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بغداد - أسامة نجاح:
ب��ارك رئيس ال��وزراء، القائد العام 
العبادي،  للقوات املسلحة، حيدر 
أم��س األح��د، للش��عب العراقي 
"النص��ر  بتحقي��ق  واملقاتل��ني 

الكبير" في مدينة املوصل.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
مقتضب اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "القائد العام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي وصل 

مدينة املوصل احملررة".
"ب��ارك  العب��ادي  أن  وأض��اف 
والش��عب  األبط��ال  للمقاتل��ني 
العراقي بتحقيق النصر الكبير".

كم��ا أصدر رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي، خ��ال اجتماعه بالقادة 
املوص��ل  مدين��ة  ف��ي  األمني��ني 
مجموعة من التوجيهات بش��أن 
"إدام��ة االنتصارات" ف��ي املدينة 
تضمن��ت تطهيرها م��ن األلغام 
الت��ي خلفه��ا تنظي��م "داعش" 

وحماية املدنيني.
وق��ال املكتب اإلعام��ي للعبادي 
في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن األخي��ر "عقد، اليوم، 
الق��ادة  اجتماع��ا موس��عا م��ع 
واآلمري��ن ف��ي مق��ر قي��ادة قوات 
اجلانب  ف��ي  االحتادي��ة  الش��رطة 

االمين للموصل".
"اص��در  "العب��ادي  أن  وأض��اف، 
ادام��ة  بص��دد  توجيه��ات  ع��دة 

والقض��اء على فلول  االنتصارات 
داع��ش املنهزمة، وضرورة بس��ط 
االم��ن واالس��تقرار ف��ي املدين��ة 
ال��ى تطهيرها  احمل��ررة، باالضافة 
م��ن االلغ��ام واملتفج��رات الت��ي 
خلفه��ا العدو، وحماي��ة املدنيني 

والنازحني".
وتاب��ع، أن "الق��ادة واآلمري��ن في 
الصن��وف املقاتل��ة قدموا لرئيس 
تنفيذه��م  ال��وزراء ش��رحا ع��ن 
للواجبات املناطة بهم وفق خطة 

التحرير املرسومة".
وكانت قيادة العمليات املشتركة 
قد اعلنت، أمس االحد ، عن متكن 
قوات جهاز مكافحة االرهاب من 
حترير منطق��ة امليدان في املوصل 
القدمي��ة  ورف��ع العل��م العراقي 
عل��ى حافة نه��ر دجلة ف��ي امين 
املدين��ة بعد حتري��ر منطقة دكة 
بركة وجامع ش��يخ الش��ط بكر 

أفندي في املدينة . 
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلقت 
اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه،ان "ق��وات جه��از 
فرض��ت  االره��اب  مكافح��ة 
امليدان  س��يطرتها على منطقة 
ف��ي املدين��ة القدمي��ة باملوصل"، 
مبين��ة ان "الق��وات وصل��ت الى 
حافة نه��ر دجلة ورفع��ت العلم 

العراقي فوقه ". 
تتمة ص3

العبادي يبارك للقّوات المسلحة ويهنئ
الشعب العراقي بتحرير الموصل بالكامل

العبادي في اثناء لقائه بقادة القطعات العسكرية في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  أعلن��ت 
العلم��ي، إط��اق متويل  والبح��ث 

رواتب منتسبي جامعة املوصل.
لل��وزارة،  الرس��مي  املتحدث  وقال 
حي��در العبودي، في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "وزير 
ال��رزاق  عب��د  العال��ي  التعلي��م 
روات��ب  بإط��اق  العيس��ى, وج��ه 
منتس��بي اجلامع��ات احمل��ررة مم��ن 
مت التأك��د م��ن س��امة موقفهم 

األمني".
وبني ان��ه "مت متويل روات��ب جامعة 
توزيعه��ا عل��ى  لغ��رض  املوص��ل 
منتس��بي اجلامعة من تدريسيني 

ومنتسبني".
واك��د العب��ودي أن ال��وزارة تواصل 
اجراءاته��ا اخلاصة بالتنس��يق مع 
املعنية حلس��م عمليات  اجله��ات 
ملنتس��بي  املطلوب��ة  التدقي��ق 
اجلامعات احملررة، لتس��هيل اطاق 

رواتبهم"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د النائ��ب عب��اس البيات��ي، ان 
اجتماع الهيئ��ة العامة للتحالف 
الوطني ش��دد على ض��رورة تهيئة 
األج��واء وظ��روف مناس��بة بع��د 
اس��تكمال حترير احلويج��ة واالنبار 
لعقد اي مؤمترات، فيما اشار الى ان 
االجتماع بحث قضية االس��تفتاء 
ف��ي اقلي��م كردس��تان الت��ي هي 

مرهونة بالدستور.
وق��ال البياتي ف��ي حديث صحفي 
للتحال��ف  العام��ة  "الهيئ��ة  ان 
الوطني عق��دت اجتماعها الدوري 
برئاس��ة رئي��س التحال��ف عم��ار 
احلكي��م وحض��ور رئي��س مجلس 

ال��وزراء حيدر العب��ادي، اضافة الى 
التحال��ف واعضاء الكتلة  قيادات 
واحملافظ��ني  بالبرمل��ان  التحالفي��ة 
ان  مبين��ا  ال��وزراء"،  م��ن  وع��ددا 
"االجتم��اع تن��اول االولوي��ات بعد 
حترير املوصل وان يتم التأكيد على 
ان يك��ون ذلك من خ��ال ان النصر 
للع��راق والعراقيني والب��د ان يكون 

االحتفاء فيه وطنيا كبيرا".
واضاف البياتي، ان "االجتماع ناقش 
استفتاء اقليم كردستان، حيث ان 
االس��تفتاء مرهون بالدس��تور وان 
يكون ه��و الوثيقة الضابطة لهذا 

االمر".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف رئيس مجل��س النواب 
العراقي س��ليم اجلبوري مساء 
يوم االول من امس الس��بت عن 
اختطاف العش��رات من املكون 
الس��ني ف��ي منطق��ة "ج��رف 
الصخ��ر" ف��ي محافظ��ة بابل، 
ال��ى  داعي��ا األجه��زة األمني��ة 
بتحريرهم من  اإلس��راع  ضرورة 

قبضة اخملتطفني.
تصري��ح  ف��ي  اجلب��وري  وق��ال 
صحفي اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" ان "محاوالت فرض االمر 
الواق��ع والقفز فوق القانون عبر 

ممارسات تقوم بها بعض اجلهات 
التي م��ن املفترض انه��ا تعمل 
ضمن خيمة الدستور والقانون، 
من��ازل  مبداهم��ة  وقيامه��ا 
املواطن��ني ف��ي ج��رف الصخ��ر 
واختط��اف واعتقال العش��رات 
م��ن املواطن��ني هو ام��ر ال ميكن 
السكوت عنه او جتاوزه النه يعد 
محاول��ة للقضاء عل��ى املنجز 
االمني واح��داث عرقلة واضحة 
التي  حملاوالت حتقيق االس��تقرار 
ينتظرها الشعب كما انها اثارة 

جديدة للنعرات الطائفية".
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"التعليم" تطلق رواتب
منتسبي جامعة الموصل

التحالف الوطني يناقش 
األولويات ما بعد "داعش"
ويدعو للحوار مع كردستان

رئيس البرلمان يكشف اختطاف 
العشرات في منطقة جرف الصخر

طريقتان يستخدمهما »داعش« 
للفرار من القوّات العراقية

دعوات إليقاف جشع أصحاب المولدات 
بالموصل مع تحسن الكهرباء 23

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف قي��ادي مق��ّرب م��ن رئيس 
مجلس النواب سليم اجلبوري، أمس 
االح��د، أن املؤمت��ر الذي دع��ا إليه لن 
يحض��ره مطلوبون إل��ى القضاء أو 
ش��خصيات عليها جدل سياس��ي، 
وفيم��ا أك��د أن عق��ده ف��ي موعده 
املقرر األس��بوع املقبل، لفت إلى انه 
يهدف إل��ى توحيد املوقف الس��ني 
ف��ي اخل��ارج والداخ��ل للتعامل مع 

قيادات التحالف الوطني.
وقال عضو الوفد التفاوضي في احتاد 

القوى العراقية محمد الكربولي إن 
"املؤمتر الذي دعا إليه رئيس مجلس 
النواب س��ليم اجلبوري مستمر وهو 
مختل��ف ع��ن مؤمت��ر بغ��داد حملمود 
املشهداني املقرر عقده يوم اخلميس 

املقبل".
وأض��اف الكربول��ي ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، أن "مؤمتر اجلبوري 
س��وف يعقد في اخلامس عشر من 
الشهر اجلاري، وقد وجهت الدعوات 

الرسمية للحضور".
عل��ى  "القائم��ني  أن  إل��ى  وأش��ار 

االجتم��اع ذهب��وا إل��ى ع��دم دعوة 
الش��خصيات املطلوب��ة للمحاكم 
س��واء بجرائ��م إرهابي��ة أو جنائية، 
كما لن يحضر السياس��يون الذين 
عليه��م خاف��ات سياس��ية وذلك 

للمضي باملؤمتر وجناحه".
ونّوه إلى أن "النقاشات سوف تنصب 
على وضع السنة في العراق، وجعل 
أبن��اء املك��ون من سياس��يي اخلارج 
ملتزم��ني بقراراتنا خ��ال املباحثات 

مع التحالف الوطني".
"امل��دة  أن  إل��ى  الكربول��ي  ولف��ت 

ش��هدت  ق��د  كان��ت  املاضي��ة 
اجتماع��ات ولق��اءات موس��عة في 
تركيا م��ع أبناء املك��ون واملعارضني 
للعملية السياسية متخضت عنها 
توحي��د املواق��ف وال��رؤى ونقل تلك 

االجتماعات إلى بغداد".
ويس��تغرب القيادي في احتاد القوى 
الوطنية من طرح "اسماء مطلوبة 
للقضاء وعليها سجاالت سياسية 
واالدع��اء بأنها س��تحضر إلى املؤمتر 

برغم أنه لم تتم دعوتها.
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بغداد ـ مشرق ريسان:
صّع��ب تعدد األس��اليب اإلجرامية 
اإلرهاب��ي من  "داع��ش"  لتنظي��م 
مهمة الكشف "رسمياً" عن أعداد 
الضحايا من املدنيني الذين سقطوا 
خال عمليات قادمون يا نينوى، غير 
إن "الصب��اح اجلديد" حصلت على 
معلومات "ش��به رسمية" حتدثت 
عن سقوط نحو 800 شهيد مدني 

في مدينة املوصل.
ويقول عضو جلنة حقوق اإلنس��ان 
البرملاني��ة النائب عن كتلة املواطن 
حبي��ب الطرف��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه "ال ميكن 
الذي��ن  الضحاي��ا  أع��داد  معرف��ة 
حتري��ر  عملي��ات  ف��ي  س��قطوا 
نين��وى لك��ون إن العملي��ة ما تزال 
مس��تمرة"، لكنه حت��دث عن أرقام 

تتحدث  الرسمية"  ب�"غير  وصفها 
عن "س��قوط نحو 800 شهيد بني 

صفوف املدنيني".
ويتاب��ع الطرفي حديثه قائاً: "هذه 
األع��داد كبيرة جداً ومؤس��فة في 
الوقت ذاته، لك��ن؛ مقارنة باجلرائم 
داع��ش  تنظي��م  ارتكبه��ا  الت��ي 
اإلرهابي وحجم الدمار الذي خلفه؛ 
ف��إن تلك األرقام تع��ّد مقبولة إلى 

حد ما".
ويش��ير إل��ى إن "س��قوط ضحية 
واحدة هو أمر محزن ومؤسف، لكن 

لكل نصر ثمن".
وعن أس��باب س��قوط هذه األعداد 
م��ن الضحاي��ا أوض��ح الطرفي، إن 
"تنظي��م داعش اإلرهابي مس��ؤول 
بنحو مباشر عن سقوط الضحايا.
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يهدف لتوحيد المكّون في الداخل والخارج قبل التحاور مع التحالف الوطني األمم المتحدة: نحو 20 ألف شخص ما زالوا محاصرين غرب الموصل

مقرب من الجبوري: مؤتمر السّنة لن يشترك فيه مطلوبون للقضاء "          " تحصل على أرقام "شبه رسمية": سقوط نحو
800 شهيد مدني في نينوى منذ انطالق عمليات التحرير

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الرئي��س االميركي  اعلن مبع��وث 
بريت ماكغورك انه ابدى اعتراضه 
الواض��ح عل��ى اج��راء اس��تفتاء 
االس��تقال، فيما اكد رئيس وزراء 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
عدم وجود اية إمكانية للش��راكة 

مع بغداد.
وق��ال ماكغورك في مؤمتر صحفي 
عق��ده مببنى الس��فارة االميركية 
وتابعت��ه "الصب��اح اجلديد"، "بعد 
ان التقي��ت رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي ورئي��س البرملان س��ليم 
اجلبوري سأتوجه ضمن جولتي الى 
محافظة اربيل ملناقش��ة عدد من 

املواضيع".
ان  اري��د  "ال  ماكغ��ورك،  واض��اف 
اس��تبق الق��وات العراقي��ة، لكن 
نحن في املراح��ل النهائية لهزمية 
داعش في املوصل ولم يتبق س��وى 
٢٥٠ مت��را"، الفتا ال��ى ان "القوات 
االمنية العراقية تكبدت خس��ائر 
ف��ي االرواح واملع��دات م��ن اج��ل 

احلفاظ على املدنيني، ونحن نشيد 
بذلك".

وب��ني ماكغ��ورك، "م��ا زال امامنا 
الكثي��ر المتام العم��ل ضد داعش، 

واالن م��ن الصع��ب عل��ى مقاتلي 
داعش التنقل بني العراق وسوريا"، 
الفت��ا ال��ى ان "االنترب��ول وجهات 
اس��تخبارية تعم��ل على ماحقة 

داعش في انح��اء العالم والتعرف 
عليهم ومعاقبتهم".

واوض��ح ماكغ��ورك، أن "احلكومة 
ق��وات  م��ع  س��تلتقي  العراقي��ة 

والبنك  النقد  التحالف وصن��دوق 
الدولي االس��بوع املقبل ملناقش��ة 

الدعم".
وبشأن موضوع استفتاء كردستان، 
اوضح ماكغورك "ابدينا اعتراضنا 
الواض��ح عل��ى اج��راء اس��تفتاء 
االستقال ونحن نحث على احلوار 
وعدم تشتيت التركيز على النصر 

ضد داعش".
م��ن جانب آخ��ر ،اكد رئي��س وزراء 
نيجيرف��ان  كوردس��تان  إقلي��م 
بارزان��ي، ع��دم وجود اي��ة إمكانية 
للش��راكة م��ع الع��راق، مطالب��ا 
أمريكا والتحالف الدولي الى دعم 
املباحثات بني أربيل وبغداد بش��أن 

استقال اإلقليم.
 ج��اء ذلك خال لقائه مس��اء يوم 
االول م��ن ام��س الس��بت   بري��ت 
ماكغورك املبع��وث اخلاص لرئيس 
الواليات املتحدة االمريكية للحرب 
ض��د ارهابي��ي داعش ف��ي العراق 

والوفد املرافق له.
تتمة ص3 

مبعوث ترامب يعترض على االستفتاء
وبارزاني يشدد بعدم وجود شراكة مع بغداد

تقريـر

متابعة الصباح الجديد:  
أوع��ز وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
امس األحد، بإنشاء مدينة نفطية 
متكاملة في محافظة ميس��ان، 
مش��يراً إل��ى أن املدينة س��تكون 
ن��واة ملش��اريع أخرى تس��هم في 
إضافة ملس��ات جمالية وتطويرية 

للمحافظة.
وق��ال اللعيبي خ��ال زيارته حلقل 
احللفاية النفط��ي في بيان تلقت 

»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة منه، 
إن��ه »ضمن توجه��ات واهتمامات 
الوزارة مبس��توى اخلدمات املقدمة 
بإنشاء مدينة  أوعزت  للمواطنني، 
نفطية متكاملة مبدينة احللفاية 
ف��ي ميس��ان«، مبين��اً أن »املدينة 
تصامي��م  وف��ق  عل��ى  س��تكون 
عمرانية حديثة تتوفر فيها جميع 

وسائل احلياة العصرية«.
وأضاف الوزير أن »املدينة ستكون 

ن��واة ملش��اريع اخرى تس��هم في 
اضافة ملس��ات جمالية وتطويرية 
أن��ه  مؤك��داً  احملافظ��ة«،  له��ذه 
س��يبحث »م��ع املس��ؤولني م��ع 
احملافظ��ة املل��ف اخلدمي وس��بل 
االرتق��اء ب��ه وأهم املش��اريع التي 
ميكن أن تقوم بها من قبل شركة 
نفط ميس��ان من صندوق املنافع 

االجتماعية«.
تفصيات ص7

وزير النفط يوعز بإنشاء مدينة نفطية 
متكاملة في محافظة ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة عن املباشرة 
بتسلم املستمسكات املطلوبة 
وكاء  م��ن  باملواطنني  واخلاص��ة 
التموين في جانب الكرخ ببغداد 
اس��تمارة  تس��ليمهم  لغ��رض 
لعام��ي  التمويني��ة  البطاق��ة 
-2017 2018. ونق��ل بيان للوزارة 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
عن مدي��ر عام دائ��رة التخطيط 
واملتابع��ة ابتهال هاش��م قولها 

أن "الوزارة ش��كلت جلن��ة وزارية 
مدير  وعضوية معاون  برئاستها 
عام دائرة الرقابة التجارية وممثلني 
عن مكتب املفتش العام وشركة 
املواد الغذائية مهمتها االشراف 
واملتابع��ة والتدقيق على عملية 
التوزي��ع عل��ى وف��ق الضواب��ط 
والتعليمات الت��ي اقرتها الدائرة 

في بغداد واحملافظات".
اللجن��ة  "تل��ك  ان  وأضاف��ت، 
ش��كلت جل��ان فرعية ف��ي فروع 

التموي��ن من دائرت��ي التخطيط 
والرقاب��ة وف��روع التموين تتولى 
تدقي��ق املستمس��كات اخلاصة 
باملواطن��ني والتعه��دات اخلطية 
ومقاطعته��ا مع قاعدة البيانات 
التمويني��ة  بالبطاق��ة  اخلاص��ة 
حي��ث قس��مت اللج��ان عل��ى 
مراكز متوين فرع املتنبي البالغة 
19 مركز وفرع سيد الشهداء 17 

مركز".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر محل��ي في محافظة 
نينوى،ام��س االح��د، ب��أن تنظيم 
"داع��ش" عّد مدين��ة تلعفر غرب 
املوص��ل "املق��ر البدي��ل لدواوينه 
الرئيسة"، فيما اقر بخسارته آخر 
معاقله في مدينة املوصل بعد ما 

سماها "معركة االنغماسني".

وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "تنظيم داعش اصدر منش��ورا 
مقتضب��ا وس��ط تلعف��ر، غ��رب 
املوص��ل، حمل مضم��ون بان كل 
دواوين دولة اخلافة متارس اعمالها 
عب��ر مق��رات بديل��ة م��ن تلعفر، 
وه��و مؤش��ر آخ��ر على انكس��ار 

التنظيم".

وأضاف املصدر ، ان "داعش اعترف 
بخسارته آخر معاقله في املوصل 
ف��ي املنطق��ة املس��ماة باملوصل 
القدمي��ة بعد خوضه مس��لحيه 
معركة االنغماسيني ضد القوات 

االمنية املشتركة".
وب��ني املصدر أن "صدمة س��قوط 
املوصل القدمية كانت قاسية جدا 

على مس��لحي داعش الذين كانوا 
يلقبونه��ا بانه��ا عري��ن البغدادي 
االقوى ف��ي املوصل بس��بب كثرة 
ما حتويه من مسلحني وانتحاريني 

عرب واجانب".
وف��ي س��ياق آخ��ر أف��اد مص��در 
أمن��ي في محافظ��ة األنب��ار، بأن 
الق��وات األمني��ة ألق��ت القبض 

ثاثة مطلوب��ني ودمرت مضافتني 
تابعت��ني لتنظي��م "داعش"، فيما 
عث��رت على 35 عبوة ناس��فة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "قوة من اجليش بالفرقة األولى 
عثرت عل��ى مضافتني لداعش في 
وادي القذف جن��وب الرطبة )310 

ك��م غ��رب الرم��ادي("، مبين��ا أن 
"القوة قامت بتدمير املضافتني".

وأضاف املصدر ، أن "قوة أخرى من 
الفرقة األولى متكن��ت من العثور 
على 35 عبوة ناس��فة و6 دراجات 
ناري��ة ودمرت مولدة و2 خزان كبير 

في الرطبة أيضا".
تتمة ص3

"داعش" يقّر بخسارته الموصل القديمة ويعّد تلعفر مقرًا بدياًل

بريت ماكغورك

"التجارة" تشرع بتسليم البطاقة التموينية
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

الدميقراطي  احل��زب  يبح��ث  بينم��ا 
الكردس��تاني ع��ن مخ��رج يحفظ 
ل��ه ماء الوجه للخروج من مس��ألة 
االس��تفتاء بأق��ل قدر من اخلس��ائر 
عقب اعالن حرك��ة التغيير واالحتاد 
الوطن��ي واجلماعة االس��المية عن 
مقاطعة اللجنة العليا لالستفتاء، 
العملي��ة  مروره��ا  لع��دم  نتيج��ة 
برمل��ان  عب��ر  القانوني��ة  باآللي��ات 
كردس��تان، دعت الوالي��ات املتحدة 
مجددا حكومة االقليم بالعدول عن 
موعد االستفتاء معلنة استعدادها 
لرعاي��ة حوار جاد ب��ن اربيل و بغداد 

ملعاجلة املشكالت العالقة.
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة وفي 
حن اعلنت مجددا عن مالحظاتها 
على توقيت وآلية اجراء االس��تفتاء 
دعت حكومت��ي االقليم واملركز الى 
معاجلة املس��ائل العالقة عبر حوار 
مفتوح، بيان حلكومة االقليم تلقت 
الصباح اجلديد نس��خة منه قال ان 
رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان 
بارزاني اس��تقبل الس��بت املبعوث 
اخل��اص للرئيس االميرك��ي للحرب 
ضد ارهابيي داعش في العراق بريت 
ماكك��ورك ، وبحث مع��ه عددا من 
املس��ائل املهم��ة مبا فيها مس��ألة 

االستفتاء.
واضاف البي��ان ان ماككورك اش��ار 
بخصوص مس��ألة االس��تفتاء الى 
 ان بالده حتترم ارادة شعب كردستان 
عل��ى الرغ��م من وج��ود العديد من 
املالحظات لديها حول هذه املسألة، 
وسلط الضوء على االوضاع احلالية 
في املنطقة والع��راق، مبينا ان حل 
ه��ذه املش��كالت يحتاج ال��ى مزيد 
املباحثات واملفاوض��ات، متمنياً  من 
ان يش��هد اجلمي��ع حوارا ج��ادا بن 
اربيل وبغداد حلل املشكالت العالقة 
بن اجلانب��ن مبينا اس��تعداد بالده 

للمساهمة في هذا االمر.
اب��دى  بارزان��ي  ان  البي��ان   واض��اف 
اس��تعداد االقليم لعق��د مزيد من 
املفاوضات واملباحثات حلل املشكالت 
العالق��ة بن اجلانبن،   وحول عملية 
االستفتاء اشار الى ان تقرير املصير 
لش��عب كردستان هو حق شرعي و 
طبيعي، اضافة الى انعدام امكانية 
بقاء الش��راكة ب��ن االقليم وبغداد 
العراقية  احلكوم��ة  لتنصل  نتيجة 

عن تنفي��ذ الدس��تور، م��ا يتطلب 
املزيد م��ن املباحث��ات واالجتماعات 
بن بغ��داد واربيل مطالب��اً الواليات 
املتح��دة ودول التحالف ب��ان يكون 

لها دور في اجناح هذه املباحثات.
وعلى صعي��د ردود الفعل املتنامية 
وحال��ة التخندق احلزب��ي واجلغرافي 
الذي ولدها طرح مسألة االستفتاء 
ف��ي الوق��ت الراه��ن، ه��دد احل��زب 
باللجوء  الكردس��تاني  الدميقراطي 
الى اخلطة B ، في حال استمر االحتاد 
برفض  التغيي��ر  وحرك��ة  الوطن��ي 
مس��ألة االس��تفتاء ومعارضتهما 

إلجرائه في الوقت الراهن.
البيش��مركة  جلن��ة  رئي��س  وق��ال 
والش��هداء ف��ي برمل��ان االقليم عن 
احل��زب الدميقراطي اري هرس��ن في 
حديث للصباح اجلديد، ان حزبه فقد 
الكردستاني  الوطني  باالحتاد  الثقة 
مس��ألة  ف��ي  رئي��س  كحلي��ف 
االس��تفتاء، نظرا لتناق��ض قراراته 
ومعارض��ة اغلب اعضاء مجلس��ه 
القي��ادي للمش��اركة ف��ي اجملل��س 
االعلى لالس��تفتاء م��ن دون العمل 
على اعادة تفعيل برملان االقليم وهو 
ما عّده انسجاما مع مواقف حركة 
التغيير، اكثر من متثيله لرأي االحتاد.

وتابع هرسن ان االحتاد الوطني يتبع 
سياس��ة غي��ر متزنة وه��و يتكلم 
صباحا مع الدميقراطي الكردستاني 
ويعمل عكس ذلك مساء مع حركة 
التغيير، موضحاً ان االحتاد يعاني من 
وحدة القرار وهو غير قادر على جمع 
االراء اخملتلفة ومعاجلة اخلالفات التي 

برزت مؤخرا بن قيادته.
وف��ي مع��رض رده على س��ؤال عن 
امكانية استمرار احلزب الدميقراطي 
ف��ي عملية اجراء االس��تفتاء برغم 
تنامي املعارضة االقليمية والدولية 
له قال هرسن »اذا امطرت السماء 
نارا لن نتراجع عن هذا القرار«، وتابع 
لقد فقدنا ش��يئا اس��مه االمل في 
احل��وار مع بغداد، الن املس��ألة بيننا 
مع بغداد انتهت من��ذ مدة طويلة، 
وكل احلوارات باءت بالفشل، مؤكدا 
ان االقليم اصبح جزءا من العراق في 
بدايات الق��رن املاضي بنحو صناعي 

وليس طبيعيا.
يتض��رر  ان  هرس��ن  واس��تبعد 
املواطن��ون ف��ي االقلي��م م��ن تبني 
مس��ألة االس��تفتاء، وق��ال »لدينا 
جمي��ع املقومات املطلوب��ة لنكون 
دولة ناحجة منه��ا الزراعة والنفط 
وامل��وارد املائي��ة ويكون لن��ا دور في 

السياسة الدولية«.   
وكان االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
بزعام��ة مام جالل وحرك��ة التغيير 
قد اكدا خالل اجتماع عقداه مساء 
اول ام��س الس��بت ض��رورة وح��دة 
الص��ف الوطن��ي، وقال ب��الغ صادر 
عن االجتماع، ان القيادة املش��تركة 
حلرك��ة التغيي��ر واالحت��اد الوطن��ي 

الكردستاني قررت:
اوالً: تش��كيل اجم��اع ووحدة صف 
املصيري��ة  امللف��ات  وطني��ة ح��ول 

لشعب كردستان.
ثانياً: بعد تفعيل برملان كردس��تان، 
ان يت��م اج��راء االس��تفتاء من اجل 
االستقالل في احلدود االدارية القليم 

كردستان واملناطق املستقطعة.
ثالثاً: تشكيل ائتالف بن كتل االحتاد 
الوطني وحركة التغيير في مجلس 
الن��واب وبرملان كردس��تان ومجالس 

احملافظات.
مصدر مطلع ذكر للصباح اجلديد ان 
احلزب الدميقراط��ي ينوي اجراء حوار 
مباشر مع حركة التغيير واجلماعة 
االس��المية القناعهما بالعدول عن 
معارضته مس��ألة االستفتاء، وفقا 

للشروط التي وضعها.
واضاف املصدر ان احلزب الدميقراطي 

مناس��ب  مخ��رج  ايج��اد  يح��اول 
لالزمة التي تش��تد ش��يئا فش��يئا 
جراء مقاطعة ثالثة احزاب رئيس��ة 
الجراء االس��تفتاء م��ن دون تفعيل 
برملان كردستان املعطل منذ عامن 
بقرار من املكتب السياسي للحزب 

الدميقراطي.  
برمل��ان  عض��و  اك��د  جهت��ه  م��ن 
كردس��تان عن حركة التغيير رابون 
معروف ان احلزب الدميقراطي متكن 
م��ن التحايل على االحت��اد الوطني 
واالحتاد االسالمي بجرهم الى دعم 
االس��تفتاء على  وتأيي��د مس��ألة 
القانونية  حساب معاجلة القضايا 
والتج��اوز احلاصل على الش��رعية 
وس��يادة القان��ون من قب��ل رئيس 
االقلي��م الذي ق��ال ان م��دة واليته 
انتهت وهو فاقد للشرعية حسب 

قوله.
الدميقراط��ي  ان  واض��اف مع��روف 
الكردستاني متكن من اقناع االحتاد 
الوطن��ي واالحتاد االس��المي باعادة 
االنقالب  البرملان لش��رعية  تفعيل 
احلاصل على السلطة، وتابع »كيف 
ميك��ن ان ننش��غل بتش��ريع قانون 
لالس��تفتاء، في حن يقبع شخص 
بنح��و غي��ر قانون��ي على كرس��ي 

رئاس��ة االقليم، مؤك��دا ان حركة 
التغيير لن تتنازل ولن تقبل بأن يتم 
تفعيل البرملان لشرعنة بقاء بارزاني 
وتثبي��ت واليته واقامة امارة خاصة 
ب��ه وبعائلته ف��ي االقليم، لذا على 
االحزاب التي تساند وتدور في فلك 
الدميقراطي الكردس��تاني ورئيسه 
الذي فرض ارادته السياس��ية على 
ش��عب كردستان ان تراجع نفسها 
ومتن��ع التج��اوز الص��ارخ احلاص��ل 
على القانون وشرعية الشعب في 

االقليم.
واك��د ان حلم الدولة حق مش��روع 
لشعب كردستان، اال ان املسؤولن 
احلالين ليسوا مبستوى تطبيق هذا 
احل��ق، وانهم ب��دأوا حملة لتضليل 
ال��رأي الع��ام والتصوي��ر ب��أن دولة 
كردستان ستكون جنة للمواطنن، 
متانس��ن التجارب املريرة املتنوعة 
للدول الفاش��لة في العالم بهدف 
تأس��يس امارة فاشلة ظاملة تقمع 

مواطنيها.
وكان التحال��ف الوطن��ي قد اعلن 
عق��ب اجتم��اع عق��ده اول ام��س 
االستفتاء  رفضه إلجراء  الس��بت، 
في اقلي��م كردس��تان وع��ده امرا 
غير دس��توري، وبينما دعا الى احلوار 
والتفاهم وفقا للدستور والقانون، 

عّد وحدة العراق خطاً احمر.
اجتماع اجمللس األعلى لالس��تفتاء 
برئاس��ة مسعود بارزاني الذي عقد 
يوم السبت وسط مقاطعة حركة 
التغيير واالحتاد الوطني واجلماعات 
االس��المية الذين رفضوا تس��مية 
مرش��ح له��م لعضوي��ة اللجنة، 
خرج بثالث��ة قرارات وهي اوالً: التزام 
االطراف السياس��ية املشاركة في 
االجتم��اع بالق��رارات والتوجيهات 
الص��ادرة ع��ن اجتم��اع 7 حزي��ران 
2017، ح��ول حتدي��د ي��وم 25 أيلول 
2017 إلجراء االس��تفتاء في إقليم 
الكردستانية  واملناطق  كردس��تان، 
خ��ارج إدارة اإلقليم، وثاني��اً: حتديد 
واإلج��راءات  العملي��ة  اخلط��وات 
التحضيري��ة ف��ي جمي��ع جوان��ب 
االس��تفتاء وهيكلية عمل اجمللس 

األعلى لالستفتاء وجلانه الفرعية.
إقلي��م  حكوم��ة  تق��وم  ثالث��اً: 
كردس��تان بب��ذل كل امكانياته��ا 
بالتع��اون م��ع املفوضي��ة العلي��ا 
لالنتخابات واالس��تفتاء في إقليم 
كردس��تان واجلهات املعنية، بتوفير 

كل متطلبات إجراء االستفتاء. 

الواليات المتحدة تبدي استعدادها لرعاية حوار جاد 
بين أربيل وبغداد لحّل المشكالت العالقة

الديمقراطي الكردستاني ُيهّدد باللجوء الى الخطة B حيال مسألة االستفتاء
طارق حرب

قب��ل س��اعات م��ن ه��ذا الي��وم 2017/7/8تولى 
مجل��س الن��واب التصوي��ت على قان��ون تعديل 
قان��ون ش��عار اجلمهوري��ة وختمه��ا  رق��م )٨٥(  
لس��نة ١٩٦٥ ال��ذي ص��در ف��ي1965/6/2 والذي 
ص��در بعده نظام اس��تعمال ش��عار اجلمهورية 
رقم )٣٦( لسنة ١٩٦٥ وقد مت تعديل هذا القانون 
س��ابقاً بالقانون رقم )١٤( لسنة  ١٩٩٢ واذا كان 
التعدي��ل اجلديد ال��ذي اصدره البرمل��ان قد تولى 
اغلب مواد هذا القانون بالتعديل حيث مت تعديل 
اغل��ب املواد العش��ر التي يتكون منه��ا القانون 
وان بعض التعديالت التي قررها القانون ضرورية 
بس��بب ان النظ��ام احلكومي على وفق دس��تور 
٢٠٠٥ يختلف عن النظام احلكومي املقرر مبوجب 
دستور ١٩٦٤ الذي صدر القانون سنة ١٩٦٥ على 
وفقه ودس��تور سنة ١٩٧٠ الذي صدر على وفقه 
تعدي��ل ١٩٩٢ وكذلك فأن بعض التعديالت التي 
تضمنها التعديل مطلوبة وحسنا فعل البرملان 
باجرائه��ا وخاصة تش��ديد عقوب��ة جرمية اهانة 
الش��عار الن العقوبة الس��ابقة تافهة بحيث ان 
قانون العقوبات عاقب على هذه اجلرمية نفسها 
اذا وقعت على ش��عار دولة اخرى بعقوبة اش��د  
م��ن العقوبة املق��ررة على جرمية اهانة الش��عار 
العراق��ي ال��واردة في قان��ون الش��عار للعراقي 
وكذل��ك حتدي��د اجله��ات ذات العالقة بالش��عار 
ولكن الذي كان من الضروري االشارة الى االقليم 
بالنسبة الستعمال الشعار الن االقليم ال ميكن 
ان ين��درج حت��ت مصطلح الدوائر  غي��ر املرتبطة 
ب��وزارة  ال��واردة ف��ي قانون التعدي��ل كذلك كان 
م��ن املطلوب اس��تعمال مصطلح ق��رارات بدال 
م��ن مصطلح االوامر الت��ي وردت بالتعديل ذلك 
ان الدس��تور منح البرملان س��لطة اصدار قرارات 
بامل��ادة )٥٩( وليس اوام��ر كم��ا ورد بالتعديل وال 

نعلم ملاذا اورد البرملان
مصطل��ح اوامر نيابية ولي��س مصطلح قرارات 
نيابية كما هي صالحية البرملان املقررة دستوريا 
اما املوضوع املهم ف��ي التعديل فكان من الالزم 
مغادرة نسر صالح الدين الذي  لم يتول التعديل 
الغاءه وهجره وايجاد ش��عار آخر فال توجد نسور 
في بالدنا واذا كنا نعذر حكومة سنة ١٩٦٥  التي 
اعتمدت النسر  الذي يعود لصالح الدين االيوبي 
النه��ا قلدت  الش��عار املصري وهو النس��ر وهذا 
النس��ر يوافق النظام الس��ابق قبل ٢٠٠٣ حيث 
العظمة واالبهة الكاذبة ولكن ان يبقى النس��ر 
االيوب��ي ش��عار العراق ف��ان ذلك جه��ل بالواقع 
العراق��ي والتاري��خ وبح��ث ع��ن عظم��ة زائفة 
وكان االول��ى العودة الى ش��عار الدولة العراقية 
للعهد امللكي الصادر بالقانون رقم )٢٥( لس��نة 
١٩٣١ وال��ذي مت الغاؤه بعد انق��الب ١٩٥٨ واعالن 
اجلمهوري��ة بصدور قانون ش��عار اجلمهورية رقم 
)٥٧( لسنة ١٩٥٩ اذ  حسب الشعار امللكي وجود 
دجلة والف��رات فيه وعبارة العدل اس��اس امللك 
واالس��د البابلي وس��وى ذلك ونأمل م��ن البرملان 
س��ؤال اصحاب االختص��اص عن هذه الش��ؤون 
وله��م اخذ رأيه��م او رفض��ه ولكن م��اذا تقول 
ف��ي من ذكر االوامر النيابية ول��م يذكر القرارات 
النيابية  ونرجو من اللجنة القانونية ان ال تتكرر 
مثل هذه االخطاء فمازلنا نتذكر تخفيف عقوبة 
الس��رقة ثم  جاء هذا القان��ون باالحلوظات التي 

ذكرناها.

البرلمان وتعديل 
قانون الشعار

تقـرير

نيكوالي كوزهانوف*

في الس��ابع م��ن متوز/يولي��و اجتمع 
الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب مع 
الرئيس الروس��ي فالدميير بوتن على 
هام��ش قم��ة مجموعة العش��رين. 
وكان الصراع السوري من بن املواضيع 
الت��ي نوقش��ت، علماً بأن��ه موضوع 
يستوجب من كال الزعيمن مجهوداً 

من أجل إيجاد أرضية مشتركة.

الضربة على “قاعدة الشعيرات” 
وعواقبها

في ما يتعلق بسوريا، شكلت الضربة 
اجلوي��ة األمريكية التي اس��تهدفت 
“قاعدة الش��عيرات” اجلوية اخلاضعة 
للنظ��ام ف��ي نيس��ان/أبريل خط��وًة 
مهم��ة كونه��ا أظهرت ملوس��كو أن 
ترام��ب س��يكون أكث��ر حس��ماً في 
اس��تخدام الق��وة من س��لفه باراك 
أوباما. كما أن الغ��ارة اجلوية أظهرت 
للرئي��س الس��وري بش��ار األس��د أن 
الدعم الروس��ي ال يضمن له احلماية 
املطلق��ة إذا اس��تمرت دمش��ق في 
االنخراط في التح��ركات التي ينظر 
إليه��ا اجملتمع الدولي عل��ى أنها غير 

األس��لحة  اس��تخدام  مقبولة مثل 
الكيميائية س��واء ض��د املعارضة أم 

الشعب السوري.
غي��ر أن ضربة “الش��عيرات” لم تغير 
قواع��د اللعبة، وذل��ك ألن ال النظام 
السوري وال حلفاؤه الروس واإليرانين 
ف��ي  اس��تراتيجيتهم  غّي��روا  ق��د 
أعقابه��ا. وقد حافظت روس��يا على 
وج��ه اخلص��وص على اس��تراتيجية 
متجذرة في فرض ضغوط عسكرية 
وسياس��ية عل��ى املعارض��ة بهدف 
لألس��د  املناهض��ة  الق��وات  إقن��اع 
واألطراف األجنبية الراعية لها بتبني 
الرؤية الروس��ية لس��وريا في مرحلة 
ما بعد الصراع. ووفق��اً لهذه الرؤية، 
س��يصمد نظام األس��د، األمر الذي 
س��يضمن الوجود الروس��ي النشط 
في احلي��اة السياس��ية واالقتصادية 

للبالد بعد انتهاء القتال.
وكان الس��بب الرئيس��ي في حفاظ 
روسيا على الوضع الراهن هو انعدام 
املتابعة م��ن قبل الوالي��ات املتحدة. 
فف��ي األيام الت��ي أعقب��ت الضربة، 
لتغييرات  تس��تعد  كانت موس��كو 
محتمل��ة ف��ي املقارب��ة األمريكي��ة 
جتاه س��وريا، من بينها زيادة الضغط 
دمش��ق  على  األمريكي  العس��كري 

وإحب��اط أي أم��ل باحلوار ب��ن الغرب 
وروس��يا بشأن األس��د. ومع ذلك لم 
حتدث مث��ل ه��ذه التغيي��رات. فوزير 
اخلارجية األمريكي ريكس تيليرسون 
وفى بخططه لزيارة موس��كو، حتى 
مع الغ��اء نظي��ره البريطاني بوريس 
جونس��ون زيارت��ه له��ا. وم��ن جهة 
موس��كو، هدأت اخملاوف الروسية مع 
اس��تنتاج الكرمل��ن بأن��ه بينما قد 
ترامب مس��تعداً الس��تخدام  يكون 
الق��وة إاّل أّنه - على غرار أوباما - يريد 
جتن��ب التوغ��ل عميق��اً ف��ي الوحل 
الس��وري. وبذلك تس��تطيع روس��يا 
أن تواص��ل اعتب��ار نفس��ها الالعب 

الرئيسي في البالد.
وعالوًة عل��ى ذلك، عندما هدد ترامب 
مؤخ��راً بتك��رار العم��ل العس��كري 
ضد األس��د حول احتمال اس��تخدام 
األسلحة الكيميائية، شعرت روسيا 
عل��ى األرج��ح بالثقة في اس��تمرار 
دوره��ا املؤثر في الص��راع. وتنبع هذه 
الثقة م��ن الش��عور مبوقعها األقوى 
بصورة عامة في احل��رب باملقارنة مع 
الغ��رب. وبالتال��ي، فبينما تس��ببت 
التحال��ف  ق��وات  إس��قاط  حادث��ة 
للطائ��رة الس��ورية مؤخ��راً بوض��ع 
روس��يا ف��ي حالة تأه��ب، ل��م يتأثر 

الكرملن عموماً باألعمال األمريكية 
املكثف��ة التي نّف��ذت ف��ي أيار/مايو 
وحزيران/يوني��و. باإلضاف��ة إلى ذلك، 
يعتق��د املس��ؤولون ال��روس أن آلية 
اتخ��اذ القرارات بش��أن س��وريا لدى 
ترامب ال ت��زال مضطرب��ة وأن اإلدارة 
األمريكي��ة ل��م تس��تقر بع��د على 
اس��تراتيجية بعيدة امل��دى. وبالنظر 
إل��ى ه��ذه الص��ورة األكبر، م��ن غير 
احملتم��ل أن يتأثر بوت��ن بالتصريحات 
األمريكي��ة العرَضي��ة الت��ي ته��دد 
بالضربات اجلوية في حال اس��تخدام 
]سوريا[ لألسلحة الكيميائية. وأحد 
التفس��يرات احملتمل��ة التي تطرحها 
موس��كو للتهديد األخي��ر هو رغبة 
عضالت��ه  اس��تعراض  ف��ي  ترام��ب 
العس��كرية، مقاب��ل ضع��ف أوباما 
ر، وذلك قب��ل لقائه مع بوتن  املتص��وَّ
خ��الل قم��ة مجموع��ة العش��رين. 
ولذلك التزم اجلانب الروسي الصمت 
بشأن هذه املسألة، مفضالً االنتظار 
لالجتم��اع الفعلي قبل التلميح إلى 
اخلطوة التالية في احلوار بن الواليات 

املتحدة وروسيا حول سوريا.

مناطق احلد من التصعيد
من اخلط��وات الرئيس��ية التي تقوم 

بها روس��يا حالي��اً لتعزي��ز موقفها 
مناط��ق  إقام��ة  ه��ي  التفاوض��ي 
لتخفيف ح��دة التصعيد، وهي بادرة 
تكتيكي��ة بحتة لكس��ب املزيد من 
الوق��ت للنظ��ام الس��وري ومؤيديه. 
وم��ن وجهة النظر الروس��ية، تهدف 
هذه املناطق إل��ى حتقيق عدة أهداف 

محددة، وهي:
1. من خالل طرح هذه الفكرة، تُظهر 
روس��يا أنها ال تزال تترأس املفاوضات 
بش��أن التس��وية السياس��ية ف��ي 
س��وريا. وم��ن خ��الل إرغ��ام األطراف 
الدولي��ة األخ��رى عل��ى التركيز على 
ه��ذه املب��ادرة وغيره��ا من املب��ادرات 
الروس��ية، يش��تت الكرملن كذلك 
انتباه هذه الدول عن استراتيجياتها 

اخلاصة.
2.  كانت روسيا قلقة من الشائعات 
املتداول��ة ح��ول تق��دمي إدارة ترام��ب 
طروحاتها اخلاصة حول مناطق حظر 
الطيران، التي من ش��أنها أن تقّسم 
س��وريا إلى أجزاء يُزع��م أنها مواتية 
للمعارضة. ولذلك س��ارعت روس��يا 
إل��ى طرح بدي��ل من ش��أنه أن يوِجد 
معاق��ل س��نية - بدالً من تقس��يم 
الب��الد - ويُنش��ئ مناط��ق لتخفيف 
خاضع��ة  تك��ون  التصعي��د  ح��دة 

لسيطرة حلفاء دمشق.
تخفي��ف  مناط��ق  ش��أن  م��ن   .3
ح��دة التصعي��د أن تضف��ي طابع��اً 
إقليمي��اً على النزاع الس��وري وتعزل 
التجمعات العسكرية األكثر عدائية 
ضم��ن مناطق تخفيف الن��زاع هذه. 
كم��ا تتوقع روس��يا م��ن التجمعات 
املوالية لتركيا و»هيئة حترير الشام« 
)التي كانت تُعرف س��ابقاً ب� »جبهة 
النص��رة« و »جبه��ة فتح الش��ام«( 
احملاصرة ضمن مناطق تخفيف حدة 
التصعيد أن تفشل في إيجاد قضية 
مش��تركة وتب��دأ ف��ي القت��ال فيما 
بينها. وأف��ادت بع��ض التقارير على 
هذه اجلبهة أن دمشق أطلقت سراح 
املئ��ات من مقاتل��ي »أحرار الش��ام« 
في نيس��ان/أبريل ونقلتهم إلى إدلب 
لتعزي��ز موقفهم ض��د »هيئة حترير 

الشام«. 
4. بش��كل ع��ام، م��ن ش��أن إقام��ة 
أربعة مناطق صاحلة نسبياً أن تُبقي 
املعارضة السورية منشغلة بالصراع 
على القوة داخل ه��ذه املناطق. وفي 
الوقت نفس��ه، س��تتمكن موسكو 
من التركيز على الصراع ضد تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية«. وإذا مت تنفي��ذ 
مبناط��ق  املتعلق��ة  االس��تراتيجية 

تخفي��ف ح��دة التصعي��د بنج��اح، 
س��وف تش��ن روس��يا هجوماً واسع 
النط��اق عل��ى دير ال��زور، وس��تصّور 
س��قوط هذه املدينة على أنه انتصار 
على تنظيم »داعش« وإجناز رس��مي 
س��وريا.  ف��ي  الروس��ية  لأله��داف 
وستعمل احلمالت الدعائية الروسية 
عل��ى إظهار موس��كو بأنه��ا الرابح 
الواضح، مقارنًة ب� “التقدم البطيء” 
الذي يس��جله الغرب في حربه  ضد 
تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية« ف��ي 
العراق. وقد تس��تخدم روس��يا أيضاً 
هذا االجناز كذريعة لالنسحاب جزئياً 

من املستنقع السوري.
املناط��ق  أن  موس��كو  ت��رى  وأخي��راً، 
املقترح��ة لتخفي��ف ح��دة التصعيد 
ه��ي ثمرة ناجتة عن جتربتها الس��ابقة 
في إبرام اتفاقات محلية لوقف إطالق 
النار بن دمش��ق واجلماع��ات املقاتلة 
ه��ذه  تتناق��ض  وبالفع��ل،  احمللي��ة. 
النجاحات بش��كل صارخ مع فش��ل 
احملادثات السياسية العاملية في جنيف 
وأستانا، األمر الذي يشّجع روسيا على 

املضي قدماً في مساعيها.

*نيك��والي كوزهان��وف ه��و زمي��ل 
سابق في معهد واشنطن.
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الصراع السوري واللقاء الهامشي بين ترامب وبوتين

بارزاني

اضاف البيان ان ماككورك 
أشار بشأن مسألة 
االستفتاء الى  ان بالده 
تحترم ارادة شعب 
كردستان على الرغم 
من وجود العديد من 
المالحظات لديها حول 
هذه المسألة، وسلط 
الضوء على االوضاع 
الحالية في المنطقة 
والعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت صحيفة »صن��داي تليغراف« 
البريطانية، ام��س األحد، بأن عناصر 
تنظيم »داعش« يفجرون أنفس��هم 
أو يلقونه��ا ف��ي نه��ر دجل��ة للفرار 
م��ن الق��وات العراقي��ة م��ع دخ��ول 
عملية اس��تعادة املوصل »ساعاتها 
األخيرة«، فيما أش��ارت إل��ى أن نحو 

مليون ش��خص ش��ردوا م��ن ديارهم 
بس��بب القت��ال باملدين��ة. ونش��رت 
الصحيف��ة مقاال بعن��وان »معركة 
املوص��ل تدخ��ل س��اعاتها األخيرة« 
قالت في��ه إن »مس��لحي التنظيم 
احملاصرين يفجرون أنفسهم أو يلقون 
أنفس��هم في نهر دجل��ة للفرار من 
الق��وات العراقية مع دخ��ول عملية 

اس��تعادة املوصل ما قال عنه اجليش 
العراقي ساعاتها األخيرة«. 

وأضاف��ت الصحيفة أن »قادة اجليش 
العراق��ي أعلن��وا أم��س أن املوص��ل 
على وشك أن تعود حتت سيطرتهم 
بص��ورة كاملة، معلن��ن نهاية أكبر 
عملية عسكرية في منطقة مدنية 

منذ احلرب العاملية الثانية«.

طريقتان يستخدمهما »داعش« 
للفرار من القّوات العراقية

دعوات لتفعيل برلمان إقليم كردستان 
وتوحيد المواقف

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالحت��اد  التغيي��ر  حرك��ة  أك��دت 
الوطني الكردس��تاني، على ضرورة 
تفعيل برملان كردس��تان قبل إجراء 
إقليم كردس��تان،  االس��تفتاء في 
مشددة على أهمية توحيد املواقف 

بشأن القضايا الوطنية. 
وقال بيان مش��ترك حلركة التغيير 

الكردس��تاني  الوطن��ي  واالحت��اد 
اجلديد«  »الصب��اح  اطلعت علي��ه 
عق��ب اجتم��اع قي��ادة احلزب��ن إن 
»اجلانبن اتفقا على ضرورة تفعيل 
البرمل��ان الكردس��تاني قب��ل إجراء 
االستفتاء«، مؤكدا أن »االستفتاء 
على االس��تقالل يجب أن يش��مل 
واملناط��ق  كردس��تان  إقلي��م 

إدارة  الواقعة خارج  الكردس��تانية 
اإلقليم«. 

وأكد البي��ان على »وح��دة الصف 
واملوقف بشأن القضايا الوطنية«، 
مش��يرا إل��ى أن »اجلانب��ن اتفق��ا 
على تش��كيل ائتالف ف��ي البرملان 
العراق��ي والكردس��تاني ومجالس 

احملافظات«. 
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بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس األحد، مبقتل مدني بهجوم مسلح 
ق��رب منزل��ه ف��ي الرضواني��ة جنوب��ي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "مس��لحني أطلقوا النار 
من أس��لحة كامتة للص��وت جتاه مدني 
قرب منزله في الرضوانية جنوبي بغداد، 
م��ا أدى إل��ى مقتل��ه". أن "ق��وة أمنية 
طوقت م��كان احلادث ومنع��ت االقتراب 
من��ه، فيما مت نقل جثة القتيل إلى دائرة 

الطب العدلي" 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة ديالى امس االح��د ان دوريات 

من قس��مي بعقوب��ة والعب��ارة ومفارز 
االس��تخبارات ومكافحة االرهاب ديالى 

القت القبض على ستة مطلوبني .
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه ان اربعة من هؤالء 
مطلوبني عل��ى وفق امل��ادة ٤ /ارهاب ومت 
اتخاذ االجراءات بحقهم لعرضهم على 

القضاء.

االنبار – عملية امنية 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
األنب��ار امس األحد، ب��أن القوات األمنية 
ألق��ت القب��ض ثالثة مطلوب��ني ودمرت 
مضافت��ني تابعتني لتنظي��م "داعش"، 
فيما عث��رت على 35 عبوة ناس��فة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "قوة من اجليش بالفرقة األولى 

عثرت على مضافت��ني لداعش في وادي 
القذف جن��وب الرطب��ة )310 كم غرب 
الرمادي("، مبينا أن "القوة قامت بتدمير 
املضافتني". وأن "ق��وة أخرى من الفرقة 
األولى متكنت م��ن العثور على 35 عبوة 
ناسفة و6 دراجات نارية ودمرت مولدة و2 

خزان كبير في الرطبة أيضا".

الديوانية – عمليات دهم 
اعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة الديوانية امس االحد ان مفارز 
امنية متكنت من القاء القبض على عدد 
م��ن املتهمني واملطلوب��ني للقضاء على 
وفق م��واد قانوني��ة وجنائي��ة مختلفة 

خالل ممارسة امنية واسعة النطاق .
وافاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان املف��ارز االمني��ة نفذت 
ممارس��تها االمنية والتي تضمنت نصب 

السيطرات املتحركة وتفتيش العجالت 
واألش��خاص ، كمامتكنت مفارز ودوريات 
مراك��ز احلم��زة و اجلمه��وري والس��نية 
والدغ��ارة وال بدي��ر وغم��اس م��ن القاء 
القب��ض عل��ى 11 متهم مب��واد قانونية 

مختلفة. 

ميسان – اعتقال مطلوب
كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان 
ام��س االحد عن اعتق��ال مرتكب جرمية 
قت��ل أحد منتس��بيها ش��مالي مدينة 

العمارة.
وقال قائد ش��رطة احملافظة العميد نزار 
الساعدي  إن "قيادته القت القبض على 
قاتل احد منتسبي شرطة احملافظة فور 
استحصال املعلومات االستخبارية عن 
تواج��د اجلان��ي في حي الرحمة ش��مال 

مدينة العمارة".

واضاف العميد الساعدي، أن "الضحية 
كان أحد منتس��بي ش��رطة ميس��ان"، 
مش��يرا إلى ان "القاتل س��يتم إحالته 

إلى القضاء لينال جزاءه العادل". 

ذي قار – خطة امنية 
أج��رى مدي��ر ش��رطة حماية املنش��آت 
ف��ي محافظ��ة ذي قار العقيد حس��ني 
حس��وني العكيلي ام��س االحد جولة 
ميدانية على األهداف املنتش��رة ضمن 
قاط��ع املس��ؤولية واإلطالع على س��ير 
العم��ل األمني ف��ي توفي��ر احلماية في 
مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

درج��ات  أقص��ى  بتوفي��ر  التوجي��ه  ومت 
احلماية للمنش��ات احليوية في احملافظة 
م��ن التهدي��دات اخلارجي��ة الت��ي تهدد 
احملافظ��ة ومعاجل��ة كل املعوق��ات التي 
تعرقل س��ير العمل للنه��وض بالواقع 

األمني ف��ي محافظتن��ا للحفاظ على 
ام��ن وأمان املواط��ن  ، داعيا ال��ى توفير 
احلماية لأله��داف احليوي��ة وتوجيههم 
بتوفي��ر أقصى درج��ات احلماية لقواطع 

مسؤوليتهم من التهديدات اخلارجية. 

نينوى – مقتل انتحاريني 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
االستخبارات العسكرية في محافظة 
نين��وى ام��س األحد، ع��ن مقت��ل ثالثة 
انتحاريني بينهم قيادي بعد أن تس��للوا 
من الس��احل األمين ملدين��ة املوصل إلى 

الساحل األيسر للمدينة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه إن "مفارز مديرية 
االس��تخبارات العس��كرية في الفرقة 
16 قتلت ثالث��ة انتحاريني بينهم قيادي 
ومعاونه يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون 

عبوات بعد أن تسللوا إلى اجلانب األيسر 
قادم��ني من األمين بغي��ة تنفيذ عمليات 
انتحاري��ة تس��تهدف املدني��ني والقوات 
االمني��ة في منطق��ة املالي��ني باجلانب 

األيسر". 

البصرة – عمليات اغتيال 
اكد مصدر امني مس��ؤول في ش��رطة 
محافظ��ة البصرة امس االح��د بإقدام 
مس��لحني على اغتيال أربعة اشخاص 

مبناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املصدر ان ثالثة مسلحني مجهولني 
يستقلون سيارة نوع "اوبترا" في قضاء 
أبي اخلصيب جنوب البصرة اغتالوا أحد 
االفراد ، فيما كش��ف املص��در عن ثالث 
حاالت اغتيال ملواطنني مبناطق متفرقة 
على خلفية نزاعات عش��ائرية اندلعت 

في تلك املناطق. 

مقتل مدني بالرضوانية بإطالق نار جنوبي بغداد * اعتقال 4 مطلوبين في مناطق متفرقة من بعقوبة 
خطة أمنية لتوفير الحماية ألهالي محافظة ذي قار* مقتل 3 انتحاريين متسللين إلى أيسر الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول ناش��طون عبر مواقع التواصل االجتماعي 
صوراً لس��مكة نافقة ضخمة م��ن نوع )القرش 
احلوت( ملقاة في منطقة س��احلية يعتقد أنها 
تق��ع في ناحية خور الزبي��ر، فيما أعلنت مديرية 
البيئ��ة في البصرة إرس��ال للفري��ق للتأكد من 

احلالة.
وق��ال مدي��ر مديرية البيئ��ة في البص��رة أحمد 
حن��ون في حديث صحف��ي، إن "املديرية أطلعت 
على الصور التي يتداولها ناش��طون لس��مكة 
ضخمة تدع��ى )القرش احلوت(، وف��ي ضوء ذلك 
توج��ه فريق م��ن املديرية الى ناحية خ��ور الزبير 
للتأك��د من احلال��ة والوقوف عل��ى تفاصيلها"، 
مبيناً أن "املديرية س��بق وأن تعاملت مع حاالت 

مشابهة خالل األعوام السابقة".
من جانب��ه، قال الباحث في مرك��ز علوم البحار 
التاب��ع جلامع��ة البصرة عب��د الزه��رة احللو في 
حدي��ث صحفي، تعقيباً على الصور املتداولة إن 
"أسماك القرش وجودها شائع في املياه العراقية، 
وه��ي تتواجد حتى في مياه ش��ط العرب، وعادة 

وما تكون ذات أحجام صغيرة نسبياً".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت مجلس الن��واب في جلس��ته االعتيادية 
الثالث��ة م��ن فصله التش��ريعي االول للس��نة 
التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور 
س��ليم اجلبوري رئيس اجمللس وبحضور 213 نائبا 
اليوم السبت 8/7/2017، على قانون شعار وختم 
جمهورية العراق وانه��ى القراءة االولى والثانية 

الربعة قوانني .
وذكر بيان للدائرة االعالمية جمللس النواب اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان " هيئة الرئاسة قررت 
في مس��تهل اجللس��ة تاجي��ل التصويت على 
مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية واملقدم 
من جلنة االقتصاد واالس��تثمار بناءا على طلب 

اللجنة اخملتصة.
وباش��ر اجملل��س بالتصويت على مش��روع قانون 
اص��الح الن��زالء واملودع��ني واملقدم جل��ان العمل 
والشؤون االجتماعية والقانونية واالمن والدفاع 

وحقوق االنسان .

حوت كبير في
خور الزبير

البرلمان يصّوت على 
قانون وينهي قراءة 

أربعة

الملف األمني

العبادي يبارك للقّوات املسلحة 
ويهنئ الشعب العراقي بتحرير 

املوصل بالكامل
مس��تمر  "التق��دم  ان  وأض��اف 
بأجت��اه  العس��كرية  للقطع��ات 
منطقة القليعات والش��هوان آخر 
االهداف املرسومة لها في املوصل 

القدمية باجلانب األمين . 
وم��ن جانبه اعلن املتحدث باس��م 
قيادة العمليات املشتركة العميد 
الرك��ن يحي��ى رس��ول ان" القوات 
األمنية استطاعت ان حترر منطقة 
دكة بركة وجامع شيخ الشط بكر 
أفندي  ف��ي مدينة املوصل القدمية 
من الساحل األمين ، مشيرا الى ان" 
وصول القطعات العس��كرية الى 

الضفة الغربية لنهر دجلة. 
وق��ال رس��ول ف��ي حدي��ث خ��اص 
ان"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصباح  لصحيف��ة 
النص��ر النهائي س��يعلن من قبل 
القائ��د الع��ام للقوات املس��لحة 

حيدر العبادي". 
وأض��اف ان" م��ا تبق��ى ه��و فلول 
داع��ش ف��ي املدين��ة القدمي��ة من 
املوص��ل س��يتم القض��اء عليهم 

خالل الساعات املقبلة" 

"داعش" يقّر بخسارته املوصل 
القدمية ويعّد تلعفر مقراً بديالً

وتاب��ع املصدر، أن "ق��وة من الفرقة 
العاش��رة باجليش متكنت من إلقاء 
القب��ض على ثالث��ة مطلوبني في 
منطقة البوعبي��د وصحراء الثرثار 
ش��مال الرم��ادي"، مش��يرا إلى أن 
"القوة متكنت أيضا من العثور على 
عبوتني ناسفة متت معاجلتهما في 

منطقة البوبالي".
من جهة أخرى أعلنت خلية اإلعالم 

احلرب��ي، ع��ن مقت��ل 30 "إرهابيا" 
حاول��وا الفرار من الس��احل األمين 
للموص��ل إل��ى الس��احل األيس��ر 

للمدينة عبر نهر دجلة.
وقال��ت اخللية في بي��ان مقتضب 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
"قطعات عمليات نينوى قتلت 30 
إرهابيا حاولوا الهرب من الس��احل 
األمين إلى الساحل األيسر عبر نهر 

دجلة".
وكانت قيادة العمليات املش��تركة 
بق��اء  وق��ت س��ابق  ف��ي  أك��دت، 
"عش��رات األمتار القليلة" لتحرير 
مدين��ة املوصل القدمي��ة بالكامل، 
الق��وات  أن  إل��ى  أش��ارت  فيم��ا 
بالتقدم وحتقق  العراقية مستمرة 

"انتصارات كبيرة".
روب��رت  وأك��د اجلن��رال األميرك��ي 
س��وفغي، أن الس��لطات العراقية 
س��تعلن "في وقت وشيك" النصر 
النهائ��ي ف��ي املعركة الس��تعادة 
مدين��ة املوص��ل من أي��دي تنظيم 

"داعش".

التحالف الوطني يناقش 
األولويات ما بعد "داعش" ويدعو 

للحوار مع كردستان
، مشيرا الى "اننا نتعامل مع االمور 
عل��ى وفق مقياس الدس��تور الذي 
يؤك��د على وح��دة الع��راق والتزام 
اجلميع بها وسنتمسك مبا ورد فيه، 
كما انه لم يش��ير الى استفتاء او 

انفصال أي جزء".
وبش��أن مؤمت��ر اطراف ف��ي حتالف 
القوى، تابع البيات��ي ان "التحالف 
يع��د ان عق��د اي مؤمت��ر ينبغي ان 
يعقد حت��ت تس��مية وطني��ة مع 
ض��رورة ع��دم ش��مول املطلوب��ني 

قضائيا".
وش��دد على اهمي��ة "تهيئة اجواء 
ومناخات وتوقيت مناسب وظروف 
مناس��بة بع��د اس��تكمال حتري��ر 
هك��ذا  لعق��د  واالنب��ار  احلويج��ة 
مؤمت��رات"، الفتا ال��ى ان "مايهمنا 
ان تك��ون املؤمترات له��ا منطلقات 
االجن��دات  تخ��دم  ومخرج��ات 
ع��ن  بعي��دا  العراقي��ة  الوطني��ة 

االجندات اخلارجية".
املؤمت��رات  "عق��د  ان  واوض��ح 
السياس��ية هو ح��ق قانوني لكن 
ينبغ��ي ان يك��ون ضم��ن اجندات 
وطني��ة بعي��دا ع��ن التخندق��ات 

الطائفية".

رئيس البرملان يكشف اختطاف 
العشرات في منطقة جرف 

الصخر
ودع��ا اجلب��وري "االجه��زة االمنية 
باتخاذ جميع االجراءات التي حتفظ 
س��المة املعتقل��ني وحتريره��م من 
اخلاطفني باسرع وقت وحتقق االمن 
واالستقرار للمواطنني في املناطق، 
وعدم الس��ماح للس��الح املنفلت 
بان يقوض عرس العراقيني بالنصر 

على داعش وحترير املوصل".
وكان تنظي��م داع��ش ق��د ف��رض 
سيطرته على بلدة "جرف الصخر" 
ذات الغالبية السنية في محافظة 
بابل عن��د اجتياح��ه ملناطق ومدن 
ان  اال   2014 ع��ام  أواس��ط  ف��ي 
احلشد الش��عبي متكن من حتريرها 
ليس��تبدل اس��مها ال��ى "ج��رف 
النصر" االمر الذي عّده سياسيون 
س��نة بداية إلجراء تغيير دميغرافي 

على تلك بلدة.

"الصباح اجلديد" حتصل على 
أرقام "شبه رسمية": سقوط 

نحو 800 شهيد مدني في 
نينوى منذ انطالق عمليات 

التحرير
، بعد أن احتجز املدنيني والعائالت 
كرهائ��ن؛ وق��ام بتلغي��م املن��ازل 
ومنعه��م من مغادرته��ا"، ويلفت 
الطرفي إل��ى إن "تنظي��م داعش 
لي��س لديه أية خط��وط حمر في 
وانتهك  املواطن��ني،  التعامل م��ع 

جميع احلقوق واألعراف".
م��ن جانبه��ا، تق��ول عض��و جلنة 
حق��وق اإلنس��ان البرملانية النائبة 
عن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
أش��واق اجلاف ل�"الصباح اجلديد"، 
إن "جمي��ع األعداد الت��ي تتحدث 
ع��ن حجم الضحايا ممن س��قطوا 
في عمليات حترير نينوى تقريبية"، 
عازية الس��بب في ذلك إلى "وجود 
ضحاي��ا م��ا يزالون حت��ت األنقاض 
بس��بب تدمير بنايات ومنازل جراء 

داعش أو العمليات العسكرية".
وتضيف اجلاف إن "أعداد الضحايا 
كبي��رة، لك��ون إن تنظي��م داعش 
اإلرهابي عمد- في الفترة األخيرة- 
إلى جم��ع املدني��ني داخ��ل منازل 
باستهداف طيران  ويقوم  صغيرة، 
التحال��ف الدول��ي من ف��وق تلك 
املنازل، األمر الذي يدفع إلى توجيه 
ضربات مضادة إل��ى تلك املباني"،  
مبينة إن ذلك جعل جميع األعداد 

"تقريبية وليست دقيقة".
أما عن مس��توى اخلدمات املقدمة 
للفاري��ن م��ن قبض��ة التنظي��م 
اإلرهاب��ي من املدين��ة القدمية في 
تقول  للموص��ل؛  األمين  الس��احل 
املقدمة  اإلغاثية  "اخلدمات  اجلاف: 

للنازح��ني ال ترتقي إلى مس��توى 
الطم��وح"، مؤك��دة إن "اللجن��ة 
راف��ق  ال��ذي  اخلل��ل  ش��خصت 
عملي��ات حترير الفلوج��ة، وطلبت 
من احلكوم��ة تداركه في عمليات 
احلكوم��ة  لك��ن  املوص��ل،  حتري��ر 
عاجل��ت بعض النق��اط وليس كل 

املشكلة".
وتب��ني عضو جلنة حقوق االنس��ان 
البرملانية إن "النازح ما يزال يعاني 
من برد الش��تاء وح��رارة الصيف، 
فض��الً ع��ن ع��دم وج��ود عدال��ة 
في عملي��ة توزيع املس��اعدات؛ ال 
سيما تلك التي ال تأتي من اجلانب 
احلكوم��ي، والت��ي ت��وّزع بص��ورة 

عشوائية".
وفي )6 متوز 2017( أعلنت املنسقة 
اإلنسانية لألمم املتحدة في العراق 
لي��ز غران��دي، أن ما يص��ل إلى 20 
ألف ش��خص ما زال��وا محاصرين 
ف��ي املناطق التي يس��يطر عليها 
تنظيم "داعش" في غرب املوصل، 

بحسب "فرانس برس".
وأوضح��ت غراندي أن "تقديرنا في 
املرحل��ة احلالية أنه في آخر جيوب 
املدينة القدمية، قد يوجد ما يقارب 
15 ألف مدني، واحتمال أن يكونوا 

عشرين ألفا".
ويبل��غ عدد املدنيني الذي��ن مازالوا 
نازح��ني حاليا جراء املع��ارك، نحو 

700 ألف شخص، وفقاً لغراندي.

مقرب من اجلبوري: مؤمتر السّنة 
لن يشترك فيه مطلوبون 

للقضاء
لك��ن ش��اهدنا تفعي��ال إعالمي��ا 
وخلص ازم��ة لعل الغ��رض منها 
ايق��اف أي جهد وطن��ي على هذا 

الصعيد".
ومض��ى الكربولي إل��ى أن "املؤمتر 
س��يحضره قياديون في التحالف 
تنفيذيون،  الوطن��ي، ومس��ؤولون 
إضافة إل��ى ممثلني ع��ن التحالف 
الكردس��تاني وش��خصيات مؤثرة 

في املشهد السياسي العراقي".
من جانبه، ذكر النائب عن محافظة 
نين��وى عبد الرحيم الش��مري في 
تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"مؤمت��ر اجلب��وري وحلفائه مدعوم 
وحتت قيادة شخصيات لها دور في 
س��قوط املدن العراقية خالل عام 

."2014
وتاب��ع الش��مري أن "العدي��د من 
الراعني للمؤمتر ظهروا على االعالم 
في وقت سابق وقالوا أن املسلحني 
الذي��ن احتلوا احملافظ��ات ميثلوننا، 
وأن تنظيم داعش االرهابي افضل 

من اجليش العراقي".
وأوض��ح أن "دوال تق��ف وراء عق��د 
مؤمتر السنة خالل االسبوع املقبل، 
وأن املش��اركني في��ه ل��ن يكون��وا 
محل رضا الش��ارع العراقي وحتى 

محافظاتهم".
ويستغرب النائب املنشق عن احتاد 
الق��وى العراقية "م��ن دعوة هذه 
قضائياً"،  املطلوبة  الش��خصيات 
افاد بأن "العفو عنهم يفتح اجملال 
امليدانيني  لش��مول قيادات داعش 
كونه��م بالدرج��ة نفس��ها م��ن 

اجلرم".
عل��ى  الل��وم  الش��مري  ويوّج��ه 
"احلكوم��ة العراقي��ة والتحال��ف 
البرملانية  الوطني بوصفه الكتلة 
األكب��ر في أنهم��ا يقب��الن بعقد 
مؤمت��رات يش��ارك فيه��ا م��ن باع 

االرض إلى داعش".

مبعوث ترامب يعترض على 
االستفتاء وبارزاني يشدد بعدم 

وجود شراكة مع بغداد
بحس��ب بيان ص��ادر ع��ن حكومة 
إقلي��م كوردس��تان، اطلع��ت عليه 

"الصباح اجلديد".
وابدى بارزاني استعداد االقليم لعقد 
مزيد من املفاوضات واملباحثات حلل 
املشاكل العالقة بني أربيل وبغداد.

 وحول عملية االستفتاء قال بارزاني 
ان تقرير املصير لش��عب كوردستان 
هو حق ش��رعي و طبيعي وباالخص 
بع��د كل ه��ذه التضحي��ات الت��ي 
قدمها هذا الش��عب، باالضافة الى 
ع��دم وجود اية امكانية للش��راكة 
بس��بب تنصل احلكوم��ة العراقية 
عن تنفيذ الدس��تور وم��ع ذلك فان 
ح��ل جمي��ع املش��اكل بحاجة الى 

الكثير من املباحثات واالجتماعات.
 وطال��ب رئي��س ال��وزراء االقليم ان 
االميركية  املتح��دة  للواليات  يكون 
ودول التحال��ف دورا ف��ي اجناح هذه 

املباحثات.

"التجارة" تشرع بتسليم 
البطاقة التموينية

ونوهت هاشم "أما في حالة فقدان 
استمارة البطاقة القدمية فان على 
املواطن تبليغ احد مراكز الش��رطة 
وجلب نس��خة م��ن التبلي��غ حتى 
يت��م تزوي��ده بقس��يمة اس��تبدال 
حل��ني اص��دار بطاقة جدي��دة اذا لم 
يتم طبع اس��تمارة ضمن استمارة 

البطاقة التموينية اجلديدة".
ولفتت الى ان "التعليمات اش��ارت 
كذلك الى اس��تقطاع مبلغ 1000 
دين��ار ع��ن كل بطاق��ة جتب��ى م��ن 

املواطن مبوجب وصل رسمي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بالرغم م��ن التحس��ن امللفت في 
س��اعات جتهيز الكهرب��اء الوطنية 
ف��ي مدين��ة املوص��ل، وبالرغم من 
ق��رارات مجل��س محافظ��ة نينوى 
حول املول��دات االهلية، اال ان اغلب 
اصحاب املولدات يرفضون تخفيض 
س��عر االمبير بذريعة غياب الدعم 
الس��عار الوق��ود اخل��اص باملولدات 

الكهربائية.
وتتراوح اس��عار االمبير الواحد في 
احياء املوصل بني 8 الى 17 الف دينار، 
على وفق ساعات التشغيل وقرارات 
اصحاب املولدات الكهربائية، فيما 
كان مجل��س محافظ��ة نينوى قد 
وجهه ان يكون سعر االمبير الواحد 
على وفق ساعات التشغيل، ويكون 
الدف��ع نهاي��ة الش��هر ولي��س في 

مطلعه.
لك��ن الناش��ط املدن��ي املوصل��ي 
محم��د حس��ني احليال��ي ق��ال ل��� 
"الصباح اجلديد" ان "اغلب اصحاب 
املولدات االهلية في مدينة املوصل 
وضواحيه��ا ل��م يلتزموا بق��رارات 
مجلس احملافظة، وذريعتهم االولى 
ه��ي انه��م يش��ترون الوق��ود م��ن 
السوق السوداء باسعار تتراوح بني 
85 و 95 الف دينار للبرميل الواحد، 
وي��رون انه ال ميك��ن تنفيذ ق��رارات 
مجل��س احملافظ��ة م��ن دون توفير 

الوقود بسعر حكومي مدعوم".
وتابع بالقول "اكثر اصحاب املولدات 
طالبوا املواطنني املش��تركني بدفع 
االش��تراك الش��هري مقدما، على 
الضد من ق��رار مجل��س احملافظة، 
وحذروا املتأخري��ن عن الدفع بقطع 
الدف��ع  ان  خطوطه��م، ويزعم��ون 
مقدما يساعدهم في شراء الوقود 
لتجهيز الكهرب��اء، وبطبيعة احلال 
فان املواطن مضطر للدفع مسبقا 
كهرب��اء  انقط��اع  يخش��ى  الن��ه 

املولدات في ظل احلر القائظ".
ولف��ت احليالي ال��ى ان "هنالك من 

يزعم ان الكثير من املس��ؤولني في 
محافظة نين��وى ميتلكون حصصاً 
كبي��رة او مولدات كامل��ة، وهؤالء 
او  املول��دات  اصح��اب  يس��اندون 
مش��غليها وس��يعملوا على ابقاء 
ق��رارات مجل��س احملافظ��ة مج��رد 
حبر على ورق، الن تنفيذها س��يضر 

مبصاحلهم".
بلجنة  "ينبغ��ي  بالق��ول  ومض��ى 
املول��دات الكهربائي��ة في مجلس 
محافظة نين��وى ان تن��زل ميدانيا 
االهال��ي  م��ع  وتلتق��ي  للش��وارع 
واصح��اب املول��دات اليج��اد حلول 
منصف��ة للطرفني، وايقاف جش��ع 

عل��ى  املول��دات  اصح��اب  بع��ض 
الرغ��م م��ن التحس��ن الالفت في 
س��اعات جتهيز الكهرباء الوطنية، 
الن الغالبي��ة العظمى من املعامل 
واملصان��ع متوقف��ة وال يوج��د اية 
الكهربائية  الطاقة  احمال شبكة 
حالي��ا، علما ان��ه م��ن املفترض ان 
يك��ون هنالك تش��غيل للمولدات 
لنحو 270 ساعة شهريا في االقل، 
لكننا نرجح ان التشغيل في افضل 
حاالته ل��م يتجاوز ال� 120 س��اعة 
ش��هريا، بس��بب حتس��ن الكهرباء 

الوطنية كما اسلفنا".
م��ن جانبه، يقول الناش��ط ابو رؤى 

العبيدي في مرصد "موصليون" ان 
"من ضمن قرارات مجلس محافظة 
نين��وى ان دف��ع قيم��ة االش��تراك 
الش��هري يكون في نهاية الش��هر 
بدل بدايته الحتس��اب عدد ساعات 
التش��غيل، وكذلك احتساب سعر 
االمبير على عدد ساعات التشغيل 

وتخفيضه".
واس��تدرك بالقول "لكن مع بداية 
الشهر ابلغ غالبية أصحاب املولدات 
االهالي بضرورة الدفع بداية الشهر 
واال س��يتم قط��ع االش��تراك عنه 
والسعر التسعيرة القدمية نفسها 
او رمبا زاد، وعند استفس��ار االهالي 

منهم ع��ن قرار مجل��س احملافظة، 
ردوا عليه��م اصح��اب املولدات بأن 
على مجلس احملافظة توفير الوقود 

" الكاز وايل"، ثم يصدر قراراته".!
االم��ر  "ه��ذا  ان  العبي��دي  وي��رى 
يش��ير الى مدى ضعف املؤسس��ة 
احملافظ��ة، حتى  ف��ي  التش��ريعية 
أصبح��ت قرارته��ا ال تلق��ى صدى 
بالتطبي��ق، بل ان اجمللس برئيس��ه 
وأعضائه لم يفلحوا بحل مشكلة 
فيك��ف  اخلدم��ات  م��ن  واح��دة 
ملف��ات  إدارة  م��ن  س��يتمكنون 
ضخم��ة ومعق��دة وكبي��رة وه��ي 
إعادة اعمار احملافظة ونش��ر ثقافة 

التس��امح والس��الم ب��ني االهالي 
وإعادة االستقرار وتنشيط القطاع 
االقتصادي وتفعيل التعليم وإيجاد 

فرص العمل".
الفت��ا الى ان "االمر امله��م أنه عند 
اصدار قرار يجب أن يلحق بتوضيح 
آلية تطبيقه، فيما هي اآللية التي 
وضعها مجل��س احملافظة لتطبيق 
ق��راره بخصوص عمل املولدات، وما 
هي اجلهة التي اسند اليها متابعة 
هذا االمر، ثم كم عضو من مجلس 
احملافظ��ة زار مولدة واحدة أو التقى 
مبواطنني للتعرف بصورة اكثر على 

الواقع".

أغلب أصحاب المولدات 
األهلية في مدينة 
الموصل وضواحيها لم 
يلتزموا بقرارات مجلس 
المحافظة، وذريعتهم 
األولى هي أنهم 
يشترون الوقود من 
السوق السوداء بأسعار 
تتراوح بين 85 و 95 ألف 
دينار للبرميل الواحد، 
ويرون أنه ال يمكن 
تنفيذ قرارات مجلس 
المحافظة من دون 
توفير الوقود بسعر 
حكومي مدعوم

إحدى املولدات األهلية في املوصل

مطالبات لمجلس المحافظة بتطبيق قراراته بهذا الشأن

دعوات إليقاف جشع أصحاب المولدات بالموصل مع تحسن الكهرباء
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بغداد - الصباح الجديد:
بعد الزي��ارة التي قام به��ا الدكتور 
الهيتي  ام��ن  مصطف��ى محم��د 
رئيس صندوق اع��ادة اعمار املناطق 
املتضررة من العمليات االرهابية الى 
نينوى وتفق��ده االضرار التي تعرض 
لها الساحل االمين وااليسر واطالعه 
على حجم دمار الذي طال شبكات 
الكهرب��اء م��ن ج��دراء العملي��ات 
االرهابية اس��تقبل رئيس الصندوق 
فريقاً فنياً من مديرية توزيع كهرباء 
نينوى ضم املهندس يحيى س��عيد 
مسؤول شعبة الصيانة واملهندس 
عمر محمد مسؤول شعبة احملطات 
واملهن��دس  احمد محمد مس��ؤول 
السيطرة والتشغيل  بحضور مدير 
ع��ام ورئي��س مجلس ادارة ش��ركة 
ديال��ى العامة الدكت��ور عبد الودود 

عبد الستار .
ومت خ��الل اللق��اء مناقش��ة وض��ع 
الش��بكة الكهربائية ف��ي اجلانبن 
االمي��ن وااليس��ر وعم��وم محافظة 

نين��وى وكذلك س��بل الوصول الى 
الية لتفعي��ل ورش تصليح احملوالت 
في نينوى بعد ان تعرضت الى اضرار 

بليغة اثر العمليات االجرامية .
وبح��ث رئي��س الصن��دوق الدكتور 
الهيتي الط��رق الكفيل��ة للتعاون 
بن ش��ركة ديالى العام��ة ومديرية 
توزيع كهرباء نينوى املركز واالطراف 
للوق��وف على حجم اخل��راب وتقدمي 
دراس��ة ش��املة لرئي��س الصندوق 

مبتطلبات العمل في نينوى .
وبناء على طل��ب رئيس الصندوق مت 
االتفاق على تشكيل فريق عمل فني 
متخصص مبحوالت التوزيع والقدرة 
مدين��ة  ال��ى  الفري��ق  وس��يتوجه 
املوصل االسبوع املقبل لغرض تقدمي 
املس��اعدة في مجالن االول صيانة 
احمل��والت املتض��ررة وكذل��ك اقامية 
مل��الكات  س��ريعة  تدريبي��ة  دورات 

صيانة محوالت نينوى . 

اعالم صحة الكرخ 
بحث مدير ع��ام دائرة صحة بغداد 
الك��رخ الدكت��ور جاس��ب لطيف 
احلجام��ي ف��ي مكتب��ه م��ع وفد 
م��ن مؤسس��ة الش��هداء الواقع 
الصحي واخلدمات املقدمة لعائالت  
الش��هداء واس��تثناءهم من اجور 

التمويل الصحي .
وبن الدكتور احلجامي دور اخلدمات 
الطبي��ة والصحية الت��ي تقدمها 
دائ��رة صحة بغ��داد الكرخ وجميع 
لعائ��الت  الصحي��ة  مؤسس��اتها 
ذوي ش��هداء احلش��د الش��عبي و 
االره��اب ومن هذه اخلدم��ات منها 
اعفاء ذوي شهداء احلشد الشعبي 

و  الصح��ي  التموي��ل  اج��ور  م��ن 
كذل��ك اس��تثنائهم ف��ي مجاالت 
التعين والتوزي��ع و التدرج الطبي 
من خريجي كلي��ات املهن الطبية 
والصحية و االداري��ة في التعينات 

حيث لهم االولوية في ذلك.
واضاف الدكتور احلجامي ان الدائرة 
اس��تثنت مؤخرا ذوي الشهداء من 
قرعة احلج االول��ى التي اجريت في 
املؤسس��ات الصحي��ة فض��ال عن 
العمليات  استثنائهم عن مواعيد 
)الرن��ن  الفحوص��ات  و  اجلراحي��ة 
الفحوص��ات  وبقي��ة  واملف��راس( 

االخرى 
واكد مدير ع��ام الدائ��رة احلجامي 

ان كل ه��ذه اخلدمات التي تقدمها 
وجمي��ع  الك��رخ  صح��ة  دائ��رة 
منتس��بيها تأتي من امياننا املطلق 
ان كل م��ا نقدم��ه ه��و قليل بحق 
ذوي الش��هداء الذين قدم ابناؤهم 
بدمائه��م الزكي��ة من اج��ل ابناء 

وشعب العراق 
بدوره��م اش��اد الوف��د ب��دور مدير 
ع��ام دائ��رة صح��ة الك��رخ ودائرة 
صحة بغداد الكرخ ومؤسس��اتها 
الصحية بصفتها الدائرة الصحية 
االولى من بن الدوائر الصحية التي 
تس��تقبل عددا كبيرا جدا من ذوي 
الش��هداء وتقدم لهم التسهيالت 

والفحوصات الطبية والصحية .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
املش��ترك  التعاون  تعزي��ز  س��بل 
وذل��ك خ��الل  النف��ط  وزارة  م��ع 
ف��ي  عق��ده  مت  ال��ذي  االجتم��اع 
مبن��ى وزارة النفط بحضور وكيل 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن الفن��ي 
واملستشار العلمي للوزارة ووكيل 

وزارة النف��ط وع��دد ِم��ن امل��دراء 
العامن في الوزارتن والش��ركات 

التابعة لهما . 
االجتماع مناقش��ة عدد  وتن��اول 
من املواضيع وامللفات التي تخص 
الوزارت��ن حي��ث مت التأكي��د على 
والعمل  التع��اون  تعزي��ز  ض��رورة 
ال��ى حلول  والتوص��ل  املش��ترك 

للمش��كالت الت��ي تعان��ي منها 
شركات وزارة الصناعة في تنفيذ 

بعض املشاريع مع النفط . 
كما وجرى خ��الل االجتماع االتفاق 
على حلول للمشكالت العالقة بن 
اجلانبن وعقد اجتماع دوري ملتابعة 
املواضي��ع املطروحة خالل االجتماع 

وكل مامت االتفاق عليه .. 

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجيه ومتابع��ة متواصلن، من 
قبل ادارة ش��ركة س��عد العامة، 
ممثلة مبدير عام الشركة املهندس 

صادق محمد حسن أجنزت املالكات 
لش��ركة  والفني��ة  الهندس��ية 
س��عد العامة - احدى تشكيالت 
والبلديات  وزارة اإلعمار واإلسكان 

واألشغال العامة - مشروع تنفيذ 
األبني��ة اخلدمية، لصالح ش��ركة 
لوزارة  التابعة  الوس��ط،  مصافي 
النفط،وبنسبة اجناز بلغت 100%.

»سعد« تنجز األبنية الخدمية لصالح النفط

متابعة الصباح الجديد

أعلن��ت الش��ركة العام��ة لالنظم��ة 
وزارة  ش��ركات  إح��دى  اإللكتروني��ة 
الصناع��ة واملعادن ع��ن قيامها بتقدمي 
ع��رض فني وجتاري لتنفيذ أعمال إعادة 
تأهيل محط��ة كهرب��اء حديثة وذلك 
الصناع��ة  وزي��ر  لتوجيه��ات  تنفي��ذا 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس  واملع��ادن 
بضرورة مش��اركة شركات  السوداني 
الوزارة في مشاريع إعادة إعمار املناطق 

احملررة وبدعم من وكيل الوزارة الفني. 
وبن مدير عام الشركة يوسف محمد 
جاس��م في تصري��ح للمركز اإلعالمي 
ف��ي ال��وزارة بأنه ق��د مت عق��د لقاءات 
عدي��دة م��ع رئي��س صن��دوق األعم��ار 
الهيت��ي لبحث  الدكت��ور مصطف��ى 
إمكانية مشاركة الش��ركة في إعادة 
تأهيل محطة كهرب��اء حديثة كونها 
قام��ت بنصب وتش��غيل ه��ذه احملطة 
وتدري��ب مالكاته��ا مل��دة 4 س��نوات ، 
مش��يرا إلى أن ش��ركته قدمت عرضا 
فنيا وجتاري��ا بقيمة )6( ملي��ارات دينار 
بعد إجراءالكشف املوقعي على احملطة 

املوافقات  بانتظ��ار اس��تحصال  وأنها 
املطلوب��ة لتنفي��ذ العم��ل ، الفتا إلى 
تسليم الش��حنة األخيرة من األجهزة 
واملعدات اخلاصة مبصفى حديثة خالل 
ش��هر حزي��ران املاض��ي بالتع��اون مع 
قي��ادة العمليات املش��تركة وس��يتم 
املباش��رة بأعمال النصب والتش��غيل 
والتدريب خالل ش��هر مت��وز احلالي بعد 
إكمال إجراءات الفحص والتس��لم مع 

املصفى . 
في س��ياق متصل افص��ح املدير العام 
ع��ن قيام ش��ركته بتقدمي ع��رض فني 
وجتاري بقيمة ملياري��ن و )500( مليون 
دينار لتجهي��ز وزارة الصحة مبنظومة 
اإلن��ذار واالطفاء ملقر ال��وزارة بناء على 
طلبه��ا وذل��ك بع��د إجراء الكش��ف 
املوقعي وان الشركة بانتظار املوافقات 

األصولية املطلوبة لتنفيذ العمل .
وأض��اف املدير العام بان��ه مت عقد لقاء 
مع رئيس مجلس محافظة بغداد على 
ضوء كتاب احملافظ��ة حيث جرى خالل 
اللق��اء بحث قيام الش��ركة بإنش��اء 
مركز حلفظ البيانات وارش��فتها الفتا 
ف��ي الوقت ذات��ه إل��ى أن العمل يجري 
حالي��ا إلع��داد دراس��ة وع��رض خاص 

بهذا املش��روع الكبير ، وزاد بالقول بأن 
شركته ستقوم خالل شهر متوز اجلاري 
بتجهيز مديرية اجلوازات بكمية )300( 

جه��از بصم��ة متط��ور ج��دا كدفعة 
أولى بناء على طل��ب املديرية املذكورة 
وذل��ك لغرض اإلس��راع بإجن��از اجلوازات 

للمواطنن .
عل��ى صعي��د متص��ل أكدت ش��ركة 
ديال��ى العام��ة إح��دى ش��ركات وزارة 

الصناعة واملعادن اس��تعدادها لتلبية 
حاجة املؤسس��ات احلكومية والقطاع 
اخلاص مبنتجاتها من احملوالت واملقاييس 
الضوئ��ي كما  والقابل��و  الكهربائي��ة 
قامت بتأمن حاجتها من املواد األولية 
الداخلة في اإلنتاج من أرقى املناش��ئ 

العاملية . 
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس 
عب��د ال��ودود عبدالس��تار محمود في 
تصريح للمركز اإلعالمي في الوزارة بأن 
ش��ركته مس��تعدة لتلبية احتياجات 
القطاعن العام واخلاص مبنتجاتها من 
احمل��والت الكهربائية بنوعيه��ا القدرة 
والتوزيع وبسعاتها املتنوعة واملقاييس 
امليكانيكي��ة  بنوعيه��ا  الكهربائي��ة 
وااللكترونية وبش��تى اطوارها وكذلك 
القابل��و الضوئي بش��عيراتها اخملتلفة 
، مؤكدا جه��ود الش��ركة الدؤوبة في 
تأم��ن امل��واد االولية الداخل��ة باالنتاج 
ع��ن طري��ق اس��تيراد تل��ك امل��واد من 
املناش��ىء العاملية الرصينة واملعروفة 
دوليا لضمان اس��تمرار العمل ودميومة 
اإلنت��اج وذل��ك م��ن خ��الل اس��تغالل 
الس��يولة املالية املتوف��رة والناجتة من 
تنفيذ العق��د املوقع مع صندوق اعمار 

املناطق احملررة لتجهيز محوالت التوزيع 
متعددة السعات بشكل كامل وبوقت 
قياس��ي . واضاف املدير الع��ام بأنه قد 
مت اس��تيراد مادتن اولية رئيسة تدخل 
ف��ي صناعة احمل��والت الكهربائية وهي 
االش��رطة النحاس��ية والت��ي وصلت 
خملازن الش��ركة وادخلت ف��ي العملية 
االنتاجي��ة وم��ادة احلدي��د الكهربائ��ي 
الس��ليكوني بكمي��ة )500( طن وهي 
أول شحنة تصل للشركة منذ سنتن 
، الفتا في الوقت نفس��ه الى ان العمل 
جار حاليا إلج��راء الفحوصات اخملتبرية 
واملعاي��رة النوعية على ه��ذه املادة من 
قبل مالكات قسم السيطرة النوعية 
واجله��ات الفني��ة ذات العالقة لغرض 
اصدار ش��هادة املطابق��ة للمواصفات 
املطلوب��ة وادخالها مخزنيا ، مش��ددا 
عل��ى مواصلة الس��عي لدف��ع عجلة 
االنت��اج على وف��ق االمكاني��ات املادية 
املتاح��ة بهدف تلبي��ة احتياجات وزارة 
الكهرباء من احمل��والت بنوعيها القدرة 
والتوزيع وبسعاتها املتنوعة واملقاييس 
الكهربائية بنوعيها واطوارها املتعددة 
والقابل��و الضوئ��ي بنوعي��ة وكف��اءة 

عالية .

كثّفت زياراتها الميدانية والتفتيشية ضمن الرقعة الجغرافية 

محليات 4
د. ناجي الفتالوي*

اعالم الصحة: 

قام��ت الفرق الرقابية في ش��عبة 
الرقاب��ة الصحي��ة بدائ��رة صحة 
بغداد / الرصافة بحملة استباقية 
للسيطرة على االمراض االنتقالية 
حم��الت  باج��راء  قام��ت  كم��ا   ،
مناطق  عل��ى  ومكثفة  موس��عة 
واس��عة ضمن احلملة االستباقية 
االس��هال  عل��ى  للس��بيطرة 

الوبائ�ي.
وقال الدكت��ور رعد محمد الطائي 
مدير ش��عبة الرقابة الصحية في 
الدائ��رة ان الف��رق الرقابي��ة قامت 
بزي��ارة محط��ات املياه ف��ي عموم 
جانب الرصاف��ة والت��ي تبلغ )48( 
املياه  لفح��ص س��المة  محط��ة 
اضافة الى اخذ من��اذج الى مختبر 
م��دى  لبي��ان  املرك��زي  الصح��ة 
صالحيتة الى االستهالك البشري 
، مشيرا الى ان فرق الرقابة  تعمل 
بواق��ع وجبتن صباحي ومس��ائي 
م��ن اج��ل االش��راف واملتابعة من 
خ��الل القيام بزي��ارات الى معامل  
معام��ل  وكذل��ك  املي��اه  تعبئ��ة 
املش��روبات الغازية وس��حب مناذج 

لغرض الفحص اخملتبري . 
ولف��ت مدي��ر الرقاب��ة الصحي��ة 
الغذائي��ة  امل��واد  متابع��ة  ال��ى 
املعروض��ة للبي��ع في مح��ال بيع 
واملفرد  باجلمل��ة  الغذائي��ة  امل��واد 
ال��ى  وارس��الها  من��اذج  وس��حب 
العام��ة املركزي  مختب��ر الصحة 
لالس��تهالك  صالحيته��ا  لبي��ان 
البشري. مع تدقيق  املواد الغذائية 
لبيان م��دة صالحيتها ومنع تداول 
اجملهول��ة املص��در واملمنوع��ة من 
التداول، فضال عن اتالف س��لطات 
وخض��روات ومي��اه ش��رب مب��ردة 
بقوالب الثلج احمللي مع اتالف ملح 

غير مدعم باليود .

واختتم الدكتور رعد الطائي قوله 
انه استكماال جلهود شعبة الرقابة 
الصحية  في السيطرة على مرض 
االسهال الوبائي واحلد من انتشاره 
عق��دت ن��دوات  تثقيفية جملموعة 
من املواطنن واللقاء معهم سواء 
بش��كل ف��ردي او من خ��الل القاء 
احملاضرات في البيوت وتوزيع حبوب 
تعقي��م املياه مع توزي��ع املطويات 
التي تعرف باملرض  والوقاية منه .

عل��ى صعيد متص��ل أوع��ز املدير 
العام لدائرة صحة بغداد / الرصافة  
إلى االستمرار في حمالت متابعة 

املتس��ربن من اللقاحات لألطفال 
دون اخلامس��ة  والنس��اء في سن 

اإلجناب  . 
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع م��دراء 
إل��ى صحة  التابع��ة  القطاع��ات 
املدير  وبحضور مع��اون  الرصاف��ة 
الع��ام الدكتور ميثم نور الش��رع  
وم��دراء األقس��ام ، الذي��ن بين��وا  
والسيطرة على  التحصن  أهمية 
يك��ون  وان  االنتقالي��ة  اإلم��راض 
مدي��ر القطاع لدي قاع��دة بيانات 
وخارط��ة بالرقع��ة اجلغرافية  في 
ب��ؤر  انتش��ار اإلم��راض وخصوصا 

تأخ��ذ  وان  االنتقالي��ة  اإلم��راض 
املراكز الصحي��ة دورة في متابعة 
املتسربن من اللقاحات وخصوصا 
في مناطق العشوائيات وان يجري 
مدير القطاعات حمالت وبش��كل 
مس��تمر م��ن اجل تلقي��ح جميع 
وضم��ن  اخلامس��ة  دون  األطف��ال 
الرقعة اجلغرافية ، فضال عن إعداد 
خطط خاصة بالصحة املدرس��ية 
من أالن من خالل التنسيق والعمل 
املش��ترك م��ع مديري��ات التربي��ة 

واملدارس . 
ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى أهمية 

ومتابعت��ه  بالنازح��ن  االهتم��ام 
وبش��كل  الصحي��ة  حاالته��م 
مس��تمر فضال عن توفي��ر جميع 
االحتياج��ات اخلاص��ة بهم إضافة 
إل��ى تلقي��ح األطف��ال والنس��اء 
في س��ن اإلجن��اب وكذل��ك تلقيح 
النازح��ن  باللقاح��ات اخلاصة من 
اج��ل جتن��ب اإلصاب��ة باإلم��راض 

االنتقالية .  
واش��ار املدير العام إل��ى أهمية إن 
تأخذ  وحدات تعزيز الصحة دورها 
وبش��كل فاعل من خالل التعريف 
والس��يما  االنتقالي��ة  باإلم��راض 

اإلس��هال الوبائي وط��رق االنتقال 
وجتن��ب اإلصاب��ة وكذل��ك توزي��ع 
حب��وب تعقي��م املي��اه ، فضال عن 
شرح  ومن خالل احملاضرات الفردية 
او اجلماعية  لشرح أهمية االلتزام 
بج��دول اللقاح��ات وخصوصا إلى 
وأوض��ح    . العش��وائية  املناط��ق 
أهمي��ة االهتمام باجلانب الفندقي 
ف��ي املراك��ز الصحي��ة ، مش��يدا 
باحلم��الت التطوعي��ة التي قامت 
بها بعض املراكز الصحية من اجل 
االرتقاء ب��األداء الفندقي في املركز 

الصحي . 

» الرقابة الصحية » تضع خطًة استباقيًة للسيطرة على مرض الكوليرا 

 قامت الفرق 
الرقابية في قطاعات 

الرعاية الصحية 
وكذلك شعبة 
الرقابة بإجراء 

حمالت موسعة 
ومكثفة على مناطق 

واسعة ضمن 
الحملة االستباقية 

للسبيطرة على 
االسهال الوبائي

الفرق الرقابية في شعبة الرقابة الصحية

المثّقف العربي 
ومأزق الوهم الحداثي

الصف��ة  ذات  واالدوات  املعطي��ات  تخط��أ  عندم��ا 
احلداثوي��ة في التعامل مع بارزات االحداث وما دونها 
س��ينتج حتما حال��ة من الفراغ ف��ي التوجيه وفقا 
لغاي��ات احلداثة , وفي الوقت نفس��ه س��تبرز حالة 
من الوالدة العكسية للعديد من االسئلة والغايات 

واالهداف .
حي��ث باتت الي��وم بقص��د وبغير قصد م��ن مهام 
احلداثة )عربيا( وضع اهلل وفقا للمتبنيات االسالمية 
ف��ي مرمى النيل والتش��ويه واملوت الس��ريري الذي 
ال ينتظ��ر منه حياة ما يجعلن��ا نعيش وخاصة في 
املنظومة االس��المية وضعا يش��به ال��ى حد بعيد 
س��يمياء احلالة التأبيني��ة ملنظومة كامل��ة , وهنا 
يج��ب احلدي��ث ع��ن امتياز فقدت��ه احلداث��ة اال وهو 
بعده��ا امللحوظ ع��ن حدود الطموح الذي رس��مته 

لنفسها , 
املعنى املتقدم جتاوزته ش��ريحة املثقفن في الغرب 
على اخت��الف لغاتهم وتوجهاتهم فهم يعيش��ون 
حال��ة الوضوح من موق��ف احلداثة بل ه��م يعبرون 
وقد عبروا الى عالم )ما بعد احلداثة( وكما يسميها 
الفيلس��وف الفرنس��ي فرانس��وا ليوتار في كتابه 
ال��ذي يحم��ل العنوان نفس��ه معرفا اياه��ا تعريفا 
مكثفا وناقدا للحداثة ب��كل حيثياتها مفاده )انها 

متثل الشك في السرديات الكبرى(, 
املثقفون الغربيون اقروا بفش��ل احلداثة على الرغم 
م��ن تناق��ض بع��ض املواقف كم��ا ف��ي االمنوذجن 
الفرنس��ي واالملاني ,ويعلم��ون ايض��ا اي )املثقفون 
الغربي��ون( ان له��ذا الفش��ل ما يترت��ب عليه على 
امتداد مراحله , مثال استدعاء وتأسيس االصوليات 
التي يخرج من عباءتها العنف بشكله املعلوم اليوم 

)االرهاب(, املثقفون الغربيون حسموا املسألة , 
وف��ي خضم هذا الوضع املق��ارن البد لنا من معرفة 
موقف املثقف العربي من احلداثة التي غادرها اهلها 
الى غيرها والس��ؤال االصح كي��ف يتحرك املثقف 
العربي في دائرة تشتعل بهيجان من االلتباس مفاده 
الغ��رق في حداث��ة هجرها اصحابها ؟ ث��م الم يقع 
املثقف العربي احلداثوي فريسة جلملة من االسئلة 
التي ال يس��تطيع او ال يجيد االجاب��ة عليها , منها 
اصراره الواضح على ادانة اهلل بترؤس��ه االس��المي 

من دون غيره من االلهة , 
على فرض ان الش��يوعية تعد آلهة والرأسمالية 
آلهة واملادية الهة واالحلاد الهة والديقراطية الهة 
والتكنولوجية الهة وواقعها جميعا يشير الى ان 
لكل صنف من اصناف هذه االلهة مآالت سلبية 
احداه��ا اره��اب يتالءم م��ع قياس��اتها وامناطها 

وغاياتها وادواتها وهوياتها االيديولوجية , 
من هذا كل��ه وعطفا عليه مثقفن��ا العربي هل 
اجتازاالختب��ار الغرامش��ي ال��ذي روج للمثق��ف 
العض��وي ؟هل اجت��از االختبار املنطل��ق من رؤية 
جان بول س��ارتر الذي روج للمثق��ف امللتزم ؟ هل 
اجتاز االختب��ار املنطلق من رؤية ميش��يل فوكو 
ال��ذي روج للمثقف االختصاصي ؟ ام انه ال يعرف 
ماهية هذه االختبارات وبقي يراوح ويدور بينها من 
دون ان يح��دد هويته او انه رمبا حدد هويته بامتياز 
البراغماتية التي تطبعت بها اجملتمعات العربية 
اليوم س��واء على مس��توى االفراد او اجلماعات او 

على مستوى االنظمة احلاكمة , 
بهذا التخبط سيظل املثقف العربي بطال ملشهد 
الوهم احلداثوي حيث انه ال يعرف ما الذي تطلبته 
احلداثة عندما كانت البطولة لها , فضال عن عدم 
معرفت��ه مبتطلبات ما يس��مى )ما بع��د احلداثة( 
وهذا يجعل منه في تيه اس��ميه )غرق البوصلة( 
وه��ذا التيه ال يضع له حدا س��واء طبيعة احلراك 
الش��عبي احلاصل في البلدان العربية او طبيعة 
املس��تورد م��ن االف��كار واملصطلح��ات واملناهج 
والنظري��ات الوافدة من الغرب الذي يش��دنا اليه 

بكل قوة وبشتى الوسائل شئنا ام ابينا , 
لذا ارى ان املأزق الذي لف املثقف العربي في تياره 
جاعال منه من املنظرين للوهم احلداثوي سيطول 

ويطول وللكالم بقية .

*كاتب عراقي  

تقرير

»اإللكترونية » تقدم عرضا لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء حديثة
»ديالى« تلّبي حاجة القّطاعين العام والخاص بالمحوالت والمقاييس الكهربائية 

إعادة تأهيل محطة كهرباء حديثة

جانب من اللقاء
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صندوق إعادة اإلعمار يعيد
 شبكات الكهرباء لعموم نينوى 

الحجامي يبحث تقديم الخدمات
 الصحية المقدمة لعائالت الشهداء

الصناعة تبحث تعزيز التعاون
 والعمل المشترك مع وزارة النفط 
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شؤون عربية ودولية6

برلين ـ وكاالت: 
أف��ادت صحيف��ة »Welt« بأن��ه وعل��ى الرغم من 
انته��اء أعم��ال قم��ة مجموع��ة العش��رين في 
هامبورغ بأملانيا أمس االول الس��بت، إال أن أعمال 
الش��غب جت��ددت في املدينة مبش��اركة نش��طاء 

مناهضني للعوملة.
وذك��رت الصحيف��ة أن املواجه��ات تتواص��ل في 
املدينة لليوم الثالث على التوالي، بني املتظاهرين 
ورجال الش��رطة، وأن مجموع��ات احملتجني ألقت 
الزجاجات احلارقة واحلجارة واملفرقعات، على الدور 

السكنية، واملباني في بعض أحياء املدينة.
وقام املتظاهرون حسب الصحيفة بنصب احلواجز 
واملتاريس في الشوارع وأحرقوا عدة سيارات تابعة 
للشرطة التي استخدمت ضدهم خراطيم املياه 
والغاز املس��يل للدموع وألق��ت القبض على عدد 

منهم.
وفي وقت سابق، طلبت شرطة هامبورغ تعزيزات 
من مناطق أخرى في أملانيا بس��بب تصاعد أعمال 
الشغب واالحتجاجات. وأقرت شرطة املدينة بأنها 
لم تّقدر بالشكل الصحيح مدى خطورة التهديد 

الذي شكلته مجموعات احملتجني.
جتدر اإلش��ارة إلى أن هامبورغ شهدت خالل يومي 
القمة فعاليات احتجاجية حادة وعنيفة ش��ارك 
فيها كل يوم أكثر من 10 آالف شخص مبا في ذلك 

متطرفون يساريون.
وم��ن املع��روف أن املناهض��ني للعومل��ة كانوا قد 
أعلنوا يوم 6 يوليو عن بدء »نزهة اجلحيم«. وأفادت 
مصادر اإلعالم األملانية ب��أن 197 عنصرا من رجال 
الش��رطة أصيبوا خالل أعمال الش��غب املذكورة، 

فيما مت توقيف أكثر من 100 شخص.

القاهرة ـ وكاالت: 
أحالت النيابة العس��كرية املصرية 292 شخصا 
إلى احملاكمة، بتهم تش��كيل »22 خلية إرهابية« 
تابعة لتنظي��م »داعش« ومحاولة اغتيال الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
وذكرت النيابة أن التحقيقات في القضية أجريت 
على م��دى أكثر من عام أدل��ى خاللها 66 متهما 
في القضي��ة باعترافات تفصيلي��ة تخص وقائع 
القضية والهيكل التنظيمي ملا يس��مى ب�)والية 
س��يناء( وعدد أعضاء التنظي��م ومصادر التمويل 

وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية.
وفي نهاية نوفمبر املاضي، أحالت النيابة العامة، 

أوراق القضية إلى القضاء العسكري.
وتبني من التحقيقات التي أشرف عليها املستشار 
خالد ضياء احملامي العام األول، قيام تنظيم أنصار 
بيت املقدس وك��وادره، مببايعة أبوبك��ر البغدادي، 
وأصبحوا والية تابعة للتنظيم س��موا أنفسهم 
ب�«والي��ة س��يناء«، وأن كل أعمالهم تتم باس��م 
تنظيم داعش الستهداف الكمائن، وأنهم هاجموا 
العدي��د م��ن القوات األمني��ة، ومراك��ز التفتيش 

العسكرية، وأغلبها في مناطق سيناء.
وكشفت التحقيقات أيضا، أن التخطيط حملاولة 
اغتيال الرئيس السيس��ي مت في خليتني إحداهما 
ف��ي الس��عودية الس��تهدافه أثناء أداء مناس��ك 
العمرة بصحبة األمير محمد بن نايف داخل احلرم 
املكي، إذ تبني من التحقيقات أن االستهداف كان 

عن طريق مصريني متواجدين في اململكة.

استمرار أعمال الشغب في 
»G20« هامبورغ رغم انتهاء قمة

إحالة 292 شخصًا للمحاكمة 
بتهمة محاولة اغتيال السيسي

متابعة ـ الصباح الجديد:

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املس��لحة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
في أبوظبي، القائد العام للقوات 
املس��لحة الليبية  املشير أركان 
حرب خليفة أبو القاس��م حفتر، 
الذي ي��زور الب��الد حالي��اً، ورحب 
بالقائد العام للقوات املس��لحة 
تعزي��ز  مع��ه  وبح��ث  الليبي��ة، 
العالق��ات األخوية ب��ني البلدين، 

وسبل تطويرها وتنميتها.
وقدم الش��يخ محمد بن زايد آل 
نهي��ان تهانيه مبناس��بة تطهير 
مدين��ة بنغازي، م��ن التنظيمات 
التوفي��ق  متمني��اً  اإلرهابي��ة، 
والق��وات  للش��عب  والنج��اح 
الليبية الوطنية في حتقيق املزيد 
م��ن االنتص��ارات عل��ى التطرف 
واإلره��اب، وتطهي��ر أرج��اء ليبيا 
كاف��ة، م��ن ه��ذه اآلف��ة املدمرة 
ملق��درات األوط��ان وحي��اة وأم��ن 
واس��تقرار الش��عوب، وأكد على 
وق��وف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة 
املتح��دة، إل��ى جان��ب الش��عب 
وتطلعاته  ودعم خياراته  الليبي، 
في حياة مس��تقرة وآمنة، معرباً 
ع��ن أمل��ه ف��ي توحي��د كلم��ة 
الشعب الليبي من أجل املصالح 

الوطنية الليبية العليا.
دول��ة  موق��ف  أن  أك��د  كم��ا 
اإلم��ارات الواض��ح جت��اه اس��تقرار 
ليبي��ا وأمان ش��عبها، ه��و املوجه 
األساس��ي لسياس��تنا ف��ي ه��ذا 
ومت  الش��قيق،  العرب��ي  القط��ر 
خ��الل اللقاء، اس��تعراض مجاالت 
التعاون الثنائ��ي، ومجمل القضايا 
والتط��ورات  والدولي��ة  اإلقليمي��ة 
الراهنة ف��ي املنطقة، خاصة فيما 
يتعلق باجلهود والتنسيق املشترك 
بني البلدين بالتع��اون مع األطراف 
اإلقليمي��ة والدولي��ة ف��ي محاربة 

وتنظيماتهما  والعن��ف  التط��رف 
وتشكيالتهما اإلرهابية.

م��ن جانبه، أع��رب خليفة حفتر 
اإلم��ارات  لدول��ة  ش��كره  ع��ن 
العربي��ة املتح��دة عل��ى وقوفها 
إلى جان��ب الش��عب الليبي من 
أج��ل حتقيق أمن��ه واس��تقراره، 
من جانب آخ��ر، دانت وزارة العدل 
ف��ي احلكوم��ة الليبي��ة املؤقتة، 
الصمت الدولي أمام ما قامت به 
ميليشيات بشأن مجزرة مصيف 
ع��روس البحر في طرابلس والذي 
راح ضحيتها مدنيون أبرياء جراء 

سقوط قاذف صاروخي عليهم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها وفق 
تصريح��ات إعالمي��ة حلقوقي��ني 

وناش��طني ف��ي اجملتم��ع املدن��ي 
االول  أم��س  بتون��س،  مقيم��ني 
الس��بت، أنه نظراً لالش��تباكات 
بني امليليشيات املتناحرة بالقرب 
من مط��ار معيتيقة الدولي، جنم 
عنه��ا وفاة أش��خاص ع��دة، من 
بينه��م أطف��ال ونس��اء لعائلة 
بأكملها، وعدد كبير من املصابني 

بحالة خطرة.
وحملت ال��وزارة وفق ذات املصدر، 
لليبي��ا ومجلس  األممية  البعث��ة 
األمن وجلن��ة اخلبراء، املس��ؤولية 
ألنه��ا  والقانوني��ة؛  األخالقي��ة 
األوض��اع في  املكلف��ة مبتابع��ة 
طرابلس، وتقدم وزي��ر العدل في 
الليبية املؤقت��ة منير  احلكوم��ة 

عصر، بالتعازي لعائالت الضحايا 
الذين قضوا نحبهم على خلفية 
متناحرة،  بني ميليشيات  معارك 
بالق��رب م��ن مط��ار معيتيق��ة 
الدولي جنم عنها وفاة أش��خاص 
عدة، م��ن بينهم أطفال ونس��اء 
لعائلة بأكمله��ا وعدد كبير في 
حال��ة خطي��رة. كم��ا مت توجي��ه 
رس��الة للبعث��ة األممي��ة لليبي��ا 
ومجل��س األمن وجلنة اخلبراء جاء 
فيها »أين ترتيباتكم األمنية أين 
حماي��ة املدني��ني، مم��ا يحدث في 
عاصم��ة الدول��ة تتص��ارع فيها 
باألس��لحة  املس��لحة  الوحدات 
الثقيلة احملرم��ة دولياً داخل املدن 

وتسقط على رؤوس املواطنني«.

أن ليبي��ا ج��زء  البي��ان  وأوض��ح 
ملتزم��ة  الدول��ي  اجملتم��ع  م��ن 
وعل��ى  الدولي��ة،  باتفاقياته��ا 
اجلميع حتمل مسؤولية ما يحدث 
من فوض��ى داخل العاصمة جراء 
فقدان السيطرة على مسلحني، 
وم��ا جن��م ع��ن الدع��م الدول��ي 
لكيانات غير شرعية داخل ليبيا، 
وأكذوب��ة ما يس��مى بالترتيبات 

األمنية في العاصمة طرابلس.
إلى ذل��ك، رحبت مص��ر في بيان 
صادر عن وزارة اخلارجية، بتطهير 
مدين��ة بنغازي م��ن التنظيمات 
اإلرهابي��ة واجلماع��ات املتطرفة، 
باعتباره��ا أح��دث امل��دن الليبية 
التي مت فيها هزمية اإلرهاب، وأشاد 

البيان بدور اجليش الوطني الليبي 
الذي متكن م��ن دحر قوى اإلرهاب 
والتط��رف في مدين��ة بنغازي مبا 
ميثل خط��وة ناجحة جديدة على 
طري��ق تطهي��ر مختل��ف امل��دن 
الليبية م��ن اجلماعات املتطرفة، 
مؤك��داً ف��ي ه��ذا الص��دد ثقة 
جمهوري��ة مص��ر العربي��ة ف��ي 
الش��عب  أبن��اء  وق��درة  صالب��ة 
الليبي، على اجتثاث جذور ظاهرة 
اإلرهاب وإنهاء تواجد التنظيمات 
اإلرهابية، في كاف��ة أنحاء ليبيا 

شرقاً وغرباً وجنوباً.
كما ج��دد البيان تأكي��د املوقف 
القائ��م عل��ى  الثاب��ت  املص��ري 
ح��زم  ب��كل  التص��دي  ض��رورة 
لظاهرة اإلرهاب، والتطرف بكافة 
أش��كالها وصوره��ا، م��ن خالل 
إليجاد  الدولي��ة  اجله��ود  تكاتف 
رؤي��ة متكاملة ملنع متويلها واحلد 
التروي��ج  م��ن انتش��ارها وأدوات 
لها، مل��ا متثله م��ن تهديد لألمن 
وأعلن خفر  الدولي��ني،  والس��لم 
الس��واحل الليبي أن 35 مهاجرًا، 
بينه��م س��بعة أطف��ال، بات��وا 
ف��ي عداد املفقودي��ن بعدما غرق 
قاربهم املطاطي الس��بت قبالة 
سواحل البلد الش��مال أفريقي، 
ف��ي إحص��اء نقال عن ش��هادات 

الناجني.
وأفاد عيسى الزروق، املسؤول في 
خفر الس��واحل في القره بوللي 
)60 كلم ش��رق طرابل��س(، أنه مت 
إنقاذ 85 مهاجرا، بينهم 18 امرأة، 
أبلغوا  الذين  الصيادين  مبساعدة 
خف��ر الس��واحل باحل��ادث، وأكد 
املتحدث باسم البحرية الليبية، 
أي��وب قاس��م، الحق��ا أن القارب 
غرق على بعد ستة أميال بحرية 
شمال غرب القره بوللي، مضيفا 
أن عش��رة قوارب صيد ش��اركت 
ف��ي عمليات البح��ث. وأوضح أن 
املهاجرين الذي��ن مت إنقاذهم من 
والكاميرون  والس��نغال  نيجيريا 

وساحل العاج وغانا.

دمشق ـ بي بي سي:
دخل وقف إلطالق النار جنوب غربي 
سوريا حيز التنفيذ، وذلك مبقتضى 
اتفاق بني الواليات املتحدة وروسيا 

واألردن.
وق��ال مستش��ار األم��ن القوم��ي 
ماكماس��تر  ات��ش.ار  األمريك��ي 

إن ه��ذه الهدن��ة أولوي��ة للواليات 
املتح��دة وخطوة مهم��ة من أجل 

سالم دائم.
وأوضح ماكماس��تر ف��ي بيان أنه 
»في منتصف نهار األحد بالتوقيت 
احمللي في سوريا، يدخل اتفاق وقف 
التصعيد جنوب غربي سوريا حيز 

التنفيذ«.
وبحسب الس��لطات األردنية، فإن 
الهدن��ة تش��مل مناط��ق وافقت 
عليها القوات احلكومية السورية 

ومجموعات املعارضة.
وأعلن عن االتفاق بعد لقاء الرئيس 
ترام��ب ونظيره  األميرك��ي دونالد 

خ��الل  بوت��ني  فالدميي��ر  الروس��ي 
مش��اركتهما في قمة مجموعة 

العشرين.
»إنش��اء  إن  ماكماس��تر  وق��ال 
هذه املناط��ق له أولوي��ة للواليات 
املتحدة، ونحن تشجعنا بعد إحراز 
تق��دم ملموس للوص��ول إلى هذا 

االتفاق«.
وأكد على أن بالده »ملتزمة مبحاربة 
تنظيم داعش واملساعدة على إنهاء 
الصراع الدائر في سوريا وتخفيف 
معان��اة الس��وريني ومتكينهم من 

العودة إلى ديارهم«.
وكان بوت��ني قد ص��رح ب��أن اتفاق 

وقف إطالق النار في جنوب سوريا 
ج��اء »نتيج��ة تغي��ر ف��ي موقف 
أمريكا جتاه الوضع في سوريا بعد 

أن أصبح أكثر واقعية«.
وتدعم روس��يا والوالي��ات املتحدة 
أطرافا مختلفة في الصراع الدائر 

في سوريا منذ عام 2011.

بدء سريان اتفاق وقف إطالق النار في جنوب غربي سوريا

في ظل التقارب الملحوظ بين الدولتين

الشيخ محمد بن زايد يستقبل المشير خليفة حفتر في أبوظبي

تم توجيه رسالة للبعثة 
األممية لليبيا ومجلس 

األمن ولجنة الخبراء جاء 
فيها »أين ترتيباتكم 

األمنية أين حماية 
المدنيين، مما يحدث في 
عاصمة الدولة تتصارع 

فيها الوحدات المسلحة 
باألسلحة الثقيلة 

المحرمة دوليًا داخل 
المدن وتسقط على 
رؤوس المواطنين«

حفتر في أبو ظبي
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7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:  

أوع��ز وزي��ر النف��ط جب��ار اللعيبي 
امس األحد، بإنش��اء مدينة نفطية 
متكاملة ف��ي محافظة ميس��ان، 
مش��يراً إل��ى أن املدين��ة س��تكون 
ن��واة ملش��اريع أخ��رى تس��هم في 
إضافة ملس��ات جمالي��ة وتطويرية 

للمحافظة.
وق��ال اللعيب��ي خ��ال زيارته حلقل 
احللفاي��ة النفطي في بي��ان تلقت 
»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة من��ه، 
إن��ه »ضم��ن توجه��ات واهتمامات 
الوزارة مبس��توى اخلدم��ات املقدمة 
للمواطن��ن، أوعزت بإنش��اء مدينة 
نفطي��ة متكاملة مبدين��ة احللفاية 
ف��ي ميس��ان«، مبين��اً أن »املدين��ة 
ستكون على وفق تصاميم عمرانية 
حديث��ة تتوفر فيها جميع وس��ائل 

احلياة العصرية«.
وأض��اف الوزير أن »املدينة س��تكون 
ن��واة ملش��اريع اخ��رى تس��هم في 
اضافة ملس��ات جمالي��ة وتطويرية 
لهذه احملافظة«، مؤكداً أنه سيبحث 
»مع املس��ؤولن مع احملافظة امللف 
اخلدم��ي وس��بل االرتقاء ب��ه وأهم 
املش��اريع الت��ي ميكن أن تق��وم بها 
من قبل ش��ركة نفط ميس��ان من 

صندوق املنافع االجتماعية«.
على صعيد متصل اكد الوزير حرص 
الوزارة على تطوير احلقول النفطية 
ف��ي محافظة ميس��ان م��ن خال 
تنفي��ذ اخلطط والبرامج التطويرية 
بالتعاون مع الشركات العاملية في 

العراق ، فضاً عن اجلهد الوطني .
وقال وزير النفط في أثناء وضع حجر 
االس��اس لتطوي��ر حق��ل احللفاية 
أن  ميس��ان  مبحافظ��ة  النفط��ي 
املرحلة الثالثة واالخيرة من مشروع 
برنام��ج التطوير يس��هم بالوصول 

الى أنتاج الذروة الذي يبلغ 400 الف 
برمي��ل باليوم وذل��ك باضافة )200 
ال��ف برمي��ل ( باليوم عل��ى األنتاج 
احلالي للحقل الذي يبلغ حالياً أكثر 
من 200 الف برمي��ل باليوم ، والذي 
حتق��ق بفضل عمليات  التطوير في 

املرحلتن  األولى والثانية . 
وأضاف اللعيب��ي أن املرحلة الثالثة 
من املشروع تتضمن أنشاء مجمع 
املعاجلة الذي يتكون من )4( ضفاف 
حراري��ة  مب��ادالت  ونص��ب  عازل��ة 
وع��ازالت و)4( خزانات كبيرة س��عة 
)30 ( أل��ف مت��ر مكعب ، وإنش��اء 
خطوط جري��ان متنوع��ة األغراض 

مث��ل النف��ط والغاز وامل��اء ونصب 
محطة تولي��د للطاقة الكهربائية 
خاصة باملش��روع ، فضاً عن أنشاء 
النفط  لنق��ل  االنابي��ب  ش��بكات 
اخلام والغ��از واملياه ، وانش��اء أبنية 

للسيطرة واالدارة وغير ذلك .
وعقد الوزير أجتماعا مع املسؤولن 
في ش��ركة نف��ط ميس��ان واالدارة 
املشتركة للحقل برفقة عضو جلنة 
النفط والطاقة النائب علي معارج 
ووكيل الوزارة لش��ؤون االستخراج 
واملفت��ش العام ، فضا ع��ن املدراء 
العامون لشركة املشاريع النفطية 
الدراسات  ودائرة  القانونية  والدائرة 

واملتحدث باسم الوزارة .
يذك��ر أن حق��ل احللفاي��ة النفطي 
يش��هد عمليات تطوير كبيرة  من 
قب��ل ش��ركة بتروجاين��ا الصينية 
ال��ذي ف��ازت بتطوير احلق��ل ضمن 
ج��والت التراخيص الثانية للوصول 
الى أنت��اج الذروة البال��غ 400 ألف 
برمي��ل يومي��ا م��ن النف��ط وأنتاج 
كميات كبيرة م��ن الغاز في نهاية 

عام 2018 
على صعيد متصل أكد وزير النفط 
حرص ال��وزارة على تطوي��ر احلقول 
املش��تركة مع دول اجل��وار والعمل 
له��ذه  االمث��ل  االس��تثمار  عل��ى 

احلقول .
وق��ال الوزي��ر خ��ال حض��وره حفل 
تدشن حفر اول بئر في حقل احلويزة 
احلدودي مبحافظة ميسان أن الوزارة 
تق��وم حالي��ا بتطوي��ر ه��ذا احلقل 
م��ن خال اجله��د الوطن��ي املتمثل 
بشركة نفط ميسان وشركة احلفر 
العراقية وش��ركة االستكش��افات 
النفطي��ة ، وانه أوعز للمس��ؤولن 
والعامل��ن في احلقل باالس��راع في 
عمليات االنتاج وحفر املزيد من األبار 
ضمن برنامج تطوير احلقل ، مشيداً 
اخمللصة وحرصهم على  بجهودهم 
التعجيل بعمليات التطوير واالنتاج 

القليل��ة  املرحل��ة  ان  ال��ى  ، الفت��ا 
املقبلة ستشهد املزيد من مشاريع 

تطويراحلقول احلدودية .
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون 
االستخراج املهندس كرمي حطاب أن 
ال��وزارة تولي أهتماما كبيراً بتطوير 
احلق��ول احلدودية ومب��ا يحقق هدف 
االستثمار االمثل لذلك ، مضيفا أن 
املسوحات والدراس��ات اجليولوجية 
والتوقع��ات االولي��ة تش��ير الى أن 
حج��م االحتياط��ي النفطي حلقل 
احلوي��زة يبلغ أكثر م��ن مليار برميل 
وأن��ه يع��د م��ن احلق��ول احلدودي��ة 

املهمة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة للمعارض 
واخلدم��ات التجاري��ة العراقي��ة في 
وزارة التجارة عن مناقشة الية اقامة 

مراكز جتارية في بغداد. 
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هاش��م محم��د حامت خال ترؤس��ه 

اجتماعاً ضم مدراء اقسام  العاقات 
، القانون��ي ، الفني ، املالي واملعارض 
خ��ال  مت  بان��ه  واض��اف  الداخلي��ة 
االجتم��اع بح��ث آلية اقام��ة مراكز 
جتارية ثابتة س��واء على أرض معرض 
بغداد الدولي أو خارجه يشمل عرض 
منتوج��ات وصناع��ات اجله��ة الذي 

ميثل��ه املركز التج��اري والذي يخضع 
للتشريعات العراقية وفق قانون بيع 

وايجار أموال الدولة. 
واض��اف املدير العام أن ه��ذه املراكز 
التجاري��ة تعم��ل وف��ق آلي��ة حت��دد 
باالتف��اق م��ع اجله��ات احلكومي��ة ، 
وتكون املعاملة باملثل اذا كان املتقدم 

النش��اء مركز جتاري جهة حكومية 
، أم��ا إذا كان املتق��دم جه��ة خاصة 
فيتطل��ب أخذ املوافق��ات األصولية 
م��ن اجلهات احلكومي��ة للدولة التي 

يقام عليها املركز التجاري.
واشار املدير العام ان هذا املركز يكون 
مبثاب��ة معرض دائ��م للجه��ة التي 

ميثلها مع ضرورة االخذ بنظر االعتبار 
املعروض��ات  مواصف��ات  مطابق��ة 
للمواصف��ات العراقي��ة واخضاعها 
 ، النوعي��ة  والس��يطرة  للتقيي��س 
مبين��ا أن الغ��رض م��ن اقام��ة هذه 
املراكز التجارية هو االطاع على آخر 
ما توصلت الي��ه صناعات ومنتجات 

تل��ك ال��دول والش��ركات وامكانية 
رجال االعمال والش��ركات احمللية من 
اج��راء التعاق��دات التجاري��ة وتبادل 
اخلب��رات التجاري��ة واالقتصادية مع 
هذه املراكز التجاري��ة من أجل دعم 
االقتصاد الوطني وتنشيط القطاع 

اخلاص .

عّمان ـ وكاالت:
والتعاون  التخطي��ط  وزي��ر  عق��د 
جني��ب  عم��اد  األردن��ي  الدول��ي 
تنس��يقياً  اجتماع��اً  الفاخ��وري، 
للجن��ة الوزاري��ة املكلفة موضوع 
الامركزي��ة، م��ع اجله��ات املانحة 
لدع��م هذا االجت��اه، بحض��ور وزير 
البلدي��ة  والش��ؤون  الداخلي��ة 
والتنمي��ة السياس��ية والبرملانية 
واألمناء العامن للوزارات والسفراء 
والشركاء وممثلي املنظمات الدولية 
املانحة واجله��ات املهتمة ببرنامج 

الامركزية.
وقال الفاخ��وري ان االجتماع هدف 
الى التنس��يق مع اجلهات املانحة 

لتعزيز عملية اس��تقطاب الدعم 
الفن��ي واملال��ي االضاف��ي إلجن��اح 
جتربة املش��روع االصاحي التنموي 
)مش��روع الامركزي��ة(. وأضاف ان 
اللجنة الوزارية لامركزية عرضت 
عل��ى ممثلي الدول واجلهات الدولية 
املانح��ة كل املتطلب��ات واحلاجات 
إلجن��اح  والضروري��ة  املطلوب��ة 
ه��ذا املش��روع بع��د اجن��از مرحلة 
اجملال��س  لتتمك��ن  االنتخاب��ات، 
من  احمللية  واحلكوم��ات  املنتخب��ة 

القيام مبهامها.
واش��ار ال��ى أهمي��ة دع��م وحدات 
التنمي��ة في البلدي��ات و في مركز 
احملافظ��ات، حت��ى يس��تطيعوا أن 

يقوم��وا بدوره��م ف��ي اجن��اح هذه 
التجرب��ة، حيث ج��رى االتفاق على 
تأسيس جلنة تنسيقية بن الفريق 
الفني على مستوى األمناء العامن 
للجنة الوزارية لامركزية، واجلهات 
املانح��ة، لعق��د اجتماع��ات دورية، 
اضافة الى ضرورة عمل مسح لكل 
برامج الدعم الفن��ي التي اطلقت 
او التي س��تطلقها اجلهات املانحة 
ومطابقتها مع احلاجات في اجملاالت 
اخملتلفة، ومن ثم »س��نقوم بالتأكد 
م��ن ان كل حاجاتن��ا مغط��اة من 
املانحة  البرامج اخملتلف��ة للجهات 
إلجن��اح ال��دور املنوط به��م، وتعزيز 
االستفادة منها لضمان استمرارية 

كل اجلهات الرس��مية والش��عبية 
املدن��ي  اجملتم��ع  ومؤسس��ات 

واستدامة استفادتها منها.
وأض��اف: »إنن��ا نتطلع إل��ى العمل 
مع الدول واجله��ات الدولية املانحة 
ع��ن كث��ب ف��ي األس��ابيع املقبلة 
لتصميم تدخل منسق يشمل كل 
ما يقدمه املانحون من دعم قّيم في 
نهج متكام��ل وموجه، ويعزز أوجه 
التكام��ل ويزي��ل إمكان��ات حدوث 
ازدواجية«. وقال ان األردن يسير نحو 
املستقبل على أسس صلبة وقوية 
ومرنة، مش��يراً الى ان التزام الدول 
واجلهات املانحة املس��تمر ودعمها 
األردن في عملية الامركزية، ال يزال 

يش��كل قيمة كبيرة. وأشار الى أن 
الامركزية تعتبر من أولويات خطة 
عمل احلكومة وتتماشى مع أهداف 
والبرنام��ج   2025 األردن  وثيق��ة 
 2019-2016 التنفي��ذي  التنم��وي 
التنمية  ومتطلبات حتقيق اجن��دة 
عل��ى  وتبن��ى   ،2030 املس��تدامة 
-2017 احملافظ��ات  تنمي��ة  برام��ج 

2019. وينط��وي قان��ون الامركزية 
على إمكانات لم يس��بق لها مثيل 
لوضع املواطنن في صميم عملية 
التنمي��ة. ويثبت ه��ذا اإلصاح قوة 
دف��ع جديدة متك��ن اجملتم��ع املدني 
واملواطن��ن م��ن تعزي��ز املش��اركة 
الش��عبية ف��ي صنع السياس��ات 

الش��فافية  وتعزي��ز  التش��اركية 
واملساءلة، ما يؤدي إلى حتسن األداء 
احلكومي ف��ي نهاية املطاف خلدمة 

املواطنن.
ولف��ت ال��ى أن األردن يش��هد هذه 
األيام التحضير لتنفيذ االستحقاق 
القانوني املتمثل بإجراء االنتخابات 
بتاري��خ  والامركزي��ة  البلدي��ة 
2017/8/15. وقال ان وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي بدأت وبالتنس��يق 
م��ع اللجن��ة الوزاري��ة لامركزية 
وضع آلية عمل كف��ؤة ومنهجية 
تتمثل بنظام للتخطيط احمللي في 
ظل الامركزية، مبني على أساس 

املشاركة في صنع القرار.

التجارة تبحث إقامة مراكز تجارية ثابتة في بغداد

بحضور ممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العالقة

األردن يعقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المانحة لدعم التنمية

وضع حجر األساس لتطوير حقل الحلفاية المرحلة الثالثة

وزير النفط يوعز بإنشاء مدينة نفطية متكاملة في محافظة ميسان

تسهم الثالثة 
واألخيرة من مشروع 
برنامج تطوير حفل 
الحلفاية بالوصول 
الى إنتاج الذروة الذي 
يبلغ 400 الف برميل 
باليوم وذلك باضافة 
)200 الف برميل ( 
باليوم على اإلنتاج 
الحالي للحقل

وزير النفط يضع حجر االساس لتطوير حقل احللفاية في ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفض سعر صرف الدوالر االمريكي امام الدينار 
العراقي بشكل طفيف في بورصة الكفاح، فيما 
اس��تقرت هذه االسعار في األس��واق احمللية اليوم 

االحد)9 متوز 2017(.
ففي بورصة الكفاح – بغداد 126.000، فيما كانت 
االسعار ليوم اجلمعة املاضي 126.150 ، اما أسعار 
البيع والشراء في محات الصيرفة فقد بلغ سعر 
بيع الدوالر = 126.500 دينار وس��عر شراء الدوالر = 

125.500 دينار .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدمات 
التجارية العراقية في وزارة التجارة عن استمرارها 
مبنح أالجازات للراغبن بأس��تيراد س��يارات لذوي 

االحتياجات اخلاصة .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس هاشم محمد 
حامت أن أصدار االجازات يس��هم في مساعدة هذه 
الشريحة املهمة من املواطنن ومد يد العون لهم 
ف��ي هذا الظ��رف الراهن الذي مير ب��ه بلدنا العزيز 
حيث يستفيد طالب االجازة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة الستيراد س��يارة نوع صالون أو أستيشن 
)5 راك��ب( فم��ا دون ويس��تثنى من دف��ع الكمرك 
والضريبة ولوحة الس��يارة حس��ب ق��رار مجلس 

الوزراء رقم 10 لسنة 2012.
واض��اف أن املواطن الذي يروم التق��دمي على أجازة 
أستيراد لهذه الفئة عليه أن يقدم التقرير الطبي 
عل��ى أن يش��مل نس��بة عجز م��ن %50 فما فوق 
وأرس��اله بغي��ة التأكد م��ن صحة ص��دور القرار 
ومستمس��كات صاح��ب العاق��ة ومواصف��ات 
الس��يارة وأج��ازة الس��وق عل��ى ان يك��ون موديل 
الس��يارة من ضمن املسموح به للسنوات الثاثة 

االخيرة. 

بروكسيل ـ رويترز: 
قال االحت��اد األوروبي وكندا إنهم��ا اتفقا على بدء 
تطبي��ق اتفاق التج��ارة احلرة ب��ن اجلانبن في 21 

أيلول املقبل.
وأي��د اجلانب��ان االتف��اق املع��روف باس��م »االتفاق 
االقتص��ادي والتجاري الش��امل« بوصف��ه اتفاقاً 
تاريخي��اً لألس��واق املفتوح��ة ف��ي مواجه��ة تيار 
حمائ��ي، ولك��ن خافات في آخر دقيقة في ش��أن 
اجلنب واملنتجات الصيدالنية عرقلت بدء سريانها.

وقال رئي��س »املفوضية األوربية« جان كلود يونكر 
ورئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو في بيان »بعد 
االجتماع في مجموعة العش��رين ف��ي هامبورغ 
والتأكيد على التزامنا املشترك بالنظام التجاري 
العاملي القائ��م على قواعد اتفقنا على حتديد 21  
أيلول املقبل موعداً لبدء التطبيق املوقت لاتفاق 
وم��ن ثم الس��ماح باتخ��اذ كل إج��راءات التنفيذ 

الازمة قبل ذلك املوعد«.
وأضاف البيان املش��ترك »من خال انفتاح كل منا 
على اآلخر والعمل بشكل وثيق مع من يشاركوننا 
نفس القيم سنرس��م ونعزز العوملة«. وستدخل 
االتفاق حيز التنفيذ بش��كل نهائي فور أن تصادق 
عليه��ا كل ال��دول األعض��اء في االحت��اد األوروبي 

وبرملاناتها.
ويش��عر االحت��اد األوروبي بع��دم اقتناع ب��أن كندا 
ستفتح بشكل فعلي أسواقها أمام17700  طن 
إضافي من اجلنب من االحتاد األوروبي وتقدم ضمانات 
لبراءات االختراع لألدوية األوروبية. ولم يتضح من 

البيان ما إذا كان مت حل اخلافات. 

انخفاض طفيف بسعر 
صرف الدوالر محليًا

استيراد سيارات لذوي 
االحتياجات الخاصة

تطبيق اتفاق التجارة 
الحرة بين أوروبا وكندا

تقـرير

هامبورغ ـ وكاالت:

أعلنت الس��عودية أنها ستستضيف 
قمة »مجموعة العش��رين« في العام 
2020، بحس��ب تصريح��ات صحافية 
لوزي��ر الدولة عض��و مجل��س الوزراء 
الدكت��ور إبراهي��م العس��اف، نقلتها 

»وكالة األنباء السعودية« )واس(.
وجاء تصريح العس��اف خال ترؤس��ه 
نيابة ع��ن خ��ادم احلرمن الش��ريفن 
املل��ك س��لمان بن عب��د العزي��ز، وفد 
اململك��ة في أعمال قم��ة »مجموعة 
العشرين« التي اختتمت أعمالها في 

هامبورغ األملانية .
وقال العساف إن »قادة الدول األعضاء 
في قم��ة مجموعة العش��رين رحبوا 
باستضافة السعودية ألعمال القمة 
خال الع��ام 2020، وبدأن��ا العمل من 
اآلن لتنظي��م اجتم��اع القم��ة ف��ي 

اململكة مبتابع��ة من ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

األمير محمد بن سلمان«.
وأض��اف »إن املش��اركة ف��ي أعم��ال 
القم��ة كان��ت موفقة، وأكدن��ا فيها 
على موقف الس��عودية جتاه عدد من 
املوضوع��ات، منه��ا االقتصادية التي 
ته��م اململك��ة وتع��ود بالنف��ع على 

مصالح الدول األعضاء«.
وأش��ار الوزير الس��عودي إلى أن »قادة 
دول مجموعة العش��رين ناقشوا في 
جلس��اتهم املغلق��ة مل��ف اإلرهاب، 
وثم��ن اجلمي��ع جهود الس��عودية في 
ه��ذا امللف، وف��ي مقدمه��م الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب، وس��يكون 
هناك تع��اون دول��ي مكث��ف ومحدد 

وأكبر مما كان يتم سابقاً«.
ولفت العساف إلى أن قمة »العشرين« 
متيزت مبناقش��ة موضوعي��ة للعاقة 

ب��ن الطاق��ة والبيئة ، مبين��اً أن ذلك 
يعد تأيي��داً ملواقف اململك��ة الدائمة 
التي تدعو إلى التوازن في التعامل مع 

مصادر الطاقة املتنوعة . 
وكان املش��اركون ف��ي املؤمت��ر اصدروا 
بيانا مش��تركا تضمن 21 نقطة حول 
س��بل مكافحة اإلرهاب. لكن اخلاف 
اس��تعر بينهم حول مضم��ون البيان 
اخلتامي للقمة، بسبب تتباين وجهات 
النظر حول مس��ألة التغي��ر املناخي 
والتجارة. ووصفت املستشارة األملانية 
أجني��ا ميركل، الت��ي تولت الرئاس��ة 
الدورية جملموعة العش��رين، التي متثل 
نحو 85 باملئة من النشاط االقتصادي 
العامل��ي، احملادثات ح��ول صيغة البيان 
اخلتام��ي للقمة، ب�”الصعب��ة للغاية 
ولن أخفي ذلك”، جّراء هيمنة اخلافات 
بشأن قضايا عدة، أبرزها حرية التجارة 

وتغير املناخ. 
وذكر مسؤول باالحتاد األوروبي أنه جرى 

االتفاق على اخلطوط العريضة للبيان 
اخلتامي للقمة، لكن اخلافات بش��أن 
املن��اخ بقيت س��ائدة، مضيفا أن بيان 
مجموع��ة العش��رين ش��مل التزاما 

”مبحاربة النزعة احلمائية”. 
مكافح��ة  س��بل  إل��ى  التط��رق  ومت 
اإلره��اب، والتج��ارة احل��رة والعادل��ة، 
والتنمية في إفريقيا، واملناخ والطاقة، 
إلى جانب الوضع في كوريا الشمالية. 
ويُتوقع أن يش��ير البيان إلى انسحاب 
الوالي��ات املتحدة م��ن اتفاقية باريس 
وتأكيد باق��ي الدول أن��ه ال رجعة في 
االتفاقي��ة الدولي��ة ملكافح��ة ارتفاع 
البي��ان  وسيكش��ف  األرض.  ح��رارة 
اخلتام��ي م��ا اذا كانت واش��نطن قد 
جنحت في إدراج جملة تكرس رغبتها 
في العمل مبفردها وتطوير اس��تخدام 
”أنظ��ف” ملص��ادر الطاق��ة األحفورية 
خاف��ا للهدف احلالي لل��دول تقليص 

االعتماد على الفحم. 

قادة الدول المشاركين في المؤتمر يرحبون بالمبادرة 
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آفاق 8

احمد موسى جياد*

 ثالثاً: عقود جوالت التراخيص 
وكلف اإلنتاج

ق��ال الوزير بأنه يعلم بكل تفاصيل 
العق��ود. ولكن��ه م��ن جه��ة يقول 
»ان��ه وض��ع الش��ركات املتعاق��دة 
على املس��ار الصحي��ح« من دون ان 
يوض��ح ذلك وكيف، ثم يعود ويقول 
»فرضنا عليهم غرامات عالية« من 
دون توضي��ح أيض��اً!  ثم ماهي هذه 
الغرامات والوزير السابق عبد الكرمي 
اللعيب��ي ق��د تن��ازل عن الش��روط 
ب«مؤش��ر  املتعلق��ة  التعاقدي��ة 

األداء«.
كذل��ك ل��م يش��ير الوزي��ر بوضوح 
ال��ى امل��واد الواضح��ة ف��ي العقود 
املوقعة م��ع تلك الش��ركات والتي 
النفطية  )والشركة  للوزارة  تعطي 
العراقية املعنية( احلق في مراجعة 
وتعدي��ل برنام��ج العمل الس��نوي 
وموازنته املالي��ة لكل عقد وكذلك 
في تقلي��ص اإلنت��اج )كورتيلمنت( 

على وفق ضوابط معينة.
وعل��ى الرغ��م م��ن تأكي��ده عل��ى 
»الزيادة التدريجية في اإلنتاج«، وهي 
مس��ألة أؤيدها وأدعو ال��ى تبنيها 
بنحو مدروس فنيا واقتصاديا،  فأنه 
يؤك��د على توقيع عق��د جديد قبل 
نهاي��ة العام مع ش��ركة أكس��ون 
موب��ل تتعلق بحقل��ي أرطاوي ونهر 

بن عمر)كما سنناقشه ادناه(
ولك��ن من اكث��ر االم��ور غرابة قول 
البرمي��ل  انت��اج  أن كلف��ة  الوزي��ر 
تبل��غ 30 دوالر ف��ي كل م��ن حقلي 

ف��ي  دوالراً   18 و  واألح��دب  ب��درة 
حق��ل مجن��ون، إال انه ل��م يوضح 
اسس احتس��ابه لهذه الكلف غير 
الواقعية وال اسبابها. واغلب الظن 
ان هناك خطأ منهجي في احتساب 
كلف اإلنتاج على وفق شروط عقود 

اخلدمة املعنية.
فلو اخذنا حقل األح��دب مثال وفي 
ض��وء املعلوم��ات املتاحة وش��روط 
ه��ذا العقد ف��ان تقديرات��ي األولية 
تش��ير ال��ى ان معدل كلف��ة انتاج 
البرميل خالل مدة 20 س��نة تكون 
دوالرات   9.04 األعل��ى  حده��ا  ف��ي 
)كلفة رأسمالية وكلفة تشغيلية 
وكلفة اجور اخلدمة بعد استقطاع 
احلكومي وضريبة  الش��ريك  حصة 
)معامل  وقيمة  التعاقدي��ة  الدخل 
أر( تعادل او اقل من 1( وحدها أألدنى 
6.64 دوالر)كلفة رأس��مالية وكلفة 
تشغيلية وكلفة اجور اخلدمة بعد 
استقطاع حصة الشريك احلكومي 
وضريب��ة الدخ��ل املعدل��ة وقيم��ة 
معام��ل أر تع��ادل اكثر م��ن 1(. وان 
كلفة اإلنتاج احملتس��بة هذه تأثرت 
بأربعة عوامل تتعلق بعقد أألحدب 
وه��ي كلفة اجور اخلدم��ة وهيكلة 
الكبي��ر ف��ي  والتباي��ن  أر  معام��ل 
ضريبة الدخل واقتصاديات السعة 

)حجم اإلنتاج(.
وفي ض��وء التقديرات اع��اله فإنني 
أج��زم باس��تحالة وص��ول كلف��ة 
اإلنت��اج في حقل مجن��ون العمالق 
وفي بدرة الى املستويات التي ذكرها 
الوزير. وف��ي هذا اجمل��ال اقترح على 
الوزي��ر ان يكون ح��ذراً ومتأكداً في 
تصريحاته وخاصة في هذه املسائل 

ألن في ذلك اضرار واضح باملصلحة 
الوطنية.

رابعاً: العقد املبهم 
ملشروع حقن املاء

فيما يتعلق مبشروع حقن املاء يقول 
الوزير انه درس املوض��وع بدقة وقرر 
تخفيض سعة املشروع الى النصف 
تقريبا. وفي هذا اجمل��ال نود التذكير 
بالدراس��ات االستش��ارية االجنبية 
الت��ي اعدت حول املش��روع وبطلب 
من وزارة النفط قبل استيزار الوزير. 
وم��ن املنطق��ي ان طاقة مش��روع 
حقن امل��اء ترتبط مبس��تويات انتاج 
النف��ط للحق��ول املعني��ة؛ ونظرا 
لتعدي��ل العق��ود املعني��ة حيث مت 
خف��ض مجم��ل انت��اج ال��ذروة من 
12 ملي��ون برمي��ل يومي��ا الى نحو 
النص��ف فان ذلك يعن��ي بالضرورة 
تخفيض متطلبات حقن املاء؛ علما 
ان املعطي��ات الفني��ة واجليولوجية 
تش��ير الى ان انت��اج كل برميل من 
النف��ط يحتاج الى ماب��ن برميل و 

برميل ونصف من املاء.
إال ان امله��م واألخط��ر في األمر هنا 
هو اصرار الوزير، كما ذكر اعاله، على 
ربط ه��ذا املش��روع بتطوير حقلي 
أرط��اوي ونه��ر ب��ن عم��ر )مجموع 
االحتياطيات النفطية املؤكدة تزيد 
ع��ن 8.8 بلي��ون برميل(  م��ن دون ان 

يذكر بعض األمور األساسية مثل:
1. ماه��ي طبيع��ة وش��روط العقد 

الذي سيوقعه؟
القانوني��ة  املب��ررات  ماه��ي   .2
واالقتصادي��ة والس��يادية ملثل هذا 

الربط؟

3. هل يش��كل هذا الربط س��ابقة 
قانونية خطرة وسيئة تترتب عليها 

تبعات ذات اثار سلبية؟
4. أال تتعارض هذه االحالة مع ادعاء 
الوزير بانه يدعم اجلهد الوطني في 

تطوير احلقول.
5. اليس��ت ه��ذه الش��ركة ممنوعة 
من املش��اركة في تطوي��ر أي حقل 
من��ذ توقيعه��ا عق��ود م��ع اقليم 
كردستان من دون موافقة احلكومة 

الفدرالية؟  
ف��ي ضوء م��ا تق��دم فإنن��ي ارى ان 
ه��ذا الربط املقت��رح لتطوير حقلي 
أرط��اوي ونه��ر بن عمر يش��كل من 
والقانوني��ة  الفعلي��ة  الناحيت��ن 
إرتهان الثروة النفطية وهذا انتهاك 
صارخ للدستور. وعليه أدعو كل من 
الدولة  احلكوم��ة ومجلس ش��ورى 
والبرملان االحتادي الى منع الوزير فورا 
من االس��تمرار في اي عقد يربط اي 

حقل نفطي مبشروع حقن املاء.

خامساً: املوقف من القضايا 
النفطية مع اإلقليم

اتس��م موقف الوزير باالستس��الم 
الت��ام ملا تقوم ب��ه حكومة اإلقليم 
وكأنه أمر واقع ونهائي ومحس��وم، 
من دون ان يشير الى ما على الوزارة 

القيام به بوجه هذه التجاوزات.    
فل��م يش��ر الوزي��ر ال��ى اخملالف��ات 
الدستورية وال الى قضية التحكيم 
الت��ي رفعته��ا ال��وزارة ف��ي غرف��ة 
التجارة الدولية ف��ي باريس وال الى 
القضاي��ا الت��ي رفعت ف��ي احملاكم 
األميركية بش��أن ش��حنات النفط 
من اإلقلي��م وال الى جهود س��ومو 

بش��أن الناقالت الت��ي تنقل النفط 
من اإلقليم. كما ل��م يتطرق الوزير 
وقعته��ا  الت��ي  االتفاقي��ات  ال��ى 
حكومة اإلقليم مع شركة روزنفط 

الروسية )والتي تناولتها حديثا(.
وبه��ذه املناس��بة فأنا أدع��م بقوة 
توجيه��ات رئي��س ال��وزراء األخي��رة 
والقاضية بقيام وزارة النفط باتخاذ 
ومتابعة االجراءات القانونية اخلاصة 
بناقلة النفط )نفرالند( والتي حتمل 
نف��ط م��ن اإلقلي��م واملتوجهة الى 

امريكا.

سادساً: موقف الوزير في 
االجتماع األخير لهيئة الرأي في 

وزارة النفط
 حس��ب تصريح املكت��ب اإلعالمي 
للوزارة  فقد قال الوزير عند ترأس��ه 
لهذا االجتم��اع »إن هيئة الرأي في 
ال��وزارة ق��ررت عدم القب��ول بوجود 
ش��ركات نفطية خاس��رة حتت اية 
اع��ذار او مبررات في ظ��ل الظروف 
واملالي��ة  االقتصادي��ة  والتحدي��ات 
الصعب��ة الت��ي تواج��ه بلدن��ا، وأن 
الوزارة حثت الش��ركات التي تعاني 
من انخفاض ف��ي ايراداته��ا املالية 
وهي »ش��ركة الناق��الت النفطية، 
شركة املعدات الهندسية،  شركة 
احلف��ر العراقية، ش��ركة املش��اريع 
النفطية، ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطي��ة، ش��ركة تعبئ��ة الغ��از، 
وش��ركة تس��ويق النف��ط« عل��ى 
العمل ملعاجلة ذلك في مدة أقصاها 
نهاية العام اجل��اري 2017 ودعا تلك 
الش��ركات »اخلاس��رة« ال��ى »عقد 

اتفاقيات او عقود شراكة«

ومع اق��راري وتأييدي لض��رورة تبني 
واعتماد معايير الكفاءة واإلنتاجية 
والربحي��ة ف��ي جمي��ع الش��ركات 
ضواب��ط  وف��ق  وعل��ى  احلكومي��ة 
ومؤش��رات ومعايير قي��اس محددة 

ومقبولة فأنني أرى ما يلي:
أ-على وزارة النفط الطلب من جميع 
الشركات »اخلاسرة« املذكورة تقدمي 
حساباتها السنوية وبكل شفافية 
ملعرف��ة حج��م واس��باب اخلس��ائر 
الدع��م  دور  تقيي��م  املتحٌقق��ة؛ 
احلكومي في حتدي��د العوائد املالية 
لبعض الشركات مثل شركة توزيع 
املنتجات النفطية وش��ركة تعبئة 

الغاز. 
ب-على وزير النف��ط أن يبن باألدلة 
للجهات  والتحلي��ل كي��ف ميك��ن 
األجنبية ان »تعقد اتفاقيات اوعقود 
ش��راكة« مع  الش��ركات خاسرة؟ 
ماهي الشروط والضوابط احلاكمة 
لهذه الش��راكات ؟ وماهي اجلوانب 
القانوني��ة  واألط��ر  االقتصادي��ة 
احلاكمة ملثل هذه الشراكات؟ وهل 
ان فترة الستة اشهر كافية لتجاوز 
ه��ذه الش��ركات خس��ائرها؟ وماذا 
سيحل بالشركة ان لم تتمكن  من 
حتقيق ذلك؟ هل س��يتم تصفيتها 
ام خصخصتها؟ وهل هذا سيكون 
من مصلحة القطاع النفطي حيث 
ان جميع الش��ركات املذكورة تلعب 
دورا اساس��يا في كل م��ن القطاع 
واألقتص��اد الوطن��ي ومن��ذ عقود؟ 
ماهي الش��واهد واألدلة التي تدعم 
ان »عقد اتفاقيات او عقود شراكة« 
)احلكومي��ة(  الش��ركة  س��يحول 
اخلاس��رة الى رابحة؛ اليس لشركة 

احلفر العراقية اتفاقية مع ش��ركة 
ش��لمبرجر منذ عدة س��نوات ومع 
ذل��ك صنفت ش��ركة خاس��رة؟ ما 
هو معيار تقييم س��ومو كش��ركة 
خاس��رة وأس��عار  تصدي��ر النفط 
تتحدد من قبل جلنة يترأسها الوزير؟ 
وما ه��ي الضمانات ض��د مختلف 
اش��كال الفس��اد احملتملة في مثل 

هذه املشاركات؟ ألخ
انن��ي ارى خطورة ف��ي هذا التوجيه 
والتوجه على ركائز القطاع النفطي 
ومضر باالقتص��اد العراقي وخاصًة 
في هذا الظرف االستثنائي الصعب 
ويحتم على جمي��ع املعنين ابتداء 
من مجل��س الوزراء ومجلس النواب 
اتخ��اذ موقف ح��ازم وحذر ضد هذه 
التوجه��ات غي��ر املدروس��ة ؛ وادعو 
الش��ركات  العام��ن لهذه  امل��دراء 
املذك��ورة بيان املوقف احلقيقي قبل 

ان حتل الكارثة.
وختاماً إن اخط��ر ما قاله الوزير في 
نهاية املقابلة مع ألش��رقية »إنني 
م��اٍض بهذا بغض النظ��ر عن الذي 

يقبل او ال يقبل«!!!!!!
يبدو ان الوزير يتص��رف وكأن الثروة 
النفطي��ة ملك��ه اخل��اص يتصرف 
بها حس��بما يش��اء من دون اعتبار 
للدس��تور او البرمل��ان او احلكومة او 

أية جهة أخرى.   
أرج��و ان تنال هذه املذك��رة اهتمام 
اجله��ات املعنية والتح��رك الفعال 

قبل فوات األوان.

*استش��ارية التنمي��ة و األبحاث 
النرويج

مصطفى شفيق عالم*

قبل نحو عامن، وخالل فعاليات قمة 
األمن اآلس��يوي الس��نوية اخلامس��ة 
عش��رة املعروفة ب� »حوار شانغريال«، 
والتي ُعقدت في سنغافورة، في يونيو 
2015، ح��ذر رئي��س وزراء س��نغافورة 
»لي هس��ن لونغ«، احلض��ور بقوله إن 
»جنوب ش��رق آس��يا منطقة رئيسة 

الستقطاب مقاتلي داعش«.
ورمبا كشفت تطورات األحداث األخيرة 
التي تش��هدها جزيرة مينداناو جنوب 
الفلب��ن، خاص��ًة في مدين��ة ماراوي، 
خالل األس��ابيع القليل��ة املاضية عن 
جانب من نبوءة »لونغ« التي يخش��ى 
البع��ض م��ن أن تتحول إل��ى حقيقة 
واقعة على األرض، الس��يما مع توافر 
احمُلف��زات لتم��دد »داع��ش« ف��ي تلك 

املنطقة امللتهبة جنوب شرق آسيا.
مؤشرات مقلقة

على الرغم من إعالن اجليش الفلبيني، 
في 10 يونيو املاضي، أن قوات أميركية 
خاصة تقدم املساعدة الفنية له، كي 
يستعيد السيطرة على مدينة ماراوي 
الواقعة جنوب البالد، والتي يس��يطر 
عليه��ا مس��لحون موال��ون لتنظيم 
»داعش«، منذ نهاي��ة مايو 2017، فإن 
اجلهادي��ن ما يزالون يس��يطرون على 
ما يقرب م��ن 1500 مبنى في املدينة، 
وفقاً لتصريحات رسمية فلبينية في 

3 يوليو اجلاري.
ومن��ذ ان��دالع االش��تباكات والرئيس 
الفلبيني يعد بس��حق م��ا وصفه ب� 
»التمرد« في م��اراوي، لكن هذا الوعد 
رمبا حتطم على صخرة املسلحن الذين 
أبدوا مقاومة كبي��رة، في ظل إخفاق 
اجليش عن احلس��م، والذي التمس له 
وزير الدفاع الفلبيني »دلفن لورنزانا« 
العذر بقوله »إن عدداً كبيراً من اجلنود 
ل��م يتدربوا على ح��رب املدن، لكنهم 

يتعّلمون خالل القتال«.
وبحسب فيليكس هايدوك، اخلبير في 
دراس��ات جنوب شرق آس��يا باملعهد 
األملاني للش��ؤون الدولية واألمنية في 
العاصمة األملانية برل��ن )SWP(، فإن 
»دعاية داعش جنحت في اس��تقطاب 
العدي��د م��ن اجلماع��ات اإلس��المية 
املقاتلة في جنوب الفلبن، حتى أنها 

أيدت علناً الوالء للتنظيم«.
الراديكالي��ة  التنظيم��ات  وكان��ت 
اجلهادي��ة ف��ي جزيرة مينان��او، جنوب 
الفلبن، قد وحدت صفوفها حتت راية 
تنظي��م »داع��ش«، وذلك من��ذ إعالن 
رئيس جماع��ة »أبو س��ياف«، احمللية، 
املدرج��ة عل��ى القائم��ة األمريكي��ة 
لإلرهاب، »أس��نيلون هابيل��ون«، والءه 
لزعيم التنظيم »أبي بكر البغدادي«، 
في ع��ام 2014، لتصبح مينداناو منذ 
ذلك احلن خليطاً مكوناً من عصابات 
محلية، تقوم بأنشطة إجرامية، حتت 

راية »جهادية«.

ومن��ذ ماي��و املاض��ي، احت��ل مقاتلو 
»داعش« مدينة ماراوي الواقعة بجزيرة 
مينداناو، جن��وب الفلبن، بعد هجوم 
مفاجئ خلالي��ا تابعة له داخل املدينة، 
وقد نّفذ اجليش الفلبيني غارات جوية 
على مواقع املسلحن في املدينة التي 
ارتفعت اخلس��ائر البش��رية فيها إلى 
عش��رات القتلى، باإلضاف��ة إلى نزوح 
نحو 400 ألف ش��خص وتدمير أحياء 
برّمته��ا، وذلك في محاولة من اجليش 
الستعادة الس��يطرة الكاملة عليها 
من يد عناصر »داع��ش« الذين متكنوا 
من إخضاع أحياء فيها لس��يطرتهم 

ورفعوا أعالمهم السوداء عليها.
وكانت العاصمة الفلبينية مانيال قد 
ش��هدت مطلع يوني��و املاضي مقتل 
34 ش��خصاً، على األق��ل، في هجوم 
نفذه مس��لح على مجم��ع به فندق 
ومله��ى ليلي، قبل أن يلقى املس��لح 
حتفه على يد الش��رطة، التي أعلنت 
بينم��ا  إرهابي��اً«،  »لي��س  احل��ادث  أن 
اس��تثمر »داع��ش« املوق��ف لصاحله 
كما ه��ي عادته بإع��الن موقع مقرب 
من التنظيم انتماء منفذ الهجوم ل� 

»داعش« في الفلبن. 

محفزات االنتشار
ثم��ة مخطط��ات »داعش��ية« إلعادة 

التموضع في القارة اآلسيوية، في ظل 
خس��ارة التنظيم معاقله التقليدية 
في منطقة الشرق األوسط، السيما 
بعد طرده من قلب املدينة القدمية في 
املوصل، وعدم اس��تقراره في س��وريا 
م��ع اقت��راب حس��م معرك��ة الرقة، 
إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها 
»داع��ش« في ش��مال أفريقيا، خاصًة 

في ليبيا.
وفي هذا الس��ياق، ثم��ة عوامل عدة 
جتعل م��ن جنوب الفلبن بيئة مثالية 
لتنظي��م »داع��ش« متقل��ص النفوذ 
في الشرق األوس��ط، ولعل أهم تلك 

احملفزات ما يلي: 
1. املوق��ع االس��تراتيجي: حت��ى قبل 
ظه��ور راي��ات تنظي��م »داع��ش« في 
جنوب الفلبن، كانت مينداناو مرتكزاً 
للتنظيمات اإلرهابية العابرة للحدود 
في منطقة جنوب شرق آسيا، بالنظر 
إل��ى موقعه��ا االس��تراتيجي، إذ تقع 
اجلزي��رة عل��ى ط��ول احل��دود البحرية 
ب��ن الفلبن وإندونيس��يا وماليزيا، مما 
جعلها الوجه��ة املفضلة للجهادين 
اإلندونيس��ين واملاليزين الهاربن من 
قوات األمن، التي تضيق عليهم اخلناق 

في بلدانهم.
الوج��ود  يع��د  الهوي��ات:  ص��راع   .2
تط��وراً  ميندان��او،  ف��ي  الداعش��ي 

طبيعياً لبيئة مواتية نبتت فيها بذور 
اإلره��اب قبل عقود خل��ت، العتبارات 
واجتماعي��ة  واقتصادي��ة  سياس��ية 
القوم��ي  فيه��ا  اختل��ط  معق��دة، 
بالعق��دي،  واأليديولوج��ي  بالدين��ي، 
حي��ث ال ينمو »داعش« إال داخل بيئات 
متزقها اخلالف��ات العرقية والدينية، ما 
يس��مح باس��تغالل الظروف األمنية 
املتردية واملتعلقة بانتشار امليليشيات 
ف��ي البيئات املنقس��مة عل��ى ذاتها 

هوياتياً.
-3 انتش��ار التطرف: تعد الفلبن من 
أكثر الدول »غير اإلسالمية« التي منت 
فيها التنظيمات املتشددة منذ أكثر 
من أربع��ة عقود، األمر ال��ذي جعلها 
أرضاً خصبة لنمو فكر »داعش«، الذي 
ميتلك حاسة استشعار عالية متكنه 
من حتديد بؤر التوتر امللتهبة والتدخل 
فيه��ا وحتوي��ل الصراع��ات احمللية إلى 
صراع��ات ذات بُعد هوياتي تضاف إلى 
حس��ابه، وهو ما يفعله من حن إلى 
آخر في الفلبن، منذ نحو 3 س��نوات، 
الف��رص لش��ن هجم��ات  ُمقتنص��اً 

باسمه.
-4 وجود ح��ركات انفصالي��ة: تعاني 
جزيرة مينداناو، منذ عشرات السنن، 
انتش��ار العصابات واملتمردين احمللين 
واحلركات االنفصالية، حيث إن الفقر 

وغي��اب القانون واحل��دود غير احملكمة 
أغلبي��ة  تقطنه��ا  الت��ي  للجزي��رة 
مس��لمة، أمور ترشحها لتتحول إلى 
قاعدة للمتش��ددين من جنوب ش��رق 
آس��يا ومن خارجها، خاص��ًة مع طرد 

مقاتلي »داعش« من العراق وسوريا.
-5 تواف��ر املوارد املالي��ة: يُتاح التمويل 
في جنوب الفلب��ن عبر احلصول على 
أم��وال جت��ارة اخمل��درات، فمثلم��ا كان 
متوي��ل »داعش« ف��ي العراق وس��وريا 
يعتم��د على النفط املهّرب وبيع اآلثار 
املس��روقة، ف��إن تهريب اخمل��درات في 
جنوب ش��رق آس��يا يُعد أداة التمويل 

األساسية للتنظيم اإلرهابي.

حلحلة سياسية
على الرغم من ُمضي نحو 3 س��نوات 
على إع��الن جماعات فلبينية محلية 
ال��والء لتنظي��م »داعش«، ف��إن تلك 
اجلماعات في ميندان��او، حتى اآلن، ما 
زالت ترك��ز على نش��اطها اإلجرامي 
اليوم��ي املعت��اد، أكث��ر من س��عيها 
لتنظي��م هجمات إرهابي��ة احترافية 
تضاه��ي دق��ة هجم��ات »داعش« في 

أوروبا ومناطق أخرى من العالم.
وإذا مت عمل مقارنة بن جماعات مورو 
املسلحة في مينداناو، السيما »جبهة 
حتري��ر م��ورو اإلس��المية«، و«اجلبه��ة 

الوطنية لتحرير مورو«، التن أشعلتا 
نار التم��رد االنفصالي ض��د حكومة 
مانيال ألكثر من 4 عقود، وبن اجلماعات 
اجلهادية األخ��رى، مبا فيه��ا »داعش«، 
فإن اخلط��ورة احلقيقية س��تكون من 
نصيب األولى. إذ تُق��در أعداد مقاتلي 
جماع��ات مورو املس��لحة بعش��رات 
اآلالف، إضافة إلى تأثيرها الكبير على 
اجلماع��ات احمللية كافة الت��ي أعلنت 
انتماءها لتنظيم »داعش«، حيث جتدر 
اإلش��ارة إلى أن جل تل��ك التنظيمات 
الراديكالي��ة ف��ي الفلب��ن ينحدر من 
اجلماعات املتش��ددة، التابعة جلبهتي 
م��ورو، ومن ثم فطاملا بقي صراع مورو 
قائماً، فإن اجلماعات اإلرهابية ستجد 

دوماً مالذاً آمناً في مينداناو. 
احل��ل إذن ل��ن يك��ون في إع��الن حالة 
الط��وارئ واألح��كام العرفي��ة الت��ي 
فرضه��ا الرئي��س »رودريغ��و دوتيرت« 
ف��ي 23 ماي��و املاض��ي مل��دة 60 يوماً، 
والت��ي أثارت قل��ق غالبية مس��لمي 
اإلقليم الذين باتوا أكثر املتضررين من 
التي تصمهم  العنيف��ة  التنظيمات 
باإلره��اب، وفقاً حلس��ن أوروج، عضو 
جلن��ة املراقب��ن املس��تقلن التفاقية 
الس��الم بن حكومة الفلبن وجبهة 

حترير مورو.
كم��ا أن احل��ل ل��ن يك��ون ف��ي إطالق 

الرئيس »دوتيرتي« نداًء، يبدو عاطفياً، 
يناش��د فيه املس��لمن االنفصالين 
املاويون  الذي��ن يقوده��م  واملتمردي��ن 
لالنضمام إل��ى احلكومة ف��ي حربها 
بتنظيم  املرتبط��ن  املتش��ددين  ضد 
»داعش« اإلرهابي، عارضاً تقدمي أموال 
أو حتى إيواء مقاتل��ي اجلماعات التي 
تع��ارض الدولة منذ أم��د بعيد إذا ما 
ش��اركوا في احلرب على من وصفهم 

ب� »العدو املشترك«.
ميندان��او  ف��ي  األزم��ة  ج��ذور  وألن 
سياسية باألساس، فإن استراتيجية 
»جز األعش��اب« الداعش��ية الضارة، 
رمب��ا تك��ون ه��ي الوصف��ة العالجية 
الناجع��ة لتجفي��ف مناب��ع اإلرهاب 
في ذل��ك اإلقليم املضطرب، من خالل 
تفعي��ل اتفاقي��ة الس��الم التاريخية 
التي أبرمتها احلكومة الفلبينية، في 
عام 2014، عندما اس��تجابت ملطالب 
قادة مورو بنقل السلطة إلى املنطقة 
ذات األغلبية املسلمة، وذلك من خالل 
املوافقة على إنشاء منطقة إدارية ذات 
حكم ذاتي موسع في »باجنسامورو«.

وبدون حلحلة سياسية ألزمة جنوب 
الفلبن، كحاضن��ة إقليمية لإلرهاب، 
س��يظل تصاعد أنشطة التنظيمات 
اإلرهابية حتدياً رئيس��اً أم��ام الفلبن 
ودول جنوب شرق آسيا ككل، السيما 
م��ع حتمي��ة اجلغرافي��ة الطبيعي��ة 
للمنطق��ة، والت��ي تس��هل انتش��ار 
وإقام��ة مناط��ق  اإلجرامي��ة،  األوكار 
تدري��ب نائية في جبال وع��رة، خاصًة 

في كل من الفلبن وإندونيسيا.
ختام��اً، ميك��ن الق��ول إن العالقة بن 
الفلب��ن  ف��ي  اإلرهابي��ة  اجلماع��ات 
وتنظيم »داعش«، ال تزال في طور الوالء 
»الدعائي« أكثر من كونه والًء تنظيمياً 
اس��تراتيجياً، إذ تتمت��ع التنظيم��ات 
املتش��ددة ف��ي ميندان��او باالكتف��اء 
الذات��ي م��ن الس��الح والعت��اد؛ حيث 
يس��تولى املقاتلون على األسلحة إما 
عن طريق مداهمة املواقع العسكرية 
للجي��ش، أو م��ن خ��الل االس��تحواذ 
عليه��ا خ��الل املع��ارك م��ع الق��وات 
احلكومي��ة، إضاف��ة إل��ى الدافعي��ة 
للقت��ال والت��ي تختلط فيه��ا األبعاد 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية. وبن��اًء عليه، فإن اجلماعات 
الفلبينية املتطرفة ال حتتاج إلى دعم 
»داعش« لها، بقدر ما توظفه كفزاعة 
إلكساب متوضعها احمللي بُعداً إقليمياً 
ودولي��اً، ولك��ن تنظي��م »داعش« هو 
الذي يحتاج للتموضع االس��تراتيجي 
في احلاضن��ة الفلبينية البعيدة نوعاً 
ما عن حاضنته الرئيسة في منطقة 
الش��رق األوس��ط، والتي باتت تتسم 
بصعوبات جمة تهدد انتشاره الفكري 
ومتدده اجلغرافي الذي وصل إليه خالل 

العامن املاضين.

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

مالحظات بشأن بعض التصريحات األخيرة لوزير النفط

هل يصبح جنوب الفلبين معقاًل لتنظيم »داعش«؟

عناصر من داعش في الفلبني
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اإلحصائي��ات الت��ي تق��دم في أي 
مجال من مج��االت احلياة مهمة 
ظاه��رة  أي  حقيق��ة  لتقص��ي 
واس��تخالص أس��بابها ونتائجها 
ومن ثم رسم السياسات وإصدار 

القرارات الكفيلة مبعاجلتها.
 ف��ي اجلان��ب األمني ف��ان وظيفة 
اإلحصاء هو رصد اجلرائم املرتكبة 
من حيث نوعها وعددها واملناطق 
اجلغرافية التي تترك��ز فيها ومن 
ث��م رس��م السياس��ة اجلنائي��ة 
واألمنية لتعقب مرتكبي اجلرائم 
ومعاقبته��م واحل��د م��ن ح��االت 
االعت��داء على ام��ن اجملتمع, لكن 
الس��ؤال الذي أجد من املناس��ب 
إثارت��ه ه��و: ه��ل ان االحصائيات 

الت��ي تقدمه��ا اجله��ات االمنية 
املرتكب��ة هي  باجلرائ��م  اخلاص��ة 
يرتكب  مل��ا  احصائي��ات مطابقة 
ف��ي ارض الواقع م��ن جرائم حتى 
تكون ه��ذه االحصائي��ات معيارا 
بيانيا مناسبا لرسم السياستني 

اجلنائية واالمنية؟
بالتأكي��د ال، ألن ما تقدمه أجهزة 
الدولة من احصائي��ات متثل ما مت 
تسجيله لديها فعليا من إخبارات 
ع��ن اجلرائم وما مت اكتش��افه من 
قبلها وبالتأكي��د فان هناك عددا 
كبيرا جدا من اجلرائم التي حتصل 
واقعا ل��م يتم االب��الغ عنها ولم 
تدخل في الس��جالت الرس��مية 
لألجهزة األمنية وبالتالي ستكون 

واألمني��ة  اجلنائي��ة  السياس��ات 
ووض��ع  مراعاته��ا  ع��ن  قاص��رة 
احلل��ول له��ا وبهذا الص��دد فقد 
وض��ع الفقي��ه س��يلني معيارين 
للق��ول ان اجلرمية ممك��ن ان تندرج 
في الس��جالت اجلنائي��ة واألمنية 
األول يتمث��ل بقابلية اجلرمية على 
املش��اهدة والثان��ي ه��و تخليف 
اجلرمي��ة لضحايا مباش��رين وحني 
تك��ون  املعي��اران  ه��ذان  يتواف��ر 
للجرمي��ة حظ��وظ واف��رة ف��ي ان 
تندرج في الس��جالت اإلحصائية 
غي��ر ان هذين املعياري��ن يرتبطان 
ارتكابها   وظ��روف  اجلرمي��ة  بن��وع 
فالقتل جرمية قابلة للمش��اهدة 
اال ان جرمية الرشوة ليست كذلك 

فالراشي واملرتش��ي يسعيان الى 
ارت��كاب اجلرمي��ة خلس��ة وجرمية 
الس��رقة تترك ضحي��ة معلومة 
ومح��ددة اال ان جرمي��ة ه��در املال 
العام ليست كذلك الن الضحية 
سيكون عموم اجملتمع او املؤسسة 
التي وق��ع الهدر ضم��ن أعمالها 
كذلك فان هناك جرائم بطبيعتها 
تتسم بخاصية الكتمان والتستر 
كاإلجهاض واخليانة الزوجية وهي 
ما تسمى باجلرائم اخلفية وهناك 
جرائ��م ال تدخ��ل في الس��جالت 
الرسمية بسبب احجام الضحية 
عن االبالغ عنها اما النه مستفيد 
االجهاض  ارتكابه��ا كجرائم  من 
او اتقاء للعار كجرائم االغتصاب 

ومث��ل ه��ذه اجلرائم وبرغ��م انها 
وقع��ت اال انه��ا ل��م تضم��ن في 

االحصائيات الرسمية.
 وف��ي هذا الس��ياق فان هناك من 
يصن��ف الظاه��رة االجرامية الى 
ثالثة اصن��اف اولها اج��رام ظاهر 
وهو ما تش��تمل عليه س��جالت 
االجهزة االمنية من جرائم وثانيها 
اإلجرام القانوني ويش��مل اجلرائم 
التي صدرت فيها احكام بالتجرمي 
واإلدان��ة وهو م��ا تش��تمل عليه 
االجرام  وثالثها  احملاكم  س��جالت 
احلقيقي وه��و حقيقة ما يرتكب 
م��ن جرائ��م س��واء س��جلت في 
س��جالت االجهزة االمني��ة ام لم 
تسجل وهنا يظهر ان االحصائيات 

الرس��مية للجرائ��م تتضمن اما 
ما يتم اإلب��الغ عنه او التي تصدر 
بها احكام وليس االجرام الفعلي 
والف��ارق ب��ني االج��رام املس��جل 
رس��ميا وغير املس��جل يس��مى 
الرقم االس��ود والذي ال يدخل في 
اإلحصائي��ات وال يكون له نصيب 
وال يدخ��ل في حس��ابات واضعي 
واجلنائي��ة  األمني��ة  السياس��ات 
لإلحصائيات  استنادا  توضع  التي 
الرسمية وبناء على ذلك فان مثل 
ه��ذه االحصائيات تبقى نس��بية 
وال ميك��ن الرك��ون اليه��ا مطلقا 
ف��ي قي��اس الظاه��رة اإلجرامية 
ومعدالتها  مؤش��راتها  ومعرف��ة 
اليه��ا  تس��تند  ال  ان  ويج��ب 

واجلنائي��ة  األمني��ة  السياس��ات 
بصورة مطلق��ة وان يتم االعتماد 
ف��ي قي��اس الظاه��رة اإلجرامية 
م��ن حي��ث الن��وع والتمركز على 
معطيات وباس��تعمال اس��اليب 
اخرى كاملس��ح امليداني من خالل 
باحثني مختص��ني وكذلك تقارير 
الرأي العام واجتاهاته من خالل ما 
ينشر في وس��ائل االعالم وبرامج 
التلفزيون ع��ن الوضع االمني في 
منطق��ة معينة وهنا نك��ون ازاء 
اساليب متنوعة ميكن من خاللها 
قياس الظاهرة اجلرمية ومعرفتها 
اضافة الى االحصائيات الرسمية 

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

ّ
ّ

إياد محسن ضمد

جوزيف ناي

قاضي عراقي

مساعد وزير الدفاع 
األميركي السابق

في مؤمت��ر ُعِقد مؤخرا في فرنس��ا، 
فاجأ عدد م��ن األوروبيني ضيوفهم 
األميركيني عندما زعموا أن الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترام��ب رمبا يكون 
مفي��دا ألوروب��ا. وم��ع ع��ودة ترامب 
إل��ى أوروب��ا حلضور قم��ة مجموعة 
العش��رين في هامبورج، يس��تحق 
األمر أن نسأل أنفس��نا ما إذا كانوا 

محقني.
تزعم أغلب الروايات أن رئاسة ترامب 
كانت رهيبة بالنسبة ألوروبا. ويبدو 
أنه ي��زدري االحت��اد األوروبي. وعالقته 
أجني��ال  األملاني��ة  املستش��ارة  م��ع 
ميركل فاترة باملقارنة بصداقته مع 
الرئي��س االس��تبدادي التركي رجب 
طي��ب أردوغ��ان، أو إعجابه بالرئيس 

الروسي فالدميير بوتن. 
وع��الوة عل��ى ذل��ك، يرح��ب ترامب 
م��ن  الوش��يك  بريطاني��ا  بخ��روج 
االحت��اد األوروب��ي؛ ويُقال إن��ه عندما 
اجتمع برئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي 
أول مرة، س��أل بحماس��ة: »ترى من 
د ترامب من دون  التالي؟«. وأخيرا، أكَّ
اس��تعجال على املادة اخلامسة من 
معاه��دة حلف ش��مال األطلس��ي 
)الت��ي تضم��ن الدف��اع املش��ترك(؛ 

ثم س��حب الوالي��ات املتح��دة من 
اتفاق باريس للمن��اخ، الذي يحظى 
بش��عبية كبي��رة ف��ي أوروب��ا؛ وقرر 
خفض مس��اهمة الواليات املتحدة 
املالية في األمم املتحدة، والتي حتظى 

أيضا بدعم أوروبي قوي.
ليس م��ن املس��تغرب إذن أن يفتقر 
ترامب ش��خصيا إلى الشعبية في 
ش��تى أنحاء أوروبا. يشير استطالع 
حديث أجرته مؤسس��ة بيو إلى أن 
%22 فق��ط م��ن البريطانيني، و14% 
م��ن الفرنس��يني، و%11 م��ن األملان 
يثق��ون ف��ي ترام��ب. ولك��ن ع��دم 
ش��عبية ترامب على وجه التحديد 
�� مناهضة ترامب أكثر من معاداة 
أمي��ركا �� ه��ي التي س��اعدت في 

تعزيز القيم األوروبية.
ف��ي وقت س��ابق من العام، انتش��ر 
اخل��وف م��ن أن تك��ون موج��ة امل��د 
الش��عبوية القومية املرتفعة التي 
حمل��ت ترام��ب إلى منصب��ه وأدت 
إلى اخل��روج البريطاني رمبا توش��ك 
أن جتت��اح أوروب��ا، ب��ل ورمب��ا تعطي 
اليميني��ة املتطرف��ة م��ارن لوب��ان 
الرئاسة الفرنس��ية. ولكن بدال من 
ذل��ك، يب��دو أن موج��ة الش��عبوية 

ترام��ب.  بانتخ��اب  ذروته��ا  بلغ��ت 
فمن��ذ ذلك احلني، ُهزِم الش��عبويون 
النمس��ا وهولن��دا؛ وانتخ��ب  ف��ي 
الفرنسيون إميانويل ماكرون، الوافد 
الوس��طي اجلدي��د؛ وخس��رت ماي، 
نصيرة اخلروج البريطاني »العسير« 
أغلبيتها البرملاني��ة في االنتخابات 

العامة املبكرة الشهر املاضي.
ما ت��زال أوروبا تواجه النمو البطيء، 
والبطال��ة املرتفعة، واالنقس��امات 
السياس��ية الت��ي ابتلي��ت بها في 
العقد الذي بدأ باندالع األزمة املالية 
العاملي��ة ف��ي ع��ام 2008. ولكن أياً 
كان الفائز ف��ي االنتخابات األملانية 
في أيلول/س��بتمبر، فس��وف يكون 
معت��دال، ولي��س قومي��ا متطرف��ا، 
وس��وف ي��درك أهمي��ة العمل مع 
احمل��رك  تش��غيل  إلع��ادة  ماك��رون 

الفرنسي األملاني للتقدم األوروبي.
تَِعد مفاوضات خ��روج بريطانيا من 
االحت��اد األوروب��ي بأن تك��ون معقدة 
ف��ي  فاملش��كلة  للن��زاع.  ومثي��رة 
نظر »أنصار اخل��روج الناعم« الذين 
يرغب��ون ف��ي احلف��اظ عل��ى ق��درة 
بريطانيا على الوصول إلى الس��وق 
األوروبية املوحدة ه��ي أن التصويت 

لصالح خ��روج بريطانيا عكس في 
األس��اس اخمل��اوف بش��أن الهج��رة، 
ولي��س التفاصيل الدقيقة بش��أن 
قواعد السوق املوحدة. غير أن أوروبا 
ترفض الس��ماح للس��لع واخلدمات 
بالتدف��ق بحرية من دون حرية تنقل 
البش��ر. ويعيش نح��و ثالثة ماليني 
أوروبي حالي��ا في بريطانيا، في حني 

يقيم مليون بريطاني في أوروبا.
ورمبا أمكن التوصل إلى حل توفيقي 
م��ن خ��الل إنش��اء كي��ان أوروب��ي 
حق��وق  يضم��ن  كي��ان  بريطان��ي، 
مواطن��ي اجلانبني في حني يس��مح 
بف��رض بعض القي��ود على الهجرة 
وكذا على بعض الس��لع. وبوس��ع 
امل��رء أن يفك��ر في ه��ذا الكيان من 
منظور الدوائر املتحدة املركز، حيث 
تتس��م الدائ��رة الداخلي��ة لالحت��اد 
األوروبي بحرية احلركة مع السماح 

بالقيود في الدائرة اخلارجية.
وتتوق��ف إمكانية التوصل إلى مثل 
هذه التسوية على املرونة األوروبية. 
في املاضي، كان األوروبيون يتحدثون 
عن السماح بسرعات متباينة نحو 
الهدف الضمني املتمثل في »االحتاد 
املتزايد التقارب«. والبد من استبدال 

هذا الهدف الفيدرالي، وإحالل فكرة 
املستويات اخملتلفة محل السرعات 

اخملتلفة.
النخ��ب  م��ن  العدي��د  أن  الواق��ع 
األوروبية تبنت بالفعل مواقف أكثر 
مرونة عندما يتعلق األمر مبستقبل 
أوروبا، كما جتاوزت الهدف الفيدرالي 
املتمثل في تصور كيان أوروبي فريد 
من نوعه. وتش��ير ه��ذه النخب إلى 
وجود ثالثة مس��تويات مختلفة من 
املش��اركة في أوروبا بالفعل: االحتاد 
واتفاق  الي��ورو،  اجلمرك��ي، وعمل��ة 
شنجن بشأن إزالة احلدود الداخلية. 

وقد يصبح الدفاع املستوى الرابع.
ف��ي املاض��ي، كان التق��دم األوروبي 
في مجال التع��اون الدفاعي مقيدا 
ليس فقط بِفعل الش��واغل بشأن 
السيادة، بل وأيضا بِفعل الضمانة 
األمني��ة الت��ي تقدمه��ا الوالي��ات 
املتحدة. ومع تسبب ترامب في إثارة 
الش��كوك حول إمكاني��ة التعويل 
عل��ى أمي��ركا، انتقل��ت القضي��ة 

األمنية إلى املقدمة.
وقد ب��دأت اجلهود الرامي��ة إلى بناء 
مش��ترك،  أوروب��ي  دفاع��ي  نظ��ام 
ولك��ن العملي��ة تتس��م بالب��طء. 

فإلى جانب بريطانيا، تتمتع فرنسا 
فقط بقدرات كبي��رة عندما يتعلق 
األمر بإرس��ال قوات إل��ى اخلارج، في 
ح��ني كب��ح التاريخ أملاني��ا ومنعها 
من القيام باملزي��د. وكانت بريطانيا 
عازفة دوما عن القيام بأي شيء رمبا 
يتنافس مع حلف شمال األطلسي. 

ولكن هذه املواقف بدأت تتغير.
ومرة أخرى، من املمكن أن نس��تفيد 
م��ن تص��ور الدوائر املتح��دة املركز. 
خالل فت��رة التحضير حل��رب العراق 
ف��ي أوائل العق��د األول م��ن القرن 
احلال��ي، زع��م بع��ض املراقب��ني أن 
األميركيني من املريخ عندما يتعلق 
األمر باألمن، في حني كان األوروبيون 
من الزهرة. ولكن العالم تغير، واآلن 
تواجه أوروبا سلسلة من التهديدات 
��رَت الهجم��ات  اخلارجي��ة. وق��د ذَكَّ
الروس��ية عل��ى جورجي��ا وأوكرانيا 
األوروبيني باخملاطر التي تهددهم من 
جانب جارتهم الكبي��رة. ويظل ردع 
روس��يا يتطلب وجود حلف ش��مال 

أطلسي قوي.
م��ن  أخ��رى  مجموع��ة  أن  بي��د 
التهدي��دات رمبا تأتي من العنف في 
منطق��ة البلق��ان. ويعتق��د بعض 

املراقبني أن مقدوني��ا تفادت بالكاد 
حرب��ا أهلية. ورمبا تق��دم قوة حفظ 
سالم أوروبية مس��اهمة كبرى في 

تعزيز االستقرار في املنطقة.
تنشأ مجموعة ثالثة من التهديدات 
التي تواجه أوروبا في شمال أفريقيا 
والشرق األوسط. إذ تعيش ليبيا في 
فوضى، وتش��كل مص��درا لرحالت 
بالغ��ة اخلطورة عب��ر البحر األبيض 
مهاج��رون  به��ا  يق��وم  املتوس��ط 
يائس��ون، وبوس��ع امل��رء أن يتخيل 
أيضا احلاجة إل��ى حماية املواطنني 
أو إنقاذ الرهائن ف��ي املنطقة. وهنا 
م��ن املمك��ن أن تس��اعد الق��درات 
العس��كرية اإلرس��الية الفرنسية، 
رمبا إذا اقترنت بالقدرات البريطانية، 
في توفير األمن. وحتى إذا لم تشارك 
بريطانيا، فرمبا يقدم أوروبيون آخرون 
يد املس��اعدة، كما تفعل أملانيا اآلن 

في التعامل مع اإلرهاب في مالي.
احل��ق أن أوروبا م��ا ت��زال بعيدة عن 
بناء هيكل دفاعي مش��ترك، ولكن 
االحتياج إلى مثل هذا الهيكل آخذ 
في النمو. ومن عجيب املفارقات أن 
ترامب الذي يفتقر إلى الشعبية رمبا 

يثبت كونه عونا وليس حجر عثرة.

هدية ترامب إلى أوروبا
PROJECT
SYNDICATE

ترامب ومجموعة العشرين

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

احمل، ككاتب سياس��ي، ومراق��ب، انطباعاً متضارباً 
ع��ن النائب��ة حن��ان الفت��الوي، فم��ن جه��ة، إعجاباً 
بقدرتها على ان تش��ق صفوف النس��اء العامالت في 
الش��أن العام والسياس��ة الى الصدارة، وأن ال تكتفي 
ب�«فت��ات« الدور ال��ذي تتكرم به الكتلة السياس��ية 
املنضوية حتتها، فتتطلع الى التزعم، كأمرأة يشار لها 
بالبنان من بني ش��ريكاتها الكثيرات حتت قبة البرملان، 
وكخطيب��ة صاحب��ة رأي وموقف وبأس ف��ي غابة من 
الرج��ال املتبرمني، اخلطب��اء، واملتباهني في فحولتهم، 
فتؤس��س منصتها، وحزبه��ا، وخّطها، وتعرض كفاءة 
الفتة ف��ي املناورة، وخل��ط االوراق، ومه��ارة مثيرة في 
التعام��ل م��ع الكاميرا، فتم��أل الشاش��ة بالنظرات 
وااليحاءات وسيماء اجلدّية، وتكسب اكثر من معركة 
الختط��اف االعج��اب واالنتباه، واحلال، م��ا احوجنا الى 
عدد وافر م��ن »أمثال« الفتالوي يرفضن الهامش الذي 
مُين��ح لهن من فض��الت طاوالت وصفق��ات ومؤامرات 

سياسيي هذا الزمان. 
وإذْ عرضْت لنا حنان الفتالوي افضل ما في هذا الوسط 
البرملاني املأزوم من جدل ومواجهات ومالسنات، فانها، 
م��ن جانب آخر، قدمت اس��وء م��ا  في هذا الوس��ط، 
م��ن هوس »املعارضة من اجل املعارضة« واالس��تعداد 
للك��ذب، والتطاول عل��ى احلقائ��ق، وانع��دام اللياقة 
واحلي��اء ف��ي مخاطبة املقام��ات واالفكار واملش��اريع، 
والس��قوط ف��ي التجري��ح والتش��هير، واستس��هال 
نش��ر املعلومات املضللة، وخلط السخرية بالفهلوة 
بالعناوي��ن الكبيرة، واالس��تطراد االس��تعراضي ضد 
االش��خاص الذي��ن ال حتبه��م، والتألي��ب والتحري��ض 
الطائفي في أبغض محموالته وعباراته، وهي تتعامل 
مع ذاكرتنا كنشارة خشب، حني تفترض اننا نسينا ما 
قالت��ه باالمس لنقبل ما تقوله اليوم، وبني ايدينا وفرة 
من مثل هذه هذه املواقف، ليس وحدها التشكيكات، 
ف��ي ايلول من الع��ام املاضي،  بامكاني��ة هزمية داعش 

باملوصل، لتعود حتيي االنتصارات، في متوز اجلاري.  
وميكن ألمرأة تعمل في الشأن العام و تريد ان يتقبلها 
املس��تقبل، كحنان الفتالوي، ان ال تدخل في مهاترات 
تفضح كراهيتها لالصالح  الذي ارتَدت دعوته قبل ذلك، 
فيبدو هذا الرداء فضفاضا عليها وهي تنتقي عناوينه 
بعش��وائية وتوظفها ملعارك فيها من اخليبات اكثر مما 
فيه��ا من اخليرات، ثم،  ان ال تخذل بنات جنس��ها، في 
االقل، حني تبّن��ت، علنا، الترخيص للرجل ان »يتملك« 
زوجت��ني، واحدة محظية للوجاهات، وثانية »ام االوالد« 
للبي��ت، ثم، ان ال تضي��ق وتنزعج وتخ��رج عن طورها، 
في التعلي��ق االس��تفزازي على الكلمة االس��بوعية 
االعالمية لرئي��س الوزراء عن آخر نتائ��ج القتال لطرد 
داعش من املوصل، وما اس��مته ب�«اجليش االلكتروني« 
التاب��ع له، فهي آخر من يلي��ق بها »الصدق االعالمي« 
بعدما مّرغت بالوح��ل كل ما نعرفه عن علوم االعالم 

ومعالم الصدقية. 
 *********

حكمة مترجمة: 
»اذا اردَت ان تتح��وَل احالُمك ال��ى حقيقة، فان اول ما 

عليك فعله هو ان تستيقظ«

حنان الفتالوي.. 
ما لها وما عليها 
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ينال هــــواه دون  /ص103
 اما اصداراته فكان اولها )السياب( و)مرايا 
ــى الطريق( وله )في النقد القصصي(.. عل

بعدها يقف الكاتب على آراء الدكتور علي 
ــة والتعليمية..واهم  التربوي جواد الطاهر 
ــة العربية( ــس اللغ ــول تدري مؤلفاته)اص

ــئلة عن اجوبة  و)الباب الضيق( و)ج.س.اس
ــة في مذاهب  ــي االدب والنقد(و)اخلالص ف

االدب الغربي(..
  فالوقوف على سيرة فقيد الثقافة قاسم 
ــام القاص والناقد والباحث  عبداالمير عج
في العلوم الزراعية..كونه مدير التخطيط 
واملتابعة في املنشأة الزراعية في املسيب 
فمدير ناحية املشروع واخيراً مدير عام دائرة 
الشؤون الثقافية..فانطباعات الكاتب عن 
صاحب السيرة وتسجيل بعض العالقات 

املضيئة في حياته..
ــياحته بني عوالم  ويستمر الكاتب في س
ــفة  احللة ومبدعيها فيقف متأمال الفلس
ــه املفكر محمد  ــا قدم ــد االدبي وم والنق
ــي عوالم مدينة  ــارك الذي ترعرع ومنا ف مب
ــها بتفوق حتى  ــي مدارس ــة وتعلم ف احلل
ــية الى مصر  ــة دراس ــه على زمال حصول
االدب  ــي  ف ــانس  الليس ــهادة  ش ــه  ونيل
ــن اصداره عدة مؤلفات  االجنليزي..فضال ع
ــوف العقل ومواقف  ــدي فيلس منها:الكن
ــات نقدية  في اللغة واالدب والفكر ودراس
ــعري  ــي النظرية والتطبيق والوعي الش ف
ــة ومقاالت  ــي العقل والثقاف ومقاربات ف
في الفلسفة العربية االسالمية والشاعر 
والصعلوك..ثم يقف الكاتب على محطة 
مهمة في فكر مبارك اال وهي العالقة بني 

النقد االدبي والفلسفة..
ــاعر  ــيرة الش ــرد س ثم ينتقل الكاتب لس
ــر ومواقفه الوطنية  محمد مهدي البصي
والسياسية بعد اخلوض في مراحل سيرته 
ــة  ــي الكتاتيب فدراس ــم ف االولى)التعلي
العلوم الشرعية وظهور مواهبه اخلطابية 
ــة  ــي جرته صوب السياس ــة الت والفكري
ــل على لقب  ــى حص ــعر حت واالدب والش
ــي التأليف  ــرين..اما ف ــورة العش ــاعر ث ش
ــة وبحث عن  ــخ القضية العراقي فله:تاري

الشعر اجلاهلي ونهضة العراق االدبية في 
ــر وديوان البركان..بعد  ــع عش القرن التاس
هذا ينتقل الكاتب الى مزيد احللي الشاعر 
ــعريته بعد  ــى االغتراب في ش ــرج عل فيع
ــيرته  احلياتية ورحيله عن  الوقوف على س

الوطن صوب سوريا.. وحنينه اليه..
ــود ايامي بــذروة بابــل؟       هيهات  أتعــ

ايام مضــت أتعود؟
ــا طينتي         دار بها  ــة الفيحاء فيه واحلل

اهل الندى واجلود 
 ويعود مسار السرد السيري صوب عوالم 
ــع مقبولة احللي  ــة ويتوقف م ــرأة االديب امل
ــعرية التي  ــيرتها احلياتية والش فيقدم س
ــن اباها  ــم)عفراء( لك ــب باس ــت تكت كان
ــمها فظهرت  ــا ان تصرح باس طلب منه

باسم)مقبولة احللي(..من شعرها:
اهواك روحاً وشعراً     وفي خيالي ذكرى

وفي ظالمي نــــوراً     يشع نبال وسحرا
يا مأمل الروح اني      جنيت حبك زهرا

ــان لي منك  ــب       ف ــت بــذن ــان اتيــ فــ
عذرا

ــت  ــت فــاني      اهواك ما عش وان جفــي
عمرا   ص193

ــخرية  ــاعر الس ــيرية لش فاالنتقالة الس
والتحريض موفق محمد فناجح املعموري 
ــاطير  ــاص والروائي والباحث في االس الق
ــن  الرافديني...وم ــراث  بالت ــق  يتعل ــا  وم
ــرق السدة..شرق البصرة/رواية( منجزه:)ش

ــرى/قصص(  ــي اجلهة اليس ــمس ف و)الش
ــعبية  و)مدينة البحر/رواية( و)االلعاب الش

ــد(  ــى والتوحي ــراق( و)موس ــف الع ــي ري ف
ــرق(و)التوراة  الش ــاطير  واس ــى  و)موس
ــكوت  التوراة(و)املس و)اقنعة  ــي(  السياس
ــش( و)التوراة  ــة كلكام ــي ملحم ــه ف عن

وطقوس اجلنس املقدس(..
ــيرة وذكريات  ــزاوي وس ــة رحيم الع فنعم
ــن الزيات  ــر في:احمد حس ــز انحص ومنج
ــوي عند العرب  ــدا والنقد اللغ ــا وناق كاتب
حتى نهاية القرن السابع الهجري ومظاهر 
ــي اللغة العربية املعاصرة وزكي  التطور ف

مبارك سياسته االدبية والنقدية...
ــادي كبة  ــاح ه ــور جن ــدم الدكت ــك ق وبذل
ــكل اضافة خالقة يزهو  ــيريا ش منجزا س
ــف عن  ــاني..كونه يكش بها الفكر االنس

املستور ويعلن عن املسكوت عنه..

علوان السلمان:
 

ــر امنوذج العراق  ــي اآلثار فكان طه باق اما ف
ــاً بحكم  ــة خصوص ــاً واحلل ــة عموم واالم
دراسته ملا كتب باخلط املسماري السومري 
ــدث عنه كوركيس عواد  وتعلم االكدية..حت
ــل فخر للعراق والعرب مبا  قائال)ان هذا الرج
ــعة في ميدان  ميلكه من علوم وثقافة واس

اختصاصه في اآلثار القدمية..( ص39..
ــات في  ــن املؤلف ــز الكثير م ــر اجن ــه باق  ط
ــارات  ــخ احلض ــي تاري ــة ف مقدمتها)مقدم
ــاص بتاريخ العراق  القدمية بجزءين االول خ
ــي  ــزء الثان ــه القدمية..واجل ــدمي وحضارت الق
ــل وحضارته  ــالد وادي الني ــخ ب ــاص بتاري خ
ــاله مبلحمة  ــرة العرب..ت ــام وجزي وبالد الش
ــوم واملعارف  ــز تاريخ العل كلكامش فموج
ــارة العربية  ــارات القدمية واحلض ــي احلض ف
ــالمية وهناك من تراثنا اللغوي القدمي  االس
ــد الى مواطن اآلثار واحلضارة..واخيراً  واملرش
ــاة طه باقر  ــارات في حي ــر الكاتب اش يؤش
ــية  ــه باللغات االملانية والفرنس منها املام
واالشورية  والبابلية  واالكدية  ــومرية  والس
والعبرية مما اهله ليتقلد مناصب عدة منها 
ــع العلمي  ــار وعضوية اجملم ــام اآلث مدير ع

العراقي...
ــا في النقد االدبي فينتقي الكاتب فتى    ام
ــجل  ــي عبداجلبار عباس فيس ــد االدب النق
ــة والوظيفية  ــة التعليمي ــيرته احلياتي س
ــداد بعد تخرجه في  ــه في اذاعة بغ اذ عمل
ــور علي جواد  ــة االداب..قال فيه الدكت كلي
الطاهر)انه فتى النقد االدبي في العراق..انه 
الناقد الذي حاز لقب الناقد بحق..( ص100..

ــعر  اضافة الى انه لم يفرط في كتابة الش
اذ كان يلوذ به بني حني وحني..ومن شعره:

ــل  ــني    يس ــاح اجلب ــه وض ــوك الوج ضح
الشمس من فلك الظنون

ــى    وضيع  ــواك فتى ويبق ــت على ه فطم
هوى على كبر السنني

وما بيني وبني ملاه هـــجس     من الصبـوات 
اوثق من جنون

يــوزع حــبه بيــن الـــبرايا       واشفق ان 

رموز بابل.. سيرة مدينة.. سيرة شخوص

من آثار بابل

دراسة

قراءة

خبراصدار

ينتقل الكاتب لسرد سيرة الشاعر 
محمد مهدي البصير ومواقفه 

الوطنية والسياسية بعد الخوض 
في مراحل سيرته االولى)التعليم 

في الكتاتيب فدراسة العلوم 
الشرعية وظهور مواهبه 

الخطابية والفكرية التي جرته 
صوب السياسة واالدب والشعر 

حتى حصل على لقب شاعر ثورة 
العشرين

من هنا تبرز الطريقة الثانية 
في تحميل الرواية و بطالتها 
وابطالها تكاليف باهظة في 
استجالء مقصدية المؤلف)ة( 
أي ما كانت تريد زهرة عز أصاًل 

من وراء الرواية ؟ فمن المؤكد 
إن هناك مقصديات للكاتبة 
تخرج من كونها أدوات صراع 

يتالقفها االبطال  في الرواية، و 
يقضون بها حياتهم السردية 

الى محموالت كشفية

ــورة و االنوثة  ــر فيها بني عاملي الذك الظاه
ــيخ الهوية، و أيهما له الغلبة في  في ترس
ــو، إذا ما علمنا ان الصراع   حركة اخلط و احمل
ــذه الرواية  ــي ه ــوي قائم ف ــوري االنث الذك
وسواها من النصوص السردية على منظور 

ــى وفق مصالح  ــات التصارعية عل املبتدع
ــزر في تعليق املصادر  االخذ والرد او املد واجل
ــاء لألصلح،  ــراع الهويات والبق اخلاصة بص
ــرير األلم(، هي  ــة املعنونة ب)س هذه الرواي
ــة قائمة بني  ــكار جدلي ــارة عن رواية أف عب
ــي الذكورة واالنوثة ، بني الرجل و وجهة  عامل
نظره املبنية على فحولته و ذكوريته، و بني 
ــة على احقية  ــرأة ووجهة نظرها الواقع امل
ــة هنا   ــن الطريق ــويتها، لك ــا و نس انوثته
ــارك  ــألة العرض الذي تتش تتعلق في مس
ــه امرأتان، املؤلفة  زهرة عز بكل خلفيتها  ب
ــي  نص ــيو  السس ــا  موروثه و  ــة  الثقافي
ــي تلوح  ــو قراطية الت ــات اجلينيك وارهاص
ــن ورق، بيد إنها  ــرى التي هي م ــا، و االخ به
ــتمد معرفيتها وجينيكو  على ما يبدو تس
قراطيتها من النسقية االنثوية و مغذيات 
ــحبت  الوعي الكتابي للمؤلفة، من هنا س
ــل الراوية   ــن حتت ارج ــاط م ــة البس الكاتب
ــة الى  ــت الراوي ــني ذهب ــي ح ــاردة (، ف )الس
تضييق إشتغاالت الكاتبة باقتصارها على 
ــون هناك  منولوجات  العمل  الثيمي، ليك
ــتقلة نوعاً ما   طويلة  للبطلة ) كرمية( مس
ــوارات متعددة ، طالت أم قصرت  تخرج  و ح
عن كونها وعياً سردياً  نحو منط من اخلطب 
ــياقية التي هي محموالت  و التبادالت الس
ــنية   ــة تعكس وجهة نظر ميتافكش فكري
ــكات النصية في  ــة و ترهق التماس الكاتب
الرواية بترك فجوات إشغال القارئ، و صده 
ــداث، من هنا، من  ــبيل مالحقة االح عن س
ــظت  هذا التجاذب العقدي بني املرأتني تش

ــي، فأصبحن  ــوة  بطرائق احلك ــة النس بقي
ــي، من خدوج و  ــتقالل ثيميائ حكاءات باس
ــي ووجوب ان  ــتعمار الفرنس ــة االس حكاي
ــتقلة  ــرأة اعتبارات حكائية مس تكون للم
ــل الرجل،  ــة لكنها مصاحبة لعم مهيمن
كما سنتطرق إليه بعد قليل، حتى حضور 
ــا التصحيحي للهوية  الغالية في صراعه
ــخصية )  ــر ش ــام بتبئي ــية، والقي اجلنوس
ــقياً  ــت نس ــي ارتبط ــة الت ــة ( اجملوري كرمي
ــقية  ــخصيتي الكاتبة و الراوية ،فنس بش
ــوة الرواية  ــة الرتباط نس ــونة اعتباري النس
بأيقونة) سرير األلم( املقصودة و جسدتها 
ــة ( في مرموزية  ــة  و الراوية و كرمي ) املؤلف
ــية  ــرير باجلنبة االيروس عالية ، باقتران الس
ــاء   ــونة ) صورة النس املتعلقة بصورة النس
ــرير  ــا الس ــدى إحاالته ــي إح ــة  ف النمطي
ــط الفارق )  ــم  النش ــار امله ــن االعتب (، لك
ــوة الرواية ،  ــو الذي صنع ميزة نس األلم( ه
ــاركات في سياقية النمط  و جعلهن متش
ــا ميكننا القول  ــي، من هن ــري االكراه القه
ــف)ة( ببروز  ــة متثل رواية املؤل ــذه الرواي إن ه
النسقية االمتثالية و التماثلية في حضور 
ــف)ة( و خلق  ــخصية املؤل قوي وواضح لش
ــغال  ــائية تعتمد احلكي مش كانتونات نس

سردياً شبه مستقل .
1 - من هنا تبرز الطريقة الثانية في حتميل 
الرواية و بطالتها وابطالها تكاليف باهظة 
في استجالء مقصدية املؤلف)ة( أي ما كانت 
ــن وراء الرواية ؟ فمن  ــز أصالً م ــد زهرة ع تري
ــاك مقصديات للكاتبة تخرج  املؤكد إن هن

ــراع يتالقفها االبطال   ــا أدوات ص من كونه
في الرواية، و يقضون بها حياتهم السردية 
الى محموالت كشفية،  تفتح الكاتبة بها 
و من خاللها مناطق آمنة لتسريب االفكار، 
ــم  ــدوج ( تتالح ــدة ) خ ــات اجل ــي حكاي فف
ــردية،  ــع التاريخية مع املعاينات الس الوقائ
ــدو  ــة ان الع ــول الكاتب ــد ان تق ــا تري فيم
ــي ــ االسباني ( هو  االستعماري ) الفرنس
على العموم واحد وان تعدد، فمن الضروري 
ان يكون املدافع عن الوطن أيضا واحداً و إن 
ــأس أن تكون   ــي ــ أمازيغي( وال ب تنوع) عرب
ــقياتها املرأة  الثورة الناعمة  املصاهرة ونس
واخلشنة حاضرة في صورة سسيوثقافية، 
ــراع بني العقل و الظالم، بني الثقافي  و الص
ــد في املاضي و يوسف  ــفي )ابن رش الفلس

ــور االن( وبني الظالميني  ــورة املثقف املتن ص
ــوف  التاريخيني الذين احرقوا كتب الفيلس
ــيني والفقهاء احلاليني،  ابن رشد والسياس
ــاذ  ــرب  الفقيه الش ــوا في املغ ــواء أكان س
ــياً في الريف املغربي والبرملاني احملتال  جنس
عبد الوهاب اوالدكتور كمال املثقف املزيف 
ــي العالم  ــاج الطاهر ام ف ــدن، و احل ــي امل ف
ــدة التي هيأتها  ــالمي، القاع العربي واإلس
ــي الصراع  ــم  ه ــرير األل ــي س ــة ف الروائي
ــة الذكورية  ــوي، في الهيمن الذكوري االنث
مبحو الهوية االنثوية وتعليقها فيما يسمى 
ــرأة محو  ــة، و محاولة امل ــة املدجن الفحول
األثرالرجولي، ورسم صيغة نسوية وانثوية 
ــتقلة، وأول خطوة جادة في هذا اإلجتاه   مس
ــع مالمح الندية  ــن متثل الكاتبة هو بوض م
ــم الرواية  أي جعل  ــونة عال في أنثنة و نس
ــت  ــهدية  لصالح املرأة فاعلة و ليس املش
ــن موضوع  ــك بتحول املرأة  م ــة، ذل منفعل
ــوة الرواية لم يكتفني بأن  الى موقف، فنس
ــاً ملرامي الرجل  ــاً و غرض ــن موضوع يصبح
ــف، كي  ــرض مواق ــة وف ــن بالندي ــل توج ب
ــتعيد  املرأة سلطتها االمومية و تهدد  تس
ــدة، ، لكن الزواج  ــة الفحولية العتي املركزي
ــف مت نقضه  الكاثوليكي بني كرمية و يوس
ــة ظالمية و قفل  ــل االخير في حادث و اغتي
احملضر على بذرة املنتظر املهدي في احشاء 
كرمية ، نتيجة زواج امومي وتركت القضايا 
ــو و خط ،  ــجاال بني مح ــرى عالقة س االخ
ــؤال القائم : هل كانت زهرة عز امرأة و  الس

كاتبة ومصلحة تعي ذلك؟

 
عبد الغفار العطوي:

رواية ) سرير األلم( للقاصة والروائية املغربية 
ــر  ــر روافد للنش ــادرة الناش ــز، الص ــرة ع زه
ــن الروايات  ــرة، تعد م ــع 2017 القاه والتوزي
ــاب  ــم بالطابع الفكري على حس التي تهت
ــردي فيها  يبدو  ــي، فاألداء الس اجلانب  الفن
ــى االعم االغلب،  ــيكيا، و الراوي)ة( عل كالس
ــمت  ــي للكاتبة التي رس ــي الصوت اخلف ه
ــدوان االتفاق  ــيئتها، يب ــق مش ــا وف خطاه
ــي والتمازج  ــي بينهما، لدرجة التماه ضمن
في الرؤية والترقب، مع اختالف في املوقعية 
ــل للراوية واخلارج للمؤلفة، و خرق  بني الداخ
الكاتبة لدور الراوية قائم على تبادل املوقعية 
ووجهات النظر لعالم سردي يعتمد الثيمات 
ــن دون عناء يذكر كما  ــر من التقنيات م اكث
ــنفهم؟ فالرواية التي تتحدث عن االفكار  س
ــخصياتها حول االفكار املتعلقة  وصراع ش
بالقيم واملفاهيم ال ترضى بازدواجية املواقف 
بني الكاتب)ة( و الراوي)ة( حول ما هو عمومي 
ــي التفاصيل  ــج ،او ف ــات والنتائ من املقدم
ــة  للحوادث املتوقعة وغير املتوقعة،  الدقيق
ــذه الرواية  ــط ضروري في عموم ه ألن الضب
من حيث ان ما تود طرحه الكاتبة ال يتعارض 
ــار، والعكس  ــي اإلخب ــة ف ــة الراوي ــع رغب م
ــالث طرق  في  ــف ث صحيح، من هنا نستش
فهم ايديولوجية الرواية وجينالوجيتها، في 
متبنياتها، ووجهة نظر الكاتبة و الراوية، كل 
ــه حول الصراع  ــراد فيما نريد طرح على انف

ــد تلك  ــد ولي ــاب اجلدي ــذا الكت كان ه
والقراءات  بالصمت  املسورة  اللحظات 
ووجع الغربة لتؤسس لنا جتربة شعرية 
ــير وعي  ــة في تفس ــة ومكتمل ناضج

قصائدها وأسئلتها:
"أيها الشريُد بال كأس

من )معنٍي( بضياء
ذهبت أنت

وتركت العرين
يفكر بانقضاضك املرجأ"

ــه اجلديد هذا  ــم لنا في ديوان فهو يرس
ــعر في  ــة الكلمات( صورة الش )أغطي
ــه  العالي ونبرة  وجدانه النقي وكبريائ
ــة  ــدى املهاب ــا ص ــق منه ــة يتدف حزين
ــعر مع كل  ــن املغامرة، لتش واخلوف م
ــماء  قصيدة أن هذا البوح املنثور في س
ــيقى إمنا هو صنع القلب الواعي،  املوس
ــه اجلنوبي  ــي هاجس ــاعر ف ــب الش قل
ــم إمنا  ــعر إن محمد اجلاس ــى لتش حت
ــس لرثاء الوجع اإلنساني في ألم  يؤس
ــه عن املكان  ــن واملهاجـر واغتراب الوط

السومري.

ميدل ايست أونالين:
 

ــاعر العراقي  بغداد - قال الكاتب والش
ــه  ــس إن روايت ــعداوي اخلمي ــد س أحم
ــتاين في بغداد« الفائزة بأبرز  »فرانكش
ــتتحول إلى  ــة س ــة للرواي ــزة عربي جائ

فيلم سينمائي خالل 18 شهراً.
ــزة العاملية للرواية  ــازت الرواية باجلائ وف
ــابعة  ــة )البوكر( في دورتها الس العربي
ــة  ــى اإلجنليزي ــت إل ــام 2014 وتُرجم ع
والفرنسية واإليطالية لتفوز بعد ذلك 

بالعديد من اجلوائز األدبية.
وكتب سعداوي على صفحته الرسمية 
ــبوك  ــع التواصل االجتماعي فيس مبوق
ــة  ــراءات بيروقراطي ــد إج ــميا، بع »رس
كثيرة استغرقت أشهرا طويلة، أنهيت 
ــر األوراق، ما بيني  ــع آخ ــوم أمس توقي ي
ــق وكيلي  ــركة املنتجة، عن طري والش
ــذا  ــاف »به ــي بريطانيا«.وأض ــي ف األدب
ــي بغداد(  ــتاين ف تكون رواية )فرانكش
جاهزة لإلنتاج السينمائي، ويفترض أن 

تدور الكاميرا لتصوير الفيلم خالل 18 
شهراً من تاريخ توقيع العقود«.

ــعداوي عن أي تفاصيل  ولم يفصح س
ــرح الفيلم  ــق باملوعد املتوقع لط تتعل
ــاً  ــة مكتفي ــركة املنتج ــم الش أو اس
ــة  ــل املتعلق ــة التفاصي ــول »بقي بالق
باإلنتاج والشركة املنتجة وما إلى ذلك 
ــف عنها«.وتتناول  ــول بالكش غير مخ
الرواية قصة هادي العتاك املقيم بحي 
البتاويني الشعبي والذي يقوم بتلصيق 
ــا االنفجارات  ــن ضحاي ــرية م بقايا بش
ــع 2005 ويخيطها  ــي ربي ــداد ف في بغ
ــل فيه  ــد حت ــد جدي ــكل جس ــى ش عل
ــا لينهض كائن  ــد له الحق روح ال جس
ــمه« أي  ــميه هادي »الشس جديد يس
ــميه  ــمه وتس الذي ال أعرف ما هو اس
ــميه  ــس ويس ــرم اك ــلطـات باجمل الس

آخـرون »فرانكشتايـن«.
ــعداوي في بغداد عام 1973 ومن  ولد س
رواياته »البلد اجلميل« عام 2004 و«إنه 
يحلم أو يلعب أو ميوت« في 2008 و«باب 

الطباشير« في 2017.

إسراء يونس:
 

ــي محمد  ــاعر العراق ــا الش ــل علين يط
ــم املقيم في عزلة منفاه ومهجره  جاس
ــة  )أغطي ــي  الثان ــه  ديوان ــي  ف ــي  األملان
ــؤون  ــدر عن دار الش ــذي ص ــات( ال الكلم
ـــ)168( صفحة من  ــة ب ــة العام الثقافي
ــي مغامرته  ــر. ليؤكد ف ــع الصغي القط
ــراء قصائده  ــدة رغبة اآلخرين من ق اجلدي
ــة  ــاؤالته الذاتي ــة تس ــن عزل ــرج م ليخ
ــا في قرار  ــة والكونية فيرصفه والوطني

مفاجئ ويقرر طباعة ديوانه اآلخر.
ــع الروح  ــده وج ــي قصائ ــد القارئ ف يج
ــي ال تنتهي  ــاؤالتها الت ــات وتس والكلم
ــعرك محمد اجلاسم انه سليل  حتى يش
تلك الروح التي متردت على احتكار اآللهة 
القدمية لصناعة احللم الشعري وقررت أن 
تذهب في صناعة موضوعاتها وهاجسها 
بتدفق مخبوء ومنعزل في زاوية ما بركن 
ــه بصبر وحياء  ــه حيث ميارس طقوس بيت

ونبوءة.

رواية »سرير األلم« لزهرة عز

 عالم الذكورة واألنوثة.. الخط والمحو

»فرانكشتاين في بغداد« في حلة سينمائيةالديوان الثاني )أغطية الكلمات( للشاعر محمد جاسم 

القسم الثاني

علوان السلمان

سعداوي وغالف »فرانكشتاين«غالف الديوان

غالف الرواية
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إعالن مناقصة
إن ش��ركة س��ينوك عراق احملدودة و القائمة مبوجب قوانني جزر فيرجني البريطانية بوصفها املقاول الرئيس��ي لعقد 
اخلدمات الفنية في حقول ميس��ان النفطية و املوقع بني شركة نفط ميسان و شركة TP  ميسان احملدودة و شركة 

احلفر العراقية، يسرها االعالن عن املناقصة التالية بطريقة االعالن العام.
1 - تفاصيل املناقصة

مالحظة: إن جميع وثائق املناقصة و االعالنات املتعلقة بها سيتم نشرها على رابط املوقع االلكتروني التالي:
2520-%http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/170124

 2528the%2520Fifth%2520Batch%2529&page=1%%2520Well%2520Pads%2520Construction%2520
contractor :كلمة املرور contractor  :اسم املستخدم

 علي الش��ركات ان تعطي االهتمام الكلي الى الرابط وبعد ذالك يتم حتميل االعالنات/ التوضيحات ان وجدت خالل 
فترة ما قبل الغلق املناقصة. 

2.يجب تقدمي وثائق التأهيل املس��بق من قبل املش��اركني في املناقصة حس��ب املعايير الدولية. و س��يتم اعتبار أي 
مشترك غير مؤهل في حال عدم تقدمي الوثائق املطلوبة حسب املعايير الدولية و حسب املتطلبات املنصوص عليها 

في وثائق املناقصة.النقاط التالية متثل البنود الرئيسية في املناقصة:
1.2نطاق العمل

يجب تقدمي وثائق التأهيل املس��بق حسب املوعد احملدد في مستند »تسجيل املتعاقدين و التأهيل املسبق«. الفشل 
في تقدمي الوثائق املطلوبة في املوعد احملدد يؤدي إلى رفض املشترك و عدم تأهله.

2.2 يجب ان يكون لدى املقاول نفسه الشهادات التالي: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, وال تقبل اذا كانت 
تابعة الى الشركة االم او شركة صديقة. 

3.معلوم��ات االتصال: يجب على جميع الش��ركات الراغبة في املش��اركة تقدمي جميع وثائ��ق املناقصة في مكاتب 
الشركة في دبي و العراق في موعد إغالق املناقصة أو قبل املوعد.

مكتب دبي: األنسة »جو راي« هاتف 971+ 42108174  )فقط من أجل تقدمي الوثائق(.
مكتب العراق: السيد فهد الضحاك / السيد علي كرمي / السيد فريد حسينوف هاتف 861084527122+ 7 6242

4.رس��وم املناقصة مطلوب��ة للمقاول الذي يود تقدمي وثاق ملناقصة. ويحت يجب تس��ليم الفاتورة بواس��طة البريد 
االلكتروني الى االش��خاص املذكورين ادناه  قبل تس��ليم وثائق املناقصة,الدفع ميكن أن يكون نقدا أو T / T الى قسم 

املالية:
مكتب العراق: السيد فهد الضحاك / السيد علي كرمي / السيد فريد حسينوف

5.هذا االعالن باللغتني اإلجنليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض، يجب االعتمادعلى النسخة اإلجنليزية.

Tender Announcement
Tenders by: CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, the Lead 
Contractor at Missan Oil Fields )are located in the Missan province in southeastern Iraq and close to the 
Iraq-Iran border. It is about 175km north to the Basra city(, alongside partners TP Missan Limited, Iraqi Drilling 
Company to develop Missan Oilfields under contract )TSC( and its supplementary agreement with Missan 
Oil Company.
The Announced Tender is listed below:
1. Tender Details 

Note: ITT documents and all Bulletins during the tender period will be published on the following website:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/1701242520-%252%
0Well%2520Pads%2520Construction%25202528%the%2520Fifth%2520Batch%2529&page=1 
User name: contractor  / Password: contractor
The user name and password for access ITT are prohibited to change by Tenderer. 
2.Tenderer shall be obligated to provide prequalification documents in accordance with international practice. 
The Tenderer will be disqualified provided that it fails to provide prequalification documents in accordance 
with international practice. The prequalification documents provided should strictly follow the requirement of 
ITT. The information below is the Key Items:
1( Scope of Business
2( The Tenderer must have its own certificates – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. These certificates from 
mother company or same group are not acceptable. 
3.Contact Information : All interested companies shall submit all the required tender documents to Dubai 
office/Iraq Office on or before Tender Closing Time )only for submission of tender proposals(.
Dubai office:  Ms. Zhou Rui / Tel: +971 )0( 42108174
Iraq Office: Contact person: Mr. Farid Khussainov / Mr. Fahed Dahhak / Mr. Ali Karem
Office Tel: +861084527122 )with voice prompt( +7 +Extension: 6242 4.Tender Fee is required only for the 
Tenderer who decides to submit Tender Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails 
before submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be in cash or T/T to 
our financial department:
Iraq Office:Contact person: Mr. Farid Khussainov / Mr. Fahed Dahhak / Mr. Ali Karem
Office Tel: +861084527122 )with voice prompt( +7 +Extension: 6242 
Address: Room 239, FOD Administrative building, CNOOC camp, Missan, Iraq.
5.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any discrepancy, the English version 
shall prevail.

إعادة إعالن مناقصة
إن ش��ركة س��ينوك عراق احملدودة و القائمة مبوجب قوانني جزر فيرجني البريطانية بوصفها املقاول الرئيس��ي لعقد 
اخلدمات الفنية في حقول ميس��ان النفطية و املوقع بني شركة نفط ميسان و شركة TP  ميسان احملدودة و شركة 

احلفر العراقية، يسرها االعالن عن املناقصة التالية بطريقة االعالن العام.
1 - تفاصيل املناقصة

مالحظة: إن جميع وثائق املناقصة و االعالنات املتعلقة بها سيتم نشرها على رابط املوقع االلكتروني التالي:
ITT_1-http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/170043
%2520FOR%2520TECHNICAL%2520PERSONNEL%2520AND%2520TECHNICAL%2520SUPPORT%2520S

 ERVICE&page=1
contractor :كلمة املرور contractor  :اسم املستخدم

 جتدر اإلشارة انه يحظر تغيير اسم املستخدم وكلمة املرور من قبل العارض.
2.يجب تقدمي وثائق التأهيل املس��بق من قبل املش��اركني في املناقصة حس��ب املعايير الدولية. و س��يتم اعتبار أي 
مشترك غير مؤهل في حال عدم تقدمي الوثائق املطلوبة حسب املعايير الدولية و حسب املتطلبات املنصوص عليها 
في وثائق املناقصة. يجب تقدمي وثائق التأهيل املسبق حسب املوعد احملدد في مستند »تسجيل املتعاقدين و التأهيل 

املسبق«. الفشل في تقدمي الوثائق املطلوبة في املوعد احملدد يؤدي إلى رفض املشترك و عدم تأهله.
النقاط التالية متثل البنود الرئيسية في املناقصة:

1.2نطاق األعمال.
2.2 يتعني على الشركة املقدمة تقدمي شهادة -ISO 9001 سارية املفعول .

3.2 الش��ركة املقدمة البد ان يكون لها خبرة في هذا اجملال ال تقل عن ثالث س��نوات مع تقدمي كل االوراق التي تثبت 
ذلك.

3.معلوم��ات االتصال : يجب على جميع الش��ركات الراغبة في املش��اركة تقدمي جميع وثائ��ق املناقصة في مكاتب 
الشركة في العراق فقط في موعد إغالق املناقصة أو قبل املوعد.

مكتب العراق: السيد شفيق بن العمري / السيد محمد عثمان / السيد بدر الدين لرافي / هاتف: 86+-84527122-10 
)6159/6150/ext. )6224

رس��وم املناقصة مطلوبة فقط  للش��ركات التي تود و تقرر تقدمي عرض في اطار هذه املناقصة، اذ يستوجب استالم 
فاتورة الرس��وم عن طريق  البريد اإللكتروني و ذلك قبل تقدمي العطاء. عدم  القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. 

الدفع نقدا او عن طريق حتويل ممكن الى قسم املالية لدينا إما في دبي او العراق:
قسم املالية مكتب العراق: السيد جيانغانغ شو / السيد. شينلو هو جني تاو

هاتف: 009647822710260 )السيد جيانغانغ شو(، 009647816897024 )السيد شينلو هو(
xujg@cnoociraq.com / huxl@cnoociraq.com :البريد اإللكتروني

* العنوان: شركة سينوك عراق، مخيم بوزورغان، ميسان، العراق
4.مالحظة: يتوجب على املشترك أن يدفع تكاليف االعالن في حال مت توقيع العقد معه.  

5.ه��ذا االع��الن مصاغ باللغتني االجنليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بني النس��ختني يجب إعتماد النس��خة 
اإلجنليزية

Tender RE-Announcement
Tenders by: CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, the Lead Contractor 
at Missan Oil Fields )are located in the Missan province in southeastern Iraq and close to the Iraq-Iran border. It is 
about 175km north to the Basra city(, alongside partners TP Missan Limited, Iraqi Drilling Company to develop Missan 
Oilfields under contract )TSC( and its supplementary agreement with Missan Oil Company.
The Announced Tender is listed below:
1. Tender Details 

Note: ITT documents and all Bulletins during the tender period will be published on the following website:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/1700431-_ITT%2520FOR%25
20TECHNICAL%2520PERSONNEL%2520AND%2520TECHNICAL%2520SUPPORT%2520SERVICE&page=1 
User name: contractor  / Password: contractor
The user name and password for access ITT are prohibited to change by Tenderer.
2.Tenderer shall be obligated to provide prequalification documents in accordance with international practise. The 
tenderer will be disqualified provided that it fails to provide prequalification documents in accordance with international 
practise. The prequalification documents provided should strictly follow the requirement of ITT. The information below 
is the key items：
2.1 Scope of Business.
2.2 Tenderer shall provide valid ISO 9001 certificate.
2.3 Tenderer shall provide recent 3 years’ service records.
3.Contact Information
All interested companies shall submit all the required tender documents directly to Iraq Office on or before Tender 
Closing Time.
Iraq Office: Mr. Chafik Benlamri / Mr. Mohamed Osman / Mr. Badreddine Larafi /Tel: +8684527122-10- ext. 
)62246159/6212/6150/(
Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender Proposals, and the invoice shall be received 
at Contact Emails before submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash 
or T/T to our financial department:
Iraq Office: Contact person: Mr. Jiangang Xu /Mr. Xinlu Hu
*Tel: 009647822710260)Mr. Jiangang Xu(,  009647816897024)Mr. Xinlu Hu(  /E-mail: xujg@cnoociraq.com / huxl@
cnoociraq.com
*Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan
4.Notice: The tenderer whom will be awarded the contract successfully shall pay the fee for the announcement.
5.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any discrepancy, the English version shall 
prevail.

شركة سينوك العراق احملدودة 

شركة سينوك العراق احملدودة 

 CNOOC Iraq LTD 

 CNOOC Iraq LTD 
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إعالن مناقصة
إن ش��ركة س��ينوك عراق احملدودة و القائمة مبوجب قوانني جزر فيرجني البريطانية بوصفها املقاول الرئيسي 
لعقد اخلدمات الفنية في حقول ميس��ان النفطية و املوقع بني ش��ركة نفط ميس��ان و شركة TP  ميسان 

احملدودة و شركة احلفر العراقية، يسرها االعالن عن املناقصة التالية بطريقة االعالن العام.
1 - تفاصيل املناقصة

مالحظ��ة: إن جمي��ع وثائق املناقصة و االعالنات املتعلقة بها س��يتم نش��رها على راب��ط املوقع االلكتروني 
التالي:

http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/170121
 2520-%2520Various%2520Road%2520Build%2520and%2520Maintenance&page=1%

contractor :كلمة املرور contractor  :اسم املستخدم
علي الش��ركات ان تعطي االهتمام الكلي الى الرابط وبعد ذالك يتم حتميالالعالنات/ التوضيحات ان وجدت 

خالل فترة ما قبل الغلق املناقصة. 
2.يجب تقدمي وثاق التأهيل املس��بق من قبل املشاركني في املناقصة حسب املعايير الدولية. و سيتم اعتبار 
أي مش��ترك غي��ر مؤهل في حال ع��دم تقدمي الوثائق املطلوبة حس��ب املعايير الدولية و حس��ب املتطلبات 

املنصوص عليها في وثائق املناقصة.النقاط التالية متثل البنود الرئيسية في املناقصة:
1.2نطاق العمل

يجب تقدمي وثائق التأهيل املس��بق حسب املوعد احملدد في مستند »تسجيل املتعاقدين و التأهيل املسبق«. 
الفشل في تقدمي الوثائق املطلوبة في املوعد احملدد يؤدي إلى رفض املشترك و عدم تأهله.

3.معلومات االتصال:
يجب على جميع الش��ركات الراغبة في املش��اركة تقدمي جميع وثائق املناقصة في مكاتب الشركة في دبي 

و العراق في موعد إغالق املناقصة أو قبل املوعد.
مكتب دبي: األنسة »جو راي« هاتف 971+ 42108174  )فقط من أجل تقدمي الوثائق(.

مكتب العراق: الس��يد فهد الضحاك / السيد علي كرمي / السيد فريد حسينوف  / هاتف 861084527122+ 
6242 7

4. رس��وم املناقصة مطلوبة للمقاول الذي يود تقدمي وثاق ملناقصة. ويحت يجب تس��ليم الفاتورة بواسطة 
البريد االلكتروني الى االش��خاص املذكورين ادناه  قبل تس��ليم وثائق املناقصة, الدفع ميكن أن يكون نقدا أو 

T / T الى قسم املالية:
مكتب العراق: السيد فهد الضحاك / السيد علي كرمي / السيد فريد حسينوف

5.هذا االعالن باللغتني اإلجنليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض، يجب االعتمادعلى النسخة اإلجنليزية.

Tender Announcement
Tenders by: CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, the Lead 
Contractor at Missan Oil Fields )are located in the Missan province in southeastern Iraq and close to the 
Iraq-Iran border. It is about 175km north to the Basra city(, alongside partners TP Missan Limited, Iraqi Drilling 
Company to develop Missan Oilfields under contract )TSC( and its supplementary agreement with Missan 
Oil Company.
The Announced Tender is listed below:
1. Tender Details 

Note: ITT documents and all Bulletins during the tender period will be published on the following website:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/1701212520-%252%
0Various%2520Road%2520Build%2520and%2520Maintenance&page=1 
User name: contractor  / Password: contractor
The user name and password for access ITT are prohibited to change by Tenderer. 
2.Tenderer shall be obligated to provide prequalification documents in accordance with international practice. 
The Tenderer will be disqualified provided that it fails to provide prequalification documents in accordance 
with international practice. The prequalification documents provided should strictly follow the requirement of 
ITT. The information below is the Key Items:
1( Scope of Business
The prequalification documents should be provided on time required in VENDOR REGISTRATION AND PRE-
QUALIFICATION. Failure to submit on time will lead to rejection.
3.Contact Information: All interested companies shall submit all the required tender documents to Dubai 
office/Iraq Office on or before Tender Closing Time )only for submission of tender proposals(.
Dubai office: Ms. Zhou Rui /Tel: +971 )0( 42108174
Iraq Office: Contact person: Mr. Farid Khussainov / Mr. Fahed Dahhak / Mr. Ali Karem
Office Tel: +861084527122 )with voice prompt( +7 +Extension: 6242 4.Tender Fee is required only for the 
Tenderer who decides to submit Tender Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails 
before submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be in cash or T/T to 
our financial department:
Iraq Office: Contact person: Mr. Farid Khussainov / Mr. Fahed Dahhak / Mr. Ali Karem
Office Tel: +861084527122 )with voice prompt( +7 +Extension: 6242 
Address: Room 239, FOD Administrative building, CNOOC camp, Missan, Iraq.
5.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any discrepancy, the English version 
shall prevail.

إعالن مناقصة
إن ش��ركة س��ينوك عراق احملدودة و القائمة مبوجب قوانني جزر فيرجني البريطانية بوصفها املقاول الرئيس��ي لعقد 
اخلدمات الفنية في حقول ميس��ان النفطية و املوقع بني شركة نفط ميسان و شركة TP  ميسان احملدودة و شركة 

احلفر العراقية، يسرها االعالن عن املناقصة التالية بطريقة االعالن العام.
1 - تفاصيل املناقصة

مالحظة: إن جميع وثائق املناقصة و االعالنات املتعلقة بها سيتم نشرها على رابط املوقع االلكتروني التالي:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/ITT-CMIT-PRT-

 170106-GENERAL%2520ENGINEERING%2520SERVICES&page=1-10.30
contractor :كلمة املرور contractor  :اسم املستخدم

جتدر اإلشارة انه يحظر تغيير اسم املستخدم وكلمة املرور من قبل العارض.
2.يجب تقدمي وثائق التأهيل املس��بق من قبل املش��اركني في املناقصة حس��ب املعايير الدولية. و س��يتم اعتبار أي 
مشترك غير مؤهل في حال عدم تقدمي الوثائق املطلوبة حسب املعايير الدولية و حسب املتطلبات املنصوص عليها 
في وثائق املناقصة. يجب تقدمي وثائق التأهيل املسبق حسب املوعد احملدد في مستند »تسجيل املتعاقدين و التأهيل 

املسبق«. الفشل في تقدمي الوثائق املطلوبة في املوعد احملدد يؤدي إلى رفض املشترك و عدم تأهله.
النقاط التالية متثل البنود الرئيسية في املناقصة:

1متطلبات العمل.
2 العناصر الرئيسية التالية إلزامية من أجل أن يكون مؤهال لهذا العطاء:

1.2 بلد منشأ اخلدمة:أوروبا الغربية، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، كندا )البند إلزامي(
2.2 س��نوات اخلبرة في مش��اريع حقول النفط والغاز: احلد األدنى من عشرة )10( عاما من اخلبرة اخلدمات الهندسية 

)البند إلزامي(
3.معلوم��ات االتصال : يجب على جميع الش��ركات الراغبة في املش��اركة تقدمي جميع وثائ��ق املناقصة في مكاتب 

الشركة في دبي و العراق في موعد إغالق املناقصة أو قبل املوعد.
مكتب دبي: األنسة »جو راي« هاتف 971+ 42108174  )فقط من أجل تقدمي الوثائق(.

مكتب العراق: السيد طالل مفتي/ السيد محمد فتحي مراكب / السيد هاري يندرادي.     هاتف: 86+-84527122-10 
)6228/6052/ext. )6244

 رس��وم املناقصة مطلوبة فقط  للش��ركات التي تود و تقرر تقدمي عرض في اطار هذه املناقصة، اذ يستوجب استالم 
فاتورة الرس��وم عن طريق  البريد اإللكتروني و ذلك قبل تقدمي العطاء. عدم  القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. 

الدفع نقدا او عن طريق حتويل ممكن الى قسم املالية لدينا إما في دبو او العراق:
قسم املالية مكتب العراق:• السيد جيانغانغ شو / السيد. شينلو هو جني تاو

• هاتف: 009647822710260 )السيد جيانغانغ شو(، 009647816897024 )السيد شينلو هو(
xujg@cnoociraq.com / huxl@cnoociraq.com :البريداإللكتروني•

• العنوان: شركة سينوك عراق، مخيم بوزورغان، ميسان، العراق.
4.مالحظة: يتوجب على املشترك أن يدفع تكاليف االعالن في حال مت توقيع العقد معه.  

5.ه��ذا االع��الن مصاغ باللغتني االجنليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بني النس��ختني يجب إعتماد النس��خة 
اإلجنليزية.

Tender Announcement
Tenders by: CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, the Lead Contractor 
at Missan Oil Fields )are located in the Missan province in southeastern Iraq and close to the Iraq-Iran border. It is 
about 175km north to the Basra city(, alongside partners TP Missan Limited, Iraqi Drilling Company to develop Missan 
Oilfields under contract )TSC( and its supplementary agreement with Missan Oil Company.
The Announced Tender is listed below:
1. Tender Details 

Note: ITT documents and all Bulletins during the tender period will be published on the following website:
http://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path%7C/ITT-CMIT-PRT-10.30170106--
GENERAL%2520ENGINEERING%2520SERVICES&page=1 
User name: contractor  / Password: contractor
The user name and password for access ITT are prohibited to change by Tenderer.
2 Tenderer shall be obligated to provide prequalification documents in accordance with international practice. The 
tenderer will be disqualified provided that it fails to provide prequalification documents in accordance with international 
practice. The prequalification documents provided should strictly follow the requirement of ITT.  The information below 
is the key items：
1( Scope of Business;
2( Tenderer Country of Origin shall be from Western Europe, Japan, USA and Canada )Mandatory key Item(;
3( Tenderer shall have Minimum of Ten )10( years of Engineering services Experience in Oil & Gas fields industry 
projects )mandatory key item(.
3.Contact Information; All interested companies shall submit all the required tender documents directly to Dubai office/
Iraq Office on or before Tender Closing Time )only for submission of tender proposals(.
Dubai office: Ms. Zhou Rui / Tel: +971 )0( 42108174
• Email: ex_zhr@cnoociraq.com
Iraq Office: Mr. Talal Mufti; Mr. Mohamed Fethi Merakeb; Mr. Hari Indradi /Tel: Office Tel: +8684527122-10- ext. 
)62446228/6052/(
Email:talalmufti@cmitfod.com;MohamedFethi@cmitfod.com;Hariindradi@cmitfod.com
Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender Proposals, and the invoice shall be received 
at Contact Emails before submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash 
or T/T to our financial department:
Iraq Office:Contact person: Mr. Jiangang Xu /Mr. Xinlu Hu
*Tel: 009647822710260)Mr. Jiangang Xu(,  009647816897024)Mr. Xinlu Hu( / E-mail: xujg@cnoociraq.com / huxl@
cnoociraq.com
*Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan
4.Notice: The tenderer whom will be awarded the contract successfully shall pay the fee for the announcement.
5.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any discrepancy, the English version shall 
prevail.

شركة سينوك العراق احملدودة 

شركة سينوك العراق احملدودة 

 CNOOC Iraq LTD 

 CNOOC Iraq LTD 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن مواهب املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة باملب��ارزة، يقف 
املوهوب علي كنعان مواليد 2004، 
ضمن مجموع��ة الواعدي��ن الذين 
يتوق��ع لهم مس��تقبالً كبي��راً في 

رياضة السيوف.
يقول املوهوب عل��ي انه التحق في 
املرك��ز الوطن��ي ع��ام 2014، بع��د 
ترش��يحه من املدرب حامد كاظم، 
فوجد الدعم واالهتمام من املالكات 
اإلداري��ة املش��رفة واملدرب��ن، حيث 
ت��درب حتت اش��راف املدرب��ن حيدر 

محمد وحسن ثابت.
ويضي��ف ان تطلعات��ه كبي��رة في 

التف��وق باجلانب الرياضي، واحلصول 
على اوسمة النصر في املشاركات 
تدريب��ات  كس��به  بع��د  املقبل��ة، 

متميزة باش��راف املدرب��ن، كما انه 
يأم��ل ان يواصل جناح��ه في اجلانب 
العلمي بعد تفوقه في النجاح إلى 

الصف الثاني املتوسط.
يقول مدربه حيدر محمد ان املوهوب 
علي، يلعب األن في اختصاص سالح 
الش��يش، بعد ان ظه��رت بوضوح 
مقدرت��ه الفني��ة اجليدة ف��ي فترة 
التدري��ب على اساس��يات اللعبة، 
فهو ميلك مواصفات قابلة للتطور 
وامكانات جيدة، كاملرونة والسرعة 
والذكاء وردة الفع��ل، وابدى مقدرة 
عالية في االستجابة للتدريبات، مما 
يؤك��د انه مش��روع العب كفء في 

رياضة املبارزة.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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الليوث واالختبار 
العالمي

بع��د إجراء قرعة نهائيات موندي��ال كأس العالم 
لفئة الناش��ئن حتت 17 س��نة في الهند ش��هر 
تش��رين األول، حيث س��يواجه الليوث منتخبات 
اجملموع��ة  ف��ي  وتش��يلي  واملكس��يك  إجنلت��را 
السادس��ة، ف��ان العبينا ام��ام التح��دي األكبر، 
حي��ث س��بق ان أك��د منتخبنا الناش��ئ جدارته 
في النهائيات اآلس��يوية باعتالء قمة املنافس��ة 
والف��وز باللقب القاري، بالتالي فان اجلميع يترقب 
مش��اركة فعالة لالعبي املس��تقبل في نهائيات 

الهند.
ان كتيبة املدرب قحطان جثير، ورفاقه غالب عبد 
احلسن ومؤيد جودي ومدرب حراس املرمى حسن 
جبار، هذه الكتيبة مطالبة ان تس��جل االفضل، 
ال ان تتصور ان املنافسن يشكلون بعبعاً ال ميكن 
االطاحة به��م، فالعزمية حاضرة، واالرداة تصنعى 
املس��تحيل، والك��رة العراقية مش��هود لها في 
بط��والت الفئات العمري��ة، ان متض��ي بعيداً في 

املنافسات.
األوملبي��ة، اجله��ة الراعية الحت��اد الك��رة، واالخير 
مس��ؤول عن تهيئة املنتخبات الوطنية واعدادها 
بالنحو االمثل للمشاركات اخلارجية، كما واجباته 
في تنظيم املسابقات احمللية، األوملبية قررت تعزيز 
حتضيرات الناش��ئن للموندي��ال والدفع بعجلته 
إل��ى امام بعد اعالنها توفير معس��كرين تدريبن 
سيقامان في تونس وإسبانيا، سيقامان في املدة 
املقبلة، مما س��يوفر اجواء ايجابي��ة جداً ملنتخبنا 
الناش��ئ وه��و يس��تعد بثق��ة لدخ��ول معترك 
املنافس��ة املونديالي��ة بحثاً عن حتقي��ق جناحات 

جديدة للكرة العراقية في احملافل الكبيرة.
اجلمي��ع مطالب ان يس��اند لي��وث الرافدين وهم 
يستعدون للمشاركة في نهائيات كأس العالم، 
وال س��يما ان العراق هو البل��د الوحيد من العرب 
ال��ذي س��يكون ب��ن املنتخب��ات املش��اركة في 
املونديال، حيث س��يحمل العبونا س��ارية العرب 
في النهائيات، لذلك س��يكون احلض��ور العراقي 

مبسؤولية مضاعفة.
نأمل ان يك��ون حضورنا املونديالي الفتاً، وان نترك 
بصمة واضح��ة في مالعب الهن��د التي تضيف 
املنافس��ات ابتداء من يوم 16 تشرين االول املقبل، 
ثقتنا كبيرة بقدرات الالعبن ومالكهم التدريبي 
ومس��ؤولي امللف الرياضي، فضالً على الش��ريك 
احلقيق��ي ف��ي اإلجن��از، وه��و اإلع��الم في ش��تى 

تنوعاته.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
يتواصل العمل في مش��روع ملع��ب النجف االوملبي 30 
الف متفرج بوتيرة جيدة وتقدم واضح حيث قامت كوادر 
الشركة املنفذة باعمال صب املدخل من اجلهة اجلنوبية 
فضال عن تثبيت الكراسي في امللعب الرئيسي وامللعب 
الثان��وي وتهيئ��ة الهي��كل احلديدي للتركيب. وتس��عى 
الش��ركة املنفذة ودائ��رة املهندس املقيم باش��راف دائرة 
الش��ؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة 
ومتابع��ة املدي��ر العام املهندس علي فخ��ر الدين وكوادر 
ال��وزارة بكاف��ة دوائره��ا الى اجن��از االعمال باس��رع وقت 

ممكن.
وفي س��ياق متصل زار وف��د من مديرية ش��باب ورياضة 
النجف االش��رف )مدير املديرية ومدراء املنتديات ورؤساء 
جلان الفرق الشعبية ( املشروع لالطالع على سير العمل 
ف��ي امللعب والذي س��يكون واحدا من املالع��ب اجلميلة 

الذي يتم انشاؤها ضمن مواصفات عالية املستوى.

تثبيت الكراسي الرئيسية 
والثانوية في ملعب النجف

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتوج��ه  ي��وم غ��د الثالث��اء وف��د 
املنتخ��ب االوملب��ي متجه��ا صوب 
العاصم��ة االردني��ة عّم��ان ملالقاة 
نظي��ره االردني جتريبي��ا املقررة لها 
ان تق��ام في الثاني عش��ر من متوز 

اجلاري.
للمنتخ��ب  االداري  املدي��ر  وق��ال 
االوملب��ي كرمي فرح��ان: ان املنتخب 
االوملبي س��يغادر يوم غ��ٍد الثالثاء 
الى العاصمة االردنية عمان ملالقاة 
املنتخب االردني يوم بعد غٍد االربعاء 
، وبن: ان املنتخب االوملبي سبق ان 
خاض اربع مباري��ات جتريبية اثنتان 
في تايلند مع نادي تشامبوري وفاز 
بنتيجتها بهدفن لهدف واالخرى 
ضد املنتخ��ب االوملب��ي التايلندي 
وتعادل به��دف ملثل��ه، وخاض في 
كرب��الء مبارتن اخرى م��ع االوملبي 
الس��وري الش��قيق ف��از باالول��ى 
بهدفن من دون رد وتعادل بالثانية 
بهدف ملثله، وتعد مباراة االردن هي 
االخيرة للمنتخب قبل املغادرة الى 
السعودية خلوض التصفيات التي 
س��تقام هناك في التاس��ع عشر 

من الشهر اجلاري.
يش��ار ال��ى ان الوف��د يتأل��ف من 
عبدالغني شهد وحيدر جنم وعباس 
عبيد وعبدالكرمي ناعم واالسباني 
غونزالو وكرمي فرح��ان مديرا إدارياً، 
اضافة الى 23 العب��اً هم كل من: 
احمد باسل وحيدر محمد وبرهان 
جمعة وعلي لطيف وعالء مهاوي 
ورعد فنر واحمد عبدالرضا وحمزة 
عدن��ان وعل��ي كاظم وع��الء رعد 
وصفاء هادي وامجد عطوان وعلي 

رحي��م واحم��د حس��ن )اومي��كا( 
ومازن فياض ومحمد خالد وفرحان 
ش��كور وجبار كرمي وبش��ار رس��ن 
وامي��ن حس��ن وعلي عبداحلس��ن 
وحس��ن علي واحمد حس��ن )ابو 

كريشة(.
م��ن جه��ة اخ��رى قال��ت مصادر 
مطلع��ة ان عض��و االحت��اد كاظم 
س��لطان ق��دم اعتذاره ع��ن عدم 
مرافق��ة الوفد بع��د يومن فقط 
من اعتذار النائب االول شرار حيدر.

واض��اف املص��در ان س��لطان ل��م 
يفصح ع��ن االس��باب التي دعته 
لتقدمي االعتذار هاتفي��اً الى املدير 
االداري للمنتخ��ب االوملب��ي ك��رمي 
فرحان.عل��ى الصعي��د ذاته رفض 
االحت��اد االردني لك��رة القدم تأخير 
املب��اراة لي��وم واح��د وجعلها يوم 
اخلميس ب��دالً من موعده��ا املقرر 
مس��بقاً وه��و الثان��ي عش��ر من 
الش��هر ذاته.وقال املدير االداري ان 
االحتاد تسلم رسمياً اعتذار االحتاد 

االردني عن عدم تأخير املباراة.
من جانب اخر، أكد مدرب منتخب 
الناش��ئن بك��رة الق��دم قحطان 
جثي��ر اجملموع��ة السادس��ة التي 
وقع فيها العراق الى جانب إجنلترا 
وصفه��ا  وتش��يلي  واملكس��يك 
املنتخ��ب  بوج��ود  باحلديدي��ة، 
االنكلي��زي بطل اوروب��ا، ومنتخبي 
املكسيك وتش��يلي املعروفن في 
مجال الفئات العمرية واجنازاتهما 
فيها، مش��يرا الى ان منتخبنا هو 

بط��ل اس��يا وميتلك العب��ن على 
مس��توى ع��ال ميتلك��ون الرغب��ة 
للظهور مبظهر طيب، الس��يما اذا 
م��ا جنحنا في توفي��ر فرص االعداد 

املناسبة لذلك.
واوضح جثي��ر: ان اللجنة االوملبية 
مش��كورة وف��رت لن��ا معس��كرا 
تدريبيا ف��ي تونس ما ب��ن الثامن 
عش��ر من هذا الشهر والثاني من 
مباراة  تتخلل��ه  املقب��ل،  الش��هر 
م��ع منتخ��ب تونس، ث��م مباراتان 

م��ع البحري��ن في الثام��ن واحلادي 
عش��ر من اب، مع وعد من اللجنة 
االوملبية بتوفير معس��كر ثان في 
اوروبا قبل انط��الق البطولة ميكن 
ان يضعن��ا ف��ي درج��ة اجلاهزي��ة 
ف��ي  الع��راق  لتمثي��ل  املطلوب��ة 
محفل عاملي مهم، الس��يما نحن 
االخيرة الس��يا،  النس��خة  ابطال 
مضيف��ا ان املنتخ��ب بحاجة الى 
معس��كرات تدريبي��ة ووجود اكثر 
لالعبن مع بعضهم من اجل خلق 
التوقف  بعد  املطلوب  االنس��جام 
الطويل الذي اعق��ب الفوز بكاس 
اس��يا، كما ان ظروف التدريب في 
الع��راق غي��ر جي��دة الس��يما في 
العاصم��ة بغ��داد حي��ث ال توجد 
مالع��ب للتدري��ب واالج��واء حارة 
جدا، وقد عانينا كثيرا قبل بطولة 
اس��يا برغم ان االجواء كانت باردة 

في بغداد.
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 
للناش��ئن التي س��حبت اجلمعة 
في مدينة بومب��اي الهندية املقرر 
ان تنطلق في الس��ادس من شهر 
تش��رين االول املقبل، اس��فرت عن 
وقوع مضيفة البطولة الهند في 
اجملموعة االول��ى بجانب منتخبات 
االميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
وغان��ا، فيم��ا ضمت  وكولومبي��ا 
اجملموع��ة الثانية بارغ��واي ومالي 
ونيوزيلنده وتركيا، وضمت الثالثة 
منتخب��ات اي��ران وكيني��ا واملاني��ا 
وكوستاريكا، فيما ضمت اجملموعة 
الرابعة منتخب��ات كوريا اجلنوبية 
واس��بانيا،  والبرازي��ل  ونيجيري��ا 
منتخب��ات  اخلامس��ة  وضم��ت 
وكالدوني��ا  والياب��ان  هن��دوراس 

اجلديدة وفرنسا.

معسكران في تونس وإسبانيا يؤهالن الناشئين لمونديال الهند
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العواصم ـ وكاالت:

أكد أرجنتينوس جونيورز عودته رسمًيا 
لدوري الدرجة األولى األرجنتيني لكرة 
القدم، بعدما فاز بهدف نظيف على 
ضيفه خميناس��يا خوخوي، مس��اء 
أول أمس، ضمن اجلولة ال�41 من دوري 

الدرجة الثانية.
وبهذا يعلن النادي، الذي شهد بداية 
األس��طورة دييج��و أرمان��دو مارادونا، 
عودته للمرة اخلامس��ة إل��ى الدرجة 
األول��ى، بعدم��ا هب��ط في املوس��م 

األخير للدرجة الثانية.
ويدي��ن أصح��اب األرض بالفضل في 
ه��ذا االنتص��ار الصع��ب لنيكوالس 
جونزالي��س، صاحب اله��دف الوحيد 
قب��ل دقيقتن م��ن النهاي��ة، مانًحا 
االنتصار رقم 23 لفريقه هذا املوسم، 

مقابل 12 تعاداًل و6 هزائم.
الدول��ي  الالع��ب  الفري��ق،  وي��درب 
الس��ابق، جابرييل هاينز،  األرجنتيني 
الذي ارت��دى قمصان أندية عديدة في 
أوروب��ا، أبرزها ريال مدريد اإلس��باني، 

ومانشستر يونايتد اإلجنليزي.

ويتصارع على البطاقة الثانية للتأهل 
كل من جييرم��و براون، وتش��اكاريتا 
جوني��ورز، صاحب��ي املركزي��ن الثاني 
والثال��ث عل��ى الترتي��ب، برصيد 68 

نقطة.
م��ن جان��ب اخ��ر، عل��ن ن��ادي ب��وكا 
أنه س��يعرض  األرجنتيني،  جوني��ورز 
ف��ي آب املقبل، فيلما وثائقيا يس��رد 
تفاصيل ومالبس��ات ف��وزه على ريال 
مدري��د اإلس��باني في نهائ��ي كأس 

انتركونتيننتال عام 2000.
ويحمل الفيلم اسم )خمسن باملئة 
زائ��د واحد(، وس��يعرض تفاصيل فوز 
النادي األرجنتيني 2 1-، في العاصمة 
نظي��ره  عل��ى  طوكي��و  الياباني��ة 
اإلسباني، بقيادة املدرب ديل بوسكي 
الذي كانت قائمة فريقه تضم جنوما 
من العيار الثقيل مثل راؤول جونزاليز 
ولويس فيج��و وروبرتو كارلوس وايكر 

كاسياس.
ويأت��ي اس��م الفيل��م مقتبس��ا من 
اجلملة الش��هيرة التي قالها الرئيس 
الس��ابق لنادي بوكا جونيورز، الراحل 
ألبرتو خوس��يه ارمان��دو، عندما أكد 
أن أنصار ناديه ميثلون )خمسن باملئة 

زائد واح��د( من جمي��ع جماهير كرة 
القدم في األرجنتن.

وس��يظهر ف��ي الفيل��م، العديد من 
العبي ب��وكا جوني��ورز الذي��ن توجوا 
بلقب انتركونتيننتال في ذلك العام، 
م��ن بينه��م مارتن باليرم��و، صاحب 
هدفي ف��وزه فريقه باللقاء، باإلضافة 
إلى ماوريس��يو سيرنا، العب الوسط 
الس��ابق للمنتخب الكولومبي لكرة 
الذي  باتاجلي،  القدم، وسيباس��تيان 
لعب بن صف��وف فياري��ال.. ويعرض 
الفيل��م في 28 آب املقبل، بالعاصمة 

األرجنتينية بوينس آيرس.
من جه��ة اخرى، أقيمت مب��اراة وداع 
أس��طورة ريف��ر بلي��ت األرجنتين��ي 
ملع��ب  ف��ي  كافيناج��ي  فرنان��دو 
»املونومنتال« في ليلة مؤثرة وس��ط 

حضور نحو 60 ألف شخص.
وبدأ كافيناجي مسيرته الكروية في 
ريفر بليت ع��ام 2001 ورحل عنه في 
2004 ليلع��ب في صفوف س��بارتاك 
موس��كو الروس��ي وبوردو الفرنسي 
وماي��وركا اإلس��باني وإنترناس��يونال 
البرازيل��ي، قب��ل أن يع��ود ف��ي 2011 

لريفر.

صف��وف  ف��ي  كافينجاج��ي  وظ��ل 
ريف��ر موس��ما لينتق��ل بع��ده إل��ى 
فياريال اإلس��باني وبعده لباتش��وكا 
املكس��يكي، قبل أن يع��ود في 2015 
إلى ريفر ليبقى عاما آخر انتقل بعده 
إل��ى أبويل نيقوس��يا القبرصي الذي 
أنهى فيه مس��يرته الكروية، وخاض 
مع��ه آخ��ر مباريات��ه الرس��مية في 

.2016
وق��ال كافيناجي الذي س��جل أربعة 
أهداف في املباراة التي أقيمت مساء 
أم��س األول: »أن��ا فخ��ور ألنن��ي م��ن 
مش��جعي هذا الن��ادي وألنني كنت 
جزءا من تاريخه ونش��أت به حن كان 
عمري 12 عاما.. ه��ذا ليس وداعا، إنه 

تكرمي«.
العب��ا   60 نح��و  للفعالي��ة  ودع��ي 
أغلبهم كانوا زمالء املهاجم السابق 
ف��ي مراحله الث��الث بريف��ر، ومنهم 
مارس��يلو جاياردو املدير الفني احلالي 
للفري��ق وأريي��ل أورتيجا وبابل��و أميار 

وهرنان دياز ومارتن دميكيليس.
جدي��ر بالذك��ر أن كافيناجي س��جل 
112 هدف��ا بقميص ريف��ر ويعد أحد 
الهدافن العشرة التاريخين للنادي.

بوكا جونيورز ُيحيي ذكرى خطف كأس انتركونتيننتال

فريق مارادونا ونجم ريال مدريد يعود إلى األضواء

تقرير

علي كنعان

بغداد- مؤنس عبد اهلل*
التابع��ة  اخلب��راء  جلن��ة  تواص��ل 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية 
اجتماعاته��ا الدوري��ة م��ع ممثلي 
االحتادات الرياضيسة التي اعلنت 
االلع��اب  دورة  ف��ي  مش��اركاتها 
االسيوية داخل الصاالت بنسختها 
اخلامس��ة والتي من املقرر ان تقام 
فعالياتها في تركمانس��تان خالل 
امل��دة من الس��ابع عش��ر ولغاية 
السابع والعشرين من شهر ايلول 

املقبل.
وقال االمن العام للجنة األوملبية 
عل��ي  حس��ن  حي��در  الوطني��ة 
ان اللجن��ة اجتمع��ت ي��وم امس 
االح��د م��ع ممثلي احت��ادات الكيك 
والكوراش  واجلوجتسو  بوكسينغ 

والس��امبو والتايكوان��دو حيث مت 
االتف��اق مع تل��ك االحت��ادات على 
ايجابي��ة  مش��اركتها  تك��ون  ان 
من خالل املنافس��ة عل��ى املراكز 
املتقدمة والفوز باالوسمة املنوعة 
ف��ي منافس��ات ال��دورة القاري��ة 
احت��ادات  س��تة  ان  ال��ى  مش��يرا 
رياضية اعتذرت عن املشاركة في 
منافس��ات الدورة وه��ي البولينغ 
والبلي��ارد  والتن��س  والش��طرجن 
وتاب��ع  والدراج��ات..  والفروس��ية 
ان احت��ادات البولين��غ والش��طرجن 
والبلي��ارد  والدراج��ات  والتن��س 
اعتذرت السباب ادارية فيما اعتذر 
احت��اد الفروس��ية عن املش��اركة 
لصعوب��ة نقل اخلي��ول من العراق 
الى تركمانستان السباب صحية 

وبيئية.
يذكر ان جلن��ة اخلب��راء تتألف من 
الدكت��ور صب��ري بنان��ة والدكتور 
صال��ح مجيد الع��زاوي والدكتور 
والدكت��ور  الكبيس��ي  حم��دان 
موس��ى ج��واد والدكتور حس��ن 
رزوق��ي  ط��ارق  والدكت��ور  عل��ي 
والدكت��ور احم��د ثام��ر والدكتور 
مصطفى صال��ح والدكتورة اميان 
صبي��ح، والس��ادة احم��د عباس 
وظاف��ر صاح��ب وقتيب��ة احم��د، 
وحض��ر اللق��اء مدي��ر اللجان في 
اللجنة االوملبية حتس��ن احلسون 
وهيثم عبد احلميد مدير العالقات 

اخلارجية.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ فالح خابط *
عق��د ف��ي مق��ر االحت��اد العراق��ي 
املرك��زي للكاب��ادي اجتماعا مهما 
ألعض��اء االحت��اد م��ن اج��ل وض��ع 
املقبل��ة  لالس��تحقاقات  منه��اج 
العراق��ي  ال��دوري  اقام��ة  ومنه��ا 
للرجال والنساء وتأمن معسكرات 
الوطني��ة  للمنتخب��ات   خارجي��ة 
وتشكيل جلنة من االحتاد للتفاوض 
مع املدربة الهندي��ة )راني( لتدريب 
منتخ��ب النس��اء وم��درب ايران��ي 

ملنتخب الرجال  استعدادا لبطولة 
اسيا املقبلة وبطولة احملبة والسالم 

الدولية.
وقال السيد حميد نعمة احلمداني 
امن س��ر احت��اد الكاب��ادي العراقي 
ان اب��رز ما متخ��ض عن��ه االجتماع 
الذي عقد ه��و التواصل مع اللجان 
االخرى التي تعمل من اجل حتويلها 
الى من احت��ادات مؤقتة الى احتادات 
دائمية م��ن قبل اللجن��ة االوملبية 
الوطني��ة العراقية التي وعدتنا في 

وقت سابق بذلك.. وأضاف احلمداني 
ان هذه اللجان تعمل على حسابها 
اخلاص  من��ذ اكثر م��ن ثالثة اعوام 
وحقق��ت الكثير م��ن االلقاب على 
املس��توى االسيوي ونظمت العديد 
من النشاطات احمللية على مستوى 
الع��راق ول��كأل اجلنس��ن ولكاف��ة 

الفات العمرية بدون دعم من احد.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الكابادي

»الكابادي« يبرمج نشاطاته ويشكل 
لجنة تتفاوض مع الهندية )راني(

علي كنعان.. طاقة واعدة برياضة المبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم املركز الوطني لرعاية املوهبة 
منافس��ات  باملصارع��ة  الرياضي��ة 
بطولة التحري��ر الكبي��ر تزامنأً مع 
ف��ي  االمني��ة  الق��وات  انتص��ارات 
العراقية  االراض��ي  املوصل وتطهير 
من دن��س االرهاب، وبحس��ب عضو 
امل��الك التدريب��ي للمرك��ز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضي��ة في دائرة 
بوزارة  واحملافظ��ات  االقاليم  ش��ؤون 
الش��باب والرياضة، س��الم حسون، 
فان البطولة س��تنطلق يوم 10 آب 
املقب��ل مبش��اركة 3 فرق م��ن املركز 
الوطن��ي في بغداد، إل��ى جانب فرق 
متث��ل مراك��ز محافظ��ات البص��رة 
وميسان وس��امراء، ومدرسة مدينة 

الصدر ومدرسة احلسينية.
واوضح ان احتاد اللعبة املركزي، تفقد 
أمس، املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية، حيث قام امن سر االحتاد 
ش��عالن عبد الكاظم بزي��ارة املركز 
الوطني ومتابعة نش��اطاته واش��اد 
بالعمل وآلية التدريبات وانتظامها، 
فضالً على إلتزام الالعبن في تنفيذ 
وتطبي��ق منهاج التدري��ب، مبيناً ان 
االحتاد يس��عى غلى تعزي��ز العالقة 
مع املركز مبا يخدم رياضة املصارعة 

ويسهم في تطورها.
وقال حسون: قرر االحتاد املركزي ايضاً 
ان يس��اند بطول��ة التحري��ر الكبير 
بتهئية املالكات التحكيمية، واعالن 
احلضور واملتابعة للمنافس��ات التي 

ستشهد اثارة متوقعة بن املوهوبن 
في جميع املراكز التي تشارك فيها.

من جانب اخر، قال حس��ون، وعضو 
املالك التدريب��ي للمنتخب الوطني 
ان  باملصارع��ة،  الناش��ئن  لفئ��ة 
الناشئن باملصارعة  منتخبنا لفئة 
حل ثامن��اً ف��ي اختتام مش��اركته 
في منافس��ات بطولة ادي��كار التي 
اإليراني��ة  ق��م  مدين��ة  ضيفته��ا 
مبش��اركة 16 منتخباً ميثلون ش��تى 
قارات العالم، واوضح ان العراق حل 
ثامناً بفئة الناشئن لفعاليتي احلرة 
والروماني��ة، فيم��ا حص��ل منتخب 
اذربيجان على اللقب، وجاء املنتخب 
باملركز  البطول��ة  اإليراني مضي��ف 

الثاني.

 6 اتحادات تعتذر عن منافسات 
10 المقبل .. بدء نزاالت بطولة »التحرير الكبير«دورة األلعاب اآلسيوية

اتحاد المصارعة يشيد بعمل المركز الوطني للموهبة الرياضية

أرجنتينوس جونيورز



بغداد - الصباح الجديد:
متكن الطبيب العراقي الدكتور علي عبد 
الرزاق محم��ود، اختصاصي طب وجراحة 
العي��ون ف��ي مستش��فى اب��ن الهيث��م 
التعليم��ي للعي��ون، م��ن ني��ل ش��هادة 
الدبل��وم التخصص��ي االعل��ى في طب 
وجراح��ة العيون، والت��ي متنحها اجلامعة 
االوربي��ة للدراس��ات املتقدم��ة في طب 

وجراحة العيون / سويسرا.
 ذكر عبد الرزاق ان هذه الش��هادة حصل 
عليها بعد جناحه في اجتياز خمس دورات 
تدريبي��ة، أرب��ع منها كانت عل��ى نفقته 
اخلاص��ة، وبجهود ش��خصية، اس��تمرت 
على مدى س��نتني، توزع��ت على عدد من 
ال��دول منها االم��ارات، وتركي��ا، ومالطا، 
وسويس��را. ولفت عبد الرزاق ان احلصول 
على هذه الشهادة يعد اجنازاً علمياً كبيراً، 
يضاف الى سجل النجاحات املهمة التي 
حققتها امل��اكات الطبية العراقية على 
الصعي��د العاملي، كونها املرة االولى التي 
يحص��ل فيها طبي��ب عراقي ف��ي داخل 
الب��اد على مثل تلك الش��هادة القيمة، 
واضاف ان هذا التكرمي جاء في اثناء اقامة 

فعاليات املؤمتر السنوي للشبكية، الذي 
نظمته اجلامع��ة في مدينة برلني / املانيا 

خال العام احلالي.
وق��ال عبد ال��رزاق : من دواعي س��روري ان 
اضي��ف ال��ى بل��دي العزي��ز ومحافظتي 
احلبيبة بغداد عاصم��ة الثقافة والعلم، 
هذه الش��هادة املهمة في وس��ط الطب 
العراقي، ال سيما في طب العيون، والتي 

تعد االولى من نوعها في الباد، مشيرا ان 
هذه التجربة هي م��ن التجارب الناجحة 
واملثمرة، من خال االس��تفادة من اخلبرات 
العلمي��ة والعملية لألس��اتذة احملاضرين 
في هذه الدورات، والتي عكس��ت املراحل 
املتقدمة التي وص��ل اليها العالم ضمن 
ه��ذا التخصص الطب��ي الدقيق، مؤكدا 
ان الس��معة الطيب��ة الت��ي يتمت��ع بها 

الطبيب العراق��ي، وما ميتلكه من كفاءة 
عالي��ة، دف��ع باللجنة املنظم��ة للحفل 
الختي��اره من اج��ل القاء كلمة الش��كر 
بحق اجلامعة، واالس��اتذة املشرفني على 
ال��دورات، نيابة عن زمائ��ه اخلريجني من 
شتى دول العالم، كما شهد حفل التكرمي 
تقدمي هدي��ة تذكارية الى الس��يد رئيس 
اجلامعة، جتس��د حضارات وادي الرافدين، 
هذه احلضارات العريق��ة، موضحا جلميع 
احلضور ان العراق مهد احلضارات، وعنوان 

احملبة والسام.
 وتابع عبد ال��رزاق موضحا ان كلمته في 
هذا احملفل العلمي الكبير، لم يكن غائب 
عنه��ا توجيه عب��ارات الش��كر والعرفان 
ال��ى ابناء قواتنا األمنية، وابطال احلش��د 
الش��عبي، مل��ا يقدمون��ه م��ن تضحيات 
كبي��رة، رس��مت مام��ح االنتص��ار على 
عصاب��ات داعش االجرامي��ة، اعداء الدين 
واإلنسانية، وما ميتلكه هؤالء االبطال من 
ق��وة، وعزمية، وإصرار، متكنهم من كس��ر 
ش��وكت اإلرهاب، وحترير جمي��ع االراضي 
التي دنس��ها داعش التكفيري، فا مكان 

لإلرهاب في ربوع وطننا العزيز.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التنمية.. مو شغلتهم

جمال جصاني

 كن��ت وغي��ر القلي��ل م��ن األصدق��اء والرفاق زم��ن املنافي 
والغربة عن الوطن، مس��كونني بلحظ��ة زوال النظام املباد، 
وبالتال��ي العودة للوط��ن من أجل وضع قس��طنا املتواضع 
خلدمت��ه وإعادة بن��اء العراق اجلديد، على أس��اس وطيد من 
التنمية الش��املة في جميع احلقول االقتصادية والعلمية 
واالجتماعي��ة والسياس��ية. كن��ا ن��درك جي��داً الطبيعة 
العدواني��ة والهمجي��ة للنظ��ام املباد، وقدرت��ه على حتويل 
تهديداته بتس��ليم العراق حطام��اً وأنقاضاً ملن يأتي بعده، 
وه��ذا ما حص��ل متاماً ربيع الع��ام 2003 حي��ث كان حطام 
البش��ر أعظم وأش��د فتكاً م��ن ركام املدن واحلج��ر وبقية 
الفواتي��ر والدي��ون الهائل��ة التي خلفها بعد ظهور ش��بح 
أول دبابة على أحد جس��ور بغداد. كن��ت مطلعاً متاماً على 
العي��وب البنيوية ملا يس��مى ب��� "املعارض��ة العراقية" من 
شتى الرطانات والعقائد والهلوسات، وهذا ما تطرقت اليه 
ملن التقيتهم بعد الع��ودة للوطن نهاية العام 2003، حيث 
حّذرت من التعويل عليهم في مش��روع بناء العراق اجلديد، 
فمن يفشل ويعجز عن تأسيس معارضة فاعلة ومتماسكة 
ال ميكنه النهوض مبهمة انتشال العراق من وسط كل هذه 
اخلرائ��ب واألنقاض، وهذا ما حصل متاماً، بعد أن جرونا بعيداً 

عن تلك املشاريع التي هدهدناها طوياً زمن املنافي.
في لقاء حطام البش��ر ومؤسس��ات الدولة وفلول النظام 
املب��اد م��ع محظوظ��ي اخل��ارج وس��كراب معارضت��ه، من 
أش��باه األحزاب والتنظيمات السياسية، حصلنا على هذا 
احلص��اد املر، واملتواصل احللق��ات منذ أكثر من 14 عاماً على 
"التغيي��ر". ال نحت��اج ألن نواص��ل اجترار تذمرنا وش��كوانا 
وعويلنا على هذه القسمة العاثرة؛ ألن هذه القوى جميعها 
من فلول النظام املباد الى من تلقف أساب الغنيمة األزلية 
منهم؛ تقبع ف��ي قعر أولوياتهم مهمة إع��ادة بناء العراق، 
وباختص��ار ألن "التنمية مو ش��غلتهم" فهم جميعاً لهم 
أولوياتهم وتطلعاتهم التي تعرفنا عليها زمن النظام املباد 
وبعد حقبة الفت��ح الدميقراطي املبني. كما أن عفن املنافي 
وط��ول مدتها )جتاوزت الربع قرن( ق��د تركت آثارها العميقة 
على تل��ك القوى، وحتولت غالبيتها ال��ى هياكل ال حول وال 
قوة لها )أمرها مو بيدها( وهذا ما جتلى في نهجها وقراراتها 
وسياس��اتها بعد تس��ّلمها ملقاليد األمور ف��ي هذا الوطن 

املنكوب.
ما الذي نش��اهده اليوم؛ غير النزاع العبثي لاس��تياء على 
املزي��د من أس��اب الغنيم��ة، والس��بل والذرائ��ع املتجددة 
واملبتك��رة إلعاقة بعضهم البعض اآلخ��ر، فممثلي املكون 
)س( يكرسون كل مواهبهم وقدراتهم وحلفاءهم اإلقليمني 
والدوليني من أجل إعاقة أي مشروع يتعهد به ممثلي املكون 
)ص( وممثلي املكون )ع( يراقب النزاع ليجهز على أحد أطرافه 
وفقاً للبراغماتية الرثة التي يتبعها وهكذا مع بقية فرسان 
وجن��وم املكونات واملربع��ات والكانتونات القاتل��ة. والنتيجة 
اس��تنزاف ما تبقى من ق��وى حيوية وإمكان��ات وطنية في 
إش��عال املزيد م��ن احملارق واملهال��ك، بعيداً ع��ن التطلعات 
املش��روعة للعراقيني جميعاً من ش��تى الرطانات واملربعات 
واألزي��اء، ف��ي العي��ش كبقي��ة األمم التي أكرمته��ا جبهات 
التنمية والبناء واخللق واإلبداع، بش��روط احلياة والتشريعات 
واحلقوق واحلريات، الت��ي جعلت مئات األلوف من بنات وأبناء 
ه��ذا الوطن القدمي، يلقون بأنفس��هم الى ج��وف احمليطات 
الهائل��ة والتضاري��س الغريبة كي يصل��وا الى ضفاف تلك 
احلقوق املهدورة ف��ي وطنهم األم. من دون ظهور قوى ووعي 
وتش��ريعات تضع حدا لتغول أحزاب وكتل الهموم القاتلة، 
وتش��رع األب��واب أمام ق��وى وتنظيم��ات ال ت��اج يكللها وال 
خطوط حمر لها؛ س��وى التنمية والبناء وكرامة اإلنس��ان 

وحقوقه وحرياته؛ لن تقوم قائمة لسكان أقدم األوطان..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

فاج��أت جنم��ة هولي��وود 
الش��هيرة جنيف��ر جارنر 
ومحبيه��ا،  عش��اقها 
به��دوء رد فعله��ا، بع��د 
كش��ف عدد م��ن املواقع 
الفني��ة عن وج��ود قصة 
حب جتمع النجم العاملي 
ب��ن أفليك، ب�"ليندس��ي 
منتجه  وهي  شوكوس"، 
 Saturday Night" برنامج

."Live
فكش��فت أح��د املصادر 
املقربة م��ن جنيفر جارنر 
 "Us Weekly"،ملوق��ع
الش��هيرة  النجم��ة  أن 
البالغ��ة م��ن العم��ر 45 

عاما، متوافق��ة متاما مع 
خبر ارتباط زوجها السابق 
وبالرغ��م  افلي��ك،  ب��ن 
م��ن معرفته��ا بارتباطه 
شوكوس"  ب�"ليندس��ي 
إال أنه��ا احتفل��ت مع��ه 
بي��وم "4 يوليو" وهو عيد 

االستقال األميركي.

عبر حس��ابها الرس��مي 
على أحد مواقع التواصل 
ش��اركت  االجتماع��ي، 
املمثلة الس��ورية سافة 
معمار محبيه��ا، بصورًة 
جمعته��ا  له��ا  جدي��دة 
"ذهب"،  الوحيدة  بابنتها 
وذلك في أثناء تواجدهما 

على إحدى الطائرات.
وعلقت سافة التي تعد 
الدراما  اح��دى جمي��ات 
الس��ورية على  العربي��ة 
هذه الصورة مؤكدة أنها 
قد سافرت الى سلوفانيا، 
صيفية  عطل��ة  إلمضاء 

برفقة ابنتها وعائلتها.
أن��ه علم��ت أحد  نذك��ر 
أن  الفني��ة  املواق��ع 
معمار  سافة  مسلسل 
س��وف  ش��امية"  "وردة 
يخ��رج إل��ى الن��ور خال 

األيام القليلة املقبلة.

خال االيام املاضية، تعرض 
محمد  الفن��ان  حس��اب 
حماقي عل��ى أحد مواقع 
االجتماع��ي  التواص��ل 
إل��ى االخت��راق، إذ كت��ب 
الهاك��رز اخملترق حلس��ابه 
"الزمالك  الصفحة:  عبر 
هو األفض��ل .. أهلى مني 
وبتاع عم��ني"، وكتب في 
للحساب  سابقة  رسالة 
أيضاً: " مت االختراق بنجاح 
..أبو القاسم مير من هنا.. 

فاطمة".
فق��ام محمد باس��تعادة 
حس��ابه في وقت قصير، 
التدوين��ات  وح��ذف 

السابقة، من دون توضيح 
ح��ول  معلوم��ات  أي��ة 

املوضوع.
نذكر أن محم��د حماقي 
رزق مؤخراً مبولودته االولى 
من زوجته نهلة الهاجري، 
حيث ولدت "فاطمة" في 

شهر حزيران املاضي.

جنيفر جارنر

محمد حماقي

سوالف معمار

أخبــارهــــــــــم

تكرمي الدكتور علي عبد الرزاق محمود

أول طبيب عراقي يحصل على شهادة قيّمة للدراسات المتقدمة في سويسرا

بغداد - الصباح الجديد:
استقبل مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية آوات حسن أمني 
مبكتب��ه في مقر الدار، يوم أمس األحد املوافق التاس��ع من متوز، 

الشاعر واملترجم ياسني طه. 
ومت خال اللقاء مناقشة سبل تطوير العمل الثقافي بالدار من 
خال اسهامات الش��اعر )حافظ( في النشاطات التي تقيمها 

الدار.
م��ن جهت��ه، أعرب مدير ع��ام الدار عن ش��كره وتقدي��ره لزيارة 
الشاعر واملترجم ياسني طه حافظ للدار، واصفاً إياه بأنه قامة 

عراقية كبيرة.

الصباح الجديد  -رويترز: 
قالت الشرطة إنها اعتقلت املمثل شيا البوف في والية جورجيا 
األميركية، بتهم الس��لوك غير املنضبط، والُسكر في الطريق 
الع��ام، ف��ي س��اعة مبكرة من صباح يوم الس��بت في وس��ط 

مدينة سافانا.
وقالت ش��رطة س��افانا في بيان: إن البوف كان في حي س��يتي 
مارك��ت قبل الفجر، عندما اقترب من أحد املارة، ورجل ش��رطة 

طالبا سيجارة.
وأضاف البيان "عندما لم يحصل البوف على س��يجارة، ثار وبدأ 
بالسباب واستعمال لغة سوقية على مرأى، ومسمع من نساء 
وأطفال". وقالت الشرطة إنه تعامل بنحو عدواني مع الشرطي، 
عندما طلب منه مغادرة املكان، وعندما حاول الشرطي القبض 

عليه، جرى البوف إلى داخل بهو أحد الفنادق.
وأضاف��ت الس��لطات، أنه��ا اعتقلت الب��وف في نهاي��ة األمر، 
ووجهت له تهمة الس��لوك غير املنضب��ط، والثمالة في طريق 

عام، ثم أودعته في سجن مقاطعة تشاتام.
وقال مكتب قائد ش��رطة مقاطعة تش��اتام إنه أُفرج عنه بعد 

ذلك بساعات.
ولم ترد متحدثة باس��م البوف )31 عاما( على اتصال هاتفي، أو 

رسالة عبر البريد االلكتروني، للحصول على تعليق.

الشاعر ياسين طه حافظ ضيف 
الثقافة والنشر الكردية

اعتقال الممثل شيا البوف في 
والية جورجيا لمخالفته النظام

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��تعد الفنان��ة ش��ريهان 
لتق��دمي الع��رض املس��رحي 
رابع��ة العدوي��ة، في ش��هر 
تأليف  املقبل، من  س��بتمبر 
الع��دل،  مدح��ت  الدكت��ور 
وش��خصية رابع��ة العدوية 
إلح��دى  ش��خصية  ه��ي 

السيدات التائبات، التي وجدت في 
عص��ر الدول��ة العباس��ية، وكانت 
مس��تجابة الدعوى نظ��را لقربها 

من اهلل.
 وق��د مت تق��دمي ش��خصية رابع��ة 
العدوي��ة قب��ل ذل��ك ف��ي اإلذاعة، 
ثم ق��دم كفيلم قام��ت ببطولته 
النجم��ة نبيل��ة عبي��د، ث��م ف��ي 

"رابع��ة تعود"،  مسلس��ل بعنوان 
إمي��ان  الفنان��ة  ببطولت��ه  قام��ت 

الطوخي.
 ويع��د الع��رض املس��رحي رابع��ة 
العدوي��ة ه��و أول ع��ودة للفنان��ة 
ش��ريهان، بعد ابتعاده��ا عن الفن 
من��ذ عام 2005 إث��ر إصابتها مبرض 

السرطان، وشفائها منه.

 اجلدي��ر بالذكر أن ش��ريهان قدمت 
املس��رحية  األعم��ال  م��ن  ع��ددا 
الناجحة على مدار تاريخها الفني 
منها "س��ك على بنات��ك" مع فؤاد 
املهندس، و"علشان خاطر عيونك" 
م��ع املهن��دس أيض��ا، ثم "ش��ارع 
محم��د علي" م��ع الفن��ان الكبير 

الراحل فريد شوقي .

رابعة العدوية تظهر للمرة الرابعة مع شريهان

بابل - الصباح الجديد:
نّظمت جمعية الرواد الثقافية املستقلة 
العامة، احتفالية ثقافية في مقر البيت 
الثقافي البابلي، التاب��ع لدائرة العاقات 
الثقافية مبناس��بة مرور ثاثة عشر عاما 

على تأسيسها. 
وق��ال رئي��س جمعي��ة ال��رواد الثقافي��ة 
املستقلة العامة الش��اعر صاح اللبان، 
إن فكرة تأسيس جمعية الرواد الثقافية 
تع��ود إل��ى ع��ام 1996م حس��ب النظام 
الداخلي، والتوثيق الص��وري، املوجود في 
أرش��يف اجلمعي��ة، لك��ن وزارة الداخلية 
في ذلك الوقت لم توافق على التأسيس، 
وأع��دت الفك��رة لدي ع��ام 2004م، حيث 
االنط��اق في فضاء الف��ن، واألدب، طيلة 
ثاث��ة عش��ر عام��ا علم��ا أن اجلمعي��ة 
مستقلة منذ تأسيسها، ولم تكن تنحاز 
ألي ح��زب، أو فئ��ة معين��ة، وه��ي حترص 
دائما عل��ى االحتفاء باملبدع��ني، واألدباء، 
والفنان��ني، وتكرميهم، إميان��ا منها بالدور 
الثقافي الذي يقومون به خال أماسيها 

األسبوعية. 
وق��رأ عدد م��ن الش��عراء واملثقفني خال 
االحتفالي��ة التي أداره��ا الباحث واملؤرخ 

الدكت��ور عب��د الرض��ا ع��وض، كلم��ات 
وقصائد مبناسبة تأسيس جمعية الرواد، 
وهم كل من الشاعر محمد جنم الوائلي، 
والش��اعر عب��اس العجيلي، والناش��طة 
املدنية ثبات العتيبي، واألس��تاذ قاس��م 
املطيري، والشاعر احمد اخليال، والدكتور 
عدنان األس��دي، واألس��تاذ عمار الزبيدي، 
احلس��يني،  ف��ارس  الدكت��ور  والش��اعر 
والشاعر فارس اخلفاجي، والشاعر حسني 
حسان اجلنابي، واألس��تاذ صادق النداوي، 
والش��اعر موفق حس��ني اللبان، والشاعر 

علي احلمداني.

بغداد - الصباح الجديد:
أدانت املديرة العامة لليونسكو، إيرينا 
بوكوف��ا، تدمير جامع الن��وري ومنارة 

احلدباء في املوصل.
وقالت في بيان "إن منارة احلدباء وجامع 
النوري ف��ي املوصل من أبرز املواقع في 
املدينة، وهي تعد رمزا للهوية والصمود 
واالنتماء. وعندما اس��تهدف تنظيم 
داعش اجلام��ع واملنارة قبل 
ش��كل  أش��هر،  بضعة 
شعب املوصل سلسلة 
بشرية حلماية املوقع، 
مؤكدا مرة أخرى أن 
ال  الت��راث  حماي��ة 
ميك��ن فصلها عن 
األرواح  حماي��ة 

البشرية". 
ف��ت  ضا أ و
ف��ا  كو بو
ن  إ "
ا  هذ

التدمي��ر اجلديد يعمق ج��راح مجتمع، 
يعاني من مأس��اة إنس��انية لم يسبق 
لها مثيل، حيث يوجد 3 مايني مش��رد 
داخليا، و 6.2 مليون ش��خص محتاجني 
للمس��اعدة اإلنس��انية الفورية. وهذا 

يتطلب تعبئة دولية فورية ومعززة".
 وذك��ر البيان انه منذ ب��دء الهجوم في 
املوصل، في تشرين األول/أكتوبر 2016، 
نزح ما بني 750000 و800000 ش��خص 
من املدينة، كما أن العديد من األشخاص 
محاصرون أو يتم استخدامهم كدروع 

بشرية.
وتابع��ت بوكوف��ا: أود أن أعرب لش��عب 
العراق عن تضامن اليونس��كو املتجدد، 
واس��تعدادها لدع��م الت��راث الثقافي، 
واستعادته، وإعادة تأهيله، كلما أمكن 
ذلك. وعلى الرغم م��ن كل الصع��اب، 
جتس��دها  الت��ي  الصم��ود  روح  ف���إن 
احلدب��اء، يج��ب أن تس��ود، وس��تواصل 
اليونس��كو الوقوف إلى جانب ش��عب 
الع��راق، الس��تعادة تراث��ه، ومكافح��ة 
جميع أش��كال التط��رف والعنف، من 
خ��ال الثقاف��ة والتعلي����م وحق��وق 

اإلنس��ان ".

احتفالية لجمعية الرواد الثقافية 
في البيت الثقافي البابلي

اليونسكو تدين تدمير منارة الحدباء 
وتعلن دعمها للتراث الثقافي

الصباح الجديد - وكاالت:
ينزع��ُج الن��اس في الع��ادة من 

صوت املنبه إذا اس��تمر لثوان أو 
دقائ��ق قليلة، لك��ن هناك عائلة 
أميركية، ظلت تتحمل صوت 
منبه ضائع، طيلة 13 عاما، 

في كل صباح ومساء.
نقل��ت  م��ا  وبحس��ب 

صحيف��ة 
 " ر و مي�������ر "
 ، ني��ة يطا لبر ا
القص��ة  ف��إن 
الطريف��ة ب��دأت 
حني اس��تعان رب العائلة، 

صغي��ر، وأنزل��ه ف��ي ج��وف مبنب��ه 
اجلدار، حتى يس��اعده على حتديد موقع 

وصل خيط التلفزيون، لكنه لم يستطع 
سحبه بعد ذلك.

وتق��ول العائل��ة الت��ي تقط��ن في بيت 
مس��تقل مبدينة بيتس��بورغ ف��ي والية 
بنس��لفانيا، إن املنب��ه حتول إلى ش��يء 
حميمي بالنس��بة إليها، برغم الصوت 

الذي يصدره كل يوم.
واعتق��دت العائلة ف��ي البداية أن املنبه 

سيتوقف عن العمل، في غضون أشهر 
قليلة، بسبب نفاد البطارية، لكنه ظل 
يرن لقرابة سبع دقائق خال النهار، وملدة 

مماثلة خال فترة الليل.
وجل��أت األس��رة ف��ي اآلونة األخي��رة إلى 
ش��ركة خاص��ة، ك��ي تس��تخرج املنبه 
ال��ذي لم يتعب م��ن الرنني، برغم مضي 

سنوات طويلة.

منبه ساعة ظل يرُن طيلة 13 عاما
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