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أشرقت الش��مس على املوصل من جديد.. 
وقرع��ت األجراس في الكنائس وارتفع اآلذان 
ونام��ت الطفول��ة بعد أش��هر م��ن القلق 
والرعب.. على املتاريس وفي الزوايا الضيقة 
لألحياء القدمية حيث الذ الدواعش كاجلرذان 
يتنقلون م��ن مخبأ الى آخ��ر حتى أطبقت 

عليهم قبضة أسود العراق احملكمة.. 
ف��ي املقرات املتقدمة ما عاد القادة يقلقون 
ويخطط��ون بل إنها أول إش��راقة ش��مس 
عليهم بعد هزمية عدو الشعب.. نام اجلنود 
والضب��اط نوم��اً هنيئ��اً واالبتس��امات متالً 
وجوهه��م. الداعش��يون فقدوا كل ش��يء 
وأفضلهم ابتلعته مياه دجلة وقذفت بهم 
الى الشواطئ البعيدة.. بينما القى غيرهم 

أبطال العراق الذين وجههوا لهم رصاصات 
احل��ق التي أجابت رصاصات الغدر واخلس��ة 

والظالم.. 
لقد ضاقت األرض بهم مبا رحبت وانتهت دورة 
الزمن بهم يتقافزون بني اخلرائب والعراقيون 
خلفهم لم يتركوا لهم متنفساً وما ارتدوا 
عن صوالته��م.. كان أبطالنا يحلمون مبجد 
احملررين املقدس��ني عندما قاتلوا بيد وأنقذوا 
الرهائن باليد األخرى.. عندما تقاس��موا مع 
الطفل املرعوب واجلائع ومع العجوز املقعدة 
التي عّز عليها ال��دواء واملاء، ومع املرأة التي 
تطرز بخطها الشجاع طريق املغامرة بعيداً 
عن داعش. كان الطفل يتمسك بعباءة أمه 
أو جدت��ه أو أخيه محموالً ال��ى البعيد عن 

سفاحي الظالم الداعشي.. 
وصدق��ت نب��وءة الفنانني الذي��ن غّنوا أن ال 

مكان ألعداء الع��راق على األرض بل حتتها.. 
هكذا ع��اش أكثر خلق اهلل قس��وة وذباحو 
وحارقو البش��ر حت��ت أرض األش��بار األخيرة 
م��ن ح��ي الش��هوان ال ن��ور وال ش��مس وال 
أحد يش��فع له��م أو يعط��ف عليهم.. أما 
حلفاؤهم من أش��اوس صدام الذين راهنوا 
عل��ى ل��ّي ي��د العراقي��ني وإهانته��م فقد 
صمت��وا صمت املوتى ول��م يعد لديهم من 
يصفق لهم أو يس��اعدهم أو يب��رر لهم أو 

يأمل منهم. 
أشرقت الش��مس التي كانت مثل عروسة 
حت��رس الك��ون والكائن��ات وغم��رت بنورها 
بقاع نين��وى العزيزة التي أثب��ت العراقيون 
والشرفاء من أبنائها أنهم يحفظونها مبهج 
قلوبه��م ويعطون دماءه��م قرباناً حلريتها.. 
هن��اك أغمض ابن العمارة والبصرة وكربالء 

والناصري��ة والكوت  والديوانية والس��ماوة 
والنجف وبقية حواض��ن العراق عينيه الى 
األب��د ليعبر م��ن خالله رفقاؤه الش��جعان 

ويواصلوا املعركة.. 
أشرقت الشمس على جبني الضباط والقادة 
اجلدد الذين سيدخلون التأريخ بعد أن تغلبوا 
وصرعوا ذل��ك الوحش اخملي��ف بالتخطيط 
واإلدراك واالبتكار واملطاولة وقادوا جنودهم 
من نصر ال��ى آخر.. انتصاراته��م ال تعد وال 
حتصى وبع��د أن أدركوا جيداً أن العالم كله 
يتطل��ع إليهم ل��م يتراجعوا ف��ي معركة 
واحدة، وهم بذلك أكدوا للعالم أن سمعة 
القادة العراقيني تبقى في األعالي ال يدانيها 

خلل أو تلوث.. 
أش��رقت الش��مس عل��ى أبن��اء الوح��دات 
العس��كرية اخملتلف��ة وهم يتطلع��ون الى 

ميادي��ن املعارك التي س��طروا عل��ى أدميها 
بط��والت وبطوالت وحتول��ت أحالمهم نحو 
وزوجاته��م وحبيباته��م  أمهاته��م  لق��اء 
اللواتي انتظرن عودتهم ظافرين.. بالتأكيد 
س��يعودون ظافرين تكلل هاماتهم أكاليل 
الغ��ار وحب ش��عبي غامر وحض��ن عراقي 
داف��ئ. انتصاره��م كان انتصار لش��عبهم 
ومرجعيته��م وأهله��م وتضحياته��م هي 
تضحي��ات ش��عب ص��ّب منه��ا رصي��داً ال 
ينتهي ومنها رسموا مباء الذهب كل ملمح 
أو بس��مة أو صرخ��ة ألم أو إغف��اءة جريح 
يس��قي بدمه الطاه��ر أرض الع��راق.. أرض 

العمالقة احلقيقيني.
إشرقت الشمس من جديد في مدن العراق 
وهي تردد كلم��ات قائد أعلى طّرز بحكمته 
وصب��ره ومتابعته حروف اجمل��د الكبير.. هذا 

اجملد ال��ذي أعطاه ل��كل املناضلني بش��تى 
أصنافه��م.. ابت��داًء م��ن ق��ّوات مكافح��ة 
واحلش��د  االحتادي��ة  والش��رطة  اإلره��اب 
الش��عبي الذي لّبى الن��داء الكبير للمرجع 
السيستاني واندفع يذود عن أرض البلد فور 

أن طلبت منه مرجعيته ذلك.. 
اليوم نستريح حتت ظل ونور شمس النصر 
ولكننا عازم��ون على مالحق��ة القتلة في 
تلعفر واحلويجة وراوه وعنه وكل أرض ال يزال 

داعش اخلراب يحتلها.. 
يح��ق لن��ا أن نحتف��ل، ويحق لن��ا أن نفخر 
ونعود الى رفع رؤوس��نا كما كنا قبل هزمية 
داع��ش وما عاد بوس��ع أحد أن يقول ش��يئاً 
مزري��اً عنا فالنصر أكبر من كل الش��موس 
والهت��اف العارم اليوم: ع��اش العراق.. عاش 

شعب العراق..  
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بغداد - أسامة نجاح:
أك��د مكتب رئيس مجل��س الوزراء 
والقائ��د العام للقوات املس��لحة ، 
أمس الثالثاء ، أن القوات املشتركة 
س��تتوجه لتحرير قضائ��ي تلعفر 
واحلويج��ة وغرب األنبار والش��ريط 
احلدودي احملاذي لس��وريا ، فيما أشار 
إلى ، تشكيل جلان تقوم بالتنسيق 
مع برنام��ج األمم املتحدة في العراق 
لتم��ارس مهمتها الرئيس��ة وهي 
إع��ادة تأهيل املناطق احمل��ررة بنحو 
س��ريع وتوفي��ر اخلدمات الرئيس��ة 
وإعادة العمل في دوائر ومؤسسات 
هذه املناطق لعودة النازحني إليها .  
وق��ال الناطق باس��م مكتب رئيس 
الوزراء س��عد احلديث��ي في حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
إن" الق��وات العراقية بعد حس��م 
املعرك��ة م��ن جانبه��ا األمني في 
املوصل ستتوجه ناحية املدن التي 
يوج��د بها تنظيم داع��ش اإلرهابي 
مثل تلعفر وقض��اء احلويجة وغرب 
األنب��ار والش��ريط احل��دودي احملاذي 
لس��وريا لتحريرها أيضا من قبضة 
ه��ذا التنظي��م وه��ذا الت��زام من 
احلكوم��ة العراقي��ة وس��وف نفي 
به كم��ا وفينا من قبل باس��تعادة 
الفلوجة وصالح الدين وبقية أجزاء 

محافظة األنبار . 
وأض��اف احلديث��ي أن��ه" من��ذ فترة 
ليس��ت قصي��رة كان هن��اك عمل 
مش��ترك ب��ني احلكوم��ة العراقية 
والق��وات األمني��ة من خ��الل جلنة 

عليا تس��مى خلية األزمات املدنية 
حت��ت إش��راف مباش��ر م��ن قب��ل 
املس��لحة  للقوات  الع��ام  القائ��د 
الدكتور  ال��وزراء  ورئي��س مجل��س 

حيدر العب��ادي"، الفتا إلى أن" تلك 
اللجنة تقوم بالتنسيق مع برنامج 
األمم املتح��دة ف��ي الع��راق لتمارس 
مهمتها الرئيسة وهي إعادة تأهيل 

املناطق احملررة بنحو س��ريع وتوفير 
العمل  وإع��ادة  الرئيس��ة  اخلدمات 
في دوائر ومؤسس��ات هذه املناطق 
لع��ودة النازحني إليه��ا، وأن العمل 

يجري بش��كل متصاع��د يوما بعد 
ي��وم ومت حتقيق إجناز كبي��ر في هذا 
اإلطار والدليل على ذلك عودة نحو 
تس��عني باملائة من س��كان اجلانب 

األيس��ر من املوص��ل واملناطق التي 
تقع ف��ي جنوب احملافظ��ة والتي مت 

حتريرها منذ ستة أشهر". 
تتمة ص3

بعد القضاء على "داعش" وتحقيق النصر في الموصل

القائد العام للقّوات المسلحة يوّجه بتحرك القطعات 
العسكرية صوب تلعفر والحويجة وغرب األنبار

حيدر العبادي يرفع راية النصر وسط املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
رحبت الواليات املتحدة االميركية، 
وروس��يا بإعالن رئيس الوزراء حيدر 
األمنية  الق��وات  بانتصار  العبادي 
عل��ى داع��ش وطردها م��ن مدينة 

املوصل.
فق��د هنأ الرئيس االميركي دونالد 
ترامب، رئيس الوزراء حيدر العبادي 
على "االنتصار" في املوصل، وذلك 

بع��د س��اعات من إع��الن العبادي 
النصر على التنظيم.

ورحب ترام��ب ب�"انتصار" القوات 
العراقية على تنظيم داعش. 

وق��ال ف��ي بي��ان إن "االنتصار في 
املوص��ل" مؤش��ر عل��ى أن "أي��ام 
وس��وريا  الع��راق  ف��ي  التنظي��م 

أصبحت معدودة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة ف��ي العراق ي��ان كوبيش، 
بتحري��ر املوصل، مؤك��دا على انه 
والعالم  للع��راق  تاريخي  "انتصار 
وهزمي��ة ُمدوية لداع��ش واإلرهاب 
تدل على نهايته��م"، الفتا الى ان 
الع��راق امام��ه املزيد م��ن العمل 
لتحقيق التعافي وإرس��اء السالم 

الدائم.
وق��ال كوبيتش في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، "اتوجه 
إلى العراق شعباً وحكومة بتحرير 
مدينة املوص��ل من تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي"، أن "ه��ذا النصر يتيح 
لالرتق��اء  للع��راق  ممت��ازة  فرص��ة 

مجدداً قوياً وموحداً".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
اجلعف��ري، أن العراق الي��وم ينهي 
"صفحة داعش" وس��يبدأ مرحلة 
البناء وإع��ادة إعمار مدن��ه، داعيا 
الى إطالق األموال العراقية اجملمدة 
في البنوك الفرنسية، فيما أعلن 
س��فير فرنس��ا لدى بغ��داد بورنو 
أوبيير قرب زيارة وزير خارجية بالده 
ال��ى الع��راق ف��ي إطار فت��ح آفاق 

جديدة بني البلدين.
وق��ال مكت��ب اجلعفري ف��ي بيان 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت عليه 
إن األخير "تسلم نسخة من أوراق 
اعتماد س��فير فرنسا اجلديد لدى 
بغ��داد بورنو أوبيير"، مش��يرا الى 
أن وزير اخلارجية "اعرب عن امانيه 
باملوفقية والنجاح للسفير اجلديد 

في مهام عمله ببغداد".
تتمة ص3

أميركا وروسيا ترحبان بتحرير 
الموصل وتشيدان بالقّوات العراقية

األمم المتحدة تصف تحرير الموصل 
باالنتصار التأريخي للعراق والعالم

العراق يدعو إلى إطالق أمواله 
المجمدة في البنوك الفرنسية

نصر بحجم الشموس يرفع رأس العراق إلى الذرى 
اسماعيل زاير

بغداد - وعد الشمري:
أتهمت اللجنة القانونية النيابية، 
اجلمعة، كتل داخل مجلس النواب 
تأكي��دات احلكومة على  بتجاهل 
متري��ر مرش��حي مجل��س اخلدمة 
االحتادي، وحتدث��ت عن وجود حجج 
بضرورة االطالع على السير الذاتية 
قب��ل ع��رض االس��ماء للتصويت، 
مبينة أن ذلك يسهم في تعطيل 
تشكيل مؤسس��ة نص الدستور 

على استحداثها.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في 
حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"مجلس الوزراء أكد في مراسالته 
االخي��رة عل��ى ض��رورة التصويت 
ملرشحي مجلس اخلدمة املوجودة 
أروق��ة  ف��ي  حالي��اً  اس��مائهم 

البرملان".
وتابع س��عيد أن "مجل��س النواب 
جتاهل هذه التأكيدات وقام بتأجيل 
االس��ماء  أن  برغ��م  التصوي��ت 

معروضة منذ العام 2015".
وأش��ار إلى أن "احلكومة االحتادية 

من حقه��ا أن تلوم مجلس النواب 
على تعطيل التصويت وتأس��يس 

املؤسس��ات الت��ي نص الدس��تور 
على استحداثها"

ولفت سعيد إلى ان "احلجة جاءت 
بأن النواب لديهم اعتراض كونهم 
لم يطلعوا على س��ير املرشحني 
الذاتي��ة ويحتاج��ون بعض الوقت 
للتأك��د من اخللفية السياس��ية 
كفائته��م  وكذل��ك  لالس��ماء 

العلمية".
وأستطرد عضو اللجنة القانونية 
أن "احلكوم��ة ارس��لت 13 اس��ماً 
لش��غل 11 معق��داً ف��ي مجلس 
اخلدمة"، منبهاً إلى أن "االس��بوع 
املقبل سيش��هد توزيع س��يرهم 
الذاتية على النواب لغرض االطالع 

عليها".
ونّوه إلى ان "الع��رف النيابي الذي 
جرى علي��ه عند وجود تش��كيلة 
مكونة من 11 عضواً، يكون ستة 
منهم للمكون الشيعي، واالخرين 
للمكونات االخرى كالسنة العرب 

والكرد والتركمان".
تتمة ص3

البرلمان يتجاهل تأكيدات الحكومة على تمرير مرشحي مجلس الخدمة االتحادي
كتل نيابية تتعمد تعطيل التصويت برغم تقديم األسماء منذ 2015

تقريـر

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
بارك زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
املوص��ل  مدين��ة  حتري��ر  الص��در، 
بالكام��ل، فيم��ا دع��ا ال��ى حص��ر 
الس��الح بيد الدول��ة وتأمني احلدود 

العراقية والسيما الغربية منها.

وق��ال الصدر في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، "اليوم اقف ألبارك 
للعراق ش��عبا وحكوم��ة بانتصاره 
اجلريح��ة  املوص��ل  حتري��ر  واعالن��ه 
من اي��ادي االره��اب والرذيلة ليكون 
للجميع عيدا مباركا نضعه هدية 

اليدي الش��هداء والصاحل��ني الذين 
رووا بدمائهم ما باعه االراذل".

وأض��اف، "نحن نبارك االنتصار الذي 
اخليري��ن  العراقي��ني  بجه��ود  كان 
والعلم��اء واملراجع الك��رام وجهود 
الش��عب العراقي وتعاون��ه وصبره 

ومثابرت��ه"، الفتاً "نش��د على ايدي 
الق��وات االمني��ة العراقية كافة ان 
حترر باقي االراض��ي املغتصبة لتتم 

الفرحة ويعود العراق ساملا غامنا".
ودع��ا الص��در الى "حصر الس��الم 
بيد الدولة، ف��أن بقائه بيد البعض 

س��يؤدي الى م��ا ال يحم��د عقباه، 
ولكي ال نكرر مأس��اة املوصل يجب 
بس��قوط  املقصري��ن  محاس��بة 
املدينة بيد االرهابيني"، كما دعا الى 
"حصر الس��الح بيد الدولة وتأمني 

احلدود السيما من الغربية منها".

مقتدى الصدر يدعو الى حصر السالح بيد الدولة وتأمين الحدود العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى، ام��س الثالثاء، ب��أن تنظيم 
"داع��ش" اعلن في بي��ان مقتضب 
جدا ع��ن مقتل زعيم��ه املدعو ابو 
بكر البغدادي وحتدث عن قرب اعالن 
اس��م "خليفت��ه اجلديد"، مش��يرا 
ال��ى أن التنظي��م دعا مس��لحيه 
الى مواصلة ما س��ماه "الثبات في 

املعاقل".
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
"تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا 
ج��دا عب��ر ماكنت��ه االعالمية في 
مرك��ز قضاء تلعفر، غ��رب املوصل، 

يؤكد مقتل زعيم��ه البغدادي دون 
حتدي��د اي تفاصيل اخرى"، مبينا ان 
"االعالن كان متوقعا بعد رفع حظر 
احلديث العلني عن مقتل البغدادي 

في القضاء قبل يومني".
وأضاف املصدر ، ان "داعش ذكر في 
بيانه عن قرب اعالن اس��م خليفته 
اجلديد ودعا مسلحيه الى مواصلة 
ما س��ماه الثبات ف��ي معاقل دولة 
اخلالفة وعدم االجنرار وراء الفنت في 
تعبي��ر يدلل على وجود مش��كالت 
بالتنظيم  معقدة داخلية تعصف 

في الوقت احلالي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت االمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء، ع��ن انط��الق فعالي��ات 

واحتفاالت اسبوع النصر.
ف��ي  العام��ة  االمان��ة  وقال��ت 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
انط��الق  "نعل��ن  اجلدي��د"، 
اس��بوع  واحتف��االت  فعالي��ات 
النص��ر مبناس��بة حتري��ر مدينة 
املوصل بالتنس��يق م��ع الوزارات 
واملؤسسات احلكومية في بغداد 

واحملافظات".
وفي الس��ياق ذات��ه اعلنت امانة 

احتفاالته��ا  ب��دء  ع��ن  بغ��داد، 
مبناسبة حترير مدينة املوصل عبر 

اطالق االلعاب النارية.
وقالت االمانة في بيان مقتضب 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "االمانة بدأت بإطالق االلعاب 
الناري��ة ف��ي مناط��ق العاصمة 
مدين���ة  بتحري��ر  احتف��اال 

املوص�ل".
من جان��ب آخر اف��اد مصدر في 
الش��رطة، ب��أن س��احة التحرير 
ب��دء  ش��هدت  بغ��داد  وس��ط 
احتف��االت املواطن��ني مبناس��بة 

حترير مدين��ة املوص��ل، مبينا ان 
القوات االمنية قطعت عددا من 

الشوارع القريبة من الساحة.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "العشرات من املواطنني بدأوا، 
التحرير  احتفاالت ف��ي س��احة 
مبنطقة الباب الش��رقي وس��ط 
بغ��داد مبناس��بة حتري��ر مدين��ة 

املوصل بنحو كامل".
"الق��وات  أن  املص��در،  واض��اف 
االمنية قطعت عددا من الطرق 
القريب��ة من الس��احة من اجل 

تأمني احملتفلني".

داعش يؤكد مقتل البغدادي
ويتحدث عن "خليفة جديد"

أمانة الوزراء تعلن انطالق
فعاليات واحتفاالت أسبوع النصر

البغدادي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يستشهد السياسي والشخصية 
الكردية املعروفة به��اء الدين نوري 
بتقرير نش��رته منظمة ستراتفور 
االميركي��ة للدراس��ات والبح��وث 
لك��ي يوض��ح االس��باب احلقيقية 
التي تقف وراء تبني املسؤولني في 
االقليم مسألة االستفتاء في هذا 

التوقيت بالذات.
ويضي��ف ن��وري ف��ي مقال نش��ره 
بعنوان )ه��ل الوقت مناس��ب االن 
لطرح مسألة االس��تفتاء( تابعته 
الصباح اجلديد، ان الهدف احلقيقي 
لطرح مس��ألة االستفتاء من قبل 
اجلهات احلاكمة في كردستان يأتي 
للتغطية على املشكالت احلقيقية 
الت��ي تواجه االقليم عقب 26 عاماً 

من حكم الكرد النفسهم.
ويق��ول ن��وري ان رج��ال الس��لطة 
ربطوا مسألة االس��تفتاء بقضية 
الوالء للوطن واالخالص للش��عب، 
يعدون  انفس��هم حكاماً  ووضعوا 
من ال يوافقهم ال��رأي خائنا للكرد 
يغمض��ون اعينهم ع��ن تأريخ 26 
عام��اً املاضي��ة له��م ف��ي احلكم 
وتفاق��م العديد م��ن امللفات وفي 
مقدمتها احلرب واالقتتال الداخلي، 
وتنام��ي ح��االت الفس��اد وانعدام 
الشفافية في ملف النفط، وقطع 
الوضع  روات��ب املوظف��ني وانهي��ار 
االقتصادي وتدهور اوضاع الس��وق، 
واالده��ى من كل ذلك هو فرض نوع 
وش��كل آخر م��ن الدكتاتورية على 
ف��ي مناطق  املواطن��ني وخصوصا 

نفوذ احلزب الدميقراطي.       
ويتاب��ع به��اء الدي��ن ن��وري بالقول 
رئي��س حقيق��ي  لدين��ا  كان  اذا   «
مل��ا كان س��يقبل ان يجث��م عل��ى 
ص��دور الش��عب مل��دة 26 عام��اً ، 
وكان سيفس��ح اجملال ام��ام برملان 
االش��راف على  ليتولى  كردس��تان 

ام��ور االس��تفتاء الذي ي��راد له ان 
ينفذ بقرار من رئيس غير شرعي.

وبينما اكد نوري ان الوقت املناسب 
الج��راء االس��تفتاء يكم��ن عندما 
يكون البيت الكردي موحدا يسوده 
الوئ��ام والتفاهم، ولي��س كما هو 
االن يعان��ي اكثر من اي وقت مضى 
من التشتت والصراعات والتحارب، 
مبين��اً ان زعم��اء االحت��اد الوطن��ي 
واحلزب الدميقراطي يعون ذلك جيدا 
اال انه��م يأمل��ون ان يتمكن��وا عبر 
طرح مس��ألة االستفتاء من جتديد 
واليتهم حلك��م االقليم ل 26 عاما 

مقبلة.    
ويقول نوري »سيدي الرئيس عندما 
ال تعير اهتماما لرفض واعتراضات 
والع��راق  واي��ران  تركي��ا  م��ن  كل 
وامي��ركا واوروبا الجراء االس��تفتاء 
واعالن تلك الدول متس��كها بوحدة 

اراض��ي الع��راق، اال تق��ول ل��ي مبن 
تس��تعني عندما تق��وم بتجاوز كل 
ه��ذه املواقف الدولية، اال تخش��ى 
ان تلجأ بعض ه��ذه القوى الدولية 
ال��ى القوة العس��كرية، النهاء كل 
م��ا حتقق من مكتس��بات واالجهاز 
الس��نني  عش��رات  نض��ال  عل��ى 
لش��عبنا، ويتس��اءل »اال يعد ذلك 
مخاط��رة وكارثة حقيقي��ة تواجه 
االقليم«. بارزاني ال��ذي يترأس وفد 
اجمللس االعلى لالستفتاء الذي يزور 
بلجيكا ق��ال في تصري��ح ادلى به 
عقب اجتماع عق��ده مع احلكومة 
البلجيكي��ة ان االجتماع كان جيدا 
وموقف بروكس��ل من االس��تفتاء 

ودي.
بع��د  بارزان��ي  مس��عود  واض��اف 
اجتم��اع عق��ده م��ع نائ��ب رئيس 
ال��وزراء البلجيكي وعدد من الوزراء 

ف��ي بروكس��ل، ام��س الثالث��اء إن 
االجتماعات كانت جيدة جداً، »لقد 
أوصلنا رس��الة ش��عب كردس��تان 
ألصدقائن��ا في بلجي��كا«، مضيفاً 
»هنال��ك تفاه��م جيد ج��داً، نحن 

نشكرهم وموقفهم ودي جداً«.
وفد إقليم كردستان اجتمع كذلك 
ف��ي اط��ار زيارت��ه ال��ى بروكس��ل 
بلجي��كا  وزراء  رئي��س  نائ��ب  م��ع 
ووزراء الدف��اع والداخلي��ة والهجرة 
والش��ؤون االجتماعية والعديد من 

املسؤولني اآلخرين.
الوف��د  يجتم��ع  أن  املق��رر  وم��ن 
مع رئي��س إقلي��م فالن��درس تليه 
سلسلة اجتماعات ثنائية مع كبار 
مسؤولي االحتاد األوروبي، ليبدأ بعد 
ذل��ك اجتماع رس��مي ف��ي البرملان 

األوروبي.
األعل��ى  اجملل��س  وف��د  ويتأل��ف 

لالستفتاء الذي يترأسه بارزاني كل 
من الدكت��ور جنم الدي��ن كرمي ممثالً 
عن االحت��اد الوطني الكردس��تاني، 
وهوش��يار زيب��اري ممثالً ع��ن احلزب 
وممثل  الكردس��تاني،  الدميقراط��ي 
االحتاد اإلس��المي محمد هاودياني 
ومس��ؤول العالق��ات اخلارجية في 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، فالح 
مصطفى، وممثل املكون التركماني، 
محمد س��عدالدين، وممثلة املكون 
املس��يحي، وحي��دة هرم��ز، وممث��ل 

الكرد اإلزيديني شيخ شامو.
وكان��ت حرك��ة التغيي��ر واجلماعة 
االس��المية واالحت��اد الوطن��ي ق��د 
له��م  ممثل��ني  تس��مية  رفض��وا 
ف��ي اللجن��ة العلي��ا لالس��تفتاء، 
معلنيني ذلك بفقدان هذه اللجنة 
للش��رعية التي يجب ان تأتي وفقا 
لس��ياقات القانونية الت��ي تتمثل 

مبنح الشرعية الية قضايا مصيرية 
عبر برملان كردس��تان، املعطل بقرار  
م��ن املكت��ب السياس��ي للح��زب 
بزعامة  الكردس��تاني  الدميقراطي 

مسعود بارزاني منذ عامني.
حركة التغيير واجلماعة االسالمية 
عق��دا امس الثالثاء اجتماعا مهما 
ت��داوال  الس��ليمانية  مبحافظ��ة 
السياس��ية  االوض��اع  ف��ي  خالله 
ومس��ألة االس��تفتاء، مؤكدين ان 
لهما مالحظات جدية على الطرق 
وآليات والتحض��رات املتبعة الجراء 

االستفتاء.
واك��د اجلانبان في ب��الغ صدر عقب 
االجتماع تس��لمت الصباح اجلديد 

نسخة منه على النقاط التالية:
1. االس��تقالل حق طبيعي مشروع 

لشعب كردستان.
االس��تفتاء  يك��ون  ان  يج��ب   .2
خطوة باجتاه اعالن دولة كردس��تان 
املناط��ق  بضمنه��ا  املس��تقلة 
الكردس��تانية املس��تقطعة، اال ان 
لدينا مالحظات جدية على السبل 
والط��رق واآللي��ات املتبع��ة الجراء 

االستفتاء.  
3. ينبغي اصالح االوضاع املعيشية 
واملعاش��ية للمواطن��ني، وان يت��م 
الغاء نظام االدخار االجباري لرواتب 

املوظفني بنحو كامل.
4. ينبغي اعادة تفعيل مؤسس��ات 
االقلي��م وف��ي مقدمته��م برمل��ان 
كردس��تان من دون اي قيد او شرط، 
وان يقوم��وا مبهامهم م��ن دون اية 

قيود او عوائق.
5. ان يتم اجراء االنتخابات البرملانية 
العام��ة ف��ي موعده��ا احمل��دد وان 
يتم تأجيل االس��تفتاء الى ما بعد 
االنتخابات او اجراؤها في وقت واحد 

مع انتخابات برملان كردستان.
6. حتقيق املصاحلة الداخلية ووحدة 
جمي��ع  ح��ول  الوطني��ة  الص��ف 
الوطني��ة، عبر  املصيرية  املس��ائل 
ح��وار مفت��وح ب��ني جمي��ع القوى 

االساسية في اقليم كردستان. 

»التغيير« والجماعة اإلسالمية يطالبان بتأجيل 
االستفتاء إلى ما بعد االنتخابات البرلمانية

بارزاني يقول من بروكسل إنه يأمل بتليين الموقف األوروبي
د.علي شمخي

رس��خ انتصار العراقيني على االرهاب وحترير 
مدنهم من االحتالل الداعش��ي صوراالميان 
بوحدتهم على اختالف توجهاتهم وجسدت 
معرك��ة حترير املوصل ق��درة العراقيني على 
اس��تعادة قواهم ومواجهة ظروف التشرذم 
واالنقسام واس��تذكار الصفحات املضيئة 
ف��ي مس��يرتهم كام��ة ودول��ة عل��ى مدى 
التاري��خ الطوي��ل ..وميكننا الق��ول اليوم ان 
عناوي��ن ه��ذا التوحد وهذه الق��وة موجودة 
ومتعمقة داخل نف��وس اولئك الذين جادوا 
بارواحهم واكرمونا باالستشهاد والتضحية 
وقدموا اجس��ادهم قربان��اً للتحرير وضحوا 
باغلى ماميلكون في سبيل ان يعود وطنهم 
ساملاً وغامناً مكرماً بالنصر ومتوجاً باكاليل 
الغار ولرمبا س��يدرك العال��م اجمع اجال ام 
عاجال  اسرارا هذه القوة احلقيقة للعراقيني 
حينما ي��دون التاريخ االحداث والوقائع التي 
رافق��ت عملي��ات حتري��ر اجزاء واس��عة من 
اراض��ي العراق وق��د منحتنا ه��ذه االحداث 
دروس��ا وعبرا واس��تخلصنا منها نتائج في 
مقدمتها االمي��ان باهلل مهما كانت الهزمية 
ومهم��ا كان الضع��ف فه��و الق��ادر عل��ى 
توفير الظروف وتهيئة االس��باب التي تعيد 
للمه��زوم وللضعيف انتص��اره وقوته ومن 
بعدها امت��الك االرادة فمال��م متتلك االرادة 
عل��ى تغيير املس��ارات ومالم متتل��ك االرادة 
بالش��روع على اعادة االم��ور الى نصابها لن 
تستطيع فعل أي شيء وستبقى تدور داخل 
حفر الفشل والبد للعراقيني ان يشكروا اهلل 
اوال على الهداية والتس��ديد واالنصات الى 
كلم��ات اب روحي  في ايام عصيبة  ومن ثم 
االس��تجابة لها بالتأييد العارم ولم يخيب 
السيس��تاني الظنون حينما  توجهت اليه 
االنظ��ار وانتظرت ماس��يخرج م��ن  البيت 
الق��دمي ف��ي النج��ف وح��رص عل��ى تذكير 
العراقي��ني باس��رار الق��وة الت��ي بحوزتهم 
وعدم االلتفات ملا يقول��ه االعداء واحلاقدون 
ومايتوقعون��ه ومايتمن��وه ومايطلقونه من 
رس��ائل الي��أس واالحب��اط وايقن ه��ذا االب 
الروحي بان هذا الش��عب هو االولى واالقدر 
عل��ى رد كي��د املتآمري��ن وحتطي��م اح��الم 
الطامعني وهنا نقف اجالال واحتراما لفتوى 
اجلهاد الكفائي التي اطلقها املرجع االعلى 
علي السيس��تاني وضمنها مب��ا يبث احلياة 
ويس��تحضر القيم ومبا يس��تنهض الهمم 
م��ن دون ان يتوجه الى اجلي��ران او االصدقاء 
او االعداء ب��أي مطلب بل توج��ه الى قلوب 
العراقي��ني وعقولهم وخاطبه��م وذكرهم 
بان هذه املهمة مهمتهم وان هذه القضية 
قضيته��م والبد من تق��دمي التضحيات في 
س��بيل ان يعود له��م وطنهم س��املاً غامناً 
مكرماً وهاه��ي االيام تثبت ص��واب املنهج 
وصدق احلديث .رحم اهلل الشهداء من ابنائنا 
الذين جادوا بدمائهم واسترخصوا ارواحهم 
من اجل كرام��ة وطنهم وحتية لتلك املنازل 
التي خرجوا منها ملبني النداء وحتية الولئك 

االهل والعيال الذين فارقوهم.

عدت ..غانمًا 
مكّرمًا

تقـرير

جيمس جيفري 
وسايمون هندرسون*

ال تُظِه��ر األزم��ة بني التحال��ف العربي 
الذي تقوده اململكة العربية السعودية 
واإلم��ارات العربي��ة املتح��دة من جهة 
ودولة قطر العضو في »مجلس التعاون 
اخلليج��ي« من جهة أخ��رى، أي عالمات 
على االنحس��ار. فبعد أن أرس��لت قطر 
رّدها عل��ى املطالب الثالثة عش��ر التي 
تضمنته��ا القائم��ة املطروح��ة عل��ى 
حكومة الدوحة الشهر املاضي، أعربت 
مصر والس��عودية والبحري��ن واإلمارات 
خ��الل لق��اء جمعها ف��ي القاه��رة في 
إزاء  أس��فها  ع��ن  مت��وز  م��ن  اخلام��س 
ال��رد القطري »الس��لبي« عل��ى قائمة 
مطالبه��ا، معلنًة عن اس��تمرار القيود 

التي كانت قد فرضتها.
وتع��ود أصول التوترات إلى عقود خلت - 
ورمب��ا إلى أجيال كاملة في نظر األطراف 
الرئيس��ية - ولك��ن م��ن غي��ر الواضح 
سبب اندالعها املفاجئ في أيار مع قطع 
العالقات الدبلوماس��ية وإنهاء الروابط 
اجلوي��ة والبحري��ة والبري��ة. فالس��بب 
املزع��وم - ب��أن أمير قطر متي��م بن حمد 
آل ثان��ي قد أدل��ى بتصريح��ات موالية 
إلي��ران - يبق��ى محل ن��زاع محتدم. ومبا 
يتوافر من معرفة، يب��دو أن كال اجلانبني 

كانا يس��تعدان على ما يب��دو ملثل هذا 
االنشقاق منذ شهور.

ولو وقع مث��ل هذا الش��جار، الذي يبدو 
تافه��اً في ظاه��ره، ويكاد يّن��م عن قلة 
نض��وج بني دول متجاورة ف��ي أفريقيا أو 
جنوب ش��رق آس��يا، لرمبا كانت عواقبه 
ضئيلة. ولكن األمر مختلف في اخلليج 
العرب��ي. فالس��عودية ه��ي أكب��ر دولة 
مص��درة للنفط في العال��م وقطر هي 
أكب��ر دول��ة مص��ّدرة للغ��از الطبيعي 

املسال في العالم.
وإذا لم يتراجع السعوديون وال اإلماراتيون 
وال القطريون ]ع��ن مواقفهم[ وواصلت 
الوالي��ات املتحدة تأرجحه��ا ما بني ميل 
الرئيس األميركي جتاه الرياض وتخوفات 
كبار مس��ؤوليه من اخلطوة السعودية، 
وس��يلة  واش��نطن  جت��د  ال  وبالتال��ي 
للتوس��ط في هذه األزمة والتوصل إلى 
ح��ل وس��ط، فم��ن املمكن أن تتوس��ع 
ه��ذه احملنة وتنتش��ر ]بس��رعة[. فوفقاً 
لبعض التقارير، قد يحاول الس��عوديون 
واإلماراتي��ون تطبي��ق مقاطع��ة ثانوية 
لل��دول الت��ي تُتاج��ر مع قط��ر، أو تعزيز 
التهديد  عب��ر  العس��كرية  ضغوطهم 
بف��رض حص��ار بح��ري أو تعبئ��ة على 
احل��دود. وفي ه��ذا الصدد، أش��ار محلل 
شؤون الشرق األوسط ثيودور كاراسيك 
في 2 متوز إلى أنه رمبا كان يُنظر في اتخاذ 
إجراء عس��كري مباش��ر إل��ى حني قيام 
تركيا بإرس��ال قواتها إل��ى قطر إلجراء 

تدريبات كان مخطط لها مسبقاً. 
ولذل��ك من ش��أن أي خط��وات إضافية 
من قبل اجلانبني السعودي واإلماراتي أن 
توّل��د رّداً عنيفاً من قطر إذا ما ش��عرت 
الدوحة أن كافة ُسبل التسوية أصبحت 
مغلقة. وس��يتمّثل الرد األكثر بديهية 
باللجوء إلى مجلس األمن الدولي، األمر 
الذي س��يفتح اجملال تلقائياً أمام روسيا 
ذات العضوي��ة الدائم��ة في��ه بالتدخل 
مباش��رًة في ش��ؤون اخلليج بعد عامني 

من تدخلها بنجاح في سوريا.
ومن شأن ذلك أن يضع الواليات املتحدة 
في موق��ف صعب أيض��اً. فإّما تتصدى 

ألي حت��رك ف��ي األمم املتح��دة، أو تواصل 
التأرج��ح، أو تنخ��رط بش��كل جدي في 
حل األزمة. ومن املمكن أن يفضي اخليار 
األخير إلى نتيجة سعيدة؛ وبخالف ذلك، 
قد تلعب قطر أوراقها الدبلوماسية مع 
بعض األطراف النافذة مثل روسيا وإيران، 
اللت��ني ال تهتم��ان بدع��م نظ��ام أمني 
في املنطق��ة بقيادة الوالي��ات املتحدة. 
وفي الواقع أن الذكريات غير الس��عيدة 
للوج��ود العثماني منذ ق��رن مضى قد 
تالشت في الدوحة. فقد أصبحت تركيا 
اليوم ش��ريكاً مفيداً، كما طفح الكيل 
بحكومة أنقرة من مطالبة السعوديني 

واإلماراتيني بإغالق القاعدة التركية في 
قطر.

وحت��ى أن املس��ار األكث��ر خط��ورة ه��و 
قي��ام قطر بلع��ب أوراقها العس��كرية. 
فبإمكانه��ا الب��دء بذلك م��ع الواليات 
املتح��دة، الت��ي لديه��ا اتفاق��ات تعاون 
أمن��ي مع قطر يرجع تاريخها إلى عامي 
مبوجبه��ا  وتس��تخدم   ،2013 و   1992
الواليات املتحدة »قاعدة الُعديد اجلوية« 
كمركز حيوي للضربات ومركز القيادة/
الس��يطرة في املنطقة. وقد نصت هذه 
االتفاقي��ات، س��واء ضمني��اً أم صراحًة، 
على أن بإمكان البلد املضيف أن »يدعو« 

الواليات املتحدة للمساعدة إذا واجه هذا 
البلد تهديداً أمنياً. وفي حني تبقى هذه 
االلتزامات غامضة وغير ملزمة قانونياً، 
إال أنه��ا )أي في إط��ار »اتفاقي��ة اإلطار 
الوالي��ات املتحدة  االس��تراتيجي« ب��ني 
والعراق( تستحق ]أن يتم تفعيلها[ في 
حاالت الطوارئ على غرار هجوم تنظيم 

»داعش« في العراق عام 2014.
وفي حني اتسمت السياسة األمريكية 
إزاء ه��ذه األزم��ة بالغموض، من ش��به 
املؤكد عدم انحياز الواليات املتحدة إلى 
جان��ب قطر. لك��ن هذا األمر ق��د يدفع 
الدوح��ة إلى تقييد اس��تخدام الواليات 
املتحدة ل� »قاع��دة الُعديد«، في الوقت 
الذي وصلت فيه العمليات ضد تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« - التي يتم التحكم 
بها من تلك القاعدة، وفي بعض احلاالت 
انطالقه��ا م��ن هن��اك - إل��ى نقط��ة 
حاس��مة. بل إن األمر األكثر خطورة، هو 
احتم��ال جلوء قط��ر إلى روس��يا أو إيران 
اللتماس الدعم العسكري إذا ما وجدت 
الدوحة نفس��ها محاصرة وغي��ر قادرة 
عل��ى احلصول عل��ى دع��م األمم املتحدة 
أو الواليات املتحدة، وهذا أمر يتماش��ى 
بالكام��ل م��ع حق��وق قطر الس��يادية 
بالتم��اس هذا الدعم وحقوق روس��يا أو 
إيران في تقدميه. وم��ن املنافي للمنطق 
هو الفكرة القائلة بأن الواليات املتحدة 
قد حت��اول التصدي عس��كرياً ملثل هذه 
اخلط��وة حت��ى ل��و أّدى ذلك إل��ى تواجد 

القوات الروس��ية في اخلليج، وانتش��ار 
الق��وات اإليرانية بالقرب من الس��كان 
الش��يعة في البحرين والكويت وش��رق 

اململكة العربية السعودية.
لدى السعوديني واإلماراتيني دبلوماسيني 
متمرس��ني ومن املمكن أن يتوقعوا مثل 
هذا االحتمال كما يُرجح، لكنهم مضوا 

قدماً مبقاطعة قطر على أي حال. 
ولرمبا ظّن األمير محمد بن سلمان واألمير 
محمد بن زايد أن قطر ستتراجع، ولكن 
رمبا كان��ا يعتقدان أيض��اً أن إدارة ترامب 
وعسكرياً  دبلوماس��ياً  س��تؤّمن غطاًء 
ض��د أي دعم خارج��ي لقط��ر. وإذا كان 
األم��ر كذل��ك، فقد يك��ون ه��ذا خطأ. 
وبص��رف النظر ع��ن اخمل��اوف األمريكية 
املفهومة من أسلوب املبادرة السعودية 
-اإلماراتي��ة ودوافعها، إلى جانب احلقوق 
العسكرية للواليات املتحدة في »قاعدة 
الُعديد«، تبقى واش��نطن مقّيدة - كما 
هو احلال في س��وريا - بتردُّد طويل املدى 
ف��ي التدخ��ل املباش��ر ف��ي دول��ة- أّمة 

بشكل يعارض حكومتها.
وحت��ى إذا ل��م يح��دث هذا الس��يناريو 
الرهي��ب بالفع��ل، ف��إن مج��رد احتمال 
حدوثه يوّض��ح املرحلة احملفوفة باخملاطر 
التي وصلت إليها املنطقة فيما يخص 

هذه األزمة.

*عن معهد واشنطن

بعد رد الدوحة السلبي على قائمة مطالب الدول المقاطعة

األزمة القطرية.. أسوأ االحتماالت

برملان كردستان

من المقرر أن يجتمع 
الوفد مع رئيس إقليم 
فالندرس تليه سلسلة 
اجتماعات ثنائية مع 
كبار مسؤولي االتحاد 
األوروبي، ليبدأ بعد 
ذلك اجتماع رسمي في 
البرلمان األوروبي

التنسيقية التركمانية ُتحّذر 
من »خطورة« االستفتاء الكردي

ائتالف الوطنية يرفض دعوتين لحضور 
مؤتمر بغداد واجتماع تحالف القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
التنس��يقية  الهيئ��ة  أعلن��ت 
التركماني��ة الت��ي تض��م القوى 
والش��خصيات  واألح��زاب 
ع��ن  الع��راق،  ف��ي  التركماني��ة 
الوطن��ي  التحال��ف  اس��تجابة 
الثالثة، وفيم��ا حذرت  ملطالبه��ا 
من »خطورة« االس��تفتاء الكردي 
املزمع إج��راؤه في أيل��ول املقبل، 
دع��ت الكت��ل السياس��ية ال��ى 
إبداء رأيها في مثل هذه القضايا 

االستراتيجية ملصير العراق.
وقال عضو الهيئة محمد مهدي 
البياتي ف��ي حدي��ث صحفي، إن 
التركمانية  التنسيقية  »الهيئة 
عقدت اجتماعا تباحثت من خالله 

اجتماعات مجلس النواب وقانون 
مجال��س احملافظات وقضايا اخرى 
مهمة تخص الش��أن التركماني 
والعراقي، كما انها هنأت الشعب 
العراقي وعوائل الشهداء واجليش 
والشرطة واحلشد الشعبي وكل 
الذين ش��اركوا في حترير املوصل«، 
مشيرا الى أن »الهيئة اخذت عدة 
قرارات منها مطالبة القائد العام 
للقوات املس��لحة باإلس��راع في 

حترير تلعفر واحلويجة«.
»الهيئ��ة  أن  البيات��ي،  وأض��اف 
التنس��يقية تس��لمت استجابة 
ملطالبه��ا  الوطن��ي  التحال��ف 
الثالثة التي أرس��لت الى اجتماع 
الهيئ��ة  أن  مبين��ا  التحال��ف«، 

»اعتبرت تلك اخلطوة جيدة لتقوية 
العالقات م��ع التحالف الوطني، 
العالقات  وس��تعمل على تطوير 
مع كل الكتل السياسية االخرى 
للتنس��يق والوصول الى األهداف 

املشتركة«.
ت��زال  م��ا  »الهيئ��ة  أن  وأوض��ح، 
تتاب��ع باهتم��ام بالغ االس��تفتاء 
الك��ردي في ش��هر أيل��ول املقبل 
السي��اس��ي��ة  للكت��ل  وتؤكد 
خط����ورة ه��ذا االس��تفتاء وما 
يترت��ب علي��ه م��ن خط��ورة في 
تقس��يم العراق، كم��ا انها حتث 
كل الكت��ل على إب��داء رأيها في 
مثل هذه القضايا االستراتيجية 

ملصير العراق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن ائت��الف الوطني��ة بزعامة اياد 
ع��الوي، عن تلقي��ه دعوت��ني حلضور 
مؤمت��ر بغداد الوطن��ي واخرى حلضور 
اجتم��اع حتال��ف الق��وى الوطني��ة، 
معلنا أن��ه »واس��تناداً ملبادئه« ينأى 
بنفس��ه عن املش��اركة بأي جتمع او 

مؤمتر على »اساس طائفي«.
وق��ال االئتالف في بيان اطلعت عليه 
»القائم��ة  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
الوطنية س��بق وأن تبنت بزعامة إياد 
عالوي ومنذ بدء العملية السياسية 
ش��عار بناء دولة املواطنة التي تقوم 
على العدل واملساواة وسيادة القانون 
وع��دم التميي��ز بني ش��رائح اجملتمع 
العراق��ي عل��ى أس��اس طائف��ي أو 

عرقي أو قومي«، مؤكدا أنها »قدمت 
به��ذا الطري��ق التضحيات اجلس��ام 
لترسيخها في العملية السياسية 
مب��ا يعكس وجدان املواط��ن العراقي 
ال��ذي يصبوا الى العي��ش الكرمي في 

ظل دولة املؤسسات«
واضاف أن »أعض��اء ائتالف الوطنية 
اس��تلم هذا الي��وم املواف��ق 10 متوز 
احداهم��ا  كرميت��ني  دعوت��ني   2017
م��ن مؤمت��ر بغ��داد الوطن��ي حلضور 
اجتماعه املنعق��د في 13 متوز 2017 
واخ��رى من حتال��ف الق��وى الوطنية 
حلضور اجتماع��ه املنعقد بتاريخ 15 

متوز 2017«.
وت��رى الوطنية، بحس��ب البي��ان، أن 
»عقد اي مؤمتر او جتمع على اس��اس 

طائفي لن يخدم مسيرة الدميقراطية 
ف��ي البل��د ولن يع��زز بن��اء اللحمة 
الوطنية على اساس مبدأ املواطنة«، 
داعيا الى ضرورة »خلق اجواء ايجابية 
ومن��اخ سياس��ي مالئ��م جلمع كل 
العراقيني حتت خيمة الوطن ال خيمة 
الطائفة واملكون ولننظر جميعاً من 
ع��ني العراق على الطائفة ال من عني 

الطائفة على العراق«.
الوطني��ة  »ائت��الف  ان  ال��ى  واش��ار 
واس��تناداً ملبادئ��ه ينأى بنفس��ه عن 
املش��اركة ب��أي جتم��ع او مؤمتر على 
اساس طائفي ومن اي جهة كانت«، 
مؤك��دا ان »واجبنا جميع��اً هو بناء 
املكون��ات  دول��ة  ال  املواطن��ة  دول��ة 

والطوائف«. 
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بغداد – مجلس عشائري
أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني 
تأس��يس مجل��س  الثالثاءع��ن  ام��س 
عشائري يضم جميع العشائر املقاتلة 
لالره��اب ف��ي مناط��ق ح��زام بغ��داد 

اجلنوبية.
واوضح احملافظ في بيان صدر عن مكتبه 
االعالمي خالل حضوره املؤمتر العشائري 
في منطقة عرب جبور مبش��اركة عدد 
من ش��يوخ عش��ائر محافظة بغ��داد 
أن "شيوخ العشائر في مناطق جنوبي 
بغ����داد يقفون صفاً واحداً مع القوات 
األمني��ة ومن يس��اندها في حفظ أمن 

احملافظة واالقضية التابعة لها".

ديالى – عملية استباقية 
كشف مس��ؤول محلي في محافظة 

ديال��ى ام��س الثالث��اء، عن تس��ليم 6 
مطلوبني بتهمة "االرهاب" انفس��هم 
للجيش شمال شرق بعقوبة، في بادرة 
غير مسبوقة س��يكون لها اثر ايجابي 

بانهاء اكثر امللفات تعقيدا.
وق��ال مدير ناحي��ة ابي صي��دا )30كم 
ش��مال ش��رق بعقوبة( محم��د الباقر 
بتهم��ة  مطلوب��ني   6" ان  التميم��ي 
انفس��هم طواعية  االره��اب س��لموا 
لق��وات اجلي��ش املتمرك��زة ف��ي قري��ة 
اخمليس��ة) 6ك��م ش��مال اب��ي صي��دا( 
".موضحا ان "تس��ليم مطلوبني بتهم 
االرهاب انفس��هم للجيش ب��ادرة غير 

مسبوقة ".   

صالح الدين – عملية استباقية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الثالث��اء ان قوة من 

احلش��د الش��عبي القت القبض على 
3 من النس��اء ينتمني لعصابات داعش 
االرهابية، قبل دخولهن مدينة سامراء 

جنوب احملافظة .
وذكر املصدر االمني ان قوة من "س��رايا 
الس��الم التابعة للحشد الشعبي في 
قاطع سبع الدجيل ألقت القبض على 
ثالث نساء منتميات لداعش في إحدى 
الس��يطرات التابع��ة لقي��ادة عمليات 
سامراء وتس��ليمهن للقوات األمنية". 
وأن "العملي��ة متت بإش��راف مس��ؤول 
اإلس��تخبارات ف��ي قي��ادة العملي��ات 
ومس��ؤول قاطع س��بع الدجي��ل التي 
مت خالله��ا إلقاء القبض على النس��اء 

وبحوزتهن مبلغ ضخم".

واسط – عملية امنية  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 

واسط امس الثالثاء ان قوة من شرطة 
محافظة واس��ط، القت القبض على 
متس��ولة "خطي��رة" جن��وب مدين��ة 

الكوت مركز احملافظة.
وذكر املصدر االمني ان "مكافحة اجرام 
ش��رطة واس��ط ألق��ت القب��ض على 

متهمه متنكرة بصفة متسولة".
معه��ا  التعم��ق  "وبع��د  ان��ه  وب��ني 
بالتحقي��ق اعترف��ت بقيامه��ا بع��دة 
س��رقات لدور س��كنية ومح��ال جترية 
في مدينة الكوت قامت بعدة س��رقات 
مبالغ مالية وأجهزه موبايل ومس��دس 

حكومي الذي ضبط منها". 

االنبار – ضربات جوية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار ام��س الثالثاء ان ضرب��ات للقوة 
اجلوي��ة العراقية قتل��ت مجموعة من 

االرهابيني باستهداف عجالت ملغومة 
لهم غرب محافظة االنبار.

احلرب��ي  اإلع��الم  خللي��ة  بي��ان  وذك��ر 
بالتنس��يق م��ع اخللية اجلوي��ة التابعة 
لقي��ادة العملي��ات املش��تركة وجهت 
القوة اجلوية ضربات جوية أس��فرت عن 
تدمير معمل لتلغيم العجالت وتدمير 
امللغوم��ة  العج��الت  م��ن  مجموع��ة 
مع اس��تهداف جتم��ع لالرهابيني وقتل 
مجموعة منهم ف��ي منطقتي الوطا 
والريحانية شمال غرب بحيرة حديثة". 

ميسان – عمليات دهم 
اكد مدير ش��رطة ميس��ان واملنش��آت 
العمي��د ن��زار موهي ألس��اعدي امس 
الثالث��اء عن تنفيذ عملي��ات أمنية في 
عم��وم احملافظة مت م��ن خاللها القبض 
عل��ى العديد م��ن املطلوب��ني للقضاء 

وفض نزاعني عشائريني في قرى أقضية 
احملافظة. 

وأوضح العميد الس��اعدي أن ش��رطة 
قض��اء عل��ي الغربي بالتع��اون مع قوة 
الف��وج و مف��ارز مكافح��ة اإلج��رام و 
املتفجرات والكالب البوليس��ية ألقت 
القبض عل��ى ثالثة مطلوبني وفق املادة 
)413( اإلي��ذاء العم��د وإحالته��م إلى 
القض��اء. فيم��ا ألق��ت مفارز ش��رطة 
قضاء اجمل��ر الكبير باالش��تراك مع قوة 
ف��وج املهم��ات اخلاصة والف��وج الرابع 
ومف��ارز مكافحة اإلج��رام واملتفجرات 
والكالب البوليسية فضال عن األجهزة 
االستخبارية واملرور القبض على أربعة 
متهم��ني اثن��ني منه��م مطلوبني وفق 
املادة )405( ش��روع بالقت��ل ،واملتهمني 
االثنني اآلخرين مطلوبني على وفق املادة 

)14مخدرات( 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
البصرة امس الثالثاء عن القاء القبض 
عل��ى 932 متهما بقضايا مختلفة في 

احملافظة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
الكش��ف عن اسمه في مؤمتر صحفي 
ان " عدد امللقى القبض عليهم بالقتل 
العم��د هو 35 تهمة ، والقتل اخلطأ 10 
، وعمليات الشروع بالقتل 60 ، وااليذاء 
العم��د 87 ، والس��لب 1 ، واخلطف 17 
".مضيف��ا " كم��ا بل��غ ع��دد املتهمني 
 17 دار  وس��رقة   4 س��يارات  بس��رقة 
وس��رقة محل 6 ، والسطو على دار 1 و 
سرقات اخرى و62 ، واالغتصاب واللواط 
5 ، واالحتي��ال 24 وانتح��ال الصفة 1 ، 

والرشوة 4 ، والتزوير 20 ".

تأسيس مجلس عشائري بمناطق الحزام الجنوبي لبغداد * 6 إرهابيين يسّلمون أنفسهم للجيش شرقي بعقوبة 
طيران عراقي يستهدف عجالت ملغومة غربي األنبار * اعتقال عدد كبير من المطلوبين في عموم البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��كلت جلنة النزاه��ة النيابي��ة، جلنة لتقصي 
احلقائق ح��ول س��رقة 37 مليار دين��ار، من قبل 

شركة املنتجات الزراعية.
وق��ال رئي��س اللجنة ط��الل الزوبعي ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلدي��د" ان "اللجنة 
ش��كلت جلنة لتقصي احلقائق بش��ان س��رقة 
مبلغ مق��داره 37 ملي��ار دينار من قبل ش��ركة 
املنتج��ات الزراعية من مس��تحقات الش��ركة 
العامة لالس��مدة اجلنوبية والت��ي مت حتويله الى 

شركة اهلية".
واضاف الزوبعي ان "اللجنة فتحت حتقيقا بهذه 
القضية ومبش��اركة م��ن املفتش الع��ام لوزارة 

الصناعة والعدل والزراعة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن العراقي��ة 
امس الثالث��اء عن عودة نحو 5 آل��ف نازح إلى 
أحياء مدينة املوص��ل وناحيتي القيارة وحمام 

العليل.
وق��ال وزير الهجرة واملهجرين جاس��م محمد 
اجل��اف ف��ي تصريح صحف��ي اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد"، ان "العوائ��ل املوصلية في 
اخمليم��ات بدأت ترغ��ب بالع��ودة الطوعية الى 
دياره��ا في مدينة املوصل تعبيرا عن فرحتهم 
بتحقي��ق النصر وتنظي��ف املدينة من جالوزة 

داعش االجرامية".
واوض��ح ان "فرق الوزارة امليدانية نظمت اليوم 
عودة نح��و )4952( نازحا من مخيمات احملورين 
اجلنوب��ي والش��رقي ملدينة املوص��ل إلى احياء 
ومناط��ق محافظة نينوى"، مبين��ا أن "غرفة 
عملي��ات ال��وزارة بالتع��اون م��ع وزارة النق��ل 
وقيادة العمليات املشتركة خصصت حافالت 

لنقلهم فضال عن شاحنات تنقل اثاثهم".
وذك��ر اجل��اف ان "املناط��ق التي ع��ادت اليها 
احي��اء س��ومر  النازح��ة ش��ملت  العائ��الت 
والصمود ودور الس��كر والرش��يدية واالنتصار 
والوحدة والقادس��ية والنور اضافة الى احياء 
املنص��ور واملأم��ون وكوكجلي والرس��الة وتل 
الرمان والش��هداء واليرموك فضال عن قضاء 

احلمدانية وناحيتي القيارة وحمام العليل.
ون��زح أكثر من 900 ألف ش��خص من املوصل 
من��ذ ب��دأت الق��وات العراقي��ة بش��ن حملة 
عس��كرية الس��تعادة املدين��ة من س��يطرة 

تنظيم داعش.

لجنة لتقصي الحقائق 
بشأن سرقة 37 مليار دينار

عودة نحو 5 آالف
نازح إلى الموصل

الملف األمني

القائد العام للقّوات املسلحة 
يوّجه بتحرك القطعات العسكرية 
صوب تلعفر واحلويجة وغرب األنبار

واوض��ح أن" التحدي��ات الت��ي تواجه 
احلكومة العراقية بع��د حترير املوصل 
ه��ي إعادة إعمار مدين��ة املوصل وهي 
أقل حدة من التحدي األكبر الذي كان 
يهدد العراق بأكمله وواجهناه جميعا 
واستطعنا بوحدتنا جتاوزه وهو القضاء 
على تنظيم داعش اإلرهابي لكن هذه 
التحديات تعطيها احلكومة العراقية 
س��لم أولوي��ات ف��ي عمله��ا الفترة 
املقبلة من دون استهانة بها كمهمة 
واجبة مع احلفاظ على السلم األهلي 
والوئ��ام اجملتمع��ي في املناط��ق احملررة 
بش��كل كامل وعدم وجود مشكالت 
سياس��ية باعتبار أن هذه املناطق بها 
تن��وع كبي��ر" ، الفت��ا ال��ى أن" هنالك 
بعض املناطق فيها تدخل في إطار ما 
سمي في الدس��تور باملناطق املتنازع 
عليها بني احلكومة االحتادية وحكومة 
اإلقلي��م والتي لم يتم احلس��م فيها 

حتى اآلن". 
وبني أن" احلكومة لديها في إطار إعادة 
إعم��ار املناط��ق احمل��ررة وتوفي��ر فرص 
عمل ألهالي ه��ذه املناطق بعد يومني 
مش��اركة في مؤمتر س��وف يعقد في 
الواليات املتحدة يش��ارك فيه صندوق 
النق��د والبنك الدولي��ني لوضع تصور 
ع��ن آلي��ة دع��م الع��راق ف��ي الفترة 
املقبل��ة كما أن احلكومة تس��عى مع 
اجلانب الكويتي لعقد مؤمتر للمانحني 
ف��ي الفت��رة املقبلة والبح��ث في دور 
الش��ركات االستثمارية من شتى دول 
العال��م والت��ي تلع��ب دورا ف��ي إعادة 
اإلعم��ار مب��ا يحق��ق مصال��ح العراق 

ومصالح هذه الشركات" . 
م��ن جانبه��ا أعلن��ت خلي��ة اإلع��الم 
احلرب��ي، أمس الثالث��اء ، إلقاء أكثر من 
ثالث��ة ماليني علم عراق��ي مطرز على 
خارط��ة املوص��ل في مناط��ق املدينة 

مبناسبة حتريرها من عصابات داعش. 
وذك��رت خلية اإلع��الم احلربي في بيان 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ، 
نس��خة منه انه" في مش��هد وطني 
ب��دت فيه ان س��ماء املوص��ل أمطرت 
أعالما عراقية ابتهاجا بعودتها كاملة 

إلى حضن  العراق". 
وأضاف��ت انه" ومبناس��بة إع��الن بيان 
حتري��ر مدينة املوصل احلدب��اء العزيزة، 
وتزامن��ا مع خط��اب النصر ، باش��رت 
مف��رزة العملي��ات النفس��ية اجلوية 
بإلق��اء ثالثة ماليني علم عراقي مطرز 
عل��ى خارط��ة املوص��ل الت��ي حت��ررت 

بالكامل”. 
من جهتها أش��ادت قي��ادة العمليات 
املشتركة , أمس الثالثاء , بدور وسائل 
اإلعالم في حتقيق النصرعلى عصابات 
داعش اإلجرامية في املوصل , مشيرة 
ال��ى ان ما قدمته وس��ائل االعالم  من 

جهد ودماء طرز رايات النصر املؤزر. 
وقال��ت القي��ادة ف��ي بيان له��ا تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه ان" قي��ادة العمليات املش��تركة 
تتقدم بخالص آيات التقدير واالمتنان 
والش��كر والعرف��ان لش��ركاء النصر 
املهني��ة  اإلع��الم  وس��ائل  األبط��ال 
الصادقة اخملتلفة املرئية واملس��موعة 
والقائم��ني  واإللكتروني��ة  واملق��روءة 
واألس��رة  فيه��ا  والعامل��ني  عليه��ا 
الصحفي��ة واإلعالمية العراقية منها 

والعربية والعاملية". 

وأضاف��ت ان"  دم��اء  رجاله��ا األبطال 
اختلط بدماء ش��هداء قواتنا األمنية 
وهم يسعون صادقني لتوثيق انتصارات 
إخوانهم في س��احات العز والكرامة 
لم يكترثوا ولم يكلوا من نقل حقائق 

النصر العراقي املبني".
وتاب��ع البيان" ألف حتي��ة لهم على ما 
قدم��وه وس��يقدمونه م��ن جهد طرز 
رايات النصر املؤزر حلني إكمال ش��وط 

اإليثار والبطولة".

أميركا وروسيا ترحبان بتحرير 
املوصل وتشيدان بالقّوات العراقية

واعتب��ر وزير اخلارجية األميركي ريكس 
تيلرسون من جانبه أن استعادة مدينة 
املوص��ل العراقي��ة يش��كل "خط��وة 
حاس��مة" ف��ي احل��رب ض��د تنظيم 

داعش.
وهن��أ تيلرس��ون العب��ادي والعراقيني 
على حترير املوصل الذي اعتبره خطوة 
حاسمة في احلرب العاملية ضد تنظيم 
داع��ش، ويؤكد جن��اح اجله��ود الدولية 

التي تقودها قوات األمن العراقية".
وقال��ت القي��ادة املركزي��ة االميركية 
ف��ي بيان لها اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد" "بالرغ��م وجود بعض املناطق 
في املدينة القدمية يجب تطهيرها من 
املتفجرات ومس��لحي )داع��ش( اال ان 
القوات العراقية تسيطر بنحو كامل 

على املوصل".
واش��ادت بجه��ود الق��وات املس��اندة 
"مل��ا  الكردي��ة  البيش��مركة  وق��وات 
بذلته من تضحيات للوصول الى هذا 

االنتصار الصعب".
وأوض��ح بي��ان القي��ادة "بالرغ��م من 
م��ازال  املوص��ل  )داع��ش(  خس��ارة 

التهديد مس��تمرا في مناطق عراقية 
اخ��رى" مؤك��دا ان ق��وات التحال��ف 
الدول��ي س��تبقى "جنبا ال��ى جنب" 
مع احلكومة العراقية وش��عبها حتى 

هزمية )داعش(.
وعلى صعيد متصل اش��ادت روس��يا 
االحتادية بالقوات العراقية التي بفضل 

شجاعتها مت حترير مدينة املوصل.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية في 
بيان له��ا ان حترير املوصل أصبح ممكناً 
بفضل ش��جاعة وثبات العس��كريني 

العراقيني.
وأكد البيان دعم روسيا لإلجراءات التي 
اتخذتها السلطات العراقية الهادفة 
الى استعادة الس��يادة ووحدة اراضي 
البالد معربا عن الثقة بان النجاح في 
التص��دي لالرهاب س��يؤدي الى تعزيز 
املصاحل��ة الوطنية ومراع��اة مصالح 
جميع اجلماع��ات االثنية والدينية في 

العراق.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن 
في وقت س��ابق اليوم انتص��ار العراق 
عل��ى "الوحش��ية واالره��اب" معتبرا 
أن ط��رد داع��ش م��ن مدين��ة املوصل 
ميث��ل "انهيار دول��ة اخلراف��ة واالرهاب 

الداعشي".

األمم املتحدة تصف حترير املوصل 
باالنتصار التأريخي للعراق والعالم

واضاف كوبيتش، أنه "على الرغم من 
سحق داعش في املوصل فإن احلرب ضد 
اإلرهاب ل��م تنته بعد، وأن أمام العراق 
املزي��د م��ن العمل لتحقي��ق التعافي 

الكامل وإرساء السالم الدائم".
وتابع كوبيتش، أنه "إنه انتصار تاريخي 
للعراق والعالم وهزمية مدوية لداعش 

واإلرهاب ت��دل على نهايته��م"، الفتا 
الى ان "الكابوس الذي ظل جاثماً على 
كاهل أهل املوصل ملدة ثالث س��نوات 
قد انتهى.. لقد حتررت املوصل أخيرا".

العراق يدعو إلى إطالق أمواله 
اجملمدة في البنوك الفرنسية

البي��ان،  بحس��ب  اجلعف��ري،  وأب��دى 
"اس��تعداد وزارة اخلارجية لتقدمي كل 
الدع��م للبعثة الدبلوماس��ية لزيادة 
حج��م التنس��يق في ش��تى اجملاالت، 
سيما أن العالقات العراقية الفرنسية 
تسير بشكل متميز، والتعاون املشترك 
في السياسة واألمن ومحاربة اإلرهاب 
والتواصل الدبلوماسي له أثر كبير في 
تعزي��ز املصالح املش��تركة، ومواجهة 

اخملاطر املشتركة".
وقدم اجلعفري، "ش��كر وتقدير العراق 
ل��ه ف��ي  الداعم��ة  ملواق��ف فرنس��ا 
احملاف��ل الدولي��ة والدعم العس��كري 
واإلنس��اني ف��ي احلرب ض��د عصابات 
داعش اإلرهابية، إضافة إلى املساعدة 
في إعادة اآلثار العراقية"، الفتا الى أن 
"العراق اليوم ينهي صفحة احلرب ضد 
إرهابيي داعش وس��يبدأ مرحلة البناء 
وإع��ادة إعمار امل��دن العراقي��ة وعودة 

العوائل إلى مناطق سكناها".
م��ن جهته، أكد أوبيير اس��تمرار دعم 
ب��الده للعراق "في حربه ضد اإلرهاب"، 
مهنئا "الشعب العراقي باالنتصارات 
التي يحققها في احلرب ضد عصابات 

داعش اإلرهابية".
وأش��ار أوبيي��ر ال��ى أن��ه س��يبذل ما 
بوس��عه "للتع��اون ف��ي دع��م أم��ن 
واستقرار العراق واملساهمة في إعادة 
إعماره، إضافة إلى تفعيل العمل على 

التنمية والتعليم"، الفتا الى أن "وزير 
اخلارجية الفرنسي سيزور العراق قريبا 
في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بني 

البلدين".

البرملان يتجاهل تأكيدات احلكومة 
على مترير مرشحي مجلس اخلدمة 

االحتادي
وأكمل س��عيد بالقول إن "قسماً من 
الكتل السياس��ية لي��س لديها رغبة 
في تش��كيل مجلس اخلدمة االحتادي 
عل��ى  س��طوتها  الس��تمرار  وذل��ك 

التعيينات في مؤسسات الدولة".
من جانب��ه، ذكر عض��و اللجنة االخر 
أمني بكر ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "اخلالف��ات ب��دأت ت��ذوب 
حول مجل��س اخلدم��ة االحت��ادي ولم 
يبق للنواب سوى االطالع على السير 

الذاتية".
وتوق��ع بك��ر أن "يت��م التصويت على 
اعض��اء اجملل��س قريب��اً وذل��ك مبج��رد 
توف��ر القناعة النهائي��ة للنواب حول 

املرشحني".
ويدعو إلى "تقدمي أكثر من اسم لكل 
مقع��د، وأن يطلع النواب في جلس��ة 
عام��ة على املرش��حني بنحو مباش��ر 
حيث يقوم كل واحد منهم استعراض 
تاريخه املهني وخبراته للحيلولة دون 

حصول اتفاقات جانبية".
وشدد بكر على أن "البعض من الكتل 
السياس��ية ما زالت تت��ذرع بأنها لم 
تطلع على السير الذاتية للمرشحني 
وه��و ح��ق له��ا قب��ل اعط��اء الضوء 

االخضر ألي منهم ".
إلى ذلك، ذكرت احملامية رواء املوس��وي 
ف��ي تعليق إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 

"مجل��س اخلدم��ة االحتادي ه��و هيئة 
مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية 

واالستقالل املالي واإلداري".
وأضافت أن "املادة )107( من الدس��تور 
نصت على تأس��يس مجلس يس��مى 
مجلس اخلدمة االحتادي يتولى ش��ؤون 
الوظيف��ة العام��ة االحتادية مب��ا فيها 

التعيني والترقية".
وتواص��ل إل��ى أن "اختص��اص اجمللس 
وتكوين��ه ينظم مبوجب قانون كان قد 
ش��رعه مجلس النواب وعد نافذاً من 

العام 2009".
وبين��ت املوس��وي أن "اجملل��س وعن��د 
تأسيس��ه س��يحتاج بطبيعة احلالي 
ش��انه  وم��ن  وظيف��ي  طاق��م  إل��ى 
انه��اء التعيين��ات خ��ارج الس��ياقات 

الرسمية".

داعش يؤكد مقتل البغدادي
ويتحدث عن "خليفة جديد"

وبني املصدر أن "اعالن مقتل البغدادي 
في بيان مقتضب من دون نشر دعائي 
مرافق، كم��ا حصل مع نع��ي قيادات 
بارزة ف��ي داعش قتلت خالل االش��هر 
املاضي��ة، يثير الكثير من التس��اؤالت، 
خاصة وان البغ��دادي ميثل رأس الهرم 
في التنظيم"، الفتا الى ان "االعالن اثار 

ضجة واسعة بني مؤيدي التنظيم".
وكان رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي، 
قد أعلن ي��وم االول من أم��س االثنني، 
تنظي��م  عل��ى  االنتص��ار  "رس��مياً" 

"داعش" في مدينة املوصل.
واس��تغرقت معرك��ة املوص��ل نح��و 
تس��عة أش��هر، وأدت إل��ى الكثير من 
اخلس��ائر املادية، ومقتل آالف املدنيني، 

ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بع��د خيب��ة االم��ل الت��ي اصابت 
اجملتمع االيزيدي بسبب انقاذ اعداد 
قليلة جدا من مختطفيهم عقب 
انته��اء معركة حتري��ر املوصل، بدأ 
حراك ايزيدي للبحث عن اخملتطفني 
النزوح،  ف��ي مخيم��ات  االيزيديني 
بع��د ورود انباء عن تس��تر عدد من 
العائ��الت الداعش��ية ع��ن اولئك 
وتهديدهم  واخملتطفات  اخملتطفني 
بالقتل اذا كش��فوا انفس��هم او 

حاولوا الهرب.
ومت انشاء 19 مخيماً في محافظة 
نين��وى وقبل وف��ي اثن��اء معركة 
نينوى"الس��تقبال  ي��ا  "قادم��ون 
النازح��ني احملتمل��ني، وتض��م تلك 
اخمليم��ات حالي��ا قراب��ة 900 الف 
نازح، فيما يرى ناشطون ان بضمن 
هؤالء النازحني املئات من العائالت 
الداعشية التي ينبغي متابعتهم 
وفرزهم عن املدنيني االبرياء، وتقدمي 
القتل  باعم��ال  املتورط��ني منهم 

والنهب الى القضاء.
وكان خي��ري بوزان��ي، مدي��ر ع��ام 
الشؤون االيزيدية في وزارة االوقاف 
ف��ي حكوم��ة اقلي��م كردس��تان 
الع��راق، ق��د كش��ف ف��ي حديث 
س��ابق الى "الصب��اح اجلديد" اخر 
االيزيديني  اع��داد  االحصائيات عن 
اخملتطف��ني و الذي��ن مت انقاذه��م، 
خاص��ة بع��د معرك��ة "قادمون يا 
نينوى" مبينا ان "العدد االجمالي 
من��ذ  االيزيدي��ني  للمختطف��ني 
وق��وع كارثة س��نجار يبل��غ 6417 
3547 من  مختطف��ا، بضمنه��م 
االن��اث، و 2870 م��ن الذك��ور، اما 
أع��داد الناجي��ات والناج��ني م��ن 
قبض��ة ارهابيي داع��ش فانه على 
وفق آخر احصائياتن��ا التي اعددنا 
ف��ي الثان��ي من مت��وز اجل��اري، فان 
اجملموع الكلي يبل��غ  3048 ناجيا، 
بواق��ع 1902 م��ن النس��اء، و 334 
م��ن الرج��ال، فيم��ا الناجيات من 
االطفال االن��اث فعددهن هو 819  
بينما ع��دد الناجني م��ن األطفال 

الذكور 803 اطفال".
ومضى بالقول "ما زال هنالك نحو 

3369 ايزيديا باقون بقبضة تنظيم 
داعش املتط��رف، بضمنهم 1636 

من االناث، و1733 من الذكور".
وبعد رواج انباء ع��ن وجود العديد 
ف��ي  االيزيدي��ني  اخملتطف��ني  م��ن 
مخيمات النزوح في اطراف املوصل، 
ل��دى عائ��الت داعش��ية يتخفون 
ب��ني النازحني ويه��ددون اخملتطفني 
االيزيديني بالقتل في حال كش��ف 
هوياته��م احلقيقي��ة، ب��دأ حراك 

ايزيدي النقاذ ابناء جلدتهم.
القائ��دي مدي��ر  واص��در حس��ني 
االيزيديني،  اخملتطفني  انقاذ  مكتب 
وصل��ت  اخلص��وص،  به��ذا  بيان��ا 
نسخة منه الى مراسل "الصباح 
اجلديد" بنينوى، قال فيه "إنطالقاَ 
م��ن الواجب االنس��اني واالخالقي 
الكبي��ر امللق��ى عل��ى عاتقنا جتاه 

أخواتن��ا وأحبائن��ا م��ن اخملطوفني 
واخملطوف��ات الذين ذهب��وا ضحية 
غ��زوة إرهابي��ي داع��ش االجرامية 
ملناطق االيزيدية وس��نجار حتديدا، 
ونظ��را لتش��عب وتف��رع عمليات 
التحري��ر ف��ي أكث��ر م��ن منح��ى 
خصوصاَ بعد ما يسمى بعمليات 
حتري��ر املوصل وتوابعه��ا من دنس 
داع��ش ونزوح االالف م��ن العائالت 
ال��ى مناط��ق خ��اج املدين��ة ف��ي 
مخيم��ات أيواء وقتية وظهور عدد 
كبير م��ن اخملطوف��ني واخملطوفات 
بينهم وحتديدا االطفال ولصعوبة 
أمر التعرف عليهم، والس��يما انه 
مضى على خطفهم وأسرهم ما 
يقارب الثالثة سنوات، والن الكثير 
من االخوة واالخوات )من الناشطني 
االيزيديني( تتوفر لديهم معلومات 

عن هؤالء االطفال وعادة ما يجري 
التصرف بنحو ش��خصي قد يزيد 
االمر تعقيداَ في عمليات أستقبال 
وتسليم هؤالء االطفال الى ذويهم. 
نحن في املديرية العامة لش��ؤون 
االيزيدي��ة ومكتب إنقاذ اخملطوفني 
واخملطوف��ات، بص��دد أنش��اء جلان 
خاص��ة له��ذا االمر ف��ي عمليات 
البحث والتحري واالستقصاء عن 
هؤالء اخملطوفني وتس��ليمهم الى 
ذويهم وبنحو س��لس ، عليه ندعو 
جمي��ع االخوات واالخ��وة الراغبني 
للعم��ل ف��ي ه��ذه اللج��ان ال��ى 
االتصال بنا من أجل االنضمام الى 
هذه اللجان بنحو مباش��ر او رفدنا 
باملعلومات . للراغبني بالعمل في 
هذه اللجان يرجى االتصال بنا على 
هذين الرقم��ني : 07507869169 / 

."07512247663
داعشية اس��تعملت مختطفتني 
انها  وزعم��ت  ايزيديتني كج��واري 

اشترتهم النقاذهم
فش��لت داعش��ية ف��ي التحاي��ل 
على االجه��زة االمنية والقضائية 
والزع��م انها قامت بش��راء فتاتني 
به��دف  مختطفت��ني،  ايزيديت��ني 

انقاذهن واعادتهن لذويهن.
وق��ال مصدر قضائ��ي، في حديث 
الى "الصباح اجلديد" ان "املتهمة 
وضحة ابراهيم سليمان من اهالي 
مختطفت��ني  س��لمت  القي��ارة، 
ايزيديتني لالجهزة االمنية وزعمت 
انها اش��ترتهما به��دف انقاذهما 

وايصالهما لذويهم".
وتابع "بع��د التدقيق ف��ي اقولها 
وامللفات االمنية، تبني انها ارهابية 

محكوم��ة  وزوجه��ا  داعش��ية، 
باالع��دام، واثنان م��ن ابنائها قتال 
وهم��ا يقاتل��ون بصف��وف داعش، 
اخري��ن  ابن��اء  خمس��ة  ولديه��ا 
منتمني للتنظي��م االرهابي حاليا 

ومصيرهم مجهول حاليا".
وبحسب املصدر "بعد مواجهتها 
باالدلة التي لدينا، انهارت واعترفت، 
وتبني ان احد ابنائها شغل منصب 
مدي��ر البلدية في ناحي��ة القيارة 
في اثناء س��يطرة داع��ش عليها، 
وهو الذي قدم الفتاتني االيزيديتني 
لوالدت��ه  كهدي��ة  اخملتطفت��ني 

ليخدمنها كجاريات".
مبينا انه "مت تدوين افادات االرهابية 
متهي��دا  واعترافاته��ا،  املذك��ورة 
حملاكمته��ا عل��ى وف��ق القوان��ني 

السارية".

تم إنشاء 19 مخيمًا 
في محافظة نينوى 
قبل وفي أثناء 
معركة "قادمون 
يا نينوى"الستقبال 
النازحين المحتملين، 
وتضم تلك المخيمات 
حاليا قرابة 900 
ألف نازح، فيما يرى 
ناشطون أن بضمن 
هؤالء النازحين المئات 
من العائالت الداعشية 
التي ينبغي متابعتهم 
وفرزهم عن المدنيين 
األبرياء

نازحون يلتقون بذويهم في اخمليمات "ارشيف"

داعشية استعملت مختطفتين إيزيديتين كجواٍر وزعمت أنها اشترتهما إلنقاذهما

حراك إيزيدي للبحث عن مختطفيهم بمخّيمات النزوح في نينوى

األربعاء 12 متوز 2017 العدد )3738(

Wed. 12 July 2017 issue )3738(



بغداد - الصباح الجديد: 

واالس��كان  االعم��ار  وزي��ر  اعلن��ت 
والبلديات العامة د . املهندس��ة آن 
نافع اوسي ،عن  اجناز مشروع تنفيذ 
االبني��ة اخلدمي��ة لصالح ش��ركة 
مصاف��ي الوس��ط التابعة ل��وزارة 
النف��ط في محافظة بغداد بكلفة 
مالي��ة بلغت ملياري��ن و750 مليون 

دينار .« 
وقالت املهندسة اوسي إن املالكات 
والفني��ة في ش��ركة  الهندس��ية 
س��عد العام��ة اح��دى تش��كيالت 
املدني��ة  االعم��ال  اجن��زت  ال��وزارة 
لث��الث  والكهربائي��ة  والصحي��ة 
ابنية خدمية هي قس��م الهندسة 
الصح��ي  املس��توصف  و  املدني��ة 
وروضة لالطفال بنسبة اجناز بلغت 

. % 100
واضافت أن » بناية قسم الهندسة 
املدنية تتأل��ف من عدد من املكاتب 
لالس��تعالمات  وغرف��ة  االداري��ة 
واخلدمات الصحية ، مشيرة الى ان 
» بناية املستوصف الصحي تتألف 
من عدد من اخملتبرات الطبية وغرفة 
االطباء وقاعات الس��تقبال املرضى 
و صيدلي��ة ، فيم��ا تتأل��ف روض��ة 
االطفال من عدد من القاعات وغرف 
االدارة واخملازن واخلدمات الصحية .« 
وتابعت املهندسة اوسي ان » الوزارة 
تعمل ضمن اخلطة املعدة على اجناز 
جميع املشاريع اخلدمية والعمرانية 
للنهوض بواق��ع البنى التحتية في 

عموم البالد .« 
يذكر ان شركة سعد العامة ، نفذت 
عدة مش��اريع اس��تراتيجية مهمة 
، وم��ا تزال تنفذ مش��اريع اخرى في 

عموم محافظات البالد .«
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 
االعمار اجناز حملة واسعة لصيانة 
اجملاري من خالل تنظيف وتس��ليك 
ش��بكات  ف��ي  االختناق��ات  وف��ك 
مبحافظ���ة  الصح����ي  الص��رف 

واس�ط.
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان 
مديري��ة مج��اري واس��ط التابع��ة 
للمديري��ة العامة للمج��اري إحدى 
تش��كيالت ال��وزارة اجن��زت حمل��ة 
وفك  وتس��ليك  لتنظيف  واس��عة 
نق��ل  خط��وط  ف��ي  االختناق��ات 
وش��بكات مي��اه الص��رف الصحي 

واألمطار في احملافظة .
وتاب��ع املرك��ز االعالم��ي ان احلملة 
ش��ملت عدداً من األحياء واملناطق 
في احملافظ��ة حيث ب��دأت االعمال 
عل��ى وفق اخلط��ة املعدة م��ن قبل 

املالك املتقدم في املديرية بتنظيف 
وتس��ليك وفك اختناق��ات خطوط 
نقل وشبكات مياه الصرف الصحي 
 – الكرميي��ة   ( لألحي��اء  واألمط��ار 
الكفاءات – ح��ي اجلهاد – ومنطقة 
املش��روع – أن��وار الص��در – دام��وك 
القريب���ة  واملناط���ق   ) الضب��اط 

منه�ا.
مت  ان��ه  االعالم��ي  املرك��ز  واض��اف 
كذلك توجي��ه نداء إل��ى املواطنني 
) م��ن أج��ل واس��ط أجم��ل ( بعدم 
رم��ي مخلف��ات البن��اء واألنق��اض 
بالق��رب م��ن فتحات اجمل��اري وعدم 
العبث بأغطي��ة املانهوالت حفاظاً 
عل��ى الش��بكات من االنس��دادات 
التي تؤدي بدوره��ا إلى طفح اجملاري 
وانتشار األمراض في املناطق ، يذكر 
إن احلم��الت اخلدمية مس��تمرة في 

بغداد واحملافظات كافة. 

معالجة انهيار العازلية لمحولة الفولتية في محطة السدة

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

الهندس��ية  امل��الكات  باش��رت 
والفنية في مديرية توزيع الكرخ 
اجلنوبي التابعة للمديرية العامة 
لتوزي��ع كهرب��اء الك��رخ مبعاجلة 
االختناقات احلاصلة  في عدد من 

مناطق العاصمة بغداد .
واوضح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
نص��ب )4( محوالت س��عة )400 
ك.ف ( للمح��الت )843,837( في 
حي االعالم, الى جانب مد كيبل 
مب��روم حج��م 120 مل��م بطول 
60 مت��را في محل��ة) 811 (على 
مغ��ذي) 202 ( لغ��رض تخفيف 
االحمال احلاصلة على الش��بكة 

الكهربائية, 
وقال الدكتور املدرس انه مت كذلك 
مد أسالك أملنيوم حجم 95ملم 
بأطوال مختلفة في محلة) 805 
(على مغ��ذي) 1 بي��اع ( ومحلة) 
857 ( عل��ى مغ��ذي) 12 عام��ل( 
ومحل��ة) 867 ( عل��ى مغذي) 11 
( مواصالت ومحل��ة) 875 ( على 
مغذي) 5 عام��ل (ومحلة) 883 ( 
على مغ��ذي) 213 عامل( لغرض 
اصالح العوارض التي تتعرض لها 
الشبكة الكهربائية التي تسبب 
في انقطاع التيار الكهربائي عن 

هذه املناطق.
نف��ذت  كم��ا  امل��درس  واض��اف 
امل��الكات املذك��ورة حمل��ة لرفع 
عل��ى  احلاصل��ة  التج��اوزات 
الش��بكة الكهربائية وش��ملت 
مناطق الدوره والعامل واحملمودية 
والرش��يد وخاصة موق��ع مدينة 
الذرى اخلاص��ة باملعوقني في حي 
العام��ل, وكذل��ك مش��روع ماء 
ال��دوره التابع الى قط��اع الدوره 
الش��مالي وكذلك مستش��فى 
الصح��ي  واملرك��ز  احملمودي��ة 
ومديرية جوازات احملمودية وبدالة 

احملمودية. 
م��ن جانبه��ا تواص��ل امل��الكات 
الهندس��ية والفنية في مديرية 

التابعة  البص��رة  توزيع كهرب��اء 
لتوزيع كهرباء  العامة  للمديرية 
اجلنوب اعمالها لصيانة الشبكة 
الكهربائية في محافظة البصرة 
، كما ان االعمال تضمنت نصب 
اعم��دة ع��دد )2( ضغ��ط واطئ 
بدالً م��ن االعم��دة املتاكلة و)4( 
اعم��دة ضغط عالي م��ع جتهيز 
س��حب  جان��ب  ال��ى   ,  Hpole
خط��وط متدلية مع اس��تبدال 
جنابر و عوازل قرصية ودبوس��ية 
على مغ��ذي الوليد,  مع تقطيع 
املتداخلة على خطوط  األشجار 
الضغط العالي والواطئ وسحب 
اسالك متدلية ملسافة 3 أعمدة  
، اضاف��ة ال��ى جباي��ة موقعي��ة 
لألج��ور املترتبة بذم��ة املواطنني 
مع ترويج معامالت أيصال التيار 
الكهربائي على نظام املتجاوزين 

في مقاطعة 74 الواقعة ضمت 
الرقعة اجلغرافية للمديرية.

م��ن جانب اخ��ر, اجن��زت املالكات 
الهندس��ية والفنية في مديرية 
التابعة  توزيع كهرب��اء ميس��ان 
املذك��ورة  العام��ة  للمديري��ة 
اعمال صيانة محوالت)11( ك.ف 
اخلارجة عن العمل من الشبكة 
إعطابه��ا  نتيج��ة  الكهربائي��ة 
بس��بب األحمال العالية وارتفاع 

درجات احلرارة.
نف��ذت  نفس��ه  الس��ياق  وف��ي 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 
في مديري��ة توزيع كهرباء ذي قار 
التابعة للمديري��ة العامة ذاتها 
حمالت واس��عة لرفع التجاوزات 
ف��ي  الكهرب��اء  اج��ور  وجباي��ة 
مركز محافظة ذي قار وش��ملت 
احلمالت احملال واجملمعات التجارية 

ف��ي ش��ارع احلبوب��ي ال��ذي يعد 
ف��ي  الرئي��س  التج��اري  املرك��ز 
مرك��ز احملافظ��ة , ومت من خاللها 
القي��ام بجباية موقعي��ه ألجور 
الكهرباء وقطع التيار الكهربائي 
واملمتنعني عن  املتجاوزي��ن  ع��ن 
اإلج��راءات  واتخ��اذ  التس��ديد 

القانونية بحقهم.  
كما تضمنت احلمل��ة أيضا قيام 
منتسبو شعبة العالقات واإلعالم 
بحمل��ة توعية مرافق��ه لها من 
اجل ترسيخ ثقافة الترشيد لدى 
املواطن��ني وحثه��م عل��ى أهمية 
املبادرة إلى تس��ديد م��ا بذمتهم 
من أجور الكهرب��اء وعدم التجاوز 
على الشبكة الكهربائية, لكونه 
إج��راء مرفوضا ش��رعا وقانونا ملا 
يس��ببه من ضرر عل��ى املصلحة 
توعي��ة  إل��ى  إضاف��ة  العام��ة, 

القانونية  باإلج��راءات  املواطن��ني 
املترتبة على اخملالفني.

وتضمن��ت احلملة ايض��ا التوعية 
بأهمية املبالغ املس��تحصلة من 
اجلباي��ة والتي تس��تعمل في رفد 
مشاريع )إنش��اء وتوسع وصيانة( 
الش��بكة مم��ا س��ترفع مس��توى 
للمواطن��ني  املقدم��ة  اخلدم��ة 
وتقلل من ساعات القطع املبرمج 
ومت من خاللها لصق البوس��ترات 
اإلرش��ادية والتوعي��ة وكان لتلك 
احلمل��ة اإلعالمية األثر الكبير في 
ارتف��اع مس��توى الوع��ي بثقافة 

الترشيد لدى أبناء احملافظة.
امل��الكات  اجن��زت  جانبه��ا  م��ن 
الهندس��ية والفنية في ش��بكة 
نقل كهرباء بابل التابعة للمديرية 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
منطق��ة الفرات األوس��ط اعمال 

معاجل��ة انهي��ار العازلي��ة حملولة 
الفولتي��ة ط��ور R  التابع��ة خلط 
ش��رق احللة 132ك.ف ،في محطة 

السدة الثانوية.
ان  امل��درس  الدكت��ور  ولف��ت 
االعمال تضمن��ت تفكيك احملولة 
املتضررة واجراء جميع التحويرات 
امليكانيكي��ة املطلوب��ة املالئم��ة 
للقاعدة احلديدية حملولة الفولتية 
اجلدي��دة ، ورب��ط دوائر الس��يطرة 
اخلاص��ة حملول��ة الفولتي��ة واجراء 
املطلوب��ة  الفحوص��ات  جمي��ع 
وادخال اخلط بالعم��ل ، مؤكدا ان 
هذا االنهي��ار جاء نتيج��ة ارتفاع 
فولتي��ة اخلط مم��ا ادى الى حدوث 
الفولتي��ة  محول��ة  ف��ي  عط��ل 
للطور R ، التابعة خلط شرق احللة 
132ك.ف ،ف��ي محط��ة الس��دة 

الثانوية. 

توزيع الكرخ تواصل معالجة االختناقات الحاصلة في مناطق بغداد

نفذت المالكات 
الفنية في كهرباء 
الكرخ حملة لرفع 

التجاوزات الحاصلة 
على الشبكة وشملت 

مناطق الدوره 
والعامل والمحمودية 

والرشيد وموقع 
مدينة الذرى الخاصة 

بالمعوقين في حي 
العامل

معاجلة االختناقات احلاصلة في مناطق بغداد

الدروز.. نبض حياة 
بال حدود!!!

منذ فجر التاريخ واالنسان يتمسك بقوى خفية 
,يخفف م��ن خاللها عن خوفه وقلقه، ليش��عر 
باحلماي��ة واالمان ,بدءا بعب��ادة االوثان وصوال الى 
املذاه��ب واالدي��ان . لكل دي��ن او مذه��ب صورة 
واضحة خاص��ة به ,ان كان على مس��توى االرث 
الديني، او الطق��وس واخلطاب،وقد اتاحت صورة 
الطق��س الدين��ي فرصة االندماج ف��ي الوجدان 
الع��ام لدى الش��عوب عل��ى اخت��الف عاداتهم 
وطقوسهم ،حتى باتوا يعرفوا بعضهم البعض 

من خالل املمارسات الدينية.
عندما نقرأ أقوال احلكماء والعارفني ، نس��تطيع 
الفه��م والتميي��ز، م��ن دون ان ننّغ��ر م��ن ادراك 
واخت��الف املس��الك،فمن ب��ني طبق��ات التاريخ 
املكت��وب يتبني لن��ا بأن ال��دروز ه��م خليط من 
القبائل العربية نش��أت في مص��ر وهاجرت الى 
بالد الشام ،واستقرت في »س��وريا ،لبنان ،االردن 
وفلس��طني« ، هي فرق��ة باطنية تؤل��ه اخلليفة 
الفاطمي احلاكم بأمر اهلل ، أخذت جّل عقائدها 
من االس��ماعيلية حيث نس��بت الى نش��تكني 
ال��درزي، يعملون بس��رية أفكارها التي هي غاية 
ف��ي املعرف��ة واحلق،هو ال ين��ازع اي دي��ن ، مبدأه 
التع��رف على ال��ذات اجلوهرية من خ��الل حتليل 
كون��ي ، ومفهوم اخلالق واخلليق��ة ومن املفهوم 

الفكري لروح الكون.
الديان��ة الدرزي��ة هي ديان��ة توحيدي��ة ، يؤمنون 
باهلل األحد ، هي ليست ديانة جديدة، امنا ظاهرة 
متجددة م��ن االميان القدمي  بنس��بة أكثر صفاء 
،فيما جند أن اس��رار الديانة الدرزية معروفه لدى 
العقال ، لديهم طقوس خاصة بهم ميارس��وها 
ف��ي م��كان الص��الة »اخللوة«،ويس��مح للعقال 
الص��الة فيها دون غيرهم، واملع��روف بأن الديانة 
الدرزية تؤمن باله واحد وكذلك مببدأ »التقمص« 
ويؤمن��وا بال��زواج االح��ادي ، أه��م اعيادهم  هو 
عي��د األضحى الذي يتم االحتفال فيه مع العيد 
االس��المي، أما بالنسبة للميراث فهناك وصية، 
وفي ح��ال وفاة املوصي دونها  تع��ود التركة الى 
اعتماد وتشريعات املذهب احلنفي ، من عاداتهم 
ايضا« الباس االموات اجمل الثياب ووضعهم في 
توابيت فارهة وتبدأ الصالة بتالوة سورة الفاحتة.

يتداول��وا كتب احلكمة  بالنس��خ اليدوية ، اميانا 
منه��م بأن الطبع يس��اهم في س��وء تفس��ير 
اي��دي  عل��ى  وحتريفه��ا  وتش��ويهها  رس��التها 
ضعاف العلم ،هناك مقامات ومزارات يقدس��ها 
الدروز،أما مشايخ الدين الذين لهم مرتبة عالية  
يعتمرون اللفة املدورية التي ال تعتمر على هامة 
احد من العقال ،ولم تش��هد في تاريخ  العقيدة 
الدرزية اال أربعة  مش��ايخ فقط لبس��وا املدورة 
وه��م » االمير عبد اهلل التنوخي« »وابو يوس��ف 

طريف« في فلسطني والشيخ ابو
  حس��ن ع��ارف حالوي«ف��ي لبنان والش��يخ ابو 
محمد ج��واد ولي الدي��ن .من العائ��الت الدرزية 
العريق��ة في لبنان التي ملع اس��مها في التاريخ 
، آل نك��د، تلحوق ،عبد املل��ك ، وعماد وجنبالط، 
،االرس��النيني،البحتريني  املعني��ني  ع��ن  ع��داك 
والتنوخي��ني الذين حكم��وا لبنان خ��الل حقبة 

طويلة من الزمن. 
لقد  حاف��ظ الدروز في الق��رى العربية والدرزية 
عل��ى تراثه��م وعل��ى تاريخهم  املرتب��ط بتاريخ 
الش��عب العربي، وس��اروا فى طري��ق »االصالح 
االقتصادى« والسالم ،هي طائفة مساملة  تسير 
نح��و االنفت��اح والعقالني��ة والتش��جيع عل��ى 
االط��الع والتعم��ق املبن��ي على الفك��ر ،املنطق 
،الفهم واالدراك.الدين بالنسبة اليهم ليس اميان 

اعمى، بل هو اميان عاقل.
ال ميك��ن عّدهم رقما« هامش��يا«، بكل مجتمع 
ه��م جزء فيه مهما ش��كلوا بنس��بته العددية 
، واثره��م االيجابي اجملتمع��ي ظاهر للعيان لكل 
مطل��ع ، ال��ى ان اصبحوا فيه قب��ه امليزان ، لهم 
نكهة مجتمعية  تبقى طاووسية الطعم تفوح 
باالش��تراك مع جمي��ع اهل الوطن بال اس��تثناء 
، منهمك��ني بصنع احلي��اة واعادة بناء االنس��ان 

والعمران .

*كاتبة لبنانية  

تقرير

إنجاز مشروع األبنية الخدمية لشركة مصافي الوسط في بغداد
حملة لصيانة المجاري في محافظة واسط

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

إجناز مشروع تنفيذ األبنية اخلدمية لصالح شركة مصافي الوسط
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ناصر عبد ويس*
جهزت الش��ركة العامة لصناعات 
الس��يارات واملعدات أحدى شركات 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن محافظة 
ميس��ان ودائ��رة مج��اري محافظة 
كربالء بعدد من االليات التخصصية 
وس��يارات احلم��ل بحس��ب العقود 

املبرمة بينهما .
وقال مدير عام الش��ركة  املهندس 
عدن��ان احم��د رزين الش��ريفي في 
تصريح  ملركز اإلعالم في مقر الوزارة 
بأن الشركة وقعت عقدا"  لتجهيز 
محافظ��ة ميس��ان بصهريج وقود 
عدد  واح��د  وكرين هي��اب عدد )2( 
و)4( عجالت حوضية لسحب املياه 
اضافة ال��ى )6( عج��الت صاروخية 

وب��اص 24 راكبا مع س��يارة حقلية 
دبل قم��ارة ع��دد )7( ،  مضيفا  بان 
عق��دا اخر وقع مع مج��اري  كربالء 
بعج��الت صاروخي��ة  لتجهيزه��م 
اثن��ان  فيم��ا  2017 ع��دد  مودي��ل 
تضمن العق��د أيضا جتهيز عجالت 
حمل ن��وع كيا دبل قمارة عدد ثالثة 
ضم��ن املواصف��ات الفني��ة املتفق 
عليه��ا  وبفترة اجن��از 90 يوما، الفتا 
ب��ان هذا العقد من ب��ني عدة عقود 
ابرمت بني الشركة ومديريات ودوائر 
ع��دة محافظ��ات خالل الس��نوات 

القليلة املاضية.
من جانب آخر وتنفي��ذا لتوجيهات 
وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن لتحقيق 
التعاون العلمي والفني بني شركات 

ال��وزارة واجلامع��ات العراقي��ة م��ن 
خالل تبادل اخلبرات واملعلومات التي 
من شأنها جتاوز املعوقات والنهوض 
بواق��ع الصناعة ومواكب��ة التطور 
العلم��ي  فقد زار وف��د من اجلامعة 
التكنلوجية يرافقه مدير عام هيئة 
البحث والتطوير الصناعي وعدد من 
الفنيني  الش��ركة العامة لصناعة 
السيارات واملعدات وقد متخض عن 
هذة الزيارة تشكيل جلان عمل فنية 
مش��تركة من اجلانبني ف��ي مجال 
الس��يطرة النوعية والبيئة وتطوير 
املنتجات اجلدي��دة  والبنى التحتية 

.PLC االنشائية واخملتبرات

*اعالم الصناعة 

اعالم صحة الكرخ : 
 / بغ��داد  صح��ة  دائ��رة  ش��ملت 
الك��رخ ذوي الش��هداء باالس��تثناء 
م��ن أج��ور اخلدم��ات الصحية وفي 
جمي��ع مؤسس��اتها الصحية من 
) مستش��فيات وقطاع��ات ومراكز 
صحي��ة ( وضم��ن قان��ون التعديل 
األول لقانون تعويض املتضررين من 
جراء العمليات العسكرية رقم ) 20 

( لسنة 2009 . 
واوضح مدير عام دائرة صحة الكرخ 
الدكتور جاسب لطيف احلجامي في 
تصريح خاص ألعالم الدائرة قائال ان 
الدائرة قررت ش��مول ذوي الشهداء 
اخلدم��ات  أج��ور  م��ن  باالس��تثناء 
الصحية بقانونها املعدل ورقمه 20 

لسنة 2009 استنادا للمادة ) 3 / اوال 
( والتي تنص ) تقدمي الرعاية والدعم  
ل��ذوي الش��هداء وتعويضهم ماديا 
ومعنويا مبا يتناس��ب مع تضحيات 
الش��هداء وذويه��م وحتقي��ق الرفاه 
االقتص��ادي لهم ( . ولفت مدير عام 
الدائرة الى ان الهدف من شمولهم 
بالقرار املذك��ور هو حصولهم على 
االمتي��ازات املعنوية اخملصصة لذوي 
الش��هداء ان االمتي��ازات املنصوص 
ضم��ن هذا القرار تتمث��ل في تقدمي 
أفضل اخلدم��ات الصحية والطبية 
والعالجي��ة والتش��خيصية له��م 
وف��ي كاف��ة املؤسس��ات الصحية 
وقطاع��ات  مستش��فيات  م��ن 
ومراك��ز صحي��ة واس��تثنائهم من 

ومعاجلتهم  الصحية  اجوراخلدمات 
مجانا سعياً من الدائرة  لتعويضهم 
عن األضرار النفس��ية واملادية التي 

حلقت بهم .
م��ن جانبه لفت مدير األعالم الى ان 
الدائ��رة حترص عل��ى اإليفاء بحقوق 
تق��دمي  الش��هداء م��ن خ��الل  ذوي 
اخلدمات الطبية لهم مبا يسهم في 
التخفيف من كاهلهم والتخفيف 

عنهم نفسيا وصحيا .
يذك��ر أن  الدائ��رة وفي وقت س��ابق 
لي��س ببعيد ق��د اس��تثنت عائالت 
ش��هداء احلشد الش��عبي من أجور 
انتظار  اخلدمات الصحي��ة وطوابير 
ف��ي  اجلراحي��ة  العملي��ات  أج��راء 

مؤسساتها كافة .

الصناعة تجّهز ميسان وكربالء 
باآلليات التخصصية وسيارات الحمل

صحة الكرخ : شمول ذوي الشهداء 
باالستثناء من أجور الخدمات الصحية 

اعالم صحة الرصافة  
ناقش  الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدير ع��ام دائ��رة صحة 
بغ��داد / الرصاف��ة الواق��ع الصحي 
واخلدمي في اطراف مناطق الرصافة 
بص��ورة خاص��ة ومناط��ق الرصافة 
بص��ورة عام��ة م��ع الدكت��ور هاني 
موس��ى العقابي  نائ��ب رئيس جلنة 

الصحة والبيئة في مجلس النواب . 
واش��ار املدير العام ان الدائرة عملت 
الصحي��ة  اخلدم��ات  تق��دمي  عل��ى 
والطبي��ة وخصوص��ا ف��ي مناط��ق 
اإلط��راف م��ن خ��الل دف��ع اخلدمات 
إل��ى مناط��ق  الطبي��ة والصحي��ة 
اإلط��راف ، ومتابع��ة النازح��ني ف��ي 
تق��دمي اخلدم��ة الطبي��ة والصحية 

الى هؤالء ومتابع��ة وتقدمي اخلدمات 
ال��ى املتس��ربني والعش��وائيات . الن 
هدف الدائ��رة هو تقدمي اخلدمات الى 
ابع��د نقطة ، وكذلك اجراء عمليات 
التضبيب املس��ائي ابتداًء من شهر 
نيسان  وتستمر حتى تشرين الثاني  
ومت تخصي��ص ف��رق  ال��ى مناط��ق 
االط��راف بش��كل خ��اص ، مش��يرا 

ال��ى ان الدائ��رة عمل��ت بالتحديات 
كبيرة من خ��الل قلة التخصيصات 
املالية وكذلك قلة املالكات الطبية 
والصحية اال ان ذلك لم يقف عائقا 

في تقدمي اخلدمة . 
م��ن جانبه اثنى العقابي على حجم 
اخلدم��ات الت��ي تق��دم ف��ي الظرف 
الراهن وان مجلس النواب والس��يما 

اعضاء جلنة الصحة والبيئة يتابعون 
ويراقب��ون اخلدم��ات الت��ي تقدم في 
يثن��ون  وانه��م  الرصاف��ة  جان��ب 
عل��ى اخلدم��ة املقدم��ة بالرغم من 
التحديات ، بعد ذلك متت مناقش��ة 
العديد م��ن املواضيع التي تس��هم 

في خدمة املواطن 
م��ن جه��ة اخرى ب��ني املدي��ر العام 

إن مستش��فى الرش��اد لإلم��راض 
سيش��هد  والنفس��ية  العقلي��ة 
اخلدم��ات  ف��ي  نوعي��ة  انطالق��ه 

التأهيلية والفندقية . 
واوض��ح املدي��ر العام خ��الل الزيارة 
التي ق��ام بها الى مستش��فى مع 
مدراء االقسام لالطالع على الواقع 
اخلدمي والصحي في املستشفى. 

مدير عام الرصافة يبحث الواقع الصحي في أطراف العاصمة 
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محمود خيون 

اعالم التنمية

باش��راف مباش��ر م��ن مدي��ر عام 
التنمية الصناعية املهندس سالم 
س��عيد احمد احملترم تبنت املديرية 
املتاح��ة لديها  وب��كل االمكانيات 
يهدف  وطنيا اصالحي��ا  مش��روعا 
الى تفعيل وتفجير طاقات االبداع 
والتميز لدى شبابنا العراقي ومديد 

العون بتوفير فرص عمل لهم .
ان دعم املديرية العامة للمش��اريع 
الصناعي��ة الصغيرة واملتوس��طة 
له��ا متث��ل  والدعاي��ة  والتس��ويق 
دع��وة املديرية للش��باب العاطلني 
عن العمل م��ن خريجي وخريجات 
العراقي��ة  واملعاه��د  الكلي��ات 
بتأس��يس مش��اريع صناعية لهم 
املديرية وحسب  لدى  وتس��جيلها 
 1998 لس��نة   20 رق��م  قان��ون 
ومايتضمنه من امتي��ازات وحوافز 
يحصل عليها الصناعي وبنس��بة 
تس��هيالت اكبر لدعم وتش��جيع 
مش��اريعهم  النش��اء  اخلريج��ني 
املديري��ة  وقي��ام  الصناعي��ة 
ابت��داء م��ن توضيح  مبس��اندتهم 
مراحل انش��اء املش��روع الصناعي 
م��ن حي��ث وضع فك��رة املش��روع 
وكيفي��ة ادارته وص��وال الى مرحلة 

التنفيذ العملي والتسويق. 
وك��ون املش��روع االصالح��ي )دعم 
اخلريج��ني ( الذي نادت ب��ه املديرية 
مش��روعا متكام��ال عل��ى جمي��ع 
املس��تقبلية  وبأبع��اده  االصع��دة 
الشاملة املتمثلة بإستهداف اهم 
واكبر شريحة من ش��رائح اجملتمع 
العراقي وتشجيعها لهم من خالل 
زجهم في ميادين العمل احلقيقي 
واالعتم��اد على قدراته��م الذاتية 
واس��تغالل طاقاته��م وابداعاتهم 
في مس��ار الطريق الصحيح الذي 
يعود بالنفع عل��ى اجملتمع العراقي 
من ناحية واالبعاد االقتصادية التي 
س��تثمر ع��ن حتقيق هذا املش��روع 
عل��ى ارض الواق��ع م��ن تش��جيع 
للقطاع اخلاص وحثه في االسهام 
في الن��اجت الوطني للبل��د في ظل 
االزمة املالي��ة الراهنة م��ن ناحية 

اخرى .
وفي س��بيل اكمال خط��وات هذا 
املش��روع اتخذت املديرية االجراءات 
كافة التي تصب ف��ي خدمة اكبر 
ع��دد من اخلريجني م��ن خالل اعداد 
املديري��ة برنامج��ا خاص��ا يتضمن 
وض��ع ألية تنس��يقية وفت��ح باب 
التعاون على مصراعيه مع اجلهات 
ذات العالقة وعقد لقاءات مشتركة 

ومن بينها توصل املديرية الى تعاون 
جاد ومثمر مع املص��رف الصناعي 
ع��ن طريق الزي��ارات التي ق��ام بها 
وفد املديرية )ممثل املديرية وقس��م 
االع��الم والعالقات العامة ( ولقائه 
م��ع كاظم ناش��ور مدي��ر املصرف 
ومعاون مدي��ر املصرف اللذين ابديا 
التع��اون الت��ام م��ع املديرية الجناح 
مشاريع الش��باب والوقوف معهم 
خطوة بخطوة وتوفير فرص جميع 
املس��تلزمات من مواد اولية واالالت 

واملكائن التي يحتاجها املشروع .
كم��ا مت اللق��اء م��ع ن��زار الوائل��ي 
م��ن مرك��ز اجملتمع املدن��ي لتنمية 
القط��اع اخل��اص ومت التوص��ل الى 
ض��رورة قيام جل��ان مش��تركة من 
القطاع اخلاص والتنمية الصناعية 
بتوفي��ر جمي��ع مس��تلزمات جناح 
املش��روع وقيام مالك قسم االعالم 
والعالقات العام��ة بزيارات مكثفة 
ال��ى اجلامع��ات واملعاه��د ودع��وة 
طالبه��م لالندم��اج والتع��اون مع 
مش��اريعهم  بتأس��يس  بع��ض 
ووق��وف املديرية ال��ى جانبهم ، مع 
إمكاني��ة توفير تدريبية للش��باب 
الصناعي��ة  املش��اريع  ادارة  عل��ى 
والتدريب التقن��ي على الصناعات 

املعني��ة وحس��ب االختصاص من 
توفير ف��رص تدريبية في ش��ركات 
القط��اع اخل��اص والع��ام واخملتلط 
ملدة تختلف وحس��ب نوع املشروع 
ويتم االشراف واملتابعة الفنية لها 
من قبل اس��اتذة الطلب��ة وقامت 
املديرية بعق��د العديد من الندوات 
والدورات لتأهيل الشباب اخلريجني 
واكس��ابهم اخلبرة واملعرفة ابتداء 
من دورة الطاقة الشمس��ية التي 
تب��ني للخريج مجاالت اس��تعمال 
وحصولهم  الشمس��ية  الطاق��ة 
عل��ى املعلوم��ات املطلوب��ة الت��ي 
تخدمهم في تأسيس مشاريعهم 
ف��ي مج��ال الطاق��ة الشمس��ية 
وم��رورا بالن��دوات الت��ي تبني لهم 
كيفية تأس��يس مش��اريع غذائية 
م��ع الش��رح العمل��ي لتس��هيل 

جميع االمور امامهم 
 

• اجراءات املديرية الداعمة 
لتطبيق قانون حماية املنتجات 

العراقية 
الرامية  املديري��ة  وتس��تمر دعوات 
اج��راءات  تطبي��ق  تش��جيع  ال��ى 
قان��ون حماية املنتج��ات العراقية 
حيث اولت مبادرات دعم مش��اريع 

القط��اع اخل��اص اجلزء االساس��ي 
منها بتش��جيع اصحاب املشاريع 
املديري��ة  م��ن  اجمل��ازة  الصناعي��ة 
عل��ى حماي��ة منتجاته��م كن��وع 
م��ن ان��واع الدع��م ال��ذي تقدمه 
لتطبي��ق اج��راءات قان��ون حماية 
املنتج��ات العراقي��ة ويتم ذلك من 
خالل استمرار املنهج الذي تضمن 
سلس��لة ندوات تثقيفية تقام في 
مقر املديرية التاح��ة الفرصة امام 
الصناعيني للتعرف على حقوقهم 
وواجباتهم جتاه تطوير منتجاتهم 
وط��رق حمايته��ا ض��د املس��تورد 
االعالن��ات  ب��ث  ف��ي  واالس��تمرار 
والبوسترات الهادفة الى زرع ثقافة 
احلماية لدى املنتجني احملليني ونشر 
آلي��ات احلماية عل��ى املواقع ودعوة 
الصناعيني الى تكثيف احلضور الى 
الندوات التي مت عقدها بالتعاون مع 
قسم حماية املنتجات العراقية في 
وزارة الصناعة واملعادن واالستمرار 
بتوزي��ع فولدرات عل��ى الصناعيني 
القادمني ال��ى املديرية وفولدرات مت 
اعدادها في املديرية تتضمن شرحا 
مفصال عن قانون احلماية وكيفية 

تطبيقه .
وقد حظيت الندوات التي عقدتها 

املديرية باهتم��ام وحضور اصحاب 
املش��اريع الصناعية وشرح مراحل 
آلية احلماي��ة املفصلة لكل عنصر 
لوج��ود  املكمل��ة  العناص��ر  م��ن 
عملية انتاجي��ة متطورة في البلد 
تناقش بها املتواجد في دول العالم 
لتق��دمي   ) واملس��تهلك  املنت��ج   (
التوعي��ة والتثقي��ف ع��ن كيفية 
حماية املنتجني احملليني حيث اكدت 
املديرية من خالل الندوة على ضرورة 
تقدمي املش��ورة للصناعي وتعريفه 
باخلطوات الصحيحة لتقدمي طلب 
حماي��ة منتج��ه ومت ش��رح االلية 
بش��كل تفصيلي ابت��داء من قيام 
املنتج بتقدمي طلب خطي الى الوزير 
املمارس��ات  ملواجه  التدابير  التخاذ 
الض��ارة باملنتج صاحب الطلب مع 
اهمية ارفاق مستندات تؤيد وجود 
هذه املمارسات الضارة مع ذكر نوع 
الض��رر احلاص��ل ثم يلي��ه اجراءات 
التأكد من استيفاء الشروط كافة 
م��ن قبل دائرة التطوي��ر والتنظيم 
الصناعي لترفع التوصيات الى وزير 

الصناعة واملعادن .
وخ��الل فت��رة مح��ددة يت��م اق��رار 
ب��دء التحقيق��ات في حال��ة قبول 
الطل��ب وبعد اكم��ال التحقيقات 

ومايلحقه��ا م��ن اج��راءات تأكيد 
املمارسات الضارة يتم فرض رسوم 
كمركي��ة عل��ى املنت��ج املس��تورد 
تودع بش��كل تأمينات لدى الهيئة 
العامة للكم��ارك مع الزام املوردين 
بتقدمي كف��االت مضمون��ة تعادل 
هامش االغراق او مق��دار الدعم او 

الضرر الذي حلق باملنتج احمللي .
من ب��اب اخر يش��كل املس��تهلك 
ف��ي معادلة  االساس��ي  العنص��ر 
احلصول على انت��اج محلي متطور 
لذلك قامت املديرية بعقد سلسلة 
ن��دوات ته��دف الى حتقي��ق حماية 
املس��تهلكني الى جان��ب املنتجني 
حلماي��ة االنتاج الوطني واالرتقاء به 
تضمنت احملاور االساسية لتثقيف 
وتعريف املستهلك كيفية التعامل 
مع السلعة التي يقتنيها وتعريفه 
بحقوقه والواجبات التي تكون اولها 
التعاون مع اجلهات الرس��مية وغير 
الرسمية للحد من املمارسات التي 
بحقوق��ه كمس��تهلك والتوعي��ة 
بضرورة احل��رص والتأكد من مصدر 
الس��لعة وقراءة بلد املنشأ وتبليغ 
اجله��ات اخملتص��ة في حال��ة وجود 
تلف او انتهاء الصالحية للس��لعة 

التخاذ التدابير املطلوبة . 

تهدف الى تفعيل وتفجير طاقات اإلبداع والتمّيز للخريجين

التنمية الصناعية تطلق المشروع الوطني اإلصالحي لدعم الشباب

روح النصر 
العراقي��ون ومن��ذ األزل عرف��وا م��ن دون األمم الباقي��ة 
بش��دة العزم واملروءة والش��هامة واالقدام والشجاعة 
حني تش��تد الكروب وحتتدم احملن ويك��ون اخليار الوحيد 
هو أن يش��هر املرء س��يفه بوج��ه من يري��د أن ينال من 
كرامة قومه أوعش��يرته أو ممن يحب .. وهنا تتجلى روح 
التضحي��ة ونكران ال��ذات ، وأن بط��ون التأريخ تتحدث 
بلسان الفخر واألعتزاز عن بطوالت العرب ومآثرهم منذ 
بداية الرس��الة وحتى عصر الفتوح��ات وأن األمم مازالت 
حتتف��ظ في أكبرمتاحفها بلوحات خطت حروفها مبداد 
م��ن نور ومنذ مئات الس��نني ولم يس��تطع أي كان من 

األعداء أن ميحوها .
أس��وق ذلك وأنا أسمع أهازيج النصر تدوي في كل ركن 
م��ن أركان البالد بع��د األعالن عن حتري��ر مدينة املوصل 
احلبيب��ة مما علق به��ا من غبار رياح صفر غطت س��ماء 
ربوعها اخلضر .. وعادت ش��يئاً فشيئاً تتنفس الصعداء 
بعد أن جثمت على أنفاس��ها خفافيش الظالم وحلت 
لياليها املقمرة الى دهليز معتمة وموحش��ة ،وأغلقت 
بجهلها كل أبواب الرجاء بل وأنطفأت بسمات األطفال 
وتالش��ت األماني عن القلوب الفتي��ة التي كانت حتلم 
ماب��ني ربوع أم الربعني مبس��تقبل زاه��ر يحقق أحالمها 

بالعيش الكرمي .
فطوبى للنش��امى الرج��ال من ابطال الق��وات األمنية 
ورجال احلش��د الش��عبي وكل الش��رفاء ممن اس��هموا 
بصنع النصر ولكل يد س��مراء أمس��كت بسارية راية 
اهلل أكب��ر لترتفع عل��ى مأذنة وجامع وبناي��ة عاث بها 
األش��رار .. وحتية لم قاد املع��ارك وحتمل العطش واجلوع 
من أجل أن يتحقق النصر الناجز وتطمأن روح الشهداء 
وتغم��ض عيونهم عل��ى صحيات اهلل أكب��ر وينعمون 

بأنغام زغاريد األمهات وكل حرائر العراق .
طوبى الحفاد احلس��ني بن علي وعم��ر واحلمزة وكل من 
اسهم بصنع األنتصارات وحتقيق اآلمال بعد أن أراد لها 
أعداء اهلل أن تطمر وتتالشى والى األبد ال سمح اهلل ..

وبعد أن حتق��ق نصرنا في املوصل فه��ذا النصر اليعني 
هو النهاي��ة فاخملاطر مازالت محدق��ة واألعداء مافتئوا 
يتربصون لكل نصر يتحقق وكل أمل منش��ود يتحقق 
أيض��اً ، وم��ا علينا اليوم اآل أن نحاف��ظ على روح النصر 
وأن نضي��ع الف��رص أمام األع��داء وأن نكون ي��داً واحدة 
وقلباً نابضاً باحلب واألميان ونكران الذات وأن نش��مر عن 
س��واعدنا خلوض معارك أخرى لتنظيف البالد من هذه 
احلش��ود املدمرة وهذا اجلراد األصفر ال��ذي يريد أن يأكل 
األخضر واليابس ويحيل بالدنا الى صحراء قاحلة الينبت 

فيها الكأل ..
حتية للش��هداء الذين س��قطوا وظل حلم النصر ملء 
عيونهم وينام بني شغاف قلوبهم .. وحتية لكل الغيارى 
الذي��ن صنعوا النص��ر وأثلج��وا القل��وب .. وحتية لكل 
ضابط وجندي ومنتس��ب وقائد اسهم بصنع النصر .. 
وطوبى للقائد الع��ام حيدر العبادي ومن معه وكل يوم 

وهم مع النصر على موعد أن شاء اهلل .

متابعة الصباح الجديد:

أبرم��ت الش��ركة العام��ة للصناع��ات 
الفوالذية إحدى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن عق��ودا لتجهيز دوائ��ر الدولة 
مبنتجاته��ا م��ن األعم��دة الكهربائي��ة 
والس��المة  امل��رور  وعالم��ات  اخملتلف��ة 

الصناعية . 
وقال مدير عام الش��ركة املهندس جالل 
عب��اس حس��ني ف��ي تصري��ح للمرك��ز 
اإلعالمي في الوزارة بأن شركته تعاقدت 
م��ع املديري��ة العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء 
الكرخ لتجهيزها بأعم��دة نقل الطاقة 
الكهربائية من خ��الل مصنع الكرينات 
واألب��راج والغلون��ة التاب��ع له��ا ومببلغ 
اكث��ر م��ن مليار دين��ار ، مؤك��دا على ان 
التعاقدية  بالتزاماته��ا  اوفت  الش��ركة 
بتس��ليم  وقام��ت  قياس��ي  بوق��ت 
األعم��دة الكهربائية قب��ل املوعد احملدد 
وباملواصف��ات الفني��ة املطلوب��ة ومتت��از 
بجودة ودقة عاليتني ، مبديا االس��تعداد 
لتلبي��ة احتياج��ات مؤسس��ات الدولة 
كاف��ة باملواعي��د املطلوب��ة ومبواصفات 

فنية عالية وأسعار تنافسية . 
واضاف املدير العام ان الش��ركة تعاقدت 
ايضا م��ع الش��ركة العام��ة للمعدات 
 )176( لتصني��ع  الثقيل��ة  الهندس��ية 
عالم��ة مروري��ة وس��المة صناعية من 
خ��الل معمل تصنيع العالم��ات املرورية 
التاب��ع له��ا ، مش��يرا إل��ى أن��ه ق��د مت 
تصنيع العالمات وتس��ليمها الى اجلهة 
املستفيدة قبل املوعد احملدد ومبواصفات 
فنية عالية الدق��ة ، الفتا الى ان معمل 
تصني��ع العالم��ات املروري��ة كان يعاني 
اإلهمال ومتوقفا عن العمل منذ احداث 
ع��ام 2003 ولغاي��ة دمج ش��ركتي نصر 
والصمود حتت مس��مى الشركة العامة 

للصناعات الفوالذية .
واوضح مدير عام الش��ركة فقد اتخذت 
ادارة الش��ركة خطوات عملية ووضعت 
اخلطط الكفيلة إلعادة تأهيل هذا املعمل 
احليوي واملهم وقدمت جميع التسهيالت 
والدعم الالمحدود إلعادة تش��غيله وقد 
متت املباش��رة بتأهيل اخلطوط االنتاجية 
املعم��ل  وافتت��اح  املكائ��ن  وإص��الح 
واس��تئناف العمل واإلنتاج فيه ، مؤكدا 
على توف��ر اإلمكانية واالس��تعداد لدى 

املعمل للتعاقد مع مديرية املرور العامة 
لتصني��ع أرق��ام الس��يارات والعالم��ات 
املرورية املتنوعة ووزارة اإلسكان واإلعمار 
واحملافظ��ات كاف��ة وأمان��ة بغ��داد ومع 

جميع املؤسسات والقطاعات احلكومية 
والقط��اع اخلاص وتنفي��ذ جميع العقود 
والطلبات مبواصفات فنية عالية وأسعار 

تنافسية .

عل��ى صعي��د متص��ل اعلنت ش��ركة 
الكيمياوية  العامة للصناع��ات  الفرات 
احدى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن 
ع��ن مباش��رتها بأع��ادة اعم��ار وتأهيل 

مصن��ع الط��ارق التابع له��ا والواقع في 
منطق��ة الكرمة بقض��اء الفلوجة بعد 

تطهيره من العبوات .
وق��ال مدير عام الش��ركة علي قاس��م 
االع��الم  ملرك��ز  تصري��ح  ف��ي  كاظ��م 
والعالقات العامة في الوزارة ان الشركة 
حريصة على اكمال جميع مس��تلزمات 
اع��ادة اعم��ار وتأهي��ل املصن��ع املذكور 
وتش��غيله في اقرب وقت ممك��ن لتعزيز 
االيرادات وحتس��ني الوض��ع املالي وتوفير 
املبي��دات وذلك من خالل تش��كيل فريق 
عم��ل متكامل يضم ع��ددا من املالكات 
الفني��ة واالداري��ة ف��ي مق��ر الش��ركة 
ومصنع الطارق لغرض اجناز مهمة اعادة 

اعمار وتأهيل املصنع .
واض��اف مدير ع��ام الش��ركة أن اعمال 
التأهيل تش��مل تنظيف ورفع االنقاض 
واخمللفات احلربية للحفاظ على س��المة 
العاملني والتنس��يق والتعاون مع بعض 
شركات الوزارة الشقيقة مثل اور وديالى 
لغ��رض توفي��ر املع��دات واملس��تلزمات 
االساس��ية للبني��ة التحتي��ة للمصنع 
كاالس��الك والكيبالت واحمل��والت اضافة 
ال��ى نص��ب وتثبيت ع��دد م��ن االعمدة 

الكهربائي��ة ب��دال ع��ن املدم��رة ورب��ط 
املصن��ع  لتغذي��ة  الكهرب��اء  مح��والت 
بالتيار الكهربائي فض��ال عن مد انابيب 
مياه الشرب الصحية وتسليك عدد من 
القاعات املوجودة في املصنع باالس��الك 
الكهربائي��ة اضاف��ة ال��ى ذل��ك فقد مت 
التوجيه بشراء املعدات املطلوبة خلطوط 
االنتاج وبعض االجهزة اخلاصة باخملتبرات 
والسيطرة النوعية حيث مت توفير بعض 
املعدات واالس��الك باالعتماد على اخلزين 

املوجود في الشركة .
م��ن جانب اخر كش��ف املدير العام عن 
ان الش��ركة وقعت عقدا م��ع املديرية 
العام��ة النت��اج الطاق��ة الكهربائية / 
الفرات االوسط محطة كهرباء املسيب 
احلرارية لتجهيزها بكمية ) 1000 ( طن 
من مادة حامض الكبريتيك املركز على 
ش��كل دفعات ومل��دة ) 90( يوما مبديا 
اس��تعداد الش��ركة لتجهي��ز جمي��ع 
الكهربائي��ة من  احملط��ات  احتياج��ات 
هذه املادة وضمن املواصفات املطلوبة ، 
مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق مع 
وزارة الكهرباء لدعم وتش��جيع املنتج 

احمللي . 

»الكيمياوية« تزود الكهرباء بمادة حامض الكبريتيك المركز
تقرير

»الفوالذية« تجّهز دوائر الدولة باألعمدة الكهربائية والعالمات المرورية 

جتهيز دوائر الدولة باألعمدة الكهربائية

يمثل دعم مديرية 
التنمية للمشاريع 
الصناعية الصغيرة 
والمتوسطة 
والتسويق والدعاية 
لها دعوة للشباب 
العالطلين عن العمل 
من خريجي الكليات 
والمعاهد بتأسيس 
مشاريع صناعية 
لهم

جانب من اللقاء

بغداد - الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  بحث��ت 
والبحث العلمي, تخصيص مقاعد 
للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة 
في الدراستني االولية والعليا للعام 

الدراسي 2018-2017.
كم��ا بحث��ت ال��وزارة ف��ي اجتماع 
عقد برئاس��ة وكيل الوزارة لشؤون 
البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم 
محمد مع هيئة رعاية ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة وض��ع آلية 
للتعاون بش��أن تخصي��ص مقاعد 
الدراس��ية داخل العراق لقبول ذوي 
اإلعاق��ة واالحتياج��ات اخلاصة في 
الدراس��ات العلي��ا مبوج��ب قان��ون 
رعاي��ة ذوي اإلعاق��ة واالحتياج��ات 

اخلاصة رقم 38 لسنة2013.
وتن��اول االجتماع الذي حضره املدير 
الع��ام لدائ��رة البح��ث والتطوي��ر 
واملدي��ر الع��ام للدائ��رة القانوني��ة 
لدائ��رة  الع��ام  واملدي��ر  واإلداري��ة 
البعثات والعالقات الثقافية واملدير 
العام لدائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابعة ورئي��س جمعية املعوقني 
العراقي��ة ، تفعيل برنامج االبتعاث 
وحتدي��د  الدراس��ية  والزم��االت 
التخصصات املطلوبة لذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة, وحتديد نسبة 
%5  م��ن التعيينات لهم, فضال عن 
قبولهم في الدراسات األولية داخل 

العراق وخارجه. 
ناقش��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
جلن��ة  م��ن  أعض��اء  م��ع  ال��وزارة 

التعلي��م البرملانية تطوير مقومات 
املؤسس��ات اجلامعية مب��ا يجعلها 
اجلامعي��ة  املؤسس��ات  مبص��اف 

واألكادميية  في الدول املتقدمة.
وقال وزير التعلي��م العالي الدكتور 
خ��الل  العيس��ى،  ال��رزاق  عب��د 
اس��تقباله وفدا من جلن��ة التعليم 
البرملانية، إن الوزارة تواصل جهودها 
في اجتاه تطوير مقوم��ات التعليم 
في العراق عن طريق تطبيق اخلطط  
الغ��رض، وجعل  املوضوع��ة له��ذا 
مبص��اف  التعليمي��ة  املؤسس��ات 

نظيراتها في الدول املتقدمة.
وأضاف العيس��ى أن الوزارة تتعامل 
على وفق سياس��ة االنفت��اح على 
مؤسس��ات الدولة بهدف الوصول 
إل��ى واق��ع تعليمي مزده��ر، يخدم 

اجملتم��ع مبا يوف��ر متطلبات س��وق 
العم��ل من خ��الل رف��ده مبخرجات 
تتمتع مبس��تويات علمي��ة رصينة. 
واس��تعرض اجملتمع��ون ف��ي أثن��اء 
اللق��اء ال��ذي ض��م وكيل ال��وزارة 
الدكت��ور محمد  اإلدارية  للش��ؤون 
لدائ��رة  الع��ام  واملدي��ر  الس��راج، 
الدراس��ات والتخطي��ط واملتابع��ة 
الدكت��ور س��هيل جن��م عب��د اهلل، 
ومدير التعليم اجلامعي األهلي علي 
رزوق��ي، أهم مس��تجدات وتطورات 
العملية التعليمي��ة في اجلامعات 
ع��ن  فض��ال  العراقي��ة،  واملعاه��د 
مناقشة املشكالت التي قد تعترض 
واالس��تراتيجيات  اخلط��ط  تطبيق 
بال��وزارة  اخلاص��ة  املس��تقبلية 

وتشكيالتها التعليمية. 

التعليم تخصص مقاعد للطلبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة  بغداد - الصباح الجديد:

ش��اركت الش��ركة العامة للبريد 
والتوفير بورشة العمل التي اقامها 
االحت��اد البريدي العامل��ي في تونس 
واخلاصة بالتج��ارة االلكترونية من 

الناحية التشغيلية .

وتع��د اعمال الورش��ة خطوة اولى 
لدخول البريد العراقي الى اخلدمات 
االلكتروني��ة املش��روع ال��ذي م��ن 
خالله يس��تطيع املواطن التسوق 
من مواقع ا لتسوق في دول العالم 
او املواق��ع احمللية ع��ن طريق املوقع 

االلكترون��ي للبريد العراقي ليصل 
الي��ه ما يرغب من مواد وخالل فترة 

وجيزة .
كما يس��تطيع املواطن ان يس��دد 
املبلغ املطلوب باس��تعمال بطاقة 
التي سيصدرها  االلكتروني  الدفع 

البري��د او اي بطاق��ة دف��ع يرغ��ب 
باستعمالها .

ويعد هذا املشروع من املشاريع التي 
تسهم في تطوير وحتسني اخلدمات 
الت��ي تقدم م��ن قبل املؤسس��ات 
البريدية في دول املنطقة العربيه. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مدي��ر ع��ام الش��ركة العامة 
لتصني��ع احلب��وب ف��ي وزارة التجارة 
مع م��دراء فروع الش��ركة في نينوى 
وكرك��وك مواصلة اجله��ود والتعاون 

لتوفير م��ادة الطحني ال��ى العائالت 
النازح��ة املتواج��دة ف��ي مخيم��ات 

النازحني باحملافظتني .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
ط��ه ياس��ني عب��اس واض��اف بانه مت 

خ��الل اللق��اء االط��الع على نس��ب 
التجهي��ز املتحققة ف��ي توزيع مادة 
الطحني ملواطني احملافظتني والتداول 
فيما يخص االمور االدارية واملواضيع 
الت��ي تخص العم��ل. واض��اف املدير 

الع��ام بانه مت توجي��ه ادارتي الفرعني 
بضرورة بذل اقصى اجلهود ملس��اعدة 
تل��ك العائالت  وتبس��يط اج��راءات 
جتهيزهم باملفردات التموينية وتقدمي 

التسهيالت املطلوبة لذلك. 

االتصاالت تشارك في اجتماعات االتحاد البريدي العالمي بتونس

التجارة تواصل جهودها لتوفير مادة
 الطحين للنازحين في نينوى وكركوك
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القدس ـ رويترز:
انتخب آفي جاباي رئيسا حلزب العمل املعارض في 
إس��رائيل امس االول االثنني بع��د تغلبه على وزير 
الدفاع السابق عمير بيريتس في جولة إعادة على 

زعامة احلزب.
كان جاباي )50 عاما( وهو وجه جديد نس��بيا على 
الس��احة السياسية اإلس��رائيلية قد انضم إلى 
حزب العمل التابع ليس��ار الوس��ط بع��د أن ترك 
حزب كوالنو التابع ليمني الوس��ط واملش��ارك في 
االئت��اف ال��ذي يتزعم��ه بنيامني نتنياه��و رئيس 

الوزراء.
واندم��ج ح��زب العمل مع ح��زب أصغ��ر تتزعمه 
تس��يبي ليفن��ي وه��ي وزي��رة خارجي��ة س��ابقة 
فصي��ل  أكب��ر  الصهيون��ي  االحت��اد  لتش��كيل 
للمعارضة في الكنيست اذ يستحوذ على 24 من 

مقاعده البالغ عددها 120.
ولن جترى انتخابات قب��ل عام 2019 ويبدو أن وضع 
نتنياه��و القوي على قمة الس��احة السياس��ية 
اإلسرائيلية آمن، وإن كان قد يلحق به ضرر بسبب 
حتقيقني ف��ي قضيت��ني جنائيتني. وينف��ي رئيس 

الوزراء ارتكاب أي مخالفات.
وقال جاباي في كلمة مبناس��بة فوزه »)إس��رائيل( 
حتت��اج إلى زعامة قادرة على اتخ��اذ قرارات مهمة 

من أجل صالح اجلميع«.
ورغم أنه ليس عضوا في الكنيس��ت فقد شغل 
منصب وزير البيئة في حكومة نتنياهو. واستقال 
م��ن منصبه عام 2016 احتجاج��ا على إقالة وزير 
الدفاع موشي يعلون إلفساح اجملال أمام أفيجدور 

ليبرمان من حزب مييني مشارك في االئتاف.

واشنطن ـ أ ب ف: 
قت��ل 16 ش��خصا ام��س االول االثن��ني في حتطم 
طائرة عسكرية في والية ميسيسيبي االميركية، 
حس��بما نقلت شبكة التلفزيون االميركي »سي 

ان ان« عن ادارة محلية للطوارئ.
واكدت قيادة مشاة البحرية االميركية ان »حادثا« 
وقع لطائرة من طراز »كي سي130-« ليا بدون ان 

تضيف اي تفاصيل.
وق��ال فريد راندل مدير ادارة الط��وارىء في ليفلور 
كاونت��ي للش��بكة ان كل الضحاي��ا كان��وا على 
منت الطائرة التابعة ملش��اة البحري��ة االميركية، 

موضحا انه لم ينج احد في احلادث.
ونقل��ت صحيف��ة »كاري��ون ليدج��ر« ع��ن مدير 
وكالة ادارة االزمة في ميسيس��يبي لي سميثون 
ان الطائ��رة حتطم��ت ب��ني مقاطعتي س��انفاور 
وليفلور. وادى س��قوطها الى اندالع حريق تدخلت 

فرق االطفاء الخماده.
موقعه��ا  عل��ى  نفس��ها  الصحيف��ة  ونش��رت 
االلكتروني ص��ورا يظهر فيها عم��ود من الدخان 

االسود يتصاعد من حقل زراعي.

واشنطن ـ أ ب ف:
افاد مصدر في احلكوم��ة البريطانية امس الثاثاء 
انه يجري بح��ث تأجيل زيارة الدولة املقررة للرئيس 
االميرك��ي دونالد ترامب الى بريطانيا، الى الس��نة 
املقبل��ة. وكانت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية تيريزا 
ماي وجهت الدعوة لترامب خال زيارتها واشنطن 
بعد ايام على تنصيب الرئيس االميركي في كانون 
الثان��ي لكن ب��دون حتديد موعد له��ا. وقال املصدر 
ان الطرفني ل��م يتمكنا من حتديد موعد في 2017 

ويبحثان حاليا مواعيد في العام 2018. 
وس��رت تكهنات بان الرئيس االميركي يسعى الى 
تأجي��ل الزيارة التي تش��مل مراس��م ع��دة بينها 
عش��اء مع امللكة اليزابيث الثانية وس��ط مخاوف 

من حصول تظاهرات احتجاج ايضا على رئاسته.
كما طرحت تس��اؤالت ايضا حول الزيارة بعدما لم 
تأت امللكة اليزابيث الثانية في خطابها الس��نوي 
ام��ام البرملان في حزي��ران على ذكره��ا بينما جرت 

العادة ان تذكر امللكة زيارات الدولة املرتقبة.

جاباي يفوز بزعامة حزب 
العمل اإلسرائيلي

16 قتياًل في تحّطم طائرة 
بوالية ميسيسيبي

زيارة ترامب إلى بريطانيا 
قد ُتؤّجل إلى العام 2018

متابعة الصباح الجديد:

دع��ت الوالي��ات املتح��دة وبريطانيا 
عل��ى  األط��راف  جمي��ع  والكوي��ت 
س��رعة احت��واء األزم��ة الراهنة مع 
قط��ر وإيجاد حل لها في أقرب وقت، 
وم��ن خال احلوار، ف��ي وقت  أصدرت 
اململك��ة العربية الس��عودية ودولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة ومملكة 
البحرين وجمهوري��ة مصر العربية، 
بياناً مش��تركا عقب نش��ر شبكة 
»سي أن أن« األميركية، وثائق التفاق 
الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية 
ع��ام  التكميل��ي  الري��اض  واتف��اق 
2014 ال��ذي توصلت له دول مجلس 
التع��اون اخلليجي مع قط��ر لتغيير 

سياساتها.
وذكرت وكال��ة األنب��اء الكويتية أن 
الدول الثاث أعرب��ت، عقب اجتماع 
الكويت��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  عق��ده 
الش��يخ صب��اح خالد الصب��اح مع 
وزي��ر اخلارجي��ة األميركي��ة ريك��س 
تيلرس��ون ومستشار األمن القومي 
البريطاني مارك سيدويل امس االول 
االثنني في الكويت، عن عميق القلق 
ج��راء اس��تمرار األزم��ة الراهنة في 

املنطقة.
وجددت الوالي��ات املتحدة وبريطانيا 
للوس��اطة  الكام��ل  دعمهم��ا 
الكوي��ت  ومس��اعي   الكويتي��ة 

وجهودها حلل األزمة.
وكان أمي��ر الكويت الش��يخ صباح 
التق��ى  الصب��اح  اجلاب��ر  األحم��د 
اللذين وصا  بتيلرسون وس��يدويل، 
إلى باده في وقت س��ابق امس االول 

االثنني.
باملقابل أص��درت اململك��ة العربية 
الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية، بياناً مش��تركا عقب 
نشر شبكة »سي أن أن« األميركية، 

وثائ��ق التف��اق الري��اض ع��ام 2013 
وآليت��ه التنفيذي��ة واتف��اق الرياض 
التكميلي ع��ام 2014 الذي توصلت 
له دول مجلس التعاون اخلليجي مع 

قطر لتغيير سياساتها.
وقالت ال��دول األربع في البيان، الذي 
الس��عودية  األنباء  نش��رته وكال��ة 
الوثائ��ق  إن  االثن��ني،  لي��ل  »واس«، 
املنش��ورة تؤك��د مب��ا ال ي��دع مجاال 
للش��ك ته��رب قط��ر م��ن الوف��اء 
ونكثه��ا  وانتهاكه��ا  بالتزاماته��ا، 

الكامل ملا تعهدت به. 
وش��ددت ال��دول األرب��ع أن املطالب 
الثاثة عشر التي قدمت للحكومة 
القطري��ة كانت للوف��اء بتعهداتها 

والتزاماته��ا الس��ابقة، وأن املطالب 
باألصل ه��ي التي ذكرت ف��ي اتفاق 
الرياض وآليته واالتفاق التكميلي، و 
أنها متوافقة بشكل كامل مع روح 

ما مت االتفاق عليه.
وبع��د أن وقع��ت قطر عام��ي 2013 
و2014 عل��ى اتفاق الري��اض مع دول 
مجلس التع��اون اخلليجي، لم تنفذ 
أيا م��ن البنود ال��واردة في��ه مما دفع 
الدول الداعية ملكافحة اإلرهاب إلى 
فرض اإلجراءات العقابية بحقها في 

5 يونيو 2017.
ون��ص االتفاق، حس��ب الوثائق التي 
إن«  إن  »س��ي  ش��بكة  عرضته��ا 
األميركية على اآلتي: »عدم التدخل 

في الش��ؤون الداخلي��ة ألي من دول 
اجمللس بشكل مباشر أو غير مباشر 
وعدم إيواء أو جتنيس أي من مواطني 
دول اجمللس ممن لهم نشاط يتعارض 
م��ع أنظم��ة دولت��ه إال ف��ي ح��ال 
موافق��ة دولته، وع��دم دعم الفئات 
املارقة املعارضة لدولهم، وعدم دعم 
اإلعام املعادي، وع��دم دعم اإلخوان 
أو أي من املنظمات أو التنظيمات أو 
األفراد الذين يهددون أمن واس��تقرار 
دول اجملل��س عن طريق العمل األمني 
املباش��ر أو عن طريق محاولة التأثير 
السياس��ي ، وعدم قي��ام أي من دول 
مجلس التعاون بتق��دمي الدعم ألي 
فئة كانت في اليمن ممن يش��كلون 

خطرا على الدول اجملاورة لليمن.«
وقال��ت قط��ر إن املطال��ب انته��اك 
لس��يادتها. وتضمنت املطالب وقف 
الدعم القط��ري املزعوم للجماعات 
املتطرفة وإغاق قناة اجلزيرة وقاعدة 
عس��كرية تركية في قطر واحلد من 

عاقات الدوحة بإيران.
وقال الشيخ سيف بن حمد آل ثاني 
مدير مكت��ب االتصال احلكومي في 
تصريحات نشرها املوقع اإللكتروني 
لوزارة اخلارجية القطرية إن املطالب 
الثاثة عش��ر ال عاق��ة لها مطلقا 
باتفاق الرياض مش��يرا إلى أن األزمة 
الراهن��ة نتيج��ة حلمل��ة إعامي��ة 

منسقة ضد قطر.

وقال إن »طلبات وادعاءات هذه الدول 
بعضها ال أس��اس له م��ن الصحة 
والباق��ي اعتداء غير مش��روع وغير 
مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة 
قطر ويخالف كافة املواثيق الدولية 

واإلقليمية«.
ومت التوصل التف��اق عام 2013 خال 
اجتماع بالرياض في ضيافة العاهل 
الس��عودي الس��ابق امللك عبد اهلل 
بن عب��د العزي��ز ووقعه أمي��ر قطر 
الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني وأمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح كم��ا وقع وزراء خارجية دول 
مجل��س التع��اون اخلليجي الس��ت 

آلية تنفيذية لاتفاق.

بيروت ـ رويترز:
قال متحدث باس��م قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة ام��س الثاث��اء إنها 
جنوب��ي  بل��دة  عل��ى  س��يطرت 
مدين��ة الرقة كان تنظي��م الدولة 
اإلس��امية يدير قاعدة عس��كرية 

كبيرة ومعسكرا تدريبيا فيها.

وحتاول ق��وات س��وريا الدميقراطية 
وه��ي حتال��ف جلماعات مس��لحة 
التنظي��م  ط��رد  وعربي��ة  كردي��ة 

املتشدد من معقله في الرقة.
وقال مصطف��ى بالي مدي��ر مركز 
إعام قوات سوريا الدميقراطية إنها 
س��يطرت عل��ى بلدة العكيرش��ي 

 15 الت��ي تق��ع عل��ى بع��د نح��و 
كيلومت��را جنوبي الرق��ة على نهر 

الفرات.
وتوغلت القوات في الرقة الش��هر 
املاضي بعد حملة طويلة ويدعمها 
الواليات املتحدة  التحالف بقي��ادة 

بالضربات اجلوية والقوات اخلاصة.

وسمحت سلس��لة هجمات على 
الضف��ة اجلنوبي��ة لنه��ر الف��رات 
مؤخرا لقوات س��وريا الدميقراطية 
مبحاص��رة املتش��ددين متام��ا داخل 

الرقة والتقدم جنوبي املدينة.
وتخوض القوات التي تقودها وحدات 
الكردي��ة معارك  الش��عب  حماية 

ضارية داخل املدينة القدمية بالرقة 
منذ األسبوع املاضي بعدما قصف 
الواليات املتحدة  التحالف بقي��ادة 

األسوار التاريخية للمنطقة.
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وق��ال 
املتش��دد  التنظي��م  إن  اإلنس��ان 
أعدم العش��رات م��ن مقاتليه في 

بس��بب   2015 ع��ام  العكيرش��ي 
انشقاقهم أو التهامات باخليانة.

وأطلق��ت الدولة اإلس��امية على 
املعسكر التدريبي الذي أنشأته في 
البلدة اسم أس��امة بن الدن زعيم 
تنظيم القاع��دة الذي قتلته قوات 

أمريكية عام 2011.

األمم المتحدة ـ رويترز:
قال دبلوماس��يون ب��ارزون في األمم 
املتحدة إن السفيرة األميركية في 
املنظم��ة الدولية تس��عى إلجراء 
تصويت خال أسابيع في مجلس 
الدولي لتش��ديد العقوبات  األمن 
عل��ى كوري��ا الش��مالية بس��بب 
ص��اروخ  عل��ى  اختب��ارا  إجرائه��ا 

باليستي طويل املدى.
وأبلغت نيكي هيلي دبلوماس��يني 

ف��ي األمم املتحدة في األيام املاضية 
بج��دول زمني طموح ل��رد من األمم 
املتحدة على جتربة إطاق الصاروخ 
التي أجرتها كوريا الش��مالية يوم 
الثاثاء، وه��و صاروخ يعتقد خبراء 
أن مداه ميكن أن يصل إلى آالسكا 
وأجزاء من ساحل الواليات املتحدة 

الغربي.
ورفض��ت البعث��ة األميركية لدى 
األمم املتحدة التعلي��ق على اإلطار 

الزمن��ي إلجراء تصوي��ت في اجملل،. 
وعب��ر دبلوماس��يون ف��ي مجلس 
األمن عن تشككهم في إمكانية 
للتصوي��ت  ق��رار  ط��رح مس��ودة 

السريع.
الوالي��ات  إن  دبلوماس��يون  وق��ال 
املتحدة سلمت الصني مسودة قرار 
لفرض عقوبات أشد على بيوجنياجن 
بعد أن اجتمع مجل��س األمن يوم 
األربع��اء املاض��ي  ملناقش��ة جتربة 

إطاق الصاروخ العابر للقارات.
وقال لي��و جيه يي س��فير الصني 
ل��دى األمم املتح��دة لرويت��رز امس 
االول االثنني إن من املهم ضمان أن 
يفضي أي إجراء من جانب مجلس 
األم��ن إل��ى حتقيق هدف الس��ام 
واالس��تقرار ونزع الس��اح النووي 

في شبه اجلزيرة الكورية.
وأض��اف »يجب حقا أن نفكر بروية 
ع��ن أفضل نهج في مجلس األمن 

ألن استصدار قرار بفرض عقوبات 
في حد ذاته ليس هدفا«.

ولدى س��ؤاله ع��ن إمكانية اتخاذ 
مجل��س األم��ن إج��راء م��ا خ��ال 
أس��ابيع قال إن األم��ر يعتمد على 
رؤي��ة ال��دول األعض��اء »لس��بيل 
املض��ي قدما فيما يخ��ص اإلجراء 
ال��ذي يتخذه اجمللس وف��ي كيفية 
األش��مل،  الس��ياق  ف��ي  وضع��ه 
لتحسني املوقف ومنع إجراء املزيد 

م��ن االختب��ارات وضم��ان االلتزام 
بقرارات مجلس األمن«.

وف��ي الع��ادة تتف��اوض الوالي��ات 
املتحدة مع الصني على أي عقوبات 
جديدة على كوريا الشمالية قبل 
مش��اركة أعضاء آخري��ن باجمللس، 
الوالي��ات  إن  دبلوماس��يون  وق��ال 
املتحدة س��تطلع رس��ميا كا من 
بريطانيا وفرنسا بينما من املرجح 

أن تتشاور الصني مع روسيا.

قّوات سوريا الديمقراطية تسيطر على بلدة جنوبي الرقة

أميركا تسعى لتصويت قريب بمجلس األمن على عقوبات على بيونج يانج

واشنطن ولندن والكويت تحّث على سرعة احتواء األزمة مع قطر

دول المقاطعة األربع تصدر بيانًا عقب نشر »سي أن أن« 
تهّرب الدوحة من التزامات اتفاق الرياض

قالت الدول األربع في 
البيان، الذي نشرته 

وكالة األنباء السعودية 
»واس«، ليل االثنين، إن 

الوثائق المنشورة تؤكد 
بما ال يدع مجاال للشك 

تهرب قطر من الوفاء 
بالتزاماتها، وانتهاكها 

ونكثها الكامل لما 
تعهدت به

اجتماع امير الكويت بوزير اخلارجية األميركي

األربعاء 12 متوز 2017 العدد )3738(

Wed. 12 July. 2017 issue )3738(
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انقرة ـ وكاالت: 

احتش��د م��ا يص��ل إل��ى مليون��ي 
ش��خص تركي في ش��وارع مدينة 
اس��طنبول أم��س االول االثنني، في 
تظاه��رة احتجاجي��ة ضخمة ضد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
وفق��ا مل��ا ذك��ره ح��زب “الش��عب 
اجلمه��وري” املع��ارض. وعلى الرغم 
م��ن أن الرق��م الدقي��ق لم يتس��ن 
تأكيده، فان التظاه��رة اجلماهيرية 
مثل��ت بوضوح انتص��ارًا للمعارض 
کم��ال قلیتش دار أوغل��و، 68 عاما، 
وهو زعيم حزب “الشعب اجلمهوري” 
الذى انه��ى لتوه مس��يرة احتجاج 

استمرت 25 يوًما.
وعندما بدأ السياس��ي في املشي، 
س��خر خصومه من��ه. فيما وصفه 
البعض بانه “غاندي تركيا”. ويعتقد 
قليلون أن مسيرته من أجل العدالة 
ميكن أن حتق��ق الكثير ض��د حملة 

الرئي��س أردوغ��ان خ��ال ع��ام على 
املعارضة.

وعل��ى بع��د 250 مي��اً م��ن خ��ط 
البداي��ة، وقف کم��ال قلیت��ش دار 
أوغلو على مس��رح أمام عدد غفير 
من أنصاره في اس��طنبول، وحتولت 
صورت��ه الى أمل األتراك في بلد آخر 
جديد. وكانت مس��يرته م��ن أنقرة 
إلى إس��طنبول أطول تسعة أميال 
من احتجاج املهامتا غاندي الشهير 
في آذار على احلك��م البريطاني في 
الهن��د ف��ي ع��ام 1930. وكان ف��ي 
البداية وحده يرافقه عشرات اآلالف 
من املؤيدي��ن في الوق��ت الذي كان 
يسير فيه على مشارف اسطنبول 

صباح السبت املاضي.
وقال قلیتش: “لقد سرنا خال أربعة 
مواس��م، وأدركن��ا مرة أخ��رى مدى 
جم��ال تركيا”، معلًنا ان��ه بدأ قيادة 
اليوم األخير من املس��يرة على طول 
الطريق السريع الى املدينة. الكثير 
من الناس أظه��ر لنا االهتمام على 

الطريق، س��واء كان جيًدا أو س��يًئا. 
وهذا هو جمال الدميقراطية”.

وحتولت “مسيرة العدالة” إلى أكبر 
حرك��ة معارضة على نطاق واس��ع 
في تركيا من��ذ احتجاجات حديقة 
غي��زي ع��ام 2013. وبس��بب احلكم 
بالس��جن ملدة 25 عاما الذي أصدره 
إينيس بيربيروغلو، وهو نائب معروف 
اجلمه��وري  الش��عب  ح��زب  ل��دى 
أولئك  تأييد  اس��تقطب  العلماني، 

الذين يخشون مسار تركيا. 
يذكر ان اكثر من 100 الف ش��خص 
انق��اب  محاول��ة  من��ذ  اعتقل��وا 
ف��ى الصي��ف املاض��ي، معظمهم 
متهم��ون بالتعاط��ف م��ع غول��ن، 
وهو الفري��ق الذى يتهم��ه اردوغان 
محاول��ة  ف��ي  املؤام��رة  بتنظي��م 
االنق��اب األخي��رة. وق��د مت القضاء 
على رب��ع اجلهاز القضائي في الباد 
ونظام العدالة في االنهيار. ويواجه 
املعتقل��ون س��نوات س��جن قب��ل 

سماع قضاياهم.

ويب��دو أن قلیت��ش، وهو ش��خصية 
جيدة يفتق��ر دائما إل��ى الكاريزما، 
ويب��دو اآلن وكأن��ه رج��ل ميك��ن أن 
يش��كل حتدي��ا خطي��را لطموحات 
أردوغ��ان املهيمن��ة. وقال��ت ام��رأة 
متحفظة ترتدي احلجاب اإلسامي: 
“على األقل يجدد شبابنا آمالنا في 
أنه ال يزال هناك بعض الناس الذين 
يهتمون بالعدالة في الباد”. وكانت 
في الس��ابق مؤيدة الردوغان، وقالت 
انها كان لها معتقدات سياس��ية 
حتطمت ف��ي أيلول املاض��ي عندما 
متت اقالتها من وظيفتها احلكومية 
بتهمة كونها “غولنيية”. وأضافت: 
“من اجليد أن نرى أن هذه حركة فوق 
السياس��ة. إن الناس ال يحملون أي 
عام��ات لألح��زاب السياس��ية، بل 

الفتات تدعو إلى العدالة “.
وكان وزير اخلارجية األميركي ريكس 
تيلرس��ون قد وصل إلى اسطنبول 
أم��س االول االثن��ني الجتماعات مع 

قيادة الباد.

قليلون منهم يرون أن حركة دار أوغلو يمكن أن تحقق الكثير

مليونا شخص تركي يحتشدون في شوارع اسطنبول في تظاهرة احتجاجية ضد النظام

التظاهرات في تركيا



7 اقتصاد

العواصم ـ رويترز: 

تراجع��ت األس��هم األوروبي��ة ف��ي 
الثالثاء  أم��س  املبك��رة  املعام��الت 
، لكنه��ا بص��دد إنه��اء األس��بوع 
مس��تقرة م��ع بح��ث الس��وق عن 
أرضية إثر تراجعات ناجتة من توقعات 

لتشديد السياسة النقدية.
وانخفض املؤش��ر »ستوكس 600« 
األوروب��ي 0.2 ف��ي املئ��ة لكنه ظل 
فوق أدنى مستوياته في 11 أسبوعاً 
الذي س��جله في اجللسة السابقة 
اجتم��اع  وقائ��ع  أظه��رت  بعدم��ا 
البن��ك املرك��زي األوروب��ي أن صناع 
اليورو  ف��ي منطق��ة  السياس��ات 
أبق��وا الباب مفتوح��اً إللغاء تعهد 

البنك بشراء السندات. 
 0.1 ويذك��ر ان املؤش��ر منخف��ض 
في املئ��ة منذ مطلع األس��بوع إثر 
خس��ائر ألربع��ة أس��ابيع متتالية. 
وهبط املؤشر »فايننشال تاميز« 100 
لألس��هم القيادية البريطانية 0.2 
في املئ��ة متأثراً بانخفاض أس��عار 

النفط اخلام.
وهبط مؤش��ر قطاع النفط والغاز، 
األس��وأ أداء ب��ن القطاع��ات ه��ذا 
العام، 0.9 في املئة متصدراً خسائر 
أمس. وخسر س��هم »كارفور« 3.3 
في املئة لُيمنى بأشد اخلسائر على 
املؤشر »س��توكس« بعد نتائج غير 
مبهرة لثاني أكبر شركة جتزئة في 

العالم.
وفي طوكيو تراجع املؤشر »نيكاي« 
أدن��ى  إل��ى  الياباني��ة  لألس��هم 
مس��توياته في ثالثة أسابيع أمس، 
إث��ر انخفاض��ات ح��ادة لألس��هم 
العاملية، لكن املس��تثمرين سرعان 
م��ا اس��توعبوا ق��رار بن��ك اليابان 

م��ن  مش��ترياته  زي��ادة  املرك��زي 
الس��ندات احلكومية. ففي خطوة 
ته��دف إلى كبح ارتف��اع العائدات، 
ع��رض البن��ك املرك��زي ش��راء قدر 
غي��ر محدود من س��ندات احلكومة 
اليابانية ألجل عش��ر س��نوات عند 
عائد 0.110 في املئة، وزاد مشترياته 
من س��ندات احلكومة ألجل خمس 
إلى عش��ر س��نوات في عرض، إلى 

500 بليون ين من 450 بليوناً.
وقلص��ت الس��وق خس��ائرها بعد 
ذلك مع حتسن املعنويات بانخفاض 
الن لكن املستثمرين جتاوزوا القرار 

ليرك��زوا عل��ى األح��داث العاملي��ة 
الرئيسية قبل إغالق السوق.

وانخفض »نيكاي« 0.3 في املئة إلى 
19929.09 نقطة في أدنى إقفال له 
منذ 15 حزيران )يونيو(. وفقد املؤشر 
0.5 ف��ي املئة على مدى األس��بوع. 
وهبط »توبكس« األوسع نطاقاً 0.5 

في املئة إلى 1607.06 نقطة.
وفي »وول ستريت« هبطت األسهم 
األميركي��ة لي��ل أول م��ن أمس في 
ش��كل ح��اد بع��د بيان��ات مخيبة 
لآلمال في شأن سوق الوظائف، في 
حن تعرضت بورصة »وول ستريت« 

ملزي��د م��ن الضغ��وط م��ن تصاعد 
التوترات في شبه اجلزيرة الكورية.

وأنهى املؤشر »داو جونز« الصناعي 
جلس��ة التداول منخفضاً 158.13 
نقط��ة أو ما يع��ادل 0.74 في املئة 
بينم��ا  نقط��ة،   21320.04 ليبل��غ 
هبط املؤشر »ستاندرد آند بورز500« 
األوسع نطاقاً 22.79 نقطة أو 0.93 
في املئ��ة لي�غل��ق عن��د 2409.75 
نقطة. وأغلق »ناسداك« اجملمع الذي 
تغل��ب عليه أس��هم التكنولوجيا 
منخفضاً 61.39 نقطة أو 1.00 في 

املئة إلى 6089.46 نقطة. 

حقق��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
األسهم األوروبية مكاسب محدودة 
للجلسة الثانية على التوالي امس 
الثالثاء مدعومة بقوة أداء أس��هم 
ش��ركات التعدين والبنوك ، وارتفع 
املؤش��ر س��توكس 600 لألس��هم 
األوروبية 0.3 ف��ي املئة بالتوازي مع 
أسهم منطقة اليورو في تعامالت 

ضعيفة.
امل��وارد  قط��اع  أس��هم  ودعم��ت 
األساس��ية املؤش��ر األوروبي حيث 
ارتفع مؤشر القطاع واحدا في املئة 
وسجل س��هم أجنلو أمريكان أكبر 

مكاس��ب على املؤش��ر فايننشال 
تاميز 100 البريطاني ، وارتفع سهم 
بيرسون 2.6 في املئة ليأتي بن أكبر 
الرابحن على املؤشر ستوكس بعد 
أن باعت الش��ركة 22 في املئة من 
حصته��ا ف��ي دار النش��ر بنجوين 
راندوم هاوس لتعزيز قوائمها املالية 
وإعادة 300 مليون اس��ترليني )386 

مليون دوالر( للمسهمن.
وزاد املؤش��ران فايننش��ال تاميز 100 
البريطاني وكاك 40 الفرنس��ي 0.1 
في املئ��ة عند الفت��ح بينما ارتفع 

داكس األملاني 0.3 في املئة.

الفاو ـ ا ف ب:
توقع��ت منظمة األغذي��ة األممية 
تباط��ؤ  حص��ول  االثن��ن  )الف��او( 
»كبي��ر« في الطل��ب العاملي على 
املنتجات الغذائية والزراعية خالل 
العق��د املقب��ل، مدفوعا بش��كل 
مس��توى  بانخف��اض  أساس��ي 

االستهالك في الصن.
توقع��ت  األخي��ر،  تقريره��ا  وف��ي 
منظمة األغذي��ة والزراعة التابعة 
ل��ألمم املتح��دة، أن تنام��ي الطلب 
من��ذ  الزراعي��ة  املنتج��ات  عل��ى 
العام احلالي وملدة عش��ر س��نوات، 

»س��يتباطأ بش��كل كبير مقارنة 
بالعقد املنصرم«.

وتضمن التقرير الذي شاركت فيه 
34 ق��وة اقتصادية دولي��ة وأعدته 
الفاو ومنظمة التع��اون والتنمية 
االقتصادي��ة ومقره��ا ف��ي باريس، 
توقع��ات هامة تتعل��ق باملنتجات 
الغذائية والزراعية الرئيسية حتى 

العام 2026.
وع��زا التقرير أبرز أس��باب التراجع 
إل��ى التباطؤ في النمو في الصن، 
حي��ث يتوقع أن تتجم��د أي زيادات 
الس��نوات  خ��الل  املداخي��ل  ف��ي 

العش��ر املقبلة وهو ما سيتسبب 
بانخفاض اإلنفاق على األغذية.

وعززت الصن تقليديا الطلب على 
املنتج��ات الغذائي��ة والزراعية في 
الس��ابق، مبا في ذل��ك خالل العقد 
املاض��ي حيث ش��هدت األس��واق 
الزراعي��ة »ارتفاع��ا ف��ي الطل��ب 
مبستويات تاريخية،« مدفوعا جزئيا 
باالس��تهالك الكبي��ر ف��ي الصن 

للحوم واألسماك.
ولكن في وق��ت »يعتدل النمو في 
األج��ور ويتراج��ع ميل األس��ر إلى 
إنفاق نس��ب إضافية من املداخيل 

س��تنخفض  الطع��ام،«  عل��ى 
مع��دالت النمو ف��ي الطلب على 
األطعمة، مبا فيها احلبوب واللحوم 
النباتي��ة،  والزي��وت  والألس��ماك 
بحس��ب  النص��ف،«  »بحوال��ي 

التقرير.
تباط��ؤ  ال��ى  الف��او  واش��ارت 
مش��ابه ف��ي االنت��اج س��يصيب 
اس��تخدام الوق��ود احلي��وي ال��ذي 
كان اس��تهالكه »مدفوعا إلى حد 
كبير بالسياسات« احلكومية على 
انبعاثات  خلفي��ة اخمل��اوف بش��أن 
الغازات الدفيئة وهو ما عزز الطلب 

على الذرة وقصب السكر والزيوت 
النباتية خالل العقد املاضي.

وأف��اد تقرير الف��او أن��ه »يرجح أن 
وأسعار  احلالية  السياس��ات  تؤدي 
النفط اخلام الت��ي يتوقع أن تكون 
مبس��تويات معتدلة، إلى انخفاض 
في من��و انت��اج الوقود احلي��وي من 
احملاصيل الزراعي��ة مقارنة بالعقد 
الفائت«. وسيس��مح هذا التباطؤ 
للمزارعن باستخدام األراضي التي 
كان��ت مخصص��ة النت��اج الوقود 

احليوي لزراعة األغذية.
وتوقع التقري��ر أن يؤدي االنخفاض 

في االستهالك في الدول املتقدمة 
إلى انخفاض عدد األشخاص الذين 
يعانون من نق��ص التغذية من 11 
باملئة إلى ثمانية باملئة خالل العقد 
القادم، ما يخفض مجموعهم من 
أكثر من 788 مليون ش��خص إلى 

650 مليونا.
وح��ذر التقري��ر من أنه »م��ع ذلك، 
الغذائي  األم��ن  انع��دام  س��يظل 
مص��در قل��ق عاملي في مس��توى 
حرج، فيم��ا يطرح س��وء التغذية 
بجميع أشكاله حتديات جديدة في 

العديد من الدول«.

العواصم ـ رويترز: 
هب��ط النفط  مواصالً اخلس��ائر 
الثقيل��ة الت��ي من��ي به��ا ف��ي 
األس��بوع املاض��ي بفع��ل زي��ادة 
الوالي��ات  ف��ي  احلف��ر  أنش��طة 
املتحدة ومنو اإلمدادات من »أوبك« 

واملصدرين من خارجها.
برغ��م  األس��عار  وانخفض��ت 
أن »منظم��ة البل��دان املص��درة 
للنفط« )أوبك( أش��ارت إلى أنها 
ق��د توس��ع تخفيض��ات اإلنتاج 
لتش��مل كالً من نيجيريا وليبيا 
اللت��ن تعاف��ى إنتاجهم��ا ف��ي 
األش��هر األخيرة بعدم��ا تقلص 

لس��نوات بس��بب االضطراب��ات 
هناك.

بتوقي��ت   11:20 الس��اعة  وف��ي 
العق��ود  انخفض��ت  غرينيت��ش 
اآلجل��ة خل��ام القي��اس العامل��ي 
»برنت« 51 سنتاً إلى 46.20 دوالر 
للبرمي��ل، بينما س��جلت عقود 
اخل��ام األميركي »غرب تكس��اس 
للبرميل  دوالر   43.74 الوس��يط« 

بانخفاض 49 سنتاً.
وقالت الكويت  إن الدعوة ُوجهت 
ل��كل من نيجيري��ا وليبيا حلضور 
اجتماع بن عدد من وزراء »أوبك« 
وروس��يا في 24 مت��وز )يوليو( في 

املوقف  سان بطرسبرغ ملناقشة 
ف��ي أس��واق النف��ط، وإن إنت��اج 
البلدين قد يخضع لس��قف قبل 
تش��رين الثاني )نوفمب��ر(، موعد 
إجراء »أوبك« محادثات رس��مية، 
وذلك بحسب »بلومبرغ«. وأسعار 
»برن��ت« منخفض��ة 17 في املئة 
عنها ف��ي مس��تهل 2017 على 
رغم التزام »أوب��ك« القوي اتفاق 

خفض اإلمدادات.
م��ن جهته، ق��ال الناطق باس��م 
»الكرمل��ن« دميت��ري بيس��كوف 
للصحافي��ن اليوم، إن��ه ال توجد 
اتفاقات جديدة في ش��أن خفض 

إنتاج النف��ط العاملي بن »أوبك« 
والدول غير األعضاء مثل روسيا.

الروس��ي فالدميير  الرئي��س  وكان 
بوت��ن ق��ال األس��بوع املاضي إن 
روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع 
التناغم  لتحقي��ق  األخرى  الدول 
في أسواق الطاقة العاملية واحلد 

من تقلبات األسعار.
وقال بيس��كوف، رداً على س��ؤال 
إن كانت هن��اك أي توجيهات من 
بوت��ن لوزي��ر الطاقة ألكس��ندر 
باقت��راح تغيي��رات على  نوف��اك 
توج��د  ال  إن��ه  احلال��ي،  االتف��اق 

تغييرات على االتفاق القائم. 

الرياض ـ رويترز:
نقل��ت »وكال��ة األنب��اء العماني��ة« 
عن وكي��ل وزارة النف��ط والغاز قوله 
إن س��لطنة ُعمان س��تبدأ تش��غيل 
محطة ملعاجل��ة الغاز في حقل خزان 

أوائل أيلول )سبتمبر( املقبل.
ع��ن  الرس��مية  الوكال��ة  ونقل��ت 
الوكي��ل س��الم ب��ن ناص��ر العوفي 
قول��ه إن »القاط��رة األولى للمحطة 
التي سيتم تش��غيلها تبلغ طاقتها 
اإلنتاجي��ة 500 مليون ق��دم مكعبة 
من الغاز« وس��يبدأ تشغيل القاطرة 
الثانية بالطاق��ة اإلنتاجية ذاتها في 

أوائل 2018.
وف��ي تش��رين الثان��ي )نوفمب��ر( من 
الع��ام املاضي، قالت »ب��ي بي« إنه مت 
اس��تكمال أكثر من 80 في املئة من 
املرحلة األولى من املش��روع وإن بقية 
األعمال تس��ير وفق اجل��دول الزمني 
لتوريد أول شحنة من الغاز في أواخر 
2017 وإنت��اج بليون مت��ر مكعب من 

الغاز يومياً.
أكب��ر ش��ريك  ُعم��ان«  ب��ي  »ب��ي  و 
ف��ي املش��روع بنس��بة 60 ف��ي املئة 
العماني��ة  النف��ط  وحت��وز »ش��ركة 

لالستكشاف واإلنتاج« 40 في املئة.

ُعمان تبدأ معالجة الغاز 
من حقل خزان أوائل أيلول

الفاو تتوقع تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الغذائية

النفط يهبط وسط دالئل على زيادة التخمة العالمية

تراجعات ناتجة عن توقعات لتشديد السياسة النقدية

أسواق األسهم األوروبية تبحث عن أرضية مشتركة

انخفض المؤشر 
»ستوكس 600« 
األوروبي 0.2 من المئة 
لكنه ظل فوق أدنى 
مستوياته في 11 
أسبوعًا الذي سجله 
في الجلسة السابقة 
بعدما أظهرت وقائع 
اجتماع البنك المركزي 
األوروبي

سوق األسهم األوروبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة د. املهندس��ة آن نافع أوسي في مقر الوزارة 
مع محافظ واسط املهندس مالك خلف وادي سير 
العمل في املش��اريع اخلدمية  الت��ي تنفذها الوزارة 

في احملافظة.
 وذك��رت الوزير إنه مت  اثناء اللقاء مناقش��ة  تنفيذ 
ع��دد من املش��اريع اخلدمي��ة والبن��ى التحتية في 
عم��وم مناط��ق احملافظة ووض��ع احللول املناس��بة 
للمش��اريع التي تعترض س��ير العمل في البعض 
منه��ا ، مؤكدة ب��أن الوزارة تعمل عل��ى اجناز جميع 
مش��اريعها اخلدمية ف��ي عموم احملافظ��ات ومنها 
محافظة  واس��ط  بالس��رعة املمكن��ة وعلى وفق 
املواصف��ات الفني��ة املطلوب��ة من اج��ل النهوض  
باملس��توى اخلدمي والعمراني فيها. واكدت الوزيرة 
على اهمية التنس��يق والتعاون بن الوزارة ودوائرها 
من جهة واحلكومات احمللية في احملافظات من جهة 
اخرى ف��ي  مج��ال متابع��ة تنفيذ املش��اريع التي 

تنفذها الوزارة في عموم القطاعات اخلدمية.
من جانبه عبر محافظ واس��ط عن شكره وامتنانه 
للس��يدة الوزير عل��ى جهودها وتعاونها املس��تمر 
مع احلكومة احمللية ف��ي احملافظة ، داعياً الوزارة الى 
االستمرار في س��عيها الدؤوب ألجناز باقي املشاريع 

خدمة حملافظة واسط وأهاليها الكرام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت ش��ركة تسويق النفط العراقية }سومو{ إن 
العراق خفض س��عر البيع الرسمي لشحنات آب 
من خام البصرة اخلفيف املتجهة إلى آس��يا 0.10 
دوالر مقارنة مع الش��هر السابق إلى ما يقل 0.65 
دوالر للبرمي��ل عن متوس��ط األس��عار املعروضة 

خلامي سلطنة عمان ودبي.
وقال��ت س��ومو في بي��ان لها اطلع��ت » الصباح 
اجلديد« على نس��خة منه إن س��عر خام البصرة 
اخلفيف آلسيا في الشهر ذاته حتدد بخصم 4.45 
دوالر للبرمي��ل إلى مس��توى متوس��ط األس��عار 

املعروضة خلامي عمان ودبي.
وحتدد س��عر البيع الرس��مي خلام البصرة اخلفيف 
ف��ي الش��حنات املتجه��ة إل��ى أس��واق أمري��كا 
الش��مالية واجلنوبية عند 0.35 دوالر فوق مؤش��ر 
أرجوس للخ��ام العالي الكبري��ت وذلك بزيادة عن 
الش��هر الس��ابق ف��ي حن حتدد س��عر بي��ع خام 
كرك��وك إلى الوالي��ات املتحدة بع��الوة 1.10 دوالر 
للبرميل فوق املؤش��ر ذاته. وبالنس��بة للشحنات 
املتجه��ة إلى أوروبا فقد حتدد س��عر خام البصرة 
اخلفي��ف بزي��ادة 0.45 دوالر إلى س��عر برنت املؤرخ 
منقوصا منه 2.85 دوالر للبرميل في حن تقرر رفع 
س��عر ش��حنات آب من خام كرك��وك إلى ما يقل 

3.15 دوالر عن سعر برنت املؤرخ. 

واشنطن ـ وكاالت:
هب��ط الذهب قلي��ال ي��وم الثالثاء بفع��ل صعود 
ال��دوالر مع ترقب الس��وق دالئل على مس��ار رفع 
أس��عار الفائدة في الواليات املتحدة قبل شهادة 
رئيسة مجلس االحتياطي االحتادي البنك املركزي 

األميركي اليوم األربعاء.
ويترق��ب الس��وق ش��هادة يل��ن يوم��ي األربع��اء 
واخلمي��س بش��أن التقرير نصف الس��نوي للبنك 
اخل��اص بالسياس��ية النقدي��ة واالقتص��اد ، ونزل 
الذه��ب في املعام��الت الفورية 0.2 ف��ي املئة إلى 
1211.34 لألوقية }األونصة{ بحلول الساعة 0656 
بتوقيت جرينتش ، وانخف��ض الذهب في العقود 
األمريكية اآلجلة تس��ليم أغس��طس آب 0.2 في 

املئة إلى 1210.50 دوالر لألوقية.
على صعيد املعادن النفيسة األخرى نزلت الفضة 
0.5 ف��ي املئة إل��ى 15.55 دوالر لألوقي��ة بينما زاد 
البالدي��وم 0.3 في املئة إل��ى 842.25 دوالر لألوقية  
، وتراج��ع البالتن لليوم الثالث وخس��ر 0.8 باملئة 
ليصل إلى 892.35 دوالر لألوقية بعدما هبط أمس 
إلى 889.25 دوالر وهو أقل مس��توى له منذ الرابع 

من مايو أيار.

اإلعمار تبحث تنفيذ 
مشاريعها الخدمية في واسط

العراق يخفض سعر خام 
البصرة لشحنات آب

الذهب يهبط قلياًل 
مع صعود الدوالر

تقـرير

صبا النجار 

اتفقت منظمة أوبك على متديد العمل 
باتفاق خفض إنت��اج النفط املوقع في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي، 
ملدة تسعة أشهر إضافية حتى مارس/

آذار 2018.
 في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى 
س��وق النف��ط العامل��ي، والقضاء على 
تخمة املع��روض املوجود في األس��واق 
بسبب االرتفاع الكبير في حجم إنتاج 
النفط الصخري في أميركا الشمالية 

خالل السنوات املاضية ،
ولك��ن يب��دوا أن ه��ذا اإلج��راء لم يكن 
كافيا إلقن��اع الكثير من املس��تثمرين 
ب��أن هذا االجراء كفي��ل بإحداث التغير 
املطل��وب، وي��ؤدي بالتال��ي إل��ى ارتفاع 
أسعار النفط اخلام في املستقبل على 

األقل فوق مستوى 60 دوالر للبرميل.

فقد أش��ارت تقاري��ر صحفي��ة إلى أن 
صناديق التحوط ق��د قلصت رهاناتها 
عل��ى ارتفاع أس��عار النفط إل��ى أدنى 
مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
2016، فق��د انخفضت أس��عار النفط 
في األس��واق اآلجلة )فيوتش��ر( وسط 
ش��كوك حول فعالية االتف��اق املعلن، 
كم��ا أن الكثير من املضاربن على هذه 
األس��واق زادوا من عدد عقود البيع على 
النف��ط اخل��ام لألس��بوع الثان��ي على 
التوالي. كما انخفضت أس��عار النفط 
اللحظية بش��كل كبير مباش��رة بعد 
إع��الن القرار، حي��ث أص��اب املتداولن 
خيبة أمل بعد أن كانوا يتوقعون متديد 
االتف��اق ملدة أط��ول أو زي��ادة في حجم 

التخفيض.
وتعليقا على األمر قال أحد احملللن في 
بنك سوس��يتي جنرال: “األس��واق تريد 
أن ت��رى النتائج عل��ى أرض الواقع قبل 
أن تطمئن”. وأش��ارت بيانات صادرة عن 

جلنة تداول الس��لع في األسواق اآلجلة 
أن مدي��ري صناديق التحوط قلصوا من 
عقود البيع على خام تكساس بنسبة 
%13، ومن عقود الش��راء بنسبة 0.9% 
خالل األس��بوع األخير من ش��هر مايو/

أيار.
اللحظي��ة  األس��واق  عك��س  وعل��ى 
الت��ي يتم الت��داول فيها مباش��رة عبر 
االنترن��ت، ف��إن املتداولن في األس��واق 
اآلجلة )الفيوتش��ر( يزيدون عقود البيع 
إذا كان��وا يتوقع��ون ارتف��اع األس��عار 
والعك��س صحيح، والس��بب في ذلك 
أنهم في الغال��ب يقوم بالتحوط على 
العادية  اس��تثماراتهم ف��ي األس��واق 
احلال��ة نفس��ها ش��هدتها   ، األخ��رى 
األس��واق اآلجلة في أوروبا حيث أشارت 
بيانات على منصة شركة UFX، صادرة 
عن بورصة ICE للسلع اآلجلة في لندن، 
عن ارتفاع عقود الشراء على نفط خام 

برنت مبقدار 2028 عقد.

تشكك املس��تثمرين يأتي على خلفية 
اس��تمرار من��و قطاع النف��ط الصخري 
في الواليات املتح��دة األمريكية بوتيرة 
أسرع مما كان متوقعا من قبل الكثيرين، 
خاصة بع��د التط��ورات التكنولوجية 
التي ساعدت شركات النفط الصخري 
عل��ى زي��ادة اإلنت��اج مقاب��ل تخفيض 

التكاليف.
فقد أش��ارت دراس��ة صادرة عن شركة 
استش��ارات نرويجي��ة أن حج��م إنتاج 
النفط الصخري ف��ي الواليات املتحدة 
األمريكية س��وف يص��ل إلى 10 مالين 
برميل يوميا، وهو مس��توى لم تشهده 
الواليات املتحدة منذ خمسن سنة. في 
الفترة املقبل��ة، أغلب احملللن يتوقعون 
أن تت��راوح أس��عار نفط اخل��ام بن -45

50 دوالر، كم��ا كانت علي��ه احلال خالل 
سبعة أشهر املاضية، فجميع األطراف 
والالعبن في حالة ترق��ب وانتظار إلى 

ما ستؤول إليه األمور في املستقبل. 

في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق العالمي

تقلص رهانات صناديق التحوط على ارتفاع أسعار النفط
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آفاق 8

د. عمار علي حسن

م��ع تول��ي األمير حم��د ب��ن خليفة 
احلك��م في قط��ر عام 1995، س��عى 
إل��ى تثبيت دعائم حكم��ه الذي كان 
يب��دو ضعيفاً وغير مس��تقر، وجلأ في 
ذلك إلى تبني سياس��ات تعتمد، من 
ضمن محاورها، على معاداة محيطه 
العربي، ونفخ ب��ذور الفتنة من خالل 
قن��وات إعالمي��ة ممثلة ف��ي فضائية 
»اجلزيرة« أو تنظيمات دينية رأى فيها 
س��نداً حلكمه مثل جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني، واس��تغرق هذا األمر عدة 
س��نوات حتى ان��دالع ما يُس��مى ب� 
»الث��ورات أو االنتفاضات العربية« في 
عام 2011، والتي ركبتها قطر زاعمة 
أنه��ا لعبت دوراً كبي��راً في انطالقها 

وإلهام صانعيها. 
وف��ي خالل الس��نوات األخي��رة، جنح 
بالدوحة تفكيرها إلى محاولة توسيع 
دورها في املنطقة، مستغلة الظروف 
الصعب��ة الت��ي مي��ر به��ا محيطها 
العرب��ي، أو مراهن��ة عل��ى س��قوط 
ه��ذا احمليط في فوض��ى عارمة، حيث 
االضطرابات السياس��ية والصراعات 
االجتماعية على خلفيات طائفية أو 
عشائرية أو بفعل وتدبير التنظيمات 
اإلرهابي��ة والتكفيري��ة، التي توظف 

الدين في تفكيك الدول.

مناورات مستمرة
تصرفت الدوحة، على مدار العشرين 
عاماً املاضية وحتديداً بعد تولي األمير 
حم��د بن خليف��ة احلكم وم��ن بعده 
جنله األمي��ر متيم، على أنها في مأمن 
م��ن العقاب، معولة ت��ارة على أن من 
حوله��ا اعتادوا التعام��ل مع نهجها 
ه��ذا وألُِف��وه، وأنه��م عاج��زون ع��ن 
ردعها، وتارة أخرى على أنها محتمية 
بالواليات املتح��دة التي وظفت قطر 
كهم��زة وصل م��ع بع��ض اجلماعات 
والتنظيم��ات املتطرفة، ع��الوة على 
والعس��كرية  التجاري��ة  املصال��ح 

التقليدية بني الطرفني.
وف��ي األزم��ة احلالي��ة، رمبا ل��م تتوقع 
حكوم��ة قط��ر أن تُقدم الس��عودية 
واإلمارات والبحرين ومعها مصر، إلى 
جانب بعض الدول األخرى، على قطع 
العالقات الدبلوماس��ية معها، وتزيد 
على هذا بإج��راءات للمقاطعة بحراً 
وبراً وجواً، ثم تفك��ر اآلن في تصعيد 
وتشديد اإلجراءات، بعد الرد القطري 
السلبي على »قائمة مطالب« الدول 

املقاطعة لها. 
وعلى مدار السنوات املاضية، تصرفت 
الدوحة على أنها متلك هامشاً كبيراً 
من املناورة، وأن بوس��عها االس��تمرار 
ف��ي اللعب عل��ى حب��ال التناقضات 
ب��ني مواقف ال��دول ومصاحلها، وأنها 
س��تنجو على الدوام من املساءلة أو 
احلس��اب أو العق��اب، متدث��رة بألوان 
م��ن الدعاية السياس��ية، والعالقات 
اخلفية، والره��ان على مصالح الغرب 
العالق��ات  ش��بكة  وعل��ى  معه��ا، 
القوي��ة التي نس��جتها مع جماعات 
»اإلسالم السياسي« بشتى دوافعها 
أخيراً  ث��م  وتوجهاتها،  وتنظيماته��ا 
عل��ى عالق��ات املتنامي��ة م��ع قوتني 

إقليميتني هما تركيا وإيران.

خيارات متوقعة
أم��ا وأن العقاب األول��ي أو املبدئي قد 
ح��دث بالفع��ل ضد قطر م��ن جانب 
ال��دول املقاطعة له��ا، وهناك تفكير 
ف��ي عق��اب جدي��د، على عك��س ما 
اعتق��دت الدوحة أو متن��ت، فإن قطر 
معني��ة اآلن أكثر م��ن أي وقت مضى 
باستعراض خياراتها حتت ضغط أزمة 
لم تش��هدها منذ إعالن قيام الدولة 

القطرية في عام 1971 وحتى اآلن. 
في البداية، راهن البعض على »تراجع 
قط��ر«، وه��و م��ا كان يعن��ي إق��دام 
الدوحة، ولو بعد حني، على اتخاذ كل 
اإلج��راءات التي تطمئ��ن دول اخلليج 
العربية، وتعط��ي فرصة لهذه الدول 
ف��ي اختب��ار نواي��ا الدوح��ة، وانتقال 
وعودها من مجرد كالم، كما جرى في 
املرات السابقة، إلى إجراءات حاسمة 

عل��ى األرض، مب��ا ف��ي ذل��ك إح��داث 
تغيير ف��ي بنية وتوجهات الس��لطة 
القطري��ة يت��م مبقتض��اه التأثير في 
سياس��ات وأفكار مهندسي املشروع 
القطري الراه��ن، أو مبعنى أدق أولئك 
الذي��ن ميثل��ون همزة وص��ل بني قطر 
وقوى إقليمي��ة وعاملية حترك الدوحة 
وتستخدمها »حصان طروادة« خلدمة 

مصاحلها. 
االرتب��اط م��ع  ف��ك  ويتطل��ب ه��ذا 
وتغيي��ر  املتطرف��ة،  التنظيم��ات 
حقيق��ي ف��ي توجه��ات السياس��ة 
اخلارجي��ة القطري��ة إقليمي��اً ودولياً، 
عل��ى أن تش��هد الدول الت��ي تتضرر 
م��ن السياس��ات القطرية ب��أن ثمة 
تغي��راً فارقاً في سياس��ات قطر وفي 
توجهات إعالمه��ا. وإذا كانت الدوحة 
تبدي، حتى اآلن، عناداً في االستجابة 
للمطال��ب ال��� 13 لل��دول املقاطعة 
له��ا، فإن إج��راءات عقابية أش��د قد 
تدفعه��ا إل��ى الرضوخ ف��ي النهاية، 
الس��يما إن اس��تمر نزيف االقتصاد، 
وش��عور القطريني بالعزل��ة، أو بدأت 

دول خارجي��ة كب��رى مت��ارس ضغوطاً 
أش��د على الدوحة من أج��ل التراجع 
قب��ل انفج��ار املوقف. لك��ن قطر لم 
تتراجع حتى اآلن، ويبدو من تصرفاتها 
واالقتصادية  واإلعالمية  السياس��ية 

أنها استعدت لعناد طويل.
وكان هن��اك اجت��اه آخ��ر راه��ن عل��ى 
سيناريو بدا متفائالً وهو »االستغاثة«، 
مبعنى أن تكشف الدوحة كل أوراقها 
للقي��ادات السياس��ية ف��ي العال��م 
العربي، خصوصاً دول اخلليج العربية، 
وتبني حجم تورطها في املس��ار الذي 
توغلت فيه إلى هذا احلد املنبوذ، وأنها 
ل��م يع��د مبقدوره��ا الع��ودة مبفردها 
وإال كلفها الكثي��ر. وتكون قطر هنا 
أشبه بفرد اندمج في مجموعات غير 
ش��رعية، وصار له دور ملموس، وعرف 
أس��راراً، ويك��ون م��ن الصع��ب عليه 
االنس��حاب واالعتزال، وإال ُعوقب. في 
هذه احلالة تطلب األسرة احلاكمة في 
قطر، بعد أن تصارح نفسها، مساندة 
اخلليجي��ة  ال��دول  م��ن  ومس��اعدة 
والعربية حتى يكون بوسعها أن تعود، 

بعد أن مت توظيفها على مدار أكثر من 
20 سنة في تبني سياسات ال عالقة 
لها مبصالح الشعب القطري. بيد أن 
هذا الس��يناريو بات مس��تبعداً، فقد 
انقضت املهلة األساسية واإلضافية 
الت��ي مت منحه��ا لقطر لتس��تجيب 
ملطال��ب دول اخللي��ج الث��الث ومعها 
مصر، لكن االنتظار انتهى برد قطري 
»سلبي ويفتقر ألي مضمون«، حسب 
وص��ف وزير اخلارجية املصري س��امح 
ش��كري في املؤمت��ر الصحف��ي الذي 
عقده وزراء خارجي��ة الدول املقاطعة 

يوم 5 يوليو اجلاري في القاهرة.
إذن، يتبقى أمام قطر اآلن ثالثة خيارات 
للتعامل م��ع أزمتها الراهنة، وتتمثل 

في التالي:
1. التس��كني: هن��ا تراه��ن الدوح��ة 
عل��ى الزمن ف��ي تخفي��ف الضغط 
واخلن��اق، وحلحل��ة املوق��ف اخلليجي 
إقليمية،  بأطراف  واالستعانة  األخير، 
وعلى رأس��ها تركيا، من أجل حماية 
عس��كرية، وإيران، من أجل مساعدة 
اقتصادية، وكذلك أطراف دولية وفي 

مقدمته��ا الواليات املتح��دة، طمعاً 
في ضغوط، م��ع اتخاذ إج��راءات من 
ط��رف واحد لطمأنة ال��دول املتضررة 
من السياسة القطرية احلالية. وهنا 
حتلم قطر بتمييع املوقف مبرور الوقت، 
لتعود إلى س��ابق عهدها في ممارسة 
التناق��ض بني الق��ول والفع��ل، ومد 
جسور خفية مع تنظيمات محظورة 
ف��ي املنطقة، واحللم بتفكك إقليمي 
تخرج من��ه رابحة، بغ��ض النظر عن 

مستوى هذا الربح ووقته.
2. التمادي: حيث العناد واإلصرار على 
الس��عودية  ترى  انته��اج سياس��ات 
واإلمارات والبحرين ومصر، أنها تشق 
الص��ف العربي، خصوص��اً اخلليجي، 
ف��ي  ال��دول،  كل  مصال��ح  وتع��ادي 
ظ��ل العديد من االتهام��ات املوجهة 
لقط��ر؛ ومنها دعم جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني، والتحالف م��ع إيران التي 
تس��تهدف دول اخلليج العربية. وهذا 
يعن��ي الذه��اب إل��ى م��دى أبعد في 
اخلصوم��ة م��ع دول مجل��س التعاون 
اخلليج��ي، واالرمت��اء أكث��ر في حضن 
طه��ران، وتوطي��د عالق��ة أش��د مع 
أنقرة، واستمرار العالقة مع جماعات 
»اإلس��الم السياس��ي« مب��ا فيها من 
تنظيمات متطرفة تنتش��ر في أكثر 
من بل��د عرب��ي، والره��ان على رفض 
الدول الكب��رى للتدخل العس��كري، 
ومحاولة إيجاد ذريعة دائمة لتخويف 
القطري��ني عل��ى مس��تقبل بلدهم، 
بأنهم مس��تهدفون، وال  وإقناعه��م 
بدي��ل أمامه��م ع��ن االلتف��اف حول 
والرض��ا عن  السياس��ية،  قيادته��م 

رهاناتها وخياراتها وعالقاتها.
-3 التصعي��د: أي أن تق��وم الدوح��ة 
بتأجي��ج الص��راع، وذل��ك م��ن خالل 
تس��ريع خطوات االنتقام من اجلميع، 
فتزي��د ف��ي متويلها لكيان��ات خارجة 
ع��ن القانون، وتوج��ه بعضها للقيام 
بعمليات داخ��ل الدول املقاطعة لها، 
وتُزكي من الصراعات الطائفية، أمالً 
في إحداث فوضى واضطرابات في دول 
عربي��ة، رغبًة في تصدعها وتفككها 
مبا قد يؤدي إلى توس��ع نفوذ قطر في 

محيطها اجلغرافي والسياسي، كما 
تتوهم اإلدارة القطري��ة احلالية، وفق 
ما ميليه عليها طموحها في لعب دور 

أكبر من إمكانيات قطر وقدراتها.
وقد يأخذ التصعيد شكالً آخر يتمثل 
ف��ي متك��ني أكب��ر جلماع��ة اإلخ��وان 
وأتباعها م��ن القرار القط��ري، بزيادة 
تغلغلها ف��ي بنية الس��لطة هناك، 
وتوظيف إمكانياتها وش��بكاتها في 
خدم��ة الدوحة، التي ميك��ن التعامل 
معه��ا، في ه��ذه احلال��ة، عل��ى أنها 
»الوطن البديل« لإلخ��وان. ومثل هذا 
الوضع، الذي يعن��ي هروباً قطرياً إلى 
اخللف، يش��كل تهديداً مباشراً ليس 
ل��دول اخللي��ج العربية فق��ط، مبا في 
ذلك التي لم تش��ارك ف��ي مقاطعة 
قط��ر، وهي الكويت وس��لطة عمان، 

بل أيضاً للعالم العربي برمته.
ختاماً، ال شك أن الدول املقاطعة لقطر 
تدرك جيداً تداعيات املس��ارين الثاني 
والثالث، وستعمل على مواجهتهما 
ودحضهم��ا، حيث متلك ه��ذه الدول 
أوراق ضغط أخرى، رمبا لم تكن بعيدة 
ع��ن اجتماع ق��ادة االس��تخبارات في 
ال��دول املقاطعة لقطر والذي س��بق 
الس��عودية  خارجي��ة  وزراء  اجتم��اع 
واإلمارات ومصر والبحرين في القاهرة 
ي��وم 5 يوليو اجلاري. وبالتالي يُتوقع أن 
تط��ول األزمة احلالي��ة، وأن يكون ثمة 
تصعيد تدريجي ضد الدوحة سيؤدي 
إلى عزلتها في ظ��ل تعنتها وعزمها 
االستمرار في سياساتها الراهنة غير 
املقبولة، وهو ما بدا واضحاً في تأكيد 
وزراء اخلارجية عل��ى أن املطالب التي 
ُقدم��ت لقط��ر ال حتتمل املس��اومات 
اس��تمرار  وإعالنه��م  والتس��ويف، 
املقاطع��ة السياس��ية واالقتصادية 
للدوحة، بل واتخ��اذ خطوات إضافية 

ضدها.

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

احمد موسى جياد

توف��ر البيانات العراقي��ة عن صادرات 
النف��ط وايراداتها ف��ي النصف االول 
من عام 2017 دليال ماديا لتقييم اثار 
اتفاق اوب��ك االول خلفض االنتاج على 

العراق وازمته املالية.
فقد شهدت اس��عار صادرات النفط 
العراقية تراجعا واضحا خالل النصف 
االول من العام حيث اقتربت اس��عار 
ش��هر حزيران ال��ى املؤش��ر املرجعي 
)بنجم��ارك( املعتمد ف��ي موازنة هذا 
الع��ام والبالغ 42 دوالرا للبرميل؛ كان 
العجز ف��ي عائدات ص��ادرات النفط 
يع��زا بدرجة كبيرة الى ع��دم امتثال 
وتأثيرها  اقلي��م كردس��تان  حكومة 
على حج��م الصادرات م��ن كركوك، 
م��ع االلتزام��ات املذكورة ف��ي  قانون 
املوازن��ة لهذا العام، عل��ى الرغم من 
ان معظ��م ه��ذا العج��ز مت تعويضه 
من صادرات اجلنوب. ونظرا ان معظم 
احتمالي��ة  ال��ى  تش��ير  التنب��ؤات 
انخف��اض اس��عارالنفط فان هذا قد 
يقود ال��ى تعميق حج��م العجز في 

النصف الثاني من العام.
يغطي هذا التقييم والغراض املقارنة 
تس��عة اشهر مقس��مة الى فترتني 
فرعيتني: االولى هي املرحلة السابقة 
لبدء س��ريان ق��رار اوب��ك لتخفيض 
االنت��اج، والت��ي تغطي الرب��ع االخير 
م��ن ع��ام 2016 ، والثانية تغطي كل 
الفت��رة االول��ى لس��ريان تخفي��ض 
االنت��اج  وهي النص��ف االول من هذا 
العام ؛ وتنقس��م هذه الفترة الثانية 
ايضا الى فترتني فصليتني هما الربع 

االول والثاني.
تتن��اول الورق��ة اوال اس��عار النف��ط 
تق��وم  ث��م  النفطي��ة،  والص��ادرات 
بتقييم االثار املترتب��ة على امليزانية، 
وتق��دم ف��ي النهاي��ة موج��زاً الفاق 
اس��عار النفط لبقية العام. وتعتمد 
الورق��ة على البيانات املس��تمدة من 

مصادر رسمية ومنها وزارة النفط.
 

والص��ادرات  النف��ط  اس��عار  اوال- 
النفطية

لق��د س��اد الكثي��ر من التف��اؤل في 
اعق��اب اتف��اق اوبك خلف��ض االنتاج 
ال��ذي مت التوص��ل اليه ف��ي نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2016 بانه سيؤدي الى 
حتسن اس��عار النفط للتعويض عن 

خفض االنتاج؛ ولكن سرعان ما تبدد 
معظ��م ذلك التفاؤل )او الوهم( كما 
هو واضح من الرس��م البياني رقم 1 

ادناه.
لقد بلغ متوسط سعرالنفط املصدر 
م��ن الع��راق )اخل��ط االحم��ر( خ��الل 
االشهرالتسعة من اكتوبر 2016 الى 
حزيران /يونيو 2017 ادنى مستوى له 
عند 40.5 دوالرات للبرميل خالل شهر 
نوفمبر 2016،اال انه ارتفع بعد اتفاق 
اوبك، بنس��بة ٪14.5 خالل ديس��مبر 

2016
 ولكن فقد هذا التحسن الكثير من 
الق��وة خالل مدة االتف��اق؛ حيث اوال، 
ب��دأت الزيادة التدريجية في الس��عر 
تتقل��ص خالل الش��هرين االولني من 
االتف��اق عندم��ا وص��ل الس��عر الى 
اعلى مس��توى له عن��د 49.13 دوالراً 

للبرمي��ل خالل فبراي��ر 2017، ثم بدأ 
في االنخف��اض التدريجي ليصل الى 
ادن��ى مس��توى له خ��الل كامل فترة 
االتفاق، عن��د 42.07 دوالرات للبرميل 
2017. وع��الوة  خ��الل حزيران/يوني��و 
على ذلك، كان سعر يونيو في الواقع 
اقل، مبق��دار 0.43 دوالراً للبرميل، عن 

مستواه في اكتوبر 2016
يشكل هدا االجتاه في االسعار مبعثا 
للقلق في حالة استمراره باالنخفاض 
حيث تبخرت كل مكاسب الربع االول 
2017 بسرعة كبيرة؛ فقد  بلغ سعر 
النف��ط 48.30 دوالراً للبرمي��ل خالل 
الربع االول من عام 2017 ثم انخفض 
الى 45 دوالراً للبرميل في الربع الثاني 
ليعط��ي معدل 46.65 دوالراً للبرميل 

خالل النصف االول من العام.
كان االجت��اه املذكور اعاله في اس��عار 

تصدير النفط العراقي على عكس ما 
كان متوقعا، حيث ان درجة االمتثال، 
م��ن جانب اوبك / نوبي��ك، خالل الربع 
الثان��ي اكث��ر مم��ا كان��ت علي��ه في 
الرب��ع االول. وهذا يش��ير ايضا الى ان 
التحس��ن في اسعار النفط العاملية 
ال يعتم��د فق��ط على اتف��اق خفض 
انتاج منظمة البلدان املصدرة للنفط 
والدول االخ��رى املوقعة على االتفاق، 
اضافة  الى االمتثال املش��كوك فيه 

خالل فترة االتفاق برمتها.
الرس��م البيان��ي 1: س��عر تصدي��ر 
النفط )دوالر/ برميل( وحجم التصدير 

)مليون برميل يوميا(
اكتوبر 2016:حزيران 2017

املص��در واملالحظ��ات عل��ى الرس��م 
البيان��ي 1: اع��داد املؤل��ف. البيانات 
االصلية من وزارة النفط؛ االسعار في  

اجلانب االيسر والصادرات في  اجلانب 
االمين 

يظهر من كمية الصادرات النفطية 
العراقية - اخلط البرتقالي )باستثناء 
اقليم كردس��تان الع��راق( خالل فترة 

التسعة اشهر ما يلي:
1. خ��الل الربع االخير م��ن عام 2016 
وقبل بدء نف��اذ اتفاقية خفض انتاج 
اوب��ك / نوبي��ك، ارتفع��ت الصادرات 
النفطي��ة الش��هرية بنح��و مط��رد 
لتص��ل الى اعلى مس��توى لها على 
االطالق في تاريخ العراق عند مستوى 
3.519 ملي��ون برميل يوميا وذلك في 

شهر كانون اول/ديسمبر 2016.
2. على الرغم من ان هذه الزيادة املهمة 
في صادرات النفط قد س��اهمت في 
زي��ادة عوائ��د التصدير، كما س��يتم 
مناقش��تها الحقا، وتعك��س تطورا 

كبي��را ف��ي الطاقة االنتاجي��ة )التي 
ترج��ع اساس��ا ال��ى نتائ��ج ج��والت 
التراخيص( اال ان لها عواقب سلبية: 
اوال، املس��اهمة ف��ي تعمي��ق حال��ة 
ع��دم التوازن الت��ي كانت وم��ا زالت 
سائدة في السوق النفطية العاملية، 
وبالتال��ي، تضع��ف م��ن احتمالي��ة  
حتسن االس��عار؛ وثانيا، انها تزيد من 
اجمالي التزامات تعويض الش��ركات 
بسبب تخفيض)كورتيلمنت( االنتاج 

تنفيذا التفاق اوبك.
وعلي��ه ف��ان معرف��ة وزارة النفط )او 
خالف ذلك( مس��بقا بان على العراق 
ان ميتث��ل التفاق اوبك، فان قرار الوزارة 
بزيادة معدالت تصدي��ر النفط خالل 
الرب��ع االخي��ر م��ن ع��ام 2016 كان 
سياس��ة خاطئة وفاش��لة ومضرة. 
وكما اوضحت في مناسبات سابقة 

كان عل��ى الع��راق ان ال يقب��ل اص��ال 
مبستوى واسس التخفيض احملددة له 

في ذلك االتفاق.   
3. خالل فت��رة اتفاق تخفيض االنتاج 
)النصف االول م��ن عام 2017( كانت 
الص��ادرات النفطية الش��هرية اقل 
بكثي��ر مم��ا كان��ت علي��ه في ش��هر 
كانون اول/ديس��مبر 2016 حيث بلغ 
متوس��ط االنخفاض الش��هري 246 
الف برمي��ل يوميا، في ح��ني ان اكبر 
انخفاض شهري كان 266 الف برميل 

في نيسان/ابريل.
من املهم ان نتذكر في هذا املنعطف 
يتعل��ق بخف��ض  االوب��ك  اتف��اق  ان 
االنت��اج )وليس التصدير كما يفهمه 
نظ��را  ولك��ن  خط��ا(.  وزيرالنف��ط 
الن الع��راق ال ميل��ك طاق��ة انت��اج » 
احتياطي��ة« من جهة ويج��ب تلبية 
االحتياج��ات احمللي��ة )لقط��اع توليد 
الطاق��ة الكهربائي��ة واملصافي( من 
جه��ة اخ��رى، فان معظ��م تخفيض 
االنتاج ينعكس مباشرة على انخفاض 
صادرات النفط. فعلى س��بيل املثال، 
ارتفعت جتهيزات املصافي من النفط 
اخلام  خالل االشهر االربعة االولى من 
ع��ام 2017 باكثر م��ن ٪5 عما كانت 
علي��ه خالل االش��هر االربعة االخيرة 

من عام 2016.
عالوة على ذلك، هناك مشكلة جدية 
وحقيقي��ة تتعلق بالش��فافية عند 
تقيي��م درجة االمتث��ال في تخفيض 
االنت��اج )من��ذ ش��هر ايل��ول  2016 
وبعد ش��هر م��ن تول��ي الوزيراحلالي 
مهام منصبه مت حظر نش��ر البيانات 
املتعلقة بانتاج النفط وتوزيعه والتي 
كانت تنشر بنحو ش��هري ومنتظم 
لل��وزارة  االلكثرون��ي  املوق��ع  عل��ى 
من��ذ ع��ام 2008( ؛ وينطبق الش��يء 
نفس��ه على وزارة امل��وارد الطبيعية 
ف��ي حكومة اقليم كردس��تان، التي 
علقت نش��ر تقريرها الش��هري منذ 

كانون االول ديسمبر 2016
لك��ن املص��ادر الرس��مية الدولي��ة، 
اس��تنادا الى بيانات عراقية رسمية، 
تش��ير ال��ى ان انت��اج النف��ط خالل 
االش��هر االربعة االولى من عام 2017 
بل��غ 4.574 مليون برميل يوميا، وهذا 
اعل��ى مما ح��دد للع��راق انتاجه وفقا 
التفاقي��ة منظمة اوبك في تش��رين 
الثاني / نوفمبر 2016، والبالغ 4.351 
ملي��ون برميل يومي��ا، اي مبعدل عدم 

امتثال قدره 223 الف برميل يوميا.

كيف تفكر دولة قطر؟
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بق��اء  النص��ر  عل��ى  يش��وش  ال 
االخ��رى  املناط��ق  م��ن  العدي��د 
املطل��وب حتريره��ا.. وال العمليات 
االرهابي��ة املتوقع��ة، ناهي��ك عن 
واقتصادي��ة  سياس��ية  ملف��ات 
وخدمية واجتماعي��ة وادارية وفي 
واخلارجي��ة،  الوطني��ة  العالق��ات 
متثل جميعها حتدي��ات كبرى امام 
السياس��ية  والق��وى  احلكوم��ة 
والشعب، وهو ما يتطلب التصدي 
لها بجدي��ة معارك نين��وى ذاتها. 
فاحلرب موازين قوى وش��روط جناح، 
فعندما ميي��ل ميزان القوة لصالح 
العدو  االنتصار، وتسقط عاصمة 
ونس��تعيد زم��ام املب��ادرة والثقة 
بالنفس ونوفر شروط النجاح، فان 
الطريق يس��مح بانتصارات ناجزة 

وحاسمة، إن احسنا ادارة املعركة، 
ليس عل��ى الصعيد االمني فقط، 
ب��ل عل��ى الصع��د االخ��رى ايضاً.  
فالنصر في ستالينغراد والذي عّد 
نقطة فاصلة في احل��رب العاملية 
الثاني��ة حتق��ق في ش��باط 1943، 
بينم��ا حس��مت احلرب ف��ي ايلول 

.1945
خط��أن ميك��ن ان نقع فيهم��ا.. 1( 
ان نص��اب بالغ��رور وننس��ى اي��ام 
الهزائم واالنتكاس��ات، او ننس��ى 
ان تعزيز ش��روط النج��اح تتطلب 
واالطمئنان  وتعزيزها  استكمالها 
ال��ى اس��تمراريتها. ف��ال نس��ارع 
بتصوي��ر ان الطري��ق ب��ات معبداً 
بالزهور، وان كل ش��يء بات سهالً. 
ب��ل ق��د نك��ون بدأن��ا االن مرحلة 

اصع��ب، فاالنتصار عل��ى النفس 
اصع��ب من االنتص��ار على العدو. 
لذلك نؤك��د على اهمية حس��ن 
ادارة املعرك��ة.. و2( التقلي��ل م��ن 
ش��أن االنتصار باث��ارة موضوعات 
السفسفات  والبحث عن  جانبية 
واالثارات اللئيمة التي هدفها ليس 
احملاسبة املسؤولة، بل اثارة الفتنة. 
ف��إن اصابنا الغرور فسننس��ى ان 
الوح��دة الوطني��ة كان��ت اح��دى 
عوام��ل النجاح ف��ي املوصل.. وإن 
اصابنا الغرور فس��يعتقد كل منا 
انه هو، وهو وحده من حقق النصر، 
فننس��ى ان التع��اون ب��ن اجلميع، 
واملس��ؤوليات،  التراتبيات  واحترام 
وجمع املتضادات في وحدة اهداف 
ونش��اط وعمل، وعدم االنش��غال 

عن الهدف االساس باهداف ثانوية 
كانت من اب��رز عوامل النجاح. وان 
بارتكاب  اصابنا الغ��رور فس��نبدأ 
االخطاء معتقدين ان االجناز الكبير 
الذي حتق��ق س��يمنحنا حصانات 
في ارتكاب اخطاء فردية وجماعية 
من دون مباالة ال ملصالح الشعب، 
وال توفير املس��تلزمات الجناز املهام 
بخط��وات  ولتعزيزه��ا  االمني��ة 
واضح��ة جريئ��ة وش��جاعة ف��ي 
واالجتماعية  السياس��ية  اجملاالت 
واالدارية  واخلدمي��ة  واالقتصادي��ة 
والعمرانية وفي العالقات الداخلية 
واخلارجي��ة، والت��ي كانت ش��رطاً 
من ش��روط النجاح. ام��ا التقليل 
االنتص��ار فس��يعني  م��ن ش��أن 
التضحية بدماء الش��هداء وبكل 

واملعان��اة  والتضحي��ات  اخلس��ائر 
الت��ي لوالها ما حتقق ه��ذا النصر 
الكبير. سيعني التقليل من شأن 
فتوى املرجعية والتعبئة الشعبية 
وم��ن  حتقق��ت،  الت��ي  الكبي��رة 
االلتفاف االقليم��ي والدولي حول 
الع��راق، ومن عزلة االره��اب واجناز 
ملف��ات كان��ت تبدو مس��تحيلة 
قبل فت��رة قليلة من الوقت. فلقد 
قيل ان معركة املوصل تهدد حياة 
مالين الس��كان.. وقي��ل ان اعداد 
النازحن س��تكون بحجم يصعب 
احتوائه.. ب��ل قال��ت دول وقيادات 
عاملية كبرى ان املعركة ستتطلب 
وقت��اً اط��ول بكثير م��ن املتحقق 
فعالً.. صحيح ان تصريحات كثيرة 
صدرت ب��ان حترير املوصل س��يتم 

قبل نهاي��ة ع��ام 2016، لكن هذا 
ام��ر جزئ��ي يج��ب ع��دم الوقوف 
عنده. بل الوقوف عند السياسات 
التي قادت  والس��ياقات احلقيقية 
للنصر، وليس التقديرات امليدانية 
التي قد تصيب وتخطىء حس��ب 
الظروف، فال تكون بالدقة احلرفية 

التي مت الكالم بها.
اننا اليوم في حالة معنوية جيدة، 
الش��عبية  والتعبئ��ة  والفرح��ة 
في افض��ل مس��توياتها.. وعدونا 
مرتب��ك ومتراج��ع ويفق��د االرض، 
واعداد كبيرة من قياديه ومقاتليه 
يتس��اقطون ب��ن قتي��ل واس��ير 
وهارب، وعدد كبير من منظوماته 
تتفكك، لذلك يجب عدم السماح 
له بالتقاط انفاسه واعادة تنظيم 

نفس��ه.. وعلين��ا اس��تثمار زخم 
االنتص��ار لتس��هيل النص��ر ف��ي 
رأس��مال  املتبقية. فهذا  اجلبهات 
او  عظي��م يج��ب ع��دم بعثرت��ه 
التفري��ط ب��ه او التش��ويش عليه 
بام��ور اخرى مفتعل��ة او حقيقية 
لكنها تطرح خ��ارج ظروفها.. وان 
وجود مش��اكل وعراقي��ل وحتديات 
وتقصيرات ال يشكل عذراً الضاعة 
هذا الرأسمال.. على العكس البد 
في  للمس��اعدة  اس��تثماره  م��ن 
حل االش��كاالت وجت��اوز التحديات 
ومعاجل��ة التقصي��رات، ليس على 
الصعيد العس��كري فحسب، بل 
في اجملاالت االخرى ايضاً، الضرورية 
للحفاظ على زخم النصر وترصينه 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

مارك سوزمان

وزير عراقي سابق

الرئيس التنفيذي 
لالستراتيجية في 

مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس

قم��ة  موض��وع  –تط��رق  س��ياتل 
اجملموعة 20 املنعقد خالل األسبوع 
اجل��اري ف��ي هامب��ورج بأملاني��ا إلى 
كيفية خلق عالم مترابط. وعندما 
يلتق��ي الزعماء تبرز إلى الس��طح 
موضوعات كبرى مثل - تغير املناخ 
ومكافحة اإلره��اب والتجارة، لكن 
اعم��ام اجملال الرقمي لعالم األموال 
الرخ��اء  ال يق��ل أهمي��ة لضم��ان 

العاملي.
والي��وم، ما يزال هن��اك نحو بليوني 
ش��خص بالغ عاجزين عن احلصول 
املالي��ة  اخلدم��ات  أبس��ط  عل��ى 
األساس��ية. ووظيفة اجملال الرقمي 
ه��ي توس��يع ف��رص الوص��ول إلى 
االقتص��اد الرس��مي بجعل األدوات 
املالية اإللكترونية - مثل احلسابات 
املدين��ة - في متن��اول الناس حيث 
ميك��ن اس��تعمالها عب��ر الهواتف 
احملمولة بأس��عار معقولة ومتاحة 

لشرائح واسعة من األشخاص. 
وعندما يبدأ الفقراء في استعمال 
هذه اخلدمات، يحدث أمرين. أوال تدار 

األموال بشكل أكثر فعالية وبطرق 
جديدة للحفظ أوإجراء الدفعات أو 
احلص��ول على االئتم��ان أو التأمن. 
ثاني��ا، يوف��ر وقتا كثي��را يضيع في 
معامالت مالية بس��يطة، ومن ثم 
يعط��ى وقت��ا أكثر للعم��ل املنتج 
وع��الوة  صغي��رة.  أعم��ال  إدارة  أو 
على ذلك، فإن اإلي��رادات واملدخرات 
اإلضافي��ة تعزز ق��درة الفقراء على 
الصمود أمام األزم��ات املالية التي 
قد تنج��م مثال عن نفق��ات طبية 
غي��ر متوقع��ة أو فش��ل محصول 

موسمي.
واألدل��ة متوف��رة بنح��و كبير على 
اجمل��ال  العم��ام  التحويل��ي  األث��ر 
الرقم��ي على اقتص��اد الدول. ففي 
كينيا، على س��بيل املثال، ساعدت 
»األموال املتنقلة« أي حتويل األموال 
عن طريق الرسائل النصية، ما يقدر 
بنحو 194.000 أس��رة للخروج من 
الفق��ر املدقع. ويعود ه��ذا االختراق 
إل��ى تغيي��رات في س��لوك االدخار 
وزي��ادة االختي��ار املهني، والس��يما 

بالنسبة للنساء.
وم��ع اكتس��اب املزيد م��ن البلدان 
له��ذه التقني��ات، زاد حتس��ن آفاق 
النم��و االقتص��ادي الدائ��م بنح��و 
كبي��ر. وتوقعت دراس��ة حديثة أن 
توس��يع نطاق الوصول إل��ى أدوات 
التمويل الرقمي ميكن أن يزيد الناجت 
احمللي اإلجمالي للبلدان النامية مبا 
يق��در ب 3.7 تريلي��ون دوالر بحلول 

عام 2025.
لكن من أجل حتقيق هذه االستفادة 
و زيادة اإلدم��اج املالي، هناك حاجة 
إلى سياسات فعالة على الصعيد 
الوطني. ففي العام املاضي، نشرت 
الرفيع��ة  »املب��ادئ   20 اجملموع��ة 
املس��توى لإلدماج املال��ي الرقمي«، 
الت��ي تركز عل��ى ثماني��ة من أجنح 
االس��تراتيجيات الت��ي اعتمدته��ا 
احلكوم��ات الوطني��ة ف��ي جمي��ع 
أنحاء العالم. وقد نشر تقرير جديد 
للمجموع��ة 20 في ربيع هذا العام 
الستكش��اف هذه االستراتيجيات 
بنحو أكبر، وتوضيح كيفية حتويل 

املبادئ إلى أعمال.
كانت الصن رائدة في هذا الصدد، 
مب��ررة بذل��ك كيف ميك��ن حتقيق 
التوازن بن االبتكار واخملاطرة. عندما 
ظهرت خدمات الدفع عبر اإلنترنت، 
مث��ل »ألب��اي أليباب��ا«، ألول م��رة، 
واج��ه املنظمون نوع��ا جديدا متاما 
من امل��زودات املالية. وبدال من فرض 
مجموعة من القواعد االستباقية، 
تتبع��وا املس��تجدات وتعرفوا على 
أن��واع القواعد املطلوب��ة. وقد أتاح 
فرص��ة  اخلدم��ات  ملقدم��ي  ذل��ك 
التطور تدريجيا، وساعد هذا النهج 
»أليب��اي« لتصب��ح أكب��ر برنام��ج 

للدفع عبر اإلنترنت في العالم.
وفي أماكن أخرى تصدت االبتكارات 
رئيس��ي  لتح��دي  التنظيمي��ة 
آخ��ر: ع��دم وجود هوية ش��خصية 
اجلديدة، وهي  ألصحاب احلس��ابات 
مش��كلة ش��ائعة في العديد من 
البل��دان النامي��ة، منع��ت مئ��ات 
املالين من الناس من االشتراك في 
اخلدمات املالية. وللتغلب على هذه 

واملكس��يك  تنزانيا  العقبة، نفذت 
أنظم��ة ال تتطلب أكث��ر من مجرد 
رقم هاتف للتس��جيل في أبسط 
احلسابات. وقد جنحت هذه البرامج 
ف��ي كال البلدين؛ ففي املكس��يك، 
على س��بيل املثال، مت فتح أكثر من 
تس��عة مالين حس��اب جديد في 

العامن األولن.
وفي الوقت نفس��ه، تطل��ق الهند 
برنامج��ا هائ��ال لتحدي��د الهوي��ة 
الرقمي��ة يجمع بصم��ات األصابع 
البيومتري��ة األخرى. وقد  والبيانات 
مت إنش��اء أكث��ر م��ن ملي��ار مل��ف 
رقم��ي من��ذ ب��دء البرنام��ج قب��ل 
ست س��نوات؛ واليوم، يرتبط أكثر 
من ثلث هذه امللفات الش��خصية 

باحلسابات املصرفية.
ومع ذلك، فإن آخر تقرير للمجموعة 
20 يس��لط الض��وء عل��ى حتديات 
أخ��رى. عل��ى س��بيل املث��ال، ف��إن 
»قابلية التشغيل البيني« - أي قدرة 
العمالء على التعامل مع بعضهم 
البعض حتى لو كانوا يس��تعملون 

برام��ج مختلف��ة - ه��و املعيار في 
عدد قليل من األس��واق اليوم. ومن 
ملعاجلة  احلكومیة  اإلجراءات  ش��أن 
ھذا األم��ر أن تس��اعد عل��ی زی��ادة 
راح��ة العمالء وتخفي��ض تكالیف 
اخلدم��ات.  ملقدم��ي  التش��غیل 
وسيس��تفيد املس��تعملون الذين 
لديه��م خب��رة قليل��ة أو معدومة 
في التنقل في أنظم��ة الدفع عبر 
اإلنترن��ت م��ن اعتم��اد سياس��ات 

حتسن محو األمية املالية.
وبنحو ع��ام، توضح تقارير اجملموعة 
20 : تعمي��م اجمل��ال الرقم��ي لدنيا 
األم��وال أداة قوي��ة ملعاجل��ة الفقر. 
وميكن للبلدان األكثر ثراء االستفادة 
أيضا، ألن اعمام اجمل��ال الرقمي في 
تس��يير األموال بنحو جيد يزيد من 
نش��اط املستهلك وينشط احلركة 

التجارية.
وف��ي الع��ام املاضي، وحتت رئاس��ة 
الص��ن، جعل��ت اجملموع��ة 20 من 
حتسن فرص احلصول على اخلدمات 
املالي��ة الرقمي��ة أولوي��ة عاملي��ة، 

وس��يظل األم��ر كذلك حت��ت والية 
أملانيا. ويس��اعد ه��ذا التركيز على 
حتس��ن فرص ولوج مالي��ن الناس، 
والسيما الفقراء واملسنن والنساء 
في البلدان النامي��ة، أي الذين هم 
ف��ي أش��د احلاجة إل��ى امل��ال، إلى 

االقتصاد العاملي.
لقد حتس��ن فه��م العال��م آلليات 
اإلدماج املالي والطرق التي ميكن أن 
توظف به��ا التكنولوجيا الرقمية. 
هذا نبأ عظيم بالنسبة لألشخاص 
الذي��ن ال يتوف��رون على حس��ابات 
بنكي��ة. لك��ن وضع ه��ذا املوضوع 
على ج��دول أعم��ال القم��ة ليس 
كافيا. االحتفاظ على اس��تمرارية 
االبتكار يحتاج إل��ى حلول محلية 
فى وجه التحدي��ات العاملية. وكما 
اكتش��ف القادة في الصن وكينيا 
واملكس��يك والعدي��د م��ن البلدان 
األخرى هذه احلقيقة ، فإن االقتصاد 
ال��ذي يضم اجلميع يس��تفيد منه 

اجلميع.

لماذا نبني اقتصادات شاملة ماليا؟
PROJECT
SYNDICATE

ارهاب القراصنة
إياس الساموك

بالع��ودة مرة أخرى إلى كرك��وك، فقد عاجلت احملكمة 
االحتادية العليا في قرار سابق حمل الرقم )24/ احتادية/ 
2013( موض��وع يتمت��ع باهمي��ة وخصوصي��ة كبيرة 
املتمثل بآلية تقاسم املناصب االدارية واالمنية العليا 
ف��ي احملافظة واملنص��وص عليها في قان��ون مجالس 

احملافظات رقم )36( لسنة 2008.
حي��ث مت الطعن بفقرت��ن من املادة )23( م��ن القانون 
املذكور فقد نصت االولى منها على أن جترى انتخابات 
محافظة كرك��وك واالقضية والنواح��ي التابعة لها 
بعد تنفيذ تقاس��م الس��لطة االداري��ة واالمنية في 
الوظائ��ف العام��ة مبا فيه��ا منصب رئي��س مجلس 
احملافظة واحملافظ ونائب احملافظ بن مكونات محافظة 
كركوك بنس��ب متس��اوية بن املكونات الرئيسة في 

احملافظة.
واعطت تلك الفقرة اخليار  ل� »املكون ذي االغلبية في 
مجل��س احملافظة باختيار احد ثالثة مناصب احملافظ أو 

نائب احملافظ أو رئيس مجلس احملافظة«.
واحملكمة االحتادية العليا وبعد استقراء النص القانوني 
والرجوع إلى النصوص الدستورية ذات العالقة وجدت 
أن الزام تقاسم السلطات االدارية واالمنية والوظائف 
العامة بن املكونات الرئيس��ة بالتساوي من شأنه أن 
يفوت الفرص��ة وحرمان من لم يك��ن ضمن املكونات 

)الرئيسة( بتلك الوظائف.
وميك��ن التوصل إلى املوقف الصحيح وقصد املش��رع 
الدس��توري م��ن خالل االط��الع عل��ى امل��ادة )16( من 
الدس��تور العراقي الت��ي نصت عل��ى »تكافؤ الفرص 
ح��ق مكفول جلمي��ع العراقين وتكف��ل الدولة اتخاذ 

االجراءات املطلوبة لتحقيق ذلك«.
ومن هذا املنطل��ق وجدت احملكمة االجتادي��ة العليا أن 
الفقرتن املطعون بهما تخالفان احكام املادة )16( من 

الدستور.
وفي جانب اخر، فأن نص املكونات الرئيس��ة، بحس��ب 
توجهات القضاء الدستوري ينطوي على ابهام، حيث 
لم يحدد هذه املكونات وكيفة بيانها عن س��واها من 
املكون��ات، كما أنه يتعارض مع اح��كام املادة )14( من 
الدستور التي تنص »العراقيون متساوون أمام القانون 
من دون متييز بس��بب اجلن��س أو الع��رق أو القومية أو 
االص��ل أو اللون أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع 

االقتصادي أو االجتماعي«.
أضاف��ة إلى م��ا تقدم فان محافظ��ة كركوك لم يجر 
فيها احصاء س��كاني ولم يتم معرفة عدد الس��كان 

لكل مكون في احملافظة حتى االن.
وأزاء ذلك ذهب��ت احملكمة االحتادي��ة العليا إلى احلكم 
بعدم دس��تورية الفق��رة االولى املتق��دم ذكرها، وهذا 
االمر أنس��حب ايض��اً إلى الفقرة الثاني��ة التي نصت 
في مقدمتها على »تش��كيل جلن��ة تتكون من ممثلن 
اثنن م��ن كل مكون من مكون��ات محافظة كركوك 

الرئيسة الثالثة..«.
أن ذل��ك احلصر بحس��ب قرار احملكم��ة االحتادية العليا 
بالرق��م )24/ احتادي��ة/ 2013( ال يحق��ق تكافؤ الفرص 
أم��ام مواطن��ي كركوك ال��ذي كفلته امل��ادة )16( من 

الدستور آنفة الذكر.
م��ع مالحظ��ة أن قرار احملكم��ة االحتادي��ة العليا بهذا 
الش��أن أكد ف��ي نهايته عل��ى عدم جواز س��ن قانون 
يتع��ارض مع احلق��وق واحلريات االساس��ية الواردة في 

الدستور.

عن المحكمة االتحادية 
العليا )مناصب كركوك(
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ثم��ة من ي��رى أن الف��ن مفهوم حديث نس��بياً 
ظه��ر في منتصف القرن الثامن عش��ر، عندما 
جرى التفريق بينه وبني األعمال اليدوية األخرى. 
وخرجت فعاليات حياتية مثل الرس��م والنحت 
والغناء والش��عر مبوجبه من خانة الصنعة إلى 

خانة الثقافة.
وكانت الس��مة التي أخذت بنظ��ر االعتبار في 
هذا التصنيف، أن الفنان ميتلك قدراً من اإللهام 
ال ميتلك��ه احلرف��ي الذي يعمل عل��ى وفق نظام 
صارم تتوارثه األجيال وتعيد إنتاجه في كل مرة، 

من دون كلل أو ملل.
والفن بهذه الطريقة ال يش��به بعضه البعض 
اآلخ��ر. وإذا م��ا فعل ذلك فإنه يفق��د أهم ميزة 
له وه��و اإلبداع. بل إن مح��اكاة الواقع كما هو 
ال تعطي مدل��والً فنياً جي��داً، ألن صفة اإلبداع 

الكامنة فيه تتضاءل إلى أدنى قدر ممكن!
إن مقدم��ة من ه��ذا الن��وع رمبا تب��دو ضرورية 
لإلجابة عن أس��ئلة من نوع مل��اذا الفن، وما هي 
ضرورت��ه في حياتن��ا اليومية، وم��ا الذي جعله 

متواضع التأثير لدينا نحن في هذا الزمان.
لعل جناية الفن الكبرى لدينا، أنه منذ منتصف 
الثمانينيات وحتى وقت غير بعيد، اقترب كثيراً 
من الواقع، ولم يستطع أن يرتفع عنه، أو يتمرد 
عليه. فكانت الفنون اجلميلة تصور حياة الناس، 
بكل ما فيها م��ن تراجع، من دون أن تتمكن من 

جتاوزها، في قليل أو كثير.
لك��ن االبتعاد الش��ديد ع��ن الواقع إل��ى درجة 
االغتراب تفقد الفن ميزة مهمة هي اخلصوصية، 

التي تنفي تهمة الهبوط من كوكب آخر.
إن امل��دارس احلديث��ة في الرس��م ل��م تتجاهل 
البيئ��ة الت��ي خرجت منه��ا، ولكنه��ا اقترحت 
حل��والً جديدة أكث��ر عمقاً، ألنها ل��م ترغب أن 
يتح��ول هو إل��ى تصوير آل��ي ال يحمل أي صفة 

إبداعية.
كما حاول املس��رح اخلروج من هذا املأزق بابتكار 
ط��رق جدي��دة لتج��اوز النمطية الس��ائدة في 
اجملتم��ع. ولوال ذل��ك لتكررت املش��اهد وفقدت 
قيمتها لدى املتلقي، ولم تعد تغريه باالستزادة 

أو معاودة احلضور.
مثل هذه احلال لم يكتب لها النجاح في بالدنا، 
منذ وقت طويل. وبس��بب ذلك ل��م تعد عليها 
بفائ��دة تذكر. فاجلمال ه��و رد فعل طبيعي إزاء 
م��ا يعرض م��ن أعم��ال فنية. وحينم��ا ال تكون 
الع��روض مقنعة ف��إن من الطبيع��ي أن تكون 

موضوعة اجلمال متواضعة جداً.
بعد عام 2003 أصيبت احلركة الفنية بالش��لل. 
وكان أن عل��ق األم��ر عل��ى ش��ماعة املرجعيات 
الديني��ة واألخالقية التي تولت الس��لطة منذ 

ذلك التاريخ.
رمبا يحت��اج الفنانون إلى وقت م��ا حتى يعاودوا 
الكرة ويس��توعبوا الدرس. ولك��ن من املؤكد أن 
أعماالً بالغة العمق، س��تحمل معها من الروح 

والوعي الشئ الكثير.
كل ما نحتاجه في هذه املرحلة هو اإلحس��اس 
بأن احلياة من دون فن ليس��ت إال مرحلة سبات، 
تتوق��ف فيه��ا احلركة، وتط��ول فيه��ا املعاناة، 
ويتحول كل شئ جميل حولها إلى عبث وموت 

وخراب.

لماذا الفن ؟

محمد زكي ابراهيـم

التجني��س الروائ��ي الغربي ألدركن��ا انه يبدو 
جتنيس��اً حقيقياً مع اخت��الف اآلراء، مهم ان 
نفرق في جتنيس الذات بني القصة والرواية الن 
القصة قريبة الى تكثيف الشعر، في السرد 
العراق��ي والعرب��ي عموماً الش��خصيات ال 

تتعامل مع خالصات طبقية واجتماعية..«.
ويواص��ل الضيف الدكت��ور جمعة عبد اهلل 
حديثه عن الس��ارد العراق��ي ويركز هنا على 
اخليال الذي يربط بني الرمزي والواقع:« اخليال 
يصادر في لغة قاموس��ية يكتب بها السارد، 
ولغة أخ��رى يتكلم بها يومي��اً ميارس حياته، 
املوضوع��ة االن تتعل��ق مبوض��وع االغت��راب 
اجملتم��ع العراقي برمته مغت��رب عن العصر، 
والس��ارد مغترب عن مجتمعه، اما ان يذهب 
للغ��رب ويكت��ب هن��اك وثائ��ق مثلم��ا فعل 
عب��د الرحمن مني��ف، او يبقى هن��ا ويكتب 
ع��ن اجلن��س ويتحايل عل��ى الن��ص بالهرب 
ال��ى موضوع اجلنس او الفناتازيا، هل الس��رد 
العراقي ف��ي ازمة؟ نعم .. ماهي معالم هذه 
االزمة؟ هي االغتراب املفضي الى االصطدام 

بواق��ع ال ميكن وصف��ه، اجملتم��ع العراقي لم 
يتحرك الى تكوين الدولة والس��ارد العراقي 

جزء من هذا اجملتمع.«.
ويتح��دث الباح��ث ااملطلك عن الف��ارق بني 
القص��ة والرواي��ة، وكي��ف ان القصة حتمل 
تكثيف��اً ش��عرياً كبي��راً يعب��ر ع��ن ال��ذات 
العراقية، عكس الرواي��ة، التي غالباً ما تركز 
عل��ى الوصف:« ف��ي القص��ة القصيرة جتد 

افضل القصص العاملية بالعراق..«.
اجللس��ة تضمنت مداخ��الت عديدة من قبل 

احلضور منهم الناقد بش��ير حاجم، والناقد 
إس��ماعيل إبراهيم والروائ��ي حميد الربيعي 
والقاص عب��د األمير اجملر، املداخ��الت اغلبها 
كانت عل��ى اجلانب الفن��ي للرواية، وقد علق 
عليها الضيف بأنه ل��م يكن بصدد تفكيك 
اجلانب الفني، بل انه ركز على الذات العراقية 
وذات الس��ارد العراقي، في ختام اجللسة قدم 
الق��اص عب��د األمير اجمل��ر ش��هادة تقديرية 
للدكت��ور جمع��ة مطل��ك تقدي��راً وتثميناً 

جلهوده في هذه اجللسة.

حذام يوسف
 

» لو حاولنا تعريف الذات فهو موضوع صعب، 
وفي��ه كثير م��ن التفرع��ات، ولك��ن ان دخلنا 
ال��ى ذات الكات��ب وذات الس��ارد، ال��ذي يقدم 
لنا نصوص��اً تتعلق بثيم��ات معينة، بحدث، 
فكيف لنا ان نفكك ذات الكاتب، وانزياحاتها 
كيف حتلق وكيف تفكر، وهل ان هيمنة الذات 
هي ذاتها عند اجلميع، )إش��كالية الذات لدى 
الس��ارد العراقي( هو عنوان جللستنا في نادي 
الس��رد له��ذا الي��وم، عبر محاض��رة للباحث 
واملفكر جمعة عبد اهلل مطلك، وهو خير من 
يتحدث عن هذا املوضوع، وهل هناك إشكالية 
حقيقي��ة في ذات الس��ارد العراق��ي؟..«، هذا 
ما ج��اء على لس��ان مدي��ر اجللس��ة القاص 
خال��د ال��وادي الذي أدار جلس��ة نادي الس��رد 
لي��وم الس��بت املاض��ي، بحضور ع��دد كبير 
من الباحث��ني واالدباء، بع��د أن رحب باحلضور 
والضي��ف ليدع��وه للحدي��ث عن إش��كالية 

الذات عند السارد العراقي.
م��ن جانبه حتدث الدكتور الباحث جمعة عبد 
اهلل مطلك عن الرواية العراقية بشكل عام، 
وتأثي��ر الرواية العربية على الس��ارد العراقي، 
معرج��اٍ على تأث��ر الس��ارد العرب��ي بالبيئة، 
ونقله��ا بدقة للرواية:« احلقيقة العراق يندرج 
ضمن ما يطل��ق عليه باالنفج��ار العاملي في 
ادب الرواي��ة وه��ذا دليل عل��ى التعالق القوي 
ب��ني الس��رد والواقع واحلي��اة ، الس��رد الروائي 
بهذا الوض��ع في الغرب يأخ��ذ صفة عفوية، 
الن منب��ع الرواي��ة به��ذا التعقي��د والتراكم 
غرب��ي،  ولكن املوض��وع اليوم يخص الس��رد 
العراقي او العربي، وهو مشكلة ألنها رباعية 
متعبة اكتشاف، س��رد، عراقي، وذات، تتالقى 
فيها علوم مختلف��ة، والتاريخ لم يعد ملكاٍ 
لألسطورة او للس��رديات الكبرى، ولو الحظنا 

»إشكالية الذات لدى السارد العراقي«
محاضرة للباحث جمعة مطلك في نادي السرد على قاعة الجواهري

ناجح المعموري
 

لك��ن اعترافه املفاجئ والصريح جداً أمام 
عبده خال إعالن عن املأساة البشرية التي 
عاش تفاصيلها عاش��قاً وملتذاً باجلسد 
األنثوي ملرام الى ح��دود قصية جداً، وهو-
آنذاك-ل��م يع��رف بأن مرام ه��ي أخته من 
زوج��ة أبيه، والت��ي تأخر في مس��اعدتها 
عندم��ا طلب منه إبراهي��م. وهذا اإلصرار 
على القطيع��ة مع أخيه وأم��ه هو الذي 
أوقعه باملأساة احلقيقية التي كشفت له 
تفاه��ة احلياة وأضاءت أيضاً فتنة اجلس��د 
والطاق��ة األغوائي��ة الهائل��ة التي ميزت 
عيني مرام في حلظة ما. واحلوار، أو مقطع 
منه، سبق كتابة الرواية زلزال واجه مدّون 
ش��بكة احلكايات/ عبده خ��ال الذي عرفه 

طارق 
- أنت عبده خال

- أهالً » قلتها بخجل شديد »
- شاهدتك هنا مراراً، وسمعت أنك تكتب 
روايات ، وعندي لك قصة ميكنك كتابتها/

ص386
حتدث طارق بالتفاصي��ل كلها وكان معه 
أغي��د أبن أخت��ه ومتيز حديثه بالكش��ف 
الصري��ح، وبدا صادقاً لعب��ده خال عندما 

قال له:
- أنا لوطي!

أنها مث��ل الرصاصة- هذا م��ا قاله عبده 
خال-

- هل س��معت؟ أنا لوطي بل أكثر رداءة مما 
نتصور......

- هذا هو أغيد، الضحية احلقيقية لكل ما 
أحدثك عنه، فأم��ه اختفت متاماً كريح ال 
يعرف أي اجلهات سلك، ولم أعد أعرف لها 

مكاناً وأبوه الزال في املصحة/ ص387
 ل��م يكن اعتراف طارق م��ن أجل التطهر 
واخلالص كلياً من سقطاته وزّله املستمر 
ومثلم��ا ه��و متوق��ع باعتراف��ات جوزيف 
عصام اخلطايا اجلنس��ية مع س��بق إصرار 
وهذا ما حصل لهيبا م��ع أوكتافيا ومارتا 
والش��اب جوزيف عصام وط��ارق وتذكرنا 
ترمي بش��رر برواية يوس��ف زي��دان األكثر 
تبدي��اٍ في مزاولة اقت��راف اخلطية حاضرة 
فيه��ا ول��م تس��تطع الثقاف��ة واملقدس 
حماية اجلسد األنثوي بضوابطه الصارمة، 

وحصل جتاوز سحتوي عليه.
 هو ال يس��تطيع التبرؤ من ذنوبه الكثيرة 
واألخط��اء الفادح��ة التي حلق��ت به منذ 
كان فتي��اً في حي احلفرة وحتى آخر كارثة 
وقعت وهوال يعل��م بالتفاصيل. الديانات 
ل��م  والردمي��ة،  األخالقي��ة  وضوابطه��ا 
تس��تطع منع العالقة اجلنسية مع احملرم 
إن كان أحدهم��ا يع��رف باآلخ��ر أو يحمل 
الصلة. ومحاولة اعت��راف جوزيف عصام 
أم��ام طارق، س��عى للتخلص من ضغوط 
عالقته مع ابنة ش��قيقته وأتذكر س��الن 
رواية عزازيل ليوس��ف زيدان وعالقة هيبا 
الراهب مع أوكتافيا في املرة األولى وثانية 
م��ع مارت��ا في الدي��ر، واألكثر م��ن هذا ما 
قاله الشاب الذي عاد باملعزة من سفادها 
وألح أن يس��تمع له هيبا ألنه ال يستطيع 
االعتراف في الكنيسة ألنه معروف وقص 
علي��ه اتصال��ه مع املع��زة وعنفت��ه أمه 
األرمل��ة التي غس��لت ذكورت��ه وفي ليلة 
وهما وسط كوخ بال سقف اتصل جنسياً 
بوالدت��ه وق��ال للراهب: كانت تس��تمتع 

وتأتي أخته املتزوجة عندما يسافر زوجها 
ومتكن منها وكانت تدعوه ملمارسة اجلنس 
وحملت منه. ولم ينتظر هيبا االعترافات 
األخ��رى، ه��ذه خطاي��ا جنس��ية حصلت 
م��ع األم واألخت واملع��زة وبس��بق إصرار، 
كذلك العالقة اجلنس��ية بني الراهب هيبا 
والوثني��ة أوكتافيا والحقاً م��ع مارتا التي 
تعرف عليها ف��ي الدي��ر. اخلطية حاضرة 
في أعماق اإلنس��ان ولم تتمك��ن الديانة 
الس��يطرة عل��ى الرغب��ة والش��بق ولم 
تس��تطع الثقافة واملقدس حماية اجلسد 
األنثوي على الرغم من الضوابط الصارمة 

. لكن اإلغواء واثارات اجلسد ال تقاوم.
  حي��اة ط��ارق فاضل مزدحم��ة باألخطاء 
وارتكاب��ات الدنس والتج��اوز على األعراف 
والتعاق��دات االجتماعي��ة، لكن��ي أعتقد 
ب��أن طارق واجه أكثر م��ن صدمة في بيت 
إبراهي��م ودائماً م��ا يكون املق��دس مالذاً 
للتخلص من األخطاء، وهذا ما حصل مع 
جوزي��ف عصام الذي وج��د االعتراف أمام 
ط��ارق ممكناً، ويوف��ر له فرص��ة التطهير. 
وهن��ا جند ب��أن جوزيف وأي مخط��ئ دائماً 
يقت��رح اآللي��ة املنق��ذة الت��ي يراه��ا هو. 
ويتض��ح ذل��ك جلي��اً باعتراف��ات جوزيف 
غير الصحيحة مس��يحياً، اللوذ باملقدس 

محط��ة أخيرة، وهذا م��ا حاوله طارق في 
دخوله للجامع مع أغي��د وأخيه إبراهيم. 
حاول طارق إضفاء مس��حة م��ن التحول 
والب��راءة م��ن ال��ذي أقترف��ه وكان بكاؤه 
ش��كالً م��ن التطهر وهو ي��رى أغيد ينظر 
إلي��ه ] الكارثة أن هناك م��ن يعيش حياة 

الفضلة في محياه ومماته/ص384
  احتم��ل استنش��اق م��ا ال تطي��ق« هذه 
إح��دى نهاي��ات امليت��ا- س��رد ف��ي نهاية 
الرواية، وامليتا هذا وغيره مفتاح قادر على 
فتح الباب القوي والواسع. واحلوار الذي دار 
ب��ني » طارق غير املعلن عن��ه« وعبده خال 
ج��اء متأخ��راً، وهو األول الذي اس��تمع له 
الكاتب وحول��ه الى رواية وتصرف الكاتب 
بتراتبي��ة الوقائ��ع واألح��داث ذات الصلة 
بالسلطة السرية » قصر السيد« سلطة 
مؤس��طرة وغرائبي��ة وفيه��ا ال معقوالت 
كثيرة، لكن الواق��ع مختلف فيها، كامن 
بوصفه جوهراً حاض��راً وغير غائب وذكاء 
عبده خ��ال فمث��ل باللعب عل��ى الوقائع 
ونثره��ا بآلي��ة جعل��ت منها اش��تباكات 
فيها ش��يء من التعقيد، ومفاجأة طارق 
لن��ا كقراء بالق��ول بأنه لوط��ي وفي هذا 
التصري��ح اعت��راف باالنحط��اط والرذيلة 
والقبول بعالقة مع الش��يطان الذي اتخذ 

مكانه في الش��رح واللوطية فعل اتصال 
جنس باملثي��ل وينطوي عل��ى معنى آخر، 
ه��و اإليالج بال��ذات كما قال عب��د الكرمي 
أخلطيبي« أن��ا لوطي« وحتماً كانت صورة 
ابن خالته الذي دق مس��ماره في خشبته 
ألول مرة، وصار هذا انشغاله والحق كثيراً 
» ياس��ر مفتي« واتصل مع��ه، إضافة الى 
عالقت��ه غي��ر املعلنة م��ع الس��يد ونادر. 
ط��ارق محترف اللواطة وحتم��اً أقام ذلك 
أثن��اء عالقته مع م��رام . ممارس��ة اللواط 
فبول بالشيطان ودخول إليه. وأعتقد بان 
العالقة املثلية التي أش��ارت له��ا الرواية 
وتوفرت عليها كثير من املرويات احملفوظة 
بالذاكرة اجلماعية، هي امتداد ملا كان يتم 
في املعابد الدينية في بلدان الشرق . ظل 
طارق طويًل يالحق الفتيان في حي احلفرة، 
وحاول��ه مصطفى القناص لوال عيس��ى 
الرديني وحينما )رفع عيس��ى الرديني يده 
مينع مصطفى القناص من نهش اعتدادي 

برجولتي (/ص342. 
الش��يطان لم يفعل املثلي��ة الذكرية ،بل 
ه��ي مدعاة للمباه��اة واإلع��الن الصريح 
عنها مثلما بني طارق وعبده خال . في آخر 
جلس��ة قال لي : -هل س��تكتب حكايتي 

كما هي ؟

-سأحاول
وق��ف مودعاً ل��ه ، ....س��أقتله يوم��اً ما ، 
مازل��ت أحاول أخذه على ح��ني غرة لكنه 
كس��مك قرش ينام مفت��وح العينني ، لن 
أيأس سأحاول مراراً .... يبدو أنه لم يشف 
من ثرثرته الطويلة التي أتخذها كوسيلة 
إلظه��ار الندم أو التطهر بإخراج الكلمات 

احلارة . 
-لو سمعت خبراً عن فعلتي ال تصدق أني 
معت��وه /ص388 . هذا آخر م��ا قاله طارق 
فاضل للذي سيكتب /كتب حكايته التي 
انتهينا منها وتركت فينا جرحاً ومأس��اة 
للنهاي��ات املؤمل��ة الت��ي حافظ��ت عليها 
ذاكرة الرواية . وواضح من احلوار بني االثنني 
إحلاح طارق على ضرورة االلتزام بالتفاصيل 
الكاملة للحكاية. وأخب��ر الكاتب /عبده 
خال بأنه س��يقتل س��يد القصر في يوم 
ما. عل��ى الرغم م��ن أنه يتخي��ل طريقة 
مقتله يومياً ووجد بأن تخيل القتل ،ليس 
مثلما هو حقيقة. وحلم طارق بقتل سيد 
القص��ر ،حلم كرره عيس��ى الرديني الذي 
ل��م ينجح بذلك ونش��رت جري��دة الوفاق 

بعددها 1412 مانشيتاً صحفياً : 
بس��الة ويقظة حارس األمن ترديه قتيالً ./

حرف أسود جاء 
مقت��ل معت��وه داخل أحد القص��ور حاول 
االعتداء على ساكنيه بالقتل لم تستطع 
الصالة م��ع إبراهيم واإلحتم��اء باملقدس 
إنق��اذ ط��ارق م��ن اخلطاي��ا والتراجيديات 
الش��اهد عليها .وح��اول إنق��اذ الضحايا 
وحترير نفس��ه م��ن املاضي املمت��د لثالث 
وثالثني سنة في خدمة السيد ، لكنه لم 
ينجح مبهمته مثل عيسى وختم السيد 
عل��ى ط��ارق بالقت��ل وكان اإلعالن عكس 
حقيقة ما جرى وتوفيت شهال ودفنت في 

البقيع قرب ساللتها . 
وماتت حكاية حبها للرجل الذي كل اجملد 
واملال وظ��ل بانتظار االقت��ران بها في يوم 
من األيام، التقيا باملستش��فى وكش��ف 
لها عن س��ره وعشقه لها ولم يسعفها 
الوقت لتقول. //كنت قاس��ية عليه ،وكان 
الوقت قصيراً، فلم أب��ح له عن عذاباتي ، 
وأنه لم مي��ض يوم من غير أن أحلم برؤيته 
، مج��رد رؤيت��ه ،وعندم��ا وجدن��ي ال أقول 
ش��يئاً ،دفع عربتي ، وأعاده��ا الى مكانها 

وانسحب//ص324.
رؤية اللحظة األخيرة لكل منهما ، ودائماً 
م��ا يضع عب��ده خال ش��خوصه وس��ط 
دوامة املفاجأة والال توقع ، فما كان عصياً 
وصعباً يتحقق بلحظ��ة خاطفة وأحياناً 
ال يتحق��ق، وما حصل لش��هال مش��هد 
درام��ي وكأنها محكوم��ة بلقاء اللحظة 
الضائع��ة، والزم��ن الدوري بط��يء وكأنه 
يحمل أثقال ومتاعب الصحراء كلها وما 
حصل لش��هال تكرر وكأنه مصير موضي 
املطلقة بانتظار اقترانها بعيسى الرديني 
الغائب متاماً وهي ال تدري، وستظل مترقبة 
حلمه��ا ال��ذي لن يكون. ول��م يجد كمال 
عزاء له غير زيارة قبر سميرة، وحتول القبر 
بديالً له��ا، يس��تحضرها ويتحدثان وظل 
هكذا مالحق��اً بفجيعتها ول��م يختلف 
عن غيره، حتى س��ميرة ضحي��ة التعاقد 
اآلن��ي والنفعي في مجتم��ع ال يعرف غير 
الث��روة، ماتت في أيامها األولى بعد الزواج 
ولم تترك غي��ر حضور رمزي » تفرغ كمال 
لزيارتها عصراً، وسقي األشجار واألعشاب 

التي حتف بقبرها/ ص338

رواية عبده خال )ترمي بشرر(..
تنوعات التأويل وجماليات المكشوف

القسم الثانيقراءة

غالف الرواية

خبر

فوق املنضدة املهملة 
في زاوية احلجرة 

بضع اوراق .. وكتاب 
وعلى اجلسد املتغضن 

آنيــــة فارغـــة 
وبقايا اعقاب سجائر 

تغرق في نهر تراب 
وهنا ... في الكتف األيسر 

منظر اكواخ
وكالب 

وهناك ...
في بطن احلائط تبكي 

صورة جندي شاب 
احللم سراب 

البيت يباب 
والشاعر مكتئبا 
ال يدري ما يفعل 

ما بني خراب وخراب 
هل ميكن في هذا الطقس اخلانق 

ان يفلت من هذي االسباب ؟ 
 الشاعر مضطراً                                                                                   

كّفن دفتره 
ومشى يترنح منكسراً 

وعلى جثمان قصيدته االولى 
أطلق أسراب حروف ثكلى 

تتبعها افواج كهول وشباب 
ونشيج صبايا 

يتناثر من صمت االبواب

خراب ..

شعر

شكر حاجم الصالحي 

جانب من احملاضرة

لوحة للفنان هادي ماهود

الحقيقة العراق يندرج ضمن ما يطلق 
عليه باالنفجار العالمي في أدب الرواية 

وهذا دليل على التعالق القوي بين 
السرد والواقع والحياة ، السرد الروائي 

بهذا الوضع في الغرب يأخذ صفة 
عفوية، ألن منبع الرواية بهذا التعقيد 

والتراكم غربي،  ولكن الموضوع اليوم 
يخص السرد العراقي أو العربي



 عرض سيف الدين الدوري

صدر ع��ن مكتب��ة اجمللة ف��ي بغداد 
كتاب جديد بعنوان )بعثيون عراقيون 
اغتاله��م ص��دام( تألي��ف االس��تاذ 
يس��تعرض  ال��ذي  اخلفاج��ي.  فاي��ز 
ف��ي جزئ��ه االول هذا الش��خصيات 
املدنية وسيلحقه باجلزء الثاني الذي 
يتضمن الش��خصيات العس��كرية 
التي اغتالها صدام حسني والبعض 
اآلخر جنا من مح��اوالت االغتيال وقد 
اس��تخدم صدام والزم��ر التي كانت 
اس��اليب  االغتيال  يكلفه��ا مبه��ام 
عديدة ومتنوع��ة في عمليات القتل 
البعثي��ني  ه��ل  تس��اءلُت  ويق��ول: 
شملهم ظلم صدام فوجدت انه قد 

شملهم كما شمل االخرين.
    حارث ناجي شوكت

 ويضي��ف املؤلف ان اول بعثي اغتاله 
صدام ي��وم 17 مت��وز 1968 هو حارث 
ش��وكت ابن رئي��س الوزراء االس��بق 
ف��ي العه��د امللكي ناجي ش��وكت. 
اال ان املؤلف يش��ير ال��ى كالم طاهر 
العاني الذي قال له ان من قتله ليس 
صدام بل بعثي من تنظيمات شعبة 

الرصافة.

 عبد الوهاب كرمي
   املته��م بخطف ناص��ر احلاني  وزير 
اخلارجية في حكوم��ة 17 متوز 1968 
اي حكوم��ة عب��د ال��رزاق الناي��ف . 
وبسبب عمله هذا انتخب عضوا في 

القيادة القطرية حلزب البعث.
  ويش��ير املؤلف الى ان صدام اغتال 
عب��د الوه��اب كرمي  ع��ن طريق لوري 
مرسيدس على طريق احللة – بغداد. 

فؤاد الركابي
    ف��ؤاد الركاب��ي أول أمني عام حلزب 
البع��ث ف��ي الع��راق حي��ث يتن��اول 
املؤلف حياة فؤاد الركابي ومس��يرته 
السياس��ية وظ��روف اعتقال��ه عام 
1969 والتعذي��ب ال��ذي تع��رض ل��ه 
داخ��ل  مصرع��ه  ظ��روف  وكذل��ك 
الس��جن حي��ث مت حتوي��ل مجرم من 
س��جن البصرة الى س��جن بعقوبة 
ليتول��ى اغتي��ال الركاب��ي وهو احد 
عناصر اخملاب��رات العامة  يدعى عبد 
ال��رزاق عبد اهلل الدليمي الذي تعاون 
مع عب��د اللطيف الس��امرائي على 
ارت��كاب اجلرمية كما ج��اء في كتاب 
اخلفاجي حني طعن الركابي بسكني 
برقبت��ه وظل ينزف حت��ى فارق احلياة 
.بالرغم من الوس��اطات التي بذلها 
الرئيسان املصري  جمال عبد الناصر 
واجلزائ��ري ه��واري بومدي��ن للرئيس 
البكر ألط��الق س��راحه. اال ان البكر 
بس��بب ضغ��وط صدام حس��ني لم  

يلب البكر  وساطة الرئيسني .
     وكذل��ك يتن��اول املؤل��ف فاي��ز 
اخلفاجي عملي��ة  اغتيال جبار كردي 
حني  تقدم عليه ش��اب في اخلامسة 
عشرة من عمره  كان صدام قد كلفه 
كما يقول املؤل��ف فاطلق علي جبار 
ك��ردي عدة رصاصات داخل س��يارته 
وال��ى جانب��ه زوجت��ه  ارداه في احلال 
جث��ة هامدة. كما  جرى اغتيال فتاح 
كري الش��قيق االصغر جلبار على يد 

رجال االمن العامة.

  احمد العزاوي ) ابو اجلنب(
   عض��و القي��ادة العام��ة للح��رس 
القوم��ي ع��ام 1963 وال��ذي ش��ارك 
اجملامي��ع البعثية ف��ي الرصافة التي 

شاركت بانقالب شباط 1963.
  ويتح��دث املؤلف في كتابه هذا عن 
اغتيال احم��د العزاوي في العاصمة 
الس��ورية دمش��ق على ي��د اخملابرات 
العراقي��ة ع��ام 1975 حينما فجرت 
سيارته التي كان يهم بقيادته واودت 

بحياته. 

  الدكتور حتسني معلة
     جلأ حتسني معلة الى الكويت بعد 
ان رشح صدام اسمي لالغتيال كما 
يق��ول الدكتور معلة وعمل في وزارة 
الصحة الكويتي��ة . وبقيت اخملابرات 
هن��اك.  حتركان��ه  تتاب��ع  العراقي��ة 
ووضع��ت عناصر اخملاب��رات العراقية 
متفجرة حتت س��يارته واكتش��فها 
بالصدف��ة واتصل باجله��ات االمنية 
الكويتي��ة الت��ي متكنت م��ن ابطال 

مفعول القنبلة املوقوتة.
  كما يقتبس املؤل��ف فايز اخلفاجي 
فق��رات من كت��اب الدكتور حتس��ني 

معلة او عض��و قي��ادة قطرية حلزب 
البع��ث بالتعيني قبل املؤمتر القطري 
االول عام 1954 واملنش��ور في جريدة 
الصباح اجلدي��د البغدادية. والكتاب 
م��ن اعدادي ) س��يف الدي��ن الدوري( 
وارس��لته الى  حسنني فاضل معلة 
ابن ش��قيق الدكتور حتس��ني ليطلع 
علي��ه اال انني لم اس��تلم اي جواب 
من��ذ اكث��ر م��ن خم��س س��نوات . 
بالرغ��م م��ن تخويل احمد حتس��ني 
معال لي بنش��ر وطب��ع الكتاب . وما 
زلت محتفظا بتخويل احمد حتسني 

بخط يده  .

   أياد عالوي
  كما يتضمن كتاب) بعثيون عراقيو 
اغتالهم ص��دام( الدكتور اياد عالوي 
حيات��ه  املؤل��ف  يس��تعرض  حي��ث 
كطبي��ب   واالكادميي��ة  السياس��ية 
تخ��رج ف��ي جامع��ة بغ��داد واكمل 
املاجستير والدكتوراه بلندن  وكيف 
تع��رض حملاول��ة اغتي��ال عل��ى ايدي 
عناصر م��ن اخملابرات العراقية حينما 
داهمت شقته مبنطقة ) كينغستون( 
بلندن وذلك في شباط 1978 اذ يقول 
املؤلف س��ارع جهاز اخملابرات العراقي 
في ش��باط  ع��ام 1978 الى محاولة 
تصفيته جسديا  في سكنه اخلاص 
بلندن كما تعرضت زوجته الى االذى 
بس��بب مقاومتها القتلة دفاعا عن 
زوجه��ا وظلت تعاني م��ن ذلك حتى 
وفاتها رحمها اهلل.ومتكن والد زوجته 
من إنق��اذه من براثن املوت ونقله الى 

احد مستشفيات ايرلندا.

عبد الكرمي الشيخلي
   عضو القيادة القطرية حلزب البعث 
وأول وزي��ر للخارجية عقب حركة 30 

متوز1968
  ويتن��اول املؤلف فايز اخلفاجي حادث 
اغتيال عبد الكرمي الش��يخلي عضو 
القي��ادة القطري��ة واول وزير خارجية 
عقب 30 متوز 1968 بعد ان استعرض 
حيات��ه االكادميي��ة والسياس��ية  اذ 
انتم��ى الى احلزب عام 1954 وش��غل 
امللحق العس��كري  منصب مع��اون 
في الس��فارة العراقي��ة ببيروت عام 
1963  وش��ارك في محاول��ة اغتيال 
الزعي��م عب��د الك��رمي قاس��م. كما 
ش��ارك في محاولة اغتي��ال الرئيس 
عبد الس��الم عارف في 4 ايلول 1964  
التي ل��م يكتب له��ا النجاح فجرى 
اعتقال الش��يخلي وصدام حس��ني 
واحمد حس��ن البكر . وفي تش��رين 
االول 1971 صدر ق��رار مجلس قيادة 
الثورة باعفاء الش��يخلي من جميع 
مناصبه احلزبي��ة واحلكومية  ، ثم مت 
تعيين��ه مندوب الع��راق الدائم لدى 
االمم املتح��دة ف��ي نيوي��ورك ثم نقل 
اواخر عام 1974 س��فيرا ل��دى املانيا 
. وفي ش��هر ش��باك 1978 مت اعتقال 
الشيخلي بتهمة التشهير بالرئيس 
البكر ونائبه صدام واخضع للتحقيق 
داخل مبنى اخملاب��رات العامة وحكم 
عليه بالسجن خمس سنوات قضى  
س��نتني منها، ثم ص��در العفو عنه 

عام 1980 .
   ث��م يتناول املؤلفون طريقة اغتيال  
الش��يخلي في 8 نيسان 1980 جرت 
اثن��اء دفع��ه فات��ورة الكهرب��اء في 
االعظمي��ة ح��ني تق��دم علي��ه احد 
عناصر اخملاب��رات وهو يهم بفتح باب 
س��يارته حي��ث جتلس زوجت��ه واحد 
اطفاله وس��لم عليه وم��ا ان التفت 
الش��يخلي عل��ى الذي س��ّلم عليه 
حتى اطلق علي��ه عدة رصاصات من 

مسدسه فارداه قتيالً.
  مالحظة : عقب اغتيال عبد الكرمي 
الشيخلي مباشرة كنت اقود سيارتي 
اجلدي��دة الت��ي كنت قد اس��توردتها 
م��ن الكويت عقب نقل��ي من بيروت 
الس��فارة  ف��ي  صحف��ي  كملح��ق 
العراقية هناك وتوجهت الى الكويت 
في نهاية اذار 1980  لش��راء السيارة 
، فاشتريت سيارة ) نيسان – داتسون 
– هارتوب( موديل 1980  وحتمل لوحة 
كارتوني��ة  ) كويت تصدي��ر( وانا اقود 
السيارة في االعظمية  يوم 9 نيسان 
1980 حي��ث كنت اراجع فرع مصرف 
االمام االعظ��م مقابل كلية العلوم  
اوقفني ش��رطي م��رور  وصعد معي 
في السيارة  واخذني الى باب املعظم 
حيث مكتب لدائرة املرور هناك محل 
املكتبة الوطنية القدمية التي هدمت 
واصبحت س��احة لوقوف السيارات 

احملج��وزة. وان��ا جال��س ف��ي مكتب 
امل��رور وال اع��رف الس��بب  وضب��اط 
امل��رور يج��رون اتص��االت ل��م افهم 
معناه��ا ومغزاها . ولك��ن بعد فترة 
رن جرس التلفون ورف��ع ضابط املرور   
س��ماعة التلف��ون واس��معه يقول 
نعم س��يدي هو هنا جال��س عندنا. 
ثم قال تأمر س��يدي واغلق التلفون، 
ث��م التفت ال��ّي وقال اعتذر أس��تاذ  
هناك تشابه باالسماء .. تفضل اخذ 
راحت��ك. وخرجت ولم اعرف من الذي 
اتصل. لكن بع��د ذلك افتهمت انها 
مس��رحية من مس��رحيات اخملابرات 
العام��ة التي ال يحس��نون اخراجها   
وه��ي انه��م اش��اعوا ان قات��ل عبد 
الكرمي الش��يخلي يقود سيارة حتمل 

لوحتها رقم كويتي".

شاذل طاقة
 ويتح��دث الكات��ب فاي��ز اخلفاج��ي 
عن املرحوم ش��اذل طاق��ة من حيث 
واالدبي��ة  السياس��ية  مس��يرته 
وتسنمه مناصب في الدولة العراقية  
كمدير عام لوكال��ة االنباء العراقية 
ث��م وكيال ل��وزارة الثقافة واالرش��اد 
فس��فيرا ل��دى االحت��اد الس��وفياتي 
فوزي��را للخارجي��ة حت��ى وفاته في 
اململك��ة املغربي��ة في 20  تش��رين 

اول 1974 .مس��موما بالثاليوم كما 
اش��يع  اال ان وليد عمر العلي ينفي 
ذل��ك ويقول ان ش��اذل ليس له طوح 
سياسي في الوصول الى اي منصب 
للس��لطة لكي زاحم صدام حسني 
ال��ذي ال يحتاج ان يصفي��ه. وكذلك 
عن عالقته بالشاعر نزار قباني حيث 
كان ضم��ن الش��خصيات العراقية 
الذين رافق��وا قباني خلطبة  بلقيس 
والسياس��ي  الش��اعر  م��ع  ال��راوي 

شفيق الكمالي .

  مجدي جهاد الصالح 
   وتن��اول املؤلف ايضا اغتيال مجدي 
جه��اد الصال��ح بس��م الثاليوم من 
قب��ل اجه��زة االمن العام��ة البالغه 
مبوافقة مجل��س قيادة الث��ورة على 
رف��ع من��ع الس��فر والس��ماح ل��ه 
بالس��فر الصطح��اب ابنت��ه الت��ي 
اصيب��ت بش��لل االطفال ف��ي اثناء 
اعتقاله . وخالل املقابلة قدم له قدح 
من عصير البرتقال ، وبعد عودته الى 
البيت بس��عات شعر بإنحالل شديد 
في جسمه  ، صاحبه غثيان وغيبوبة 
وضعف ف��ي البصر ، وبع��د وصوله 
ال��ى لندن ادخل على وجه الس��رعة 
الى مستش��فى ) ويس��ت مس��تر(
بتاريخ 1980/5/7 ووضع حتت اش��راف 

الدكتوري��ن ) جبير ورونالد زيكن(ومن 
خالل الفحوص��ات الطبية واخملتبرية 
ثب��ت لالطب��اء س��ريرياً تش��خيص 
التس��مم مبادة) الثاليوم( في البول . 

وتوفي في 1980/6/25 رحمه اهلل.
 مالحظ��ة اخرى :  كن��ت انا ومجدي 
جه��اد الصالح وطارق عبد الرضا قد 
عملن��ا على تش��كيل تنظيم حلزب 
البع��ث نهايات ع��ام 1958 مبنطقة 
معام��ل  م��ن  القريب��ة  الش��اجلية 
السكك . ومتكنا من كسب العشرات 
من الش��باب في املنطقة الى احلزب 
.  والذي��ن قاموا ونح��ن معهم بادوار 
بطولي��ة نضالية في مس��يرة احلزب 
من اخل��ط على اجل��دران  بش��عارات 
اتذكر منها ) احلرية الياد سعيد ثابت 
ورفاق��ه( املتهم��ني مبحاول��ة اغتيال 
الزعي��م قاس��م. وكذلك ش��عارات 
)املعم��ل للعام��ل( وذل��ك ملناس��بة 
عي��د العمال . وش��عارات كثيرة في 
مناس��بات وطنية وقومية واس��تمر 
عملن��ا حتى قي��ام ث��ورة 14 رمضان 
وحت��ى  انق��الب 18 تش��رين الثان��ي 
1963 الذي  قاده الرئيس عبد السالم 
عارف ضد س��لطة البعث االولى في 
العراق. وجرى اعتقالي بعدها ومتكن 
ط��ارق عبد الرضا من االختفاء وهرب 
مجدي جه��اد الصالح الى س��وريا. 

وعلم��ت ان��ه ع��اد بعد س��نوات من 
س��وريا بايعاز من قيادة العراق – فرع 
س��وريا . وملا عاد الق��ت اجهزة االمن 
القبض عليه وحكم عليه بالسجن 

سبع سنوات. 
  وحينما عدت م��ن بيروت كما قلت  
ف��ي بداي��ة نيس��ان 1980 ملتحق��ا 
بوظيفتي معاون املدير العام لوكالة 
اراج��ع  وكن��ت   . العراقي��ة  االنب��اء 
مصرف الرافدين فرع االمام االعظم   
شاهدت مجدي جهاد هناك موظفا 
في املص��رف . وتصافحنا وحمد اهلل 
على سالمته واطالق سراحه وعودته 
ال��ى الوظيف��ة  وحدثني ع��ن ابنته 
املريض��ة وق��ال ان��ا مش��غول حاليا 
باحلص��ول على موافقة الس��فر الى 
بريطاني��ا لعالجه��ا. دون ان يذكر لي 
نوع مرضها وال انا سألته عنه. ولكن 
بعد اش��هر علمت ان��ه توفي بلندن 
رحمه اهلل . وعلمت انه جرى له متاما 
وفق م��ا جاء في كتاب االس��تاذ فايز 

اخلفاجي . 
 طبعا بع��د ان التقيت مجدي جهاد 
ف��ي املص��رف وتصافحنا ص��در أمر 
وزاري بتنسيبي من معاون مدير عام 
وكالة االنب��اء العراقية ال��ى معاون 
مدي��ر عام بدائ��رة االع��الم الداخلي. 
والس��بب معروف ان انه قطعا هناك 
في املصرف عنصر من اخملابرات كتب 
تقريرا بلقائي مع مجدي وصدر االمر 

بنقلي من الوكالة.
  ويتناول الكاتب فايز اخلفاجي حادث 
اغتيال وزير الزراعة مولود كامل عبد 
الذي ش��غل قبل ذلك سفير العراق 
ل��دى جمهوري��ة الصني الش��عبية 
.وقي��ل ان صدام أمر باغتياله س��نة 

1981 ووجد مقتوال داخل سيارته.

فليح حسن اجلاسم
  وم��ن الذين اغتاله��م صدام عضو 
القيادة القطرية وزير الصناعة فليح 
حس��ن اجلاس��م عضو احملكمة التي 
تنظر ف��ي قضايا حادث ما س��مي ) 
بخان النص( عام 1971 اثناء املواكب 
احلسينية. وقيل ان املتظاهرين رفعوا 
ش��عارات تندد بحزب البعث وقيادته 
واصدرت القيادة ق��رارات اعدام بحق 
ثمانية اشخاص رفض رئيس احلكمة 
الدكتور عوة مصطفى وكذلك فليح 
حسن اجلاس��م التوقيع على عقوبة 
االع��دام فيما وافق حس��ن العامري 
عضو اللجنة على قرار االعدام .فقرر 
مجلس قي��ادة الث��ورة محاكمتهما 
وص��در القرار بأقصائهما من القيادة 
ومن كافة مناصبهما االدارية واحلزبية 
ووضعا حتت االقام��ة اجلبرية .وهكذا 
مت اغتيال فليح حس��ن اجلاس��م في 
قضاء املقداديو مبحافظة ديالى.حني 
اطلق��ت عليه عناص��ر اخملابرات قرب 
محط��ة تعبئة الوقود هناك  وبقيت 
جثته حترقها الشمس ملدة يوم كامل 
لم يقترب منها احد خش��ية بطش 

السلطة.
  ويتضم��ن كت��اب ) بثي��ون عراقيون 
اغتال��ه صدام( حادث مقتل ش��فيق 
الكمال��ي  عض��و القي��ادة القومية 
والقطري��ة حل��زب البعث والش��اعر 
واملثق��ف والفن��ان بأم��ر م��ن ص��ام 
حسني.فقد اعتقل شفيق الكمالي 
مبوجب تهمة ملفق��ة الهدف منها 

االيقاع بشفيق الكمالي..
  مالحظ��ة ثالثة: كن��ت ازور الوالدة 
مبنطق��ة  بيته��م  ف��ي  واالخ��وات 
الشاجلية مساء كل يوم عند انتعاء 
عملي ف��ي الدائرة. وفي مس��اء احد 
االي��ام خ��الل زيارت��ي العادي��ة وجت 
شفيق الكمالي جالس��ا في البيت 
ب��ه  يرحب��ون  واالخ��وات  والوال��دة 
ويحمدون اهلل على س��المة خروجه 
من املعتق��ل  . اذ كان ش��فيق رفيق 
ش��قيقي عبد الس��تار وزميله منذ 
االداب  كلي��ة  ف��ي  طالب��ني  كان  ان 
بداي��ة خمس��ينات الق��رن املاضي . 
وقد اع��دت الوالدة عش��اءا كالعادة 
تناولناه جميع وسألته الوالدة سؤاال 
ساذجا حني قالت له ) خوما تعرضت 
للتعذيب ف��ي املعتقل؟( اجابها كال. 
وبعد عدة ايام س��معت بنب��أ وفاته 
وحض��رت مجلس الفاحتة على روحه 

في جامع الشواف في اليرموك.
  اما بالنس��بة ملذكراته فقد اخبرني 
في بي��روت خ��الل زياراته له��ا ومنت 
يومها ملحق��ا صحفيا هناك للفترة 
م��ن 1976 – الى نيس��ان 1980( فقد 
اخبرني انه اجنز مذكراته على ش��كل 

رواية  بعنوان) املس��يرة ( وقال لي لقد 
ذكرتك في الرواية. وهي قصة اعتقاله 
ع��ام 1966 بدائ��رة االم��ن العامة. اذ 
كن��ت انا ق��د مت اعتقالي في ش��باط 
1966 بتهمة اغتيال ضابط االمن)عز 
الدي��ن الفي( وكان في ش��هر رمضان 
. ون��ح في املعتقل قي��ل لنا ان اجهزة 
االم��ن كش��فت وك��را حل��زب البعث 
واعتقلت قيادته وجيء بهم الى دائرة 
االمن وهم كل من) ش��فيق الكمالي 
وصفاء محمد عل��ي ) صفاء عنجور( 
وفالح السامرائي، وياس الدوري( . وانا 
ومع رفيق اخر في غرفة صغيرة اشبه 
باالنف��رادي وه��و  جبار جاس��م ) ابو 
س��حر( احملاسب في مؤسسة االذاعة 
والتلفزيون . وكنا ليال نس��مع صراخ 
اجملموع��ة من ج��راء التعذي��ب اذ حل 
محل الفي ضابط أن قاس جدا يدعى 
) ه��ادي جنم( يقول ان��ا كل من ا حقق 
معه اتصور س��وف يغتالني فتصوروا 

ماذا افعل به؟.
  وذات ي��وم ج��اء اح��د رج��ال االم��ن 
وقال ل��ي ولرفيقي اخرج��وا من هذه 
الغرف��ة ونقلونا الى غرف��ة مجاورة  . 
ليعطوها الحد املعتقلني وهو شفيق 
الكمال��ي. ال��ذي ش��اهدني وتبادلنا 
التحية من خ��الل العيون. وبعد فترة 
س��لمني رس��الة صغي��رة مكتوب��ة 
عل��ى ورق خفي��ف يك��ون داخل علب 
الس��يكاير ، وق��ال ل��ي اري��دك عن��د 
مواجه��ة العائل��ة لك ان تس��لمهم 
ليوصلوها الى احمد حس��ن البكر او 
الدكت��ور احمد عبد الس��تار اجلواري. 
وفعال وضعتها داخل ) جتة البيجاما( 
وحينما ج��اء ش��قيقي االصغر زهير 
الدوري سلمته البيجاما واخبرته ملن 
يوصلها. وبالفعل توجهت شقيقتي 
الكبيرة هن��د ومعها س��امية زوجة 
ش��فيق الكمال��ي الى من��زل اجلواري 
ف��ي العطيفية الذي ب��دوره اوصلها 
ال��ى البكر. عن ه��ذه الواقعة قال لي 
الكمال��ي انه اوردها ف��ي روايته التي 
لم تنش��ر ويبدو محفوظة لدى جهة 
مجهول��ة او عث��رت عليه��ا اخملابرات 
العامة بعد اعتقال شفيق الكمالي.

اغتيال شقيق الكمالي بالسم 
  وينقل املؤل��ف عن فخري قدوري ابن 
عم شفيق وشقيق زوجته انها ذكرت 
له أن زوجها ذك��ر لها انه عندما كان 
محتجزاً في اخملاب��رات تلقى ) حقنة( 
ب���) م��ادة الثالي��وم( كما يق��ول ابنه 
يعرب.على أس��اس مس��اعدته في ) 
خفض ضغ��ط الدم( الذي كان يعاني 
منه ، وظلت هذه احلقنة الى جانب ما 

يقدم له من طعام وشراب يأخذها.
  وبعد إطالق سراحه تعرض لتغييرات 
صحية ، حيث اكتشف االطباء إصابته 
بسرطان الدم ) لوكيميا( مؤكدين انه 
لن يحيا إال فترة قصيرة ز وكان الكالم 
محصورا بينه وبني زوجته والدكتور ) 
حكمت حبيب(.وبعد عام من خروجه 
من الس��جن توجه ش��فيق الكمالي 
الى عي��ادة طبيبه الدكت��ور حكمت 
إلج��راء الفحوصات الطبي��ة الدورية 
وبصحبته ابنه )  يعرب (وبعد وصوله 
للعيادة سقط مغش��يا عليه فنقل 
الى مستشفى اليرموك فتوفي فيه 

بنفس اللحظة.

محسن الشعالن 
  عض��و املكت��ب الفالح��ي املرك��زي 
وس��كرتير احتاد الفالح��ني في العراق  
قيل اغتاله صدام وقي��ا امر بإعدامه 

عام 1980 .

االغتيال بواسطة السيارات
كم��ا تناول املؤلف فاي��ز اخلفاجي في 
كتابه هذا عمليات االغتيال بواسطة 

السيارات ومنهم
الزم��رة  اح��د  البيرمان��ي   س��عدون 
اغتي��ال  ف��ي محاول��ة  املشاكس��ة 
الزعيم عبد الكرمي قاس��م حيث قتل 
م��ع عائلته عل��ى الطري��ق العام بني 

بغداد والكوت بحادث مروري مدبر. 
   وجاس��م هجول رئي��س بلدية احللة 

في حادث سير مدبر ايضا .  
      خالد رشيد محسن الراوي .    

 رئي��س احت��اد عم��ال الع��راق وعضو 
مكتب العمال املركزي ، توفي بحادث 

مرور غامض واشيع ان احلادث مدبر
  سعدي عياش عرمي

 وزير احلكم احمللي توفي بحادث س��ير 
غامض وغريب في بغداد واش��يع ان 

احلادث مدبر.
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صدر عن مكتبة المجلة في بغداد كتاب جديد بعنوان )بعثيون عراقيون اغتالهم صدام( تأليف األستاذ فايز 
الخفاجي. الذي يستعرض في جزئه األول هذا الشخصيات المدنية وسيلحقه بالجزء الثاني الذي يتضمن 

الشخصيات العسكرية التي اغتالها صدام حسين والبعض اآلخر نجا من محاوالت االغتيال وقد استخدم صدام 
والزمر التي كان أن يكلفها بمهام االغتيال أساليب عديدة ومتنوعة في عمليات القتل ويقول: تساءلتُ هل 

البعثيين شملهم ظلم صدام فوجدت أنه قد شملهم كما شمل اآلخرين.

بعثيون من العراق اغتالهم صدام

غالف الكتاب

فؤاد الركابي أول أمين عام لحزب البعث في العراق حيث 
يتناول المؤلف حياة فؤاد الركابي ومسيرته السياسية وظروف 
اعتقاله عام 1969 والتعذيب الذي تعرض له وكذلك ظروف 

مصرعه داخل السجن حيث تم تحويل مجرم من سجن البصرة 
الى سجن بعقوبة ليتولى اغتيال الركابي وهو أحد عناصر 
المخابرات العامة  يدعى عبد الرزاق عبد اهلل الدليمي الذي 

تعاون مع عبد اللطيف السامرائي على ارتكاب الجريمة كما 
جاء في كتاب الخفاجي حين طعن الركابي بسكين برقبته 

وظل ينزف حتى فارق الحياة
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لوس أنجليس ـ ميدل ايست أونالين: 

من��ذ  يوتي��وب  خدم��ة  تش��كل 
إطالقها في مطلع األلفية الثالثة 
مغموري��ن  ألش��خاص  منص��ة 
ينش��دون الش��هرة والث��روة وهي 
بات��ت أيض��ا أداة يلج��أ إليها كبار 
هوليوود الكتشاف  في  املسؤولني 

مواهب جديدة.
يتمتع عدد متزايد من جنوم يوتيوب 
بقاعدة كبيرة من املعجبني الذين 
يطلعون على منشوراتهم ماليني 
الكبي��رة  األجه��زة  عل��ى  امل��رات 
املعايي��ر  يقل��ب  م��ا  والصغي��رة، 

التقليدية الكتشاف املواهب.
وقد تكون املمثلة ومؤلفة األعمال 
الكوميدي��ة إيس��ا راي )32 عاما( 
خير مث��ال على هذا التحول. فمن 
املرتق��ب أن يب��دأ ع��رض املوس��م 
الثاني من مسلسل »إنسيكيور« 
ف��ي 23 يوليو/متوز على قناة »اتش 
بي او« وهو مستوحى من أشرطة 
فيديو لقيت رواجا كبيرا ل�«متاعب 
فتاة سوداء غريبة« كانت تنشرها 

راي على فيسبوك.
وأقرت الش��ابة خالل لق��اء أجرته 
مؤخرا مع الصحاف��ة في بيفرلي 
هيلز »اكتش��اف موهبة ش��خص 
ما عل��ى االنترنت اق��ل حدوثا هذا 
صحي��ح ، لكن األمر ق��د يحصل. 
وأنا أشاهد باستمرار املسلسالت 
عل��ى االنترنت وأج��د ان مؤلفيها 
موهوبون«، مش��يرة إلى أن بعض 
وكالء األعمال باتوا يرفضون متثيل 
ش��خص لم يق��دم أعمال��ه على 

االنترنت.

حتضير طويل
يتتبع »إنسيكيور« حياة صديقتني 
هم��ا إيس��ا راي )الت��ي ت��ؤدي راي 
دوره��ا( ومول��ي كارتر )الت��ي تؤدي 
إيف��ون أورج��ي دورها( ف��ي جنوب 

لوس أجنليس.
وقد اس��تغرقت مرحلة التحضير 
م��ن  التلفزيوني��ة  للنس��خة 
املسلس��ل وقتا طوي��ال منذ طرح 
هذه الفك��رة س��نة 2013 بعدما 
اطل��ع مدير البرمجة في »اتش بي 
أو« كايس��ي بلويز على النس��خة 
اإللكتروني��ة الت��ي ش��اهدها 25 
مليون شخص منذ إطالقها سنة 

.2011
وأش��اد النق��اد بأس��لوب راي ف��ي 
الواقع��ي  ووصفه��ا  الكتاب��ة 
وتوصيفه��ا  اجملتم��ع  ملش��كالت 
الدقيق لصداقة تربط بني امرأتني 
سوداوين. وقد رشحت رأي بفضل 
اجل��زء األول م��ن املسلس��ل جلائزة 

غرامي.
رواج  م��ن  املسلس��ل  ويس��تفيد 
عل��ى  التدفق��ي  الب��ث  أعم��ال 
يوتي��وب وسنابتش��ات وغيرهم��ا 
من مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
التي قلب��ت املعادلة في هذا اجملال 
بحيث أن القنوات التلفزيونية لم 
تع��د الوحيدة التي تع��د البرامج 

وتوزعها.
و«إنسيكيور« هو أحد املسلسالت 
اإللكتروني��ة الثالثة الت��ي تبنتها 
»ات��ش بي أو« م��ع »ب��راون غيرلز« 
خط��ت  الت��ي  بايل��ي  لس��امنثا 
املوق��ع  عل��ى  األول��ى  خطواته��ا 
اإللكترون��ي جملل��ة »إي��ل« و«ه��اي 
وبن  بليشفلد  ماينتنانس« لكاتيا 

س��نكلير الذي ع��رض بداية على 
»فيميو«.

وقال��ت راي الت��ي ال ت��زال تنش��ر 
أعماله��ا عل��ى يوتي��وب إن األم��ر 
»مبثابة س��يرة ذاتية نوعا ما تظهر 
أنه في وس��عكم االس��تمرار في 
يزال��ون  ال  الن��اس  وأن  التألي��ف 

يشاهدون أعمالكم«.

أعمال جديدة 
واعت��ادت راي عل��ى ب��طء اإلخراج 
التلفزيون��ي إال انه��ا أق��رت بأنها 
حتن إل��ى »الطاب��ع اآلن��ي« إلعداد 
احملتويات عل��ى االنترنت. واعترفت 
»أش��عر بالتوت��ر. أريد أن يش��اهد 

الناس املسلسل على الفور«.

ويتعاظ��م دور يوتي��وب كمنص��ة 
للمواهب اجلدي��دة على التلفزيون 
منذ نحو 10 سنوات، غير أن اخلبراء 
الحظوا مؤخ��را أنها ب��دأت جتذب 

أيضا األوساط السينمائية.
ولع��ل خي��ر دلي��ل على ذل��ك هو 
إقامة العرض األول لوثائقي نش��ر 
عل��ى االنترنت للكندي��ة الهندية 
ليل س��ينغ حتت عنوان »ايه تريب 
تو يونيك��ورن آيلند« في قاعة »تي 
سي ال تش��اينيز ثياتر« الشهيرة 

في هوليوود.
وق��د ش��وهدت أش��رطة الفيديو 
التي عرضتها الشابة البالغة من 
العم��ر 28 عاما أكثر م��ن ملياري 
م��رة، وه��ي ق��د جن��ت، بحس��ب 

التقديرات، 7,5 ماليني دوالر س��نة 
.2016

وق��د أبرم��ت يوتيوب س��نة 2015 
عقدا م��ع قناة »أووس��منيس تي 
ف��ي« للمراهق��ني الت��ي تبث عدة 
أف��الم طويل��ة على املنص��ة، ومن 
بني ه��ذه األف��الم »ش��وفل باديز« 
ال��ذي يؤدي بطولت��ه كايني لوولي 
ال��ذي س��طع جنم��ه  عام��ا(   21(
عل��ى يوتي��وب حيث لدي��ه ماليني 

املتتبعني.
وقال براين روبينز مدير »أووسمنيس 
تي في«، »نظ��ن أن املنصة جاهزة 
ألعم��ال طويل��ة، لذا س��وف نعد 
أفالما مع جنوم يوتيوب س��تعرض 

للمرة األولى على اخلدمة«.

لندن ـ وكاالت: 
تتجه كبرى ش��ركات التكنولوجيا 
الطبي��ة إلى أجهزة اإلنس��ان اآللي 
)الروبوت( للمس��اعدة في جراحات 
الركب��ة املعقدة، متعهدة بإجراءات 
أس��رع ونتائج أفضل ف��ي عمليات 
غالبا ما تخلف لدى املرضى شعورا 

بعدم االرتياح.
املفاص��ل  عل��ى  الطل��ب  وي��زداد 
الصناعي��ة البديلة بوتيرة س��ريعة 
ف��ي ظ��ل تنامي ع��دد كبار الس��ن 
الذي��ن يعان��ون من ت��آكل املفاصل 
لكن الش��ركات املتنافسة أخفقت 

على مدى نح��و 15 عاما مضت في 
حتقيق تق��دم تكنولوجي يتيح لها 

حصة كبيرة في السوق.
واآلن، ترى شركتا ستريكر األميركية 
وس��ميث أند نيفي��و البريطانية أن 
بوس��عهما تغيير هذا املسار قريبا 
بعدم��ا منحتهما أجه��زة الروبوت 

ميزة أكبر.
ويعني اس��تعمال أجه��زة الروبوت 
آالما أق��ل للمرضى وتعافيا أس��رع 
رغم أنها حتت��اج إلثبات جدواها في 
دراس��ات طبية حاسمة ال يتوقع أن 

تصل إلى نتائج إال بعد عامني.

وكان فارس حداد استشاري اجلراحة 
مبستشفيات جامعة لندن كوليدج 
من ب��ني األوائل ف��ي بريطانيا الذين 
اس��تخدموا األجه��زة اجلديدة وقد 
أبهرت��ه النتائ��ج. لكن��ه أق��ر ب��أن 
مقدمي الرعاية الصحية في حاجة 
إل��ى بيان��ات حاس��مة تب��رر جدارة 
الروبوت باس��تثمار نحو مليون دوالر 

في اجلهاز الواحد.
ف��ي  الرئيس��ي  »الس��بب  وق��ال 
استعمال اإلنس��ان اآللي هو الدقة 
والق��درة على حتقيق اله��دف الذي 
يختل��ف م��ن مري��ض آلخ��ر بدق��ة 

جراح��ات  أن  وأض��اف  متناهي��ة«. 
الروب��وت »مفيدة ف��ي الركبة على 
وج��ه اخلص��وص بس��بب تعقيدها 
)أكث��ر من ال��ورك( فضال ع��ن وجود 
عدد كبير من املرضى الذين لم يبدو 
ارتياحهم بالق��در الذي نبتغيه في 

عمليات تغيير الركبة«.
ف��ي  مس��حية  دراس��ات  وتق��ول 
القط��اع إن مس��توى الرض��ا ع��ن 
عمليات الركب��ة ال يزيد عن 65 في 
املئة مقابل 95 ف��ي املئة لعمليات 

الورك.
هذا وتأمل شركات األجهزة املرتبطة 

بجراح��ات العظام في تك��رار جناح 
شركة »إنتيوتف سيرجيكال« وهي 
مؤسس��ة رائدة في أجهزة الروبوت 
باملستش��فيات وله��ا حالي��ا أكثر 
م��ن أربعة آالف جهاز »دا فينش��ي« 
ف��ي مستش��فيات بأنح��اء العالم 
تق��وم بجراح��ات منها اس��تئصال 
»الفت��اق«  وع��الج  البروس��تاتا 

واستئصال الرحم.
ومتل��ك ش��ركة س��ترايكر الري��ادة 
ب��ذراع »ماكو« اآللي��ة وهي منصة 
استحوذت عليها مقابل 1.65 مليار 
دوالر في ع��ام 2013 وحققت تفوقا 

في جراحات الركبة.
وتواج��ه الش��ركة منافس��ة م��ن 
غرميتها األصغر »سميث أند نيفيو« 
التي كش��فت في األسبوع املاضي 
ع��ن منت��ج أرخص س��عرا أطلقت 
عليه اسم »نافيو« يستطيع إجراء 

عملية كاملة لتبديل الركبة.
وأطل��ق هذا التنافس ش��رارة احلرب 
مبكرا بني الشركتني بعد إعالنهما 
القدرة على إجراء عمليات استبدال 
متث��ل  والت��ي  بالكام��ل،  الركب��ة 
الغالبي��ة الس��احقة م��ن عمليات 

الركبة، باستعمال أجهزة الروبوت.

وكاالت - جاكرتا :
كش��ف باحثون، أن عدد قردة إنسان 
الغاب قد انخفض في جزيرة »بورنيو« 
مبقدار الربع في العقد املاضي، وحثوا 
على إعادة التفكير في استراتيجيات 
حلماية ه��ذا النوع من القردة املهددة 
باالنقراض، مشيرين إلى أن أول حتليل 
لالجتاهات أعداد إنسان الغاب طويلة 

األجل قد أظهر انخفاًضا مقلقا.

واس��تعمل فريق دولي م��ن الباحثني 
مجموعة م��ن املس��وحات املروحية 
األرضي��ة، واملقاب��الت م��ع اجملتمعات 
احمللي��ة، وتقني��ات النمذجة لرس��م 
ص��ورة للتغيير على مدى الس��نوات 
العشر املاضية، واعتمدت التعدادات 
السابقة إلى حد كبير على تقديرات 
تس��تند إل��ى املس��وحات األرضي��ة 
واقترح  الق��ردة،  واجلوي��ة ألعش��اش 

البع��ض أن أعداد إنس��ان الغاب في 
بورنيو في الواقع تزداد.

النتائ��ج  »ه��ذه  إّن  الفري��ق  وق��ال 
اجلديدة هي دع��وة لتنبيه احلكومات 
اإلندونيس��ية واملاليزية التي التزمت 
بإنق��اذ ه��ذه األنواع«، وف��ي كل عام، 
ينفق نح��و30-40 ملي��ون دوالر )26-
35 ملي��ون يورو( ف��ي املنطقة لوقف 
تدهور احلياة البرية، وأشار الفريق إلى 

أّن »الدراس��ة أظهرت أن هذه األموال 
ال تنف��ق عل��ى نح��و فع��ال«، وأكبر 
تهديد إلنسان الغاب، وهو أحد نوعني 
من القردة العظيم��ة املوجودين في 
آسيا اليوم، هو فقدان املوائل بسبب 
الزراعة وتغير املناخ، وقتلهم من أجل 

الغذاء أو في صراع مع البشر.
وذك��ر الباحث��ون أن نح��و2500 م��ن 
قردة إنسان الغاب يقتلون في بورنيو 

كل عام، ونش��رت النتائج في مجلة 
العلمي��ة،   »Scientific Reports«
مشيرين إلى أّن »األنواع قد انخفضت 
بنس��بة مقلقة بلغ��ت 25 في املائة 
خ��الل الس��نوات العش��ر املاضية«، 
وقال املؤلف املش��ارك في الدراس��ة 
إريك ميجارد م��ن جامعة كوينزالند، 
إّن��ه »يعيش اآلن 10 آالف من إنس��ان 
الغاب ف��ي مناطق مخصصة إلنتاج 

زيت النخيل، إذا مت حتويل هذه املناطق 
إل��ى مزارع نخي��ل الزي��ت دون تغيير 
في املمارسات احلالية، سيتم تدمير 
معظ��م ه��ؤالء 10،000 ق��رد وم��ن 
املرجح أن يس��تمر االنخف��اض احلاد 
في أعدادهم، وتشير النتائج املقلقة 
للدراس��ة إلى أنن��ا بحاجة إلى إعادة 
التفكي��ر جذري��ا في اس��تراتيجيات 

احلفاظ على نبات الغاب«.

قاعات العمليات ساحة حرب تقنية

الروبوتات تدخل معترك جراحات الركبة بحثًا عن سوق لشركات التكنولوجيا

باحثون يكشفون أّن قردة إنسان الغاب مهّددة باالنقراض

بدأت تجذب األوساط السينمائية

»يوتيوب« يمنح النجومية والثروة للمواهب الجديدة

يتمتع عدد متزايد من 
نجوم يوتيوب بقاعدة 
كبيرة من المعجبين 
الذين يطلعون على 
منشوراتهم ماليين 
المرات على األجهزة 
الكبيرة والصغيرة، ما 
يقلب المعايير التقليدية 
الكتشاف المواهب

لندن ـ وكاالت:
 نصح باحثون نفسيون بريطانيون الوالدين بعدم 
تش��جيع األبناء على التقاط الصور »السيلفى« 
طوال الوقت، لتجنب »فش��ل األبناء في جتربة أي 

شيء إال من خالل عدسة«.
وق��ال الباحثون، يجب الس��ماح لألطفال باللعب 
خ��ارج املن��زل لله��رب من حال��ة اجلل��وس الدائم 
داخ��ل املنازل م��ن أجل الهوات��ف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر وشاشات التليفزيون.
وح��ث الباحثون، ووفق��اً لصحيف��ة »ديلي ميل« 
البريطانية، اآلباء واألمهات على إعطاء مس��احة 
حري��ة أكب��ر ألطفالهم خ��ارج املن��ازل التي تؤدي 
لتعرضه��م إل��ى الشاش��ات ومواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي بنح��و مف��رط، واحلرص عل��ى إغالق 
الهواتف احملمولة خالل أوقات األسرة باخلارج وعدم 

اإلفراط في التقاط الصور السيلفي.
وأك��د الباحثون ضرورة عدم تش��جيع األبناء على 
التقاط صور س��يلفى طوال الوق��ت، ورغم وجود 
مج��ال بالتأكي��د اللتقاط بعض الص��ور لتصبح 
بعد ذلك ذك��رى لألحداث األس��رية، فإن الضغط 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  ملش��اركتها  املس��تمر 
االجتماع��ي يعنى وجود خطر عدم جتربة األطفال 

ألي شيء إال عبر عدسة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن املصم��م الهولندي دان روزج��اردي، بالتعاون 
مع شركة »أوفو« الناش��ئة لتأجير الدراجات في 
الص��ني خالل املنت��دى االقتص��ادي العاملي مبدينة 
دالي��ان الصينية، عن تصمي��م دراجة تدعى موج 
فري بايك ميكنها تنقية الهواء امللوث وحتويله إلى 

نقي.
وبحس��ب »روزج��اردي«، يس��تطيع الن��اس قيادة 
الدراج��ة ف��ي املدن الت��ي تعاني التل��وث، من دون 

احلاجة إلى ارتداء كمامات.
وتعمل على تنقية اله��واء من خالل جهاز يوضع 
أمامها، ميت��ص الكربون واجلس��يمات األخرى من 

الغالف اجلوي، ليخرجه نقًيا خالل القيادة.
ويأمل املصمم والشركة أن يشكل االبتكار خيارًا 
جلمي��ع الناس، وتزويدهم بحياة صحية، فضاًل عن 
مس��اعدة املدن الكبيرة عل��ى مكافحة االزدحام 
املروري. وق��ال »روزج��اردي« ان الدراج��ة حالًيا في 
أولى مراحل التطوير، وس��يتم كشف تصميمها 

النهائي اخلريف املقبل«.

موسكو ـ وكاالت: 
توصلت دراس��ة أميركية حديث��ة إلى ان منطقة 
الش��رق األوسط س��تبقى في حالة جفاف وأنها 
دخل��ت مرحلتها احلارة التي ستس��تغرق نحو 10 
آالف عام. وتوص��ل فريق البحث إلى هذه النتيجة 
بعد دراس��ة تاريخ مناخ املنطق��ة على مدى 130 

ألف عام.
وقال الباحث سيواخ مختيريان من جامعة ميامي 
األميركية وفقا ملوقع روسيا اليوم »يعتقد حكام 
املنطقة أن املناخ احلالي يعد نوعا من الشذوذ وأن 
املاء س��يعود في املس��تقبل القريب إلى الش��رق 
األوس��ط. لكن دراس��تنا تدل عل��ى أن األمر ليس 

كذلك«.
وتاب��ع مؤك��دا أن »كمية األمطار ستس��تمر في 
االنخف��اض، أما العواصف الرعدية املتوس��طية، 
املصدر الرئيس��ي للرطوبة في الش��رق األوسط، 

فستقل بسرعة«.
وبعد حتلي��ل الصواعد في كه��ف »كاليه كورد« 
في إيران الحظ علم��اء اجليولوجيا واملناخ تغيرات 

مناخية في العصور القدمية.
والصواعد عبارة عن زوائد من كربونات الكالسيوم، 
تتك��ون داخل الكه��وف باس��تمرار، وذلك بفضل 
حرك��ة قطرات امل��اء، وتدل تركيب��ة نظائرها على 
نوعية املناخ الذي كان س��ائدا وقت تكّون ش��تى 

طبقاتها.
وحدد العلماء متوسط مستوى األمطار في شتى 
العص��ور ودرجة احلرارة ومس��توى إضاءة س��طح 
األرض من قبل الش��مس عن طريق قياس نس��بة 

األكسجني.

باحثون: يحّذرون األطفال من 
استعمال الـ »السيلفي«

دراجة لتنقية الهواء 
الملوث

10 آالف عام من الجفاف 
في الشرق األوسط

تقـرير

بي بي سي ـ جيمس غاالغر:

 متك��ن علم��اء بريطانيون م��ن تصوير 
ورؤية الرواس��ب غي��ر الطبيعية التي 
تتراكم في مخ املصابني مبرض الزهامير 

بنحو تفصيلي غير مسبوق.
وقال فريق العمل في مختبر البيولوجيا 
اجلزيئي��ة التابع جمللس البحوث الطبية 
البريطانية  :إن نتائج الدراس��ة “تفتح 
عه��ًدا جديدا مًتاما” في مجال األمراض 
العصبية التنكسية. وستسهم هذه 
اخلط��وة في تس��هيل عملية تصميم 
وإنت��اج عقاقير تعمل على إيقاف موت 

خاليا املخ.
واس��تعمل الباحث��ون أنس��جة امل��خ 
لس��يدة عمرها 74 عام��ا توفيت وهي 

تعاني من مرض الزهامير.

ويؤدي هذا النوع من اخلرف إلى انتش��ار 
ش��بكة من بروتني يس��مى “ت��او” في 
جميع أنح��اء املخ. وكلما زاد تش��ابك 
بروت��ني “ت��او”، تصب��ح األع��راض أكثر 

سوءا.
وكان األطب��اء يعرف��ون كيفية حدوث 
ذلك من��ذ عق��ود، لكن الش��يء الذي 
كانوا يجهلونه هو تركيب وشكل هذا 

التشابك.
واس��تفاد الفري��ق الطبي م��ن “الثورة 
التي حدث��ت في مس��توى الدقة” في 
الفحص اجملهري بالش��كل الذي ميكن 
األطباء من رؤي��ة آالف الصور املُفصلة 
للغاية لبروتني “تاو” داخل أنسجة مخ 

املرأة.
وب��اءت احملاوالت املبذول��ة لتطوير عقار 
يعمل على إبطاء وتيرة اخلرف باإلخفاق 
بنحو متكرر. لكن من الصعب أن تنتج 

عقارا وأنت ال تعرف التركيب الكيميائي 
الدقيق للمرض الذي تستهدفه.

وقال س��جورس ش��يرز، أحد الباحثني 
املش��اركني في الدراسة، لبي بي سي: 
“يش��به األم��ر إطالق النار ف��ي الظالم 
ميكن��ك أن تصي��ب ش��يئا، لكن فرص 
اإلصاب��ة تك��ون أكب��ر عندم��ا تع��رف 

طبيعة الشيء الذي تستهدفه.”
وأض��اف: “نح��ن متحمس��ون إن يفتح 
عهدا ًجدي��دا متاما في ه��ذا اجملال، إنه 

يفعل ذلك حقا”.
وتوجد بروتينات مختلة وظيفيا مماثلة 
في العدي��د من أمراض امل��خ، إذ يوجد 
“بيتا أميلويد” في مرض الزهامير و”ألفا 
ساينوسلني” في مرض الشلل الرعاش 

“باركنسون”.
لكن تركيب بروتني “تاو”، الذي نشر في 
مجلة نيتش��ر، يع��د األول الذي يجري 

تصويره بهذا الشكل الدقيق.
وقال الباحث ميشال غويديرت لبي بي 

سي: “هذه خطوة كبيرة إلى األمام”.
وأض��اف: “هذه هي املرة األولى التي يرى 
فيها أي ش��خص ه��ذا التركيب بهذه 
الدق��ة العالي��ة )م��ن عين��ات الدماغ 

البشري( ألي من هذه األمراض.”
وتابع: “اخلطوة التالية هي اس��تعمال 
هذه املعلومات لدراسة آليات التنكس 

العصبي”.
وقال��ت ت��ارا س��بيرز جونز، م��ن مركز 
النظم املعرفية والعصبية في جامعة 
إدنبره، إن النتائج “متثل تقدما كبيراً ملا 

نعرفه”.
وأضافت: “هذه النتائج ستكون مفيدة 
لتطوير اجلزيئات للكشف عن تشابك 
بروت��ني تاو ل��دى املرضى ورمب��ا لتطوير 

العالجات.”

التصوير الدقيق لدماغ مصابي الزهايمر يسهم في التوصل للعالج
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إعداد - زينب الحسني: 

لم يعد الطالب يكتفون بالطرائق 
التقليدي��ة ف��ي الغ��ش لضم��ان 
النجاح ولم تعد تنحصر الظاهرة 
وطرقها في فئة بعينها بل أصبح 
االنترن��ت،  عل��ى  ي��روج  بعضه��ا 
حي��ث انتقلت وس��ائل الغش في 
االمتحان��ات م��ن ظاهرة س��لبية 
مواجهته��ا  التربي��ة  وزارة  حت��اول 
واحلد منها إلى جتارة إلكترونية في 

االمتحانات.
وفي مدة االمتحانات تبدع أذهان » 
الطلبة الكسالى« في ابتكار حيل 
جديدة في الغش واخلداع لتحقيق 
النجاح الس��هل والسريع من دون 

أدني مجهود او تعب.

الغش االلكتروني
من جانبها كشفت وزارة التربية عن 
اس��اليب وحاالت غش يستعملها 
ف��ي  االع��دادي  الس��ادس  ط��الب 

امتحانات »البكالوريا«.
 وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن املكت��ب 
التربي��ة محمد  لوزي��ر  االعالم��ي 
اقبال عم��ر الصيدل��ي: »مت تطوير 
اجهزة كش��ف ذبذبات س��ماعات 
الغش التي تستعمل ضمن وسائل 
الغ��ش اإللكتروني��ة«، مضيفاً إن 
» م��الكات   التربي��ة متكن��ت من 
اكتش��اف العش��رات م��ن حاالت 
الغ��ش لش��تى املديري��ات العامة 
بالرغم من املعوق��ات والتهديدات 

التي تتعرض لها مالكاتها ».
وأضاف البيان أن »الوزارة س��جلت 
أعلى حاالت الغش االلكتروني في 
محافظة االنبار ١٥٠ حالة، ثم ٢٣ 
حال��ة ف��ي ديال��ى، و ١٣ في صالح 
الدي��ن، ثم املثنى ١١ حالة، تبعتها 
النج��ف االش��رف ٩ ، ومحافظ��ة 

البص��رة ٧ حاالت ، ث��م محافظة 
ذي ق��ار ٦ حاالت  ، والقادس��ية  ٣ 
حاالت ، ثم كربالء املقدسة حالتني 
فقط«، مبين��اً أن »بعض املديريات 
ل��م تس��جل اي حالة غ��ش خالل 

االمتحانات الثالث التي أجريت«.
وثم��ن الوزير م��الك التربيات على 
جهدهم املتميز في كشف حاالت 
الغ��ش ب��كل أنواع��ه االلكتروني 
والورقي، داعياً الطلبة إلى »التركيز 
على املادة العلمية والسعي للجد 
واالجته��اد واالبتعاد ع��ن الطرائق 
امللتوي��ة للحف��اظ على املس��يرة 

التربوية للبلد«.
يذك��ر أن املديري��ة العامة للتقومي 
العقوب��ة  جعل��ت  واالمتحان��ات 
اجلزائي��ة رس��وب ع��ام واح��د من 
ميس��ك في حال��ة تلب��س بالغش 

داخل املركز االمتحاني.

قطع شبكة االنترنت
وزارة  قطع��ت  آخ��ر  جان��ب  م��ن 
اإلنترنت  االتصاالت خدمة شبكة 
في عم��وم الب��الد خالل س��اعات 
تقدمي االمتحانات النهائية لطلبة 
الص��ف الس��ادس اإلع��دادي بدءاً 

من الي��وم األول لها وحل��ني انتهاء 
االمتحان��ات وحتديداً من الس��اعة 
اخلامسة وحتى الس��اعة الثامنة 
م��ن  حتس��باً  صباح��اً  والنص��ف 
تس��ريب األس��ئلة الوزاري��ة ومنع 

الغش االلكتروني.
واك��دت ال��وزارة، ف��ي بي��ان له��ا، 
أنها س��وف تقوم بقطع ش��بكة 
اإلنترنت من الس��اعة ال��� 5 فجراً 
إلى الس��اعة 8:30 صباحاً وجلميع 
أي��ام االمتحان��ات ملن��ع الغش في 
املراك��ز االمتحاني��ة، وذل��ك بع��د 
تفاق��م أزمة الغش اعتم��اداً على 

الهواتف املزودة باألنترنت.
وق��د اتهم عدد كبي��ر من الطلبة 
وزارة التربية بالقصور وعدم توفير 

اخلدمات واهمها » الكهرباء ».

دور اإلعالم 
وقال��ت الدكت��ورة نه��ى الدرويش 
استاذة في علم النفس االجتماعي 
ف��ي ابن رش��د في ح��وار صحفي 
لها: ان اقب��ال الطالب على الغش 
واالحتي��ال ف��ي االمتحان��ات مرده 
التركيز املبالغ فيه على االختبارات 
التحريري��ة كمقي��اس للتحصيل 

الدراس��ي للطالب، مقابل إهمال 
أس��اليب أخ��رى مهم��ة للتقييم 
واالختب��ارات  النش��اطات  مث��ل 

الشفهية.
وافادت: ان سبب الغش يعود ايضاً 
الى عدم مراجعة املواد الدراس��ية 
واالستعداد كما يجب لالختبارات 
ملا يعاني��ه الطالب من إرهاق بدني 

وذهني وتوتر نفسي.
عل��ى  االخصائي��ة  وش��ددت 
ضرورة دع��م دور االرش��اد التربوي 
واالجتماع��ي في تهيئ��ة الطالب 
نفسياً لالمتحان وكيفية التعامل 
األس��ئلة،  ورق��ة  م��ع  الصحي��ح 
من اج��ل إزال��ة احلاجز النفس��ي 
لديهم من امتحانات نهاية العام 

الدراسي.
واضافت درويش: ان اإلعالم يساعد 
بطريقة غير مباشرة على انتشار 
ظاه��رة الغش من خالل نش��ره أو 
بثه مواد حديثة ومتطورة تساعد 
عل��ى غ��رس الت��واكل ف��ي نفس 

الطالب.

توعية أخالقية  
ان ظاه��رة الغ��ش ت��ؤذي اجملتم��ع 
بأكمله وتؤدي الى ظهور أشخاٍص 
س��لبيني يركن��ون ال��ى الت��واكل 
ويعطل��ون مصال��ح غيرهم عند 

تسلمهم أي وظيفة.
وق��د طال��ب ع��دد من املدرس��ني 
بض��رورة توعية الطلب��ة بخطورة 
الغ��ش واآلث��ار الس��لبية البعيدة 
املدى على حياتهم ومستقبلهم، 
وتوضيح خطورته على الصعيدين 
ومحاس��بة  واألخالق��ي،  الدين��ي 
م��ن يثب��ت تورط��ه في ممارس��تِه 
عن طري��ق جميع وس��ائل االعالم 
بالتنس��يق مع وزارة التربية، لكون 
هذه الظاهرة تض��ر اجملتمع وتؤخر 

منوه وازهاره وتعوق تقدمه ورقيه.

تؤكد أن األنبار وديالى وتكريت األعلى نسبة

»التربية» تكشف أساليب جديدة ومبتكرة »للغش» 

أساليب الغش اجلديدة

باحثون يحّذرون »أدوية الحموضة«
قد تؤدي لـ الوفاة المبكرة

حذر باحث��ون من تعاطي األدوية املض��ادة حلموضة املعدة 
بكثرة، الفتني إلى أنها قد تزيد من خطر الوفاة املبكرة.

وكانت دراس��ات س��ابقة، قد ربطت بني أدوي��ة احلموضة، 
املعروفة ب�»مثبطات مضخة البروتون« أو »PPI« وبني تلف 

الكلى وكسور العظام واخلرف.
وق��د ركزت الدراس��ة عل��ى 275 ألف ش��خص يتعاطون 
مثبطات مضخ��ة البروتون، إضافة إلى 75 ألف ش��خص 
ممن يتعاطون نوعاً آخر من أدوية احلموضة، تعرف مبضادات 
مستقبالت الهس��تامني 2 »أو »blockers H2، »على وفق 

ما ذكر موقع تلجراف. 
وقد وجدت الدراس��ة أن خطر الوفاة املبكرة زاد بنسبة 25 
باملئة لدى املرضى الذين يتعاطون« PPI«عن اآلخرين الذين 

.‘‘blockers H2‘‘�يتعاطون ال
ودعا الباحثون، املصابني باحلموضة، إلى أخذ األدوية بصورة 
معتدلة مع مراقبة الطبيب الدائمة، والتوقف عن أخذها 

في حال حتسنت احلالة.

أكل الشوكوالتة يحّسن
الذاكرة خالل ساعتين     

وج��د باحثون م��ن إيطاليا أن أكل قطع من الش��وكوالتة 
يحّسن املهارات املعرفية ونشاط الذاكرة بنحو فوري خالل 
الس��اعات التالية الس��تهالكها، وأن تناول الش��وكوالتة 
بانتظام ومن دون إفراط يحمي من تدهور القدرات املعرفية 

للدماغ مع التقّدم في الُعمر.
وتنض��م ه��ذه الفائدة إل��ى مجموع��ة فوائ��د تُعرف عن 
الشوكوالتة مثل تنظيم ضغط الدم، وتخفيف األكسدة 
الناجت��ة ع��ن التوتر، واحلد م��ن عالمات الش��يخوخة التي 

تهاجم البشرة.
وأجري��ت أبحاث الدراس��ة في جامعة الكوي��ال اإليطالية، 
ونُش��رت في مجل��ة »نيوتريش��نز«. ووج��دت نتائجها أن 
مضادات األكس��دة التي توجد في الكاكاو وتُعرف باس��م 
»الفالفونوي��د«، حتّس��ن م��ن أداء املناط��ق املس��ؤولة عن 

القدرات املعرفية بالدماغ.
وبين��ت الدراس��ة أن اس��تهالك 773 ملج م��ن فالفونويد 
الكاكاو يحّس��ن القدرات املعرفية للشباب بعد ساعتني 

من دخولها اجلسم.
وأظه��رت نتائج الدراس��ة: أن تناول الش��وكوالتة كل يوم 
مل��دة تتراوح ب��ني 5 أيام و3 أش��هر يوّفر درجة م��ن احلماية 
لكبار الس��ن ض��د التدهور املعرفي الذي ي��ؤدي إلى اخلرف 

في الشيخوخة.

أقراص المغنيسيوم تعالج االكتئاب
كش��ف بحث جديد أن تناول أقراص املغنيس��يوم من دون 
وصفة طبية يحسن بنحو كبير من اإلحساس باالكتئاب 

في غضون أسبوعني فقط.
وأك��د البحث، وفق��اً لصحيفة »ديلي مي��ل« البريطانية، 
أن��ه وبعكس مض��ادات االكتئاب فإن تن��اول جرعة يومية 
م��ن هذا املعدن يخفف من هذه احلالة من دون أن يس��بب 
أعراضاً جانبية. وان 61 % ممن ش��اركوا في الدراسة، كانوا 
يس��تعملون أقراص املاغنيس��يوم للتحكم في إصابتهم 

باالكتئاب مستقبالً.
من جانبها، قالت إمييلي تارلتون الباحثة بجامعة فرمونت 
إن »النتائج مش��جعة للغاية، ال س��يما ف��ي ظل احلاجة 
املاس��ة خليارات إضافية للعالج وقد توصلنا إلى أن أقراص 
املاغنيس��يوم تتي��ح نهج��اً آمناً وس��ريعاً وغي��ر مكلف 

للتحكم في أعراض االكتئاب«.

النق��دان  هم��ا  والدين��ار  الدره��م  كان  لق��د 
االساسيان اللذان مت التبادل والتعامل والتقدير 
بهما في زمن الدولة العباس��ية ، ذلك ان بداية 
ظهور الدولة االسالمية كان يتم التعامل على 
اس��اس الدراهم الفارس��ية والدناني��ر الرومية 
وفي زمن عمر بن اخلطاب حدد الدرهم الشرعي 
وض��رب عثمان الدراهم ولك��ن االصالح النقدي 
حص��ل على يد اخلليف��ة االموي عب��د امللك بن 
مروان واس��تهل العباسيون حكمهم بأن نقلوا 
دار ضرب الدراهم ال��ى االنبار جنوب غرب بغداد 
،واذا كان اخلليف��ة ابو العباس الس��فاح أنقص 
وزن الدره��م حبتني ف��أن باني بغ��داد ابو جعفر 
املنصور أنقص وزن الدرهم ثالث حبات العتبارات 
اقتصادية وقد مت نقش آيات على الدينار اش��ارة 
حلق العباس��يني في اخلالفة اذ وضعوا اآلية) وقل 
ال اس��ألكم علي��ه أج��را اال املودة ف��ي القربى(  

إظهارا لقرابتهم للرسول .
وف��ي زمن اخلليف��ة املهدي ضرب س��كة مدورة 
فيه��ا نقطة ويعد ه��ذا للخليف��ة اول خليفه 
عباس��ي في بغداد ظهر اس��مه عل��ى الدراهم 
وكان اخلليف��ة االم��ني اول خليفة عباس��ي ورد 
اسمه الى العملة الذهبية ويرى بعض املؤرخني 
ان الوزي��ر جعف��ر ب��ن يحي��ى البرمك��ي منحه 
اخلليفة الرش��يد صالحية االش��راف على سك 
النق��ود ولقد خ��ول اخللفاء العباس��يني بعض 
الوالة ضرب الدراهم التي كانت حتمل اسماءهم 

في اقاليمهم.
 وكان كثي��ر م��ن اخللفاء الراش��دين يش��رفون 
بصورة مباشرة على دور ضرب النقود لضبط وزن 
النقود وليبع��دوا احتماالت الغش والتزييف وان 
جعل الرشيد هذه املهمة الى جعفر البرمكي.

وضرب��ت في عهد الرش��يد دنانير زن��ة كل دينار 
منه��ا مائ��ة مثق��ال كان يفرقها عل��ى الناس 
ف��ي عيد النوروز واملهرجان��ات ،وقد ظهرت نقود 
جديده ذات وزن كبير في بغداد وكان الغرض من 
ضربها دوافع سياس��يه خللف��اء بغداد لتحقيق 
امجاد شخصية بوضع اسم خليفة بغداد على 
ه��ذه النقود وكان خللفاء بغ��داد دنانير اخلريطة 
وه��ي مائ��ة دين��ار فيه��ا مائتان مكت��وب على 
كل دين��ار عبارة) ض��رب احلس��نى خلريطة امير 
املؤمنني( ، وغالًبا ما يتم منح خليفة بغداد هذه 
النقود الى املغنني والشعراء وبعد مقتل جعفر 
البرمكي تولى قائد ش��رطة الرش��يد االشراف 
على س��ك النقود وفي زم��ن االمني خولت هذه 
الصالحي��ة الى العباس بن فضل بن الربيع وفي 
زم��ن االمني كان��ت النقود باس��مه ف��ي بغداد 
بالرغم من ان القسم الشرقي خاضع للمأمون 

وتضرب العملة باسمه.

وظه��ر على نقود املأمون في بغ��داد بعد مقتل 
االم��ني نق��ش ذو الرياس��تني وزي��ره الفضل بن 

سهل وقائده طاهر.
وكان��ت قبيح��ة ام اخلليفة املعتز ق��د تقدمت 
بضرب نقود مكتوب عليها )بركة من اهلل ألعذار 
ابي عب��د اهلل املعتز باهلل(، وف��ي عهد اخلليفة 
املكتفي باهلل نقش اسم وزيره ولي الدولة على 
النقود وفي زمن اخلليفة املقتدر في بغداد وضع 

اسم ولد اخلليفة على النقود.
 كما ان الوزير عميد الدولة احلسني بن القاسم 
قد وضع اس��مه على النق��ود وعام ٣٣٠ هجرية 
، اصبح امير االمراء احلس��ن بن عبد اهلل معنيا 
بأم��ر النقود في بغ��داد وزاد عل��ى الدينار بذكر 
عب��ارة) صلى اهلل عليه وس��لم( وف��ي عام٣٣١ 
هجري��ة ان ناص��ر الدول��ة ض��رب دنانير باس��م 
االبريزي��ة بي��ع الدينار منها بثالثة عش��ر درهما 
بعد ان كان عش��رة وفي ع��ام٣٣٤ هجرية  دخل 
بني بويه ال��ى بغداد فأمر اخلليفة املس��تكفي 
ان تض��رب الق��اب  بن��و بويه واس��ماؤهم على 
الدناني��ر والدراهم وكانت اس��واق بغ��داد يكثر 
فيه��ا التعام��ل بالدره��م وتدلل قوائ��م اخلراج 
التي يتم دفعها للدولة عل��ى انها تقبل مبالغ 
اخلراج بالدرهم والدينار ولم يكن س��عر الصرف 
ثابتا ،وامنا كان يتعرض لتقلبات الس��وق حتى ان 
س��عر صرف الدينار وصل الى اربعة عشر درهما 
ً او اكثر وكان التعامل بأس��واق بغ��داد بالدينار 
الذهبي انشط من التعامل بالدينار الفضي الن 
طبيع��ة الذهب تتحمل اخل��رن اكثر من الفضة 
وبه��ذا اصبحت ظاه��رة خرن  النق��ود الذهبية 
س��مة من س��مات القرن الراب��ع الهجري وكان 
التعامل يجري في اس��واق بغداد بجميع النقود 
الت��ي ضربا ف��ي كل اقاليم الدولة العباس��ية 
حيث ت��رد كميات كبي��رة عن طري��ق الضرائب 
اخملتلفة كاخل��راج واجلزي��ة واالعش��ار واملكوس 
والضمان��ات  واذا كانت النقود التي يتم ضربها 
في االقاليم استهدفت التعامل داخل االقاليم 
لكن ذلك لم مينع ان ينقلها التجار واملس��افرون 

الى بغداد.
وظهرت في اس��واق بغداد دراه��م ودنانير تقدر 
بأكثر م��ن قيمة نظائره��ا من النق��ود العادية 
املتداول��ة ملناس��بات خاص��ة فس��ميت بنقود 
الص��الت وه��ذه الدراه��م والدناني��ر كان يجري 
التعامل فيها بأسواق بغداد وتداولت في اسواق 
بغ��داد دراه��م بهرج��ة التي يكثر فيها نس��بة 
املع��دن الرخيصات ودراهم خرس��انية وهي من 

االنواع الرديئة
وظه��رت في بغ��داد نق��ود س��كها والة او قاده 
ل��م مينحه��م اخلليفة س��لطة الس��ك عندما 
اس��تغلوا فترات االضطراب في بغداد مما يترتب 
علي��ه ان خليفة بغداد يبط��ل التعامل بالنقود 
الت��ي ضرب��ت م��ن دون موافقت��ه ولتس��هيل 
التعامل بالنق��ود ضربت قطع نقدية متثل جزاء 
الدين��ار والدرهم واذا كانت النق��ود غير كاملة 
الوزن فإنها تقبل وزنا وليس عددًا ذلك ان الدولة 
العباسية كانت شديدة احلرص على االحتفاظ 
بس��المة العملة وجودتها فالدينار كان يضرب 
بكل دق��ة وفقاً ملعي��ار املثق��ال والدراهم  فقد 
مت اتخ��اذ م��ا يل��زم لتخلي��ص الفض��ة من كل 
ش��ائبة وبذلك حافظت الدول��ة في بغداد على 
س��المة نقدها ولكن ذلك ال ينفي تعرض النقد 
للتزييف حتى ان الدولة تضرب دنانير رديئة كما 
حصل عام٣٢٧ هجرية ، كما ان س��وء التعامل 
يفس��ح اجملال احيان��اً لتزييف النق��ود واهتمت 
الدول��ة بإقام��ة دور الض��رب في امل��دن الكبرى 
،وكان��ت ادارتها م��ن الوظائف الش��رعية حيث 
تقوم بس��ك ما يقدمه االفراد اليها من سبائك 
نظير رس��وم حتى بلغ��ت واردات دور الضرب في 
بغداد عام ٣٠٦ هجرية  مبالغ كثيره وحتى عند 
انتقال اخلالفة الى س��امراء استمر ضرب النقود 
في بغ��داد وكان متولي دار الض��رب يتولى ادارة 
دار الضرب  ،وهنالك ايضاً املش��ارف املوكل اليه 
حف��ظ محتوي��ات دار الضرب مما يدل��ل على ان 
س��ك النقود في بغداد مياثل ما هو عليه في دور 

الضرب احلديثة .

النقود البغدادية في زمن الدولة العباسية
طارق حرب

تراثيات

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تضام��ن الفن��ان العراق��ي، كاظم 
الساهر بطريقة مختلفة، مع اعالن 
التحرير الكامل ملدينة املوصل مركز 

محافظة نينوى من داعش.
وأعرب الفنان الساهر، عن سعادته 
الغام��رة بتحرير املدين��ة من خالل 

توجيه رسالة إلى اجليش والشعب 
الرس��مية  عب��ر صفحته  العراقي 

على موقع »فيسبوك«.
وقال فيه »شكرًا لقواتنا املسلحة، 
شكراً جليشنا الباسل، هذا اجليش 
البط��ل املع��روف بش��جاعته على 

مدى التاريخ«.

وأضاف »ش��كراً لشهدائنا األبطال 
الذين ضح��وا بدمائه��م، ورووا بها 
الرحم��ة  الغال��ي،  الوط��ن  أزه��ار 
ألرواحك��م ولكم الذك��رى الطيبة 
دائًم��ا وأب��ًدا، ش��كرًا لك��م وأنتم 
تقدم��ون للش��عب ه��ذه الهدي��ة 

العزيزة«.

وتاب��ع الس��اهر »وأنت ي��ا نينوى يا 
وي��ا  العزي��زة،  حبيبت��ي ومدينت��ي 
أبناءه��ا الطيب��ني م��ن كل األديان، 
قل��وب العراقيني جميعهم معكم 
منذ أن دخل��ت املوصل في بحر من 
الدماء ملدة أربع س��نوات، والقت ما 

القت من العذاب«.

واختتم رسالته قائالً: »شكراً لكل 
العراقي��ني الذين تعاون��وا وتوحدوا 
عل��ى صن��ع ه��ذا االنتص��ار الرائع، 
وأحلقوا الهزمية بقوى الشر والظالم 
وأعداء احلياة، هنيئاً لكل العراقيني 
بع��ودة املوصل احلبيب��ة إلى حضن 

العراق العظيم«.

»الساهر« يعّبر عن فرحته بتحرير الموصل بتوجيه تهنئة الى الجيش والشعب

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تش��عر أنك متحمس ونش��يط جدا في فترة 
الصب��اح. تس��اعدك الظروف واألج��واء اليوم 
على التعامل مع أي مشكلة وإجناز أي مهمة 
صعبة. إذا كان لديك وقت فراغ اليوم عليك أن 

تستغله في مساعدة اآلخرين. 

إذا كان هناك نشاط ما تراه من وجهة نظرك 
ممتعا وشيقا، لم ال تقوم به في وقت فراغك؟ 
املغام��رة تع��زز نش��اطك وحماس��ك وجتلب 
اإلثارة والس��عادة. التحفيز املستمر مطلوب 

هذه األيام للتمتع بصحة جيدة.

إذا كان هن��اك بع��ض املهام أو املش��اريع التي 
كان م��ن الصعب إجنازها ف��ي الفترة املاضية، 
استغل الفرصة اليوم وحاول أن تنتهي منها. 
وق��ت مناس��ب لاللتق��اء ببعض األش��خاص 

لتناقش معهم بعض األمور املهمة.

إذا ش��عرت خ��الل األيام املاضية أنك لس��ت 
على ما يرام، فستالحظ اليوم أن هناك تغيرا 
ملحوظا ف��ي أدائك. انته��ز الفرصة لقضاء 
وقتك في مكان هادئ أو في النادي ملمارس��ة 

رياضتك املفضلة أو في رياضة املشي.

الطاقة التي تتمتع بها قد جتعلك مس��تعدا 
ألي ش��يء. إذا كانت كلماتك ت��ؤذي اآلخرين، 
علي��ك أن تنتب��ه ألنها ق��د تؤدي إل��ى صراع 
داخل��ي. علي��ك أن تفكر ف��ي خططك قبل 

اتخاذ أي خطوة في الوقت احلالي.

إذا فش��لت ف��ي إمت��ام أمر م��ا البارح��ة، فما 
زالت الفرصة متاح��ة أمامك اليوم. ال تؤجل 
أي عم��ل إلى الغد فالظ��روف كلها لصاحلك 
اليوم. إذا أجلت أي ش��يء الي��وم، رمبا تتراكم 

املهام بشكل ال ميكنك التعامل معه.

يوم مناسب لترتيب غرفتك وتنظيمها بشكل 
مختل��ف وجدي��د. بع��ض األنش��طة كركوب 
الدراجات أو املش��ي قد تكون ممتعة جدا اليوم. 
م��ن األفض��ل أن تس��تغل الوق��ت الي��وم في 

التخطيط ملستقبلك وفي حتقيق أهدافك. 

إذا كان هناك أمر من املفترض أن تتواله، لعل 
اليوم هو األنسب لذلك على اإلطالق. قدراتك 
س��تجعل اآلخرين يتعجبون م��ن تصرفاتك. 
تخلص من ش��عورك بعدم األم��ان بالتركيز 

على أهدافك أو مشاريعك املستقبلية.

طاقت��ك تس��اعدك للحصول على م��ا تريد 
بس��هولة. عليك تنظيم غ��رف النوم وغرف 
املالبس. التنظيم والترتيب أمران مهمان كل 
صباح. فهما مينحانك شعورا بالهدوء واألمان 

والقدرة على التحكم في األشياء.

ي��وم ممتاز للقي��ام مبهمة م��ا للم��رة الثانية 
بس��بب فش��ل محاولتك ف��ي امل��رة األولى. 
والعقبات  للمش��اكل  واالستسالم  اخلضوع 
ق��د يحطمان ثقت��ك في نفس��ك وتقديرك 

لذاتك. 

قدرت��ك على اتب��اع منهج مب��دع ومختلف 
إلجن��از مهامك ق��د تك��ون لصاحل��ك اليوم. 
تالح��ظ الي��وم أن كل األمور تس��ير على ما 
يرام. عليك التأن��ي والتروي عند التفكير في 

املشروعات الدقيقة.

الدلو الحوتالجدي

ال تقل��ق إذا الحظ��ت أنك تتص��رف بطريقة 
عملية. تتمتع بطاقة زائدة ولذلك ستالحظ 
أن اليوم من أكثر األي��ام التي ميكنك فيها أن 
تؤدي عملك بش��كل فعال وسريع. تستطيع 
إجناز مجموعة من املهام في وقت وجيز جدا. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف

2. أول م��ن اس��تخدم االس��فلت في 
تعبيد الطرق

3. م��ن موالي��د قرطاج وم��ن أعظم 
القادة العسكريني في التاريخ
4. بحر o للتعريف o في الفم

5. حتف��ر عميق��ا الس��تخراج معدن 
ثمني

6. أحد ملون فرنسا
7. مخترع الديناميت

8. مكافأة لعمل جلي��ل o نظر برقة 
وحنان

9. أل��وان ما بعد املطر o زيت س��بب 
احلروب

10. ضرب وطرق o للكس��ور o توضع 
عليه األشياء

1. للقسم o أشعل
2. متشابهان o للبيع والشراء

3. اش��تياق ش��ديد o مدينة عربية على 
احمليط االطلسي

4. أول بل��د عرب��ي ع��رف الطباعة o نظر 
بطرف عينه

5. بلد آس��يوي يعني بل��د األحرار o ألقى 
وطرح

وس��هال  أه��ال  نق��ول   o متش��ابهان   .6
ومرحبا

7. املشتغلون
8. حي��وان يح��ك أذن��ه بأنف��ه o تفت��ت 

واختفاء في السوائل
9. متشابهان o أحد جنوم السماء o هرب

 o ق��ال كالم��ا o 10. أداة نافي��ة ناصب��ة
قطع

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910



رياضة األربعاء 12 متوز 2017 العدد )3738(14

Wed. 12 July. 2017 issue )3738(

روما ـ وكاالت:

كش��ف امل��اك الصيني��ون الذين 
تول��وا إدارة ن��ادي مي��ان اإليطالي 
ع��ن نواياه��م في بن��اء فريق كبير 
بإمكانه اس��تعادة مجده الضائع، 
ال يقل قوة عن الفريق الذي صنعه 
مالكه ورئيسه الس��ابق سيلفيو 
برلس��كوني في نهاية الثمانينات 
وطوال فترة التس��عينات مما جعله 
إيطالي��ا  ف��ي  واألق��وى  األفض��ل 

والعالم.
وجتس��دت أولى خطوات الصينيني 
لتحقي��ق حلم عش��اق ميان في 
رصد ميزانية كبيرة لتعزيز صفوف 
الفري��ق بانتدابات وازنة من ش��أن 
أصحابها قيادة الفري��ق إلى إنهاء 
املوس��م املقبل )2017-2018( على 
إح��دى املنص��ات أو احت��ال أح��د 
املراكز املؤهلة خلوض غمار بطولة 
دوري أبطال أوروبا املوس��م املقبل، 
وه��ي البطول��ة الت��ي غ��اب ع��ن 
املش��اركة فيها من��ذ أعوام، برغم 
ان��ه أح��د أكث��ر األندي��ة األوروبية 

تتويًجا بلقبها.
وبحسب تقرير لصحيفة »سبورت 
مي��ان  إدارة  ف��إن  اإلس��بانية،   «
انفقت 135 ملي��ون يورو حتى اآلن 
، وهو رقم لم ينفقه برلس��كوني 
على صفقات النادي منذ س��نوات 
طويلة ، بعدم��ا عمد منذ صفقة 
البرازيل��ي ري��كاردو كاكا ف��ي عام 
2003 إلى التعاقد مع العبني جنوم 
من كبار الس��ن لتف��ادي منحهم 

رواتب عالية.
األندي��ة  ترتي��ب  مي��ان  وتص��در 

االيطالية واألوروبي��ة األكثر إنفاًقا 
في امليركاتو الصيفي احلالي بإنفاق 
يصل إلى 135 مليون يورو ، رغم أن 
الصفقات التي ابرمها الصينيون، 
ال يعتب��ر أصحابه��ا من األس��ماء 
الامع��ة إال أن النادي »اللومباردي« 
رك��ز على انت��داب العبني ش��باب 

مغموري��ن من أجل تف��ادي دخوله 
في منافسة قوية مع أندية أخرى.

هذا وجنح ميان ف��ي إقناع احلارس 
لويج��ي  الش��اب جي��ان  الدول��ي 
دوناروم��ا في البقاء ضمن صفوفه 
ومتدي��د عقده خلمس��ة مواس��م 
إضافية بعدما منحه راتًبا س��نويًا 

يق��در ب��� 6 ماي��ني ي��ورو ، قاطًعا 
بذل��ك الطري��ق أمام ري��ال مدريد 
اإلس��باني و أندي��ة أوروبي��ة أخرى 
سعت لضمه، حيث يُعد التمديد 
للح��ارس الدول��ي الصفقة األهم 
للنادي ه��ذا الصي��ف بالنظر إلى 
الدور اله��ام املنتظر من��ه ليكون 

أحد أعمدة الفريق.
تعزيز  إل��ى  »الروس��ونيري«  وعمد 
الفري��ق ف��ي خطوط��ه  تركيب��ة 
الثاثة، حيث تعاقد في خط الدفاع 
مع كل م��ن السويس��ري ريكاردو 
رودريغي��ز من ن��ادي فولفس��بورغ 
األملان��ي نظي��ر 18 ملي��ون ي��ورو ، 

ومع األرجنتيني ماتيو موساش��يو 
من نادي فياريال اإلس��باني بنفس 
السعر، وأخيراً مع اإليطالي أندريا 
كونتي من ن��ادي اتاالنتا مقابل 25 

مليون يورو.
أما في خط الوس��ط، فتعاقد مع 
هاك��ن كالهانغولو من ن��ادي باير 
ليفركوزن األملاني بنحو 22 مليون 
يورو، و مع العاجي فرانك كيسييه 
من اتاالنتا اإليطالي بنحو 8 مايني 
ي��ورو، فض��اً عن االنت��داب األغلى 
له��ذا امليركات��و ممث��اً بالبرتغالي 
أندري��ه س��يلفا الذي اس��تقطبه 
م��ن نادي بورت��و البرتغالي ، بعدما 
كلف خزينة النادي 38 مليون يورو، 
فيما عزز خطه األمامي باملهاجم 
فابي��و بوريني من نادي س��ندرالند 
اإلنكلي��زي مقاب��ل س��تة مايني 

يورو.
وتكشف معدالت األعمار لاعبني، 
الذي��ن ضمه��م امل��درب اإليطالي 
فينتش��ينزو مونتيا هذا الصيف 
لصف��وف الفري��ق اللومب��اردي، أن 
الن��ادي يتب��ع سياس��ة املرحلي��ة 
القصي��ر  املدي��ني  عل��ى  ويعم��ل 
امل��دى  يتمث��ل  حي��ث  والطوي��ل، 
القصير من خال استهداف عودة 
الفريق إلى مس��ابقة دوري أبطال 
أوروبا خال املوسمني املقبلني، أما 
املدى الطويل فيتمثل باستهداف 
املوس��م  ف��ي  الصيني��ني  امل��اك 
الثالث للعمل على املنافسة على 
اللقب القاري الذي لم ينله الفريق 
منذ عام 2007 ، ش��أنه شأن لقب 
»الكالتش��يو«،  اإليطالي  ال��دوري 
ال��ذي نال��ه آخ��ر مرة في موس��م 

.)2011-2010(

إدارة النادي اللومباردي أنفقت 135 مليون يورو حتى اآلن

ميالن يستعيد بريقه في سوق االنتقاالت تمهيدًا لعودته بقوة للمنافسات

العبو ميالن »أرشيف«

باريس ـ وكاالت:
تعاقد امللعب القابسي، مع املدرب الفرنسي 
جي��رار بوش��ار، ليكون خليفة م��راد العقبي، 

الذي التحق باجلهاز الفني ملنتخب تونس.
وأعلنت إدارة امللعب القابسي، الشهر املاضي، 
أنها توصلت التفاق مع املدرب حامت امليساوي، 
لك��ن التزامات األخي��ر مع االحتاد التونس��ي 

للعبة واملنتخب، أفشلت املفاوضلت.
وأشرف على عملية التعاقد مع املدرب بوشار، 
رج��ل األعم��ال والرئي��س الش��رفي للملعب 
العج��رودي.. وس��بق  العياش��ي  القابس��ي، 
لبوشار أن درب في تونس كل من حمام األنف 

والبنزرتي ومستقبل املرسى.
من جهة أخرى ضمت إدارة امللعب القابسي، 
العب الترجي الرياض��ي محمد امني النفزي، 

على سبيل اإلعارة ملدة موسم.

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن نادي اش��بيلية، رابع الدوري االس��باني 
لك��رة القدم املوس��م املنصرم، ض��م الدولي 
االرجنتين��ي غي��دو بيتزارو العب وس��ط نادي 
تيغريس املكس��يكي، وتوقيعه عقدا خلمس 

سنوات.
وأورد اشبيلية الذي سيشارك في دوري ابطال 
اوروب��ا للموس��م الثاني توالي��ا، على موقعه 
االلكتروني »غيدو بيتزارو اصبح رس��ميا ثاني 
الع��ب ينضم الينا« بعد املهاجم الكولومبي 

لويس مورييل.
وبدأ الاعب البالغ من العمر 27 عاما مسيرته 
االحترافية م��ع نادي الن��وس االرجنتيني عام 
2009، وانتق��ل الى نادي تيغريس مونتيري في 
مت��وز 2013، وبلغ معه نهائي مس��ابقة كوبا 
ليبرتادوري��س ع��ام 2015 حي��ث خس��ر أمام 
ريفر بايت.. واس��تدعي بيتزارو الى تشكيلة 
املنتخ��ب األرجنتيني في أيل��ول 2016، اال انه 
لم يش��ارك قبل آذار املاضي خ��ال مباراة مع 
بوليفيا في تصفيات اميركا اجلنوبية ملونديال 
روس��يا 2018.. وس��يلعب بيتزارو في إشراف 
األرجنتيني إدواردو بيريتزو الذي خلف مواطنه 
خورخي س��امباولي املنتقل لتدريب منتخب 

االرجنتني.

بوشار مدربًا جديدًا 
للملعب القابسي

إشبيليه يضم 
األرجنتيني بيتزارو

لندن ـ وكاالت:
أعل��ن مهاج��م مانشس��تر يونايتد 
االنكلي��زي واي��ن رون��ي، عودت��ه إلى 
صفوفه ناديه الس��ابق ايفرتون ملدة 
عامني، ف��ي صفقة انتق��ال حر بعد 
13 عام��اً على ترك��ه لانضمام إلى 

صفوف الشياطني احلمر.
وق��ال روني )31 عام��اً( في بيان "منذ 
فت��رة وأنا أقول إن إيفرتون هو الفريق 

الوحيد الذي ميكن أن ألعب معه في 
ال��دوري االنكلي��زي غير مانشس��تر 
يونايتد، وبالتالي فأنا سعيد بتحقيق 

هذه اخلطوة".
وتابع: "قبل 13 عام��اً، غادرت الفريق 
لانضمام إلى مانشستر يونايتد من 
أجل الفوز باأللقاب وكنت محظوظاً 
بكون��ي واحداً من جنوم الفترة األكثر 

جناحاً في تاريخ النادي".

وأردف قائ��اً: "يتع��ني عل��ي الع��ودة 
إل��ى إيفرتون ألنني أث��ق في أن رونالد 
كومان بصدد بن��اء فريق في إمكانه 
الفوز بش��يء م��ا وأنا أتطل��ع بفارغ 
الصبر للعب دوري في حتويل ذلك إلى 
حقيقة في هذا النادي الذي أسانده 

منذ طفولتي".
وأك��د النادي من جهته ع��ودة روني، 
في بي��ان اعتبر فيه مدربه الهولندي 

روم��ان كوم��ان أن "واي��ن أظه��ر لي 
الطم��وح ال��ذي نحتاج��ه وعقلي��ة 
الف��وز. إن��ه يع��رف كيفي��ة الف��وز 
باأللق��اب وأنا فع��اً س��عيد بقراره 
الع��ودة إل��ى بيت��ه"، مضيف��اً: "إنه 
يعش��ق إيفرت��ون وكان يتطل��ع إلى 
العودة. عم��ره 31 عاماً فقط وليس 
لدي أي ش��ك في مؤهات��ه. تواجده 
هنا أم��ر رائع".. وج��اء إعان صفقة 

ع��ودة روني إلى إيفرت��ون غداة إعان 
يونايتد تعاق��ده مع مهاجم إيفرتون 
الدول��ي البلجيك��ي روميلو لوكاكو 

مقابل 85.5 مليون يورو.
التاريخ��ي  اله��دف  رون��ي  وفق��د 
)53 هدف��اً(،  للمنتخ��ب اإلنكلي��زي 
مكان��ه ف��ي تش��كيلة الش��ياطني 
احلمر ف��ي عه��د مدرب��ه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.

ولع��ب رون��ي 77 مباراة م��ع ايفرتون 
سجل خالها 17 هدفاً في الفترة بني 
2002 عندما بدأ مشواره في الدوري 
في س��ن السادسة عش��رة، و2004 
عندما انتقل إلى يونايتد. وحقق مع 
األخي��ر ألقاباً عدة: دوري أبطال أوروبا 
والدوري األوروبي و5 ألقاب في الدوري 
وواحد ف��ي كأس االحتاد و3 في كأس 

الرابطة وواحد في مونديال األندية.

روني يوّدع الشياطين ويعود إلى إيفرتون اإلنجليزي



بغداد ـ إعالم الدائرة:
أعلن املدي��ر العام لدائرة ش��ؤون 
طال��ب  واحملافظ��ات  األقالي��م 
املوس��وي ،عن ع��دم قدرة مالعب 
وكرب��الء  والبص��رة  الش��عب 
بالفت��رة  املباري��ات  الس��تظافة 
احلالية لتأث��ر أرضياتها من كثرة 
املباري��ات من جان��ب ،ومن جانب 
أخر بس��بب ع��دم وج��ود جدول 
زمن��ي مح��دد م��ن قب��ل االحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم لل��دوري، 
اغل��ب  وكذل��ك ع��دم جاهزي��ة 
مالع��ب االندي��ة املش��اركة ، مما 
س��بب تزاحم املباريات التي تقام 
)الش��عب، كربالء،  على مالع��ب 
البص��رة( وكذلك امت��داد الدوري 
ال��ى اواخر فصل الصي��ف مما اثر 
سلبا وبش��كل كبير على ارضية 
املالعب وعدم توافر الوقت الكافي 

احتاد  واالدام��ة، مطالباً  للصيانة 
ببرنامجه  النظ��ر  باع��ادة  القدم 
الس��نوي اخلاص بال��دوري واالخذ 
بنظ��ر االعتب��ار الظ��روف الغي��ر 
طبيعي��ة الرتفاع درج��ات احلرارة 

الكثر من ٥٠% وتاثيراتها الكبيرة 
وناش��د  اللع��ب،  ارضي��ة  عل��ى 
املوسوي االندية الرياضية بتاهيل 
مالعبه��ا م��ن خ��الل تخصيص 

املبالغ الكافية من ميزانيتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينتظ��ر احلكم الدولي الش��اب زيد 
ثامر، تقرير مقوم احلكام اآلس��يوي، 
جاس��م محم��د الهي��ل وه��و من 
دولة قطر، ال��ذي راقب االداء الفني 
للحك��م مبعوث��اً من احت��اد القارة 
لكرة القدم في مباراة فريقي امليناء 
وامانة بغ��داد ضمن اجلولة املاضية 
للمرحل��ة الثاني��ة ف��ي دوري الكرة 
باملباراة التي انته��ت بالتعادل 1�1 
في ملعب ج��ذع النخل��ة باملدينة 

الرياضية.

وقال ثامر: ان الهيل ابدى اشادته مبا 
قدمته من مس��توى فني مبساعدة 
الطاقم الدولي املؤلف من الدكتور 
مؤي��د محم��د عل��ي وحي��در عبد 
احلس��ن ومحمد كامل حكمأً رابعاً 
باش��راف جاس��ب نعي��م ومق��وم 

احلكام طارق احمد.
وذك��ر ان التق��ومي ال��ذي خض��ع له 
في ملعب ج��ذع النخلة هو الثاني 
بعد ادارته ملب��اراة في دوري احملترفني 
العماني بني فريقي فنجاء والرستاق 
بهدف  اإليجابي  بالتع��ادل  وانتهت 

ملثله، بتقوم اإلماراتي سالم سعيد، 
واوض��ح ان��ه ادار املباراة وس��اعده 
الدوليون من س��لطنة عمان حمد 
املياح��ي وراش��د عب��د اهلل وعم��ر 

اليعقوبي حكما رابعاً.
وب��ني ان قيادته ملباراة فريقي فنجاء 
والرس��تاق، ج��اءت بعد التنس��يق 
الكبي��ر واجلهود الت��ي بذلها رئيس 
جلن��ة احلكام ط��ارق احم��د ورئيس 
االحتاد املركزي عبد اخلالق مسعود، 
من اجل ترش��يحي للفوز باحلصول 

على باج نخبة آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكاميرون��ي،  الالع��ب  ج��دد 
جوس��تاف مون��دي، عق��ده م��ع 
نادي الكهرباء، بعد متس��ك اإلدارة 
بخدمات��ه، ورغبة الالعب نفس��ه 

في االستمرار.

وقال رئيس الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
ف��ي  األس��دي،  عل��ي  الكهرب��اء، 
تصريحات صحفية: »مت جتديد عقد 
مون��دي برغب��ة الطرف��ني.. اإلدارة 
س��تضع آلية جديدة الستقطاب 
الالعب��ني احملترفني واحمللي��ني، وفق 

منه��اج يضم��ن للن��ادي التعاقد 
مع مجموعة جي��دة من الالعبني 
البارزي��ن، وكذل��ك احلف��اظ عل��ى 
الوجوه الش��ابة الت��ي تألقت في 
املوسم احلالي، وأثبتت قدرتها على 

البقاء لفترة أطول مع الفريق«.

موندي يجدد عقده مع الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحت��اد املركزي للمبارزة عن 
مشاركة 12 من فئة البراعم في 
املعس��كر التدريبي الذي سيبدأ 
ي��وم 27 متوز اجل��اري ف��ي الصني 
ويس��تمر 10 ايام بدعم منظمة 
وبحس��ب  األميركي��ة،  أف(  )اي 
رئي��س احتاد املب��ارزة زياد حس��ن، 
ف��ان املعس��كر س��يقام لالعبي 
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة 
الرياضي��ة باملب��ارزة، فض��ال على 
الالعب��ني املتميزين في االحتاد من 

هذه الفئة.
واشار الى ان هنالك تنسيقاً كبيراً 
بني احتاد املبارزة وبني املركز الوطني 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة ف��ي 
دائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات، 
مبين��اً ان مدير عام الدائرة طالب 
املوس��وي تفقد التدريبات واطلع 
على متطلبات حتقيق النجاحات 

للمبارزين الواعدين.
فيما، اوضح ان احتاده وبالتنسيق 
مع الدائ��رة، س��ينظمان بطولة 
التحري��ر الكبي��ر ابت��داًء من يوم 
اجلمع��ة، ومن املقرر ان ينظم يوم 
االحد او االثنني من االسبوع املقبل 

مهرجان البراعم واالشبال، حيث 
جترى ههذ النش��اطات مبناس��بة 
حتري��ر مدين��ة املوصل م��ن دنس 

األرهاب.
الش��باب  منتخب��ات  ان  وق��ال 
باالس��لح الثالثة ستش��ترك في 
بط��والت العال��م التي س��تقام 
ش��هر أيل��ول املقبل في س��الح 
سيف املبارزة وتقام في البحرين، 
فيما يش��ترك منتخب الس��يف 
العربي في بطول��ة كاس العالم 
التي جترى في إيران الش��هر ذاته، 

اما بطولة الشيش فانها ستقام 
في جمهورية مصر العربية شهر 

تشرين األول املقبل.
كم��ا اوض��ح حس��ن، ان امل��درب 
اإليراني حامد حس��ن، سيشرف 
عل��ى اع��داد منتخبي الش��باب 
والناش��ئني بس��الح الشيش في 
معس��كر تدريبي داخلي مكثف 
تضيف��ه قاع��ة املرك��ز التدريبي 
ف��ي املدين��ة الش��بابية حتضيراً 
لالرتقاء مبستوياتهم الفنية قبل 

االستحقاقات املقبلة.
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نفط الوسط يالعب 
العهد اللبناني تجريبيًا

خطة متكاملة لتحقيق االهداف 
في القطاعين الشبابي والرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفقت إدارة نادي نفط الوس��ط مع العهد اللبناني، 
على خوض الفريقني مباراة جتريبية، في اإلسكندرية، 
ي��وم 19 مت��وز اجل��اري، حتضي��رًا ملش��اركتهما ف��ي 
منافس��ات بطولة األندية العربية، التي س��تنطلق 

يوم 22 من هذا الشهر.
وق��ال عض��و الهيئة اإلداري��ة لنادي نفط الوس��ط، 
فراس بحر العل��وم، في تصريحات صحفية »املباراة 
ستقام في امللعب اخملصص لتدريبات نفط الوسط، 
ومت االتص��ال باللجنة املنظمة ف��ي مصر، وحصلنا 
على موافقة رسمية إلقامة مباراة جتريبية، وبالتالي 
كسبنا محطة اختبار، ستكون األخيرة للفريق قبل 

دخول املنافسات«.
وأوض��ح أن وفد نفط الوس��ط س��يغادر إلى مصر، 
منتصف الش��هر اجل��اري، »حيث تأخ��رت مغادرتنا 
الرتب��اط الفريق مبباراة في الدوري املمتاز، أمام القوة 
اجلوي��ة، ي��وم غ��ٍد اخلميس، ف��ي ملعبنا، م��ا دفعنا 
الختصار املعس��كر الذي يسبق البطولة العربية«.. 
وس��يلعب نفط الوسط ضمن اجملموعة الثالثة في 
البطولة العربية، إلى جانب أندية »الترجي والهالل 

السعودي واملريخ السوداني«.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
شدد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، أول 
أمس، عل��ى أعداد خطة متكاملة لكل مؤسس��ات 
ال��وزارة في الفترة املقبلة من اجل املضيء في حتقيق 
االه��داف االس��تراتيجية ف��ي القطاع��ني الرياضي 

والشبابي.
ج��اء ذلك خالل ت��رأس عبط��ان اجتماع هيئ��ة الرأي 
بحضور ال��كادر املتقدم في ال��وزارة، مبيناً ان اخلطة 
س��تتضمن اكمال كافة املنش��أت الرياضي��ة، الفتاً 
الى ان افتتاح ملعب ميس��ان الدولي سيكون اضافة 
كبي��رة للرياضة العراقية ال��ى جانب مالعب النجف 
وال��زوراء والكفل والرصافة التي يس��ير فيها العمل 

بوتيرة عالية.
واضاف ان الوزارة تس��عى الى بناء املنشآت الرياضية 
ف��ي الفترة املقبل��ة بافضل ص��ورة ومب��ا يتوافق مع 
معايي��ر االحتاد الدول��ي لكرة القدم )فيف��ا( ومبا يعزز 
مس��اعي الع��راق برف��ع احلظ��ر الكلي ع��ن املالعب 

الرياضية وتنظيم البطوالت الدولية.
واوضح عبطان ان االهتمام في القطاع الشبابي هو 
من أولويات الوزارة، وقد اكمل��ت الوزارة التحضيرات 
القام��ة اكبر بطولة للفرق الش��عبية لك��رة القدم 
مبش��اركة ١٣ الف فريق فضالً عن االهتمام باجلوانب 
االخرى س��واء كان��ت ثقافي��ة او علمي��ة او رياضية 
التي تس��هم في احلد من اآلفات اجملتمعية كاخملدرات 

وغيرها.

عالء عبد الزهرة 
يتصدر هدافي الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
انف��رد الع��ب ال��زوراء الدول��ي، ع��الء عب��د الزهرة، 
بص��دارة هدافي ال��دوري املمتاز، برصي��د 20 هدًفا، 
بع��د تس��جيله، ثنائية في مرمى الس��ماوة، ضمن 
منافسات اجلولة ال�15، ليبتعد عن أقرب منافسيه، 
باسم علي، العب نفط اجلنوب، بفارق أربعة أهداف.

وع��ن ذلك، قال عبد الزهرة، في تصريحات صحفية: 
»هاجس كل مهاجم هو تسجيل األهداف، ليساهم 
م��ع زمالئه ف��ي حتقي��ق االنتصارات، وأنا ش��خصًيا 
أبح��ث بالدرجة األول��ى عن قيادة فريق��ي لتحقيق 
الفوز، قبل اهتمامي الش��خصي بلق��ب الهداف«.
وأش��ار الالعب إل��ى أن »الزوراء ابتعد عن املنافس��ة 
عل��ى الص��دارة، ويحتم علين��ا ذلك حتقي��ق نتائج 
طيبة، سواًء س��جلت أنا أو زمالئي، املهم أن يحقق 
الفريق الف��وز في املباراة.. لقب اله��داف يُعد ثانويًا 

مقارنًة بالفوز بلقب الدوري«.
ولفت إلى أن تسجيله 20 هدًفا »لم يكن جهًدا فرديًا، 
بل جهد زمالئي الذين أوصلوا الكرات لي، وساندوني 

في كل مباراة، وبالتالي هو جهد جماعي«.

بغداد ـ أحسان المرسومي*

االوملبي حتت  يخ��وض منتخبن��ا 
م��ع  جتريبي��ة  مب��اراة  ع��ام   23
نظيره االردني جتري في الس��اعة 
السابعة من مساء اليوم االربعاء 
في ملع��ب االمير محمد الدولي 
ذو العش��ب  الصناعي مبحافظة 
الزرقاء االردنية ، وتاتي هذه املباراة 
الت��ي تعد االخي��رة ملنتخبنا قبل 
التوجه الى الري��اض يوم اجلمعة 
املقبل ، في اطار حتضير املنتخبني 

للتصفيات االوملبية لقارة اسيا.
وقال منسق احتاد الكرة العراقي 
لدى نظيره االردني سعد الزهيري 
في تصري��ح للموفد االعالمي  » 
ان املنتخب سيجري اخر وحداته 
التدريبية في الساعة السادسة 
من مس��اء يوم غ��د اخلميس في 
ملع��ب البت��راء مبدينة احلس��ني 
للشباب ، ثم يتوجه ظهر اجلمعة 
الى مدينة الرياض حيث تنتظره 
تصفي��ات  منافس��ات  هن��اك 
اجملموع��ة الثانية االس��يوية الى 
الس��عودية  منتخب��ات  جان��ب 

والبحرين وافغانستان.
واش��ار منس��ق االحت��اد ال��ى ان 
س��يجري  االوملب��ي  املنتخ��ب 
تدريبات��ه ف��ي ملعب ذو عش��ب 
طبيعي ) البتراء ( فيما س��تقام 
مباراة اليوم على عشب صناعي 
مبواصف��ات ومعتمد م��ن الفيفا 

وق��د اقيمت عليه بعض مباريات 
للناشئات  العالم  نهائيات كاس 
خ��الل  االردن  احتضنه��ا  الت��ي 

تشرين االول من عام 2016.
ونوه الزهيري الى ان االحتاد االردني 
أبل��غ نظي��ره العراق��ي بارضي��ة 

ملعب املب��اراة ووافق االخير على 
املقت��رح  ك��ون  االوملب��ي االردني 
مجموعته  منافسات  سيخوض 
في فلس��طني وفي ملعب بذات 

مواصفات ملعب مباراة اليوم.
وبش��أن غياب العب القوة اجلوية 

بشار رسن ونفط الوسط امجد 
عطوان ع��ن البعثة ، ق��ال مدير 
املنتخب عب��د الك��رمي فرحان ان 
الالعبني سيخوضان مع فريقهما 
مب��اراة مهم��ة اخلمي��س املقبل 
ضمن منافس��ات ال��دوري املمتاز 

وهي عل��ى قدر كبير من االهمية 
الفريق��ني  نادي��ي  ادارة  ان  بي��د   ،
رفضت الس��ماح لهما  االلتحاق 
بالبعث��ة اال بع��د انته��اء املباراة 
مس��اء يوم غد اخلميس ، مشيرا 
الى ان هناك مش��كلة ستواجه 

الوفد تخص سمة الدخول التي 
الالعبني من  سيتحصالن عليها 
السفارة الس��عودية السيما وان 
االخي��رة س��تكون مغلقة يومي 
اجلمع��ة والس��بت املقبلني فيما 
ال��ى  البعث��ة  يفت��رض مغ��ادرة 
السعودية ظهر اجلمعة املقبل.  

االوملبي  املنتخ��ب  بعث��ة  وكانت 
ق��د وصلت في الس��اعة الثالثة 
م��ن ظهر ي��وم امس ال��ى مطار 
عالي��ة قادمة من مط��ار النجف  
، توجه��ت بعده��ا مباش��رة الى 
فن��دق كراند ب��الس ، كما التحق 
بعد ذل��ك بالبعثة مدرب اللياقة 
االس��باني غونزال��و رودريغز الذي 
باش��ر باول وحداته التدريبية مع 
املنتخ��ب االوملبي التي جرت على 
ملع��ب البتراء ، فيم��ا انظم الى 
الوف��د مس��اء امس ثالث��ي نادي 
الطلب��ة بع��د انته��اء مباراتهم 
ام��ام احلدود في ال��دوري العراقي 
وهم كل من برهان جمعة وعلي 
االمني  احلس��ني ومصطفى  عبد 
واالخي��ر مت��ت دعوته ف��ي الرمق 
االخي��ر لتعوي��ض غي��اب اي من 
الالعب��ني الس��باب متع��ددة من 
بينه��ا االصابة ، فيما متاثل العب 
النجف علي كاظم للشفاء من 
االصابة التي املت به مؤخرا خالل 

منافسات الدوري.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

بغياب رسن وعطوان

اليوم.. األولمبي يختبر قدراته أمام  شقيقه األردني
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فرحة أوملبية

تفقد مللعب الشعب الدولي

لقطة مبارزة

بغداد ـ هشام السلمان:

ب��دأ حس��ن رضا الس��عدي م��ع رياضة 
متحدي االعاقة في مركز املغيرة سابقا 
ع��ام 1983وم��ارس ع��دة الع��اب منها 
العاب القوى وكرة الس��لة واملبارزة ورفع 
االثق��ال وكرة الطاولة , حقق الكثير من 
النجاحات وله مواقف وذكريات لم تغب 
عن باله اول س��فره ف��ي حياته الرياضة 
عندما شارك في البطولة العربية االولى  
برف��ع االثقال في الكويت عام 1985 , ثم 
انطلقت مس��يرته الرياضي��ة التي تبلغ 
الي��وم اكثر م��ن ثالثني عاما , الس��عدي 
حت��دث عن رحلته مع الرياض��ة وذكرياته 

مع جنومها واجنازاته واشياء اخرى

*  سألته عن وس��امه االول في رياضة 
متحدي االعاقة؟.

يقول حس��ن رضا كان الوسام االول في 
البطول��ة العربية االول��ى بالكويت عام 
1985 حيث حصلت على فضية البطولة  
ب��وزن 95 كغم  ويعد اول وس��ام عراقي 
برف��ع االثقال ولم تكن لدينا فعالية رفع 
االثقال في حينها واقترح علي املشاركة 
في املنافسات خاصة واني امتلك القوة 

اجلس��مانية له��ذه الفعالي��ة ويومه��ا 
قم��ت بتصوير املس��طبة العمل مثلها 
في الع��راق واتذكر يومها ذل��ت للحداد 
وعملت املس��طبة وكلفتن��ي انذاك 30 
دينارا و اشارت الصحافة الى ما صنعته 
بان��ه تأس��يس لرياضة رف��ع االثقال في 
العراق ومت تشكيل اول فريق للعبة مكون 
من حسن رضا وعامر كزار وعمران عاتي 
وعلي كاظم وس��عد قاس��م وجاس��م 

محمد جبارة  واملدرب طه قدوري

 * كيف تعاملت مع حالة العوق ؟.
عندما تعرضت لالعاقة  عام  1980كنت 
محبطا في البداي��ة , وبعد عام  علمت 
عن طريق اح��د املعارف ف��ي قريتنا وهو 
رس��تم عبد علي الذي ق��ال لي ان هناك 
رياضة للمعوقني وذهبت معه الى ملعب 
الكش��افة وهناك تعرفت على الدكتور 
اثي��ر محمد صب��ري احد جن��وم الرياضة 
العراقي��ة بالعاب الق��وى  وتعرفت ايضا 
على عدد من الرياضيني منهم  جاس��م 
جبارة وخالد قاس��م وف��وزي مصطفى 
ومزهر غامن وس��عد عبد ياسني وغيرهم 
الع��وق وانش��غلت متام��ا  ث��م جت��اوزت 

بالرياضة وتدريباتها ومشاركاتها 

 * اإلجن��از االبرز في حيات��ك الرياضية  
واهم البطوالت ؟

االبرزعندم��ا حقق��ت اربع��ة اوس��مة 
ملونة عاملية في بطولة لندن للمبارزة  

الت��ي اقيم��ت ف��ي ع��ام 1989 حي��ث 
حصلت على الوس��ام الفضي بسيف 
املبارزة فردي والوسام النحاسي بسالح 
الشيش فردي ووسامني برونزيني بسيف 

املبارزة وسالح الشيش مع خالد رشك 
وفوزي مصطفى، وف��ي البطولة االفرو 
عربية  بالع��اب القوى التي اقيمت في 
تونس 1997وحصلت على وسامني في 

رم��ي الثقل ورمي الق��رص وكان رئيس 
الوف��د العراق��ي فاخر اجلمال��ي وايضا 
العب��ا وحص��ل حينه��ا على الوس��ام 
الذهب��ي , ويومها ذك��ر املذيع الداخلي 
اثن��اء تقليدن��ا االوس��مة ب��أن العل��م 
والسالم اجلمهوري للعراق لم يعزف في 
تونس ملدة س��بعة اعوام مضت اال من 
خالل اعتالء اجلمالي والسعدي منصة 
التتوي��ج حي��ث لم تصدف خ��الل تلك 
امل��دة ان زارت تون��س الوف��ود الرياضية 
او غيره��ا لع��زف له��م، وف��ي ال��دورة 
الباراملبية في برش��لونة 1992 حصلت 
عل��ى الترتيب الس��ادس برف��ع االثقال 
وشاركت في دورة اثينا الباراملبية 2004 
بعد احلصول على الوسام البرونزي في 
البطول��ة التأهيلي��ة العربية الش��رق 
اوس��طية الت��ي اقيم��ت 2003  بع��د 
زميلي الالعب سعد اسماعيل صاحب 
الوسام الفضي وتاهل هو االخر  لكنه 
لم يش��ارك في اثينا لوفاته رحمه اهلل 
وبعد مفاحتة اللجنة الباراملبية الدولية 
الكون بديال له كونه حصل على وسام 
اعلى من وسامي  وذهبت الى باراملبياد 
2004 بعد حصولي على اس��تثناء من 
االحت��اد العراقي باعتب��اري االمني املالي 
ف��ي حينه��ا احملل��ي وكان��ت تل��ك اخر 

مشاركة لي كالعب.

*  مبن جتد صورتك من العبي اليوم ؟
صورت��ي موجودة بكل بط��ل , وجدتها 
في فارس س��عدون وثائر عباس وس��ول 

كاظم وحسن كرم وجبار طارش

*  متى مارست التحكيم ؟.
ع��ام 1999 دخل��ت دورة حتكيمية برفع 
االثقال ان��ا واحلكم الدول��ي مزهر غامن 
ف��ي االردن ثم دخلت ف��ي دورة الصقل 

الدولية عام 2005 في ماليزيا

*  ابرز الالعبني الذين عاصرتهم.. وملن 
تدين بالفضل ؟؟

عاص��رت الكثي��ر من الالعب��ني منهم  
أحمد عليوي وخالد رش��ك ومزهر غامن 
وفاخ��ر اجلمال��ي وقاس��م شنسش��ل 
وس��مير الكردي وس��عد عبد ياس��ني، 
وادي��ن بالفض��ل للدكتور اثي��ر محمد 
صب��ري ال��ذي تدرب��ت معه ف��ي بداية 
مشواري  احد ابطال ورستم عبد علي 
ال��ذي اخبرني بوج��ود رياضة للمعاقني 

وعرفني على دكتور اثير .

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

حسن رضا.. مؤسس رياضة رفع األثقال في البارالمبية:

هذه قصة أول األوسمة باللعبة وأثينا شهدت آخر مشاركاتي

حوار

مشاركة سابقة للرباع حسن رضا

»شؤون األقاليم والمحافظات«: أرضيات 
المالعب ال تقوى على تضييف المباريات

صفارة زيد ثامر تترقب االنضمام
 لقائمة حكام النخبة اآلسيوية

أسلحة الشباب الثالثة تشارك في 
منافسات العالم بالبحرين ومصر وإيران
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بغداد - الصباح الجديد:
هن��أ الس��فير الياباني بالعراق، الش��عب 
العراقي مبناسبة النصر على داعش وحترير 
املوص��ل، وقال خ��ال تهنئته: ب��ارك اهلل 
بكم، وبانتصاركم على داعش، وحترير ارض 
املوص��ل احلدب��اء، اليوم قلوبن��ا مبتهجة 
مبناس��بة التحرير، والقضاء على األفكار 
الظامية التي خلفت الدمار، وقد قدم 
العراقي��ون التضحي��ات فنتمن��ى ان 
العراقيون بجميع طوائفهم  يتحد 
ضد األف��كار املتطرف��ة، والترحم 
للشهداء الذي يكون عبر حتقيق 
اجله��ود  وتكات��ف  الس��ام 
ونس��أل  واالعمار.  للنهوض 
اهلل ان مين على الش��عب 
واحملبة  بالسام  العراقي 

الدائمني.

من جانبه هنأ وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار 
فرياد رواندزي العراقيني، وقال في بيان مبناسبة 
حتري��ر مدينة املوصل: نبارك كل اجلهود اخليرة 
للعراقيني، وفي مقدمتهم األبطال املقاتلني 
الش��جعان ف��ي صن��وف قواتن��ا املس��لحة، 
واملتطوعني من كل أطياف الشعب العراقي، 
الذين تسابقوا من اجل التضحية، حتى نرى 
النص��ر اليوم في صورت��ه الكاملة، بعد زوال 
وانته��اء الدول��ة اإلرهابية والفك��ر الظامي 

األسود لداعش. 
ان العراقيني س��باقون في التضحية والفداء 
وهم شعب عرف الش��جاعة في حترير أرضه 
من دنس احملتل��ني، ألن أبناءه ارتووا من مياهه، 
وأكلوا من ثمرات أرض��ه املباركة، ولن يترددوا 
في تقدمي أنفسهم قربانا للوطن، واإلنسانية 
إن دع��ت الض��رورة، وتلبي��ة ن��داء الوطن في 

أقسى الظروف.

بغداد - حذام يوسف:
أقامت جلنة املرأة املعلمة في 
نقابة املعلمني فرع ميس��ان، 
معرض��اً للف��ن التش��كيلي 
املعلم��ات  م��ن  جملموع��ة 
واملدرسات في فندق كورميك، 
ومبش��اركة خمس وعش��رين 

فنانة تشكيلية.
عدد من اعضاء محافظة ميس��ان  مت افتت��اح املع��رض بحض��ور 

وجلن��ة التربي��ة في اجملل��س، منهم 
يس��رى ناجي ضمك، واالستاذ عبد 
احلسني الس��اعدي، وتوزعت اعمال 

املش��اركات عل��ى )75( لوحة فنية، 
وما مييز هذا املعرض، ان املشاركات 
فقط م��ن النس��اء، حي��ث حملن 
أحامهن، ونش��اطاتهن، وترجمنها 
عل��ى تل��ك اللوح��ات، فكانت كل 

لوحة حكاية المرأة عراقية.
 حض��ر املع��رض حش��د كبير من 
الفنان��ني واالدب��اء واملثقف��ني ف��ي 
ميس��ان، فكان بح��ث كرنفاال من 
الل��ون واجلم��ال، رمب��ا ه��و األول من 
نوع��ه ف��ي ه��ذه احملافظ��ة. وعلى 
النقابة  املع��رض كرم��ت  هام��ش 
والفنان��ات  التش��كيليني،  ال��رواد 

املشاركات.

بغداد - أحالم يوسف:
ل��م تك��ن حرب��اً اعتيادية، ولم يك��ن نصراً 
اعتيادي��اً، فاحلرب ض��د داعش لم تكن حربا 
ب��ني اخلي��ر والش��ر، او بني عدوي��ن واضحي 
املعالم والص��ورة، بل كانت حرب احلب ضد 
احلق��د والبغض، وحرب الن��ور ضد الظام، 
وح��رب التحض��ر ض��د التخل��ف واألمية، 
أي انه��ا حرب أف��كار بالدرج��ة األولى، لذا 
فالنص��ر هنا، له معان كثيرة، ويحمل على 
كتفي��ه معاني أكبر، وأس��مى، وأجمل من 

كل معاني النصر املتعارف عليها.
احل��رب ض��د داع��ش اس��فرت ع��ن ضحايا 
وش��هداء كث��ر، لكن.. هل هن��اك نصر في 
ه��ذا الكون ميك��ن ان يتم م��ن دون ضحايا، 
لك��ن يظل عزاؤن��ا ب��أن النصر بح��د ذاته 
ه��و ثأر لكل ه��ؤالء، وهو ترجم��ة ملعنى ان 
دماءهم وحياتهم لم تهدر وتس��فك هدرا. 
مساء االحد وبعد اعان رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إمتام النص��ر، خرجت اجلماهير الى 
شوارع املدن، وكان لساحة التحرير احلصة 
األكب��ر م��ن احملتفل��ني الذين رفع��وا اعام 
العراق عالي��ا، مهللني، ومتغن��ني بالوطن، 
وحب ارضه، وشعبه، وهناك من رفع صورة 

أخي��ه الش��هيد واختلط��ت دم��وع فرحه 
بدم��وع حزنه، ليعل��ن ان اجلي��ش العراقي 
بجمي��ع صنوف��ه قد اخ��ذ بث��أره، وليقول 

لروحه ان تضحيته كان ثمنها عظيماً.
الكات��ب القصصي والصحف��ي لؤي زهرة 
قال باملناسبة: عندما احتفل بالنصر على 
داعش فإنني احتفل بالسام، ذلك السام 
ال��ذي غاب عن وطني لعق��ود طويلة، فقد 
عش��نا ُجٓلَ اعمارنا ما ب��ني حروب، وحصار، 

البريئ��ة،  االرواح  حص��دت  ومفخخ��ات 
واألنف��س الزكي��ة، ال اعتق��د ان هناك ثمة 
انساناً س��وياً يعشق احلرب، فهي ال تنجب 
اال الدم��ار، والوي��ات تبق��ى آثاره��ا عل��ى 
الش��عوب. وتابع زه��رة: يخطئ من قال بأن 
داعش مجرد ج��رذان وجبناء، ومن يقل ذلك 
فهو يقلل من بس��الة جيش��نا وش��عبنا 
بقصد او من دون قصد، فلقد واجهنا أعتى 
ق��وة عل��ى وج��ه األرض، وانتصرن��ا عليها، 

وهذا يعكس حقيق��ة قوتنا، وعندما نرمي 
خافاتنا، ونصبح قادرين على مواجهة تلك 
القوة الغاشمة، والتي اصبحت االن مجرد 
اسطورة، فهي لم تس��تطع الصمود امام 
عظمة ش��عب وادي الرافدين.  س��نحتفل 
بالنصر، فقد دفعن��ا ثمنا غاليا لتحقيقه، 
وسنترحم لشهدائنا الذين بذلوا ارواحهم 
الطاه��رة م��ن اج��ل القض��اء عل��ى دولة 
اخلرافة، واستعادة جزء مهم كان قد سلب 
منا على حني غفلة من الزمن. ما امتناه بعد 
حتقيق النصر امل��ؤزر بأذن اهلل، ان نغادر لغة 
احلرب والترويج لها، ونزرع بذرة امل في دروب 

العراقيني، لننعم بسام ونبني وطننا. 
ام��ا القاص محم��د عواد فقال: بالنس��بة 
ال��ي انا متفائل بالوضع في مدينة املوصل، 
الن أه��ل املوصل م��روا بتجرب��ة مريرة بعد 
احتال داعش للمدينة، وحس��ب اعتقادي 
فان أهل املوصل يثقون بالعبادي اليوم أكثر 
من سياسيهم، وخاصة اصحاب املنصات، 
اما مس��تقبل الع��راق، فإذا لم تش��خص 
املرجعية إسماء الفاس��دين، ولن يتم حل 
احلشد الش��عبي بعد التحرير، فان العراق 

مقبل على اجملهول.

رياض عبد الكريم

اعان بيان النصر كان هذه املرة معبرا بش��كل 
ملف��ت لانتباه ال من حي��ث املضمون ، امنا من 
حيث القيمة املكانية ، واعتبارات الش��خوص 
، وواقعي��ة الهدف وحقيقة االنتم��اء ، ذلك ان 
القائد العام للقوات املسلحة الدكتور العبادي 
، عندما اختار املوصل كمكان اللقاء بيان النصر 
امن��ا كان ذكيا في االختي��ار ، وواقعيا في فهم 
ماراد ان يوصله من رس��الة للعراقيني والعالم 
عل��ى ان رمزية املوصل له��ا قيمة عظيمة في 
النف��وس ، وحتريره��ا لم يكن واجبا فحس��ب 
وامنا توجها للتعام��ل مع كل خصوصية هذه 
املدينة وماتعرضت له م��ن خراب ودمار وترويع 
عل��ى اي��دي عصابات داع��ش اجملرم��ة ، وعمق 
االهتمام الذي ترس��خ في نف��س الرجل الذي 
ما انف��ك على متابعة تفاصي��ل املعركة منذ 
بدايتها وحلد االن ، وتوصياته املش��هورة " حترير 

االنسان قبل االرض" .
وعندما ظه��ر العبادي اثناء الق��اء البيان وهو 
محاط مبجموعة من املقاتلني ومبختلف الرتب 
وفي س��احة من س��احات املعركة ، امنا هو قد 
جسد حقيقة مفادها ان هذا البيان قد شارك 
ف��ي صياغته ووق��ع علي��ه كل املقاتلني الذين 
خاض��وا املعركة من��ذ بدايتها وحتى س��اعة 
سحق العدو ، وفي ذلك دالالت ومعاني البد ان 
يفهمه��ا القاصي والداني ، بأنه لم يس��تثمر 
النصر باسمه شخصيا او يجيره له سياسيا 
او انتخابي��ا ، امن��ا اراد ان يعترف ب��دور كل ابناء 
القوات املسلحة وكافة الصنوف التي شاركت 
بالقتال وحجم التضحيات التي بذلت من اجل 
حترير املوصل وسحق داعش اينما كانت ، وهذا 
ش��عور واحس��اس يقل نظيره ل��دى القيادات 
الت��ي تخوض احلروب ، والتي غالبا ماتس��تثمر 

جناحاتها للتسويق وحتقيق املبتغيات .
وبخصوص حقيق��ة االنتماء ، ف��أن الرجل قد 
حتدث ارجتاليا ، ولم يلق��ي خطابا مكتوبا ، امنا 
عبر م��ن خال ارجتال��ه للبيان عن احساس��ه 
االنتمائي وشعوره النابض الذي اطلق مفردات 
م��ن الكلم��ات كان��ت معب��رة بح��ق عن كل 
الظروف واملس��تلزمات التي ساهمت بحسم 
املعركة وحتقي��ق النصر ، وتعام��ل مع مهمة 
التحري��ر على انها ليس��ت واجب��ا امنا قضية ، 
تفاعلت مس��ت سيادة وش��رف وقيمة العراق 
، ولي��س من بد س��وى حس��مها ب��كل الطرق 
املش��رفة واملتاح��ة واعادة االم��ور الى نصابها 

احلقيقية مهما كلف االمر .
العبادي وهذه كلمة حق يراد بها حق ، استثمر 
النصر وطني��ا ، وكان موفق��ا واقعيا متبصرا، 
واعطى قيمة حملتوي اعان النصر اكبر بكثير مما 
لو جاء هذا االع��ان بذات الطرق البروتوكولية 

املعتادة .

العبادي يستثمر 
النصر وطنيا

الموصل والحرية

جمال جصاني

مس��اء االثنني 10/ متوز م��ن العام 2017 أعلن الس��يد حيدر 
العب��ادي القائد العام للقوات املس��لحة )بيان النصر( معلناً 
حترير مدينة املوصل م��ن براثن أكثر العصابات إرهاباً وإجراماً 
وانحطاطاً ف��ي تأريخ املنطقة والعالم )داعش( بعد أن ظلت 
ثان��ي املدن العراقية بعد العاصمة بغداد، ملدة ثاث س��نوات 
وعدة أسابيع حتت سيطرة ذلك التنظيم الظامي البغيض. 
مغزى هذا االنتصار ال��ذي حتقق بعد تضحيات هائلة قدمها 
أبط��ال الع��راق وأحراره من ش��تى املؤسس��ات العس��كرية 
واألمنية والش��عبية، يتجلى بإرادة احلي��اة وقيم احلرية واخلير 
التي متسك بها س��كان هذا الوطن العريق بحضارته وقيمه 
اإلنسانية املتجذرة، والتي لقنت اليوم خفافيش الظام درساً 
لن ينسوه أبداً. وهذا ما اعترف به اجملتمع الدولي وأحرار العالم 
جميعاً، إذ عكست ردود األفعال األممية، النظرة اجلديدة لعراق 
اس��ترد هيبته ومكانته بني الدول، بعد أن أهدرتها التطورات 
واألحداث الس��ابقة )عش��ية ظهور داعش وسقوط أكثر من 
ثل��ث األراضي العراقية بيد تلك العصاب��ات اإلجرامية( وهذا 
م��ا يجب تعزيزه عبر اتخاذ املزيد من السياس��ات املس��ؤولة 
واملتوازن��ة واحلكيم��ة، والتي تأخ��ذ بنظر االعتب��ار املصالح 
العليا للعراقيني جميعاً من دون متييز على أس��اس "الهويات 

القاتلة". 
م��ا جرى في تلك املدينة من اس��تباحات تخج��ل منها أكثر 
احليوانات وحش��ية وضراوة، يجب التوقف عندها ومعاجلتها 
بشجاعة ووعي عميق، فالنتائج العسكرية من دون معاجلات 
سياس��ية واجتماعية وفكرية، ستتحول ال محالة الى عتبة 
لط��ور آخر م��ن النزاعات واحلرائق، علينا تش��خيص املناخات 
والثقافة واملمارسات التي احتضنت عقيدة داعش وعصابات 
التخلف واإلجرام، أي الثقافة والسلوك الشوفيني والتعصب 
الديني واحتقار اآلخر اخملتلف، وجتلياته كثيرة قبل 10/ حزيران 
من العام 2014. لقد كش��فت املعطيات واألرق��ام والتقارير 
احمللي��ة والدولية عن حقيقة املنتس��بني لداعش وغالبيتهم 
املطلقة هم من س��كان مدينة املوصل واملدن واملناطق التي 
س��قطت بيدها أس��رع من مل��ح البصر، وهم الي��وم قد ذابوا 
بأسرع من ذلك بني صفوف النازحني واملتسللني بعد هزميتهم 
العسكرية. مثل هذه التطورات واألحداث املعقدة، حتتاج الى 
إدارة حازم��ة وواعية ملا يجري، إدارة تدرك عواقب السياس��ات 
االنفعالية وضيق��ة األفق التي اتبعت س��ابقاً، حيث الكيل 
مبكيالني وبغطرس��ة خاوية م��ع مثل هذه امللف��ات املعقدة 
في املراحل االنتقالية حلياة الش��عوب واألمم وال س��يما منها 
ملف )املصاحلة الوطنية( والذي تلقفه س��ابقاً ش��خصيات 
وجماع��ات مثقل��ة بضي��ق األف��ق الطائف��ي واآليديولوجي 
واملناطقي، مم��ا اضطرنا لدف��ع املزيد من الفواتير القاس��ية 

بشرياً ومادياً والذي مثلت ذروته نكسة حزيران العراقية.
إن اإلصرار على اقتفاء أثر شعار الدمار الشامل )عفا اهلل عما 
س��لف( والس��ماح للقوى واملصالح والعقائد والشخصيات 
الت��ي ش��رعت األبواب ل��كل ه��ذه الك��وارث املتواصلة منذ 
"التغيير"؛ يعني االستعداد جلوالت جديدة لن تقل فتكاً عما 
كابدناه حتى هذه اللحظة. هذه املآسي ولدت من تظافر قوى 
ومصالح ميزته��ا ضيق األفق والتخلف والتش��رذم، وضعت 
م��ن حلظة زوال النظام املباد غاياته��ا الفئوية املنحطة على 
رأس أولوياته��ا، فأوجدت لنا كل ه��ذا االنحطاط. هذه القوى 
من ش��تى الرطانات واألزياء ستعيد إنتاج مثل هذه الفصول 
الكارثي��ة، إن ل��م تظهر إرادة وقوة تبس��ط س��لطة الدولة 
والقان��ون بحق كل من أج��رم أو اعتدى على حقوق العراقيني 
باألمس واليوم، وبغض النظر عن العناوين واملس��ميات التي 
يتمترس بها، وهي باألساس وظيفة القضاء "الغائبة" والتي 
م��ن دونها يصبح احلدي��ث عن حرية املوص��ل والعراق اجلديد 

"حديث خرافة".

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

في عي��د زواجهما ال�18، 
اخت��ار العب ك��رة القدم 
املعت��زل واملمث��ل ديفي��د 
ان ينش��ر صورة  بيكهام، 
بزوجته، مصممة  جتمعه 
األزي��اء فيكتوريا بيكهام، 
مابسهما  يرتديان  وهما 
اجللدية من Versace عام 

.1999
ووصف ديفي��د )42 عاماً( 
فيكتوريا، بأنها أم، وسيدة 
رائع��ة.  وزوج��ة  أعم��ال، 
يذكر ان ديفيد وفيكتوريا 
تزوجا عام 1997، ولديهما 

3 أبن��اء. م��ن جان��ب آخر 
هنأ ديفي��د بيكهام إبنته 
" هارب��ر " وكت��ب تعليقاً 
على احد مواقع التواصل: 
"عيد مياد سعيد البنتنا 

املميزة.

ف��ي  وقت��اً  ميض��ي  ه��و 
لتصوي��ر  نيوزيلن��دا 
مشاهد من فيلمه األخير  
 Mission impossible
6، لك��ن قب��ل مغادرت��ه 
النجم  ق��ام  اليوم،  الباد 
الش��هير توم كروز بزيارة 
املرك��ز الرئي��س الفخ��م 
لل�"س��اينتولوجيا" ف��ي 

أوكاند.
55 عاماً  البال��غ  النج��م 
امللتزم��ني  م��ن  وه��و 
اخمللصني بالديانة اجلديدة 
املثي��رة للج��دل، وظه��ر 
التي  الهائلة  املنشأة  في 
افتتحت في كانون الثاني 
م��ن الع��ام احلال��ي. وقد 
مرتدياً  للمناس��بة،  تأنق 

رس��مية،  س��وداء  بذل��ة 
أبي��ض، ووضع  وقميص��اً 
نظ��ارات شمس��ية، ولم 
تغب البس��مة العريضة 
عن ش��فتيه، لك��ن األب 
لثاث��ة أوالد كان مرتاحاً، 
وحّي��ا أعضاء الكنيس��ة 
والعامل��ني في املنش��أة، 
حيث شوهد وهو يصافح 

أحد األعضاء خلف.

دمي��ي  الفنان��ة  ش��كرت 
عل��ى  محّبيه��ا  لوفات��و 
املاض��ي،  الع��ام  دعمه��ا 
عندما اتخذت قرار االبتعاد 
بعد  الش��هرة،  اضواء  عن 
االرتياح  بعدم  أن ش��عرت 
خاصة مع املضايقات التي 
الفن��ان من  لها  يتع��ّرض 
قبل الصحافة. وقد نشرت 
لوفات��و ف��ي ه��ذا اإلطار، 
رس��الًة على اح��د مواقع 
التواصل االجتماعي قائلًة 
إنه��ا تقدر احل��ب والدعم 
التي شعرت بهما بعد أن 
وصّرحت  قراره��ا.  اتخذت 

أنه��ا قد ع��ادت لتوها من 
رحلة إل��ى هامبورغ، حيث 
العاق��ات  أن  اكتش��فت 
العاطفي��ة،  االنس��انية 
كثي��راً  مهم��ة  واحملب��ة، 
لوجودن��ا وبقائنا على قيد 

احلياة.

ديفيد بيكهام

ديمي لوفاتو

توم كروز

أخبــارهــــــــــم

فرحة عراقية في ساحة التحرير 

فرحة العراقيني بالنصر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إعالن النصر على داعش يحيل سماء بغداد إلى عرس بهيج

الصباح الجديد - وكاالت:
منة  املمثل��ة  تس��تأنف 
فضال��ي خ��ال األي��ام 
تصوي��ر  املقبل��ة، 
م��ن  مش��اهدها 
"أفراح  مسلسلها 
ف��ي  إبلي��س2" 
منزله��ا،  ديك��ور 
وتلع��ب فيه دور 

خادمة تدعى "ده��ب" تعمل في منزل 
أحد رؤس��اء حتري��ر اجلرائد املس��تقلة، 
وتواجه مع��ه بعض الصعوب��ات التي 
يتع��رض لها، ث��م ما تلبث أن تس��عى 
لتحقيق طموحاته��ا، فتنقلب حياتها 

رأساً على عقب.
ويقوم ببطولة حلقات مسلسل "أفراح 
إبلي��س 2"، إضاف��ة إل��ى املمثل جمال 
سليمان كل من املمثلني : محمود عبد 

املغني، وصابرين، ومن��ة فضالي، وإميان 
العاصي، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، 
ومحم��ود اجلندي، وعفاف رش��اد، وتامر 
ضيائي، ونادية رش��اد، وضياء امليرغني، 
وماجد الش��ريف، وهنادي هاني مهنى، 
وهي للكاتب الكبير مجدي صابر، ومن 
إنتاج لؤي عبد اهلل، وإخراج أحمد خالد 

أمني.
إش��ارة إل��ى أن اجل��زء األول م��ن "أفراح 

إبليس" قام ببطولته مجموعة كبيرة 
م��ن املمثلني منه��م جمال س��ليمان، 
وعبل��ة كام��ل، وأحم��د س��عيد عبد 
الغن��ي، وريهام عب��د الغف��ور، وأحمد 
صفوت، وآينت عامر، وس��ماح السعيد، 
ومحمود مس��عود، وغيرهم، وكان من 
تألي��ف الكاتب الراح��ل محمد صفاء 
عام��ر، وإخ��راج الراحل س��امي محمد 

علي، وقد عرض عام 2009.

منة فضالي تستأنف قريبًا تصوير أفراح إبليس 2

سفير اليابان والمسؤولون العراقيون 
يهنئون الشعب بالنصر على داعش 

إبداع ناعم لتشكيليات ميسان

معرضاً للفن التشكيلي جملموعة من املعلمات واملدرسات
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