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بغداد - وعد الشمري:
الس��ليمانية  محافظ��ة  أب��دت 
م��ن  بالض��د  واضح��اً  موقف��اً 
سياسات رئاسة اقليم كردستان 
وتعاطيه مع االزمة بعد أن شددت 
على وحدة العراق، ودعت إلى حوار 
مباش��ر ومفتوح من دون ش��روط 
م��ع احلكوم��ة االحتادي��ة ضم��ن 
االط��ر الدس��تورية، وه��و موقف 
عدت��ه كتل��ة التغيي��ر الكردي��ة 
بداي��ة لتس��وية االزم��ة مرجحة 
أن يتح��ول ذلك إل��ى محافظات 

االقليم االخرى.
وف��ي غض��ون ذل��ك، ل��م تغل��ق 
احلكوم��ة االحتادي��ة الب��اب على 
احلوار، لكنها وضعت اسس��ا له 
ونصوصه  بالدستور  االلتزام  وهو 
ع��ن صالحي��ات  تتح��دث  الت��ي 

السلطات االحتادية.
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب 
االعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد 
احلديثي في تصريح إلى "الصباح 
احلكوم��ة  "ثواب��ت  إن  اجلدي��د"، 
العراقية ف��ي التعامل مع اقليم 
كردس��تان واضح��ة ول��م تتغير 
منذ اليوم االول حلصول استفتاء 

االنفصال غير الدستوري".
وأض��اف احلديث��ي أن "احل��وار م��ا 

زال مفتوح��اً، لك��ن مب��ا يتفق مع 
الدس��تور العراقي وحت��ت مظلة 
الس��يادة الوطني��ة عل��ى جميع 

االراضي".
وج��دد احلديث��ي رف��ض احلكومة 
االس��تفتاء،  ف��ي ملف  "للبحث 
س��واء عل��ى صعي��د االج��راء أو 
بالنس��بة  فكالهم��ا  النتائ��ج 
للحكومة االحتادي��ة ال يرتبان اثراً 

قانونياً أو دستورياً".
ف��ي  احمللي��ة  "االدارة  أن  وزاد 
اقلي��م كردس��تان عليه��ا االقرار 
بصالحي��ات الس��لطة االحتادي��ة 
املنص��وص عليها في الدس��تور، 
س��واء ما يتعلق باملنافذ احلدودية 
أو آبار النفط وكذلك س��يطرتها 
عل��ى املناط��ق املتن��ازع عليه��ا، 

ووحدة العراق وسالمة اراضيه".
أن  إل��ى  احلديث��ي  ومض��ى 
"املوضوع��ات االخ��رى واخلالف��ات 
الس��ابقة ميك��ن وضعه��ا عل��ى 
طاول��ة احل��وار وتس��ويتها ضمن 
االط��ر القانوني��ة، ام��ا الثواب��ت 
الدستورية وموضوع وحدة العراق 
فهو امر حتم��ي ال ميكن تخطيه 

حتت اي ظرف".
وعلى صعيد متصل، ذكر النائب 
ع��ن كتلة التغيير هوش��يار عبد 

اهلل ف��ي حدي��ث إل��ى "الصباح 
اجلديد"، إن "املوق��ف الكردي من 
االزمة بني بغداد واربيل منقس��م 

إلى رأيني".
"هن��اك  أن  اهلل  عب��د  وأض��اف 
توجه��ات جديدة ف��ي محافظة 

الس��ليمانية، جتاه تعن��ت رئيس 
االقليم املنتهية واليته مس��عود 
بارزاني وحزبه، وهو موقف كل من 

كتلة التغيير واجلماعة االسالمية 
واالحتاد الوطني الكردستاني".

تتمة ص3

السليمانية تقف بوجه بارزاني
وتدعو لحوار يضمن وحـدة العـراق

األحزاب الكردية تتوحد ضد "الديمقراطي الكردستاني" وتحّمله مسؤولية األزمة

جانب من اجتماع مجلس محافظة السليمانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزير الدف��اع األميركي جيم 
ماتيس، أن الواليات املتحدة تراقب 
ع��ن كث��ب التوتر بني الس��لطات 
العراقية والكردية حول محافظة 
كرك��وك وتعم��ل لضم��ان ع��دم 

تصاعده.
الصحفيني مس��اء  ماتيس  وأبلغ 
األول من أمس اجلمعة، "نعمل من 
أجل ذلك. وزير اخلارجية األميركي 
يقود )اجلهود( لكن قواتي ... نعمل 
أيض��ا عل��ى التأك��د م��ن منع أي 

احتمال لنشوب صراع".
وق��ال ماتيس إنه عل��ى الرغم من 
علم��ه بتح��رك الق��وات فإنه لم 
يس��مع عن نش��وب أي قتال ودعا 
الطرفني إلى التركيز على محاربة 

تنظيم "داعش".
وأض��اف "ال ميك��ن أن ننقلب على 
بع��ض اآلن. ال نري��د أن يصل هذا 
إل��ى وضع إطالق ن��ار"، مؤكدا أنه 
البد من تسوية اخلالفات سياسيا 

وليس عسكريا.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس الس��بت، وزارة الصحة بتوفير 
األطف��ال  مستش��فى  متطلب��ات 
لألم��راض الس��رطانية م��ن موازنة 

الوزارة.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بي��ان 
مقتضب تلقت "الصب��اح اجلديد"، 
نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء 
حي��در العب��ادي وج��ه وزارة الصحة 
مستش��فى  متطلب��ات  بتوفي��ر 

األطف��ال لألمراض الس��رطانية من 
موازنة الوزارة".

وكان��ت وزارة الصح��ة أعلن��ت، في 
األول م��ن أمس اجلمع��ة، عن وصول 
ش��حنة أدوية ملرضى السرطان إلى 
مط��ار بغ��داد، وفيم��ا أش��ارت إلى 
"عدم الت��زام" وزارة املالي��ة بإطالق 
األموال اخملصصة لألدوية لغاية اآلن، 
أكدت أن ش��حنة أخرى ستصل يوم 

االثنني املقبل.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزي��رة الدف��اع الفرنس��ية 
فلورانس بارلي، أن فرنس��ا لن تغادر 
س��وريا والعراق بع��د القضاء على 
تنظي��م "داع��ش"، ع��ادة أن ه��ذه 
املنطقة س��تمثل خط��را محتمال 

في املستقبل املنظور.
وقالت بارلي ف��ي حديث لصحيفة 
"لوموند" الفرنس��ية، إن "العالقة 
بني اخلط��ر اإلرهاب��ي ف��ي أراضينا 
احملتملة  ومجموعة م��ن األخط��ار 
الت��ي ما تزال متثله��ا هذه املنطقة 
في املس��تقبل، تس��مح باالعتقاد 
بأنن��ا لن نغ��ادر ه��ذه املنطقة بني 

عشية وضحاها".
وأش��ارت الوزي��رة الفرنس��ية إل��ى 
احتم��ال ظهور تنظيم��ات إرهابية 
جدي��دة ف��ي املنطق��ة بع��د زوال 

"داعش".
االس��تراتيجية  أن  بارل��ي  وأك��دت 
 2013 الدفاعية الفرنس��ية لع��ام 
ل��م تذك��ر اإلره��اب، بينم��ا أصبح 
اإلرهاب في االستراتيجية  موضوع 
اجلديد )لعام 2017 احلالي( موضوعا 

مركزيا.
وأوضح��ت الوزي��رة، أن "باري��س لم 
تدرك مدى خطر اإلرهاب قبل صعود 

داعش في سوريا والعراق".

العبادي يوّجه الصحة بتوفير 
متطلبات مستشفى األطفال لألمراض 

السرطانية من موازنتها

فرنسا تؤكد بقاء قّواتها في 
العراق بعد هزيمة "داعش"

وزير الدفاع األميركي: 
نعمل على ضمان عدم تصاعد 

الموقف حول كركوك

االتحاد الوطني يدعو الى الحوار
 ويرسل وفدًا رفيع المستوى الى بغداد

في دولة داعش الزائلة
"النساء يغتصبن ليكنّ مسلمات" 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
عل��ق زعي��م التي��ار الص��دري 
مقتدى الصدر، امس الس��بت، 
عل��ى موضوع املطالب��ة بإقالة 
رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
مش��يراً إلى أنه أمر خاطئ في 

هذه املدة.
ألح��د  الس��ؤال  كان  حي��ث 
أتب��اع الص��در، "ما ه��و رأيكم 
مبطالبة بعض احملس��وبني على 
العملية السياس��ية والتواقني 

الرئي��س  بإقال��ة  للتس��لط 
العراق��ي فؤاد معص��وم ومنح 
السبب  منصبه لشخص كان 
األساس في إنقسام العراقيني 
طائفي��اً وعرقياً، م��ع مالحظة 
اهتمامهم بهذا األمر أكثر من 
املوضوع األساس وهو مشكلة 

استفتاء اإلقليم".
وق��ال الص��در في مع��رض رده 
على السؤال، "هو نوع من أنواع 
وعل��ى  السياس��ي،  الضغ��ط 

الرغ��م بأن��ي ال أج��ده ناجع��اً، 
إال أن��ه غي��ر صحيح ف��ي هذه 
الفت��رة وما تقوم ب��ه احلكومة 
بالنس��بة  يك��ون خجوالً  يكاد 
إلى قضية وح��دة العراق أرضاً 

وشعباً".
وأض��اف الص��در، "أمتن��ى على 
األكراد التراجع عن االس��تفتاء 
واإلذعان لفقرات الدستور وعدم 
زج أنفس��هم والعراق بفتنة ال 

مخرج منها".

متابعة الصباح الجديد:
األميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ع��ّد 
السابق جون كيري، أن رئيس بالده، 
دونالد ترامب بقراره بشأن االتفاق 
الن��ووي م��ع إي��ران، يخل��ق أزمة 
دولية، ويع��رض املصالح القومية 
األمنية للخطر ، ومصالح حلفاء 

واشنطن.
ومن املعروف أن كيري ش��ارك في 
العمل اخل��اص بالصفقة الدولية 

حول امللف النووي اإليراني.
وكتب كيري ف��ي تغريدة له على 

تويتر، "ق��رار الرئيس دونالد ترامب 
خطير، ألنه يخلق أزمة دولية".

ووص��ف كي��ري الق��رار "بالتخلي 
املته��ور ع��ن احلقائق م��ن جانب 
واألنانية  الغ��رور  الرئيس، لصالح 

الذاتية واأليدلوجية".
وأعلن الوزير الس��ابق، أنه ال يدرك 
س��بب رف��ض الرئي��س األميركي 
طه��ران  ب��أن  االعت��راف  احلال��ي 
ملتزم��ة باالتف��اق الن��ووي، ف��ي 
الوقت ال��ذي تؤكد في��ه الوكالة 
الذرية، وحلفاء  للطاق��ة  الدولية 

الواليات املتحدة، وأعضاء في إدارة 
ترامب على أن األمر فعال كذلك.

واضاف كي��ري، "ولك��ن أيا كانت 
األس��باب، يبقى الواق��ع يتلخص 
في أن الرئي��س ومن خالل انتهاك 
س��يضعف  االتفاقية،  اس��تقرار 
موقفنا، وس��يبعدنا ع��ن احللفاء، 
احملافظ��ني  موق��ف  وس��يعزز 
اإليراني��ني، وس��يزيد م��ن تعقيد 
ح��ل األزمة مع كوريا الش��مالية 
أيضا، ويجعلنا نقترب من الصراع 

العسكري ".

الصدر يعدُّ المطالبات بإقالة معصوم
غير صحيحة في الوقت الراهن

كيري يصف قرار ترامب حول االتفاق النووي 
مع إيران بالمتهور واألناني

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلع��ب منتخبن��ا الوطن��ي لفئة 
الناشئني في دور ال� 16 لنهائيات 
كأس العالم بك��رة القدم اجلارية 
الهن��د، ام��ام  منافس��اتها ف��ي 
نظيره منتخب مالي في الساعة 
اخلامس��ة والنص��ف م��ن عص��ر     
بع��د غ��ٍد الثالث��اء، وذل��ك بع��د 
خسارته القاس��ية امام منتخب 
إجنلت��را باربع��ة أه��داف مقاب��ل 
الشيء ملنتخبنا، في املباراة ادارها 
احلك��م األميركي جاي��رو ماراهو، 
التي اقيمت امس حلس��اب اجلولة 

االخيرة للمجموعة السادسة.
مث��ل منتخبنا الوطني، حلراس��ة 
املرمى علي عبادي، وخلط الدفاع ، 
حبيب محم��د وميثم جبار وعبد 
العب��اس اياد ومحم��د الباقر عبد 
الرحم��ن ومنتظ��ر عبد الس��ادة، 
وللوس��ط، موم��ل ك��رمي ومحمد 
علي عبود وبس��ام شاكر ومحمد 

رضا، وخلط الهجوم، علي كرمي.
شوط املباراة االول شهد ارجحية 
مبكرة للمنتخ��ب اإلجنليزي الذي 

اس��تطاع ان يه��ز ش��باك حارس 
املرمى علي عبادي في الدقيقة 11 
من كرة عرضية فشل الدفاع في 
ابعادها ليرسلها أجني كوميز إلى 
الشباك، وواصل الفريق اإلجنليزي 
ضغطه، ليحصل على ركلة جزاء 

في الدقيق��ة 22 تصدى لها علي 
عبادي ليرد كرة الالعب سانش��و، 
فيما عاد عبادي ليبعد كرة خطرة 
للمنافس.. بعدها حترك منتخبنا، 
ليصل إلى تهديد املرمى اإلجنليزي 
بك��رة علي كرمي ف��ي الدقيقة 33 

اثر تلقيه كرة من بس��ام ش��اكر، 
ثم لع��ب علي كرمي ك��رة ابعدها 

املدافع.
ش��وط املباراة الثاني شهد تعزيز 
رصي��د املنتخ��ب اإلجنلي��زي م��ن 
األهداف، ففي الدقيقة 57 سجل 

س��ميث روي اله��دف الثاني بعد 
كرة ه��ات وخذ م��ع زميله ليخل 
به��ا إلى منطقة اجل��زاء ويلعبها 
ف��ي الش��باك، وف��ي الدقيقة 59 
س��جل دانيال اله��دف الثالث ثم 
اض��اف لوداي��ر ف��ي الدقيق��ة 71 
املنتخ��ب  وكاد  الراب��ع،  اله��دف 
اإلجنلي��زي ان يس��جل العديد من 
األه��داف االخ��رى بفض��ل تراخي 
تراب��ط  وج��ود  وع��دم  دفاعاتن��ا 
م��ع اخلط��وط االخ��رى، فيما كان 
قبضته  يحكم  املنافس  املنتخب 
عل��ى اللع��ب ويتح��رك العبي��ه 
بص��ورة منتظمة اس��تحقوا اثر 
واالنتق��ال  الكبي��ر  الف��وز  ذل��ك 
ليواجهوا  للمجموعة  متصدرين 

املنتخب الياباني.
الثان��ي  الش��وط  وش��هد  ه��ذا 
مش��اركة اله��داف محم��د داود 
الذي ن��ال االنذار الثان��ي وبالتالي 
لن يش��ارك ف��ي لق��اء دور ال� 16، 
حيث كان االجدر باملدرب قحطان 
جثير عدم اشراك الالعب الهداف 

واالحتفاظ به للمباراة املقبلة.

خسر باألربعة امام إنجلترا 

"الناشئة" يواجه "مالي" في دور الـ 16 بمونديال الهند.. الثالثاء

متابعة

العراق الخامس عالميًا في االحتياطيات النفطية

البطاقات امللونة تبعد محمد داوود

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت اللجن��ة األمني��ة ف��ي 
يوم  االنب��ار  مجل��س محافظة 
، أم��س الس��بت ، ع��ن وص��ول 
كبي��رة  عس��كرية  تعزي��زات 
إل��ى قاع��دة عني األس��د غربي 
احملافظة استعدادا لشن حملة 
أمنية واس��عة النطاق للتحرير 

قضائي راوه والقائم من سيطرة 
مجاميع داعش اإلرهابية ". 

األمنية  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
االنبار نعي��م الكعود  حملافظ��ة 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘  إن" تعزيزات 
عس��كرية كبي��رة وصل��ت إلى 
قاعدة عني األس��د غربي االنبار 
اس��تعدادا لش��ن هجوم واسع 

النطاق الس��تعادة قضائي راوه 
والقائ��م غرب��ي احملافظ��ة م��ن 

عصابات داعش اإلجرامية". 
األمني��ة  "الق��وات  أن  وأض��اف 
تنتظر اإليعاز م��ن القائد العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي 
للبدء باحلملة األمنية مبس��اندة 
جميع صنوف األجهزة األمنية"، 
مشيرا إلى أن "احلملة ستكون 

هي األوس��ع منذ انهي��ار األمن 
في املناطق الغربية". 

وأوضح أن "احلملة تأتي بالتزامن 
م��ع هرب إعداد كبي��رة من قادة 
وعناص��ر داع��ش إل��ى األراضي 
الس��ورية ، الفتا الى ان" طيران 
اجلي��ش العراق��ي ش��ن غ��ارات 
عنيفة اس��تهدفت طرق إمداد 
التنظي��م اإلجرام��ي من قضاء 

القائ��م أقص��ى غرب��ي االنب��ار 
وص��وال إل��ى املناط��ق الغربي��ة 

احملررة". 
وبني أن "القي��ادات األمنية جتري 
اجتماع��ات متواصل��ة مع قادة 
ملناقشة  العسكرية  القطعات 
اس��تعداداتها متهي��دا القتحام 
مناطق غرب��ي االنبار وصوال إلى 
الش��ريط احل��دودي ال��ذي يربط 

العراق بسوريا". 
من جانبه أعلن مصدر امني في 
قيادة عمليات االنبار ، يوم أمس 
الس��بت ، ع��ن وص��ول تعزيزات 
إلى  عسكرية وبطرية مدفعية 
محاور راوه والقائم غربي االنبار 
اس��تعدادا لتحريرها من داعش 

الوهابي . 
تتمة ص3

وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين األسد استعدادًا لتحرير قضائي عنه وراوة

بغداد ـ الصباح الجديد:
احت��ل العراق املرتبة اخلامس��ة 
االحتياطي��ات  حي��ث  م��ن 
النفطية املؤكدة على مستوى 
العالم، وذلك بامتالكه 142.50 

مليار برميل.
ووفق��ا لدراس��ة أعده��ا موقع 
"إنس��ايدر مانك��ي"، اطلع��ت 
عليها "الصب��اح اجلديد:"، فأن 
العراق جاء في املرتبة اخلامسة 

باحتياط��ي بل��غ 142.50 مليار 
برمي��ل، متقدم��ا بذل��ك على 

الكويت واإلمارات.
واعتمد املوقع في إعداد التقرير 
على بيانات النشرة اإلحصائية 
السنوية ملنظمة "أوبك" وإدارة 
معلوم��ات الطاق��ة األميركية 
والنش��رة  الدول��ي  والبن��ك 

السنوية لشركة "بي.بي".
وذكر املوق��ع، أن فنزويال احتلت 

 300 م��ن  بأكث��ر  الص��دارة 
ملي��ار برمي��ل نفط ف��ي هيئة 
تلته��ا  مؤك��دة،  احتياطي��ات 
 266 م��ن  بأكث��ر  الس��عودية 
مليار، ثم كندا ب�169.71 مليار 
ب���158.4 مليار،  وإي��ران  برميل، 
والع��راق ب���142.50 مليار، ومن 
ثم الكويت ومن بعدها اإلمارات 

ب�97.8 مليار برميل.
تفصيالت ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
حظيت املُبادرة الت��ي أطلقها األمني 
العراق��ّي  الوطن��ّي  للمؤمت��ر  الع��ام 
الس��ّيد ” آراس حبي��ب ك��رمي ” إلنهاء 
التصعيد بني املرك��ز واإلقليم، بدعم 
وإش��ادة عدد من الكتل السياس��ّية 

في مجلس النواب .
وأش��اد النائب عن التحالف الوطنّي 
الس��ّيد ” عامر الفايز ” بدعوة األمني 
العراق��ّي  الوطن��ّي  للمؤمت��ر  الع��ام 

للمحافظ��ة عل��ى األخ��وة العربّي��ة 
الش��عب  وح��دة  وإبع��اد  الكردّي��ة 
ع��ن  وقوميات��ه  مبذاهب��ه  العراق��ّي 
اخلالف��ات والصراع��ات السياس��ّية ” 
فيما أبدى النائب عن التحالف املدنّي 
الدميقراطّي الس��ّيد ” مثال اآللوسي 
” دعمه للدعوات الوطنّية املسؤولة، 
كدعوة املؤمتر الوطن��يّ العراقّي التي 
تري��د احلف��اظ عل��ى وحدة الش��عب 
العراقّي وقدس��ية العالق��ة العربّية 

الكردّي��ة، وعدم إدخاله��ا في الصراع 
السياس��ّي ”. كم��ا دعا القي��ادّي في 
اإلحتاد الوطنّي الكردس��تانّي النائب ” 
محمد عثمان ” لألخ��ذ مبُبادرة األمني 
العراق��ّي  الوطن��ّي  للمؤمت��ر  الع��ام 
الداعّي��ة إلنهاء التصعي��د بني بغداد 
وأربي��ل، مؤكداً دعم حزب��ه للُمبادرة، 
والوق��وف صفاً واح��داً بوجه من يريد 

تشتيت أواصر هذه الوحدة.
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
احلرب��ى  اإلع��الم  ش��بكة  أعلن��ت 
السوري امس السبت، حترير مدينة 
امليادين بالكامل من قبضة تنظيم 

داعش اإلرهابي مبحافظة دير الزور.
وقال��ت الش��بكة - عل��ى موق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي فيس��بوك، 
عل��ى وفق م��ا نقلت قناة )روس��يا 
الي��وم( اإلخباري��ة - إن قوات اجليش 
السوري أنهت حترير مدينة امليادين 
في محافظ��ة دير ال��زور بالكامل، 
مضيف��ة أن اجلي��ش يتق��دم غربي 

املدين��ة لتعزي��ز خط��وط الدف��اع 
عنها.

يش��ار إلى أن االشتباكات العنيفة 
والق��وات  اجلي��ش  ب��ني  مس��تمرة 
الرديفة من جهة، وتنظيم )داعش( 
م��ن جهة أخ��رى، عند مح��اور في 
الفرات  لنه��ر  الش��رقية  الضفاف 
مقاب��ل مدين��ة دير ال��زور. وتواصل 
ق��وات اجلي��ش تقدمه��ا مطبق��ة 
احلص��ار عل��ى بقاي��ا التنظيم في 

مدينة دير الزور.
تفصيالت ص6

ُمبادرة األمين العام للمؤتمر الوطنّي لحل الخالفات 
بين بغداد وأربيل تحظى بدعم كتل سياسّية

الجيش السوري يحرر مدينة 
الميادين بالكامل
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

السب��ل  ف��ي  التباح��ث  به��دف 
االزم��ة  فتي��ل  بن��زع  الكفيل��ة 
والبحث عن حلول ملعاجلة اخلالفات 
اخلطي��ر  العسك��ري  والتصعي��د 
الذي تش��هده محافظ��ة كركوك، 
ي��زور وفد رفيع املست��وى من االحتاد 
الوطن��ي الكردستان��ي بغداد خالل 
االي��ام القليلة املقبل��ة، في غضون 
ذلك يعق��د رئي��س اجلمهورية فؤاد 
اجتماع��ات  لسلسل��ة  معص��وم 
مكثفة مع قيادة االحتاد الوطني في 
السليمانية، لتحديد موقف االخير 
النهائي م��ن املطالب التي قدمتها 

احلكومة االحتادية حول كركوك.
وفي حني شدد وزير الدفاع االميركي 
جي��م ماتيس،عل��ى ان ب��الده تبذل 
جه��وداً حثيث��ة ملنع نش��وب صراع 
بني القوات العراقية والبيش��مركة 
مبحافظ��ة كركوك، مطالب��اً اربيل 
اخلالف��ات  تسوي��ة  ال��ى  وبغ��داد 
سياسياً ليس عسكرياً، قال مصدر 
مس��ؤول ف��ي املكت��ب السياسي 
لالحتاد الوطني رفض الكش��ف عن 
اسم��ه للصباح اجلدي��د، ان املكتب 
السياس��ي واجمللس القي��ادي عقدا 
لبحث  االجتماع��ات  العدي��د م��ن 
االحتادية  مطالب ومقترح احلكومة 
الذي نقله وفد ايراني رفيع املستوى، 
لن��زع فتيل احلرب بني البيش��مركة 

واجليش واحلشد الشعبي.
وكان رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
قد وص��ل السليمانية مس��اء اول 
ام��س اجلمعة ف��ي زي��ارة مفاجئة 
حامالً عددا من املطالب التي ذكرت 
وسائل اع��الم انها مقدمة من قبل 
رئيس الوزراء حي��در العبادي لالحتاد 

الوطني الكردستاني.
واض��اف املصدر إن معص��وم وصل 
إل��ى احملافظ��ة، لالجتماع م��ع قادة 
االحتاد الوطن��ي الكردستاني، ونقل 
ست��ة مطالب من قبل العبادي إلى 
االحتاد الوطن��ي الكردستاني، والتي 

تتلخص كما يلي:
1 - تسليم قاعدة كركوك اجلوية.

كي��وان  قاع��دة  تسلي��م   -  2
العسكرية.

احلق��ول  جمي��ع  تسلي��م   -  3
النفطية.

4 - تسلي��م جميع مسلحي داعش 
الذي��ن سلم��وا انفسه��م االسرى 

لدى قوات البيشمركة.

5 - عودة اجليش العراقي الى املناطق 
التي كان متمركزا فيها قبل دخول 

داعش.
6 - ابع��اد محاف��ظ كرك��وك ع��ن 

منصبه.
وتابع املص��در ان املكتب السياسي 
لالحت��اد الوطني ناق��ش ارسال وفد 
رفيع املست��وى الى بغداد لالجتماع 
احلكوم��ة  ف��ي  املسؤول��ني  م��ع 
االحتادي��ة ورئي��س ال��وزراء ملعاجل��ة 
املش��كالت التي برزت في كركوك، 
بني البيش��مركة واجليش واحلش��د 

الشعبي.  
رئي��س برمل��ان كردست��ان يوس��ف 
محمد عّد الصراع الدائر والتوترات 
ح��ول مدين��ة كرك��وك تتركز حول 
النف��ط والغاز اللذي��ن حرم سكان 
كرك��وك واقلي��م كردست��ان م��ن 

عائداتهما.
وق��ال محمد في بيان ان سبب هذه 
الصراع��ات والتوترات يتمحور حول 
النف��ط والغ��از في كرك��وك، الذي 
التعود وارداته على مواطني كركوك 

او اقليم كردستان.
واض��اف، ان الص��راع ح��ول نف��ط 
كركوك لي��س صراعا داخليا فقط، 

ب��ل ان الق��وى االقليمي��ة والدولية 
ستتدخ��ل وسيك��ون له��ا دوره��ا، 
مؤك��دا ان��ه »عل��ى جمي��ع اطراف 
الصراع في كركوك اخذ العبرة من 
التأريخ، وان يعلموا جيدا بأن الصراع 

ال ميكن حله بالطرق العسكرية«.
ال��ى ذلك قال موقع ش��ار بريس، ان 
الضغوطات تتواصل من املسؤولني 
االيراني��ني عل��ى مسؤول��ي االحت��اد 
الوطن��ي الكردستان��ي م��ن أج��ل 
االع��الن رسمياً ع��ن موقف واضح 
حيال مسألة االستفتاء، وعالقاتهم 
مع احلزب الدميقراطي الكردستاني.

أورده��ا  معلوم��ات  وف��ق  وعل��ى 
املوق��ع الكردي فأنه ق��د مت تكثيف 
الضغوطات االيرانية جتاه انسحاب 
االحت��اد الوطن��ي الكردستان��ي من 
مسألة االستفت��اء، وحتديد موقفه 
يتخذه��ا  الت��ي  السياس��ات  م��ن 
احل��زب الدميقراط��ي الكردستان��ي، 
مبوق��ف  يطالب��ون  االيراني��ني  وأن 
رسم��ي ولي��س موقف��ا م��ن قب��ل 
بع��ض مسؤول��ي االحت��اد الوطني 

الكردستاني.
وعلى وف��ق معلوم��ات متوفرة فأن 
العب��ادي قد طلب ف��ي رسالته من 

قيادة االحتاد الوطن��ي الكردستاني 
باالع��الن ع��ن موقفه��م الواض��ح  
والصريح حيال مسألة االستفتاء، 
ووضع املناطق املتنازع عليها، وذلك 

خالل 48 ساعة.
وك��ان جن��ل الرئي��س الراح��ل جالل 
طالبان��ي قد اعل��ن في كلم��ة، ان 
محافظ��ة كركوك حتت��اج الى ادارة 
مش��تركة عل��ى وف��ق نتائ��ج آخر 
عملية انتخاب��ات، فيما دعا أعضاء 
كتلة االحتاد الوطن��ي الكردستاني 
في البرملان العراقي إلى العودة إلى 

البرملان االحتادي.
وقال بافيل طالباني في كلمة بثها 
التلفزي��ون الرسمي لالحتاد الوطني 
العراق��ي  الدست��ور  الكردستان��ي 
كتب برعاية الرئيس جالل طالباني، 
ومن خ��الل هذا الطري��ق نستطيع 
ضمان حقوق شعبنا وبالتعاون مع 

اجملتمع الدولي«.
ودعا الطالباني أعضاء كتلة االحتاد 
الوطن��ي الكردستاني ف��ي البرملان 
العراق��ي إلى »الع��ودة إلى مجلس 

النواب«.
واضاف طالبان��ي أن كركوك حتتاج 
إلى إدارة مش��تركة على وفق نتائج 

آخ��ر عملية االنتخاب��ات، داعيا الى 
تش��كيل مجلس جدي��د لكركوك، 
مبين��اً أن املناط��ق املتن��ازع عليها 
حتت��اج إلى إدارة مش��تركة من أجل 
ع��دم ان��دالع ش��رارة احل��رب فيها، 
مش��ددا عل��ى ان »حكوم��ة إقليم 
كردست��ان وبغ��داد عليهم��ا ح��ل 
والغاز  النفط  املشكالت بخصوص 
واملوارد بنحو شفاف يخدم الشعب 

الكردستاني والعراقي.
االقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  وك��ان 
نيجرف��ان بارزان��ی وج��ه ن��داء الى 
االطراف العراقي��ة واجملتمع الدولي 

بغية احليلولة دون وقوع احلرب.
واض��اف بارزاني في بي��ان تسلمت 
الصب��اح اجلدي��د نسخ��ة من��ه ان 
احلكومة العراقية قامت خالل االيام 
االخيرة وبهدف ش��ن الهجوم على 
قوات  بتحشيد  البيشمركة،  قوات 
اكثر من احلشد الش��عبي واجليش 
العراقي بنح��و مستمر في اطراف 
مدين��ة املوصل وصوال ال��ى اطراف 

كركوك وخانقني.
مطالباً السيد السيستاني وجميع 
االطراف العراقية وجميع منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي وداعم��ي السل��م، 

املتح��دة  الوالي��ات  املتح��دة،  االمم 
االميركي��ة، االحتاد االوروب��ي، الدول 
االعضاء ف��ي التحالف الدولي ضد 
داعش، للعب دورهم بصورة عاجلة 
والتدخل من اجل ابعاد املنطقة عن 

حرب جديدة..
معلن��اً استع��داد حكوم��ة اقليم 
»ونض��ع  بن��اء  حل��وار  كردست��ان 
ومآالته��ا  ح��رب  أي��ة  مسؤولي��ة 
السلبية على عاتق الطرف املقابل 
والقائ��د الع��ام للق��وات املسلحة 

العراقية السيد حيدر العبادي«.
الث��روات  وزارة  قدم��ت  بدوره��ا 
الطبيعي��ة ف��ي إالقلي��م مقترحاً 
جديداً حلل مشكلة تصدير النفط 
بني أربيل وبغ��داد يتألف من خمس 

نقاط .
وفقا لبي��ان لل��وزارة اطلعت عليه 
الصباح اجلديد فان الوزارة اشترطت 
أن تدف��ع احلكوم��ة العراقية رواتب 
املوظف��ني والعامل��ني ف��ي إقلي��م 
البيش��مركة،  كردستان، من قوات 
والش��رطة، واآلسايش، واملتقاعدين 
والبالغ��ة ش��هريا )915 مليار دينار 
عراقي( مقابل تسليم نفط االقليم 

الى احلكومة االحتادية.

االتحاد الوطني يدعو الى الحوار
 ويرسل وفدًا رفيع المستوى الى بغداد

مبادرات اللحظات األخيرة هل تفلح في نزع فتيل التوتر الدائر حول كركوك؟

التكوي��ن االثن��ي في الع��راق ميتد م��داه خارج 
احل��دود السيادي��ة واجلغرافي��ة له��ذا الوط��ن 
وتتسع تأثيراته لتشمل دول اجلوار وعلى الدوام 
حتدثن��ا صفح��ات التاري��خ عن ازم��ات وحروب 
وصراعات تش��ابكت فيها مصالح الداخل مع 
املصال��ح اخلارجية وبين��ت تأثير دولت��ي اجلوار 
العتيدت��ني اي��ران وتركي��ا في الش��أن العراقي 
على امتداد عقود من الزمن وصاحبت االحداث 
ومايج��ري ف��ي الع��راق مواق��ف الدولت��ني من 
هذه االح��داث والن بغ��داد مح��ور الصراع في 
احمليط االقليمي جتاذب��ت نحوها مواقف الدول 
الكب��رى وحرصت هذه ال��دول على عدم اغفال 
الدور السياسي العراق��ي في كل مايجري في 
هذه املساح��ة من العالم فالص��راع العربي – 
االسرائيل��ي والعالق��ة مع دول اخللي��ج العربي 
وصراع املصال��ح واألطماع التركي��ة وااليرانية 
وارتباطه بوش��ائج االديان والقوميات واملذاهب 
ك��ل ذلك يدور في الفل��ك العراقي وقد حتمت 
هذه املعطيات عل��ى احلكومات العراقية اتباع 
سياس��ة متوازن��ة تأخذ بنظ��ر االعتب��ار هذا 
الفي��ض من التن��وع والتش��ابك وحينما تهتز 
ه��ذه السياسة ويخطئ صن��اع القرار منحها 
صفة االعتدال والتوازن تتصاعد االخطار ويدفع 
الشعب العراقي الثمن باهظاً  وينشغل بأتون 
الصراع��ات واحلروب وتغادر الب��الد ميادين االمن 
واالستق��رار واالزده��ار ومهم��ا قي��ل عن ملف 
ازم��ة كردستان بوصفة مل��ف تأزمي جديد على 
الساح��ة العراقية فان العق��ل واملنطق يقول 
ان مايج��ري الي��وم هو ازم��ة داخلي��ة طرفاها 
السلطة السيادية في العراق وسلطات اقليم 
كردستان ومن االنصاف حصرمقترحات احللول 
له��ذه االزمة ف��ي احمليط السي��ادي للعراق ومبا 
اليتج��اوز الدستور اال ان واقع احلال يش��ير الى 
ماهو خالف ذل��ك فالتصريح��ات التي تنطلق 
من قبل ش��خصيات سياسية خارجية ومؤثرة 
تنحى منحى التضلي��ل والتصعيد وهناك من 
يحاول تشويه حقيقة وطبيعة االزمة في هذا 
امللف وحرفه نحو اجتاهات اخرى تريد صب الزيت 
على نار هذه االزم��ة واال مباذا نفسر مانطق به 
السفي��ر األميركي السابق زملاي خليل زادة من 
زي��ف سياسي حينم��ا اختصر االح��داث التي 
تتعلق مبلف االستفتاء في كردستان وتداعياته 
بالقول ) ان على الواليات املتحدة األميركية أن 
متنع احلش��د الش��عبي من مهاجم��ة كركوك 
بدف��ع من القائ��د االيراني قاس��م سليماني ( 
واق��ل مايقال عن مثل ه��ذه التصريحات بانها 
سم��وم تريد خلط االوراق واش��عال الفتنة في 
داخ��ل العراق��ي واش��راك دول اجل��وار العراقي  
خاص��ة تركيا بخطوات تصعيدي��ة .. وهي في 
النهاية رؤية مبتورة تلخص االحداث وتصيغها 
بدوافع مشبوهة وتنطلق من نفوس مريضة . 

تضليل وتصعيد خارجي!

مايكل نايتس
و يوسف قليان*

انطلق��ت املعركة لتحري��ر املوصل من 
قبضة تنظيم »الدولة اإلسالمية« من 
سهل نينوى، وهو عبارة عن قرى زراعية 
متع��ددة األع��راق والطوائ��ف تنتش��ر 
الش��رقية  الش��مالية  األراض��ي  ف��ي 
احمليط��ة باملدينة. وكان ه��ذا هو االجتاه 
الذي ب��دأت منه قوات األم��ن العراقية 
والتحالف املدعوم من الواليات املتحدة 
عملية حترير املدينة في تش��رين األول/
2016. فق��د كان��ت مناط��ق  أكتوب��ر 
سهل نينوى مثل قرق��وش وتللسقف 
وتلكي��ف وبعش��يقة وبرطلة خاضعة 
لسيطرة تنظي��م »الدولة اإلسالمية« 
طيلة 27 ش��هراً، أي لفترة توازي تقريباً 
سيطرته على املوص��ل نفسها. واآلن، 
بع��د سبعة أش��هر عل��ى حترير سهل 
نينوى، ال تزال أج��زاء كبيرة منه خالية 
من السكان، كما أنه مقّسم بني قوات 
احلكوم��ة العراقية والق��وات الكردية، 
إل��ى جانب ميليش��ياتهما التي تعمل 
بالوكالة واملكّونة من اجملتمعات احمللية 

للمسيحيني والشبك.
إن املنطق��ة اآلن بحاج��ة ماس��ة إل��ى 
التحالف ال��ذي تقوده الواليات املتحدة 
للمساع��دة ف��ي تطوي��ر تدابي��ر بناء 
الثق��ة- واألم��ن التي من ش��أنها احلّد 
من خطر اندالع اش��تباكات بني القوات 
وحتسني التنسيق األمن��ي ودعم إعادة 
اإلعم��ار، وبالتالي متهي��د الطريق أمام 
إعادة املشردين داخلياً من اخمليمات التي 
يقيم��ون فيها في »إقلي��م كردستان« 

إلى ديارهم. وتعن��ي الطبيعة املساملة 
نسبي��اً الت��ي تطغ��ي عل��ى العالقات 
السائدة بني الطوائف في سهل نينوى 
أن التدخ��ل ينطوي عل��ى فرصة جيدة 
للنج��اح إذا ما حصل قب��ل أن تسّمم 
امليليش��يات العالق��ات ب��ني اجملتمعات 

احمللية.
السيط��رة املتنازع عليه��ا على سهل 

نينوى
هناك ف��ارق ضئيل بني سه��ل نينوى و 
»احل��دود الداخلية املتن��ازع عليها« في 
الع��راق، املنطق��ة الت��ي كانت تخضع 
للع��راق أثن��اء حك��م ص��دام حس��ني 
حتى ع��ام 2003، والت��ي يّدعي »إقليم 
كردستان« أنه يجب توحيدها إدارياً مع 
»كردست��ان العراق«. وتنتش��ر البلدات 
املسيحية اواجملتمعات الزراعية القدمية 
في السهل حيث متتزج مع املستوطنات 
العربي��ة القدمية واجملتمع��ات اليزيدية 
والكردي��ة. وتعيش أقليات صغيرة مثل 
الكاكائيني والش��بك في سهل نينوى، 
وه��و املك��ان الوحيد ف��ي العالم الذي 
يقطنه الش��بك. وعلى الرغ��م من أن 
السهل هو مبعظمه جزء من محافظة 
نين��وى اخلاضع��ة إلدارة احتادية ومقرها 
املوص��ل، إاّل أن األك��راد لطامل��ا أعرب��وا 
ع��ن رغبته��م ف��ي تق��دمي احلماية ألي 
مجتمعات تعيش ف��ي السهل وترغب 

في االنضمام إلى »إقليم كردستان«.

»الدول��ة  تنظي��م  هاج��م  وعندم��ا 
اإلسالمي��ة« املوصل ف��ي حزيران/يونيو 
خاضع��اً  نين��وى  سه��ل  ك��ان   ،2014
اللغ��ات  متع��دد  مزي��ج  لسيط��رة 
واجلنسي��ات م��ن ق��وات األم��ن. )ف��ي 
آب/أغسط��س م��ن ذل��ك الع��ام، جنح 

التنظيم في بسط سيطرته الكاملة 
عل��ى سهل نينوى(. وق��د متكنت قوات 
األم��ن الكردية م��ن إحك��ام قبضتها 
املسيحي��ة  املناط��ق  عل��ى  الفعال��ة 
بواسطة عناصر االستخبارات الكردية 
وامليليش��يات املسيحي��ة الت��ي تلقت 
األم��وال م��ن األك��راد وحامي��ة جيش 
عراق��ي تتألف إلى ح��د كبير من جنود 
أكراد يتلقون األوام��ر من قيادة »إقليم 
كردست��ان«. وق��د وفر الع��راق االحتادي 
قوات الشرطة، وبدأت بغداد في اختبار 
رعاية ميليش��يات الش��بك، مستغلة 

مخ��اوف اجملتم��ع الش��بكي املسل��م 
الش��يعي، الذي اسُتبعد بش��كل عام 
من ترتيب��ات احلماي��ة الكردية وتعرض 
لهجمات تنظي��م »الدولة اإلسالمية« 
بش��كل متكرر. ورغ��م أن سهل نينوى 
بدا هادئاً للغرباء، إال أن املنطقة ضمت 
قطب��ة خفي��ة مظلم��ة: فقد ش��عر 
الش��بك بأن��ه ق��د مت التخل��ي عنهم، 
مع��دالت  م��ن  املسيحي��ون  وخش��ي 
املوالي��د املرتفعة في أوساط املسلمني 

احملليني فضالً عن تدفق األكراد.
األمني��ة  الترتيب��ات  ليس��ت  والي��وم 

س��وى نسخة مضخم��ة للوضع الذي 
ك��ان سائداً قبل ع��ام 2014، مع بعض 
التقلب��ات اجلدي��دة غير الس��ارة. وفي 
الواق��ع، تتش��ارك العدي��د م��ن قوات 
األمن حالياً في عمليات املراقبة وفرض 
النظام في مدن األش��باح املهجورة في 

سهل نينوى:
تفرض ق��وات »البيش��مركة« الكردية 
و«الزيرفان��ي« سيطرته��ا عل��ى خ��ط 
محص��ن يش��مل مدن��اً مث��ل تلكيف 

وبعشيقة وبرطلة.
تسيطر ق��وات الفرق��ة 16 في اجليش 

العراق��ي على نق��اط التفتي��ش على 
الطري��ق السري��ع ب��ني املوص��ل وأربيل 

وعلى ضواحي املوصل.
بش��كل  العراقي��ة  الش��رطة  تتول��ى 
اسمي املسؤولية عن مراكز الش��رطة 

في سهل نينوى.
تُعتب��ر »كتائب بابليون« ]»ل��واء بابل«[ 
البال��غ قوامها 1,000 عنص��ر جزءاً من 
»وح��دات احلش��د الش��عبي«، القوات 
املتطوع��ة الت��ي تتقاض��ى رواتبها من 
بغداد. وهذا الل��واء الذي يقوده الزعيم 
املسيحي ريان الكلداني ويتمركز شمال 
منطقة تلكيف ليس محلياً في الواقع 
بل يش��مل أفراداً من الش��بك والعرب 
الشيعة الذين جلبتهم »منظمة بدر« 
املدعومة من إيران من خارج نينوى عند 

انتهاء املعركة على سهل نينوى.
تعم��ل »وحدات حماية سه��ل نينوى« 
ذات الغالبي��ة املسيحي��ة والت��ي يبلغ 
عدد أفرادها حوالي 500 عنصر، اسمياً 
حتت مظلة »وحدات احلشد الشعبي«، 
لكنها تنفذ عملياتها بشكل مستقل 
عن قيادة »قوات احلش��د الشعبي« في 
بغ��داد. وق��د تلق��ت عناص��ر »وحدات 
حماية سه��ل نينوى« تدريب��اً أمريكياً 
وحصل أفرادها على عتاد غير فتاك من 
منظمة غير ربحية مقرها في الواليات 
املتح��دة حتم��ل اس��م »صن��دوق دعم 
سهل نينوى«. وقد قاتلت هذه الوحدات 
إل��ى جان��ب ق��وات التحال��ف بقي��ادة 
الوالي��ات املتحدة والقوات العراقية في 
املعركة الست��رداد سهل نينوى، وتقيم 
اآلن نقاط تفتيش في املناطق الشرقية 

املسيحية مثل قرقوش وبرطلة.
»حرس سه��ل نين��وى« البال��غ قوامه 
1500 عنص��ر ه��و ق��وة كردي��ة تعمل 

بالوكال��ة وترتبط ب�«اجمللس الش��عبي 
الكلدان��ي السريان��ي اآلش��وري«، وهو 
حزب سياس��ي أسسه عض��و »احلزب 
الدميقراط��ي الكردستان��ي« سركيس 
أغاج��ان. ويركز »حرس سه��ل نينوى« 
على املنطقة الشمالية من بعشيقة 

إلى ألقوش، قرب بحيرة املوصل.
تشّكل »قوات سهل نينوى« التي تضّم 
نحو 500 عنصر مجموعة كردية أخرى 
تعم��ل بالوكالة وترتب��ط ب�«حزب بيت 
نهرين الدميقراط��ي«، وتركز أيضاً على 

املنطقة الشمالية. 
ترتبط »دويخ نوش��ا« )»الذين يضحون 
ب�«احل��زب  بالسرياني��ة(  بأنفسه��م« 
الوطني اآلش��وري«، وكالهم��ا يتركزان 

في اجلزء الشمالي من سهل نينوى.
ونظراً إل��ى عدم وجود آلية تنسيق، من 
املرّجح أن حتتدم التوترات بني قوات األمن 
خالل األش��هر املقبلة، مما قد يسفر عن 
اش��تباكات مسلحة ويعي��ق على أقّل 
تقدير اتخاذ إجراءات فعالة ملنع تشتت 
مسلحي تنظي��م »الدولة اإلسالمية« 
م��ن املوص��ل احمل��ررة وانتش��ارهم في 

املنطقة.  

*مايكل نايتس هو زمي��ل »ليفر« في 
معه��د واش��نطن ومؤل��ف التقري��ر 
الذي أصدره املعه��د بعنوان »كيفية 
تأمني املوصل«. وق��د عمل في جميع 
محافظ��ات الع��راق وأمض��ى بع��ض 
الوق��ت ملحق��اً بق��وات األم��ن ف��ي 

البالد.
* يوسف كليان مساعد باحث سابق 
في املعهد وكان قد عمل س��ابقاً مع 
والس��ريانية  الكلداني��ة  املنظم��ات 

واآلشورية واليزيدية.

تدابير بناء الثقة واألمن في سهل نينوى
تقـرير

االحتاد الوطني الكوردستاني

رئيس برلمان كردستان 
يوسف محمد عدّ 
الصراع الدائر 
والتوترات حول مدينة 
كركوك تتركز حول 
النفط والغاز اللذين 
حرم سكان كركوك 
واقليم كردستان من 
عائداتهما.
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القوات العراقية في سهل نينوى

د.علي شمخي 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أم��س  التعلي��م،  وزارة  أعلن��ت 
أي��ة  عل��ى  حتفظه��ا  السب��ت، 
مطالبات تهم��ل مقاييس احلالة 
تراعي مستلزماتها،  وال  العلمية 
بالنظر  التزامه��ا  فيم��ا ج��ددت 
في ح��االت الطلب��ة ذوي السيرة 
ومعاجل��ة  احلسن��ة  الدراسي��ة 

الظ��روف  ع��ن  الناجت��ة  احل��االت 
اإلنسانية احلرجة. 

وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نسخة منه، 
"تأكي��دا ملنهجه��ا ف��ي ترص��ني 
اجلامع��ات واحلفاظ على املستوى 
الش��هادة  وقيم��ة  العلم��ي 
الوطني��ة مب��ا ينسج��م ومعايير 

جودة التعليم وتوضيحا ملوقفها 
وزارة  ف��إن  الع��ام،  ال��رأي  أم��ام 
التعليم العالي والبحث العلمي 
تتحفظ على أية مطالبات تهمل 
مقاييس احلالة العلمية وال تراعي 

مستلزماتها".
ودعت ال��وزارة، "جمي��ع اخمللصني 
ال��ى النظر بع��ني املسؤولية الى 

قرارات التعليم والتعاون من أجل 
احلف��اظ على مكانت��ه العليا في 
العراق"، مجددة "التزامها بالنظر 
في ح��االت الطلب��ة ذوي السيرة 
في  والسيما  احلسن��ة  الدراسية 
املراح��ل املنتهية وبلورة املعاجلات 
الناجت��ة عن  للح��االت  املمكن��ة 

الظروف اإلنسانية احلرجة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا نائ��ب رئي��س اجلمهورية اياد 
عالوي، ام��س السب��ت، الى لقاء 
وطني لنزع فتيل االزمة بني بغداد 
وأربي��ل وحل اخلالف��ات والقضايا 
العالقة ب��ني اجلانبني م��ن بينها 

قضية املناطق املتنازع عليها.
وق��ال ع��الوي ف��ي بي��ان تلق��ت 

»الصباح اجلديد« نسخة منه، إن 
»دعوات احلوار التي اطلقها السيد 
رئيس اإلقليم والسادة في االحتاد 
الوطني الكردستاني واالخوة في 
التغيير واألخ برهم صالح، وكذلك 
تصريحات السي��د حيدر العبادي 
رئيس مجلس الوزراء والتي رفض 
فيه��ا االحتكام للقوة حلل األزمة 

الراهن��ة، تستدعي ب��دء احلوارات 
الثنائي��ة وبح��ث املناطق اخملتلف 
عليها حتت سقف الدستور لنزع 
فتيل التوت��ر والوصول الى حلول 

عاجلة«.
وأضاف »اننا ننتهز الفرصة اليوم 
لنؤكد ض��رورة م��وازاة احل��وارات 
الثنائي��ة بني بغ��داد واربيل بلقاء 

وطن��ي عاج��ل لوض��ع خارط��ة 
طريق واضحة ملستقبل العملية 

السياسية«.
وتاب��ع ان »املسؤولي��ة التاريخية 
تتطلب من جميع األطراف حتركاً 
عاجالً لتهدئة األوضاع ونزع فتيل 
التأزم والتوتر ف��ي ظل التحديات 
التي يعيشها ابناء شعبنا اليوم.

"التعليم" تتحفظ على مطالبات تهمل مقاييس الحالة العلمية عالوي يدعو للقاء وطني لنزع فتيل األزمة بين بغداد وأربيل



بغداد – اطالق نار 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس السبت، مقتل مدني بسالح كامت 
مبنطقة س��بع البور شمالي العاصمة 

بغداد. 
وق��ال املص��در  االمن��ي إن "مس��لحني 
مجهولني يستقلون دراجة نارية فتحوا 
ني��ران أس��لحة كامتة، ظه��ر يوم امس 
باجت��اه مدن��ي قرب منزله ف��ي منطقة 
سبع البور شمالي بغداد، ما أسفر عن 

مقتله على الفور".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "قوة أمني��ة وصلت الى 
املكان ف��ور تلقيها بالغا باحلادث، وفيما 
نقت جث��ة القتيل ال��ى الطب العدلي 
فتح حتقيق لكشف مالبسات اجلرمية".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى ام��س الس��بت، عن 
اعتق��ال 43 مطلوبا على وف��ق قضايا 
مختلف��ة، وتفكيك عبوتني ناس��فتني 

معدتني للتفجير في احملافظة.
وذك��ر املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "دوريات ومفارز اقس��ام 
املديري��ات واف��واج الط��وارئ وبالتعاون 
مع مفارز االس��تخبارات والس��يطرات 
التابعة لقي��ادة الش��رطة، متكنت من 
اعتق��ال 43 مطلوبا على وف��ق قضايا 
ارهابي��ة ومواد جنائي��ة مختلفة خالل 

االيام االربعة املاضية في احملافظة".

كركوك – تفكيك ملغمات 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
هندس��ة امليدان في احلش��د الشعبي 

امس الس��بت رفع اكثر من 1000 عبوة 
ناسفة وتفكيك 22 سيارة ملغمة في 

قضاء احلويجة في محافظة كركوك .
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "مف��ارز مديري��ة هندس��ة 
امليدان مس��تمرة بتطهير ق��رى واحياء 
احلويجة، بع��د ان رفعت اكثر من 1000 
عبوة ناس��فة مختلفة النوع والصنع" 
، مضيف��ا ان "فرق الهندس��ة فككت 
كذلك ما يقارب 22 س��يارة ملغمة و7 

معامل للتلغيم و6 انفاق ".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الس��بت، مقتل 
عنصرين من تنظيم "داعش" االرهابي 
وأس��ر آخر بصد هجوم للتنظيم على 

قرية جنوب بلد.

وقال املص��در  االمني إن "ش��رطة بني 
س��عد صدت، مساء يوم امس ، هجوما 
ملس��لحي داعش االرهابي ف��ي قرية تل 

الذب جنوب قضاء بلد".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "قوات الش��رطة قتلت 
اثن��ني م��ن املهاجمني والق��ت القبض 

على آخر".

االنبار – استهداف دورية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس السبت، بأن القوات األمنية 
أحبطت محاولة لتفخيخ سيارة غرب 

الرمادي وقتل مدبر العملية.
وقال املصدر إن "ش��خصا قام بس��رقة 
عجل��ة نوع كي��ا مت إيقافه بع��د جتاوزه 
س��يطرة 18 كيلو غرب الرم��ادي باجتاه 
الصحراء"، الفتا الى أن "الشخص كان 

يروم تفخيخ العجلة في الصحراء".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "قوة م��ن الفوج الثالث 
ط��وارئ ش��رطة األنبار قام��ت مبطاردة 
الش��خص املش��تبه انتمائ��ه لداعش 
وفت��ح الني��ران عليه وقتل��ه بعد عدم 

امتثاله ألمر التوقف".

النجف – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
النج��ف امس الس��بت ان ق��وة أمنية 
الق��ت القب��ض عل��ى مه��رب بحوزته 
كمية كبيرة من الذهب حاول تهريبها 

للخارج من مطار النجف الدولي.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
اس��تخبارات  ان "مف��ارز  اس��مه  ع��ن 
ومكافح��ة إره��اب النج��ف االش��رف 
العامل��ة ضم��ن وكالة االس��تخبارات 

ضبط��ت س��بائك ذهب ت��زن 33 كغم 
بحوزة مته��م كان يحاول تهريبها جواً 

خارج العراق".
وأض��اف املص��در االمن��ي ان "العملية 
نفذت بعد ورود معلومات اس��تخبارية 
حيث مت نصب كم��ني محكم للمتهم 
ومت القب��ض علي��ه واحت��ذت االج��راءات 

القانونية أصولياً".

ميسان – اشتباك مسلح
كش��ف مص��در محل��ي ف��ي صح��ة 
محافظة ميس��ان امس الس��بت، عن 
أن مسلحني مجهولني اعترضوا سيارة 
إس��عاف وقتل��وا مصاب��اً بداخلها في 

ناحية العزير جنوبي احملافظة .
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهولني 
اعترض��وا، صب��اح ي��وم امس ، س��يارة 

إس��عاف ف��ي ناحي��ة العزي��ر، )90 كم 
جنوبي ميسان(، وقتلوا جريحا بداخلها 
كان ق��د أصيب اث��ر نزاع عش��ائري في 

الناحية". 

نينوى – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س الس��بت، ان 
حمل��ة دهم وتفتيش نف��ذت في احدى 
املناطق باجلانب األيس��ر للموصل بحثاً 

عن املطلوبني لدى القوات األمنية.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "شرطة نينوى قامت بحملة 
تفتيش مبشاركة فوات سوات مبنطقة 
كوكجلي في اجلانب األيسر للموصل"، 
مش��يراً إلى أن "الق��وات األمنية كانت 
لديها قائمة بأس��ماء مطلوبني تبحث 

عنهم".

مقتل مدني بسالح كاتم في سبع البور شمالي بغداد * اعتقال 43 مطلوبًا في عدد من مناطق محافظة ديالى
إحباط محاولة لتلغيم سيارة مدنية غرب الرمادي * عملية دهم وتفتيش بحثًا عن مطلوبين بمدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغداد، أمس الس��بت، 
اعادة افتتاح طريق اب��و غريب القدمي املمتد الى 
قضاء الفلوجة ورفع جميع الكتل الكونكريتية 
منه، فيما اش��ارت الى قرب فتح جميع ش��وارع 

منطقة احلارثية وسط العاصمة.
وقال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي 
في تصري��ح صحفي، إنه مت "اعادة افتتاح طريق 
ابو غري��ب القدمي املمت��د من تقاط��ع العامرية 
غربي العاصمة بغداد وصوال الى قضاء الفلوجة 
بعد رفع جميع الكتل الكونكريتية التي كانت 

بجانبيه".
وأضاف الربيعي، أنه "س��يتم قريبا فتح شوارع 
منطق��ة احلارثي��ة بالكامل، اضاف��ة الى بعض 
الش��وارع ف��ي مناط��ق متفرقة م��ن العاصمة 

بغداد".
يذكر ان قيادة عملي��ات بغداد قررت رفع العديد 
من الس��يطرات االمنية املنتش��رة في ش��وارع 
العاصم��ة، اضافة الى اع��ادة فتح الطريق التي 
اغلقت منذ س��نوات بعد حتسن الوضع االمني 
في بغداد ولتقليل الزخم املروري احلاصل بشوارع 

العاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شركة كورك، أمس السبت، عن اختطاف 
تس��عة من موظفيها خالل الهجوم الذي نفذه 
مجهولون على مبنى شبكة اإلتصاالت التابعة 
للشركة في مدينة احللة، مبينة أن الهجوم ادى 

الى قطع خدماتها في خمس محافظات.
وقالت الشركة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "مجموعة مس��لحة هاجمت 
في الس��اعة الثامنة والنصف من مساء أمس 
اجلمع��ة املبنى الرئيس��ي لش��بكة اإلتصاالت 
التابع��ة لش��ركة ك��ورك تليك��وم ف��ي مدينة 
احللة، ما اس��فر عن تدمير الش��بكة وإختطاف 

العاملني فيها".
وأضاف��ت كورك، أن "تفجير ش��بكة اإلتصاالت 
في مدينة احللة تس��ببت في قط��ع اإلتصاالت 
في محافظات النجف وكربالء وبابل والديوانية 
واملثن��ى"، مؤك��دة أنه "مت إختطاف مهندس��ني 
إثن��ني و س��بعة عامل��ني ف��ي الش��ركة خالل 

الهجوم، فضال عن إحلاق األضرار املادية".
وكان مص��در أمني في محافظ��ة بابل أفاد في 
وقت س��ابق من ام��س اجلمعة، بأن مس��لحني 
اس��تهدفوا مق��ر ش��ركة لالتص��االت بعبوات 
ناسفة واختطفوا اثنني من مهندسيها وسط 
مدينة احللة، فيما مت العث��ور عليهما فيما بعد 

قرب مكان احلادث.

إعادة افتتاح طريق "أبو 
غريب ـ فلوجة" القديم

"كورك" تعلن خطف تسعة 
من موظفيها في الحلة 

الملف األمني

السليمانية تقف بوجه بارزاني
وتدعو حلوار يضمن وحدة العراق

وأوضح أن "الكرد تورطوا بالسياسات 
الدميقراط��ي  للح��زب  اخلاطئ��ة 
متف��ق  ام��ر  وه��ذا  الكردس��تاني، 
عليه لدى الش��ارع س��واء بالنس��بة 
أو  ده��وك  أو  اربي��ل  أو  للس��ليمانية 

حلبجة".
وفيم��ا بنينّ عب��د اهلل أن "الس��يطرة 
البوليس��ية حلزب بارزان��ي على اربيل 
وده��وك حتول دون أن يعب��ر الناس عن 
موقفهم"، أكد أن "جميع االوس��اط 
الكردي��ة تؤينّد احلوار مع بغ��داد ومتنع 
النع��رات الطائفية أو القومية، حيث 
أن االستفتاء كان الهداف سياسية".

ودع��ا "احلكومة االحتادية إلى االنفتاح 
ليس مع الس��ليمانية التي عبرت عن 
رفضها رس��مياً لسياس��يات بارزاني، 
امنا مع اقليم كردستان بوصفه أحدى 
تشكيالت الدولة العراقية دستورياً".

ويواصل عبد اهلل بان" الشارع الكردي 
على يقني بأن ملفات املطارات واملنافذ 
احلدودي حتوم حولها ش��بهات فس��اد 
كبي��رة بالتالي ليس هناك مش��كلة 
شعبية بسيطرة السلطات االحتادية 

عليها للحد من سرقة املال العام".
��ر  ويج��د النائ��ب ع��ن التغيي��ر "توفنّ
ارضية خصبة للحوار، وحلول باالفق، 

حي��ث يرف��ض اجلميع العن��ف واراقة 
الدماء"، وال يستبعد أن "يكون هناك 
حوار مباش��ر بني بغداد والسليمانية 
السيما بعد حصول توجهات جديدة 
داخ��ل االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
ع��ن  لالس��تفتاء  املؤيدي��ن  وتراج��ع 

موقفهم السابق".
م��ن جانبه��ا، افادت نياز س��يد أحمد 
عضو مجلس محافظة السليمانية 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، بأن 
"االدارة احمللية في السليمانية تطالب 
باجراء حوار مباش��ر ومن غير ش��روط 

بني حكومتي بغداد واالقليم".
وأضافت س��يد أحمد أن "االس��تفتاء 
ادى إلى جملة من القرارات ضد اقليم 
كردس��تان، وهذا مبجمل��ه افضى إلى 
اوضاع سيئة، واحلياة بالنسبة للكرد 

باتت شبه متوقفه".
ووجدت أن "لغ��ة التصعيد والصدام 
س��واء  ايجابي��ة  بنتائ��ج  تأت��ي  ل��ن 
بالنسبة للحكومة االحتادية أو اقليم 
كردستان وعلى الطرفني اجللوس على 

طاولة احلوار لنزع فتيل االزمة".
وخلصت س��يد أحمد إلى أن "العودة 
إل��ى الدس��تور ونصوص��ه احلاكم��ة 
والقوان��ني ه��و احل��ل االمث��ل، لك��ي 
يش��عر اجلميع بأنهم جزء من العراق 

ويتمتعون بهويته".

وف��ي س��ياق األوضاع ف��ي محافظة 
كركوك اكد مصدر مسؤول مبحافظة 
كركوك عدم صحة االنباء التي حتدثت 
عن مطالبة احلكومة االحتادية لقوات 
البيش��مركة باالنسحاب الى ما بعد 
اخل��ط االخضر وهي احلدود التي كانت 

تسيطر عليها قبل عام 2003 .
واس��تبعد املصدر املس��ؤول للصباح 
اجلديد ان تق��وم قوات اجليش العراقي 
واحلش��د الش��عبي بالهج��وم عل��ى 
بالق��رب م��ن  البيش��مركة،  مواق��ع 
محافظ��ة كرك��وك، مؤك��دا ان��ه ال 
ني��ة لتل��ك الق��وات باش��عال ح��رب 
ادارة  ان  البيش��مركة، مضيف��اً  م��ع 
محافظة كركوك تس��لمت عددا من 
املطالب م��ن احلكومة االحتادية والتي 

تتمثل :
1 - تسليم قاعدة كركوك اجلوية.

2 - تسليم قاعدة كيوان العسكرية.
3 - تسليم كافة احلقول النفطية.

4 - تس��ليم جميع مس��لحي داعش 
الذين س��لموا انفسهم االسرى لدى 

قوات البيشمركة.
5 - ع��ودة اجليش العراقي الى املناطق 
الت��ي كان متمركزا فيه��ا قبل دخول 

داعش.
ع��ن  كرك��وك  محاف��ظ  ابع��اد   -  6

منصبه.

وصول تعزيزات عسكرية إلى 
قاعدة عني األسد استعداداً لتحرير 

قضائي عنه وراوة
وق��ال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
إن " ق��وات م��ن الش��رطة  اجلدي��د‘‘ 
االحتادي��ة وقطع��ات عس��كرية م��ن 
اجليش وجهاز مكافحة اإلرهاب وقوات 
سوات وصلت إلى محاور قضائي راوه 
والقائ��م قادم��ة من كرك��وك وبغداد 
للمشاركة مبعارك تطهير الغربية ".

وأض��اف املص��در ال��ذي لم يكش��ف 
عن أس��مه إن "القوات األمنية عززت 
تواجدها ف��ي صحراء قضاء عنه وفي 
احملور اجلنوبي لراوه مع تقدم عسكري 
مبح��اور القائ��م احل��دودي مع س��وريا 
اس��تعدادا ملعركة احلسم ضد داعش 

الوهابي ". 
وبني إن " الق��وات األمنية متكنت من 
إبط��ال مفع��ول أكث��ر م��ن 32 منزال 
مفخخا وتفكيك أكثر من 130 عبوة 
ناس��فة بعملية تطهي��ر قضاء عنه 

غربي االنبار". 
وتاب��ع املص��در إن" الق��وات األمني��ة 
سمحت لسكان القضاء بالعودة إلى 
مناطقه��م بعد رفع جمي��ع اخمللفات 
احلربي��ة، منوه��ا إن" فرق��ة معاجل��ة 
املتفج��رات أبطلت مفع��ول عدد من 

العجالت املفخخ��ة فضال عن العثور 
عل��ى مع��دات حربية تابع��ة إلرهابي 
داعش م��ن دون وق��وع أي إصابات في 
صف��وف الق��وات األمني��ة والق��وات 

الساندة لها. 
م��ن جهتها أعلن��ت قي��ادة عمليات 
البادية واجلزيرة ف��ي محافظة األنبار، 
أمس الس��بت ،عن تدمير 7 س��يارات 
مفخخة وقت��ل 10 إرهابي��ني بضربة 
جوية للتحالف الدولي في قضاء راوة 

غربي احملافظة. 
وقال��ت القيادة ف��ي بيان له��ا تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "التحالف الدولي وجه ضربة 
جوية استهدفت احد معاقل تنظيم 
داع��ش أدت إل��ى تدمي��ر 7 س��يارات 
10 م��ن عناص��ر  مفخخ��ة ومقت��ل 
تنظيم داعش اإلرهابي في قضاء راوة 

غربي احملافظة". 
ال��ى ذلك نفذ طي��ران اجليش العراقي 
بالتنسيق مع قوات احلشد الشعبي ، 
أمس السبت ، ثالث ضربات دقيقة في 

قضاء القائم غربي االنبار . 
وذكر إعالم احلش��د الشعبي في بيان 
، حصلت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
عل��ى نس��خة من��ه إن��ه" بع��د ورود 
معلوم��ات مهمة عن أماكن جتمعات 
عناص��ر داع��ش الوهابي��ة ف��ي ثالث 

مناطق داخل قض��اء القائم العراقية 
متك��ن طي��ران اجلي��ش العراق��ي من 
توجيه ضربات دقيق��ة لتلك األهداف 

محققا إصابات مباشرة. 
وأض��اف أن" قوات احلش��د الش��عبي 
مناط��ق  ف��ي  متمرك��زة  مازال��ت 
غرب��ي مدينة  اس��تراتيجية مهم��ة 

االنبار وقطعت خطوط إمداد العدو.

وزير الدفاع األميركي: نعمل على 
ضمان عدم تصاعد املوقف حول 

كركوك
وتابع "ه��ذه قضايا قائم��ة منذ فترة 
طويلة في بعض احلاالت..علينا إعادة 
تقوميها وإيجاد وسيلة حللها سياسيا 

وتسويتها بحلول توفيقية".

العبادي يوّجه الصحة بتوفير 
متطلبات مستشفى األطفال 

لألمراض السرطانية من موازنتها
يذك��ر أن وزارة الصحة أص��درت بيانا، 
ف��ي )11 تش��رين األول 2017(، بين��ت 
فيه جميع التفاصي��ل اخلاصة بأدوية 
التزام  األم��راض الس��رطانية وع��دم 
املالي��ة بإطالق األم��وال اخملصصة من 
قب��ل مجل��س ال��وزراء إلدام��ة عمل 
ومستش��فى  الصحية  املؤسس��ات 

البصرة واحملددة ب�500 مليون شهريا.

ُمبادرة األمني العام للمؤمتر الوطنّي 
حلل اخلالفات بني بغداد وأربيل 

حتظى بدعم كتل سياسّية
ُمعتب��راً أن مواق��ف املؤمت��ر الوطن��ينّ 
العراقينّ كانت دوماً تتس��م بالوطنينّة 
منذ عه��د الراحل املُناض��ل الدكتور 
” أحم��د اجللب��ي ” وإل��ى الي��وم، فيما 
أش��ادت النائب عن احلزب الدميقراطينّ 
الكردستاني الس��ينّدة ” جنيبة جنيب ” 
بدع��وة األمني الع��ام للمؤمتر الوطنينّ 
قدس��ية  عل��ى  للحف��اظ  العراق��ينّ 
العالق��ة العربينّة الكردينّة، والتي أثبت 
من خالله��ا حرصه على دع��م احلوار 
النس��يج اإلجتماعينّ  واحلفاظ عل��ى 
العراق��ينّ ” داعي��ًة لع��دم إس��تغالل 
األزم��ة بني املرك��ز واإلقلي��م ألغراض 
يك��ون ضحيتها  ودعائية،  إنتخابي��ة 

الشعب العراقينّ .
يُذكر أن األمني العام للمؤمتر الوطنينّ 
العراق��ينّ ” آراس حبي��ب ك��رمي ” ، كان 
ق��د ناش��د ف��ي وق��ٍت س��ابٍق القوى 
تلت��زم  أن  العراقينّ��ة،  السياس��ينّة 
العربينّة  بقدس��ية األخ��وة الكردينّ��ة 
وأن ال تس��مح لقواعدها اجلماهيرينّة 
باإلجن��رار خل��ف بع��ض الغوغ��اء من 
الذين يحاولون شرخ هذه العالقة وزرع 

الكراهينّة بني أبناء الوطن الواحد .

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

"يج��ب أن يت��م اغتصابكن لتكن 
تعري��ف  مت  هك��ذا  مس��لمات".. 
األيزيدي��ات اخملتطف��ات م��ن قب��ل 
الدواع��ش عندم��ا س��يطروا على 
املوص��ل وأجزاء كبي��رة من العراق، 
على اإلسالم.. بحرقة تكلمت فتاة 
عراقي��ة أيزيدية عن معاناتها التي 
عاشتها في ظل حكم ما يسمى 
"دول��ة اخلالف��ة"، عندم��ا مت فرزها 
م��ع من معها من نس��وة لتصبح 
فيما بعد "استثمارا يغري اجملندين 
مبمارسة اجلنس والبقاء في الدولة 

املزعومة".
التي س��متها  األيزيدية  الناجي��ة 
"ديلي ميل"، بالضحية رقم واحد، 
للجنس،  عب��دات  أنه��ن  أوضحت 
عن��د  الدواع��ش  أخبره��ن  كم��ا 

اقتيادهن من أسرهن.
واحد  رق��م  الضحي��ة  وكش��فت 
النس��اء  فح��ص  أس��اليب  ع��ن 
ل��دى "داع��ش"، إلى درج��ة أنهم 
يضعوه��ن على اجل��دار مبعاينتهن 
إن كننّ "صاحلات ملمارس��ة اجلنس" 
من عدم��ه. ففي حال كانت بالغة 
ولديها مؤهالت املرأة اجلنسية يتم 
اغتصابه��ا، وفي حال كانت ال تزال 
صغي��رة يتم تركها لفت��رة زمنية 
معين��ة ثم يع��ود رج��ال "داعش" 
ويخضعونه��ا للمعان��اة املهين��ة 

ذاتها من جديد بعد 3 أشهر.
كان  ال��ذي  الوحش��ي  الكش��ف 
يجري مت نش��ره عب��ر ورقة لنيكيتا 
مالك، من جمعية هنري جاكسون 
بعن��وان "جت��ار اإلره��اب، العبودية 
اجلنسي، صندوق  والعنف  احلديثة 
اس��تثمار اإلره��اب"، حي��ث قالت 
الضحي��ة رقم واحد إنها أصبحت 
حامالً بعد أن مت اغتصابها من قبل 
مقاتلي "داعش"، حتى إنها حاولت 
رم��ي نفس��ها من س��اللم الدرج 
م��راٍت عدة علها جته��ض حملها، 
لك��ن األمر ليس بهذه البس��اطة، 
فالتنظي��م كان حريص��اً عل��ى أن 
يدف��ع ملقاتليه على كل "س��بية" 
جديدة يتم السيطرة عليها، وكل 

طفل يتم جتنيده كذلك.
عقوبة الهرب م��ن براثن الدواعش 
كانت تنتظ��ر الضحية رقم واحد 
عندم��ا اغتصبه��ا 6 رج��ال ف��ي 
الليل��ة ذاته��ا، فضالً ع��ن رؤيتها 
لنساء تعرضن لعنف جنسي في 

الغرف��ة ذاتها، عالوة على األطفال 
الذين كان��وا يتعرضون لالغتصاب 

أمامهن أيضاً.
وأكدت الضحية رقم واحد، بيعها 
م��راٍت ع��دة لدواع��ش في س��وق 

النساء.
األغ��رب ه��و حديثها عن النس��اء 
املس��لمات اللوات��ي كن ينتس��ن 
للتنظي��م املتط��رف، حي��ث ك��ن 
يسألنهن عن س��بب اغتصابهن، 
فيجن أن "ذلك أم��ر ضروري لكي 

يتم قبولهن في اإلسالم".
وهذا ما يثبت مدى قدرة التنظيم 
على غس��ل دماغ النساء وحتريف 
قوان��ني الش��ريعة اإلس��المية مبا 
حياته��م  طبيع��ة  م��ع  يتواف��ق 
اإلرهابية. ما س��بق ذك��ره ينقلنا 
إل��ى حالة وع��ي زائف، اس��تثمره 
التكفيري��ون وب��دأوا بتلقينه إلى 
ف��ي  والفتي��ات  النس��اء  ه��ؤالء 
أس��اليب دعائي��ة رونّج��وا لها عبر 
وس��ائل التواصل التي تتعلنّق بها 

الفتيات والنساء.
معظ��م  أن  واضح��اً  ب��ات  فق��د 
مس��ؤولي اجلماع��ات اإلرهابي��ة - 
وعل��ى رأس��ها تنظي��م "داعش" 

- يلعب��ون بش��كل كبي��ر على وتر 
ويس��تغلون  اجلنس��ية،  الرغب��ة 
رغب��ات الش��باب املكبوت��ة، حيث 
اإلرهابي��ة في  جنح��ت اجلماع��ات 
حتويل "ش��هوة اجلنس" إلى سالح 
ق��وي الس��تقطاب الش��باب، وهو 
األمر ال��ذي حتدثت عن��ه كثير من 
وكثي��ر من  األجنبي��ة،  الصح��ف 
املُتخصصني  والباحث��ني  الُكت��اب 

في شأن اجلماعات اإلرهابية.
فصحيفة "الغارديان" البريطانية، 
نش��رت قصصاً ع��ن فتيات جنحن 
في الهرب من معسكرات "داعش" 
التنظي��م  إل��ى  االنضم��ام  بع��د 
اإلرهاب��ي، وكانت من أش��هر تلك 
أس��ماء  "أم  قص��ة  القص��ص، 
التونس��ية"، تل��ك الفت��اة الت��ي 
وقعت في أس��ر التنظيم اإلرهابي 
بس��وريا، ومت تزويجها -غصباً- من 
أحد أعض��اء التنظيم، والذي وافق 
بدوره على مش��اركتها في "جهاد 
النكاح"، وروت "أم أس��ماء" كيف 
أُجبرت على ُمارسة اجلنس مع 100 
م��ن ُمقاتلي "داعش" وفي أقل من 
ش��هر، وكي��ف كان زوجه��ا ال يرى 
في ذلك ش��يًئا ُمخالف��اً للدين أو 

العقي��دة، وكيف كان��ت القيادات 
ت��رى أن م��ا تفعل��ه -أم أس��ماء- 

"جهاد".
وف��ي س��ياق متص��ل ت��روي امرأة 
عراقية - فضلت عدم ذكر اسمها 
خمل��اوف أمني��ة - مش��اهد العنف 
والتنكيل والتعذيب التي شهدتها 
بعدم��ا أس��رها مس��لحو تنظيم 
ش��يعية  اإلس��المية:أنا  الدول��ة 
تركمانية وزوجي سني عربي، وكنا 
نعي��ش ف��ي ناحية العل��م مبدينة 
تكري��ت قب��ل أن يقتح��م تنظيم 

الدولة اإلسالمية حياتنا.
كان زوج��ي إمام��ا ورج��ال يحظى 
باالحت��رام ف��ي مجتمعن��ا، وكان 
املس��جد ال��ذي ي��ؤم املصلني فيه 

قريبا من منزلنا.
لم نكن نعرف السني من الشيعي 
قبل ذل��ك، ولم يكن أح��د يتكلم 
عن ذل��ك. ولم يكن بينن��ا وبني أي 
ش��خص في مجتمعنا ع��داوة أو 

خصومة.
كان لدينا متجر صغير للخضروات، 
وكنت أع��د اخلبز في املن��زل وأزرع 
اخلض��ر في احلديقة، كنا نكس��ب 

قوتنا بحمد اهلل.

وكان لدينا بي��ت كبير نأجره لعدد 
من املعلمات.

لي طفالن، بنت وولد، كانا تلميذين 
في نفس املدرسة التي تعمل فيها 
املعلمات، وكانا يذهبان للمدرسة 

معا.
عندم��ا دخ��ل مس��لحو التنظيم 
مدين��ة تكريت، أعدموا الكثير من 
اجلنود في مخيم سبايكر. وكانت 
هذه أول مذبح��ة لتنظيم الدولة 
قتلوا فيه��ا أكثر من 1500 جندي، 
وألقوا بعض جثث القتلى في نهر 

الفرات.
وأت��ى بعض اجلنود الذي��ن فروا من 
ه��ذه املذبحة إلى بلدتنا عن طريق 
النهر الذي يفصلنا عنهم، ثم جاء 

مسلحو التنظيم في إثرهم.
عندم��ا ج��اء تنظيم الدول��ة إلى 
بلدتنا، خبأت أح��د الفارين منهم 
في فرن اخلب��ز مبنزل��ي. كان الفرن 
س��اخنا وأحرقه قلي��ال ولكنه لم 

يصرخ قط.
وخبأ زوجي ثالثة رجال، وهم شيعة 

من البصرة، في املسجد.
ذات ي��وم ج��اء مس��لحو تنظي��م 
الدولة في الثالث��ة صباحا بعد أن 

علموا أننا نساعد اجلنود.
وجدوا اجلنود من البصرة وقتلوهم 
عل��ى الف��ور. وأخذوا زوج��ي أيضا، 

ولم أعلم عنه شيئا بعد ذلك.
ع��ادوا مجددا إل��ى منزلنا وفجروه 

بعد أن أمرونا باملغادرة.
وغادرت املنزل مع طفلي واملعلمات 
إح��دى  ورضي��ع  التركماني��ات 

املعلمات، وبدأنا نسير.
الدولة  تنظي��م  لك��ن مس��لحي 
أوقفونا وأخذونا إلى مرأب إلصالح 
السيارات، مع أسيرات أخريات من 

املنطقة.
كنا نحو 22 ام��رأة وطفال. فصلوا 
الفتي��ات ع��ن النس��اء املتزوجات. 
كانوا خم��س فتيات، واغتصبوهن 

أمام أعيننا.
أنقذونا  كن يصرخ��ن "س��اعدونا 

منهم".
بجس��دي  أغطيه��ن  أن  حاول��ت 
وقل��ت ملس��لحي تنظي��م الدولة 
"أقس��م باملصح��ف إنهن لس��ن 
ع��ذراوات. أس��تحلفكم ب��اهلل ال 

تغتصبوهن".
صفعن��ي أحده��م وع��ض اآلخ��ر 

كتفي بعنف وأدماه.

 الكشف الوحشي 
الذي كان يجري 
تم نشره عبر ورقة 
لنيكيتا مالك، من 
جمعية هنري 
جاكسون بعنوان 
"تجار اإلرهاب، 
العبودية الحديثة 
والعنف الجنسي، 
صندوق استثمار 
اإلرهاب"

إيزيديات في قبضة داعش

هكذا تم تعريف اإليزيديات المختطفات

في دولة داعش الزائلة "النساء يغتصبن ليكّن مسلمات"
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فتح ستة منافذ للعاصمة بغداد باتجاه المحافظات

محليات 4

بغداد - زينب الحسني: 

باش��رت الش��ركة العامة إلدارة 
النق��ل اخلاص بتطبيق مش��روع 
النق��ل اجلماعي ملركب��ات األجرة 
واحملافظات  بغ��داد  ب��ن  العاملة 
ال��ى  للدخ��ول  مناف��ذ  لس��تة 
العاصم��ة بع��د ان طبقت��ه ملدة 

شهرين بشكل جتريبي.
وقال مدير الشركة  قيس سلمان 
هاش��م امليال��ي في ح��وار مع  » 
الصباح اجلديد » : ان هذا املشروع  
يش��مل جمي��ع مركب��ات األجرة 
واحملافظات  بغ��داد  ب��ن  العاملة 
عل��ى وفق دراس��ة مس��تفيضة 
قامت بها الش��ركة ومت تطبيقه 
عل��ى مراح��ل اذ ب��دأت بتنظيم 
حركة مركب��ات األجرة بن بغداد 
واحملافظات على أن تشمل الحقا 
النقل املس��جلة  جميع خطوط 
ل��دى الش��ركة بجمي��ع أنح��اء 
الع��راق، مبينا ان ه��ذه املركبات 
دخل��ت ضم��ن مش��روع النق��ل 
اجلماعي ملركبات األجرة وحصلت 
املوافق��ة عل��ى اش��راك  قي��ادة 
عملي��ات بغ��داد ومديري��ة املرور 
العام��ة ضمن املفارز املش��تركة 
الدخول  ف��ي مناف��ذ  املتواج��دة 
ال��ى بغ��داد  حملاس��بة مركب��ات 
اخلصوص��ي التي تعم��ل لألجرة 
والتعليم��ات  للقوان��ن  خالف��اً 
الناف��ذة والتش��ديد عل��ى من��ع 
مركب��ات األج�����رة من الدخول 
عبر املنافذ من دون احلص�����ول 

على )املنفيست ( الرسمي .
واضاف امليالي : ان املشروع يهدف 
الى تنظيم حركة مركبات األجرة 
بصورة عامة و حتقيق انس��يابية 
عالي��ة واحل��د من الزخ��م املروري 
احلاص��ل ف��ي مناف��ذ احملافظات 
والقض��اء عل��ى ظاه��رة جتزئ��ة 
اخلط��وط والتحميل العش��وائي 
لل��ركاب من خ��ارج املرائ��ب وما 
يترت��ب عليها م��ن آثار س��لبية، 
فض��ال ع��ن حتقي��ق العدالة في 
للمركبات  التحمي��ل  تسلس��ل 
بن جميع سائقي املركبات وعلى 

اخلطوط كافة ومبا يضمن حقوق 
اجلميع و اضفاء س��مة حضارية 
تعك��س  النق��ل  حرك��ة  عل��ى 
ص��ورة ايجابية عن واق��ع النقل 
ف��ي الع��راق، ال��ى جان��ب  توفير 
احصائيات وقاعدة بيانات دقيقة 
عن إعداد املركبات املسجلة على 
كل خط تتضمن س��عة املركبة 
مطابقته��ا  م��دى  و  وموديله��ا 
لش��روط املتان��ة واألم��ان وتوفير 

وسائل الراحة للركاب.
وبن ان��ه من النتائ��ج املتحققة 
عن بداي��ة تطبيق هذا املش��روع 
إيراد غير مس��بوق للشركة اذ مت 
تس��جيل إي��راد بواق��ع 46مليون 
دينار يوميا في قسم الكرخ بعد 
أن كان مع��دل االي��راد املتحق��ق 
27مليون دين��ار يوميا، كما حقق 
إي��راد  االول��ى  الرصاف��ة  قس��م 

يومي��ا بعد  دين��ار  بلغ21ملي��ون 
أن كان مع��دل االي��راد املتحق��ق 
س��ابقا9مليون دين��ار ويع��د هذا 
املشروع من روافد تعظيم املوارد 

املالية للشركة. 
به��ذا  العم��ل  ان   : واوض��ح  
املش��روع اس��تمر ملدة ش��هرين 
بش��كل جتريبي عل��ى وفق خطة 
لش��مول جميع منافذ العاصمة 
املتمثل��ة مبنف��ذ الصق��ور باجتاه 
محافظة االنبار العبايجي باجتاه 
محافظتي صالح الدين ونينوى ، 
ومنفذ الرشادية باجتاه محافظة 
كركوك واحملافظات الش��مالية ، 
الى جانب منفذ بس��ماية باجتاة 
املناطق اجلنوبية ، واخيرا منفذي 
اليوس��يفية باجت��اه محافظ��ات 
الف��رات االوس��ط ، ومنف��ذ اب��و 

غريب .

وبن مدير الشركة: انه وملا حققه 
مش��روع النقل اجلماعي ملركبات 
األج��رة م��ن جن��اح ف��ي تعظيم 
النفق��ات  وتقلي��ل  اإلي��رادات 
والعم��ل بنظام املنافيس��ت في 
مناف��ذ دخ��ول بغ��داد ملركب��ات 
األجرة العاملة بن بغداد وجميع 
احملافظ��ات، كما مت تفعيل العمل 
بن احملافظات بنظام املنافيست، 
فض��الً عن التنس��يق م��ع آمري 
س��يطرات مناف��ذ دخ��ول بغداد 
وس��المة  ام��ن  عل��ى  حفاظ��اً 

املواطنن.
وأوض��ح :  بأن الش��ركة تس��عى 
لتطوي��ر منظوم��ة النقل اخلاص 
مب��ا يجعلها مبص��اف دول اجلوار اذ 
اع��دت خطة م��ن اربع��ة محاور 
االول تطوير املرائ��ب املوحدة التي 
تؤمن عملية النقل بن احملافظات 

مع بعضها البعض الى محطات 
نق��ل مس��افرين متكامل��ة ومن 
اجل الش��روع بوضع خطة متينة 
وصحيح��ة ف��أن احلاج��ة كان��ت 
تس��تدعي اجناز تصاميم لتحويل 
املرائب املوحدة في مراكز احملافظات 
على وفق املعايير الدولية اما احملور 
الثاني الذي من خالله يتم اعتماد 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات اذ قامت 
الشركة باستخدامها كنظام في 
ادارة عمل املرائب بدال من النظام 
الي��دوي وق��د مت اعتم��اد نظام��ي  
نظ��ام البواب��ات الذكي��ة والربط 
الش��بكي املركزي املوح��د ، الفتا 
الى ان احمل��ور الثالث فيعتمد على 
صيان��ة وتطوي��ر البن��ى التحتية 
ملرائب النقل املتوس��طة » املرائب 
احمللي��ة » في بغداد واحملافظات مع 
ادخال فعاليات جديدة تسهم في 

توفير افضل اخلدمات للمواطنن 
من مس��تعملي  هذه املرائب ومن 

هذا النوع من االبنية .
واوض��ح امليالي: ب��ان هناك حاجة 
فعلية الستحداث درجات وظيفية 
جديدة للشركة وبالرغم من كون 
الش��ركة حتق��ق ارباحا ش��هرية 
تتج��اوز امللي��اري دين��ار اال انها ال 
تتمك��ن م��ن تعين اي ش��خص 
بصفة عقد او اجور يومية بسبب 
قان��ون املوازنة لذا يلزم الش��ركة 
بع��دم تعين اي درج��ات وظيفية 
، الفتا الى ان الش��ركة بإمكانها 
توظي��ف العدي��د م��ن الراغب��ن 
بالعمل الذين ل��ن يكلفوا خزينة 
الدول��ة اي ش��يء بهدف حتس��ن 
االداء وزيادة االرباح اال انها ملتزمة 
مجل��س  اق��ره  ال��ذي  بالقان��ون 

النواب. 

مشروع النقل الجماعي لمركبات األجرة يحقق 50 مليون دينار يوميًا

يهدف المشروع 
الى تنظيم حركة 

مركبات األجرة 
بصورة عامة 

و تحقيق انسيابية 
عالية والحد من 
الزخم المروري 

الحاصل في 
منافذ المحافظات 

والقضاء على 
ظاهرة تجزئة 

الخطوط

احملررة مع مدير مشروع النقل اجلماعي

»التنمية الصناعية 
تمنح عددا من إجازات 

تأسيس مشاريع جديدة
حسين حسن*

منحت املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن عددا من اجازات تاس��يس 

مشاريع صناعية جديدة خالل شهر اب املاضي .
وق��ال املهندس س��الم س��عيد احمد مدي��ر عام 
املديرية ملركز االعالم والعالقات العامة في الوزارة, 
مت من��ح )32(اج��ازة تأس��يس ملش��اريع صناعي��ة 
جديدة فيما خصصت املديري��ة )17( قطعة ارض 
لتاسيس مش��اريع اخرى في حن منحت املديرية 
ايضا ش��هادتي اكمال تاس��يس برأس��مال قدره 
)81140 ( مليار دينار واصدرت )19( هوية للمشاريع 
الصناعية اجلديدة, مبينا ان كوادر املديرية الفنية 
ماضية باج��راء الكش��وفات الدورية للمش��اريع 
الصناعية حيث بلغ عددها )44( كش��فاً, مضيفاً 
الى ذلك انه مت منح )13( كتاب تقدير حاجة وتوجيه 
كت��ب رس��مية الى اجله��ات ذات العالق��ة لتقدمي 
الدع��م الصحاب املش��اريع الصناعية لتس��هيل 
اجراءات أكمال مشاريعهم باالضافة الى انشطة 
اخ��رى منها في مجال اجلان��ب القانوني من خالل 

اجراء املعامالت القانونية  ونقل امللكية.

*اعالم الصناعة

العراق يبحث مع بريطانيا 
سبل تطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية

»العمل » تبحث مع 
المنظمات الدولية حماية 

األطفال في المناطق المحررة  

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث مدير ع��ام دائ��رة العالق��ات االقتصادية 
اخلارجي��ة ف��ي وزارة التج��ارة مع ضح��ى جبار 
الس��فارة  ف��ي  الدولي��ة  التج��ارة  مستش��ار 
البريطاني��ة ف��ي بغ��داد س��بل تطوي��ر وتعزيز 

العالقات االقتصادية والتجارية بن اجلانبن
واوض��ح مدير ع��ام دائرة العالق��ات االقتصادية 
عادل خضير عباس بانه جرى خالل اللقاء بحث 
سبل وافاق تطوير التعاون االقتصادي والتجاري 

بن العراق وبريطانيا.
موكداً اس��تعداد دائرته للتع��اون وتقدمي كافة 
التس��هيالت املطلوبة الجناح عمل الش��ركات 
البريطاني��ة في الع��راق خاصة وان الش��ركات 
البريطانية تتمتع بسمعة جيدة داخل اوساط 

العمل العراقي.

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت هيئ��ة رعاي��ة الطفولة م��ع منظمة االمم 
ومنظم��ة  )اليونيس��يف(  للطفول��ة  املتح��دة 
الصليب االحمر الدولية ما ميكن تقدميه ملس��اندة 

ومساعدة االطفال في املناطق احملررة. 
واكدت مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة د. عبير 
مهدي اجللبي التي ترأست االجتماع الذي عقدته 
الهيئة مع املنظمتن الدوليتن على ضرورة حماية 
ورعاي��ة االطفال وخاصة في املناط��ق التي حتررت 
من س��يطرت داعش االرهابية مب��ا فيهم االطفال 

مجهولو النسب واملفصولون عن ذويهم .
وناق��ش اجملتمع��ون الدور ال��ذي ينبغ��ي ان تلعبه 
هيئة رعاي��ة الطفولة ف��ي ظل التحدي��ات التي 
تواجه الطفول��ة في العراق وما يش��هده الوضع 
احلالي للمناطق احملررة والذي يتطلب تضافر جهود 
جميع املؤسس��ات احلكومية واملنظمات الدولية 
ومنظمات اجملتمع املدني للنهوض بواقع الطفولة 
ف��ي البالد ، فيما مت االتف��اق على تنفيذ مجموعة 
م��ن اخلط��وات الهادفة الى اع��ادة تأهيل االطفال 

وتقدمي الدعم واملساندة لهم. 
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البصرة - سعدي علي السند:

 / البص��رة  صح��ة  دائ��رة  نظم��ت 
مستش��فى البصرة العام / قس��م 
االطف��ال/  دورة تدريبي��ة ف��ي دعم 
التأهي��ل  بقاع��ة  األطف��ال  حي��اة 
التغذوي بحضور اجلراح االستشاري 
مدي��ر  اخلرس��اني  رمض��ان  ج��واد 
االختصاص  والطبيب  املستش��فى 
عل��ى ح��امت العط��وان مدي��ر وحدة 
التدري��ب والتطوير وع��دد من طلبة 
كلي��ة الط��ب - جامع��ة البص��رة 
ومبش��اركة  السادس��ة  املرحل��ة 
ع��دد م��ن املدربن في املستش��فى 

ومستشفيات املركز. 

اإلسعافات األولية يحتاجها 
الفرد في شتى املواقف

وأوض��ح اخلرس��اني ان اإلس��عافات 
األولي��ة يحتاجه��ا الفرد في ش��تى 
املواق��ف الت��ي متر عليه ف��ي حياته 
اليومية، وليس داخل األس��رة فقط 
أو خ��الل التعام��ل مع األبن��اء، فقد 
يتعرض حلادث مروري، يتطلب سرعة 
التدخل أو إجراء بعض اإلس��عافات 
األولية، وبالتالي يقف حائراً ال يعرف 
م��اذا يفع��ل حتى يص��ل اخملتصون، 

وذل��ك أفض��ل م��ن تط��وع البعض 
وتدخله��م بداف��ع املس��اعدة م��ن 
دون دراي��ة منه��م، وبالتالي تتفاقم 

اإلصابة أو تتدهور احلالة. 
س��امي  ميس��اء  الدكت��ورة  ام��ا 
اختصاصي��ة طب الط��وارئ ومديرة 
الط��وارئ في املستش��فى  قس��م 
فق��د قال��ت : تعد ح��االت الطوارئ 
أحداث��اً غير متوقع��ة ، تأتي من دون 
سابق إنذار، وهناك الكثير من األسر 
يتع��رض أطفاله��م حل��االت حرجة 
وبس��يطة، تتطل��ب منه��م ضرورة 
اإلمل��ام بقواعد اإلس��عافات األولية، 
التي تعد بالنسبة إليهم طوق جناة، 
جتنبه��م العديد من اخملاطر، س��واء 
داخل املنزل أو خارجه . وبالرغم من أن 
اإلس��عافات األولية عالج مؤقت ألي 
أزمة أو حال��ة إال أنها قد تنقذ حياة 
اإلنس��ان، ويوصي األطب��اء بضرورة 
ووس��ائلها  مبادئها،  إل��ى  التع��رف 

وكيفية التعامل مع املصاب. 
وتضمن��ت الدورة ع��رض محاضرات 
نظري��ة  م��ع تدري��ب عمل��ي ح��ول 
اجراءات انقاذ احلياة لألطفال وحسب 

التصنيف العلمي احلديث .

طرق الوقاية
وبالنسبة إلى حوادث األطفال أشار 

احملاض��رون الى أن هن��اك العديد من 
ط��رق الوقاي��ة م��ن اإلصاب��ات التي 
يتعرض��ون له��ا، فهنال��ك الط��رق 
الس��يارات  الوقائي��ة م��ن ح��وادث 
وبهذه احلالة البد من تعويد األطفال 

مايبع��د  م��ع كل  التعام��ل  عل��ى 
عنهم احل��وادث ،، كم��ا أن التوعية 
املبكرة لألطفال ح��ول قوانن املرور 
واإلرش��ادات املروري��ة مهمة لتعويد 
الطفل على الط��رق الوقائية بهذا 

اجلانب 
وأيض��اً الوقاي��ة م��ن الغ��رق، بعدم 
ت��رك األطف��ال م��ن دون 3 س��نوات 
مبفرده��م وعدم ترك الطفل من دون 
مراقبة قرب أحواض السباحة، كما 

يجب على األه��ل االلتحاق بدورات 
اإلس��عافات األولي��ة لتعليم طرق 
اإلنع��اش القلبي الرئ��وي، واحلماية 
م��ن احلروق بعدم ش��رب أي ش��يء 
س��اخن أثناء حمل الطفل، وضرورة 
وض��ع امل��واد الس��اخنة واألطعمة 
بعيداً عن حاف��ة املوقد أو املنضدة، 
ومن��ع األطفال من ملس مصادر املاء 
االس��تحمام،  أثن��اء  الس��اخن في 
الثق��اب  ألع��واد  دوم��اً  واالنتب��اه 
والسجائر املش��تعلة وإبعادها عن 
األغطي��ة  واس��تعمال  األطف��ال، 
ملصادر الكهرب��اء وجعلها مرتفعة 
أمك��ن،  م��ا  األرض  ع��ن مس��توى 
وبالنس��بة إلى احلماي��ة من اجلروح 
ف��ال بد م��ن االنتب��اه دائم��اً لوضع 
السكاكن واألدوات احلادة في مكان 
بعيد عن متن��اول الطفل، واالنتباه 
لقط��ع الزج��اج املكس��ورة والتي 
ميكن أن تسبب جروحاً نازفة، وعدم 
ترك أية أدوات تستعمل في اخلياطة 
كاإلبرة والدبابيس وشفرات احلالقة 

في متناول الطفل
 

قواعد السالمة الضرورية
وأوض��ح احملاض��رون : إن األطفال ال 
يستطيعون قراءة عالمات التحذير 
إذ ال يزالون في طور اكتشاف العالم 

من حولهم، فهم يش��كلون الفئة 
العمرية األكث��ر عرضة خلطر وقوع 
احلوادث، وال ش��ك ف��ي أن أحد أهم 
اخملاوف لدى األهل تتجلى في خطورة 
بعض االس��تعماالت اليومية على 
حياة األطفال كأكياس البالستيك 
التي قد ال تؤذي البالغن فيما ميكن 
أن تكون قاتلة لألطفال إذ تؤدي إلى 
االختن��اق، والتس��مم أو الصدم��ة 
. لذل��ك، م��ن خ��الل اط��الع األهل 
واملس��ؤولن على مهارات السالمة 
الضرورية، نس��هم في توفير راحة 
البال لهم ملعرفة أن لديهم القدرة 
على إنقاذ حي��اة الطفل حتى قبل 
الوصول إل��ى املستش��فى و نظراً 
إل��ى صغر س��نهم ميل��ك األطفال 
جهاز مناعة ضعيف��اً جداً، ما يزيد 
خطر التقاطه��م لبعض األمراض 
جراء الع��دوى، إضافة إلى ذلك تزيد 
هشاشة عظام الطفل وااللتواءات 
التي ق��د يتعرض له��ا، إضافة إلى 
ذل��ك ضع��ف عضالت��ه م��ن خطر 
االضطرابات والكس��ور في احلوادث 
املنزلية مثل االختناق أو التس��مم 
لذلك تعتبر هذه الدورات التدريبية 
مهم��ة ف��ي إنق��اذ حي��اة األطفال 
ب��دالً م��ن االنتظ��ار للوص��ول إلى 

املستشفى للعالج .

تقرير

دائرة صحة البصرة تنّظم دورًة تدريبيًة لدعم حياة األطفال
بمشاركة عدد من طلبة المرحلة السادسة في كلية الطب 

جانب من الدورة التدريبية

ناصر عبد ويس*
اعلنت الشركة العامة للصناعات 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  التعديني��ة 
الصناع��ة واملعادن عن أنش��طتها 
االنتاجي��ة والتس��ويقية لتجهي��ز 
دوائر الدولة والقطاع اخلاص باحملاليل 
امللحي��ة ، أضاف��ة الى اب��رام عقود 
االنتاج والتصدير ال��ى خارج العراق 

دعما منها للصناعة الوطنية.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة عل��ي 
حس��ن علوان في تصري��ح للمركز 
االعالم��ي في ال��وزارة :ي��أن القيمة 
االجمالية ملبيعات الش��ركة بلغت 
االس��بوع  ضم��ن  ملي��ون   76,500
الثالث لش��هر متوز املاضي فقد بلغ 
امللحية  احملالي��ل  ومبيع��ات  انت��اج 
300 م3 وهو محل��ول ملحي يثالثة 
انواع بحسب الكثافة واالستخدام 
فيم��ا انتجت الش��ركة ف��ي موقع 
مملح��ة الس��ماوة كمي��ة 200 طن 

من امللح الصناعي بنوعيه اخلش��ن 
واذي يس��تفاد  املكيس  واملطح��ون 
منه في الصناعات البتروكيمياوية 
والنفطية والغذائية في القطاعن 
العام واخلاص ، مضيفا بانه مت انتاج 
300 ط��ن م��ن م��ادة قير االكس��اء 
املطور رقم)1( والذي يس��تعمل في 
معامل االس��فلت الغ��راض تبليط 
الطرق  فيما حققت الشركة انتاج 
كمية 3 طن من الرمل القياسي ذات 
املواصفة 2080 /1998 والذي يجهز 
في  املستفيدة الستعماله  اجلهات 
فحص قوالب السباكة اخلاصة في 
صناعة االس��منت م��ن القطاعن 
ش��ركة  مبين��ا   , واخل��اص  الع��ام 
التعدينية متخصصة  الصناع��ات 
ف��ي تصنيع منتجات اخرى متنوعة 
منها قي��ر التس��طيح والي يعمل 
كطبق��ة عازل��ة للم��اء الس��طح 
البناي��ات واحلمام��ات  اضاف��ة الى 

)نوف��والك(  صل��ب  راتن��ج  منت��ج 
القولب��ة  ف��ي  يس��تعمل  وال��ذي 
احلارة للمس��ابك وكمادة عازلة في 
الصناع��ات الكهربائي��ة ومنتجات 
مختلف��ة تصنع ضم��ن خطوطها 

االنتاجية املتعددة.
واش��ار علوان بان الش��ركة تواصل 
والتس��ويق  والتصدي��ر  االنت��اج 
ملنتجاتها حي��ث متكنت من تصدير 
3000 ط��ن م��ن م��ادة ب��رامي ك��وت 
متوسط الى دولة االمارات العربية 
املتحدة والذي يتم اس��تعماله في 
اعمال اكس��اء الطرق فيما سوقت 
600 كغ��م م��ن منت��ج مس��حوق 
معام��ل  ال��ى  القش��ري  االملني��وم 
الثرمس��تون في محافظة النجف 
والعم��ل مس��تمر الكم��ال تنفيذ 
خطة الشركة االنتاجية منوها بان 
املعم��ل مت احالت��ه للتصنيع للغير, 
معلن��ا ع��ن حص��ول املوافقة على 

انتاج مادة الكات باك نوع SC  والذي 
يدخل ف��ي تبليط الش��وارع وينتج 
الول مرة الغراض التصدير الس��يما 

ان العقد حاليا هو قيد االجناز .
وفي س��ياق متصل ذكر املدير العام 
وضمن الس��عي املتواصل للشركة 
للتع��اون م��ع مؤسس��ات الدول��ة 
كاف��ة فق��د ج��رى التنس��يق م��ع 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
مواصف��ة  ادراج  لغ��رض  النوعي��ة 
االم��الح املنتج��ة العتماده��ا ف��ي 
اكمال متطلب��ات حماية املنتجات 
فيم��ا التق��ى وف��د م��ن اجلامع��ة 
التكنولوجية خالل زيارته للشركة 
بحث فيها س��بل التعاون املشترك 
واالس��تفادة من البح��وث العلمية 
التخصص��ات  ف��ي  واالطروح��ات  

الهندسية. 

*اعالم الصناعة 

»التعدينية« تجّهز دوائر الدولة 
والقّطاع الخاص بالمحاليل الملحية 

اعالم النفط 
باش��رت وزارة النفط بتوزيع املشتقات 
النفطية عل��ى العائالت واملواطنن في 
املناطق واالحياء والقرى التابعة لقضاء 

احلويجة في محافظة كركوك .
وقال مدير عام ش��ركة توزيع املنتجات 
النفطي��ة املهندس كاظم مس��ير انه 
وبن��اء على توجيهات وزي��ر النفط جبار 
عل��ي اللعيب��ي  مت تس��يير قافل��ة من 
احلوضي��ات لتجهي��ز املواطنن في  في 
املناطق واالحياء والقرى التابعة لقضاء 
احلويج��ة باحتياجه��ا م��ن املنتج��ات 
النفطي��ة ، حي��ث مت جتهي��ز العائ��الت 
ب�)1000( اس��طوانة غاز س��ائل مجانا 
كهدي��ة مقدمة من ال��وزارة. باالضافة 
ال��ى  جتهيز املواطنن ف��ي تلك املناطق 
احملررة بكمي��ة )13( الف لت��را من مادة 
النفط االبيض ، و )39( الف لتر من مادة 
البنزين . واش��ار املدير الع��ام ان جهود 
ال��وزارة مس��تمرة في جتهي��ز املنتجات 

النفطي��ة لتأم��ن جمي��ع احتياج��ات 
املواطنن من الوقود املطلوب ، مضيفا 
ان وزارة النفط كانت في طليعة اجلهات 
احلكومي��ة التي رافق��ت عمليات حترير 
هذه املدين��ة من العصاب��ات االرهابية  
للوق��وف عل��ى احتياج��ات املواطن��ن 
سواءا في املناطق احملررة او في مخيمات 
النازح��ن ، مؤك��دا ان جه��ود ال��وزارة 
مس��تمرة في توفير الوقود ، اضافة الى 
قي��ام الف��رق الفنية في ال��وزارة باعادة 
تاهيل منافذ جتهيز الوقود من محطات 

تعبئة وساحات بيع الغاز .
ويذك��ر ان الوزارة كانت والزالت حريصة 
النفطي��ة  املش��تقات  توفي��ر  عل��ى 
للمواطن��ن ف��ي املناط��ق احمل��ررة ف��ي 
محافظات نينوى واالنبار وصالح الدين ،  
فضال عن جتهيز العائالت في مخيمات 
املعني��ة   احملافظ��ات  ف��ي  النازح��ن 
باحتياجاتهم من الوقود بجميع انواعه 

للتقليل من معاناتهم .

تجهيز مواطني الحويجة
 بـ )1000( اسطوانة غاز مجانًا 
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واشنطن ـ وكاالت :

أعلنت املفوض��ة األوروبية للسياس��ة 
اخلارجي��ة فيديريكا موغيريني أنه ليس 
بيد أي دولة في العالم أن تنهي االتفاق 
النووي اإليراني، مؤك��دة ضرورة احلفاظ 

على هذا االتفاق بشكل جماعي.
وقالت موغيريني في مؤمتر صحفي في 
بروكس��ل امس االول اجلمع��ة، ردا على 
خطاب الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
الذي أعل��ن فيه عن »ع��دم التصديق« 
عل��ى التزام إي��ران باالتفاق الن��ووي، »ال 
نس��تطيع كمجتمع دولي أن نس��مح 

بإفشال اتفاق نووي نافذ«.
وأكدت املسؤولة األوروبية التي ترأست 
اجللس��ات األخي��رة للمفاوض��ات حول 
االتف��اق الن��ووي التاريخي أن��ه ال ميكن 
إجراء مفاوضات جديدة بش��أن االتفاق 

النووي مع طهران.
وقالت: »إنه ليس اتفاقا ثنائيا.. واجملتمع 
الدولي، مبا في ذلك االحتاد األوروبي، أشار 
بوض��وح إلى أن االتفاق قائم وس��يظل 

قائما«.
وأضاف��ت موغيرين��ي أنه��ا حتدثت مع 
نظيرها األميركي ريكس تيلرس��ون فور 

إلقاء ترامب كلمته اجلمعة.
وأكدت موغيريني في بيان لها صدرامس 
االول  اجلمع��ة، أن االحت��اد األوروب��ي مع 
س��ائر اجملتمع الدولي، سيواصل تنفيذ 
التزاماته مبوج��ب االتفاق النووي، بغض 
النظ��ر ع��ن ق��رار الرئي��س األميرك��ي، 
مضيفة: »نعتقد أننا نتحمل مسؤولية 
جماعية عن احلفاظ )على هذا االتفاق(، 

من أجل ضمان أمننا اجلماعي

فيما وأعل��ن ترامب التغي��ر الكبير في 
السياس��ة األمريكية في خطاب فصل 
في��ه نهج��ا أكث��ر مواجه��ة م��ع إيران 
بس��بب برامجها النووي��ة والصاروخية 
ودعمها جلماعات متش��ددة في الشرق 

األوسط.
واتهم ترامب إيران بعدم االلتزام »بروح« 
االتف��اق وقال إن هدفه ه��و ضمان عدم 

حصول إيران أبدا على سالح نووي.
وق��ال »ل��ن نكمل ف��ي طري��ق نهايته 
املتوقع��ة هي املزيد م��ن العنف واملزيد 
م��ن اإلرهاب« والتهدي��د بتقدم برنامج 

إيران النووي.
والق��ت تصريح��ات ترام��ب املتش��ددة 
اإلش��ادة م��ن إس��رائيل لك��ن احللفاء 

األوروبيني انتقدوها.
وخط��وة ترامب جزء أيض��ا من إجراءات 
اتخذتها إدارته س��عيا لتحقيق ش��عار 
»أمري��كا أوال« مثل قرار االنس��حاب من 
اتفاقية باريس للمناخ واالنس��حاب من 
بالش��راكة  اخلاصة  التج��ارة  محادثات 

عبر احمليط الهادي.
وأغضبت اس��تراتيجيته إيران ووضعت 
واش��نطن ف��ي موقف مع��ارض للدول 
األخ��رى املوقع��ة عل��ى االتف��اق وه��ي 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسيا والصني 
فضال عن االحتاد األوروبي والتي استفاد 
بعضه��ا م��ن اس��تئناف التج��ارة مع 

طهران.
وردا عل��ى ترام��ب قال الرئي��س اإليراني 
حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون 
على اله��واء إن بالده ملتزم��ة باالتفاق 
واتهم ترامب بتوجيه اتهامات ال أساس 

لها.
وعبر الدميقراطيون في الواليات املتحدة 

عن تش��ككهم ف��ي قرار ترام��ب. وقال 
السناتور بن كاردن »في وقت تواجه فيه 
الواليات املتح��دة وحلفاؤها أزمة نووية 
مع كوريا الش��مالية اصطن��ع الرئيس 
أزم��ة جدي��دة س��تعزلنا ع��ن حلفائنا 

وشركائنا«.
عل��ى الرغ��م م��ن أن ترامب ل��م يعلن 
انس��حاب بالده م��ن االتفاق ال��ذي أبرم 
بهدف منع إيران من تطوير قنبلة نووية 

فقد منح الكوجنرس 60 يوما التخاذ قرار 
بش��أن إعادة فرض عقوب��ات اقتصادية 

على طهران رفعت مبوجب االتفاق.
وفي حالة إع��ادة فرض العقوبات تكون 
الوالي��ات املتحدة قد انتهكت ش��روط 
االتف��اق الن��ووي ال��ذي قد ينه��ار على 
األرجح. وإن لم يفعل الكوجنرس ش��يئا 

سيبقى االتفاق قائما.
وأصدر ترامب توجيه��ا ألجهزة اخملابرات 

األميركي��ة للتحقق مم��ا إذا كانت إيران 
تتعاون مع كوريا الش��مالية بخصوص 

برامجها لألسلحة.
وص��دق ترامب، الذي تولى الرئاس��ة في 
كانون الثاني، على مضض على االتفاق 
مرتني من قبل ووصف االتفاق مرارا بأنه 
»االتف��اق األس��وأ على اإلط��الق« وبأنه 

مخجل.
وقال ترامب »إذا لم نتمكن من التوصل 

إلى حل بالعمل مع الكوجنرس وحلفائنا 
فسوف نلغي هذا االتفاق«.

وق��ال للصحفي��ني عن��د س��ؤاله ملاذا 
لم يقرر إلغ��اء االتفاق اآلن »س��نرى ما 
سيحدث خالل الفترة القصيرة املقبلة 

وميكنني فعل ذلك على الفور«.
وأعطى ترامب وزارة اخلزانة أيضا سلطة 
فرض عقوبات اقتصادية على أناس في 
احلرس الثوري اإليراني أو كيانات مملوكة 
له ردا على ما تصفه واشنطن بجهوده 
لزعزعة استقرار وتقويض خصوم إيران 

في املنطقة.
وق��ال وزي��ر اخلارجية األمريك��ي ريكس 
تيلرس��ون إن ترام��ب يري��د أن يصل��ح 
علي��ه  يهيم��ن  ال��ذي  الكوجن��رس، 
اجلمهوري��ون، م��ا يعتبره��ا عيوب��ا في 

االتفاق بدال من إعادة فرض العقوبات.
ولتنفيذ ذلك سيعدل املشرعون قانون 
مراجعة االتفاق الن��ووي من أجل تعزيز 
عملي��ات التفتي��ش النووي��ة وتغطية 
برنامج الصواريخ الباليس��تية اإليراني 
وح��ذف بن��د تنقض��ي مبوجب��ه بعض 
القي��ود املفروض��ة عل��ى برنام��ج إيران 
الن��ووي مب��رور الزم��ن. وقال الس��ناتور 
اجلمه��وري ب��وب كورك��ر رئي��س جلن��ة 
العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ إنه 
سيقترح تشريعا لتعديل القانون الذي 
يل��زم ترامب بالتصديق على التزام إيران 
باالتفاق الن��ووي ليكون الرئيس مطالبا 
بفعل ذلك كل س��تة أشهر وليس كل 
90 يوم��ا. وذكر اجلي��ش األميركي امس 
االول اجلمعة أنه يجري مراجعة شاملة 
ألنشطة التعاون األمني ووضع القوات 
واخلط��ط لدع��م اس��تراتيجية ترامب 

اجلديدة جتاه إيران.

الدف��اع  وزارة  باس��م  متح��دث  وق��ال 
ال��وزارة  إن  )البنتاج��ون(  األميركي��ة 
جتري تقييم��ا لتمركز الق��وات وكذلك 

للخطط لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس 
إنه لم يشهد أي أعمال استفزازية من 
إي��ران عقب خط��اب الرئيس مضيفا أن 
الوضع العسكري األميركي ال يزال دون 

تغيير حتى اآلن.
وفي غضون ذلك تباينت ردود األفعال بني 
مرح��ب ومنتقد الس��تراتيجية الرئيس 
األميرك��ي ترام��ب اجلدي��دة بخصوص 
املل��ف النووي اإليراني، والتي أعلنها في 

كلمة اليوم.
وش��ددت وزارة اخلارجية الروس��ية على 
متس��كها باتفاق إي��ران الن��ووي، داعية 
جميع األطراف إلى االلتزام بهذا االتفاق. 
وأكدت أن استخدام »لغة التهديد« في 
العالقات الدولية أم��ر غير مقبول ومن 
مخلفات املاض��ي وال يتفق م��ع مبادئ 
احل��وار احلضاري بني ال��دول ، فيما ذكرت 
املفوضة األوروبية للسياس��ة اخلارجية 
فيديري��كا موغيريني أنه لي��س بيد أي 
دولة في العالم أن تنهي االتفاق النووي 
اإليراني، مؤكدة ضرورة احلفاظ على هذا 

االتفاق بشكل جماعي.
وحذر زعم��اء بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا 
في بيان مش��ترك، الواليات املتحدة من 
اتخ��اذ ق��رارات ميك��ن أن تض��ر باالتفاق 

النووي اإليراني.
واعتبر الرئيس اإليراني حسن روحاني أن 
كلمة ترامب تظهر أنه »ضد الش��عب 
اإليراني أكثر م��ن أي وقت مضى« وهي 
»مجموع��ة م��ن اإلهان��ات واالتهامات 

التي ال أساس لها«.

شؤون عربية ودولية6

طرابلس ـ وكاالت :
أعل��ن القائد العام للجيش الليب��ي خليفة حفتر، 
سيطرة قوات اجليش على معظم األراضي الليبية، 
مؤكدا أنه ل��م يتبق سوى مساحات قليلة خارجة 
عن سيطرة اجليش، ال تتعدى مساحتها ال�30 ألف 
كم مربع. وفي حديث جمعه بحش��د من الضباط 
واجلنود في مدينة بنغازي، قال حفتر: »تبلغ مساحة 
ليبي��ا مليون و760 ألف ك��م، واجليش يسيطر اآلن 

على مليون و730 ألف كم ولم يتبق إال القليل«.
وكش��ف عن أن اجلي��ش قد سيطر عل��ى املنطقة 
الواقعة غرب طرابلس املمتدة من زوارة على احلدود 
مع تون��س، وحتى مدينة الزاوي��ة الواقعة على 30 
كم غ��رب العاصم��ة طرابلس، مؤك��دا أنه »خالل 
األي��ام القليل��ة القادم��ة ستتم السيط��رة على 

الزاوية أيضا«.
وأض��اف: »منذ مدة ونحن عل��ى تواصل مع ضباط 
وجنود في املنطقة الغربي��ة لضمهم إلى اجليش، 
وق��د انضموا وانتفضوا خالل األيام املاضية، وحرروا 

مناطقهم من زوارة وحتى الزاوية«،

أنقرة ـ رويترز:
قال��ت وكالة األناضول لألنب��اء التي تديرها الدولة 
امس السبت إن السلطات التركية احتجزت أربعة 
أشخاص فيما يتصل بانفجار وقع يوم األربعاء في 
خ��زان مبصفاة توبراش وأس��فر عن س��قوط أربعة 

قتلى.
وح��دث االنفجار عقب أعم��ال صيانة في املصفاة 
الواقعة في إقلي��م إزمير بغرب البالد وأدى إلصابة 

اثنني أيضا لكنه لم يؤثر على اإلنتاج.
كانت الس��لطات قد ألقت القبض على س��بعة 
أش��خاص ي��وم اخلمي��س املاض��ي فيم��ا يتص��ل 
باالنفجار ثم أطلقت س��راح ثالث��ة منهم على أن 

يظلوا قيد املراقبة.
ولم يذكر التقرير تفاصيل بش��أن التهم املوجهة 

للمحتجزين األربعة.

باريس ـ أ ب ف:
اعل��ن االليزي��ه ام��س االول اجلمع��ة ان الرئي��س 
الفرنس��ي اميانويل ماكرون يدرس التوجه الى ايران 
تلبية لدعوة الرئيس االيراني حسن روحاني، بحيث 
تك��ون اذا مت��ت اول زيارة يق��وم بها رئي��س دولة او 

حكومة فرنسية اليران منذ 1971.
وقالت الرئاس��ة ان الرئيس��ني تش��اورا بعد ظهر 
اجلمعة هاتفيا وذكر ماكرون ب«متس��ك فرنس��ا« 
باالتف��اق حول النووي االيراني ال��ذي رفض الرئيس 

االميركي دونالد ترامب االقرار بالتزام ايران به.
واضاف��ت »مت بحث زي��ارة يقوم به��ا الرئيس اليران 
بناء على دعوة الرئيس روحاني«، فيما اش��ار موقع 

الرئاسة االيرانية الى زيارة »العام املقبل«.
وذك��ر ماك��رون ب��ان ق��رارات الوالي��ات املتحدة »ال 
تض��ع ح��دا لالتفاق ح��ول الن��ووي االيران��ي، ومع 
مجمل االطراف فان فرنسا وش��ركاءها االوروبيني 
س��يواصلون الوف��اء بالتزاماته��م«. لكن��ه اعتبر 
ان االس��تمرار في االتفاق يس��تدعي اج��راء »حوار 
و)اح��راز( تقدم ح��ول موضوعات ال تتص��ل باتفاق 
2015 لكنها اساس��ية ضمن االطار االستراتيجي 
بالبرنام��ج  املرتب��ط  القل��ق  الراه��ن وخصوص��ا 

البالستي االيراني وقضايا االمن االقليمي«.

حفتر يؤكد سيطرة
قوات الجيش على 

معظم األراضي الليبية

أربعة محتجزين في 
واقعة انفجار مصفاة 

توبراش التركية

ماكرون يدرس زيارة إيران 
تلبية لدعوة روحاني 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أنهت قوات اجليش الس��وري حترير 
مدين��ة امليادين ف��ي محافظة دير 
ال��زور بالكام��ل، حس��بما نقلت 
مراس��لتنا ع��ن مصدر عس��كري 
س��وري ام��س الس��بت ، في وقت 
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم 
»داعش« امس السبت أن نحو مئة 
مقاتل من التنظيم استس��لموا 
ف��ي الرقة خ��الل األربع وعش��رين 
إخراجه��م  ومت  املاضي��ة  س��اعة 
من املدين��ة، فيما مين��ع املقاتلون 

األجانب من مغادرتها.
وأك��دت ش��بكة اإلع��الم احلرب��ي 
الس��وري حترير املدين��ة، وقالت إن 
اجليش يتقدم غرب املدينة لتعزيز 

خطوط الدفاع عنها.
وكان نش��طاء أف��ادوا قب��ل ذل��ك 
باستمرار اش��تباكات عنيفة بني 
اجلي��ش وعناص��ر تنظي��م داعش 
ف��ي مدين��ة امليادي��ن وأطرافه��ا، 
م��ع حتقيق تق��دم كبي��ر للجيش 
والسيطرة على أجزاء واسعة من 

مدينة امليادين.
تتواص��ل  النش��طاء  وحس��ب 
االش��تباكات العنيفة بني اجليش 
جه��ة،  م��ن  الرديف��ة  والق��وات 
وتنظيم »داعش« من جهة أخرى، 
على محاور في الضفاف الشرقية 
لنه��ر الف��رات مقاب��ل مدينة دير 

الزور.
وتواص��ل ق��وات اجلي��ش تقدمها 
بقاي��ا  عل��ى  احلص��ار  مطبق��ة 
التنظي��م ف��ي مدين��ة دي��ر الزور، 
ومتكن��ت من حتقيق تق��دم جديد، 
وإغالق املم��ر الواصل بني ريفي دير 
الزور الش��رقي والشمالي الغربي 

على الضفاف الشرقية للنهر.
الدولي  التحال��ف  باملقاب��ل أعلن 
ضد تنظيم »داعش« امس السبت 
أن نحو مئ��ة مقاتل من التنظيم 
استس��لموا في الرقة خالل األربع 
ومت  املاضي��ة  س��اعة  وعش��رين 
إخراجه��م من املدين��ة، فيما مينع 

املقاتلون األجانب من مغادرتها.
قال التحالف الدولي ضد تنظيم 
»داعش » إن نح��و مئة مقاتل من 

التنظيم استسلموا في الرقة في 
األربع والعش��رين س��اعة املاضية 

ومت إخراجهم من املدينة.
ديل��ون،  راي��ان  الكولوني��ل  وق��ال 
املتح��دث باس��م التحال��ف، في 
بيان عب��ر البري��د اإللكتروني »ما 
زلن��ا نتوقع قتاال صعب��ا في األيام 
القادمة ولن نحدد توقيتا للموعد 
الذي نظن أن إحلاق الهزمية التامة 
)بتنظي��م داعش ( س��يحدث في 

الرقة«.
باس��م  متح��دث  يح��دد  ول��م 
التحالف أي من جنسيات املقاتلني 
املستسلمني، لكنه قال أيضا »ال 
يسمح للمقاتلني األجانب مبغادرة 

الرقة«.
وأعل��ن املرص��د الس��وري حلق��وق 
اإلنس��ان امس الس��بت أن هناك 
حاف��الت داخ��ل الرق��ة لنقل من 

تبقى من مقاتل��ي تنظيم داعش 
وأس��رهم إلى خارج املدينة. وقال 
مدي��ر املرصد الس��وري رامي عبد 
الفرنسية  األنباء  لوكالة  الرحمن 
»خرج كاف��ة املقاتلني الس��وريني 
في تنظيم داعش من مدينة الرقة 
خ��الل األي��ام اخلمس��ة املاضية«، 
مشيرا إلى أن عددهم نحو مئتني، 
وق��د »خرجوا م��ع عائالتهم« إلى 

جهات غير محددة.
وقال مسؤول محلي في محافظة 
الرق��ة إن مقاتل��ني م��ن التنظيم 
ام��س  استس��لموا  املتط��رف 
االول اجلمع��ة إل��ى قوات س��وريا 
الدميوقراطي��ة، م��ن دون أن يحدد 
عدده��م. وأكد املس��ؤول لوكالة 
»الذي��ن  أن  الفرنس��ية  األنب��اء 
)مقاتل��ون(  أنفس��هم  س��لموا 
محليون وليسوا أجانب«، موضحا 

أن »األجانب لم يسلموا أنفسهم 
عب��د  وف��ق  وجت��ري،  اآلن«.  حت��ى 
الرحم��ن، »مفاوض��ات ب��ني قوات 
وتنظي��م  الدميوقراطي��ة  س��وريا 
داع��ش خل��روج املقاتل��ني األجانب 
الذي��ن يطالب��ون باملغ��ادرة دفعة 
واحدة باجتاه مناطق س��يطرتهم 
في محافظة دير الزور« في ش��رق 

البالد.
وق��در عبد الرحمن ع��دد املقاتلني 
األجان��ب ب���«150 عنص��را كحد 
أقصى«. وأفادت مص��ادر عدة عن 
وجود حافالت تنتظر خارج مدينة 
الرق��ة، مرجح��ة أن هدفها إخراج 

باقي مقاتلي التنظيم املتطرف.
وقال مصدر عس��كري ف��ي الرقة 
لفرانس برس »احلاف��الت متوقفة 
حالي��ا في إحدى القرى ، وس��يتم 
إرس��الها ألخذ الدواعش ونقلهم 

الحقا باجتاه دير الزور«.
إال أن نوري محمود، املتحدث باسم 
وحدات حماية الش��عب الكردية، 
العم��ود الفق��ري لقوات س��وريا 
األنباء  لوكالة  الدميوقراطية، نفى 
الفرنس��ية حصول أي مفاوضات 
إلخراج مقاتل��ي تنظيم »داعش » 
من آخر جيوب يتواجدون فيها في 
مدينة الرقة. وق��ال »نحن نحارب 
»داعش« حتى هذه اللحظة. ليس 
هناك أبدا أي مفاوضات أو اتفاق«.

وحتاصر قوات سوريا الدميوقراطية 
مقاتلي تنظيم »داعش« بش��كل 
الوطني  املستشفى  في  أساسي 
وامللعب البلدي في وس��ط املدينة 
كم��ا في مب��ان ع��دة ف��ي أحياء 
محيط��ة به��ا. وأكد محم��ود أن 
»داع��ش على وش��ك االنتهاء في 
الرقة خالل أيام ، داعش سينتهي 

من خالل الهجوم العسكري الذي 
نحضر له« على باقي املناطق التي 

يتواجد فيها في املدينة.
ومتكنت قوات سوريا الدميوقراطية 
بفض��ل الدع��م اجل��وي للتحالف 
الدولي بقيادة واش��نطن، من طرد 
التنظيم املتطرف من نحو تسعني 
باملئ��ة م��ن الرق��ة، أب��رز معاقله 
س��ابقا في س��وريا. وال يزال قرابة 
ثماني��ة آالف ش��خص محاصرين 
في املدينة، بحس��ب آخر تقديرات 

لألمم املتحدة.
وتقاتل قوات س��وريا الدميقراطية، 
وه��ي حتالف مدعوم م��ن الواليات 
عرب��ا  مقاتل��ني  يض��م  املتح��دة 
وأكرادا، منذ حزيران لدحر تنظيم 
»داع��ش« ف��ي الرقة الت��ي كانت 
للتنظيم في  الرئيس��ي  املعق��ل 

سوريا.

استسالم مائة عنصر من التنظيم اإلرهابي في مدينة الرقة 

الجيش السوري يعلن تحرير مدينة
الميادين السورية بالكامل من قبضة داعش

السلطة الفلسطينية تتسّلم المعابر في غّزة في مطلع تشرين الثاني المقبل 
غزة ـ رويترز:

اكد نائب رئيس املكتب السياسي 
حلركة املقاومة االسالمية )حماس( 
صال��ح الع��اروي امس الس��بت ان 
هيئ��ة املعاب��ر التابعة للس��لطة 
املعابر  الفلس��طينية ستتس��لم 
في قط��اع غزة اعتب��ارا من مطلع 

تشرين ثاني املقبل.
وق��ال الع��اروري ال��ذي ش��ارك في 
توقي��ع املصاحل��ة مع حرك��ة فتح 

املاض��ي  اخلمي��س  القاه��رة  ف��ي 
»اخذن��ا ق��رارا بعودة هيئ��ة املعابر 
لتتس��لم املعابر مع بداية تش��رين 
الثان��ي املقبل«، وذل��ك في مقابلة 
مع صحيفة الق��دس الصادرة في 

الضفة الغربية احملتلة.
وتش��كل املعابر احمليط��ة بالقطاع 
احدى القضاي��ا املعقدة الن حركة 
حم��اس كان��ت تتول��ى ادارتها في 

السنوات العشر املاضية.

وتابع الع��اروري ف��ي املقابلة انه مت 
االتفاق على »عقد لقاءات معمقة 
ومفصلة« في غزة بني مس��ؤولني 
امني��ني م��ن اجلانبني، مش��يرا الى 
ان االجه��زة االمني��ة العامل��ة في 
القطاع س��تظل كما ه��ي الى ان 
يت��م التوصل ال��ى آلي��ة لدمجها 

وذلك لتفادي اي »فراغ امني«.
فت��ح  ب��ني  القطيع��ة  وحصل��ت 
وحم��اس بعد ان س��يطرت االخيرة 

على القط��اع بالقوة في منتصف 
عام 2007، بعد طرد القوات املوالية 
محم��ود  الفلس��طيني  للرئي��س 

عباس.
لك��ن احلرك��ة االس��المية قام��ت 
في 17 ايل��ول املاضي بحل اللجنة 
االداري��ة الت��ي كان��ت تق��وم مقام 
احلكومة ف��ي القطاع لتفتح اجملال 
الفلس��طينية  احلكوم��ة  لع��ودة 

برئاسة رامي احلمد اهلل الى غزة.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق 
مصاحلة في القاهرة في 12 تشرين 
االول م��ن املفت��رض ان ينهي عقدا 

من القطيعة بينهما.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل 
حكومة وحدة وطني��ة والتحضير 
ورئاس��ية  تش��ريعية  النتخاب��ات 
وتشكيل جلان مشتركة الستيعاب 
املوظفني الذي��ن وظفتهم حماس 
والبالغ  العام��ة  املؤسس��ات  ف��ي 

عددهم نحو خمس��ة واربعني الف 
مدن��ي وعس��كري. كم��ا يقض��ي 
والشرطية  االمنية  االجهزة  بدمج 
في غزة والضفة الغربية مبا يضمن 
وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

وردا على سؤال عما اذا كان االتفاق 
معن��اه تخلي حماس ع��ن الكفاح 
املسلح، قال العاروي ان »الشراكة 
امنا تعني الش��راكة في قرار احلرب 

والسلم«.

تمكنت قوات سوريا 
الديموقراطية بفضل 
الدعم الجوي للتحالف 

الدولي بقيادة 
واشنطن، من طرد 
التنظيم المتطرف 

من نحو تسعين 
بالمئة من الرقة، أبرز 

معاقله سابقا في 
سوريا

حترير الرقة من داعش

تقـرير
الطاقة الذرية الدولية تؤكد  التزام طهران بتنفيذ برنامجها 

ترامب يرفض التصديق على قرار »الكونغرس« بأن إيران تمتثل لالتفاق النووي
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

احت��ل الع��راق املرتبة اخلامس��ة 
من حيث االحتياطيات النفطية 
املؤك��دة على مس��توى العالم، 
وذل��ك بامتالك��ه 142.50 ملي��ار 

برميل.
ووفق��ا لدراس��ة أعده��ا موق��ع 
ونش��رت  مانك��ي«،  »إنس��ايدر 
مؤخرا، فأن العراق جاء في املرتبة 
اخلامسة باحتياطي بلغ 142.50 
مليار برميل، متقدما بذلك على 

الكويت واإلمارات.
واعتمد املوق��ع في إعداد التقرير 
على بيانات النش��رة اإلحصائية 
الس��نوية ملنظمة »أوبك« وإدارة 
معلوم��ات الطاق��ة األميركي��ة 
والبنك الدولي والنشرة السنوية 

لشركة »بي.بي«.
وذك��ر املوقع، أن فنزوي��ال احتلت 
الص��دارة بأكث��ر م��ن 300 مليار 
برميل نفط في هيئة احتياطيات 
مؤكدة، تلتها الس��عودية بأكثر 
م��ن 266 ملي��ار، ث��م كن��دا ب��� 
169.71 ملي��ار برمي��ل، وإيران ب� 
158.4 ملي��ار، والعراق ب� 142.50 
ملي��ار، وم��ن ث��م الكوي��ت ومن 
بعده��ا اإلمارات ب��� 97.8 ملي�ار 

برميل.
كم��ا أش��ارت الدراس��ة، إلى أنه 
ج��اءت  دول   10 أكب��ر  بخ��الف 
والصني  نيجيري��ا وكازاخس��تان 
وقطر والبرازيل واجلزائر في املراكز 
من احلادي عش��ر وحتى السادس 

عشر على الترتيب.
اجلدير بالذكر أن العراق يعد ثاني 
أكبر منت��ج للنفط في منظمة 
»أوب��ك« بعد الس��عودية، وتنتج 
حق��ول املنطق��ة اجلنوبي��ة فيه 
معظم نفط البالد والتي سجلت 
صادراتها خالل شهر كانون األول 
املاضي مستوى قياسيا مرتفعا.

عل��ى صعي��د متصل، أك��د وزير 
النف��ط جب��ار اللعيب��ي وج��ود 
ف��رص اس��تثمارية كثي��رة أمام 
الش��ركات ومب��ا يحق��ق تطوي��ر 

القط��اع النفط��ي ف��ي الب��الد، 
مشيرا الى سعي الوزارة لتهيئة 
البيئة املناسبة للعمل، في حني 
أثن��ى عل��ى رغبة ش��ركة توتال 
باالستثمار في مشروع الناصرية 

النفطي املتكامل.
وقالت ال��وزارة في بيان صحافي، 
إن »وزي��ر النف��ط جب��ار اللعيبي 
اس��تقبل مدي��ر ش��ركة توت��ال 
ثي��ري  الع��راق  ف��ي  الفرنس��ية 
أوتني«، موضحة أن »اللقاء بحث 
س��بل توسيع عمل الشركة في 
مشاريع قطاع النفط والغاز في 
البالد واالس��تثمار في مش��روع 

الناصرية املتكامل«.
وأك��د الوزي��ر، بحس��ب البي��ان، 
»عل��ى وج��ود فرص اس��تثمارية 

ومب��ا  الش��ركات  ام��ام  كثي��رة 
يحقق تطوي��ر القطاع النفطي 
في البالد«، مش��يرا الى »س��عي 
البيئة املناس��بة  الوزارة لتهيئة 

للعمل«.
»رغب��ة  عل��ى  اللعيب��ي  وأثن��ى 
ش��ركة توت��ال باالس��تثمار في 
النفط��ي  الناصري��ة  مش��روع 
املتكامل والذي يعد من بني اكبر 
الفرص االستثمارية في القطاع 
النفط��ي«، مبين��ا أن »العالقات 
تش��هد  وفرنس��ا  الع��راق  ب��ني 
تطورا كبي��را في كاف��ة اجملاالت 
ومنها قط��اع الطاق��ة والنفط 
وهن��اك رغب��ة مش��تركة لزيادة 
الش��راكة  وتعزيز  التع��اون  افاق 
االقتصادية ومب��ا يخدم مصلحة 

البلدين«.
من جانبه اكد مدير شركة توتال 
ثيري أوتني »رغبة شركته بتوسيع 
عمله��ا ف��ي العراق واملش��اركة 
واالس��تثمار في تنفي��ذ عدد من 
ف��ي  الس��تراتيجية  املش��اريع 
تطوي��ر قطاع النف��ط والغاز في 
البالد، ومنها مش��روع الناصرية 
املتكامل وحق��ل مجنون جنوب 

البالد«.
في الش��أن ذاته، ارتفعت أسعار 
النفط إلى أعلى مستوى تسوية 
ف��ي تش��رين األول وس��ط أنباء 
مثي��رة للتفاؤل حول قوة الطلب 
الصيني إلى جان��ب قرار الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب بعدم 
اإلقرار بأن إيران متتثل إلى االتفاق 

النووي وتوترات أخرى في منطقة 
الشرق األوسط.

وتلقت األسعار دعما من التوترات 
ف��ي الع��راق، والتي تزي��د منذ أن 
صوت األك��راد بأغلبي��ة لصالح 

االستقالل في 25 أيلول.
نائ��ب  رس��ول  كوس��رت  وق��ال 
رئيس إقلي��م كردس��تان العراق 
إن الس��لطات الكردية أرس��لت 
تعزيزات بآالف اجلنود إلى منطقة 
للتص��دي  النفطي��ة  كرك��وك 
احلكوم��ة  م��ن  ”لتهدي��دات“ 

املركزية. 
ال��ى ذل��ك، زدات العق��ود اآلجلة 
مزي��ج  العامل��ي  القي��اس  خل��ام 
برنت 92 س��نتا، أو م��ا يعادل 1.6 
باملئة، إل��ى 57.17 دوالر للبرميل 

في التس��وية بينم��ا ارتفع اخلام 
األميركي 85 سنتا، أو 1.7 باملئة، 

إلى 51.45 دوالر للبرميل.
ووضع ذلك العقدي��ن عند أعلى 
مستوى تس��وية منذ 29 أيلول. 
وخ��الل األس��بوع، زاد خ��ام برنت 
نح��و ثالثة باملئة ف��ي حني ارتفع 
اخلام األميركي بأكث��ر من أربعة 

باملئة.
النفطية  وبلغت واردات الص��ني 
تس��عة ماليني برمي��ل يوميا في 
أيلول حس��بما أظهرت البيانات. 
وبلغ متوسط حجم الواردات 8.5 
ملي��ون برميل يوميا ب��ني كانون 
الثاني وأيلول، وهو ما عزز مكانة 
للنفط  الصني كأكبر مس��تورد 

في العالم.

»النفط«: فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات األجنبية

العراق الخامس عالميًا باحتياطيات الخام

أن العراق يعد ثاني 
أكبر منتج للنفط في 
منظمة »أوبك« بعد 
السعودية، وتنتج 
حقول المنطقة 
الجنوبية فيه معظم 
نفط البالد والتي 
سجلت صادراتها 
خالل شهر كانون 
األول الماضي 
مستوى قياسيا 
مرتفعا

أحد حقول النفط

قال��ت في��ات كرايس��لر إنه��ا ستس��تدعي 470 
ألف س��يارة م��ن أنحاء العالم من أجل اس��تبدال 
مكون قد يعطل عمل وس��ادة الرأس الفعالة في 

السيارات في حالة وقوع حادث.
وقالت الش��ركة األميركية اإليطالية إنها ليست 
عل��ى دراية بوق��وع أي إصاب��ات أو ح��وادث تتعلق 
باالس��تدعاء. وفتحت اإلدارة الوطني��ة األميركية 
للس��المة عل��ى الط��رق الس��ريعة حتقيق��ا في 

القضية في حزيران.
ويغط��ي االس��تدعاء الس��يارات جي��ب ليبرت��ي 
الرياضي��ة إنتاج 2012 والس��يارات كرايس��لر 200 
ودودج أفنج��ر املتوس��طة احلج��م إنت��اج عام��ي 

2012و2013.

حققت »بورش��ه« إجنازات كبيرة منذ مش��اركتها 
األخي��رة في »مع��رض دب��ي الدولي للس��يارات«، 
تراوحت بني تس��جيل مبيعات س��نوية قياس��ية 
وفوز بألقاب بطوالت س��باقات ح��ول العالم، هذا 
إضافة إلى تطوير تش��كيلة طرازات باتت تتضّمن 

اآلن اجليل الثالث من »كاين« Cayenne املُرتقب.
ومُتّثل تلك السيارة الرياضية متعّددة االستعماالت، 
التي تس��ّجل إطاللتها األولى أمام جمهور الشرق 
األوس��ط في نسخة العام احلالي من أكبر معرض 
للس��يارات ف��ي املنطق��ة، واح��دة من 4 ط��رازات 
إقليمي��ة جدي��دة س��يطرحها صانع الس��يارات 
الرياضي��ة في املع��رض املذكور، وتع��رض »كاين« 
األضواء مع كّل من »باناميرا توربو إس إي-هايبريد« 
Panamera Turbo S E-Hybrid و»بانامي��را 4 إس 
 Panamera 4S Sport Turismo »سبورت توريزمو
و»911 تورب��و إس إكسكلوس��يف س��يريز« 911 
دب��ي  Turbo S Exclusive Series، ف��ي »مرك��ز 

التجاري العاملي«.
وق��ال ديش بابك��ي، املدي��ر التنفيذي ل��دى بورش 
الش��رق األوس��ط وأفريقيا: متش��ّوقون لكش��ف 
النق��اب عن أربعة طرازات جدي��دة، تزخر كّل منها 
بخصائ��ص الس��يارة الرياضية األصيل��ة، كّل من 
يزور منّصة عرضنا س��يّطلع عن كثب على ما ميّيز 
س��ياراتنا من أداء رياضي وتصميم وعملية يومية 

وإمكانيات تعديل شّتى.

أكدت الهيئة املعنية مبراقبة اجلودة في الصني أن 
مرسيدس بنز، عالمة السيارات الفاخرة لشركة 
داميلر األملانية لصناعة الس��يارات، ومش��اريعها 
املشتركة في البالد سيستدعون 351 ألفا و218 
س��يارة بس��بب مش��كالت محتملة في وسائد 

هوائية تنتجها تاكاتا اليابانية.
وقال��ت اإلدارة العام��ة لإلش��راف عل��ى اجل��ودة 
الصح��ي عل��ى موقعه��ا  واحلج��ر  والتفتي��ش 
اإللكترون��ي إن لديها بواعث قلق بش��أن مخاطر 
ناش��ئة عن أعط��اب محتملة في وح��دات نفخ 

الوسائد الهوائية بالسيارات.
وتُظه��ر التقديرات الصينية الرس��مية أن هناك 
أكث��ر من 20 ملي��ون س��يارة في الص��ني مزودة 
بوسائد هوائية من صنع تاكاتا التي جرى ربطها 
مب��ا ال يقل ع��ن 16 حال��ة وف��اة و180 إصابة في 
أنحاء العالم. وهذه الوس��ائد الهوائية معرضة 
لالنفجار بقوة ش��ديدة جدا مما ي��ؤدي إلى تطاير 

شظايا منها.
وتس��بب هذا العيب في أكبر عملية اس��تدعاء 
في تاريخ قطاع السيارات وأدى إلشهار الشركة 

اليابانية املصنعة للوسائد الهوائية إفالسها.
قال��ت اإلدارة الصيني��ة إن االس��تدعاء م��ن قبل 
مرسيدس بنز ومش��اريعها املشتركة الصينية 
سيبدأ من 15 تشرين األول وسيشمل السيارات 
املصنع��ة محليا واملس��توردة املنتجة في الفترة 
ب��ني 2006 و2012 لطرز من بينه��ا الفئة اس.ال.

كيه والفئة ايه.

فيات كرايسلر

بورش

مرسيدس بنز
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متابعة الصباح الجديد:

قال��ت ش��ركات كب��رى ف��ي قطاع 
جتارة النفط لرويترز إن سوق النفط 
العاملية تستعيد توازنها بدعم من 
تخفيض��ات اإلنت��اج الت��ي تقودها 
أوب��ك بالرغم م��ن أن فرصة حدوث 
زي��ادات أخ��رى كبيرة في األس��عار 
الع��ام املقب��ل أو ما إل��ى ذلك تبدو 
مس��تبعدة ألن قلة اإلمدادات قد ال 

تستمر.
وتخفض منظم��ة البلدان املصدرة 
للبت��رول )أوب��ك) ومنتج��ون آخرون 
تقودهم روسيا إمدادات النفط بنحو 
1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا للتخلص 
من تخمة املعروض العاملي من اخلام 

واملنتجات املكررة.
وتنخف��ض مخزون��ات النف��ط في 
ال��دول الصناعية بالرغ��م من أنها 
تظل فوق متوسط خمس سنوات. 

وق��ال أليك��س بي��رد رئي��س وحدة 
النفط لدى جلينك��ور لقمة رويترز 
العاملية للس��لع األولي��ة املنعقدة 
ه��ذا األس��بوع »أعتقد أن الس��وق 
على املس��ار الصحيح. بوسعك أن 

ترى بدء استعادة التوازن«.
»لكن��ه انخف��اض تدريج��ي، لذا ال 
أعتق��د أنن��ا نتوقع أن نري س��حبا 
ضخما من اخملزونات أو ارتفاعا كبيرا 

في األسعار«.
وقال بيرد إنه يتوقع أن يرتفع النفط 

بب��طء وإن من املرجح أن يتجه برنت 
إل��ى 60 دوالرا ص��وب نهاي��ة العام 

احلالي.
وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي 
لش��ركة ميركيوريا إن أسعار أقرب 
استحقاق قد تتجه لالقتراب من 60 
دوالرا بدعم من انخفاض مستويات 
اخملزون، لكن س��عر العق��ود اآلجلة 
التي مدتها خمس سنوات يجب أن 
يدور حول 50 إلى 55 دوالرا حيث ميثل 
ذلك تقريبا تكلفة اإلنتاج لشركات 

النفط الصخري األميركي.
وقال »الربع األخير يجب أن يس��جل 
يقت��رب  الس��عر  عاملي��ا...  عج��زا 
رمب��ا ص��وب 60 دوالرا، س��عر أق��رب 
استحقاق، لكن ال يوجد سبب على 
وجه اخلصوص كي يتحرك الس��عر 

اآلجل«.
وقال إنه رمبا يتوقع سيناريو يتحرك 
60 دوالرا ف��ي  النف��ط ف��وق  في��ه 
العام الق��ادم كرد فعل على أحداث 
جيوسياس��ية، لك��ن لي��س لفترة 

مستمرة.
وال يتوقع رئيس فيتول، أكبر شركة 
لتج��ارة النف��ط في العال��م، أيضا 
ارتفاعا كبي��را في األس��عار، حيث 
قال للقمة إن األسعار ستظل »في 
نط��اق ضيق ومم��ل« عند م��ا يتراوح 
بني 50 و60 دوالرا للبرميل في العام 

املقبل.
وق��ال اي��ان تايل��ور »حدث��ت بعض 
عملي��ات الس��حب الكبي��رة م��ن 
اخملزون��ات عامليا ه��ذا العام واملوقف 

يبدو أفضل كثيرا مما كان عليه قبل 
عام«.

وأضاف »بينما تشهد السوق شحا 
ف��ي املعروض وتتح��رك صوب املزيد 
من النقص في اخملزونات، ال أثق متاما 
ف��ي أن الس��وق مقتنع��ة ب��أن هذا 

سيستمر ألجل طويل«.
وقال توربيون تورنكويس��ت الرئيس 
التنفيذي لش��ركة جانوفر للتجارة 
إن أوبك ال تستطيع »حتمل التخلي« 
ع��ن تخفيض��ات اإلنت��اج ف��ي ظل 
زي��ادة اإلمدادات م��ن خارجها العام 

املقبل وإنه ال يتوقع قفزة كبيرة في 
السعر.

وردا عل��ى س��ؤال بش��أن توقعات��ه 
لألسعار خالل 12-18 شهرا مقبالً، 
ق��د  برن��ت  إن  تورنكويس��ت  ق��ال 
يظ��ل »تقريبا عند النط��اق األعلى 

حافظ��ت  )إذا)  دوالرا...  للخمس��ني 
أوبك عل��ى بعض االنضب��اط« وزاد 
الطل��ب 1.5 مليون برمي��ل يوميا أو 

بنحو معدل العام احلالي.
عل��ى الصعيد ذاته، قالت ش��ركات 
جتارة كبرى خالل قمة رويترز العاملية 
للسلع األولية هذا األسبوع إن زيادة 
العقوبات األميركية الوشيكة على 
طهران س��تعزز مخاوف املش��ترين 
احملتملني للنفط اإليراني بالرغم من 
أن اإلم��دادات املتجهة إلى أوروبا من 
املرجح بش��دة بقاؤها كما هي من 

دون تعطل.
الرئي��س  يتخ��ذ  أن  املرج��ح  وم��ن 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب خط��وة 
كبي��رة ضد اتفاق إي��ران النووي يوم 
اجلمع��ة في نهج أكثر تش��ددا ضد 

أنشطة إيران في الشرق األوسط.
وسيكش��ف ترام��ب ع��ن مالم��ح 
خطته في خط��اب بالبيت األبيض، 
اس��تمرت  مناقش��ات  نت��اج  ه��و 
ألس��ابيع مع فريق��ه املعني باألمن 

القومي.
وأي زي��ادة كبي��رة ف��ي العقوب��ات 
س��تعيد س��وق النفط إلى الوضع 
ال��ذي كانت علي��ه في بداي��ة هذا 
العق��د عندم��ا كان��ت واش��نطن 
تتبنى موقفا متشددا إزاء إيران في 
الوقت الذي ظل فيه االحتاد األوروبي 
يسمح بالتجارة مع طهران قبل أن 

يعزز العقوبات في عام 2012.
وخفف االحت��اد األوروب��ي العقوبات 
العام املاضي ضمن اتفاق نووي أوسع 

نطاق��ا ليمهد بذل��ك الطريق أمام 
طهران لتعزيز جت��ارة النفط وجذب 

استثمارات مبليارات الدوالرات.
وق��ال أليك��س بي��رد رئي��س وحدة 
النفط بش��ركة جلينك��ور ”إذا لم 
تصدق الواليات املتحدة على االتفاق 
الن��ووي وزاد التوت��ر فم��ن غير احملال 
بع��د ذلك أن يق��ول بع��ض الناس: 
حس��نا هذا أم��ر ال ينبغي أن أقحم 

نفسي فيه“.
وأض��اف أن التعام��ل مع إي��ران أمر 
معق��د مبا فيه الكفاي��ة من دون أي 
عقوب��ات أميركية جديدة بس��بب 
عدم وجود تس��وية بالدوالر حيث إن 
النظ��ام املصرفي العاملي حس��اس 
للرأي األميركي بش��أن التعامل مع 

إيران.
وفيت��ول  جلينك��ور  واس��تأنفت 
التعام��ل مع إي��ران الع��ام املاضي. 
وحتتل الش��ركتان املرتبت��ني الثانية 
واألولى بني ش��ركات جت��ارة النفط 

على مستوى العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لفيتول ايان 
تايلور إنه يتوقع أن تصبح التعامالت 
مع إيران أكثر تعقيدا بالرغم من أن 
عددا صغيرا من املؤسس��ات املالية 

سيظل يسهل التجارة.
ع��دم  ترام��ب  ق��رر  ”إذا  وأض��اف 
التصدي��ق )على االتف��اق النووي)... 
سيكون هناك بعض األثر لكنني ال 
أعتقد أن األوروبيني سيحذون حذوه، 
ومن ثم فمن احملتم��ل أن يكون األثر 

مح�دودا“.

تقـرير
العقوبات األميركية ستعّقد تجارة الخام اإليرانية

شركات كبرى تتوقع استقرار أسعار النفط

اسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية اإلحصاء الزراعي، 
أم��س الس��بت، ع��ن انخف��اض 
إنتاج احلنطة والشعير للموسم 

الشتوي لعام 2017.
وقالت املديري��ة التابعة للجهاز 
بي��ان  ف��ي  لإلحص��اء  املرك��زي 
صحافي، إن »إنت��اج احلنطة بلغ 
2974 أل��ف ط��ن للمحافظ��ات 
الشتوي  للموس��م  املش��مولة 
نس��بته  قدرت  بانخفاض   2017
%2.6 عن إنتاج الس��نة املاضية 
أل��ف   3053 ق��در  وال��ذي   2016

طن«.
غل��ة  »متوس��ط  أن  وأضاف��ت، 
ال��دومن الواحد م��ن احلنطة على 
أساس إجمالي املساحة املزروعة 

بلغ��ت 705.5 كغ��م بانخفاض 
قدر نس��بته %14.6 عن موس��م 
الع��ام املاضي حيث ق��در 825.7 

كغم«.
وأوضح��ت املديري��ة، أن »إنت��اج 
الش��عير ه��و اآلخ��ر انخف��ض 
للموس��م الش��توي لعام 2017 
حيث قدر اإلنتاج ب� 303 ألف طن 
بانخفاض قدر 39.3.% عن العام 
املاض��ي الذي ق��در ب���499 ألف 
طن«، مش��يرة الى أن »متوسط 
غل��ة ال��دومن الواحد بل��غ 369.4 
كغم لعام 2017 بانخفاض قدر 
نسبته %21.4 عن العام املاضي 

الذي بلغ 470.2 كغم«.
وأشارت املديرية الى أن »محافظة 
واس��ط احتلت املرتبة األولى في 

إنتاج احلنطة للموسم الشتوي 
لع��ام 2017 ومبق��دار 800 أل��ف 
و652 طن تليها محافظة ديالى 
بكمي��ة 449 أل��ف و719 ط��ن«، 
مبينة أن »محافظة القادس��ية 
احتل��ت املرتبة األول��ى في إنتاج 
الش��عير وبكمية 73 ألفا و300 
ط��ن تليه��ا محافظة ميس��ان 

وبكمية 43 ألفا و785 طنا«.
وكان��ت وزارة الزراع��ة أكدت في 
وقت س��ابق، أن العراق سيتحول 
للمحاصي��ل  مص��در  ال��ى 
اخلم��س  خ��الل  الس��تراتيجية 
س��نوات املقبل��ة بع��د االنتهاء 
من املش��اريع التي تق��وم الوزارة 
باجنازه��ا ومنه��ا تقني��ات ال��ري 

احلديثة.

في ش��أن آخر، أعلن��ت صحيفة 
كويتية، أمس الس��بت، عن قيام 
الكوي��ت بتصدي��ر 30 طن��ا من 
التم��ور إلى العراق، مش��يرة إلى 
أن االقبال على التمور الكويتية 
ف��ي االس��واق العراقي��ة بتزايد 

مستمر.
»األنب��اء«  صحيف��ة  وقال��ت 
الكويتي��ة ف��ي تقري��ر له��ا، إن 
»العمل ج��ار مع بداية الش��هر 
اجل��اري إلعداد حوالي 30 طنا من 
التم��ور الكويتي��ة )إنتاج مزرعة 
لتس��ليمها  متهيدا  العصيمي) 
الى احد جتار الكويت الذي يقوم 
ب��دوره بتصديره��ا ال��ى الع��راق 
الش��قيق، وحتديدا الى منطقتي 
البصرة والناصرية القريبتني من 

منطقة العبدلي الكويتية«.
وأضاف��ت الصحيف��ة، أن »هذه 
ليس��ت املرة االول��ى التي تصدر 
الكوي��ت جزءا م��ن متوره��ا الى 
قب��ل  ص��ّدرت  فق���د  الع��راق، 
ه��ذه املرة ع��دة م��رات واإلقبال 
على التم��ور الكويتي��ة من نوع 
والنظي��ف  الش��هي  )برح��ي) 
ببع���ض  مس��تمر  تزاي��د  ف��ي 
االس��واق العراقية، برغم شهرة 
الع��راق قدمي��ا، بزراع��ة النخيل 
إقليمي�ا وعربي�ا  التم��ور  وإنتاج 

ودولي�ا«.
عل��ى صعي��د آخر، أف��ادت هيئة 
املناف��ذ احلدودية أمس الس��بت 
انه��ا بحثت مع وف��د كويتي في 
منفذ العبدلي احلدودي تسهيل 

التج��اري  التب��ادل  إج��راءات 
ب��ني وحرك��ة املس��افري�ن بي�ن 

البلدي�ن.
وقالت الهيئة انها »ناقشت مع 
الوف��د جملة م��ن املواضيع ذات 
االهتم��ام املش��ترك منه��ا آلية 
تسهيل إجراءات التبادل التجاري 
ب��ني البلدين والعمل على تذليل 
املعوق��ات واملش��اكل مبا يخص 
دخ��ول املس��افرين وخروجه��م، 
فض��ال ع��ن البضائ��ع بأنواعها 

كافة«.
خرج��ا  »اجلانب��ني  أن  وأض��اف 
بتوصيات عدة بغي�ة تس��هي�ل 
بي���ن  اإلج���راءات  وتبس��يط 
البلدي���ن مب��ا يخ��دم مصال��ح 

املشتركة«.

الكويت تصدر 30 طنًا من التمور إلى العراق

انخفاض إنتاج الحنطة والشعير لموسم 2017

شركات
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سلسل��ة  احلكوم��ة  اتخ��ذت 
اج��راءات تتعلق باملناف��ذ.. واملناطق 
ف��ي  والنف��ط،  عليه��ا..  املتن��ازع 
الدستوري��ة،  اختصاصاته��ا  اط��ار 
وهي ق��رارات صحيحة وال تش��كل 
عقوبات ضد احد. اذ تنص املادة 109 
االحتادية على  السلط��ات  »حتاف��ظ 
وحدة العراق وسالمت��ه واستقالله 
الدميقراط��ي  ونظام��ه  وسيادت��ه 
قي��ادة  انف��ردت  االحتادي«..فعندم��ا 
االقليم بقرار االستفتاء واالنفصال، 
فالبد الية حكومة ان تتخذ القرارات 
احلافظة لوحدة الب��الد واستقاللها 

وسيادتها. 
الدست��ور  م��راراً  بغ��داد  خرق��ت 
متحجج��ة بذرائع ش��تى.. وخرقت 
اربي��ل بدورها الدست��ور متحججة 
بخرق بغداد ل��ه. وذهبت بغداد مراراً 

لق��رارات احادي��ة، متام��اً كما ذهبت 
اربيل لق��رارات احادي��ة.. صحيح ان 
هن��اك الكثي��ر م��ن االخط��اء التي 
ارتكبته��ا احلكوم��ات املتعاقبة في 
بغ��داد، ولكن هن��اك ايض��اً الكثير 
م��ن االخطاء الت��ي ارتكبتها اربيل.. 

فاالخطاء ال تعالج باالخطاء. 
سنضع جميعاً انفسنا حتت سلطة 
الدست��ور واملساءل��ة.  وسنتصدى 
جميع��اً الي ق��رار غي��ر دست��وري او 
اح��ادي س��واء يص��در من بغ��داد او 
اربي��ل. رفضنا الكثير م��ن اخلروقات 
الدستورية م��ن اخواننا ف��ي بغداد 
والتي سببت لنا مش��كالت كبيرة.. 
ونرف��ض الي��وم االستفت��اء، برغ��م 
م��ا يسببه م��ن مش��كالت، وايدنا 
ق��رارات احلكومة الت��ي اتخذت على 
وف��ق الدست��ور، الواض��ح متاماً في 

واملشتركة،  احلصرية  اختصاصاتها 
خصوص��اً في الب��اب الراب��ع، وهذه 

امثلة. 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  واج��ب   -  1
»تأم��ن  الدست��ور  م��واد  حس��ب 
حماية وضم��ان امن ح��دود العراق، 
والدف��اع عنه«.. ورس��م »السياسة 
وتنظي��م  والكمركي��ة«،  املالي��ة 
»السياس��ة التجاري��ة عب��ر ح��دود 
االقالي��م واحملافظ��ات ف��ي العراق«، 
و«امور املقاييس واملكاييل واالوزان«، 
و«االقام��ة« و«سياس��ات الت��رددات 
الكمارك  و«ادارة  والبري��د«..  البيئية 
بالتنسي��ق مع حكوم��ات االقاليم 
واحملافظات غير املنتظمة في اقليم«، 
ومعظم هذه وغيرها خارج سيطرة 
احلكومة االحتادية ف��ي االقليم االن، 

والبد من تصحيح االوضاع.

2 - سيط��رت حكومة االقليم على 
جمي��ع املناط��ق املتن��ازع عليها بل 
اكث��ر منها، خالف��اً للدست��ور.. وان 
من واجب احلكومة االحتادية تطبيق 
امل��واد الدستورية بهذا الش��أن، وان 
يكون له��ا وجود دست��وري وقانوني 
وسلم��ي وحام��ي جلمي��ع املكونات 

فيها وبدون اية انتقائية او حتزب.
يستمر االقليم بتصدير   3-
بواردات  النفط ملصلحته، ويحتفظ 
احتادية لنفسه خالف قانون املوازنة، 
ال��ذي اش��ترط تسلي��م 550 ال��ف 
برميل/ي��وم ليتم تسدي��د ال�17%.. 
فال صحة للكالم ع��ن التجويع، وان 
اج��راء احلكومة قانون��ي ودستوري.. 
وان مع��دل الكمي��ة املضخ��ة الى 
خزان��ات االقلي��م ف��ي جيه��ان من 
حق��ول نفط الش��مال وافان��ا وباي 

حسن وحقول االقليم من 2017/1/1 
الى 2017/9/11 هو 560 الف برميل/

ي��وم، ومع��دل ما سل��م ل�«سومو« 
للفترة نفسها ه��و 23 الف برميل/

يوم فقط.
ان عودة البرملانين الكرد الى مجلس 
الن��واب ه��و ق��رار صائ��ب، ونتمنى 
عودة اجلميع. فه��ذا دليل ان البرملان 
االحتادي م��ا زال غطاء جلميع ابنائه.. 
فهو السقف واملؤسسة لتصحيح 
احلل��ول.  ال��ى  والوص��ول  االخط��اء 
البرملانين  االخ��وة  وان مسؤولي��ات 
اليوم خطي��رة.. وواجبهم التمسك 
بالدستور بنصه وروحه كما تطالب 
املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا..  وليس 
مساي��رة العواطف، وتغليب الفروع 
عل��ى االص��ول. فالبالد كله��ا اليوم 
في خطر ش��ديد.. وتش��ير الظروف 

واملعطيات ان االنفصال االن والصراع 
حوله سيكون فخاً نقع فيه جميعاً 
مب��ا فيه��م اخوانن��ا الك��رد، اليجاد 
مناخ��ات ش��رق اوسطي��ة تتصارع 
فيها م��ن جديد ش��عوب املنطقة، 
ويتم فيها االعتداء علينا وعلى دول 

اجلوار.
االتص��االت  تفه��م  يج��ب  لذل��ك 
واحل��وارات الت��ي جت��ري والساعي��ة 
للتهدئ��ة واليج��اد حل��ول لالزم��ة 
الراهن��ة.. وع��دم قط��ع اخلط��وط، 
والسماح لالم��ور بالتدهور املتزايد.. 
فاالتص��االت اجلانبي��ة واحل��وارات ال 
تنته��ك متبنيات القي��ادات العليا، 
ب��ل تساعده��م ف��ي اجلم��ع بن ما 
يعتقدونه مبدئي��ة املوقف واهمية 
ايج��اد احللول املطلوب��ة. فاحلكومة 
ح��ول  بح��وار  محق��ة،  تقب��ل،  ال 

االستقالل.. وتتكل��م قيادة االقليم 
ع��ن احل��وار والتفاوض وع��ن جتميد 
نتائج االستفت��اء لسنتن، وهذا ما 
ال تستطي��ع اي��ة حكوم��ة احتادية 
لديها دست��ور مت االستفت��اء عليه، 
ان تق��وم به. فه��ذه ليست حلحلة 
للموقف بل مجرد تسويف النفجار 
قادم وشرعنة االنفصال ولو باآلجل. 
تب��ادر  ان  يج��ب  املوق��ف  حلحل��ة 
به قي��ادة االقلي��م، كما ب��ادرت في 
االستفتاء.. وسنقف مع اي مطلب 
ب��ه. وسننصرهم  تتق��دم  دستوري 
وننصر غيره��م ان كانوا مظلومن، 
فهم اخوتنا.. وسننصرهم ان كانوا 
الظل��م،  ورد  بالنصيح��ة  ظامل��ن، 
فه��م اخوتنا ايض��اً. حسب احلديث 
الش��ريف، »انص��ر اخ��اك ظامل��اً او 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

نغير وودز

وزير النفط السابق

عميدة كلية 
بالفاتنيك في 

جامعة أكسفورد

لق��د مت رفع دعوى ض��د رأسمالية 
السوق احلرة. في اململكة املتحدة، 
يتهم زعيم ح��زب العمال جيرميي 
كورب��ن الليبرالية اجلدي��دة بزيادة 
نسبة التش��رد، ومعان��اة األطفال 
من الفقر، وبالتسبب في انخفاض 
األجور إلى ما دون مستوى الكفاف. 
تستش��هد  للدف��اع،  وبالنسب��ة 
رئيس��ة ال��وزراء احملافظ��ة تيري��زا 
م��اي بالق��درة الهائل��ة القتص��اد 
السوق املفتوح واملبتكر. كما جتري 
»مقاض��اة« مماثلة في جميع أنحاء 

العالم. 
قب��ل ربع قرن فقط، توقف النقاش 
حول األنظمة االقتصادية – والفرق 
تديره��ا  الت��ي  االش��تراكية  ب��ن 
الليبرالية  والدميقراطي��ة  الدول��ة 
والرأسمالي��ة. م��ع انهي��ار االحتاد 
السوفييتي، مت احلسم في القضية 

- أو هكذا بدا األمر.
ومن��ذ ذل��ك احل��ن، أوح��ى صعود 
الص��ن ب��أن االستراتيجي��ة التي 
تقودها الدولة سوف تفش��ل، وقد 
كش��فت األزم��ة املالي��ة العاملية 
مخاطر األسواق غير املنظمة بنحو 
واضح. وفي عام 2017، أصبح لدى 

عدد قلي��ل من االقتصادات األسرع 
منوا في العالم أسواقا حرة )إثيوبيا 
وأوزبكستان ونيبال والهند وتنزانيا 
وجيبوتي والوس وكمبوديا وميامنار 
والفلب��ن). وتعان��ي العدي��د م��ن 
اقتص��ادات السوق احلرة من تباطؤ 
النم��و وتزايد عدم املس��اواة بنحو 

سريع.  
وعل��ى هذه اخللفية، لم يعد بعض 
السياسين يداف��ع عن رأسمالية 
الس��وق احل��رة م��ن حي��ث النم��و 
االقتص��ادي أو املكاس��ب الناجمة 
ع��ن العوملة. وبدال من ذلك، فإنهم 
يرك��زون عل��ى الف��رص الفردية. و 
عل��ى سبي��ل املث��ال، فق��د نوهت 
رئيس��ة ال��وزراء م��اي برأسمالية 
السوق احلرة ألنها تسهم في احلد 
من وفي��ات الرضع، وزيادة متوسط 
العم��ر، واحلد م��ن الفق��ر املدقع، 
وزيادة الدخل املتاح، وتوسيع فرص 
احلصول عل��ى التعليم، وتخفيض 

معدالت األمية.
ولكن هذه االٍدعاءات ال تتماشى مع 
احلقائق. وذلك بدءا بوفيات األمهات. 
لقد قطعت معظم بلدان العالم 
خط��وات كبيرة في جع��ل الوالدة 

أكثر أمانا. وف��ي الفترة ما بن عام 
1990 وع��ام 2015، خفضت ألبانيا 
بنسب��ة 100.000  األمهات  وفيات 
والدة حي��ة من 29.3 إلى 9.6. بينما 
خفض��ت الص��ن - امن��وذج النمو 
الذي تق��وده الدولة -  معدلها من 

114.2 إلى 17.7. 
وفي الوقت نفسه، سارت الواليات 
املتح��دة، وهي مث��ال الدميقراطية 
ف��ي الس��وق احل��رة، ف��ي االجت��اه 
املعاك��س، حي��ث ارتفع��ت وفيات 
 100.000 لك��ل  هن��اك  األمه��ات 
مول��ود حي من 16.9 في عام 1990 
إل��ى 26.4 ف��ي ع��ام 2015. وم��ن 
املؤسف أيض��ا، أن معدل األمراض 
والوفي��ات عن��د الرج��ال والنساء 
البي��ض ف��ي منتص��ف العمر في 
الوالي��ات املتحدة )غير ذوي األصول 
اإلسبانية) ارتف��ع بن عامي 1999 
و 2013. كم��ا أن ادع��اء سياسات 
الس��وق احل��رة »خف��ض األمي��ة« 
مضلل��ة أيضا. وفي إجنلترا، ما يزال 
نحو ٪15 م��ن البالغن )5.1 مليون 
شخص) »أمين وظيفيا«، مبعنى أن 
مستويات التعليم لديهم أقل من 
املتوقع عند البالغن من العمر 11 

عاما. وأظهر استطالع أسكتلندا 
األخير انخفاضا ف��ي معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة، حيث إن أقل من 
نصف سكان الب��الد الذين تتراوح 
أعماره��م ب��ن 13 و 14 عاما لهم  
أداء جي��د في الكتاب��ة. في الواقع، 
إذا بحث��َت ف��ي اإلنترني��ت ح��ول 
الناجحة«،  األمي��ة  »حملة مح��و 
فإن��ك ستجد أن البلد الذي يحقق 
مكاسب مذهلة ف��ي مجال محو 
األمية ه��و كوبا - وهو بلد ال يتوفر 

على اقتصاد السوق احلرة.
واحلجة احملافظة، التي أعربت عنها 
ماي ببالغة، هي أن اقتصاد السوق 
احلرة، ال��ذي يعمل مبوجب القواعد 
واألنظم��ة الصحيح��ة، ه��و أكبر 
وكيل للتق��دم اإلنساني اجلماعي 
الذي مت إنش��اؤه عل��ى اإلطالق. وإذا 
كانت هذه املطالبة صحيحة، فإن 
النتيج��ة املنطقي��ة الوحيدة هي 

أننا نتصرف بنحو خاطئ.
فما هي التدابير املطلوبة لتحقيق 
ذل��ك على النح��و الصحيح؟ يبدو 
املعروض��ة  العملي��ة  احلل��ول  أن 
متناسق��ة إلى حد ما عبر الطيف 
السياسي. وفي هذا اإلطار، يبدو أن 

االختالفات بن اليسار واليمن قد 
انهارت.

في اململكة املتحدة، يتمثل االقتراح 
األول في ضم��ان االستثمار والنمو 
على نط��اق االقتص��اد، األمر الذي 
يتطل��ب تدخل احلكوم��ة. ويقترح 
كورب��ن إنش��اء بن��ك االستثم��ار 
الوطني وصن��دوق التحول لتعبئة 
االستثم��ارات العامة وخلق الثروة 
والوظائ��ف اجلي��دة. وم��ن جانبها، 
تقترح م��اي إستراتيجية صناعية 
لتعزي��ز »النم��و في جمي��ع أنحاء 
البالد«، مم��ا سيساعد على »حتويل 
املناط��ق احمللية املتمي��زة إلى قدوة 

للتصدير الوطني«.
ثانيا، يجب أن تتغير قيادة القطاع 
اخلاص، من أجل منع التفكير على 
امل��دى القصير، والك��ف عن جتنب 
الضرائ��ب، وغيره��ا م��ن أش��كال 
الش��خصي  واإلث��راء  االنتهازي��ة 
كورب��ن  يرك��ز  وبذل��ك  السري��ع. 
عل��ى املساءلة في مجال��س إدارة 
الش��ركات، في حن تدعو ماي إلى 
إعطاء العم��ال واملساهمن صوتا 
أقوى في عملية اتخاذ القرارات في 
الشركات وضمان توفير الشركات 

الكب��رى حلوافز التفكير على املدى 
الطويل.

ويتمث��ل احل��ل الثال��ث في حتسن 
أجور املوظفن وظروف العمل. في 
بريطاني��ا، حتى مع من��و االقتصاد، 
انخفض��ت األج��ور - بنسبة 10٪ 
م��ن ع��ام 2007 إل��ى ع��ام 2014. 
وعد كورب��ن باتخاذ إج��راءات ملنع 
أصحاب العم��ل من خفض األجور 
وظروف العم��ل. وبالنسبة لشھر 
أیار / مایو، »ینبغي أن تکون جمیع 
األعم��ال عادلة والئق��ة، مع مجال 

للتطویر والوفاء«.
ويدافع كالهما على ضرورة حتسن 
التعليم التقني والتكوين املهني.

رابعا، عل��ى احلكوم��ة البريطانية 
معاجل��ة أزمة اإلسك��ان العام. في 
كان  والستيني��ات،  اخلمسيني��ات 
يج��ري بناء ما يق��رب من 000 300 
بي��ت كل عام؛ لك��ن انخفض هذا 
الرق��م اآلن إلى أقل م��ن النصف. 
ويقترح كورب��ن مراجعة اإلسكان 
اإليجارات،  ومراقب��ة  االجتماع��ي، 
وجتديد وتطوير اجملتمع. كما أعلنت 
ماي عن إنش��اء صن��دوق بقيمة 2 
بليون جنيه استرليني )2.62 بليون 

دوالر) لبن��اء املزي��د م��ن مساك��ن 
اجمللس.

وأخيرا، حتت��اج بريطانيا إلى قواعد 
وأنظم��ة أكث��ر فعالي��ة لضم��ان 
تق��دمي املراف��ق اخملصص��ة خدمات 
أرخ��ص وأكث��ر استدام��ة. ويتهم 
أرباح  بتوزي��ع  كورب��ن الش��ركات 
كبيرة عل��ى املسهم��ن، في حن 
تفاقمت البنية التحتية، وتدهورت 
اخلدم��ة، في حن تدفع الش��ركات 
أقل بكثير م��ن الضرائب. في حن 
تعد م��اي مبحاربة أسع��ار الطاقة 

املرتفعة ».
وميكن إلقاء اللوم على األرثوذكسية 
تاتش��ر  أنش��أتها مارغريت  الت��ي 
ورونالد ريغان ف��ي الثمانينيات من 
الق��رن املاضي - بهدف تقليص دور 
احلكوم��ة، بعد عقد م��ن تضخم 
الدول��ة. ويُظهر تواف��ق جديد في 
اآلراء أن هن��اك حاجة إلى مزيد من 
احلكام��ة الفعال��ة لتعزي��ز النمو 
وتوسي��ع اآلف��اق والف��رص. غير أن 
هيئة امل��داوالت ما ت��زال مستمرة 
ف��ي نقاش م��ا إذا كان��ت ستمنح 
الذي  والدع��م  األدوات  احلكوم��ات 
حتتاجه إلعادة تأهيل املدعى عليه.

حجج ضد رأسمالية السوق الحرة
PROJECT
SYNDICATE

انفصال كاتالونيا

تبن��ى املعرفة على أسس متينة من أهم  دعائمها 
التركيز الذي يوصلنا ال��ى القرار الواعي الصحيح 
، يستم��د ن��وره م��ن االحس��اس اليص��ال الفكرة 
لش��ريحة كبيرة من الناس ،مما يتطلب عقوال نيرة 
وشعورا عميقا ملء بالثقة بالنفس، يتخلله القوة 

والضعف لنصل من خالله الى االبداع .
منذ فجر التاريخ والش��عريقدم لن��ا  فوائد جمة ، 
يطلعن��ا على اح��وال املاضي من خ��الل القصائد 
ويقدم لن��ا صورة عن اخالق اجملتمع��ات وااليثار في 
سيرهم، ورقيهم في دولهم ، كل ذلك يحتاج ملآخذ 
متع��ددة ومعارف متنوع��ة وحسن نظ��ر وتثبيت 
يقتض��ي بصاحبه��ا ال��ى احل��ق ،وايص��ال الفكرة 
الصحيح��ة م��ن خ��الل حك��م البص��ر والبصيرة 
بانتص��ار احل��ق عل��ى الباطل لك��ي ال يتنهي بهم 

املطاف  في بيدر الوهم واخلطأ.
هن��اك اخت��الف ف��ي طبائع البش��ر والبيئ��ة التي 
يعيش فيها، يتأثر بها ،يتطبع بافكارها ، ليقدمها 
بصورة واضحة للمجتمع ،  يّعبر الفرد من خاللها 
عما بداخله من شعور فردي لتصل الفكرة ممزوجة  
باالحس��اس ، ص��ور مرسومة  ف��ي العقل تترجم 
للواقع بطريقه ونكهة مختلفة  يوصلها للناس .

هناك الكثير من املبدعن قد دخلوا نظم الش��عر 
، وك��ان لديه��م التركيز عل��ى الق��درات ، وايصال 
الفكرة بش��كل مبس��ط  وفكر متراب��ط متطور 
يجم��ع ما ب��ن العل��م واالدب والكتاب��ة واالبداع ، 
مزجت بطريقة صحيحة واعية ملعاجلة املعلومات 
من خالل املهارة في التخيل  وقدموا صورة مثالية  

نالمس نتائجها على ارض الواقع.
وهن��اك نص��وص أدبية ،ش��عرية نقرأه��ا تختص 
ف��ي احل��ب ،الغ��زل والرث��اء . قصص��ا معب��رة من 
األدب نتع��رف من خاللها الى أه��م أعمال الكتاب 
واألدباءوالش��عراء ،تعابيرها  تهز مشاعرنا باعماق 
الوج��دان ،ملا حتمله من جمال االب��داع اللغوي تؤثر 
ايجاب��ا«، خاصة عندما تكون زاخرة بالدفء واحلنن 
واالحساس بلوعة الغربة وشجونها  حيث  تالمس 
مجسات الروح وتطفأ عطش��ها بفيض من احلب 

واليقن .
اختل��ط جمال الش��عر واألدب بقضاي��ا السياسة 
وش��ؤونها أيضا«،حيث اتصف الش��عر بالصراحة 
واجل��رأة وصدق املش��اعر وق��وة العقي��دة وسالمة 
اخللق والطبع ، مما أعطاه دورا«كبيرا« وحماسة في 
مواقف اجله��اد الثائرة لتثبيت النفس وحثها على 
القتال، ليكون جزءا من البنية الشعرية واالدبية .

الشعر العربي هو أصل ثروتنا األدبية ، وأصل بالغتنا 
ومرجع شعرائنا في اللغة العربية ،االستفادة منه 
أمر ض��روري ملا يقدمه من عط��اءات  ثقافية أدبية 
،عداك عن حجم االص��دارات التي تثري مكتباتنا ، 
فه��ذا االجتهاد يعود بالفائ��دة على الفرد واجملتمع 
بأس��ره للقضاء عل��ى اجلهالة وطم��س الضاللة ، 
ع��داك عن الهدف السامي جراء قطف ثمار جهود 
الش��عراء من خالل اصدارمؤلفات تكفل استمرار 

ابداعهم وترك بصمة في حركة الشعر.

يبقى الشعر ..بوابة 
نحو ضفاف اآلخر

ايمان عبد الملك 
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ثم��ة َم��ْن يحتاج ال��ى درس ثقافي في الوصاي��ا الفاعلة، 
والى إعادة تأهيل منظومته في الوعي واخلطاب، وفي كلِّ 

مجاالت االستعمال الثقافي..
ه��ذه الوصايا ليس��ت دعوة ألبوي��ة افتراضية لترس��يم 
الس��يطرة والرقاب��ة، ب��ل ه��ي رؤي��ة الصطن��اع اخلطاب 
املتج��اوز، والباعث��ة عل��ى ض��رورة التذكير واالس��تعادة، 
وإلع��ادة )البعض( الثقافي إلى ممارس��ة الثقافة بوصفها 
موقفاً من العالم، إذ إن هناك كثيرا من ش��طط التوهان، 
وكثيراً من التوهيم والتضليل، ورمبا كثيراً من )العفرتة(.

أول ه��ذه الوصاي��ا: ال تبال��غ بوالئك الثقافي للس��لطة 
وأصحاب األيقونات واألكياس، ال تش��تم أحداً بإفراط، وال 

متدح أحداً بإفراط…
إمدح فقط حلظة وعي��ك الذي يدّلك على منطقة الوالء 
العميقة، وعلى منطقة املمدوح، ومبا ينأى بك عن املقدوح 

واملشتوم..
وصية الكتابة قد تكون ض��رورة لتوثيق الوعي، فالكتابة 
ل��م تعد ظالً، ولم تع��د ذاكرة خالص��ة، وال حتى وظيفة 
ف��ي الدي��وان األمي��ري أو اجلمه��وري أو اآليديولوجي، انها 
كائن آخر، فائق ومتعال، وميش��ي بالت��وازي أو بالتقاطع أو 

بالتضاد..
الكتاب��ة ف��ي هذا الس��ياق ه��ي الوصية الكب��رى؛ ألنها 
الترياق، وألنها القرطاس والقلم، وألنها الشهادة، واملعنى 
واحلافظ��ة، لذلك تأخذ ه��ذه الوصية عمقه��ا األخالقي 
والتاريخي من طبيعة ما ميارسه احلفارون الذين ال يبحثون 
في األرض/ النص االّ عّما بقي من الوثائق والعالمات التي 
جنل��و عبر حروفها حوافر العابرين واملدونني، وتاريخ اخلطى 
واملدن واألبطال والشعراء والعش��اق واجلميالت واجملانني.. 
ل��ذا ال تاري��خ، وال مجد مل��ن ال ميلك ش��رط الكتابة، وكّل 
الشفاهيات اخلارجة عن سياق الوعي ستكون في خزائن 
الريح، وعند األوهام التي ال يركض خلفها اال الواهمون.. 

وبرغم س��عينا ال��دؤوب ألن جنعل من الكتاب��ة )أثراً( فيه 
احلض��ور واحملو كم��ا يقول دري��دا.. وفيه��ا أيض��اً الوجود 
والغي��اب.. االّ ان تاري��خ ثقافتن��ا الش��فاهي ج��داً ما زال 
يحتف��ظ بالكثي��ر م��ن الصنادي��ق، الصنادي��ق احلافظة 
للتعازمي، ولعصا الش��يخ والفقيه والش��رطي، تلك التي 
تفرض علينا س��طوة ما تركه احلكواتيون الش��فاهيون، 
أولئك الذين دأبوا على تأكيد صورة )بنوتنا( وصباوتنا التي 
ال تكب��ر، حيث نكون مريدين فقط، ومنش��دين في اجلوق، 

وال حق لنا بالسرير األبوي وال باجلسد واخلزائن واالرث..
وصي��ة احلري��ة متث��ل جوه��راً لش��رعنة تصري��ف الوعي 
واستعماله، فهي ش��فرة الرؤية، وقوة االرادة، مثلما أنها  
جوهر املسؤولية وفاعلية الكش��ف ملا يزدحم حولنا من 

أصنام..
ه��ذه األصن��ام الثقافي��ة ه��ي  ذاته��ا  لعب��ة الصناديق 
القدمي��ة، فهي تعمل على جتيير الذائقة واملزاج الثقافيني 
الى وس��ط اغوائ��ي، وال��ى اس��تيهامات يختل��ط فيها 
اللذوي مع السحري، ومبا يجعلها أكثر خوضوعا لشهوة 
االس��تمناء القه��ري لتل��ك الصنادي��ق/ األصن��ام، ولرمبا 
االتباع اإليهامي ملا تسّوغه من سلطنة عصابية وقرابية 
للصن��م/ الرمز/ العّراب/ الش��اعر الكبير/ الروائي الكبير/ 
املفكر الكبير، والذي ال يكبر طبعاً وال يشيخ… فقط نحن 
األوالد الوحيدون الذين س��يكونون عرضة لإلصابة بعدوى 

الشيخوخة والسنوات الراكضة بعنف…
اخلط��ر األكثر رعباً في هذا املعط��ى، يتمثل في أن بعض 
)األوالد( الناط��ني إل��ى إغ��واء الثقافة ما زال��وا يصدقون 
حكاية أس��حار الصنادي��ق واألصنام، ويعي��دون إنتاجها 
بش��كل بائ��س… ح��ّد انه��م ال يصدق��ون أن ثم��ة نه��را 
هيرقلطيس��يا آخر، وثمة قطارات متش��ي، ومقابر تتسع 

من دون حدود ومن دون خرائط…
الوصي��ة االخيرة هي العمل على ضرورة مواجهة صناعة 
األوهام، وصناعة أش��باح الصناديق، ألنها ستظل – كما 
يبدو- ه��ي الصناعة املرعبة وامله��ددة، واألخطر منها أّن 
نتورط بلعبة تزييف الوعي، تلك التي تترككنا عند املزيد 
م��ن األومام واملزيد م��ن اجلهات والطرق الت��ي التؤدي الى 
أحٍد، ورمبا  ستدفعنا اضطراراً للعودة الى  لزوجة التاريخ/ 

املتحف حيث رائحة العطب الصناديقي...

وصايا  ثقافية

علي حسن الفواز

عدنان حسين أحمد
 

»ضف��اف«  منش��ورات  ع��ن  ص��درت 
ببي��روت مجموع��ة ش��عرية جديدة 
للش��اعر العراقي أديب كم��ال الدين 
املقي��م ف��ي أس��تراليا حالي��ا. تضّم 
اجملموعة أربعني قصي��دة ملا تزل وفّية 
للحرف وُمخلص��ة للنقطة. فقد بدأ 
كمال الدين مشروعه »احلرفنقطوي« 
منذ أربع��ة عقود ويزيد وما يزال ينهل 
من هذا املَعني الذي ال ينضب. فاحلرُف 
مالذُه أو َمنَجمُه الش��عري، والنقطة 
مفتاح أسراره، وِمفكُّ طالسمه التي 
ال تتكّشف إالّ بهذه العالمة املُضيئة 

التي تنطوي على سحر غامض.
حتتفي غالبي��ة قصائد كم��ال الدين 
باحلُ��ب وتتأج��ج بعواطف��ه املتق��ّدة 
دائًم��ا، فما من قصيدة تخلو من وهج 
التوّق��د العاطف��ي حتى وإن ل��م تُدر 
ف��ي فلَك احلُب، فثم��ة عاطفة لغوية 
يستشعرها القارئ الذي يقرأ نصوص 
أو يتلقاه��ا، عاطف��ة  الدي��ن  كم��ال 
جميل��ة تكم��ن ف��ي عذوب��ة املفردة، 
وسالس��ة الصورة، وانس��ياب األبيات 
الشعرية التي تتدفق من منبع النهر 

حتى مصّبه.
تبدأ أش��عار كم��ال الدين ف��ي األعم 
األغلب بأس��اطير احل��ب القدمية التي 
عاش��ها آدم وحّواء وتنتهي بأسطورة 
ُحب الش��اعر حملبوبت��ه التي متّده بكل 
ه��ذا الزخ��م العاطف��ي ألن��ه ٌموقن 
متاًم��ا ب��أن »كل ش��يء ماع��دا احلُ��ب 
فن��اء«)ص15(. وما بني األزل واألبد ثمة 
أحداث كبيرة مس��تقرة ف��ي الذاكرة 
اجلمعي��ة يس��تنهضها الش��اعر في 
قصائده مثل طوف��ان نوح، وحمامته، 
الذي��ن  والناج��ني  الزيت��ون،  وغص��ن 
يتكاثرون على م��ّر األزمنة من احلروب 
واجلوائح والطغ��اة فيقطعون البحار 
واحمليط��ات التي متنعهم م��ن العودة 
إل��ى األنه��ار الت��ي أحّبوه��ا، وتعلقوا 
بسحرها األّخاذ، فما من شاعر عراقي 
صحيح النس��ب إال ويعت��رف بأمومة 
دجل��ة وأب��ّوة الف��رات، وكلم��ا ابتعد 
الش��عراء العراقيون عن ضفاف دجلة 
والف��رات ش��عروا بالُيت��م، ومضاضة 

الغربة، وقسوة االغتراب.
لو وضعن��ا »حروفي��ة« كم��ال الدين 
جانًب��ا لتأل��ق في��ه اجلان��ب الصوفي، 
ول��و نّحين��ا صوفيت��ه لتوه��ّج في��ه 
الرّس��ام، أو الفوتوغراف، أو القاص، أو 
السينارس��ت، أو املصوِّر الس��ينمائي 
الذي يصوِّر بعني الطائر احمُللِّق أو بعني 
الق��ط املتس��لل أو بع��ني الس��مكة 
املدهوش��ة. فقصائده ل��م تعد حكرًا 
على »الِشعر« كنوع أدبي وإمنا امتدت 
إل��ى مجم��ل الفن��ون القولي��ة وغير 
القولي��ة. فكل قصيدة م��ن قصائده 
تس��رد قصة محبوك��ة أو حكاية في 
أضعف األحوال. فقصيدة »ذات اليمني 
وذات الشمال« التي استهّل بها ديوانه 
املعن��ون »حرف من م��اء« هي قصيدة 
مائي��ة، إن ص��ّح التعبير، مثل س��ائر 
قصائد ه��ذا الديوان لكنها لم تتبخر 
ولم حتترق ولم تُذب ألن احلُب احلقيقي 
غير قابل للفن��اء. توقفنا في مقاالت 
س��ابقة عند بع��ض التقني��ات التي 
يس��تعملها كمال الدين في قصائده 
مث��ل التن��اص، والس��رد القصص��ي، 

والبنية السينمائية وما إلى ذلك. أما 
في ديوانه اجلديد فثمة احتفاء باللون، 
وتكري��س للبني��ة التش��كيلية التي 
ميكن أن يصادفه��ا القارئ في قصائد 
عديدة مبثوثة بني دفتّي الديوان لكننا 
س��نكتفي باإلش��ارة إلى مقطع من 
القصي��دة االس��تهاللية الت��ي تؤكد 

صحة ما نذهب إليه حيث يقول:
»لكثرِة ما كتبُت عنِك

باألبيِض الثلجّي
واألحمرِ النارّي

واألزرِق اخلفيِف أو املَُوسِوس
واألْسَودِ الُغرابّي

واألصفرِ املآلن باآلهاِت والُقُبالت
والرم��ادّي الذي ال يكفُّ ع��ن مالحقِة 

حروفي
ومحاصرِة عناوين قصائدي،

ارتبَك الُقّراء
وصاروا يقرأون قصيدتي 

ذاَت اليمنِي وذاَت الشمال«. 
ص 12

 
ف كم��ال الدين بعض األس��ماء  يوظِّ
األدبية املشهورة ويصنع من حيواتها 
مادة كافية لنس��ج قصائده كما هو 

احلال في قصي��دة »ماركيز يضحك«، 
فحينما بلغ عامه الثمانني اكتش��ف 
سلس��ة أخطائه امل��ّرة وصار يضحُك 
منه��ا جميًع��ا كالُش��هرة الفارغ��ة، 
وخياله األس��طوري اجلامح، لكنه لم 
يضح��ك من امل��رأة التي كت��ب عنها 
ثمان��ني كتابً��ا ألن��ه أيقن »أنه��ا نبُع 

الضحِك في ذاكرِة اإلنسان«)ص50(.
ف��ي أكثر من قصيدة يلتقي الش��اعر 
برجٍل يشبهُه متاًما! تُرى، هل هو ِظّله، 
أم َشبحُه، أم قرينه؟ مفاجآت من هذا 
النوع توفِّر الدهش��ة للمتلقني الذين 
يلِجون هذه الغابة الشعرية املسحورة 
الت��ي تتالقح فيها احلقيقة مع احلُلُم، 
ويتماه��ى الواقع مع األس��اطير التي 
يستدعيها كمال الدين إلى نصوصه 
الش��عرية التي تتمح��ور على ثيمات 
محلي��ة أو عاملي��ة ذات نََف��س كوني. 
لنتأم��ل ه��ذا املقط��ع الش��عري من 
قصي��دة »هذي��ان« التي يق��ول فيها 

الشاعر كمال الدين:
» ف��ي القاع��ِة كن��ُت لوح��دي أق��رأُ 

ِشْعري،
إذ حضرَ رجٌل يشبهني
وجلَس في الصفِّ األّول

وأخَذ يُبدي حركاِت اإلعجاِب بِشْعري.
قلُت له: َمن أنت؟

قال: أنا ِظّلك!
قلُت له : ال ِظّل لي فأنا شبٌح!

بل أنا شبٌح مّيت!
هل سمعَت بِظلٍّ لشبٍح مّيت؟«.

ص 66
يتك��رر حضور ه��ذا الش��خص الذي 
يش��بهُه متاًم��ا ف��ي قصي��دة »الدرج 
الطوي��ل« لكنه ال يش��تبك معه في 
ح��وار عميق، وإمنا يبادلُه باالبتس��امة 
الس��اخرة ذاته��ا الت��ي تظه��ر على 
ش��فتي الش��بيه كلما تالقي��ا على 

»الدرج الطويل«!

لنفت��رض أن املنفى ليس خالًصا فرديًا 
وإمن��ا »ُخْدعٌة إضافية من ُخَدِع الوطن 
التي ال تنتهي«)106( فالغرابة أن يعود 
إل��ى الوط��ن كلما ش��ّده احلن��ني إلى 
مالعب الطفول��ة ومراتع الصبا على 
الرغم من قس��وة الطغ��اة، وفظاظة 
اجلالدي��ن. لنقرأ هذا املقطع »الدموي« 
م��ن قصي��دة »املط��ر يُغرُق س��ريري 
املوح��ش« وكأنَّ ال��دَم ظلٌّ لإلنس��ان 

العراقي أو قرين لنهر الفرات.

»على شاطئ الفرات
يتن��اوُب القَتلَُة عل��ى دورِ اجل��اّلدِ ودورِ 

الضحّية.
ولم يكن الفراُت يأبه كثيراً ملا يحصل

ألنَّ مجرى الدِم فيه
كاَن يسيُر إلى جانِب مجرى املاء

منذ األزل.«
 ص100

يعتمد الشاعر أديب كمال الدين على 
مقاطع أو وََمضات ِشعرية تقوم على 
املفارق��ة Paradox التي تنطوي على 
نوع م��ن التناقض الظاه��ري كما هو 
احلال في ه��ذا املقطع الذي يقول فيه 

الشاعر:
جن »في السِّ

كاَن الّشرطيُّ يُغرُق رأَس الّسجنِي في 
املاء

ليعترف.
أّما أنا،

ففي كلِّ قصيدٍة كتبُتها،
كنُت أُْغرُِق ذاكرتي في املاء

لتتوّقَف عن االعتراف.«
ص 107

ينه��ل كم��ال الدي��ن بع��ض األفكار 
والثيمات من أس��اطير ب��الد الرافدين 
ورمب��ا تأتي أس��طورة »َكلَكامش« في 
املقدم��ة مل��ا تتضمنُه م��ن خالصات، 
لعله��ا  فلس��فية  وأس��ئلة  وِعَب��ر، 
تتك��ّدس في الذاك��رة اجلمعية ألبناء 

الرافدين منذ آالف السنني.
ينتمي الش��اعر أديب كمال الدين إلى 
جيل الس��بعينيات من القرن املاضي 
فق��د أص��در مجموعت��ه الش��عرية 
األولى »تفاصي��ل« عن مطبعة الغري 
احلديث��ة بالنجف عام 1976 ثم توالت 
مجموعات��ه الش��عرية األخ��رى التي 
أخذت تعزِّز مش��روعه »احلرفنقطوي« 
الذي أصبح عالمة فارقة حتمل اسمه 
وتوقيع��ه الش��عري. وإذا كان بع��ض 
الس��بعينيات  مجايلي��ه م��ن جي��ل 
حتدي��ًدا أو الذي��ن ج��اءوا بعده��م من 
جي��ل الثمانيني��ات ق��د توّقف منوهم 
عند حٍد معني ألس��باب عديدة لسنا 
بصددها اآلن فإن مشروع كمال الدين 
ل��م يتوق��ف، كم��ا أنَّ منّوه الش��عري 
ظ��ل مس��تمرًا وميك��ن إثب��ات ه��ذا 
الق��ول بالعودة إل��ى أي مجموعة من 
مجموعات��ه الش��عرية األخي��رة مثل 
»في مرآة احلرف« أو »إشارات األلف« أو 
»شجرة احلروف« أو اجملموعة الشعرية 
التي نح��ن بصدده��ا اآلن ليتأكد من 
صحة ما ندّعيه ويكتش��ف بنفس��ه 
م��ن ش��عرّية كم��ال الدي��ن الف��اّذة، 
وشاعريته الرقيقة، ولغته املموسقة 
الناعمة التي تش��به رقرقة املاء. ثمة 
خصلة حسنة أخرى يتمتع بها شعر 
كم��ال الدين وه��ي البني��ة املعمارية 
التي تتمّي��ز بها ُجّل قصائدة، فما من 
بي��ٍت ش��عري فائض ع��ن احلاجة، وما 
م��ن جملة زائ��دة تُثق��ل كاهن النص 
الش��عري، وكل كلم��ة تس��بح ف��ي 
الفلك امُلصص لها لتكوِّن في خامتة 
املط��اف عق��ًدا فري��ًدا يُغَب��ط عليها 
ش��اعرنا املتعبِّد ف��ي صومعة احلرف 

ومحراب النقطة.
*******************************

حرف م��ن ماء، ش��عر: أدي��ب كمال 
الدي��ن، منش��ورات ضف��اف، بيروت، 

لبنان 2017.

أديب كمال الدين:

الشاعُر الُمتعبِّد في صومعة الحرف ومحراب النقطة

غالف الكتاب

شعر

 
يضم الديوان واحدة وثالثني قصيدة تنصف 
املرأة وترفض القه��ر، وتنتصر للحب. وذلك 
حت��ت عن��وان »نع��م إن��ي ام��رأة«، إذ حتكي 
مؤلفت��ه، الكاتبة والناش��طة ف��ي مجال 
حقوق املرأة الدكتورة عزة أحمد هيكل، عن 
مجموعة قضايا مت��س املرأة وحقوقها، في 
قوالب شعرية مؤثرة وبلغة رقيقة منتقاة.

يتبدى الدي��وان، كما توضح الكاتبة، مبنزلة 
جتربة ش��عرية حول قصي��دة النثر بني واقع 

يع��اش، وخيال نحلق في فضائ��ه. إذ تقول: 
ولألس��ف ال ي��زال يرى البع��ض أي محاولة 
ش��عرية تتجاوز قيود الشعر التقليدي وزناً 
وقافية هي محاولة متردية يجب أال تولى أي 
اهتمام، ولكن جتدر اإلشارة أن التجديد أمر 
مقبول، فالش��عر.. إحساس وتفاعل وجتربة 
ش��عورية وخيال وموسيقى، وهو ما يتوافر 
ف��ي كل من قصي��دة التفعيل��ة وقصيدة 
النثر اللتني أصبح لديهما حضور وجمهور 

وُقّراء.

 
أصدرت مؤخراً الش��اعرة السعودية رباب 
إس��ماعيل باك��ورة أعماله��ا الش��عرية 
ع��ن دار الفارابي في بي��روت حاملة عنوان 
له��ا  مقدم��ا  الش��مس”  دّوار  “رس��ائل 
الش��اعر الس���وري هاني ندي���م بالق�ول 
“ف�ي نص�وص الش��اعرة رباب إس��ماعيل 
وتوظيف���ات  خاص��ة،  اس��تخدامات 
متع�ددة، تتك���ئ كلها على جتربة لغوية 
وحياتية فريدة جداً، جدلية هائلة وتقاطع 

معطي���ات كثي���رة ف�ي جمل���ة واح�دة 
غي���ر محس��وم�ة، وغير مفتوح��ة.. إن�ه 
دي���وان أول؛ نع���م، لكن�ه ط���رح لغ�وي 

نهائ�ي وت�ام”.
وتش��تغل رب��اب إضاف���ة إل�ى الش��ع�ر 
عل�ى بحوث سيسيولوجية، حيث تعم�ل 
حالي�ا، بعد حصولها على املاجستير في 
علم اجتماع املعرفة والثقافة، على دراسة 
سيس��يومعرفية ح��ول البن��اء املعرف��ي 

السعودي.

في إصدار جديد لها الدكتورة عزة أحمد هيكل 
تنصف المرأة في »نعم إني امرأة«

صدر حديثا ديوان “رسائل دّوار الشمس
للشاعرة السعودية رباب إسماعيل

موسكو - الصباح الجديد:
  

ش��ارك س��فير جمهورية العراق في 
روس��يا االحتادية حي��در منصور هادي 
العذاري، مراس��م إزاحة الس��تار عن 
متثال نصفي لألديب واملترجم العراقي 
الراحل غائب طعمة فرمان في صالة 
األدب  ملكتب��ة  الرئيس��ة  املطالع��ة 

األجنبي في العاصمة موسكو.
كلم��ة  الع��ذاري  الس��فير  والق��ي 

بهذه املناس��بة عبر فيه��ا عن اعتزاز 
الس��فارة العراقي��ة برج��ال الفك��ر 
والثقاف��ة العراقيني, الس��يما الذين 
يت��م نصب متاثيل له��م في مختلف 
املؤسس��ات الثقافية الروسية, وهذا 
ي��دل عل��ى إن العراق كان وس��يبقى 
معطاء في فك��ره وثقافته التي متتد 
آلالف الس��نني, مقدما ش��كره إلدارة 
املكتبة على اس��تجابتهم السريعة 
لطلب الس��فارة بوض��ع التمثال في 

املكتبة.

يذك��ر إن صن��ع التمث��ال كان مببادرة 
من زم��الء األديب الراحل املقيمني في 
روس��يا, حي��ث مت اجنازه قبل س��نتني 
ووضعه لدى السفارة بشكل مؤقت, 
حلني املوافقة عل��ى وضعه في صالة 
املطالعة بن��اء على طلب الس��فارة 
بعد لقاء الس��فير م��ع مدير املكتبة 
وش��هدت  املاض��ي,  أب  ش��هر  ف��ي 
الفعالي��ة تغطية إعالمية كبيرة من 
قبل وسائل اإلعالم العراقية والعربية 

والروسية.

إزاحة الستار عن تمثال األديب العراقي
غائب طعمة فرمان

اصدارات

خبر

عمرو أبوالعطا
يأبي القمر .. أن يختفي

قبل أن يسمع صوتها في الصباح 
…

وهي تقول صباح اخلير …
ويوصي الشمس أن حترسها ..

أال تؤذي بشرتها …
وجمالها …
وسحرها ..

وتتعجب الشمس قائلة …
هل تعجبك يا قمر …

غيرت الظواهر الكونية ألجلها ..
وانتظرت للصباح لسماع صوتها 

…
فياتري من تكون هي …

فيجيب القمر …
هي ..

من تنبت األزهار لصوتها …
و يخجل القمر لضحكتها ..

و يأتي الربيع ألجلها ..

يأبي القمر

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
متثال غالب طعمة فرمان
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بوينس آيرس ـ وكاالت:

األرجنتين��ي،  الرئي��س  ق��ال 
موريس��يو ماك��ري، إن التأه��ل 
إل��ى  ب��اده  ملنتخ��ب  الصع��ب 
بطولة كأس العالم 2018 لكرة 
الق��دم كان درًس��ا ل�«راقص��ي 

التاجنو«.
وأوض��ح ماك��ري، عل��ى هامش 
حض��وره خت��ام مؤمت��ر »آيدي��ا« 
للمقاول��ن  الس��نوي  امللتق��ى 
بات��ا«  دل  »م��ار  منتج��ع  ف��ي 
الس��احلي: »التأهل كان درًس��ا 
بالنس��بة لنا. التفكير في بلوغ 
نهائي��ات كأس العال��م وفقدان 
الفرصة كان سيصبح إخفاًقا.. 
وأض��اف: »املنتخ��ب األرجنتيني 
بل��غ املونديال من خ��ال اجلولة 
األخي��رة ف��ي تصفي��ات أمريكا 
مراك��ز  خ��ارج  وكان  اجلنوبي��ة، 
التأه��ل للموندي��ال حتى تغلب 
عل��ى اإلك��وادور 3 / 1 في كويتو 
واختت��م  للموندي��ال«..  وتأه��ل 
ماك��ري: »كلنا نتط��ور ونتعلم. 
أبناء األرجنتن ل��ن يكرروا نفس 

األخطاء«.
من جانبه، أعرب أس��طورة الكرة 
األرجنتيني��ة دييغ��و مارادونا عن 
فرحت��ه بتأه��ل منتخ��ب ب��اده 
إل��ى بطولة ك��أس العالم 2018 
بروس��يا.. وج��اء تأه��ل املنتخب 
األرجنتين��ي ف��ي املرحلة األخيرة 
م��ن تصفي��ات أمي��ركا اجلنوبية 
عندما فاز على نظيره اإلكوادوري 

-3 1 فجر األربعاء.
وق��ال مارادون��ا )56 عام��اً( عب��ر 
حس��ابه الرس��مي عل��ى موقع 
التواصل االجتماعي »انستغرام«: 
»أن��ا س��عيد للغاية ألنن��ا متكنا 
من احلفاظ على احت��رام العالم 
)منتخ��ب  واألبي��ض  للس��ماوي 
األرجنتن(.. ووضع مارادونا بجانب 
عبارته على »انس��تغرام« صورة 
لقائ��د منتخب األرجنتن ليونيل 
ميس��ي، ال��ذي س��جل األهداف 
مرم��ى  ف��ي  لفريق��ه  الثاث��ة 

اإلكوادور، ليمنح باده فوزا ثمينا 
ويصعد بها إلى املونديال.

وقبل س��اعات قليلة من املباراة، 
ق��ال مارادون��ا عبر »انس��تغرام« 
لق��اء  سيش��اهد  أن��ه  أيض��ا 
منتخب األرجنتن عبر شاش��ات 
التليفزي��ون م��ن دول��ة اإلمارات، 
الت��ي يقيم فيها حالي��ا لتدريب 
ن��ادي الفجيرة، ال��ذي يلعب في 

دوري الدرجة الثانية اإلماراتي.
وفاز مارادونا، الذي يعد أحد أفضل 
الاعب��ن عب��ر التاري��خ، بك��أس 

العالم 1986 في املكسيك.
األرجنتن في  ويخوض منتخ��ب 
11 تش��رين الثاني املقبل، مباراة 
ودي��ة أمام روس��يا وفًقا ملا أعلنه 
رئيس االحتاد الروسي لكرة القدم 
فيتال��ي موتك��و.. وق��ال موتكو: 

»سيشارك ميس��ي في اللقاء«، 
ل  موضًحا أنَّ االحتاد الروسي توصَّ
التفاق م��ع االحتاد األرجنتيني من 
أج��ل إرس��ال أفض��ل مجموعة 
ال�)ألبيسيليس��تي(..  من  ممكنة 
س��يتم  أنَّ��ه  موتك��و،  وأض��اف 
ال��ذي  امللع��ب  ع��ن  الكش��ف 
ستجرى عليه املباراة الحًقا، رغم 
أنَّه من املرج��ح أن يفتتح التاجنو 
ملعب لوجنيك��ي في العاصمة 
الروسية، الذي سيحتضن نهائي 

املونديال، بعد جتديده.
ومس��ؤولون  سياس��يون  كان 
رياضي��ون روس، أعربوا على مدار 
األش��هر األخيرة ع��ن تطلعهم 
ألن يكون ميس��ي هو من يحظى 
بش��رف افتت��اح ملع��ب لين��ن 
القدمي.. ويواجه املنتخب الروسي، 

نظي��ره األرجنتيني، ال��ذي تأهل 
بش��ق األنفس في اجلولة األخيرة 
من تصفيات املونديال عن أمريكا 
اجلنوبية بعد فوزه على اإلكوادور 
)3-1(، ثم يلتقي إس��بانيا بعدها 
أيام.وأكد موتكو »س��تكونا  ب�3 

خير إعداد ملنتخبنا«.
األرجنتيني حتى  املنتخب  ولعب 
اآلن م��رة وحي��دة فق��ط، عل��ى 
األراض��ي الروس��ية، وكان��ت في 
2009 عندما ف��از راقصو التاجنو 
)3-2(.. وكان ال��روس هم البادئون 
املنتخ��ب  لك��ن  بالتس��جيل، 
النهاي��ة  ف��ي  ف��از  األرجنتين��ي 
بأهداف كل من سيرجيو أجويرو، 

وليساندرو لوبيز وداتولو.
إل��ى ذل��ك، اش��اد املدي��ر الفني 
األرجنتيني لفريق أتلتيكو مدريد، 

مبواطن��ه  س��يميوني،  دييج��و 
ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب 
التاجنو للفوز على اإلكوادور، 3-1، 
والتأه��ل لبطولة ك��أس العالم 
2018 في روس��يا، بعد تسجيله 

لهاتريك.
وف��ي تصريحات أدل��ى بها خال 
مؤمت��ر صحفي، قال س��يميوني: 
»ميس��ي ق��دم ليلة رغ��ب فيها 
األرجنتينيون كافة، وطالبوه بها، 
كما أنه أثب��ت ملن لم يثقوا فيه، 
أن��ه األفض��ل ف��ي العالم«.وأبرز 
أنه ظل مستيقظا،  س��يميوني 
حتى الفجر، لكي يشاهد مباراة 
األرجنت��ن واإلك��وادور، مبيًنا أنه 
منتخ��ب  لف��وز  مطمئًن��ا  كان 

التاجنو.
ش��اهدتها  »لق��د  وأوض��ح: 

بطمأنين��ة، ألنن��ي كن��ت أعرف 
أن الوضع س��يتم حل��ه بطريقة 
جي��دة، املب��اراة ب��دأت بطريق��ة 
بالقوة،  ولكنهم حتل��وا  س��يئة، 
ك��ي ال تضي��ع الفرص��ة«، ف��ي 
إشارة إلى تقدم اإلكوادور بهدف 
في الدقيقة األولى، قبل أن يقود 
ميس��ي األرجنتن للفوز بثاثية، 

حملت توقيعه.
وتأه��ل منتخ��ب األرجنت��ن إلى 
 2018 نهائ��ي موندي��ال روس��يا 
بعد ف��وزه على اإلك��وادور بثاثة 
أه��داف مقاب��ل هدف.. وس��جل 
أهداف األرجنت��ن الثاثة الاعب 
ليونيل ميس��ي، حيث ارتدى ثوب 
االنق��اذ مج��ددا وس��جل ثاث��ة 
أهداف )هاتري��ك( ليقود منتخب 
باده إلى نهائي��ات كأس العالم 
بالفوز الثمن 3 / 1 على مضيفه 
اإلكوادوري في اجلولة األخيرة من 
تصفي��ات قارة أمري��كا اجلنوبية 
العالم  لبطولة ك��أس  املؤهل��ة 

2018 لكرة القدم.
وبه��ذا التأهل أعاد ميس��ي جنم 
الهيب��ة  األس��باني  برش��لونة 
ملنتخ��ب التاجن��و وحل��ق بالعربة 
التأه��ل  قط��ار  ف��ي  األخي��رة 
للموندي��ال حي��ث انت��زع بطاقة 
الروس��ية  للموندي��ال  التأه��ل 
بصعوبة بالغة من خال التقدم 
ج��دول  ف��ي  الثال��ث  للمرك��ز 
التصفي��ات رافع��ا رصي��ده إلى 
28 نقط��ة بفارق نقط��ة واحدة 
أم��ام كولومبيا.. وتلقى املنتخب 
التاجن��و(  )راقص��و  األرجنتين��ي 
صدم��ة كبيرة في بداي��ة املباراة 
حيث سجل املنتخب اإلكوادوري 
هدفا مباغتا في الدقيقة األولى 

عن طريق روماريو إيبارا.
ولكن ميسي رد س��ريعا بثنائية 
ف��ي الدقيقت��ن 11 و18 قبل أن 
يح��رز اله��دف الثال��ث )هاتريك( 
ف��ي الدقيق��ة 62 ليقلب الفريق 
تأخ��ره لفوز كبي��ر على مضيفه 
اإلك��وادوري ال��ذي جتم��د رصيده 
عن��د 20 نقطة في املركز الثامن 

بجدول التصفيات.

»التانجو« يهزم اإلكوادور بـهاتريك »ميسي«

رئيس األرجنتين: تأهلنا الصعب لمونديال 2018 درس لنا

ميسي

ميونيخ - وكاالت:
ج��دد ويلي أورب��ان، عق��ده مع ن��ادي اليبزيج 
األملاني، ليس��تمر مع الفريق حتى عام 2022.
وانتقل أوربان إل��ى صفوف اليبزيج في 2015، 
قادم��ا من كايزر س��اوترن، ليس��اعد الفريق 
عل��ى الصعود م��ن دوري الدرج��ة الثانية إلى 
دوري الدرجة األولى )البوندسليجا(.. وساهم 
ويلي أورب��ان، في احتال اليبزيج، املركز الثاني 
املاضي.وقال  املوس��م  بالبوندس��يجا خ��ال 
رالف هازنهاتل، املدير الفني للفريق، في مؤمتر 
صحف��ي اليوم »ويل��ي أوربان ج��زء مهم من 
فريقنا، أش��عر بسعادة بالغة ألننا استطعنا 

متديد عقده«.
ويأم��ل اليبزيج، في تعافي الاعب تيمو فيرنر 
جن��م هجوم الفري��ق، واس��تعادة لياقته قبل 
املواجه��ة املرتقبة مع بوروس��يا دورمتوند في 
البوندس��ليجا.ويعاني فيرن��ر م��ن إصابة في 
العنق، لكن من ملنتظر أن يكون ضمن صفوف 

الفريق خال زيارته إلى دورمتوند غدا.
وأوض��ح هازنهات��ل »تيم��و ل��م يت��درب ملدة 
أسبوع ونصف، سنرى ما إذا كان جاهزا لهذه 

املباراة«.
جه��ود  دورمتون��د،  أم��ام  اليبزي��ج  ويفتق��د 
املدفع ل��وكاس كلوس��ترمان لإلصابة، فيما 
حتيط الش��كوك مبش��اركة الاعب ستيفان 

إلسانكر.

اليبزيج يجدد عقد 
أوربان حتى 2022

3:30 عصرًا

9:45 مساًء

1:30 ظهرًا
9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

برايتون ـ إيفرتون

بيتيس ـ فالنسيا

فيورنتينا ـ أودينيزي
إنتر ميالن ـ ميالن

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي



إعالم اللجنة البارالمبية
غادرن��ا الي��وم األح��د متوجها إلى 
اململك��ة العربية الس��عودية وفد 
العراقي��ة  الباراملبي��ة   اللجن��ة 
برئاسة الدكتور عقيل حميد رئيس 
اللجنة الباراملبية  الذي س��يكون 
ضيف شرف في املباراة الودية التي 
تنظمها  الس��عودية على هامش 
اجتماع��ات اللجنة العربية للكرة 
الطائ��رة جلوس وتتزامن مع العيد 

الوطني السعودي. 
 وقررت اللجنة العربية للعبة التي 
يأس��ها االعالم��ي املص��ري ايهاب 
حس��نني  اقامة مب��اراة احتفالية 
جتم��ع  ب��ني منتخب الع��رب الذي 
يضم ع��دد من العب��ي املنتخبات 
العربية مع نادي��ي مكة والطائف 
باإلضاف��ة إلى عدة مباري��ات ودية 

اخرى.
ووقع االختيار على ثالثة العبني من 
الع��راق هم محمد عي��دان واحمد 
لتمثي��ل  ن��وام،  وعب��اس  هاش��م 
منتخ��ب العرب للكرة الطائرة في 
املباريات التي تستمر حتى  احلادي 
والعشرين من تشرين األول اجلاري.

ويضم الوف��د العراقي اضافة الى 
رئيس اللجن��ة الباراملبية د. عقيل 
حمي��د ,  رئيس احتاد ك��رة الطائرة 
جلوس محمد سلمان بصفة نائب 

وأعضاء  العربي��ة,  اللجن��ة  رئيس 
االحتاد قاس��م محم��د كعضو في 
اللجنة اإلعالمية  للجنة العربية 
للعبة وس��عد حمي��د عضو جلنة 
املس��ابقات باإلضاف��ة إل��ى مدرب 
منتخب  العراقي الذي اختير مدربا 
ملنتخ��ب العرب في ه��ذه املباريات 
ص��الح حس��ن كاظ��م و الالعبون 
محم��د عي��دان واحم��د هاش��م 

وعباس علي نوام.
اح��رز ن��ادي ميس��ان بك��رة القدم 
للصم بطولة الع��راق بفوزِه على 
فريق نادي النصر والس��الم بركالت 
الترجيح )3-2( بعد ان انتهت املباراة 
النهائية التي اقيمت يوم امس  في 
مركز املوهب��ة الكروية في ملعب 
الش��عب الدول��ي بوقتها  االصلي  

بالتع��ادل االيجاب��ي بهدفني لكل 
منهما حي��ث غلب طاب��ع الندية 
على احداث املب��اراة بني الفريقني.. 
وعب��ر رئي��س اللجن��ة الباراملبي��ة 
الوطني��ة العراقية الدكتور عقيل 
بظه��ور  س��عادته  ع��ن  حمي��د 
مستويات شابة جيدة في صفوف 
الفريق��ني ميكن ان يس��تفاد منها 
في املس��تقبل وزجها في صفوف 
املنتخبات الوطنية لتطوير اللعبة 

ومنافسة املنتخبات العاملية .
املركزي��ن  مب��اراة حتدي��د  وكان��ت 
الثال��ث و الرابع جمعت بني فريقي 
نادي النجف و فريق نادي بابل حيث 
متكن العبو النجف من تسجيلهم 
لهدف يتي��م مكنهم من احلصول 

على املركز الثالث.

بغداد ـ عدي صبار*  
اختت��م منتخبن��ا الوطني لكرة 
الصاالت معسكره اخلارجي الذي 
اقيم في العاصمة األردنية عمان  
وذلك حتضيرا الستهالل مشاوره 
في تصفيات كأس األمم اآلسيوية 
الت��ي تس��تضيفها تايلن��د في 
احلادي عش��ر من  الشهر املقبل،  
حي��ث يلع��ب ضم��ن اجملموع��ة 
الثاني��ة ال��ى جانب الس��عودية 

واإلمارات والبحرين  .
خاض فيه ث��الث مباريات جتريبية 

امام نظيره االردني، كانت نتائجها 
اثنتان منها خسارة واالخرى فوز ، 
وبعيدا عن مبدا الربح واخلس��ارة 
، تبقى للمباري��ات الوديه اهمية 
األخطاء  كبيرة ف��ي تش��خيص 
الت��ي حتدث  الثغ��رات  ومعاجل��ة 
وه��ذه هي ثم��رات املعس��كرات 
االستعدادية.. ويروم املدرب هيثم 
بعي��وي من خ��الل ه��ذه الوديات 
هو وض��ع ي��ده على التش��كيل 
املناس��ب الذي ميكن أن يلعب به 
وبالطريقة األمثل ورسم املالمح 

التي ستمثل  للعناصر  النهائية 
املقبل،  االستحقاق  املنتخب في 
حي��ث كان هن��اك تش��ابه ف��ي 
أسلوب لعب املنتخب االردني مع 
املنتخب��ات التي س��نواجهها، اذ 
اعتمد في توظيف الالعبني على 
الس��رعة بنق��ل الك��رة واالرتداد 
الس��ريع مما يجع��ل التجربة ذات 
للمنتخب  وجدوى كبي��رة  فائدة 

العراقي .

* املنسق اإلعالمي

بغداد ـ سيف المالكي*
توج نادي الشرطة بلقب بطولة 
اندية ومؤسس��ات العراق لرفع 
االثقال للمتقدم��ني التي جرت 
ف��ي املركز التدريب��ي لالحتاد في 
قاع��ة التأمي��م وش��ارك فيها 
اكثر من ثمانية اندية فيما جاء 
نادي اجليش وصيفا وامانة بغداد 

باملركز الثالث
وقال امني س��ر االحت��اد العراقي 
لرفع االثقال الدكتور مصطفى 
صالح ان احتاده عمل على اقامة 
الس��نوي  منهاج��ه  مف��ردات 

باقام��ة باقام��ة بطول��ة اندية 
ومؤسسات العراق لرفع االثقال 
للمتقدم��ني الت��ي ج��رت ف��ي 
املركز التدريب��ي لالحتاد التأميم 
وش��ارك فيه��ا ثماني��ة اندي��ة 
ومبش��اركة كبيرة م��ن الالعبني 
الذين قدموا مس��تويات مثالية 
وحتق��ق فيه��ا حتقي��ق العدي��د 
م��ن الرفعات املثالي��ة وهو اجناز 
املركزي  كبير يحس��ب لالحت��اد 
يض��اف الى سلس��لة االجنازات 
الت��ي حققته��ا رياض��ة قاهري 
خ��الل  حتقق��ت  الت��ي  احلدي��د 

الفترة املاضية ومنها االوسمة 
الت��ي حققها رباعونا في الدورة 
التي  الصاالت  داخل  االس��يوية 
ج��رت ف��ي مدين��ة عش��ق اباد 

التركمانستانية.
واردف باحلديث ان نادي الشرطة 
توج باللقب بعد ان حصل على 
املرك��ز االول بع��د ان جمع 616 
كغ��م فيم��ا كان��ت الوصاف��ة 
لفريق اجليش في حني جاء نادي 

امانة بغداد باملركز الثالث.

* املنسق االعالمي لالحتاد
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الرياضة النسوية.. 
أمل جديد

تفاجأت وانا اسمع عن فوز أحد النوادي الرياضية 
النسوية في العراق، وتفاجأت أكثر حينما عرفت 
ان الكثي��ر منهن من محافظات ذات طابع بيئي 
محافظ ومتش��دد، وس��بب جهلي باملعلومات 
حول م��ا يخص الرياضة النس��وية هو التعتيم 
النسبي الذي جتابه به تلك الرياضات. واألسباب 
كثي��رة، فف��ي كل العال��م العرب��ي عل��ى وجه 
التقريب، هناك توجه واح��د للجمهور الرياضي 

يصب في خانة واحدة »كرة القدم«.
هناك أسباب أخرى أدت الى التعتيم عن الرياضة 
النس��وية قد يكون بقصد او بغي��ر قصد، ذلك 
ان االحت��ادات بنحو عام ال تعتم��د على العنصر 
النس��وي، وال أدري ه��ل ه��و تش��كيك بق��درة 
النساء على ان يكون لهن موقع مؤثر ومهم في 
املس��ابقات احمللية، او العربي��ة، والعاملية، ام هو 

االنحياز للرجل، بكوننا مجتمع ذكوري بامتياز؟
لك��ن مقاب��ل كل تل��ك التفاصيل الت��ي توحي 
بالظالمية والتش��دد، هناك زوايا مضيئة كثيرة 
تش��ير الى ان العراق مع كل االوش��حة الدينية، 
واملذهبية، واملتعلقة بالتقاليد واألعراف اجملحفة 
في الكثير من األحيان، والتي يريد بها أصحابها 
نشر ظالمية اجلهل واألمية، يبقى منبرا للوعي 
والنش��اط، فها هن س��بع اخوات يك��وّن فريقا 
نس��ويا بكرة الطائ��رة في نادي ش��هربان، وتلك 
الظاه��رة فري��دة ليس محليا فحس��ب، بل في 
العالم اجمع، فلم يكن قد حدث قبال ان يتشكل 
فريق ألي لعبة كانت، من مجموعة ش��قيقات، 
اولئ��ك الفتيات اثبنت ان البق��اء لألذكى واألكثر 
طموح��ا، فف��ي احملافظ��ة ذاته��ا، جن��د ان هناك 
العديد م��ن الفتيات اللوات��ي ارتضني ان يكونن 
أدوات للطب��خ والتنظيف واطاع��ة األوامر ليس 
اكثر، أولئ��ك الفتيات اثبنت ان املرأة الش��جاعة 
والواثقة، تس��تطيع مع كل الظ��روف الصعبة 
والبيئة املنغلق��ة واحملافظ��ة، ان تثبت وجودها، 

وتثبت انها مصدر فخر لعائلتها وملدينتها.
تتوجه الي��وم العديد من الن��وادي العراقية في 
بغ��داد، واحملافظ��ات، لدعم الرياضة النس��وية، 
خاصة بعد املش��اركة اخملجلة للعراق في العاب 
أوملبي��اد ري��و دي جاني��رو، حيث لم يك��ن هناك 
عنصر نس��وي ضمن الفريق العراقي املش��ارك. 
هن��اك بع��ض اآلراء تقول ان النس��اء في العراق 
يبحث��ن عن أي فرصة إلثبات وجودهن في احملافل 
الرياضية، وقد يكون هذا حافزا الن يقدمن اقصى 
ما لديهن من جهد وإصرار على املنافسة، لذلك 
فأصح��اب تل��ك اآلراء يجدون ان االمل بالنس��اء 
في املس��تقبل، ان يكون له��ن حضورا فاعال في 
الع��اب االوملبياد، لكن املوض��وع يحتاج الى دعم 
من االحتادات، ودعم من وزارة الرياضة والش��باب، 

وأيضا التشجيع من قبل االهل.
لدين��ا في الع��راق رياض��ات عدي��دة دخلت الى 
ميادينه��ا النس��اء، منها ك��رة الق��دم، وألعاب 
الق��وى، والرماية، والقوس، ورفع االثقال، وغيرها، 
واملطلوب من املعني��ني ان يعيروا اهتماما جديراً 
بس��معة الع��راق، وجديراً مبكانة نس��اء العراق، 
اللواتي ترجمن ف��ي العديد من احملافل، ان القدر 
ميك��ن ان يرضخ ويس��تجيب لصاح��ب العزمية 

واإلرادة.
الرياضة النس��وية أحد أس��س التحضر في أي 
بلد يحترم احلري��ات، ويحترم املرأة، فكلنا نطمح 
ان يولي املس��ؤولون اهتماما كبي��را باملرأة، التي 
تبح��ث ع��ن حلمه��ا بإح��داث فرق ف��ي وطنها 
من خالل مش��اركاتها في املس��ابقات الدولية، 
واأللعاب األوملبية، وس��عيها ال��ى الفوز ليكون 
لها نصيب في اهداء العراق ش��يء مما يستحق، 

وجزء من الدين عليها.

بغداد ـ فالح الناصر:

الباكس��تانية،  العاصمة  ضيف��ت 
إس��الم آباد، يوم 5 من شهر تشرين 
األول اجلاري، واستمرت حتى 8 منه، 
انتخابات االحتاد اآلسيوي للصحافة 
الرياضية، حيث اشترك العراق بوفد 
ضم املرش��ح الزميل اياد الصاحلي، 
لإلع��الم  العراق��ي  االحت��اد  وممث��ل 
الرياضي، الزميل حازم محمد علي، 
ال��ذي كان مصوت��اً، فيما تطوع مع 
الوف��د الزمي��ل الصحف��ي محمد 

حمدي.
حيث آل��ت النتيج��ة النهائية في 
االنتخاب��ات الت��ي حضره��ا رئيس 
الرياضية،  االحتاد الدولي للصحافة 
اإليطال��ي، جيان��ي ميرل��و، عن فوز 
املرشح العراقي الصاحلي بثقة 23 
صوت��اً من أص��ل 25 صوت��اً ليدخل 
التنفيذي  املكت��ب  قائم��ة  ضم��ن 
للصحاف��ة  اآلس��يوي  لالحت��اد 

الرياضية.
يق��ول ممثل االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياض��ي، ح��ازم محم��د عل��ي، ان 
املشاركة لم تكن بالسهلة اطالقاً، 
فبعد غي��اب منذ الع��ام 1992 عن 
احلضور في املكتب التنفيذي لالحتاد 
الق��اري للصحافة الرياضية، جاءت 
املشاركة االخيرة لتؤكد مدى حرص 
االشقاء العرب ومن دول القارة على 
دعم املرش��ح العراقي ليكون ختام 
االنتخاب��ات مس��كاً بف��وز الزميل 

الصاحلي.
ويضيف: منذ العام 2006 لم يسدد 
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية 
ما بذمته من بدل اس��تراك لنظيره 
الدول��ي، وهذه النقط��ة كافية الن 
يت��م اس��تبعاد اي مرش��ح عراقي 

للدخ��ول ف��ي االنتخاب��ات، فيما مت 
التنس��يق مع الزميل مؤيد الالمي 
نقي��ب الصحفي��ني، ونائب��ه خالد 
العراق��ي  االحت��اد  رئي��س  جاس��م 
عل��ى ض��رورة  الرياض��ي،  لإلع��الم 
اإليف��اء بااللتزام��ات املالية واطفاء 
دي��ون العراق، حيث مت ارس��ال مبلغ 
الدي��ون البال��غ 2400 دوالر، حي��ث 
اوصلها الزمي��ل علي النعيمي إلى 
إيطاليا حيث رئاس��ة االحتاد الدولي 

للصحافة الرياضية.
وتابع القول: املوقف املشرف لنقيب 
الصحفيني، يؤكد مدى احلرص على 

استعادة العراق مقعده في تنفيذي 
االحتاد الق��اري للصحافة الرياضية، 
كم��ا ان الالمي يس��هم في تذليل 
العقبات التي تعترض مسيرة تقدم 

القطاع الصحفي الرياضي.
واوض��ح ان هنال��ك جه��ود ذاتي��ة 
بذل��ت م��ن الوف��د العراق��ي، فقد 
كانت املشاركة على حساب الوفد 
اخل��اص، كان اجلمي��ع يرفع ش��عار 
استعادة مقعد العراق في تنفيذي 
االحتاد اآلس��يوي، حي��ث عمل ممثل 
الرياضي،  االحت��اد العراقي لإلع��الم 
على التنس��يق م��ع مصوتي الدول 

العربية، فتم كسب أول 10 أصوات 
دفع��ة اولى، حي��ث توضحت جهود 
االش��قاء العرب على ض��رورة دعم 
العراق واجناح مل��ف رفع احلظر، الن 
حضور العراق في تش��كيلة االحتاد 
القاري للصحافة الرياضية يسهم 
في ارتفاع معدل ثقة االحتاد الدولي 

بامكاناته.
ث��م مت التح��رك باجتاه دول ش��رقي 
الق��ارة، لتك��ون نهاي��ة االنتخابات 
حص��ول مرش��ح الع��راق على 23 

صوتاً من أصل 25.
كم��ا، اش��ار ممث��ل االحت��اد العراقي 

لإلع��الم الرياض��ي، عل��ى ان وف��د 
الع��راق، طالب ب��ان يك��ون للعراق 
حصة في تش��كيلة االحتاد القاري، 
نظراً للدور املتميز الذي لعبه العراق 
سابقاً في تشكيل االحتاد اآلسيوي 
للصحاف��ة الرياضية بوجود الراحل 

رائد الصحافة ضياء حسن.
الزمي��ل  بجه��ود  ايض��اً،  واش��اد 
الرياضي محمد حمدي،  الصحفي 
الذي عم��ل تطوعياً مع الوفد، وقام 
ببعث رس��ائل رصينة ومتميزة من 
وتزوي��د  الباكس��تانية  العاصم��ة 
وسائل اإلعالم باحدث االخبار، فيما 

عم��ل كذل��ك مترجماً م��ع الوفد 
للمناقشة مع رئيس االحتاد الدولي 
اعض��اء  او  الرياضي��ة  للصحاف��ة 
اللجنة املش��رفة عل��ى االنتخابات 
الت��ي تكون��ت من ش��خصيات من 

عدة جنسيات.
فيما، اكد الزميل الصاحلي، ان الفوز 
للع��راق أوالً ولالس��رة الصحفي��ة 
املعطاء التي قدمت وما زالت الكثير 
من التضحيات في سبيل املساهمة 
الفعالة في حتقيق اإلجنازات، مشيراً 
إلى انه يش��كر جمي��ع من وضع به 
الثقة واملصوتني له من املش��اركني 
في االنتخابات، مؤكداً ان الصحافة 
الرياضية العراقي��ة صاحبة الريادة 
قاري��اً، لوال الظ��روف الصعبة التي 
كانت السبب في ابتعادها عن اجلو 

اآلسيوي منذ العام 1992.
م��ن جانب��ه، ق��ال الزمي��ل محمد 
حمدي، ان واجب��ه االخالقي املهني، 
دفع��ه الن يلتحق بالوفد املش��ارك 
نفقت��ه  وعل��ى  االنتخاب��ات  ف��ي 
اخلاص��ة، وذكر ان 3 ايام في عش��ق 
آب��اد، كان على ح��راك متواصل في 
الوصول إلى املعلوم��ة احلديثة من 
اجل ارس��الها، إلى وس��ائل اإلعالم 
العراقية، كم��ا ان الوفود الكويتية 
والس��عودية والعمانية، طلبوا منه 
ان ي��زود وس��ائل إعالم تل��ك الدول 
بتفاصي��ل عن االنتخاب��ات، وبني ان 
االنتخابات تتطلب التحدث باللغة 
االنكليزي��ة، حي��ث ق��ام بترجم��ة 
ما يتعل��ق باملش��اركة العراقية او 
املعلوم��ات االخ��رى م��ن أجل وضع 
اجلمي��ع بالصورة، مختتم��اً حديثه 
الزمي��ل  ال��ى  التبري��كات  بتق��دمي 
اإلع��الم  اس��رة  وإل��ى  الصاحل��ي 
الرياض��ي العراق��ي عل��ى النج��اح 

والتفوق قارياً.

وفدنا في انتخابات »تنفيذي آسيوي الصحافة«

مشاركة مثمرة تعيد العراق إلى الواجهة اإلعالمية القارية
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الوفد العراقي في انتخابات االحتاد اآلسيوي 

جانب من تتويج ميسان بكأس الصم

بغداد ـ  الصباح الجديد:

 اش��اد مدرب حراس املرم��ى العراقي 
احملترف في تدريب ح��راس مرمى نادي 
إخ��اء عالي��ة اللبناني، مع��ن جميل، 
باملس��توى املتميز الذي قدمه حارس 
املرمى الشاب ش��اكر وهبي 19 سنة 
وتألق��ه في الذود عن ش��باك الفريق 
ف��ي املباري��ات الت��ي واجه فيه��ا ابرز 
اندي��ة ال��دوري اللبناني بك��رة القدم 
وهم��ا فريق��ي النجم��ة والعهد في 
اجلوالت االول��ى للمرحل��ة االولى من 

دوري املوسم اجلديد 2018/2017.
وبني معن: تضم قائمة حراس املرمى 
في نادي إخاء عالية، إلى جانب الشاب 
ش��اكر وهبي، حمادة ذياب 20 س��نة 
وداني احلاج 23 عاماً واحمد تكتوك 30 
سنة، حيث ميلك احلراس مهارات فنية 

عالية يحرصون على االس��تفادة من 
التدريبي، ويعملون  امل��الك  توجيهات 
على تطوي��ر قدراتهم الفنية باحلرص 
على التدريبات والثق��ة العالية التي 
ميلكونه��ا وكذلك متيزه��م باملواظبة 
ف��ي التدريب��ات والتناف��س املش��روع 
الثبات اجلدارة يرتقي مبعدل التحضير 

للمباريات املقبلة.
واوض��ح ان ح��ارس املرمى الش��اب مت 
ترحيل��ه في املرحل��ة الثاني��ة لدوري 
املوسم السابق قادما ًمن فئة شباب 
النادي، وميل��ك مؤهالت فني��ة كبيرة 
ف��ي الوق��وف ب��ني اخلش��بات الثالث، 
العالي��ة  الك��رات  وحس��م  الثق��ة 
وتوجي��ه زمالئه املدافع��ني والتمركز 
الصحيح، ونقاط اخرى أس��همت في 
بروزه باش��ادة املتابع��ني ملباريات فريق 
إخاء أهلي عالية في دوري لبنان بكرة 

القدم.

واوضح ان مستويات حراس املرمى في 
ال��دوري اللبناني، متفاوت��ة، فهنالك 
احملترف��ني الذين يس��عون إل��ى اثبات 
حضورهم، فيما يب��ذل حراس املرمى 
احمللي��ون مق��درة كبيرة ف��ي العطاء 
والدف��اع ع��ن الش��باك، مما يس��هم 
هذا الصراع في املنافس��ة بني حراس 
املرم��ى لتأكيد االفضل فنياً والوقوف 

بثبات بني اخلشبات الثالث.
وق��ال ان املالك التدريب��ي الذي يقوده 
الكاب��نت عب��د الوه��اب أب��و الهي��ل 
ويساعده أحمد كاظم، منح الفرصة 
لعناصر ش��بابية في املباريات الثالث 
االول��ى بال��دوري، حيث خ��رج الفريق 
متعادل بهدف ملثل��ه في اللقاء االول 
امام فريق الرايس��نغ ثم خس��ر امام 
النجمة بهدف من دون مقابل، وتعادل 
بهدف ملثل��ه في اللق��اء الثالث امام 

فريق العهد.

وتابع: متت دراس��ة معطيات املباريات 
الث��الث االول��ى في ال��دوري، والوقوف 
على الس��لبيات التي رافقت الفريق، 
فيما س��يتم العمل عل��ى تصحيح 
املس��ار في املباري��ات املقبلة من أجل 
القف��ز إل��ى موقع افضل ف��ي قائمة 
االندية املش��اركة في الدوري، وتأكيد 
جدارة املالك التدريب��ي العراقي الذي 
يق��ود الفري��ق له��ذا املوس��م، حيث 
ينتظ��ر الفريق ان يواجه فريق االنصار 
يوم 14 من ش��هر تشرين االول اجلاري، 
 7 ول��ه  الترتي��ب  يتص��در  واالنص��ار 
نقاط، كما يضم في صفوفه العبني 
الس��نغالي  محترفني مؤثرين منهم 
احلاج مالك الذي يتصدر ترتيب هدافي 
ال��دوري، كما تض��م صفوفه العبني 
محترفني من جنس��يات أخرى،  فضالً 
عل��ى ان الفري��ق يلعب حتت اش��راف 

املدرب األملاني روبرت جاسبرت.

شاكر وهبي يتألق في الذود عن الشباك 

معن جميل: الثقة تسهم في تفوق حراس إخاء عاليه ونتطلع للنجاح أمام االنصار

تقرير

شاكر وهبي يرد الكرة في الدوري اللبناني

احالم يوسف

العراق في اللقاء العربي للطائرة جلوس
»وطني الصاالت« يختتم معسكر األردن 

الشرطة يتّوج بلقب أثقال األندية للمتقدمين 

ميسان بطال لكرة القدم للصم

بغداد ـ فالح خابط * 
اختتم��ت عل��ى قاع��ة املرح��وم اعالن 
عبد احلس��ني في الديوانية منافس��ات 
التنش��يطية  الثالثي��ة  البطول��ة 
مبش��اركات ثالث ف��رق متثل اب��رز العبي 

منتخبنا الوطني في لعبة الكابادي .

وقال حميد نعمة احلمداني امني سر احتاد 
الكابادي ان هذه البطولة التنش��يطية 
الت��ي ش��اركت بها منتخب��ات البصرة 
والديوانية وبغ��داد والتي تضم معظم 
العبي منتخبنا الوطني وتأتي استعدادا 
للبطولة االس��يوية التي س��تقام في 

اي��ران منتص��ف ش��هر تش��رين الثاني 
املقبل مبشاركة ابرز الفرق االسيوية في 

القارة الصفراء .
وبني ان نتائج البطولة اس��فرت عن فوز 
منتخ��ب البصرة على منتخ��ب بغداد 
بنتيجة )75 نقط��ة مقابل 35 نقطة ( 

فيما متكن ايضا من الفوز على منتخب 
الديوانية بنتيجة )56 نقطة مقابل 51 
نقطة(.. ليتمكن من ص��دارة اجملموعة 
واحلص��ول عل��ى لق��ب املرحل��ة االولى 
فيم��ا انتهت مباراة منتخ��ب الديوانية 
ومنتخب بغ��داد بفوز االول بنتيجة )54 

مقابل 35 نقطة (.. مشيرا ان البطولة 
اش��رفت عليها جلنة االكابادي املركزية 
العراقية وتعمل من��ذ ثالثة اعوام على 
اعتمادها  وبانتظ��ار  اخلاص��ة  نفقته��ا 
رسميا من قبل اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقي��ة حي��ث تنتظرها مش��اركات 

اس��يوية وعاملية فضال عن املس��ابقات 
احمللية التي جترى سنويا مبشاركة اغلب 
االندي��ة العراقية في اللعب��ة.. الفتا ان 
هن��اك جلن��ة مش��كلة الختي��ار العبي 
املنتخ��ب الوطني الذي سيش��ارك في 
بطولة اسيا التي ستقام في اجلمهورية 

ايضا  االيراني��ة وس��تكون  االس��المية 
هن��اك مرحلة ثانية للبطول��ة الثالثية 
إلعطاء الفرصة لبعض الالعبني بتقدمي 

املستوى املعهود بهم .

* املنسق اإلعالمي للعبة

اختتام البطولة الثالثية التنشيطية للكابادي في الديوانية 



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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هذا ما يجيدونه

جمال جصاني

ما يحصل مع كركوك م��ن تطورات وأحداث، يعكس 
ن��وع السياس��ات والق��رارات البعي��دة ع��ن احلكمة 
واملسؤولية في التعاطي مع هذا امللف املزمن واملعقد، 
الذي زادته اخلطابات املتش��جنة ل� )صق��ور الهويات 
القاتل��ة( تعقيداً. قضي��ة كركوك ال تختل��ف كثيراً 
عم��ا يواجه��ه العراق م��ن مخاطر وحتدي��ات، برهنت 
التجرب��ة عل��ى عقم حلها ع��ن طريق احل��رب وإحلاق 
الهزمي��ة بالطرف "اآلخر"، أو اس��تثمار فرصة ضعف 
"اآلخ��ر" النت��زاع املزيد من املكتس��بات السياس��ية 
واجلغرافية، كما حصل مراراً ف��ي تأريخنا احلديث، ما 
قبل "التغيي��ر" ربيع العام 2003 وبع��ده. لقد مثلت 
سياس��ة إقليم كوردس��تان في التعاطي مع ظهور 
خط��ر داعش في حزي��ران م��ن الع��ام 2014؛ امتداداً 
لذلك النهج العقيم، عندما أعلن الس��يد مس��عود 
البرزان��ي ع��ن والدة خارط��ة جيوسياس��ية جدي��دة 
للعراق بعد ذلك التأريخ املش��ؤوم، وكأن لس��ان حاله 
يق��ول )رّب ضارة نافعة(. ومن األهمية مبكان اإلش��ارة 
ال��ى أن غالبية أطراف العملية السياس��ية الراهنة، 
يعتمدون مثل هذا املنهج والسلوك في التعاطي مع 
األحداث والتطورات، إذ ال يبرعون بش��يء أكثر من فن 
إعاقة بعضه��م للبعض اآلخر، وما محاوالت البعض 
من حيتان املش��هد الراهن، للظه��ور مبظهر حمامة 
الس��الم ودعاة للتقارب واحلوار، فال ميك��ن لها أن تثير 
سوى السخرية واألس��ى، ألن مثل تلك النشاطات ال 
تنسجم ومواهبهم التي تعرفنا عليها طوال أكثر من 

14 عاماً من ماراثون احملاصصة اإلثنية والطائفية.  
هذه اخللطة العجيبة من األحزاب واجلماعات والكتل، 
ذات الزعامات املزمنة واجملربة زمن  النظام املباد وبعده، 
ال تس��تحق منحها أدنى فرصة لالختبار، إذ لم جتلب 
لس��كان هذا الوطن الق��دمي غير املزيد م��ن الكوارث 
واحمل��ن، وهي جميعها في بغ��داد وأربيل لم تصل الى 
ما هي عليه اآلن لوال املش��رط اخلارجي والغوث العابر 
للمحيط��ات الذي اس��تأصل لنا النظ��ام املباد. هذه 
الطبقة السياس��ية من دون متييز على أساس مفردة 
الدمار الشامل "املكونات" ال جتيد إال صناعة الفشل 
واملزيد من الفش��ل في التعاطي م��ع هموم وحتديات 
عصرن��ا الواقعي��ة والعاب��رة لهلوس��ات "املكونات" 
واآليديولوجي��ة  والطائفي��ة  العنصري��ة  والعقائ��د 
الضيقة. طبقة سياسية لم تستقطب الى صفوفها 
غير اللصوص واملتجحفلني معهم بشراهة وغيبوبة 
وضيق أفق، في الوقت الذي ارتقت فيه أمم ومجتمعات 
الى ذرى لم تتخيلها من قبل، بفعل حتررها وانعتاقها 
م��ن مثل ه��ذه الفض��الت املتورم��ة عل��ى تضاريس 

مضاربنا املنكوبة.
إنه��م جميعاً )عربا وكورداً وتركمانا، س��نة وش��يعة 
وبقي��ة املل��ل..( وكل من يتنطع لتمثي��ل "املكونات" 
س��يبقون يدورون في حدود شرنقاتهم الضيقة، وما 
يعصف داخلها من مناخات كراهة اآلخر وشيطنته، 
والتي انتعشت مؤخراً بفعل ازدهار سوق "صقورها" و 
"غربانها" املعتاشون على مثل هذه األوضاع الشاذة. 
إن مل��ف )كرك��وك( كما غيره من امللف��ات واألضابير 
التي أورثتنا إياها األنظمة الس��ابقة، ستظل تتنتظر 
قوى وخطابات وعقول أقل خضوعاً لسطوة "الرسائل 
اخلالدة" وقيم الغنيمة والفرهود، وأكثر ميالً لالنتصار 
لقضايا اإلنس��ان وحقوقه وحرياته من دون متييز على 
أس��اس الرطانة والهلوسات واألزياء. وهذا ما ال جتيده 
وال تطيق��ه هذه الطبق��ة السياس��ية، التي تفتخر 
بوصفها ممثلة ل� "املكونات" وكل أشكال الكانتونات 
واألشكال املبتكرة ملتاريس التشرذم، في عالم حولته 
حاج��ات العصر ومدوناته احلداثوي��ة الى قرية كونية 

تزداد تراصاً..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - أحالم يوسف:
مصطفى ماهر، شاب طموح، وشجاع 
من قضاء املدائن، تعرض خالل مواجهات 
مس��لحة في مدينته، بني افراد اجليش 
والشرطة مع املسلحني اإلرهابيني الى 
حادث "بتر ساقيه"، وكان حينها طالب 
في مرحلة املتوسطة، ولم تثنه اصابته 
عن املواصلة في حياته، فأكمل دراسته 
في اجلامعة املستنصرية/ كلية العلوم 

السياسية.
لم يستطع ماهر اكمال دراسته العليا، 
الن القانون مينح هذا احلق لورثة ضحايا 
اإلرهاب، ولي��س للضحية نفس��ها ان 
كان على قيد احلياة، فهو يعد ش��هيدا 
حي��ا! لكن وبع��د الضج��ة التي كانت 
اش��به بحملة عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماعي ضد القانون اجلائر، مت قبوله 

فيما بعد.
ومثل معاناة كل املواطنني العراقيني مع 
احلكومة واملس��ؤولني، مع الفارق، فقد 
طرق ماهر أبواب املس��ؤولني ملساعدته 
عل��ى العالج خ��ارج الع��راق، وإمكانية 
حصوله على أط��راف اصطناعية كي 
يس��تطيع ممارس��ة حياته بنحو كامل، 
لكن، وكالع��ادة كان اجلواب خيبة امل، 
وباملصادف��ة اس��تطاع التواص��ل م��ع 
اح��دى املنظم��ات الس��ويدية، وجتاوبوا 
معه، فقاموا بتحمل نفقات عالجه في 
كردس��تان العراق، وحصل على أطراف 
صناعية، لكن املش��كلة ان��ه يجب ان 

يقوم بتغييرها كل بضع سنوات، فمن 
سيتكفل بنفقات حصوله على أطراف 
اصطناعية مس��تقبال؟ وه��ل ان ماهر 

يؤمن باملستقبل داخل اسوار الوطن؟

ذك��رت إن املس��ؤولني ف��ي الصح��ة 
ذك��روا إن س��بب رفضه��م لطلب��ك 
بالعالج خارج الع��راق، هو أن حالتك 
ال تتواف��ق مع الضوابط، فما هي تلك 

الضوابط؟
ال اعتقد ان أحدا منهم يعرف الشروط 
والضواب��ط الت��ي يتم على أساس��ها 
القب��ول أو الرفض، فيما يتعلق بالعالج 
خارج العراق، فال أدري هل ان املسؤولني 
ال��ذي مت عالجه��م على نفق��ة الدولة، 
برغم انهم ميتلكون أم��وال هارون، هل 
تتواف��ق حاالتهم مع تل��ك الضوابط؟ 
لذل��ك فانا اليوم أفك��ر بالهجرة خارج 
العراق، ألي دولة أوروبية عسى ان احصل 
على حقي كإنسان ألني كمواطن، يبدو 

ان املطالبة بحقي بطر.

دراس��ة  عل��ى  وأص��ررت  طالب��ت 
املاجستير، وهذا يعني أن هناك حلماً 
كنت تس��عى الى حتقيقه في العراق 

وليس خارجه؟
نع��م صحي��ح كن��ت احل��م بالكثير، 
كنت احلم باني أكمل دراستي العليا، 
املاجس��تير،  ش��هادة  عل��ى  واحص��ل 
ومن ث��م الدكتوراه، وبعده��ا التدريس 

اجلامعي، لكن بوجود منظمات فس��اد 
منظم��ة، ف��ي كل مؤسس��ات ودوائ��ر 
الدولة، يبدو ان احالمنا س��تتحول الى 
كوابي��س، وهذا م��ا دفعني ان��ا ومثلي 
بالهج��رة، وال  التفكي��ر  ال��ى  املالي��ني 
تعتق��دي ان الهجرة ام��را هني على أي 
أحد، لكنها ح��ل كي ال نفقد ما تبقى 

لنا من إنسانية، واعتزاز بالنفس.

ف��ي حال اس��تطعت تنفي��ذ حلمك 
بالهجرة ما ال��ذي تخطط للقيام به 

هناك؟
لدي خطط كثيرة، لكن أوال س��أتعلم 
لغ��ة البلد ال��ذي س��أغادر الي��ه، فانا 
اعل��م ان اللغة هي أس��اس حياتك بأي 
بل��د، وقررت ان اتعلمها بوقت قياس��ي 
وبطالق��ة، الكثي��ر من ال��دول الغربية 
ش��هادتي  معادل��ة  به��ا  أس��تطيع 
اجلامعي��ة، وفي تلك احلالة فان دراس��ة 
العلوم السياس��ية س��تفتح لي افاقا 

متعددة.

هل ي��راودك خاطر أحيان��اً أن املواطن 
العراقي مواطن من الدرجة الثانية؟

ليس خاطرا بل هو يقني، بأن املسؤولني 
يع��دون املواطن العراق��ي مواطن ليس 
درج��ة ثانية، بل ادنى درج��ة، فهو ليس 
اكثر من ص��وت انتخابي يوصلهم الى 
كراس��يهم، اما واجبتهم نحوه، فذلك 

اصبح مّنة من قبلهم.

ف��ي ه��ذه اللحظة، م��ا احلل��م الذي 
يراودك وتتمنى أن يتحقق؟

حلمي في ه��ذا الوق��ت ان يرجع بلدي 
احلبي��ب أفضل مم��ا كان، حي��ث األمان، 
واحلري��ة، واخلدمات، واخلي��ر، بأفضل ما 
ميكن ان تكون عليه، وان تفرز االنتخابات 
املقبلة عن سياسيني مخلصني للعراق 
وشعبه، وفيما لو كان ذلك مستحيال، 
فحلمي ه��و حصولي على صفة الجئ 

في أي دولة حتترم االنسان.

مصطفى ماهر شاب عراقي يبحث عن حقه كمواطن خارج بلده

 بغداد - الصباح الجديد:
ق��دم النحات البابل��ي د. محمود عجمي، ثالث��ة من أعماله 
الفني��ة، لغ��رض ضمها ال��ى اجملموعة املتحفي��ة، وكان في 
اس��تقباله مدي��ر عام دائ��رة الفن��ون التش��كيلية الدكتور 
ش��فيق املهدي، إذ اش��اد به��ذه املبادرة اجلميل��ة، مقدماً له 

كتاب شكر وتقدير.
واالعمال هي: األولى عب��ارة عن )رليف( بارز، واآلخران مدوران، 
ضم��ن موضوعات تنتمي ال��ى الفكر امليثولوج��ي العراقي، 
وصياغته ضم��ن فكرة عصرية ف��ي موضوعاتها، ترتكز في 
االش��تغال على ثيمتي املرأة والثور، مل��ا لهما من اهمية في 
الفكر العراقي القدمي، والفن العراقي املرتبط بفكرة اخلصب 

والنماء في ذلك املعتقد.
اخلام��ات عبارة عن طني مفخور، كما هي أغلب اش��تغاالته، 
وبأحجام متنوع��ة. وقال مدير املتحف الوطني للفن احلديث 
الفن��ان والكاتب علي الدليم��ي: يعد الفنان محمود عجمي 
من الفنانني النش��يطني في احلركة التش��كيلية. وله جتربة 
متفردة في الطني الفخ��اري، وهو يجمع ما بني القدمي لوادي 
الرافدين، ويزاوجه مع مفردات احلداثة، حاول ان يخرج بتجربة 

وهوية فنية الئقة بتجربته.
وقدم مدير املتحف الوطني شكره وامتنانه وتقديره للفنان، 
وأهاب بالفنانني األخرين ان يحذون حذو الفنان بتقدمي جتاربهم 
ال��ى املتحف الوطني، لغرض تعويض م��ا فقده املتحف من 

أعمال في اثناء االحتالل االميركي.

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��هدت حديقة حيوانات "توبو" ف��ي اليابان قصة مؤثرة 
عن أحد حيواناتها اخمللصة، الذي تعلق بصورة مجس��مة 
لفت��اة، إلى ح��د الوفاة إلى جانبها، مم��ا صنع قصة مؤثرة 

تداولتها املواقع اإللكترونية خالل األيام األخيرة.
البطري��ق "غري��ب" )21 عاما(، أحد البطاريق املس��نة في 
حديق��ة توبو مبدينة مياش��يرو ف��ي الياب��ان، تعلق بنحو 
"غريب" بص��ورة فتاة، مصنوعة من الورق املقوى، وضعت 

قرب مكان إقامة البطاريق.
وق��ال موقع "باز فيد نيوز"، إن اجملس��م يصور ش��خصية 
كارتوني��ة ياباني��ة تدع��ى هولول��و، وهي فت��اة ترتدي زي 
بطريق، وتظهر في مسلس��ل مش��هور باليابان اس��مه 

"أصدقاء كيمونو".
وتعل��ق "غري��ب" بش��خصية هولول��و بع��د "قصة حب 
فاش��لة" مع أنث��ى بطريق تدع��ى "مي��دوري"، كانت قد 
هجرته بعد أعوام طويلة من الزواج. وبرغم نهاية اإلعالن 
الترويج��ي لهولول��و مع حديق��ة احليوان��ات، إال أن طاقم 
احلديق��ة قرر إبقاء صورة الفتاة في مكان البطاريق، وذلك 

بسبب التعلق الشديد ل�"غريب" بالشخصية.

النحات محمود عجمي يهدي المتحف 
الوطني للفن الحديث 3 من أعماله

بعد قصة حب مستحيلة اليابان 
توّدع "البطريق العاشق"

مصطفى ماهر

iwjf :بغداد
اإلعالمي��ات  منت��دى  اختت��م 
الس��بت،  ي��وم  العراقي��ات، 
املصادف الس��ابع من تش��رين 
2017، الورشة التدريبية،  االول 
حول ف��ن املدافع��ة واملناصرة، 
وكيفية كتابة اوراق السياسات 
العام��ة، ومبش��اركة نخبة من 
من  والناش��طات  االعالمي��ات 

بغداد، واحملافظات. 
تضم��ن التدري��ب ال��ذي تولى 
مهمت��ه امل��درب محم��د ثامر، 
تعريف بفن املناصرة واملدافعة، 
وكيفي��ة توظيف نتائ��ج اوراق 
السياسات العامة في احلمالت، 
مس��تعرضا بذات الوقت مناذج 
وكيفي��ة  تخصصي��ة،  ألوراق 
جمع االدلة والبيانات، وهيكلة 
ورقة السياس��ات لتكون قابلة 

للتنفيذ من قبل املعنيني .
تن��اول الي��وم الثاني للورش��ة، 
عرض ألوراق السياسات العامة، 
املتدرب��ات،  بإعداده��ا  قام��ت 
وحتلي��ل املواضي��ع املطروح��ة، 
مع تش��خيص مواط��ن القوة 
والضعف، ومناقشتها من قبل 

املشاركات واملدرب .
االعالمي��ات  منت��دى  رئيس��ة 
نب��راس  الس��يدة  العراقي��ات، 
املعموري، قدمت عرضا سريعا 
للحملة التي اطلقها املنتدى، 
بالتعاون مع الصندوق الوطني 
لدعم الدميقراطية، واالستبانة 
التي بصدد اعداده��ا، وكيفية 
املبحوث��ني  عل��ى  توزيعه��ا 

ف��ي م��دن مح��ددة م��ن قب��ل 
املتدرب��ات، واختتمت الورش��ة 
بتوزيع شهادات مشاركة على 

املتدربات.
يذك��ر ان هذه الورش��ة عقدت 
ضمن انشطة مشروع )مناصرة 
املرأة لتبوء مراكز صنع القرار(، 
بالتعاون مع الصندوق الوطني 

.(NED( لدعم الدميقراطية

بغداد - الصباح الجديد:
العالق��ات  دائ��رة  ش��اركت 
الثقافي��ة العامة بوزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار، ف��ي احلملة 
الوطني��ة لدعم مكتبة متحف 
دائرة  اطلقته��ا  الت��ي  املوص��ل 
الدراس��ات والبحوث في الهيئة 
العامة لآلث��ار والتراث، من خالل 
تبرع موظفيها ب���)١٠٥٠( كتابا 

وإصداراً.
اعل��ن ذل��ك مدي��ر ع��ام دائ��رة 
قاس��م  والبح��وث  الدراس��ات 

طاه��ر الس��وداني، ال��ذي اثن��ى 
على املش��اركة الوطنية لدائرة 
العام��ة،  الثقافي��ة  العالق��ات 
مثمن��ا جهوده��ا حل��ث امل��الك 
الوظيفي الذي متخض عن جمع 
ه��ذا الع��دد اجلي��د م��ن الكتب 
مكتب��ة  لرف��د  واالص��دارات، 
بعناوين مهمة،  املوصل  متحف 
س��تعزز جهود احلملة في اعادة 
احلي��اة لها، مضيفا الى ان كلية 
العلوم السياس��ية في جامعة 
النهرين قد اسهمت ايضا بهذه 

احلملة من خالل تبرعها ب�)٧٠٠) 
كتاب وإصدار، و جامعة البصرة 
وللمرة الثاني��ة قامت بالتبرع ب� 
)٦٩( كتابا وإصدار، ليكون العدد 
االجمال��ي ال��ذي مت جمع��ه بلغ 
)٧٦٧٢( مطبوع��ا واصدارا، الفتا 
الى ان احلملة ستتواصل بتسلم 
االهداءات والتبرعات املقدمة من 
الثقافية،  والنخب  املؤسس��ات، 
واملواطن��ني، حت��ى االنته��اء من 
إع��ادة إعم��ار وتأهي��ل مكتب��ة 

متحف املوصل.

اختتام الورشة التدريبية لإلعالميات 
حول كتابة أوراق السياسات العامة

دعمًا لمكتبة متحف الموصل دائرة العالقات 
الثقافية تتبرع بعدد من اإلصدارات
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