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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
امس الثالثاء، املنظمات الدولية 
إلى التحقق م��ن صحة مصادر 
معلوماتها في العراق، مش��يرا 
تل��ك  تقاري��ر  بع��ض  أن  إل��ى 
املنظم��ات تش��جع "اإلرهابيني 
عل��ى قت��ل األبري��اء"، فيما أكد 
عدم تنفي��ذ "عقوبة جماعية" 

ضد املدنيني.
العب��ادي خ��الل مؤمت��ره  وق��ال 
إن  األس��بوعي   الصحف��ي 
"بعض تقارير املنظمات الدولية 
تش��جع اإلرهابي��ني عل��ى قتل 
األبري��اء"، داعيا تل��ك املنظمات 
إلى "التحقق من صحة مصادر 

معلوماتها في العراق".
العب��ادي "نحن بحاجة  وأضاف 

ماس��ة إلى مصاحلة مجتمعية 
اإلرهاب،  مخطط��ات  إلفش��ال 
والعقوب��ة اجلماعي��ة ال م��كان 
لها بينن��ا" ، مؤكدا أن "القوات 
األمني��ة واعية ل��كل محاوالت 

إثارة الفنت وشق الصفوف".
وكانت منظمة "هيومن رايتس 
ووت��ش" اتهم��ت، ف��ي )13 متوز 
2017(، ق��وات األم��ن العراقي��ة 
بنقل نحو 170 عائلة مع "عناصر 
مزعومة من داعش" إلى "مخيم 
املوصل،  التأهيل" ش��رق  إلعادة 
مطالبة السلطات احمللية بإخالء 
العائ��الت التي يعتقد أنها على 
صل��ة بالتنظيم، فيما أش��ارت 
إلى أن العديد منها استهدفت 

ب�"التهديدات والهجمات".
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العبادي: تقارير بعض المنظمات الدولية
تشجع اإلرهابيين على قتل األبرياء

عّد االستفتاء في إقليم كردستان غير دستوري

تنفي��ذا خلط��وط وزارة النفط املس��تندة الى سياس��تها ونهجها في اس��تغالل الث��روة الهيدروكاربونية )النف��ط والغاز( 
واس��تثمارها لصالح العراق وش��عبه، فإن وزارة النفط تعلن عن إطالقها ملش��روع استكشاف وتطوير وإنتاج عدد من الرقع 

االستكشافية واحلقول النفطية احلدودية البرية والبحرية في جنوب ووسط العراق، والتي تشمل:

أوال. الرقع االستكشافية على احلدود العراقية- الكويتية:
1. رقعة خضر املاء.

2. رقعة جبل سنام.
3. رقعة الفاو.

ثانيا. الرقع االستكشافية الواقعة على احلدود العراقية- اإليرانية:
1. رقعة السندباد، ويقع فيها حقل السندباد.

2. رقعة احلويزة، ويقع فيها حقل احلويزة وتركيب احلويزة اجلنوبي.
3. رقعة الشهابي.

4. رقعة زرباطية.
5. رقعة نفط خانة، ويقع فيها تركيب نفط خانة اجلنوبي وحقول نفط خانة، ناودومان وتل غزال.

ثالثا. رقعة اخلليج العربي التي تقع ضمن املياه اإلقليمية العراقية في اخلليج العربي.
س��تقوم وزارة النف��ط/ دائ��رة العقود والتراخيص البترولي��ة بتهيئة املعلوم��ات والبيانات الفنية املتوفرة ع��ن جميع الرقع 
االستكشافية واحلقول النفطية وأعدادها بشكل حقيبة معلومات. بإمكان الشركات النفطية األجنبية املؤهلة مسبقا 
والراغبة باملش��اركة في هذا املشروع احلصول على حقيبة املعلومات الفنية بعد دفع مبلغ من املال مقداره )100000( مائة 

ألف دوالر أميركي يتم حتويله وإيداعه في احلساب املصرفي ذي الرقم
Name:JP MORGAN CHASE BANK New York.
SWIFT CODE:CHASUS33XXXX
A/C No.:400-211-254
A/C Name:TRADE BANK OF IRAQ
SWIFT CODE: TRIQIQBAXXX
Beneficiary name: Oil Exploration Company-lraq.
A/C No.: 0002-001058-002 USD.

على أن يتم تقدمي إثبات الى دائرة العقود والتراخيص البترولية بتحويل وإيداع املبلغ لغرض استالم حقيبة املعلومات.
أما الش��ركات النفطية األجنبية غير املؤهلة )س��واء كانت منفردة أم ائتالف شركات( والراغبة باملشاركة في هذا املشروع، 
فعليها تقدمي املعلومات والوثائق اخلاصة بها واملتعلقة باجلوانب الفنية، املالية، القانونية والصحة والسالمة واألمن والبيئة 
"HSSE" الى دائرة العقود والتراخيص البترولية في موعد أقصاه يوم األحد املصادف 2017/8/20 طلبا لتأهيلها مقابل مبلغ 
مقدراه )25000( خمس��ة وعش��رون ألف دوالر أميركي يتم حتويله وإيداعه في احلساب املذكور آنفا كرسوم تأهيل غير قابل 

لالسترداد.
يش��مل نط��اق عمل عقود استكش��اف وتطوير وإنتاج ه��ذه الرقع االستكش��افية واحلقول النفطية عل��ى كافة عمليات 
االستكش��اف )املس��وحات الزلزالية، حفر اآلبار االستكش��افية والتقييمية وبرنامج مس��ح وإزالة األلغام واألجس��ام غير 
املنفلق��ة(، إنت��اج النفط اخلام واالس��تغالل األمثل للغاز احلر أو الغاز املصاحب، تلتلزم الش��ركات األجنبي��ة املقاولة بتوفير 
التموي��ل، اخلب��رات، التكنولوجيا، املعدات، املكائن، اخلدمات، العمالة املؤهلة لتنفيذ عقودها بش��رط االس��تعانة بالعمالة 

العراقية املؤهلة.
ستقوم الوزارة مبنح عقود هذه الرقع االستكشافية واحلقول النفطية الى الشركات النفطية األجنبية املؤهلة مسبقا من 
قبل الوزارة )سواء املوجود على قائمة الشركات املؤهلة أم التي سيتم تأهيلها الحقا( وسواء كانت هذه الشركات بصفتها 

املنفردة أم كائتالف شركات من خالل التنافس استنادا الى عوامل التنافس التي سيتم اإلعالن عنها الحقا.
كذلك ترغب وزارة النفط باحلصول على مقترحات الشركات املؤهلة املشاركة باملشروع املتعلقة بالنماذج التجارية للعقود 

النفطية لغرض اعتماد األفضل منها والذي يحقق مصلحة الطرفني.
فعلى الشركات النفطية األجنبية منفردة أو ائتالفات الراغبة باملشاركة في هذا املشروع االتصال بدائرة العقود والتراخيص 
البترولي��ة على عنوانه��ا اإللكترون��ي >dg_pcld@oil.gov.iq< أو مراجعتها في مقرها الكائن في اجملمع النفطي/ ش��ركة 
االستكش��افات النفطية/ الطابق الثامن في أثناء أوقات الدوام الرس��مي للحصول على مزيد من املعلومات. كما س��يتم 
عقد مؤمتر صحفي في ديوان وزارة النفط حول هذا املش��روع والدعوة مفتوحة للش��ركات وس��يتم اإلعالن عن موعد هذا 

املؤمتر قريبا.

املدير العام
دائرة العقود والتراخيص البترولية 

July 2017 2017/7/1212وزارة النفط

إعالن
The Ministry of Oil in implementation of its plans based 0n its policy and approach to exploit and placing 
the national hydrocarbon resources (oil and gas) for the benefit of Iraq and Iraqi people, the Ministry 
of oil announces the launch of a new project to explore for, develop and produce number of borderline 
onshore & offshore exploration blocks and oilfields (“the project") in the South and Middle of Iraq which 
includes:

 1. Iraqi-Kuwait borderline Exploration Blocks:
a- Khidher  A1-Mai Block;
b- Jebel Sanam Block; and 
c- Al-Fao Block.

2 .Iraqi-Iranian borderline Exploration Blocks: 
a- Sindbad Block, which includes Sindbad Oilfield;
b- Huwaiza Block, which includes Huwaiza Oilfield and Southern Huwaiza Structure,
c- A1-Shihabi B lock
d- Zurbatia Block, and 
e- Naft Khana Block, which includes Southern Naft Khana structure and naft Khana, 
Naodoman and Tal Khazal Oilfields.

 3. Arabian Gulf Block which is located in the Arbian Gulf.
 THE Ministry of Oil/ Petroleum Contracts &Licensing Directorate ("PCLD") will prepare the available 
technical data and information pertaining to these exploration blocks and fields and make it available as 
a Data Package. 
the prequalified International Oil Companies (IOCs) that are interested in this Project can acquire the Data 
Package after a payment of one hundred thousand US Dollar (US$ 100,000.00). The payment can be made 
as a wire transfer to dle following bank account:
Name: JP MORGAN CHASE BANK New York 
Swift Code: CHASUS33XXX
A/C No. : 400254-211- 
A/C Name: Trade Bank of Iraq
Swift Code: TRIQIQBAXXX 
Beneficiary Name: Oil Exploration Company• Iraq
A/C No. : 0002-001058-002 USD.

Payment proof or receipt should be delivered 10 PCLD in order to receive me Dam Package.
the non-qualified international oil companies, solo or consortia that are interested to participate 

in the Project are required to submit all relevant information and documents regarding their technical 
capabilities, financial solvency, legal status and HSSE procedures to PCLD by Sunday 20th August 2017 
seeking qualification.

A non-refundable qualification Fee of twenty five thousand US Dollar (US$ 25,000.00) should be 
transferred and deposited in the above mentioned bank account.

the scope of the exploration, development and production contracts of the Project comprises all 
exploration operations (De-mining, 2&3D seismic and drilling exploration and appraisal wells), crude oil 
production and optimal utilization of free and associated gas.

The contractors (IOCs) will be obliged 10 make available fund, expertise, technologies, Equipment, 
machinery, services and the required qualified personnel to implement the contracts provided that the Iraq 
qualified personnel should be employed 

the Ministry  0f oil will award the projects` contracts to the qualified international oil companies 
(either On the existing list or to be qualified later), whether solo or as consortia, on comptitive basis. 
Biddable parameters will be declared later.

Moreover the Ministry of Oil kindly requests the qualified participating companies to suggest 
commercial models to be evaluated and agree on the best model for the benefit of both parties. 

The IOCs, Solo or consortia, who desire to participate in this Project may contact PCLD on the following 
email addrms: <dg_pcld@oil.Gov.Iq< or visit PCLD in he Oil Complex/ oil Exploration Company 8th 
floor during formal working time.

The ministry of Oil will convene a press conference at the Ministry Headquarters regarding this 
essential Project and it is laid open 10 the interested companies; b. conference holding date wiIll be 
revealed soon.

Directed Jeneral
Petroleum Contracts & Licensing Directorate

Announcement
The Ministry of Oil

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت دائرة صح��ة الكرخ، أمس 
الثالث��اء، أن مس��لحني مجهولني 
اختطف��وا الطبيب اجلراح محمد 
عل��ي زاير من عيادت��ه اخلاصة في 

بغداد. 
وق��ال مدي��ر اعالم صح��ة الكرخ 
في بيان مقتض��ب اطلعت عليه 
إن "جه��ات  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الدكت��ور  اختطف��ت  مجهول��ة 

محم��د علي زاير أخصائي جراحة 
عام��ة من العي��ادة اخلاص��ة به"، 
مشيرا الى أن "الطبيب اخملتطف 
اجلراح��ة  قس��م  رئي��س  يعم��ل 
العامة في مستش��فى الشعلة 

في بغداد".
من جهتهم نظم كادر مستشفى 
الش��علة وقف��ة احتجاجية امام 
مطالب��ني  املستش��فى،  مبن��ى 

اجلهات اخملتصة بحمايتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
شدد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص��در، أمس الثالث��اء، على اجناز 
املصاحلة اجملتمعية ونبذ التطرف، 
فيم��ا اعتبر ان من اخلطأ مواجهة 

التطرف بالتطرف.
وق��ال مكت��ب الص��در ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان "زعيم التي��ار الصدري مقتدى 

الصدر استقبل سفير جمهورية 
الص��ني ل��دى الع��راق تش��ن وي 
تشينغ والوفد املرافق، في احلنانة 
مبحافظة النج��ف"، مبينا انه "مت 
خالل اللق��اء التباحث في العديد 
العالق��ات  وعم��ق  اجمل��االت  م��ن 
البلدين الصديقني  التاريخية بني 

وما ميتلكانه من عمق حضاري.
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اختطاف الطبيب الجراح محمد 
علي زاير من عيادته في بغداد

الصدر: من الخطأ مواجهة 
التطرف بالتطرف

بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت قي��ادة ق��وات جه��از 
مكافح��ة اإلره��اب ي��وم ،أمس 
الثالث��اء ، ع��ن مش��اركة قوات 
مكافح��ة اإلره��اب إضافة إلى 
قطع��ات من اجليش والش��رطة 
الشعبي في  واحلش��د  االحتادية 

معرك��ة حترير قض��اء تلعفر من 
اجملاميع اإلرهابي��ة ، فيما أكدت 
مص��ادر أمنية ع��ن قيام عناصر 
داع��ش بتنفي��ذ حك��م اإلعدام 
اجلماع��ي بح��ق عائالتهم خوفاً 
م��ن قيامه��م باإلب��الغ عنه��م 
الق��وات  إل��ى  وتس��ليمهم 

األمنية. 
وق��ال القائد في قوات مكافحة 
اإلره��اب الفري��ق الرك��ن عب��د 
الس��اعدي ف��ي حديث  الوهاب 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
األمني��ة  الق��وات  إن"  اجلدي��د‘‘ 
املكلف��ة بتحري��ر تلعفر تواصل 

اس��تعدادها م��ن اج��ل انطالق 
العملية العس��كرية, الفتا إلى 
إن " الق��وات األمني��ة تقوم االن 
بتطهي��ر وتفتيش األحياء احملررة 
م��ن فل��ول داع��ش اإلرهابي في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل. 
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بغداد - وعد الشمري:
أنته��ت خالف��ات داخ��ل مجل��س 
الن��واب، أم��س الثالث��اء، بتأجي��ل 
التصويت على مرش��حي مجلس 
اخلدمة االحتادي إل��ى غد اخلميس، 
بأم��ل مراجعة االس��ماء وس��ط 
دعوات لعقد اجتماع لقادة الكتل 

لتمكينها من االطالع على السير 
الذاتي��ة، فيم��ا س��جلت الكت��ل 
الكردس��تانية اعتراضاً على عدم 

وجود مرشح من املكون الكردي.
ويق��ول النائب ع��ن ائت��الف دولة 
القان��ون رس��ول أب��و حس��نة أن 
النواب  "اخلالف��ات داخل مجل��س 

التصويت  تؤج��ل  الكت��ل  جعلت 
على رئيس واعضاء مجلس اخلدمة 

االحتادي إلى يوم غد اخلميس".
وتاب��ع حس��نة ف��ي حدي��ث م��ع 
أن "اخلالفات  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
حصلت منذ بداية التصويت، فكنا 
أمام رأيني االول مع التصويت على 

املرشحني دفعة واحدة، واالخر مع 
متريرهم بنحو فردي".

وأش��ار إل��ى أن "االتف��اق حص��ل 
ب��أن التمرير يج��ب أن يكون لكل 
مرشح بعد عرضه سيرته الذاتية 

أمام النواب".
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دعوات لعقد اجتماع يسبق جلسة البرلمان لمراجعة السّير الذاتيةفي حين تستعد القطعات العسكرية القتحام مركز القضاء

الخالفات النيابية تؤجل تمرير مرّشحي مجلس الخدمة االتحادي إلى الغد"داعش" يعدم عائالت عناصره في تلعفر منعًا لتسّرب المعلومات 

جانب من جلسة مجلس الوزراء
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

االس��تعدادات التكنيكي��ة الج��راء 
االس��تفتاء في املوعد احمل��دد لذلك 
االج��راءات  وانته��ت  اس��تكملت 
االداري��ة  وامله��ام  التكنيكي��ة 
املطلوب��ة ل��ه، وذلك وفقا مل��ا اعلن 
مس��ؤول رفيع املس��توى في احلزب 
الدميقراطي الكردستاني، الذي اكد 
ان اي��ران واملالك��ي وبع��ض االحزاب 

الكردستانية تقف ضد االستفتاء.
وصعد هيم��ن هورامي وه��و قيادي 
في احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
السياس��ية  الش��ؤون  ومستش��ار 
لرئيس االقليم من اللهجة واخلطاب 
املتش��دد جتاه املعترضني على اجراء 
االستفتاء محاوال اظهار قوة وثبات 
حزبه عل��ى اج��راء االس��تفتاء في 
موع��ده احمل��دد عق��ب االنته��اء من 

االستعدادات املطلوبة الجرائه.
ان  تصري��ح  ف��ي  هورام��ي  واك��د 
االس��تفتاء ق��ادم ال محال��ة وه��و 
يه��دف ال��ى حتدي��د مصير ش��عب 
وليس لتعميق الصراع السياس��ي 
بني القوى الكردس��تانية، مؤكدا ان 
على من يطالب بتأجيل االس��تفتاء 
ان يوضح الدواف��ع ومبررات مقنعة 

لشعب كردستان.
واضاف هورام��ي ان املالك��ي وايران 
وبع��ض االط��راف السياس��ية في 
تعت��رض  ال��دول  وبع��ض  االقلي��م 
على اج��راء االس��تفتاء، وان التعذر 
بعدم وجود ارضية مناس��بة الجراء 
االس��تفتاء حجج واهية متس��ائالً 
» اذن مت��ى ميكن ان تك��ون االرضية 
مناسبة، على الذين يعارضون اجراء 
االس��تفتاء ان يقول��وا لن��ا صراحة 
مت��ى ه��و الوق��ت املناس��ب الجراء 
االستفتاء«، لذا فان هذه االعتراضات 

حجج سياسية ليس اال.
وتاب��ع »ان اي��ة دولة حلد االن س��وى 
اجلمهوري��ة االس��المية ل��م تق��ل 
صراح��ة بانه��ا بالض��د م��ن مبدأ 
االس��تفتاء، حتى الوالي��ات املتحدة 
الت��ي لدين��ا مت��اس مباش��ر معها، 

هورامي طال��ب الواليات املتحدة اذا 
م��ا كانت معترضة ب��أن تصدر بياناً 
للك��رد تطال��ب فيه االقلي��م بعدم 
اجراء االس��تفتاء وتأجيله الى وقت 
يحددونه الحقا، مؤكدا ان الكرد في 
االقليم لن يسلموا مصيرهم البيد 

ايران وال الواليات املتحدة.
وتاب��ع اذا ل��م جنر االس��تفتاء ما هو 
البدي��ل عن الوض��ع الراه��ن وعدم 
اجراء االستفتاء هل هو بقاء الوضع 
على ما ه��و عليه مع الع��راق، الننا 
الميكن ان نبقى على هذا الوضع مع 
بغداد، الننا نعتق��د بان املبادئ التي 
بني��ت عليها العملية السياس��ية 
ف��ي الع��راق انتهت والميك��ن لنا ان 

نبقى مع العراق مجددا.
واش��ار ال��ى ان االس��تفتاء يه��دف 
الى حتقيق االس��تقالل واذا لم يكن 
لذلك الهدف فان احلزب الدميقراطي 
غي��ر مس��تعد لدعمه، وه��و ليس 
للضغ��ط عل��ى بغ��داد او لتحقيق 
كس��ب سياس��ي، وتاب��ع ان اج��راء 

االستفتاء في 25 من ايلول ال يعني 
اع��الن الدول��ة ف��ي الي��وم التالي، 
وامنا االقليم س��يدخل ف��ي عملية 
تفاوضي��ة طويل��ة مع بغ��داد لبناء 
الدولة ويبدأ مفاوضات جدية معها 
لتأسيس دولته املستقلة ولن يقبل 
بان يتم التفاوض على عودة االقليم 

الى العراق مجددا.
واضاف ان هذه العملية ستتم، وان 
رفضته��ا م��ن قبل حرك��ة التغيير 
او اجلماع��ة االس��المية او اي ح��زب 
آخ��ر ل��ن يج��دي نفع��اً، وان احل��زب 
يض��ع  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
اجراء االس��تفتاء فوق اية اعتبارات 
اخ��رى في هذه املرحل��ة، مبا في ذلك 

اعادة تفعيل البرملان.
موضحا ان حزبه رفع جميع اخلطوط 
احلمر جتاه اعادة تفعي��ل البرملان، مبا 
في ذلك عودة رئيس البرملان يوسف 
محم��د لت��رؤس جلس��ات البرملان، 
شريطة ان يخصص جلساته الجناح 
مسألة االس��تفتاء وعدم االعتراض 

عل��ى والية رئيس االقليم، مؤكدا ان 
حزبه ال يفرض ش��روط مسبقة و ال 
يقبل بأمالء الش��روط عليه من اية 

جهة سياسية.
واضاف هورامي ان حزبه بحاجة الى 
اجراء لقاء مباش��ر وحوار مع حركة 
التغيي��ر، واجرى لذلك اتصاال معها 
وهو بانتظار رد حركة التغيير، النهاء 
اجلانبني  بني  السياس��ية  القطيعة 
واحت��واء اخلالف��ات، به��دف اع��ادة 
تفعيل البرملان ليصدر قانونا الجراء 
االستفتاء واالعتراف بشرعية رئيس 
االقليم املنتهي��ة واليته في 19 من 

اب عام 2015.
وعلى صعي��د ذي صلة اكد هورامي 
ان حزبه لم يك��ن موافقا على زيارة 
وف��د من املكتب السياس��ي لالحتاد 
الوطني الى ايران في الوقت الراهن، 
قائ��الً كان عليه ان ينتظر تش��كيل 
اللج��ان الفرعي��ة لالس��تفتاء كي 
تذه��ب لزي��ارة دول اجل��وار، موضحاً 
ان وف��د االحت��اد الوطني ال��ذي يزور 

اي��ران اك��د لهم قبي��ل توجهه الى 
طهران انه لن يس��اوم على مسألة 
االس��تفتاء، وطال��ب هورام��ي ايران 
باع��ادة النظ��ر ف��ي التص��ور الذي 
تعتمده جت��اه اقليم كردس��تان،وان 
تقوم بفتح حوار ج��دي مع االقليم 

لبحث جميع القضايا املشتركة.
اي��ران رس��ميا  ابلغ��ت  ال��ى ذل��ك 
واحلزبي��ني  احلكومي��ني  املس��ؤولني 
ف��ي االقلي��م، ب��ان اصراره��م على 
اج��راء االس��تفتاء س��يدفع به��م 
التخ��اذ ردود فع��ل عملي��ة مضادة 
حلكوم��ة االقلي��م، وذلك ف��ي اطار 
التي بدأتها  الدبلوماسية  املساعي 
اجلمهورية االسالمية بعد ان اعلنت 

رسميا رفضها اجراء االستفتاء.
وق��ال عض��و الهيئ��ة القيادية في 
اسس��رد  فري��د  الوطن��ي  االحت��اد 
ف��ي تصري��ح لصحيف��ة اوين��ة، ان 
باملرحلة  بدأوا  االيرانيني  املس��ؤولني 
الثانية من اب��داء اعتراضاتهم على 
تتمثل  والتي  االس��تفتاء،  مس��الة 

باعالن اعتراضهم ووقوفهم بالضد 
من اجراء االستفتاء ، قائالَ »ان ايران 
لن تقبل باي ش��كل من االش��كال 

اجراء االستفتاء في كردستان«.
بدوره اکد أمین اجمللس األعلی لألمن 
القومی االيراني علی ش��مخانی، أن 
متابعة ملف إجراء اإلستفتاء بهدف 
اإلنفص��ال وإیج��اد اإلنقس��ام بین 
صفوف الش��عب العراقی، بس��بب 
التهمی��ش وعدم تلبی��ة حاجاتهم 
حکم��ة  م��ع  التتس��ق  احلقیقی��ة 

وسیاسة املسؤولین العراقیین.
وتابع ش��مخانی خالل اس��تقباله 
وفد االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
ال��ذي ي��زور طه��ران برئاس��ة نائب 
االمني العام كوس��رت رسول علي، 
ب��أن حتری��ر املوصل واالنتص��ار علی 
داع��ش یبش��ر مبس��تقبل أفض��ل 
للش��عب العراقی املوحد والتغلب 
عل��ی الف��ن اخلارجی��ة الت��ي تريد 

إیجاد اإلنقسام فی البالد.
وأضاف بأن العراق اآلمن واملس��تقر 
واملوح��د من ش��أنه أن یوف��ر األمن 
الدائ��م واإلس��تقرار والتقدم، الفتا 
إل��ی ان ملف إجراء اإلس��تفتاء فی 
اقلی��م کردس��تان الع��راق، یمکن 
أن یک��ون جذابا ف��ی البدایة، لکن 
فی احلقیقة س��وف يتسبب بعزل 
الع��راق وممارس��ة الضغ��وط علی 
االکراد ف��ی البالد، اضاف��ة الى انه 
س��وف يضع��ف کردس��تان وف��ی 
نهایة املطاف سيس��هم بإضعاف 

العراق برمته.
وقال ش��مخاني ب��أن متابعة ملف 
إجراء اإلس��تفتاء بهدف اإلنفصال 
بی��ن صف��وف  اإلنقس��ام  وإیج��اد 
الشعب العراقی بسبب التهمیش 
وع��دم تلبیة حاجاته��م احلقیقیة 
التتس��ق م��ع حکم��ة وسیاس��ة 

املسؤولین العراقیین.
وأضاف بأن بع��ض الدول اإلقلیمیة 
واخلارجی��ة یری��د إضع��اف الع��راق 
وال��دول الکبیرة ف��ی منطقة غرب 
آس��یا، ویجب أن ال نسمح بتنفیذ 
هذه اخملططات اإلس��تعماریة جتاه 
العالم  ومصالح  االوس��ط  الشرق 

اإلسالمی.

إيـران: إصـرار المسؤوليـن في اإلقليـم على 
إجراء االستفتاء سيدفع بنا إلى اتخاذ ردود مضادة

أكدت أنه مخطط استعماري يهدف إلى إضعاف العراق
د.علي شمخي

اذا كان��ت املرحل��ة املاضية ب��كل تقلباتها 
رس��خت م��ن معال��م الفوضى ف��ي االداء 
السياس��ي واصابت العملية السياس��ية  
باجلمود فان املرحل��ة املقبلة تتطلب تثويرًا 
وعم��ال جديًدا يواكب املتغي��رات في العراق 
وفي مراجعة سريعة لهذا االداء فان احلديث 
عن االرتباط والتفاعل بني السلطات الثالث 
افض��ى الى نزاع��ات داخلية اس��همت في 
تراج��ع كبير على مس��توى التصويت على 
ملفات مهم��ة ترتبط بحاضر ومس��تقبل 
العراقي��ني وبرغ��م ان ال��دورة احلالي��ة في 
مجل��س النواب اس��تطاعت االقت��راب من 
ملف��ات مهمة وحاس��مة  واجن��زت قوانني 
كثيرة اال ان زعماء الكتل السياس��ية ومن 
خلفهم االعضاء املمثلني لالحزاب والكتل  
في هذا اجمللس انغمسوا كثيراً في مصالح 
حزبي��ة واس��هموا الى حد كبي��ر في وقف 
التقدم في العمل لتشريعي وكان ميكن ان 
تشهد هذه الدورة التصويت على مجموعة 
من القوان��ني املهمة حيث يطول اجلدل في 
الع��راق ح��ول مواضيع املس��اءلة والعدالة 
ومفوضي��ة  االحت��ادي  اخلدم��ة  ومجل��س 
للث��روات  االحتادي��ة  واالدارة  االنتخاب��ات 
الطبيعي��ة وملف الصالحيات في مجالس 
احملافظات والعالقة مع املركز ويبدو ان اتباع 
الس��ياقات املألوفة ف��ي التعاطي مع هذه 
امللفات وعدم محاولة اتخاذ اساليب اخرى 
جدي��دة س��يرحل الكثير منها ال��ى الدورة 
املقبلة وسيسهم في تأخير االستحقاقات 
واخلدم��ات  احلاج��ات  وتلبي��ة  الوطني��ة 
االساس��ية البناء الش��عب ومن املفيد هنا 
الق��ول ان انعكاس��ات النص��ر الكبير في 
احلرب على االره��اب وحترير احملافظات واملدن 
العراقي��ة م��ن براث��ن االحتالل الداعش��ي 
احلكوم��ي  االداء  عل��ى  بظالل��ه  س��يلقي 
ف��ي املرحل��ة املقبلة وان ماتبق��ى من عمر 
احلكومة لن يسمح باتخاذ قرارات جوهرية 
ومصيري��ة وحاس��مة تعال��ج الكثي��ر من 
التحدي��ات  ومنها ملف اعم��ار املدن احملررة 
واعادة احلي��اة الى مرافق هذه املدن وبالتالي 
الب��د من االس��راع في وض��ع خارطة طريق 
تأخذ بنظر االعتبار عامل الزمن ملا تبقى من 
الدورة احلالية في مجلس النواب وتس��هم 
في التهيئة والتحضير ملنظومة السلطات 
الث��الث اجلدي��دة التي س��تقع عليها عاتق 
مسؤولية ادارة شؤون الدولة  وارساء آليات 
تنفيذي��ة جدي��دة وبالتأكي��د ان مث��ل هذا 
العمل ومثل هذه املهمة بحاجة الى قرارات 
جريئة وحاسمة التهاب االصوات الطائفية 
واملصال��ح احلزبي��ة  ومش��اريع التقس��يم  
ودعوات التشرذم وتهاب تطلعات العراقيني 
نحو حتقيق االس��تقرار واالمن والطمأنينة 
والوح��دة ومن غي��ر وجود قادة ومس��ؤولني 
يعون خطورة واهمية املرحلة املقبلة الميكن 
التعويل على اش��خاص هامشيني خبرهم 
العراقي��ون اعت��ادوا عل��ى س��لوك الروتني 
واملألوف الذي صاحب ورافق مشاريع الدولة 

السابقة تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً.

تجاوز المألوف

تقـرير

مايكل نايتس 
و يوسف قليان*

التعمير وإعادة التوطني
ال تش��ّكل احلرب ضد تنظيم »الدولة 
املنطق��ي  األس��اس  اإلس��المية« 
الوحيد إلع��داد هي��كل أمني أفضل 
تنظيماً في س��هل نين��وى. فقد كان 
العدي��د م��ن الالجئ��ني ف��ي »إقليم 
كردس��تان« يترقب��ون االنته��اء م��ن 
امتحانات أبنائهم ف��ي حزيران/يونيو 
قبل التفكير في الع��ودة إلى نينوى، 
لك��ن اآلن تزداد ضغوط العودة. ووفقا 
للق��ادة احملليني الذين اس��تطلعهما 
كاتب��ْي ه��ذه املقالة، ال ي��زال90,000  
شخص من أصل سكان سهل نينوى 
الذين بلغ عددهم120,000  ش��خص 
قب��ل ع��ام 2014 مش��ردين. وتش��ير 
استطالعات الرأي إلى أن 41 في املائة 
من املسيحيني املش��ردين من سهل 
نين��وى يرغبون في الع��ودة، ولكن لم 
يعد حتى اآلن س��وى3,365  مسيحياً 
إلى منازلهم. وأحد األسباب هو أضرار 
احلرب: وكانت “مس��اعدة الكنيس��ة 
احملتاج��ة”، وهي منظم��ة غير ربحية 
ملتزمة بإعادة بناء س��هل نينوى، قد 

قّدرت وجود12,970  منزالً بحاجة إلى 
إعادة بناء بتكلف��ة محتملة تتجاوز 
200 ملي��ون دوالر. غير أنه لغاية اآلن، 
لم يتّم جتديد سوى 232 منزالً. وحتى 
إذا كان باإلمكان الب��دء بإعادة البناء، 
ل��ن تش��هد املنطق��ة إع��ادة توطني 
جماعية من دون ثقة الش��عب بقدرة 
ق��وات األمن عل��ى حماي��ة العائدين، 
وع��دم مقاتلة هذه الق��وات بعضها 
البع��ض. وال ي��زال اخل��وف يس��يطر 
بشكل كبير على الشعب من نهوض 
تنظيم »الدولة اإلس��المية« مجدداً، 
كما أنه��م ال يؤمنون كثيراً بأن قوات 
األمن الكردية أو العراقية س��تنجح 

اآلن حيث فشلت في عام 2014. 

دور االئتالف في إعادة بناء الثقة 
واالستقرار

يق��ّدم س��هل نين��وى أرض��اً خصبة 
لتطوي��ر تدابي��ر بن��اء الثق��ة واألمن 
بدع��م م��ن الواليات املتح��دة. ويعود 
الس��بب في ذلك إلى أنه رغم س��وء 
العالقات بني قوات األمن في املنطقة، 
إال أنها ليس��ت “س��يئة للغاية” إلى 
درج��ة متن��ع التع��اون. وإذا كان متكني 
اجله��ات الفاعل��ة احمللية أم��راً ممكناً، 
فمن املرّجح أن تختار التنس��يق فيما 
بينها نظراً ألن س��هل نين��وى مكاناً 

صغي��راً ج��داً وأن مصي��ر عائالته��م 
احمللي��ة  ومجتمعاته��م  ومنازله��م 
على احمل��ك. وإذا أقدمت جهات فاعلة 
خارجية مث��ل »منظمة بدر« و»احلزب 
عل��ى  الكردس��تاني«  الدميقراط��ي 

فرض وتيرة س��ير األحداث، قد تصبح 
املنطق��ة ببس��اطة س��احة معركة 
بالوكالة تس��كنها القوات الوطنية 
الت��ي ال حتت��اج إل��ى حتّم��ل تكاليف 
الصراع. لذلك، يجب استثناء القوات 

اخلارجي��ة )مث��ل امليليش��يات الت��ي 
ُجلب��ت من وراء س��هول نين��وى( من 
ترتيب��ات األمن احمللي��ة حيثما أمكن 
ذلك، ورمبا استبدالها برجال محليني. 
ح��دة  تخفي��ف  متّ  كرك��وك،  وف��ي 

التوت��رات جزئياً بني »وحدات احلش��د 
الش��عبي« والقوات احمللية من خالل 
إقامة تفاهمات بأن��ه يٌرحب بالرجال 
احملليني لالنضمام إلى »وحدات احلشد 
الشعبي«، غير أنه لن يُسمح للغرباء 
- س��واء كأف��راد أو وح��دات كاملة - 

باخلدمة في املنطقة.
يجب أن يكون هذا املبدأ، الذي يشّدد 
عل��ى جتنيد الس��كان احمللي��ني، حجر 
الزاوية في الهندسة األمنية في سهل 
نينوى وقد يحظى بتأييد شعبي. إنه 
أفضل طريق��ة للحد م��ن رد الفعل 
الس��لبي ل��دى األكراد جت��اه »وحدات 
احلش��د الشعبي« في املنطقة، حتى 
أّنه ق��د ميّه��د الطريق أم��ام اندماج 
ق��وات كردي��ة تعم��ل بالوكالة مثل 
“حرس س��هل نينوى” و”قوات س��هل 
نينوى” و”دويخ نوش��ا” ضمن »وحدات 
احلش��د الشعبي« بالطريقة نفسها 
كما حصل مع “وحدات حماية سهل 
نينوى”. وعلى غرار العديد من »قوات 
السّنية،  القبلية  الش��عبي«  احلشد 
تتلقى “وحدات حماية س��هل نينوى” 
أجوره��ا م��ن بغ��داد، لكنه��ا تتمتع 
بقيادة وسلطة محلية جتعلها تعمل 
بطريقة ش��به مس��تقلة ع��ن قادة 

»وحدات احلشد الشعبي« .
وم��ن ش��أن س��هل نين��وى أن يكون 

موقع��اً مثالياً لنظ��ام مماثل ل�”اآللية 
األمني��ة املش��تركة” الت��ي طبقه��ا 
اجليش األمريكي بني 2009 و2011 من 
أجل إنشاء مجموعة ثالثية األطراف - 
أمريكية-عراقية-كردية- من الدوريات 
ونقاط التفتيش ومراكز القيادة. وقبل 
عام 2014، متّثلت إحدى نقاط ضعف 
الترتيب��ات األمنية احمللية في التصّور 
احملدود الذي كان ل��دى القوات املؤيدة 
لألك��راد والقوات املوالي��ة لبغداد إزاء 
حتركات وأنش��طة بعضه��ا البعض. 
فضالً ع��ن ذلك، ل��م تدخ��ل القوات 
الكردية القادرة إلى مناطق الش��بك 
أو تق��ّدم له��م احلماي��ة. وميك��ن أن 
باطمئنان  الشبك  تشعر مجتمعات 
كبي��ر من الدوريات ونق��اط التفتيش 
ومراكز القيادة املشتركة التي تضّم 
ضباط مخابرات “األس��ايش” الكردية 
وق��وات »وحدات احلش��د الش��عبي« 
احمللية باإلضاف��ةً إلى اجليش العراقي 
أو وح��دات الش��رطة العراقي��ة. وقد 
يس��اهم ذل��ك ف��ي احل��ّد م��ن امليل 
املتنامي للش��بك نحو احلصول على 
الدعم م��ن اجلماع��ات املدعومة من 

إيران مثل »منظمة بدر«.  

*عن معهد واشنطن.

بعد سبعة أشهر على التحرير

تدابير بناء الثقة واألمن في سهل نينوى

القيادي في احلزب الدميقراطي الكردستاني هيمن هورامي

اكد هورامي في تصريح 
ان االستفتاء قادم ال 
محالة وهو يهدف الى 
تحديد مصير شعب وليس 
لتعميق الصراع السياسي 
بين القوى الكردستانية، 
مؤكدا ان على من يطالب 
بتأجيل االستفتاء ان يوضح 
الدوافع ومبررات مقنعة 
لشعب كردستان

إطالق منحتي المليون دينار والـ 250 ألفًا 
لنحو 23 ألف عائلة نازحة

العراق يدعو روسيا لإلسهام 
في إعادة إعمار المناطق المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلق��ت وزارة الهجرة واملهجرين 
أس��ماء  م��ن   ،24 ال���  الدفع��ة 
املش��مولة  النازح��ة  األس��ر 
ال��وزارة  م��ن  املقدم��ة  باملنح��ة 
والبالغ��ة مليون دين��ار والدفعة 
١٥ من أس��ماء العوائ��ل النازحة 
واملش��مولة مبنحة ال��� 250 الف 

دينار من الوجبات األولى.
ونقل بيان للوزارة ورد الى »الصباح 
اجلدي��د« ع��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة 
املعلوم��ات والبحوث ف��ي الوزارة 

وكالة اميان ناجي قولها ان »دائرة 
املعلوم��ات ف��ي ال��وزارة اكملت 
الدفع��ة ٢٤ التي بل��غ عددها 10 
االف و186 عائلة نازحة مسجلة 
ضمن قاعدة بيانات الوزارة وبواقع 

مليون دينار للعائلة الواحدة«.
وأضاف��ت ناج��ي »كم��ا أكملت 
الدائرة الدفع��ة 15 البالغ عددها 
13 ألف��اً و126 عائل��ة مس��جلة 
ضمن قاعدة بيانات الوزارة وبواقع 
250 الف دين��ار للعائلة الواحدة 
ضمن التخصيصات املالية للعام 

احلالي«.
ولفتت إلى ان »املنح املالية سيتم 
اس��تالمها ع��ن طري��ق البطاقة 
الذكية«، مشيرة إلى انه« سيتم 
اطالق الدفعات الباقية تباعا عند 
االنتهاء من توزيع امِلنح بني األسر 
النازحة ف��ي جمي��ع محافظات 

البالد«.
وتعل��ن وزارة الهج��رة واملهجرين 
بني فترة واخ��رى عن اطالق وجبة 
جديدة من وجبات املنحة البالغة 

مليون دينار واخلاصة بالنازحني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إبراهي��م  اخلارجيَّ��ة  وزي��ر  بح��ث 
اجلعف��رّي م��ع س��فير روس��يا لدى 
ماكس��يموف،  ماكس��يم  بغ��داد 
س��ير العالقات الثنائيَّ��ة بني بغداد 
تعميقه��ا  وُس��ُبل  وموس��كو، 
الش��عبني  مصال��ح  يحق��ق  مب��ا 
إلى مناقش��ة  إضافة  الصديق��ني، 
ُمجَمل األوضاع اإلقليميَّة، والدوليَّة، 
واجلُُهود املبذولة احلرب ضّد اإلرهاب.

بي��ان  بحس��ب  اجلعف��رّي  م  وق��دَّ
للخارجية اطلع��ت عليه »الصباح 

ملواقف  والتقدير  اجلديد««الش��كر، 
روس��يا الداعمة للع��راق في حربه 
ضدَّ عصابات داعش اإلرهابيَّة، وفي 
احملافل الدوليَّة،« ُمشيراً إلى »ضرورة 
ُمس��اَهمة روس��يا في إعادة إعمار 
البنى التحت�يَّة للُمُدن العراق�يَّة«.

وب��ني أنَّ »العراق واَج��َه حرباً عامليَّة 
ضّد عصابات داعش اإلرهابيَّة دفاعاً 
عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع، 
الدبلوماس��يَّة،  بعالقات��ه  وامت��دَّ 
الصديق��ة  ال��دول  م��ع  وتعاون��ه 
املُشارِكة في التحالف الدوليِّ ضّد 

اإلره��اب، وال��دول التي لم تش��ارك 
في��ه، إمياناً من��ه أنَّ اإلره��اب خطر 

د اإلنسانيَّة كل�َّها«. يُهدِّ
ض��رورة  »عل��ى  اجلعف��ري  وش��دد 
 ، استمرار التنسيق في اجملال األمنيِّ
، وبذل املزيد من اجلُُهود  واالستخباريِّ
ملن��ع انتش��ار اإلره��اب، داعي��اً إلى 
ضرورة عق��د اجتماع اللجنة العليا 
املُش��ترَكة العراق�يَّة- الروسيَّة في 
الفت��رة املقبلة، وتفعي��ل املزيد من 
آف��اق التعاون املُش��ترَك في اجملاالت 

كافة«.
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء، مبقتل جندي واصابة اخر 
بانفجار عبوة ناس��فة ق��رب الطارمية 

شمالي العاصمة بغداد. 
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان عبوة ناسفة كانت موضوعة 
عل��ى جانب طريق ف��ي منطقة الهورة 
قرب الطارمية شمال العاصمة بغداد، 
انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة دورية 
للجي��ش العراقي ما اس��فر عن مقتل 
جن��دي واصابة اخ��ر ، وأن "ق��وة امنية 
طوق��ت منطقة احلادث، ونفذت عملية 

دهم وتفيش بحثا عن املنفذين ".
 

ديالى – عمليات دهم 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات دجل��ة امس 

الثالثاء، عن اعتقال خمس��ة مطلوبني 
للقضاء بتهمة "االرهاب" في عمليات 
م��ن  متفرق��ة  مبناط��ق  ج��رت  ده��م 

محافظة ديالى.
وق��ال قائ��د عملي��ات دجل��ة الفري��ق 
الرك��ن مزهر الع��زاوي إن "قوات امنية 
مش��تركة نف��ذت سلس��لة عمليات 
دهم في مناطق متفرقة من محافظة 
ديال��ى بينه��ا قضاء ب عقوبة اس��فرت 
مبجملها عن اعتقال خمسة مطلوبني 
للقض��اء بتهمة االره��اب ، مضيفا ان 
"املعتقل��ني ج��رى نقلهم ال��ى مراكز 

امنية للتحقيق معهم". 

كركوك – عملية ارهابية 
اك��د مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة كرك��وك ام��س الثالثاء بأن 
عناصر تنظيم "داعش" االرهابي نحروا 

خمس��ة مدنيني بينه��م عنصر امني 
ومخت��ار القرية خالل تس��للهم على 
احدى الق��رى بالقرب من قضاء الدبس 

شمال غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "ع��ددا م��ن عناص��ر داعش 
تس��للوا فجر يوم امس الى احدى قرى 
قض��اء الدب��س )٤٥ كم ش��مال غربي 
كرك��وك(، وقتلوا خمس��ة اش��خاص 
بينهم مختار القرية نحراً وبعدها فروا 

الى مكان مجهول". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء، ان قوة 
امنية صدت هجوم��ا ل�"داعش" على 
حق��ل عجيل النفطي الذي يقع ضمن 

سلسلة جبال حمرين.

وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "تنظي��م داع��ش االرهاب��ي 
ش��ن هجوما على الش��رطة االحتادية 
عجي��ل  حق��ول  بحماي��ة  املكلف��ة 
النفطي ضمن سلسلة جبال حمرين، 
واطلق عددا م��ن قنابر الهاون جتاه احد 
املقرات العس��كرية هناك، الفتا الى ان 
الهجوم لم يسفر عن وقوع اية خسائر 
بش��رية".، مضيفا ان "قوات الشرطة 

االحتادية متكنت من صد الهجوم ". 

االنبار – محاولة تسلل
كش��ف رئي��س مجل��س قض��اء هيت 
مبحافظة األنب��ار محمد احملمدي امس 
الثالثاء، عن مقتل أربعة انتحاريني من 
"داعش" حاولوا التس��لل الى منطقة 

الدوالب في القضاء.
وقال رئي��س اجمللس احملمدي إن "القوات 

األمنية متكنت من قتل أربعة انتحاريني 
من داعش يرتدون احزمة ناسفة حاولوا 
التس��لل الى منطقة الدوالب التابعة 
لقض��اء هيت )70كم غرب��ي الرمادي(، 
مضيفا أن "القوات األمنية والعش��ائر 
تفرض سيطرتها على منطقة الدوالب 

والقرى احمليطة بها"، ". 

كربالء – حتقيقات امنية 
وضحت قيادة ش��رطة كربالء، االثنني، 
مالبس��ات حادث��ة قت��ل املواط��ن ثائر 
عندنان اللعيبي، فيما اش��ارت الى انه 
كان متعاط��ي حب��وب مخ��درة وحاول 

سرقة دراجة نارية.
وق��ال قائد الش��رطة احم��د زويني ان 
"املدع��و ثائ��ر عدن��ان اللعيب��ي حاول 
س��رقة دراج��ة احد املنتس��بني، وعلى 
اثره��ا مت اعتقال��ه"، مبين��ا ان "ه��ذا 

حبوب��ا  متعاط��ي  كان  الش��خص 
مخ��درة".، مضيفا ان "هذا الش��خص 
سقط على االرض بسبب تلك احلبوب 
وعند نقله للمستشفى عثرنا بحوزته 

على 3 اشرطة من اخملدرات ". 

ذي قار – عملية امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة ذي ق��ار امس الثالثاء بإيقاف 
حركة تنقالت العناصر األمنية املكّلفة 

بحماية سجن الناصرية املركزي.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه أن "ديوان احملافظة أبرق اشعاراً 
إلى وزارة الداخلي��ة للمطالبة باإلبقاء 
على العناصر األمنية املكّلفة بحماية 
سجن الناصرية من منتسبي الشرطة 
االحتادية وإيقاف حركة التنقالت فيها 
لضم��ان س��المة موقفه��م األمن��ي 

وحت��ري املعلوم��ات الكامل��ة عنهم". 
مؤك��دا عل��ى "ض��رورة اس��تقرار تلك 
األفراد مب��ا يضمن حماية املكتس��بات 
االمني��ة املنجزة في احملافظة منذ فترة 

طويلة".

نينوى – حمالت تفتيش 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس الثالثاء عن مقتل ارهابيني 
مختبئني في الس��راديب واالنقاض في 

مدينة املوصل القدمية.
وذكر املص��در االمني انه ضمن حمالت 
التفتيش للمدينة القدمي��ة وفي اثناء 
هذه العمليات ظهر عدد من االرهابيني 
الذين اختبئوا في السراديب واالنقاض 
واالنفاق ".مشيرا الى انه " مت التصادم 
مع االرهابيني وقتله��م جميعا"، الفتا 
الى ان " مثل هكذا حاالت متوقعة ". 

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الهورة شمالي بغداد * صد هجوم على حقل عجيل النفطي في جبال حمرين
مقتل 4 انتحاريين تسللوا لمنطقة الدوالب باألنبار* الشرطة تقتل إرهابيين في المنطقة القديمة من  الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مدير عام شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
سامر كرمي كبة، قرب استالم الشركة لطائرتني 

طراز )}بوينغ( االميركية.
ونق��ل بي��ان الع��الم وزارة النقل اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلديد" عن كبة قوله، ان "الش��ركة 
لديها عقد مبرم مع ش��ركة )بوينغ( لش��راء 45 
طائرة من االجيال احلديثة، ومت اس��تالم 16 طائرة 

والباقي قيد االستالم".
وأَض��اف "س��يتم اس��تالم طائرتني ضم��ن هذا 
العق��د واحدة في نهاية الش��هر اجلاري واالخرى 
بداية ش��هر اب املقبل" مش��يرا ال��ى ان "طاقم 
عراقي وألول مرة س��يقوم بقيادة هذه الطائرات 

من املصنع او الشركة املصنعة الى العراق".
ولفت مدي��ر عام اخلطوط اجلوي��ة العراقية الى، 
ان "الش��ركة لديها أسطول من الطائرات بعدد 
32 طائرة من مختلف االنواع واالحجام وهي من 

."CRJ �شركة بوينغ وااليرباص و ال

بغداد ـ الصباح الجديد:
صادقت مفوضية االنتخابات، أمس الثالثاء، على 
تس��عة احزاب جديدة خلوض االنتخابات املقبلة، 
فيما استكملت جميع االحزاب جميع االجراءات 

الصادرة عن املفوضية.
وقال نائب رئيس مجلس املفوضني في مفوضية 
االنتخابات كاطع الزوبعي في بيان تلقت، اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "مجلس املفوضني 
صادق، اليوم، ملنح اجازة تأس��يس لتسعة احزاب 
جديدة وهي )احت��اد القوى الوطنية، تيار االصالح 
الوطني، احلركة الدميقراطية االشورية، حزب اهلل 
العراق، االتفاق الوطني العراقي، حزب الطليعة 
االسالمي، تيار الشهيد االول، حزب الوطن وحزب 

الدولة العادلة(".
واض��اف الزوبع��ي، ان "االح��زاب املذك��ورة ق��د 
والتعليم��ات  االج��راءات  جمي��ع  اس��تكملت 
الص��ادرة ع��ن املفوضية وقواعد الس��لوك وفقا 
لفقرات قانون االحزاب السياس��ية املش��رع من 

قبل مجلس النواب".
ودع��ا الزوبعي، جميع االح��زاب املتقدمة لغرض 
امل��دة  وقطع��ت  س��جلت  والت��ي  التأس��يس 
القانونية ل�"غرض استكمال االجراءات املتعلقة 

بالتسجيل متهيداً ملنحهم اجازات التأسيس".
يذك��ر ان قان��ون االح��زاب السياس��ية رق��م ) 
36( لس��نة 2015 ق��د ش��رعه مجل��س النواب 
وباش��رت املفوضي��ة العم��ل مبوجبه بع��د ان مت 
نش��ره ف��ي اجلري��دة الرس��مية، حي��ث تقدمت 
االح��زاب السياس��ية الت��ي تروم املش��اركة في 
لغ��رض  املقبل��ة  االنتخابي��ة  االس��تحقاقات 
التس��جيل وفقاً لالجراءات والتعليمات وقواعد 
الس��لوك الت��ي اصدرته��ا املفوضي��ة والعم��ل 

مستمر في هذا االجتاه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رح��ب برنام��ج األغذي��ة العامل��ي التاب��ع ل��أمم 
املتحدة، مبس��اهمة قدرها 3.2 ملي��ون يورو )3.5 
دوالر أمريكي( من احلكومة الفرنس��ية ملش��روع 
املس��اعدات النقدية الذي يدعم األسر املتضررة 

من النزاع في العراق. 
وقال س��فير فرنس��ا لدى العراق برون��و اوبيرت، 
بحس��ب بيان برنامج االغذية، ورد الى "الصباح 
اجلديد"، "تأتي هذه املساهمة الفرنسية اجلديدة 
استجابًة للحاجة امللحة للمساعدات الغذائية 
لأسر العراقية التي نزحت مؤخراً بسبب النزاع 
املس��تمر"، مبينا أن "حكومة فرنسا حترص دوماً 
على دع��م احملتاجني الذين يعيش��ون في ظروف 

قاسية".
وس��وف يس��تخدم برنامج األغذية العاملي هذه 
املس��اهمة لدعم أكث��ر م��ن 200,000 نازح من 
خالل برنامج "س��كوب" وهو عب��ارة عن برنامج 
إلكتروني مت إعداده ألغراض املساعدات اإلنسانية 
التي يقدمها برنامج األغذية العاملي، وسيحصل 
كل ف��رد من أفراد األس��رة على حوال��ي 15 يورو 
ش��هرياً )17 دوالراً أمريكياً( لشراء الطعام الذي 
يختارونه واللوازم األساس��ية األخرى من املتاجر 

احمللية.

العراق يتسّلم طائرتي 
بوينغ في األسبوعين 

المقبلين

منح إجازة تأسيس 
لتسعة أحزاب جديدة

فرنسا تقدم نحو ثالثة 
ماليين يورو للنازحين 

العراقيين

الملف األمني

العبادي: تقارير بعض املنظمات 
الدولية تشجع اإلرهابيني على قتل 

األبرياء
األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  أن  بي��د 
)البنتاغون( قال��ت، االثنني، إنه ال ميكن 
تأكي��د صحة تقارير حتدث��ت عن وجود 
"جتاوزات" من قبل القوات العراقية في 

مدينة املوصل. 
وعن استفتاء اقليم كردستان العراق، 
اكد العبادي انه "غير دستوري"، مشيرا 
ال��ى ان "االقليم جزء م��ن العراق ومن 

مصلحة الكرد البقاء مع العراق". 
كم��ا اعل��ن خ��الل مرمت��ره الصحفي 
االس��بوعي الذي عقده ام��س الثالثاء 
عن زيادة موازنة احلشد الشعبي مثمنا 
دوره ف��ي التص��دي لإلرهاب��ي وتطهير 
االراضي املغتصبة من دنس االرهابيني، 
عادا االس��تفتاء املزمع اج��راؤه بإقليم 

كردستان غير قانوني.يتبع
كما وافق مجل��س الوزراء على مقترح 
التحري��ض  لتج��رمي  قان��ون  مش��روع 
وج��ه  فيم��ا  والعنص��ري،  الطائف��ي 
باستحداث درجات وظيفية للمنسبني 
الس��جناء  غي��ر  م��ن  واملتعاقدي��ن 

السياسيني.
وق��ال املكتب اإلعالمي لرئي��س الوزراء 
في بيان اطلعت "الصباح اجلديد" على 
نسخة منه، إن العبادي  "ترأس اجللسة 
االعتيادي��ة جمللس ال��وزراء، وجدد خالل 
اجللس��ة التهنئ��ة للش��عب العراقي 
باس��تمرار االنتصارات واالس��تعدادات 
لتحري��ر تلعف��ر وبقية املناط��ق، داعيا 
الى جت��رمي اخلطاب الطائفي والعنصري 

وخطاب الكراهية".
وأض��اف البي��ان أن "اجملل��س وافق على 
مقترح مشروع قانون لتجرمي التحريض 

الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية 
بهدف حفظ وحدة وس��المة ش��عبنا 
والتعاي��ش ب��ني اجلميع"، مش��يرا الى 
"مناقشة عقد سد املوصل املوقع مع 

شركة تريفي اإليطالية".
وأوض��ح أن "اجملل��س ناق��ش موض��وع 
حماية اآلثار العراقية وضرورة التحرك 
لضبط املهرب منها واستعادته"، الفتا 
ال��ى "املوافق��ة على تعديل مش��روع 
قانون فك ارتباط دائرة إصالح األحداث 
من وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
وإحلاقها بوزارة العدل بحس��ب مقترح 

وزارة العمل".

الصدر: من اخلطأ مواجهة
التطرف بالتطرف

فيم��ا مت التركيز على مرحل��ة ما بعد 
داعش وباخلصوص في اجلانب االنساني 

واالقتصادي والثقافي".
وش��دد الصدر خالل البيان، على "اجناز 
املصاحل��ة اجملتمعي��ة ونب��ذ التطرف"، 
مش��يرا الى انه "من اخلط��أ مواجهة 
التط��رف بالتطرف وان الطريقة املثلى 

ملواجهته هو االعتدال ونبذ العنف".
م��ن جانب��ه، اش��اد الس��فير الصيني 
ب�"املواقف الوطنية للصدر وخصوصاً 
فيما يتعلق مبحاربة الفس��اد واالرهاب 
والطائفية وترس��يخ مب��ادئ املواطنة 
بني أبناء الشعب الواحد ونبذ التطرف 
مهما كانت دوافعه ومن أي جهة كان 
وان تس��ود العدالة واالنس��انية واحملبة 
والس��الم بني مختلف االديان واالعراق 

والشعوب".
ودع��ا زعي��م التي��ار الص��دري مقتدى 
الصدر، في وقت سابق، اجملتمع الدولي 
ال��ى التوحد من اج��ل انهاء "الهجمة 

ان  ال��ى  الفت��ا  املقيت��ة"،  االرهابي��ة 
الطائفية "احرقت االخضر واليابس".

"داعش" يعدم عائالت عناصره في 
تلعفر منعاً لتسّرب املعلومات

وب��ني إن" األه��داف املتبقي��ة حلس��م 
معركة داعش ف��ي العراق هي مناطق 
غ��رب االنب��ار كمنطق��ة )راوة وعان��ة 
والقائ��م( إضافة إل��ى قضاء احلويجة , 
مشيرا إلى إن" املعارك املقبلة ستكون 

أسهل من معركة املوصل . 
من جانبه أكد عضو مجلس محافظة 
نينوى حسن س��بعاوي , أمس الثالثاء 
, أن احلشد الش��عبي ما زال مسيطراً 

على صحراء جنوب غرب نينوى. 
وق��ال س��بعاوي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" االش��تباكات التي حصلت 
بني قوات احلش��د الش��عبي ومجاميع 
داع��ش اإلجرامي��ة في صح��راء جنوب 
غرب نينوى أس��فرت عن مقتل تسعة 
عناصر من داعش اإلجرامي وحرق عدة 

عجالت لهم". 
وأض��اف أن" احلش��د الش��عبي ما زال 
مس��يطراً عل��ى صحراء جن��وب غرب 
نين��وى بالكامل", داعي��اً إلى" تكثيف 
الدع��م اجلوي لردع تعرض��ات مجاميع 

داعش اإلجرامية بنحو نهائي". 
من جهته ذكر مص��در امني في قيادة 
ش��رطة نين��وى ، أم��س الثالث��اء ، ان 
عناصر داعش اإلرهابي��ة بدأت بتنفيذ 
حكم اإلعدام اجلماعي بحق عائالتهم 
اس��تناداً إلى فتوى ش��رعية أصدرتها 
الهيئة الش��رعية  التابع��ة للتنظيم 
اإلرهاب��ي تزامن��اً مع  انط��الق عملية 

حترير قضاء تلعفر .
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 

اجلدي��د‘‘ ان" الفت��وى ج��اءت خوفاً من 
قيام عائالت تل��ك العصابات اإلرهابية 
باإلبالغ عنهم وتسليمهم إلى القوات 

األمنية . 
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح عن 
أس��مه ان" الق��وات األمني��ة قام��ت 
بتهيئة عشرة آالف مقاتل وبإمكانيات 
عس��كرية تفوق تلك التي استعملت 
في حترير املناطق األخرى ملدينة املوصل 
لتحقي��ق انتص��ار نوعي يك��ون ختاماً 
لتحري��ر محافظ��ة نين��وى بالكام��ل 

وبسط األمن فيها . 
ال��ى ذلك أكد قائد قوات الرد الس��ريع 
اللواء ثامر احلس��يني في بيان صحفي 
ل��ه ،أم��س الثالث��اء ، تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ، أن قواته 
تواصل عمليات تطهير وتفتيش أحياء 
املدين��ة القدمية في املوص��ل من بقايا 
تنظي��م داع��ش، فيما تس��تعد قيادة 
العملي��ات املش��تركة لوض��ع خطط 

حترير قضاء تلعفر. 
وتقوم القوات العراقية حاليا بحسب 
بيان احلسيني، بتنظيف ورفع مخلفات 
املعارك وفتح الطرق اآلمنة لتس��هيل 

عودة النازحني. 
املشتركة لوضع  العمليات  وتس��تعد 
خطة عس��كرية للب��دء بعملية حترير 
قض��اء تلعفر التي رجح احلس��يني أن 
تكون أس��هل وأس��رع م��ن العمليات 

العسكرية التي سبقتها. 
وعزا ذل��ك إل��ى أن" املناط��ق املتبقية 
في تلعف��ر والق��رى اجمل��اورة ال تتعدى 
مس��احتها 10 في املائة من مس��احة 
املوص��ل، كما أن أع��داد املدنيني هناك 

قليلة. 
وقتلت الق��وات األمنية، أمس الثالثاء ، 

47 عنص��راً من تنظيم داعش اإلرهابي 
ودم��رت مق��رات ومعام��ل تابعة لهم 
بضرب��ات جوية في مناط��ق مختلفة 

من قضاء تلعفر. 
وذكر بيان خللية اإلع��الم احلربي، تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘، نس��خة 
من��ه، ان��ه "وفق��اً ملعلوم��ات وكال��ة 
االس��تخبارات والتحقيق��ات االحتادية 
صق��ور الق��وة اجلوية وجه��ت ضربات 
جوية أس��فرت ع��ن اس��تهداف جتمع 
تاب��ع لعصابات داع��ش االرهابية وقتل 
18 ارهابي��اً وح��رق 5 عجالت في ناحية 

احمللبية بقضاء تلعفر". 
وأضافت اخللية في بيانها أن "الضربات 
أس��فرت أيض��اً ع��ن تدمي��ر معم��ل 
للعب��وات الناس��فة وقت��ل 7 إرهابيني 
كان��وا بداخل��ه وح��رق جمي��ع م��واد 
التفجي��ر ف��ي حي القادس��ية بقضاء 
تلعف��ر"، الفت��ًة إل��ى "تدمي��ر مقرات 
رئيسة لالتصاالت وجتمعات اإلرهابيني 
من العناصر األجنبية وقتل مايقارب 8 
من قيادات عصابات داعش و 14 آخرين 
بضرب��ات أخرى في حي القلعة بقضاء 

تلعفر".

اخلالفات النيابية تؤجل مترير 
مرّشحي مجلس اخلدمة االحتادي 

إلى الغد
ولف��ت أب��و حس��نة إل��ى أن "جمي��ع 
املرش��حني مت رفضهم من قبل البرملان 
ول��م نس��تثِن اح��داً وذل��ك لضبابية 
املش��هد وعدم وجود رؤي��ة كاملة عن 

االسماء لدى النواب".
وش��دد عل��ى ان "غداً اخلميس س��وف 
يش��هد اجتماع��ات مكثف��ة من أجل 
معرفة املرش��حني والتوصل اما العادة 

املصادقة على تعيينهم أو ترشيح بدل 
عن البعض أو جميعهم".

ومض��ى أبو حس��نة إل��ى أن "مجلس 
اخلدمة وفي حال مترير االسماء املرشحة 
من ش��أنه معاجل��ة مل��ف التعيينات 
ومنحها إلى مستحقيها فال صالحية 
للوزير في تفضي��ل احد على اخر على 
وف��ق الواس��طات واحملس��وبيات، بل أن 
خريجي الكليات س��تذهب اسمائهم 
إلى اجمللس ومنه سيتم حتديد الوظائف 

بحسب حاجة الدولة".
واملرش��حون الذي��ن اعت��رض عليه��م 
مجلس الن��واب هم: ه��دى عبد امللك 
عب��د الغف��ور العان��ي، وخول��ة طالب 
جبار االسدي، ومحمد حسني اجلنابي، 
والهام لطيف الفيلي، وبسام محمود، 
وعلي عبد احلس��ني التميم��ي، وطارق 
ذاكر فجر، وس��لمان يوخنا، ونهاد اكبر 
ش��كور، وموفق مهدول محمد، وجنيب 

خلف اجلبوري.
م��ن جانب��ه، اف��اد النائ��ب ع��ن االحتاد 
االسالمي زانا س��عيد في تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، ب��أن "الكت��ل لم 
تعقد اجتماعاً لزعمائها من أجل بلورة 
موقف موح��د ازاء املرش��حني بخالف 

بقية القضايا اجلوهرية".
وأضاف سعيد ان "هذه املناصب حتتاج 
إلى تفاهم اولي ب��ني الزعماء من أجل 
ضم��ان متريرها فلن يس��تطيع النواب 
تقدي��ر املوق��ف م��ن دون امتالكه��م 
اس��ماء  ع��ن  كافي��ة  معلوم��ات 

املرشحني".
وأك��د أن "الكتل الكردي��ة هي االخرى 
لديه��ا اعت��راض على املرش��حني كون 
ليس هناك مرش��ح من املكون الكردي 

بني االسماء املطروحة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كش��ف ناٍج ايزيدي م��ن اول مجزرة 
ارتكبها تنظيم داعش في س��نجار 
والتي اسفرت عن مقتل 76 مواطنا، 
كي��ف ان الدواعش ترك��وا الضحايا 
يحتض��رون ودماؤهم تن��زف وقاموا 

للصالة قرب جثثهم.
ونق��ل الباح��ث االيزي��دي داود مراد 
خت��اري، اخملت��ص بتدوي��ن قص��ص 
الناجني االيزيديني من قبضة داعش 
نقال عن الناجي االيزيدي خلف ميرزا 
داود هويري/ تولد 1963 من س��كنة 
حي الش��هداء مبركز سنجار "كنت 
اعمل حارسا ليليا لهياكل الشقق 
اجلدي��دة غربي س��نجار، وف��ي ليلة 
الثالث من آب 2014 و في الس��اعة 
السابعة وصلت قوافل أهالي كرزرك 
وتل قصب الى س��نجار، وطلبت من 
مس��ؤولي في مقر عمل��ي أن أذهب 
الى البيت، وصلت من الش��قق الى 
داخ��ل مركز س��نجار عن��د الفندق 
الس��ياحي ومش��يت الى مزار سيد 
الثامن��ة  الس��اعة  كان��ت  زك��ري، 
والنصف صباحاً، رأيت جثتني هناك، 
ثم وصل��ت البي��ت..  كان أهلي في 
انتظاري.. وهم في حيرة من أمرهم 

الى أين سنذهب؟".
عالقتن��ا  املس��لم  "جارن��ا  وتاب��ع 
كان��ت ودي��ة ب��ه، فك��رت العائل��ة 
بالبقاء واللجوء اليه ورمبا س��يأوينا 
ويس��اعدنا هك��ذا فكرن��ا، قبل أن 
يدخل الدواعش منطقتنا ونش��هد 
ترحيب األهالي به��م، وحينما أزداد 
عددهم في التاسعة صباحاً بحكم 
التح��اق اخلالي��ا النائم��ة به��م مبن 
فيهم )محم��د مراد علو الكيجلي(  
الذي حّضر وجبة فطور لهم ، قررت 
الهرب وانقاذ افراد عائلتي.. بواسطة 

سيارة احد معارفي" .
دار  ال��ى  "ذهب��ت  هوي��ري  واض��اف 
والدتي ومعها ضرته��ا زوجة أبي، و 
زوجة شقيقي مع شقيقاتي وأخي 
املص��اب بحال��ة نفس��ية ، وطلبت 

منه��م أن نخ��رج م��ن اجلب��ل، لكن 
الوالدة  رفضت وقالت � ال نستطيع 
اخلروج م��ن الدار ألني عج��وز وابني 
مع��وق، ليأتوا وي��رون حالن��ا ! قلت 
له��ا � ال يا أم��ي .. ه��ؤالء مجرمون 
..  ال يش��فقون عل��ى أح��د، لنخرج 
الى اجلبل مش��ياً. وعند وصولنا الى 
بي��ت عف��دي وامللعب بالق��رب من 
محط��ة تعبئة الوق��ود رأيت جثتني 
عل��ى الرصي��ف، وعنده��ا أطلق��وا 
علينا الن��ار.. كنت أحمل رشاش��ة 
مع مخزنني ، وصلنا الى القراج عبر 
دراب��ني ح��ي النصر، رأين��ا الدواعش  
قد وصلوا الى الق��راج واطلقوا من 

جدي��د النار علينا، توجهنا نحو مزار 
)كلي حاج��ي(.. وضعت الوالدة  مع 
البعض من افراد العائلة عند عائلة 
)ايزدين آديك( كي اذهب الى اطفالي 

وزوجتي ملعرفة مصيرهم".
مبين��ا انه "عن��د الس��اعة الثانية 
عش��رة ظهراً كان الن��اس في حالة 
يرثى لها ، وصلت الى املهركان وبعد 
7 دقائ��ق ج��اءت مدرع��ة للدواعش 
ومعهم املواط��ن االيزيدي )بدل قرا( 
الذي مت اختطافه أيضاً وقال : هؤالء 
ج��اءوا ليبلغوكم بانن��ا ال نود ايذاء 
العائ��الت وغادر الدواعش  بس��رعة 
م��ع املدرع��ة متوجهني لرك��ن اخر 

ف��ي املدينة، و بعد ربع س��اعة وكنا 
نتن��اول الش��اي عند عائل��ة )الياس 
معم��و( رأينا قوة كبي��رة للدواعش 
تتق��دم نحونا، كن��ت أحمل قطعة 
الس��الح، أخذها مني احد الشباب 
وأخفاها في مكان بعيد عنا، طلبوا 
منا عزل الرجال عن النس��اء ومأوا 
س��لتني كبيرتني  بهواتفنا النقالة 
الت��ي انتزعوها منا، و قالوا: من بقى 
لدي��ه هات��ف نقال )موبايل( س��وف 
نرمي��ه بالرصاص، طلب منا الوقوف 
باالصطف��اف من اج��ل وصولنا الى 
سنوني وقادونا مش��ياً نحو األعلى 
كنا )86( رج��الً وثالثة أطف��ال كبار 

بعم��ر 10 س��نوات، ونحن منش��ي.. 
قل��ت لل��ذي كان أمام��ي لنهج��م 
جميعاً عليهم ونقتل بعضا منهم 
وه��ا هم يقودونا الى ال��وادي لقتلنا 

لكنه رفض".
االيزيدي��ني  اح��د  ب��ني  ح��وار  ودار 
والدواعش، فسأله االيزيدي: الى أين 
ستأخذوننا ؟  رد الداعشي: اال تعلم 
الى سنوني )ناحية بشمال سنجار( 
وسنس��قيكم م��ن ماء زم��زم.. ثم 
اوقفون��ا ف��ي ثالثة صف��وف، فقال 
الياس معمو متوسال: � ارجو منكم 
أن ال تقتلوا هذا الطفل وهو الوحيد 
للعائلة وقتل أبوه في انفجار سيبا 

ش��يخ خدر، فرد االمير الداعش��ي: 
س��نقتله النه أصبح ش��اباً وصوب  
مسدس��ه عل��ى جبين��ه فتناث��رت 
أجزاء  من رأسه  ودماغه في الهواء.. 
لكنه طلب من الطفلني االخرين أن 
يذهبا الى  حيث النس��اء  من بقية 

العائالت".
الفتا ال��ى ان��ه "كان بالق��رب مني 
داعش��ي شيش��اني ضخم البنية، 
ح��اول الرم��ي علي بس��الحه لكن 
السالح تعطل وفي هذه اللحظات 
أم��ر االمي��ر جمي��ع أف��راده بالرمي 

اجلماعي علينا".
... يتبع

الناجي اإليزيدي: جارنا 
المسلم عالقتنا كانت ودية 
به، فكرت العائلة بالبقاء 
واللجوء اليه وربما سيأوينا 
ويساعدنا هكذا فكرنا، 
قبل أن يدخل الدواعش 
منطقتنا ونشهد ترحيب 
األهالي بهم، وحينما 
أزداد عددهم في التاسعة 
صباحًا بحكم التحاق الخاليا 
النائمة بهم بمن فيهم 
)محمد مراد علو الكيجلي(  
الذي حضّر وجبة فطور 
لهم ، قررت الهرب وإنقاذ 
أفراد عائلتي.. بواسطة 
سيارة أحد معارفي

الباحث داود مراد ختاري مع الناجي اإليزيدي

بعدما أعدموا العشرات ودماؤنا تنزف واظبوا على صالة العصر قرب الجثث

ناٍج من أول مجزرة ارتكبت بحق اإليزيديين في سنجار 
يكشف عن جرائم "داعش"
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ذك��رت مدي��رة ع��ام صن��دوق احلماية 
االجتماعية في هيئ��ة احلماية بوزارة 
العمل والشؤون االجتماعية جاكلني 
صليوا  ان قيمة املبالغ املستردة خالل 
النصف االول م��ن العام احلالي بلغت 
اكثر م��ن 8 مليارات دين��ار. واوضحت 
مديرة ع��ام الصن��دوق ان اس��ترجاع 
ه��ذه املبالغ جاء نتيجة الجراء تقاطع 
البيان��ات وايضا االج��راءات القانونية 
التي يتوالها الصندوق  والتنس��يقية 
مبساندة وتعاون االقسام القانونية في 

الهيئة والدوائر االخرى ذات العالقة. 
وفي ش��أن متص��ل وردا عل��ى العديد 
م��ن االستفس��ارات التي ت��رد الوزارة 

بخص��وص آلي��ة ايقاف رات��ب االعانة 
اس��ترداد  وكيفي��ة  املتجاوزي��ن  ع��ن 
االموال وايضا كيفية رفع االيقاف ملن 
يس��توفي ش��روط االطالق من جديد، 
اوضحت صليوا ان عمليات الكش��ف 
ع��ن املتجاوزين تأتي م��ن خالل تدقيق 
البيان��ات وتقاط��ع املعلوم��ات الت��ي 
تنفذها الدائرة والتي اس��همت بنحو 
كبير ف��ي معرفة املبال��غ التي ذهبت 
للمتجاوزين بغير وج��ه حق واعادتها 
ال��ى ال��وزارة لتوزعها م��ن جديد بني 
املستحقني الفعليني على وفق قانون 
احلماي��ة االجتماعية اجلدي��د رقم 11 
لسنة 2014 كونه يستهدف العائالت 

التي هي دون مستوى خط الفقر. 
وبين��ت مديرة ع��ام الدائ��رة ان ايقاف 
االعانات جاء لعدة اسباب منها تكرار 

بصم��ة املس��تفيد في حال تس��لمه 
راتب��ني م��ن الدول��ة، او تغيي��ر احلالة 
االجتماعية له، او بسبب التعيني في 
احدى مؤسس��ات الدول��ة، او الوفاة، 
داعي��ة م��ن توقف��ت اعاناته��م ال��ى 
مراجع��ة دوائ��ر احلماي��ة االجتماعية 
واقس��امها إلكم��ال معامل��ة ب��راءة 
الذمة لغرض اس��ترداد االم��وال التي 
بذمتهم، الفتة الى ان استرداد االموال 
يج��ري من خ��الل االلي��ة املعمول بها 
حالي��اً على وف��ق املادت��ني )18( و)19( 
م��ن القانون آنفا اللت��ني تنصان على 
ان ص��رف االعانات واملس��ترجع منها 
يك��ون ع��ن طري��ق صن��دوق احلماية 

االجتماعية. 
واضاف��ت صلي��وا ان عملية اس��ترداد 
االم��وال تبدأ بعد تق��دمي املراجع طلبا 

بإيقاف راتبه في قسم شؤون املواطنني 
فترفع اوليات املس��تفيد الى قس��م 
احلاسبة لتجميد قيده على ان يراجع 
بعدها إلكمال معاملة ب��راءة الذمة، 
مؤكدة ان %10 من املتجاوزين هم من 
ميسوري احلال، و%90 منهم موظفون 
ومتقاعدون، مبينة انه في حال وجود 
راتب تقاعدي للمواطن فسيتم تزويد 
هيئ��ة التقاعد بكت��اب ملعرفة تاريخ 
تخصيص الراتب التقاعدي واعالمهم 
بتاري��خ ايقاف راتب االعانة، وفي حالة 
التعي��ني فس��تتم مخاطب��ة اجله��ة 

املعنية ملعرفة تاريخ املباشرة. 
يذكر ان قان��ون احلماي��ة االجتماعية 
رق��م 11 لس��نة 2014 ح��دد اعان��ة 
احلماية االجتماعية للذين يعيش��ون 

دون مستوى خط الفقر. 

تزامنا مع احتفاالت الشعب العراقي بأسبوع النصر

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت ش��ركة الصناع��ات احلربية 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  العام��ة  
الصناع��ة واملعادن ع��ن جناح  جتارب 
اإلطالق احلر لصاروخ اليقني  املصنع 
واملنف��ذ من قبل مالكات الش��ركة 

وبأياد عراقية  .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة الدكتور 
مظهر ص��ادق التميمي في تصريح 
ملرك��ز االع��الم والعالق��ات العام��ة 
ف��ي مركز ال��وزارة بأن��ه وتزامنا مع 
احتفاالت الشعب العراقي بأسبوع 
النصر متت وبنجاح جتارب اإلطالق احلر 
لصاروخ ) اليقني 1 ( الذي يبلغ مداه 
ما يق��رب من 15 كم وب��رأس حربي 
يزن 350 كيل��و غراما من املتفجرات 
املصم��م واملنف��ذ بأي��اد عراقية من 
قبل املالكات الهندسية والفنية في 
ش��ركة الصناعات احلربي��ة العامة 
حيث حقق ه��ذا الصاروخ املواصفة 

العسكرية املطلوبة .
يذك��ر ان م��الكات ال��وزارة املتمثلة 
بش��ركة الصناعات احلربية العامة 
وعدد من الش��ركات الس��اندة لها  
س��بق له��ا ان جنح��ت ف��ي تصنيع 
وأنتاج قنابر الهاون والصواريخ 107 
ملم بنس��ب تصني��ع وانتاج محلي 
جتاوزت ال�%80 باالسهام مع القطاع 
اخلاص العراقي على وفق املواصفات 
العاملية وتصنيع راجمات عيار )107( 
مل��م وصناع��ة ابر اط��الق الدبابات 
وابر اط��الق رشاش��ة BKC وكذلك 
االخمص ونابض االرجاع لرشاشات 
BKC وقطع اخرى لش��تى االسلحة 
اضافة الى تصنيع العجالت املسيرة 
فضال عن تأهيل وتصليح وتشغيل 
واالس��لحة  االلي��ات  م��ن  العدي��د 

العاطلة واملدرعات والدبابات لدعم 
واسناد القوات املسلحة في حربها 

ضد االرهاب .
وزارة  نف��ذت  اخ��ر  صعي��د  عل��ى 
الصناع��ة واملع��ادن وبتوجيه ودعم 
ومتابعة مباشرة من الوزير املهندس 
محم��د ش��ياع الس��وداني وضمن 
النصر  بأس��بوع  االحتفال  فعاليات 
حمل��ة تطوعي��ة جديدة وللش��هر 
السادس على التوالي من أجل دعم 

القوات األمنية من اجليش والشرطة 
واحلش��د الش��عبي املرابط��ني ف��ي 
العس��كرية  العملي��ات  قواط��ع 

والعائالت النازحة . 
وأك��د مص��در مخ��ول في ال��وزارة 
أن جلن��ة العم��ل التطوع��ي ممثل��ة 
مبس��ؤول موكب الدعم اللوجستي 
محم��د علي جار اهلل تواصل تنفيذ 
التطوعي��ة  وحمالته��ا  مبادراته��ا 
الت��ي ش��ملت قواط��ع العملي��ات 

العس��كرية في نينوى وسامراء من 
خالل إيصال املس��اعدات اإلنسانية 
الق��وات  أبط��ال  إل��ى  والعيني��ة 
املس��لحة بكل صنوفها ، مش��يرا 
إل��ى أن املس��اعدات ش��ملت موادا 
غذائي��ة متنوعة من مياه الش��رب 
والعصائر واملعلبات بجميع أنواعها 
واحللويات واملعجنات واملالبس ومواد 
التنظي��ف املتنوع��ة إضاف��ة إل��ى 
تيشرتات النصر التي اهدتها الوزارة 

إلى هؤالء األبطال مبناس��بة حتقيق 
النص��ر الكبير وحترير مدينة املوصل 
من دنس عصاب��ات داعش اإلرهابية 

وغيرها من املواد األخرى . 
وأك��د املصدر عل��ى أن هذه احلمالت 
تأت��ي تقدي��را وعرفان��ا من ال��وزارة 
للتضحي��ات والبط��والت الكبي��رة 
التي يبذله��ا أبناء الق��وات األمنية 
وتثمين��ا لالنتصارات الباه��رة التي 
حققوها في س��احات القتال وحترير 

األراض��ي م��ن براثن تنظي��م داعش 
اإلجرام��ي وكذل��ك تعزي��زا للجهد 

العسكري ورفع املعنويات . 
م��ن جانبه��م فقد أعرب منتس��بو 
امتنانه��م  ع��ن  األمني��ة  الق��وات 
للسيد الوزير واملسؤولني في الوزارة 
املبادرات  وش��ركاتها مثمنني ه��ذه 
التي استمرت طيلة األشهر الستة 
املاضية من قبل الوزارة والش��ركات 

التابعة لها. 

»الصناعات الحربية« تعلن نجاح تجربة االطالق الحر لصاروخ اليقين 

تزامنا مع احتفاالت 
الشعب العراقي 

بأسبوع النصر تمت 
وبنجاح تجارب 
اإلطالق الحر 

لصاروخ )اليقين 1( 
الذي يبلغ مداه 15 
كم وبرأس حربي 

يزن 350 كيلو غراما 
من المتفجرات

جناح جتربة االطالق احلر لصاروخ اليقني

جيش لبنان بتنوعه 
ووحدته يمثل االمنيات 

العربية ذاتها !
املؤام��رات كان��ت وم��ا ت��زال حت��اك عل��ى ارض 
بالدنا، ترس��خت بداخلنا وعمل��ت على تفرقتنا 
وتقس��يمنا ال��ى مذاه��ب وادي��ان  نتقاتل فيما 
بينن��ا ،حتى أضعف��ت ارادتنا وعزميتن��ا وخلقت 
ج��وا« من الفوضى جعلتنا نعيش وس��ط حياة 
ملؤها اخلوف واالحباط ،أفقدت امياننا مبستقبلنا 

وحرمتنا من نعمة األستقرار والسالم .
ان املصاع��ب كبي��رة لك��ن ارادة الصم��ود أكبر، 
فهناك قدرة عزم واصرار على استئصال االرهاب 
في زمن ملىء باخملاطر واملصاعب أحاطت بالبالد 
،كلف��ت الكثير من اخلس��ائر وجعل��ت يوميات 
الوط��ن مّدون��ة بدماء األبرار وش��جاعة االبطال 
، ه��ذه الدماء الزكية دفعت ثمن��ا« باهظا« في 
س��بيل حماي��ة الب��الد وصونه��ا م��ن التفكك 

واالنهيار .
كل هذه التحديات لم تضعف من قوة جيش��نا 
الباس��ل بل زادت من عزميته  واميان��ه بالنصر،ان 
شجاعة فرسانه احبطت كل محاوالت االرهاب 
،دث��رت األعداء واقتلعت ج��ذور االجرام  لتقضي 
على قوى الشر ،فبرغم التضحيات التي يبذلها 
جنودنا في س��احة املعرك��ة  تبقى ارادتنا صلبة 
، نتعل��م من خاللهم معن��ى النضال مما   يزيدنا 
فخ��را« وع��زة وعنفوان��ا« وقدرة عل��ى مواجهة 

املصاعب على مر الزمان .  
ان كل شهيد على ارض بالدنا اسطورة وبطولة 
تاريخية تسجل  في كتب االبطال ، هم اصحاب 
احل��ق ، مرس��وم عل��ى جبينهم  بش��ائر النصر، 
وقفتهم وقف��ة عّز معه��ودة  ،كبرياؤهم األمل 
يعلو كش��موخ اجلبال، اكالي��ل الغار تقدم لهم 
عربون��ا« للمحب��ة والوف��اء ،مس��يرة  حياتهم 
مش��رفة  مليئ��ة باالش��واك ، اميانه��م بح��ب 
وطنه��م وعش��ق تراب��ه يجعله��م قالعا حتمي 

الكرامة والعزة والوفاء.
هناك دم ش��هداء الوطن الغالي  ميضي الى اجملد 
واخللود، جتعله��م فخورين بوفائه��م لوطنهم، 
وللقس��م الذي أملوه على أنفس��هم ، رس��الة 
استش��هادهم فخر لالمة، جتعلن��ا ننحني أمام 
بطوالته��م وتضحياته��م ، ف��كل دمع��ة م��ن  
أعني أهالي الش��هداء تروي دماءهم كي ال جتف 
والمتوت .لينس��بوا شهادتهم الى جيش بالدهم 
فه��و اجلدير بالدفاع عن الوطن وانقاذه من براثن 
الفتن��ة واالرهاب ،وم��ن الصع��ب ان يتنازل عن 
دوره املق��دس في حماية األرض والعرض والعودة 

بسفينة الوطن الى شاطىء االمان .
اجليش مستقبل الغد ورمز البطولة ،هو سياج 
يحمي تراب الوطن ، وقالع من نور يحمي الكرامة 
،خوفنا على الوطن كبير،لكن جيشنا ميشي في 
عيون اخلوف يسعى لرفعة الوطن وغناه وازدهاره 
، فلنمش معا عل��ى درب احلق ونحمل راية احملبة 

والعزة لنحيا حياة مشرفة داخل الوطن. 

*كاتبة لبنانية

تقرير

صندوق الحماية االجتماعية يسترد )8( مليارات دينار من المتجاوزين

صندوق احلماية االجتماعية

ايمان عبد الملك* 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكتور مهدي ضمد القيسي مع 
س��فير دولة البرازي��ل املعتمد في 
العراق ميغي��ل ماغالهايز في مقر 
ال��وزارة أفاق التعاون املش��ترك بني 
البلدين في اجملال الزراعي بش��قيه 

النباتي واحليواني, 
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلع��الم 
والتع��اون الدول��ي انه ج��رى خالل 
اللقاء مناقش��ة عدد من املواضيع 
منه��ا م��ا يتعل��ق باعتم��اد اجملازر 
لقطاع الث��روة احليوانية وكمياتها 
وتأكي��د س��المة املوق��ف الوبائي 
لدولة البرازي��ل فيما يخص مرض 
أنفلون��زا الطي��ور, وتوفي��ر األبقار 

اجلان��ب  ع��ن  فض��ال  والدواج��ن, 
النباتي.

وأك��د الوكيل الفني خ��الل اللقاء 
عل��ى عم��ق العالقات الت��ي تربط 
البرازي��ل حكومة  بدول��ة  الع��راق 
تعزي��ز  عل��ى  والعم��ل  وش��عبا, 
التعاون بني البلدين الصديقني في 
القط��اع الزراعي بش��قيه النباتي 
واحليواني واخلدمي الس��اند ، مبينا 
أن القطاع الزراع��ي يتعلق بتوفير 
للمواطن, وتطوره  الغذائ��ي  األمن 
مرتبط ارتباطا قويا بتطور القطاع 

الزراعي  .
واش��ار الوكيل الفن��ي الى اهمية 
توقي��ع مذك��رة تفاه��م بالقطاع 
ته��دف  البلدي��ن  ب��ني  الزراع��ي 

لالستفادة من تبادل اخلبرات ونقل 
التكنولوجي��ة واجمل��االت  وتوط��ني 
، مش��ددا عل��ى اهمي��ة  االخ��رى 
التواص��ل م��ن اج��ل ايج��اد فرص 
للزيارات العلمية وتبادل املعلومات 

الفنية.
من جانبه أعرب الس��فير البرازيلي 
ع��ن س��عادته باللق��اء والتع��اون 
، مبدي��ا  البلدي��ن  ب��ني  املش��ترك 
اس��تعداده لتعزي��ز وفت��ح اب��واب 
جديدة وعميق��ة في اجملال الزراعي 
النباتي واحليوان��ي ودعم االقتصاد 
ومساعدة الشعب العراقي. مهنئا 
الع��راق ش��عبا وحكوم��ة بتحرير 
محافظة نينوى من عناصر داعش 

اإلرهابي.   

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتورة  بغ��داد  أمين��ة  بحثت 
الس��فير  م��ع  عل��وش  ذك��رى 
التركي آفاق التعاون الثنائي بني 
بغداد وانق��رة وتبادل اخلبرات في 
القطاعني اخلدمي واالستثماري.

وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان » أمينة بغداد إلتقت السفير 
التركي ف��احت يلدز بحضور وكيل 
امان��ة بغ��داد للش��ؤون الفنية 
واملديري��ن العام��ني لدوائ��ر )ماء 
بغداد ومج��اري بغداد والعالقات 
واالع��الم( لبح��ث آف��اق التعاون 

املشترك بني اجلانبني . 

العالق��ات  مديري��ة  واضاف��ت 
واالع��الم ان » الس��فير التركي 
اعرب خالل اللق��اء عن امكانية 
تق��دمي املس��اعدة لبغ��داد ف��ي 
مجاالت الثقافة والتجارة والبنى 
التحتية ومش��اركة الش��ركات 
التركي��ة ف��ي تنفي��ذ مش��اريع 

االعمار و االستثمار.
تضم��ن  اللق��اء   « ان  وتابع��ت 
ايض��اً بح��ث االفادة م��ن جتارب 
امل��دن التركية ف��ي مجال البنى 
التحتي��ة واختي��ار اح��دى املدن 
للتنسيق والتعاون مع العاصمة 

بغداد.

العراق يبحث مع البرازيل توسيع 
التعاون في المجال الزراعي 

بابل ـ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الفنية والهندس��ية 
ف��ي مديري��ة صيانة مش��اريع الري 
والب��زل في بابل / احدى تش��كيالت 
وزارة املوارد املائي��ة اعمال التطهير 
جل��دول بابل به��دف تأمني احلصص 
املائي��ة وانس��يابية عالي��ة للمياه 

وأيصال املياه لذنائب اجلدول.
وتضم��ن العم��ل ازالة الترس��بات 
والنباتات التي تنم��و وتعوق مجرى 
املي��اه  حي��ث اس��تعملت االلي��ات 
املتخصص��ة أضاف��ة ال��ى االليات 
الس��اندة له��ا وفي س��ياق متصل 
واصل��ت مديري��ة امل��وارد املائية في 
البصرة   اعمال التنظيف والتطهير 

واملبازل  واخلن��دق  العش��ار  لنه��ري 
املرتبطة بهما بهدف تأمني احلصص 
املائي��ة وفتح االختناق��ات احلاصلة.

وتضمن العمل وضع سداد قاطعة 
عل��ى املب��زل النفطي ف��ي مقدمة 
الصندوقية بهدف  العبارة  ومؤخرة 
ازالة االنقاض والترس��بات الطينية 
ذات  حف��ارة  اس��تعملت  حي��ث 
الذراع الطويل��ة اضافة الى االليات 
الساندة لها ، من جهة أخرى اجنزت 
مديري��ة امل��وارد املائية ف��ي البصرة 
اعم��ال التطهي��رات باالنهر)عنت��ر 
والداير ونهر الس��ويدان ( في قضاء 
املدينة بهدف تأمني احلصص املائية 
وايصال املي��اه الى االراضي الزراعية 

املس��تفيدة منه��ا والواقع��ة ف��ي 
ذنائب االنهر.

وش��مل العم��ل ازال��ة الترس��بات 
والنبات��ات  املتراكم��ة  الطيني��ة 
االليات  الضارة حي��ث أس��تعملت 
املتخصصة واالليات الس��اندة لها. 
هذا وتس��تمر ال��وزارة بالعمل اجلاد 
واملتواص��ل من اج��ل تطوي��ر واقع 
املياه وتنفيذ اخلط��ة الزراعية لهذا 

املوسم.
كما باش��رت مديرية امل��وارد املائية 
ف��ي محافظ��ة بغ��داد / ش��عبتي 
ري الراش��دية والكاظمي��ة بأعمال 
تنظيف القنوات واحملطات من نبات 
الطيني��ة  والترس��بات  الش��نبالن 

بهدف أيص��ال املياه ال��ى الذنائب ، 
وتضمن العم��ل تنظيف املضخات 
وفت��ح  واالعش��اب  النبات��ات  م��ن 
االختناقات في مج��رى املياه ضمن 
قاط��ع ري الكاظمي��ة أضاف��ة الى 
قيام ش��عبة ري الراش��دية بحملة 
ش��مال   )k82d9( قن��اة  لتنظي��ف 
 )k11b2( مدين��ة الراش��دية وقن��اة
جنوب الراشدية من نبات الشنبالن 
لتأم��ني  الطيني��ة  والترس��بات 
احلصص املائية وأيصالها الى ذنائب 

القناة ، 
وفي الس��ياق نفس��ه قام��ت جلنة 
العم��ل الطوع��ي ف��ي ش��عبة ري 
املدائن بأدامة محطة ضخ الوحدة.

ديالى ـ الصباح الجديد:
املس��تحقات  الزراعة  وزارة  أطلقت 
املالي��ة للفالح��ني واملزارع��ني مم��ن 
س��وقوا محصولهم ملوق��ع  الذرة 
الصفراء ومركز الش��عير في ديالى 
التابعني لش��ركة ما ب��ني النهرين 
العامة للبذور وذلك لتش��جيعهم 

على مزاول��ة مهنة الزراع��ة وزيادة 
للنه��وض  ونوع��اً  كم��اً  اإلنت��اج 
بالقط��اع الزراعي بش��قيه النباتي 

واحليواني .
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلع��الم 
والتع��اون الدول��ي أن وزي��ر الزراعة 
املهندس فالح حسن زيدان اللهيبي 

قد وجه بصرف كامل مس��تحقات 
الصفراء  الذرة  مس��وقي محصول 
للموس��م الزراعي ) 2016 � 2017 ( 
ومحصول الشعير للموسم الزراعي 
2016 ف��ي احملافظ��ة ، مضيف��اً أن 
كشوفات الشركة كانت متطابقة 
مع كش��وفات ديوان الرقابة املالية 

االحت��ادي . واش��ار قس��م العالقات 
واالعالم والتع��اون الدولي إلى ربط 
قوائم بأس��ماء الفالحني واملزارعني 
املش��مولني بهذه الوجبة ليتسنى 
له��م مراجعة موقع الذرة الصفراء 
ومركز الشعير في محافظة ديالى 

لتسلم مستحقاتهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د النائب األول حملاف��ظ ذي قار 
ورئي��س اللجن��ة الزراعي��ة ف��ي 
احملافظ��ة عادل الدخيل��ي انتهاء 
موسم التسويق حملصول احلنطة 
بكميات مس��وقة وصل��ت قرابة 
أل��� ) 111 ( ال���ف ط���ن خ��الل 

شهرين .
وق��ال النائ��ب االول إن الكميات 
املس��وقة من الفالحني واملزارعني 
حملص��ول احلنط��ة ملوس��م 2017 
وصل��ت نح��و ) 111 ( أل��ف ط��ن  
مبع��دل ) 53 ( ألفا و 700 طن في 
سايلو الناصرية و) 57 ( ألف طن 

في سايلو الرفاعي » ، مشيرا إلى 
» أن حصة املطاحن الش��هرية ) 
25 ( ألف طن ش��هرياً وبذلك فأن 
كميات املوس��م املنصرم تكفي 
لس��د حاجة احملافظة لفترة ) 4 ( 

أشهر » .
ولف��ت النائب االول إلى » تصاعد 

نس��ب محاصيل التس��ويق من 
فالح��ي ومزارع��ي احملافظة ورفع 
العامة  اخلزنية للشركة  الطاقة 
الس��تيعاب  احلب��وب  لتس��ويق 
كميات احلنطة املسوقة والعمل 
عل��ى تذلي��ل العقب��ات من اجل 

إجناح املوسم التسويقي » .

»الموارد المائية« تنجز حملة
 تطهير الجداول في المحافظات 

صرف مستحقات مسوقي محصولي الذرة الصفراء والشعير في ديالى

انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في واسط 

العراق يبحث مع تركيا 
تبادل الخبرات في المجالين 

الخدمي واالستثماري
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متابعة الصباح الجديد:

اطلع��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
الدكتورة املهندس��ة آن نافع أوسي 
والوف��د ال��وزاري املرافق له��ا والذي 
ضم عددا من املدراء العامني ومدراء 
الدوائ��ر واملؤسس��ات اخلدمي��ة في 
محافظ��ة نين��وى ، برفق��ة النائب 
القاض��ي رائد اس��حق عل��ى عمل 
الدوائر اخلدمية في مناطق س��هل 
نين��وى في احملافظة والتي ش��ملت 
قض��اء احلمداني��ة ونواح��ي برطلة 

وبعشيقة وكرمليس وبغديدا.
وذكرت املهندسة اوس��ي ان زيارتنا 
ملناطق س��هل نينوى تأتي من اجل 
االط��اع عل��ى حجم االض��رار التي 
حلق��ت به��ذه املناط��ق خ��ال مدة 
عصاب��ات داع��ش االرهابية وس��بل  
بالواق��ع  النه��وض  ف��ي  االس��راع 
واع��ادة  وتأهيله��ا  اخلدم��ي فيه��ا 
اخلدمات االساسية والبنى التحتية 
لتش��جيع اهاليها على العودة الى 
مناطقه��م. وترأس��ت الوزيرة خال 
زيارتها اجتماعا موسعاً ضم  املدراء 
العامني ملديريتي املاء واجملاري ومدير 
ع��ام دائرة الط��رق واجلس��ور ومدير 
بلديات محافظة نينوى ومدير بلدية 
برطلة وعددا من مديري املؤسسات 
اخلدمي��ة ف��ي احملافظ��ة، حي��ث مت 
مناقش��ة  واستعراض عمل الدوائر  
اخلدمي��ة والوقوف بصورة مباش��رة 
عل��ى املعوق��ات الت��ي تعترضه��م  

ووضع احللول املناسبة لها .
فقد مت مناقش��ة امكاني��ة تبليط 
واحلمدانية  برطل��ة  ف��ي  الش��وارع 
وكرمليس وبعشيقة والتي تضررت 
بس��بب االضرار الكبيرة التي حلقت 
بها بعد سيطرة داعش والعمليات 
العس��كرية  ألع��ادة تأهيله��ا بعد 
توفير االموال املطلوبة لها ، مؤكدة 
ان تعليمات الوزارة تشدد على عدم 
القيام باعمال تبليط للش��وارع اال 
بع��د أكمال اعم��ال البنى التحتية 
كافة م��ن اعم��ال مد انابي��ب املاء 

واجملاري منعا لهدر املال العام.
واضاف��ت ان الوزارة س��تعمل على 

االس��تفادة م��ن حصة ال��وزارة من 
الق��روض االجنبي��ة املقدمة العادة 
واهمه��ا  احمل��ررة  املناط��ق  اعم��ار 
القرض االملان��ي لدعم عمل الدوائر 
واملؤسس��ات البلدية ف��ي احملافظة 
والنهوض به��ا من خ��ال جتهيزها 
التخصصي��ة  اخلدمي��ة  بااللي��ات 
لاسهام في عمليات تأهيل املناطق 
احملررة واع��ادة اخلدمات االساس��ية 

لها.
كم��ا زارت الوزي��رة محط��ة تقوية 
م��اء احلمدانية واوضح��ت ان هناك 
خطة لتطوير احملطة احلالية لتلبي 
حاج��ة املنطقة من مياه الش��رب، 
كما وجهت مديري��ة بلديات نينوى 

باهمي��ة توفي��ر س��يارات حوضية 
تؤمن ماء الش��رب لسكان الناحية 
حلني اكم��ال تأهيل محط��ة تقوية 

ماء احلمدانية .
الى ذل��ك زارت الوزيرة خال جولتها 
امليدانية ع��دداً م��ن الكنائس التي 
تض��ررت بفع��ل عصاب��ات داع��ش 
االرهابي��ة ، كم��ا التق��ت قداس��ة 
بطري��رك الس��ريان االنطاك��ي مار 
يونان  الثال��ث  يوس��ف  اغناطيوس 
ورئي��س اس��اقفة ابرش��ية املوصل 
ونواحيها للس��ريان الكاثوليك مار 
يوحنا بطرس موشي وبحثت معهم 
العائات  الس��بل الكفيلة لع��ودة 
املسيحية الى مناطقهم، وتشجيع 

التعايش الس��لمي ألهاليها بشتى 
دياناته��م ومذاهبه��م وال��ذي كان 
امنوذج��اً م��ن من��اذج الش��راكة في 
الوط��ن واملصي��ر وال��ذي ب��ه تبنى 
األوط��ان وبه��م وتنه��ض وتتطور، 
حيث كانوا في مواطن تعايش��هم 
عائل��ة واح��دة برغ��م تن��وع انتماء 

ابنائها الديني .
من جانبه ثمن النائب رائد اس��حق 
زي��ارة الوزي��رة ال��ى  مناطق س��هل 
نين��وى للوق��وف بص��ورة مباش��رة 
على املعوقات ف��ي الدوائر اخلدمية 
ووضع احللول املناسبة لها واالطاع 
ميدانيا على مستوى اخلدمات فيها،  
مش��يداُ بجه��ود مديري��ة بلدي��ات 

محافظ��ة نين��وى وجمي��ع م��دراء 
الدوائ��ر اخلدمية لعمله��م الدؤوب 
في اعادة اخلدمات في  سهل نينوى 

بعد التحرير.
يذك��ر إن ال��وزارة س��بق ان اجن��زت 
مش��روع جس��ر اخلازر الكونكريتي 
وه��و من اجلس��ور املهم��ة واحليوية 
كونه يربط  محافظة نينوى بإقليم 
كردس��تان ليك��ون بواب��ة إلكم��ال 

جسور احملافظة.
على صعيد متص��ل اعلنت الوزارة 
عن املباشرة بأستئناف اعمالها في 
مش��روع ماء كركوك ف��ي احملافظة 
الذي س��بق ان  توقف بسبب االزمة 

املالية التي متر بها الباد.

وذك��ر املرك��ز االعام��ي لل��وزارة ان 
املشروع ينفذ من قبل شركة الفاو 
العامة لصالح مديرية ماء كركوك 
التابعت��ني للوزارة ، وال��ذي يعد من 
املشاريع اخلدمية املهمة التي تخدم 
شريحة واس��عة من ابناء احملافظة 
حيث س��يعمل على تزوي��د املدينة 
بامل��اء الصال��ح للش��رب والقضاء 
على ش��حة املياه في احملافظة ملدة 

)25( عاماً.
وتابع املركز االعامي ان نسبة االجناز 
%90 وبكلف��ة  احلالي��ة للمش��روع 
بلغ��ت أكثر م��ن )93( ملي��ار دينار , 
مش��يرا ال��ى ان الطاق��ة اإلنتاجية 
للمشروع تبلغ )12( الف م3/ساعة.

 ناقشت وزيرة 
االعمار امكانية 
تبليط الشوارع في 
برطلة والحمدانية 
وكرمليس 
وبعشيقة بسبب 
االضرار الكبيرة 
التي لحقت بها 
بعد سيطرة 
داعش والعمليات 
العسكرية  ألعادة 
تأهيلها

االعمال اخلدمية في سهل نينوى

خالل جولتها الميدانية في سهل نينوى  

وزيرة االعمار تتابع ميدانيا عمل الدوائرالخدمية في الموصل 
دور البرلمان في االلتزام 

باالليات الدستورية
أقتربت الدورة االنتخابي��ة الثالثة من االنتهاء وها هو 
موعد االنتخابات احمللية والنيابية يلوح باالفق، وستضع 
كل كتلة في حس��اباتها احلصول على مكاس��ب من 
الشارع العراقي وقد جتتمع على سن قوانني تستميل 
منها الش��ارع العراق��ي تتضمن مخصص��ات مالية 
إل��ى ش��رائح معين��ة م��ن دون االلتفات إل��ى االليات 
الدس��تورية الصحيحة في موضوع تش��ريع القوانني 
املنص��وص عليه��ا في جوه��ر الدس��تور أو من خال 
اس��تقراء توجهات احملكمة االحتادي��ة العليا بصفتها 
أنه��ا قد وضعت توجه��ات ملزمة جلميع الس��لطات 

تصل من خالها إلى قصد املشرع الدستوري.
عل��ى ممثلي الش��عب العراق��ي أن ال يضع��وا احملكمة 
االحتادي��ة العليا ف��ي مواجهة الش��ارع، وهم يعرفون 
جي��داً االلياتالدس��تورية للقوانني الت��ي تفترض اخذ 
موافقة احلكومة في القوانني التي فيها جنبة مالية 
أو تتضمن اعباء لم تكن ضمن املوازنة العامة للدولة 
العراقي��ة، وبالتالي فأن مجلس النواب يجب أن يبتعد 
عن اقرار تلك القوانني الستمالةالشارع ويستغل قلة 
الوعي القانوني الدس��توري لديه بتشريعات مصيرها 

النقض من القضاء الدستوري العراقي.
فنح��ن اليوم على ابواب انتخاب��ات، وأن القائمني على 
املش��هد السياس��ي ق��د يكونوا فش��لوا ف��ي تقدمي 
اخلدمات وال س��بيل لديهم س��وى تش��ريع هذا النوع 
من القوان��ني ويتملصوا منها بعد ذل��ك، ويرمون كرة 
النار في ملعب احملكمة االحتادية العليا التي ستصدر 
قرارا ق��د يتضمن الغ��اء قانون أو م��واد فيه تضمنت 
اس��تحقاقات مالي��ة لش��رائح معين��ة وبالتالي فأن 
الكتل حصلت على كس��ب الش��ارع العراقي كونها 
اجنزت مهمتها باقرار مجموعة تشريعات بحجة أنها 
متس واقع املواط��ن، وأن الغاءها كان بقرار من احملكمة 
االحتادي��ة العليا، وعل��ى املمتعضني صب نار غضبهم 
عل��ى قضاتها كونهم يقفون بوج��ه اي امتيازات إلى 

املواطن البسيط.
ولعل املث��ال االبرز على ذلك، هو تك��رار الغاء احملكمة 
االحتادي��ة العليا مل��واد وضعت في املوازنات الس��ابقة 
فليس من املعق��ول أن مجلس الن��واب لم يدرك بعد 
توجهات القضاء الدس��توري، لك��ن بعض الكتل فيه 
حت��اول التاعب مبش��اعر العراقيني فتض��ع بنوداً كما 
يحلو له��ا وكأنها متن��ح املواطنني ام��واالً من جيبها 
اخل��اص وليس م��ن اخلزينة العامة للدول��ة ، ليس هذا 
فحس��ب، بل أن قس��ما من النواب في يوم التصويت 
عل��ى املوازنة يخ��رج بتصريح��ات يق��ول إن احلكومة 
س��تقوم بالطعن في بع��ض املواد وبه��ذا فأن الكتل 
حتاول أن تعصبها برأس احملكمة االحتادية العليا لتخرج 

من املسؤولية االخاقية أمام الشعب العراقي.
رس��التنا  إل��ى النواب )مع افتراض حس��ن النية لهم 
وعدم تعمدهم وضع مواد خارج السياقات الدستورية(  
بأن عليهم مراجعة نصوص الدس��تور وما اس��تقرت 
عليه احملكمة االحتادية العليا قبل اخلوض في تش��ريع 

القوانني حتى ال تكون عرضة للطعن وااللغاء. 

*كاتبة عراقية 

رواء الموسوي*
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عمان ـ وكاالت: 
ح��ذر وزي��ر اخلارجية األردن��ي، أمين الصف��دي، من 
تبعات استمرار التصعيد حول املسجد األقصى، 
مش��ددا على ضرورة العمل بش��كل ف��وري على 

إعادة الهدوء إلى احلرم الشريف.
وأك��د الصف��دي، خالل اس��تقباله، الي��وم األحد، 
وفدا برملانيا يابانيا، ف��ي تصريحات نقلتها وكالة 
»بترا« األردنية الرس��مية لألنباء، على ضرورة فتح 
إس��رائيل للمسجد األقصى بش��كل كامل فورا، 
مشيرا إلى استمرار االتصاالت املكثفة بني األردن، 
بقي��ادة العاه��ل األردن��ي، امللك عب��د اهلل الثاني، 
وإسرائيل، من أجل ذلك ووقف التصعيد و«بالتالي 
نزع فتيل أزمة س��يكون من الصعب تطويقها إذا 
ما اس��تمر التصعيد، في ضوء املكانة املقدس��ة 
للحرم القدس��ي واملس��جد األقصى لدى األمتني 

العربية واإلسالمية«، كما أعلن الصفدي.
وقال الصفدي، حسب الوكالة، إن »التهدئة، التي 
يجب أن تس��تند إلى إعادة فتح األماكن املقدسة 
أم��ام املصلني واحت��رام الوضع التاريخ��ي القائم، 
هدف ف��وري يجب أن تتكاتف اجله��ود لتحقيقه، 
حفاظا على األمن واالستقرار«، مشيرا إلى موقف 
اململكة الذي يؤكد على »عدم إعطاء الفرصة ألي 
جهة بتقويض األمن واالستقرار وفتح الباب أمام 

املزيد من أعمال العنف والتطرف«.
كم��ا أك��د وزي��ر اخلارجي��ة األردني »ض��رورة إنهاء 
االنس��داد السياس��ي ف��ي العملي��ة الس��لمية 
وتكاتف اجله��ود إلطالق مفاوضات ج��ادة وفاعلة 
حتق��ق تقدم��ا نحو ح��ل الص��راع الفلس��طيني 
االسرائيلي على أساس حل الدولتني، الذي يشكل 

السبيل الوحيد لتحقيق االمن واالستقرار«.
ولف��ت إلى موق��ف اململك��ة املبدئي ف��ي »إدانة 
العن��ف ورفضه وإدان��ة االحتالل والقه��ر وغياب 
األفق السياس��ي الذي يكرس بيئ��ات اليأس التي 
يتفج��ر فيها العن��ف ويعتاش عليه��ا التطرف«، 
مضيفا أن »قيام الدولة الفلس��طينية املستقلة 
على خط��وط الراب��ع من )يوني��و( حزي��ران 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم 
إلى جانب إسرائيل، سيحقق السالم في املنطقة 
وسيس��هم بش��كل جذري ف��ي هزمي��ة أجندات 

التطرف واإلرهاب وتهميش ثقافتهما«.

بيروت ـ رويترز:
ق��ال املرصد الس��وري حلق��وق اإلنس��ان إن أربعة 
أش��خاص قتل��وا عندم��ا فج��ر انتحاري س��يارة 
ملغوم��ة امس الثالث��اء عند نقط��ة تفتيش في 
منطقة تابعة لوحدات حماية الش��عب الكردية 

بشمال شرق سوريا.
وق��ال مدير املرصد رامي عب��د الرحمن إن الهجوم 
وقع قرب بلدة تل متر على بعد حوالي 30 كيلومترا 

من احلدود السورية التركية.
وب��ث التلفزيون الس��وري تقريرا ع��ن مقتل أربعة 
أش��خاص في تفجير س��يارة ملغومة باملنطقة 
لكن��ه أش��ار إل��ى أن التفجير وقع ف��ي بلدة رأس 

العني القريبة.

انقرة ـ أ ب ف:
يق��وم الرئيس التركي رج��ب طيب اردوغان في 23 
و24 مت��وز بجولة في اخلليج تق��وده خصوصا الى 
قطر والسعودية لبحث االزمة الدبلوماسية التي 
تش��هدها هذه املنطقة، وفق ما اعلنت الرئاس��ة 

التركية امس الثالثاء.
وسيزور اردوغان ايضا الكويت التي تقوم بوساطة 
بني قطر وجيرانها اخلليجيني الذين فرضوا عليها 
سلس��لة عقوبات متهمني اياه��ا بدعم االرهاب، 
بحس��ب بي��ان للرئاس��ة التركي��ة نقل��ه االعالم 

الرسمي.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرمي »من اجل 
وضع حد لهذه االزمة التي ال معنى لها، ستواصل 
تركيا اداء دور بناء ونشط. في هذا االطار، سيقوم 
رئيس��نا بجول��ة في املنطق��ة وس��يزور الكويت 

والسعودية وقطر في 23 و24 متوز ».
وقال��ت وكال��ة االنباء اخلاص��ة دوغ��ان ان اردوغان 
سيزور الس��عودية ثم الكويت في 23 متوز قبل ان 

يتوجه الى قطر في 24 من الشهر نفسه.

األردن يحّذر من »أزمة ال 
يمكن تطويقها«

مقتل 4 بتفجير سيارة 
مفخخة شمالي سوريا

أردوغان سيتوجه إلى قطر 
والسعودية لبحث أزمة الخليج

متابعة الصباح الجديد:

االس��رائيلي  ال��وزراء  رئي��س  ب��دأ 
بنيام��ني نتانياه��و ام��س الثالث��اء 
زيارة تس��تمر يومني الى اجملر وتأتي 
في وقت مناس��ب لرئيس احلكومة 
فيكت��ور اورب��ان املتهم بتش��جيع 
معاداة الس��امية ف��ي حملته ضد 
امللياردير جورج سوروس، فيما أعلن 
اإلس��رائيلي ع��ن فقدانه  اجلي��ش 
طائرة مسيرة جديدة أثناء عمليات 
اس��تطالعية ف��ي أج��واء الضفة 
الغربي��ة، فقد حتطم��ت طائرة من 
ط��راز »Sky Rider« ق��رب مدين��ة 

نابلس، امس الثالثاء.
رئي��س  اول  نتانياه��و  وس��يجد 
ي��زور  االس��رائيلية  للحكوم��ة 
بودابس��ت منذ سقوط الشيوعية 
ف��ي 1989، ش��ركاء مهم��ني ف��ي 
ه��ذا البلد الواقع في وس��ط اوروبا 
ويقوده ميني متط��رف معاد لهجرة 

املسلمني.
وق��ال رافاي��ل فاغ��و الباح��ث في 
جامع��ة ت��ل ابي��ب ان اجلمهوري��ة 
التش��يكية وس��لوفاكيا وبولن��دا 
رؤس��اء  نتانياهو  الت��ي س��يلتقي 
حكوماته��ا ف��ي بودابس��ت اليوم 

االربعاء »مؤيدة جدا السرائيل«.
املتهم��ة  االرب��ع  ال��دول  وه��ذه 
بالتقصير ف��ي التضامن مع بقية 
دول االحت��اد االوروب��ي في مس��ألة 
الهج��رة واملعادية الي خس��ارة في 
املؤسس��ات  ملصلح��ة  الس��يادة 
احلكومة  تقي��م، مث��ل  االوروبي��ة، 
مع  متوترة  االس��رائيلية، عالق��ات 

املفوضية االوروبية.
وقال��ت االذاع��ة اجملرية املس��تقلة 
»كلوبرادي��و« ف��ي بداية االس��بوع 
اجل��اري ان اوربان ونتانياه��و اللذين 
سيعقدان مؤمترا صحافيا مشتركا 
واخ��وان  »توأم��ان  الثالث��اء  ام��س 

روحيان«.
ويش��ترك الرجالن ف��ي تعاطفهما 
مع الرئيس االميركي دونالد ترامب 
وكرههما لرج��ل االعمال اليهودي 
ج��ورج  االص��ل  اجمل��ري  االميرك��ي 

سوروس.
ويرى مؤيدو سوروس انه يشجع على 
ليبرال��ي وتقدمي  اقامة مجتم��ع 

عبر دع��م عدد م��ن املنظمات غير 
يعتبره معارضوه  بينما  احلكومية، 
رجال يحرض على الشغب ويسعى 
الى زعزع��ة احلكومات عب��ر انفاق 

املليارات.
واعتب��ر فيكت��ور اورب��ان س��وروس 
الع��دو االكبر للمج��ر واطلق منذ 
بداية العام سلسلة من التحركات 
والرسائل ضده لضرب مصداقيته. 
وق��د اتهم��ه بان��ه »يري��د ادخ��ال 
عش��رات اآلالف م��ن املهاجرين الى 
اوروب��ا« عبر متويل منظمات للدفاع 

عن حقوق االنسان
كان الفصل االخير من هذه احلملة 
توزي��ع ملصقات ف��ي جميع انحاء 
الب��الد حتمل صورة س��وروس اثارت 
غضب اجملموعة اليهودية في البالد 
بتأجيج  املتهم��ة  ض��د احلكوم��ة 
مش��اعر عداء للس��امية، وهذا ما 

تنفيه بودابست بشكل قاطع.
امللصق��ات  بع��ض  وتعرض��ت 
للتخري��ب او كت��ب علي��ه عبارات 

مناهضة لليهود.

وقال احمللل السياس��ي اجملري تشابا 
توت لوكالة فرانس ب��رس ان »زيارة 
بنيامني نتانياهو ميكن ان تس��اعد 
اورب��ان النه��ا تعط��ي مصداقي��ة 
الن��كاره ان احلمل��ة ضد س��وروس 

تندرج في اطار معاداة السامية«.
ش��هدت واليتا فيكتور اوربان الذي 
يحكم اجمل��ر من��ذ 2010، عددا من 
املش��اكل مع اجملموع��ة اليهودية، 
بينما ال يزال اجلدل مس��تعرا حول 
مس��ؤولية اجملر عن مقت��ل حوالى 
600 الف يهودي مجري خالل احلرب 

العاملية الثانية.
وفي نهاية حزيران 2017، اثار اوربان 
ج��دال جدي��دا عندم��ا اش��اد بأداء 
ميلوش هورت��ي الزعيم اجملري الذي 
حتال��ف م��ع النازي��ني خ��الل احلرب 

العاملية الثانية.
ومنذ 2010، واجه اورب��ان انتقادات 
بس��بب خط��وات قام به��ا تتمثل 
خصوصا بإقامة متاثيل، لرد االعتبار 
لهورتي الذي يتم تكرميه ألنه متكن 
من اس��تعادة اراض خس��رتها اجملر 

في 1920.
وترى املعارضة في ذلك استراتيجية 
ته��دف ال��ى ج��ذب ناخب��ي احلزب 
اليميني املتطرف »احلركة من اجل 
مجر افضل« )يوبيك( اخلصم االكبر 

للسلطة.
وتؤكد بودابست باستمرار انها »ال 
الس��امية،  تتس��امح« مع معاداة 
التنفيذي��ة  الس��لطة  وقال��ت 
مدافعة عن نفسها خالل االسبوع 
اجلاري »لم تبذل اي حكومة جهودا 
كتلك التي بذلتها ملكافحة معاداة 

السامية في اجملر«.
وارتفعت اصوات تدعو نتانياهو الى 
الغاء زيارته للمجر بينما دان سفير 
بودابس��ت  العبري��ة ف��ي  الدول��ة 
والكراهي��ة  احلزين��ة  »الذكري��ات 

واخلوف« في هذه احلملة.
لكن هذه احلملة ضد سوروس تلقى 
صدى في اسرائيل ايضا التي تأخذ 
على امللياردير متويله منظمات غير 
حكومي��ة حقوقية تن��دد باحتالل 

اسرائيل لألراضي الفلسطينية.

وقالت اس��رائيل ان جورج سوروس 
احلكوم��ات  مبصداقي��ة  »يض��ر 
املنتخبة بطريق��ة دميوقراطية في 
اسرائيل عبر متويل منظمات تشوه 
ص��ورة الدول��ة اليهودي��ة وتنك��ر 
حقه��ا ف��ي الدفاع عن نفس��ها«. 
لكنها تدين في الوقت نفسه »كل 

اشكال معاداة السامية«.
وعبر فرع��ا منظمة العفو الدولية 
في اجملر واسرائيل االثنني عن القلق 
عل��ى  املس��تمر«  »التضيي��ق  ازاء 
املنظمات احلقوقية ف��ي الدولتني. 
ورفضت بودابس��ت هذه االتهامات 
مؤك��دة انها ال تتحرك س��وى ضد 
»الناشطني الذين يدفع لهم جورج 
ادخال  و«يري��دون  امل��ال«  س��وروس 
عشرات آالف املهاجرين الى اوروبا«.

وف��ي غض��ون ذل��ك أعل��ن اجليش 
اإلس��رائيلي ع��ن فقدان��ه طائ��رة 
أثن��اء عملي��ات  مس��يرة جدي��دة 
اس��تطالعية ف��ي أج��واء الضفة 
الغربي��ة، فقد حتطم��ت طائرة من 
ط��راز »Sky Rider« ق��رب مدين��ة 

نابلس، امس الثالثاء.
وأق��ر اجليش اإلس��رائيلي، في بيان، 
بأن��ه ل��م يح��دد حتى اآلن س��بب 
تعطل الطائرة وحتطمها، بل يواصل 
التحقيق��ات في احلادث، مؤكدا أنه 
متكن من انتش��ال حطامها، ونفى 

خطر فقدان أي معلومات سرية.
وسبق للجيش اإلسرائيلي أن فقد 
عددا من الطائرات املش��ابهة أثناء 
عملي��ات اس��تطالعية ف��ي أجواء 

األراضي الفلسطينية.
يذكر أن سالح املدفعية في اجليش 
الطائ��رة  يس��تخدم  اإلس��رائيلي 
»Sky Rider«، وهي الطائرة األصغر 
ل��دى اجلي��ش. وميكن جلن��دي واحد 
أن يطل��ق الطائ��رة، ويتحك��م بها 
أثن��اء التحليق، من س��طح مبنى 
أو س��طح عربة لنقل اجلنود، فتبث 
الطائ��رة أثناء حتليقها تس��جيالت 
الكاميرا إلى املشغل مباشرة. وقد 
ب��دأ اس��تخدام هذه الطائ��رة، من 
قبل القوات اإلسرائيلية، في العام 

.2010

لندن ـ بي بي سي:
ق��ال املتح��دث باس��م احلكوم��ة 
ال��وزراء  رئيس��ة  إن  البريطاني��ة 
س��تطالب أعضاء حكومتها في 
توخي  املقبل بض��رورة  االجتم��اع 
احل��ذر م��ن تس��ريب أي معلومات 
ح��ول الق��رارات الت��ي تناقش��ها 

احلكومة.
وقال املتحدث إنه س��يتم »تذكير 
عندم��ا  مبس��ؤولياتهم  »ال��وزراء 

جتتمع احلكومة امس الثالثاء«.
ويأت��ي ذلك بعد نش��ر تس��ريبات 
خ��الل اليومني املاضي��ني عن عدة 

قرارات تناقشها احلكومة.

م��ن جانبه ق��ال فيلي��ب هاموند 
وزير اخلزان��ة إن زم��الءه املعارضني 
خلططه بخص��وص االنفصال عن 
االحت��اد األوروبي يس��ربون خططه 
اجتماع��ات  ف��ي  تناق��ش  الت��ي 

احلكومة.
البريطاني��ة  الصح��ف  ونش��رت 

تعليق��ات لهاموند أدل��ى بها في 
بخصوص  للحكومة  اجتماع��ات 

أجور العاملني في القطاع العام.
كوينزبي��رغ مح��ررة  ل��ورا  تق��ول 
الش��ؤون السياس��ية ف��ي بي بي 
سي إن هناك عدة عوامل تساهم 
في املوقف احلالي حيث قام بعض 

الوزراء بتسريب معلومات مفادها 
أن هامون��د يحاول تعطيل عملية 
االنفص��ال ع��ن االحت��اد األوروب��ي 
وعرقلة رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي 
خاص��ة بع��د تراجع نتائ��ج حزب 

احملافظني في االنتخابات األخيرة.
وتقول كوينزبيرغ »حتول األمر بعد 

تقلي��ص س��لطات رئيس ال��وزراء 
بهذا الشكل إلى نوع من الفوضى 
متام��ا كفصل دراس��ي دون مدرس 
ب��دأ تالمي��ذه في افتع��ال فوضى 
عارمة ويتعاركون س��ويا بس��بب 
رغب��ة بعضه��م في االس��تحواذ 

على األشياء«.

موسكو ـ وكاالت:
الروس��ية  اخلارجي��ة  وزارة  قال��ت 
بحقه��ا  حتتف��ظ  موس��كو  إن 
ف��ي ال��رد، إذا ل��م حتل واش��نطن 
مس��ألة املمتلكات الدبلوماسية 
الت��ي حتتجزها، وكذلك مس��ائل 

حساسة أخرى.
وذك��رت اخلارجية في بي��ان، امس  
الثالث��اء ، أن »البحث اس��تمر عن 
املتراكم��ة،  للمش��اكل  حل��ول 
مبا ف��ي ذل��ك املرتبط��ة باملصادرة 
غي��ر القانونية ملباني روس��ية في 

الوالي��ات املتح��دة، من قب��ل إدارة 
باراك أوباما السابقة«.

وأكد اجلانب الروسي، أنه »في حال 
لم تزح واش��نطن هذا االس��تفزاز 
وغيره، مبا في ذلك اس��تمرار وضع 
مقراتن��ا  أم��ام عم��ل  العراقي��ل 

الدبلوماسية، فيبقى لنا حق الرد 
على أساس التعامل باملثل«.

وأض��اف البي��ان: »تطرقن��ا أيض��ا 
لعدد م��ن القضايا األخ��رى، حول 
لفتنا  االس��تراتيجي.  االس��تقرار 
األميركي��ني،  الش��ركاء  انتب��اه 

مرة أخ��رى، إل��ى أن روس��يا تدعو 
الس��تئناف احل��وار ال��دوري ح��ول 
هذه املسألة والذي قطعته قيادة 
وأن  الس��ابقة،  األميركي��ة  اإلدارة 

اخليار يبقى لواشنطن«.
وقد اتخذت إدارة الرئيس الس��ابق 

باراك أوباما، ف��ي كانون أول العام 
املاضي، جمل��ة من العقوبات ضد 
روس��يا، بذريعة أنه��ا تدخلت في 
االنتخاب��ات األميركية، ومارس��ت 
دبلوماس��يني  عل��ى  ضغوط��ا 

أميركيني.

تيريزا ماي ُتحّذر وزراءها من تسريب ما يدور في اجتماعات الحكومة

موسكو تحتفظ بحق الرد في حال لم ترفع واشنطن يدها عن الممتلكات الدبلوماسية

تحطم طائرة إسرائيلية جديدة بال طيار بالضفة الغربية

نتـانيـاهو في بودابسـت في أول زيـارة 
لرئيس وزراء إسرائيلي للمجر منذ 1989

هذه الدول االربع 
المتهمة بالتقصير في 
التضامن مع بقية دول 

االتحاد االوروبي في 
مسألة الهجرة والمعادية 

الي خسارة في السيادة 
لمصلحة المؤسسات 
االوروبية، تقيم، مثل 

الحكومة االسرائيلية، 
عالقات متوترة مع 

المفوضية االوروبية

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

األميرك��ي،  اخلارجي��ة  وزي��ر  ميض��ي 
ريكس تيلرس��ون، قدًما نحو خطط 
إلع��ادة هيكل��ة وزارت��ه، وق��د ع��ني 
فريقني استش��اريني للمساعدة في 
ه��ذه العملية، وذلك من خالل برقية 
أرسلها إلى السفارات حول العالم، 
أك��د م��ن خالله��ا، وفًقا مل��ا ذكرته 
تاميز« األميركية،  صحيفة »نيويورك 
وإنس��يغنيام  ديلوي��ت  ع��نينَ  أن��ه 
للمس��اعدة في اإلشراف على إعادة 

التنظيم.
وقد سبق أن أشرف إنسيغنيام على 
جهد داخلي لالقتراع للحصول على 
اقتراح��ات من أعض��اء تل��ك الوزارة 
بش��أن كيفية جعلها أكث��ر كفاءة، 

وق��د أدرج��ت البرقي��ة خم��س جلان 
تق��وم بتحليل جوان��ب مختلفة من 
ال��وزارة والوكالة األميركية للتنمية 
الدولية، مع قادة من كل منظمة من 

بني أعضاء اللجنة.
ومن بني اللجان تلك املكرسة لضمان 
اخلارجية  برام��ج املس��اعدة  تواف��ق 
مع األولويات الوطني��ة، والتوازن بني 
العم��ل املنجز ف��ي واش��نطن وفي 
املي��دان، وأن نظ��ام احلواس��يب ف��ي 
الوزارة ،الذي يعمل بش��كل س��يء ، 

يعتمد التكنولوجيا املتطورة.
وأوضح تيلرسون، أنه يعتقد أن وزارة 
اخلارجية س��يئة اإلدارة، وفي مقابلة 
األسبوع املاضي، قال إنه فوجئ مبدى 
سوء عملية صنع القرار في احلكومة 
مقارنة بعملية إكسون موبيل، حيث 
عم��ل مل��دة 41 عاًما، وت��رك منصب 

ورئي��س مجلس  التنفيذي  الرئي��س 
اإلدارة، وحت��دث أم��ام احلكوم��ة قائاًل 
»إنها إلى حد كبير ليس��ت منظمة 
عالي��ة االنضباط، وصن��ع القرار هو 
مج��زأ وأحيانًا ال ينبغي األش��خاص 
في اتخاذ القرارات، التنس��يق صعب 

فيما بني الوكاالت«.
وكان��ت جترب��ة تيلرس��ون املباش��رة 
الوحيدة مع اخلدمة احلكومية خالل 
إدارة ترام��ب، الت��ي كانت بطيئة في 
ش��غل املناص��ب القيادي��ة املهمة، 
كم��ا ق��ال تيلرس��ون إن��ه يتوقع أن 
يضع خطة إلع��ادة التنظيم بحلول 
نهاية العام، ويبدأ في وضعه للعمل 
ف��ي الع��ام املقب��ل، وه��ي عملي��ة 
طويل��ة على نحو غير عادي ملثل هذا 
اجله��د، ولكنه يعك��س التزامه جتاه 

استعراض شامل.

إع��ادة  أول جه��د كبي��ر ف��ي  وكان 
التنظيم هو دراس��ة اس��تقصائية 
عل��ى اإلنترنت، أعلن��ت نتائجها في 
املاضي، ووجد االس��تطالع  الش��هر 
أن العدي��د من املوظفني املش��اركني 
والبالغ عدده��م 35،386 موظًفا، قد 
اش��تكوا من أن اإلدارة كانت س��يئة 
التنظي��م، ول��م يكن لديها س��وى 
ق��در ضئيل م��ن املس��اءلة وتعامل 

موظفيها معاملة سيئة.
ومن ب��ني توصيات االس��تطالع نقل 
التأش��يرات وجوازات الس��فر ووثائق 
األم��ن  وزارة  إل��ى  األخ��رى  الس��فر 
الداخل��ي، وهو جه��د يتطلب حتوياًل 
جماعًي��ا للقوى العامل��ة احلكومية 
في اخل��ارج، وذهبت توصية أخرى إلى 
متدي��د الوظائف األجنبي��ة ملدة عام 

واحد.

عبر تعيين فريقين استشاريين

تيلرسون يعلن عن خططه إلعادة هيكلة وزارة الخارجية األميركية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

املالي��ة  باللجن��ة  عض��وة  قال��ت 
النيابي��ة، إن إجمالي الدي��ن العام 
األجنبي جت��اوز ال��� 111 مليار دوالر 

في العام املاضي.
أن  التميم��ي،  ماج��دة  وأوضح��ت 
»تل��ك الدي��ون تتضم��ن 41 ملي��ار 
على النظام السابق لدول اخلليج«، 
مؤك��دة أن العراق لي��س في حاجة 
ألي قروض خارجية لتس��ديد عجز 
املوازن��ة للعام احلالي في حال إنهاء 

الفساد اإلداري واملالي.
وأضافت التميمي أنه »يجب سحب 
يد احليت��ان الكبيرة التي تس��يطر 
على واردات اجلمارك وتهريب النفط 
احلكومي��ة  واإلي��رادات  والضرائ��ب 
األخ��رى فضالً عن اله��در املالي في 

املوازنة«.
ولفتت التميمي، إلى أن »احلكومة 
اقترضت خ��الل الع��ام احلالي نحو 
1.6 ملي��ار دوالر من صن��دوق النقد 
الدول��ي، وتنتظ��ر نح��و 4 مليارات 
أخ��رى ف��ي حال��ة إيفاء الش��روط 

اخلاصة بالقروض«.
في شأن متصل، قال محافظ البنك 
املركزي العراقي، إن ميزان املدفوعات 
بالدول��ة يواجه مش��كالت، خاصة 

العجز في موازنة العام 2017. 
وأضاف علي محس��ن العالق، على 
وفق بيان على موقع البنك املركزي 
العراق��ي، أن »العج��ز ف��ي موازنة 
العام احلالي أدى إلى عدم اس��تقرار 

موازنة الدولة«. 
وبني العالق ان »سبب ذلك هو زيادة 
حج��م االعتماد عل��ى األموال التي 
تأت��ي من اخل��ارج ع��ن نظيرتها في 

الداخل«. 
ويش��كل العجز املُش��ار إليه كما 
ذكر، ضغط��اً على البن��ك املركزي 
العراق��ي؛ لعدم قدرة بغ��داد حالياً 
على إدخال عملة أجنبية إلى جانب 

األم��وال ال��واردة م��ن اس��تثمارات 
النف��ط. من جانبه حذر املدير العام 
املركزي  للبن��ك  املالية  للعملي��ات 
العراق��ي، م��ن خطر يه��دد الواقع 
النق��دي العراق��ي متمثل في خلق 
واالحتياطيات،  الدينارية  املوجودات 
وفق��اً للوكالة الوطني��ة العراقية 

لألنباء. 
وأوضح محمود داغر، أن ذلك اخلطر 
يتمثل في ضغط املوجودات احمللية، 
مشيراً إلى عدم قدرة اجلهاز املركزي 
الوض��ع  إزاء  االس��تمرارية  عل��ى 

الراهن. 
واس��تكمل داغر تصريحات��ه قائالً: 
األص��ول  تزي��د  أو  تتس��اوى  »اآلن 
االئتماني��ة احمللي��ة عل��ى األص��ول 

األجنبي��ة، وه��ذا أمر يه��دد القدرة 
على االقراض اإلضافي«.

وكش��ف عضو في اللجن��ة املالية 
النيابية ع��ن وجود زيادة في املوازنة 
 107 بواق��ع  بالدول��ة  االحتادي��ة 

تريليونات دينار. 
ال��ى ذلك، كش��ف عض��و اللجنة 
املالي��ة النيابي��ة النائب مس��عود 
حي��در، أم��س الثالث��اء، ع��ن وجود 
ش��رط مل��زم للحكوم��ة بتمري��ر 
املوازن��ة التكميلي��ة قب��ل نهاي��ة 
الش��هر اجل��اري وتضمينه��ا مبالغ 
النفقات االستثمارية العادة اعمار 
املشاريع االساسية باملناطق احملررة، 
مش��يرا ال��ى ان املوازن��ة ف��ي حال 
عدم اس��تكمالها بالفت��رة احملددة 

فس��يقطع صن��دوق النق��د دعمه 
االقتصادي للعراق.

وقال حيدر ف��ي حديث صحافي، ان 
»اللجن��ة املالية ممثل��ة بثالث نواب 
تناقشوا مع احلكومة بشان املوازنة 
التكميلي��ة ،ومت خ��الل املناقش��ات 
طرح نس��بة ال� %3 املس��تقطعة 
م��ن رواتب املوظفني لدعم احلش��د 
الشعبي والنازحني«، مبينا ان »رأي 
احلكومة كان ان تلك النسبة مثلت 
اي��رادات موجودة والغاءها س��يخل 

بكل املوازنة«.
واضاف حي��در، ان »اللجنة عكفت 
على مناقش��ة املس��ودة وسيكون 
هنال��ك تعديل وقرار عليها ومن ثم 
يكون الق��رار النهائي جمللس النواب 

التصوي��ت عليها«،  خالل جلس��ة 
الفت��ا ال��ى ان »التعدي��ل تضم��ن 
زي��ادة املوازنة مببلغ س��بعة تريليون 
دينار منها مت تخصي��ص 3 تريليون 

للنفقات االستثمارية«.
باملوازن��ة  »العج��ز  ان  واوض��ح، 
االحتادية للس��نة املالية 2017 كان 
21 تريلي��ون دين��ار ام��ا االن وضمن 
املوازنة التكميلية فس��يكون بعد 
رفع س��عر برميل النف��ط الى 44.4 
دوالر ما يس��اوي 25 تريلون دينار مبا 
نسبته تقريبا %18«، مشيرا الى ان 
»املوازنة التكميلية جاءت بناء على 
طل��ب صندوق النق��د الدولي، وفي 
حال عدم اس��تكمالها والتصويت 
عليها قبل نهاية الشهر اجلاري فان 

صندوق النقد س��يتوقف عن دعم 
العراق«.

واكد حيدر، ان »احد ش��روط البنك 
الدول��ي ضمن املوازن��ة التكميلية 
ان يت��م تخصيص الزيادة بالنفقات 
املش��اريع  العم��ار  االس��تثمارية 
احمل��ررة  املناط��ق  ف��ي  االساس��ية 
كمحط��ات حتلية املي��اه والكهرباء 
والص��رف الصحي واملستش��فيات 
وامل��دارس لتوفير االجواء املناس��بة 
بغية  النازح��ة  العوائل  لتش��جيع 
العودة ال��ى مناطقها«، موضحا ان 
»املبل��غ الذي خصص ضمن املوازنة 
التكميلي��ة العم��ار املناطق احملررة 
ه��ي ثالث��ة تريليون��ات و300 مليار 

دينار«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة الكهرباء أمس الثالثاء 
إن امل��الكات الهندس��ية والفنية 
ف��ي املديري��ة العام��ة ملش��اريع 
م��ن  متكن��ت  الغازي��ة  اإلنت��اج 
تشغيل الوحدة التوليدية االولى 

الغازية  املنصوري��ة  في محط��ة 
مبحافظة ديالى.

الوزارة  وأوض��ح املتحدث باس��م 
مصع��ب امل��درس ف��ي تصري��ح 
صحاف��ي، ان األعم��ال تضمن��ت 
تشغيل الوحدة االولى في محطة 

كهرباء املنصورية الغازية بطاقة 
قدرها ١٠٠ ميغاواط، وس��ترتفع 
خالل اليوم��ني املقبلني إلى )١٨٠( 

ميغاواط.
وأض��اف أن احملط��ة تتك��ون م��ن 
أربع وح��دات توليدي��ة طاقة كل 

واح��دة منه����ا ق���دره�ا )١٨٠( 
ميغاواط، وبطاقة إجمالية )٧٢٠( 

ميغاواط.
وأش��ار امل��درس ال��ى أن وح��دات 
احملطة الث��الث األخرى س��تدخل 
إل��ى اخلدم��ة تباعاً خ��الل الفترة 

القادم��ة، بع��د أن يت��م تأهيلها 
من قبل ش��ركة جنرال الكتريك 
االمريكي��ة، ج��راء األض��رار التي 
حلقت باحملطة من قبل اإلرهابيني، 
عام ٢٠١٤، بعد ان كانت احملطة في 
مرحلة التش��غيل التجريبي في 

حينها من قبل ش��ركة الستوم 
الفرنسية املنفذة للمحطة, وان 
ه��ذه احملطة ستس��هم في زيادة 
العاصمة  في  التجهيز  س��اعات 
بغداد ومحافظات ديالى والفرات 

األوسط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل س��وق العراق لألوراق املالية 
تداوال ألكثر من 433 مليون س��هم، 

وبقيمة جتاوزت 700 مليون دينار.
وقال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 

أحم��د عب��د الس��الم، إن »الس��وق 
ت��داول لهذا الي��وم )أمس( أس��هما 
بل��غ حجمها 433,021,747 س��هم، 
دينار،  بلغ��ت 792,520,447  وبقيمة 
 ISX في حني اغلق مؤش��ر االس��عار

60، في اجللسة على )562.91( نقطة 
ع��ن   )%  0.23( بنس��بة  منخفض��ا 
اغالقه في اجللس��ة السابقة البالغ 
)564.19( نقطة«. واضاف، ان »السوق 
تداول اس��هم )27( شركة من اصل 

)101( شركة مدرجة في السوق في 
حني ال يزال عدد الش��ركات املتوقفة 
بقرار من هيئ��ة االوراق املالية لعدم 
التزامها بتعليم��ات االفصاح املالي 

)19( شركة«. 

وأوضح، ان »عدد االس��هم املشتراة 
من املس��تثمرين غي��ر العراقيني بلغ 
)300( الف سهم بقيمة بلغت )115( 
الف دينار من خالل تنفيذ )3( صفقة 
على اس��هم ثالث شركات وبلغ عدد 

االسهم املباعة من املستثمرين غير 
العراقي��ني )51,018( مليون س��هم 
بقيمة بلغ��ت )19,387( مليون دينار 
من خ��الل تنفي��ذ )23( صفقة على 

اسهم شركة واحدة«.

إضافة 180 ميغاواط من »المنصورية الغازية«

»األوراق المالية« تتداول 433 مليون سهم

محافظ المركزي: الدولة تعاني عجزًا بالموازنة

111 مليار دوالر دين العراق الخارجي في 2016

كشف عضو اللجنة 
المالية النيابية النائب 
مسعود حيدر، أمس 
الثالثاء، عن وجود شرط 
ملزم للحكومة بتمرير 
الموازنة التكميلية قبل 
نهاية الشهر الجاري 
وتضمينها مبالغ النفقات 
االستثمارية العادة اعمار 
المشاريع االساسية 
بالمناطق المحررة

محافظ البنك املركزي علي محسن العالق

سنغافورة ـ رويترز:
اتسمت التعامالت في أسواق النفط باحلذر أمس 
الثالث��اء لتتلقى األس��عار دعما م��ن تعزز الطلب 
لكن مع تعرضه��ا لضغوط من اس��تمرار ارتفاع 

اإلمدادات من منظمة أوبك والواليات املتحدة.
وبلغت العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي برنت 
48.39 دوالر للبرميل لتنخفض ثالثة س��نتات عن 

اإلغالق السابق لها.
وتراجع��ت العق��ود اآلجل��ة خلام غرب تكس��اس 
الوسيط األمريكي أربعة سنتات إلى 45.98 دوالر 

للبرميل.
وفي مؤش��ر عل��ى قوة الطل��ب، أظه��رت بيانات 
ي��وم االثنني أن ش��ركات التكرير ف��ي الصني زادت 
استهالك اخلام في حزيران إلى ثاني أعلى مستوى 

على اإلطالق.

لندن ـ رويترز:
انخف��ض الدوالر األمريكي إلى أدنى مس��توى في 
عشرة أشهر مقابل س��لة من العمالت الرئيسة 
ي��وم الثالث��اء متض��ررا م��ن انهيار أح��دث جهود 
الرئي��س دونالد ترامب إلق��رار قانون جديد للرعاية 
الصحية وذلك في س��وق شديدة القلق إزاء وتيرة 

النمو األمريكي.
العم��الت  قائم��ة  األس��ترالي  ال��دوالر  وتص��در 
املس��تفيدة م��ن انخف��اض العمل��ة األمريكي��ة 
ليقف��ز 1.5 باملئ��ة إلى أعلى مس��توى ف��ي أكثر 
م��ن عامني بع��د أن أظهر محضر أح��دث اجتماع 
لبن��ك االحتياط��ي األس��ترالي )البن��ك املركزي( 
بش��أن السياس��ة النقدية أن البنك أصبح أكثر 
تفاؤال إزاء االقتصاد. وفي أربعة أس��ابيع انخفض 
الدوالر ما يزيد على ثالثة باملئة وسط شكوك في 
قدرة مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريك��ي( عل��ى زي��ادة أس��عار الفائ��دة مجددا 
ومؤش��رات على أن بنوك مركزية رئيس��ة تتحول 

صوب تشديد السياسة النقدية.
ومن��ذ ارتفاعه ألعلى مس��توى ف��ي 14 عاما عند 
103.82 في الثالث من كانون الثاني وحتى بلوغه 
94.830 أمس الثالثاء فإن مؤشر الدوالر منخفض 

8.8 باملئة.

طوكيو ـ رويترز:
انخفض املؤشر نيكي لألسهم اليابانية إلى أدنى 
مس��توى في أكثر من أس��بوع أم��س الثالثاء في 
الوقت الذي أثرت فيه قوة الني سلبا على األسهم 
املرتبط��ة بالدورة االقتصادية وع��زز تراجع الدعم 

للحكومة احلالية من حالة التشاؤم.
وهبط نيكي 0.6 باملئة إلى 19999.91 نقطة وهو 

أدنى مستوى إغالق منذ السابع من متوز.
وانخفض الدوالر إلى أقل مستوى له في أسبوعني 
عن��د 111.97 ين ليفقد الزخم بع��د أن بلغ أعلى 
مستوى في قرابة أربعة أشهر عند 114.495 قبل 

أسبوع.
ويق��ول املتعاملون إن املس��تثمرين يحجمون عن 
الش��راء بس��بب ضع��ف الدع��م لرئيس ال��وزراء 
اليابان��ي ش��ينزو آبي وال��ذي انخفض مل��ا دون 30 
باملئة وهو أدنى مستوى منذ عودته إلى السلطة 

في 2012.

استقرار برنت عند 
48.39 دوالرًا

أدنى مستوى للدوالر 
في 10 أشهر

تراجع مؤشر السوق 
الياباني

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تواصل أسعار النفط والغاز تقّلباتها 
اليومي��ة في أس��واق الطاقة العاملية 
م��ن دون ج��دوى، ل��كل اخلط��ط التي 
للنف��ط  املنتج��ة  ال��دول  تضعه��ا 
وبع��ض املس��تقلني واالتفاق��ات التي 
تعقده��ا. إذ ميكن أن تتغير املس��ارات 
االقتصادي��ة العاملية اخلاصة بأس��واق 
النفط، بعد النقاش��ات التي دارت في 
قمة العش��رين األخيرة ف��ي هامبورغ 
األملاني��ة. وتطرق��ت ه��ذه القمة إلى 
قضاي��ا اس��تقرار االقتص��اد العامل��ي 
والعم��ل على تنظي��م أس��واق املال، 
فضالً عن القضايا املتعلقة بالتنمية 

املستدامة.
وأكدت شركة »نفط الهالل« اإلماراتية 
في تقريره��ا األس��بوعي، أن الجتماع 
ال��دول ف��ي قم��ة العش��رين أهمي��ة 
تتمثل في أن »التعداد السكاني فيها 
ميثل ثلثي س��كان العالم، وتنتج نحو 
أربع أخماس الناجت احمللي اإلجمالي من 
الطاقة ف��ي العالم، فيما يبلغ معدل 
التبادل التجاري العاملي 75 في املئة«. 
لذا سيكون لكل القرارات والتوجهات 
الت��ي تعتمده��ا »تأثير في اس��تقرار 
وإعادة  العامل��ي  األس��واق واالقتص��اد 
توجي��ه االس��تثمارات، وضم��ان تدفق 

رؤوس األم��وال وإزال��ة املعوق��ات أمام 
التجارة الدولية«.

وأش��ار التقرير إلى أن قمة العش��رين 
»تركز جهوده��ا منذ فترة على حتقيق 
من��و قوي ومس��تدام ومت��وازن في كل 
دول اجملموعة، برغ��م اختالف العناوين 
املطروح��ة، إذ ال ت��زال توجهات القمة 
هانغ��و  مدين��ة  ف��ي  ُعق��دت  الت��ي 
الصيني��ة العام املاض��ي، حتمل عنوان 
بن��اء اقتص��اد عاملي إبداعي وناش��ط 
يصع��ب  كم��ا  وش��امل«.  ومتراب��ط 
»حتدي��د امل��ردود اإليجابي ل��كل قمة، 
كونه��ا تناق��ش باس��تمرار القضاي��ا 
املتجددة،  الطاق��ة  بتعزي��ز  املتصل��ة 
وضمان استقرار أسواق النفط والغاز 

وحماية االستثمارات القائمة«.
وال ميك��ن إغف��ال »النتائ��ج اإليجابية 
لالجتماعات الدورية للدول العشرين، 
على مجاالت التقنية والبنية التحتية 
واالس��تثمار في املش��اريع االبتكارية 
ودعمها، وهي ترتبط في ش��كل وثيق 
في م��دى النمو االقتصادي والس��لم 

العاملي«.
أن  إل��ى  اله��الل«  »نف��ط  ولفت��ت 
رفع  العش��رين »تستهدف  مجموعة 
الن��اجت احملل��ي اإلجمالي إل��ى أكثر من 
2 ف��ي املئة خ��الل الس��نوات اخلمس 
املقبل��ة، من خالل تعزي��ز جهود فرص 
العم��ل وتنفي��ذ اخلط��ط والبرام��ج 

املتفق عليها«. إذ اعتبرت أن »استمرار 
الضغوط والتقلبات في أسواق الطاقة 
سيفّش��ل اخلط��ط والبرام��ج ويبقي 
االقتص��اد العامل��ي في حال��ة تراجع«. 
انطالقاً من ذلك، ش��ددت على ضرورة 
أن »تص��ل اجملموعة إل��ى حلول جذرية 
للتحديات الت��ي تواجه قطاع الطاقة 
واالس��تثمارات احلالية واملس��تقبلية، 
تفادياً لبقاء اخلطط والس��تراتيجيات 

ضعيفة«.
وذكر التقرير أن الدول املنتجة للنفط 
وحتديداً الدول اخلليجية »نّفذت خططاً 
تنموية متطورة وقادرة على استيعاب 
األزم��ات، التي تفرضها معدالت النمو 
الضعيفة لالقتصاد العاملي في شكل 
منف��رد، إذ حققت هذه ال��دول قفزات 
جي��دة في إط��ار تقوية القط��اع غير 
اإلصالحات  وتنفيذ  ودعم��ه،  النفطي 

االقتصادية وهيكلتها، والتي س��تعزز 
قي��م النجاح لكل اخلطط وتش��جيع 
التنوع االقتص��ادي وتقليص معدالت 

البطالة«.
وخلُ��ص إل��ى أن الهدف من تأس��يس 
اجملموعة التي تأسست في 1999، هو 
»احلاجة إلى تعاون دولي أكبر للتعامل 
وإدارة األزمات املالية، إضافة إلى أهمية 
البحث عن مس��ارات ألسواق الطاقة 

وتعديلها وتعزيز عائداتها حالياً«.
وع��ن أهم األحداث ف��ي قطاع النفط 
والغ��از، ف��ي اإلم��ارات، أعل��ن الرئيس 
باتري��ك  غ��از«  »دان��ة  ل���  التنفي��ذي 
أمل��ان وارد، أن الش��ركة س��تعرض في 
األس��ابيع املقبلة، »الشروط املقترحة 
إلع��ادة هيكل��ة صكوكه��ا البالغ��ة 
قيمتها 700 مليون دوالر«. وأش��ار إلى 
ضرورة أن »يتماشى معدل الربح على 
الصك��وك اجلديدة م��ع التغيرات في 
س��وق الس��ندات العاملية، إضافة إلى 

حتسن األداء املالي للشركة«.
إل��ى ذل��ك، أف��ادت مصادر ف��ي قطاع 
النف��ط بأن ش��ركة »بت��رول أبو ظبي 
الوطنية« )أدنوك(، تدرس إنشاء وحدة 
جت��ارة تابعة لها بالتعاون مع ش��ركة 
نفط أو جتارة كبيرت��ني، لتنضم بذلك 
إلى غيرها من منتجي الشرق األوسط 
الساعني إلى تعزيز األرباح عبر مصادر 

جديدة لإليرادات. 
وتُعد خط��وة »أدنوك« وه��ي من أكثر 
عل��ى  محافظ��ة  النف��ط  منتج��ي 
األسلوب التقليدي للعمل في الشرق 
األوسط، جزءاً من اجتاه أوسع، وتسعى 
إلى تعزيز قدرتها التنافس��ية في ظل 

تعيني إدارة جديدة العام املاضي.
ولفتت مصادر إل��ى أن »أدنوك« أجرت 
محادثات العام املاضي مع »رويال دتش 
شل« و »توتال« وكذلك »فيتول« أكبر 

ش��ركة لتج��ارة النفط ف��ي العالم، 
حول تأسيس مشروع مشترك لتجارة 

النفط ومنتجاته.
في اململكة العربية السعودية، نالت 
شركة »أرامكو الس��عودية« موافقة 
احلكومة على إنشاء شركتني لتطوير 
مدينة صناعية جديدة في السعودية 
وتشغيلها حتمل اسم مدينة الطاقة 
الصناعي��ة، م��ع س��عي اململكة إلى 

توسيع قاعدتها الصناعية.
وأوضحت مص��ادر نقالً عن بيان جمللس 
ال��وزراء، أن املدينة س��ُتطّور على أرض 
مس��احتها 50 كيلومت��راً مربع��اً في 
املنطق��ة املنتجة للنفط. وس��تكون 
املدين��ة قريب��ة م��ن أبقيق وس��تطور 
صناع��ات مرتبط��ة بالطاق��ة. كم��ا 
ستنش��ئ »أرامك��و« ش��ركة أخ��رى 
»تتولى تش��غيل تلك املدينة وإدارتها 

وصيانتها«.
النف��ط  وزارة  دع��ت  الع��راق،  وف��ي 
الش��ركات العاملية، إلى تقدمي طلبات 
مش��روع  ف��ي  للمش��اركة  للتأه��ل 
الستكش��اف ثماني رق��ع على احلدود 
مع الكوي��ت وإي��ران وتطويرها، فضالً 
ع��ن أخرى بحرية. والرقع الواقعة على 
احل��دود الكويتية هي خضر املاء وجبل 
سنام وأم قصر. ويجب على الشركات 
الراغب��ة، تقدمي الوثائق ذات الصلة في 

موعد أقصاه 20 آب املقبل.

تنظيم أسواق المال وتفعيل سبل التنمية المستدامة

مجموعة العشرين: ستراتيجيات الستقرار أسواق الطاقة
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جرجيس كوليزادة

حسب ما تطرح من تصريحات ومفاهيم 
واراء و وجهات نظر بخصوص اس��تفتاء 
اقلي��م كردس��تان املق��رر اجرائ��ه بع��د 
ش��هرين ونصف الش��هر، ف��ان محتوى 
بعض املفاهي��م املطروحة حتمل اخطاء 
وتش��وها كبيرا ف��ي املعان��ي واملقاصد، 
وبرغم ان االستفتاء مثل رئاسة االقليم 
بعيدان كل البعد عن الشرعية والقانون، 
وهما قد قفزا بشرع الغاب على البرملان 
وعلى مشروعية قرار مرجعية الشعب، 
اال ان اجلدل حول هذا املوضوع بات يفتح 
ابوابا كثي��رة للنقاش واخلالف الواس��ع، 
واس��تنادا ال��ى م��ا تبث��ه وكاالت انب��اء 
وفضائي��ات كردي��ة حزبية م��ن حقائق 
مشوهة واخبار مفبركة بخصوص هذا 
األمر، فان الض��رورة املهنية واملوضوعية 
املفاهي��م  بع��ض  تصحي��ح  توجب��ان 
املوس��ومة باخلطأ والتش��وه والتي تورد 
بتعمد وتطرح بقصد بش��أن االستفتاء 

واالستقالل، وهي كالتالي:
)1( )االس��تفتاء( املعل��ن بق��رار من قبل 
مسعود البارزاني من خالل اجتماع حزبي، 
هو باحلقيقة استبيان وهو كأي استبيان 
يجري حول اي موضوع عام غير مصيري 
يهم جميع او بعض اجملموعات الشعبية 
او الس��كانية للمجتم��ع، وحاص��ة في 
مجال معرفة رأي الشارع العام في شأن 
من الش��ؤون العام��ة، مثلما هو حاصل 
ف��ي االنتخاب��ات ملعرق��ة نس��بة تقدم 
وتراجع شعبية الش��خصيات واالحزاب 
السياس��ية، وفي اختيار الش��خصيات 
عل��ى  بالش��عبية  واملتمتع��ة  املؤث��رة 
املس��توى العام، وقرار االستفتاء الصادر 
غير ش��رعي متاما الن البت في القضايا 
املصيري��ة فقط من اختصاص��ات برملان 

كردستان وهو مثبت بقانون.
)2( البارزاني ال��ذي يتصرف وكأنه رئيس 

ش��رعي لإلقليم لي��س برئي��س قانوني 
وواليت��ه منتهي��ة منذ س��نتني، وبقائه 
على كرسي الرئاس��ة اغتصاب للبرملان 
وللقانون وللش��رعية وملبادئ الدس��تور 
الدائ��م وللقيم الدميقراطي��ة، وتواصله 
خ��رق فاض��ح حلق��وق االنس��ان ولوائح 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة، وترؤس��ه 
للجنة العليا لالس��تفتاء باإلقليم غير 

قانوني.
)3( االس��تفتاء املؤم��ل اجرائ��ه ال ميل��ك 
اي ش��رعية أو مرجعي��ة قانونية وممكن 
تش��بيهه باالس��تبيانات العادية، ولهذا 
وصف من قبل القيادي هوش��يار زيباري 
م��ن ح��زب البارزان��ي بأن��ه مج��رد ورقة 
ضغط تستعمل على مائدة املفاوضات 
للضغ��ط عل��ى احلكوم��ة االحتادية في 
بغ��داد، والغري��ب في االمر ان اس��تفتاء 
االقلي��م من الس��هولة الطعن فيه من 
قب��ل احملكمة االحتادية ومن قبل اي طرف 
سياس��ي او نيابي او اي نائب في البرملان 
العراقي، الن��ه يجري بعيدا عن املرجعية 

واملوافقة القانونية العراقية.
م��ن  والكثي��ر  االحتادي��ة  احلكوم��ة   )4(
االحزاب السياس��ية العراقي��ة ال تنظر 
لالس��تفتاء بأهمي��ة وحتس��بها مج��رد 
لعب��ة تكتيكي��ة داخلية اله��دف منها 
إعادة ترتيب اوراق رئاسة االقليم لصالح 
البارزان��ي، ولصال��ح موق��ع حزب��ه ف��ي 
االنتخاب��ات البرملانية وذل��ك لالحتفاظ 

بالصدارة كحزب حاكم.
)5( جل��وء اعالم ح��زب البارزان��ي الى بث 
اخبار كاذبة واخراج سيناريوهات اعالمية 
مفبرك��ة ملفقة متاما عن االس��تفتاء، 
ي��دل ان النوايا غي��ر صادق��ة وان أهدافا 
مخفي��ة تتحك��م بالدع��وة املطروحة، 
والدليل على ذلك هو التش��ويه املتعمد 
لكالم ممثل الرئي��س االميركي في زيارته 
االخيرة لالقليم حيث فبرك على لسانه 
ان واش��نطن بالرغم من اختالفها بشأن 
االستفتاء لكنها حتترم رأي شعب اقليم 

كردستان، وبعد نشر اخلبر بساعات تبني 
ان اخلب��ر مفب��رك ومت رفع��ه م��ن املواقع 
التابع��ة للبارزاني وحكومته الفاس��دة 
وحزبه وذلك بناء على طلب من مسؤول 

اميركي.
)6( املاكنة االعالمية للبارزاني تسوق له 
على اساس ان عالقاته على خير ما يرام 
مع واش��نطن، ولكن احلقيق��ة ان االدارة 
االميركي��ة اجلديدة بينت انها ال تتعامل 
بصورة مباشرة مع البارزاني وانه لم يبق 
بتلك املعاملة اخلاص��ة التي كان يتمتع 
به��ا في والي��ة الرئي��س الس��ابق باراك 
اوبام��ا، ورد واش��نطن بض��رورة مراجعة 
بغ��داد واخذ موافقتها بخصوص زياراته 

الى الواليات املتحدة كان ضريا قاسيا.
)7( التعام��ل املتردد واملتذب��ذب واملتميع 
واملبني على اساس املصالح لقيادات من 

حزب الرئيس الس��ابق ج��الل الطالباني 
م��ع البارزاني جعل م��ن االخير وحزبه ان 
يس��تغال بعض قي��ادات االحت��اد بامتياز 
وكأن احل��زب حتول الى بورصة وأن يتالعبا 
باس��عارها لتحقيق املآرب السياس��ية 

والشخصية واحلزبية والعائلية.
)8( طريق��ة واجراء اجتماع��ات البارزاني 
تعام��ل كأنها رس��مية واصولية، ولكن 
احلقيق��ة ه��ي بعي��دة كل البع��د ع��ن 
القواع��د األساس��ية املتبع��ة واالصول 
القانوني��ة الي اجتماع حزبي او رس��مي 
او بروتوكول��ي، وم��ا يحدث م��ن حضور 
ش��خصيات مختلفة ومتفرقة ممثال عن 
احلزب الواحد ب��ني اجتماع واخر خرق تام 
االجتماعات،  اص��ول  قواع��د  لش��رعية 
والميك��ن اعتب��ار اجتماع��ات البارزان��ي 

إصولية وقانونية بأي حال من األحوال.

)9( تكل��م االعالم الكردي احلزبي عن حق 
تقرير املصير بس��ذاجة سياسية، وهذا 
ين��م ان ه��ذه الوس��ائل االعالمي��ة غير 
ملمة متاما بخلفي��ة اصولية ومرجعية 
وقانونية ودس��تورية ملاهية هذا الش��أن 
الهام، والبارزاني ايضا وحاشيته وديوانه 
غير ملمني كلي��ا باخللفي��ات القانونية 
لالستفتاء واالستقالل على الصعيدين 
االقليمي والدولي، وما يصدر منه مجرد 
انشاء غير مبني متاما على اية استشارة 

قاونية.
)10( يش��اع ان البارزاني يس��تعمل ورقة 
النفط للحصول على مكاسب من وراء 
االس��تفتاء، وكأن االخي��ر ممك��ن عرضه 
كس��لعة ف��ي البورصة ميكن ش��راؤها 
باملال او بالنفط الكردي املنهوب لنصف 
قرن من الزمن االس��ود م��ن قبل اردوغان 

والبارزان��ي، ولعش��رين س��نة م��ن قبل 
ش��ركة روس��ية ابرمت صفقته��ا بناء 
عل��ى توجيه من انقرة وبن��اء على رعاية 
تام��ة للمصال��ح التركي��ة، واملؤل��م ان 
ه��ذه التجارة املارقة للنفط والغاز تؤكد 
حقيقة مرة طاملا قلناها مرارا وتكرارا ان 
االقليم محتل بالكامل ومنهوب بالتمام 

من قبل قوى محلية واقليمية.
)11( البارزاني ش��كل جوق��ة من االعالم 
املوج��ه واالبواق تتحدث عن االس��تفتاء 
وكأنه اعالن لالستقالل وبيان ابدي للعيد 
الوطني لدولة كردستان، وخيار مخلص 
لل�«كوراديتي«،  ومعيار وطني  للوطنية، 
كل ذلك من خالل تش��ويه كامل وبعيد 
كل البعد عن احلقائق، وبهالة من االجناز 
العال��ي املفبرك على اس��اس المنطقي 
والعقالني، حاسبني وكأن اجملتمع الكردي 
غير واع وال يعرف حرف من حروف ابجدية 

السياسة واحلياة العامة.
)12( اش��اعة القول القائ��ل للبارزاني ان 
رأي الشعب هو االساس في االستفتاء، 
وكثيرا ما تردد هذه العبارة على لس��انه 
ضارب��ا البرمل��ان املنتخب بش��رعية من 
الش��عب عرض احلائ��ط، ويتحج��ج بان 
االستفتاء اكبر ش��رعية من البرملان وان 
االخي��ر بتفعيل��ه او اس��تمرار تعطيله 
لي��س ل��ه أي تأثي��ر، وهذا خل��ط منمق 
للمفاهيم واالصول والقواعد القانونية 
ف��ي السياس��ة الن القص��د ه��و ابعاد 
البرملان متاما من دوره الش��رعي لتشريع 
قانون لالس��تفتاء على اساس املرجعية 
مس��تندا الى قواع��د القان��ون الدولي، 
واملؤلم ان كل هذا احلجب واملنع املتعمد 
للقان��ون والبرملان هو من أجل فرض ارادة 
االنفراد باحلكم بطريقة دكتاتورية مقيتة 
وذلك لإلبقاء على الس��طوة والسلطنة 

الشخصية واحلزبية والعائلية.
)13( يساق ان خطوة البارزاني مضمونة 
النتائ��ج من قب��ل انق��رة وال عالقة لها 
بتركي��ا، بينما احلقيق��ة تؤكد ان بعض 

املعطي��ات تش��ير في ح��ال تعرضه الى 
مخاط��ر في مرحلة ما بعد املوصل فانه 
قد يلجأ الى اس��تخدام ورقة االستفتاء 
م��ع تركي��ا لتس��ليم ادارة نف��وذه ف��ي 
املنطقة الصفراء م��ع والية املوصل الى 
س��لطة أنقرة بتدخل وغزو مباش��ر من 
اجلي��ش التركي مثلما حصل من احتالل 
لقب��رص ف��ي الس��بعينيات، والتعامل 
واردوغان  التركي��ة  الناع��م للحكوم��ة 
م��ع البارزاني حول االس��تفتاء قد يكون 

مؤشرا على قرب حتقيق هذا االحتمال.
)14( تصرف االقليم بش��أن االس��تفتاء 
وكانه صاحب االمر الناهي على كركوك 
واملناطق املتنازعة عليها، وكأن اإلجراءات 
جارية وكاملة، بينما احلقيقة على ارض 
الواقع لم يجر اي استعداد بشأن اعمال 
التهيئة واالعداد للعملية مع العلم لم 

تبقى اال فترة قليلة.
ه��ذا باختص��ار غي��ض م��ن في��ض من 
م��ا يجري عل��ى ارض الواق��ع بخصوص 
االس��تفتاء الك��ردي الذي ب��دت دوافعه 
غائب��ة وغامضة، ويبدو للعي��ان وكأنها 
لعبة سياس��ية محلي��ة واقليمية لها 
نوايا غير طيبة وبس��ببها قد بدت تزكم 
ان��ف صاحب الدعوة باخملاط��ر والعواقب 
الت��ي ال حتم��د عقباه��ا، ولك��ن مع هذا 
نقول ان كانت عملية االس��تفتاء سائرة 
بطريقة شرعية وقانونية وبنوايا صادقة 
وخي��رة لصالح الك��رد والعراقيني، فاننا 
للش��عبني  والنج��اح  اخلي��ر  نأم��ل كل 
في ه��ذا الوق��ت املمزوج بتف��اؤل اعالن 
حتري��ر مدينة املوصل م��ن تنظيم داعش 
االرهاب��ي، وبه��ذه املناس��بة نب��ارك كل 
العراقي��ني عربا وكردا وس��نة وش��يعة 
ه��ذا النص��ر العظي��م لق��وات اجليش 
والبيش��مركة واحلش��د الش��عبي على 
والظالمي��ني،  والتكفيري��ني  االرهابي��ني 

واهلل من وراء القصد.

)*( كاتب صحفي

أحمد موسى جياد

ثانيا - اآلثار املترتبة على املوازنة
وفقا لقانون املوازنة لعام 2017، قدرت 
عائ��دات صادرات النف��ط بنحو 57.5 
ملي��ارات دوالر عل��ى أس��اس تصدير 
3.75 مليون برمي��ل يوميا على مدى 
365 يوما وبس��عر 42 دوالرا للبرميل 
باس��تعمال س��عر صرف قدره 1182 
دينارا للدوالر )على الرغم من أن سعر 

السوق أعلى من ذلك(.
وق��د مت تفصي��ل إجمال��ي الصادرات 

النفطية على النحو التالي:
250 أل��ف برمي��ل يوميا م��ن النفط 
املنت��ج م��ن قب��ل حكوم��ة إقلي��م 

كردستان
300 أل��ف برمي��ل يوميا م��ن النفط 
املنتج من قبل شركة نفط الشمال 
)في كركوك( لنقلها عبر خط أنابيب 
حكومة إقليم كردس��تان إلى تركيا، 
)وكالهم��ا يخضع لش��روط صارمة 

مفصلة في قانون املوازنة(
3.2 ملي��ون برمي��ل يومي��ا تأت��ي من 
بقية العراق )والتي تصدر من املوانئ 

اجلنوبية(  
وقبل البدء بتحليل األرقام والبيانات 
الب��د م��ن الق��ول ان أح��كام املوازنة 
املذكورة أعاله ش��يء والواقع واخلبرة 
شيء آخر متاما؛ اعتمادا إلى حد كبير 
على م��دى امتث��ال حكوم��ة إقليم 
كردس��تان والعالقة السياس��ية بني 

أربيل وبغداد
التحليلي��ة وألغراض  الناحي��ة  م��ن 
املقارنة ميكن حتوي��ل االرقام املذكورة 
أعاله إلى أربعة مؤشرات )ثرشهولد( 

أو مقاييس للمقارنة والتقييم:
املؤشر1: جلميع العراق؛ تشمل جميع 
صادرات النفط مب��ا في ذلك حكومة 
3.75 ملي��ون  أي  إقلي��م كردس��تان، 

برميل يوميا؛
املؤش��ر 2: العراق باس��تثناء حكومة 
إقليم كردس��تان؛ وتش��مل صادرات 
النفط من كركوك وموانئ التصدير 

اجلنوبية، أي 3.5 مليون برميل يوميا؛
املؤش��ر 3: جميع صادرات النفط من 
 3.2 أي  اجلنوبي��ة،  التصدي��ر  موان��ئ 

مليون برميل يوميا
املؤشر 4: صادرات النفط من كركوك، 

أي 0.300 مليون برميل يوميا.
س��يتم تقييم كل مؤش��ر حس��ب 
حج��م عائدات ص��ادرات النفط التي 
حققها مقارنة مب��ا مت تخصيصه له 
في قان��ون املوازنة. ولتجنب ازدواجية 
احلساب البد من اإلشارة إلى العالقة 
من أعلى إلى أسفل بني هذه املؤشرات 
األربعة: فاملؤش��ر 1 يتضمن املؤشر 2 
أيضا؛ والذي بدوره يتألف من كل من 

املؤشرين 3 و4
الرس��م البياني 2: الفائض أو العجز 
الص��ادرات  عائ��دات  ف��ي  الش��هري 

النفطية احملققة مقابل املوازنة
كان��ون ثان��ي -حزي��ران 2017()مليون 

دوالر(
 املص��در واملالحظ��ات على الرس��م 
البيان��ي 2: اع��داد املؤل��ف. البيانات 
أألصلي��ة م��ن وزارة النف��ط وقان��ون 

املوازنة لعام2017    
م��ن البيان��ات واحلس��ابات والرس��م 
تس��جيل  ميك��ن  أع��اله  البيان��ي 

املالحظات التالية:
-1 املؤشر1 )االعمدة البيضاء( يقيس 
عوائد الصادرات النفطية اإلجمالية 
املتحققة مقاب��ل اإليرادات النفطية 
املدرج��ة في قان��ون املوازنة من حيث 
الفائ��ض أو العجز. ويوضح املؤش��ر 
ب��دء العج��ز املتزايد م��ن آذار / مارس 
فصاعدا ليصل إلى عجز كلي مقداره 
880 مليون دوالر. وقد س��اهمت ثالثة 

عوامل في حتقيق هذا العجز:
أوال، انخف��اض أس��عار النفط )كما 

نوقش أعاله(؛
ثاني��ا، عدم امتث��ال حكوم��ة إقليم 

كردستان.
عملي��ا، ل��م متتث��ل حكوم��ة إقليم 
كردس��تان ملتطلبات املوازنة جملموعة 
متنوعة من األسباب املعروفة، ولكن 
املش��كوك فيه��ا. وبن��اء عل��ى ذلك، 
وكم��ا ورد ف��ي قان��ون املوازن��ة لعام 
2017، هن��اك ع��دم امتث��ال متبادل؛ 
حي��ث إن عدم امتثال أح��د الطرفني 
يؤدي إلى عدم امتث��ال الطرف اآلخر. 
وبالتالي، فإن عدم تس��ليم حكومة 
إقليم كردس��تان مقدار النفط احملدد 
ف��ي القانون الى  احلكوم��ة االحتادية 
يؤدي باملقابل إلى عدم قيام احلكومة 
أالحتادية بدفع حص��ة اإلقليم احملددة 

في قانون املوازنة.
ثالث��ا، تأث��رت الص��ادرات النفطي��ة 
م��ن حقول ش��ركة نفط الش��مال / 
كرك��وك، بس��بب دور حكومة إقليم 
كردس��تان، تأثيرا خطيرا)كما نوقش 
حت��ت املؤش��ر 4 أدن��اه( كبي��را وم��ن 
الناحي��ة الفعلية  فإن العجز الكلي 
املذكور أعاله قد مت تقليصه إلى حده 
األدنى من الفائض الذي مت حتقيقه في 
اجلنوب )على النحو املبني في املؤش��ر 
3 أدناه(، والذي ع��وض جزئيا آثار عدم 

امتث��ال حكوم��ة إقليم كردس��تان، 
التي قدرتها حس��اباتنا مببلغ 2.110 
ملي��ار دوالر خالل النص��ف األول من 

العام.
2. حقق املؤشر2 املتضمن الصادرات 
م��ن اجلنوب وم��ن كرك��وك  )العمود 
األحمر( فائضا إجمالي��ا قدره 1.021 
ملي��ار دوالر، إال أن ه��ذا الفائض كان 
على تراجع مس��تمر من 445 مليون 
دوالر ف��ي كان��ون ثاني/ يناي��ر إلى 66 
ملي��ون دوالر ف��ي مايس/ ماي��و قبل 
أن يتح��ول و يس��جل عج��زا ق��دره 
280 ملي��ون دوالر في ش��هر حزيران/

يونيو. كما كان عليه احلال بالنس��بة 
للمؤشر 1؛ ويعزى هذا االنخفاض إلى 

تدني أسعار النفط وعامل كركوك.
-3 املؤشر 3 )العمود األخضر( واخلاص 
بتصدير النفط م��ن املنافذ البحرية 
اجلنوبي��ة يش��ير الى حتقي��ق فائض 
خالل كل من األشهر الستة بأكملها 
وبإجمال��ي قدره 3.04 ملي��ارات دوالر. 
الفائ��ض  كان  أخ��رى،  م��رة  ولك��ن 
انخفاض  يتراجع بس��بب  الش��هري 
أس��عار النفط م��ن جه��ة، وتذبذب 
ص��ادرات النف��ط ب��ني 90.8 و 101.5 

ملي��ون برمي��ل. وغني ع��ن القول أن 
انخفاض ص��ادرات النفط من اجلنوب 

تعكس آثار اتفاق أوبك
بكرك��وك   اخل��اص  -4 كان مؤش��ر4 
)العم��ود البرتقالي( ه��و األكثر تدنيا 
مع مالحظة تقلب العجز الش��هري 
مم��ا أدى إلى عج��ز متراكم قدره 2.04 
ملي��ارات دوالر في النص��ف األول من 
الع��ام. إضافة إلى انخفاض أس��عار 
النفط، س��اهمت إج��راءات حكومة 
إقليم كردس��تان في تقييد التصدير 
م��ن حق��ول ش��ركة نفط الش��مال 
حيث تراوح��ت صادرات نفط كركوك  
خ��الل فترة الس��تة أش��هر ب��ني 1.5 
ملي��ون برميل )اذار/م��ارس( 680 ألف 

برميل )في حزيران/يونيو(.
ومن اجلدير باملالحظة ان قانون املوازنة 
يعتم��د تصدي��ر النفط فق��ط على 
الرغم م��ن أن العراق يص��در كميات 
متواضعة من  سوائل الغاز الطبيعي 
)ان جي ال( . ووفقا للمصادر الدولية، 
مت خ��الل األش��هر األربع��ة األولى من 
العام تصدير نح��و 1.4 مليون برميل 
م��ن الغ��از الطبيعي املس��ال. علماً  
أن إنت��اج س��وائل الغ��از الطبيعي ال 

تخضع التف��اق أوبك لتخفيض انتاج 
النف��ط  وه��ذا يوف��ر للع��راق فرصة 

متواضعة لعوائد إضافية.
كما صدر العراق خالل نفس األشهر 
األربعة أيضا 313 ألف برميل من غاز 
البترول املس��ال )ال بي ج��ي(؛ 6.729 
ملي��ون برمي��ل م��ن زي��ت الوق��ود؛ و 
1.224 مليون برمي��ل من النفثا و 89 
ألف برميل من وق��ود الطائرات )جت 
كيروس��ني(. ولألس��ف، ال تقدم وزارة 
النفط أي تفاصيل عن هذه الصادرات 

أو أسعارها أو عائداتها.
 

ثالثا - كلمات ختامية بشأن افاق 
أسعار النفط خالل النصف األخير 

من العام
كما ذك��ر أع��اله، فإن س��عر تصدير 
النفط العراق��ي يقترب من 42 دوالرا 
للبرميل )ال��ذي فرضه صندوق النقد 
الدول��ي على موازنة هذا العام( وذلك 
ف��ي حزي��ران / يونيه. ونظ��راً لتمديد 
اتفاق أوبك / نوبيك ملدة تسعة أشهر 
وفي ضوء التقارير األخيرة التي تشير 
ال��ى معارض��ة روس��يا ألي تخفيض 
اضاف��ي فإن��ه يتوقع تفاق��م العجز 

اإلجمال��ي ف��ي املوازن��ة خ��الل بقية 
الس��نة مبا يتناس��ب م��ع انخفاض 

سعر النفط.
وفي هذا الصدد، من املهم أن نسلط 
الض��وء عل��ى أن هن��اك الكثي��ر من 
ع��دم اليقني وتذبذب أس��عار النفط 
العاملي��ة في امل��دى القصير وخاصة 
ف��ي إط��ار تواف��ق اآلراء تقريب��ا على 
التعبير الس��ائد منذ فت��رة والقائل 

»اسعار أوطأ لفترة أطول«
فقد خفض بنك غولدمان س��اكس، 
في نهاي��ة حزيران توقعاته ألس��عار 
خام غرب تكس��اس الوسيط من 55 
$ للبرميل إلى 47.50 $ خالل أألشهر 
الثالثة القادمة ، مش��يرا إلى ارتفاع 
اإلنت��اج من ليبي��ا ونيجيري��ا، فضال 
ع��ن ارتفاع في النف��ط الصخري في 

الواليات املتحدة
كما خفض بنك االستثمار الدمناركي 
ساكسو توقعاته السعار نفط برنت 
في نهاي��ة العام من 58 إلى 53 دوالرا 

للبرميل
الطاق��ة  معلوم��ات  ادارة  وذك��رت 
االمريكي��ة في الش��هر املاضي انها 
تتوق��ع ان يك��ون معدل س��عر نفط 
برن��ت 53 دوالرا للبرمي��ل ف��ى ع��ام 
2017 وان  س��عر خام غرب تكساس 

الوسيط 51 دوالرا للبرميل.
التح��وط  صن��دوق  وكت��ب  كم��ا 
كابيت��ال  أس��تنبيك  )هدجفن��د(، 
ماجنمن��ت لي��ك،  الى عمالئ��ه في 5 
حزي��ران ما يلي »لقد تدهورت س��وق 
النفط العاملية بشكل جوهري« وقد 
تكون األس��عار عالقة حول 50 دوالرا 

للبرميل أو أقل« »
وعالوة عل��ى ذلك، ووفق��ا لبلومبرغ، 
ارتف��ع إنت��اج أوبك مبق��دار 260 الف 
برمي��ل يومياً ف��ي حزي��ران ، مقارنة 
بش��هر أيار / مايو، ليص��ل إلى أعلى 
انت��اج جماع��ي حت��ى اآلن ف��ي عام 
2017. وق��د ذك��ر تقرير ص��در مؤخرا 
عن ان روسيا تعارض أي اقتراح لزيادة 
خفض اإلنتاج الذي تقوده أوبك، وهذا 
ولد ضغطاً اضافياً دفع الى تخفيض 

اسعار النفط.
مقاب��ل جميع املص��ادر املوث��وق بها 
املذك��ورة أع��اله، يؤكد وزي��ر النفط 
العراق��ي أن س��عر النفط س��يزداد؛ 
لكن��ه ل��م يح��دد مت��ى ومس��توى 

الزيادة!!
وختاماً، تشير احلسابات التي أجريتها 
إلى أن متوسط سعر النفط العراقي 
خ��الل األش��هر اخلمس��ة األولى من 
العام كان أقل ب 5 دوالرات من س��عر 

برنت.
 

*استش��ارية التنمي��ة و األبح��اث 
)العراق( / النرويج

مفاهيم خاطئة ومشوهة عن االستفتاء الكردي

تقييم منتصف العام إليرادات صادرات النفط وآثارها المالية
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القسم الثاني

بارزاني



الرقابة عل��ى دس��تورية القوانني 
ت��كاد ان تك��ون الضمان��ة األهم 
آلمري��ن أساس��يني أولهما ضمان 
انف��اذ الن��ص الدس��توري وال��ذي 
ميثل إرادة الش��عب وثانيهما منع 
الس��لطة التش��ريعية م��ن جتاوز 
 . دس��توريا  احمل��ددة  صالحياته��ا 
متث��ل  التش��ريعية  الس��لطة  أن 
الشعب في األنظمة الدميقراطية 
لكن هذا التمثيل محكوم ومقيد 
ابتداء وانتهاءا بنصوص دستورية 
ترسم وحتدد مهامها وصالحياتها 
على مستوى الرقابة  على اعمال 
احلكومة وسن التشريعات وأن هي 

أي الس��لطة التش��ريعية جتاوزت 
صالحياتها الدستورية فال وسيلة 
إليقافها وإعادة األمور إلى نصابها 
محكم��ة  بوج��ود  إال  الصحي��ح 
دس��تورية علي��ا مت��ارس الرقاب��ة 
عل��ى أي مخالف��ة أو جت��اوز على 
الدس��تور, والدس��اتير في النظم 
احملاك��م  اعط��ت  الدميقراطي��ة 
الدستورية سلطات واسعة وقوة 
كبيرة بتفسير الدستور وإلغاء أي 
نص أو تش��ريع يتعارض وأحكامه 
, واألساس املنطقي لهذه الرقابة 
هو أن ال��دول تتخذ م��ن القوانني 
وس��يلة لبناء املؤسسات وحماية 

األم��ن واحلقوق واحلري��ات وال ميكن 
قب��ول فكرة أن يطب��ق قانون وهو 
فإن  للدس��تور كذل��ك  مخال��ف 
الوظيفة األساسية للقضاء هي 
تطبي��ق القان��ون فكي��ف تطبق 
احملاك��م قوانني تخالف الدس��تور 
وبه��ذا الصدد يقول أح��د فقهاء 
اجملال��س  ان  اإلجنلي��زي  القان��ون 
التش��ريعية تس��تطيع أن جتع��ل 
الذكور اناثا واإلناث ذكورا أو تشرع 
قوان��ني تق��وض احلق��وق واحلريات 
إال أن وج��ود احملاك��م الدس��تورية 
هي الوس��يلة الناجعة إللغاء أي 
ن��ص يتع��ارض مع حق��وق األفراد 

املكفولة دستوريا سيما وأن رقابة 
القض��اء على دس��تورية القوانني 
هي رقابة مهنية مس��تقلة يقوم 
أدوات  ميتلك��ون  أش��خاص  به��ا 
ومع��ارف قانوني��ة كبي��رة و ف��ي 
الع��راق كان للقضاء الدس��توري 
العراق��ي ممثال باحملكم��ة االحتادية 
دور ري��ادي في ف��رض الرقابة على 
القوان��ني اخملالف��ة للدس��تور أما 
خالف��ت  القوان��ني  تل��ك  لك��ون 
األس��س التي قام عليها الدستور 
أو النه��ا ش��رعت باتب��اع مجلس 
تختلف  تش��ريع  آليات  كالن��واب 
مع م��ا منصوص عليه دس��توريا 

متج��اوزا بذل��ك عل��ى صالحيات 
الس��لطة التنفيذي��ة ف��ي إعداد 
مش��اريع القوانني وتقدميها جمللس 
للتش��ريع   لتأخذ طريقها  النواب 
وبهذا الصدد فقد قضت احملكمة 
االحتادي��ة في الدع��وى املرقمة42/ 
احتادي��ة / 2014  بع��دم دس��تورية 
املادة )35( من قانون التقاعد املوحد 
وإلغائه��ا ك��ون مجل��س الن��واب 
شرع املادة املذكورة بشكل مغاير 
ملضمونه��ا املذك��ور في مش��روع 
القانون املرسل من مجلس الوزراء 
كذلك قض��ت احملكم��ة االحتادية 
في الدعوى املرقم��ة 114/ احتادية 

/ 2013 بعدم دس��تورية املادة )25( 
م��ن قان��ون هيئة دع��اوى امللكية 
وتعطيله��ا ألنه��ا أخل��ت مبب��دأ 
املساواة بني املواطنني في احلصول 
عل��ى تعوي��ض  متس��او وبذل��ك 
خالفت املواد )14( و) 19/ سادس��ا( 
من الدستور وبهذه القرارات فقد 
منع��ت احملكم��ة االحتادي��ة نف��اذ 
نص��وص قانونية تع��ارض املبادئ 
التي نص عليها الدستور من جهة 
وقضت بعدم دستورية تشريعات 
مجلس النواب التي لم ترسل من 
احلكوم��ة وفيه��ا جنب��ة مالية او 
تتع��ارض مع البيان ال��وزاري الذي 

نال��ت ال��وزارة الثقة م��ن مجلس 
النواب عل��ى مفرداته او تعارضت 
مع اس��تقالل القضاء او مع مبدأ 
الفصل بني الس��لطات املنصوص 
علي��ه في املادة )47(في الدس��تور 
م��ن جهة أخ��رى وه��ي بذلك قد 
أرس��ت ورس��مت مبادئ قضائية 
مهمة ف��ي الرقابة الصارمة على 
دس��تورية القوانني ك��ون القضاء 
ه��و احلام��ي واملداف��ع ع��ن مبدأ 
بالتطبي��ق  املتمث��ل  الش��رعية 
الدس��تورية  للنص��وص  األمث��ل 
واالمتث��ال ملا جاءت ب��ه من مبادئ 

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

ّ
ّ

اياد محسن ضمد

باري إيشنغرين

قاضي عراقي

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

م��رور  الش��هر  ه��ذا  يص��ادف 
عشرين عاما على األزمة املالية 
اآلس��يوية ���� أو بعب��ارة أكث��ر 
دقة، احلدث الذي أش��عل شرارة 
األزم��ة: خف��ض قيم��ة عمل��ة 
تايالن��د الب��ات. وبرغ��م أن مثل 
هذه املناس��بات ليس��ت سببا 
لالحتفال بالتحديد، فإنها تقدم 
لن��ا في األق��ل الفرص��ة للنظر 
إلى املاضي ودراس��ة ما تغير �� 
وال يقل أهمي��ة عن ذلك، ما لم 

يتغير.
كانت أسباب األزمة محل خالف 
في ذلك الوقت، وما تزال موضع 
نزاع حتى يومنا هذا. فقد ألقى 
مراقبون غربيون اللوم على افتقار 
الدول اآلس��يوية إلى الشفافية 
وعل��ى العالق��ات الوثيق��ة بني 
الش��ركات واحلكوم��ات �� أو ما 
أطلقوا عليه وصف »رأسمالية 
احملسوبية«. ومن جانبهم، ألقى 
املعلق��ون اآلس��يويون الالئم��ة 
على صناديق التحوط بوصفها 
سببا لزعزعة استقرار األسواق 
وصن��دوق  اإلقليمي��ة،  املالي��ة 
النقد الدولي ألنه وصف مسارا 

عالجيا كاد ان يقتل املريض. 

ال تخلو كل م��ن وجهتي النظر 
م��ن مصداقي��ة. فق��د بالغ��ت 
امليزانية العمومية التي نشرها 
بن��ك تايلن��د إلى ح��د كبير في 
تقدي��ر االحتياطيات املتاحة من 
النقد األجنبي �� وهو مثال غير 
ساطع على اإلطالق للشفافية 
املالي��ة. فق��د راه��ن املضاربون 
األجان��ب بقوة ضد الب��ات، ولم 
تش��مل قائم��ة البائع��ني على 
التح��وط  املكش��وف صنادي��ق 
أيضا  ب��ل وش��ملت  فحس��ب، 
بنوكا اس��تثمارية، مب��ا في ذلك 
أح��د البن��وك ال��ذي كان يقدم 
املش��ورة ف��ي الوق��ت نفس��ه 
حلكوم��ة تايالن��د ح��ول كيفية 
الدفاع ع��ن عملتها. كما أخطأ 
ف��ي  الدول��ي  النق��د  صن��دوق 
مش��ورته الت��ي قدمه��ا للدول 
اآلس��يوية ح��ول كيفي��ة إدارة 
األزم��ة �� وليس للم��رة األخيرة 
�� عندما أوصى بقدر مفرط من 

التقشف املالي.
عل��ى مس��توى أكث��ر جوهرية، 
عكس��ت األزمة ع��دم التوافق 
بني النم��و التاريخي في آس��يا 
وظروفها الراهنة. فقد أكد ذلك 

االمن��وذج عل��ى أس��عار الصرف 
املس��تقرة، التي ع��دت ضرورية 
لتوس��يع الص��ادرات. كما أكد 
على االس��تثمار �� على الرغم 
م��ن الكثير ال��ذي كان مطلوبا 
لتحقيق النمو بنس��بة تتجاوز 
خانة اآلحاد إلى خانة العشرات. 
االقتراض  االمنوذج  وش��جع هذا 
م��ن اخل��ارج وفق��ا للحاجة إلى 
متويل املس��توى األساس��ي من 

تكوين رأس املال.
ولكن بحلول ع��ام 1997، كانت 
آس��يا  اقتصادات جنوب ش��رق 
بلغت مرحلة من التنمية حيث 
القوية  االس��تثمارات  تع��د  لم 
وحده��ا كافية لدع��م معدالت 
من��و مرتفعة. وفي االعتماد على 
االقتراض األجنبي، أهملت مناذج 

النمو في هذه الدول اخملاطر.
ف��ي الوق��ت نفس��ه، تس��ببت 
تعقي��د  ف��ي  خارجي��ة  ق��وى 
كوري��ا  قب��ول  كان  املش��كلة. 
اجلنوبي��ة في منظم��ة التعاون 
االقتصادي والتنمية مش��روطا 
بتفكي��ك حكومته��ا لضوابط 
رأس امل��ال، األم��ر ال��ذي ع��رض 
االقتصاد لتدفقات من »األموال 

الس��اخنة« القصي��رة األج��ل. 
وفي عم��وم األمر، استش��عرت 
ِقَب��ل  م��ن  الضغ��وط  ال��دول 
واخلزانة  الدول��ي  النقد  صندوق 
إزالة  عل��ى  األميركي��ة حلملها 
القي��ود املفروض��ة عل��ى تدفق 
رؤوس األم��وال، األم��ر الذي أدى 
إل��ى تضخي��م اخملاط��ر وزاد من 
باإلبق��اء  التعقي��دات احمليط��ة 

على ربط أسعار الصرف.
يُب��رِز ه��ذا الوص��ف لألزمة كم 
التغي��رات التي طرأت على مدار 

السنوات العشرين التالية.
فب��ادئ ذي ب��دء، خفض��ت دول 
اس��تثماراتها  مع��دالت  األزمة 
وتوقعات منوها على مراحل إلى 
مستويات مس��تدامة. وما تزال 
احلكومات اآلسيوية تؤكد على 

النمو، ولكن ليس بأي ثمن.
ثاني��ا، أصب��ح ل��دى دول جنوب 
ش��رق آس��يا اآلن أس��عار صرف 
أكثر مرونة. صحيح أنها جميعا 
ليس��ت مرنة متاما، بكل تأكيد، 
ولكن حكومات املنطقة تخلت 
ف��ي األق��ل ع��ن الرب��ط اجلامد 
بالدوالر والذي كان مصدرا لهذا 

الضعف في عام 1997.

ثالث��ا، جنحت دول مث��ل تايالند، 
الت��ي كان��ت تعان��ي م��ن عجز 
زاد  وال��ذي  ضخ��م،  خارج��ي 
التمويل  اعتماده��ا عل��ى  م��ن 
األجنب��ي، ف��ي تكوي��ن فوائض. 
وقد س��اعدتها ه��ذه الفوائض 
ف��ي تكدي��س احتياطي��ات من 
النق��د األجنب��ي، والتي خدمت 

كشكل من أشكال التأمني.
رابع��ا، تعم��ل الدول اآلس��يوية 
اآلن مع��ا عل��ى توفي��ر احلماية 
لنفس��ها. ف��ي ع��ام 2000، في 
دول  أنش��أت  األزم��ة،  أعق��اب 
املنطقة مبادرة شياجن ماي، وهي 
االئتمان  إقليمية م��ن  ش��بكة 
واآلن أصبح  املالية.  واملقايضات 
لديها البنك اآلسيوي لالستثمار 
ف��ي البنية األساس��ية إلضفاء 
الطاب��ع اإلقليم��ي عل��ى توفير 

متويل جهود التنمية أيضا.
ومن املمكن فهم هذه املبادرات 
عل��ى أنه��ا ردة فع��ل لتجرب��ة 
التعيس��ة م��ع صندوق  آس��يا 
النقد الدول��ي. وعلى نحو أكثر 
جوهرية، تعك��س هذه املبادرات 
ظه��ور الص��ني على الس��احة. 
في ع��ام 1997، لم تكن الصني 

غير الواثقة من دورها اإلقليمي 
داعما قويا خلطة اليابان إلنشاء 
صندوق نقد آسيوي. وفي نهاية 
املطاف، كان افتقار االقتراح إلى 
الدعم س��ببا في ص��رف النظر 

عنه.
ف��ي وقت الحق، س��اعد منو ثقة 
الصني في نفسها وزعامتها في 
متكينها من قي��ادة عملية بناء 
املؤسس��ات اإلقليمية والتعاون 
التغيير،  اإلقليم��ي. وكان ه��ذا 
الذي حدث على خلفية عشرين 
عام��ا من النمو الصيني القوي، 
التغيير األش��د تأثيرا على آسيا 

منذ اندالع األزمة.
ولكن إذا كان ظهور الصني يدل 
على حجم التغي��ر الذي حدث، 
فإن��ه يذكرنا أيضا بالكثير الذي 
يظ��ل عل��ى حال��ه. فالصني ما 
تزال متمس��كة بامنوذج يعطي 
األولوي��ة ملعدل منو مس��تهدف، 
وم��ا تزال تعتم��د على معدالت 
اس��تثمار عالي��ة لتحقيق ذلك 
احلكوم��ة  وحتتف��ظ  اله��دف. 
مبخصص��ات الس��يولة على أي 
لإلبقاء على  مس��توى مطلوب 
دوران احمل��رك االقتص��ادي، عل��ى 

نح��و يذكرن��ا بنح��و خطير مبا 
فعلته تايالند قبل أزمتها.

الصينية خففت  وألن احلكومة 
القيود املفروضة على االقتراض 
من اخل��ارج بوتيرة أس��رع من أن 
ميك��ن عدها ح��ذرة، فقد تراكم 
الصيني��ة  الش��ركات  عل��ى 
الت��ي تتمت��ع برواب��ط قوية مع 
عالي��ة  مس��تويات  احلكوم��ة 
من الدي��ون اخلارجي��ة. وما تزال 
احلكوم��ة الصيني��ة عازفة عن 
تع��ومي العملة، وه��و األمر الذي 
كان ليثب��ط إقب��ال الش��ركات 
الصينية على تكديس مثل هذه 
االلتزام��ات الضخم��ة املقومة 

بعمالت أجنبية.
عن��د  الص��ني  أصبح��ت  اآلن 
النقط��ة نفس��ها الت��ي كانت 
عنده��ا جاراتها م��ن دول جنوب 
شرق آسيا قبل عش��رين عاما: 
فمثله��ا كمث��ل تل��ك ال��دول، 
امنوذج  الص��ني حج��م  جت��اوزت 
منوه��ا امل��وروث. وال منل��ك غي��ر 
األمل في أن يك��ون قادة الصني 
اهتموا بدراسة األزمة اآلسيوية 
بت��رو. وإال فإنه��م م��ن احملتم أن 

يكرروها.

آسيا والذكرى السنوية الحزينة
PROJECT
SYNDICATE

مخاطر الهجرة إلى أوروبا
علي لفته سعيد

يبدو الس��ؤال مهّما.. هل أس��باب ظهور اإلرهاب وجود 
االستبداد وضرب الثقافة الوطنية وتكميم األفواه؟ أم 

ثمة أسباٌب أخرى تتعّلق أساساً بضرب الثقافة؟
البد م��ن إحاطة اجل��واب ببعض جوانبه ألنه��ا عديدٌة 
إن كانت هناك وقفٌة لكّل مالمح االس��تبداد واإلرهاب 
على حدٍّ سواء. فكّل استبدادٍ هو إرهاٌب وكّل إرهاٍب هو 
استبداٌد ولذا ميكننا القول إن اإلرهاب استغّل االستبداد 
والطغ��اة وما يفعلونه في البلدان التي تش��هد هكذا 
حك��م.. ولذا ن��رى إن اإلرهاب ليس ولي��د اليوم بل وليد 
التاريخ ذاته.. وألن اإلرهاب ارتبط بعصرنا احلالي مبفهوم 
التحّكم الديني وم��ا أنتجه الفقه املتعّصب، فإن هذا 
أيض��ا ليس وليد وج��ود الّطغاة بل هو ميت��د الى عمق 
التاريخ وعمق تأسيس الدول التي حتتضن اإلرهاب.. وإاّل 
هل ميكن لنا القول إن اإلرهاب الذي تش��هده أوروبا في 
الوق��ت الراهن هل هو وليد االس��تبداد؟ وهل إن بعض 
مواطني هذه ال��دول الغربية خارج املنظومة الثقافية 
االس��المية حني ينخرط أبناؤها ف��ي الفكر املتعّصب 
كان بسبب االس��تبداد السلطوي؟  إن مقولة االرهاب 
قدمي��ة تأتي بع��د ان اس��تغل الفكر املع��ارض اجلمود 
العقلي الذي صنعه الطغاة داخل املنظومة اجملتمعية 
ليتحّرك بحريٍة ويس��تغفل العقول ويحّرض القامت في 
الدواخل اإلرهابية لتكون بديالً عن الوضوح االنساني.. 
ولك��ن من جه��ٍة أخرى ال ميك��ن نكران إن الس��لطات 
االس��تبدادية اس��همت بنحو كبير ف��ي طغيان حالة 
الكراهي��ة ب��ني املواطن��ني أنفس��هم ب��ل وصلت في 
التعّص��ب ال��ى الكراهي��ة بني أف��راد األس��رة الواحدة 
ألنه��ا متيت الفع��ل الثقاف��ي وتثّور الفع��ل اخلانع في 
الوع��ي والثقافة واإلدراك.. حتى إذا م��ا حصل التغيير 
في البلدان العربية التي س��بقها الع��راق منذ مطلع 
التس��عينيات م��ن الق��رن املاض��ي ثم ع��ام 2003 وما 
حص��ل بعدها في تونس ومصر وليبيا وغيرها مبا يعرف 
بالربي��ع العربي حت��ى ظهر الباطن املدف��ون في عمق 
التاري��خ وما اس��تغّله املتعّصبون من واق��ٍع جديٍد يراد 
اس��تثماره ليكون هو املهيمن بغياب الوعي والثقافة 
التي حتكم بعقالنية ومؤسس��اتية وألن الس��بيل الى 
العق��ل العام اجلمع��ي الفقير الضعي��ف االجتماعي 
واخلامل الثقافي والكاره لكل ما هو س��لطوي وثقافي 
أيضا فيتم اس��تدراجه بأحكاٍم ديني��ٍة وعقائديٍة ألنها 
األق��رب الى مث��ل هذه العقول التي جت��د في مثل هذه 
األف��كار واالجندات متنّفس��اً جديدا لكبت املمارس��ة 
احلياتية التي أهدته الفقر والعوز واملرض واجلهل، ثم أن 
الذهاب الى الغيبيات هو أقصر الطرق الى اس��تمالك 
العقول.. وعلينا أاّل ننس��ى إن هذه الظروف املشتركة 
لالس��تبداد والتغيير الفوضوي واالس��تغالل لم تترك 
مجاالً ملعرفة إن كّل هذه األشياء هي متحّركة من قّوٍة 
عاملي��ة ال تري��د أن يكون في هذه الثقاف��ة ما هو خارج 
التحّكم بالقي��ادات مثل الدمى، ول��ذا ابتدعت حروب 
اإلرهاب لتجم��ع كّل اإلرهابيني ف��ي العالم في بعض 
الدول كسوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن وحتى دول 
اخلليج التي فيها كما هو متوّقع خاليا نائمة س��يحني 
حتريك خيوطها، وهذه ليست مناطة بنظرية املؤامرة، 

بل هي احلقيقة التي ستظهر في املستقبل.

اإلرهاب وجذور التأريخ



ثقافة10 األربعاء 19 متوز 2017 العدد )3743(

Wed. 19 July 2017 issue )3743)

القسم الثالثدراسة

يب��دو أن لوثة الطائفية اإلثني��ة أو العقدية بعد أن انتقلت 
إل��ى الفضاء السياس��ي أخذت مس��اراتها بالع��راق تتجه 
نح��و والدٍة هجين��ٍة لطائفيٍة ثقافي��ٍة جديدٍة ف��ي العراق، 
وهنا تكمن املش��كلة وتتعاظم، وتتضاعف مسؤولية ربط 
أحزمة الس��امة، ومكم��ن اخلطورة يأت��ي؛ بوصف الثقافة 
احملرك واملوجه األخطر في إدارة مس��ار اخلطاب أي خطاب، ملا 
متلكه من س��لطة تأثير وإقناع وحضور لدى اجلماهير، ولعل 
بعض مظاهر هذه الطائفية يرشح بقوة هذه األيام، تزامنا 
م��ع مناس��بة وطنية كبيرة وه��ي انتص��ار اإلرادة العراقية 
على متث��ات الطائفية الدينية التي خس��رت رهانات الزمر 

التكفيرية »كداعش« وعجزت على إحيائها في الباد :
- أوال: اس��تفحال أيدلوجي��ا ال��ذات الفردي��ة أو اجلمعي��ة: 
وه��ذا املعطى جعل »املثق��ف!« يتحول م��ن منتج جتريدي 
تنويري)جتري��دي:أي موضوعي غير منحاز( إلى منتٍج للخراب 
يرمم عجزه بقوة الس��لطة كحجة حاكم��ة وضاغطة تبث 
اخل��وف والكراهية غي��ر قابلة للنق��د، بل حتى غي��ر قابلة 
للمراجع��ة م��ع ال��ذات التخريبي��ة نفس��ها، بع��د إضفاء 
مسحة من القداسة عليها. اإلساموي السياسي أمنوجاً: 

)واإلساموي: غير اإلسامي، فاألول املؤدلج(
- ثاني��اً: ت��وازي األولويات يعمق اخلس��ارات: احلض��ارات التي 
تبنى بدماء اإلنس��ان هي األثر الش��اخص الذي يحاكي ألق 
التأريخ: السام« احلضارة املعنوية« السامية املقدمة على 
كل احلضارات والتي تكش��ف عن جوهر اإلنسانية بالوجود، 
»معركة املوصل اختيارا« التضحيات التي قدمها ش��هداء 
العراق في هذه املعركة وس��عت من خارطة الس��ام ليس 
في العراق فحسب بل في العالم كله، وهي صورة إشراقية 
اليحي��ط بوصفها مجرد ألفاظ بل ه��ي معنى املعنى.  في 
مقاب��ل ذل��ك يجري خلط غريب ومس��تهجن في الوس��ط 
الثقافي حني تفترض مقارن��ات تلفيقية مهلهلة بني هدم 
منارة احلدباء ودماء الش��هداء وأولية التأثر، فليس بالضرورة 
من يحزن ويتأس��ى على نس��ف الدواعش له��ا أن يكون قد 
قلل أو أس��اء لدماء الشهداء فذلك خلط هجني يسيء إلى 
حضارة اإلنس��ان والعمران معاً إذ ال قيم��ة ملقارنة يتقاطع 
طرفاها في املوضوع، مما يؤدي إلى الوقوع في فخ المفاضلة 
فيه سوى أننا سنتهم من العالم اخلارجي بأننا منقسمون 

على حواضر العراق.
- ثالث��ا: االخت��اف في حق احلي��اة: كل اخت��اف محمود إال 
االخت��اف ف��ي ح��ق اإلنس��ان باحلي��اة فهو اخت��اف ملوث 
إس��قاطي مس��تنكر، لقيموم��ة أصل االخت��اف عليه أي 
ال اخت��اف قائم با ضمان لي في احلي��اة، فأول االختاف أال 
تقص��ي أال تلغي أال حتذف، ودعني أمارس طقوس��ي باحلياة 
على س��جيتي وفطرت��ي، فاتنمية والتط��ور والتقدم حني 
تختلف في حقي باحلياة ، »كرار نوشي اختافا« اختلف نفر 
إس��قاطي  من وسطنا »الثقافي« في حقه باحلياة ال عليه، 
فب��دل أن تضمن له حق االختاف، وهو حي  جترأنا عليه وهو 
مس��لوب للحياة فتضاعفت املظلومية مرتني، وهذا مؤشر 
خطير يكرس لثقافة اس��تباحية مريض��ة، ويعزز من فكرة 
املصادرة واإللغاء، هذه الثقافة التي أثبت العراقيون جميعاً 
بعد س��حقهم بؤر اإلرهاب أنها ثقافة بُ��ْور وخراب، وأزاحوا 
حجب الظام ووس��عوا مساحة اإلش��راق؛ لذا ساقني هذا 
املقال إلى التنبه والتحذير من إجنرار أوساطنا الثقافية إلى 
مث��ل هذا النوع من الطائفية املريض��ة واحلذر كل احلذر من 

الوقوع  والتدلي بفخها ومستنقعها املظلمني.
تنويه:  ليس النظام السياسي في العراق مبعزل عن أسباب 
نشوء املظاهر في أعاه فالبناء اخملطوء للعملية السياسية، 
وتراخي س��طوة القانون أسهما بنحو كبير في تنامي هذه 

املظاهر السلبية.  

الطائفية الثقافية الجديدة

محمد الواضح

ناجح المعموري
 

ويرجعن��ا ذلك الى بداي��ات غير معلومة 
في ذاكرة البشرية، حيث التمسك باله 
كّلي الق��درة قادر على اخلل��ود واألبدية، 
وهو الذي أوجد نفس��ه بنفسه من دون 
معونة خارجية، فيكون البغاء ألذكوري 
تعبيراً ع��ن نذر قربان��ي، أو مبنزلة أخوية 
ذكري��ة تلي��ق باإلله املفترض وتس��تمد 
القوة واملدد احلياتي منه/ إبراهيم محمود 
/ س��بق ذكره/ ص46 أضف��ى املعبد في 
الديانات األولى صفة الوظيفة املقدسة 
عل��ى بغاء الذكور وأتس��ع له��م املكان 
ملمارس��ة وظائفهم وفي اللحظة التي 
انتق��ل فيها ألل��وط من املعب��د/ املكان 
املق��دس ال��ى احلي��اة العام��ة ألس��باب 
معروف��ة له��ا عاق��ة بتط��ور الثقافة 
والدين باجت��اه التوحيد، صار بغاء الذكور 
مطارداً وماحقاً بالقوانني وأقترن الشرج 
بالش��يطان الذي أختاره. وأنا أعتقد بان 
اختيار الش��يطان للش��رج مكاناً هو له 
تهمي��ش الف��رج وحتقي��ره ألن��ه مرتبط 
باملق��دس ويحف��ز الرغبة املثلي��ة، ألنه 
س��يكون حاض��راً فيها، ويدرب اجلس��د 
ألذكوري الكتش��اف املماث��ل، ورمبا يكون 
هناك سبب آخر، وهو مسعى الشيطان 
جلعل اجلس��د كل��ه لذة. الش��رج مكان 
الش��يطان انحراف بداللة اجلنس املثلي 
الذي عرف العديد من املواقف ابتداء بباد 
اإلغريق مروراً بباد ف��ارس وباد الرافدين 
وأول م��ن ق��ال بهذا ال��رأي هو األس��تاذ 
املفك��ر عب��د الكرمي أخلطيبي وأس��تقرأ 
إبراهيم محمود هذا الرأي وأضاف عليه » 
اللواط موافقة الذات، ارحتال املثيل الذي 
ينب��ئ بالدمار واله��اك والتفكك، والبد 
من تلبي��س الدير ابليس��ياً، فالدير بؤرة 
ش��يطانية أكثر من حال��ة ترميز، فهذا 
يعن��ي بان الفرج مض��اد له أي رحماني ] 

والرحمن لصيق بالرحم، واحلرم[ .
الشرج مقبرة مكانها املرافق الصحية. 
والشيطان مدفون فيها، املقابر موجودة 
كثيرة ومتنوعة وه��ي مفتوحة األبواب، 
ليس كله��ا. الذاكرة مقبرة وفس��لجة 
اجلس��م له��ا مقب��رة، للق��راءة مقبرة. 
وأختصر عبده خ��ال املقابر كلها/ احلياة 
حتتاج دائماً ملقبرة ت��دس بها من انتهت 
من مضغ��ه وهضمه ك��ي يخرجه مرة 

أخرى على هيئة فضلة /ص384 
املقب��رة م��كان متنوع الهوي��ة، وخاضع 
للجماع��ات، تخت��اره مكان��اً معرفاً بها 
وبتاريخه��ا وما الش��واهد املوجودة على 
القبور إال دليل عل��ى هوية جماعية من 
اجلماعات وتعبير عن التعاقد االجتماعي 
والتح��دري فيما بينه��م. واملقبرة مكان 
أخي��ر ألفراد اجلماعة/ العائات/ األس��رة، 
حتافظ عليه، وتبقى من العاقات الدالة 
عليها ثقافي��اً وأعتبر جاك الكان القبور 
أول عاق��ة على احلضارة وان اتخذت لها 

أش��كاالً وم��ّرت املقابر مبراح��ل تطورية 
عدي��دة، حت��ى وصلت إلى م��ا هي عليه 
اآلن. وهي أيضاً زحم قرابي كبير ال يجوز 
اختراق��ه واالبتع��اد عن��ه، وللجماع��ات 
حكايات خاصة عن مقابرها، تستعيدها 
ف��ي مناس��بات ديني��ة أو في أي��ام زيارة 
واحلكاي��ات  عليه��ا.  املتع��ارف  املقاب��ر 
املس��تعادة ه��ي مرويات وذاك��رة خاصة 
بالعائل��ة/ اجلماعة ودائم��اً ما تكون ذات 
صلة باملاضي وتأري��خ العائلة الذي ميثل 
رأس��ماالً رمزياً لها. وينطوي هذا التأريخ 
عل��ى ش��فاهيات الش��جاعة والق��وة، 
البطول��ة والتضحي��ة، الك��رم/ والدفاع 
عن الش��رف. من هنا أعط��ى عبده خال 
املقب��رة اهتمام��اً ف��ي روايت��ه » ترم��ي 
بش��رر«وألنها ت��دور ح��ول ح��ي احلفرة/ 
جهنم، فا أن يكون للمقبرة وجود ضمن 

تفاصيل قصر الس��يد، حيث الدسائس 
وتصفيات عاقات شبكية. وعلى الرغم 
من اس��تمرار وبقاء ذاك��رة اجلماعة حية 
عبر عاقتها مع السلف، املمثل لتراثها 
ورأس��مالها، فإنها –اجلماعة- وبالاوعي 
تدرك ب��أن امل��وت قطيعة واندث��ار والبد 
لإلنس��ان م��ن مقاومة امل��وت من خال 
االنبعاث واخلصب، وهذا س��بب جوهري 
لزراع��ة امل��كان احملوط بالقبر باألش��جار 
والزهور، تعبيراً عن ارتباط اجلماعة باحلياة 
واستمرار تعاطيها لكل ما هو مساعد 
على تكريس عاقة اإلنس��ان احلي باآلخر 
امليت الذي يشكل في أحيان كثيرة بطاً 
أو إلهاً عند اجلماعات والقبائل وخصوصاً 

األفراد بخصائصهم الكارزمية .
واملقب��رة في هذه الرواي��ة، مكان تنوعي 
لم تش��ر الرواية الى وجود عزل بني أملوت 

مرتب��ط باملكان��ة االجتماعي��ة اخلاصة 
بهم لكنها- املقبرة- محمية والس��ياج 
دال عل��ى ذلك ويعبرلعي عن حدود املوت 

غير املسموح له بالتوسع .
املقبرة كشاف على املستوى االجتماعي 
وارتفاع��ه  القب��ر  ش��كل  للمتوف��ى، 
وق��ال  املزروع��ة،  أو  الفارغ��ة  ومدورت��ه 
األس��تاذ ح��امت الصك��ر » ال��درس األول 
املس��تفاد يتع��دى مغزى املقب��رة ملكان، 
درس��ه كثير من الظاهرتتني وتفحصوا 
داللت��ه » الهيتروتوبية« كما يس��ميها 
ميش��يل فوكو، أي كونها مكان��اً بدياً، 
يبني��ه اإلنس��ان متثياً مل��ا ال يتحقق في 
الواق��ع أو في اليوتوبيات- املدن الفاضلة 
واملش��يدة في األحام والتجريد النظري 
والفرضيات – فيك��ون األموات مجاورين 
لألحي��اء توفيراً الس��تمرار وجودهم في 

كون مخص��وص، كان مكرس��اً لآللهة، 
تصوره اخمليل��ة كملتقى ومعزل يتخذون 
فيه قراراتهم ويرس��لونها الى البش��ر/ 
د. ح��امت الصكر/ البانثي��ون العربي/ دبي 

الثقافية/ العدد6 آيار 2010
وما تثي��ره املقبرة في الرواية هو العاقة 
الثنائية املس��حوبة للماض��ي بني احلي 
واملي��ت، عاقة تعاقد صداقي وعش��قي 
مثل الذي كان بني طارق فاضل وعيس��ى 
الردين��ي ال��ذي بكاه طارق وه��و ال يعرف 
بال��دور ال��ذي أوقع مرام ف��ي فخ القصر 
وأيضاً العاقة بني ط��ارق وتهاني، ووليد 
وتهاني وكمال غظة وس��هيرة. وأعتقد 
بأن مث��ل ه��ذه العاقة اعتيادي��ة، على 
الرغ��م م��ن إنه��ا متوت��رة/ مش��حونة 
باملأس��اة، لكنه��ا خالي��ة م��ن املبادلة 
الثقافية املوحدة ب��ني االثنني والتي متيز 
أحيان��ا بالتعاط��ي الثنائ��ي/ املش��ترك 
لها ه��و اجتمات ثقاف��ي، فيه محفزات 
واضح��ة الس��تذكار املاضي ال��ذي كان 

حاضراً .
والتردد على املقبرة اس��تدعاء للس��ابق، 
لعاق��ة كان��ت ف��ي ي��وم م��ا قائم��ة 
ومت التفري��ط به��ا، م��ن قب��ل النس��ق 
االجتماعي، وخس��ر فيها األضعف وهي 
الفت��اة. والعاقة مع التاري��خ / الذاكرة 
تنط��وي على متجي��د، وهو م��ا يحتاجه 
الف��رد، كي يجع��ل من الغائ��ب أمنوذجاً 
تتداوله مرويات، تساهم بصياغة ذاكرة 
شخص/ أو عاشق. إنها نوع من البطولة 
في تفاصي��ل التردد اليومي-كمال- على 
املقبرة ومعاينة محيط القبر وأش��جاره 

وحقل زهوره .
اهتمت اجلماعات بثقافة املقابر وتداولت 
كثيراً م��ن العقائ��د والطق��وس خلامن 
به��ا ومث��ل ه��ذه الثقاف��ة التراكمي��ة 
ص��ارت على مر الس��نني موروث��اً، تغنيه 
العائ��ات وتطوره وتتعامل معه بوصفه 
إرثا مقدس��اً، ال يجوز املس��اس به وملثل 
هذا املكان قداس��ة مس��تمدة من رهبة 
املوت واستراحة امليت في مكانه األخير 
الذي يس��تدعي أهله دائماً وباملناسبات 
وألهمية املقب��رة ومكانه��ا أو أمكنتها 
الدال��ة عل��ى جماع��ات حتتاج لدراس��ة 
ظاهراتية خاصة بها لكن األنثربولوجيا 
حتتف��ظ له��ا بثقافة واس��عة وعميقة 
مكون��ة م��ن املرائ��ي األمث��ال/ احلك��م/ 
الزيارات/ الطقوس والعقائد والش��عائر. 

ومن أمثال املقبرة ما قالته سعاد :
-اللهم رط��ب علينا قبورن��ا، كما بللت 
الش��جر اليابس في الصح��ارى/ ص176 

ويكشفه.
ه��ذا املثل يأس س��عاد الكام��ل التي ال 
متلك ما يس��اعدها عل��ى إطعام أوالدها 
بعد س��جن زوجها عشر سنوات عرفها 
ط��ارق وأعطاه��ا أربعة آالف ري��ال وبعد 
ذل��ك طلب��ت من��ه أن يس��اعدها على 
إطاق س��راح زوجها الذي كان طارق يدق 

مسماره في ظهره .

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

غالف الرواية

أنمار رحمة اهلل

يدسُّ وجهه بني زحمة االكتاف، ينتبه 
إليه احلض��ور، فيفس��حون له اجملال 
للدخول بينهم، يس��لم على اجلمع 
السام  يردون عليه  )سام...س��ام(. 
وهم يطالعون تفاصيل وجهه. كانت 
هيئته رث��ة، وحذاؤه ملطخاً بالطني. 
يض��ع س��اعده على كت��ف أحدهم 
ويقول )أنا هناااا ...جئت للتبرع بالدم. 
لقد س��معت الن��داااااء ف��ي مئذنة 
الق��َريييييب(.  اجلام��ع  اجلا...عفواً... 
يقترب وال��د الطفلة منه ويس��أله 
 B بفض��ول )ه��ل فصيلة دم��ك هي
سالب؟(. يرد عليه بفم خادر وكلمات 
تتعثر عند خروجه��ا )نعم ...نعم أنا 
الدم ال��ذي.. اي... تبحثون عنه...أنااااا 

هنااااا في خدمتك��م، وخ��... دمة... 
عفواً... وخدمة املستش��فى وخدمة 
اجلميع ي��ا أحباااابي(. وبع��د انتهائه 
من أخر كلمة، يسحب أحدهم والد 
الطفل��ة ويق��ول له )ه��ل تعرف من 
هذا؟ إنه س��كير لعني، فاقد لتوازنه 
ورش��ده ط��وال الوقت ودم��ه مليء 
بالكح��ول(. لم يجب وال��د الطفلة، 
وح��ني يطال��ع احلاض��رون الصم��ت 
واضح��اً على وجهه، يس��حبه رجل 
آخ��ر قائاً)إي��اك أن تفس��ح اجملال له 
بالتبرع لطفلتك، دمه جنس وس��وف 
يقت��ل طفلت��ك، اصبر فلع��ل هناك 
ش��خصاً أت ليتب��رع بال��دم بدالً عن 
ه��ذا الس��كران(. في تل��ك اللحظة 
تتأوه الطفل��ة، يهرع والدها صوبها، 
يضع كف��ه عل��ى جبينه��ا ويصرخ 
)الطبيب...أي��ن الطبي��ب(. ي��ردُّ أكثر 

من صوت من بني الواقفني )الطبيب 
ف��ي غرفته...الطبي��ب ينتظر...نعم 
إنه ينتظر مجيء أي ش��خص يحمل 
فصيلة الدم ذاتها(. ينظر الس��كران 
بعين��ني ناعس��تني ث��م يعت��دل في 
وقفته ويس��أل )أين الطفل��ة ...هذا 
ش��ريااااني لها.. خذوا من دمي حتى 
لو جفَّ كله(. ميسك أحدهم بكتف 
الرجل الس��كران ويهم��س في أذنه 
)ال حاج��ة ..ال حاجة اس��ترح انت أو 
غ��ادر امل��كان مصحوباً بالس��امة(. 
لم يقتنع الس��كران بج��واب األخير، 
فيتش��جع ويتقدم صوب مكان والد 
الطفل��ة الذي ينظر إلى ابنته بيأس، 
ويهتف الس��كران بأعلى صوته )أنت 
وااااالد الطفلة ؟ أن��ااااااا هنا للتبرع 
بدمي(. يقف والد الطفلة ثم يطلب 
من أحدهم احضار الطبيب، ألنه يقرر 

أخذ الدم من الرجل السكير، يحيط 
البع��ض بوال��د الطفل��ة ويخاطبه 

احدهم :
)أن��ت مجن��ون؟ ل��و كن��ت مكان��ك 
لرضي��ت بامل��وت لطفلت��ي، على ان 

يشرب جسُمها دَم هذا السكير(.
يتسلم احلديث رجل آخر كان جالساً 

فيقف متحمساً ويقول :
)لنط��رد ه��ذا الس��كير اآلن.. وال��د 
ال  بعاطفت��ه  يتص��رف  الطفل��ة 

بعقله(.
ينظر والد الطفل��ة إلى كام االخير 

مخاطباً:
)نحن لن نأخذ منه س��وى الدم.. كل 
م��ا حتتاجه الفتاة ال��دم والدم جنس، 
إن كان حامل��ه س��كيراً أو رجل دين.. 
هل سأناس��به أن��ا أو أخطب منه أو 
أصادقه ؟. سيتبرع بالدم وميضي ولن 

أراه ولن يراني مجدداً(.
تبادل��وا  أن  بع��د  الرج��ال  يضح��ك 
ال��كام  إل��ى  ،ويع��ودون  النظ��رات 

مخاطبني والد الطفلة :
)لن تراه ولكن اجلميع سيعلم( يقول 

أحدهم:
)م��اذا س��تقول ألمه��ا ول��و علمت 
النس��اء وصديقاته��ا في املدرس��ة( 

يقول آخر:
)أنا أقترح الصبر وطرد هذا الس��كير 
اآلن( يقول شخص في الطرف األخر 

من السرير
في ذلك الوقت كان الرجل السكران  
يقض��م خي��اراً بكف��ه، ث��م يخ��رج 
القليل من الفستق املالح، ويضحك 
ناظ��راً إل��ى ش��ارب أح��د الواقف��ني 
وينبس)ش��اااااربك يعجبن��ي(. ويتلو 
اجلملة بضحك��ة مخنوقة. ينتفض 

صاحب الشارب وميس��ك بالسكران 
من ياقته، ث��م يدفعه إلى باب صالة 
الطوارئ. ينظ��ر املوظفون إلى احلالة 
وبعض الناس يعترضون على تصرفه 
)سكران..  الش��ارب  فيهتف صاحب 
سكران(، فتصدر من بعض الواقفني 
هتافات اس��تهجان لوجوده، موظف 
يصي��ح )ارمه في الش��ارع ق��رب أي 
مكب للنفاية(، وامرأة تتغشى قائلة 
بص��وت مبحوح )علي��ه اللعنة.. من 
الذي س��مح له بالدخول؟!(. وآخرون 
يضحك��ون، وآخ��رون يقترحون تقدمي 
ش��كوى، ألن وج��ود ه��ذا الس��كير 
ف��ي هذا امل��كان يعد خرق��اً للقانون 
الصحي وحماية املرضى. في النهاية 
يجد الرجل الثمل نفسه مرمياً على 
أرض صلب��ة خ��ارج ردهة الط��وارئ. 
السقوط على األرض يعيد  شيئاً من 

التركيز لعينيه، لكنه مازال غير قادر 
على تثبيت قدميه. ينهض ببطء ثم 
ينكث مابس��ه، ويس��ير صوب باب 

املستشفى اخلارجي.
ص��وت املئذن��ة القريب��ة يهت��ف با 

انقطاع:
)عل��ى م��ن يجد ف��ي نفس��ه القوة 
للتب��رع بال��دم التوج��ه إل��ى رده��ة 
الط��وارئ في املستش��فى وله األجر 
والث��واب... فصيل��ة ال��دم املطلوبة 
B س��الب ..إخوان عل��ى من يجد في 

نفسه ...(.
الرج��ل الس��كران ي��زداد وعي��اً ث��م 
اس��تغراباً ،من وج��وده كل هذه املدة 

في املستشفى
والد الطفلة يكرر استدعاء الطبيب 

والرجال حوله يصبرونه...
الطفلة نبُضها يخفت..

كحول وِمئذنة
قصة

شعراصدار

متابعة الصباح الجديد:

ص��در ع��ن دار املأم��ون للترجمة 
والنشر العدد االلكتروني الثاني 
الناطق��ة  بغ��داد  مجل��ة  م��ن 
باللغة الفرنسية، واحتوى العدد 
مواضي��ع مهم��ة وب��ارزة منه��ا 
انضم��ام االه��وار العراقي��ة إلى 
)منظمة  العاملي  الت��راث  الئحة 
اليونس��كو( واختي��ار العاصمة 
امل��دن  ش��بكة  ضم��ن  بغ��داد 

اإلبداعية
وشمل العدد أيضاُ جائزة اإلبداع 
العراق��ي في نس��ختها الثانية 
2016 التي أطلقتها وزارة الثقافة 

والسياحة واآلثار لتكرمي املبدعني 
في جميع مجاالت، األدب، والفن، 

والترجمة، والنحت، وغيرها.

كما ض��م الع��دد موضوعا َ عن 
ن��ادي الكت��اب وال��ذي أقيم في 
القسم الفرنس��ي في اجلامعة 

املستنصرية حيث متت مناقشة 
)أغني��ة  الفرنس��ية  الرواي��ة 
ليلى  املغربي��ة  للكاتبة  عذب��ة( 

سليماني.
وفي مج��ال الف��ن ض��م العدد 
موضوع��اً موس��عاً ع��ن الفنان 
)عزي��ز خيون( حياته وابرز أعماله 
املمي��زة عل��ى صعيد الس��ينما 
الت��ي  اجلوائ��ز  واه��م  واملس��رح 
حص��ل عليه��ا، وعل��ى صعي��د 
التراث فش��مل الع��دد موضوع 
محط��ة بغداد والت��ي تعد أقدم 
العاصمة  ف��ي  محط��ة قط��ار 
بغداد، إضافة ألبواب اجمللة األخرى 
كالتراث، والقصة، والفن، وأخبار 

الفرانكفونية.

وليد رشيد القيسي 
 

الكلمات بيض
واملعنى رمادي 

الظاهر إشارة في اجلسد 
بالغربة ضاعت فكرة احللم 

في الِصورة ضاع  الباطن 
صارت اقاويل ف��ي دائرِة مغلقٍة 

باملعنى .

***
اس��أل عن الذي ضاع في حلظة 

الوهم 

بالفعل تتاشى االشياء 
باملعنى نوقظ اجلملة

ب��ا  كلم��ًة  نصب��ُح  بالرحِي��ل 
معنى 

م��ن ي��دري أن الكلمات تس��رق 
الوقت 

من ي��دري أن احلل��م يتجول بني 
االن واآلن

سألت  وأنا في يقظة الهاجس 
عن ال��ذي ي��درك ب��ني اليقظة 

واحللم .
قال الغريب :

 لن أج��د متعة الوه��ج بعد أن 
ضاع في عبثية احلرب .

صدور العدد اإللكتروني الثاني
من مجلة بغداد الناطقة بالفرنسية

» لم يعد لي مكان
أجد فيه المعنى »

من أعمال الفنانة بتول الفكيكي
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مقدمة
ما يؤسف له ان تكون مبارحة شفيق 
الكمال��ي الش��اعر االدي��ب والرس��ام 
املبدع الدنيا قبل تدوين مذكراته فقد 
توفي في 15 كانون االول/ديسمبر1984 
وس��ط ظروف غامض��ة وبذلك رحلت 
معه كل االحداث التي عايشها وكان 
الشاهد عليها في السياسة كما في 
النض��ال طيلة نحو اربع��ة عقود من 

الزمن.
رافق شفيق حزب البعث منذ بدائيات 
نش��أته وتعرض للمطاردة والس��جن 
والتعذيب مرات ومرات وش��ارك عضواً 
ف��ي القيادت��ن القومي��ة والقطري��ة 
واسهم عضواً في مجلس قيادة الثورة 
وتول��ى مناص��ب وزارية ودبلوماس��ية 
منذ عام 1968 وتوج اعماله الشعرية 
الوطن��ي  النش��يد  كلم��ات  بوض��ع 
العراقي ثم يوجد نفسه اخيراً مالحقاً 
ضمن قائم��ة املنبوذين واملطاردين من 
قبل نظام احلكم شأنه شأن غيره من 

احلزبين القدامى.
ش��فيق الكمالي- عديلي وابن عمي- 
ولد في مدينة )البو كمال( الس��ورية 
مع احل��دود العراقية بعد ان ش��طرت 
معاهدة )س��ايكس بيك��و( إبان احلرب 
العاملية االولى عائلة قدوري الساكنة 
على شريط نهر الفرات من )عانة( )دير 
الزور( الى ش��طرين واحد ف��ي العراق 

واالخر في سوريا. 
ادرك ش��فيق قب��ل رحيل��ه بس��نوات 

ان احلكم ب��ات يناصبه الع��داء آلرائه 
وانتقادات��ه املريرة لكن لم يكن من يد 
س��وى االدغان النحسار دوره في احلزب 

والدولة خشية مما هو اعظم.
في اخر لقاء جمعني به في داره ببغداد 
يوم 29 حزيران/يوني��و 1982 حتدث عن 
سياس��ات احلك��م الطوباوي��ة بقلب 
مل��يء باالس��ى وعينن تراقب��ان اياماً 
س��وداء اتية قال لي: يافخري لقد نفذ 
الصب��ر ولم يعد لي اال جتنب ما يحاك 
في الظالم ولم يعد يهم حتى العمل 
بالبقالة في عمان بضمير مرتاح وفي 
خت��ام حديثه الح علي بع��دم العودة 
الى بغ��داد دفعا ملا قد يدي��ر ضدي انا 

االخر من مكائد.
بعد نحو عام من ذلك اللقاء اعلمتني 
زوجته هاتفياً من بغداد تعرضه وجنله 
يعرب ملوقف س��يء دون ان تفصح عن 
حقيق��ة االمر خلش��يتها م��ن العيون 
الت��ي تراق��ب الهات��ف لكن��ي وقفت 
عل��ى التفاصيل عندم��ا حانت فرصة 

أفضل.

داخل املعتقل
اوائ��ل ش��هر متوز/يولي��و 1983 القت 
اجه��زة االم��ن العراقية القب��ض اوالً 
على جنله االكبر )يع��رب( الطالب في 
كلي��ة العل��وم بجامعة بغ��داد امام 
منزله واقتادوه الى س��يارة امن كانت 
تنتظر ولم يعلم باألمر س��وى اجليران 

الذين سارعوا إلعالم ذويه مبا حل.

وعل��م ابنه اثناء التحقي��ق والتعذيب 
ان الس��بب يكمن في شريط مسجل 
ل��ه مع بعض من زمالئ��ه خالل تبادله 
وبعض  بالس��لطة  دعاب��ات س��اخرة 

رموزها. 
قب��ع االبن ف��ي اقبي��ة اجه��زة االمن 
اس��ابيع دون ان يتمك��ن وال��ده فع��ل 
ش��يء فقد كان ه��و االخ��ر مغصوباً 
علي��ه من قب��ل ص��دام ومراقب��اً من 
قبل اجهزة االم��ن واخملابرات ولم يجرؤ 
حتى االصدق��اء واالقارب على التدخل 
الن ذل��ك يعني جتاوز اخلط��وط احلمراء 

مبفهوم النظام في ذلك الزمان.
وبعد مضي نحو شهر اضطر االبن حتت 
تأثير التعذيب لالعتراف ان كل ماردده 
في الش��ريط املس��جل كان مقتبساً 
م��ن والده ونحو الس��اعة الثالثة بعد 
ظه��ور اول ايام ش��هر آب/اغس��طس 
1983 توجه��ت اجهزة اخملابرات الى دار 

شفيق بهدف القاء القبض عليه.
في تلك الساعة كان في املنزل زوجته 
وابن��ه تغل��ب وابنته حن��ان وطفلتها 
البكر زبيدة التي لم تتجاوز في حينه 
العام الواحد يتجاذبون اطراف احلديث 

مع اقرباء جاؤوا للزيارة.
دخ��ل افراد اخملاب��رات الدار متس��ائلن 
عن ش��فيق فأجابتهم الزوجة انه في 
مدين��ة املوصل في مهم��ة ادبية فلم 
يصدقوا ليب��دأوا رحلة تفتيش طالت 
كل غرف��ة وزاوية من ارجاء املنزل وهم 
في حال من التهكم على استفس��ار 

الزوج��ة ان كان لديه��م اذن خطي مبا 
يصنعون اذ كيف يصح االستفس��ار 
ع��ن مثل ه��ذا االمر وب��رزان- االخ غير 
الش��قيق لصدام- هو نفس��ه رئيس 

اخملابرات.
وحن لم يجدوه اقتادوا زوجته وجميع 
م��ن كان ف��ي املنزل آن��ذاك الى احدى 
الس��يارات االربع املنتظ��رة امام الدار. 
والحظ��ت الزوج��ة ان ش��خصاً- يبدو 
انه رئي��س اجملموع��ة- ادار ظهره عند 
توجه احملتجزات الى السيارات متجنباً 
التع��رف عل��ى وجهه وقي��ل لها وملن 
معه��ا انه��ن يتلق��ن مكرم��ة لعدم 
رب��ط عيونه��ن بعصائب س��وداء وهو 
االج��راء املتبع مع كل من يدخل مبنى 
اخملابرات وقد تبن من مجريات االحداث 
ان العائل��ة ومن كان معها صدفة في 
تلك الس��اعة اعتبروا رهائن ريثما يتم 

القبض على شفيق.
في ذل��ك الوقت كان ش��فيق ما يزال 
في مدين��ة املوصل ويب��دو ان اخملابرات 
خش��يت افالته من قبضته��ا فرددت 

اشاعة حول نيته الهرب الى سوريا.
جيء بش��فيق الى اخملاب��رات في بغداد 
عند الس��اعة احلادية عش��ر والنصف 
مس��اء وف��ي منتص��ف اللي��ل اخلت 
اخملاب��رات س��بيل الزوج��ة واحملتجزات 
االخري��ات وتركتهن ام��ام البناية في 
حيرة حت��ى انقذت حالتهن س��يارات 
اجرة )تاكسي( حيث توجه اجلميع الى 
دار اللطيف-ش��قيق شفيق ليقضوا 

ما تبقى من الليل هناك.
وفي الصباح توجهت الزوجة مع ابنها 
تغل��ب- البالغ في حينه 17 عاماً- الى 
دار اخي هاش��م ف��ي بغ��داد لإلقامة 
املؤقتة بع��د ان منعته��ا اخملابرات من 
العودة الى منزلها نتيجة قرار بحجزه 

وبقية امالكه االخرى.
مضى على اعتقال شفيق نحو عشرة 
اس��ابيع دون توجيه تهمة جادة فسأم 
م��ن احلالة التي ل��م تتضح نهاية لها 
ما دفع��ه ال��ى التهدي��د باالضطراب 
عن تناول الطع��ام مطالباً اما تقدميه 
للمحاكم��ة ان كانت هن��اك تهمة او 

اخالء سبيله.
وم��ن املفارق��ات الت��ي يصع��ب على 
االنس��ان اس��تيعابها ان��ه فيما كان 
النش��يد الوطني العراق��ي )وطن مد 
على االفق جناحا..( يذاع صباح مساء 
وت��ردده مالي��ن احلناجر كل ي��وم كان 
مؤلف��ه )ش��فيق الكمال��ي( يئن من 

العذاب في اخملابرات العراقية.
العس��ف  م��ن  ش��هور  ثالث��ة  بع��د 
واالحتجاز اطلق سراحه وتوجه الى دار 
شقيقه الكبير عبد اللطيف ليقص 
علي��ه رحلته ف��ي دهالي��س اخملابرات 

ويفرغ ما في قلبه من حسرات.
بعدها مباشرة توجه شفيق للسكن 
مع زوجته في دار اخي هشام ومعهما 
االب��ن تغلب وعقب مض��ي نحو اربعة 
اسابيع من اطالق سراحه اطلق سراح 
االب��ن االكبر يعرب بع��د ان امضى في 

اقبي��ة االجهزة االمنية نحو خمس��ة 
شهور احتجازاً وتعذيباً.

مما رواه شفيق بعد االخالء ان التحقيق 
معه كان يتوصل بن يوم واخر بأسلوب 
لم يك��ن يقتض��ي كل ه��ذا العذاب 
واملعان��اة اال ان��ه كان مقتنع��اً بوجود 
اس��باب م��ن الغي��رة واحلق��د ومجرد 

االذالل تقف وراء كل الذي جرى له.
وذك��ر ان عاهل االردن املرحوم حس��ن 
تدخل شخصياً إلطالق سراحه فيما 
ل��م يجرؤ احد م��ن اصدقائه ومحبيه 
ف��ي الداخ��ل عل��ى التدخ��ل ال لعدم 
اكتراث بل خشية املسائلة والعقاب.

وفي حلظة ما اس��تلقى ش��فيق على 
كنب��ه ليغم��ض عينيه ويس��تعرض 
فيلم��اً ش��ريطاً طويالً م��ن االحداث 
والع��ذاب من��ذ تعرف��ه عل��ى صدام 
حس��ن ق��اده الى اي��ام اللج��وء  الى 
القاهرة وتسجيله طالباً في اجلامعة 
حيث رشح في مرحلة الحقة لرئاسة 
االحت��اد الوطن��ي للطلب��ة العراقين 
هن��اك فانتخب��ه الط��الب باألكثرية 
فيما حصل ص��دام على صوتن اثنن 

فقط!
اما منزل ش��فيق فقد خضع لهيمنة 
رج��ال االم��ن طيل��ة اربع اش��هر رفع 
بعدها احلجز ع��ن املنزل فقط وكانت 
املفاج��أة حلظة دخ��ول العائلة املنزل 
اذ وجدت��ه في حال مزري��ة من العبث 
واخل��راب وقد س��رق م��ا كان فيه من 
ذهب ومال ولم تنج ال��وان فنية نادرة 

وحاجي��ات ثمينة م��ن اياديه��م ولم 
حتاول العائلة تقدمي شكوى الستعادة 
املس��روقات لقناعة اجلمي��ع ان االمر 
ال يعني في النتيج��ة اال تبرئة اجلاني 

وادانة اجملني عليه.
كان اش��د م��ا ال��م ش��فيق مصي��ر 
مكتبت��ه العام��رة اذ وج��د الكت��ب 
مبعث��رة عل��ى ضف��اف دجل��ة حيث 
تقع داره والري��ح تعصف بصفحاتها 
املمزقة وقد ابتلع النهر الكثير منها!

رفع ما تبقى منها مبثوثاً بن االحجار 
وب��دأ بتجفيفه��ا والدم��وع تغالب��ه 
فتغلبه ! ث��م حملها الى داخل املنزل 
كم��ا يحم��ل الوليد ليض��ع الصالح 
منها على الرفوف مبس��اعدة صديقه 
االديب عب��د اجلبار العمر ال��ذي وافاه 
االجل فيما بعد اي فكر متخلف ونزعة 

حاقدة يقدمهما هذا املشهد؟!
اضطر ش��فيق بعد ذل��ك الى املكوث 
في املن��زل ال يبارحه بع��د ان منع من 
ممارس��ة نش��اطه االعالمي وشطبت 
عضويته في اجملل��س الوطني لغيابه 
ثالثة ش��هور بدون عذر مشروع! كما 
ورد حرفي��ا عل��ى قرار الش��طب وهي 
الفت��رة الت��ي امضاه��ا ف��ي اخملابرات 

مكرها.
وحتى تكتمل السبحة سحبت منه 
س��يارته التي كان منه س��يارته التي 
كان تلقاه��ا هدية من صدام في وقت 
سابق فبات ميضي وقته كئيباً منزوياً 

في منزله.

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35 عامًا في حزب البعث
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شبكة جتنيد النساء
اعتمد التنظيم  سياسة استقطاب 
النساء وخاصة من العازبات، لغرض 
التزاوج م��ع املقاتل��ن، بعد فضائح 
وفت��اوى جه��اد النكاح في س��وريا. 
االس��تخبارات الغربية م��ن جانبها 
كشفت اعداد من النساء االوروبيات 
م��ن املانيا والنمس��ا وفرنس��ا ودول 
اوروبي��ة اخرى لإلحت��اق "باجلهاد" مع 
داعش بعد اعالنها تش��كيل كتيبة 
بالنس��اء وه��ي   اخلاص��ة  اخلنس��اء 
سابقة "جهادية" اي مشركة النساء 
ف��ي القت��ال ميداني��ا. ومتابعة الى 
اسباب تركيز "داعش" على النساء، 
تبن بس��بب تأثيره��ن االعالمي في 
كس��ب املقاتلن واملقات��الت، بعد ان 
االوروبي��ة  االس��تخبارات  كش��فت 
عن وجود ش��بكة نس��اء س��لفيات 
على الش��بكة العنكبوتية تستغل 
االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل 
عل��ى االنترني��ت. ونش��ر التنظي��م 
ف��ي اصدارات��ه، تعليم��ات الزوجات 
للزواج مبقاتليه وش��روط  الصاحلات 
ال��زواج م��ع اقامت��ه دورات للتدبي��ر 
املنزلي والطبخ، هو يحاول ان يعطي 
ص��ورة االدارة والتنظيم في "دولته" 
عكس ما يجري في سوح القتال من 

قطع رؤوس.
وكش��فت  صحيف��ة "ديل��ي ميل" 
البريطاني��ة ف��ي تقريره��ا الص��ادر 
ف��ي 3 س��بتمبر 2014 ع��ن تده��ور 
االوض��اع االمنية في س��وريا، بعدما 
س��يطرت داعش عل��ى مدينة الرقة 
الس��ورية  وقيام التنظيم بتأسيس 
االول��ى  حتم��ل  للنس��اء،  كتيبت��ن 

اس��م "اخلنساء" والثانية باسم "ام 
الريحان" ومهمته��ا القيام مبهمات 
تفتيش النس��اء على احلواجز وشرح 
"تعاليم االسالم للنساء وتوعيتهن 
عل��ى كيفي��ة التقي��د به��ا". وافاد 
ب��ان تنظي��م  حقوقي��ون س��وريون 
"الدول��ة االس��المية" فت��ح مكتبا 
خالل ش��هر يوليو 2014 في ش��مال 
س��ورية يتيح لألرامل والنس��اء غير 
املتزوجات تسجيل اسمائهن للزواج 
من مس��لحي التنظي��م. وفقا الى 
تقرير وكال��ة رويترز فان مقر املكتب 
يقع ف��ي بلدة الباب ش��مال ش��رق 
حل��ب ويختص بتس��جيل اس��ماء 
النس��اء وعناوينه��ن حتى يتس��نى 
ملقاتلي داعش التوجه الى اس��رهن 
لطلب الزواج منهن رس��ميا وسبق 
ان وردت تقارير اشارت الى ان مقاتلي 
داعش يبحث��ون عن زوجات او يجبرن 
النس��اء عل��ى ال��زواج ف��ي مناطق 

خاضعة لسيطرة التنظيم.

جتنيد نساء اوروبيات
وش��هدت الدول االوروبية الكثير من 
التح��اق قاصرين وش��باب "باجلهاد" 
في س��وريا، ه��ذه التفاصي��ل بدأت 
تكش��ف عنها اجهزة االستخبارات 
االوروبي��ة. وبه��ذا اخلص��وص تقول 
"كالودي��ا دنتش��يكن" اخلبي��رة في 
قضايا التطرف االس��المي في برلن 
" ان املثير في االمر وجود مجموعات 
نسائية نش��يطة جداً داخل احمليط 
النس��اء  من  الكثير  الس��لفي."وان 
املس��لمات مب��ا ف��ي ذل��ك االملانيات 
اللوات��ي اعتنق��ن االس��الم ينجذبن 
للتيار الس��لفي ألنه��ن يبحثن عن 
دور واضح ومحدد للمرأة وهو كونها 

ربة بي��ت وام ومعينة للرجل. وتقوم 
الكثير من النساء املقتنعات بالفكر 
السلفي بالدعاية ومساعدة الرجال 
ف��ي االم��ور التنظيمي��ة ويش��رفن 
ايض��ا على بع��ض مواق��ع االنترنت 
املتش��ددة الت��ي تدعو ال��ى القتال. 
وحس��ب "دانتش��كه" ف��ان ه��ؤالء 
النس��وة يحرصن على نشر مقاطع 
ونش��اطات  وتصريح��ات  الفيدي��و 
املقاتلن. واثار س��فر فت��اة املانية ال 
تتع��دى 16 عام��اً الى س��وريا خالل 
ابري��ل 2014 والتحاقه��ا باملقاتل��ن 
االس��المين الكثير من اجلدل داخل 
املانيا، خصوصا في ظل تزايد نسبة 
الفتيات السلفيات اللواتي اصبحن 
يغ��ادرن مبفردهن الى س��وريا لتقدمي 
الدع��م للمقاتل��ن هن��اك. ان��ا االن 
ل��دى القاعدة” عبارة كتبتها س��ارة 
لصديقاتها مبجرد وصولها لسوريا. 
وهو ما اثار صدمة في صفوف تالميذ 
مدرستها في مدينة "كونستانس" 
جنوب املانيا. بعد ذلك كتبت طالبة 
الثانوي��ة، والت��ي ل��م يك��ن عمرها 
عندما غادرت املانيا خمس��ة عشرة 
عاماً، في مواقع التواصل االجتماعي 
"نق��دم الدعم الزواجنا ف��ي القتال 

ونلد مقاتلن." 
يقول دافيد طومسون مؤلف كتاب 
" الفرنس��يون اجلهاديون" بانه ليس 
هن��اك ص��ورة واح��دة "للجهادين" 
الفرنس��ين اال اّنه اش��ار  باّن هناك  
نقط��ة مش��تركة بينه��م تتمّث��ل 
ف��ي العودة الى االس��الم او اعتناقه 
مؤّخ��را." وفي تقري��ر صدر عن مركز 
الوقاي��ة ض��ّد الطائفي��ة املتعّلقة 
باالسالم - الذي حّلل حالة 55 عائلة- 
يكش��ف عن اّن الشباب الذي يعاني 

من مش��كالت اجتماعي��ة وعائلية 
ليس فق��ط املتض��ّرر بل اض��اف اّن 
"اغلبيتهم من طبق��ات اجتماعية 
متوّس��طة او علي��ا. اما "ج��ان بيير 
فيليو" االس��تاذ في معه��د العلوم 
السياسية في باريس، كشف ايًضا 
عن التفاوت في ملفات "اجلهادين" 
فهناك فئات مختلفة: اسر ملحدة 
وكاثوليكية ومس��لمة، مفّككة او 
متماسكة، مندمجون في اجملتمع او 
منب��وذون، من الضواحي او من املدن. 
ويعّد الغسيل األيديولوجي احد ابرز 
اس��اليب التجنيد الذي يدفع بأعداد 
والقاصري��ن  والصبي��ان  الش��باب 
والقاصرات الى تبن��ي هذا "الفكر" 
وااليدلوجي��ة التي تزداد نش��اطا مع 
اس��تمرار الفوض��ى والصراعات في 
املنطقة ابرزها اخلط "الفالق" سوريا.  
وهنالك اجماع بن مراكز الدراسات  
واالس��تخبارات عل��ى ان اجلماع��ات 
اصبحت انش��ط "ايدلوجي��ا" وهذا 
يبرهن النظرية الت��ي تقول ال يوجد 
حس��م عس��كري م��ع التنظيمات 

"اجلهادي" برغم ضرورته.

البحث عن الهوية
وبحس��ب املكت��ب االحت��ادي حلماية 
الدس��تور ف��ي املاني��ا، ف��ان ه��ؤالء 
"اجلهادي��ن" يرفض��ون االندماج في 
اجملتمع��ات االوروبي��ة ويترك��ز هؤالء 
الدع��اة بنحو خاص ف��ي مدن "مثل 
وبوخ��وم  ودوس��لدورف  كولوني��ا 
وفوبرتال وزولينغن" كما تعّد مدينة 
بون احد معاقل السلفية في املانيا 
وكذل��ك مدينة فرانكف��ورت، حيث  
متث��ل معقل للس��لفين ف��ي املانيا 
ولهم عالقات واس��عة مع شبكات 

مس��لحة متطرف��ة ت��دار في مصر 
وسوريا واليمن والعراق وافغانستان 
ودول اخرى. وف��ي تصريح الى رئيس 
مكتب الش��رطة اجلنائي��ة االحتادية 
ف��ي املانيا، ان املانيا ليس��ت مهددة 
فق��ط من قبل اإلره��اب الدولي ولم 
تع��د مم��را لإلرهابي��ن ب��ل اصبحت 
مسرحا لعمليات اإلرهاب التي يقوم 

بها ارهابيون بدوافع دينية.
فلم يعد السفر الى سوريا لاللتحاق 
باملقاتل��ن االس��المن يقتصر على 
املتزوج��ات، بل اصبح يش��مل ايضا 
يؤك��د  كم��ا  العازب��ات،  الش��ابات 
رئي��س مكتب حماية الدس��تور في 
املاني��ا "هانز جورج ماس��ن" مؤكداً 
انه��ن يقم��ن بذل��ك انطالق��اً م��ن 
قناعتهن الش��خصية. ولوحظ هذا 
التوج��ه ايض��ا في بريطاني��ا. وعلى 
وفق تقري��ر صدر حديثا ع��ن "املركز 
الدولي لدراس��ة التطرف" فان عدد 
الى  اللواتي يس��افرن  البريطاني��ات 
سوريا في تزايد، حيث يتزوجن هناك 
مبقاتلن تعرفن عليهم في وس��ائل 
النساء  االجتماعي وهؤالء  التواصل 
يرون في املقاتلن االسالمين ابطاال 

ويحلمن بالزواج من "مجاهد".

جهاد النكاح
ظهر"جه��اد املناكح��ة" او "جه��اد 
الن��كاح" ف��ي اعقاب فتوى نُش��رت 
عل��ى صفح��ة الداعية الس��عودي 
محمد العريفي على موقع "تويتر" 
الذي كتب في��ه ان : ]زواج املناكحة 
التي تقوم به املس��لمة احملتش��مة 
البالغة 14 عاماً فما فوق او مطّلقة 
او ارملة، جائز ش��رعا م��ع اجملاهدين 
في س��وريا، وهو زواج محدود االجل 

بساعات لكي يفسح اجملال جملاهدين 
اخري��ن بال��زواج، وه��و يش��ّد عزمية 
اجملاهدين، وكذلك ه��و من املوجبات 
لدخول اجلنَّة ملن جتاهد به[. ونش��رت 
التونسية في  "الش��روق"  صحيفة 
عددها الصادر في 22 سبتمبر 2013 
قصة "ملياء"، الفتاة التونسية التي 
اقتنعت ان "املرأة ميكن لها املشاركة 
في "اجله��اد" والقضاء عل��ى اعداء 

االسالم، بالترويح عن الرجال!
اما الش��يخ مزهر املال خضر، ش��يخ 
عش��يرة البو فه��د، ف��ي حديث له 
م��ع رادي��و الع��راق احلر، فق��د حّمل 
املتضررين من العملية السياس��ية، 
وداعش  القاعدة  اختراق  مس��ؤولية 
واس��تغالل  العراق��ي  للمجتم��ع 
النساء بأشكال مختلفة، الفتا الى 
ان تنظي��م داعش يُغري مس��لحيه 
باجلنس واجلداًول الزمنية ملا يس��مى 
ب� "جهاد النكاح" لكنه اكد ان عددا 
قليال من النس��اء العراقيات تزوجن 
م��ن مس��لحي داع��ش، الن معظم 
االنبارية هج��رت مناطقها  العوائل 
ونزحت الى اقليم كردستان ومناطق 
اخ��رى بع��د س��يطرة داع��ش على 

مناطقها.
فالتنظيم يستخدم املرأة ايضا مادة 
ف��ي خطابه الدعائي بكس��ب مزيد 
م��ن اجلمه��ور واعداد م��ن املقاتلن، 
عندم��ا يط��رح نفس��ه مدافعا عن 
املرأة  ويدعو الى فك اس��ر " احلرائر" 
فق��د  االنظمي��ة،  معتق��الت  ف��ي 
اس��تثمر داع��ش قضي��ة س��اجدة 
الريش��اوي في خطابه خالل ش��هر 
فبراي��ر 2015 مطالب��اً  االفراج عنها 
مقابل اطالق سراح الطيار الشهيد 
مع��اذ الكساس��بة، وكان التنظيم 

غير نزيه��ا في طلبه كون معلومات 
االردنية كشفت عن  االس��تخبارات 
اع��دام التنظي��م للكساس��بة في 
التنظي��م  وح��اول   .  2015 يناي��ر   3
استنساخ القضية عندما اعلن في 
14 فبراي��ر 2015 اس��تعداده باطالق 
س��راح اقباط مصر الواحد وعشرين 
ال��ذي اعتقله��م ف��ي ليبي��ا وه��م 
مواطنن عزل كانوا في ليبيا لطلب 
ال��رزق مقاب��ل  تس��ليم  كاميلي��ا 
ش��حاته ووفاء قس��طنطن، اللتن 
حتولتا من املس��يحية الى اإلس��الم 
واصب��ح مصيرهم��ا غامض��ا ف��ي 
مص��ر. فالتنظيم جنح باس��تعمال 
امل��رأة في خطابه م��ن اجل احلصول 
على اس��تقطاب اعالمي وسياسي 

يتفاعل مع املرأة اكثر من غيره.
اصبح دور املرأة عن��د داعش مزدوجا 
ب��ل متع��دد االغراض، فبرغ��م الدور 
امليدان��ي في س��وريا والع��راق الذي 
انتحارية  بعملي��ات  القيام  يتضمن 
وجمع معلومات وجتس��س ومراقبة، 
ف��ان ال��دور االكث��ر اهمية لنس��اء 
داعش خاصة من االوروبيات هو الدور 
االعالمي على الشبكة العنكبوتية 
وتش��كيل خاليا عمل تق��وم بإيجاد 
تواصل اجتماعي بن النساء من اجل 
كسب مزيدا من النس��اء والشباب  
ويفس��ر ذلك على ما تتمتع به املرأة 
من دور مؤثر على االش��خاص اللذين 
يخضع��ون للتجنيد. ويبقى هاجس 
االس��تخبارات خاصة في دول اوروبا 
والغرب هو نش��اط خاليا انثوية من 
الداخ��ل لتنفي��ذ عملي��ات ارهابية 
"دعاي��ة  اعالم��ي  ب��دور  وقيامه��ن 
جهادية" يش��جعن عل��ى مزيد من 

قطع الرؤوس.

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

موسم النمل
ف��ي س��اعة مل��ل أخ��ذت »رميون��ت »التلفاز 
ورحت أقلب في القن��وات، وقفت عند برنامج 
صدمني للرائعة انس��جام الغراوي على قناة 
الف��رات، كان يبح��ث مش��كالت امل��رأة التي 
تعمل في معامل » الطابوق »، أخذت انفاسي 
تتصاعد ولم اقو عل��ى احلراك من مكاني من 
هول ما رأيت، ففي ظل هذا احلر تتوزع أجساد 
ضئيلة لفتيات بعم��ر الزهور للعمل في تلك 
املعامل التي تنعدم فيها الش��روط الصحية 

واالنسانية.
فتيات لم تتج��اوز أعمارهن العش��رين ربيعاً 
انخرطن بالعمل في سن مبكرة، أغلبهن من 
محافظ��ة الديوانية، جاءت مع أس��رهن بعد 
ان قهرهن الفقر والعوز وحولهن الى اش��باح 
ملثمة بالس��واد، أغلبهن ال ميلكن س��وى اخ 

واحد اضطررن للعمل ال عانته.
يقوم اصح��اب تلك املعامل بإس��كانهن هن 
وم��ن جاءت معه في اك��واخ كل ميزتها فيها 
ماء وكهرباء، اما الس��قوف واجلدران فهي اما 

من قصب أو البلوك.
ال عذر مينعهن من العمل س��وى املوت الكثير 
منه��ن يتعرض��ن لإلجهاض نتيج��ة صعوبة 

العمل.
املس��ؤول عنهن قال: » ان الرجال ال يتحملون 
العمل هنا، اما النساء فهن أكثر قدرة وحتمالً 

من الكثير من الرجال »
البراءة كانت هي الصفة الطاغية على جميع 
الفتيات اللواتي حتدثن أذ كانت الغراوي توجه 
لهن االسئلة حول ما يتمنني وكانت أجابتهن 
موحدة »الس��تر والعافي��ة »لكي يقوين على 
االستمرار في العمل، وعند سؤالهن عن مدى 
رغبتهن في الزواج، كانت أجابتهن مفاجئة اذ 
أكثره��ن لم يبدين اي رغبة في الزواج أو إجناب 
االطفال لكون توفي��ر لقمة العيش هو الهم 

االكبر لهن.
فتيات لم يعرفن من عمرهن س��وى املش��قة 
والتع��ب والش��كوى ه��ي أخ��ر م��ا ميك��ن ان 

يفعلن.
ال ماض��ي وال حاض��ر وال مس��تقبل بانتظ��ار 
اكثرهن، واملثير باألمر انهن يعملن في الصيف 
لك��ي يجمعن قوت الش��تاء »كالنمل » وهن 
اش��به به بلون الرداء واحلجم واملش��قة، اال ان 
النمل لدي��ه حقوق وعليه واجبات ضمن إطار 
حياة منظم��ة خلقها الباري عز وجل، اما هن 
فلهن مش��قة وعناء من دون حقوق، وال حياة 
وال مس��تقبل فهنيئاً لب��الد وحكومة يقطن 
بني حنايتها آالف النساء املظلومات اللواتي ال 
يعرفن من الوطن سوى القهر واالستبداد من 

قبل اجملتمع والدولة.

اعداد ـ زينة قاسم:
ظاهرة العنوس��ة متثل مش��كلة 
كبي��رة تعان��ي منه��ا الكثير من 
اجملتمعات، وبحسب اخر إحصائية 
احتل الع��راق املرتب��ة الثالثة في 
العالم العربي بنس��بة العنوسة 
بعد لبن��ان واالم��ارات، إذ بلغ عدد 
العانس��ات %70، ويبلغ عدد االناث 
ف��ي الع��راق 17.685 مليون وتقدر 
املنظمات الدولية أن العانس املرأة 
التي جتاوز عمره��ا 35 عاماً وتعود 
اس��باب العنوس��ة إل��ى الوض��ع 
البطال��ة  وتفش��ي  االقتص��ادي 
والصراع��ات  واحل��رب  والهج��رة 

الداخلية والفارق التعليمي.
هذا وتعد مش��كلة العنوس��ة أو 
تأخ��ر زواج الفتاة من املش��كالت 
االجتماعي��ة الت��ي تعان��ي منها 
كبي��ر  بنح��و  العربي��ة  البل��دان 
والع��راق بص��ورة خاصة بس��بب 

احلروب وغيرها من األسباب.
 وق��د يختلف البع��ض في حتديد 
س��ن العنوس��ة وهذا يك��ون بناء 
عل��ى املفاهي��م املتع��ارف عليها 
ل��كل  بالنس��بة  ال��زواج  لس��ن 
ش��ريحة ف��ي اجملتم��ع، فنجد أن 
اجملتمعات الريفي��ة وأهالي القرى 
تعد أن جتاوز الفتاة لسن العشرين 
من عمرها عنوسة، أما اجملتمعات 
املتمدن��ة فتح��دد الثالث��ني وم��ا 
بعده��ا نظراً إل��ى أن الفتاة يجب 
أن تت��م تعليمه��ا قب��ل االرتباط 

واإلجناب.
الباحث��ة االجتماعي��ة زمن قيس 

بين��ت  في حدي��ث له��ا : ان تأخر 
انتش��رت  ظاه��رة  ال��زواج،  س��ن 
وش��ملت  األخي��رة،  اآلون��ة  ف��ي 
واإلن��اث،  الذك��ور  اجلنس��ني  كال 
الش��رقية  اجملتمعات  لكنها ف��ي 
تؤخذ بحساس��ية كبي��رة خاصة 
للفتيات، ويطلقون على كل بنت 
تأخر سن زواجها ب�لقب » عانس«، 

أو »باي��رة«، ذل��ك اللقب وغيره من 
الضغوط��ات الت��ي مت��ارس عل��ى 
الفت��اة بعد بلوغها س��ن الثالثني 
من قبل األهل واألقارب، متثل حمالً 
ثقيال عليه��ا، وتعمل على توترها، 
ورمب��ا تنازلها عن بعض املواصفات 
اخلاصة بشريك حياتها، متناسني 
حتقيقه��ا لذاته��ا وتقلدها أعلى 

املناصب، واس��تكمالها للدراسة، 
والشهادات العليا.

وأضاف��ت هن��اك بع��ض الفتيات 
يقبل��ن ال��زواج من إنس��ان فقط 
جمل��رد أن��ه ال يطلق عليه��ا لقب » 

عانس«.
وتابعت قي��س قوله��ا: ان الكثير 
م��ن الفتي��ات اللوات��ي تأخرن في 

االرتب��اط يتعرض��ن لبعض حاالت 
والضغ��وط  النفس��ي  القل��ق 
العصبية بس��بب ما يدور حولهن 
من أقاويل ع��ن تأخرهن في الزواج 
من قب��ل العائلة، وه��ذا الضغط 
يوّلد لدى البعض منهن، خصوصاً 
من لديه��ن حساس��ية مفرطة، 
نفس��ياً  اس��تعداداً  ولديه��م 

للدخول ف��ي حاالت م��ن الصراع 
واالكتئاب النفس��ي وع��دم النوم 
نظراً لفقدان حياة األسرة وافتقاد 
األمومة، األم��ر الذي يؤدي إلى نوع 

من الضغط العصبي املتواصل.
وزادت قيس: يجب أن تكون أس��رة 
الفت��اة هي العامل املس��اعد في 
تخطي الفت��اة له��ذه الضغوط، 
وذل��ك من خالل تش��جيعها على 
اخلروج إلى العمل لتفرغ طاقاتها 
في جانب آخر بعيداً عن تفكيرها 

حول عوامل تأخر زواجها.
وعن كيفية مواجهة مش��كلة » 
العنوس��ة » وضح��ت زمن قيس: 
إن املشكلة تزول أو في أقل تقدير 
تتقلص، من خالل العمل على أزاله 
احلاجز النفس��ي املوجود بني اآلباء 
واألبناء ك��ي يتمكن م��ن الكالم، 
وافص��اح م��ا في أنفس��هن، كما 
يجب القضاء على مش��كلة غالء 
امله��ور وان يعمل كل أفراد اجملتمع 
على تس��هيل ال��زواج م��ن خالل 
قب��ول تخفي��ض تكالي��ف الزواج 
من مهور وتأثيث الس��كن، ودعم 

وتشجيع احلكومة للمتزوجني.
وتابعت :أن الزواج بالنسبة للفتاة 
حق من حقوقها املش��روعة التي 
ال يج��ب أن يعت��رض علي��ه أح��د 
مهما كانت قرابته منها، لذا فإنا 
ألقي على وسائل األعالم وخطباء 
كبي��رة  مس��ؤولية  املس��اجد 
ف��ي توضيح أس��باب العنوس��ة 
ونتائجه��ا الوخيمة عل��ى الفتاة 

وأسرتها وعلى اجملتمع بنحو عام.

دور األسرة في تخّطي أزمة الضغوطات النفسية للفتاة غير المتزوجة   

ظاهرة العنوسة تزداد بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة

إعداد - سمر علي: 
تع��د اخلي��وط الذهبي��ة م��ن أح��دث 
ف��ي عمليات  املس��تعملة  التقنيات 
التجمي��ل، وق��د اكتس��بت ش��هرة 
سريعة في وقت قليل وذلك لسهولة 
إجرائها حيث أنه��ا ال تتطّلب القيام 
بجراح��ة أص��الً وميك��ن إجراؤه��ا في 
العي��ادة الطبي��ة في م��دة ال تتجاوز 
البع��ض ف��ي  الس��اعة، ويس��ّميها 
أوروبا بعملي��ة وقت الغذاء ألنه ميكن 
تنفيذها في اس��تراحة الغذاء التي ال 

تتجاوز العشرين دقيقة.
واخليوط الذهبية هي عبارة عن خيوط 
ال يزيد س��مكها عن 0.1 ملم تتكون 
من الذه��ب ويتم إدخالها حتت طبقة 
اجللد )األدمة( بني الدهون واألنسجة. 
يعمل إدخ��ال اخلي��وط الذهبية على 
إنت��اج األلياف وم��ادة الكوالجني كرد 
فعل لوجود املادة اجلديدة في اجلس��م 
مما ينتج عنه بناء أنسجة جديدة تزيد 
من س��مك البشرة، ويعمل ذلك على 
حتسني ضخ الدم في املكان الذي متت 
فيه العملية مما يؤدي في النهاية إلى 
جتديد شكل البشرة وحتسينها وإزالة 
جمي��ع الترهالت واخلط��وط الرفيعة 

املوجودة في اجللد.

أول من استعملها
اخلي��وط  اس��تعمال  م��ن  أول  كان 
الذهبية هم املصري��ون القدماء عام 

5000 قبل امليالد، فقد ُوِجدت جزيئات 
من الذهب على شكل خيوط رفيعة 
ف��ي مومي��اوات املل��كات ف��ي مصر 
القدمية. ثم اس��تعملها الفرنسيون 
بع��د ذل��ك ع��ام 1960م حي��ث كان 
يستعمل خيط بُس��مك 0.5 مم وكان 
األمر يتطلب جراح��ة مؤملة تتم حتت 
التخدي��ر، وكان��ت تس��تعمل حقنة 
كبيرة إلدخ��ال اخليط حتت اجللد، كما 
أن عملي��ة التعافي م��ن هذه اجلراحة 
كان��ت تأخذ وقتاً طوي��الً وكان يُطلب 
م��ن املريض أال يق��وم بتعبي��رات في 

وجهه لعدة أسابيع.
بع��د ذلك وفي ع��ام 2000 قام طبيب 
يس��ّمى ب��أول بتعديل ه��ذه اخليوط 
الذهبية وتصغيرها ليصبح سمكها 
0.1 مم، مم��ا س��ّهل م��ن اس��تعمالها 
ف��ي العمليات اجلراحي��ة بنحو كبير، 
حيث أن األمر لم يعد يتطلب جراحة 
أو تخدي��ر وأصبح��ت العملي��ات تتم 
بس��رعة كبي��رة ق��د تص��ل لنصف 
ساعة فقط، كما أن املريض يستطيع 
أن مي��ارس حياته بنح��و طبيعي بعد 
العملية مباش��رة، وتب��دأ النتائج في 
الظهور بعد العملية مباش��رة وتزداد 

عملية التحسن مع مرور الوقت.
وقد لوح��ظ عند اس��تعمال اخليوط 
الذهبية ف��ي العملي��ات التجميلية 
أن التجاعي��د تقل بنحو ملحوظ بعد 
مرور ثالثة أش��هر على العملية، كما 

أن التهابات اجللد تتحس��ن بنس��بة 
25 إلى %40 إل��ى أن تصل إلى أفضل 
نتيجة بعد مرور 6 إلى 12 ش��هر بعد 
العملية، ويدوم مفعول هذه العملية 
م��ن 8 إلى 12 س��نة، ولك��ن مع منط 
احلياة الغير صحي والتدخني قد تقل 

هذه املدة.

استعماالتها
تس��تعمل اخلي��وط الذهبي��ة لش��د 
الوجه وتس��تعمل ف��ي أماكن كثيرة 

في اجلس��م خصوص��اً منطقة الفم 
والذقن ومنطقة اجلبهة، ويتم إدخال 
مجموعة خيوط ذهبية على ش��كل 
ش��بكة في املنطقة التي ي��راد إزالة 
التجاعي��د منه��ا، ويك��ون ذل��ك عن 
طري��ق إدخ��ال اخلي��وط الذهبية في 
املنطق��ة الدهنية حت��ت اجللد ويقوم 
الطبيب بش��د الوجه ورفعه لألعلى. 
وظيفة هذه اخليوط أنها تقوم بإبقاء 
الوجه مش��دوداً لسنوات طويلة بعد 

العملية.

كم��ا ميك��ن جتمي��ل األن��ف باخليوط 
الذهبي��ة، فيت��م إدخ��ال مجموع��ة 
خيوط بطول األن��ف وذلك لرفع أرنبة 
األن��ف، وميك��ن أيًض��ا إدخ��ال بعض 
اخلي��وط بالعرض ف��ي النقطتني فوق 
فتحتي األنف مباشرة بغرض تصغير 

عرض األنف.
مت اس��تعمال ه��ذه التقني��ة احلديثة 
باخلي��وط  األذن  ف��ي جتمي��ل  مؤخ��راً 
الذهبية بدالً م��ن التجميل باجلراحة 
أو الليزر حيث يتم إدخال هذه اخليوط 

لتلت��ف على غضاريف األذن بش��كل 
معني مما يس��مح بتصغي��ر أو تعديل 

شكل األذن.
قبل جتمي��ل األذن باخلي��وط الذهبية 
كانت تس��تعمل خي��وط اعتيادية مما 
قد يلف��ت االنتباه إلى الل��ون الغريب 
في األذن، أما اخلي��وط الذهبية فإنها 
ال تظه��ر حتت اجللد، وق��د أفادت هذه 
إلمكاني��ة  وذل��ك  كثي��راً  العملي��ة 
االس��تغناء التام ع��ن اجلراحة وآثارها 
ع��ن  أيض��اً  واالس��تغناء  وآالمه��ا 
التجميل باللي��زر الذي يكلف الكثير 

من األموال.
ان اس��تعمال تقنية اخليوط الذهبية 
ال يرتب��ط بس��ن معني، فأي ش��خص 
ميكنه اخلض��وع لعملي��ات التجميل 
باس��تعمال تقنية اخلي��وط الذهبية 
شرط أن يكون ذا بشرة غير حساسة 
أو ش��ديدة اجلف��اف، كم��ا يفّضل أن 

يكون مستوى الصحة العاّمة جيد.

اآلثار اجلانبية لها 
1 - في الغالب ال يوجد أي آثار جانبية 
الس��تعمال اخلي��وط الذهبي��ة ف��ي 
عملي��ات التجمي��ل، ولك��ن قد ينتج 
ح��دوث ت��ورم بس��يط أو انتفاخ��ات. 
لتقلي��ل االنتف��اخ يجب اس��تعمال 
كمادات باردة على املكان الذي أجريت 
فيه العملية ملدة س��اعة أو ساعتني 
بع��د العملية ولك��ن ال بأس في عدم 

القيام بذلك.
 2 - ق��د حت��دث بع��ض الكدمات بعد 
العملي��ة ولكنها تختف��ي في وقت 

قليل.
-3حدوث عدوى هو أمر نادر احلدوث إذا 
مت اس��تعمال أدوات معقمة، ولكن إذا 
حدث فإنه ميكن اس��تعمال املضادات 

احليوية ملعاجلة األمر.
للمرضى الذين يعانون من   4-
جسد أو بش��رة حساسة، فإنه ميكن 
حدوث بعض االلتهابات وعندها ميكن 
لاللتهابات  املضادة  األدوية  استعمال 

ملعاجلة هذا األمر.
ال ش��ك أن عالم التجميل قد حدثت 
به طف��رة بع��د اكتش��اف التجميل 
باخليوط الذهبية، فيمكن استعمالها 
في أي مكان باجلس��م، لش��د الوجه 
وجتمي��ل األذن ورف��ع األرداف وإخف��اء 
الترهالت م��ن الذراعني والرقبة وحتى 
جتميل األنف باخليوط الذهبية أصبح 
ممكناً، كما ميكن اس��تعمالها لش��د 

ترهالت البطن.
يت��م تصني��ع اخلي��وط الذهبي��ة من 
ذهب عي��ار 24 قيراط ويأتي كل خيط 
معقم ومغل��ف ملنع التلوث والعدوى 
واإلصابة بااللتهاب��ات، مما يفتح اجملال 
أمام العديد من الناس الس��تعمالها 
وذل��ك لس��هولتها وقل��ة تكاليفها 
أو  التجمي��ل  بجراح��ات  مقارن��ة 

التجميل باستعمال الليزر.

»الخيوط الذهبية» أحدث التقنيات المستعملة في عمليات التجميل
أول من استعملها المصريون عام 5000 قبل الميالد

جدة ـ وكاالت:
لكي حتافظي على بشرتك خالية 
من التجاعيد والعالمات املزعجة، 
عليك أن حترصي يومياً على إزالة 
ال�مكياج قبل النوم، ومن أفضل 
طرائق التخلص من املكياج تلك 
الط��رق التي تعتم��د على اجلمع 
بني إزالة مستحضرات التجميل 

وترطيب البشرة في آن واحد.
فما هي املنتجات التي تستطيع 
املعادل��ة  ه��ذه  ل��ك  تق��دم  أن 
الصعب��ة؟ بالتأكي��د ه��ي املواد 
الطبيعي��ة، فهن��اك الكثير من 
امل��واد الطبيعي��ة البارعة، والتي 
بإمكانه��ا إزالة املكي��اج من دون 
إحل��اق أي التهابات بالبش��رة مع 
تغذية بشرتك وترطيبها بعد يوم 
طويل من إرهاقها مبستحضرات 

التجميل.

إلي��ك أفض��ل مزي��الت املكي��اج 
الطبيعية املغذية:

1. زي��ت الزيت��ون: قوم��ي بوضع 
زيت الزيتون على قطنة نظيفة، 
مل��دة  بش��رتك  عل��ى  ومرريه��ا 
دقيقت��ني حت��ى تتخلص��ي من 
بقايا املكياج نهائياً، ثم اشطفي 

بشرتك باملاء الفاتر.
2. الل��ن والعس��ل: قوم��ي مبزج 
ملعقة م��ن اللن وملعقتني من 
العس��ل وثالث مالعق م��ن املاء، 
واحفظ��ي املزي��ج ف��ي الثالجة، 
وقومي يومي��اً بتمرير املزيج على 
بشرتك بواسطة قطنة نظيفة 
للتخلص من املكياج نهائياً، ثم 

اشطفي بشرتك باملاء الفاتر.
3. األلوفيرا: قومي مبزج ربع كوب 
من ماء األلوفيرا مع نصف كوب 
من زيت الزيتون، ونظفي بشرتك 

به جي��داً حتى تت��م إزالة جميع 
األوساخ وبقايا املكياج املتراكمة 

على بشرتك.
4. مزي��ج زيت الزيت��ون وزيت جوز 
الهند: قومي مبزج نصف ملعقة 
من زيت ج��وز الهن��د مع نصف 
ملعق��ة من زي��ت الزيتون وكوب 
من امل��اء وملعقتني من ش��امبو 
األطفال، ث��م م��رري املزيج على 
بشرتك بواسطة قطنة نظيفة 
ث��م  املكي��اج،  م��ن  للتخل��ص 

اشطفي بشرتك.
5. زي��ت اللوز: قومي مبزج ملعقة 
من احلليب مع 3 قطرات من زيت 
اللوز، ومرري املزيج على بش��رتك 
بواس��طة قطن��ة نظيفة حتى 
تتأك��دي من إزالة املكياج نهائياً، 
بامل��اء  بش��رتك  اش��طفي  ث��م 

الفاتر.

برلين ـ وكاالت:
ذك��رت مجلة »فرويندي��ن« األملانية أن 
ماء ال��ورد يعد مبنزلة ينب��وع الصحة 
واجلمال، حيث إنه يتمتع باستعماالت 
صحي��ة وجمالية كثي��رة، كتخفيف 
متاع��ب األكزمي��ا والص��داع ومحاربة 
املكي��اج  وإزال��ة  الس��وداء  اله��االت 

وترطيب الشعر اجلاف.
يتمتع م��اء الورد بتأثي��ر مبرد ومهدئ 
لألكزمي��ا وع��دوى الهرب��س، كم��ا أن 
الغرغرة مباء الورد تس��اعد في حاالت 
للف��م،  اخملاط��ي  الغش��اء  الته��اب 
كما يس��تعمل ماء ال��ورد بعد حروق 
الش��مس ولدغات احلشرات، ملا له من 
تأثير مبرد ومض��اد لاللتهابات، فضالً 
عن أن��ه يفيد ف��ي مواجهة تقلصات 
املعدة واالس��هال وإزالة السموم من 

اجلسم.
ومن اهم استعماالته: 

1 - ع��الج للص��داع: بل��ل منش��فة 
صغيرة في املاء البارد واعصرها، وبعد 
ذل��ك أض��ف إليه��ا قطرات م��ن ماء 
الورد، ثم توضع على اجلبني ملدة عشر 
دقائق، حيث ميكن بذلك التخلص من 

الصداع. 
2 - تنظي��ف الوجه: يعم��ل ماء الورد 
للبكتيريا،  كمرطب ومهدئ ومض��اد 
لذا فإنه يعمل على تنظيف البش��رة 
املس��ام  ومعاجل��ة  الش��وائب  م��ن 
الكبيرة، كما أنه يساعد على تهدئة 
االلتهابات في الوجه من خالل مسح 
الوجه به بواس��طة قطع��ة قطنية 

مبللة.
3 - مثب��ت ومزيل للمكياج عند وضع 
زيت ج��وز الهند م��ع ماء ال��ورد على 
قطعة قطنية، فإنه سيس��اعد على 
إزالة املكياج من البشرة بنحو لطيف، 
ولكنه يعمل أيضاً كمثبت للمكياج 

عند رشه بعد املكياج مباشرة فبذلك 
يدوم املكياج طوال النهار.

4 - عالج التجاعيد والهاالت السوداء 
وانتف��اخ العني: وذل��ك بنقع قطعتي 
قطن في م��اء ال��ورد ووضعهما على 
العني بع��د غلقها ملدة عش��ر دقائق، 

وستالحظني الفارق.
5 - العناية بالش��عر اجل��اف: ماء الورد 
يناسب الشعر اجلاف حيث إنه مينحه 
ملعان��اً ورائح��ة الورد الرائع��ة، كما أن 
اس��تعمال م��اء الورد بنح��و منتظم 
على فروة الرأس يساعد على الوقاية 
م��ن االلتهابات، ويهدئ من حكة فروة 

الرأس.
إضاف��ة  ميك��ن  لالس��تحمام:   -  6
بض��ع قطرات م��ن ماء ال��ورد إلى ماء 
االستحمام لترطيب اجلسم بالكامل 
من ناحي��ة والتمتع باالس��ترخاء من 

ناحية أخرى.

ماء الورد ينبوع الصحة والجمالإزالة مكياج الوجه بـ "خلطات منزلية"

دبي - أخبار اآلن:
أنهت م��الال يوس��ف زاي، الت��ي أصابها 
عض��و في حرك��ة طالب��ان برصاصة في 
ال��رأس ملناصرته��ا تعلي��م الفتيات في 
بلدها باكس��تان، دراس��تها الثانوية في 

بريطانيا.
وقال��ت احلائزة على جائزة نوبل للس��الم 
عب��ر« توتير« الت��ي انضمت إليه��ا للتو: 
»اليوم هو آخر يوم لي في املدرس��ة وأول 
يوم لي عبر تويتر«. وقد استقطبت أكثر 
م��ن 134 أل��ف متتب��ع في غض��ون ثالث 

.»ae.24« ساعات فقط. وفقاً ملوقع
وكانت يوس��ف زاي البالغة عشرين عاماً 
ترتاد مدرس��ة في برمنغه��ام »انكلترا« 
حيث عوجلت بع��د إطالق النار عليها في 

تشرين األول 2012.
فبعد مناصرتها قضية حصول الفتيات 
في وادي س��وات مس��قط رأس��ها على 
التعلي��م عب��ر مدون��ة وحملة ش��نتها، 
أطلق النار عليها عندما كانت في حافلة 
في طريق العودة إل��ى بلدتها إثر امتحان 

في املدرسة.

وأصبحت يوسف زاي منذ ذلك احلني رمزاً 
عاملياً لتربية الفتي��ات ونالت جائزة نوبل 
للس��الم الع��ام 2014. وكتب��ت مالال في 
تغريدتها: »التخرج من املدرسة الثانوية 

يخلف لدي شعوراً متناقضاً«.
فأنا أدرك أن مالي��ني الفتيات عبر العالم 
ال يذه��ن ال��ى املدرس��ة ول��ن يحصل��ن 
على األرجح أبداً على فرصة اس��تكمال 
دراستهن«. إال انها قالت إنها »متحمسة« 
للمس��تقبل وتعهدت مواصلة »الكفاح 

من أجل الفتيات«.

وسجل مالال املدرس��ي ممتاز وهي تنتظر 
صدور نتائج االمتحانات الرسمية الشهر 

املقبل. 
وق��د عرض��ت عليها جامعة اكس��فورد 

متابعة دراستها في صفوفها. 
الفلس��فة  ت��درس  أن  اخت��ارت  وه��ي 
مج��ال  وه��و  واالقتص��اد  والسياس��ة 
عري��ق خاضه الكثي��ر من السياس��يني 
البريطاني��ني وق��ادة عامليني م��ن بينهم 
رئيس��ة ال��وزراء الباكس��تانية الراحل��ة 

بنازير بوتو.

»مالال يوسف« تنهي دراستها الثانوية

مالال يوسف

من عمليات التجميل باخليوط الذهبية
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وتائر متسارعة في إنجاز 
ملعب النجف الدولي

الباطن السعودي 
يضم عالء مهاوي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
يش��هد ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج 
مراح��ل متقدمة ف��ي التنفيذ ليض��اف الى املالعب 
االخ��رى واملنش��ات الرياضي��ة الت��ي تنفذه��ا وزارة 
الش��باب والرياضة ومن املقرر ان يفتتح نهاية العام 

احلالي 2017.
وبني مدير املش��روع املهندس جميل حسن ان العمل 
مستمر في نقل وصباغة وتنصيب الهيكل احلديدي 
للملعب الرئيسي مع استمرار العمل بوجبة اضافية 
في املس��اء لكسب الوقت والوصول الى اجلاهزية في 
اعمال تنصيب االعمدة احلديدية الساندة في ملعب 

التدريب الثانوي واعمال تثبيت الكراسي.
مضيفا ان االعمال الكهربائية متواصلة هي االخرى 
في امللعب الرئيسي والثانوي ومنها اعمال منظومة 
التكييف)الدكتات( فضال عن االس��تمرار في اعمال 
م��د انابيب التصري��ف للمياه في ملع��ب التدريب و 
اعمال منظومات امليكانيك من ماء ومجاري للملعب 
الرئيس��ي وري الثيل للس��احة الرئيس��ية والثانوية 

للملعب و اعمال التغليف باملرمر وصبغ املدرجات.
منوها الى ان توجيهات وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، العمل ليال س��ارع م��ن وتائر االجناز 
، الس��يما ونحن نش��هد هذه االيام ارتفاعا حادا في 
درج��ات احل��رارة مما ق��د يبطئ م��ن العم��ل وبالتالي 

سيكون العمل خالل الليل ذات فائدة واجناز اكبر .
ويعد ملع��ب النجف الدولي س��عة 30 ألف متفرج 
من املشاريع املهمة واالستراتيجية باضافته معلما 
جدي��دا إل��ى مدين��ة النجف االش��رف، حي��ث يضم 
املش��روع ايضا ملعبني للتدريب سعة 2000 متفرج 
و400 متف��رج و م��ن املؤم��ل افتتاحه خالل االش��هر 

االخيرة من عام 2017.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الباطن السعودي، أول أمس، إمتام تعاقده 
مع الع��ب منتخبنا الوطني وفريق نادي الزوراء بكرة 
الق��دم، ع��الء مه��اوي، م��ن دون الكش��ف عن مدة 
العق��د.. ومن املقرر أن ميث��ل مهاوي صفوف الباطن، 
ب��دًءا من املوس��م املقب��ل.. ومتت مراس��م التوقيع 

بحضور جراح الظفيري، وكيل النادي.
ونشر احلساب الرسمي للنادي، عبر شبكة التواصل 
االجتماع��ي »تويتر«: »إدارة الن��ادي توقع مع الدولي 

العراقي عالء مهاوي«.
يذك��ر ان مهاوي برز في اوملبي��اد ريودي جانيرو 2016، 
وال س��يما ف��ي املب��اراة الت��ي واج��ه فيه��ا األوملبي 
نظي��ره البرازيلي صاحب الضيافة في مباراة انتهت 
بالتعادل السلبي، حيث قدم مهاوي اداًء الفتاً للنظر 

امام منافسه النجم نيمار.

نفط الوسط يالعب 
العهد اللبناني وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض فريق نفط الوسط  بكرة القدم، مساء اليوم 
األربع��اء ، مباراة ودية أم��ام العهد اللبناني، حتضيرا 
ملنافس��ات بطولة األندية العربية، التي س��تنطلق 

في مصر، يوم 22 متوز اجلاري.
 ويأم��ل اجله��از الفني ، ف��ي الوقوف عل��ى جاهزية 
الفري��ق، من خ��الل جتريبي��ة العهد اللبنان��ي، الذي 
يس��تعد هو اآلخر لنفس البطولة.. م��درب الفريق 
هات��ف ش��مران، أكد أن اجله��از الفن��ي، لديه فكرة 
نهائية عن التشكيلة األساسية، من خالل املباريات 
األخيرة في الدوري، والصورة واضحة متاما بالنس��بة 

للجميع.
وأك��د على أن الفريق اس��تعد بش��كل جي��د، وأنه 
يش��عر برغب��ة الالعبني ف��ي طي صفح��ة الدوري، 
والتركي��ز على ما يس��عى الفريق لتقدمي��ه للكرة 
العراقي��ة بص��ورة عام��ة، ولنفط الوس��ط بصورة 
خاص��ة.. وقال: »البطولة كبيرة، لك��ن ثقتنا عالية 
بأنفسنا، ونسعى لتقدمي مستوى طيب نعكس من 

الرياض ـ احسان المرسومي*

يس��تهل منتخبن��ا االوملب��ي بكرة 
الق��دم مش��اركته ف��ي تصفي��ات 
ال��ى  املؤهل��ة  الثاني��ة  اجملموع��ة 
نهائيات اس��يا ف��ي الص��ني بلقاء 
نظيره االفغاني في الس��اعة ) 55 : 
5 ( في مس��اء اليوم بتوقيت بغداد 
في اس��تاد االمير فيصل بن فهد ب 
) املل��ز ( الذي يتس��ع لنحو 32 الف 
متف��رج ، تعقبه��ا مب��اراة فريق��ي 
البحرين والس��عودية في ) 00 : 8 ( 
مس��اء ، واكمل منتخبنا حتضيراته 
للمب��اراة بع��د ان اج��رى امس اخر 
وحداته التدريبية على ملعب اعداد 
القادة التابع لالحتاد الس��عودي ركز 
فيه��ا امل��درب عب��د الغني ش��هد 
عل��ى بع��ض احل��االت التكتيكية، 
فيما ظهرت خ��الل تدريبات االثنني 
التي جرت على ملع��ب املباراة ملدة 
س��اعة واحدة معالم التش��كيلة 
االساس��ية التي س��يعتمدها في 
مب��اراة الي��وم م��ن خالل تقس��يم 
الالعب��ني ال��ى مجموعت��ني ضمت 
االساس��ية منه��ا كل م��ن  عل��ي 
لطي��ف وعلي رح��م واحم��د عبد 
الرضا وعالء مهاوي للدفاع، وصفاء 
هادي وامجد عط��وان ومازن فياض 
وحس��ني علي وبشار رسن للوسط 
وامين حس��ني للهجوم، فيما يتوقع 
ان يش��ارك احل��ارس احم��د باس��ل 
اساس��يا عطفا على مس��تواه في 
املباراة االخيرة امام االردن ، من جهة 
اخ��رى منح طبي��ب الفري��ق غالب 
املوس��وي الضوء االخضر ملشاركة 
املداف��ع حمزة عدنان  ف��ي تدريبات 
يوم امس بعد ان شفي من االصابة 
الت��ي تعرض له��ا في الي��وم االول 

من التدريبات في الرياض ، مش��يرا 
ال��ى ان جمي��ع الالعب��ني بصح��ة 
جي��دة وجاهزون للمب��اراة بعد ان مت 
استش��فاء حاالت البع��ض منهم 
في العالج الطبيعي الذي يقوم به 
على اكمل وجه  صالح طرار وفارس 

عبد اهلل .
من جانب��ه، ق��ال م��درب منتخبنا 
الوطني عبد الغني شهد ان مباراتنا 
االول��ى ف��ي التصفي��ات س��تكون 
النهائي��ات  ال��ى  للتاه��ل  مدخ��ل 
االس��يوية  ، مش��يرا الى اننا نعول 
كثي��را على بق��اءه ب��ذات الروحية 

وال��رمت الت��ي كان عليه��ا منتخبنا 
السابق الذي تاهل لنهائيات الدورة 

االوملبية .
واضاف شهد خالل املؤمتر الصحفي 
ال��ذي اقيم امس في قاعة العزيزية 
التابعة لفندق ماديسون بلو ) مقر 
اقام��ة املنتخبات ( ان » املش��اركة 
الس��ابقة اعطتن��ا دافع��ا معنويا 
بعناص��ره  الفري��ق  وان   ، ونفس��يا 
اختل��ف متاما عن الس��ابق ، نعمل 
عل��ى بناء جيل جدي��د من الالعبني 
قادري��ن  على ادامة ورف��د املنتخب 
الوطن��ي  ملوالي��د 1995 – 1996 – 

1997 – 1998 ، مبين��ا » ان هدفن��ا 
الرئيس��ي ه��و االنتقال ال��ى الدور 
الثاني ومن ثم التاهل الى االوملبياد 
املقبل«. شهد اكد الحد االعالميني 
السعوديني ان االجواء هنا مشابهة 
الج��واء بغ��داد واليعتق��د ان ه��ذا 
العامل س��يؤثر على عطاء العبينا 
الننا نلعب في الدوري العراقي حتت 
درجات حرارة عالية ونحن متعودون 

عليها .
 م��ن جانبه ق��ال امل��درب االفغاني 
الي��اس مانوش��هر  » ان املنتخ��ب 
بص��ورة  مس��تعد  االفغانس��تاني 

جي��دة للبطولة ويتمن��ى ان يقدم 
العب��وه عرضا قوي��ا ام��ام العراق ، 
الفتا ال��ى ان جل العبيه من الدوري 
االفغان��ي وليس لديه محترفني في 
الفريق ، مؤكدا على ان املنتخب لم 
يخوض مباراة جتريبية واحدة ، لكنه 
والعبيه  مس��تعد بص��ورة جي��دة 
ميتلك��ون املوهب��ة . واض��اف مدرب 
داخ��ل  س��نجتهد   « افغانس��تان 
امللعب الن كرة القدم التعرف صغير 
او كبير بقدر ماتعطي ملن يعطيها  
، وافضل نتائجنا هو تعادل منتخب 
الش��باب م��ع الس��عودية ) 1 – 1 ( 

ع��ام 2015 ، متمني��ا حصد بطاقة 
التاهل عن هذه اجملموعة.

وجرى ظهر امس في قاعة العزيزية 
مبق��ر اقام��ة املنتخب��ات  ) فن��دق 
راديسون بلو ( املؤمتر الفني للبطولة 
، بحضور مش��رفي االحتاد االسيوي 
اسالموف من طاجيكستان وسنغ 
جاي م��ن الهند وم��دراء املنتخبات 
املؤمت��ر   وج��رى خ��الل   ، املش��اركة 
استعراض جميع االمور التنظيمية 
وبنحو خاص جتهيزات الفرق وحتديد 
الوانه��ا ، اذ  يلع��ب منتخبن��ا ف��ي 
االخض��ر  باللب��اس  الي��وم  مب��اراة 
الكام��ل واحلارس باالس��ود الكامل 
، وم��ع البحري��ن باالبي��ض الكامل 
واحلارس باالس��ود ، ومع السعودية 
باالخضر واحلارس باالس��ود، وتطرق 
املؤمت��ر الفن��ي الى عدد م��ن االمور 
وبع��ض  واالمني��ة  التنظيمي��ة 
اجلوانب الطبية والتحكيمية ، كما 
مت فح��ص اع��الم الدول واالناش��يد 

الوطنية للمنتخبات االربعة .
 من جانبه، عبر رئيس الوفد الكابنت 
شرار حيدر عن تفاؤله بفوز منتخبنا 
في مب��اراة اليوم امام افغانس��تان 
برغ��م مجهولية هوية الفريق ومن 
ث��م الذه��اب بعيدا في منافس��ات 
هذه اجملموعة القوية، مشيرا الى ان 
القرعة خدمت منتخبنا من ناحية 
تدرجه��ا ف��ي الق��وة اذ س��نالعب 
افغانستان اضعف حلقات اجملموعة 
ثم البحرين االقوى واخيرا املنتخب 
السعودي صاحب االرض واجلمهور ، 
الفتا الى ان العبينا لديهم مقومات 
كبي��رة تضعهم ف��ي الصف االول 
من مهارات عالية والتزام وانضباط 

وتنافس واندفاع.

* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

بغداد ـ إعالم المركز الوطني*
عقد مدير قسم املوهبة الرياضية 
بدائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات 
الكابنت بس��ام رؤوف اليوم االثنني 
اجتماع��اً تنظيمياً مبدي��ري املراكز 
الرياضية  املوهبة  الوطنية لرعاية 
ف��ي بغداد بحض��ور عضو اللجنة 
االستش��ارية العلي��ا ف��ي املرك��ز 
فائق الراوي و معاون مدير القسم 
محم��د أمي��ر و مس��ؤول التربية 

والتنظيم وائل محمد.
 واس��تهل رؤوف االجتم��اع بنق��ل 
تهاني وتبريكات املدير العام لدائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظات طالب 
ومعاونه س��والف  املوس��وي  جابر 

حس��ن وتهنئته الش��خصية الى 
باملالكم��ة  الوطن��ي  املرك��ز  ادارة 
مبناس��بة تفوق مواهبه و متكنهم 
من اح��راز املرك��ز االول في بطولة 
أقيمت  الت��ي  للناش��ئني  الع��راق 
مؤخراً في الس��ليمانية ، وكذلك 
هن��أ مدي��رة ادارة املرك��ز الوطني 
لك��رة اليد اخالص حس��ني ومدير 
املركز ظافر صاحب على التنظيم 
املتميز الذي ظه��ر عليه مهرجان 
النص��ر الكبي��ر باللعب��ة وال��ذي 
اختت��م أم��س االول بف��وز مرك��ز 
ميسان وحلول فريق بغداد وصيفاً 

وفريق السماوة باملركز الثالث.
االجتم��اع بح��ث الي��ات تس��ريع 

والفن��ي  االداري  العم��ل  وتي��رة 
االس��تعدادات  و  مراكزه��م  ف��ي 
والتحضي��رات اجلارية ف��ي املراكز 
الوطنية إلقام��ة بطوالتها ضمن 
مهرجان النصر الكبير الذي تقيمه 
دائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
ويشمل املراكز الوطنية في بغداد 
وفروعها في احملافظات ، فضالً عن 
اإلعداد والتهيئة للمش��اركة في 
االس��تحقاقات القريب��ة اخلاص��ة 
وِفي جميع  الرياضي��ة  باالحت��ادات 

االلعاب.
 كم��ا ناق��ش االجتم��اع برنام��ج 
الزي��ارات التفقدي��ة الت��ي يعتزم 
ف��ي  الوطني��ة  املراك��ز  مدي��رو 

مختل��ف االلع��اب إجراءه��ا ال��ى 
ف��روع مراكزه��م ف��ي احملافظات ، 
كم��ا تط��رق مدير قس��م املوهبة 
رؤوف  بس��ام  الكاب��نت  الرياضي��ة 
الى املب��ادرات التي تقدمها املراكز 
الوطن��ي  املرك��ز  مب��ادرة  ومنه��ا 
لكرة الق��دم الى اقام��ة مهرجان 
خاص ش��اركت فيه خمس��ة فرق 
م��ن مراك��ز كروي��ة مختلفة في 
بغ��داد احتف��اءاً بالنص��ر العراقي 
املتحق��ق في املوص��ل وتطهيرها 
من دن��س داعش وبجهود ذاتية من 
دون تخصيص��ات مالية وبحضور 
رس��مي متمثالً مبعاون املدير العام 

للدائرة سوالف حسن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي  ضمن نشاطات القس��م 
ملمثلي��ه عصائ��ب أه��ل احل��ق فرع 
الرصاف��ة ، ق��ام فري��ق الكش��افة 
بجول��ة في مدين��ة املدائن تخللها 
زيارة ال��ى األماكن املقدس��ة فيها 
اجللي��ل  الصحاب��ي  قب��ر  ,ومنه��ا 
س��لمان احملمدي رضوان اهلل تعالى 
علي��ه ،وكذالك التع��رف على اآلثار 

هناك.
وق��ال مدي��ر فري��ق الكش��افة في 
ممثليه عصائب أه��ل احلق أبو منذر 
الش��مري ، أن هذه اجلولة تأتي بعد 

ثالث جوالت مختلفة ,أولها كان في 
كربالء املقدس��ة وزيارة قبري األمام 
احلسني وأخيه أبي الفضل العباس 
عليهما الس��الم ،وبعده��ا الذهاب 
الى واسط ومعسكر للتعايش مع 
األج��واء الصحراويه هناك وكيفية 
مواجهة الصعاب،  في وقت كانت 
الفائ��دة كبي��رة لألطف��ال الصغار 

وتعلموا وتعرفوا على أمور كثيرة.
وأض��اف الش��مري أن م��ا قمنا به 
لم يك��ن مختلفاً ع��ن الفعاليات 
السابقة من حيث الهدف والغاية 
الصال��ح  العب��د  ضري��ح  ,فزي��ارة 

س��لمان احملمدي وشرح دوره الكبير 
وما قدمه لإلسالم من مواقف وعبر 
م��ع تعرف الفتي��ه على أث��ار إيوان 
كسرى أو طاق كس��رى كما يعرف 
محلي��اً، هو األث��ر الباق��ي من أحد 
قصور كسرى آنوشروان، يقع جنوب 
مدين��ة بغ��داد ف��ي موق��ع مدينة 
قطسيفون ,الذي يقع في منطقة 
املدائ��ن ف��ي محافظة واس��ط بني 
مدينة الكوت ومدينة بغداد وتعرف 
محلي��ا ول��دى العامة ب )س��لمان 
باك( على اسم الصحابي الشهير 

سلمان احملمدي املدفون هناك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد م��درب منتخب األش��بال حتت 
15 عاماً بكرة القدم، سعد هاشم، 
ان املعس��كر التدريب��ي االخي��ر في 
محافظ��ة النج��ف، كان مثمراً ومت 
فيه دعوة 5 العبني جدد لتش��كيلة 
لألس��تحقاقات  حتضي��راً  اللي��وث 
املقبل��ة، مش��يراً إل��ى ان الالعبون 
اخلمسة يشغل أثنان منهما وسط 
امللعب والعب اخر مبركز الليبرو واخر 
مدافع يس��ار والع��ب واحد في خط 

الهجوم. 
وبني هاش��م ان املعس��كر التدريبي 

شهد إجراء 5 مباريات جتريبية بدأت 
امام أكادميية ن��ادي النجف وانتهت 
حق��ق  فيم��ا  الس��لبي،  بالتع��ادل 
منتخب األش��بال الف��وز على فريق 
بابل وش��باب القاس��م بنتيجة 1/2 
عل��ى التوالي، وخس��ر امام ش��باب 
الكوفة بهدفني مقابل ثالثة اهداف 
لفريق ش��باب الكوف��ة، وعاد ليفوز 
على اكادميية فريق السماوة باربعة 
أهاف مقابل ثالثة اهداف للسماوة.

وق��دم امل��درب ش��كره إل��ى حميد 
أمام  امللع��ب  لتوفيره  البصيص��ي، 
منتخب األشبال حتت 15 سنة، فضال 

على تهيئة مستلزمات إقامة الوفد 
وحسن التعامل من إدارة ومنتسبي 
فندق اضواء النجف، مش��يراً إلى ان 
التدريبي  انه��ى معس��كره  الفريق 
بنجاح، ومن املقرر ان يعاود استئناف 
تدريبات��ه ف��ي االي��ام املقبلة مبلعب 
اخلمس��ة األف ف��ي مدين��ة الصدر، 
موضحاً ان جناح معس��كر النجف، 
يس��هم في اندفاع امل��الك التدريبي 
إلقام��ة معس��كر تدريب��ي جدي��د 
يق��ام في احملافظات الش��مالية من 
اجل منح فرص��ة لالعبي احملافظات 

الشمالية املوهوبني.

المركز الوطني للموهوبين في بغداد يبحث آليات تسريع العمل

جولة لكشافة أهل الحق من واسط إلى المدائن دعوة 5 العبين جدد لمنتخب األشبال

في أولى مباريات المجموعة الثانية بملعب الملز

اليوم.. األولمبي يدّشن تصفيات آسيا بلقاء أفغانستان

روما ـ وكاالت:

ش��هدت س��وق االنتق��االت الصيفية 
احلالي��ة ع��ودة قوي��ة ملي��الن اإليطالي، 
بع��د انتق��ال ملكية الن��ادي إلى الثري 
الصين��ي ل��ي يون��غ هونغ، ال��ذي رصد 
ميزانية ضخمة ل� »امليركاتو الصيفي« 
احلالي لدعم التركيبة البشرية للفريق 

بانتدابات وازنة ومؤثرة.
وانفق الن��ادي اللومباردي قرابة ال� 250 
مليون ي��ورو ، إذ يُعد األكث��ر إنفاًقا بني 
األندي��ة اإليطالي��ة واألوروبية حتى اآلن 
، في س��ابقة لم يعهدها عشاقه منذ 
نهاي��ة الثمانين��ات والتس��عينات من 
الق��رن املنص��رم منذ كان عق��د رئيس 
الن��ادي الس��ابق اإليطال��ي س��يلفيو 
اإلدارة  ابرم��ت  بعدم��ا  برلس��كوني، 
العي��ار  م��ن  صفق��ات   10 الصيني��ة 

الثقيل.
ه��ذا و ال يزال مس��يرو »الروس��ونيري« 
يس��تهدفون التعاقد مع أحد األسماء 
الكبي��رة من النج��وم املتألقني، والذين 
قائم��ة  عل��ى  أنديته��م  وضعته��م 

االنتق��االت ، إذ من املرج��ح تعزيز اخلط 
األمام��ي للفري��ق مبهاجم م��ن الطراز 

الرفيع.
وقد نشرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
تقري��راً اس��تعرضت م��ن خالل��ه م��ا 
وصفت��ه بفري��ق األحالم اجلدي��د لنادي 
مي��الن، بع��د إبرامه صفق��ة اإليطالي 
ليوناردو بونوتشي أحد أفضل املدافعني 
في العال��م من الغ��رمي التقليدي نادي 
يوفنت��وس مقابل 40 ملي��ون يورو ، في 
صفقة أكدت عودة الن��ادي اللومباردي 
لس��وق االنتق��االت في انتظ��ار عودته 
تأك��د  بعدم��ا  البط��والت،  ملنص��ات 
اجلدي��د  »الروس��ونيري«  أن  للجمي��ع 
أقوى  الصيفي��ة س��يكون  بانتدابات��ه 
وأش��رس مناف��س ليوفنت��وس الهادف 
لتجريده من لقب��ي »الدوري و الكأس« 

احملليتني .
وعلى الرغم م��ن أن فريق األحالم الذي 
بن��اه الصيني��ون ال يضاه��ي وال يقارن 
بالفريق الذهبي الذي كان ميتلك النادي 
ف��ي الفترة م��ن ع��ام 1988 وحتى عام 
1995 ، إال أن تركيبت��ه البش��رية تؤكد 
ب��أن ميالن بصدد إعادة بناء ذلك الفريق 

الذي قهر عمالقة »القارة العجوز« .
هذا ويضم فريق مي��الن اجلديد عناصر 
عديدة ف��ي مختلف املراك��ز واخلطوط 

، مم��ا يع��زز م��ن اخلي��ارات التكتيكي��ة 
للمدرب فينتشينزو مونتيال ، سواء من 
حيث طريقة اللعب التي سينتهجها، 

س��واء خطة 3-4-3 أو خطة 4-3-3 ، أو 
من حيث التش��كيلة األساسية التي 
س��يعتمدها في منافس��ات املوس��م 

اجلديد.
وس��يكون ملي��الن فريق جدي��د يخوض 
به منافسات املوس��م الرياضي اجلديد 
)2017-2018( ذل��ك أن اغلب األس��ماء 
الت��ي ق��ام بانتدابه��ا ه��ذا الصي��ف ، 
باس��تثناء بعض الالعب��ني الذين كانوا 

ضمن صفوفه في املوسم املنصرم.
وسيتولى اإليطالي الشاب جيانلويجي 
دوناروما حراس��ة عري��ن الفريق، بعدما 
جنح��ت إدارة النادي ف��ي إقناعه بالبقاء 
خلمس��ة مواس��م أخ��رى ورف��ع راتبه 

السنوي.
وفي خط الدف��اع وضمن خطة تتكون 
من ثالثي دفاعي، فقد ضمت التشكيلة 
كالً م��ن اإليطال��ي ليوناردو بونوتش��ي 
واألرجنتين��ي ماتيو موساش��يو القادم 
م��ن ن��ادي فياري��ال اإلس��باني لقاء 18 
ملي��ون يورو، وس��يكون إل��ى جوارهما 
اإليطالي أليزيو رومانيولي ، مع اإلشارة 
إل��ى إمكاني��ة مش��اركة األرجنتين��ي 
ل��وكاس بيليا القادم من نادي التس��يو 
في حال انتهج الفري��ق اللعب بخطة 

مكونة من أربعة مدافعني.
أما ف��ي خ��ط الوس��ط فسيش��غله 

الواف��دون األربع��ة اجل��دد، يتقدمه��م 
السويس��ري ريكاردو رودريجيز من نادي 
فولفس��بورغ األملاني نظي��ر 18 مليون 
يورو، والعاجي فرانك كيس��ييه القادم 
من نادي اتاالنتا اإليطالي لقاء 28 مليون 
يورو، و التركي هاكان تش��الهان أوغلو 
الوافد من نادي باير 04 ليفركوزن األملاني 
مقابل 20 مليون يورو، واإليطالي أندريا 
كونت��ي املس��تقطب من ن��ادي اتاالنتا 

بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.
ام��ا في خط الهجوم فس��يكون ثالثي 
األضالع هو اآلخر، وسيش��غله كل من 
البرتغال��ي أندري��ه س��يلفا القادم من 
نادي بورت��و البرتغالي مقابل 38 مليون 
يورو ، ومعه اإلسباني خوسيه خواكني 
فرنانديز الشهير ب� »سوسو » باإلضافة 
إلى جياكومو بونافينتورا، وكالهما كانا 

مع الفريق املوسم املنصرم.
وفي حال جنحت إدارة النادي اللومباردي 
ف��ي انت��داب اله��داف الغابون��ي بيي��ر 
إمييريك أوباميانغ جنم بروس��يا دورمتوند 
األملان��ي، فإن هذا اخلط س��يبقى ثالثي 
االبعاد مع تغيي��ر في جودة أحد أضالع 

املقدمة.

اللومباردي ينفق نحو الـ 250 مليون يورو هذا الصيف

ميالن يستغل األموال الصينية لبناء فريق أحالمه الجديد للموسم المقبل

تقرير
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جانب من االجتماع عدسة عباس كردي

لقاء سابق ملنتخبنا األوملبي



عمان ـ رياض عبد الكريم:
تنطل��ق ف��ي عم��ان غ��داً اخلميس 
فعالي��ات مهرج��ان املرب��د للثقافة 
والفنون في دورت��ه الثانية والثالثني، 
مكثف��ة  اس��تعدادات  وس��ط 
لفعالي��ات  تفصيلي��ة  ومراجع��ات 
ال��دورات الس��ابقة، به��دف اضافة 
ملس��ات ثقافية وفني��ة تضفي على 
املهرجان روحية جديدة، تؤكد اهتمام 
اململكة بهذا احلدث، ومحاولة نقله 
ال��ى املس��تويات العاملي��ة من خالل 
طبيع��ة وتن��وع املش��اركات وتعدد 

الندوات وورشات العمل.
 وأكد رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
عق��ل بلتاجي في املؤمت��ر الصحفي 
ال��ذي عقد ف��ي فندق الريجنس��ي 
بعمان، وحضرت��ه "الصباح اجلديد"، 
أّن دورة هذا العام تأتي في ظل ترؤس 
اململكة األردنية الهاش��مية للقمة 
العربية، مشيرا إلى ان إدارة املهرجان 
حرص��ت عل��ى مش��اركة معظ��م 
الدول العربية فيه، عالوة على تزامن 
هذه الدورة م��ن املهرجان مع 

االحتفاالت بعمان عاصمًة للثقافة 
أنش��طة  س��تقام  إذ  اإلس��المية، 
على هامش فعالي��ات املهرجان من 

ضمنها ن��دوة "القدس ف��ي وجدان 
األردنيني". 

التنفي��ذي  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 

للمهرج��ان محم��د اب��و س��ماقة، 
إن دورة املهرج��ان له��ذا الع��ام متتاز 
بتق��دمي فعاليات متنوعة وش��املة 

املثق��ف،  طموح��ات  ش��تى  تلب��ي 
واملب��دع، والفنان، واملواط��ن األردني، 
ف��إدارة املهرج��ان عملت عل��ى املزج 
م��ا ب��ني الثقاف��ة والفن، م��ن خالل 
تق��دمي أمس��يات ش��عرية، ولوحات 
فنية في الوقت نفسه على املسرح 
الشمالي، ومشاركة فنانني أردنيني، 
وف��رق عربي��ة، وأجنبي��ة، ف��ي إطار 
التب��ادل الثقاف��ي ب��ني األردن وهذه 

الدول.   
وق��ال س��ماقة انه في إط��ار احلرص 
عل��ى اس��تذكار مس��يرة املبدعني، 
واملثقف��ني، الذي��ن ترك��وا بصم��ات 
مميزة في الساحة الثقافية األردنية، 
والعربية، س��يتم عقد ندوة بعنوان 
)حبيب الزيودي شاعراً(، وسيتم عقد 
ندوة "الق��دس في وجدان األردنيني"، 
إضاف��ة إلى مع��رض ص��ور القدس 
ف��ي قاعة املؤمت��رات باملركز الثقافي 
امللكي، مبش��اركة عدد من املفكرين 

والباحثني من األردن وفلسطني.
وحصل��ت "الصب��اح اجلدي��د" م��ن 
مصادر في ادارة املهرجان على بعض 

تفاصيل فعاليات املهرجان، واسماء 
الفنان��ني الذي��ن سيش��اركون فيه، 
ومن بينهم، عمر العبد الالت، ووائل 
كفوري، ونانسي عجرم، ونوال الزغبي، 
وراغب عالمة، وولي��د توفيق، وفرقة 
االكادميي��ة الشركس��ية، وس��تقام 
عل��ى هام��ش املهرج��ان امس��يات 
شعرية للشعراء في رابطة الكتاب 
االردنيني، ومعرض للفن التشكيلي، 
وآخر للخزف والصناعات التقليدية، 

ومعرض للصناعات الريفية.
 ويعد مهرجان جرش أحد املهرجانات 
العربي��ة الفني��ة والثقافية املهمة 
ويحظى  العربي��ة،  الس��احة  عل��ى 
املهرج��ان مبكانة مهم��ة في نفوس 
األردنيني والعرب، كونه يولي أهمية 
كب��رى لنش��ر الثقاف��ات املتنوع��ة، 
واحتضان الفنان��ني احملليني والعرب، 
كم��ا عرف املهرجان مبش��اركة جنوم 
كبار أمثال الس��يدة في��روز، وعاصي 
الرحباني، ووردة اجلزائرية، ومارس��يل 
خليف��ة، ومحمود دروي��ش، ومحمد 

عبده، وغيرهم.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قوانة المؤامرة 

جمال جصاني

جتده��ا تتم��دد عل��ى كل املس��تويات االجتماعية، وتبس��ط 
هيبته��ا عل��ى غالبية س��كان هذا الوط��ن املنك��وب )أفراداً 
وجماع��ات( حيث ال يختلف ف��ي االعتصام بحب��ل إجاباتها 
القاطع��ة العامل البس��يط وأس��تاذ اجلامعة واملنتس��بون 
لنادي احملللني االس��تراتيجني ومراك��ز بحوثهم "الفضائية"؛ 
جميعهم ي��رددون بثق��ة ممزوجة ببقايا غطرس��ة قدمية في 
مواجه��ة اخملاط��ر والتحدي��ات املتعاظمة أمامن��ا، على أنها 
ج��زء أو حلقة من املؤامرة األزلية التي يحيكها اآلخر اخملتلف، 
بالض��د من "خير أمة" م��ن دون الناس جميع��اً. لم نقرأ عن 
بقي��ة األمم والش��عوب، أنها عرف��ت أو اعتصم��ت مبثل هذه 
"القوانة" ملواجه��ة حاجات وحتديات عصرها، اليابانيون على 
س��بيل املثال ال احلصر، وهم من تعرضوا للقصف بأس��لحة 
الدمار الش��امل، في هيروش��يما وناكازاكي والتي راح وسط 
عصفه��ا الرهيب مئ��ات اآلالف من الضحاي��ا، وغير ذلك من 
تبعات االستس��الم من دون قيد أو ش��رط، لم نسمع أو نقرأ 
ف��ي مدوناتهم وبحوثه��م أنهم قد وصلوا الى اكتش��افاتنا 
العبقري��ة في ف��ك طالس��م )املؤام��رة العاملية( ودس��ائس 

الشيطان وعفاريته في هذا اجملال. 
هذه الش��عبية لنظرية املؤامرة في مضاربنا املنحوس��ة، لم 
تأت عبثاً بل هي تستند الى إرث طويل من السبات واالغتراب 
ع��ن العالم احملي��ط بنا، وقد تك��ون مالذا طبيعي��ا جملتمعات 
اس��تفاقت فجأة لتجد نفس��ها وس��ط عالم آخ��ر ال حدود 
الندفاعاته وتصدعات��ه وثوراته العلمي��ة والقيمية اخملتلفة 
متام��اً وما بحوزتها من أس��مال س��رديات وعطاب��ات انتهت 
صالحيته��ا من��ذ أكثر من ألف عام وعام. لي��س غريباً أن جند 
غالبي��ة مطبوعاتنا ومنابرنا وفضائياتن��ا وحفريات "علماؤنا 
اجل��دد" تلقي بجريرة ظهور وصناع��ة داعش على عاتق بعبع 
"املؤامرة" ودسائس الش��يطان بأحجامه اخملتلفة. مثل هذه 
اإلجابات تليق مبن تكلس��ت مفاصله وأجهزته احليوية، فهي 
مناس��بة متاماً لكل هذا الترهل العقلي والوجداني املهيمن 
على املش��هد الراهن. غير ذلك س��يكون مؤملاً وعسيراً على 
من حتجرت قدراته العقلية أو مسخت طوال قرون من اخلنوع 

وعدم االستعمال.
نتاج كل ذلك ميكن مش��اهدته في احلضي��ض الذي انحدرنا 
الي��ه، حي��ث س��لمنا مصائرنا ومب��لء إرادتنا ال��ى طبقة من 
املش��عوذين والدجالني واألميني والقتلة واللصوص، يقودوننا 
من محرقة الى كارثة الى نس��خ أش��د فتكاً، من دون أن يرف 
لنا جفن من س��كراب عقل أو ضمير. وعندما يرتفع منسوب 
التذمر والش��كوى لدى حطب تلك احملارق؛ تس��ارع س��الالت 
"أول��ي األمر" وجحافل احلبربش احمليط��ة بهم لتفعيل بعبع 
"املؤام��رة" وأع��داء األم��ة التأريخيني. ال يخفى عل��ى املتابع 
الفطن أن الرواج املتعاظم لهذه القوانة البائس��ة، قد ترافق 
وحقبة الرزق الريع��ي )النفط والغاز( وما نضح عن االقتصاد 
الريع��ي )الطفيل��ي( م��ن قيم وممارس��ات وعادات وس��لوك، 
تنسجم وأسلوب تراكم الثروة وطرق ومعايير توزيعها، والتي 
تش��كل األس��اس الذي تس��تند اليه مثل ه��ذه املنظومات 
القاتلة. إن اعتماد "نظرية املؤامرة" ونفوذها الكاسح وسط 
هذا النوع من اجملتمعات، يجعل أمر التحرر منها مهمة شبه 
مس��تحيلة، ملا تقدمه من خدمات لعقول هجرت النش��اط 
واإلب��داع من��ذ قرون. لذل��ك ال مناص م��ن اعتماده��ا )قوانة 
املؤامرة( لكن بصيغة وش��حنات وخارط��ة طريق جديدة؛ أي 
أن نقر ما استقر في العقل اجلمعي من وجود مؤامرة مزمنة 
ال تكل ع��ن إجهاض تطلعاتهم املش��روعة، لكنها موجودة 
معن��ا في الش��روط واملناخ��ات والقناعات الت��ي حولتنا الى 
مخلوقات ومجتمعات عاجزة )ال حتل وال تربط( ال في األشباح 

والشياطني التي تطاردنا من دون الناس..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بحض��ور ع��دد كبي��ر م��ن 
اجلالي��ة العربي��ة واملصرية، 
أحي��ا الفن��ان محم��د منير 
حفالً ضخماً ف��ي أملانيا في 
مدين��ة كوبلن��ز، مبش��اركة 
الفنان علي الهلباوي، وفريق 
كاي��رو س��تيبس، والفري��ق 
نويف��و،  ك��وادرو  العامل��ي 
بغنائ��ه  جمه��وره  وأمت��ع 
"مدد ي��ا رس��ول اهلل" و"أنا 
منك تعلم��ت"، وغيرها من 

األغاني.
يغ��ادر  أن  املفت��رض  وم��ن 
أي��ام،  أملاني��ا، خ��الل  مني��ر 

ومنها  لبن��ان،  إلى  متوجهاً 
اس��تعداداً  القاه��رة،  إل��ى 
حلفله املقرر ل��ه يوم 11 آب/

أغس��طس املقب��ل ببورت��و 
مارينا، وس��يحيي حفال في 

تونس كذلك.

الكن��دي  الفن��ان  ق��ام 
بزي��ارة  بيب��ر  جاس��تني 
ملستش��فى  مفاجئ��ة 
مقاطع��ة  ف��ي  األطف��ال 
أوراجن! وق��دم مغن��ي اغنية 
"ديسباس��يتو" الش��هيرة 
والبالغ من العمر 23 عاما، 
ف��ي  ومش��جعيه  حملّبي��ه 
املستش��فى، وذلك عندما 
وصل يوم االثنني )17 يوليو( 
ال��ى مقاطع��ة أوراجن، ف��ي 
كاليفورنيا. فقضى  والي��ة 
بيب��ر بع��ض الوق��ت م��ع 
املرض��ى االطف��ال فتحّدث 
معهم، ولعب مع االطفال 

وصّلى على نية شفائهم.
األمه��ات  اح��دى  وكتب��ت 
على حس��ابها عل��ى أحد 

مواقع التواصل االجتماعي 
عن زيارة جاس��تني البنتها: 
املمرضة وس��ألتنا  "دخلت 
ان كنا ننتظ��ر زائراً؟ فقلنا 
له��ا كال. ثم س��ألت ابنتي 
ان كان��ت حت��ب ش��خصاً؟ 
فأجاب��ت فكتوريا نعم، ثم 
دخ��ل بيب��ر وقض��ى بعض 
الوقت م��ع ابنتي فيكتوريا 

التي فرحت كثيراً.

أعلن��ت املمثلة األميركية 
جيس��يكا ألب��ا أنه��ا في 
الثالث  مولوده��ا  انتظ��ار 
م��ن زوجه��ا كاش واري��ن، 
في فيديو على حساباتها 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
ت��زوج  وق��د  االجتماع��ي، 
الثنائ��ي في 2008 ، ولهما 
اس��مها  االول��ى  ابنت��ان 
أون��ور وعمرها 9 س��نوات، 
أما الثانية اس��مها هافني 
عمره��ا 5 س��نوات، وق��د 
عّب��رت ألب��ا البالغ��ة من 
العمر 36 سنة عن فرحتها 
بهذا اخلبر. ففي السنوات 

االخيرة، انتشرت أخبار عن 
امكاني��ة انفصال املمثلة 
احملبوب��ة عن زوجه��ا، اال ان 
خبر احلمل أك��د العكس. 
وزوجه��ا  ألب��ا  أن  يذك��ر 
ش��وهدا وهم��ا يقضي��ان 

عطلتهما في هاواي.

محمد منير

جيسيكا ألبا

جاستين بيبر

أخبــارهــــــــــم

من مهرجان جرش

غدًا انطالق فعاليات مهرجان جرش في دورته الثانية والثالثين

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلقت ش��ركة "أب��ل" األميركية وجوه��ا تعبيرية جديدة، 
س��تظهر في وقت الحق على آيفون وأجهزتها األخرى، وذلك 

احتفاال باليوم العاملي للوجوه التعبيرية "إميوجي".
وذكر موقع "سي نت" أن الوجوه التعبيرية اجلديدة ستظهر 
على أجه��زة "آي أو إس"، و"ماك أو إس"، و"واتش أو إس"، في 

وقت الحق من هذه السنة.
وتضم الوج��وه التعبيرية التي تعرف باس��م "إميوجي" ألول 
م��رة رجال ملتحيا وامرأة محجبة، إضافة إلى صورة لقطعة 
حل��م، وجل��وزة الهند، ث��م بعض احليوان��ات مث��ل الديناصور، 
واحلمار الوحش��ي. كما ضمت رموزا غير اعتيادية مثل امرأة 

ترضع ابنها.
وق��ال موق��ع "أبل" إن هذه الوج��وه التعبيري��ة اجلديدة تأتي 
استجابة لطلب العديد من املشتركني، مشيرا إلى أن الهدف 

منها هو التعبير عن مواقف متعددة بطريقة مسلية.

أبل تضيف "إيموجي" 
إسالمي.. ورموزًا غير اعتيادية

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت دائ��رة الفنون التش��كيلية في وزارة 
الثقاف��ة، معرض ش��خصي للفنان عدنان 
عبد الق��ادر الرس��ام، حمل عن��وان )ألوان 

ودموع( في مقر الوزارة.
وقال مدير عام دائرة الفنون التش��كيلية 
الدكت��ور ش��فيق امله��دي: إن مع��رض 
اليوم ه��و مفتاح للدخ��ول إلى إقليم 
كردس��تان، وإقامة معرض ش��امل 
لفنان��ي كردس��تان، حي��ث حم��ل 

بلوحات��ه اجتاهات متع��ددة، وانتقاءات واقعية 
لش��خصيات مس��توحاة من احلياة اليومية، 
واغ��رب ش��يء حملتها اللوحات ه��و املزاوجة 
بني الش��خصية الكردية العراقي��ة، والعربية 

العاملية في األعمال.
وقال الرس��ام: إن معرضي اليوم هو أول تعاون 
بين��ي وب��ني وزارة الثقافة، وهو نقط��ة للبدء 
بإقامة معارض شاملة، وميثل نقطة تاريخية 
في الفن الكردي، وثمرة خير لتعزيز النس��يج 
االجتماع��ي بني الش��عب العراقي م��ن زاخو، 

وصوال إلى الفاو، واالبتعاد عن إي امتياز قومي، 
أو طائفي. 

يذكر أن الفنان عدنان عبد القادر الرس��ام من 
مواليد خانقني 1971، أحب الفن منذ طفولته، 
فأنتج آالف اللوحات الفنية، تخرج من معهد 
الفنون اجلميلة عام 1991، ش��ارك في العديد 
م��ن املعارض اجلماعي��ة داخل وخ��ارج العراق، 
وأق��ام 29 معرض��اً ش��خصياً، وأش��ترك في 
العديد من املس��ابقات في مصر، وفلسطني، 

وحاز على درجة االمتياز.

الفنون التشكيلية تقيم معرضًا للفنان عدنان الرسام

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة اللبنانية نادين الراس��ي، أن مسلسل 
" ورد جوري" الذي عرض في ش��هر رمض��ان املبارك، قد 
أنصفه��ا بعد حمالت التجني التي طاردتها هنا وهناك، 
مشيرة إلى أن أي عمل فني له قيمته ووزنه سوف يصل 
إل��ى الناس، ويترك بصم��ة في أمس��ياتهم، قائلة: "رمبا 
صادفتني أزمة كبيرة، لكن املسلس��ل املش��ار إليه، كان 
مس��يطرًا على اس��مي وأصداء موهبتي، وال ش��ك إنني 
كنت في خضم السباق الرمضاني التلفزيوني، إال أن ما 
حصل على أرض الواقع من متابعة وحفاوة، من العوامل 

التي ساعدتني على تخطي محنتي".
في املقابل، رفضت الراسي، عبر حوار خاص الحد املواقع 
الت��ي تعنى بأخب��ار الف��ن والفنانني، تصنيف نفس��ها 
وموقعها في الساحة الفنية، قائلة: "مسألة التصنيف 
من حق الناس، ولست أنا مسؤولة عنها، املهم ان محبة 
اآلخرين موجودة وملموس��ة، وهي الناحية التي حترضني 
على املزيد من العطاء في سبيل خدمة فني، وموهبتي، 
وثقة املشاهدين بي، ال شك أن املسؤولية كبيرة، لكنني 
في الوقت نفس��ه ق��ادرة على حتمله��ا واملضي بها نحو 

األمام".

نادين الراسي: "ورد جوري"
ترك بصمة عند الناس

الموصل - الصباح الجديد:
 افتتح وزير الثقافة والس��ياحة واآلث��ار فرياد رواندزي 
ومعرض��ا  والتراثي��ة،  اإلثاري��ة  للوثائ��ق  معرض��ا 
الفوتوغرافية اخلاصة  والص��ور  للمخطوط��ات 
مبدين��ة املوصل، وال��ذي نظمته هيئ��ة االثار 
والت��راث على قاع��ات املتح��ف الوطني. 
كما شهدت االحتفالية عرضا لألزياء 

أقامته الدار العراقية لألزياء. 
ويأت��ي افتت��اح املع��ارض ضمن 
الذي  النص��ر  فعاليات أس��بوع 
تقيمه وزارة الثقافة والس��ياحة 
االنتصارات  بالتزامن م��ع  واآلث��ار، 
الت��ي حققته��ا قواتن��ا األمني��ة عل��ى 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي مدين��ة 

املوصل.
وقال وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار فرياد 
روان��دزي: "الي��وم نفتتح املع��رض التوثيقي 

للوثائ��ق واخملطوط��ات اخلاص��ة باملتح��ف الوطني في 
هيئة اآلثار، وه��ذه الوثائق تعد مهمة جدا، وهي خاصة 
مبحافظ��ة نينوى، وتش��مل الكثير من الوثائ��ق اإلثارية 
والتراثية منذ عشرينيات القرن املاضي، والتي تدون أهم 

املعلومات عن املواقع اإلثارية والتراثية".
وأضاف رواندزي: "ميكن االعتماد على هذه الوثائق في بناء 
املواقع الت��ي دمرتها عصابات داعش اجملرمة، إضافة إلى 
اخملطوطات التي مت توثيقها في أكثر من مكان الكترونيا 

أصلها موجود، حيث باإلمكان االعتماد عليها ".
كم��ا نظم��ت ال��دار العراقي��ة لألزي��اء وعل��ى هامش 
االحتفالي��ة، عرضا لألزي��اء يعكس املراح��ل التاريخية 
لألزي��اء ف��ي ب��الد الرافدين، حي��ث تناغمت تل��ك االزياء 
بتنوعاتها مع قاعة العرض في املتحف، لتشكل صورة 

متجانسة تعكس حضارة العراق.  
وحضر االحتفالية وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة 
واالثار قيس حسني رشيد، واملفتش العام للوزارة الدكتور 

علي حميد الشكري، واملدراء العامون.

معرض للوثائق اآلثارية والتراثية
يفتتح بمدينة الموصل
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