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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  كش��فت 
املش��تركة ، أمس األربع��اء ، ان 
القائد العام للقوات املس��لحة 
حيدر العب��ادي أمر بتهيئة ثالث 
فرق عسكرية ملسك االرض في 
نين��وى بع��د ان مت حتري��ر مدينة 
املوص��ل بالكام��ل م��ن داعش، 
فيم��ا أش��ار خبير في الش��ؤون 
هن��اك  ان  ال��ى  االقتصادي��ة 
دولية في  إمكاني��ة ملس��اهمة 
إع��ادة أعمار املناط��ق احملررة من 
داع��ش والت��ي تضررت بس��بب 

األعمال اإلرهابية . 
وقال مصدر امني رفيع املستوى 
في قيادة العمليات املش��تركة 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيفة 
"قي��ادة  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
العمليات املش��تركة س��تحدد 
الحق��اً فرق��ة عس��كرية أخرى 
الفرقت��ن  م��ع  األرض  ملس��ك 
ان  ال��ى  مش��يرا  ال���"15و16"، 
االحتادية  الش��رطة  "قوات م��ن 
الش��عبي  واحلش��د  واحمللي��ة 
به��ذه  ستش��ارك  العش��ائري 

املهمة". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح 
عن أس��مه ان" احلشد الشعبي 
س��ينضم حلماي��ة مناط��ق في 
إلى مش��اركة  إضاف��ة  نين��وى 
الشرطة احمللية التي أمر القائد 
الع��ام بزيادتها في احملافظة الى 

17 الف شرطي تقريباً". 
وب��ن أن "هناك خط��ة من اجل 
إل��ى مناطقهم  النازحن  إعادة 
ف��ي الس��احل األمي��ن للموصل 
فيما س��تعمل احلكومة احمللية 
على تأهيل اخلدمات االساسية 

لعودة النازحن". 
وفي س��ياق متصل ذك��ر اخلبير 
في الش��ؤون االقتصادية ماجد 
الص��وري ، ان هن��اك إمكاني��ة 
إع��ادة  ف��ي  دولي��ة  ملس��اهمة 
أعمار املناط��ق احملررة من داعش 
والت��ي تضررت بس��بب األعمال 

اإلرهابية . 
لصحيف��ة  الص��وري  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان" عملي��ة 
إع��ادة االعمار ليس��ت منوطة 
بالع��راق فق��ط وإمن��ا دول اجلوار 
اجم��ع  والعال��م  واملنطق��ة 
لك��ون العراق تص��دى للهجمة 
اإلرهابي��ة وقدم ع��دة تضحيات 
بدم��اء ابنائ��ه وتدمي��ر بع��ض 
مناطق��ه ج��راء محاربة داعش, 
مشيرا الى ان" هناك مجموعة 
من املن��ح والقروض ع��ن طريق 
صن��دوق إع��ادة االعم��ار منه��ا 
ق��رض البنك الدولي 650 مليون 
دوالر تس��دد ملدة خمس سنوات 
ألربعة قطاعات هي املاء واجملاري 
والكهرب��اء والصح��ة والط��رق 
واجلس��ور وكذلك ق��رض البنك 
األملاني 550 ملي��ون يورو إضافة 

إلى املنحة الكويتية 100 مليون 
دوالر التي س��تخصص للقطاع 

الصحي .

وأضاف بأننا" نع��ول على مؤمتر 
ال��دول املانح��ة الذي س��يعقد 
منتصف الع��ام احلالي وعرضت 

عدة جهات أقامته برعاية العراق 
من اجل جمع املنح وليست على 
ش��كل قروض ملس��اعدة العراق 

وتأهي��ل وإع��ادة أعم��ار املناطق 
املتضررة من األعمال اإلرهابية.

تتمة ص3

ثالث فرق عسكرية لمسك األرض
في نينوى بعد تحريرها من "داعش"

القوات املشتركة في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
دونالد  الرئي��س االميرك��ي  اك��د 
ترام��ب، ان قص��ص االنتص��ارات 
العظيم��ة ملعرك��ة املوصل تتردد 
اصداؤه��ا االن ف��ي م��دن العالم، 
فيما اش��ار رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ال��ى ان العراقي��ن هم 
م��ن يحكم��ون انفس��هم ول��ن 
يس��محوا ألي��ة جه��ة ان تتجاوز 

على سيادتهم.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان "رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 

العب��ادي تلق��ى مكامل��ة هاتفية 
م��ن الرئي��س االميرك��ي دونال��د 
ترام��ب"، مبين��ا ان "االخي��ر قدم 
تهنئته باالنتصارات الباهرة التي 
حققتها القوات العراقية بتحرير 

مدينة املوصل".
واعرب ترامب خ��الل االتصال عن 
لش��جاعة  وتقدي��ره  "احترام��ه 
القي��ادة واملقاتل��ن العراقي��ن"، 
مشيراً الى أن "قصص االنتصارات 
تت��ردد  للمعرك��ة  العظيم��ة 

أصداؤها االن في مدن العالم".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
إقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  ع��ّد 
كردس��تان نيجيرف��ان البارزان��ي، 
أن التع��اون املش��ترك ب��ن قوات 
البيشمركة والقوات العراقية في 
عمليات حترير املوصل كان "جتربة 
ناجحة"، فيما وصف حترير املدينة 

ب�"االنتصار الكبير".
وقال البارزاني في رس��الة وجهها 
لرئي��س ال��وزراء العراق��ي حي��در 
العبادي واطلعت عليها "الصباح 
اجلديد"، إنه "مبناسبة حترير املوصل 
نتقدم بتهانينا اخلالصة لدولتكم 
وللجيش العراقي وقوات احلش��د 

العراق��ي  والش��عب  الش��عبي 
عموم��ا واهالي املوص��ل واملناطق 
احملررة على وجه اخلصوص"، معربا 
ع��ن "أمله ان يغدو ه��ذا االنتصار 
انطالق��ة مرحل��ة جدي��دة لعودة 
احلياة واالعمار والسلم واالستقرار 

الهالي املوصل والعراق عموما".
وأضاف البارزاني، أنه "ال ش��ك ان 
عملية ط��رد االرهابي��ن والهزمية 
العس��كرية التي حلقت بهم في 
املوصل وحترير املدينة والتي نفذت 
اجلريئ��ة واش��رافكم  بقيادتك��م 

املباشر كانت انتصارا كبيرا".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
احلكوم��ة  م��ن  وف��د  وص��ل 
اإلحتادية،امس االربع��اء، إلى اربيل 
برئاس��ة وزي��ر النفط عب��د اجلبار 
اللعيبي لبحث ع��دد من امللفات 
املش��تركة والعالق��ة ب��ن بغداد 

واربيل.
وق��ال مراس��ل الس��ومرية ني��وز 
في اربي��ل، إن وفدا م��ن احلكومة 
اإلحتادية برئاس��ة وزير النفط عبد 
اجلب��ار اللعيبي وصل إل��ى أربيل، 
مبين��ا أن الوف��د اس��تقبل ف��ي 
مطار اربيل من قب��ل وزير الثروات 

الطبيعي��ة في إقليم كردس��تان 
اش��تي هورامي وعدد م��ن الوزراء 

واملسؤولن بحكومة اإلقليم.
وأضاف املراس��ل أن وفد احلكومة 
االحتادية ضم وزراء كل من التربية 
والزراع��ة والكهرب��اء ووكيل وزارة 
املالية، الفتا إل��ى أنه من املقرر أن 
املشتركة  امللفات  اجلانبن  يبحث 

واملسائل العالقة بن اجلانبن.
وف��ي خب��ر الح��ق عق��د الوف��د 
احلكوم��ي اجتماع��اً م��ع مجلس 

وزراء إقليم كردستان.
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في اتصال هاتفي مع العبادي.. 
ترامب يشيد باالنتصارات 

العراقية

البارزاني يصف تحرير الموصل 
بـ"االنتصار الكبير"

وزير النفط يرأس وفدًا من الحكومة 
للتباحث مع حكومة اإلقليم

الهند تبدي استعدادها 
إلعمار المدن المحررة 

"داعش" يسعى لتكرار سيناريو الموصل 
واالحتماء بالمدنيين في تلعفر 23

بغداد ـ الصباح الجديد
أكد رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني، أن سلطات اإلقليم تسعى 
ال��ى التباح��ث م��ع بغداد بش��أن 
احلدود واملياه واملوارد بعد اس��تفتاء 

االستقالل".
وق��ال بارزان��ي ف��ي كلمت��ه أم��ام 
البرمل��ان األوروب��ي ف��ي بروكس��ل، 
إن "االس��تفتاء خط��وة م��ن أج��ل 

س��تكون  وخطواتن��ا  االس��تقالل 
سليمة في هذا االجتاه وال نرغب في 
احلرب"، مؤكدا أن "ال تراجع عن قرار 

االستفتاء".
وأض��اف "سنس��عى للتباحث مع 
بغداد بش��أن احلدود واملي��اه واملوارد 
أن  موضح��ا  االس��تفتاء"،  بع��د 

"االستفتاء سيؤدي إلى استقرار".
وأشار الى "أننا لسنا بحاجة لبرملان 

بغداد ليقرر مصيرنا، وش��عبنا هو 
قرارن��ا"، مخاطبا  مصدر ش��رعية 
األوروبي��ن بالق��ول "اذا ال تدعمون 

االستفتاء فال تقفوا ضده".
وتاب��ع بارزاني أن "إجراء االس��تفتاء 
في إقليم كردس��تان لتقرير مصير 
الشعب الكردي سيتم مبوعده في 

شهر أيلول.
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بغداد - رائد العامري:
أدى اعت��راض مجل��س الن��واب، 
أمس االربعاء، على تقرير اخلبراء 
إل��ى تأجي��ل النظ��ر ف��ي دعوى 
الطع��ن ببع��ض م��واد قان��ون 
املوازن��ة العام��ة املعروضة أمام 
احملكم��ة االحتادية العلي��ا، فيما 
تقرر انتداب خمس��ة خبراء جدد 
على أم��ل معاودة اجللس��ة في 
نهاية الشهر املقبل الستكمال 

النظر في تلك الدعوى.
االعالمي  للمكت��ب  بي��ان  وذكر 

للمحكمة االحتادية العليا تلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه 
أن "احملكم��ة عقدت جلس��تها 
اليوم ونظ��رت عدداً من الدعاوى 

املدرجة على جدول اعمالها".
وأضاف البيان أن "رئيس احملكمة 
القاضي مدحت احملمود بارك في 
بداية اجللسة انتصارات القوات 
مكوناته��ا  بش��تى  املس��لحة 
في معركة حتري��ر املوصل، وهنأ 
الش��عب العراقي والقائد العام 
للق��وات املس��لحة عل��ى هذه 

االنتصارات".
وأش��ار إلى أن "الدع��وى االولى 
الت��ي نظرتها احملكم��ة تعلقت 
بطع��ن رئي��س مجلس ال��وزراء 
اضافة إلى وظيفته ببعض مواد 
قانون املوازنة االحتادية"، موضحاً 
ان "اخلب��راء الثالثة الذين س��بق 
أن انتدبته��م احملكم��ة قدم��وا 
تقريرهم وحصل��ت طعون عدة 

على التقرير".
ولفت البي��ان إل��ى أن "احملكمة 
وقف��ت -اضاف��ة إل��ى الطعون 

املقدم��ة عل��ى تقرير اخلب��راء- ، 
على املس��تجدات ف��ي الدعوى 
وهي تق��دمي تعديل عل��ى قانون 
املوازن��ة ولغ��رض الوق��وف على 
انت��داب  ق��ررت  املس��تجدات، 
خمس��ة خب��راء ج��دد لتق��دمي 
تقريرهم بذلك، وتأجيل املرافعة 

إلى يوم 27 من الشهر اجلاري".
عض��و  اف��ادت  جانبه��ا،  م��ن 
اللجن��ة املالي��ة ف��ي مجل��س 
التميم��ي في  الن��واب ماج��دة 
اجلديد"،  "الصب��اح  إلى  تصريح 

بأن"اللجن��ة كانت قد اجتمعت 
وناقش��ت تقري��ر اخلب��راء الذين 
انتدبتهم احملكمة في جلستها 

السابقة".
النائبة عن  التميم��ي،  وأضافت 
كتل��ة االح��رار التابع��ة للتي��ار 
الص��دري،  "ل��دى اللجن��ة كان 
تقري��ران االول قدم��ه اثن��ان من 
اخلبراء، فيما ق��دم اخلبير الثالث 
تقريراً منفصالً وهما متطابقن 

في اغلب البنود".
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اللجنة المالية: القضاء استجاب لطلبنا بتبديل الخبراء كونهم "غير حياديين"في كلمة له أمام البرلمان األوروبي

بارزاني يطلب الدعم ويشدد
"إذا ال تدعمون االستفتاء فال تقفوا ضده"

"المحكمة االتحادية" تؤجل دعوى الطعن بالموازنة لنهاية الشهر الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقر ق��اض أميركي ب��أن احلكومة 
ال تس��تطيع أن ترحل على الفور 
قراب��ة 200 مهاج��ر عراق��ي كان 
ق��د مت القب��ض عليهم الش��هر 
املاض��ي قائال إنهم س��يتعرضون 
لالضطه��اد إذا مت إخراجه��م من 

البالد.
وقال القاضي مارك جولدسميث 
ف��ي ميش��يجان ف��ي تضريحات 
صحفية إنه ميلك س��لطة إصدار 
أم��ر للحكوم��ة باإلبق��اء عل��ى 
العراقين في البالد أثناء مباشرة 

قضايا ترحيلهم في احملاكم.
وأضاف جولدسميث في قراره بأن 
اآلن سيعرضهم  العراقين  إعادة 
"خلطر املوت والتعذيب أو عمليات 
اضطه��اد خطيرة أخ��رى بدرجة 
كبيرة قب��ل النظر في مطالبهم 

القانونية في احملكمة".
األش��خاص  ه��ؤالء  ومعظ��م 
اعتقل��وا ف��ي منطق��ة ديترويت 
واعتقلوا أيضا في واليات تنيسي 
وكاليفورني��ا  ونيومكس��يكو 

والكثي��ر منهم من املس��يحين 
الكلدانين والكرد العراقين.

وتقول الطائفتان إنهما قد يكونا 
عرضة لهجمات في العراق ألنهما 
من األقلي��ات الواضحة. وجاء في 

احلكم أن احلكومة تس��عى لطرد 
أكثر م��ن 1400 عراقي من جميع 

أنحاء البالد.
وتأت��ي هذه اإلج��راءات ف��ي إطار 
إدارة الرئيس االميركي  مس��اعي 

دونال��د ترام��ب لتش��ديد قوانن 
الهجرة وحث دول على استقبال 
األشخاص الذين يتم طردهم من 

الواليات املتحدة.
وتق��ول احلكوم��ة االميركي��ة إن 

اعتقلته��م  الذي��ن  العراقي��ن 
سلطات الهجرة صدرت بحقهم 
أوامر ترحيل قيد التنفيذ والكثير 
منهم أدين بجرائم خطيرة تتراوح 
من القت��ل إلى اتهام��ات تتعلق 

باألسلحة واخملدرات.
ورفض��ت متحدث��ة باس��م وزارة 

العدل التعليق.
ب��أن محاك��م  ال��وزارة  ودافع��ت 
الهج��رة ه��ي وحدها الت��ي لها 

سلطة تقرير وضع العراقين.
وق��ال االحتاد االميرك��ي للحريات 
املدني��ة الذي ميث��ل العراقين في 
بي��ان: "يج��ب أن تك��ون احملاك��م 
االحتادي��ة ق��ادرة على ضم��ان أن 
تتص��رف احلكومة وفق��ا للقانون 
حي��اة  تك��ون  عندم��ا  خاص��ة 

أشخاص في خطر".
وبعض املعتقل��ن ارتكبوا جرائم 
قبل عشرات السنن ومت السماح 
لهم بالبقاء في الواليات املتحدة 
ألن الع��راق رفض حتى وقت قريب 

إصدار وثائق سفر لهم.
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قاٍض أميركي يوقف ترحيل 200 مسيحي وكردي عراقي
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقي��م معه��د التقدم للسياس��ات 
حملاف��ظ  حواري��ة  ن��دوة   ، االمنائي��ة 
البن��ك املرك��زي عل��ي الع��الق حول 
السياس��ات املالي��ة واالمنائية ، وآفاق 
مس��تقبل االقتصاد الع��راق في ظل 
ظروف معق��دة عصفت باقتصاديات 
العالم. يش��ارك ف��ي الن��دوة نخبة 
من ذوي التخصص بالش��ؤون املالية 
واالقتصادي��ة ، ومجموع��ة من رجال 
االعم��ال واملص��ارف ومراك��ز البحث 

والدراسات .

يذك��ر ان املعه��د ق��د دأب على عقد 
مث��ل ه��ذه الن��دوات املتخصص��ة ، 
خ��الل الس��نوات املنصرم��ة ، والقت 
االوس��اط  واهتم��ام  استحس��ان 
والسياس��ية  كونه��ا  االقتصادي��ة 
تط��رح  معاجل��ات واقعي��ة ، وتثي��ر 
موضوع��ات له��ا مس��اس مباش��ر 
باألزمات االنية. ي��رأس املعهد النائب 
املس��تقل الدكتور مه��دي احلافظ ، 
وتقام الندوة يوم الس��بت املقبل في 
مق��ر املعهد ف��ي اجلادرية الس��اعة 

احلادية عشرة صباحا .

علي العالق يحاضر في معهد التقدم 
للسياسات اإلنمائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية، أن 15 "إرهابي��ا" 
املفارز  الى  أنفس��هم  سلموا 
التابع��ة له��ا ف��ي محافظة 

ديالى.
بي��ان  ف��ي  املديري��ة  وقال��ت 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت 

اجلديد"، إن "15 إرهابيا صادرة 
بحقهم مذكرات قبض بقرية 
ديالى  اخمليس��ة في محافظة 
س��لموا أنفس��هم الى مفارز 
االس��تخبارات العسكرية في 
ل مش 20 فق 5 بعد ان شعروا 

باخليبة واخلذالن واليأس".
خياري��ن  "هن��اك  أن  وأك��دت 

لعصابات داعش االرهابي، اما 
االستسالم او املوت".

االس��تخبارات  أن  يذك��ر 
العسكرية تعلن باستمرار عن 
إلقاء القب��ض على مطلوبن 
بته��م "إره��اب" عل��ى وف��ق 
مذك��رات قضائية في مناطق 

مختلفة من العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مص��در برملان��ي، ب��أن مؤمت��ر 
القيادات الس��نية املزمع عقده في 

بغداد تأجل الى اشعار آخر.

وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 
إن "املؤمت��ر ال��ذي دعت ال��ى عقده 
قيادات بتحالف القوى السنية في 
العاصمة بغداد، تأجل الى إش��عار 

آخ��ر"، م��ن دون ان يذك��ر املزيد من 
التفاصيل.

ومن املقرر أن تعقد أطراف س��نية 
مؤمتراً لبحث مس��تقبل مكونهم 

ف��ي مرحل��ة م��ا بع��د "داع��ش" 
بالعاصمة بغداد، في س��ابقة هي 
األولى من نوعها بعد عقد مؤمترات 
ولقاءات ف��ي كل من جنيف وأنقرة 

وبروكسل والدوحة.
وكان املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي نفى، اخلميس )6 متوز 
السماح بحضور مطلوبن   ،)2017

للقضاء إلى مؤمتر القوى الس��نية 
املزم��ع عقده ف��ي بغداد، مش��يرا 
إل��ى أن هذا اإلجراء م��ن اختصاص 

السلطة القضائية حصرا.

تأجيل "مؤتمر القوى السنية" في بغداد حتى إشعار آخر

من عمليات ترحيل العراقيني من أميركا

15 إرهابيًا يسلمون أنفسهم في ديالى

مع البدء بإعمار المناطق المحررة بمساعدة الدول المانحة

ملحق "       " 

علي العالق

سياسيون وأدباء وفنانون وإعالميون يباركون انتصارات العراق

هزيمة داعش تحظى باهتمام بالغ في األوساط العربية والعالمية

النصر العراقي يسقط خرافة داعش 
ويقمع الفكر المتطّرف
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ادان مرك��ز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحفي��ن اس��تمرار مسلس��ل 
االعت��داءات والتج��اوز واالنتهاكات 
املس��تمرة بح��ق الصحفي��ن في 
اقليم كردس��تان، حيث كان آخرها 
تع��رض الصحف��ي ابراهيم عباس 
لضرب مبرح من قبل عناصر امنية، 
بينما تعرض الش��اعر اوميد احمد 
ال��ى تهدي��د بالقتل وض��رب مبرح 
ف��ي محافظة اربيل عاصمة اقليم 

كردستان.
رحم��ن غري��ب رئيس مرك��ز ميترو 
للدف��اع ع��ن حق��وق الصحفي��ن 
ادان وبش��دة في تصري��ح للصباح 
اجلدي��د اس��تمرار وتزاي��د ظاه��رة 
واالعتق��ال  بالض��رب  االعت��داء 
التعس��في والتج��اوزات املتنوع��ة 
والناش��طن  الصحفي��ن  ض��د 
ان  واك��د  االقلي��م،  ف��ي  املدني��ن 
واالهانات  واالعت��داءات  االعتقاالت 
االعالمي��ون  له��ا  يتع��رض  الت��ي 
والصحفيون، تعك��س صورة قامتة 
لواقع حرية التعبير وتس��يئ بنحو 
كبي��ر لس��معة حكوم��ة االقليم 
محلي��ا ودوليا، بينما لف��ت الى ان 
بامكان احترام حرية الرأي والتعبير 
ان ترفع اسم اقليم كردستان عاليا 

في احملافل الدولية.
واض��اف غري��ب ان قي��ام مجموعة 
مس��لحة باالعتداء بالضرب وسط 
مدينة اربيل امام انظار الناس، على 
الصحفي ابراهيم عباس، ما تسبب 
باصابت��ه بج��روح عدة، اس��تدعت 
نقله الى مستشفى رزكاري لتلقي 
الع��الج، ام��ر غي��ر مقب��ول ومدان 
ومس��تهجن وهو اليعك��س صورة 
ع��ن الواقع اخملالف حلقوق االنس��ان 

والدميقراطية في االقليم.
وعلى الرغ��م من ابدائه خيبة امله 
م��ن ان تتمك��ن احلكوم��ة احلالية 
من وضع حد الس��تمرار التجاوزات 
واالعت��داءات عل��ى الصحفين في 
االقلي��م، ف��ان رئيس مرك��ز ميترو 
طال��ب رئاس��ة اقلي��م كردس��تان 
جلن��ة  تش��كيل  ال��ى  وحكومت��ه 
االعت��داءات،  به��ذه  للتحقي��ق 

وتقدميه��م  مرتكبيه��ا  واعتق��ال 
للعدالة وعدم تس��جيل التجاوزات 
االخي��رة ض��د مجهول كم��ا مت في 

احلاالت التي سبقتها.
وكان الصحف��ي ابراهيم عباس قد 
صرح ان عددا من املس��لحن قاموا 
مبهاجمت��ه، وانهالوا عليه بالضرب 
والعص��ي  اخلش��بية  بالعص��ي 
الكهربائية، وس��ط مدينة اربيل مما 
ادى ال��ى اصابته بج��روح وكدمات 
في رأسه واحداث جروح في مناطق 
مختلف��ة من جس��مه الذي اضرج 

بالدماء.
وق��ال عب��اس ف��ي مقط��ع فيديو 
الصب��اح اجلدي��د  اطلع��ت علي��ه 
قام��ت  مس��لحة  مجموع��ة  ان 
مبهاجمت��ي وس��ط مدين��ة اربي��ل 
ول��وال تدخل بعض امل��ارة لتمكنت 
اجملموعة املس��لحة م��ن اختطافي 

بعد ان قامت بضربي ضرباً مبرحاً.

واضاف ان اجملموعة التي هاجمتني 
كانت تتألف من خمسة اشخاص 
كان��ت تن��وي اختطاف��ي وقتل��ي، 
واض��اف بع��د تلقي��ه الع��الج في 
انه سيس��تمر  اربيل  مستش��فى 
ف��ي كتاباته االنتقادية، وانه الميكن 
الية ق��وة ان تثنيني ع��ن انتقاداتي 

للسلطة. 
يذكر ان الصحف��ي ابراهيم عباس 
كان يعمل س��ابقا في املؤسسات 
الدميقراط��ي  للح��زب  االعالمي��ة 
الكردس��تاني، وت��رك العمل هناك 
بداية شهر ايار املنصرم، ومت اعتقاله 
ملرات عدة تع��رض خاللها لتعذيب 
واطلق س��راحه  وتهدي��د متن��وع، 
بتدخل مباشر من السيد مسعود 

البارزاني. 
والكات��ب  الش��اعر  رف��ض  ب��دوره 
الكردي اوميد احمد تس��جل دعوى 
قضائية ف��ي احملاكم ض��د عناصر 

االجه��زة االمني��ة الذي��ن انهال��وا 
بتعذيبه  وقام��وا  بالض��رب  علي��ه 
انتقادات  عل��ى خلفي��ة توجيه��ه 
للسلطات ضد الفساد واحملسوبية 

املستشرين في اقليم كردستان.
وق��ال الش��اعر اومي��د احم��د في 
تصري��ح بع��د ن مت اعتقال��ه لعدة 
س��اعات من دون اوامر قضائية، انه 
تعرض الى تهدي��د بالقتل من قبل 
االجه��زة االمنية في اربيل لس��ت 
مرات س��ابقة، وتابع ان ضابطا في 
جهاز االس��ايش في منطقة س��ي 
تاق��ان التابع للح��زب الدميقراطي، 
ه��دده بع��د ان ق��ام بضرب��ه ضربا 
مبرح��ا، بالقت��ل اذا ل��م يكف عن 

الكتابة وانتقاد احلزب الدميقراطي.
وتس��اءل احم��د اي��ن اقي��م دعوى 
قضائية وضد اية جهة وما الفائدة 
من تس��جيل دع��وى قضائية ضد 
االحزاب املتنفذة واالجهزة االمنية، 

ه��ل متكون��وا م��ن اعتق��ال قتل��ة 
حس��ن  ووداد  عثم��ان  سردش��ت 
الذين  وغيره��م م��ن الصحفي��ن 
قتلوا واالف الشباب الذين تعرضوا 
للتعذيب واالعتداء، ال لشيئ سوى 
انه��م عبروا ع��ن رأيه��م وانتقدوا 

االوضاع الراهنة في اربيل.  
واضاف انه يعمل الحدى الصفحات 
التواص��ل االجتماع��ي في��س بوك 
فيه��ا  ينتق��د  كتاب��ات  ويكت��ب 
الس��لطة وهيمن��ة عائل��ة بارزاني 

على مفاصل احلكم في كردستان
وكان العدي��د م��ن الصحفين قد 
قتلوا ف��ي ظروف غامض��ة باقليم 
مقت��ل  آخره��ا  كان  كردس��تان، 
الصحفي وداد حس��ن ال��ذي كان 
يعم��ل لقن��اة اعالمي��ة قريبة من 
حزب العمال الكردس��تاني، بعد ان 
مت اختطافه وس��ط مدين��ة دهوك 
ليقت��ل الحق��اً وترم��ى جثته على 

قارعة الطريق، بعد ان قام خاطفوه 
بتعذيبة وتشويه جثته.

بدوره عّد رئيس جلنة حقوق االنسان 
ف��ي برمل��ان االقلي��م س��وران عمر 
االعتداء الذي حصل ضد الصحفي 
ابراهي��م عب��اس محاول��ة الرهاب 
وقتل الفكر احلر في االقليم، واشار 
عم��ر ال��ى ان اس��تمرار االعتداءات 
ضد الصحفي��ن يظهر بنحو جلي 
ماهية السلطة املافياوية املستبدة 

الدكتاتورية في االقليم.  
التج��اوزات  جمي��ع  عم��ر  وع��ّد 
واجلرائ��م الت��ي حصل��ت وحتص��ل 
واخره��ا بح��ق  ض��د الصحفي��ن 
ابراهي��م عب��اس، تدخل ف��ي خانة 
االره��اب الفكري واجلس��دي، الذي 
يق��وم به من دون رادع وال وازع احلزب 
رئيس  يتزعم��ه  الذي  الدميقراط��ي 
االقلي��م املنتهية واليته مس��عود 

بارزاني. 

مركز ميترو يدعو الى تحقيق مستقل 
في مسلسل االعتداء على الصحفيين في االقليم 

اغلبها سجلت ضد مجهول
طارق حرب

يوم 2017/7/10 مس��اء حيث حتقق النصر ونشر رئيس 
الوزراء راية النصر واورد كلمات اعلن النصر العظيم وما 
حتقق في املوصل يوجب تأسيس متحف جديد لتخليد 
هذه االنتصارات ولتبقى في ذاكرة الش��عب كمحطة 
حققت فرحا وسرورا وسعادة وبهجة افتقدها الشعب 
العراق��ي من��ذ عقود  إذ تول��ت اجملتمعات والش��عوب 
تخليد املناسبات العظيمة في تاريخها بإقامة متحف 
يضم  ما ميكن حفظه عن هذه املناس��بة ومناس��بتنا 
وانتصارنا في املوصل يفوق مناسبات كثيرة تولت دول 
العالم اقامة متاحف لها فما حتقق في العاشر من متوز 
لم يكن انتصاراً عس��كرياً للعراقين وامنا كان انتصاراً 
اخالقياً واجتماعياً وسياس��ياً واعالمي��اً وتربويا وعلى 
جميع الصعد س��واء عل��ى صعيد احملافظ��ة والعراق 
والعربي واالقليمي والدولي وهو انتصار ضد الطائفية 
واملذهبي��ة وض��د أي معيار اخر لتفريق الش��عب وهذا 
االنتص��ار ضد السياس��ين الذي��ن يتعامل��ون بحياة 
الناس واموالهم واعراضهم هذا االنتصار اعلى القلب 
العراقي والعقل الوطن��ي واالميان ببالد الرافدين وارض 
الفرات��ن ون��ادى بالفالح للعباد والص��الح للبالد لذا ال 
بد من تخليده وحفظ ش��يء مما يذكر االجيال املقبلة 

ببطوالت العراقين.
 لذا فإن اقامة متحف النصر والتحرير مسألة عظيمة 
متحف يكون أول محتوياته العلم الذي نش��ره رئيس 
ال��وزراء معلنا النصر ويضم اش��ياء كثيرة اخرى منها 
ح��ذاء) بس��طال( اول من استش��هد بعد اع��الن بدء 
عملي��ات قادمون يا نين��وى بحيث يكون ه��ذا االعالن 
االس��اس في االحتف��اظ برتب��ة قائد عملي��ات نينوى 
وسترة او قميص او بنطال يعود لشتى الرتب من رتبة 
جن��دي الى رتبة الضابط الى االم��ر الى القائد من اول 
الوحدات التي صدرت االوامر اليها للتقدم نحو املوصل 
بحيث يشمل ذلك اجلندي واجلندي االول والنائب عريف 
وهك��ذا ألعلى رتب��ة وبندقية  قنص للقن��اص املتميز 
والدباب��ة واملدف��ع وقنبلة اول م��ن توجهت ضد داعش 
وبدل��ة اول طي��ار مقاتلة واول طيار ف��ي طيران اجليش 
وغط��اء رأس اول حش��د واول متط��وع م��ن القبائ��ل 
وكاميرا اول اعالمي رافق القوات ومايكرفون اول مذيع  
واول س��يارة اس��عاف واول طبيب ومضمد وشعار اول 
منظمة احنبية وعراقية ش��اركت في اغاثة النازحن 
وش��يء من مالبس النواب الذين اندفعوا في اللحظة 
االولى لب��دء العمليات واول عض��و مجلس محافظة 
ومالب��س اول س��ائق ش��فل تولى التنظي��ف واول من 
اس��هم في رفع املفخخ��ات واول س��يارة جلبت ارزاق 
واول هم��ر اندفعت الى الهدف وش��يء ع��ن اول عائلة 
ترك��ت داع��ش بعد ب��دء  العملي��ات وقوائم بأس��ماء 
املدنين الذين قدموا معلوم��ات عن داعش واول محل 
تولى افتتاحه بعد حترير اجلانب االيس��ر ومثله للجانب 
االمين وقائمة بأس��ماء النساء البطالت الالتي شاركن 
في التحرير واس��م الطف��ل والطفلة من اهل املوصل 
اللذين كانوا اكثر فرحا بالتحرير واول صاحب مهنة او 
حرفة عاد الى املوصل كاحملامي واملهندس واحلالق والبراد  
واول ش��يخ عش��يرة دخل املوصل واول زواج بعد اعالن 
التحرير واول رجل دين دخل املوصل مس��لم ومسيحي 
وايزدي وس��واهم واول مدير مدرسة وعميد كلية واول 
جريح  ونوعية العالج املمنوح له واول عملية جراحية 
ملص��اب وقائمه تض��م جميع الق��ادة واالم��راء الذين 
شاركوا بالتحرير واول مدير جهة خدمية دخلت لتقدمي 
اخلدمات الهل املوصل واول كلية بدأت الدراس��ة فيها 
واول جامعة كذلك واسم اكثر احملافظات التي قدمت 
ش��هداء ف��ي معركة املوص��ل واول س��يارة نقلت اول 
وجبة مجازين من املقاتلن واملسدس الذي كان يحمله 
اعلى الق��ادة رتبة والبندقية الت��ي اطلقت اول طلقة 
وس��وى ذلك مما يخلد هذا االنتص��ار ولكي نعطي كل 
ذي ح��ق حقه وعلينا ان نؤكد على ان البدلة الس��وداء 
والقبعة السوداء التي ارتداها رئيس الوزراء عند اعالن 

النصر جزء مهم من هذا املتحف .

متحف جديد
لتخليد االنتصارات 

تقـرير

دينيس روس*

عل��ى  وبوت��ن  ترام��ب  اجتم��اع  ج��اء 
هام��ش قمة دول مجموعة العش��رين 
في وق��ت مه��م. وال يعود س��بب ذلك 
إل��ى التحقيقات ]اجلارية ف��ي الواليات 
املتحدة[ حول م��ا إذا كان هناك تواطؤ 
خ��الل م��دة االنتخاب��ات االميركي��ة أو 
بس��بب احتم��ال التوقيع عل��ى اتفاق 
كبير بن الواليات املتحدة وروسيا؛ فهذا 
أم��ر غير مرّجح - فروس��يا ل��ن تتخلى 
عن نفوذها في ش��رق أوكرانيا أو تبتعد 
عن بش��ار األس��د. حيث يع��د بوتن أن 
أوكرانيا هي جزء من دائرة نفوذ روس��يا 
بينما تضمن س��وريا موطئ قدم جديد 
لروسيا في الشرق األوسط - ولن يكون 
أي منهما مبنزلة أص��ول قابلة للتداول 

بالنسبة لبوتن.   
فلماذا كان هذا التوقيت مهماً؟ اجلواب 
ألن الوقت قد حان إلع��ادة وضع قواعد 
أساسية للعالقات ]بن البلدين[. فبوتن 
يح��ب القول بأن��ه ينبغ��ي أن ال يكون 
هناك أي تدخل في الش��ؤون الداخلية 
لآلخرين - ولكنه ال يعني بذلك س��وى 
ع��دم التدخل ف��ي الش��ؤون الداخلية 
لروس��يا؛ فمن الواض��ح أنه يتدخل في 
السياس��ات الداخلية لآلخرين، ويجب 
أن يتوقف ع��ن ذلك. ووفقاً ملا ذكره وزير 
اخلارجي��ة االميركي ريكس تيلرس��ون، 

تناول الرئي��س ترامب بإص��رار موضوع 
تدخل روسيا في االنتخابات االميركية. 
وبغ��ض النظ��ر عم��ا إذا كان على املرء 
قبول ش��رح تيلرس��ون أو وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف بشأن احملادثات، 
م��ن الواضح أن إدارة ترام��ب ترغب في 
“التطل��ع إل��ى األمام” وال تهت��م كثيراً 
في ف��رض أي ثمن على تدخل روس��يا. 
صحيح أنها ليست الطريقة املناسبة 
لردع املزيد من ه��ذه التدخالت من قبل 
الروس، لكن بوتن قد يتخلى عن القيام 
بخطوات مماثلة عل��ى أمل بناء عالقته 

مع الرئيس ترامب.
أمتن��ى أن يك��ون الرئي��س االميركي قد 
اس��تغل محادثت��ه مع بوت��ن من أجل 
وضع بع��ض القواعد األساس��ية، من 
بينها التعاون ]في اجملاالت التي[ تلتقي 
فيها مصالح الواليات املتحدة وروسيا 
- عل��ى س��بيل املث��ال، فيم��ا يتعل��ق 
باالنتش��ار الن��ووي واإلره��اب واخملدرات. 
أما ]في اجملاالت[ التي تتباعد فيها هذه 
املصالح، في موضوع إيران على سبيل 
املث��ال، فس��تحاول الوالي��ات املتح��دة 

وروسيا إدارة خالفاتهما ومعاجلتها. 
وخالفاً للرأي السائد، فإن بوتن ال يحب 
اخملاط��رة إل��ى حد كبي��ر. فاس��تعانته 
بالق��وات املعروف��ة ب�”الرج��ال اخلضر” 
ف��ي بداي��ة التدخ��الت الروس��ية متّثل 
طريقته في اختب��ار رد الفعل واحلفاظ 
عل��ى اإلنكار وجتّنب بروز أي خس��ارة إذا 
كانت هن��اك ردود فعل س��لبية كبيرة 

- فق��د أرس��ل قوات من دون ش��ارات أو 
بزات عس��كرية، لُيعلن في وقت الحق 
فقط أنهم روس ذهب��وا للتطّوع. لكن 
ما اكتش��فه مع إدارة أوباما هو أن ردود 
الفعل قد تكون مح��دودة جداً - حيث 
م أي مس��اعدة فتاكة ألوكرانيا،  لن تُقدَّ
األم��ر الذي رمبا كان س��يزيد التكاليف 
على ال��روس؛ ولن يكون هن��اك رّد على 
تدخل روسيا اخلفي في سوريا من خالل 

زي��ادة تزويد األس��لحة ألولئ��ك  الذين 
يقاتلون نظام األسد. وحيث يجد بوتن 
مقاومة ضئيلة أو معدومة، سرعان ما 

يستغّل ذلك.
وميك��ن للم��رء أن يس��تنتج م��ن قراءة 
تيلرس��ون الجتم��اع هامب��ورغ م��ا إذا 
كان ق��د متّ وض��ع مث��ل ه��ذه القواعد 
األساسية وما إذا أصبح بوتن يدرك أنه 
سيواجه رداً حن يتخطى بعض احلدود. 

ولم يذكر تيلرسون شيئاً عن العقوبات 
احلالية املفروضة على الروس، ويُعد ذلك 
مبنزلة إش��ارة جيدة. وإذا ما أريد احترام 
احلدود، فإن التراجع ع��ن العقوبات من 
دون إق��دام روس��يا على تطبي��ق اتفاق 
مينسك فعلياً بشأن أوكرانيا سيكون 
خطأ. وفي س��وريا، يبدو أنه متّ التوّصل 
إل��ى تفاهم حول إقام��ة منطقة آمنة 
م��ن نوع م��ا في جن��وب س��وريا قبالة 

احل��دود األردنية. وبالطبع، هذه ليس��ت 
امل��رة األولى الت��ي يتّم فيه��ا التوّصل 
إلى اتفاقات مع الروس بش��أن س��وريا؛ 
إن الدلي��ل على أن هذا االتفاق مختلف 
س��وف لن يظهر س��وى عندما يفرض 
ال��روس ثمن��اً عل��ى نظام األس��د عند 
انتهاك��ه هذا التفاه��م ال محالة. وما 
ل��م يفهم بوت��ن أن الوالي��ات املتحدة 
س��تعاقب نظام األس��د إذا فعل ذلك، 
أخش��ى أن يك��ون مصير ه��ذا االتفاق 

كسابقاته.
ول��و لم يقل وزي��ر اخلارجي��ة االميركي 
أن ال��روس ق��د يكونون على ح��ق أكثر 
من الوالي��ات املتحدة في س��وريا، لرمبا 
كن��ت أش��عر بثق��ة أكب��ر حي��ال هذا 
االتف��اق، ال س��يما وأن كلماته تش��ير 
إل��ى أن واش��نطن تقب��ل مب��ا تفعل��ه 
روس��يا في س��وريا. وبغ��ض النظر عن 
قصفه��ا املكّث��ف للمدنين، تس��اعد 
روس��يا حالياً إيران على بسط نفوذها 
- حي��ث تق��وم اجلمهورية اإلس��المية 
ووكالئه��ا من امليليش��يات الش��يعية 
ببناء ممر أرضي عبر العراق وس��وريا إلى 
لبن��ان، مما يعكس هدفه��ا في محاولة 
الس��يطرة على احل��دود الس��ورية مع 
العراق واألردن وإس��رائيل. وعلى الرغم 
م��ن تركيز واش��نطن مس��اعيها على 
»الدول��ة اإلس��المية«، يجب  تنظي��م 
عل��ى بوتن أن يدرك أن الواليات املتحدة 
س��تعرقل أي نتيجة قد تزعزع استقرار 
األردن وتفت��ح جبهة ثاني��ة خارج لبنان 

ضد إسرائيل.  
ومن املفارق��ات، أن مثل هذا املوقف قد 
يكون متسقاً مع التفاهم الذي أعلنه 
تيلرس��ون - عل��ى افت��راض أن ال��روس 
س��يحترمون ه��ذه احل��دود ويتوقف��ون 
عن توفير الغطاء اجلوي للميليش��يات 
الشيعية وسط س��عيها إلى التوّسع 
نحو شرق سوريا وجنوبها. من جانبها، 
ل��ن ته��دد الوالي��ات املتح��دة املراك��ز 
اإليراني��ة/ أو  الس��ورية  أو  الروس��ية 
الش��يعية القائم��ة. فس��يتّم احتواء 
معارضت��ه.  ولي��س  اإليران��ي  الوج��ود 
قائ��م  ه��و  مب��ا  واش��نطن  وس��تقبل 

وباحتماالت تقسيم سوريا فعلياً.
ه��ذا هو ن��وع االتفاق الذي س��يفهمه 
بوت��ن. فه��و ل��ن يُصلح س��وريا لكنه 
س��يوقف س��فك الدماء وقد يساهم 
حت��ى ف��ي جعل إقام��ة مناط��ق آمنة 
لالجئن ممكنة. كما سُيضعف التوّسع 
اإليراني ويُطمئن دول اخلليج بأنه سيتّم 
احت��واء التهديد اإليراني - وهو ش��يء 
قد مين��ح هذه الدول محف��زاً لتقليص 

الصراعات الطائفية في املنطقة.   
صحيح أن��ه ليس اتفاقاً كبي��راً، لكنه 
قد يكون انطالقة جيدة للرئيس ترامب 

ليبدأ بالتعامل مع بوتن.  

*ديني��س روس ه��و مستش��ار وزميل 
“ويلي��ام ديفيدس��ون” املتمي��ز ف��ي 

معهد واشنطن .

في ظل التوقعات بالتوصل التفاق كبير بين البلدين

القواعد األساسية للعالقات بين الواليات المتحدة وروسيا

تظاهرة في اربيل تطالب حكومة االقليم مبنع االعتداء على الصحفيني

بوتني وترامب

عدّ رئيس لجنة حقوق 
االنسان في برلمان 
االقليم سوران عمر 
االعتداء الذي حصل 
ضد الصحفي ابراهيم 
عباس محاولة الرهاب 
وقتل الفكر الحر 
في االقليم، واشار 
عمر الى ان استمرار 
االعتداءات ضد 
الصحفيين يظهر بنحو 
جلي ماهية السلطة 
المافياوية المستبدة 
الدكتاتورية في 
االقليم

الهند تبدي استعدادها 
العمار المدن المحررة 

المالكي يدعو الى االبتعاد عن »النهج 
المتشنج« في العملية السياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدت الهن��د اس��تعدادها العادة 

إعمار املدن احملررة في العراق.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية العراقية 
اطلعت عليه »الصباح اجلديد« ان 
»وزير اخلارجيَّة العراق�يَّة إبراهيم 
اجلعف��رّي تلق��ى اتص��االً هاتفّياً 
من وزير الدولة الهنديِّ للُش��ُؤون 
اخلارجيَّ��ة )أم ج��ي أكب��ر(، وجرى 
الثنائيَّ��ة  العالق��ات  اس��تعراض 
وفت��ح  ونيودله��ي،  بغ��داد  ب��ن 
آف��اق جدي��دة للتعاون املُش��ترَك 
ِّ��ق مصالح الش��عبن  مب��ا يُحق�

الصديقن«.
الوزي��ر الهن��دي »تهان��ي  م  وق��دَّ
بالده مبُناَس��بة االنتص��ارات التي 
البطل��ة بكلِّ  قواتن��ا  حققته��ا 
ُصُنوفه��ا في احلرب ضّد عصابات 
داع��ش اإلرهابيَّ��ة، وحتري��ر مدينة 
ِّداً رغب��ة بالده في  املوص��ل، ُمؤك�
أداء دور ف��ي إعادة إعم��ار املناطق 
رة، وُمس��اَعدة الع��راق ف��ي  احمُل��رَّ
لزيارة  ُمتطلع��اً  كاف��ة،  اجمل��االت 
اجلعف��ريِّ للهند، وتفعيل امللفات 

كافة بن البلدين«.
َّ��د اجلعف��رّي أنَّ  م��ن جانب��ه أك�

»الع��راق واجه اإلره��اب دفاعاً عن 
نفس��ه، ونيابة عن العالم أجمع، 
ِّق  والي��وم يُح��رِّر أراضي��ه، ويُحق�
باهرة عل��ى عصابات  انتص��ارات 

داعش اإلرهابيَّة«.
وأش��ار إلى أنَّ »لُش��ُعوب العالم 
أن تفخ��ر ملا حتق�َّق في العراق من 
َّ��ع  انتص��ارات، وأنَّ الع��راق يتطل�
 ، الدوليِّ اجمُلتَم��ع  الس��تمرار دعم 
وُمس��اَعدته في إعادة إعمار املُُدن 
العراق�يَّ��ة، كاش��فاً أنه س��يزور 
الهند قريباً في إطار تعزيز التعاون 

املُشترَك بن بغداد ونيودلهي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا نائب رئي��س اجلمهوري��ة نوري 
املالك��ي، إلى االبتعاد ع��ن »النهج 
املتشنج« في معاجلة اإلشكاليات 
التي تواجهها العملية السياسية، 
مشددا على ضرورة إجراء االنتخابات 
التش��ريعية املقبلة ف��ي موعدها 
الدستوري، فيما حذر من محاوالت 
»مت��دد البعض« على األراضي احملررة 

حتت ذرائع مختلفة.
وق��ال املالك��ي ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد« صدر على 
هامش لقائ��ه املمثل اخلاص لألمن 

الع��ام لألمم املتحدة ف��ي العراق يان 
كوبيش، ، إن »مرحلة ما بعد داعش 
تستدعي التأسيس ملرحلة جديدة 
البناء  تدع��م اس��تكمال عملي��ة 
وإع��ادة اخلدم��ات للمناط��ق احملررة 

وباقي مدن البالد«.
وح��ذر املالكي من »مح��اوالت متدد 
البع��ض على األراض��ي احملررة حتت 
ذرائ��ع مختلفة«، داعي��ا في الوقت 
ذاته إلى »ضرورة االبتعاد عن النهج 
املتش��نج في معاجلة اإلشكاليات 
العملي��ة  تواجهه��ا  الت��ي 

السياسية«.

وجدد املالكي موقفه »الرافض من 
تدخ��الت بع��ض الدول في الش��أن 
الداخل��ي للعراق ومحاول��ة التأثير 
على العملية السياسية«، مؤكدا 
ترحيب��ه ب�«إقام��ة املؤمت��رات داخل 
الع��راق، ورفضه حض��ور املطلوبن 

للقضاء فيه«.
إج��راء  »ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
االنتخابات التش��ريعية املقبلة في 
موعدها الدستوري«، مشيرا إلى أن 
لتقرير  بتنظيم استفتاء  »التلويح 
املصير في املرحلة الراهنة سيؤدي 

إلى تعقيد املشهد السياسي«.
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بغداد ـ عملية أمنية 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس االربعاء ب��أن متهماً بالقتل العمد 
اعتقل بعملية أمنية ش��رقي العاصمة 

بغداد.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه  إن "ق��وة أمنية متكن��ت وخالل 
م��ن  دقيق��ة  اس��تخبارتية  معلوم��ات 
اعتقال احد االشخاص املتهمني بالقتل 
املتعمد خ��الل عملية تفتي��ش نفذتها 
مبنطقة بغداد اجلديدة وأن "القوة قامت 
بنق��ل املعتق��ل الى مركز امن��ي التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقه". 

ديالى – عمليات استباقية 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات دجل��ة ام��س 
االربعاء، عن انطالق عمليات عس��كرية 

لتعق��ب خالي��ا تنظيم داع��ش النائمة 
في ثالث مناط��ق داخل ديالى، مؤكدة أن 
العمليات تأتي في س��ياق استراتيجية 
القي��ادة النه��اء وج��ود اي مضاف��ات او 

جيوب للتنظيم املتطرف.
وقال قائد عمليات دجل��ة الفريق الركن 
مزهر العزاوي ان "قوات امنية مشتركة 
من الش��رطة واجليش مدعومة ب احلشد 
الشعبي انطلقت في عمليات عسكرية 
لتعقب خاليا داعش النائمة في مناطق 
جن��وب قض��اء بل��دروز، وجن��وب ناحية 

كنعان، وجنوب ناحية بهرز".

كركوك – محاولة اغتيال 
كشف عضو مجلس محافظة كركوك 
ج��واد اجلنابي امس االرمبع��اء عن جناته 
من محاول��ة اغتيال بعد تعرضه الطالق 

نار قرب منزله جنوبي احملافظة.

وق��ال اجلناب��ي إن "مجموعة مس��لحة 
تس��تقل س��يارة صال��ون فتح��ت نيران 
اسلحتها، صباح يوم امس على سيارتي 
في اثناء عودتي للمنزل بش��ارع املدارس 
قرب تكية س��يد ع��واد النعيي في حيي 

الواسطي جنوبي كركوك". 

بابل – قذائف هاون 
اف��اد مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل امس االربع��اء بتعرض 
قض��اء املس��يب ال��ى قص��ف بقذائف 

الهاون.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "القض��اء تعرض لقصف 
م��ن  أطلق��ت  ه��اون  قذائ��ف  بثمان��ي 
س��يارة حم��ل". مضيف��ا ان "القصف 
لم يسفر عن س��قوط خسائر مع فتح 
حتقي��ق باحل��ادث لتحديد موق��ع انطالق 

القذائف". 

صالح الدين – اعدام مواطنني 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدين امس االربع��اء ان عصابات 
داعش االرهابية اقدمت على اعدام ثالثة 
اش��خاص بينهم أحد منتس��بي قيادة 

شرطة احملافظة  .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان " عصابات داعش االرهابية 
اقدمت على اعدام أحد منتس��بي قيادة 
شرطة محافظة صالح الدين الذي كان 
مرافقا للوفد االعالمي لقناة هنا صالح 
الدين إلى قرية إمام غربي التابعة لناحية 

القيارة بعد اسره مع اثنني اخرين". 

االنبار – ضبط عبوات 
اعلن مصدر عسكري في قيادة عمليات 

محافظ��ة األنبار ام��س األربعاء، بأن قوة 
من اجليش عثرت على عبوات ناسفة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "ق��وة م��ن اجلي��ش بالفرق��ة 
الثامن��ة متكن��ت، صباح ي��وم امس من 
العثور على 30 عبوة ناسفة في مناطق 
التأميم والطاش الثانية جنوب الرمادي"، 
مبينا أن "القوة متكنت من القاء القبض 
على احد املطلوب��ني في منطقة زويغير 

باألنبار".

كربالء – ضبط ملغمة 
كش��فت اللجن��ة األمنية ف��ي مجلس 
محافظ��ة كرب��الء ام��س األربع��اء، عن 
ضبط س��يارة ملغمة بالقرب من مرقد 

اإلمام عون شمالي احملافظة.
وقال رئيس اللجنة عقيل املس��عودي  إن 

"قوة من الش��رطة متكن��ت، صباح يوم 
امس من ضبط عجل��ة ملغمة بالقرب 
من مرق��د اإلمام عون ش��مالي كربالء". 
حتتوي على مادة ال�)س��ي فور( ش��ديدة 
االنفج��ار وخم��س قنابل يدوي��ة معدة 
للتفجي��ر"، مؤكداً أن "القوة متكنت من 

تفكيكها قبل االنفجار". 

املثنى – خطة امنية 
افاد مصدر محلي ف��ي محافظة املثنى 
امس االربعاء ان احلكومة احمللية ش��ددت 
عل��ى اليقظ��ة واتب��اع الق��وات األمنية 
احليط��ة واحل��ذر للحيلول��ة دون وق��وع 

العمليات اإلرهابية.
وذكر بيان ملكتب احملافظ، ان الزيادي "ترأس 
اجتماع اللجن��ة االمنية العليا، بحضور 
اعض��اء اللجنة ف��ي مجل��س احملافظة 
وقادة االجهزة االمنية في املثنى، وبحث 

االجتماع الوضع األمني". والتأكيد على 
"اهمية اليقظة واحل��ذر من قبل جميع 
منتس��بي االجهزة االمنية ملنع كل من 
تسول له نفس��ه العبث بأمن وسالمة 

املواطنني .

نينوى – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر محلي ف��ي محافظة نينوى 
ام��س االربع��اء، مبقتل 17 مس��لحا من 
تنظي��م "داع��ش" حاول��وا التق��رب من 

مواقع تلك القوات غرب املوصل. 
وق��ال املص��در إن "ق��وات البيش��مركة 
متكن��ت، فج��ر ي��وم ام��س من قت��ل 17 
مس��لحا من تنظي��م داعش، ف��ي قرية 
مثلث الواقعة بني ربيعة وتلعفر، )70 كم 
غرب املوصل("، مبينا أن "املسلحني كانوا 
يس��قلون س��يارة حمل صغيرة وحاولوا 

التقرب من مواقع البيشمركة".  
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد رئيس محكمة اس��تئناف الرصافة ببغداد 
القاض��ي ماج��د األعرجي ب��أن حمل��ًة أطلقها 
القضاء ملواجه��ة ظاهرة اخملدرات في العاصمة، 
وفيم��ا لفت إل��ى أن عقوب��ات باإلع��دام طالت 
مروج��ي وجتار مخدرات، طالب بتش��ديد عقوبة 

املتعاطني.
وقال األعرج��ي في تصريح اوردت��ه ل�، صحيفة 
"القض��اء"  اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" إن 
"احملاكم والتحقيقات التي جتريها تؤكد تفشي 
ظاهرة اخملدرات بش��كل كبير ال سيما في بعض 

املقاهي في العاصمة".
وأض��اف األعرج��ي أن "القض��اء نب��ه ال��ى هذا 
اخلطر وقمن��ا بحملة كبيرة للتص��دي له على 
اكث��ر من مس��توى بتوجيهات رئاس��ة مجلس 
القض��اء األعل��ى"، مطالب��اً "مجل��س الن��واب 
العراقي بتعدي��ل مواد عقوبة متعاطي اخملدرات 

وتشديدها كجزء من ردع هذا اخلطر".
وتابع أن "املف��ارز األمنية بالتع��اون مع القضاء 
ألق��ت القب��ض عل��ى بع��ض التج��ار املوردين 
للمخدرات وحكموا بعقوبة االعدام وهو احلكم 
القانون��ي"، فيما دع��ا "اجلميع مل��ؤازرة القضاء 

ملكافحة هذه الظاهرة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتج��ز عناصر من تنظيم داع��ش عوائل خالل 

هجوم جديد شنه قرب املوصل.
ومتكن��ت ق��وات امنية والبيش��مركة واحلش��د 
الش��عبي والعش��ائري من احباط اربع هجمات 
بش��كل متزام��ن منذ فج��ر امس عل��ى مواقع 

مختلفة جنوب وغرب املوصل.
وقتل��ت ه��ذه الق��وات ع��ددا م��ن املهاجم��ني 

املسنودين بعناصر ترتدي احزمة ناسفة.
وقال مصدر امني ف��ي تصريح صحفي، ان بعد 
فشل هجوم داعش على قرية اجلرن والسلماني 
جن��وب املوصل انس��حب عناص��ر التنظيم من 
هذه املناطق وعادوا واقتحموا قرية عني ش��ريدة 

التابعة لناحية حمام العليل.
واضاف ان عناصر التنظي��م متكنوا من احتجاز 

بعض العوائل في تلك القرية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن مدي��ر املناف��ذ احلدودي��ة الل��واء س��امي 
الس��وداني، أم��س األربعاء، عن ضب��ط مخدرات 
وبضائع حاول احد املس��توردين إدخالها بطريقة 

غير قانونية بالبصرة.
وقال السوداني في تصريح صحفي، "ضبط احد 
املس��افرين في منفذ الش��المجة في محافظة 
البصرة وبحوزته 4 أكياس حتوي املادة الكرستال 
اخملدرة بعد إخضاعه للفحص في جهاز كش��ف 
اخمل��درات )االيون س��كان("، مؤك��دا "إحالته الى 

القضاء". 
وأض��اف الس��وداني، "مت ضب��ط 3 ش��حنات في 
منفذ س��فوان احل��دودي في محافظ��ة البصرة 
محملة ببضائع مختلفة حاول احد املستوردين 

إدخالها بشهادة منشأ مزورة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مص��رف الرافدين عن تأهي��ل وصيانة عدد 
م��ن فروعه في بغ��داد لتقدمي "أفض��ل اخلدمات 

املصرفية للمواطنني".
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان "الفروع التي شملها 
عملي��ة التأهي��ل والصيانة متثلت بف��روع ]حي 
الوحدة - املش��تل - املنصور - الفلوجة - الزوية - 
كمرك احلصوة - العلوية - حي العربي - االندلس 
- االمان - اخللف��اء – التاخي- كرادة مرمي – حيفا- 
باب املعظم – باب الشرقي – الوزيرية – الرسالة 

– جامعة بغداد – االعظمية – دور الضباط[".
وأش��ار الى ان "تلك الفروع مت صيانتها وجتهيزها 
وتأهي��ل ابنيته��ا مب��ا يالئ��م عمله��ا واظهارها 
بالش��كل الالئ��ق ملواكبة تقدمه��ا نحو خدمة 

املواطن".

القضاء يحكم بإعدام 
مرّوجي مخدرات في بغداد

داعش يشن هجومًا ويحتجز 
عائالت قرب الموصل

المنافذ الحدودية تضبط 
مخدرات في البصرة

الرافدين يؤهل فروعه 
لتقديم أفضل الخدمات

الملف األمني

ثالث فرق عسكرية ملسك 
األرض في نينوى بعد حتريرها 

من "داعش"
الفت��ا ال��ى ان" املوازن��ة العام��ة 
خصصت مبال��غ مالية لصندوق 
إع��ادة االعمار وذلك العمار املرافق 
احليوية من قطاعات املاء والكهرباء 

واالحتياجات الضرورية. 
الى ذلك أب��دى أمير دولة الكويت، 
اجلاب��ر  الش��يخ صب��اح األحم��د 
الصباح في وقت سابق ، استعداد 
دول��ة الكويت الس��تضافة مؤمتر 
دولي إلعادة إعم��ار املناطق احملررة 
في العراق وذلك قبل نهاية العام 

احلالي. 
وج��اء ذلك خ��الل اتص��ال هاتفي 
أج��راه أمي��ر الكوي��ت م��ع رئيس 
ال��وزراء العراق��ي حي��در العبادي 
وأعرب فيه الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح عن تهانيه حلكومة 
باالنتص��ار  وش��عبها  الع��راق 
التاريخ��ي عل��ى تنظي��م داع��ش 

االرهابي في املوصل. 
البن��ك  التخطي��ط  وزارة  ودع��ت 
واجملتمع الدوليني لدعم العراق في 
خطة إعادة إعم��ار املناطق احملررة 
التي س��تحتاج لنح��و 100 مليار 

دوالر لتنفيذها. 
وج��اء بيان ال��وزارة بعد لق��اء وزير 
التخطي��ط س��لمان اجلميلي مع 
املدير اإلقليمي للبنك الدولي في 

الشرق األوسط ساروج كومار. 
وأك��د وزير التخطي��ط أن" خطة 
إع��ادة االس��تقرار واإلعم��ار ف��ي 
عل��ى  احمل��ررة س��تكون  املناط��ق 
م��دى 10 أع��وام تش��مل خطتني 
تنمويت��ني األولى للمدة بني عامي 
2018 و2022 والثاني��ة للمدة بني 

2023 و2028. 
وقدر الوزير حجم املبالغ املطلوبة 
لتنفي��ذ ه��ذه اخلطة بنح��و 100 
مليار دوالر ستسعى احلكومة إلى 
توفيره��ا من خالل املنح والقروض 
الدولية وم��ا ميكن تخصيصه من 

املوازنة العامة. 
الع��راق  حكوم��ة  وخصص��ت 
مبلغ��ا اوليا للصن��دوق قدره 500 
ملي��ار دين��ار عراق��ي ف��ي موازنة 
عام 2015، وس��وف تتك��ون موارد 
الصن��دوق فيم��ا بع��د م��ن املنح 
الت��ي ميك��ن ان تقدمه��ا ال��دول 
الصديقة والش��قيقة إضافة إلى 
م��ا تخصص��ه الدولة م��ن أموال 
من خالل قان��ون املوازنة االحتادية، 
اعمار  بإعادة  الصندوق  وس��يقوم 
املناط��ق الت��ي تض��ررت بس��بب 
األعمال اإلرهابية في عموم العراق 

بعد حتريرها.

في اتصال هاتفي مع العبادي.. 
ترامب يشيد باالنتصارات 

العراقية
من جانبه، ثمن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي "الدعم الدولي الذي قدم 
للعراق في مواجهة ارهاب داعش"، 
مش��ددا على "أهمية حتشيد كل 
العوامل لإلس��راع بإكم��ال حترير 
باق��ي االراض��ي العراقي��ة وانهاء 

وجود عصابات داعش االرهابية".
"العراقي��ني  ان  العب��ادي  وتاب��ع 
قدم��وا تضحيات كبي��رة لتحرير 
بلدهم من قبضة االرهاب"، الفتا 
ال��ى انه��م "ه��م م��ن يحكمون 
انفسهم ولن يسمحوا ألية جهة 
ان تتجاوز على سيادتهم وبلدهم 

وثرواتهم".

واكد انه "بالرغم من احلرب املدمرة 
وسيطرة داعش على اراض عراقية 
وتدميرها ملناطق شاس��عة، اال ان 
العراق استمر في اعادة االستقرار 
الى املناطق احملررة واعادة النازحني 
االقتصادية  باالصالح��ات  والقيام 
الضروري��ة لنهض��ة بلدن��ا وادارة 
الث��روة للفت��رة املاضي��ة لصالح 
الش��عب على الرغم من سيطرة 
اجله��د  إدام��ة  وحتدي��ات  داع��ش 

احلربي".

البارزاني يصف حترير املوصل 
بـ"االنتصار الكبير"

مش��يرا إل��ى ان "االه��م من ذلك 
هو العم��ل في املرحل��ة القادمة 
بش��كل ج��دي م��ن اج��ل اقتالع 
اجل��ذور  م��ن  الداعش��ي  الفك��ر 
واالس��باب الت��ي ادت ال��ى خل��ق 

ونشوء داعش".
وتاب��ع البارزان��ي، أن��ه "م��ن خالل 
عملي��ة سياس��ية صحية تضم 
جميع املكونات واالطياف العراقية 
وتضم��ن مش��اركتهم احلقيقية 
وتصون حقوقهم سيتم القضاء 
ع��ودة  وامكاني��ة  ارضي��ة  عل��ى 

االرهاب".
وأك��د البارزان��ي عل��ى أن "العمل 
ق��وات  ب��ني  والتع��اون  املش��ترك 
العراقية  والق��وات  البيش��مركة 
في عمليات حترير املوصل واملناطق 
احملاذي��ة لها كان جترب��ة ناجحة"، 
الفتا إلى أنه "باإلمكان جعل هذه 
املشترك  للعمل  اساسا  التجربة 
بني اقليم كردس��تان والعراق في 
جمي��ع اجمل��االت لضمان الس��لم 
واحلق��وق  للع��راق  واالس��تقرار 

العادلة لشعب كردستان".

وزير النفط يرأس وفداً من 
احلكومة للتباحث مع حكومة 

اإلقليم
وجري االجتماع بحس��ب وس��ائل 
اع��الم كردي��ة ب��ني وف��د بغ��داد 
إقليم كردس��تان  وزراء  ومجل��س 
إقليم  رئي��س حكوم��ة  برئاس��ة 
بارزان��ي،  نيجيرف��ان  كردس��تان، 
وحض��ور نائب رئي��س وزراء إقليم 
كردس��تان، قوباد طالباني إضافة 

إلى عدد من وزراء اإلقليم.
وكشفت وزارة الثروات الطبيعية 
في إقليم كردس��تان في أيار2017 
أنه��ا تنتظ��ر إجراء ح��وار بناء مع 
وزير النف��ط العراقي عب��د اجلبار 
اللعيب��ي قريب��ا ملعاجلة املس��ائل 
العالق��ة ب��ني اجلانب��ني، مؤك��دة 
التزامه��ا بالدخ��ول في ح��وارات 
بناءة وبحس��ن نية مع ش��ركائها 
ف��ي احلكوم��ة االحتادي��ة من أجل 

التعاون في مجال الطاقة.

بارزاني يطلب الدعم ويشدد
"إذا ال تدعمون االستفتاء فال 

تقفوا ضده"
فقد وصلنا ال��ى قناعة تامة بأنه 
العي��ش فق��ط كجيران  ميكنن��ا 
جيدي��ن مع الع��راق، فمن��ذ 100 
عام ويح��اول العراق ان يكون دولة 
دميقراطي��ة ولكن ب��دون اي نتائج 

تذكر".
وب��ني "نح��ن ال نري��د االس��تقالل 
بالقوة، بل نريد االستقالل حينما 
يقرر الش��عب الكردس��تاني ذلك 
وبطريق��ة س��لمية وب��دون إراقة 
للدم��اء، ول��ن نتناقش م��ع بغداد 
حول االنفصال بل سنناقش��هم 

حول كيفي��ة االنفص��ال، ولذلك 
ادعوا جميع األصدق��اء بأن يقفوا 
معن��ا وان ال يكون��وا ضدن��ا ف��ي 
مس��ألة إجراء عملية االستفتاء 

الستقالل إقليم كردستان".
ال��دول  لبع��ض  بالنس��بة  أم��ا 
املعارضة لعملية إجراء االستفتاء، 
فقال رئيس إقليم كردستان، "كل 
ش��خص كردي يتمنى ان تكون له 
دولت��ه ويحلم باالس��تقالل، وهذا 
من حقه، كبقية شعوب العالم، 
وانا اس��أل بعض ه��ذه الدول، ملاذا 
تقف��ون ض��د تطلعات الش��عب 
الك��ردي في تقرير مصي��ره وأنتم 
مؤمنون بالدميقراطية؟"، مش��يراً 
"ل��ن ننتظ��ر ان تأتي اح��دى هذه 
ال��دول لتعطين��ا اس��تقاللنا، بل 
علين��ا ان نحصل عليه بأنفس��نا 
وهذا من حقنا، ولذلك نتمنى من 
االحتاد االوروبي ان يش��جعوا اربيل 
والتفاوض  التفاه��م  وبغداد على 
حول مس��ألة االس��تقالل اذا لم 
يكون��وا مع إجراء االس��تفتاء في 

الفترة احلالية على األقل".
وح��ول املوق��ف الترك��ي الرافض 
لعملي��ة اج��راء االس��تفتاء، قال 
ولتركيا  "اثبتن��ا للجميع  بارزاني، 
خاصًة بأنن��ا عامل اس��تقرار في 
املنطق��ة، واذا كانت تركيا تعتقد 
بأن قرارنا خاطئ فنحن نراه عكس 

ذلك متاماً".

"احملكمة االحتادية" تؤجل دعوى 
الطعن باملوازنة لنهاية الشهر 

اجلاري
"النقاش��ات  أن  إل��ى  وأش��ارت 
اسفرت عن وجهة نظر بان اخلبراء 
لديه��م مصال��ح ووظائ��ف ف��ي 

الدولة اثرت ف��ي التقرير وجعلته 
يخرج عن احلياد".

ولفتت التميمي إلى أن "االعتراض 
عل��ى ش��خصيات اخلب��راء عرض 
للتصوي��ت داخ��ل اللجنة وجاءت 
النتيجة ب��أن االغلبي��ة كانوا مع 

طلب احملكمة باستبدالهم".
وبين��ت ان "وكي��ل رئيس مجلس 
الن��واب ورئي��س اللجن��ة املالي��ة 
عندما ادليا باقوالهما أمس طلبا 
بن��اء على ما توصلت اليه اللجنة 
انتداب خبراء من املس��تقلني غير 
املتأثري��ن بالس��لطة التنفيذي��ة 
لكي يكتب��وا تقريره��م بحيادية 

وبعيداً عن الضغوط".
إن  بالق��ول  التميم��ي  وأكمل��ت 
"البرمل��ان يأم��ل م��ن احملكم��ة أن 
حتسم القضية بالسرعة املمكنة 
وعلى وف��ق الس��ياقات القانونية 
النن��ا في النصف الثاني للس��نة 

املالية".
يش��ار إلى أن احلكوم��ة كانت قد 
 23 بدس��تورية  الطع��ن  اعلن��ت 
مادة ف��ي قانون املوازن��ة االحتادية 
للع��ام احلالي، في ح��ني يقف في 
الدعوى إلى جانبه��ا وزارة املالية، 
الن��واب  ف��ي مواجه��ة مجل��س 
واملفوضية املستقلة لالنتخابات.

قاٍض أميركي يوقف ترحيل 200 
مسيحي وكردي عراقي

لك��ن ذلك املوق��ف تغي��ر بعد أن 
وافقت بغداد ف��ي مارس آذار على 
الواليات  م��ن  املرحلني  اس��تقبال 
املتحدة في إطار اتفاق لرفع اسم 
العراق م��ن قائمة احلظ��ر املؤقت 
للس��فر الت��ي أصدره��ا الرئي��س 

دونالد ترامب.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االعالمية  الوس��ائل  اغل��ب  فيما 
منشغلة مبعركة املوصل، يستعد 
االرهاب��ي ملعركة  داع��ش  تنظيم 
تلعف��ر م��ن خ��الل اع��ادة نف��س 
الس��يناريو الذي حص��ل باملوصل 
واالحتماء باملدنيني كدروع بشرية 
مع تفخيخ الط��رق واملنازل، فيما 
تلق��ى التنظيم ضرب��ات قاصمة 
تطيح مبف��ارزه وتقتل العش��رات 
منه��م ف��ي ضرب��ات اس��تباقية 

تنهك قواه.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
كث��ف م��ن اجراءات��ه اس��تعدادا 
ملعرك��ة تلعف��ر )56 كل��م غ��رب 
املوص��ل( ال��ذي يعد اخ��ر معاقله 
وابرزه��ا في غرب محافظة نينوى، 
علما ان العش��رات من االرهابيني 
االجان��ب وعوائله��م محاص��رون 
في مرك��ز املدينة فضال عن املئات 
من العناص��ر احمللية بعضهم من 
اهال��ي تلعف��ر واخرين م��ن مدن 
وبلدات عراقية اخرى وفدوا عليها 
باوقات متفاوتة هرب��ا من القوات 

االمنية العراقية".
اخلاصة،  واضاف "حسب مصادرنا 
ف��ان تنظي��م داعش يق��وم بنقل 
املدنيني من القرى القليلة املتبقية 
في اطراف مركز تلعفر الى داخلها 
الس��تخدامهم ك��دروع بش��رية، 
فضال ع��ن القيام بتفخيخ الطرق 
املهج��ورة ف��ي ضواحي  واملن��ازل 
املدنية، علما ان التنظيم االرهابي 
سبق ان انش��أ شبكة من االنفاق 

في اطراف وفي مركز تلعفر".
ولفت املصدر الى ان "هنالك انباء 
غير مؤكدة عن وقوع اش��تباكات 
باس��لحة خفيفة ب��ني الدواعش 
احملليني والدواعش االجانب بسبب 
االس��تعدادات للمعركة احملتملة، 

والعمالة  باخليانة  اتهامات  وسط 
الجهزة اس��تخبارية اقليمية بني 
الطرفني، فضال عن قيام التنظيم 
باع��دام 17 ش��خصا اغلبهم من 
املدنيني الذي��ن ارادوا الهرب باجتاه 
الق��وات االمنية املش��تركة غربي 

تلعفر".
املعاش��ي  الوض��ع  وبخص��وص 
للمدنيني في تلعف��ر، افاد املصدر 
بالقول انه "بش��كل عام س��يء، 
لكنه ليس س��يئا قياسا لسكان 
معرك��ة  اثن��اء  املوص��ل  مدين��ة 
حتريره��ا، حيث اغلب اهالي تلعفر 

يزرع��ون محاصي��ل س��تراتيجية 
كالقمح والش��عير، وم��ن املرجح 
انهم يخزنون هذه املواد، استعدادا 
لهكذا ظروف، لكن هذا ال يعطي 
اجله��ود  باس��تكمال  االريحي��ة 
م��ن  واملدني��ني  املدين��ة  لتحري��ر 
قبض��ة داعش، ال��ذي ال يتورع عن 
ارتكاب اية جرائم في حال شعر ان 
زمام االم��ور تفلت من يده، خاصة 
بوج��ود ارهابيني اجان��ب معروفني 

بقسوتهم ووحشيتهم".
 من جانبها، كشفت "حركة حترير 
تلعف��ر" ع��ن مقتل 48 داعش��يا 

خ��الل تص��دي ق��وة م��ن اجلي��ش 
العراقي الل��واء 71 في الفرقة 15 
واظهرت  يائس،  داعش��ي  لتعرض 
لقط��ات فيديوية عش��رات اجلثث 
الداعش��ية، تناث��رت داخل مخزن 
كبي��ر مغط��ى بال��واح التوتي��اء 

)اجلنكو(.
وبحس��ب حركة حترير تلعفر، فان 
"الطيران احلرب��ي قصف عددا من 
مواق��ع داعش اإلرهاب��ي في احياء 
القادس��ية واخلض��راء و القلع��ة 
وق��رب البدال��ة في مرك��ز قضاء 
تلعف��ر ، أس��فرت ع��ن مقتل 14 

ارهابي��ني   8 بضمنه��م  إرهابي��اً 
اجانب و 6 ارهابي��ني، هم كل من: 
1 - قاس��م عب��داهلل ال ناصر، 2 - 
عب��اس خضر ال ج��اوش، 3 - منير 
أمني ال حيدر، 4 - دحام سفيان ال 
عالم، 5 - الياس سعد ال هالي بك، 

6 - نافع ذنون ال هالي بك.
على نفس الصعيد، تصدت قوات 
البيش��مركة حملاولة تسلل قامت 
به��ا مجموعة م��ن عناصر داعش 
باجت��اه منطق��ة ربيع��ة املتاخمة 
للحدود السورية، ومتكنت من قتل 
16 داعش��يا، بضمنهم 4 دواعش 

م��ن كرم��ة الفلوجة واثن��ان من 
منطق��ة الضلوعية، واالخرين من 
التي  تلعفر، وفق املستمس��كات 

عثر عليها مع جثث القتلى.
وكانت وس��ائل اع��الم عراقية قد 
نقلت عن ق��ادة امنيني ان املعركة 
تطهي��ر  اكم��ال  بع��د  القادم��ة 

املوصل ستكون تلعفر.
يش��ار الى ان تلعفر محاصرة من 
جميع اجلهات، وان عملية حتريرها 
قد ال تطول، لك��ن هنالك من يرى 
ان اجن��دات اقليمي��ة ق��د تعرقل 

عملية حتريرها.

تنظيم داعش 
اإلرهابي كثف من 
إجراءاته استعدادا 
لمعركة تلعفر )56 
كلم غرب الموصل( 
الذي يعد آخر معاقله 
وأبرزها في غرب 
محافظة نينوى، علما 
أن العشرات من 
اإلرهابيين األجانب 
وعائالتهم محاصرون 
في مركز المدينة

داعش استخدم املدنيني كدروع بشرية في املوصل

تضارب األنباء عن اشتباكات بين اإلرهابيين المحليين واألجانب

"داعش" يسعى لتكرار سيناريو الموصل واالحتماء بالمدنيين في تلعفر
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اعالم الديوان 
قواتن��ا  انتص��ارات  مبناس��بة 
املس��لحة البطلة وحترير املوصل 
م��ن دنس االرهاب وإس��هاماً من 
االحتادي  املالي��ة  الرقاب��ة  دي��وان 
في رفد املعرك��ة بالدماء جلرحى 

معارك التحرير .
اقام ديوان الرقابة املالية االحتادي 
حمل��ة للتبرع بالدم ملنتس��بيه 
في مق��ره تضامنا مع تضحيات 

مقاتلينا االشاوس االبطال.

ذي قار - الصباح الجديد:
ذكر بيان صدر عن مكتب النائب 
االول حملافظ ذي قار عن تش��كيل 
جلن��ة لدراس��ة توزي��ع احلصص 
املائي��ة ال��واردة لأله��وار من نهر 
الف��رات وضم��ان توزيع احلصص 
املائي��ة بعدالة على وفق خطط 

وزارة املوارد املائية.
وذك��ر البي��ان ال��ذي اطلع��ت » 
الصب��اح اجلديد« على نس��خة 
منه النائ��ب األول حملافظ ذي قار 

ورئي��س اللجنة ع��ادل الدخيلي 
عق��د اجتماعاً في مكتبه مببنى 
دي��وان محافظ��ة ذي ق��ار ض��م 
عضوي مجلس احملافظة حس��ن 
الوائلي وضياء احلجيمي والنائب 
الثان��ي للمحافظ أب��ا ذر العمر 
وعددا م��ن الدوائ��ر واجلهات ذات 
العالقة، وأش��ار ال��ى ان اللجنة 
التي سيترأس��ها ضم��ت مدير 
ناحي��ة َكرمة بني س��عيد وممثل 
ع��ن دائرة املوارد املائي��ة والزراعة 

وإنعاش االهوار«.
وأش��ار البيان الى »وضع دراس��ة 
مس��تفيضة عن وضع مناسيب 
املي��اه الواصلة لأله��وار من نهر 
الفرات واإلطالقات املائية الواردة 
له��ا« ، الفت��ا الى أهمي��ة توزيع 
احلصص املائية في االهوار حسب 
وتوفير حصة مائية  االحتياجات 
كافية لأله��وار واطالع اخملتصني 
عل��ى واقعه��ا ميداني��اً لوض��ع 

احللول املناسبة لها«.

البصرة - الصباح الجديد:

أعل��ن باحث في دائ��رة بيئة البصرة 
ع��ن إنش��اء مرك��ز تخصص��ي في 
كلية التربية ضمن جامعة البصرة 
لع��الج  أمص��ال  تصني��ع  يتول��ى 
لدغات األفاعي الس��امة الش��ائعة 
محلي��اً بع��د تزايد ح��االت اإلصابة 
على مس��توى احملافظة خالل العام 

احلالي.
وق��ال الباحث هش��ام خي��ر اهلل  إن 
»فريق��اً م��ن الباحثني ف��ي جامعة 
البص��رة س��وف يباش��ر ب��دءا  من 
االس��بوع املقب��ل بالعمل ف��ي أول 
مرك��ز محل��ي متخص��ص بإنت��اج 
األفاع��ي  لدغ��ات  لع��الج  أمص��ال 
الس��امة الشائعة محلياً، وبخاصة 
األفعى ذات احلراشف املنشارية التي 
تسمى )أفعى سيد دخيل(«، مبيناً أن 
»قسم علوم احلياة في كلية التربية 
خص��ص أح��د مختبرات��ه العلمية 
للمركز، والذي س��وف يش��هد بذل 
جهود تستغرق عدة أشهر، وتشمل 
اس��تخالص الس��موم من األفاعي، 
الفئ��ران  عل��ى  اختب��ارات  واج��راء 
واألران��ب للتأكد م��ن فاعلية وأمان 

األمصال قبل إحالتها للتصنيع«.
ولف��ت الباح��ث خي��ر اهلل ال��ى أن 
»م��ا ال يقل عن 12 أفعى س��امة مت 
اصطياده��ا من البيئ��ة احمللية لهذا 
»األمص��ال  أن  مضيف��اً  الغ��رض«، 
املتوف��رة لدى املؤسس��ات الصحية 
واملركز اجلديد  جميعها مس��توردة، 
يهدف ال��ى املس��اهمة ف��ي توفير 
أمصال محلية الصنع في ظل تزايد 
ح��االت اإلصاب��ة بلدغ��ات األفاعي 
السامة في احملافظة، كما يكتسب 
تخ��دم  علمي��ة  أهمي��ة  املش��روع 

الباحثني«.
وأش��ار الباحث البيئي الى أن »خالل 
الع��ام احلال��ي مت تس��جيل ثمان��ي 
ح��االت إصابة بلدغات أفاٍع س��امة 
في املناط��ق الواقعة جنوب البصرة 
فق��ط«، موضح��اً أن »عوامل بيئية 
أع��داد  تزاي��د  ال��ى  أدت  ومناخي��ة 
األفاعي واتساع مناطق وجودها في 

احملافظة«.
دع��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
قائممقامي��ة قض��اء ش��ط العرب 
ف��ي محافظ��ة البصرة ال��ى إيجاد 
وس��يلة فعال��ة ملكافح��ة األفاعي 
الس��امة بعد انتش��ارها في بعض 
املناط��ق وتس��ببها بإصابة عدد من 

املواطن��ني ووفاة أحدهم خالل العام 
احلالي، فيما ع��زا باحث متخصص 
انتش��ار نوعني من األفاعي السامة 
الى أس��باب مناخي��ة وأخرى تتعلق 

باختالل السلسلة الغذائية.
وقال قائممقام قضاء ش��ط العرب 
حيدر العبادي إن »منطقة الصاحلية 
عل��ى وج��ه التحديد بدأت تنتش��ر 

فيه��ا بش��كل ملح��وظ األفاع��ي 
الس��امة، وهي ليست من نوع سيد 
دخي��ل، وامنا من نوع آخ��ر«، مبينا أن 
»األفاع��ي لدغ��ت بع��ض املواطنني 

خ��الل الع��ام احلال��ي، وق��د متاثل��وا 
تلقيهم  بع��د  للش��فاء  جميعهم 
املصول، باس��تثناء رج��ل واحد فارق 

احلياة قبل أيام«
وأض��اف القائممق��ام أن »خط��ورة 
املش��كلة تكم��ن ف��ي أن منطقة 
الصاحلية لم تع��د منطقة زراعية، 
وامنا فيها أحياء سكنية«، الفتا الى 
توجيه  »القائممقامي��ة بص��دد  أن 
مخاطب��ات رس��مية جدي��دة ال��ى 
الدوائر املتخصصة إليجاد وس��يلة 

فعالة ملكافحة األفاعي«.
من جانب��ه، قال مدير املستش��فى 
البيط��ري في البصرة حي��در نعمة 
إن »التعام��ل مع مش��كلة األفاعي 
م��ن  جل��ان  تش��كيل  يس��تدعي 
مؤسس��ات حكومية متع��ددة من 
ضمنه��ا مديريات الصح��ة والبيئة 
والزراعة«، موضحا أن »زيادة نش��اط 
األفاعي في عدد من مناطق احملافظة 
املواطنني يعود  ومهاجمتها لبعض 
ال��ى خروجه��ا من أماكن عيش��ها 

ألسباب بيئية«.
وبحسب الباحث هش��ام خير اهلل، 
فإن »بيئة البصرة تعد موطنا ألنواع 
عديدة م��ن األفاعي، لك��ن األفاعي 
الس��امة التي تنش��ط ف��ي بعض 

املناطق معظمها م��ن نوعني، هما 
األفع��ى ذات احلراش��ف املنش��ارية 
التي تس��مى )أفعى س��يد دخيل(، 
الت��ي  واألفع��ى مس��تديرة األن��ف 
تس��مى )الكوبر(«، مبين��ا أن »النوع 
الثان��ي يترك��ز وجوده ف��ي منطقة 
الصاحلية ضمن قضاء شط العرب، 
بينما يترك��ز وجود الن��وع األول في 
املناطق الزراعي��ة املمتدة بني قضاء 

الفاو وأطراف قضاء أبي اخلصيب«.
وأش��ار خير اهلل، وه��و مؤلف كتاب 
»موس��وعة احلياة البرية العراقية«، 
الى أن »تفاق��م ظاهرة التصحر من 
أبرز األس��باب التي أدت الى انتش��ار 
بع��ض أن��واع األفاعي ف��ي البصرة، 
حيث ان تلك األفاعي تفضل العيش 
ف��ي مناط��ق ج��رداء جاف��ة، ولكن 
بس��بب تقلص مس��احات األراضي 
ف��إن  التصح��ر  نتيج��ة  الزراعي��ة 
األفاعي أخذت تنشط فيها«، عادا أن 
»السبب اآلخر النتشارها هو نقص 
املفترسات الطبيعية لتلك األفاعي 
في البيئ��ة احمللية، وأهمها حيوانات 
ابن ع��رس والقنفذ وغرير العس��ل، 
حيث انها كانت تتواجد بأعداد غير 
قليل��ة وتتغذى على األفاعي فتمنع 

انتشارها«.

دعت تركيا الى استيراد فائض التمور العراقية في أسواقها 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

املنتجات  انخفاض أس��عار  يعد 
الزراعية في االس��واق احمللية من 
الذين  الفالحني،  أبرز مش��كالت 
أك��دوا أن اس��عار بي��ع احملاصيل 
الزراعية ال توازي اجلهود املبذولة 
من قبله��م ، كما ان فتح احلدود 
الزراعي��ة  املنتج��ات  واس��تيراد 
م��ن دول اخلارج م��ن دون اهتمام 
احلكومة باملنتج��ات احمللية دفع 
ع��ددا م��ن املزارعني ال��ى إهمال 

اراضيهم وهجر الزراعة.
وميثل غ��زو احملاصيل املس��توردة 
اخرى  احمللي��ة عقب��ة  لالس��واق 
بوجه الفالحني، تُضاف الى جملة 
مش��كالت اخرى متمثلة بشح 
املي��اه وارتفاع تكالي��ف الزراعة 

وفقدان الصناعة الزراعية. 
عل��ى صعيد متص��ل دعت وزارة 
الزراع��ة تركی��ا ال��ى اس��تقبال 
فائ��ض التم��ور العراقی��ة ف��ي 
اسواقها، مش��یرة الى ان تطویر 
القط��اع الزراعي يع��د اولویاتها 
من خالل ایجاد سبل لدعم هذه 

املنتجات.
وقال وكی��ل وزارة الزراعة مهدي 
ضمد القیسي في بيان صحفي 
اطلع��ت » الصباح اجلديد« على 
نس��خة من��ه ان »وزی��ر الزراعة 
فالح حسن زیدان اعرب عن امله 
خالل استقباله السفیر التركي 
في بغداد بان تنش��ط الشركات 
التركی��ة ف��ي اس��تقبال التمور 
»الع��راق  ان  العراقی��ة«، مبین��ا 
لدیه فائض من التمور اخملصصة 

للتصدیر«.
وتابع وكيل وزارة الزراعة ان »ذلك 
من اجل تعزیز القیمة االقتصادیة 
واقتصادن��ا  العراقی��ة  للتم��ور 

الوطن��ي وان تخرج ه��ذه التمور 
باسم عراقي من خالل تصدیرها 
الى تركیا او اي بلد اخر«، مشیرا 
الى ان »الوزارة تسعى الى ایجاد 
منافذ تس��ویقیة تتناس��ب مع 
قیم��ة ه��ذا احملص��ول« ، وتاب��ع 
بالق��ول ان »مهم��ة ال��وزارة هو 
تطویر القطاع الزراعي من خالل 
ایجاد سبل لدعم هذه املنتجات 

الزراعیة«.
قد  العراقية  احلكوم��ة  وكان��ت 
أطلقت في آب م��ن العام 2008 

،مبادرة شاملة للنهوض بالواقع 
الزراعي في البالد، وحددت سقفاً 
زمنیاً مدته عشر سنوات لبلوغ 
الع��راق مرحلة االكتف��اء الذاتي 

من احملاصیل اإلستراتیجیة.
وتش��مل املبادرة دعم الفالحین 
واملبی��دات  واألس��مدة  بالب��ذور 
الزراعی��ة، واس��تصالح األراضي 
م��ن  اإلنت��اج  ش��راء  وضم��ان 
احملاصیل اإلس��تراتیجیة بأسعار 
الس��وق، إضافة إل��ى تخصیص 
صنادی��ق إق��راض متنوعة منها 

صن��دوق تنمیة النخی��ل القائم 
منها واجلدی��د، وصندوق تقنیات 
ال��ري احلدیث��ة، وصن��دوق الثروة 
لدع��م  وصن��دوق  احلیوانی��ة، 
املش��اریع االس��تراتیجیة، فضال 
صغ��ار  إق��راض  صن��دوق  ع��ن 

الفالحین.
اعل��ن  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
رئي��س االحتاد الع��ام للجمعيات 
الواحد  عب��د  الفالحي��ة حي��در 
العب��ادي ف��ي بيان له ص��در يوم 
امس االربع��اء، ان الع��راق عانى 

م��ن احملاصيل املس��توردة، مبينا 
ان حماية املنتج فائدة لالقتصاد 

الوطني.
وق��ال رئي��س االحت��اد ان »العراق 
عان��ى خالل الفت��رة املاضية من 
فتح احلدود على مصراعيها امام 
احملاصيل املستوردة«، مشيرا الى 
ان »تصويت مجلس النواب على 
حماي��ة املنتج الزراع��ي الوطني 
س��يعود بالفائدة على االقتصاد 
الوطن��ي العراق��ي« ، مضيفا ان 
»التصوي��ت على مقت��رح قانون 

القانونية  اللجن��ة  الذي قدمته 
اجله��ات  س��يلزم  البرملاني��ة 
املعني��ة بتطبي��ق حماية املنتج 
الزراعي«، مثمنا »موقف البرملان 
العراقي بالتصويت على تطبيق 

القانون«.
يذكر ان العراق يس��تورد معظم 
احملاصي��ل الزراعية من دول اجلوار 
بسبب عزوف الفالحني عن زراعة 
االراضي نتيج��ة دخول احملاصيل 
الزراعي��ة املدعوم��ة م��ن ه��ذه 

الدول. 

»الزراعة«: المنتجات المستوردة تغزو األسواق والفالح أول الضحايا

أعرب وزیر الزراعة 
فالح حسن زیدان عن 

أمله خالل استقباله 
السفیر التركي في 

بغداد بأن تنشط 
الشركات التركیة 

في استقبال التمور 
العراقیة«، مبینا 
أن »العراق لدیه 

فائض من التمور 
المخصصة للتصدیر

انخفاض أسعار املنتجات الزراعية في األسواق احمللية

أطباء العمارة يتظاهرون 
احتجاجا على االعتداءات 

التي تطالهم 

المنافذ الحدودية تضبط 
أدوية فاسدة بالشالمجة

افتتاح مركز محو 
االمية لموظفي دوائر 

التجارة غير المتعلمين 

ميسان - خاص: 
تظاهر العش��رات من املالكات الطبية في مدينة 
العم��ارة مركز محافظة ميس��ان ام��س االربعاء، 
احتجاج��ا عل��ى مقتل س��ائق اس��عاف على يد 
ش��خص ، فيما رفعوا شعارات طالبوا فيها رئيس 
ال��وزراء بتنفي��ذ عمليات اطلقوا عليها تس��مية 
»قادمون ياميسان« ضد من وصفوهم ب�«اخلارجني 

عن القانون«. 
واوضح بي��ان صدر ع��ن منظمي ه��ذه التظاهرة 
في احملافظة، إن اطباء ميس��ان ومالكاتها الطبية 
نظموا، وقفة احتجاجية امام مستشفى الزهاوي، 
وس��ط مدينة العمارة احتجاج��ا على مقتل احد 
س��ائقي االسعاف على يد ش��خص يوم اول امس 
الثالثاء.  وتعرض س��ائق إسعاف، العتداء بالضرب 
في أثن��اء تأدية واجب��ه بنقل جثة ام��رأة متوفية 
من مستشفى الزهراوي وس��ط العمارة من قبل 
أحد أقارب املتوفاة، ما أس��فر ع��ن مصرعه متأثراً 

باإلصابة. 

البصرة - الصباح الجديد:
اعلن مدير عام املنافذ احلدودية في وزارة الداخلية 
عن ضبط ش��خصني يحم��الن حقيبتني كبيرتني 
من االدوية الفاس��دة مبنفذ الشالمجة مبحافظة 
البصرة . وقال املدير العام اللواء سامي السوداني 
في بيان تلقت » الصباح اجلديد« نس��خة منه انه 
»مت ضبط مس��افرين اثنني في منفذ الش��المجة 
احل��دودي مبحافظ��ة البص��رة ب��ني الع��راق وايران 
يحمالن حقيبتني كبيرتني من االدودية الفاس��دة« 
، مضيف��ا انه »مت احالتهما الى القضاء«، مش��يرا 
ال��ى ان »اعتق��ال مهربني ف��ي املنافذ يع��ود بعد 
توزيع جهاز اجهزة الرابسكان لكشف املتفجرات 

واخملدرات الذي حقق جناحا بنسبة 100%«.
يُذكر أن مديرية املناف��ذ احلدودية تضبط بني فترة 
وفت��رة أخ��رى دخول بضائ��ع وأدوي��ة وأغذية »غير 
مرخصة« أو غير مس��توفية لإلجراءات القانونية، 

عبر منافذ البالد احلدودية.
وكان��ت مديري��ة املناف��ذ احلدودية ق��د اعلنت عن 
ضبط ش��احنة محمل��ة مبادة الدج��اج في منفذ 
س��فوان احلدودي ، مبين��ة ان الش��حنة مخالفة 

للشروط اجلمركية والصحية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التطوي��ر والقطاع اخلاص في وزارة 
التج��ارة ع��ن افتتاحها مركز مح��و االمية في 
مقر الوزارة للموظفني الذين ال يجيدون القراءة 

والكتابة بالتنسيق مع وزارة التربية.
واوضح مدير عام دائرة التطوير والقطاع اخلاص 
الدكتور علي عبد الزهرة ان قسم التدريب التابع 
لدائرته  واس��تناداً الى قرار مجلس الوزاراء رقم 
)23( لس��نة 2011 ش��رعت بافتتاح مركز محو 
االمية في الوزارة للمدة من العاشر من الشهر 
اجلاري ولغاية نهاية ش��هر تش��رين االول املقبل 
من اجل االرتقاء باملستوى التعليمي للموظف 
غير املتعل��م والقضاء على ه��ذه الظاهرة في 
املؤسسات احلكومية لكون التعليم يعد عامال 
اساسيا للمجتمع املتحضر ، مضيفا ان افتتاح 
املركز جاء بالتعاون مع وزارة التربية التي اخذت 
على عاتقها تأم��ني املناهج الدراس��ية وتوفير 
القرطاسية واملتطلبات االخرى للدورة فضالعن 
االشراف على اجراء االمتحان النصفي والنهائي 
م��ن خالل ارس��ال جل��ان م��ن قبله��ا للمراقبة 

واالشراف.

تقریر

افتتاح مركز إلنتاج أمصال تعالج لدغات األفاعي السامة في البصرة
انتشرت في بعض المناطق ودعوات إليجاد وسيلة لمكافحتها

تصنيع أمصال لعالج لدغات األفاعي السامة الشائعة محلياً

جانب من حملة التبرع بالدم
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 منتسبو الرقابة المالية يتبرعون
 بالدم دعما لجرحى المعارك

تشكيل لجنة لدراسة توزيع 
الحصص المائية ألهوار ذي قار

اعالم الصناعة 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  ت��رأس 
املهن��دس محمد ش��ياع الس��وداني 
اجتماع��ا لهيئة الرأي حضره الوكالء 
واملستشارون وعدد من املدراء العامني 
في مقر ال��وزارة وش��ركاتها العامة 
لبحث ومناقش��ة عدد م��ن القضايا 
االداري  ب��االداء  املتعلق��ة  والتقاري��ر 
والفن��ي واالنتاجي وجمي��ع الفقرات 
املطروحة على جدول اعمال الهيئة .

مس��تهل  ف��ي  الوزي��ر  ب��ارك  وق��د 

املتحققة في  االنتص��ارات  االجتماع 
محافظة نينوى ، مشيدا بتضحيات 
االبطال م��ن ابناء القوات املس��لحة 
بش��تى صنوفه��ا متمنيا ب��أن تكون 
بداية ملس��تقبل واعد ومشرق  , وقد 
اص��در توجيهاته بض��رورة رعاية ذوي 
الفاعل  الشهداء واجلرحى واالسهام 
من قب��ل ش��ركات الوزارة ف��ي اعادة 
اعم��ار املناط��ق املتض��ررة م��ن اجل 
عودة اخلدمات لتمك��ني النازحني من 
الع��ودة الى مناطقه��م واعتبار ذلك 

من اولويات عمل الوزارة خالل املرحلة 
املقبلة فضال عن اقامة االحتفاليات 
التي تتناسب وحجم االجناز املتحقق 
وان يكون اخلطاب الوطني هو السمة 

االبرز فيها .
كما اكد الوزير خ��الل االجتماع على 
رؤي��ة ال��وزارة املتعلق��ة باالصالحات 
، مش��يرا بهذا الصدد ال��ى القرارات 
بأنه��اء  مؤخ��را  اصداره��ا  مت  الت��ي 
امل��دراء  تكلي��ف وتدوي��ر ع��دد م��ن 
العامني  وتنفيذها بهدف تقومي عمل 

الوزارة وش��ركاتها العام��ة لتحقيق 
خطة ال��وزارة الهادف��ة الى النهوض 
بش��ركاتها وحتوي��ل م��ن 10 الى 15 
ش��ركة الى رابحة خالل العام احلالي 

.
وشدد الوزير على شمول جميع املدراء 
العامني ومعاونيهم واعضاء مجالس 
االدارة بالتقييم وعلى مدى خمس��ة 
اش��هر  ، كما وجه س��يادته بتفعيل 
النش��اط التس��ويقي للشركات من 
خ��الل التنس��يق واملتابع��ة امليدانية 

مع دوائر ومؤسس��ات الدولة املعنية 
اضاف��ة  تس��ويقية  مناف��ذ  وفت��ح 
ال��ى ذل��ك حتدي��ث ملف��ات الف��رص 
االستثمارية ملعامل وشركات الوزارة 
، مبينا بأن الوزارة امام ملف اقتصادي 
يتطل��ب انتفاضة حقيقية الس��يما 
بع��د تذلي��ل الكثير من املش��كالت 
واملعوق��ات وتهيئ��ة البيئ��ة واملن��اخ 
املناس��ب الحداث التطوي��ر والتغيير 

املطلوب .
مناقش��ة  االجتم��اع  خ��الل  وج��رى 

الفقرات املطروحة على جدول اعمال 
الهيئ��ة والتي منها تقرير مؤش��رات 
االداء االقتص��ادي واملالي للش��ركات 
العام��ة للرب��ع االول من ع��ام 2017 
وحتققات اخلطة لشهر ايار من العام 
ذاته ومراجعة املش��اريع االستثمارية 
ذات  املش��اريع  ه��ذه  اجن��از  ونس��بة 
االولوي��ة بالتخصي��ص وف��ك ارتباط 
نش��اط املدن الصناعي��ة من املديرية 
العام��ة للتنمي��ة الصناعية واحلاقه 

بجهه ذات اختصاص.

وزير الصناعة يدعو ‘لى اإلسهام الفاعل في إعادة إعمار المناطق المحررة 
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بغداد - الصباح الجديد:

عقد اجمللس االعلى للسالمة املرورية 
اجتماع��ا ناق��ش فيه نس��ب تنفيذ 
خطط عمل اللجان اخلمس املشكلة 
من اجل وضع برنامج العشر سنوات 
من العمل لس��المة الط��رق لالعوام 
)2011 - 2020 ( الت��ي ش��كلت خالل 
االجتماعات الس��ابقةة م��ن اعضاء 
اجملل��س وممثلني عن ال��وزارات والدوائر 
ذات العالق��ة . وق��ال العمي��د عم��ار 
ماهر مدير اعالم مديرية املرور العامة 
في تصريحات ل�« الصباح اجلديد«ان 
االجتم��اع ناق��ش تقري��را موجزا عن 
احل��وادث املروري��ة في عم��وم العراق 
للعام املاضي الذي تضمن الس��المة 
على الطرق واحترام القوانني وشروط 
املتانة واالم��ان في املركبات ، وكذلك 
الدورية للمركبات  الفحوصات  اجراء 
ذات  الدولي��ة  املواصف��ات  واعتم��اد 

الصلة املتعلقة العتمادها .
واض��اف العمي��د ماه��ر ان االجتماع 
ناقش ايضا نصب جس��ور للمش��اة 
الده��س  ح��وادث  م��ن  للتقلي��ل 
واستحداث مسارات خاصة خلطوط 
النقل الرئيس��ة للمركات ذات النقل 
الوق��ت  عام��ل  الخت��زال  اجلماع��ي 
واحلرك��ة ف��ي الرح��الت ، اضافة الى 
حتدي��ث اس��طول النقل اخل��اص من 
خ��الل التنس��يق املباش��ر م��ع وزارة 
التج��ارة / الش��ركة العام��ة لتجارة 
املواصف��ات  بتحدي��د  الس��يارات 
املطلوب��ة ملركبات النق��ل اجلماعي ) 
االجرة ( مع اضافة اماكن مخصصة 
ل��ذوي االحتياجات اخلاص��ة ، وكذلك 
التي  املرورية  االختناقات  اس��تعراض 

تعاني منها شوارع مدينة بغداد .
ولفت العميد ماهر الى ان املشاركني 
في االجتماع ناقش��وا نس��ب تنفيذ 
خطط عمل اللجان اخلمس املشكلة 

من اجل وضع برنامج 10 سنوات من 
العمل للس��المة على الطرق والتي 
تض��م جلنة ادارة وحتس��ني ش��بكات 
الطرق وجلنة ادارة ش��ؤون الس��المة 
على الط��رق وجلنة االرتقاء بس��لوك 
الط��رق وجلنة حتس��ني  مس��تعملي 
س��المة املركبات وجلنة االس��تجابة 

بعد التصادم .
واوض��ح العمي��د مدي��ر االع��الم ان 
االجتم��اع اتخذ عددا م��ن التوصيات 
منها ضرورة قيام وزارة النقل باالجتاه 

نح��و االس��تثمار النش��اء املش��اريع 
املتعلق��ة بالنق��ل الع��ام وتطويره ) 
احلافالت – الس��كك – النقل املائي – 
اجلوي ( والعمل على تنفيذ مش��روع 
النق��ل املعل��ق ) التلفري��ك ( وقي��ام 
اجلهاز املركزي للتقييس والس��يطرة 
التخطي��ط  وزارة  ف��ي  النوعي��ة 
باملباش��رة بتطبيق املواصفة اخلاصة 
الفاحصة  بالس��يارات وحتديد اجلهة 
والتي س��تتابع عملي��ة تنفيذ االلية 
ودور ال��وزارات والدوائ��ر املعنية بهذا 

اخلصوص .
االعم��ار  وزارة  دور  اك��د عل��ى  كم��ا 
واالس��كان / الهيئ��ة العامة للطرق 
اجراءاته��ا  باس��تكمال  واجلس��ور 
وتشغيل محطات االوزان احملورية على 
الطرق للح��د من االحم��ال الثقيلة 
والزائ��دة ملركب��ات احلم��ل واحل��د من 
اضرار الطرق نتيج��ة ذلك ، الفتا الى 
قيام وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة 
البيئ��ة بخصوص اخلط��ة املوضوعة 
لتحس��ني نوعية الوقود املس��تعمل 

في تش��غيل احملركات وامكانية تزويد 
املستعمل  الوقود  االخيرة مبواصفات 
حاليا سواء املنتج محليا او املستورد 

.
واش��ار العميد ماهر ال��ى قيام امانة 
بغ��داد والدوائر البلدية في احملافظات 
االش��ارات  توفي��ر  عل��ى  بالعم��ل 
والعالم��ات املروري��ة بش��تى انواعها 
مب��ا يس��هم ف��ي عملي��ة تنظي��م 
حرك��ة الس��ير واملرور واص��الح احلفر 
واملطبات وش��بكة اجمل��اري التي توثر 

على الطرق وانش��اء الط��رق اجلديدة 
وتوس��يع احلالية ومعاجلتها هندسيا 
الستيعاب العدد الكبير من املركبات 
، وكذلك االعتماد على وسائل االعالم 
يت��م  والت��ي  الفضائي��ة  والقن��وات 
مشاهداتها بنحو كبير ومن شريحة 
عريضة م��ن املواطنني لغرض نش��ر 
الوع��ي امل��روري والبرام��ج املرورية مبا 
يس��هم في االنتشاراالوسع للثقافة 
املروري��ة ب��ني ش��تى ش��رائح اجملتمع 

العراقي . 

ناقش تقريرًا عن الحوادث المرورية وإجراءات الحّد منها 

المجلس األعلى للسالمة المرورية يبحث تطوير وسائل النقل في العاصمة 
السوداني يبحث واقع شركة 
الدجيلة العراقية - األردنية 

ومعوقات إعادة تأهيلها

الحجامي يهنئ العراقيين 
بتحرير الموصل 

افتتاح ردهة لمركز زرع نخاع 
العظم في مدينة الطب

اعالم الصناعة 
بحث وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
السوداني واقع ش��ركة الدجيلة العراقية - االردنية 
ومعوق��ات عودتها ال��ى العمل واالنت��اج وذلك خالل 
لقائه مبكتبه الرس��مي كل من رئيس ادارة الشركة 
املذكورة ورئيس شركة عيون الفهد اجلهة املستثمرة 
له��ا بحضور املستش��ار العلم��ي للوزارة والس��ادة 

املسؤولني في دوائر الوزارة ذات العالقة .
واس��تمع الوزير خ��الل اللقاء الى اس��تعراض لواقع 
ش��ركة الدجيلة وشرح للمش��كالت العالقة التي 
تواجه اجلهة املس��تثمرة منذ ع��ام 2012 واالجراءات 
املتخذة مع ال��وزارات والدوائر ذات العالقة واس��باب 
التأخي��ر والتلكؤ احلاص��ل فيها والس��بل والتدابير 

الكفيلة بتجاوزها وتسريع اجنازها .
حي��ث اكد الوزير عل��ى اهمية املش��اريع الصناعية 
والزراعية احمللية في رفد االقتصاد الوطني وتنشيط 
الصناعات الوطنية في ظل التوجه احلكومي لدعم 
املنتج الوطني والصناعة احمللية ، مشيرا الى ضرورة 
دراس��ة املوضوع ب��كل جوانبه ووض��ع آلية واضحة 
للتنس��يق مع الوزارات والدوائ��ر ذات العالقة لتجاوز 
املشكالت والتعجيل في اجناز االجراءات ذات الشأن . 

اعالم صحة الكرخ 
هن��أ مدي��ر عام ائ��رة صحة بغ��داد / الك��رخ الدكتور 
جاس��ب لطيف احلجام��ي العراقيني كافة مبناس��بة 

حترير املوصل وهزمية داعش االرهابي .
وب��ني احلجامي لق��د كنا عل��ى يقني بان ما نلمس��ه 
الي��وم من انتص��ارات باهرة كانت ب��وادر هذا االنتصار 
قد ظهرت منذ الوهلة االول��ى لدينا عندما هب ابناء 
الوطن الغيارى للدفاع عن ارض الوطن وش��رف ابنائه 

ومقدساته .
واض��اف املدير العام لق��د متخض عن ه��ذه االنتصار 
الي��وم ثمار االنتص��ار على قوى الش��ر والظالم )كيان 
داع��ش االرهابي وم��ن يواليه( وهزميتهم اش��د هزمية 
وانهاء دولتهم املزعومة )دولة اخلرافة( التي تس��ببت 
بقتل االبري��اء وتهجير االالف منه��م وطمس معالم 
احلضارة في املدن التي احتلوها بل حتى مراقد االنبياء 
واالولياء لم تس��لم من خبث افعالهم الدنيئة فالف 
حتي��ة اك��رام و اجالل للس��واعد البطلة م��ن القوات 
االمنية و فصائل املقاومة في احلش��د الشعبي التي 
على ايديهم الحت انهاء هذه احلقبة املظلمة و رفعت 

راية النصر املؤزر على ابنية املوصل احلدباء.

بغداد - الصباح الجديد:
قررت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية فتح ردهة 
للجناح اخلاص في مركز زرع نخاع العظم ضمن دائرة 

مدينة الطب ومبا تقتضيه املصلحة العامة .
وقال مدير أعالم الدائرة سعد اإلبراهيمي استنادا إلى 
بيان وزارة الصحة دائرة التخطيط وتنمية املوارد تقرر 
فت��ح اجلناح اخلاص ف��ي مركز زرع نخ��اع العظم في 

دائرة مدينة الطب وبسعة 6 آسرة ( .
وأش��ار مدير اعالم الدائ��رة االبراهيمي إلى أن ) افتتاح 
رده��ات األجنحة اخلاصة يأتي م��ن خالل كثرة الطلب 
عليه��ا وإقب��ال املواطن��ني عل��ى العالج فيه��ا وهي 
تش��كل %25 م��ن آس��رة املستش��فيات احلكومي��ة 
فق��ط وان اخلدمات املقدمة فيه��ا تضاهي ما تقدمه 
املستشفيات األهلية ورمبا تفوقها وبأسعار مناسبة 

وحسب ما تقتضيه املصلحة العامة ( .

ناقش االجتماع 
تقريرا عن الحوادث 
المرورية في 
عموم العراق للعام 
الماضي الذي 
تضمن السالمة 
على الطرق واحترام 
القوانين وشروط 
المتانة واألمان في 
المركبات ، وكذلك 
إجراء الفحوصات 
الدورية للمركبات

احلوادث املرورية في العاصمة

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه من وزي��ر النف��ط املهندس 
جب��ار اللعيبي ق��ررت ش��ركة توزيع 
املنتج��ات النفطية تخفيض س��عر 
منتج اإلس��فلت ن��وع )125S( جلميع 
اجلهات املستفيدة في جميع الوزارات 
العراق  وتش��كيالتها في محافظات 
كاف��ة وكذل��ك أمانة بغ��داد وإقليم 
كردس��تان ومن دون أيِة ش��روط على 
أن يك��ون جتهي��ز امل��ادة م��ن مصفى 

القيارة.
واوض��ح مدي��ر ع��ام ش��ركة توزي��ع 
املنتج��ات النفطي��ة املهن��دس علي 

عبد الكرمي املوس��وي إن س��عر منتج 
اإلس��فلت )125S( مت تخفيض��ه الى 
)150( ألف دينار للطن الواحد بدالً من 
)200( ألف دينار للطن الواحد جلميع 
اجلهات املستفيدة حرصاً منها على 
تق��دمي التس��هيالت له��م ، مبينا إن 
الهيئة التجهيزية التابعة لش��ركة 
التوزي��ع ق��د وضع��ت آلي��ة محددة 
لضواب��ط وتعليمات جتهيز هذه املادة 
للجهات التي ترغب بتزويدها باملنتج 
وذلك عبر تزويد شركة التوزيع بكتاب 
رس��مي معن��ون إليه��ا م��ن اجله��ة 
الطالب��ة يتضم��ن بي��ان الكمي��ات 

املطل��وب تخصيصها،لتق��وم اجلهة 
التجهيزية في الش��ركة باملباش��رة 
التجهيز على  بإجراءات وتس��هيالت 

وفق الضوابط املعمول بها . 
املنتج��ات  توزي��ع  إن ش��ركة  يذك��ر 
النفطية س��بق إن قامت بتخفيض 
السعر الرس��مي ملادة اإلسفلت نوع 
)50/40( م��ن 250 أل��ف دين��ار للطن 
الواح��د ال��ى 200 أل��ف دين��ار للطن 
الواحد ، أما الس��عر التجاري للمادة 
نفسها فتم تخفيضه من 400 ألف 
دين��ار للط��ن الواح��د ال��ى 250 ألف 

دينار. 

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  عق��دت 
االجتماعي��ة ممثل��ة بهيئ��ة احلماية 
الدولي  البن��ك  ووف��د  االجتماعي��ة 
اجتماع��ا دوري��ا الس��تكمال بح��ث 
ال��وزارة  ب��ني  املش��ترك  التع��اون 
واملنظمة الدولية في مجال احلماية 
االجتماعي��ة والدع��م املق��دم م��ن 
املنظم��ة الدولي��ة لل��وزارة من اجل 
تنفيذ خططها في مساعدة واعانة 
االس��ر الفقي��رة بحض��ور املديري��ن 
العامني لدوائ��ر احلماية االجتماعية 

في الهيئة في مقر الوزارة.

وقال املتحدث باس��م هيئة احلماية 
االجتماعي��ة عمار منع��م ان الوفد 
الدولي اس��تمع الى خط��ط الوزارة 
وايض��ا  الفق��راء  بدع��م  اخلاص��ة 
الب��دء  ح��ول  التش��اور  اس��تكمال 
بأطالق االعانات النقدية املش��روطة 
بالصحة والتعليم ، مؤكدا ان البنك 
الدول��ي ح��ث ال��وزارة عل��ى اعطاء 
االن��اث االولوية في تطبيق خططها 
وبرامجها الن الع��راق وفي ظل هذه 
الظروف يع��د من الدول الفقيرة في 
تش��غيل وتعليم االناث حيث اكدت 
التقارير ان نس��بة االناث في س��وق 

العمل العراقية ال تتعدى 15 %  وهي 
نسبة متدنية جدا وحتتاج الى اعادة 
دراسة ووضع خطط من اجل رفعها 

الى مستويات مقبولة عامليا.
وب��ني منع��م ان وفد هيئ��ة احلماية 
اطل��ع البن��ك الدولي على اس��باب 
تدني النس��بة بس��بب انحس��ارها 
نتيجة االره��اب والوضع االقتصادي 
الصعب ال��ذي مير به الع��راق ، الفتا 
ال��ى ان وزارة العم��ل قدم��ت رؤيتها 
ح��ول املعوقات واحلل��ول التي حتتاج 
الى دعم دولي م��ن اجل جتاوز االزمة 

الراهنة.

»النفطية« تخفض سعر االسفلت 
نوع   )S125« للجهات المستفيدة 

العمل والبنك الدولي تنفيذ برنامج 
اإلعانات النقدية المشروطة

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان 
والبلدي��ات العامة د . املهندس��ة آن 
نافع اوسي ،عن  اجناز مشروع تنفيذ 
االبني��ة اخلدمي��ة لصال��ح ش��ركة 
مصاف��ي الوس��ط التابع��ة ل��وزارة 

النفط في محافظ��ة بغداد بكلفة 
مالية بلغ��ت ملياري��ن و750 مليون 

دينار ." 
وقالت املهندس��ة اوسي إن املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي ش��ركة 
س��عد العام��ة اح��دى تش��كيالت 

املدني��ة  االعم��ال  اجن��زت  ال��وزارة 
والصحي��ة والكهربائية لثالث ابنية 
خدمية هي قسم الهندسة املدنية 
وروض��ة  الصح��ي  املس��توصف  و 
لالطفال بنسبة اجناز بلغت 100 % .

واضافت أن " بناية قسم الهندسة 

املدني��ة تتألف من ع��دد من املكاتب 
لالس��تعالمات  وغرف��ة  االداري��ة 
واخلدمات الصحية ، مش��يرة الى ان 
" بناية املس��توصف الصحي تتألف 
من عدد من اخملتبرات الطبية وغرفة 
االطباء وقاعات الس��تقبال املرضى و 

صيدلية ، فيما تتألف روضة االطفال 
من عدد م��ن القاعات وغ��رف االدارة 

واخملازن واخلدمات الصحية ." 
وتابعت املهندسة اوسي ان " الوزارة 
تعمل ضمن اخلطة املعدة على اجناز 
والعمرانية  جميع املشاريع اخلدمية 

للنهوض بواقع البن��ى التحتية في 
عموم البالد ." 

يذكر ان شركة سعد العامة ، نفذت 
عدة مش��اريع اس��تراتيجية مهمة 
، وما ت��زال تنفذ مش��اريع اخرى في 

عموم محافظات البالد ."

إنجاز مشروع األبنية الخدمية لشركة مصافي الوسط في بغداد
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غزة – رويترز :
أك��د رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة حماس 
إلنه��اء  جاه��زة  حركت��ه  أن  هني��ة،  إس��ماعيل 
االنقسام الفلسطيني املستمر منذ 10 سنوات، 
وحدد الظروف الضرورية الس��تعادة وحدة الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأضاف هنية في كلمة له خالل حفل تخرج طلبة 
»جامعة فلس��طني« مبدينة الزهراء وسط قطاع 
غ��زة أمس االول الثالثاء، أن حماس تريد اس��تعادة 
الوح��دة الوطني��ة وتعم��ل م��ع كاف��ة األطراف 

لتحقيق ذلك.
وأوضح أن »القضية الفلس��طينية تعيش واقعا 
صعبا، لذلك يجب على اجلميع الش��راكة وإنهاء 
االنقس��ام«. ولفت إل��ى أن حركت��ه »تعمل على 
مدار الساعة مع كل األطراف، ومستعدة وجاهزة 
للذهاب إلى أبعد مدى من أجل اس��تعادة الوحدة 

الوطنية وإنهاء االنقسام«.
وبش��أن الش��روط الذي يجب تلبيتها الس��تعادة 
الوح��دة قال هنية: »نريد مصاحلة وحكومة وحدة 
وطنية وإجراء االنتخابات التش��ريعية والرئاسية 
واجمللس الوطني، كم��ا نريد أن تكون الضفة وغزة 

وحدة واحدة«.

أنقرة ـ رويترز:
قالت وسائل إعالم رسمية إن تركيا أصدرت امس 
األربعاء أوامر العتقال 34 موظفا سابقا مبؤسسة 
اإلذاع��ة والتلفزي��ون التركي��ة ف��ي إط��ار حتقيق 
يس��تهدف أنصار رجل الدين املقي��م في الواليات 
املتح��دة فت��ح اهلل كول��ن املتهم بالوق��وف وراء 

االنقالب الفاشل في يوليو متوز املاضي.
وقال��ت وكال��ة األناض��ول لألنب��اء إن الس��لطات 
تش��تبه في أن املوظفني الس��ابقني الذي صدرت 
بحقهم أوامر االعتقال يس��تخدمون تطبيق باي 
لوك للرس��ائل املش��فرة الذي تق��ول احلكومة إن 
أتب��اع كولن يس��تعملونه. وكان مت اإلفراج عنهم 
من قبل بعد التحقيق معهم لصلتهم املزعومة 

مبحاولة االنقالب.
وقالت وكالة دوجان لألنباء إنه في عملية منفصلة 
ألقت الشرطة القبض على 14 من ضباط الصف 
باجلي��ش في وق��ت مبكر امس األربعاء في س��تة 

أقاليم في إطار التحقيق في محاولة االنقالب.
وهن��اك نحو 50 ألف ش��خص في س��جون تركيا 

على ذمة احملاكمة لدورهم في االنقالب الفاشل.

واشنطن ـ أ ب ف :
اعلنت وزارة اخلارجية االميركية امس االول الثالثاء 
ان دبلوماسيني رفيعي املستوى من الواليات املتحدة 
وروس��يا س��يعقدون اجتماع��ا االثن��ني املقبل في 

واشنطن ملناقشة اخلالفات العديدة بني البلدين.
ويأتي هذا االجتماع بينما تش��هد الواليات املتحدة 
عاصف��ة سياس��ية مرتبطة بش��كوك في تدخل 

روسيا االنتخابات الرئاسية االميركية.
وسيس��تقبل املس��ؤول الثالث ف��ي وزارة اخلارجية 
االميركية الدبلوماس��ي توماس ش��انون نائب وزير 
اخلارجية الروس��ي سيرغي ريابكوف في هذا اللقاء 
ال��ذي كان يفترض ان يعقد في نهاي��ة حزيران في 
س��ان بطرس��بورغ لكن موس��كو الغته بس��بب 
عقوب��ات اميركي��ة جدي��دة مرتبطة بالن��زاع في 

اوكرانيا.
وقالت الناطقة باس��م وزارة اخلارجي��ة االميركية 
هيذر نويرت ان شانون سيحاول خالل هذا االجتماع 

معاجلة »بعض مما يسمى مصادر التوتر«.

هنية يؤكد استعداد 
حماس إلنهاء االنقسام 

ويحدد الشروط

تركيا تصدر أوامر 
العتقال 34 موظفا سابقا 

بالتلفزيون الحكومي

اجتماع لمسؤولين 
كبار اميركيين وروس 

في واشنطن

متابعة ـ الصباح الجديد:

اجتمع وزير اخلارجية األميركي ريكس 
تيلرسون في جدة امس األربعاء، مع 
وزراء الدول األرب��ع الداعية ملكافحة 
اإلرهاب، في احملطة الثالثة من جولته 
احلالي��ة بع��د زيارت��ني ال��ى الكويت 
وقطر، أج��رى خاللهما محادثات مع 
مسؤولي البلدين وتبعها إعالن أمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح أنه س��يتابع وس��اطته بني 
)الس��عودية واإلمارات  األرب��ع  الدول 
والبحرين ومصر( وقطر، وأنه »يشعر 
البي��ت  تط��ورات  بس��بب  بامل��رارة 

اخلليجي«. 
وم��ع تش��ديد ال��دول األرب��ع عل��ى 
أهمي��ة مكافح��ة اإلره��اب، وقعت 
قطر والوالي��ات املتحدة في الدوحة، 
مذك��رة تفاهم مش��تركة ملكافحة 
متوي��ل اإلره��اب. وتش��ددت القاهرة 
أمس، قبي��ل االجتم��اع الرباعي مع 
تيلرس��ون وقال��ت إن التحالف الذي 
تقوده الوالي��ات املتحدة ضد تنظيم 
»داع��ش« يجب أال يض��م دوالً تدعم 

اإلرهاب أو تروج له في إعالمها.
وقال املتحدث الرس��مي باسم وزارة 
اخلارجية املصرية أحمد أبو زيد أمس 
االول الثالثاء ، إن وزير اخلارجية املصري 
سامح شكري تلقى دعوة من نظيره 
السعودي عادل اجلبير حلضور اجتماع 
وزراء خارجي��ة ال��دول العربية األربع 
مع تيلرس��ون. وأوض��ح أن االجتماع 
يأتي ف��ي إطار احلرص على تنس��يق 
املواقف والتضامن ب��ني الدول األربع 
حول التعامل املس��تقبلي في شأن 
العالق��ة مع قطر، وتأكيد متس��كها 
مبواقفه��ا واإلجراءات التي مت اتخاذها 
ض��د قط��ر ف��ي ض��وء مخالفته��ا 
القوانني واألع��راف الدولية، ودعمها 
اإلرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي 
في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
وتهدي��د سياس��اتها لألمن القومي 

العربي والسلم واألمن الدوليني.
وفي شأن مذكرة التفاهم األميركية 

القطرية، قال وزير اخلارجية القطري 
الش��يخ محمد ب��ن عبدالرحمن آل 
ثاني، خالل مؤمتر صحافي مش��ترك 
م��ع نظي��ره األميرك��ي، إن توقي��ت 
توقي��ع املذكرة ال عالقة ل��ه باألزمة 
احلالية. وأوضح تيلرسون، أن  مذكرة 
التفاهم مع قطر تضمن أن البلدين 
يتحمالن املس��ؤولية للتعاون ووقف 

متويل اإلرهاب.
وق��ال تيلرس��ون، بع��د محادثات مع 
إن قط��ر  الدوح��ة  املس��ؤولني ف��ي 
طرح��ت آراء منطقية خ��الل األزمة 
وأع��رب عن أمل��ه في حتقي��ق تقدم 
باجت��اه حل األم��ر. وأض��اف: أمتنى أن 
نستطيع حتقيق بعض التقدم لبدء 

الوصول بهذا إلى نقطة احلل.
الكويتي��ة  األنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 

الرس��مية »كونا« إن أمي��ر الكويت 
أع��رب ع��ن ش��عوره بامل��رارة إزاء ما 
وصفها بالتطورات التي لم يس��بق 
لها مثيل ف��ي اخلليج، لكنه قال إنه 
يعتزم مواصلة جهود الوساطة التي 
يبذلها. وأضافت الوكالة أن الشيخ 
جابر أعرب عن تأثره البالغ بالتطورات 
غير املس��بوقة التي يشهدها بيتنا 
اخلليج��ي. ونقلت الوكالة عنه قوله 
إن ردود الفعل اإليجابية وتأييد جهود 
الوس��اطة الكويتية رسخت إصراره 
وعزمه على مواصلة مس��اعيه حلل 

األزمة.
إلى ذلك، وجه املستشار في الديوان 
العام  املش��رف  الس��عودي  امللك��ي 
عل��ى مرك��ز الدراس��ات والش��ؤون 
اإلعالمية الوزير س��عود القحطاني، 

م��ن  الكثي��ر  تتضم��ن  أس��ئلة 
املعلوم��ات تكش��ف للم��رة األولى، 
تتعلق باس��تقبال الدوحة عدداً من 
العسكريني البحرينيني بغرض قلب 
نظ��ام احلكم ف��ي البحرين، وعناصر 
م��ن جماعة »اإلخ��وان املس��لمني« 
في اإلم��ارات واحتضانهم ومنحهم 
إل��ى  اجلنس��ية القطري��ة، إضاف��ة 
توفي��ر الدع��م املادي واللوجيس��تي 
واتصاالته��م بخالي��ا  لتحركاته��م 
البحري��ن  ف��ي  إرهابي��ة  وعناص��ر 

واإلمارات.
وتس��اءل القحطان��ي ع��ن محاولة 
قطر خداع القيادة في دولتني بحجم 
دعمه��ا  عب��ر  ومص��ر،  الس��عودية 
م��ا وصف��ه ب�«الربي��ع العرب��ي في 
اململك��ة«، واجلماعات اإلرهابية التي 

تستهدف أمن مصر. وقال في سؤال 
على حسابه في موقع »تويتر« أمس 
االول الثالث��اء : ه��ل تعتق��د قطر أن 
دول��ة بحج��م الس��عودية يخفاها 
متويلها املنش��قني ومتويلها الفاشل 
خلريف عربي يتوهمونه في اململكة؟، 
ساخراً من محاوالت الدوحة ممارسة 
االستذكاء السياسي على جيرانها 

ودول املنطقة.
وأضاف: هل تظن السلطة القطرية 
أن دول��ة بحج��م مص��ر وتاريخه��ا 
وتعدادها س��تصبر وس��نصبر على 
تالعبها باألمن القومي ملصر وسفك 
دماء أبنائها؟، الفتاً إلى أن الس��لطة 
القطرية ما زالت متارس االس��تذكاء 
السياسي في متويلها املنشقني في 
دول اخللي��ج، والعمل على تقس��يم 

الدول العربية.
وف��ي اته��ام واض��ح وصري��ح لقطر 
بدعمها ومتويلها عناصر إرهابية في 
العوامية ش��رق اململكة، ومبحاوالت 
قلب نظام احلك��م في البحرين، قال 
القحطان��ي: ه��ل تظ��ن الس��لطة 
القطري��ة حق��اً أن متويله��ا إره��اب 
العوامي��ة وقل��ب نظ��ام احلكم في 
البحري��ن س��يمر م��ن دون عق��اب؟. 
واته��م قط��ر باخليان��ة ف��ي اليمن 
وبنقلها إحداثي��ات لقوات التحالف 
العرب��ي إل��ى امليليش��يات احلوثي��ة 
وأنص��ار علي عب��داهلل صالح، وقال: 
هل تظن س��لطة قطر أن إعطاءها 
إحداثي��ة قوات التحال��ف في اليمن 
وتآمره��ا م��ع احلوثي��ني ض��د قواتنا 

سيمر مرور الكرام؟.

روما - رويترز:
اإليطالي��ة  الدف��اع  وزارة  أك��دت 
جاهزيته��ا لتول��ي مهم��ة احلفاظ 
على االس��تقرار في الرقة السورية، 
في ح��ال توف��ر »ظروف سياس��ية 
معينة«، إضافة إل��ى القيام مبهمة 

مماثلة في املوصل العراقية.
وأوضحت وزي��رة الدف��اع اإليطالية 
روبرت��ا بينوت��ي ف��ي مقابل��ة م��ع 
روم��ا  أن  »س��تامبا«  صحيف��ة 

ستساعد في اس��تعادة االستقرار 
باملوصل، مب��ا في ذلك تولي عمليات 
تدري��ب الوحدات العس��كرية التي 
ح��ررت املدين��ة م��ن أي��دي تنظيم 
»داع��ش«، متهي��دا لتحويله��ا إل��ى 
أجه��زة أمني��ة نظامي��ة. وأضافت 
الوزي��رة قائل��ة: »نحن مس��تعدون 
للقي��ام باملهمة نفس��ها في الرقة 
بعد س��قوط عاصمة دولة اخلالفة 
املعلن��ة، وكذلك بع��د توفر ظروف 

سياسية معينة في سوريا«.
العس��كريني  وج��ود  أن  وذك��رت 
اإليطالي��ني في العراق يأتي في إطار 
ق��رارات دولي��ة صادرة ع��ن مجلس 
األم��ن الدول��ي واس��تجابة لطلب 
وبخص��وص  العراقي��ة.  احلكوم��ة 
الوضع في س��وريا، أوضحت الوزيرة 
أممي��ا حملارب��ة  تفويض��ا  أن »هن��اك 
اإلره��اب في س��وريا، لك��ن الوضع 
السياس��ي هناك أصع��ب بكثير«.  

وأصرت على أن املشاركة اإليطالية 
في جهود استعادة االستقرار بهذه 
أوال  يتض��ح  أن  تتطل��ب  املنطق��ة 
الوضع السياس��ي في البالد، لكي 
»تتحدد بوض��وح اجلهات التي يجب 

علينا تدريبها«.
وذكرت بأن أطرافا س��ورية كثيرة ال 
السورية  احلكومة  تعترف بشرعية 
في دمش��ق، فيما تبقى السلطات 
احمللي��ة ف��ي املناط��ق اخلارج��ة عن 

س��يطرة دمش��ق غير معت��رف بها 
دوليا.

وبش��أن ال��دور اإليطالي ف��ي ليبيا، 
أك��دت الوزي��رة أن روم��ا ال تخطط 
التخ��اذ أي خطوات جدي��دة إضافة 
إلى جهودها لتدريب خفر السواحل 
في هذا البلد. كما نفت بينوتي نية 
احلكوم��ة اإليطالي��ة زي��ادة الوجود 
العس��كري في أفغانس��تان، حيث 

يوجد حاليا 950 عسكريا إيطاليا.

إيطالي��ا  عس��كريا   470 أن  يذك��ر 
يعملون حالي��ا في محافظة نينوى 
يتولون حراس��ة  العراقي��ة، حي��ث 
س��د املوصل ال��ذي تعمل ش��ركة 
إيطالي��ة عل��ى إعادة إعمار الس��د 
املتضرر بس��بب القتال. كما يوجد 
400 عسكري إيطالي آخر في أربيل، 
إضافة إلى 90 رجل أمن من إيطاليا 
يتولون مهمة تدريب القوات األمنية 

في بغداد.

واشنطن ـ رويترز:
توج��ه الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترام��ب إلى باري��س ام��س  األربعاء 
لالجتم��اع م��ع الرئيس الفرنس��ي 
إميانوي��ل ماك��رون حيث سيس��عى 
الزعيمان للعمل سويا بشأن سوريا 
ومكافحة اإلرهاب بينما سيتجنبان 
القضايا الش��ائكة الت��ي يختلفان 

بشأنها.
ويتخذ ترامب وماكرون، وهما وجهان 
جديدان على الس��احة السياسية 
حققا انتصارين غي��ر متوقعني في 
مواق��ف  الرئاس��ية،  انتخاباتهم��ا 
مختلف��ة متام��ا في مج��االت مثل 

تغير املناخ والتجارة.
أميركي��ون  مس��ؤولون  ويق��ول 

وفرنس��يون إن زي��ارة ترامب لباريس 
التركي��ز  للزعيم��ني  س��تتيح 
على اجمل��االت الت��ي تتداخ��ل فيها 
مصاحلهما ومنه��ا حل الصراع في 

سوريا ومكافحة اإلرهاب العاملي.
ووجه ماكرون الدعوة لترامب لزيارة 
فرنس��ا للمش��اركة في احتفاالت 
ي��وم الباس��تيل ف��ي 14 يوليو متوز 

ومبناس��بة مرور 100 عام على دخول 
الق��وات األمريكية احل��رب العاملية 

األولى.
ووص��ل ترام��ب إل��ى باري��س اليوم 
اخلميس وس��وف يش��ارك في حفل 
اس��تقبال ف��ي ليزانفالي��د حي��ث 
ع��ن  فرنس��يا  س��يتفقد متحف��ا 
احل��رب ويزور مقب��رة نابلي��ون. وقال 

البي��ت األبيض إن ترام��ب وماكرون 
سيعقدان بعد ذلك اجتماعا ثنائيا 

يعقبه مؤمتر صحفي.
ويعتزم ماك��رون وترامب وزوجتاهما 
تناول العش��اء ف��ي مطعم في برج 

ايفل ليل اخلميس.
وتأتي زيارة ترامب لفرنسا في أعقاب 
حض��وره اجتم��اع قم��ة مجموعة 

بأملاني��ا  العش��رين ف��ي هامب��ورج 
األس��بوع املاض��ي. وخ��الل القم��ة 
بات��ت الوالي��ات املتح��دة معزول��ة 
نس��بيا عندما أكدت مج��ددا على 
قرار ترامب االنس��حاب من اتفاقية 
تاريخي��ة دولية مت التوصل إليها في 
باري��س ع��ام 2015 ملكافح��ة تغير 

املناخ.

إيطاليا مستعدة لنشر عسكريين في الرقة السورية بشروط

ترامب يتوجه إلى باريس لبحث األزمة السورية واإلرهاب

لمتابعة االوضاع المتأزمة في البيت الخليجي

تيلرسون يجتمع في جدة مع وزراء الدول 
األربع المقاطعة لقطر لدعمها االرهاب

مع تشديد الدول 
األربع على أهمية 

مكافحة اإلرهاب، 
وقعت قطر والواليات 
المتحدة في الدوحة، 

مذكرة تفاهم 
مشتركة لمكافحة 

تمويل اإلرهاب

الواليات املتحدة وقطر توقعان مذكرة تفاهم حملاربة اإلرهاب
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كابول ـ وكاالت:

دعا وفد يضم ممثلني عن حزبي مجلس 
الش��يوخ األميركي امس االول الثالثاء 
، إلى إرس��ال مزيد م��ن القوات، وإلجراء 
عسكري أميركي قوي في أفغانستان، 
وإلى ممارس��ة مزيد م��ن الضغوط على 
باكس��تان اجمل��اورة، وذلك نظ��راً حلاجة 
الوالي��ات املتح��دة إلى “اس��تراتيجية 
االنتصار” لوضع حد للحرب التي دامت 

16 عاماً وملنع انتشار اإلرهاب.
وخالل مؤمت��ر صحافي ف��ي مقر حلف 
“النات��و” واجلي��ش  ش��مال األطلس��ي 
األميركي في العاصمة األفغانية كابول 
في خت��ام زي��ارة للمنطقة اس��تمرت 
3 أي��ام، صرح الس��يناتور ج��ون ماكني، 
عضو احل��زب اجلمهوري عن والية أريزونا 
ورئي��س جلن��ة التس��ليح ف��ي مجلس 
الش��يوخ، قائالً: “نش��ترك في شعورنا 
جميعاً بالقلق من أن الوضع احلالي في 
أفغانس��تان ال يسير في طريق النجاح. 
فنح��ن نحت��اج ألن نغي��ر ه��ذا الوضع 
وبس��رعة”، مضيفاً أن الواليات املتحدة 
أق��وى دولة في العال��م، لكنها ال حتقق 
النص��ر ومن الواضح أننا في حاجة إلى 

استراتيجية جديدة لتحقيق االنتصار. 
وشدد على الشعور باإلحباط من عدم 

اإلفصاح عن هذه السياسة.
وأف��اد عض��وا احل��زب اجلمه��وري ع��ن 
جن��وب كاليفورني��ا مبجلس الش��يوخ 
الل��ذان  غراه��ام،  وليندس��ي  ماك��ني 
زارا باكس��تان وأفغانس��تان األس��بوع 
إليزابي��ث  الس��يناتور  برفق��ة  احلال��ي 
وارن، عض��و احل��زب الدميقراط��ي ع��ن 
باإلضاف��ة  ماسيتشوس��يتس،  والي��ة 
إل��ى عضوي��ن آخري��ن، بأنه��م جميعاً 
ين��وون الع��ودة برس��الة إل��ى الرئيس 
ترمب إلبالغه بأن��ه يتحتم عليه إعداد 
خطة عس��كرية للمنطقة، باإلضافة 
إلى سياس��ة دبلوماسية قوية وملمة 

بأوضاع املنطقة.
وأضاف غراهام: إن تعاملنا مع اإلس��الم 
الراديكالي وحده، فلن نشعر باألمان في 
بالدنا، مضيفاً أن��ه يعتزم إبالغ الرئيس 
باحلاجة إلى س��حب جمي��ع قواتنا من 
أو   300.000 قراب��ة  إضاف��ة  أو  هن��اك، 
400.000 جندي أميركي لضمان النجاح 

حلالة الركود العسكري احلالية.
لك��ن غراهام أضاف أيضاً أن إلقاء مزيد 
م��ن القناب��ل وحده ل��ن يك��ون كافياً، 
حيث حتتاج إدارة ترم��ب لبذل مزيد من 

اجلهود لفهم قادة دول املنطقة والتأثير 
عليه��م. ريكس تيلرس��ون ف��ي حاجة 
للمجيء إلى هنا بسرعة، وفق غراهام، 

مشيراً إلى وزير اخلارجية األميركي الذي 
لم يقم بزيارة إلى املنطقة حتى اآلن.

وف��ي س��ياق متص��ل، أفاد ماك��ني بأن 

مجموع��ة أعض��اء مجلس الش��يوخ 
كان��ت راضية جزئياً ع��ن نتائج زيارتها 
إل��ى باكس��تان الت��ي ش��ملت جولة 

وزيرستان  عس��كرية مبنطقة ش��مال 
القبلي��ة املتاخمة للح��دود األفغانية، 
حيث متكن اجليش من طرد امليليشيات 

اإلسالمية منها عامي 2014 و2015. 
وأشار أعضاء الوفد األميركي إلى أنهم 
س��ألوا مس��ؤولي اجليش الباكستاني 
عن اس��تمرار الدعم املزعوم لش��بكة 
“حقان��ي” املس��لحة. وأض��اف مك��ني: 
أبلغناهم بأن لعناصر ش��بكة حقاني 
منطق��ة آمن��ة هن��ا، وه��ذا أم��ر غير 
مقب��ول. وقال��وا إنه��م اتخ��ذوا بعض 
اإلج��راءات، لكننا أوضحن��ا أننا توقعنا 
منهم املساعدة والتعاون في مواجهة 

جماعة حقاني وغيرها.
وكانت باكس��تان أنكرت م��راراً إيواءها 
جلماعة حقاني أو أي جماعات مسلحة 
األفغ��ان  املس��ؤولني  أن  غي��ر  أخ��رى، 
واألميركان يعتقدون أن تلك اجملموعات 
مسؤولة عن عدد من العمليات املميتة 
التي جرت في أفغانس��تان. لباكستان 
والوالي��ات املتح��دة تاري��خ طوي��ل من 
التعاون األمني، لكن باكستان ساعدت 
قادة “طالبان” هناك، لكنها في النهاية 
رضخ��ت لضغ��وط الوالي��ات املتح��دة 
لتجاهله��ا. وعل��ى الرغ��م م��ن النبرة 
املتعجل��ة لتعليقات أعض��اء مجلس 

الش��يوخ، فقد توقع ماكني أن الصراع 
ف��ي أفغانس��تان سيس��تمر عل��ى نار 

هادئة ولفترة طويلة مقبلة.
لك��ن ماكني أكد أن اجله��ود األميركية 
القوية املس��اندة لتحركات عس��كرية 
أميركية من ش��أنها دفع “طالبان” إلى 
التفاوض، وهذا لن يحدث إال إذا شعروا 

بأنهم باتوا يخسرون.
وترم��ي السياس��ة التي يداف��ع عنها 
األميركيون  العس��كريون  املس��ؤولون 
أعض��اء مجل��س  اس��تضافوا  الذي��ن 
الشيوخ هنا إلى إضافة بضعة آالف من 
اجلن��ود األميركيني، باإلضاف��ة إلى عدد 
مماثل من دول حلف ش��مال األطلس��ي 
“ناتو”. وسيركز املسؤولون العسكريون 
األميركيون على تشكيل قوة عمليات 
خاصة أفغانية كبيرة وإلى تعزيز سالح 

اجلو األفغاني.
وأوضح غراهام أن��ه أعجب كثيراً بقرار 
تش��كيل قوة جدي��دة من املس��ؤولني 
العس��كريني األفغ��ان، وأنه��م بذل��ك 
“نظف��وا البي��ت” وأنهم حترك��وا إلجناز 
اإلصالحات املطلوبة. ووجهت انتقادات 
لوزارة الدفاع األفغانية بسبب الفساد 
املستش��ري فيه��ا ولضع��ف القي��ادة 

وارتفاع معدالت التسرب من اخلدمة.

بهدف تشكيل قوة عمليات خاصة لمواجهة “طالبان”

وفد سياسي أميركي يدعو من كابول الى إرسال مزيد من القوات لدعم السلطة

طالبان



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد: 

واس��عاً  برنامج��اً  الع��راق  يُع��ّد 
الدولي��ة،  باملنظم��ات  لالتص��ال 
للحص��ول عل��ى دع��م لتفعي��ل 
النش��اط االقتصادي في منطقة 
األه��وار في جن��وب الع��راق والتي 
أُدرج��ت أخي��راً، في الئح��ة التراث 

العاملي.
ورّجحت أوساط معنية بدء دخول 
شركات اس��تثمارية إلى املنطقة 
ف��ي الفترة املقبل��ة، خصوصاً في 
مجال الس��ياحة، مع عدم إغفال 
قطاعات أخرى تتصل بالصناعات 
تواف��ر  م��ن  مس��تفيدة  احمللي��ة، 
والبردى  األولي��ة كالقص��ب  املواد 

وصناعات األلبان.
وأك��دت أوس��اط حكومية أهمية 
ال��دول  االتص��ال م��ع ع��دد م��ن 
املتخصصة، خصوصاً  واملنظمات 
منظمة صون الطبيع��ة العاملية 
ومرك��ز الت��راث العامل��ي. اذ تُعقد 
بي��روت  ف��ي  مس��تمرة  لق��اءات 
الس��تقطاب  وباريس  وواش��نطن 
مبالغ مالية بالتنس��يق مع البنك 
البنى  تأس��يس  به��دف  الدول��ي، 
التحتي��ة ملناطق األهوار وإنش��اء 

قاعدة معلومات.
ولوحظ اتخ��اذ تدابير أخرى لدعم 
املتوقع في  النشاط االس��تثماري 
املنطقة، منها اإلس��راع في حتويل 
قاع��دة عس��كرية ف��ي محافظة 
جن��وب  كيلومت��ر   400( ق��ار  ذي 
بغ��داد( إلى مط��ار مدن��ي، يكون 
جاهزاً الستقبال الزوار، إلى جانب 
تش��كيل الش��رطة الت��ي يحمل 
أفرادها ش��هادات في اختصاصات 
باحملميات  االهتم��ام  تتول��ى  ك��ي 

الطبيعية.

تفعي��ل  وبه��دف  الس��ياق  وف��ي 
النشاط االستثماري، يُعمل حالياً 
على تعديل قانون االستثمار على 
نح��و يتواف��ق م��ع اس��تحقاقات 
ينّم��ي  مب��ا  واملس��تقبل  احلاض��ر 
العراقي.  االقتص��اد  ويدعم  املوارد 
إذ يتطل��ب االهتم��ام بالقطاعات 
املتعددة لالستثمار، وفي مقدمها 
الت��ي متل��ك مقومات  الس��ياحة 
مهمة ق��ادرة على حتقيق اإليرادات 
املالي��ة، الت��ي تس��اعد ف��ي ح��ل 
االقتصادي��ة.  األزم��ة  م��ن  ج��زء 
كم��ا يُعتبر تطور البن��ى التحتية 

وقطاع اخلدمات أساس��اً للقطاع 
السياحي.

وأش��ار املعنيون إلى أن لدى نسبة 
كبيرة من السياح رغبة في التوجه 
إلى املناطق السياحية في جنوب 
العراق، وتشكل األهوار مركزاً لها. 
ورأوا أن مناط��ق األهوار التي بدأت 
تستقطب الس��ياح واملستثمرين 
بع��د إدراجها ف��ي الئح��ة التراث 
العاملي، متثل نافذة واس��عة يطل 
م��ن خالله��ا االقتص��اد العراقي، 
لتحقي��ق فرص احلف��اظ على دورة 
رأس امل��ال داخ��ل الع��راق، وكذلك 

املساهمة في تنمية املنطقة مع 
أهمية دخول القطاع اخلاص بقوة 
في ميدان القطاع السياحي، وفي 
ش��راكات م��ع مؤسس��ات عاملية 
جلعل القطاع مساهماً كبيراً في 

الناجت الوطني.
وفي املوضوع البيئي، طالب وكيل 
وزارة الصح��ة والبيئ��ة العراقي��ة 
الفالح��ي،  عبدالعزي��ز  جاس��م 
اجله��ات املس��ؤولة ب� »إي��الء هذا 
ألن  كبي��راً،  اهتمام��اً  املوض��وع 
العالم بات يهتم بهذا الش�����أن 
بع��د مؤمتر قم��ة األرض في باريس 

قبل نح��و عامني، والتي ش��كلت 
نقلة حقيقية في املفهوم العاملي 
لظاهرة االحتباس احلراري، والرتفاع 

درجة حرارة األرض«.
وفي ضوء التوقعات التي تشير الى 
تطور واس��ع ستش��هده املنطقة 
ف��ي النش��اط االقتص��ادي، ي��رى 
املعنيون أن االس��تحقاقات كثيرة، 
وم��ن أهمه��ا توفي��ر الضمان��ات 
وااللتزام��ات املطلوب��ة من اجملتمع 
الدولي واحلكومة العراقية، لدعم 
إجن��از إدراج األه��وار العراقية على 
الئحة التراث العاملي. ولعل أبرزها 

استمرار تدفق املياه إلى املنطقة، 
وإلزام دول املصدر التزام اإلطالقات 
املائية م��ن خالل االتفاق��ات التي 
تعّزز الرصيد املائ��ي، خصوصاً مع 

اجلانب التركي.
وال تُغفل املشكالت التي يواجهها 
الع��راق نتيجة عدم وجود أي اتفاق 
بهذا الش��أن مع تركي��ا، التي تعد 
بلد املنبع ملياه دجلة والفرات. إذ إن 
87 في املئة م��ن كميات املياه في 
أنهار الع��راق مصدرها تركيا، و8.5 
في املئة مصدرها ايران و5 في املئة 

من روافد داخل البلد. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ام��س االربعاء، عن اطالق مش��اريع 
الستكش��اف وتأهيل وتطوير انتاج 
تس��عة من الرقع االستكش��افية 
واحلقول النفطي��ة«، مبينا ان هذه 
الرق��ع ه��ي برية وبحري��ة تقع قرب 

احلدود في جنوب ووسط العراق. 
وق��ال الوزي��ر ف��ي بي��ان تلق��ت » 
الصب��اح اجلديد« نس��خة منه ان » 
عملي��ة التطوير والتأهيل تش��مل 

رق��ع االستكش��افية خض��ر امل��اء 
وجب��ل س��نام وام قص��ر التي تقع 
عل��ى احل��دود العراقي��ة الكويتية، 
التأهيل  كما ستش��مل مش��اريع 
الواقع��ة  االستكش��افية  الرق��ع 
على احل��دود العراقية االيرانية وهي 
رقع الس��ندباد واحلويزة والشهابي 
وزرباطي��ة ونف��ط خان��ة«، مبين��ا 
ان »ه��ذه الرق��ع تقع ضم��ن احلدود 

البرية«.
واضاف الوزي��ر اللعيب��ي ان »الرقع 

البحرية ش��ملت  االستكش��افية 
رقع اخلليج العربي التي تقع ضمن 
ف��ي  العراقي��ة  االقليمي��ة  املي��اه 
اخلليج«، مشيرا الى »حرص الوزارة 
عل��ى االس��تثمار األمث��ل للحقول 
احلدودية من خالل طرح هذه احلقول 
للتطوير وصوال لإلنتاج بالتعاون مع 

الشركات العاملية املتخصصة«.
وتابع ان »دائ��رة العقود والتراخيص 
البترولية في الوزارة ستقوم بأعداد 
وتهيئ��ة جميع املعلوم��ات الفنية 

االستكش��افية  بالرق��ع  اخلاص��ة 
كحقيب��ة  النفطي��ة  واحلق��ول 
للش��ركات  لتقدميه��ا  معلوم��ات 
املؤهلة مس��بقا والراغبة بشرائها 
عل��ى  التناف��س  ف��ي  واملش��اركة 
االستكش��افية«،  الرق��ع  تأهي��ل 
الفتا ال��ى انه »بإمكان الش��ركات 
النفطي��ة االجنبي��ة غي��ر املؤهلة 
والراغبة باملشاركة، تقدمي  س��ابقا 
املعلوم��ات والوثائ��ق اخلاص��ة بها 
واملتعلق��ة باجلوانب الفنية واملالية 

والقانوني��ة والصح��ة والس��المة 
واالمن والبيئة لدائرة العقود«.

»عملي��ات  ان  اللعيب��ي  واك��د 
االستكشاف وضمن صيغة العقد 
س��تتضمن املس��وحات الزلزالي��ة 
االستكش��افية  اآلب��ار  وحف��ر 
والتقييمي��ة وبرامج مس��ح وازالة 
االلغ��ام واالجس��ام غي��ر املنفلقة 
وانت��اج النف��ط اخلام واالس��تغالل 
الغ��از  او  احل��ر  للغ��از  االمث��ل 
املصاحب، وتوفير التمويل واخلبرات 

واملكائن  واملع��دات  والتكنولوجي��ا 
»عق��د  ان  موضح��ا  واخلدم��ات«، 
التأهيل يشترط بتشغيل العمالة 

العراقية واالستعانة بها«.
واعلن��ت وزارة النفط العراقية ، في 
25 نيس��ان 2012، ع��ن ب��دء جولة 
التراخي��ص الرابع��ة ل���12 رقع��ة 
استكش��افية في مناطق متفرقة 
م��ن العراق، مؤك��دة أن الهدف من 
هذه اجلول��ة تعزيز احتياطي العراق 

النفطي.

دبي ـ رويترز:
ق��ال مص��در ف��ي قط��اع النف��ط 
العربي��ة  اململك��ة  إن  الس��عودي 
السعودية ستخفض شحنات اخلام 
لزبائنه��ا ف��ي آب املقب��ل بأكثر من 
600 ألف برميل يوميا إلحداث توازن 
في ظ��ل ارتفاع االس��تهالك احمللي 
خالل فصل الصيف مع االس��تمرار 
في االلتزام مبس��تويات اإلنتاج التي 

تعهدت بها داخل منظمة أوبك.
وقال املصدر املطلع على سياس��ة 
اململكة النفطية يوم امس األربعاء 

»هن��اك طل��ب ق��وي عل��ى خامن��ا 
لكنن��ا ملتزم��ون بتعهداتنا ألوبك. 
»م��ن أج��ل الوف��اء بحصته��ا في 
)اتف��اق( أوبك وتغطية طلبها احمللي 
خ��الل الصي��ف، نفذت الس��عودية 
تخفيض��ات كبيرة ف��ي اخملصصات 
العاملية بأكثر م��ن 600 ألف برميل 

يوميا لشهر آب .
وأض��اف املص��در أن ص��ادرات اخلام 
لشهر أغس��طس آب ستهبط إلى 
أدنى مس��توى هذا الع��ام عند نحو 
6.6 ملي��ون برمي��ل يوميا. وس��يتم 

تخفي��ض مخصص��ات اخل��ام إلى 
آس��يا في آب بنحو 200 ألف برميل 
يومي��ا إلى 3.5 ملي��ون برميل يوميا 
بينما س��يجري تقليص اخملصصات 
املتجهة إل��ى أوروبا بنح��و 70 ألف 
برمي��ل يوميا إل��ى 520 ألف برميل 

يوميا.
اخملصص��ات  اململك��ة  وخفض��ت 
لش��ركات النفط العاملي��ة الكبرى 
بنح��و 200 أل��ف برمي��ل يوميا في 
أغس��طس آب إلى 780 ألف برميل 
اخل��ام  ص��ادرات  وس��تقل  يومي��ا. 

للوالي��ات املتح��دة ع��ن 800 أل��ف 
برمي��ل يومي��ا ف��ي أغس��طس آب 

حسبما قال املصدر.
وأبلغت السعودية منظمة البلدان 
املصدرة للبت��رول )أوبك( أن إنتاجها 
ف��ي يونيو حزيران ارتف��ع إلى 10.07 
مليون برميل يومي��ا متجاوزا قليال 
احلصة املس��تهدفة مبوج��ب اتفاق 
أوبك ويرجع ذلك بصفة أساس��ية 
لزيادة استهالك اخلام محليا لتوليد 

الكهرباء في الصيف.   
وذك��ر املصدر أن إغ��الق املوانىء في 

أواخر مايو أيار أدى إلى إرجاء شحنات 
إل��ى يوني��و حزيران وهو م��ا قد يبرر 
ارتفاع الصادرات في الشهر املاضي. 
وقال املصدر إن اإلنتاج النفطي في 
يوليو متوز س��يقل عنه في الش��هر 
الس��ابق م��ن دون أن يكش��ف ع��ن 

تفاصيل.
وتاب��ع املصدر »الس��عودية حريصة 
على أن تش��هد الس��وق النفطية 
حتسنا وعلى اإلسراع بوتيرة عملية 
الت��وازن وتتوقع أن يفع��ل منتجون 
آخ��رون الش��يء ذات��ه« مضيف��ا أن 

ثم��ة دالئل عل��ي حتس��ن العوامل 
األساسية للسوق.

وقال »ف��ي حني تقتصر زيادة اإلنتاج 
عل��ى الدول املس��تثناه مث��ل ليبيا 
وبدأن��ا  الطل��ب  يرتف��ع  ونيجيري��ا 
ن��رى تراجعا ف��ي إجمال��ي اخملزونات 
األخيرة«.  األس��ابيع  البترولية ف��ي 
وتابع »س��تواصل اململك��ة العمل 
عن كثب مع منتجني آخرين ملراقبة 
الس��وق وحتقي��ق االس��تقرار عب��ر 
التأك��د م��ن اس��تمرار تخفيضات 

اإلنتاج«.

النفط تعلن عن إطالق 9 رقع استكشافية حدودية للتأهيل والتطوير

السعودية ستخفض صادراتها النفطية في آب ألدنى مستوى

بالتنسيق مع عدد من الدول والمنظمات المتخصصة

األهوار العراقية تستقطب االستثمارات لتنشيط السياحة والصناعة

لوحظ اتخاذ تدابير 
أخرى لدعم النشاط 
االستثماري المتوقع 
في المنطقة، منها 
اإلسراع في تحويل 
قاعدة عسكرية في 
محافظة ذي قار )400 
كيلومتر جنوب بغداد( 
إلى مطار مدني، يكون 
جاهزًا الستقبال الزوار

األهوار العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراج��ع س��عر صرف ال��دوالر ألكثر من أل��ف دينار 
في األس��واق احمللية، امس األربع��اء ، ففي بورصة 
الكف��اح – بغ��داد 124.000، فيما كانت األس��عار 

ليوم الثالثاء 125.800. 
اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة فقد 
بلغ سعر بيع الدوالر = 124.500 دينار ، وسعر شراء 

الدوالر = 123.500 دينار.  

لندن ـ رويترز:
اعلن��ت منظمة البلدان املص��درة للنفط أوبك 
يوم امس األربع��اء إن الطلب العاملي على نفط 
املنظم��ة س��ينخفض ف��ي الع��ام املقب��ل في 
الوقت الذي يضخ فيه منتجو النفط الصخري 
األميركي ومنافس��ون آخرون املزي��د من اخلام مبا 
يش��ير إلى أن سوق النفط ستشهد فائضا في 
2018 على الرغم من خفض اإلنتاج الذي تقوده 

أوبك.
وف��ي تقريره��ا الش��هري، توقع��ت املنظمة أن 
العالم سيحتاج إلى 32.20 مليون برميل يوميا 
من اخلام الذي ينتجه أعضاؤها في العام املقبل 
بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
هذا العام في الوقت الذي يضخ فيه املنافسون 
املزيد من اخلام. وزاد إنتاج أوبك إلى أكثر من هذا 
املس��توى على الرغم من اتف��اق تقوده املنظمة 

خلفض اإلمدادات بدأ في يناير كانون الثاني.
وف��ي التقرير قالت أوبك إن إنتاجها زاد 393 ألف 
برميل يوميا في يونيو حزيران إلى 32.611 مليون 
برميل يومي��ا بقيادة ارتفاع في إمدادات نيجيريا 
وليبي��ا املعفاتني من خف��ض اإلنتاج، عالوة على 

ضخ السعودية والعراق املزيد من اخلام.

لندن ـ رويترز: 
وقع��ت ش��ركة »الس��كك احلدي��د الوطني��ة 
اإليراني��ة« اتفاقاً نهائياً م��ع نظيرتها اإليطالية 
بقيم��ة 1.2 بليون يورو )1.37 ملي��ار دوالر(، لبناء 
خط قطارات فائقة الس��رعة ب��ني مدينتي قم 

وآراك.
وذك��رت »وكالة فارس لألنب��اء« أن التوقيع جرى 
خالل مراس��م في طهران حضرها رئيس سكك 
احلديد  س��عيد محمد زاده، الرئي��س التنفيذي 
لشركة س��كك احلديد اإليطالية »فيروفي ديلو 

ستاتو« ريناتو ماتسونشيني.
ونقلت الوكالة ع��ن زاده قوله: »تقرر تخصيص 
واحد في املئة من مبيعات النفط والغاز لتطوير 
س��كك احلديد في خط��ة التنمية السادس��ة 
بإيران«. وتسعى إيران لتوسعة الشبكة لتصل 
إلى 25 ألف كيلومتر من عش��رة آالف كيلومتر 

حالياً، ويجري بالفعل بناء 7500 كيلومتر.
وأوضح��ت أن االتفاق كان »اتف��اق تعاون« إطاري 
جرى توقيعه في نيسان )أبريل( 2016، عندما زار 
رئيس الوزراء اإليطالي الس��ابق ماتيو رينتس��ي 
طه��ران إليج��اد موط��ئ قدم لب��الده ف��ي إيران 
الس��تثمارات البنية التحتية بعد س��نوات من 

العزلة املالية.
وعادت إي��ران لنظام التج��ارة العاملي في 2016، 
بع��د اتفاق م��ع القوى العاملية لرف��ع العقوبات 
التي كانت مفروضة عليها احلد من أنش��طتها 
النووية. وأعلنت عن خطط الس��تثمار 25 بليون 
دوالر خ��الل األعوام العش��رة املقبل��ة، لتحديث 

وتوسعة شبكة سكك احلديد لديها. 

الدوالر يشهد أسرع 
انخفاض أمام الدينار

انخفاض الطلب على نفط 
)أوبك( العام المقبل

إيران وإيطاليا توّقعان 
عقدا لبناء خط قطارات 

فائقة السرعة

تقـرير

القاهرة ـ وكاالت: 

أجم��ع املؤمت��ر التنس��يقي لبرنامج 
»تنمي��ة صعيد مص��ر«، املمول من 
البن��ك الدولي  ب��� 500 مليون دوالر 
حملافظتي سوهاج وقنا، على اخلطوات 
التنموي��ة  للمش��اريع  التنفيذي��ة 
في احملافظتني بهدف رفع مس��توى 
التنمية احمللية والتش��غيل وحتسني 

اخلدمات املقدمة للمواطنني. 
وأكدت وزي��رة التخطي��ط واملتابعة 
اللجن��ة  واإلص��الح اإلداري رئيس��ة 
التيس��يرية للبرنامج هالة السعيد 
»اتخاذ خطوات تنفيذية للمش��اريع 
وأش��ادت  احملافظتني«.  التنموية في 
اللجنة مب��ا أجنز م��ن البرنامج حتى 
اآلن، واتفق على مواصلة النقاش في 
شأن طبيعة املشاريع املزمع تنفيذها 
في إط��ار االهتمام بتنمية الصعيد، 
إذ تولي احلكومة أهمية كبيرة لهذا 
البرنام��ج مب��ا يحقق تكام��ل جهود 

واالجتماعية،  االقتصادي��ة  التنمية 
وجه��ود الدولة لتغطي��ة الفجوات 
التنموية واإلسراع مبعدالت التنمية.

ويهدف البرنام��ج إلى دعم القدرات 
التنافس��ية للقطاعات االقتصادية 
في س��وهاج وقنا، من خ��الل تطوير 
واخلدم��ات  الصناعي��ة  املناط��ق 
الكف��اءة  رف��ع  وإل��ى  احلكومي��ة، 
املؤسس��ية للمحافظت��ني وحتديث 
القائمة  احمللي  التخطيط  منظومة 
على املشاركة ودعم منظومة جمع 

البيانات وحتليلها.
وعرضت الس��عيد في ورشة العمل 
»دور مراك��ز احلكوم��ة ف��ي حتس��ني 
سياسات اإلصالح اإلداري«، بالتعاون 
م��ع »منظم��ة التع��اون االقتصادي 
والتنمي��ة« جت��ارب دول ش��رق أوروبا 
وأميركا الالتينية في مجال تأسيس 
»مراك��ز للحكوم��ة«، وه��ي املراكز 
املعنية بتوجيه سياسات إصالحات 
وحتدي��د  وتنس��يقها،  احلوكم��ة 
األولوي��ات اإلس��تراتيجية والبرامج 

ذات الصل��ة ف��ي إطار تش��اوري بني 
أط��راف احلكوم��ة كافة. وتس��اهم 
املراك��ز ف��ي تطوير النق��اش واحلوار 
بني أجه��زة احلكومة حول إصالحات 
احلوكم��ة، والتع��رف إل��ى احلاج��ات 
الفعلية واحملددة للحكومة املصرية 
ف��ي  اإلصالحي��ة  خطواته��ا  ف��ي 
مجاالت تنس��يق السياس��ات على 
أسس إستراتيجية. وأكدت السعيد 
أن »الوزارة تتبنى الكثير من املبادرات 
التي من شأنها حتقيق إستراتيجية 
احلكومة في اإلصالح اإلداري، س��واء 
من خالل نش��ر الثقاف��ة والتدريب، 
اخلب��رات  م��ن  أيض��اً  واالس��تفادة 
والتج��ارب الدولي��ة الت��ي حقق��ت 
جناحاً في مجال إصالح املؤسس��ات 

العامة«.
إلى ذلك، وفي إطار االهتمام بتوطني 
الصناعة احمللية وجودة اإلنتاج احمللي، 
خصوصاً في مجال تصنيع العدادات 
مس��بوقة الدفع، ودعماً خلطة وزارة 
الكهرباء والطاقة املتجددة للتوسع 

في تركيب ه��ذا النوع من العدادات، 
اس��تقبل وزي��ر الكهرب��اء والطاقة 
املتجددة محمد شاكر ممثلي شركة 
إح��دى  اليكترونك��س«،  »غلوب��ال 
الش��ركات احمللية العامل��ة في هذا 
اجمل��ال، للبحث في س��بل تش��جيع 
التوسع في استخدام هذه العدادات 
باجلودة املطلوبة وطبقاً للمواصفات 
القياسية العاملية. وناقش االجتماع 
ُس��بل دعم الصناعة احمللية في كل 
اجمل��االت وم��دى االهتم��ام باآللي��ات 
احلديثة في احتس��اب االس��تهالك 
ودقته م��ن خالل الع��دادات اجلديدة 
ذات البطاق��ة املش��حونة مس��بقاً 
وم��ا لها من مزايا ف��ي القضاء على 
املتك��ررة من الكش��ف  الش��كاوى 
والتحصي��ل، ومس��اعدة املش��ترك 
للتحك��م باس��تهالكه. ويأتي ذلك 
الكهرب��اء  قط��اع  جه��ود  ضم��ن 
لتحس��ني إمكانات الش��بكة وإدارة 
الطلب وتقدمي خدمات عالية اجلودة 

للمواطنني، وتقليص الفاقد.

لتغطية الفجوات التنموية واإلسراع بمعدالتها 

القاهرة تستضيف االجتماع التنسيقي للبنك الدولي لتنمية الجنوب
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فضاءات 8

أ- حكاي��ة البرابرة م��ن اليونان .. 
الكساندر كفافي:

»انتش��رت ش��ائعة ف��ي املدينة أن 
البراب��رة قادم��ون لغزوه��ا. انب��رى 
احملاف��ظ مرتدي��اً بزته العس��كرية 

املرصعة بالنياشني.
وكذل��ك أعضاء مجلس الش��يوخ 
واألعيان. هرعوا جميعاً إلى احلدود، 
حت��ى يكون��وا ف��ي اس��تقبالهم 

والترحيب بقدومهم لغزو املدينة.
انتظر احملافظ والزعماء السياسيون 
واألعي��ان، منذ الصباح الباكر حتى 

املساء.
لكن البرابرة لم يظهروا في األفق. 
فقال احملافظ وهو ينصرف كسيف 

البال:
ل��م ي��أت البرابرة. م��ع أن قدومهم 

كان حال من احللول.!!
 

ب- مسرحية: 
مدين��ة  البراب��رة  اجت��اح  عندم��ا 
كان   2014 حزي��ران  ف��ي  املوص��ل 
املس��رح ُمعدا لع��رٍض بائٍس جلوج 
ع��ن وجود مؤام��رة اقليمية ودولية 
مبيت��ة على العملية السياس��ية 
واحلكوم��ة والع��راق »اكب��ر بكثير 
مما تتص��ورون« بهدف اره��اب الرأي 
الع��ام وحمله على قب��ول الكذبة 
اجلاهزة بان الهزمي��ة اما العصابات 
املغي��رة، بهذا املعن��ى، ال تعدو عن 
كونه��ا انتصارا، وبه��ذا فال حاجة 
لتحقي��ق ومحقق��ني، وال ض��رورة 
للمزيد من الفص��ول والديكورات.. 
ول��كل مس��رحية خامتة وس��تارة.. 

وتصفيق. 

ج�- احلرب والسياسة 
وإذ تصل احلرب الى نهايتها وتتحول 
الجتث��اث  أمني��ة  ال��ى مط��اردات 
الب��ؤر االرهابية فان دور السياس��ة 
يب��دأ لك��ي يضمد ويبن��ي ويعالج 
تس��ربت  الت��ي  الثغ��رات  ويس��د 
منه��ا العصابات، ويض��ع تصورات 

واستراتيجيات. 
ف��ي ه��ذا، ثم��ة منطق رس��خته 
تعرض��ت  كثي��رة  دول  جت��ارب 
املسلحة:  »اجلهادية«  للنش��اطات 
ال��ردع العس��كري وح��ده ال يكفي 
االرهاب��ي،  الع��ارض  الس��تئصال 
والس��يما وان هذا العارض جزء من 
»حرك��ة« عاملية تضرب في مناطق 

كثي��رة في جن��وب العال��م يعاني 
س��كانها، او بعض مكوناتهم، من 
انظمة فاس��دة، ومظال��م واعمال 
وتأخذ  تهميش وعق��اب جماع��ي، 
ردود الفعل في ظاهرها طابعا دينيا 
او طائفي��ا، لكنه��ا ال تختل��ف في 
والسياس��ية  االجتماعية  أبعادها 
كظاه��رة اعت��راض عل��ى العدالة 
النظ��ام الدول��ي، كم��ا ال تختلف 
ف��ي اس��اليب العن��ف والتجييش 
والتنكي��ل االعم��ى باملدنيني التي 
وبنزع��ات  باف��راط  تس��تعملها 

اجرامية.
 اغتصاب مدينة املوصل، وحتريرها، 
من جانب مثل تهديدا خطيرا ألمن 
الب��الد، وجب، وفق جمي��ع القوانني 
واالع��راف واملوجب��ات الدس��تورية، 

ردع��ه واحل��اق الهزميه ب��ه، وبادواته 
وشعاراته، بكل ما متاح من القوى 
واالمكاني��ات، وهو م��ن جانب آخر، 
فصل آخ��ر، اكثر تطورا، من فصول 
االح��داث الت��ي عصف��ت مبناط��ق 
غ��رب العراق من��ذ اكثر م��ن عقد 
من الس��نني، وقد ُجرب��ت احلمالت 
النهائه��ا  املتتالي��ة  العس��كرية 
فش��لت  كم��ا  ج��دوى،  دون  م��ن 
السياسية  التسوية  سيناريوهات 
احلكومية عن طريق جتنيد )وإرشاء( 
االتب��اع، االمر ال��ذي أعادنا، ويعيدنا 
اآلن، الى أصل الس��ؤال عن املس��ار 
السياس��ي البدي��ل ال��ذي ينبغي 
تفعيل��ه. عناص��ره ورافعاته، وذلك 
مبوازاة استخدام القوة الذي ينبغي 
ان يتجن��ب محاذي��ر اي��ذاء املدنيني 

االبرياء.
 ان االج��راءات واملعاجل��ات واحلل��ول 
والهيكلية  واالداري��ة  السياس��ية 
مطلوبه وضرورية وعاجلة في حال 
تساعد على تقليص قاعدة اعمال 
العن��ف، ومبعن��ى آخ��ر، العمل في 
منظوم��ة متكاملة م��ن املعاجلات 
املتطرفني  يع��زل  السياس��ية مب��ا 
يجمع��ه  ال  ال��ذي  اجلمه��ور  ع��ن 
جامع بالتطرف والعنف ومش��روع 
الذي  الدينية، وبالق��در  الكراهي��ة 
تنج��ح تلك االجراءات في اش��اعة 
االطمئن��ان والثق��ة حي��ال ني��ات 
»املركز« بني السكان الذين ينشط 
املسلحون بني ظهرانيهم، فان احلل 
وبس��ط االم��ن واالس��تقرار واعادة 

البناء سيكون في متناول اليد. 

نينوى.. ملصقات الملحمة.. الهزيمة والنصر

ثمة منطق رسخته 
تجارب دول كثيرة 

تعرضت للنشاطات 
»الجهادية« المسّلحة: 
الردع العسكري وحده 

ال يكفي الستئصال 
العارض اإلرهابي

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم
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صد الكتاب مالمح التنافس »اجلهادي« 
اإلس��المية«  »الدول��ة  تنظيم��ي  ب��ني 
والصح��راء  الس��احل  ف��ي  والقاع��دة 
وج��ود  تاري��خ  متابع��ة  عب��ر  الكب��رى 
النشاط الس��لفي اجلهادي املسلح في 
ل والتطور،  املنطق��ة، ومراحل التَّش��كُّ
ث��م االنقس��امات الت��ي عرفتها بعض 
التنظيم��ات اجلهادي��ة، قب��ل أن تص��ل 
اجلهادي��ة  اجلماع��ات  انقس��ام  ع��دوى 
��متها إلى  التي اجتاح��ت العالم وقسَّ
فس��طاطني متصارعني؛ بدأ صراعهما 
ِْثي��ل احلرك��ة اجلهادية  على ش��رعية متمَ
العاملية، في املشرق العربي، واستقطاب 
أنصاره��ا وجنوده��ا واملؤمن��ني بفكرها 
وش��رعية قتاله��ا، ث��م انتق��ال عدوى 
الصراع والتنافس إلى منطقة الصحراء 

الكبرى وشمال وغرب إفريقيا.
فق��د ظلت هذه املنطقة، أي الس��احل 
والصح��راء الكب��رى، طيل��ة العقدي��ن 
املاضيني مجااًل حيويًّا لنش��اط وتنامي 
ح��ركات جهادية ترى نفس��ها جزًءا من 

تنظيم القاع��دة وتدين له بالوالء، حتى 
جاءت مرحلة االنقس��ام الكبرى عشية 
ظه��ور تنظيم »الدولة اإلس��المية في 
العراق والشام« س��نة 2013، ومنازعته 
لقي��ادة القاع��دة، ف��ي زعام��ة احلركة 
ل إعالن  اجلهادي��ة العاملي��ة؛ حيث ش��كَّ
تنظيم »الدولة اإلس��المية« ل�«اخلالفة 
الراشدة« زلزااًل ضرب مختلف الساحات 
»اجلهادي��ة«، وأع��اد تش��كيل خريط��ة 
اجلماعات ذات التوجه السلفي القتالي، 
وصلت توابع��ه إلى منطقة الس��احل 
والصحراء الكب��رى؛ حيث عرفت بعض 
التنظيم��ات فيها انقس��امات داخلية 
عل��ى أس��اس ال��والء كم��ا حص��ل مع 
جماع��ة »املرابط��ون«، والقاع��دة ببالد 
املغ��رب اإلس��المي ف��ي اجلزائ��ر، بينما 
أعلنت تنظيمات أخ��رى نفض اليد من 
بيعة تنظيم القاعدة، والوالء ل�«الدولة 
اإلس��المية« كم��ا حصل م��ع جماعة 
��نَّة للدع��وة واجله��اد« ف��ي  »أه��ل السُّ
نيجيري��ا )بوكو حرام(، ووص��ل األمر حدَّ 

االقتت��ال في ليبيا والتراش��ق اإلعالمي 
في تونس، والقطيعة احلذرة في شمال 

مالي.
ويس��عى ه��ذا الكت��اب، »التنافس بني 
القاع��دة وتنظيم الدولة في الس��احل 
والصحراء« في صيرورة هذا التنافس بني 
التنظيمني ودينامياته ومآالته، واألطراف 
الفاعلة في��ه واألخرى الثانوية، معتمًدا 
ف��ي ج��زء كبي��ر من��ه عل��ى معلومات 
لِّ��ف محم��د محم��ود أبو  جمعه��ا املُؤمَ
املعالي خالل س��بعة أعوام من البحث 
والدراسة، تخلَّلتها رحلة بحث وحتقيق 
مَزمَومَادْ في ش��مال  قام به��ا إلى صح��راء أ
مالي في النصف الثاني من شهر إبريل/

نيسان والنصف األول من شهر مايو/أيار 
ن خاللها من جمع كثير  ع��ام 2012، متكَّ
م��ن املعلوم��ات عبر مقاب��الت ولقاءات 
وجلس��ات مع قادة اجلماع��ات االرهابية 

املسلحة وسكان املنطقة.
لِّ��ف في الكت��اب على  وق��د اعتمد املُؤمَ
املتعلقة  للمعلوم��ات  املتدفِّق  الس��رد 

بتاري��خ ه��ذه اجلماع��ات االجرامية، مع 
مقاربة تسعى إلى فهم اإلطار الزماني 
واملكاني لألحداث التي يتناولها الكتاب، 
وعالقات االتس��اق ومحطات التنافر بني 
األط��راف الفاعلة ف��ي صناعة األحداث 
لمَ��ة لإلش��كاليات الكبرى التي  ال�ُمؤمَصِّ
يطرحها الكتاب، كما تنحو تلك املقاربة 
إل��ى محاول��ة فه��م عالق��ة اجلماعات 
اجلهادية على اخت��الف والءاتها باحمليط 
االجتماع��ي واجلغرافي الذي يحتضنها، 
والعالقات البينية لفرقائها وما تخلَّلها 
��زْرٍ, وهو ما تطلَّب اس��تدرار  م��ن مدٍّ وجمَ
س��نوات عديدة م��ن البح��ث والتحري 
للتغل��ب عل��ى جملة صع��اب واجهت 
املُؤمَلِّف منذ البداية، أولها الغياب ش��به 
التام للمص��ادر واملراجع، واالعتماد على 
الس��عي املس��تمر واحمل��اوالت احلثيث��ة 
الس��تنطاق األحداث امليدانية والشهود 
والفاعل��ني امليدانيني، م��ن قادة وعناصر 

تلك اجلماعات وشركائهم في األرض.
ل  كما أن الكتاب في بابه الثاني يُش��كِّ

»القاع��دة  كت��اب  لصياغ��ة  إع��ادة 
وحلفاؤه��ا ف��ي أزواد: النش��أة وأس��رار 
التوس��ع« الذي ألَّف��ه الباحث س��ابًقا 
وأص��دره مرك��ز اجلزيرة للدراس��ات عام 
2014، لك��نَّ أحداثًا متالحق��ة عرفتها 
املنطق��ة دفعت به إل��ى محاولة إعادة 
صياغته وتنقيحه، وإضافة مستجدات 
له، بينها فص��ل كامل يتعلق بجماعة 
بوكو ح��رام، فضاًل عن بع��ض األحداث 
مختل��ف  ��ت  مسَّ الت��ي  والتط��ورات 
الكتاب وفصوله وعناوينه،  مس��تويات 
م��ع إضاف��ة معلوم��ات تتعل��ق بتاريخ 
أحداث تضمنها الكتاب الس��ابق، لكن 
والتدقيق  والتح��ري  البحث  مقتضيات 

لت ظهورها في النسخة األولى. أجَّ
ويتألَّف الكتاب م��ن بابني، األول منهما 
يحمل عنوان »تنظيم الدولة اإلسالمية 
وفتح إفريقيا«، ويمَُضمُّ ثالثة فصول، وقد 
��ص للحديث عن تنظي��م »الدولة  ُخصِّ
مَْفرمَدمَ الباحث الفصل  اإلسالمية«؛ حيث أ
األول ملتابع��ة مي��الد تنظي��م »الدول��ة 

اإلس��المية في الع��راق والش��ام« قبل 
أن ينش��قَّ عن تنظيم القاع��دة ويُْعلِن 
اخلالفة اإلسالمية، ويعالج هذا الفصل 
التنظي��م، وأس��باب  ِل  ��كُّ تمَشمَ مراح��لمَ 
خالفه مع قي��ادة تنظي��م القاعدة في 
»بالد خراس��ان«، ومواجهاته املس��لحة 
م��ع »جبهة النص��رة« قب��ل انفصالها 

تنظيميًّا عن القاعدة. 
لك��ن معلق��ون عل��ى الكت��اب انتقدوا 
مؤلف��ه، عل��ى الرغ��م م��ن املعلومات 
املهمة الت��ي يتضمنها، ألنه لم يتطرق 
الى الدول واالحزاب الدينية التي وقفت 
االرهابي��ني  تنظيم��ات  تش��كيل  وراء 

ودعمها ماليا واعالميا ولوجستيا.

الصراع بين القاعدة وداعش شق صفوف »الجهاديين« في العالم

من بطون الكتب

رأي

تحرير الموصل.. 
رأي عربي

رأي آخر

حترير املوص��ل من قبضة »داعش« ينط��وي على قيمة 
مادية عظيمة. لكن قيمته املعنوية والسياس��ية فوق 
ذلك بكثير. ينبغي للساس��ة العراقيني اس��تثمار هذا 
النصر الكبير في معاجلة أش��د املعضالت التي تواجه 

بلدهم، أعني بها مسألة »اإلجماع الوطني«.
كانت مشكالت احلكم واالقتصاد رفيقاً مالزماً للعراق 
ط��وال تاريخه احلدي��ث. وملن يظن أن مش��كالته بدأت 
بع��د االجتياح األميركي في 2003. يؤس��فني أن أذكره 
بحمل��ة األنفال، حني ش��ن اجليش أوائ��ل 1988 حملة 
على كردس��تان، دمرت فيه��ا 2000 قرية، وهجر نصف 
مليون مواطن، وأبيد آالف السكان بالقنابل الكيماوية. 
مأس��اة األكراد مثال واحد على طبيعة السياسة في 
ه��ذا البلد. وثمة مئات من األمثلة املش��ابهة، يعرفها 
كل باح��ث في الش��أن العراقي. هذه -عل��ى أي حال – 
تفاصي��ل تاريخ مض��ى. ولعل في مش��كالت اليوم ما 

ينسي ذلك املاضي األليم.
س��قوط النظام في 2003 لم يتس��بب في االنقسام 
االجتماعي، بل كس��ر الس��قف الذي حال دون تطوره 
إلى نزاع أهلي. أما س��بب االنقسام املزمن فهو هيمنة 
مفهوم »الغنيمة« على اجمل��ال العام. النخب احلاكمة 
تعاملت مع الدول��ة كمغنم خاص لها وملن تبعها من 
الناس. األمر الذي تسبب في إقصاء معظم املواطنني، 
أف��رادا وجماع��ات، وأقام ج��دارا عاليا م��ن االرتياب بني 
أطي��اف اجملتمع، وكس��ر التوافق امل��وروث بني املواطنني 

على العيش املشترك وتبادل املنافع واألعباء.
إع��ادة بن��اء »اإلجم��اع الوطني« هي الس��بيل الوحيد 
إلص��الح النظام السياس��ي، وحترير العراق من س��جن 
تاريخه املش��حون باملعاناة. وأظ��ن أن هذا ضرورة أيضا 
للبل��دان التي تعاني انقس��امات اجتماعية ش��ديدة، 

كحال اليمن وليبيا على سبيل املثال..
»»اإلجماع الوطني« هو الفهم املشترك بني املواطنني 
لطبيعة نظامهم السياس��ي والعالقة التي تربطهم 
ف��ي إطاره. وهو يتأل��ف من منظومة قيمي��ة وتقاليد 
سياسية ومجتمعية، يتوافق عليها اجلميع ويرجعون 
إليها لتسوية خالفاتهم في املصالح أو األفكار. وأظنه 
مع��ادال ملفه��وم »عرف العق��الء« املعروف ف��ي التراث 

اإلسالمي.
لق��د اتف��ق العراقيون على م��ا س��مي احملاصصة، أي 
اقتسام النظام السياسي. وهو عرف رمبا يقبل كعالج 
انتقال��ي، ريثما يتم بناء الثقة املتبادلة. لكنه ش��ديد 
اخلطورة إذا تكرس كعرف دائم. يجب ترس��يخ املواطنة 
الفردي��ة كإط��ار قانوني وحيد لتنظي��م عالقة اجملتمع 
بالدول��ة. وكل تنميط للمواطنني، على أس��اس قومي 
أو طائف��ي أو غيره، س��يؤدي بالضرورة إل��ى هدر قيمة 
املواط��ن الف��رد، ويعي��ده قس��را إلى كه��ف اجلماعة، 
أي التراجع م��ن زمن الدولة احلديثة إل��ى زمن القبيلة 

والطائفة. 
****************************
* توفيق السيف- لبنان

ل��م تك��ن هزمي��ة االرهاب ف��ي املوص��ل مثيرة 
لالستغراب، بل ان تأخر اجالئه عن هذه املدينة 

العريقة هو املستغرب.
فقد أثار ظهور »الدولة اإلس��المية في العراق 
والش��ام« العديد من التس��اؤالت حول موازين 
الق��وى في املنطقة وحجم ال��دور الذي تلعبه 
الطائفية في السياسة العربية والصراع داخل 
العراق بعد الغزو األميركي في 2003 والدورين 

اإليراني واخلليجي في هذا البلد.
يكاد يُجمع املراقب��ون أن »داعش« ميّثل مرحلة 
مغايرة عل��ى نحو كبير في ما يُعرف باجلهادية 
العاملي��ة، فه��و يختلف عن تنظي��م القاعدة، 
احلاضن��ة الت��ي انبث��ق عنه��ا، ف��ي أهداف��ه 
وتيكتيكاته وإدارته ألرض الصراع، وإن تطابقت 
إل��ى ح��د كبي��ر مصادرهم��ا ومرجعياتهم��ا 

الفكرية.
اس��تطاع هذا التنظيم أن يضم إليه جنراالت 
س��ابقني في اجليش العراق��ي وكذلك بعثيني 
س��ابقني، كما متكن من استغالل السياسات 
الطائفية احمللية، في تأليب العش��ائر الُسنّية 
عل��ى احلك��م وم��ا ميثلهه، وق��د س��اعد هذا 
التحالف مع بعض العش��ائر الُسنّية في دحر 

قوات اجليش العراقية في أكثر من مقاطعة.
وقد أّثر النفوذ الذي يكتس��به ه��ذا التنظيم 
مب��رور الوقت على سياس��ات العديد من الدول 
اجمل��اورة، كاألردن وس��وريا وتركي��ا ولبنان، فقد 
ش��اركت األردن ف��ي التحال��ف ال��ذي قام��ت 
برعايته الواليات املتحدة، وس��عى بشار األسد 
إلى استغالل وجود هذا التنظيم بتقدمي نفسه 
كش��خص يقف أمام الفوض��ى، وال يبدو الدور 
الذي تلعبه أنقرة واضًحا إلى حد كبير، فبينما 
ي��رى البعض أنها حُتجم ع��ن محاربة »داعش« 
من أجل تصفية نظام األس��د، يرى آخرون أنها 
تُس��هم بدور اس��تخباراتي ومعلوماتي كبير، 
وق��د أّثر الوض��ع على لبنان البل��د الذي يعاني 

أصاّل من طائفية سياسية راسخة
متكنت »الدولة اإلس��المية« م��ن احلفاظ على 
وجوده��ا م��ن خ��الل س��يطرتها عل��ى أماكن 
مدني��ة مبا يصع��ب ضربه��ا جًوا، وع��ن طريق 
بيع��ه للبترول العراقي في الس��وق الس��وداء 
والعي��ش على أم��وال الفدى والس��رقات. وقد 
متّيز التنظيم بوحش��يته املفرطة واستغالله 
أدوات امليديا احلديثة في حربه النفس��ية على 
خصوم��ه، وذلك قبل ان يه��زم على يد القوات 

العراقية والدولية.
*********************************
* مترجم عن موقع )العالم(

تحرير الموصل..
منظور دولي

الموصل.. هزيمة داعش والشهداء ينهضون

ق��ال انصار داعش في اوروب��ا في تعليقات 
عل��ى مواقع لهم على ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي ان اب��و بكر البغ��دادي انتحر 

عندم��ا دخل��ت الق��وات العراقي��ة جامع 
الن��وري الذي اعلن خافت��ه من على منبره 
الع��ام 2014 وأحدث��ت ه��ذه التعليق��ات 

اضطراب��ات ف��ي صفوف انص��ار التنظيم 
االرهابي بني مؤيد لفكرة االنتحار بوصفه 

بطولة وبني معارض لها بوصفها حراما.

وامله��م ان فل��ول داع��ش تقات��ل اآلن م��ن 
دون "خليف��ة" بع��د ان اعل��ن ع��ن مقتل 
اخلليف��ة الفاجر اب��و بكر البغ��دادي فقد 

نقل ع��ن مصادر التنظيم امله��زوم قولها 
ان البغدادي توفى اثر جرح قدمي واعلن عن 
قرب إختيار اخلليفة اجلديد، مشيرة إلى أن 

التنظيم دعا مس��لحيه إل��ى مواصلة ما 
س��ماه "الثبات فى املعاق��ل، وعدم االجنرار 

وراء الفنت".

هل انتحر "خليفة" الدواعش ؟ 

الظواهري البغدادي
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العراق ينتصر ليكون أنموذجًا في مكافحة اإلرهاب دوليًا وإقليميًا
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بون ـ جاسم محمد*

أعل��ن رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العبادي، )يوم العاشر من يوليو 2017(، 
رس��ميا اس��تعادة مدينة املوصل من 
تنظي��م »الدولة اإلس��امية«املعروف 
باس��م »داعش« أيضا بعد س��يطرته 
عليه��ا قب��ل ث��اث س��نوات. وألق��ى 
العبادي خط��اب »النصر وحترير مدينة 
املوص��ل« من تنظيم »داعش« من مقر 
عملي��ات جهاز مكافح��ة اإلرهاب في 

املدينة
انتهت » دولة اخلافة« داعش، وحتطمت 
اس��طورة االره��اب على اي��دي القوات 
العراقية املش��تركة، وف��ي مقدمتها 
واجلي��ش  االره��اب  مكافح��ة  جه��از 
العراقي والش��رطة االحتادية واحلش��د 
الش��عبي والق��وات املش��اركة معها. 
الرحم��ة ال��ى ش��هداء الع��راق، الذين 

ضحو بدمائهم.
وضمن ردود فعل بعض الدول االوروبية 
أك��دت باري��س وبرلني أن حتري��ر مدينة 
املوصل من س��يطرة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي مبنزلة أمل جديد لعراق موحد 
ودميقراطي وآمن، وعبرتا عن قناعتهما 
ب��أن هزمي��ة التنظي��م يج��ب أن تكون 
فرص��ًة لتوحيد الب��اد وإع��ادة بنائها 
وتأم��ني املصاحل��ة الوطنية.وج��اء في 
البي��ان أّن »التحديات الت��ي يواجهها 
العراق اليوم كبيرة جداً«، وشددتا على 

ضرورة أن يتابع اجملتمع الدولي عمله في 
مساعدة الشعب العراقي والسلطات 
من أجل تأمني اس��تقرار الباد، وعبرتا 
عن اس��تعدادهما الكامل ملتابعة مد 
ي��د الع��ون للعراقيني ملواجه��ة كافة 

التحديات.
متكن��ت الق��وات العراقي��ة، م��ن حترير 
جام��ع الن��وري ف��ي مدين��ة املوص��ل 
القدمية، الذي أعلن منه خافة تنظيم 
»الدولة اإلسامية«، داعش في حزيران 

.2014
واقتحمت ق��وات عراقية من مكافحة 
االره��اب والرد الس��ريع جام��ع النوري 
ومن��ارة احلدب��اء الكبي��ر ف��ي املوصل 
القدمي��ة، حيث أعلن زعي��م داعش ابو 
بكر البغدادي خافته املزعومة.  وقالت 
مصادر عس��كرية، إن القوات تقدمت 
عب��ر منطقة الكورني��ش احملاذية لنهر 
دجلة و ش��ارع حي الف��اروق الذي يؤدي 
جلام��ع الن��وري الكبير. مضيف��ة أنها 

متكنت من الوصول إليه. 
يعود جامع النوري إلى أذهان العراقيني 
مرة أخرى بعد أن بدأت القوات العراقية 
األحد املاضي اقتحام البلدة القدمية في 
املوص��ل، آخر جيوب داع��ش في اجلانب 
األمين من املدينة. وأش��ار محللون مرارا 
إلى أن املدينة القدمية ستكون املرحلة 
األصعب من العملية، نظرا إلى شوارع 
البل��دة القدمي��ة الضيق��ة ومنازله��ا 
املتاصقة. وجلامع النوري أهمية كبيرة 
في حسم وجود داعش في العراق، فقد 

شهد الظهور الوحيد لزعيم التنظيم 
أبوبكر البغدادي في يوليو 2014.

وفي تصريح، أش��ار الفريق الركن عبد 
الوّه��اب الس��اعدي إل��ى أّن قطع��ات 
اجلهاز استطاعت أن تقتل عدداً كبيراً 
م��ن مقاتل��ي التنظيم وعش��رات من 

قادته في معارك حترير اجلانب األيس��ر، 
وه��ذا م��ا أّدى إل��ى انهي��ار معنوّي��ات 
التنظي��م، متوّقع��اً أن تك��ون معركة 
الس��احل األمين أسهل بسبب انكسار 
»داعش« وصغر مس��احة اجلانب األمين، 

مقارنة باأليسر احملّرر.

وحص��ل جهاز مكافح��ة اإلرهاب على 
دع��م ق��وّي، ليس فقط م��ن احلكومة 
العراقّية، بل من البرملان أيضاً، إذ شّرع 
البرملان العراقّي في أغسطس من عام 
2016 قان��ون جه��از مكافحة اإلرهاب، 
والذي ع��ّرف اجلهاز ف��ي املاّدتني األولى 

والثاني��ة من القانون بأّنه أحد األجهزة 
ويتمّت��ع  واالس��تخباراتّية،  األمنّي��ة 
بالشخصّية املعنوّية، مرتبطاً بالقائد 

العام للقّوات املسّلحة.
ومنح القانون اجلهاز صاحّيات واسعة، 
منها استحداث مديرّية لاستخبارات 
والتدريب وطيران حرب��ّي تابع للجهاز. 
كم��ا يس��مح للجه��از بتنفي��ذ أوامر 
باإلره��اب وأحقّية  اعتق��ال مّتهم��ني 
الطل��ب بتجميد حس��ابات مصرفّية 
االتص��االت  مراقب��ة  وحّت��ى  وأم��وال، 
واملواقع  التواص��ل اإلجتماعّي  ومواقع 

اإللكترونّية.
وف��ي هذا اخلصوص، ق��ال عبد الوّهاب 
الساعدي: »هذا القانون سمح للجهاز 
ب��أن يصبح مس��تقاًّ بص��ورة كاملة 
ع��ن وزارة الدفاع، بع��د أن كان مرتبطاً 
به��ا ارتباط��اً إدارّياً من حي��ث الرواتب 
والتعيين��ات، وإّن ه��ذا القانون أعطى 
دفعة معنوّي��ة إلى مقاتلي اجلهاز ألّنه 

احلامي حلقوقهم«.
كان موض��وع اإلس��تقال واضحاً في 
موازنة عام 2017، التي بّينت في إحدى 
فقراتها اخلاّصة بالتعاقد مع ش��ركة 
صينّية مببلغ مليارّي ونصف مليار دوالر 
لتزويد األس��لحة واألعتدة إلى كّل من 
وزارة الداخلّية والدفاع وهيئة احلش��د 

الشعبّي وجهاز مكافحة اإلرهاب.
واكد املتحدث باس��م جهاز مكافحة 
اإلرهاب صباح النعمان بأن قوات اجلهاز 
خاض��ت مع��ارك م��ع االرهابي��ني  في 

املوصل. وفي حديث للس��يد النعمان 
مع قناة العربي��ة احلدث اكد بان جهاز 
مكافحة االرهاب لديه خططا ملس��ك 
االرض مابع��د حترير مدينة املوصل، وان 
الدس��تور العراق��ي منح��ه صاحيات 
ملط��اردة االرهاب والقض��اء عليه اينما 
وج��د داخل االراض��ي العراقي��ة، وهذا 
يعني ب��ان عملي��ات جه��از مكافحة 
االره��اب والقوات العراقية املش��تركة 
س��تكون لها معارك وعمليات واسعة 
في مناطق اخرى يتواجد فيها مقاتلي 
داع��ش ابرزها احلويج��ة وتلعفر واملناق 

الغربية من العراق.
مكافح��ة  جه��از  علي��ه  ومايعتم��د 
االرهاب في محاربة اجلماعات االرهابية 
ال يتحدد في العمليات العسكرية بل 
هناك جه��د معلوماتي اس��تخباراتي 
وتنس��يق مع اجلهات العراقية املعنية 
ومكافح��ة  التط��رف  محارب��ة  ف��ي 

االرهاب.
مايحتاج��ه الع��راق ه��و تعزي��ز زخم 
النصر، ومس��ك االرض مابعد التحرير، 
وع��دم التفريط به��ذه االرض الطيبة، 
وف��اء لدماء الش��هداء، وان التس��مح 
ال��ى البعض من الزعام��ات املناطقية 
نص��ر  عل��ى  تقف��ز  ان  والسياس��ية 
ابن��اء العراق الغيار، ه��ي امانة باعناق 

العراقيني.
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انتص��ار الع��راق في املوص��ل لم يك��ن حدثاً 
عاب��راً ميكن ان يصاغ ضم��ن مفاهيم املعارك 
التقليدي��ة، امنا هو انتصار لي��س ضد افراد او 
مجموع��ات، ولكن��ه انتصار كبي��ر ضد فكر 
متط��رف وظام��ي اراد ان يقتل احلي��اة كلها 

كم��ا قت��ل االنس��ان، وعندما تص��دى العراق 
لهذا الفكر واهدافه التدميرية، وحش��د كل 
امكاناته البشرية واللوجستية خلوض اشرس 
املعارك من اج��ل ايقاف هذا املد الس��رطاني 
وقلعه من جذوره، فهو بذلك قد قاتل بالنيابة 

عن العالم وعن االنس��انية التي تعرضت هي 
االخرى ألذى وارهاب هذا الفكر الدموي.

الع��راق بانتص��اره الكبي��ر قد ط��وى صفحة 
س��وداء من تأريخ البشرية، وفتح االبواب امام 
الفك��ر التنويري وروح احلياة وقدر االنس��انية، 

لتعم من جديد راية االمن والسام واالستقرار 
وهو يتوجه اليوم للبناء واالعمار بهمة عالية 
وبقدر كبير م��ن التمني لصناع��ة حياة حرة 

كرمية وامنة.
الصباح اجلديد تبارك انتصارات العراق، وتهنئ 

العراقي��ني عموم��اً واهال��ي املوص��ل الكرام، 
وتعظ��م تضحيات الش��هداء االكارم ، وحتيي 
والش��رطة  الق��وات املس��لحة  كل صن��وف 
االحتادية والقوة اجلوية وطيران اجليش وجموع 
احلش��د الش��عبي الذي��ن كانوا بح��ق ابطال 

وبواسل وغيارى.
وبهذه املناس��بة س��يكرس ملح��ق زاد لهذا 
االس��بوع لتغطي��ة هذا احل��دث العظيم في 

تأريخ العراق.
احملرر

النصر العراقي يسقط خرافة داعش ويقمع الفكر المتطّرف

قصـائد تصـدح بحب 
العراق وفرحة النصر
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اعداد ـ عبد العليم البناء: 

نقابة الصحفيين العراقيين 
مبناس��بة اع��ان حترير مدين��ة املوصل 
من براث��ن عصابات داع��س االجرامية، 
تهن��ئ نقاب��ة الصحفي��ني العراقيني 
أبناء شعبنا العزيز، وجميع تشكيات 
قواتن��ا األمني��ة، واحلش��د الش��عبي، 
به��ذا النصر الكبير، الذي حتقق بعزمية 
واصرار مقاتلينا األبط��ال، ومتكنوا من 
س��حق الدواعش اجملرم��ني بأقدامهم، 

وحترير االرض واملدن العراقية.
وبه��ذه املناس��بة العزيزة ف��ان نقابة 
الصحفيني العراقيني تشيد بشجاعة 
الصحفي��ني واالعامي��ني م��ن جميع 
وس��ائل االعام، الذين رافق��وا القوات 
األمنية ف��ي قتالها البطول��ي، ونقلوا 
من خال تغطياتهم اإلعامية ماحم 
االنتصارات اوال بأول، وشاركوا املقاتلني 
األبط��ال تضحياته��م، وس��الت دماء 
غالي��ة من اع��زاء لن��ا من املراس��لني، 
واملصورين، عل��ى ارض العراق الطاهرة 
،كما حتيي النقابة الدور الوطني جلميع 
أبناء شعبنا األبي، الذين قدموا الدعم 
واإلس��ناد للقوات األمني��ة،  وليحفظ 
اهلل العراق وش��عبه الكرمي، وما النصر 

اال من عند اهلل العزيز القدير .

آراس حبيب كريم امين عام 
المؤتمر الوطني العراقي

 ماحتق��ق باملوص��ل من نص��ر على يد 
أبطال قواتنا األمنية بجميع بصنوفها، 
واجلهات الساندة كافة، مبنزلة مرحلة 
مفصلي��ة ف��ي تاريخ ه��ذه الب��اد، إن 
حتطيم أس��طورة اإلرهاب األسود على 
أي��دي أبطالنا، إمن��ا ميثل بداي��ة حقبة 
جدي��دة، حتتاج من��ا جميعا إس��تثمار 
ه��ذا اإلنتص��ار من أج��ل إع��ادة البناء 
واإلعمار. إن زوال اخلافة املزعومة لهذا 
التنظي��م اإلرهابي، والت��ي بنيت على 
فت��اوى وأباطيل، ال أصل له��ا في املنت 
الدين��ي، يتطلب م��ن اجلمي��ع العمل 
بجدي��ة بالغ��ة، لتجفي��ف منابع هذا 
الفك��ر، وإش��اعة روح األم��ل، والثق��ة 
والعم��ل عل��ى اس��تيعاب  بالنف��س، 
دون  ذل��ك اليتحق��ق م��ن  ».إن  اآلخ��ر 
إج��راءات عملية على األرض تقوم على 
إخضاع اجلمي��ع للقانون، والبدء بوضع  
اخلط��ط املطلوبة في ميادين االقتصاد 
واالستثمار، وتش��غيل الشباب بإيجاد 
فرص عم��ل منتجة، وإعان احلرب على 
مظاه��ر الفس��اد، واجلرمي��ة املنظمة، 
من أجل توفي��ر البيئة اآلمنة ألصحاب 
رؤوس األم��وال، لتوظيفه��ا في ميادين 
اإلنتاج، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

د.هاشم حسن عميد كلية 
اإلعالم في جامعة بغداد

    

نعم، النصر حصة الش��هداء واجلرحى 
واملضحني اخملاطري��ن بحياتهم، وليس 
الذي��ن اث��روا، وأصبح��وا م��ن اصحاب 
املليارات، ويعيش��ون مع اس��رهم غير 
املبالية، برفاهية امللوك والش��رفاء من 
أبن��اء الفق��راء، الذين جاعوا لس��رقة 
ثروته��م م��ن املفس��دين، ه��م الذين 
استش��هدوا، وصنعوا النص��ر، وظهر 
الطغاة يتبخت��رون في ميدان املعركة، 
والفضائي��ات املأجورة يجي��رون النصر 
لهم، وحلاشيتهم، التي خانت األمانة، 
ونشرت في االرض الفساد. لن نسمح 
بس��رقة النص��ر، وكل من جم��ع ثروة 
بس��حت احلرام ه��و داعش��ى. بامتياز 
علين��ا ان نس��حقه س��حق الدواعش 

ليكتمل النصر. 

إبراهيم الخياط األمين العام 
التحاد األدباء

 
فانتصرنا.. لنرّش املاء.. 

نّقل فؤادك حيث شئَت من الهوى ... ما 

احلّب اال للحبيب األّول
كم )موصٍل( في األرض يألُفُه الفتى ... 

وحنينُه أبدا ألّول )موصِل(
نهن��ئ أبناء ش��عبنا كاف��ة، بانتصارنا 
املبه��ر عل��ى اإلره��اب والظ��ام ف��ي 
كّل  األصيلة..اجمل��د  الربيع��ني  أمُّ 
اجمل��د للفرس��ان األبط��ال ف��ي اجليش، 
والش��رطة، واحلش��د، والبيش��مرگة.. 
اخللود لشهدائنا الغّر..والشفاء جلرحانا 
األسخياء..الس��ام والطمأنين��ة على 
أهلن��ا الك��رام، مقيم��ني، ونازحني في 
املوص��ل املرفرفة على اخل��راب والرماد..

الس��ام على أدب��اء نينوى جنم��ا جنما، 
وعلى احتادهم املني��ر، وعلى مثقفيها 
الوارفني..الس��ام على الع��راق اجلديد 
الناصع، اخلالي م��ن البعث، واالحتال، 
واإلره��اب، وداعش، واخلافة..أمنياتنا أن 
تكون ه��ذه آخر احلروب الت��ي أنهكتنا 
طوال عق��ود أربع��ة بس��بب الطغاة، 
سياسيا..لنرّش  والفاش��لني  واألشرار، 
املاء الف��رات الع��ذب على احل��ّر وعلى 

احلرب..

الموسيقار نصير شمة

  

بس��واعد عراقي��ة صنع نصرن��ا، ومبهٍر 
غالي، تُزف املوصل اليوم حلضن العراق. 
أنتص��ر احل��ق، وأنتصر األمي��ان بالوطن، 

انتصرت أرادة الوطن، وانتصرنا كلنا.  
املقاتل��ون األبط��ال، أحييك��م وأقب��ل 
لتحي��ة  معك��م  وأق��ف  جبينك��م، 
ش��هداء العزة والس��ام، بصمودكم، 
وبتضحياتكم ع��ادت احلياة لكل مدن 
الع��راق، عراقنا ال��ذي أراه قريبا بأوالده 
األبطال، س��املا، ومكرما كما يليق به.  
لنك��رم الي��وم ش��هدائنا بتعزيز فرص 
الس��ام، والتسامح، وترس��يخ مبادئ 
الاعن��ف، ولنبن��ي املوص��ل وكل مدن 

العراق، وطناً للجميع 
لعظيم  ا _ ق ا لعر ا _ ش��عب _ ش عا #
#حترير_املوص��ل  #عاش_الع��راق 

#املوصل_تعانق_العراق

الباحث والشاعر والكاتب 
المسرحي خزعل الماجد

  

النص��ر العراق��ي املبارك ف��ي املوصل، 
وس��حقه للدواعش، هو أعظم انتصار 
عراقّي ف��ي التاريخ احلديث، فقد خاض 
العراق حرباً دفاعية مقّدسة عن أرضه، 
وعرض��ه، وش��رفه، ووج��وده، وانتخ��ى 
رج��ال وأبطال الع��راق الذين عركتهم 
س��نني القهر، واملوت، وأظهروا بطولة 
س��يذكرها التاريخ إلى األبد، نلخصها 
بجملٍة واحدٍة قصيرٍة وموجزٍة وبليغٍة 
وه��ي ) العراقي��ون دفن��وا اإلرهاب حتت 
أرضهم، وكس��روا ظه��ر داعش اجملرمة 
س��يذكر   ،) األب��د  إل��ى  الش��يطانية 
التاريخ فض��ل العراقيني وتضحياتهم 
في تخليص البشرية من أكبر سرطان 

ظهر في هذا الزمان .
األرض  ومجرم��وا  أش��رار  ه��ّب  لق��د 
م��ن كل ح��دب وصوب حتت ش��عارات 
الوهابي��ة اجملرمة، لينف��ذوا أكبر حمام 
دٍم ف��ي التاري��خ في الع��راق واملنطقة 
، لك��ن العراقي��ني انتخ��وا، وصم��دوا، 
ورفعت معنوياتهم حشود املتطوعني 
الفدائيني البواسل الذي أوقفوا دعوات 
الدواع��ش من دعاة ) قادم��ون يا بغداد 
(، وأب��ادوا زحفه��م الش��رير نحو بقية 
مدن العراق، ونحو بغ��داد كما أوهموا 
أنفس��هم، فارتفعت املعنويات والحت 
أشعة فجر النصر، وظهر جيش عراقّي 
بط��ل محت��رف، ونظام��ّي، ورس��مّي، 
رفع صوت��ه العاصف امل��دّوي )قادمون 
ي��ا نين��وى ( وانق��ض عل��ى الدواع��ش 
وافترس��هم وسحقهم حتت بساطيل 

جنوده البواسل .
بنصرهم  الي��وم  العراقي��ون  يحتف��ل 
العظيم الذي اليعادله نصر على وجه 
األرض، نص��ر س��اطع مب��ني مينحهم 
ش��رف إنقاذ بلدهم، وانقاذ اإلنس��انية 

من دنس وحقد وشرً الدواعش .
إنعموا بنصركم أيه��ا العراقيون أليام 
وش��هور وس��نني وقرون، وليك��ن نصراً 
مؤسساً لعراق جديٍد يطوي الصفحات 

السابقة، ويعلن فجر عصٍر جديد .
حتي��ة ألبط��ال اجلي��ش العراق��ي فخر 
قوتن��ا  وعن��وان  كّله��ا،  اإلنس��انية 
وكرامتنا، حتية ألبطال احلشد الشعبي 

ترس��انة املعنويات العظيمة، ومنجم 
والرحمة واخللود لشهداء  التضحيات، 
هذا النص��ر، حتية لكل صوت ش��ريف 
ناص��ر الع��راق ووقف إل��ى جانبه وفرح 
لنصره، واس��محوا ل��ي أن أحيي بطل 
الع��راق ورم��زه العظيم عب��د الوهاب 
الس��اعدي، ملا قدمه من بطولة نوعية 
في كل معارك حترير املدن التي دّنسها 

الدواعش .

وديع الحنظل رئيس رابطة 
المصارف الخاصة العراقية

  

نرفع الى مقام ش��عبنا العراقي األبي، 
وقواتن��ا املس��لحة البطل��ة، بجمي��ع 
صنوفها أحر التهاني، واجمل التبريكات 
بالنصر الكبي��ر بتحرير مدينة املوصل 
ال��ى  وعودته��ا  الربيع��ني،  ام  احلدب��اء 
احضان الوطن، وتخليصها من ش��رور 
الدواعش اإلرهابيني، بتضحيات الرجال 
الش��هداء  ودماء  الس��خية،  االبط��ال 
الندية الشريفة، التي روت ادمي املوصل 
ف��ي ملحم��ة ن��ادرة، جس��دت وح��دة 
الش��عب العراقي ب��أروع الصور وانقى 

املعاني السامية. 
ف��ي الوق��ت ال��ذي نحتف��ي بالنص��ر 
املؤزر في حترير املوص��ل احلدباء، نتطلع 
بشغف وشوق كبيرين لتحرير ماتبقى 
م��ن مدنن��ا املغتصبه م��ن الدواعش، 
لتكتمل الفرحة، ويعم الس��ام مدننا 
جميعا من شمالي العراق، الى جنوبه، 

ومن شرقه، الى غربه. 
ول��ن ننس��ى ونح��ن نحتف��ل بالنصر 
تضحيات الش��هداء األبرار، متضرعني 
ال��ى اهلل العلي القدير ان يس��كنهم 
فس��يح جنان��ه، ويغمره��م برحمت��ه 
الواس��عة، كما نتضرع للب��اري ان مين 
على اجلرحى االبطال بالشفاء العاجل، 
لكي يعودوا الى صفوف اخوانهم ابناء 
القوات املس��لحة البطلة، الستكمال 
مهمتهم الوطنية بتحرير ماتبقى من 

ارضنا املغتصبة من براثن اإلرهاب. 

الناشط التربوي حميد جحجيح

فرحه ال توصف هي فرحة النصر على 
دولة التط��رف واإلرهاب. العراق هو من 
سحق هذا التنظيم وسنفتخر لقرون 
أننا انتصرنا للحياة واالنس��ان. ساما 
لكل روح ضحت من أجل احلياة ساما 
لكل مقاتل من اجليش واحلشد. ساما 
ل��كل من دعم بامل��ال والغذاء س��اما 
ل��كل املدون��ني الداعم��ني واالعام��ني 
اخمللص��ني لبلدهم.  انتهت دولة داعش 
اخلراف��ة، وننتظ��ر أن تنته��ي صفحة 

داعش الفساد. ألف مبروك

الشاعر عمر السراي الناطق 
اإلعالمي باسم اتحاد األدباء

يق��ف الع��راق الي��وم على قم��ة جبل، 
س��يرفع رايته الباس��قة عليها، ونحن 
إذ نهّنئ به��ذا اليوم ال��ذي ميّثل نقطة 
إل��ى  ندع��و  العراقي��ني،  ل��كل  وح��دة 
س��قوط  ع��ن  املس��ؤولني  محاس��بة 
األراض��ي العراقي��ة بيد إره��اب داعش، 
وما س��بقه، وما تاه من جرائم بشعة 
بح��ق اإلنس��انية، كما ندع��و لضرورة 
ترس��يخ قيم الع��دل واملواطنة، وقطع 
طرق عودة أية محاوالت إرهابية جديدة 
عل��ى بلدنا العزيز، كم��ا ندعو إلى إياء 
ملف النازحني عناية كبرى، لعودة احلياة 
إلى امل��دن التي اس��تهدفها اإلرهاب.إن 
النصر اكليل ورد يطبب جروح املصابني، 
ويضمد عبير الشهداء باخللود، وميسح 
دم��وع اليتامى وأبن��اء وأمهات الراحلني 
دفاع��اً ع��ن الكرامة.فش��كراً. ش��كراً، 
ل��كل كلم��ة أس��همت ف��ي التحرير.
شكراً.. شكراً.. لرجال القوات املسلحة 
للناذري��ن  ش��كراً..  األبطال.ش��كراً.. 
دماءه��م ومواقفه��م لنص��رة العراق. 

ش��كراً.. ش��كراً.. لألدباء ف��ي كل مدن 
العراق، وه��م يحمل��ون أرواح أقامهم 
في س��وح احملاف��ل التي تنه��ض كتفاُ 
إل��ى كتف م��ع بنادق احملرري��ن األصيلة. 
ش��كراً.. ش��كراً.. ألدباء نين��وى... ثابتني 
الصعاب،  عل��ى مواقفه��م، ومذلل��ني 
حتى وهم يرزحون حتت النزوح، وش��كرا 
لهم... عائدي��ن، ومعّمرين األرجاء بغناء 
حروفه��م، ليك��ن يوم حتري��ر نينوى يوم 
اس��تقال جديد للعراق، وعي��داً وطنياً 
جامع��اً لكل أطياف الش��عب، وموعداً 
دائما للس��يادة الوطنية العراقية. اجملد 
للوطن..اخلل��ود للش��هداء األبرار..اخلزي 
واإلرهابيني..والقصاص  لإلره��اب  والعار 
من كل املس��ببني لفواجع الوطن..وإلى 

مقبل بهيٍّ وزاهر.

مالك جميل رئيسة جمعية 
كهرمانة للفنون

 

باسمي وباسم اعضاء كهرمانة ..اهنئ 
اهالي املوص��ل اوال لصبرهم وحتملهم 
املصائ��ب، والتهجير، وفقدان األعزاء، ان 
ش��اء اهلل يرجع��ون س��املني، ويحملون 
اما ف��ي البن��اء واالعمار، وراح��ة البال 

واالستقرار ..اهلل يعوض عليهم ..
واحلش��د  املس��لحة  الق��وات  واهن��ئ 
والعشائر والبيش��مركة، وكل من كان 
ل��ه دور كبير في التحرير، انتم فخر وعز 
لنا ربي يحميكم ،وادعو اهلل.. بالشفاء 
العاجل للجرحى، والرحمة للش��هداء، 

وان شاء اهلل في جنات اخللود. 
ان ش��اء اهلل النص��ر على كل فاس��د، 

ولص، ومخرب. 
وأق��ول، .يارب احمي الع��راق وأهله، ونور 
طري��ق كل من س��لك طري��ق الضالة، 

وفكر في نفسه قبل وطنه.

عبد الرزاق الربيعي
 

ه��ذه الس��طور، كنت ق��د كتبتها من 
س��نوات، وفي ذلك الوقت استفّزني ما 
صدر عن الش��اعر سعدي يوسف الذي 
كان كبيرا، بحّق الكثير من الشخصّيات 
الت��ي نكّن له��ا تقديرا، فصار ش��ّتاما، 
ال يس��لم من لس��انه أحد، بعد أن كان 
ش��علة جمالّية، ول��م أذكره باالس��م 
مهابة، وتقديرا لتاريخه الش��عري، لذا 
ترّددت كثيرا قبل أن أقّرر نش��رها، لكّنه 
اليوم متادى أكث��ر، وآخر ما صدر عنه ما 
ورد بحّق القائد عبدالوّهاب الس��اعدي، 
فإننا نأس��ف ألّن��ه أجهز على نفس��ه 
بنفسه، فرحل قبل رحيله، بعد أن أحرق 
ما بنى م��ن صروح ش��عرّية، وجمالّية! 
ولم يبق من تلك الصروح سوى اصفرار، 

وشحوب، كما وصف شكسبير: 
لقد كان حديقة من األزهار الفواحة!  
أما اآلن، فهو خريطة للدمار واألفول!  

إنه أشبه بأطال بستان اقتلعت  
رياح اخلريف العاتية أزهاره..  

انظروا...! ال شيء سوى االصفرار  
االصفرار، والشحوب..  
الشحوب واالصفرار.. 

الروائي صادق الجمل 

برغم تعبه من السفر، فقد كان خارج 
العراق، لكن��ه لم يتأخر بالتهاني لكل 
اح��رار الع��راق، وه��و عاجز ع��ن وصف 
فرح��ه في ه��ذه األيام:« فرح��ة النصر 
ال توص��ف ترقبتها بصبر ولهفة أزالت 
املرارة التي س��كنت في نفسي طيلة 
الس��نوات الثاث ..الفخ��ر كل الفخر 
جيشنا الباسل بكل صنوفه وللحشد 
الش��عبي ... أبلغ االمتن��ان للمرجعية 
الكرمي��ة، وفت��وى اإلمام السيس��تاني 
التي لواله��ا ملا حتقق النص��ر، الرحمة 

للشهداء والعزة للوطن.
 

الشاعر حمدان طاهر المالكي 

تاري��خ  ف��ي  مفصلي��ة  حلظ��ة  انه��ا 
العراق والعال��م:« بطاقة حب وتهنئة 

جلميع أبن��اء العراق، والس��يما عائات 
الش��هداء واجلرحى والق��وات العراقية 
بجميع تش��كياتها مبناسبة االنتصار 
الكبي��ر ف��ي املوص��ل، وهزمي��ة فل��ول 
داع��ش اإلرهابي، حلظ��ة مفصلية في 
تاريخ الع��راق والعالم بأن تنتصر  إرادة 
ش��عب مكاف��ح ومناضل،  ض��د قوى 
الظ��ام والهمجية، ه��ذه القوى التي 
جندوا لها كل اإلوباش، وش��ذاذ األفاق، 
م��ن أجل الني��ل من كرامة وإنس��انية 
اإلنسان العراقي، اليوم علينا أن نفتخر 
بهذا النصر الكبير ال��ذي حتقق بدماء 
ودموع الشهداء واألمهات، وهي فرصة 
تاريخية لتعديل مس��ار األحداث، وبناء 
وطن حر، وعزيز، يعيش فيه كل مواطن 
ومس��اواة،  وس��امة  بحري��ة  عراق��ي 
لنصنع  من هذا االنتصار خيمة تس��ع 
اجلميع، لنكتب من أجله ميثاقا وطنيا 

وإنسانيا لعراق قوي وحر ..  
 

الفوتوغرافي سرمد بليبل

اب��ارك ل��كل العراقيني اس��تعادة ارض 
نين��وى م��ن ق��وى التط��رف واالره��اب 
واك��د  االرهاب��ي،  بداع��ش  املتمثل��ة 
بأنها خطوة كبي��رة باالجتاه الصحيح 
في س��بيل أع��ادة االس��تقرار لوطننا 
متمثل��ة  املقبل��ة  واملهم��ة  احلبي��ب، 
باحلفاظ على النسيج االجتماعي في 
املوصل، وتفعيل املؤسس��ات الثقافية 
والرياضية والتعليمية، في سبيل محو 
افكار التطرف التي زرعها التنظيم في 
عقول األطفال، واملواطنني في موصلنا 

العزيزة .
 

الشاعر علي لفته سعيد 

انه��ا بداي��ة حكاي��ة جميل��ة للحياة، 
وش��اهدة على عظمة العراق وعمقه 
التاريخ��ي :« مثل جم��رة كنا نحملها 
عل��ى الكت��ف او مثل عاصف��ة تعمي 
االبصار، كبرت اجلمرة، وكس��رت ضلع 
الوط��ن .. حني اراد الفك��ر الظامي ان 
يش��وه صورة املوص��ل، ضل��ع العراق.. 
فاكتوينا باجلمرة التي حتولت الى حرائق 
امتدت عل��ى يابس العق��ول وارادت ان 
تأكل االخض��ر فيتحول طني الباد الى 
ارض بور ينزرع فيها املوت اخلامل للحى 
والبنادق والسيوف.. حترير املوصل ليس 
فرحة عاب��رة، او محاولة إلعادة الضلع 
الى صدر العراق.. وليس��ت قوة مقابلة 
للعاصفة التي هبت فغس��لت عقول 
الكثي��ر، بل ه��ي عنوان كام��ل يحمل 
مغ��زى الوطن، ويحمل عن��وان املوصل 

ويحمل لوحة العمر .
 

القاص والمترجم صباح محسن 
جاسم 

فرح انتصار قواتنا العراقية املس��لحة 
النجب��اء  املتطوع��ني  كل  ومبعيته��ا 

من ابن��اء بلدنا العراق، ق��د اثلج قلوب 
أم��ل  وع��زز  ب��ل  العراقي��ني جميع��ا، 
االستقال حتى لدى الشعوب العربية 
وفي مقدمتها ش��عب فلس��طني.. ال 
أحد من العراقيني يتقبل ظلم األنسان 
وقتل��ه والتمثيل به، عب��ر كل ما عاناه 
ش��عبنا العراق��ي م��ن س��نني العوز، 
والتش��ّرد، وس��وء اخلدمات،  واإلقصاء، 

والفساد، واحلرمان.
الع��راق جميع��ا،  لش��هداء  الرحم��ة 
والش��فاء العاجل للجرحى وعسى ان 
تع��اد الى الع��راق حلمت��ه التضامنية، 
وأن تتع��ظ األطراف الت��ي حتضرت من 
اآلن على دعمها خملطط ما بعد داعش، 
الذي فشل في فت عضد العراق، لتبدأ 
بخط��وة اخرى من روح الغول الش��رير 
ذات��ه في تقس��يم الع��راق .. بإذن اهلل 
وبتآخي ومتاسك العراقيني اخمللصني، لن 
تتحقق مطام��ع جّتار احلروب واترابهم.. 

وان غدا ناظره لقريب«.
 

الشاعرة واإلعالمية ايمان 
الوائلي

 حتية خالصة صادقة بالدعاء واألمنيات 
أن ينعم اهلل على أهلنا الطيبني، وبادنا 
الغالية، وكل الشرفاء واخمللصني باخلير 
والس��ام والسعادة والس��ؤدد. ساما 
للجي��ش العراقي بكل صنوفه وقبات 
على جباههم الطاهرة، ساما للحشد 
الشعبي البطل، فقد نصر اهلل العراق 
بك��م، وبعزمك��م وش��جاعتكم أيها 
األبط��ال فقد كنتم أقس��ى ند ألعتى 
ع��دو، فبوركتم م��ن اش��داء، وإبطال، 
ورحم اهلل شهدائنا األبرار، واسكنهم 
الفردوس األعلى، والهم أهلهم الصبر 
والسلوان، وعوضهم خيرا ان شاء اهلل، 
طوب��ى للع��راق م��ن أبي ش��امخ ابدا، 
وش��كرا لكل الطيبني ف��ي كل مكان، 
ما احاك وما ابهاك وما اغاك يا عراق، 

ونصر دائم أن شاء اهلل..«.

الشاعر ثامر سعيد ال غريب

 كان يقرأ النصر منذ ش��هور في عيون 
أبنائن��ا املقاتلني وه��م يواجهون العدو 
األس��ود بقلوب مؤمنة وهم��م عالية 
في الوقت الذي يجاهدون به النتش��ال 
املوصليني صوب  واخوانه��م  اخواتهم 
ضف��ة األمان ول��و كلفهم ه��ذا دماء 
غالي��ة :« بعد هذا النصر العس��كري 
علينا أن جنتهد حلص��د النصر األمني، 
واحلف��اظ عل��ى وحدتنا الوطني��ة، وأن 
نحقق النصر األهم وهو انتصارنا على 
هذا الفكر امللوث الدخيل. حتية بحجم 
الوط��ن لألبط��ال وعائات الش��هداء، 

واألحياء جرحى أو أصحاء.

وسقطت دويلة الخرافة الداعشية

سياسيون وأدباء وفنانون وإعالميون يباركون انتصارات العراق 
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متابعة – الصباح الجديد:

أش��اد املس��ؤولون الع��رب واألجان��ب مبا 
حققته قواتنا املس��لحة من نصر كبير 
بتحري��ر مدين��ة املوصل م��ن »داعش« ، 
وبع��د وصول رئيس ال��وزراء القائد العام 
العب��ادي  د. حي��در  للق��وات املس��لحة 
إلى مدين��ة املوصل ، وتزاحم��ت برقيات 
التهنئ��ة للعراقيني من ش��تى القيادات 

واملسؤولني في شتى العواصم. 
وتوال��ت ردود الفع��ل العربي��ة والدولية 
الفخ��ورة واملباركة بانتصارات العراقيني 
على داع��ش االرهابي واس��تعادة مدينة 
مش��يدة   ، الباس��لة  احلدب��اء  املوص��ل 
بالتضحيات الت��ي بذلوها ابناء الرافدين 
في مقارعة هذا التنظيم اللئيم احلاقد 
واجمل��رد من االنس��انية ، الس��يما الدماء 
الزكية لشهدئنا االبرار من ابناء القوات 
صنوفه��ا  بكاف��ة  االبط��ال  املس��لحة 
ومجاه��دي احلش��د الش��عبي ، ليبقى 
العراق شامخاً ابياً يعانق عنان السماء.

*اجلامعة العربية تشّيد باحترافية 
اجليش العراقي 

رح��ب أحم��د أبو الغي��ط األم��ني العام 
جلامع��ة ال��دول العربية بتحري��ر مدينة 
املوص��ل العراقي��ة من عصاب��ات داعش 
التخريبي��ة مهنئ��ا الق��وات املس��لحة 
العراقي��ة به��ذا اإلجناز الهام واحلاس��م 
ومش��يدا باحترافي��ة اجلي��ش العراق��ي 
ومعنويات��ه العالي��ة واس��تعداد أفراده 

للتضحية والشهادة. 
وص��رح الوزير املفوض محم��ود عفيفي 
املتحدث الرس��مي باس��م األمني العام 
جلامعة ال��دول العربية ب��أن » أحمد أبو 
الغي��ط هن��أ العراقيني جميع��ا بتحرير 
قطع��ة غالية م��ن بالده��م, مؤكدا أن 
متاس��ك الش��عب خلف اجلي��ش كان له 
أبل��غ األثر ف��ي دح��ر عصاب��ات اإلرهاب 
ومتمني��ا أن ميث��ل هذا االنتص��ار خطوة 
على طريق اس��تقرار الوضع العراقي وأن 
يك��ون عنصرا من عناص��ر زيادة اللحمة 
والتراب��ط بني مكون��ات اجملتمع حتت راية 
الدولة الوطنية التي توفر احلقوق لكافة 

املواطنني من دون تفرقة أو متييز«.

*االحتاد االوروبي  يشيد 
بنصر القوات املسلحة 

اشادت املمثلة العليا للسياسة اخلارجية 
واالم��ن ف��ي االحت��اد األوروب��ي فيدري��كا 
ب�«الق��وات  موغيرين��ي،   موغيرين��ي 
املس��لحة العراقية ملا حققته من نصر 
كبير عل��ى عصاب��ات داع��ش اإلرهابية 
وأس��فرت عن حترير مدين��ة املوصل بعد 
تقدمي تضحيات كبيرة في األرواح«، عادًة 
أن »املستفيد من هذا النصر ليس العراق 
فقط ب��ل أوروبا كلها ألنه س��يؤدي إلى 
إضعاف اإلره��اب وتهديداته للمواطنني 

االوربيني«. 

*تهنئة كويتية رفيعة املستوى للعراق 
بعث أمير الكويت صب��اح األحمد اجلابر 
الصب��اح، ببرقيت��ي تهنئة إلى رئيس��ي 
اجلمهورية فؤاد معص��وم والوزراء حيدر 
العب��ادي مبناس��بة اعالن حتري��ر املوصل. 
وجاء في البرقية، بحسب وكاالت االنباء 
الكويتية، ان اعالن االنتصار على داعش، 
ف��ي مدين��ة املوص��ل عل��ى ي��د القوات 
املسلحة واألمنية العراقية ميثل انتصارا 
للعراق وجلميع العراقيني وتطهيرها من 
فلول هذا التنظي��م اإلرهابي، معربا عن 
امله بان يع��م األمن واالس��تقرار كافة 
ربوع العراق الشقيق وأن يحقق للشعب 
العراق��ي الكرمي كل م��ا يتطلع إليه من 
رقي وازدهار متمنيا لهما موفور الصحة 

ومتام العافية.
كما بعث ولي العهد نواف األحمد اجلابر 
الصباح، ببرقيتي إلى رئيسي اجلمهورية 
ف��ؤاد معصوم وال��وزراء حي��در العبادي، 
مبناس��بة حترير املوصل، حتم��الن تهانيه 
لهما وحلكومة وشعب العراق الشقيق 
باإلع��الن ع��ن االنتصار عل��ى داعش في 
مدينة املوصل على يد القوات املسلحة 
واألمني��ة العراقية والذي ميث��ل انتصارا 
للعراق وجميع العراقيني وتطهيرها من 

فلول هذا التنظيم اإلرهابي.
كم��ا بعث رئيس مجل��س وزراء الكويت 
جاب��ر املب��ارك احلم��د الصب��اح ببرقيتي 
تهنئ��ة مماثلت��ني. الى ذلك هنأ الس��فير 
الكويت��ي لدى الع��راق س��الم الزمانان، 
العراقيني مبناس��بة اع��الن حترير املوصل 

»رسمياً«. 

*مصر تهنئ الشعب العراقي 
أج��رى وزي��ر اخلارجي��ة املصري س��امح 
ش��كري، اتصاالً هاتفياً بوزي��ر اخلارجية 
ابراهيم اجلعفري، وهن��أه بتحرير مدينة 
املوصل. وقدم شكري »تهنئة جمهورية 
مصر العربية للشعب العراقي مبناسبة 
االنتص��ارات الكبيرة الت��ي حققها في 
احلرب ض��د عصاب��ات داع��ش اإلرهابية 
وحتري��ر مدينة املوصل«، مج��دداً تأكيده 
على »الت��زام مصر بالوق��وف إلى جانب 
الش��عب العراقي في حربه ضد اإلرهاب 

ومنع انتشاره«.

*سوريا تهنئ بتحرير 
املوصل من داعش

هن��أت احلكومة الس��ورية على لس��ان 
مصدر مس��ؤول في خارجيته��ا، العراق 
حكومة وش��عبا عل��ى انتص��اره بدحر 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي م��ن مدين��ة 
املوص��ل. وق��ال املص��در املس��ؤول ف��ي 
اخلارجية السورية في بيان نقلته وكالة 
»سانا« الرسمية، إن »احلكومة السورية 
تهنئ أبناء الش��عب العراقي وحكومته 
باالنتص��ار الكبي��ر ال��ذي حققه اجليش 
واحلش��د الش��عبي العراقي في املوصل 

على تنظيم داعش اإلرهابي«.
 وأض��اف املصدر، أن »س��وريا 
أنه��ا ماضية ش��عبا  تؤكد 
وجيش��ا وحكومة بالتعاون 
واحلكوم��ة  الش��عب  م��ع 
الشعبي  واحلش��د  واجليش 
العراقي للقض��اء على ما 
تبقى م��ن عصابات داعش 
اإلرهابية، ألن حشد جهدنا 
البلدي��ن  ف��ي  املش��ترك 
الش��قيقني ه��و العام��ل 
األساس��ي لضم��ان عدم 
عودة داعش، أو أي ش��كل 
اإلره��اب  أش��كال  م��ن 
البلدين  لهذي��ن  الدموي 

وكل أنحاء املنطقة«. 

*البرملان العربي يهنئ 
ويبارك 

البرمل��ان  رئي��س  ق��دم 
الدكت��ور  العرب��ي 
الس��لمي  مش��عل 
جلمهوري��ة  التهان��ي 
العراق رئيساً وحكومة 
وشعباً مبناسبة اإلعالن 
الرسمي بتحرير مدينة 
املوصل م��ن قبض��ة تنظيم 

»داعش« اإلرهابي .
وعب��ر الس��لمى ف��ي بي��ان صحفي عن 
اعت��زاز الش��عب العرب��ي به��ذا الي��وم 
التاريخ��ي ال��ذى مت في��ه هزمي��ة تنظيم 
»داعش« اإلرهابى وع��ودة مدينة املوصل 
لس��يطرة احلكوم��ة العراقي��ة، وثم��ن 
التضحي��ات الكب��رى الت��ي قام��ت بها 
القوات املسلحة العراقية حملاربة تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
وقال »إن انهي��ار تنظيم داعش اإلرهابي 
في املوصل يأت��ي مقدمة النهيار أوهام 
اإلرهابيني وأحالمهم املريضة في نش��ر 
الفوض��ى وتفكي��ك ال��دول العربي��ة 
وإضعافه��ا، وتدمي��ر حض��ارة وتراث 
األمة العربية ووحدة مجتمعاتها«. 

*التعاون اإلسالمي يهنئ 

العراق باالنتصار 
هن��أ االم��ني الع��ام ملنظم��ة التع��اون 
اإلس��المي الدكت��ور يوس��ف العثيمني 
رئي��س جمهورية العراق ف��ؤاد معصوم 
ورئي��س الوزراء حيدر العبادي والش��عب 
العراق��ي باالنتص��ار عل��ى م��ا يس��مى 
بتنظي��م الدول��ة االس��المية )داع��ش( 

االرهابي واستعادة مدينة املوصل.
واكد العثيمني ف��ي بيان صحفي وقوف 
املنظم��ة الى جانب احلكوم��ة العراقية 
حملاربة االرهاب وجتفي��ف منابعه بجميع 

اشكاله وصوره. 

*األمم املتحدة تشيد بـ«حترير« املوصل 
توج���ه املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة ف��ي العراق يان كوبيش بخالص 
التهان��ي إلى الع��راق ش��عباً وحكومًة 
بتحري��ر مدين��ة املوص��ل م��ن تنظي��م 
»داع��ش« اإلرهاب��ي، وفيما ق��ال إن هذا 
النصر يتيح فرصة ممتازة للعراق لالرتقاء 
مج��دداً قوي��اً وموح��داً، اكًد أن��ه وعلى 
الرغم من س��حق »داع��ش« في املوصل 
ف��إن احلرب ضد اإلرهاب لم تنته بعد، وأن 
أمام الع��راق املزيد م��ن العمل لتحقيق 

التعافي الكامل وإرساء السالم الدائم.
وق��ال كوبي��ش ف��ي بي��ان »إن��ه انتصارٌ 
تاريخ��ي للعراق والعال��م وهزمية مدوية 
لداعش واإلره��اب تدل على نهايتهم. إن 
الكابوس ال��ذي ظل جاثم��اً على كاهل 
أهل املوصل ملدة ثالث سنوات قد انتهى. 
لقد حتررت املوصل أخيرا. واليوم تلفظ ما 
تسمى ب� »خالفة« داعش اإلرهابي، التي 
أقامت حكماً غير مس��بوٍق من اإلرهاب، 
إفالسهم  تكّش��َف  األخيرة،  أنفاس��ها 
وانهياره��م األخالق��ي ب��كل وضوح في 
تدميرهم الهمجي جلامع النوري ومنارته 
احلدب��اء املمي��زة حي��ث أعلنوا ف��ي عام 
2014 عن مش��روعهم التكفيري املزيف 

ملا يسمى ب�� >اخلالفة<«. 
وأثن��ى املمثل األممي على القوات األمنية 
العراقي��ة وعل��ى رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي بصف��ٍة خاصٍة على م��ا بذلوه 
من جه��ودٍ مضاعف��ة من أج��ل حفظ 
أرواح املدنيني قائ��اًل إن »جهودهم كانت 

استثنائية«.

*السفير االميركي يهنئ بغداد 
بالتحرير 

م��ن جهته هن��أ الس��فير االميركي في 
بغ��داد دوغ��الس س��يليمان، العراقي��ني 
بتحري��ر املوص��ل. وق��ال س��يليمان في 
»نهن��ئ  الفيس��بوك  عل��ى  صفحت��ه 
األصدقاء العراقيني مبناسبة اعالن حترير 

املوصل«.

* استعادة املوصل ضربة حاسمة 
لداعش

عّد التحالف الدولي الذي تقوده الواليات 
املتحدة أن خسارة املوصل تشكل »ضربة 
حاس��مة« ضد تنظيم داعش، غير أنها 
ال تعني انته��اء احلرب ضد املتش��ددين. 
وق��ال قائد عمليات التحالف ضد داعش 
اللفتنانت جنرال س��تيفن تاونسند في 
بي��ان إن »هذا االنتصار وح��ده ال يقضي 
عل��ى التنظي��م وم��ا زال أمامن��ا قت��ال 
صعب. لكن خس��ارة إح��دى عاصمتيه 
وجوه��رة خالفتهم املعلن��ة، هي ضربة 
حاسمة«. وحث بيان التحالف العراقيني 
على التوحد لهزمية املتش��ددين، مشيرا 
إل��ى أن النصر على التنظيم في املوصل 
ال ميث��ل نهاي��ة للتهدي��د العامل��ي الذي 
يش��كله. وش��دد البي��ان عل��ى ان قوات 
األمن العراقية حتكم س��يطرتها حاليا 

على املوصل«.

*فرنسا حتيي جميع الذين اسهموا 
في النصر 

سارع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون 

في تغريدة على حس��ابه الرسمي على 
موق��ع تويت��ر، باملباركة بتحري��ر املدينة، 
بالقول »حتررت املوصل من داعش االرهابي، 
وفرنسا حتيي جميع الذين اسهموا جنباً 

إلى جنب في هذا النصر«.
باس��م  املتح��دث  اعل��ن  جهت��ه  م��ن 
اخلارجي��ة الفرنس��ية رومان ن��ادال ، في 
مؤمت��ر صحف��ي  ان »حتري��ر املوص��ل هو 
انتص��ار كبي��ر عل��ى تنظي��م »داعش«. 
ما ت��زال أج��زاء م��ن األراض��ي العراقية 
اإلرهابيني…س��تواصل  س��يطرة  حت��ت 
فرنس��ا تقدمي املس��اعدة إلى العراق من 
أج��ل إحلاق الهزمية بش��كل كامل بهذه 
املنظمة اإلرهابية، وفقا للقانون الدولي 

اإلنساني«.

*اخلارجية الصينية » العراق حقق 
نصراً بارزًا »

هن��أت الص��ني، الع��راق بتحري��ر مدينة 
املوصل من تنظي��م داعش ، فيما اكدت 
ان نص��ر ب��ارز حقق��ه العراق ف��ي حربه 
ضد اإلرهاب. ونقل��ت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة شينخوا عن املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية الصينية قنغ ش��وانغ قوله في 
مؤمتر صحفي، إن »الصني ستظل تدعم 
احلكومة العراقية في حماية اس��تقرار 

البالد ودعم إعادة البناء االقتصادي«.

*موسكو: شجاعة العسكريني 
حررت املوصل

اشادت روس��يا االحتادية بالقوات االمنية 
الت��ي بفضل ش��جاعتها مت حترير مدينة 
املوصل من داعش. وقالت وزارة اخلارجية 
الروس��ية، في بيان لها ان »حترير املوصل 
اصب��ح ممكن��ا بفض��ل ش��جاعة وثبات 
العس��كريني العراقي��ني«. واك��د البيان 
دعم روس��يا لإلج��راءات الت��ي اتخذتها 
السلطات العراقية الهادفة الى استعادة 
السيادة ووحدة اراضي البالد«، معربا عن 
»الثقة بان النجاح في التصدي لالرهاب 
س��يؤدي الى تعزي��ز املصاحل��ة الوطنية 
ومراعاة مصالح كافة اجلماعات االثنية 

والدينية في العراق«.

*ايران تهنئ حكومة وشعب العراق 
بتحرير املوصل

هن��أ وزير اخلارجية االيران��ي محمد جواد 
ظري��ف، احلكوم��ة والش��عب العراق��ي 
بتحري��ر املوصل بالكامل م��ن عصابات 
تنظي��م داع��ش اإلرهابي. وق��ال ظريف، 
في تغريدة له ف��ي صفحته على موقع 
التواص��ل االجتماع��ي )تويت��ر(، »اهن��ئ 
احلكوم��ة والش��عب العراقي الباس��ل 
بتحرير املوصل«. واض��اف، »عندما يضع 
العراقي��ون ايديه��م بأي��دي البعض، فال 

حدود ملا هم قادرون على حتقيقه«.

*بريطانيا تهنئ القوات العراقية على 
شجاعتها العظيمة 

كما هنأ وزير الدف��اع البريطاني مايكل 
فال��ون، رئيس ال��وزراء د. حي��در العبادي 
عل��ى ش��جاعتها  العراقي��ة  والق��وات 
العظيم��ة، وقال فالون ف��ي بيان: »أهنئ 
رئيس ال��وزراء حي��در العب��ادي والقوات 
األرض  عل��ى  تقات��ل  الت��ي  العراقي��ة 
عل��ى ش��جاعتها العظيمة أم��ام عدو 
متوح��ش«، مؤك��دا أن »داع��ش ال يأب��ه 
مطلق��ا بحياة املدنيني األبرياء، ويجب أن 
نرحب بهزميته في مدينة عدها التنظيم 

معقال ملا يسميه اخلالفة«.
وق��ال فال��ون: إن��ه ف��ي إطار مش��اركة 
بريطاني��ا ف��ي التحال��ف ال��ذي تق��وده 
الوالي��ات املتح��دة ض��د التنظيم فقد 
ضرب��ت الق��وات البريطاني��ة 750 هدفا 
في املعركة لتحري��ر املوصل من تنظيم 
»داع��ش«، مضيف��ا أن��ه »ال ي��زال يتعني 
القيام باملزيد في املدينة واملنطقة بنحو 
أوس��ع«، وح��ذر م��ن أن »ه��ذه اجملموعة 

الهمجي��ة م��ا ت��زال موجودة ف��ي غرب 
الفرات وس��نحتاج إلى عمليات تطهير 
في املوصل واملناطق احمليطة بها بسبب 
تهدي��د العب��وات الناس��فة املصنع��ة 

يدويا«.

*االردن توصف انتصار العراق 
باالنتصار االستراتيجي 

هنأت احلكومة االردنية احلكومة العراقية 
باالنتص��ار االس��تراتيجي اله��ام ال��ذي 
حتقق في املوصل بع��د ان دحرت القوات 
العراقي��ة مس��نودة بق��وات التحال��ف 

الدولي عصابة داعش االرهابية.
وزي��ر الدول��ة لش��ؤون االع��الم الناطق 
الرسمي باسم احلكومة محمد املومني 
قال ان حترير املوصل من داعش هو انتصار 
لإلنس��انية وش��عوبها اخليرة على قوى 
االره��اب والش��ر وان حتري��ر املوصل يعدر 
مرحل��ة جوهرية وحاس��مة ف��ي اجلهود 
والدولي��ة ملكافحة  والعربية  العراقي��ة 
االرهاب، مش��يدا بالتضحيات اجلسيمة 
التي قدمه��ا العراقيون في مواجهتهم 
الطويلة مع العصابات االجرامية والتي 

وحدتهم في تلك املواجهة .

*نصر اهلل يشيد بفتوى املرجعية 
اكد األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل ان االنتص��ار الكبير الذي حتقق 
ف��ي املوصل ضد تنظيم داعش االرهابي، 
ه��و انتصار عظيم وكبير جدا، مش��يدا 
بفتوى املرجع الس��يد السيستاني التي 

ادت الى بداية االنتصارات.
وقال السيد نصراهلل في كلمة متلفزة 
بثته��ا قناة »املنار« ان ما جرى في العراق 
واملوص��ل ال يرتبط فقط مبصي��ر العراق 
وشعبه وامنا يرتبط مبصير االمة وشعوب 

املنطقة.
واض��اف: االنتص��ار العراقي ال��ذي اعلن 
عنه رئيس الوزراء العبادي انتصار عظيم 
وال ميكن التقليل من ش��أنه وهو نتيجة 
انتص��ارات متراكمة في ديال��ى وغيرها 

أدت إلى هذا االنتصار بالتحديد.
رأى  لق��د  اهلل:  نص��ر  الس��يد  وتاب��ع 
العراقيون أنفس��هم امام فتنة أدت إلى 
حال��ة ارتباك ويأس وحج��م الذي حصل 

كان كبيراً جدا.
واض��اف: بع��د ال��ذي حصل أت��ت فتوى 
املرجع الديني السيد علي السيستاني 
بوج��وب الدف��اع واجله��اد الكفائي ضد 
داعش وبكل ق��وة وأن من يقتل في هذه 

املواجهة هو شهيد في سبيل اهلل.
وقال الس��يد نصر اهلل: يسجل لعلماء 
الس��نة ف��ي الع��راق وقي��ادات س��نية 
مواقفها املشرفة في هذه املواجهة بعد 
أن حاول البعض أن يظهر هذه احلرب بني 
الس��نة والشيعة من أجل الفتنة والتي 
عطلها ه��و املوقف الصادق والش��جاع 

لعلماء السنة والقيادات السنية.

*تركيا تعرب عن سعادتها 
لتحرير املوصل

أعربت تركيا عن سعادتها لتحرير مدينة 
املوص��ل العراقي��ة من قبض��ة تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وج��اء ف��ي البي��ان املكتوب الص��ادر عن 
وزارة اخلارجية »سنقف إلى جانب أهالي 
املوصل في مرحلة م��ا بعد داعش أيضاً 

كما في السابق«.
جاه��زة  تركي��ا  أن  البي��ان  ف��ي  وج��اء 
للمس��اهمة في إع��ادة إعم��ار املوصل. 
وقد أُعلِن أم��ُس أن مدينة املوصل، ثانية 
كبري��ات امل��دن العراقية، ق��د مت حتريرها 

بالكامل من تنظيم داعش اإلرهابي.

*لبنان تهنئ احلكومة العراقية 
هن��أْت احلكوم��ة اللبنانية الع��راق على 
إع��الن حترير مدين��ة املوصل م��ن داعش 

االرهابي.
وقال��ت اخلارجي��ة اللبناني��ة ف��ي بي��ان 
إن انتص��ار الع��راق عل��ى ق��وى التطرِف 
واإلجرام وحتريرَُه املوصَل من براثن داعش، 
لم يك��ْن ليتحقَق لوال تكاتُف العراقيني 
ب��كل مكوناتِه��م والتضحي��اُت الت��ي 
قدموها دفاعاً عن وطِنهم وحفاظاً على 
وحدت��ِه وس��يادِة الدول��ة العراقية على 

كافة أراضيها .
وشددت اخلارجية اللبنانية على “أهميِة 
البن��اء عل��ى ه��ذا االنتص��ار م��ن خالل 
تكثي��ف اجلهود إقليمي��اً ودولي��اً وزيادة 
التنسيق املش��ترك ملنع تسرب اإلرهاب 
من وك��ر إلى آخرَ في املنطقة ووضع حد 
لتمددِه الفكري واستئصالِه من العقول 

متهيًدا للقضاء عليه نهائياً”.

*صحف عربية وعاملية تبرز استعادة 
العراق مدينة املوصل

أول��ت صح��ف عربي��ة اهتمام��ا بإعالن 
العراق استعادته مدينة املوصل بالكامل 
من قبض��ة تنظيم الدولة اإلس��المية. 
وبينما س��ادت نبرُة تف��اؤل في الصحف 
العراقية بق��رب انتهاء العمليات وإعالن 
النصر النهائي على التنظيم املس��لح، 

أبدى البعض مخاوفه��م من مرحلة ما 
بعد استعادة املوصل.

واهتم��ت الصح��ف باإلعالن الرس��مي 
لرئي��س ال��وزراء العراقي حي��در العبادي 
بتحرير املوص��ل وهزمية تنظي��م الدولة 
اإلس��المية نهائي��ا ف��ي ه��ذه املدين��ة. 
صحيفة الكروا تعنون ساعة الصفر في 
املوصل وتش��دد الصحيفة على العمل 
الذي يبقى على احلكومة العراقية فعله 
لضمان اس��تقرار هذه املنطق��ة وإعادة 
الثق��ة ب��ني مختل��ف مكون��ات اجملتمع 
العراق��ي. الصحيفة تش��ير إلى العديد 
م��ن التحديات الت��ي تواجهها احلكومة 
ومن بينها تدش��ني مرحل��ة جديدة من 

احلكامة في ثاني أكير مدن العراق.

* صحيفة »اجلارديان« البريطانية
وتقول صحيفة »اجلارديان« البريطانية 
إنه م��ر تقريبا 3 أعوام عل��ى إعالن أبو 
بك��ر البغ��دادي، زعيم تنظي��م داعش 
للخالف��ة من مس��جد »الن��ورى« في 
مقاتل��و  اكتس��اح  عق��ب  املوص��ل 
التنظيم ملساحات واسعة من األراضي 

في العراق وسوريا.
وبعد م��رور 3 أعوام، س��يطرت القوات 
احلكومي��ة على ثاني أكبر مدن العراق. 
ولك��ن اعتب��رت الصحيف��ة أن هذا ال 
يعن��ى أن املعركة انتهت، الس��يما وإن 

البغدادي ما يزال طليقا.
وأضافت الصحيف��ة أن مدينة املوصل 
دفع��ت ثمن��ا باهظ��ا خ��الل عملي��ة 
التحرير، حيث تركت مدمرة، في الوقت 
الذى أصيب في��ه وقتل آالف العراقيني 

في املدينة خالل عملية حترير املدينة.
وتابعت بالقول إن »العديد من االرهابني 
ارتكب��وا أعماال وحش��ية ف��ي املوصل 
وغيرها من املدن ، وقد ذاع صيتهم من 

خالل هذه املمارسات«.
وأش��ارت إل��ى أن نح��و ملي��ون عراقي 
من س��كان املدينة أصبح��وا اليوم إما 
مرض��ى أو نازح��ني، مضيف��ا أن إع��ادة 
إعم��ار املدينة س��يكون حتدي��ا كبيرا ، 
كم��ا أنه سيس��تغرق أعوام��ا، هذا إذا 

استمر السالم في املدينة.

* بناء عالقة سليمة بني السنة 
والشيعة

وعلى اجلانب اآلخر يرى عصام اخلفاجي 
في احلي��اة اللندنية أنه م��ن الضروري 
اس��تيعاب الدروس بع��د االنتصار في 
معرك��ة املوصل والعم��ل على حتقيق 
دول��ة مواطنة حقيقية تقوم على بناء 

عالقة سليمة بني السنة والشيعة.
االنتص��ار  ه��ذا  »يس��تحق  ويق��ول: 
االحتفاء العارم به بني العراقيني، لكن 
االكتف��اء باالحتفال ق��د يضّيع فرصة 
استيعاب الدرس الذي ينبغي افتتاحه 
بإثارة أسئلة ظلت محّرمة وكان علينا 
طرحها منذ اجتياح داعش للموصل«.

ويضيف اخلفاجي: »س��يتحدد ش��كل 
ع��راق ما بع��د داع��ش إلى ح��د كبير 
بال��دروس التي تس��تخلصها األطراف 
الفاعلة م��ن جتارب عراق م��ا قبله في 
فشل بناء عالقة شيعية- سّنية تقوم 
على أس��س قابلة للحياة لتبني دولة 

مواطنة لم تننب حتى اليوم«.
وفي الش��رق األوس��ط اللندني��ة، يرى 
توفيق الس��يف أن »إعادة بناء اإلجماع 
الوطني هي الس��بيل الوحيد إلصالح 
النظام السياس��ي، وحتري��ر العراق من 
سجن تاريخه املشحون باملعاناة. وأظن 
أن هذا ضرورة أيضا للبلدان التي تعاني 
انقس��امات اجتماعية شديدة، كحال 

اليمن وليبيا على سبيل املثال«.
كم��ا يق��ول رفي��ق خ��وري ف��ي األنوار 
اللبناني��ة: »وليس حترير املوصل س��وى 
نصف الطري��ق الى نهاية دولة اخلالفة 
الداعش��ية. أما نهاية داعش كتنظيم 
املتأثرة  األجيال  أيديولوجي يستقطب 
ومي��ارس  للفق��ه  املتط��رف  بالتأوي��ل 
اإلره��اب وإدارة التوح��ش، فإنها قصة 
طويلة. والتحدي بعد املوصل أبعد من 
مواجهته ف��ي احلويجة وتلعفر والرقة 
وامليادي��ن ودير ال��زور والبوكمال. وحترير 
املوصل محطة إلى واحد من طريقني: 
تصحيح العملية السياسية أو تعميق 
االنقسامات احلادة واملزيد من االستئثار 

بالسلطة والتهميش للضعفاء«.
أم��ا محم��د أمني ف��ي املص��ري اليوم 
فيؤك��د »سينكس��ر التنظيم ويتحرر 
الع��راق يوماً م��ا. س��يرفع العلم على 
كام��ل الت��راب الوطني. وس��يأتي يوم 
نهنئه فيه بالنصر الكبير. فقد حورب 
الع��راق مبال عربي ومت تدميره مبال عربي 
وال مج��ال للخ��وض في��ه. اليوم فقط 
نهن��ئ الع��راق بالنص��ر ونف��رح بليلة 
س��قوط داعش في املوص��ل، عاصمة 

اإلرهاب«.

هزيمة داعش تحظى باهتمام بالغ في األوساط العربية والعالمية

العالم يقف اجالاًل للعراقيين بنصرهم المؤزر 
وقادته تشيد بالقدرات العراقية 
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محمد عبد الجبار الشبوط

الهامش االول: 
هزمي��ة داعش ف��ي املوصل كانت حتمية الس��باب 
كثيرة من بينها ان املذهب الداعش��ي )املشتق من 
الس��لفية الوهابية) يس��ير عكس حركة التاريخ. 
احلداث��ة ش��رط النج��اح ف��ي االعم��ال ذات البعد 
االجتماعي. ولكل عصر حداثته. والداعشية خارج 
حركة التاري��خ، خارج روح العص��ر وحداثته. وكان 

البد ان ينهار مشروعها الديني/السياسي. 
الهامش الثاني:

انتصارن��ا في املعركة ضد داعش كان حتميا ايضا. 
كل حراك اجتماعي شرط جناحه ان يكون في إطار 
مركب حضاري قادر على استنهاض االمة. املركب 
احلض��اري الصحي��ح ق��ادر عل��ى اس��تقطاب كل 
عناصر الفوز والنصر املادية واملعنوية. فتوى االمام 
السيس��تاني اس��تطاعت ان تكت��ب كل مفردات 
معادل��ة املركب احلض��اري وتوظفها ف��ي املعركة: 
الدافع الديني، الرغبة بالش��هادة، طاعة املرجعية، 
االندف��اع الش��عبي، القوات النظامي��ة، الفصائل 

املسلحة، االدارة العسكرية واملدنية. 
الهامش الثالث:

بع��د ان حتق��ق النص��ر، ال يص��ح ان نختل��ف فيه 
وحوله. كل من تصدى لداع��ش، امتثاال للفتوى او 
لاللتزام العس��كري او اندفاعا وطنيا، ش��ركاء في 
صناعة النصر، ش��راكة منصفة عادلة مخلصة. 
كل بحس��به ومبوقعه. ال يص��ح ان يقع املنتصرون 
في فتنة النصر. ال يصح ان يختلفوا في تسجيله 
لصالح َمْن. انه ليس براءة اختراع؛ بل ظاهرة تاريخية 
مجتمعي��ة كبرى؛ ان��ه لصالح الش��عب العراقي 
مبرجعيت��ه الديني��ة وقيادت��ه السياس��ية املدنية 
وقيادات��ه العس��كرية امليدانية وقواته املس��لحة 
النظامية والشعبية ومتطوعيه واعالمييه الذين 
رابطوا على جبهات القتال بنس��ائه الالتي ارسلن 
أزواجهن او إخوانهن او أبناءهن الى جبهات القتال 

واالستشهاد او النصر.
الهامش الرابع: 

املعرك��ة ل��م تنتِه بهزمي��ة داعش ف��ي املوصل، وال 
تنته��ي بهزميته ف��ي املناطق االخ��رى التي مازالت 
مغتصب��ة. داعش موجود في العقول قبل ان يوجد 
على االرض، داعش اس��تخدم س��الح الكلمة قبل 
س��الح البندقية، اس��تخدم س��الح العقيدة قبل 
ان يس��تخدم س��الح االحتالل، اس��تخدم س��الح 
االسباب قبل سالح النتائج. بعد النصر العسكري 
تأتي معركة العقول والكلمة والعقيدة واالسباب. 
جناحن��ا ف��ي ه��ذه املعركة س��وف يحق��ق النصر 
السياس��ي. ال يص��ح ان نف��وز باحل��رب ونخس��ر 

السالم.
الهامش اخلامس:

للف��وز  القيم��ة  الراب��ع،  للهام��ش  واس��تكماال 
العس��كري ما لم يُترجم الى اس��تثمار سياسي. 
واالستثمار السياس��ي البد ان يكون بديال لكل ما 
كان ميثل��ه داعش، ولكل العوامل واالس��باب التي 
أدت الى ظهوره. يتمثل االستثمار السياسي بإعادة 
بناء الدولة العراقية بناء حضاريا حديثا يحقق منط 
حياة للمجتم��ع العراقي مينحه مناعة ضد تيارات 

التخلف التي مّثل داعش اخسها.
الهامش السادس:

عوائل الش��هداء، وإعمار املناط��ق املنكوبة، اولوية 
متزامنة، يجب الش��روع بكليهم��ا في وقت واحد. 
وعلى إدارة الدولة التي قادت العملية العس��كرية 
بنج��اح، ان تق��ود ه��ذه العملي��ة املتزامنة بنفس 

الدرجة من الكفاءة املؤدية للنجاح ايضا.

هوامش على دفتر 
النصر

نينوى ـ خدر خالت:

مرحلة م��ا بعد تنظيم داع��ش باملوصل 
اقلقت العراقيني جميعا، ساسة وقيادات 
واحزاب��ا ومواطنني بس��طاء يبحثون عن 
لقمة العيش فحس��ب، وبرغم مشاهد 
اخل��راب الهائلة التي نتج اكثرها بس��بب 
اس��اليب التنظيم االجرام��ي من تفجير 
املفخخ��ات وتلغيم االزق��ة واملنازل، اال ان 
احلياة ينبغي ان تستمر بثاني اكبر مدينة 
عراقية، احتلها داع��ش لنحو 1125 يوما 
بالتم��ام والكمال ابتداًء م��ن 2014/6/10 

لغاية 2017/7/10.
"الصب��اح اجلديد" وفي رصدها املس��تمر 
والتواص��ل ش��به الدائم مع مس��ؤولني 
وناش��طني مبحافظ��ة نين��وى ف��ي اثناء 
س��يطرة تنظي��م داع��ش عل��ى املدينة 
وخ��الل عملي��ات حتريره��ا، اضاف��ة ال��ى 
الفت��رة الوجيزة جدا م��ن عملية االعالن 
عن حتريرها رس��ميا، تبني له��ا ان هنالك 
تطورات تس��تحق االهتمام ورمبا تخالف 
الكثي��ر من التوقع��ات والس��يناريوهات 

ملرحلة ما بعد داعش.

سياسيون موصليون "اكسباير"
اول ب��وادر التغييرات غي��ر املتوقعة التي 
الح��ت في اثناء حترير مدين��ة املوصل، هو 
النف��ور واالبتع��اد عن تصريح��ات اغلب 
الساس��ة املوصلي��ني، س��واء كان ضمن 
الطواقم احلكومية، او يسكن في الفنادق 

الفارهة بعيدا عن معاناة االهالي.
وغالب��ا م��ا قوبل��ت تصريح��ات اولئ��ك 
الساس��ة بس��خرية وازدراء ف��ي مواق��ع 
اولئ��ك  واته��ام  االجتماع��ي،  التواص��ل 
الساس��ة بانهم يغردون في وادٍ واالهالي 

في محنة ووادٍ اخر.
كما ان تصريح احد الساس��ة املوصليني 
املعروف مبوالته املتطرفة ملا كان يس��مى 
بس��احات االعتص��ام، وتهدي��ده بالعودة 
لتل��ك االس��اليب م��ا ل��م تق��وم بغداد 
بتغيير سياس��تها جتاه "املكون السني" 
باملوصل، قوبلت بعاصفة من الس��خرية 
والغضب واالستهجان، حيث دعاه بعض 
الناش��طني املوصلي��ني ال��ى "الكش��ف 
ع��ن موق��ع وجود عائلت��ه وفي اي��ة دولة 
يتنعمون ويترفهون ويدرسون وفي الوقت 
نفس��ه يريد ان يدفع بابن��اء املوصل نحو 
محطة خراب جديدة لتحقيق مكاس��ب 
ال يس��تفاد منها اال امثاله من الساسة 
من جتار احلروب واالزمات". على وفق تعبير 

احد الناشطني.
كما ان حظ ساسة اخرين لم يكن افضل، 
وقوبلت تصريحاتهم حول األقلمة وعقد 
مؤمتر س��ني ببغ��داد، باس��تهجان كبير، 
واتهمه��م املوصلي��ون باملتاج��رة بحياة 
ومس��تقبل املدين��ة املنكوب��ة لصال��ح 
دول اقليمي��ة ال تريد االس��تقرار واالزدهار 
وعودة االمن واالمان بعد نحو 14 عاما من 

اخلراب.

طلبات الشارع املوصلي
وبرغ��م ان بع��ض الساس��ة املوصلي��ني 
اكتف��وا بالصم��ت ملتابعة امل��زاج العام 
ان االهال��ي ل��م  التحري��ر، اال  م��ا بع��د 
يخف��وا رغباته��م، الت��ي هي بس��يطة 
وبريئ��ة وليس��ت مطاليب بق��در ما هي 

استحقاقات.
فاملواطن املوصلي يتقدم جدول اهتماماته 
املل��ف االمني، ثم اخلدمي. وهنالك انتقاد 

ح��اد لعم��ل االجه��زة االمني��ة والروتني 
الذي يقي��د عمليات القب��ض على خاليا 
داع��ش واملنتم��ني لهذا التنظي��م الذين 
افلتوا بطريقة او باخرى من قبضة االمن 
العراقي ويتجولون في جانبي املدينة من 
دون حسيب او رقيب، على وفق الناشطني 
املوصليني، ب��ل ان هنالك اتهامات بوجود 
تواط��ؤ في اطالق س��راح بعض املقبوض 

عليهم مقابل اموال طائلة.
املوصلي��ون ل��م يدخ��روا جهدا ف��ي رفد 
القوات االمني��ة باملعلومات عن املنتمني 
لداع��ش وع��ن املناص��ب التي ش��غلوها 
مع تفاصيل باجلرائم الت��ي ارتكبوها، بل 
ان مجهول��ني قاموا بكتاب��ة كلمة "دم" 
بصباغ احمر، على جدران منازل مش��تبه 
بانتم��اء ابنائه��م لداع��ش، ف��ي تهديد 
صريح وواضح الولئك الدواعش الذين لم 

تطلهم يد العدالة بعد.

اخلدمات احلياتية االساسية.. ثاني 
مطالب املوصليني

ف��ي التريب الثان��ي الهتم��ام املوصليني 
يأتي امللف اخلدمي، خاصة املاء والكهرباء 

واجملاري وفتح الطرق وازالة االنقاض.
وبالرغم من ان ش��بكات امل��اء والكهرباء 
واجملاري لم تش��هد اعم��ال صيانة ملدة 3 
س��نوات في اثن��اء س��يطرة داعش على 
املدين��ة، اال ان صبر املوصليني يكاد ينفد، 
بس��بب احلاجة املاس��ة له��ذه اخلدمات، 
علم��ا ان االعم��ال احلربي��ة ومفخخ��ات 
داع��ش اس��همت ف��ي تخريب ش��بكات 
الطاق��ة واملاء واجمل��اري بنحو ق��د يعرقل 

اعادة هذه اخلدمات الشهر عديدة.
ام��ا االنق��اض الت��ي تس��د الكثي��ر من 
الش��وارع واالف��رع واالزق��ة ف��ي جانب��ي 
املدين��ة وخاص��ة في امينه��ا، فان قصص 
حزين��ة وقاس��ية ترتبط به��ذه االنقاض، 

حيث يخش��ى املوصليون م��ن "فاجعة" 
حقيقي��ة عق��ب رفعه��ا والعث��ور على 
اهله��م واحبائهم حتتها، علما ان نداءات 
بالبحث ع��ن مفقودين وعائالت باكملها 
تكاد تشغل معظم الصفحات املوصلية 

في مواقع التواصل االجتماعي.

فشل اعالم داعش لزرع الفتنة 
املذهبية

املراقب ملا جرى باملوصل في اثناء عمليات 
التحري��ر، كان ميكن��ه رص��د حت��ول الفت 
في تعام��ل االهالي م��ع الق��وات احملررة، 
والعك��س صحي��ح، حي��ث كان هنال��ك 
ترحي��ب اكث��ر من رائ��ع من قبل ش��باب 
ونس��اء واطفال املوصل بتلك القوات، بل 
ان ناش��طني موصليني قدم��وا اقتراحات 
عديدة لتجسيد بطوالت القادة االمنيني 
وجنودهم الشجعان الذين حرروا املدينة، 
نذكر منها، املطالبة باملالبس العسكرية 
البرز القادة مع "بساطيلهم" العسكرية 
لوضعها في متحف خاص باملدينة، تغيير 
اسماء بعض ش��وارع املدينة ومدارسها 
باسماء شهداء من القوات االمنية، وغير 
ذل��ك، االمر الذي يكش��ف فش��ل اعالم 
داع��ش ف��ي زرع الفتن��ة والكراهي��ة بني 
اهال��ي املوصل برغم ان��ه لم يدخر جهدا 
طوال 3 س��نوات في حتريض االهالي ضد 
بقية ابناء الش��عب العراق��ي في جميع 
وسائله االعالمية، االذاعية والورقية وفي 
خطب اجلمعة او من خالل ما كان يسمى 
بالنق��اط االعالمية ومناش��يره التي كان 

يصدرها باستمرار.
وم��ن ابرز االدلة على فش��ل اعالم داعش، 
كان��ت االحتفاالت العفوية البناء املوصل 
م��ا قب��ل وما بعد اع��الن التحري��ر، حيث 
طافت ش��وارعها مواك��ب مزينة باعالم 
الع��راق م��ع اهازي��ج وطنية تص��دح من 

الس��يارات، احتف��اال باخلالص م��ن اظلم 
فترة بتاريخ املدينة املعاصر.

كاظم الساهر.. لم ينُج من النقد 
املوصلي

ن��ال الفن��ان العراق��ي كاظ��م الس��اهر 
حصت��ه من النقد املوصل��ي عقب قيامه 
ببث رسالة فيديو للتهنئة بتحرير مدينة 
املوصل � مس��قط راس��ه � حيث اتهمه 
ناش��طون موصلي��ون بان��ه غ��ض النظر 
عن محنة املدينة واهلها طوال س��يطرة 
داعش عليها، كما سألوه عن سبب عدم 
تقدميه اي��ة اغنية وطني��ة او حلن الهالي 
مدينت��ه او للجي��ش العراق��ي كم��ا كان 

يفعل ايام النظام السابق.

مبادرات شبابية تطوعية
لم يقف ش��باب املوصل مكتوفي االيدي 
امام ما اصاب مدينتهم، فانطلقت مبادرات 
الفتة، وسط اصرار كبير على اعادة احلياة 
للمدينة املنكوبة، ومت تنظيف العديد من 
الكليات واملدارس وحتى الساحات العامة 
مببادرات جماعية تطوعية، كما ان حمالت 
التبرع بالدم لصال��ح اجلرحى من القوات 
االمني��ة واملدنيني لم تتوق��ف، فضال عن 
تط��وع املئات من ش��باب املدين��ة للعمل 
مع املنظمات اخليرية واالنس��انية وايصال 
املساعدات الغذائية واللوجستية لالحياء 

الساخنة واحملررة على حد سواء.
واخ��ر املبادرات الش��بابية، كان��ت الدعوة 
العادة اعم��ار املدين��ة القدمي��ة باحلجارة 
نفس��ها، حفاظا على قيمته��ا التراثية، 
واالس��تعانة بشركات عاملية متخصصة 
بهذا الش��ان ش��ريطة ان يكون اكثر من 
%50 م��ن العمال من اهال��ي املدينة، كما 
انطلقت مبادرة الجراء مسابقة لكيفية 
اعادة بناء من��ارة اجلامع الن��وري )احلدباء) 

باس��تعمال االنقاض نفسها التي نتجت 
عن تفجيرها من قبل عصابات داعش.

الشواخص الدينية املدمرة واجلوامع
تباينت رؤى املوصليني في االهتمام باعادة 
بناء الش��واخص الدينية، حيث هناك من 
يرى ان منازل االهالي واملدارس اكثر اهمية، 
فيما يعد اخرون ان تلك الش��واخص متثل 
جانب��ا مهم��ا من هوي��ة املدين��ة ال ميكن 
اهمال��ه. اما بخص��وص اجلوام��ع ورجال 
الدين، فيرى بعض املوصليني انه ينبغي ان 
يضطلعوا بادوارهم في النصح واالرش��اد 
في ه��ذه الفترة احلاس��مة، حلماية االمن 
واالمان من خالل حث االهالي على االلتزام 
بالقيم الدينية واالنس��انية العليا، بينما 
يع��د اخرون ان��ه ينبغي ان يك��ون هنالك 
مبادرات ملؤسس��ات مدنية ملل��ئ الفراغ، 
وع��دم اعط��اء مس��احة اكبر م��ن الالزم 
لرجال الدين واخلطباء في توجيه الش��ارع 

املوصلي.

املوصل.. مترض وال متوت
ميك��ن الق��ول ان مدينة املوص��ل اصيبت 
مبرض خطير، لكنها جتاوزت مرحلة اخلطر، 
ام��ا طريق التعاف��ي فهو طويل نس��بيا، 
الن��ه مل��ف معق��د وش��ائك تتداخل به 
مصال��ح محلية واقليمي��ة ودولية، لكن 
القرار االخير س��يكون بيد اهالي املوصل 
انفس��هم، النهم هم من دف��ع الضريبة 
املوجعة من اخلراب وفقدان االحبة، فضال 
عن التهجير والنزوح وتدمير املنازل ونهب 
املمتلكات وغيرها من االالم التي ينبغي ان 
ال تتكرر، وعلى ساسة املوصل االستفادة 
م��ن اخط��اء املاض��ي القري��ب وااللتفات 
العم��ار املدين��ة وتعوي��ض اهاليه��ا مب��ا 
ينصفهم عق��ب خروجهم من محنتهم 

الشديدة.

قادمون يانينوى
رياض الغريب

قادمون يانينوى
من أوسع األبواب سندخل

نحمل فوق قلوبنا صليبا
وراية خضراء

وماء قليال من حمام العليل
سندخل

نقبل األوالد
واجلدران 

واملنازل
سندخل من أوسع باب لغيمة

مثل نسمة متر
على جدائل ازيدية

في حقل محبتها تزهر
سندخل

نزيل الغبار عن وجه متثال فيها
ونعتذر

تأخرنا كثيرا
تأخرنا كثيرا

واضح هو اخلجل في ارتباكنا
امام عجوز تسال

ملاذا تأخرمت

سنعتذر
لكننا قادمون

كي مننح أنفاس الفجر
وندى الورد

لعاشق قرب غاباتها
ونهرها

وشوارعها
ينتظر

سندخل منسح رأس يتيم
علق رأس أبيه

على عمود
في شارع ال يؤدي

إال الى املوت
النقلب ايدينا

على ما أنفقنا في التأخر
سندخل بعد قليل

انتظرونا
ودخلنا

مزقنا سواد اللحظة
أعدنا لعجوز بهجتها

وللشوارع ناسها
ولعاشق حملنا وردة
وطريقا يؤدي للحياة

أعدنا المرأة أزيدية ضوء عفتها
وجمال حضورها

وطعم املاء في نهرها
ولليتيم يد متتد

لوطن يسع اجلميع

أبصرُت فجرًا
فراقد السعد

 
ها أنا أرى غسيَل الثرى.. نورٌ جتّلى

بئَس ظّني.. إّني بصيرً
كفيٌف في معاصي الّليِل

حسبُت الضياَء مذعورَ اخلُطى..
وأّنه الريَب حسير

ف��ي الغ��اِب ال يَس��كُن جرح��ي والليُل 
يشيُخ..

أتس��اءُل ..  َم��ن يغيُث الن��ورَ في عيني 
ويطوي الظالم؟!

هل يزأرُ الزلزاُل لُتقَبرَ الذئاُب؟
وينسكُب الضياُء على عطشي

أع��وذُ ب��َك من ظن��ي.. أت��وُب  إليَك من 
حسبي..

ما ُحنطُت أعمى
ها قد بسَط الصبُح ذراعيِه حبورا

وطٌن تلى آيَة املفازِ..

ْت ضفائٌر بربريٌة تزأرُ الشيمُة إن ُمسَّ
سرايا وجٍد غزْت أعنَّتها لهيَب الوغى

وجوٌه تعتنُق الصبَح تراتيل نذور
س��أعتُق خصري.. على حدودِ الّلهيِب .. 

كأنفالت الطيورِ
آِه .. يا تراَب الشوِق .. تَكويني لَظى

يقيناً.. يا رياَض الروِح.. أبصرُت يقيني.

بين ركام حرب
نبيل نعمة

 
كبرُت. 

وأشياٌء كثيرة بدأْت بالتساقِط. 
بعد نيٍف وثالثني حرباً، 

ينتصُر العمُر.
أشياٌء أخرى في طريقها للزوال 

يا للريِح! 
هذا تساقٌط مخيٌف..

سقَط أصبعي، أشرُت بيدي. 
سقطْت يدي، لوحُت بالساعِد.

سقَط الساعُد والزنُد و.. لساني، 
ثم أصدقائي.. واحدا تلو األخر مني...

مب سأشير اآلن يا ظلي؟.

صار وجهي علُم بالدي، 
كم من شهيٍد تروَن بي؟

كبرت، 
لكني أكابد العمر الذي يَْصغُر.

أبحُث عن أسٍم جديٍد لي، 
مضطرٌب وقلٌق أكثر مما مضى 
ثالثٌة من حروِف أسمي القدميِ 

ماتْت في معركٍة

فيما الالُم يعرُج ساحاًل جثتي.
كبرُت ويروُق لي أن أكون ممحاًة في آخرِة 

العمرِ
الربُّ يرسُم، وأنا أمحو...

قصائد تصدح بحب العراق وفرحة النصر

الموصليون بعد التحرير

مكافحة الدواعش المتخفين والخدمات تتصدر اهتمامات الموصليين

احتفاالت سكان املوصل بالنصر



يس��تحق الفرنس��ي أوليفيه روا ما 
يلي��ق به م��ن تقدير، فمن ب��ن ما ال 
يحصى من الباحثن في شأن اإلسالم 
السياس��ي، ميتاز روا )وال ننسى جيل 
كيب��ل( بالقدرة على إغن��اء النقاش 
والبح��ث، وتولي��د أف��كار وفرضيات 
املق��ّدس:  »اجله��ل  فف��ي  جدي��دة. 
زم��ن دين ب��ال ثقافة« س��ّلط الضوء 
عل��ى انفصال الظاه��رة الدينية في 
العقود األخي��رة عن بيئتها الثقافية 
في  واختزالها  األصلي��ة،  والقومي��ة 
إميان يتجاوز احلدود اللغوية والقومية 

والثقافية التي أجنبته. 
الص��ادر  وامل��وت«  »اجله��اد  وف��ي 
باإلجنليزية قبل أش��هر قليلة )توجد 
ترجمة عربية للكتابن، وش��كراً لدار 
الس��اقي( عال��ج الظاه��رة اجلهادية 
بوصفها عدمي��ة أوالً، ووليدة الزمن 
بلغ��ة  تقّنع��ت  وإن  احلاض��ر، حت��ى 
قدمي��ة ثاني��اً، ودالل��ة على ن��وع من 
ثقاف��ة احتجاج ش��بابية مش��ّوهة 
ومريضة ثالث��اً. وكان علي��ه ملعاجلة 
هذا كله التقليل من شأن مرافعات 

املظلومية، والتهميش، التي تصّدرت 
حت��ى اآلن معاجل��ات املعني��ن باألمر 
حت��ى اآلن، م��ن دون إلغ��اء وجودهما 

بالكامل.
وباملقارن��ة مع الباحث��ن األميركين 
يتجل��ى تفّوق املدرس��ة الفرنس��ية 
دائماً. فأغل��ب األميركين جاؤوا إلى 
حقل الدراسات اإلسالمية، واإلسالم 
السياس��ي، م��ن خلفي��ات أمني��ة. 
ل��ذا، تش��به إس��هاماتهم احلوليات 
الوقائ��ع  بس��رد  املعني��ة  القدمي��ة، 
واألحداث، و«احلقائق«، وغالباً ما تنم 
ع��ن جهل فاض��ح. فأحده��م، مثالً، 
وكان من املشاركن في وضع مسّودة 
بع��د  اجلدي��د،  العراق��ي  الدس��تور 
االحتالل، كّرس كتاباً كامالً للتدليل 
عل��ى أوج��ه الش��به بن الس��لفية 

والبروتستانتية. 
واألس��وأ من هؤالء العرب املتخرجون 
وه��ؤالء  األميركي��ة،  املدرس��ة  ف��ي 
ينقسمون إلى قسمن: األّول، يلعب 
عل��ى عق��دة الذن��ب الكولونيالية، 
وج��راح م��ا بع��د فيتن��ام، ليجع��ل 

من الع��رب واملس��لمن ضحايا فوق 
العادة، ويعفيهم من كل مس��ؤولية 
عّما أصابه��م. والثاني يلعب بفكرة 
احتم��ال  كل  لزعزع��ة  التعددي��ة 
للتميي��ز ب��ن الثقاف��ات واحلضارات 
مبنط��ق التقّدم، والنزعة اإلنس��انية، 
والتجرب��ة التاريخية. فالكل س��واء، 
وَم��ْن أنك��ر واس��تنكر وضعن��اه في 
خانة املركزي��ة األوروبية، والعنصرية 

اللعينة. 
وم��ن س��وء احل��ظ أن مي��راث إدوارد 
س��عيد النقدي حتّول إلى ذريعة لدى 
ه��ؤالء. فنّق��اد املركزي��ة والالعب��ون 
بالتعددي��ة وعليه��ا، يستش��هدون 
ب��ه، ولك��ن بطريقة تلغ��ي حقيقة 
مشروعه النقدي. فالفكرة الرئيسة 
في مشروعه أن الشرق كان ُمتخّيالً، 
وأن فعل التخّيل ل��م يكن ممكناً من 
دون عالق��ة م��ا ب��ن اخلي��ال، أو إرادة 
املعرفة، واملصلحة في زمن التّوس��ع 
الكولونيال��ي، وأن املصلح��ة فرضت 

شكالً وحدوداً للتخّيل.
ويغيب ع��ن أذهان ه��ؤالء أن الفكرة 

الس��عيدية هذه تصلح، أيضاً، إطاراً 
منهجي��اً لتحلي��ل م��ا يرون��ه عرباً 
وإسالماً ومسلمن كعالم وكينونات 
ُمتخّيلة يتم إنشاؤها في زمن تغلغل 
املال العربي في األكادمييا األميركية، 
والغربي��ة عموم��اً، وفي زم��ن عالقة 
تبدو الي��وم صريح��ة وفصيحة، بن 
كبار ممولي اجلامعات الغربية، ومراكز 
البحث من جهة، وسوق املال والنفط 

والسالح، من جهة ثانية. 
ولنتذّكر، بص��رف النظر عن موقفنا 
من الرواي��ة، أن الفاع��ل الرئيس في 
»خضوع« مليش��يل ويلبيك، يشتغل 
أس��تاذاً ف��ي اجلامعة، الت��ي انهالت 
عليه��ا هب��ات »املتبرع��ن« الع��رب، 
ألسلمة التعليم، كجزء من مشروع 
اس��تيالء اإلخ��وان املس��لمن عل��ى 
الس��لطة السياس��ية في فرنس��ا. 
األدب ال يشتغل على طريقة العلوم 
االجتماعية، ولكن في مجرد توظيف 
اجلامع��ة، والهب��ات، واملتبرع��ن، في 
عمل أدب��ي، بصرف النظر ع��ن نوايا 
صاحبه، ما يشي بحقيقة أن أشياء 

كه��ذه توجد ف��ي الواق��ع، وتتجلى 
كخطر محتمل، أحياناً.

املهم، في س��ياق هذا كل��ه، أن عدداً 
كبي��راً م��ن نّق��اد الع��رب واإلس��الم 
األكادميي��ات  ف��ي  واملس��لمن 
يصّنف��ون  والغربي��ة،  األميركي��ة، 
أنفسهم في خانة مؤيدي إسرائيل، 
وبهذه الطريقة يتس��ّيس السجال، 
وينتقل من حقول معرفية تستدعي 
مؤه��الت كثي��رة إلى حلب��ة لصراع 
سياسي ال يحتاج، في أحيان كثيرة، 
إلى أكثر من غرائز مش��حوذة جيداً، 

وعصب نافر.
بع��ض م��ا يقوله ه��ؤالء يس��تحق 
وحتّيزهم  انحيازه��م  ولك��ن  التأمل، 
يقلل م��ن صدقيتهم، ويحّولهم في 
أحي��ان كثي��رة إلى أكي��اس مالكمة 
لع��رب غاضب��ن. ومن نافل��ة القول 
التذكير بداللة أن نس��بة ال بأس بها 
م��ن املُدافع��ن عن العرب واإلس��الم 
واملسلمن تصّنف نفسها، وتُصّنف، 
وبه��ذه  للفلس��طينين.  كمؤي��دة 
الطريق��ة تصبح السياس��ة س��يد 

اإلحكام.
لكل ه��ذه األس��باب تبدو املدرس��ة 
الفرنس��ية أفضل، رمبا يعود الفضل 
إل��ى تاريخ طوي��ل من االستش��راق، 
بع��د  وم��ا  كولونيالي��ة،  وعالق��ة 
كولونيالي��ة طويل��ة وممت��دة بعالم 
العرب واإلس��الم واملس��لمن، ومتاس 
يكاد يكون يومياً معهم نتيجة وجود 
جاليات عربية وإس��المية كبيرة، من 
مواطني املس��تعمرات السابقة، في 
فرنس��ا، ورمبا إل��ى جانب ه��ذا كله، 
مي��ارس النزوع الراديكالي في الثقافة 
الفرنسية )خالفاً لإلجنلوسكسونية 
احملافظة( تأثيراً مباش��راً على اخمليال 
وإرادة املعرفة هناك. هذا ال يحّولهم، 
بطبيع��ة احلال، إل��ى مالئكة، ولكنه 
يضفي عليهم خصوصية تس��تحق 
التنوي��ه. ولنذك��ر دائماً ج��اك بيرك، 
ومكس��يم رودنس��ون، مبا يليق بهما 

من تقدير.
ولنعد إل��ى روا. الواقع أن األملاني، من 
أص��ول إيراني��ة، نفي��د كرماني كان 
أّول م��ن تكّلم عن عدمي��ة الظاهرة 

اجلهادي��ة قب��ل عقدي��ن م��ن الزمن. 
ومن املؤس��ف أن فكرة العدمية لم 
حتت��ل مكانة مركزية ف��ي مداخالت 
»اخلبراء« العرب في شؤون »اجلماعات 
»اجلزي��رة«  )بتعبي��ر  اإلس��المية« 
القطرية( واإلره��اب والتطّرف )بلغة 
قناة »العربية« الس��عودية(. ورمبا في 
الترجمة العربي��ة لكتاب روا ما يعزز 
من فرص صعود مفردة العدمية إلى 
ما تستحق من مكان ومكانة في كل 

كالم محتمل عن اجلهاد واجلهادين.
أما مل��اذا اخترنا التمثي��ل ألمر كهذا 
م��ا  أغل��ب  أن  فم��رّده  بفضائيت��ن 
يس��تهلكه الع��رب واملس��لمون من 
معلومات ومعرفة عن أنفسهم وعن 
العال��م يأتي ع��ن طري��ق التلفزيون، 
واإلنترن��ت. وه��ذه التقني��ات، وه��ي 
حديث��ة متاماً، ه��ي واس��طة ثقافة 
التم��ّرد العدمي��ة، مص��در إنتاجها، 
وترويجها، وحقنه��ا باجلهل املُقّدس. 
ولعل في كل هذا وذاك ما يس��تحق 

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

ّ
ّ

حسن خضر

أكينوومي أديسينا

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

رئيس مصرف 
التنمية األفريقي

أبيدج��ان - إن املي��اه ضرورية للحياة، 
ومع ذل��ك فهي نادرة في أجزاء كثيرة 
من العالم. وبس��بب آثار تغير املناخ، 
تعان��ي أفريقيا من أس��وأ جفاف لها 
منذ عام 1945، والس��يما في جنوب 
الس��ودان والصومال وإثيوبيا وشمال 

نيجيريا.
حتتاج هذه املناطق الهش��ة اآلن إلى 
دعم اجملتمع الدولي. نحن نحتاج إلى 
بناء نظم مرنة لضمان حصول جميع 
الن��اس على املياه الصاحلة للش��رب، 
وحتس��ن تدابير توفير املياه والصرف 
الصح��ي في املناط��ق احلضرية التي 

تشهد منوا سريعا في أفريقيا. 
وينبغي أن نبدأ بتوسيع قدرة األفارقة 
على تسخير املياه املستعملة. فمن 
خالل االس��تثمار واإلدارة الس��ليمة، 
ميك��ن أن تصبح مياه الصرف مصدرا 
مس��تداما للثروة لكثير من األفارقة، 
م��ع فوائد إضافية لصحة اإلنس��ان، 
واالس��تدامة  الزراعي��ة،  واإلنتاجي��ة 

البيئية.
وعلى مدى السنوات الست املاضية، 
اس��تثمر بنك التنمية األفريقي 3.3 

ملي��ار دوالر ف��ي مش��اريع لتوس��يع 
ف��رص احلص��ول على املياه وحتس��ن 
الص��رف الصحي، حي��ث تصل نحو 
2.2 بلي��ون دوالر منه��ا إل��ى اخلدمات 
احلضرية لفائدة 17 مليون ش��خص 

في األقل.
ويدعم بنك التنمية األفريقي امنوذجا 
متكام��ال إلدارة املي��اه ف��ي املناط��ق 
متش��يا  وال��ذي   ،)IUWM( احلضري��ة 
مع اله��دف 6 م��ن أه��داف التنمية 
ميك��ن  املتح��دة،  ل��أمم  املس��تدامة 
اجملتمع��ات م��ن احلصول عل��ى دخل 
مس��تدام م��ن إدارة املي��اه والنفايات 

الصلبة في املناطق احلضرية.
ويتطلب تنفيذ هذا االمنوذج استثمارا 
أولي��ا كبي��را، وتكالي��ف رأس��مالية 
وتش��غيلية حادة. ال يقوم سوى عدد 
قلي��ل م��ن امل��دن األفريقي��ة بجمع 
ومعاجل��ة أكث��ر م��ن ٪20 م��ن مياه 
الصرف الصح��ي الناجت��ة عن نظم 
مركزي��ة إلدارة مياه الصرف الصحي. 
أما ٪80 الباقية فهي تشكل مصدرا 
للنفاي��ات  مس��تغل  غي��ر  ضخم��ا 
الس��ائلة والصلب��ة. مع االس��تثمار 

الصحي��ح، والبصيرة، وااللتزام، ميكن 
أن يخل��ق ه��ذا امل��ورد ف��رص العمل 

ويحقق منوا مستداما.
وم��ن ث��م، ف��إن إدارة مي��اه الص��رف 
الصح��ي هي س��مة أساس��ية من 
أولويات إس��تراتيجية بن��ك التنمية 
األفريق��ي، املعروف��ة باس��م الفئات 
اخلم��س العلي��ا، الت��ي ته��دف إل��ى 
حتس��ن نوعية حياة األفارقة، وتعزيز 
الصحة العامة، وحتقيق املساواة بن 
اجلنس��ن، وخلق فرص العمل، وزيادة 
قدرة اجملتمع��ات احمللية على الصمود 
أمام آث��ار تغير املناخ. كما س��تلعب 
املياه دورا رئيس��ا ف��ي حتقيق أهداف 
تصني��ع الفئ��ات اخلم��س والزراع��ة 

املستدامة.
وف��ي ياون��دي بالكامي��رون، س��اعد 
مصرف التنمية األفريقي في حماية 
نحو 300.000 ش��خص وممتلكاتهم 
عن طريق تخفيض تواتر الفيضانات 
م��ن 15 حادثة في الس��نة إلى ثالث 
مش��روع  وبفض��ل  فق��ط.  ح��وادث 
للص��رف الصحي بقيم��ة 40 مليون 
دوالر، س��اعد بنك التنمية األفريقي 

على خفض نس��بة الس��كان الذين 
يعانون م��ن داء املالريا في املدينة من 

٪16 إلى 12٪.
أدى  ديف��وار،  أبيدج��ان، ك��وت  وف��ي 
إدارة مس��تجمعات املي��اه  مش��روع 
املتكاملة ف��ي حوض غ��ورو بتمويل 
من بنك التنمية األفريقي والبالغ 23 
ملي��ون دوالر، إلى احل��د بدرجة كبيرة 
م��ن الفيضان��ات ف��ي جمي��ع أنحاء 
حوض غورو، وحتس��ن سبل معيشة 

2.8 مليون نسمة.
وفي زمبابوي، بعد وفاة 4300 شخص 
بس��بب وباء الكوليرا ف��ي الفترة ما 
ب��ن ع��ام 2008 و 2009، دع��م بن��ك 
التنمي��ة األفريقي واجله��ات املانحة 
األخرى مش��روع إعادة اإلم��داد باملياه 
والصرف الصحي العاجل مببلغ 43.6 
ملي��ون دوالر، والذي أج��رى إصالحات 
طارئة على شبكات الصرف الصحي 
في املناطق احلضرية، مما س��اعد 2.5 

مليون شخص.
إدارة مي��اه  وتتبع��ت جمي��ع نظ��م 
الصرف الصح��ي املدعومة من بنك 
اس��تراتيجيات  األفريق��ي  التنمي��ة 

تعزيزه��ا  لضم��ان  االٍس��تدامة 
للمكاس��ب االٍقتصادي��ة، وإفادته��ا 
ف��ي  وإبقائه��ا  احمللي��ة،  اجملتمع��ات 
متن��اول اجلمي��ع. كما تس��اعد هذه 
املش��اريع أيضا البلدان على تسخير 
واس��تعمال تدفق��ات النفاي��ات، عن 
طري��ق حتويل مي��اه اجملاري إل��ى الغاز 

احليوي واألسمدة.
وف��ي الوقت نفس��ه، يكم��ل مرفق 
املياه األفريقي التاب��ع لبنك التنمية 
األفريقي أعماله في متويل املش��اريع 
من خالل جذب استثمارات في البنية 
التحتية للمياه. وفي فبراير/ ش��باط، 
دم��رت الفيضان��ات والري��اح العاتية 
الناجم��ة عن العاصفة االس��توائية 
دينو س��احل موزامبيق وأث��رت تأثيرا 
ش��ديدا على الس��كان احمللين. لكن 
بع��د بضع��ة أس��ابيع فق��ط، أجرى 
الصندوق دراس��ة لتحس��ن س��بل 
العي��ش والق��درة عل��ى التكيف مع 
تغير املناخ في جميع أنحاء مقاطعة 
إنهامبان في موزامبيق، حيث ضربت 

العاصفة.
م��ع  بالتع��اون  الصن��دوق،  ويق��وم 

الش��راكة العاملي��ة للمي��اه، بتنفيذ 
نظ��م إدارة املياه العذب��ة في خمس 
مدن أفريقية، مبا في ذلك كينشاسا 
في جمهوري��ة الكونغو الدميقراطية 
ومارونديرا في زمبابوي. وفي جمهورية 
الكونغ��و الدميقراطية وحدها، ميكن 
أن يتوقع من نظم إدارة املياه والصرف 
الصحي حتسن إمدادات املياه واملرافق 
الصحية لفائدة 17 مليون ش��خص 

بحلول عام 2030.
بي��ل  مؤسس��ة  تس��تفيد  كم��ا 
وميلين��دا غيت��س م��ن خب��رة بن��ك 
التنمي��ة األفريق��ي من خ��الل تقدمي 
منحة بقيمة 18 مليون دوالر لتمويل 
املرحل��ة الثانية م��ن برنامج الصرف 
الصحي احلضري للبنك. وسيساعد 
ه��ذا اجلهد عل��ى تطوي��ر االبتكارات 
التجاري��ة م��ن أج��ل توفي��ر خدمات 
الص��رف الصحي بأس��عار معقولة 
ومس��تدامة في أفريقيا، والتي ميكن 
أن تص��ل إل��ى مليون��ي نس��مة من 
س��كان امل��دن مباش��رة و 6 مالي��ن 
ش��خص آخرين م��ن خالل مش��اريع 

فرعية.

إن حتديات إدارة مياه الصرف الصحي 
ف��ي أفريقيا كبيرة ومعق��دة. غير أن 
مص��رف التنمي��ة األفريقي مصمم 
عل��ى توفي��ر الف��رص التي تس��هم 
للمجتمعات  في حتقي��ق مكاس��ب 
األفريقية - في مجال الصحة العامة، 
وحتس��ن الصرف الصحي، والتنمية 

االقتصادية، وحماية البيئة.
وس��يتطلب حتس��ن نوعي��ة احلي��اة 
جلمي��ع األفارقة االلتزام السياس��ي 
والش��راكة ب��ن القطاع��ن الع��ام 
واخل��اص، واملش��اركة العامة القوية. 
ويعمل إطار البنك األفريقي للتنمية 
عل��ى حتقيق ه��ذه األه��داف الثالثة 

معا.
وعلى جميع الفاعل��ن - في أفريقيا 
وعل��ى الصعيد الدول��ي - مضاعفة 
اجله��ود لضمان توفير املياه النظيفة 
بأس��عار معقول��ة للجمي��ع، ودعم 
البل��دان األفريقي��ة الت��ي تعاني من 
اجلفاف التاريخي. لدينا التزام أخالقي 
للقي��ام بذل��ك. بعد كل ش��يء، املاء 

يعني احلياة.

مواجهة تحدي المياه في أفريقيا
PROJECT
SYNDICATE

السيدة تيريزا ماي والسيد كوربين
القاضي جعفر كاظم المالكي

جاء في لس��ان الع��رب أن الَفكر والِفك��ر:  إعمال اخلاطر 
في الش��يء. وجاء في املعجم الوس��يط َفَك��ر في األمر� 
َفك��راً: أعمل العقل فيه ورتب بعض م��ا يعلم ليصل به 
إلى مجه��ول.. والتفكير مفهوم غامض ال نس��تطيع أن 
نراه أو نلمسه داخل الدماغ فالتفكير خليط من عمليات 
نفس��ية وكيميائية وعصبية متداخلة مع بعضها وهذا 
اخللي��ط ينتج عملية التفكي��ر ويتألف التفكير من ثالثة 

مكونات:
1 - العملي��ات املعرفي��ة املعق��دة مثل )حل املش��كالت( 
واألقل تعقي��داً )املالحظة واملقارنة والتصنيف( وعمليات 

توجيه وحتكم فوق معرفية.
-2 املعرفة اخلاصة مبحتوى املادة أو املوضوع.

-3 االستعدادات والعوامل شخصية )اجتاهات، موضوعية، 
ميول(

وهن��اك حاجة للتفريق بن مفهوم��ي )التفكير ومهارات 
التفكي��ر(، ذل��ك أن التفكي��ر عملي��ة كلي��ة نق��وم عن 
طريقه��ا مبعاجلة عقلية للمدخالت احلس��ية واملعلومات 
املسترجعة لتكوين األفكار أو استداللها أو احلكم عليها 
وهي عملي��ة تتضمن اإلدراك واخلبرة الس��ابقة واملعاجلة 
الواعية واالحتضان واحلدس وعن طريقها تكتسب اخلبرة. 
أم��ا مه��ارات التفكير: فه��ي عمليات محددة منارس��ها 
ونستعملها عن قصد في معاجلة املعلومات مثل )مهارات 
حتديد املشكلة، إيجاد االفتراضات غير املذكورة في النص، 
أو تقيي��م قوة الدليل، أو االدع��اء( وكذلك التفكير يتألف 
من مهارات متعددة تس��هم إج��ادة كل منها في فاعلية 
عملية التفكير . لذلك فان من صفات التفكير القضائي 
الس��ليم إن يكون التفكير واضحا ومنظما وحاسما اما 
التفكي��ر املنظم فهو أن يكون القاضي ذا عقل مرتب وان 
يح��اذر من التفكي��ر املضطرب الذي يجعل��ه يتحول من 
مش��كلة الدعوى إلى مش��كلة أخرى قبل أن يقوم بحل 
املش��كلة األولى. وقاضي املوضوع هو وحده صاحب احلق 
ف��ي تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من أدلة لكي ال يبنى 
حكمه إال على الدليل الذي يطمئن إليه وجدانه وشعوره 
وف��ي فهم ما يقوم في الدعوى م��ن قرائن وال تثريب على 
احلك��م إذا ارتاح وجدان القاضي إلى م��ا اعتمده من أدلة 
وقرائن متس��اندة يكمل بعضها بعضا ومستمدة من ما 
ل��ه من أصل ثابت في األوراق في مجموعها أدلة س��ائغة 
تؤدي ال��ى النتيجة التي خلص إليه��ا كما ال تثريب على 
احملكمة اذا هي طرحت ش��هادة شهود في التحقيق الذي 
أمرت بع��دم قناعتها بصدق أقوالهم, وهذا ال يعدو منها 
حتل��ال من نتيجة التحقيق الذي اجري بناءا على امر منها 
وإمنا هو س��لطة تقديرية منحها املش��رع لها في تقدير 
ش��هادة الش��هود وقامت به في حدود سلطاتها. كما ان 
احملكمة غير مقي��دة بالنتيجة التي يس��فر عنها تنفيذ 
حكمه��ا التمهيدي ب��ل إن لها احلرية التام��ة في تقدير 
أهمية الوقائع التي أمرت بالتحقيق فيها حسب ما يرتاح 
إلي��ه ضميرها ومتلي��ه عليها قناعاته��ا. وان تقدير األدلة 
ووزنها امر يس��تقل به قاضي املوضوع وال رقابة عليه من 
محكم��ة التمييز متى كان س��ائغا وي��ؤدي إلى النتيجة 
التي انته��ى إليها احلكم إال إن ذل��ك األمر مقيد بقيدين 
أولهم��ا يتعل��ق باإلقرار اذا ال يس��تطيع القاض��ي تقدير 
الدلي��ل فيه بل تنحصر س��لطته في التأك��د من توفره 
والثاني هو عدم التعسف في تقدير الدليل بل إن املنطق 
واإلحس��اس بخبرة احلياة له��ا دور فاعل ومؤثر في عملية 

اإلقناع . وهذا هو التفكير القضائي السليم.

التفكير القضائي السليم
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القس��م العربي لهيئة اإلذاعة البريطانية، 
وترّق��ى فيه��ا حتى وصل إل��ى منصب مدير 
قس��م الدراما، وبعد اس��تقالته م��ن البي 
بي س��ي عاد إلى الس��ودان وعمل لفترة في 
اإلذاعة الس��ودانية، ثم هاجر إلى دولة قطر 
وعمل في وزارة إعالمها وكيالً ومشرفاً على 
أجهزته��ا. عم��ل بعد ذل��ك مدي��راً إقليمياً 
مبنظمة اليونيس��كو في باريس، وعمل ممثالً 

له��ذه املنظمة ف��ي اخللي��ج العربي. وميكن 
القول أن حالة الترحال والتنقل بني الش��رق 
والغرب والش��مال واجلنوب أكس��بته خبرة 
واس��عة بأحوال احلي��اة والعال��م وأهم من 
ذلك أح��وال أمته وقضاياه��ا وهو ما وظفه 
في كتاباته وأعماله الروائية وخاصة روايته 

العاملية موسم الهجرة إلى الشمال.
كتاباته تتطرق بصورة عامة إلى السياسة، 
وإل��ى مواضيع أخرى متعلقة باالس��تعمار، 
واجملتمع العربي والعالق��ة بينه وبني الغرب. 
ف��ي اعق��اب س��كنه لس��نوات طويلة في 
بريطانيا تطّرقت كتابته إلى االختالفات بني 
احلضارتني الغربية والشرقية. الطيب صالح 
معروف كأحد أشهر الكتاب في يومنا هذا، 
ال س��يما بس��بب قصصه القصي��رة، التي 
تقف في صف واحد مع جبران خليل جبران، 

وطه حسني وجنيب محفوظ.
الطي��ب صالح كت��ب العديد م��ن الروايات 
التي ترجمت إلى أكثر من ثالثني لغة وهي » 
موسم الهجرة إلى الشمال« و»عرس الزين« 
و»مري��ود« و»ضو البيت« و»دوم��ة ود حامد« 
و»منسى«. تعد روايته »موسم الهجرة إلى 
الش��مال« واحدة من أفض��ل مائة رواية في 
العالم. وقد حصلت على العديد من اجلوائز. 

وقد نش��رت ألول مرة في أواخر الس��تينيات 
من القرن العش��رين في بي��روت ومت تتويجه 
ك«عبق��ري األدب العربي«. ف��ي عام 2001 مت 
االعتراف بكتابه من قبل األكادميية العربية 
في دمشق على أنه صاحب »الرواية العربية 
األفضل في القرن العش��رين.أصدر الطيب 
صالح ثالث روايات وعدة مجموعات قصصية 
قصيرة. حولت روايته »عرس الزين« إلى دراما 
في ليبيا ولفيلم سينمائي من إخراج اخملرج 
الكويتي خالد صديق في أواخر السبعينيات 

حيث فاز في مهرجان كان.
في مج��ال الصحافة، كت��ب الطيب صالح 
خالل عش��رة أع��وام عم��وداً أس��بوعياً في 
صحيفة لندنية تصدر بالعربية حتت اس��م 
»اجملل��ة«. خ��الل عمل��ه ف��ي هيئ��ة اإلذاعة 
البريطانية تطرق الطيب صالح إلى مواضيع 
أدبي��ة متنوعة. منذ عش��رة أع��وام يعيش 
في باريس حيث يتنق��ل بني مهن مختلفة، 
آخرها كان عمله كممثل اليونس��كو لدول 

اخلليج.
ومن املفهوم أن رواية »موس��م الهجرة إلى 
الش��مال« نال��ت ش��هرتها م��ن كونها من 
أول��ى الرواي��ات الت��ي تناولت، بش��كل فني 
راق، الص��دام بني احلضارات وموقف إنس��ان 

العالم الثالث � النامي ورؤيته للعالم األول 
املتقدم، ذلك الصدام الذي جتلى في األعمال 
الوحش��ية دائماً، والرقيقة الشجية أحياناً، 

لبطل الرواية »مصطفى سعيد«.
وآخر الدراس��ات احلديثة الت��ي تناولت رواية 
»موسم الهجرة إلى الشمال« ورواية »بندر 
ش��اه« للمؤلف نفس��ه، تلك الدراسة التي 
نش��رت أخيراً في سلس��لة حولي��ات كلية 
اآلداب التي يصدرها مجلس النشر العلمي 
ف��ي جامع��ة الكويت بعن��وان »رؤي��ة املوت 

وداللتها في عالم الطيب صالح الروائي، من 
خالل روايتي: موس��م الهجرة إلى الشمال، 
وبن��در ش��اه« للدكت��ور عبد الرحم��ن عبد 
ال��رؤوف اخلاجني، األس��تاذ في قس��م اللغة 
العربية � كلية اآلداب جامعة امللك س��عود. 
تتن��اول الدراس��ة بالبحث والتحلي��ل رؤية 
املوت وداللتها في أدب الطيب صالح الروائي 
في عملني بارزين من أعماله هما: »موس��م 
الهجرة إلى الشمال« و«بندر شاه«، وتنقسم 

الدراسة إلى قسمني كبيرين وخامتة.

متابعات الصباح الجديد:
 

أديب سوداني وأحد أشهر األدباء العرب أطلق 
عليه النقاد لقب »عبق��ري الرواية العربية«. 
عاش ف��ي، بريطانيا وقطر وفرنس��ا، الطيب 
صال��ح - أو »عبق��ري الرواي��ة العربية« كما 
جرى بعض النقاد على تسميته- أديب عربي 
من السودان، اس��مه الكامل الطيب محمد 
صالح أحمد، ولد عام )1348 ه� - 1929م( في 
إقليم مروي شمالي السودان بقرية َكرَْمكْول 
بالق��رب من قرية دبة الفقراء وهي إحدى قرى 
قبيلة الركابية التي ينتسب إليها، وتوفي في 
إحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن 
الت��ي أقام فيها في ليلة األربعاء 18 ش��باط 
2009، ع��اش مطلع حياته وطفولته في ذلك 
اإلقلي��م، وف��ي ش��بابه انتقل إل��ى اخلرطوم 
إلكمال دراس��ته فحصل من جامعتها على 
درج��ة البكالوري��وس في العلوم. س��افر إلى 
إجنلترا حيث واصل دراس��ته، وغّير تخصصه 

إلى دراسة الشؤون الدولية السياسية.
تنقل الطيب صال��ح بني عدة مواقع مهنية، 
فعدا عن خبرة قصيرة في إدارة مدرسة، عمل 
الطيب صالح لسنوات طويلة من حياته في 

في الذكرى الـ 88 لوالدة »الطيب صالح« عبقري الرواية العربية

بحث في الحضارتين الغربية والشرقية

اس��اس بنائي يتخ��ذ من التكثي��ف والترميز 
وااليج��از واالقتص��اد ف��ي اللغة م��ع اعتماد 
املفارقة االس��لوبية احملطمة للتوقع..منهجاً 
واعياً..متس��امياً يحقق بعده الفني باالنزياح 
التركيب��ي والداللي..فض��ال ع��ن انه��ا تتخذ 
انساقا متعددة تس��عى الى التوليف ما بني 
ابعاد مختلفة)سايكولوجية وسوسيولوجية 
ورومانسية(.. وهي تتنفس بيئتها املتشظية 
باحلي��اة  النابض��ة  واالجتماعي��ة  واملغترب��ة 
املبتسمة واحلزينة النامية في واقعها ابتداء 
من العنوان العتب��ة الداللية املوجهة لفعل 
القراءة من جه��ة والناقلة للمتلقي من حيز 

الواقع حليز التخييل..
)أمني��ة كانت ان مي��وت ويدف��ن هنا..حتققت 
نص��ف امنيته..م��ا زالوا يبحث��ون عن جثته( 

ص15..
)كأن امل��رأة التي رآه��ا في الدائرة ه��ذا اليوم 
تشبهها..س��ارع ال��ى هندم��ة نفس��ه قدر 
اس��تطاعته ليقابلها..لم تك��ن اال موظفة 
جديدة ..لكنه يس��ألها باصرار هل انت هي؟..
كان عل��ى اصدقائ��ه ان يس��ألوها ب��دال عنه 
النه��م يرونه يصر عل��ى هذا الس��ؤال حتى 
بع��د ان ضعف بصره..أما)هي( فكانت زوجته 
التي رحلت بانفجار قدمي..ينتظرها ان تعود..( 

ص15..
  فالقاص يؤس��س كينونة النص على بالغة 
القول كون البالغة)فن االيجاز(..وقول النفري 
اتس��عت  العب��ارة  ضاق��ت  الصوفي)كلم��ا 
الرؤية(..وهو يزاوج بني احلس��ي والذهني خللق 
العمق التصويري املشبع بالدهشة من خالل 
وحدة التعبير ع��ن كوامن الوجد فيركز على 
املعنى باعتماد االيجاز املكتنز بالرمز من اجل 
اغنائه والتعبير عن القيم االجتماعية..فضال 
عن اعتم��اده التضاد خللق دينامية املش��هد 
ال��ذي يقوم على س��ردية الرؤية ف��ي اطارها 
البنيوي فيرتقي املنتج باملفردة الى مستواها 
الدالل��ي الح��داث املتع��ة الفنية م��ن خالل 
تركيزه على العناصر الش��عورية والنفسية 

واظهار الذات في جدليتها مع الواقع..
)التصق��ت عين��اه مبرايا س��يارته التاكس��ي 
وهو يتابع املرأة التي ركبت معه تكشف عن 
ش��عرها ثم متس��د عنقها بيدها نازلة على 
صدرها الناصع البي��اض وهي تبدأ بفتح الزر 
االول لقميصها..نظرت اليه مبتس��مة..نازل 
هن��ا ش��كراً لك..حني هم أن يس��ألها االجرة 

سبقته: العرض ليس مجاناً..( ص76..

  فالن��ص يس��ير في مس��تويني اس��لوبيني 
منفعل��ة  اس��لوبية  اولهم��ا  متوازي��ني: 
ومتفاعلة واحلدث اليومي..وثانيهما اسلوبية 
اس��تدعاء الواقع املأزوم بخراب��ه املمتد على 
باس��تعمال  االحتالل��ي..  الزم��ن  مس��احة 
التسلسل السريع للجمل  السردية املكثفة 
الت��ي تتناس��ب واحلال��ة النفس��ية القلقة 
للش��خصية املتكئ��ة عل��ى الفعل)التصق/
يسالها/(  تكشف/متس��د/تبدأ/  يتابع/ركبت/ 
الذي يس��هم في تس��ريع السرد مع اسقاط 
ح��روف العط��ف وحتري��ر اللغة م��ن نثريتها 
وش��حنها بعم��ق ش��عري وصف��ات حركية 
خالقة لالنزياحات السياقية ..باعتماد اجلمل 
املكثفة..املوج��زة الت��ي تتش��كل عل��ى وفق 
هندس��ية بنائي��ة عميقة تعتمد مجس��ات 
ابداعي��ة باس��تعمال التكني��ك الفني لبناء 
ومضته منحصرا في) اللغة واملشهد والرمز 
واملفارق��ة التصويري��ة والضربة االس��لوبية 
املفاجئة..(..مع اعتماد قوة العاطفة وتكثيف 

الرؤي��ة بتوظي��ف االلف��اظ اجملازي��ة احملققة 
لتقانة االنزياح وخلق نص ذي بنية مركزة مع 
وحدة عضوية متداخلة في الفعل الشعوري 

واالستداللي واالنفعالي الشعوري..
)دخ��ل مس��رعاً حام��ال اوراق معاملت��ه التي 
انهكت��ه كثي��راً.. وه��ي توش��ك ان تنتهي..

فقط كان ينقصها خت��م أخير..القاها بيده 
املرتعشة امام املوظف اخملتص ..قلبها وعيناه 
تتابع��ان يديه اللت��ني لم تكونا عند حس��ن 
ظنه..حلظ��ات صمت ثم قال:معاملتك متت...  

(  ص45
  فالق��اص ينس��ج عوامل��ه احملقق��ة ملوق��ف 
انساني..بتتابع احلدث ومشاهده مع تكثيف 
االحساس في صور حركية داخل بنية سردية 
تش��كلت م��ن جزئي��ات التجرب��ة احلياتي��ة 
فاختصر املس��افات بذاتية متفاعلة دينامياً 
واملوضوع..نتيج��ة امتالك��ه ق��درة اتصالية 
تس��بح في احضان الواقع الذي تربطه معه 
عالقات انس��انية متحركة باعتماد االختزال 

ف��ي الوصف بلغة ش��اعرية احل��س متجاوزة 
حدود الزمكانية.. متدفقة بعذوبة مموس��قة 
بحرك��ة احلي��اة االليفة لتحقي��ق التماهي.. 
فضال عن توظيفه إس��تراتيجية احلذف التي 
تؤس��س كينونة النص .. بصفتها)مس��احة 
جمالي��ة تس��تدعي التأويل(..وآلية التس��اع 
مدي��ات النص وتعميقه من خالل اس��تدعاء 
املس��تهلك)املتلقي/ مللىء بياضاته وتأثيثها 
املتفاع��ل وفضاء النص م��ن خالل اخلروج عن 
صمته االستهالكي ومن ثم استنطاق رموزه 
والوق��وف عل��ى الدف��ق الفك��ري والوجداني 

للمنتج..
  وبذل��ك ق��دم الق��اص نصوص��اً مرك��زة.. 
مختزلة..متدفق��ة بانس��يابية تنم عن وعي 
س��ردي عميق وعفوي��ة نافذة ال��ى الذاكرة..
باعتماد نسقني متداخلني من السرد:اولهما 
فني..عبر  نس��ق  نس��ق موضوعي..وثانيهما 
جم��ل مكثف��ة.. موجزة..تصور عاملاً تتس��ع 

داللته وتتعدد بنياته..

علوان السلمان
 

...مبراجعة املراحل االجناسية للقص القصير 
يجرنا التفكير والتذكر صوب احلكاية فاملقامة 
والقصي��رة  القصي��رة  فالقص��ة  واملقال��ة 
ج��دا )الومضة(..الت��ي كانت نتيج��ة حتمية 
حلرك��ة التجريب في الس��بعينيات من القرن 
العش��رين..والتي افرزته��ا الذائق��ة االبداعية 
كشكل من اشكال احلداثة التي حتاول مالءمة 
روح العصر باعتماد تقنية االنزياح والتكثيف 
وموجودات��ه.. الواق��ع  واس��تنطاق  وااليح��اء 

منطلقة من اس��باب داخلي��ة وخارجية يأتي 
ف��ي مقدمته��ا ترجم��ة فتحي العش��ري ل� 
)انفع��االت( ناتالي س��اروت وحركة احلد االدنى 
التي ب��رزت في الواليات املتحدة ونادت )بكتابة 
مختص��رة حلي��اة مختصرة( بحك��م التحول 
الفكري والفني..فقامت نصوصها على اساس 
جمال��ي قوام��ه اللمح��ة التأملي��ة املنبثقة 
من الصور التخييلية..فكانت جنس��اً س��ردياً 
فاع��ال ومؤسس��ا لش��رعيته عل��ى االقتصاد 
في اللغة وجتاوز املواثيق الس��ردية بتأس��يس 
كينونته��ا عل��ى فن احلذف بصفته مس��احة 
جمالية مس��تفزة وآلية التساع مديات النص 
وتعميقه..وبالغ��ة القول والغور ف��ي الترميز 
واملراوغة الذي يسهم في نبش اخلزانة الفكرية 
للمس��تهلك)املتلقي( والكش��ف عن خزينه 
املعرفي مل��لء بياضاتها وس��د ثقويها بتأثيث 
فضاءاته��ا.. والتكثيف وااليجاز اجلملي والرمز 
والتخيي��ل بلغ��ة تلغرافي��ة حتتف��ي باملضمر 
واملعنى اخملتبيء بني طي��ات التراكيب اجلملية 
املتج��اوزة للمأل��وف واملس��ايرة حلركة العصر 
الذي وس��م بعصر السرعة..خللق نص مختف 
باملضمر والبياضات الداعمة للتأويل من خالل 
مت��رده عل��ى احادي��ة املعنى..مع متي��زه بضربة 
اس��لوبية ادهاش��ية وتأس��يس عل��ى اللغة 
االيحائية املتأتية من عالقتها بالفكرة واختيار 
االلف��اظ املوحية واملكتن��زة املعاني والدالالت 
واالش��ارات والرموز مع اقتصاد لغوي بصفتها 
سردية اختزالية ونهاية مفاجئة  تشكل بؤرة 

العناصر البنائية واجلمالية.. 
 وبتفكي��ك نص��وص اجملموع��ة القصصي��ة 
)نص��وص مهج��رة( الت��ي انتجته��ا ذهني��ة 
الق��اص طالب زعيان واس��همت دار الروس��م 
في نش��رها وانتش��ارها/ 2017..كونها تعتمد 
منط��اً فني��ا متج��اوزاٍ للمأل��وف.. يق��وم على 

القص القصير جدًا ومالءمة روح العصر
)نصوص مهّجرة( أنموذجًا

غالف الكتاب

دراسة

قصة قصيرة

بتفكيك نصوص المجموعة 
القصصية )نصوص مهجرة( 

التي انتجتها ذهنية القاص 
طالب زعيان واسهمت دار 

الروسم في نشرها وانتشارها/ 
2017..كونها تعتمد نمطًا فنيا 

متجاوزاٍ للمألوف.. يقوم على 
أساس بنائي يتخذ من التكثيف 

والترميز واإليجاز واالقتصاد 
في اللغة مع اعتماد المفارقة 

األسلوبية المحطمة للتوقع..
منهجًا واعيًا..متساميًا يحقق 
بعده الفني باالنزياح التركيبي 

والداللي

الرئيس��ة للرواي��ة، ليمثل امنوذجاً س��لبياً، او 
املرفوض اجتماعي��اً، او مبدئي��اً، ليكون عبرة 
اكثر من��ه قدوة. امنوذج ملن نرثي له س��يئاته، 
وانهزاميت��ه، وانانيت��ه، وجبن��ه، وغيره��ا من 
الصف��ات التي نرفضه��ا.. يختارونه��ا رمبا ال 
حب��ا فيها، وإمن��ا هو نوع من النق��د الذاتي، او 
ليتخلصوا م��ن حمل ثقيل. فتب��دو روايتهم 
متخيل��ة لش��خوص نعرفه��ا ف��ي الواق��ع.. 
كما لو هي وس��يلة لالعت��راف، كما هو لدى 
املس��يحيني الذين يعترفون امام القس الذي 
يسمع لهم، من ثم يبارك لهم ليمحو عنهم 
خطاياه��م، فيول��دوا من جديد ب��ال خطيئة! 
ويخرج��ون نضاف��اً خفاف��اً. الروائي��ون هؤالء 
يتخ��ذون من جمه��ور القراء قس��اً ليعترفوا 
له بنحو غير مباش��ر ومبط��ن. اعجبته تلك 
األفكار، او التحليل النقدي، ولكنه سخر من 

فكرة كتابتها. فما الفائدة!
ترك جس��ده ينزلق على ب��الط الغرفة لينعم 
بب��رودة الب��الط )الكاش��ي(، ف��ال االريكة، وال 
الس��رير وج��د فيهما بعض الراح��ة ال للنوم، 

وال اجلل��وس، احلر يجعل مكان التقاء جس��ده 
بفراش��هما يغرق بالع��رق، فاملروحة ال تكفي 
لتجع��ل ج��و الغرف��ة معق��وال، او محتمال، 
واملبردة بضجيجها الناعم، والرطوبة املنبعثة 
منها تزيد من عدم ارتياحه. اتكأ على االريكة 

محاوال ان يعود للكتاب الذي كان يقرأه.
م��رت عل��ى ذراعه منل��ة مس��رعة تبحث عن 
اخلي��ط الذي يش��به خ��ط االس��تواء ليدلها 
عل��ى رفاقه��ا او بيته��ا. فمرر اصبع��ه على 
تلك احلش��رة النش��طة ليوقف حركتها الى 
االب��د.. واختلط لونها ب��ذرات الغبار وحبيبات 
الكاشي البنية والس��وداء والبيضاء.. فانتبه 
الى ان هن��اك الواناً خضراً، واخ��رى برتقالية، 
وحم��راً، لكنها ضاعت ب��ني زحمة الوان قطع 

االجر الصغيرة.
ل��م يحتفل مبصير النملة ال��ذي قرره تواً. في 
تلك اللحظة ش��عر انه ال يختلف عن محمد 
جعفر في الوجه االخر لفؤاد التكرلي، فنحى 
الكت��اب جانب��اً .. ومت��دد على ظه��ره متأمال 
الس��قف واملروحة في وسطه تأز، واجنحتها 

تطلق صوتا يش��به صوت مروحة الهليكوبتر 
احلربية.«م��اذا حل ببوذا وجماعت��ه؟ منذ ايام 
كن��ت مثله��م حتف��ل ب��كل روح مهما صغر 
حجمه��ا. كنت معجب��اً بهم ب��كل احترام، 
وحت��اول التش��به به��م، حتى قب��ل ان تقطع 
املس��افات م��ع كازنتزاك��ي في طريق��ه الى 
غريك��و«. كان مس��روراً مبتهج��اً كما لو هو 
ينج��ز ام��راً جل��الً، حني اس��تدل عل��ى طريق 
االنس��ان، طريق يجمع بني فلس��فة نيتشة، 
وحماس لينني، وس��مو ب��وذا، وصبر الفالحني 
وصيادي السمك والقساوسة. ذلك هو طريق 
االنسان. هل هو حقاً اثمن رأس مال؟ هل حقاً 
هو اخمللوق االعلى واالهم، وكل اخمللوقات عليها 
ان تخضع ل��ه! لنزواته ورغباته وتهيئ له كل 
وسائل الراحة والفرح واالنتصار! حتى لو كان 
ذلك م��ن جلدها وحلمها! ه��و املتعالي القادر 
على س��حق منلة س��ببت له بع��ض االزعاج، 

وهي متر عبر ذراعه التي امتدت في طريقها!
)االنس��ان اكثر اخمللوقات قبحاً وخيانة( عن أي 
انس��ان يحكي؟ هناك كائنات بشرية تفضل 

عليه��ا القطط وال��كالب الوفي��ة. حتى هنا 
تظه��ر انانية االنس��ان وحبه لذات��ه. البد ان 
يس��تمتع بصراخه على القطة، ورمبا ضربها 
ايضا، والكالب الب��د ان تخضع ملزاجهم لكي 
يحبوها. منذ اي��ام رأى اطفاال يالحقون قطة 
كان��ت مرعوب��ة، ومتورطة بالس��ير في ذلك 
الزق��اق املزدحم به��م، فقد صغ��رت البيوت، 
وكث��رت أعداده��م، فالبد من انتش��ارهم في 
الشوارع واحلارات ليلعبوا. ومن لعبهم املفضل 
ه��و مالحقته��م للحيوان��ات تل��ك، وضربها 
بقسوة جتعلهم يتضاحكون مبتهجني! ورأى 
مثلهم ورمبا هم أنفس��هم يتراكضون خلف 
طفل غريب عنه��م، ويرجمون��ه باحلجارة بال 

سبب، سوى انه كان مبالبس نظيفة ومرتبة!
عن أي إنس��ان حتكي؟ه��ذا الذي تش��ّبع دمه 
الش��تائم  من��ه  تنطل��ق  والك��ره؟  باحلق��د 
والدعوات بالفناء، والعذاب حتى ألقرب الناس 
له ان خالفوه؟. وش��تم زعيق بعض الدجالني 
عبر مكب��رات الص��وت املتداخل��ة الصارخة 
بالكره، وع��ذاب اجلحي��م، والقب��ر، واللعنات 

تصب على من اختلف معهم!
»هؤالء هم املس��اكني..« قالت له يوماً »فمن 
نظف قلبه ولس��انه، وتس��امت روحه، واحب 
مخلوق��ات اهلل كله��ا حتى النمل��ة ذلك هو 
اإلنس��ان الس��عيد«. علت وجهه ابتس��امة 
وصار يخط عل��ى الورقة تلك كلمات العالقة 

لها مبا فكر فيه تواً.
ان��ا وحدي..كاملاء..بال ش��وائب كاملطر املقطر 

من سماء
ان��ا وح��دي ابح��ث ع��ن كت��ف للبكاء..ع��ن 

أصدقاء
شتالت ورد في حدائق الغرباء

ال أراهم وال يروني..وال يسمعون الشوق املؤرق 
للنداء

انا وحدي..غصن مقط��وع بال حياة، في كأس 
بال ماء

يشرئب العنق منه للشمس للدفء للضياء
ال دمع يب��ل الريق منه .. وال ش��مس وال مطر 

وال هواء
بغداد صيف 2012

ابتسام يوسف الطاهر
 

»يااله��ي ..رمب��ا اصبت بع��دوى الث��ورة والثوار! 
مرض الشك الدائم املالزم للثوار، ما ان تصبح 
ثورياً حتى تص��اب به��ذه العدوى..الكل يتآمر 
ضدك، وحني تكون لديك الس��لطة والس��الح، 
ولكي حتاف��ظ على وجودك تعل��ن بداية قطع 
دابر املؤامرة، وتبدأ حملة التصفيات باملنشقني 

من ثم تتحقق اسطورة الثورة«.
ل��م تعجبه تلك الكلمات من الرواية التي كان 
يقرأها، لكنه س��جلها على ورقة استقطعها 
من دفتر ابنه الصغير. وفكر ان يضمها خلاطرة، 
او رمبا هي ملقال كتبه منذ ايام. او رمبا سيكتب 
عن تل��ك الرواي��ة نق��داً، فكثير م��ن اصحابه 
يعجبه��م رأيه ببعض مايقرأه م��ن كتب. وما 
الفائ��دة ان��ه يكتب من��ذ قرون، وح��ني تضيق 
رفوف كتبه بتلك االوراق يصنع منها صواريخ، 

او طائرات ألبنه ويقذفانها من فوق السطح..
بعض الروائيني يختارون البطل او الش��خصية 

خيـط النمـل

علوان السلمان

متابعة

كتاباته تتطرق بصورة عامة إلى 
السياسة، وإلى مواضيع أخرى 

متعلقة باالستعمار، والمجتمع 
العربي والعالقة بينه وبين الغرب. 

في اعقاب سكنه لسنوات طويلة 
في بريطانيا تطرّقت كتابته إلى 
االختالفات بين الحضارتين الغربية 

والشرقية. 

الطيب صالح
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الفصل السابع
العودة الى أمانة العاصمة 

مدحت احلاج س��ري أمني العاصمة، 
غ��رق بغ��داد 1968، معم��ل معاجلة 
النفايات إلنتاج االس��مدة العضوية، 
حتديات تخطي��ط بغداد واملؤمتر االول 
ملنظم��ة امل��دن والعواص��م العربية 
, مؤمت��ر منظم��ة الصح��ة العاملية 
WHO في موس��كو, حتديد املنطقة 
اخلضراء واغالقه��ا  , مجلس االمانة 
واس��تقالتي  بغداد  يرفض تخطيط 

من االمانة.

مدحت احلاج سري أمني العاصمة
   وفي الوقت نفسه الذي كنت اعمل 
فيه بكل نش��اط في اعمال املكتب 
االستشاري لألبنية صباحا، واشارك 
شقيقي قحطان بأعمال دار العمارة 
مس��اء، اتصل بي صديقي املهندس 
رش��يد الدبيس��ي، واخبرني ان امني 
العاصمة السيد مدحت احلاج سري 
يري��د اللقاء بي للتحدث حول مدينة 

بغداد.
 زرت ام��ني العاصم��ة، وبعد كلمات 
اجملاملة والترحي��ب، جرى احلديث عن 
مدين��ة بغداد وس��بل تطويرها. غير 
ان االم��ني في نهاي��ة اللقاء طلب ان 
التح��ق بأمان��ة العاصمة ال تس��لم 
منصب رئيس الهيئ��ة الفنية، وهي 
اه��م هيئ��ات االمان��ة يومئ��ذ. كما 
ان وزي��ر البلدي��ات زميل��ي االس��تاذ 
احس��ان ش��يرزاد طلبني ه��و االخر 
لزيارته للتحدث في املوضوع نفسه. 
وعند لقائي ب��ه ذكر انه ترك مكتبه 
) االستش��اري العراق��ي ( لتكليف��ه 
مبنصب وزير البلدي��ات ، فطلب مني 
ان ات��رك العمل في مكتب��ي واتفرغ 
ألعم��ل رئيس��ا للهيئ��ة الفنية في 

امانة العاصمة .
  بقيت في حيرة من امري .. هل اترك 
اعمال��ي والتحق بأمان��ة العاصمة؟ 
ام ارف��ض الطلب؟ بحث��ت االمر مع 
ش��قيقي قحط��ان ، فاس��تقر رأيي 
على قب��ول الوظيفة خدمة ملدينتي 
بغداد ، على ان اعمل في مكتب ) دار 

العمارة ( مساء .
بع��د موافقت��ي على طل��ب مدحت 
احلاج سري لاللتحاق بأمانة العاصمة 
ف��ي حزي��ران 1967 رئيس��ا للهيئ��ة 
الفني��ة ، وهي اكبر وظيفة فنية في 
امان��ة العاصمة التي كان��ت تابعة 
ل��وزارة البلديات يومذاك . تس��لمت 
م��ن الدكتور نعم��ان اجلليلي اعمال 
الهيئ��ة بع��د تعيين��ه مدي��را عاماً 

للتخطيط العمراني. 
كانت امانة العاصمة املس��ؤولة عن 
جميع اخلدمات البلدية ملدينة بغداد 
التي تبل��غ حدودها زه��اء 600 كيلو 
مت��را مربع��ا آنئٍذ ، وكانت مس��احة 
الرقع��ة املش��يدة منه��ا نح��و 100 
ك��م مربع ، ونفوس��ها كانت بحدود 
3,5 ملي��ون نس��مة . ولم يكن لهذه 
املدين��ة تخطيط حض��ري متكامل 
، بل كانت ش��ركة ) بول س��يرفس ( 
االستش��ارية البولونية التي باشرت 
من��ذ فت��رة تعم��ل لوض��ع اجلوانب 
 ، التخطي��ط  لذل��ك  التكميلي��ة 
فضال عن مهماتها االستشارية في 
الوقت نفسه . والواقع ان املشكالت 
البلدي��ة في مدين��ة بغ��داد ، كانت 
كبيرة ومتش��عبة ، فاخلدمات بدائية 
والبن��ى التحتية مهترئة و الش��عور 
بااللتزامات احلضري��ة لدى املواطنني 
متخلف��ة . ف��كان عل��ّي ان اواج��ه 
املش��كالت الفنية ، واقرر احللول لها 
. باإلضافة الى ادارة املش��اريع اجلارية 
وتوجيهه��ا ، واملس��ؤوليات االداري��ة 

اخملتلفة .
 كانت املوارد املالية ألمانة العاصمة 
تتحقق من مصدرين رئيسني : اولهما 
الرس��وم والضرائ��ب الت��ي جتبى من 
النشاطات البلدية اخملتلفة ، والثاني 
من التخصيصات املالية من املوازنة 
العام��ة للدول��ة التي تص��رف على 
مش��اريع محددة . ول��م تكن االمانة 
حتظى بالتخصيصات املالية الكافية 
إلنش��اء ش��بكات اخلدمات الكاملة 
. لق��د كان الص��راع محتدم��ا ب��ني 
املواطنني وامانة العاصمة ووحداتها 
، والسيما في اطراف املدينة . املواطن 
كان � وم��ا ي��زال � يطال��ب بحقوقه 
اخلدمية من الشوارع والطرق واجملاري 
واملاء والكهرباء والهاتف ، في الوقت 

نفس��ه الذي يتجاهل في��ه ما عليه 
من التزامات وواجبات .

واحلقيق��ة، ان مش��اريع الط��رق لم 
تتعد تبليط ش��بكات الشوارع ، وما 
يلحقها من ش��بكات مي��اه االمطار 
في االحياء القدمي��ة لبغداد ، وبعض 
االحياء في التوس��عات اجلديدة . اما 
مجال االبني��ة ، فقد كان��ت االمانة 
تقوم بإنش��اء ابنية بس��يطة ، مثل 
دور االرامل وبعض االسواق الشعبية 
مرك��ز  ف��ي  العام��ة  املي��اه  ودورات 
املدين��ة . غي��ر ان اصعب املش��اكل 

التي كنا نواجهها ، كانت مش��اكل 
االراضي وافرازها لألحياء الس��كنية 
اجلدي��دة ، وتقاطعها م��ع املتطلبات 
التخطيطي��ة للمدين��ة ، الت��ي لم 
تك��ن محس��ومة قانوني��ا بش��كل 
نهائ��ي . اما االبنية اخلاصة ، وخاصة 
في مركز املدينة ، فكانت اش��كالية 
اخ��رى ، بعد ان تقس��مت امللكيات ، 
واصبحت مش��اعة ب��ني العديد من 
اف��راد العائلة الواح��دة . اضافة الى 
االستغالل االقتصادي واعادة االعمار 
وما يصاحب ذلك م��ن فوضى. امانة 
العاصم��ة تطالب دوما باإلبقاء على 
اجلان��ب التراث��ي للمدين��ة، فتمن��ع 

اعطاء اجازات البن��اء للحيلولة دون 
اندث��ار هذا اجلانب ، لك��ن هذا يجري 
ب��دون وج��ود خط��ط واضح��ة ع��ن 
كيفية احلفاظ على اجلانب املعماري 

التراثي في بغداد .
اجلل��وس : رئي��س غرفة جت��ارة بغداد 
ومدحت احلاج سري ومدير االثار العام 

وعبداهلل احسان والكيالني 
والواقف من اليمني :سكرتير اجمللس 
عبد اخلال��ق وممث��ل وزارة التخطيط 
عدن��ان العل��وي، محم��د الراض��ي ، 
هش��ام املدفعي , ش��اكر الس��عدي 

، حمي��د الش��ماع ، العان��ي ، خليل 
االلوسي .

تضم مدينة بغداد الكثير من االبنية 
واالبني��ة التراثية واالس��واق القدمية 
. ولك��ن ال توج��د حل��ول مناس��بة 
للحفاظ عليها او تطويرها ، مبا يالئم 
تطلعات امانة العاصمة او املواطنني 
على حد سواء . كما ال توجد خبرات 
كافية في هذا اجلانب . وكنا نش��عر 
بأهمي��ة ايجاد احلل��ول الكفيلة حلل 
هذه االش��كالية . فقد خسرنا عددا 
كبي��را من تلك االبنية التراثية لعدم 
معرفتن��ا الت��وازن بني احلف��اظ على 

التراث وضمان املصالح الش��خصية 
. وكنا ننتظر اكمال اعمال تخطيط 
بغ��داد لعلها جتد احللول الس��حرية 

ملشاكل االمانة اجلسيمة.
الفني��ة  امل��الكات  تك��ن  ول��م    
والهندس��ية ف��ي امان��ة العاصمة 
بالكف��اءة الكامل��ة والكافي��ة ، وال 
يوج��د م��ن ذوي الكف��اءة واخلبرة اال 
الع��دد القليل . ولم تك��ن هناك اي 
ش��عبة او دائ��رة ف��ي االمان��ة تعني 

بالتراث البغدادي .

غرق بغداد 1968
ل��م توجد في دوائر امان��ة العاصمة 
سوى ش��عبة صغيرة تش��رف على 
اعم��ال مج��اري مي��اه االمط��ار. اما 
مصلح��ة اجمل��اري فق��د كان��ت غير 
مرتبط��ة بأمانة العاصمة، بل كانت 
دائ��رة متخصص��ة، ومدين��ة بغداد 
جزء م��ن اعمالها . وهك��ذا مع دوائر 
امل��اء الكهرباء والهاتف. والتنس��يق 
مع��دوم تقريب��ا ب��ني ه��ذه الدوائ��ر، 
عل��ى  منص��ب  عمله��ا  ومعظ��م 
صيانة الشبكات واالعمال الصغيرة 

والتكميلية واملستجدة .
  وهن��ا اذك��ر ما جرى ف��ي منتصف 
ش��هر ماي��س 1968 ، عندما هطلت 
عل��ى بغ��داد امطار غزيرة وبش��كل 
غير اعتيادي لم يعرف من س��نوات . 
فقد اس��تمر هطول االمطار الغزيرة 
لس��اعات طويل��ة ، ولم تك��ن بغداد 
مهيأة لهذه االمطار الهائلة ، فضال 
عن عدم وجود اي شبكة تصريف في 
الكثي��ر من احيائه��ا . وهكذا غرقت 
مناط��ق عدي��دة من بغ��داد القدمية 
واجلدي��دة . ول��م يلتح��ق الكثير من 
بأعمالهم  االمانة وموظفيها  عمال 
. ل��ذا ق��ام ام��ني العاصم��ة بإصدار 
نداء عاجل الى جمي��ع العاملني في 
الدوائر اخلدمي��ة من موظفي الدولة 
، واصح��اب االعمال اخلدمية االهلية 
كاخلبازي��ن وس��واهم ال��ى االلتحاق 
بأعمالهم للمس��اهمة في عمليات 
االنق��اذ وتوفير اخلدم��ات للمواطنني 
في املناطق التي غمرتها املياه . فقد 
غمرت املياه جميع االحياء السكنية 
الواقعة شرق قناة اجليش في اجلانب 
الش��رقي من بغداد ، واضطر االهالي 
الى الصعود ال��ى الطابق الثاني من 
منازلهم ، اذ كان��ت املياه تنحدر من 
مناط��ق مختلف��ة متت��د باجت��اه نهر 
دجله من خان بني س��عد على طريق 
بعقوب��ة الق��دمي وحتى قن��اة اجليش 
. كم��ا غم��رت املياه احمل��الت القدمية 

الواطئ��ة في مركز بغ��داد من الباب 
املعظ��م وحتى الباب الش��رقي . اما 
في اجلانب الغربي من بغداد ) الكرخ 
( فق��د غمرت املي��اه معظم املناطق 
واالحي��اء الواقع��ة غ��رب ش��ارع 14 
رمض��ان ، وعددا من احمل��الت القدمية 

املنخفضة .
  ش��كلنا مكاتب للطوارئ لتس��لم 
ش��كاوى االس��تغاثة من املواطنني، 
وتوجي��ه العاملني لعملي��ات االنقاذ 
واالخالء. وقد ُعهدت الّي مس��ؤولية 
مرك��ز ط��وارئ الرصاف��ة ومقره في 

دائرة اطفاء الشيخ عمر ، اضافة الى 
عمل��ي الرئيس . واتذك��ر عند جتولي 
م��ع امني العاصمة في حي اخلارجية 
في منطقة ال��داوودي بالكرخ، كيف 
كان املاء يغمر شارع اخلارجية املوازي 
ف��ي ح��ي ال��داوودي ال��ى ش��ارع 14 
رمض��ان بارتف��اع نحو 30 س��نتمترا 
حتى دخل الى داخل السيارات والدور 
، واضطر اح��د املواطنني الى التجول 
في املنطقة ب��زورق صغير . وفي يوم 
آخ��ر جتولت مع الس��يد االمني قريبا 
من منطقة ش��رق القناة ونحن على 
طريق قن��اة اجليش ، فالحظنا ان حي 
جميل��ة كان مغم��ورا باملي��اه متام��ا 

، وق��د صعد س��كان ال��دور القليلة 
التي شيدت يومذاك الى السطوح ، 
وهم يلوح��ون بأيديهم وينادون طلبا 

إلنقاذهم .
  اخبرَن��ا مدير الوحدة املس��ؤول عن 
املنطق��ة ان��ه س��يتم التخلص من 
املياه خالل ثالثة ايام من تلك املنطقة 
التي تبلغ مس��احتها زهاء 20كم2، 
ألنه امر بتشغيل ثالث مضخات مياه 
بقطر 4 اجن��ات للواحدة  .. لم اتقبل 
حدي��ث ه��ذا املس��ؤول وتفاؤله ، الن 
كمية املياه في مناطق شرقي القناة 

كان��ت اكبر من هذا احل��ل . لقد كان 
شارع قناة اجليش حاجزا مينع تسرب 
املياه الى القناة ، فأمرت بفتح ثغرات 
بع��رض متري��ن ل��كل ثغ��رة ، وعلى 
مس��افة كيلومت��ر بني ثغ��رة واخرى 
لتفري��غ املياه في القن��اة والتخلص 
منها . وقد بقيت هذه الثغرات تفرغ 
املياه ملدة شهر تقريبا . عملت وعلى 
مدى اسبوعني كاملني ليال ونهارا مع 
كوادر االمان��ة جميعا والدفاع املدني 
واجله��ات املعنية االخ��رى ، إلزالة اثار 
االمطار وس��حب املياه م��ن مناطق 
املناط��ق  س��كان  وانق��اذ  جتمعه��ا 

املتضررة .

  ان هذه التجربة القاسية ، اشعرت 
اجلميع بأهمية وجود ش��بكة كاملة 
ملياه االمطار في بغداد . وملاذا التتوفر 
للعاصم��ة ش��بكة لتصري��ف مياه 
االمطار ؟ وال توجد شبكة جملاري املياه 
القذرة ؟ وال شبكة طرق تغطي حاجة 
املواطنني . كما ان ع��ددا من االحياء 
ل��م تصلها ش��بكة مياه الش��رب . 
والواق��ع ان��ه ال يوجد ل��دّي اال جواب 
واحد ، وهو ان تخصيصات الدولة من 
موازنتها والنظام الضريبي لس��كان 
العاصمة ، ال يس��تندان الى احلقائق 
ومتطلب��ات املواطنني م��ن اخلدمات 

بصورة حقيقية . 
****

النفاي��ات إلنت��اج  معم��ل معاجل��ة 
االسمدة العضوية

قرر مجلس الوزراء ايفادي الى فرنسا 
مع مهندس آخر من امانة العاصمة 
وممث��ل ش��ركة عاملة م��ع االمانة ) 
الش��ركة الفرنس��ية املعروفة وهي 
»بونتاموسو« ( ، لالطالع على معمل 
توظي��ب النفاي��ات املقت��رح ش��راؤه 
خلدمة مدينة بغ��داد . وهو واحد من 
ثالثة معامل مقترحة إلنش��ائها في 
بغ��داد ، وه��و يعمل بثل��ث الطاقة ، 
ملا يخرج من بغ��داد من نفايات تقدر 
ب��� )2000 طن ( يومي��ا في حينه , اي 
ان املعمل يعم��ل ويعالج زهاء )700( 
طن من النفاي��ات املنزلية لتحويلها 
 )Compot( ال��ى اس��مدة  عضوي��ة 

لالستفادة منها في مدينة بغداد .
 زرت فرنسا مع وفد برئاستي وعضوية 
املهندس كمال وممثل املقاول كليمان 
ش��ماس ، واطلع��ت عل��ى معام��ل 
مماثل��ة وتعم��ل وفق اس��س تختلف 
عن العمل املتف��ق عليه . وزرت مدنا 
عديدة في فرنس��ا لدراسة اساليب 
جمع النفاي��ات ونقلها خ��ارج املدن 
.ش��اهدت عملي��ات جم��ع النفايات 
بش��كل واض��ح ، حي��ث جتم��ع من 
السيارات  بواسطة  اخملتلفة  املناطق 
او آلي��ات تنس��جم احجامه��ا م��ع 
طبيعة الش��وارع واألزقة . ففي أزقة 
األحياء القدمية في املدن تس��تعمل 
آليات يدوية جلم��ع النفايات . اما في 
الطرق االوس��ع واالكبر فتس��تعمل 
آلي��ات اكب��ر واكث��ر تط��ورا . وجتمع 
النفاي��ات في منطقة جتميع في كل 
قط��اع ، ومنه��ا الى مناط��ق جتميع 

اكبر ، في معامل التوظيب . 
  والحظن��ا ان جميع املكائن واملعدات 
في عمليات جم��ع النفايات ونقلها ، 
قد كيفت لتنس��جم م��ع متطلبات 
العمل في املدينة او شوارعها بشكل 
متكام��ل. وان كانت ه��ذه العمليات 
تكميلية اال انها مفيدة بشكل كبير 
، فهناك � على سبيل املثال � معدات 
مكيفة لغسل اضويه اشارات املرور ، 
واخرى لغس��ل االعمدة الكهربائية ، 

واخرى لكنس األرصفة وغسلها .
  كان املعمل املقرر ش��راؤه من فرنسا 
، يعمل عل��ى فرز النفاي��ات ، واخراج 
امل��واد املطاطية والزجاجية واملعدنية 
كل على حدة . والحتواء النفايات في 
بغداد على نحو 40 باملئة من حجمها 
عل��ى قش��ور الرق��ي والبطي��خ في 
فص��ل الصيف ، وهذه حتتوي نس��بة 
كبيرة من املاء ، فان املصمم قد صنع 
براميل افقية مثقبة تعمل بش��كل 
دائري ، وتدور بسرعة كبيرة للتخلص 
م��ن املاء في النفايات . بعدئذ تنش��ر 
النفاي��ات العضوية بأك��وام ملايقارب 
600 طن لكل يوم على ش��كل دائري 
وجتمع على شكل هرمي . وعلى مدى 
21 يوما تتفس��خ النفاي��ات وتتكون 
منها مادة )ال� compote ( او الس��ماد 
العض��وي . وجدت ان ه��ذه الطريقة 
مفيدة للتخل��ص م��ن النفايات اوال 
، واحلص��ول عل��ى اس��مدة عضوي��ة 

ألغراض الزراعة ثانيا .
 قدمت تقري��ري عن املعمل وكفاءته، 
وط��رق  النفاي��ات  جم��ع  واس��اليب 
التخل��ص منه��ا وحاج��ة مدينتن��ا 
ملعام��ل مثل ه��ذا. فأحيل��ت اعمال 
املقاولة على الش��ركة نفسها. وقد 
استفادت مدينة بغداد لفترة طويلة 
م��ن هذا املش��روع. اال ان��ه توقف عن 
العم��ل في الس��نني االخي��رة لعدم 
توفي��ر االدوات االحتياطي��ة ملكائن��ه 
ومعداته، وع��دم تقبل فكرة متطورة 
ملعاجل��ة النفايات واالس��تفادة منها. 
وبقيت مدينة بغداد مكتفية بأعمال 

الطمر الصحي للنفايات. 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

شكلنا مكاتب للطوارئ لتسلم 
شكاوى االستغاثة من المواطنين، 

وتوجيه العاملين لعمليات 
اإلنقاذ واإلخالء. وقد عُهدت اليّ 
مسؤولية مركز طوارئ الرصافة 

ومقره في دائرة إطفاء الشيخ عمر، 
إضافة الى عملي الرئيس

كانت الموارد المالية ألمانة 
العاصمة تتحقق من مصدرين 

رئيسين: أولهما الرسوم والضرائب 
التي تجبى من النشاطات البلدية 

المختلفة، والثاني من التخصيصات 
المالية من الموازنة العامة للدولة 

التي تصرف على مشاريع محددة

1968  امني العاصمة مدحت احلاج سري )اعدم بعدئذ ( يتكلم معي واملهندس املعماري دريد الياور مع االستاذ محمد مخزومي في دعوة امني العاصمة في بهو األمانة

اجمللس الذي رفض املصادقة على تخطيط بول رفيس اوال بداعي الكلفة مدحت احلاج سري امني العاصمة
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

الموصل عادت 
بني ضجي��ج الف��رح وصخبه وزهو الش��عب 
بجيش��ه وما حققه من انتصارات وتضحيات 
لتحري��ر ارض املوص��ل، هنالك ص��وت خافت 
الال ف األمه��ات والزوج��ات اللواتي دفعن ثمن 
ع��ودة األرض وإنق��اذ العرض بدم��اء أحبتهن 
الذين أبوا ولم يتقبلوا ان يدنس ارض وطنهم 
ش��راذمة األرض وشذاذ األفق ومجرمو العصر 
من  مستبيحي  االعراض ومنتهكي قدسية 
األرض وال��دم ، بل كانت احلرب بالنس��بة لهم 
عرس��اً ووالدة وهاه��م الي��وم بع��د ان كان��وا 
فرساناً فوق التراب ضمتهم األرض بني ثناياها 
محتفلة بهم ومبتهجة بقدومهم مواسية 
أمهاته��م وزوجاتهم وحبيباته��م بأنهم في 
أحضان امينة ، وابواب الس��ماء شرعت لهم 

وفرحت بهم .
اال ان ح��زن الف��راق ال يوازيه أي فرحة ولس��ان 
حاله��ن يق��ول ع��ادت املوص��ل ولكنكم لم 
تعودو لن��ا، عادت محمل��ة ومثكلة بدمائهم 
الطاه��رة، عادت وفي كل زقاق منها ش��ذرات 
وابتس��اماتهم وصالته��م  م��ن خطواته��م 
ودعواتهم بأن يكونوا فداًء وجداراً منيعاً يقي 
أحبتهم وذويهم شرور واهوال ما رأوا بني أزقة 

املوصل.
فهنا حبيبة بانتظار حتديد موعد زفافها وهنا 
زوج��ة على موع��د م��ع والدة اول فرحة لهما، 
وهنا أم أعدت العدة الس��تقبال فلذة كبدها 
وهو راجع من س��احة القتال، كلهن ماتت في 
قلوبه��ن فرحة الع��ودة من دون ال��زوج واالبن 

واحلبيب.
ع��ادت وهي حرة من دون نقاب وال حس��بة وال 
ج��الد وال عضاض��ات، وال حلى ق��ذرة، وال وجوه 

غريبة والسن ال تنطق اال بالتكفير واإلرهاب.
وع��ادت جثام��ني االبط��ال لتدفن ف��ي مقبرة 
» وادي الس��الم » ع��اد اب��ن البص��رة والعمارة 
والناصرية والس��ماوة والديوانية وبغداد على 
منت طائرات متوش��حني باألع��الم ممددين في 
التوابي��ت لتمتل��ئ األرض والس��ماء بش��ذى 
عطرهم واريج دمائه��م النقية التي ارتضت 
بامل��وت ورضيت به ولم ترتض��ى باملغتصب او 

املعتدي.
فهنيئ��اً لتل��ك األمهات مب��ا زرع��ت أناملهن 
وغرس��ت من ابط��ال ش��جعان أرادوا ان يكن 
حرائر ال يدنس ذيل اثوابهن أجنبي أو مستعرب 
ليبق��ن كماهن حرائ��ر يوم ولدن وي��وم زففن 

ابناءهن للحرب، ويوم يرزقون الشهادة.

إعداد - زينه قاسم: 
أكادميي��ات وباحثات يؤك��دن على 
أهمية دور األسرة واملرأة في مواجهة 
ض��رورة  عل��ى  وأك��دن  التط��رف، 
تفعيل دور املرأة ومش��اركتها في 
بناء اجملتم��ع، اجتماعياً واقتصادياً 
وسياس��ياً، ودعمها ف��ي مواجهة 
ش��تى التحديات، واب��راز دورها في 
تعزي��ز مس��يرة البن��اء والتطوير، 
من خالل االس��هام في القطاعني 
العام واخلاص ومؤسس��ات اجملتمع 
املدن��ي. فامل��رأة له��ا دور كبير هي 
صّمام األمان كونها نصف اجملتمع 

وام للنصف االخر.

التطهير الفكري
وقال��ت االكادميية رف��ل جمعة: ان 
التطهي��ر الفكري من خ��الل نبذ 
العن��ف والطائفية أم��ر غاية في 

الضرورة.
 ودع��ت النس��اء جميع��اً الى نبذ 
رس��ائل ح��ب  ونش��ر  الطائفي��ة 
وس��الم تدعو ال��ى وح��دة العراق 
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي، 
ومساندة الرجل واالحتفال به ومبا 
حققه من نصر كبير على قذارات 

االرض » داعش ». 
ونوهت جمعة الى ضرورة ان نكون 
ي��د  واحدة في مس��اندة العائالت 
املتضررة ومس��اعدتها في جميع 
االمور املادي��ة واملعنوية ،وان نثبت 

للعالم بأن عراقنا واحد وال ميكن ان 
نفرط بوحدة العراق ارضاً وشعباً .

في ح��ني بينت االكادميي��ة انتصار 
كاظم : ان املرأة العراقية س��اندة 
الرجل عل��ى مر العص��ور في كل 
ازماتِه ، وهي املرأة التي ضربت بها 
االمث��ال في صبره��ا وقوتها حيث 
حتملت اصعب االزمات ولم تكل او 
متل ، وقد وجهت االكادميية انتصار 
كاظ��م حتية ح��ب واحت��رام لكل 
امهاتنا العزيزات امهات الشهداء 
الذين ضحوا بأنفس��هم من اجل 

ان يبقى عراقنا واحد .

دور االعالم 
عب��د  هب��ة  االكادميي��ة  وقال��ت 
احلسني: أن انتشار اإلرهاب املرتبط 
بالدي��ن واملذهب يصب في س��بب 
سياسي رئيس��ي اتخذ من الدين 
جس��راً لإلرهاب، وذل��ك أنه حينما 
يستعمل الدين ألغراض سياسية 

يصل إلى اإلرهاب.
 وأضافت: لتفادي اخللط بني الدين 
اإلسالمي واإلرهاب والتطرف يجب 
أن تش��ارك عدة جه��ات بذلك من 
والبيئة  والتربية  والتعليم  األسرة 
واإلع��الم، ويج��ب أن يت��م التركيز 
وتفعيل  التربوية  املؤسسات  على 
املدن��ي  اجملتم��ع  مؤسس��ات  دور 
إليصال الص��ور الصحيحة للدين 
اإلسالمي، والتوضيح لألبناء الفرق 

بني الدين ومظاهر التدين، وإيصال 
ص��ورة الدي��ن احلني��ف ال��ذي قام 
بتوضيح��ه النبي محم��د »صلى 

اهلل عليه وعلى إله أجمعني ».
وتابع��ت عب��د احلس��ني قولها: ان 
االع��الم ل��ه دور كبي��ر ف��ي نش��ر 
الوع��ي الفك��ري والتطهي��ر م��ن 
كل املعتق��دات اخلاطئة من خالل 

التركيز على نشر الفكر الصحيح 
ال��ذي يه��دف ال��ى نب��ذ العن��ف 

والطائفية.

االم القدوة
وقالت الباحثة االجتماعية نسرين 
محمد: أن امل��رأة ت��ؤدي دوراً كبيراً 
في اجملتمع بداية من األُْسرة وحتى 

املؤسسات التربوية والصحية.
واضافت: إن املرأة في األس��رة تعد 
عماده��ا حتى أنها أحياناً تتقمص 
دور األب من جانب تنش��ئة الطفل 
بوالدت��ه  احت��كاكاً  أكث��ر  كون��ه 
فيتلقى منها الكثير من اخلصال، 
الق��دوة  تك��ون  أن  لذل��ك يج��ب 
والنواة في األسرة، وأكدت على دور 

املؤسسات التربوية والصحية.
»عن��د حماي��ة  قوله��ا:  وتابع��ت 
املرأة للقي��م والعادات الصحيحة 
ابنائه��ا  ال��ى  تنقلع��ا  فإنه��ا 
وطالبه��ا وال��ى االجي��ال القادمة 
من خ��الل التعام��الت وتغرس روح 
التع��اون واالنس��انية ونبذ العنف 

والطائفية.
في حني قالت الباحثة االجتماعية 
أميرة س��امي : إن موضوع العنف 
والتط��رف غاية ف��ي األهمية في 
الوقت احلالي في ظل ما تش��هده 
اجملتمع��ات م��ن صراع��ات وجرائم 
املؤسس��ات  دور  إرهابي��ة، مؤكدة 
العن��ف  نب��ذ  ف��ي  التربوي��ة 

والطائفية. 
وأضافت : إن األس��رة واملرأة حتديداً 
لهم��ا دور في مكافح��ة اإلرهاب، 
منوهة أن هناك خطراً كبيراً يهدد 
الناش��ئة وه��و »اإلعالم«  األجيال 
الذي يبث س��مومه في عقولهم 
االجتماع��ي  التواص��ل  كمواق��ع 
الفضائي��ة  القن��وات  وبع��ض 
والبرامج التي تس��عى إلى انتشار 

اإلرهاب.
 وأش��ارت إل��ى : أن هن��اك قن��وات 
ومواق��ع تثي��ر الف��نت والبلبلة بني 
انتم��اء  وتضع��ف  مش��اهديها 
الش��باب إلى وطنهم ودينهم، ما 
يؤدي إلى تخبط الش��باب بسبب 

عدم وعيهم بدينهم الصحيح.

أكاديميات وباحثات: للمرأة دور كبير في القضاء على العنف والتطرف  

فرحة العراقية بتحقيق النصر

بوغوتا - وكاالت: 
خالل مرورها أمام ورشة في كولومبيا، 
تعرض��ت انخيليس لهج��وم بحمض 
النيت��رات عل��ى وجهها رم��اه عليها 
عمال بتدبير رمبا من زوجها الس��ابق، 
وبعد عش��ر س��نوات، بدأت هذه املرأة 
تس��تعيد البس��مة بفض��ل طبي��ب 

جراح يجري عمليات مجانية.
ومنذ ذلك اليوم املأس��وي ف��ي فبراير 
2007، تعيش هذه املرأة البالغة حالياً 
32 عام��اً مع ندوب ثقيلة، فبحس��ب 
السلطات، كولومبيا هي من البلدان 
األكث��ر تض��رراً في العالم ج��راء هذه 

الهجمات.
وقد خضعت انخيليس بوردا لتاس��ع 
عملية به��دف ترمي��م وجهها، وهي 
تؤك��د »أع��رف أن��ي س��أحصل على 
مظه��ر أفضل«، مبدي��ة امتنانها ملن 
تلقبه نس��اء كثي��رات ب�«املالك« االن 

غونزاليس.
ويكرس غونزاليس وه��و طبيب جراح 
معروف في كولومبيا، منذ 2010 منح 

جزءاً من وقته وموارده إلجراء عمليات 
اللوات��ي تعرضن  الضحايا  ملس��اعدة 
لتشوهات بس��بب اعتداءات باحلمض 

الكاوي.
ويقول الطبيب »لم أكن اتخيل يوم أن 
ما بدأت فعله مع وقت وموارد محدودة، 

قد تكون لها هذه التبعات«.
ه��ذا اجل��راح البال��غ 46 عام��اً والذي 
يجري عملياته في حي راق في شمال 
بوغوت��ا، يق��ر بأن��ه كان يجهل حجم 
هذه الهجمات ف��ي كولومبيا اذ انها 
تطال سنويا نحو مئة ضحية بحسب 

األرقام الرسمية.
وي��روي ه��ذا الطبي��ب الذي م��ا يزال 
مصدوم��ا بس��بب ه��ذا الن��وع م��ن 
العن��ف املدفوع عموماً بخيبات االمل 
العاطفي��ة »كن��ت أرى أن ه��ذا األمر 
يحصل في باكستان لكن ليس هنا«، 
عداً هذه املمارس��ات تنم عن »جهل« 

و«عدم تسامح«.
وأحصيت هذه الهجمات في كولومبيا 
ابتداًء من منتصف التسعينيات ،وقد 

بلغ��ت ذروتها على وفق غونزاليس بني 
2014 و2015 قب��ل إقرار قانون س��نة 
2016 ، يحدد تعريًف��ا عن هذه اجلرمية 

مع عق��اب يصل إلى الس��جن ثالثني 
عام��ا ًكما يضع ضوابط لبيع احلمض 

الكاوي.

ومنذ نهاية 2010، قدم االن غونزاليس 
استشارات طبية ل� 24 ضحية وأجرى 
عمليات ل��� 15 منهن أي ما يقرب من 

300 تدخل جراحي.
ويب��دي غونزاليس قناعة بأن »اجلراحة 
التجميلية ليس��ت جراحة للغرور بل 
للحي��اة«، وه��و أجرى عملي��ات جلنود 
وشرطيني مصابني في النزاع املسلح 
ال��ذي مي��زق كولومبيا قب��ل االهتمام 
بالنس��وة اللوات��ي يعان��ني »الي��أس« 

و«األفكار االنتحارية«.
ويق��ول »التح��دي يكم��ن ف��ي إعادة 
أحالمهن وآمالهن وخصوصاً البسمة 
إلى وجوههن، نحن ال نرمم وجوها فقط 

بل نعيد بناء حياة أشخاص«.
وتروي انخيليس وهي أم لثالثة أطفال 
وبائعة س��كاكر في حاف��الت بوغوتا، 
أنها كانت أم��ام خيارين بعد الهجوم 
»إما متضية الوقت في البكاء أو اخلروج 
للعل��ن إلظه��ار حقيقتي م��ا حصل 
مع��ي محزن جداً لك��ن ميكن العيش 

مع هذه الندوب«.
وتق��ول »الي��وم ل��دي أح��الم وأهداف 
ولدي القوة للمض��ي قدما«،لكن من 
الصعب مواجهة مجتمع ال يرى فيها 

إال ضحي��ة وال يق��دم له��ا أي فرص��ة 
إلعادة الدمج، وتق��ول »فلينظروا إلى 
قوتنا، ينتابني ش��عور بالراحة عندما 

يقولون لي نحن معجبون بك«.
»احلقيق��ة امل��رة« للضحاي��ا ه��ي أن 
%99 منه��ن متحدرات من األوس��اط 
االجتماعية واالقتصادية األشد فقراً.

وتقر لوس نيديا مندوس��ا وس��يلفيا 
خولي��و خيميني��ث، وهم��ا أيًضا من 
مريضات الطبي��ب غونزاليس، بأنهما 
من دون أطفالهما كانتا لتقدما على 

االنتحار حتما.
وتق��ول ل��وس التي خضع��ت خلمس 
وعش��رين عملي��ة و«م��ا ي��زال هناك 
أخ��رى« يتعني أن تخض��ع لها لترميم 
الوجنتني واجلبهة والف��م واألنف »أنا 
هنا من أجلهم«، هذه املرأة البالغة 37 
عاماً لم تعد إلى العمل منذ االعتداء 

عليها سنة 2011.
وتق��ول لوس »الطبي��ب االن مالك لنا 
نح��ن مدينات ل��ه بالكثير، ه��و ميدنا 

بالشجاعة والسعادة«.

هجمات »الحمض الكاوي« عنف يتزايد ضد النساء بالعالم
        99 % منهن متحدرات من األوساط االجتماعية واالقتصادية األشد فقرًا

رواء الموسوي:
متث��ل االث��اث الزوجي��ة، واحدة من 
املوضوعات التي تثار عليها اخلالفات 
بنحو مس��تمر بني االزواج، السيما 
من الذي��ن تقع بينهم مش��كالت 

تؤدي احياناً إلى االنفصال.
مع االش��ارة إل��ى أن اإلطالقات في 
البالد قد اخ��ذت تزايداً كبيراً وأنها 
تؤدي إلى نشوب خالفات ايضاً على 
موضوعن��ا وهو االثاث ك��ون االمر 
يتطلب حس��م جمي��ع املتعلقات 
التي كان اس��تعمال البعض منها 
مش��ترك ب��ني الرجل وامل��رأة خالل 

قيام العالقة الزوجية.
مع مالحظ��ة أن النزاع على االثاث 
ب��ني الزوج��ني يقع م��ن اختصاص 
محكمة االحوال الش��خصية، أما 
إذا ج��اء النزاع ضد ش��خص ثالث 
كأن تك��ون اخلصومة ب��ني االرملة 
وش��قيق زوجه��ا املتوف��ي أو ام��ه 
فتح��ول الدع��وى إل��ى محكم��ة 

البداءة
أن قي��ام دعوى االثاث ب��ني الزوجني 
أمام محكمة االحوال الشخصية 
هو اس��تثناء عن القواعد العامة، 
ممث��الُ  العراق��ي  القض��اء  ك��ون 
مبحكم��ة التميي��ز االحتادي��ة منح 
ذلك االختصاص إلى جهة قضائية 
معني��ة بامللف��ات العائلي��ة وهي 
محكمة االحوال الشخصية نظراً 
خلصوصيتها، فلديه��ا العديد من 
وس��ائل رأب الصدع ومنها مكاتب 

البحث االجتماعي.
وأزاء تعدد اآلراء والتوجهات الفقيه 
والتفسيرات القانونية، جاء املوقف 
الواضح حملكم��ة التمييز بوصفها 
الهيئة القضائية املس��ؤولة على 
رقابة جميع الق��رارات الصادرة من 

احملاكم االعتيادية.
 فنحن سنكون مبوجب التوجهات 
التمييزي��ة أم��ام قاع��دة عامة ترد 
عليها اس��تثناءات وش��روط، وهي 
اس��تحقاق املرأة جلميع ما موجود 
ف��ي الدار مع ضرورة اثباتها أن ذلك 

يعّد جزًء من مهرها املعجل.
وامله��ر املعج��ل املقص��ود ب��ه هو 

مس��تحقات املرأة من عقد الزواج 
قبل الدخ��ول بها، وم��ا يدخل في 
مفه��وم االث��اث من��ه ق��د يك��ون 
االدوات املطبخي��ة أو غرف��ة النوم 
وغيره��ا م��ن ل��وازم امل��رأة اخلاصة 
به��ا ومنحها ال��زوج له��ا أو حتى 

ممتلكاتها اخلاصة.
ومع نش��وب اخلالف قد ينكر الزوج 
بأن بع��ض املوج��ودات ضمن املهر 
املعجل أو أنها تعود مللكية زوجته، 
وهنا يصح لألخي��رة اعتماد جميع 
ط��رق االثب��ات كأق��وال الش��هود 

والوثائق.
وبطبيعة احل��ال، ومن خالل احلاالت 
املعروض��ة أم��ام احملاكم ق��د يلجأ 
الواقعية  الزوج وبحكم س��لطته 
على املن��زل إلى التص��رف ببعض 
تلك املوج��ودات، وهن��ا ينهض دور 
القاض��ي ف��ي وضع احلج��ز عليها 
خالل مدة اقامة الدعوى للحيلولة 
م��ن دون القي��ام بهك��ذا تصرفات 

تضر باملرأة نكاية بها.
لكن موج��ودات الدار من االش��ياء 
الرج��ل  إل��ى  ملكيته��ا  العائ��دة 
ال تدخ��ل ضم��ن مفه��وم االث��اث 
الزوجي��ة، ونقص��د به��ا اجهزت��ه 
الهاتف  أو  الشخصية كاحلاسوب 
الش��خصي أو مالبس��ه أو مكتبه 

اخلاص أو كتبه.
امل��رأة املتص��ّرف  وحلف��ظ حق��وق 
بأثاثه��ا وبع��د اثباتها ذل��ك، ميكن 
لها احلص��ول على بدله��ا النقدي 
م��ن خالل انت��داب احملكم��ة خلبراء 
يحددون االسعار على وفق السائد 

في السوق.
والبد من االش��ارة إل��ى حالة وهي 
أن بعض االثاث ق��د تكون ملكيته 
مشتركة بني الزوجني وقد اشترياه 
من راتبهما الوظيفي على س��بيل 
املث��ال وهن��ا يح��ق ل��كل منهما 
وبجمي��ع ط��رق االثب��ات املطالبة 

بقدر اجلزء الذي اشترك فيه.
وجميع هذه النصوص والتوجهات 
القضائية جاءت حلفظ حقوق املرأة 
ف��ي اثاثه��ا كونه جزء م��ن مهر مت 

على أثره عقد الزواج.

حق المرأة في األثاث 
بغداد - الصباح الجديد: 

حتت شعار »املوصل في ضمير العراق 
» وبحضور النائب محمد الصيهود 
واملهندس محمد ش��ياع السوداني 
وزي��ر العمل والش��ؤون االجتماعية 
وع��دد م��ن الش��خصيات الوطنية 
تس��تضيف  والثقافية  احلكومي��ة 
مدينة العمارة ف��ي فندق كورميك 
الترك��ي نهاي��ة ش��هر مت��وز 2017 
،100 ام��رأة م��ن داخل الب��الد ومن 
خارجه ِ ومنهن الش��اعرة س��ندس 
النجار من ) فيينا( والناش��طة مها 
الس��عد م��ن )هولندا( والناش��طة 
هناء علي حس��ني م��ن )البصرة(،و 

لكاتب��ة د.تهاني محمد من )بغداد( 
والناش��طة ج��وان احلمدان��ي م��ن 
)بغداد( والكاتبة رس��ل الس��اعدي 
من )بغداد( ،والش��اعرة املهندس��ة 
زين��ب الفيل��ي وهمس��ة علي في 
مجال التوحد والش��اعرة رمي بندك 
من )الس��ويد( والبروفيس��ور د ملياء 
الغزالي  والدكت��ورة جن��الء  ياس��ني 
ش��بر  من��ار  األس��ري(و  )العن��ف 
)بيروت( والكاتبة ميرنا دقور )لبنان( 
والناشطة ميسم املوسوي )بغداد( 
واإلعالمي��ة ن��ورا راض��ي )العراقية 
رانيا صديق  الوثائقية( والناش��طة 
نرجس  ،والش��اعرة  )الس��ودان(  من 

وغيره��ن   ، )س��وريا(  م��ن  حي��در 
للتنافس على ني��ل »كاس العنقاء 
الذهبي��ة الدولية للم��رأة املبدعة« 
لعام 2017 ، و مبلغ )5( ماليني دينار 

وسفرة إلى بيروت.
 وق��ال األدي��ب محم��د رش��يد: أن 
هذه املس��ابقة تعد حتفيزاً لقدرات 
النس��اء املتمي��زات اللوات��ي لع��ن 
دورا ًمهما في رس��م سيناريو مبدع 
في اجملتمع من خ��الل التخصصات 
التالي��ة )األدب��ي والفن��ي والعلمي 
وحق��وق  واالجتماع��ي  والرياض��ي 
اإلنسان( إلبراز سمة التميز واإلبداع 
في حياتهن.  وسيتم تكرميهن خالل 

كرنفال خاص يليق بامل��رأة املبدعة 
أينم��ا كان��ت عل��ى م��دى )3( أيام 
تتخللها زيارات إلى منجزات مهمة 
في مدينة العمارة )سفرة إلى اهوار 
العم��ارة، وزيارة الى أقدم كنيس��ة 
ف��ي جن��وب الع��راق و)كنيس��ة أم 
األحزان(، ومندي الصابئة املندائيني، 
ومتثال امل��رأة امليس��انية، وكورنيش 
العم��ارة والس��وق الق��دمي وجوالت 

نهرية وعروض ازياء تراثية(.
 هذا ويس��مح املش��اركة من عمر 
)18( س��نة للتس��جيل واملشاركة 
من خالل الوات��س )07801129727( 

كروب كأس املبدعة الذهبية.

100 امرأة مبدعة تتنافس على كأس »العنقاء الذهبية»
الموصل في ضمير العراق

بغداد - الصباح الجديد: 
االعلى  القض��اء  أعلن مجل��س 
أحصائية ش��هر أي��ار م�ن العام 
2017 حل��االت ال��زواج والط��الق 
ف���ي عم��وم محاك��م املناطق 

االستئنافية التابعة له.
وذكرت االحصائية التي نش��رها 
املرك��ز االعالمي جملل��س القضاء 
االعل��ى ان "30 الفاً و205 حاالت 
الش��هر  خ��الل  س��جلت  زواج 

مقابل 6603 حالة طالق".
وأوردت االحصائية ان "إستئناف 
بغ��داد الرصافة س��جلت 4221 
حال��ة زواج توزع��ت ب��ني عق��د 
العق��ود  وتصدي��ق  محكم��ة 
خارج احملكمة في حني ان حاالت 
الطالق لم تتج��اوز 1441، تلتها 
اس��تئناف بغداد الكرخ ب� 3334 
عق��د زواج و 1196 حال��ة طالق 
وتوال��ت املناط��ق االس��تئنافية 

االخرى بإعدادها".
"محاك��م  ان  ال��ى  وأش��ارت 
االحتادي��ة  نين��وى  أس��تئناف 

ش��هدت تس��جيل 2440 عق��د 
زواج وتصديق 1597 عقد زواج مت 
خارجها، وهو مايشير الى اقبال 
املواطنني في املناطق احملررة على 

مراجعة احملاكم".

المحاكم العراقية تسجل تزايدًا 
بيروت - سيدتي نت:لحاالت الزواج في آيار الماضي

هل تعانني مش��كلة املس��ام 
الواسعة؟ هل بات االمر مقلًقا 
بالنس��بة ل��ك؟ إلي��ِك احل��ل، 
مع قناع البش��رة ل��� تضييق 
املس��ام واخفائها املكونة من 

خلطة طبيعية.
حتتاجني إلى: ملعقة من دقيق 

النشا وماء ورد وزيت زيتون.
طريقة التحضير:

 1 -اخلط��ي دقيق النش��ا مع 
ماء ورد.

-ادهني وجه��ِك بزيت الزيتون، 2 
ثم طبقة خليط النش��ا وماء 

الورد.
3 -اتركي��ه مل��دة ربع س��اعة 
واغسليه، وادهني وجهِك مباء 

ورد مثّلج.
4 -كرري ه��ذه الوصفة مرتني 
في االس��بوع حتى تتخلصي 
م��ن املس��ام الواس��عة، ومن 
بتطبيقه��ا  قوم��ي  بعده��ا 
م��رة كل ش��هر ك��ي ال تعاود 

املشكلة في الظهور.

بيروت - وكاالت:
س��يدتي اليِك بعض النصائح 
التي تس��اعدك ف��ي التخلص 
من الطاق��ة الس��لبية، والتي 
له��ا تأثي��ر كبي��ر عل��ى ع��دم 
جناح��ك، وحصرك في زاوية من 
األل��م واملعاناة، وهذه النصائح 
تقدمها لك استشارية التربية 

والسلوك خلود الفاهد:

-1عليك بامتالك اإلرادة القوية 
للتخل��ص م��ن تل��ك الطاقة 
وس��يطرة التفكي��ر الس��لبي 
تش��تيت  فحاول��ي  علي��ك، 
أفكارك السلبية، وعدم االنتباه 
لها، وانتبهي ألي ش��يء جميل 

يدور حولك.
-2ق��د تك��ون اإليجابي��ات في 
احلياة قليلة في نظرك، وبرغم 

باس��تحضارها،  قوم��ي  ذل��ك 
تتمثل في  اإليجابي��ات  وه��ذه 

موقف ما أو كلمة إطراء.
-3راقب��ي تنفس��ك وخطواتك 

ملدة 10 ثوان.
-4قب��ل الذه��اب إلى س��ريرك 
واخللود إلى النوم، ال تتقاعسي 
عن متابعة حدث يدخل السرور 
إلى قلبك، فهذا من شأنه رفع 

مس��توى الطاق��ة والتفكي��ر 
اإليجابي، والتخلص من كل ما 

هو سلبي، والنوم براحة أكبر.
باألهداف  التفكي��ر  -5حاول��ي 
حتم��ل  والت��ي  املس��تقبلية، 
الكثي��ر م��ن البهج��ة، كذلك 
اكتبي األدوات والوس��ائل التي 
بإمكانه��ا مس��اعدتك عل��ى 

حتقيقها.

ماسك النشا لِـ تضييق المسام الواسعة

كيف تتخلصين من الطاقة السلبية؟



اعالن اخلميس 13 متوز 2017 العدد )3739(

Thu 13 July 2017 issue )3739( 18



بغداد ـ  فالح الناصر:
بدأ منتخب األش��بال بك��رة القدم 
حتت 15 سنة، معس��كره التدريبي 
ف��ي محافظة النجف يس��تمر 10 
ايام ضمن جولة يهدف فيها املالك 
التدريب��ي بقي��ادة س��عد هاش��م، 
ومساعديه حس��ن حمادي واحمد 
عب��د اهلل وم��درب ح��راس املرم��ى 
عادل جبار، الكتشاف طاقات جيدة 
وهم  اللي��وث  تش��كيلة  وتدعي��م 
يستعدون للمش��اركة في بطولة 
آس��يا التي تقام في ش��هر شباط 

املقبل.
وقال املدرب سعد هاشم، ان فريقه 
ملوالي��د 2005/2004 اج��رى مب��اراة 
جتريبية أولى تعادل فيها سلباً أمام 
اكادميي��ة للموهوبن ف��ي النجف، 
فيما يواج��ه عصر أم��س منتخب 
ش��باب بابل، ويلعب اليوم اخلميس 
ام��ام فريق ناش��ئة نادي القاس��م، 
وجترى يوم السبت مباراة رابعة امام 
ناش��ئة نادي الكوفة، فيما يختتم 
املنه��اج بلق��اء اكادميي��ة املوهوبن 
في السماوة في محافظة النجف 

ايضاً.

واوضح هاش��م ان املعس��كر يأتي 
بحث��اً عن العب��ن موهوب��ن ميكن 
احلاقهم بصفوف منتخب األشبال 
ان  إل��ى  منوه��اً  عام��اً،   15 حت��ت 
املعسكر التدريبي احلالي يقام على 
نفقة املالك التدريبي حصراً، مشيراً 
إل��ى ان املالك التدريب��ي يتطلع إلى 
االس��تفادة القصوى من املعسكر 
لتعزيز  واملباريات  التدريب��ات  باجراء 
صفوف املنتخ��ب بالعبن متميزين 
في ش��تى مراكز اللعب خللق أجواء 
تنافسية بن جميع الالعبن وإبقاء 
األب��واب مفتوح��ة ام��ام االفض��ل 

ومن يثبت جدارته فوق املس��تطيل 
االخض��ر للدفاع ع��ن ال��وان الكرة 
االس��تحقاقات  ف��ي  العراقي��ة 

املقبلة.
وق��ال ان االحتاد اآلس��يوي، قرر اعادة 
منافس��ات األش��بال التي سبق ان 
تفوق فيها العراق بنسختها االولى 
عندم��ا حل بط��الً للتصفيات التي 
اقيم��ت ف��ي س��لطنة عم��ان، ثم 
النهائي��ات الت��ي ضيفته��ا مدينة 
همدان اإليرانية، وحاز فيها أش��بال 
الرافدين على كأس البطل مع الفوز 

بجائزتي الهداف وافضل العب.
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نفط الوسط يضّيف 
الجوية في لقاء مؤجل

لجنة الكرة الشاطئية 
تقيم دورة صقل لحكامها

بغداد ـ الصباح الجديد:
يضيف ملعب نادي نفط الوسط عصر اليوم اخلميس 
مباراة مؤجلة من االس��بوع التاس��ع ضمن دوري اكرة 
املمت��از جتم��ع فريقي اهل ال��دار والقوة اجلوي��ة، ويأتي 
أهمية اللق��اء نظراً لش��راكة النقاط ب��ن الفريقن، 
حي��ث ميلك كل منهم��ا 67 نقط��ة، اال ان كفة اجلوية 
راجح��ة بفارق االهداف، واجلوية بالترتيب الثالث ونفط 
الوس��ط رابعاً، فيما يتص��در النف��ط الترتيب وله 70 
نقط��ة متقدم��ا على الش��رطة ثاني الالئح��ة بفارق 
نقطة واحدة.. يشار الى ان اجلوية فاز في املرحلة االولى 

بهدف سجله بشار رسن.
من جانب اخر، واصل فريق الطلبة، نتائجه املتواضعة، 
بتعادل��ه اإليجابي م��ع احلدود،  بهدف ل��كل فريق، في 
املباراة التي جرت على ملعب الش��عب،  باجلولة ال� 15 
لل��دوري املمتاز.  وبرغم تقدم الطلبة، في الدقيقة 16، 
عب��ر محترفه العاجي أبو كوني��ه،  إال أن احلدود احتاج 
6 دقائ��ق فقط، إلدراك التع��ادل، عبر الالعب مصطفى 
محم��ود.  وح��اول احلدود، في الش��وط الثان��ي، تعديل 
النتيجة، من خالل االندفاع إلى األمام، لكنه فشل في 
اس��تغالل الفرص التي أتيحت له..  وبقي الطلبة بقي 
باملركز التاس��ع برصيد 47 نقط��ة، في حن رفع احلدود 

رصيده 35 نقطة باملركز الثاني عشر.
كما، حس��م التع��ادل اإليجابي لق��اء البحري وضيفه 
كربالء، بهدف لكل فريق، التي جرت على ملعب الزبير، 
حلس��اب الدور 15 م��ن ال��دوري املمتاز.وأصب��ح رصيد 
البح��ري 26 نقط��ة ف��ي املرتبة 15، في حن يس��بقه 

كربالء مبركز واحد برصيد 31 نقطة.

بغداد ـ أثير الشويلي* 
ح��ددت جلنة الكرة الش��اطئية في احت��اد كرة القدم 
الس��اعة 11 من صب��اح ي��وم الثالثاء املقب��ل موعد 
حض��ور جميع ح��كام جلنة الك��رة الش��اطئية من 
اج��ل انضمامهم ب��دورة صقل قبل انط��الق املرحلة 
النهائي��ة لدوري الكرة الش��اطئية ال��ذي من املؤمل 
ان ينطلق يوم اخلامس والعش��رين من الشهر اجلاري، 
وس��يحاضر فيها احلكم احمد عباس ويطلع احلكام 
على جميع املستحدثات التي وصلت مؤخرا من قبل 

االحتاد االسيوي.
على صعيد متصل س��تقيم جلنة الكرة الشاطئية 
ثالث بط��والت وهي )بغ��داد وال��كأس واملرحوم عادل 
الياس��ري( والغرض منها هو انتش��ر اللعبة بشكل 
اوسع والفرق االولى ستشارك في بطولة اجلمهورية 
الت��ي س��تنظمها اللجن��ة الحق��ا، وس��يعلن ب��دء 

البطوالت قبل انطالق املرحلة الثانية للدوري.

* املنسق اإلعالمي للجنة

العراق يشارك في 
أولمبياد الصم العالمي

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
ق��ال رئيس االحتاد العراق اللع��اب الصم حيدر مجيد 
الش��افي : ان منتخ��ب العراق اللع��اب القوى للصم 
سيش��ارك في االوملبي��اد العاملي للصم ال��ذي يقام 
ف��ي تركيا للمدة من 21 متوز ولغاية 31 منه.. واضاف 
الش��افي : ان اربعة العبن سيشاركون في البطولة 
هم : باس��م هادي و احمد جابر و حسن محمد وزيد 
س��عد اضافة الى املتحدث رئيس��ا للوف��د والدكتور 
س��عد محمد الدخي��ل مدرباً والدكتور حس��ن علي 
كاظ��م طبيب��اً.. واش��ار ال��ى : ان الفعالي��ات الت��ي 
سيش��ارك فها العراق ه��ي )100 م( و )200 م( و )300 
م( و)400 م( و )800 م( و )1500 م( و )5000 م( وبري��د )4 

X 100 م( و)X 400 4م(.
وقال : انني س��أحضر قبل الوفد يوم 15 من الش��هر 
اجلاري الج��ل حضور اجتماع��ات اجلمعية العمومية 
االس��يوية الت��ي تق��ام يوم��ي 16 – 18 من الش��هر 
اجل��اري ومن ثم اجتماع��ات اجلمعي��ة الدولية يومي 
19 – 20 منه بينما س��يغادر الوفد العراقي من بغداد 

للمشاركة في اوملبياد الصم يوم 21 من متوز اجلاري.

 عمان ـ أحسان المرسومي*

م��ن املؤم��ل ان يغادر في الس��اعة 
الرابعة من مس��اء يوم غد اجلمعة 
باجتاه  االردني��ة عم��ان  العاصم��ة 
وفد  الس��عودية  الري��اض  مدين��ة 
منتخبن��ا االوملب��ي لك��رة الق��دم 
حتت 23 ع��ام ، بعد ان انهى مهمة 
قصي��رة ف��ي عم��ان  اس��تغرقت 
ثالث��ة اي��ام تخلله��ا اج��راء بعض 
الوحدات التدريبي��ة  وايضا خوض 
مب��اراة جتريبية مع نظي��ره االردني 
البعث��ة  اعض��اء  فيم��ا حتص��ل   ،
العراقية على تاشيرة الدخول الى 
السعودية من سفارتها  في عمان 
يوم ام��س االربعاء بحس��ب املدير 
االداري للمنتخ��ب االوملب��ي ك��رمي 
فرح��ان ال��ذ ي اجنز االج��راءات بعد 
زيارته  السفارة برفقة رئيس الوفد 
ش��رار حيدر ، ويج��ري منتخبنا في 
الساعة السابعة من مساء اليوم 
اخلميس وحدة تدريبية على ملعب 
البتراء مبدينة احلسن للشباب ذي 
النجيل الطبيعي فيما يأمل املدير 
الفني للمنتخب عبد الغني شهد 
اجراء وحدة تدريبية صباحية  غدا 
اجلمعة عل��ى ذات امللع��ب لتكون 

االخيرة قبل التوجه الى الرياض .
  وبدأت بعثة املنتخب تتقاطر الى 
مقر االقام��ة  اذ التحق مبقر اقامة 
الوف��د في فندق كران��د باالس في 
عمان مس��اء الثالثاء املاضي مدرب 
اللياقة االس��باني غونزالو رودريغز 
، كما التحق ثالث��ي العبو الطلبة 
مس��اء الي��وم ذات��ه بع��د انته��اء 
مباراته��م في ال��دوري امام احلدود 
وه��م كل من بره��ان جمعة وعلي 
عبد احلس��ن ومصطف��ى االمن ، 
فيم��ا يكتمل عق��د االوملبي اليوم 
اخلمي��س بحضور اربعة العبن من 
اجلوية ونفط الوس��ط بعد انتهاء 
ال��دوري  املؤجل��ة ف��ي  مباراته��م 
العراقي وهم من اجلوية بشار رسن 
واحم��د عبد الرض��ا ومحمد خالد 

ومن نفط الوسط امجد عطوان.
 وبدا ش��هد ممتعضا وغير راض عن 

ع��دم اكتمال الالعب��ن في عمان ، 
وكان قد طلب في وقت س��ابق من 
احت��اد اللعبة تاجيل مب��اراة الدوري 
بن اجلوية ونفط الوسط ليتسنى 
تواجد العبي الفريقن مع االوملبي 
في املباراة التجريبية االخيرة التي 
س��تكون مهمة للغاية نظرا النها 
تب��ن كثي��را مالم��ح التش��كيلة 
التكتيكي  واالس��لوب  االساسية 
للفريق قبل خوض غمار منافسات 
تصفيات اجملموعة االسيوية الثانية 
، مؤكدا للموفد االعالمي » يتوهم 
مجموعتن��ا  ان  يعتق��د  م��ن  كل 
وباالمكان االستحواذ على  سهلة 
بطاق��ة التاهل بس��هولة فجميع 
فرق مجموعتنا حاضرة ومستعدة 
بقوة للتصفيات من قبل ش��هرين 
او اكث��ر م��ن خ��الل معس��كرات 

خارجية ومباريات جتريبية قوية .
 م��ن جهته ب��ن مس��اعد املدرب 

حيدر جنم  صعوبة املهمة املقبلة 
نظ��را لتعث��ر حتضي��رات املنتخب 
الت��ي ل��م يتجمع فيه��ا الالعبون 
غير مرة واح��دة وفي مباراة كربالء 
االول��ى ، لكن��ه وبالرغ��م من ذلك 
ف��ان منتخبن��ا يبقى رقم��ا صعبا 
ف��ي القارة الصف��راء كما جنح في 
الس��ابق التاهل الى اوملبياد ريو دي 
جانيرو ، وحمل جنم جميع االطراف 
املنتخب  اع��داد  اس��باب ضع��ف 
ومن بينها مدرب��ي وادارات االندية 
ول��م  بالعبيه��ا  متس��كت  الت��ي 
متنحهم فرصة التواجد في بعض 
التجمع��ات وايضا  االحت��اد  ، الفتا 
الى ان كل الدول انهت منافس��ات 
ال��دوري في حزي��ران املاضي كحد 
اقص��ى ، اال دورين��ا الذي يس��تمر 
حتى اللحظة واالندية تلعب حتت 
وبدرجة  قاس��ية  واج��واء  ظ��روف 
ح��رارة تعدت اخلمس��ن في بعض 

االحي��ان ، واس��تعرض جن��م رحلة 
حتضير املنتخب للتصفيات ، قائال 
انه��ا خجولة ول��م تتعدى بضعة 
جتمعات االولى بدات في كربالء ملدة 
اربعة ايام بدعوة 60 العبا من اجل 
مشاهدتهم واالبقاء على االصلح 
برغم ان امل��الك الفني كانت لديه 
رؤية واضحة عن الالعبن القادرين 
على متثيل االوملبي ، ومن ثم تلبية 
الذي  التايلن��دي  املنتخ��ب  دع��وة 
ل��م يكن لدينا خي��ارا اخر في ذلك 
الوق��ت للموافق��ة عليه��ا كوننا 
كن��ا نحتاج ملش��اهدة الفريق في 
مباريات ودي��ة حتى لو كان الفريق 
الذي س��نالعبه بعيدا عن املدارس 
الكروي��ة الت��ي س��نباريها  فضال 
ع��ن الرطوب��ة العالية ف��ي تايلند 
وفارق التوقيت الذي اثر كثيرا على 
عطاء الالعبن ، اما مباراتي سوريا 
، يس��تطرد جن��م » كان��ت مهمة 

وضرورية ورس��مت ال��ى حد بعيد 
تش��كيلة االوملبي ، برغ��م ان عدد 
من الالعبن لم يشاركو في املباراة 
الثانية ، فيما مباراتنا االخيرة امام 
االردن لم تكن م��ن ضمن خياراتنا 
ايضا وفرضها واقع حال التحضير 
والدليل موافقتنا على اللعب فوق 
ارضي��ة ملعب ذو ثيل صناعي وهو 
مايخدم االردنين الذي س��يلعبون 
تصفياتهم عل��ى نفس االرضية ، 
خالف منتخبنا الذي سنلعب على 
ارضي��ة ذي النجي��ل الطبيعي في 

السعودية.
 وطالب جنم من اجلميع االصطفاف 
الى جانب االوملب��ي والوقوف معه 
حتى بلوغ النهائيات ، فاملسؤولية 
مش��تركة من ادارة واحت��اد واندية 
واعالم رياضي الذي وقف وسيقف 
ال��ى جان��ب منتخب��ه  بالتاكي��د 
ونس��يان اي��ة خالف��ات ممك��ن ان 

تظه��ر على الس��طح هنا وهناك 
، مطمئنا اجلمه��ور العراقي على 
ق��درة منتخبنا باالس��تحواذ على 
بطاقة التاهل الن العبينا ميتلكون 
مهارات كبيرة وقادرين على االبداع 

.
وعن غياب مس��اعد املدرب عباس 
عبي��د ، ق��ال جنم » عب��اس اضافة 
قوية للمنتخب وهو مدرب ش��اب 
وغياب��ة  تدريبي��ة  رؤي��ة  وميتل��ك 

يشكل
 زار بعثة املنتخب االوملبي في مقر 
اقامته بفن��دق كراند ب��الس عدد 
من املدرب��ن والالعبن واالعالمين 
العراقين في عم��ان وهم كل من 
الالعبن الدولين السابقن احمد 
صبح��ي ورزاق فرح��ان ، واملدرب��ن 
احم��د جاس��م وياس��ن عم��ال ، 
واالعالمي��ن  م��ن قناة الش��رقية 
الفضائي��ة محمد الناص��ر وفيان 
فائق ، ودار حديث رياضي جميل بن 
اجلميع حول شجون الكرة العراقية 
وحتضيرات املنتخب واس��تحضروا 
معا بعض املش��اركات والبطوالت 
الس��ابقة ، وحضر اجللس��ة رئيس 
الوفد االوملبي ش��رار حيدر و مدرب 
املنتخب عبد الغني ش��هد ومدير 
املنتخب عبد الكرمي فرحان واملوفد 

االعالمي .
 وكانت البعث��ة االوملبية العراقية 
قد وصلت مساء الثالثاء الى االردن 
وقطنت  فندق كراند باالس ، فيما 
التح��ق به ف��ي اليوم ذات��ه مدرب 
اللياقة االسباني وثالث العبن من 
الطلب��ة الذين وصلوا في س��اعة 
متاخ��رة من اللي��ل ،  كم��ا  ارتاى 
املدرب شهد اجراء متارين بسيطة 
في اليوم ذاته  في حوض السباحة 
التابع للفندق وف��ي قاعة ) اجلم ( 
قاده��ا غونزالو  مفض��ال اياها عن 
اج��راء وح��دة تدريبية ف��ي ملعب 
البتراء من اجل ازالة اجلهد والتعب 
ومتطية العض��الت نتيجة الرحلة 

من النجف الى عمان.

* موف��د االحتاد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

اليوم يكتمل عقد الالعبين

غدًا.. منتخبنا يتوجه إلى الرياض للمشاركة في التصفيات األولمبية
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جانب من احدى مباريات األوملبي

من املعسكر التدريبي »عدسة: حسني علي«

مدريد ـ وكاالت:

ط��ارت بعثة ري��ال مدريد اإلس��باني إلى 
ل��وس أجنل��وس ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
األميركي��ة لب��دء جولت��ه التحضيري��ة 
للموس��م املقب��ل، حي��ث من املق��رر ان 
تصل البعثة إلى املدين��ة الكاليفورنية 

فجر أمس.
وس��يبدأ الالعبون ال�26 الذين س��افروا 
إلى لوس أجنلوس بقيادة املدرب الفرنسي 
زين الدي��ن زيدان التحضيرات، في مرافق 
جامعة كاليفورنيا، ملوس��ٍم جديد شّيق 

على أمل تكرار إجنازات املوسم املاضي.
وأعل��ن زين الدين زي��دان قائمة تضم 26 
العًب��ا، وغ��اب عنها جنم الفري��ق امللكي 
رونال��دو،  كريس��تيانو  البرتغال��ي  األول 
بس��بب مش��اركته ف��ي كأس الق��ارات 
في روس��يا الش��هر املاضي، إضافة إلى 

سيرجيو راموس قائد الفريق.
وض��م زيدان إلى التش��كيلة جنله لوكا، 
والعب الوس��ط املغربي الش��اب أشرف 
حكيم��ي )19 عاًما(، والواف��د اجلديد ثيو 
هرناندي��ز، املنضم من أتلتيك��و مدريد، 
بعد انتهاء إعارته إلى ديبورتيفو أالفيس، 
وألفارو موراتا الذي لم يحس��م مصيره 

بعد.
كما تضم القائمة حراس املرمى الثالثة، 
كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانيز، 
وداني كارباخال، ناتشو، مارسيلو، دانيلو، 
كوي��زادا، تيخي��رو، مان��و هرنان��دو، توني 
ك��روس، كاس��يميرو، ل��وكا مودريت��ش، 
إيس��كو، ماتيو كوفاس��يتش، أوسكار، 
فرانش��و، كرمي بنزمية، لوكاس فاس��كيز، 

وداني غوميز.
جدي��ر بالذك��ر أن ريال مدريد س��يواجه 
ف��ي بطول��ة ال��كأس الدولي��ة لألبطال 
مانشس��تر يونايتد ومانشس��تر سيتي 
وبرش��لونة، كما س��يواجه أيض��اً فريق 

جنوم الدوري األميركي في مباراة ودّية.
من جانب اخر، أصبح الدولي الكولومبي 
خاميس رودريجيز، العب خط وسط ريال 
مدري��د، واملنتقل حديًثا لصف��وف بايرن 
ميونيخ األملاني، على أعتاب األزمة األولى 

مع فريقه البافاري.
وانضم خاميس رودريجيز لصفوف بطل 
البوندسليجا ملدة موسمن على سبيل 
اإلعارة، مع أحقية الش��راء النهائي بعد 

نهاية فترة اإلعارة.
وبحس��ب صحيف��ة »تي زد«، ف��إن أزمة 
خامي��س رودريجي��ز س��تكون م��ع رقم 
القميص الذي س��يرتديه م��ع البافاري، 

نظ��رًا لكونه مرتبط باتفاق مع ش��ركة 
رياضية، يجبره على ارتداء رقم 10 مع أي 
فريق يلعب لصفوفه، ألنه أصبح عالمة 
جتاري��ة خاص��ة بالالعب.. وس��يصطدم 
خاميس رودريجيز مع إدارة بايرن ميونيخ، 
نظ��رًا لك��ون القميص رق��م 10 يرتديه 

الهولندي روبن، جنم الفريق البافاري.
وق��رر خامي��س رودريجي��ز، الرحي��ل عن 
صف��وف ريال مدري��د اإلس��باني، بعدما 
فش��ل في اللعب أساس��ًيا حت��ت قيادة 
املدرب الفرنس��ي زين الدين زيدان، خالل 

الفترة املاضية.
م��ن جانب اخ��ر، ذكرت تقاري��ر صحفية 
إجنليزية أن انضمام الكولومبي خاميس 
رودريجي��ز إل��ى صف��وف باي��رن ميونيخ 
األملاني، قد يحيي اآلمال مجددًا بالنسبة 

ملانشستر يونايتد اإلجنليزي.
وانض��م رودريجي��ز إل��ى باي��رن ميونيخ 
عل��ى س��بيل اإلعارة ملدة موس��من مع 
خي��ار أحقية الش��راء بعدم��ا كان قريًبا 
من ارتداء قميص مانشس��تر يونايتد أو 

تشيلسي اإلجنليزين.
»إكس��بريس«  صحيف��ة  وأش��ارت 
البريطاني��ة إلى أن توماس مولر مهاجم 
البافاري قد ينضم لصفوف مانشس��تر 
يونايتد بعد ق��دوم رودريجيز، خاصة وأن 

البرتغالي جوزيه موريني��و، املدير الفني 
للش��ياطن احلم��ر، ي��ود تدعي��م مركز 
الهج��وم بع��د التعاقد م��ع البلجيكي 
روميلو لوكاكو.وعانى هجوم مانشستر 
يونايت��د بص��ورة واضحة خالل املوس��م 
املاض��ي، حيث لم حت��رز الكتيبة احلمراء 
في الدوري اإلجنليزي سوى 54 هدًفا، منها 
19 هدًفا للسويدي زالتان إبراهيموفيتش 
الذي يبتع��د عن املالعب حالًيا بس��بب 

اإلصابة.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن هذه ليس��ت 
املرة األولى التي يطلب فيها مانشستر 
يونايت��د ض��م مول��ر، إذ س��بق وح��اول 
الهولن��دي لويس فان ج��ال املدير الفني 
الس��ابق للش��ياطن احلمر التعاقد مع 

الالعب.
ول��م يس��جل مول��ر س��وى 9 أه��داف 
فق��ط خ��الل 42 مباراة املوس��م املاضي 
م��ع اإليطال��ي كارلو أنش��يلوتي، مدرب 
البافاري، مما دف��ع كارل هاينز رومينيجه، 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، ملطالبة 
الالعب بتسجيل املزيد من األهداف.وقال 
رومينيجه: »على مولر أن يُقدم موس��ًما 
أقوى من املاضي، املنافسة قوية جًدا في 
مركزه، وأمتنى منه أن يسجل الكثير من 

األهداف«.

أزمة تنتظر خاميس رودريجيز بعد الرحيل لبايرن ميونيخ

ريال مدريد يبدأ تحضيراته للموسم الجديد في لوس أنجلوس

تقرير

رودريجيز

األشبال تحت 15 عامًا يعسكرون
 في النجف تحضيرًا لتصفيات القارة

بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
تب��دأ ف��ي الس��اعة 10 م��ن صباح 
يوم غ��ٍد اجلمع��ة، املواف��ق 14 متوز 
اجلاري، منافس��ات بطولة كرة اليد 
للموهوبن ملوالي��د) 2000� 2001 � 
2002(، التي ينظمها قس��م املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
في دائرة شؤون األقاليم واحملافظات 
بوزارة الش��باب والرياضة، وتضيف 
قاعة كرة اليد املنافسات مبشاركة 
8 ف��رق متث��ل بغ��داد املرك��ز، وفروع 
املوهوب��ن باللعبة ف��ي محافظات 
النجف وكرب��الء واملثن��ى والبصرة 

وميسان وذي قار وديالى.

ويات��ي تنظي��م املهرج��ان ابتهاجاً 
بانتص��ارات الق��وات األمنية وحترير 
املنه��اج  املوص��ل، ضم��ن  مدين��ة 
الذي اعدت��ه دائرة س��ؤون االقاليم 
الش��باب  وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات 
والرياض��ة جلميع مراك��ز املوهوبن 
ويس��تمر املهرجان باقامة البطولة 

حتى شهر تشرين األول املقبل.
وبحس��ب م��درب املرك��ز الوطن��ي 
لرعاي��ة املوهب��ة بك��رة الي��د، عبد 
الوهاب محمود، ف��ان البطولة هي 
الثانية التي ينظمها مركز املوهوبن 
بكرة الي��د، مبيناً انه مت توزيع الفرق 
املش��اركة إل��ى مجموعتن، تضم 

اجملموعة األول��ى ) النجف والبصرة 
وميس��ان وكربالء(، وتتكون الثانية 
م��ن ) بغ��داد وذي ق��ار والس��ماوة 
وديال��ى(، س��تلعب فيم��ا بينهم��ا 
اي  )الصاعقة(  منافس��ات بنظ��ام 
وق��ت املباراة 30 دقيق��ة موزعة بن 

شوطن لكل شوط 15 دقيقة.
املش��اركة  الوف��ود  ان  واوض��ح 
س��تصل بعد ظهر اليوم اخلميس، 
حي��ث تس��كن ف��ي فن��دق بي��ت 
الرياضة باملدينة الشبابية، منوها 
إلى ان كل وفد يضم 14 ش��خصاً 
مبا يتضم��ن رئيس��اً للوفد ومالك 

تدريبي والعبن.

غدًا.. بدء بطولة الموهوبين بكرة اليد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  وضع��ت 
الش��باب  وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات 
والرياضة جدوالً سيتم اعتماده بدءاً 
من املوس��م الرياضي املقبل -2017 
املنش��آت  وصيان��ة  لتأهي��ل   2018
الرياضي��ة عل��ى ان تش��مل تأهي��ل 
املس��ابح والقاع��ات واملالعب وباقي 
التابع��ة لوزارة الش��باب  املنش��آت 

أرضيات  وتأهي��ل  وجتديد  والرياض��ة 
املالعب ضمن خطة وضعتها الوزارة 
بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع ذوي 

اخلبرة واالختصاص.
وقال مدير عام دائرة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات طالب املوسوي ان الدائرة 
عقدت اجتماعات مع ممثلي شركات 
معتمدة لدى املؤسس��ات الرياضية 
الدولي��ة ومت وض��ع خط��ة رصين��ة 

س��يتم العم��ل به��ا ف��ي املوس��م 
الرياض��ي املقب��ل عل��ى ان تش��مل 
صيان��ة وتاهيل املس��ابح والقاعات 
األرضيات  تأهي��ل  وإع��ادة  الرياضية 
اخلض��راء وغيرها من املنش��آت على 
ان يتولى قسم املنش��آت الرياضية 
في الدائرة عملية اإلش��راف املباشر 
مع اجلهات والشركات املنفذة وعلى 

االحتادات الرياضية.

جداول زمنية لتأهيل المنشآت والمالعب والمسابح



متابعة - سالم البغدادي:
أقيم حفل كبير على خشبة املسرح الوطني 
يوم أم��س األربعاء في الس��اعة الس��ابعة 
مس��اءا بقي��ادة املايس��ترو عل��ي خص��اف 
مبناس��بة أس��بوع النصر واحتفاالت شعبنا 

بالنصر على تنظيم داعش اإلرهابي.
وش��ارك ف��ي ه��ذا احلف��ل جمي��ع الف��رق 
املوس��يقية والغنائية التابعة لدائرة الفنون 
املوس��يقية باش��تراك مجموعة كبيرة من 
امللحنني واملغنني منهم: محمد هادي، وعلي 
خص��اف، وعلي س��رحان، وإبراهيم الس��يد، 
وزي��اد األمي��ر، وصب��اح زي��ارة، والفنانة أمل 
خضي��ر، والفن��ان جناح عبد الغف��ور، ووحيد 
عل��ي، وأديبة، وزي��اد الهاجري، وم��ن املوصل 
الفنان جاس��م حيدر، إضاف��ة لكورال فرقة 
بغ��داد للموس��يقى العربي��ة املش��كل من 

وجوه شابة جديدة.
ق��دم ف��ي احلف��ل مجموع��ة متنوع��ة من 
األناش��يد واألغان��ي الوطني��ة، إضاف��ة الى 

األغاني العراقية الفلكلورية اختيرت بعناية 
من ش��مالي الوط��ن حتى جنوبي��ه ومنها: 
و"كل الهل��ه ابول��د العم والش��مل بيكم 

يلتم"، و " البصرة مش��تاگة خلتها نينوى"، 
و " ي��ا نار ب��رد وس��ام"، و " امكهرب حدنه 
امكهرب"، إضافة إل��ى عدد آخر من األغاني 

الوطنية اجلديدة.
حضر احلفل جمهور غفير تفاعل مع األغاني 
الوطني��ة وش��ارك الفرق��ة املطرب��ني غناء 
بعضها، لفت انتباهنا ان واحدة من اجلمهور 
كانت تصفق بحرارة وتبكي وعندما سألناها 
عن الس��بب اخبرتن��ا ان زوجها استش��هد 
بداي��ة احلرب ضد داعش: لق��د نذرت ان اخلع 
السواد وارتدي مابس ملونة ان حتقق النصر، 
واليوم انا مزه��وة بالنصر الن اجليش البطل 
اخذ بثأر زوجي واش��عر ان روحه اليوم هدأت 
وننتظر حترير بقية املدن كي و تتم محاسبة 
كل املس��ؤولني عن هذا الدمار والفوضى وان 

تتم فرحتنا بالنصر الكامل.

بغداد - أحالم يوسف:
اقامت منظم��ة )كرانتة( الهولندية "وهي 
منظم��ة ثقافي��ة تعنى ب��أدب املهاجرين" 
مهرجانا ش��عرياً وفنياً متنوعا، على قاعة 
منظم��ة العف��و الدولية ف��ي هولندا عن 

ملحمة جلجامش.
 اس��تضافت املنظم��ة ف��ي املهرج��ان 12 
ش��اعرا، وهو عدد االلواح الطينية نفسها 
التي كتب��ت عليها امللحم��ة، ووجدت في 
موقع أثري اكتشف باملصادفة، وعرف فيما 
بعد أن��ه كان املكتبة الش��خصية للملك 
اآلشوري آشور بانيبال في نينوى، واحملفوظة 

حاليا في املتحف البريطاني.
وإلضفاء ن��وع من التميز واجلمالية الفريدة 
الى العروض، فقد ُطلب من كل ش��اعر ان 
يرافق��ه فن��ان، ليقدم كل ع��رض من هذه 
الع��روض ال��� "12"، وليك��ون يوم الش��عر 
العامل��ي بأمس��تردام يحم��ل خصوصي��ة 

وانفراداً.
قدم النص املس��رحي "القصي��ر" وعنوانه 
"جلجام��ش" الفن��ان املس��رحي العراقي 
املغترب "صالح حس��ن فارس" مع الشاعر 
العراق��ي املغت��رب "موف��ق الس��واد"، ومت 
عرضها بأكثر من مدينة، حيث استضافتها 
جمعية الرافدين الثقافية في أمس��تردام، 
بع��د تقدميه��ا باثنت��ي عش��رة لغ��ة ف��ي 
أمس��تردام، ومنها اللغة الهولندية، ضمن 

فعاليات اليوم العاملي للشعر. 
يق��ول اخمل��رج املس��رحي صالح حس��ن 
فارس: اس��تعملت رؤية حديثة لتفسير 
جلجام��ش دراميا، حيث رس��مت مائدة 
ُمَتَخيل��ة طويل��ة، فقس��مت اجلمه��ور 
ال��ى قس��مني، ووضعته��م ام��ام زمنني 
مختلف��ني، حيث جن��د جلجامش مبابس 
ش��خصية  "وه��و  وأنكي��دو،  عصري��ة، 
أساس��ية في ملحمة جلجامش، حيث 
ص��ارع املل��ك جلجامش قب��ل أن يصبح 
صديقه األقرب" مبابس قدمية وشبه عار. 
إضافة الى طست ماء لتعميد جلجامش، 

حيث استعملت بعض الطقوس الدينية 
واالدعي��ة، كذلك وضعت ص��ورة لعاملني، 
فكان العالم العلوي جللجامش، والعالم 

السفلي ألنكيدو.
سألنا الفنان "فارس" عن اللوح الطيني 
الذي أسس��وا عليه عرضهم��ا، فيما اذا 
كان م��ن اختيارهم��ا، او اختي��ار اللجنة 
املعنية باملهرجان، فقال: مت اختياري لّلوح 
الثالث في الع��رض األول، اما في العرض 
الثان��ي، فقد مت إضافة بعض احلوارات من 

امللحمة، الى اللوح الثالث.
مت خال املهرجان قراءة نصوص مختارة من 

االل��واح ال� 12 التي تتألف منها امللحمة 
من قبل 12 ش��اعرا، وجسد الفنان الذي 
رافق كل ش��اعر منه��م النص، من خال 
الرقص التعبي��ري او التمثيل الدرامي، او 
من خال املوسيقى. وشارك فيه شعراء 
وفنانون من بلدان ش��تى، وه��ي هولندا، 
وبلجي��كا، وتركي��ا، واس��بانيا، وايطاليا، 
والصني، وس��ورينام، وإيران. ومن املقرر ان 
يقدم هذا العرض املس��رحي القصير في 
مدينة "الي��دن" الهولندية في منتصف 

شهر ايلول املقبل.
جدير بالذك��ر ان ش��خصية أنكيدو في 
امللحمة األسطورية "جلجامش" قامت 
بخلقها اآللهة األنثى أرورو  على ش��كل 
إنس��ان كثيف الش��عر ربت��ه احليوانات، 
ويسميه بعض اخلبراء بال�"طرزان األول" 
ف��ي التاريخ اإلنس��اني، إذ جعلت��ه أرورو 
للتمدن،  صديًق��ا للحيوان��ات، ومعادي��اً 
وق��ام عن��د خلق��ه بتخلي��ص احليوانات 
م��ن أفخ��اخ الصيادي��ن البش��ر، وضاق 
بذل��ك صي��اد ش��اب، فنصحه وال��ده أن 
يش��تكي إل��ى امللك جلجام��ش، عندها 
ق��ام املل��ك جلجام��ش بنص��ب مكيدة 
لإليقاع بأنكيدو، عبر إرس��ال خادمة في 
قصره اسمها "شامات" لتغوي أنكيدو، 
وجنحت خديعة جلجامش، وكان أنكيدو 

سريع السقوط عندها في الشهوة.

يتعرض املرء ال��ى الظلم والغنب 
والتهميش سواء من قبل اجملتمع 
أو غيره .. يراوده  شعور أو  اعتقاد  

بأنه في املكان والزمان اخلطأ . 
الت��ي  ه��ي  وحده��ا  املصادف��ة 
جمعتني بأحد املوظفني املثاليني 
الذي أحيل الى التقاعد بناًء على 
طلبه على الرغم من اقترابه من 
السن القانونية إال أنه  أبى إال أن 
يختار أبغض احلال.. وهو الطاق 
كان...موظف��اً  الوظيف��ة،  م��ن 
مثالياً نزيهاً متفانياً مبدعاًطيباً 
متواضع��اً محبوباً م��ن اجلميع،  
يعمل فيوزارة انهكتها تراكمات 
ومخلفات العقود املاضية وينخر 

النفاق جميع مفاصلها !
جعل��ك  ال��ذي  م��ا  س��ألته: 
تستعجل الرحيل عن الوظيفة 
ولم يتبَق لك إال القليل لتكملة 

املشوار ؟
قناع��ة  ال��ى  أجابن��ي: وصل��ت 
الأس��تطيع  بأن��ي  مفاده��ا 
االس��تمرارفي ظل أجواء مليئة 
بالهواء الفاس��د.. وتقاليد عمل 
هجينة.. غير قادر على االنسجام 
معها، ال يتركوني في حالي.. إن 
ابتعدت عنهم "مش��كلة"، وإن 
اقتربت منهم فاملش��كلة أكبر،  
يتملكني ش��عور بأني سأخسر 
احلرب أمام ه��ؤالء بعد كل الذي 
قدمت��ه م��ن تضحي��ات ألني ال 

أملك أدواتهم !
قل��ت له : إذاً ما لذي تعلمته من 
خبرتك الطويلة ؟ قال: إن الظلم 

ال يدوم !
قلت له : كيف ؟ أجابني : هناك 
ح��رب أزلي��ة ب��ني اخلير والش��ر، 
مهم��ا اس��تخدم الش��ر أدواته 
اخلبيثة...فاخلير ف��ي النهاية هو 
ال��ذي ينتصر.. ألن اهلل مع اخلير.. 

والشر مع الشيطان!
قلت ل��ه : م��ن أين أتي��ت بهذه 
احلكم��ة ؟ قال : م��ن كتاب اهلل 

سبحانه وجتارب األولني !
قلت له : وهل هذا كاٍف ؟

ق��ال : "ابن��ي ش��وف .. ف��د يوم  
تعرض��ت الى ضغوط��ات كبيرة 
ف��ي العم��ل... وكنت أن��وي ترك 
واجلل��وس  واخلدم��ة  الوظيف��ة 

في البيت بس��بب حرب شعواء 
خفية شنها علّي مسؤولي في 
العمل الأعرف سببها لكن أكيد 
هو بس��بب )املنافقني واألفاقني( 
... والُعرف السائد عندنا هو أن..
الكبير عندم��ا يكون  املس��ؤول 
فاحلاش��يةاحمليطة  عنك..  راضياً 
به يتملقون��ك وميقتونك في آن 
واح��د .... أم��ا إذا غض��ب عليك 
.. فيا س��اتر اس��تر .. ف��أن هؤالء 
مس��عورة   )....( ال��ى  يتحول��ون 
حتاول نهش حلمك !"وأضاف : في 
البيت حاولت أن أش��غل نفسي 
بق��راءة كتاب عس��ى أن أخفف 
أصابني... ال��ذي  االنزع��اج  م��ن 
وبينم��ا كن��ت أقل��ب صفحات 
أحد الكتب توقفت متأماَ.. قوالً 
الراحل غاندي  الهن��دي  للزعيم 
نصه:"في البداية يتجاهلونك... 
ث��م  من��ك..  يس��خرون  ث��م 
يحاربونك...ثم تنتصر عليهم !" 
ومنذ ذلك  الي��وم وأنا أضع هذه 
احلكمة في لوح��ة مؤطرة حتتل 
مكاناًمتميزاً في مكتبي... أعود 
إليها كلما تعرضت في وظيفتي 
الى مثل هذه األش��ياء... وأردف: 
لق��د حرمون��ي م��ن اإليف��ادات 
واالمتيازات واحلوافز واخملصصات...              

حاربوني بكل شي !
: وكيف  ل��ه  قل��ت 
كن��ت تواج��ه كل 
ه��ذه األش��ياء ... 
بالصب��ر  ق��ال  ؟ 

والضحك !
قل��ت له : كي��ف ذلك 
وأنت تتع��رض الى كل 

هذا الظلم ؟
باللهج��ة  أجابن��ي 

الشعبية : "ابني هذولة 
)مرض��ى(  مس��اكني... 
مع��ذور  واملري��ض   ...

عليه،التب��اوع  ح��رج  وال 
ويتمنطقون  بدالت  البسني 

براس��ك... ت��ره عده��م ُعقد 
وتراكمات أجتماعية ونفسية 
، وسبحانه تعالى ذكر مبحكم 
كتاب��ه وأكد عل��ى ) إن اهلل ال 
يغي��ر ما بقوم حت��ى يغيروا ما 

بأنفسهم( !"

والتفت إلي وق��ال: "تعال ابني.. 
نش��رب فد ش��اي يكع��د الراس 
وزن.. وخلي نس��مع ش��وية عزيز 
عل��ي "...وطل��ب م��ن صاح��ب 
املقهى تشغيل جهازالتسجيل 
الصوت��ي القدمي )أب��و البكرة(.... 
وماه��ي إال حلظ��ات حتى طغى 
صوت املنلوجس��ت الراحل على 

املكان وهو ينشد :
 كل ح��ال ي��زول ... متظل الدنيا 

بفد حال 
تتحول من حال احلال... هذا دوام 

احلال محال
هالعالم مليان اس��رار... اس��رار 

حتير األفكار 
دوالب الدني��ا الدوار... صاعد نازل 

باستمرار
وبكل حلظة وكل مشوار.. يقبل 

ويودع زوار 
صغ��ار ..كبار... أطف��ال يصيرون 

رجال ..
ورجال يصيرون أطف��ال... ورجال 

يظلون أطفال ..
ورج��ال أنص��اف رج��ال ... وعلى 

هاملنوال ...

• ضوء
احلال .. يزول بخيره وشره ..!

كل حال يزول !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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 خطابات التشرذم

جمال جصاني

ما تعّرض له س��كان ه��ذا الوطن القدمي من اس��تباحات 
على ش��تى األصعدة؛ جعلت منهم وسطاً مناسباً لكل 
أش��كال "خطاب��ات التش��رذم" إذ لم يكتفوا بالتش��رنق 
على أس��اس االنتماءات الطائفية و اإلثنية واآليديولوجية 
وغيرها من منظومات التفكك واالنقس��ام على أس��اس 
الهويات القاتلة، ليتطوع عدد من احملسوبني على شريحة 
اإلعاميني والعاملني في مجال الثقافة والفكر، ليبتكروا 
ش��كا جديدا للتمترس والتشرذم على أساس البقاء في 
الوط��ن أو الهجرة من��ه )عراقيو الداخ��ل وعراقيو اخلارج( 
م��ن دون أدنى وجع من عق��ل أو ضمير. إن حاجة العراقيني 
للوح��دة والتضامن ف��ي مثل ه��ذه األوق��ات والتحديات 
واخملاطر االس��تثنائية التي يتخبطون وس��طها، ليس��ت 
ضرورية وحس��ب بل متثل اليوم خش��بة اخلاص الوحيدة 
لهم من الكارثة احملدقة بهم. لذلك فإن مثل هذه احملاوالت 
واخلطابات تصب الزيت عل��ى املزيد من احلرائق وبؤر التوتر 
املوج��ودة أصاً، وه��ذا يتنافر ووظيفة املثق��ف واإلعامي 
احلقيق��ي، الذي يتحول في مثل هذه الظروف الى إطفائي 
يك��ّرس كل قدرات��ه ومواهبه م��ن أجل إخم��اد مثل هذه 
احلرائق املميتة. من املعيب حقاً أن نقرأ ونش��اهد خطابات 
وآراء تتط��رف ف��ي هجومه��ا عل��ى أحد هذي��ن الطرفني 
)ش��يطنته( والدفاع عن اآلخر وتبجيل��ه )جعله مائكياً( 
وبالعكس، وال حتتاج مس��ألة الهجرة من الوطن أو البقاء 
في��ه، الى كل ه��ذه االندفاعات للتعبئ��ة والتجييش ضد 
بعضن��ا البعض اآلخر؛ فالش��عوب واجملتمع��ات جميعها 
تقريب��اً قد عرفت مثل هذه التجارب قدمياً وحديثاً، وعوضا 
من حتولها الى مصدر إضافي للتفكك واالنحطاط، ميكن 
أن تتحول الى منب��ع للقوة والتعددية في التجربة والثراء 
املادي والقيمي. إن منهج تعميم بعض الظواهر السلبية 
من فس��اد ومواقف وقرارات غير مسؤولة، تتخذها طبقة 
سياسية فاسدة قبل "التغيير" وبعده؛ يلحق أبلغ الضرر 
مبصال��ح العراقي��ني ووعيهم ملا يتربص به��م من حتديات 

ومخاطر جسيمة.
آخ��ر م��ا نحتاجه الي��وم هو االجن��راف الى ج��وف قبيلتني 
جديدتني هما )الداخل واخلارج( لنكون مثاال للقول الشائع 
)كمل الغركان غطة( وكأن بقية الثنائيات والتش��رنقات 
على أس��اس "الهويات القاتلة" لم تسد شراهة البعض 
للمزيد من التش��رذم والذلة والهوان. ما نحتاجه في مثل 
هذه األوض��اع املتخمة بضيق األف��ق وضحالة الوعي؛ هو 
الرأي املتوازن واملوقف املس��ؤول الذي ينتش��ل املتلقي من 
الغيبوبة احمليطة به، عبر نش��ر وبث كل ما يس��اعد على 
ترميم جس��ور التواصل بني ش��عوبه من شتى الرطانات 
والتجارب واألزياء، وعبر فضح وكش��ف املسؤول احلقيقي 
عن كل ما تعرضنا إليه من هزائم سياس��ية وعس��كرية 
وحضارية، بش��كل ملموس وموضوعي وواضح بعيداً عن 
متاهات التعميم وخلط األوراق والنبش بترس��انة ثنائيات 
الدمار الش��امل. إن الهروب من مواجهة الشروط والعلل 
الت��ي أوصلتن��ا الى م��ا نحن علي��ه اليوم من هشاش��ة 
وتشرذم، لن متنحنا سوى املزيد من الضياع والذي يتيح في 
نهاية املطاف لقوى اإلرهاب والفس��اد في التمدد والبقاء 
عل��ى تضاريس��نا املنكوبة، وه��ذا ما ال يتف��ق والوظائف 
األساسية لإلعام املهني واملسؤول. من بقى داخل الوطن 
ل��ه ظروفه وأس��بابه، ومن هاج��ر بعيدا عنه ل��ه دوافعه 
وأس��بابه، ولكل حالة ظروفها وش��روطها اخلاصة. داخل 
الوطن هناك صفحات مش��رقة وأخرى مخزية، كذلك في 
املنافي ومناطق الشتات، ما نحتاجه فعاً هو؛ تهيئة كل 
الشروط واملناخات املناسبة لتاقي الروافد السليمة من 
هذه التج��ارب املتنوعة؛ كي تعيد لهذا الوطن وس��كانه 
همته��م وحيويته��م واملكانة التي تليق به��م في عالم 

زادته الثورات العلمية والقيمية انسجاماً وتراصاً...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

مشهد من املسرحية

فرحة االنتصارات

تهاني النصر
وزير النفط يهن��ئ العراقيين 
الموص��ل  مدين��ة  بتحري��ر 

وتحقيق النصر المؤزر
 مبناس��بة إعان النصر النهائي وحترير 
مدين��ة املوص��ل م��ن دن��س عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة يتقدم وزي��ر النفط 
جب��ار عل��ي اللعيب��ي بالتهنئ��ة الى 
الش��عب العراق��ي األب��ّي واملرجعي��ة 

املس��لحة  وقواتن��ا  العلي��ا  الديني��ة 
بجميع صنوفها وتشكياتها وأبطال 
احلشد الش��عبي وجميع القوات التي 
ح��ررت مدين��ة املوص��ل وصنعت هذا 
النصر املؤزر الذي حتقق بفضل بسالة 
أبناء العراق الغيارى وبدماء الش��هداء 
وتضحي��ات اجلرحى األبط��ال وبفضل 

صبر األمهات.
هنيئ��اً لكل من اس��ترخص دمه فداًء 

للوط��ن ودفاعاً عن مس��تقبل العراق 
واإلنس��انية جمعاء.. هنيئ��اً لكل من 
قاتل ودافع بش��رف وعز وفخ��ر.. هنيئاً 
لكل من أسهم في صنع النصر الناجز 

وجلب الفرحة الى كل بيت عراقي.
وبه��ذه املناس��بة تعاه��د وزارة النفط 
الش��عب العراق��ي وأبن��اء محافظ��ة 
نين��وى واملدن احملررة من عصابات داعش 
اإلرهابي��ة على بذل أقص��ى اجلهود من 

أجل االرتقاء مبستوى اخلدمات الضرورية 
واإلنس��انية والعمل على اإلس��راع في 

إعادة احلياة الى هذه املدينة العريقة.
يصنع��ون  وه��م  للعراقي��ني  هنيئ��اً 
ملحمة كبرى ويكتب��ون تاريخاً جديداً 
وإيثاره��م  وبطوالته��م  بش��جاعتهم 
وتضحياته��م وصبره��م.. وهنيئا لهم 
وه��م يحقق��ون ه��ذا النص��ر الكبير 

ويدحرون االٍرهاب نيابة عن العالم.

وزي��رة الصحة تهنئ الش��عب 
العراقي بعيد النصر 

 مبناس��بة إع��ان النص��ر النهائ��ي وحترير 
مدين��ة املوصل من دن��س عصابات داعش 
اإلرهابي��ة تتق��دم وزيرة الصح��ة والبيئة 

الدكتورة عديلة حمود حس��ني بالتهنئة 
األب��ّي وقواتن��ا  العراق��ي  ال��ى الش��عب 
املس��لحة وجميع القوات التي ش��اركت 
في صوالت البطولة والفداء وصنعت هذا 
النص��ر املؤزر ال��ذي حتقق بفضل بس��الة 

أبن��اء الع��راق الغي��ارى وبدماء الش��هداء 
وتضحيات اجلرح��ى األبطال وبفضل صبر 

األمهات.
وبه��ذه املناس��بة تعاه��د وزارة الصح��ة 
والبيئة الشعب العراقي وأبناء محافظة 

نين��وى وامل��دن احملررة من عصاب��ات داعش 
اإلرهابية على بذل أقصى اجلهود من أجل 
االرتقاء مبستوى اخلدمات الطبية الضرورية 
واإلنسانية والعمل على اإلسراع في إعادة 

احلياة الى هذه املدينة العريقة.

تهنئة وزي��ر الصناعة والمعادن 
محمد شياع السوداني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
" ان ينصركم اهلل فا غالب لكم(

بإس��مي  أتق��دم  العظي��م  اهلل  ص��دق 
وبإسم منتسبي وزارة الصناعة واملعادن، 
بأس��مى التهاني والتبريكات وابهى آيات 
الش��كر واالمتنان ال��ى املرجعية الدينية 

الرش��يدة، واالبطال الغيارى ف��ي القوات 
املسلحة الباسلة واحلشد الشعبي، وكل 
العراقيني بتحقيق النصر املؤزر وس��قوط 
دول��ة اخلراف��ة، وحترير مدين��ة املوصل من 

براث��ن تنظيم داعش االجرام��ي، واعادتها 
الى أحضان الوطن الكبير ..

داع��ني املول��ى عز وج��ل ان ينع��م وطننا 
وشعبنا باألمن واخلير االمان

تهنئ�����ة  ص��الح ن��وري خلف 
المالية  الرقاب��ة  دي��وان  رئيس 

االتحادي وكالة
بإس��مي وبأسم منتس��بي ديوان الرقابة 
املالية االحتادي اتق��دم بالتهنئة اخلالصة  

للقي��ادة العامة للقوات املس��لحة وعلى 
رأس��ها الدكتور حيدر العبادي مبناس��بة 
انتص��ارات قواتن��ا املس��لحة البطلة في 

حتري��ر املوص��ل احلدب��اء وإعادته��ا لتعانق 
العراق احلبيب وإزالة دولة اخلرافة املزعومة 

وإعان النصر على االعداء واإلرهاب.
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في هولندا.. مسرحية "جلجامش" تجسيد للقصيدة

الصباح الجديد - وكاالت:
رحب��ت م��االوي بالفنان��ة مادونا، حي��ث وصلت الفتت��اح جناح 
مبستش��فى لألطفال أقي��م بتمويل من مؤسس��تها، ويحمل 
اسم أحد األطفال األربعة الذين تبنتهم جنمة البوب األميركية، 

من البلد الواقع جنوبي أفريقيا.
وقال رئيس ماالوي، بيتر موتاريكا في مراس��م االفتتاح، موجها 
حديثه إلى مادونا، "لقد بدأِت بتبني أربعة أطفال ماويني، واآلن 

نحن نتبناِك ابنة لهذا البلد".
م��ن جانبها، قالت مادونا، التي أوضح��ت أنها كبرت من دون أم، 
وأرادت أن تعط��ي أفضل ما لديها ألطفال ماوي:"هناك أش��ياء 
كثي��رة للغاية لم أكن أتخيل أنني س��وف أقوم بها. لم أتخيل 

مطلقا أن يأتي يوم أبني فيه مثل هذا املستشفى".
وق��د نقلت وكالة أسوش��يتد برس عن مادون��ا: "ال تتخلوا أبدا 

عن أحامكم".

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت صورة س��يلفي على موقع "تويتر"، فضوال واسعا بعد ما 

ظهرت فيه فتاة بنحو غريب، كما لو أن لها رأسني اثنني.
وقال الشاب الذي نش��ر الصورة إن في هاتفه خاصية اللتقاط 
صورة "الس��يلفي" بطريقة بانورامية، مضيف��ا "إنها تتطلب 
التزام هيئة ثابتة، أما صديقتي التي عطس��ت في أثناء التقاط 

الصورة فهذا ما حصل لها".
وأثارت الصورة نقاش��ا واسعا على مواقع التواصل االجتماعي، 
إذ رأى البع��ض أن حترك الفت��اة في أثناء التقاط الصورة أدى إلى 

ظهورها برأسني.
لكن آخرين رجحوا أن يكون األمر ناجما عن خدعة "فوتوش��وب 

فقط"، وفقا لوكالة "سبونتيك" لألنباء

رئيس ماالوي "يتبنى" مادونا

صورة فتاة "برأسين" تثير فضوال 
واسعًا على مواقع التواصل

المسرح الوطني يحتفل مع الجمهور بفرحة االنتصارات
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