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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
أهمي��ة  عل��ى  األربع��اء،  أم��س 
التص��دي بقوة ل�"داع��ش"، فيما 
دع��ا ال��ى ض��رورة التركي��ز على 
إزالة الش��حن الطائف��ي وإطفاء 

النزاعات اإلقليمية. 
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
التق��ى، يوم أمس ، وزي��ر اخلارجية 
املصري سامح شكري"، موضحا 
أن "الوزي��ر نق��ل تهان��ي الرئيس 
املص��ري عب��د الفتاح السيس��ي 
واحلكومة املصرية بتحرير املوصل 
واالنتصارات التي حتققها القوات 
العراقي��ة ض��د عصاب��ة داع��ش 

اإلرهابية".
ودع��ا العب��ادي، بحس��ب البيان، 

"ضرورة التركيز على إزالة الشحن 
الطائف��ي وبذل املزي��د من جهود 
إطف��اء النزاع��ات اإلقليمية التي 
يس��تفيد منها اإلره��اب لإلضرار 

مبصالح دول وشعوب املنطقة".
ووجه العبادي الشكر ملصر رئيسا 
"ملوقفه��م  وش��عبا  وحكوم��ة 
الداع��م ألمن واس��تقرار العراق"، 
ومؤك��دا "ضرورة التص��دي بقوة 
لعصاب��ة داع��ش اإلرهابي��ة التي 
متثل خط��را مش��تركا باملزيد من 
والتكام��ل  والتنس��يق  التع��اون 

اإلقليمي". 
ومن جانب��ه أعرب الوزي��ر املصري 
"عن رغبة ب��الده بتعزيز العالقات 
األخوي��ة مع الع��راق ف��ي جميع 
اجمل��االت والتع��اون ف��ي مج��االت 

األمن واإلعمار". 
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العبادي يدعو إلى إزالة الشحن الطائفي
وإطفاء النزاعات اإلقليمية

في لقائه مع وزير الخارجية المصري

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:
اعلن وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي عبد الرزاق العيسى، أمس 
االربع��اء، ع��ن اس��تقالل اجلامع��ة 
التكنولوجي��ة، فيم��ا كش��ف عن 

التوجه اللغاء الوزارة.
وق��ال العيس��ى ف��ي كلم��ة ل��ه 
خ��الل حف��ل اس��تقالل اجلامع��ة 

وتابعتها "الصباح  التكنولوجي��ة، 
اجلديد"، ان "قرارنا باجتاه اس��تقالل 
اجلامع��ات ل��م يأخ��ذ طريق��ه الى 
اإلع��الن والتنفيذ ما لم تكن هناك 
قراءة علمية ومنهجية واعية تعيد 
ترتي��ب أوراق هذا املل��ف وفق احلالة 

العاملية ومتطلباتها املتسارعة".
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العيسى يعلن عن التوّجه 
إللغاء وزارة التعليم العالي

بغداد - أسامة نجاح:
أفادت مصادر استخبارية في قيادة 
العمليات املش��تركة أمس األربعاء 
، بإصاب��ة عناصر داع��ش اإلرهابية 
املتخفي��ة ب��ني العائ��الت النازح��ة 
بالهس��تريا خوف��ا م��ن اإلمس��اك 
بهم من قبل القوات األمنية ، فيما 

كش��ف قيادي في احلشد الشعبي 
عن وجود 350 عنصراً من داعش في 
قض��اء تلعفر بعد ان كانوا اكثر من 

ذلك . 
قي��ادة  ف��ي  امن��ي  مص��در  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة ف��ي حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 

اخ��ذوا  اإلرهابي��ة  العناص��ر  ب��ان" 
يترج��ون األهالي بالتس��تر عليهم 
حل��ني خروجهم م��ن مدينة املوصل 
وهربهم إلى مدينة الرقة السورية. 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه إن"  األهالي رفضت التستر 
عل��ى تل��ك العصاب��ات اإلرهابي��ة 

بس��بب ما ح��ل بهم م��ن الويالت 
واالضطه��اد وقاموا باإلبالغ عن كل 
م��ن كان ينتم��ي إلى تل��ك اجملاميع 
التكفيرية ووصلوا حد اإلبالغ حتى 
عن أبنائهم الذي��ن تعاونوا مع تلك 

العصابات . 
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بغداد - وعد الشمري:
ف��ي  الن��واب  مجل��س  يأم��ل 
س��نته التش��ريعية اجناز س��تة 
مس��ؤولني،  بح��ق  اس��تجوابات 
فيما تقّرر الب��دء بعد الثالث من 
آب املقبل والبداية س��تطال وزير 
التجارة وكالة س��لمان اجلميلي، 

لكن نوابا افادوا بأن تأخير عملية 
نتيج��ة  حصل��ت  االس��تجواب 
تش��كيل جلنة مختصة لدراسة 

الطلبات.
وق��ال النائ��ب ع��ن ائت��الف دولة 
القانون عباس البياتي إن "رئاسة 
مجلس الن��واب ابلغتنا بأن عدداً 

ملس��ؤولني  االس��تجوابات  م��ن 
وانته��ت جميع  اس��تكملت  قد 

شكلياتها".
وأض��اف البيات��ي ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "الوثائ��ق 
واالرقام واالدلة املقدمة من النائب 
املستجوب سترسل إلى املسؤول 

الذي سوف يطاله االستجواب".
وأش��ار إلى أن "النص��اب بدأ في 
مجل��س النواب ال يش��جع كثيراً 
على املضي باعماله الس��يما في 
مجال ممارسة الدور الرقابي مهم 

كما هو االستجواب".
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انتقادات تطال لجنة شّكلها مجلس النّواب لدراسة الطلباتخوفًا من وقوعهم بأيدي القّوات المشتركة
ستة استجوابات على طاولة البرلمان.. والبداية مع وزير التجارةالذعر والهستيريا يشاّلن عناصر داعش مع قرب موعد تحرير تلعفر  

جانب من لقاء العبادي بوزير اخلارجية املصري سامح شكري

أحمد دحـام: حضور ديفيدز خطوة متميزة علينا تعزيزها بإشراك الكفاءات الالمعة

قحطان جثير: كسر الحظر الكلي بدأ من بوابة البصرة

بدء حملة لتأهيل »الشعب«.. وميسان 
تدّشن ملعبًا جديدًا في 27 الجاري



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

هدد مجلس محافظة السليمانية 
من خط��ورة رفض مجل��س الوزراء 
مش��روع الالمركزي��ة االدارية الذي 
تبن��اه، لتحري��ك عجل��ة اخلدمات 
والتخل��ص م��ن الروتني والفس��اد 
االداري واملالي املستشري في شتى 

مفاصل احلكم باالقليم.
مجل��س  عض��و  زك��ي  ريك��وت 
احملافظ��ة الذي قدم املش��روع حذر 
ف��ي حدي��ث للصب��اح اجلدي��د من 
خط��ورة ع��دم مصادق��ة مجلس 
ال��وزراء على املش��روع، ال��ذي اكد 
انه يصب ف��ي صالح املواطنني في 
احملافظ��ة واالقليم بنحو عام، وتابع 
ان محافظة السليمانية التي تعد 
واكثرها  االقلي��م  اكبر محافظات 
س��كاناً حتتاج لكي يكون جمللسها 
ومحافظه��ا صالحيات وس��لطات 
متكنهم من تق��دمي اخلدمات وادارة 
املالية  لالمكان��ات  وفق��ا  املدين��ة 

املتوفرة. 
واوضح زكي ان الدافع وراء املطالبة 
عدم وجود السلطات والصالحيات 
املطلوب��ة جملل��س احملافظ��ة الت��ي 
متتلك ادارتي كرميان ورابرين وتفتقر 
ال��ى الصالحيات االداري��ة في هذه 
بالالمركزية  املطالب��ة  وان  املناطق 
يه��دف الى ان��زال الس��لطات الى 

احلكومات احمللية الدارة شؤونها.
وتاب��ع ان املش��روع بع��د املصادقة 
علي��ه من قبل مجل��س محافظة 
الس��ليمانية سيرسل الى مجلس 

الوزراء لدراسته واملصادقة عليه .
وف��ي معرض رده على س��ؤال حول 
حجم ونوع الواردات املالية حملافظة 
الس��ليمانية، اكد املشروع يضمن 

عودة االموال التي تس��تحصل من 
املواطنني في املدينة الى محافظة 
تنفي��ذ  وادام��ة  الس��ليمانية، 
املش��اريع واخلدم��ات التي تش��هد 
تلكؤا وتعطال في كثير من اجملاالت 

احليوية. 
ونفى زكي وجود أي دوافع سياسية 
موضح��اً  املش��روع،  تبن��ي  وراء 
يحاول��ون  املش��روع  معارض��ي  ان 
تغليف��ه بطابع سياس��ي ليقللوا 
م��ن اهميته، مؤكداً ان هذه اخملاوف 
ليس��ت ف��ي محلها وان املش��روع 
يهدف الى تهيئة وتسهيل وسائل 
الوق��ت  وتوفي��ر  اخلدم��ات  تق��دمي 

وتقليل الروتني.

وفي ح��ال رف��ض مجلس ال��وزراء 
للمشروع اكد ان مجلس احملافظة 
سيكون له موقف واضح مؤكدا ان 
املش��روع س��يؤدي الى نقلة نوعية 
في واقع اخلدمات ويوفر مبالغ مالية 

كبيرة للمواطنني في احملافظة. 
من جانبه شكك احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني ف��ي االه��داف التي 
تق��ف وراء ط��رح ه��ذا اخلي��ار في 
الوقت الراهن، مؤكدا ان محافظة 
م��ن  بن��وع  تتمت��ع  الس��ليمانية 
الالمركزي��ة وهي ال تس��لم أيا من 

وارداتها املالية حلكومة االقليم.
واضاف عضو برملان كردس��تان عن 
احلزب الدميقراطي دلش��اد شعبان 

عن تخوفه من ان يكون هذا الطرح 
ناجما عن اخلالفات السياسية التي 
السليمانية،  تش��هدها محافظة 
واردات  م��ن  واح��د  دين��ار  قائ��الً« 
احملافظة اليسترجع الى اربيل« وانه 
يصرف بعد جمعه من احملافظة وال 
تتسلم وزارة املالية سوى حسابات 

اخلاصة بتلك االموال.
محافظ��ة  مجل��س  وكان 
السليمانية قد وافق باالجماع اول 
ام��س الثالث��اء على اعتم��اد نظام 
الالمركزي��ة ل��الدارة ف��ي احملافظة، 
وق��ال ازاد حمد امني رئيس مجلس 
احملافظ��ة ان اجمللس واف��ق باغلبية 
االص��وات على املش��روع الذي اكد 

ان��ه يصب في مصلح��ة املواطنني 
مبحافظة السليمانية. 

واضاف حمد امني في مؤمتر صحفي 
عق��ده عقب موافق��ة اجمللس على 
املشروع ان اجمللس ارسل نص القرار 
جملل��س ال��وزراء للمصادق��ة عليه، 
معربا عن امل��ه مبوافقة احلكومة 

على القرار.   
وق��ال ان اله��دف من املش��روع هو 
توزيع السلطات ملعاجلة املشكالت 
والعراقي��ل االداري��ة الت��ي تواج��ه 
احملافظة  ف��ي  احمللي��ة  الس��لطات 
واالقضي��ة والنواح��ي التابعة لها 

وتسهيل آلية تقدمي اخلدمات.
وق��ال ان املوافق��ة عل��ى املش��روع 

ستؤدي الى منح السلطات االدارية 
سلطات اوسع متكنها من التصرف 
من دون الع��ودة الى مجلس الوزراء 
وال��وزارات ذات الصلة في حكومة 
االقلي��م، مش��يرا ال��ى ان محافظ 
الس��ليمانية السابق س��ردار قادر 
قدم اس��تقالته م��ن منصبه على 
خلفية ع��دم امتالكه الصالحيات 
املطلوب��ة  االداري��ة  والس��لطات 
للتص��رف وحتس��ني الواقع اخلدمي 

باملدينة. 
وكانت مصادر سياس��ية مطلعة 
قد ذكرت للصب��اح اجلديد ان طرح 
مسألة الالمركزية االدارية، في هذا 
التوقي��ت من قبل االحت��اد الوطني 
ال��ى غرميه  الكردس��تاني رس��الة 
احلزب الدميقراطي بزعامة مسعود 
بارزاني للتقلي��ل من هيمنته على 
احلكم في  ومفاص��ل  مؤسس��ات 
االقليم، فض��اًل عن انه��ا محاولة 
لتحسني الواقع اخلدمي الذي شهد 
خ��الل العام��ني األخيري��ن تراجعاً 

كبيراً مبحافظة السليمانية.   
اخلالف��ات  ان  املص��ادر  واوضح��ت 
السياسية وتفرد حزب معني بادارة 
موارد االقليم وتوظيف مؤسسات 
ومفاص��ل احلكم لصال��ح الترويج 
الجندات��ه احلزبي��ة، خلف اس��تياء 
واسعا لدى الشارع الكردي وحتديداً 
تعد  التي  الس��ليمانية،  مبحافظة 
التغيي��ر  حلرك��ة  نف��وذ  منطق��ة 
واالحت��اد  االس��المية  واجلماع��ة 
لسياس��ات  املعارضني  االس��المي 
وتوجه��ات احلزب الدميقراطي، الذي 
ق��ام بط��رد وزراء حرك��ة التغيي��ر 
االربعة من حكوم��ة االقليم، بعد 
ان الغ��ى اتفاقه السياس��ي معها 
عل��ى خلفية ازمة رئاس��ة االقليم 

في -19اب عام 2015 .

مجلس السليمانية يطالب حكومة اإلقليم
بالموافقة على منح سلطات اوسع للمحافظات 

الديمقراطي يشكك باألهداف التي تقف وراء طرح الالمركزية االدارية 
د.علي شمخي

اذا كان��ت العدال��ة االنتقالي��ة تعن��ي ازال��ة 
الف��وارق الطبقي��ة ب��ني فئ��ات الش��عب فان 
االهتم��ام بالفق��راء ه��و صلب ه��ذه العدالة 
ومنذ تأس��يس الدولة العراقي��ة غابت معالم 
املس��اواة ف��ي احلق��وق والواجب��ات واجتهدت 
انظم��ة احلك��م املتعاقب��ة ب��كل اش��كالها 
امللكي��ة واجلمهورية في تطبي��ق معايير هذه 
العدالة بني افراد الش��عب وبقي��ت النصوص 
الدستورية والتعليمات والقوانني النافذة التي 
ش��رعها الدس��تور العراق��ي وتعديالته خالية 
م��ن روح التطبيق ومت توظيف ه��ذه النصوص 
من قبل انظمة واحزاب ومجموعات سياسية 
واتخاذها كش��عارات قي احلم��الت االنتخابية 
او في تكريس مظاه��ر التأييد والوالء للحكم 
ولرمبا تتشابه بعض نصوص القوانني املرتبطة 
نص��وص  م��ع  واملس��اوة  العدال��ة  بتحقي��ق 
الدساتير في الدول املتقدمة من غير ان يلتفت 
احد للبون الشاسع بني ماهو متحقق في هذه 
الدول وماهو عل��ى ارض الواقع في العراق وقد 
استش��عرت املرجعي��ة الدينية قب��ل ايام هذا 
الفراغ اخلطير الذي يعيش��ه ماليني العراقيني 
ومعاناته��م م��ن التهمي��ش واحلرم��ان مقابل 
تنام��ي وث��راء فئات معدودة من الش��عب التي 
اثرت ثراءا فاحش��ا واس��تفحلت فيها مظاهر 
الب��ذخ ومتادت ف��ي االمعان باالس��تئثار بثروات 
ومق��درات الدول��ة ولم يكن هذا االستش��عار 
متأخ��را ف��ي اعالن��ه والتحذير من��ه ففي كل 
منعطف من منعطف��ات  االحداث في العراق 
يجري تذكير االحزاب احلاكمة وقوى التأثير بهذا 
املنزلق اخلطير ولطاملا اشارت فتاوى وتوجيهات 
املرج��ع االعل��ى عل��ي السيس��تاني لتعاضد 
الدع��وات واملطالبات باالص��الح والتغيير التي 
جتسدت بالتظاهرات واالعتصامات في ساحة 
التحري��ر في بغ��داد وفي ميادي��ن التظاهر في 
محافظات الع��راق لكن املعركة ف��ي االرهاب 
وتداعياته��ا كان��ت تف��رض تفس��ها على كل 
اجله��ود والتحركات ف��ي هذا املضم��ار وقد آن 
االوان ان تق��در احلكومة ومجل��س النواب هذا 
الصبر وهذه التضحية في سبيل توفير االجواء 
وتعزيز اجلهود لنصرة اجلي��ش والقوات االمنية 
كي تلتفت اليوم الى االنتهاكات الواسعة في 
ملف العدالة وتلبية حاج��ات ماليني احملرومني 
الذين انتظروا س��نني طويلة من اجل احلصول 
على احل��د االدن��ى م��ن حقوقهم ومش��اركة 
االخرين في ثروات الب��الد واعادة االعتبار ملاليني 
آخرين ينتظرون املش��اركة في ادارة املؤسسات 
وتقدمي خبراتهم واالس��تفادة م��ن مؤهالتهم 
والغاء سياس��ة التهميش واالقصاء بحقهم 
الت��ي مورس��ت ومتارس م��ادام العم��ل بنظام 
احملاصصة سيء الصيت قائماً. والبد من القول 
ان املعرك��ة املقبل��ة ف��ي العراق ه��ي معركة 
احملرومني م��ع الفاس��دين الذين ميثل��ون اليوم 
وجه��اً من وجوه االرهاب وش��كال من اش��كال 

اجلرمية.

اإلنصاف يرفع اخلالف ويوجب االئتالف
االمام علي بن ابي طالب )ع(

استشعار حقيقي

بون ـ جاسم محمد*

كان��ت محاول��ة “االنق��الب” الفاش��لة 
ف��ي تركي��ا يولي��و 2016، نقط��ة حتول 
ف��ي العالق��ات االملانية التركي��ة، والتي 
ش��هدت تدهورا كبيرا، الى حد اصبحت 
في��ه حكومة اردوغان متثل صداعا مزمنا 
ال��ى ال��ى املستش��ارة االملاني��ة ميركل 

وحكومتها والى املفوضية االوروبية.
ش��هدت العالقات ب��ني الطرفني الكثير 
من التوتر في اعقاب محاولة “االنقالب” 
بس��بب  اكث��ر  وتده��ورت   ، الفاش��لة 
العدي��د م��ن القضاي��ا، بينه��ا احلمل��ة 
عل��ى االس��تفتاء لتوس��يع صالحي��ات 
الرئيس أردوغان وبعد  أن س��جنت تركيا 
األملان��ي-  “ديني��ز يوجي��ل”،  الصحاف��ي 
الترك��ي ال��ذي يعمل م��ع صحيفة “دي 
فيلت”، بعد اتهامه بالتورط في اإلرهاب. 
وزادت العالق��ة تدهورا ب��ني الطرفني في 
اعقاب اعترف البرملان األملاني خالل شهر 
يونيو 2016 بالقتل اجلماعي بحق األرمن 
ف��ي 1915/ 1916 كمذبح��ة جماعي��ة. 
وتش��هد العالق��ات االملاني��ة التركي��ة 
تدهورا س��ريعا، على مس��توى سياسي 
واس��تخباراتي وحتى في مج��ال الدفاع 
داخل الناتو، وسبق الى املانيا ان سحبت 
بطاريات باتريوت من تركيا عام 2015، الى 
جانب اتهام االستخبارات االملانية تركيا، 

بانها منصة للجماعات االرهابية. 
أنغي��ال  األملاني��ة  املستش��ارة  أعلن��ت 
مي��ركل يوم 08  يولي��و 2017 خالل قمة 
مجموع��ة العش��رين أنه ال ت��زال هناك 
“خالف��ات عميق��ة” بينها وب��ني الرئيس 
التركي أردوغ��ان وخصوصا على صعيد 
احترام دولة القانون. وأوضحت أن لقاءها 

أردوغان على هامش القمة في هامبورغ 
“أظهر بوضوح أن لدينا خالفات عميقة” 
محورها حملة االعتقاالت الواسعة في 
تركيا إثر محاول��ة االنقالب في 2016 أو 
االنس��حاب األخير للق��وات األملانية من 

قاعدة أجنرليك العسكرية التركية.
وق��ال خبي��ر ش��ؤون الدفاع ف��ي “احلزب 
االش��تراكي الدميقراط��ي” األملاني، راينر 
أرنول��د، ي��وم 14 يوني��و   2017،  إن أنقرة 
رفضت الس��ماح لنواب أملان بزيارة جنود 
يخدمون ف��ي قاعدة جوية ق��رب مدينة 
قوني��ة. ويش��كل هذا التط��ور تصعيداً 
جديداً في التوتر ب��ني البلدين العضوين 
ف��ي حلف ش��مال األطلس��ي. واتخذت 
العملي��ة  بس��حب  االج��راءات  املاني��ا 
قواتها من قاع��دة إجنرليك التركية يوم 

09 يوليو2017.
وف��ي تطور اخر منحت احلكومة االملانية 
ع��دد م��ن اجلن��ود أالت��راك وذويهم حق 
اللجوء، اغلبهم من العاملني في قواعد 
الناتو في املانيا. وأوضحت صحيفة “زود 
 ”WDR“ دويتش��ه تس��ايتونغ” ومحطتا
و”NDR” أنه جرى قب��ول الطلبات األولى 
املقدم��ة م��ن مواطنني أت��راك يحملون 
للحصول  دبلوماس��ية  ج��وازات س��فر 
عل��ى حق اللجوء السياس��ي في أملانيا. 
ووفقا الى تقاري��ر وزارة الداخلية، ، وصل 
عدد طلبات اللج��وء املقدمة إلى أملانيا، 
م��ن أتراك يعملون جنودا ودبلوماس��يني 
وقض��اة وموظفني كبار، إل��ى 414 طلبا 
خالل ش��هر ماي��و 2017. ومن��ذ احملاولة 
االنقالبية، سعى عشرات الدبلوماسيني 
واملس��ؤولني البارزين األتراك إلى احلصول 
على اللجوء في أملانيا وس��ط اس��تمرار 
أنق��رة ف��ي حملته��ا ض��د من يش��تبه 
بعالقته��م بالداعية اإلس��المي املقيم 

ف��ي الوالي��ات املتحدة، فت��ح اهلل غولن، 
الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء احملاولة.

مجموعات معارضة 
تركية في املانيا

يوجد في املانيا وفقاالحصائيات مايقارب) 
100 الف( كودري ما يجعلهم أكبر جتمع 
كردي في أوروبا، وجزء كبير منهم ينحدر 
من تركيا وهنالك تواجد واسع الى حزب 
العم��ال الكوردي في أملانيا. وهناك ايضا 
أكث��ر من 300 جمعية ف��ي أملانيا تعمل 
ملصلح��ة حزب العم��ال الكردس��تاني. 

التركية  االس��تخبارات  وكثيرا ماتنتقد 
وصفه��ا  حس��ب  االملاني��ة،  نظيرته��ا 
بالقصور في التعاون في مالحقة أنصار 

حزب العمال الكردستاني في أملانيا.

النتائج
� يب��دو ان خالفات حكوم��ة اردوغان مع 
املعارضة ومنها االحزاب الكوردية تنتقل 
متاما الى الداخل االملاني، بس��بب حجم 
اجلالي��ة التركية في املاني��ا والتي تصل 
ال��ى ثالثة مليون نس��مة. وزاد مش��هد 
العالق��ات التركي��ة االملاني��ة، تعقي��دا 

في اعقاب كش��ف تقرير االس��تخبارات 
 ،2016 االملانية منتصف شهراوغس��ت 
يق��ول في��ه :” تركي��ا أصبح��ت مرك��زا 
للجماع��ات اإلس��المية املتش��ددة” وأن 
أردوغان لدي��ه “تقارب فكري” مع حماس 
في غ��زة وجماع��ة )اإلخوان املس��لمني( 
احملظ��ورة في مصر وجماع��ات املعارضة 
اإلس��الموية املسلحة في س��وريا وفقا 
الى الش��بكة التلفزيونية  األملانية )إيه.

آر.دي(.  
� رمب��ا كانت اوروبا حتت��اج االتفاق التركي 
االوروبي ح��ول الالجئني الذي وقع مطلع 

يناي��ر 2016، والذي س��اوم عليه اردوغان 
كثي��را، ظنا من��ه انه يس��تطيع ان ميرر 
ش��روطه عل��ى اوروبا ابرزه��ا، فتح ملف 
انضم��ام تركي��ا ال��ى االحت��اد االوروب��ي 
وحص��ول تركيا عل��ى االق��ل اعفاء من 
ش��روط تاش��يرة الش��نغن، لكن جميع 
ه��ذه الطموح��ات ل��م يحص��ل عليها 
اردوغ��ان. الرف��ض االوروبي ال��ى اردوغان 
وسياس��ته كان��ت قوي��ة من قب��ل دول 
االحت��اد االوروبي، ال��ى حد اتخاذه��ا قرار 
بتجميد ملف مناقشة دخول تركيا الى 

االحتاد االوروبي.
ماذا يريد اردوغان من املانيا ؟وهل يعتقد 
بان سياس��ات لي االذرع مع املانيا واوروبا 

جتدي نفعا؟
� متوي��ل اجلماع��ات املتطرف��ة: مايعمل 
علي��ه اردوغان من سياس��ات جتاه اوروبا، 
يب��دو انه��ا ممنهج��ة، ومايثي��ر غضب��ه 
ه��و وجود جماع��ات معارض��ة حلكومة 
اردوغ��ان ش��طة ف��ي املانيا وف��ي اوروبا 
ابرزها جماعات كردية وجماعة  “غولن”. 
املاني��ا ايقنت بان اردوغان متورط بتمويل 
جماع��ة  بينه��ا  املتطرف��ة  اجلماع��ات 
االخ��وان وتنظيمات “جهادي��ة”، الى حد 
اتخ��اذ البرمل��ان االملان��ي الكش��ف ع��ن 
تقري��ر س��ري، يؤكد ب��ان اردوغ��ان لديه 
مقاربات فكري��ة وتنظيمية مع جماعة 
االخوان وحماس وغيرها من التنظيمات، 

املعروفة بالتطرف.
� حكوم��ة اردوغ��ان غي��ر مرح��ب به��ا 
: العالق��ات التركي��ة م��ع املاني��ا وم��ع 
دول االحت��اد االوروب��ي وصلت ال��ى طريق 
مس��دود، واصبح��ت حكوم��ة اردوغان، 
غي��ر مرحب بها، الى ح��د رفض عدد من 
الدول االوروبية، السماح الى اعضاء في 
حكوم��ة اردوغان بدخول اراضيها، ويعود 

السبب ان دول اوروبا ايقنت بان  حكومة 
اردوغ��ان حتولت الى حكومة ش��مولية، 
ال تتوف��ر فيها املعاي��ر الدميقراطية، وان 
اعض��اء حكومت��ه حتولوا الى “ وس��يلة 
دعاية” يتجولون في اوروبا، الثارة البلبلة، 
وه��ذا مايش��غل احلكوم��ات االوروبي��ة، 
ويكلفها الكثير من االج��راءات االمنية 
واالحترازية ضد انشطة حكومة اردوغان 

غير الشرعية.
� من املتوقع ان تشهد العالقات االملانية 
التركي��ة تده��ورا اكث��ر: العالقات مابني 
تركيا واملانيا الى جانب دول اوروبية اخرى 
من املتوقع ان تشهد تدهورا اوسع، فقد 
جتاوزت حكوم��ة اردوغان، ح��د املقاربات 
الفكرية م��ع اجلماعات املتطرفة، الى ان 
تكون ظهيرا ومالذا الى )جماعة االخوان 
وتنظيمات جهادية ( اخرى مصنفة على 

قوائم االرهاب.

التوصيات
احلكوم��ة  علي��ه  تعم��ل  ان  ماينبغ��ي 
االملاني��ة ه��و رص��د ومتابع��ة عالق��ات 
حكومة اردوغ��ان داخل املانيا التي تتخذ 
من رجال الدن وائئمة املنابر ذراع لنش��ر 
التطرف ف��ي اوروبا وزعزع��ة االمن لكي 
تك��ون ورق��ة ضغ��ط لصال��ح حكومة 
اردوغان، ومحاولة من��ه ايجاد فجوة بني 
اجلالي��ة التركية ف��ي املاني��ا واحلكومة، 
م��ن اجل حتقيق مصالح ح��زب العدالة. 
الى جانب ذلك،حتت��اج احلكومة االملانية 
ايجاد سياس��ة تكامل واندماج اوس��ع 
ال��ى اجلالي��ة التركية، خاص��ة مزدوجي 

اجلنسية.

*باحث في قضايا اإلرهاب 
واإلستخبارات

مع تدهور العالقة بين برلين وأنقرة بسبب العديد من القضايا

المعارضة التركية في ألمانيا تتحول الى “صداع رأس” عند أردوغان

تقـرير

السليمانية

وافق مجلس محافظة 
السليمانية باالجماع اول 
امس الثالثاء على اعتماد 
نظام الالمركزية لالدارة 
في المحافظة، وقال ازاد 
حمد امين رئيس مجلس 
المحافظة ان المجلس 
وافق باغلبية االصوات 
على المشروع الذي اكد 
انه يصب في مصلحة 
المواطنين بمحافظة 
السليمانية

»الوطنية« تعدُّ عدم التصويت على
مرشحي الخدمة تكريسًا للمحاصصة

الحكيم: المعالجة الحقيقية
لإلرهاب بقطع مصادر التمويل 

بغداد � الصباح اجلديد:
عدَّ رئيس الكتلة النيابية الئتالف 
الوطنية، كاظم الش��مري، عدم 
السياس��ية  الكت��ل  تصوي��ت 
على اس��ماء مرش��حي مجلس 
ف��ي جلس��ة  االحت��ادي  اخلدم��ة 
البرملان ف��ي األول من أمس »ميثل 
تكريسا للمحاصصة وتراجع عن 

االصالحات«.
وقال الش��مري ف��ي بيان اطلعت 
أن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  عي��ه 
»مجلس اخلدمة االحتادي نش��عر 
باستقالليته واهميته في معاجلة 
مشكلة كبيرة عانى منها اغلب 
العراقيني نتيجة حلصر التعينات 
باحملسوبيات واالحزاب السياسية 

وهو يتص��دى لقضية التعيينات 
مايتعل��ق  وكل  والترقي��ات 

بالوظيفة العامة«.
وب��ني، ان »ع��دم تصوي��ت بعض 
القوى والكتل السياسية ألسماء 
مرشحي مجلس اخلدمة االحتادي 

ميثل تكريسا للمحاصصة«.
واض��اف الش��مري، ان »مجل��س 
يتمي��ز  االحت��ادي  اخلدم��ة 
ع��ن  الكامل��ة  باالس��تقاللية 
االح��زاب وسيس��حب البس��اط 
من حتته��ا بعدما كان��ت تتدخل 
بالضغ��ط عل��ى ال��وزراء مبل��ف 
التعيينات«الفت��ا ال��ى ان »ع��دم 
متري��ر اس��ماء املرش��حني اعطى 
رسالة س��لبية للشارع العراقي، 

وائتالف الوطنية يتحفظ بشكل 
كامل على ماحصل كونه تراجع 
عن االصالحات وع��ودة الى مربع 

احملاصصة«.
واكد، ان »االس��ماء التي طرحت 
موج��ودة عل��ى طاول��ة مجلس 
النواب منذ عام 2009 وحتى اليوم، 
من دون وجود ارادة لتمريرها كون 
تلك االسماء تخلو من مرشحي 
تل��ك االح��زاب«، مش��يرا الى ان 
»طرح االس��ماء بجلسة البرملان 
ج��اء بع��د الضغط م��ن ائتالفنا 
خالل اجتماع رئاس��ة اجمللس مع 
رؤس��اء الكتل باالسبوع املاضي، 
لك��ن ارادة بعض االح��زاب قالت 
كلمتها ايضا برف��ض التصويت 

على االسماء التي طرحت«.
وكان مجل��س الن��واب أرج��أ في 
جلس��ته أم��س التص�ويت على 
مرش��ح�ي مجل����س اخلدم��ة 
العام����ة االحت�����ادي الى اليوم 
اخلمي��س، وص��وت بالرفض على 
جميع املرشحني بينهم املرشحة 
عبدالغف��ور(  عبداملل��ك  )ه��دى 
لرئاس��ة مجلس اخلدمة االحتادي، 
و)خولة طالب جبار( لنائب رئيس 

اجمللس.
وأنتقد عضو هيأة رئاسة مجلس 
النواب، الش��يخ هم��ام حمودي، 
عل��ى  البرمل��ان  تصوي��ت  ع��دم 
مرش��حي مجلس اخلدم��ة« عاداً 
»عدم إقرار اجمللس، خطئأ كبيراً«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س التحال��ف الوطني 
عم��ار احلكي��م مبكتبه ف��ي بغداد 
أم��س االربعاء مع س��فير روس��يا 
االحتادي��ة ل��دى العراق ماكس��يم 
الثنائية  العالق��ات  ماكس��يموف 
بني بغداد وموسكو وسبل التعاون 

في مكافحة االرهاب.
وذكر بيان ملكت��ب رئيس التحالف 
ان  اجلدي��د«  »الصب��اح  ال��ى  ورد 
احلكيم أكد خالل اللقاء، ان »حترير 
املوصل يصب ف��ي أمن ومصلحة 
اجلمي��ع خاصة ال��دول التي عانت 
وانكوت من االرهاب،« مش��يرا الى 
ان »املعاجل��ة احلقيقي��ة تكمن في 
املعاجل��ة الفكرية وقط��ع مصادر 

للجماع��ات  والتاثي��ر  التموي��ل 
االرهابية«.

وب��ني احلكي��م ان »الع��راق جت��اوز 
مراحل كبيرة في مواجهة االرهاب 
وبات اليوم اقوى من اي وقت مضى 
ويحاول ان مللم وضع��ه الداخلي« 
بدع��م  العال��م  »دول  مطالب��اً 
اس��تقرار الع��راق مل��ا لالس��تقرار 
العراقي من اثر في االمن االقليمي 

والدولي«.
من جهته هنأ الس��فير الروس��ي 
احلكي��م »بانتص��ار املوص��ل ودحر 
مؤك��داً  الداعش��ي«  االره��اب 
»دع��م ب��الده للع��راق ف��ي كاف��ة 
اجمل��االت السياس��ية واالقتصادية 

والعسكرية واالمنية«.
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بغداد – عملية دهم   
ذكر مص��در أمني في الش��رطة العراقية 
ام��س االربعاء مبقت��ل جن��دي واصابة اخر 
بانفجار عبوة ناس��فة ش��مالي العاصمة 

بغداد. 
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن اسمه 
ان عب��وة ناس��فة كان��ت موضوع��ة على 
جانب طريق في قضاء الطارمية ش��مالي 
العاصمة بغداد، انفجرت، صباح يوم امس 
مس��تهدفة دوري��ة للجي��ش العراق��ي ما 
اس��فر عن مقت��ل جندي واصاب��ة اخر، وأن 
"قوة امنية طوقت منطقة احلادث، ونفذت 

عملية دهم وتفيش بحثا عن املنفذين ". 

ديالى – انفجار عبوة 
اف��اد مصدر امن��ي في ش��رطة محافظة 

ديال��ى ام��س االربعاء، ب��أن مزارع��ا اصيب 
بج��روج بليغ��ة بانفجار عبوة ناس��فة في 

قرية زراعية شمال شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در  ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت موضوعة 
عل��ى جانب طري��ق في احد بس��اتني قرية 
ت��وكل الزراعي��ة ق��رب قض��اء املقدادي��ة، 
)35كم ش��مال ش��رق بعقوب��ة(، انفجرت، 
صباح يوم امس اس��فرت عن اصابة مزارع 

بجروح بليغة".

كركوك – سطو مسلح 
اك��د مصدر أمن��ي في ش��رطة محافظة 
مس��لحني  أن  االربع��اء  ام��س  كرك��وك 
مجهول��ني س��طوا عل��ى متجر وس��رقوا 

مبلغا ماليا وسط احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف عن 

اس��مه إن  مس��لحني مجهول��ني قام��وا، 
مس��اء يوم امس ، بالسطو على متجر في 
شارع القدس وسط كركوك وسرقة مبلغ 
مالي حت��ت تهديد الس��اح". وأن "قوة من 
الش��رطة فتحت حتقيقا باحلادث وعممت 
أوص��اف املس��لحني على نق��اط التفتيش 

للقبض عليهم". 

بابل – اعتقال مطلوب 
اعلن مص��در امني في ش��رطة محافظة 
باب��ل ام��س االربع��اء ان قوة امني��ة القت 
القبض عل��ى اح��د املطلوبني ف��ي ناحية 
احلمزة الغربي ) 30 كم جنوب غربي بابل (.

وذك��ر املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه ان " ابطال شرطة ناحية احلمزة 
الغربي القوا القبض عل��ى احد املطلوبني 
بعد تب��ادل اطاق ن��ار مع��ه". موضحا ان 

املطل��وب قام باطاق نار من س��احه على 
الش��رطة اال انها متكنت م��ن اعتقاله من 

دون اصابات".

صالح الدين – استهداف دورية 
كش��ف مصدر امني في شرطة محافظة 
صاح الدين امس االربعاء، عن اصابة اربعة 
من افراد الشرطة االحتادية بهجوم مسلح 

عند مدخل قضاء بلد جنوب تكريت. 
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مس��لحني مجهولني متسللني 
اعترضوا، في س��اعة متقدم��ة من الليل، 
دورية للشرطة االحتادية عند مدخل مدينة 
بل��د، )80 ك��م جنوب تكري��ت(، قرب محور 
قيادة عمليات سامراء – محور بلد"، مبينا 
أن "الهج��وم اس��فر عن اصاب��ة اربعة من 
اف��راد الدورية بجروح مختلف��ة". وأن "قوة 

امنية طوق��ت مكان احلادث ونفذت عملية 
دهم وتفتيش بحثا عن املنفذين" 

االنبار – هجوم مسلح 
افاد مصدر عس��كري في محافظة األنبار 
ام��س األربعاء، ب��أن قوة م��ن اجليش صدت 
هجوما نفذه تنظيم "داعش" على مقرها 

غرب الرطبة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة من اجلي��ش تابعة للفرقة 
األول��ى متكن��ت فج��ر ي��وم ام��س من صد 
هجوما لتنظي��م داعش عل��ى مقرها في 
منطق��ة 25 كيلو غ��رب الرطبة، )310كم 

غرب الرمادي(".
وأض��اف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه، أن "القوة متكنت من قتل وجرح 
عدد من عناصر داعش اإلرهابي واجبار بقية 

اإلرهابي��ني على اله��روب باجت��اه الصحراء 
شمال غرب الرطبة" 

نينوى – ضربات جوية 
اعلن مص��در محلي ف��ي محافظة نينوى 
امس االربعاء ان ابطال صقور القوة اجلوية 
اقضوا على عصاب��ات داعش االرهابية في 
قض��اء تلعفر بتوجيه ضرب��ات مركزة على 

اهداف محددة.
وكال��ة  ملعلوم��ات  وفق��اً  املص��در  وذك��ر 
االستخبارات والتحقيقات االحتادية صقور 
القوة اجلوية يوجهون ضربات جوية اسفرت 
عن اس��تهداف جتمع تابع لعصابات داعش 
االرهابية وقت��ل 18 ارهابي وحرق 5 عجات 

في ناحية احمللبية بقضاء تلعفر". 
واض��اف" ان��ه مت تدمي��ر معم��ل للعبوات 
الناس��فة وقتل 7 ارهابيني كان��وا بداخله 

و ح��رق جمي��ع م��واد التفجي��ر ف��ي ح��ي 
القادسية بقضاء تلعفر".

البصرة – عملية امنية 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية امس 
االربع��اء ان قوة امنية الق��ت القبض على 
محكوم��ني هرب��ا من مستش��فة بقضاء 

الزبير جنوبي البصرة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد 
س��عد مع��ن ان "مف��ارز قس��م مكافحة 
اخمل��درات بالبص��رة وبالتع��اون م��ع مفارز 
قس��م ش��رطة قضاء الزبير ألقت القبض 
على محكومني بقضاي��ا مخدرات". مبينا 
ي��وم  "بع��د  اعتقالهم��ا  مت  املطلوب��ني  ان 
من هروبهم��ا من املستش��فى حيث كانا 
يتلقي��ان العاج ف��ي أحد املستش��فيات 

بقضاء الزبير. 

انفجار عبوة ناسفة في قرية زراعية شرقي بعقوبة * سطو مسلح على متجر للصيرفة وسط كركوك 
  استهداف دورية للشرطة بهجوم جنوبي تكريت * الطيران يدّمر أوكارًا لتنظيم داعش غربي تلعفر

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناق��ش رئيس اركان اجليش العراقي عثمان الغامني، 
أم��س االربعاء، م��ع نظي��ره االردني فت��ح الطريق 

الدولي السريع بني البلدين.
وق��ال رئي��س اركان اجلي��ش االردني محم��ود عبد 
احللي��م فريحات خال مؤمتر صحف��ي عقده امس 
م��ع نظيره العراقي في مبن��ى وزارة الدفاع ببغداد 
وتابعته "الصباح اجلديد" ، "نهنئ الشعب العراقي 
واحلكومة مبناس��بة االنتصارات التي حتققت على 
تنظيم داع��ش االرهاب��ي"، مبديا اس��تعداد باده 
ل�"الوق��وف وابداء املس��اعدة مع اجلي��ش العراقي 

للقضاء على داعش نهائيا".
م��ن جانب��ه اكد الغامني خ��ال املؤمتر ان��ه "ناقش 
م��ع فريحات موض��وع اعادة فت��ح الطريق الدولي 
الس��ريع الراب��ط بني الع��راق واالردن م��ن الناحية 

االمنية واالقتصادية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت تركيا أم��س االربعاء صحة االنباء املتداولة 
حول تغير موقفها الرس��مي الرافض الستفتاء 
انفصال اقليم كردستان عن العراق املقرر اجراؤه 

في 25 أيلول املقبل.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة اخلارجي��ة التركية 
حس��ني مفتي اوغلو في بيان إن املوقف التركي 
جت��اه االس��تفتاء ثابت ول��ن يتغي��ر" مضيفا ان 
"باده ترفض هذا االستفتاء وتعتبره أمراً خاطئاً 

من شأنه ان يولد نتائج غير منتظرة".
وكان مجلس االمن القومي التركي اعتبر األثنني 
املاض��ي عزم حكوم��ة اقليم كردس��تان العراق 
اجراء استفتاء حول االنفصال "خطأ جسيماً".

بغداد ـ الصباح الجديد:
التق��ى وزي��ر الداخلي��ة قاس��م االعرج��ي، أمس 
الثاثاء، ولي العهد الس��عودي محمد بن سلمان، 
فيما استحصل موافقة الس��عودية بزيادة اعداد 

احلجاج العراقيني الى 5000 شخص.
وقال مستش��ار الوزارة وه��اب الطائي في بيان ورد 
الى "الصباح اجلديد" ان "ولي العهد في اململكة 
الس��عودية محمد بن س��لمان اس��تقبل مساء 
اليوم، وزير الداخلية قاسم االعرجي والوفد املرافق 
ل��ه"، مبين��ا ان "ولي العهد الس��عودي اكد على 

دعم حكومة اململكة للعراق شعباً وحكومة".
واضاف ان "بن س��لمان ابدى استعداده لفتح آفاق 
التعاون البن��اء مع العراق بكل امليادين"، مش��يرا 
ال��ى ان "االعرجي اك��د على ان الع��راق بلد مهم 
في املنطقة وق��دم تضحيات كبي��رة في مقاتلة 

االرهاب".
واستحصل وزير الداخلية قاسم االعرجي موافقة 
الس��عودية على زيادة عدد احلج��اج العراقيني الى 

5000 شخص.

العراق واألردن يناقشان 
فتح الطريق الدولي

تركيا تجدد رفضها 
الستفتاء إقليم كردستان

السعودية توافق على 
زيادة نسبة الحجاج 

العراقيين

الملف األمني

العبادي يدعو إلى إزالة الشحن 
الطائفي وإطفاء النزاعات اإلقليمية

الفت��اح  عب��د  املص��ري  الرئي��س  وكان 
السيسي أش��اد، األربعاء )12 متوز 2017(، 
الق��وات  حققته��ا  الت��ي  باالنتص��ارات 

العراقية على "اإلرهاب".
وق��ال املكت��ب اإلعام��ي لرئيس ال��وزراء 
حيدر العبادي ، إن األخير "ترأس اجللس��ة 
االعتيادي��ة جملل��س ال��وزراء، وج��دد خال 
العراق��ي  للش��عب  التهنئ��ة  اجللس��ة 
واالس��تعدادات  االنتص��ارات  باس��تمرار 
لتحري��ر تلعف��ر وبقي��ة املناط��ق، داعي��ا 
ال��ى جترمي اخلط��اب الطائف��ي والعنصري 

وخطاب الكراهية".
وأضاف البيان أن "اجمللس وافق على مقترح 
مشروع قانون لتجرمي التحريض الطائفي 
بهدف  الكراهي��ة  والعنص��ري وخط��اب 
حفظ وحدة وسامة ش��عبنا والتعايش 
بني اجلميع"، مش��يرا الى "مناقشة عقد 
س��د املوص��ل املوقع م��ع ش��ركة تريفي 

اإليطالية".

العيسى يعلن عن التوّجه
إللغاء وزارة التعليم العالي

مبينا ان "طموحن��ا األكادميي في العراق 
هو االرتقاء باجلامعات العراقية والوصول 

به��ا الى مصاف��ي املؤسس��ات اجلامعية 
الرصينة في العالم".

واض��اف ان "ذل��ك ل��ن يتحق��ق م��ن دون 
وجود عتب��ة دخول فعلية ال��ى هذا اجملال 
وهو حتقيق اس��تقال اجلامعات واحلريات 
االكادميية"، مشيرا الى ان "هذه الرؤية لم 
تقف عند حدود الطموح بل وضعنا أولى 
خطواته��ا منذ وقت مبكر حتى أصبحت 
باس��تقال  يبدأ  اس��تراتيجيا  مش��روعا 
اجلامعة وال ينتهي بإلغ��اء وزارة التعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي عل��ى غ��رار 
التجارب العاملي��ة التي اعتمدت مجالس 
لتحدي��د صاحياتها  للجامع��ات  علي��ا 
وتنظي��م عاقاته��ا ومهامه��ا العلمية 

واألكادميية".
املس��احات  "ه��ذه  ان  العيس��ى  وتاب��ع 
الفاعلة ستتيح لبلدنا العراق أن تنتعش 
في��ه ثقاف��ة املؤسس��ات الت��ي تعث��رت 
ألسباب شتى"، موضحا انه "البد لنا من 
إيج��اد خط ش��روع بهذا االجتاه واس��دال 
الس��تار على مرحلة االنكف��اء واالنتقال 
ال��ى مرحلة التنمية الت��ي ال تتحقق من 
دون تلبي��ة اش��تراطاتها الازم��ة علميا 

واداريا".
واكد على ضرورة "اس��تقال املؤسسات 
وانعتاق قراراتها م��ن تأثير احلالة املركزية 

الت��ي ستس��هم الى ح��د كبي��ر ببلورة 
للتزاح��م  ح��دا  ويض��ع  ش��خصيتها 
السياس��ي ف��ي االس��تحواذ عليها وفق 
مثمن��ا  املقي��ت"،  التحاص��ص  منط��ق 
"خط��وات اإلصاح التي قادتها حكومتنا 
التي ارست ثقافة التكنوقراط واعتمدت 

املعايير املهنية في إدارة الدولة".
واش��ار الى "اننا نعلن رس��ميا استقال 
ومنحه��ا  التكنولوجي��ة  اجلامع��ة 
الصاحي��ات الت��ي متكنها م��ن أداء هذه 
املهمة"، الفتا ال��ى ان "اجلامعة ينتظرها 
تفعيل تلك الصاحي��ات اخملول لها التي 
منها إدارة ملف الدراسات العليا وكذلك 
حتديد آليات القبول في الدراسات األولية 
على وف��ق اختبار الكترون��ي يحدد أهلية 

املتقدمني اليها".
وتاب��ع ان "اجلامعة س��تخول على صعيد 
البعثات صاحية منح االجازات الدراسية 
والبعثات والزماالت خارج العراق فضا عن 
تطوير آليات التفرغ العلمي ودراس��ة ما 
بعد الدكتوراه والبعثات البحثية لطلبة 
والدكتوراه واالنطاق مبشاريع  املاجستير 
التوأمة العلمية وتوفي��ر متطلبات ذلك 
م��ن تغيي��ر املناه��ج وتس��ميات الفروع 
واألقس��ام"، موضح��ا ان "هذا املش��روع 
اجلامع��ة  ف��ي  س��يبدأ  ال��ذي  الكبي��ر 

التكنلوجية ميثل خطوة إجرائية واثقة في 
طريق استقال اجلامعات كلها وسيكون 
ضامن��ا للتناف��س واحلض��ور العلمي في 

التصنيفات العاملية للجامعات".

الذعر والهستيريا يشاّلن عناصر 
داعش مع قرب موعد حترير تلعفر

م��ن جانبه كش��ف القي��ادي ف��ي قوات 
احلشد الش��عبي جواد الطليباوي ، أمس 
األربعاء ، عن عدد عناصر داعش في قضاء 
تلعفر، مبينا أنهم" ليسوا أكثر من 350 
إرهابياً، فيما أش��ار إل��ى أن" عملية حترير 

القضاء ستكون “املعركة األسهل”. 
وق��ال الطليب��اوي لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ إن" االقتتال الداخلي بني عناصر 
عصاب��ة داع��ش وال��ذي يح��دث بنح��و 
ش��به يوم��ي أدى الى مقت��ل العديد من 
مقاتليه��م ألس��باب تتعلق بالس��يطرة 
على األول��ى واختيار الوالي اجلديد إضافة 
إل��ى االضطرابات النفس��ية الت��ي ميرون 
بها بس��بب االنتصارات املتوالية للقوات 

األمنية وأبطال احلشد الشعبي. 
 وأضاف أن"عناصر داعش في تلعفر كانوا 
قبل حتري��ر املوصل يتجاوزون 1000 مقاتل 
أم��ا اليوم فه��م ليس��وا أكثر م��ن 350 

إرهابيا". 

وأوض��ح القي��ادي في احلش��د الش��عبي 
ان"عملية اقتحام وحترير تلعفر س��تكون 
املعركة األس��هل وكل األجه��زة األمنية 
مس��تعدة وه��ي محاص��رة بالكام��ل"، 
مش��يرا إلى ان" خطة التحرير س��تكون 
دقيق��ة وس��يكون األولى منه��ا هو حترير 

اإلنسان من اإلرهاب".
ومن جهتها كش��فت وزارة الدفاع, أمس 
األربعاء , عن عزمها إبرام صفقات س��اح 
جديدة لتحديث الق��وات اجلوية مبقاتات 
متطورة, مش��يرة الى توجهه��ا ، لتنويع 
مصادر الساح وتطوير الصناعة احلربية 

احمللية. 
 وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة العميد 
محم��د اخلض��ري لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ إن “ال��وزارة تعت��زم خ��ال األيام 
املقبل��ة إب��رام صفق��ات س��اح جديدة 
لتحديث الق��وات اجلوية وطي��ران اجليش 

العراقي". 
 وأض��اف أن"الق��وات البري��ة ستتس��لم 
دباب��ات ومدرعات حديثة روس��ية وغيرها 
ملواجه��ة  القتال��ي  ادائه��ا  لتحس��ني 
العصاب��ات اإلرهابي��ة"، مبين��ا أن "تنويع 
الس��اح ضروري جلميع البلدان للحفاظ 
عل��ى الس��يادة الوطنية وحتس��ني ادائها 

القتالي". 

ستة استجوابات على طاولة البرملان.. 
والبداية مع وزير التجارة

ون��ّوه البيات��ي إل��ى أن "رئاس��ة مجلس 
النواب تقع عليها حالياً مسؤولية اتخاذ 
اجراءات رادعة بحق النواب املتغيبني لكي 
جتبره��م على احلضور في هذه اجللس��ات 

املهمة".
ومض��ى البياتي إلى أن "الش��ارع بانتظار 
تشريع قوانني والقيام باجراءات قد تسفر 
عن سحب الثقة عن وزراء في احلكومة".

م��ن جانبه��ا، ذك��رت مص��ادر نيابية إلى 
"الصباح اجلديد"، ان "االستجوابات التي 
انتهت جميع ش��كلياتها وارس��لت إلى 
املس��ؤولني الذي��ن طالتهم بل��غ عددها 

ستة طلبات".
واضافت املصادر أن "عدداً من املس��ؤولني 
رفع��وا دع��اوى قضائي��ة أم��ام احملكم��ة 
االحتادية العليا، التي جاء ردها بأن تقييم 
الوقائ��ع يخض��ع إل��ى تقدي��ر مجل��س 
النواب، وليس لها سوى النظر في االمور 
الش��كلية وبالتالي قامت حت��ى االن برد 
جمي��ع الطعون املقدم��ة وفي مقدمتها 
طعن وزير الزراعة فاح حسن زيدان، ووزير 
التج��ارة وكالة س��لمان اجلميلي ودعوى 
ثاني��ة لاخي��ر بوصف��ه وزي��ر التخطيط 

اصالة".
وأس��تطردت املص��ادر أن "االس��تجوابات 
سوف تبدأ بعد الثالث من الشهر املقبل، 
وأن الشخص االول هو وزير التجارة وكالة، 

ومن ثم املضي بالبقية".
بدوره، أفاد النائب ع��ن كتلة بدر النيابية 
رزاق محيب��س في تصري��ح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، ب��أن "مجل��س الن��واب هو من 

يعرقل استكمال عمليات االستجواب".
وأض��اف محيب��س أن "فق��رة مت وضعه��ا 
باحال��ة  لاس��تجواب  كش��رط  مؤخ��راً 
الطل��ب الى جلن��ة مختصة لدراس��ته"، 

مشككاً ب� "دستورية هذا االجراء".
وأوض��ح محيب��س أن "اللجنة وبس��بب 
اجراءاتها اس��همت في تعطيل عمليات 
االس��تجواب ورحلت من فصل تشريعي 

إلى فصل اخر".
لكن��ه ش��دد عل��ى أن "مجل��س النواب 
عازم على انهاء ملف اس��تجوابات جميع 
املس��ؤولني بع��د اس��تكمال ملفاته��م 

الشكليات التي طلبها الدستور".
ولفت محيبس إلى أن "التعامل مع اجوبة 
املس��ؤولني س��يكون مهني��اً ويبتعد عن 
االس��تهداف فأننا كنواب سوف نستمع 
إل��ى االجوبة ونتخذ الق��رار بالقناعة من 

عدمه في ضوء تلك االجوبة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كش��ف ناٍج ايزي��دي م��ن اول مجزرة 
ارتكبه��ا تنظيم داعش في س��نجار 
والتي اس��فرت عن مقتل 76 مواطنا، 
كي��ف ان الدواع��ش ترك��وا الضحايا 
يحتض��رون ودماؤه��م تن��زف وقام��وا 

للصاة قرب جثثهم.
م��راد  داود  االيزي��دي  الباح��ث  ونق��ل 
قص��ص  بتدوي��ن  اخملت��ص  خت��اري، 
الناج��ني االيزيديني م��ن قبضة داعش 
نقا عن الناج��ي االيزيدي خلف ميرزا 
داود هوي��ري/ تول��د 1963 ان "جمي��ع 
الضحاي��ا وقعوا في احلف��رة، لم أدرك 
بعدها ماذا حصل لنا، بعد ربع ساعة 
رأيت داعش��ياً فوق رأس��ي يطلب من 
زميل��ه أن مينحه الفرص��ة بقتل أحد 
اجلرحى ك��ي يدخل ال��ى اجلنة، فرمى 
على الش��خص الذي بجانب��ي وتناثر 
مخه على وجهي ثم على شخص ثان 
ووص��ل مخه الى وجهي أيضاً . واآلخر 
بجانب��ي ج��رح بطنه ين��زف كصنبور 
امل��اء، وعرفت أح��د الدواعش من قرية 

كر شبك اسمه )أكرم(".
وتابع "ث��م صلوا صاة العصر بالقرب 
منا، ف��ي هذه االثناء رأيت اس��ماعيل 
الياس معم��و غير مصاب طلبت منه 
أن ال يتكل��م، لعله��م بع��د الص��اة 
يذهبون، بع��د الصاة بدقائ��ق رحلوا 
وغ��ادروا امل��كان، حينم��ا رأيته��م قد 
ابتعدوا، سحبت نفسي من بني اجلثث 
وجلس��ت مندهش��اً م��ن احلال��ة ثم 
نهض بقية املصابني ممن كانوا قادرين 
على احلركة والتنفس، بكيت على ما 

أصابنا وعلى ابنائي".
واش��ار هوي��ري "نه��ض ابن��ي أي��اد / 
تول��د1995، وق��ال ها أنا ح��ي لكنني 
مصاب يا أب��ي، ثم نه��ض ابني اآلخر 
)ريان( وق��ال: أنا أيضاً مصاب وتبني انه 
قد فقد أحد أصابعه وأصبحنا تسعة 
أش��خاص ناجني، ونح��ن في حالة من 
الاوع��ي واإلره��اق الت��ام واللحظات 
العصيب��ة، رأيت علبة س��يجائر  نوع 
)mm( ألح��د الضحاي��ا وضعته��ا في 
جيبي ودخن��ت منها س��يجارة، رأيت 
أح��دا م��ن أقربائ��ي )ريفار م��راد متر � 
كان متزوج��ا ول��ه طفلة فق��ط( قد 
فارق احلي��اة، بكيت على جثته بحرقة 
وقل��ت يا ابن عم يا ليتن��ي كنت ميتاً 
بدالً عنك، و خرجن��ا من  مكان اجملزرة، 
وبعد أمتار رأينا ثاث جثث مازال الدم 

ينهمر منها".
 مبين��ا "كان اس��ماعيل الياس وعمر 
هبو، س��املني ولم تصبه��م رصاصات 
الغ��در، فركض��ا نح��و م��زار آمادي��ن، 
بينم��ا نح��ن بقي��ة املصاب��ني  نتب��ع 
اثره��م  ومنش��ي ببطء، بعد مس��افة  

قصيرة توق��ف اثنان من املصابني ولم 
يس��تطيعا مواصل��ة الس��ير، حاولنا 
حثه��م عل��ى مواصل��ة الس��ير، كنا 
ندخل الت��راب في جروحنا عس��ى ان 
يتوقف النزف او يقل، مشينا مسافة 
أخ��رى أنا وابن��ي ريان، كان��ت اصاباتنا 
خفيف��ة قياس��اً لآلخرين مب��ن فيهم 
ابني أياد حيث كانت إصابته بليغة، إذ 
جرح في عدة أماكن من جسمه، وكنا 
نس��نده وبعض االحيان نحمله، وبني 
احلني واحلني االخر جنلس ألخذ قس��ط 
من الراحة ثم نواصل الس��ير،  وتعقد 
وضعن��ا بعدما س��قط مص��اب آخر 
على األرض بسبب تواصل نزيفه الذي 
فش��لنا ف��ي ايقافه، كانت س��كرات 
امل��وت ونوب��ات التش��نج ال تفارق��ه، 
بكينا على حال��ه وحينما فارق احلياة 
جلست بقربه ألدخن سيجارة بجانب 
جثت��ه التي س��نغادرها مجبرين بعد 

حلظات".
واس��تطرد هوي��ري "واصلن��ا الس��ير 
أش��خاصا  الطري��ق  ف��ي  وش��اهدنا 
يتوجهون نحو قنى، يبدو انهم من أهل 
الضحايا، واحدهم حينما رآنا في هذه 
احلالة وع��رف التفاصيل قرر مرافقتنا 
ومس��اعدتنا للوص��ول ال��ى مقب��رة 

امله��ركان، وصلنا في الثانية عش��رة 
لي��اً، وواصلن��ا الس��ير الى االس��فل 
حي��ث هن��اك بئ��ر امله��ركان، حينها 
وقعنا على االرض أنا وابني اياد نتيجة 
العطش والنزيف املس��تمر من اجلروح 
أيض��اً، طلبت من ابن��ي ريان أن يذهب 
ال��ى عائلة )حم��و حس��ني مرازينك( 
كانوا بالقرب منا ميتلك قطيع االغنام 
في املنطق��ة كي يبعث لن��ا أحدهم 

ليساعدنا ويجلب لنا املاء".
مشيرا الى انه "جاء الينا حمو حسني 
وجلب لنا املاء، بكى على حالنا، طلبت 
منه ان نش��رب املاء لكن��ه منعنا من 
ش��ربه ألننا مصابون واصاباتنا بليغة، 
بعد االحلاح والتوس��ل سقانا قطرات 
من املاء فقط، وطلب منا بالتوجه الى 
داره القريبة، قال املسافة ال تتعدى ال� 
)10( دقائق مش��ياً، لكننا اس��تغرقنا 
ساعة كاملة لقطعها، عندما وصلنا 
الدار، واخذنا قسطا من الراحة شربنا 
احلليب، وكان في ضيافتهم شخصان 

آخران".
منوه��ا ال��ى انه "ف��ي الرابع��ة فجراً 
توجهن��ا أن��ا وابن��ي ريان مش��ياً نحو 
وادي )كل��ي بيريك(، بينم��ا حملوا اياد 
بس��يارتهم النه ال يس��تطيع املشي 

ف��ي اجلب��ل، وحملنا معن��ا ايضا اخلبز 
وامل��اء، عندما وصلن��ا هناك بقيت مع 
ابنائي في ال��وادي، كانت تنهال علينا 
القذائ��ف واالطاقات، لذل��ك اختبأنا 
حتت صخرة لنحتمي بها من القصف 
واحتم��االت امل��وت، بكى عل��ى حالنا 
)فقير سفري( وقدم لنا بعض املابس 
الن مابس��نا كانت دامي��ة، وذات مرة 
جلب لنا القليل  من األكل فأعطيته 
ألي��اد ولم نتناول منه أن��ا وابني االخر، 
وبعده��ا غادرن��ا ومش��ينا م��دة )11( 
س��اعة متواصل��ة حلني وصولن��ا الى 

مبتغانا في كلي حاجي".
ولف��ت هوي��ري ال��ى انه "ف��ي صباح 
اليوم التال��ي هجم علين��ا الدواعش 
ومت قصفن��ا وقت��ل ش��خص بالق��رب 
منا، توجه الن��اس الى )وادي العاصي( 
وبقية املناطق في اجلبل ونحن مشينا 
مع الناس وحينما اقتربنا من ساحبة 
زراعي��ة مركونة هن��اك رأيت بجانبها 
أربع جثث من أهالي س��نجار، صور ال 
ميكن نسيانها من كبار السن الذين لم 
يستطيعوا تسلق اجلبل، أما االطفال 
فكان بكاؤهم من العطش واجلوع مع 

نواح املرضى يدمي القلب".
واضاف "مضت خمس��ة أي��ام علينا، 

لم نس��تطع  مداواة جراحن��ا،  كنت 
سابقاً أمارس هواية الصيد في اجلبل، 
لذلك كان ل��ي معرفة تام��ة باماكن 
الودي��ان وينابيع املي��اه، وصلنا بالقرب 
من )بئ��ر حم��و( طلبت من ش��خص 
عبوت��ه الباس��تيكية الفارغ��ة ث��م 
حصل��ت على عب��وة ثاني��ة وربطتها 
ببع��ض القط��ع املمزقة م��ن املابس 
ورتبته��ا عل��ى ش��كل حب��ل، ذهبت 
ال��ى البئ��ر وجروحي تنزف دم��اً لكني 
كنت مجبراً الن )أياد( ال يس��تطيع أن 
يتحمل العط��ش مدة اطول وجروحه 
تن��زف وتت��ورم، كن��ت احدث نفس��ي 
مؤم��ا أن نص��ل ملنطقة آمن��ة فيها 
محطة طبي��ة أو مضمد يحمل معه 
الضرورية لعاجنا  بعض املستلزمات 

مؤقتاً".
وتابع "نزلت العبوة الباستيكية ذات 
س��عة )5( لتر الى البئر لكن لم تصل 
ال��ى امل��اء لقصر احلب��ل فأجبرت على 
رب��ط غطاء رأس��ي املتس��خ بالدماء 
باحلبل،  وعندم��ا امتألت العبوة باملاء، 
لم استطع س��حبها ورفعها لألعلى 
الن ي��دي اليمن��ى املصاب��ة بإطاق��ة 
خذلتني، فمس��كت احلبل باليس��رى 
وس��حبتها بأس��ناني لألعل��ى حل��ني 

وصلت العبوة الى فوهة البئر، وهكذا 
مت تعبئة العب��وة الثانية، و جلبت املاء 
ألبنائ��ي وقب��ل وصولي اليه��م رأيت 
طفل��ني كادا أن ميوت��ا م��ن العط��ش، 
وحينم��ا رأت والدتهما الي أحمل املاء 
توجهت نحوي مس��رعة تستجير بي 
ك��ي اروي عطش طفليه��ا وانقذهما 
وم��ألت  بكي��ت حلاله��ا  امل��وت،  م��ن 
عبوته��ا الباس��تيكية ذات اللتري��ن 

فشكرتني".
واك��د هوي��ري "الت��م الن��اس حولي 
مس��تغيثني ووزع��ت امل��اء بالقطرات 
داخل غطاء العبوة للناس املتواجدين 
هناك، ول��م يبق ألبنائي اال القليل من 
امل��اء، طلب مني الش��باب املس��اعدة 
ف��ي التوج��ه  نح��و البئ��ر فذهب��ت 
معهم واس��تطعنا م��لء )47( قنينة 
باس��تيكية س��عة )5( التار، وبعدها 
توجهنا الى منطقة )جل ميرا(، بقينا  
هناك ليومني، أقولها للتاريخ بان ابناء 
)بدل ش��را وقاسم دربو( كانوا يجلبون 
املاء بس��ياراتهم من بئ��ر ليلي جلميع 
العائات هناك وباس��تمرار، ومت مداواة 
اصاباتن��ا ألول م��رة بعد مرور أس��بوع 
من قبل الدكتور حس��ني سنجو وهو 

طبيب مشهور من اهالي بحزاني".

ناج إيزيدي: في 
الرابعة فجرًا توجهنا 
أنا وابني ريان مشيًا 
نحو وادي )كلي 
بيريك(، بينما حملوا 
اياد بسيارتهم ألنه 
ال يستطيع المشي 
في الجبل، وحملنا 
معنا أيضا الخبز 
والماء، عندما وصلنا 
هناك بقيت مع أبنائي 
في الوادي، كانت 
تنهال علينا القذائف 
واإلطالقات

الباحث داود مراد ختاري مع الناجي اإليزيدي

"بعدما أعدم التنظيم العشرات واظبوا على صالة العصر قرب جثثنا"

ناٍج من أول مجزرة ارتكبت بحق اإليزيديين
في سنجار يكشف عن جرائم "داعش"
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جعفر هاشم السراي* 

تعد ش��ركة الفاو الهندسية ألعامه 
إحدى تشكيالت وزارة األعمار واإلسكان 
والبلديات واإلش��غال ألعام��ه واحدة 
من الش��ركات الرائدة واملعروفة والتي 
أصبح��ت لها مكانة وس��معة كبيرة 
في مجال البناء واإلنشاءات وتتنافس 
مع الش��ركات الكبرى ف��ي هذا اجملال 
وذلك م��ن خالل مئات املش��اريع التي 
نفذتها منذ بداية تأسيس��ها ولغاية 
أالن ومشاركتها الكبيرة واملتميزة في 
حمالت إعادة أعم��ار العراق قبل وبعد 

عام 2003 .
الش��ركة مالكات هندس��ية  ومتتلك 
وفني��ة ذات خبرات كبيرة وفي ش��تى 
اجملاالت وم��ن القطاعات الت��ي أثبتت 
الشركة قدرتها وكفاءتها هي قطاع 
اجلس��ور فتع��ود جترب��ة الش��ركة في 
ه��ذا القط��اع إل��ى بداية ع��ام 1987 
عندما قامت الش��ركة بتنفيذ جسر 
أللطيفي��ة الكونكريت��ي عل��ى نه��ر 
الفرات وهي أول ش��ركة عراقية تقوم 
بتنفي��ذ ه��ذا اجلس��ر بأي��ادي عراقية 
صرف��ه تنفي��ذا وتصميم��ا واش��رافأ 
وكان��ت هذه الن��واة األولى  في إعمال 

اجلسور .
بعده��ا خاض��ت الش��ركة التجرب��ة 
الثاني��ة بتنفيذه��ا جس��ر راوة عل��ى 
نه��ر الف��رات والبالغ طول��ه )850( م 
وع��رض )12( م وق��د أجنزت الش��ركة 
هذا اجلسر بفترة قياسية قدرها )12( 

شهر بالرغم من حداثة التجربة وهنا 
أصبحت للش��ركة مالكات هندسية 
متخصص��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال وكانت 
االنطالقة الكبرى واحلقيقية للشركة 
في هذا القطاع عندما تعرض بلدنا إلى 
عدوان ع��ام 1991 وعم اخلراب والدمار 
في جميع مرافق ألدوله وعندها بدءت 

حمله إعادة أعمار العراق .
وكان للش��ركة حصة األسد في هذه 
احلمل��ة ففي قط��اع اجلس��ور قامت 
الش��ركة بإعادة أعمار ع��دد كبير من 
اجلس��ور ومنه��ا جس��ر الزيت��ون في 
محافظ��ة ذي قار وجس��ور الس��كة 
على نهر العطش��ان وجسور السكة 
على خط حديثة – قائم وجسور وادي 
حوران وزغيدان وجسر القرنة األنبوبي 
وكان��ت لها مش��اركة ايضأ في إعادة 
أعمار اجلسر املعلق في بغداد وفي تلك 
الفتره تش��كلت دائرة تابعة للشركة 
باسم دائرة الطرق واجلسور واملطارات 
متخصصة في تنفي��ذ إعمال الطرق 
واجلس��ور وهن��ا ب��دأت فت��رة احلص��ار 
اجلائر على بلدنا العزيز فكان االعتماد 
عل��ى امل��الكات الهندس��ية والفنية 
الوطني��ة ف��ي إع��ادة أعم��ار الع��راق 
واستطاعت هذه املالكات وخالل فترة 
وجيزه التتعدى)8( الثمانية اش��هر ان 
تعي��د جميع مرافق احلي��اة في عموم 

محافظات العراق .
وق��د اف��رزت ه��ذه الظ��روف كفاءات 
وقدرات وخبرات قله نظيرها في العالم 
بع��د ذل��ك قام��ت الش��ركة بتنفيذ 
عش��رات اجلس��ور على املصب العام 

وفي بداية عام 1993 كلفت الش��ركة 
بتشييد جسر ذو الطابقني في بغداد 
وف��ي ه��ذه الفت��ره تكامل��ت اخلبرات 
واصب��ح للش��ركة م��الكات معروفه 
ومتخصص��ة ف��ي تنفي��ذ وتش��ييد 
اجلس��ور. استطاعت الش��ركة بهمة 
العامل��ني واصراره��م عل��ى مواصلة 
العمل ليل نهار واس��تغاللهم االمثل 
للموارد واس��تثمار اخلبرات والكفاءات 
احمللي��ة ان تنجز هذا الص��رح العمالق 
ال��ذي اصبح م��ن معال��م العاصمة 
بغداد بالرغم من ظروف احلصار اجلائر 
وقل��ة االمكاني��ات وامل��وارد بعد ذلك 
مت تكليف الش��ركة باج��راء تعديالت 
على جسر الصرافية احلديدي فقامت 
الش��ركة بإلغاء س��كة القطار املارة 
فوق اجلسر والقيام بتوسيعه وجعله 
ذو )ممري��ن( وبع��د ع��ام 2003 تع��رض 
جس��ر الصرافية احلديدي ف��ي بغداد 
إلى تفجير إرهابي ادى إلى تناثر اوصال 
اجلسر في قاع النهر وقد عم احلزن في 
إرجاء مدينة بغداد كونه من اجلس��ور 
القدمية والتراثيه وال��ذي يربط الكرخ 

بالرصافة .
وق��د كلفت الش��ركة باع��ادة أعماره 
فاس��تطاعت ان تعي��د أعمار اجلس��ر 
بنفس التصاميم واملواصفات القدميه 
بعد ذلك قامت الشركة بتنفيذ جسر 
العامرية في الفلوجة وهو من اجلسور 
الكبيرة واملهم��ة وضمن حملة أعمار 
املناطق احملررة قامت الش��ركة بإعادة 
أعم��ار جس��ري الضلوعي��ة الصغير 
والكبي��ر ف��ي محافظة ص��الح الدين 

ومبواصف��ات عاملية  بفت��ره قياس��ية 
واجن��ازه بأق��ل م��ن الفت��رة العقدي��ة 
بش��هرين ثم قامت الش��ركة بإعادة 
أعمار جسري إمام ويس الرابع والسابع 
في محافظة ديال��ى وبأقل من الفترة 
العقدية لالجناز أيض��ا وهذا يدل على 
اخلبرة الكبيرة والكفاءة العالية التي 
اكتس��بتها هذه امل��الكات طيلة هذه 
السنني واستطاعت الشركة ان تبدع 
في هذا اجملال فقد اس��تخدمت تقنية 
جدي��دة وحديث��ة في مج��ال تصنيع 
الروافد احلديدية بدال من الكونكريتية 

وباطوال كبيرة جدأ .
وقد استعملت الشركة هذه التقنية 
في تنفي��ذ واجناز جس��ري الضلوعية 
رواف��د  )6( س��تة  فقام��ت بتصني��ع 
حديدي��ة للجس��رين املدمري��ن طول 
الرافدة الواح��دة )33( م وارتفاع)2،20(

م وزن الرافدة الواحدة )25( طن ثم قام 
فري��ق متخصص من الش��ركة بنقل 
وتركيب ونصب هذه الروافد على بدنه 
اجلس��رين وق��د جنحت ه��ذه العملية 
جناحا باه��را والش��ركة حاليا تطمح 
في احلصول على مش��اريع أخرى وهي 
ق��ادرة على توظيف ه��ذه اخلبرات في 
إع��ادة أعم��ار املناطق احمل��ررة وخاصة 
مدينة املوصل احلدباء الن هذه الكوادر 
هي التي بنت وإعادة أعمار العراق عام 
1991 وه��ي ق��ادرة على أعم��ار البلد 
حاليا فهؤالء ه��م الذخيرة احلقيقية 
واالعتماد  اس��تثمارهم  للبلد فيجب 

عليهم في هذه املهمة .
*اعالم الشركة 

بهدف تنظيم عملية توزيع الطاقة المتاحة 

محليات 4

بغداد ـ محمود خيون :

بهدف تنظيم عملية توزيع الطاقة 
املتاحة  عل��ى املغذيات املس��تثناة 
في جانب الك��رخ وبضمنها املواقع 
احلكومي��ة ، وج��ه وزي��ر الكهرب��اء 
املهندس قاس��م محمد الفهداوي 
بتشكيل جلنة عليا برئاسة املهندس 
صب��اح كاظ��م عك��رب مدي��ر عام 
مش��اريع نقل الطاقة واملستش��ار 
هاش��م الش��ديدي واملهندس بهاء 
زي��اد خلف مدير ع��ام توزيع كهرباء 
الكرخ واملهندس عمر رش��يد خلف 
مدي��ر توزيع كهرب��اء الكرخ املركز  ، 
للتباح��ث بش��أن تنظي��م عملية 
البرمجة للمغذيات ورفع التجاوزات 
والتأكيد  املس��تثناة  املغذي��ات  عن 
على ضرورة أخذ تعهدات خطية من 
القطاعات  الصيانات في  مسؤولي 
وم��ن مس��ؤولي املواقع املس��تثناة 
الش��بكات   عل��ى  التج��اوز  بع��دم 
والتأكيد على مس��ؤولي السيطرة 
املشرفني على تنفيذ برنامج القطع  
بعدم األنحراف ع��ن جداول القطع 

وألي سبب كان .
أكد ذلك املهندس عمر رشيد خلف 
مدي��ر توزي��ع كهرباء الك��رخ املركز 
وأضاف بأن التوجيهات الصادرة من 
اجلهات العليا  هي التأكيد على رفع 
التج��اوزات احلاصلة على ش��بكات 
التوزي��ع وخاصة الت��ي حتصل على 
شبكات املغذيات املستثناة واملواقع 
التوجيهات  أك��دت  اخلاص��ة كم��ا 
على ض��رورة األلتزام ببرامج القطع 
الت��ي تتطلبه��ا ظ��روف املنظومة 

الكهربائية ..
وقال املهندس عمر رشيد خلف مدير 
توزي��ع كهرباء الك��رخ  ، أن مالكاته 
الهندس��ية والفني��ة واحلرفية في 
القطاعات شنت حمالت لرفع وإزالة 
التج��اوزات احلاصلة على ش��بكات 
التوزيع ف��ي املناطق اخلاضعة حلدود 
مسؤولية مديريته مع مصادرة املواد 
املستعملة في التجاوز وقد حققت 

إجن��ازات كبي��رة ف��ي ذلك ش��ملت 
مناط��ق اخلضراء  والعامرية والطب 
التج��اوزات  رفع  البيط��ري كذل��ك 
احلاصلة على املغذي��ات 5 أندلس و 
10 أندلس ومغذي 8 و 4البان كذلك 
رفع تب��ادل التغذية عل��ى املغذي 5 
أبومنيصير  متنقلة ف��ي منطق��ة 
األولى ومغذي 15 خ��ان ضاري فيما 
مت رف��ع 140 حال��ة جتاوز ف��ي احملالت 
و  631و633و634و640  الس��كنية 

611و612 .
وأشار  املهندس عمر أن تلك احلمالت 
ستس��تمر عل��ى م��دار األس��ابيع 
املقبلة حتى يتم تنظيف الشبكات 

ومبا يكفل دميومة وأستمرارية التيار 
الكهربائي وخاصة في املناطق التي 
تعان��ي م��ن األختناقات ف��ي التيار 
الكهربائ��ي نتيجة الطل��ب املتزايد 
على الطاقة خاصة ونحن مع بداية 
موسم الصيف حيث أرتفاع درجات 
احل��رارة لتص��ل في بع��ض األحايني 
تتج��اوز  مرتفع��ة  مع��دالت  ال��ى 
األربع��ني مئوية مما يضط��ر املواطن 
التكيي��ف  أجه��زة  تش��غيل  ال��ى 
طاق��ة  تتطل��ب  الت��ي  والتبري��د 
متاحة  وأن الش��بكات التي تثقلها 
التج��اوزات تكون ه��ي معرضة الى 
خروج مغذياتها ع��ن العمل لكثرة 

الضائعات .
وأك��د مدير توزي��ع كهرب��اء الكرخ 
املركز أن احلمالت تضمنت عددا من 
البنايات والدور الس��كنية بس��بب 
الربط املباشر ، والديون ، ورصدت من 
خالله��ا 140 حالة جت��اوز ، ومصادرة 
قابلوات ، واسالك مختلفة االحجام 
، واالنواع ، ووفرت طاقة متاحة كما 
رافقته��ا حال��ة ترش��يد مس��ائية 
، حي��ث متت مص��ادرة اجه��زة انارة 
ذات اجلهد العال��ي ، والزام اصحاب 
احملال التجارية بااللتزام بالترش��يد ، 
والتقليل من االس��راف كونها متثل 

حالة حضارية 

ان ه��ذه  املهن��دس عم��ر  وأض��اف 
االج��راءات الضروري��ة تأتي من اجل 
احملافظة على دميومة استقرار التيار 
الكهربائي كما أن مجاميع الصيانة 
ق��د متكنت  م��ن اس��تبدال ونصب 
مح��والت مختلفة الس��عات لفك 
االختناق��ات ، الى جانب اس��تبدال 
اسالك وقابلوات للضغطني العالي 
والواطىء ألعمال الصيانة اليومية 
، اضافة ال��ى صيانة 40 محولة في 
ورش التصليح ، فضالً عن املباشرة 
بتحسني الش��بكة الكهربائية في 
مناطق النصر والس��الم وابي غريب  
االعم��دة  واس��تبدال   ، والعامري��ة 

التالف��ة ، وقابل��وات مبروم��ة لفك 
االختناقات في قرية الزيدان والذهب 
األبي��ض وأب��و منيصيرواحلمداني��ة  
ونصب مح��والت في احمل��الت 633 ، 

. 631
الرش��يد  عم��ر  املهن��دس  ودع��ا 
اس��اليب  اتب��اع  ال��ى  املواطن��ني 
الترشيد في أستهالك الطاقة من 
أجل توفير طاق��ة كهربائية متاحة 
تسهم في سد النقص احلاصل في 
األنتاج نتيجة الطلب املتزايد وكثرة 
أستعمال املواطنني الجهزة التبريد 
التي تصنع في مناشىء غيرمعرفة 

عاملياً ورديئة الصنع . 

الكهرباء تشّكل لجانا مركزية لإلشراف على تنفيذ برامج القطع 

تهدف اللجنة الى 
االشراف على 

عملية البرمجة 
للمغذيات ورفع 

التجاوزات عن 
المغذيات المستثناة 

والتأكيد على 
ضرورة أخذ 

تعهدات خطية من 
مسؤولي الصيانات 

في القطاعات

جولة للجنة االشراف على برامج القطع املبرمج للطاقة 

هيئة الحج تعلن البدء بمنح 
التأشيرة للفائزين بالقرعة

أمانة بغداد تنّظم ندوًة عن 
ترشيد الطاقة الكهربائية

عمليات الر افدين تؤكد 
حمايتها لمنفذ الشيب 

الحدودي في ميسان 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت الهيئة العلي��ا للحج والعمرة عن البدء 
مبنح تأش��يرة احلج ) في��زا ( للمواطنني الفائزين 

بقرعة احلج لهذا العام. 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م الهيئة حس��ن 
فه��د الكنان��ي ف��ي بي��ان تس��لمت » الصباح 
اجلديد« نسخة منه ان » سفارة اململكة العربية 
الس��عودية ف��ي عمان باش��رت مبنح تأش��يرات 
الدخ��ول )الفيزا( للمواطن��ني الفائزين بالذهاب 
الى الديار املقدسة الداء مناسك حج هذا العام«. 
واش��ار الكناني الى ان الهيئة ارس��لت جوازات 
احلجاج الفائزين بقرع��ة هذا العام الى اململكة 
االردني��ة الهاش��مية رفق��ة م��الك متخصص 
باصدار تأشيرات احلج من اجل اجناز عملية منح 
)الفيزا( لتس��هيل دخول احلج��اج العراقيني الى 

اململكة العربية السعودية بسهولة ويسر«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم��ت امان��ة بغ��داد ن��دوة توعي��ة بالتنس��يق 
والتعاون مع وزارة الكهرباء في ترش��يد استهالك 
الطاقة الكهربائية وانعكاس��اتها على س��اعات 

التشغيل .
وذك��رت مديرية العالقات واالعالم ان » الندوة التي 
حضرها مدير عام  العالقات واالعالم في امانة بغداد 
حكيم عبد الزهرة ومدير اع��الم كهرباء الرصافة 
ومس��ؤولو  ش��عب االعالم والوعي البلدي وجمع 
م��ن املوظفني تناولت ش��رح وتوضيح الش��راكة 
م��ع القطاع اخل��اص في قطاع الكهرب��اء واهمية 
اخلدم��ة اجلديدة بنظ��ام اجلباية وترش��يد الطاقة 
وانعكاس��اتها على س��اعات التش��غيل اليومية 
». واضافت مديرية العالق��ات واالعالم ان » الندوة 
تناولت آليات ترش��يد اس��تهالك الكهرباء ومدى 
تأثير ذلك في عمل امانة بغداد السيما في مجال 
تش��غيل مش��اريع انتاج املاء الصاف��ي ومحطات 
تصريف مياه الص��رف الصحي واالمطار. يذكر ان 
امانة بغداد مس��تمرة في اقامة ن��دوات التوعية 
الس��يما في قطاعي البيئة والطاقة الرتباطهما 
الوثي��ق بعمل امانة بغداد وحي��اة املواطن واخلروج 
بتوصي��ات واقتراحات جديدة تدع��م زخم التقدم 

في تطوير العمل البلدي.

ميسان - خاص
أك��د قائد عمليات الر افدي��ن  اللواء علي ابراهيم 
املكصوصي بتصريح  خ��اص ل�« الصباح اجلديد« 
ان قيادته جادة في حماية منفذ الش��يب احلدودي 
في احلدود الشرقية حملافظة ميسان وتأمني القوة 
االمنية املطلوبة إلدامة وانسيابية عمله وتعزيزها 
ومتابعتها وتطبيق القان��ون بحق كل من يتجاوز 
على حرمة ه��ذا املنفذ احليوي ويس��يء الى امنه 
وقوانينه ويحاول عرقلة النشاط االقتصادي الذي 

يشهده املنفذ يوميا .  
جاء ذل��ك خالل زي��ارة اجراها الل��واء املكصوصي 
الى املنف��ذ املذكور ولقائه العميد س��عد صافي 
كرمي مدير املنفذ وحيدر اس��ماعيل مدير الكمرك 
ومدير مكتب االمن الوطني والضباط املس��ؤولني 
عن توفير االمن داخل منش��آته ومكاتبه واستمع 
منه��م ال��ى ايجاز مفص��ل عن طبيع��ة عملهم 
واه��م املعوقات الت��ي تواجه اداءه��م لواجباتهم 
االمني��ة واالدارية ووعد بدراس��تها ومناقش��تها 

واتخاذ االجراءات املناسبة لها.

تقرير
أول شركة عراقية انجزت جسر اللطيفية الكونكريتي

الفاو الهندسية : 3 عقود من الزمن في تنفيذ وتشييد الجسور

اخلميس 20 متوز 2017 العدد )3744(

Thu. 20 July. 2017 issue )3744(

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية الدكت��ور صالح نوري خلف رئيس 
دي��وان الرقاب��ة املالي��ة االحت��ادي ، اق��ام 
الدي��وان يوم امس االربع��اء حفالً مركزياً 
ملناسبة اسبوع النصر وانتصارات قواتنا 
املس��لحة البطلة وحترير املوصل احلبيبة 

وعودتها لتعانق العراق االغر.
والقى رئيس الديوان كلمة بهذه املناسبة 

جس��د فيها بط��والت قواتنا الباس��لة 
واجلهات الس��اندة له��ا واجلهود الكبيرة 
التي بذلتها في استعادة املوصل العزيزة 
الى احض��ان الوطن وكذل��ك تضحيات 
الش��هداء االبرار ودماءه��م الزكية التي 
روت ارض املعرك��ة. وحض��ر االحتفالي��ة 
عدد م��ن املديرين العام��ني وجمع غفير 

من موظفي الديوان . 

متابعة الصباح الجديد:
دعت دائ��رة التخطي��ط واملتابعة ف��ي وزارة 
التج��ارة املواطن��ني الى االس��راع بتس��ليم 
مستمس��كاتهم ) نس��خه ضوئي��ة( ال��ى 
وكيل املواد الغذائية لغرض تسلم البطاقة 

التموينية اجلديدة .
ابته��ال  الدائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
هاش��م صاب��ط ب��ان تل��ك الدع��وة ج��اءت 
لتجن��ب املواطن��ني املتخلفني عن تس��ليم 
املستمس��كات ال��ى الوكي��ل م��ن حج��ب 
بطاقاته��م التمويني��ه بحس��ب الضوابط 
الت��ي وضعتها ال��وزارة لهذا الغ��رض والتي 
تقض��ي بحج��ب بطاقة املواط��ن عند عدم 

مراجعته لتسلمها مبدة اقصاها ٦٠ يوما.
امليداني��ة  ب��أن اجل��والت  واضاف��ت صاب��ط 
مس��تمره جلميع ف��روع التموين لالش��راف 

بصورة مباشرة على عملية التوزيع للبطاقة 
اجلدي��دة لعام��ي ٢٠١٧- ٢٠١٨ وبآلية جنبت 
املواطن املراجعات الى فروع التموين واوكلت 

املهمة الى وكيل الغذائية. 
الش��ركة  اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
العام��ة لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة التجارة 
ع��ن اس��تمرارها بتجهيز املطاح��ن االهلية 
واحلكومية باحلنط��ة احمللية لدعم البطاقة 
التموينية وتس��ديد مس��تحقات الفالحني 

واملسوقني لعام 2017
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس هيثم 
جميل اخلش��الي ان فرع ش��ركته في ذي قار 
جهز املطاحن االهلي��ة واحلكومية باحلنطة 
احمللية وحلصة ش��هر ايار من اجل تصنيعها 
لدع��م البطاق��ة التمويني��ة حي��ث بلغت 
الكمي��ات اجمله��زة )5( االف و188 طن��ا وان 

عملي��ة التجهيز مازالت مس��تمرة وبوتيرة 
عالية .

وق��ال املدير الع��ام ان فرع ش��ركته في بابل 
يواصل عملية تسديد مستحقات الفالحني 
واملزارعني للموس��م احلال��ي 2017 عن اقيام 
احلنطة املسوقة وبعد ورود اشعارات جديدة 
م��ن قب��ل وزارة املالية حي��ث مت توزيع 3 االف 
و300 صك للمسوقني في مركزتسويق احللة 
اجلديد وتوزيع 2200 صك في مركز تس��ويق 
املدحتية و800 صك في مركز تس��ويق احللة 

القدمي .
الط��وز  س��ايلو  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
باشرايضا بتوزيع الصكوك اخلاصة مبسوقي 
احلنطة للموسم احلالي حيث مت توزيع املبلغ 
اخملص��ص للمس��وقني والبال��غ )5( مليارات 

دينار كوجبة ثالثة .

جّهز المطاحن االهلية والحكومية بالحنطة المحلية 

دعوة المواطنين لإلسراع بتسليم 
مستمسكاتهم الى الوكالء لتسّلم بطاقاتهم

الرقابة المالية تنّظم احتفالية 
بمناسبة أسبوع النصر

جسر االصرافية احلديديجسر امام ويس السابع في محافظة ديالى

وزيرة االعمار واالسكان

رئيس ديوان الرقابة املالية



اعالم الوزارة 
أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي 
عن التوقيع على عقد جتهيز الطاقة 
الكهربائية حملافظتي نينوى وصالح 
الدين مبعدل 700 ميكاواط باليوم  .

وق��ال وزير النف��ط ان��ه و تزامنا مع 
انتص��ارات قواتنا املس��لحةالبطلة 
في ميادين املواجه��ة مع  عصابات 
داعش اإلرهابي ف��ي  مدينة املوصل 
وزارة  مب��ادرات  وضم��ن  االبي��ة،  
النفط بتوفي��ر الطاقة الكهربائية 
للمدن واحملافظ��ات املتضررة وقعت 
وزارة النفط وبالتنس��يق م��ع وزارة 
الكهرباء ، عقدين مع ش��ركة )كار( 
املتخصص��ة ف��ي مج��ال الطاق��ة 
اهلن��ا ف��ي  الكهربائي��ة لتجهي��ز 
محافظت��ي نين��وى وص��الح الدين  
مبعدل )700( ميكا واط  من الطاقة 

الكهربائية.
ال��وزارة  ان  اللعيب��ي  واض��اف  
ال��وزارات  طليع��ة  ف��ي  كان��ت 
املش��تقات  بتوفير  الت��ي س��ارعت 
واملس��تلزمات  واحلاجات  النفطي��ة 
الضروريةللمناطق واملدن املتضررة ،  
وقد كانت الوزارة متواجدة فيجميع 
مراحل التحرير والقت��ال وقد وفرت 
لدعم  النفطيةالالزمة  املش��تقات 
الوق��ود  وامن��ت  املعرك��ة..  زخ��م 
الالزم للمواطن��ن فياملناطق احملررة 

وللعوائل في مخيمات النازحن. 
من جانبه اوضح املتحدث الرسمي 
باس��م الوزارة عاصم جهاد انه وقع 

العقد ع��ن وزارة النف��ط مدير عام 
ش��ركة توزي��ع املنتج��ات النفطية 
عب��اس  وفاض��ل  املوس��وي  عل��ي 
عل��ي املدي��ر الع��ام لنق��ل الطاقة 
الكهربائي��ة / املنطقة الش��مالية 
ممثال ع��ن وزارة الكهرب��اء فيما مثل 
الش��يخ  للطاق��ة  )كار(  ش��ركة 

محمود رؤوف كرمي .
وين��ص العقد على قيام الش��ركة 
املعني��ة بتجهيز احملافظتن ب�)700( 
بالش��بكة  وربطه��ا  واط  مي��كا 

الوطنية.
وتاب��ع ان  وزارتي النف��ط والكهرباء 
على تنس��يق وتواصل مس��تمرمن 
للمواطنن  اخلدم��ات  توفي��ر  اج��ل 
بتنفي��ذ  النف��ط  وزارة  وس��تقوم 
االلتزام املترتبة عليها ضمن العقد 

واضاف ان الوزارةجنحت في تشغيل 
محط��ة كهرباء القي��ارة  في وقت 
س��ابق بعدتوفير النف��ط اخلام من 

حقل القيارة النفطي
وكان��ت وزارة النفط وقع��ت الوزارة 
في وقت سابق عقدين مع شركتي 
قي��وان للطاق��ة العاملي��ة، وم��اس 
نينوى  لتجهيزمحافظة  القابض��ة 
بالطاقة الكهربائي��ة مبعدل )875 ( 

ميكا واط.
وياتي توقي��ع العقد اميانا من الوزارة 
الوزي��ر  لتوجيهاتالس��يد  وتنفي��ذا 
بض��رورة تق��دمي كل الدع��م البن��اء 
الع��راق ف��ي هذاالظ��رف الصع��ب 
الذي تعاني��ه احملافظة واخلراب الذي 
اوقعتهالعصاب��ات االرهابية بالبنى 

التحتية للمحافظة.

اإلعالم و العالقات ـ بغداد:
تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء 
املهندس قاسم الفهداوي بإعادة 
جميع اخلطوط واحملطات الثانوية 
الناقل��ة للطاقة الكهربائية في 
محافظ��ة االنبار ف��ي االجتماع 
ال��ذي عق��د مؤخراً م��ع عدد من 

املديرين العامن .
وأعل��ن املهن��دس خال��د غ��زاي 
عطية مدير عام املديرية العامة 
 / الكهربائي��ة  الطاق��ة  نق��ل 
ملنطقة الفرات األعلى  عن أعادة 
خط نق��ل الطاق��ة الكهربائية  
) هي��ت �� ش��رق الرم��ادي ( 132 
ك.ف بجه��ود اس��تثنائية ووقت 

قياسي، 
مش��يراً أن هذا اخل��ط الهام قد 
خرج ع��ن العمل من��ذ أكثر من 

ثالث سنوات بسبب تعرضه إلى 
أعم��ال تخريبية م��ن قبل كيان 
تواجده  أثن��اء  اإلرهاب��ي  داع��ش 
ف��ي املناطق التي مير بها مس��ار 
اخل��ط املذكور وس��قوط العديد 
وتقطع��ات كبيرة  األب��راج  م��ن 

باألسالك .
وأض��اف املدي��ر الع��ام أن أهمية 
أعادة هذا اخلط الناقل تكمن في 
ربط محافظة االنبار بالش��بكة 
الوطني��ة ونقل الق��درة املتولدة 
في محطات توليد االنبار ) س��د 
حديث��ة ، دي��زالت حديث��ة ( إل��ى 

مناطق شرق احملافظة .
إل��ى جان��ب كونه مص��در ثالث 
لتغذي��ة مناطق مرك��ز محافظ 
االنبار بالطاق��ة الكهربائية بعد 
أن مت نص��ب العدي��د م��ن األبراج 

باألس��الك  القطوعات  وإص��الح 
الناقلة للخط .

بأع��ادة  أن  الع��ام  املدي��ر  وأك��د 
ه��ذا اخل��ط م��ن قب��ل مالكاتنا 
الهندسية والفنية العاملة في 
محافظة االنب��ار نكون قد أجنزنا 
أع��ادة جميع اخلط��وط واحملطات 
للطاق��ة  الناقل��ة  ك.ف   132
الكهربائي��ة للمناطق احملررة من 

العصابات اإلرهابية .
وأن مالكاتنا الهندسية والفنية 
عل��ى أهب��ة االس��تعداد لوضع 
اخلطط الالزمة إلع��ادة اخلطوط 
للطاق��ة  الناقل��ة  واحملط��ات 
الت��ي  للمناط��ق  الكهربائي��ة 
س��يتم حتريره��ا م��ن عصاب��ات 
بالقريب العاجل  داعش اإلرهابي 

بعون اهلل . 
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متابعة الصباح الجديد:

واإلس��كان  األعم��ار  وزي��رة  بحث��ت 
العام��ة  واألش��غال  والبلدي��ات 
املهندسة آن نافع أوسي مع محافظ 
واس��ط املهن��دس مالك خل��ف وادي 
س��بل تفعيل عمل دوائ��ر الوزارة في 
احملافظة وكيفي��ة النهوض بها نحو 
االفض��ل من خ��الل تخصيص املبالغ 
املالي��ة الكافي��ة للمض��ي بتنفي��ذ 
املش��اريع املهمة واحليوية واملتعلقة 
والطرق  واإلسكان  األعمار  بقطاعات 
واألعم��ال  واجمل��اري  وامل��اء  واجلس��ور 

البلدية املتعددة .
جاء ذلك خ��الل زيارة احملافظ الى مقر 
ال��وزارة ولقائ��ه الوزي��رة اذ مت التطرق 
ال��ى الكثير م��ن القضاي��ا والنقاط 
املهمة واملتعلق��ة بعمل دوائر الوزارة 
ف��ي احملافظة منها مش��اريع مجاري 
الصوي��رة واحل��ي والنعماني��ة وبقية 
ف��ي  تنف��ذ  الت��ي  اجمل��اري  مش��اريع 
احملافظ��ة والتي توقف قس��م منها 
أو تعث��ر العم��ل فيه بس��بب األزمة 
املالية وعدم إطالق تخصيصات تلك 

املشاريع.
كم��ا تط��رق احملاف��ظ الى مش��اريع 
املاء احليوية والت��ي هي ايضا توقفت 
لألس��باب ذاتها ومنها مش��روع ماء 
الك��وت الكبير وم��دى أهمية تنفيذ 
وإجناز ه��ذا املش��روع العم��الق الذي 
ينهي ش��حة املياه في مدينة الكوت 
وبعض املناط��ق القريبة منها، حيث 
طالب احملاف��ظ الوزيرة بضرورة إطالق 
املش��روع  لهذا  املالية  التخصيصات 
وغيره من املش��اريع األخرى مع وضع 
احلل��ول واملعاجل��ات احلقيقي��ة الت��ي 

كانت حتول دون املضي بتنفيذه.
كذلك أشار احملافظ الى موضوع قطع 
األراضي السكنية التي وزعت مؤخراً 
ب��ن املواطن��ن وبب��دل ع��اٍل ال يقدر 

الكثير من املواطن��ن تأمينه خاصة 
مطالب��اً  البس��يطة،  الدخ��ول  ذوي 
بتخفي��ض تل��ك املبالغ ال��ى أدنى ما 
ميكن كي يستطيع املواطن تسديدها 
أو تقسيط هذا البدل على مدة زمنية 
طويل��ة ، موضح��اً أن احملافظة لديها 
عدد آخ��ر من القطع الس��كنية في 
االقضية والنواحي ستقوم بتوزيعها 
الحقاً وهذا يتطل��ب أيضا من الوزارة 
تخصيص مبالغ مالية تكفي لتقدمي 
اخلدمات البلدية في املناطق واألحياء 

السكنية اجلديدة.
كذل��ك أش��ار احملاف��ظ ال��ى قضية 
الس��كن ف��ي احملافظ��ة وم��ا تعانيه 
احملافظ��ة م��ن نق��ص ف��ي الوحدات 
الس��كنية مع العل��م أن هناك عدة 
مشاريع للسكن مت البدء بها من قبل 
الوزارة لكنها توقفت جميعاً بسبب 
األزمة املالية ، حيث أكد على ضرورة 
إط��الق التخصيص��ات املالي��ة لتلك 
املشاريع واملوزعة في أغلب الوحدات 
الس��كنية للمض��ي ف��ي تنفيذه��ا 

ملعاجل��ة ول��و جزء بس��يط م��ن أزمة 
الس��كن في احملافظة ، علما أن هذه 
املشاريع وغيرها من املشاريع البلدية 
األخرى ستكون عرضة لالندثار نتيجة 
توقف العم��ل بها وهذا م��ا يتطلب 

زيادة املبالغ اخملصصة لها أصال.
كما طالب الوادي الوزيرة بضرورة دعم 
عم��ل الدوائر البلدية ف��ي احملافظات 
كافة وكذلك دوائر االسكان واالعمار 
والط��رق واجلس��ور ومحط��ات الوزن 
اجلس��رية ومنه��ا محافظة واس��ط 

وذل��ك بحكم املهام الواس��عة لتلك 
الدوائ��ر س��واء م��ا يتعل��ق بأعم��ال 
أعم��ال  أو  األم��الك  أو  التنظيف��ات 
تطوير وتأهيل الش��وارع والس��احات 
العامة أو أعم��ال دائرتي املاء واجملاري، 
أو االعمال التي تخص دوائر اإلسكان 
واجلس��ور وصندوق  والطرق  واملبان��ي 
إسكان املواطنن واخملتبرات اإلنشائية 

وغيرها.
وقد أثنت الوزيرة على اجلهود اخمللصة 
باحملاف��ظ  ممثل��ة  واس��ط  حملافظ��ة 

ملتابعت��ه الدقيق��ة والدؤوب��ة لعمل 
دوائر ال��وزارة في احملافظة والس��عي 
لتذلي��ل العقب��ات أمام تل��ك الدوائر 
وتقدمي كل أش��كال الدعم املطلوب 
له��ا ك��ي ت��ؤدي دورها عل��ى أمت وجه 
خاص��ة فيما يتعلق بتق��دمي خدمات 
نوعي��ة للمواطنن ، مؤكداً أن الوزارة 
واملقترحات  الطلب��ات  تدرس  س��وف 
الت��ي تق��دم به��ا احملاف��ظ إلمكانية 
اإلمكاني��ات  وف��ق  عل��ى  حتقيقه��ا 

والظروف والصالحيات املتاحة.

بعد استمرار توقف تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة 

وزيرة اإلعمار تبحث مع الوادي تفعيل عمل دوائر الوزارة في واسط 
أمانة بغداد تكّثف 
إجراءاتها للحد من 

التلوث البيئي 

صحة الرصافة تفتتح 
أول ردهًة للعناية 
المركزة لألطفال  

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت أمانة بغداد مراقبتها لعمليات التنظيف ونقل 
النفاي��ات وطمره��ا والقيام برش املبيدات س��عياً منها 
للقض��اء على األوبئ��ة واألمراض واحملافظ��ة على بيئ�ة 

نظيفة وخالية من التلوث .
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع��الم إن »م��الكات دائرة 
اخمللفات الصلبة والبيئة قامت بزيارات ميدانية مفاجئة 
لألحياء السكنية في مناطق عدة من بغداد للتأكد من 
نظافتها وقيام  البلدية برفع النفايات من داخلها منعاً 
للتل��وث ، مضيف��ة أن » مالكات الدائ��رة قامت بزيارات 
مفاجئ��ة لعدد من املستش��فيات أالهلي��ة واحلكومية 
للتأك��د من قيام إداراتها مبعاجل��ة النفايات الطبية في 

محارقها اخلاصة وعدم رميها مع النفايات األخرى » .

اعالم الصحة 
اعلن الدكتور عبد الغني س��عدون الساعدي مدير عام 
صحة بغداد / الرصافة  ان االس��بوع املقبل سيش��هد 
افتتاح اول ردهة العناية املركزة )RCU( اخلاصة باألطفال 

في مستشفى النعمان .
واش��ار مدير ع��ام الدائرة في االجتماع ال��ذي عقدة مع 
مدراء املؤسسات الصحية ان الدائرة تعمل على إكمال 
رده��ات العناي��ة باألطفال في مستش��فى الش��هيد 
الصدر ومستش��فى فاطمة الزهراء ، وان العمل يجري 
على قدم وس��اق م��ن أجل اكمال ه��ذه الردهات لتكون 
صح��ة الرصافة لديها أكثر ردهات ف��ي العناية املركزة 

)RCU(  بعد ما كانت تفتقر إلى هذه الردهات .
وأض��اف املدير العام أن الدائرة تعمل على دعم اخلدمات 
الطبي��ة إل��ى مناط��ق األط��راف ، موضح��ا أن يك��ون 
مدي��ر القط��اع لديه جمي��ع البيانات اخلاص��ة بالرقعة 

اجلغرافية.  
وبعدها جرى مناقش��ات مع مدراء املؤسس��ات وش��دد 
عن اهمية الس��المة املهنية في املؤسس��ات الصحية  
وض��رورة اجراء اخلطوات الصحية في هذا اجلانب ، مبينا 
اهمية معاجلة األدوية الش��حيحة واملنقذة للحياة وان 
يكون اخلزين الصفري  للمؤسس��ة الصحية نسبة 30 
%  من أجل عدم حدوث أي شحة دوائية في املستشفى 
فضال عن اهمية التوثيق الطبي التمريضي للمؤسسة 
واجراء اجلوالت الصباحية واملسائية إلى مدير املؤسسة 

مع املالك اإلداري  والفني من أجل رصد املعوقات .

استعرض محافظ 
واسط عمل دوائر 
وزارة االعمار 
والمشاريع التي 
تنفذها في 
المحافظة التي 
توقف العمل 
فيها بسبب األزمة 
المالية وعدم إطالق 
تخصيصات تلك 
المشاريع

جانب من اللقاء

جانب من توقيع العقد لتجهيز نينوى وصالح الدين بالكهرباء

ميسان - خاص:
وزع رئي��س جلن��ة توزيع قط��ع األراضي 
الس��كنية محافظ ميسان  علي دواي 
الزم  وجب��ة جديدة من قط��ع األراضي 

الس��كنية في بلدي��ة العم��ارة )288( 
 )204( منه��ا  س��كنية  ارض  قطع��ة 
الش��عبي  احلش��د  ش��هداء  ش��ملت 
وش��هداء وجرحى العملي��ات اإلرهابية 

و)84( الرياضين الرواد .  وقال  احملافظ ل�" 
الصب��اح اجلديد"  ان احملافظة س��تقدم 
جمي��ع التس��هيالت والدعم املباش��ر 
م��ن أج��ل ف��رز األراض��ي وتخصيصها 

بالتخصي��ص  املش��مولة  للش��رائح 
، مؤك��دا عل��ى  التعليم��ات  ومبوج��ب 
املضي بسياسة إيجاد السكن املناسب 
للمواطن��ن وجلميع الفئ��ات من خالل 

توزي��ع قطع األراض��ي أو بناء مجمعات 
س��كنية واطئة الكلف��ة أو عن طريق 
اس��تكمال  بع��د  وذل��ك   ، االس��تثمار 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية للمعامالت 

املستوفية للش��روط ، بحضور أعضاء 
جلن��ة توزيع قط��ع األراضي الس��كنية 
املش��مولن  املواطنن  ومجموعة م��ن 

بالتوزيع في احملافظة . 

محافظ ميسان  يوّزع قطع أراض بين عائالت الشهداء

النفط توّقع عقدًا لتجهيز نينوى
 وصالح الدين بالطاقة الكهربائية

الفرات األعلى تعيد خط نقل
 الطاقة هيت ـ شرق الرمادي 
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القاهرة - رويترز:
حذرت مصر امس األربعاء من تداعيات ما وصفته 
بالتصعي��د األمن��ي اإلس��رائيلي ف��ي املس��جد 
األقصى وطالبت إس��رائيل بوقف العنف واحترام 

حرية العبادة واملقدسات الدينية.
وأغلقت إس��رائيل احلرم القدسي اجلمعة املاضية 
ألس��باب أمنية بعد مقتل ش��رطيني إسرائيليني 
عل��ى يد ثالثة مس��لحني من عرب إس��رائيل قرب 
املس��جد األقصى ف��ي نفس الي��وم. وقتلت قوات 

األمن املسلحني الثالثة.
وأع��ادت الس��لطات اإلس��رائيلية فتح املس��جد 
األقص��ى األح��د املاضي لكنه��ا أث��ارت انتقادات 
الس��لطات الدينية اإلس��المية بوضعها أجهزة 
للكش��ف ع��ن املع��ادن عل��ى مداخل��ه. وي��ؤدي 
الفلسطينيون صالتهم خارج املسجد لرفضهم 

الدخول عبر البوابات االلكترونية.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة املصري��ة ف��ي بي��ان امس 
األربع��اء إن مص��ر حتذر »م��ن خط��ورة التداعيات 
املترتب��ة على التصعي��د األمني اإلس��رائيلي في 
املس��جد األقص��ى، وما ترت��ب عنه م��ن إصابات 
خطيرة بني صفوف الفلسطينيني وتعريض حياة 
إمام املس��جد األقصى فضيلة الش��يخ عكرمة 

صبري خملاطر جسيمة«.
وطالبت مصر إس��رائيل »بوق��ف العنف، واحترام 
حرية العبادة واملقدس��ات الدينية، وحق الشعب 
الفلس��طيني في ممارس��ة ش��عائره الدينية في 

حرية وأمان«.

القدس - بي بي سي: 
بحس��ب مصدر طبي، أصيب شخص على األقل 
إصابة خطيرة في رأس��ه بس��بب اطالق رصاصة 

مطاطية من مسافة قريبة
أصي��ب العديد من املصلني الفلس��طينيني جراء 
صدام��ات مع الش��رطة اإلس��رائيلية ف��ي باحة 

األقصى في القدس.
ونقلت رويترز عن مسؤول طبي قوله إن رجالً واحداً 
عل��ى األقل يعاني م��ن إصابة خطيرة في رأس��ه 
بس��بب إصابته برصاصة مطاطية من مس��افة 
قريبة، إال أن الناطق باس��م الشرطة اإلسرائيلية 

نفى استخدام الرصاص املطاطي.
وازدادت ح��دة التوتر حول اجملمع ال��ذي يعد مكاناً 
مقدس��ا للمسلمني واليهود منذ مقتل اثنني من 
الشرطة اإلسرائيلية بالرصاص أمامه يوم اجلمعة 

املاضية .
وقتل��ت قوات األم��ن املهاجمني الثالث��ة وأغلقت 

السلطات اإلسرائيلية اجملمع لفترة وجيزة.

دبي - رويترز:
قال مسؤولون بجماعة احلوثيامس  األربعاء إن ما 
ال يقل ع��ن 20 مدنيا مينيا قتل��وا وأصيب كثيرون 
في ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية على 
قري��ة بجنوب اليمن.وقالت األمم املتحدة إن ضحايا 
القصف يوم الثالثاء بقرية العطيرة في محافظة 
تعز كانوا نازح��ني. وتصاعد القتال في القرية بني 

طرفي النزاع في اليمن.
وأكدت احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا مقتل 
نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. ولم تقدم 

تفاصيل أخرى عن الهجوم.
ودع��ا محم��د عس��كر وزير حق��وق اإلنس��ان في 
اليمن احلكوم��ة إلى التحقيق فيم��ا وصفه بأنه 
»حادثة مؤس��فة«، وأدان محمد عبد السالم وهو 
متحدث باس��م احلوثيني القصف بوصفه »جرمية 

وحشية«.
وقالت ش��ابيا مانتو من املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لش��ؤون الالجئني إن معظ��م القتلى رمبا 

ينتمون لعائلة واحدة.
وتقاتل الق��وات احلكومية املدعومة من التحالف 
بقيادة الس��عودية منذ ش��هور للس��يطرة على 
قاعدة عس��كرية كبي��رة في املنطقة. وتش��كل 
التحالف ف��ي 2015 حملاربة احلوثيني املدعومني من 

إيران بعد أن سيطروا على العاصمة صنعاء.

مصر تحّذر إسرائيل من عواقب 
التصعيد في المسجد األقصى 

إصابة فلسطينيين ّجراء صدامات 
مع الشرطة اإلسرائيلية في القدس

مقتل 20 مدنيا يمنيا في ضربة 
للتحالف بقيادة السعودية

متابعة - الصباح الجديد:

»األردني��ة  الهدن��ة  تواص��ل 
الروس��ية« سريانها  األميركية 
الس��ويداء  محافظ��ات  ف��ي 
اجلنوب  ف��ي  ودرعا  والقنيط��رة 
السوري، منذ بدء تطبيقها في 
ال��� 9 من متوز اجل��اري من العام 
2017، وس��جل املرصد السوري 
الي��وم  ف��ي  اإلنس��ان  حلق��وق 
التاسع للهدنة خرقني جديدين، 
واملتمثل��ني بقص��ف م��ن قبل 
القوات احلكومية بعدة قذائف 
عل��ى مناط��ق في قري��ة جنني 
الواقع��ة ف��ي منطق��ة اللجاة 
الش��رقي  الش��مالي  بالري��ف 
لدرع��ا، وقص��ف بع��دة قذائف 
مناطق في بلدة النعيمة، بريف 
درعا الشرقي، ولم ترد معلومات 

عن خسائر بشرية.
األربع��اء  ام��س  وردت  وكان��ت 
معلوم��ات موثوق��ة للمرص��د 
الس��وري حلق��وق اإلنس��ان من 
مص��ادر متقاطعة ع��ن وصول 
نح��و 400 عنص��ر م��ن القوات 
درع��ا  ري��ف  إل��ى  الروس��ية 
الشمالي، بالتزامن مع استمرار 
هدنة اجلنوب السوري في يومها 

التاسع على التوال. 
أك��دت املعلوم��ات ع��ن مترك��ز 
ري��ف  ف��ي  الروس��ية  الق��وات 
املوثبني  بقرية  الش��مالي،  درعا 
لتوزيعهم  متهي��داً  ومحيطها، 
مبثاب��ة قوات فصل ب��ني القوات 
احلكومي��ة واملس��لحني املوالني 
املقاتل��ة  والفصائ��ل  له��ا 
محافظ��ات  ف��ي  واإلس��المية 
درع��ا والس��ويداء والقنيط��رة، 
حي��ث يجري تطبي��ق االتفاقية 
األميركية،  األردني��ة  الروس��ية 
األحد املاض��ي الفائت ال� 9 من 

متوز اجلاري.
وأكدت مصادر موثوقة للمرصد 
أن  اإلنس��ان  حلق��وق  الس��وري 
االتف��اق ينص كذل��ك على بند 
هو نشر قوات شرطة عسكرية 
روس��ية في مناطق وقف إطالق 

الث��الث  احملافظ��ات  ف��ي  الن��ار 
املوجودة في االتفاق، لإلش��راف 
عل��ى وقف إطالق الن��ار وتنفيذ 
الهدنة، في ح��ني كانت أبلغت 
الفصائ��ل العامل��ة ف��ي بادية 
الس��ويداء واملتداخل��ة مع ريف 
دمشق اجلنوبي الشرقي، أنه لم 
يجرِ إبالغها، من أية جهة سواء 
أكانت إقليمية أم دولية، بوقف 
إطالق النار في اجلنوب السوري.

الس��وري  املرصد  كذلك حصل 
حلقوق اإلنس��ان على معلومات 
م��ن مص��ادر موثوق��ة تفيد أن 
االتف��اق ين��ص على انس��حاب 
احلكومي��ة  الق��وات  عناص��ر 
له��ا  املوال��ني  واملس��لحني 
املقاتلة  الفصائ��ل  وانس��حاب 
واإلسالمية من خطوط التماس 

في كافة احملاور.

وانتش��ار قوات األم��ن الداخلي 
ه��ذه  ف��ي  للنظ��ام  التابع��ة 
اخلطوط، على أن تتكفل فصائل 
املعارضة الداخل��ة في االتفاق، 
العام��ة  املنش��آت  بحماي��ة 
ال  م��ن  وخ��روج كل  واخلاص��ة، 
يرغب باالتفاق وانسحاب كامل 
املوالني للنظام من  املس��لحني 
جنسيات غير س��ورية، وجتهيز 
البن��ى التحتية لعودة الالجئني 
السوريني تباعاً من األردن، وإجراء 
انتخابات مجالس محلية يكون 
وإيصال  واسعة،  لها صالحيات 
املس��اعدات اإلنسانية إلى هذه 
املناطق التي تلتزم بوقف إطالق 

النار. 
وفي غضون ذلك تسبب اقتتال 
ب��ني فصيل��ني  اندل��ع  داخل��ي 
نافذين في ش��مال غرب سوريا 

مبقتل 14 ش��خصاً على االقل، 
املقاتلني، خالل  م��ن  غالبيتهم 
والعش��رين  االرب��ع  الس��اعات 
االخي��رة، وفق ما احصى املرصد 
الس��وري حلقوق االنس��ان امس 

االربعاء.
وافاد املرصد عن »اقتتال داخلي 
اندل��ع ام��س االول الثالث��اء بني 
كب��رى الفصائ��ل العامل��ة في 
بني  وحتدي��داً  ادلب«  محافظ��ة 
ائت��الف  الش��ام،  هيئ��ة حتري��ر 
فصائل اس��المية ابرزها جبهة 
)النصرة س��ابقاً(  فتح الش��ام 
وحركة احرار الشام االسالمية 
التي تع��د من ابرز الفصائل في 

ادلب.
وتسببت املعارك خالل الساعات 
االربع والعشرين املاضية مبقتل 
»11 مقات��الً من الطرفني وثالثة 

مدنيني« وفق املرصد.
وافاد مراس��ل لفرانس برس في 
محافظة ادلب بان اش��تباكات 
تدور ف��ي مناطق عدة خصوصاً 
ف��ي مدين��ة س��رمدا ومحيط 
مدين��ة س��راقب وبل��دة الدانا. 
واشار الى نقاط تفتيش اقامها 
الطرفان داخل مدينة ادلب وفي 

محيطها.
واعتبر مدير املرص��د رامي عبد 
الرحم��ن لوكالة فرانس برس ان 
»هذه االش��تباكات هي االعنف 
واالوسع« بني الطرفني، متحدثاً 
عن »معارك مستمرة في انحاء 
ع��دة ف��ي احملافظ��ة تتخلله��ا 

سيطرة متبادلة«.
وتأت��ي ه��ذه املواجه��ات وف��ق 
عب��د الرحمن بع��د »خالف حاد 
واستفزازات متبادلة مردها الى 

رغبة كل طرف برف��ع رايته في 
مدينة إدلب«.

وش��هدت محافظ��ة ادلب في 
وقت س��ابق ج��والت اقتتال بني 
وفصائ��ل  الفصيل��ني  هذي��ن 
متحالفة معهما، على خلفية 
»تصفية حس��ابات« ومحاوالت 

بسط نفوذ.
وتأتي ه��ذه اخلالفات بعد حتالف 
وثي��ق جمع الطرف��ني في وقت 
سابق، ادى الى سيطرتهما على 
كام��ل محافظة ادل��ب صيف 

العام 2015.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب 
منذ منتص��ف آذار/م��ارس 2011 
مبقتل أكثر من 330 الف شخص 
وبدم��ار هائل ف��ي البنى التحتية 
ون��زوح وتش��ريد اكث��ر من نصف 

السكان داخل البالد وخارجها.

بالتزامن مع استمرار هدنة الجنوب السوري في يومها التاسع

وصول نحو 400 عنصر من القّوات الروسية 
إلى ريف درعا الشمالي وفق االتفاق الثالثي 

وقف إطالق النار 
في المحافظات 
الثالث الموجودة 

في االتفاق، 
لإلشراف على وقف 
إطالق النار وتنفيذ 

الهدنة

وصول قوات روسيا الى درعا

تقـرير

لندن - وكاالت: 

بوق��ف  األوروب��ي  االحت��اد  س��ُيهّدد 
محادثات خروج بريطانيا من االحتاد، 
إذا لم تق��ّدم بريطاني��ا عرًضا جديًا 
بش��أن ما يس��مى “مش��روع قانون 
خروج بريطاني��ا من االحتاد األوروبي”، 
ويُعتبر هذا التحّرك هو آخر محاولة 
من قبل املفوضية األوروبية للتغلب 
على تسوية مالية بقيمة 100 مليار 
يورو، م��ن بريطانيا كس��عر ملغادرة 

االحتاد األوروبي في مارس/آذار 2019.
وظه��ر ذل��ك ف��ي الي��وم الثاني من 
مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي في بروكس��ل حيث يتواجه 
98 مس��ؤواًل بريطانًيا مع نظرائهم 
ال��� 45 في االحت��اد األوروبي للتوّصل 
إلى اتفاق حول املش��كالت املُتعلقة 
واملقيمني  األوروب��ي  االحت��اد  بحقوق 
ف��ي بريطاني��ا بعد خ��روج بريطانيا 

م��ن االحتاد األوروبي وكذل��ك أيرلندا 
وقال  املالي��ة،  واحلزم��ة  الش��مالية 
دبلوماس��ي في االحت��اد األوروبي، إنَّ 
“التس��وية املالي��ة ه��ي األولوي��ة”، 
مش��يرًا إلى أن “االحت��اد األوروبي لن 
يخرج من احملادثات لكنه سيعلقها”، 
وموضًح��ا أّن “االنطباع الذي وصلنا 
إليه حتى األن هو أن بريطانيا ليست 

مستعدة لهذه احملادثات”.
ويعتبر اتهام االحتاد األوربي بريطانيا 
بأنها “غير مستعدة” حملادثات اخلروج 
من االحت��اد األوروبي موضوًع��ا ثابًتا 
خ��الل اجلول��ة األول��ى م��ن احملادثات 
املوضوعية بني اجلانبني هذا األسبوع، 
وم��ن املقرر إجراء املزي��د من اجلوالت 
في ش��هري آب أيلول، وب��رزت حالة 
اإلحباط املتزايدة لالحتاد األوروبي إزاء 
مسألة املال بعد رفض رئاسة الوزراء 
البريطاني��ة نش��ر “دراس��ة موقف” 
رس��مية بش��أن التس��وية املالي��ة، 
متاشًيا مع منهجية بروكسل بشأن 

احملادثات. 
وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية 
أنه��ا عل��ى عل��م أن بريطانيا ليس 
لديها خطط فورية لنش��ر الدراسة 
حتى يوضح االحتاد األوروبي األساس 
 100 لطل��ب  القانون��ي  املنطق��ي 
ملي��ار يورو الذي وصفه املس��ؤولون 
و  “س��خيف”  بأن��ه  البريطاني��ون 
“فظيع”، ورفضت املفوضية األوروبية 
مرارا القول ما اذا كانت بريطانيا قد 
قدمت ملس��ؤوليها الدراس��ة بشأن 
التس��وية املالي��ة، ومن ب��ني البنود 
التي ال توافق عليها بريطانيا ، إصرار 
االحت��اد األوروبي على ع��دم اقتطاع 
حصة بريطانيا من محفظة أصول 
االحت��اد األوروبي التي تبل��غ مليارات 
ال��دوالرات عن��د حس��اب أي فاتورة 

نهائية.
وقال مس��ؤول بارز في بريطانيا “يبدو 
أن وجهة نظر االحت��اد األوروبي هي أن 
لدينا التزامات لكننا ال منلك أي حصة 

في األصول”، ومن الناحية الرس��مية، 
كان��ت املفوضية األوروبية متش��ددة 
عندم��ا اس��تجوبت ح��ول احملادث��ات 
اجلارية في مؤمترها الصحافي اليومي 
في بروكس��ل، وبنّي املتحدث باس��م 
أرغاريتي��س  األوروبي��ة،  املفوضي��ة 
شيناس، أنه لن يقّدم “تعليًقا حالًيا” 
عن األيام األربعة من املناقشات التي 

بدأت اإلثنني املاضي.
وأفاد ش��يناس، ب��أّن “املفاوضات التي 
جتري في إطار املادة 50 أصبحت اآلن في 
يد محامي الطالق، وهم األش��خاص 
الذي��ن يقومون بهذه املهم��ة، ولدينا 
محامي طالق جيد جًدا هو ميش��يل 
بارنيي��ه والفريق املف��اوض”، وقلل من 
أهمية الوزير املكل��ف مبلف انفصال 
بريطاني��ا ديفيد ديفيس ال��ذي يغادر 
بروكس��ل أمس، ومن املق��رر أن يعود 
وزير خارجي��ة بريطانيا اليوم اخلميس 
ويعق��د مؤمتُرا صحافًي��ا مع املفاوض 

األوروبي ميشال بارنييه.

للتغّلب على تسوية مالية بقيمة 100 مليار يورو من لندن 

االتحاد األوروبي »قد يوقف« محادثات »البريكست« بعد يوم واحد فقط من بدايتها
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جنيف - رويترز:
قال��ت األمم املتح��دة ام��س االول الثالثاء إنه 
ينبغ��ي إثناء املهاجرين وطالب��ي اللجوء من 
غ��رب أفريقي��ا عن الذه��اب إل��ى ليبيا وهي 
نقط��ة املغادرة الرئيس��ية إل��ى أوروبا حيث 
يتعرض��ون ف��ي أغل��ب األحي��ان النتهاكات 

واالحتجاز على أيدي املهربني.
وناش��دت املفوضية الس��امية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني الدول املانحة توفير »بدائل 
مجدي��ة« للن��اس الذي��ن يخوض��ون رحالت 
خطي��رة بالق��وارب من أج��ل الوص��ول إلى 

أوروبا.
وقال��ت املفوضي��ة إن أكث��ر م��ن 110 آالف 
مهاجر والجئ وصل��وا بحرا إلى جنوب أوروبا 
هذا العام حت��ى اآلن وفد 92 ألفا منهم إلى 

إيطاليا.
وغرق 2360 ش��خصا على األقل وتوفي عدد 
غي��ر معروف ف��ي الصح��راء الكب��رى وهم 

يسعون للوصول إلى ليبيا.

وقال فينس��نت كوشيتل مبعوث املفوضية 
اخل��اص ملنطقة البحر املتوس��ط ف��ي إفادة 
صحفية »يجب أال يذهب الناس إلى ليبيا. ال 
نعلم عدد الذين يفقدون حياتهم في مراكز 

االحتجاز التي يديرها املهربون«.
وتاب��ع يقول »لكن عندما جت��ري مقابالت مع 
الناس ف��ي إيطاليا تس��مع حكايات مرعبة 

عن املفقودين«.
وقال نائب وزير اخلارجية اإليطالي امس االول 
الثالثاء إن بالده تدرس إصدار تأش��يرات سفر 
مؤقتة تسمح للمهاجرين بالسفر في أنحاء 
االحتاد األوروبي في إجراء يهدف للضغط على 
ال��دول األخرى باالحتاد لب��ذل املزيد من اجلهد 

للمساعدة في تخفيف أزمة املهاجرين.
وزادت املفوضي��ة املبلغ الذي دع��ت لتوفيره 
ليص��ل إلى 421 ملي��ون دوالر به��دف متويل 
والعب��ور  املنش��أ  دول  ف��ي  اس��تراتيجيتها 
بأفريقي��ا جن��وب الصحراء وش��مال أفريقيا 

وأيضا الوجهات املستهدفة في أوروبا.

القدس - رويترز:
ذكر نص حوار جرى بني رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو والرئيس الفرنس��ي إميانويل 
ماك��رون أن نتنياه��و أبدى ش��كوكه بش��أن 
جهود الواليات املتحدة لتحقيق الس��الم في 

الشرق األوسط.
وحصلت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية على 
ن��ص جلزء من احل��وار الذي أج��راه نتنياهو مع 
ماكرون خ��الل لقائهما ألول م��رة في باريس 
األحد املاضي. وعندما قال ماكرون إن فرنس��ا 
تدعم جه��ود الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
الهادفة إلعادة اإلسرائيليني والفلسطينيني 

مرة أخرى إلى املفاوضات رد نتنياهو قائال:
»سيكون من الصعب دفع املبادرة األميركية 
بسرعة، لس��ت متأكدا هل سيستطيع أبو 
مازن )الرئيس الفلس��طيني محمود عباس( 
الوف��اء بالتزاماته وذلك ألس��باب سياس��ية 

داخلية«.
وأك��د مس��ؤولون إس��رائيليون فحوى النص 

املكتوب بالفرنس��ية لكن لم يدل مسؤولون 
فرنسيون بتعليق حتى اآلن.

وق��ال نتنياهو إن إس��رائيل لديه��ا كل النية 
للعمل مع األمريكي��ني لكنها تفضل نهجا 

مختلفا.
وق��ال »أفض��ل عملي��ة موازي��ة م��ع الدول 
العربي��ة في نف��س الوقت م��ع العملية مع 
الفلس��طينيني« في إش��ارة إلى فك��رة إبرام 
اتفاق مع الدول العربية يتماش��ى مع املبادرة 

العربية.
وتعرض املبادرة العربية التي طرحت عام 2002 
اعت��راف الدول العربية بإس��رائيل و«تطبيع« 
العالقات مقابل انس��حاب إسرائيل الكامل 
م��ن األراضي التي احتلته��ا عام 1967 مبا في 

ذلك القدس الشرقية.
وأعرب نتنياهو ع��ن تأييده املبدئي ألجزاء من 
املبادرة لك��ن توجد اعتراضات من إس��رائيل 
على بعض جوانبها ومنها كيفية حل قضية 

الالجئني املعقدة.

األمم المتحدة تسعى إلثناء المهاجرين 
من غرب أفريقيا عن التوجه إلى ليبيا

نتنياهو يقول لماكرون إنه متشكك 
بشأن جهود السالم األميركية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
الثالث  التحميل  اللعيبي رصيف 
في مرفأ تصدير الغاز في ميناء ام 
قصر، معلنا عن خطة استثمارية 
تص��ل ال��ى 1300 مقم��ق يومي��اً 

نهاية العام.
واك��د اللعيبي خ��ال االفتتاح ان 
اجن��از ه��ذا املش��روع ميث��ل حلقة 
مهمة في مسار تصدير مشتقات 
الغاز من املكثفات والغاز السائل 
الغ��از  اس��تثمار  ان  ال��ى  واش��ار 
سيش��هد »قفزات كبيرة« نهاية 
معدالت��ه  لتص��ل  الع��ام  ه��ذا 
ال��ى 1300 ملي��ون ق��دم مكعب 
قياس��ي يومياً، فضا عن خطط 
ال��وزارة الرامية لتعظيم معدالت 
التصدي��ر م��ن املكثف��ات لتصل 
الى 50 الف م��ن املكثفات و5000 
طن من الغاز السائل، موضحا ان 
ذلك س��يعظم من ايرادات العراق 

املالية. 
واش��ار اللعيبي ان انشاء مشروع 
الثالث س��يخفف من  الرصي��ف 
االختناق��ات احلاصل��ة في مس��ار 

ناقات التصدير واالستيراد.
وفي أيار املاضي، قالت وزارة النفط 
إن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي 
س��يتضاعف لثاث��ة أمثال��ه إلى 
1700 ملي��ون ق��دم مكعبة يوميا 
بحلول عام 2018 مع تنفيذ الدولة 

مشروعات للحد من حرق الغاز.
وق��ال وزي��ر النف��ط إن إنت��اج الغاز 
س��يرتفع إل��ى 1400 ملي��ون قدم 
مكعب��ة يوميا ف��ي 2017 من 650 

ألف قدم مكعبة يوميا في 2016.
وفي العام املاضي بدأ العراق تصدير 

س��وائل الغاز من إنتاج شركة غاز 
البص��رة وه��ي مش��روع مش��ترك 
ب��ن ش��ركة غ��از اجلن��وب وش��ل 

وميتسوبيشي.
وجتم��ع الش��ركة الغ��از املصاحب 
لعملي��ات إنتاج النف��ط من حقول 
جن��وب الع��راق وتعاجل��ه ليصب��ح 
وق��ودا حملط��ات الكهرباء وس��وائل 

وغاز للطهي.
وفي كان��ون الثاني قالت ش��ركة 
غاز اجلنوب إنها تتوقع أن يضاعف 
العراق صادرات غاز البترول املسال 
لثاثة أمثالها ومضاعفة صادرات 

مكثف��ات الغ��از لثاث��ة أمثالها 
ف��ي 2017 بفضل جم��ع كميات 
أكب��ر منهم��ا من حق��ول النفط 

اجلنوبية.
وقال��ت إن م��ن املق��رر أن ترتف��ع 
ص��ادرات الغاز الطبيعي املس��ال 
إل��ى 100 ألف طن ه��ذا العام من 
30 ألف طن في 2016. وس��ترتفع 
ص��ادرات مكثفات الغ��از إلى 400 
ألف مت��ر مكعب ه��ذا العام من 

200 ألف متر مكعب في 2016.
على صعي��د آخر، أعل��ن اللعيبي 
ع��ن التوقي��ع عل��ى عق��د جتهيز 

الكهربائي��ة حملافظت��ي  الطاق��ة 
نين��وى وصاح الدي��ن مبعدل 700 

ميغاواط يومياً.
وقال ان وزارته وقعت بالنسيق مع 
وزارة الكهرباء، عقدان مع شركة 
مج��ال  ف��ي  املتخصص��ة  )كار( 
لتجهي��ز  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
محافظت��ي نينوى وص��اح الدين 
مبعدل 700 ميغ��اواط من الطاقة 

الكهربائية.
من جانبه اوضح املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة عاصم جهاد انه وقع 
العقد ع��ن وزارة النفط مدير عام 

ش��ركة توزيع املنتجات النفطية 
عل��ي املوس��وي وفاض��ل عب��اس 
علي املدي��ر العام لنق��ل الطاقة 
الش��مالية  املنطقة  الكهربائية/ 
ممث��ا ع��ن وزارة الكهرباء في حن 
مثل شركة )كار( للطاقة محمود 

رؤوف كرمي.
وينص العقد على قيام الش��ركة 
املعنية بتجهيز احملافظتن ب�700 
بالش��بكة  وربطه��ا  ميغ��اواط 

الوطنية.
وتابع ان وزارت��ي النفط والكهرباء 
على تنس��يق وتواصل مستمرمن 

اجل توفي��ر اخلدم��ات للمواطنن 
النف��ط بتنفي��ذ  وزارة  وس��تقوم 
االلت��زام املترتب��ة عليه��ا ضم��ن 
العقد واضاف ان الوزارةجنحت في 
القيارة  تش��غيل محطة كهرباء 
في وقت س��ابق بعد توفير النفط 

اخلام من حقل القيارة النفطي.
وكان��ت وزارة النفط وقعت الوزارة 
ف��ي وق��ت س��ابق عقدي��ن م��ع 
ش��ركتي قيوان للطاقة العاملية، 
وماس القابضة لتجهيزمحافظة 
نينوى بالطاقة الكهربائية مبعدل 

875 ميغاواط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلقت شركة »حصاد« الغذائية 
التابع��ة جله��از قطر لاس��تثمار 
الثروة السيادية(، مبادرة  )صندوق 
»اكتفاء«، التي تس��تهدف املزارع 
احمللية غي��ر املنتجة ف��ي الدولة، 
بهدف تعزيز األمن الغذائي احمللي.

التنفيذي لش��ركة  الرئيس  وقال 
»حصاد« الغذائية، محمد السادة، 
ف��ي بي��ان صحاف��ي، إن »مب��ادرة 
اكتفاء ستمد جسور التعاون مع 
احمللين، وستقوم حصاد  املزارعن 
الغذائية من خالها بتقدمي الدعم 
املطل��وب للمزارع��ن احمللين غير 
املنتج��ن، بهدف س��د احتياجات 
الس��وق احملل��ي،« حس��بما نقلت 
وكالة األنباء القطرية الرس��مية 

»قنا«.
قام��ت  »الش��ركة  أن  وأض��اف 
بالتنسيق مع عدد من الشركات 
ف��ي الدول الصديق��ة التي تتميز 
منتجاتها باجلودة العالية، لتوفير 
الس��لع الت��ي يحتاجها الس��وق 
القطري بش��كل ثابت وبأس��عار 
مناس��بة، وبالفع��ل وصل��ت أول 
شحنات هذه املنتجات إلى احملات 
التجارية والسوق املركزي، الثاثاء 
املوافق السادس من يونيو املاضي، 
ومن��ذ ذلك احل��ن تق��وم )حصاد( 
بتوفي��ر الس��لع بش��كل يوم��ي 
وبكمي��ات تتماش��ى م��ع حاجة 
الس��وق، هذا باإلضافة إلى عمل 
الش��ركة عل��ى تكوي��ن مخ��زون 
لبع��ض  متج��دد  س��تراتيجي 

املنتجات املهمة«.
وتس��تهدف املرحل��ة األول��ى من 
»اكتفاء« زراعة حوالي 60 هكتارا، 
بإنت��اج مس��تهدف يبل��غ زهاء 5 
آالف طن سنويا، على أن تزيد هذه 
النس��ب تدريجي��ا خ��ال املراحل 

القادمة.
وقال��ت ش��ركة »حص��اد« إنه��ا 
الس��ابقة  الفترة  »عملت خ��ال 
على توفير الس��لع االستراتيجية 
بش��كل يومي للس��وق احمللي عن 
والبحري،  اجل��وي  الش��حن  طريق 
حي��ث تع��د ه��ذه املب��ادرة مبثابة 
اس��تكمال له��ذه اجله��ود، كما 
قام��ت بتوفي��ر منتج��ات األلبان 
وبيض املائدة والدواجن واخلضروات 
وغيرها من املنتج��ات املهمة من 

أكث������ر م�����ن 10 دول منه��ا، 
وأذربيج��ان،  والكوي��ت،  تركي��ا، 
ولبن��ان،  عم��ان،  وس��لطن���ة 
وتتمي��ز جمي��ع املنتج���ات التي 
تق��وم الش��ركة بتوفيرها باجلودة 
العالية، طبقا ملواصفات الس��وق 

احمللي«.
وتأت��ي ه��ذه املب��ادرة ف��ي الوقت 
ال��ذي تواجه في��ه قطر ما تصفه 
ب�«احلصار«، بعدما قطعت بعض 
ال��دول العاق��ات الدبلوماس��ية 
واالقتصادي��ة معها إث��ر اتهامها 
باإلره��اب، وهو م��ا تنفيه الدوحة 
ال��دول  أغلق��ت  كم��ا  بش��دة. 
البحري��ة  املناف��ذ  اخلليجي��ة 
واجلوية والبرية أم��ام حركة املرور 

القطرية.

قطر تعزز أمنها الغذائي بمبادرة »اكتفاء«

 لتوفير السلع التي يحتاجها السوق بشكل ثابت وبأسعار مناسبة

وّقعت عقد تجهيز الطاقة لمحافظتي نينوى وصالح الدين

»النفط«: خطة الستثمار 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز 

في أيار الماضي، 
قالت وزارة النفط إن 
إنتاج العراق من الغاز 
الطبيعي سيتضاعف 
لثالثة أمثاله إلى 1700 
مليون قدم مكعبة 
يوميا بحلول عام 
2018 مع تنفيذ الدولة 
مشروعات للحد من 
حرق الغاز

إحدى منشآت الغاز في العراق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت قيمة املبادالت التجارية بن املغرب وروسيا 
الفيديرالي��ة إلى 394 ملي��ون دوالر في الربع األول 
م��ن العام احلالي، بزيادة 14.5 في املئة عن قيمتها 
املسجلة في الفترة ذاتها من العام املاضي، والذي 
جتاوزت خاله قيمة التجارة اإلجمالية بن البلدين 
1.3 بليون دوالر، منها 534 مليون دوالر مش��تريات 

مواد غذائية.
وأف��ادت وزارة الزراع��ة الفيديرالية الروس��ية، بأن 
املنتج��ات املص��ّدرة نحو املغرب »تش��مل القمح 
بنس��بة 89 في املئة والش��عير 6 ف��ي املئة، وزيت 
الصوي��ا 3 ف��ي املئ��ة. وزادت الص��ادرات املغربي��ة 
نحو روسيا بنس��بة 17 في املئة، لترتفع من 343 
ملي��ون دوالر إلى 403 ماين، خصوصاً احلمضيات 

واخلضراوات«.

بنجالور ـ رويترز:
انخفضت أسعار الذهب أمس األربعاء مع تعافي 
الدوالر قليا بعد هبوطه ألدنى مس��توى في عدة 
ش��هور برغ��م اس��تمرار الضغوط عل��ى العملة 
األمريكية بعد انحسار توقعات تشديد السياسة 
النقدية بالواليات املتحدة في العام احلالي والتوتر 

السياسي في واشنطن.
وانخفض الذهب في املعامات الفورية 0.2 باملئة 
إلى 1240.11 دوالر لألوقية )األونصة(. وكان املعدن 
النفيس صعد إلى أعلى مس��توى منذ 30 حزيران 
في اجللسة السابقة عند 1244.56 دوالر لألوقية.

ونزل الذهب في العقود األمريكية اآلجلة تسليم 
آب 0.2 باملئة إلى 1239.50 دوالر لألوقية.

ومن بن املعادن النفيسة األخرى تراجعت الفضة 
0.1 باملئة إلى 16.24 دوالر لألوقية بعدما المس��ت 
أعل��ى مس��توى في نحو أس��بوعن في اجللس��ة 

السابقة.
ونزل البات��ن 0.4 باملئة إلى 918.45 دوالر لألوقية. 
وي��وم االثنن وص��ل الباتن ألعلى مس��توى منذ 

منتصف حزيران.
وانخف��ض البادي��وم 0.3 باملئة إل��ى 860.55 دوالر 

لألوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اس��تمر الروب��ل بالصع��ود أم��ام كل م��ن الدوالر 
والي��ورو، بالتزام��ن مع ع��ودة أس��عار النفط في 

األسواق العاملية لارتفاع.
وبحلول الس��اعة 14.45 بتوقيت موسكو )11:45 
بتوقيت غرينيتش( زاد سعر صرف العملة الوطنية 
الروس��ية مقابل الدوالر بنحو 10 كوبيكات ليبلغ 

كل دوالر نحو 59.08 روبل.
كما أظه��رت بورصة موس��كو، منو س��عر صرف 
الروبل أم��ام العملة األوروبية املوح��دة مبقدار 30 
كوبيكا ليصل س��عر الي��ورو الواح��د إلى 68.08 

روبل.
وذل��ك بعد ارتف��اع أس��عار النفط في األس��واق 
العاملي��ة إذ وص��ل نفط »برنت« إلى س��عر 48.93 

دوالر للبرميل.

بليونا دوالر تجارة روسيا 
مع شمال أفريقيا

تراجع الذهب 
مع تعافي الدوالر

الروبل يواصل ارتفاعه 
أمام عمالت

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

تراجعت أس��عار النف��ط أمس األربعاء 
م��ع جتدد اخمل��اوف من تخم��ة املعروض 
العاملي من الوق��ود بعد زيادة مخزونات 
اخلام األمريكية واس��تمرار ارتفاع إنتاج 
منظم��ة البل��دان املص��درة للبت��رول 

)أوبك(.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام القياس 
العاملي برنت 21 سنتا أو 0.4 باملئة إلى 

48.63 دوالر للبرميل.
اآلجل��ة خل��ام غ��رب  العق��ود  ونزل��ت 
تكس��اس الوسيط األمريكي 20 سنتا 

أو 0.4 باملئة إلى 46.20 دوالر للبرميل.
ومن��ذ بداي��ة العام انخفضت أس��عار 
اخلام بنح��و 15 باملئة مما يجعل النفط 
أحد أس��وأ الس��لع األولية أداء في عام 

.2017
وق��ال معه��د البت��رول األمريك��ي يوم 
الثاث��اء إن مخزونات اخل��ام األمريكية 
زادت 1.6 ملي��ون برمي��ل في األس��بوع 
املنته��ي يوم 14 يوليو مت��وز إلى 497.2 

مليون برميل.
وخارج الواليات املتحدة ال تزال إمدادات 
أوب��ك مرتفعة رغ��م تعهدها بخفض 
اإلنت��اج وه��و ما يرج��ع بدرج��ة كبيرة 
إلى زيادة إنت��اج ليبيا ونيجيريا عضوي 

املنظمة.

في الش��أن ذاته، قال رئيس املؤسس��ة 
الوطنية للنفط في ليبيا أمس األربعاء 
إن ب��اده تهدف إلى إنت��اج 1.25 مليون 
برميل يومي��ا بنهاية العام احلالي و1.5 

مليون برميل يوميا بنهاية 2018.
رئي��س  اهلل  صن��ع  مصطف��ي  وق��ال 
املؤسس��ة الوطنية للنفط خال زيارة 
لبنغ��ازي إن باده تأم��ل بوصول اإلنتاج 
إلى 2.1 ملي��ون برميل يوميا خال أربع 

أو خمس سنوات.
وتتف��ق األهداف التي حددها صنع اهلل 
إلى ح��د كبير مع أه��داف اإلنتاج التي 

جرى اإلعان عنها في وقت سابق.
وبل��غ إنتاج ليبيا م��ن النفط في اآلونة 
األخيرة ما يزيد قليا على مليون برميل 

يوميا.
عل��ى صعي��د متصل، أظه��رت بيانات 
معهد البت��رول األمريكي أن مخزونات 
الوالي��ات املتح��دة م��ن اخل��ام ارتفعت 
على غير املتوقع األسبوع املاضي بينما 
البنزي��ن ونواجت  انخفض��ت مخزون��ات 

التقطير.
وزادت مخزونات النفط اخلام 1.6 مليون 
برميل على مدى األس��بوع املنتهي في 
14 يوليو متوز إل��ى 497.2 مليون برميل 
بينم��ا توق��ع احمللل��ون انخفاضها 3.2 

مليون برميل.
وقال معهد البت��رول إن مخزونات اخلام 
بنقطة التس��ليم في كاشينج بوالية 

أوكاهوما زادت 608 آالف برميل.
 5.4 البنزي��ن  مخزون��ات  وانخفض��ت 
ملي��ون برميل بينما توق��ع احملللون في 
اس��تطاع أجرته رويت��رز تراجعها 665 

ألف برميل.
وأش��ارت بيانات معه��د البترول إلى أن 
مخزون��ات نواجت التقطير التي تش��مل 
الدي��زل وزي��ت التدفئ��ة تراجع��ت 2.9 
مليون برميل في حن كانت التوقعات 

أن ترتفع 1.2 مليون برميل.
اخل��ام مبصافي  اس��تهاك  وانخف��ض 
التكرير 51 ألف برميل يوميا بحس��ب 

بيانات املعهد.
وارتفع��ت واردات الوالي��ات املتحدة من 
اخلام األس��بوع املاضي مبقدار 504 آالف 
برميل يوميا إل��ى 8.087 مليون برميل 

يوميا.
ال��ى ذلك، أعل��ن وزير النف��ط الكويتي 

عصام املرزوق، إن الدول املنتجة للنفط 
م��ن داخ��ل منظمة »أوب��ك« وخارجها 
ماضية في تنفيذ اتفاق خفض االنتاج 
املوق��ع نهاية عام 2016، وبدأ س��ريانه 
مطلع العام احلالي، مضيفاً أن االتفاق 
حال دون انهيار األسعار إلى أقل من 25 

دوالراً للبرميل.
وقال ف��ي مقابلة مع وكالة »رويترز« إن 
الهدف من االتف��اق كان حتقيق التوازن 

ب��ن الع��رض والطلب وخف��ض اخملزون 
الذي وصلت الزيادة فيه إلى 300 مليون 
برمي��ل عن متوس��ط خمس س��نوات 

الذي تستهدفه املنظمة. 
وأضاف أن أحدث البيانات يش��ير إلى أن 
السحب من اخملزون األميركي واألوروبي 
كان أكبر من املتوق��ع، »وهذا معناه أن 
االتف��اق بدأ يأخذ مجراه في الس��حب 

من اخملزون«. 
وانخف��ض مخزون الواليات املتحدة من 
اخل��ام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع 
أس��بوعي له خال عشرة أشهر، وفقاً 
إلدارة معلوم��ات الطاق��ة األميركي��ة 

األسبوع املاضي.
وأضاف املرزوق »اآلن نحاول بقدر اإلمكان 
أن نحافظ على نسبة االلتزام التي متت 

خال األشهر الستة )السابقة(. 
»أوبك« على مدى تاريخها لم حتظ رمبا 
في أحس��ن حاالتها بأكث��ر من 60 في 
املئ��ة من االلت��زام. وتابع »ل��وال االتفاق 
اليوم كنت س��ترى األسعار أقل من 25 

دوالراً«.
وأش��ار الوزير إلى أن االتف��اق هدف في 
البداي��ة إلى تقليص اخملزون العاملي إلى 
متوسط خمس سنوات بنهاية حزيران 
املاض��ي »لكن اتضح لنا أن هذه الفترة 
ال ميكن أن تك��ون كافية إلنزال اخملزون... 
التوصي��ة  ه��و  الق��رار  كان  وبالتال��ي 

بتمديد االتفاق«. 

وقال: »املف��روض أن تتم إع��ادة التوازن 
بنهاية آذار 2018«.

وتترأس الكويت جلن��ة املراقبة الوزارية 
واملنتج��ن  »أوب��ك«  ل���  املش��تركة 
املستقلن، والتي تضم روسيا وسلطنة 
عمان واجلزائر وفنزويا. ويُعقد االجتماع 
املقب��ل للجنة في س��ان بطرس��بورغ 
الروس��ية ف��ي الراب��ع والعش��رين من 
الش��هر اجلاري. وجتتمع دول »أوبك« في 

30 تشرين الثاني في فيينا.
وق��ال امل��رزوق إن تقاري��ر الت��زام الدول 
بخف��ض االنتاج ف��ي حزيران ل��م تنته 
بعد وال حتى تقارير »أوبك« الدورية عن 

اإلنتاج والعرض والطلب.
وعن إمكان الدعوة الجتماع استثنائي 
لدول »أوبك« أو للدول األخرى املشاركة 
في خفض االنتاج ق��ال الوزير الكويتي 
»لي��س هن��اك أي داع الجتم��اع غي��ر 
عادي«. وتس��اءل »ملاذا أدع��و الجتماع؟ 
هل هناك ع��دم الت��زام باالتفاق؟ نحن 
نرى االلتزام بنس��بة 106 في املئة... إنه 
التزام تاريخي... أدعو 24 دولة ملناقشة 

ماذا؟«. 
وأك��د أن برغ��م زي��ادة االنت��اج الليبي 
والنيجي��ري ف��إن اإلنتاج احلال��ي لدول 
»أوبك« الثاث عش��رة يص��ل إلى نحو 
32.4 ملي��ون برميل يومي��اً وهو ال يزال 
ضمن احل��دود التي أقره��ا االتفاق عند 

32.5 مليون برميل.

ليبيا تستهدف إنتاج 1.25 مليون برميل يوميًا

النفط يهبط متأثرًا بارتفاع إنتاج أوبك
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طبقا ملارك توين، الكاتب االميركي 
الساخر)1835( فان علينا ان نحاذر 
مدونات التاريخ، وان ال نأخذها على 
عالتها، وهو القائل »ان التاريخ قد 
ال يعي��د نفس��ه، ولكنه يتش��ابه 
كثيراً« هذا التش��ابه يختلف عن 
ذاك التحذير، اختالف اس��م مارك 
توين الش��ائع عن اسمه احلقيقي: 
كليمن��س.  النغه��ورن  صموي��ل 
اما املفكر االش��تراكي الفرنس��ي 
»جاك اتالي« الذي عمل مستشارا 
ل��دى الرئيس الفرنس��ي االس��بق 
فرانسوا ميتران فقد وضع التاريخ 
كل��ه ف��ي موض��ع الص��ورة التي 
حتتاج دائما الى تنميط مبا يناسب 
الذوق العام ومبس��توى اس��تيعاب 
ان »نظري��ة  ال��ى  امل��ارة، فيش��ير 
فائ��ض القيمة، مث��ال، بحاجة الى 
زينة، بل وال��ى لغة مثيرة يجعلها 
تتغلب على وطأة التاريخ« وتلقف 
اجل��دد ه��ذه االطروحة  املنظ��رون 
التاريخي��ة  احلقائ��ق  ليضع��وا 
التقليدية موضع الش��ك، او على 
طاول��ة املراجعة، وقد س��اعدتهم 
بعض االح��داث ليتثبتوا من ذلك، 
ف��ان االعصار الرهي��ب الذي ضرب 
فرنس��ا في مطلع التس��عينيات 
ضرب، ف��ي الوق��ت ذات��ه ، مدونة 
تاريخي��ة هندس��ية ع��ن متان��ة 

البنايات احلديثة الراسخة وتصدع 
القدمية، فقد س��قطت  واحتضار 

االولى ومتاسكت الثانية. 
على ان »التلميع« واحد من الغثاثة 
التي اثقل��ت املدون��ات التاريخية، 
وش��حنتها باالغاليط، فقد كتبوا 
ع��ن، وال��ى، وف��ي صدام حس��ن 
اطنان��ا م��ن املدونات املغشوش��ة 
ليس اكثرها اعت��داء على التاريخ 
تلفيق نس��به الى ش��جرة النبوة، 
ولس اكثره��ا تزوي��را للحاضر من 
بناء جام��ع »ام املع��ارك« من اربع 
منارات ف��ي قوس اس��طوري متثل 
وبارتفاع  )نيس��ان(  والدت��ه  ش��هر 
37 مت��را تعن��ي ع��ام والدت��ه. اما 
 28 عدده��ا  البال��غ  الفس��قيات 
فتش��ير الى يوم ميالده، وقد صدق 
هو نفس��ه االكذوبة التي صنعها 
ل��درء ما يعرف��ه عن��ه االحياء من 
بني جيله، ويومها حاول اش��عب، 
الذي ع��رف بالفضولي��ة والظرف، 
ان يبع��د الصبي��ة عن��ه وان يتقي 
فأش��ار  واذاه��م،  مشاكس��اتهم 
له��م نح��و جه��ة معين��ة، وقال 
»هناك وليمة عرس باذخة، فاذهبوا 
اليه��ا« وردد الكلم��ات كثيرا حتى 
اغ��وى االوالد، فهرعوا الى الوليمة 
اش��عب  س��أل  حت��ى  املزعوم��ة، 
نفس��ه: رمبا يكون ذل��ك صحيحا، 

فهرع وراءه��م، الى مكان العرس.. 
الذي ال مكان له.  

معني��ة  مؤسس��ات  ان  الغري��ب 
بالتاري��خ املعاص��ر ف��ي الوالي��ات 
املتحدة شغفت في جتهيز الصورة، 
االكثر بشاعة لصدام حسن، ذات 
ومغامرات��ه،  بعدوانيت��ه  الصل��ة 
بوصفه��ا امثول��ة تاريخي��ة ميكن 
ان تتناقله��ا اجي��ال ع��ن اجي��ال، 
حت��ى الذي يطال��ع كت��اب رونالد 
وات��ش«  تريريس��ت  كيلس��ر«ذي 
الذي يتضمن محاضر حوارات غير 
رسمية اعتيادية أجراها جورج بيرو، 
وهو محق��ق من مكت��ب املباحث 
الفيدرال��ي األميركي إف بي آي مع 
صدام حس��ن ف��ي منتصف عام 
الفن واربعة سيكتشف ان اخلطأ 
ف��ي العق��ل التاريخ��ي االميركي 
ل��ن ينتقل ال��ى فض��اء الصح إال 
عب��ر اقني��ة معق��دة، وبالنتيجة، 
فان ورش��ة التأليف ناش��طة في 
ابق��اء ال��رأي الع��ام الغرب��ي رهن 
ه��ذا الضياع. وقد يقال، كما ذهب 
ابو احلس��ن العامري ف��ي »االعالم 
مبناقب االس��الم« بانه »لوال اخلطأ 
ملا أش��رق نور الصواب« غير ان ثمة 
مأث��ور صوف��ي اورده العل��وي في 
يقول »ش��ك  اجلديد  مس��تطرفه 
بال عالمة هو وسوسة« واملشكلة 

به��ا،  انش��غل  الت��ي  التاريخي��ة 
واش��تغل عليه��ا العق��ل العربي 
واالس��المي تتصل بفك االشتباك 
بن املاضي والتاري��خ، فاالول ليس 
تاريخا والثاني لي��س ماضيا، لكن 
االشكالية هي تصويب النظر الى 
املاضي على اس��اس انه –كما هو 
احلاضر- فيه الغث وفيه الس��من، 
وقد وضع االمام على هذه املعادلة 
في كيمي��اء الصح حن وضع )في 
البالغ��ة( م��وروث العصبية  نهج 
حت��ت معاينة عميق��ة بقوله: »إن 
كان ال ب��د من العصبي��ة، فليكن 
تعصبكم ملكارم اخلصال، ومحامد 
االفع��ال، ومحاس��ن االم��ور التي 
تفاضل��ت فيه��ا اجمل��داء والنجداء 
الع��رب ويعاس��يب  بيوت��ات  م��ن 
واالحالم  الرغيبة  باالخالق  القبائل 
اجلليل��ة  واالخط��ار  العظيم��ة 
واآلث��ار احملم��ودة. فتعصب��وا خلالل 
احلم��د من احلفظ للج��وار والوفاء 
للبر واملعصية  والطاع��ة  بالذمام 
للكبر واالخذ بالفضل والكف عن 
البغ��ي واإلعظام للقتل واإلنصاف 
للخلق والكظم للغيض واجتناب 

املفاسد في االرض«. 
نعم هناك االن شكوك في سالمة 
ومصداقي��ة املدون��ات التي ارخت 
الث��ورات، من ث��ورة س��بارتوكوس 

وث��ورة ال��زجن وث��ورة اكتوب��ر حتى 
التكنولوجي��ة،  العلمي��ة  الث��ورة 
وثمة نصف تلك الش��كوك ) كما 
يق��ول الروائي االميرك��ي املصلح 
هيرثورن( ميك��ن ان يكون صحيحا، 
ول��و عدن��ا ال��ى رواي��ة »وداع��ا يا 
ايتمات��وف،  جلنكي��ز  غولس��اري« 
الرئي��س«  »الس��يد  رواي��ة  وال��ى 
الوسترياس سنجد اننا لم نلتقط 
كفاية تل��ك احلقائق العميقة في 
ما بن الس��طور، يكفي ان نتذكر 
ان ايتماتوف كان يس��أل ثائرا عما 
دفع��ه ال��ى الث��ورة ف��كان االخير 
يجيب »ال اتذكر« ولكن ايتماتوف، 
مثلنا، كان س��ليم النية، بل وكان 
صادق��ا في كفاحه من اجل احلرية 
الى ابعد احل��دود. القضية برمتها 
بس��يطة، فان ما يعد حقيقة في 
جانب م��ن جب��ال البران��س) كما 
يقول باسكال( يعد ال حقيقي في 
اجلانب اآلخ��ر، وقد اخطأن��ا كثيرا 
)ف��ي العراق( ف��ي تدوي��ن يوميات 
ثورة العش��رين، بل واخطأنا قراءة 
انتباهات عل��ي الوردي في ما حول 
الثورة، واخذتنا العزة باالثم ونحن 
نستعرض هوسات عشائر الفرات 
والفالحن الطيب��ن، فيما تقبلت 
الش��عوب االخرى احلقائ��ق »املرة« 
التي اخفاها املؤرخون لكسب رضا 

احلكام، ويُزعم ان نيوتن اكتش��ف 
قان��ون اجلاذبية االرضي��ة ملا الحظ 
تفاحة تسقط من الشجرة، لكن 
الوثائ��ق العلمية ألكادميية العلوم 
التفاحة  رواية  تبط��ل  البريطانية 
وتؤكد ان��ه مت التوصل الى صياغة 
قانون اجلاذبية بعد نيوتن بسنوات. 
ان العل��وم احلديث��ة حتذرنا مما يقال 
على انها حقائ��ق تاريخية، فلكل 
جيل ق��راءة انطالقا م��ن مكوناته 
العقلي��ة، او كما يقول ابن خلدون 
»ان اختالف االجي��ال في احوالهم 
امنا هو اختالف نحلتهم من املعاش، 
ف��ان اجتماعهم امنا ه��و للتعاون 
على حتصيله« ويكفي هنا ان يشار 
الى قصة النعامة التي ترس��خت 
في ذاكرتن��ا على انها تتقي اخلطر 
عن طريق دس رأس��ها في الرمال، 
ثم يخبرنا العلم ان هذه الرواية ال 
ثبت لها ولم يش��اهد احد نعامة 
تزاول هذه احلرك��ة امللفقة، وميكن 
ان نضي��ف ال��ى حكاي��ة النعامة 
الزائف��ة حكاية اخرى)اكث��ر زيفا( 
إذ  التماس��يح،  بدم��وع  تتص��ل 
نكتش��ف ان التماس��يح ال تذرف 
الدموع لس��بب بس��يط هو انها 
ال متل��ك غ��ددا دمعي��ة، فم��ن هو 
املسؤول عن استيراد هذه املدونات 

التاريخية املغشوشة؟. 

قراءة التأريخ ومحاوالت االعتداء على العقل والذاكرة

إن »التلميع« واحد من 
الغثاثة التي أثقلت 

المدونات التأريخية، 
وشحنتها باألغاليط، فقد 

كتبوا عن، وإلى، وفي 
صدام حسين أطنانا من 
المدونات المغشوشة 

ليس أكثرها اعتداء على 
التاريخ تلفيق نسبه الى 

شجرة النبوة، وليس 
أكثرها تزويرا للحاضر من 
بناء جامع »أم المعارك« 

من أربع منارات في قوس 
أسطوري تمثل شهر 

والدته »نيسان« وبارتفاع 
37 مترا تعني عام والدته. 

أما الفسقيات البالغ عددها 
28 فتشير الى يوم ميالده

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم
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الكتاب في حقيقته مقابالت صحفية 
اجراها عدد من الصحفين من ش��تى 
نع��وم تشومس��كي،  م��ع  املش��ارب 
وذلك من خالل الش��هر االول الذي تال 
الهجم��ات ف��ي 11 ايل��ول 2001 على 
مرك��ز التج��ارة العامل��ي والبنتاغون، 
وق��د اجريت معظ��م ه��ذه املقابالت 
عب��ر البري��د االلكترون��ي، وق��د علق 
تشومس��كي على ذل��ك بقوله: لقد 
انتزع��ت ه��ذه احلقائ��ق م��ن التاريخ، 
وعلى املرء بنح��و خاص ان يصرخ بها، 

ويعلنها على رؤوس االشهاد. 
يع��رض نعوم تشومس��كي ف��ي هذا 
الكتاب صوراً مذهلة من ضلوع اميركا 
ف��ي صناع��ة االره��اب وفي تش��كيل 
االرهابي��ة، ودعمه��ا وفي  املنظم��ات 
اعتماد زبانية االستبداد والطغيان في 

العالم وتس��لطهم على ش��عوبهم 
بنح��و ميكن مع��ه الق��ول: ان اميركا 
اليوم ه��ي اضعف م��ن اي يوم مضى 
اخالقياً وليس عسكرياً بعد ان فقدت 
مصداقيته��ا ام��ام ش��عوب العال��م 
واخذت تهدم بيديها مابناه اس��الفها 

من قيم، فلم يبق منها ماتفاخر به.
يتألف الكتاب من مقدمة غنيةمهمة، 
وعدةمحاور. حاول الكاتب في املقدمة 
ان يجي��ب على تس��اؤل ج��ورج بوش 
الذي طرح��ه: ملاذا يكرهونن��ا ؟ فقال: 
هذا الس��ؤال ليس جدي��داً وليس من 
الصع��ب ايجاد االجوب��ة عليه، فمنذ 
خمس��ة واربعن عام��اً مضت ناقش 
الرئيس ايزنهاور مع معاونيه ما سماها 
حمل��ة الكراهية املوجه��ة ضدنا في 
العالم العربي،وهي ليست نابعة من 

احلكومات ولكن من الشعب.
لق��د اش��ار مجل��س االم��ن القومي 
،ناصحاً، الى ان الس��بب الرئيسي هو 
االعت��راف بأن الوالي��ات املتحدة تدعم 
احلكوم��ات الفاس��دة والفظ��ة التي 
تق��ف حائالً ف��ي وج��ه الدميوقراطية 
والتقدم، وتقوم الواليات املتحدة بذلك 
بس��بب قلقها املتلخص ف��ي حماية 
مصاحله��ا املتمثلة بالس��يطرة على 

النفط في الشرق االوسط.
كذلك تساءل الكاتب في املقدمة عن 
»نظري��ة بوش حول حتمي��ة» الضربة 
الوقائي��ة« ض��د التهديدات املش��تبه 
بحدوثه��ا، واجلدي��ر باملالحظة ان هذه 
النظرية ليس��ت جدي��دة فاخملططون 
ذوواملق��ام العالي ه��م في معظمهم 
يتحدرون م��ن ادارة ريغان وهم يقولون 

ان قصف ليبيا كان مبرراً باالستناد الى 
ميثاق االمم املتحدة حيث تعتبر »دفاعاً 

عن النفس ضد هجوم مستقبلي«.
ادارة  مخطط��و  نص��ح  كذل��ك 
كلينت��ون بإج��راء» رد فع��ل وقائ��ي« 

باستعمال»الضربة النووية االولى««
وه��ذا التصريح اجلريء مع��روف متاماً 
ضد من موجه؟ انه ض��د العراق وهذا 
ليس سراً خافياًعلى احد ولكن ال احد 
يقبل بالطب��ع هذا االس��تنتاج ..هذا 

اهم ماجاء في املقدمة.
وتوزع��ت محاور الكتاب علي س��بعة 
وتتلخ��ص  ملحق��ن،  م��ع  فص��ول 
اطروحات تشومس��كي في ان احداث 
متام��اً  جدي��دة  كان��ت  س��بتمبر   11
عل��ى االميركي��ن النه��ا امل��رة االولى 
الت��ي تهاج��م فيه��ا ارض الوالي��ات 

املتح��دة االميركية منذ ح��رب العام 
1812 صحي��ح ان��ه مت الهج��وم في 7 
كان��ون االول ع��ام 1941 عل��ى قواعد 
عس��كرية ف��ي بي��رل هاب��رر لكنه��ا 
كان��ت م��ن املس��تعمرات، وليس��ت 
يتس��اءل:  ث��م  االميركي��ة،   االرض 
هل م��ن املمكن كس��ب احل��رب على 
االره��اب؟ فيجي��ب: اذا اردنا النظر الى 
هذه املس��ألة بجدية علين��ا ان ندرك 
ان معظ��م س��كان العال��م يع��دون 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة دولة ال 
حت��ارب االره��اب بجدي��ة،  وله��م في 
ذلك اس��بابهم الوجيه��ة، أما احلملة 
االيديولوجية: فق��د بن فيه تضخيم 
الصحف االميركية واالذاعة الوطنية 
حي��ث  س��بتمبر  الح��داث  والتلف��از 
قال: )لق��د كانت احلالة ف��ي نيويورك 

مختلفة متاماً عما مت نقله في االعالم 
إن م��اكان ي��روى هوحكاي��ا صحفية 
مبال��غ فيها ث��م اردف :في احلقيقة 
ان طب��ول احلرب تكاد التس��مع في 
شوارع نيويورك وان نداءات السالم 
اكث��ر بكثير من طلب��ات العقاب 
الرئيس��ة  االماك��ن  ف��ي  حت��ى 
املقام��ة فيها النصب التذكارية 
ل��كل مافق��د ولالح��زان عل��ى 
ضحاي��ا الفظاعة الوحش��ية. 
لق��د كان هم وس��ائل االعالم 
االميركي��ة تأيي��د الس��لطة 
ومحاول��ة تعبئ��ة الش��عب 
بنحو هيس��تيري  االميركي 
بع��د ان رب��وه وثقف��وه كي 
اليفه��م اال م��ا تقول��ه له 

وسائل االعالم االميركية احمللية.

11 أيلول اإلرهاب واإلرهاب المضاد لـ«نعوم تشومسكي«

من بطون الكتب

رأي

جدل العقائد 
رأي آخر

ما ال��ذي تريدون من��ا االعتقاد به بالضب��ط؟ صديقي 
العلماني يصر دائًما على التأكيد بيقن أنه ال س��بيل 
للنه��وض إال بالفص��ل التام ب��ن الدين والسياس��ة، 
ولكن��ه يصر – وب��ذات احلماس – على وج��وب أن تقوم 
املؤسسات الدينية بدورها في التوعية بقيم املواطنة 
واالنتماء للوطن واملس��اواة واإلخاء بن مواطني الدولة 

جملابهة التطرف والطائفية.
أليس من األولى مطالبة احلكام باإلصالح السياس��ي، 
ب��داًل ع��ن مطالب��ة الش��يوخ والقساوس��ة باحلديث 

حوله؟
صديق��ي احلداثي لدي��ه تفس��يراته اخلاصة للنصوص 
الدينية، وهي متوافقة متاًما مع إيدولوجيته واختياراته 
السياسية، ورؤيته لروح العصر. ولكنه يصف كل من 
يخالفه باجلهل وفساد العقل والتصور، سواء كان من 
يخالفه من أهل العصر أو السلف الذين يظن عليهم 
بوص��ف الصالح، وأيًا كانت القضية، ومدى انتش��ارها 
بن عم��وم الناس أو خاصتهم، متمس��ًكا بحريته في 

االعتقاد واهتدائه بنور عقله.
ألي��س لآلخري��ن أيًضا نصيب ف��ي هذه احلري��ة، ولهم 

عقول يستضاء بها؟
صديقي اإلسالمي له هو اآلخر رؤيته وتصوره عن الدين 
والواقع، ومشروعة السياس��ي الذى يراه حاًل، وهو في 
احلقيقة متفهم ومتس��امح، ليس كأولئك املتطرفن 
الذين ال يقبلون أدنى خالف، وإمنا يحدثني دائًما عن آداب 
اخلالف، ويعظني مش��كورًا أن أحذر هوى النفس وحب 
الغلبة فأرفض احلق وأسوغ الباطل، ولكنه ينسي كل 

عظاته كلما اختلفنا في مسألة.
)ثم..( انه ال يكتفي بتأييدة للسلطة كاختيار سياسي 
ش��خصي، بل يصر على أن هذا التأييد واجب ش��رعي 
بنح��و م��ا، إضافة لكون��ه واجًب��ا وطنًيا، فلوال رش��د 
حكامنا ووطنيتهم ألكلنا املتطرفون أحياء، وهذا يغفر 
حلكام كل ش��يء، حتى لو أكلوا حلومنا وشربوا دماءنا، 

فقد كفونا شر املتطرفن.
وهذا ال أناقش��ه عادة؛ ألن مس��اواة أف��كاره وآرائه بآراء 
اآلخري��ن تع��د إهان��ة له��م. وال��ذي يجمعه��م أنهم 
ال يعترف��ون بحق��ي الطبيع��ي ف��ي اعتقاد ما أش��اء. 
وبالرغم من أن الدين يشغل حيزًا كبيرًا من تفكيرهم 
واهتمامه��م، غي��ر أن اهتمامه��م ه��ذا ينصب على 
جان��ب واحد من جوانب الظاه��رة الدينية؛ كونها متثل 
حج��ر الزاوي��ة في بني��ة الس��طوة االجتماعية محور 

اهتمامهم احلقيقي.
* القاهرة- احمد فتحي سليمان

الداعش��ية ليس��ت ش��يئا آخ��ر غير جش��عنا 
وأوهامن��ا )الثقافي��ة، االكتمالية( عن أنفس��نا..
الداعش��ية هي الوعينا ومكبوتاتنا الشخصية، 
وش��خصيتنا الدفين��ة امللفوفة ف��ي ألف وهم 
ووهم والت��ي يصعب رفعها حجابا حجابا ألن ما 
أن ت��زول هذه الغ��الالت الرقيقة حتى تنكش��ف 
عوراتنا وضعفنا وضغينتنا على العالم احلديث، 
وأنانيتن��ا في التفرد بامتالك كلمة س��ر املقدس 
األخي��ر، موهم��ن أنفس��نا أننا ليس م��ن ميتلك 
املق��دس فقط بل نحن من ميتلك مفاتيحه، وأننا 
املوعودون وحدن��ا باجلنة واملتفردون باحلس��ناوات 
الدائم��ات واملتج��ددات والبراقات وب��كل اخليرات 

األخروية.
  نعم نحن جميعا داعش��يون، واحدا واحدا. ألننا 
لم نس��تمرئ حتوالت العالم وصدقنا أوهامنا عن 
أنفس��نا وكّذبنا الزمن والتاريخ. ل��م نصدق أننا 
أصبحنا حثالة وذي��وال وملحقات للقوى العاملية 
هذا إذا لم نكن نفايات أو فضالت )صلبة من جهة 
وس��ائلة من جه��ات أخرى( على هام��ش التاريخ 
العامل��ي احلي، لم نقبل أننا في أس��فل الس��لم 
وفي قاع البئر بينما نتصور توهما أننا نس��ير في 

األعالي بينما نحن في األسافل واجملاري.
 فمن منا ليس داعشيا؟

 نح��ن جميعا داعش��يون. داعش��يون بالقوة في 
انتظار أن نتحول إلى داعش��ين »بالفعل« أي في 
انتظ��ار الظروف والش��روط التي س��تمكننا من 
هذا االنتق��ال لنحجز ولنضمن مقعدا علويا في 

اجلنة.
  الداعشية ليست غريبة عنا، ليست معطى أو 
ش��رطا خارجيا بل هي بنيتنا النفسية/الثقافية 
ذاتها. فنحن ال نس��توردها نحن لس��نا فقط في 
عالق��ة ملكية معه��ا بل في عالق��ة هوية ومتاه 
معها. داعش هي نح��ن ونحن هم داعش باجلمع 

وباملفرد.
  من منا ليس داعش��يا. من منا ال يحتقر األعراق 
األخرى والديانات األخ��رى، واحلضارات األخرى. من 
من��ا ال يع��د الناس جميعا في ض��الل؟ من منا ال 

ينتظر اللطف في الدنيا واملتعة في اآلخرة؟
 أؤكد: كل واحد منا داعش��ي أو داعش��ي بدرجة 
م��ا وس��يظل كل واحد منا كذلك إل��ى أن يثبت 

العكس.
* ابن الدمام)اسم مستعار( موقع سعودي

مهاًل.. كلنا دواعش 
14 تموز.. حدث كبير بين الالهوتية والمراجعة النقدية

تصور يا سّيدي القارئ نفسك في مكة أبان الدعوة 
اإلسالمية، وأنت ترى رجالً مستضعفاً يؤذيه الناس 
باحلجارة ويسخرون منه، ويقولون عنه إنّه مجنون. 

وتص��ور نفس��ك أيضاً قد نش��أت في مك��ة مؤمناً 
مبا آمن به آباؤك من قدس��ية األوثان، تتمس��ح بها 
تبركاً وتطلب منها العون واخلير. ربّتك أمك احلنونة 

عل��ى هذا وأنت ق��د اعتدت عليه من��ذ صغرك، فال 
ترى ش��يئاً غيره. ثم جتد ذلك الرجل املس��تضعف 
يأتي فيس��ب هذه األوثان الت��ي تتبرك بها فيكرهه 

أقرباؤك وأصحابك وأهل بلدتك وينس��بون إليه كل 
منقصة ورذيل��ة. فماذا تفعل؟ أرجو أن تتروى طويالً 

قبل أن جتيب عن هذا السؤال.”  

سؤال الوردي لكل األزمان
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خطوات فعالة لتعزيز ملف رفع الحظر كليًا

بدء حملة لتأهيل »الشعب«.. وميسان تدّشن ملعبًا جديدًا في 27 الجاري
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد ـ الصباح الجديد:

ب��دأت م��اكات دائرة ش��ؤون األقاليم 
واحملافظات في وزارة الشباب والرياضة، 
وضمن دعمها مللف رف��ع احلظر كليا 
ع��ن ماعبن��ا، حمل��ة تأهي��ل مللعب 
الشعب الدولي، بعد أيقاف منافسات 
الدوري املمتاز، وبحس��ب معاون مدير 
الدائرة، س��والف حس��ن، ف��ان هنالك 
حملة تأهيل الرضية امللعب ومرافقه 
األخرى من أجل تأهيله لبقية مباريات 
الدوري املمتاز، واوضح حسن ان دائرته، 
بتوجيه م��ن وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ن عبط��ان، واملدي��ر العام 
لدائ��رة ش��ؤون األقالي��م واحملافظات 
طال��ب املوس��وي، تواص��ل اش��رافها 

املنتظم على املنشأت الرياضية.
م��ن جانبه، أكد مع��اون مدير امللعب، 
بش��ير جابر، ان توجيهات املس��ؤولن، 
ف��ي ال��وزارة، والدائ��رة، اس��همت في 
تعزيز العم��ل والبدء بحملة التأهيل، 
حيث مت س��قي ارضية امللع��ب باملاء، 
بع��د فترة انقط��اع اثر جه��ود كبيرة 

وتنس��يق متواصل م��ع دائ��رة بلدية 
الغدي��ر، واصب��ح امل��اء موزع��اً بنحو 
متواصل على فضاً على تأهيل بعض 
البراج املتوقفة، لتكون اإلنارة كاملة، 
وكذلك غرف احلكام وتزويدها بوسائل 
الراحة من تكييف وأمور لوجس��تية 
املقص��ورة  تزوي��د  مت  فيم��ا  أخ��رى، 
بكراسي جدد للضيوف ) VIP(، مقدما 
شكره إلى مدير شركة عشتار للنقل 
التلفزيون��ي، محم��د هيج��ل، بع��د 
مس��اندته الكبي��رة للعم��ل وتهيئة 
اس��اك كهربائية لتغذية اإلذاعة في 

امللعب بحيث اصبحت جاهزة متاماً.
م��ن جانب اخ��ر، قررت وزارة الش��باب 
افتت��اح ملع��ب ميس��ان  والرياض��ة 
االوملب��ي في يوم ال� 27 من ش��هر متوز 
اجلاري ف��ي احتفالية ممي��زة تقام حتت 

االضواء الكاشفة ليا.
وق��ال مدير قس��م االع��ام واالتصال 
احلكومي عل��ي العطوان��ي ان الوزارة 
قررت ارجاء االفتتاح الرس��مي مللعب 
ميس��ان االوملبي من ال� 20 إلى ال�27 
من ش��هر مت��وز اجلاري وذلك الس��باب 
تنظيمية، اذ اع��دت الوزارة حفا مميزا 

يليق باملنشىء الرياضي الذي سيخدم 
رياضة العراق ورياضيي ميسان.

االحتفالي��ة  ان  العطوان��ي  واض��اف 
تتضمن فقرات متنوعة وستنقل عبر 
القن��وات التلفزيوني��ة التي س��توثق 
احلدث وتبن حج��م اجلهد املبذول من 
قبل الوزارة الجناز امللعب الذي سيكون 
جاه��زا لتضييف املباريات الرس��مية 
بع��د اخ��ذ موافق��ات االحت��اد الدولي 
لك��رة الق��دم )فيف��ا( اذ فاحت��ت وزارة 
الش��باب والرياض��ة، االحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم م��ن اجل اس��تحصال 
املوافقات الرس��مية من الفيفا حتى 
يتم اعتماده الى جانب ماعب كرباء 
والبصرة واربيل لرفع احلظر عن الكرة 

العراقية.
إلى ذلك، بحث وزير الشباب والرياضة 
عب��د احلس��ن عبط��ان، مع ش��ركة 
عش��تار برنامج حف��ل افتتاح ملعب 
ميس��ان االوملبي في ال� 22 من ش��هر 
مت��وز اجلاري. وق��ال عبط��ان ان ملعب 
ميس��ان االوملبي من املاع��ب املهمة 
التي تع��ول عليها ال��وزارة في الفترة 
املقبل��ة، وس��نطالب االحت��اد الدولي 

لكرة القدم )الفيفا( بضمه للماعب 
التي سيتم رفع احلظر عنها، مبينا ان 
حفل االفتتاح سيكون مميزا وينسجم 
مع املكان��ة الكبيرة للملعب. واضاف 
ان اجلمهور الرياضي س��يتحمل معنا 
مس��ؤولية جناح حفل االفتتاح، وعلى 
اجلماهي��ر الرياضية التع��اون مع وزارة 
الش��باب وااللت��زام بش��روط وقوانن 
االحتاد الدولي ألجن��اح احلدث الرياضي 

الكبير.
من جانبه وعد مدير ش��ركة عش��تار 
محمد هيج��ل بتنظيم حفل افتتاح 
كبي��ر يلي��ق مبكان��ة ملعب ميس��ان 
االوملب��ي مؤكدا ان هن��اك العديد من 
اجلمه��ور  الت��ي س��تفرح  املفاج��آت 

الرياضي خال حفل االفتتاح.
املدين��ة  ماع��ب  وافتتح��ت  ه��ذا 
الرياضية في البص��رة وملعب كرباء 
الدول��ي، فض��ا صعلى ق��رب اكمال 
ملعب النجف األوملبي، وماعب اخرى 
في ش��تى احملافظات ضمن اطار دعم 
الش��باب الرياضي بكرة القدم وتعزيز 
ملف رف��ع احلظر الكل��ي عن املاعب 

العراقية.

10
أحمد دحـام: حضور ديفيدز خطوة متميزة علينا تعزيزها بإشراك الكفاءات الالمعة

10
قحطان جثير: كسر الحظر الكلي بدأ من بوابة البصرة

11
استعادة اللعب جزئيًا خطوة ثمينة يجب أستثمارها
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تفاجأ بحضور 
النجم الدولي 

الهولندي 
ادغار ديفيدز 

للترويج 
لمباراة 

االساطير، 
وكان االجدر 

ان يتم 
االفصاح عن 

وصول الالعب 
إلى العراق 
وحضوره 

مباراة القمة 
الجماهيرية 

بين الزوراء 
والجوية، 

وذلك لكي 
ينال قسطا 

أوفر من 
االهتمام 
اإلعالمي، 

وايضًا كان 
المفروض 
نزوله إلى 

الملعب لتحية 
الجماهير 

العراقية 
المتعطشة 

لرؤية النجوم 
وهي تلعب 

في اديم 
مالعبنا 
الجميلة

اوضح جثير: ان 
المدة المقبلة 

الـثالثة أشهر 
التي حددها 

االتحاد الدولي 
الفيفا للعراق 
تعد مفصلية 

ومرحلة 
مهمة جدًا 

في تاريخ كرة 
القدم العراقية، 

الجميع 
مطالب بأن 

يعمل يدًا 
بيد من أجل 

اثبات النجاح، 
المطلوب 

ايضًا العمل 
على تنظيم 

مباريات دولية 
وبطوالت ليس 

على صعيد 
المنتخب 

الوطني فقط

الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد:

دع��ا املدرب أحمد دحام إلى منح الالعبني 
النجوم الس��ابقني االولوية ف��ي الترويج 
ملل��ف رفع احلظ��ر عن املالع��ب العراقية، 
وباالم��كان االس��تفادة من املواق��ع التي 
يق��ف فيها جن��وم الكرة، بينهم حس��ني 
س��عيد عل��ى الصعي��د الدول��ي وأحمد 
راضي ويونس محمود قارياً، والش��قيقان 
ك��رمي وخلي��ل محم��د ع��الوي، وغيرهم 
مم��ن دافعوا عن الوان الك��رة العراقية في 
الزمن الذهبي وتركوا بصماتهم واضحة، 
وميلكون حضورا المعاً، فضال على امكان 
االستفادة من احتراف الدولي علي عدنان 
في الكاليتشيو لكي يسهم في ايصال 
رس��ائل الس��الم، ومق��درة الع��راق على 
تضيي��ف املباري��ات الدولية ف��ي مالعبه 

اجلميلة.
واضاف: اش��كر جميع املس��ؤولني الذين 
يعمل��ون بوطني��ة خالص��ة ف��ي دع��م 
ملف رف��ع احلظ��ر ويعملون على كس��ر 
ج��دار احلظ��ر، وجهودهم واضح��ة، لكن 
الس��ابقة  العناص��ر  م��ن  االس��تفادة 
والكف��اءات الالمع��ة التي متل��ك رصيدا 
كبي��راً عل��ى الصعيد اخلارج��ي يأتي في 
املقدم��ة، الن التروي��ج مللف رف��ع احلظر 
والعمل الصحيح يجب ان يولي اهتماماً 

كبيراً بالنجوم السابقني.
وق��ال: انه تفاجأ بحض��ور النجم الدولي 
الهولن��دي ادغ��ار ديفيدز للتروي��ج ملباراة 
االس��اطير، وكان االجدر ان يتم االفصاح 
عن وص��ول الالعب إلى الع��راق وحضوره 
مب��اراة القم��ة اجلماهيري��ة بني ال��زوراء 
واجلوية، وذلك لكي ينال قس��طا أوفر من 
االهتمام اإلعالمي، وايض��اً كان املفروض 
نزول��ه إل��ى امللع��ب لتحي��ة اجلماهي��ر 
العراقية املتعطش��ة لرؤية النجوم وهي 

تلعب في ادمي مالعبنا اجلميلة.
كما اش��اد دح��ام بثورة بن��اء املالعب في 
ش��تى احملافظات، وبالتالي تع��ززت البنى 
التحتي��ة الت��ي كان يعاني منه��ا العراق 
بص��ورة كبيرة في الس��نوات الس��ابقة. 
مبينا: ان الفترة السابقة كانت شحيحة 
ونادرة في املالعب، حيث عانت املنتخبات 
الوطن��ي ف��ي ش��تى عناوينها م��ن عدم 
وج��ود مالع��ب للتدريبات واملباري��ات، أما 
الوق��ت احلال��ي، فق��د مت تش��ييد مالعب 
ع��دة، وتأهيل مالعب اخرى، في اطار دعم 

مس��يرة حتضي��رات املنتخب��ات الوطنية 
لتحقي��ق افضل اإلجن��ازات في البطوالت 

اخلارجية.
وبش��أن رحلت��ه التجريبي��ة االخيرة في 
ال��دوري األردن��ي، اوض��ح: ان��ه كان مدرباً 
لفري��ق البقع��ة واش��ترك الفري��ق حتت 
اشرافه في البطولة الودية التي سبقت 
دوري احملترف��ني، حي��ث كان��ت بطولة درع 

املناصي��ر فرص��ة ملتابع��ة الفري��ق قب��ل 
الدخول في منافس��ات الدوري. مبينا: ان 
اإلدارة لم تس��تبدل الفريق، بل احتفظت 
ف��ي  س��ناً  الكبي��رة  العناص��ر  بأغل��ب 
صفوفه، حي��ث كاد الفريق ان يهبط في 
املوسم الس��ابق إلى دوري الدرجة األولى، 
وبالتالي فإن املش��اركة بالوجوه نفسها 

هذا املوسم تعد مجازفة حقيقة.

واض��اف: كن��ت مزه��وا بإجناز الف��وز مع 
القوة اجلوية في بطولة كأس العراق على 
حس��اب الغرمي التقليدي الزوراء، وبالتالي 
كان طموح��ي كبي��راً في تس��جيل إجناز 
خارجي، حي��ث لم اج��د مقومات حتقيق 
الطم��وح حاض��رة ف��ي الفري��ق األردني، 
وق��ررت قط��ع الرحلة قب��ل ب��دء الدوري 

األردني للمحترفني.

وتاب��ع: بع��د العودة،كانت لي 
جترب��ة قصيرة ل��م يكتب لها 
الك��رخ،  فري��ق  م��ع  النج��اح 
دؤوب  بنح��و  اتاب��ع  وحالي��اً 
منافسات املوسم املمتاز الذي 
يشهد تذبذباً واضحاً في االداء 
الفني جلميع الفرق املش��اركة 

بإستثناءات قليلة جدا.

واشار إلى امنياته بالقول: أمنيتي ان ينال 
فريقي االزرق لقب الدوري املمتاز، وان يجدد 
الزعامة اآلسيوية حيث سيخوض مباراة 
نهائي منطق��ة غربي الق��ارة امام فريق 
الوحدة السوري، وهو مؤهل للفوز وتأكيد 
جدارته في الوص��ول إلى نهائي البطولة 
واالحتفاظ بكأس االحتاد اآلس��يوي، حيث 
ميلك مالكا تدريبيا خبيرا بإشراف الكابنت 
باسم قاسم ومس��اعديه، ومن خلفهم 
إدارة الن��ادي االزرق الت��ي تس��اند الفريق 

وتوفر له مقومات النجاح.
: ان اجلوية ميكن له اجلم��ع بني اكثر  وب��نينّ
م��ن لقب ه��ذا املوس��م، وتك��رار التفوق 
االزرق ال��ذي حصل في ع��ام 1996 عندما 
حاز على اربع بطوالت 
املدرب  بإش��راف 
اوديشو  ايوب 
 ، ك ا قت��ذ و
وم��ا زال��ت 
هي��ر  جلما ا
في��ة  لو ا
ي��ق  للفر
ي��ق  لعر ا

تتغن��ى 
تلك  بحص��د 

البطوالت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د م��درب منتخبنا الوطن��ي لفئة 
الناش��ئني بكرة القدم، قحطان جثير، 
ضرورة اس��تغالل ثورة تشييد املالعب 
احلديث��ة وتعزي��ز التواص��ل بني جميع 
اجلهات الرياضية واحلكومية من أجل 
تأكي��د مق��درة العراق عل��ى تضييف 
البط��والت واملباري��ات الدولية س��واء 
الوطني��ة  املنتخب��ات  عل��ى صعي��د 
او األندي��ة. مبين��اً: ان رس��الة العراق 
البيض��اء وصل��ت إل��ى جمي��ع انحاء 
العالم عبر بوابة لقاء اس��ود الرافدين 

امام االش��قاء املنتخ��ب االردني الذي 
ضيفه ملع��ب املدين��ة الرياضية في 

البصرة.
وذكر: ان هنالك جناحاً كبيراً يحس��ب 
للجمي��ع، فالتف��وق ال��ذي ش��هدته 
املدينة الرياضية واملتابعة اجلماهيرية 
الكبي��رة واحلضور املتمي��ز للمتابعني 
والنق��اد واإلعالم يؤكد ج��دارة العراق 
في التواصل م��ع التألق والوصول الى 
حتقيق الهدف املنشود وهو كسر كلي 
للحظر املفروض على املالعب اخلضراء 

في بالد وادي الرافدين.

: ان حصيلة مب��اراة الوطني امام  وبنينّ
األردن كان��ت مثالي��ة ج��دا، فهنالك 
عم��ل واض��ح، وحتضي��ر كبي��ر م��ن 
اجلميع، لينقل��وا الصورة البيضاء عن 
العراق، حيث كانت اخلامتة بحمد اهلل 
ناجحة، لتؤكد جدارة العراق، وانه أهل 

للمسؤولية.
واوض��ح جثير: ان املدة املقبلة ال�ثالثة 
أشهر التي حددها االحتاد الدولي الفيفا 
للعراق تعد مفصلية ومرحلة مهمة 
جداً ف��ي تاريخ كرة الق��دم العراقية، 
اجلمي��ع مطالب بأن يعمل يداً بيد من 

أجل اثب��ات النج��اح، املطل��وب ايضاً 
العم��ل عل��ى تنظيم مباري��ات دولية 
وبطوالت ليس عل��ى صعيد املنتخب 
الوطني فقط، بل للمنتخبات االخرى 
اس��تحقاقات  ايض��اً  تترق��ب  الت��ي 
خارجية مهمة، وكذل��ك فإن املالعب 
املوزعة بني محافظاتنا العزيزة جديرة 
بتضييف ابرز البطوالت او املباريات ملا 
تتميز به من مؤهالت عالية في البنى 
التحتية، وكذل��ك التنظيم واملتابعة 
واالمور االخرى الت��ي تكون في خدمة 

جناح املنافسات.

مؤكدًا على ضرورة منح النجوم األولوية في الترويج لملف رفع الحظر

أحمد دّحـام: حضور ديفيدز خطوة متميزة 
علينا تعزيزها بإشراك الكفاءات الالمعة 

دعا إلى استغالل ثورة تشييد المالعب الحديثة

قحطان جثير: كسر الحظر الكلي بدأ من بوابة البصرة 

دايفدس في ملعب البصرة

أشاد دحام بثورة بناء المالعب في شتى المحافظات، 
وبالتالي تعززت البنى التحتية التي كان يعاني منها العراق 

بصورة كبيرة في السنوات السابقة. مبينا: ان الفترة السابقة 
كانت شحيحة ونادرة في المالعب، حيث عانت المنتخبات 

الوطنية في شتى عناوينها من عدم وجود مالعب 
للتدريبات والمباريات
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حسين الشمري * 

لوح��ات فني��ة جميلة رس��مت بأيد 
عراقي��ة عل��ى ادمي ملع��ب البص��رة 
الدولي )جذع النخلة( في املباراة التي 
جمعت منتخبنا الوطني امام نظيره 
وش��قيقه االردني حلساب رفع احلظر 
ع��ن مالعبنا الكروية، وف��ي املباراتني 
اللت��ني جمعت��ا األوملب��ي وش��قيقه 

السوري في ملعب كربالء الدولي.
اثبتن��ا عبر تلك اللوح��ات اجلميلة أو 
األع��راس الكروي��ة باننا ق��ادرون على 

احتض��ان املباريات الودي��ة أو الدولية 
ف��ي مالعبن��ا، فباالم��س جنحن��ا في 
ملعب فرانسو حريري عبر كالسيكو 
الع��راق ال��ذي جم��ع اجلوية وال��زوراء 
في مس��ابقة كأس االحتاد االس��يوي 
واردفناها بنج��اح باهر واحلى واجمل 
ف��وق ادمي ج��ذع النخلة الت��ي ازدانت 
تألقاً وابداعاً بحض��ور جماهيري من 
مدينة البص��رة الت��ي ترتبط بقصة 
عش��ق روح��ي ال يوص��ف م��ع الفن 

الكروي.
وننتظر ومعنا جماهيرنا احملبة للكرة 
العراقية وعلى احر من اجلمر ان يكون 
الع��رس الكروي اجلديد في ش��هر آب 

املقبل ام��ام املنتخب الفلس��طيني 
في ملعب جذع النخلة عبر مواجهة 
احد املنتخب��ات العربية أو غيرها في 
اق��رب وق��ت ممك��ن عبر ع��رس كروي 
جدي��د نرس��ل م��ن خالل��ه رس��الة 
لالحت��اد  لالخري��ن  املعان��ي  واضح��ة 
الدولي بان ال اعذار لديه بعد ان جنحنا 
بأمتياز بشهادة كل املتابعني للشأن 

الكروي خارجياً. 
النج��اح ال��ذي رس��م ف��ي ملعب��ي 
فرانسو حريري وجذع النخلة وكربالء 
يحتاج الى عمل دؤوب وحركة نشاط 
وجهود حثيثة مشتركة بني االطراف 
الرئيس��ة لقيادة رياض��ة العراق عبر 

وزارة الشباب واللجنة االوملبية واحتاد 
الك��رة كي نؤكد لالخرين جدارتنا في 
احتض��ان املباري��ات ف��ي مالعبنا وان 
تنه��ي طاولة احلوار الت��ي جتمع وزارة 
الش��باب والرياض��ة مع احت��اد الكرة 
اخلالف الذي نشب بينهما نتيجة ريع 
بطاق��ات الدخول مللع��ب البصرة وان 
ال ندع اخلالف يتس��ع ويكبر مثل كرة 
اجلليد عند تدحرجه��ا اي ان عليهما 
ان يضع��ا حالً س��ريعاً خلالفهما عبر 
تغليب مصلحة الكرة العراقية على 
املصال��ح الش��خصية ونح��ن رجال 
الصحاف��ة واالع��الم س��نقف عل��ى 
مس��افة واحدة عن الطرف��ني الن ما 

يهمنا هو ع��ودة مالعبن��ا الحتضان 
باحلض��ور  مزدان��ة  وه��ي  مبارياتن��ا 
اجلماهي��ري املمت��ع واملمي��ز بااللتزام 

واالنضباط التشجيعي. 
واخيراً الكل مطالب بوضع مصلحة 
البل��د ورياضته فوق كل املس��ميات 
والش��خوص بعيداً عن لغ��ة االنا الن 
النج��اح ه��و للع��راق بس��واد ابناءه 
الش��رفاء ان كانوا في وزارة الش��باب 
والرياضة أو اللجن��ة االوملبية او احتاد 
الكرة املهم نواصل جناحاتنا الرياضية 

عبر اعراس كروية جديدة.

* صحفي رياضي 

نقطة ضوء 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد جه��ود مضنية، وحضور أجتماعات، 
وتق��دمي ملف��ات، وتنس��يق عل��ى اعلى 
املس��تويات، استطاع العراق ان يستعيد 
حقه الطبيعي ف��ي اقامة املباريات على 
ارضه ولو بنحو جزئي ملدة 3 أش��هر بقرار 
فيف��ا، باج��راء املباري��ات الدولي��ة في 3 
مالعب حصراً هي أربيل وكربالء والبصرة، 
عل��ى ان يقدم العراق دلي��ل اجلدارة وينال 

ثقة فيفا ليهدم جدار احلظر كليا.
ه��ذا ون��ال خبر رف��ع احلظ��ر اجلزئي على 
املالع��ب العراقية من قب��ل الحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، ش��هر آي��ار املاضي، 
الرياضي��ة  األوس��اط  ف��ي  فع��ل  ردود 
والش��ارع العراقي. وأعلن وزير الش��باب 
والرياضة، عبد احلس��ن عبطان، خبر رفع 
احلظ��ر الدولي عن املالع��ب العراقية من 

العاصمة البحرينية املنامة.
وظه��ر عبط��ان ف��ي تصوير عب��ر هاتف 
وهو يعلن قرار »فيف��ا« الذي اصدره بعد 
اجتماع الكونغ��رس الدولي لكرة القدم 
ف��ي املنام��ة بحض��ور االحتادي��ن الدولي 

واالسيوي لكرة القدم.
وش��كر وزير الش��باب العراق��ي الكابنت 
حس��ن س��عيد الذي كان برفقته، كما 
اش��اد باجلهود املش��تركة داخل االس��رة 
الكبي��ر  احلكوم��ة  واس��ناد  الرياضي��ة 
عل��ى اعل��ى املس��تويات وتفاع��ل الدول 
الش��قيقة والصديق��ة معن��ا كل تلك 

اجلهود االيجابية في رفع احلظر.
واه��اب عبط��ان بجماهيرن��ا الرياضي��ة 
واعالمنا الرياضي ال��ذي وثق ونقل صورة 
مش��رقة ع��ن مالعبنا ومباري��ات الدوري 
العراقي واملالعب املنجزة اجلديدة واالخرى 

قيد االجناز.
م��ن جانبه، قال امن ع��ام االحتاد العربي 
للصحاف��ة الرياضي��ة، عون��ي فري��ح إن 
»عودة العراق للريادة واحتضان البطوالت 
يعد خطوة مهمة ج��دا لبلدان املنطقة 
عموما وليس العراق فحس��ب«، معتبرا 
وحجم��ه  الع��راق  بامكان��ات  »بل��دا  أن 

الطبيعي يعني النجاح بذاته«.
وأض��اف فريح أن >التقاري��ر الكثيرة التي 
وردت م��ن العراق تؤكد أن البنى التحتية 
مقبلة على ثورة عظيمة، سيكون العراق 
من خاللها احد البلدان التي يشار اليها 
في هذا اجملال، ومنه��ا املالعب التي تبنى 
عل��ى احدث املواصفات<، مش��يرا إلى أن 

>اللقاء األول الذي س��يعلن انتهاء احلظر 
س��يكون يوما لالعالم الرياض��ي العربي 

وتواجده على ارض الرافدين املعطاء«.
بدورها أكدت الالعبة الدولية الس��ابقة 
بألع��اب الق��وى امي��ان صبي��ح »نتمن��ى 
أن يس��تمر االحت��اد اآلس��يوي بتفاعل��ه 
االيجابي جتاه العراق ومن حقنا أن نسعى 
لتحقيق��ه مبج��االت اخ��رى متع��ددة«، 
مبينة أن »من هذه اجملاالت اناطة تنظيم 
بط��والت كب��رى وتعمي��م رف��ع احلظ��ر 

ليشمل العاصمة بغداد«.
ب�«اجلهود املش��تركة  وأش��ادت صبي��ح 
اجلبارة التي قادتها وزارة الشباب والرياضة 
واملؤسس��ات الرياضي��ة األخ��رى ونال��ت 
دع��م احلكومة املركزية بصورة مباش��رة 
واجلماهير الرياضية ودول العالم<، داعية 
>للتكاتف م��ن أجل رفع احلظر متاما بعد 
جناح اخلط��وة األولى وعدم إب��راز امللفات 

العالقة عبر وسائل اإلعالم واللجوء إلى 
احلوار وتقدمي افضل ما موجود«.

من جانبه بن مدرب حراس املرمى صالح 
حميد أن >ملف رف��ع احلظر بصورة تامة 
أصبح مبتن��اول اليد، بفض��ل ارادة وصبر 
وتفاني العراقين وسعيهم الكبير الجناح 
هذا املس��عى املعقد<، مستدركا بالقول 
أن >حنك��ة وتفاني املنظوم��ة الرياضية 
العراقية في العمل اجلاد وتوحيد الصف 
مع اسناد اجلماهير لهم كانت سببا في 

اقناع العالم ومنظماته العاملة«.
وكش��ف حمي��د أن »القضي��ة أصبحت 
التزام��ات  ه��ي  ب��ل  الوع��ود  تتع��دى 
اخالقي��ة ومهني��ة عل��ى األرض، ومعها 
جناح دبلوماس��ي باقناع ع��دد من الدول 
الش��قيقة والصديقة ف��ي اللعب على 

مالعب العراق حال رفع احلظر«.
وف��ور إع��الن رف��ع احلظ��ر ع��ن املالع��ب 

العراقي��ة، أعل��ن االحت��اد العراق��ي لكرة 
الق��دم، عن موافقة نظي��ره االردني على 
اقام��ة مب��اراة ودي��ة ب��ن املنتخبن في 
ملعب جذع النخلة ف��ي مدينة البصرة 

الرياضية مطلع الشهر املقبل.
وقال رئي��س االحتاد العراق��ي، عبد اخلالق 
مس��عود، ف��ي تصريحات صحفي��ة، إن 
»موقف األمير علي بن احلس��ن ُمشرف 
للغاي��ة، ألن��ه كان أول املبادرين باملوافقة 
عل��ى اللع��ب في الع��راق، بع��د أن أعلن 
رس��ميا موافقته عل��ى مالعبة منتخب 
العراق في ملعب جذع النخلة بالبصرة، 
بعد ان كانت مقررة في عمان، في الثاني 

من حزيران املقبل«
وأض��اف أن »كوريا اجلنوبي��ة هي األخرى 
أب��دت موافقتها على نق��ل املباراة، التي 
كان��ت مق��ررة أن تقام في اإلم��ارات في 
الس��ابع من ش��هر حزيران املقب��ل، إلى 

مدينة كربالء، مع شرط موافقة احلكومة 
الكورية على الطلب«.

ه��ذا ولعب الع��راق مباريات��ه على أرض 
محاي��دة في فت��رة الثمانين��ات امليالدية 
بس��بب احلرب مع إيران، وم��ع ذلك تأهل 
الع��راق لنهائي��ات كأس العال��م لك��رة 
الق��دم 1986 في املكس��يك وله خمس 
مشاركات في أاللعاب األوملبية ) موسكو 
ولوس اجنليس وسول وأثينا وريودي جانيرو 
( فشل العراق في التأهل لنهائيات كأس 
العال��م 2002، لع��ب العراق ف��ي العراق 
ضد إيران، والبحري��ن، وتايالند في ملعب 
الشعب في بغداد، لكن اململكة العربية 
الس��عودية رف��ض اللع��ب ض��د العراق 
بسبب التوتر بن هذا البلد ونظام صدام 
حس��ن. ف��ي ع��ام 2003، أجب��رت احلرب 
في الع��راق لع��ب مبارياته خ��ارج البالد 
ألسباب أمنية، وهكذا جرت املباريات في 

األردن وس��وريا وقطر أو اإلمارات العربية 
املتحدة. نظرا الح��داث احلرب في العراق 
وبعد احل��رب، أصبح العراق غير قادر على 
اس��تضافة املباريات في العراق. في عام 
2009 طل��ب احتاد ك��رة الق��دم العراقي 
)IFA( م��ن االحت��اد الدول��ي لك��رة القدم 
إنهاء احلظر الذي فرض على اس��تضافة 
املباريات الرس��مية في العراق. استأنف 
العراق لعب مباريات��ه على أرضه في 10 
)ع��دد( حزيران 2009، ف��از العراق 3-0 في 
مب��ارات ودية ضد فلس��طن، في ملعب 
فرانس��و حري��ري، في أربي��ل. العراق بعد 
ثالثة أيام، في ملعب الش��عب في بغداد، 
فاز الع��راق 4-0، أم��ام جماهي��ر تتعدى 
50،000. ف��ي الش��هر نفس��ه، وافق��ت 
اللجنة التنفيذي لالحتاد اآلس��يوي جعل 
ملعب أربيل كمكان للمباريات املنتخب 

الوطني، واألندية في البطوالت القارية.

بغداد ـ ظمياء العزاوي*

الرياض��ة ه��ي مؤسس��ة اجتماعي��ة 
للجمي��ع، وم��ن املفت��رض ان يتمت��ع 
الرجال والنس��اء ف��ي مدرجات املالعب 
الرياضي��ة ولك��ي نثبت ان املس��اواة ال 
زال��ت قائم��ة بن اجلنس��ين من حيث 
تواص��ل  ارتياد ح��واء داخل املالعب في 
كل املب��ارة، فأن اس��تقطاب النس��اء 
حلض��ور أي م��ن املباري��ات يع��د ام��را 
رائعا لكي تن��ال البط��والت الرياضية 
اهتمام من جميع النواحي النفس��ية 
والتشجيعية للفريق املشارك ما يترك 
له اثراً ايجابياً، وكذلك كي يس��توعب 
اجلمه��ور ان حواء متنح اس��هامها من 
الرياضية  والهتافات  التش��جيع  خالل 
ان  العراق��ي  للمجتم��ع  تثب��ت  ك��ي 
ارتيادها يعد ثقافة وهي في االس��اس 
غائبة عن مجتمعنا بش��كل عام، وفي 
نفس الوقت دخولها الي ملعب رياضي 
يكون وجهة مثالية للسيدات للترفيه 
وقضاء وقت ممتع  لتتعامل مع االحداث 
التي حتتضنها باحترافية ودقة عالية. 

دخ��ول ح��واء للمالع��ب والقاعات في 
جميع الفعاليات الرياضية، ومتابعتها 
للمنافس��ات، امر مه��م للغاية، فهي 
لطاملا طالبت باستمرار دخول املالعب 
بعد رفع احلظر كليا بعد ما فرض على 
جميع املالعب العراقية لتشارك وتقدم  
كل ماه��و جدي��د وق��د عكس��ت في 
االونة االخيرة العاب النس��اء مبختلف 
مس��مياتها تقدم الرياضة النس��وية، 
جدارته��ا  الرياضي��ة  ح��واء  واثب��ت 
ومثابرتها في كاف��ة البطوالت احمللية 
والدولي��ة ك��ي تثبت ان رغب��ة اجلنس 
اللطي��ف في كس��ر القاع��دة وتغيير 

الواقع النمطي ماضية نحو املساهمة 
الفعالة في كسر قيود احلظر ولتبعث 

رسائل السالم الناعمة إلى العالم.
 مؤخ��راً تابعنا املباري��ات الدولية التي 
والبص��رة  أربي��ل  مالع��ب  ضيفته��ا 

وكرب��الء ضم��ن فت��رة الفيف��ا الت��ي 
منحها غلى العراق الس��تكمال ملف 
رف��ع احلظر الكل��ي، فان حض��ور كثير 
من املش��جعات ف��ي مباري��ات العراق 
أمام األردن ف��ي ملعب البصرة وكذلك 

مباراة االوملبي أمام س��وريا في ملعب 
كرب��الء، وقبلها لق��اء ال��زوراء واجلوية 
في كالس��يكو آس��يا مبلعب فرانسوا 
حريري، فقد اثبنت جدارتهن باخالصهن 
لفريقهم بهتافاتهن لكي حتيي الروح 

الرياضية في نفوس االخرين الذي يعد 
ش��ي مهم وكبير ويسهم في انتشار 
الثقافة والوعي بن اجلمهور الرياضي .

وترى الكثير من النساء انه من  الضروري  
فت��ح اجملال حلضوره��ن كان يكون لهم 

مكان مخصص ومنع��زل عن اجلمهور 
الرياضي وكذلك اخل��روج والدخول من 
والى املالعب بشكل مرن   لكي تشعر 
بالراح��ة والطمأنينة، وال س��يما بعد 
رفع احلظر اجلزئي عن املالعب الرياضية 
من قبل الفيفا، وكما شاهدنا النواعم  
على مدرج��ات مالعب البصرة وكربالء 
واربي��ل الذي تواجد العنصر النس��وي 
ملس��اندة اس��ود الرافدين وتشجعهن 
وكانت املباراة حاس��مة ب��ن الفريقن 
املش��اركن بع��د ان تواف��دت كثير من 
مشجعات حواء داخل امللعب لتشجع  
الفريق الذي يحبونه وقد ال يكون غريب 
عليهن مس��تقبال ان يش��كلوا رابطة 
باس��م حواء لكي توص��ل معلومة ان 
الرياضة بكل اش��كالها ال تكون حكرا 
عل��ى الرجال فقط بعد ما دخلت حواء 
ب��كل ميادي��ن الرياضة فلي��س غريب 
عليها ان تؤسس��ة رابطة املشجعات 
وتب��ذل مابوس��عها  لتكري��س ه��ذه 
الثقاف��ة بن اجلمهور ك��ي يثبنت انهن 
ينتمن للفريق الذي يساندو وستكون 
عنص��را فعاال امن اج��ل هدفهم املراد 

ملساندة النادي او املنتخب .
للمالع��ب  ح��واء  ارتي��اد  ان  واخي��را، 
الرياضية ينم��ي الروح الرياضية لديها 
بداف��ع  للمباري��ات  حض��ور  باهمي��ة 
م��ؤازرة الفرق واملنتخبات، والتعبير عن 
ح��ب الوط��ن واالنتماء ل��ه، والبأس ان 
تنال ح��واء اهتماماً اضافي��اً، بان متنح 
النس��اء تذاكر مجانية لدخول املالعب 
مما يس��هم في التشجيع على احلضور 
ونش��ر ثقافة التش��جيع، وتغيير منط 
التفكير الس��ائد في اجملتمع الذي يرى 

ان املالعب للرجال فقط.

للثقاف��ة  الش��بكة  مؤوسس��ة   *
واإلعالم

»الفيفا« يتابع استكمال ملف رفع الحظر الكلي

ضرورة تشكيل رابطة لـ »حواء المشجعة«

استعادة اللعب جزئيًا خطوة ثمينة يجب استثمارها 

»النواعم«.. يدعمن ملف رفع الحظر 
ويسهمن في تأكيد عشق النساء لكرة القدم 

قال رئيس 
االتحاد 
العراقي، 
عبد الخالق 
مسعود، في 
تصريحات 
صحفية، 
إن »موقف 
األمير علي 
بن الحسين 
مُشرف 
للغاية، ألنه 
كان أول 
المبادرين 
بالموافقة 
على اللعب 
في العراق، 
بعد أن أعلن 
رسميا 
موافقته 
على مالعبة 
منتخب العراق 
في ملعب 
جذع النخلة 
بالبصرة، 
بعد ان كانت 
مقررة 
في عمان، 
في الثاني 
من حزيران 
المقبل«

دخول حواء 
للمالعب 
والقاعات 
في جميع 
الفعاليات 
الرياضية، 
ومتابعتها 
للمنافسات، 
امر مهم 
للغاية، فهي 
لطالما طالبت 
باستمرار 
دخول المالعب 
بعد رفع 
الحظر كليا 
بعد ما فرض 
على جميع 
المالعب 
العراقية 
لتشارك 
وتقدم  كل 
ماهو جديد 
وقد عكست 
في االونة 
االخيرة العاب 
النساء بشتى 
مسمياتها 
تقدم الرياضة 
النسوية
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أكدت الالعبة الدولية 
السابقة بألعاب القوى 

ايمان صبيح »نتمنى 
أن يستمر االتحاد 
اآلسيوي بتفاعله 

االيجابي تجاه العراق 
ومن حقنا أن نسعى 

لتحقيقه بمجاالت 
اخرى متعددة«، مبينة 
أن »من هذه المجاالت 
اناطة تنظيم بطوالت 

كبرى وتعميم 
رفع الحظر ليشمل 

العاصمة بغداد«

مشجعات عراقيات



الملف 12

مباراة ستكون محط األنظار

أساطير العالم يواجهون أسود الرافدين في البصرة.. آب المقبل

تنسيق العمل يمنحها النجاح في اختبارات البصرة وكربالء

دائرة شؤون األقاليم والمحافظات.. تسهم في تعزيز ملف رفع الحظر الكلي 

بغداد الصباح الجديد:

من املقرر ان يصل  منتخب اس��اطير 
العالم الى محافظة البصرة اواخر 

شهر آب املقبل من اجل خوض 
مب��اراة ودية م��ع منتخب 

اساطير العراق ستقام 
بينهم��ا على ملعب 

املدين��ة الرياضي��ة 
في البصرة.

ووفقا للمعلومات 
اعلنته��ا  الت��ي 
الش��باب  وزارة 
والرياض��ة ف��أن 
ستقام  املباراة 

ش��هر  اواخر 
املقب��ل  اب 
مت  حي��ث   ،

م��ع  االتف��اق 
احد الشركات العاملية 

وبني شركة عشتار لترتيب اقامة 
ه��ذه املباراة الت��ي يتوقع لها ان 
تش��هد اهتمام��ا كبي��را عل��ى 
املس��توى اجلماهيري واالعالمي 
نظ��را لالس��ماء الكبي��رة التي 
س��تتم دعوتها للمشاركة في 

هذه املباراة.
الذين  ومن ضمن االس��ماء 

الدعوات  له��م  س��توجه 
ه��م الالع��ب االيطال��ي 
والبرازيل��ي  مالدين��ي 
ورونالدينه��و  ريفال��دو 
والهولن��دي س��يدورف 
وترزيكيه  وفاندر س��ار 
16 جنم  الى  باالضافة 
عاملي يج��ري الترتيب 

حلضورهم.
س��يتكون  فيم��ا 

اساطير  منتخب 
الع��راق م��ن العب��ي جي��ل 2007 
باالضافة الى تطعيمهم بابرز جنوم 

الكرة العراقية السابقني من بينهم 
احمد راضي والعبني اخرين.

وس��تقام ه��ذه املب��اراة برعاي��ة وزارة 
الك��رة  واحت��اد  والرياض��ة  الش��باب 

عل��ى ملع��ب املدين��ة الرياضية في 
البص��رة ، اذ جتري الترتيب��ات من االن 

الكم��ال كاف��ة التحضي��رات الت��ي 
تتعلق باس��تضافة منتخب اساطير 

العالم تنسجم مع االسماء العاملية 
الكبيرة التي س��تحضر الى العراق ، 
في بادرة مميزة يتوقع ان يتم التسليط 
عليها اعالميا بشكل كبير خصوصا 
وانها ستش��هد تواجد هؤالء النجوم 

العامليني الكبار.
وس��تكون وزارة الش��باب والرياض��ة 
راعي��ًة له��ذا احلفل ، فيما س��يتولى 
االحت��اد العراقي لك��رة القدم تنظيم 

املباراة ، وشركة عشتار منفذة له.
العاصم��ة  املفاوض��ات ف��ي  وج��رت 
االردني��ة عم��ان والتي اس��تمرت ملدة 
ست ساعات بني مدير شركة عشتار 
اإلمارتية  والش��ركة  محمد هيج��ل 
الراعي��ة ملنتخ��ب أس��اطير العال��م 
والذي س��يلعب م��ع املنتخب االردني 
مب��اراة ف��ي الثام��ن والعش��رين من 
الش��هر املقبل ، فيما ستقام املباراة 
بني منتخب اساطير العالم ومنتخب 
اساطير العراق في االول من شهر اب 

املقبل على ملعب البصرة الدولي.
وقد فوضت الشركة اإلمارتية شركة 
عش��تار ملفاحتة اجلانب العراقي كما 
فوضتها بإدارة تنفيذ املباراة لوجستياً 
بينما ستوكل مهمة التنظيم داخل 
امللع��ب ال��ى اإلحت��اد العراق��ي لكرة 
القدم وسترعى هذا الكرنفال الكبير 
احلكوم��ة العراقي��ة متمثل��ة بوزارة 
الش��باب والرياضة ، وستكون نفقات 
إس��تقدام هؤالء النج��وم على عاتق 
الشركة االماراتية مقابل إستحواذها 

على واردات هذه املباراة.
ه��ذا وقام النج��م الهولن��دي ايدغار 
ديفيدز بزيارة خاطف��ة مللعب املدينة 
الرياضي��ة ف��ي البصرة عل��ى هامش 
ومتابعت��ه  بغ��داد  إل��ى  حض��وره 
لكالس��يكو الزوراء والقوة اجلوية في 
ملع��ب الش��عب الدولي مؤخ��راً في 
اطار جولته الترويجية ملباراة أساطير 

العالم امام جنوم الكرة العراقية.

بغداد ـ إعالم الدائرة*

تؤدي دائرة شؤون االقاليم واحملافظات 
بادارة طالب جابر املوس��وي، ومعاونه 
س��والف حس��ن، ومديري االقس��ام 
املوهبة الرياضية بسام رؤوف وشؤون 
واملنش��ات  احملافظات حس��ن حبش 
الرياضية جمال جالل ومدير القسم 
اإلداري حام��د حنون الكناني وجميع 
املنتس��بني فيه��ا، ت��ؤدي دوراً مهماً 
ف��ي تهيئة جميع مقوم��ات النجاح 
واملس��اهمة الفعال��ة م��ن منطلق 
أساس��يا عمله��ا ال��ذي تق��وم ب��ه 
باش��رافها عل��ى املالعب واملنش��ات 
الرياضي��ة التابعة له��ا، حيث تعمل 
على تش��كيل خلية عم��ل، قبل أي 
اس��تحقاق او مب��اراة، او مهرجان، او 
عدم��ه، فهي تبقى بدرج��ة جاهزية 
تامة ملنش��اتها وحترص على إجناح اي 

نشاط رياضي وشبابي.
وقامت بجهودها الكبيرة قبل اجراء 
مب��اراة املنتخب الوطني وش��قيقه 
االردني في ملع��ب البصرة، كما هو 
حال تنس��يقها املثالي م��ع اجلهات 
املنتخ��ب  مبارات��ي  ف��ي  الس��اندة 
االوملبي ام��ام ضيقيه الس��وري في 
ملع��ب كربالء الدولي، مما أس��همت 
اجله��ود في ايص��ال املباري��ات إلى بر 
االم��ان وحتقيق الفائ��دة من اقامتها 
ف��ي ملع��ب البصرة وكرب��الء ضمن 
الفت��رة الت��ي اعلنه��ا فيف��ا وهي 3 

أشهر لتعزيز ملف رفع احلظر كلياً.
والدائ��رة ب��دأت عمله��ا منذ ش��هر 
ش��باط املقبل، وهي مسؤولة حالياً 
عل��ى نح��و 21 قس��ما ًموزع��ني بني 
بغداد 4 والبقية في شتى احملافظات، 
متثل��ت  بصعوب��ة  عمله��ا  وب��دأت 
ف��ي احلصول عل��ى بيان��ات املالكات 
العاملة في هذه االقس��ام، وبالعمل 
الدؤوب جتاوزت هذه النقطة لتش��رع 
بعمل ميداني واسع من خالل اقامة 
بالتطوير  اخلاص��ة  وال��ورش  الدورات 

التهيئ��ة  اج��ل  م��ن  للمنتس��بني 
الصحيحة ل��الدارة واالش��راف على 

املنشات الرياضية.
الدائرة س��مت، مؤخراً، لطفي عبود 
كاظم مدي��را للمدينة الرياضية في 
البصرة ، وجاء ذلك خالل زيارة معاون 
املدير العام للدائرة س��والف حس��ن 
الى البصرة ، واكد حسن في تصريح 
العالم دائرة شؤون االقاليم واحملافظات 
انه التقى امل��الكات اخلاصة العاملة 
باملدينة و ناقش معها االستعدادات 
املقبل��ة الس��تضافة املباري��ات على 
مالع��ب املدين��ة ، من حي��ث تهيئة 
جميع املتطلبات ومعاجلة املعوقات ، 
وغيرها من األمور التي تؤدي الى إمتام 
جاهزية املالعب ومتطلباتها حتضيراً 
للمرحل��ة املقبل��ة الت��ي تامل فيها 

األوساط الرياضية رفع احلظر الكلي 
عن املالعب العراقية.

إلى ذل��ك، اطلقت الدائ��رة، مهرجان 
فعالي��ات التحرير الكبير في ش��تى 
األلعاب، فبدأت باملوهوبني لكرة اليد، 
ثم مهرج��ان النص��ر الكبير اقيمت 
ف��ي قاعة الس��لة، وكذلك مهرجان 
للمبارزة، ثم الفرق الشعبية، فبدأت 
لعائالت شهداء  منافس��اتها، دعماً 
احلشد الشعبي بتنظيم بطولة ل� 3 
مواقع في الرصافة 16 فريقا والصدر 
8 فرق والكرخ 6 فرق، باش��راف رئيس 
جلنة الفرق الش��عبية، كرمي قحطان، 
اخ��رى  بط��والت  مواعي��د  وح��ددت 
لشتى األلعاب اخلاصة بقسم املركز 

الوطني لرعاية املوهبة الرياضية.
ل��م تكتف��ي الدائ��رة، به��ذا الق��در 

م��ن النج��اح، فعملت وضم��ن اطار 
االرتق��اء بكفاءة منتس��بيها، فعلى 
قاعة املركز الوطن��ي لرعاية املوهبة 
الطائ��رة، نظمت،  للك��رة  الرياضية 
ال��دورة التعريفي��ة األولى من نوعها 
في ادارة وتنظي��م املالعب واملباريات 
وفقاً للمعايير واملواصفات املعتمدة 
من قب��ل االحتاد الدولي لكرة القدم ) 
الفيفا(،  وبإش��راف مباش��ر من قبل 
خبي��ر الش��ؤون الرياضية ف��ي وزارة 
الش��باب والرياضة د. ش��امل كامل 
احملاضر الدولي في االحتاد اآلس��يوي ، 
وبالتعاون مع قس��م اجلودة ، وحضر 
افتت��اح اعمال ال��دورة املدي��ر العام 
واالقاليم  احملافظ��ات  لدائرة ش��ؤون 
طال��ب املوس��وي ومعاونه س��والف 
حسن، ورئيس قسم شؤون احملافظات 

حس��ن حبش ومدي��ر قس��م املركز 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية 

بسام رؤوف.
وش��ارك ف��ي ال��دورة جمي��ع الكوادر 
املتقدمة العاملة في مالعبنا الدولية 
ومنه��ا )ملع��ب الش��عب الدول��ي ، 
ملعب كربالء الدول��ي، ملعب املدينة 
الرياضية في البصرة، ملعب ميس��ان 
الدولي، ملعب مدين��ة الصدر( فضال 
عن مش��اركة جلن��ة املس��ابقات في 
االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم وكوادر 
فاعلة م��ن العاملني في مج��ال إدارة 

املنشآت الرياضية وإدارة اجلودة.
املوس��وي اكد ف��ي كلمة باملناس��بة 
ف��ي خدم��ة  العم��ل  عل��ى ض��رورة 
ش��بابنا والرياضة العراقية وتقدمي ما 
هو افض��ل ، الفت��اً الى الوص��ول الى 

مراح��ل متقدم��ة ف��ي جان��ب البنى 
التحتي��ة وجتاوز الكثي��ر من املعوقات 
التي تتع��ارض مع طبيع��ة األداء ، إال 
ان اجلان��ب االداري ال��ذي يثقله الروتني 
م��ازال - لالس��ف - ال يلب��ي الطموح 
وما تصبو اليه القيادات الرياضية في 
الدائرة و الوزارة الذين يسعون جاهدين 
م��ن اجل الوصول الى مس��توى بقية 
بل��دان العالم او الدول اجملاورة في ادارة 
وتنظيم املنش��آت الرياضي��ة باقامة 
دورات تطويري��ة ع��دة في ه��ذا اجملال 
وأض��اف املوس��وي ان الدائرة اعتمدت 
لعمله��ا  جدي��دة  وهيكيل��ة  آلي��ة 
االساس الذي يكمن في إدارة املنشآت 
الش��بابية والرياضية ومشروع رعاية 
املالعب  وتأهي��ل  الرياضي��ة  املوهب��ة 
وكل م��ا يتعل��ق بالعم��ل الرياض��ي 

الى ضرورة تأهيل  والش��بابي موجهاً 
امل��الكات االدارية والفني��ة الدارة هذه 
املنش��آت بالش��كل الذي اهلته بقية 
بلدان العالم وعلى وفق ما يرى االحتاد 

الدولي في هذا اجملال.
من جهتها قالت مدير قس��م اجلودة 
يس��رى حميد عب��اس الع��الم دائرة 
ش��ؤون األقاليم واحملافظات بحسب 
توجيهات وزير الشباب والرياضة عبد 
احلسني عبطان بتنظيم فريق مركزي 
في الوزارة لتطبيق معايير اجلودة في 
إدارة املالع��ب العراقية بش��كل عام 
كج��زء من تق��ومي العم��ل اذ الميكن 
الوصول الى حتس��ني العمل من دون 
التقومي ، مش��يرة الى ان املالعب تدور 
بني عمليتني العملية االولى تطبيق 
مواصف��ات اجل��ودة والثاني��ة تطبيق 
معايير الفيفا و بني هاتني العمليتني 
التنظيمية  العملي��ات  دائ��رة  توجد 
التي  الرياضية  واملنش��آت  واالداري��ة 
تق��ام وتنظم فيه��ا الفعاليات التي 
حتتاج الى املوصفات القياسية والتي 

مت توضيحها في الدورة.
وتابع��ت ان اجلوان��ب االمني��ة تطبق 
أيضاً في املالعب والبعض منها حتتاج 
الى تخصيص مالي واالخر باالمكان 
تطبيق��ه بس��هولة مبا هو متيس��ر 
املوجودة  واملس��تلزمات  املالكات  من 
، معلن��ة ان معايير الفيف��ا والتي مت 
طرحه��ا في ثاني ايام الدورة من قبل 
أ. د. شامل كامل محمد هي جزء من 
معايير اجلودة ومتى ما طبقت فاجلزء 
االكبر من اجلودة يكون قد طبق ، وما 
نريد ان نصل اليه هو ان اي عملية اذا 
بدأت بثقافة ثم حتولت الى س��لوك 
فتطبي��ق دائم، س��نصل عندئذ الى 
مرحل��ة االجناز الذي نطمح اليه ، وان 
الغالبية العامة من املش��اركني في 
ال��دورة إزدادت رغبته��م في حتس��ني 
وتشخيص حاالت عدة يطمحون الى 
معاجلتها ولديهم احلافز باالش��تراك 
في دورات تطويرية مماثلة لتحس��ني 
الواق��ع ف��ي ادارة وتنظيم املنش��آت 

الرياضية بالعراق.

جانب من اجتماعات الدائرة
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لن نتساءل مثلما تساءل الروائي 
همنغواي«  »ارنس��ت  االميرك��ي 
مل��ن تق��رع االج��راس وامن��ا نحن 
نقول ب��ان اج��راس النصر قرعت 
للع��راق بعدم��ا س��حق تنظيم 
املوص��ل  ف��ي  االرهاب��ي  داع��ش 
املكون من القادم��ن من كهوف 
جبال تورو بورو بأفغانس��تان ومن 
شيش��ان روس��يا وم��ن مدمن��ي 
اخلم��ر واخملدرات من حان��ات أوروبا 
الباحثن عن املغامرة للتحرر من 
حاالت احباطاتهم والباحثن عن 
 mercenaries ألثروة من املرتزقة

وبتحري��ر املوص��ل من س��فاحي 
تنظي��م داعش لنجع��ل من هذا 
اليوم عيدا وطنيا يضاف الى بقية 
اعيادن��ا الوطني��ة وكان حتريره��ا 
اعظ��م هدي��ة قدمته��ا القوات 
العراقية واحلشد الشعبي وقوات 
مكافحة االره��اب وبقية القوات 

للشعب العراقي.
كان وزير الدعاي��ة النازي جوزيف 
غوبلز يقول )كلما اس��مع كلمة 
ثقاف��ة او مثقف��ن فان��ي ال اتردد 
بوض��ع ي��دي عل��ى مسدس��ي (

ويبدو ان تنظي��م داعش االرهابي 

ق��د ورث ه��ذه املقول��ة وبالتالي 
ليوس��ع مدياتها لتش��مل احراق 
وتدمير كنائز االشورين وهم بناة 
احلض��ارة االش��ورية ومن اش��هر 
االك��دي«   »س��رجون  ملوكه��م 
اضاف��ة الى اح��راق مراقد األئمة 
باالس��تيالء  والقي��ام  واملتاح��ف 
على املصارف ونهب االموال منها 
فضال ع��ن االس��تيالء عل��ى ابار 
النفط وقيامه ببيع برميل النفط 
التحرير  وبه��ذا  دوالرات  بعش��رة 
تك��ون اخلالف��ة غي��ر الش��رعية 
لالرهاب��ي ابي بكر البغ��دادي قد 

بلغت نهايتها غ��داة ثالثة اعوام 
من قيام االرهاب��ي بتفجير جامع 
النوري في تصرف همجي يعكس 
عقليت��ه املتخلف��ة البعيدة عن 

كل ما هو مقدس. 
وال ريب في��ه فقد ابلى العراقيون 
افض��ل ب��الء عندما وقف��وا بكل 
ش��جاعة ملواجهة هذا الطاعون 
الق��ادم م��ن وراء احل��دود وح��رروا 
االسالم من دعاة االسالم املزورين 
العال��م أمنوذجا  بعدم��ا ش��اهد 
اخالقيا قل نظيره ومبعركة شرف 
عراقية نظيفة ومبقاييس حضارية 

اثلج��ت ص��دور االحرار ف��ي هذا 
العالم املترام��ي فالف الف حتية 
العراقي��ة بكل صنوفها  للقوات 
وان حترير املوصل يعد نصرا لقائد 
القوات املس��لحة السيد »حيدر 
العب��ادي« ال��ذي عاه��د بتحري��ر 
املوص��ل وكان وفيا لعهده ويبقى 
الع��راق رغ��م م��ا احاطت��ه م��ن 
مؤام��رات وما حلت ب��ه من ماس 
ومغامرات ودسائس شامخا تعلو 
هامت��ه اجلب��ال وقد ح��ان الوقت 
العادة اعمار نينوى التي اصبحت 
مدينة منكوبة وعلى دول مجلس 

التع��اون اخلليج��ي وايض��ا ايران 
تق��دمي املس��اعدات للعراق فضال 
ع��ن املنظم��ات االنس��انية لكي 
يتمكن العراق من اعادة النازحن 

الى ديارهم ومنازلهم. 
وكان م��ن الطبيعي ان يتفق قادة 
التحالف الدولي املس��اند جلهود 
العراق في القض��اء على االرهاب 
على ان انتصار املوصل يعد عمال 
بطوليا اقدم��ت القوات العراقية 
على حتقيقه كما ابدى التحالف 
الدول��ي امتنان��ه لقيادة الس��يد 
»حيدر العبادي« ملع��ارك التحرير 

وجاء ه��ذا االهتم��ام الدولي في 
اثناء اجتماع مصغر لهم في وزارة 
اخلارجية االميركية في واشنطن 
رافقه عقد خلي��ة االعالم احلربي 
العملي��ات  لقي��ادة  التابع��ة 
املشتركة مؤمترها الصحفي في 
وزارة الدف��اع االميركي��ة لألجابة 
عن اسئلة الصحافة العاملية في 
س��ابقة هي االولى من نوعها في 

التاريخ األميركي. 
اجل لتعم االف��راح واالعراس في 
بغداد وبقي��ة احملافظات العراقية 
ابتهاجا في هذا النصر العظيم.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ
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تشارلز ويبلوس

كاتب عراقي

أستاذ االقتصاد
في المعهد العالي 

للدراسات الدولية

من الواض��ح أن إميانويل ماكرون 
يعيش سلسلة من االنتصارات 
املتتالي��ة. فف��ي غض��ون ع��ام 
واح��د، حتول من سياس��ي عدمي 
اخلبرة وغير ناج��ح، ويفتقر إلى 
رئيس  إل��ى  املؤسس��ي،  الدعم 
الفرنس��ية وزعيم  للجمهورية 
حلزب سياس��ي حديث النش��أة 
برملانية  أغلبي��ة  وحاصل عل��ى 
مبه��رة. تُ��رى ه��ل يتمك��ن من 

مواصلة انتصاراته؟
الواق��ع أن ماك��رون يدين جناحه 
األخير ليس فقط حلس��ن احلظ، 
ولكن أيضا لقدرته على اغتنام 
أي فرصة تصادف��ه في طريقه. 
فق��د متكن من تزوي��د الناخبن، 
الذي��ن كان��وا يش��عرون بع��دم 
الثقة في املؤسسة السياسية، 
بخيار جذاب ال يتطلب االنتقال 
إل��ى أقص��ى اليم��ن أو أقصى 
اليسار. ويعد اآلن الرجل الذكي 
الذي متكن من إفساد األمر على 

الشعبوين املفسدين. 
وكان برنامج ماكرون االقتصادي 
بارعا بنحو خاص، حيث استجاب 
بنح��و ت��ام ألكثر م��ن عقد من 
واالختالالت  للعل��ل  التحليالت 
االقتص��اد  به��ا  ابتل��ي  الت��ي 
الفرنس��ي. فقد تعه��د بتحرير 
س��وق العم��ل التي اش��تهرت 

الع��بء  وتخفي��ف  بالتصل��ب 
الضريب��ي املفرط اخلان��ق لريادة 
األعم��ال. كما تعه��د بتقليص 
حجم الدولة الفرنسية اخلرقاء، 
الت��ي تنف��ق اآلن %57 من الناجت 
احمللي اإلجمالي سنويا، من خالل 
التنظيمية  القواع��د  تقلي��ص 
املرهقة وترش��يد نظام الرفاهة 
االجتماعي��ة ال��ذي عف��ا عليه 

الزمن.
بع��د انتخاب��ه، دع��م ماك��رون 
س��معته كنس��مة من الهواء 
النق��ي، ببن��اء حكوم��ة تتألف 
من الش��باب من جميع مناحي 
احلياة �� الذين رمبا يفتقرون إلى 
متحمس��ون  ولكنهم  اخلب��رة، 
وأذكياء. ولم يكن بوس��ع أولئك 
الذي��ن تفجع��وا لفت��رة طويلة 
على انحدار فرنسا اقتصاديا أن 
يصدقوا املعجزة التي تتش��كل 

أمام أعينهم.
ولكن التوقعات الكبرى رمبا تنذر 
بخيب��ة أمل كبرى. فاإلش��ارات 
املبك��رة م��ن إدارة ماكرون تدعو 
إلى القل��ق واالنزعاج. ففي حن 
يج��ري إص��الح س��وق العم��ل 
املوعود عل��ى قدم وس��اق، ورمبا 
يبدأ تنفيذه في سبتمبر/أيلول، 
جاء برنامج اإلدارة في ما يتصل 
باالقتصاد الكل��ي والذي صاغه 

رئيس الوزراء إدوارد فيليب مخيبا 
لآلمال إلى حد خطير.

فق��د أعلن فيلي��ب أنه يخطط 
خلفض اإلنفاق العام مبقدار ثالث 
نق��اط مئوية فقط عل��ى مدار 
ل العديد  خمس سنوات. وقد أجَّ
الضريبي��ة  التخفيض��ات  م��ن 
الداعم��ة للنمو، وبعضها حتى 
إلى نهاي��ة فترة والي��ة ماكرون 
ف��ي ع��ام 2022. وبع��د بضعة 
أيام، غير ماكرون تكتيكاته وقرر 
تقدمي بعض ه��ذه التخفيضات 
قليال. غير أنه يعتزم تنفيذ زيادة 
ضريبي��ة عام��ة في ع��ام 2018 
التي قدم��ت بوصفها تعويضا 

جزئيا عن التخفيضات.
وف��ي الدفاع ع��ن ه��ذا النهج، 
يستش��هد فيلي��ب مبحكم��ة 
املراجعات احلسابية التي تتولى 
الوطني��ة  احلس��ابات  مراقب��ة 
الرس��مية، والتي أصدرت تقريرا 
عن جتاوزات كبي��رة في ميزانية 
ع��ام 2017 ���� نتيج��ة لوع��ود 
انتخابية مخادعة بذلها الرئيس 
املغ��ادر فرانس��وا هوالند. وعلى 
ه��ذا، يتعن على الوافدين اجلدد 
إع��ادة العجز إلى مس��توى 3% 
من الناجت احملل��ي اإلجمالي، كما 
ُوِعد ش��ركاء فرنس��ا األوروبيون 
في الع��ام املاضي. ويصر فيليب 

على أنها مسألة مصداقية.
لك��ن إرض��اء البيروقراطين في 
بروكسل أو برلن يهدد بتقويض 
التعافي االقتص��ادي الوليد في 
فرنسا �� وبالتالي تقويض دعم 
رئيس البالد اجلديد �� في حلظة 
حي��ث بات م��ن الواج��ب الدفع 
إلى األم��ام بإصالح��ات مهمة، 
ورمبا ال حتظى بش��عبية كبيرة. 
)اآلن، نصي��ب الف��رد ف��ي الناجت 
احملل��ي اإلجمالي أعلى قليال من 
مس��توياته قبل األزم��ة، وبدأت 
معدالت البطالة انحدارا بطيئا 
في العام املنص��رم فقط(. ورمبا 
يفضل القادة األوروبيون هبوطا 
قليال ف��ي العجز على خس��ارة 
الدعم الش��عبي لرئيس فرنسا 
املؤي��د ألوروبا، ش��ريطة خفض 

اإلنفاق العام.
الب��د أن ماكرون يفهم كل هذا. 
مل��اذا إذن يُق��ِدم عل��ى مثل هذه 
اخملاط��رة الت��ي ته��دد االقتصاد 
الس��ؤال األكثر  الكل��ي؟ ولعل 
أهمي��ة هو: هل يش��ير هذا إلى 
الهيئ��ة الت��ي قد تب��دو عليها 

بقية واليته الرئاسية؟
يفترض التفسير األكثر إيجابية 
أن ماك��رون ق��رر التركي��ز على 
وش��جاعة،  عميقة  إصالح��ات 
في حن يتناول قضايا االقتصاد 

الكل��ي بحذر، على نحو أش��به 
الرئيس��ان  فعل��ه  مب��ا  كثي��را 
نيك��وال س��اركوزي  الس��ابقان 
وفرانسوا هوالند. فقد رفض كل 
منهما التقش��ف في مستهل 
األم��ر، ولكن فق��ط لكي يتبناه 

في نهاية املطاف.
رأيا  لك��ن س��اركوزي وهوالن��د 
كيف هبطت شعبيتهما بنحو 
حاد بعد تبني التقش��ف. فهل 
يتصور ماكرون أن حظه احلسن 
س��وف يس��تمر، فينج��ح على 
س��بيل املثال في جلب انتعاش 
اقتص��ادي أق��وى مما ه��و متوقع 
حاليا؟ أو هل يعتقد ببس��اطة 
أنه في وضع أقوى من س��ابقيه 
يس��مح له بالبقاء برغم نتائج 
النمو اخمليب لآلم��ال والبطالة؟ 
بعبارة أخرى، ه��ل يقود ماكرون 

اإلميان أو الغطرسة؟
لالنزعاج  إثارة  األكثر  التفس��ير 
لطريقة ماكرون في اتخاذ القرار 
هي أن إدارته أوقعته أس��يرا لها 
بالفعل. تقليديا، يتقاسم كبار 
املوظفن املدنين في فرنسا من 
الن��وع الذي عم��ل ماكرون على 
جتميعه سمتن: فهم يفرطون 
ف��ي احل��ذر فضال ع��ن فهمهم 
الهزيل الس��تراتيجية االقتصاد 

الكلي.

أن  املرج��ح  يب��دو م��ن  وله��ذا، 
يتعام��ل عدد كبير م��ن أعضاء 
إدارة ماكرون بجدية شديدة مع 
االتفاقي��ات األوروبية، ورمبا بنحو 
أكث��ر مم��ا ينبغي، وه��م ينفرون 
إزاء فك��رة التخفيضات القوية 
ترتب��ط  قوته��م  ألن  لإلنف��اق، 
بحجم احملفظة التي يسيطرون 
عليه��ا. وإذا كانت ه��ذه القراءة 
احلكوم��ة  ف��إن  صحيح��ة، 
الفرنس��ية س��وف تظل ثقيلة 
عند القمة، وسوف يظل العبء 

الضريبي خانقا.
غير أن األمر ينط��وي على خيار 
ثالث: إذ يعتقد ماكرون أن الدفاع 
عن رؤيت��ه لالحتاد األوروبي يلزمه 
بالعم��ل عل��ى نحو ال يش��وبه 
ش��ائبة على املس��رح األوروبي، 
ملبي��ا أكث��ر املعايي��ر األملاني��ة 
صرامة. وقد يك��ون هذا النهج 
معق��وال إذا كان ماك��رون لديه 
حقا رؤية جديدة لالحتاد األوروبي. 
خ��الل حملت��ه االنتخابية، كان 
ماك��رون يتمرن في األغلب على 
التقليدية:  الفرنس��ية  الرؤي��ة 
مش��تركة  أوروبي��ة  حكوم��ة 
ووزي��ر مالي��ة ملنطق��ة الي��ورو، 
م��ع ميزانية منفصل��ة لتمويل 

االستثمارات العامة.
وقد رفض��ت أغل��ب دول االحتاد 

الرؤية،  تل��ك  األخ��رى  األوروب��ي 
ويعتقد كثيرون أن حتى فرنسا 
ذاتها ل��ن توافق على ما تنطوي 
اإلصالح��ات ضمنا  ه��ذه  عليه 
واالحت��اد  للس��يادة.  نق��ل  م��ن 
األوروبي ليس في ظرف يس��مح 
له مبناقشة مثل هذه اخلطوات 
اجلذري��ة عل��ى أي��ة ح��ال، ذلك 
أن  القص��وى الب��د  أولويت��ه  أن 
تظل إصالح ما انكس��ر: االحتاد 
وميث��اق  املنق��وص،  املصرف��ي 
االس��تقرار والنمو غير العامل، 
والتنظي��م املف��رط، وسياس��ة 

الهجرة الفارغة.
احلق أن صعود ماكرون الس��ريع 
عكس قدرته على قول الش��يء 
املناسبة.  الظروف  في  املناسب 
ولكن��ه كان يعن��ي أيض��ا أن��ه 
انتق��ل إل��ى قص��ر اإلليزيه من 
دون أن يُظِهر من يكون حقا. وال 
ميلك امل��رء إال أن يتمنى أن يكون 
انعكس  ال��ذي  الرجل  ماك��رون 
في ذل��ك البرنام��ج االقتصادي 
املدروس جي��دا الذي أدار حملته 
االنتخابية اس��تنادا إليه، وليس 
ذلك الذي عكس��ته سياس��ات 
انتهجها  التي  الكلي  االقتصاد 

منذ تولى السلطة.

هل انطفأ بريق ماكرون؟
PROJECT
SYNDICATE

السياسة
طارق حرب

ي��وم 2017/7/17 ذك��رت وس��ائل االع��الم ان اجرآءات 
قانوني��ة مت اتخاذها بحق محافظ الح��دى احملافظات 
عن تهم��ة ارتكاب جرمية مخل��ة بالنزاهة  وقبل ايام 
كان هذا املوضوع أي اتخاذ اجرآءات قانونية عن تهمة 
ارتكاب جرمية من جرائم الفساد املالي واالداري  طالت 
اكثر من محافظ واكثر من عضو مجلس محافظة.

وكذل��ك تولى القضاء اصدار مذكرات قبض وتوقيف 
واصدار احكام بالغرامة او احلبس س��واء اكان احلبس 
مع التنفيذ او من دونه واالمر ال يقتصر على احملافظن 
واعضاء مجالس احملافظات وامنا ش��مل ذلك اصحاب 
الدرجات اخلاصة لدرجة وزير ووكيل ومستشار ومدراء 

عامن.
ليس في دوائر الدولة فقط وامنا في الهيئات املستقلة 
وغير املس��تقلة والدوائر غي��ر املرتبطة بوزارة كأمانة 
بغ��داد وجه��ات اخرى عدي��دة من دوائ��ر وبعد اكمال 
موظف الدرجة اخلاصة لالجراء سواء باخالء السبيل 
بكفالة او اطالق الس��راح او تأجيل احملاكمة او تأجيل 
التحقي��ق او ايق��اف تنفيذ العقوب��ة او غير ذلك من 
االج��راءات التي ال تنهي الدع��وى جند ان هذا املوظف 
سرعان ما يعود الى ممارسة عمله ووظيفته أي يباشر 
س��لطاته واختصاصات��ه م��ن تعاقد ونق��ل وتعين 
وايف��ادو كل الصالحيات التي خولها القانون له وهذا 
وان كان يجوز قانونا باعتبار ان املتهم بريء حتى تثبت 
ادانت��ه وان االصل براءة الذمة وع��دم وجود حكم في 
القانون مينع املوظف الذي اتخذت االجراءات بحقه اال 
في االحوال احملددة في قانون انضباط موظفي الدولة 
وباج��راءات طويلة معقدة وف��ي القضايا التي يصدر 
فيها حك��م من احملكمة او اج��راءات اخرى، وحيث ان 
تهمة ارتكاب جرمية مخل��ة بالنزاهة واتخاذ اجراءات 
قانوني��ة بحق م��ن اتهم بالفس��اد قضي��ة خطيرة 
واثارها كبيرة النها متس االمانة والعفة التي يجب ان 

يتمتع بها املوظف احلكومي مهما عّلت وظيفته.
والحتم��ال اتالف��ه املستمس��كات اخلاص��ة باجلرمية 
وتأثي��ره على الش��هود الذي��ن غالبا م��ا يكونون من 
موظف��ي دائرته والجل ح��ث املوظف واحملافظ وعضو 
مجلس احملافظة على س��رعة حسم قضيته بحيث 
يتابعه��ا وال يتذرع باالعذار لعدم حس��مها فأن االمر 
يتطلب م��ن البرملان اصدار قانون يضمن س��حب يد 
املذكورين من الوظيفة حل��ن انتهاء الدعوى لصاحله 
وكاج��راء ضروري فأن على هذا املوظف ان يقدم طلبا 
لالج��ازة املفتوحة وحلن حس��م الدع��وى لصاحله اذا 
شعر بأنه نزيه وان استمراره بالوظيفة مدعاة لتأكيد 
عدم النزاهة الن عودته للوظيفة وممارسته صالحياته 
يعني حاالت جتاوز واجبات الوظيفة وحاالت استغالل 
وظيفت��ه والجل دف��ع الش��بهات عنه ولك��ي يثبت 
امانت��ه وحلن صدور قانون ملعاجل��ة هذه احلالة بحيث 
يتضمن رفع الي��د عن الوظيفة طيلة فترة التحقيق  
واحملاكم��ة ف��ي قضايا الفس��اد املال��ي واالداري وحلن 

نتيجة الدعوى.

المسؤول الوظيفي 
وتهمة الفساد
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لتضاء الروح   /ص12
  فالن��ص بجمل��ه الش��عرية املكثف��ة 
يكش��ف عن احلالة النفس��ية القلقة..

املتوترة عن صوره املوحية بتوقها للتوحد 
واخلروج عن الذات..بسردية شعرية تتجلى 
في التكثيف اجلمل��ي وااليجازي اخملتصر 
للمس��افات واحملرك للحواس الشعورية 
عبر آفاق فضائي��ة منفتحة على دالالت 
مش��بعة بها الذاكرة الشعرية املنتجة 
لصورها الشعرية التي تتضح في كونها 
قيمة اجتماعية وموقفاً انسانياً..اضافة 

الى قيمتها اجلاذبة ببنيتها االنزياحية...

فقَد قدرة الوقوف
لكنه ظل محتفظا 

بقدميه
قاطعا املسافات

دون اكتراث لالطراف
او فكرة استبدالها
باالجنحة    /ص22

التخييل��ي  املس��توى  عل��ى  فالن��ص    
املنتجة)الشاعرة(  الذات  بتماهي  يتمثل 
بتدفق وجداني منبع��ث من دائرة الوعي 
الشعري املؤطر بعوامله الصورية ودالالته 
املوحية بتقنيات فنية واسلوبية كالرمز 
االس��تعاري الذي هو اداة فكرية للتعبير 
لغ��رض تصعي��د  قي��م غامض��ة  ع��ن 
التكنيك الشعري..اذ فيه تسمو التجربة 
الش��عرية فتتحول الصورة احلسية الى 
رؤية تس��تمد نبضها الدافق من الذاكرة 
الذاتية واملوضوعية بتوليفة جتمع مابني 
الواقع��ي والتخييلي..بلغ��ة مش��حونة 
بايحاءاته��ا اخلالق��ة لصوره��ا احملرك��ة 
والنابش��ة  املس��تهلك)املتلقي(  لذاكرة 

خلزينه املعرفي من اجل استنطاق الصور 
والكشف عما خلف االلفاظ وتشكلها 
اجلمالي الرافض للتأطير واملوقظ ملكامن 

الشعور..

سأصمت...
حداداً على حروفي

التي احترقت امامِك
وانِت مسورة بغرف الزجاج

عيناك تنظر حفيف الشجر
اعواد التوت املتساقطة لالرض

وال تراني..   /ص83
   فالن��ص تتزاح��م ص��وره املوحية بتوق 
التوح��د بال��ذات اآلخ��ر وج��وداً وفع��ال 
وتفاعال..فيكرس الشاعر دالالت انسانية 
عميقة في حالة صيرورة دائمة من خالل 
التحكم بجزئي��ات احملكي ووضعها حتت 
س��لطة املتخيل..كونه قيم��ة محركة 
للوج��دان ..فضال ع��ن قيمت��ه اجلمالية 
املس��تفزة م��ن خالل م��ا يكش��فه من 
عاطفة انسانية تختلج في نفسه حتى 
انه يوظف اجلسد برمزية اللفظ)عيناك( 
للتعبي��ر ع��ن انفعاالته وم��ا يختمر في 
نفس��ه بعزف��ه على اوت��ار االخ��ر روحياً 
واشارياً ليخلق ايقاعاً يستفز الذات)االنا( 
يس��تنطق  الذي  واملس��تهلك)املوضوع( 
عوال��م الن��ص ويكش��ف ع��ن ابع��اده 

االجتماعية والنفسية...
  وبذل��ك قدم الش��اعر نصوص��اً تعتمد 
اجلملة الشعرية القصيرة التي تتشكل 
على وفق هندس��ة بنائية تعتمد اللغة 
واملفارق��ة  للص��ور  اخلالق��ة  اليومي��ة 
التصويرية املفاجئة باس��تعمال اللفظ 

سياقياً وتركيبياً.

علوان السلمان  
 

ب��ني  الش��عري..املزاوجة  الن��ص 
والذهني)التخييل��ي(  احلس��ي)الواقعي( 
خللق العمق التصويري باعتماد مجسات 
ابداعي��ة وتكنيك فني لبناء نص ش��عري 
مشبع بالدهشة من خالل وحدة التعبير 
عن اجلمال وكوامن الذات ووجدها والقيم 
االجتماعية ومكنوناته��ا مع تركيز على 
املعن��ى ايج��ازاً وتكثيفاً..لالرتقاء باملفردة 
الرامزة الى مس��توى داللي الحداث املتعة 

الفنية..اجلمالية واملنفعة املتسائلة..
وحدتي..والاراني(..اجملموع��ة  و)ارى     
الش��عرية الت��ي قدم��ت جترب��ة حياتية 
ملنتجه��ا الش��اعر رحي��م زاي��ر الغ��امن..
واسهم املركز الثقافي للطباعة والنشر 
وانتش��ارها/2016..كونها  نش��رها  ف��ي 
تكش��ف عن تدفق عاطفي ورؤية مكثفة 
بنصوصه��ا املتفاوت��ة امل��دى الطول��ي..
فقدم��ت نصاً مرك��زاً مخت��زال مقتصدا 
ف��ي الفاظه  متمثال ف��ي النص القصير 
جدا)الوام��ض( ونص متدفق بانس��يابية 
ين��م عن وعي ش��عري يتس��م بالعفوية 
النافذة الى الذاك��رة  بفكرته املعبرة عن 
القيم  بس��ردية ش��عرية وشكل متجاوز 
بلغ��ة  اجلاه��زة  والقوال��ب  للتقليدي��ة 

يومية...
في املساء 
يحلو البوح

حيث انِت واملوقد
تتعانقان

تتبادالن الدفء
وابادلكما االشتعال

التحّكم بجزئيات المحكي في )أرى وحدتي..وال أراني(

غالف الديوان

دراسة

النص على المستوى التخييلي يتمثل 
بتماهي الذات المنتجة )الشاعرة( 

بتدفق وجداني منبعث من دائرة 
الوعي الشعري المؤطر بعوالمه 

الصورية ودالالته الموحية بتقنيات 
فنية وأسلوبية كالرمز االستعاري 

الذي هو أداة فكرية للتعبير عن قيم 
غامضة لغرض تصعيد التكنيك الشعري

علوان السلمان

الشمس من نافذة احلافلة توحي بالفرح 
الذي يعلنه الضياء وينشره على الوجوه..

وجوه عديدة ليس بينه��ا من يتطلع لك 
أو »هلو..ال��م تتعرف��ي عل��ي؟« اغمضت 
عينيه��ا مستس��لمة ل��دفء الش��مس 

لدفء احللم.
»ماذا تريدين؟ تشمتني في..؟«

 ملاذا اشمت فيك؟ املرض ليس جرمية وال 
هو آخر الدنيا..جئت اساعدك«...

»اوه..اه��ذا انت؟..معق��ول تأتني لزيارتي 
بع��د كل ما فعلته ضدك!؟ .. كم حلمُت 
بذل��ك وابعدته ألني اعتق��دت ان حقدك 

علي الحدود له..وال الومك«
»اس��كت ..ال حتك��ي كثي��را ال تتع��ب 
نفس��ك..لنطوي صفحة اتعبتن��ا معاً..
لس��ت هن��ا ألعت��ب وال الوم..اري��د فقط 
اس��اعدك..أن اقف بجانب��ك. كصديق أو 

زميل..مجرد .. عالقة انسانية«. 
احلافل��ة تس��ير كم��ا الس��لحفاة. من 
الناف��ذة تلوح ص��ور أليام م��رت وتصورْت 
إنه��ا تالش��ت أو تبخ��رت كغيم��ة ف��ي 
صحراء. لكنها ع��ادت كما لو انها هناك 
بل هنا..«اس��ف ياعزيزتي..لقد اكد علينا 
ان ال يزوره احد سواها..« كاد يأكلك القلق 
علي��ه بعد غياب ايام بال وداع وال اش��ارة! 
وابتلعِت مرارة حقيقة حارقة كش��مس 
صح��راء عن��د الظهي��رة. حقيق��ة ليس 
رفض��ك فقط بل رمى اخليان��ة بوجهك..

اخليانة. 
»هل احببُت غيرَك؟..

أعتق��د إن األمر لم يكن س��وى عطش 
لكلم��ة طيب��ة .كلمة تش��عرني ياحلياة 
بش��بابي بقيمتي ..بأني مشتهاة وهناك 
من يحتاجني..هذا هو س��ر احلياة أو س��ر 
الس��عادة«.. تلمح��ه م��ن خل��ف زج��اج 
الوهم، يقترب منه��ا يعانقها فال تصده 

بل تدني رأسه منها وتضعه على صدرها 
كطفل يحتضن أمه ليريح رأس��ه املثقل 

بالتعب على كتفها.
ألشتري بعض االشياء التي قد يحتاجها، 
وف��ي االقل تكون حجة لزيارته بعد عقود 
االنقطاع »ترى كيف صار شكله االن..هل 

تغير كثيرا كما يقول البعض؟«.
حني اقتربْت من الش��ارع حيث يسكن، 
شعرْت بش��يء من اخلوف والتردد »مابك 
منذ ساعات وانت تختلقني احلوارات معه 
بسالس��ة وبهدوء اعصاب، م��ا بك االن؟ 
»م��اذا لو طردن��ي؟ » ماذا ل��و »ال تفرحي 

كثيراً..لن ادعك تدخلني حياتي«. 
حياتك لم تعد تس��تحق الدخول ..اريد 
اشعرك بأن قلبي صار أنقى وأكثر صفاءاً 
من��ذ خرجت من حياتك، منذ أن عرفت إن 
هناك حياة وهناك حب.. منذ ان عرفت اني 
قادرة على احل��ب وإن كنت اجهله. ) احلب 
دفء وراح��ة. احلب ان ال تش��عر بالوحدة. 
احلب بس��يط جدا، خليط م��ن الصداقة 

والتقدير والفرح( هكذا عرفه االطفال.
..اري��د ان اثب��ت لك ان��ي غي��ر حاقدة..
واملنتصر ال يحق��د ههههه هذا ماقالته 
قائ��دة من فيتنام. مع��ك لم اعرف طعم 

السالم، ال معك وال مع الروح! 
مل��اذا انت هن��ا اذن؟ انس��يت ك��م كان 
يحّمل��ك اس��باب فش��له؟ هل نس��يت 
كيف يفتعل املس��ببات وغي��ر املمكنات 
ليحرج��ك؟ آه من��ك. ه��ل نس��يتي كم 
كذب��ة اختلقه��ا لتش��ويه صورتك؟ هل 
ه��و حب ام ضعف؟ أن��ا أعرف طيبتك بال 
حدود. مارأيك بجمعية طيبون بال حدود؟ 
هههههههههها اخفت ظل ضحكتها 
في صورتها املعكوس��ة عبر زجاح نافذة 

احلافلة. ثم كما لو ان نحلة لسعتها.
»رمب��ا يضربن��ي فكم من ح��االت جنون 

تصي��ب البع��ض ف��ي حال��ة الغضب أو 
اخليبة أو الندم. وهو اآلن تتلبس��ه كلها. 
اخليبة بحبيبة تس��تغله وتذله بالغياب. 
رمب��ا تخلت عنه بع��د أن تخلى عن الناس 
من اجلها! والغضب من الذين قادوه لها 
وتخلوا عنه اليوم. والندم رمبا من النفس 
التي لم يعد يسيطر على نوازعها! وانِت 
ما اسهلِك ليفرغ فيك كل غضب الدنيا 

وخيباتها. ها قد عدت لتبرير السيئات.
 م��اذا ل��و ندم��ت عل��ى هك��ذا خطأ! 
اي خط��أ؟ خط��أ ان نهت��م مب��ن يحت��اج 
مساعدة؟ الم جنرِ ملساعدة أي كان في أي 
مكان..فما اخلطأ في الوقوف مع شخص 
من هؤالء جمع��ك واياه قدر احمق رمبا، أو 
حلظة هالمية.. ال يجوز أن نقس��و لنوازي 
قسوتهم. ماذا عن »وعاملهم باملثل..«.أم 

تريدين ان تثبتي قوتك وضعفه!

نظ��رت من ناف��ذة احلافلة. أي��ن أنا؟ لم 
تتع��رف عل��ى الش��وارع الت��ي تقطعها 
احلافل��ة فاس��رعت تس��أل الس��ائق عن 
مقصده��ا. فاجابها بأنه جت��اوز املنطقة 
تل��ك من��ذ حلظ��ات »بامكان��ك ان تنزلي 
باملوق��ف القادم وتس��تقلي حافلة اخرى 
للعودة..أو متش��ني فاملسافة ليست اكثر 

من موقفي باص«.
ابتس��مت ش��اكرة. ش��عور باالرتي��اح 
انتابه��ا وه��ي تنزل م��ن احلافل��ة. وعادت 

تسير.

 »فيه��ا صالح« قالتها حني لم يرد على 
اجلرس ..ولكن ماذا لو كان فاقدا للوعي! أو 
مشرف على الرحيل؟ وماذا ..)عشان قلبي 

أنا اوفى من االيام(.ههههههههههه
اختلط��ت عليها مش��اعر االرتياح من 

جتن��ب موقف قد يضاف الى ماعلق بغبار 
العمر من ندم..مع قلق عليه! 

رمبا هو راح يتوس��ل ذليال )واقول نفسي 
فدا ذّلك(. انظري خلطوك وما أمامك.. هي 
صفحة وطويتها بعد تردد دام عقوداً. هل 
نس��يت!  تراءت لها كلم��ات كتبتها في 

دفتر مزقته يوم الرحيل.. 
ط��ردت الكلم��ات تل��ك قب��ل ان تع��ود 
صخرة تلك االيام عثرة في الطريق. وقبل 
ان تتح��ول لغيمات تس��د عليه��ا منافذ 
الش��مس.. اذهبي متتعي بهذا اليوم دعي 
الغيوم تلك متطر لعلها تغس��ل ما علق 

في روحك من خيبات وأآلم. 

اجلو معتدل والشمس تضحك بصخب 
عبر تلك الوج��وه الباس��مة والصاخبة. 
دخل��ت اح��دى املقاهي واتخ��ذت مقعداً 
قريب��اً من الناقذة. طعم القهوة اعاد لها 
حالوة أغاٍن س��معتها واخ��رى حفظتها. 
صارت ت��ردد بصوت انطلق مقتحماً ابواباً 
اغلقته��ا. ضحكت محرج��ة من الوجوه 
التي التفتت لها بني معجب ومستغرب 
ومتس��ائل. ث��م انحن��ت عل��ى دفتره��ا، 
رفيقها، ال تدري متى سطرت عليه بعضاً 
م��ن تلك الغيوم، أين س��معتها أو من أي 

كتاب نقلتها.
»لعن��ت ايام��ي معك..وقل��ت كان حظ 

ووعد
وصبرت العمر وف��اءاً لذكرى، كان فيها 

وعد
باحالم للقادمات لعل القدر يعّدل وعد
وسفة على الشباب الراح وياك وما عد

وبقيت اس���قي العمر كذبات واحصد 
وعد

وذبل بستان العمر وياك، 
واحلمد هلل، بفرگاك وّرد وعد

ابتسام يوسف الطاهر

ه��ل تذك��ر تاري��خ الي��وم..5-4..؟ يومها 
كتْبَتها45 على كتاب اهديتني اياه ..

 خدع��ِك كتاب الش��عر ذاك، ش��عراً لم 
يكتبه هو مع هذا خدعتك تلك الكلمات. 
التتعبي نفس��ك..لن يتذكر، بل ال يدري ان 
لهذا الي��وم ذكرى..لس��اعات.. كم كانت 

مضببة وكم هي بعيدة!
وه��ي تضع قدمها ف��ي احلافلة. تضغط 
عل��ى ج��رس باب��ه »ان��ا املنظف��ة اتي��ت 
ألس��اعدك«.. لكن صوتك مميز وس��يعرفه 

في احلال.
 »مس��اء اخلير..هل تس��مح لي بالدخول 
اش��تريت لك ش��يئا » تذكري ان تش��تري 
ذلك الش��يء..ال.. س��يرفض في احلال هل 
نس��يتي يوم اش��تريت له قميص��ا رماه..

بعد ايام لبس قميصاً اشترته له معجبة 
فصار يلبسه كل يوم!! ويوم اهديته كتاباً 
نادراً، اعطاه لزميله! اذن ملاذا انت هنا..ملاذا 

متجهة صوبه؟ مثل فراشة تالحق النار.
ان��ه مري��ض ول��م يع��د ل��ه احد..الكل 
يتجنب��ه »ص��ار عدواني��اً وخش��ن  ص��ار 
املعش��ر«..«لقد تغير كثيراً ل��م يعد ذاك 
ال��ذي تعرفينه«. انهم اناني��ون اليحفلون 
اال مبن مينحهم املتعة والس��عادة ولو على 
حس��اب االخر، بل��ى كانت على حس��اب 
صحته..كم نصحته »انت لس��ت امي..« 
رك��ض نحو حلظ��ات اجلنون وصار يش��رب 
الس��م )مداف في عس��ل الكالم..( عسل 
اله��رب لعال��م لي��س في��ه غي��ر فقدان 
اللحظة..عالم يصنعه كأس الراح ليبقى 

في الصحو يدق الراح بالراح .... 
توقفي هنا. قب��ل ان يجرفك تيار املاضي 

وتضيع منك الدروب.

مرجعاً أول لكل أنطولوجيا أو دراسة قادمة 
عن قصيدة النثر املصرية بالذات.

فاالختي��ار – ف��ي االنطولوجي��ات اجل��ادة، 
الرصينة - يكشف، عند البشر، عما سبق 
من عمليات رصد وحتليل واكتشاف، ومتييز 
بني الدرج��ات والتيارات اإلبداعية، من خالل 
الشعراء اخملتارين والرؤية الثقافية، وكيفية 
النظ��ر إل��ى الواق��ع الش��عري ف��ي حلظة 

معينة.
هكذا يبدو املنت الشعري لهذه األنطولوجيا 
متوافق��اً مع الغاية التي تس��تهدفها أية 
التمثيل  أنطولوجي��ا موضوعي��ة وج��ادة: 
احلصري لكل االجتاهات والتيارات اإلبداعية، 
من خ��الل الش��عراء اخملتارين.وه��ي الغاية 
االجدر باالعتبار في هذه اللحظة من تاريخ 
قصيدة النثر املصرية، التي تواجه »إقصاء« 
عاًما من قبل احملافظني واملتقاعدين، احملتلني 

للمناصب الثقافية اخملتلفة.
فالغاية التي تش��ي به��ا صفحات الكتاب 
تس��تهدف رصد وتق��دمي جمي��ع األصوات 
املمثل��ة لقصي��دة النثر املصري��ة الراهنة. 
غاية مض��ادة للمن��اخ العام، السياس��ي 
للذاتي��ة  ومض��ادة  والش��عري،  الثقاف��ي 
الش��هيرة التي يتمتع بها الش��عراء. غاية 

تعيد االعتبار للشعر والقيمة واملوضوعية 
ف��ي مواجهة التفاهة والعي��ث والنميمة. 
فهي بذلك ليس��ت أنطولوجي��ا اعتيادية، 
ب��ل أنطولوجيا »ش��مولية، وكحالة نادرة، 
تستحق أن تكون مرجعاً أول لقصيدة النثر 
املصري��ة الرصينة واملتواضع��ة، أو بحكم 
أس��بقية ص��دور الطبعة األول��ى منها أو 

بهما معاً.
في هذه األنطولوجيا ميكن القول بثقة؛ إن 
جميع نبرات الصوت الش��عري املصري في 
قصيدة النثر حاضرة بكل ثقتها ووهجها، 
التج��ارب  ب��ني  اخملتلف��ة  التماي��زات  وإن 
واألصوات الشعرية ميكن رصدها من خالل 

النصوص املتاحة، بال سوء.
هك��ذا تصب��ح االنطولوجيا متثي��الً فعلياً 
لواق��ع قصي��دة النث��ر املصري��ة. أص��وات 
شعرية تتالَى، من ش��تى األجيال، بال متييز 
في احلضور »الطباعي« ال أحكام قيمة، وال 
مزاجية. والبيانات األساسية عن الشعراء 

حاضرة حتى اللحظة األخيرة.
تأسيس��ي،  عم��ل  أول  يتحق��ق  وهك��ذا 
موضوعي، في قصيدة النث��ر املصرية، أول 
خط��وة ضرورية لبناء نس��ق معرفي خاص 

بها .

ميدل ايست أونالين
 

القاهرة � تتناول »األنطولوجيا« التي قدمها 
عم��اد فؤاد، ش��عراء النص الش��عري املصري 
اجلدي��د، أو ما يع��رف ب� »تيار قصي��دة النثر« 
متضمنة نصوصاً وقصائد 53 ش��اعراً وثالثة 

أجيال في النص الشعري املصري اجلديد.
»أنطولوجيا النص الش��عري املصري اجلديد« 
تخ��رج إلى النور في القاه��رة، وهذه املرة حتت 
عنوان »ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ«، فهكذا 
كان تعامل الكاتب مع الش��عر في مطلقه، 
بعيداً عن املس��ميات واملصطلحات الغربية 
التي ُفرض��ت على النص من��ذ ظهوره األول، 
فاملس��ميات واملصطلح��ات خنقت الش��عر 
وجعلت منه وصفة لكتابة القصيدة، كأنها 
مقادير لصنع طبق جديد على موائدنا، وحني 
تتح��ول القصي��دة إلى وصفة م��ا ، فال بد أن 
يكون هن��اك فّخ ما يس��تهدف الش��عر في 

رحابته وتنوعه وأشكاله وألوانه املتعددة.
ه��ي أول أنطوجلي��ا لقصي��دة النث��ر املصرية 
 .)2007 باجلزائ��ر  األول��ى  طبعته��ا  )ص��درت 
متيزه��ا  بفع��ل  داللته��ا  متتل��ك  أس��بقية 
وخصوصيتها، وش��موليتها التي جتعل منها 

في الطريق إليه

»ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ«
يقّدم ثالثة أجيال شعرية مصرية

قصة قصيرة

هدى محمد
 

استغاثت  
مهرولة حتت نشاز االصوات

في صباح منفرط االلوان
والصدى يلصق باجلدران

اجساد االهل 
والعناق  واالكف املنفرطة

فالليل مفتوح وابله
واالرض مكشوفة العنان

ونهود اجلميالت و)االلفة الناعمة (
ونداءات مأهولة مقيمة

تتلفت
 متعثرة بأعضاء الشهقات الصريحة

ورهط الفراش يختبئ 
في حافالت الشهداء

وشمس اهلل في حقائب الوطن
 متلك الطريق واالضواء

لتنسج اعشاشاً 
خلف االسماء املستعارة

ومضايف تستهل بسواد الدهور
بنداءات محطات اخلوف اجملندلة

وهي حتصي الشظايا
لليل يصرخ وشمس ضائعة

 فوق احلدباء
كي ال توقظ طفولتها الغائرة 

كي تنام في القرون التسعة
وتلعب وتلهو على احجارها

وتظلل  )هرولة االقدام(
وخوذ اجلند حني تصطادهم احلروب

كانت ترش امللح على العتبات
بصمت ام تتفصد اوجاعاً ونشيج

استغاثت 
صرخات مساءات حبلى

وهي حتمل لغياهب  الظالم
حني دكها لص عابث

في فجر مهزوم
وازمنة صامتة 

ايتها اخملبأة في موسيقى زرياب
ومجالس الشعر وكثافة الرماد

في الشتاء

انتظري وهج اخلطوات على اعتابك
لتنثر بهجة االغنيات

بشارة من اوالدك
 ربيعني ,

 وبروق وحرية..

استغاثت في صباح منفرط

قصيدة

من أعمال الفنان سلمان البصري



15 اخلميس 20 متوز 2017 العدد )3744(اعالن

Thu 20 July 2017 issue )3744(



اعالن اخلميس 20 متوز 2017 العدد )3744(

Thu 20 July 2017 issue )3744( 16



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

17 اخلميس 20 متوز 2017 العدد )3744(منوعات

Thu. 20 July 2017 issue )3744)

بغداد - الصباح الجديد:

الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  أفتت��ح 
والس��ياحة واآلث��ار طاه��ر ناص��ر 
أقامتها  تدريبي��ة  احلمود، ورش��ة 
ال��وزراء  العام��ة جملل��س  األمان��ة 
املواط��ن  حكوم��ة   « بعن��وان 
االلكتروني��ة أفق جديد في مجال 
بتدريب  واخلاصة  املواطن«،  خدمة 
وزارات  وممثل��ي  ال��وزارة  موظف��ي 
وهيئ��ات مس��تقلة عل��ى قاع��ة 

عشتار في مقر الوزارة. 
وألقى احلمود كلمة بهذه املناسبة 
جاء فيها: في البدء أبارك لنا ولكم 
االنتص��ارات الكبي��رة وملقاتلين��ا 
وجيشنا الباس��ل وقواتنا األمنية 
واحلش��د الش��عبي ونس��أل اهلل 
أن يتغم��د ش��هداءنا برحمته��م 

الواسعة كما ويشافي مرضانا.
واكد: ان قس��م ش��ؤون املواطنني 
من املفاص��ل املهمة في كل وزارة 
بل هو من املكاتب املهمة واحليوية 
ف��ي عملنا األداري، ويس��اعد على 
حتس��ني عمل املواطنني من جهة 
وحتس��ني العمل اإلداري من جهة 
أخرى، وكم��ا ميكننا من خالل هذا 
القطاع أن جن��ري عملية اإلصالح 
ونحق��ق مصداقي��ة املؤسس��ات 
ومهنيته��ا م��ن خالل الش��كاوى 

املرفوعة.
وفي س��ياق متصل أوضح احلمود، 

ومن خ��الل ه��ذا النظ��ام اجلديد 
ميكننا أن نح��دد مواطن الضعف 
واخلل��ل ف��ي أي مؤسس��ة، حيث 
ميكنن��ا أن نح��ل أي ضعف يتعلق 

بش��ؤون املواطنني، كما س��تؤدي 
ه��ذه اخلدم��ة إل��ى تق��ومي عم��ل 
مؤسس��اتنا الرس��مية بالقي��ام 
بواجبها بنحو أفضل، فهي مبنزلة 

توفي��ر الوق��ت واجله��د وتقلي��ل 
مواطن الفساد. 

وق��ال رئي��س مهندس��ني ومدي��ر 
املواط��ن ف��ي  برنام��ج حكوم��ة 

ال��وزراء  العام��ة جملل��س  األمان��ة 
»لق��د  محم��د:  كام��ل  محم��د 
-15 الثقاف��ة  وزارة  اس��تضافت 

20 ممثلي وزارة وهيئات مس��تقلة 

ومحافظ��ات، وهي الورش��ة التي 
تخص مش��غلي حكومة املواطن 
واملش��روع  وترويجها،  االلكترونية 
عبارة عن التعامل بكل ما يخص 
املواط��ن وه��و جال��س ف��ي بيته، 
واملش��روع بدأ في عام 2014، وهي 
املرحل��ة الرابعة له، ونحن اآلن في 

طور تدريب املالكات اإلدارية.
 وأض��اف الي��وم احتضن��ت وزارة 
وزارة   12 يق��ارب  م��ا  الثقاف��ة 
ومحافظة وهيئة مستقلة كلهم 
يجتمعون في وزارة الثقافة، ويأتي 
هذا العمل تنفي��ذاً لقرار مجلس 
ال��وزراء املتعلق مبوضوع أس��مته 
)التشغيل اآللي للمكاتب( قطاع 
ش��ؤون املواطن��ني بالكام��ل، وان 
شاء اهلل كل تلك اجلهود منصبة 

لفائدة املواطن العراقي.
هذا وقال مس��ؤول متابعة شؤون 
املواطنني كرمي حسن صالح: لقد 
عملن��ا لفت��رات طويل��ة وبجهود 
كبيرة حملاولة أقامه هذه الورش��ة 
العلمية لبرنامج حكومة املواطن 
اإللكتروني��ة التي يقيمها مكتب 
الوزي��ر وبتنس��يق وأش��راف م��ن 
األمانة العامة جمللس الوزراء، ومن 
خالل دعمها الال محدود ألقس��ام 
ش��ؤون املواطنني في كل الوزارات 
حلض��ور هذه الورش��ة وبتنس��يق 
أنعام حمزة مديرة مكتب ش��ؤون 
املواطنني لالستغناء عن الورق في 

كل املعامالت الرسمية.

» حكومة المواطن اإللكترونية أفق جديد في مجال خدمة المواطن » 

األمانة العامة لمجلس الوزراء تقيم ورشة عمل في وزارة الثقافة

جانب من الورشة

شريط ملون
حفل جديد لألناشيد الوطنية

تقي��م دائ��رة الفنون املوس��يقية التابعة ل��وزارة الثقافة 
مبناس��بة أسبوع االنتصارات وحتت ش��عار » نينوى تتحرر، 
بغ��داد تنتص��ر » حف��اًل جدي��دا لألناش��يد الوطنية في 
نس��خته الثاني��ة بقيادة املايس��ترو علي خص��اف. اليوم 
اخلميس 20 متوز الساعة احلادية عشرة صباحاً على قاعة 

الرباط في شارع املغرب.
ويس��هم في هذا احلفل نخبة من جن��وم الطرب العراقي: 
عب��د فلك ورضا اخلياط وجناح عب��د الغفور وزياد الهاجري 
والفنان��ة نهلة، إضافة لألغاني واألناش��يد التي تقدمها 
مجاميع فرقة بغداد للموس��يقى العربية التابعة لدائرة 

الفنون املوسيقية.

ثقافة االطفال تحتفل بعيد النصر
وسط جمهور حاشد من االطفال وذويهم وممثلو منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي احتفل��ت دار ثقافة االطف��ال أمس األول 
بأعي��اد النصر التي تزامنت مع يوم الطفل العراقي حضر 
االحتفال وكيل وزارة الثقافة والس��ياحة واالثار املش��رف 
على دار ثقافة االطفال فوزي االتروشي، ومعاون مدير عام 
الدار الدكتورة فاتن اجلراح، والس��يدة زهرة اجلبوري، ومدير 

مدرسة املوسيقى والباليه احمد سليم.
وق��د الق��ى االتروش��ي كلم��ة هن��ئ االطف��ال وذويه��م 
ودع��ا ان يك��ون عيد النص��ر فرصة حقيقي��ة للمصاحلة 
الوطنية. واش��ار الى اهمية ثقافة االطفال بكونهم قادة 

املستقبل.
وتضمن منه��اج احلفل معرض وورش��ة للرس��ام املقعد 
مرتضى هادي، ومعرض اخر للرس��ام مرتضى احلس��يني، 
واغني��ة الطفولة اداء قمر الزمان، وتدريب الس��يدة جنان 
حميد، اضافة الى مش��هد صامت بعنوان »رحلة البحث 

عن البنفسج »، تأليف واخراج الدكتورة فاتن اجلراح.
بعد ذلك زار االتروشي مدرسة املوسيقى والباليه واجتمع 

بإدارتها وحضر جانباً من اختبارات القبول لهذا العام.

نجاح عملية معقدة
في مستشفى الكرخ العام 

متكن فريق طبي متخصص في جراحة العظام والكسور 
م��ن أجراء عملية جراحية ملريضة تبلغ من العمر84 عاما 

تعاني من سوفان متقدم في مفصل الركبة االمين. 
وب��ني رئي��س الفريق الطب��ي اجلراح االختص��اص الدكتور 
س���ع�د ش���اي�ع: ان املريضة تعاني من س��وفان متقدم 
ف��ي مفصل الركبة االمين وال تس��تطيع ممارس��ة حياتها 
اليومية وبناء على نتائج التشخيص الطبي والفحوصات 
السريرية واالشعاعية قرر فريق طبي ألجراء عملية تبديل 
املفص��ل م��ن الن��وع T.K.R Cemented«.« وبفضل اهلل 
تعالى وامل��الك الطبي تكللت العملي��ة بنجاح واملريضة 

تتمتع بإحالة صحية جيدة. 
ويذكر ان فريق العمل كل من االختصاص س�عد ش�اي�ع، 
واالختص��اص ي�م�ان أح�م�د واالختصاص س��رمد رحيم 
واالختص��اص س��عدي حمي��د واختص��اص تخدي��ر عبد 
الرس��ول عبدي، ومقيم أقدم كس��ور ليث باسم واملعاون 

الطبي نصير صادق واملمرضة غصون صباح. 
وذكر ش��ايع: أن املستش��فى متواصلة بتق��دمي خدماتها 
الصحي��ة والطبي��ة والعالجية التش��خيصية واخملتبرية 
وجلمي��ع املراجع��ني املرضى والراقدين وم��ن مناطق بعداد 
وبقي��ة احملافظ��ات حي��ث تق��وم امل��الكات الطبي��ة في 
املستش��فى بأج��راء العدي��د م��ن العملي��ات اجلراحي��ة 
وبجمي��ع أنواعه��ا وب��كل االختصاص��ات الطبية خدمة 

للصالح العام.

ان م��ن حمل��ن صف��ة خاتون ف��ي تاريخ 
بغ��داد بع��د التدقي��ق واملتابع��ة وجدنا 
هنالك الكثير من الس��يدات البغداديات 
ممن تلقنب به��ذا اللق��ب واتصفوا بهذه 
الصف��ة وحصلن على هذا املقام العالي 
بدءاً من زم��رد خاتون املتوفي��ة عام ٥٩٩ 
هجرية، وفاطمة خاتون املتوفية عام٥٤٢ 
هجرية، وس��لجوقة خات��ون املولودة عام 
٥٥٤ هجرية وانتهاء بسارة خاتون الثرية 
البغدادي��ة الت��ي أُغرم بها ناظم باش��ا 
وال��ي بغداد س��نة ١٩١٠، واخر اخلاتونات 
البغداديات الشهيرات )املس بل( املتوفية 
ف��ي بغ��داد س��نة ١٩٢٦، واملدفون��ة في 
مقب��رة االرمن ف��ي س��احة الطيران في 

بغداد.
وخات��ون مم��ا ورد ف��ي تراني��م النس��وة 
البغدادي��ات ه��ي لف��ظ اس��تعمل في 
ب��الد ف��ارس وتركي��ا وم��ا جاورهم��ا، وان 
كان يس��تخدم مصطل��ح خ��امن ال��ذي 
ش��اع حتى في س��وريا ولبنان بعد ذلك 
وهم��ا مصطلح��ان متقارب��ان من حيث 
ابتعادهم��ا ع��ن اللغة العربي��ة واملعنى 

السيدة عالية النسب.
وذكر عزي��ز احلجية التراث��ي البغدادي ان 
املغ��ول واالت��راك كان��وا يطلقونها على 
س��يدات البالط وجتمع على خواتيم وقد 
لقب اح��د القادة للدول��ة اجلالئرية التي 
تول��ت حك��م بغداد م��ن ع��ام ٧١٨ الى 
ع��ام ٨١٤ هجرية وهو الش��يخ حس��ن 
احدى قريباته ب� )بغداد خاتون( اي سيدة 

بغداد.
وزمرد خاتون كانت من سيدات دار اخلالفة 
العباسية ببغداد وهي ام اخلليفة الناصر 
لدي��ن اهلل وزوج��ة اخلليفة املس��تضيء 
وتعرف الى اليوم بقبة قبرها العالي في 
مقبرة الكرخ ليس بعيداً عن قبر معروف 
الكرخي وان مت دفن السيدة عائشة زوجة 
أح��د والة العثماني��ني في بغ��داد لذلك 
اشتهرت اغنية اطفال بغداد بسبب علو 

القبر: _
)طلعت الشميس��ة على قبر عيشة  .. 

عيشة بنت الپاشا تلعب باخلرخاشة(
وعيش��ة تعني عائش��ة والقب��ر هو قبر 
زم��رد خات��ون الت��ي كان��ت فت��اة تركية 
مملوك��ة جلبها النخاس��ون وباعوها في 

بغداد كجارية للمس��تضيء قبل توليه 
اخلالف��ة ع��ام ٥٦٦ هجري��ة ، وتزوجه��ا 
فولدت ل��ه اخلليف��ة الناص��ر لدين اهلل 
حي��ث كان حكم��ه اكث��ر فت��رة حك��م 
خلليفة عباسي وتولت بناء مدرسة وبنت 
مسجداً وجددت بناء رباط في االعظمية 
وبوفاته��ا عام ٥٩٩ هجري��ة  حزن والدها 
اخلليفة عليه��ا ما لم يحزن��ه ولد على 
امه واس��تمر العزاء ملدة ش��هر وقد دفن 
ف��ي تربته��ا الس��يدة بنفش��ة  ضرتها 
واملتوفية قبلها ودفن في تربتها عائشة 
خامن بنت مصطفى باش��ا وزوجة حسن 

باشا والي بغداد سنة ١٧١٨ .
اما الس��يدة س��لجوقة خات��ون املولودة 
ع��ام٥٤٤ هجرية، وهي بن��ت امللك قليچ 
ارسالن الس��لجوقي ملك مدينة قونية 
وما جاورها تزوجت اول االمر من امير ديار 
بكر وبعد انته��اء الرابطة الزوجية وبعد 
حجها اس��تقرت ف��ي بغ��داد وخطبها 
اخلليف��ة الناص��ر لدي��ن اهلل وتزوجه��ا 

عام٥٨١ هجرية.
وفاطم��ة خاتون ابنة الس��لطان محمد 
بن ملكشاه الس��لجوقي زوجة اخلليفة 
املقتفي ألمر اهلل عام ٥٣١ هجرية وزفت 
الي��ه ع��ام ٥٣٤ هجري��ة، واقامت بقصر 
دركاه خاتون اي قصر اخلاتون في منطقة 
شارع السموأل وتوفيت عام ٥٤٢، ودفنت 
في قب��ر بالقرب من قبر والد اخلليفة في 

رصافة بغداد.
والسيدة هيبت خاتون بنت عبد الرحمن 
أفندي واملتوفية سنة ١٩١٩، وقد انشأت 
مدرس��ة واوقف��ت عليها اوقاًف��ا وقررت 

صرف ليرة لكل طالب باملدرسة.
والس��يدة البغدادي��ة نائل��ة خاتون التي 
انش��أت س��قاية س��نة ١٨٧٤ واوقف��ت 
بستانا على طريق االعظمية واستمرت 

هذه السقاية حتى سنة ١٩٣٥.
وعائش��ة خاتون بنت احمد باش��ا زوجة 
الوزير عمر باش��ا وقد بنت مس��جداً في 
محلة باب الطوب س��نة١٨٣٠، ومت وقف 
دار النفقات هذا املسجد وقد متت ازالته 

سنة ١٩٦٠ لبناء املكتبة الوطنية.
 والس��يدة من��ور خاتون زوجة س��ليمان 
باش��ا الكبير وال��ي بغداد س��نة ١٧٧٨، 
والت��ي انش��أت جامع اخلات��ون في طريق 

حم��ام املالح في رصافة بغ��داد واوقفت 
لهذا اجلامع اوقاف في احللة وقزانية.

 والبغدادي��ة نازن��دة خات��ون زوج��ة والي 
بغداد علي باشا س��نة١٨٠٢ والتي بنت 
جام��ع نازندة خات��ون في محل��ة احليدر 
خانة قريًبا من ش��ارع الرش��يد واوقفت 
على ه��ذا اجلامع ام��الك كثي��رة للوفاء 
بنفقاته وقد درس في هذا اجلامع الكثير 
م��ن الطلبة وتولى التدري��س الكثير من 
العلماء فيه منهم جعفر الواعظ وعبد 
العزيز الش��واف والس��يدة عادلة خاتون 
زوج��ة اح��د والة بغ��داد ،كم��ا انه��ا من 
اس��رة تولت الباشوية  في بغداد وكانت 
صاحبة سطوة حتى انها اشترطت على 
زوجه��ا عدم ال��زواج من ثاني��ة كما انها 
كانت تعطي غط��اء للرأس كدليل على 
رعاي��ة الدول��ة وقد تركت اوق��اف كثيرة 
اهمها اجلامع املع��روف في باب  املعظم 
واالرض ف��ي ش��ارك النهر التي تش��مل 

بناية احملكمة .
ومن خاتونات بغداد سارة خاتون صاحبة 
االم��الك الكثي��رة والتي عش��قهاَ والي 
بغداد ناظم باشا ١٩١٠ والتي من امالكها 

محلة سارة خاتون جنوب بغداد.
واالخي��رة الت��ي حمل��ت اس��م خات��ون 
ه��ي ) امل��س جريت��رود بي��ل( االجنليزي��ة 
التي س��ميت باس��م ملك��ة الصحراء 
والت��ي جالت ف��ي ايران وتركيا واملش��رق 
العرب��ي قب��ل حضورها الى بغ��داد بعد 
انتهاء احلك��م العثماني ودخول اجليوش 
اإلجنليزي��ة الى بغداد س��نة ١٩١٧ ،حيث 
اص��درت جري��دة الع��رب وتعرف��ت على 
الش��خصيات البغدادية وس��ماها اهل 
بغداد باس��م اخلاتون ، وتولت الكثير من 
الش��ؤون العراقي��ة بكونها مستش��ارة 
وس��كرتيرة  البريطاني��ة  للحكوم��ة 
املندوب البريطاني في بغداد وفي تتويج 
امللك فيصل وانشاء دولة اسمها العراق 
،وكان��ت مدي��رة اول متحف ويق��ال انها 
انشأت نادي العلوية في بغداد وان كانت 
االج��ازة الرس��مية للنادي س��نة ١٩٣٠ 
،وه��ي توفيت س��نة ١٩٢٦ حيث رفضت 
املوت في لندن وع��ادت الى بغداد للوفاة 
فيها ودفنت في مقبرة االرمن في ساحة 

الطيران قلب بغداد .

خاتونات بغداد
طارق حرب

تراثيات

ديالى ـ وكاالت: 
أعلن��ت دائ��رة صح��ة محافظ��ة 
ديالى، عن إط��الق خدمة لقاحات 
األطفال في احملافظة عبر تطبيق 
لألجه��زة املتنقلة، حتت مس��مى 
»لقاح��ات ابني«، مؤك��دة أن هذه 
ف��ي  م��رة  ألول  تطل��ق  اخلدم��ة 

العراق.
وق��ال املتح��دث اإلعالمي باس��م 
صح��ة محافظ��ة ديال��ى ف��ارس 
العزاوي إن: »أبناء احملافظة، أصبح 
بإمكانهم معرفة مواعيد ونوعية 
اللقاح��ات املتوفرة ألطفالهم في 
النصائح  بع��ض  الدائ��رة، كذلك 

الطبية عبر، التطبيق االلكتروني 
احلديث الذي أطلقته صحة ديالى 
ألجهزة الهواتف النقالة )املوبايل( 
ذات نظ��ام االندروي��د، حتت اس��م 

لقاحات ابني«.
لقاح��ات  »خدم��ة  إن:  واض��اف 
االطفال عب��ر املوبايل ف��ي ديالى، 
هي األول��ى من نوعها ف��ي البالد 
وس��تكون مبنزل��ة طف��رة نوعية 
بالنس��بة الى اخلط��ط واخلدمات 
الصحي��ة املس��تعملة تقليدياً«، 
مبين��اً ان��ه »أصبح بأم��كان ذوي 
االطف��ال ف��ي احملافظ��ة، معرفة 
والنوعي��ات  اللقاح��ات  مواعي��د 

املتوف��رة عب��ر الهاتف، ب��داًل عن 
مراجعته��م للمراك��ز الصحي��ة 

وحتملهم مشقة النقل«.
وبني العزاوي، إن: »التطبيق يوضح 
بعض املعلومات العلمية العامة 
ع��ن اهمية اللقاح��ات والبرنامج 
املوس��ع للتحص��ني بتوفي��ر بيئة 
صحي��ة مناعية وقائية مناس��بة 
لألطفال حتميه��م من الكثير من 
االم��راض االنتقالية اخلطيرة، وهو 
تطبيق سهل االستعمال ومالئم 
ل��كل ان��واع املوباي��الت واالجهزة 
نظام  الت��ي تس��تعمل  النقال��ة 

االندرويد«.

 :RT موسكو ـ
يص��ادف ال� 19 من مت��وز ذكرى ميالد 
الش��اعر السوفيتي الروسي الكبير 
يفغيني يفتوش��ينكو ال� 85، والذي 

توفي، في 1 نيسان املاضي.
وبهذه املناس��بة ستقام في موطن 
الشاعر، مدينة إركوتسك، وموسكو 
وبطرسبورغ أمس��يات إلحياء ذكرى 
الش��عراء  مي��الده، حي��ث س��يتلو 

والهواة قصائد من نظمه.
ماري��ا  الش��اعر،  أرمل��ة  وقال��ت 
يفتوشينكو: إن زوجها كان قد متنى 
قبل وفاته أن يحتفل بعيد ميالده ال� 
85، في املتحف الذي يحمل اس��مه 

ف��ي بل��دة بيرييديلكين��و بضواحي 
موسكو.

وأضافت: أن تلك الفعالية س��تقام 
بالفعل، لكنها ستكون مع األسف 
فعالية مغلقة س��يحضرها أقاربه 
وذوه فق��ط، فيم��ا س��يفتح مركز 
»زي��ل« الثقافي في موس��كو أبوابه 
إلقام��ة فعالية إلحي��اء ذكرى ميالد 
الش��اعر، حيث س��يقدم األصدقاء 
والفنانون الشباب مؤلفات يفغيني 
حض��ور  وس��يكون  يفتوش��ينكو، 

الفعالية مجاناً للجميع.
أن:  إل��ى  أرمل��ة الش��اعر  وأش��ارت 
دار الطباعة والنش��ر الروس��ية قد 

أصدرت اجمللد اخلامس خملتارات الشعر 
الروسي، التي أعدها زوجها. 

وتتضم��ن تل��ك اخملت��ارات قصائ��د 
الش��عراء الروس من مواليد ما بعد 
ع��ام 1899 إل��ى ع��ام 1919. وم��ن 
بينهم أرس��يني تاركوفسكي، والد 
أندريه  املش��هور  الس��وفيتي  اخملرج 
نابوكوف  وفالدميي��ر  تاركوفس��كي، 
وميخائيل إيساكوفسكي وفالدميير 

لوغوفسكو وغيرهم.
ويتوقع أن يص��در عما قريب اجمللدان 
الس��ادس والس��ابع خملتارات الشعر 
الروس��ي، اللذان انتهى الشاعر من 

إعدادهما قبل وفاته بقليل.

صحة ديالى تطلق خدمة لقاحات األطفال
عبر »الموبايل« ألول مرة في العراق

روسيا تحيي ذكرى ميالد
الشاعر« يفغيني يفتوشينكو«

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من احليوية 
الت��ي حت��اول توزيعها على م��ن حولك بحيث 
تلطف أجواء العمل عاطفي��اً: بعض التغيير 
في روتني العالقة يزيد من إعجاب الشريك بك 

فيعرض عليك جتديد شهر العسل.

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّرري��ن م��ن تصرفاتك، وهذا س��يتطلب 
من��ك جرأة الفتة عاطفياً: إذا ش��عرت برغبة 
في تطوير عالقتك بالشريك، بادر الى التكلم 

معه في املوضوع.

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إجنازاتك، 
حت��ى تتمّكن من تس��جيل خط��وة إضافية 
نحو املس��تقبل عاطفياً: ق��رار املواجهة مع 
الش��ريك ليس س��هالً، وقد تكون له تبعات 

وذيول تترك مزيداً من االنشقاق بينكم.

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط في 
قضية ش��ائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، 
وانتظ��ر بع��ض ردود الفع��ل املتعّلقة بقضية 
مالي��ة عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحس��ن 
تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب احلبيب.

مهني��اً: قد جتد املس��اعدة التي كنت تبحث 
عنها عند بعض األصدقاء، لذا يستحسن أن 
تستفيد قدر املستطاع عاطفياً: عالقة ممتازة 
وإشراق وانفتاح، فّكر في أمنية ما واعلم اّنها 

ستتحقق خالل األيام املقبلة.

مهني��اً: حيويتك م��ا تزال ف��ي أوجها وتنجز 
الكثي��ر م��ن األعم��ال وحتق��ق نتائ��ج غي��ر 
مسبوقة عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من 
التساؤالت للحبيب وحتاول أن جتد لها إجابات 
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك من العمل.

مهني��اً: ال تخض��ع للضغوط والت��زم تنفيذ 
التعليمات املوجهة اليك فقط، وال تبتكر ما 
قد يس��يء الى جهودك ف��ي العمل عاطفياً: 
احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع 

الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر.

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
املقبل��ة، واحلذر واجب أحيانا، عاطفياً: الغيرة 
ته��دد العالقة مع الش��ريك، صحي��اً: الغذاء 
الصح��ي مه��م ج��داً، لكن ذلك يس��توجب 

متابعة دائمة وغير مرحلية.

مهنياً: إذا أردت إطالق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، الق��رار النهائي مطلوب منك للحد من 
اخلسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك 
الكثير عاطفي��اً: تفهم الش��ريك لك مهم 

لالثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً .

مهني��اً: ارتب��اك األج��واء في العمل وس��وء 
تفاهم وعدائية، املصارح��ة ال تعطي ثمارها 
ب��ل تنقلب عليك عاطفياً: الغوص في بعض 
التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف 

احملّدد لعالقتك املقبلة للوصول للحبيب.

مهني��اً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، 
لك��ن ُكن ح��ذراً ج��ّداً وال تُقدم عل��ى جديد 
عاطفي��اً: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفس��ك 
أو متّر بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض 

النزاعات.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: معنويات��ك مرتفع��ة وقدرت��ك على 
ا، األم��ر الذي  االنفت��اح مهّم��ة وواس��عة جدًّ
ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد عاطفياً: 
ش��خص ما في العمل يلفت انتباهك وحتاول 

التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. وَلد o انهار فانتهت حضارة

2. تعّوٌد غير محمود o مشي
3. مؤسس علم الكيمياء

4. فيها أعلى قمة في العالم
5. خلل أو مرض )معكوسة(

6. مخترع��و احلروف البجدية قبل 
4000 سنة

7. العب كرة قدم عاملي
 o صغي��ر احلجم o 8. 24 س��اعة

متشابهان
 o 9. تق��ال لب��دء حديث ع��ن بعد

غصن
10. واضع أسس علم اجلبر

1. ضربتها أميركا بالقنبلة النووية
2. ناقش بحدة o خوف شديد

3. مصباح o جود
 o متش��ابهان o 4. اط��رح واق��ذف

حرف عطف
5. في القمح وما ش��ابه o عميق ال 

شيء حتته )معكوسة(
6. ضمير املتكلمني o جبل سوري

7. يعيش o أسف على ما فات
8. من القارات o متشابهان o عضو 

متعدد الوظائف في الرأس
9. شخصية قاتلة في األدب املصري 

o من اليونان
 o 10. عاصم��ة بلد أوروب��ي محايد

يستدل به على املكان

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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آفاق 18

جاء نشر شبكة »سي إن إن« اإلخبارية 
االميركية لوثائق اتفاقات دول مجلس 
التع��اون اخلليجي مع قط��ر في عامي 
2013 و2014، ليكش��ف عن س��ياقات 
وأبع��اد األزم��ة اخلليجي��ة األخي��رة، إذ 
تتضم��ن الوثائق ع��دة دالالت ضمنية 
باالتهام��ات  قط��ر  إق��رار  يتصدره��ا 
املوجه��ة له��ا م��ن جبه��ة املقاطعة 
العربي��ة ممثالً في توقيع أمير دولة قطر 
عل��ى التعه��دات بوق��ف التدخل في 
الش��ئون الداخلية لدول اجلوار، وإنهاء 
دعم الدوحة لإلخوان املُسلمني، ووقف 
احلم��الت العدائي��ة لقن��اة »اجلزي��رة«، 
وقبوله��ا بحق دول اخللي��ج العربي في 
اتخاذ إج��راءات حلماية أمنها في حالة 

عدم التزامها بالتعهدات.

مبادئ حسن اجلوار:
تضمنت الوثائق التي كشفتها شبكة 
»س��ي إن إن« بن��ود »اتف��اق الري��اض« 
ال��ذي وقعت علي��ه قطر ف��ي نوفمبر 
2013، وهي وثيقة مكتوبة بخط اليد، 
وكذل��ك »االتف��اق التكميلي« في عام 
2014، إضاف��ة التفاقية »آلي��ة تنفيذ 
اتف��اق الري��اض ف��ي ع��ام 2013« التي 
ص��درت عن وزراء خارجي��ة دول مجلس 
وتضمن��ت ه��ذه  اخلليج��ي،  التع��اون 
االتفاقات عدة مبادئ أساسية قبلتها 
قط��ر كاملة إلع��ادة س��فراء اململكة 
العربي��ة الس��عودية ودول��ة اإلم��ارات 
ومملكة البحري��ن للدوحة، ومتثلت أهم 

هذه املبادئ فيما يلي:
-1 االمتناع عن التدخل: أكدت الوثائق 
الت��ي مت كش��فها الت��زام قط��ر بعدم 
التدخل ف��ي الش��ئون الداخلية لدول 
مجلس التع��اون اخلليجي، والكف عن 
كافة أمن��اط تهديد األمن واالس��تقرار 
في هذه الدول التي تشمل استضافة 
أو جتني��س عناص��ر معادي��ة وحم��الت 
اإلعالم العدائ��ي، إضافة إلى عدم إيواء 
أو دعم وس��ائل اإلعالم والش��خصيات 

واملنظمات املسيئة لدول اجلوار.
-2 قطع العالقات م��ع اإلخوان: قدمت 
قط��ر ضمن الوثائق تعه��دات متعددة 

بقط��ع جمي��ع العالقات م��ع اإلخوان 
والتنظيم��ات  واجلماع��ات  املُس��لمني 
األم��ن  ته��دد  والت��ي  به��ا  املرتبط��ة 
واالس��تقرار ف��ي دول مجل��س التعاون 
اخلليجي، واالمتناع عن إيواء واستضافة 

العناصر املرتبطة باإلخوان املُسلمني.
-3 دعم االس��تقرار العرب��ي: تضمنت 
الوثائق إقرارًا م��ن جانب الدوحة بعدم 
تقدمي الدعم للفصائ��ل اليمنية التي 
تشكل تهديًدا لألمن اإلقليمي، إضافة 
إلى إيق��اف جميع احلم��الت اإلعالمية 
ضد مصر وفي صدارتها إساءات قنوات 
»اجلزي��رة« و«اجلزي��رة مباش��ر مص��ر«، 
وعدم اإلس��هام ف��ي أي تهديد ألمنها 

واستقرارها.
-4 قبول ضواب��ط االلتزامات: تضمنت 
االتفاقات بنودًا قبلتها قطر ووّقع عليها 
األمير متيم ب��ن حمد تتضم��ن تأكيًدا 
على أن »ع��دم االلتزام بأي بند من بنود 
اتف��اق الرياض وآليات��ه التنفيذية يُعد 

إخالالً بكامل ما ورد فيهما«.
كما قبلت الدوحة بحق الدول املوقِّعة 
على االتفاقات باتخاذ جميع اإلجراءات 
التي تراها حلماية أمنها في حالة عدم 
االلتزام ببن��ود االتفاقات، وهو ما يعني 
ضمًن��ا وجود أس��انيد متواف��ق عليها 
لإلج��راءات التي اتخذته��ا »جبهة دول 
مكافحة اإلره��اب« في مواجهة قطر، 
وع��دم التزامه��ا باالتفاق��ات س��الفة 

الذكر.

دالالت الوثائق:
تكشف مراجعة محتوى الوثائق التي 
كشفتها قناة »س��ي إن إن« عن ثبوت 
عدم التزام قطر بجميع بنود االتفاقات 
م��ع دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي، 
للسياس��ات  الدوح��ة  ومواصل��ة 
اإلقليمي��ة التي متثل تهديًدا مباش��رًا 
ألمن واس��تقرار ال��دول العربية، والتي 
تتضم��ن دع��م التنظيم��ات املتطرفة 
اإلخ��وان  جماع��ة  صدارته��ا  وف��ي 
القي��ادات  واس��تضافة  املُس��لمني، 
الديني��ة املتش��ددة وك��وادر املعارضة 
السياس��ية، وتوظيفهم ضد مصالح 

الدول العربية.
إضاف��ة إل��ى رعاي��ة ومتوي��ل احلم��الت 
اإلعالمية املُس��يئة لدول اجلوار، س��واء 
م��ن خالل قنوات »اجلزي��رة« أو املنصات 
اإلعالمية واملراكز البحثية التي متّولها 
قط��ر، وفي هذا الص��دد ميكن التوصل 
إلى ع��دة دالالت أساس��ية م��ن خالل 

قراءة »وثائق األزمة القطرية«:
-1 اإلق��رار باالتهامات: تضمنت الوثائق 
إق��رارًا ضمنيًّا من جان��ب قطر بجميع 
االتهام��ات املوجه��ة إليها م��ن جانب 
دول مجل��س التعاون اخلليجي، وحتديًدا 
التدخل ف��ي الش��ؤون الداخلية لدول 
اجلوار، ودعم جماعة اإلخوان املسلمني، 
واستضافة العناصر والقيادات املسيئة 
لل��دول العربية، باإلضاف��ة إلى تهديد 
مصالح املُعس��كر العرب��ي في اليمن، 

ورعاية احلمالت اإلعالمية العدائية.
وتتمثل أهم دالئل هذا اإلقرار في توقيع 
أمي��ر دولة قط��ر األمير متي��م بن حمد 
عل��ى جميع صفح��ات االتفاقات التي 

مت الكشف عنها، وتوقيع وزير اخلارجية 
القطري آنذاك خالد بن محمد العطية 
على اتفاقية »آلية تنفيذ اتفاق الرياض 
في ع��ام 2013«، كم��ا أن صياغة بنود 
االتفاق��ات متت كالتزام��ات يُفترض أن 
تقبلها الدوح��ة أو تعهدات من جانب 
قطر بتعدي��ل سياس��اتها اإلقليمية، 
وه��و ما يكش��ف عن اعت��راف ضمني 
م��ن جانب قط��ر باالتهام��ات املوجهة 
إليه��ا، وهو م��ا يؤكده قب��ول الدوحة 
أيًض��ا بوجود آلية لتقيي��م التقدم في 
تنفي��ذ تعهداتها ف��ي »اتفاق الرياض« 
متثل��ت ف��ي اجتماعات رؤس��اء أجهزة 
االس��تخبارات في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
-2 تأكي��د ش��رعية املطال��ب: تتطابق 
بنود االتفاقات التي مت نشرها -مؤخرًا- 
ممه��ورة بتوقي��ع أمير قطر م��ع قائمة 
املطالب الثالثة عش��ر الت��ي أصدرتها 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية ودول��ة 
اإلمارات ومملكة البحرين ومصر لوقف 

إجراءاتها الهادفة للتصدي لتهديدات 
سياس��ات قطر لألم��ن اإلقليمي، وهو 
ما يعزز م��ا أعلنته »جبه��ة مكافحة 
اإلره��اب العربية« حول وجود أس��انيد 
ودعائ��م اتفاقي��ة متع��ددة لإلجراءات 

التي اتخذتها في مواجهة الدوحة.
ويس��تدل عل��ى ذل��ك بقب��ول وتوقيع 
املُتعلق��ة  البن��ود  عل��ى  قط��ر  أمي��ر 
بضرورة االلتزام بجميع مبادئ وشروط 
االتفاقات س��الفة الذكر، وإقراره بحق 
الدول املوقِّعة على االتفاق باتخاذ جميع 
اإلجراءات التي تكفل حماية أمنها في 

حال عدم التزام قطر باالتفاقات.
-3 تهدي��دات التجني��س السياس��ي: 
أكدت االتفاق��ات ضمنيًّا عدم اكتفاء 
قيادات  وإي��واء  باس��تضافة  الدوح��ة 
دة ألمن واس��تقرار الدول  وعناصر مهدِّ
العربية، وإمنا قيامها مبنحهم اجلنسية 
القطري��ة، وتوظيفهم ض��د مصالح 
دول اجلوار من خ��الل ظهورهم املتكرر 
عل��ى املنص��ات اإلعالمي��ة القطرية، 

وتصريحاتهم العدائية ضد دولهم.
كما تس��تغل قطر هؤالء »امُلّنسني« 
من ش��تى الدول العربية ف��ي اختراق 
املؤسس��ات واحلصول على معلومات 
سرية عن األوضاع السياسية واألمنية 
ف��ي هذه الدول، يتم توظيفها كأدوات 
للضغط السياسي، واالستعانة بهم 
في صياغة سياسات قطر اإلقليمية، 
خاص��ة في ب��ؤر الصراع��ات ومناطق 

التوتر في املنطقة العربية.
-4 رعاية اإلسالم السياسي: كشفت 
األدوار  ع��ن  ضمًن��ا  االتفاق��ات  بن��ود 
القطري��ة في رعاية ودع��م تنظيمات 
اإلس��الم السياس��ي، وف��ي صدارتها 
جماع��ة اإلخوان املُس��لمني، من خالل 
اس��تضافة وإيواء القي��ادات والكوادر، 
باإلضاف��ة لتموي��ل ودع��م اجلماعات 
واملنظمات التابعة لإلخوان واملرتبطة 
بها ف��ي املنطق��ة العربي��ة، والفروع 
واملؤسس��ات احلزبي��ة املنبثق��ة ع��ن 
اإلخ��وان أو الت��ي تتبنى فك��ر اإلخوان 
املُسلمني، وهو ما يؤكد موقف »جبهة 
مكافح��ة اإلره��اب العربي��ة« ح��ول 
اعتبار قطر الراعي اإلقليمي الرئيسي 
السياس��ي  اإلس��الم  لتنظيم��ات 

املتطرفة في املنطقة العربية.
السياس��ية:  املعارض��ات  تدري��ب   5-
تضمن��ت وثيق��ة »آلية تنفي��ذ اتفاق 
الرياض ف��ي ع��ام 2013« املوقَّعة من 
جان��ب وزير اخلارجية القط��ري تأكيًدا 
على ض��رورة االمتناع عن اس��تضافة 
أكادميي��ات ومراك��ز تدري��ب املعارضة 
السياسية وفروع األحزاب السياسية 
اخلارجي��ة الت��ي تق��وم برعاي��ة ودعم 
عناصر املعارضة السياسية التي يتم 
توظيفه��ا للتأثير في سياس��ات دول 

اجلوار.
فعل��ى م��دار عق��ود، قام��ت الدوحة 
بتموي��ل ورعاية مؤسس��ات أكادميية 
وأكادميي��ات  دولي��ة  بحثي��ة  ومراك��ز 
للتدري��ب السياس��ي وف��روع ألحزاب 
االنتش��ار ضم��ن  عاملي��ة  سياس��ية 
لل��دور  العامل��ي  التروي��ج  سياس��ات 
القط��ري ضم��ن الدوائ��ر األكادميي��ة 

الغربي��ة، إضافة لإلس��هام في تأهيل 
املعارض��ة  ك��وادر  ورعاي��ة  وتدري��ب 
السياس��ية في الدول العربية، وإعادة 
دمجه��م ف��ي مجتمعاته��م ضم��ن 
سياس��ات اختراق الداخ��ل في الدول 

العربية.
اإلعالم��ي:  التحري��ض  حم��الت   6-
ع��ن  إن«  إن  س��ي  »وثائ��ق  كش��فت 
وجود تواف��ق إقليمي ح��ول تهديدات 
ش��بكات اإلع��الم العربي��ة والدولية 
املدعومة واملمولة من قطر على األمن 
واالس��تقرار اإلقليمي؛ حي��ث تضّمن 
اتف��اق »آلي��ة تنفي��ذ اتف��اق الرياض« 
بنًدا كام��الً حول »ش��بكات القنوات 
اإلعالمية اململوكة أو املدعومة بنحو 
مباشر أو غير مباشر« من جانب الدول 

األعضاء.
ويقص��د بذلك أن اإلع��الم التحريضي 
جتاه ال��دول العربية ال ينبع فحس��ب 
من جانب قنوات »اجلزي��رة« القطرية، 
وإمنا من القنوات اإلعالمية والصحف 
والتحليلي��ة،  اإلخباري��ة  واملواق��ع 
العربية  االفتراضي  ومنصات اإلع��الم 
واألجنبي��ة التي تق��وم قطر بتمويلها 
مباش��رة  وغي��ر  مباش��رة  بص��ورة 
لتوظيفه��ا ف��ي مواجه��ة دول اجلوار 
دون أن تكون ُمنتسبة بصورة رسمية 
أو  بثه��ا  يت��م  أو  القطري��ة،  للدول��ة 

إطالقها من قطر.
ختاًم��ا، م��ن املرج��ح أن ي��ؤدي نش��ر 
اتفاقات دول مجلس التعاون اخلليجي 
م��ع قطر إلح��داث حتوالت في مس��ار 
األزمة القطرية، ففي مواجهة احلقائق 
التي تكّش��فت مؤخرًا، ستتجه قطر 
للرد عل��ى الوثائق بالتوازي مع حمالت 
إعالمي��ة ضخمة م��ن جانب املنصات 
اإلعالمي��ة والصحفي��ة املدعومة من 
قط��ر ملواجه��ة التداعي��ات امُلتملة، 
وهو ما س��يؤثر على جهود الوساطة 
احلالي��ة، وق��د يؤدي إل��ى تصاعد حدة 

األزمة في األمد املنظور.

والدراسات  *مركز املستقبل لألبحاث 
املتقدمة

جرجيس كوليزادة*

اسم اقليم كردستان مثبت في الدستور 
الدائم العراقي، ونسخة من هذه الالئحة 
القانوني��ة مودع��ة ل��دى األمم املتح��ددة 
كوثيقة رسمية، ولهذا من الطبيعي ان 
تستعمل االس��ماء الواردة فيها رسميا 
على نظ��اق دول العالم، ومنها ان تعامل 
بصورة طبيعي��ة وقانونية مع تس��مية 
االقلي��م النها منطوي��ة قانونا حتت اطار 
الس��يادة العراقية، ولهذا جند ان الكثير 
من البل��دان ومنها دول عربية قد فتحت 
قنصلي��ات لها وتعامل��ت بنحو طبيعي 
وقانوني مع اس��م اقليم كردستان، اال ان 
تركي��ا احلليفة ملس��عود البارزاني ترفض 
استعمال هذه التسمية لدواع عنصرية 
وشوفينية جتاه الكرد بصورة عامة وجتاه 
االقلي��م بص��ورة خاصة، وب��دال من ذلك 
تس��تخدم ادارة ش��مال الع��راق، وامعانا 
في سياسة أنقرة املتسمة باحلقد بدأت 
بالعمل من خالل حزب العدالة والتنمية 
احلاكم ملنع اس��تعمال كلمة كردستان 
في محادثات وخطابات النواب الكرد في 
البرملان التركي، وكذلك فان حزب اردوغان 
ب��دأ بالتمهي��د ملن��ع اس��تعمال اللغة 

الكردية نهائيا.
ه��ذه السياس��ة املقيت��ة البعي��دة عن 
القيم الدميقراطية واالنس��انية للنظام 
الترك��ي والتي بدأت جتاب��ه بالرفض متاما 
من قب��ل االحت��اد االوروب��ي، وخاصة بعد 
املاولة االنقالبية التي استهدفت تنحية 
اردوغان وحزبه من احلكم، ونتيجة للغرور 
الذي أصاب رئيس النظام بس��بب فشل 
االنقالب بدأ ينظ��ر للجميع انهم أعداء 
وارهابي��ني، وب��ات يرمي بالتهم ش��ماال 
وميينا، لالف��راد وللجماعات، واخر ما خرج 
ب��ه أردوغان هو اتهامه للش��عب الكردي 
ف��ي تركيا واصفا اياه��م باالرهاب والذي 
يق��در عددهم بأكثر من عش��رين مليون 

نسمة.
للنظام  التوسعية  للسياسات  وامتدادا 
الترك��ي وتدخالت��ه ف��ي ش��ؤون العراق 
وس��وريا وقط��ر ومصر وقطاع غ��زة، بات 
القائ��م  ينظ��ر من��ذ عقدي��ن للوض��ع 
ف��ي اقليم كردس��تان م��ن زاوي��ة رعاية 
مصاحله، ويحس��ب له حسابا خاصا من 
حي��ث اجلوان��ب االقتصادي��ة والنفطية 
والتجارية، وقد متكن من فرض ش��روطه 
عل��ى حليفه البارزاني وس��لطته وحزبه 
وحكومته ولعق��ود طوال، ولكن مع هذا 
فهو يعمل ويخط��ط من أجل هدف اخر 
أكبر وهو اع��ادة والية املوصل الى الدولة 
التركية ومن ضمنها محافظات االقليم، 
ولي��س ببعي��د أن يس��تغل االس��تفتاء 
املؤم��ل اجرائه بعد ش��هرين ونصف في 
االقليم، حيث حس��ب الرؤية العسكرية 

التركي  واألمنية والسياس��ية للنظ��ام 
ممك��ن ان يس��تثمر النتائ��ج وم��ا يتب��ع 
االس��تفتاء م��ن اف��رازات وان يقدم على 
خط��وة غير متوقعة وه��و احتالل اقليم 
كردستان بعملية شبيهة لعملية الغزو 

العسكري لشمال قبرص سنة 1974.
واليوم يأت��ي وزير خارجي��ة تركيا ليقوي 
ه��ذا االحتمال م��ن خالل الكش��ف عن 
شروط بالده في حال قيام دولة في شمال 
العراق في تصريح ل�قناة رسمية تركية، 
حيث أكد »أنهم إذا في املس��تقبل أيدوا 
قيام دولة في ش��مال الع��راق، فان بالده 
لديها ش��روطاً حيال ذلك أغلبها شروط 
عسكرية«، وكش��ف أن اقليم كردستان 
»يج��ب أن يكون مثل ش��مال قبرص في 
متناول يد تركيا وأن تك��ون قرارات أنقرة 
س��ارية املفعول فيه، ويجب اس��تعمال 
أراضي��ه لضرب مق��رات ومواقع مقاتلي 
حزب العمال الكردس��تاني«، ومؤكدا أنه 
»يجب ان يتم ذلك وفق اتفاق جديد بحيث 
تبقى القوات التركية في أراضيه، اضافة 
ال��ى زي��ادة عدد الق��وات التركي��ة هناك 

لضرب حزب العمال الكردستاني«.
وفي مقال نشر على هذا املنبر قبل فترة 
بعنوان »مفاهيم حاطئة ومش��وهة عن 
االس��تفتاء الكردي« اش��رت الى احتمال 
مخطط يع��د له في ه��ذا االجتاه، حيث 

بين��ت ان��ه »يس��اق ان خط��وة البارزاني 
)االس��تفتاء( مضمون��ة النتائج من قبل 
انقرة وال عالقة لها بتركيا، بينما احلقيقة 
تؤكد ان بعض املعطيات يش��ير في حال 
تعرض��ه الى مخاطر ف��ي مرحلة ما بعد 
حترير املوصل، فانه قد يلجأ الى استعمال 
ورق��ة االس��تفتاء م��ع تركيا لتس��ليم 
ادارة نف��وذه ف��ي املنطقة الصف��راء مع 
والي��ة املوصل الى س��لطة أنقرة بتدخل 
وغزو مباش��ر من اجلي��ش التركي مثلما 
حصل م��ن غزو واحتالل لش��مال قبرص 
ف��ي الس��بعينيات، والتعام��ل الناع��م 
للحكومة التركية واردوغان مع البارزاني 
حول االس��تفتاء قد يكون مؤش��را على 

قرب حتقيق هذا االحتمال«.
ويأت��ي ه��ذا املنظور السياس��ي للنظام 
احلاك��م ف��ي تركي��ا باجت��اه االقليم في 
س��ياق احلف��اظ عل��ى األم��ن القوم��ي، 
وكثي��را ما يتحجج أردوغ��ان بهذا لتبرير 
سياساته القمعية والعدوانية، ومن هذا 
املنطل��ق ب��دأ الرئيس التركي مبمارس��ة 
س��لوكيات حكم الرج��ل الواحد وفرض 
سياسة احلاكم واحلزب الواحد، وبدال من 
االلتزام بالسياس��ة البنائية والعقالنية 
واالنفتاحية التي انتهجها السسياسي 
األكادمي��ي املنك ورئيس الوزراء الس��ابق 
أحم��د داوود أوغل��و، ف��ان أردوغان س��ار 

بعكس االجتاه، وانتهج سياس��ة قمعية 
خاصة بعد فشل املاولة االنقالبية قبل 
عام، حتى وصل األمر به الى اهانة الترك 
وإزدراء اجلي��ش واملؤسس��ة العس��كرية، 
واتض��ح ه��ذا االم��ر بص��ورة جلي��ة في 
نش��رتها  الت��ي  االعالني��ة  امللصق��ات 
الرئاسة التركية مبناسبة الذكرى االولى 
لفش��ل االنقالب، ول��و ان املاولة وصفت 
من قبل بعض املراقبني بأنها مصطنعة 
لتمرير التوجهات والق��رارات األردوغانية 
لتصفية املؤسسات العسكرية واملدنية 
والقضائية وذلك لغرض فرض السيطرة 
الكامل��ة عل��ى جل مفاص��ل احلكم في 

تركيا.
الرئي��س  وقم��ع  مبس��اوئ  وللتذكي��ر 
اردوغان فان السياس��ات الرسمية  لهذا 
الس��لطان اجلائر لم تقف عند حد معني 
بل امتد وس��ار باجتاه االس��تبداد واعمام 
اته��ام الفرد على اجلميع، وفرض عقوبات 
جماعي��ة بعش��رات االلوف، وله��ذا بدأ 
يوصف من قبل االعالم االوروبي باحلاكم 
املس��تبد، وكما جاء في تقرير ل�«ايالف« 
فقد اتخ��ذت حكومته وادارت��ه اجراءات 
ف��ى  ش��خصا   169013 ض��د  قانوني��ة 
اعقاب محاولة االنقالب الفاش��لة، وهو 
رقم يش��مل اعتق��ال 50010 ش��خصا، 
وأظه��رت البان��ات أن 138148 ش��خصا 

فق��دوا وظائفه��م احلكومي��ة نتيج��ة 
عملي��ة التطهي��ر، وألق��اء القبض على 
50510 أشخاص من بينهم 169 جنراال و 
7098 كولونيال وضباطا من الرتب الدنيا 
فضال ع��ن 8815 من موظفي األمن و 24 
من احلكام و 73 من ن��واب احلكام، و 116 
محافظ��ا، و 31784 م��ن املش��تبه بهم 
باملش��اركة، وخض��وع 48939 ش��خصا 
للمراقبة مبا في ذلك 3046 جنديا و 5024 
ضابط ش��رطة و 9 محافظني و 27 نائب 
حاك��م و 73 محافظ��ا فرعي��ا و39041 
شخصا آخرين مشتبها بهم، ومذكرات 
اعتق��ال معلق��ة بحق 8087 ش��خصا، 
152 منهم ضباط عس��كريون و 392 من 
ضباط الش��رطة وثالثة ح��كام، كما ان 
4231 من اعضاء السلطة القضائية هم 
ايضا من بني املعتقلني بينهم 2802 قاض 
ومدعي ع��ام، و 105 اعضاء في محكمة 
االس��تئناف، و41 م��ن أعض��اء مجل��س 
الدولة، وعضوان في املكمة الدستورية، 
وثالثة أعضاء في امللس األعلى للقضاة 
واملدعني العامني، وكش��فت االحصاءات 
املس��تقلة ط��رد 138148 ش��خصا من 
وظائفه��م وألقاء القب��ض على 55927 
آخري��ن، منهم 269 صحفي��ا، وباالضافة 
الى ذل��ك اغالق 3520 كيانا ومؤسس��ة، 
بينها 195 وسيلة اعالم، و1284 مدرسة، 

و 15 جامعة، و19 نقابة عمالية.
واضافة الى هذه االعماال االس��تبدادية 
والقمعي��ة التي جلأ اليه��ا أردوغان فقد 
ب��دأ بوصف كل مع��ارض له م��ن الترك 
والكرد مع��ا باالرهاب، وم��ن هؤالء زعيم 
حزب الش��عوب الدميقراطي صالح الدين 
دميرت��اش واعض��اء برملانيني م��ن الكرد، 
وتش��ير البيان��ات ال��ى اعتق��ال 15 نائبا 
كرديا، و65 رئيس بلدية منتخب، و44 من 
رؤس��اء الواليات واملدن الكردية، واضافة 
ال��ى اعتتقال اكثر من 22 الف من انصار 
الش��عوب الدميقراطية، وتدمير أكثر من 
70 مدين��ة وتهجي��ر اكثر م��ن 800 قرية 
كردية، اضاف��ة الى فرض حالة الطواريء 
من قبل القوات العس��كرية باس��تمرار 
على امل��دن في املناط��ق الكردي��ة، وآخر 
حتدي قمعي استبدادي عنصري شوفيني 
ألردوغان هو وصفه للكرد وهم بعشرات 
املالي��ني ف��ي تركي��ا باالرهابي��ني ألنهم 
ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة صوتوا حلزب 
الشعوب الدميقراطية ولم يصوتوا حلزبه 
العدالة والتنمية، وهذا منوذج متغطرس 
للتفكير السياس��ي لشخص مبننصب 
رئيس دولة، فأي عقلي��ة تتحكم بأفكار 
وسلوك هذا الدكتاتور املتربع على رئاسة 

الدولة التركية.
لقد س��ردنا عمدا ه��ذه االرقام املرعبة 

العدواني��ة  السياس��ة  واخمليف��ة ع��ن 
واالستبدادية للنظام التركي وللرئيس 
أردوغان جتاه الشعب واملواطنني الترك، 
وجت��اه الكرد ف��ي تركيا، وم��ازال القمع 
والعدوان والطغيان مستمرا والضحايا 
باملئ��ات واالل��وف، وان كان ه��ذا الوجه 
احلقيق��ي الردوغ��ان ونظام��ه وحزب��ه 
وسلطته اجلائرة جتاه شعبه ومواطنيه، 
فكيف بزمام االمور وحال الكرد اذا وقع 
اقليم كردستان حتت سطوته وحكمه 
وواليته، وكما ذه��ب اليه وزير خارجيته 
من ش��روط وطلبات ف��ان تركيا تريد ان 
تكون حاكم��ا مطلق��ا لالقليم وليس 
راعي��ا او حاميا حلليفه البارزاني، وبهذه 
احلال فان االستقالل الذي يبغيه بعض 
أهل االقليم سيكون كارثيا النه سوف 
يس��حق حت��ت اق��دام اجلن��ود األت��راك، 
وس��تكون أنقرة ق��وة غازي��ة ومحتلة، 
االقلي��م  الك��رد  سيخس��ر  وبذل��ك 
الفيدرالي الدس��توري الوحيد املعترف 
به عراقيا واقليميا ودوليا في تاريخهم 
احلديث، ويومها ال ينفع الندم وال البكاء 

على األطالل.
ولهذا فان الض��رورات املوضوعية حتتم 
على االقليم وعلى الكرد جميعا وعلى 
االح��زاب الكردس��تانية وعل��ى قادتها، 
وخاصة السيد مسعود البارزاني التنبه 
الش��ديد من اخملططات التركية، وعدم 
االنصياع لالغراءات الت��ي قد تطرحها 
أنقرة وحكومتها ورئيس��ها املس��تبد 
أردوغ��ان للوق��وع في الف��خ العثماني 
اجلديد، وه��ذا يتطلب اليقظ��ة واحلذر 
من الكرد وذلك حلماية االقليم من كل 
مكروه يأتيه من احلدود الشمالية، وفي 
كل األحوال ومقابل هذه السيناريوهات 
االقليمية فان االسناد بالعراق والعودة 
ال��ى بغ��داد وال��ى احلكوم��ة االحتادية 
والى الدس��تور الدائ��م الضمان األمثل 
القلي��م كردس��تان حلمايت��ه م��ن كل 
اعت��داء ولالتف��اق عل��ى أس��اس متني 
لتعايش مشترك على أساس الشراكة 
احلقيقية، وهذه العودة تضمن التوافق 
على رؤية استراتيجية متوسطة املدى 
لتحديد مصي��ر االقليم مع العراق في 
املس��تقبل املنظور، وال ش��ك ان حتقيق 
التفاهمات اجلدية ضمن هذه الرؤية بني 
بغداد وأربيل على وفق رؤى عملية على 
اس��اس املصالح املش��تركة ستحمل 
خيرا كثيرا وممس��تقبال زاهرا للطرفني، 
وس��يكون دافع��ا قويا الرس��اء عالقات 
متين��ة بني الش��عبني لصال��ح العراق 
واالقلي��م، وأخي��را وما دعوان��ا اال اخلير 
جلميع العراقيني من العرب والكرد ومن 
كل القوميات واالدي��ان واملذاهب، واهلل 

من وراء القصد.

)*( كاتب صحفي

ما الذي كشفته وثائق »سي إن إن« حول قطر؟

الطبخة التركية لقبرصة إقليم الشمال العراقي

بارزاني وأردوغان
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حاورته - أحالم يوسف:
حينم��ا يضط��ر أحدنا ال��ى اختيار 
الهجرة كحل للخ��روج من فوضى 
وخ��راب الوط��ن، فذلك يعن��ي انه 
اختار اجملهول بكل سلبياته، وقلقه، 
وغموض��ه، اذن فالبد ان يكون هناك 
ما اضطره الى ذلك اخليار الصعب.

صالح حسن فارس الفنان العراقي 
املغترب، هو ممثل، ومخرج مسرحي، 
ُول��د في بغداد ع��ام 1962، وغادرها 
ع��ام 1994 ليعمل في اليمن مبجال 
اجت��ه  ث��م  والصحاف��ة،  التدري��س 
ال��ى هولن��دا حيث عمل كمرش��د 
اجتماعي في مجال التنوع الثقافي 
ال��ى عمل��ه  إضاف��ة   ،2011-2010

مبجال اإلخراج، والتمثيل.
ص��در ل��ه مؤخ��را كت��اب "ضفاف 
أمس��تل" وه��ي مش��اهدات م��ن 
املس��رح الهولندي باللغة العربية، 
وهناك مش��اريع حتت اإلجن��از منها 
)س��بع تعاوي��ذ للدخول ف��ي عالم 
بغداد( "عنوان مؤقت" وهو س��يرة 
فنية وذاتية لبغداد. وكتاب )مسرح 

االودن – مشاهدات وذكريات(.
علي��ه  لنط��رح  ف��ارس  التقين��ا 
مجموع��ة أس��ئلة ح��ول رحلت��ه 
الفنية ما بني الش��رق والغرب، وعن 
نش��اطاته، ونتاجات��ه الفنية التي 
اس��تطاع م��ن خالله��ا ان يوص��ل 
صوت الش��عوب العربية املشحون 
باألل��م، واخلوف، والقلق الى العالم: 
املس��رح غوايت��ي األول��ى واالخيرة، 
حينم��ا وصل��ت الى هولن��دا بدأت 
بالبح��ث عن س��بل تبقين��ي على 
تواص��ل مع الف��ن الذي عش��قته، 
واخترته دربا اسير به خالل شوطي 
احلياتي، والفني على وجه التحديد، 
لذل��ك فقد ش��اركت بع��دة دورات 
تدريبي��ة اذك��ر منه��ا دورة تدريبية 
ف��ي "اكتش��اف وتطوي��ر القدرات 
الذاتية" في أمستردام، ودورة تدريبة 
عن اجلس��د وتقنياته مع فرقة اودن 
املس��رحية، بإش��راف اخملرج العاملي 
ايوجين��و باربا في الدامن��ارك. ودورة 

تدريبة عن اجلسد في روما. 
عم��ل ف��ارس مبج��ال التمثي��ل من 

خالل عدة أفالم ومس��رحيات منها 
مس��رحية "الكم��ال" م��ن اخراج 
خيرت فان فني ف��ي مدينة اوترخت، 
ومس��رحية "قطعة لذيذة" اخراج 
ال��س ف��ان بوب��ل ف��ي أمس��تردام، 
اخ��راج  "االختب��ار"  ومس��رحية 
اندرياس فوندر في أمستردام ايضا، 
وكانت جميعها باللغة الهولندية. 

ام��ا مبج��ال األف��الم فذكر ف��ارس: 
ف��ي فيل��م  كان ل��ي دورا صغي��راً 
هولندي س��ينمائي بعن��وان )ليلي( 
للمخرج��ة الهولندي��ة ماي��كا دي 
يونك، وشاركت في فيلم تلفزيوني 
هولندي بعنوان )ابني صار جهاديا(، 
للمخ��رج الهولندي س��اندر بورخر، 
الذي يتناول قضية انخراط الشباب 

الهولن��دي من أصول مس��لمة في 
ويس��لط  املتطرف��ة،  التنظيم��ات 
الضوء عل��ى الصراع��ات الداخلية 
الت��ي تعيش��ها االس��ر املس��لمة 
املغتربة بني اجليل التقليدي القدمي، 
وجيل الش��باب اجلديد الباحث عن 
الهوي��ة، م��ا يدفع بعض��اً منه إلى 
ان يقع فريسة لش��بكات التطرف 
واإلرهاب. يش��ارك في الفيلم عدد 
والعرب  الهولندي��ني  الفنان��ني  من 

املقيمني في هولندا.
وتاب��ع ف��ارس حديثه: هن��اك فيلم 
هولندي قصير بعنوان )ظل الليل(، 
غي��ر  املهاجري��ن  قضي��ة  يتن��اول 
الش��رعيني الذين يحاول��ون العبور 
إلى اوروبا، كما يسلط الضوء على 
اس��تغالل بع��ض اآلب��اء ألبنائهم، 
بدافع الطمع واجلشع للمال، حيث 
يح��اول األب "الي��اس" ف��ي احداث 
)ط��ارق(  ابن��ه  اس��تغالل  الفيل��م 
11 عام��اً ملس��اعدته ف��ي تهري��ب 
املهاجري��ن غي��ر الش��رعيني، ويتم 
نقلهم مبنتصف الليل من شاحنة 

متوقف��ة ف��ي منطق��ة صناعي��ة 
مهج��ورة، إلى باص أبي��ض صغير، 
يكمل��ون ب��ه رحلته��م الطويل��ة 
املتعبة، التي تستغرق عدة ساعات 
باجت��اه هولن��دا. م��دة الفيل��م 14 
دقيق��ة، ويش��ارك في��ه نخب��ة من 
الفنان��ني من أصول مهاج��رة. وهو 
من س��يناريو " يورن س��خولنت فان 
وإخراج  احلمص"  اس��خا" وش��ادي 
الفنان الهولندي "شادي احلمص". 

وعن آخر اعماله املس��رحية حدثنا 
ف��ارس: انتهي��ت من كتاب��ة عمل 
بعنوان  واحدة  مسرحية شخصية 
)ط��ني ح��ري(، تتح��دث ع��ن احلرب 
والس��لم، وما بينهم��ا، حيث ميتزج 
فيه��ا اليوم��ي والس��يرة بطريقة 
س��ردية تقترب م��ن الش��عر. ومن 
املؤم��ل أن يق��دم هذا الع��رض في 
الع��ام املقب��ل بهولن��دا، وبلجيكا 
وأخيرا في بغداد، وسأقوم بتمثيله، 
وق��د مت االتف��اق مع مخ��رج عراقي 
مقيم في أوروبا، ونأمل ان يرى النور 

قريبا وان يعجب اجلمهور.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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لديهم األثرياء ولدينا اللصوص

جمال جصاني

تراف��ق ظهور طبق��ة البرجوازية )أصح��اب رؤوس األموال( 
مع تبلور منط جدي��د لتراكم الث��روة وتوزيعها، ومع النمو 
املتعاظم لنفوذها على حس��اب الطبق��ات القدمية ومنط 
اإلنتاج املرتبط بها، برزت مالمح العالم اجلديد ومنظوماته 
القيمي��ة التي انتصرت في الكثير من تش��ريعاتها حلقوق 
اإلنس��ان وحرياته. في عالم اليوم نتعرف على غير القليل 
م��ن أثريائه وه��م يخصصون قس��ماً كبيرا م��ن ثرواتهم 
ألعم��ال وأنش��طة تكّرس خلدمة البش��رية م��ن دون متييز 
عرقي أو ديني أو اجتماعي، وما سيرة أغنى رجل بيل غيتس 
ومشاريعه اخليرية املعروفة إال مثال واحد في قافلة كبيرة 
تغذي الس��ير على ه��ذا الطريق النبيل. لك��ن أمر مالكي 
الث��روات عل��ى غير تلك الس��يرة ف��ي مضاربن��ا املنكوبة 
باملعايي��ر املقلوبة؛ إذ ينضح إناء هذه الطبقة بنوع آخر من 
االهتمامات، تتعارض متاماً وتطلع ش��عوبهم نحو التقدم 
واالس��تقرار واالزدهار. بعد سلس��لة اخليبات والهزائم في 
مجال التنمية والتط��ور االقتصادي واالجتماعي، قفز الى 
مس��رح األحداث، نوع من قراصن��ة املنعطفات التأريخية، 
ش��فطوا الثروات بش��راهة ال مثي��ل له��ا، ليتحولوا بعد 
عقدين م��ن احلروب واحلصار، الى حيت��ان مهيمنة على ما 
تبق��ى من أنقاض االقتصاد واملؤسس��ات، حيث حتول أفراد 
أس��رة وعش��يرة الطاغي��ة املقبور وال س��يما ابن��ه املعاق 
ع��دي الى ع��راب لهذه الطبقة الطفيلية ف��ي البلد. بعد 
انتش��ال جرذه��م الكبي��ر من حفرت��ه األخي��رة وتصفية 
أقطاب أس��رته األساسيني، وبسبب من هشاشة وتواطئ 
الطبقة السياسية التي تلقفت مقاليد الغنيمة األزلية، 
ش��رعت األبواب أمام طبقة اللصوص اجل��دد، وغالبيتهم 
من املعتاشني سابقاً على موائد تلك العصابة التي دمرت 
مسار التطور الطبيعي لوطن كان مترعاً بأجمل املشاريع 

والتطلعات املشروعة.
إن تعّقد املش��هد الراهن يرجع في الكثي��ر منه الى الدور 
اخمل��رب الذي تلعب��ه ش��بكة املصالح املدعوم��ة من هذه 
الطبقة الطفيلية من لص��وص ما قبل "التغيير" وبعده؛ 
حيث تس��خر تلك الث��روات املس��روقة لتمويل مش��اريع 
تقس��يم وشرذمة العراق، وقد نش��رت الكثير من التقارير 
ع��ن عالقة تلك األم��وال بقوى اجلرمية واإلره��اب والتخلف 
والفساد. يكفي هذه الطبقة عاراً، أنها لم تخصص ديناراً 
واحداً لنصرة قضايا الوطن االساس��ية من تنمية وحداثة 
وتضامن وطني واجتماعي، بل على العكس من ذلك، كانت 
وما زالت تقف خلف سلسلة املشاريع إلقامة أقاليم على 
أس��اس "الهوي��ات القاتلة" بعي��دا عن الهوي��ة الوطنية 
واحلضاري��ة اجلامعة. وم��ن األهمية مبكان اإلش��ارة الى أن 
القس��م األعظم من تلك األموال موجودة خارج البلد، في 
وقت هو بأمس احلاجة إليها من أجل النهوض وإعادة البناء. 
كم��ا ال يخفى على أح��د حجم األم��وال التي خصصتها 
"طبق��ة اللصوص اجلدد" لتمويل املش��اريع واملؤسس��ات 
اإلعالمية )إذاعات، فضائيات، مطبوعات، ومواقع للتواصل 
االجتماعي وغيرها من مناب��ر تقليدية وحداثوية..( لكنها 
جميعها تصب املزيد من الزيت على بؤر التش��رذم واحلرائق 
املتواصلة الى يومنا هذا. وس��ط كل هذا الكم الهائل من 
تلك الوس��ائل اإلعالمية، ال ميكن العثور على واحدة تشذ 
ع��ن خارطة الدمار الش��امل التي أش��رنا إليها. جميعها 
ي��روج للتخل��ف واألحق��اد الصدئة وال يطي��ق كل ما ميت 
بصل��ة للتعددية واحلريات وبناء العراق الدميقراطي اجلديد. 
علين��ا اإلق��رار بحقيقة هذا ال��دور ل� )أثريائن��ا اللصوص( 
وصعوب��ة حتوله��م عن منهجه��م التخريبي ه��ذا، كونه 
ينس��جم واألس��اليب والقيم التي اعتمدوها في ش��فط 
كل تلك األموال، والى أن متنحنا األقدار الفرصة للنجاة من 
لعنة الرزق الريعي وثقافة الفرهدة واحلوس��مة، س��نبقى 

حتت رحمة حرامية هذا العصر والزمان..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنان صالح حسن فارس

الفنان المسرحي صالح حسن فارس في حوار مع الصباح الجديد
المسرح غوايتي األولى

بغداد - الصباح الجديد:
ضم��ن االحتف��ال بانتص��ارات قواتن��ا األمني��ة ف��ي أس��بوع 
النصر والس��الم، أقام البي��ت الثقافي الفيل��ي معرضاً للصور 

الفوتوغرافية للمصور وسام علوان السوداني. 
ضم املعرض أكثر من 40 صورة فوتوغرافية، جس��دت انتصارات 

قواتنا األمنية على تنظيم داعش اإلرهابي.
وقال��ت فخري��ة جاس��م مدي��رة البي��ت الثقافي الفيل��ي "إن 
االنتص��ارات التي حققتها قواتنا األمنية في حترير املوصل على 
داعش اإلرهابي، جاءت بجهود وتضحيات مقاتلينا البواسل في 

اجليش، واحلشد الشعبي، ورجال الدفاع اجلوي".
وقدمت مديرة البيت الثقافي شهادة تقديرية إلى املصور وسام 

علوان، تثميناً جلهوده في إقامة املعرض.

معرض فوتوغرافي يجّسد انتصارات 
الجيش في البيت الثقافي الفيلي

بابل - الصباح الجديد:
نّظم البيت الثقافي البابلي في دائرة العالقات 
ومس��رحيا،  ش��عريا،  مهرجان��ا  الثقافي��ة، 
وموس��يقيا ملناس��بة أس��بوع النص��ر ف��ي 
املوص��ل، بالتعاون مع جمعية الرواد الثقافية 
املس��تقلة العامة / املركز الع��ام بابل، واحتاد 
األدب��اء والكتاب العراقيني / فرع بابل، واجلبهة 
التركماني��ة / ف��رع بابل، ومبش��اركة عدد من 

الشعراء الشعبيني.
أفتت��ح املهرج��ان بقراءة س��ورة الفاحتة على 
أرواح ش��هداء الع��راق، ث��م ألق��ى الش��عراء 
حامد الش��مري، وعلي احلمداني، وأمنار مردان، 
وأن��ور اخلفاج��ي، وأس��امة الس��المي، وعلي 
مط��ر قصائد تغّنت بحب الوط��ن، واالنتصار 
على العصاب��ات اإلرهابية. وتخل��ل املهرجان 
فق��رات متنوع��ة منها، ع��زف الفنانان أحمد 
رض��ا، وحميد بق��ال، وهما أح��د األعضاء في 
الفرق��ة املوس��يقية التركماني��ة، ع��ددا من 

األحلان واألغاني التراثي��ة، كما قّدمت الفرقة 
املس��رحية في البيت الثقافي البابلي عرضا 
مسرحيا بعنوان )بدمائكم ننتصر(، من إعداد 
وإخراج حس��نني الكرعاوي، ووسام العاشور، 

ومتثيل كل من بالل جنم، ووسام العاشور، ورعد 
عبد احلس��ني، وضرغام محمد ج��ودي، وعماد 
ثام��ر، وناج��ي الربيع��ي، وحيدر عل��ي عباس، 

وجعفر الدليمي على الهندسة الصوتية.

"بطل الفلم " هذه اجلملة الس��حرية املؤثرة 
الت��ي رافقتنا منذ الطفولةوحتى املش��يب، 
كان��ت ومازال��ت األكثر ت��داوالً وحض��وراً بني 

عشاق السينما واألوساط الشعبية .
العاملي��ة  الس��ينما  " ف��ي  الفل��م  "بط��ل 
والعربي��ة وخصوص��ا ف��ي أفالم"االكش��ن" 

واخلفة واحلركة هو "الكل بالكل" هو 
الش��جاع واملنقذوالوس��يم واحلبيب والقوي 
واخلارق واحل��ارق ٬وهو املنتصر ف��ي نهاية كل 
فلم مهما كان حج��م املؤامرات والتحديات 
واملع��ارك والصعوبات واخملاط��ر التي يتعرض 

لها في سياق احداث الفلم !
ومن��ذ البداي��ات االول��ى للس��ينما العاملية 
فق��د أولت اجله��ات املنتجة لالف��الم أهمية 
قص��وى في أختي��ار أبطال االف��الم من حيث 
الش��كل واملظهر اخلارجي واجلسم الرياضي 
والوس��امة واالناق��ة والرش��اقة وخفة الدم 
وقوة الشخصية ٬ وكل هذه املزايا والصفات 
ال جتتمع اال في ش��خص واح��د  .. هو "بطل 

الفلم"!
له��ذا أصب��ح "بط��ل الفل��م" ه��و القدوة 
وفتى االحالم للمتفرجني واجلمهور وعش��اق 
السينما، بحيث حققت األفالم التي حملت 
عناوي��ن او ”مانش��يتات“ مثل ط��رزان وهرقل 
اجلبار وعنتر وعبله ورامب��و وروبنهود وجاكي 
شان وس��اندوكان وش��ارلوك هوملز وجيمس 
بوند واليزاآلسمي ترنتي  وغيرها الكثير أرقام 
خيالي��ة من حي��ث االيرادات املالي��ة واالقبال 

اجلماهيري في جميع انحاء العالم .

والن"بط��ل الفلم " هو الذي كان يس��تحوذ 
على االش��ياء اإليجابية واملثالي��ة في احلياة 
االجتماعي��ة بحس��ب االف��الم الت��ي كانت 
تع��رض للجمهور، ف��إن االطفال والش��باب 
وحتى الكب��ار كانو مينون النفس في تقمص 

شخصية "بطل الفلم ".. النه بطل 
خارق وش��جاع وق��وي فضاًل عن ان��ه ُمعذب 

قلوب العذارى !
وازده��رت احلقب املاضية موجات من التقليد 
لهؤالء االبط��ال فهناك من��كان يقلد قصة 
ش��عر املث��ل الوس��يم الراحل جيم��س دين 

العامل��ي  املمث��ل  أواستنس��اخ ش��اربيه 
كالرك كيبل او ملك الكوميديا ش��ارلي 

شابلن!
أم��ا الصباي��ا والس��يدات .. فيضعن " 

بطل الفل��م " في خانة االح��الم الوردية 
والرومانس��ية ومين��ني النف��س ب��ان يك��ون 
حبيب أحالمهم أو زوج املس��تقبل نس��خة 
طب��ق االصل من ابطال الس��ينما من حيث 

الوسامة والشكل والطول والعرض!
وبرغم محدودية االنتش��ار في القرن املاضي 
التط��ور  احلاضربفض��ل  بوقتن��ا  مقارن��ة 

التكنلوجي واملعلوماتي 
واالنترني��ت ومواق��ع التواص��ل االجتماع��ي 
والهوات��ف الذكي��ة٬ ف��ان احلض��ور الكبي��ر 
للس��ينما في اجملتمعات كان قد اسهم في 
التثقي��ف والتأثير ومعرف��ة اجلمهور بنجوم 
االفالم الس��ينمائية وابطال الفلم، وساعد 
ذل��ك عل��ى  انتش��ار صوره��م ف��ي املقاهي 

وصالونات احلالقة ومحال املرطبات واملطاعم 
وستديوهات التصوير! 

والي��وم ومع ضعف االقب��ال اجلماهيري على 
قاعات الس��ينما التي باتت خرائب مهجورة 
او حتول��ت الى اس��طبالت للحيوانات او ورش 
للسمكره او تصليح السيارات  في ظل ميول 
الشباب الى قضاء حوائجهم باملوبايل .. وفي 
ظل سيطرة برامج السيرك السياسي على 

الفضائيات وبروز ابطال من ورق !
م��ن يس��تحق ان نطلق عليه  نتس��اءل .. 

اليوم  لقب  "بطل 
الفلم"  ؟

- ضوء
هناك ابطال 
 .. ورق  م��ن 
ك  هن��ا و
ابطال من 
مة  ش��ها

وغيرة !

 

بطل الفلم..!

عاصم جهاد

مهرجان أدبي وفني في بابل بمناسبة أسبوع النصر

يتقدم األستاذ إسماعيل زاير، واسرة 
حترير الصباح اجلديد بالشكر اجلزيل 
مع التقدي��ر العالي جلميع األجهزة 
األمني��ة الت��ي أس��همت بإط��الق   
س��راح الدكتور اجلراح محمد علي 
زاي��ر، وذلك لس��عيها ال��دؤوب في 

تعقب اخلاطفني. 
وكان��ت دائ��رة صحة بغ��داد الكرخ 
ق��د اعلنت أمس االربعاء، عن إطالق 

س��راح الطبيب ال��ذي اختطف في 
األول من أمس في الشعلة شمالي 

بغداد.
وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف 
احلجام��ي في تصري��ح صحفي، ان 
"املسلحني الذي اختطفوا الدكتور 
"محمد علي زاير" أخصائي جراحة 
عام��ة م��ن عيادت��ه ف��ي منطق��ة 
الشعلة شمالي بغداد، قد اطلقوا 

س��راحه ف��ي س��اعة متأخ��رة من 
الليلة املاضية".

واض��اف احلجام��ي ان "الدكتور زاير 
متواجد في منزله".

وأعلن��ت دائ��رة صحة الك��رخ، في 
األول من أمس الثالثاء، أن مسلحني 
مجهولني اختطف��وا طبيبا جراحا 
م��ن عيادت��ه اخلاصة ف��ي منطقة 

الشعلة شمالي بغداد.

يذك��ر ان مصادر أمني��ة اكدت الى 
" الصب��اح اجلدي��د" ان العدي��د من 
األجهزة األمنية اس��تنفرت قواتها، 
وش��نت حمل��ة تفتي��ش وتعق��ب 
واس��عة ف��ي منطق��ة الش��علة، 
بحث��اً ع��ن اخلاطفني، مم��ا دفع بهم 
الى اإلس��راع في إطالق سراحه في 
س��اعة متأخرة من ليل��ة األول من 

أمس الثالثاء.

شكر وتقدير لألجهزة األمنية التي أسهمت 
بإطالق سراح "الدكتور محمد علي زاير"
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