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بغداد - وعد الشمري:
أكدت مصادر حكومية، أمس الثالثاء، 
أن مؤمتر الكويت العادة اعمار املناطق 
احمل��ررة س��يعمل على توفي��ر منحة 
تقدر ب�100 مليار دوالر غير قابلة للرد 
إل��ى الع��راق، وحتدثت عن مش��اركة 
ملفتة ل��دول اخلليج في املؤمتر املقرر 

عقده مطلع العام املقبل.
وق��ال مص��در حكومي ف��ي تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "مؤمتر دعم 
عمليات اعمار العراق اجلديد س��وف 
يعقد في دول��ة الكويت بداية العام 

املقبل".
الت��ي  "ال��دول  أن  املص��در  وأض��اف 
ستش��ارك فيه هي الواليات املتحدة 
دول  وبقي��ة  وبريطاني��ا  االميركي��ة 
االحت��اد االوروب��ي وع��دد م��ن البلدان 
االس��يوية التي لديه��ا اقتصاد قوي 
وتس��تطيع مس��اعدة الع��راق ف��ي 

محنته االقتصادية".
ولفت إلى أن "احلضور االبرز في املؤمتر 
س��يكون لدول اخللي��ج العربي التي 
ينتظر منها أن تب��ادر بدفع منح إلى 
العراق كونه حارب االرهاب نيابة عن 

العالم".
وأوض��ح املصدر أن "مجم��وع املبالغ 
املنتظ��ر اس��تحصالها م��ن املؤمت��ر 
تق��در بنح��و 100 ملي��ار دوالر تذهب 

إل��ى صندوق اعمار املناطق احملررة من 
أجل اعادة احلياة اليه��ا وتأمني عودة 

النازحني".
وأس��تطرد أن "املؤمتر سيفتح اشبه 
بامل��زاد ويت��م االع��الن خالل��ه ع��ن 
حجم املش��اركات كل دول��ة"، مبيناً 
ان "اجله��ود م��ا ت��زال مس��تمرة بني 
احلكومتني العراقي��ة والكويتية من 
أج��ل الوقوف مع البلدان املش��اركة 
ف��ي التجم��ع املرتق��ب عل��ى وج��ه 
التحدي��د وامكاني��ة معرفة نس��ب 

مشاركاتها املالية".
ومض��ى املصدر إل��ى أن "املبالغ التي 
س��يخرج عنه��ا املؤمت��ر ه��ي منحة 
غير قابلة للرد وليس��ت قروضاً كما 

يتصور البعض".
بدوره، يعّول عضو جلنة حقوق االنسان 
النيابية عبد الرحيم الش��مري على 
عقد هكذا مؤمترات في س��بيل دعم 
جهود احلكومة السيما على صعيد 

اغاثة النازحني.
م��ع  ف��ي حدي��ث  الش��مري  وذك��ر 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "املبالغ التي 
خرج��ت منه��ا املؤمت��رات الس��ابقة 
املماثل��ة كالت��ي عقدت مؤخ��راً في 
الوالي��ات املتح��دة االميركية كانت 

جيدة".
تتمة ص3

مؤتمر الكويت للدول المانحة يسعى
لتوفير 100 مليار دوالر للعراق

آثار الدمار في املناطق احملررة بالعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
امس الثالثاء، أن مشروع االستفتاء 
في اقليم كردس��تان مجرد طموح، 
مؤك��دا ان��ه ال ميك��ن ان يتحق��ق 

االنفصال بالوقت احلاضر.
وق��ال معص��وم ف��ي حدي��ث ل��ه 
خ��الل لق��اءه بع��دد م��ن البعثات 
وتابعته  بغ��داد  الدبلوماس��ية في 
"الصب��اح اجلديد"، إن "االس��تفتاء 
ال يع��دو س��وى طم��وح وال ميك��ن 
ان يتحق��ق االنفص��ال ف��ي الوقت 
احلاضر"، معرب��ا عن امله ان "يبقى 

العراق واحد موحد" . ودعا معصوم 
"جمي��ع الدول الصديق��ة الى دعم 
العراق إلعمار املناطق احملررة، وضرورة 
السياس��ية  العملي��ة  اس��تمرار 
بالعراق، اضافة الى اجراء االنتخابات 
النيابي��ة وحل املش��كالت العالقة 
بني املركز واالقليم". من جهته قال 
الس��فير الكويتي في بغداد سالم 
الزمانان ان "الكويت تس��عى لعقد 
مؤمتر س��نوي خالل الرب��ع االول من 
الع��ام املقب��ل 2018 الع��ادة اعمار 

املناطق احملررة ".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
بتك��رمي املوظف��ني اللذي��ن تصديا 
الت��ي  "االرهابي��ة"  للمجموع��ة 
هاجم��ت الس��فارة العراقي��ة في 

كابول. 
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن "رئي��س مجلس الوزراء 
حيدر العبادي وجه بتكرمي املوظفني 
اللذي��ن قاوما بش��جاعة اجملموعة 
االرهابي��ة التي هاجمت الس��فارة 

العراقي��ة في كاب��ول وتصديا لها، 
ويهنئ القائم باألعمال هناك على 

جناته".
ونقل البيان عن العبادي قوله، "لقد 
متكن ابناء العراق من دحر العصابات 
وافش��ال  واحب��اط  االرهابي��ة 
االماك��ن  كل  ف��ي  مخططاته��ا 
واالزمنة، وحتى في هجومهم على 
سفارتنا في اخلارج، وهو ما يعكس 
ارادة وعزمية العراقيني الصلبة على 

محاربة االرهاب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة الكهرباء امس الثالثاء 
ان انت��اج البالد م��ن الطاقة وصل 
إلى 15700 ميغاواط، مشيرة إلى 
أن هذا االنتاج لم يس��بق الوصول 

إليه.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت 
أن��ه  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"بإشراف مباشر ومتابعة من قبل 
وزي��ر الكهرب��اء املهندس قاس��م 
محمد الفهداوي, متكن منتس��بو 
الوص��ول  م��ن  الكهرب��اء  وزارة 
الكهرب��اء  املنظوم��ة  بإنتاجي��ة 

الوطنية إل��ى ) 15700 ميغاواط ( 
مما انعكس ايجابياً بزيادة س��اعات 
التجهي��ز ف��ي العاصم��ة بغ��داد 
درجات  ارتف��اع  برغم  واحملافظ��ات 
احل��رارة وجتاوزه��ا )50 درجة مئوية 

.")
وأضاف��ت أن "جتهيز مناطق جانب 
الرصاف��ة ف��ي العاصم��ة بغ��داد 
ومناط��ق ش��رق القن��اة ومدين��ة 
الص��در وص��ل إلى أكثر م��ن ) 20 
س��اعة(، وجانب الك��رخ إلى أكثر 

من ) 16 ساعة (".
تتمة ص3

معصوم يعّد االستفتاء 
مجرد طموح وال يمكن تحقيق 

االنفصال

العبادي يكّرم الموظفين اللذين 
تصديا لمهاجمي السفارة العراقية 

في أفغانستان

"الكهرباء" تعلن تحقيق
إنتاج غير مسبوق للطاقة

"الهجرة" تكشف إجمالي عدد النازحين 
العائدين لمناطقهم في نينوى

الحياة تشق طريقها في بعشيقة وسط
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف املتح��دث باس��م زعيم 
التي��ار الص��دري الس��يد مقتدى 
الص��در، عن "اعتراف" ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان خالل 
لقائ��ه الص��در ف��ي ج��دة بوجود 
"أخطاء" ف��ي االدارة الس��عودية 
الس��ابقة، فيما اش��ار الى اتفاق 
اجلانب��ني عل��ى عل��ى تغليب لغة 

االعت��دال والتخل��ص من اخلطاب 
الطائفي. 

وق��ال ص��الح العبيدي ف��ي حوار 
متلفز تابعت��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "ولي العهد الس��عودي اعترف 
خ��الل لقائه الصدر بوجود اخطاء 
في االدارة الس��عودية السابقة"، 
مبين��ا أن "الطرفني أك��دا ضرورة 

تالفيها". 

واضاف العبي��دي أن " الصدر وبن 
س��لمان اتفقا عل��ى تغليب لغة 
االعت��دال والتخل��ص من اخلطاب 
الطائفي"، مشيرا الى أن "التدخل 
والتركي في  اإليراني والس��عودي 

الشأن العراقي كان سلبيا". 
وعّد املتح��دث باس��م الصدر، أن 
"اي��ران تبحث ع��ن مصاحلها في 
العراق"، مشددا "لن نعِط فرصة 

ألي طرف الن يحقق مصاحله على 
حساب املصالح العراقية". 

والتق��ى زعي��م التي��ار الص��دري 
مقتدى الصدر في جدة، االحد 30 
متوز، ولي العهد السعودي محمد 
ب��ن س��لمان، وذلك عل��ى هامش 
زي��ارة رس��مية يقوم به��ا الصدر 
للمملك��ة تلبية لدعوة رس��مية 

من الرياض.

خالل لقائه الصدر في الرياض

محمد بن سلمان يعترف بوجود أخطاء
في اإلدارة السعودية السابقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت هيئ��ة النزه��ة، امس 
الثالث��اء، ع��ن ضب��ط مجموعة 
مها ديوان محافظة  صكوٍك نظَّ
صالح الدين بعد سيطرة داعش 
عل��ى احملافظة تتعلَّق مبش��اريع 
���ذٍة في الع��ام 2014،  غي��ر ُمنفَّ
الفتًة إلى أنَّ مبالغ تلك الصكوك 
البالغ��ة قرابة أربعني مليار دينارٍ 
قد متَّ س��حبها بدالً من صكوٍك 
مت قبل تاريخ سيطرة  قدميٍة نُظِّ

داعش على املدينة. 
وقال��ت الهيئة، في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" انه مت 
ضبط ")25( صكاً أصلياً )جديداً( 
ف��رع   - الرش��يد  مص��رف  ف��ي 
سامراء مببلغ )39,853,000,000( 
مليار دينارٍ ق��ام ديوان محافظة 
إلى  بتنظيمه��ا  الدي��ن  ص��الح 
جلان التنفيذ املباش��ر بعد تاريخ 
س��يطرة داع��ش اإلرهاب��يِّ على 
ذٍة في  احملافظة ملشاريع غير ُمنفَّ

العام 2014"، ُمبيِّن��ًة أنَّ "مبالغ 
تلك الصكوك قد متَّ سحبها بدالً 
مًة  من صكوٍك قدميٍة كانت ُمنظَّ

سابقاً قبل تاريخ السيطرة على 
احملافظة".

ان "عمليَّ��ة الضبط  وأضاف��ت، 

�ذه��ا مكت��ب حتقي��ق  الت��ي نفَّ
الهي��أة باحملافظ��ة اس��فرت عن 
ضبط )25( ص��كاً من أصل )31( 

صكاً متَّ تنظيمها من قبل ديوان 
احملافظة، حيث س��بق أن تسلَّم 
أربعة  الهيئ��ة  مكت��ب حتقي��ق 
صك��وٍك، فيم��ا ماي��زال البحث 
نِي  الصكَّ والتح��رِّي جارينِي ع��ن 

املتبقينِي".
هيئة  مديري��ة حتقي��ق  وكان��ت 
البصرة،  النزاهة في محافظ��ة 
قد كش��فت ف��ي وقت س��ابق، 
عن ضبطها تالعباً في وصوالت 
مكتب جباية مجلس محافظة 
البص��رة، ف��ي مين��اء ام قص��ر 

الشمالي.
وقال��ت املديري��ة في بي��ان لها، 
عملي��ة  نف��ذت  "مالكاته��ا  ان 
ضبط مبوجب ُمذّك��رٍة قضائيَّ�ة 
في ميناء ام قصر الش��مالي، مت 
خاللها ضب��ط كل من املتهمني 
) س.س( و ) ع.ع.م( و )ح .ط.ه���(، 
اس��تنادا الحكام امل��ادة 315 من 

قانون العقوبات".
تتمة ص3

"النزاهة" تضبط صكوكًا بقيمة 40 مليار دينار
لمشاريع غير منفذة في صالح الدين

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مس��ؤوالن أميركي��ان إن أحدث 
اختب��ار أجرت��ه كوري��ا الش��مالية 
لص��اروخ باليس��تي عاب��ر للقارات، 
أظه��ر أن بيونغيانغ رمب��ا تكون اآلن 
ق��ادرة عل��ى الوصول إل��ى معظم 

األراضي األميركية.
التهدي��د  التقيي��م  ه��ذا  ويب��رز 
املتنامي الذي تشكله برامج كوريا 
الش��مالية النووي��ة والصاروخي��ة، 
وقد يزيد الضغط على إدارة الرئيس 
دونال��د ترام��ب لك��ي تواج��ه تلك 

التهدي��دات، عل��ى وف��ق م��ا نقلت 
رويت��رز عن املس��ؤولني اللذين طلبا 

عدم كشف اسميهما.
الس��بت  الش��مالية،  وقالت كوريا 
املاض��ي، إنه��ا أجرت اختب��ارا ناجح 
الصاروخ باليس��تي عاب��ر للقارات، 
أثب��ت قدرته عل��ى ض��رب األراضي 

األميركية.
املركزي��ة  األنب��اء  وكال��ة  وقال��ت 
الك��وري  الزعي��م  إن  الكوري��ة، 
الش��مالي كي��م جونغ أون أش��رف 
على إطالق الص��اروخ منتصف ليل 

اجلمعة املاضية، ووصفه بأنه "حتذير 
شديد".

اخملاب��رات  م��ن  مس��ؤولني  أن  بي��د 
األميركي��ة، حتدث��ا ش��ريطة ع��دم 
الكش��ف ع��ن هويتهما، ق��اال يوم 
االول م��ن ام��س االثن��ني، إن كي��م 
يري��د تطوير صاروخ باليس��تي عابر 
للقارات، ملنع أي هج��وم على بالده، 
واكتساب مش��روعية دولية، وليس 
لش��ن هجوم على الواليات املتحدة 

أو حلفائها.
تتمة ص3

مسؤولون أميركيون يؤكدون قدرة
بيونغ يانغ على ضرب الواليات المتحدة

بغداد ـ وكاالت:
ارتفعت أس��عار النفط، امس 
الثالث��اء، بدع��م م��ن الطلب 
القوي على الوقود في الواليات 
اخملزون��ات  وتراج��ع  املتح��دة 

النفطية األميركية.
وذك��رت رويت��رز، ان بن��ك )بي.

إن.ب��ي باريب��ا( الفرنس��ي بني 
ان "الطل��ب األميرك��ي عل��ى 

البنزي��ن زاد إل��ى املس��تويات 
الع��ام  املس��جلة  املرتفع��ة 
اخملزونات  وانخفض��ت  املاضي 
األميركي��ة عل��ى األخص في 
عش��رة  الش��رقي  الس��احل 
مس��توياتها  م��ن  باملائ��ة 
املرتفعة املس��جلة في أواخر 
آذار إلى 483.4 ماليني برميل".

اآلجلة خلام  العق��ود  وبلغ��ت 

الوس��يط  تكس��اس  غ��رب 
األميركي 50.32 دوالراً للبرميل 
بارتفاع 15 س��نتا، أو ما يعادل 
0.28 في املئة عن سعر أحدث 
إغ��الق، فيم��ا بلغ��ت العقود 
اآلجل��ة خلام القي��اس العاملي 
دوالرا   52.85 برن��ت  مزي��ج 
للبرميل بارتفاع 13 س��نتا أو 

ما يعادل 0.25 في املئة.

بغداد - أسامة نجاح:
الع��دة  العراقي��ة  الق��وات  تع��ّد 
والعدد للزحف نحو مدينة تلعفر 
التي تبعد 40 كلم عن املوصل من 
جهة الغرب وانتزاعها من قبضة 
داعش وس��ط توقعات ب��أن يكون 
االنتصار فيها س��هال وس��ريعا ، 
فيما أعلنت قائم مقامية الرطبة 

عن هرب أكثر من 20 إلف نس��مة  
كان��وا محاصرين م��ن قبل داعش 
ف��ي مناطق عن��ه والقائ��م وراوه 

غربي االنبار . 
رفي��ع  عس��كري  مص��در  وق��ال 
املس��توى ف��ي قي��ادة العملي��ات 
املش��تركة إن" الق��وات العراقية 
املش��تركة أنه��ت اس��تعداداتها 

وتنتظ��ر األوامر م��ن القائد العام 
الوزراء  للقوات املس��لحة رئي��س 

حيدر العبادي لتنفيذ الهجوم. 
وأضاف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان" 
عدد عناصر داعش في تلعفر يقدر 
عدده��م بنح��و 1500 إل��ى 2000 
يعان��ون اإلجه��اد ومعنوي��ات في 

احلضيض ال س��يما بع��د الضربة 
الت��ي تلقاه��ا التنظيم  املوجعة 

في املوصل. 
ورج��ح املصدر الذي لم يكش��ف 
ع��ن أس��مه أن" تك��ون معرك��ة 
تلعفر س��هلة مقارنة بتلك التي 
خاضته��ا الق��وات العراقي��ة في 
مدين��ة املوص��ل فالع��دو منهك 

بنح��و كبي��ر ومحاص��ر منذ مدة 
طويل��ة ويتلق��ى ضرب��ات يومي��ا 
باللي��ل وبالنه��ار س��واء من قبل 
أو  العراقي��ة  اجلوي��ة  الق��وات 
التحال��ف الدول��ي ال��ذي تق��وده 

الواليات املتحدة. 
العس��كري  املص��در  وأوض��ح 
بان"عوامل كثيرة تصب في صالح 

القوات العراقية منها أن تضاريس 
املنطقة تس��مح بتقدم الدبابات 
واملدرع��ات في عم��ق املدينة كما 
أن ع��دد املدنيني داخله��ا قليل ما 
يعن��ي أن داع��ش ل��ن يتمكن من 
اعتم��اد اس��تراتيجية االحتم��اء 

باملدنيني إلبطاء تقدم القوات. 
تتمة ص3

مصادر عسكرية تتوقع هزيمة لـ "داعش" في قضاء تلعفر بخسائر كبيرة وبنحو سريع

أحد فروع مصرف الرشيد

النفط يرتفع مع زيادة الطلب على البنزين

توّقعات بمشاركة واسعة لدول الخليج.. والمبالغ ستخصص للمناطق المحررة

في هذا العدد  "الدكتاتور فنانًا" ا لحلقة األولى ص11

تنش��ر "الصباح الجديد" كت��اب )الدكتات��ور فنانا( للكات��ب رياض رمزي 
ألهميت��ه التأريخية والوثائقية لحقبة اتس��مت بالرعب والدموية تحت ظل 
الدكتاتورية و يقول الكاتب ف��ي مقدمة كتابه: بالرغم من أن العراقيين، 
على عكس الش��عوب األخ��رى، ال يعدون ظاهرة العن��ف حالة طارئة في 
تأريخه��م، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتس��اءلون : أي 
لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تس��ير الحياة السياس��ية 
لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو س��بب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى 
اعتقاد س��طحي لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة 
"س��وء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياس��ي أم أرواح شريرة 

سكنت هذه األرض؟ 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

عّد االحتاد االسللامي في كردستان 
اغاق ابواب احلوار والتفاهم مع بغداد 
اكبر خطأ ترتكبلله القيادة الكردية 
،في اطار مسعاها الجراء االستفتاء 
واالسللتقال عن العللراق، مؤكدا ان 
العمل على اجراء االسللتفتاء بهذه 
العجالللة، خطللأ كبيللر وان تأجيله 
لغاية ترتب البيللت الكردي وتهيئة 
العوامل االقليمية والدولية افضل 

من التسرع الظاهر اآلن.
وقال رئيس كتلة االحتاد االسللامي 
في برملان كردسللتان ابو بكر هلدني 
في حديث للصباح اجلديد » ان عدم 
وضع اعتبار لرأي بغداد وموقفها جتاه 
مسألة االستفتاء اكبر خطأ ترتكبه 
القيادة الكرديللة، وان القطيعة مع 
بغللداد واغاق ابللواب احلللوار معها، 
بينمللا »نحللن مسللتعدون للتوجه 
الى تركيا وبروكسل واميركا واوروبا 
ونطللرق ابللواب البرملانللات االجنبية 
ملناقشة مشكاتنا الداخلية خطأ 
آخر، مضيفاً ان مناقشللة مسللالة 
احلكومللة  شللأن  هللو  االسللتفتاء 
االحتادية في االسللاس، واننا في حال 
بقينا ضمللن العللراق او قررنا اعان 
الكونفدراليللة، فللي كلتللا احلالتني 
نحتاج الى حوار والتفاهم مع بغداد 

ملعاجلة املشكات.
 واوضح هلدنللي »انه اليوجد امنوذج 
واحللد في العالللم ان يكللون اقليم 
قللد متكن مللن الذهللاب الللى اعان 
دون  مللن  دولللة  وبنللاء  االسللتقال 
احلللوار والتفاهللم مع الدولللة التي 
ينتمي اليها، لذا فللان جتاهل بغداد 
حللاً  ميثللل  ال  معهللا  والقطيعللة 
مناسللبا، وان »كل خطواتنللا يجب 
ان تبدأ من بغللداد وليس غيرها من 

العواصم«.
وتابللع هلدنللي ان التسللرع الظاهر 
فللي اثارة قضية االسللتفتاء وحتديد 
مدة زمنيللة الجرائه، من دون مراعاة 
االقليميللة  واملعطيللات  العوامللل 
والدوليللة، ومللن دون وضللع خارطة 
طريللق واضحللة، يعكللس تخبطللا 
واضحا لدى القيادة الكردسللتانية، 
مضيفللاً كان االجللدر العمللل على 
تهيئة االجواء وتوزيع االدوار، وتوحيد 

االزمات  ومعاجلللة  الكللردي  البيللت 
السياسللية واالقتصاديللة التي مير 
بهللا االقليللم، قبيللل حتديللد موعد 
اجراء االسللتفتاء، الذي يظهر عليه 
نوع من التسللرع، الفتللاً الى ان هذا 
االسللتحقاق الميكللن التعامل معه 
بهللذه السللرعة مللن قبللل القيادة 

الكردستانية.    
واضاف القيادي في االحتاد االسامي، 
انلله علللى الرغم من ان االسللتفتاء 
لشللعب  اسللتحقاق  واالسللتقال 
كردسللتان،   اال ان املواطنللني غيللر 
مطلعني على شللكل ونللوع احلكم 
الذي سللينتج عن الدولللة املرتقبة، 
لضمللان  وسلليلة  سللتكون  وهللل 
حيللاة كرميللة للمواطنللني، وما هي 
الضمانللات مللن ان ال تكللون الدولة 
الكردية املقبلة على شاكلة االدارة 
القائم  لاقليللم  الفاشللل  واحلكم 
منللذ 26 عاماً وحلللد االن، مضيفاً ان 
الدولة الكردية هي وسيلة وليست 
هدفا، وان كثيرا من شعوب املنطقة 
لديهللا دول اال ان حقللوق مواطنيها 
تهللدر يوميللاً ويعاني شللعبها من 

ظلللم واضطهللاد مللن قبللل حكام 
مستبدين.

مطلعللة  مصللادر  ذكللرت  وبينمللا 
العليللا  املفوضيللة  موافقللة  عللن 
املسللتقلة لانتخابات فللي االقليم 
على موعد االول من تشللرين الثاني 
الجللراء انتخابللات برملللان ورئاسللة 
اقليم كردسللتان ، اضاف هلدني ان 
اجراء االسللتفتاء واالنتخابات خال 
مدة شللهرين مللن االن امر غاية في 

الصعوبة.
العليللا  اللجنللة  حتللدي  وبشللأن 
لاسللتفتاء موعد العاشللر من آب 
العللادة تفعيل البرملان قللال هلدني 
انلله غيللر متفائللل باعللادة تفعيل 
البرملللان الذي اغلق بقرار سياسللي 
من دون اسللباب مقنعللة مؤكدا ان 
البرملان يجب ان ال يؤجل أي موضوع 
او قضية مهمللا كانت نتائجها في 

حال مت اعادة تفعيله.
فللي غضللون ذلللك طالبللت حركة 
التغييللر بعللودة برملللان كردسللتان 
ملمارسللة مهاملله الى مللا قبل 15 
اب، الللذي كان مخصصا ملناقشللة 

وتعديل قانون رئاسة االقليم وليس 
تفعيل البرملللان ملهمة اصدار قانون 

مينح الشرعية الجراء االستفتاء.
العاقللات  مسللؤول  وقللال 
والدبلوماسللية في حركللة التغيير 
محمللد توفيللق رحيم فللي تصريح 
حزبلله  ان  اميللركا،  صللوت  لراديللو 
مسللتعد حلللوار بنللاء يفضللي الى 
تطبيللع االوضللاع السياسللية، وان 
سللتكون  البرملللان  تفعيللل  اعللادة 
ملناقشللة قانون رئاسة االقليم مثار 
اجلللدل ومناقشللة جميللع القوانني 
السياسية  العملية  باعادة  اخلاصة 

الى مسارها الصحيح.
إقليللم  رئيللس  مللن جهتلله وجلله 
كردسللتان املنتهية واليته مسعود 
بارزانللي انتقللادات شللديد اللهجة 
الى احلكومة العراقية على خلفية 
قطللع ميزانية االقليم مللن املوازنة 

االحتادية، 
خللال  القاهللا  كلمللة  فللي  وعللّد 
الرابعة والثاثني  الذكرى  مراسلليم 
جلرمية األنفال في بارزان حيث سللاق 
النظام املباد أكثر مللن ثمانية آالف 

شللخص إلى صحارى جنوب العراق، 
قطع ميزانية إقليم كردسللتان من 
قبل احلكومة العراقية جرمية ال تقل 
سوءا عن جرائم القصف باألسلحة 

الكيمياوية وحمات األنفال. 
وتابع انه زار في سللبتمبر من العام 
املاضللي بغللداد، وحتللدث مللع رئيس 
الللوزراء وقيللادة التحالللف الوطني 
وجميللع األطللراف العراقيللة، وأكد 
لهم مبنتهى الصراحة بأننا ال ميكن 
أن يعيللش االقليم ضمن العراق في 
بلد واحللد، »لنعيش جنبا الى جنب 
كجيران جتمعنللا العاقات الطيبة، 
مبينللاً انلله طلب منهللم أن يأخذوا 
األمللور بجدية، لكنهللم لم يفعلوا 
ذلك وتصللوروا بأننا نسللتعمل هذا 

األمر كبطاقة ضغط ضدهم. 
وتابع بارزاني إن العاج الوحيد الذي 
للكرد  العميقللة  اجلروح  سلليعالج 
فللي العراق ، هو اإلسللتقال وفقط 
اإلستقال واحلرية والتحرر، ولن تنفع 

أية حلول أو دواء غير اإلستقال.
وعلللى صعيللد ذي صلللة جللددت 
احلكومللة التركية رفضهللا الجراء 

االسللتفتاء فللي اقليم كردسللتان 
وجددت متسللكها بوحدة وسللامة 

االراضي العراقية.
املتحدث باسللم الرئاسللة التركية 
إبراهيللم كاالن، قللال فللي حديللث 
نقلتلله وكالة انبللاء االناضللول، إن 
االسللتفتاء على انفصللال اإلقليم 
الكردي شللمالي البللاد »لن يكون 
الصيغللة التللي من شللأنها إيجاد 
املشللكات  مللن  للعديللد  حللل 
التللي يشللهدها العراق، ال سلليما 
االقتصاديللة واألمنيللة منها« كما 
جدد تأكيللد بللاده أن احلفاظ على 
وحدة األراضي العراقية وسلليادتها 
مشلليرا الى ان حتقيق أمللن العراق 
»أمللر بالللغ األهمية بالنسللبة إلى 
تركيللا، فضا عللن أهميللة حتقيق 

السام الداخلي في الباد.
ولفللت إلللى أن الكرد فللي حقيقة 
األمر لهم منطقة فيدرالية وبرملان، 
بهم،  انتخابللات خاصللة  ويجللرون 
لذلللك ال بد مللن إيجاد منللاخ أكثر 
ماءمللة مللن أجل حل املشللكات 

املستمرة )بني اإلقليم وبغداد(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الهجرة واملهجرين جاسم 
محمللد اجلاف،امس الثاثللاء، العدد 
اإلجمالللي للعائدين الى مناطقهم 
فللي نينللوى، داعيا الللوزارات املعنية 
الى اإلسللراع بإعللادة تأهيل املناطق 
املتضررة وإزالة العوائق التي تعترض 

عودة النازحني.

وقللال اجلاف في بيللان اطلعت عليه 
»العللدد  إن  اجلديللد«،  »الصبللاح 
اإلجمالللي للعائديللن منللذ انطاق 
عمليات حترير نينوى وليومنا هذا بلغ 
253 ألف و 300 عائد الى مناطقهم 
فللي نينللوى«، مبينا أن »شللهر متوز 
املاضي، شللهد عودة )34.902( نازحا 
الى أماكن سكناهم في احملافظة«. 

وأوضللح اجلللاف، أن »املناطللق التي 
عللاد إليها النازحللني، هي وادي حجر 
واملنصللور واملأمللون واليرموك وحي 
الشللهداء ودور السللكر والرشيدية 
والنبللي يونللس، فضللا عللن أحياء 
وكوكجلللي  والتنللك  مشلليرفة 
والسللامية واحلللي الصناعللي وآبار 
النفللط الى جانللب احيللاء الوحدة 

والقادسية ورجم احلديد وتل الرمان 
والتحرير واالنتصار والغزالني«.

وبني اجلاف، أن »الوزارة سجلت خال 
شللهر متوز بحسللب بياناتهللا نزوح 
49.502 نازحا مللن محافظة نينوى 
ليصبح العللدد الكلي للنازحني من 
نينللوى 952.621 نازحا ، فيما بلغت 
مجمل أعللداد النازحللني من قضاء 

و24.593  نازحللا   42.462 احلويجللة 
نازحا من قضاء الشرقاط«.

ودعللا اجلللاف الللوزارات املعنيللة الى 
»اإلسللراع بإعللادة تأهيللل املناطللق 
داعللش  عصابللات  مللن  املتضللررة 
الطبيعية  احليللاة  وإعادة  اإلجرامية 
لهللذه املناطللق وإزالللة كل العوائق 
التي تعترض عللودة النازحني وتوفير 

بيئة مناسبة لهم«.
وكان وزير الهجرة واملهجرين جاسم 
محمللد اجلاف أعلن، االثنللني )3 متوز 
2017(، عن عودة نحو أربعة آالف نازح 
من مخيمات جنوب وشللرق املوصل 
إلللى مناطقهم احملررة، مشلليرا الى 
وجللود دفعات أخللرى مللن النازحني 

ستعود في اليومني املقبلني.

الهجرة تكشف إجمالي عدد النازحين العائدين لمناطقهم في نينوى

االتحاد اإلسالمي: إغالق أبواب الحوار مع بغداد 
أكبر خطأ ترتكبه القيادة الكردية

بارزاني يعّد االستقالل عن العراق العالج الوحيد لمشكالت كردستان
د. علي شمخي

قللد يكفللل النظللام الدميقراطللي بنحو عام 
احلريات العامة الية دولة ويتيح لافراد بشتى 
عناوينهللم التعبيللر عن مواقفهم وممارسللة 
السياسللي  وتأمني نشللاطهم  طقوسللهم 
واالجتماعي مللن دون تأثير او ضغوط او اكراه 
ولكن .. ثمة تفاصيل ومتعلقات بهذه احلريات 
تتطلللب تنظيمللاً ولرمبللا قيوداً ليللس الغاية 
منها التضييق والتهميش او مصادرة احلقوق 
بل من اجللل تقوية وتعزيللز املظاهر الوطنية 
واحلفاظ على هوية الدولة امام الدول االخرى 
وربللط االنتماء بها وفي التجربة السياسللية 
العراقية طغت على السللطح مجموعة من 
املمارسللات شللكلت انتهاكاً قويللاً ملضامني 
الدميقراطية وشوهت معاملها فتحت عناوين 
ومسللميات احلرية توغل شخصيات وجهات 
سياسية في ممارستها التي تتعارض مع رؤية 
الدولة وحتاول تقويض السلللطات فيها على 
املسللتوى التشللريعي والتنفيذي والقضائي 
وتعمد هذه اجلهات على منح الشللرعية لها 
في حتركاتها داخليللاً وخارجياً ومتتلك الكثير 
منها قنوات فضائية وصحف واذاعات الهدف 
منها تثقيللف اجلمهور بسياسللات وثقافات 
تتعللارض فللي برامجها مع سياسللة الدولة 
وفللي النهاية تسللهم هللذه التحللركات في 
سلب الهوية الوطنية للدولة وتظهرها امام 
العالم كواليات او دويات مجزأة ومنقسللمة 
لللكل منها توجه وهدف وقد سللمح التهاون 
الكبيللر مللن قبل االجهللزة الرقابيللة للدولة 
وتعثللر الكثير مللن القوانني والقللرارات التي 
تنظم مسللاحات احلرية فللي العراق في متادي 
هذه اجلهات واصرارها على اقتسللام السيادة 
العراقيللة واالدعاء بتمثيلها العللراق واالدعاء 
بانهللا صوته وهويتلله واذا علمنا ان هذا البلد 
هو مجموعة متنوعة تتشارك فيها مكونات 
مختلفة دينياً وقومياً ومذهبياً فان السللماح 
باحلرية املطلقة من دون قيود او شروط اسهم 
الللى حد كبير في تشللظي املواقف العراقية 
جتاه الكثير من القضايا واملشكات الداخلية 
واخلارجية وفي الوقت الذي تتطلب الكثير من 
هذه القضايا واملشكات موقفاً وطنياً موحًدا 
يقوي من مكانة العراق ويعزز حضوره الدولي 
جتتهد زعامات دينية وسياسية في حتركاتها 
والتعبير عن مواقفها من دون تنسيق وتفاهم 
مع احلكومة العراقيللة وتضع الباد في مأزق 
كبير وقد تسللبب هذا التشللظي في تغييب 
مامح املوقف العراقللي ومتييع دوره واضعاف 
صوتلله في احملافل العربيللة والدولية واذا اردنا 
ان نشللخص بنحللو دقيق مثل هللذه املظاهر 
واالنتهللاكات فاننللا نعيللب علللى الكثير من 
زعماء االحزاب والكيانللات زياراتهم اخلارجية 
الى دول اجلوار وتباين مواقفهم وتصريحاتهم 
وتعارضهللا مللع موقللف وتصريحللات ممثلي 
احلكومللة العراقيللة  التللي هي فللي النهاية 

املمثل الشرعي للعراق وطناً وشعباً. 

مساحات الحرية

تقـرير

كريستيان بيشوف
وإيمي هاوثورن*

ألقللى فهللد ناظللر في منتللدى فكرة 
العاقللات  بللأّن  جدلًيللا  تصريًحللا 
األميركية-السللعودية ليست مبنية 
على املصالللح األمنيللة واالقتصادية 
املعروفة فحسللب، بل أيًضا اآلن على 
»قيم جوهرية« مشتركة من التسامح 
الديني واحلقللوق املدنية وحقوق املرأة. 
ويقللول ناظر إّن اململكة قد شللهدت 
»حتواًل مهًما في الثقافة السياسية« 
لكي تصبح أكثر انفتاًحا وشللموليًة، 
ويأتي علللى ذكر اخلطللط اإلصاحية 
امللكي  السمو  »الطموحة« لصاحب 
األميللر محمللد بن سلللمان. ويضيف 
ناظر أّن كل ذلك يخللدم احلفاظ على 
الروابللط مع الواليللات املتحدة. بيد أّن 
حقيقللة اململكة - هللي نظاٌم ملكي 
تللاّم وأحللد أكثللر البلللدان قمًعللا في 
العالم - ال تشللبه الواليللات املتحدة 
بأي شكٍل من األشكال، حتى في ظل 
الضغوطللات الراهنللة علللى الواليات 
املتحللدة األمريكيللة والدميقراطيللات 

األخرى.
ويرى ناظر أّن املؤسسللات السللعودية 
روايللًة مللن »السللام  اليللوم تنشللر 
أّن  بيللد  واالعتللدال«.  والتسللامح 

التعّصللب يقبللع فللي قلللب النظام 
السللعودي املبني علللى التحالف بني 
مجموعللٍة من رجال الدين املسلللمني 
احملافظني إلى أقصى احلدود من جهة، 
وعائلة آل سعود املالكة. وميّيز النظام 
القانونللي السللعودي كَل فللرد غيللر 
مسلم سّني. وبناًء على وثائق منظمة 
»هيومللن رايتللس ووتللش« و«منظمة 
العفللو الدوليللة«،  يّتخللذ اإلجحللاف 
في حللق األقلية الشلليعية في الباد 
شللكل التمييز القانوني واالجتماعي 
وعمليللات االعتقللال وحتللى اإلعدام 
حتت غطللاء مكافحة اإلرهاب ردًا على 
االنشقاق الديني. وقد دعا رجال الدين 
السللعوديون إلى قتل الشيعة. ففي 
نيسللان/أبريل 2015، انتشللر تسجيٌل 
صوتي إلمام احلرم املكي الشريف عبد 
الرحمن السللديس يعلللن فيه احلرب 

املفتوحة على الشيعة.
وال وجود حلرية الدين في السللعودية، 
إذ يلللزم القانللون كافللة املواطنني بأن 
ر على األجانب  يكونوا مسلمني. ويحظَّ
غيللر املسلللمني ممارسللة شللعائرهم 
الدينيللة علًنللا. وبحسللب »اللجنللة 
األمريكيللة املعنيللة باحلريللة الدينية 
الدولية«، تسللتمر الشللرطة الدينية 
في تعنيللف واعتقال العمال األجانب 
غير املسلمني )ويعيش املايني منهم 
في اململكة( بسللبب ممارسللة شعائر 
دينية في منازلهم، وال تغض احلكومة 

البصر عنهم كما ادعى ناظر
ولإلضافللة علللى تصويره للتسللامح 
فللي اململكة، يناقش ناظللر ما يدعوه 
بللل “اجلهللود الصادقة« التللي تبذلها 
السلطات السعودية إلصاح النظام 
التربوي واخلطاب الديني الرسمي. بيد 
أّن الكتب الدراسية للتعليم الثانوي 
في السللعودية ما زالللت مليئة بلغة 
التحريض وتللرّوج للتعصللب وتفتري 
علللى املسلللمني غير السللّنة )مبا في 
ذلك منع بناء الصداقات مع »الكّفار«( 
السللامية اخلسيسة.  وتغّذي معاداة 
وبحسللب الشللهادات التي أدلى بها 
عللدٌد مللن اخلبللراء أمللام الكونغللرس 
األمريكي هذا األسبوع، تضّم الكتب 
الدراسللية »توجيهللاٍت بقتللل الناس 
غيللر  احلياتيللة  خياراتهللم  علللى  ردًا 
العنيفة«. وبحسب صحيفة نيويورك 
تاميللز األمريكيللة، اسللتخدم تنظيم 
»الدولة اإلسامية« الكتب الدراسية 
السللعودية لتدريللس األطفللال فللي 
األراضي اخلاضعة لسيطرته. زمن ثم، 
فللان هذا يعتبر مؤشللرا على التقارب 
بني جوانب اخلطاب الرسمي للمملكة 

وبني الفكر اجلهادي.
ويبقى واقع املؤسسللة الدينية، التي 
يسلليطر عليها رجال دين محافظون 
إلى أقصى احلدود ويرّوجون للتفسيرات 
املتعصبة لإلسام ويصّدرونها، واقًعا 
مقلًقللا للغايللة. ويعظ رجللال الدين 

األكثللر حتريًضللا، علللى غللرار محمد 
العريفللي )الللذي يشللغل منصًبا في 
جامعة امللك سعود( ومحمد املنجد، 
مبعاداة السامية وبدونّية املرأة. وأعلن 
اإلمام السللابق للحرم املكي الشريف 
عادل الكلباني في كانون الثاني/يناير 
2016 أّن تنظيم »الدولة اإلسللامية« 
»يستقي أفكاره من كتبنا نحن، ومن 

مبادئنا«.
ويتحّدث ناظللر أيًضا عن التقدم الذي 
شللهده دور املرأة في اململكة. واألكيد 
أّنه مت تعيني عددٍ ضئيل من السيدات 
الرائدات في مناصب اقتصادية مهمة، 
وأّن عدد السلليدات السعوديات يفوق 
عللدد الرجال فللي جامعللات اململكة. 
وصار للسلليدات – والرجال – احلق في 
االنتخاب والترشح في اجملالس احمللية 
)التللي ال تتمتع إال بسلللطة ضئيلة(. 
بيللد أّن ذاك النظام الللذي يضع املرأة 
في الطبقة الثانية ويعتبرها إنسللانًا 
أقل شأنًا ما زال قائًما وصامد. وينّص 
القانون السللعودي بالفعل على عدم 
املسللاواة بني اجلنسللني. فعلى سبيل 
منظمللة  وصللف  وبحسللب  املثللال، 
»هيومن رايتس ووتش«، يعتبر القانون 
السعودي املرأة قاصرًا وتعتمد حياتها 
العامللة بكافة أوجههللا على الرجل. 
ويقضي نظام واليللة الرجل بأن يكون 
لللكل امرأة سللعودية ولللي أمر يتخذ 
القللرارات نيابللة عنهللا – أي زوجها أو 

والدها أو شللقيقها أو ابنها الراشللد. 
ويتعني على املرأة السللعودية أن تأخذ 
اذن ولي أمرها مللن أجل الزواج وتقدمي 
طلب جواز سفر والسفر وفتح حساب 
مصرفي وتلقللى العللاج وغيرها من 
األمور األساسللية. وفي أبريل / نيسان 
أصدر امللك سلللمان بن عبد العزيز آل 
سللعود أمرا ملراجعة ورمبللا رفع بعض 
قواعللد الوصاية؛ لكن يبقى أن نرى ما 
إذا كان هذا سلليؤدي إلى تغيير فعلي 
ر على املرأة أيًضا قيادة السيارة  ويحظَّ
وهللي ملزمة قانونًا بارتللداء عباءة في 
األماكللن العامللة. فتشللّكل بذلللك 
التفرقة النافذة بني اجلنسللني جزًءا ال 

يتجزأ من اجملتمع السعودي.
أخيللرًا، يزعللم ناظللر أّن اململكة »قد 
اتخذت خطوات فعلية للتوعية على 
احلقوق املدنية الكثيللرة التي حتميها 
ففي  السعودية«.  واألنظمة  القوانني 
الواقللع، قليلٌة هللي حقوق اإلنسللان 
التي يحميها القانون السللعودي. فا 
وجود مثللًا حلرية التعبيللر والتنظيم 
واملعتقللد. كمللا أّن انتقللاد احلكومة 
يعتبر مخالفًة فعلية للقانون ويعاَقب 
عليلله بالسللجن واجلَلد. أّمللا األحزاب 
واملنظمللات  والنقابللات  السياسللية 
اإلنسللان  بحقوق  املعنية  املسللتقلة 
فممنوعللة منًعللا باتًا، ويتللم اعتقال 
السللعوديني املنخرطني في مثل هذه 
اجملموعات ومحاكمتهم. ومؤخرًا، بات 

يحق للسللعوديني تشكيل منظمات 
غيللر حكوميللة معينللة، إال أّنه يحق 
للسلللطات حل أي مؤسسة ال حتترم 
معاييللر غامضة للغاية من اإلسللاءة 
الوطنية.  والوحللدة  العامللة  لألخاق 
ويبللدو أن نظام العدالللة اجلرمية في 
اململكة يفتقر إلى أبسللط العمليات 
الازمة ويّتسللم بعمليللات االعتقال 
العشللوائية وغياب احملاكمات العادلة 
والتجاهل التللام للمعايير القضائية 

الدولية. 
بيد أّن ناظر على حق في إشللارته إلى 
أّن اململكة تشللهد تغييرًا اجتماعًيا 
واقتصاديًللا في بعض املناحللى. إذ إّن 
جدول أعمال صاحب السللمو امللكي 
اإلصاحي اخلللاص بل “الرؤيللة 2030« 
يخطللط لتقليللص االعتمللاد علللى 
النفللط والتخفيف من البيروقراطية 
الكبيللرة للدولللة وتوسلليع القطاع 
اخلللاص وإعطللاء املزيللد مللن احلريللة 
االجتماعيللة )مللن خللال بنللاء مدن 
املاهللي العامللة األولللى فللي الباد(. 
ويبدو أن هللذه املبللادرات االجتماعية 
باألخللص تلقللى ترحيًبللا كبيللرًا من 
الشباب السللعودي الذي يطمح إلى 
العيش فللي أمٍة عصريللة ومنفتحة 

على العالم. 
وعلللى أي حللال، مللن املرجح جللًدا أن 
تسللتمر الواليات املتحدة في السعي 
وراء مصاحلهللا األمنيللة واالقتصادية 

القدميللة في السللعودية، وهللي دولٌة 
النفطيللة  لثروتهللا  نظللرًا  مهمللة 
الهائلللة )حتللى مللع تراُجللع اعتماد 
الواليات املتحدة على النفط األجنبي( 
اإلسللام  والدة  كمللكان  وموقعهللا 
واحتوائهللا ألهم األماكن املقدسللة. 
بيللد أّن الواليللات املتحللدة واململكة 
العربية السللعودية ال يجمعهما أي 
قاسللم مشللترك من حيللث القيم. 
فوراء اخلطاب شللبه العصري الراهن، 
ما زالللت السللعودية نظاًمللا ملكًيا 
محافًظا للغاية وقامًعللا إلى درجاٍت 
صادمة أحيانًا يسللتمر في نشر رؤية 
متعّصبة وخطيرة لإلسام. ومن ثم، 
فهناك قواسم مشتركة بني اململكة 
وبني الفكر السلللفي اجلهللادي الذي 
يحللاول الغرب مواجهته بسياسللات 
مكافحة اإلرهاب.  لذلك فإّن اّدعاء أّن 
السعودية تشاركنا مبادئنا املقدسة 
من التسللامح الديني واملسللاواة بني 
اجلنسللني واحلقوق املدنية، كما فعل 
ناظر، ليس تضليًا فحسب، بل إهانًة 
للمجتمعللات الدميقراطية ومناصري 
الكرامة اإلنسللانية حول العالم. ولن 
تّتسللم العاقات األمريكية مع دولٍة 
كهذه أبًدا باجلللذور العميقة واملنافع 
املسللتدامة التي تكتسلليها الروابط 

التي جتمعنا بحلفائنا الدميقراطيني.

*عن معهد واشنطن.

هل هنالك قيم مشتركة بين الواليات المتحدة والسعودية؟

مناقشة مسالة 
االستفتاء هو شأن 
الحكومة االتحادية 
في االساس، واننا 
في حال بقينا ضمن 
العراق او قررنا اعالن 
الكونفدرالية، في كلتا 
الحالتين نحتاج الى حوار 
والتفاهم مع بغداد 
لمعالجة المشكالت

بارزاني
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بغداد – اطالق نار 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالثاء، ب��أن جندياً قت��ل بنيران 
قناص استهدف نقطة تفتيش شمالي 
العاصمة بغ��داد ، ولفت املصدر الى إن 
"قناصا استهدف إحدى نقاط التفتيش 
في منطقة ألبو خالد ش��مالي بغداد، 
ما أس��فر عن مقتل جن��دي مرابط في 

النقطة".
على صعيد متصل ق��ال قائد عمليات 
بغ��داد الفري��ق الركن جلي��ل الربيعي 
إن��ه "بع��د متابع��ة مس��تمرة وعمل 
دؤوب مت حتري��ر مختطفني اثنني يحمالن 
اجلنسية البنغالديشية وإلقاء القبض 
على خاطفيهم الثالثة ضمن منطقة 

52 وسط بغداد".

ديالى – انفجار عبوة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس الثالثاء، عن إصابة مزارعني 
اثن��ني أصيب��ا بانفج��ار عبوة ناس��فة 
على دراجة نارية محورة ش��مال شرقي 

احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عبوة ناسفة انفجرت على 
دراج��ة ناري��ة محوري��ة )س��توتة( قرب 
القصبة القدمية في محيط مركز قرة 
تبة شمال شرقي احملافظة ما أسفر عن 
إصابة مزارعني اثنني بجروح متفاوتة".

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س الثالث��اء مبقت��ل قيادي 
ب��ارز في تنظيم "داع��ش" جنوب غربي 

احملافظة.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه  إن "قيادياً بارزاً في تنظيم داعش 
االرهابي قت��ل فجر يوم امس في احدى 
قرى ناحية الرياض )٤٥ كم جنوب غربي 
كركوك("، مبيناً ان "القيادي يدعى ابو 
حفص االنصاري حيث قامت مجموعة 
مجهول��ة باس��تهداف س��يارته بعدة 

طلقات نارية".

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الثالث��اء بأن جنل ما 
يسمى وزير احلرب في تنظيم "داعش" 
قت��ل باش��تباك مس��لح م��ع القوات 

العراقية املشتركة شمال احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مجموع��ة تابع��ة لداعش 
يقودها جنل ما يس��مى وزي��ر احلرب في 

التنظي��م املدعو أبو عمر الشيش��اني 
واملقت��ول قب��ل أكثر من ع��ام هاجمت 
العراقي��ة  الق��وات  فج��ر ي��وم ام��س 
املش��تركة املرابطة في جب��ال حمرين 
باجتاه جب��ال مكحول )40 كم ش��مال 
ص��الح الدين(، وأس��فر االش��تباك عن 
مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم 

جنل الشيشاني".

االنبار – استهداف دورية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة األنب��ار ام��س الثالث��اء، بأن 
قنبل��ة صوتي��ة انفج��رت عل��ى دورية 
للحش��د العش��ائري في مدينة هيت 

غربي احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه  إن "قنبلة صوتية انفجرت في 
س��اعة متأخرة م��ن ليلة ام��س، على 

دورية للحش��د العشائري في منطقة 
ح��ي اإلطف��اء وس��ط قض��اء هي��ت، ) 
70كم غرب الرم��ادي0(". وأن "االنفجار 
ل��م يوقع أي خس��ائر مادية او بش��رية 
بصف��وف مقاتل��ي العش��ائري الذي��ن 

كانوا متواجدين بالدورية". 

النجف – مقتل مدنيني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
النج��ف ام��س الثالثاء ان 8 أش��خاص 
لقوا مصرعهم بحادث اصطدام غربي 

احملافظة .
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "عجلتني اصطدمتا قرب 
معامل الطابوق ناحية مظلوم )80 كم 
غربي النجف(، ما أس��فر عن مصرع 8 
أش��خاص كانوا يستقلون السيارتني". 
وأن "ف��رق اإلنقاذ التابعة للدفاع املدني 

في النج��ف هرعت النتش��ال اجلثث"، 
موضحا أن "هذا احل��ادث هو الثاني من 

نوعه خالل هذا الشهر 

نينوى – ضربة جوية 
اعلن مصدر محلي في محافظة نينوى 
ام��س الثالثاء، بأن ما يعرف ب�"عندليب 
الشام" لدى "داعش" قتل بضربة جوية 

في تلعفر غربي مدينة املوصل.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه ان "املدعو أبو طلحة الشامي 
احد ابرز منش��دي تنظي��م داعش قتل 
بضرب��ة جوي��ة اس��تهدفت مضاف��ة 
للتنظي��م ف��ي الضواح��ي الش��رقية 
لقضاء تلعفر غ��رب املوصل"، مبينا أن 
"العدي��د م��ن عناصر التنظي��م قتلوا 
وأصيبوا بالضربة".  ويعد الشامي من 
األصوات التي ذاع صيتها وس��جل عدة 

أناشيد ملدح التنظيم ".

البصرة – ضبط عصابة 
اف��اد مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
البصرة ام��س الثالثاء بالق��اء القبض 
على افراد عصابة لتزوير العملة كانت 
متتلك ماكينة للطباعة وأجهزة حديثة 
إلتقان عمليات التزوير باستعمال أوراق 

نقدية قدمية.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اس��مه إن "قوة من خلية 
االس��تخبارات املش��تركة ف��ي قي��ادة 
العملي��ات متكن��ت قب��ل أي��ام قليل��ة 
م��ن الق��اء القبض على بقي��ة أعضاء 
عصاب��ة متخصص��ة بتزوي��ر العملة، 
حيث بلغ عدد املتهمني خمسة، وقد مت 
القبض عليهم في مناطق متفرقة من 

احملافظة . 

استهداف نقطة تفتيش بنيران قناص شمالي بغداد * انفجار عبوة ناسفة بمركز قره تبة شرقي ديالى 
مقتل قيادي بارز بتنظيم "داعش" غربي كركوك * هجوم مسّلح على نقطة مرابطة شمالي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعتبر األم��ني العام للمؤمتر الوطني العراقي آراس 
حبيب، ام��س الثالثاء، أن بناء الدولة على أس��س 
صحيحة ميثل مس��ؤولية "وليس صفقة خادعة 
لكس��ب األص��وات"، موضح��ا أن األم��ر يتطلب 
معايشة من قبل املسؤول بني الناس وليس تقدمي 

وعود ال تتحقق.
وق��ال حبيب ف��ي بيان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "بن��اء الدولة على أس��س صحيحة 
ميث��ل مس��ؤولية ضمي��ر ولي��س صفق��ة خادعة 
لكس��ب األصوات"، مبين��ا أن "البحث عن حلول 
ج��ادة للنقص الواضح في اخلدمات وفرص العمل 
والتش��غيل يتطلب خططاً مدروسة على املديني 

القريب والبعيد". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة العراقي��ة، ام��س الثالثاء، 
عن مباش��رتها بصرف الرواتب املدخ��رة إجباريا 

ملوظفي تشكيالتها في محافظة نينوى.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، إنها "باش��رت بص��رف الرواتب املدخرة 
إجباريا ملوظفي تشكيالتها في محافظة نينوى 
بع��د اجن��از التدقي��ق األمني لهم واس��تحصال 

موافقة وزير الزراعة فالح حسن زيدان أصوليا".
وأضافت، أن "عدد املوظفني املشمولني بالصرف 
يبلغ 767 موظفا من الذين لم يرد بش��أنهم أي 

مؤشر امني سلبي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أق��ر مجل��س الن��واب العراق��ي خالل جلس��ته 
االعتيادية ام��س الثالثاء عددا من بنود مش��روع 

قانون انتخابات مجالس احملافظات واالقضية.
واكد مصدر نيابي في تصريح صحفي، أن البرملان 
صوت ضم��ن القان��ون عل��ى الش��روط الواجب 
توفرها للمرشحني النتخابات مجالس احملافظات 

واالقضية.
يك��ون  ان  عل��ى  تن��ص  الش��روط  أن  وأوض��ح 
التحصيل الدراس��ي للمرشح اليقل عن شهادة 
البكالوريوس أو ما يعادلها بعدما كانت ش��هادة 

االعدادية.
وأض��اف املص��در أن من ضمن الش��روط ان يكون 
احلد االدنى لعمر املرش��ح 30 سن�ة بعدما كانت 

27 ضمن مسودة القانون.

المؤتمر الوطني يدعو لبناء 
الدولة على أسس صحيحة

الزراعة تصرف رواتب 
موظفيها في نينوى

شروط جديدة لمرّشحي 
االنتخابات المحلية

الملف األمني

مؤمتر الكويت للدول املانحة يسعى
لتوفير 100 مليار دوالر للعراق

ويتخ��وف م��ن أن "تطال مؤمت��ر الكويت 
ش��بهات فس��اد بأن تذهب لغير الغرض 
اخملصص له"، وطالب بأن "تتولى احلكومة 
االحتادية متابع��ة صرف املبالغ املتحصلة 
م��ن املؤمت��رات الدولي��ة لغ��رض ايداعها 
ل��دى املس��تفيدين منها مباش��رة وعدم 
احالته��ا إل��ى جل��ان فرعي��ة وبالتالي قد 
تتعرض إلى السرقة ونحن بأمس احلاجة 
اليه��ا بالتزام��ن مع اس��تكمال عمليات 

التحرير".
لك��ن اخلبي��ر االقتص��ادي عب��د الرحمن 
الش��مري يرى ف��ي تعليق إل��ى "الصباح 
اجلديد"، أن "خروج مؤمتر الكويت بالنتائج 
املرس��ومة ل��ه قد يك��ون صعب��اً للغاية 

والسباب عديدة".
وتاب��ع املش��هداني أن "املش��كلة االولى 
التي ستواجه العراق طبيعة التمثيل في 
املؤمت��ر وأن هناك جهات س��تطالب بجزء 
م��ن املبالغ أما على اس��اس احملافظات أو 
الطائف��ة وكذل��ك فأن اقليم كردس��تان 
صّرح بانه يستحق ما نسبته %17 اسوة 

بحصته في املوازنة".
وأس��تطرد أن "املعرقل االخ��ر للمؤمتر بأن 
التجمع��ات الس��ابقة ح��ددت مبالغ لم 
يحصل العراق س��وى على جزء بس��يط 

منها وهذا قد يتكرر في الكويت".
وال يجد املش��هداني "الزام��اً على الدول 
املش��اركة ف��ي املؤمتر بوص��ول املبلغ إلى 
100 ملي��ار دوالر، فق��د ال نحصل إال على 

نسبة قليلة منه".

وخلص املش��هداني بالق��ول إن "توقيت 
عق��د املؤمتر فيه بعض املش��كالت كونه 
يتزام��ن مع دعاي��ات الكتل السياس��ية 
املش��اركة ف��ي االنتخاب��ات العامة وهذا 
املوضوع قد يشوش على اجلهود احلكومية 

في احلصول على الدعم الدولي".

مصادر عسكرية تتوقع هزمية لـ 
"داعش" في قضاء تلعفر بخسائر 

كبيرة وبنحو سريع
وم��ن جانب��ه أعل��ن قائ��م مق��ام قضاء 
الرطبة مبحافظة االنب��ار عماد الدليمي، 
أم��س الثالثاء ، عن هرب أكثر من 20 الف 
نس��مة كانوا محاصرين م��ن قبل داعش 
داخل املناطق اخلاضعة لس��يطرته غربي 

االنبار. 
وقال الدليمي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" أكث��ر م��ن 20 أل��ف نس��مة  كان��وا 
محاصري��ن من قب��ل داعش ف��ي مناطق 
عنه والقائم ورواه غربي االنبار متكنوا من 
الهرب إلى إحدى القطعات العس��كرية 
املتمرك��زة ف��ي قض��اء عن��ة مس��تغلة 
الفوض��ى العارمة جراء ه��رب املئات من 
قادة وعناصر التنظيم اإلجرامي في تلك 

املناطق".
 

وأضاف أن" الس��كان الفاري��ن من داعش 
س��لكت ط��رق وع��رة باجت��اه القطع��ات 
م��ن  ق��وة  أن"  مبين��ا   ، العس��كرية 
االستخبارات العس��كرية تقوم بعملية 
تدقيق أس��مائهم خشية تسلل عدد من 
عناصر التنظيم ودخوله��م إلى املناطق 

احملررة للقيام بعمليات إجرامية". 
وأوض��ح أن" عصاب��ات داع��ش اإلجرامية 
مرك��ز  داخ��ل  العائ��الت  مئ��ات  حتاص��ر 
مدين��ة الرمادي ك��دروع بش��رية حلماية 
عناصره��م اإلجرامي��ة الت��ي تتخ��ذ من 
اجملمعات السكنية واملناطق األمنة مكانا 
الس��تهداف الق��وات األمني��ة والق��وات 

الساندة لها". 
من جهتها أعلن��ت قيادة عمليات اجلزيرة 
، أم��س الثالث��اء ، ع��ن تدمي��ر عجلت��ني 
مفخختني بقصف ج��وي لطيران اجليش 

غربي محافظة األنبار. 
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت 
إن"  من��ه   نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
طيران اجليش قصف عجلتني مفخختني 
يقودهما انتحاري��ان في أثناء محاولتهما 
مهاجمة حاجز امني في منطقة صحراء 
قضاء عنة ما أدى إلى مقتلهما في احلال 

وتدمير العجلتني". 
وأضاف أن" معلومات استخباراتية دقيقة 
مكن��ت طي��ران اجلي��ش من اس��تهداف 
العجلتني وتدميرهما قبل وصولهما إلى 

احلاجز املستهدف". 
م��ن  االنتحاري��ني  اغل��ب  أن"  وأوض��ح 
اجلنس��يات احمللي��ة واألجنبي��ة يقوم��ون 
بعملي��ات انتحارية ضد الق��وات األمنية 
مفضلني املوت بع��د أن أيقنوا إن القوات 
األمنية باتت عل��ى مقربة من معاقلهم 
فال سبيل أمامهم س��وى االستسالم او 

املوت". 
إلى ذلك أعلنت قيادة القوة اجلوية ، أمس 
الثالثاء ، تدمير مخازن لألسلحة ومعامل 

لتفخي��خ وتدري��ع العج��الت املفخخ��ة 
جنوب كركوك. 

حصل��ت  بي��ان  ف��ي  القي��ادة  وقال��ت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘على نس��خة 
من��ه، ”اس��تناداً إل��ى معلوم��ات وكال��ة 
االحتادي��ة  والتحقيق��ات  االس��تخبارات 
صقور القوة اجلوية يوجهون ضربات جوية 
أسفرت عن تدمير مقر ومخزن لألسلحة 
والصواري��خ محلية الصنع وقنابر الهاون 
تابع لعصابات داعش اإلرهابية في ناحية 

العباسي- قضاء احلويجة". 
وتابع البي��ان، انه "مت تدمير معمل لتدريع 
العبوات  العج��الت وصناع��ة  وتفخي��خ 
بالكام��ل وح��رق جميع العج��الت ومواد 
التفجي��ر التي كانت بداخل��ه في قضاء 
احلويجة”، مضيفاً انه “مت تدمير مش��جب 
كبير لألس��لحة واالعتدة ومش��جب آخر 
لألس��لحة بالكام��ل في ناحي��ة الزاب – 

قضاء احلويجة . 
وف��ي الس��ياق ذات��ه ، قالت قي��ادة القوة 
اجلوي��ة في بي��ان لها حصل��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ على نس��خة منه، انه” 
اس��تناداً الى معلوم��ات املديرية العامة 
لالس��تخبارات واألمن صقور القوة اجلوية 
وجهوا ضربة جوية اس��فرت ع��ن تدمير 
ورش��ة لتفخيخ العجالت بالكامل داخل 
احد األوكار وقتل من كان داخلها من قبل 
عصابات داعش ف��ي قرية علوش – قضاء 

احلويجة”.
وطهرت قوات احلش��د الشعبي، 17 قرية 
جنوب شرق تلعفر الواقعة غرب املوصل. 
وق��ال إعالم احلش��د الش��عبي ف��ي بيان 

تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه ان "قوات احلش��د الش��عبي طهرت 
سبع عشرة قرية بدءاً من شمال منطقة 
عداي��ة نزوالً باجتاه ش��ركة ع��ني اجلحش 
جنوب شرق تلعفر غرب املوصل بحثاً عن 

أوكار أو مخازن عتاد تركها العدو".

معصوم يعّد االستفتاء مجرد طموح 
وال ميكن حتقيق االنفصال

وعقدت االح��زاب الكردية اجتماعا في )7 
حزي��ران 2017( في منتجع ص��الح الدين 
بأربي��ل ترأس��ه رئي��س اقليم كردس��تان 
مس��عود البارزاني وسط مقاطعة بعض 
القوى السياس��ية، واتفقت تلك االحزاب 
عل��ى إج��راء االس��تفتاء الش��عبي على 
مصير اإلقليم في اخلامس والعشرين من 

ايلول املقبل.

العبادي يكّرم املوظفني اللذين تصديا 
ملهاجمي السفارة العراقية في 

أفغانستان
كم��ا ع��زا العب��ادي "القي��ادة االفغانية 
باستش��هاد رجل ام��ن افغاني وس��يدة 
افغاني��ة"، مش��يدا "بش��جاعة الق��وة 
االمني��ة التي أحبطت هج��وم الدواعش 

على السفارة العراقية في كابول".
وأعلنت وزارة اخلارجية العراقية، يوم االول 
من ام��س االثن��ني، انتهاء الهج��وم على 
الس��فارة في العاصمة األفغانية كابول، 
مشيرة إلى إجالء موظفني قاوما داخلها 

وهما "بصحة جيدة".
كما أف��ادت وزارة الداخلية األفغانية، يوم 

االول من امس االثن��ني، مبقتل املهاجمني 
الثالثة الذين اش��تبكوا مع ق��وات األمن 
بعد االنفجار بعد معركة اس��تمرت أربع 
س��اعات تقريبا، الفتًة إلى إجالء موظفي 

السفارة بسالم من قبل أفراد األمن.

"الكهرباء" تعلن حتقيق
إنتاج غير مسبوق للطاقة

وتأت��ي االنقطاع��ات املتك��ررة على رأس 
ش��كاوى املواطن��ني عل��ى مدى س��نوات 
طويلة وخاصة في فصل الصيف عندما 
تص��ل درج��ات احلرارة ف��ي الب��الد إلى 50 

مئوية.
وتش��ير التقديرات إل��ى أن العراق بحاجة 
إل��ى نح��و 24 أل��ف ميغ��اواط لتحقيق 

االكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.

"النزاهة" تضبط صكوكاً بقيمة 40 
مليار دينار ملشاريع غير منفذة في 

صالح الدين
واضافت ان "عملية الضبط نفذت، لوجود 
ح��االت تالعٍب في الوص��والت ونقص في 
مق��دار االموال الت��ي مت جبايتها من قبل 
مكتب جباية مجلس محافظة البصرة، 
على الرغم من قطع الوصوالت وتس��لم 
املبال��غ، حيث يق��وم مجل��س محافظة 
البص��رة بف��رض جباية بنس��بة %1 من 
قيمة البضائ��ع الداخلة عن طريق ميناء 
ام قصر الشمالي من دون سند قانوني".

وأك��دت املديرية أن "جمي��ع املضبوطات، 
نها  فضالً عن األوراق التحقيقيَّة قد تضمَّ
مه  محضر الضب��ط األصولي، ال��ذي نظَّ

الفري��ق، حي��ث مت عرض��ه عل��ى قاض��ي 
التحقيق اخملتص الذي قرر توقيفهم على 

ذمة التحقيق".
واش��ارت ال��ى ان "امل��ادة 315 م��ن قانون 
العقوبات نصت على عقوبة السجن لكل 
موظف او مكل��ف بخدمة عامة اختلس 
او اخف��ى ماالً او متاعاً او ورقة مثبتة حلق 

او غير ذلك مما وجد في حيازته". 
وتق��وم م��الكات هيئة النزاه��ة بني احلني 
واحلني االخر بضبط، اخملالفني واملرتشني في 
ش��تى دوائر الدولة، سعياً منها ملكافحة 

الفساد في كل مفاصل الدولة.

مسؤولون أميركيون يؤكدون قدرة
بيونغ يانغ على ضرب الواليات املتحدة

الدف��اع  وزارة  باس��م  املتح��دث  وأق��ر 
األميركية )البنتاجون(، الكابنت بالبحرية 
جيف ديفي��ز، أن الصاروخ ميكنه التحليق 
ملس��افة 5500 كيلومتر، وهو املدى األدنى 
ملا يعتب��ره البنتاجون صاروخا باليس��تيا 

عابرا للقارات.
وق��ال مس��ؤوالن أميركيان آخ��ران، بحثا 
أحدث جتارب الش��مال الصاروخية والتي 
اس��تمرت نح��و 45 دقيقة، إنه��ا أظهرت 
مدى أكبر من الصاروخ الباليس��تي الذي 
أطلقت��ه بيونغيانغ في الراب��ع من يوليو، 

والذي قالت إنه استمر 39 دقيقة.
وق��ال أحد املس��ؤولني إن ارتفاع��ه ومداه 
وقوت��ه أكبر م��ن االختبار الس��ابق، ألنه 
اس��تخدم محركات تقاوم تأثيرات الرياح 
والق��وى األخ��رى الت��ي ميك��ن أن تخ��رج 

صاروخا عن مساره أثناء الصعود.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

عل��ى غي��ر الع��ادة، ل��م يك��ن ذلك 
ف��ي  القان��ي  االخض��ر  البس��اط 
اس��تقبالنا لدى االقتراب من تخوم 
بلدت��ي بعش��يقة وبحزان��ي، حيث 
كانت اشجار الزيتون تبهر من بعيد 
أي زائ��ر لهات��ني البلدت��ني وتغط��ي 
املش��هد باخضراره��ا الفات��ن وهو 
يط��وق خص��ر ه��ذه املنطق��ة من 
اجلهات الشرقية واجلنوبية والغربية، 
بينما اجلبال تكمل احللقة من اجلهة 

الشمالية.
وبعد مضي تسعة اشهر على حترير 
مركز ناحية بعشيقة وتوأمها بلدة 
بحزاني على يد قوات البيش��مركة، 
ب��دأت احلياة تش��ق طريقه��ا، فيما 
يشكل مشهد رؤية عدد من عجالت 
الش��حن املتوس��طة احلج��م وهي 
تنق��ل ممتل��كات العائ��الت العائدة، 
حالة شبه يومية، برغم احلر القائظ 

حاليا.
اكث��ر م��ن 600 عائلة ع��ادت ملركز 
بعش��يقة وبلدة بحزان��ي املتاخمة، 
وعش��رات احمل��ال التجاري��ة ع��ادت 
وفتحت ابوابه��ا، كان في طليعتها 
محال تق��دمي اخلدمات الضرورية مع 
االخ��ذ باالعتبار االحتياجات اخلاصة 
ملن ي��روم الع��ودة وتنظي��ف منزله 

واكمال النواقص.
هنال��ك اعالنات على ش��تى اجلدران 
يق��ول اصحابها انهم مس��تعدون 
الزال��ة االنقاض، والترميمات باجلص 
النوافذ،  واالسمنت، وتصليح زجاج 
م��ع  اليدوي��ة  الع��دد  بي��ع ش��تى 
االحتياج��ات الكهربائي��ة وخاص��ة 
ومع��دات  الكهربائي��ة  االس��الك 
شبكات املياه الداخلية للمنازل من 

حنفيات وغيرها.
في عز الظهيرة، جتد البلدة مزدحمة 
بالعمال والفني��ني واصحاب املنازل، 
النفاي��ات  م��ن  اك��وام  وهنال��ك 
واالنق��اض تتجم��ع مج��ددا، برغم 
عمل فرق البلدية في ازالة االنقاض، 
لكن يبدو ان هنالك اعمال اكبر من 
طاقة ف��رق البلدية، حي��ث االهالي 

العائ��دون يرم��ون ما يرون��ه لم يعد 
ضروريا، من انقاض ومنامات واطقم 
غرف االس��تقبال واجهزة كهربائية 
تالف��ة ومالب��س واش��ياء اخ��رى ال 

تخطر على البال.
بع��ض االهالي يش��كون من حجم 
اف��راد  مارس��ها  الت��ي  الس��رقات 
تنظي��م داعش االرهاب��ي، ويصفون 
والتي  الوضيعة  بالسرقات  بعضها 
تؤك��د ان التنظي��م وعناص��ره كان 
اب��رز اهدافه��م هو االس��تيالء على 

ممتلكات االخرين ونهبها.
يق��ول املواطن عبداهلل حس��ن وهو 
يتفقد بيته ويبدأ اعمال الترميمات 
البسيطة من تنظيف زجاج النوافذ 
املكس��ورة متهي��دا لنص��ب ال��واح 

جديدة، ف��ي حديثه ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان "عناصر داعش س��رقوا 
كل االجه��زة الكهربائي��ة اجلي��دة، 
مثال س��رقوا البالزم��ات، والثالجات 
الكهربائية احلديثة ومعها اجملمدات 
الش��رب  وثالج��ات تصفي��ة مي��اه 
التكيي��ف  واجه��زة  والغس��االت 
والطباخ��ات، كم��ا س��رقوا املدافئ 
احلديث��ة  والكهربائي��ة  النفطي��ة 

وتركوا القدمية".
غ��رف  اطق��م  "س��رقوا  واض��اف 
االس��تقبال، واملنام��ات م��ن حل��اف 
وبطاني��ات، ب��ل انهم حتى س��رقوا 
املالب��س الش��خصية اجلدي��دة من 
)قاطات واربطة عنق( وايضا مالبس 
االطفال ومالبس نس��ائية، والغريب 

ان بعضهم سرق حتى اواني الطبخ 
الثمينة، والكراس��ي البالستيكية، 
كما انه��م لم يتورعوا عن س��رقة 
الكابالت الكهربائية الرئيسة النها 

من مادة النحاس".
"استغرب كم من اجلهد الذي بذلوه 
في سرقة عشرات االلوف من املنازل 
واملؤسسات احلكومية واالهلية في 
عموم س��هل نينوى" يقول املواطن 
عب��داهلل وه��و ي��رد عل��ى مكامل��ة 
من هاتف��ه النقال لالتص��ال بفني 
س��يقوم باعادة ربط خزان��ات املياه 
اجلديدة فوق س��طح منزل��ه. وتابع 
بالقول "ف��ي بعض من��ازل اقربائي 
رأين��ا عب��ث الدواع��ش باملمتلكات 
للص��ور  ومتزيقه��م  الش��خصية 

الكبي��رة الف��راد املن��زل مث��ال لالباء 
او االمه��ات املعلقة باجل��دران، كما 
حطموا اي��ة رموز ديني��ة او لوحات 

فنية وقعت ايديهم عليها".
ومضى بالقول "نح��ن عدنا ملنازلنا 
ومعن��ا رمب��ا اكثر م��ن ال��ف عائلة 
خ��الل االش��هر القليل��ة املاضي��ة، 
س��نعيد البناء ونكم��ل الترميمات 
وسنش��تري م��ا هو ض��روري لنا من 
اجه��زة كهربائي��ة ومنزلي��ة، لكن 
هنال��ك االالف من اش��جار الزيتون 
 3 من��ذ  العط��ش  يقتله��ا  الت��ي 
س��نوات، وليس هنالك من ينقذها 
س��وى مبادرات خجول��ة من بعض 

اصحابها".
يرمق عبداهلل بقايا بساتني الزيتون 

التي بعضها حتول الى اشجار ميتة 
لكنه��ا واقفة، والبع��ض االخر اصر 
عل��ى االس��تمرار باحلي��اة من خالل 
براع��م خض��راء هنا او هن��اك وقال 
"اعتق��د ان %80 من هذه االش��جار 
س��ينتهي بها املط��اف كحطب ما 
لم يتم انقاذه��ا، بطريقة او باخرى، 
وبالتالي ستخس��ر بعش��يقة احد 
القابها التاريخية )مدينة الزيتون(".
وكانت ناحية بعش��يقة تضم نحو 
350 الف ش��جرة زيت��ون مثمرة في 
عام 2014، فضال عن عشرات االلوف 
من الش��تالت غير املثم��رة، وقضى 
اغلبها عطشا او حرقا بعد اجتياح 
املنطقة من قبل تنظيم داعش في 

السادس من آب 2014.

أكثر من 600 
عائلة عادت لمركز 
بعشيقة وبلدة بحزاني 
المتاخمة، وعشرات 
المحال التجارية عادت 
وفتحت أبوابها، كان 
في طليعتها محال 
تقديم الخدمات 
الضرورية مع األخذ 
باالعتبار االحتياجات 
الخاصة لمن يروم 
العودة وتنظيف منزله 
وإكمال النواقص

احلياة  في بعشيقة تعود الى طبيعتها تدريجياً

عودة النازحين تكشف حجم سرقات "داعش" الوضيعة

الحياة تشق طريقها في بعشيقة وسط
مطالبات بإنقاذ آالف أشجار الزيتون
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بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس جعفر احلمداني رئيس احتاد 
الغرف التجارية العراقية رئيس 
غرفة جتارة بغ��داد املباحثات مع 
وفد غرف��ة التج��ارة والصناعة 
التش��يكي في مقر االحتاد التي 
متخض��ت ع��ن توقي��ع اتفاقية 
الهادف��ة  املش��ترك  للتع��اون 
الى تطوي��ر وتوس��يع العالقات 
ب��ن  والتجاري��ة  االقتصادي��ة 

البلدين الصديقن .
واش��ار احلمدان��ي ف��ي كلم��ة 
له خ��الل جولة املباحث��ات الى 
الثنائية بن  العالق��ات  اهمي��ة 
البلدي��ن الصديق��ن مبين��ا، ان 
العالق��ات العراقي��ة االوروبي��ة 
متمي��زة وخصوصا م��ع اجلانب 
التش��يكي حيث ق��ام وفد من 
احتاد الغ��رف التجارية العراقية 
بزيارة التشيك خالل عامي 2009 
و 2010 مت خاللها توقيع اتفاقية 
تع��اون مش��ترك ب��ن البلدي��ن 
االعم��ال  مجل��س  وتش��كيل 
العراق��ي التش��يكي ، مؤك��دا 
اهمي��ة زي��ارة الوف��د الصدي��ق 
الى العراق ومب��ا يخدم العالقات 
الثنائية ، كما استعرض جعفر 
ونش��اطات  برام��ج  احلمدان��ي 
االحت��اد الت��ي ه��ي ف��ي خدمة 

االقتصاد العراقي .
م��ن جانب اخ��ر اك��د  بوريفوج 
مين��ار نائب رئيس غرفة التجارة 
والصناعة التشيكي في كلمة 

ل��ه رغبة الوفد الذي ضم ممثلن 
من شركات ورجال اعمال توقيع 
مذك��رة تفاهم مع الع��راق ومبا 
يع��زز العالق��ات الثنائي��ة ب��ن 
البلدين الصديقن ، مشيرا الى 
ان غرفة جتارة التش��يك تشكل 
اكب��ر رابط��ة لرج��ال االعم��ال 
وتضم 50 الف عضو وتش��كل 
%60م��ن واردات الدولة ، اضافة 
الى توقي��ع 150 مذكرة تفاهم 
مع غرف جتارية عاملية ، الفتا الى 
ان الوفد يضم وفودا من ش��تى 
القطاعات التجارية والصناعية 
في مجال الطاق��ة والصناعات 
والزراعية  والدوائي��ة  الغذائي��ة 

واملناجم وادارة النفايات . 

كما مت خالل املباحثات التعريف 
بن اجلانبن على س��بل التعاون 
املشترك بن البلدين الصديقن 
وجاء اللقاء بحضور كبير لعدد 
م��ن اعضاء مجل��س ادارة غرفة 
جتارة بغداد والهيئة االستشارية 

في االحتاد .
واختتم اللق��اء بتوقيع اتفاقية 
تعاون مشترك بن االحتاد وغرفة 
جت��ارة وصناعة التش��يك ، فيما 
قدم جعف��ر احلمداني درع االحتاد 
ال��ى نائب رئيس غرف��ة التجارة 
التش��يكي والوف��د املراف��ق له 
تثمين��ا لزيارته الت��ي جاءت من 
اج��ل تطوير وتوس��يع العالقات 

بن البلدين الصديقن .

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
التقاع��د  دائ��رة   / االجتماعي��ة 
والضمان االجتماع��ي للعمال انها 
ستباش��ر بص��رف روات��ب العم��ال 
املضمونن لفئتي )الصرف اليدوي ، 
البطاقة الذكية( لشهري  وحاملي 
مت��وز وآب لع��ام 2017 ف��ي بغ��داد 

واحملافظات مطلع آب اجلاري . 
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التقاع��د 
والضم��ان االجتماعي للعمال علي 
جعفر ان الدائرة ح��ددت مطلع آب 
اجل��اري موع��دا لصرف روات��ب أكثر 
من 17 أل��ف عامل مضمون لفئتي 
)الصرف اليدوي ، وحاملي البطاقة 
الذكي��ة( بع��د اس��تكمال جمي��ع 

الرواتب  االجراءات املطلوب��ة لتوزيع 
بالتنسيق مع االدارة العامة ملصرف 
الرافدي��ن. واض��اف املدي��ر العام ان 
مجموع مبالغ الرواتب لشهري متوز 
وآب التي سيتم صرفها للعمال بلغ 

ملياراً و)348( مليون دينار .
واش��ار مدير عام الدائرة الى ان عدد 
املش��مولن بالص��رف الي��دوي بلغ 
)2393( متقاعدا ، وعدد املش��مولن 
م��ن حامل��ي البطاق��ة الذكية بلغ 
ان  موضح��ا   ، متقاع��دا   )14683(
املتقاعد املضمون الذي لديه خدمة 
)30( سنة فاكثر يتسلم مبلغا قدره 
)600( ال��ف دينار لش��هرين فقط ، 
فيما يتس��لم املتقاع��د الذي لديه 
خدم��ة اقل م��ن )30( س��نة مبلغا 

قدره )540( ألف دينار. 
وبن املدي��ر الع��ام ان عائلة املتوفى 
التي لديها اكثر من ثالثة مستحقن 
تتس��لم راتبا قدره )500( ألف دينار 
، فيما تتس��لم العائلة التي لديها 
مستحقان راتبا مقداره )480( ألف 
دينار ، ام��ا عائلة املتقاع��د املتوفى 
التي لديها مستحق واحد فتتسلم 

راتبا مقداره )460( ألف دينار. 
ودع��ا مدي��ر ع��ام الدائ��رة جمي��ع 
العمال املتقاعدي��ن املضمونن الى 
مراجع��ة املصارف حس��ب مناطق 
س��كناهم لغرض تس��لم رواتبهم 
مستصحبن معهم املستمسكات 
الثبوتية املطلوبة املتمثلة بالهوية 

التقاعدية او البطاقة الذكية. 

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلن��ت وزارة التج��ارة عن جتهيز 
مطاحن محافظة نينوى بكميات 
كبيرة من احلبوب اخملصصة النتاج 
طح��ن احلصة التمويني��ة البناء 

احملافظة .
وقال املهندس طه ياس��ن عباس 
العام��ة  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر 
جه��وداً  ان  احلب��وب  لتصني��ع 
كبيرة بذل��ت لتجهي��ز املطاحن 
التي مت اع��ادة تش��غيلها مؤخرا 
في محافظ��ة نينوى وبتنس��يق 
مش��ترك ب��ن ش��ركتي تصنيع 
احلبوب وجتارة احلبوب حيث وصلت 

وجب��ة كبيرة من احلب��وب بقافلة 
مؤلف��ة من 18 ش��احنة محملة 
باحلنطة احمللية عن طريق س��ايلو 
مخم��ور لغ��رض انت��اج احلص��ة 
املق��ررة البناء احملافظ��ة من مادة 

الطحن .
بذل��ت  التج��ارة  وزارة  ان  واض��اف 
جه��ودا اس��ثنائية من اج��ل اعادة 
تش��غيل عدد من املطاح��ن احملررة 
مبحافظ��ة نين��وى واعادته��ا ال��ى 
العم��ل بع��د اس��تكمال جمي��ع 
بالس��المة  املتعلق��ة  االج��راءات 
البيئية والصحية واجراء التشغيل 
التجريب��ي لها خالل ش��هر حزيران 

املاض��ي لرفد املواطن��ن في نينوى 
مبخيم��ات  املتواج��دة  والعائ��الت 
النزوح بالطحن اخملصص للبطاقة 

التموينية .
م��ن جانب اخر اش��ار املدير العام 
الى قي��ام جل��ان رقابي��ة بجوالت 
تفتيش��ية للمطاح��ن العامل��ة 
ووكالء الطح��ن ملتابع��ة عملية 
انت��اج الطح��ن والي��ة التجهيز 
ف��ي باب��ل اضاف��ة ال��ى متابعة 
عمل اقس��ام التنظي��ف واالنتاج 
والتعبئة والتأكد من اوزان اكياس 
ومالحظ��ة  املعبئ��ة  الطح��ن 

االختام وتاريخ االنتاج.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت بعث��ة األمم املتحدة ملس��اعدة 
الع��راق )يونام��ي(، أمس الثالث��اء، عن 
مقتل وإصابة 518 عراقيا جراء أعمال 
عن��ف و«إره��اب« ونزاع مس��لح خالل 
ش��هر مت��وز املاض��ي، مش��يرة إلى أن 
نينوى كانت أسوأ احملافظات العراقية 

تضررا.
ال��ى  ورد  بي��ان  البعث��ة ف��ي  وقال��ت 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن األرق��ام الت��ي 
س��جلتها أفادت »مبقتل ما مجموعه 
241 مدني��اً عراقياً وإصابة 277 آخرين، 
ج��راء أعمال اإلره��اب والعنف والنزاع 
املس��لح التي وقعت في العراق خالل 

شهر متوز 2017«.
وأضاف��ت أنه »وفق��ا لألرقام ال��واردة، 
كانت محافظة نين��وى األكثر تضرراً، 
حي��ث بلغ مجم��وع الضحايا املدنين 
233 شخصاً )121 قتيالً و112 جريحاً(، 
تلتها محافظة بغداد حيث سقط 38 
قتي��الً و85 جريحاً، ثم محافظة األنبار 
حي��ث لق��ي 33 ش��خصاً مصرعهم 

وأصيب 49 آخرين«.
وأدان املمثل اخل��اص لألمن العام لألمم 
املتحدة في العراق ي��ان كوبيش، وفقا 
للبيان، »أعمال داع��ش اإلرهابية التي 
تس��ببت في معاناٍة هائل��ٍة للمدنين 
باس��تخدامهم كدروٍع بش��ريٍة حتى 
اللحظ��ات األخي��رة قبل س��حق هذا 
التنظيم في مدينة املوصل واالنتصار 

ال��ذي أعلنته حكومة الع��راق في 10 
متوز«.

وج��دد كوبي��ش الدعوة إل��ى »حماية 
املدني��ن خ��الل الص��راع، حي��ث تُعدُّ 
الق��وات العراقي��ة حملته��ا لتحري��ر 
األج��زاء املتبقية من الب��الد من ويالت 
داع��ش«، مبين��ا »أنن��ا إذ نثن��ي على 
للقوات  اإلنس��انّي  العمليات  مفهوم 
العراقي��ة الذي وضع حماي��ة املدنين 
ومس��اعدة النازحن ف��ي قلب خطة 
املعرك��ة ف��ي املوص��ل، ال ب��د م��ن أن 
تظّل حماي��ة املدنين أولوي��ًة قصوى 
ف��ي تس��يير العملي��ات العس��كرية 

مستقبالً«.
وكانت بعثة يونامي أعلنت، في )1 متوز 
2017(، ع��ن مقتِل م��ا مجموعه 415 

مدنياً عراقياً وإصابة 300 آخرين، جراء 
أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع املسلح 
الت��ي وقعت ف��ي العراق خالل ش��هر 
حزي��ران املاضي، فيما أدانت اس��تمرار 
استهداف »داعش« املُتعمد للمدنين 
أثناء سعيهم للهروب من آخر املناطق 

التي يسيطر عليها التنظيم.
يش��ار ال��ى ان القوات املش��تركة، قد 
متكنت ف��ي العاش��ر من مت��وز 2017، 
الس��يطرة على مدينة املوصل وانهاء 

دولة اخلالفة في العراق.
ب��دأت  العراقي��ة  الق��وات  أن  يذك��ر 
عملية عسكرية في 17 تشرين االول، 
لتحرير مدينة املوصل بعد 3 سنوات 
من س��قوطها بي��د تنظي��م داعش 

االرهابي.

أكدا على إزالة جميع المعوقات التي تكبح تقدمها أو تؤثر عليها

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني خالل لقائه س��فير 
تركي��ا ل��دى الع��راق ف��احت يلدز 
تطوير عالقات التعاون املشترك 
ب��ن البلدين في ش��تى اجملاالت 
الصناعي��ة وف��رص االس��تثمار 

املتاحة. 
وأش��ار الوزير خ��الل اللقاء الى 
والثقافية  التاريخي��ة  العالقات 
واالقتصادية التي تربط البلدين 
مايحت��م  اجلاري��ن  والش��عبن 
احل��رص والعم��ل عل��ى ادامتها 
وتعزيزها وازالة جميع املعوقات 
التي تكبح تقدمها او تؤثر عليها 
، الفتا إلى ان أمن العراق وازدهاره 
وتطوي��ره يش��كل عام��ل ق��وة 
للجارة تركيا ، موضحا بأن تركيا 
متكن��ت م��ن تطوير واس��تثمار 
امل��وارد الطبيعي��ة البس��يطة 
التي متتلكها بالش��كل األمثل 
من اج��ل ان تكون ف��ي مصاف 

الدول املتقدمة صناعيا .
ولف��ت الوزير الى ان الش��ركات 
التركي��ة عمل��ت ف��ي الع��راق 
املاضي��ة  الس��نوات  طيل��ة 
ونف��ذت العدي��د من املش��اريع 
م��ن بينها مش��روع كوربك في 
محافظة ميسان الذي يعد من 
التجارب الناجح��ة في العراق ، 
مؤكدا عل��ى ان العراق بلد غني 
بامل��وارد الطبيعي��ة والت��ي لم 
يت��م اس��تثمارها حل��د االن الى 
جانب توفر الكثي��ر من الفرص 
ش��ركات  ف��ي  االس��تثمارية 
القطاع الصناعي العام واخلاص 
واخملتل��ط ، مبينا في الوقت ذاته 
إلى أن ل��دى تركيا جتربة ناجحة 
في مجال املش��اريع املتوسطة 
والصغيرة وباالمكان االستعانة 

الت��ي  واالمكاني��ات  بخبراته��ا 
متتلكها في هذا اجملال .

الس��وداني  الوزي��ر  واب��دى 
اس��تعداده وحرصه على تقدمي 
املمكن��ة  التس��هيالت  كل 
للش��ركات التركي��ة الرصين��ة 
والدخ��ول  بالعم��ل  الراغب��ة 
بش��راكات جادة م��ع نظيراتها 
العراقية ، مش��يرا الى مشروع 
تأهيل مصان��ع احلديد والصلب 
ال��ذي تقوم بتنفيذه ش��ركة يو 
ب��ي هولدن��ك التركي��ة ، مبينا 
بأنه قد مت اجراء تسوية مناسبة 
للمش��كلة التي كان��ت تواجه 

الش��ركة التركي��ة من��ذ ع��ام 
العم��ل  ال��ى  واعادته��ا   2012
ومتابعة  وتدخل  بجهود حثيثة 
متواصلة من قبله وتقدمي تعهد 

جمللس الوزراء باكمال املشروع .
اجل��اد  الس��عي  الوزي��ر  واك��د 
والتواص��ل م��ن أج��ل ترجم��ة 
االعم��ال املكتوب��ة ال��ى عم��ل 
الواق��ع  ارض  عل��ى  حقيق��ي 
بغية إجناح هذا املش��روع املهم 
، موضح��ا ب��ان للع��راق عقودا 
س��ابقة قبل ع��ام 2003 ضمن 
التركي��ة  العراقي��ة  االتفاقي��ة 
بقيم��ة )100( ملي��ون دوالر وان 

بعض هذ املشاريع لم يتم اجنازها 
بش��كل كام��ل مع وج��ود ديون 
ل��دى الش��ركات التركية وعلى 
وفق كشوفات مثبتة ، الفتا الى 
ان��ه ق��د مت تأش��ير وتثبيت ذلك 
في االجتماع االخي��ر لالتفاقية 
العراقي��ة التركي��ة والذي عقد 
ف��ي وزارة اخلارجية ع��ام 2015 ، 
مؤكدا على ضرورة تس��وية هذا 
املل��ف واط��الق املبال��غ وتثبيت 
ه��ذه العقود ومايترت��ب عليها 

من نسب اجناز للمشاريع.
من جانبه أبدى الس��فير التركي 
الصناع��ة  بدع��م  ب��الده  رغب��ة 

ف��ي الع��راق وتعزيزه��ا باخلب��رات 
والتكنولوجي��ا ، مؤك��دا س��عيه 
املتواص��ل لتش��جيع الش��ركات 
األعم��ال  ورج��ال  التركي��ة 
واملستثمرين األتراك لعقد اتفاقات 
وش��راكات مع اجلانب العراقي في 
شتى اجملاالت الصناعية وباألخص 
مج��ال اخلام��ات واملع��ادن بهدف 
إرس��اء أس��س صحيح��ة لبن��اء 

صناعة متطورة للبلدين . 
وتط��رق اجلانبان خ��الل اللقاء الى 
العق��ود واالتفاقي��ات املوقعة بن 
ش��ركات البلدي��ن وامكانية دفع 
ودعم العم��ل فيها وحتقيق تقدم 

االجراءات  وتس��هيل جميع  فيها 
املتخذة من قبل اجلهات احلكومية 
لغرض الوصول الى استثمار اكثر 
تط��ورا وايج��اد صناع��ة وطني��ة 
متقدمة ، كم��ا اكد اجلانبان على 
اع��داد ملف تع��اون ب��ن البلدين 
ضمن مذكرة التفاهم للمشاريع 
املتوس��طة والصغي��رة واختي��ار 
العم��ل  له��ذا  ش��ركة كوجل��ك 
لغ��رض االس��تفادة م��ن النجاح 
الذي حققته الش��ركات التركية 
والقط��اع اخلاص في ه��ذا اجلانب 
خلبراتهم الكبيرة والتي استمرت 

لسنوات طويلة .

العراق يبحث مع تركيا تدعيم عالقات التعاون الصناعي واالستثمارات المشتركة 

يشكل أمن 
العراق وازدهاره 

وتطويره عامل 
قوة للجارة تركيا 
، التي تمكنت من 
تطوير واستثمار 
الموارد الطبيعية 

البسيطة التي 
تمتلكها بالشكل 
األمثل لكي تكون 
في مصاف الدول 

المتقدمة

املهندس محمد شياع السوداني خالل لقائه سفير تركيا

التعليم: تطوير آلية 
امتحان معادلة الشهادات 

للتخصصات الطبية

إتالف كميات كبيرة 
من األغذية الفاسدة 

غير صالحة لالستهالك

زراعة ذي قار تمنع 
دخول فسائل النخيل 

إلى المحافظة

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت دائرة البعثات والعالق��ات الثقافية في 
وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي، ورش��ة 
عمل عن تطوير آلية امتحان معادلة الشهادات 

غير العراقية لطلبة االختصاصات الطبية.
وقال وزي��ر التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
الدكت��ور عبد الرزاق العيس��ى خ��الل حضوره 
جانبا من الورشة، إن  الوزارة تعمل على ترصن 
العملي��ة التعليمية عبر  اجراءات اتخذتها في 

هذا اجملال.
وناقش��ت الورشة التي حضرها عدد من عمداء 
الكلي��ات الطبية ورؤس��اء املراك��ز االمتحانية 
ف��ي اجلامعات العراقية تطوي��ر آليات االمتحان 
النظري��ة والعملي��ة ، كم��ا تناول��ت الورش��ة 
امكانية اعتماد االمتحانات االلكترونية للمادة 
النظرية وتخفيض أجورها، واعتماد االمتحانات 

العملية في مراكز متعددة . 
على صعيد اخر تواصل وزارة التعليم عبر جلنة 
اختيار العمداء واملناصب القيادية في اجلامعات 
لقاءه��ا املرش��حن لش��غل عدد م��ن املناصب 

الشاغرة.

بغداد - الصباح الجديد:
اتلف��ت دائ��رة صحة بغ��داد / الرصاف��ة اكثر من 
ثماني��ة اطنان من امل��واد الغذائية الصلبة واكثر 

من 87 الف لتر من املواد السائلة . 
وق��ال الدكتور رعد محمد الطائي مدير ش��عبة 
الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد / الرصافة  
ان ه��ذه الكميات الت��ي مت اتالفها م��ن قبل فرق 
الرقابي��ة في صحة الرصافة وعلى مدى اكثر من  
ش��هر  مت خالله��ا اتالف  )4.290( كغ��م من املواد 
الصلبة و)87.826(   من املواد الس��ائلة ، مضيفا 
ان الفرق الرقابية قامت بس��حب )204( مناذج من 
املواد الغذائية احمللية واملستوردة لغرض فحصها 
مختبريا  لبيان س��المتها من ناحية االستهالك 
البش��ري وان )12( م��ن ه��ذه النم��اذج كان غي��ر 

صالح.  
واشار مدير الشعبة الى ان شعبة الرقابة قامت 
باج��راء )94( حملة صحية خ��الل املدة املذكورة ، 
اضافة الى قيام الفرق بزيارة )1044( محال  و)269( 
معم��ال ، الفتا ال��ى ان عدد البطاق��ات الصحية 
الت��ي مت منحها الى العاملن خالل املدة املذكورة 

)568( بطاقة .

ذي قار - خاص: 
وج��ه النائب األول حملافظ ذي ق��ار رئيس اللجنة 
الزراعي��ة العلي��ا ع��ادل الدخيلي  مبن��ع دخول 
فس��ائل النخيل إل��ى احملافظة، عازي��ا ذلك الى 

تفادي تعرض النخيل ملرض »دودة احلميرة«. 
وق��ال النائب االول للمحافظ في بيان اطلعت » 
الصباح اجلديد« على نس��خة منه، إن »اجراءات 
من��ع دخ��ول فس��ائل النخي��ل م��ن احملافظات 
إلى ذي ق��ار جاءت لتفادي خط��ر اإلصابة مبرض 
دودة احلميرة ومنع انتقال السوس��ة واحلشرات 
واآلفات ملناطق غير مصابة باحملافظة وتأثير ذلك 

سلباً على إنتاج التمور في احملافظة«.
وشدد الدخيلي على »وضع اخلطط وبذل اجلهود 
حلماي��ة هذه الث��روة من األخط��ار التي تهددها 
وس��بل النهوض بواقع زراعة النخيل باحملافظة 
واحلف��اظ عل��ى اصنافه املتع��ددة ، الفتا الى ان 
نهاية العام املاضي شهد وصول طائرة مروحية 
زراعي��ة خاصة مبكافحة احلش��رات بواس��طة 
الرش اجلوي بالطائرات ودخولها حيز اخلدمة في 
مناطق ش��تى من احملافظة ملكافحة حش��رتي 
الدوباس واحلميرة التي تصيب مساحات كبيرة 
م��ن األراض��ي الزراعي��ة وبس��اتن النخيل في 

مناطق جنوب وشرق الناصرية. 

تقرير
األمـم المتحـدة تعلـن مقتـل وإصابـة 518 

عراقيـا جـّراء العنـف و«اإلرهـاب« فـي تمـوز

األربعاء 2 آب 2017 العدد )3753(
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جانب من توقيع اتفاقية التعاون املشترك بني العراق والتشيك

اتحاد الغرف التجارية يبحث مع الوفد 
»الضمان« تدعو العمال المضمونين إلى تسّلم رواتبهم التشيكي التعاون االقتصادي 

تجهيز مطاحن نينوى بالحنطة من سايلو مخمور 

لفئتي الصرف اليدوي والبطاقة الذكية
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شؤون عربية ودولية6

مونتريال ـ رويترز:
ذكر مصدر مطلع أن شركة اخلطوط اجلوية القطرية 
من املتوقع أن تس��ير رح��الت عبر ثالثة مم��رات طوارئ 
جوي��ة ف��وق املي��اه الدولية في مطلع أغس��طس آب 
بعدم��ا بحث اجتم��اع قادته األمم املتح��دة امس االول 
االثن��ن املم��رات اجلوية الت��ي ميكن للدوحة تس��يير 

رحالت عبرها في أعقاب نزاع مع جيرانها.
وبحث االجتم��اع املغلق مع اجمللس احلاكم للمنظمة 
الدولية للطيران املدني )إي��كاو( التابعة لألمم املتحدة 
ف��ي مونتريال مم��رات الطوارئ اجلوية املق��ررة في إطار 
اتفاق واس��ع جرى التوصل إليه الشهر املنصرم لكن 
تل��ك املمرات ل��م تفتح بعد للطائرات املس��جلة في 
قط��ر. وكانت قطر طالبت املنظم��ة بالتدخل بعدما 
منعت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر اخلطوط 
اجلوية القطرية من دخ��ول أجوائها في إطار عقوبات 
اقتصادية. وقطعت الدول األربع العالقات مع قطر في 
اخلامس من حزيران متهم��ة إياها بدعم اإلرهاب وهو 
ما تنفيه الدوحة. ودفع إغالق هذه الدول جملالها اجلوي 
اخلطوط اجلوية القطرية اململوكة للدولة إلى تسيير 
رح��الت في ممرات جوية أط��ول وأكثر كلفة األمر الذي 
اضطر الدوحة للضغط من أجل التحليق في املمرات 

الدولية فوق مياه اخلليج التي تديرها حاليا اإلمارات.

طرابلس ـ أ ب ف: 
أع��رب رئيس حكومة الوفاق الوطن��ي الليبية، فايز 
الس��راج، ام��س االول االثن��ن، ع��ن ترحيب��ه بإقرار 
الهيئة التأسيسية مسودة دستور البالد، ودعا إلى 
طرحها على اس��تفتاء ش��عبي. وأكد بيان منشور 
عل��ى صفحة حكومة الوف��اق الليبية املعترف بها 
دوليا في »فيسبوك« أن السراج رحب بإقرار الهيئة 
التأسيس��ية لصياغة مش��روع الدس��تور الليبي 
ملس��ودة الدستور، داعيا األطراف املعنية إلى تهيئة 
الظ��روف املالئم��ة لطرح املس��ودة على اس��تفتاء 

الشعبي »ليقول املواطنون كلمتهم«.
وش��دد البي��ان على أن الدس��تور الذي س��يعتمده 
الش��عب يش��كل قاعدة بناء الدول��ة الدميقراطية 
احلديثة، مش��يرا إلى ض��رورة احت��رام اجلميع حلرية 
التعبير وحماية حق��وق الليبين جميعا في اختيار 

نهج حياتهم دون ترهيب أو تهديد.
يذكر أن ليبيا كانت تفتقر طوال 40 عاما من حكم 
معمر القذافي، الذي انتهى في تشرين األول 2011، 
إلى قانون أساسي يحدد بنية احلكم ووضع األقليات 

ويرسخ مؤسسات الدولة.

توقعات بتسيير الخطوط الجوية 
القطرية رحالت عبر ممرات طوارئ

السراج يرحب بمسودة 
الدستور ويدعو إلى استفتاء

متابعة الصباح الجديد:

سيطرت قوات سوريا الدميوقراطية، 
ائتالف فصائل كردية وعربية، على 
حي جديد في جنوب مدينة الرقة 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
اميركي��ة، وف��ق م��ا اف��اد املرصد 
السوري حلقوق االنسان ومتحدث 
كردي امس الثالثاء، في وقت أفادت 
وكالة »سانا« السورية لألنباء بأن 
60 مدنيا قتلوا ف��ي غارات نفذها 
بقيادة  الدول��ي  التحالف  طي��ران 
الواليات املتحدة في ريف دير الزور 

الشرقي.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكال��ة فران��س برس »س��يطرت 
ق��وات س��وريا الدميوقراطية امس 
الثالث��اء على ح��ي نزلة ش��حادة 
املتاخم حلي هشام بن عبد امللك« 

في جنوب مدينة الرقة.
واض��اف »انته��ى وج��ود تنظي��م 
داعش في االحي��اء اجلنوبية للرقة 
بعد التق��اء الق��وات القادمة من 
جه��ة الش��رق )هش��ام ب��ن عبد 
املل��ك( مع تل��ك االتي��ة من جهة 

الغرب )نزلة شحادة(«.
واك��د املتحدث الرس��مي باس��م 
وحدات حماية الش��عب الكردية، 
س��وريا  ق��وات  مكون��ات  اب��رز 
محم��ود  ن��وري  الدميوقراطي��ة، 
لوكال��ة فرانس برس »تقدم قواتنا 
جنوب��اً« موضح��ا ان��ه »مت اخالء« 
احلين »من داعش بش��كل كامل 

تقريباً«.
وتتركز املعارك حالياً جنوب وسط 
املدينة على اطراف حي هشام بن 
عبد امللك، حيث باتت قوات سوريا 
الدميوقراطي��ة وفق عب��د الرحمن 
»على بعد مئ��ات األمتار من املقر 
الرئيس��ي لتنظيم داعش املوجود 
في ساحة الساعة، وهي الساحة 
الت��ي دأب التنظي��م عل��ى تنفيذ 

عمليات االعدام فيها«.

وباتت هذه القوات ايضا على تخوم 
حي الثكن��ة الذي يعد من االحياء 
املكتظة سكانياً في املدينة، وفق 

املرصد.
وتزام��ن التق��دم بحس��ب املرصد 
مع غ��ارات كثيفة نفذتها طائرات 
التحال��ف الدول��ي عل��ى حتركات 

اجلهادين ومواقعهم.
وف��ي تغري��دة عل��ى موق��ع تويتر 
املبع��وث  أش��اد  س��اعات،  قب��ل 
األميرك��ي لدى التحال��ف الدولي 
بري��ت ماكغورك »بالتق��دم البارز 
في الرق��ة خالل الس��اعات االربع 
والعش��رين االخيرة مع س��يطرة 
ق��وات س��وريا الدميوقراطية على 

مناطق رئيسية«.

وتخوض هذه القوات منذ شهرين 
تقريباً وبدعم من التحالف الدولي 
معارك عنيفة ضد اجلهادين داخل 
الرق��ة، حيث باتت تس��يطر على 
اكث��ر من خمس��ن ف��ي املئة من 

مساحة املدينة.
»يس��تغل  محم��ود،  وبحس��ب 
داعش املدنين ويس��تخدم االلغام 
املفخخ��ة وطائ��رات  والس��يارات 
اس��تطالع ويعتمد عل��ى االنفاق 
واالنتحاري��ن من اج��ل متديد فترة 
بقائ��ه عل��ى قي��د احلي��اة داخ��ل 

الرقة«.
اعتم��اد  الرحم��ن  عب��د  ويؤك��د 
التنظي��م »بش��كل كبي��ر عل��ى 
االنفاق التي حفره��ا في املدينة« 

لالنتقال من حي الى اخر.
ودفعت املعارك داخ��ل الرقة االف 
الس��كان ال��ى الفرار. وتق��در االمم 
املتحدة ان عدد الس��كان املتبقن 
داخ��ل املدينة ينراوح بن عش��رين 
الفا وخمس��ن الف��ا، فيما ترجح 

مصادر اخرى ان يكون العدد أقل.
وحذرت منظمات انس��انية دولية 
ام��س االول االثنن من ش��ح املواد 
الغذائي��ة داخل املدين��ة مع اغالق 
االس��واق التجارية ابوابها، ما دفع 
الس��كان ال��ى االعتماد بش��كل 

كامل على مخزونهم املتضائل.
أف��ادت وكالة »س��انا« الس��ورية 
لألنب��اء ب��أن 60 مدنيا قتل��وا في 
غ��ارات نفذه��ا طي��ران التحالف 

الدولي بقي��ادة الوالي��ات املتحدة 
في ريف دير الزور الشرقي.

وأش��ارت الوكال��ة إل��ى أن غارات 
اس��تهدفت  الدول��ي  التحال��ف 
والش��ويط  الكش��مة  مناط��ق 

والدوير والعشارة بريف احملافظة.
وأش��ارت الوكالة نقال عن مصادر 
أهلي��ة إل��ى أن غ��ارات التحال��ف 
مناط��ق  اس��تهدفت  الدول��ي 
والدوي��ر  والش��ويط  الكش��مة 

والعشارة بريف احملافظة.
وأوضحت املص��ادر أن الغارات أدت 
إل��ى س��قوط 60 قتيال وعش��رات 
اجلرح��ى »جميعهم م��ن املدنين 
وغالبيتهم من األطفال والنس��اء 
إضاف��ة إل��ى وقوع دم��ار كبير في 

املنازل«.
ويأتي ذلك بعد أن لقي 6 أشخاص 
آخ��رون   10 مصرعه��م، وأصي��ب 
بج��روح، جراء غارة جوية ش��نتها 
طائ��رات التحال��ف الدول��ي على 
مستش��فى عائش��ة ف��ي مدينة 
البوكمال بريف دير الزور الشرقي، 
بحس��ب ما ذكرت وكالة »س��انا« 

األحد املاضي.
وأف��ادت مصادر أهلي��ة في مدينة 
امليادين الس��بت املاض��ي بأن ما ال 
يق��ل عن 10 مدنين قتلوا وأصيب 
آخ��رون بقصف طي��ران التحالف 
الدولي ض��د »داعش« على مدينة 
امليادي��ن ومحيطها بريف دير الزور 

الشرقي، شرق سوريا.

تم إخالء «الحّيين» من داعش بشكل كامل 

قّوات سوريا الديموقراطية تسيطر على حي في جنوب الرّقة

أشاد المبعوث 
األميركي لدى 

التحالف الدولي بريت 
ماكغورك »بالتقدم 

البارز في الرقة 
خالل الساعات االربع 

والعشرين االخيرة مع 
سيطرة قوات سوريا 

الديموقراطية على 
مناطق رئيسية«

عناصر من قوات سوريا الدميقراطية في الرقة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ف��ي ظل األزمة املالي��ة التي مير بها 
انخفاض أس��عار  نتيج��ة  الع��راق 
املرك��زي  »البن��ك  النف��ط، عم��م 
العراق��ي« على املؤسس��ات املالية 
إقراض املستثمرين  العراقية طالباً 
الذين بلغت نسب إجناز مشاريعهم 

25 في املئة.
وأعل��ن رئي��س »جلن��ة االس��تثمار 
الفرعي��ة« في البرملان النائب برهان 
املعم��وري ع��ن القرار ف��ي تصريح 
صحافي، مضيفاً أن »األزمة املالية 
التي يعاني منها االقتصاد العراقي 
التوال��ي  عل��ى  الرابع��ة  للس��نة 
بس��بب هبوط أس��عار النفط في 
األس��واق العاملية، انعكست سلباً 
عل��ى جميع القطاع��ات، خصوصاً 
االس��تثمار الذي ش��هد نسبة منو 
ال تكاد تذك��ر، ما زاد نس��ب الفقر 
القطاع��ات  وتض��رر  والبطال��ة 

اخلدمية وحتى التجارة اخلارجية«.
»جلن��ة  أن  إل��ى  املعم��وري  ولف��ت 
االقتصاد واالستثمار ضّمنت قانون 
االس��تثمار العراقي املع��دل الرقم 
50 لع��ام 2015 الكثير من الفقرات 
املشجعة على االستثمار، ومتكنت 
من تلبية مطالب املس��تثمر بينها 
حق متلك األرض لألجنب��ي، واختيار 
أّي مش��روع ي��راه مناس��باً، فض��اً 
ع��ن حقه ف��ي احلص��ول على دعم 
من املصارف العراقية على ش��كل 
ق��روض مالي��ة وبضمانة املش��روع 
م��ن دون تقدمي ضمان��ات أخرى كما 
كان معم��ول ب��ه س��ابقاً، ناهي��ك 
ع��ن إعفاءات ضريبية من الرس��وم 

وغيرها«.
وكشف أن »جلنته تلقت الكثير من 
الشكاوى من مستثمرين محليني 
وأجانب رُفض��ت طلبات حصولهم 
عل��ى ق��رض مال��ي، ما دفعن��ا إلى 
والبنك  ال��وزراء  مخاطبة مجل��س 
املرك��زي ال��ذي واف��ق أخي��راً عل��ى 

االقتراح«. 
ولفت، ف��ي حديث نقلت��ه »احلياة« 
الدولي��ة، إل��ى أن عدد املؤسس��ات 
احلكومي��ة  واملالي��ة  املصرفي��ة 

واخلاصة تطور في ش��كل الفت في 
الس��نوات األخي��رة، إذ ل��م تتجاوز 
ه��ذه املؤسس��ات ع��ام 2013، 32 
مؤسس��ة، لترتف��ع اآلن إل��ى 140 
مؤسس��ة بينه��ا 6 حكومية و24 
مؤسس��ة أهلي��ة، و16 إس��امية، 
مشيراً إلى أن عدد املصارف العربية 
واألجنبية ارتفع أيضاً في السنوات 
املاضي��ة، إذ بلغ 22 مصرف��اً وثاثة 
قي��د التأس��يس حالي��اً غالبيته��ا 
تركية ولبنانية وخليجية، مرتفعة 
من 7 مصارف في 2013. وأشار إلى 
وجود 63 ش��ركة مالية وش��ركات 
حتويل وش��ركات استثمار مالي، 60 

في املئة منها عربية وأجنبية«.
ف��ي س��ياق متص��ل، ق��ال رئي��س 
»مجلس األعمال الوطني العراقي« 

داود عبد، نظراً الى كونه مس��ؤوالً 
عن منظمة ينضوي حتتها عدد كبير 
من املس��تثمرين ورجال األعمال، إن 
»أكث��ر م��ن 15 مس��تثمراً ينفذون 
مش��اريع كبرى في عم��وم مناطق 
الع��راق، رُفضت طلب��ات إقراضهم 
من قبل املصارف احلكومية وحتديداً 
باعتبار  للتج��ارة،  العراقي  املصرف 
أن لديه��م تعام��ات مع��ه مببالغ 
ضخمة جداً، وعلى رغم أن نس��ب 
اإلجناز في مش��اريعهم بلغت أكثر 

من النصف تقريباً«.
ورد املدير العام ل� »املصرف العراقي 
فيص��ل  احلكوم��ي،  للتج��ارة« 
تأس��س  »املص��رف  أن  الهيم��ص، 
التجاري��ة  النش��اطات  ملمارس��ة 
جلمهوري��ة الع��راق، وبعده��ا تطّور 

وفتح نوافذ جديدة للقطاع اخلاص، 
ولكن هن��اك معطيات لكل قضية 
ملعاجل��ة األم��ور مب��ا فيه��ا موضوع 
االس��تثمارية«.  املش��اريع  إق��راض 
وتاب��ع: »نح��ن نلت��زم بتوجيه��ات 
البن��ك املرك��زي والصاحيات التي 
لدي تعطي القرض في مقابل رهن 
أو ضمانات كافية، وكون املستثمر 
زبوناً ف��ي املصرف ال مينح��ه امتياز 
احلصول على قرض من دون ضمانة، 
ونحن حالياً نراجع سياسة االئتمان 

في املصرف«.
وأكد أن »نس��بة الفائ��دة للقروض 
ه��ي 8 في املئ��ة على ال��دوالر و10 
ف��ي املئة على الدين��ار، وطلبت من 
اإلدارة منحن��ا صاحي��ة  مجل��س 
خلف��ض نس��بة الفائ��دة واملوضوع 

قيد الدرس«، مش��يراً إلى أن »هناك 
مش��روعاً لتنظي��م مؤمت��ر لدع��م 
مش��اريع احملافظ��ات بالتع��اون مع 
الوزارات العراقية، وفي حال اتفقنا 
على آلية محددة س��يتم دعم هذه 

املشاريع احلكومية«.
اس��ترداد  مش��كات  ش��أن  وف��ي 
الدي��ون قال الهيمص »هناك قانون 
جديد يتعلق بآليات اس��ترداد الَدين 
احلكومي يتم العم��ل عليه حالياً، 
انه��اء املش��كات املتعلقة  ميكنه 

بهذا املوضوع«.
ويعاني العراق منذ العام 2014 من 
أزم��ة مالي��ة نتيجة هب��وط قيمة 
النفط الذي يعتم��د عليه اقتصاد 
هذا البلد بنسبة 95 في املئة، وعلى 
رغم استحواذ املصارف على 70 في 

املئ��ة من حجم الس��يولة املصدرة 
بالدينار والبالغ��ة 43 تريليون دينار 
)نح��و 35 بلي��ون دوالر(، فض��اً عن 
كتل��ة نقدي��ة بالدوالر تق��در ب� 30 
بلي��ون دوالر متداول��ة في الس��وق، 
فقلة اخلبرات حالت دون االستغال 

األمثل لهذه الكتلة النقدية.
للبنك  وتعثرت مح��اوالت جدي��دة 
عب��ر  الس��وق  لتحري��ك  املرك��زي 
تخصي��ص 5 باي��ني دوالر كمنحة 
احلكومية  القطاعي��ة  للمص��ارف 
واالس��كان«  والزراعي  »الصناع��ي 
بس��بب قل��ة إمكان��ات املص��ارف 
الصناعي��ة والزراعي��ة، فيما متكن 
»اإلس��كان« م��ن تنفيذه��ا كون��ه 
مصمماً لن��وع واحد م��ن اإلقراض 

وهو وحدات السكن الفردية.

اإلمارات تستثمر ماليين الدوالرات في المغرب
الصباح الجديد ـ وكاالت:

أبوظبي للتنمية  كشف صندوق 
حجم االس��تثمارات واملساعدات 
املالي��ة والق��روض الت��ي قدمها 
للمغ��رب على م��دى أكثر من 40 

عاما.

ووفقا للصن��دوق، فإنه مّول، منذ 
بداي��ة الش��راكة الس��تراتيجية 
م��ع الرب��اط ع��ام 1974، زهاء 76 
مش��روعا تنموي��ا ف��ي مختلف 
بقيم��ة  احليوي��ة  القطاع��ات 
إجمالي��ة بلغت نح��و 9 مليارات 

دره��م إماراتي، )نح��و 22.5 مليار 
درهم مغربي(.

وتوزعت هذه االستثمارات ما بني 
منح وقروض ميسرة ومشاريع في 
مختلف القطاعات، إذ يس��تثمر 
في شركات كبرى، أبرزها »اتصاالت 

لاس��تثمارات  و«دمل��ا  املغ��رب«، 
»نخي��ل  وش��ركة  الس��ياحية«، 
املغ��رب«،  و«إس��منت  املغ��رب«، 
وش��ركة »رباب« الت��ي تعمل في 
قطاع��ات حيوية، وتس��اهم في 
ثاث ش��ركات تعمل في مجاالت 

الفنادق والتعدين وجتارة املواد.
وأكد الصن��دوق أنه س��اهم في 
متويل بناء ميناء طنجة املتوسطي، 
املتوس��طي،  الطرق��ي  وامل��دار 
الس��رعة، وكذلك  فائق  والقطار 
بن��اء محطة الس��كك احلديدية 

في الدار البيضاء.
وبلغ حجم االستثمارات اخلليجية 
في املغرب قبل سنة ما يُناهز 10 
مليارات دره��م، خصص أكثر من 
العقارات  %65 منه��ا لقطاع��ي 

والسياحة.

»الكهرباء«: 15.7 ألف ميغاواط معّدل إنتاج الطاقة
بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت وزارة الكهرب��اء أمس الثاثاء 
ان انتاج الباد من الطاقة وصل إلى 
15700 ميغاواط، مشيرة إلى أن هذا 

االنتاج لم يسبق الوصول إليه.

وأوضحت ال��وزارة في بيان صحافي، 
أنه »بإش��راف مباش��ر ومتابعة من 
قبل وزير الكهرباء املهندس قاس��م 
محم��د الفهداوي, متكن منتس��بو 
وزارة الكهرباء من الوصول بإنتاجية 

املنظوم��ة الكهرب��اء الوطنية إلى 
انعك��س  مم��ا   ) ميغ��اواط   15700(
التجهيز  بزي��ادة س��اعات  ايجابي��اً 
ف��ي العاصم��ة بغ��داد واحملافظات 
برغم ارتف��اع درجات احلرارة وجتاوزها 

)50 درج��ة مئوي��ة («. وأضاف��ت أن 
»جتهيز مناطق جان��ب الرصافة في 
العاصم��ة بغ��داد ومناط��ق ش��رق 
القن��اة ومدين��ة الص��در وصل إلى 
أكثر من )20 ساعة(، وجانب الكرخ 

إلى أكثر من )16 ساعة(«.
وتأت��ي االنقطاع��ات املتك��ررة على 
رأس ش��كاوى املواطن��ني على مدى 
س��نوات طويلة وخاص��ة في فصل 
الصي��ف عندما تصل درجات احلرارة 

في الباد إلى 50 مئوية.
وتش��ير التقدي��رات إل��ى أن العراق 
بحاجة إلى نح��و 24 ألف ميغاواط 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من الطاقة 

الكهربائية.

حق تملك األرض لألجنبي

االستثمار النيابية: قروض للمستثمرين.. ودعم من المصارف العراقية

اللجنة تلقت الكثير 
من الشكاوى من 
مستثمرين محليين 
وأجانب رُفضت 
طلبات حصولهم 
على قرض مالي، ما 
دفعنا إلى مخاطبة 
مجلس الوزراء والبنك 
المركزي الذي وافق 
أخيرًا على االقتراح

من اجتماعات جلنة االستثمار النيابية

سنغافورة ـ رويترز:
صع��د النفط ام��س الثاثاء بدع��م من الطلب 
الق��وي على الوقود ف��ي الوالي��ات املتحدة لكن 
اس��تمرار زيادة إمدادات منظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوبك( يكبح األسعار.
وبحلول الس��اعة 0712 بتوقيت جرينتش بلغت 
العق��ود اآلجل��ة خلام غرب تكس��اس الوس��يط 
األمريكي 50.32 دوالر للبرميل بارتفاع 15 سنتا، 
أو ما يعادل 0.3 في املئة عن س��عر أحدث إغاق. 
وفت��ح اخلام األمريكي أمس الثاثاء فوق 50 دوالرا 

للبرميل للمرة األولى منذ 25 أيار.
وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت 52.85 دوالر للبرميل بارتفاع 13 سنتا أو ما 

يعادل 0.25 في املئة.
وقال بن��ك بي.إن.ب��ي باريبا الفرنس��ي »الطلب 
األمريك��ي عل��ى البنزي��ن زاد إل��ى املس��تويات 
املرتفعة املس��جلة الع��ام املاض��ي وانخفضت 
اخملزون��ات األمريكية على األخص في الس��احل 

الشرقي«.

بنجالورو ـ رويترز:
اس��تقرت أس��عار الذه��ب قرب أعلى مس��توى 
في سبعة أس��ابيع أمس الثاثاء بعد أن سجل 
أكبر مكسب شهري في خمسة أشهر في متوز 

مدعوما بتراجع الدوالر والضبابية السياسية.
واستقر الذهب عند نحو 1268.90 دوالر لألوقية 
بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش. وارتفع 
املعدن األصفر 2.2 في املئة الش��هر املاضي في 

أكبر زيادة شهرية منذ شباط.
وزاد املعدن في العقود األمريكية اآلجلة 0.1 في 

املئة إلى 1268.20 دوالر لألوقية.
وارتف��ع ال��دوالر لكنه ال ي��زال يحوم ح��ول أقل 
مس��توى في عامني ونصف العام مقابل اليورو 
أم��س في حني تظل حالة م��ن الضبابية تغلف 
النظرة املس��تقبلية للعملة األمريكية بسبب 
توترات سياس��ية في الواليات املتحدة وشكوك 
بش��أن م��ا إذا كان مجلس االحتياط��ي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي( سيرفع أسعار الفائدة 

مرة أخرى العام احلالي.

طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤش��ر نيكي القياسي مرتفعا في بورصة 
طوكيو ل��ألوراق املالية أمس الثاثاء بفضل نتائج 
قوية لش��ركات من بينها نيتو دنكو وميتس��وي 
سوميتومو فايننشال جروب إال أن قوة الني حدت 
من املكاس��ب. وأغلق نيكي مرتفعا 0.3 في املئة 

إلى 19985.79 نقطة. 
ويوم االثنني، أغلق املؤش��ر منخفضا 0.2 في املئة 
إل��ى أدنى مس��توى إغاق من��ذ 15 حزي��ران عند 
19925.18 نقطة. وخال الش��هر فقد نيكي 0.5 
ف��ي املئة ليتوقف االجتاه الصعودي الذي اس��تمر 
على م��دى ثاثة أش��هر. وارتفع املؤش��ر توبكس 

األوسع نطاقا 0.6 في املئة إلى 1628.50 نقطة.
وارتفع الني مقابل الدوالر ونزل األخير 0.2 في املئة 
إل��ى 110.01 ين في وقت س��ابق من أمس الثاثاء 
مس��جا أقل مس��توياته منذ منتص��ف حزيران 
وس��ط توترات سياس��ية ف��ي الوالي��ات املتحدة 
وش��كوك بش��أن ما إذا كان مجل��س االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األمريكي( س��يرفع أسعار 

الفائدة مرة أخرى هذا العام.

زيادة في إمدادات 
أوبك

استقرار الذهب 
وتراجع الدوالر

ارتفاع مؤشر السوق 
الياباني

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

الدولية  احتياطياته��ا  روس��يا  زادت 
خال األشهر الستة األولى من العام 
دوالر  34.498 ملي��ار  اجل��اري مبق��دار 
لتص��ل في 1 متوز إلى 412.239 مليار 
دوالر، وفق��ا لبيان��ات البن��ك املركزي 

الروسي.
ما يعن��ي أن االحتياطي��ات ارتفعت 
خال الفترة املذكورة بنسبة 9.13%. 
وبلغت االحتياطيات في مطلع العام 
اجل��اري 377.741 ملي��ار دوالر، منه��ا 
60.194 مليار دوالر احتياطيات ذهب.

وخال ش��هر حزي��ران املاضي رفعت 
 6.518 روس��يا االحتياطيات مبق��دار 
ملي��ار دوالر م��ن 405.721 مليار دوالر 
سجلتها في 1 حزيران، إلى 412.239 

مليار دوالر بلغتها في مطلع متوز.
واحتياط��ات روس��يا الدولي��ة عبارة 
عن أص��ول أجنبية عالية الس��يولة 
املرك��زي  املص��رف  ل��دى  موج��ودة 
واحلكوم��ة الروس��ية، وتتأل��ف م��ن 
الذه��ب، والنق��د األجنب��ي، وحقوق 
الس��حب اخلاص��ة، واالحتياطي في 

صندوق النقد الدولي.
وفي عام 2016، ارتفعت االحتياطات 

الدولية الروس��ية بنسبة %2.5، في 
حني بلغ��ت أعلى مس��توى تاريخي 
لها ف��ي بداي��ة آب 2008 بواقع 598 

مليار دوالر.
عل��ى صعي��د آخ��ر، زادت اليابان من 
ش��راء النفط اخلام الروس��ي بنسبة 
%44 خ��ال حزيران مقارنة مع معدل 

متوز 2017 إلى 1.35 مليون طن.
أن  الياباني��ة  املالي��ة  وزارة  وأعلن��ت 
روسيا خال أيار املاضي، أمدت الباد 
بنح��و 941.5 أل��ف طن م��ن النفط 

اخلام.
وكذلك، زادت إمدادات اخلام الروس��ي 
»س��وكول« إلى اليابان خال حزيران 
أكث��ر م��ن أربع��ة أضع��اف لتص��ل 
إل��ى 490.6 ألف طن، وم��ن العامة 
التجاري��ة مزي��ج »س��خالني« بنحو 
خمس مرات إلى 264 ألف طن، فيما 
»إيس��بو«  إم��دادات خام  انخفضت 
بنس��بة %23 لتص��ل إل��ى 599 ألف 

طن.
لك��ن طوكي��و قلصت م��ن إجمالي 
وارداته��ا للنفط اخلام خ��ال حزيران 
املاضي، بنس��بة %10.4 إل��ى 13.39 
ملي��ون طن، ف��ي وق��ت هبطت فيه 
مش��تريات بلدان جنوب ش��رق آسيا 

بنسبة 22%.

وتعت��زم الياب��ان احل��د م��ن االعتماد 
املف��رط على إم��دادات النفط والغاز 
األوس��ط،  الش��رق  منطق��ة  م��ن 
حي��ث تش��تري اليابان اجل��زء األكبر 
م��ن النف��ط والغاز من هن��اك، كما 
تخطط لزيادة اس��تيراد امل��واد اخلام 
من روسيا، حس��بما كشف سابقا، 
وزي��ر االقتصاد والتج��ارة والصناعة، 

الياباني، هيروشيغه سيكو.
وقال سيكو خال مقابلة متلفزة »إن 
الواردات من منطقة الشرق األوسط 
ليس��ت آمن��ة ومحفوف��ة باخملاط��ر 
السياس��ية، من املهم بالنسبة لنا 
التأك��د أن الطري��ق الش��مالي م��ن 
إمدادات الطاقة، أي روسيا، آمن، ألنه 
طريق مهم جدا من وجهة نظر أمن 

الطاقة في اليابان«.
في شأن آخر، وقعت منظمة تطوير 
وحتدي��ث الصناع��ات اإليرانية )إيدرو( 
مع ش��ركة »ترنس م��اش هولدينغ« 
الروسية، عقد شراكة إلنتاج عربات 

القطارات.
ومت التوقي��ع في مبنى وزارة الصناعة 
اإليرانية بحضور الس��فير الروس��ي 
ف��ي إيران، ليف��ان جاغاري��ان، وممثلني 
عن الشركة الروسية، ومساعد وزير 
اخلارجية اإليراني للش��ؤون القانونية 

والدولية، عباس عراقجي.
وق��ال عراقج��ي، للصحافيني عقب 
التوقيع، إن »التعاون اإليراني الروسي 
تعاون قدمي ونحن مستمرون بالتوصل 
لتفاهم��ات وتوقي��ع عقود ش��راكة 
معه��م، فه��م أصدقاؤن��ا القدامى 

واألولوية لهم«.
وأض��اف عراقج��ي: »وقعن��ا، مؤخرا، 
عقدا مع ش��ركة )توت��ال( النفطية، 
والي��وم وقعن��ا م��ع ش��ركة )ترنس 
ماش هولدينغ( الروس��ية، وهذا دليل 
عل��ى تنوع التعاون بني إي��ران والدول 
األوروبية واآلس��يوية، وفي مقدمتها 

روسيا«.
ووفقا لاتفاقية املوقعة، يتم التعاون 
ب��ني البلدي��ن ف��ي مج��ال تصميم 
وأبح��اث وتطوي��ر وصناع��ة وإصاح 

أنواع عربات قطارات مترو األنفاق.
وكانت الش��ركة الروسية واملنظمة 
اللمس��ات  وضعت��ا  ق��د  اإليراني��ة 
النهائية على مذكرة تفاهم بينهما، 

في 27 آذار املاضي في موسكو.
ووفق مذكرة التفاهم النهائية التي 
وقع عليها الطرف��ان، يتعهد اجلانب 
الروس��ي بتموي��ل مش��اريع إنت��اج 
عربات نقل الركاب وشحن البضائع 

في إيران.

قفزة في واردات اليابان من النفط الروسي

موسكو تعزز احتياطياتها بـ 35 مليار دوالر في 2017

انخفضت إمدادات خام »إيسبو« بنسبة %23 لتصل إلى 599 ألف طن
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مقدمة
ضمن إط��ار اهتمام وزارة املوارد املائية 
بقضايا املياه على املس��توى الوطني، 
وترجمة جلهودها الرامية لتفعيل دور 
البح��ث العلمي وإش��راكه ف��ي إدارة 
املوارد املائية في العراق، أقامت الوزارة 
برعاية الس��يد الوزير الدكتور حسن 
اجلنابي مؤمترها العلم��ي الثاني حتت 
شعار »اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
لتحقيق التنمية املس��تدامة واالمن 
املائ��ي في العراق« للم��دة من 27-26 
مت��وز 2017 ف��ي محافظة ميس��ان – 

فندق كورميك.

الهدف
هدف املؤمتر الى إتاحة الفرصة اللتقاء 
العمالء والباحثني والعاملني في قطاع 
املوارد املائية وتب��ادل العلوم واملعارف 
ف��ي اجمل��االت ذات الصل��ة واإلفادة من 
والتقني��ات  والبح��وث  الدراس��ات 
احلديث��ة فض��الً ع��ن تب��ادل اخلب��رات 
والرؤى ب��ني متخ��ذي الق��رار واخلبراء 
والعلماء بهدف الوصول الى تكاملية 
وش��مولية احلل��ول للمش��كالت ذات 

الصلة باملياه.
محاور املؤمتر

تن��اول املؤمتر عدداً من احمل��اور الهادفة 
الى اخلروج بتوصيات قابلة للتطبيق:

- املياه الدولية الس��طحية واجلوفية 
املشتركة.

- التغي��رات املناخي��ة وتأثيراتها على 
املوارد املائية وإدارة اجلفاف.

- استثمار املياه اجلوفية.
- استصالح األراضي.

- األعش��اب املائي��ة وأضراره��ا عل��ى 
الثروة املائية.

- استعمال نظم املعلومات اجلغرافية 
واالستش��عار عن بعد في إدارة املوارد 

املائية.
- السدود.
- االهوار.

- نوعية املياه.
وقد شارك في املؤمتر طيف واسع من 
الباحثني واخملتصني من شتى الوزارات 
واجلامع��ات واملراك��ز البحثي��ة الذين 
قدم��وا ما يرب��و على خمس��ني بحثاً 
مقس��مة على احملاور أعاله، فضالً عن 
مشاركة تشكيالت وزارة املوارد املائية 
بع��روض تقدميي��ة عن نش��اطات كل 

منها في هذا الصدد.
وفيما يلي نص الكلم��ة التي القاها 
الدكت��ور عبد اللطيف جمال رش��يد 
املستش��ار األقدم لرئي��س اجلمهورية 

ووزير املوارد املائية األسبق في املؤمتر.
معال��ي وزي��ر امل��وارد املائي��ة الدكتور 

حسن اجلنابي احملترم
السيدات والسادة احلضور احملترمون

الس��الم عليكم جميعاً ورحمة اهلل 
وبركاته  ..

يطيب لي أن أهنئكم على جهودكم 
احلثيثة في عقد املؤمتر العلمي الثاني 
ل��وزارة امل��وارد املائي��ة وس��ط ظروف 
سياس��ية واقتصادي��ة أقل م��ا يقال 
عنه��ا أنه��ا صعب��ة وأن ال ح��ّل يبدو 
متاحاً في املستقبل القريب. فالعراق 
بلد له ارتباطات اقتصادية وسياسية 
وحتى مائية معقدة مع أغلب جيرانه 
إن ل��م يكن جميعه��م. وجميع هذه 
االرتباط��ات ألق��ت بظالله��ا القامتة 
أحيان��اً كثي��رة عل��ى وضع املي��اه في 
احلي��اة  دورة  وبالتال��ي عل��ى  الع��راق 
ف��ي الزراع��ة والصناع��ة واملعيش��ة 
املتعلقة بحي��اة الناس؛ ملا للمياه من 
دور أساس��ي ف��ي مج��االت التنمية 
واالقتصادية في جميع  االجتماعي��ة 
انحاء العالم وكذلك احلال في العراق 

كما هو معلوم.
ف��ي األزم��ان القدمي��ة لم تك��ن تلك 
املش��كالت »اجليوسياس��ية« لتؤث��ر 
عل��ى وفرة املياه في بالد وادي الرافدين 
حيث نشأت أولى احلضارات السومرية 
والبابلي��ة واالش��ورية عل��ى ضف��اف 
نهري��ه العظيم��ني دجل��ة والف��رات 
قب��ل آالف الس��نني. وق��د راف��ق تلك 
احلضارات الكبرى قيام أولى املنش��آت 
وقن��وات  والس��دود  الهيدروليكي��ة 
ال��ري وس��ن القوان��ني الت��ي تنظ��م 
اس��تعمال مياه االنه��ر، ومنذ القدم 
أتق��ن العراقي��ون القدماء هندس��ة 
الري فقاموا بحف��ر اجلداول والقنوات 
االروائي��ة وبرع��وا ف��ي بناء الس��دود 
واخلزان��ات ومتتع��وا بخب��رة جيدة في 

دراسة املوارد املائية.
لقد تش��ّكل العراق الق��دمي واحلديث 
اجتماعي��اً وثقافياً واقتصادي��اً بتأثير 
نه��ري الف��رات ودجلة، إذ إّن اإلنس��ان 
القدمي وكما هو معروف قد نش��أ في 
وادي الرافدين مهد احلضارات، وقد كان 
تدفق نهر الفرات منذ ذلك احلني وحتى 
منتصف س��بعينيات الق��رن املاضي 
وجريان��ه ف��ي الع��راق ص��وب اخلليج 
عامالً أساس��ياً في تنمية اجملموعات 
البش��رية، وكذلك في إنشاء وتطوير 
النظام البيئي األهم في املنطقة؛ أال 
وه��ي األهوار الواقعة ف��ي بالد ما بني 

النهرين جنوب العراق.
لقد كان املاء ومايزال مهماً في تأريخ 
الش��عوب وكذل��ك الع��راق وتنميته 
املس��تقبل  مايحمله  وألج��ل فه��م 
للعراق علينا ان ننظر الى السياسات 
املائي��ة في الع��راق والتحدي��ات التي 

تواجهه في استثمار املوارد املائية.
عانى الع��راق - كبلد مصب - وما زال 
يعان��ي اإلهمال وقل��ة امل��وارد املائية 
الواردة من دول املنبع، كما أن معدالت 
تدفق املياه الى العراق غير مس��تقرة 
وفي تناقص بسبب سياسة وتصرفات 
دول اجلوار كبناء الس��دود واملنش��آت 
التخزيني��ة، واملش��اريع اإلروائية وبناء 
احملطات الكهربائية في كل من تركيا 

واي��ران وس��وريا إضافة ال��ى احتباس 
األمطار وندرتها في العراق ودول أخرى 
عدي��دة. أّدى جميع ذلك الى الش��حة 
الشديدة في املياه والى ارتفاع مستوى 
امللوح��ة وقلة اإلنت��اج الزراعي فضالً 
عن التدهور البيئي والى انكماش في 
غالف طبقة األراضي الصاحلة للزراعة 
الس��لبي  التأث��ر  احتم��االت  وازدي��اد 
بالتغيي��رات املناخية. وهن��ا نؤكد أن 
خيارنا االس��تراتيجي هو الدخول مع 
ال��دول اجملاورة لن��ا في ح��وارات جادة 
وس��لمية لتحقيق اتفاقات لتقاسم 
املياه طويلة األمد على أساس حتقيق 
ُوِضعت  املصلح��ة املش��تركة، وق��د 
احلل��ول العملي��ة لتحقي��ق اتفاقات 

النقاش��ات  وتش��مل  املياه  تقاس��م 
اجل��ادة اتفاق��ات وتب��ادل املعلوم��ات 
التش��غيلية  اإلجراءات  فيما يخ��ص 
للسدود وزيادة إطالقات معدالت املياه 
ال��ى دول املصب، إّن خريط��ة الطريق 
السياسية والتقنية ستكون ضرورية 
لتحقيق االتفاقات النهائية بني الدول 
املتش��اركة ف��ي األنهر عموم��اً ونهر 
الف��رات على وج��ه اخلصوص وكذلك 
اش��عار العراق عن اخلطة التشغيلية 

ملوارد املائية من دول اجلوار.
املائي��ة  امل��وارد  إدارة  تعث��رت  لق��د 
داخل الع��راق لعقود طويل��ة؛ نتيجة 
لسياس��ة التخّب��ط الت��ي انتهجها 
النظام السابق والدخول في صراعات 
ودولي��ة  اقليمي��ة  وح��روب  داخلي��ة 
واحلصار االقتص��ادي اضافة الى عدم 
تخصيص املبالغ الالزمة إلعمار البنى 
التحتي��ة وتنفيذ املش��اريع التنموية 
الواضح��ة  االس��تراتيجيات  وغي��اب 
للنهوض بالواقع االقتصادي والتنموي 
في الب��الد ادى ذلك الى ت��ردٍ كبير في 
القطاعات اخلدمي��ة اخملتلفة، كما أن 
قرارات البت في العديد من املش��اريع 
االستراتيجية الضخمة كانت بدوافع 
سياسية أكثر من كونها حلوالً فنية 
مع االدارة الضعيفة للبلد تقريباً في 
جميع اجملاالت السياسية واالقتصادية 
واخلدمية والتنموية؛ األمر الذي حمل 
مع��ه تأثي��رات س��لبية كبي��رة على 
الواقع االقتصادي والتنموي في البالد 

وخصوصاً في قطاع املياه.
تق��ع عل��ى عات��ق وزارة امل��وارد املائية 
مس��ؤولية كبي��رة في توفي��ر وتأمني 
املي��اه لل��ري والزراعة وبقي��ة اجملاالت 
احليوي��ة األخ��رى، وم��ن أج��ل إجن��اح 
مه��ام ال��وزارة، نرى أن تق��وم األطراف 
املعنية ممثلًة باحلكوم��ة ووزارة املوارد 
العلمية  واملؤسسات  والوزرات  املائية 

والفنية بالعمل على ما يلي:
- العمل عل��ى إيجاد ادارة قوية وفنية 

في مجال املوارد املائية.
- تش��كيل هيئ��ة علي��ا أو مجل��س 

أعلى للمياه يكون حتت قيادة رئاس��ة 
ال��وزراء ووزارة امل��وارد املائي��ة، يض��م 
ف��ي عضويت��ه اخلب��راء واخملتصني في 
املوارد املائي��ة والقوان��ني الدولية من 
وزارات اخلارجي��ة والتخطيط والزراعة 
الوطن��ي والكهرباء ومجالس  واألمن 

احملافظات والبلديات.
العلمي��ة  الش��خصيات  متك��ني   -
الكفوءة والنزيهة م��ن قيادة اإلدارات 
وتس��لم املفاصل احلساس��ة في هذا 
القط��اع امله��م واملرتب��ط مباش��رة 
باألمن الغذائي وحاجة الناس اليومية 

الى خدمات املياه.
- االس��تفادة من الدراسات السابقة 
وإعداد دراس��ات علمية وفنية جديدة 

وش��املة تضم مسحاً جلميع مصادر 
املي��اه الس��طحية واجلوفي��ة داخ��ل 
العراق، ووضع خارطة مائية ميكن من 
خاللها إدارة هذا اخلزين االستراتيجي 
من املي��اه وكيفي��ة اس��تثماره وفقاً 
للظروف املناخية والسياس��ية فيما 
يتعل��ق بتصرفات دول اجل��وار والعمل 
على تأسيس إدارة مستدامة للموارد 
املائية املتاحة، مع تنفذ بنود سياسات 
حماية البيئ��ة والنظم اإليكولوجية، 
م��ع األخذ بنظ��ر االعتب��ار أّن للمناخ 
وهط��ول األمط��ار وتس��اقط الثلوج 
واجلفاف آثار خطيرة. وفي هذا الصدد 
ينبغ��ي تطوي��ر اس��تراتيجية طويلة 
املدى إلصالح قطاع املياه وإدارتها، في 

ظل ظروٍف تش��كو أساس��اً من ندرة 
املياه الدائمة، س��واء كان ذلك بسبب 
تأثير تغير املناخ أو إدارة املياه واخلطط 

التنفيذية للبلدان املتشاطئة.
- إدام��ة اللقاءات مع دول اجلوار تركيا، 
إيران وس��وريا للوصول ال��ى اتفاقات 
تقاس��م مي��اه عادل��ة ج��داً لضمان 
وص��ول املي��اه ف��ي الزم��ان وامل��كان 
املناسبني، خصوصاً وأّن الزراعة بطرق 
الري التقليدي��ة ما تزال هي املعتمدة 
في أغلب مناطق العراق. وإذا ما كانت 
الدول املعنية غير قادرة على حل هذا 
املس��ألة، فإّن العراق مستعد لقبول 
وس��اطة دولي��ة، ميك��ن م��ن خاللها 
االس��تعانة بتحكي��م ط��رف ثال��ث 
محايد، لبل��ورة خارط��ة طريق حتقق 

االتفاقات املناسبة لتقاسم املياه.
- تثقي��ف املزارع��ني بع��دم االعتم��اد 
عل��ى طرق ال��ري التقليدية في املقام 
األول والت��ي تس��بب ه��دراً كبيراً في 
ال��واردات املائي��ة، وم��ن الطبيعي أن 
يؤثر انخفاض املوارد املائية على األمن 
الغذائي بصورة مباشرة، وخاصة املواد 
الغذائي��ة املنتجة محلياً. وفي الوقت 
نفسه ، وعلى الرغم من أّن واقع إنتاج 
الغذاء في العراق متدهورٌ أساساً، فإّن 
حدود العراق مفتوحٌة على مصراعيه 
االس��تيراد جميع أنواع املواد الغذائية 
من الدول اجملاورة بصورة غير محدودة، 
الزراعي  اإلنت��اج  بحرم��ان  متس��ببًة 
العراقي من املنافسة العادلة. وعليه 
يجب العم��ل على تطوي��ر طرق الري 
واعتم��اد التقني��ات احلديث��ة كالرش 
والتنقيط في الزراعة من أجل تقليل 
اله��در الهائل ف��ي املياه واس��تغالل 
كل قط��رة م��اء بش��كل ميك��ن معه 
حتقيق اإلكتفاء الذاتي وبالتالي األمن 

الغذائي.
م��ن  اإلروائي��ة  الش��بكات  تطوي��ر   -
الناحيتني الفنية والتكنولوجية ويجب 
التركي��ز عل��ى إع��ادة التأهي��ل والبناء 
والتشغيل والصيانة حملطات الضخ في 
جمي��ع أنحاء البالد التي تش��مل إعادة 
تأهيل أو اس��تبدال املضخات فضالً عن 
أعمال التش��غيل والصيانة، كما يجب 
االهتمام الواس��ع مبش��اريع استصالح 
األراض��ي من خالل إنش��اء مش��روعات 
جدي��دة واس��تكمال املراح��ل املتبقية 
من املش��اريع القائمة إضافة الى إعادة 
تأهيل ش��بكات الري والصرف الصحي 
واملبادرة الى البناء في مجاالت شبكات 
تصري��ف املياه والقي��ام بأعمال تبطني 
القن��وات وك��ري قنوات ال��ري وتوصيل 
الصح��ي بش��بكة  الص��رف  ش��بكة 
تصريف املياه الرئيسة أو املصب العام.
- إدام��ة العم��ل ف��ي إنع��اش وتطوير 
منطق��ة األه��وار، وهو عمل إنس��اني 
وواج��ب وطني تق��ع مس��ؤوليته على 
اجلميع من دون استثناء وعلى احلكومة 
إقامة البنى التحتي��ة وتوفير اخلدمات 
األساسية ودعم الصناعات التقليدية 
واالقتص��اد احملل��ي ف��ي تل��ك املناط��ق 
النائية وتوفير الرصد البيئي واحملافظة 
على كمي��ة ونوعية املياه من أجل إثراء 
التن��وع البيولوج��ي ف��ي تل��ك احملمية 
والنظم  البيئ��ة  الطبيعي��ة وحماي��ة 
ومحارب��ة  الصل��ة  ذات  اإليكولوجي��ة 
التصّحر والتنس��يق م��ع دول املنطقة 
من أجل الس��يطرة على هذه الظاهرة 

اخلطيرة.
- يج��ب أن تتظاف��ر اجله��ود ف��ي ح��ل 
مش��كلة تلوث مياه االنهر والبحيرات 
ومص��ادر املي��اه االخرى التي تتس��بب 
بها املي��اه الراجعة من االس��تعماالت 
الزراعي��ة والصناعية واملدنية من خالل 
زيادة نس��بة االمالح والعناصر الثقيلة 
اضافة ال��ى التلوث البكتي��ري واجملاري 
فالتطور الس��ريع والواس��ع في أعالي 
النهري��ن وخاصة نهر الف��رات في كل 
من تركيا وس��وريا أدى الي تردي نوعية 
املياه. إن تلوث مياه األنهر هي مشكلة 
حقيقي��ة ال يج��ب التغاف��ل عنه��ا أو 

إعطاءها قدر أقل من االهمية.
- إن اإلحتياجات اإلستثمارية في قطاع 
امل��وارد املائي��ة هائلة ج��داً، أخذين في 
اإلعتبار اإلهمال املتعّمد الذي مارس��ه 
النظ��ام الس��ابق بحق مراف��ق الدولة 
عموم��اً وبال��ذات قطاع امل��وارد املائية. 
فيجب واحلالة هذه أن يولى اإلس��تثمار 
الش��طر األكبر م��ن األهمية خصوصاً 
مع تقلي��ل حصص الوزارات من املوازنة 
العامة للدولة بسبب انخفاض أسعار 

النفط.
- وضع خطة علمية مدروس��ة بغية 
التقلي��ل م��ن الهدر احلاص��ل للمياه 
بس��بب طرق ال��ري واألحواض اخلاصة 
بتربية االس��ماك والعم��ل اجلاد على 
وض��ع برنامج علمي لالس��تفادة من 
كميات املي��اه الهائلة من خالل إعادة 

تدوير املياه.
ختاماً أمتنى ملؤمتركم أن يحقق أهدافه 
املرج��ّوة وللقائم��ني علي��ه املوفقية 

والنجاح.

والسالم عليكم ..

المؤتمر العلمي الثاني لوزارة الموارد المائية

التداعيات االقتصادية واألفق المحتملة
كلمة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

من أجواء املؤمتر
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ان مح��اور االصالح تتركز ف��ي اعادة هيكل 
البن��اء االقتص��ادي وتأم��ني ازال��ة هيمن��ة 
القطاع العام عل��ى الفعاليات االقتصادية 
ومتك��ني القطاع اخل��اص م��ن ان يلعب دورا 
رياديا ف��ي االقتصاد الوطن��ي كما جاء في 
استراتيجية تطوير القطاع اخلاص الصادرة 
في 2014 ويتبع ذلك ايضا حل ازمة املصارف 

وفقا القتراحات البنك الدولي .
كم��ا ينبغ��ي ان تعالج مش��كالت العمل 
والبطال��ة وس��وء االح��وال االجتماعية مبا 
يضم��ن تقلص رقع��ة البطالة واس��تعادة 
عناص��ر النم��و الطبيعي ف��ي القطاعات 
االنتاجية االساسية في الزراعة والصناعة 
والس��ياحة الخ  ومكافحة الفساد بجميع 

اشكاله.

فحل مش��كلة البطالة تكتس��ب اهمية 
خاص��ة النه��ا تتعل��ق بحي��اة املالي��ني من 
الش��باب الذين يتعذر عليه��م توفير فرص 
مجزي��ة للعم��ل . وهذا يدل عل��ى احتمال 
ان تك��ون البطالة قد توس��عت في العراق 
نتيج��ة عام��ل التراك��م الس��نوي واصبح 
مجموعها يفوق العشرين باملئة من القوى 

البشرية .
ان اع��ادة التوازن في بن��اء الدولة مبا يضمن 
انهاض الزراع��ة والصناعة وكل الفعاليات 
االنتاجية عنصر اساس��ي لضم��ان تنمية 
مس��تدامة حقا وهذا ميث��ل التحدي االكبر 

في الظرف الراهن .
وكان الدس��تور العراق��ي ) 2005 ( الناف��ذ ، 
قد اولى اهتماما واضحا لهذه املس��ألة في 

بعض مواده االساسية والسيما في املادة ) 
122 ( . اذ ان الالمركزي��ة اعطيت اولوية في 
هذا اجملال . اما وثائ��ق الدولة العديدة فهي 
االخرى كانت حافلة بالتأكيدات على اهمية 

الالمركزية إلدارة احلكم في احملافظات .
والواقع ان الالمركزية هي باألس��اس منهج 
الفص��ل  والميك��ن  واقتص��ادي  سياس��ي 
بينهم��ا. وه��ي حاج��ة امنائية للع��راق من 
اجل ضب��ط االداء االقتصادي والسياس��ي 
واجراء االصالحات الضرورية بصورة سليمة 

ومبرمجة مع اولويات املراحل اخملتلفة .
ان الوضع في مجال النفط والغاز ، هو االخر 
مدعاة للقلق الكبير ، الذي يس��تدعي حٌل 
املشاكل املرتبطة باس��تراتيجية استثمار 
وامت��الك الثروة املعدنية باس��لوب عقالني 

ويحفظ مصالح اجلميع دون استثناء .
ان البرنام��ج احلكوم��ي ال��ذي اعلنه رئيس 
ال��وزراء قبل اكثر من س��نتني يعطي االمل 
بأمكاني��ة جت��اوز ه��ذه التحدي��ات وفت��ح 
الطريق لتنمية انسانية متقدمة على وفق 

التوصيات التي وردت في البرنامج .
ان متاع��ب الع��راق الي��وم كثيرة م��ن دون 
ش��ك . لكن املطلوب وضع اولويات للتقدم 
الالحق . واه��م هذه االولوي��ات هو معاجلة 
حالة االمن وغياب االستقرار ومتابعة حترير 
االرض واس��تعادة الس��يادة الوطني��ة على 
كل االراض��ي العراقية . وكذل��ك حٌل ازمة 
احلكم ومتكني الدولة من اداء دورها املطلوب 
في مناخ دميوقراطي س��ليم وحريات فردية 

مزدهرة  .

خالصة ورقة الدكتور مهدي الحافظ للمؤتمر

في األزمان القديمة لم تكن تلك 
المشكالت »الجيوسياسية« لتؤثر على 

وفرة المياه في بالد وادي الرافدين 
حيث نشأت أولى الحضارات السومرية 

والبابلية واآلشورية على ضفاف النهرين 
العظيمين دجلة والفرات قبل آالف 

السنين. وقد رافق تلك الحضارات الكبرى 
قيام أولى المنشآت الهيدروليكية 

والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي 
تنظم استعمال مياه االنهر، ومنذ القدم 

أتقن العراقيون القدماء هندسة الري

االستفادة من الدراسات السابقة 
وإعداد دراسات علمية وفنية جديدة 
وشاملة تضم مسحًا لجميع مصادر 

المياه السطحية والجوفية داخل 
العراق، ووضع خارطة مائية يمكن من 

خاللها إدارة هذا الخزين االستراتيجي 
من المياه وكيفية استثماره وفقًا 
للظروف المناخية والسياسية فيما 
يتعلق بتصرفات دول الجوار والعمل 

على تأسيس إدارة مستدامة للموارد 
المائية المتاحة



كنت ميين القليليين الذين حتملوا 
مسييؤوليات عليا في الدولة وفي 
واحييد من اكبيير التنظيمييات في 
البيياد، والذين حذروا مراراً، وقدموا 
استقاالت متكررة من مراكز الدولة 
او التنظيييم، بانييه ما لييم تصلح 
االحييزاب من نفسييها وتنتقل من 
عقييل املعارضة الييى عقل الدولة، 
فانهييا سييتتعرض ملآالت قاسييية 
ومخاضييات صعبة، كما نشييهد 
اليييوم فييي معظييم ان لييم نقل 
جميع االحزاب واحلركات العراقية. 
نشييهد اليوم ما يجري داخل واحد 
من اهم القوى السياسييية والتي 

قدمت تضحيييات كبيرة، ونقصد 
بها »تيار شييهيد احملراب«، والشك 
اننا سنشهد ارهاصات وتدافعات 
مشييابهة في العديد من احلركات 
واالحييزاب، كمييا شييهدنا طييوال 
االعييوام املاضية. فييي 2011/1/20 
كتبت االفتتاحييية بالعنوان اعاه 
، ارى مفيداً اعادة نشييرها، من دون 

اضافة او حذف:
]»قانييون االحزاب سيييطرح قريباً. 
واالحزاب –سييواء تسييمت باحلزب 
او التيييار او احلركيية، الييخ- قضية 
جوهرية  في صلب تكوين النظام 
السياسييي، بييل ميين مقوماتييه. 

والقوانن التي ال تتوفر اساساتها 
ستولد ميتة.

احلييياة السياسييية ال تبنييى على 
اقييل  النهييم  ليييس  مسييتقلن 
شييأناً، بل الن احلزبي هو باختصار 
مسييتقل سييابق.. وان السياسة 
تنظييم شييؤونه  االجتميياع  هييي 

جماعة ومجاميع.
ان تعثر نظامنا اليوم هو من تعثر 
تنظيماتنا.. واالمر يشمل اجلميع، 
وان بدرجييات. والقوى السياسييية 
التييي قدمييت تضحيييات كبييرى 
ودافعييت عن قضايا الشييعب في 
مراحييل العمل السييري مييا زالت 

تعيش عقل املعارضيية وال وعيها. 
الفعال في مكانه اخملرب خارجه. 

فالدولة حتتاج الى عقلها املفقود. 
فقبييل قانون االحييزاب ومعه، البد 
ان تعمييل التشييكيات التي تريد 
البقيياء علييى التحييول.. لتحييدث 
فييي مفاهيمهييا  تغييييراً جذرييياً 
واساليبها وتشكياتها وقياداتها 
وعاقتها باجلمهور وباعمال الدولة 
واالجتميياع.. لتنتقييل ميين تقاليد 
عمييل سييري ديدنه خييرق القانون 
والنظام، يخفي نفسييه وراء الف 
حجاب الى عمل مكشوف واضح 
ال اسرار وال دفاتر او حسابات خاصة 

فاملعارضيية  حركييية..  اسييماء  او 
السييرية بتعريفهييا االول في بلد 
واجه العنييف بالعنف املضاد، هي 
سعي الى تسقيط اخلصم وتهدمي 
بنيته والتآميير عليه وتزوير الوثائق 
وانكار التهم واخفيياء احلقيقة او 
الكذب عليه، وهي مبان ترسخت 
عيين اخيياص وميين دون وعييي في 
املمارسييات واملفاهيييم بييل وفييي 

االخاقيات. 
املعارضة السييرية بناءات حديدية 
معقدة، شييكوكة وقلقة،  ال تثق 
اال باعضائهييا وانصارهييا.. بناءات، 
صلبيية  حازميية  قيييادة  تتطلييب 

التعذيييب  مقاوميية  تسييتطيع 
مواقعهييا  فتحتييل  واالعتييراف، 
اخلطييرة عقييوداً تعتيياد عليها، ال 
تتغييير عييادة اال ملييوت او اغتيال او 
اعييدام.. بل نادراً مييا يطالبها احد 
بالتنحي النها مواقع املوت وليس 

االمتياز. 
نقول ان الدوليية حتتاج الى عقلها 
املفقود، لتنمو تقاليد املؤسساتية 
والكفاءة والشييفافية واحملاسييبة 
والتداول والتعامل مع الناس ليس 
كانصييار ومحبن بييل كمواطنن 
على قدم املسيياواة.. فلقييد نقلنا 
عقليييات وممارسييات املعارضة الى 

مواضع احلكييم والدوليية، وهو ما 
ولييد ويولييد كل تلييك التناقضات 
واالمييور املضحكة املبكييية التي 
نراها امامنا ونعاني منها، وواجبنا 
اليييوم ان نزرع عقييل الدولة لنبني 

التقاليد واملمارسات الائقة بها.
فاالحزاب –ومن دون استثناء- حتتاج 
ليس الى هضم اشياء جديدة اوالً، 
بل لن ميكنها قبييول اجلديد ما لم 
تتخلص من كل مييا يعارض عقل 
الدولة الدستورية واجملتمع املنفتح 
الصالييح.. ذلييك ان اردنييا النجاح 
لشييعبنا وبلدنا و عدم العودة الى 

العمل السري واملعارض.« 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

كريستوفرهيل

وزير النفط السابق

مساعد وزير 
الخارجية األميركي 
السابق لشرق آسيا

 قبل بضعة أيام، اكتملت سييتة 
أشييهر من رئاسيية دونالد ترامب، 
ويذكرنييا هذا ليييس فقط بضآلة 
إجنييازات إدارته محليا، بييل وأيضا 
مبييدى ارتباك سياسييته اخلارجية 
التي خلقت مشهدا جيوسياسيا 
وفي  املوقوتيية.  بالقنابييل  عامييرا 
الشييرق األوسييط، تتجلى بالقدر 
األكبيير ميين الوضييوح العواقييب 
املترتبيية علييى عجز ترامييب الذي 
يييكاد يكييون متعمدا فييي فهم 
املشكات املعقدة، وهوسه مبحو 

إرث سلفه باراك أوباما.
ولنتأمييل هنا القرار الييذي اتخذه 
ترامب فييي إبريل/نيسييان بإطاق 
قاعييدة  علييى  كييروز  صواريييخ 
الشييعيرات اجلوية في سوريا، ردا 
على استعمال نظام بشار األسد 
فبعيدا  الكيميائييية.  لألسييلحة 
عن إمياءة غير مقنعة لإلنسييانية، 
يبدو أن األساس املنطقي الوحيد 
باسييتعمال  ترامييب  قييرار  وراء 
القييدرات العسييكرية األميركية 
هييو أن أوبامييا يييي بعييد »اخلييط 
األحمر« الشهير الذي رسمه ضد 
استعمال األسييلحة الكيميائية 
في سوريا يي لم يرد عسكريا على 

الهجييوم الكيميائي الذي شيينه 
نظام األسد على الغوطة في عام 

 .2013
لكن ترامييب لم يُظِهيير اهتماما 
كبيرا بإتباع الهجوم العسييكري 
بالدبلوماسية. ثم في وقت سابق 
من هذا الشهر في قمة مجموعة 
بأملانيا،  العشييرين في هامبييورج 
أشييار إلى أن الواليات املتحدة رمبا 
تنضييم إلى روسيييا علييى نحو أو 
أخيير في فييرض وقف إطيياق النار 
في جنوب غرب سوريا، وهو ما قد 
يخييدم كنموذج ألجييزاء أخرى من 
البيياد، فيمهد السيياحة بالتالي 

لعملية سام في نهاية املطاف.
ال أحييد يتمتييع ولو حتييى بفهم 
سييطحي للموقف في سوريا قد 
يتصور أن عملية السام رمبا تنشأ 
عيين وقييف إقليمي إلطيياق النار. 
كانييت حكومة األسييد تسييتورد 
احللفيياء يييي حييزب اهلل اللبناني، 
وإيران، وروسيا، بل وحتى تركيا )في 
بعض اجلوانييب( يي للقتييال نيابة 
عنها لسنوات. وعلى النقيض من 
ذلك، لم تتلق املعارضة السييورية 
سوى مسيياعدات متقطعة، وما 
تييزال مجييزأة كما كانييت عندما 

بدأت احلرب األهلية.
ال أحد يعلييم ماذا يييدور في خلد 
ترامييب عندما يتعلق األمر بحدود 
سييوريا أو حكمها في املستقبل. 
األقليييات  فهييل حتظييى حقييوق 
باحلماييية فييي دوليية منقسييمة، 
حيث مؤسسييات اجملتمييع املدني 
قليليية، وحيث تنتشيير اجملموعات 
الِعرقييية والدينية بكثييرة؟ وماذا 
عن احلييدود؟ إذا كان العالَم تعلم 
أي شيء من جتربة العراق، فهو أن 
الدميقراطية تتطلب مؤسسييات 
صامييدة وحكمييا فّعيياال، وليييس 

مجرد انتخابات.
كان هدف إدارة أوباما في سييوريا 
يتلخييص فييي حتديييد اجلماعييات 
املتمييردة الراغبيية فييي محاربيية 
وعلييى  ومسيياعدتها.  األسييد 
النقيض ميين ذلك، أوقفييت إدارة 
ترامييب املسيياعدات العسييكرية 
جلماعات املعارضة املعتدلة متاما، 
بعييد أن اسييتنتجت فيمييا يبييدو 
أن مثييل هذه القييوى ال وجود لها. 
وقد قدمت دعمييا ضمنيا حملادثات 
السييام اجلارية حاليا في أستانا 
في كازاخسييتان، والتي توسطت 
فيها إيران وتركيا وروسيا. ولكنها 

لييم تُبييد أي إشييارة إلييى أنها قد 
تتولى زمام املبادرة فتطرح عملية 
سييام من جانبهييا، أو حتاول حتى 
التأثييير على املييداوالت اجلارية في 

أستانا.
وباحلكييم اسييتنادا إلى األشييهر 
املنصييب،  فييي  األول  السييتة 
يسييتطيع املرء أن يفتييرض بقدر 
كبير من الثقة أن األسد سيبقى 
في السييلطة في الوقت احلاضر. 
ويبييدو أن ترامب يواجه املشييكلة 
نفسها التي واجهت أوباما عندما 
حاول أن يشرح للشعب األميركي 
أن إسييقاط النظييام الذي يهيمن 
عليييه العلويييون في سييوريا من 
شأنه أن تساعد في إيقاع الهزمية 
الُسييّنية  املتطرفيية  باجلماعييات 
مثييل تنظيييم الدولة اإلسييامي 
)داعييش(. وكمييا يخشييى العديد 
من السييورين بحييق، فييإن إبعاد 
األسد في غياب أي فكرة واضحة 
حول ترتيبات املسييتقبل رمبا ميهد 
الطريق لنشييوء نوع جديد »دولة 

الُسّنة« املتطرفة.
اإلسييامي  التطييرف  أن  الواقييع 
ظاهييرة عربييية ُسييّنية إلييى حد 
كبير. وهو ليس ببسيياطة نتيجة 

ألنظمة شيييعية أو علوية جائرة 
في دول بعينها، ولن يختفي فجأة 
إذا اختفييت هييذه األنظميية. فقد 
أوجييد تنظيم الدولة اإلسييامية 
لنفسييه مواطييئ قدم  )داعييش( 
أخييرى فييي املنطقيية رمبييا تكون 
بعيدة بُعد املغرب العربي. وبعيدا 
عن سوريا، يفضل ترامب أن يكون 
كبير اخليال. ففي شييهر مايو/أيار، 
عندمييا حضيير اجتميياع مجلس 
الرياض،  التعيياون اخلليجييي فييي 
امتدح اململكة العربية السعودية 
األكبر ألميركا  احلليييف  بوصفها 
في املنطقة. ونظرا خلافاتهم مع 
إدارتييي أوباما وجييورج دبليو بوش، 
كان السييعوديون متلهفيين على 
صديق جديد فييي البيت األبيض، 
وقييد اسييتقبلوا ترامييب بتزييين 
الرياض مبلصقات ضخمة  شوارع 

لوجهه.
التعاون  خال مييداوالت مجلييس 
علييى  الييكل  أجمييع  اخلليجييي، 
اعتبار إيران السييبب األصلي لكل 
املشييكات في املنطقة )برغم أن 
السييعودين وجهوا الدعييوة إلى 
العراق، الذي يوحي غالبا بأنه ليس 
سوى وكيل إيراني(. ومن املؤكد أن 

هذا اخلطاب املناهييض إليران كان 
متماشيا مع خطاب ترامب. ولكن 
يبدو أن احتضان ترامب للمملكة 
العربية السييعودية يستند أيضا 

إلى ما هو أبعد من مجرد إيران.
ينظيير العديد من مؤيييدي ترامب 
السييعودية  العربية  اململكة  إلى 
بوصفهييا العنصيير املفقييود في 
السام اإلسرائيلي الفلسطيني. 
إذ يفرض السييعوديون نفوذا ماليا 
الفلسييطيني  احلزب  فتييح،  على 
احلاكم في الضفة الغربية، وهم 
منفتحون علييى تهميش حماس، 
امليليشيا اإلسييامية التي حتكم 
غييزة. وتتلقى حميياس الدعم من 
جماعيية اإلخوان املسييلمن، وهي 
منظميية إسييامية لديهييا أفرع 
أحيانييا  إليهييا  يُنَظيير  متطرفيية 
للحركيية  منافسيية  بوصفهييا 

السلفية السعودية املنشأ.
من خال احتضان اململكة العربية 
السييعودية من دون قيد أو شرط، 
يفتح ترامييب ميين دون قصد بابا 
جديييدا للتشيياحن والبغضاء بن 
ذلك البلد وقطر اجملاورة، التي طاملا 
دعمت جماعة اإلخوان املسلمن. 
وفي يونيو/حزيران، فرضت اململكة 

العربية السعودية، بالتضامن مع 
ِمصر، واإلمييارات العربية املتحدة، 
والبحرين، حصييارا كامل النطاق 
لقياداتها  وأرسييلت  علييى قطيير 
سلسييلة ميين املطالييب البعيدة 

األثر.
ومن الواضح أن النزاع الدبلوماسي 
بيين قطر يي الدوليية ذات األهمية 
االسييتراتيجية للواليييات املتحدة 
يييي ودول اخلليييج األخييرى وََضييع 
وزييير اخلارجييية األميركية ريكس 
عصيبيية.  أزميية  فييي  تيلرسييون 
ولكن تيلرسييون نأى بنفسييه عن 
ترامييب، وتشييير شييائعات ذائعة 
فييي واشيينطن اآلن إلى أنييه يريد 

االستقالة بالفعل.
إذا كان ترامب يعتزم وضع بصمته 
على الشييرق األوسييط حقا، فرمبا 
يُحِسن صنعا إذا وضع التعقيدات 
التييي تتسييم بهييا املنطقيية في 
احلسييبان، ولييم يتصييرف وكأنييه 
ما يييزال يخوض حمليية انتخابية 
ضييد أوبامييا أو هييياري كلينتون. 
وفي إعييادة صياغة ملقولة أبقراط 
نسييتطيع أن نقييول: املبييدأ األول 
للدبلوماسييية هييو عييدم إحداث 

املزيد من الضرر.

الشرق األوسط يتعثر في زمن ترامب
PROJECT
SYNDICATE

مطرقة القاضي
طارق حرب

يوم  2017/7/30 مت االعان عن اعداد مشييروع قانون جديد 
للكسييب غير املشييروع والييذي نطلبييه ممن تولييى اعداد 
هييذا القانون وممن سيييتولى مراجعتييه وتدقيقه وترويجه 
وتشييريعه مطالب عديييدة اولها االسييتعجال في ترويج 
هذا القانون وتشييريعه وتطبيقه فلقييد اضحى  موضوع 
النزاهة والعفة واالمانة مسألة اكثر احلاحا وحاجة المور 
ال تخفى عن كل لبيب بعد ان تفاقمت واسييتفحلت هذه 
الظاهرة اجلرمية بتفاحش بأكثر من الفاحشيية واملطلب 
الثاني هو توسيييع قاعدة من يشملهم القانون اجلديد وال 
يقف امام املذكورين في املادة )١٧( من قانون هيئة النزاهه 
رقم )٣٠( لسنة٢٠١١ وامنا يشييمل اشخاصا آخرين ولعل 
قائد الكيان السياسي واعضاء قيادة الكيان او احلزب ال بد 
من شمولهم بالقانون اجلديد خاصة اذا علمنا انه ال يوجد  
حزب او كيان سياسي خال مما يسمى باللجنة االقتصادية 
واخرهييا ما قبل ايام من صدور قرار من كتلة االحرار بالغاء 
اللجنة االقتصادية وكم متنينا ان تقوم االحزاب والكيانات 
مبييا قام به تيييار االحرار بألغيياء اللجييان االقتصادية ولكن 
لييم يحذ حييذو التيار الصدري اي حزب  ال سيييما ان قانون 
االحزاب السياسية )٣٦( لسنة٢٠١٥ لم يتطرق الى اموال 
قيادات االحزاب وان تطرق بشييكل خجول الى اموال احلزب 

فقط
كذلك فأن  القانون اجلديد وان رجع الى اتفاقية االمم املتحده 
ملكافحة الفساد املصادق عليها بالقانون رقم )٣٧( لسنة 
٢٠٠٧ فأنه البييد من نقل االحكام اخلاصة بالكسييب غير 
املشييروع الواردة رقم )١٥( لسيينة١٩٥٨ واملعييدل بالقانون 
رقم )٢٠( لسيينة ١٩٦٣ ففي هذا القانون الذي مضى على 
صدوره بحدود سبعن سنة من االحكام التي يجب نقلها 

الى القانون اجلديد
وخاصيية الذين ينطبق عليهم القانون حيث كانت احكام 
هييذا القانييون تلزم كل موظييف  وليس الدرجييات اخلاصة 
فقط كما هو موجود في القانون احلالي واشخاصا اخرين 
وجييد القانون ان ميين املصلحة الزامهم بكشييف الذمة 
املالييية كذلييك التعريف الذي اورده بشييأن الكسييب غير 
املشييروع بوصفييه كل مال مت احلصول عليييه من اعمال او 
نفوذ الوظيفة او بسييبب التواطؤ والعقوبة التي اوصلها 
الى احلكم ملدة خمس سنوات وغير ذلك من االحكام التي 
تسييتقيم وظروفنا احلالية وكذلك ال بييد من االخذ بنظر 
االعتبييارً في املادتيين )١٨ و١٩( ميين قانون هيئيية النزاهة 
رقييم)٣٠( لسيينة ٢٠١١ من حيث حتديييد مصطلح االوالد 
التابعيين للمكلف بتقدمي تقرييير الذمة املالية وهل يعني 
ذلك االوالد الذين يعيشون مع والدهم ام يقصد القاصرين 
وان كنا نعتقد ان ذلك يشمل االبناء والبنات ممن ال يعملون 
في الدوائيير احلكومية مالم يكونييوا ملزمن بتقدمي تقرير 

الذمة املالية للمدة املقررة الثبات  مشروعية املصدر
وختامييا نقول ان هيئيية النزاهة تعمل كل ما تسييتطيع 
لتحقيييق مقاصدها ولكن العمل ال يبنى على احلماسيية 
واالخيياص فقط  وامنا التمامية والكمال اذ كان من الازم 
عقد ندوة للمتخصصن وال اقصد املفتشيين العمومين 
وامنا اصحاب الشييأن واالدعاء العام اذ اناط القانون مبكتب 
االدعيياء العييام فييي الييوزارات والدوائر سييلطات حتقيقية 
وقضائية خولها قانون االدعاء العام رقم )٤٩( لسنة ٢٠١٧ 

مما الميلكه املفتش العام ومحققو هيئة النزاهة.

قانون الكسب
غير المشروع 
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القسم الخامس

قصة قصيرة

شرايني هذه اآلالت،  كانت  لوحة زيتية سبق 
أن أقتناها الس��يد أولس��ن م��ن دار التحف 
األهلي��ة ف��ي  بودابس��ت بأخر س��عر أعلنه  
صاح��ب امل��زاد قبل أن  يط��رق مبطرقته على 
املنضدة األمامية وهو  يعلن أن الّلوحة بيعت 
للس��يد أولسن بس��عر  36 دينارا،  إستدارت 
الس��يدة الت��ي  جتلس في  الص��ف األمامي  
والتي  تضع في  قبعتها ريشاً  متعدد األلوان 
من ريش طاووس كانت قد إشترته من سوق 
الغزل في  بغداد حس��ب ما أخبرت الس��يد  
أولس��ن فيما بعد وعلى مائدة التعارف التي  
جمع��ت بينهما،  ح��ني كان زوجه��ا  يعمل 
ملحقا عس��كريا في  الس��فارة البريطانية 
في  بغداد أبان عرش فيصل الثاني،  إستدارت 

ورمقت أولس��ن بغمزٍة  عبر إغماضِة نصف 
عني،  لم ت��أت املربية بع��د ومازالت تقرأ في  
منفى س��ان جون بيرس  وقد إختارت  )مبقبرة 
العائل��ة،   ب��ني مرايا الغرف الث��اث،   ماكان  
ينبغي،   قتل العصفور باحلصاة  (   لم تنظر  
الى س��اعة الصالة،  وال التي  في  معصمها 
والتل��ك التي  ف��ي  رقبتها،وال حتى س��اعة 
س��مكة الينبوع املنحوتة ف��ي  قلب صخرة 
كبي��رة على الش��اطئ،  وال حتى حني قرعت 
أجراس كنيس��ة أوس��تريا املدينة التي  تقع 
بعد باه��ا تير مبحطة واح��دٍة  من محطات 
مترو بودابس��ت، كان هناك من  يش��ير اليها 
مبندي��ل أبيض عند مدخل محطة  )كاالتي  ( 
وهناك من  يتفرس بوجهها،يتفرس بوجهها 

مبنظ��ار وض��ع للس��ائحني عن��د متث��ال بودا 
للمدين��ة التي  تش��كلت من  )بودا وبش��ت  
( وقام��ت كحواء أنيقة من  غ��زوات القبائل 
وأطماع اجلي��ران، من احلق لم تأت املربية،  ثم 
مالي  وأن��ا الأملك َمن  يُربى ، رمبا ش��يء من 
األمان  يش��عرني  بذلك،مالي  وأنا أستطيع 
أن أطفئ وحدت��ي  بالتجوال قرب األس��واق،  
الوقوف قرب النافورات،  قرب حلقات الرقص،  
وليكن في  بار النبيذ األبيض،  مجرد احلصول 
عل��ى ضوضاء ضم��ن منفى، وب��دأ   قبالتها 
السيد أولسن يهتز من جديد إهتزازاً  الصلة 
له بكرس��يه الهزاز،  رمبا بفعل تأثير بيكاسو 
عليه أو دياكروا من  يدري  رمبا حني تس��للت 
الى أذنيه إس��بانيا الوحي��دة  : أيتها املربيُة،  

كان ق��دري  أن أقتني��ك،  وق��دري  أن أفقدك، 
وكلما أحاول أن أعيد رسَمِك،  سأبقى هكذا 
أهت��ُز  دائماً  الى األب��د،  وتبقني أنِت  تبحثني 
عن ش��يء ما إن إس��تمر التجوال في منفى 

س��ان جون بيرس أو في منفى أي رجل يسير 
وحيداً على الّساحل.

q.poem@yahoo.com

قيس مجيد المولى

ل��م تأت املربية بع��د،  كونها بقيت تقرأ في  
)منفى س��ان جون بيرس ( ، الّس��يد أولس��ن 
بق��ي  ف��ي  الكرس��ي  اله��زاز  يهز جس��ده 
ومع إهتزاز جس��ده بدأت قبعُتُه اإلس��توائية 
البيض��اء والتي  س��بق أن أقتناها من بومباي  
هي  أيضاً متيل  يس��اراً وشماال بل تساقطت 
ع��دة مرات م��ن فوق رأس��ه،  ولكنه وفي  كل 
مرة  يس��رع إللتقاطها بحركة مضطربة من  
يدي��ة ليعيدها الى وضعه��ا الطبيعي،أمامه 
ثمار،غاب��ات،  ومرك��ب  يَحم��ل مجموعة من 
العازف��ني  ميس��دون بأصابعه��م الرش��يقة 

عاص��ي أمام )ج��دار الفنان إس��ماعيل خياط.. 
الذاك��رة احلّي��ة(. وفي النح��ت العراقي احلديث 
ق��دم الناق��د عادل كام��ل جتربة النح��ات )عبد 
اجلبار البن��اء.. حداثة بعمق اجل��ذور(. واالندماج 
االس��تعاري للفنان هاش��م تايه قدمها الناقد 
خال��د خضي��ر الصاحل��ي. واملث��ال الكامن في 
واقع الفنان رافع جاس��م بقلم د. جواد الزيدي. 
وحلم أثيري يتش��ح بالس��واد ف��ي عوالم عبد 
اجلب��ار س��لمان التش��كيلية، قدمه م��ن لندن 
الناقد محسن الذهبي. وكتب محمد براده من 
املغرب عن جان جينيه اجلراح الس��ري- مرس��م 
البرت��و جياكوميت��ي. وف��ي جترب��ة النحات طه 
��ل املتلقي )االنتباه(  وهي��ب لغة فن جديدة حمَّ
بقل��م محمد العبيدي. و ما بني املكان والكتلة 

والرم��ز واللون قدم الناقد مه��دي هندو الوزلي 
املع��رض التش��كيلي )تخاط��ر(. وكان التجريد 
جوهراً إبداعياً في معرض الفنانة التش��كيلية 

صبا ش��اكر بقلم حميد ياس��ني. وكتب الناقد 
جنم عبد حيدر في إش��كالية اللغة بني خطاب 
النقد وخطاب النص. ورؤوس في معرض الفنان 

ش��وقي املوس��وي بقلم بلقيس كاووش. وزينة 
ف��اح الس��عيد تفت��ح معرضه��ا بالعاصمة 
األردنية تابعه��ا الفنان ضياء ال��راوي. ومتابعة 
للناقد خال��د خضير الصاحلي في س��مفونية 
األلم واألمل للفنان قاس��م الس��اعدي. وقراءة 
هيف��اء أي��وب ف��ي كت��اب احلل��م واألس��طورة 
مقاربات في الفن التش��كيلي لاديب جاس��م 
عاص��ي. وترجم��ة للفنان��ة ندى مهدي ش��كر 
بعنوان: ملحم��ة الصني في النح��ت.. النحات 

الصيني زينغ جينغانغ.
فيم��ا تابعت اجمللة: حت��والت الص��ورة للفنان 
محمد مس��ير. والتوه��ج واإلنبهار في خزفيات 
الفنان قاس��م حم��زة. واحلض��ور الفاعل للفن 
واإلب��داع ف��ي املع��رض الس��نوي- 2017. وف��ي 

معرضه الش��خصي األول، مهند محمد يخرج 
من خطوطه األكادميية. والعوملة وإعادة تشكيل 
الف��ن العامل��ي املعاصر ف��ي محاض��رة ألقيت 
في جمعي��ة الفنانني التش��كيليني العراقيني. 
والليل والبيداء تعرفني في معرض الفنان قيس 
السندي في نيويورك. وإعادة التدوير زياد جسام 
يجسدها في رسوماته. وإختزاالت هدى أسعد 
عل��ى قاعة حوار. وأزهار الش��ر تتاقح والواقع.. 
في معرض عبد اجلبار املل��ي. وفي ندوة ثقافية، 
إش��كالية اجلم��ال والوع��ي اجلمالي ف��ي الفن 
التشكيلي العراقي. وكتاب جديد للفنان صدام 
اجلميل��ي بعنوان خاصرة الصورة. وأخيراً لوحات 
الفائزين بجائزة معرض عش��تار للشباب. اجمللة 

من تصميم الفنان سمير مرزا.

علي إبراهـيم الدليمي
 

عن جمعية الفنانني التش��كيليني العراقيني، 
صدر العدد الثاني من السنة األولى، مجلة )رواق 

التشكيل( التي تعنى بالفن التشكيلي.
فق��د افتتح الفنان قاس��م س��بتي، املش��رف 
العام للمجلة، خط��وات النجاح والصدى املؤثر: 
انن��ا يا س��ادة مص��رون عل��ى إص��دار مطبوعنا 
الفتي ه��ذا، ونتلم��س خطوات النج��اح بهدوء 
وروية. وإمتداد الرحلة للنحات صادق ربيع قدمها 
الناق��د مؤيد البصام. وصدى الش��عر في فضاء 
الل��ون، قرأها الفنان باس��م محمد في معرض 
الفنان حسام عبد احملسن. ووقف الناقد جاسم 

ُمجرد الحصول على ضوضاء

دراسة

لعلَّ الفاقة ،و مخزون األلم ، وقسوة اجلاد ، وصعوبة 
احلياة ،مع حبه للقراءة ،والثقافة ،والسينما ،واحلانه 
جعل من شخصية األديب »علي السوداني »  يتطبع 
بطابع الس��خرية والتهكم بالكتابة القصصية ،أو 
العمود السياسي ، احملاولة األقرب لنبض القلب لدى 
كثي��ر من القراء واملتلق��ني، وأرى إنه الفن األصعب ، 
كتبت عن س��خرية أحمد مطر الش��عرية بافتاته 
»أحمد مطر س��وط على رؤوس الطغاة« وعن األدب 
الساخر عند الشاعر واإلعامي »وجيه عباس » مع 
ذكر ألهم األدباء الذين عاجل��وا املواقف اإلجتماعية 
،والسياسية بصورة تهكمية من برنادشو إلى زكريا 
تام��ر ، لكن  املب��دع »علي الس��وداني » الذي كرس 
جهده باملكاتيب التي أتابعه��ا بالزمان ،وبصفحته 
بالتواص��ل اإلجتماعي،أو بحواراته لي��س بالضرورة 

أتفق معه متاماً ،هناك ما أختلف معه برأيه .
 بكتابه ) باص أبي تس��توقفه مارلني مونرو( الصادر 
ع��ن دار دجل��ة /2016  ط1  ب295 صفحة .. حش��د 
في��ه مقاالت تع��ج باألل��م ،والس��خرية ، حكواتي 
يفضح بقصص��ه الواقع املؤلم  .. فقد متيز بالتمرد 
،والصعلك��ة ، والدفاع عن املهمش��ني ،املقموعني ، 
جتده س��اخطاً ناقماً فاضحاً الزيف السياسي ، أرى 
بقلمه ثمة بكاء من فرط الضحك، وفي الوقت ذاته 
نفسه تضحك من فرط األلم الذي يتميز به . فتلك 
هي الكوميديا السوداء التي تعري الزيف  والضحك 
عل��ى الذق��ون ، و الكتاب��ة لدي��ه  متث��ل الهاج��س 
بكش��ف األخطاء، وحتد من الفس��اد بطريقة أدبية 
محببةل��دى القراء،لغت��ه تتف��رد بإنه��ا  تبتعدعن 
التهري��ج ..وبذاءة األلفاظ.. إال على من يس��تحقها 
من س��راق املال ،وقوت الفقراء ،واملساومني على بيع 
األوطان تراه ينزل سوطه على ظهورهم ووجوههم، 
وتل��ك الس��خرية الواعي��ة التي حتمل ف��ي طياتها 
املعنى العميق بتعريف فضائح الساسة ،قاموسه 
بلعنة كل فاسد جتعله اليرفع رأسه لقراءة مايدونه 
علي السوداني ، والعمق بالتحليل عن احملتلني ألرض 
العرب ، والبعد الثالث  »للس��وداني » الغوص  فيما 
وراء األحداث  وليس سطحيتها .. أكثر من 60 مقاالً 
،وقراءًة  مبوضوعاته اخملتلفة  بهذا الس��فر اجلمّيل ، 
السخرية اجلادة ..الهادفة ..فالكتاب ليس السخرية 
ألجل الضحك ؛ بل كتاباته ضاجة بالوطنية ،ووجع 
الكتابة الهادفة ،الغاضبة ،املّرة ،السخرية السوداء 
،القصف السوداني على من اسهم باخلراب ،والفاق 
، ليجعلها البلد األكثر فس��اداً بالعالم بس��رقاته ، 
الكتاب إنتفاضة ..وصرخة وطنية ..  مجتزا في ص19 
من عنون��ة الكتاب وعتبته وضع الس��وداني  )باص 

أبي تسوُقُه مارلني مونرو ( مبقدمة موضوعاته:
) س��أفترض ُ أنَّ عم��ري أوانها ،كان س��بع س��نني ، 
س��أفترض ُ أنَّ يدّي الغضة ، ق��د تعّرفت بيمني أبي 
الس��ائر بي ،صوب الباب الشرقي من أعمال وأطيان 
بغ��داد العباس��ية . س��أفترض أنني ل��م أكن على 
من��ام وغطيط أحلم. س��أفترض أنن��ي  كنت على 
مقعد الثاني اإلبتدائي .سأفترض أنني لم أكن ألثغ 
الس��ني . وال أحلُن بامقعد بفرجة نون .سأفترض أن 
الفلس األحمر ، مازال عزيزاً. س��أفترض أنني وصلت 
ُ وأبي ،الباب الش��رقي من احلاضرة الذهبية البديعة 
،بوساطة باص مصلحة .أعني مصلحة نقل الرّكاب 
، املشهورة بهذا املسّمى الرحيم ......(.نسق الكتابة 
بالكتاب إتس��م باملعاجل��ات اإلجتماعية ،والثقافية 
،والسياسية ،إستحضار س��يرته الذاتية وذكرياته 
ف��ي بغداد ، وأنت تقرأ الكتاب كأنك تش��رب فنجان 

قهوة بلهفة لِتستريح من العناء اليومي ..

علي السوداني 
السخرية والجدّية

صباح محسن كاظم  

ناجح المعموري
 

ورك��زت العتبة األولى عل��ى الدور الذي 
ق��ام به طارق فاضل ف��ي القصر وتأديب 
م��ن يقترح عليه الس��يد تأديبه . وفعاً 
أعلن االس��تهال عن رغب��ة طارق بترك 
العمل وموافقة السيد على عزله وفي 
تلك اللحظة العصيبة متنى طارق على 
ربه أن يغيث��ه ويخلصه مما هو فيه. إنها 
حلظة التوس��ل باهلل وإع��ان احتجاجه 
على السيد رمزياً: /بصقت أسفل قامتي 
في غفلة منه /ص13 . وهذا ما استطاع 
علي��ه ط��ارق . هذه البصق��ة تعبير عن 
احتق��ار طارق لألنا /ال��ذات للكائن الذي 
كأنه ه��و ولم تكن بصقت��ه تعبيراً عن 
احتقار للسيد وهذا ما يفهم منه. إنها 
حتقير لنفس��ه وتعبير رمزي عن امتهان 
كرامته وارتهانها خلدمة السيد. اعتقد 
ط��ارق ب��أن بصقته أهانة للس��يد وهي 
اخت��زال وحتقي��ر لألنا غير الق��ادرة على 

فعل أكثر تصريحاً ووضوحاً .
بصق��ة عل��ى األرض التي يق��ف عليها 
بوصفها املكان ال��دال عليه. إنها إعان 
عن ضعفه، ألنه لم يجد وس��يلة أقوى 
تعبي��راً ع��ن موقفه ض��د الس��يد، انه 
دائماً م��ا يذهب إلى احلدود األضعف في 
التصري��ح الرم��زي وهو املكس��و بالذل 
والعبودية، حتى انعكس سلوكه داخل 
القصر إل��ى خارجه وتب��ّدى واضحاً مع 
عمت��ه خيري��ة » ف��ي الب��دء كان وجود 
عمتي يؤرقني، هذا األرق أنهيته، بتحويل 
غرفتها إلى زنزانة، وهي السجينة بغير 

سجان/ ص199
للمق��دس مكان��ة عالي��ة وجليلة جداً 
في كل م��كان وحتافظ علي��ه من خال 
املراس��يم والطقوس اخلاص��ة به يومياً 
وعلى فت��رات معروفة مثل الصاة على 
سبيل املثال وفي مدينة مثل اجلدة تكون 
الطقوس الدينية ظاهرة متمركزة جداً 
ويفترض أن يكون لآلذان أو الصاة حرفة، 
تضع اإلنس��ان أم��ام نفس��ه وعليه أن 
يخاف اهلل. وفي استهال الرواية حضور 
للمق��دس لكنه ثانوي ول��م يكن لآلذان 
تأثير رادع مما يعني بأن العاقة مع املقدس 
ش��كلية حتى إذا تظاهر اإلنس��ان- هذا 
ما كش��فت عنه الرواية- ملبي��اً ملا هو 
مطلوب منه/ فما أن شرعت بالتعذيب 
حتى ارتفع آذان صاة العشاء صوتاً ندياً 
يصلنا مخترقاً دواخلن��ا، ناظراً الطبقة 
الس��فلى منه��ا، ويرت��د، تعاود س��كب 
مفرداته بتنغيم آسر...... ....... نستغيث 
ف��ا نغ��اث، فنعجن ب��كاءاً مكتوماً في 
أعماقنا لننهي حلظات العذاب املتبادلة/ 
ص10 لم يلع��ب املقدس دوراً املقتنع به 
من قبل اإلنس��ان الذي اس��تغاث طوياً 
ول��م يجد اس��تجابة. واألخطر انحرفت 
عاقة اإلنس��ان باملقدس عن وظيفتها 
الروحي��ة االتصالي��ة إلى إغف��ال وعدم 
اإلبقاء على قداسة املمارسات املرتبطة 
بالدين مباش��رة، والرواية مزدحمة مبثل 
ه��ذه اخلروق��ات وع��دم االنش��غال بها 
ويبدو ب��أن الروائي عبده خال قصدي في 
التركيز عل��ى ذلك، للكش��ف عن زيف 
ادعاءات اإلنسان وتطرفه مع املقدس. له 
عاقة علنية وأخرى غير معلنة والثانية 
ه��ي احلقيقية في اللحظ��ة التي ابتدأ 

منها التعذيب، ارتفع آذان صاة العشاء 
وحتماً كان سيد القصر هو األكثر وعياً 
بالضوابط الدينية، ويعرف كيف يحافظ 

عليها عبر االلتفاف عليها وتزويرها .
ما يعبر عن ذاك املشهد الديني بوضوح 
هو ما قالته الرواية في استهالها/ آذان 
العش��اء، طال ه��ذه الليلة ش��عرت أن 
املؤذن بقي يردد آذانه ملنتصف الليل من 
غير أن يستجيب املصلون لندائه تتموج 
مف��ردات اآلذان داخل القلب في محاولة 
إلنارة عتمة قدمية فِيحبس هناك. تغلق 
املعاص��ي أبوابها عليه، وتتس��ع بقعة 
الظ��ام، ومع عتمة الروح ت��زداد عملية 
التعذيب قس��وة..... مض��ى الوقت وما 
زال اآلذان متواصاً والليل يلملم عباءته 
ال ليس��ترنا بل ليكشف س��وأتنا معاً/

ص11
املقدس كما هو في هذا النص غير قادر 
متاماً على إنقاذ اإلنسان عن مجاله املادي 
وتطويع��ه باجت��اه العقائ��د والطقوس. 
وظل عالم األرض املادي مهيمناً وطاغياً 

وحضور املقدس ثانوي كما قلنا.
كل ش��يء في القصر خاضع للس��يد، 

الرجال والنساء، وهو مالكهم احلقيقي، 
يتصرف باجلنس��انية على وفق ما يشاء، 
لكن اجلميع لم ينسوا املقدس حتى في 
جلسات القصف والس��كر. وتبدو هذه 
األستذكارات واملمارسات متثيلية ومثيرة 
للنكتة ] نهض » جال أملعيني« مغالباً 
س��كرته في نصف استقامة، ودار حول 
نفس��ه حتى ثبت في اجتاه الشرق، ورفع 
صوته الرخيم مؤذناً، ولم يكمل آذانه إال 
وقد حت��رك في كل اجله��ات، ومع انتهاء 
اآلذان كان وجهه متجهاً نحو الشمال/

ص190
املق��دس مظه��ر خارج��ي ل��ه وظائف 
غي��ر التي ع��رف به��ا، انه إط��ار تزييني 
القص��ر  ف��ي  املتس��يرة  للش��خوص 
والسلطة، يتعاطى الفقراء مع املقدس 
ألن��ه يوفر له��م قناع��ة وحلم��اً بآخرة 
تعوضهم عن خسران حياتهم، وأعتقد 
ب��أن ه��ذا املقط��ع م��ن الرواي��ة خطير 
للغاية مب��ا ينطوي عليه م��ن افضاءات 
جعلت من قصر السيد ما يشبه املعبد 
الوثن��ي. اخملنثون في��ه والعاقات املثلية 
س��ائدة، الس��كر والعربدة وكأنهم في 

معب��د اآلله��ة عش��تار أو باخ��وس/ أو 
ديونيس��يس، وما يحصل باستمرار في 
القص��ر ال يختلف متاماً ع��ن الفعاليات 
التي ميارس��ها رواد الوثنيات اجلديدة في 

الوطن العربي والعالم .
التعذيب وقطع الذكورات يومئ لطقوس 
اآلله الش��اب آتي��س/ حي��ث كانت تتم 
عمليات اجللد باألس��واط والس��كاكني 
العظيمة. ويقوم أكث��ر الكهنة تطرفاً 
وه��م  بالس��كني.  ذكورت��ه  باخص��اء 
بذلك يس��تعيدون مكان��ة اخلصيان في 
معبد اآللهة عش��تار في بابل وأدونيس 

وعشتاروت .
ما حصل في قصر الس��يد اس��تيقاظ 
للكامن ف��ي الاوعي » اخلص��اء الذاتي 
ألتي��س« ووجود هذا الع��دد من الفتيات 
املانحات أجس��ادهن، هو متثي��ل للبغاء 
املق��دس ال��ذي عرفته أعداد م��ن أقطار 
الشرق واجلزيرة العربية قبل اإلسام. وفي 
معابد االلوهة املؤنثة تعاد اس��تدعاءات 
القوة املولدة للطبيعة ] ... فتنقل اجلذم 
بحذر زائد ب��ني تلك األجس��اد املترامية 
جلم��ع م��ا تناثر م��ن زجاج��ات وكؤوس، 

وأنس��ل من بق��ي يعالج نعاس��اً ثقياً 
إلى غرف الن��وم، تصاحبهم رفيقاتهم 
ملعاجلة ش��بق متدد ف��ي أوصالهم طوال 
الليل /ص191 خضوع النساء، تعبير عن 
سيادة البطريركية على وجود ما موجود 
في القصر واحلياة كلها أنه خضوع غير 
مش��روط تنفت��ح ظاهرة اخلص��اء على 
دالالت غير التي أش��رنا لها كشكل من 
أشكال الاوعي وانفتاحه على ممارسات 
وطق��وس توم��ئ لعقائد وطق��وس ذات 
صلة بنظ��ام االلوهة الش��ابة املذكرة. 
وأعتقد ب��أن أكثر الدالالت قرب��اً لنا، هو 
إن اخلص��اء تعبي��ر ع��ن تعطي��ل كامل 
للكائن مقطوع الذكورة، ألنها أقس��ى 
عقوبة تقع على إنس��ان كانت وظيفته 
املضاجع��ة فق��ط ] لم يعد بّي ش��يء 
مزهر، كل ما أحمله أداة عمل فترت من 
كثرة الترني واالس��تخدام، وجس��د مّل 
م��ن االلتصاق الدن��س/ ص152. فكيف 
ستكون احلال بعد قطع الذكورة؟ وهناك 
داللة أخرى على ش��يوع ه��ذه العقوبة 
ه��و أنها تنط��وي على رغب��ة دفينة في 
الوعي الس��يد بوج��ود ذكورته هو فقط 
مثلما تنط��وي على معنى عقوباتي ألن 
تل��ك الذكورات اجملزوزة  تس��عده ووضع 
فك��رة االنتق��ام منها ضم��ن خططه. 
وهن��اك أس��اطير ش��رقية ع��ن اخلصاء 
وأكثره��ا حض��وراً حكاية آنب��و وباتي / 
األصل املص��ري األقدم لعقبة يوس��ف 
التورات��ي، وأيضاً األس��طورة الس��ورية 
عن كومبابوس وهم��ا معاً نفذ اخصاءاً 
لذكورتهم��ا وله��ذا الطق��س حض��ور 
واس��ع جداً في ديانات وثني��ة. واهتمام 
السيد بهذه العقوبة متأت من إحباطه 
وفش��له املتكرر م��ن القي��ام بوظيفته 
الفحولي��ة ومثلم��ا هو حاص��ل مع بدر 
الذي/ اصطب��غ بصبغة التخنث متأخراً 

/ص273
وتط��رأ ألهمية ه��ذا الطق��س الغريب 
واملده��ش، حي��ث انفتح الس��هرات مع 
كش��وف دفعت كم��ا أعتق��د طقوس 
وثني��ة، ألن اختراقه��ا للمق��دس واضح 
والتجاوز عليه ال يحتاج إيضاحاً وحصل 
ه��ذا ألول مرة ف��ي املنت احلكائ��ي، على 
الرغ��م من وج��ود اختراقات مس��تمرة، 
لكنها ليست مبثل الذي سأضطر لنقل 

النص على الرغم من طوله :
كل من كان منكباً على وجهه استجاب 
ل��آلذان بحركة ال إرادي��ة، فيما كان اخلدر 
يأكل حتركاتهم غير املنضبطة، جوزيف 
عصام احتاج ملن يرش��ده عن ماذا يفعل 
رغ��ب مش��اركتهم  فق��د  بالتحدي��د، 
الص��اة كمجاملة أراد بها إلغاء حواجز 
ترتياً  األديان، فاصطف معهم، منشداً 
من اإلصحاح الثاني، فنهره » خالد عزام 
» وأوصاه بالصمت واالصطفاف منفرداً 
إن أراد الص��اة.... اصطف اجلميع خلف 
أملعيني الذي راح يدور مينة ويسرة منادياً 
على النس��اء لاصطفاف في آخر صف 
بج��وار جوزيف عص��ام، وقب��ل أن يكبر 
تكبيرة األح��رام، جذبه س��يد القصر » 

الذي نهض متثاقاً » من ترقوته :
- أنا من يؤم بالصاة يا حمار !

فس��قط » أملعين��ي« على ظه��ره، ولم 
يحاول النهوض بتاتاً، فقد وجد نفس��ه 
بالق��رب من زجاجات اخلمر، فأخذ يعالج 

إحداها، ويعّب مما تبقى منها.

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

غالف الرواية

إصدار.. رواق التشكيل

لوحة للفنان الراحل أحمد الربيعي



مقدمة
بالرغ��م م��ن ان العراقيني، على 
ال  االخ��رى،  الش��عوب  عك��س 
يع��دون ظاه��رة العن��ف حال��ة 
طارئة ف��ي تاريخهم، فأنهم مع 
اط��راد الكوارث املفجع��ة كثيرا 
م��ا يتس��اءلون : أي لعنة خيمت 
عليه��م ؟ واي جرمي��ة اقترفوه��ا 
السياس��ية  احلي��اة  كي تس��ير 
لديه��م يد بي��د مع القت��ل؟ ما 
هو س��بب ه��ذه التراجيديا التي 
بدأت تقود الى اعتقاد س��طحي 
لدى البعض يتمثل في تس��مية 
عادة  عليه��ا  يطل��ق  مبس��طة 
"س��وء الطالع " هل هو التاريخ 
الطوي��ل للقت��ل السياس��ي ام 
ارواح شريرة سكنت هذه االرض؟ 
ه��ل هي مجموعة م��ن الظروف 
تداخ��ل بعضها ببعض فأنتجت 
شكال من املنظمات السياسية 
انخرط��ت  الت��ي  واملؤسس��ات 
في ص��راع تنافس��ي مريع بغية 

السيطرة على السلطة؟
مل��اذا اجته��ت ه��ذه الب��الد نحو 
الكارث��ة؟ ملاذا عوق��ب موطنيها 
بهذه الدرجة من القس��وة؟ ملاذا 
اعتنى الغرباء من حروبها؟ وبرغم 
كثرة احلروب لم تكن هناك حرب 
واحدة حتق��ق فيها النصر . وكأن 
قدر الب��الد خوض ح��روب وليس 

ربحها.
اصبح��ت النتيجة ب��الدا صغيرة 
تبتدع سلس��لة م��ن االعاجيب 
عن طريق حروب، اشبه بشخص 
يتب��رع ) ب��ال تكلي��ف م��ن احد ( 
بإحي��اء حفلة لتقطيع اجزاء من 
جس��ده بس��كني حاد م��ن اجل 

هدف  : تس��لية االخري��ن ، حتى 
اصبحت هذا البالد عظيمة ليس 

نتاج اجناز ، بل نتيجة كوارث .
م��ن يح��اول فه��م س��بب هذا 
التبذير بالبش��ر واملال سيعجب 
من هذه التراجيدي��ا التي ارتدت 
طابع��ا كوميدي��ا . بل��د ينف��ق 
امللي��ارات من الوح��دات النقدية 
ومئات االالف من القتلى من اجل 
اس��ترداد قطع��ة ارض ، في حني 
تهدى اراضي الى دول اخرى على 
نح��و يفتقر الى معن��ى ظاهري 
. في الوق��ت يت��م التأكيد على 
حترير القدس عبر بوابة ش��رقية، 
يتم االتفاق مع حلفاء اس��رائيل 

قرب حدودها . 
ش��خصية هذا الكت��اب هي من 
قادت هذا البالد التي تصفها االن، 
كتب الرحالت بعبارة مختصرة " 
ينصح بعدم الذهاب اليها لقلة 

االمان فيها " 
ليس من شأن هذا العمل االجابة 
عن تلك االسئلة كلها ، ليس الن 
هذه االسئلة ال تتمتع بقدر كبير 
من االهمية ، بل ألنه عمل يحتاج 
ال��ى الكثي��ر إلجن��ازه . الس��ؤال 
االساس��ي الذي اح��اول االجابة 
اس��بارطية  طبيع��ة  ذو   ، عن��ه 
بس��يطة  ومتقش��فة . س��ؤال 
س��بق لكولن ويلسون ان طرحه 
في كتابه " االنسان وقواه اخلفية 
" وهو ملاذا اليستطيع افضلنا ان 
يله��م احدا؟ بينما اس��وأنا مالن 
بكثافة حادة تلهب اخليال " ومن 
االجابة عن هذا السؤال ، جهدت 
جلمع طائفة من االسئلة االخرى 
تتجمع  التي  نفسها  ،بالطريقة 

فيها مجموعة من الغدر ان كي 
متأل مجرى النهر الرئيسي ؟ بغية 
تعميق املقصد األصلي للسؤال: 
ت��رى من ه��و ه��ذا الش��خص؟ 

وماهي مؤهالته ؟
الكت��اب كش��ف  يح��اول ه��ذا 
الرحلة التي امضى فيها البطل 
اياماً كاملة في خلوات طويلة مع 
نفسه ، فمارست سطوتها عليه 
وصيرته تابع��اً لها ، عندما بدأت 
تص��در اوامرها اليه على ش��كل 
اح��الم . فلم يعد لدي��ه املزيد مما 
ينبغ��ي فعله ، عندما خضع لها 
، غي��ر تنفيذ تلك االحالم . امدته 
النجاحات)التي ال تعود له وحده 
ب��ل للحظ في ج��زء منها ، وفي 
غال��ب االحيان لضعف اعدائه او 
لس��ذاجتهم ( بتف��وق لم يتوان 
عن مضاعفت��ه وزيادته ، فاندفع 
في بناء قوت��ه بعيدا ، من دون ان 
تتملكه اخلش��ية من فقدانها . 
وما ان افلح في ترس��يخها حتى 
س��اده اعتقاد، ثم تولته ثقة بأن 
رج��ل االق��دار ، معتق��دا ان كل 
شيء يقع في نطاق مسؤولياته 
. ازداد ه��ذا االعتق��اد كثافة مبرور 
الوق��ت فاندفع عل��ى عجل نحو 
االزم��ات ، مثل ضبع جائع تبحث 

عن طريدة في اجلوار . 
عندم��ا فكرت ف��ي تأليف كتاب 
يفسر اسباب ذلك التبذير ، كنت 
اح��اذر ان اجتنب وصفة رس��امي 
املتمثل��ة   ، العام��ة  الس��احات 
بعدم االندماج بالشخصية التي 
جتلس قبالتهم على الكرس��ي ، 
كي ال يضيفوا ملس��ة ذاتية على 
 . موضوعاته��م توخي��ا للصدق 

لكن��ي وجدت ان من يجلس على 
الكرس��ي قبالتي لم يكن سوى 

بالدي.
الق��ول ان الوقع ه��و فقط ذلك 

امن��ا  للعي��ان  ينكش��ف  ال��ذي 
 " "جدي��ة  ع��ن  ين��م  الصري��ح 
مفرط��ة تدع��ي العملي��ة ام ما 
يطلق عليه "التحليل املوضوعي 

"الذي جنح جناحا كبيرا ، في قمع 
االس��تعمارات من فروع معرفية 
ارضية  تفس��ير  لتوس��يع  اخرى 
احدث . وفقا له��ذه الرؤية عدت 
ملكي��ة  الديكتاتوري��ة  ظاه��رة 
خاصة لها مفتاح واحد اقتصادي 
او اجتماعي او نفي ، وهذا ماجعل 
درسها صعباً ، مبعدا استعمال 
منج��زات معرفية اخ��رى كالفن 
مثال. فاملثال ، الشر الذي تلقفته 
العلوم الدينية ما فتئ ينظر اليه 
كمعصية وليس كاجناز بشري . 

يقول ابو متام في هجاء االفشني 
: كان اب��ن كاف��رة يس��ر بكفره /

وج��دا كوجد فرزدق بنوار . انه لم 
يع��د كفر قائد االفش��ني ضاللة 
ب��ل وج��دا. وهو تفس��ير جمالي 

متقدم للكفر.
فقدت، على هذا النحو، حتليالت 
الظواه��ر االجتماعي��ة جزاء من 
ولعها باستدراج منجزات الفنون 
 ، ، املعم��ار  ، النح��ت  ) الرس��م 
الدراما ، الرواية (  إلغناء تفس��ير 

احلدث. 
فحكم موبو تو ، وفقاً " للتحليل 
الكونغ��و  ف��ي   " املوضوع��ي 
ظ��روف  ع��ن  كثي��راً  اليختل��ف 
حك��م تروخيل��و ف��ي جمهورية 

الدومينيكان .
الطغ��اة  دراس��ة  ف��ي مس��يرة 
ليس��ت هناك م��ن جملة واحدة 
من تصرف منفرد من امياءة عابرة 
تطل��ق هكذا في اله��واء الطلق 
وتفتق��ر ال��ى االهمية . الش��يء 
يج��ري جتاهله ،اذا الش��يء خاليا 
من املعنى ، واقل األش��ياء ش��أناً 
رمب��ا اكثر اهمي��ة . يتعني علينا ، 

اذا، النظ��ر الى  املعن��ى  في كل 
م��كان على غرار عم��ل احملققني 
البوليسيني الذين ينطلقون نحو 
اكثر االمكنة مي��أل الى االفضاء 
مبا تخفيه ، مادام مبس��تطاعهم 
وحدهم سماع اصوات استغاثة 
من اماكن ذات وجود غير ملموس 
لدينا وخالية من املضمون . احملقق 
وح��ده من يس��مع  البوليس��ي 

ضجيج حركتها امللحوظة. 
ل��م يكن له��ذا العم��ل ان ينجز 
من دون عون كبير من اش��خاص 
كانوا حضروا فيه وساعدوا على 
اجن��ازه. كان اخي عص��ام غيدان 
اكثر هؤالء ثق��ة بنجاح مغامرة 
كهذه فه��و ما انفك ي��ردد على 
عب��ارة الغجري ف��ي رواية " مئة 
ع��ام م��ن العزل��ة " ملاركي��ز  " 
لالش��ياء ف��ي حياته��ا اخلاصة ، 
علين��ا ان نوقظ روحها : تلك هي 
املس��ألة " لم يقتصر االمر على 
ذل��ك بل كن��ت مثل م��ن يبحث 
في كنز في ش��ارع ماوكنت اجد 
امامي ، عند الس��ير في الشارع 
، اماكن وضعت عليها مصابيح 
للداللة على وجود معنى للبحث 
واالنتظار هناك . وعندما استدير 
اجده واقفاً يشير بيده الى املكان 

ويراقب النتيجة بفضول. 
هناك ش��خص اخر كان متحيزا 
لي ولعملي من طريق مس��اعدة 
غي��ر مش��روطة. وكان يتص��رف 
معي على وفق مفهوم القائل ان 
صديقا ل��ك اذا اجنز عمال ما فهو 
جناح ل��ك . الود حي��ال االصدقاء 
بحس��بما يؤكد يأتي قبل االميان 
بقدراته��م. ان��ه الصدي��ق امني 

ال عيس��ى . وهن��اك صديق اخر 
لي وهو س��عدي عب��د اللطيف 
الذي اظهر حماسة عالية لهذا 
العمل عندما نش��رت جزءا منه 
ف��ي مجلة " اب��واب " ) العدد 25 
صي��ف 2000( ول��م مي��ارس ذلك 
التحف��ظ الواض��ح ، او كتم��ان 
االعج��اب الذي مايزول��ه اعضاء 
ينتس��بون ال��ى مهن��ة واحدة . 
كان يستخدم منطقا ذا عبارات 
مباش��رة ، ولم يك��رر ذلك يوميا 
بنب��رة تش��به نبرة بيت الش��عر 
الش��هير ألدونيس " قل قصيدة 

وامض / زد سعة االرض ( 
اخيرا لم يكن لهذا العمل ان يرى 
الن��ور لو ال ش��خص كان يتكلم 
عليه بصيغة املاضي كما لو انه 
قد اجنز ، او حدث مؤكدا . وعندما 
فكري��ة  معضل��ة  تس��تفحل 
امامي ، كانت تقف " مس��لوبة 
قلق��ا عل��ى مصي��ر ش��خصية 
الكت��اب اكث��ر من ش��خصيات 
" كذل��ك  انفس��هم  اس��رتهم 
املفضلة  كاتبتها  بعبارات  تؤكد 
ايزابيل اليندي . وفي الوقت الذي 
كانت تسمح احلياة مبنافذ مادية 
) برغ��م ضالتها وقل��ة مردودها ( 
كانت تقول : املشكلة الكل يريد 
ان يصبح غنيا وان الحد يرغب ان 
يكون فقيرا جيدا ، مت تستشهد 
بقول اجلواهري الذي اعطى دراسا 
في الفلسفة قبول الفقر،محوال 
اياه الى متعة كل مافيها ان جتد 
نفسك طريقة ماكرة الحتمالة 
: وعلل��ت اطفال��ي بش��ر تعلة / 
خل��ود ابيهم في بط��ون اجملامع . 

انها زوجتي نهلة. 

-9 األمي��ر ال يعرف الس��يرة الذاتية 
لرئيس وزرائه : 

من االمور التي لفتت نظري هو عدم 
امتالك االمير لرؤية كامله لس��يرة 
الذاتية لبعض رؤساء وزرائه والوزراء 
. ح��دث ان س��افرت م��ع االمير في 
شتاء عام 1957 الي لندن , والحظت 
عندما اقلعت بنا الطائرة ان االمير 
كان مرح��اً , فس��ألني الم تالحظ 
في املطار شيئا غير اعتيادي ؟ قلت 
: كال , فاملط��ار يغص باملودعني من 
رجال الدولة مثل هذه املناس��بات . 
قال : ال , ه��ذه تختلف فقد تالفت 
وزارة جدي��ده على ارض املطار االن . 
ثم اضاف وقد ارتسمت على وجهه 
اس��ارير االرتياح , الفها عبدالوهاب 
مرج��ان , واظنه اه��الً لها . فقلت : 
نعم انه رجل طيب , وافكاره كانت 
تقدمية . فسالني ماذا تعني ؟ قلت 
: كان من مؤسس��ي احلزب الوطني 
الدميوقراط��ي مع اجلادرج��ي , فلما 
ج��رت انتخاب��ات اللجن��ة املركزية 
للحزب رش��ح نفسه ففشل فيها 
جتاه مرشح ش��اب اخر . لم اقل له 
اس��م ذلك الش��اب وكان هو اخي 
زكي . استغرب كثيراً وقال : لم اكن 
اعرف مرجان من مؤسسي الوطني 
الدميوقراطي . قلت : هو وعبدالكرمي 
االزري . فلم يج��ب . وعجبت كيف 
نس��ي االمي��ر ه��ذا , وكان ذلك من 
االنباء التي تنشرها الصحف . )ص 

) 82-81

10 - 14 متوز 1958
ان الس��وال الذي يتب��ادر الي الذهن 
هو : هل كان باالمكان احتواء ثورة / 
انقالب 14 متوز قبل وقوعها السيما 
وان التحذي��رات للنظام كانت تتري 
دون ان تاخذ ماخذ اجلد , كان اخرها 
ان��ذار جالل��ة املل��ك حس��ني يوم 6 
مت��وز قبل ان��دالع الثورة باس��بوع . 
وبحس��ب " املؤلف " يبدو ان االمور 
كانت ق��د اختلطت على االمير بني 
انقالب قصر يخطط له , حيث يؤتي 
برئيس االركان الفري��ق رفيق عارف 

رئيس��ا للوزراء ومعاونه اللواء غازي 
الداغس��اتني وزيرا للدفاع , اس��وة 
باالنقالب االبيض الذي قام به ايوب 
خان في الباكس��تان . اما االسماء 
التي كانت تق��دم له من قبل مدير 
االمن الع��ام بهجت العطيه والتي 
الضباط  ضم��ت غالبي��ة اس��ماء 
االح��رار فكان��ت تركن جانب��اً ضناُ 
م��ن االمير ان هذه االس��ماء كان " 
تتداخل " مع االنقالب االبيض الذي 

كان يعد له . 
بع��د انق��الب 14 مت��وز مت توقيف��ي 
ف��ي س��جن بغ��داد املرك��زي بع��د 
استدعائي شاهدا اما املهداوي في 
قاعة " محكمة الشعب " - قاعة 
مجلس النواب سابقاً - بعد افادتي 
التي لم تروق للمهداوي في قضية 
غ��ازي الداغس��تاني . ادخلوني الي 
ماس��مي الق��اووش فرأي��ت امامي 
ف��ي ذل��ك القي��ظ املهل��ك رج��ال 
دول��ة االمس مبالبس��هم الداخليه 
عل��ى  حصي��رة  عل��ى  بعضه��م 
االرض وبعضهم على اّس��رة اجلنود 
احلديدي��ة , ف��ي ايديه��م مهافيف 
اخلوص , وعلى وجوهم جزع املصير 
اجملهول . هبوا يس��الوني ماذا يجري 
خارج االسوار ؟ كان بينهم اجلمالي 
والسويدي وكنة ز اما احمد مختار 
باب��ان فكان يكتب في دفتره , وحني 
رأني انتفض وقام يحتضنني ويقول 
من فوره : إنته هم جابوك ؟ ) أي انت 

ايضاً اتو بك (
بعد أي��ام , وفي قاووش اخر التقيت 
بامل��الزم ثامر احلمدان��ي , الذي كان 
مرافق��اً لالمير , واس��تطاع صباح 
14 متوز ان يأتي من بيته الي القصر 
ويدخ��ل الي هناك ليك��ن قريباً من 
االس��رة املالكة . ق��ال : كنت اقف 
ال��ي جانب االمير وكن��ا قد جتمعنا 
في ركن االنتظار ) اي حتت اية مالك 
امللك ( فرن التلف��ون وتناوله االمير 
واخذ يصغ��ي للمتكل��م ثم وضع 
راح��ة يديه الي الفوه��ة وقال لي : 
هذا العقيد طه بامرني ) أمر احلرس 
امللك��ي ( ومق��ره في قص��ر الزهور 

قريباً من الرحاب وهو يس��الني هل 
تامورني ان نرمي ؟ فاجابه ال ال ترمو 
ال اريد ان تس��فك قط��رة دم واحدة 
من اجلن��ا , ف��اذا كان��وا اليريدوننا 
فنح��ن نخ��رج . كان امل��الزم ثام��ر 
م��ن الذين جنو باعجوب��ة هو وزوجة 
االمي��ر , االميرة هي��ام , كرمية امير 
بيع��ة , حني انهم��ر الرصاص على 

الهاشميني في عقر دارهم . 
كان هناك رأي يقول لو اطلق احلرس 
امللك��ي بض��ع رصاصات لفش��لت 
احلركة . ال ادري رمبا كان ذلك سيؤدي 
الي مذبحة ش��نيعة جتر ورائها في 
حال��ة القض��اء على ذل��ك اخلروج 
عل��ى الس��لطة مجزرة جت��ز فيها 
الرق��اب . كان كل هذا س��يؤدي الي 
كب��ت التذمر في اعم��اق النفوس , 
وال��ي خنق االص��وات ف��ي الصدور 
فيؤول الوضع م��رة اخرى الي حالة 
ش��اذة اخرى . لم يكن هذا بالطبع 
ه��و الذي املئ عل��ى االمير ان يأمر 
حرس��ه بع��دم اط��الق الن��ار على 
املهاجمني . كان الرجل مهيناُ منذ 
تتويج املل��ك عام 1953 وانحس��ار 
الس��لطة من ب��ني يدي��ه الى عدم 
اجملابه��ة بالق��وة , لذل��ك كان يردد 
دائما : اذا كان اليريدوننا نحن نخرج 
. اما حينا كانت السلطة في يديه 
, مثال ف��ي احداث 1941 فقد صمد 
وجابها بح��زم , بصرف النظر عمن 
كان على ح��ق ومن كان على باطل 
. وق��د يقول قائ��ل : انظرو الي نوري 
باش��ا السعيد الذي قاتل حتى اخر 
حلظة وقتل في حني لم يشأ االمير 
عبداالل��ه اط��الق رصاص��ة واحدة 
فانهال الرصاص عليه وعلى اهله . 
نعم مقارنة ترد على خاطري ايضاً . 
ولكن السعيد احد بُناة الدولة منذ 
تاسيسها وظل ميسك بالسلطة , 
وهو ايضاً احد ابناء البلد , وال يعيره 
اح��د بان��ه دخي��ل . ام��ا عبداالله, 
فقد جاء ال��ي احلكم متاخراً وواجه 
من��ذ اليوم االول لتوليه الس��لطة 
مالبس��ات ق��در مترب��ص وظ��روف 
يس��مع  وظ��ل  خطي��ر,  انش��قاق 

مايقال عنه بانه اجنبي طارئ على 
الب��الد وعلى العراش فيحز ذلك في 
نفس��ه وتعتريه كأب��ة امرئ يتنكر 
له الناس وهو ف��وق ذلك يحس انه 
قد وصل الي نهاية املطاف وال اظنه 
يالم وهو في هذا الوضع النفساني 
اذ اثر اخلروج من بلد ثائر عليه .  )ص 

 ) 112 - 110

املالحظات اخلتامية
لعل الصورة التي ارس��مها لالمير 
عبداالل��ه تب��دو جدي��ده ف��ي اقل 
اعتب��ار لكن الص��ورة الت��ي رايتها 
بنفسي , واش��هد اهلل انني اكتب 
ماشاهدت في الس��نة االخيرة من 
النظام امللكي في العراق ومن زاوية 
عمل��ي وصلت��ي الش��خصية , اما 
مايطل��ق من اراجيف على آلس��نة 
العامة فال يعدو ش��تائم التشمت 
, ام��ا مايقول��ه بع��ض اخلاصة من 
اراء فال يعدو التعميم والتبس��يط 
ومج��ارات التيار دون تنفيد او حتليل 
. اني اش��هد انني لم االحظ طيلة 
عملي مع االس��رة املالكة منذ ربيع 
1957 تصرفاً يش��ني اخلل��ق الرفيع 
ولم اس��مع كلمة تنب��و عن الذوق 

السليم .  ) ص 112 - 113 ( 
وان��ي ال ازعم ان النظ��ام امللكي الذي 
كان   )  1958  -  1921  ( عام��اً   37 دام 
مثالي��اً , او انه كان يحاكي جمهورية 
افالطون الفاضلة , يبد انه كان يحمل 
في طياته نواة لنهض��ة اقتصادية - 
اتفاقية مناصفة االرباح مع شركات 
النفط االحتكارية - ونهضة عمرانية 
- مجل��س االعم��ار - ونهضة علمية 
) نظ��ام البعثات للخ��ارج دون النظر 
الي اخللفي��ة الطائفي��ة او االثنية او 
القومي��ة للمتق��دم ( , يع��ززه نظام 
مؤسس��ي , م��ع أس��تقالل القضاء 
املشهود له بالنزاهة . وهو يعد اليوم 
بنظ��ر العدي��د م��ن املراقب��ني , بعد 
الويالت التي حلت بالبالد , مع تعاقب 
النظم الش��مولية , بانه , اي النظام 
امللك��ي,كان اقل النظم س��وءاً على 

االطالق .
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الصفحات : 133 من القطع الصغير 
عرض له: نجله لهب عطا عبدالوهاب في ندوة الثالثاء

الحلقة 3

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 1

صدام حسين.. ال اختالف بين السلطة والشر.. أحالم فنان تجرف في طريقها كل ما خلق اهلل 
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

مطرقة األعراف 
ال توجد نقطة التقاء بني جميع املتناقضات 
املس��لم بها في كل تفاصي��ل احلياة، اال ان 
اجملتم��ع العراقي جمع بني أكثره��ا تعقيداً 
وصعوبة ضمن أطر ال تخل باجملتمع العراقي 
،وكأنها امر مس��لم به، فمن املمكن ان جند 
في البي��ت الواحد اس��رة منقس��مة على 
بعضها ومتشظية ومفككة ، اال انها تتفق 
على أذية ومصادرة حق كل انثى موجودة بني 
اركان��ه وقد يصل االمر الى قتلها جملرد وجود 
اخت��اف في وجهات النظر او حتى بس��بب 
او من دونه اذ ال يوج��د رادع قانوني واخاقي 
ميكن ان يقف دون ارتكاب أي جرمية ضد املرأة 
لك��ون كل م��ا يتعلق مبش��كاتها ممكن ان 
يحل ضمن اطار عشائري وبصورة مادية قد 
ال ترتقي ملستوى قتل رجل او االعتداء عليه 
بأي ص��ورة بل هي ادنى م��ن ذلك وحقوقها 
ممك��ن التغاضي عنه��ا او بخس��ها قدر ما 

يشاؤون  .
قبل مدة ليس��ت بالقصيرة اعتداء ش��باب 
في محافظة املثنى على جارتهم املتخلفة 
عقلي��اً وما كان من عش��يرة الضحية اال ان 
طالب��وا من والدتها بالتنازل عن الباغ الذي 
قدمت��ه ٌضد اجلن��اة او ان يتخلوا عنها وبعد 
رف��ض االم التنازل تخلوا عنه��ا وعن ابنتها 

بالفعل. 
وبعده��ا قتل��ت طبيب��ة معروف��ة على يد 
اقاربه��ا بحجة اإلرث، ثم ج��اءت جرمية قتل 
مدي��رة، روض��ة او معلم��ة ف��ي محافظ��ة 

النجف من قبل حارس املدرسة.
وقب��ل أيام ف��ي منطقة ح��ي اور حتديداً قام 
زوج بقتل زوجته مستعماً املطرقة بحجة 
كره��ه له��ا وه��رب االب وترك خلف��ه ثاثة 
أطفال ال يعرفون ما سيحل بهم بعد مقتل 
االم وهجر االب الذي عرف عنه في منطقته 
انه مدم��ن او كما يطلق علي��ه بالعامية » 

مكبسل ».
وكل هذه اجلرائم ممكن ان حتل عشائرياً او ان 
يخ��رج اجلناة من دون ان ينالوا عقابهم الذي 
يس��تحقونه، لكون اجملتم��ع الذكوري مادام 
ينظ��ر الى امل��رأة بتجرد وم��ن دون أي حقوق 
إنس��انية اوالً وش��رعية وقانونية فستظل 
تابعة حتت وطأة من ال يرحم ومن س��ينجو 

من العقاب الذي آمنه مسبقاً.

بغداد ـ فالح الناصر:
أحمد  راني��ا  الفنان��ة،  ناش��دت 
البيات��ي، احلفاظ على قدس��ية 
املس��رح، من خال تقدمي عروض 
تبقى راسخة في أذهان اجلمهور. 
موضح��ة حزنه��ا الكبي��ر على 
م��ا وصلت إليه بع��ض العروض 
الهابطة جدا، داعية إلى ضرورة 
احترام قدسية املسرح والدراما، 
بع��د ان تعرض��ا إل��ى اخل��دش، 
واوضح��ت:  بحس��ب وصفه��ا، 
ميل��ك الف��ن تاريخا متمي��زاً، وال 
سيما ان هذه العروض الهابطة 
آناسا  ودراميا، وضعت  مسرحياً 
الفن��ي  املش��هد  ص��دارة  ف��ي 
العالي��ة  امكاناته��م  بس��بب 
مالي��ة، مم��ا اس��هم ذل��ك ف��ي 
متواضع��ة  ألعم��ال  انتاجه��م 
جداً، وهن��ا يجب ان تتدخل وزارة 
الثقافة ونقاب��ة الفنانني لتحد 
من انتش��ار ظاهرة املنتجني كل 
حسب رغبته، بأمواله، يقدم ما 
يراه مناس��باً من منظ��ار ضيق 
غير مهني، ال يراعي تأريخ الفن.

واوضحت: ان توجهها إلى العمل 
ف��ي احملافظ��ات واملش��اركة في 
ع��روض على املس��رح، يعود إلى 
ع��دم وجود العروض ف��ي بغداد، 
حيث أصبح العمل يعتمد على 

)الكروب��ات(، لكل منتج ومخرج 
اصدقاؤه املقربون. 

ف��ي مس��ارح  وقال��ت: وج��دت 
احملافظ��ات، إداء أدواراً مناس��بة، 
تك��ون مع��ززة مل��ا قدمت��ه في 
مس��يرتي، ألنن��ي اح��رص على 
احلفاظ عل��ى منجزاتي واضافة 
ليرتفع رصيدي  اعمال متمي��زة 
الفن��ي، كم��ا، وج��دت حض��وراً 
جماهيري��اً كبي��راً ونل��ت الثقة 
واالهتم��ام واحلرص من العائات 
ش��يء  وه��ذا  املتابع��ة،  عل��ى 
يفرحني جدا، ولطاملا يتم اعادة 
العرض ل� )4 و5( مرات، واس��مي 
واضح في األعمال التي تعتمدها 
الفرق الفنية هناك، حيث بدأت 
في العمل باحملافظات منذ العام 
2008، اتعام��ل مع ش��خصيات 
األدوار  بعناي��ة  ادرس  معروف��ة، 

لكي أوافق عليها.
وتضيف: اخر عمل اشتركت فيه، 
كان ع��رض مس��رحية )محامي 
محافظ��ة  مس��ارح  ف��ي   )56
ميس��ان، ضمن ايام عيد الفطر 
املبارك، ونال اقباالً واسعاً، وصل 
عرضه ل��� 4 مرات يومي��اً، فيما 
هنال��ك عم��ل مس��رحي جديد 
س��يكون ف��ي محافظ��ة باب��ل 

مبناسبة عيد االضحى املبارك.

وتضيف: برغم ان الدراما دخلت 
غ��رف اإلنع��اش ف��ي الس��نوات 
األخيرة، إث��ر توقف اإلنتاج، اال ان 

الوس��ط الفني استبش��ر خيراً 
بعد اللق��اء املثمر ال��ذي عقده 
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي 

الفنان��ني  م��ع مجموع��ة م��ن 
ملناقش��ة كيفية اس��تعادة ألق 
الف��ن العراقي وحتقي��ق التوازن 

م��ن جدي��د لألعمال واع��ادة دور 
شركات االنتاج، حيث مت التأكيد 
على ان يكون العام املقبل 2018، 
عام��اً ألحي��اء الدرام��ا العراقية 

واعادتها إلى الواجهة.
واوضح��ت: ان االنتص��ارات التي 
ابطالنا  حتققت عل��ى س��واعد 
في ساحات الش��رف والكرامة، 
وحترير مدينة املوصل وغيرها من 
االراضي الطاهرة، فان الوس��ط 
الفني كانت له وقفات مشرفة 
االعم��ال  جتس��يد  خ��ال  م��ن 
املتنوع��ة، كان اجلمي��ع حريصاً 
على املش��اركة، وفع��االً لدرجة 
عالي��ة، كم��ا، تتمن��ى، ان تع��اد 
احلياة ملهرجان الطفل، وتقول: مت 
إيقافه منذ 5 سنوات، كان يقام 
املهرجان س��نوياً يستمر ملدة 3 
او 4 أي��ام، مبناس��بة يوم الطفل، 
تعرض فيه اعمال فنية، تسهم 

في تعزيز النشاط الفني.
الش��ابات  الفنان��ات  ان  تؤك��د 
س��ينجحن ف��ي الوص��ول إل��ى 
الش��هرة واألض��واء، ل��و التزمن 
او  التغي��ب  وع��دم  بالعم��ل، 
االعتذار ع��ن مواعي��د التصوير 
مثاً، فالعمل يحت��اج إلى صبر 
ومتابع��ة وح��رص لك��ي يبل��غ 

التميز بحضور الفنانات اجلدد.

لقاء رئيس الوزراء بالفنانين يمنحنا تفاؤاًل باستعادة ألق الدراما  

الفنانة رانيا تتسلم شهادة تقديرية

إعداد - زينة قاسم: 
 انَّ الرَّْغَب��ة في إنقاص الَوزِْن قد تتحوَّل 
إل��ى حالة هوس تؤدي إل��ى اضطرابات 
وأمراض نفس��ية كثيرة خصوصاً عند 
امل��رأة ، ألنَّ امل��رأة إذا أُِصيب��ْت بَِه��َوِس 
إنق��اص الوزن، وب��دأْت جَتْ��رِي وراء نظم 
اجلراحية  العملي��ات  ونظ��م  الريجيم 
ميكن أن تعود إلى الس��منة مرة أخرى، 
إذا ل��م حتافظ على نظام غذائي معني، 
��ة إذا كان عنده��ا ن��وٌع من اخللل  خاصَّ
ف��ي إفراز الُغ��َدد، أو نوع م��ن اخللل في 
الع��ادات الغذائيَّة، وتدخ��ل مرة أخرى 
ف��ي دوَّامٍة ال نهايََة له��ا من العمليَّات 
واجلراحات والرجيم��ات فتقع في براثن 
باالكتئاب  النفس��ي وتص��اب  امل��رض 

والعزلة متاًما عِن اجملتمع.

شبح العنوسة
وهناك جانب آخر من الدوافع التي تقود 
املرأة إلى الرشاقة بأي ثمن، وهو ارتفاع 
نَِسِب العنوسة، وقلق معظم الفتيات 
م��ن عدم احلصول عل��ى عريس، اذ تريد 

كل فتاة أن تفعل كل ما يجعلها تبدو 
جميل��ة ورش��يقة، حتى تك��ون محل 
إعجاب الش��باب فيتقدمون خلطبتها، 
��ة أن معظ��م الرج��ال يفضلون  خاصَّ

الفتاة الرشيقة.
وهناك س��بب آَخ��ُر يدف��ع العديد من 
الس��يدات إل��ى البحث عن الرش��اقة، 
حتى لو كان على حساب صحتها وهو 
الرغبة في إرض��اء الزوج، الذي قد ينفر 
م��ن زوجته إذا ما زاد وزنه��ا بعد الزواج 
بس��بب احلمل وال��والدة وخاف��ه، وقد 
يؤدي ذلك إلى نظر ال��زوج المرأة أخرى 
فتش��عر الزوجة باخلطر، خاصة عندما 
جتد زوجه��ا يش��يع كل فت��اة جميلة 
ورشيقة بالعديد من نظرات اإلعجاب، 
هن��ا تَُفّكر فْورًا في الرج��وع إلى وزنها 
الس��ابق، وتبدأ في االهتمام مبظهرها 
وجمالها حتى جت��ذب زوَجها إليها من 

جديد.

االستعمال العشوائي 
عن��د الوص��ول إل��ى مرحل��ة اإلحباط 

الت��ام من املظهر الذي يس��ببه تراكم 
الدهون في اجلس��م يلجأ بعض الناس 
الستعمال مس��تحضرات التخسيس 
م��ن دون استش��ارة طبي��ب مخت��ص 

أمًا في اس��تعادة رش��اقتهم وهذا ما 
أثبتت الدراس��ات الطبية ش��دة ضرره 
وعدم نفعه نتيجة تأثيره على وظائف 

أجهزة اجلسم.

االكتئاب
تدخل بع��ض املواد غي��ر الصحية في 
تكوين أدوية التخسيس اخملتلفة، ومن 

هذه امل��واد مادة الس��يبتوترامني التي 
تس��اعد في فقدان الشهية مما يجعل 
له��ذه األدوي��ة فاعلية، لك��ن األبحاث 
العلمية أثبتت أن دخول هذه املادة في 
أدوية التخسيس تتسبب في االكتئاب 
الش��ديد الذي ق��د يؤدي إل��ى اإلصابة 

بأمراض القلب والتفكير في االنتحار.

أضرار جسمانية
تعم��ل بع��ض األدوية عل��ى امتصاص 
الده��ون وه��ذا م��ا ي��ؤدي إل��ى إجهاد 
اجلس��م بنحو كبير والض��رر بأجهزته، 
فم��ادة األورلس��تات الت��ي تعمل على 
امتص��اص %30 من دهون اجلس��م قد 
ت��ؤدي إلى بع��ض ح��االت الهبوط في 
ال��دورة الدموية، لذلك على من يتناول 
أدوي��ة حتتوي على هذه امل��ادة أن يتناول 

كمية مناسبة من الطعام.

مشروبات الرجيم
أثبت��ت الدراس��ات الطبي��ة أن تن��اول 
األطعم��ة واملش��روبات املكت��وب على 

عبواته��ا أنه��ا مخصص��ة ألنظم��ة 
احلمية حتتوي على مادة األسبرتام التي 
تساعد في حتلية هذه املنتجات وتضر 
بأجهزة اجلسم وتتس��بب في اإلصابة 
بعدة أمراض خطيرة، لذلك ابتعدي عن 
تناول هذه األغذية واملشروبات لتحمي 
نفسك من الضرر الذي قد يوقعه تأثير 
مادة األسبرتام واستبدلي هذه األغذية 
واملش��روبات بثم��ار الفاكهة الطازجة 
لكن بكميات تتناسب مع نظام حمية 

صحي.

اإلدمان
ق��د يصب��ح أم��ر تن��اول األدوي��ة التي 
تس��اعد على التخس��يس بع��د فترة 
ما إدم��ان نتيج��ة تعود اجلس��م على 
العناصر التي تدخ��ل في تصنيع هذه 
األدوي��ة املضرة، لذل��ك قومي باالبتعاد 
عن تن��اول ه��ذه األدوية واس��تبدليها 
ومارس��ي  صحي��ة  حمي��ة  بأنظم��ة 
الرياض��ة لتتمكني م��ن احلفاظ على 

وزنك املثالي وصحتك.

التنحيف هوس يتالعب بصحة النساء 
مواقع التواصل االجتماعي تروج لُه

مصر - ناهدة الدراجي:
للق��دمي  مقارن��ة  دراس��ة  أي 
واحلديث عن امل��رأة في العراق 
ومص��ر تق��ود للدهش��ة في 
أوجه التقارب بينهما، س��واء 
ف��ي تأدي��ة االدوار أو مواجهه 
ظ��روف احلي��اة الت��ي احاطت 
بالعنصر الذي س��مي )نصف 

اجملتمع( تكرمياً لها. 
التأري��خ لوجدنا  تتبعن��ا  فلو 
أن امل��رأة كان له��ا دور رم��زي 
كبير ف��ي اجملتمع��ني املصري 
والعراق��ي , فف��ي العراق كان 
ينظر لها باحترام منذ القدم 
, واص��ل ه��ذا مس��تمد م��ن 
الديني��ة  املعتق��دات  بع��ض 
الت��ي تعود للعص��ر احلجري , 
بينما في مصر أحيطت املرأة 
بهالة من القدس��ية بكونها 
العنصر الول��ود ورمز اخلصب 
ومص��در باعث للحي��اة , ومع 
وتوال��ي  املعتق��دات  نض��وج 
تط��ورت  احلضاري��ة  الث��ورات 
بها  لترتقي  للم��رأة  النظ��رة 
من زمن الى زمن , ووصل االمر 
لتخليده��ا باإللهة متاما كما 
يتم تخلي��د امللوك والفراعنة 
ففي العراق اش��تهرت اثنتني 
من الهه املرأة ) عشتار واينانا 
( بينما ضلت ) قيثارة ش��بعاد 
أنش��ودة  للتأري��خ  تع��زف   )
االص��رار عل��ى اثب��ات الوجود 
النس��وي , وفي مص��ر كانت 
) كيلوبات��را ( أس��طورة زم��ن 
رمبا ع��رف قيمة امل��رأة مبكرا 
ودورها في منو احلياة وتطورها 
فكان كل ما يعث��ر عليه االن 
في التنقيب��ات للمرأة حصة 
النص��ف رمب��ا , قدمي��ا أعتقد 
العراقي��ون أن امل��رأة امتلكت 
النقيض��ني ) احلي��اة واملوت ( , 
وفي مصر اعتقدوا أنها سبب 
في انتقال احلي��اة من مرحلة 
ال��ى  والتوح��ش  الهمجي��ة 

احلضارة والتمدن , في العراق 
جند كي��ف جنحت ) ش��مخه 
( الفت��اة م��ع ) انكي��دو ( في 
ملحم��ة كلكام��ش اخلالدة , 
وفي مصر ش��اركت املرأة في 
بن��اء احلضارة  اكبر مش��اريع 
واملشاريع العمرانية كما أنها 
ل��م تك��ن ببعيده حت��ى عن 
احلمات العس��كرية من أجل 
ترسيخ وبناء الدولة , ولها دور 
في تس��يير عجلة احلياة , في 
العراق عملت بنحو فاعل في 
احلق��ول وامل��زارع , ظهرت في 
حضارة س��ومر واش��ور واكد 
وباب��ل وه��ي متقدم��ة ولها 
الريادة في كل اجملاالت االخرى 
, وف��ي مص��ر لم يق��ل دورها 
عن ذلك فظه��رت عاملة في 
النسيج واخلياطة والصناعات 
التقليدية , اما اليوم فنجدها 
ف��ي العراق امل��رأة التي وقعت 
عليها وي��ات احلروب واحلصار 
واالزم��ات , فكانت تتزوج وتلد 
ثم ت��ودع الولد وال��زوج واالخ 
ال��ى جبه��ات قتال ق��د يعود 
منه��ا او ال , فضل��ت صب��وره 
فض��اً   , محتس��به  صاب��ره 
عن ذلك اس��تغلت مس��احة 
التغيي��ر الذي ح��دث فدخلت 
معت��رك احلي��اة السياس��ية 
بجدارة واصبحت وزيرة ونائبه 
وعميدة كلية ورئيسة جامعة 
, وف��ي أرض الكنان��ة س��عت 
وم��ا زالت امل��رأة ال��ى تفعيل 
حلمايته��ا  اضافي��ة  قوان��ني 
يتناسب  مبا  وصيانه كرامتها 
وم��ا قدمته من تضحيات في 
مجتم��ع يك��ن له��ا التقدير 
واالحترام ويعترف أن املرأة لم 
تخلق م��ن رأس الرجل لكي ال 
تتعالى عليه ول��م تخلق من 
قدمه لك��ي ال يتعالى عليها 
ب��ل خلقه��ا من ضلع��ه كي 

تبقى دائما قريبة من قلبه .

المرأة في العراق ومصر 

لندن - وكاالت: 
ح��اول ش��قيق االمي��رة ديانا ان 
مين��ع ب��ث وثائقي للم��رة االولى 
ف��ي بريطاني��ا يتن��اول حياته��ا 
العاطفي��ة وفش��ل زواجها من 
االمي��ر تش��ارلز على م��ا ذكرت 
الصحيفة االسبوعية "ميل اون 

صنداي" االحد.
واكدت محطة "تشانل فور" ان 
الكونت تشارلز سبنسر شقيق 
ديانا اتصل بها، إال انها ش��ددت 
عل��ى انها ستس��تمر ف��ي بث 

الفيلم الذي يثير جدالً.
إن  "ديان��ا:  الوثائق��ي  ويس��تند 
ال��ى مش��اهد  ووردز"  اون  هي��ر 
صورها بني عام��ي 1992 و1993 
بيت��ر س��يتيلني اس��تاذ االلقاء 
لألميرة ديانا التي توفيت في 31 
1997 في حادث  اغس��طس/آب 

سير في باريس.
وكان��ت محط��ة "ان بي س��ي" 
االميركية بثت الش��ريط العام 
بع��د معرك��ة قضائي��ة   2004
طويل��ة، اال ان��ه ل��م يس��بق ان 
عرض عب��ر محط��ة تلفزيونية 

بريطانية، لكن ميكن مشاهدته 
عبر منصات مثل يوتيوب.

وم��ع اقتراب الذكرى العش��رين 
لوفاة االميرة، تتنافس الصحف 
"كش��ف"  عل��ى  البريطاني��ة 

معلومات واردة في الوثائقي.
كي��ف  في��ه  االمي��رة  وت��روي 
م��ن  بالف��رار  فك��رت  انه��ا 
قص��ر باكينغه��ام ابت��داًء م��ن 
الثمانيني��ات مع حارس��ها باري 
ماناك��ي ال��ذي اغرمت ب��ه وقد 
توفي ف��ي حادث دراجة نارية في 

العام 1987.
وقد احملت ف��ي مقطع الحق في 
الش��ريط الى امكانية ان يكون 

ماناكي تعرض "للتصفية".
وتتن��اول ديانا مط��واًل مصاعب 
زواجها من االمير تش��ارلز الذي 
قب��ل  فق��ط  م��رة   13 التقت��ه 

زواجها.
وه��ي انتق��دت كذل��ك العائلة 
املالك��ة وعدم توفير الدعم لها، 
ويثي��ر ب��ث ه��ذه املش��اهد عبر 
محطة تلفزيون بريطانية ازعاًجا 
كبي��راً في اوس��اط االمي��رة وال 

سيما صديقتها الكبيرة 
الت��ي  مونكت��ون  وزا 

املش��روع  اع��دت 
"مشينا".

لصحيفة  وقالت 
ديلي ميل: "تصوروا 

سيلحق  الذين  االلم 
وبنج��ليه��ا  بعائلت���ه��ا 

االميرين وليام وهاري". 
"تش��انل  وب��ررت 

ف��ور" عزمها بث 
ببعده  الشريط 
 " يخ��ي ر لتا ا "

املهم.
ش��ارك  وقد 
االمي�����ران 
م  لي������ا و
في  وهاري 
ئق��ي  ثا و
بث  آخ��ر 

عب��ر 
محط��ة 

ت��ي  "آي 
حتدث��ا  ف��ي" 

فيِه عن والدتهما.

 »ديانا بكلماتها الخاصة« يثير جداًل في بريطانيا
انقره - وكاالت: 

أطّلت املمثلة التركية -األملانية 
عل��ى  م��رٍة  ألول  أوزرل��ي  م��رمي 
شاش��اتنا بدور السلطانة هيام 
في مسلس��ل حرمي الس��لطان. 
أعماله��ا  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
الشريرة في بعض األحيان داخل 
احلرملك، إال أّنها خطفت قلوبنا 
بضحكتها الس��احرة وشعرها 

الناري وإطالتها املميزة.
ولع��ّل أكثر ما فاج��أ جمهورها 
نح��و10  ل  خس��ارتها  كان 
كيلوغرام��ات بأق��ل من ش��هٍر 
الس��لطانة  متّكن��ت  فكي��ف 
من خس��ارة ال��وزن الزائد بهذه 
الس��رعة؟ ش��اركت مرمي أسرار 
رش��اقتها م��ع جمهوره��ا عبر 
مقاباٍت س��ابقة لها ومن خال 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، 

إليك سيدتي كل التفاصيل.
كان��ت مرمي تب��دأ نهارها بوجبة 
الفط��ور التي تعده��ا من أهم 
أسرار اجلسم الرش��يق. تناولت 
يومًي��ا كأس��ه من الش��وفان أو 
شريحة من خبز القمح الكامل 

مع اجلنب واخلضار والش��اي الذي 
ال تستغني عنه أبًدا.

تتألف  للغ��داء، وجبة متوازن��ة 
والنش��ويات  البروتين��ات  م��ن 
الصحي��ة واخلضار، مثل الدجاج 
املشوي مع األرز األسمر وسلطة 

الفتوش.
أما لوجبة العشاء، فكانت مرمي 
تتفادى تناول النش��ويات وتختار 
اللح��وم احلمراء مثل الس��تيك 
وحتض��ر اخلض��ار املس��لوقة إلى 

جانبها.
خ��ال م��دة الرجي��م، امتنعت 
احللوي��ات  تن��اول  ع��ن  جنمتن��ا 
لتس��ريع  واملعجنات  الدس��مة 
لك��ّن  التخس��يس.  عملي��ة 
املتن��ّوع كان  نظامه��ا الغذائي 
يُش��عرها بالش��بع، لذل��ك لم 
ترغب بتناول املأكوالت الدسمة 

واملضرة.
حت��ب م��رمي رياضة املش��ي التي 
متارس��ها يومًيا والتي ساعدتها 
م��ن  التخل��ص  عل��ى  كثي��رًا 
الكيلوغرامات الصعبة/العنيدة 

في تلك الفترة.

رجيم السلطانة هيام 
للتخلص من الوزن الزائد 

مع اقتراب الذكرى العشرين لوفاة األميرة

ازمير - وكاالت: 
كانت املرأة املطلقة بينار اونلوير 
البالغة 29 عاماً تنتظر ابنها ذو 
الس��نوات الس��ت لدى خروجه 
م��ن مدرس��ته في إزمي��ر غرب 
تركيا عندما ُقتلت على يد رجل 

كانت رفضت الزواج به.
هذه املرأة واحدة من 210 نساء 
ُقتل��ن ف��ي تركيا س��نة 2012، 
في أكثر األحي��ان على يد رجال 
من معارفهن، بحس��ب منصة 
"أوقف��وا جرائم قتل النس��اء". 
وه��ذا الرق��م يس��جل تزاي��دا 

مستمراً.
ويق��ول زكي اونلوي��ر والد بينار 
"في كل م��رة تُقتل فيها امرأة 

أش��عر باأللم عين��ه"، مضيفا 
"أنا وزوجتي متن��ا في يوم دفن 
ابنتن��ا. لم أعد أعيش، لقد مت 
معها"،وق��د حكم على القاتل 

بالسجن مدى احلياة.
وتفي��د الصحف التركية بنحو 
ش��به يومي عن جرمي��ة جديدة 
تط��ال امرأة تق��ع ضحية رجل 

من معارفها.
وف��ي 2016، ُقتل��ت 328 ام��رأة 
بحس��ب أرقام "أوقف��وا جرائم 

قتل النساء".
وخال األش��هر اخلمسة األولى 
م��ن 2017، بلغ العدد 173 امرأة 
ف��ي مقاب��ل 137 ف��ي الفت��رة 
املاضية بحسب  عينها السنة 

م��ا أوردت املنظم��ة ف��ي تقرير 
نشرته في مايو/ايار.

وفي ازمير وحده��ا، ثالث كبرى 

امل��دن التركي��ة وأح��د معاقل 
والتقدمية  العلمانية  احلركات 
في الباد، مت تسجيل 118 جرمية 
قت��ل بح��ق نس��اء من��ذ 2010 
بينهن بينار اونلوير، وبالرغم من 
تندي��د احلكوم��ة التركية مرارا 
بهذه األرقام، يعد الناشطون أن 

الوضع يزداد سوءا.
القت��ل  جرمي��ة  أث��ارت  وق��د 
محاول��ة  بع��د  الوحش��ية 
االغتص��اب للطالبة اوزجيكان 
اص��ان البالغة 20 عاماً س��نة 
2015 ،موج��ة غضب في تركيا 
كثيري��ن  ل��دى  األم��ل  أحي��ت 
ملم��وس حيال  تقدم  بحصول 

املسألة.

قتل النساء في تزايد مستمر في تركيا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يتطلع الع��ب املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية للك��رة الطائرة، 
محم��د إس��ماعيل، لتمثي��ل فريق 
نادي الش��رطة في املستقبل، نظراً 
ملا ميلكه الفريق االخضر من مؤهالت 
كبيرة بعد تفوقه في حصد العديد 

من األلقاب.
يقول املوهوب محم��د، وهو مواليد 
تدريب��ات  ف��ي  التحق��ت   :2002
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 
الرياضي��ة من��ذ 3 أش��هر، وج��دت 
الدع��م واالهتمام من مدي��ر املركز 

عالء ش��اكر واملدربني، حيث يسهم 
ه��ذا الدعم في تعزي��ز حضوري في 

االلتزام بالوحدات التدريبية.
يضيف قائالً: مثل��ت منتخب تربية 
الرصاف��ة االولى ف��ي بطولة العراق 
التي اقيمت في محافظة الديوانية 
باش��راف املدرب صباح احمد وفيها 
حققن��ا الترتيب الثام��ن من بني 16 
فريقاً مش��اركاً.. كما يؤكد الالعب 
الذي يشغل مركز الالعب »الكابس« 
في امللع��ب، انه معجب بالعب نادي 
الش��رطة أحم��د حس��ني، ويتمنى 

الوصول الى مستواه الفني.

إعالم الدائرة
ان��اب املدي��ر الع��ام لدائرة ش��ؤون 
االقاليم واحملافظات الس��يد طالب 
الس��يد  معاون��ه  املوس��وي  جاب��ر 
اجتماع  لرئاس��ة  س��والف حس��ن 
موسع ملديري املراكز الوطنية لرعاية 
املوهب��ة الرياضية ف��ي بغداد عقد 
اليوم ، وش��ارك في��ه عضو اللجنة 
االستش��ارية العليا في املركز فائق 
الراوي ومدير قسم احملافظات حسن 
حبش ومعاون مدير قس��م املوهبة 

الرياضية محمد أمير .
االجتماع ناقش النتائج املترش��حة 
الزي��ارات  برنام��ج  تنفي��ذ  ع��ن 
التفقدي��ة لفروع املراك��ز الوطنية 
في جمي��ع احملافظ��ات والذي وضع 
عل��ى ض��وء توجيهات معال��ي وزير 
الش��باب والرياض��ة االس��تاذ عبد 
احلسني عبطان ونفذ بإشراف رئيس 
الدائرة السيد طالب جابر املوسوي 
للفت��رة من )٢١-٢٧( من متوز املاضي 
، حيث طرح مدي��رو املراكز حصيلة 
الزي��ارات التي أجروه��ا ، مثنني على 
النقاط اإليجابي��ة لفروع مراكزهم 

ومؤش��رين بع��ض اجلوان��ب الت��ي 
حتتاج الى تعزيز على وفق اس��تمارة 
تقيي��م علمية أعدتها الدائرة لهذا 

الغرض.
حس��ن نقل الى اجملتمع��ني توجيه 
املدي��ر العام للدائ��رة بضرورة حتديد 
الي��ة ادارية وفنية م��ن قبل مديري 
املراك��ز للعمل املش��ترك مع فروع 
احملافظات بناء على نتائج البرنامج 
، وتش��كيل جلان اختب��ارات خاصة 

منهم  املوهوب��ني  النتق��اء  لالعبني 
عل��ى أس��اس النوع ال الك��م ، كما 
وجه بضرورة اجناز املنهاج الس��نوي 
للمراك��ز الوطنية واخل��اص بالعام 
املقب��ل ٢٠١٨ خ��الل م��دة اقصاها 
١٥ يوم��اً وتقدميه��ا ال��ى اللجن��ة 
االستشارية العليا في املركز لغرض 
دراستها ، فضالً عن تنظيم قاعدة 
بيانات ش��املة ل��كل مركز خاصة 

بالالعبني في بغداد واحملافظات.
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دعوات لتطوير أداء 
»مالكات المالعب«

»شباب الصدر« تفتتح 
بطولة فخر الوطن

بغداد ـ قسم اإلعالم:
أك��د وزير الش��باب و الرياضة عبد احلس��ني عبطان 
أهمية بناء اجلانب اإلداري الرصني في إدارة املنش��آت 
الرياضية مبا يضمن جاهزيتها و دميومتها الستضافة 

املنافسات الرياضية محلياً و خارجياً.
وقال عبطان خ��الل حضوره دورة فن إدارة املنش��آت 
الرياضي��ة، و التي تقيمها دائرة الدراس��ات و تطوير 
املالكات و القيادات الشبابية » ان مقومات جناح إدارة 
املنش��آت الرياضية من قاعات و مالعب تعتمد على 
تطوير الكوادر العاملة في هذه املنش��آت و كيفية 
معرفتهم بالنظ��م و القوانني الدولية املعمول بها 
ف��ي إدارة عديد من البلدان املتقدم��ة مبجال البنية 
التحتية الرياضية واح��د الفنون املتبعة و املتطورة 

في .
وأضاف » ان املؤسس��ات الرياضية كافة امام اختبار 
ليس باله��ني يتمثل بكيفية اس��تضافة و تنظيم 
املناسبات الدولية الودية بعد قرار رفع احلظر اجلزئي 
ع��ن الكرة العراقية و يتطلب من��ا ان نهيئ الكوادر 
املناسبة و الكفوءة املؤهلة إلدارة املنشآت الرياضية 
من مالع��ب اس��تراتيجية دولية متمثل��ة باملدينة 
الرياضي��ة ف��ي البصرة و ملع��ب كرب��الء الدولي و 
ملعب ميسان االوملبي الذي مت افتتاحه مؤخراً فضال 
ع��ن مالعب ال��زوراء والنجف و الكفل التي س��يتم 
افتتاحه��ا نهاي��ة العام اجل��اري ، مثمن��اً عمل دائرة 
الدراس��ات و تطوي��ر املالكات و القيادات الش��بابية 
ف��ي إقامة هك��ذا دورات تطويرية مهم��ة ترفع من 
املس��توى املعرفي و االداري لدى الكوادر العاملة في 

املنشآت الرياضية .
و تناول احملاضر صالح وهاب ش��اكر من كلية التربية 
البدني��ة و علوم الرياضة جامع��ة بغداد خالل اليوم 
الثاني للدورة التطويرية التي تس��تمر خلمسة اّيام 
، ف��ن إدارة املالعب الرياضية و التش��خيص و اجلانب 
التنظيم��ي و التخطيط والتق��ومي و كيفية اختيار 
الش��خص املناس��ب في املكان املناس��ب و سرعة 

اتخاذ القرارات الصحيحة وفق املعطيات املوجودة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
افتتح��ت مديري��ة ش��باب ورياضة مدين��ة الصدر 
-شعبة الفرق الشعبية بطولة فخر الوطن لرعاية 
ايتام شهداء احلش��د الشعبي املقدس وبرعاية وزير 
الش��باب والرياضة عبداحلسني عبطان وحتت شعار 
)حش��دنا ..نصرنا( ش��هد االفتتاح حضور مسؤول 
الف��رق الش��عبية في مكت��ب الوزير ك��رمي قحطان 
ومع��اون مدير دائ��رة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات، 
س��والف حميد، واملدير اإلداري للدائرة، حامد حنون، 
ومدير ش��باب ورياضة مدينة الصدر حسام اجلزائري 
وعضو اجمللس البلدي حسني السوداني ومبشاركة 8 
فرق شعبية كانت مباراة االفتتاح بني فريقي اجلوالن 
وامل اخل��ان انتهت بفوز اجل��والن 4-5 بضربات اجلزاء 

الترجيحية.

* إعالم شباب الصدر

5 لقاءات في الجولة 
35 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تش��هد مالعب بغ��داد واحملافظ��ات الي��وم اقامة 5 
مباريات من منافس��ات اجلولة 35 من الدوري املمتاز 
بك��رة الق��دم، حيث يتقاب��ل فريقا ال��زوراء وضيفه 
فري��ق الكرخ عل��ى ملعب الش��عب الدول��ي، وفي 
ملعب القوة اجلوية س��يكون لق��اء اصحاب االرض 
وضيف��ه فري��ق نفط ميس��ان، وفي ملع��ب مدينة 
الصدر س��يكون لقاء اهل الدار وضيفه فريق امانة 
بغداد، وفي محافظة البصرة سيقام دربي احملافظة 
بلقاء نفط اجلنوب وضيف��ه البحري، ويضيف فريق 

السماوة على ملعبه فريق كربالء.

بغداد ـ رحيم الدراجي*

االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  ش��دد 
الس��يد  العراقي��ة   الوطني��ة 
ان  ض��رورة  عل��ى  حم��ودي  رع��د 
تك��ون مش��اركة العراق ف��ي دورة 
االلعاب االس��يوية للص��االت في 
تركمانستان نوعية وليست كمية 
، جاء ذلك خالل حضوره مناقش��ة 
جلنة اخلب��راء ملمثلي االحتادات التي 

اعلنت مشاركتها في الدورة .
وح��ذر رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة، 
خالل اللقاء الذي حضره امني عام 
اللجنة االوملبية حيدر حسني علي 
السهالني  جزائر  التنفيذي  واملدير 
، االحت��ادات املش��اركة م��ن مغبة 
اختي��ار العب��ني للمجاملة او حتت 
ان  ال��ى  مش��يرا  الضغوط��ات. 
مش��اركة اي العب يجب ان يكتب 
لها النج��اح بالوقوف على منصة 

التتويج الغير ذلك.
ونوه حمودي الى انه سيكون هناك 
لقاء بع��د البطولة م��ع االحتادات 
اذا ل��م تك��ن مش��اركتهم ملبية 
للطموحات مبينا الى انه سيراقب 
شخصيا جميع الالعبني املشاركني 
االس��يوية  االلع��اب  دورة  ف��ي 
للصاالت في تركمانستان وسوف 
ل��ن يتهاون املكت��ب التنفيذي في 
اتخ��اذ خط��وات صارم��ة ورادع��ة 
في حال عدم حتقي��ق االجنازات الن 
زمن الس��فر والترفيه ق��د انتهى 
ولن اس��مح بذل��ك مطلقا وعلى 

االحتادات ان تعي ذلك وتعمل بجد 
واخ��الص لرف��ع راية الع��راق عاليا 
وه��ذا هو املطل��وب ونحن كلجنة 
اوملبي��ة س��وف نق��دم كل الدعم 
واالس��ناد جلميع املش��اركني رغم 

الضائقة املالية .
من جانبه اكد االمني العام للجنة 
االوملبية حيدر حسني علي ان على 
االحتادات ان تختار االمثل واالصلح 
م��ن الالعب��ني االكف��اء لتحم��ل 

املهمة الرسمية على امت وجه .
اللجن��ة  ان  الع��ام  االم��ني  وب��ني 
االوملبية تضع ثقتها بلجنة اخلبراء 
التي حتملت الكثير من املشقة من 
خالل مناقشاتها املستفيضة مع 

االحتادات التي اعلنت املشاركة في 
دورة االلع��اب االس��يوية للصاالت 
وح��ددت اخلط��وط العريضة التي 
يت��م مبوجبه��ا اختيار املش��اركني 
م��ن الالعب��ني وه��ذا االم��ر اثبت 

جن��اح باهر ف��ي مش��اركة العراق 
ف��ي دورة االلع��اب االس��يوية في 
التضام��ن  دورة  وكذل��ك  فيتن��ام 
االس��المية االخيرة في باكو حيث 
كان البطالنا نسبة البأس بها من 

االوسمة املتنوعة .
فيما ناق��ش املدير التنفيذي جزائر 
الس��هالني مع جلنة اخلبراء رؤساء 
وممثلي االحتادات الرياضة املشاركة 
في دورة االلعاب االسيوية للصاالت 

في تركمانستان .
وطرح الس��هالني خ��الل النقاش 
عل��ى  التس��اؤالت  م��ن  جمل��ة 
جلن��ة اخلب��راء التي تخ��ص اختيار 
الرياضيني املش��اركني ف��ي الدورة 
وماه��ي النتائج الت��ي مت االعتماد 
عليه��ا او قاعدة البيان��ات التي مت 
اعتمادها لالختيار حيث مت توضيح 
االمر م��ن قبل جلنة اخلب��راء الذين 
اك��دوا ان اختياره��م مت على ضوء 
النتائج االسيوية االخيرة وبطوالت 
الع��رب فض��ال ع��ن ثق��ة بع��ض 
االحتادات بالعبيه��ا وتعهدهم بأن 
ه��ؤالء الالعبني قادرين على حتقيق 

االجناز .
ه��ذا وحض��ر اللقاء مدي��ر اللجان 
في اللجنة االوملبية حتس��ني علي 
احلسون الذي شجب نيابة عن جلنة 
اخلبراء االعتداء على رئيس اللجنة 
االوملبية وان اجلميع سيكون خلف 
العراقية  الرياضي��ة  الش��خصية 

الكابنت رعد حمودي.

* إعالم اللجنة األوملبية

حمودي يحضر مناقشة لجنة الخبراء لممثلي االتحادات الرياضية

»األولمبية« تشدد على المشاركة النوعية في ألعاب آسيا للصاالت
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جانب من لقاء حمودي مبمثلي االحتادات الرياضية

من اجتماع مديري املركز الوطني »عدسة: عباس كردي«

محمد إسماعيل

العواصم ـ وكاالت:

ذك��رت تقاري��ر صحفي��ة، أن البرازيلي 
نيمار، جنم برش��لونة اإلسباني، املوجود 
حالي��ا ف��ي الص��ني للمش��اركة ف��ي 
ع��دة فعالي��ات دعائية، س��يوقع عقد 
انضمام��ه لنادي باريس س��ان جيرمان 

يوم االثنني املقبل.
ونف��ت صحيف��ة ليكي��ب، أن الالع��ب 
س��يتوجه إل��ى قط��ر عق��ب مغادرته 
الص��ني خ��الل الس��اعات املقبلة، كما 
ذك��رت بع��ض وس��ائل اإلع��الم أمس، 
مش��يرة إلى ان املهاج��م البرازيلي )25 
الطبية  عاما( س��يخضع للفحوصات 

في باريس مطلع األسبوع املقبل.
وعل��ى غ��الف طبعتها الورقي��ة، وحتت 
عنوان »نيمار إلى بي إس جي.. تش��ويق 
عاملي«، لفتت الصحيفة إلى االهتمام 
تس��تقطبه  الذي  الواس��ع  اإلعالم��ي 
»قضية نيم��ار« بكافة أنح��اء العالم، 
مضيف��ة أن األم��ر رمب��ا يتعل��ق بأكبر 

صفقة في تاريخ كرة القدم.
وكان ن��ادي برش��لونة قد أب��دى رفضه 
التفاوض بشأن رحيل نيمار، الذي انضم 
في صي��ف 2013 للفريق الكتالوني، مما 
يعني أن نادي العاصمة الفرنسية ليس 
أمامه س��وى دفع قيمة الشرط اجلزائي 

في عق��ده، والتي تقدر ب��� 222 مليون 
يورو.. ووصل املهاج��م البرازيلي صباح 
االثنني إلى مدينة شنغهاي للمشاركة 
في أنشطة دعائية، إال أن جدول أعمال 
في الصني ومدة زيارته للبلد اآلس��يوي 

غير معروفني.
م��ن جان��ب اخر، يتح��دث اإلع��الم عن 
انتقال محتمل للبرازيلي نيمار لباريس 
س��ان جيرمان الفرنسي، وكيف سيتم 
دفع مبل��غ الش��رط اجلزائ��ي الضخم 
لبرش��لونة، ليكون األكبر حتى اآلن في 

تاريخ الكرة؟.
لك��ن املفاجئ أن تكلف��ة انتقال نيمار 
إلى س��ان جيرمان س��تبلغ نحو أربعة 
أضع��اف الش��رط اجلزائي، وف��ق تقرير 

أملاني.
يترقب العالم حالًيا اإلعالن عن انتقال 
النج��م البرازيل��ي نيمار من برش��لونة 
اإلس��باني إلى باري��س س��ان جيرمان، 
واحلدي��ث ال ينقطع عن مبلغ الش��رط 
النتق��ال  ي��ورو،  ملي��ون   222 اجلزائ��ي، 
الالعب، وال��ذي يجب أن يدفع حتى آخر 
س��نت، كما ص��رح مؤخرًا رئي��س نادي 

برشلونة.
لك��ن املتاب��ع رمب��ا يص��اب بالدهش��ة 
إذا عل��م أن صفق��ة نيم��ار س��تكلف 
س��ان جيرمان، اململ��وك لرجل األعمال 
القطري ناص��ر اخلليفي، أربعة أضعاف 

الشرط اجلزائي تقريًبا، فبحسب موقع 
األملاني،  االقتصادي   »100 »فينانتس��ن 
 800 اإلجمالي��ة  التكلف��ة  س��تكون 

مليون يورو.
وقال��ت تقارير صحفي��ة عديدة، ومنها 
مجل��ة فوك��وس األملاني��ة نق��الً ع��ن 

صحيفة قطرية، إن نيمار وصل الدوحة 
للق��اء اخلليفي، رغم أنه ل��م يُعلن عن 

وصوله رسمًيا حتى اآلن.
وبحسب »فينانتسن 100« فإن القانون 
اإلسباني ينص على وجود شرط جزائي 
في عقود الالعبني، وتقوم األندية هناك 

بوض��ع مبال��غ فلكية في عق��ود كبار 
النجوم م��ن أج��ل إبع��اد الراغبني في 
التعاق��د معهم، ويقال إن عقد ليونيل 
ميس��ي به ش��رط جزائي بقيمة مليار 

يورو.
وق��ال املوقع األملاني: »الن��ص القانوني 

ف��ي عقد نيم��ار يق��ول إن مبل��غ 222 
ملي��ون ي��ورو يدفع��ه الالعب نفس��ه 
وليس الن��ادي الذي يش��تريه، لكن في 
الواق��ع فإن النادي يدف��ع املبلغ لالعب، 

ثم يسدده األخير«.
وأض��اف: »هن��ا تأت��ي مش��كلة أخرى: 
فوفق��اً للقواعد املالية للعب النظيف 
اخلاص��ة باالحت��اد األوروبي لك��رة القدم 
»يويفا« فإنه يجب على النادي أال ينفق 
أكثر من دخله، وناد مثل س��ان جيرمان 

ال ميكنه أن يكسب 222 مليون يورو«.
وواصل »فينانتس��ن 100« إن القطريني 
س��يدفعون لنيم��ار 300 ملي��ون يورو، 
نظير تعيينه س��فيرًا ملونديال الدوحة. 
ويفترض أن يس��دد نيمار قيمة الشرط 
اجلزائ��ي منها، أم��ا الباق��ي، 78 مليون 

يورو، فيحتفظ به لنفسه.
لكن األم��ر ال يتوقف عن��د ذلك فقط، 
فالش��رط اجلزائ��ي تض��اف إلي��ه أيًضا 
ضريب��ة القيمة املضافة، التي تبلغ في 
إس��بانيا 21 %، ما يعن��ي أن املبلغ الذي 
س��يدفعه نيم��ار ه��و 268 وليس 222 

مليون يورو.
ث��م نأت��ي اآلن إل��ى رات��ب نيم��ار، الذي 
س��يبلغ صافيه ف��ي الع��ام 30 مليون 
يورو، يضاف إليه 69 % من قيمته تدفع 
كضرائ��ب دخل على أصح��اب الدخول 
األعلى في فرنس��ا، وهناك أيضاً مبالغ 

أخ��رى مختلف��ة تتعل��ق مبس��اهمات 
التأمني االجتماعي.

وتقول مجلة »11 فروين��ده« الرياضية 
األملاني��ة إن نيمار س��يكلف باريس 90 
ملي��ون ي��ورو في الع��ام الواح��د. وألنه 
من املنتظ��ر أن يكون عقده ملدة خمس 
س��نوات فبذل��ك يكون إجمال��ي راتبه 
450 مليون يورو. فإذا أضيف إليه مبلغ 
الشرط اجلزائي شامالً الضرائب يصبح 

اإلجمالي 718 مليون يورو.
وهذا لي��س كل ش��يء، فهن��اك أيضاً 
مبل��غ س��يحصل عليه وكي��ل أعمال 
نيمار، وهو في هذه احلالة والده، كما أن 
برش��لونة يطالب باحلصول على العب 
م��ن باريس مكان نيمار. وبس��بب راتبه 
س��يتحتم عل��ى باريس ش��طب راتب 
الع��ب، موافق��ة للقواع��د املالية ملبدأ 

اللعب النظيف.
 وبالنسبة لبرش��لونة فهناك كثيرون 
ف��ي باري��س ميك��ن أن يكون��وا مح��ط 
إعجاب ومن بينهم مثالً األملاني يوليان 
دراكسلر، وقيمته الس��وقية حالياً 35 
مليون ي��ورو، أو األرجنتين��ي أنخيل دي 
ماري��ا، وقيمت��ه الس��وقية 40 مليون، 
علم��ا بأنه ل��و عرض أي منهم��ا للبيع 
أص��الً فس��يحصل باريس عل��ى مبالغ 
أكثر من ذلك، حسب موقع »فينانتسن 

.»100

صفقة القرن تكّلف باريس سان جيرمان 800 مليون يورو

نيمار.. يوّقع عقده التأريخي الجديد يوم االثنين المقبل 

تقرير

نيمار

بغداد ـ أحسان المرسومي*
يعق��د االحتاد العراقي لكرة الس��لة 
في الس��اعة اخلامس��ة م��ن عصر 
الي��وم االربع��اء  مبق��ره ف��ي قاع��ة 
الش��عب املغلقة اجتماعا مع ممثلي 
اندي��ة الدوري املمت��از اجتماعا اوليا 
يتم خالله مناقش��ة عدد من االمور 
التي تخص منافسات الدوري وحتديد 
اللوائ��ح العام��ة  للموس��م املقبل 
خ��الل  وس��يجري   ،  2018  –  2017
االجتماع الذي يعد االول هذا املوسم 
ع��رض الس��لبيات وااليجابيات التي 
حدثت خالل املوس��م السابق وايضا 

طرح االفكار من قبل ممثلي االندية.
على صعيد متصل ف��از منتخبنا 

الوطني على نظيره االردني بنتيجة 
54 – 49 نقط��ة ف��ي املب��اراة التي 
ج��رت بينهما في تركي��ا في اطار 
املعس��كر التدريب��ي للمنتخبني ، 
ومن املؤمل ان يغادر الوفد الى لبنان 
خالل االيام املقبلة للمشاركة في 
نهائيات اسيا التي تضيفها لبنان 
للفت��رة من 8 – 20 م��ن اب اجلاري.. 
واستعاض املالك الفني للمنتخب 
الوطني مصطف��ى دارين بالثنائي 
العب النفط  حسني حسن والعب 
ليكون��ا  ن��ورس ض��رار  الش��رطة 
بديلني لالعب��ي املنتخب ذو الفقار 
فاهم الذي تع��رض الى اصابة في 
ركبته يحتاج فيها الى فترة اربعة 

اش��هر من اجل الع��ودة للمالعب 
وايض��ا الع��ب منتخبن��ا الوطني 
عل��ي عب��د اهلل الذي تع��رض الى 
اصاب��ة ف��ي انف��ه ويرق��د االن في 
احدى مستش��فيات بغداد بعد ان 

اجرى عملية ناجحة النفه .
يذكر ان منتخبنا يلعب في نهائيات 
اس��يا ضمن مجموعة تضمه الى 
جانب منتخب��ات الصني والفلبني 
وقطر ويفتتح البطولة بلقاء قطر 
في التاس��ع من هذا الش��هر ومع 
الفلبني في احلادي عشر واخيرا مع 

الصني في الثالث عشر.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

نيويورك ـ وكاالت:
تأهلت الروس��ية ماريا ش��ارابوفا 
إل��ى ال��دور الثان��ي ف��ي بطولة 
للس��يدات  للتن��س  س��تانفورد 
األول  ال��دور  األول.. فف��ي  أم��س 
والي��ة  ف��ي  املقام��ة  للبطول��ة 

ف��ازت  األمريكي��ة  كاليفورني��ا 
ش��ارابوفا على األمريكية جنيفر 
برادي مبجموعت��ني مقابل واحدة 

وبواقع 6-1 و4-6 و-6صفر.
آن��ا كونيوه  وصع��دت الكرواتية 
املصنف��ة اخلامس��ة إل��ى ال��دور 

منافستها  انسحاب  بعد  الثاني 
العب��ة  إيراكوفيت��ش  مارين��ا 
نيوزيلن��دا الت��ي كان��ت متأخرة 
بنتيج��ة 6-3 و-1صفر.وتفوق��ت 
األمريكية كايال داي على اليابانية 

ميساكي دوي 6-4 و2-6.

اليوم . مناقشة أولية للوائح 
الدوري الممتاز بالسلة

محمد إسماعيل موهوب بالكرة الطائرة

شارابوفا إلى ثاني أدوار بطولة ستانفورد

»المركز الوطني« يختتم برنامج 
زياراته لفروع مواهب المحافظات

الوطني يتغلب على األردن وديا



بغداد - وسام قصي:
أطلقت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلث��ار جائ��زة اإلب��داع العراقي، 
ف��ي دورتها الثالث��ة لعام 2017، 
لتش��مل عش��رة حقول، سعياً 
منها لتوسيع مجاالت املنافسة 
التي س��تفتح مديات أكثر أمام 

املبدعني للحصول على اجلائزة.
 وتعد هذه خط��وة رائعة لفتح 
نافذة تنافس��ية واس��عة، ألنها 
س��تعمل عل��ى حتري��ك وح��ث 
املبدع��ني ف��ي ش��تى مج��االت 
اإلبداع على العمل اخلالق، واجلاد 
ال��ذي يصب ف��ي رعاي��ة اإلبداع 

واملبدعني. 
إن جائ��زة ه��ذا الع��ام ش��ملت 
عش��رة حقول: الرواية –الشعر، 
الش��عبي،  الت��راث  ودراس��ات 
األدب��ي  والنق��د  والترجم��ة، 
والثقاف��ي والفن��ي، و دراس��ات 
الس��ينمائية واملس��رحية، وفن 
واألداء  اخل��زف،  وف��ن  العم��ارة، 
الغنائي، والدراس��ات اللسانية، 

على أن ترس��ل الترشيحات إلى 
مقر اللجنة العليا جلائزة اإلبداع 
/ املكت��ب اإلعالم��ي ف��ي مق��ر 
الوزارة، ويغلق باب الترشيح في 

.2017/10/31
إن هذا التوس��ع سيسهم أيضا 
ف��ي تش��جيع املتقدم��ني على 
العط��اء، وخاصة ح��ني يكونون 
عل��ى يق��ني، ب��ان هن��اك جهة 
رسمية تثمن وترعى نتاجاتهم، 
وإنهم ليس��وا مبعزل عن أمتهم 

التي يعملون من اجلها.
إن العراق بأمس احلاجة إلى هذا 
الدعم، وخصوص��اً بعد التدمير 
داع��ش  ال��ذي خلف��ه  واخل��راب 
اإلرهابي، والذي طال كل مناحي 
واحلض��ارة،  والت��راث،  الفك��ر، 
واملعرفة اإلنسانية، إذ إن التفاعل 
أو  الرس��مية،  املؤسس��ة  ب��ني 
وزارة الثقاف��ة الراعي��ة للثقافة 
والنخ��ب، واالحت��ادات والنقابات، 
ل��ه األث��ر الكبي��ر ف��ي االرتقاء 
بالثقافة، ومن ش��أنه أن يتكفل 

بإجناح املشروع الثقافي.
بنس��ختها  اجلائ��زة  إط��الق  إن 
الثالث��ة، وبعش��رة حق��ول بادرة 
تبش��ر بخير، إذ إنها تؤكد التزام 
ال��وزارة بعمله��ا احلقيق��ي في 
دعم، واحتضان، ورعاية املبدعني 

في شتى اجملاالت.
بالصورة  اجلائ��زة  ولتفعيل هذه 
التي ترتق��ي باملب��دع، البد على 
املش��اركة  املثقف��ني  جمي��ع 
يك��ون  وان  واس��عة،  بصف��ة 
االختي��ار ألفضل األعم��ال، كي 

تكون إضافة مهمة في مسيرة 
اإلبداع العراقي، واحلركة الفنية 
والثقافية ف��ي املنطقة، حينها 
م��ن  الكثي��ر  يطم��ح  س��وف 
املبدع��ني العراقي��ني ف��ي داخل 
الع��راق وخارج��ه للتنافس على 
نيل اجلائزة، مل��ا لها من دور كبير 

في حياتهم.
وإذا أردن��ا بن��اء ضمي��ر يرتق��ي 
بالذائق��ة الفني��ة العامة، البد 
االس��تفادة من خبرات من لهم 
جترب��ة رصينة عل��ى الصعيدين 
العرب��ي والعامل��ي، م��ع االبتعاد 
عن احملاب��اة، أو اجملامالت، واجلدية 
في بن��اء ثقافة حتم��ل طابعها 

العراقي األصيل.
والت��ي  الرصين��ة،  للثقاف��ة  إن 
تش��مل حت��ى املتلقي ض��رورة 
مهم��ة في البن��اء واملس��اعدة 
على اإلنتاج واإلبداع، وما الشك 
فيه ان لدينا الكثير من املبدعني 
العراقيني، الذين حصدوا  جوائز 
عربية، وعاملية، في جميع الفنون 

واآلداب، برغ��م معاناة بعضهم 
من التهميش .

الي��وم، كل مب��دع يطم��ح إلى 
أن يحص��ل عل��ى اجلائ��زة، على 
وف��ق الضوابط والش��روط التي 
العليا للجائزة،  اللجنة  تضعها 
والت��ي حتماً تتضم��ن عددا من 
األكادميي��ني، واملثقفني، ممن لهم 
باع طويل، وحفروا أسمائهم في 

سفر الثقافة.
جند من الضروري اليوم أن نشيد 
ب��دور النخب، بخص��وص رؤاهم 
املتعددة  والتقوميي��ة  النقدي��ة، 
فيم��ا بينه��م، وهذا م��ا يغذي 
مفاص��ل التحاور، وتبادل القبول 
أو االختالف، فكّل ذلك يصب في 
مج��رى تن��وع اآلراء، واالجتاهات، 
والتخريج��ات التي من ش��أنها 
أن حتي��ي روح ونبض��ات احل��وار، 
واجل��دل، والس��جال املبني على 
قبول الطرف��ني ألفكار بعضهم 
البع��ض، ميوت اإلنس��ان حني ال 

يرى غيره في مرآة نفسه.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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يا لجرأتكم على اآلخرين..!

جمال جصاني

ل��م اّطل��ع على أمة أو ش��عب م��ا؛ تتجرأ عل��ى مهاجمة 
اآلخرين والنيل منهم، كما هو حال املنتس��بني لنادي "خير 
أم��ة" من العرب وغي��ر القليل من املس��لمني. قاطرات من 
الهراء واالس��تخفاف واالس��تهتار تنطلق من أفواه وأقالم 
الكثير م��ن املتنطعني لوظائف العم��ل الفكري والثقافي 
واإلعالمي، ضد مجتمعات وثقافات ومنظومات دول ارتقت 
الى ذرى ال مثيل لها في شتى امليادين العلمية واالقتصادية 
والقيمية، وابل ال ميل وال يكل من االتهامات ضد كل ما ميت 
بصلة ملا يطلقون عليه تسميات )االمبريالية أو الشيطان 
األكبر وبقية القافلة من الش��ياطني املتجحفلة معه( من 
دون أن يكلفوا أنفسهم في االلتفات قليالً للخزين الهائل 
من البالوي واخملازي التي سطروها في الكثير من محطاتهم 

وجتاربهم هم ومن سبقهم على هذا الطريق.
بالنسبة لي شخصياً لم تسنح لي الفرصة للتعرف على 
أي من تلك البلدان عن قرب )الغرب( كما حصل مع اآلخرين، 
هربت من العراق نهاية السبيعينيات الى كردستان ومنها 
ال��ى إيران وس��وريا وعدت مباش��رة من دمش��ق الى بغداد 
بعد س��قوط النظام املباد مباش��رة. مع ذلك أدركت وصية 
ارس��طو اخلالدة )أعرف نفس��ك أوالً( وعندما نترجمها الى 
الش��أن السياسي واملعرفي، تعني أن نبدأ في التعرف على 
أنفسنا كسكان ألحد أقدم األوطان وعلل انحدارنا الى كل 
هذا احلضيض الذي نتخبط وسطه اليوم. هذه املهمة التي 
لم يتج��رأ إال القليل من األحرار واملثقف��ني احلقيقني على 
التق��رب من ضفافه��ا، وقد دفع الكثي��رون منهم حياتهم 
ألج��ل ذل��ك. حتى ه��ذه اللحظ��ة وبالرغ��م م��ن النتائج 
الفاضح��ة والس��افرة والكارثي��ة التي خلفته��ا التجربة 
اإلسالموية األكبر في التاريخ احلديث )داعش( يصر السواد 
األعظم من "املثقفني" وخلفهم العوام؛ على إرجاع نسب 
هذه النس��خة املنحدرة الينا من رحم "الرس��ائل اخلالدة" 
ال��ى االمبريالي��ة والصهيونية واملاس��ونية وغي��ر ذلك من 
الش��ماعات اجلاهزة. ال أحد منهم ميلك شيئا من الفضول 
للتقرب من كل هذه االحتياطات الهائلة من اخلطوط احلمر 
ومحيطات املسكوت عنه في تاريخنا القدمي واحلديث، لذلك 
نش��اهد ع��دد ال يحصى م��ن املقاتلني في صف��وف داعش 
والعصابات اإلسالموية األخرى قد ولدوا وعاشوا في الغرب، 
ولم يحصنهم ذلك من السقوط في احلضيض الذي متثله 
تلك اجلماعات، كونهم ظلوا أس��رى لقصص وسرديات لم 
تعرض يوماً للعقل النقدي وأدواته التي انتش��لت سالالت 
بني آدم من عصور الهمجية والظالم الى احلداثة والتعددية 

وشرعة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
ما تعيدون اجتراره في كل مناسبة حول ما جرى في احلروب 
الصليبي��ة أو جرائ��م أمي��ركا م��ع الهنود احلم��ر أو الزنوج 
وغي��ر ذل��ك من احملطات املش��ينة ف��ي تاريخه��ا أو اجلرائم 
الت��ي ارتكبتها عصابات اليمني املتط��رف الصهيوني ضد 
املدنيني الفلس��طينني وغير ذلك من االنتهاكات العديدة، 
ال حتت��اج الى كل هذا الضجيج للتعرف عليه وإقراره، فهي 
قد تعرض��ت لديهم الى ما يكفي من البحث والدراس��ات 
املس��ؤولة واملوضوعية، ويصعب أن جت��د بينهم من يؤيد أو 
يحتفي بها، كما يحصل لدينا من عمليات ممنهجة إلعادة 
تدوير ما دونه اللصوص والقتلة واملش��عوذين من س��رديات 
للدمار الش��امل، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة موضع 
اعتماد أكادميياتنا ومراكز بحوثنا ومنابرنا املتعددة الوظائف 
واألش��كال، واملتواطئة بش��كل مذل مع كل ذلك اإلرث من 
العبودي��ة واالنحطاط. عندما ننت��ج "خامنا وطعامنا" وال 
أضيف ش��يئاً من القائمة الالنهائية للحاجات املتعاظمة 
يوماً بعد آخر من مس��تلزمات عالم اليوم، ميكننا عند ذاك 

التطفل على عيوب ونواقص اآلخرين...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنان��ة  كش��فت 
اللبناني��ة مايا دياب إنها 
التجرب��ة  تك��رار  تؤي��د 
لك��ن  الس��ينمائية، 
وتقنية،  فنية،  بش��روط 
وتسويقية، من املفترض 
أج��ل  م��ن  تتوف��ر  أن 
الوص��ول إل��ى النتائ��ج 
املمت��ازة  ب��ل  اجلي��دة، 
بحس��ب تعبيرها، قائلة 
"صلتي باجلمهور ليست 
اعتيادية لذا تراني أعمل 
م��ن أج��ل حتص��ني تلك 
الت��ي  املتين��ة  الصل��ة 

ومن  بالن��اس،  تربطن��ي 
البديه��ي أن أدقق في أي 
مشروع ميكن أن يصلني، 
من أج��ل حتقيق التفوق، 
ألنن��ي ال أس��عى إلى أي 
إطاللة عابرة في الفن".

كشفت املمثلة اللبنانية 
ماغي بو غص��ن إنها لم 
تصاب بأي وعكة صحية، 
كما روج البعض ، مشيرة 
بالفعل دخلت  أنه��ا  إلى 
لكن  املستش��فى،  إل��ى 
أح��د أصدقائه��ا  لزي��ارة 
مريض��ة،  ألنه��ا  ولي��س 
قائلة "أن��ا بخير وبصحة 
ممت��ازة، وال أدري م��ن أي��ن 
ات��وا بخب��ر امل��رض، ومن 
أي  أزور  أن  البديه��ي 
لالطمئنان  مستش��فى 
على األصدقاء، أو املقربني، 
ولي��س بالضرورة أن أكون 
لكي  باألم��راض،  مصابة 

أقوم بتلك اخلطوة".
وأك��دت ماغ��ي أن فيلم 

"كارمي��ل" ب��ات على نار 
حامي��ة عل��ى مس��توى 
والتحضي��رات،  الق��راءة 
العم��ل  أن  إل��ى  الفت��ة 
امتداد  وه��و  متماس��ك، 
للمسلس��ل الذي قامت 
ف��ي  وع��رض  ببطولت��ه، 
املب��ارك  رمض��ان  ش��هر 
االس��م  وحمل  املاض��ي، 

نفسه.

تام��ر  الفن��ان  كش��ف 
حسني أنه فخور بالنجاح 
الكبير الذي حققه أحدث 
الس��ينمائية  أعمال��ه 
فيلم" تصبح على خير"، 
الذي يتم عرضه حالًيا في 
دور العرض الس��ينمائية 
املصري��ة والعربية، إذ انه 
الفيل��م املص��ري الوحيد 
املتصدر املش��هد العربي 
بني جميع الدول العربية، 
انتش��ارًا  حق��ق  وال��ذي 
ردود  أن  مؤك��ًدا  كبي��رًا، 
الفعل عن الفيلم، فاقت 

توقعات��ه بكثير قائال " إن 
ما حقق��ه الفيل��م يًعد 
وأن  اس��تثنائية،  حال��ة 
يحق��ق فيل��م كل ه��ذا 
النج��اح عل��ى املس��توى 

العربي. 

مايا دياب

تامر حسني

ماغي بو غصن

أخبــارهــــــــــم

عشرة حقول بجائزة اإلبداع الحتضان المثقفين في شتى المجاالت

الصباح الجديد - وكاالت:
جّسد الفنان السوري عبد اهلل بريشته، زعماء العالم في 
ص��ورة الجئني في معرضه الذي أقي��م في أملانيا، وظهرت 
معان��اة الالجئني الذي��ن يتكاثرون يوماً بع��د يوم، من دون 

وجود حل فعلي ملشكالتهم.
 قد ظهر الرئيس األميركي دونالد ترامب في رسمته على 
هيئة الجئ، وهو يحم��ل ابنته في ذراعه، بادياً عليه احلزن 
والبؤس، كما رسم الرئيس الروسي فالدميير بوتني، مبالبس 

رثة حامالً ورقة كتب عليها "ساعدوني".
كما كان��ت هناك لوحة للرئيس األميركي الس��ابق براك 
أوبام��ا، والرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان، ورئيس 
السوري بشار األس��د، واملستشارة األملانية أجنيال ميركل، 
وزعيم كوريا الش��مالية كيم جونغ أون، والرئيس اإليراني 
الس��ابق أحمدي جناد، ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح 

السيسي.

زعماء العالم تحولوا إلى الجئين 
والبؤس يظهر على مالمحهم

بغداد - الصباح الجديد:
تنظ��م دار الكت��ب والوثائ��ق الوطنية، 
وم��ن خ��الل مرس��م مكتب��ة األجيال 
الوطنية، دورة )الفنان التشكيلي فائق 
الثاني��ة، واملتخصصة  حس��ن( اجملانية 
ف��ي الرس��م لش��تى األعم��ار، ابت��داًء 

م��ن يوم االثن��ني املص��ادف 2017/8/14، 
وتس��تمر ثالث��ني يوماً، وذل��ك في قاعة 
فائق حس��ن / مرس��م مكتبة األجيال 
التابعة للدار، فعلى الراغبني باملشاركة 
إرسال أس��مائهم وأعمارهم عن طريق 
iraqnla@iraqnla-( االمييل��ني:-  اح��د 

iraqnla@googlemail. أو   iq.com
com( أو االتصال برق��م الهاتف النقال 
اخل��اص مبدير مرس��م مكتب��ة األجيال 
ف��ي  ال��دورة  تب��دأ   .)07810941074(
الساعة العاش��رة صباحاً من كل يوم، 
وملدة ساعتني، وسيمنح املشاركني في 

نهاية الدورة شهادات مشاركة، 
مع��رض  إقام��ة  جان��ب  إل��ى 
تش��كيل��ي لنتاجاته����م، على 
غرار املعرض ال��ذي أقيم في ختام 
فعاليات الدورة األولى التي أقيمت 

خالل العام املاضي.

دورة مجانية للرسم في دار الكتب والوثائق الوطنية

الصباح الجديد - وكاالت:
ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو 
السينمائي الدولي، مت أمس تكرمي 
النجم��ة العاملية ج��ني فوندا عن 
تاريخها املذهل بعالم الس��ينما، 
حي��ث نالت النجم��ة البالغة من 
 Gold" جائ��زة  عام��ا   79 العم��ر 
 Hugo Career Achievement

."Award
مت ع��رض عدد م��ن مقاطع األفالم 
املمي��زة مبجرد صعود ج��ني فوندا 
للمس��رح ك��ي تتس��لم جائزتها 

والتي عده��ا الكثيرون أنها فريدة 
من نوعها.

وجتدر اإلش��ارة إل��ى أن جني فوندا 
قدم��ت ع��ددا هائال م��ن األعمال 
 The" الفنية الناجحة، ومن أبرزهم
 Barefoot in"و  "Game Is Over
 "Steelyard Blues"و  "the Park
 California"و  "The Blue Bird"و
 This Is Where I Leave"و "Suite
 "Fathers & Daughters"و  "You

وغيرها.
فوندا ممثل��ة أميركي��ة حائزة على 

جائزة األوس��كار، وكاتبة، وناشطة 
سياس��ة، وعارض��ة أزي��اء، وخبيرة 
لياق��ة بدني��ة. وه��ي ابن��ة املمثل 
األميركي الراحل هن��ري فوندا، بدأ 
جنمه��ا بالصعود لدرجة الش��هرة 
في فترة الس��تينيات في أفالم من 
 ،Cat Ballouو  Barbarella قبي��ل 
وحصل��ت على جائزت��ني من جوائز 
)األوس��كار(، كما حازت  األكادميية 
ع��دة جوائ��ز أخ��رى وترش��يحات. 
التوق��ف ع��ن  اعتزامه��ا  أعلن��ت 
التمثيل في 1991، وعبرت مراراً عن 

ع��دم عودتها للتمثي��ل مجدداً. إال 
أنها عادت للتمثي��ل في 2005 في 
دور "احلماة املتس��لطة" في فيلم 
ف��ي  والحق��ا   ،Monster-in-Law
فيل��م Georgia Rule الذي وزع في 
2007 أيض��ا قام��ت بإنتاج وتصوير 
عدة مترين��ات للياق��ة البدنية، في 

املدة ما بني 1982 و1995.
ف��ي عام 1991 تزوجت من تد تيرنر، 
وانفص��ال ف��ي ع��ام 2001، وع��رف 
عن فون��دا نش��اطها السياس��ي 
على عدة صعد، وكان من أش��دها 

وأكثرها إث��ارة للجدل 
الش��ديدة  معارضته��ا 

حي��ث  فيتن��ام،  حل��رب 
يولي��و  ف��ي  هان��وي  زارت 
1972، وانتق��دت التدخ��ل 
األميرك��ي في ذل��ك البلد. 
كم��ا تظاه��رت أيض��ا ضد 
حرب العراق، وكذلك لنصرة 
قضاي��ا امل��رأة، وتصف جني 
فون��دا نفس��ها بالليبرالية 
تقيم حاليا  وهي  واألنثوية، 

في أتالنتا بوالية جورجيا.

تكريم "جين فوندا" في مهرجان شيكاغو السينمائي

بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار فرياد 
روان��دزي، بزي��ارة وتفقد الوض��ع الصحي 
الفنان هاشم سلمان، واالطمئنان عليه 
في منزله، ونقل وفد الوزارة متنيات الوزير 
مبوفور الصحة، والشفاء العاجل للفنان 
هاشم س��لمان، مؤكدا استعداد الوزارة 
لتق��دمي أي ن��وع م��ن املس��اعدة، وعودته 
ساملاَ ومعافى، وبدوره ثمن الفنان سلمان 
مبادرة وزي��ر الثقاف��ة وااللتفاتة الكرمية 
م��ن لدن��ه للفنان��ني ولألدباء والش��عراء 

وغيرهم.
يذك��ر ان��ه مت ن��ُ��ق��ل الفن��ان العراقي 
الكوميدي هاشم س��لمان، و امل��ُ��لقب 
ب� "راسم االبتس��امة" ، الى مستشفى 
اآللوس��ي األهل��ي، اث��ر تعرض��ه لوعكة 
اج��راء  بع��د  تب��ي�ّ����ن  و  صحي��ه، 
الفحوصات الطبية، انه يعاني من وجود 
اربعة اورام س��رطانية في القولون، ثالثة 

منها حميدة، و رابعهم خبيث.
التحالي��ل  اج��راء  م��ن  االنته��اء  وبع��د 
املطلوبة، مت نقل سلمان الى مستشفى 

املس��رة األهل��ي، وذل��ك للب��دء بالعالج 
الفوري من خالل اجراء عملية استئصال 
لألورام، ومازال "راس��م االبتسامة" يرقد 

في املستشفى لتلقي العالج.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدال من أن يكون شهرا لالستجمام والراحة 
واالس��تمتاع بالش��واطئ، بات أغسطس، 

ال��ذي بدأ يوم الثالث��اء، مصدر قلق 
للبريطاني��ني الفاري��ن من 

حرارة اجل��و، إلى لطف 
املناطق الساحلية.
وتشير اإلحصاءات 
 122 أن  إل��ى 
توفوا  ش��خصا 
في مي��اه البحر 
أغس��طس  في 
الس��نوات  خالل 

املاضية  اخلم��س 
بريطاني��ا،  ف��ي 

الذي  الشهر  ليصبح 
أكبر عدد  يسجل خالله 

من الوفي��ات غرقا ف��ي البالد، 
حس��بما نق��ل ع��ن املؤسس��ة الوطني��ة 

امللكية لقوارب النجاة.
وشهد الش��هر ذاته في العام املاضي وفاة 
31 شخصا في املياه، بزيادة قدرها 55 باملئة 

عن أغسطس 2015.
وحذر مدير سالمة الشواطئ في املؤسسة 
من أن: حوادث الغرق التي ش��هدها ش��هر 

أغس��طس من العام املاض��ي، تظهر كيف 
ميكن أن يتحول يوم من املرح، إلى تراجيديا. 
لذلك نطلب م��ن الناس مس��اعدتنا على 

حماية األرواح هذا الصيف".
كما ح��ذر من أن ب��رودة املياه في 
بعض شواطئ بريطانيا حتى 
خالل الصيف، حيث تصل 
درجة حرارتها في بعض 

إل��ى  األحي��ان 
مئوية،   15

ميك��ن أن 
ي  د ت��ؤ
إل����ى 

"صدمة 
ء  مل������ا ا
ال����ب��ارد". 
إحص��اء  وأظه��ر 
آخ��ر، أن اخلُم��س فقط 
عل��ى  يتواج��دون  مم��ن 
الشواطئ في بريطانيا، 
على اس��تعداد لطلب 
فور  اإلغاث��ة  خدم��ات 
يواج��ه  أح��د  رؤي��ة 

مشكلة في املياه.

وزير الثقافة يوّجه بزيارة 
الفنان القدير "هاشم سلمان"

شواطئ بريطانيا تدخل "شهر الموت"
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