الق��ول ان ال عملي��ة 
للص��رف املالي م��ن دون ق��رار ومعرفة 
ودراية لقادة االحتاد املنتخبن. وال صرف 
اال بوجود جلن��ة، وكل التعامات املالية 
وقانوني��ا، وخاضعة  مدققة حس��ابيا 
للمراقبة والتدوي��ن، حفاظا على املال 
العام. وتنبغي االش��ارة بأن من اجلميل 
ان نتعام��ل مع األم��وال بروحية أديب، 
وذلك يقتض��ي ان نوظفها للخدمة ال 

العكس.
يرت��ب االحت��اد اآلن نادي��ه االجتماع��ي 
بعم��ران جديد، وقريبا س��يبنى مقهى 
حديثا وعصري��ا لألدباء، ومبعمار جميل 
واني��ق، ليتجه بعده��ا لتعديل واجهة 
االحت��اد مب��ا يلي��ق، لتوفير فض��اء رحب 
لألدب��اء وزّواره��م. كما يس��عى االحتاد 
لرعاي��ة مجموع��ة من نش��اطاته من 
قب��ل اجلهات الداعمة، كم��ا يتمنى ان 
تلتفت الدولة العراقية، وتؤدي التزامها 
املنصوص عليه في قانون االحتاد، ومتنح 

االحتاد الدعم الكافي ملمارسة النشاط 
املس��توعب للجمي��ع، على املس��توى 
اإلعام��ي اس��تطاع ان يخط��و االحتاد 
نح��و التط��ور، بوجود صفح��ة خاصة 
لاحت��اد على الفيس ب��وك، وموقع ويب 
محّدث باستمرار ومتزامن مع االجهزة 
اجلان��ب  حقق��ه  م��ا  واروع  احملمول��ة، 
اإلعامي، هو افتت��اح قناة لاحتاد على 
اليوتيوب، فهناك مصور ومخرج يقدم 
اجللسات بحلقات على وفق املواصفات 
التلفزيونية، كما لدينا ارش��يف فيديو 
لكل جلس��ات االحتاد، وقريبا سيسعى 
االحت��اد لتق��دمي برنامج خ��اص باألدباء 
اسبوعيا على القناة الرسمية للدولة 

العراقية.
بالغ الش��كر للمعني��ن باجلانب املالي 
واإلداري ف��ي االحتاد، متمثلن بالس��يد 
األمن العام الش��اعر ابراهيم اخلياط، 
واللجن��ة املكون��ة من الباحث آش��ور 
ملح��م والش��اعر جمال الهاش��مي، 
واملعاون��ن،  واحملب��ن  العامل��ن  وكل 
س��يظل احتاد األدباء بوصل��ة للنزاهة 

واألمان، وبيتا لكل أديب محب وطامح 
باألفضل.

وجدت بصورة شخصية على مستوى 
التجرب��ة الش��عرية، معجما ومنجما 
جميا في هذه األمان��ة إلثراء التجربة 
اإلبداعية، فكتبت سلسلة مما أسميته 

) قصائد مالية («.
1. من��ذ أن أصبح��ُت أمينا مالي��اً و أنا 

أفكر باألرقام ..
أضع األصفار بدقة رامي سهم ..
و أدّون املقبوضات و املصروفات ..
و أحلم بالصكوك والوصوالت ..

إال أن ما يسعدني حتما ..
وج��ودُك ال��ذي عّل��م قلب��ي أن يك��ون 

صيرفياً ..
يس��تحلُّ الرب��ا و الفوائد ح��ن تتأخر 

أقساط القبلة اخلاطفة .
2. سأترُكِك حتما ..

شرط أن ترجعي لي ملياراً وخمسمئة ٍ 
وثماني وسبعن مليوناً وثاثمئة واثنن 
وتسعن ألفاً ومئًة وأربعاً وأربعن قبلة 

ً ونصف .

زرعُته��ا عل��ى جس��دِك ف��ي لقاءاتنا 
الثاثة السابقة .

3. أمتلك االن قاص��ًة كبيرة وفارغة إال 
من الذكريات ..

فهي تش��به ثاجة ش��قتنا في الليلة 
األولى ..

خذي القاصة البائسة مني ..
و أن��ا س��أتكفل مب��لء الثاج��ة ب��رزم 

املشاعر الساخنة .
4. لدى أحمد عش��ر تفاحات، أكل ثاثاً 

منها ..
كم بقي لديه من التفاح ؟

- سٌت بالتأكيد ...!!!
فأنِت التفاحة السابعة التي سرقُتها 

من أحمد ..
و هو يغلُق كتاب الرياضيات بوجهي .

5. قض��ى ماركس ش��طراً كبي��راً من 
حياته يُنظ���ِّ���ر لفائض القيمة ..

ناسياً أن ال قيمَة تفيض حلظة احلب ..
فه��و الوحي��د ال��ذي يندل��ق أول فراٍق 

رأسماليٍّ حلبيبة خائنة .
6. تعالي لنكتَب موازنة هذه السنة ..

أربعة قمصان مكويٍة لي منِك ..
و خلخ��اٌل يط��رق خ��ّدي ح��ن .. أقبِّل 

قدميِك ..
ال َعْجز َ سيداهمنا رغم هبوط أسعار 

النفط ..
فتكاملن��ا االقتصادي يبدأ م��ن تبادل 

األحضان الساخنة ..
و ال ينته��ي إال بش��عرِك املتأللي على 

دفء صدري .
7. صندوق النقد الدولي ..

الصندوق األسود للطائرات ..
أمينة الصن��دوق التي ش��تمت فقري 

حن تسّول على بابها ذات صباح ..
كلُّ هذه الصناديق ال تهمني ..

.. صن��دوق مجوهرات��ك  يُهّمن��ي  م��ا 
البسيطة ..

فقد ظّل��ت قطعٌة من صدرِك الفضيِّ 
نابض��ًة فيه حن خلع��ِت قادتِك ليلة 

البارحة .
8. الصكُّ الذي حررتُ��ه لك بقلبي مُينع 

فيه احلكُّ و الشطب..
كذلك أنا ..

فإياِك أن تشطبيني باألسى ..
��ي جل��دي بغير أظاف��رِك حلظة  و حتكِّ

النشوة العارمة .
9. كم أنِت شيك ..

أنيقٌة كعلبة ماكنتوش ..
و ملونٌة كورق اآلبرو ..

أنِت شيك جداً ..
تُشبهن سعادة أن ميتلك فقيٌر :

) شيك على بياض ( .

جمال جاسم أمين

في أكثر من جتربة حاول احتاد االدباء و 
الكتاب في العراق ان يصدر سلسلة 
كت��ب نوعية ألعضائ��ه، تعويضا عن 
نق��ص الطباع��ة في الع��راق خاصة 
دور النشر الرسمية، وهي تكاد تكون 
غائبة، باستثناء دار الشؤون الثقافية 
العامة، التي يتخلل عملها اكثر من 
عائق، س��واء ف��ي العقود الس��ابقة 
او االن، فظل��ت الثقاف��ة و االص��دار 
الثقاف��ي ف��ي دائرة ضيق��ة بالعمل، 
وهنا ح��اول االحتاد ان يس��د جزءا من 
النق��ص، بفضل االزم��ة االقتصادية 
التي تش��ل مفاصل كثيرة في البلد، 
وم��ن بينه��ا لي��س نق��ص الطباعة 
وحدها، بل نقص و سوء توزيع الكتاب 
العراق��ي، حيث يعم��د الكاتب غالبا 
الى توزيع كتابه بيده مستغا حضور 
االدب��اء ف��ي املهرجان��ات و امللتقيات، 
الت��ي هي االخ��رى تتذب��ذب إقامتها 
لألسباب املادية ذاتها ، في آخر مبادرة 
على هذا الصعيد اتخ��ذ احتاد االدباء 
العراقين قرارا، بتبني طباعة الكتاب 
كلف��ة  نص��ف  العراق��ي، متحم��ا 
الطب��ع، ال��ذي س��يكون مبواصف��ات 
عالي��ة، ال ينقصها االخراج الطباعي 
او التصمي��م الائق، وبالفعل انطلق 
هذا املش��روع، وتشكلت جلنة فحص 
الكتب التي تس��تحق الطباعة، ألننا 
ن��درك حج��م الزخم الذي س��يكون، 
بفض��ل التراك��م و س��عة املش��هد 
االدب��ي و تنوعه في العراق ، لألس��ف 
هن��اك مفارق��ة على ه��ذا الصعيد، 
أو هذه الش��كوى من ش��حة الطبع 
و االص��دار في بلد احل��رف االول، وطن 
االبجدي��ة و العم��ق الباغ��ي، مهد 

م��دارس النحو البصري��ة و الكوفية، 
مهب��ط انغام العروض اخلليلية ! كل 
هذا ويتعث��ر اصدار الكتاب هنا ؟! رمبا 
انطلقت دعوة احتاد االدباء في العراق، 
من هذا الهاجس الدافع نحو الشعور 
باملس��ؤولية الثقافية جت��اه املبدعن، 
الذين  ومنتج��ي النص��وص االدبي��ة 
يشكلون مش��هدا ابداعيا عريضا، ال 
يستحق االهمال او التغاضي، ومهما 
يك��ن حج��م اس��هام هذا املش��روع 
الطباع��ي فانه سيس��هم في س��د 
ج��زء كبير من النق��ص احلاصل على 

هذا الصعيد.
ما نأمله حقا ان ال يكون هذا املشروع 
ظرفيا او مؤقت��ا، ألننا غالبا ما نعاني 
مث��ل ه��ذه الظرفي��ة ف��ي مجم��ل 
مش��اريعنا الثقافية، ب��ل اننا جند ان 
التواصل مينح املشروع قيمة مضافة، 
الن سلس��لة االص��دارات بتراكمه��ا 
مع الزم��ن، تصب��ح أيقون��ة ثقافية 
واعامي��ة لها داللتها على مس��توى 
التس��ويق خاص��ة، وان فض��اء تداول 
الكت��اب له معايي��ره التي ال تختلف 
كثيرا عن معايير انتاج وتس��ويق  أي 

بضاعة اخرى.
في العراق طبقة قراء عريضة تصلح 
ان تكون فضاء تداوليا ينافس معارض 
الكت��ب الت��ي حرمنا من املش��اركة 
فيه��ا فت��رات طويلة، أس��همت في 
تراجع انتشار املطبوع العراقي، اليوم 
علينا ان نفك��ر بتعويض ما فات عبر 
اكثر من وسيلة و باإلمكانات املتاحة 

برغم التحديدات املفروضة.
لقد تصدى االحت��اد لهذه املهمة وهو 
قادر على اجنازها بفضل املاكات التي 
تعمل فيه وهي اغلبها ماكات شابة 
ومبدعة متتلك من اخلبرة واحلماس ما 

يكفي.

احت��اد  جلس��ات  نش��اطات  تواصل��ت 
االدب��اء ضمن منهاج االحت��اد على مدار 
األس��بوع، فمن نش��اطات يوم السبت 
لنادي الش��عر والسرد الى منتدى نازك 
املائكة وامللتقى اإلذاعي والتلفزيوني، 
مع نشاطات ملتقى اخلميس اإلبداعي، 
وملناس��بة بغداد مدينة اإلبداع األدبي، 
ضّي��ف االحتاد الع��ام لألدب��اء والكّتاب 
ف��ي الع��راق اجتم��اع اللجن��ة العليا 
لبغداد عاصم��ة اإلب��داع األدبي، ويعد 
هذا االجتماع نقط��ة مضيئة؛ لرمزية 
احتاد األدب��اء ودميومة تواصله مع هكذا 
نشاطات، خصوصاً وأن االجتماع ضمته 
مكتبة الشاعر الكبير ألفريد سمعان 
في مبنى االحتاد«. ويذكر أن اليونسكو 
كان��ت قد اختارت بغ��داد مدينًة أدبية، 
ومن هذا االختيار انطلقت النشاطات 
لتؤرش��ف الذاك��رة احلي��ة للمدين��ة. 
اتفق��ت  املش��روع،  به��ذا  وللنه��وض 
أطراف معنية باألمر بأن تفاحت رئاس��ة 
ال��وزراء العراقية لتبني ه��ذا االختيار، 
فتش��كلت جلنة عليا برئاسة السيدة 
أمينة بغداد د.ذك��رى علوش، وعضوية 
وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار ممثلة 
مبدي��ر ع��ام دائ��رة العاق��ات الثقافية 
الس��يد فاح العان��ي، ورئيس مجلس 
األمناء لشبكة اإلعام العراقي الشاعر 
مجاه��د أب��و الهي��ل، ورئيس ش��بكة 
اإلعام العراقي الشاعر د.علي الشاه، 
والشاعر شوقي عبد األمير، وممثل احتاد 
األدباء الشاعر د.عارف الساعدي، وبيت 
احلكمة العراقي ممثاً بالس��يد مظفر 
الربيع��ي، ووزارة التربية العراقية ممثلة 
بالس��يد محم��ود القيس��ي، وكذلك 
عضوية رئيس اجملالس الثقافية السيد 
ص��ادق الربيعي، ومدي��ر إعام وعاقات 
أمانة بغداد السيد حكيم عبد الزهرة، 
والسيد عادل العرداوي الذي يشغل دور 

مق��رر اللجنة، بينما يش��ارك املترجم 
د.صادق رحمة منسقاً للمشروع، الذي 
تصّدى له، وأس��هم ف��ي متابعته منذ 
البداية. وتتواصل اللجنة املذكورة من 
خ��ال اجتماعاتها، ورؤاه��ا بتقدمي كل 
ما من شأنه االرتقاء ببغداد، وموقعها 

األدبي عاملياً.
اإلذاع��ي  امللتق��ى  نش��اطات  وم��ن 
والتلفزيون��ي احتف��ى بثاث��ي اض��واء 
رش��يد  التلفزيوني ش��كيب  التصوير 
وعمران حمودي ودحام حسن للحديث 
ع��ن جتاربه��م االبداعية الت��ي امتدت 
لع��دة عق��ود . ق��دم اجللس��ة رئي��س 
الصح��ن معرف��ا  د. صال��ح  امللتق��ى 
احلض��ور بالس��ير الذاتي��ة للمحتفى 
بهم مبينا، اه��م أعمالهم، وبالتعاون 
م��ع جامعة بغداد / كلي��ة اآلداب، أقام 
منتدى نازك املائكة، جلس��ة شعرية، 
العراقي��ات،  الش��اعرات  م��ن  لع��دد 

بحضور عضوات منتدى نازك املائكة، 
واس��اتذة وعمادة كلية اآلداب وقس��م 
اللغ��ة العربية، أقيمت اجللس��ة على 
قاعة قس��م اللغ��ة العربية، وش��ارك 
في القراءات الش��عرية، الشاعرة غرام 
املالكي، وس��مرقند  وعلي��اء  الربيعي، 
اجلابري، وآمال ابراهيم، وأدارت اجللس��ة 
الدكتورة أريج كنعان اس��تاذ مساعد 

في كلية اآلداب.
أيض��ا كان��ت هن��اك جلس��ة خاصة 
مبجال الس��ينما للناق��د عاء املفرجي 
ومحاضرة عن افام السيرة الذاتية في 
احتاد االدباء والكتاب ف��ي العراق. واكد 
ان الس��يرة تاريخ ، والتاريخ هو خطاب 
مقتن��ع ، يطم��س اش��ارات ايضاح��ه 
ويتنكر لش��كل قصة، وفي السينما، 
يدع��و هذا ال��ى اس��تجابة تلصصية، 
ب��دال م��ن ان يواج��ه نظرتنا مباش��رة، 
وهذا سيس��مح لنا ال النظر فقط بل 

املش��اركة واحلضور. وق��د بلغت افام 
الس��يرة الذاتي��ة املنتجة ف��ي العالم 
حس��ب الناقد محمد رض��ا بنحو 833 
فيلما .والكثير منها حصل على جوائز 
االوس��كار. وقد اش��ار املفرجي الى ان 
جوائ��ز االوس��كار على مدى الس��نن 
كانت ألفام السيرة س��واء عن النص 
او االخ��راج او افضلية املمثلن، وبن ان 
افام الس��يرة الذاتية كما يراها » هي 
فرع ثانوي من الدراما واالفام امللحمية، 
وبرغم وصولها الى ذروة الش��عبية في 
الثاثينيات، فأنها التزال سائدة حاليا. 
افام الس��ير هي مصطلح مشتق من 
كلمة الس��يرة الذاتي��ة وكلمة فيلم، 
وهي تصور ومتس��رح حياة ش��خصية 
تاريخية مهمة م��ن املاضي او احلاضر. 
ومعظمها يركز على االحداث الكبرى 
او  السياس��ية  واالوض��اع  كاحل��روب 

االجتماعية. 

نشاطات المنتديات التابعة التحاد 
األدباء خالل األشهر الماضية 

عمر السراي شاعرًا وأمينًا ماليًا:

الصكُّ الذي حررُته لك بقلبي ُيمنع فيه الحكُّ والشطب..

إصدارات االتحاد 
وأهميتها في دعم 

األديب العراقي

يرتب االتحاد 
اآلن ناديه 
االجتماعي 
بعمران 
جديد، 
وقريبا 
سيبنى 
مقهى 
حديثا 
وعصريا 
لألدباء، 
وبمعمار 
جميل وانيق، 
ليتجه بعدها 
لتعديل 
واجهة 
االتحاد بما 
يليق، لتوفير 
فضاء رحب 
لألدباء 
وزوّارهم. 
كما يسعى 
االتحاد 
لرعاية 
مجموعة 
من 
نشاطاته 
من قبل 
الجهات 
الداعمة

كانت هناك 
جلسة خاصة 
بمجال 
السينما 
للناقد عالء 
المفرجي 
ومحاضرة عن 
افالم السيرة 
الذاتية في 
اتحاد االدباء 
والكتاب 
في العراق. 
واكد ان 
السيرة تاريخ 
، والتاريخ هو 
خطاب مقتنع 
، يطمس 
اشارات 
ايضاحه 
ويتنكر لشكل 
قصة، وفي 
السينما

السراي

أحد نشاطات احتاد األدباء
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الملف 12

بنـاء اإلنسان وتحريره فكريًا ومدنيًا 
في المناطق المحررة مهمتنا جميعًا

أحالم يوسف
املثق��ف العضوي واملثق��ف التقليدي، 
ودور املثق��ف في بناء مجتمعه، واالخذ 
بي��ده ليعين��ه ف��ي الوق��وف مج��ددا 
ومواصل��ة احلياة، وحس��ب غرامش��ي 
إذن وظيف��ة املثقف ه��ي حتقيق تصور 
للعالم أو أيديولوجيا خاصة بالفئة أو 
الطبق��ة التي يرتبط به��ا عضويا، وان 
يجعل ه��ذا التصور يطاب��ق الوظيفة 
املوضوعي��ة لتل��ك الطبق��ة في وضع 
تاريخ��ي مع��ن، كما تكم��ن وظيفته 
أيض��ا في اجلانب النقدي من نش��اطه 
الفكري، الذي يحرر تلك األيديولوجيات 
م��ن األفكار الس��ابقة لظهورها، كما 
يؤك��د الفيلس��وف غرامش��ي على ان 
املثقفن هم باحلقيقة منظمن ومربن 
ومحققي جتانس للوعي احلقيقي، هنا 
املثق��ف مبفهومه العام يجب أن يكون 
قائ��دا وموجه��ا، للمجتم��ع، فكي��ف 
اذا كان ه��ذا اجملتم��ع خ��ارج م��ن أزمة 
كبيرة نفس��ية وإنس��انية واجتماعية 
واقتص��ادي؟، كما حصل ف��ي املناطق 
الت��ي تعرض��ت لهجم��ات مجامي��ع 
داعش اإلرهابية في العراق وفي املوصل 
حتدي��دا، فكان لنا وقف��ات متعددة مع 
عدد من املثقفن واالدباء وس��ؤال حول 
دور االدي��ب واملثقف للخ��روج من ازمة 
التخب��ط وع��دم االس��تقرار للعراقي: 
بعد حترير االرض ف��ي املوصل واملناطق 
الت��ي كان��ت حت��ت س��يطرة عصابات 
داعش االرهابية، كيف ميكن أن يسهم 
االديب واملثقف بتحرير االنس��ان وبنائه 
في تلك املناطق؟ س��واء على صفحات 
او م��ن خ��ال  التواص��ل االجتماع��ي 

كتاباته واهتماماته؟
فكان احلديث أوال مع الدكتور الش��اعر 
سعد ياسن يوسف الذي أكد على إن 
احتال )داعش( للمدن العراقية أسبغ 
عليها واقعا مغاي��را للقيم واملفاهيم 
االجتماعي��ة والفكري��ة، الت��ي كانت 
تش��كل أس��س االس��تقرار اجملتمعي، 
وس��عى إلى خلق حالة من التنافر بن 
أوساط اجملتمع في كل مدينة من تلك 
امل��دن وإلى تهش��يم القيم الس��ائدة 
وتشويهها وفي الكثير من األحيان إلى 
طمسها :« من هنا تأتي أهمية ارساء 
أسس التعايش اجملتمعي في املدن احملررة 
من سيطرة داعش وبناء احلياة اجلديدة 
جت��اوزا ل��كل الس��لبيات واملش��كات 
والنع��رات التي افتعلها تنظيم داعش 
اإلرهابي وحاول إسباغها في اجملتمعات 
التي فرض نفسه ومفاهيمه الفكرية 
الظامي��ة بالق��وة وعلى وف��ق نظرية 
إش��اعة الرع��ب وبعملي��ات الصدمة 

وغسيل الدماغ  .
إنَّ فكرا بهذا املس��توى من الوحش��ية 
والتدمير ال نس��تغرب إذا ما سعى إلى 
اعتم��اد كل األس��اليب املعروفة وغير 
املعروف��ة  لفرض فك��ره التدميري في 
املناطق التي س��يطر عليها وتسويقه 
عل��ى أنه م��ن املس��لمات الت��ي يدعو 
لها األس��ام احل��ق كما يدع��ي ، وكل 
ما هو خ��ارج هذه املنظوم��ة الفكرية 
الهدام��ة كف��ر يج��ب محاربت��ه ومن 
م��ات دون ه��ذا الفك��ر ش��هيد، لق��د 
س��عى هذا الفكر الهدام إلى تشوية 
حقيقة الدين االس��امي ال��ذي يؤمن 
بالسام والوسطية واحترام اآلخر من 
خ��ال تأويله املع��وج لآلي��ات القرآنية 
وتفس��يرها بالطريق��ة التي تناس��ب 
توجهاته الش��ريرة حت��ى وإن كان ذلك 
لّياً للحقائق القرآنية وخروجا عنها، إن 
مخططي هذا الفكر س��عوا بالدرجة 
األس��اس الى ضرب األس��ام وتشويه 
مبادئه الس��محاء وتسويقه من خال 
داعش على أنه دين قتل وارهاب وتدمير 
وحٍز للرقاب ال غير ،ناهيك عن األهداف 
الرئيس��ة األخرى والت��ي في مقدمتها 
وانه��اك  العربي��ة  اجملتمع��ات  تدمي��ر 

اقتصادي��ات البل��دان العربي��ة وتدمير 
التحتية وقوتها العس��كرية  بنيته��ا 
واش��غالها عن التنمية والبناء ملا فيه 
مصلحة الكيان الصهيوني الذي يعد 
املستفيد األكبر إن لم يكن الوحيد مما 
يخلفه داعش من دم��ار في املدن التي 
يحتلها، وف��ي كل املناطق واملدن التي 
أحتلها داعش، س��عى ال��ى تدمير كل 
ما يربط اإلنس��ان بتاريخ��ه وحضارته، 
في إطار عملية غس��يل دماغ جماعية 
للمجتمع ككل، من خال تدمير األرث 
احلض��اري والتاريخ��ي، وكل م��ا يربطه 
مباضي��ه لتس��هيل ف��رض مفاهيم��ه 
الظامي��ة الكاف��رة بكل قي��م احلياة 
واحلضارة والتمدن، وعلى هذا األس��اس 
دم��ر املواق��ع اآلثارية واملتاح��ف وأحرق 
املكتب��ات وفج��ر اجلوام��ع واألضرح��ة 
والكنائ��س بنح��و وحش��ي، أن جرائم 
به��ذه القس��وة والدم��ار تتطلب من 
املثق��ف أن ال يق��ف مكت��وف األي��دي 
ليواج��ه ه��ذا الدم��ار وليعي��د للمدن 
التي اكتسحتها آلة اخلراب الداعشية 
وجهها وتاريخها، وأن ذلك ال يتم مبجرد 
جهود فردي��ة متناثرة هن��ا وهناك، بل 
يتطلب أن يتم بأكثر من إطار لتنظيم 
فعل ال��رد املقابل على همجية داعش، 
وق��د يك��ون التوج��ه الف��ردي أحدها، 
ولكن يجب أن يؤطر بجهد مؤسسات 
الدولة املعني��ة، بتأهيل اجملتمع ملرحلة 
ما بعد داع��ش وكذلك بتكاتف جهود 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي واالحت��ادات 
الفاعلة في الوسط الثقافي، ومن هنا 
يأتي دور ش��بكة اإلعام العراقي ووزارة 
التربي��ة  وزارة الثقاف��ة، واالحتاد العام 
والكت��اب للمباش��رة، بتفعيل  لألدباء 
جهود املثقف��ن العراقين بهذا االجتاه 
واملب��ادرة بتنظي��م الفعالي��ات وف��رق 
القوافل  واملهرجانات وتس��ير  العم��ل 
لتلك املناطق، مثلم��ا يقع على كاهل 
وزارة الثقافة تفعيل دور مؤسس��اتها 
كالعاق��ات الثقافي��ة ودائ��رة الفنون 
املوس��يقية ودائرة الس��ينما واملسرح 
ودار الثقافة الكردية واملراكز الثقافية 
ودار املأمون وغيرها ومن خال مبدعيها 
األنش��طة  لتنظي��م  املثقف��ن  م��ن 
والفعالي��ات ف��ي املناط��ق التي كانت 
حتت سطوة تنظيم داعش لتنظيفها 
م��ن التلوث الداعش��ي .واع��ادة الثقة 
لدى األنس��ان في تل��ك املناطق وتعزيز 
ثقت��ه بعراقيت��ه ووطن��ه، وم��ن املهم 
جدا أن يوظف املثقف كتاباته وأفكاره 
االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل  عب��ر 
لتأكيد دوره في هذا اجملال خمة للوطن 

واإلنسانية جمعاء« .
اما الشاعرة والتشكيلية غرام الربيعي 
فأكدت على ان مس��ؤولية املثقف هنا 
تتجل��ى كثيراً برس��م رؤى واضحة وذو 
دالالت مفهومة كي تكون خطاباً مؤثراً 
وفاعاً إلحداث التغيير املطلوب في هذه 
املرحلة  الراهنة ،وه��ي املعركة األكبر 
فقد يكون النجاح ممكناً، ولكن احلفاظ 
علي��ه أصع��ب، فالعدو ليس س��احه 
األوحد هي ساحة املعركة بل التفكير 
والتاعب باملش��اعر والقوى البش��رية 
ه��و اآلخر مخيف ألن��ه يتغلب على أي 
مجتم��ع من خاله :« ل��ذا يتوجب هنا 
توحي��د اخلطاب من خال كل وس��ائل 
االتص��ال والتخاط��ب بلهج��ة بعيدة 
عن الطائفية املقيتة واملهاترات، وأن ال 
نترك مجاالً للتفريق والعودة إلى الوراء 
والتفكير األفضل هو نحو بناء اخلرابات 
ال الن��واح على م��ا فات وإعم��ار البلد 
وتعوي��ض اخلس��ارات، فاجلمي��ع يعرف 
املآس��ي التي مر بها البلد والناس التي 
حتملت نتائج اخليانات والفساد االداري 
واملالي جتاه نلك األزمات ،األمل بالقادم 
والعم��ل عل��ى رس��مه بأف��كار وطرق 
نزيهة وجادة وحتريض اجلميع على أنها 
مس��ؤولية مشتركة يتحملها اجلميع 
، واالستفادة من صفحات الفيسبوك 
لتعميم ه��ذه األف��كار االيجابية ومن 

خ��ال املقاالت واملهرجان��ات واللقاءات 
التلفزيونية، ألنها جميعا محط انتباه 
الن��اس، واس��تخدام اللغ��ة الس��املة 
واملس��املة خللق أج��واء نقية تعيد ثقة 
االنسان العراقي ببلده وناسه وحياته، 
وال ب��أس أو م��ن الض��روري االنخ��راط 
مبنظم��ات وطنية وانس��انية حقيقية 
تقدم خدماتها لبناء عراق جديد، خالي 
والسياس��ية  الفكرية  الش��رذمة  من 
»، أخير تؤكد الش��اعرة والتش��كيلية 
غ��رام الربيعي، على املثق��ف أن تكون 
له الريادة في عجل��ة التغيير واالعمار 
وبناء االنسان وهو ما يكفل بناء واعمار 
الب��اد ومصي��ر العب��اد، ألن الثقاف��ة 
بحس��ب وجه��ة نظره��ا هي دس��تور 

احلياة ونظامها .
ويتحدث الش��اعر نبي��ل نعمة اجلابري 
بحماس ع��ن فترة مهم��ة ومؤثرة من 
تاريخ العراق، فمنذ عام 2003، واملوصل 
لم تهدأ سياسيا وعسكريا واجتماعيا 
:« ونح��ن عل��ى أب��واب حتري��ر املوصل، 
واخلروج م��ن املعركة، التي دامت ألكثر 
من اربعة عشر عاما، خال هذه األعوام 
ذقن��ا ألم م��ن يضع ش��فرة بفمه، لم 
نتكلم حتى ال ننعت بالطائفين، ولم 
نصم��ت حت��ى ال تأكلنا ني��ران داعش 
وأخواته��ا م��ن قبل البع��ث والقاعدة، 
هذه املدة كان��ت كفيلة بذهاب االالف 
من أبنائن��ا اخلّلص، وخ��راب مدننا، لم 
ينتص��ر أحد على أحد، ولم جنن س��وى 
اخلس��ارة، وكم��ا أغل��ب العراقين لم 
نع��رف لآلن من املس��تفيد؟، نحن على 
أب��واب حترير املوصل، وس��يكثر احلديث 
ع��ن ما بع��د املوص��ل س��واء كان هنا 
في الداخل، أم هناك من على شاش��ة 

االع��ام املأزوم، الذي م��ا أنفك ضحكا 
على مأساتنا، مثقفونا سيختصمون 
فرق��ا كما العادة، ب��ن مؤيد ومعارض، 
بالتأكيد س��تعلوا أصوات ال يرق ألحد 
منا أن يس��تعذبها، لذا أدعو أصدقائي 
املثقف��ن أن يجتمع��وا عل��ى كلم��ة 
العراق، أن يكونوا على قدر املس��ؤولية 
في تبني اخلطاب الذي يبث الطمأنينة 
والسكينة في العراقين، وأن يصوغوا 
مواقفه��م مبا متلي��ه عليهم املصلحة 
الوطني��ة، وأن يقدم��وا احلل��ول الت��ي 
من ش��أنها أن تعالج م��ا آل اليه أمرنا 
والكف عن استشراف املستقبل على 
وفق معطيات سابقة، للحكومة أيضا 
أن تعل��ن ع��ن برنام��ج ما بع��د داعش 
في املوص��ل حتدي��دا، أن تتبنى من اآلن 
إط��اع الرأي العراقي عما س��يحصل، 
فيما يخ��ص امللفات التي تهم العراق، 
والعراقي��ن في هذه املرحل��ة، وأهمها 
مل��ف س��قوط املوص��ل، ومحاس��بة 
املقصري��ن داخ��ل املوص��ل وخارجه��ا، 
قبيل االحتال أم بعده؟، بهذا ميكننا أن 
نطمئن أن دماء الشهداء التي سقطت 
لن تذهب سدى، وأن ثمة بارقة أمل لنا 

جميعا في تخطي املرحلة القابلة«.
ولنا م��ع الش��اعرة واإلعامي��ة علياء 
املالكي وقفة حول هذا املوضوع، وكيف 
ميكن لألديب واملثقف أن يساهم بتحرير 
االنسان وبنائه في تلك املناطق؟ سواء 
على صفح��ات التواصل االجتماعي او 
من خال كتابات��ه واهتماماته؟ لتؤكد 
بألم وحس��رة بأن حالة عدم االستقرار 
للمواط��ن  طبيعي��ة  مس��ألة  بات��ت 
العراقي الذي تعايش مع أعتى الظروف 
و اس��تطاع صياغة أحامه حتى وقت 

األزمات:« االن يأت��ي دور املثقف ليصب 
باجتاه الس��ام بعد التح��رر من قبضة 
داع��ش، ليعلن اف��كاره بحرية مطلقة 
وحتمل رس��الة عبر نصوصه الشعرية 
ولوحاته الفني��ة وكل عمل أدبي وفني 
ه��ادف، ويتحول من حال��ة التعبير عن 
الذات، إلى التعبير عن الواقع واجملتمع، 
ف��كل ه��ذه الفت��رة حملت لن��ا اآلما 
واف��كارا، م��ن املمك��ن توظيفه��ا في 
قوالب فنية، تبوح بفكر جديد وتنقلنا 
لواقع مش��رق، لنطوي صفحة سوداء 
غابرة، عن نفس��ي عب��رت عنها مؤخرا 
في فلم وثائقي، كتبته من أجل إطاق 
العن��ان له��ذا العالم الفس��يح، عبر 
م��ا قدمه املس��رح من لغة حت��دى بها 
اإلره��اب، ف��ي عمل حمل عن��وان على 
خش��بة الس��ام س��يعرض بعد أيام، 
هكذا ويس��تمر الفن وتستمر الكلمة 

بنبض واحد في حتد مستمر ».
وللروائي ص��ادق اجلمل رؤي��ا خاصة به 
حول ه��ذا املوض��وع، ويخاطب املثقف 
بأن علي��ه تدوين التاري��خ بوثائق فنية، 
ش��عر واقاصي��ص ورواي��ات، وان يكون 
صادقا في طروحاته، كي تكون مرجعا 
وان  وللحقيق��ة،  لألجي��ال،  نبراس��ا 
يكشف ما تعرض له الوطن من ويات 
وانكسارات، وكيف استطاع ان ينهض 
م��ن جديد، ليحف��ر في ذاك��رة الوطن 
تلك البطوالت األس��طورية، التي قد ال 
تصدق اال بالوثيقة الفنية، انا ككاتب 
ل��ي رواية قادمة ارج��و ان تغطي جانبا 

مما حدث ».
ويس��تمر التس��اؤل ح��ول دور املثقف 
وجديته في املس��اهمة لبناء االنس��ان 
العراق��ي كفك��ر وحمايت��ه م��ن تأثير 

تل��ك االزمات النفس��ية الت��ي مير بها 
مجبرا بسبب التهجير والفقر والعوز، 
حت��ت ضغوط العصاب��ات التي ال تؤمن 
توجهات��ه  تس��توعب  وال  باإلنس��ان، 
اخملتلف��ة الت��ي خلقه��ا اهلل على هذه 
الصورة، ويرى الق��اص واملترجم صباح 
املثق��ف  دور  ب��أن  جاس��م،  محس��ن 
الرئي��س ه��و املس��اهمة ف��ي تنوي��ر 
الن��اس وتوعيته��م، بض��رورة تغلي��ب 
ما ه��و وطني عل��ى ما ه��و طائفي :« 
ك��ون الترتيب املتوقع ه��و تعميق هذا 
االنفصال ليس على العراق فحس��ب، 
ب��ل على كل بقعة ارض يتواجد عليها 
البوصلة لألسف  املس��لمون، مؤش��ر 
يشير الى تعميق الهّوة بن املسلمن، 
ك��ي يتقاتلوا واألهم م��ن هذا هو نقل 
الصراع��ات الفرعية ه��ذه لتصب في 
الص��راع »املفتع��ل » األكب��ر واخملطط 
له ) اإليراني - الس��عودي(، اما موضوع 
اع��ادة بن��اء املوص��ل اذا اعتم��د عل��ى 
ذات التش��كيلة البرملاني��ة املعتم��دة 
على احملاصص��ة احلزبي��ة - العنصرية 
- الطائفي��ة فس��تبقى املوصل كحال 
األنب��ار والفلوجة، ألن واقع ما ملس��ناه 
قد ق��ال للجمي��ع »ذل��ك«، ختاما كل 
الش��كر لكم، وبالغ احترامي واعتزازي 
بجهودكم في تعزيز اجلهد الصحافي 

احلر«.
اخلط��ر األكبر ف��ي قضية حتري��ر املدن 
واالنس��ان االن، ان هنالك جهات سوف 
تس��تغل حالة االحب��اط املوجودة في 
هذه املدينة، لتغذي��ة فكرة االقليم او 
االنضمام ال��ى تركيا ألجل اخلاص من 
مش��اكل العراق:« ل��ذا إذا اردمت التأثير 
على الش��ارع املوصلي يج��ب الذهاب 
اليه��م ه��م، االن بيئة تس��تقبل كل 
م��ا هو جدي��د بالفك��ر وابدؤوها بندوة 
او مؤمت��ر بعنوان ق��وي، هذا ما حتدث به 
الناش��ط املدني صاح اجلراح الذي بن 
ان البيئ��ة الثقافية ف��ي الوقت الراهن 
في عطش��ا لكل ما ه��و جديد ثقافيا 
واجتماعيا:« كأنها محتاجة الى ثقافة 
جدي��دة كلي��ا، مختلفة عن الس��ابق، 
ان��ا في رأي��ي عمل ن��دوة يقيمها ادباء 
ومثقف��ي احملافظات االخ��رى في أرض 
املوصل، أي انتم من تذهبون وهي جتربة 
ملعرف��ة ردود فع��ل الش��ارع املوصلي، 
وأيصال رس��الة ب��أن ال��ذي حصل قد 
حصل وانتهى، والرسالة االخرى بأنكم 
عراقيون )ال زعانن( منكم و )ال زعانن 

( علينا«.
مؤخ��را وفي أكث��ر من ح��وار جمعني 
مع عدد كبير م��ن األصدقاء من االدباء 
واإلعامي��ن، وجدت ان هن��اك فريقن، 
منه��م متش��ائم من الق��ادم اجملهول، 
ويرى ان املستقبل ضبابي وغير واضحه 
صورته بناء على املعطيات التي جندها 
على ارض الواقع، وفريق آخر متفائل جدا 
ويس��عى ويجتهد أن تك��ون له بصمة 
أمل في املشهد العراقي احلالي، منهم 
صاحب دار ومكتبة سطور األستاذ عبد 
الستار محسن، الذي توجه مؤخرا الى 
املوصل بعد اعان حتريرها، مع عدد من 
وبالعيد  بالنصر  الناشطن، ليحتفلوا 
عل��ى ارض املوص��ل ومبش��اركة اه��ل 
املدينة، فكان االس��تقبال يبشر بخير 
الناش��طن هن��اك ومنظمات  وتعاون 
اجملتم��ع املدني، إذ وج��دوا ترحيب كبير 
فاجأ الوف��د القادم من بغداد، ورس��م 

صورة مطمئنة للقادم.
الش��اعر حامد خضير الش��مري يؤكد 
انه ليس متش��ائما وال متفائا، ولكنه 
متيق��ن م��ن ان دور االدب��اء واملثقفن، 
س��يكون ضئي��ا  للخ��روج م��ن ازمة 
التخبط وعدم االس��تقرار ف��ي العراق  
بعد حتري��ر األرض في املوصل، واملناطق 
الت��ي كان��ت حت��ت س��يطرة عصابات 
داعش االرهابية أو غيرها، :« لن يسهم 
أي منه��م بتحرير االنس��ان وبنائه في 
تلك املناط��ق، عبر أية وس��يلة اتصال 
متاح��ة، املثق��ف نفس��ه يعان��ي من 

التش��تت والتهميش، ال أحد يس��مع 
صوته برغ��م قوته وحدت��ه، ألن صوت 
السياسي هو املهيمن، فمن ميتلك املال 
والق��وة يفرض نفس��ه، ويتحكم بكل 
ش��يء، سياسيونا با بصر أو بصيرة أو 
إدراك، فا يسمعون أو يحسون أو يرون، 
احلكومة قطع��ت » صدقة » املثقفن 
وم��ألت جي��وب القتل��ة ح��د التخمة،  
اجلائ��ع ال يحس��ن الرق��ص ب��ل يتق��ن 
البكاء بصمت أو ص��وت عال، الثقافة 
ص��ك با رصي��د، وهي حتت��اج إلى ثورة 
مزلزلة لتكتسب القدرة على التغيير، 

لننثر البذور لعلها تنبت وردا«.
ويتحدث الدكتور الناقد احمد الزبيدي 
ع��ن مهم��ة املثق��ف العراق��ي جت��اه 
القضايا العراقية الراهنة وهي مهمة 
كبيرة، تنطلق من الشعور باملسؤولية 
في توجيه بوصلة العقل العراقي نحو 
الوعي بالهوي��ة الوطنية األصيلة ذات 
االنتم��اء الكل��ي، والت��ي تهيمن على 
الهويات الفرعية اآلكلة جلسد الوحدة 
الوطني��ة:« املوض��وع يتطل��ب وقف��ة 
ج��ادة أم��ام كل الثقاف��ات املتخلف��ة 
التي تنتعش باحل��وارات الطائفية ذات 
املرجعيات السلفية والقوى الظامية، 
نح��ن بحاجة الى ثقاف��ة تنويرية تعزز 
من ثقة املواطن العراقي بأخيه املواطن 
ال��ذي يتمايز عنه باالنتم��اء القومي او 

الديني..«.
الق��اص  م��ع  كان  وقفاتن��ا  وخت��ام 
واإلعامي خالد الوادي، حول مساهمة 
االديب واملثقف بتحرير االنس��ان وبنائه 
في تلك املناطق، س��واء على صفحات 
او م��ن خ��ال  التواص��ل االجتماع��ي 
كتاباته واهتماماته:« في قراءة سريعة 
تواجهنا  املعاص��ر،  اإلنس��اني  للتاريخ 
جت��ارب عاملي��ة صنع��ت املس��تحيل ، 
وحولت مع الوقت امما كس��ولة متسك 
به��ا األيدولوجي��ات املتطرف��ة وتغذي 
ذل��ك مؤسس��ات مهمتها تس��طيح 
اجملتمع��ات،  واحلقيق��ة أنن��ا وفي هذه 
املرحل��ة املعق��دة بحاج��ة إل��ى طرح 
أس��ئلة كبرى ، أسئلة محظورة،  كما 
طرحت في قرون مض��ت ووجد اجلواب 
م��ا بن الناس ، لتتش��كل م��ع الوقت 
قناع��ات صنعت أغلبي��ة إرادة انبثقت 
لتق��رر مصيرها ، وج��اءت هذه النتائج 
بفض��ل النخبة املفكرة ، التي وصفها 
س��يمون فروي��د باألقلي��ة احلاكم��ة ، 
ونستطيع القول ام األقلية التي يجب 
أن تك��ون حاكمة في مجتمعنا مهيأة 
ألن تك��ون كذلك ، ل��و وجدت دعما من 
قب��ل الدولة مبؤسس��ات  . وبعد كارثة 
داعش وس��قوط احملافظات واحدة بعد 
األخ��رى، والتضحي��ات اجلس��ام الت��ي 
نزف��ت م��ن أرواح بريئة وأم��وال طائلة 
وص��وال إلى حتقي��ق النص��ر، أقول لقد 
ح��ان الوق��ت لصناعة أجواء تس��مح 
للمثقفن أن يسهموا في بناء اإلنسان 
والوطن ألن ناقوس اخلطر الفكري دقت 
إجراسه عاليا، وال بد من اسكاتها من 
خال املثقف املفكر الذي سيس��اهم 
مس��اهمة فاعلة ف��ي اع��ادة صناعة 

احلياة«.
ويبقى املثقف العراقي مهما اختلفت 
الرؤى والظروف، هو البوصلة التي توجه 
االخ��ر للهدف األس��مى وه��و حماية 
االنسان، قد نختلف، وقد نتفق، لكننا 
ف��ي النهاية نقف على مركب واحد، اذ 
اخفق ال س��امح اهلل ف��ي الوصول الى 
بر األمان، اجلميع سيسقط في املتاهة، 
لكننا وس��ط كل ه��ذا القلق، جند هنا 
وهن��اك جرعات من األمل ب��أن املثقف 
واالدي��ب العراق��ي ل��ن يق��ف مكتوف 
االيدي، وستكون له صولة أدبية قريبة 
على ارض املوصل مبشاركة، كل االدباء 
واملثقفن م��ن جميع احملافظ��ات، ولن 
تك��ون رحل��ة دار س��طور األخي��رة بل 
س��تعقبها رحات اكبر واوسع ان شاء 

اهلل.
جندي عراقي يلّوح بالنصر في احدى املناطق احملررة
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قلُت، في الع��ام 2002، إن حماس 
اس��تراتيجية  هزمي��ة  أحلق��ت 
وقضية.  بالفلسطينيني، ش��عباً 
ال يُس��اق هذا الكالم على طريقة 
»أل��م نق��ل لك��م«. ف��ال فائ��دة، 
باملعن��ى الف��ردي، م��ن التذكي��ر 
ك��م أصبنا وأخطأن��ا. كان معنى 
الهزمي��ة االس��تراتيجية، في ذلك 
الوقت، صعود اإلسالم السياسي، 
م��رض  عل��ى  كدلي��ل  وجناح��ه، 
وإذا  الفلس��طينية.  الوطني��ة 
كان الكثير م��ن تداعيات الهزمية 
االستراتيجية قد جتلى على مدار 
كل تلك الس��نوات، فالغرض من 
األنظار  اليوم، لفت  اس��تدعائها، 
إلى حقيق��ة أن للهزمية، إذا كانت 
اس��تراتيجية، حي��اة مس��تقلة، 
فهي ليست حدثاً ثابتاً في املكان 
والزمان، ب��ل كينونة حّية ال تكف 
ع��ن احلبل وال��والدة، وال نكف عن 

تسديد ما تراكم من فواتيرها.
ومادام أوضحن��ا الغرض، فلنفكر 
ف��ي جتلي��ات متأخ��رة )ل��ن تكون 
أن  ومنه��ا  للهزمي��ة،  األخي��رة( 

اإلس��الم السياس��ي، بعد داعش، 
أصب��ح عبئ��اً عل��ى الكثي��ر من 
وروافعه  األيديولوجي��ة،  حواضنه 
املالي��ة واإلعالمي��ة، ف��ي اإلقليم 
والعال��م. ه��ذا ال يعن��ي أن��ه لم 
يع��د ورقة، ب��ل يعن��ي أن تكلفة 
اللع��ب بالورقة أصبح��ت عالية، 
ومحفوف��ة باخملاطر. ويحدث، اآلن، 
أن يختص��م به وعلي��ه الفاعلون 
ف��ي اإلقلي��م وخارجه: َم��ْن معه، 
وَمْن عليه، بطريقة فاضحة وغير 
مس��بوقة، بالتحديد ألن تكلفته 

أصبحت عالية. 
وب��ال اس��تغراق ف��ي التفاصي��ل، 
فلنقل إن ف��ي مجرد الوصول إلى 
وض��ع كهذا ما يعن��ي أن البعض 
ميليش��يات،  بالبع��ض  )ونعن��ي 
ودوال، وقضاي��ا( ميك��ن أن يضي��ع 
»بني األرجل«، فمصيره في أفضل 
األح��وال، ُمعّل��ق مبصي��ر آخري��ن 
ميكنه��م التف��اوض ب��ه وعلي��ه، 
وتقدمي��ه كدفعة على احلس��اب. 
أل��م تق��ل العرب: أجن س��عد فقد 
هلك سعيد. مضامني هذا القول 

األخالقية والسياسية رديئة متاماً. 
ولك��ن َمْن ق��ال إن األمثال ال تعّبر 
عن حقائق ثقافية ونفسية غائرة 

أحياناً؟
على أي ح��ال، على خلفية كهذه 
ميك��ن تأم��ل حكاية حم��اس مع 
ومص��ر،  وتركي��ا،  وإي��ران،  قط��ر، 
والس��عودية، وغيرها. لكل هؤالء 
تتآلف حيناً،  مصالح وحس��ابات 
وتتنافر أحياناً. وبال اس��تطراد في 
التفاصيل، أيضاً، ضاعت غزة »بني 
األرجل«. فكل حروبها منذ وقوعها 
في قبضة حماس كانت جزءاً من 
لعبة ال ناقة لفلس��طني، ش��عباً 
وقضية، بها وال جمل. واملشكلة، 
أيض��اً، أن محاوالت حماس للبقاء 
طافية، على سطح املاء، جتذب ما 

تبقى من فلسطني إلى القاع. 
الس��لطة  نق��د  أن  أع��رُف 
الفلس��طينية م��ن أكث��ر أن��واع 
الرياض��ة الوطني��ة ش��يوعاً في 
بالدن��ا ه��ذه األيام وقبله��ا، ولكن 
من املُرّج��ح أن الس��لطة قّدمت 
تنازالت مؤملة، )ض��رورة محاكمة 

االنقالبيني، مثالً(، كثمن الستعادة 
غ��زة م��ع حم��اس ال م��ن دونها. 
ف��ي حتليل��ه ملأس��اة إبليس كتب 
صادق جالل العظم عن التناقض 
الوج��ودي ب��ني األم��ر واملش��يئة. 
فاألم��ر أن ينص��اع، واملش��يئة أال 

يفعل. 
م��ع  الس��عودية،  جنح��ت  وإذا 
ترامب، وإس��رائيل، وبقية احللفاء 
اإلقليميني والدوليني، في تصنيف 
حماس كجماعة إرهابية، ستجد 
الس��لطة نفس��ها كإبليس، فال 
هي في وضع يس��مح بالعصيان، 
وعملي��ة  سياس��ية  ألس��باب 
معّق��دة، وال ف��ي وض��ع يس��مح 
بالتمّرد على مش��يئة ومش��اعر 
قطاع واسع من شعبها، ألسباب 
سياس��ية ووطني��ة وتاريخي��ة ال 
تق��ل تعقيداً. وأغلب هذا القطاع 
ال يؤيد حم��اس، بالضرورة، ولكنه 
يرفض إمالءات كهذه. لس��نا في 
زم��ن احلرب الب��اردة، وق��د خرجنا 
منه��ا ف��ي معس��كر املهزومني. 
العني، اليوم، بصيرة، واليد قصيرة، 

ومأساة السلطة، أنها تُعاقب، إذا 
عص��ت وإذا قبل��ت، ومقابل ماذا: 
جماعة انقلبت عليها، وناصبتها 

العداء. 
مهم��ا يكن م��ن أمر، ثم��ة نقلة 
اس��تراتيجية لم تتضح معاملها 
بعد، ولكنها تتجلى في مؤشرات 
توحي أن إس��رائيل قلب��ت مبادرة 
عل��ى  رأس��اً  العربي��ة  الس��الم 
عقب، فبدالً م��ن تأجيل االعتراف 
العرب��ي بإس��رائيل إل��ى م��ا بعد 
»احل��ل« مع الفلس��طينيني، يريد 
يك��ون  أن  اآلن،  اإلس��رائيليون، 
»احلل« مع العرب مقدمة »للحل« 
مع الفلسطينيني، ضمن ترتيبات 
إقليمي��ة ودولية تتج��اوز معادلة 
وح��ل  الس��الم،  مقاب��ل  األرض 

الدولتني. 
وهذا، أيضاً، ينسجم مع تصّورات 
ترام��ب )إذا كانت لدي��ه تصّورات 
أصالً( بش��أن صفقة ش��املة في 
موض��وع الص��راع الفلس��طيني 
والعرب��ي � اإلس��رائيلي. وقد جنح، 
حت��ى اآلن، في نق��ل مفردات احلل 

م��ن قاموس السياس��ة إلى لغة 
البزنس. مبعنى أكثر عمومية، في 
ظل ف��راغ الق��ّوة، والتنافس على 
الكفيل��ة  اإلقليمي��ة  الق��ّوة  دور 
بس��د الف��راغ، وإحداث ق��در من 
الت��وازن في اإلقلي��م )بعد هبوط 
مصر والعراق وخراب س��ورية( لم 
يبق من أقوياء س��وى تركيا وإيران 
وإس��رائيل، الت��ي تري��د للحل مع 
العرب أن يكون مدخ��الً لقبولها، 

واالعتراف بدورها في اإلقليم.
 وف��ي ه��ذا، أيضاً، ما ميث��ل غواية 
م��ن نوع خ��اص لقوى ناف��ذة في 
العالم العرب��ي. وطاملا أن الصراع 
هب��ط  ق��د  الف��راغ  م��لء  عل��ى 
إل��ى درك التقس��يم واالنقس��ام 
املذهبي والطائف��ي، يبدو جلوس 
املقع��د  عل��ى  اإلس��رائيليني 
»الس��ّني«، في س��ياق »صفقة« 

شاملة، حتصيالً للحاصل.
وإذا كان م��ن الض��روري التعبي��ر 
عن حتّفظات كثيرة بش��أن أوهام 
واس��تيهامات جل��وس إس��رائيل 
عل��ى املقع��د »الس��ني«، فم��ن 

الض��روري، أيضاً، التذكير بحقائق 
من نوع أن الفلس��طينيني، شعباً 
وقضي��ة، عل��ى طاول��ة األت��راك 
واإليرانيني ليس��وا أكث��ر من ورقة 
للمس��اومة واملقايضة. ويبقى أن 
ما ينبغي إس��قاطه من احلسبان، 
باملطلق، التفكير ف��ي قطر، وَمْن 
ف��ي وزنها، في س��ياق الكالم عن 

موازين القوى في اإلقليم.
ولنعد إلى الهزمية االستراتيجية. 
ففي ظ��ل حت��ّوالت كه��ذه، تبدو 
حماس، الس��اعية إلى دولة غزة، 
عبئاً على الفلس��طينيني، شعباً 
وقضية، وإذا كانت غزة قد دفعت 
الثم��ن األكبر لع��بء كهذا حتى 
اآلن، ف��إن م��ا يش��هده الس��باق 
عل��ى موقع الق��ّوة اإلقليمية من 
ضراوة، وأوهام واستيهامات، وذبح 
أبق��ار كان��ت، حتى وق��ت قريب، 
تبدو مقّدس��ة، وما يستدعي من 
تسديد فواتير تراكمت، يُخرج اجملاز 
اإلبليسي من كتب الفلسفة إلى 
واقع في السياسة، وعلى األرض. 

وهذا من »بركات« حماس.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

غاي فيرهوفشتات

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

رئيس الوزراء 
البلجيكي السابق

م��ن الواضح أن الرئيس االميركي 
دونالد ترام��ب ليس قائدا للعالم 
احلر. ووفقا لدراس��ة جديدة ملركز 
، فه��و ال يحظ��ى  بي��و  أبح��اث 
بش��عبية كبي��رة ف��ي معظ��م 
البلدان، وقد أضر بالفعل بسمعة 

الواليات املتحدة.
وي��رى مرك��ز بي��و أن ثالث��ة أرباع 
العال��م ال يثقون في ترامب، الذي 
تعد ش��عبيته في معظم الدول 
حالي��ا أقل من جورج بوش عندما 
غادر منصبه. وعن��د ذلك الوقت، 
كان ب��وش قد غزا الع��راق وترأس 
بداية األزمة املالي��ة العاملية عام 
2008. حت��ى ف��ي كن��دا اجمل��اورة، 
الذي��ن  م��ن  فق��ط   22٪ أع��رب 
ثقتهم  شملهم االستطالع عن 

في ترامب. 
وتعد املش��اعر جت��اه ترامب أكثر 
س��لبية في أوروب��ا الغربية. وفي 
أملانيا، ٪6 فقط من املستطلعني 
يعتق��دون أنه مؤه��ل للبقاء في 
منصب��ه احلال��ي، و ٪91 يعدون��ه 
مغ��رور. وباملث��ل، ف��إن ٪89 م��ن 
املستطلعني في اململكة املتحدة 

يعتقدون أن ترامب مغرور، وما يزال 
٪50 فقط يعتق��دون أن الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة لديهما 
عالق��ة خاص��ة اآلن من��ذ تولي��ه 
املنص��ب. وقد يس��اعد ذلك على 
تفس��ير سبب تأجيل زيارة ترامب 
الرس��مية إلى اململك��ة املتحدة 

إلى أجل غير مسمى.
إن البل��دان الت��ي تتمت��ع بدع��م 
ترام��ب بنح��و كبير ه��ي بولندا 
)٪73 يرون الواليات املتحدة بنحو 
إيجابي( واجملر )٪63(، والتي تقودها 
على حد س��واء حكومات ميينية 
ش��عبوية. ووص��ف وزي��ر الدفاع 
البولن��دي بالفع��ل زي��ارة ترامب 
املقررة إلى وارس��و هذا األس��بوع 
بأنها »حدث هائل« و »جناح كبير« 
والعدالة  القان��ون  حلكومة حزب 
التي اس��تمرت في الغضب ضد 
وانفص��ال  األوروبي��ة  املفوضي��ة 

حلفاء بولندا األوربيني.
ومبوجب هذا النظام، ظلت بولندا 
تنح��رف باٍط��راد نحو االس��تبداد 
متزايد  بنحو  وأصبحت معزول��ة 
داخل االحتاد األوروبي. لذلك، ليس 

م��ن املس��تغرب أن يري��د ترام��ب 
زي��ارة البالد. بعد كل ش��يء، هذا 
ه��و الرئي��س الذي خ��اض حملة 
حت��ت الش��عار القوم��ي »اميركا 
، وراه��ن عل��ى الش��عبوية  أوال« 
املتطرفة الفرنسية مارين لو بني، 
وأشاد بنتيجة االستفتاء بخروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، كما 
فك��ر أنه على بلدان أخرى أن حتذو 
حذو خروج اململك��ة املتحدة من 

االحتاد األوروبي.
ترام��ب  ف��إن  لس��جله،  ونظ��را 
تعمي��ق  ش��ك  ب��ال  س��يحاول 
االنقس��امات الداخلي��ة لالحت��اد 
األوروب��ي، من خالل لع��ب اجلناح 
الش��رقي ضد أعضائه الغربيني. 
والبولندية  اجملري��ة  إن احلكومتني 
حريصت��ان عل��ى املض��ي قدم��ا 
غير  »الدميقراطية  مبش��اريعهما 
الليبرالي��ة«. وميكنن��ا أن نتوق��ع 
اجمل��ري  ال��وزراء  رئي��س  يؤي��د  أن 
فيكت��ور أوربان واحلاك��م الفعلي 
غي��ر املنتخب لبولندا، جاروس��او 
ترامب.  تعص��ب  كاكزينس��كي، 
رمبا في الواقع، سوف يستمتعون 

باألمر.
كم��ا أن خطاب ترامب املبس��ط 
وكره��ه لألجان��ب س��يجد أيضا 
جمهورا متعاطفا بني البولنديني 
يخش��ون  الذي��ن  والهنغاري��ني 
الهج��رة الواس��عة النطاق. وفي 
الس��نوات األخي��رة، مت��ت تعبئة 
مس��احات كبي��رة م��ن الناخبني 
أوروبا الوس��طى والش��رقية  في 
م��ن خ��الل اخلطابات الش��عبية، 
املنطق��ة  حكوم��ات  ورفض��ت 
التعاون مع االستجابة اجلماعية 
لالحت��اد األوروبي ألزم��ة الالجئني. 
ف��ي ح��ني تش��ير اس��تطالعات 
ال��رأي إلى أن الناخب��ني األوروبيني 
الغربيني س��يدعمون م��ن جديد 
واملصلح��ني  األوروب��ي  التكام��ل 
املؤيدي��ن ألوروب��ا، إال أن هذا املزاج 
اإليجاب��ي لم يصل بعد إلى أوروبا 
ما  والش��رقية، حيث  الوس��طى 
تزال الشكوك جتاه االحتاد األوروبي 

قوية.
البيئ��ة  ف��إن  احل��ظ،  لس��وء 
السياس��ية في أوروبا الوس��طى 
للش��عبويني  مثالية  والش��رقية 

الذين يرفضون املش��اركة البناءة 
ف��ي املش��روع األوروب��ي. وبالنظر 
إل��ى ه��ذا، واٍلى اخلط��ر احلقيقي 
ال��ذي ميك��ن أن تواجه��ه بل��دان 
أخ��رى ف��ي اخل��روج م��ن الكتلة، 
يجب أال يس��مح لترام��ب بزيادة 
ويج��ب  القائم��ة.  االنقس��امات 
عل��ى أوروب��ا الوس��طى أن تدرك 
أن االنتق��ال إل��ى محي��ط أوروبا 
س��يضر مبصاحله��ا احليوي��ة، من 
خالل تقويض قدرتها على التأثير 
عل��ى مس��تقبل الق��ارة. واألم��ر 
متروك لهذه البلدان للتوصل إلى 
ح��ل توفيقي يتيح له��ا مواصلة 
السياس��ات  ف��ي  املش��اركة 

املشتركة والتأثير عليها.
ل��ن يس��تفيد أح��د م��ن أوروب��ا 
املقسمة أكثر من الرئيس الروسي 
فالدميي��ر بوتني الذي يس��عى منذ 
م��دة طويلة إلى تعطي��ل االحتاد 
األوروبي مبحاولته زعزعة استقرار 
املوجودة على هامش��ها  البلدان 
الش��رقي. ولهذا الس��بب، حتتاج 
واجملل��س  األوروبي��ة  املفوضي��ة 
األوروب��ي واحلكومات الفرنس��ية 

واألملاني��ة إلى اس��تعمال جميع 
الوس��ائل املتاح��ة له��ا لضمان 
احلفاظ على س��يادة القانون في 

أوروبا الوسطى والشرقية.
وفي الوق��ت نفس��ه، يجب على 
املفوضي��ة األوروبي��ة واحلكومات 
الرائ��دة ف��ي ال��دول األعض��اء أن 
تدع��م أولئ��ك في بلدان وس��ط 
وش��رق أوروب��ا الذي��ن م��ا يزالون 
يؤيدون ويدافعون عن املثل العليا 
لالحتاد األوروب��ي. نحن نحتاج إلى 
تغيي��ر الرأي العام وبناء اجلس��ور 
في مجاالت السياسة التي تعمل 
حاليا على خلق االنقس��امات، مبا 
ف��ي ذلك الهجرة، ونش��ر العمال 
من بلد إلى بل��د آخر داخل االحتاد 

األوروبي، وسياسة الطاقة.
وفيم��ا يتعلق بآخر هذه القضايا، 
عل��ى  األوروب��ي  االحت��اد  يحت��اج 
وج��ه االس��تعجال إل��ى إنش��اء 
احتاد حقيق��ي للطاقة للحد من 
اعتم��اده عل��ى اخل��ارج، والبلدان 
املعادي��ة بنحو متزاي��د، في األقل 
روس��يا. كما علينا أن نطور احتادا 
دفاعي��ا أوروبي��ا موثوق��ا به داخل 

حل��ف ش��مال األطلس��ي، األمر 
الذي من ش��أنه أن يع��زز التعاون 
عب��ر االحت��اد األوروب��ي ويخف��ف 
اخمل��اوف األمنية لل��دول األعضاء 

الشرقية.
داخل االحتاد األوروبي، هناك مجال 
للتوص��ل إلى حل وس��ط بش��أن 
كل هذه القضايا. وإذا استطعنا 
إيج��اد أرضية مش��تركة، ميكننا 
أن نبدأ ف��ي إعادة جمه��ور أوروبا 
الوس��طى والش��رقية مرة أخرى. 
ليس من مصلحة أحد - باستثناء 
طبعا بوتني - الس��ماح بإبعاد أي 
دول أعض��اء في االحتاد األوروبي، أو 

إخراجها.
اآلن يع��ود األم��ر إلى ق��ادة أوروبا 
األكث��ر  ترام��ب  إدارة  وأعض��اء 
الدف��اع  وزي��ر  مث��ل  مس��ؤولية، 
جيم��س ماتي��س، ملن��ع الرئي��س 
االميرك��ي م��ن إحل��اق أي أض��رار 
القي��ام  إن  األوروب��ي.  باالحت��اد 
بخ��الف ذلك س��يؤدي إلى  خطر 
إضع��اف التحال��ف الغربي الذي 
يتوقف عليه االس��تقرار والنظام 

العامليان.

احتواء خطر ترامب في أوروبا
PROJECT
SYNDICATE

عنف سياسي

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

مرة اخرى جتري املياه متدفقة في اقنية موضوع العشائر، 
وه��ذه املرة على ثالث��ة مس��ارات، االول، باجتاه محاصيل 
االنتخابات املقبلة واستقطاب وشراء وضمان االصوات، 
والثاني جلهة جتريد املشروع االرهابي من حاضناته واغالق 
معابر العودة بالنس��بة للمنخرط��ني في تنظيم داعش 
من ابناء العش��ائر، والثالث، نزع فتيل التوتر واخلصومات 
والع��داوات ب��ني العش��ائر املتج��اورة واملتداخل��ة على 
خلفيات تتصل بالصراع السياس��ي والوالءات أو باعمال 
تهريب واس��تحواذ على الس��لطة وحماي��ة املطلوبني، 
ول��م تظهر ب��وادر للتقرب من دائرة احللول للمش��كالت 
املتفاقمة بني بعض العش��ائر واحليلولة دون اهدار املزيد 
م��ن الدماء ومنع توس��يع رقع��ة املواجهات املس��لحة 
وبناء ش��بكة عالقات سليمة وضامنة بني العشائر، ألن 
غالبية احمل��اوالت انطلقت من االهابات وتطييب اخلواطر 
وبوس اللحى، أو من تقاسم واعادة بناء النفوذ واملصالح 
الالشرعية، في حني نال االلتزام بالقوانني واحترام الدولة 

والقضاء اهتماما شكليا وغير ذي اثر في الواقع. 
معروف ان العشيرة العراقية تشظت مع تصاعد الصراع 
السياس��ي)والطائفي(  على السلطة، او السقوط في 
ش��رك »ثورة العشائر« الكارثية الى وحدات فئوية طبقا 
لوالء شيوخها ووجهائها واالجندة التي يجري ترجمتها 
ال��ى اعم��ال عنف، ولم تش��هد هذه الس��نوات فعالية 
موحدة لعش��يرة من العش��ائر باس��تثناء لق��اءات بني 
فروعها وش��يوخها باملناسبات الدينية او خالل املواساة 
للضحاي��ا او في ح��ال تبادل التهاني باالف��راح املعروفة، 
وقد تراجعت هذه املظاهر ش��يئا فشيئا واقتصرت على 
»القرابة« فيما ش��هد العقد االخير عسكرة العشيرة، 

على نطاق واسع. 
ولم يغير من واقع احلال هذا ما تابعناه من مؤمترات عديدة 
ودورية باس��م العش��ائر توالى على تنظيمها ورعايتها 
اصحاب الس��لطة، او الكتل السياسية، بعضها باسم 
التعبئ��ة لصال��ح مش��روع سياس��ي، وبعضه��ا االخر 
باسم املصاحلة الوطنية، والبعض الثالث حتت شعارات 
معارض��ة للحكم، االمر ال��ذي ادى ال��ى االحتراب داخل 
العشائر نفس��ها غذته اطماع السياسيني وانانيتهم، 
من جه��ة، واالموال املتدفقة من دول اقليمية نافذة، من 

جهة اخرى.
اجلديد في احلالة العشائرية، ان الصراع بني العشائر وفي 
داخل كل عش��يرة، يتخذ اآلن طابع��ا مناطقيا متداخال 
وينحدر الى ش��كل من اش��كال صراع املافيات، صاحبة 

القوة واملال والنفوذ، واالتباع واحلراس ذوي البأس.
نعم للعشائر مكانة في الواقع اجملتمعي العراقي، لكن 
دخولها في الصراعات السياس��ية، ثم صراعات النفوذ، 
اختزل تلك املكانة الى ورقة س��رعان ما تقاذفتها الرياح 

وقذفت بها الى اجملهول 
  *******

ابراهام لنكولن: 
» انك تس��تطيع أن تخ��دع كل الناس بع��ض الوقت، أو 
بع��ض الن��اس كل الوقت، لكنك ال تس��تطيع أن تخدع 

كل الناس كل الوقت«.

العشائر والعشائرية
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 حتتش��د الرؤى بني حبكة الس��رد، وغرابة املواقف، وهندسة 
احل��روف، وفلس��فة الرياضي��ات ف��ي خلطة روائية تتس��م 
بالغرائبية بالتعاطي مع ماميّور به الواقع العراقّي، ومنطلق 
الغراب��ة هو الواقع بإلتباس��اته ،وأحداث��ه ،وصخبه ،وعنفه 
، خس��اراته ، ضجي��ج األح��داث، وفوض��ى احلي��اة ،وكيفية 
معاجلة احلدث والرؤية الس��ردية التي متكن »الش��ويلي« من 
التعامل معه في البناء الس��ردي .. وأرى هناك نس��قاً بنائياً 
ُمغاي��راً إعتمده املبدع »هيثم الش��ويلي » إختلف عن رواية 
الت��ي ف��ازت بالش��ارقه وقد خصص��ت دراس��ة نقدية لها 
مبجل��ة آفاق أدبية الع��ام املاضي. فقد إعتم��د بهذه الرواية 
عل��ى اجلداول الرياضية، والهندس��ية، وف��ق رؤى وظفها في 
روايت��ه )الب��اب اخللف��ي للجنة ( الص��ادرة ع��ن دار فضاءات 
/2016 ب350 صفحة ،ثمة إيقاع إتس��م بالرومانس��ية في 
معاجل��ة العاطفة واحل��ب والش��غف والوله بالعش��ق مع 
املكاب��دات اليومي��ة الضاجه بها احلياة ف��ي خضم العنف 
وه��ي رواية غرائبية ف��ي مضمونها ،ومعاجلاته��ا .. فالرواية 
الت��ي يختلط فيه��ا األلم باألم��ل واحلب بالواق��ع و اخليال.. 
حشد »الش��ويلي » خلطة من الطقوس السحرية واألرقام 
..والطالس��م ..وأمكنة متعددة )العراق- فرنس��ا- السويد- 
األردن( باإلضاف��ة إلى األماكن احمللي��ة املتنوعة، تعدد األديان 
)مس��لم- مس��يحية( رواية صفحة 7 : يطُل علينا الكاتب 
بعبارة استفزازية يقول فيها »مدينتي ايسكوالس أدخلوها 
بس��الم آمنني« فهناك من الغموض واألحداث سيترآى لكم 
وهو به��ذا اإلصطح��اب أراد بنا التطواف مع��ه في البحث 
عن س��ر هذه املدينة اكتش��فنا أن ثمة أنثى وحبيبة خلف 
كل هذا، عش��قها بطل الراوية وفعل من أجلها املستحيل 
ليص��ل ملدينة في مكان من ه��ذا العالم، وبعد هذه العبارة 
االستفزازية األولى لصنع الدهشة في التلقي منذ البداية 
.. ص ) 9: )يقول��ون أن زم��ن املعج��زات انته��ى م��ع األنبياء 
واألولياء واألوصياء، لكني أشك بهذا الرجل الكبير الطاعن 
بالس��ن الذي يلقنني على الدوام ما يجود بقلبي، حني كنُت 
أصارحه بذلك يبتس��م ويقول »إنَّ اهلل يصطفي من يشاء، 
فكن صافياً نقياً وال تخف من أهوال الدنيا«، لقد كان العم 
عباس ش��اه يبُث احلياة بي عبر كلماته البيضاء دائًم (. تدور 
أحداثها في الفترة املمتدة ما بني االقتتال الطائفي والعنف 
الدامي إلى حني سقوط املوصل على يد عصابات داعش عن 
مجموعة من االشخاص يعملون بسوق الشورجة، إذ يعمل 
بطلها عتاالً، يتعرف على العم عباس ش��اه الرجل الصوفي 
الذي يبيع س��الل اخلوص املصنوعة من سعف النخيل. في 
ي��وم من األي��ام وهو يتصفح ه��ذا العال��م األزرق يلتقي من 
خالل منش��ور بش��خصية اليعلم عنها ان كانت وهمية أم 
حقيقة لكن��ه ينبهر بتفاصيل صورها املثيرة ويبقى يفتش 
في صفحتها ينبش في احملظور، وهو يتصفح صفحتها في 
كل ليلة، وحني اش��تعل الفضول بداخل��ه بات يقترب أكثر 
من تفاصيل الصورة التي عشقها من غير أن يتكلم معها.. 
)ماري��ا( هي الصديقة واحلبيبة والعش��يقة التي كان يحلم 
بها أس��عد وه��و  يحدثها ف��ي كل ليلة، تع��رف عليها من 
خالل منش��وراتها املوجعة وأكتش��ف بعد مدة من احلديث 
إليه��ا انها عراقية تس��كن مدينة ليون الفرنس��ية بعد أن 
منحته��م احلكوم��ة حق اللج��وء لكل مس��يحيي العراق، 
ويبق��ى متعلقاً بها لدرجة كبيرة. كان يرى ماريا عبر كاميرا 
الدردش��ة بنصف وجه فهي تغطي نصف وجهها بشعرها 
مم��ا أث��ار الفضول بداخل��ه كثي��راً وهو يبحث عن س��ر هذا 
االخف��اء، كانت متانع ان يعرف، لكنه أرغمها على ذلك وحني 
كش��فت له شعر بالذهول الكبير، وحني استفسر عن ذلك 
كش��فت له عن قصتها الكامل. يذكر الناقد محمد يونس 
بكتابه )التحديث اإلصطالحي دراس��ة األنساق الوظائفية 
املستحدثة في بنية الرواية ( ص 27 إن هناك رأيا واسعا تراه 
منظوم��ة النقد بأن الرواية فيها مس��عى إلى إبتالع األنواع 
واألجن��اس األدبية األخرى، ورمبا تش��مل الفن��ون أيضا فمثال 
غالف الرواية الذي ميثل شكال رمزيا لها من جهة ، ومن أخرى 

رمبا إطار آلي وعضوي في الترتيب املعهود للكتاب.

هيثم الشويلي والنسق 
الهندسي بالمتن الروائي

صباح محسن كاظم

د. أفضل فاضل

هل في األمر مصادفة أن يُبصرَ حمدان 
طاهر املالكي نَْفَسُه في كّل مّرٍة ُجزًء 

من املأساة التي نََفت�ُْه عنها ؟!!!
أليس م��ن الغريب أن يتوق انتماًء لها 
! وأن يقترح عليها - ُمَتَشّوقاً - وصالً 

بِه !؟
أن يش��ير له��ا ث��ّم لنفس��ِه بِصدٍق 

ُمرشداً آالَمها إلى روحه ! ......
بل هو من حيث يدري أو اليدري يكونُها 
جوهراً وجتّليات ، ويَصيُرها لُّب�اً وحواٍش 
، ث��مَّ ميّر بها ومترُّ بِه ، فتكون الكلمات 

! املأساة .....
ُه أّنه��ا أخَطأت��ُه ! وأّنها أصَمْت  ميضُّ
س��واه ! وأنَّ هذا األسى األبدّي املقيم 
فيه لم يكن كافي��اً لتوّقع الفجيعة 
وهي حتصل في مكان م��ا، قريباً منُه 

أو بعيداً عنه .
يعتقد دائماً أن��ه هناك حيث حتصل، 
ول��و بالتع��ّدي ! وف��ي احلقيق��ة هي 
بعيدة عنُه، عن حي��ث يكون ! لكّنُه، 
بتدوين��ه لفصولها بنقٍش من حروف 
وكلمات موجعة يبرهن لنا أنَّ الَوْصل 

بالروح ال باملكان..
يدرُك حمدان بيقني اليشوبه وَهٌم أنَّ 
وازع��اً أخالقياً يحّضُه عل��ى االنتماء 
الى الَعن��ى والهموم واملكابدات وهي 
تخترم االنس��ان أينما يكون ، بل يكاد 
يلمس هذا االنتماء يقيناً يسحبُه من 
مكانه الى حيث يكون ذلك اإلنس��ان 
ليشاركه وطأة الفجيعة كاملًة غير 

منقوصة الَوَجع ! 
حم��دان ش��اعر زادُه التوّح��د باحل��زن 
اإلنس��اني العميق. وه��و يفعل هذا 
تَْوق���اً لالنتماء الى ح��زٍن أكبر ، فتراه 
يش��ير ال��ى االنس��ان املت��أّزم البعيد 
ويق��ول : ذاَك أن��ا! والى املأس��اة وقد 

أخطأته : تلَك لي !
وف��ي ه��ذا الن��ص ، جن��د ش��اعريته 
تتعملق ُغ�والً ُمخيفاً، وتتدّفق َسْيالً 
مهوالً لترسم صوراً مثل الَوشم في 

الّلحم لتجّسد املأساة ....
دائم��اً ثمة ش��يء ما هن��اك ينتظر ، 

ليكمل شيئاً ما منقوصاً .....،
 دائماً ، ثمة ما ، هناَك ، دمعٌة ، تَْنَتظُر 
لتهُطَل ، في مسيل الدمع ، وجهشة 
مكتومة خلف نش��يج صامت ألَلَ�ٍم 
ممّض ...، وهناك ، حتماً، قتيٌل ، إحتمالُ�ُه 
األبع��د في املوت هو الاّلَمَحال�ة !، قد 
استعّد جيداً للمشهد ، كما ينبغي 
لقتيٍل أن يس��تعد،  لكّن الس��يناريو 
وص��ل للمخ��رج ناقص��اً ورق��ًة فيها 
مشهد ذبحه ، فتحّجج اخملرج بَعَطل 

الكاميرا....!
والنه��ر، كان املش��هَد للذب��ح ، كان 
ش��رياناً ل��أرض ينب��ض بامل��اء، وعند 
األرض  أبن��اء   ، أبن��اؤُه  الش��اطيء، 
ال��ذي  بال��دم  تنب��ض  ش��راييُنهم  ؛ 

سيسيح !....
 وت��دور الكاميرا ، لتتّصل الش��رايني 
ببعضها، من االجس��اد ال��ى النهر ، 
َمس��ْيلنَي من دٍم وم���اء ؛  إنها قيامة 

الَدْف��ق ...، س��الَْت أرواُحه��م في املاء 
لتش��ربها ج��ذور األش��جار ، انتقال 
مده��ش لنفخ�ة اهلل، من االجس��اد 
املتغّضن��ة ال��ى األغص��ان الغّضة ، 

والورق األخضر ! ،
لكن الش��اعر لم يكن هناك ، ش��يء 
ما َحَدَث لينتفي عن مش��هد الذبح؛ 
وليس في األمر جناٌة من مصير معني، 
كاّل ، كّل ماف��ي األم��ر أن��ه دائم��اً ما 
تبارك�ُه عناي��ة املصادفة بأن اليكون 
حيث يجب أن يكون؛ هي عناية خاصة 
تتي��ح له أن يروي لنا ماحصل ب� )رؤيا( 
صافية ، منّزهة متام��اً عن )الرؤية( ! ؛ 

فكثيرا مايزيغ البصر ويطغى ، وتوقن 
الروح ....

 ) ولق��د ي��رى بال��روح ش��اعر أُّمة ما 
اليرى غي��ر النبي املرس��ِل (.... ُهَو لم 
يكن هن��اَك ، معهم ؛ وهذا مايجعلُه 
جديراً بدور الش��اهد الذي متلي عليه 
الروح ال العني إفادة ذات بصيرة تقارب 
اليق��ني؛... أّما إذا تس��اءلنا ملاذا ذاك ؟ 

فببساطٍة ، ألّنُه يرى ...... !
الش��ك عنده أّنه أّحدهم ، هو ينتظر 
إشارة القاتل لينَظم اليهم ؛ سيقوم 
اخمل��رج باصالح الكاميرا في أية حلظة 
ويتخّل��ص ش��اعرنا م��ن ه��ذا األلم 

الس��افر بالبقاء حياً؛ سيتمّكن هذا 
الَقَدر، القدر الذي خّيب رجاءه وأصابُه 
بالبقاء ، من أن ميح��و جناتَ�ه، وينقذه 
بالرحي��ل مع من رحل��وا وتركوه رقماً 

مفرداً بعد ال�� ١٧٠٠!
لقد رحل��وا ، وبقي النه��ر ، ودماؤهم 
التي فيه.... والنهر يعرفُه ، يعرف أنه 
كان يج��ب أن يكون معه��م ؛... ينظر 
النه��ر ال��ى وجه��ه ، وجه الش��اعر، 
ويلعن الكاميرا ! مازالت هناك موجة 

من ماٍء فيه لم تختلط دََم�اً!  
نزيُف��ُه .... وه��و الوحيد ال��ذي مازال 
كان  ينتظ��ر،  الضف��ة  عن��د  واقف��اً 

لُيكم��ل الُق��ّداس مبغف��رٍة كامل�ة...  
ألم أقل أّن دائماً ثّمة ش��يء ما هناَك 

ينتظر، ليكتمل شيء ما؟!
مازالَْت ، في ذل��ك النهر، موجة م�اء 
ناصعة ، رقمه��ا ١٧٠١، تنتظر لونها 
األحم��ر القاني ، وروحاً بيضاَء مؤّجلة 
الرحي��ل ، لتحملها لش��جرة تنتظر 

بعيداً في عصور القحط واجلفاف .
واآلن ، ماذا سيفعل ، هذا الذي متّنَعْت 
عن��ه إش��ارة القات��ل ، وأعَتَم��ْت في 
وجهه عدسة الكاميرا، فانتفى عنه 
القتل؟! ماذا سيفعل والنهر اليرحم .. 
النهُر ُهَو همو ، الراحلوَن ، وال مسارب 
ت��ودي به ال��ى املاء، إليه��م ؛ فالقاتل 
اليش��ير الي��ه ، ومازال ينتظ��ر... ماذا 
اآلن ؟ والنهر ينادي :أنقذني من صراخ 
األمه��ات ، أنقذن��ي م��ن العطش ؟!! 
هل ش��ربت دماؤهم ريَّ النهر فأحسَّ 
بالعطش أم هال�َُه ريُّ أرواحهم الذي 

أحال أمواهُه الثّرة صحراءا؟!! 
م��اذا اآلن ؟! أين يذهب بَدْمعِه والنهر 
يبوح كيف َم��رُّوا من بني يديه وكيف 
خانت��ه املراكب؟! ملاذا تب��وح لي بهذا 
أيه��ا النه��ر ، أن��ا القتي��ل املؤّج��ل ؟ 
أنس��يَت ؟!! أن��ا مثلهم ، أن��ا تكملة 
اجلَْم��ع ؛ مام��ّروا م��ن بني يدي��َك ، بل 
راوغوها، أفلَتوا أجسادَهم من حبائك 
َمْوج��ك واح��داً  فواح��دا، َفَمراُمهم 
األش��جار الت��ي تَسَتس��قي ...، ولم 
تُخْن��ك املراك��ب ، ب��ل أََضّلوها ألنها 

راودتهم بالنجاة التى ماأرادوا....! 
ي��كاد يوقُن حمدان أّن لَُه يداً في املوج 
، وخط��واً ف��ي الغي��م ، وعين��اً على 
الغ���د ، وإرثاً من غيض وحزن ، يجتّره 
من املاضي ويس��حبُه ثقي��الً مثل إزار 

مهلهل بال خيالء.
) أخ��ي ق��ل للصغار ( هن��ا يوحي لنا 
الش��اعر أّن للحكاي��ة تََبع��ات وأنها 
تأري��خ يتأّص��ل ، لي��س ببع��ده الفج 
الضح��ل ليثي��ر النعرات لك��ن ببعد 
مطلق أكبر وأشمل يتمّثل ماتنتجه 
املأس��اة من إدراك لوحشية املعركة 
األبدي��ة ب��ني اجلَمال واخلي��ر كجبهة 
واهن��ة ف��ي مواجهة جب��روت الكره 

والقبح واحلقد....
ينتق��ل حم��دان بوجوده م��ن خارجه 
امل��ادي الى داخل نفس��ه بال مش��ّقة 
تُذكر ؛ وألّن�ُه كذلك ، فهو يس��تطيع 
الوصول الى عصب املعنى بس��هولة 
جتعلنا نعتقد أن املعنى نفسه يحابيه 
ويس��تأثره بتعبيره األصدق من بيننا! 
ومثال هذا هي هذه الس��طور الثالثة 
األخي��رة في هذا الن��ص املذهل ؛ فلن 
جتد تعبيراً ع��ن الغياب يجتّث روحك 
من منابعها أسًى وحزناً مثل ماتبوح 
به هذه السطور الثالثة ؛.. هم بخير ، 
هناك ، يحتاجون فقط قليال من هواء 

البالد البعيد .....
أّما نحُن ، فلقد ترَكْتنا هذه السطور 
ياحم��دان نحتاج الكثير م��ن الهواء 
ليدخ��ل الى رئاتنا لنزفر من تالفيفها 

األسى.
ه��ذه القصيدة ) غيرني��كا ( عراقية ، 

لكّنها رُسَمْت بالكلمات .....!

الواحُد بعد الـ ١٧٠٠ ألّنهُ  يرى !
حمدان طاهر المالكي..

يدركُ حمدان بيقين اليشوبه وَهمٌ أنَّ وازعًا أخالقيًا 
يحضّهُ على االنتماء الى العَنى والهموم والمكابدات 
وهي تخترم االنسان أينما يكون ، بل يكاد يلمس هذا 
االنتماء يقينًا يسحبهُ من مكانه الى حيث يكون ذلك 
اإلنسان ليشاركه وطأة الفجيعة كاملًة غير منقوصة 

الوَجع !

حمدان طاهر املالكي

أحمد حيدري
 

بع��د الع��رض األول لفيل��م "أطف��ال 
والفيل��م   ،  )1997 )انت��اج  الس��ماء" 
يحصد اجلوائ��ز، في ب��الده حصل على 
خمس جوائ��ز منها العنق��اء البلورية 
كأفض��ل مخ��رج وس��يناريو وكأفضل 
فيل��م. وحص��ل على 12 جائ��زة عاملية 
دولية، ومنها ترشيحه جلائزة األوسكار 
(1998( وهو أول ترش��يح لفيلم إيراني 

لهذه اجلائزة.

إزدواجية السماء واألرض
لي��س هناك من لم يس��مع ب��أّن احلذاء 
رئيس��ي لش��خصيتنا، حذاءك  مكّون 
دليل على ش��خصيتك. وحذاءك دليل 

على إخراجك السينمائي.
املش��هد األول م��ن الفيل��م يعك��س 
إزدواجي��ة الس��ماء الداخل ف��ي عنوان 
الفيل��م، ح��ذاء وردي مته��رئ يضيف 
ل��ه اإلس��كافي الصمغ ويحش��ر فيه 
االب��رة الكبي��رة ليم��رر اخلي��ط. حت��ى 
اخلب��ار الذي وقف بط��ل الفيلم "علي" 
ليأخ��ذ حصت��ه م��ن اخلبز، ش��ارك في 
اضف��اء املعن��ى األرضي عبر جلوس��ه 
عل��ى األرض للص��ق اخلب��زة ف��ي ف��رن 
محفور ف��ي القاع. يص��ّر اخملرج مجيد 
مجي��دي على أرضية املش��اهد، فعلي 
يتجه إل��ى محل ليش��تري البطاطس 
التي يعش��قها األطف��ال، يزجره البائع 
ويق��ول له: )لي��س من هذه خ��ذ تفاح 
األرض م��ن حتت.( فاإليراني��ون يطلقون 
اسم تفاح األرض على البطاطس. ومن 
س��يخطئ ويأخذ احلذاء الوردي ينتمي 
ل��أرض العميق��ة، فهو يبادل الس��لع 
القدمية باجلديد البالستيكي في األزقة 
األشد فقراً. هو من يشعرهم بالقيمة 
الكبيرة لأش��ياء التافه واحلقيرة، كما 
س��يفعل عل��ي وزه��رة، ال��ذي ينتقل 

الش��جار القائم ب��ني والديهما إليهما 
بكل سالس��ة ومرونة. وَمن يقف على 
األرض مواجها السماء هو نفسه الذي 
سيكسر "القند" للمسجد ليوزع مع 
الش��اي بينما هو ال يلمس حتى الغبار 
املتس��اقط على الشرش��ف، القند أو 
الف��وزي ال��ذي أطلقه س��كان اجلنوب 

وحدهم عليه، وجاءت تس��مية الفوزي 
لشدة جمال فوزية بنت امللك فؤاد األول 
زوجة محمد رضا بهلوي. قطع السكر 

الصلبة.
حت��ى منتصف الفيلم ترك��ز الكاميرا  
األرض، حتى نكاد نتقني من أّن الكاميرا 
حدباء، فكل مكونات املشاهد هي أرضية 

ألطفال السماء الذين سيلعبون لعبة 
القف��ز، ويخفون أحذيتهم الوس��خة. 
بني عل��ي وأخته زهرة  اتف��اق، فهو من 
أضاع حذاءها الوردي، دليل شخصيتها 
األنثوي��ة، لترتدي ح��ذاءه األبيض دليل 
ش��خصيته الرجولية. تتوسع القصة 
عل��ى ركي��زة األحذية، غير ناس��ني أبدا 
وردي��ة احلذاء املفقود. وبياض حذاء علي 
إذا جمعناه م��ع أزمة طهران الدخانية، 
فسنعرف أّن كل أبيض في هذه املدينة 
يُتعب��ر كارثة، فهو يتب��دل إلى الرمادي 
في غضون س��اعات، فم��ا بالك بجولة 
ركض صباحية تق��وم بها أخته وثانية 

في الظهر يتكفل بها هو؟
الفيلم ذكي وتتوالد املش��اهد الذكية 
بسرعة منو األطفال. وبعد ثالثني دقيقة 
وبع��د أن فهمنا قصة الفيلم ولم يعد 
ش��ئ ليقال، يدخ��ل الفيل��م مرحلته 
احلرج��ة، وألول م��رة ف��ي الدقيق��ة 47 
س��ترتفع الكاميرا للسماء، حني يرافق 
علي أباه إل��ى مناطق وصفها بالعالية 
العالي��ة جدا )الث��راء(. وتدخل الكامير 
في اللقط��ات البعي��دة والبعيدة جدا 
ليصباح��ا وه��و راكبني عل��ى الدراجة 
مجرد نقطتني على اجلسور. وسيساعد 
عل��ي أب��اه ف��ي عمل��ه، بل س��ينقذه، 
فمجي��دي تعم��ال مع موض��وع اللغة 
كاشارة صغيرة جدا. فلغة األب تركية 
ولذلك ال يس��تطيع التواص��ل مع َمن 
يطرق أبوابهم ليقوم بعمل البس��تاني 
ف��ي منازلهم الفخم��ة، ليتدخل علي 

ويتحدث مكانه.
ال يبخ��ل مجيد مجيدي في املش��اهد، 
يع��رف جي��دا أن��ه يتعام��ل م��ع مادة 
س��مواية. فاملواقف االنس��انية تنصب 
بجزالة، كل مش��هد يدخ��ل بعدا آخر 
للطف��ل في عال��م ال يودون الكش��ف 
عنه، عالم قاسي متهمني فيه بالكذب 
وهم دائما مجرمون، وإن كانت جرميتهم 

صغيرة جدا، بحجمهم. 

كل ما ج��اء ف��ي الفيلم عل��ى جانب، 
واملشهد األخير في جانب آخر. ستقام 
مسابقة ركض بني املدارس وسيحصل 
الفائز باملركز الثال��ث على حذاء، حتى 
ل��و كانت اجلائزة األول��ى منزال أو مليون 
دوالر، ل��ن يبع��د علي عينه ع��ن اجلائزة 
الثالثة، فهي حذاء س��يعوض به أخته. 
لذلك شارك وبعد ركض مضني وفوزه، 
جل��س عل��ى حافة ح��وض امل��اء ومدد 
رجليه لتجتمع األسماك احلمراء.... لن 
تكمل املشهد س��تقف مصفقا وأنت 
تنظر لأسفل أو ستغلق عينيك متأثرا 
باجلراح التي أصابت رجل علي ستقول 

بينك وبني نفسك...
لطاملا س��ألُت نفس��ي إل��ى أين يذهب 
املمثلون األطفال بع��د نهاية الفيلم؟ 
ماذا يح��دث لهم؟ وه��و املوضوع الذي 
ستتناوله ندوة املهرجان الدولي ألفالم 
األطف��ال الثالثني املقام ف��ي إصفهان 

هذا العام. 
وب��دأ بحثي عن األطف��ال املمثلني بعد 
مش��اهدتي فيل��م "ل��ون اهلل" لنفس 
اخملرج و"باشو، الغريب الصغير" لبهرام 
بيضائ��ي. فممث��ل لون اهلل )محس��ن 
رمضان��ي( الفاقد للبص��ر تُرك ليكمل 
حياته كم��ا جاء إليها، وباش��و )عدنان 

عفراويان( يبيع السجائر في كشك.
أم��ا بطلن��ا عل��ي ) ف��رخ هاش��ميان(  
فيعمل حاليا صباغ. يرسم على اجلدران 
ألوان الس��ماء. يقول عن املشهد الذي 
وقفنا له مصفقني أو أخذتنا الدهشة 

والبعض منا بكى:
" كان أصع��ب مش��هد ه��و مش��هد 
"باس��م"  ش��خص  خل��ط  احل��وض. 
أصغ��ر جن��اد إمياني الكم��ون مع عجني 
اخلبز ومس��حه على ك��ف رجلي لكي 
جتتمع األس��ماك حولهم��ا. كلما أذكر 
املش��هد تأملني رجلي.". وهن��اك َمن ال 
تأملهم أرجلهم وباتوا أطفاال للس��ماء 

السابعة.

أطفال السينما.. أطفال للسماء 

اإلسكندرية ـ ميدل ايست اونالين:

أكد الدكت��ور مصطفى الفقي؛ مدير 
مكتبة اإلسكندرية، أهمية أن يسهم 
الباحثون واخلبراء في صنع السياسات 
العام��ة، وتق��دمي توصيات إل��ى صانع 
القرار، والعمل على دعم مؤسس��ات 

الدولة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ورش��ة العم��ل التي 
عقدته��ا مكتب��ة اإلس��كندرية ف��ي 
إطار اإلعداد إلنش��اء مركز للدراسات 
االس��تراتيجية، وضمت ثالثني مثقًفا 
وباحًث��ا وخبي��رًا في مج��االت العلوم 
والدراس��ات  واالجتماع،  السياس��ية، 

األمنية، واالقتصاد.
أض��اف الفقي إل��ى أهمي��ة التواصل 
م��ع مراكز األبح��اث داخلًي��ا وخارجًيا، 
واملس��اهمة في حركة الفكر العاملي، 
ومخاطبة الرأي العام، وأن نكون أمناء 
مع أنفس��نا ف��ي طرح وجه��ات نظر 
متعددة ف��ي حرية كامل��ة طاملا أنها 
تنطلق من أرضية وطنية. وشدد على 

أن رئي��س اجلمهوري��ة يدع��م مكتبة 
اإلس��كندرية، ويع��زز دوره��ا محلًي��ا 

وإقليًما وعاملًيا.
وأش��ار املش��اركون إلى أهمية تدعيم 
صانع القرار في مختلف مؤسس��ات 
الدول��ة مبقترحات سياس��ات، وتقدمي 
رس��ائل مباش��رة تخدم أولويات األمن 
القوم��ي، وتعزيز التواص��ل مع العالم 
اخلارجي، وطرح برامج تدريبية للباحثني 
الش��باب، وتدعيم التفاعل بني مراكز 
األبحاث املتنوعة مب��ا يحقق التكامل 
بينها ويدعم دورها في خدمة أولويات 

التنمية في الدولة.
ش��ارك في الورش��ة التحضيرية عدد 
م��ن اخلبراء ف��ي مقدمته��م الدكتور 
عل��ي الدي��ن ه��الل، والل��واء مجاهد 
الزيات، والدكتور أحمد يوسف أحمد، 
والدكتور حس��ن أبو طالب، والدكتورة 

نيفني مسعد، وغيرهم.
يذك��ر أن املرك��ز اجلدي��د يتب��ع قطاع 
املركزية  واخلدمات  اخلاصة  املشروعات 
مبكتبة اإلس��كندرية، ويضم عددًا من 

الباحثني الشباب.

مكتبة اإلسكندرية تنشئ 
مركًزا للدراسات االستراتيجية

امللصق الدعائي للفيلم
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   الفصل اخلامس
دراسات في سياسة اإلسكان

ح��ول العالم الى الواليات املتحدة ، 
االمم املتحدة لتس��لم منهج الزيارة 
من نيوي��ورك و جوالتي في الواليات 
السياس��ات   , االميركية  املتح��دة 
الس��كنية ف��ي الوالي��ات املتحدة 
، دراس��ة السياس��ات  االميركي��ة 
السكنية في الدول االسكندنافية 

، اخبار ثورة البعث
حول العالم الى الواليات املتحدة

ف��ي  االس��كان  ب��دأت مش��اريع    
الع��راق ، تس��تحوذ عل��ى اهتم��ام 
 . العاملي��ة  والهيئ��ات  املنظم��ات 
وب��دأت هذه اجلهات باب��داء التعاون 
م��ع احلكوم��ة العراقية في ش��تى 
اجمل��االت . ومنه��ا االمم املتحدة التي 
قدم��ت زماالت دراس��ية ال��ى وزارة 
االس��كان ، ضمن مناه��ج التطوير 
UNDP. وقد رُش��حت في اول زمالة 
له��ا ، وامدها س��نة واح��دة لزيارة 
الواليات املتحدة االميركية وكل من 
السويد والنروج والدمنارك، لدراسة 
سياسات االسكان واملواد االنشائية 
املس��تخدمة في مشاريع االسكان 
. وم��ن املهندس��ن الذين رش��حوا 
بعدئ��ٍذ ايض��ا لزم��االت مش��ابهة 
املهندس��ة س��هير الس��نوي م��ن 
دائرت��ي واملهندس قصي مصطفى 

خليل من دائرة املشاريع .
   ب��كل اهتم��ام ش��رعت بتهيئ��ة 
نفس��ي للس��فر والتمتع بالزمالة 
الدراس��ية وكن��ت في ش��وق كبير 
له��ذه الزمالة ، ملا س��تضيفه الّي 
من دروس وجتارب وخبرة مس��تمدة 
م��ن جت��ارب ال��دول املتقدم��ة ف��ي 
السياس��ة الس��كنية ، وم��ا ميكن 
االستفادة منها في وضع سياسة 
س��كنية طويلة االمد ف��ي العراق 
. وق��د نظم��ت وضع��ي الوظيفي 
باختي��ار ماكن��ت اعلم ان��ه يرغب 
مبكان��ي املهن��دس ه��ادي طعم��ة 
للقيام بأعمال��ي وكالة طيلة فترة 
الزمالة . وقررت ان تكون رحلتي الى 
الواليات املتحدة عن طريق الش��رق 
االقص��ى ، ومن هن��اك الى نيويورك 
حيث مقر االمم املتحدة ، واملباش��رة 
مبنهج الزمالة الدراس��ية . والعودة 
ال��ى الع��راق عن طري��ق اورب��ا ، مما 
ميكنني ذلك من زيارة اكبر عدد من 
دول العالم التي لم ارها من قبل أو 

السفر حول العالم .
   غادرت بغداد في اواخر آب 1962 الى 
بيروت ، ومنها الى طهران ،مستقال 
 . KLM الطائرة امللكي��ة الهولندية
وألني سأطوف العالم في سفرتي 
هذه ، فقد منحت بطاقات مجانية 
 ))Thomas cook من قب��ل ش��ركة
لإلقام��ة في الفنادق مل��دة 22 يوما 
على حساب الش��ركة، وعلى طول 

الطريق الى نيويورك .
  مكث��ت ف��ي طه��ران ، ثالث��ة ايام 
، اطلع��ت خالله��ا عل��ى املتح��ف 
االمبراط��وري ال��ذي يض��م كن��وز 
اي��ران  حكم��ت  الت��ي  العوائ��ل 
ومقتناياته��ا ، م��ن تيج��ان ولق��ى 
وعروش وألبس��ة وادوات مختلفة ، 
وفيها من االحجار الكرمية كاألملاس 
واللؤلؤ والذهب ما يبهر االنس��ان . 
وزرت بع��ض االس��واق املتخصصة 
ببي��ع الس��جاد االيراني الش��هير ، 
ومتكنت من االطالع في زوايا السوق 
اخلاصة على اسلوب وضع تصاميم 
السجاد ، وهو عمل فني بارع للغاية 
، وان��واع الس��جاد  م��ن الكاش��ان 
والكرم��ان والطه��ران ومعالم كل 
ن��وع ورموزه . كما زرت مركزا حديثا 
ملمارسة رياضة ) الزورخانة ( ، حيث 
باجلل��وس  للمش��اهدين  يس��مح 
واالستماع الى املقامات املوسيقية 
الش��عبية  للرياض��ة  املصاحب��ة 

القدمية في ايران .
غ��ادرت طه��ران على م��ن الطائرة 
الهولندي��ة ال��ى بانك��وك عاصمة 
الق��دمي  ) اس��مها  تايلن��د  مملك��ة 
لغ��ة   ، هن��اك  ووج��دت  س��يام(. 
 ، مختلف��ة  طبيع��ة   ، مختلف��ة 
مجتمع��اً مختلف��اً بتاريخه وتراثه 
تعب��ر  بأبني��ة  وم��دن   ، وتقالي��ده 
ع��ن ذل��ك االخت��الف مع الش��رق . 
 ، والتقالي��د  واالنس��ان  الطبيع��ة 
تختلف متاما عما نعرفه في الشرق 
االوسط ودول اوربا التي زرناها ملرات 

. ففي مدين��ة بانكوك زرت معاملها 
املهمة كالقص��ور امللكية واملعابد 
املكسوة  بالتماثيل  املليئة  الدينية 
البوذي��ة ه��ي  بالذه��ب. والديان��ة 
الديانة الس��ائدة في تلك املناطق ، 
فتج��د املعابد تض��م متاثيل عديدة 
لبوذا ، الفيلس��وف الكبير واملعلم 
لهذه الديانة . وزرت كذلك الس��وق 

العائ��م ، حي��ث يك��ون ل��كل بائع 
بضاعة معينة في زورق صغير مملوء 
ببضاعته ، وتس��ير هذه الزوارق في 
النه��ر ذهابا ومجيئا . وطبيعة تلك 
املناط��ق م��ن العال��م تختلف هي 
االخرى عن طبيعتنا ، فال يكاد الحد 
رؤي��ة التربة لتغل��ب اللون االخضر 
عليها ، والدور الس��كنية ش��يدت 
بطريقة متنع تسرب املياه اليها ، ألن 
االمطار تتس��اقط في هذه املناطق 
مبقدار هائل اليقارن مبا يسقط على 

بغداد .
التقيت ف��ي الفندق الذي اس��كن 
فيه احد الضباط الفرنسين بلباس 

مدن��ي وعلمت منه انه مغادر معي 
ال��ى هونك كون��ك لتعل��م اللغة 
الصينية حيث يس��تفيد منها في 
عمله العس��كري مس��تقبالً . زرنا 
التايلندي  للرقص  احتفالية  سوية 
 . للفن��دق  مج��اور  مس��رح  ف��ي 
ظهرت على خش��بة املسرح احدى 
املس��ؤوالت في الفرق��ة وبينت لنا 

اننا ق��د ال نتمتع وال نتفهم معاني 
التايلن��دي مالم نس��مع  الرق��ص 

تفاسير ذلك .
ش��رحت لنا اوالً اآلالت املوس��يقية 
ف��ي الفرقة, واح��ده واح��ده واثناء 
جتربة العزف على تلك اآللة شرحت 
لن��ا اصوله��ا وتأريخها واس��اليب 
العزف عليها ومتى . كما ش��رحت 
لن��ا ح��ركات اجلس��د ف��ي الرقص 
ومعانيه��ا وحركات الي��د واالصابع 
واس��باب تركيب اظافر طويلة على 
اصابع اليد اي ذلك يساعد املشاهد 
عل��ى مالحظة حركة االصابع التي 

لها معاٍن احياناً . 

ش��رحت لنا االلوان واس��باب ارتداء 
مختل��ف  ف��ي  امللون��ة  املالب��س 
الرقص��ات . كل لون يعن��ي يوم اي 
ان الل��ون االخضر يعن��ي يوم االحد 
واالزرق يعني االثنن وهكذا . شرحت 
لن��ا تقالي��د التحية ف��ي اجملتمع ... 
فجمع الكفن امام الوجه هو حتية 
الصدي��ق لصديقه وجم��ع اليدين 
امام الوجه مع االنحناء يعني حتيه 
للوالدي��ن وجمع اليدي��ن واالنحناء 
اكثر يعني ه��ي التحية ملقام رفيع 
في اجملتمع وام��ا حتية امللك فتكون 
بالس��جود عل��ى الركبتن والزحف 
الى االمام عدداً م��ن اخلطوات امام 
امللك هي التحية املناسبة . وبتلك 
التي يحتويها وميارس��ها  املفاهيم 
املمثل��ون عل��ى املس��رح تعب��ر عن 
مفاهيمه��ا ومغزاها . س��ررنا جداً 
له��ذه الدروس املمتع��ة التي منها 
تعرفنا عل��ى عادات ذلك الش��عب 

العريق .
 غ��ادرت بع��د ذلك الى س��نغافورة 
للبقاء فيه��ا يومن ، ه��ذه املدينة 
الت��ي قامت عل��ى جزي��رة صغيرة 
وكونت مين��اًء عظيم��اً في جنوب 
ش��رق آس��يا ، تتس��م بالنظاف��ة 
وارتف��اع دخ��ل الف��رد .وفيه��ا كل 
ش��يء مخطط له ومصمم بنحو 
صحي��ح ومفيد على احس��ن وجه 
. وه��ي م��ن م��دن العال��م املثالية 
والغنية ، بحكم موقعها اجلغرافي 
وتختلف   . والسياسي  واالقتصادي 
كثيرا عن املدينة التالية التي زرتها 
بعدئٍذ ، وهي مدين��ة هونك كونك 
، املس��تعمرة البريطانية في شرق 
آسيا ... الكثافة السكانية مرتفعة 
جدا ، والفوارق االجتماعية واضحة 
فيه��ا ، الغن��ى الفاح��ش ومظاهر 
الراس��مالية م��ن عم��ارات عالي��ة 
وشوارع مليئة باالعالنات العمودية 
وش��تى مرافق الرفاهي��ة واملتعة . 
وامليناء ترسو فيه مختلف السفن 
التجارية والس��ياحية والعسكرية 
. كم��ا جت��د زوارق الس��كن بنح��و 
كبي��ر ، حيث تس��كن عليها اس��ر 
ذوي الدخ��ل الواطئ . اس��تقبلني 
مدي��ر ش��ركة ومب��ي ف��ي هون��ك 
كون��ك ، واطلعت مع��ه على انواع 
ال��دور الس��كنية خملتل��ف طبقات 
اجملتم��ع هن��اك . فمنه��ا القص��ور 
الكبيرة  الفخم��ة ذات املس��احات 

والفل��ل املتمي��زة ملدراء الش��ركات 
وكبار رجال االعم��ال . ومنها بيوت 
الصفيح لذوي الدخ��ل القليل من 
الصيني��ن ، التي تفتق��ر باملرة الى 
شبكة اخلدمات االساسية . واود ان 
اذكر هنا ، انه التوجد في هذا البلد 
اي سياس��ة اسكانية ، وذلك لكون 

احلكم مؤقتا فيه .

  يختل��ف النظ��ام االقتصادي في 
هونك كونك متاما عن االنظمة في 
فأسس��ه جذابة  احمليطة  البل��دان 
ل��رؤوس االم��وال من جمي��ع انحاء 
العالم ، فضال عن تداولها السهل 

.
اعلمن��ي زميلي من ش��ركة ومبي 
.عن مه��ارة اخلياط��ن للبدالت في 
هذه املدين��ة العجيب��ة . وملا كنت 
سأجتول في الواليات املتحدة شماالً 
وجنوباً ولتغيرات املناخ هناك قررت 
ان اش��تري بدلتن, توقفنا عند احد 
اخلياط��ن واعلمت��ه بطلب��ي ونوع 
الب��دالت التي احت��اج . وما ان قررت 

نوع القماش ال��ذي اخترت واتفاقي 
على كلفة العمل حتى بدأ ش��ابان 
بأخ��ذ القياس��ات جلس��مي بنحو 
تفصيل��ي واستفس��اراتهم عن اي 
متطلبات خاص��ة . اعلمني اخلياط 
بأن��ه س��وف يرس��ل الب��دالت الى 
فندق��ي خالل )24( س��اعة من دفع 
املبلغ . وبالفعل تس��لمت البدلتن 

بعد 24 في الفندق ومتتعت بلبسها 
ألشهر عدة .

  م��ا ان وصل��ت ال��ى طوكي��و بعد 
ترك��ي هونك كون��ك ، وكنت احب 
االطالع على تطور هذه املدينة بعد 
تدميرها ف��ي احلرب العاملية الثانية 
، حتى اذاع��ت محطة راديو القوات 
ان��ذارا حتذر  املس��لحة االميركي��ة 
في��ه قرب تعرض طوكي��و الى رياح 
شديدة جدا Huricane ، فلم امتكن 
م��ن التنقل بعيدا عن الفندق الذي 
اقم��ت في��ه . ب��دأت ادارات الفنادق 
التهي��ؤ ملواجه��ة االعص��ار بوضع 

اكياس

 الرم��ل ام��ام ابوابها وش��بابيكها 
وطوابقها االرضية .. 

وكان توجي��ه االذاعة بعدم االبتعاد 
ع��ن مق��ر االقامة ، بحي��ث ميكنك 
الع��ودة خ��الل س��اعة . لذل��ك لم 
أمتك��ن م��ن التع��رف عل��ى معالم 
املدينة كثيرا س��وى زي��ارة عدد من 

املواقع السياحية القريبة .
  الحظ��ت عن��د عملي��ة احلجز في 
فنادق طوكيو ، حرص ادارة أي فندق 
على سؤال الش��خص فيما يرغب 
بغرفة للس��كن باالسلوب العاملي 
باالس��لوب  الس��كن  او  املع��روف 
اليابان��ي ، حيث تفرش ارض الغرفة 
باحلص��ران ، وتك��ون س��تائرها من 
احلصران او القصب ، واجللوس فيها 
عل��ى االرض ، ويفرش ف��راش النوم 
ليال عل��ى االرض ، ومائ��دة الطعام 
واطئ��ة . ويذكرن��ي هذا االس��لوب 
باالس��لوب املماثل املتبع في الريف 
العراقي ، عندما تس��تخدم الغرفة 
خملتلف فعاليات املعيش��ة . متتعت 
بالس��كن في غرف��ه عل��ى الطراز 
اليابان��ي ومتتع��ت بتن��اول الطعام 
مبوج��ب الطريقة اليابانية بصحبة 
. Gisha احدى البنات املتخصصات

  غادرت طوكيو على طائرة اخلطوط 
امللكية الهولندي��ة مرة اخرى ، في 
الس��اعة العاش��رة لي��ال ، وكان��ت 
HAWAIIهدفن��ا  هواي��ي   جزي��رة 
هذه املرة . وبعد س��ت س��اعات من 
الطي��ران الليلي ، توقف��ت الطائرة 
 WAKE للت��زود بالوقود ف��ي جزيرة
ISLAND ، وه��ي اجلزيرة التي نطلق 
عليها اسم ) الواق واق ( في مأثوراتنا 
الش��عبية . وفي الساعة العاشرة 
صباحا وصلنا مطار) هوايي ( ، وعند 
هبوطنا من س��لم الطائرة طوقت 
اح��دى الفتي��ات اجلمي��الت رقبتي 

بقالدة من ورد الكاردينيا العطر . 
وعند تس��جيل اس��مي في بطاقة 
الفن��دق ، كتبُت التاري��خ   22 / 8 ، 
لكن موظف االس��تعالمات صحح 
التاري��خ ال��ى 21 / 8 . اس��تغربت.. 

وقلت ملاذا ؟ 
���� ان قدومكم من اليابان ، وكنتم 
قد عبرمت خط الوق��ت ، وهذا يعني 
اننا قد كس��بنا يوماً في س��فرتنا 

هذه !  
  بقيت في جزيرة )هوايي( اربعة ايام 
لالستراحة ، لطيب مناخها وجمال 
سواحلها البحرية وطبيعتها . ولم 
اجت��ول بعيدا ع��ن املدينة ، وفضلت 
االستلقاء على ش��اطئ البحر ، او 
السباحة في مياهه الهادئة احيانا 
، والهائج��ة ف��ي اخ��رى . وحضرت 
بع��ض حفالت الرق��ص املقامة في 
س��احات املدين��ة ، واطلع��ت على 
بع��ض تقاليد س��كان ج��زر احمليط 
 ، وامللب��س  الرق��ص  ف��ي  اله��ادي 
وتاثرهما بجمال الطبيعة واعتدال 
املن��اخ ال��ذي ال تتجاوزاحل��رارة فيه 
28o-25م طيل��ة ايام الس��نة . ولم 
اطلع على منط السكن او نوع الدور 
الس��كنية في تلك اجلزيرة التي لم 
تكن ف��ي حينها قد انضمت كامالً 

الى الواليات املتحدة االميركية .
  غ��ادرت )هواي��ي( ... وبع��د طيران 
لس��ت س��اعات اخ��رى متواصل��ة 
عل��ى الطائ��رة الهولندي��ة ، تركنا 
اجلان��ب اآلس��يوي م��ن العالم الى 
اجلان��ب االميرك��ي . وصلن��ا س��ان 
فرانسيسكو في الواليات املتحدة . 
ومكثت في هذه الوالية االميركية 
يومن ، التقيت بها بالس��يد سهل 
الس��نوي وزوجت��ه وهم��ا صديقان 
هن��اك  ي��درس  كان  اذ   ، عزي��زان 
للحص��ول على ش��هادة الدكتوراه 
ف��ي اجليولوج��ي . لم اجت��ول كثيرا 
ف��ي س��ان فرانسيس��كو لقص��ر 
الفترة التي مكثت في هذه املدينة 
اجلميل��ة الواقع��ة عل��ى خليجها 
، ولك��ن عن��د دخول��ي ال��ى احدى 
املكتبات لالطالع على كتبها ، رأيت 
كتاب��ا يحم��ل عنوان ) بغ��داد على 
 )  Baghdad on the bay  . اخللي��ج 
وبع��د تصفحه عرف��ت انه يتحدث 
عن محاس��ن مدينة فرانسيسكو 
وجماليته��ا ، وان اس��م بغ��داد هو 
اس��تعارة الس��م بغ��داد الرش��يد 
والف ليلة وليلة ، املعروفة تاريخيا 
كمركز ازدهار العلم والفن والفكر 
من ب��ن م��دن العالم ف��ي القرون 

الوسطى .

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

وصلنا سان فرانسيسكو في 
الواليات المتحدة . ومكثت في 
هذه الوالية االميركية يومين ، 

التقيت بها بالسيد سهل السنوي 
وزوجته وهما صديقان عزيزان ، 

اذ كان يدرس هناك للحصول على 
شهادة الدكتوراه في الجيولوجي

 غادرت طهران على متن الطائرة 
الهولندية الى بانكوك عاصمة 
مملكة تايلند ) اسمها القديم 

سيام(. ووجدت هناك ، لغة مختلفة 
، طبيعة مختلفة ، مجتمعًا مختلفًا 

بتاريخه وتراثه وتقاليده ، ومدن 
بأبنية تعبر عن ذلك االختالف مع 

الشرق

تقاليد غسل السجاد اإليراني وفرشه على اجلبل ونشاهد نقوشاً عيالمية تأريخية

السوق العائمة في مدينة بانكوك

الشارع املوازي للبحر

الرقص الشعبي على املسرح في سيام

وزارة اخلارجية االيرانية

بعض املعابد البوذية في بانكوك

الحلقة 11



اعالن اخلميس 6 متوز 2017 العدد )3733(

Thu 6 July 2017 issue )3733( 16



17 اخلميس 6 متوز 2017 العدد )3733(اعالن

Thu 6 July 2017 issue )3733(



اعالن اخلميس 6 متوز 2017 العدد )3733(

Thu 6 July 2017 issue )3733( 18



بغداد- مؤنس عبد اهلل*
الدولية  االوملبي��ة  اللجن��ة  منحت 
الرسمية على مشاركة  موافقتها 
االوملبي��ة  للجن��ة  املال��ي  االم��ن 
الوطنية العراقية سرمد عبد االله 
)MEMOS( بنس��خته  برنام��ج  في 
والذي س��يقام  والعش��رون  احلادية 
على مدار عام كامل في مدن لوزان 
وكول��ورادو  )مرت��ن(  السويس��رية 
س��برينغس ف��ي الوالي��ات املتحدة 
االمريكية وليوبليانا في سلوفينيا.

 )MWMOS( برنام��ج  مدي��ر  وابل��غ 
البروفس��يور البلجيكي ثيري زينتز 
اللجن��ة االوملبية الوطنية العراقية 
اللجنة  بكت��اب رس��مي موافق��ة 
االوملبي��ة الدولي��ة على مش��اركة 
السيد سرمد عبد االله من بن 99 
شخصا مت ترشيحهم من مختلف 
دول العال��م، ليتم ف��ي نهاية االمر 
م��ن  فق��ط  ش��خصا   25 اختي��ار 
للجن��ة  املال��ي  االم��ن  ضمنه��م 
االوملبي��ة ك��ون ان املعايي��ر التي مت 
اعتماده��ا ف��ي قبول الترش��يحات 
تنطبق على االشخاص ال� 25 الذين 

مت اختيارهم بشكل رسمي من قبل 
اللجنة االوملبية الدولية.

وس��يقام الفص��ل الدراس��ي االول 
سيقام في مدينة لوزان السويسرية 
خالل املدة من السابع والعشرين من 
شهر اب ولغاية السادس من شهر 
ايلول املقبلن من العام احلالي فيما 
الثاني  الدراس��ي  الفصل  س��يقام 
في مدين��ة وكولورادو س��برينغس 
بالواليات املتح��دة االمريكية خالل 

املدة من الرابع عش��ر ولغاية الرابع 
والعشرين من ش��هر كانون الثاني 
م��ن العام املقب��ل، ويق��ام الفصل 
الدراسي الثالث في مدينة ليوبليانا 
العش��رين  ب��ن  م��ا  بس��لوفينيا 
وحت��ى الثالثن من ش��هر اي��ار من 
العام املقبل عل��ى ان يقام الفصل 
الدراس��ي الرابع واالخير في مدينة 
لوزان السويس��رية خ��الل املدة من 
احلادي عش��ر ولغاية اخلامس عشر 

من شهر ايلول من العام املقبل. 
 يش��ار ال��ى ان املكت��ب التنفي��ذي 
للجنة االوملبية رش��ح االمن املالي 
س��رمد عبد االله للمش��اركة في 
البرنام��ج الس��نوي ال��ذي تنظمه 
اللجن��ة االوملبي��ة الدولي��ة وذل��ك 
م��ن اج��ل احلص��ول على ش��هادة 
الرياضي��ة  االدارة  ف��ي  املاجس��تير 
وه��ي اعلى ش��هادة متنح ف��ي ادارة 
عل��ى صعيد  الرياضية  املنظم��ات 
العالم م��ن قبل اللجن��ة االوملبية 

الدولية.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار مدي��ر ع��ام دائ��رة االس��تثمار 
والتمويل الذاتي في وزارة الشباب 
الشهرس��تاني  عل��ي  والرياض��ة 
مشروع املدينة املائية في منطقة 
البياع بالعاصمة بغداد بعد اعادة 
العمل مجددا في املشروع ليكون 

مكانا س��ياحيا ترفيهيا لس��كان 
العاصمة.

وقال الشهرستاني ان وزير الشباب 
والرياضة عبد احلسن عبطان وجه 
للشروع مجددا باالعمال االنشائية 
ملش��روع املدينة املائية ف��ي البياع 
بع��د تذليل املعوقات التي أدت الى 

توقف العمل في املشروع.
وزي��ر  ان  الشهرس��تاني  وأض��اف 
الش��باب والرياض��ة ش��دد عل��ى 
أهمي��ة اجن��از العمل وف��ق جداول 
زمني��ة مح��ددة به��دف اضاف��ة 
جميل��ة  س��ياحية  مس��حة 

للعاصمة بغداد.

زيارة إلى مشروع المدينة المائية بالبياع
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»الشباب والرياضة« تدعو االتحاد 
والفيفا لتفقد ملعب ميسان

مدرب الحدود: حققنا 
المطلوب أمام الكرخ

إنجاز 93 % من الهيكل 
الكونكريتي لملعب الزوراء

بغداد ـ قسم اإلعالم:
طالب��ت وزارة الش��باب والرياضة بكتاب رس��مي، 
االحتاد العراقي لكرة الق��دم لغرض مفاحتة االحتاد 
الدولي لكرة القد )فيفا( الرسال جلنة متخصصة 
لتفقد محافظة ميس��ان وملعبه��ا الدولي الذي 

سيفتتح في ال�20 من شهر متوز اجلاري.
واك��دت ال��وزارة ان ملع��ب ميس��ان ب��ات جاه��زا 
الستقبال املباريات الرسمية وفق مواصفات )فيفا( 
متهي��دا الضافة محافظة ميس��ان الى احملافظات 
الثالث كربالء املقدس��ة والبصرة واربيل املشمولة 
برفع احلظر اجلزئي عن املالعب العراقية.. وان الوزارة 
س��تهيء كل الظروف من اجل اجن��اح مهمة وفد 

االحتاد الدولي لكرة القدم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى ع��ادل نعمة مدرب احلدود، رضاه ع��ن أداء الفريق، 
وأثنى على مس��توى الالعبن، بعد الف��وز على الكرخ 

بهدفن من دون رد، في الدوري املمتاز
 وق��ال نعمة في تصريحات صحفي��ة »حققنا نتيجة 
جي��دة على الرغم من غياب 3 من أبرز العبينا بس��بب 
اإلصاب��ات واإليق��اف، إضاف��ة إل��ى مغ��ادرة الالعب��ن 

احملترفن«.
 وتاب��ع »ق��دم العبون��ا أداء ممي��زا وأضعن��ا فرص��ا كان 

باإلمكان استثمارها لزيادة الغلة من األهداف.
 وأوض��ح أنه برغم توق��ف الدوري وابتع��اد الفريق عن 
املنافس��ة، إال ان اجله��از الفن��ي تعام��ل م��ع التوقف 
بش��كل مثالي م��ن خالل توزي��ع الوح��دات التدريبية 
وتصعي��د التمارين وخوض مباريات جتريبية، وصوال إلى 

موعد االستئناف.
 وأنه��ى »نأمل أن يس��تمر الفريق به��ذا العطاء املميز 
واألداء املمتع في األدوار املتبقية من الدوري، السيما وأن 
نقاط مب��اراة الكرخ عززت موقعنا في منتصف الئحة 

الترتيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الشباب والرياضة عبد احلسن عبطان ملف 
اجل��دول الزمني الكامل مللعب ال��زوراء الرياضي وملف 
زي��ادة عدد املقاعد للمتفرج��ن الى اكبر عدد ممكن مع 
الشركة املنفذة للمشروع واطلع على تفاصيل العمل 
اليومية خالل زيارته االخيرة للملعب االس��بوع احلالي 
مش��يدا بالهمة العالية وس��باق الزم��ن للوصول الى 
اعلى نس��بة اجناز من قبل الكادر الفني لش��ركة بلند 
باية ومكتب املهندس املقيم لوزارة الشباب والرياضة.

وبين��ت مدير مكت��ب املهندس املقي��م عاتكة محمد 
حس��ن خالل زيارة لقس��م االعالم واالتصال احلكومي 
ال��ى املش��روع ان الزيارات االس��بوعية للس��يد الوزير 
اس��همت الى حدود بعيدة ف��ي تذليل جميع الصعاب 
التي تواجهنا ف��ي اجلانبن االداري والفن��ي، االمر الذي 
اعط��ى جميع العاملن احلافز بزي��ادة وتائر العمل نحو 
االجناز بالنسب املطلوبة وفق املواقيت املعلنة، مشيرة 
الى ان احد اهم امللفات مت جتاوزه بسرعة كبيرة ويكمن 
في تامن املنح واالقامات االصولية للكوادر الفنية من 
الش��ركة املنفذة مع س��رعة ادخال التجهيزات واملواد 

املطلوبة لدميومة العمل اليومي.
واكدت اكتمال صب وتسليح الهيكل بنسبة %93 هو 
تق��دم كبير في العمل برغم االح��وال اجلوية الصعبة 
وارتفاع درجة احل��رارة يضاف لها االنتهاء متاما من اجناز 
جميع املداخل والساللم اخلاصة باجلماهير وعددها 12 

مدخال مع جميع الركائز الساندة.
واوضح املهندس��ان املقيمان جاس��م جفال ونبيل 
عل��ي ان اعم��ال مهمة في جان��ب االضافة اجلديدة 
جرى االنته��اء منه��ا وخصوصا ف��ي منطقة كبار 
الضي��وف الجناز احلي��ز االكبر و اس��تيعاب اكبر عدد 
من اجلمهور ومضاعفة النس��بة حس��ب توجيهات 
الس��يد الوزي��ر، كم��ا مت االنتهاء من اعم��ال الصب 

للجزء االول املستوى الثالث.

بغداد ـ إعالم الدائرة:

يكثف املسؤولون في دائرة شؤون 
جهودهم  واحملافظ��ات  االقالي��م 
ويواصل��ون العمل صباح مس��اء 
للنهوض بأعب��اء املهام الرياضية 
املناطة بها والتي تش��مل جميع 
أنحاء العراق ، حي��ث ترأس اليوم 
املدي��ر العام للدائ��رة طالب جابر 
مديري  اجتماعاً ض��م  املوس��وي 
األقسام ومس��ؤولي الشعب في 
الدائرة بحضور معاون املدير العام 
س��والف حس��ن ومديري أقسام 
املوهبة الرياضية الكابنت بس��ام 
رؤوف وش��ؤون احملافظات حس��ن 
حبش و املنشآت الرياضية جمال 
جالل ومدير القسم االداري حامد 

حنون.
ويكثف املسؤولون في دائرة شؤون 
جهودهم  واحملافظ��ات  االقالي��م 
ويواصل��ون العمل صباح مس��اء 
للنهوض بأعب��اء املهام الرياضية 
املناطة بها والتي تش��مل جميع 
أنح��اء العراق ، حي��ث ترأس املدير 
العام للدائرة طالب جابر املوسوي 
اجتماع��اً ض��م مديري األقس��ام 
ومس��ؤولي الش��عب في الدائرة 
الع��ام  املدي��ر  مع��اون  بحض��ور 
السيد س��والف حس��ن ومديري 
الكابنت  الرياضية  أقسام املوهبة 
بس��ام رؤوف وش��ؤون احملافظ��ات 
حسن حبش و املنشآت الرياضية 
جمال جالل ومدير القسم االداري 
حامد حنون ، وجرى في االجتماع 
حتديد اليوم الثاني من كل ش��هر 

موعداً رس��مياً لعق��د االجتماع 
بصورة دورية ملناقشة مستجدات 
بأعباء  النه��وض  والي��ات  العمل 
الت��ي  الكبي��رة  املس��ؤوليات 
تضطلع به��ا الدائ��رة ومبا يخدم 
مس��يرة العمل للمرحلة املقبلة 
، واس��تهل االجتماع مدير العام 
جاب��ر  طال��ب  األس��يد  الدائ��رة 
املوسوي مهنئاً احلاضرين مبناسبة 

عيد الفطر املبارك.
وأكد عل��ى ض��رورة تعميق مبدأ 
االلتزام لتس��ريع وتائر العمل في 
جميع األقس��ام مع احلفاظ على 
إس��تقاللية وواجب��ات كل منها 
وعلى وفق الضوابط والتعليمات 
املعمول بها ف��ي الوزارة ، موجهاً 
بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن 
موجودات وعمل أقس��ام املوهبة 

الرياضية املنتشرة في احملافظات 
، كما ش��دد على تش��كيل فريق 
عمل متمرس خ��اص يعمل على 
الرياضية  املنشآت  وإدامة  صيانة 
التابع��ة للدائ��رة ومنه��ا ملعب 
الشعب الدولي ، فضالً عن إعداد 
اس��تمارات عم��ل خاص��ة ب��كل 
ش��عبة ، كم��ا تن��اول االجتماع 
العديد م��ن القضايا التنظيمية 

والفنية.
املوهب��ة  قس��م  مدي��ر  اجتم��ع 
الرياضي��ة الكاب��نت بس��ام رؤوف 
لرعاية  الوطني��ة  املراك��ز  مبديري 
املوهب��ة الرياضي��ة عل��ى قاع��ة 
االجتماعات في مركز رفع االثقال 
وشارك في االجتماع معاون مدير 
عام الدائرة سوالف حسن و عضو 
اللجن��ة االستش��ارية العليا في 

املركز فائق ال��راوي ومدير التربية 
والتنظي��م وائل محم��د ومعاون 
مدير قس��م املوهبة محمد أكبر 
ومس��ؤول ش��عبة بغ��داد عل��ي 

عوض.
العدي��د من  اجملتمع��ون تداول��وا 
القضاي��ا املدرج��ة عل��ى ج��دول 
االعم��ال وأبرزها حتدي��د املواعيد 
املهرجان��ات  إلقام��ة  الدقيق��ة 
الوطني��ة  للمراك��ز  الس��نوية 
ضم��ن مهرجان التحري��ر الكبير 
الذي س��يتزامن م��ع االحتفاالت 
الوطنية مبناس��بة النصر الناجز 
عل��ى داع��ش وحتري��ر املوص��ل و 
ذل��ك خالل مت��وز احلالي و اش��هر 
اب وأيل��ول وتش��رين اول املقبلة ، 
كما شدد االجتماع على مسالة 
االلتزام بالدوام الرس��مي واحلرص 
على اجناز املهام والواجبات الفنية 
واالداري��ة ، وكذل��ك عل��ى ضرورة 
إعداد وتقدمي برامج تفصيلية عن 
اخلارجية  التدريبية  املعس��كرات 
اقامته��ا  املراك��ز  تعت��زم  الت��ي 
خالل العطل��ة الصيفية ، فضالً 
عن إكم��ال تصديق��ات االحتادات 
الالعبن  قوائ��م  على  الرياضي��ة 
املتخرج��ن م��ن تل��ك املراكز ممن 
مثلوا االندية واملنتخبات الوطنية 
، وق��د خرج االجتماع بالعديد من 
منها  التوجيه��ات  و  التوصي��ات 
ان يك��ون موعد اقام��ة الوحدات 
التدريبي��ة األس��بوعية األربع في 
املركز صباحياً ومن احلادية عشرة 
صباحاً حتى الواحدة ظهراً ولأليام 
االحد واالثنن واالربعاء واخلميس ، 

واعتباراً من االسبوع املقبل.

المركز الوطني يطلق قريبًا مهرجانات الموهوبين أحتفاًء بتحرير الموصل
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جانب من اجتماعات دائرة شؤون األقاليم واحملافظات

سرمد عبد األله

لندن ـ وكاالت:

بات إيفرتون اإلجنليزي أكثر أندية أوروبا 
إنفاقا في فت��رة االنتقاالت الصيفية 

اجلارية.
ودف��ع إيفرتون حوالي 30 مليون جنيه 
إس��ترليني لضم مايكل كن مدافع 
بيرنلي، أم��س اإلول، ليص��ل إجمالي 
م��ا أنفقه خ��الل الصيف اجل��اري إلى 
أكثر من 90 مليون جنيه إس��ترليني، 
عل��ى أم��ل أن يبن��ي تش��كيلة قادرة 
على الوجود في املربع الذهبي للدوري 

باملوسم اجلديد.
وتعاق��د إيفرت��ون أيض��ا م��ع داف��ي 
كالس��ن م��ن أياكس أمس��تردام )23 
وج��وردان  إس��ترليني(  ملي��ون جنيه 
 25( س��ندرالند  ح��ارس  بيكف��ورد 
أونيكورو  مليون إس��ترليني( وهن��ري 
)6.8 ملي��ون إس��ترليني م��ن أوبن مع 
إعارته ألندرخل��ت البلجيكي(، إضافة 
إلى س��اندرو راميري��ز مهاجم ماالجا 
ومنتخب إس��بانيا حتت 21 عاما )5.3 

مليون إسترليني(.
كما ذك��رت تقاري��ر أن إيفرتون يفكر 
باس��تعادة هدافه الس��ابق واين روني 

م��ن مانشس��تر يونايت��د، ف��ي ظ��ل 
جلوس��ه على مقاعد البدالء معظم 
األحي��ان.. وكان رونال��د كومان مدرب 
إيفرتون، قال في أيار املاضي، إن النادي 
ينوي االس��تثمار في الصيف لتدعيم 
صفوف��ه على أم��ل الوص��ول لدوري 
أبط��ال أوروب��ا ألول مرة منذ موس��م 

.2006-2005
كم��ا، أعلن نادي إيفرتون اإلجنليزي عن 
تعاقده بشكل رس��مي، مع املهاجم 
اإلس��باني الش��اب س��اندرو راميريز، 
وبرش��لونة  احلال��ي،  ماالج��ا  الع��ب 

السابق.
وقال إيفرت��ون، في بيان رس��مي، عبر 
موقع��ه عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت، إن 
الالع��ب س��اندرو س��ينضم للفريق 
اإلجنليزي، قادًما من ماالجا بعقد ميتد 
ل� 4 سنوات، بعد دفع الشرط اجلزائي 

في عقده.
وأوضح الالعب، في تصريحات للموقع 
الرسمي إليفرتون »ال ميكنني االنتظار 
الرتداء قميص النادي، أنا س��عيد جًدا 
وه��ذه خطوة مميزة ف��ي حياتي، أعرف 
أنن��ي وقع��ت م��ع فريق ضخ��م في 
إجنلت��را، لقد حصل��ت على تعاقد مع 

مدرب مثالي«.

وأض��اف »االنتق��ال إليفرت��ون قف��زة 
كبي��رة في مس��يرتي، لديهم خطط 
كبيرة ومشروع مميز، آمل أن استطيع 
التعرف على زمالء جدد، أريد التكيف 
مع اجلميع وطريقة احلياة اجلديدة في 

هذه املدينة«.
وتاب��ع س��اندرو »إيفرتون ق��ام ببعض 
الصفقات اجليدة، ونأمل أن نتمكن من 
حتقيق موس��م جي��د، هدفنا الوصول 

إلى دوري أبطال أوروبا«.
»كن��ت  بقول��ه  تصريحات��ه  واختت��م 
محظوًظ��ا باللعب إل��ى جانب أفضل 
الالعب��ن في العالم، ومتكنت من الفوز 
بالبطوالت، املهم اآلن هو أنني س��عيد 

بالتوقيع مع إيفرتون«.
م��ن جانب اخ��ر، أعل��ن ن��ادي إيفرتون، 
تعاق��ده بش��كل رس��مي م��ع الالعب 
الدولي اإلجنليزي مايكل كن، قادًما من 
نادي بيرنلي بعقد ميتد خلمس س��نوات، 

ليستمر حتى صيف عام 2022.
وقال نادي إيفرتون في بيان رس��مي عبر 
موقعه على ش��بكة اإلنترن��ت: »وافق 
الالع��ب مايكل كن، املداف��ع اإلجنليزي 
على االنتقال إلى إيفرتون بعقد خلمس 
س��نوات حت��ى ع��ام 2022 مقاب��ل 30 

مليون جنيه إسترليني«.

ويعتب��ر ه��ذا الرقم هو أعل��ى صفقة 
انتق��ال في تاريخ ن��ادي إيفرتون معاداًل 
قيم��ة صفقة احلارس ج��وران بيكفورد 
ال��ذي انضم هذا الصي��ف إلى التوفيز 
مقاب��ل 30 ملي��ون جني��ه إس��ترليني 

أيًضا.
وق��ال ك��ن ف��ي تصريح��ات للموق��ع 
الرسمي فور إعالن انتقاله: »أنا مسرور 
للغاية بأن أكون في إيفرتون، إنه نادٍ رائع 
وميلك مش��جعن رائعن، ال أس��تطيع 
االنتظار للذه��اب للتدريبات واالجتماع 

بزمالئي اجلدد«.
وأض��اف: »أواًل وقبل كل ش��يء، املدرب 
رونال��د كوم��ان كان عام��اًل كبي��رًا في 
انتقال��ي هن��ا، لق��د لعب ف��ي مكاني 
عندما كان العًبا في برش��لونة وأندية 

أخرى«.
وأكمل: »أحب أس��لوبه ف��ي لعب كرة 
الق��دم وهو يناس��بني، لقد ش��اهدت 
الكثي��ر م��ن مباريات إيفرتون املوس��م 
املاضي، وأعتقد حًقا أنني س��وف أكون 

مناسًبا للعب هنا«.
واختتم: »ال أزال صغيرًا )24 عاًما( فقط، 
أمامي الكثير لكي أحتس��ن، وأشعر أن 
هذا املكان س��يكون عظيًم��ا لي لكي 

أتطور وأمنو كالعب«.

يواصل تعزيز صفوفه تحضيرًا للموسم الجديد

إيفرتون  اإلنجليزي يتصدر سباق سوق االنتقاالت األوروبي

تقرير

العبو إيفرتون

بغداد ـ رافد البدري*
مبشاركة 47 العب والعبة اختتمت 
ي��وم امس على قاع��ة نادي الهدف 
التخصصي البطولة التنشيطية 
املفتوح��ة والت��ي اقامه��ا االحت��اد 
مع  بالتع��اون  للش��طرجن  العراقي 
نادي الهدف واستمرت زهاء 6 ايام، 
ومتك��ن الالعب مع��زز ظاهر حبيب 
من احراز املركز االول وجاء ثانياً ربيع 
صباح نوري فيما حل باملركز الثالث 
الالع��ب فراس قاس��م، وقال عضو 
احتاد اللعبة ضمير جبار موسى ان 
الغرض من اقامة البطولة من اجل 
االس��تعداد االمث��ل لالعبن الذين 
ف��ي بطولة  املش��اركة  تنتظرهم 
نهائي العراق والتي ستقام في 20 
من ش��هر متوز اجل��اري، مضيفاً بان 
البطول��ة مفتوحة وجلميع االعمار 
ولعبت وفق النظام السويسري من 
9 جوالت وزمن اجلولة 75 دقيقة مع 
اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، 
وباشراف مباش��ر من نادي الهدف 

التخصصي،
البطول��ة  اختت��ام  واقي��م حف��ل 
بحضور السيد سامي عباس رئيس 
ن��ادي اله��دف التخصص��ي وعدد 
من اعضاء احت��اد اللعبة والالعبن 
املش��اركن، ومتكن الالعب الشاب 
مع��زز ظاه��ر حبيب م��ن التتويج 
بلقب البطولة جامعاً 8 نقاط بعد 
ان حقق الفوز في 7 جوالت وتعادل 
في جولتن اثنتن وبدون خس��ارة، 
وحصل على املرك��ز الثاني الالعب 
ربي��ع صباح نوري برصي��د 7 نقاط، 
فيم��ا احتل الالعب فراس قاس��م 
املركز الثالث برصيد 6.5 نقطة، ومت 

توزيع اجلوائز على الالعبن الفائزين 
باملراكز الثالثة االولى.

واش��رف عل��ى البطول��ة احلك��م 
توفيق  الدولي اس��عد اس��ماعيل 
رئي��س جلن��ة احل��كام ف��ي االحت��اد 
العراقي للعبة وعضو جلنة احلكام 
الع��رب ، اما احلكام الذين اش��رفوا 
على البطولة هم: س��عد محسن 
الكناني وضمير جبار واس��ماعيل 
ابراهي��م، حيث قدم املش��رف على 
البطول��ة مبعية احل��كام دوراً كبيراً 
وجه��وداً اس��تثنائية ف��ي تنظيم 

جوالت البطولة.
البطولة  واقيم��ت عل��ى هام��ش 
الدورة التحكيمية اخلاصة باللعبة 
ومبش��اركة 5 حكام هم: نوري جنم 
الزهيري وسما سامي عباس واياب 
ظافر ورويدة سعد محسن ودلشاد 
اس��ماعيل الذين سيكون لهم دور 
كبير في اللجان التحكيمية الحتاد 
الش��طرجن العراق��ي، وق��ال احلكم 

الدول��ي س��عد محس��ن الكناني 
بعد مناقشة مستفيضة من قبل 
اعض��اء احتاد اعض��اء اللعب��ة قرر 
اقامة الدورة التحكيمية التي من 
ش��انها اعداد حكام من الش��باب 
س��يكون له��م دور مؤثر ف��ي ادارة 
جوالت البط��والت املقبل��ة للعبة 
الش��طرجن، مؤكداً ان الدورة كانت 
باش��راف احملاض��ر الدول��ي اس��عد 
اس��ماعيل توفي��ق ال��ذي ركز في 
محاضراته العلمية على مناقشة 
اخر تعديالت االحتاد الدولي للعبة، 
باالضافة الى ض��رورة التعلم على 
ممارس��ة وتطبي��ق قانون س��ويس 
ماجنر، الذي يعتب��ر العمود الفقري  
للعب��ة  الدول��ي  االحت��اد  لقوان��ن 
الش��طرجن، كم��ا تطرق الى ش��رح 
مفصل عن اخر مستجدات اللعبة 

وتدرجات االحتاد الدولي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

»األولمبية الدولية« تمنح سرمد عبد األله 
)MEMOS( مقعدًا للمشاركة في برنامج

معزز ظاهر يحرز لقب البطولة 
التنشيطية بالشطرنج

لقطة من توزيع اجلوائز



بغداد - الصباح الجديد:
الثقاف��ة  وزي��ر  افتت��ح 
فرياد  واآلثار  والس��ياحة 
ي��وم  صب��اح  راون��دزي، 
املركز  األربع��اء،  أم��س 
ملنتج��ات  التس��ويقي 
مديرية التراث الشعبي، 
والفنون  احلرف  ومعهد 
منطقة  في  الشعبية، 

اإلسكان.
وقال الوزير في تصريح 
ان عل��ى  اعتق��د  ل��ه: 
الوزارات أن تقتني مثل 
هذه األعمال التي تعبر 
الت��راث العراقي،  ع��ن 
اس��تعمالها  ميكن  إذ 
لتب��ادل الهداي��ا بني 
ال����وزارات، ول��كن 
ضم��ن املعايير، فلو 
متكن��ا م��ن جذب 
الوزارات، وفتحوا 
بعض األس��واق 
ف���ي املناط��ق 
 ، حي���ة لس��يا ا
فستك�ون خطوة 

جيدة.

الفن��ون  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر 
شفيق  الدكتور  التش��كيلية 
املهدي قال ف��ي تصريح: دائرة 
الفنون تعمل منذ ثالث سنوات 
م��ن دون ميزانية، إذ مت قطعها 
من قب��ل وزارة املالية، وأعتقد 
أن ه��ذا األم��ر حس��ن ولي��س 
س��يء، وعلى املديريات العامة 
ان تعتمد على نفس��ها بهذا 
االجتاه وقد متكنا من هذا، اي ان 
ما يتم صرفه ه��و من مواردنا 

وهذا أمر صحيح وحسن.
مدير معه��د احل��رف والفنون 
عدن��ان  الفن��ان  الش��عبية 
النقاش قال: هي فرصة لدعم 
الطالب واالس��تاذ ماديا، وهي 
بواب��ة لنش��ر اعم��ال الت��راث 
والتعري��ف به��ا، وه��ي النواة 
تراث��ي  ص��رح  لبن��اء  االول��ى 
له��ذه البذرة، عس��ى ان تثمر 
بجهد متواصل من مجموعة 

اشخاص عملوا بجدية.

بغداد - أحالم يوسف:
تعال��وا نصن��ع الف��رح، حمل��ة 
انش��أها فريق عراق��ي تطوعي، 
هدف��ه كان زرع ابتس��امة ف��رح 
على وجوه كل العراقيني، بشتى 
طوائفه��م ومعتقداته��م، ولد 
فريق الفرح ه��ذا من رحم احلزن 
واحلروب، فكان وليداً مميزاً، وقوياً، 
ومعافى من كل تبعات الظروف 
القاه��رة، الت��ي اس��تطاع ه��و 

بعزمية كل افراده ان يقهرها.
اخت��ار الفري��ق أول��ى وجهات��ه، 
تك��ون  ك��ي  تكري��ت،  مدين��ة 
حاضن��ة ألول��ى خطوات��ه ف��ي 
حتقيق هدفه السامي بزرع األمل 
بنفوس ابنائه��ا، وتعزيز التفاؤل 
مبس��تقبل مشرق، بعد عودتهم 
الى مناطق سكناهم وبيوتهم، 
الت��ي تركوه��ا هربا م��ن بطش 
تنظيم داعش، وعادوا اليها بعد 

حتقيق النصر على افرادها.
وصاح��ب  اجملموع��ة  مؤس��س 
الفكرة ل� "تعالوا نصنع الفرح" 

املهندس ياسني فرج ياسني حدثنا 
ع��ن فريقه قائ��ال: تعالوا نصنع 
الف��رح فري��ق تطوع��ي ثقافي، 
الهدف منه بناء انس��ان يتعامل 
الثقاف��ة كأس��لوب حياة،  م��ع 
م��ن خالل تس��ليط الضوء على 
املواه��ب املكبوتة، واملهمش��ة، 
الش��باب  طاق��ات  واس��تخراج 
بش��تى أنواعه��ا، واس��تثمارها 
في امور تفيد اجملتمع، وتس��هم 
ببناء مجتمع، خال قدر اإلمكان 
من الس��لبية التي تسببت بها 
واالستثنائية  الصعبة،  الظروف 
ان جاز التعبي��ر التي مر بها كل 

العراقيني.
حت��دث فرج ع��ن بداية تأس��يس 
الفري��ق وطبيعة االعم��ال التي 
قام به��ا: قمنا بأعم��ال اغاثية، 
إضاف��ة الى كرنف��االت ثقافية، 
ومهرجانات، وامسيات، وحمالت 
توعوي��ة. لك��ن قبل تأسيس��ه، 
فالبداي��ة كان��ت عندم��ا أقمنا 
ف��ي  االول  الق��راءة  مهرج��ان 

دار  م��ع  بالتع��اون  تكري��ت، 
سطور، ومبس��اعدة اصدقاء من 
الذين دعوتهم  املثقفة،  النخبة 
ملساعدتي، ومن ثم وبعد النجاح 
الذي حقق��ه املهرج��ان، تولدت 
فكرة تأسيس الفريق، والذي اخذ 

يتطور، ويعمل ف��ي كل اجلوانب 
واليوم  والثقافي��ة،  اإلنس��انية، 
لدين��ا ٦٠ عض��وا من الش��باب 
مش��اريع  ولدين��ا  والش��ابات، 
عدي��دة، وال��كل هن��ا يعمل��ون 
كمتطوع��ني، همه��م األول هو 

بناء اجملتمع من جديد.
تاب��ع ف��رج حديث��ه ع��ن الفريق 
قائ��ال:  الوظيفي��ة  واوصافه��م 
الفري��ق متن��وع الى ح��د كبير 
فهن��اك النائب��ة عن��ي، جيهان 
وهي رئيسة القسم التشكيلي 
مبعهد الفنون اجلميلة، وس��عد 
محم��ود رئيس قس��م املس��رح 
مبعهد الفن��ون، وهو رئيس جلنة 
بالفريق، هن��اك طالب  املس��رح 
معاه��د، وخريج��ني، إضافة الى 
اف��راد ل��م يكمل��وا تعليمه��م 
االبتدائي، لكنهم يحملون فكرا 
قا، اس��تطاعوا به ان  ووعي��ا خالاّ
يس��توعبوا أهمية م��ا نقوم به 
من اعمال تطوعية، تخص اجملال 
الثقافي واإلنساني، الن الثقافة 
مجتمعي��ا،  س��لوكا  تبق��ى 
الدراس��ة  عل��ى  تقتص��ر  ال 

االكادميية.
طرحنا على فرج س��ؤاال يتعلق 
مبوض��وع الدع��م امل��ادي ال��ذي 
تطوع��ي،  كفري��ق  يحتاجون��ه 

يقوم مبثل تلك احلمالت، وعن دور 
وزارة الثقافة كونها تهتم أيضا 
بإقام��ة مث��ل تل��ك الفعاليات 
فقال: اس��تطعنا جمع األموال، 
لكن بق��در معني، وعندما فكرنا 
بإقامة ب��ازار الفرح، اس��تطعنا 
املنظم��ات  بع��ض  نقن��ع  ان 
ودعمن��ا ماديا،  بالتع��اون معنا، 
واستطعنا بها تغطية تكاليف 
املهرجان. اما فيم��ا يخص وزارة 
الثقاف��ة فهناك تع��اون يتعلق 
بقص��ر الثقاف��ة بتكريت، حيث 
االمس��يات،  بعض  أحيانا  نقيم 
وتعاونه��م معنا إيجاب��ي فيما 
يقدمون��ه لنا في تل��ك احلاالت. 
وق��د أقمن��ا كرنفاال في ش��هر 
رمض��ان، وحضره وزي��ر الثقافة 
األس��بق مفي��د اجلزائ��ري، وهذا 
ميكن ان نس��ميه دعما معنويا، 
حيث نشعر بأهمية ما نقوم به 
من اعم��ال، وبأن صوتنا بش��تى 
زواي��اه، اس��تطاع ان يص��ل الى 

اسماع النخب واملسؤولني.

برغم ارتف��اع درجات احلرارة الى 
املع��دالت  جت��ازوت  مس��تويات 
الطبيعي��ة واقترابها من درجة 
الغليان.. ظل املواطن "العراقي" 
يُقبل على شرب الشاي احلار أبو 
الهيل، بينما املواطن "املصري" 
يُقبل على شرب "األزوزة" وهذا 
م��ا اكدته املطربة ليلى نظمي 
في اغنيتها اخلالدة "مش��ربش 

الشاي اشرب ازوزة ..انا !
اخلب��راء  توقع��ات  وبحس��ب   
واملعنيني بشؤون األسرة واحلياة 
والطاق��ة.. لم يطرأ أي تغيير أو 
مفاجآت هذا العام على جدول 
دوري الكهرب��اء واحل��رارة و"أب��و 

املولدة" !
فم��ع تصاع��د س��خونة اجلو.. 
جتهي��ز  س��اعات  تناقص��ت 
مس��تويات  ال��ى  "الوطني��ة" 
ف��ي  انعدم��ت  ب��ل  متدني��ة.. 
خ��رج  بحي��ث  ع��دة  مناط��ق 
املواطن منها "صفر اليدين" .. 
في حني ظلت أولويات اخلدمات 
األخ��رى املقدم��ة للمواطن��ني 

"صفراً" على الشمال !
ه��ذه "احل��رارة" املرتفعة كانت 
و"اخمليخ"  امل��خ  كافي��ة لصهر 
فضالً عن رائحة "الشواء" التي 
بات��ت  تنبع��ث من أجس��امنا 

وعقولنا املنهكة واملتعبة!
تَخياّ��ل نفس��ك .. وأنت تعيش 
ه��ذه األج��واء ومبج��رد أن تضع 
اخلالية  الوس��ادة  رأس��ك على 
متعباً منهك القوى في ظهيرة 
يوم  قائض تتج��اوز فيها درجة 
درجة مئوية...  احلرارة اخلمسني 
يق��وم صاح��ب املول��دة و"بدم 
بارد"  بالضغط على زر االطفاء 
به��ذا  مضجع��ك  ليق��ض   "
التصرف "غير املسؤول" ويقلق 
إليه  تذه��ب  وعندم��ا  نوم��ك، 
مستفسراً ..عن قراره .. وهل أنه 
صدر بسبب ُعطل فني أو لنفاد 
ال��َكاز أو "الكازكيت "أو غيرها 
من األس��باب الت��ي حفظناها 
ع��ن ظهر قل��ب، وعندما تبادره 
قائ��الً: "خي��ر.. لي��ش طفي��ت 

املولدة ؟"
:"م��و  ب��رود  ب��كل  يجيب��ك   

استراحة بني الشوطني..!
 ومع إجابت��ه "الب��اردة" ترتفع 
درجة حرارة أعصابك لتقول له: 
"يا هذا... قابل هي لعبة الريال 
والبرش��ا.. حتى متنح استراحة 
لي��ش  أن��ت  الش��وطني..  ب��ني 
متس��تمر بالتشغيل الى وقت 
االس��تراحة..  وتتجاوز  إضاف��ي 
الى العصر مثالً.. مو تش��وفنا 

مسلوَكني . سلك من احلر !
 يُجيبك ساخراً :  حجي.. تكبر 
ثالثة  س��اعتني..  وتنس��ى..هي 
استراحة وأبوك اهلل يرحمه .. !

أما إذا قادك حظ��ك العاثر الى 
الت��ورط والتواجد وس��ط زحام 
للس��يارات.. واخت��رت وس��يلة 
لله��رب م��ن احل��ر.. عس��ى أن 
تنق��ذك م��ن عذاب��ات غلي��ان 
الش��ارع، والتخلص من معاناة 
باص��ات "الكي��ا" عندم��ا تقرر 
اس��تئجار س��يارة "تاكس��ي" 
ف��ي  أم��الً  الصن��ع،  حديث��ة 
الوص��ول الى منزلك بس��رعة 
وبإجواء باردة منعش��ة تخفف 
ولو قلي��الً من ح��رارة الظهيرة 

ومن معاناة العطش، 
تتح��رك  أن  فم��ا 
األج��رة  س��يارة 
بك  يط��ول  حتى 
االنتظ��ار.. ويب��دأ 

العرق يتصبب منك 
أمالً  فش��يئاً..  ش��يئاً 
في تش��غيل السائق 
التكي��ف..  جه��از 

وعندم��ا تب��ادره قائالً 
حضرت��ك  الظاه��ر   :
َمتش��عر بح��رارة اجلو.. 

ل التبريد.. تره  ممكن تشغاّ
آني راح أخرب من احلر!

يلتف��ت إليك متذم��راً  وهو 
يل��وك علكة "أبو الس��هم" 
ويقول: "ان��ت من كل عقلك 
ل تبري��د به��ذا اجل��و.. أش��غاّ

ملعلومات��ك آن��ي أخ��اف على 
"مح��رك "س��يارتي أكث��ر من 

روحي"!
ينفد صبرك وتقول له: هذه مو 
مش��كلتي.. آني دفعتلك أجور 
حتى أرت��اح من توصلني للبيت 
ل التبريد.. مو  واملفروض تش��غاّ

تعذبني !
يح��اول  األثن��اء  ه��ذا  ف��ي 
م��ن  يخف��ف  أن  "الس��ائق" 
قائ��الً:   ويجامل��ك  عصبيت��ك 
"واهلل ذكرتني  بأغنية أنه اللي 
د أحنه  عذبن��ي حبيبي.... ميع��واّ
الصعبات عبرناهه.. هو شوياّه 
حر.. متتحمله.. لعد شلون راح 

نواجه األعداء باملعركة "!
ت��رد علي��ه وتقول له: "وش��نو 
عالق��ة األع��داء بالتبريد..آن��ي 
راك��ب بتكس��ي ل��و دباب��ة أو 

مدرعة"؟
يجيبك قائالً: "أنت.. ما س��امع 
املطرب اللي يَكول .. تعب حتى 
د صير  احلديد وماتعبت��وا.. ميعواّ
ل ..هي شمرة عصى  حديد وحتماّ

ونوصل" !

• ضوء
  مهما ارتفعت درجات احلرارة 
.. فإنها ل��ن تذيب جليد 

"الوطنية" !ء

حرارة.. الوطنية !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قلوب عليلة وضمائر ميتة

جمال جصاني

بعد سلس��لة من الهزائم على ش��تى اجلبه��ات املادية 
والقيمية، انحدرت مكانة الرأس��مال األثمن )اإلنس��ان( 
في هذا الوطن القدمي، الى الدرك األسفل بوصفه األكثر 
رخصاً بني األش��ياء، وهذا ما نعيشه يومياً من مشاهد 
املوت اجملان��ي والبخس، ال من خالل األعمال واألنش��طة 
اإلجرامي��ة واإلرهابي��ة وحس��ب، بل فيما يفت��رض أنها 
أي  صحي��اً،  واملتعب��ني  للمنهك��ني  األخي��رة  امل��الذات 
املستش��فيات واملراكز الصحي��ة واملطبات اخلصوصية 
للمتخصصني مبهنة الط��ب. كما هي املهن األخرى لم 
تسلم املهن الطبية من وباء الشراهة وهشاشة القيم 
األخالقية، لكن خصوصية هذه املهنة وخطورتها، أنها 
تتعاطى مع ش��ريحة من البش��ر هي بأمس احلاجة الى 
العناية واالهتمام اإلنس��اني، بفعل معاناتها من املرض 
وأعراضه وتداعياته اجلس��دية والنفس��ية. لذلك فهي 
بأمس احلاجة الى بذل جهد استثنائي من قبل أصحاب 
الق��رار والنفوذ في الدولة واجملتمع، ملا حلق بها من تدهور 
على ش��تى األصع��دة، وهذا ما أش��ارت ل��ه الكثير من 
التقارير والتحقيقات الصحفية واإلعالمية من احلقائق 
التي ال تليق بهذه املهنة، والتي يطلق على من ميارسها 

ب� )احلكيم(.
ه��ذه املرة ال نريد التطرق ال��ى الواقع املزري لغير القليل 
من تل��ك املراكز واملستش��فيات، بل س��نركز على جزء 
بس��يط يتعلق بأقس��ام الطوارئ وال س��يما ما يتعلق 
منه��ا بحال��ة النوبات القلبي��ة، إذ متر الكثي��ر من تلك 
احلاالت على الطبيب املقيم )غالبا يكون غير متخصص 
وم��ن املتدرب��ني اجلدد( ليع��ود املريض الى بيت��ه، بعد أن 
يخفق "احلكيم" بتش��خيص احلالة؛ ليواجه الحقاً نوبة 
أشد وغالباً ما تكون قاتلة، وبالنسبة لي شخصياً فقد 
عش��ت مثل هذه التجربة والتي تركت آثاراً قاسية على 
صحت��ي. ومن األهمية مبكان اإلش��ارة ال��ى أن مثل هذه 
احلاالت املأساوية ال حتدث في املراكز املتخصصة بأمراض 
القل��ب، ب��ل في أقس��ام الط��وارئ والتي تفتق��د غالباً 
لألطب��اء اخملضرم��ني واملتخصصني في أم��راض القلب 
والش��رايني. ال أملك إحصائية وبيان��ات عن عدد ضحايا 
أم��راض القلب لدينا، لكنها من دون ش��ك كبيرة، وغير 
القلي��ل منهم، قد فقدوا حياتهم لتلك األس��باب التي 
أش��رنا إليها، وكان ميكن أن يتجنبوا ذلك الرحيل اجملاني، 
فيما ل��و حظوا بطبيب مقيم مؤهل ملهمة اس��تقبال 

مرضى قسم الطوارئ.
لي��س هن��اك أدن��ى ش��ك من وج��ود غي��ر القلي��ل من 
األطب��اء والعاملني في ه��ذا اجملال، من الذين يكرس��ون 
كل مواهبه��م وإمكاناتهم خلدمة املرض��ى واملراجعني 
احملتاج��ني لقدراتهم، لكن هناك أيضاً من تس��لل لهذه 
املهن��ة لغايات ومقاصد أخرى، لذلك جندهم غير قادرين 
على اإلحس��اس بآالم وحاجة اآلخرين ممن ابتلوا باألوجاع 
والعلل واألمراض. ومما يحز بالنفس أن أخطاء التشخيص 
غير مقتص��رة على األطباء الناش��ئني وعدميي الكفاءة 
وحسب، بل يش��مل أيضاً البعض من أصحاب الشهرة 
والتخصص الطويل والعريض، وذلك للعدد الكبير الذي 
يس��تقبله يومياً، والذي ال يسمح له بتخصيص الوقت 
الكافي للمعاينة والكش��ف الدقي��ق للحالة املرضية. 
م��ن املعروف ع��ن األمراض بنح��ٍو عام وأم��راض القلب 
بنحٍو خاص؛ أنها ترتبط بش��كل وثيق باحلالة النفسية، 
وهي لدى العراقيني في تدهور مس��تمر، وهذا ما أشارت 
إليه التقاري��ر األممية والتي وضعته��م على رأس قائمة 
الش��عوب األكثر غضباً في العالم، بفعل شروط احلياة 
الس��يئة والقاسية التي يعيش��ونها، وهذا ما يجب أن 
يعي��ره العامل��ون في مج��ال الطب ما يس��تحقه من 

الرعاية واالهتمام.  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حملة تعالوا نصنع الفرح

"تعالوا نصنع الفرح" فريق تطوعي يهدف لبناء اإلنسان العراقي

بغداد - الصباح الجديد:
أقام��ت دائرة قصر املؤمت��رات بوزارة الثقافة، ي��وم الثالثاء، الرابع 
م��ن متوز، وبالتعاون مع مجلس النواب العراقي، وقفة تضامنية 
احتف��االً بالنص��ر، وحتري��ر املوص��ل م��ن دنس عصاب��ات داعش 
اإلرهابية. بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم اجلبوري، 
ونائبيه الش��يخ هم��ام حمودي، وآرام الش��يخ محمد، وأعضاء 

مجلس النواب، وموظفي قصر املؤمترات.
وتخلل االحتف��ال كلمة رئيس مجلس النواب س��ليم اجلبوري، 
والت��ي هن��أ فيها الش��عب العراق��ي بنصر القوات املس��لحة 
بجمي��ع صنوفه��ا، واحلش��د الش��عبي، مش��يدا بالتضحيات 
والدم��اء الش��ريفة التي س��الت من اجل حتري��ر مدينة املوصل 
من دنس داعش.  تلته��ا كلمة رئيس جلنة األمن والدفاع النائب 
حاكم الزاملي، وكلمة النائب علي األديب، استذكروا فيها دماء 

شهداء األبرار، التي لوالها ما كنا اليوم لنحتفل بالنصر.
وتخل��ل احلفل أهازيج، وهتافات وطني��ة، وزغاريد، وتوزيع األعالم 

العراقية، والالفتات على احلضور.

وقفة تضامنية في مجلس 
النّواب تيمّنا باحتفاالت النصر

الصباح الجديد - وكاالت:
معلوم��ات  كش��فت 
األخب��ار  أن  خاص��ة، 
التي مت نشرها حول 
قي��ام  إمكاني��ة 
اللبنانية  املمثلة 
عب��د  س��يرين 
الن��ور ببطول��ة 
 " مسلس��ل 
 ،"  2 الهيب��ة 
جان��ب  إل��ى 
املمثل السوري 
تيم حسن، في 

الع��ام املقبل غي��ر صحيحة، وهي 
مفبركة ومدسوس��ة، ك��ون نادين 
نس��يب جنيم مازالت ف��ي مرحلة 
ش��ركة  م��ع  الش��فهي  االتف��اق 
الصباح املنتجة للعمل، وأش��ارت 
املعلومات إلى أن هناك من س��عى 
للترويج لتل��ك املعلومة، من أجل 
إثارة البلبل��ة والغمز بنجمة اجلزء 
األول، التي حققت جناًحا ملموًسا 

في مرحلة العرض. 
وتفي��د املعلوم��ات أن األزمة التي 
ول��دت ب��ني نادي��ن وس��يرين ف��ي 
رمض��ان، واتهم��ت األول��ى الثانية 

بتجيي��ش ال� " فان��ز "، عبر مواقع 
التواصل االجتماعي ضدها نتيجة 
الغي��رة الفني��ة، كان��ت الس��بب 
بذلك اخلبر ال��ذي كان الهدف منه 
التش��ويش عل��ى إمكاني��ة قي��ام 
جنيم ببطولة اجلزء الثاني، وبالتالي 
الترويج ل��� عبد الن��ور ملكايدتها، 
وس��تكون نادين بطلة اجلزء الثاني 
م��ن " الهيبة "، برغم كل احلمالت 
من حولها، وحتى أن س��يرين عبد 
النور نف��ت أن يكون أحد، قد حتدث 
معها للقي��ام بتلك البطولة على 

اإلطالق.

معركة جديدة تشتعل بين نجوم 
الدراما والتلفزيون بطلتها نادين نجيم 

افتتاح المركز التسويقي لمنتجات مديرية 
التراث الشعبي ومعهد الحرف والفنون الشعبية

جانب من االفتتاح
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