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بغداد - وعد الشمري:
أكد تيار احلكم��ة، أمس الثالثاء، 
أن قرار تش��كيله تأّخر لسنوات 
بس��بب بع��ض ظ��روف وصفها 
بالقس��رّية، الفتاً ألى أن االوضاع 
لم تعّد مش��ّجعة للعمل داخل 
اجمللس االس��المي االعلى، وفيما 
أش��ار إلى أن التيار يس��عى الى 
تشكيل كتلة سياس��ية عابرة 
للطائفية ملواجهة كل ما يعرقل 

تقدم العراق".
وقال القي��ادي في تي��ار احلكمة 
نوفل أب��و رغيف إن "بي��ان عمار 
احلكي��م واعالن��ه عن تش��كيل 
سياسي جديد بعيداً عن اجمللس 
انعطافة  ميثل  االعلى  االسالمي 
مهم��ة وليس قراراً س��هالً كما 

يظنه البعض".
وأضاف أبو رغيف في حديث إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "ظ��روف 
سياسية وقسرية اسهمت في 

تأخي��ر قرار اعالن تي��ار احلكمة"، 
مشيراً إلى أن "القرار كان ينبغي 

االعالن عنه قبل سنوات"
ولفت إل��ى أن "هدفنا هو تقدمي 
تيار وس��طي ينفتح على جميع 
القوى الوطنية وال يتمركز حول 
أدبيات فرضتها املرحلة السابقة 
س��واء في املعارضة أو السنوات 

التي تلت 2003".
وأوض��ح أب��و رغي��ف أن "العراق 
جدي��دة"،  مبرحل��ة  مي��ر   2017
مبين��اً أن "االعتراف ب��أن اجمللس 
االس��المي االعلى ل��م يعّد بيئة 
مناس��بة للعمل قد يسبب لنا 
حرجاً لك��ن قد يكون ه��و الذي 

دفعنا إلى اعالن تيار احلكمة".
ف��ي ضم��ن  "الباق��ن  أن  وب��ن 
طواقم اجمللس االسالمي االعلى 
نحترم ارائهم، لكننا نعتقد بأننا 

نحتاج إلى إعادة ترتيب االوراق".
تتمة ص3

تيار الحكمة الوطني بزعامة الحكيم
يسعى إلى تشكيل كتلة عابرة للطائفية

احلكيم في أثناء إعالنه عن تشكيل تيار احلكمة الوطني

متابعة- الصباح الجديد:
أوقف قاض احتادي في ميش��يغان، 
، ترحي��ل أكث��ر م��ن 1400 مواطن 
عراق��ي من الوالي��ات املتحدة، في 
أح��دث نص��ر قانون��ي للمواطنن 
العراقين الذين يواجهون الترحيل 
ف��ي قضي��ة يت��م متابعته��ا عن 

كثب.
غول��د  م��ارك  القاض��ي  وأص��در 
س��ميث أمرا قضائيا أوليا، طلبه 

محام��ون م��ن االحت��اد األميرك��ي 
إن  قال��وا  املدني��ة،  للحري��ات 
االضطهاد  سيواجهون  املهاجرين 
ف��ي الع��راق، ألنهم م��ن األقليات 

العرقية والدينية هناك.
األم��ر  إن  غولدس��ميث  وق��ال 
القضائي يتي��ح للعراقين الوقت 
أم��ام  ترحيله��م  للطع��ن عل��ى 

محاكم احتادية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الداخلية  وزي��ر  اعلن مستش��ار 
الثالثاء،  الطائ��ي، أم��س  وه��اب 
ع��ن اعتقال قات��ل طبيبة وثمان 
بعملي��ات  متورط��ة  عصاب��ات 
خطف االطباء ف��ي بغداد، فيما 
ال��وزارة  ب��ان  املواطن��ن  طم��أن 
باملرص��اد للمجرم��ن،  س��تقف 
الرادعة  االجراءات  باتخاذ  مهددة 
ملنع كل من يحاول االخالل باالمن 
العام من خالل معلومات كاذبة.

ورد  بي��ان  ف��ي  الطائ��ي  وق��ال 

"وزارة  اجلدي��د"  "الصب��اح  ال��ى 
الداخلي��ة تق��ف باملرص��اد لكل 
من يحاول العبث بأمن املواطنن 
الوزي��ر  م��ن  مباش��ر  وباش��راف 
قاس��م االعرج��ي"، مبين��ا ان��ه 
"مت الق��اء القب��ض عل��ى متهم 
يدع��ى ذو الفقار اعت��رف بحادث 
قتل الدكت��ورة ندى حامت صاحبة 
بغ��داد  منطق��ة  ف��ي  مختب��ر 
اجلدي��دة، ومت توقيف��ه عل��ى وفق 

املادة /٤٠٦ ق ع".
تتمة ص3

القضاء األميركي يجهض قرارًا 
لترامب بترحيل 1400 الجئ عراقي

"الداخلية" تعتقل ثمان عصابات 
متورطة بعمليات خطف وقتل األطباء

أكد أن قرار تشكيله تأّخر لسنوات بسبب ظروف وصفها بالقسرّية

The Government of Iraq (GoI) faces the dual challenge of stabilizing liberated municipal areas and immediately initiating emergency infrastructure reconstruction and service 
restoration activities before commencing longer term development projects. With the aim to promote national reconciliation and unity in Iraq, the World Bank along with 
other donor partners are supporting GoI develop a post-conflict reconstruction framework addressing issues such as security, political reconciliation, justice, human rights and 
economic and social reconstruction. In this context, the Iraq Emergency Operation for Development Project (EODP) - hereafter “the Project” - is designed to complement the 
stabilization efforts with the immediate implementation of reconstruction and rehabilitation of priority infrastructure subprojects to restore the delivery of public services in 
targeted municipal areas. 
The project total cost is US$350 million and will be implemented over five years from July 2015 to June 2020 in two governorates and covering seven cities: Salah Al-Din 

(Tikrit, Dour, Al Dalooeyya, and Al-Alam) and Diyala (Jalula, As-Sadiya and Al-AAzeeam). Under this project, Bank support will promote inclusive recovery and reconstruction 
processes through a three-pronged approach consisting of: (i) creation of an enabling environment for the recovery and reconstruction of the liberated areas, (ii) effective and 
timely implementation of the recovery and reconstruction activities, and (iii) the formulation and financing of an integrated and coherent regional development framework for 
the liberated areas. This would involve, among others, the identification of investment projects in the electricity, water, transport, urban and health sectors (additional sectors 
such as education and governance could be added in due time). 
The government’s recovery strategy is to jumpstart the delivery of basic infrastructure and services and rehabilitate critical infrastructure in the areas liberated from the 

insurgency. This would be one of the first steps in ensuring trust-building and reconciliation associated with the return of state officials. Significant social tensions may exist 
among resident populations in the cities that have been exposed to the civil unrest and violence, and a return of the state following prolonged absence could risk exacerbating 
these tensions unless accompanied by participatory processes that can increase accountability.
As part of it M&E work, the Project is seeking the services of an M&E Specialized Firm to work within the Project in all 7 municipalities. The Reconstruction Fund (RF) 

wishes to hire an experienced M&E Specialized for an initial period of 12 months to actively apply the data and information gained through this system to improve overall 
project performance and impacts. This plan will provide a consistent approach to the M&E for Reconstruction Fund, so that sufficient data and information is captured to review 
the progress and impact of the Reconstruction Fund and overall Project intervention in the municipalities. Performance indicators supported with sound data collection will be 
used to measure inputs, processes, outputs, outcomes, and impacts of the project to enable managers to track progress, demonstrate results, and take corrective action to improve 
service delivery.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience with M&E sector in similar environments, 

ability to synthesize and organize complex data and information into clear, understandable documents, the team should show capacity for Fluency and strong writing skills in 
Arabic and English; 
Additionally, the Consulting Firm should also demonstrate its past relevant experience (Cost of similar projects with equivalent or greater budgets, demonstrate ability to 

complete projects of similar scope on a tight schedule).
The Consultant is encouraged to try to make use of local resources by association with local consulting firms/individuals, while still taking the full responsibility as the 

leader.
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications.
A consultant will be selected in accordance with the procedures Quality and Cost-Based Selection (QCBS) method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and 

Employment of Consultants by World Bank Borrowers (January 2011 revised on July 2014)
Interested consultancies may obtain further information at the address below during office hours (09:00 to 14:00 hours) Baghdad local time.
Expressions of interest must be delivered to the address below by August  9, 2017 11:00 AM   Baghdad local time.

Contact information
Reconstruction Fund For Areas Affected 
Attention: Dr. Mustafa M. Amin ALhiti
Title: Head of Reconstruction Fund
[Al Jaderyia, Ministres’ street No. 29, Ministerial Compound, villa no. 11]
[Baghdad, Iraq , Al Jaderyia post office, P.O. Box no. 2234]
Tel: [+9647729977233]; [+9647705350898]
E-mail: pmt.rf@refaato.iq, arrozy@yahoo.com 
Web site: www.refaato.iq

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
)CONSULTANING SERVICES – FIRM SELECTION(

Republic of Iraq
Emergency Operation for 
Development Project- EODP
Project ID No. P155732
Reference No: EODP – RF/C3

Monitoring and Evaluation Specialized Firm

متابعة الصباح الجديد: 
يستمر اجليش واملقاومة اللبنانيان 
لليوم الرابع على التوالي في ش��ن 
معركته ض��د االره��اب التكفيري 
الداهم من بوابة عرسال البقاعية، 
حي��ث يخوض معرك��ة الوطن كل 

الوط��ن الس��تئصال ه��ذا اخلط��ر 
الوجودي على لبنان، وسط مواقف 
محلية داعمة وتغطية سياس��ية 
شبه جامعة، تتزامن مع تصريحات 

اقليمية ودولية مؤيدة.
اجلي��ش  أن  إخب��اري  تقري��ر  وذك��ر 

مجموع��ة  اس��تهدف  اللبنان��ي 
إرهابية كانت حتاول الفرار من بلدة 
عرس��ال الواقع��ة ف��ي محافظ��ة 
البقاع ش��مال ش��رقي البالد، فيما 
فر الجئون س��وريون بسبب القتال 

الذي اندلع على احلدود مع لبنان.

وقال��ت الوكالة الوطني��ة لإلعالم 
إرهابي��ة  مجموع��ة  إن  اللبناني��ة 
كان��ت حت��اول الف��رار باجت��اه بل��دة 
عرس��ال قادم��ة م��ن وادي الزعرور 

الواقع شرقي البلدة.
تفصيالت ص6

بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت اللجن��ة األمني��ة ف��ي 
مجلس محافظة نينوى يوم ، أمس 
الثالثاء ، ان الدواعش احملاصرين في 
قضاء تلعفر دخلوا في زاوية اخلوف 
والتخب��ط مما أضطره��ا الى أخالء 

الرئيس��ة  م��ن مقراتهم  للعديد 
في مركز القض��اء ، فيما تعمدت 
اجملاميع اإلرهابية الى ابقاء راياتهم 
السود فوق املقرات التي مت اخالؤها 

من باب متويه القوات األمنية . 
وقال رئي��س اللجن��ة األمنية في 

مجلس محافظة نينوى في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ب��أن" عصاب��ات داع��ش االرهاب��ي 
اضطرت ال��ى اجراء عمليات اخالء 
ليلية عاجلة للعديد من مقراتها 
الرئيس��ة ف��ي مركز تلعف��ر بعد 

اس��تهداف وتدمي��ر ع��دد منه��ا 
بالقصف اجل��وي الدقيق واملكثف 
على مدى االيام املاضية ما ادى الى 
مقتل وإصاب��ة العديد من قادتها 

وعناصرها. 
تتمة ص3

الدواعش يخلون مقراتهم الرئيسة في تلعفر بعد استهدافهم جويًاالمقاومة والجيش اللبنانيان يحققان انتصارات كبيرة في عرسال



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي خطوة يعل��ق عليها الش��ارع 
االط��راف  م��ن  وكثي��ر  الك��ردي 
السياس��ية على حد سواء االمل، 
ف��ي ان تنه��ي االزمة السياس��ية 
واجلمود الذي يعصف بالعالقة بني 
االحزاب الكردي��ة باالقليم، اختارت 
انتخاب��ات  عب��ر  التغيي��ر  حرك��ة 
دميقراطية عمر سيد علي منسقا 
عام��ا له��ا، بينم��ا انتخبت س��تة 
لعضوي��ة  قياداته��ا  م��ن  آخري��ن 
التنفيذية، وهي مؤسس��ة  اخللية 
تنفيذية استحدثتها احلركة عقب 
الس��ابق نوشيروان  وفاة منسقها 

مصطفى. 
ف��ي  االنتخ��اب  عملي��ة  وج��رت 
مبن��ى اجملل��س الوطن��ي مبحافظة 
-25 الثالث��اء  ام��س  الس��ليمانية 
7-2017 مبش��اركة اعض��اء اجمللس 
البالغ عددهم 56 عضوا، حيث قال 
جمال محمد رئيس اجمللس الوطني 
ف��ي حركة التغيي��ر، ان االنتخابات 
جرت بنح��و دميقراطي اختار خالله 
اجمللس الوطني باالغلبية عمر سيد 
علي منس��قا عاماً حلركة التغيير، 
وس��تة اخري��ن لعضوي��ة اخللي��ة 
التنفيذية، مبيناً ان احلركة متكنت 
م��ن تخطي كثير م��ن التحديات و 
املعوق��ات والتدخ��الت، التي كانت 
تس��عى الجه��اض ه��ذه العملية 
الدميقراطية، مشددا على ان احلركة 
مس��تمرة في الس��ير على النهج 
الدميقراطي الذي رسخه منسقها 

الراحل نوشيروان مصطفى.
واختاراجملل��س الوطني عمر س��يد 
علي منس��قا عام��اً للحركة وكال 
م��ن محم��د توفيق رحي��م وجمال 
حاج��ي محمد ورؤف عثمان و جالل 
جوه��ر وعثم��ان حاج��ي محمود و 
ش��ورش حاجي كأعض��اء للخلية 

التنفيذية للحركة.
واض��اف جم��ال محم��د ان اخللية 
للنظ��ام  وفق��ا  تع��د  التنفيذي��ة 
الداخل��ي اجله��ة املعني��ة مبتابعة 
تتخذه��ا  الت��ي  الق��رارات  تنفي��ذ 

مؤسسات حركة التغيير، مبا يصب 
في الصالح العام ومصالح شعب 
كردس��تان، واحلفاظ عل��ى آمنهم 

وسالمتهم.
وتابع ان اجمللس اجتمع اليوم الختيار 
س��تة اعض��اء م��ن اصل س��بعة 
للمجل��س القي��ادي ف��ي احلرك��ة، 
حيث ترش��ح 21 عضوا من احلركة 
لعضوي��ة اجملل��س القي��ادي، بينما 
اقتص��ر منصب املنس��ق العام في 
حرك��ة التغيير على مرش��ح واحد 
وهو القيادي في احلركة عمر س��يد 
علي، نظراً النس��حاب منافس��يه 
ملنصب املنسق العام في احلركة.       
وبينما اكد املنس��ق الع��ام اجلديد 
حلرك��ة التغيير في كلم��ة القاها 
عقب انتخابه، ان احلركة ستستمر 
في نهجها املدن��ي املعتدل للدفاع 
ع��ن حق��وق املواطن��ني والس��عي 
لتحقي��ق الش��فافية ومؤسس��ة 

الفس��اد  ومحارب��ة  الب��الد  ادارات 
وحق��وق  حري��ات  عل��ى  واحلف��اظ 
املواطن��ني، دعت اطراف سياس��ية 
الى ان يكون اختيار منس��ق جديد 
للحرك��ة منطلق��اً للب��دء بح��وار 
سياسي، واذابة اجلليد الذي يعتري 
طريق تطبيع االوضاع السياس��ية 

في االقليم.
احل��زب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
ان  الدميقراط��ي محم��ود محم��د 
اختيار منس��ق جديد للحركة يأتي 
ف��ي وقت حس��اس ج��دا ، مطالبا 
بفتح صفحة جديدة من العالقات 
ب��ني حزب��ه وحرك��ة التغيي��ر، بعد 
قطيعة مستمرة لنحو عامني على 

خلفية ازمة رئاسة االقليم. 
واضف محم��د ان املنس��ق اجلديد 
يتحمل مس��ؤولية كبيرة في ظل 
التطورات الكبيرة التي يش��هدها 
الع��راق واملنطق��ة، م��ا يتطلب ان 

تك��ون ف��ي مقدم��ة مس��ؤولياته 
السياس��ية  االوض��اع  تطبي��ع 
ومعاجل��ة املش��كالت بالتعاون مع 

جميع االطراف السياسية.
من جهته قال االحتاد االسالمي في 
كردستان انه اليعتقد بأن االجتماع 
املرتق��ب ب��ني احل��زب الدميقراط��ي 
وحركة التغيير، ال��ذي اجل ملا بعد 
اخيت��ار احلرك��ة منس��قا جدي��دا 
له��ا، س��يأتي بجديد باجت��اه انهاء 
القطيعة السياسية بني اجلانبني.  
وق��ال محم��د رؤف وه��و الرئي��س 
الس��ابق للمجلس القيادي لالحتاد 
االس��المي، انه اليعتق��د بأن احلزب 
التغيي��ر  وحرك��ة  الدميقراط��ي 
س��يتمكنان من معاجل��ة اخلالفات 
املتجذرة منذ س��نوات على شكل 
والي��ة ادارة مفاص��ل احلك��م ف��ي 
االقلي��م. وتاب��ع انه م��ن دون وجود 
طرف ثالث يس��تند الي��ه الطرفان، 

في الب��دء بح��وار جديد س��يكون 
االمر صعبا، متوقعا ان يلعب االحتاد 
الوطني دور الوسيط وهو بامكانه 
ان ميه��د الطري��ق ام��ام مفاوضات 
ج��ادة ب��ني الطرف��ني، عل��ى اعتبار 
اجلهود التي بذلها لتقريب وجهات 
الت��ي  العقب��ات  وتذلي��ل  النظ��ر 
تق��ف عائقاً امام تطبي��ع االوضاع 

السياسية في االقليم.  
ووفقا ملراقبني للش��أن السياس��ي 
ف��ان اكب��ر معضل��ة تق��ف ام��ام 
احلرك��ة ه��ي كيفي��ة تعملها مع 
الكردس��تاني،  الدميقراطي  احل��زب 
عقب القطيعة التي خلفتها ازمة 
رئاسة اقليم كردستان عام 2015، 
وم��ا تبعها م��ن اج��راءات وصفت 
بالتعس��فية، جل��أ اليه��ا املكت��ب 
السياس��ي للح��زب الدميقراط��ي، 
والتي متثلت باصدر قرار منع مبوجبه 
محم��د  يوس��ف  البرمل��ان  رئي��س 

وه��و عن حركة التغيي��ر من دخول 
اربيل، وتضم��ن كذلك  محافظ��ة 
الق��رار ط��رد وزراء حرك��ة التغيير 

االربعة من حكومة االقليم. 
واس��فرت االنتخاب��ات التي اجريت 
ام��س الثالث��اء ع��ن انتخ��اب عمر 
س��يد علي منس��قاً عاماً للحركة 
و محم��د توفي��ق رحيم مس��ؤوالً 
لشؤون اقسام احلركة و جال حاجي 
محمد رئيس��ا للمجلس الوطني و 
رؤوف عثمان رئيسا للهيئة العامة 
و جالل جوهر مسؤوال لشؤون كتل 
برمل��ان ومجالس محافظات احلركة 
و عثم��ان حاجي محمود مس��ؤوال 
ملكات��ب احلرك��ة و ش��ورش حاجي 

مسؤوال لشؤون املواطنني.
م��ن  التنفيذي��ة  اخللي��ة  وتتأل��ف 
س��بعة مقاعد، يق��ع على عاتقها 
تنفي��ذ الق��رارات والتوصيات التي 
يقره��ا اجمللس الوطن��ي في حركة 

التغيير. 
يش��ار ال��ى ان عدم وجود ش��ريحة 
الش��باب والنس��اء ضم��ن اعضاء 
اخللية التنفيذية خل��ف ردود فعل 
متبانية لدى القيادات الش��ابة في 
احلركة، التي عّدت انتخاب القيادات 
الس��ابقة وكب��ار الس��ن لعضوية 
اخللية التنفيذية ابتعادا عن النهج 
الذي رس��خه زعيم حركة التغيير 
الراحل نوش��يروان مصطفى، الذي 
اعتم��د عل��ى الش��باب ف��ي ادارة 
مؤسس��ات احلرك��ة ورش��ح كثير 
منهم لش��غل مناصب مهمة في 

حكومة وبرملان كردستان.  
يش��ار الى ان حرك��ة التغيير والتي 
الكردية،  باللغ��ة  )گوران(  تس��مى 
اح��دى اهم االح��زاب املعارضة في 
إقليم كردستان، أسسها السياسي 
الكردي الراحل نوشيروان مصطفى 
عام 2009 بعد استقالته من االحتاد 
الوطني الكردستاني برئاسة جالل 
طالباني، بدأت مبؤسس��ة اعالمية 
حتولت الحقا الى تنظيم سياس��ي 
اطل��ق علي��ه )گ��وران(، أي حرك��ة 
التغيير في مس��عى من��ه لتغيير 
الواق��ع السياس��ي وش��كل ونوع 

نظام احلكم في االقليم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير اخلارجيَّة إبراهيم اجلعفرّي 
في زيارته للهند مع سوشما سواراج 
العالق��ات  الهن��د،  خارجيَّ��ة  وزي��رة 
الثنائيَّة بني بغداد ونيودلهي، وُسُبل 
تطويرها مبا يحقق مصالح الشعبني 

الصديقني.
بي��ان  بحس��ب  اجلعف��رّي  وأك��د 
للخارجية العراقية ورد الى »الصباح 
اجلديد:، أنَّ »العراق والهند جتمعهما 
الكثي��ر م��ن املُش��ترَكات، والع��راق 
حري��ص عل��ى العمل عل��ى تفعيل 

املصالح املُشترَكة، وُمواَجهة اخملاطر 
املُشترَكة«.

وأوضح ان »العراق بلد غنّي بالثروات 
النُ�ُهوض  دة، وميتلك ُمقوِّمات  املُتعدِّ
لكنه ميرُّ بظروف اس��تثنائيَّة تتمثل 
ض��دَّ  واحل��رب   ، األمن��يِّ ي  بالتح��دِّ
ي  عصابات داع��ش اإلرهابيَّة، والتحدِّ
االقتصاديِّ نتيجة انخفاض أس��عار 

النفط، وتكلفة احلرب«.
َّع  وأضاف اجلعف��ري ان »العراق يتطل�
 ، الدول��يِّ اجمُلتَم��ع  دع��م  الس��تمرار 
وال��دول الصديقة، واملُس��اَهمة في 

إعادة إعمار البن��ى التحت�يَّة للُمُدن 
العراق�يَّة،« مش��يراً إل��ى أنَّ »العراق 
واَجَه حرباً عامليَّة ضّد عصابات داعش 
اإلرهابيَّ��ة، وكان في خ��ط املُواَجهة 
األوَّل دفاع��اً عن نفس��ه، ونيابة عن 

العالم أجمع«.
ون��وه إلى أنَّ »الع��راق يُواِصل ُجُهوده 
لتعزيز االس��تقرار، وحتقيق التنمية، 
ماً شكره، وتقديره ملواقف الهند  ُمقدِّ
الداعمة للع��راق أمنّياً، وسياس��ّياً، 
وإنس��انّياً،« الفت��اً إل��ى أنَّ »اإلرهاب 
اليوم خط��ر يواجه اجلمي��ع، وعلينا 

التع��اون، والتنس��يق ملنع انتش��اره، 
وانتقاله من بلد إلى آخر«.

ُّعه  وأع��رب وزير اخلارجية ع��ن »تطل�
َّ��رات التفاه��م ب��ني  لتفعي��ل ُمذك�
البلدي��ن، وحثَّ الش��ركات الهنديَّة 
عل��ى العم��ل ف��ي الع��راق، وتب��ادل 
 ، يِّ اخلب��رات، ودع��م القط��اع الِصحِّ
واملستش��فيات، وتطوي��ر الق��درات 
الطبِّية العراق�يَّة، وزيادة عدد الزماالت 
الدراس��يَّة بني جامعات البلدين في 
االختصاص��ات كاف��ة، ُمبدي��اً رغبة 
العراق في فت��ح قنصليَّة للهند في 

البص��رة لزيارة حجم االس��تثمارات، 
وتس��هيل إج��راءات من��ح س��مات 
الدخول }الفيزا{ للعراق�يِّني الراغبني 
في زيارة الهند، واستمرار املُشاوَرات 
السياسيَّة، والتعاون، وتبادل الزيارات 
بني مس��ؤولي البلدين؛ ملا لها من أثر 
كبير في فتح آف��اق جديدة للتعاون 

بني بغداد ونيودلهي«.
م��ن جانبه��ا قال��ت وزي��رة خارجيَّة 
الهن��د سوش��ما س��وارا للجعفري 
»ُس��رِرْنا بتحرير املوص��ل، ونهنئكم 
باالنتصارات التي حققها العراقيون 

ف��ي حربهم ض��دَّ عصاب��ات داعش 
اإلرهابيَّة«.

وأضاف��ت »م��ا حتق��ق هو ف��وز ضّد 
الوحش��يَّة، والتط��رُّف، معب��رة عن 
تطل�ُّع الهند إلقامة أفضل العالقات 
م��ع بغ��داد ف��ي ُمختلِف اجمل��االت،« 
ش��ريك  »الع��راق  أنَّ  إل��ى  مش��يرة 
دة  ُمحت��رَم، وُمه��ّم للهن��د، ُمش��دِّ
عل��ى أنَّ العالقات الهنديَّة-العراقيَّة 
عالق��ات تاريخيَّة قائمة على العديد 
م��ن اجمل��االت الت��ي تهمُّ الش��عبني 

الصديقني«.

الهند تؤّكد وقوفها مع وحدة العراق وتتطّلع لشراكة قوّية معه

حركة التغيير تختار عمر سيد علي منّسقًا عاّمًا لها
في خطوة ديمقراطية يعّول عليها في إنهاء الجمود السياسي باإلقليم 

د.علي شمخي 

حينما تكون السياس��ة ميدان��اً للتجارب 
الفاشلة تدفع الشعوب ثمناً باهظا لهذه 
التجارب وحينم��ا يتمتع القادة واحلكومات 
بح��د ادنى م��ن النضج والدراي��ة واحلكمة 
س��تكون االوط��ان والش��عوب مبن��أى ع��ن 
االهت��زاز اخلطير في مس��ارات حتركها نحو 
صنع حاضرها ومستقبلها ومن بني اخطر 
ماواجهه العراق ومايواجهه في املستقبل 
ه��و ه��ذا االرجتال واالستس��هال في س��ن 
القوان��ني واالنظم��ة واتب��اع الكثي��ر م��ن 
السياس��يني الهوى في العمل على اصدار 
الكثير من الق��رارات وطوال اكثر من اربعة 
عش��ر عاما بقيت عقد االنتقام اسيرة لدى 
الطائفيني والفاشلني ولرمبا لم يكن لهؤالء 
الق��درة عل��ى االس��اءة للش��عب العراقي 
لو انه��م ابعدوا ع��ن مراكز الق��وة والقرار 
ول��و لم تتح له��م الفرصة في املش��اركة 
ف��ي صن��ع الكثير م��ن الق��رارات املصيرية 
لكن االصرار على افس��اح اجمل��ال ملثل هذه 
العقول املريضة وابقائها حرة ومس��تريحة 
في الس��احة السياس��ية اس��هم الى حد 
كبير في ارتكاب االخطاء القاتلة التي دفع 
ويدفع ثمنها ماليني العراقيني ومانش��هده 
اليوم من س��جاالت ش��عبية بني اوس��اط 
مختلف��ة من ابناء الش��عب العراقي حول 
منظوم��ة م��ن القوان��ني اس��همت ال��ى 
ح��د كبير في تبدي��د املليارات م��ن االموال 
العراقي��ة حت��ت مس��ميات ظاهره��ا ح��ق 
وياطنها باطل  وتسببت مثل هذه القرارات 
اخلرق��اء في صنع واقع جدي��د متمثل ببروز 
وظه��ور الطبقي��ة باجل��ى مظاهره��ا من 
دون أي تقيي��م حقيقي ل��الدوار واالداء ومن 
دون أي اس��تحقاق عملي وبات اليوم ماليني 
العراقيني ممن ل��م ينتموا ملظاهر الطائفية 
وممن ه��م ضحايا النظام الس��ابق وضحايا 
النظ��ام الفاس��د اليتمتعون بأي��ة حقوق 
والي��راد له��م اي دور في مس��تقبل العراق 
فيما تقاس��م االخرون االمتيازات واملناصب 
والغنائ��م بعناوين مختلف��ة ضاعت فيها 
اية معان انس��انبة او وطنية وشوهت تلك 
القوان��ني والقرارات التي اري��د لها تعويض 
الشهداء واملناضلني واملتضررين والسجناء 
معاني احلق والعدال��ة وافرغت االجتهادات 
احلزبية اي محتوى انساني لهذا االستحقاق 
ودفعت ابناء الش��عب العراقي الى التناحر 
والتب��ارز وتب��ادل االتهامات والش��تائم من 
على شاش��ات التلفزة في مش��هد يراد له 
حتوي��ل االنظ��ار ع��ن اخلطر االكب��ر االرهاب 
ومب��ا يقلب حلظات الق��وة الى ضعف حيث 
يش��مت االعداء واحلاقدون بنا وقد آن االوان 
ليدرك اولئك السياسيون الفاشلون الذين 
قادونا الى هذا امليدان من التنابز ان القوانني 
والقرارات اخلاطئة تنتج واقعاً مزرياً يخوض 
ب��ه الرابحون واملتض��ررون مع��ارك طاحنة 

اخلاسر االكبر فيها الوطن .  

أخطاء قاتلة!

تقـرير

يوسف صداقي*

ترام��ب  دونال��د  الرئي��س  إدارة  حتت��اج 
اليوم التخاذ ق��رار نهائي في ما يخص 
اس��تراتيجيتها ف��ي محارب��ة اإلرهاب 
واحلرب الدائرة في سوريا، فالكونغرس 
األميركي يحت��اج لتلك القرارات للبت 
مبشروع اإلنفاق احلكومي الذي تقدمت 
ب��ه إدارة ترامب عل��ى أن تتضمن هذه 
االس��تراتيجية وصفاً محدداً لألهداف 
السياس��ية جت��اه احلكومة الس��ورية 

واألطراف الفاعلة في املنطقة.
أما ما تبقى من الق��وات العربية على 
األرض الس��ورية والتي ما زالت حتتفظ 
باحلد األدنى من مبادئ الثورة تعاني من 
مصاعب كبيرة، ومخاطر قاتلة.  فاملوارد 
املالي��ة املتاحة ال تغط��ى احتياجاتها 
األساس��ية، والدع��م العس��كري غير 
املس��تقر أساس��ا يتطلب العديد من 

التنازالت.
و لعل أخط��ر التحديات ه��و انتهازية 
و  اجلهادي��ة  الس��لفية  الفصائ��ل 
استغاللها عدم استقرار الدعم املقدم 
للفصائ��ل الثوري��ة  لتف��رض عليه��ا 
التبعي��ة لها في الق��ول والفعل حتى 
ترض��خ، واال ف��ان اإلس��الميني يبدؤون 
بحربه��م  واس��تهدافهم من حمالت 
اعتقاالت واغتياالت، وإعدامات للقادة ،  
كما فعل جيش اإلسالم حني قرر تدمير 
جيش األمة في الغوطة الش��رقية، أو 
حتى االش��تباك املباش��ر كان له وجود 
ف��ي العديد م��ن املناس��بات منها ما 
فعلته فتح الش��ام النصرة سابقا في 

هجومه��ا على الفرق��ة ١٣ احدى فرق  
اجليش احلر في إدلب، و استعمال جيش 

اإلسالم الدبابات ضد فيلق الرحمن .
وحسب مس��ؤولني في البيت األبيض 
فان وزي��ر الدفاع ورئي��س هيئة األركان 
املش��تركة يعارضون إرس��ال املزيد من 
الق��وات إلى س��وريا. بينم��ا يبرز جناح 
عس��كري داخ��ل البنتاغ��ون يس��عى 
إلنتاج نس��خة أكث��ر قوة م��ن التي مت 
اعتماده��ا خالل إدارة الرئيس الس��ابق 
باراك أوبام��ا. على رأس هذا اجلناح يبرز 
اجلنرال ماك ماس��تر، مستش��ار األمن 
الق��وي . وتدرك الوالي��ات املتحدة أنها 
ال تواج��ه تنظيماً متراّص��اً هناك ممثَّالً 
بتنظي��م القاع��دة، بل نس��يج معّقد 
م��ن امليليش��يات احمللي��ة، إذ يؤمن كل 
م��ن ماك ماس��تر وديفي��د بترايوس أن 
اس��تعمال تلك االختالفات س��يخلق 
فرص��ا للتعاون مع ش��ركاء محتملني 
في مواجهة األعداء املشتركني األشد 
تطرف��اً. ويتمّثل هدفه��م في تهميش 
املتطرفني العنفيني، داِحضني اّدعاءهم 
بأنهم يتكّلمون باس��م اإلسالم، وذلك 
عبر تس��ليط الضوء عل��ى الهّوة التي 
تفصل بينهم وبني الغالبية الساحقة 

من املسلمني.
ويعم��ل بتراي��وس جاهدا عل��ى إقناع 
الرئي��س بتبني خطته الت��ي اقترحها 
ف��ي عام 2015، والت��ي تقضى مبحاولة 
فصل »اجملموعات الت��ي ميكن أن تكون 
جزءاً م��ن احلل« عن تنظي��م القاعدة، 
ووضعها في مواجهة تنظيم »داعش« 
ونظام بش��ار األس��د. اخلط��ة تتضمن 
إرسال عدد كبير من القوات األميركية 
تكون جنبا إلى جنب مع احللفاء احملليني 

لتحري��ر املناط��ق من س��يطرة القوى 
املتطرف��ة، وبعده��ا س��يكون اجلي��ش 
األميركي متواجدا على األرض في بلد 
كان محتكرا لعقود من اجلانب الروسي. 
األمر الذي يحاربه كبير االستراتيجيني 
في البيت األبيض س��تيف بانون والذي 
يعد هذه األفكار هي سعي لبدء حرب 

عراقية جديدة على حد وصفه.
بعد الضرب��ة الصاروخية التي وجهها 
اجليش االميركي إلى مطار الشعيرات 
بدأت مالمح خطة ماك ماستر تتضح، 

فاجلي��ش االميرك��ي اآلن يدفع إلى رفع 
مس��توى قواع��د االش��تباك للق��وات 
اخلاصة االميركية والسماح باستعمال 
احلوام��ات الهجومية. وحي��ث أن قيادة 
التحال��ف الدولي بات��ت تعتمد بنحو 
كبي��ر على قواع��د ومط��ارات هيأتها 
داخ��ل األراضي الس��ورية وكردس��تان 
الع��راق يس��تقر فيه��ا آالف اجلنود مبن 
فيه��م االميركيون واألملان واإليطاليون 
فأن عملية  والبريطانيون  والفنلنديون 
تأهيل القواعد اجلديدة يعطي انطباعا 

أنها لن تكون مؤقتة، حيث مت استبدال 
اخليام املؤقت��ة وقاعات الطعام ومراكز 
االس��تخباراتية  ال��وكاالت  عملي��ات 
وقوات املهام اخلاصة مبباني دائمة. كما 
تستقبل احدى القواعد في كردستان 
الع��راق خمس��ة أن��واع م��ن احلوامات 
كجس��ر  تس��تعمل  الت��ي  احلربي��ة 
ج��وي لنقل اجلن��ود وما يل��زم من دعم 
لوجس��تي ملناطق العمليات الفرعية 
في سوريا والعراق. منذ األسبوع األخير 
من شهر أذار/ مارس املاضي أصبح لدى 

ق��وات التحالف م��ا مجموعه خمس 
منش��آت عسكرية جوية في املنطقة، 
وحيث أش��ار مسؤول أميركي في لقاء 
مع »فويس أوف أميركا«، أن املهندسني 
والطاقم االميركي يعملون على إصالح 
وجتهيز املطار القريب من سد الطبقة، 
كما أش��ارت بعض التقارير اإلعالمية 
أن احلوام��ات االميركي��ة تق��وم بنق��ل 
قادة وعناصر من »قس��د« بني املناطق 
جتنبا ألي اصطدام م��ع القوات األخرى 
عل��ى األرض. األمر الذي أك��ده اجلنرال 
االميركي كارلتون ايفرهارت قائد قيادة 
احلركة اجلوية للقوات اجلوية ل »فويس 
اوف امي��ركا« أن رجال��ه نقل��وا ج��وا 
من ق��وات الدفاع الذات��ي وراء خطوط 
تنظيم » داعش« للس��ماح لهم بشن 

الهجوم الذي استولى على املطار.
ليكون لقوات التحالف بقيادة الواليات 
املتحدة االميركي��ة احلرية في التحرك 
واتخاذ الق��رارات التي تناس��ب الرؤية 
األميركية م��ن دون التعرض ملضايقات 
الدول املضيفة كتركيا التي تس��تغل 
قاعدة اجنرليك ووجوده��ا في أراضيها 
بهدف الضغ��ط على اإلدارة االميركية 
للك��ف عن دعمه��ا للق��وات الكردية، 
قام��ت اإلدارة األميركية بالتأكيد على 
دور ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة ف��ي 
املعركة من أجل الرق��ة. حيث أن دعم 
وحتال��ف اجلي��ش االميرك��ي لفصائ��ل 
محددة كق��وات س��ورية الدميقراطية 
اثب��ت فعالي��ة وج��دوى م��ن ناحي��ة 
التكتيك العس��كري، وهو ما ال يحقق 
أهداف ماك ماس��تر كاملة، فمن خالل 
جتربته ف��ي العراق ي��درك أن التحالف 
م��ع األكراد فق��ط هو م��ن دون جدوى 

اس��تراتيجية حقيقية، حي��ث انه من 
غي��ر املنطقي اس��تيالء األك��راد على 
األراضي العربي��ة وحكمها مما قد يولد 
صراع��اً جديداً في املنطق��ة وهو ما ال 

تتمناه اإلدارة االميركية أن يحدث.
جناح ماك ماس��تر لديه يقني بأهمية 
إيجاد قوات عربية سنية لتكون حليف 
لها عل��ى األراضي الس��ورية لتحقيق 
هدف تدمير تنظيم » داعش«، وحتقيق 
م��ا وعد ب��ه الرئيس االميرك��ي دونالد 
ترامب خالل حملة االنتخابية القضاء 
عل��ى اجلماعات اإلس��المية املتطرفة، 
وإقام��ة مناطق آمنة في س��وريا. لكن 
اختيار الش��ريك العربي من الفصائل 
السورية املقاتلة على األرض أمر معقد 
ج��دا بالنس��بة للقي��ادة االميركي��ة، 
فاألولوية االميركي��ة األن هي القضاء 
عل��ى تنظي��م »داع��ش«، بينم��ا تصر 
الق��وات العربي��ة عل��ى أولوي��ة قتال 
النظام. وهذا التضارب ال ميكن التغلب 
اخلريط��ة  بس��بب  بس��هولة،  علي��ه 
السياس��ية والعس��كرية املعقدة في 
س��وريا إضافة إلى العالق��ات الدولية 
اجملموع��ات  أغل��ب  أن  كم��ا  املتوت��رة. 
العربية الس��نية التي تقاتل اليوم في 
س��وريا تعتم��د حتركاته��ا وتوجهاتها 
على االرتباط باخملابرات التابعة للدولة 
املعنية بالشأن السوري. وخالل سنوات 
الثورة، حتول دور تلك اجملموعات من قوات 
عس��كرية منظم��ة إلى ميليش��يات 
وعصابات ميارس بعضها حتى عمليات 
االغتي��االت والتصفي��ة لكتائب أخرى 

في سوريا.

*عن منتدى فكرة.

مع العمل على إيجاد استراتيجية جديدة
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالث��اء، ب��أن خمس��ة مدنيني 
اصيب��وا بانفج��ار عبوة ناس��فة قرب 

علوة لبيع االسماك شمالي بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جانب الطري��ق قرب 
عل��وة لبي��ع االس��ماك ف��ي منطقة 
الب��و خالد ش��مالي بغ��داد، انفجرت، 
صب��اح يوم امس ما اس��فر عن اصابة 
خمس��ة مدني��ني بج��روح". وأن "قوة 
امنية وصلت الى مكان احلادث ونقلت 
قري�ب  ال�ى مستش��ف�ى  املصاب���ني 

لتلق�ي الع�الج". 

ديالى – عملية عسكرية 
اعلن لواء 110 في احلش��د الشعبي امس 
الثالثاء، ع��ن انطالق عمليات عس��كرية 
واس��عة لتعق��ب خالي��ا "داع��ش" ف��ي 
منطقتني شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال ام��ر اللواء عامر محم��ود الفيلي ان 
"عملية عسكرية واس��عة انطلقت في 
منطقتي مرجانة والطبج) 75كم شمال 
شرقي ديالى( مبش��اركة من قوات اجليش 
والش��رطة احمللية"، الفتا الى ان "العملية 
كان��ت م��ن مح��اور متعددة".مضيفا ان 
"العملية ته��دف الى تعقب خاليا داعش 
االرهابية وانهاء اي وجود لها والعمل على 

متشيط املناطق بشكل كامل ". 

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مص��در امني في ش��رطة محافظة 

كركوك امس الثالثاء بأن احد اعضاء احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني  قتل واصيب 

اخر بهجوم مسلح جنوب احملافظة.
وق��ال املص��در  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "مسلحني مجهولني يستقلون 
س��يارة نوع يارس اطلقوا النار،  على اثنني 
من اعضاء احلزب الدميقراطي الكردستاني 
قرب مدرس��ة نالزي في احلي العس��كري 
جن��وب كرك��وك، م��ا اس��فر ع��ن مقتل 

احدهما واصابة اخر بجروح". 

صالح الدين – احباط تسلل
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء ان ق��وات 
احلشد الشعبي احبطت تسلالً الرهابيي 
عصاب��ات داع��ش ف��ي قاط��ع الصيني��ة 

باحملافظة .

وذكر املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه ان "اللواء السادس الفوج االول 
في احلش��د الشعبي متكن فجر يوم امس 
من قت��ل ثالثة ارهابيني من تنظيم داعش 
بإحباط تس��لل لهم ف��ي قاطع صينية - 

حديثة عند مدخل قضاء تكريت" .

االنبار – اشتباك مسلح 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
األنب��ار ام��س الثالث��اء، بأن قوة م��ن "درع 
اجلزي��رة" متكنت م��ن قت��ل عنصرين من 
"داعش" واستولت على شاحنة محملة 

باألسلحة غربي احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "قوة من ف��وج درع اجلزيرة 
باحلش��د العش��ائري متكنوا وخالل كمني 
محك��م من قتل اثنني من عناصر تنظيم 

داع��ش االرهاب��ي بعد االش��تباك معهم 
ف��ي منطقة الكيل��و 160 غرب��ي مدينة 

الرمادي. 

ميسان – عمليات دهم 
أعلن قائد عملي��ات الرافدين اللواء علي 
ابراهي��م الدبع��ون ع��ن الق��اء القبض 
عل��ى)  929 ( متهم��اً بقضاي��اً جنائي��ة 
مختلفة منذ انطالق عملية وثبة االسد 
في ميسان من الش��هر اخلامس بينهم 
متهم��ون بقضاي��ا ارهابي��ة وقتل عمد 

ومخدرات وقضايا نزاعات عشائرية.
الصب��اح  ل���"  الدبع��ون  الل��واء  وق��ال 
اجلدي��د" ان )76 ( متهم��اً الق��ي القبض 
عليه��م على وف��ق امل��ادة) 14 (مخدرات 
تنوعت تهمهم ب��ني الترويج والتعاطي 
وضبط بح��وزة اغلبهم كمي��ات كبيرة 

والكريس��تال  "احلشيش��ة  م��ادة  م��ن 
والترياك وأشرطة احلب�وب اخملدرة وأدوات 

تعاطيها. 

ذي قار – اطالق نار
اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي 
قار امس الثالثاء ان مسلحني مجهولني 
اغتال��وا منتس��با في الش��رطة باطالق 

النار عليه شمالي محافظة ذي قار.
وذكر املصدر االمني ان "منتسب شرطة 
قتل برص��اص مجهولني، في أثناء عودته 
إل��ى منزله ف��ي قضاء الدواية ش��مالي 
محافظ��ة ذي قار". مبين��ا ان مجهولني 
اطلق��وا النار عل��ى اجملنى علي��ه والبالغ 
من العم��ر 33 عاما يعمل منتس��باً في 
ش��رطة حماي��ة الطاق��ة الكهربائي��ة 
املتنقلة بالقضاء أثناء عودته إلى منزله 

بس��يارته اخلاصة قرب جسر آل معيوف، 
وأردوه قتيال في جنح الظالم".

البصرة – اطالق نار 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة البصرة امس الثالثاء، بأن رجالً 
مس��ناً قتل باطالق الن��ار عليه من قبل 
مجهولني قرب منزله في ناحية الهارثة 

شمالي احملافظة. 
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهول��ني 
أطلق��وا النار على رجل في الس��تني من 
العمر عندم��ا كان قرب داره الواقعة في 
منطقة كرمة علي ضمن ناحية الهارثة 
ما أس��فر عن مقتله في احلال  ، مضيفا 
انه مت نقل جثة القتي��ل الى دائرة الطب 

العدلي .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغداد، أمس الثالثاء، عن ازالة اكثر 
م��ن 3 االف جتاوز خالل ش��هر حزيران املاضي، في 

جانبي الكرخ والرصافة.
وقالت االمانة في بيان ورد الى "الصباح اجلديد"، 
ان "مديرية احلراسات واالمن، بالتنسيق مع قيادة 
عمليات بغداد وبالتعاون مع الدوائر البلدية ازالت 
)1979( جتاوزا، متثلت باالكشاك ومسقفات احملال 
التجاري��ة و)429( جت��اوزا، على االرصف��ة و)306( 
لوحات اعالنية غير مرخصة و)155( موقعا لبيع 

االغنام".
واضاف��ت ان "املديري��ة ازالت )204( دور س��كنية 
في مراحل البناء االولي، بنيت جتاوزا على اراضي 
الدولة من دون اخذ املوافقات والرخص االصولية 

لبنائها".
وبينت ان "املديرية قامت بحمالت اخرى تضمنت 
ازالة )46( من االس��يجة املتج��اوزة و)73( موقعا 
لغسل السيارات و)117( مرآبا ومشتال ومعرضا 
لبيع الس��يارات و)16( حاج��زا كونكريتيا، وحجز 
)32( متجاوزا لم يلتزموا بالتعهدات التي اخذت 
عليهم في وقت سابق، وكذلك ازالة )37( موقعا 
لبي��ع املواد االنش��ائية و)21( جتاوزا على اخلطوط 

الناقلة".
يذك��ر أن أمان��ة بغداد تنفذ وبش��كل مس��تمر 
حمالت ش��به يومي��ة إلزال��ة التج��اوزات ووفق 
خط��ة أع��دت إلزالة مااليق��ل ع��ن )10( جتاوزات 
إس��بوعياً، ضمن قاطع كل دائرة بلدية، من أجل 
إظهار شوارع العاصمة باملظهر الالئق وتسهيل 

إنسيابية حركة السير واملرور فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير الداخلية قاسم االعرجي، امس الثالثاء، 
مديرية املرور بجعل دوام منتس��بي شرطة املرور 

على شكل ثالث وجبات في بغداد واحملافظات.
وق��ال االعرجي في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد:، ان "اهتماما من باملنتسبني الذين يقفون 
س��اعات طويلة حتت اشعة الشمس خاصة مع 
ارتفاع درج��ات احلرارة في الب��الد، وجهنا مديرية 
امل��رور بجعل دوام منتس��بي ش��رطة املرور على 
شكل ثالث وجبات في بغداد واحملافظات"، مشيدا 

"بصبرهم وحتملهم خدمة للمواطنني".
وم��ن جانبه��ا ش��رعت مديري��ة امل��رور العامة 
ب�"تنفي��ذ اوامر الوزي��ر لتقدمي افض��ل اخلدمات 
للمواطنني وتنظيم حركة سير املركبات، ووضع 
خط��ة لتنظيم الدوام على ش��كل ثالث وجبات 
بدل الوجبتني فيكون الواج��ب للوجبة الواحدة 
5 ساعات بدل 7 س��اعات خاصة خالل شهر اب 

املقبل".

أمانة بغداد تزيل
3 آالف تجاوز في 

حزيران الماضي

ثالث وجبات في عمل 
المرور بسبب ارتفاع 

الحرارة

الملف األمني

تيار احلكمة الوطني بزعامة احلكيم
يسعى إلى تشكيل كتلة عابرة 

للطائفية
وأس��تطرد أبو رغي��ف أن "احلكيم عندما 
كان زعيماً لتيار شهيد احملراب مبؤسساته 
اجملل��س االس��المي االعل��ى ومؤسس��ات 
كاالمل والتبليغ وغيرهم��ا أولى اهتماماً 
بالغاً بشريحة الشباب واخلطاب الوطني 
وهما الس��متني البارزتني لعمل تشكيل 

احلكمة السياسي".
وي��رى أن "احلكي��م ضّح��ى ب��ارث تاريخي 
وسياس��ي وهو اجمللس االسالمي االعلى، 
وذلك يعّد مبنزلة الرد على اتهامات باطلة 

اطلقت عليه بأنه يستأثر باملنصب".
ون��ّوه أب��و رغي��ف إل��ى ان "تي��ار احلكمة 
سيكمل طريق  وش��ّدد على أن "احلكيم 
باق حت��ى االن رئيس��اً للتحالف الوطني، 
وقد طلب منذ آيار املاضي تقدمي بديالً عنه 
كونه يعتقد بأن مهمته قد اجنزها بافضل 
حال فقد اصبح التحالف حالياً مؤسسة 

سياسية لديها عمل واضح ودؤوب".
وأورد أن "املنضوي��ن إلى تيار احلكمة كانوا 
في الس��ابق مقيدين مبنه��ج معني واالن 
حترروا وال ميكن العودة إلى الوراء ألننا بصدد 
االنفتاح على جميع املكونات السياسية 

وال نعير اهمية للمواقف السابقة".
وحت��دث أبو رغيف عن "جوانب اجرائية مع 
اجمللس االس��المي االعلى بصدد حسمها 
قريباً في م��ا يتعلق مبق��رات التنظيمات 

م��ع التأكي��د ب��أن اغل��ب املتواجدين في 
تلك التنظيم��ات اعلنوا البيعة للحكيم 
بوصف��ه قائ��داً سياس��ياً وزعيم��اً لتيار 

جديد".
وأك��د أن "عالقتنا املس��تقبلية س��تبنى 
على املصلحة العام��ة للعراق، ونؤيد كل 
من يتفق مع مش��روعنا باج��راء االغلبية 

الوطنية".
وجدد أبو رغيف متس��ك "احلكيم مبشروع 
التس��وية الوطنية، واحلاف��ظ على وحدة 
العراق ورفض اجراء اس��تفتاء اس��تقالل 
اقلي��م كردس��تان كونه يض��ر مبصلحة 

الوطن".
من جانب��ه، ذكر القيادي االخ��ر في التيار 
اجلدي��د س��امي اجليزان��ي أن "االعالن عن 
تش��كيل احلكمة السياسي يتناسب مع 
الوضع السياسي احلالي وانتصارات قواتنا 

املسلحة ضد تنظيم داعش االرهابي".
وتاب��ع اجليزاني أن "تي��ار احلكمة يؤمن بأن 
املرجعية الدينية واحلشد الشعبي لهما 

احترام وتقدير كبير".
ويفند "اخملاوف من وجود صراع مستقبلي 
مع الباقني في اجمللس االسالمي االعلى"، 
منوهاً إلى أن "جتربة سابقة كانت لنا مع 
منظمة بدر عندما انفصلنا عنها وبقيت 

العالقة جتمعنا".
ومضى اجليزاني إلى ان "احلكيم س��يبقى 
عل��ى عالقة طيب��ة وايجابي��ة مع اجمللس 
االس��المي االعل��ى وأن االي��ام ه��ي م��ن 

ستثبت ذلك".
إل��ى ذل��ك، أفاد النائ��ب عن تي��ار احلكمة 
حس��ن خالطي في تعليق إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، بأن "الع��راق يحت��اج اليوم إلى 
خدم��ة فعلية وانس��جام م��ع اجلماهير 
واالعتماد على برامج من أجل التماش��ي 

مع املواطنني".
وأش��ار إلى أن "اغلب ن��واب كتلة املواطن 
انضموا إل��ى تيار احلكمة الحساس��هم 
واقتصادي��ة  بوج��ود حتدي��ات سياس��ية 
وامني��ة، وضرورة ايجاد ارضية سياس��ية 

جديدة للتحرك في ضوئها".
س��تبقى  "كتلتن��ا  ان  خالط��ي  وأك��د 
متلزم��ة مبنطلقات احلكيم وس��تتفاعل 
مع البرام��ج اجلديدة له م��ن أجل املضي 

بخدمة العراق".

الدواعش يخلون مقراتهم الرئيسة في 
تلعفر بعد استهدافهم جوياً

وأوض��ح إن" جل��وء ه��ؤالء االرهابي��ني الى 
االخالء الليلي جاء بعد تنامي شكوكهم 
بتع��اون االهالي مع الق��وى االمنية االمر 
الذي اس��هم في دقة االصاب��ة للضربات 
اجلوي��ة وإيقاعه��ا خس��ائر بش��رية ف��ي 
صف��وف العدو الداعش��ي ، الفتا الى إن" 
الدواعش عمدوا الى ابقاء راياتهم السود 
ف��وق املق��رات الت��ي مت اخالؤه��ا م��ن باب 

التمويه. 
م��ن جانبها أعلن��ت الش��رطة االحتادية ، 

أم��س الثالث��اء ، ع��ن إلق��اء القبض على 
س��تة إرهابيني ينتمون لتنظيم "داعش" 

بعمليات متشيط في املوصل. 
وق��ال قائد الش��رطة الفري��ق رائد جودت 
في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه، إن "ق��وات من الش��رطة 
االحتادي��ة نف��ذت، عملي��ات متش��يط في 
جزي��رة البو س��يف )قرب مط��ار املوصل(، 

بحثا عن اإلرهابيني ومخلفاتهم". 
"العملي��ة  أن  ج��ودت،  الفري��ق  وأض��اف 
اس��فرت عن اعتقال 6 منهم، واالستيالء 
وقذائ��ف  ومتفج��رات  اس��لحة  عل��ى 

صاروخية وأحزمة ناسفة". 
من جهت��ه ذكر مص��در امني ف��ي قيادة 
عملي��ات نينوى أمس الثالث��اء لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد " إن القوات االمنية عثرت 
خ��الل عمليات التمش��يط عل��ى مقبرة 
جماعية من ضحايا اج��رام الدواعش في 
مناط��ق زراعية متروكة ضمن حي امليدان 
احملرر وسط مدينة املوصل القدمية ضمت 
رف��ات  70 من اهالي املوص��ل بينها جثث 
ل� 59 منتس��با س��ابقا في شرطة نينوى 
عليها اثار تعذي��ب واطالقة في الرأس ومت 
تس��ليمها للطب العدل��ي للتعرف على 
ذوي املغدوري��ن م��ن خ��الل البطاقة التي 

بحوزتهم.
الى ذلك باش��رت قوات احلش��د الشعبي 
، أم��س الثالث��اء ، بعمليات رف��ع العبوات 
الناس��فة املزروع��ة عل��ى طري��ق بيجي- 

املوص��ل، فيم��ا رفع��ت العش��رات منها 
وفككت عددا من املباني امللغمة. 

وذكر إعالم احلشد في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  نس��خة منه، أن "اجلهد 
الهندس��ي التابع للواء 99 شرع بعملية 
واس��عة لرفع وإزالة العب��وات التي كانت 
مزروع��ة في الطري��ق املؤدي ال��ى بيجي- 

موصل ". 
وأضاف أن "فرق الهندسة فككت عشرات 
العب��وات اخملتلفة بينها عبوات الكترونية 
متطورة زرعها تنظيم داعش اإلجرامي". 

وفي س��ياق منفصل أفادت قي��ادة القوة 
اجلوية ، أمس الثالثاء ، بتدمير رتال لتنظيم 
داع��ش االرهاب��ي وقت��ل 26 م��ن عناصره 

بقصف جوي في احلويجة. 
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه 
ان”طائرات التحالف الدولي والقوة اجلوية 
العراقية قصفت رتال مكونا من 8 عجالت 
تابع��ه لداعش االرهاب��ي كان متجها من 
ناحية ال��زاب الى منطقة العباس��ي في 

احلويجة". 
وأض��اف ان" القصف اس��فر ع��ن تدمير 
الرتل بالكام��ل ومقت��ل 26 ارهابيا كانوا 

بداخله". 

القضاء األميركي يجهض قراراً لترامب 
بترحيل 1400 الجئ عراقي

وأض��اف أن الكثي��ر منهم ق��ام "بعملية 

بح��ث محمومة عن مس��اعدة قانونية" 
بع��د أن أحيت احلكوم��ة األميركية بنحو 
غي��ر متوقع أوام��ر طردهم بعد س��نوات 

عدة.
وق��ال غولدس��ميث إن الوق��ت اإلضافي 
يضم��ن أن "ه��ؤالء األش��خاص الذين رمبا 
يتعرض��ون ألذى خطي��ر، ورمب��ا امل��وت، لن 
يت��م إخراجهم م��ن هذا البل��د قبل أخذ 

فرصتهم كاملة أمام القضاء.

"الداخلية" تعتقل ثمان عصابات 
متورطة بعمليات خطف وقتل األطباء

واضاف الطائي ان "القوات االمنية اعتقلت 
عصاب��ة خطف��ت الدكت��ور س��عد عبد 
احلر حس��ني في منطقة بغداد اجلديدة"، 
مش��يرا الى ان "عدد افراد العصابة بلغ 4 
اشخاص يترأسهم شخص يدعى وسام 

غماس عبود".
واكد الطائي انه "مت القبض على عصابة 
س��طو مس��لح باجلرم املش��هود، قامت 
بس��رقة مصوغات ذهبي��ة ومبالغ مادية 
من دار الدكتورة س��عاد جدوع فاضل في 
منطق��ة زيون��ة"، الفتا الى ان��ه "مت اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم".
وتابع انه "مت القب��ض على العصابة التي 
قامت بخط��ف الدكتور فاض��ل العامري 
ف��ي منطقة الش��عب واملتكونة من عدد 
اف��راد، حيث احيلوا الى احملكمة املركزية"، 
موضح��ا ان��ه "مت اعتقال عصاب��ة قامت 

بالسطو املس��لح على دار الدكتور مؤيد 
جاس��م دهام / معاون مدير مستش��فى 

الكاظمية واملتكونة من )١٢( متهما".
وب��ني الطائ��ي ان "الق��وات االمنية القت 
القب��ض على عصاب��ة قامت بالس��طو 
املس��لح عل��ى دار الدكت��ور عل��ي كاظم 
محيميد اجلوراني ف��ي منطقة الغزالية، 
ومت أتخاذ االج��راءات القانونية بحقهم"، 
مضيف��ا ان��ه "مت القب��ض عل��ى عصابة 
مكونة من سبعة متهمني قاموا بخطف 
املدع��و أمي��ر جن��ل الدكتور هاش��م جبار 
خلف الذي يش��غل منصب مدير عام في 
وزارة الصحة ومت أتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم".
واش��ار الطائ��ي ان��ه "مت اعتق��ال عصابة 
مكون��ة م��ن تس��عة اش��خاص قام��وا 
بالس��طو عل��ى من��زل الدكت��ور طال��ب 
هاشم محسن دهل اخلفاجي في منطقة 
الغزالية وسرقة مبلغ ٤٠٠٠٠ أربعون الف 
دوالر"، الفت��ة ال��ى ان "الدكتور يعمل في 

مستشفى اليرموك".
وطم��أن الطائ��ي "املواطن��ني ف��ي بغداد 
واحملافظ�ات بان العي�ون الساه�رة ل�وزارة 
الداخلي��ة باملرصاد للمجرم��ني"، مه�ددا 
"باتخاذ االجراءات الرادع�ة ملن�ع ك�ل م�ن 
يح��اول االخ�الل باالم�ن العام م�ن خ�الل 
معلوم��ات كاذبة ومتعمدة ع��ن ح�االت 
قت��ل وهمية لغرض الش��هرة وماش��ابه 

ذلك".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

"ابلغني صديق لي، انه وضع نفسه 
مبوق��ف خطر قبل ايام قليلة، عندما 
ذهب الى منطقة الصناعة بايس��ر 
التاكسي،  املوصل لتصليح عجلته 
حيث ان احلوار دار مع اصحاب الورشة 
ح��ول  اش��خاص،   3 عدده��م  وكان 
اوض��اع املدينة وق��ام صاحبي بالقاء 
الالئمة على تنظيم داعش االرهابي 
مس��ؤولية  حّمله��م  و  وش��تمهم 
بدف��اع  ففوج��ئ  املدين��ة،  خ��راب 
مس��تميت عنهم من قبل اصحاب 
الورش��ة، الذي��ن كادوا ان يهاجم��وه 
ويضربوه، فتراجع عن موقفه وابتلع 
االهان��ات كي ينجو بنفس��ه".. هذا 
ما قاله الناش��ط احلقوق��ي واملدني 
لقمان عمر الطائ��ي في حديثه الى 

"الصباح اجلديد".
واضاف "بالرغم من ان موقف هؤالء 
امليكانيكي��ني الثالثة ال ميكن ان ميثل 
رأي اغلبي��ة املوصلي��ني، لك��ن م��ن 
الس��ذاجة نكران وجود بقايا الفكر 
الداعش��ي ب��ني ش��رائح مجتمعية 
عديدة كالرجال واالطفال والنس��اء، 
وان سيطرة داعش على املدينة لثالث 
سنوات وسعيه احملموم لنشر افكاره 
املتطرفة لن يذهب س��دى، والبد من 
جهود حكومية وش��عبية مدعومة 
مبواق��ف من رج��ال الدي��ن املعتدلني 

ملواجهة الفكر الداعشي".
ولفت الطائي ال��ى ان "اعمار مدينة 
املوصل ال ينبغي ان يكون في اجلانب 
العمران��ي واخلدم��ي فحس��ب، ب��ل 
ينبغ��ي ان يتزامن ذلك م��ع محاربة 
الفك��ر الداعش��ي، وم��ن املرجح ان 
غالبي��ة اهل املوصل على اس��تعداد 
للمش��اركة بهذا اجلهد، حيث ان ما 
عانوه من قرارات ما كان يسمى بدولة 
اخلالفة والت��ي ال تتالءم م��ع عصرنا 
احلالي يدفعهم الى مناهضة الفكر 
املتط��رف، فاه��ل املوص��ل ملتزمون 

بدينهم لكنهم غير متطرفني".

وتاب��ع "منذ ش��هر تقريبا، تس��عى 
مديرية الوقف السني في محافظة 
نين��وى ال��ى ضب��ط ايق��اع خط��ب 
اجلمعة في عم��وم محافظة نينوى 
من خالل اعم��ام خطبة موحدة ايام 
اجلمع، وفي اجلمع��ة االولى لتطبيق 
هذه اخلطوة، خالفها 47 خطيبا في 
مركز املوصل، وهو رقم ليس بالكبير 
قياسا لعدد اجلوامع واملساجد، لكن 
للجهات  االبالغات وصلت  عش��رات 
اخملتص��ة م��ن قب��ل االهال��ي ح��ول 
اسماء اخملالفني من اخلطباء واسماء 

جوامعهم وعناوينها".

مبين��ا ان "ه��ذه االبالغ��ات تؤكد ان 
املواط��ن املوصلي مس��تعد للتعاون 
مع اجله��ود الرس��مية حملاربة الفكر 
الداعش��ي، والذي ينبغي ان يبدأ من 
البيت، ثم املراحل الدراس��ية كافة، 
فض��ال ع��ن اج��راءات آني��ة، تتمثل 
في اصدار ق��رارات مبعاقب��ة كل من 
ي��أوي داعش��يا او يتس��تر عليه، مع 
يق��دم  مل��ن  مكافئ��ات  تخصي��ص 
معلوم��ات ع��ن مخ��ازن االس��لحة 
واملتفجرات التي لم تكش��فها بعد 

القوات االمنية باملناطق احملررة".
واش��ار الطائي الى ضرورة ان "تكون 

هنالك خطط حقيقية حملاربة الفكر 
الداعشي، وليس كالما نسمعه في 
االع��الم، ونحن نرى ان موقف مديرية 
الوقف الس��ني في مواجهة الفكر 
املتط��رف، ه��و خط��وة اولي��ة على 
الطريق الصحيح وينبغي باحلكومة 
االحتادي��ة ان تدعم ه��ذه التوجهات 

على شتى االصعدة".

اصحاب آليات وعجالت احرقها 
الدواعش يناشدون بتعويضهم

 عل��ى صعيد آخر، يعان��ي املئات من 
اصحاب اآلليات االنشائية واخلدمات 

ونق��ل الركاب والعجالت التاكس��ي 
م��ن انقطاع مصدر رزقه��م الوحيد 
بعد قي��ام عناص��ر داع��ش مبصادرة 
س��ياراتهم واس��تعمالها لعرقل��ة 
الق��وات االمنية العراقي��ة في اثناء 
حتري��ر املوص��ل، او من خ��الل حرقها 

للتشويش على الطيران احلربي.
ويطال��ب اصح��اب ه��ذه املركب��ات 
باالسراع بتعويضهم بنحو منصف، 
ك��ي يتمكنوا من مزاول��ة اعمالهم 
لتحصي��ل ارزاق عائالته��م، علما ان 
أقي��ام ه��ذه املركبات تبلغ عش��رات 
العراقي��ة،  الدناني��ر  م��ن  امللي��ارات 

ويقول بعض اصحاب هذه العجالت 
ان عناصر التنظيم كانوا يصادرونها 
ويتهمون اصحابه��ا بالتخاذل وعدم 
مش��اركتهم بالقتال وان عليهم ان 

يشاركوا ذلك باموالهم.
علما ان��ه كان من اجلن��ون التصدي 
ملص��ادرة تل��ك العج��الت، حي��ث ان 
عناصر داعش كان��وا ال يتورعون عن 
اعدام أي شخص ال يلتزم بقراراتهم 

حينها.
ومازال��ت العدي��د من هي��اكل تلك 
الس��يارات تس��د العديد من الطرق 

خاصة في املوصل القدمية.

ناشط مدني: إعمار 
مدينة الموصل ال ينبغي 
أن يكون في الجانب 
العمراني والخدمي 
فحسب، بل ينبغي أن 
يتزامن ذلك مع محاربة 
الفكر الداعشي، ومن 
المرجح أن غالبية أهل 
الموصل على استعداد 
للمشاركة بهذا الجهد، 
حيث أن ما عانوه من 
قرارات ما كان يسمى 
بدولة الخالفة والتي ال 
تتالءم مع عصرنا الحالي 
يدفعهم إلى مناهضة 
الفكر المتطرف

مخلفات الفكر املتطرف وآثاره في املوصل

مناشدات لتعويض أصحاب اآلليات والعجالت التي أحرقها داعش

دعوات لمحاربة "الفكر الداعشي" بالتزامن مع إعمار الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د صن��دوق إع��ادة إعم��ار املناط��ق 
املتضررة م��ن العملي��ات اإلرهابية، أن 
أموال املنح والقروض ال تدخل حسابه 
وأن عمله هو التنس��يق ما بني اجلهات 
املقرضة والوزارات القطاعية في حتديد 
املشاريع الضرورية، نافيا استيراده ألية 

آليات من الشركات.
وقالت إدارة الصن��دوق في بيان ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "تخصيص��ات 

الصندوق والبالغة 500 مليار دينار من 
املوازنة الفيدرالية كانت قبل استالمنا 
مله��ام الصندوق وللع��ام 2015 وكانت 
التخصيص��ات باملوازنة ولم تدخل في 
حس��اب الصندوق اطالق��ا"، مبينة أن 
"الدكت��ور مصطف��ى الهيتي تس��لم 
رئاسة الصندوق بتاريخ 24 تشرين األول 

2016 وكانت نهاية السنة املالية".
وأوض��ح البيان أن "لي��س هناك منحة 
ياباني��ة مببل��غ 250 ملي��ون دوالر إل��ى 

صن��دوق إع��اة اإلعم��ار، والصن��دوق ال 
تدخل حلس��ابه أموال املنح أو القروض، 
وإن عمل الصندوق هو التنسيق ما بني 
القطاعية  وال��وزارات  املقرضة  اجلهات 
في حتديد املش��اريع الضرورية ويشرف 
عل��ى عم��ل ال��وزارات القطاعية التي 
وزارة  م��ن  املش��روع  قيم��ة  تتس��لم 
املالية وتبقى كافة املبالغ في حس��اب 
اجلهة املقرضة تص��رف منها للجهات 

املستفيدة حسب نسب االجناز".

وتاب��ع، أن "قرض التنمية االملاني والذي 
قيمت��ه 500 ملي��ون ي��ورو أي ما يعادل 
وكذل��ك  اميرك��ي  دوالر  ملي��ون   550
ق��رض البنك الدولي والذي قيمته 350 
مليون دوالر اميركي قدمت للحكومة 
العراقي��ة والصن��دوق ينس��ق العمل 
به��ذا القرض مع ال��وزارات القطاعية، 
اما املنح��ة الكويتية فهي 100 مليون 
دوالر حص��ل عليها الصندوق من خالل 
زيارة قام بها الهيتي على رأس وفد من 

واملنح��ة مخصصة لقطاع  الصندوق 
الصحة مت حتديد مشاريعها مع اجلانب 
الكويتي واملبالغ يشرف عليها صندوق 
التنمي��ة الكويت��ي، فضال ع��ن منحة 
على ش��كل اليات من الصني بقيمة 9 
ماليني دوالر تصل الى العراق في نهاية 

العام 2017".
وبني، أن "الصندوق لم يستورد أية آليات 
من أية ش��ركة رصين��ة أو غير رصينة 
حل��د اآلن وق��د استفس��رنا ال��ى وزارة 

التجارة /الش��ركة العامة للس��يارات 
ع��ن امكاني��ة التجهيز واالس��عار ومت 
ايقاف العم��ل بالكتاب املرس��ل لهم 
بع��د ذلك لوجود خطأ ف��ي املواصفات 
املطلوبة"، مطالبا أن "من افترى علينا 
حول اقص��اء ش��ركات واالعتماد على 
ش��ركات أخرى بتقدمي ه��ذا الدليل إذا 
كان صادق��ا في قوله، فليس هناك دول 
مانحة عدي��دة كما ذك��ر، كما أن كل 

منحة تقيد لدى وزارة املالية".

صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة ينفي دخول أموال المنح والقروض إلى حسابه



بغداد - الصباح الجديد: 

يق��وم الع��راق ممث��ا ب��وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية بالتعاون مع 
منظمة اليونسكو بعملية اصاح 
قط��اع التعليم والتدري��ب التقني 
واملهن��ي )TVET( في العراق بتمويل 

من االحتاد االوروبي.
وقال معاون مدير عام دائرة التدريب 
ابراهي��م  خزع��ل  ص��ادق  املهن��ي 
خ��ال مش��اركته في ورش��ة عمل 
نفذتها اليونس��كو ضم��ن برنامج 
اصاح قطاع ال�)TVET( ان مشروع 
اص��اح التعليم والتدري��ب التقني 
واملهني مهم ج��دا ويجب بذل كل 
م��ا بوس��عنا لتعزي��ز ج��ودة نظام 
التدريب والتعلي��م املهني والتقني 

الن س��وق العم��ل العراق��ي يحتاج 
ال��ى العم��ال املهرة في الش��ركات 
واملصانع ليكون��وا قادرين على رفع 
الطاقة االنتاجي��ة والبقاء في دائرة 

املنافسة.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان الورش��ة 
نت��ج عنه��ا االتف��اق عل��ى اع��داد 
خط��ة التوقيتات املعدل��ة للدورات 
التدريبي��ة  للحقائ��ب  االساس��ية 
واع��داد خط��ة التوقيت��ات الزمنية 
لل��دورات التدريبي��ة ومدتها س��تة 
اشهر للمهن الثاث )كوافير نسائي 
، وصيانة اجهزة التكييف املنزلية ، 
والتأسيسات الكهربائية املنزلية( ، 
فضا عن اع��داد جداول بالتوقيتات 
والنس��ب النهائية وبدي��ل املهارات 
احلياتية الذاتية وكذلك خطة عمل 
التأليف واالعداد والعناوين الرئيسة 

لدليل )ان��ا ريادي( ، مش��يرا الى انه 
من املؤمل ب��دء التطبيق التجريبي 
له��ذه احلقائ��ب التدريبية حس��ب 
املوع��د احملدد في اخلط��ة املوضوعة 

خال الربع االخير من عام 2017.
واوضح ابراهيم ان مش��روع اصاح 
التعليم والتدري��ب التقني واملهني 
يه��دف  طموح��ا  برنامج��ا  يع��د 
ف��ي   )TVET( دور  اس��هام  لتعزي��ز 
العراق  التنمي��ة االقتصادي��ة ف��ي 
من خ��ال زيادة القدرة التنفس��ية 
واهمية التدريب التقني واملهني مبا 
يتماشى مع املعايير الدولية لتعزيز 
ق��درة خريج��ي التدري��ب التقن��ي 
واملهني على املنافس��ة في س��وق 
العم��ل الوطني والعاملي ، الفتا الى 
ان املش��روع يتضمن تدريب عدد من 
خريجي الدورات املهنية على نظام 

 )CBT( التدريب املبني على الكفاءة
كمرحلة اولى في مراكز )الشعلة ، 

والبصرة ، والنجف ، واربيل(.
واش��ار ابراهيم ال��ى ان هذه الورش 
تنظم ملعاجل��ة التحديات التنموية 
الرئيس��ة في العراق منها مشكلة 
البطالة ب��ن الش��باب، وخاصة ان 
ع��دداً كبي��راً منه��م يبحث��ون عن 
وظائ��ف ف��ي القطاع الع��ام ولكن 
الس��باب عدة مثل الق��درة احملدودة 
خلل��ق ف��رص عم��ل جدي��دة وع��دد 
مح��دود م��ن الش��واغر الوظيفية 
لم يعد القط��اع العام خيارا صاحلا 
لتوظي��ف الش��باب ، مؤكدا ضرورة 
تغيي��ر فلس��فة تفكي��ر الش��باب 
وتوجيهها نحو القطاع اخلاص النه 
ميث��ل املصدر الرئي��س لتوفير فرص 

العمل.

تحت شعار )مأمونية الماء والغذاء وسالمة البيئة(

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد: 

برعاي��ة وزي��رة  الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ن 
أقام قس��م الرقابة الصحية في 
دائ��رة الصح��ة العام��ة في مقر 
ال��وزارة ن��دوة حواري��ة موس��عة 
بعن��وان ) مأموني��ة امل��اء والغذاء 

وسامة البيئة ( .
وحض��ر الن��دوة مدير ع��ام دائرة 
الصحة العامة الدكتور إحس��ان 
الرقاب��ة  قس��م  ومدي��ر  جعف��ر 
الصحي��ة ف��ي ال��وزارة الدكت��ور 
حسن مسلم واملتحدث الرسمي 
بأسم الوزارة الدكتور سيف البدر 
وممثل��ون عن دوائ��ر مرك��ز الوزارة 

وعدد من األختصاصن .
وزيرة  الن��دوة كلم��ة  وتضمن��ت 
الصحة ألقاها الدكتور أحس��ان 
جعف��ر نيابة عنه��ا وكلمة ملدير 
قس��م الرقابة الصحي��ة وعرض 
فلم وثائقي لعمل الرقابة واحلوار 
املفت��وح وج��اء بالكلم��ة تق��دمي 
الدكتور حس��ن مس��لم شكره 
اجلزي��ل لوزي��رة الصح��ة والبيئة 
وذل��ك لرعايتها الن��دوة وللفريق 
ال��ذي عم��ل اخلط��ة من قس��م 
الرقابة الصحية والصحة العامة 

في الوزارة.
وأش��ار إلى أن هدف ه��ذه الندوة 
األع��ام  وس��ائل  م��ع  احلواري��ة 
توعي��ة  ف��ي  األس��اس  كونه��م 
املعلوم��ات  وإيص��ال  املواطن��ن 
الدقيق��ة والصحيح��ة مب��ا يعزز 
التثقيف الصحي وأدراك املواطن 
خلطوة عدم االماء عن احلاالت غير 
املرصودة مبديا استعداده وجميع 
ماك الصحة العامة وأقسامها 
في االستضافات للبرامج وإعطاء 
الكافي��ة ألي موضوع  املعلومات 
يه��م صحة الف��رد واجملتمع فيما 

يخص الرقابة الصحية
أعمالها  الن��دوة  واختتم��ت  هذا 
بتوزيع ش��هادات تقديري��ة ودروع 
لوزيرة الصحة  للعطاء مقدم��ة 
والبيئة وم��ن لهم جهود متميزة 
في إسناد عمل الرقابة الصحية 

خدمة للمجتمع والصالح العام 
وكذلك مت تكرمي القنوات العراقية 
الداعمة ببثها املباشر لنشاطات 

الوزارة
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة 
عديله حمود حسن وزيرة الصحة 
عض��و  لقائه��ا  خ��ال  والبيئ��ة 
اللجنة املالية النيابية محاس��ن 
حمدون حرص الوزارة على االرتقاء 

باخلدمات الصحية في املوصل 
من جانب اخر اعلنت وزارة الصحة 
ع��ن وصول الش��حنة الثانية من 
احملالي��ل الوريدية واملغذيات والتي 

تبلغ 23 شاحنة مبردة .
الى ذلك تدارس��ت وزيرة الصحة 
والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة حمود 
حس��ن مع الدكتور رمزي رسول 
املش��تركة  اللجنة  منصورعضو 
للح��ج والعمرة منس��ق البعثة 

الطبية العراقية للديار املقدسة 
و االستحضارات اخلاصة بالبعثة 
الطبية التي ستتوج بعقد املؤمتر 
للحج  الطبية  للبعثة  الس��نوي 

في الوزارة .
وقد اوع��زت الوزيرة بتقدمي الدعم 
الكبير للبعث��ة الطبية مبا يؤمن 
خدمات عالية املستوى للحجاج 
العراقين والتي متثلت بتش��كيل 
جل��ان الفحص م��ن دوائر الصحة 
كاف��ة وذل��ك لتام��ن اللقاحات 
واملص��ول املطلوب��ة عل��ى وف��ق 
ضوابط منظمة الصحة العاملية 
الس��لطات  م��ع  وبالتنس��يق 
الصحية السعودية كما ستوفر 
وزارة الصح��ة كمي��ات جيدة من 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
واألجهزة الطبي��ة احلديثة مبا في 
ذل��ك االجه��زة اخملتبري��ة وأجهزة 

السونار وعيادة متكاملة لطبابة 
االسنان مع فتح عيادة استشارية 
ف��ي مك��ة املكرم��ة وايض��ا في 
املدينة املنورة وسيتم فتح عيادات 
فرعية في اماكن س��كن احلجاج 
العراقين تضم نخبة من االطباء 
وم��اكات صحي��ة  االختص��اص 
البعث��ة  مدرب��ة كم��ا س��تقوم 
املطابخ  باإلش��راف على  الطبية 
وخطة االطع��ام وتغذية احلجاج 
تؤمنه��ا هيئة  الت��ي  العراقي��ن 
احلج والعمرة وقد وضعت الوزارة 
خطة متكامل��ة للرصد والرقابة 
على االم��راض االنتقالية وقامت 
باعداد مجموع��ة من املطبوعات 
واملنش��ورات س��توزع على قوافل 
احلج��اج الك��رام وس��يتم عق��د 
ن��دوات للتوعي��ة والتثقي��ف مع 
املتعهدي��ن واحلجاج ف��ي اماكن 

سكنهم في الديار املقدسة .
يذك��ر ان وزارة الصح��ة قد هيأت 
خطة متكاملة لاس��ناد الطبي 
لقواف��ل احلج��اج ب��را وج��وا من 
اجله��ات  م��ع  التنس��يق  خ��ال 
وكذل��ك  العاق��ة  ذات  االمني��ة 
مرافقة عدد م��ن االطباء لقوافل 
احلجاج برا وجوا مع االش��ارة الى 
ان بعثة احلج الطبية لهذا العام 
تض��م 190 من امل��اكات الطبية 
والصحية والتمريضية في شتى 

االختصاصات .
وزي��رة  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن 
الدكتورة عديلة  والبيئة  الصحة 
حمود حسن كانت قد أكدت في 
وقت سابق حرص الوزارة وسعيها 
ب��اداء  االرتق��اء  عل��ى  ال��دؤوب 
املؤسسات الصحية في بابل من 
خال رفد دائرة الصحة باملاكات 

الكف��وءة  والصحي��ة  الطبي��ة 
وتعزيز رصيدها بحصص اضافية 
من االدوية واالجهزة واملستلزمات 
الطبية احلديثة ومب��ا يؤمن تقدمي 

خدمات كفوءة للمواطنن .
جاء ذل��ك خال لقائه��ا الدكتور 
نورس عبد ال��رزاق مدير عام دائرة 
صحة بابل وناقش��ت معه سبل 
تفعيل االستقدام واالخاء الطبي 
في مستش��فى االم��ام الصادق 
عليه السام من خال استضافة 
الكفوءة  االجنبية  الطبية  الفرق 
املعق��دة  العملي��ات  الج��راء 

للمواطنن .
وتن��اول اللق��اء تعزي��ز اخلدم��ات 
الطبي��ة والعاجية التي تقدمها 
رده��ات العناي��ة املرك��زة ورفدها 
اصطناع��ي  تنف��س  باجه��زة 

جديدة.

ندوة حوارية موسعة لتعزيز دور اإلعالم في التوعية الصحية 

تهدف الندوة 
الحوارية مع وسائل 

اإلعالم كونهم 
األساس في توعية 
المواطنين وإيصال 
المعلومات الدقيقة 

والصحيحة بما يعزز 
التثقيف الصحي 
وإدراك المواطن 

لخطوة عدم اإلمالء 
عن الحاالت غير 

المرصودة 

جانب من حفل توزيع الشهادات التقديرية والدروع بني املتميزين

تصديق اعترافات 10 تجار 
مخّدرات وضبط كمية 
كبيرة من الممنوعات

هيئة الحج تعلن إنجاز 
أكثر من 4 اآلف تأشيرة 

دخول للسعودية

إطالق دفعًة جديدًة من 
راتب المعين المتفرغ 

لنازحي نينوى

بغداد - اعالم القضاء: 
صدق��ت محكم��ة حتقي��ق الك��رخ اعتراف��ات 
متهمن بتجارة اخملّدرات، فيما لفتت إلى ضبط 
عش��رة كيلوغرام��ات من امل��واد اخمل��ّدرة كانت 

بحوزتهم.
وق��ال القاضي عبد الس��تار بيرق��دار املتحدث 
الرس��مي جملل��س القض��اء األعلى إن »عش��رة 
متهم��ن اعترفوا أمام محكم��ة حتقيق الكرخ 
بقيامه��م ببي��ع اخمل��درات واملتاج��رة به��ا عبر 
احملافظات، وان املواد كانت تنتقل إلى احملافظات 

عن طريق سائقي سيارات االجرة«.
وأض��اف بيرق��دار أن »املتهمن ضبط��وا والقي 
القبض عليه��م في منطقة املنصور ومت ضبط 
10 كيلوغرام��ات م��ن املواد اخمل��درة بحوزتهم«. 
وتابع أن »احملكم��ة أدانت املتهمن وفق املادة 14 
من قانون اخملدرات، ومتت إحالتهم على محاكم 

املوضوع«. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة استحصال 
اكثر من 4 االف تأشيرة دخول الى الديار املقدسة 
جل��وازات احلجاج العراقين الفائزين بقرعة احلج 

االلكترونية. 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م الهيئة حسن 
فهد الكنان��ي ان »جلنة تفييز ج��وازات احلجاج 
التابعة الى الهيئة املتواجدة حاليا في اململكة 
االردنية الهاش��مية اس��تحصلت 4 االف و860 
تأش��يرة دخ��ول حلج��اج بي��ت اهلل احل��رام من 
اململكة العربية الس��عودية عبر سفارة بادها 

في عمان«.
واض��اف الكنان��ي ان » اللجن��ة تعم��ل يومي��ا 
وبش��كل متواصل على اكمال تفييز تأشيرات 
الدخ��ول للدي��ار املقدس��ة الى احلج��اج بوقت 
مبكر وانهاء جميع االمور اللوجستية املتعلقة 
بس��فرهم قبل الب��دء بتوجه قواف��ل احلج الى 

املدينة املنورة بدءا من االسبوع املقبل«. 
وكانت هيئة احل��ج والعمرة قد اوفدت في وقت 
س��ابق جلنة من موظفيها مختصة للحصول 
عل��ى س��مة دخ��ول ل���33 الف��ا و960 ج��وازا 

للمواطنن الفائزين بقرعة احلج االلكترونية.
فيما اعلن رئيس الهيئة الش��يخ الدكتور خالد 
العطية في وقت سابق حتديد يوم االربعاء 2 آب 
املقبل موعدا النطاق اول رحلة جوية للحجاج 
العراقي��ن والي��وم الس��ادس من الش��هر ذاته 
النط��اق اول قوافل احلج البري��ة من احملافظات 

عبر منفذ عرعر احلدودي.

بغداد - الصباح الجديد:
اطلقت هيئة رعاي��ة ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
دفع��ة جديدة من راتب املع��ن املتفرغ للنازحن 
من محافظ��ة نينوى املش��مولن بقانون هيئة 
ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاص��ة رق��م )38( 

لسنة  2013 ملدة ثاثة أيام.
وق��ال رئيس الهيئة القاضي أصغ��ر عبد الرزاق 
املوسوي ان الهيئة متكنت من استكمال جميع 
اللوجس��تية والقانوني��ة املطلوبة  االج��راءات 
لش��مول النازحن براتب املعن املتفرغ حملافظة 
نينوى نظرا للظروف املعيش��ية الصعبة التي 
يعيشونها ليتمكنوا من تسلم مستحقاتهم 
املالية التي كفلها لهم قانون هيئة ذوي االعاقة 

ولرفع مستواهم املعيشي.
واوضح رئيس الهيئة ان عدد املشمولن بالدفعة 
اجلديدة بلغ )74( مستفيدا ، إذ سيكون التوزيع 
مل��دة ثاث��ة أي��ام متواصلة بدأت م��ن يوم امس 
الثاثاء وذلك في مجمع وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة / مق��ر هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة .

تقرير

العراق يبحث مع اليونسكو إصالح قّطاع التعليم التقني والمهني 
يعّد برنامجا طموحا لتعزيز إسهام )TVET( في التنمية 

األربعاء 26 متوز 2017 العدد )3748(
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إصالح قطاع التعليم التقني واملهني

اربيل - الصباح الجديد:
قام عدد م��ن الوس��ائل اإلعامية 
بجول��ة داخل فن��دق أربي��ل أرجان 
بدعوة من قبل مس��ؤولي الفندق 
الذي مت إفتتاح��ه حتت رعاية رئيس 
وزراء إقلي��م كردس��تان نيجيرفان 
بارزان��ي، م��ن قب��ل روتان��ا، إحدى 
الشركات الرائدة في إدارة الفنادق 
في املنطقة، والتي تدير محفظة 
فندقية متتد عبر الش��رق األوسط 
وإفريقي��ا وتركي��ا حت��ت عامته��ا 
للش��قق  "أرج��ان  الفندقي��ة 
الفندقي��ة" كخط��وة إلت��زام من 
روتان��ا بدع��م القطاع الس��ياحي 
املتنامي في أربيل وتطوير الشباب 
الكردي في مجال قطاع الضيافة.

وجتول مندوبو الوس��ائل اإلعامية 

ف��ي الش��قق الفندقي��ة واملكاتب 
وقاعات االجتماعات واملطاعم التي 
تع��د االولى من نوعه��ا في العراق 
من حيث املساحة واالثاث ، وبعدها 
قامت شركة روتانا بتحضير مأدبة 
عش��اء لإلعامين في فندق أربيل 

روتانا.
وحت��دث مدي��ر فن��دق أربي��ل أرجان 
ف��راس العلم��ي لإلعامي��ن قائا 
ان دع��وة اإلعامي��ن والصحفين 
ه��و م��ن أج��ل تعري��ف القن��وات 
االعامية باقسام الفندق اخملتلفة 
وتوطي��د العاقات معه��ا ، مؤكدا 
على ان املن��اخ االمن��ي املتوفر في 
اقليم كردس��تان دف��ع الكثير من 
املس��تثمرين للتوجه الى االقليم, 
ومث��ال عل��ى ذل��ك روتان��ا و ماليا 

كروب قررتا االستثمار مبشرع فندق 
اربيل روتانا ذات اخلمس جنوم س��نة 
2011 بطاقة 200 غرفة, واالن تقوم 
بافتتاح فندقه��ا الثاني وهو فندق 

اربيل ارجان.
وتعد هذه اخلطوة كالتزام منا بدعم 
ومس��اندة تنمية قطاع السياحة 
في اقليم كردس��تان بصورة عامة 
وعاصمته��ا اربيل بص��ورة خاصة 
كذل��ك تطوي��ر مه��ارات العاملن 
ف��ي مج��ال الفندقة والس��ياحة 
م��ن ش��باب الك��رد, حي��ث تع��د 
روتان��ا رائ��دة ف��ي ادارة الفنادق في 
املنطقة والش��رق االوسط بشكل 
عام وش��مال افريقيا وتركيا لذلك 
مت اط��اق اول فن��دق بعامة جتارية 

باسم) ارجان روتانا( في العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
تفقد مدير عام الشركة العامة الدارة 
النق��ل اخلاص املهن��دس قيس امليالي 
س��ير العم��ل ف��ي مش��روع تنظيم 
حرك��ة دخول وخ��روج مركبات النقل 

اخلاص بن احملافظات ،
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  اطل��ع  كم��ا 
املهن��دس امليالي عل��ى طبيعة عمل 

مكات��ب النقل اخلاص في س��يطرات 
مداخل بغ��داد ) العبايجي ، الصقور ، 
الراشدية ( والتي تعد املنافذ الرئيسة 
لدخ��ول وخ��روج مركب��ات األجرة من 

بغداد واليها .
واك��د املدي��ر الع��ام اكتم��ال جميع 
االس��تعدادات للبدء بالعمل بنظام ) 
املنافسيت ( والذي من املتوقع ان يحقق 

عند ش��روع العم��ل به ال��ى التقليل 
م��ن الزخم احلاصل على الس��يطرات 
الرئيس��ة وتوفير الوقت للمس��افرين 
وس��واق املركبات فضاً عما يشكله 
من ظاهرة حضاري��ة ايجابية تعكس 
بظالها عن حجم االرتقاء للخدمات 
الت��ي تق��دم بالتنس��يق م��ع اجلهات 

اخلدمية واألمنية. 

مدير النقل الخاص يطلع على
 عمل مكاتب الشركة في بغداد

اعالم الوزارة 
اك��د وزير النف��ط جبار عل��ي اللعيبي 
ان��ه بفض��ل دم��اء االبط��ال اس��تعاد 
الوطن عافيته وحقق  االنتصارات على 
عصابات داعش اإلرهابية  جاء ذلك في 
كلمة  خال حفل تكرمي عائات شهداء 
احلشد الشعبي نظمته وزارة النفط / 

جلنة دعم احلشد الشعبي .
واض��اف الوزير اللعيبي نتش��رف اليوم 
بتكرمي 350 عائلة من عائات الشهداء 
والغي��رة  الوط��ن  ، ش��هداء  الغي��ارى 
والشرف وهي وجبة جديدة تضاف الى 
سلس��لة من النش��اطات والفعاليات 
التي تقوم جلنة احلش��د الش��عبي في 
ال��وزارة  بالتنس��يق مع هيئة احلش��د 

الشعبي.
واشار الوزير اللعيبي الى ان هذا التكرمي 
يأتي تقديرا وتثمينا  لهذه العائات التي 
قدم��ت ابناءها واحباءه��ا قرابن لهذا 
الوطن ، موضحا ان جلنة دعم احلش��د 
الش��عبي في الوزارة دأب��ت على اقامة 
العدي��د م��ن الفعاليات والنش��اطات 
التي تهدف الى تكرمي عائات ش��هداء 
وجرحى احلشد الشعبي األبطال فضا 
عن تق��دمي  الدعم اللوجس��تي واملادي  
لق��وات احلش��د الش��عبي وملقاتلين��ا 

األبطال.
م��ن جانبه اكد  وكيل الوزارة لش��ؤون 
احلش��د  جلن��ة  ورئي��س  االس��تخراج 
الش��عبي كرمي حطاب ان تكرمي عائات 

الشهداء ما هو اال استذكار لتضحيات 
وبط��والت مقاتلي  احلش��د الش��عبي  
والق��وات املس��لحة كم��ا ان��ه تقليد 
اعتمدته الوزارة ملساندة ودعم عائات 
الشهداء لتعزيز اجلانب االنساني وبث 

روح التعاون .
واض��اف حط��اب ان اللجن��ة ماضي��ة 
لدع��م  وانش��طتها  فعالياته��ا  ف��ي 
هذه الش��ريحة اجملاهدة ، وعلى جميع 
اجلهات  املعني��ة الوقوف معها وتقدمي 
كل ماميكن تقدميه تكرميا ووفاء للدماء 
التي نزفت في املعركة من اجل حتقيق 
النص��ر امل��ؤزر عل��ى عصاب��ات داعش 

اإلرهابية .
الى ذلك اكد املتحدث الرس��مي بأسم 
الوزارة عاصم جهاد  ان مجموع عائات 
الش��هداء الذين مت تكرميه��م من قبل 

الوزارة / جلنة دعم احلشد الشعبي بلغ   
3500  عائلة موزع��ة عموم احملافظات  
كما  مت تس��يير اكثر م��ن 210 حمات 
دعم لوجس��تي )مواد غذائية ومابس 
لقواط��ع  اخ��رى  واحتياج��ات  وخي��م 
العملي��ات العس��كرية(  فض��ا ع��ن  
مس��اعدة بع��ض  منتس��بي احلش��د 
الش��عبي اجلرحى  ايض��ا تأمن نفقات 
ايفاد احل��االت احلرجة الى خ��ارج الباد 

لتلقي العاج املطلوب .
كما مت توفير اجهزة )سكوتر( للمقاتلن 
اجلرحى فضا عن تأهيل عدد من املراكز 
الصحي��ة اخملصص��ة ملعاجل��ة  جرحى 
احلش��د في البص��رة و ص��اح الدين و 
نين��وى اضافة ال��ى  توزي��ع اكثر من 9 
االف سلة غذائية للعائات النازحة في 

املوصل والنجف وكرباء وبغداد.

وسائل اإلعالم تشارك في حفل افتتاح فندق أربيل أرجان  وزارة النفط تكّرم عددا من عائالت
 شهداء الحشد الشعبي

جانب من حفل تكرمي عائالت الشهداء
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متابعة الصباح الجديد:

دع�ا الوكيل الفني ل��وزارة االعمار 
واالش��غال  والبلدي��ات  واالس��كان 
العام��ة وزارة امل��وارد املائي���ة ال��ى 
زي�ادة االطالق���ات املائي�ة لقن���اة 
البدع��ة ، مشيرا الى ان شح املياه 
فيه��ا ادى الى نقص ح��اد في تزويد 
الناصري��ة  مبحافظت��ي  املواطن��ن 

والبصرة باملياه الصاحلة للشرب.
وق��ال الوكيل في تصري��ح للمركز 
االعالمي في الوزارة ، بأن نسبة املياه 
في قن�اة البدعة انخفضت بشكل 
كبي���ر ، م��ا ادى ال��ى نق��ص املياه 
التي تزود محط��ات الضخ انطالقاً 
من احملطة ) ب��ي اس وان ( وانعكس 
على تزويد املواطنن باملياه الصاحلة 
للش��رب في محافظت��ي الناصرية 

والبصرة بشكل كبير .
واه���اب الوكيل الفني بوزارة املوارد 
االطالق���ات  زي���ادة  ال��ى  املائي���ة 
املائي���ة بغي�ة توفير املياه الصاحلة 
للش���رب للمحافظت��ن ، مطالبا 
في الوقت نفسه بانه�اء التجاوزات 
على القن��اة والتي بلغ��ت باملئ�ات 
مم�ا بات يؤث�ر س��لب�اً على احلصص 

املائي������ة . 
اس��تمرت  عل��ى صعي��د متص��ل 
امل��الكات الفنية والهندس��ية في 
مديري��ة امل��وارد املائية ف��ي كربالء 
وفت��ح  بتنظي��ف  احل��ر  وح��دة   /
االختناقات قن��اة العجمية وبطول 
4 ك��م م��ن الترس��بات الطيني��ة 
واالوس��اخ العالق��ة به��دف تأمن 
احلص��ص املائي��ة واحلص��ول عل��ى 
افض��ل مناس��يب املي��اه وضم��ان 

التوزيع العادل لها .
وفي سياق متصل واصلت املالكات 
الفني��ة والهندس��ية ف��ي مديرية 
صيان��ة مش��اريع ال��ري والبزل في 
باب��ل اعماله��ا بتنظي��ف ج��دول 
االمي��ر الرئيس من نبات الش��نبالن 
والترس��بات الطيني��ة الت��ي تعوق 
مج��رى املي��اه وفت��ح االختناق��ات 

وملسافة ) 14 كم . ط ( بهدف توفير 
احلص��ص املائية لالراض��ي الزراعية 
املعتمدة على اجلدول وايصالها الى 

ذنائب اجلدول .
باش��رت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
امل��الكات الفنية والهندس��ية في 
مديرية صيانة مشاريع الري والبزل 
ف��ي بابل بتنظيف ج��دول احلميري 
ضم��ن قاطع مديرية امل��وارد املائية 
م��ن نب��ات الش��نبالن والترس��بات 
الطيني��ة به��دف توفي��ر احلصص 
املائي��ة لالراضي الزراعي��ة الواقعة 
ف��ي ذنائب اجلدول ، اذ مت اس��تعمال 
االليات الس��اندة واملتخصصة في 
هذا العمل ، وم��ن اجلدير بالذكر ان 
املديرية عازمة عل��ى تنفيذ اخلطة 

املرس��ومة له��ذا الع��ام م��ن اجل 
االرتقاء بالواقع االروائي للمحافظة 

.
الى ذل��ك صادقت الهيئ��ة العامة 
لتش��غيل مش��اريع ال��ري والب��زل 
على تأس��يس جمعية للمنتفعن 
م��ن املص��در املائي املش��ترك على 
ابار ناحية بايج��ي / قضاء كركوك 
/ محافظ��ة كرك��وك  والتي اخذت 
اس��م ) جمعي��ة املنتفع��ن م��ن 
املص��در املائي املش��ترك عل��ى ابار 
ناحي��ة بايج��ي / قض��اء كركوك / 
كرك��وك ( به��دف تأم��ن احلصص 
املائية لالراض��ي الزراعية والوصول 
الى التوزيع العادل في املياه وتقليل 
الضائع��ات واله��در احلاص��ل عند 

عملية الس��قي واالرواء اضافة الى 
توعي��ة الفالح��ن واملزارع��ن على 
استعمال التقنية احلديثة في الري 
ومواكبة التطور احلاصل في قطاع 

املياه  .
من جانبها واصلت املالكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة امل��وارد 
املائية في النجف االش��رف / قسم 
التشغيل اعمالها برصد االتصاريف 
في مؤخر السداد الهندية والكوفة 
والعباس��ية بهدف التأكد ومعرفة 
للمحافظات  املطلق��ة  التصاريف 
االخ��رى وتأم��ن احلص��ص املائي��ة 

للمحافظات .
وفي سياق متصل واصلت املالكات 
الفني��ة والهندس��ية ف��ي مديرية 

املوارد املائية في واس��ط / ش��عبة 
ري الدبوني وبالتنس��يق مع شرطة 
الدبوني حملته��ا بازالة التجاوزات 
م��ن على قن��اة  الدبوني الرئيس��ة 
به��دف تأمن مياه الش��رب الهالي 
زرباطي��ة  وناحي��ة  ب��درة وجص��ان 

وحتقيق التوزيع العادل للمياه .
ان املديري��ة  بالذك��ر  وم��ن اجلدي��ر 
مستمرة بعملها اجلاد من اجل اجناز 
االعمال املناطة بها وتنفيذ اخلطة 

الزراعية لهذا املوسم .
الى ذل��ك واصلت امل��الكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة امل��وارد 
املائي��ة ف��ي االس��حاقي اعماله��ا 
التنظيفية لقنوات قاطع ش��عبة 
ري الدجي��ل م��ن نب��ات الش��نبالن 

والترس��بات الطينية بدءا من قناة 
)WC7( بهدف تأمن احلصص املائية 
وحتقي��ق انس��يابية عالي��ة للمياه 
لالراضي الزراعي��ة املعتمدة عليها 
حيث استعملت احلفارة ذات الذراع 

الطويل واالليات الساندة لها .
م��ن جان��ب اخ��ر واصل��ت املالكات 
الفنية والهندس��ية ف��ي  مديرية 
صيان��ة مش��اريع ال��ري والبزل في 
االس��حاقي اعمالها بتنظيف نهر 
دجلة من زهرة النيل هذة العشبة 
الضارة  بهدف تأمن وصول احلصص 
املائية لالراضي الزراعية املستفيدة 
منه��ا وحتقي��ق انس��يابية عالي��ة 
للمياه حيث اس��تعمل في العمل 

الزوارق ضمن قاطع الضلوعية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجي��ه ومتابع��ة متواصلة ، من 
قبل ادارة ش��ركة س��عد العامة، 
ممثلة مبدير عام الش��ركة املهندس 
صادق محمد حسن تواصل شركة 
س��عد العام��ة إحدى تش��كيالت 
وزارة اإلعمار واألس��كان والبلديات 

العامة أعمالها في تنفيذ مشروع 
إنش��اء محطة تعبئة وقود االحرار 
احلكومي��ة لصالح ش��ركة توزيع 
املنتج��ات النفطي��ة فرع واس��ط 

التابعة لوزارة النفط.
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
صادق محمد حس��ن إن املش��روع 

كلفت��ه  بلغ��ت  ال��ذي  املذك��ور 
التعاقدي��ة  ملياري��ن و158 مليون 
بلغ��ت نس��بة اإلجن��از في��ه 23%، 
ويأت��ي ضمن خطة ل��وزارة النفط 
إلع��ادة تأهيل احملط��ات احلكومية 
العائ��دة له��ا ، خدم��ًة للمواطن 
ولتقلي��ل الضغ��ط احلاصل على 

احملط��ات الداخلة ف��ي اخلدمة،عن 
طري��ق زيادة عدد محط��ات الوقود 
، وم��ن املؤمل إجن��ازه في منتصف 

العام املقبل«.
ويتضمن مش��روع إنشاء محطة 
تعبئة وقود االح��رار احلكومية في 
املالكات  واس��ط،قيام  محافظ��ة 

بجمي��ع  والفني��ة  الهندس��ية 
األعم��ال واملتطلب��ات الكهربائية 
املطلوبة  واملدني��ة  وامليكانيكي��ة 
إلنش��اء محطة تعبئة وقود على 
مس��احة 5250م2،تضم 6 خزانات 
م��ع بناي��ة ل��إدارة مؤلف��ة م��ن 
اخلدمية  البناية  وكذل��ك  طابقن 

ع��ن  فض��الً  الرئي��س،  والس��ياج 
جتهيز مضخات التعبئة والتفريغ، 
التجهيز،واملس��قفات  وع��دادات 
اخلاصة باملضخات وجميع األعمال 
بعم��ل  اخلاص��ة  واملس��تلزمات 
احملطات،كاألنابي��ب الرابط��ة ب��ن 

اخلزانات.

»سعد« تواصل تنفيذ محطة وقود األحرار في واسط 

البصرة والناصرية تشهدان نقصًا حاّدًا في مياه الشرب 

دعوة الموارد المائية إلى زيادة إطالقات الضخ في قناة البدعة

مجلس االتحاد.. جرح في 
النظام الدستوري العراقي

مع اقت��راب نهاية عمر الدورة الثالث��ة جمللس النواب، ينبغي 
التذكي��ر بوج��ود خلل في تكوين املؤسس��ات الدس��تورية 
العراقي��ة، فهن��اك نقص واضح ينبغي على الس��ادة ممثلي 

الشعب معاجلته وفقاً ما نص عليه الدستور.
فاملادة االولى من الدستور حددت هوية العراق بأنه »جمهورية 
العراق دولة احتادية واحدة مستلقة ذات سيادة كاملة نظام 

احلكم فيها جمهوري نيابي )برملاني( دميقراطي...«.
وفي مقدمة املؤسس��ات الدس��تورية في الع��راق كما ورد 
في املادة )47( من الدس��تور هي الس��لطة التشريعية وهي 
اس��اس تكوين النظام السياس��ي في الع��راق فمن رحمها 
تولد احلكومة ومن خاللها تشّرع القوانن، فيمكن اعتبارها 
مبنزلة املص��در الرئيس ملن��ح الصفة الرس��مية للمناصب 
القيادي��ة للبالد، وكذلك وضع االط��ار القانوني الذي تدار به 

الدولة ومؤسساتها كافة.
والدس��تور العراق��ي كما جاء في امل��ادة األولى منه »ضامن 
لوحدة العراق« فأنه يشّكل ثالث سلطات، بداية بالسلطة 
التشريعية بجناحيها مجلس النواب ومجلس االحتاد )املادة 
48 م��ن الدس��تور(، ومن ث��م التنفيذي��ة ومكوناتها رئيس 
اجلمهوري��ة ومجلس ال��وزراء، ومن ثم الس��لطة القضائية 
االحتادي��ة ومكوناته��ا مجل��س القض��اء االعل��ى واحملكمة 
االحتادي��ة العليا محكم��ة التمييز االحتادي��ة وجهاز االدعاء 
العام وهيئة االشراف القضائي، حسبما ورد تسلسلها في 

الدستور.
م��ع االش��ارة إل��ى أن الس��لطتن التنفيذية والتش��ريعية 

مكتملة اال جناح من السلطة التشريعية.
فرئاس��ة اجلمهورية موجودة، وكذلك احلال بالنسبة جمللس 
ال��وزراء وكذا مكونات الس��لطة القضائي��ة االحتادية، لكن 

الغائب عن املؤسسات الدستورية هو مجلس االحتاد.
لن أخوض في الصالحيات املمنوحة لهذا اجمللس أمنا سأعرج 
على اجلانب الشكلي الذي يجب توافره في احدى مؤسسات 
الدستور وهي الس��لطة التشريعية حيث نصت املادة )48( 
من الدس��تور على أنها تتكون من مجلس النواب ومجلس 
االحت��اد وأن امل��ادة )65( نص��ت عل��ى »يت��م انش��اء مجلس 
تش��ريعي يدعى – مجلس االحتاد – يضم ممثلن عن االقاليم 
واحملافظ��ات غي��ر املنتظمة في اقلي��م ، وينظ��م تكوينه ، 
وش��روط العضوية فيه ، واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به ، 

بقانون يسن ، باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب«.
وجند في مقابل ذلك، فأن السلطة التشريعية تختزل اليوم 
مبجل��س النواب، وه��ذا ما ميكن اعتب��اره عيباً ش��كلياً في 
ممارس��ة الصالحيات الذي يجب أن يكون إلى جانبه مجلس 
آخر نص عليه الدستور صراحة، وال نعلم سر عدم تشكيله 
حت��ى االن. ق��ّد يقول البعض أن هذا اجملل��س ال فائدة منه أو 
أن صالحيات��ه غير مح��ددة، ولكنه مف��روض مبوجب النص 
الدس��توري، فلوال اهميته ما ذُكر بالن��ص الصريح بوصفه 

مكون في تعريف السلطة التشريعية.
أمام مجلس النواب اش��هر قليلة ليسدل الستار عن دورته 
احلالية، وهذا ما يس��تدعي االهتم��ام بقانون مجلس االحتاد 
واق��راره فنح��ن الي��وم نبحث عن اس��تكمال املؤسس��ات 
الدس��تورية الرئيسة في البالد فليس من املعقول أن متر 12 

سنة على اقرار الدستور وهذا القانون لم يشرع.

 اهـابت وزارة 
االعمار بالموارد 
المائيـة الى زيـادة 
االطالقـات المائيـة 
بغيـة توفير المياه 
الصالحة للشـرب 
للمواطنين في 
محافظتي الناصرية 
والبصرة وانهـاء 
التجاوزات على القناة

قناة البدعة
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القاهرة ـ وكاالت:
أعل��ن اجليش املصري امس الثالثاء عن تصفية 40 
عنصرا مسلحا، في إطار عمليات نفذها في شبه 

جزيرة سيناء خالل األسبوع املاضي.
وأفاد املتحدث العسكري باسم القوات املسلحة 
املصري��ة، العقي��د تام��ر الرفاع��ي، عبر حس��ابه 
الرس��مي على موقع »فيس��بوك« أن أفراد اجليش 
الثاني امليداني متكنوا أيضا من إلقاء القبض على 
5 مس��لحني آخرين، واكتش��اف وتدمي��ر 20 عربة 
و4 دراج��ات ناري��ة، فض��ال عن إحب��اط 4 هجمات 

باستخدام سيارات مفخخة.
وأض��اف املتح��دث أن اجليش دمر أيض��ا 52 مخزنا 
للمتطرفني، و100 عبوة ناسفة و8 ورشات لتصنيع 
العبوات، واس��تطاع ضبط كميات من األسلحة 
والذخيرة والقنابل اليدوية وبعض الوثائق اخلاصة 
بالعناصر املتش��ددة، وذلك جراء متشيط املنطقة 
في إطار اس��تكمال املرحل��ة الرابعة لعملية حق 

الشهيد.
جتدر اإلش��ارة إلى أن هذا اإلعالن جاء بعد يوم على 
هج��وم انتحاري عل��ى حاجز أمني جن��وب مدينة 
العري��ش ش��مال س��يناء، أودى ب��أرواح 7 مدنيني، 

حسب معطيات اجليش.

دمشق ـ بي بي سي: 
ق��ال املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان املعارض إن 
ثمانية مدنيني قتلوا في غارات جوية على منطقة 
الغوط��ة الش��رقية الت��ي تس��يطر عليه��ا قوات 
املعارضة. وأشار املرصد، ومقره بريطانيا، إلى أن 30 
ش��خصا أصيبوا في الغارات التي شنتها طائرات 
حكومي��ة أو روس��ية على آخر معق��ل للمعارضة 

بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
وتع��د هذه هي املرة األولى التي يقتل فيها مدنيون 
منذ س��ريان هدنة، بوس��اطة روس��ية وتركية، في 

الغوطة الشرقية السبت املاضي.
وتلق��ت وكالة رويترز لألنباء ع��ن الدفاع املدني في 
ريف دمش��ق، وهو خدمة إنقاذ تعمل في املنطقة، 

قوله إن القتلى بينهم خمسة أطفال وامرأتان.
وف��ى بيان عل��ى صفحت��ه على موقع فيس��بوك، 
ق��ال الدفاع املدني إن عدد اجلرح��ى واملفقودين بلغ 
50 ش��خصا، مش��يرا إلى أن الغارات اجلوية وقعت 

الساعة 11 امس االول االثنني بالتوقيت احمللي .
ول��م يرد تعليق من اجليش الس��وري عل��ى التقرير، 
كما لم تذكر وس��ائل اإلعالم احلكومية أي ش��يء 

عن وقوع أي ضربات جوية.
وقال املرص��د: »هذه هي املرة األولى التي يس��قط 
فيها شهداء مدنيون نتيجة قصف من قبل النظام 
أو قصف من الطائرات احلربية منذ بدء سريان اتفاق 

وقف اطالق النار في الغوطة الشرقية«.

باريس ـ وكاالت: 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز الس��راج وقائد 
اجلي��ش الوطني الليبي املش��ير خليفة حفتر في 
لقائهما قرب باريس امس الثالثاء، إلى اتفاق لوقف 

إطالق النار بليبيا، وفقا ملا نقلت فرانس برس.
وقال بيان مش��ترك نش��رته الرئاس��ة الفرنسية 
عقب اللقاء: »نتعهد بوقف إطالق النار واالمتناع 
عن اس��تخدام القوة إال في حاالت تتعلق باجلهود 

املشتركة في محاربة اإلرهاب«.
ووفقا للبيان، تعهد حفتر والسراج أيضا بالسعي 
لبن��اء دول��ة مدني��ة دميقراطي��ة تضم��ن فص��ل 
الس��لطات والتداول الس��لمي للسلطة واحترام 
حق��وق اإلنس��ان، كما اتفق��ا على توفي��ر ظروف 
مناس��بة إلج��راء انتخاب��ات في البالد في أس��رع 

وقت.

حفتر والسراج يتفقان على 
وقف إطالق النار في ليبيا

القضاء يقضي على 40 مسلحًا 
في سيناء خالل أسبوع

مقتل 8 مدنيين في غارات 
جوية على الغوطة الشرقية

متابعة الصباح الجديد: 

يس��تمر اجليش للي��وم الرابع على 
التوال��ي ف��ي ش��ن معركت��ه ضد 
الداه��م من  التكفي��ري  االره��اب 
بواب��ة عرس��ال البقاعي��ة، حي��ث 
يخوض معركة الوطن كل الوطن 
الس��تئصال هذا اخلط��ر الوجودي 
على لبنان، وس��ط مواقف محلية 
داعمة وتغطية سياس��ية ش��به 
تتزام��ن م��ع تصريحات  جامع��ة، 

اقليمية ودولية مؤيدة .
اجلي��ش  أن  إخب��اري  تقري��ر  وذك��ر 
مجموع��ة  اس��تهدف  اللبنان��ي 
إرهابي��ة كان��ت حتاول الف��رار بلدة 
عرس��ال الواقع��ة ف��ي محافظة 
البقاع شمال ش��رقي البالد، فيما 
فر الجئون س��وريون بسبب القتال 

الذي اندلع على احلدود مع لبنان.
وقال��ت الوكال��ة الوطنية لإلعالم 
اللبناني��ة إن مجموع��ة إرهابي��ة 
كان��ت حت��اول الف��رار باجت��اه بلدة 
عرس��ال قادم��ة م��ن وادي الزعرور 

الواقع شرقي البلدة.
يأتي ذل��ك في الوقت الذي أطلقت 
اللبناني��ة  اهلل  ح��زب  جماع��ة 
واجليش السوري عملية ل� »تطهير 
جرود عرس��ال اللبنانية والقلمون 

السوري من املسلحني«. 
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني 
لبناني إن الجئني س��وريني فروا من 
مخيمات ف��ي منطقة على احلدود 
الس��ورية اللبنانية تشهد عملية 
جلماعة حزب اهلل اللبنانية واجليش 
السوري وأضاف أن اجليش اللبناني 

يسهل عبور السوريني الفارين. 
وذكر املصدر أن عدد الالجئني الذين 
فروا من اخمليمات في منطقة جرود 
عرس��ال لم يتض��ح، ويعيش آالف 
من الالجئني السوريني في املنطقة 
الت��ي تق��ع خ��ارج بل��دة عرس��ال 
اللبنانية على احل��دود بني البلدين. 
وذكر املصدر »اجليش يس��هل مرور 
النازحني بإش��راف مندوبني من األمم 

املتحدة«.

*مجلس االمن يدعم القوات 
املسلحة اللبنانية

واص��در مجلس االمن بيان صحفي 
ال��ذي صد مببادرة من فرنس��ا وتاله 
رئيس��ه للش��هر اجل��اري املن��دوب 
البريطاني الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير مارك ليال غرانت وجاء فيه 
أن األعضاء ال�١٥ نددوا ب�«هجمات 
اجلماعات املتطرف��ة العنيفة على 
الق��وات املس��لحة اللبنانية وقوى 
األمن الداخلي في منطقة عرسال 

بلبنان«. 
وأك��دوا دعمه��م للجه��ود الت��ي 
تبذلها القوات املس��لحة اللبنانية 
وق��وى األم��ن الداخلي ف��ي قتالها 
ضد اإلرهاب ومنع محاوالت تقويض 
استقرار لبنان، مكررين احلاجة الى 
تعزيز اجلهود الرامية الى بناء قدرات 
للتصدي  اللبنانية  األمنية  القوات 
لإلره��اب والتعامل م��ع التحديات 

األمنية األخرى.
وأعرب أعضاء اجمللس عن »دعمهم 
الكام��ل حلكوم��ة لبن��ان ف��ي أداء 

الفت��رة  ه��ذه  خ��الل  مهماته��ا 
االنتقالي��ة وفق��اً للدس��تور، والى 

حني انتخاب الرئيس اجلديد«. 
وناش��دوا »كل األط��راف اللبنانيني 
احملافظ��ة عل��ى الوح��دة الوطنية 
ف��ي مواجه��ة مح��اوالت زعزع��ة 
االس��تقرار في البالد، مب��ا يتفق مع 
التزامهم إعالن بعبدا«، مش��ددين 
على »أهمية أن يحترم كل األطراف 
اللبنانيني سياس��ة النأي بالنفس 
في لبنان واالمتناع عن أي تورط في 

األزمة السورية«.
وف��ي غض��ون ذل��ك اعل��ن اجليش 
اللبناني أن��ه حقق تقدم��اً جديداً 
في ج��رود بل��دة عرس��ال احلدودية 
مع س��ورية، مشيرًا الى أن عناصره 
متكنوا من الس��يطرة عل��ى »وادي 
اخليل« فيها بالكام��ل، إضافة إلى 
مواق��ع أخ��رى أم��س االول االثنني، 
فيما أعلن »اإلع��الم احلربي« التابع 
للح��زب عن حص��ول ح��االت فرار 
من عناص��ر »جبهة النصرة« )فتح 
الش��ام( باجتاه خطوط التماس مع 
مواقع »داعش« شرق جرود عرسال، 
تق��ع  حي��ث  حمي��د،  وادي  وإل��ى 
مخيمات للنازحني الس��وريني، في 
املعركة التي يخوضها لليوم الرابع 
النت��زاع ه��ذه اجلرود من مس��لحي 

التنظيمني.

* ميشال نتائج التطورات 
امليدانية ايجابية 

فيما اعتبر رئيس اجلمهورية ميشال 
عون أثناء ترؤس��ه اجتماع��اً أمنياً 
حضره قائد اجليش العماد جوزيف 
عون وع��دد من ضب��اط القيادة، أن 
األخيرة  امليدانية  التط��ورات  نتائج 
س��تكون إيجابي��ة عل��ى صعي��د 
احلد م��ن اعت��داءات اإلرهابيني ضد 
املدني��ني والعس��كريني عل��ى حد 
سواء، وس��تعيد األمن واالستقرار 

إلى احلدود. 
واطلع ع��ون على الوض��ع امليداني 
ف��ي جرود عرس��ال وتدابي��ر اجليش 
أثناء س��ير املعارك، ون��وه بجاهزية 
عل��ى  اعت��داء  أي  لص��د  اجلي��ش 
األراضي اللبنانية وحماية السكان 

والنازحني.
وتستمر املواقف والوقفات الداعمة 
واملتضامنة مع اجليش اللبناني في 
حربه على االرهاب، مبؤازرة املقاومة 

لليوم الرابع على التوالي .
وف��ي وق��ت ع��زز اجلي��ش اللبناني 
إجراءاته في مواقع مواِجهة لوادي 
حميد بع��د فرار بعض مس��لحي 
منطق��ة  وإل��ى  إلي��ه  »النص��رة« 
املاله��ي، حتدث��ت مصادر ف��ي بلدة 
عرس��ال عن حتريك قن��اة التفاوض 
منذ يومني عبر الوس��يط السوري 
»أبو طه« وهو من بلدة عسال الورد 
ف��ي القلمون الس��وري، م��ن أجل 
تأمني انس��حاب مس��لحي »سرايا 
أهل الش��ام« التي أعلن��ت أول من 
أمس وق��ف النار وانكفاء عناصرها 
عن املعركة. وأبو طه كان وس��يطاً 
في اتفاقات سابقة مع »حزب اهلل« 
ودمش��ق إلعادة عش��رات العائالت 
الس��ورية النازحة من اخمليمات في 

عرسال إلى بلدة عسال الورد.
من جهته، أكد األمني العام حلركة 
النض��ال اللبنان��ي العرب��ي النائب 
الس��ابق فيصل الداود في بيان، أن 
»ملعرك��ة في جرود عرس��ال كان ال 
بد منه��ا، وقرار خوضه��ا صحيح، 
ووطن��ي بامتي��از، وعل��ى تنس��يق 
م��ع اجلي��ش اللبناني، ال��ذي يصد 
مح��اوالت تقدم اإلرهابيني، ويحمي 
اليها،  والنازح��ني  وأهلها  عرس��ال 
وهي مهمة يحققها اجليش مبهنية 
واخالق، وله كل الدعم واملس��اندة، 
إضافة الى الفرح الذي يغمر أهالي 
عرس��ال، الذين ي��رون بلدتهم وقد 

حتررت من احت��الل اإلرهابيني لها«، 
مضيف��ا ان حترير جرود عرس��ال، ال 
يقل أهمي��ة عن حتري��ر اجلنوب من 
االحت��الل االس��رائيلي، الن الع��دو 
واح��د بوجهني إرهابي��ني صهيوني 

وتكفيري«.
بدوره، ش��دد النائب الس��ابق اميل 
حل��ود، ف��ي بي��ان عل��ى أن��ه »ثبت 
للجميع، من خالل معركة عرسال، 
أن ثالثية الشعب واجليش واملقاومة 
هي التي حتمي لبن��ان، من اإلرهاب 
األكبر املتجس��د بإس��رائيل، منبع 
كل إرهاب، الى نسخته التكفيرية 
الت��ي حتمس لها البعض في لبنان، 
ف��ي وقت ل��م يقدم منتق��دو هذه 
الثالثية، من املتماهني مع اإلرهابني 
في لبنان، سوى املعادالت اخلشبية، 
مث��ل الن��أي بالنف��س، وش��عارات 
االستس��الم وهم ال يخوضون حربا 
وال يخجلون ويصمتون حني يخوض 
فريق احلرب عنهم، ويقدم الشهداء 
بديال عنهم ويحمي لبنان بالفعل 
بينم��ا هم يعجزون ع��ن ذلك، قوال 

وفعال«.
ال��ى ذل��ك، حي��ا رئي��س أس��اقفة 
لل��روم  والبق��اع  وزحل��ة  الف��رزل 
امللكيني الكاثوليك املطران عصام 
اس��تقباله  درويش، خ��الل  يوحن��ا 
عض��و اللجن��ة املركزي��ة للجبهة 
فلس��طني  لتحري��ر  الدميقراطي��ة 
عب��داهلل كامل، »اجلي��ش اللبناني 
والق��وى األمني��ة عل��ى صمودهم 
ومواقفهم البطولية، وال يفوتنا أن 
نهنئ اجليش اللبنان��ي ونحن على 
أيام من عي��ده الوطني، كما أحيي 
املقاومة ف��ي حربها ض��د اإلرهاب 
الذي ع��اث قتال وتدمي��را في لبنان 

واملنطقة«.

*احزاب
وكان احل��زب أك��د عب��ر »اإلع��الم 

احلرب��ي« أن املعرك��ة م��ع النصرة 
أصبحت عل��ى مش��ارف نهايتها، 
ودعا املس��لحني في م��ا تبقى من 
يحقن��وا  أن  إل��ى  ج��رود عرس��ال 
دماءهم بإلقائهم السالح وتسليم 

أنفسهم مع ضمان سالمتهم. 
وذكرت وسائل إعالم موالية للحزب 
أن تق��دم احلزب يتم بوتيرة أس��رع 
م��ن املتوق��ع، فيما قال��ت مصادر 
عس��كرية لبنانية أن��ه على رغم 
ذلك فإن املعركة طويلة، بينما رأى 
مراقبون من عرسال أن تقدم احلزب 
في اليومني املاضيني حصل نتيجة 

انسحاب »سرايا أهل الشام«.
كما، لفتت هيئة التنسيق ل�«لقاء 
والش��خصيات  والق��وى  األح��زاب 
الوطني��ة« إلى أن »اإلنتصار اجلديد 
الذي يصنع��ه املقاوم��ون واجليش 
اللبنان��ي بالتعاون والتنس��يق مع 
اجليش السوري، إمنا يشكل انتصاراً 
ملعادلة اجليش والشعب واملقاومة 
وس��قوط مش��روع ع��زل املقاومة 
ومخط��ط الفتن��ة والقطيعة مع 

سورياً«.
وأدانت الهيئة »األصوات املشبوهة 
الت��ي وصف��ت ش��هداء املقاوم��ة 
الذين س��قطوا في عملي��ة حترير 
جرود عرس��ال خالل األيام املاضية 
بالقتل��ى، مم��ا يكش��ف انحيازهم 
وال��دول  اإلرهابي��ني  جان��ب  إل��ى 
الداعم��ة لهم ضد مصلحة لبنان 
وتطلع��ات ش��عبه للتخل��ص من 
ه��ذا اخلط��ر اإلرهابي ال��ذي يهدد 
أمنه��م واس��تقرارهم، ويؤك��د أن 
هذه األصوات إمن��ا تفتقد لالنتماء 
الوطن��ي، وتش��كل خروج��اً عل��ى 
اإلجم��اع الوطن��ي ف��ي م��ا خص 
الدفاع عن السيادة الوطنية وحترير 
كامل األراضي اللبنانية من رجس 

اإلرهاب وجماعاته التكفيرية«.
الى ذلك، دان أمني عام جبهة البناء 

اللبناني ورئيس مركز بيروت الوطن 
زهي��ر اخلطيب األص��وات العميلة 
»الت��ي تتلطى وراء نفاق الس��يادة 
وق��رارات الن��أي بالنف��س واحلرص 
على عرسال ودور اجليش وهي التي 
تواطأت وغطت لس��نوات تس��لل 
اإلرهاب واحتالله أجزاًء من سلسلة 
جب��ال لبن��ان الش��رقية وخاص��ة 
عرس��ال ونال��ت من هيب��ة اجليش 

وحرمته من العديد والسالح«.
كذل��ك، أك��دت »حرك��ة األم« في 
بيان له��ا أن هذا االنتص��ار الكبير 
ال��ذي نش��هده في جرود عرس��ال 
الش��رقية  السلس��لة  ومرتفعات 
سيكون ضمن سلسلة انتصارات 
محور املقاومة الذي ميتد في سياق 
متصل م��ن حترير اجلن��وب والبقاع 
الغرب��ي ع��ام 2000، ونص��ر مت��وز 
الكبي��ر ع��ام 2006، وحتري��ر حلب، 
وحتري��ر املوص��ل، وكل ذل��ك يؤكد 
بالفع��ل امللم��وس ما قال��ه أمني 
ع��ام »حزب اهلل« الس��يد حس��ن 
نصراهلل: »لقد بدأ زمن االنتصارات 

وولى زمن الهزائم«.

*وقفات تضامنية 
ال��ى ذل��ك، نظم��ت مجموعة من 
الش��بان مس��يرة تضامني��ة م��ع 
اجليش اللبناني واملقاومة، انطلقت 
من ام��ام بلدي��ة الهرم��ل وجابت 
ش��وارع البل��دة الرئيس��ية رافعة 
ش��عارات مؤيدة للمقاومة واعالم 

لبنانية واعالم حزب اهلل.
وبث��ت اناش��يد ثورية وحماس��ية 
وتن��اوب ع��دد م��ن الش��بان على 
ال��كالم مؤكدين« وقوفهم بجانب 
اجلي��ش بالتضام��ن ورف��ع الصوت 
والكلمة وهي اق��ل الكلمات امام 
تضحيات اجليش واملقاومة جتاه من 
يب��ذل ويقدم الدم دفاع��اً عن ارض 

الوطن«.

تتزامن مع تصريحات إقليمية ودولية مؤيدة الستئصال الخطر

الجيـش اللبنـانـي يخـوض معـارك 
لتطهير جرود عرسال اللبنانية من اإلرهاب

ذكر المصدر أن عدد 
الالجئين الذين فروا من 
المخيمات في منطقة 

جرود عرسال لم يتضح، 
ويعيش آالف من الالجئين 

السوريين في المنطقة 
التي تقع خارج بلدة 

عرسال اللبنانية على 
الحدود بين البلدين

عناصر من اجليش اللبناني

تقـرير

انقرة ـ وكاالت:

اعتب��ر الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغان، ام��س االول اإلثنني، أن زيارته 
لع��دد م��ن ال��دول اخلليجي��ة مبثابة 
»خطوة مهمة في إع��ادة بناء الثقة 
بني أط��راف األزم��ة القطري��ة«. جاء 
ذلك في مؤمتر صحفي عقده أردوغان 
ف��ي مطار »أس��ن بوغ��ا« بالعاصمة 
التركي��ة أنق��رة، عق��ب عودت��ه من 
جولت��ه اخلليجي��ة الت��ي ش��ملت 3 
دول هي اململكة العربية الس��عودية 

والكويت وقطر.
وق��ال أردوغان »وجدن��ا فرصة لبحث 
األزم��ة اخلليجي��ة، وتقييم املس��ائل 
اإلقليمية األخرى، وأجرينا مش��اورات 
بش��أن ما ميكننا فعله حل��ل األزمة«.  
وأضاف: »من الس��هل أن تهدم، لكن 
م��ن الصعب ج��داً إعادة إعم��ار ما مت 
هدم��ه، وزيارتن��ا إلى عدد م��ن الدول 
اخلليجي��ة تعتبر خط��وة مهمة في 

إعادة بناء الثقة بني األطراف«.  
وتابع قائ��اًل: »املوق��ف اإليجابي الذي 
اتخذت��ه قط��ر ف��ي اآلون��ة األخي��رة 
جدير بالتقدي��ر، وعّبرنا عن تطلعاتنا 
للعاهل الس��عودي امللك سلمان بن 
عب��د العزيز خالل لقاءاتنا باململكة«.  
وأردف أن طموح بالده »أن يبقى العالم 

اإلسالمي موحدا«، مؤكًدا على وجوب 
عدم إتاحة الفرص لنش��وب خالفات 

من هذا النوع بني بلدانه.
التركية  العس��كرية  القاعدة  وحول 
أن  إل��ى  أردوغ��ان  ف��ي قط��ر، أش��ار 
مباحثاته ف��ي الس��عودية والكويت 
ل��م تتطرق إليها، مضيفا: »ناقش��نا 
مسألة القاعدة العسكرية في قطر 
وهذا أمر طبيعي«.  وذكر أردوغان، أنه 
»بحث مع العاهل السعودي العالقات 
الثنائي��ة عل��ى الصعيد السياس��ي 

واالقتصادي والعسكري والثقافي«. 
أن »اجلانب��ني متفق��ان عل��ى  وأّك��د 
احلف��اظ على الزخم في العالقات بني 
البلدين«، موضحاً أن »هناك تطلعات 
كبي��رة م��ن امللك س��لمان ف��ي حل 
األزمة اخلليجية«. وأشار أردوغان، إلى 
أن��ه »عقد اجتماعا موس��عا مع ولي 
العهد الس��عودي األمي��ر محمد بن 

سلمان على هامش الزيارة«. 
وأضاف »بحثنا سبل تعميق التعاون 
القائ��م ب��ني البلدي��ن في املس��ائل 
االقتص��ادي  والبع��د  اإلقليمي��ة، 
واخلط��وات  الثنائي��ة،  للعالق��ات 
الت��ي ميك��ن اتخاذها ف��ي الصناعات 

الدفاعية«.
وحول زيارت��ه للكويت، ق��ال أردوغان، 
الكوي��ت  أمي��ر  م��ع  »املباحث��ات  إن 
الش��يخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

تناولت املسائل الثنائية واإلقليمية«. 
وأض��اف »بحثنا فرص زي��ادة التعاون 
البلدين  ب��ني  التج��اري واالقتص��ادي 

وفي مقدمتها املقاوالت، واالستثمار، 
والطاقة، والس��ياحة«. وأّكد الرئيس 
التركي، دعم بالده جلهود الوس��اطة 

الت��ي يقوم به��ا الش��يخ صباح حلل 
األزمة اخلليجية، معرباً عن استعداد 
ب��الده لتق��دمي املس��اهمات ف��ي هذا 

الصدد.
وفي م��ا يتعل��ق بزيارته لقط��ر، أّكد 
أردوغ��ان أن لقائ��ه باألمي��ر القطري 
الش��يخ متيم ب��ن حم��د »كان مثمرا 
للغاية«. وأش��ار إلى أن��ه أعرب ألمير 
قط��ر ع��ن ارتياح��ه لس��ير اللجنة 
مت  الت��ي  العلي��ا،  االس��تراتيجية 

تأسيسها على مستوى القادة.  
وقال أردوغان: »نقدر موقف الش��يخ 
متيم املتس��م بضب��ط النفس خالل 
األزم��ة، ويج��ب األخذ بع��ني االعتبار 
احلفاظ على احلقوق السيادية لقطر«.  
أيض��ا  تن��اوال  أن »اجلانب��ني  وأوض��ح 
أردوغان،  املسائل اإلقليمية«. وش��دد 
عل��ى »أهمية إيجاد حل للمش��اكل 
املستمرة في كل من سورية والعراق 
وليبيا واليمن وفلس��طني، اس��تنادا 
إلى الش��رعية الدولية واحلفاظ على 

وحدة تراب تلك الدول«.
وكان الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب 
أردوغ��ان أنه��ى جولت��ه أم��س االول 
االثنني، ف��ي منطقة اخلليج وعاد إلى 
بالده م��ن دون حتقيق نتائ��ج تُذكر، أو 
تق��دمي مب��ادرة حل إلنه��اء األزمة بني 
ال��دول األرب��ع الت��ي تري��د مكافحة 
اإلره��اب، وقط��ر. وبث خبر من س��بع 
كلم��ات عن مغادرة أردوغ��ان الدوحة 
من دون أي بيان عن نتائج اجلولة التي 
اس��تمرت يومني، وش��ملت اململكة 

العربية الس��عودية والكويت وقطر. 
في الوقت ذاته.

واعتب��رت الكوي��ت أن احملادث��ات ب��ني 
الرئيس التركي والشيخ صباح سادها 
جو م��ن اله��دوء، فيما أك��د الناطق 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن 
أمس االول االثنني، أن أردوغان اتفق مع 
الزعم��اء الذين التقاه��م في جولته 
اخلليجية، على ضرورة استمرار مبادرة 
الكويت واملبادرات الراهنة حلل األزمة 
عب��ر التف��اوض واحل��وار. وق��ال أنه متّ 
التش��ديد خالل اللقاءات على ضرورة 
وح��دة الصف بني الدول اإلس��المية، 

وحماية احلقوق السيادية للدول.
من جه��ة ثانية، قال املستش��ار في 
الدي��وان امللك��ي الس��عودي س��عود 
إلكتروني��ة  مواق��ع  أن  القحطان��ي 
وبعض محط��ات التلفزيون املرتبطة 
بقطر عادت إلى العمل في السعودية 
امس االول اإلثنني بس��بب خطأ فني 

وسيعاد حجبها سريعاً.
وكانت السعودية واإلمارات والبحرين 
»اجلزي��رة«  ش��بكة  ب��ث  قطع��ت 
ومجموعة قن��وات »بي إن« الرياضية 
التابعة لها. وأض��اف القحطاني في 
تغريدة على »تويت��ر« أن »رفع احلجب 
ع��ن مواق��ع الس��لطة القطرية هو 
بسبب خطأ فني سيتم إصالحه في 

الساعات املقبلة«.

أنهى جولته الخليجية وعاد إلى بالده من دون تحقيق نتائج

أردوغان يؤّكد ضرورة استمرار مبادرة الكويت لحّل األزمة عبر التفاوض والحوار

أردوغان في الكويت
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

االغذية  أعلن��ت ممثلي��ة منظم��ة 
والزراع��ة لألمم املتحدة ف��ي العراق، 
أمس الثالث��اء، انها عقدت ورش��ة 
عمل خالل وقت س��ابق من الشهر 
احلالي ملناقش��ة األمن الغذائي في 

العراق.
وذكر بيان عن املمثلي��ة، ان االخيرة 
عق��دت »بالتع��اون م��ع الش��بكة 
اإلقليمية لتحليل معلومات األمن 
الغذائي، ورش��ة عم��ل تدريبة عن 
االم��ن الغذائ��ي ألعض��اء للجن��ة 
ف��ي  الغذائ��ي  لألم��ن  الوطني��ة 

العراق«.
وأضافت، ان »هذه الورشة استمرت 
مدة ثالث ايام في الفترة من 16 إلى 
18 متوز 2017«، مبينة ان »الورش��ة 
ركزت على معرفة وتعزيز مفاهيم 
األم��ن الغذائ��ي، والنه��ج الرئيس، 
وأدوات املس��ح امليداني واملؤش��رات 
لقي��اس انعدام األم��ن الغذائي في 
العراق، حيث ش��مل التدريب على 
تدريب��ات نظرية وعملية على نظم 
اإلنذار املبك��ر الوطنية وآثارها على 
حتديد االحتياجات املس��تقبلية في 

مجال تنمية القدرات«.
م��ن جانب��ه، ق��ال ممث��ل منظم��ة 
األغذية والزراعة ل��ألمم املتحدة في 
العراق، فاضل الزعب��ي إن »اللجنة 
ه��ي مرحلة متقدم��ة مت اعتمادها 
م��ن قب��ل األمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء في ش��هر ش��باط من هذا 
باتخاذ  العام للمناقشة والتوصية 
الس��بل  اإلج��راءات بش��أن أفضل 
عل��ى  الغذائ��ي  األم��ن  لتحقي��ق 

املستوى الوطني«. 
وقال حسني علي سعود، مستشار 
وزارة الزراعة لشؤون الثروة احليوانية 
ان »ممثلية منظمة االغذية والزراعة 
لألمم املتحدة في العراق هي الشريك 
ونثم��ن  ونق��در  لل��وازرة،  الرئي��س 

نظام  املتواصل��ة إلجن��از  جهوده��ا 
متكامل لألمن الغذائي في العراق، 
ويعد إنشاء جلنة األمن الغذائي في 
العراق خطوة هام��ة نحو التنمية 
املستدامة املس��تقبلية في مجال 
ت��ؤدي  أن  آم��ال  الغذائ��ي.  األم��ن 
ورش��ة العمل التدريبي��ة هذه إلى 
إيج��اد فهم أفض��ل ملفاهيم األمن 
املهارات األساس��ية  وبناء  الغذائي 

لألعضاء«.
في س��ياق متص��ل، أوض��ح رينيه 
فيردويجن املستش��ار الفني االقدم 
لش��بكة حتلي��ل معلوم��ات االمن 

اإلقليم��ي ف��ي منظمة  الغذائ��ي 
األغذي��ة والزراع��ة ل��ألمم املتح��دة، 
»أنه م��ع التط��ورات احلالي��ة التي 
واالعتراف  املوصل  تشهدها مدينة 
باالحتياج��ات الفورية لع��دد كبير 
م��ن النازحني في البالد، وخاصة وان 
العراق على ما يبدو قريبا من الدخول 
الى مرحلة إع��ادة اإلعمار، وبالتالي 
فإن إنش��اء اللجنة الوطنية األمن 
الغذائي يأتي في الوقت املناس��ب، 
وأن التعاون مطلوب ما بني الوزارات 
عل��ى  الغذائ��ي  األم��ن  لتحقي��ق 
املستوى الوطني في ظل التحديات 

ال��ي تواجهها البالد، و يتطلب ذلك 
أيضا مش��اركة من الشركاء على 
املس��توى الدولي، و الوطني وشبة 
الوطني. ويس��ر منظم��ة الفاو أن 
تك��ون جزءا من ه��ذه العملية، وأن 
تعمل على اتخاذ خطوات ملموسة 
نحو حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

للجميع«.
وفي ختام الورشة »قدم املشاركون 
التوصي��ات ومت االتفاق على صياغة 
خارطة طريق ملواصلة بناء القدرات، 
وتعزيز رص��د األمن الغذائ��ي وإدارة 
سياس��ات  وصياغ��ة  املعلوم��ات، 

األمن الغذائي اجلديدة، والتي حتتاج 
إلى دعم مالي«.

وتكافح »منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة« )ف��او( للتخفيف من 
الهدر الغذائي ف��ي العالم عموماً، 
وفي الش��رق األدنى وشمال أفريقيا 
خصوص��اً. ويتجلى ذل��ك من خالل 
البرنام��ج اإلقليمي ال��ذي أطلقته 
املنظم��ة عام 2014، بعن��وان »بناء 
الق��درات خلفض الهدر في الش��رق 

األدنى«.
واس��تضافت »ف��او«، ورش��ة عمل 
ختامي��ة احتفاًء بنج��اح البرنامج 

الت��ي  الرئيس��ة  النتائ��ج  لتق��دمي 
حتقق��ت ف��ي كّل الدول املش��اركة 
ف��ي البرنامج ومناقش��تها، وتقدمي 
توصيات ورسم خريطة مستقبلية 
لنش��اطات خفض اله��در الغذائي 

في املنطقة.
وته��دف ورش��ة العمل أيض��اً، إلى 
األولوي��ة  ذات  اخلط��وات  حتدي��د 
الت��ي يج��ب تنفيذه��ا، لتش��جيع 
التنافس��ية والفعالية في القطاع 
الزراعي في الدول النامية وحتس��ني 
اس��تخدام املوارد اإلنتاجية النادرة، 

مثل املياه واألراضي.

صندوق النقد يبقي توقعاته للنمو العالمي
الصباح الجديد ـ وكاالت:

أبقى »صندوق النقد الدولي« أمس، 
توقعات��ه لنمو االقتصاد العاملي من 
دون تغيي��ر للعام��ني احلالي واملقبل، 
في حني رفع توقعات النمو ملنطقة 

اليورو والصني.
للتوقع��ات  تقري��ر  أح��دث  وف��ي 

املس��تقبلية لالقتصاد العاملي، أكد 
الصندوق أن معدل منو الناجت العاملي 
اإلجمالي س��يبلغ 3.5 في املئة هذه 
الس��نة، و3.6 ف��ي 2018. وكان آخر 

حتديث للتوقعات صدر في نيسان.
حزي��ران،  ف��ي  الصن��دوق  وخّف��ض 
توقعات النم��و في الواليات املتحدة 

خ��الل عام��ي 2017 و2018 إلى 2.1 
ف��ي املئة ف��ي مقاب��ل 2.3 و2.5 في 

املئة على التوالي قبل ثالثة أشهر.
وتوقع الصن��دوق منواً أقوى قليالً في 
منطقة اليورو هذه السنة، ليسجل 
1.9 في املئة بزيادة 0.2 نقطة مئوية 

عن نيسان. 

وأش��ار التقري��ر إل��ى أن النم��و في 
منطقة اليورو سيرتفع قليالً العام 
املقب��ل إلى 1.7 في املئ��ة بزيادة 0.1 
نقطة مئوية عن التوقعات قبل ثالثة 
أش��هر. وخّفض الصن��دوق توقعات 
النمو في بريطانيا 0.3 نقطة مئوية 
إلى 1.7 في املئة، مشيراً إلى نشاط 

أضعف من التوقعات في الربع األول، 
في ح��ني أبقى على توقع��ات النمو 
للعام املقبل من دون تغيير عند 1.5 

في املئة.
توق��ع  الص��ني،  إل��ى  وبالنس��بة 
الصن��دوق من��واً أقوى عن��د 6.7 في 
املئة هذه السنة، بارتفاع 0.1 نقطة 

مئوي��ة ع��ن التوقعات في نيس��ان. 
ولكنه س��يتباطأ في 2018 إلى 6.4 
ف��ي املئ��ة، إال أنه أعل��ى 0.2 نقطة 
مئوي��ة من توقع��ات نيس��ان، وفقاً 
لتقديرات تفيد بأن بكني ستحافظ 
على مس��توى مرتفع لالستثمارات 

العامة.

4 آالف مشروع معطل في كردستان
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التخطيط في حكومة 
احلكوم��ة  ان  كردس��تان  اقلي��م 
العراقية تضع العراقيل امام تلقي 

االقليم قروضا من البنك الدولي.
وقال علي الس��ندي خالل اجتماع 

مش��ترك مع ممثلي البن��ك الدولي 
انه ف��ي اطار مبلغ ال���500 مليون 
دوالر ال��ذي خصصة البنك الدولي 
لتنفيذ مش��اريع اس��تثمارية في 
الع��راق، قام��ت وزارت��ه من��ذ اكثر 
من ع��ام باعداد قائم��ة مبجموعة 

من املش��اريع املهمة وف��ق معايير 
البنك الدولي من اجل ان يخصص 
له��ا االم��وال وم��ن ث��م تنفيذها، 
مستدركا ان بغداد ال متنح االقليم 

حصته من تلك القروض.
واشار الس��ندي الى انه بعد حرب 

»داعش« واالزمة املالية بقي اكثر من 
4 االف مشروع في اقليم كردستان 
متعط��ال ول��م يتم اس��تكمالها، 
مبينا ان وزارة س��عت دائما لتوفير 
مص��ادر مالي��ة له��ا ع��ن طري��ق 
الق��روض اخلارجية به��دف انعاش 

املش��اريع املهمة واملستعجلة، اال 
ان احلكومة العراقية تعرقل وصول 
تلك القروض الى االقليم، حس��ب 

قوله.
كما اكد الس��ندي ف��ي االجتماع 
نفس��ه ان ممثلي االقليم يشاركون 

على الدوام ف��ي اجتماعات البنك 
العراقي��ني،  واملس��ؤولني  الدول��ي 
ان��ه حل��د االن هن��اك  مس��تدركا 
عراقيل وموانع من جانب احلكومة 
العراقي��ة حت��ول دون وص��ول تل��ك 

القروض القليم كردستان.

لجنة وطنية لبحث سّد احتياجات المناطق المحررة

»فاو«: ورشة عمل لمناقشة األمن الغذائي في العراق

قدم المشاركون 
التوصيات وتم االتفاق 
على صياغة خارطة 
طريق لمواصلة بناء 
القدرات، وتعزيز رصد 
األمن الغذائي وإدارة 
المعلومات، وصياغة 
سياسات األمن الغذائي 
الجديدة، والتي تحتاج 
إلى دعم مالي

الورشة ركزت على معرفة وتعزيز مفاهيم األمن الغذائي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
صعدت أسعار عقود النفط أكثر من 1 باملئة بعد 
أن تعهدت السعودية، أكبر املنتجني في منظمة 
أوب��ك، بخفض الصادرات في آب للمس��اعدة في 
تقليل وف��رة املعروض العاملي م��ن اخلام، في حني 
قال الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون إن الزيادة 
في إنتاج النفط الصخري األميركي من املرجح أن 

تنحسر العام القادم.
وحس��ب رويترز، قال وزير الطاقة الس��عودي خالد 
الفالح إن بالده س��تقيد صادرات النفط عند 6.6 
ملي��ون برمي��ل يوميا ف��ي أغس��طس أو ما يقل 
بحوال��ي مليون برميل يوميا عن مس��توياته قبل 

عام.
وأبل��غ وزي��ر الطاق��ة الروس��ي ألكس��ندر نوفاك 
الصحفيني أن كمية إضافية من اخلام قدرها 200 
أل��ف برميل يوميا قد تزال من اأِلس��واق إذا بلغت 
نس��بة التقي��د باتفاق عاملي خلف��ض اإلنتاج 100 

باملئة.

القاهرة ـ رويترز:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن االحتياطيات 
األجنبية لدى البنك املركزي املصري تقترب من 35 

مليار دوالر.
وهذا الرقم قريب من مس��توى االحتياطيات قبل 
انتفاضة 2011 التي تس��ببت في إبعاد الس��ياح 
واملستثمرين األجانب عن مصر مما أدى إلى نضوب 
االحتياطيات األجنبية. وقبل االنتفاضة كان لدى 
مص��ر احتياطي��ات أجنبية بلغت نح��و 36 مليار 

دوالر.
ومتحدثا في مؤمتر للشباب في مدينة األسكندرية 
أشار السيسي إلى أن االحتياطيات األجنبية لدى 
البن��ك املركزي »قريب��ة جدا« م��ن 35 مليار دوالر. 
وأضاف قائال »حد كان يتصور من عش��رة ش��هور 

إنه يكون موجود 35 مليار دوالر«.
وقال البنك املركزي في وقت سابق هذا الشهر إن 
االحتياطيات األجنبية وصل��ت إلى 31.305 مليار 

دوالر في نهاية حزيران.
وب��دأت االحتياطي��ات األجنبي��ة مس��ارا صعوديا 
منذ أن حررت مصر سعر صرف اجلنيه في تشرين 
الثاني املاضي في إط��ار برنامج إقراض بقيمة 12 
ملي��ار دوالر من صندوق النق��د الدولي يهدف إلى 

دعم االقتصاد.

لندن ـ رويترز: 
ارتفع اليورو إلى أعلى مس��توياته في 23 ش��هراً 
أمام ال��دوالر مع اس��تمرار توقعات املس��تثمرين 
بصعوده عقب بيانات منو قطاع األعمال للش��هر 
اجلاري والتي أش��ارت إلى تباطؤ بسيط، ما يرجح 
أن اقتصاد منطقة اليورو ال يزال ينمو بوتيرة قوية 
نسبياً. وانخفضت القراءة األولية ملؤشر »آي أتش 
أس ماركت« اجملمع ملديري املش��تريات في منطقة 
اليورو، وهو مؤشر جيد إلى النمو االقتصادي، إلى 
55.8 خالل الش��هر اجل��اري، من 56.3 ف��ي حزيران 
املاض��ي، لكنه��ا تبقى ف��وق مس��توى 50 نقطة 

الفاصل بني النمو واالنكماش.
وه��دأت البيان��ات بع��ض اخمل��اوف بأن ق��وة اليورو 
خ��الل العام احلالي أضّرت بآفاق النمو في منطقة 
العمل��ة املوحدة التي س��جلت 1.16465 دوالر، مبا 
يقل قلي��الً عن أعلى مس��توياتها أمس الذي بلغ 
1.16840 دوالر، وهو مس��توى لم تسجله منذ آب 
2015. وتراجع مؤشر الدوالر إلى 93.823، وهو أقل 
مس��توياته منذ حزيران 2016، لكن��ه تعافى إلى 

93.96، بارتفاع 0.1 في املئة.

النفط يصعد وتعهد 
السعودية بخفض الصادرات

مصر: 35 مليار دوالر 
االحتياطيات األجنبية 

أعلى مستوى لليورو
في سنتين

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

حذرت ممثلة العراق في »مركز املش��اريع 
الدولية اخلاص��ة« منى زلزله، من أخطار 
الفساد اإلداري واملالي على بيئة النشاط 
االقتصادي واالستثماري، مؤكدة احلاجة 
إل��ى بذل جهود مش��تركة م��ع اجلهات 
املعني��ة ف��ي القطاع��ات كاف��ة بهدف 
احلّد من الفساد الذي يهدد بنية اجملتمع 

واستقراره وتقدمه.
وقالت خالل ندوة نظمها املركز بالتعاون 
مع »معهد اإلصالح االقتصادي«، حضرها 
ناش��طون في قطاع امل��ال واالقتصاد، إن 
»مركز املش��اريع الدولية اخلاصة تبنى 4 
مواضيع رئيس��ة نتجت ع��ن أوراق عمل 
شملت احملافظات والفجوة في التطبيق 
إلى  والبيروقراطية،  الفس��اد  ومحارب��ة 
جانب ضعف التخطيط اإلس��تراتيجي 
في العراق«. وأشارت إلى أن »املركز تعاقد 
مع املعهد العراقي لإلصالح االقتصادي 
تضمنته��ا  الت��ي  السياس��ات  إلجن��از 
األوراق، وعل��ى رأس��ها مناقش��ة ورق��ة 
الفس��اد اإلداري واملالي واجلهود املبذولة 

ملكافحته«.
وأكد رئيس »هيئة أمناء معهد اإلصالح 
االقتص��ادي« فائ��ق عب��د الرس��ول في 
الندوة، أن »على العراق بذل جهود كبيرة 
لتقوي��ض كل أش��كال الفس��اد اإلداري 

واملالي والعم��ل على خل��ق بيئة جاذبة 
لالس��تثمارات الدولي��ة، وع��ودة رج��ال 
األعم��ال العراقيني في اخلارج إلى الوطن 
للمس��اهمة في عملية البناء واإلعمار 
والتنمية، وتهيئة البيئة التي تعزز فرص 
تفعيل دورهم في النش��اط االقتصادي، 
كما على الع��راق الع��ودة إلى محيطه 
اإلقليم��ي والدول��ي باعتباره ميث��ل جزءاً 

مهماً من العالم«.
وقدم اخلبير االقتصادي زهير احلسني ورقة 
تناول��ت موضوع الفس��اد اإلداري واملالي 
وس��بل مكافحته، مشدداً على »أهمية 
إع��ادة دور الس��وق احمللية بدع��م املنتج 
الوطني الذي يؤمن فرص عمل للشباب 
م��ن خالل حتريك الس��وق اإلنتاجية، عبر 
تنفيذ القوانني االقتصادية األربعة، وهي 
قانون التعرف��ة اجلمركي��ة وقانون دعم 
املنتج الوطني وقانون حماية املستهلك 
وقانون املنافس��ة ومنع االحتكار، إضافة 
الى إنش��اء اجملالس املنصوص عليها في 
هذه القوان��ني ملتابع��ة تنفيذها«. وأكد 
أن »الواق��ع يتطلب اعتماد دعم القطاع 
اخل��اص بتوفي��ر التس��هيالت املصرفية 
والضرائب  والغرام��ات  الدي��ون  وس��داد 
إلعادة الثقة في بيئة األعمال وتش��غيل 
املعام��ل املتوقفة وتش��جيع عودة رأس 
املال العراقي املغترب إلى الوطن، وتأهيل 
الش��ركات العامة وحتس��ني الش��راكة 
ب��ني القطاعني العام واخلاص واإلس��راع 

في تش��ريع قان��ون الش��ركات املعروض 
حالياً أمام مجلس شورى الدولة وإنشاء 
مجلس الشراكة برئاسة رئيس مجلس 
ال��وزراء للس��هر على حس��ن إدارة هذه 
الشراكة وفقاً ملعايير اجلودة واحلوكمة«.
وش��دد احلس��ني عل��ى »أهمي��ة تأهيل 
م��ع  باملش��اركة  املركزي��ة  األس��واق 

القطاع اخلاص لدع��م احلاجات اليومية 
لذوي الدخ��ل احملدود حصراً، واس��تبدال 
البطاقة التموينية التي شابها الفساد 
والعم��والت واله��در ومنع بي��ع العقود 
احلكومية من الباطن ال��ذي يوفر مناخاً 

خصباً للفساد«.
وطالب بإعداد دراسات جدوى للمشاريع 

التنموي��ة وتقدير كلفته��ا احلقيقية ال 
الوهمية، وإحالتها إلى ش��ركات رصينة 
قادرة على اجنازها، وتش��جيع االستثمار 
عبر حتسني بيئة األعمال وتوفير األراضي 
للمشاريع االستثمارية والبنية التحتية 
وتنفيذ نظام النافذة الواحدة املباش��رة 
عبر اللجان، كما يجب اإلسراع في إطالق 

احلكوم��ة االلكتروني��ة عبر االس��تعانة 
بش��ركة رصين��ة وحتقي��ق الش��فافية 
التي توفر للرأي العام الصورة احلقيقية 
للواقع مبا يحق��ق رقابة مجتمعية على 

اإلدارة احلكومية للحّد من الفساد.
وأشار احلسني إلى »ضرورة إنشاء مجلس 
أعل��ى لإلعمار برئاس��ة رئي��س مجلس 
الوزراء ليكون هيئة عليا إلدارة املش��اريع 
وحوكمة املناقص��ات والعقود والتعاقد 
مع الشركات الرصينة لتنفيذ املشاريع 
واملراقبة، بهدف القضاء على أهم مصدر 
للفساد في العراق«. وشدد على أهمية 
»وقف هدر امل��ال العام عبر إعداد موازنة 
تنموي��ة واحلّد م��ن الكل��ف التخمينية 
الوهمي��ة للمش��اريع، وإعداد املش��اريع 
في ضوء دراس��ة اجلدوى وفقاً ملتطلبات 
اخلطة التنموية وتوفير التمويل لها من 
خارج عائ��دات النفط، فضالً عن تنظيم 
التحاس��ب الضريبي ومكافحة التهّرب 
اجلمركية  الرس��وم  وجباي��ة  الضريب��ي 
وأجور اخلدم��ات التي يقدمه��ا القطاع 

العام من دون استثناءات«.
وش��دد عل��ى »أهمي��ة دع��م القط��اع 
اخلاص عب��ر توفير الضم��ان االجتماعي 
للعم��ال واحل��ّد م��ن التره��ل الوظيفي 
والبطال��ة املقّنعة والس��يطرة احلازمة 
على املناف��ذ احلدودي��ة وحوكمتها ملنع 
الغ��ش التج��اري والتهري��ب والعموالت 
والرشوة ومتويل اإلرهاب«. وأضاف: »يجب 

اإلس��راع في تقدمي احلس��ابات اخلتامية 
للموازنة الس��نوية لتدقيقها وعرضها 
على مجلس الن��واب ومعرفة مدخالتها 

ومخرجاتها ومكافحة الفساد فيها«.
وأكد ضرورة »اإلس��راع في تعديل قانون 
العقوبات لتحويل جرائم تبييض األموال 
من اجلن��ح إل��ى اجلناي��ات ل��ردع اجلرمية 
املنظم��ة عب��ر احل��دود، وتعزي��ز التعاون 
الدولي ملكافحة الفساد وجرائم تبييض 
املتح��دة  األمم  اتف��اق  مبوج��ب  األم��وال 
ملكافحة الفساد، خصوصاً حجز األموال 
غير املش��روعة ومصادرتها واستعادتها 
وإبرام اتفاقات تسليم اجملرمني مع الدول 

املعنية لتحقيق ذلك«.
وع��ن احلاجة إلى اإلصالح��ات املصرفية، 
طالب احلس��ني »بتعديل املادتني 27 و28 
من قانون املصارف لع��ام 2004 لتمكني 
املصارف اخلاصة من االستثمار واملشاركة 
في التنمية االقتصادية، وتش��ديد رقابة 
البن��ك املركزي عل��ى املص��ارف اخلاصة 
وتطبي��ق قواعد ب��ازل لع��ام 1988 ملنع 
تهري��ب األم��وال وتبييضه��ا واملضاربة 

بالعملة في السوق السوداء.
كم��ا طال��ب بالعم��ل عل��ى إص��الح 
املصارف املتعثرة عبر الدمج اإلجباري أو 
االختياري، وتوحيد س��عر صرف الدينار 
للقض��اء على الس��وق الس��وداء التي 
تعّد م��ن أبرز مكامن الفس��اد واجلرمية 

املنظمة«.

حّذر من تفاقم الفساد

مركز المشاريع الدولية يبحث »بيئة النشاط االقتصادي واالستثماري« في العراق
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آفاق 8

روبرت سيديلسكي

م��ن الغريب أنه ف��ي تاريخ املنطق كان 
ينبغ��ي أن يعطي الكريتانيون )نس��بة 
إل��ى جزيرة كري��ت( األبرياء  اس��مهم 
إل��ى »املفارق��ة الكاذب��ة« الش��هيرة. 
وم��ن املفترض أن الكات��ب إبيمينيدس 
الكريتي��ن  الكريت��ي ق��د ق��ال: »كل 
كاذب��ون«. إذا كان إبيميني��دس يكذب، 
ّفإن��ه يق��ول احلقيق��ة - وهك��ذا كان 

كاذبا.
هناك ش��يء مماث��ل ميك��ن أن يقال عن 
ترام��ب:  دونال��د  االميرك��ي  الرئي��س 
حتى عندم��ا يقول احلقيق��ة، يفترض 
الكثي��رون أن��ه يك��ذب - وبالتالي فهو 
مخلص لنفسه. وهو شخص ساحري 
ش��هير. لس��نوات، أعطى تصريحات، 
م��ع عدم وجود دليل غي��ر املصادر التي 
لم يذكر اس��مها والتي وصفها بأنها 
»ذات مصداقية للغاية«، بالنس��بة له 
فإن ش��هادة ميالد ب��اراك أوباما كانت 
احتيالية. وخالل فترة احلزب اجلمهوري، 
اتهم والد خصمه السيناتور تيد كروز 
بالتورط في اغتيال جون كينيدي. وقد 
تبنى فكرة أن اللقاحات تسبب التوحد، 
ونشرت ببراعة فكرته الزائفة بأن تغير 
املن��اخ ه��و خدع��ة صيني��ة مصممة 

لشل االقتصاد االميركي. 
مزده��رة  س��وق  دائم��ا  هن��اك  وكان 
للمعلومات املزيف��ة، والتزوير، واخلداع، 
ونظريات املؤام��رة. »التاريخ هو تقطير 
م��ن الش��ائعات«، كما كت��ب توماس 

كاراليل في القرن التاسع عشر. ويقوم 
بائع��و املعلوم��ات بصنع أخب��ار زائفة 
مقابل املال أو الربح السياسي؛ وهناك 
دائما مش��ترون متلهفون في أوس��اط 
وأصحاب  واملنتقم��ن  الس��ذج  الناس 
املصال��ح. والقي��ل والق��ال ه��و دائما 

مسألة مسلية.
يوفر لن��ا التاريخ احلديث بعض األمثلة 
الش��هيرة. لقد نش��رت صحيفة ديلي 
ميل رسالة زينوفييف، التي تزعم تورط 
ح��زب العم��ل البريطاني ف��ي الفتنة 
الشيوعية التي كان يقودها الكرملن، 
قبل أربعة أيام م��ن االنتخابات العامة 
للمملك��ة املتحدة في ع��ام 1924، مما 

حطم فرص حزب العمل.
ه��و  ش��هرة  األكث��ر  التزوي��ر  ولع��ل 
بروتوك��والت حكم��اء صهي��ون. والتي 
مت صنعه��ا لرمبا من أجل امل��ال. وكانت 
البروتوك��والت دليال عل��ى وجود خطة 
يهودية للس��يطرة عل��ى العالم. نقرأ 
في نصه��ا األساس��ي: »]...[ س��نبدد 
غير اليهود الذين س��يضطرون إلى أن 
يقدم��وا لنا قوة دولية تس��مح لنا من 
دون أي عنف تدريجي��ا أن منتص جميع 
ق��وى الدول��ة ف��ي العال��م لنش��كل 
حكوم��ة عظم��ى ». وقد نُش��رت هذه 
األكاذي��ب من قبل الش��رطة الس��رية 
القيصري��ة في أوائل القرن العش��رين 
لتبرير مذابح النظام الفاش��ي املعادي 
لليه��ود، وأصبح��ت األس��اس لألفكار 
املعادية للس��امية ف��ي النصف األول 
من القرن العش��رين، مع ما نتج عنها 

من عواقب وخيمة.

إذن م��ا اجلدي��د؟ إن االهتم��ام املتزاي��د 
باملعلوم��ات املزيف��ة الي��وم ن��اجت ع��ن 
الس��رعة الفائق��ة الت��ي تنتق��ل بها 
ح��ول  رقمي��ا  املصنوع��ة  املعلوم��ات 
العال��م. ف��ي املاض��ي، كان عل��ى املرء 
أن يك��ون قادرا على خ��داع أكثر أو أقل 
وس��ائل اإلعالم لزرع قص��ص وهمية. 
اليوم تنتش��ر األخب��ار التضليلية من 
خالل وسائل االعالم االجتماعية، مثل 

النار في الهشيم.
والس��ؤال املهم هو كيف سيؤثر ذلك 
على الدميقراطية. هل ستتيح سهولة 
الوصول غير املس��بوقة إلى املعلومات 
حترير الناس من االس��تبداد، أم ستغرق 
الدميقراطية إلى حد بعيد في بحر من 

التالعب؟
املتفائلون واملتش��ائمون لديهم حجج 
جيدة. ويقول املتفائلون »املعرفة قوة«. 

فض��ال عن ذلك ف��إن كث��رة املعلومات 
أن  الناخب��ن عل��ى  املتاح��ة تس��اعد 
يكونوا أكثر دراي��ة، وبالتالي أكثر قدرة 

على محاسبة القادة.
ولكن يشير املتش��ائمون ان املعلومات 
تنظي��م  ويج��ب  باملعرف��ة.  ليس��ت 
املعلوم��ات لتصب��ح معرف��ة. وكانت 
مؤسس��ات مث��ل امل��دارس واجلامعات 
والصح��ف واألحزاب السياس��ية هي 

األجه��زة التقليدي��ة املهيِكل��ة لدينا. 
ولك��ن التكنولوجيا الرقمية عارية من 
الناحية املؤسس��ية. وهي ال توفر آلية 
هيكلية، وبالتال��ي ال توجد رقابة على 

انتشار الرأي اخلالي من املعرفة.
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن وس��ائل اإلعالم 
االجتماعي��ة لعب��ت دورا ف��ي صع��ود 
السياس��ات الشعبوية التي تزدهر في 
مثل هذه البيئة. وقد حظي ش��عبيون 
يس��اريون، مث��ل جيرمي��ي كورب��ن في 
اململك��ة املتحدة، وبيرني س��اندرز في 
الواليات املتحدة، وجان لوك ميلينشون 
ف��ي فرنس��ا، بدفع��ة كبي��رة بفضل 
وس��ائل اإلعالم االجتماعي��ة متجاوزة 
وسائل اإلعالم التقليدية. وقد استفاد 
الش��عبويون اليمينيون، مث��ل ترامب، 
ومارين لوبان في فرنسا، وجيرت ويلدرز 
في هولن��دا، بالطريقة نفس��ها متاما. 
ويته��م كال اجلانب��ن وس��ائل اإلع��الم 

الراسخة »بتزوير« األخبار.
ولعل سوق األخبار س��يجد في نهاية 
املط��اف توازنه بن احلقيق��ة والباطل. 
وهناك جزء صغير من الس��كان سوف 
يك��ون دائما على اس��تعداد لس��ماع 
األخبار الوهمية؛ ولكن الغالبية سوف 
تتعل��م التميي��ز بن املص��ادر املوثوقة 

وغير املوثوقة.
انتش��ار  أن  يُعتق��د  كان  إذا  ولك��ن 
املعلومات املضللة ه��و مبنزلة فيروس، 
فلي��س هناك ت��وازن طبيع��ي كان من 
املفروض أن يكون. وتفاديا لوقوع كارثة، 

يجب أن يتم إيجاد تلقيح لهذا الداء.
عدد قليل يثق في السياس��ين، الذين 

غالب��ا ما تك��ون لديه��م مصلحة في 
معلومات كاذبة، للقيام بهذه املهمة. 
يكم��ن أحد احلل��ول في خل��ق وكاالت 
مس��تقلة على غرار الوكال��ة الدولية 
حلماي��ة املس��تهلك؟ هن��اك ع��دد من 
املواق��ع املكرس��ة اآلن للتحق��ق م��ن 
احلقائق وقصاص��ات األخبار املفترضة. 
احد أشهرها، Snopes.com، مت إطالقه 
في عام 1994 كمش��روع للتحقق من 
دقة األخبار احلضرية. ويحاول فسيبوك 
اآلن اإلبالغ عن قصاصات إخبارية مزورة 
م��ن خالل اإلش��ارة إلى أن��ه »مت التنازع 

عليها من قبل طرف ثالث«.
عل��ى الرغ��م م��ن أن ه��ذه احمل��اوالت 
تس��تحق التنوي��ه، إال أنه��ا تعاني من 
ضع��ف داخل��ي: فه��ي ال ت��زال حتمل 
املسؤولية للقراء للتحقق مما إذا كانت 
األخبار صحيحة. ولكننا جميعا نطلب 
الت��ي تؤك��د معتقداتن��ا  املعلوم��ات 
ونتجاه��ل املعلوم��ات الت��ي تتحداها. 
ل��ن يتم التحقق م��ن احلقائق من قبل 
أولئ��ك الذين تعتمد معتقداتهم على 

عدم التحقق منها.
ال توج��د إجابات س��هلة. ومن الواضح 
أن التفكير النقدي، وخاصة في العلوم 
االجتماعية مثل االقتصاد، أمر ضروري. 
ولكن هل سيكون ذلك كافيا ملواجهة 
الزي��ادة الهائلة في القدرة على نش��ر 

املعلومات املزورة؟
فالدميقراطي��ة تعتم��د عل��ى احلق في 
حرية التعبير واحل��ق في املعرفة. قد ال 
يك��ون لدينا بديل س��وى حتقي��ق توازن 

جديد بن االثنن.

د. محمد عز العرب 

تعثرت، أو باألحرى أخفقت الوساطات 
الدولي��ة الت��ي قام به��ا وزراء خارجية 
واش��نطن وبرلن ولن��دن وباريس، عبر 
اخللي��ج  ل��دول  املكوكي��ة  زياراته��م 
العربي��ة، أو زيارات وزراء خارجية الدول 
األربع املض��ادة لإلرهاب والدوحة لتلك 
العواص��م الغربي��ة، خالل األس��ابيع 
الس��ت املاضي��ة، في تس��وية األزمة 
القطري��ة، الت��ي تقت��رب م��ن يومها 
اخلمسن، لعدة أس��باب، منها تعنت 
السياس��ة القطرية في االس��تجابة 
ملطالب ال��دول األربع املضادة لإلرهاب، 
الوس��اطة  عل��ى  الطل��ب  وضع��ف 
الغربي��ة، والتباين��ات ف��ي رؤى مراكز 
احلك��م والتأثي��ر داخل هيئ��ات صنع 
القرار الغربية، وحتول األطراف الدولية 
من الوس��يط إلى الطرف، وتعثر أدوار 
الوس��اطات الغربية في ح��ل األزمات 
اإلقليمية، س��واء في ليبيا أو اليمن أو 

سوريا.

مؤشرات دالة:
ثم��ة مجموعة م��ن املؤش��رات التي 
تعبر عن فش��ل الوس��اطات الغربية 
في حتقي��ق أهدافها بتس��وية األزمة 

القطرية، على النحو التالي:
للوس��اطة  املركزي��ة  املكان��ة   1-
الكويتية، وهو ما صرح به وزير خارجية 
فرنسا »جان ايف دوريان« خالل جولته 
اخلليجي��ة في 15 يولي��و 2017، حيث 
دعم دور الكويت كوسيط في األزمة، 
إذ إن األخي��رة يج��ب أن حت��ل »بن دول 
اخلليج نفس��ها«. وقال في تصريحات 
أخ��رى للصحفين »فرنس��ا يجب أن 
تق��وم بدور مس��هل للوس��اطة التي 

تقودها الكويت«.
-2 الدع��وة حلوار مباش��ر ب��ن أطراف 
األزم��ة، نظراً لعدم قدرة وزراء خارجية 
العواصم الدولية الكبرى على إحداث 
اخت��راق ف��ي مس��ار األزم��ة، يراه��ن 
بعضه��م على ضرورة ح��دوث لقاءات 
مباشرة بن أطراف األزمة، التي ماتزال 
تتوال��ى فصولها م��ن دون أن يلوح في 

األفق ما يشير إلى إمكانية حلها.
-3 الس��قف املنخفض للحل الفوري، 
خارجي��ة  وزراء  تصريح��ات  تش��ير  إذ 
الدول الغربية إلى اس��تبعاد التوصل 
إلى حل ف��وري لألزمة، وهو ما يعكس 
إدراكهم بأن حل األزمة بعيد املنال في 
هذه اللحظة، على نحو ما أش��ار إليه 
وزي��ر اخلارجي��ة األميركي بع��د لقائه 
أمي��ر قطر قائ��الً »إن الواليات املتحدة 
ترغب في جتن��ب أي تصعيد إضافي«، 
أي أن واشنطن تعمل على منع اخلالف 
م��ن التفاقم وليس حله. كما رأى وزير 
خارجي��ة بريطاني��ا في خت��ام جولته 
اخلليجية أنه »من املمكن إحراز تقدم 
لتخفي��ف التوتر بن قط��ر وجيرانها 
لك��ن لي��س املُرجح التوص��ل إلى حل 

فوري«.

أسباب اإلخفاق:
الوس��اطات  إخف��اق  تفس��ير  ميك��ن 
الدولي��ة في تس��وية األزمة بن الدول 

األرب��ع املض��ادة لإلره��اب م��ن جانب 
وقطر من جانب آخر، استناداً للعوامل 

التالية:
1. مكابرة الدوحة: ويرتبط ذلك بتعنت 
االس��تجابة  في  القطرية  السياس��ة 
ملطالب الدول األربع املضادة لإلرهاب، إذ 
إن أحد أسباب إجهاض تأثير الوساطات 
الغربي��ة ه��و ع��دم رغب��ة احلكوم��ة 
القطري��ة ف��ي إبداء تن��ازالت أو حتوالت 
في مواقفها، خاص��ة جتاه دعم ومتويل 
وتسليح اإلرهاب، ومن ثم، فإن اجلوالت 
املكوكي��ة ملس��ؤولن غربي��ن إلى دول 
اخلليج ال ميكن أن تنتج وس��اطة جدية 
طاملا أنها ال تعالج أس��اس املش��كلة، 
أي متويل قطر لإلرهاب ورعايتها تيارات 
إسالمية متشددة، وحتول أراضيها إلى 

منصة الستهداف أمن دول اجلوار.
ويضاف إلى ذل��ك، انعدام الثقة للدول 
املضادة لإلره��اب في تغيير الس��لوك 
اخلارجي القطري، انطالقاً من س��وابق 
تاريخي��ة حتب��ذ ع��دم الت��زام الدوحة 
بالتعهدات أو االتفاقات، وهو ما يفسر 
حتول األزم��ة الراهنة بن دول املقاطعة 
العربي��ة وقط��ر من الصي��غ الصامتة 
أن  غي��ر  املكش��وفة،  املواجه��ة  إل��ى 
ذروة اخلالف��ات ب��ن دول اخلليج املضادة 
لإلرهاب والدوحة برزت في مارس 2014 
فيم��ا ع��رف بأزمة س��حب الس��فراء، 
ثم ازدادت حدتها بع��د قطع العالقات 

الدبلوماسية في 5 يونيو 2017.
2. إقليمي��ة الوس��اطة: ويتص��ل ذلك 
الوس��اطة  عل��ى  الطل��ب  بضع��ف 
وزراء  تصريح��ات  تش��ير  إذ  الغربي��ة، 

خارجية الدول األرب��ع املضادة لإلرهاب 
إل��ى أن إج��راءات حل األزم��ة القطرية 
س��تكون »إقليمي��ة«، عب��ر مس��اعي 
حمي��دة يقودها أمير الكويت الش��يخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، وأن جهود 
مراقب��ة متوي��ل قطر لإلرهاب س��تظل 
»غربية«، في الوقت الذي تتجه الدوحة 
إل��ى تدويل األزمة من��ذ بدايتها بهدف 
ممارس��ة ضغ��وط عل��ى ال��دول األربع 
املض��ادة لإلره��اب لتنحي��ة مطالبها 
أو تق��دمي تنازالت بش��أن بعضها. وهنا 
ت��درك دول الرباعية العربي��ة أن جهود 
الوس��اطة الغربية السابقة ال تشكل 

أساساً عملياً حلل األزمة القطرية. 
وفي ه��ذا الس��ياق، قال س��عادة عمر 
غباش سفير دولة اإلمارات لدى روسيا 
في مقابلة مع ش��بكة س��ي إن إن في 
يولي��و 2017 »إن اتف��اق وزي��ر اخلارجية 
االميركي وقطر بش��أن مكافحة متويل 
اإلره��اب لن يح��ل املش��كلة املتمثلة 
في دعم الدوحة لإلس��الم السياس��ي 
املش��كلة  »أن  مضيف��اً  املتط��رف«، 
األساس��ية هي قضية إقليمية حتتاج 
إل��ى ح��ل إقليم��ي داخل��ي«، وه��و ما 
يعك��س إدراك الدول املض��ادة لإلرهاب 
للرس��ائل اخملتلط��ة لل��دول الغربي��ة، 
التي تبره��ن على التناق��ض واالزدواج 
في سياستها املنحازة نسبياً للدوحة 
من جراء حش��د وتوظيف مؤسس��ات 
صحفي��ة ومراك��ز بحثي��ة ومنظمات 

حقوقية للدفاع عنها.
على اجلانب اآلخر، أصدرت وزارة اخلارجية 
البريطاني��ة ف��ي بي��ان عل��ى هام��ش 

زي��ارة وزير اخلارجي��ة البريطاني بوريس 
جونس��ون ملنطقة اخلليج في 7 يوليو 
2017 قائلة »س��يحض وزي��ر اخلارجية 
االصطف��اف  عل��ى  األط��راف  جمي��ع 
خلف جهود الوس��اطة الكويتية التي 
تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على 
وقف التصعيد، وعلى وحدة اخلليج من 

أجل االستقرار اإلقليمي«.
 كم��ا ق��ال وزي��ر خارجية فرنس��ا في 
ح��وار مع صحيف��ة »لومون��د« بتاريخ 
30 يوني��و 2017 »إن��ه يتعن مكافحة 
جميع أشكال دعم اإلرهاب أيا كان، وأن 
حل األزم��ة البد أن يكون داخل مجلس 
التع��اون اخلليج��ي ولي��س بتدخ��الت 

خارجية«.
3. املواق��ف املتضارب��ة: ويقص��د به��ا 
التباين��ات داخ��ل دوائ��ر صن��ع الق��رار 
الغربية، وهو ما يتضح جلياً في احلالة 
االميركي��ة، ما بن البي��ت األبيض من 
ناحي��ة ووزارت��ي اخلارجي��ة والدفاع من 
ناحي��ة أخ��رى. فبينما يؤك��د الرئيس 
االميرك��ي دونال��د ترام��ب من��ذ بداية 
األزمة دعم��ه مقاطعة قطر واتهامها 
بتموي��ل اإلره��اب، حيث ق��ال »إن دولة 
قطر لألس��ف قامت تاريخي��اً بتمويل 
اإلره��اب عل��ى مس��توى ع��ال ج��داً«، 
مضيفاً »الوقت ح��ان لدعوة قطر إلى 
التوقف ع��ن متويل اإلره��اب«، فإن وزير 
اخلارجي��ة االميركي ريكس تيلرس��ون 
يفضل التس��وية السياس��ية لألزمة 

وينحاز نسبياً ملوقف الدوحة. 
فقد أشار تيلرس��ون في توقيت سابق 
إل��ى أن املطال��ب التي قدمته��ا الدول 

املض��ادة لإلره��اب للدوح��ة يج��ب أن 
تك��ون معقولة وقابل��ة للتنفيذ. كما 
دع��ا تيلرس��ون، ف��ي 21 يولي��و 2017، 
خالل اس��تقباله وزير الدولة للش��ؤون 
اخلارجية في س��لطنة ُعمان »يوسف 
ب��ن علوي« إلى رفع ما ادعى أنه احلصار 
البري لقطر، بس��بب رؤيته وتقييمه أن 
»القطرين يحققون تقدماً في مذكرة 
واش��نطن  وقعته��ا  الت��ي  التفاه��م 

ملكافحة اإلرهاب ومتويله«.
ويعك��س ذل��ك املوق��ف م��ن جان��ب 
تيلرس��ون التفافاً على مطالب الدول 
إن  بحي��ث  لإلره��اب  املض��ادة  األرب��ع 
واش��نطن هي التي س��وف تبلغ الدول 
األربع مبدى الت��زام قطر بهذه املطالب، 
بحك��م تبعية قط��ر لواش��نطن، مع 
األخذ في االعتب��ار أن قطر هي الطرف 
الذي تعهد ولم يف، فضالً عن اعتراف 
وزي��ر خارجية قطر خالل مؤمتر صحفي 
في إيطاليا بأن »بالده هي أقل دولة في 

قائمة متويل اإلرهاب«.
األط��راف  حتول��ت  »أط��راف«:  دول   .4
الدولي��ة م��ن وس��يط إلى ط��رف في 
األزمة، في الوقت الذي يتطلب من دول 
الوساطة عدم االنحياز ألي من أطراف 
األزم��ة والت��زام احلي��اد اإليجاب��ي، وهو 
م��ا لم تظهر ب��ه أملانيا وفرنس��ا، على 
س��بيل املث��ال. ووفقاً مل��ا نقلته وكالة 
»أسوش��يتد برس« االميركية عن وزير 
اخلارجية األملاني زيجمار جابرييل في 6 
يوليو 2017 »إن جهاز اخملابرات في بالده 
سيشارك في اجلهود الرامية إلى تبرئة 
قطر من اتهامات الدول العربية اجملاورة 

بدع��م اإلره��اب ع��ن طري��ق مراجعة 
وتدقيق األموال القطرية«.

كما أش��ار الوزير األملاني في تصريحات 
نقلها راديو »ديوتسكالندفونك« في 6 
يولي��و 2017 إلى أن »هن��اك اتفاقاً مع 
قط��ر على فت��ح جميع دفاتره��ا أمام 
وإذا  األملاني��ة،  االس��تخبارات  أجه��زة 
كانت لدينا أس��ئلة حول بعض الناس 
أو الهي��اكل املؤسس��ية«. وق��ال وزير 
اخلارجية الفرنسي خالل مؤمتر صحفي 
مع وزي��ر اخلارجية القط��ري محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني في 17 يوليو 2017 
»تدعو فرنس��ا إلى رفع اإلجراءات التي 

تؤثر على السكان في أسرع وقت«.
ويع��ود ذلك الدعم الغرب��ي لقطر إلى 
أن األخيرة تقوم بدور الدولة الوظيفية 
الوكيل ملا حتدده لها العواصم الكبرى، 
ألن��ه ال ميكن لدول��ة أخ��رى القيام به، 
خاص��ة عبر القيام بهم��زات وصل مع 
التنظيمات اإلرهابية. فقطر دولة متعن 
في إش��عال ني��ران الفوض��ى في بقع 

مختلفة من اإلقليم. 
وق��د أك��د مدير اخملاب��رات الفرنس��ية 
األس��بق أيف بون��ي خالل مش��اركته 
في مؤمتر »االس��تثمارات القطرية في 
أوروبا بن السياس��ة واإلرهاب.. فرنسا 
منوذج��اً« من��ذ عدة أس��ابيع أن عناصر 
جهاز االستخبارات الفرنسية- وحتديداً 
اخملتصن بأمن احل��دود- قد رصدوا منذ 
عدة س��نوات وجود أي��اد قطرية خلف 
سفر الشباب التونس��ي للتدريب في 
معس��كرات متولها الدوحة في تونس 
ودرن��ة الليبية، وتس��فيرهم إلى تركيا 

ومنها إلى اجلهاد في سوريا والعراق.
-5 كرات النار: تعثرت أدوار الوس��اطات 
الغربي��ة في ح��ل األزم��ات اإلقليمية 
وأس��همت ف��ي إش��عال وتأجيج هذه 
الوس��اطات  إخف��اق  أن  إذ  األزم��ات، 
الدولي��ة في حل األزم��ة القطرية يعد 
جزءاً من س��ياق أوس��ع مرتب��ط بعدم 
مس��ارات  ف��ي  االخت��راق  أو  النج��اح 
الصراع��ات اإلقليمية املث��ارة في ليبيا 
أو اليم��ن أو س��وريا، وه��و م��ا يرتب��ط 
بحزم��ة م��ن العوامل أبرزها اش��تعال 
تل��ك الصراعات ف��ي توقي��ت متزامن 
واح��د، فض��الً ع��ن التعقيد الش��ديد 
ف��ي قضايا تس��وية تل��ك الصراعات، 
وتبلور اقتص��ادات الصراعات الداخلية 
املس��لحة الت��ي جتع��ل م��ن مصلحة 
الفاعلن اس��تمرارها بحك��م العوائد 

الناجتة عن ذلك االستمرار.
لذا، ف��إن تعقي��د الصراع��ات املتأزمة 
في اإلقليم الناجمة ع��ن صراع احملاور، 
يع��ود ج��زء كبي��ر منها إل��ى تدخالت 
األط��راف الدولي��ة ف��ي إدارته��ا وليس 
تس��ويتها.. فهي – أي املواقف الدولية 
جت��اه الصراع��ات العربي��ة- وإن كانت 
تس��عى ظاهرياً لتس��ويتها واحلد من 
انعكاس��اتها اإلقليمية، إال أنها تبطن 
رغب��ة ف��ي إطالة أمده��ا تخوف��اً من 
التأثي��رات غي��ر املقصودة لتس��ويتها، 
خاص��ة م��ا يتعل��ق بع��ودة املقاتل��ن 

األجانب ألوطانهم. 

وساطة غير نزيهة:
خالص��ة الق��ول، إن خطابات وحتركات 
العواصم الغربي��ة تفتقر للتوازن في 
أطروحاتها بشأن تسوية أو حل األزمة 
القطرية، وتتجه إلدارتها بدالً من حل 
جذري لها، بحيث يتم خفض منسوب 
التوت��ر املترتب عليها ومنع تصاعدها، 
في حن تتجنب الدول املضادة لإلرهاب 
احللول الترقيعية أو املؤقتة، التي سبق 
أن جربته��ا في فترات زمنية س��ابقة. 
وق��د س��بق أن غ��رد معال��ي الدكتور 
أن��ور قرق��اش، وزي��ر الدول��ة اإلماراتي 
للشؤون اخلارجية بالقول »إن سياسة 
الغربية  العامة  والعالقات  املظلومية 
الت��ي تتبعها قطر لن حتجب ش��مس 
دعمها للفوضى واإلرهاب«، وأشار إلى 
»أن احل��ل ليس في نيوي��ورك ولندن بل 

في الرياض«.
وم��ن ثم، فإن الره��ان منصب من دول 
الرباعية العربية على خيارات األقلمة، 
غي��ر املرتبط��ة بتركي��ا أو إي��ران، وإمنا 
بوس��اطة الكويت من جان��ب آخر مبا 
يق��ود في التحليل األخي��ر إلى حدوث 
حت��ول ف��ي »تغذية الدوح��ة للوحش« 
)أي دعمه��ا لإلره��اب على ح��د تعبير 
الرئيس االميركي دونالد ترامب(، الذي 
ميثل اخلطر الداهم على أمن واستقرار 
دول اإلقلي��م. فهذه اللحظة هي التي 
سوف تبرهن إلى أي مدى ميكن للخيار 
اإلقليم��ي أن ينهي املش��روع القطري 
ويوق��ف مت��دده، ألن اخلي��ارات البديلة 
لذلك س��وف تكون بالغة السوء على 

حالة اإلقليم ككل.

*مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة

بروتوكوالت دونالد ترامب 

لماذا أخفقت الوساطات الدولية في تسوية األزمة القطرية؟

اردوغان وأمير قطر
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ه��ل ميكن للمراق��ب ان ينظر الى 
املناورات العس��كرية املش��تركة 
ف��ي مي��اه  املصرية_االميركي��ة 
البحر االحمر على انها فصل من 
سيناريو تشكيل ضغط على كل 
من ايران وروس��يا ؟ وهذا ليس من 
ب��اب التنجيم او ق��راءة الفنجان 
مع انن��ا نعلم ان اله��دف املعلن 
من اجراء هذه املناورات هي حملاربة 
االرهاب واالرهابي��ن بعدما متكن 
العراق من س��حق تنظيم داعش 
في املوصل ويس��عى الى تدميره 
ف��ي تلعفر, ويقال ان داعش يفكر 

بحم��ل بقاي��اه وفلول��ه والرحيل 
ال��ى جهة الفلبن بدليل انه قبل 
عامن وف��ي اثن��اء فعاليات قمة 
املعروفة  السنوي  االسيوي  االمن 
ب)حوار ش��نغر بال ( والتي عقدت 
في س��نغافورا حذر رئي��س وزراء 
ان  بقول��ه  احلض��ور  س��نغافورا 
جنوب شرق اسيا منطقة رئيسة 

الستقطاب مقاتلي داعش 
اجل ,لقد عاد الش��رق االوس��ط 
الى سياس��ة اقامة احملاور مثلما 
حص��ل ف��ي خمس��ينيات القرن 
الرئي��س  جل��أ  عندم��ا  املاض��ي 

االميركي اجلنرال دوايت ايزن هاور 
ال��ى اقامة مح��اور واح��الف  بن 
االنظم��ة امللكية ل��كل من ايران 
والع��راق واالردن فم��اذا يفهم  يا 
ترى اعالن الرئيس االميركي دونالد 
ترامب باقامة احملور اجلديد املكون 
العربية الس��عودية  اململكة  من 
ومص��ر واالردن ومن بلدان مجلس 
التعاون اخلليج��ي وهي ملحقات 
به��ذا احمل��ور ؟ اليس ه��و موجها 
ضد ايران وروس��يا خاصة ان الدب 
الروس��ي يس��عى للع��ودة ال��ى 
املي��اه الدافئة من خ��الل البوابة 

الواليات املتحدة  السورية وتعلم 
االميركي��ة ان ايران حتم��ل بيدها 
اوراق��ا خطي��رة ميكنها به��ا اوال 
غل��ق مضيق هرمز ال��ذي متر منه 
اكثر م��ن اربعن باملئ��ة من نفط 
اخلليج الى بل��دان االحتاد االوروبي 
والياب��ان كما ان ايران تس��تطيع 
باش��ارة منه��ا حتريك ح��زب اهلل 
اللبنان��ي للقي��ام باع��الن احلرب 
على اس��رائيل وقذفها بصواريخ 
ف��ي  حص��ل  مثلم��ا  كاتيوش��ا 
العام 2006 واس��تمر القتال ملدة 
عشرين يوما واسرائيل ال تتحمل 

ان تخ��وض في حرب طويلة االمد 
وامنا تعتمد على الضربة اخلاطفة 
مثلم��ا حصل ف��ي الع��ام 1967 
عندما احتلت صحراء سيناء في 
مصر ومرتفعات جوالن في سوريا 
والضفة الغربية ف��ي االردن كما 
تس��تطيع اي��ران من اس��تعمال 
ورقة احلوثين ف��ي اليمن لتهديد 
حدود اململكة العربية السعودية 
ولك��ن القي��ادة االيرانية حريصة 
على ع��دم اللجوء ال��ى االنفعال 
واالجن��رار الى خوض احل��روب فقد 
نال��ت ما نال��ت من دم��ار وانهيار 

اقتص��ادي ج��راء قي��ام الرئي��س 
العراقي صدام حسن بشن احلرب 
عليها ف��ي العام 1980  بدليل ان 
وزي��ر اخلارجي��ة االيراني االس��بق 
كمال خرازي واملستش��ار للسيد 
خامنئي قال بان ايران مس��تعدة 
الجراء احلوار مع اململكة العربية 
الس��عودية حل��ل اخلالف��ات ب��ن 

الرياض وطهران 
الش��رق  منطق��ة  ان  بالتأكي��د 
االوس��ط لم تع��د حتتمل اخلوض 
في احلروب فقد نالت ما نالت من 
كوارثها حتى ان قضية فلسطن 

لم تعد حتتل العناوين الكبيرة في 
الصحاف��ة العربية والدولية وامنا 
حتتاج الى االس��تقرار واالطمئنان 
بلدانه��ا  اعم��ار  باع��ادة  لتب��دأ 
لكي تتمتع ش��عوبها بالرفاهية 
والعيش الرغيد وما على الرئيس 
االميرك��ي اجلمه��وري امله��ووس 
بشن احلروب وهو في سنته االولى 
ف��ي البيت االبي��ض ان يكف عن 
اتباع السياس��ة العدوانية ودفع 
الواليات املتحدة الى مد يد العون 
واملس��اعدة للدول التي عانت من 

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

ّ
ّ

صادق باخان

خافيير سوالنا

كاتب عراقي

االمين العام السابق 
لحلف الناتو.

كثير من الناس يس��اوون االحتاد 
األوروب��ي م��ع أوروبا، م��ع جتاهل 
بعض الف��وارق البس��يطة. من 
وجهة نظر تاريخية، من الواضح 
أن االحتاد األوروبي، بعد أن اسهم 
في إنهاء قرون من احلرب والصراع 
العني��ف ب��ن دول��ه األعض��اء، 
يجسد في الوقت احلاضر نقيض 
أوروب��ا م��ا قبل ع��ام 1945. ومن 
اجلغرافية، فقد مكنته  الناحية 
التوس��عات املتتالية من عكس 
صورة املس��احة الكاملة للقارة 

األوروبية، بنحو أوثق.
إال أن خ��روج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي قد ذكرنا بشيء أساسي 
كان مخفي��ا حت��ى اآلن: إن اجتاه 
االحتاد األوروبي إلى التوسع ليس 
أمرا حاس��ما، فاس��تمرار االحتاد 
ال  سياس��ي  ككي��ان  األوروب��ي 

ينبغي أن يكون من املَُسلم به. 
وقد ميزت ديناميكيتان رئيستان 
مس��ار االحتاد األوروب��ي على مر 
اجلماع��ات  وموق��ف  الس��نن، 
األوروبي��ة من قب��ل. فمن ناحية، 
أصبح التكام��ل األوروبي أعمق، 
وم��ن ناحية أخرى، اتس��ع نطاق 
ليش��مل عددا  االندماج  فوائ��د 

متزايدا من الدول. وأدى س��قوط 
جدار برل��ن في ع��ام 1989 إلى 
املزي��د من الف��رص - والتحديات 
الرئيسية. ومع انهيار الشيوعية، 
اختف��ت أوروب��ا املقس��مة التي 
نش��أت ف��ي يالط��ا، ول��م يع��د 
التوس��ع ف��ي االحت��اد األوروب��ي 
يقتصر على الدول املنتمية إلى 

املدار الغربي.
لك��ن املنظمة األولى التي تولت 
املهم��ة احلساس��ة املتمثلة في 
إدماج أوروبا الغربية والش��رقية 
ش��مال  حل��ف  منظم��ة  ه��ي 
األطلس��ي. في ع��ام 1997، قبل 
عامن م��ن أن تصبح اجلمهورية 
التش��يكية وهنغاري��ا وبولن��دا 
أعضاء كامل��ة، توصل التحالف 
إلى اتفاق مع روسيا - ما يسمى 
بالقان��ون املؤس��س - لتخفيف 
أث��ر التصادم. وميثل ه��ذا االتفاق 
نهاية حقيقية للح��رب الباردة. 
2004، انضمت تلك  وف��ي ع��ام 
البلدان إلى االحت��اد األوروبي، إلى 
جانب سبعة بلدان أخرى. ويبدو 
أن مج��االت النف��وذ التقليدي��ة 
في أوروبا تالش��ت، حيث تعززت  
جاذبي��ة االحت��اد األوروب��ي عل��ى 

نطاق قاري وعاملي.
وكم��ا ق��ال ألتيي��رو س��بينيلي 
في أوائ��ل األربعينيات، كان على 
احلركة املوالية ألوروبا أن جتد »حال 
ال يتجاه��ل املش��اعر الوطني��ة، 
ب��ل يتيح وس��يلة لظهورها من 
دون قي��ود«. وبالنس��بة للبلدان 
التي كانت حتت س��يطرة االحتاد 
السوفييتي، ميثل االحتاد األوروبي 
- إضافة إلى ضمان الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان - طريقا لتحقيق 
لتطلعاتها  احلقيق��ي  اإلعم��ال 
الوطنية. وف��ي ذلك الوقت، كان 
التكامل األوروب��ي موضع تقدير 
ألنه لم يتس��بب في أي خسارة 
العكس  للس��يادة؛ على  فعلية 
من ذلك، قدم االحتاد األوروبي مزايا 
اجتماعية واقتصادية كبيرة، مما 
مكن أعضاءه من زيادة نفوذهم 

الدولي إلى أقصى حد.
وبع��د اختفاء الس��تار احلديدي، 
كان��ت اململكة املتح��دة وأملانيا 
هم��ا  توحيده��ا  أعي��د  الت��ي 
الدافعان الرئيسيان الجتاه االحتاد 
األوروبي نحو الشرق، على الرغم 
من اختالف دوافعهما. وبينما رأى 
احملافظون البريطانيون التوس��ع 

كوسيلة إلبطاء تعمق االندماج، 
عّد املستش��ار األملان��ي هلموت 
الدينامي��ات  م��ن  كال  أن  ك��ول 
متوافق��ة. وهكذا ظال، حتى في 

القرن احلادي والعشرين.
ولسوء احلظ، فقد أثارت النتائج 
في استفتاءين من االستفتاءات 
األربع��ة بش��أن دس��تور االحت��اد 
األوروب��ي املقترح، الذي عقد بعد 
سنة من توسع االحتاد »االنفجار 
2004، ش��كوكا  لعام  الكبي��ر« 
بش��أن هذا التواف��ق. إن اإليحاء 
البولندي��ن«  »الس��باكن  ب��أن 
س��يعملون على سرقة وظائف 
الس��كان احمللي��ن، مهم��ا كان 
غير مب��رر ومه��ن، لكنه خلف 
صدى عميقا للغاية، خاصة في 
فرنس��ا، حيث قام الفرنس��يون 
والهولندي��ون عل��ى حد س��واء 
الدس��توري  املش��روع  برف��ض 
الطموح. وق��د ترك هذا اإلخفاق 
االحت��اد األوروب��ي مشوش��ا، وقد 
خفف بنحو مؤقت بسبب توقيع 

معاهدة لشبونة.
عب��ارة  أن  املفارق��ات،  وم��ن 
»الس��باكن البولندين« ظهرت 
مج��ددا بعد أكثر م��ن عقد من 

االس��تفتاء  الزمان، خالل حملة 
عل��ى خروج بريطاني��ا من االحتاد 
األوروب��ي. وف��ي اململكة املتحدة 
االحت��اد،  توس��ع  دعم��ت  الت��ي 
اس��تخدم العم��ال م��ن أوروب��ا 
ككبش  والش��رقية  الوس��طى 
فداء ف��ي حمل��ة االنفصال عن 
االحتاد األوروب��ي. وبعد ما وصفه 
أنتون��ي جيدنز  عال��م االجتماع 
ق��ررت  النائ��م«،  »بالس��يناريو 
اململك��ة املتح��دة التخل��ي عن 
االحتاد األوروبي من دون مناقشة 
صادقة ومس��تنيرة ح��ول األمور 

اجلادة.
ولك��ن هناك مفارق��ات تثور في 
وسط وشرق أوروبا أيضا. بولندا 
عل��ى س��بيل املث��ال، وبفض��ل 
مصاحلها مع أملانيا، اس��تحوذت 
اجملتم��ع  ف��ي  قي��ادي  دور  عل��ى 
األوروبي األطلسي، وحولت احملور 
إل��ى »مثلث  األملاني  الفرنس��ي 
فامي��ار«. وكان��ت الفوائ��د الت��ي 
حصلت عليه��ا بولندا من إعادة 
وضعه��ا اجلغراف��ي السياس��ي 
مثيرة لإلعج��اب، حتى حن متت 
مقارنة بيان��ات االقتصاد الكلي 
م��ع بيانات بل��د مث��ل أوكرانيا، 

اتبع��ت مس��ارا مختلفا  الت��ي 
للغاي��ة بعد انهيار الش��يوعية. 
1990، كان نصي��ب  وف��ي ع��ام 
الفرد من الن��اجت احمللي اإلجمالي 
في أوكرانيا أعلى من الناجت احمللي 
اإلجمالي في بولندا؛ لكن بحلول 
عام 2016، كان نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي في بولندا 
أعلى بأربع مرات تقريبا من الناجت 

احمللي اإلجمالي في أوكرانيا.
عل��ى الرغ��م من ذلك، تس��عى 
الي��وم  البولندي��ة  احلكوم��ة 
لالس��تفادة من الضعف احلالي 
في أوروبا، وذلك باستعمال زيارة 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
األخيرة كوسيلة لتقسيم االحتاد 
تس��تطيع  وبالتال��ي  األوروب��ي، 
االستمرار في جتويف املؤسسات 
الدميقراطية ف��ي بولندا من دون 

خوف من أي عائق خارجي.
وتع��د بولندا الي��وم أيضا مكانا 
مناهض��ة  خلطاب��ات  مناس��با 
للمهاجري��ن، الت��ي تول��د رغبة 
حنينية في التراج��ع إلى احلدود 
الوطنية لس��نوات عديدة. على 
ما يب��دو، ال ي��رى ح��زب القانون 
والعدال��ة احلاك��م أن املهاجرين 

البولندين كان��وا مصدر العداء 
ف��ي بريطاني��ا وأماك��ن أخ��رى. 
واألكثر م��ن ذلك ف��إن احلكومة 
البولندية في طريقها إلى إنشاء 
دول��ة غير ليبرالي��ة داخل االحتاد 
األوروب��ي، على خطى رئيس وزراء 

اجملر، فيكتور أوربان.
ويس��تند منوذج االحت��اد األوروبي 
إل��ى سلس��لة م��ن االلتزام��ات 
األساسية التي يجب احترامها. 
فق��د كان��ت ه��ذه االلتزام��ات 
بالتحديد ما ج��ذب دول الكتلة 
إل��ى  الس��ابقة  الس��وفيتية 
التماس العضوية. ومن الواضح 
أن كل تقدم اجتماعي وسياسي 
له جانب س��لبي، ولك��ن بالقدر 
نفس��ه ، حتى صع��ود القومية 
والش��عبية ل��ه جان��ب اٍيجابي. 
من خالل وضع نفس��ه ضد كل 
من ه��ذه القوى، وخل��ق خطاب 
جديد يستجيب ألولويات اجملتمع 
األوروب��ي احلالي��ة، ميك��ن لالحتاد 
ش��رعيته  اس��تعادة  األوروب��ي 
أن  الق��ول  وميكنن��ا  وازده��اره. 

مستقبل أوروبا يعتمد عليه.

الجانب اآلخر للتكامل األوروبي األطلسي
PROJECT
SYNDICATE

اردوغات والصحافة الحرة
طارق حرب

وهكذا ففي مس��اء ي��وم 2017/7/24اعلن الس��يد 
احلكيم  تأس��يس احلزب اجلديد باس��م كتلة وحزب 
احلكم��ة الوطنية وهكذا  حتق��ق اللقاء بن احلكيم 
الس��يد وبن احلكمة الوطنية فكان الشيء اجلديد 
حكم��ة احلكيم الوطنية وبذلك فأن ماحصل بهذه 
الس��اعات يختلف ع��ن تغيير اس��م اجمللس االعلى 
للثورة االسالمية الى اجمللس االعلى االسالمي  بإنهاء 
الثورة االسالمية من اس��م هذا احلزب واالبتعاد عن 
الثورة والثورين والذي حصل بعد فترة من اس��قاط 
النظ��ام الس��ابق كم��ا ان ماحصل ه��ذا اليوم من 
اعالن احل��زب يختلف عما حصل قبل اربع س��نوات 
عندم��ا انس��حبت كتلة ب��در الت��ي يتزعمها احلاج 
هادي العامري من اجمللس االعلى  ودخولها كمنافس 
للمجل��س االعلى ف��ي انتخاب��ات ٢٠١٤  البرملانية 
فالذي حصل االن هو التخلص من القيادات اخملضرمة 
للمجلس االعلى والذين حملوا  رايته  منذ تشكيله 
قبل عشرات السنن واحالل قيادات جديدة شبابية 
لم ترافق  املسيرة السابقة لهذا الكيان السياسي 
الب��ل ان الكثير م��ن القادة اجلدد لم يول��دوا عندما 
كان هذا الكيان يقات��ل في حرب اخلليج االولى ضد 
النظ��ام الس��ابق ولك��ن يبقى الس��ؤال املهم وهو 
ه��ل ان  احلزب اجلديد ال��ذي حل محل اجمللس االعلى 
س��تكون له اه��داف ومقاصد وغاي��ات تختلف عن 
اهداف ومقاص��د وغايات اجمللس االعل��ى وهذا ما ال 
نرجحه اذ ما ورد في خطبة السيد احلكيم لم تخرج 
عن هذه الغايات واالهداف واملقاصد ويثار سؤال عن 
االثار التي تترتب على التخلي عن القيادات اجمللسية 
الس��ابقة وهل س��يؤدي ذلك الى انخفاض القاعدة 
الش��عبية واجلواب ال ب��د ان تكون االجاب��ة نعم أي 
انخفاض القاعدة الش��عبية املؤيدة للحزب اجلديد 
اذ م��ن البعي��د االحتفاظ باملكاس��ب التي حققها 
اجملل��س االعلى س��ابقا ال س��يما وان الكيان اجلديد 
يقوم على الش��باب وهؤالء ل��م يختبرهم القاعدة 
الش��عبية اوال وليس له��م عالقات وتأثي��رات على 
الش��ارع بالقدر احلاصل عليه القادة كثيرو التجربة 
والعالق��ات واجملربون من الش��ارع العراق��ي وبالتالي 
فان فق��دان بعض املقاع��د البرملاني��ة التي ميلكها 
س��ماحة الس��يد احلكي��م حاليا ولك��ن في جميع 
االحوال  فأن خطوة الس��يد احلكي��م بعدم االذعان 
لقادة اجمللس اخملضرم��ن وانهاء عالقته بهم خطوة 
خطي��رة ودقيقة لم يتوقع أي سياس��ي ان الس��يد 
احلكيم س��يقدم على هذه اخلطوة العظيمة واقعا 
واث��را مما لم نتوقع��ه حتى الس��اعات القليلة التي 
سبقت اصدار البيان اخلاص باحلزب اجلديد  والسؤال 
املهم هو ما هو مصير كبار السن من اجمللس االعلى 
ال��ذي انس��حب منهم الكي��ان اجلدي��د ولكن الذي 
نعتقده ان القيادات اخملضرمة ستستمر في اجمللس 
االعلى وان كان هذا اجمللس الس��ابق اصبح اثرا بعد 
عن  بحيث ان اخملضرمن القادة الذين س��يبقون في 
اجمللس الس��ابق ال بد ان يقل  اش��عاعهم لكنه لن 
ينطفئ وقابل االيام وقادم الس��نن ستكون احلكم 
في كل م��ا قلناه عن احلكمة واحلكي��م وعن احلزب 

السابق واحلزب اجلديد .

الحكمة الحزب والحكيم 
السيد توحدا 
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قدم سيبويه، النحوي الشهير، خدمات جليلة 
للع��رب ف��ي كل العصور. وجعل م��ن العربية 
لغة حية متج��ددة في كل م��كان. ولوال هذه 
اخلدمات ملا كان بوس��ع أحد أن يدعي جناته من 

اللحن، وسالمة لسانه من االنحراف.
ومع كل هذا اجلميل الذي أسداه الرجل، وطوق 
به أعن��اق العرب م��ن احمليط إل��ى اخلليج، فإن 
كثيري��ن من ش��عرائهم القدام��ى، وقعوا في 
أخطاء غي��ر ظاه��رة، بررها له��م أصدقاؤهم 
النح��اة، احلاضرون ف��ي كل مصيب��ة، وأحياناً 
خصومه��م أيضاً، بش��كل بدت في��ه وكأنها 

اجتهادات لم يحالفها احلظ ليس إال!
ومع ذلك فإن الشعر بقي إلى زمن بني العباس 
احلجة في علوم اللغة، واملعول في مش��كالت 
النح��و. وكان آخ��ر ه��ؤالء الش��عراء ذا الرمة، 
األموي املتأخر. أما ما بعده فقد عدوا ش��عراء 
مولدين ال ميلكون هذا احلق، وليس لديهم هذا 

االمتياز.
وق��د هالن��ي قبل أي��ام أن أس��تمع لش��اعرة 
موهوب��ة، ارتق��ت املنصة أمام ع��دد غفير من 
علية الق��وم في بغداد، وأنش��دت بش��جاعة 
منقطعة النظير، قصيدة باملناس��بة. ولكنها 
كانت حافل��ة باألخط��اء، مليئ��ة بالتجاوزات 
اللفظي��ة والنحوي��ة. وألنن��ي اعت��دت أن أزن 
املتح��دث بطريقت��ه ف��ي النط��ق، ودقته في 
اختي��ار اللف��ظ، وقدرت��ه على ابت��كار املعنى، 
وليس بوجهه الصبوح، أو ابتسامته املشرقة، 
أو شعره )بفتح الشني( الفاحم. فقد أعرضت 
ع��ن الس��ماع، وتش��اغلت بقضم م��ا وقعت 
عليه يدي من )أجباس(، وش��رب ما تهيأ لي من 
شاي، برغم كل ما فيهما من أمالح وسكريات 

وكولسترول!
ولو قدر لي أن أنصح صديقتي الش��اعرة هذه 
ألش��رت عليه��ا بكتاب س��يبويه، أو في األقل، 
كتب النحو في املدارس الثانوية. وقد سمعت 
من صديق��ي العزيز الراحل نعم��ة العزاوي أن 
مناهج النحو لغاية الصف الرابع لدينا كافية 
إلتق��ان اللغة، وجتنب الهف��وات. وكان هو أحد 
أعض��اء اللجنة التي كلفت بوضع املناهج في 

حينه.
وبصراحة ف��إن ابن آدم خط��اء، وخير اخلطائني 
التوابون! والتوبة عن اخلطأ تتحقق بالعودة إلى 
الت��راث واالغتراف منه، وقراءة الش��عر وروايته، 

وانتقاء املأثور والعناية به.
قال طه حس��ني ذات مرة وهو يلقي درسه على 
طلبة قسم اللغة العربية، أن مدرسي العربية 
مقصرون ألنهم ال يحفظون ش��عر العرب. فرد 
عليه زكي مبارك وكان تلميذاً مشاكساً: هذا 
الق��ول ال ينطبق علي ألنني أحفظ ثالثني ألف 
بيت وأس��تطيع روايته��ا متى م��ا طلب مني 

ذلك!
وأنا ال أش��ك أن زكي مبارك قد جانب احلقيقة، 
وبال��غ في اإلعجاب بال��ذات. لكنه أدرك حاجة 
طلبة اللغة إلى إنشاد الشعر، و فهم أغراضه 
وتدب��ر معانيه. فم��ن يزهد في ت��راث اآلباء لن 
يرجت��ى منه نفع لألبن��اء. ولن يكون ش��اعراً أو 
ناث��راً أو مؤرخ��اً أو مفك��راً أو إعالمي��اً في يوم 
من األيام. فهذه هي س��نة اللغة في كل زمان 
ومكان. وليس��ت العربية بدع��اً في ذلك. فمن 
من اإلجنليز لم يقرأ شكسبير، ومن من الروس 
لم يقرأ بوشكن، ومن من األملان لم يقرأ غوته؟ 
حتى نع��رض نحن ع��ن طرفة وام��رئ القيس 

واألخطل وجرير؟

جميل سيبويه

محمد زكي ابراهيـم

ناجح المعموري
 

املقبرة ج��زء من تخيل اجلماعات كما قال 
بندكت اندرس��ن. واخمليال منت��ج املرويات 
اخلاص��ة باملتوف��ى الذي الب��د أن يعود الى 
ذاك��رة اجلماع��ة األولى، كم��ا حصل مع 
ش��هال التي عادت مقب��رة حتدرها وهناك 
قب��ور مطرودة م��ن محي��ط اجلماعة الى 
مكان غير مرتبط بذاكرة ما، مثلما حصل 
م��ع تهان��ي املقتول��ة، واملدفون��ة مبقبرة 
صالح وألنها عاشت حكايتها بصدق تام، 
أطلق��ت اجلماعة عليها صف��ة امللعونة. 
ويض��ئ لن��ا ه��ذا املوق��ف ب��أن التمجيد 
واإلذالل تطلقهما اجلماعة على املتوفى .

انزاحت املقبرة وصارت رواية »ترمي بشرر« 
مقبرة حكايات وش��فاهيات عن شخوص 
كثيرة وأش��ار عبده خال ال��ى إن األحداث 
جث��ث تضمنتها مقب��رة الس��رد/ هكذا 
املقبرة الذي يهمنا فيه��ا مواقع من دفنا 
من أقربائنا أو أصدقائن��ا، ولكل واحد منا 
قريب أو صديق، يع��رف موقع مقبرته وأن 
ل��م يعرفها يضع لها مقبرة في مخيلته، 
لهذا فاملقبرة مهم��ة للجميع، يقف بني 
أحداثها لي��رى أن احلياة تتجمع في مكان 
واح��د. رمب��ا ال يك��ون املكان املناس��ب ملن 
نح��ب، لكن املصب يجري ف��ي اجتاه واحد 

في الواقع الذي وجدنا فيه/ ص384
أقام الروائي عبده خال عالقة متدرجة مع 
شخوصه الكثيرة، ونسبة عالية من هذه 
الش��خوص، تعيش على هامش احلياة في 
مدينة جدة وحي احلفرة وكل الشخوص/ 
الفتي��ات دخل��ن قصر الس��يد باملصادفة 
وعبر  السماسرة املوظفة من قبل الرجل 
الث��ري املمثل رمزاً للس��لطة الق��ادرة مبا 
توف��ر لها من إمكان��ات مادية هائلة على 
تس��خير ذل��ك ك��ي يتح��ول قص��ره الى 
مؤس��طر وظفه خلدمة مش��اريع س��رية 
ملؤسس��ة يش��رف عليه��ا الرج��ل الثري 
ال��ذي لم يك��ن أفضل من الرج��ال الذين 
عرف��وا طريقه��م للقص��ر وكان املوقف 
الروائي ذكياً ومتطرفاً ف��ي إنتاج احلكاية 
واسطرتها، بحيث حتولت هذه الرواية الى 
صرخات كاشفة عن التناقضات في احلياة 
السعودية مع وجود الثروة الطائلة. وعلى 
الرغ��م من أن عبده خال تعامل مع روايته 
بوصفه��ا مقب��رة مفتوحة، دخ��ل اليها 
العش��رات من الش��باب والفتي��ات، وكل 
من أدى دوراً في احلكايات املتنوعة. أستقر 
وس��ط هذه املقبرة وكل م��ن دخل واحدة 
من املرويات كان مهشما واملثير للدهشة 
واالس��تغراب هو ابتعاد أبن��اء األثرياء عن 
مش��اركة في حي��اة القصر بش��كل من 
األش��كال، وم��ن ل��م يدخ��ل ال��ى مقبرة 
السرد فأن الذاكرة دفنته فيها. ومن خسر 
حريت��ه من الش��باب والفتي��ات حاز على 
املوت بوصفه ثنائي��ة مع احلرية الكانتية. 
وأجد بأن هذه الش��خوص جتاوزت حريتها 
واخت��ارت موته��ا املعنوي أو الفس��لجي، 
وهن��ا تكم��ن التراجيديا البش��رية التي 
استثمرت إمكانات األسطرة والالمعقول 
في صياغته��ا، وظلت معطوبة ومطرودة 
من القصر حتى وأن كانت فيه، ألن الطرد 
مسألة وقت وحتماً سيكون والشخوص 
الت��ي عاش��ت تفاصيل تل��ك احملنة كانت 
خ��ارج الواقع وداخله، ومن هنا تش��كلت 
أهمي��ة »ترم��ي بش��رر« وح��ازت رمزي��ة 
شفافة، لكن الس��لطة امتلكت خطاباً 
مميزاً لها وظل هذا اخلطاب فاعالً في التأثير 
على األفراد والعمل على إخضاعهم منذ 
حلظة دخولهم للقصر ويتم اإلزاحة لهم 
تدريجياً. واستطاع القصر السري/ الرمزي 

الثقافي على إنتاج خطاب قادر على متثيل 
حاجات اآلخر واستدراجه. ولم يكن عبده 
خال منحازاً لواحد من شخوصه، بل دمرت 
كينونتها في مسعاها للوصول الى بريق 
القصر/ الفردوس األرضي من أجل مغادرة 
جهنم احلفرة التي عاش��ت فيها عشرات 
العائ��الت على هام��ش احلي��اة. ولم يكن 
الفردوس حلماً مثلم��ا توهم الكثير وإمنا 
كان طريقهم نحو حافة احلياة املتقلصة 
حتى ص��ارت حافة للموت، ه��ذه الثنائية 
التي يعيشها الصحراوي كما قال األستاذ 

سعيد الغامني .
الش��خوص التي دمرت كينونتها ارتضت 
باملوت الذي قلنا به، وهو رضا عن تالش��ي 
ال��ذات واضمحالل دور الكائ��ن في احلياة. 
وه��ذه واح��دة من أه��م ش��فرات الرواية 
املرس��لة لنا عبر مروياته��ا . واجهت هذه 
املتمثلة  التراجيدي��ا  الش��خوص حلظ��ة 
بخسارتها لرصيدها املادي بعدما تالشى 
رأسمالها الرمزي، هذه محنة اإلنسان في 
عالقته مع الس��لطة الت��ي لم يعرف من 

قبل آلية حركة خطابها السري.
ش��خوص غادرت حاضرها بعد زمن قصير 
من التعايش معه، والرجال أكثر إحساسا 
بخس��ران احلاضر وفق��دت عالقتهما مع 
املس��تقبل ال��ذي هو دائم احلض��ور- كما 
الشخوص خسرت  التوسير-لكنها-  قال 
حاضرها ومس��تقبلها وبقيت محكومة 
باملاضي املتحول الى املقبرة، مقبرة السرد 

–ترمي بشرر- ومقبرة األموات، ومتيزت هذه 
الش��خوص بدفنه��ا مرتني، األول��ى، كان 
قبارها الروائ��ي والثانية املقبرة التقليدية 
وهي مكان لكل البشر، لكن مقبرة السرد 
أقس��ى م��ا واجه��ت، وس��تظل مالحقة 
باللعن��ة، في ح��ني يفترض باإلنس��ان أن 
يظل بالذاكرة احلية واملس��تعادة من قبل 
اجلماع��ة ويظ��ل مروية مس��تمرة ضمن 
مخياله��ا. كل ش��يء محك��وم بامل��وت 
والتغيب، حتى حي احلفرة محكوم بذلك 
وكان بانتظار حلظته التي اس��تمرت حتى 
اإلع��الن عن ذل��ك/ وتس��تقبل أمانة جدة 
حالي��اً أصح��اب العق��ارات املس��تهدفة 
باملشروع اجلديد في منطقة احلفرة إلنهاء 
إجراءات ن��زع امللكية خالل مهلة حددتها 
األمانة تصل الى ش��هرين/ ص394. وتكرر 
اإلعالن ذلك في املنت احلكائي وحتى يتحول 
الى يقني نش��رته جري��دة احلصاد بعددها 
1967/ واجلريدة وعددها والصحف األخرى 
هي دواعم سردية/ اثباتية لكنها تشتمل 
عل��ى طاقة إلهامية وم��ع ذلك فإنها من 
املالحق التي وظفتها الرواية. كان العنوان 
باألع��داد  صحفي��ة  بخب��رة  محكوم��اً 
والعن��وان املركزي: مش��روع تطويري يبدأ 
بإزال��ة منطقة احلفرة والعن��وان الثانوي: 
تعويض��ات عل��ى املباني واألراض��ي ملن ال 
ميلكون صك��وكاً تثبت ملكيتهم: مبارك 

املؤيد –جدة .
املقصود م��ن هذا كله إزال��ة هذه احلفرة 

تنفي��ذاً لقرار القصر الس��ري رمبا الرتباط 
ثالثة من ش��باب احل��ي م��ع القصر وهم 
أسامة /طارق وعيسى. إنها مرحلة أخيرة 
مبعاقب��ة احلي كله والبد م��ن ترحيله الى 
املقبرة والتخل��ص منه. ومف��ردة »إزالة« 
تنط��وي عل��ى رس��الة واضح��ة عن حي 
احلف��رة ويكش��ف ه��ذا اخلب��ر الصحفي 
ع��ن أن ما تضمنه امل��نت احلكائي لم يكن 
شائعة وإمنا هو حقيقة ومت من خالل ذلك 
ج��س نبض س��كان ح��ي احلف��رة. ويؤكد 
ه��ذا اخلبر على أن القص��ر يخطط وينفذ 
املش��اريع املدعوم��ة م��ن قبل الس��لطة 
العلب املكونة من شبكة واحدة متجاورة 
مع بعضها وخاضعة لعرق واحد ويهيمن 
عليها حتدر س��اللي واحد. وكل ما موجود 
خارج القصر من دوائر ومؤسسات خاضع 
لسياس��ة القص��ر. وتضمنت ع��دداً من 
النماذج الدالة على ذلك وأبرزها ما حصل 
في بورصات األس��هم واالنهيار الس��ريع 
احلاص��ل ف��ي ادخارات عيس��ى وأس��امة 
وإدخ��ال وليد ال��ى مستش��فى األمراض 

النفسية.
وللقصر برنامج سري آخر مرتبط بترويج 
اخملدرات والتش��جيع على تعاطيها ضمن 
العالقات الس��ائدة داخل القصر ويتسرب 
من بعد ذلك الى احمليط اخلارجي باإلضافة 
الى املشروبات الروحية التي أفرط اجلميع 
بتعاطيه��ا داخ��ل القص��ر وخارج��ه. وما 
يري��ده القص��ر هو حال��ة اإلدم��ان ،حتى 

يحقق هدفه بعد طرد الش��خص املعني 
وال��ذي لن يج��د ما هو محت��اج له مثلما 

كان يومياً. 
واإلفراط بتعاطي احلش��يش واملش��روبات 
وس��يلة خالص فردية من احلالة التي كان 
يعيشها كل شخص من املوجودين وسط 
القص��ر /كنت أبحث عن ماس��حة لهذه 
الذاك��رة، فتجرع��ت كمي��ات كبي��رة من 
املش��روبات الكحولية اخملتلفة، بحثاً عن 
غيبوبة تدخلني لغيبوبة النسيان، ولكي 
أس��رع باالختب��اء بذل��ك الكه��ف اآلمن. 
قرنت الش��راب بالتحشيش ، لتطفو كل 

الوجوه في مخيلتي/ص348.
ع��اود املق��دس ظهوره وس��ط خس��ارات 
الش��خوص الكبيرة وانهياراته وانعكاس 
ذلك على الشخص مباشرة، كان املقدس 
حاضراً، ألنه يس��تعيد تأثي��ره الروحي في 
حلظ��ات تش��ويش الوعي وضي��اع القدرة 
على ق��راءة ما يحصل خصوص��اً إذا كان 
الش��خص طرفاً في الذي ج��رى. وحضور 
ط��ارق م��ع أخي��ه إبراهي��م وأوالده ال��ى 
املس��جد أكثر التبديات على العالقة مع 
املقدس في محاولة من طارق لالستعانة 
ب��ه وتنظيف الداخل أو إزالة ما تراكم من 
ص��ور ووقائع ف��ي ذاكرته خ��الل ما يقارب 
ثالث��اً وثالثني س��نة، ه��ي كل الفترة التي 
قضاه��ا طارق في قصر الس��يد /إبراهيم 
يجذبني لداخل املس��جد بعمق خطواته 
ليصل الى احمل��راب ويوقفن��ي في الصف 
األول خلف��ه متاماً، وأنا أرغ��ب في الهرب ، 
وال أقدر على جمع أشالئي املتساقطة، ... 
أتلفت بحثاً عن منقذ ألجن��و بانهياراتي /

ص378.
الدخ��ول  وارتض��ى  للمق��دس  أنح��از 
للمس��جد مع إبراهي��م وأوالده وابن مرام 
/أغي��د ووجد نفس��ه راضي��ة، قابلة باجلو 
الروح��ي والقبول باالندم��اج مع اجلماعة 
ألداء الص��الة. لكنه أح��س بتمرد على ما 
هو غير مألوف سابقاً وهو يعرف جيداً بأن 
الذي مارس��ه خالل تاري��خ طويل ال ميكنه 
نس��يانه وال يق��وى علي��ه كل املق��دس ، 
املدنس متمركز وط��اغ وأخطاء مهيمنة، 
صادمة له وال تقوى عليها كل قداس��ات 
العال��م /كان آخ��ر الس��قوط، اس��تقرت 
األنق��اض ف��ي مواقعها، فلمح��ت الغبار 
الكثيف ينبعث من داخلي ، وميأل فضاءات 
املسجد، فأغيب خلف أدمعي ، أجهشت 
بالب��كاء، وص��وت إبراهي��م يالح��ق مردة 
عبث��وا في داخلي ... لم يعد الدعم يلحم 
تصدعاته��ا ، فارتف��اع عويلي، غطى على 

سكينة املصلني/ ص378.
لم يستطع الركوع هلل بعد أن قضى عمره 
راكعاً أمام السيد. وشعر بأنه متمرد على 
صوت إبراهيم وهو يدعو للس��جود /خرت 
كل الرق��اب، ورقبتي املتطاول��ة في فضا 
املسجد، يلوب عن حجر اندس به/ص379.
ارتض��ى أن يتح��ول ال��ى مس��خ وحيوان، 
وبحث عن حجر يلوذ فيه كاحليوان، لكنه 
لم يك��ن في فض��اء اجلحور . أنه وس��ط 
املس��جد ويبح��ث ع��ن خالص ل��ه. وهذا 
قدمه اس��تهالل الرواية م��ن خالل »عتبة 
أول��ى« م��ن ص7 ولغاي��ة ص13 اخت��زل 
االس��تهالل كثيراً م��ن احلكاي��ات، لكنه 
حافظ على املركز فيها، صوت الراوي ولم 
يذكر اس��مه ، إن��ه طارق فاض��ل الداخل 
للحكاي��ات واحلامل لها وحاز على العتبة 
األولى وهو الذي حكى كل الذي صاغ منت 
الرواية عندما التقى عبده خال. وملاذا ظل 
اسم الراوي س��رياً ولم يصرح به الروائي؟ 
أعتقد أراده أن يظل مش��اركاً للشخوص 
الكثي��رة وال يتمي��ز عنه��ا إال م��ن خ��الل 

تطورات أحلكي ومنوه سببياً.

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

غالف الرواية

منور مال حسون
 

1� وأنا أغزُل أحزاني !
منحُتك دموعي ..
فامتألت فضاءاتُك

ً زهوا
بأنني غنائي ...

2� انتهْت فصول املسرحية !
وأُْسدل الستار...

فالشموُس الباردة !
ال متسح الضباب 

عن األهداب ...
3� أال .. تبَّ

من أراد نحر َ الشمس 
في عني وطٍن ،

حترسه تراتيلي ... !!
4� إذْ تضيُق بي الدنيا، 

أعود الى ذاتي أحتضنها..! 
لكن..!!  

ماذا لو واجهني اللبالُب فيها 
وهو ميوت حسرة 

من دون شرفة يتسلقها ؟!

التحكم بجزئيات احملكي في
)ارى وحدتي..وال اراني(

شموس باردة               
شعر اصدار

 
متابعة الصباح الجديد:

 
عن دار أدب فن للثقافة والنش��ر2017 هولندا، 
صدرت اجملموعة الش��عرية اجلديدة للش��اعر 
نعمة حس��ن عل��وان )الكتابة بإزمي��ل حاد(، 
ص��درت اجملموع��ة بلوح��ة للغ��الف للفن��ان 

انطوني تابيس.
يكتب الش��اعر في مس��تهل ديوان��ه الثالث 
هذا، الذي يصدر عن دار أدب فن للنشر، معبراً 
عن أزمة اإلنس��ان احملاصر حت��ت ركام األحزان، 
وفوض��ى احلي��اة الت��ي يتناوش��ها الرص��اص 

الطائش ومآسي احلروب املتناسلة:
"ال أكتُب نصوصاً حزينًة

ولكن يبدو أن مخيلتي التي ثقبتها
ً رصاصٌة طائشٌة مؤخرا

بدأت ترى األمور بوضوح أكثر
فتسربت من رأسي العديُد من األسرار 

التي كنت أنوي االحتفاظ بها طويال
لوال أنهم لم يذهبوا بعيداً هذه املّرة

في تعتيم صورة الرّب
والتمادي في تكرار خساراتنا"

adabfan@gmail.com

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

تقدم دائرة الس��ينما واملسرح وضمن منهاجها 
املس��رحي عرضاً مسرحياً برعاية املغترب صباح 

األنباري واخملرج املغترب فاروق صبري
متثي��ل طه املش��هداني ومي��الد س��ري ... ديكور 
محمد النقاش واختيار املوسيقى عالء قحطان 
واإلدارة املس��رحية عل��ي ع��ادل مبس��اعدة علي 
اجلري��ح وملس��ات املاكي��ر الفن��ان ك��رمي. وحول 

موضوعة العمل ومرتكزها الفكري اشار مخرج 
العمل ال��ى ان فكرة العرض ت��دور حول الصراع 
االزلي الس��رمدي وه��و مطروق ف��ي الكثير من 
الع��روض املس��رحية، ولكنني أتناوله بأس��لوب 
مختل��ف متاماً أحاول أن يك��ون جديداً من حيث 
البعد اجلمالي واملعرف��ي الذي يتمثل بالضحية 
واجل��الد بني اجلم��ال والقبح واحلي��اة واملوت، ومن 
اجلدي��ر بالذكر ان املس��رحية س��تعرض مس��اء 
االيام 26� 27� 2017/7/28 على خش��بة مسرح 

الرافدين.

الشاعر نعمة حسن علوان يكتب بإزميل حاد

عرض مسرحية منيكانات
للمخرج فاروق صبري
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الكتاب الذي نح��ن بصدد مراجعته 
واملوس��وم “األمي��ر عبداالل��ه، صورة 
قلمية” سبقته مجموعة من الكتب 

عن املوضوع ذاته منها : - 
 ١٩٥٨  /١٩٣٩ عبداالل��ه:  االمي��ر   .١
ملؤلف��ه د.عب��د اله��ادي اخلماس��ي، 
وه��و باألصل اطروحة لنيل ش��هادة 

الدكتوراه، عمان ٢٠٠١
٢. األمي��ر عب��د االل��ه ش��هيدا ف��ي 
العراق ملؤلفه صف��وت فاهم كامل، 

عمان ٢٠١٦
٣. االمي��ر عبداالله ملؤلف��ه د. غزوان 
غن��اوي، عم��ان ٢٠١٧ )وه��و الكتاب 
الذي قدم له د. شوقي ناجي جواد في 
حفل توقيع ج��رى في قاعة االورفلي 

في شهر اذار ٢٠١٧
اعتم��دت  اع��اه  الثاث��ة  والكت��ب 
صيغ��ة البحث اس��تنادا الى املراجع 
املتاحة ومذكرات الساسة العراقيني 
بخ��اف  الش��خصية.  واملقاب��ات 
الكت��اب ال��ذي نح��ن بص��دده الذي 
اعتمد على جتربة املؤلف كما خبرها 
هو ش��خصيا عند عمله في الباط 
امللكي سكرتيرا خاصا للملك واالمير 
خال امل��دة ١٩٥٨/١٩٥٧. وتتجلى في 
طي��ات الكتاب ص��ورة قلمية لألمير 
عبداالله كما رآها املؤلف خال عمله 
مبعيتهم ومن خال التماس املباش��ر 
بالعائلة الهاشمية املالكة وبالتالي 
فهو يقدم حتلياً دقيقاً لش��خصية 
االمير عارضا اجلوانب االنس��انية في 
سلوكه التي قد تخفى عن الكثيرين، 
كما يرصد ردود افعاله العفوية جتاه 

االشخاص واالحداث اليومية .

1. تعام��ل الوصي عل��ى العرش مع 
احداث مايس ١٩٤١

تعد حركة ماي��س واملعروفة بحركة 
رش��يد عالي الكياني مفصلية في 
تاريخ االمير س��واء من حيث تعامله 
معه��ا او م��ن حي��ث النتائ��ج التي 
افض��ت اليه��ا، ونع��رض هن��ا بنحو 
مختص��ر حركة الكيان��ي وكيفية 

تعامل الوصي ازاءها: 
احداث مايس ١٩٤١ ,و املعروفة بحركة 
رش��يد عالي الكياني، ه��ي احلركة 
التي اطلق شرارتها رهط من الضباط 
املغامري��ن، العقداء االربعة واملش��ار 
اليهم كذلك ب� “املربع الذهبي” وهم 
صاح الدين الصباغ، فهمي سعيد، 
محمد س��لمان وكامل ش��بيب، من 
اس��قاط احلكوم��ة الش��رعية التي 

كان يرأس��ها الفريق طه الهاشمي 
واجبار اعضاءها واركان النظام على 
الهرب ال��ى البصرة )االمير عبداالله، 
نوري السعيد، جميل املدفعي ...الخ( 
واعان ما يعرف ب��� “حكومة االنقاذ 
الوطن��ي” برئاس��ة الكياني . كانت 
من اولى اخلطوات التي اتخذتها دعوة 
مجل��س االم��ة )البرمل��ان( لانعقاد، 
حيث ص��وت اجمللس باإلجم��اع على 
اقالة الوصي عل��ى العرش وتنصيب 
الش��ريف ش��رف )والد رئيس الوزراء 
االردن��ي الحقا الش��ريف عبداحلميد 
شرف املتوفي عام ١٩٨٠( وصيا على 

العرش مكانه.
القت احلركة الوطنية قبوال ش��عبيا 
مناوئ��ة  حرك��ة  بوصفه��ا  عارم��ا 
لإلنكلي��ز م��ن دون ادراك لتداعياتها 

اخلطيرة.
كان��ت اتون احل��رب العاملي��ة الثانية 
اواره��ا  ت��زال  م��ا   )١٩٤٥  �  ١٩٣٩(
جبه��ات  جمي��ع  عل��ى  مش��تعلة 
القت��ال. انحاز زعم��اء احلركة ألملانيا 
الهتلري��ة � دول احملور � في ظنهم ان 
املانيا النازية التي دغدغت مش��اعر 
الع��رب بإعانها الوق��وف الى جانب 
الشعب الفلس��طيني في مطالبه 
املش��روعة بوط��ن بعد اس��تقبالها 
بحفاوة بالغة ملفتي القدس الشيخ 
امني احلسيني � وهو العب فاعل في 
حرك��ة الكياني � ه��ي في طريقها 
لتحقيق النص��ر املؤزر على “احللفاء” 
بعد ان غزت املانيا روس��يا في حزيران 

.١٩٤١
اال ان حس��ابات “احلق��ل” لم تتطابق 
مع حسابات “البيدر” بانتصار احللفاء 

الكاسح في نهاية املطاف.
حتفظ��ت احلرك��ة الوطني��ة بش��دة 
عل��ى احد بن��ود املعاه��دة العراقية 
والت��ي   ١٩٣٠ لع��ام  البريطاني��ة   �
تس��مح مبرور القطعات العسكرية 
البريطانية عبر اراضيها في طريقها 
الى الهند. استشاط االنكليز غضبا 
لذلك وقاموا باحتال الباد من جديد 
� معركة س��ن الذبان � ودك الطيران 
 RAF البريطان��ي  امللك��ي  احلرب��ي 
العاصمة بغداد بع��د ان كان العراق 
ق��د متكن بجهود رجال��ه من الرعيل 
االول � املل��ك فيص��ل االول � من نيل 
اس��تقاله بعد انتهاء فترة االنتداب 
البريطاني وقبوله عضوا في عصبة 

االمم عام ١٩٣٣.
انهارت حركة مايس بعد ش��هر من 

اندالعها وهرب زعماءها الى ايران.
 ع��اد الوص��ي، االمي��ر عبداالله الى 
الب��اد بع��د انهي��ار احلرك��ة. الق��ي 
القبض الحق��ا على زعم��اء احلركة 
م��ن الضباط وس��يقوا ال��ى احملاكم 

العسكرية التي قضت بإعدامهم.
اعلن��ت االحكام العرفي��ة في الباد 

حل��ني وضعت احلرب العاملي��ة الثانية 
اوزاره��ا وتش��كيل حكوم��ة توفيق 
الس��ويدي ع��ام ١٩٤٦ الت��ي اخذت 
على عاتقها صيان��ة احلريات العامة 
واالحت��كام ال��ى امل��واد الدس��تورية 

)القانون االساسي(
جاء اع��دام "العق��داء االربعة" نذير 

ش��ؤم ليدق اول اس��فني ف��ي نعش 
النظام اذ تس��ببت ف��ي خلق نقمة 
كبي��رة بني صف��وف ضب��اط اجليش 
ليبل��غ  الحق��ا(  االح��رار  )الضب��اط 
االس��تياء اوج��ه صبيح��ة ١٤ مت��وز 
١٩٥٨, ح��ني اطي��ح بالعائلة املالكة 
في مجزرة قصر الرحاب إيذانا بوالدة 

النظام اجلمهوري.
هن��اك من يحم��ل االمي��ر عبداالله 
املس��ؤولية مل��ا آل��ت اليه االم��ور، ال 
س��يما في قسوة تعامله مع ضباط 
احلركة، خافا للنهج الذي سار عليه 
العاهل االردني امللك الراحل حس��ني 
ب��ن طال ف��ي تعامله م��ع املتآمرين 
)حرك��ة اب��و ن��وار الفاش��لة( اذ بعد 
ان حك��م عليهم باإلع��دام خففت 
اطاق س��راحهم  ليتم  احكامه��م 
الحقا ولينقلبوا الى اش��د املدافعني 

عن النظام امللكي الهاشمي.
ان اتهام االمير عبداالل��ه ب� "اللؤم" 
كم��ا ينعت��ه خصومه ه��و تعميم 
فضفاض. يروي لنا االستاذ عطا عبد 
الوهاب، السكرتير اخلاص للمغور له 
امللك فيصل الثاني واالمير عبداالله 
ع��ن لقاء جمع��ه باالمي��ر عبداالله 
ف��ي واش��نطن ع��ام ١٩٥٢ � اثن��اء 
الزيارة الرس��مية للملك واالمير الى 
الوالي��ات املتح��دة � اذ س��أله االمير 
� كان عط��ا عبدالوه��اب يعمل في 
حينه في املندوبي��ة الدائمة للعراق 
ف��ي االمم املتح��دة � كي��ف تنظرون 
لي انت��م الش��باب؟ فأجاب��ه "نحن 
الشباب نعدك لئيما! فاعتدل االمير 
في مجلسه مجيبا: انا لئيم؟ كيف 
هذا وانا اع��دت للخدمة العديد من 
رجال رشيد عالي الكياني � موسى 
الشابندر)وزير خارجية الكياني الذي 
عني سفيرا في امريكا( علي محمود 
الش��يخ علي , ومحمد علي محمود 
ومحمد حسن سلمان. حرام عليكم 

يا معشر الشباب! 
) ص 28-27 (

٢. ص��ورة املل��ك والوص��ي ف��ي ذهن 
املؤلف

كان املؤل��ف يحم��ل صورة س��لبية 
جدا عن امللك واالمير )ص٢٥( فامللك 
صب��ي مغلوب على ام��ره وقد ال يرى 
اليوم ال��ذي يتوج فيه، والصورة التي 
حملها عن االمي��ر انكى بكثير فقد 
كن��ا نق��ول عن��ه ف��ي مجموعتنا، 
مجموعة الغاة ف��ي بغداد انه تآمر 
على العرش )االش��ارة هنا الى مقتل 
امللك غازي ع��ام ١٩٣٩ بعد اصطدام 
سيارته بعمود كهرباء( وانه ال يعرف 
من ش��ؤون الدنيا اال ملذاته، حالها 

وحرامها، ،وانه العوبة بيد الغير.
اال ان الص��ورة س��رعان م��ا تب��ددت 
بالنس��بة امللك “فقد كشفته شابا 
دمث��ا س��ريع البديهة وممتلئ��ا بآمال 

اخلدمة العامة”.
اما صورة خاله االمير “ وهو ال يدخل 
القلب راس��اً فقد خبرته عند العمل 
مبعيته انه رجل دولة من الطراز االول 
همه االول ه��و تربية املل��ك الطفل 
حتى اوصل��ه ملكا ع��ام ١٩٥٣ كما 
وجدته ملما بش��ؤون الب��اد والعباد 
ومطلعا على نواحي االعمار بجميع 
تفاصيلها وهو يتمتع بذكاء البداوة 

الفطري.”
٣. العمل في الباط امللكي

كان يحدون��ي االم��ل عن��د االلتحاق 
بالعمل في الباط امللكي س��كرتيرا 
خاصا للملك واالمير تطبيق فلسفة 
قوامه��ا تطبي��ق الدس��تور بجميع 
بنوده تطبيقا سليما بحيث ان امللك 
ميل��ك وال يحك��م واالح��زاب مجازة 
والصحاف��ة ح��رة واحلري��ات مصانة 
وال��وزارة تتأل��ف من ح��زب االغلبية 
ال��ذي تف��وز بانتخابات ح��رة نزيهة 
كأنني اس��تمرئ احام اليقظة وهو 

يجري وراء سراب.
قضية كامل اجلادرجي: اال ان ما كان 
يؤرقن��ي هو وج��ود زعي��م املعارضة 
كامل اجلادرجي، زعيم احلزب الوطني 
الدميقراط��ي، خلف القضبان. وكنت 
كلما سنحت الفرصة اكلم الوصي 
بض��رورة اجراء تس��وية بني احلكومة 
واملعارض��ة يتنازل في��ه اجلانبان عن 
كان  العالي��ة.  مطالبه��م  س��قف 
االمي��ر يصغي بامعان، بي��د انه كان 
يضيف “لو ان الشعب العراقي يدرك 
املصاع��ب والتحديات التي نواجهها 

كان قد اعذرنا.”
وبالع��ودة الى اجلادرج��ي، كان االخير 
ق��د اب��رق م��ن القاه��رة برقي��ة إبان 
الع��دوان الثاثي ع��ام ١٩٥٦ مفادها 
ان احلكوم��ة العراقي��ة ضالع��ه في 
مس��اندة اس��رائيل من خ��ال ضخ 
النف��ط عب��ر مين��اء حيف��ا وعندما 
اتضح بط��ان ذلك احي��ل اجلادرجي 
ال��ى احملكم��ة الت��ي حكم��ت عليه 
بالس��جن ملدة ٣ س��نوات. كنت اثير 
ه��ذا املوضوع باس��تمرار م��ع االمير 
وقد ش��عرت بارتي��اح كبي��ر عندما 
أطلقت حكومة احم��د مختار بابان 
س��راحه في اواخر حزيران عام ١٩٥٨ 
اي قبل ثورة متوز بحوالي اس��بوعني. 
وقد ساورني ش��عورا بأن خطتي في 
اجراء التس��وية املنش��ودة قد تكون 
قابلة للتنفيذ وقد تأتي أوكلها. ) ص 
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اتفاقي��ة "الش��ينغن" حتدي جديد 
لدول االحتاد االوروبي

جهاز اس��تخبارات اوروبي ملواجهة 
حتدي "اجلهاديني"

 11 ي��وم  االوروب��ي  البرمل��ان  دع��ا 
يناير2015 االحتاد الى االستثمار في 
واالجتماعية  التعليمية  املش��اريع 
التي تعالج املسببات الكامنة وراء 
التش��دد واإلره��اب. وواف��ق النواب 
االوروبي��ون الي��وم عل��ى ق��رار حول 
تعزيز نقاط التفتيش بني دول االحتاد 
االوروب��ي، م��ن اجل وق��ف حتركات 
بتورطه��م  املش��تبه  االش��خاص 
ف��ي انش��طة ذات صل��ة بالعن��ف 
واحلصول على  واإلرهاب  السياسي 
بيانات املسافرين داخل "الشنغن" 

وخارجه.
تواج��ه دول "الش��تغن" االن حتدياً 
كبيراً ف��ي مجال االم��ن ومواجهة 
اجلماعات "اجلهادية" التي تستغل 
حرية احلرك��ة كثيراً، وهذا ما صعد 
من ح��راك االس��تخبارات االوروبية 
بإيج��اد تع��اون افض��ل ف��ي  تبادل 
املعلومات وتعق��ب املطلوبني، وفي 
الوقت نفس��ه صعد م��ن االصوات 
اتفاقي��ة  بتعدي��ل  تطال��ب  الت��ي 
تصريح��ات  اش��ارت  "الش��نعن". 
منفصلة لوزير الداخلية الفرنسي 
ونظيره االس��باني ال��ى ان تداعيات 
الهجم��ات ف��ي باري��س � صحيفة 
شارلي ابدو 7 يناير 2015، ستصيب 
"اتفاقية شنغن" في محاولة للحد 
من حت��رك العائدين الى اوروبا. واكد 
الوزير االسباني، "خورخيه فرنانديز 
دي��از"، لصحيف��ة "ال بايي��س" انه 
سيدافع عن فكرة تعديل "اتفاقية 

ش��نغن" للس��ماح مبراقبة احلدود 
وقال  االوروب��ي.  لاحت��اد  الداخلي��ة 
"س��ندافع عن فكرة مراقبة احلدود 
ومن احملتم��ل ان نضطر بالتالي الى 
تعديل اتفاقية شنغن" التي تنص 
عل��ى حري��ة التنقل داخ��ل "فضاء 
 26 ش��نغن" ال��ذي يض��م حالي��اً 
بلدا ف��ي اوروبا. اما وزي��ر الداخلية 
الفرنس��ي "برن��ار كازن��وف" فق��د 
اكد عقب اجتماع مع وزراء داخلية 
دول اوروبي��ة في باريس، على ضرورة 
العمل على "تعديل اتفاقية شنغن 
لفرض اجراءات مراقبة على احلدود.

اتفاقية "الشينغن"
يذكر ان اتفاقية "الشينغن"وّقعها 
وتس��مح  االوروبية  البل��دان  بعض 
بإلغاء عمليات املراقبة على احلدود 
بني البلدان املشاركة كما تتضمن 
احكاما بش��أن سياسة مشتركة 
املؤقت لألشخاص  الدخول  بش��أن 
مبا فيها تأش��يرة ش��ينغن، مبراقبة 
احلدود اخلارجية. وتسمى على اسم 
"شينغن" لوكسمبرغ. وقعت على 
االتف��اق مجموعة م��ن 30 دولة، مبا 
فيه��ا جمي��ع دول االحت��اد االوروبي 
وثاث��ة اعض��اء غير االعض��اء في 
االحت��اد االوروبي ايس��لندا والنرويج 

وسويسرا وتنفذه 15 حتى االن.
االتفاقي��ة وقعت في وع��دم وجود 
داخ��ل دول "الش��ينغن"،  مراقب��ة 
ومن اب��رز الدوافع الت��ي تدفع هذه 
اجلماعات لتنفي��ذ العمليات خارج 

بلدانهم هي:
• جتن��ب املراقب��ة م��ن قي��ل اجهزة 

االستخبارات احمللية. 
الس��جل  مش��كلة  جت��اوز   •
اجلنائ��ي الس��يء واملعلوم��ات لدى 

االس��تخبارات الداخلي��ة، ليك��ون 
بعيدا عن الشبهات.

• جتن��ب ال  DNAوالبصم��ات ورمب��ا 
بصمات اخلط��وات التي تكون عادة 
موجودة في سجات االستخبارات 

للمشبه بهم.

 Europolيوروبول
وفقاً الى معلومات موسوعية، هي 
وكال��ة تطبيق القان��ون االوروبية ، 
وظيفتها حفظ االمن في اوروبا عن 
طريق تقدمي الدعم للدول االعضاء 
ف��ي االحت��اد االوروبي ف��ي مجاالت 
مكافحة اجلرائ��م الدولية الكبيرة 
واإلره��اب متتلك الوكال��ة اكثر من 
700 موظ��ف في مقرها الرئيس��ي 
الكائن ف��ي الهاي في هولندا، وهي 
تعمل بنحو وثيق مع اجهزة االصل 
في 14 يونيو 1985، من خال خمس 
دول اوروبية  وهي بلجيكا، فرنس��ا، 
املانيا الغربية، لكسمبرغ، وهولندا 
باس��م  واملعروفة  اضافي��ة،  وثيقة 
اتفاقيه ش��ينغني، وضعت االتفاق 
الوثيق��ة  وه��ي  التنفي��ذ  موض��ع 
الثانية حلت محل االولى. وبرغم ان 
التوقيع مت على االتفاق في 14يونيو 
1985، كان ال ب��د من االنتظار حتى 
بعد مرور عقد من الزمن تقريبا، في 
26 مارس 1995، واصبحت  بلجيكا، 
فرنس��ا، املاني��ا، الس��ويد، هولندا، 
البرتغال، اسبانيا، اول الدول لتنفيذ 
هذه اخلطة. وسبق ان رفعت فرنسا 
طلب��ا ملراجع��ة الش��نغن، حينما 
منحت ايطاليا عام 2011 تأش��يرة 
ال��ف  عش��رين  لنح��و  "ش��نغن" 
مهاجر تونسي. وراحت بلجيكا الى 
امكاني��ة تعليق االتفاقية بس��بب 
الش��رعيني  املهاجرين غير  موج��ة 

على  جن��وب اوروبا حتدي��داً ما بعد 
ثورات ما يعرف بالربيع العربي، اليوم 
تش��هد دول اوروبا تدفق املهاجرين 
غير الش��رعيني خاصة على جنوب 
اوروب��ا ت ايطالي��ا عب��ر البح��ر عن 
طريق ليبيا. وتقترح اسبانيا انشاء 
قاعدة بيانات موحدة للمس��افرين 
بني ال��دول االوروبية عب��ر الطائرات 
وبلجيكا تدعو لوضع الئحة اوروبية 

للمقاتلني االجانب.

هجوم مهدي منوش على معبد 
يهودي في باريس

اعتقل منوش في 30 مايو 2014 في 
مرسيليا جنوب فرنسا، وُسجن منذ 
بداي��ة يونيو 2014 في س��جن "بوا 
داكري" باملنطقة الباريس��ية وكان 
مه��دي من��وش الفرنس��ي اجلزائري 
االصل اطلق النار في 24 مايو 2014 
ف��ي متحف بروكس��ل اليهودي مما 
ادى ال��ى س��قوط اربع��ة قتلى. ومت 
توقيف "منوش" في محطة "س��ان 
ش��ارل" في مرسيليا من قبل رجال 
جم��ارك عندم��ا كان ف��ي حافل��ة 
قادمة من امستردام عبر بروكسل. 
وافادت مص��ادر قريبة من التحقيق 
ان��ه كان يحمل في امتعته بندقية 
هجومي��ة ومسدس��ا م��ع ذخائ��ر 
اس��تعملت في 24 امايو 2014 في 
االستخبارات  حتقيقات  بروكس��ل. 
الفرنس��ية، كش��فت بانها تلقت 
معلوم��ات حول املش��تبه به، لكن 
حرية احلركة داخل دول "الش��نغن" 
وعدم وجود حدود مكن "منوش" من 

تنفيذ العملية.
ان عملي��ة مه��دي "من��وش" تع��ّد 
واح��دة من عدة عمليات "جهادية" 
تعك��س  "الش��تغن"  دول  داخ��ل 

كيف تستغل هذه اجلماعات حرية 
احلرك��ة داخل  هذه ال��دول لتنفيذ 
عملي��ات ارهابية، اضاف��ة الى ذلك 
هنال��ك مجموعات من املافيا ايضا 
تعن��ى في جتارة الس��اح  خصوصا 
من اصول روس��ية وجماعات اخرى 
املهاجم��ني  ان  باخمل��درات.  تتاج��ر 
ف��ي الغال��ب يخطط��ون لتنفي��ذ 
عمليات خارج الدولة االوروبية التي 
يعيش��ون فيه��ا، مس��تغلني فتح 
احلدود والتراب��ط اجلغرافي امن دول 
االحتاد االوروبي ودول من خارج االحتاد 
منه��ا اس��تراليا وكن��دا والواليات 
والنروي��ج.  االميركي��ة  املتح��دة 
وهي تق��دم خدمات ال��ى الوكاالت 
االستخباراتية لتجنب وقوع اجلرائم 
وللتحقيق فيها ف��ي حال وقوعها 
عل��ى  القب��ض  والق��اء  ولتعق��ب 
مرتكبيه��ا. موظف��و "اليوروب��ول" 
يات��ون من فروع امني��ة مختلفة مبا 
في ذل��ك اجهزة الش��رطة العادية 
وش��رطة احلدود وش��رطة اجلمارك 
وغيره��ا وب��دأت الوكال��ة القي��ام 
مبهامها في  يوليو عام 1999. واكد 
مدي��ر منظمة الش��رطة االوروبية 
"روب وينرايت" ي��وم 14 يناير 2015 
حتذيرات��ه ملدي��ري اجه��زة مخابرات 
وزعماء بعض االحزاب السياس��ية 
عق��ب اعت��داء باري��س، قائ��ا "ان 
وكاالت االمن االوروبية تواجه فجوة 
في القدرات ميكن ان تترك بادها في 
خطر..)..(". واكد وينرايت بوجود من 
3000 � 5000 مقات��ل من اوروبا في 
س��وريا والعراق، وان ع��ودة %20 من 
ه��ذه اجلماعات االوروبا من ش��أنها 
تس��تغل حري��ة احلرك��ة داخل دول 

الشنغن لتنفيذ عمليات ارهابية.
ان  التط��ورات االمني��ة الس��ريعة 

داخل اوروبا، وتداعية حادثة شارلي 
ابي��دو � باري��س 7 يناي��ر 2015، من 
ش��أنها ان تدفع الى تعزيز التعاون 
دول  ب��ني  واالس��تخباراتي  االمن��ي 
الشينغن حتديداً واعادة النظر بهذه 
االتفاقية. املش��كلة التي تواجهها 
االوروبي��ة في احتماالت  احلكومات 
او رغباتها بتعدي��ل هذه االتفاقية، 
بالدس��اتير  اصطدامه��ا  ه��و 
والتشريعات الصادرة من البرملانات 
املش��كلة  الدس��تورية.  واحملاك��م 
االخرى، هو اي تعديل س��وف يواجه 
رف��ض واعتراض محتم��ل من قبل 
املواطن االوروبي، الذي يعّد التعديل 
تقليص حريت��ه وتراجع الى حريات 
دول اوروب��ا. ان دول اوروب��ا االن تتجه 
نح��و تضيي��ق الفج��وات االمنية، 
وبات مرجح��ا ان تتبنى اوروبا جهاز 
الى  اوروب��ي، اضاف��ة  اس��تخبارات 
اجه��زة اس��تخباراتها عل��ى غ��رار 
الش��رطة الدولية، من اجل سرعة 
تب��ادل املعلوم��ات وجت��اوز تعقي��د 
قنوات تب��ادل املعلومات، في تعقب 
اجلماعات  م��ن  املطلوبني خصوصاً 
"اجلهادي��ة" العائ��دة م��ن س��وريا 

والعراق.
 

تركيا بوابة ومسرب املقاتلني 
االجانب من اوروبا

ثغرات استخبارية وامنية لدول 
اوروبا

تعهد الرئيس االميركي اوباما و ديفيد 
"لأليديولوجية  بالتص��دي  كامي��رون 
اخلبيثة" للمتطرفني االساميني، وقاال 
انه يجب الس��ماح ألجه��زة اخملابرات 
االنترنت  املتش��ددين عل��ى  بتعق��ب 
برغم اخملاوف املتعلق��ة باخلصوصية. 
وعقد اوباما وكامي��رون  يوم 16 يناير 

2015 محادث��ات بالبيت االبيض على 
مدى يومني  وس��ط مخ��اوف متزايدة 
ف��ي اوروبا بش��أن اخلطر ال��ذي ميثله 
املتطرفون بعد مقتل 17 شخصاً في 
هجمات في باريس وخوض السلطات 
البلجيكية معركة باألسلحة النارية 
مع من يش��تبه انهم ارهابيون، وفقا 

الى ما وردته وكالة "رويترز".
تس��عى دول االحت��اد االوروبي وخاصة 
دول "الش��ينغن" تقوي��ة جبهاته��ا 
الداخلي��ة ف��ي مواجه��ة اجلماع��ات 
"اجلهادي��ة" وتدفقه��م على س��وريا 
عبر احلدود التركية والعراق وبالعكس 
،عقب هج��وم باريس يس��عى االحتاد 
االوروبي ال��ى تقوية جبهته الداخلية 
في مواجه��ة اإلرهاب من خال اتخاذ 
املعلومات،  وتب��ادل  امني��ة  اج��راءات 
اوروب��ا  دول  ف��ي  االمني��ة  الثغ��رة 
مجتمعة، ان تركيا تستقبل مواطني 
اوروبا على اجلنسية بدون جواز سفر، 
وه��ذا يعني ان��ه ال توج��د رقابة على 
احلرك��ة وال توج��د اختام ميك��ن تتبع 
وتدقيق او مراجعة حركة "اجلهاديني" 
م��ا ب��ني اوروبا والع��راق وس��وريا عبر 
تركي��ا. تبدي احلكومات قلقاً واس��عاً 
ح��ول الطريق��ة الت��ي تتعام��ل بها 
التنظيم��ات "اجلهادية" ابرزها داعش 
مع وسائل التواصل االجتماعي والتي 
من خالها تنش��ر ه��ذه التنظيمات 
موادها الدعائية وتشن حمله واسعه 

لتجنيد انصارا جدد. 

* باحث عراق��ي، مقيم في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزيع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

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

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

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

كتاب األمير عبداإلله، صورة قلمية، بقلم عطا عبدالوهاب، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس، عمان ٢٠١٧، 

الطبعة الثانية الموسعة. عدد الصفحات : 133 من القطع 
الصغير 

عرض له: نجله لهب عطا عبدالوهاب في ندوة الثالثاء

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

زوجة المرحوم 
ليس��ت قصة مسلس��ل عرب��ي او تركي او 
هندي بل هي واقع تعيش��ه مئات النس��اء 
في العراق، وهنا ال تعرف او تستطيع ان متيز 
بني الضحية واجل��اد لكونها مصيبة امرأة 
تق��ع على عاتق امرأة أخرى في ظل اتس��اع 
دائرة املوت وان تعددت اسبابه فهو احلقيقة 
الثابت��ة عن��د ماي��ني االرام��ل واملطلق��ات 

وجيوش االيتام التي يتركها املوت خلفه.
وما يزيد الوضع تأزماً ان النس��بة العظمى 
م��ن االرامل تت��راوح اعمارهن ب��ني  16 – 30 
عاماً ، ولديهن من طفل الى خمسة أطفال 
، مما يتطلب رعاية كامل��ة وهذا امر مفقود 
ف��ي ظل غياب االب واملعي��ل مما يضطرها او 
يضطر ذوي زوجه��ا ان يجبروها على الزواج 
ب��أخ املرحوم الذي ه��و ايضاً مت��زوج ولديه 
عائل��ة ال يقل عدد افرادها عم��ا تركه اخوه 
،ليحاولوا حل مش��كلة مبشكلة أعظم ، اذ 
ال توجد امرأة تقب��ل ان يقترن زوجها بأخرى 
مم��ا يدفعها ال��ى طلب الط��اق واالنفصال 
مما يؤدي الى هدم اركان اس��رة على حساب 
اس��رة أخرى ، وهناك قلة مم��ن يرتضني بهذا 
الوضع  بس��بب االوض��اع االقتصادية وعدم 
قدرته��ا عل��ى التخلي عن ابنائه��ا أو توفير 

العيش الكرمي لهم .
وهن��اك م��ن ترف��ض ال��زواج بع��د وف��اة او 
استش��هاد زوجه��ا اال ان ذوي الش��هيد او 
املتوفى يهددونها ف��ي حال رفضت االقتران 
بأخ املرحوم فس��يحرمونها من ابنائها ومن 
كل حقوقه��ا الت��ي كفله��ا له��ا القانون 
والشرع في ظل تس��يد روح العرف واجلهل 
على املش��هد االجتماعي لش��تى الشرائح 
التي باتت تقدس العرف على حساب الشرع 

والقانون.
وهن��ا ال اقول ان الزواج ب��أخ املتوفى حرام أو 
عي��ب ولكن ما يبنى على اس��اس خطأ من 
الس��هل ان يتهدم وينتهي قب��ل ان يتجاوز 

خطواته االولى.
فحماي��ة حق��وق االرمل��ة لي��س بالش��يء 
الصعب في حال اعتمدنا الشرع ومنحناها 
ه��ي وابناءه��ا حقه��م الكامل م��ن دون ان 
نبخس��هم ول��و مثق��ال ذرة نك��ون بذل��ك 
حافظنا على اس��رة وحمينا اسرة أخرى من 
الضياع والتفكك بحجة رعاية ابناء املرحوم 

وزوجتِه.

الرقة - ميدل ايست أونالين: 
هي��زا  االيزيدي��ة  الش��ابة  كان��ت 
»س��بية« لدى تنظيم داعش الذي 
خطفه��ا من العراق وأت��ى بها الى 
الرقة حيث أمضت أش��هرا رهيبة 

في االسر.
الي��وم ع��ادت ال��ى املدين��ة بلباس 
عسكري وبندقية لتقاتل اجلهاديني 
رغب��ة بالثأر آلالف النس��اء اللواتي 

عشن املأساة نفسها.
في منزل اتخذته مقاتات أيزيديات 
مق��راً في حي املش��لب في ش��رق 
الرق��ة، تق��ول هيزا »ح��ني حملت 
الس��اح، أزح��ت بع��ض الهم عن 
قلبي، ولكن الثأر ما يزال داخله الى 

ان يتحررّن جميعا«.
هيزا، كما شقيقتاها وقريبات لها، 
عينة م��ن آالف النس��اء والفتيات 
احتجزه��ن  اللوات��ي  االيزيدي��ات 
إث��ر  تنظي��م »داع��ش » كس��بايا 
هجوم واس��ع في أب الع��ام 2014 
ف��ي منطقة س��نجار ف��ي العراق. 
وفر حينها عش��رات آالف االيزيديني 

وقتل عدد كبير منهم.
وتق��ول الش��ابة التي ترت��دي بدلة 
عس��كرية وتل��ف رأس��ها بش��ال 
باللغ��ة  الل��ون  اخض��ر  تقلي��دي 
الكردية »انا أيزيدية من ش��نغال«، 

أي سنجار بالعربية.
وتضي��ف وه��ي تتجول في ش��ارع 
مدم��ر كم��ا غالبية االحي��اء التي 
ش��هدت معارك في الرق��ة، »حني 
حصل��ت االب��ادة بح��ق االيزيديني، 
والفتي��ات بيد  النس��اء  اصبح��ت 
داع��ش، وانا واحدة منهن، اعتقلونا 
وقاموا بفصل الفتيات عن النساء 

والرجال، ثم اتوا بنا الى الرقة«.
بقيت هيزا عشرة أشهر في قبضة 
اجملرمني وحاولت خالها مرات عدة 

االنتحار.
لدى س��رد قصتها، يب��دو االرتباك 
الش��ديد على الفتاة التي لم تبلغ 
العش��رين من العمر بع��د، وتقول 
»أخذون��ا مثل الغنم، ش��ردونا في 
ش��وارع الرقة، كانوا يبيعوننا، يأتي 
أحدهم ويأخذ واحدة منا حتى حان 

دوري«.
ذات  الس��مراء  الفت��اة  وتتحف��ظ 
العينني البنيتني والش��عر االس��ود 
عن اخلوض ف��ي تفاصيل معاناتها 
ل��دى التنظي��م، مكتفي��ة بالقول 
انها قاومت كثي��را وتكررت حاالت 
بيعه��ا وش��رائها »أكثر من خمس 

مرات«.
واأليزيدي��ون أقلي��ة تع��د أكثر من 
نص��ف ملي��ون ش��خص، ويترك��ز 
وجودها خصوصاً في ش��مال الباد 

قرب احلدود السورية.
العداء  داع��ش  تنظي��م  ويناص��ب 
الش��ديد لهذه اجملموع��ة الناطقة 

بالكردية، ويعد أفرادها »كفاراً«.
بعد فش��لها ف��ي االنتحار م��راراً، 
متكن��ت هي��زا من الف��رار من منزل 
نقله��ا االرهابي��ون اليه ف��ي الرقة 
ال��ى س��وق قري��ب حي��ث التق��ت 
عائلة كردية تكفلت مبس��اعدتها، 
ونقلتها س��راً الى خارج املدينة في 

أيار 2015.

»وجع كبير«
من��ذ ذلك احل��ني، بدأت هي��زا جتربة 
مغاي��رة م��ع »الرف��اق« عل��ى ح��د 
وصفها، في إش��ارة ال��ى املقاتلني 

االكراد.
ع��ادت ال��ى س��نجار حي��ث تلقت 
تدريبات عسكرية مكثفة مكنتها 
من حمل الساح، لتنضم الى عداد 
»وحدات امل��رأة الش��نغالية« التي 

تأسست بعد هجوم سنجار.
وتق��ول هي��زا، وه��و اس��م حركي 
اتخذته له��ا ويعني »القوة«، »حني 
بدأت حملة الرقة، أردت ان أش��ارك 
فيها من أجل الفتي��ات االيزيديات 
اللوات��ي مت بيعهن هنا في ش��وارع 
بانفعال »هدفي  الرقة«، مضيف��ة 

حتريرهن والثأر لهّن«.
قبل نحو 20 يوماً، دخلت هيزا للمرة 
االولى الى مدينة الرقة منذ فرارها 
منها، ضم��ن قوة تض��م مقاتات 

في«وحدات املرأة الشنغالية«.
وانضمت هذه الوحدات الى صفوف 
قوات سوريا الدميوقراطية )فصائل 
عربي��ة وكردية( الت��ي تخوض منذ 
الس��ادس من حزي��ران معارك ضد 

االرهابي��ون داخ��ل مدين��ة الرق��ة، 
معقل تنظيم داعش في سوريا.

وتقف هيزا امام اس��لحة وضعتها 
رفيق��ات لها على درج منزل، وتقول 
»حني دخلت الرقة متلكني ش��عور 
غريب ال أس��تطيع وصفه، بالرغم 
م��ن الوج��ع الكبير ال��ذي أحمله، 
شعرت بالفرح«.«بالرغم من الوجع 
شعرت بالفرح في الرقة«وتتحفظ 
هي��زا ع��ن ال��كام ع��ن تفاصي��ل 
معاناته��ا لدى س��جانيها. وحترص 
هيزا والفتيات االيزيديات املوجودات 
في منزل حي املش��لب على نظافة 
امل��كان، فتوظب إحداه��ن االحذية 
امام الباب واخرى تنش��ر الغس��يل 
وثالثة متس��ح االرض. بينما أخريات 

يتابعن في إح��دى الغرف اتصاالت 
حول الوض��ع على االرض عبر جهاز 

السلكي.

أينما حّل الظلم سأكون
ونفذ الدواعش سلس��لة إعدامات 
جماعي��ة بح��ق االيزيدي��ني طالت 
الرج��ال حتدي��داً، وخطف��وا املئ��ات 
اس��تعباد  ال��ى  اضاف��ة  منه��م، 
اللوات��ي اقتيد  واغتصاب النس��اء 
عدد كبير منهن كس��بايا لبيعهن 

كزوجات للدواعش.
ووصفت االمم املتحدة الهجوم على 
االيزيديني بان��ه يرقى الى »محاولة 

ابادة جماعية«.
ودفع��ت معان��اة هي��زا واالالف من 

الش��ابة  س��نجار،  ف��ي  النس��اء 
االيزيدي��ة مي��ركان )20 عام��اً( الى 
املش��اركة في قتال تنظيم داعش 

اإلرهابي.
وبرغم ان ه��ذه الفتاة املتحدرة من 
مدينة ماردين التركية، فقد عاشت 
حياته��ا ف��ي أملانيا، لك��ن الهجوم 

على سنجار غير أولوياتها.
وتق��ول الش��ابة الطويل��ة القامة 
بابتس��امة ال تفارقه��ا »ل��م أكن 
أتخي��ل العالم بهذا الش��كل، لم 

أتوقع أن امورا مماثلة حتصل فعاً«.
وتش��ير ال��ى عب��ارة كتبته��ا على 
أح��د ج��دران املن��زل وفيه��ا »نحن 
كمقات��ات ايزيديات بق��وة ونضال 
في الرقة نثأر جمل��زرة الثالث من آب 

ونثأر للفتيات االيزيديات«.
وتوض��ح »توجع��ت حينه��ا كثيراً، 
نفك��ر  آري��ن  وش��قيقتي  وب��دأت 
باالنضم��ام ال��ى الرف��اق دفاعاً عن 

سنجار«.
والتحقت مي��ركان في بداية العام 
2015 بصفوف املقاتات االيزيديات 
بع��د ثاث��ة أش��هر م��ن انضم��ام 

شقيقتها آرين )24 عاما(.
وتق��ول »ل��م يعد أمام��ي اال هدف 
واحد ه��و حترير النس��اء االيزيديات 
وكل النس��اء اللوات��ي ال يزل��ّن في 

قبضة داعش«.
وتضيف »اخترت منط حياتي. طاملا 
هن��اك لباس عس��كري س��أرتديه، 
باألمس كان هناك تنظيم القاعدة 
واليوم داعش، وال نعرف من سيأتي 
الحق��اً. أريد أن اذهب الى كل مكان 

حّل فيه ظلم«.
في غرفة مجاورة، تكتفي زميلتها 
بسيه )اسم حركي( بالقول: »نحن 
الظل��م،  ان��واع  ألبش��ع  تعرضن��ا 

وسيكون ثأرنا بكبر هذا الظلم«.

أيزيديات في قلب القتال في الرقة للثأر من داعش

أيزيديات في قلب القتال

بغداد ـ زينه قاسم: 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  انته��ت 
االجتماعية من اعداد خطة متكاملة 
إلعادة تأهيل اطفال محافظة نينوى 
نفس��يا واجتماعيا إلع��ادة دمجهم 

باجملتمع بالتنسيق مع 12 وزارة.
وقال��ت مدير دائ��رة  ذوي االحتياجات 
برنام��ج  ان  اجللب��ي  عبي��ر  اخلاص��ة 
رعاي��ة  هيئ��ة  وضعت��ه  متكام��ل 
وزارة    12 تض��م  والت��ي  الطفول��ة 
بضمنه��ا وزارت��ي التربي��ة والصحة 
بالتنس��يق م��ع منظم��ات اجملتم��ع 
املدن��ي بع��د حتري��ر مدني��ة املوصل 
ويتض��ن افتتاح مراكز الع��ادة تأهيل 
االطفال م��ن الصدمة النفس��ية او 
معاجل��ة نفس��ية واع��ادة النظر في 
املناهج والتوسع استغال املساحات 

الصديقة للطفل من خال التنسيق 
مع وزارة الثقاف��ة واقامة الفعاليات 
وتفعيل مس��رح الطفل كونه يعمل 
على غرس االفكار الصحيحة ومبادئ 
التعايش الس��لمي، مش��يرة الى  ان 
االطف��ال م��ن 5 الى 10 س��نوات من 
الذك��ور واالن��اث س��يتم زجهم في 
مراكز الع��ادة التأهيل تتناس��ب مع 
اعماره��م لك��ون من الس��هل اعادة 
دمجه ف��ي اجملتمع بع��د اخضاعهم 
لبرامج تأهي��ل متخصصة على اياد 

متخصصني نفسيني .
واوضحت ان  الصعوبة التي ستواجه 
عم��ل الهيئة  س��تكون ف��ي االعمار 
احملص��ورة ماب��ني 15�18 س��نة لكون 
هذه االعم��ار في الظ��روف الطبيعة 
تواج��ه العائلة صعوبة ف��ي التعامل 

معه��م ، لكون��ه يكون ميت��از بطباع 
ح��ادة وتغلب مش��اعر العنف والثورة 
على تصرفاته وسرعه تقبله لألفكار 
واميانه بها ، اما في مثل الظروف التي 
م��رت بها محافظ��ة املوصل فأن هذه 
الفئة كان هي االكثر اس��تجابة وتأثراً 
واميانا باألفكار التي غرستها عصابات 
داعش ، مبينا انه في حال وجود جهات 
مؤمن��ة بحقيقية ان ه��ؤالء االطفال 
ضحية والبد الوق��وف بجانبهم حلني 
اجتيازه��م ه��ذه املرحل��ة الت��ي تعد 
مرحل��ة مظلمة في حي��اة ابناء هذه 
احملافظ��ة ، اذ س��يتم تأهيله��م وفق 
برامج نفس��ية مكثف��ة تعمل على 
والعم��ل  افكاره��م  تروي��ض  اع��ادة 
على اعادته��م الى مقاعد الدراس��ة 

واستغال طاقتهم بنحو ايجابي. 

واش��ارت اجللبي ال��ى ان اخلطة تضم 
كذلك برنامجا إلع��ادة دمج االطفال 
في اجملتمع بنحو صحيح وتطهيرهم 
م��ن كل م��ا مت غرس��ه م��ن االف��كار 
التكفيري��ة واملتطرف��ة و م��ن جميع 
الرواسب التي علقت به خال سنوات 
تواج��د داعش ف��ي احملافظ��ة ، فضا 
ع��ن اع��ادة تأهي��ل العائل��ة وبناءه��ا 
لتقوم بدورها الصحيح في التنشئة 
االجتماعية  والتربي��ة ، الفتة الى انه  
يجب ان تكون هن��اك وقفة حكومية 
ومنظمات اجملتم��ع املدني واملنظمات 
الدولي��ة واملواطنني إلنق��اذ الطفولة 
لكونها القاعدة التي تبنى وتأس��س 
م��ن خاله��ا اجملتمع��ات واذا كان��ت 
الطفولة به��ذا الوضع لن نضمن بأن 

يكون مستقبلهم افضل .

هيئة الطفولة ترسم خطة لتأهيل الطفل والمرأة في الموصل

الموصل - وكاالت: 
في ش��وارع اجلانب الشرقي من 
مدينة املوصل العراقية تنتش��ر 
زاهية  النس��اء مرتديات مابس 
األلوان م��ن دون النقاب واملابس 
الس��وداء التي فرضه��ا عليهم 
اإلس��امية  الدول��ة  تنظي��م 
عندما س��يطر على املدينة في 
ع��ام 2014 إلى أن جنحت القوات 
العراقي��ة التي تدعمها الواليات 
املتحدة ف��ي طردهم من املدينة 

في اآلونة األخيرة.
اإلرهاب��ي  التنظي��م  وف��رض 
املتش��دد عل��ى نس��اء املوص��ل 
البقاء في البيوت وارتداء مابس 
بالكام��ل عند  س��ود تغطيهن 

اخلروج.
وتق��ول آي��ة هان��ي من س��كان 
املوصل »النقاب في وقت داعش 
بحيث  كان��ت حريتن��ا مقي��دة 
فرض علينا اللون األسود، إضافة 
الى الكفوف وفرض أمور صعبة 
وقوان��ني صارم��ة على النس��اء 
ف��ي املدينة والن عادة حريتنا من 

جديد واحلمد هلل.
وحتدث��ت إميان خضر ع��ن الفترة 
تنظيم  »بوقت  وقالت  نفس��ها 
اإلرهابي كانت مأس��اتنا  داعش 
التعلي��م  أن  كبي��رة خصوص��اً 
بوق��ت داع��ش انع��دم لدرج��ة 
وخصوص��اً كانت هن��اك الكثير 
من األمور تف��رض علينا كاجلبة 

وامور أخرى كثيرة.

وتأث��رت حرك��ة البيع والش��راء 
بس��بب القي��ود املفروضة على 
النس��اء وقال مالك محل يدعى 
أب��و مصطفى »كان��ت تصعب 

على 
امل��رأة ان تخ��رج م��ن دون خم��ار 
حيث كانت تتعرض الى عقوبات 
صارمة فضاً عن ارتداء الكفوف 

واجلواريب 
كله��ا مش��كات جتع��ل امل��رأة 
مت��ر بأوقات اق��ل ما يق��ال عنها 

عصيبة 
مما جعلها تعزف عن الذهاب الى 
محال بيع األلبسة وغيرها كونها 
م��ن األم��ور احملض��ورة، الس��يما 
خ��روج املرأة م��ن دون رجل معها 
يعرضها الى عقوبات ومشكات 
ال تنتهي، ام��ا االن فنحن واحلمد 
هلل أفضل حال وقد حتقق النصر 
عل��ى التنظيم اجملرم مم��ا جعلنا 
نبكي من الفرح وأول شيء قمنا 
به هو حرق القطع السوداء التي 

فرضت علينا.
النصر  العراقية  القوات  وأعلنت 
عل��ى تنظيم داعش اإلرهابي في 
الشهر احلالي بعد تسعة أشهر 
من القتال في الشوارع والبيوت.

مئ��ات النس��اء فق��دن أزواجهن 
لداع��ش,  انتمائه��م  بس��بب 
وأصبحن أرام��ل وأبناءهن أيتاما, 
وهو ما يش��كل عبئا آخر وتركة 
ثقيلة خلفها تنظيم داعش في 

مدينة املوصل.

الموصليات يتحررن من غطاء 
الوجه بعد هزيمة داعش

لندن - وكاالت : 
أفادت دراس��ة بريطانية حديثة بأن 
ممارس��ة رياضة الركض ملدة دقيقة 
واحدة إلى دقيقتني يوميا يحس��ن 
صحة العظ��ام لدى النس��اء. وقد 
اج��رى الدراس��ة باحث��ون بجامعة 

إكزتر البريطانية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة راجع 
الباحث��ون بيان��ات أكثر م��ن 2500 

ام��رأة، وقام��وا بقياس مس��تويات 
النشاط عبر أجهزة مراقبة يرتديها 

السيدات في معصمهن.
كما قاموا مبتابع��ة صحة العظام 
ل��دى املش��اركات عب��ر الفح��ص 

باملوجات فوق الصوتية للعظم.
ووجد الباحثون أن النس��اء اللواتي 
سجلن نش��اًطا مكثًفا كالركض 
من دقيقة إلى دقيقتني يومًيا كانت 

صحة عظامهن أفضل بنس��بة 4 
باملئة من أقرانهن اللواتي لم يقمن 

بأي متارين رياضية.
وأثبت��ت النتائ��ج أيًضا أن النس��اء 
اللواتي مارس��ن متارين رفع األثقال 
مل��دة دقيقة إل��ى دقيقت��ني يومًيا، 
حتّس��نت لديه��ن صح��ة العظام 

بنسبة 6 باملئة.
وقالت قائد فري��ق البحث الدكتور 

فيكتوريا س��تايلز، إن »هناك صلة 
واضحة بني هذا النوع من التمارين 
القصي��رة واملركزة وحتس��ني صحة 

العظام في النساء«.
وأضافت أن »صحة العظام اجليدة 
تع��ود بفوائ��د صحي��ة متع��ددة، 
أبرزه��ا انخف��اض خط��ر اإلصاب��ة 
بهشاش��ة العظام والكس��ور في 

سن الشيخوخة«.

التمارين القصيرة والمركزة حليف قوي لصحة عظام السيدات

بيروت - سيدتي نت: 
يقول الكاتب اإلجنليزي، جي كيه شسترتون: 
االعتذار البارد يعدُّ إهان��ة ثانية، وبالرغم من 
أنَّ االعتذار كما يعرف كثيرون أنَّه من أسمى 
األخاق اإلنس��انيَّة إال أنَّ الطرائ��ق التي يتم 

تقدمي االعتذار من خالها تترك أثراً عميقاً. 
وهن��ا نقت��رح عب��ر »س��يدتي ن��ت« بع��ض 
األس��اليب املبتكرة وغير التقليديَّة لاعتذار 
ممّن حتبني، س��واًء كان شريك حياتك أو إحدى 
صديقات��ك أو أقربائ��ك، لك��ي يصبح صفاء 

النفس والعفو والتسامح هو األصل.
1� تخصي��ص خلفيَّ��ة لطيف��ة تعبِّ��ر ع��ن 
االعت��ذار على س��طح املكت��ب للكومبيوتر 
ال، وإذا كنِت  احملم��ول أو خلفيَّة الهات��ف النقَّ
ممن يجي��دون برامج التصمي��م عبر الهاتف 
الذكي أو احلاس��وب ميكن��ك تصميم بطاقة 

خاصة تكتب عليها كلمة بس��يطة تُعبِّر 
عن االعتذار، ووضع احلاس��وب على وضع 
الس��كون أو شاش��ة توقف لكي يراها 

اآلخر.
2� اعت��ذري من خال الطع��ام، كعكة 

بس��يطة م��ع كتاب��ة كلم��ات توح��ي 
باالعت��ذار واالعت��راف باخلط��أ أو قطع من 

احللوى م��ع عبارات ح��بٍّ عميق��ة وتقدميها 
بطريق��ة جذابة مع ضوء الش��موع، كافية 

للّم الشمل ورضا الطرف اآلخر عنك.
3� الش��وكوالتة، اجتم��ع عل��ى حبه��ا 
كل م��ن الس��يدات والرج��ال، لذا فهي 
العدي��د  وهن��اك  للجمي��ع  مناس��بة 
من أنواع الش��وكوالتة التي تس��مح 

بالكتابة عليها وبنكهات مختلفة.
4� مع تطور التقنيات احلديثة بإمكانك 
إعداد مقطع فيديو بس��يط يُعبِّر عن 

أس��فك مع بعض الوعود للط��رف اآلخر مع 
تس��جيل موس��يقي، س��واًء كان��ت نغمات 
اعتياديَّ��ة أو مقطع��اً من أغنية أو تس��جياً 
صوتياً خاصاً منك، وتضمنني مقطع الفيديو 
ببعض الصور التي حتم��ل الذكريات القدمية 
الت��ي قد تثي��ر احلنني وتس��اعد عل��ى قبول 
االعت��ذار بأس��رع وقت.اذا كنِت مم��ن ميتلكون 
بع��ض املواهب ف��ي الكتابة، ميكن��ِك كتابة 
قصيدة أي��اً كان نوعها، ويفضل اس��تخدام 
بعض العب��ارات الفكاهية والكوميديَّة التي 
قد جتعل الطرف اآلخر يبتس��م، ووضعها في 

مكان يتردد إليه باستمرار.
-5ق��د تعتقدي��ّن أنَّ هذه الوس��يلة للصغار 
فقط إال أنَّ الطفولة بعض األحيان تس��اعد 
على التغلل إلى العواطف البشريَّة، فشيء 

الت��ي  البالون��ات  م��ن 
حتمل شكل القلب 

بع��ض  أو 
مى  لد ا

عل��ى 
شكل دب أو 

قطة بش��يء 
م��ن التعبيرات 

احلزين��ة ق��د تف��ي 
بالغرض.

6� وألنَّ التقنية 

س��هّلت املس��تحيات فإليك احليلة التالية، 
قوم��ي بكتابة كلمة »أنا آس��فة« بكثير من 
اللغات وجتميعها في قصاصات ونثرها على 
الط��رف اآلخر، أو جتميعها على ش��كل رموز 
معيَّنة عبر إحدى برامج احلاس��وب وإرسالها 
له عبر البريد اإللكتروني أو عبر إحدى منصات 

ص��ل  ا لتو االجتماعي.ا

طرائق لطيفة ومبتكرة لتقديم االعتذار

دبي - وكاالت: 
دراس��ة طبي��ة جدي��دة تثب��ت أن 
الس��يدات الاتي يلجأن إلى تلوين 
األل��وان  ذات  بالصبغ��ات  الش��عر 
الداكن��ة وإس��تعمال م��واد ف��رد 
يواجهن خطر  الكيميائية  الشعر 

اإلصابة بسرطان الثدي.
وأظهرت دراس��ة حديثة أن النساء 
األميركي��ات م��ن أص��ول أفريقية 
والنس��اء ذوات البش��رة البيض��اء 
الاتي يس��تعملن مواد فرد الشعر 
الش��عر  وصبغ��ات  الكيميائي��ة 
بالل��ون البن��ي الداكن أو األس��ود 
يواجه��ن خطر اإلصابة بس��رطان 

الثدي أكثر من غيرهن.
ذوات  النس��اء  إصاب��ة  وزاد خط��ر 
البش��رة الس��مراء الات��ي ذك��رن 
الش��عر  صبغ��ات  اس��تعمال 
الداكنة بس��رطان الثدي بنس��بة 
51 باملئ��ة عن نظيراتهن الاتي لم 
احتماالت  بينما كانت  يستعملن، 
البش��رة  ذوات  النس��اء  إصاب��ة 
البيض��اء الات��ي اس��تعملن مواد 
الفرد الكيمياوية بس��رطان الثدي 

أعلى بنسبة 74 في املئة.
امل��واد  أن  األبح��اث  وأظه��رت 
الكيميائي��ة املوج��ودة ف��ي ه��ذه 
يكون س��ام  بعضه��ا  الِصْبغ��ات 
االس��تعمال  وم��ع  للجس��م، 
املس��تمر لصبغ الش��عر، تتراكم 

ه��ذه املواد الس��امة في أجس��ام 
وبالتالي يكون اجلسم  األشخاص، 
مع��رض حل��دوث تغي��رات جيني��ة 
تقود إلى اإلصابة مبرض السرطان، 
ف��ي  الباحث��ون  ينص��ح  ولذل��ك 
التجميل السيدات باختيار  مجال 
الِصْبغ��ات اخلالي��ة م��ن املركبات 
التي تس��بب تلف الشعر وكيفية 

التعامل الصحيح مع الِصْبغات. 
كما ينص��ح األطب��اء األم احلامل: 
باالمتناع وجتنب استعمال ِصْبغات 
الش��عر، وذلك طوال فت��رة احلمل، 
مم��ا يس��بب خط��ورة عل��ى صحة 
اجلنني وسامته، وتأثره بهذه املواد 

واملركبات السامة.

الصبغة الداكنة وكيمياويات فرد 
الشعر مرتبطة بسرطان الثدي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ميلك حارس املرمى املوهوب علي 
2004، مواصفات  مجيد، مواليد 
جيدة ميكن ان تس��هم في صقل 
موهبت��ه ب��ن اخلش��بات الثالث 
ليكون حارس مرمى متمكن في 

املستقبل.
ح��ارس املرمى املوه��وب، بدأ في 
صفوف ن��ادي القوة اجلوية، حيث 
تتلمذ حتت اش��راف مدرب حراس 
املرمى جابر محم��د، وانتقل إلى 
ن��ادي الزوراء، حي��ث يلعب ضمن 
صف��وف الفئات العمري��ة حالياً 

باشراف الكابنت رزاق.
يقول ان��ه يحرص عل��ى االلتزام 
املدرب  والتعل��م من  بالتدريبات، 
وتعي��ز الثق��ة بالنف��س، حي��ث 
هنالك منافسة بن حراس املرمى 
الثبات اجلدارة والتمسك بفرصة 
اللعب في النادي اجلماهيري الذي 

يعد مدرسة الكرة العراقية.

يطمح علي بالتدرج في صفوف 
فري��ق نادي ال��زوراء والوصول إلى 
الفري��ق األول، م��ن اج��ل الدفاع 
عن الوان النوارس في منافس��ات 
الدوري املمتاز، مشيراً إلى اعجابه 
الكبي��ر بحارس املرم��ى الزورائي 

الدولي محمد كاصد.
اللع��ب  ف��ي  الت��درج  ان  وق��ال 
للفئات العمرية يتطلب اجتهاداً 
وتأكيداً للحض��ور في التدريبات 
او املباريات في البطوالت اخلاصة 
بالفئ��ات العمري��ة، مؤك��داً انه 
اختار مركز حراس��ة املرمى لكي 

يبدع فيه ويقدم نفسه بقوة.
بع��د  الثق��ة  ميل��ك  ان��ه  وذك��ر 
الثق��ة الت��ي وفرتها له أس��رته 
ووالده الذي يح��رص على تذليل 
الصعوب��ات من اج��ل تفوقه بن 
على  والتأكيد  الثالث  اخلش��بات 
امل��الب اخلضراء  اس��تمراره ف��ي 
لتحقي��ق طموحات��ه، كم��ا قال 
انه حفيد املدرب احملترف في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، نعمت 
عب��اس، حي��ث يتابع��ه ويحرص 
على تفوقه ليكون مؤهالً بجدارة 
ف��ي الوقوف بثقة بن اخلش��بات 

الثالث.

لندن ـ وكاالت:

تص��در مانشس��تر يونايت��د، بقي��ادة 
مدرب��ه البرتغال��ي جوزي��ه موريني��و، 
قائم��ة أكث��ر األندي��ة اعتم��ادا على 
العب��ي األكادميي��ات، ف��ي مس��ابقة 

الدوري اإلجنليزي املوسم املاضي.
واعتم��د موريني��و، عل��ى 10 العبن، 
م��ن أكادميية الش��ياطن احلمر، خالل 
املوس��م املاضي، ليصب��ح أكثر مدربًا 
اس��تخداًما لالعب��ن الش��باب، ف��ي 

الدوري اإلجنليزي.
البريطانية،  وذكرت صحيفة »ميرور« 
أّن موريني��و أش��رك 10 العب��ن م��ن 
أكادميية، الفريق خالل املوسم املاضي، 
ولكنهم لم يحصلوا على دقائق لعب 
كافي��ة، إال أّنه ظ��ل األكثر بن مدربي 

البرمييرليج.
أكث��ر  أّن  إل��ى  الصحيف��ة  وأش��ارت 
م��ن حصل عل��ى فرصة للمش��اركة 
ه��و، الفرنس��ي ب��ول بوجب��ا، والذي 
ع��اد الصيف املاضي ملس��رح األحالم، 
قادًما م��ن يوفنت��وس اإليطالي، كما 
أّنه اعتمد على جوي��ل بيريرا، ودميتري 
مايكل، وجوش ه��اروب، والذين لعبوا 

مب��اراة واح��دة فق��ط، بينما ش��ارك 
س��كوت ماكتوميناي، في 96 دقيقة، 

وتيموثي مانساه في 94 دقيقة.
واعتم��د أرس��نال عل��ى 6 العبن من 
أكادميية الفريق، وهم هيكتور بيليرين، 
فرانس��يس كوكلن، أليك��س أيوبي، 
كي��ران جيب��س، إميانولي��و مارتيني��ز، 
والذي��ن  ميتالن��د،  أينس��لي  وأخي��رًا 
ش��اركو ف��ي 6628 دقيق��ة، بنس��بة 

%19.4 من إجمالي مباريات اجلانرز.
وعلى صعيد آخر، لم يستعمل بيرنلي 
وسوانزي سيتي، أي العب من أكادميية 
الفري��ق، بينما ل��م يش��رك ليفربول 
وبورمنوث وس��توك س��يتي، سوى 1% 
أو أق��ل من العب��ي األكادميي��ة، فيما 
صّعد مانشس��تر سيتي، العب واحد 
فقط من األكادميية، وهو كيليتش��ي 

إيهانيتشو والذي لعب 526 دقيقة.
من جانب اخر، تلقى مانشستر يونايتد 
البرتغالي،  اإلجنليزي، بقي��ادة مدرب��ه 
جوزي��ه موريني��و، صدم��ة قوية قبل 
مب��اراة كأس الس��وبر األوروب��ي، أمام 

ريال مدريد اإلسباني.
وقالت صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
إن الالع��ب الدول��ي اإليف��واري، إيريك 
بايلي، مدافع مانشس��تر يونايتد، قد 

تعرض لعقوبة اإليقاف ملباراتن، على 
خلفي��ة طرده في إي��اب نصف نهائي 
ال��دوري األوروبي، أمام س��يلتا فيجو، 

في املوسم املنصرم.
وغ��اب بايلي ع��ن مباراة مانشس��تر 
يونايت��د ف��ي نهائي ال��دوري األوروبي، 

أم��ام أياك��س أمس��تردام الهولندي، 
بس��بب الط��رد، إال أن ه��ذا ل��م يكن 
كافًي��ا، فق��د عاق��ب االحت��اد األوروبي 

لكرة القدم الالعب باإليقاف ملباراتن 
جديدتن.

اإليف��واري بذلك  املداف��ع  وس��يغيب 
ع��ن لقاء كأس الس��وبر األوروبي أمام 
ري��ال مدري��د، باإلضاف��ة ألول مب��اراة 
للش��ياطن احلم��ر ف��ي دوري أبط��ال 

أوروبا، املوسم املقبل.
إلى ذلك،  طلب جوزيه مورينيو، مدرب 
مانشستر يونايتد، من اجلناح أنطوني 
مارس��يال، تق��دمي أداء أكث��ر اتس��اقا 
املهاج��م  تأل��ق  بعدم��ا  واس��تقرارا، 
الفرنس��ي ف��ي انتص��ار ودي بركالت 
الترجيح على ريال مدريد أمس األحد، 
خالل فترة االعداد للموس��م اجلديد.. 
وقدم مارس��يال عرضا أث��ار االعجاب، 
حي��ث انطلق داخ��ل منطق��ة اجلزاء 
متج��اوزا 3 مدافع��ن، ليصن��ع هدفا 
إل��ى لينجارد الذي افتتح التس��جيل 

لليونايتد.
وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 
69، عن طريق كاس��يميرو من نقطة 

اجلزاء.
وحس��م اليونايت��د املب��اراة ب��ركالت 
الترجيح ف��ي س��انتا كالرا بالواليات 

املتحدة.
وق��ال موريني��و إن��ه ملس حتس��نا في 

طريقة عمل مارسيال خالل التدريبات 
قب��ل املوس��م اجلدي��د، لك��ن الالعب 
البال��غ من العمر 21 عاما س��يحتاج 
إل��ى ب��ذل املزي��د ف��ي أرض امللع��ب 
القناع��ه بقدراته.. وأضاف »نريد املزيد 
من االتساق واالستقرار ملوهبته. كان 
إيجابي��ا بالنس��بة له ولذل��ك تركته 

ملدة 90 دقيقة في امللعب«.
وتابع »اس��تمتع باألمر وق��ام بتجربة 
بعض االشياء. من املهم جتربة أشياء 
جديدة ف��ي مباريات ودي��ة. األمر كان 
جيدا ملارس��يال وثقته في نفس��ه«.. 
وأضاف »أس��تطيع الق��ول أنه يتدرب 
بش��كل أفضل م��ن الس��ابق. يعمل 
بق��وة أكثر من املاض��ي. كل ما يتعن 
عليه فعله أن يحافظ على اس��تقرار 

املستوى«.
وسيواجه اليونايتد منافسه برشلونة 
اإلسباني يوم غٍد األربعاء في العاصمة 
واشنطن، في حن حتوم الشكوك حول 
جاهزية هيريرا الذي خرج في الش��وط 

الثاني بعد تعرضه إلصابة.
وأض��اف امل��درب البرتغال��ي »يب��دو أن 
اإلصاب��ة كانت مؤملة ج��دا لدرجة أنها 
اجبرت��ه على اخل��روج.. يتع��ن االنتظار 

ملعرفة حجمها«.
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نفط الوسط يخسر أمام 
الترجي بمساعدة الحكم

سعد ناطق: أطمح بالتفوق 
مع العربي القطري

األسكندرية ـ ميثم الحسني*
طوى فريق نفط الوسط فصول قصة مباراة الترجي 
احلزين��ة والت��ي كان بطلها احلكم املس��اعد الثاني 
الليب��ي خالد س��لمان ابو اخلير ال��ذي ارتفعت رايته 
بغير موضعها احلقيقي لتلغي هدف مؤيد العجان 
ف��ي الدقيقة 80 م��ن املباراة ، لتتغير مس��ار املباراة 
ويحرز بعده��ا الترجي هدفه الوحي��د في الدقيقة 
83 وس��ط اس��تغراب جميع املتابعن ، وبرغم ذلك 
نفض نفط الوسط غبار االخطاء التحكيمية وعاد 
لوضعه الطبيعي صباح امس األول بوحدة صباحية 

عازما على التعويض في املباراة املقبلة.
بعد املب��اراة عقدت الهيئة االدارية لنفط الوس��ط 
اجتماع��ا طارئ��ا في مق��ر اقامة البعث��ة في فندق 
رديس��ون بل��و  في االس��كندرية ملناقش��ة االخطاء 
التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق  امام الترجي 
 والتي عكس��ت نتيجة املباراة وتس��ببوا بخس��ارة 
الفريق بهدف من دون رد. . وقال رئيس الهيئة االدارية 
للن��ادي خالد عبد الوه��اب ان  االدارة اجتمعت بنحو 
طارئ بع��د املباراة وخرجت االدارة بقرار االنس��حاب 
من البطولة  في حال عدم معاقبة احلكم املس��اعد 
الثاني س��ليمان ابو اخلير الليبي اجلنسية الذي حرم 

الفريق  من هدف صحيح باحتساب حالة تسلل. 

الدوحة ـ وكاالت:
أعل��ن العرب��ي القط��ري مس��اء اول أمس ف��ي مؤمتر 
صحفي، التعاقد رس��ميا مع النجم العراقي س��عد 
ناط��ق، للدفاع عن أل��وان النادي في املوس��م اجلديد.. 
حض��ر املؤمتر محم��د املنص��وري، املتحدث الرس��مي 
للنادي ومدير املركز اإلعالمي للعربي، وعادل البصيري 
مدي��ر الفريق األول لكرة الق��دم، وفيصل مفتاح إداري 
الفريق. ويستمر تعاقد الالعب مع العربي ملدة موسم 
واح��د قابل للتجديد لعامن، إذا رغبت إدارة النادي في 
ذلك.وكان الالعب وصل إلى الدوحة أول أمس، وخضع 
للكش��ف الطبي واجتازه بنجاح ليت��م التعاقد معه 
رس��ميا، ليك��ون آخر الصفق��ات العرباوية الملوس��م 
اجلدي��د. وأعرب النج��م الدولي العراقي س��عد ناطق، 
املنض��م للعربي، عن س��عادته الكبي��رة باللعب في 
صف��وف الفريق.وقال في املؤمت��ر الصحفي الذي عقد 
لتقدميه أم��س األول »اللعب للعربي ميثل حتديا جديدا 
بالنس��بة لي، وأمتنى أن أحق��ق النجاح مع الفريق في 

املوسم اجلديد«.

تحليق منخفض 
للطائرة قاريًا

سورابايا ـ طه كمر*  
خس��ر منتخبنا الوطني للك��رة الطائرة أمام منتخب 
الصن تايبيه بثالثة أشواط من دون رد ، ضمن منافسات 
اجلول��ة الثانية لف��رق اجملموعة الثانية ببطولة آس��يا 
املقامة منافساتها في مدينة سورابايا االندونيسية ، 

ليصبح خارج حسابات التأهل الى دور الثمانية.
من جانبه أشاد احلكم الدولي السعودي عبد اللطيف 
العتيق بحكمنا الدولي موس��ى س��الم ع��ادا اياه من 
أفضل حكام القارة االس��يوية ، ملا يقدمه من مستوى 
عال ف��ي التحكيم خصوصا ان االحتاد االس��يوي اناط 
ب��ه مهم��ة حتكيم ف��ي ه��ذه البطولة واضع��ا ثقته 
بامكانيات��ه العالية ، متوقعا له مس��تقبال زاهيا في 
عالم حتكي��م الكرة الطائ��رة التي تفتق��ر الى حكام 
جيدين مبس��توى احلكم العراقي موسى سالم ، فيما 
انتقد العتيق س��وء التغطية مبنطق��ة دفاع منتخبنا 
خ��الل املباراتان اللتان خس��رهما منتخبن��ا أمام ايران 
والص��ن تايبي��ه ، موضحا ان املنتخ��ب العراقي ميتلك 
العبن ط��وال القامة ولديهم امكاني��ات فنية عالية 
خصوص��ا ف��ي البلوك وف��ي الكرة الس��ريعة وظهروا 
مبس��توى افضل م��ن خصميهما لكن يع��اب عليهم 
التغطية التي كان تأثيرها سلبيا على نتائجهم التي 

جعلتهم خارج حسابات التأهل الى دور الثمانية.

* موفد االحتاد العراقي لالعالم الرياضي

بغداد ـ حيدر عبد الجليل*

اك��د مدي��ر ع��ام دائ��رة التربي��ة 
وزارة  ف��ي  والرياض��ة  البدني��ة 
الش��باب والرياضة الدكتور عالء 
عبد القادر ان دائرت��ه ماضية بأن 
ين��ال كل بط��ل او رائ��د رياض��ي 
مس��تحقاته ضمن قان��ون منح 
وال��رواد رقم  االبطال  الرياضي��ن 
)6( لس��نة 2013 وف��ق اللوائ��ح 
والضوابط املتفق عليها ، مشيراً 
الى ان ابواب دائرة التربية البدنية 
والرياض��ة مفتوح��ة امام اجلميع 

لينال كل ذي حق حقه.
وق��ال عب��د الق��ادر ف��ي تصريح 
للمكت��ب االعالمي للدائ��رة : ان 
قس��م االحتادات في دائرة التربية 
البدنية يواصل عمله بكل تفاني 
واخالص من اجل ان ينال الرياضين 
مس��تحقاتهم  وال��رواد  االبطال 
وفق الضوابط واللوائح التي نص 
عليها قانون املنح وهناك متابعة 
يومية م��ن قبلنا ل��كل مجريات 
العم��ل وكذل��ك ابوابنا مفتوحة 
ام��ام جمي��ع الرياضي��ن للنظر 
ف��ي املش��اكل التي ق��د تعترض 
حصوله��م على املنحة من خالل 
العمل ضمن اطر الضوابط التي 
نص عليها القان��ون ، مضيفا ان 
االشخاص الذين التنطبق عليهم 

ش��روط الرائد او البطل س��يتم 
ابعادهم كما حصل مع ال�1700 
ش��خص ممن دقق��ت معامالتهم 
وثبت عدم احقيتهم بنيل املنحة 
الدولة مايقارب  وكانوا يكلف��ون 
امللي��ار دين��ار ع��ن كل منحة دون 
وجه حق ، مش��يرا الى ان الدائرة 

التربية البدنية التستهدف احدا 
م��ن الرياضين اال انها تعمل وفق 
القانون وحتاول مس��اعدة اجلميع 
خصوص��ا م��ن تنطب��ق عليهم 
ش��روط املنح��ة وبالتالي متكنت 
من اعادة 400 رياضي من اصل ال� 
1700 للحصول على املنحة بعد 

جلبهم الوثائق واالوراق الرسمية 
التي تثبت احقيتهم لها.

واش��ار عبد القادر ال��ى ان الوزارة 
تواصل جهودها لتذليل الصعاب 
امام الرياضين االبطال والرواد اذ مت 
االتفاق على تشكيل جلنة ثالثية 
ملتابعة هذا امللف يتألف من وزارة 

الشباب وجلنة الشباب والرياضة 
في البرملان وكذلك الرقابة املالية 
م��ن اج��ل جت��اوز العراقي��ل وحل 
تواج��ه تطبيق  التي  املش��كالت 
قانون املنح بالشكل الذي يضمن 
ح��ق اجلمي��ع ومين��ح كل ذي حق 
حق��ه ، فال��وزارة م��ع الرياضين 

وليس ضده��م ومن هذا املنطلق 
فتحت ابواب احلوار مع اش��خاص 
مختص��ن بالقان��ون م��ن قضاة 
وخب��راء وكذل��ك كان��ت هن��اك 
لق��اءات مس��تمرة م��ع االحتادات 
الرياضية من اجل مساعدة الرواد 
مبا يخص االم��ر االداري من كتاب 
رسمي او تأشيرة سفر او شهادة 
مش��اركة في البطولة او هوية ، 
الى جانب القبول بتأييد مشاركة 
للرائ��د من قبل االحت��اد العربي او 
االسيوي او الدولي يستند عليها 
في قبول الرائد وبالتالي نحن مع 
اي تسهيالت ممكن من خاللها ان 

ينال الرائد حقه وفق القانون.
موضح��ا بالوقت ذات��ه ان الوزارة 
لن تتس��تر عن اي مزور او من قدم 
اوراق غير رسمية وسيعامل وفق 
امل��ادة )9( اوال والتي تنص على ان 
التص��رف املنحة في ح��ال ثبوت 
تزوي��ر االوراق او الوثائ��ق املقدمة 
الغراض هذا القانون ، كذلك املادة 
)9( ثانيا والتي تنص في حال ثبت 
ان االوراق املقدم��ة ألغ��راض هذا 
القانون مزورة يعاقب املس��تفيد 
وفقا ألحكام القانون )111( لسنة 
) 1969 ( املع��دل ، ويل��زم بأع��ادة 
جمي��ع املبال��غ الت��ي اس��تلمها 

دفعة واحدة.

* إعالم دائرة التربية البدنية

عالء عبد القادر: لجنة ثالثية لمتابعة ملف الرواد

»التربية البدنية« تؤكد عملها وفقًا للوائح وضوابط قانون الُمنح
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الوزارة تؤكد دعمها للرواد واألبطال

علي مجيد

بايلي يغيب عن »الشياطين« في السوبر األوروبي

مانشستر يونايتد األكثر اعتمادًا على أكاديميته في الدوري اإلنجليزي

تقرير

مواهب الكرة في األكادمييات التابعة لنادي مانشستر يونايتد

بغداد ـ رحيم الدراجي*
قدم االم��ن املالي للجنة االوملبية 
الوطني��ة العراقي��ة س��رمد عبد 
االل��ه تهاني��ه الصادق��ة الى احتاد 
القوس والس��هم  لف��وز البطلة 
فاطمة س��عد بالوس��م الذهبي 
ضم��ن منافس��ات بطولة اس��يا 
للش��باب داخل الص��االت  اجلارية 

احداثها في هونك كونك.
وقال عبد االله ان الفوز بالوس��ام 
الذهبي لم يات��ي عن فراغ بل كان 
نتيج��ة تخطي��ط م��دروس الحتاد 
الق��وس والس��هم وه��ذا مح��ط 
احت��رام وتقدي��ر رئي��س واعض��اء 
املكت��ب التنفي��ذي م��ا يجعلن��ا 

نفتخ��ر ب��ه ، وان نعض��د ونش��د 
عل��ى ي��د القائم��ن باالحت��اد في 
االيجابية  النتائج  سبيل استمرار 
للرياض��ة العراقية  في البطوالت 

املهمة املقبلة .
واضاف االمن املالي ان املنافسات 
لم تكن سهلة اطالقا كما يتصور 
البعض النها جرت مع منافس��ات 
ممي��زات لهم باعه��م الطويل في 
املنافسات العاملية لذلك نقول ان 
ماحتقق يدعونا الى الفخر السيما 
وان البطلة الشابة فاطمة سعد 
نعول عليها كثيرا ان حتقق وساما 
في االوملبي��اد املقبل كونها تتمتع 
بق��درات عالية اكدته��ا نتائجها 

االيجابية في اغلب االستحقاقات 
الدولي��ة الكبرى واس��تطاعت ان 
تش��ق طريقه��ا بصعوب��ة وتتوج 
باملع��دن النفي��س ف��ي اكث��ر من 

مناسبة.
  يذكر ان البطلة الش��ابة فاطمة 
س��عد متكن من جمع 288 نقطة 
من اص��ل 300 نقطة من 30 رمية 
ف��ي اجلول��ة االولى فيم��ا جمعت 
286 نقطة من اص��ل 300 نقطة 
ف��ي اجلول��ة الثانية م��ن 30 رمية 
ليصب��ح اجملم��وع 574 مكنها من 

الفوز بالوسام الذهبي.

* إعالم اللجنة األوملبية

»األولمبية« تحتفي بذهبية 
القوس والسهم لفاطمة سعد

علي مجيد.. موهوب واعد بين الخشبات الزورائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
منذ أكث��ر من عش��رة أي��ام ووزارة 
أعمالها  تواصل  والرياضة  الشباب 
على كاف��ة األصعدة واملس��تويات 
والفني��ة واخلدمية  ,اإلداري��ة منها 
واألمني��ة لالفتتاح ملعب ميس��ان 
األوملب��ي املق��رر في الس��اعة 8 من 
مس��اء اليوم االربعاء ،وعلى هامش 
هذا املوض��وع أجتمع املدي��ر العام 
واحملافظات  األقاليم  لدائرة ش��ؤون 
القي��ادات  م��ع  املوس��وي  طال��ب 
األمني��ة في ميس��ان في ش��رطة 
ميس��ان وكذال��ك قي��اده عمليات 

في احملافظ��ة, للتباحث في اخلطة 
األمني��ة حلف��ل االفتتاح ,الس��يما 
أن احلفل س��يكون كبيرا وسيضم 
عروضا فني��ة ورياضي��ة ,باإلضافة 
الى املباراة التي س��تجمع بن ممثل 
احملافظة ف��ي ال��دوري املمتاز نفط 
ميس��ان ضيفة الزوراء , ومما الشك 
فيه االحتفالية سيحضرها أعدادا 
كبيرة من اجلماهير الرياضية سواء 
من ميس��ا ن او احملافظات اجملاورة .. 
وب��ن طالب املوس��وي ف��ي حديث 
خ��اص ألعالم األقالي��م واحملافظات 
أن اخلطة األمنية ستكون محكمة 

جدا ,في وقت مت االتفاق على الكثير 
م��ن اخلط��وات حلفظ األم��ن داخل 
وخارج املعلب م��ن بداية االحتفال 
حت��ى النهاي��ة وبش��كل منس��ق 

للغاية .
مشددا عن كل األمور سوف تسير 
وفق ما مخطط لة خاصة في ظل 
التع��اون الكبير الذي ب��ن اجلهات 
األمني��ة ف��ي ميس��ان مع ال��وزارة 
وكوادرها له��ذا نطمئن اجلميع بأن 
أحتف��اال  س��يحتفلون  امليس��انن 
بهيج��ا ف��ي حتفته��م الرياضي��ة 

اجلديدة .

اليوم.. أفتتاح ملعب ميسان األولمبي

غدًا..  البارالمبية تناقش اللوائح االنتخابية
 بغداد ـ إعالم البارالمبية:

باس��م  الرس��مي  الناط��ق  أعل��ن 
اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
هشام السلمان, أن الهيئة العامة 
للجنة س��تعِقد اجتماع��اً يوم غد 
اخلمي��س ملناقش��ة وإق��رار اللوائح 
الداخل��ي,  والنظ��ام  االنتخابي��ة 
االنتخابات  ف��ي  للش��روع  متهي��داً 
الباراملبية لألعوام  اجلديدة للجن��ة 
األربع��ة املقبل��ة..  وقال الس��لمان 
أن االجتماع س��ُيعقد في الساعة 
احلادية عش��ر م��ن صباح ي��وم غد 
اخلميس في قاعة االجتماعات مبقر 

اللجنة الباراملبية.
وأوضح أن الهيئة العامة س��ُتحَدد 
موع��د  ه��ذا,  اجتماعه��ا  خ��الل 
االنتخابات القادمة لدورة انتخابية 
جدي��دة مدتها أربعة أع��وام حيث 
الهيئ��ات  انتخ��اب  أوالً  س��يتم 
اإلدارية اجلديدة لالحتادات الرياضية, 
احملافظات,  الفرعية ف��ي  واللج��ان 
ومن ثم انتخ��اب املكتب التنفيذي 
اجلديد للجن��ة الباراملبية الوطنية 

العراقية.
م��ن جانب اخر، عاد إل��ى بغداد وفد 
املنتخ��ب الوطن��ي بالع��اب القوى 

ملتحدي اإلعاقة ببعد مشاركته في 
بطولة العال��م أللعاب القوى التي 
اقيم��ت في العاصم��ة البريطانية 
لندن خالل العشرة.. وكان املنتخب 
العراق��ي ق��د حقق وس��امن اثنن 
بعد أن جنح رام��ي الرمح ولدان نزار 
من احلصول على الوس��ام الفضي 
مبسافة 41,04 م بينما حقق زميله 
ج��راح نص��ار م��ن احلص��ول عل��ى 
الوس��ام الذهبي ف��ي فعالية رمي 
الثق��ل مبس��افة 10 ,49 م  و أيض��ا 
حق��ق الالع��ب احمد غن��ي نعاس 

رقماً عاملياً جديداً  وهو 38,09 م .

وكان في اس��تقبال الوفد العراقي 
لدى عودته في مطار بغداد الدولي 
في الس��اعة التاس��عة من مساء 
أمس األول رئيس اللجنة الباراملبية 
الوطنية العراقي��ة الدكتور عقيل 
حمي��د وعض��و املكت��ب التنفيذي 
ورئي��س احتاد التن��س األرضي عبيد 
عني��د ورئي��س احت��اد ك��رة الطائرة 
جلوس محمد سلمان ومدير قسم 
ومدير  الس��لمان  اإلع��الم هش��ام 
مكتب األمانة العامة مالك الشرع 
وعدد من أعضاء االحتادات الرياضية 

وموظفي اللجنة.

املكتب التنفيذي للجنة الباراملبية



بغداد - الصباح الجديد:
يحتفي منتدى املسرح التجريبي في دائرة 
الس��ينما واملسرح برموز االبداع والفن في 
العراق. حيث سيكون هناك احتفاء خاصا 
بالفنان الدكتور صالح القصب، وذلك يوم 

غد اخلميس املصادف 27\7\2017. 
ويعد الفنان القصب واحدا من األس��ماء 
املثي��رة للجدل الفن��ي واجلمال��ي، كونه 
مخرج م��ن طراز خ��اص، أثب��ت حضوره 
في جت��ارب مس��رحية متنوع��ة، اعتمد 

فيها على مس��رح الص��ورة، ال��ذي أصدر فيه 
ع��دة بيانات موجهة، ش��كلت مبجملها فضاًء 
نظري��ا لتجربت��ه البصري��ة املتف��ردة، وتتوافق 
مع مس��رحه االبداعي الذي تكّون عبر مسيرة 
مس��رحية متنوعة منها مسرحيات )هاملت، 
وعزل��ة ف��ي الكرس��تال، ومكبث، واملل��ك لير، 
وعطي��ل، وطائر البح��ر، والش��قيقات الثالث، 
وأح��زان مه��رج الس��يرك، وغيره��ا( فضال عن 
حضوره الفاعل في اجلانب األكادميي، اس��تنادا 

لإلخراج املسرحي.

متابعة - الصباح الجديد:
اإلنس��اني  احلوار  تقيم مؤسس��ة 
ف��ي لندن محاضرة بعن��وان "عراق 
س��لوك  ف��ي  املنازعات..معاين��ات 

الفرد واجلماعة".
الكات��ب  الن��دوة  س��يحاضر ف��ي 
العراق��ي عب��د املنع��م األعس��م، 
عناص��ر  ع��دة  هن��اك  وس��تكون 
عن��د  بوقف��ة  تب��دأ  للمحاض��رة 
توصي��ف "بل��د منازعات..مجتمع 
نزاعات"، وس��يتم ع��رض منهجي 
"قومي��ات،  اجملتمعي��ة  للعالق��ات 
وطوائف، واديان، وعشائر، ومناطق..

أيض��ا   ،2003 الع��ام  بع��د  ال��خ" 
دور السياس��ة/  س��يتناول احملاضر 
واالحت��الل،  السياس��ي،  اإلس��الم 
تلغيم  اإلقليم��ي، ف��ي  والتدخ��ل 
العالق��ات ب��ن االف��راد واجلماعات، 
وأيضا اف��رازات وعينات س��لوكية 

كنتائج حلالة االضطراب اجملتمعي، 
وسيكون اخلتام بعرض مشاهدات 

ولقاءات وتقصيات.

بغداد - الصباح الجديد:
الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  التق��ى 
والس��ياحة واالثار فوزي األتروش��ي 
بعض��وة مجلس النواب الس��يدة 
ريزان الش��يخ دلير، ومت االس��تماع 
ال��ى ش��رح مفص��ل م��ن قبلها 
حول مقت��رح اس��تحداث هيئة 
علي��ا للمرأة في الع��راق، تكون 
مستقلة، غير تابعة ألي حزب، 
ومتث��ل امل��رأة العراقية بجميع 
انتماءاته��ا، وتطرح همومها 
وطموحاتها كمكون اساسي 
ع��ن  بعي��داً  اجملتم��ع،  ف��ي 
التقاليد البالية، وضغوطات 
الذكورية،  والهيمنة  الرجل، 
وذل��ك انطالق��ا م��ن ان كل 
اجملتمعات الناجحة استندت 
الى تفعي��ل دور املرأة في كل 
املس��اواة  وضم��ن  اجمل��االت، 
املطلقة مباش��رة، وهذا 
املب��دأ هو ال��ذي ثبت 
دراسات  خالل  من 

جتارب الشعوب املتحضرة.
واتفق األتروشي على ان املرأة ضحية 
في احلرب والسالم، ففي حالة السالم 
تعاني من هيمنة اجتماعية وذكورية، 
وتقييد داخل البيت، وحتجيم لدورها، 
وزواج قسري، وحرمان من العمل، وفي 
حالة احلرب يتضاعف االضطهاد من 

خالل السبي، واالغتصاب، والقتل.
بوزارة  وتوسمت الس��يدة ريزان خيراً 
الثقافة، والسيما بوزير الثقافة فرياد 
روان��دزي، ووكي��ل ال��وزارة األتروش��ي 
الداعم لهذه الفك��رة، جلعل مقترح 
انبثاق جلنة عليا للمرأة جعلها قابلة 

للمناقشة والتطبيق. 
و ف��ي نهاي��ة اللقاء ثمن األتروش��ي 
دور الس��يدة ريزان، ضم��ن التحالف 
البرمل��ان،  وجلس��ات  الكردس��تاني، 
القوي��ة،  االص��وات  اح��د  بوصفه��ا 
والش��جاعة، والفاعل��ة، واملس��لحة 
بغ��زارة معرفية في الدف��اع، من دون 
ه��وادة ع��ن قضاي��ا امل��رأة واالس��رة 

والطفل.

متابعة - سالم البغدادي:
يقيم املقهى الثقافي العراقي في لندن، 
أمس��ية ش��عرية في يوم اجلمعة املقبل 
املص��ادف 28 مت��وز وهي قراءات ش��عرية 
للش��اعرين ناج��ي رحيم وك��رمي النجار، 
وإطاللة على املنجز التشكيلي العراقي 

)بن االبداع واألسى واالغتراب(.
 يق��دم األمس��ية الفن��ان التش��كيلي 
يوس��ف الناص��ر. ويتخللها ع��رض صور 
ألعمال بعض التج��ارب املهمة للفنانن 
العراقي��ن الذين صارعوا مح��ن احلروب، 

واحلصارات، واالغتراب، واألسى.
والناق��د  الش��اعر  ان  بالذك��ر  جدي��ر 
التشكيلي كرمي النجار من مواليد 1960 
ف��ي مدينة الش��امية. يقي��م حالياً في 
هولن��دا.  وهو عضو أحت��اد االدباء العرب، 
الدولي��ة،  الصحفي��ن  رابط��ة  وعض��و 
نش��ر العديد من القصائد، واملقاالت في 
الصح��ف، واجمل��الت العراقي��ة، والعربية 

منذ العام 1978.
"البي��ت  صحيف��ة  حتري��ر  النج��ار  رأس 

الت��ي تص��در ف��ي هولن��دا،  العراق��ي" 
واس��هم بتحري��ر امللف التش��كيلي في 
مجلة "نس��ابا" الثقافي��ة االلكترونية، 
ينش��ر حالي��ا مقاالت��ه، وقصائ��ده ف��ي 

الصح��ف واجملالت العراقية داخل الوطن، 
وهو صاحب دار ادب فن للثقافة والنش��ر 

في هولندا.
اما الش��اعر ناجي رحيم فهو من مواليد 

مدينة الناصري��ة، ب�دأ الكتابة في بداية 
عقد الثمانينيات، ولم ينش��ر في العراق 
سوى نّصن في منتصف ذلك العقد في 
مجلت��ي الطلبة، والطليعة األدبية، غادر 
العراق عام 1991، هاجر إلى هولندا بداية 
العام 1994، وأكمل دراسة عليا في علم 

االجتماع الهولندي.
 نش��ر رحيم العدي��د م��ن القصائد في 
دوريات عربية، وهولندية متنوعة، واسهم 
بإصدار مجاميع ش��عرية مش��تركة مع 
ش��عراء آخرين باللغ��ة الهولندية، وقام 
بترجمة نصوص مختارة لش��عراء عرب، 
مث��ل الش��اعر العراقي فاض��ل العزاوي، 
واملغربي طه عدنان، والليبي عمر الكدي، 
كم��ا أجن��ز ترجم��ة مس��رحية للكاتب 
املس��رحي العراقي قاس��م مط��رود إلى 
الهولندي��ة، وحازت قصيدت��ه ) الوقت ( 
على جائ��زة الهجرة الهولندية للش��عر 
في العام 2003 وهي جائزة متنح س��نويا 
للش��عراء والكّتاب األجانب املقيمن في 

هولندا.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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دغل الحداثة واليسار

جمال جصاني

في مثل هذه األوضاع واملناخات واصطفاف القوى، وانحطاط 
الوع��ي املرافق لها، نش��اهد من يطرح نفس��ه وبكل خفة، 
بوصف��ه ممثالً لقوى احلداثة واليس��ار، من دون االلتفات ملعنى 
هذه املفاهي��م والعناوين الكبيرة. مينحون أنفس��هم وبقايا 
حطامه��م السياس��ي واآليديولوج��ي مث��ل ه��ذه االلقاب 
لكونه��م ما زالوا ضمن فلول ذلك "اليس��ار" أو أنهم عملوا 
يوما ضم��ن صفوفه، بغض النظر عم��ا نتج عن انخراطهم 
في ذلك النش��اط من نتائج ووقائع على الصعيد الشخصي 
واالجتماعي. يش��ّكل ما ميكن أن نطلق عليه ب� )دغل احلداثة 
واليس��ار( ذروة املأساة في مشوار ذلك اليسار، فبعد الهزائم 
املري��رة التي حلقت مبراكز قوته وحيويته، وحولته تدريجياً الى 
كيان هالم��ي ال مالمح وهوية له، تلقفته ش��ريحة )الدغل( 
لتحوله الى ذيل لإليجارومتعهد ألداء األدوار املتفقة وشراهة 
احليتان والغيالن النافذة. وهنا ال بد من اإلشارة الى خصوصية 
اليس��ار العراقي وأهميته، ال س��يما لألجي��ال اجلديدة التي 
التعرف غالبيتها ش��يئاً عن تأريخ��ه واألدوار التي لعبها في 
تأريخن��ا احلدي��ث. ذلك اليس��ار مبعن��اه الثقاف��ي واحلضاري 
واإلنساني ال اآليديولوجي الضيق؛ كان مبثابة الرافعة األساس 
لنهوض اجملتم��ع العراقي في نهايات النصف األول من القرن 
املنصرم، ومثل البوابة األكبر ملرور أفكار وقيم احلداثة لسكان 
هذا الوطن القدمي بع��د انقطاع واغتراب طويلن عما يحيط 
به��م من تطورات وتصدعات وثورات قيمية وعلمية. لذلك ال 
ميكن فك طالس��م ذلك التطور الكبير والواعد الذي عاش��ه 
أس��الفنا في بداية النصف الثاني م��ن القرن املنصرم، مبعزل 
عن فهم حيوية ونشاط ذلك اليسار ودوره في تلك التحوالت، 
وفي نفس الوقت ارتباط االنحدار والردة احلضارية الالحقة مبا 
تعرض له من حمالت شرس��ة ومنظم��ة للقضاء عليه. أما 
الي��وم وبعد مرور أكث��ر من نصف قرن على حت��ول اإلمكانية 
الس��لبية الى واق��ع، وانطالق ال��ردة السياس��ية واحلضارية 
وم��ا رافقها من انحطاط وكوارث وهدر للحقوق واملكاس��ب 
الت��ي حتقق��ت نهاية اخلمس��ينيات، ف��ان احلديث ع��ن وجود 
يس��ار وممثلن عن ذلك اإلرث املش��رق الذي توه��ج قبل الردة 
ألس��باب موضوعية وذاتية؛ يعد في أفض��ل األحوال، امتداداً 
ملا هو سائد في املشهد الغرائبي الراهن من هلوسة وهذيان، 
ومن يصر على طرح نفس��ه ممث��الً أو امتداداً لذلك اليس��ار، 
وبغ��ض النظر عن الدوافع الفعلية التي تدفعه لذلك، يقدم 
خدمة مجانية للقوى والشروط التي تعيق والدة يسار جديد 
ميث��ل احلاج��ات والتحدي��ات الواقعية ملا يفت��رض أنه مرحلة 
للعدال��ة االنتقالية، والتي حتتاج ملث��ل هذا الفصيل الوطني 
واحلض��اري ال سماس��رته واملتاجري��ن بيافطاته وش��عاراته. 
إن الهيمنة ش��به املطلقة للقوى التي متث��ل الضد النوعي 
للحداثة واليسار، على مراكز القوى احليوية شعبياً ورسمياً، 
يتف��ق واملعطي��ات الفعلية )ال التمنيات( للمش��هد الراهن، 
والذي يس��تند لبنية حتتية وأس��لوب إلنتاج الثروة وتوزيعها 
وتراكمه��ا )االقتصاد الريعي( وما يرافقه من قيم الش��راهة 
والضحالة والفساد وانعدام سلطة القانون. لذلك لم تتوافر 
أي��ة فرصة واقعية لظهور توجهات حداثوية ويس��ارية، كما 
حصل في األربعينيات واخلمس��ينيات من القرن املنصرم. في 
مثل هذه األوضاع العس��يرة وامللتبسة، ال نحتاج للمزيد من 
األوهام، والتي لن تفضي لغي��ر املزيد من الدقالت، بل نحتاج 
للش��جاعة ومواجه��ة حقيقة ع��دم وجود بدائ��ل حداثوية 
ويس��ارية لهذه الكتل والقوافل الت��ي أوصلتنا الى كل هذا 
احلضي��ض السياس��ي والقيم��ي. قد يب��دو مثل ه��ذا الرأي 
متشائماً ومثيراً للقنوط لدى غير القليل ممن تلبستهم روح 
املرحوم غرامش��ي في الوقت الضائع، لكنها تذكرنا بالعبارة 
الش��ائعة في كالس��يكيات اليس��ار )اجليوش املهزومة جتيد 

التعلم(..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

متّ تس��ريب صورة جديدة 
جتم��ع املمثل��ن املصرين 
أحم��د س��عد، وس��مية 
اخلش��اب، وذل��ك في أحد 

معارض السيارات.
انتش��رت  م��ا  وس��رعان 
مواق��ع  عل��ى  الص��ورة 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
لتع��ود الش��كوك ح��ول 
زواجهم��ا م��ن جديد الى 
الشائعة  الواجهة. وهذه 
ليس��ت بجدي��دة، فق��د 
اآلون��ة  ف��ي  انتش��رت 

االخيرة بع��د ان مت تأكيد 
خب��ر انفص��ال احمد عن 
التي  البارودي،  رمي  الفنانة 
أك��دت معرفته��ا بخب��ر 

زواجه من سمية.

النجمة  مسيرة  شهدت 
حايك  س��لمى  العاملي��ة 
الكثير من اإلطالالت على 
الس��جادة احلمراء، سواء 
أفالمه��ا،  إط��الق  خ��الل 
أو حف��الت توزي��ع جوائز، 
وغيره��ا م��ن املناس��بات 

الفنية املهمة.
م��ن  البالغ��ة  س��لمى، 
ب��دت  عام��اً،   50 العم��ر 
مبه��رة ف��ي الكثي��ر من 
األحيان، إال انه كانت لها 
بع��ض اللحظ��ات الت��ي 
فش��لت فيها بإطالالتها 
عل��ى الس��جادة احلمراء، 
م��ن فرض  تتمكن  فل��م 

نظرة اإلعجاب بلوكها.
يذكر ان عدسات البابارازي 

والكثير م��ن البرامج في 
اميركا مخصصة ملراقبة 
اطالالت الفنانات، وحتديد 
االجم��ل، واالس��وأ منها، 
وذل��ك م��ا يدف��ع العديد 
منهن الى القلق واإلصرار 
على التعامل مع املاركات 
العاملي��ة، لضمان إطاللة 
س��خرية  تثي��ر  ال  ممي��زة 

االعالم.

نفى الفن��ان حمادة هالل 
م��ع  خالف��ات  أي  وج��ود 
كواليتي"  "هاي  ش��ركة 
أللبومات��ه،  املنتج��ة 
مؤك��دا على ع��دم وجود 
ني��ة لفس��خ تعاقده مع 
الش��ركة، حسبما ذكرت 
حيث  الصح��ف،  بع��ض 
الشركة  أنه مستمر مع 
الت��ي قدم معه��ا الكثير 
م��ن األعم��ال الناجح��ة 

واملميزة.
وأش��ار حم��ادة إلى وجود 
تفاهم كبير مع الشركة، 

مؤكًدا أن اختالف وجهات 
النظ��ر ال يعن��ي نهاي��ة 
التع��اون، بل الوصول حلل 
يُرض��ي األط��راف كاف��ة، 
وهو املبدأ الس��ائد بينه، 

وبن الشركة.

سمية الخشاب

حمادة هالل

سلمى حايك

أخبــارهــــــــــم

الشاعران كرمي النجار وناجي رحيم

األعسم

الشاعران كريم النجار وناجي رحيم ضيفا
 المقهى الثقافي العراقي في لندن

الصباح الجديد-وكاالت:
فاجأت شركة التكنولوجيا الصينية "لينوفو" عشاق الهواتف 
بجه��از ثوري جديد، يتح��ول من جهاز لوحي، إل��ى هاتف ذكي، 

وذلك خالل معرض لينوفو السنوي االسبوع املاضي.
وأعلنت الش��ركة أن جهاز "لينوفو فوليو"، الذي يحمل ميزات 
اجله��از اللوحي والهاتف الذكي مع��ا، هو جهاز جتريبي، إلى حد 

التأكد من جاهزيته للعرض في السوق.
ووفق��ا ملوق��ع "ماش��بل"، يتكون اجله��از اللوحي من شاش��ة 
حجمها 7.8 بوصة، بوضوح شاشة 1920 في 1440، تعمل على 

نظام أندرويد 7.0.
وقال املوقع إن سامسونغ يعمل أيضا على تطوير جهاز مشابه، 
س��يحمل اس��م "غاالكس��ي إكس"، يتوقع أن يتم عرضه في 

.2019

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت جلنة اختي��ار العناوين املش��اركة في مع��ارض الكتاب 
اخلارجي��ة اجتماعا، برئاس��ة مدير ع��ام دار الش��ؤون الثقافية 
العام��ة وكالة حميد فرج، وبحضور ممثل��ي دوائر الوزارة، إضافة 

إلى احتاد الناشرين.
ويأت��ي االجتم��اع بناء على توجي��ه وزير الثقافة، واس��تنادا إلى 
التقري��ر ال��ذي قدمت��ه وزارة اخلارجي��ة، والذي أش��ار إلى غياب 
دور وزارة الثقاف��ة في مع��ارض الكتاب اخلارجي��ة منها، بيروت، 

والقاهرة، والشارقة، وأبو ظبي . 
وقال مدير عام دار الش��ؤون الثقافية العامة وكالة حميد فرج، 
إن اللجنة اتفقت بان تكون وزارة الثقافة هي اجلهة الرس��مية 
التي حتدد طبيعة املشاركات في معارض الكتاب اخلارجية، بعد 

التنسيق مع دوائر الوزارة بهذا الصدد.
وأض��اف فرج، إن وزارة الثقافة ستش��ارك في مع��ارض الكتاب 
اخلارجي��ة من خ��الل دوائره��ا التخصصي��ة مثل، دار الش��ؤون 
الثقافي��ة العام��ة، ودار املأمون للترجمة والنش��ر، ودار الثقافة 
والنش��ر الكردية، ودار ثقافة األطفال، وان املش��اركة س��تكون 

على املطبوعات الصادرة منذ عام 2010 ولغاية 2017.

كمبيوتر لوحي يتحول 
هاتفًا ذكيًا في ثانية واحدة

اختيار وزارة الثقافة كجهة 
رسمية لتحديد المشاركات 

في معارض الكتب

الصباح الجديد - وكاالت:
النجم��ة  ألب��وم  يحاف��ظ 
عج��رم  نانس��ي  اللبناني��ة 
املتاجر  اجلديد على صدارة 
الكبرى لألس��بوع الرابع 

عشر على التوالي.
واحتل ألبوم نانسي 
"حاس��ة  عجرم 

 Virgin���بي��ك، املرتب��ة األول��ى مبراك��ز ال
Megastore ف��ي ش��تى ال��ّدول العربي��ة 
ومنها مصر، واإلم��ارات العربية املتحدة، 
واململك��ة العربية الس��عودية، والكويت، 
واملغ��رب، وغيره��ا م��ن أس��واق البل��دان 
العربية، في سابقة فريدة جداً من نوعها 

في عالم األلبومات الغنائية العربية.
نفي��د بالذك��ر أن ألب��وم نانس��ي عجرم 

اجلدي��د يتضم��ن ١٤ أغني��ة منوعة وهي 
"حاسة بيك"، و"حلم البنات"، و"ظبطت 
وخطت"، و"قلبي بيسأل عيني"، و"كيفك 
باحل��ب"، و"احلب زي الوت��ر"، و"مش إنت"، 
و"خ��راب بي��وت"، و"خمس��ة فرفش��ة"، 
و"روح ي��ا ش��اطر"، و"أي ح��ب وأي غيرة"، 
بتعلق  و"ع��م  و"ومعاك"  و"بالصدف��ة"، 

فيك".

نانسي عجرم في الصدارة لألسبوع الرابع عشر

"عراق المنازعات.. معاينات 
في سلوك الفرد والجماعة" 
محاضرة "األعسم" في لندن

بحث استحداث هيئة 
عليا مستقلة للمرأة 

منتدى المسرح التجريبي يستضيف غدًا الفنان صالح القصب 
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