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بغداد-أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة ، 
أمس األربعاء ، عن إكمال ما تبقى 
من ف��رض األمن ف��ي كركوك بعد 
البيشمركة  انسحاب اغلب قوات 
من املقرات الرئيس��ة املتواجدة في 
املناط��ق املتن��ازع عليه��ا وجعلها 
حت��ت س��يطرة احلكوم��ة االحتادية 
، فيم��ا أش��ارت اللجن��ة األمني��ة 
ف��ي محافظة ديالى الى س��يطرة 
كام��ل  عل��ى  األمني��ة  الق��وات 
ناحية جلوالء وقض��اء خانقني في 

محافظة ديالى . 
وقالت قيادة عملي��ات فرض األمن 
بكرك��وك في بي��ان للخلية تلقت 
اجلديد‘‘ نسخة  ‘‘الصباح  صحيفة 
منه، ان "قواتها متكنت من إكمال 
فرض األمن ملا تبقى من احملافظة"، 
مش��يرة إلى إن "املناطق ش��ملت 
قض��اء دبس وناحية امللتقى وحقل 
خباز وحقل باي حس��ن الش��مالي 

وباي حسن اجلنوبي". 
"الق��وات  ان  القي��ادة  وأضاف��ت 
األمنية متكنت أيضا من االنتش��ار 
والس��يطرة على خانق��ني وجلوالء 
مخم��ور  وقض��اء  ديال��ى  ف��ي 
وبعش��يقة وس��د املوصل وناحية 
العوين��ات وقضاء س��نجار وناحية 
ربيع��ة وبعض املناطق في س��هل 

نينوى في محافظة نينوى". 
م��ن جانب��ه وأك��د رئي��س اللجنة 

األمني��ة مبجلس محافظ��ة ديالى 
صادق احلس��يني ، أم��س األربعاء ، 
سيطرة القوات األمنية على كامل 
ناحية جلوالء بديالى ، وفيما أش��ار 
إلى إن القوات الكردية انس��حبت 

من دون قتال من مواقعها . 
وقال احلس��يني ف��ي حديث خاص 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان  لصحيف��ة 
"الق��وات األمني��ة قد اس��تعادت 
مديري��ة ناحي��ة جلوالء ي��وم أمس 
عل��ى  العراق��ي  العل��م  رف��ع  ومت 
النق��اط الت��ي كان��ت حت��ت إم��رة 
الق��وات الكردي��ة وجعله��ا حت��ت 
قي��ادة العملي��ات"، الفت��ا الى ان" 
متت استعادة كل املناطق والنقاط 
في ناحية جلوالء بنحو كامل بعد 

السيطرة على منطقة جبارة". 
وأض��اف إنه "لم يح��دث أي صدام 
عس��كري بل حص��ل االتفاق خالل 
اجتم��اع ي��وم الثالث��اء املاضي مع 
بتس��ليم  املش��تركة  القي��ادات 
لس��يطرة  التابع��ة  املناط��ق 
البيش��مركة"، مبين��ا إن " الفرقة 
اخلامس��ة ه��ي من تس��يطر على 

مناطق نفوذ القوات الكردية”.
وتاب��ع ان " مديرية ش��رطة جلوالء 
قد أعادت افتتاح مقراتها"، مشيرا 
إلى إن" قوات اجليش هي من متسك 
باملق��رات ونق��اط التي انس��حبت 
منه��ا الق��وات الكردي��ة وس��يتم 
تسليمها إلى قوات الشرطة احمللية 

عقب استتباب األمور أكثر". 
م��ن جهته أف��اد مص��در أمني في 
جه��از مكافح��ة اإلره��اب، أم��س 
األربعاء، أن مهمات القوات االحتادية 
مت تقس��يمها بنح��و محك��م في 

كركوك. 

وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "الشرطة احمللية وحماية 
املنش��آت تولوا إدارة حماية الدوائر 

احلكومية في مركز املدينة". 
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 
عن أس��مه أن "الش��رطة االحتادية 

واجلي��ش تتول��ى حماية املنش��آت 
الكبي��رة خ��ارج مرك��ز املدين��ة"، 
االحتادي��ة  "الس��لطة  أن  مش��يرا 
أع��ادت هيكل��ة ف��وج مكافح��ة 
اإلرهاب في كركوك ووضعته بحال 
الط��وارئ بالتع��اون مع الش��رطة 

االحتادية للتدخل في أي طارئ". 
وتابع أن "الوضع هادئ في كركوك 
واألس��واق مفتوحة بنحو طبيعي 
وال وج��ود حلواج��ز تفتي��ش داخ��ل 

املدينة". 
تتمة ص3

القّوات االتحادية تستكمل سيطرتها التامة 
على محافظة كركوك ومنشآتها النفطية 

القوات العراقية وسط كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن النائب جاسم محمد جعفر، 
أمس االربع��اء، ان احملكمة االدارية 
صادق��ت عل��ى إقال��ة محاف��ظ 
كرك��وك جنم الدين كرمي، مبينا ان 
ذلك جاء لوجود جت��اوزات قانونية 

كبيرة من قبل احملافظ املقال.
وق��ال جعفر في تصريح صحفي، 
ان "احملكمة االداري��ة ردت الطعن 
املقدم من قب��ل محافظ كركوك 
املق��ال جنم الدين ك��رمي، وصادقت 
على اقالت��ه"، مبينا ان "ذلك جاء 
لع��دم وجود اي وثائق تثبت صحة 

ادعاءه".
واض��اف جعف��ر ان "االقال��ة متت 
بالطرائ��ق القانوني��ة الت��ي نص 

عليه��ا القان��ون والدس��تور ف��ي 
اقال��ة احملافظ��ني، لوج��ود اخالل 
كبير وجتاوزات قانونية كبيرة بحق 

احملافظ املقال".
وكان مجل��س النواب صوت خالل 
جلس��ته الت��ي عقدت، ف��ي )14 
أيل��ول املاض��ي(، عل��ى إقالة جنم 
الدي��ن كرمي م��ن منصب محافظ 
كركوك، فيما قرر رئيس اجلمهورية 
فؤاد معصوم، في )3 تشرين االول 
املاضي(، تأجيل التوقيع على قرار 
إقالته حل��ني البت ف��ي االعتراض 
ال��ذي قدمه احملاف��ظ الى القضاء 
على قرار إقالته م��ن قبل البرملان 

في بغداد.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
األميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  أبل��غ 
ريك��س تيلرس��ون رئيس ال��وزراء 
حي��در العب��ادي، أم��س األربع��اء، 
بدعم واشنطن خلطوات احلكومة 
االحتادية بفرض س��لطة القانون، 
الفرنس��ي  الرئي��س  فيم��ا اك��د 
ب��الده  دع��م  ماك��رون  اميانؤي��ل 
ومساندتها للخطوات الدستورية 
التي اتخذته��ا احلكومة العراقية 
م��ن اج��ل احلف��اظ عل��ى وح��دة 

العراق.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 

ال��وزراء حي��در العبادي ف��ي بيان 
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، إن "رئي��س مجل��س الوزراء 
حيدر العبادي تلقى اتصاال هاتفيا 
من وزي��ر اخلارجية األميركي ركس 

تيلرسون".
وأكد تيلرس��ون، وفق��ا للبيان، أن 
"واش��نطن ال تعترف باالستفتاء 
في اقليم كردس��تان، وانها تدعم 
العراق وخط��وات احلكومة  وحدة 
االحتادية في جتنب الصدام وفرض 

سلطة القانون".
تتمة ص3

واشنطن وباريس تؤكدان وقوفهما
مع خطوات بغداد لفرض سلطة القانون

المحكمة اإلدارية تصادق
على إقالة محافظ كركوك

بغداد- وعد الشمري
رف��ض مجل��س الن��واب، أم��س 
االربعاء، التصوي��ت على تعديل 
يتي��ح زي��ادة اعض��اء املفوضية 
بحجة  لالنتخاب��ات  املس��تقلة 
اس��تيعاب املكون��ات الصغيرة، 
الكت��ل  ق��ادة  يعق��د  فيم��ا 
السياس��ية الي��وم اجتماع��ات 
حلسم موضوع املرشحني لشغل 
مقاع��د املفوضية ومناقش��ات 
اعتراض��ات ثبته��ا احت��اد القوى 
العراقية بخصوص متثيله فيها.

وكان مجل��س الن��واب قد عقد 
الفص��ل  م��ن   )26( جلس��ته 
التش��ريعي احلالي أمس برئاسة 
سليم اجلبوري وحضور 172 نائباً 
وناق��ش الفق��رات املدرجة على 
جدول اعماله ورفعها الى اليوم 

اخلميس.
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وذك��ر 
السعداوي  الهادي  الوطني عبد 
"الصب��اح  إل��ى  حدي��ث  ف��ي 

اجلدي��د"، أن "جلس��ة مجل��س 
النواب ليوم أمس شهدت عرض 
التعديل الثاني لقانون مفوضية 
االنتخابات رقم )11( لسنة 2007 

للتصويت عليه".
واضاف الس��عداوي أن "التعديل 
اعض��اء  ع��دد  زي��ادة  يتضم��ن 
املفوضني من تسعة اعضاء إلى 

بامل من��ح املقعدين  11 عضواً 
االخرين إل��ى املكونات الصغيرة 

كاملسيحيني أو التركمان".
وأش��ار إلى أن "مجل��س النواب 
رف��ض  عل��ى  بالتصوي��ت  ق��ام 
مقت��رح التعدي��ل وبالتالي بقي 
اعضاء مجلس املفوضني تسعة 

اعضاء فقط".

وأوضح الس��عداوي أن "س��بب 
الرف��ض يع��ود إل��ى رأي اغل��ب 
مجل��س الن��واب ب��ان احملكم��ة 
اصدرت  عندما  العلي��ا  االحتادية 
قرارها بخص��وص متثل املكونات 
فأن��ه ميك��ن اس��تيعابها عل��ى 
املوج��ودة  املقاع��د  ع��دد  وف��ق 
املكونات  لتمثل جمي��ع  حالي��اً 

العراقية".
وذكر أن "اعت��راض بعض الكتل 
م��ن  وانس��حابها  السياس��ية 
جلس��ة أم��س ادى إل��ى اختالل 
النص��اب مرة اخ��رى ومنع قراءة 
املكلف��ة  اخلب��راء  جلن��ة  تقري��ر 

باختيار املفوضني".
ع��ن  الس��عداوي  وكش��ف 
الي��وم  س��يعقد  "اجتم��اع 
لق��ادة الكتل السياس��ية قبل 
جلس��ة مجلس الن��واب لغرض 
مناقشة االعتراضات املثبتة من 

البعض".
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن مس��ؤول مكت��ب التنظيم 
في االحتاد الوطني الكردس��تاني 
رفع��ت عب��د اهلل، ان وف��دا رفيع 
املس��توى م��ن االحت��اد الوطن��ي 
الكردستاني س��يزور بغداد قريبا 
ملعاجلة املش��كالت والب��دء بحوار 
التي  الس��لبية  النتائج  ملعاجل��ة 
خلفها اص��رار بارزاني على اجراء 

االستفتاء في االقليم.

اج��راء  ان  اهلل  عب��د  واوض��ح 
االس��تفتاء برغم معارضة اغلب 
قيادات االحتاد الوطني وما متخض 
عن��ه من نتائ��ج كارثي��ة عجلت 
بع��ودة ق��وات اجلي��ش العراق��ي، 
يثبت فش��ل سياس��ة مس��عود 
بارزاني الذي ق��ال انه جر االقليم 

الى فشل من بعد فشل.
ف��ي  اهلل  عب��د  يس��تبعد  ول��م 
حدي��ث لصحيف��ة ازان��س عودة 

نظام االدارتني وانقس��ام االقليم 
ال��ى منطقتي حكم ب��ني االحتاد 
واحل��زب  جه��ة  م��ن  والتغيي��ر 
ثاني��ة،  م��ن جه��ة  الديقراط��ي 
مؤك��دا ان العالق��ات ب��ني االحتاد 
والدميقراطي س��يئة ووصلت الى 
حد من التش��نج، ق��د يكون فيه 
التفاه��م عل��ى رؤية مش��تركة 

صعبا في الوقت الراهن. 
وانتقد عبد اهلل االج��راءات التي 

اتخذها محافظ كركوك السابق 
جن��م الدي��ن ك��رمي، ف��ي احملافظة 
التي ق��ال انها تس��ببت باالضرار 
بالعالق��ة ب��ني االحت��اد الوطن��ي 
احملافظ��ة، من  وبقي��ة مكون��ات 
عرب وتركم��ان، متوقعا ان تكون 
تل��ك االجراءات ممنهج��ة لالضرار 
بس��معة ومكان��ة االحت��اد داخل 

كركوك. 
تفصيالت ص2

خاص ـ الصباح الجديد:
دعا التي��ار االجتماعي الدميقراطي 
الى عقد مؤمتر وطني شامل حلل ما 
اس��ماه اش��كاليات االزمة الراهنة 
وتداعيات االستفتاء، فيما دعا الى 
العمل بروح الدس��تور للخروج من 

االزمات التي متر بها البالد.
وادناه نص البيان التيار االجتماعي 
الدميقراطي الذي ورد الى "الصباح 

اجلديد" 
حت��ت ش��عار "نح��و مؤمت��ر وطني 
االزم��ة  اش��كاليات  ش��امل حل��ل 

الراهنة وتداعيات االستفتاء" .. 
  حذرت القوى الوطنية والدميقراطية 
املدنية من مغبة اجراء االس��تفتاء 
في الظ��رف الراهن .. الذي يتس��م 
بتعقيدات وطنية واقليمية ودولية 
، ونبهت الى ان ممارسة احلق في غير 
يدفعه  وامللموس  املوضوعي  ظرفه 
نحو اجملهول والى ارتدادات سلبية .  
لق��د حف��ر ي��وم 25 ايل��ول 2017 
خندقا عميق��ا بني اطراف العملية 
السياسية املقامة على التحاصص 
من الصعب ردمه مالم يعاد النظر 

بكام��ل نهجها وب��كل التوافقات 
واالتفاقات املبرم��ة مبوجبها والتي 
ولدت االزمات واالحتكاكات اخلطرة 

في خطوط التماس . 
الدس��تور  ان  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
النافذ يع��د وثيقة مهمة في حياة 
العراقي��ني )رج��اال ونس��اءا( وم��ن 
مختلف الش��رائح واالنتماءات ، اال 
املتعاقب��ة  االدارات السياس��ية  ان 
وكذل��ك  الث��الث  وس��لطاتها 
التحالف��ات الطائفي��ة واالثني��ة ، 
لم تضع نصوص��ه موضع التنفيذ 

، ول��م يطب��ق ف��ي فت��رات الصراع 
وتص��ادم املصال��ح ، ول��م يطب��ق 
بش��كل صحي��ح ومت خرق��ه ف��ي 
مواقع حساس��ة من قب��ل اجلهات 
ذاتها التي وضعت الدس��تور .. ، مما 
العالقة  وفر مس��احة ألش��كالية 
واحلكومات  اقلي��م كردس��تان  بني 
االحتادي��ة املتعاقبة ، ان اجواء التوتر 
جتلت بأوض��ح صورها ف��ي مرحلة 
ومخططاته��ا  االرهاب��ي  داع��ش 

االجرامية لتمزيق وحدة العراق.
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التيار االجتماعي الديمقراطي يدعو الى عقد
مؤتمر وطني شامل لمناقشة تداعيات االستفتاء

االتحاد الوطني الكردستاني يدعو بارزاني
إلى االعتذار وتقديم استقالته من منصبه

اجتماع لقادة الكتل اليوم يناقش تقرير لجنة الخبراء

مجلس النّواب يرفض زيادة أعضاء مفوضية االنتخابات

تقريـر

ملحق "       " 

مجلس النواب

ردود الفعل الدولية والعربية قبل وبعد نتائج التصويت

استفتاء البارزاني.. أوهام االنتفاخ وحقائق األرض !

استفتاء اإلقليم خطوات
متعثرة لتقسيم الوطن
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعلن مسؤول مكتب التنظيم في 
االحتاد الوطني الكردستاني رفعت 
عب��د اهلل، ان وفدا رفيع املس��توى 
من االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
ملعاجل��ة  قريب��ا  بغ��داد  س��يزور 
املش��كالت والبدء بح��وار ملعاجلة 
النتائ��ج الس��لبية الت��ي خلفها 
اصرار بارزاني على اجراء االستفتاء 

في االقليم.
اج��راء  ان  اهلل  عب��د  واوض��ح 
االس��تفتاء برغ��م معارضة اغلب 
قي��ادات االحتاد الوطني وما متخض 
عن��ه م��ن نتائ��ج كارثي��ة عجلت 
بعودة قوات اجليش العراقي، يثبت 
بارزاني  فشل سياس��ة مس��عود 
الذي قال انه جر االقليم الى فشل 

من بعد فشل.
ولم يستبعد عبد اهلل في حديث 
ازان��س ع��ودة نظ��ام  لصحيف��ة 
االدارت��ن وانقس��ام االقلي��م الى 
منطقتي حكم بن االحتاد والتغيير 
م��ن جهة واحل��زب الديقراطي من 
جهة ثانية، مؤكدا ان العالقات بن 
االحتاد والدميقراطي سيئة ووصلت 
ال��ى حد من التش��نج، ق��د يكون 
فيه التفاهم على رؤية مش��تركة 

صعبا في الوقت الراهن. 
وانتق��د عبد اهلل االج��راءات التي 
اتخذها محافظ كركوك الس��ابق 
جن��م الدين كرمي، في احملافظة التي 
قال انها تسببت باالضرار بالعالقة 
بن االحتاد الوطني وبقية مكونات 
وتركم��ان،  ع��رب  م��ن  احملافظ��ة، 
متوقع��ا ان تكون تل��ك االجراءات 
ممنهجة لالضرار بسمعة ومكانة 

االحتاد داخل كركوك. 
وطالب عب��د اهلل رئي��س االقليم 
املنتهي��ة واليته مس��عود بارزاني 
الى تقدمي استقالته واالعتذار من 
شعب كردستان، مرجحا ان يكون 
اصرار بارزاني على اجراء االستفتاء 
ناجم عن ام��الءات تركية للتدخل 

وفرض ارادتها على العراق.  
وبينما أص��درت محمكة القضاء 
اإلداري ق��رارا ب��رد الطع��ن ال��ذي 
قدمه محافظ كركوك املقال، جنم 

الدين ك��رمي، أعلن االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني أن منصب محافظ 
كركوك م��ن حصته، وسيرش��ح 

البديل قريبا.
اجلمهوري��ة  رئاس��ة  وأص��درت 
مرسوما يقضي بإقالة جنم الدين 
عم��ر كرمي م��ن منص��ب محافظ 
م��واد  إل��ى  اس��تنادا  كرك��وك، 
دس��تورية وق��رار مجل��س النواب، 
على خلفية إهماله وتقصيره في 
أداء الواجب واملسؤولية املناطة به 
، وس��وء اإلدارة وإجراء االس��تفتاء 

في كركوك خالفاً للدستور.
ف��ي غضون ذل��ك و بينم��ا طمأن 
مس��ؤول مركز تنظيم��ات االحتاد 
الوطني في كركوك اس��و مامند 
املواطن��ن نافيا صح��ة األنباء عن 
وج��ود اعت��داءات وجت��اوزات عل��ى 
مق��رات  تع��رض  او  ممتلكاته��م، 
أو  للح��رق  الكردي��ة  األح��زاب 
اطراف وجهات  التفجير، تس��عى 

مغرض��ة ووس��ائل اع��الم تابع��ة 
للح��زب الدميقراطي، الثارة الفتنة 
والتوتر وعدم االستقرار في املدينة 
عبر نش��ر اخبار مفبرك��ة، بوجود 
اعتداءات وجتاوزات على املدنين في 
املناطق الكردي��ة من قبل فصائل 

في احلشد الشعبي.  
واكد آسو مامند في مؤمتر صحفي 
أن هناك اتف��اق بن االحتاد الوطني 
الكردس��تاني واحلكوم��ة االحتادية 
عل��ى ادارة املدينة بنحو مش��ترك 
وسيقوم االحتاد، بتسمية محافظ 
جديد للمدينة بالتفاهم مع بقية 
املكون��ات، مطالب��ا املواطنن في 
كركوك الى العودة الى مدينتهم 

وممارسة حياتهم الطبيعية.
ال��ى ذلك ق��ال عضو ف��ي اجمللس 
رئي��س  ان  لالس��تفتاء  االعل��ى 
االقلي��م املنتهية واليته مس��عود 
بارزاني اخفى الرس��الة التي بعث 
االميركي��ة  اخلارجي��ة  وزي��ر  به��ا 

ريكس تلرس��ون عن اجمللس االعلى 
لالس��فتاء، والتي تضمنت العديد 
م��ن الضمانات والبدائ��ل واآلليات 
ملعاجل��ة اخلالفات بن اربيل وبغداد، 
لق��اء تخل��ي االقلي��م ع��ن اجراء 

االستفتاء.  
وه��و  ورت��ي  اهلل  عب��د  واض��اف 
عضو س��ابق ف��ي اجملل��س االعلى 
لالس��تفتاء ان اجملل��س ل��م يطلع 
على الرس��الة التي بعث بها وزير 
اخلارجي��ة االميركي الى مس��عود 
بارزان��ي قب��ل يوم��ن م��ن اج��راء 
االس��تفتاء، وانه ابلغ ان الرس��الة 
ال تتضم��ن اية بدائ��ل او ضمانات 
للكرد وه��ي حتتوي على مجموعة 

من التوصيات واملقترحات.
ب��دوره دعا رئيس برملان كردس��تان 
يوس��ف محمد األربعاء مس��عود  
اس��تقالته  تق��دمي  إل��ى  بارزان��ي 
مؤكداً أنه س��يقدم خدمة كبيرة 
لكردس��تان فيما لو اس��تقال من 

منصبه.
وأضاف محم��د في كلمة وجهها 
ألهالي االقليم، إننا »جميعا أسرى 
لنخبة سياسية تعمل للسيطرة 
على ثروات الوطن من أجل توسيع 
س��لطتها«. وأوض��ح يوس��ف، أن 
»ه��ذه النخبة تتاج��ر بتضحيات 
الشعب ودماء شهدائه«، وخاطب 
رئي��س االقلي��م مس��عود بارزاني 
بالقول »عليك االعتراف بالفش��ل 
مصي��ره  يق��رر  ش��عبنا  وت��رك 
العديد  وطالب��ت  ه��ذا  بنفس��ه. 
من االطراف الكردي��ة بعزل رئيس 
اقلي��م كردس��تان، بع��د االحداث 
البيشمركة  قوات  وإعادة  االخيرة، 
الكردي��ة إلى خط م��ا قبل 2003، 
عق��ب إنتش��ار الق��وات العراقية 
في محافظ��ة كرك��وك واملناطق 

املتنازع عليها.
وكان ممث��ل الرئي��س األميركي في 
التحالف الدولي ضد داعش بريت 

ماكغ��ورك ق��د اعلن األربع��اء، إن 
هناك تنسيقا كامال مع احلكومة 
االحتادية بش��أن جميع التحركات 
العسكرية التي جتري في كركوك، 
مؤك��دا أن جميع األط��راف تعمل 
على جتنب اندالع االش��تباكات بن 
اجليش العراقي وقوات البيشمركة 

في تلك املناطق.
تغري��دة  عب��ر  ماكغ��ورك،  وذك��ر 
نش��رها عل��ى موقع »توتي��ر«، أنه 
»حالياً في العراق، جميع األطراف 
تعمل على جتنب االش��تباكات بن 
اجليش العراقي وقوات البيشمركة 
التي ش��اركت معاً في احلرب ضد 

داعش«.
وأض��اف ماكغ��ورك، أن »الوالي��ات 
املتح��دة األميركية تعم��ل بنحو 
مكثف للحفاظ على االس��تقرار 
في تل��ك املناط��ق«، الفت��ا إلى أن 
»هناك تنسيقا كامال بشأن جميع 

التحركات العسكرية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت محكم��ة اجلنايات في 
ثالث��ة  األربع��اء،  ام��س  بغ��داد، 
أحكام غيابية بالسجن ملدة 15 
عاماً بح��ق ثالث��ة موظفن في 
وزارة النقل لس��رقتهم قرابة 3 

مليارات دينار. 
وقال��ت دائ��رة التحقيق��ات في 
هي��أة النزاه��ة في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه، 
إن »محكمة اجلنايات في بغداد، 
أص��درت ثالث��ة أح��كام غيابية 

بالس��جن ملّدة خمس��ة عش��ر 
عاماً على اجملرمن )رحيم شاطي 
مجبل ب��رع الفريج��ي( و)صباح 
البهادلي( و)شهيد  نوري عبودي 
خلف ع��داي الربيعي(، املوظفن 
��ة للنق��ل  ف��ي الش��ركة العامَّ
الب��ريِّ التابع��ة ل��وزارة النق��ل، 
القترافهم س��رقة مبل��غ مالي 
)2,628,141,000( ملياران  ق��دره 
وعش��رون  وثماني��ة  وس��تمائة 
مليون��ا ومائ��ة وواح��د وأربعون 
ألف دينار«. وأضافت ان »املدانن 

عندم��ا  وظيفته��م  اس��تغلوا 
كان��وا يعمل��ون ف��ي الش��ركة 
العام��ة للنق��ل الب��ري، وقاموا 
باخت��الس 13 من احلموالت التي 
كانت بذمتهم، حتتوي على مادة 
احلليب والشاي والصابون عائدة 

إلى وزارة التجارة«.
وأك��دت ان��ه »مت تأيي��د الوقائع 
باألدل��ة  القضاي��ا  ه��ذه  ف��ي 
املتحصلة ضد املدانن الهاربن، 
والت��ي كان��ت كافي��ة ومقنعة 
لتجرميه��م، واملتمثل��ة بأق��وال 

املمثل��ن القانوني��ِن للش��ركة 
العامة للنقل البري والش��ركة 
العام��ة لتجارة امل��وادِ الغذائَية 
اللذي��ن طلب��ا الش��كوى ض��د 
املدان��ن، لتقصيره��م وتركهم 
العم��ل دون أن يُعي��دوا امل��واّد أو 
أقيامه��ا«، مؤكدة ان »التحقيق 
اإلداري الذي أوصى مبقصريتهم، 
اخلاص��ة  امل��زورة  واملس��تندات 
إلى  إضافة  واإلخراج،  بالتحميل 
قرينة هروبه��م، فقررت احملكمة 
إدانتهم اس��تناداً ألح��كام املادَّة 

قان��ون  األول م��ن  الش��قِّ   /316
العقوبات«.

وأشارت الى ان »قرارات األحكام 
الص��ادرة تضمن��ت أوامر قبض 
وحت��ر بح��ق املدان��ن، م��ع تأييد 
احلجز عل��ى أمواله��م املنقولة 
إل��ى  إضاف��ًة  املنقول��ة،  وغي��ر 
املتضّررة  للجه��ة  احل��ق  إعطاء 
)وزارتي النق��ل والتجارة( بطلب 
التعوي��ض أمام احملاك��م املدنية 
الق��رارات  تلك  اكتس��اب  بع��د 

الدرجة القطعية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئي��س اإلدارة االنتخابية 
محسن املوسوي، امس األربعاء، 
عن بدء احلملة اإلعالمية لتوزيع 

بطاقة الناخب اإللكترونية.
وقال املوس��وي في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه، 
إن »احلمل��ة اإلعالمي��ة لتوزي��ع 
البطاق��ة اإللكترونية للناخبن 

بدأت هذا اليوم، مبش��اركة عدد 
من القنوات الفضائية واالذاعات 
ووس��ائل التواص��ل االجتماعي 
وتطبيق��ات الهوات��ف احملمولة 
واملواقع الرسمية للمفوضية«.

احلمل��ة،  »ه��ذه  أن  واض��اف، 
تس��بق توزيع بطاق��ات الناخب 
اإللكتروني��ة الت��ي وضعت لها 
متكامل��ة  خط��ة  املفوضي��ة 

للتوزيع«.
واش��ار إلى، أن »توزيع البطاقات 
21/تشرين  املذكورة سيبدأ يوم 
محافظ��ات  ف��ي  األول/2017، 
والنجف  وكرب��الء,  )الديواني��ة, 
االش��رف، وباب��ل(، وس��تعقبها 
بحس��ب  االخ��رى  احملافظ��ات 
وضعته��ا  الت��ي  التوقيت��ات 

املفوضية«.

بدء الحملة اإلعالمية لتوزيع
 بطاقة الناخب اإللكترونية

السجن لثالثة موظفين في وزارة النقل سرقوا ثالثة مليارات دينار

االتحاد الوطني الكردستاني يدعو بارزاني
إلى االعتذار وتقديم استقالته من منصبه

أعلن عن زيارة وفد سياسي كردي بغداد قريبًا

نعم هذا ما ميكن قوله من الناحية الدستورية 
والقانوني��ة طبق��ا الح��كام امل��ادة االول��ى من 
الدس��تور والذي ق��رر ان دولة الع��راق دولة ذات 
نظ��ام برملاني فه��و دولة برملاني��ة مماثلة لدولة 
املاني��ا والهند وايطالي��ا وانگلت��را وغيرها من 
ال��دول البرملاني��ة حي��ث رئي��س ال��وزراء نعرف 
اس��مه في هذه الدول وال نعرف اس��م رؤس��اء 
هذه  ال��دول مثال رئيس��ة وزراء املاني��ا ميركل 
كل الن��اس تعرفها وهي تص��ول وجتول وال احد 
يعرف رئيس املانيا هذا بالنس��بة للمادة االولى 
من الدس��تور كون العراق دولة برملانية والسند 
الدس��توري االخ��ر والق��وي هو امل��ادة  )٧٨( من 
الدس��تور الت��ي عّدت رئي��س الوزراء املس��ؤول 
التنفي��ذي املباش��ر ع��ن السياس��ة العام��ة 
للدولة ومصطلح الدولة هذا يشمل االقاليم 
واحملافظ��ات والس��لطات بأجمعها والش��عب 
واالرض واجل��و اي ان اقلي��م كردس��تان ين��درج 
ضمن س��لطة رئيس للوزراء طاملا انه مسؤول 
عن السياس��ة العامة للدولة باجمعها داخال 
فيها اقليم كردس��تان فيها أي ضمن سلطات 
وصالحيات واختصاصات رئيس الوزراء واذا كان 
موض��وع تول��ي العب��ادي تعين رئي��س مؤقت 
القليم كردس��تان من الوجهة الدستورية فان 
الوجه القانوني يؤيد س��لطة رئيس الوزراء في 
تعين رئيس لالقليم وهو ان املدة املقررة قانونا 
لوالية رئيس االقليم انتهت قبل س��نتن وذلك 
يعني ان القانون قرر انهاء والية السيد البرزاني 
ولكنه اس��تمر ملدة تزيد على سنتن على املدة 
الت��ي قررها القانون لوالي��ة البرزاني اي ان بقاء 
رئيس االقليم في السلطة غير قانوني كما انه 
غير دستوري اي انه استمر باملنصب بنحو غير 
شرعي غير مش��روع كذلك فان هنالك وجهة 
واقعي��ة هو ما حصل يومي ١٦ و١٧ من ش��هر 
تش��رين االول ٢٠١٧ اي اليومن السابقن حيث 
خس��ر بارزاني اراض اكثر مساحة من مساحة 
االقلي��م وخاصة كركوك ونفطه��ا وبالتالي ال 
ب��د من ان يق��دم البرزاني اس��تقالته ملا حصل 
ف��ي اليومن الس��ابقن م��ن اراض ع��ادت الى 
الدولة بعد ان اس��تحوذ عليه��ا ملدة تزيد على 
الس��نتن ختاما فان الدستور والقانون والواقع 
يحت��م على رئيس الوزراء تعي��ن رئيس القليم 
كردستان والشروع بإجراء انتخابات جديدة في 
االقليم ليك��ون رئيس االقليم اجلديد ش��رعيا 

مشروعا.

الدستور وانتخاب 
الرئيس إلقليم كردستان

مايكل نايتس*

ف��ي الس��اعات األولى من ي��وم األثنن 
16 تش��رين األول/أكتوبر، ش��ّق اجليش 
العراق��ي االحت��ادي طريقه إل��ى أجزاء 
كثي��رة م��ن مدين��ة كرك��وك واملرافق 
العسكرية ومنش��آت الطاقة اجملاورة. 
]وفي أعق��اب لذلك[ اس��تولت »دائرة 
مكافح��ة اإلرهاب«، بدع��م من دبابات 
اجلي��ش والش��رطة االحتادي��ة والقوات 
اخلاصة )ولكن ليس من »قوات احلش��د 
الش��عبي«( على القاعدة العسكرية 
K1، وقص��ر احملاف��ظ، ومق��ر »مجلس 
محافظ��ة كركوك«، ومقري »ش��ركة 
نفط الشمال« و »شركة غاز الشمال«، 
و«قاع��دة كركوك اجلوي��ة اإلقليمية«، 
وتقاطع��ات الط��رق الرئيس��ية. ول��م 
تُظهرالق��وات الكردي��ة احمللية س��وى 
مقاومة رمزية، ويعود ذلك على ما يبدو 
إلى أن الفصيل السياس��ي املس��ؤول 
عنها - »االحتاد الوطني الكردس��تاني« 
- ل��م يكن مصمماً متاماً على مقاومة 
ه��ذا التحرك. وحتى اآلن لم تُعارض أي 
هيئة دولية أو دول��ة هذا اإلجراء، ففي 
اليوم نفس��ه أش��ار الرئيس األمريكي 
ترام��ب إل��ى أن الوالي��ات املتح��دة لن 

»تنحاز إلى أي طرف« في هذا النزاع.
ونتيجة لذل��ك، اس��تعادت ]احلكومة 
االحتادية في[ بغ��داد أجزاء من كركوك 
كان��ت حت��ت س��يطرة ق��وات »االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني«، والتي كانت 
انهي��ار  قب��ل  به��ا  ]بغ��داد[ حتتف��ظ 
اجليش العراقي ع��ام 2014. حتى أنها 

اس��تعادت الوصول إلى بعض املناطق 
احلضري��ة الت��ي ل��م يكن أف��راد األمن 
االحتادي��ون يذهب��ون ع��ادة إليه��ا في 
الس��نوات املاضية. وتوجه��ت القوات 
االحتادي��ة اآلن نحو حق��ول النفط في 
منطقة دبس التي كان يسيطر عليها 
»احلزب الدميقراطي الكردستاني« منذ 
عام 2014. وتنتج هذه احلقول275,000  
برميل من النفط يومياً، أو ما يقرب من 
نصف إنتاج »حكومة إقليم كردستان« 

البالغ 620,000 برميل يومياً.
ول��م تعت��رض الواليات املتح��دة على 
عودة ]س��لطة احلكومة االحتادية في[ 
بغ��داد إل��ى كرك��وك، ومت صياغة هذه 
اخلطوة جزئي��اً في إطار إع��ادة الوضع 
الذي��ن كان قائم��اً قب��ل ان��دالع أزمة 
تنظيم »الدولة اإلس��المية«. ولكن إذا 
لم يتم ع��ن كثب رص��د احلقائق على 
أرض الواق��ع، فبإمكانه��ا أن تؤدي إلى 
]قيام[ س��لطة احتادية عل��ى كركوك 
تتجاوز بكثير الت��وازن الذي كان قائماً 

قبل عام 2014.
على س��بيل املثال، لطامل��ا مت التعامل 
م��ع مدينة كركوك كمنطقة منزوعة 
أُعطي��ت  حي��ث   - جزئي��اً  الس��الح 
للش��رطة األولوية فيما يتعلق باألمن 
احلض��ري، في حن لم يُس��مح لقوات 
اجليش االحتادي والبيش��مركة الكردية 
باالنتش��ار داخل املدينة متاماً. وقد أّدى 
دخ��ول القوات اخلاص��ة االحتادية هناك 
إل��ى إنه��اء ذل��ك الوض��ع القائم في 
الوق��ت احلالي. باإلضافة إلى ذلك، كان 
أمن كرك��وك في أفضل حاالته عندما 
متت إدارته من قبل مقر األمن املشترك 

الذي ضم القوات الكردي��ة واالحتادية؛ 
ولكن اعتباراً من الس��ادس عش��ر من 
تش��رين األول/أكتوب��ر، تتول��ى القوات 
االحتادي��ة وحدها إدارة املقر الرئيس��ي 
K1. وباملث��ل، ل��م تكن بتات��اً احلاميات 
العس��كرية النم��وذج املثال��ي ألم��ن 
حقول النفط، بل أن قوة من الش��رطة 
]مخصص��ة[ حلق��ول النف��ط كان��ت 

تقوم بذلك؛ وينطبق الش��يء نفس��ه 
على البنية التحتي��ة األخرى للطاقة 

وللمباني احلكومية.
بعبارة أخ��رى، إذا كان البندول يتأرجح 
بعي��داً جداً في اجتاه اس��تبعاد القوات 
الكردية متاماً، فمن املؤكد أن ]احلفاظ[
عل��ى أم��ن مواطن��ي ش��مال العراق، 
ومؤسس��ات الدولة، ومراف��ق النفط، 

س��يعاني من بعض الصعوبات. وبناء 
على ذلك، ينبغي على الواليات املتحدة 

اتخاذ أربع خطوات فورية:
أمني��ة  »آلي��ة  تش��كيل  مس��اندة 
مش��تركة« لكركوك. يجب على املقر 
الرئيس��ي K1 أن يضم بس��رعة ممثلن 
ع��ن ق��وات األمن احمللي��ة مث��ل »دائرة 
ش��رطة كرك��وك«، و«وح��دات دع��م 

الطوارئ« و«فرق��ة العمليات اخلاصة« 
وينبغ��ي   .]TasK Force BlacK[
أيضاً إضافة »فريق مكافحة اإلرهاب« 
ألن��ه ق��وة كردي��ة غالب��اً م��ا عمل��ت 
الس��لطات االحتادي��ة إل��ى جانبها في 

منطقة كركوك.
بع��ث رس��الة ح��ول الرغب��ة امللح��ة 
للوالي��ات املتح��دة ف��ي تخفيف حدة 
التصعيد. أثن��اء تعليق الرئيس ترامب 
عل��ى العملي��ات القتالية، أش��ار إلى 
»أننا ال نحب نش��وب الصراع بينهم«. 
م��ن  املزي��د  وق��وع  خط��ر  ولتقلي��ل 
االش��تباكات، ينبغي على »قوة املهام 
املتحدة  الوالي��ات  بقيادة  املش��تركة« 
إرسال ضابط كبير إلى ]املقر الرئيسي[ 
K1 وغيره من مناطق االنفجار احملتملة 
)مثل س��نجار(، ظاهري��اً لالجتماع مع 
مستش��اري ف��رق العم��ل املوجودي��ن 
بالفع��ل هن��اك، ولك��ن أيض��اً لبعث 
رس��الة ب��أن واش��نطن ترّك��ز بش��دة 
عل��ى طبيع��ة التق��دم ]العس��كري[ 
العراق��ي ف��ي املس��تقبل وردود فع��ل 
البيشمركة. وبغض النظر عّما يقوله 
الدبلوماس��يون أو يفعلون��ه، ليس ألي 
]قوة تأثي��ر[ على صانعي القرار األمني 
احملل��ي كم��ا للوج��ود األمريك��ي على 
األرض، حتى ول��و كان ذلك مجرد زيارة 
رمزية يقوم بها ضباط على مس��توى 

القيادة.
الضغ��ط ]م��ن أج��ل تعي��ن[ حاكم 
مؤقت لكركوك. إذا كان املنصب يُعتبر 
حالياً شاغراً كما أفادت بعض التقارير، 
يجب على واشنطن أن تشجع مجلس 
احملافظة على تعين حاكم كردستاني 

بسرعة. ومن شأن ذلك أن يحافظ على 
االتفاق األساس��ي لتقاسم السلطة 
ال��ذي تفاوض حول��ه ق��ادة اجملتمعات 
احمللية ف��ي كركوك ع��ام 2007. وهذه 
اخلط��وات الرمزية لالس��تمرارية تقلل 
م��ن خطر ان��دالع موج��ات جديدة من 
القتال داخل مدين��ة كركوك، حيث ال 
ينبغي االس��تهانة بخط��ر قيام تكتل 

من املقاومة ضد القوات االحتادية .
اتفاقات  ف��ي  االس��تمرارية  تش��جيع 
تقاسم النفط. تستفيد كل من بغداد 
إقليم كردستان«  وكركوك و»حكومة 
من تقاسم النفط احلالي في احملافظة. 
وعلى الرغم م��ن أن العديد من حقول 
النف��ط في كركوك ق��د أصبحت اآلن 
حتت سيطرة ]احلكومة[ االحتادية، إاّل أّن 
ذلك ال يغير األس��اس املنطقي لالتفاق 
وه��و، أن »حكومة إقليم كردس��تان« 
متتلك خ��ط أنابيب التصدي��ر الفعال 
الوحي��د ]ف��ي املنطق��ة[، وأن ملصافي 
»إقليم كردستان« القدرة االحتياطية 
التي تفتق��ر إليها احلكوم��ة االحتادية 
إلنت��اج منتج��ات النفط التي تش��تد 
احلاج��ة إليها ف��ي املناطق احمل��ررة في 
الدي��ن  وص��الح  نين��وى  محافظ��ات 
وديال��ى. إن احلفاظ على ه��ذا الترتيب 
ميكن أن يش��كل »مكس��باً« مستمراً 
]ل��كال اجلانبن[ من ش��أنه أن يس��ّهل 
املفاوض��ات املس��تقبلية ب��ن بغ��داد 
و»حكومة إقليم كردس��تان«، لذلك ال 

ينبغي السماح بإبطال العمل به. 

*مايكل نايتس ه��و زميل »ليفر« في 
معهد واشنطن.

الواليات المتحدة والمستجدات بعد عودة الحكومة العراقية للسيطرة على كركوك
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أصدرت رئاسة 
الجمهورية مرسوما 
يقضي بإقالة نجم 
الدين عمر كريم 
من منصب محافظ 
كركوك، استنادا 
إلى مواد دستورية 
وقرار مجلس النواب، 
على خلفية إهماله 
وتقصيره في أداء 
الواجب والمسؤولية 
المناطة به
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القوات االمنية في كركوك



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س األربعاء، ب��أن مدنياً قت��ل واصيب 
ثالثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب 

غربي بغداد.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
مبنطق��ة  جتاري��ة  م��ن مح��ال  بالق��رب 
الرضواني��ة، جنوب غربي بغداد، انفجرت، 
ما اس��فر عن مقتل مدني واصابة ثالثة 
آخري��ن"، مضيفا ان��ه مت نقل اجلرحى الى 
مستشفى قريب، وجثة القتيل الى دائرة 

الطب العدلي".

ديالى – حترير مختطف 
اعل��ن مص��در امني ف��ي قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى ام��س االربعاء، عن حترير 

مختطف واعتق��ال 11 مطلوبا بقضايا 
جنائية وارهابية في مناطق متفرقة من 

احملافظة.
ال��ذي رف��ض الكش��ف  وق��ال املص��در 
ع��ن اس��مه إن��ه "بع��د ورود معلومات 
إس��تخبارية تفيد بوجود حالة إختطاف 
ش��اب م��ن قب��ل مجهولني ف��ي قضاء 
املقدادية، )35كم ش��مال شرق ب عقوبة(، 
مت تش��كيل قوة أمنية من قسم شرطة 
املقدادية وشعبة إستخبارات ومكافحة 
إرهاب املقدادية في ش��رطة ديالى وبعد 
التح��ري والتفتي��ش مت التوص��ل م��كان 
الش��اب اخملتطف وحتريره وتس��ليمه الى 

ذويه ساملا".

كركوك – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر محلي في محافظة كركوك 
ام��س االربعاء بأن القوات االمنية متكنت 

م��ن اعتق��ال مس��ؤول أمني��ة تنظي��م 
"داعش" وقي��ادي آخ��ر بالتنظيم جنوب 

غربي احملافظة.
وق��ال املص��در الذي طلب الكش��ف عن 
اس��مه إن "الق��وات االمنية ف��ي قضاء 
احلويجة )55 كم جن��وب غربي كركوك( 
اعتقلت مس��ؤول أمني��ة تنظيم داعش 
وقي��ادي آخر كانا يختبئ��ان بني االهالي"، 
مبين��ا ان "اعتقالهما ج��اء بعد متابعة 
الق��وات االمني��ة لعناص��ر التنظيم في 
تل��ك املناط��ق" ، مضيف��ا أن "الق��وات 
االمني��ة تدق��ق ف��ي اس��ماء املنتم��ني 

للتنظيم االرهابي".

بابل – ضبط مضافة 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االربعاء ان قوة مشتركة عثرت 
، على مضافة لعصابات داعش االرهابية 

في ناحية جرف النصر شمالي محافظة 
بابل.

وذك��ر املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "قوة م��ن ش��رطة بابل 
بتعاون مع احلش��د الش��عبي عثرت في 
ناحي��ة جرف النصر عل��ى مضافة تضم 
أرزاق طرية وجافة وثالث أحزمة ناس��فة 

وبندقية قنص".

النجف – اعتقال مطلوبني 
اكد مص��در امن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النجف االش��رف واملنش��آت 
اج��رام  مكافح��ة  ان  االرمبع��اء  ام��س 
النجف قامت بإلقاء القبض على سبعة 

مطلوبني مبواد قانونية مختلفة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه ان مكافحة اجرام النجف ألقت 
القب��ض على خمس��ة مطلوب��ني على 

وفق م��واد قانونية مختلف��ة في أماكن 
متفرقة من احملافظة ، مشيرا الى انه اال 
جهزة االمنية الق��ت القبض ايضا على  
مطل��وب بتهم��ة االجتار باحلب��وب اخملدرة 

وأخر بجرمية سرقة الدراجات النارية.

الديوانية – عملية دهم 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة امس االربعاء ان مفارز قس��م 
مكافح��ة االج��رام واصل��ت متابعته��ا 
للمتهمني املطلوبني الى اجلهاز القضائي 

.
واف��اد املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان مف��ارز قس��م مكافحة 
االجرام قام بعملية استباقية متكنت من 
الق��اء القبض على 5 متهمني وحس��ب 
مذكرات القاء القبض كونهم مطلوبني 

بقضايا جنائية .

االنبار – تفكيك ملغم 
أفاد مصدر عسكري في محافظة األنبار 
ام��س األربع��اء ان من��زال ملغم��ا انفجر 
في اثناء محاول��ة تفكيكه في منطقة 

الزاوية غربي احملافظة .
وق��ال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "منزالً ملغم��ا انفجر في 
أثناء محاولة خبي��ر املتفجرات في قيادة 
عمليات اجلزيرة فيصل اجملمعي تفكيكه 

في منطقة الزاوية غربي األنبار ".

ذي قار – استهداف مدنيني 
اعلن مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ذي قار ام��س األربعاء، بأن عبوة ناس��فة 
انفج��رت وس��ط مدين��ة الناصري��ة، ما 
احلق أض��رارا مادية جس��يمة ف��ي الدور 

السكينة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 

ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة محلية 
الصن��ع انفجرت في س��اعة متأخرة من 
ليل��ة امس االول ، بالق��رب من احد الدور 
الس��كنية مبنطقة حي الشهداء وسط 
مدين��ة الناصرية"، الفت��ا الى ان "العبوة 
س��ببت اض��رار مادي��ة جس��يمة بالدور 

السكنية" .

نينوى – خطة امنية 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس االربع��اء ان القوات االحتادية 
انتش��رت بش��كل مكث��ف ف��ي مناطق 

غربي نينوى .
وذك��ر مصدر امني طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان " القوات االحتادية )الفرقة 
15 واحلش��د الشعبي( اس��تعادت اغلب 
املناط��ق التابع��ة لناحي��ة ربيع��ة م��ن 

سيطرة قوات البيشمركة الكردية"

انفجار عبوة ناسفة بالرضوانية جنوب غربي بغداد * اعتقال 11 مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية في ديالى
قوة أمنية تعقل مسؤول أمنية داعش غربي كركوك * استهداف مدنيين بتفجير عبوة ناسفة وسط الناصرية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن رئيس اجمللس احمللي لناحية قره تبة في 
محافظ��ة ديالى رحيم عزيز، أم��س األربعاء، 

تعيني مدير جديد للناحية.
وقال عزيز في تصري��ح صحفي إن "حكومة 
ديالى احمللية عينت عبد االمير العبيدي، احد 
اهالي ناحية قره تبة ش��مال ش��رقي ديالى،  
مديراً جديداً لها بدال من املدير السابق التابع 

إلقليم كردستان".
واضاف عزيز أن "مراس��م تس��ليم واستالم 
منصب مدير الناحية متت بانس��يابية عالية 

دون أية معوقات".
وكان��ت القوات االمنية قد اعادت انتش��ارها 
من جديد خالل اليومني املاضيني في مناطق 

كركوك ديالى املتنازع عليها.
يذك��ر أن مدي��ر ناحية قره تبة الس��ابق كان 
ق��د مت تعيينه من قبل اقليم كردس��تان قبل 

سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توجه رئيس أركان اجلي��ش الفريق أول الركن 
عثم��ان الغامني، امس األربع��اء، إلى اململكة 

العربية السعودية.
وذك��ر بيان ل��وزارة الدف��اع تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، إن "رئيس أركان اجليش 
الفري��ق أول الركن عثمان الغامني توجه على 
رأس وفد عسكري رفيع املستوى، صباح اليوم 
األربع��اء، إل��ى اململكة العربية الس��عودية، 
للق��اء نظيره رئي��س األركان العامة للقوات 
املسلحة الس��عودية الفريق ألو الركن عبد 

الرحمن بن صالح".
واض��اف البي��ان، ان بن صال��ح "وجه للغامني 
دعوة خالل زيارته الس��ابقة إل��ى العراق في 

شهر متوز من هذا العام".
وب��ني، ان "هذه الزيارة تع��د األولى منذ عقود 
ملس��ؤول عس��كري عراق��ي رفيع املس��توى 
والتي تستمر ملدة يومني، ويتم خاللها بحث 
ومناقشة القضايا املهمة للمرحلة املقبلة، 
م��ن خ��الل التع��اون والتنس��يق ف��ي مجال 
مكافح��ة اإلرهاب، وفت��ح املناف��ذ احلدودية 
الت��ي مت العم��ل به��ا"، مبين��اً انه��ا "كانت 
خط��وة مهمة لتعزيز العالق��ات بني البلدين 
الشقيقني، وتبادل املعلومات االستخبارية".

واش��ار الى انه "سيتم مناقش��ة التحديات 
والظ��روف التي تواجه أمن وس��المة البلدين 

واملنطقة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك املرك��زي العراقي، أمس األربعاء، 
عن سحب إجازة توسط شركتني لبيع وشراء 

العمالت األجنبية خملالفتهما التعليمات.
وق��ال البنك ف��ي بيان ل��ه تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، إنه "بالنظ��ر خملالفة 
ش��ركتي كرم األصدقاء والزاد للتوسط لبيع 
وش��راء العمالت األجنبية ألحكام تعليمات 
تنظيم عمل ش��ركات التوسط تقرر سحب 
إجازة تاس��يس الشركتني وس��حب خطاب 
الضمان اخل��اص بهما والص��ادر لصالح هذا 

البنك".
ودعا البنك وزارة التجارة، إلى "إلغاء ش��هادة 
التأس��يس املمنوحة لهما من قبلها إضافة 
إلى ش��طب اسم الش��ركتني من سجالتها 
وتزوي��د البن��ك املرك��زي بكت��اب التصفي��ة 

املصدق".
وتأس��س البن��ك املرك��زي العراق��ي كبن��ك 
مس��تقل مبوجب قانونه الصادر في السادس 
م��ن آذار من العام 2004، كهيئة مس��تقلة، 
وه��و مس��ؤول ع��ن احلف��اظ على اس��تقرار 
األسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف 
عل��ى 10 مص��ارف جتاري��ة و26 مصرفا اهليا 
و16 مصارف اسالمية، اضافة الى 19 مصرفا 
اجنبي��ا ، فضال عن 6 مؤسس��ات مالية و31 

شركة للتحويل املالي.

تعيين مدير جديد 
لناحية قره تبة

 فـي ديالـى

رئيس أركان الجيش 
يتوجه إلى السعودية

"المركزي" يسحب إجازة 
توسط شركتين 

الملف األمني

القّوات االحتادية تستكمل سيطرتها 
التامة على محافظة كركوك ومنشآتها 

النفطية 
ه��ذا ودخل��ت الق��وات األمني��ة العراقي��ة 
محافظة كركوك، االثنني )17 تش��رين االول 
2017(، فيما س��يطرت على املقار احلكومية 
واحلقول النفطية الت��ي كانت تدار من قبل 

احلكومة االحتادية قبل عام 2014. 
وازدادت التوت��رات بني حكومتي بغداد واربيل 
بعد متس��ك رئيس اإلقلي��م املنتهية واليته 
مسعود البارزاني، بنتائج استفتاء كردستان 
غير الدستوري وس��عيه لضم كركوك إلى 
اإلقليم، االمر الذي اسفر عن صدور اوامر من 
القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي 
بالس��يطرة على مناطق محافظة كركوك 
وج��زء م��ن ديالى وف��رض س��لطة احلكومة 

االحتادية عليها.

احملكمة اإلدارية تصادق على إقالة 
محافظ كركوك

ورد مكتب كرمي، ف��ي )14 أيلول 2017(، على 
ق��رار البرملان، ع��ادا إياه "باط��ال"، فيما أكد 
أن مجل��س محافظ��ة كركوك ه��و الوحيد 

اخملتص بسحب الثقة واإلقالة.
ويع��د محافظ كرك��وك جنم الدي��ن قياديا 
في حزب االحتاد الوطني الكردس��تاني الذي 
يتزعم��ه الرئي��س العراقي الس��ابق الراحل 
جالل الطالبان��ي، كما يع��د الرئيس احلالي 

معصوم احد قياداته البارزة.

واشنطن وباريس تؤكدان وقوفهما مع 
خطوات بغداد لفرض سلطة القانون

وأض��اف، أن "الوالي��ات املتح��دة االميركية 
تول��ي إلكمال احلرب ضد داعش وحترير كامل 
االراضي العراقية بالغ االهمية وتدعم جهود 
احلكومة العراقية في القضاء على االرهاب، 

اضاف��ة الى إعادة إعمار املناطق احملررة ودعم 
االقتصاد العراقي".

من جهت��ه، أكد العب��ادي أن "م��ا جرى في 
كركوك ميثل اعادة انتشار لفرض النظام في 
احملافظة، وهي خطوات قانونية ودس��تورية 

من أجل منع تقسيم البلد واضعافه".
وتابع العب��ادي، أن "احلكومة االحتادية كانت 
حريص��ة على احل��وار وف��ق الدس��تور لكن 
املس��ؤولني ف��ي االقلي��م لم يس��تجيبوا"، 
مبين��ا أن "األولوي��ة مازال��ت للمعركة مع 
عصاب��ات داعش االرهابية الت��ي نقترب من 
حس��مها وحترير كام��ل االراض��ي العراقية 

وتأمني احلدود".
وفي الس��ياق ذات��ه اكد رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي، ان االجراءات التي اتخذتها احلكومة 
في كركوك دس��تورية وقانوني��ة، فيما ابدى 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون دعم بالده 
خلطوات احلكومة العراقية من اجل احلفاظ 

على وحدة العراق.
وق��ال مكت��ب العب��ادي في بي��ان ان "رئيس 
مجل��س الوزراء حيدر العب��ادي تلقى اتصاال 
هاتفي��ا م��ن الرئي��س الفرنس��ي اميانوي��ل 
ماك��رون"، مبين��ا انه "جرى خ��الل االتصال 
بحث عملية انتشار القوات العراقية وفرض 
الس��لطة االحتادي��ة في كركوك واس��تمرار 
محارب��ة االرهاب واالقتراب م��ن حترير كامل 
االراضي العراقية، اضافة الى تعزيز التعاون 

بني البلدين".
واك��د العبادي خ��الل البي��ان، ان "االجراءات 
الت��ي اتخذتها احلكوم��ة العراقية االحتادية 
دستورية وقانونية"، مشيرا الى انها "تتمثل 
بفرض الس��لطة االحتادية ف��ي كركوك من 
اج��ل حماية املواطنني والتعايش الس��لمي 

فيما بينهم".
م��ن جانب��ه، اك��د ماك��رون "دع��م ب��الده 
ومس��اندتها للخط��وات الدس��تورية التي 

اتخذتها احلكومة العراقية من اجل احلفاظ 
عل��ى وحدة الع��راق"، مش��يرا ال��ى اهمية 
"االس��تمرار في التركيز على قتال عصابات 

داعش االرهابية والقضاء عليها".
وجدد الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، في 
27 ايلول املاضي، رفض بالده لالس��تفتاء في 
اقليم كردس��تان، فيما ش��دد رئيس الوزراء 
حي��در العب��ادي عل��ى اتخ��اذ كل اخلطوات 

الرادعة خملططات تفكيك البلد.

مجلس النّواب يرفض زيادة أعضاء 
مفوضية االنتخابات

ون��ّوه إلى ان "االعت��راض االبرز جاء من كتلة 
احتاد القوى العراقية التي ابدت حتفظاً على 

موضوع متثيلها بني املرشحني".
ويأمل السعداوي بأن "ينجح مجلس النواب 
ف��ي جلس��ته الي��وم ف��ي حس��م موضوع 
املرشحني لكي يتم االطالع على تقرير جلنة 

اخلبراء والتصويت على املرشحني".
 م��ن جانبه، ال يؤي��د النائب عن املس��يحي 
جوزي��ف صليوا زي��ادة عدد اعض��اء مجلس 
املفوض��ني، متابعاً في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اقحام املكون في هذه العملية 
من ش��أنه ان يلوث س��معته ك��ون االجواء 
السياس��ية غير مس��تقرة وهناك اتهامات 

بتسييس عملية االنتخابات".
وأض��اف صلي��وة أن "الكتل ل��و أنها اتفقت 
عل��ى زيادة ع��دد اعضاء مجل��س املفوضني 
إل��ى 11 عض��واً بحج��ة اش��راك املكون��ات 
االخرى فانها ستذهب إلى جهات سياسية 
معينة مشتركة معها منذ بداية العملية 

السياسية وتتقاسم معها احلصص".
وب��ني أن "رات��ب عض��و مجل��س املفوض��ني 
احملس��وب عل��ى املك��ون املس��يحي س��وف 
يذهب جزء منه إلى احلركة السياسية التي 
س��تأتي به، وبالتالي س��وف تأتي االتهامات 

بأن املسيحيني هم جزء من خراب مفوضية 
االنتخابات".

ورأى صلي��وة أن "تصوي��ت مجل��س النواب 
عل��ى رفض املقترح كان ل��ه اثر ايجابي على 
املس��يحيني ل��درء اي محاول��ة لتس��ييس 
رأيهم لصالح الكتل الكبيرة املهيمنة على 

مجلس النواب".
يذك��ر أن جلن��ة اخلب��راء اعلن��ت ف��ي وق��ت 
س��ابق ع��ن انته��اء اعماله��ا بالتوصل إلى 
تسعة مرشحني لش��غل مقاعد املفوضية 
اتهام��ات  لالنتخاب��ات، وس��ط  املس��تقلة 

بانتمائهم إلى كتل سياسية معينة.

التيار االجتماعي الدميقراطي يدعو 
الى عقد مؤمتر وطني شامل ملناقشة 

تداعيات االستفتاء
.. اذ غدت مش��روعا القام��ة حالة جغرافية 
/سياس��ية جدي��دة ، عب��ر عنه��ا اخلط��اب 
االعالم��ي جلهات كردي��ة وعربي��ة على حد 
س��واء س��رعان ما ظهر للعلن عند اقتراب 
نهاي��ة داعش بفض��ل االجن��ازات البطولية 

لقواتنا املسلحة . 
ان مف��ردة مرحل��ة م��ا بع��د داع��ش وجدت 
تطبيقها في اخلطاب رئاسة االقليم .. وفي 
االس��تفتاء وحق تقرير املصير ألعالن الدولة 
الكردي��ة ، ولم تل��ق املناش��دات االقليمية 
والدولية والوطنية اليقاف االس��تفتاء اذانا 
صاغية ، بل على العكس من ذلك املزيد من 
االص��رار والتعنت ، وس��خرت اجهزة االعالم 
لبث خطابات الكراهية واحلقد والتطرف في 
اربي��ل وبغداد وظهرت للعلن اصوات نش��از 
لش��خصيات مهزومة سياسيا تريد اللعب 
عل��ى وتر االزمة وتتحذلق تارة بأس��م وحدة 
العراق وتارة بأس��م محاربة التفرد الطائفي 
بالس��لطة وتارة بأس��م حق تقري��ر املصير 

والشراكة املستحيلة بني العرب والكرد . 

وف��ي اعقاب بس��ط س��لطة الدول��ة على 
كرك��وك ب��دون خس��ائر كبيرة ف��ي االرواح 
ف��أن معاجلة وض��ع املناطق املتن��ازع عليها 
الباقي��ة يج��ب ان يت��م بنف��س الطريق��ة 
ورف��ض جميع الدعوات لدف��ع املنطقة الى 
احت��راب دموي جديد ، يب��دأ وال ينتهي ويجر 
املنطقة االقليمية برمتها الى نزاع مس��لح 
وتدخ��ل خارجي س��افر في الع��راق يوظف 
ألقط��اب الص��راع الدولي كما يح��دث االن 
في س��وريا واليمن وليبي��ا واماكن اخرى في 
اسيا وافريقيا واملستفيد والرابح االخير هو 

اسرائيل . 
ان احلكم��ة تقتض��ي م��ن جمي��ع االطراف 
السياس��ية داخ��ل العملي��ة السياس��ية 
وخارجه��ا املباش��رة باالع��داد ملؤمت��ر وطني 
شامل لوقف تداعيات االزمة وايجاد مخارج 
واقعية لها دون املس��اس باحلقوق ألية جهة 
قومي��ة او ديني��ة او ثقافي��ة ، واجللوس الى 
طاولة حوار على اس��اس احلقوق والواجبات 
املتس��اوية وفق��ا ملب��دأ املواطن��ة واحت��رام 

الهويات الفرعية التي كفلها الدستور . 
ان ال��رأي الع��ام املدن��ي بكافة تش��كيالته 
مطال��ب بأع��الن مب��ادئ الس��لم والتآخي 
والتعايش الس��لمي ونبذ خطابات التطرف 
والتعص��ب والتش��دد القوم��ي م��ن اج��ل 
االجتماع��ي  ونس��يجه  الع��راق  مصلح��ة 
املتن��وع واملتح��د ، وينبغي في املق��ام االول 
فض��ح قارع��ي طب��ول احل��رب وم��ن جميع 
اجلهات ، والعمل على ازاحتهم من املشهد 

السياسي. 
ان العراقي��ني مدع��وون جميع��ا بعربه��م 
وكردهم وقومياتهم املتآخية للوقوف صفا 
واحدا لترص��ني الوحدة الوطني��ة ومحاربة 

املفسدين بأي موقع كانوا . 
التيار االجتماعي الدميقراطي 
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متابعة الصباح الجديد:
عق��دت دائرة احلماي��ة االجتماعية 
للم��رأة في وزارة العمل والش��ؤون 
العمل��ي  االجتم��اع  االجتماعي��ة 
املتح��دة  االمم  برنام��ج  م��ع  االول 
بتنفي��ذ  للب��دء   )UNDP( االمنائ��ي 
مش��روع دعم املصاحلة الش��املة 
ف��ي الع��راق )س��يري( عل��ى قاعة 
فندق الرش��يد بحض��ور ممثلة االمم 
باملش��روع  املتخصص��ة  املتح��دة 
كاثري��ن كيندي ومدير ع��ام الدائرة 
ومدير قس��م الدعم النفسي و12 
باحثة مت اختيارهن من مقر الدائرة 

والقواطع التابعة لها.
وقال��ت مدير عام دائرة حماية املرأة 
عطور حسني املوسوي ان االجتماع 
بالتعري��ف  ب��دأ  االول  العمل��ي 
مبعطيات العمل وأهداف البرنامج 
لغرض تدري��ب الباحثات على منط 
العم��ل بالتعاون م��ع االمم املتحدة 
وانه سبق ان مت جتريب هذا البرنامج 

في دول اخرى.
وأكدت املوسوي ان املشروع يهدف 
الى توثيق اهم القضايا واالنتهاكات 
التي تعرضت لها املرأة العراقية ما 
قبل وبع��د 2003 ، مش��يرة الى ان 
التوثيق سيشمل شرائح متعددة 
من النساء االرامل وضحايا االرهاب 
املس��جالت ضم��ن قاع��دة بيانات 
الوزارة، اذ سيتم زيارتهن في مواقع 
سكناهن ملعرفة مجريات االحداث 

التي مررن بها وتوثيقها.
واوضحت املوسوي ان هذا البرنامج 
يع��د مهمة تاريخي��ة لتوثيق مدة 
زمنية اساس��ية م��ن تاريخ العراق 
تهدف الى الدعم النفسي للنساء 
االرام��ل واليتامى، وق��د جرى خالل 
 )12( تدري��ب  العمل��ي  االجتم��اع 
باحث��ة اجتماعي��ة م��ن العامالت 
في مقر الدائرة واألقس��ام التابعة 
لها في بغ��داد من الالت��ي ميتلكن 
املؤه��الت واإلمكاني��ات املطلوب��ة 
إلجن��اح املش��روع التوثيق��ي عل��ى 

الفئ��ات  م��ع  التعام��ل  كيفي��ة 
املس��تهدفة من االرام��ل وكيفية 
عمل الربط اجملتمع��ي لهن حملاولة 
تعزي��ز وزرع الثقة بالنفس لتحديد 
املش��كلة االساس��ية التي يعانني 

منها وإيجاد احللول املناسبة.
وبين��ت املدي��ر الع��ام ان املش��روع 
ش��امل جلمي��ع احملافظ��ات وبواقع 
م��ن  قس��م  كل  م��ن  باحث��ات   5
اقس��ام الدائرة يتم تدريبهن على 
العم��ل عل��ى تنفي��ذه ، الفتة الى 
ان ال��وزارة تس��عى من خ��الل هذه 
اخلط��وة الى توس��يع آف��اق العمل 
املش��ترك مع مكت��ب االمم املتحدة 
االمنائي ف��ي مجال ضم��ان حقوق 
امل��رأة، فض��ال ع��ن دع��م وتطوي��ر 

وح��دات البح��ث االجتماع��ي في 
دائ��رة احلماية االجتماعي��ة للمرأة 
كونها اجلهة املس��ؤولة عن تقدمي 
املسجالت  للمستفيدات  اخلدمات 
ضم��ن قاع��دة بياناته��ا ، مضيفة 
ان الدائ��رة تق��دم خدم��ات عديدة 
للمس��تفيدات إضافة الى االعانة 
املالية منه��ا تنفيذ برامج تدريبية 
مهني��ة للمس��تفيدات من خالل 
التنسيق مع مراكز التدريب املهني 
املوزعة في عموم العراق على مهن 
مطلوبة بسوق العمل لتمكينهن 

من االستقرار النفسي واملادي.
  )UNDP(يذكر ان البرنام��ج اإلمنائي
هو ش��بكة تطوي��ر عاملي��ة تابعة 
ل��أمم املتحدة تعمل ف��ي 177 دولة 

تس��اعدها عل��ى تطوي��ر احوالها 
ملواجه��ة حتدي��ات التنمي��ة احمللية 
والعاملي��ة، كم��ا انها تس��هم في 
تقدمي يد الع��ون للدول النامية من 
خ��الل احلص��ول على املس��اعدات 
ف��ي  يس��هم  مب��ا  واس��تخدامها 
التش��جيع عل��ى حماي��ة حق��وق 

االنسان وتطوير حال املرأة .
عل��ى صعيد متص��ل اعربت هيئة 
رعاية الطفولة عن اسفها وقلقها 
الش��ديدين من االرتف��اع امللحوظ 
ف��ي ظاهرة العنف ض��د االطفال ، 
محذرة ف��ي بيان حصلت "الصباح 
اجلديد" على نسخة منه من اثارها 
الس��لبية عل��ى الطفل واالس��رة 
واجملتم��ع ، داعي��ة مجل��س النواب 

الى تشريع قانون مناهضة العنف 
االسري لوضع حد لهذه الظاهرة. 

وش��هدت اآلون��ة االخي��رة تزاي��دا 
ملحوظا وارتفاعا كبيرا في حاالت 
العن��ف ض��د االطف��ال ، وبالنظر 
مل��ا تخلفه ه��ذه الظاه��رة من آثار 
واالس��رة  الطف��ل  س��لبية عل��ى 
واجملتم��ع عل��ى ح��د س��واء ، وفي 
الوقت الذي تعد في��ه هيئة رعاية 
الطفول��ة ع��ن اس��فها وقلقه��ا 
الش��ديدين لتنامي هذه الظاهرة ، 
فأنها تدعو مجلس النواب العراقي 
الى تشريع قانون ملناهضة العنف 
االسري لوضع حد لهذه املمارسات 
التي تتنافى مع الشرائع السماوية 
والقوانني واالتفاقيات الدولية التي 

صادق��ت عليها جمهوري��ة العراق 
، كم��ا ان الهيئ��ة تدع��و اجله��ات 
املعني��ة كاف��ة ال��ى وقف��ة جادة 
لبحث ودراسة االس��باب التي ادت 
الى اس��تفحال ظاهرة العنف في 
مجتمعن��ا واالس��هام ف��ي ايجاد 
احللول واملعاجل��ات للحد من اثارها 

السلبية اخلطيرة ".
وكانت الهيئة قد اطلقت بالتعاون 
م��ع منظم��ة الطفول��ة العاملية 
)يونيس��يف( خالل املدة املنصرمة 
السياسة الوطنية حلماية الطفل 
والتي تس��تهدف احل��د من العنف 
ال��ى  والداعي��ة  للطف��ل  املوج��ه 
انصافه وحمايته في مناطق النزاع 

املسلحة.

يعد برنامج دعم 
المصالحة الشاملة 
مهمة تاريخية 
لتوثيق مدة زمنية 
اساسية من تاريخ 
العراق تهدف الى 
الدعم النفسي 
للنساء األرامل 
واليتامى

البرنامج يهدف الى الدعم النفسي للنساء االرامل واليتامى

عقدا االجتماع األول للبدء بمشروع دعم المصالحة الشاملة

العمل واألمم المتحدة يتفقان على توثيق قضايا 
وانتهاكات النساء ما قبل وبعد 2003
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لضمان حقوق الزائرين في تقديم أفضل الخدمات لهم

محليات 4

نجالء صالح الدين 

بحث رئيس هيئة السياحة حمود 
محس��ن حس��ن مع نائ��ب وزير 
افغانس��تان  جمهورية  خارجية 
الدكتور نصير احمد  االسالمية 
والوفد املرافق له تفعيل مذكرة 
التفاه��م املوقع��ة ب��ن اجلانينب 
منذ ع��ام 2013 لتفويج اجملاميع 

السياحية بن البلدين .
وقد مت خالل االجتماع الذي عقد 
في فندق بغداد الذي حضره عدد 
من املس��ؤولن م��ن اجلهات ذات 
العالقة من اجلانبن التوقيع على 
اخلاصة  التفاهم  تفعيل مذكرة 
بتفويج اجملاميع الس��ياحية بن 

البلدين .
والق��ى رئي��س هيئة الس��ياحة 
خالل حفل التوقي��ع كلمة اكد 
فيه��ا عل��ى ثالث��ة مح��اور يتم 
مبوجبه��ا االتف��اق عل��ى توقي��ع 
مذكرة التفاهم لتفويج الزائرين 
الى العراق والعتبات املقدسة من 
خالل شركات السفر والسياحة 
املرخص��ة واملعتمدة بن البلدين 
تفعي��ل  وكذل��ك   ،  ) حص��را   (
مذك��رة النق��ل اجل��وي املوقعة 
ب��ن البلدي��ن ف��ي وقت س��ابق 
وكذل��ك تفعيل اجلان��ب االمني 
للحف��اظ على س��المه الزائرين 
الى العراق ورس��م خارطة طريق 
من قبل املؤسس��ات االمنية بن 
البلدين تهدف الى امن وسالمه 
ان ش��عبي  الزائري��ن خصوص��ا 
البلدين يعانون من ظروف امنية 

مشابهة تقريبا .
كما اكد رئي��س الهيئة على ان 
يك��ون تفعيل العم��ل من خالل 

الناف��ذة الواح��دة ف��ي تفوي��ج 
لضم��ان  الس��ياحية  اجملامي��ع 
حق��وق الزائرين في تقدمي افضل 
اخلدم��ات له��م كذل��ك ضمان 
ان  موضح��ا   ، الدول��ة  حق��وق 
الواحدة  الناف��ذة  بنظام  العمل 
يسهم في منح تأشيرة الدخول 

في يوم واحد .
من جانبه عبر نائب وزير اخلارجية 
االفغان��ي عن س��عادته الكبيرة 

في لقائه وزير اخلارجية العراقي 
اجلعف��ري  ابراهي��م  الدكت��ور 
حكوم��ة  ان  عل��ى  مش��ددا   ،
جمهورية افغانستان االسالمية 
تؤك��د حرصها من خ��الل تبادل 
اللق��اءات لرس��م خارطة طريق 
 ، ال��زوار  س��المه  ال��ى  ته��دف 
مشددا على ان البلدين ميتلكان 

ارثا حضاريا وثقافيا عريقا .
من جانبه اكد السفير العراقي 

افغانس��تان  جمهوري��ة  ل��دى 
االس��المية ال��ذي حض��ر جانبا 
م��ن توقي��ع مذك��رة التفاه��م 
عل��ى ض��رورة تعمي��ق العالقات 
بن البلدين اضاف��ة الى التعاون 
تفعي��ل مذكرة  ف��ي  املش��ترك 
اجملامي��ع  لتفوي��ج  التفاه��م 
للعتبات  الزائرين  السياحية من 
املقاص��د  وبقي��ة  املقدس��ة 
الس��ياحية في الع��راق ، مؤكدا 

وزارة اخلارجية  عل��ى توجيه��ات 
بتدعي��م العم��ل برغ��م احلادث 
االجرام��ي ال��ذي طال الس��فارة 
العراقي��ة ف��ي كابل م��ن خالل 

التعاون املشترك بن البلدين .
من جه��ة اخرى اك��د مدير عام 
دائرة اجملاميع السياحية محمود 
عب��د اجلب��ار الزبي��دي ان املذكرة 
يج��ب ان تفع��ل بن الش��ركات 
املتعاقدة واملرخصة بن البلدين 

وان هناك اكثر من ش��ركة سفر 
بالعراق تسعى  وسياحة مجازة 
ال��ى تطوي��ر التعاون املش��ترك 
بن شركات الس��فر والسياحة 
املرخصة ، مشددا على ان تكون 
للزائري��ن  الس��ياحية  اجملامي��ع 
معرفة من قبل شركاتهم ، كما 
يكون التفويج عن طريق النافذة 
الواح��دة من اجل جت��اوز االزمات 

االمنية .

العراق وأفغانستان يوقعان مذكرة تفاهم لتفويج المجاميع السياحية  

تضمنت المذكرة 3 
محاور يتم بموجبها 

االتفاق على زيادة 
حركة النقل الجوي 

و تفعيل الجانب 
األمني للحفاظ على 

سالمة الزائرين

جانب من حفل توقيع اتفاقية تفعيل مذكرة التفاهم بني العراق وأفغانستان

النقل تنّظم دورة 
تدريبية لخزن ومناقلة 

المواد المحرمة دوليًا
بغداد - الصباح الجديد:

أقامت دائرة التخطيط واملتابعة في وزارة النقل 
دورة تدريبي��ة خلزن ونقل ومناقل��ة املواد احملرمة 
دولي��اً ملوظفي الوزارة وتش��كيالتها على قاعة 

اخملتبر الذكي في مركز الوزارة.
واوضح��ت مدي��رة دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
وف��اء ج��ورج أن ال��دورة التدريبي��ة مخصص��ة 
والش��حن  اخمل��ازن  وموظف��ي   CBRN لفري��ق 
والتفريغ اضافة الى مسؤولي السالمة املهنية 

والصناعية وفرق الدفاع املدني واالطفاء.
وأكدت جورج ان الغرض من اقامة الدورة لتعريف 
املوظف��ن اخملتص��ن على كيفي��ة التعامل مع 
املواد احملرم��ة دولياً )الكيميائي��ة والبايولوجية 

واالشعاعية والنووية واملواد اخلطرة ( .
يذك��ر ان دائ��رة التخطي��ط واملتابعة ف��ي وزارة 
النقل تنظم دورات وندوات ومحاضرات مستمرة 
لتنمية مهارات منتس��بي الوزارة وتشكيالتها 

بشتى اجملاالت واالختصاصات.

تربية ذي قار تحّذر من خطر 
انتشار المخدرات في المدارس 

»اإلعمار« تباشر أعمالها في 
تنفيذ الركائز في مصفى البصرة

ذي قار - الصباح الجديد:
اقام��ت مديري��ة تربي��ة محافظ��ة ذي قار ورش��ة 
نقاش��ية عن ظاهرة انتش��ار اخملدرات في املدارس 
مبش��اركة   ، منه��ا  الطلب��ة  بتس��رب  وعالقت��ه 

متخصصن مبكافحة اخملدرات.
في هذا السياق عد مدير قسم النشاط الرياضي 
في تربية ذي قار حس��ن كاظ��م ، أنه »يجب احلّد 
م��ن انتش��ار ظاهرة اخمل��درات ومنعها م��ن دخول 
امل��دارس من خالل اجراء تش��خيص دقيق من إدارة 
املدرسة«. ورأى حيدر سعدي، محاضر في الورشة، 
أن »اخملدرات ظاهرة خطيرة بدأت تستشري مؤخرا 
ف��ي ذي ق��ار وقمنا مبحاض��رة في ه��ذا اخلصوص 
عرضن��ا فيه��ا نقاطا رئيس��ة يج��ب أن تؤخذ في 
عن االعتبار«، فيما اش��ار املشاركون في الورشة 
الى ضرورة اش��راك العائلة في تصحيح س��لوك 
ابنائه��م الطلب��ة بالتعاون مع املدرس��ة، س��يما 

اولئك الذين بلغوا سن املراهقة.
م��ن جهته ع��د ابراهي��م الصائ��غ، مدير قس��م 
الصحة النفس��ية في ذي ق��ار، أن »طلبة الثانوية 
واالعدادية معرضون خلطر اخملدرات بحكم عمرهم 
ألن عم��ر املراهق��ة هواالخطر لتعاط��ي اخملدرات« 
، فيما خلصت الورش��ة اليي عقدت حتت ش��عار، 
»معاً للحفاظ على مدارسنا خالية من اخملدرات«، 
الى ع��دة توصيات يق��ول القائم��ون عليها انهم 
س��يرفعونها الى اجله��ات املعنية ف��ي احملافظة، 
التخ��اذ االج��راءات املطلوب��ة مب��ا يحق��ق الهدف 

املنشود. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة عن املباش��رة في إعمال تنفيذ الركائز في 

مصفى محافظة البصرة .
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي ف��ي ال��وزارة ان املالكات 
الهندسية والفنية في ش��ركة الفاو الهندسية 
ف��ي محافظة البص��رة احدى تش��كيالت الوزارة 
باش��رت العم��ل ف��ي إعم��ال تنفي��ذ الركائز في 
مصف��ى البصرة بكلفة جت��اوزت )6( مليارات دينار 
ومب��دة تنفيذ )9( أش��هر. وبن املرك��ز االعالمي  ان 
الش��ركة أجنزت حاليا إعمال احلفر وتسليح وصب 
ركائ��ز جتريبية ع��دد )3( بقطر )60( س��م وبعمق 
)20( م وق��د جنح��ت عملي��ات التحمي��ل لفحص 
ه��ذه الركائ��ز بع��د )28( يوما م��ن عملية الصب 
وبحم��ل )90( طنا وما يع��ادل ثالثة إضعاف احلمل 
التصميمي . يذكر ان شركة الفاو العامة تواصل 
العمل ف��ي املراحل النهائية الجناز مش��روع أبراج 
أنابيب التبريد في مصفى الدورة لصالح ش��ركة 
مصاف��ي الوس��ط بعد ان أجن��زت بناي��ة اخملتبرات 
لصال��ح ش��ركة اخلطوط النفطي��ة حيث اصبح 
لدى الشركة مالكات هندسية وفنية متخصصة 

بتنفيذ املشاريع النفطية والغازية.
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بغداد - الصباح الجديد:

عق��د مركز الوقود احدى تش��كيالت 
وزارة الكهرب��اء / ندوة عن محس��نات 
الفناديوم  بعن��وان معط��الت  الوقود 
بحضور وكيل الوزارة لش��ؤون النقل 
والتوزي��ع الدكتور عب��د احلمزة هادي 
وع��دد م��ن منتس��بي مق��ر ال��وزارة 
االنت��اج  مديري��ات  ف��ي  واخملتص��ن 

واحملطات التوليدية التابعة لها .
وحت��دث مع��اون مدي��ر مرك��ز الوقود 
خلي��ف  قاس��م  هم��ام  املهن��دس 
الفه��داوي عن أهم املش��كالت التي 
الطاق��ة  محط��ات  منه��ا  تعان��ي 
والغازي�����ة  البخاري��ة  الكهربائي��ة 
تع��د  عناص����ر  وج�����ود  بس��بب 
شوائ��ب في الوقود اجملهز للمحطات 
التوليدية مثل ) الكبريت , الفناديوم , 
الصوديوم ( وحيث ان الصوديوم ميكن 
التخل��ص منه بالغس��ل ف��ال يبقى 
اال الك��بري��ت والفنادي��وم فأص��بح 
م��ن الض����روري ايج��اد ح��ل لتالفي 

االضرار الناجتة عن ذلك حيث انتجت 
العاملية املصنعة حملطات  الش��ركات 
الطاق��ة مركب��ات عضوية تس��مى 
)معط����الت الفنادي����وم( تتفاع��ل 
م��ع الفن��ادي��وم وحتي�ي���ده وتالفي 
االض��رار الناجت��ة ع��ن احتراق��ه ، اما 
الكبريت حلد االن ف��ي العراق اليوجد 
حل الس��تخالصه او حلل املشكلة اال 

الوقاية منه.
ان  املرك��ز  مدي��ر  مع��اون  واض��اف 
الفناديوم  الصودي��وم والكبريت  من 
اكثر الش��وائب ف��ي الوق��ود الثقيل 
الت��ي تكون مواد متطاي��رة مع غازات 
االحتراق والتي تس��تقر على سطوح 
االنابي��ب وري��ش التوربين��ات وتك��ون 
منصهرات متنوعة من اهمها املركب 
صوديوم  فنادل فناديت الذي يترس��ب 
على سطح االنابيب وريش التوربينات 
وال��ذي ميتلك نقطة انصه��ار واطئة 
نسبًيا )550C° ( فيتسبب في التآكل 

احلار للمعدن املكون الجزاء احملطة.
واشار معاون املدير الى ان اهم الطرق 
للتقلي��ل م��ن التآكل احلار ه��ي ازالة 

الصودي��وم والفنادي��وم م��ن الوق��ود 
قب��ل اس��تعماله في احمل��ارق وتطوير 
االضاف��ات الكيميائي��ة التي تعوق او 
تثبط ترسب معظم املركبات االكالة 
وتقل��ل نش��اطها املع��ادي للمعدن, 
وان التآكل الب��ارد هو التآكل احلاصل 
نتيج��ة تك��ون حام��ض الكبريتي��ك 
حي��ث ان حام��ض الكبريتيك يتكون 
نتيجة تفاعل )SO3( مع املاء ويتكون 
اوكس��يد الفنادي��وم اخلماس��ي, اما 
الت��اكل الب��ارد ه��و الت��اكل احلاصل 
نتيج��ة تفاع��ل اوكس��يد الفناديوم 
اخلماس��ي م��ع كبريت��ات الصوديوم 
فيتك��ون مركبات فن��ادات الصوديوم 
ذات درج��ات االنصه��ار القليلة وهذه 
م��ادة لزجة تلتصق بس��طوح انابيب 
املراج��ل البخاري��ة وري��ش التوربينات 
الغازية مم��ا يؤدي الى ت��آكل الطبقة 

احلامية ومن ثم تآكل بقية االجزاء.
كم��ا تط��رق  هم��ام ف��ي حديثه عن 
معطل الفنادي��وم الذي هي مركبات 
عضوية س��ائلة حتتوي على مركبات 
املغنيس��يوم وتكون ذائبة في الوقود 

) زيت الوق��ود , النفط اخلام ( وتضاف 
اليه ملنع الت��اكل الذي يحدثه احتراق 
الش��وائب  ) الكبري��ت , الفنادي��وم ( 
املوج��ودة أصالً ف��ي الوق��ود بتراكيز 
عالية, وان زي��ت ال��وقود والن���فط 
اخل��ام يحت��وي عل��ى تراكي��ز عالي��ة 
نس��بياً من الكب���ريت والفن��اديوم 
والص��ودي��وم التي يؤدي احت���راقها 
كب��ريت��ات  مركب��ات  تكوي��ن  ال��ى 
الصوديوم واكاسي��د الف���نادي��وم 
وعن����د ارتف��اع درج����ات ال��حرارة 
في غرف��ة االح��تراق يح��دث تفاعل 
ل��ه��ذه املواد وتك��ون سلس��لة من 
املركب��ات ذات درج��ات انصهار واطئه 
نس��بياً التي تس��تقر على س��طوح 
الت��وربين��ات  وري��ش  االنابي����ب 
ال�غازية وه���ذا بالنتيجة ي��ؤدي الى 
انحالل تدريجي للح��ديد والني��كل 
و الكروم واملكون��ة لطبقة احلم��اية 
الس��طحية مما يس����بب سلس��لة 
من مش��كالت التأكل وتس��مى هذه 
الصوديوم  فنادات  املنصهرة  املركبات 

وكالً حسب درجة انصهارها. 

تقرير

وزارة الكهرباء تنّظم ندوة علميًة عن محّسنات الوقود
لمواجهة المشكالت التي تعاني منها محطات الطاقة

جانب من الندوة

اعالم الصناعة 
وضعت الش��ركة العامة للصناعات 
اح��دى  وامليكانيكي��ة  النحاس��ية 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  ش��ركات 
خط��ة واضحة وطموح��ة للنهوض 
بواقعها الصناعي وتطوير منتجاتها 
والعمل على الس��عي املتواصل في 
زيادة التنس��يق والتع��اون مع وزارات 
ودوائ��ر القط��اع العام الب��رام عقود 
التجهي��ز م��ن منتج��ات الش��ركة 

املتنوعة والرصينة. 
وذكر مدي��ر عام الش��ركة املهندس 

مثنى عط��ااهلل وهيب ف��ي تصريح 
ملرك��ز االعالم والعالق��ات العامة في 
ال��وزارة ب��أن الش��ركة حرصت على 
وواضح��ة  مدروس��ة  خط��ة  وض��ع 
تطم��ح ان تصل بها الى ما نس��بته 
%80  جلعله��ا رابح��ة والنهوض بها 
صناعي��ا وانتاجي��ا وتك��ون انطالقة 
جدي��دة لعمل مثم��ر يحقق النجاح 
يتم البدء بتنفيذها مطلع عام 2018 
الس��يما بعد التطور النس��بي الذي 
حص��ل بكمي��ات االنت��اج املتحققة 
خالل الفصل الثالث من هذا العام .

واضاف املدير العام ان الشركة متتلك 
قاع��دة صناعي��ة عريق��ة ومهم��ة 
حتتوي على مصانع ومعامل متطورة 
بتكنولوجيا ذات مناشىء عاملية وقد 
للصناعات  العامة  الشركة  انبثقت 
اندماج  وامليكانيكية عن  النحاسية 
شركة الشهيد العامة املتخصصة 
بأنت��اج املقاطع النحاس��ية اخملتلفة 
مبصانعه��ا املتع��ددة منه��ا مصنع 
التشكيل ومصنع السباكة ومصنع 
املقاطع النحاسية املتنوعة وشركة 
االخ��اء العام��ة التي متتل��ك مصانع 

الطبخ(  الغاز)غ��از  انتاج اس��طوانة 
بطاقة س��نوية تصل ال��ى 500 الف 
اس��طوانة س��نويا ومصن��ع انت��اج 
الصمامات بطاقة س��نويا تصل الى 
مليون صم��ام واخلاصة باس��طوانة 
الغ��از اضاف��ة الى مصن��ع البراميل 
الذي اس��تحدث انشاؤه ومت تشغيله 
م��ن قبل م��الكات الش��ركة الفنية 
والهندس��ية بس��بة %85 بعد تعذر 
وص��ول اخلب��راء للش��ركة الس��باب 
امنية وبطاقة سنوية تصل الى  684 
ال��ف برميل  كذل��ك مصنع املقاطع 

واملس��تطيلة  والدائري��ة  احلديدي��ة 
وخط انتاج اعم��دة الكهرباء املدورة 
املصنع��ة ضم��ن مواصف��ات عالية 

اجلودة.
واكد املدير العام بان الشركة وتوافقا 
مع خطتها التي مت اعدادها بش��كل 
م��دروس حترص عل��ى توفي��ر وايجاد 
سبل جديدة لتسويق منتجاتها من 
خالل مفاحتة وارس��ال وفود الس��يما 
ال��ى وزارة النف��ط )ش��ركة تعبئ��ة 
الغاز  بأسطوانات  لتجهيزهم  الغاز( 
والصمامات ووزارة التربية لتجهيزهم 

بالرحالت املدرس��ية اضافة الى وزارة 
الكهرباء ومجال��س احملافظات ودوائر 
القطاع العام االخرى التي تس��تفيد 
من منتجاتها لغرض تزويد الشركة 
باحتياجاتهم والكميات املطلوبة من 
انتاجه��ا املتنوع والذي ميتاز بالرصانة 
الكبي��رة خصوصا انها متتلك القدرة 
واالمكاني��ة في س��د احتياجاتهم ، 
مناش��دا ف��ي الوقت نفس��ه وزارات 
الدولة على ض��رورة اقتناء املنتجات 
الوطنية لدعم وتطوير الصناعة في 

العراق.

»الميكانيكية« تضع خطًة طموحًة للنهوض بواقعها الصناعي وتطوير منتجاتها 

االنبار - الصباح الجديد:
أعلن رئيس جلنة اإلعمار في مجلس 
خل��ف  أركان  األنب��ار  محافظ��ة 
الطرم��وز  عن توقي��ع اتفاقيات مع 
شركات اس��تثمارية كورية إلنشاء 
مجم��ع متكام��ل لرج��ال األعمال 
ومستش��فى دولي خ��اص ومراكز 
للقل��ب والس��رطان وفندق خمس 

جنوم . 
وقال رئي��س اللجنة في تصريحات 
صحفي��ة إن »وف��داً م��ن حكومة 
األنب��ار احمللي��ة زار جمهورية كوريا 
اجلنوبية لوضع اللمس��ات األخيرة 
مع ش��ركة تراك الكوري��ة لتنفيذ 
مش��اريع كبي��رة ف��ي احملافظ��ة« ، 
موضح��ا أن »الوف��د ض��م إضافة 

إل��ى نائ��ب محاف��ظ األنب��ار علي 
فرحان ورئيس مجلس األنبار أحمد 
حميد شرقي ورئيس جلنة استثمار 
األنبار أحمد الهاشم ورئيس هيئة 
االس��تثمار مهدي صال��ح وأعضاء 
بالبرملان غادة الشمري ونهلة جبار 

الفهداوي«.
واض��اف رئي��س جلن��ة االعم��ار أن 
»ه��ذه الزي��ارة تأت��ي بدع��وة م��ن 
والتي  للتطوي��ر  ت��راك  مجموع��ة 
تختص باملشاريع الكبرى من حيث 
التطوير، البناء، التصميم، التمويل 
وخاصة فيما يتعلق باملدن اجلديدة 

والذكية، 
الفتا ال��ى أنه مت »توقي��ع اتفاقيات 
بقيم��ة ملي��ار دوالر م��ع ش��ركات 

مج��االت  ف��ي  كوري��ة  اس��تثمار 
متع��ددة، منه��ا بناء م��دن جديدة 
ومجم��ع  جن��وم  خم��س  وفن��دق 
متكام��ل لرجال األعم��ال وقاعات 
مؤمترات كبيرة ومستش��فى دولي 
خ��اص ومراك��ز للقل��ب وغس��يل 
الكلى ومعاجلة أمراض الس��رطان 

ومرافق أخرى«. 
يذكر أن بعض البن��ى التحتية في 
األنب��ار تعرض��ت إلى دم��ار وخراب 
العس��كرية  العملي��ات  نتيج��ة 
و«اإلرهابية« بعد سيطرة التنظيم 
على معظم مدن احملافظة في عام 
2014، فيما تسعى احلكومة احمللية 
الى التعاقد مع ش��ركات استثمار 

إلعادة اعمار احملافظة.

اعالم الدائرة 
العي��ادات الطبية  دائ��رة  ب��دأت 
الشعبية التابعة لوزارة الصحة 
والبيئ��ة بتوزي��ع ادوي��ة االمراض 
املزمن��ة والعام��ة لعياداتها في 
واحملافظات لشهر تشرين  بغداد 

االول اجلاري .
وذك��ر مع��اون مدير ع��ام الدائرة 
الدكتور ش��هاب احمد جاس��م 
ان الدائ��رة وم��ن خ��الل قس��م 
بتوزيع  ب��دأت  واخملازن  الصيدل��ة 
والعامة  املزمن��ة  االمراض  ادوية 
عل��ى جمي��ع العي��ادات الطبية 
واالستش��ارية  الش��عبية 
ليت��م  املركزي��ة  والصيدلي��ة 
تزوي��د مراجعيها بتل��ك االدوية 

وان التجهي��ز بدأ م��ن يوم امس 
االربعاء ولغاية 10/25 ( .

واكد مع��اون املدي��ر الع��ام  توفر 
اغلب ادوية االمراض املزمنة وهناك 
اربع م��واد دوائي��ة قي��د التحليل 
س��يتم توزيعه��ا ح��ال اطالقه��ا 
وثب��وت صالحيته��ا لالس��تعمال 
وه��ي الكابوت��ن 50 ملغ��م حب 
ارتف��اع  مرض��ى  بع��الج  اخل��اص 
الضغط وداؤنيل حب و كلوكوفاج 
ح��ب 500 مل��م وس��نميت ح��ب 
وقامت الدائرة بش��راء بعض املواد 
الدوائي��ة م��ن الش��ركات االهلية 
لضمان اس��تمرارية التوزيع وعدم 
املواط��ن  يره��ق  مم��ا  انقطاعه��ا 
الصيدليات  ويضطر لشرائها من 

االهلية وبأسعار مرتفعة وخاصة 
ان اغلب مراجعيها من ذوي الدخل 
احملدود مما يصب في خدمة الصالح 

العام ( .
ودعا مع��اون املدير العام املراجعن 
حصته��م  تس��لم  ض��رورة  ال��ى 
العي��ادة الطبي��ة  الدوائي��ة م��ن 
الت��ي  واالستش��ارية  الش��عبية 
يراجعها وحس��ب اجل��دول املعلق 
ف��وق الصيدلية والذي نلزم جميع 
العيادات بتعليقه ليتعرف املريض 
على اس��تحقاقه م��ن الدواء وفي 
حالة وجود اي خلل على املواطنن 
االتص��ال عل��ى اخل��ط الس��اخن 
ش��كواهم  وتس��جيل  للدائ��رة 

ليتسنى لنا اتخاذ املطلوب .

توقيع اتفاقيات إلنشاء مستشفى
 دولي ومراكز للقلب والسرطان 

»الشعبية« توزع األدوية
 العامة والمزمنة بين عياداتها 



البصرة - سعدي علي السند: 
نظم قسم علوم احلياة بكلية التربية 
البصرة   بجامع��ة  الصرف��ة  للعل��وم 
حلق��ة نقاش��ية لطالبة الدراس��ات 
العليا إميان حنش راهي بعنوان " تأثير 
مبي��د امليثيداثيون ف��ي بعض املعايير 

الفسلجية للفئران اخملتبرية".
وأوضحت الباحثة ل�" الصباح اجلديد" 
تُع��ّرف املبي��دات بأّنها م��ادة أو خليط 
من امل��واد تس��تعمل ملن��ع أو حتطيم 
أو الس��يطرة عل��ى اآلف��ات أو ناقالت 
األمراض لإلنس��ان أو احليوان أو النبات 
وتُع��ّد املبيدات ف��ي الوقت احلاضر من 
املدخ��الت التكنولوجي��ة املهم��ة في 
اإلنت��اج الزراع��ي للحد من اخلس��ائر 
الناجم��ة ع��ن األعش��اب واحلش��رات 
واألمراض اجلرثومي��ة واآلفات الزراعية 
األخ��رى، وتتض��ح أهميتها ف��ي زيادة 
اإلنت��اج بتأثيره��ا عل��ى آف��ات تتلف 
%35 م��ن جمي��ع احملاصي��ل الغذائية 
احملتملة قب��ل احلصاد )Gupta( ومن ثم 
أصبحت املبي��دات ج��زءاً ال يتجزأ من 
استعمالها  املعاصرة بس��بب  حياتنا 
حلماي��ة األراض��ي الزراعي��ة واحلب��وب 

اخملزونة فضالً عن القضاء على اآلفات 
املس��ببة لألمراض اخلطيرة Gill ومن 
ثم زي��ادة تراكم متبقيات املبيدات في 
السلس��لة الغذائي��ة ومياه الش��رب 

تشكل خطراً على صحة اإلنسان.

املبيدات املستعملة سنوياً تقدر 
بأكثر من 4 ماليني طن

وكمية املبيدات املس��تعملة س��نوياً 
تقدر بأكثر من 4 ماليني طن، ولكن%1 
فقط من هذه النسبة تصل إلى اآلفات 
املستهدفة واجلزء األكبر املتبقي يلوث 
البيئ��ة احمليط��ة ) Gavrilescu ( عل��ى 
الرغ��م م��ن أّن املبي��دات اس��تعملت 
لزي��ادة اإلنت��اج وع��ّدت عالم��ة عل��ى 
التط��ور واحلداث��ة ف��ي زي��ادة العائ��د 
الزراعي لكنها تؤثر على جودة املنتج ، 
إذ إّنه رمبا تدخل في غذاء اإلنسان وهذا 

هو مصدر القلق احلالي.

املبيدات أنواع متعددة 
وتش��مل املبي��دات مجموعة متنوعة 
من امل��واد الكيميائية التي قد تصنف 
بحس��ب طبيعة عملها أو االستفادة 

 Herbicide( منه��ا كمبي��دات األدغ��ال
 insecticide احلش��رات  (ومبي��دات 
 FunGicide الفطري��ات  ومبي��دات 
)  rodenticide( الق��وارض  ومبي��دات 
وغيره��ا من األنواع األخ��رى كمبيدات 
ومبي��دات   )  acaricide( العناك��ب 
الديدان املسطحة )nematicide ( وكل 
ن��وع منها يضم مجموعة أو مجاميع 
من املركب��ات الكيميائية تتش��ابه أو 
تختل��ف الواح��دة منها ع��ن األخرى، 
وتكون م��ن الناحي��ة التركيبي��ة أّما 
عضوية أو معدنية أو مش��تركاً أو ذات 

 elersek( .اصل نباتي

مركبات البنزوثايزول البلورية 
السائلة

ونظم قس��م الكيمياء بكلية التربية 
للعلوم الصرفة ايضا حلقة نقاش��ية 
البلوري��ة  البنزوثاي��زول  )مركب��ات 
العليا  الدراس��ات  لطالبة  الس��ائلة( 

سجى عبد احلسني . 
وابتدأت الباحثة بتقدمي نبذة مختصرة 
عن البل��ورات الس��ائلة بش��كل عام 
وانواعه��ا واالطوار البلورية الس��ائلة 

املتكون��ة إضاف��ة إلى أه��م العوامل 
املؤثرة على الصفات البلورية السائلة 
، حيث ُعرفت البلورات الس��ائلة على 
أنه��ا احلال��ة الوس��طية ب��ني الط��ور 
الصل��ب ال��ذي تك��ون في��ه اجلزيئات 
مقيدة احلرك��ة وذات نظام هندس��ي 

ثالث��ي األبع��اد والطور الس��ائل الذي 
تتح��رك فيه اجلزيئ��ات بحري��ة حيث 
متتلك خواص تعود إلى احلالة الصلبة 
والسائلة إضافة إلى خواص المتتلكها 

كلتا احلالتني.
وتصنف البلورات السائلة إلى البلورات 
والبل��ورات  الثرموتروبي��ة  الس��ائلة 
الس��ائلة الاليوتروبي��ة ،اعتم��ادا على 
الطريقة التي يحصل مبوجبها حتطيم 
نظام الشبكة البلورية ونشوء األطوار 

البلورية السائلة.
وم��ن االط��وار البلورية الت��ي تظهر 
ف��ي البلورات الس��ائلة الثرموتروبية 

مايلي:
أ -الطور النيماتي 

يعد التنظيم اجلزيئي للطور النيماتي 
من ابس��ط التنظيمات املوجودة في 
األطوار الوس��طية، وان أه��م مامييز 
هذا الطور هو امتالكه مدى واس��عا 
م��ن االنتظ��ام أالجتاه��ي م��ن خالل 
اصطفاف احمل��اور الطولية للجزيئات 

بصورة متوازية مع بعضها البعض.
ب -الطور ألسمكتي

ميتاز الطور ألس��مكتي بحرية انزالق 

الطبقات بعضها على البعض األخر 
ولذل��ك يتص��ف باللزوج��ة العالية 
بس��بب االنتظام العال��ي للجزيئات 
ضم��ن الطبقة الواح��دة التي جتعل 
احلركة الطولي��ة مقيدة ويتخذ هذا 
الترتي��ب الطبق��ي نتيج��ة  الط��ور 
الصطفاف احملاور الطولية للجزيئات 
مع بعضه��ا البعض بصورة متوازية, 
وميتلك ه��ذا الطور انتظام��ا اجتاهيا 

إضافة إلى االنتظام أملوقعي. 
غي��ر  حلقي��ة  مركب��ات  حض��رت 
 benzotHiazole متجانس��ة من ن��وع
درس��ت من خاللها العوام��ل املؤثرة 
على التركيب اجلزيئي ، حيث إن هناك 
عالقة بني التركيب اجلزيئي للمركبات 
العضوية وظه��ور الصفات البلورية 
الس��ائلة فيه��ا وإن حدوث ابس��ط 
تغيي��ر ف��ي التركيب اجلزيئي س��وف 
يؤثر عل��ى ظهور األطوار الوس��طية 
الثرموتروبية, ومن أهم هذه العوامل 
التي دُرس��ت ه��ي طول السلس��لة 
االلكيلية الطرفية واجملاميع الرابطة 
الطرفي��ة وع��دد احللقات  واجملامي��ع 

االروماتية واجملاميع اجلانبية .
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بغداد - الصباح الجديد: 

العراقية  املص��ارف  رابط��ة  تواص��ل 
اهتمامه��ا برم��وز العراق في ش��تى 
اجملاالت السيما في اجلانب االقتصادي 
واملالي واملصرفي ، وفي هذا الس��ياق 
اقام��ت الرابطة حفال خاصا مس��اء 
الثالثاء اول امس اطلقت فيه اس��م 
الراحل الكبيرالدكتور  مهدي احلافظ 
على احدى قاعات مقر الرابطة حيث 
كان أحد أبرز الشخصيات األكادميية 
والسياس��ية والفكرية التي ناضلت 
والدميقراطي��ة  احلري��ة  أج��ل  م��ن 

والعدالة.
وحض��ر احلفل ال��ذي اقيم ف��ي مقر 
الدكت��ور مظه��ر صال��ح  الرابط��ة 
لرئي��س  االقتص��ادي  املستش��ار 
مجلس ال��وزراء وممثل محافظ البنك 
رابط��ة  ورئي��س  العراق��ي  املرك��زي 
املصارف اخلاص��ة العراقية وعدد من 
ممثل��ي املصارف العراقي��ة ونخبة من 
املسؤولني في دوائر الدولة واالعالميني 
اضافة الى جنل الراحل الدكتور خيام 

احلافظ .
والقيت كلمات ع��دة في هذا احلفل 
الذي تصدرته ص��ورة كبيرة للفقيد 
والش��موع  بال��ورود  م��زدان  الراح��ل 
والش��موع  كان ف��ي مقدمتها وديع 
املص��ارف  رابط��ة  رئي��س  احلنظ��ل 
اخلاصة العراقية التي أثنى فيها على 
العط��اءات النوعي��ة املتنوع��ة التي 
قدمها الراحل الكبيرللعراق وشعبه 
عام��ة وللقطاع االقتص��ادي خاصة 
ومواقف��ه املش��رفة الت��ي اتس��مت 
باجلرأة والصراحة احلقة والش��فافية 
العالي��ة دون ان تأخذه في قول كلمة 
احلق لومة الئم مؤكدا ن الراحل كان 
يهتم ويش��ارك بفاعلية في مسيرة 
وانش��طتها  وبرامجه��ا  الرابط��ة 
اخملتلفة مثنيا على مبادراته االيجابية 
التي كان معهد التقدم للسياسات 
االمنائية واحدا م��ن خياراته الوطنية 
الرصينة التي اسهمت الى حد كبير 
في وضع ومعاجلة وترسيخ الكثير من 
الرؤى والتص��ورات واخلطط والبرامج 
االقتصادي��ة  للعملي��ة  الفاعل��ة 

والتنموية في العراق.
وأكد احلنظل أن رحيل احلافظ شكل 
خسارة كبرى للعراق وللعالم ملا كان 

ميتل��ه من مكانة علمية وسياس��ية 
وأكادميي��ة  وفكري��ة  واقتصادي��ة 
مرموق��ة محلي��ا وعربي��ا ودوليا وما 
إطالق تس��مية ه��ذه القاع��ة االهو 
جزء من وفائنا للرحل الكبيرالدكتور 
مهدي احلافظ وتخليدا له ولعطاءاته 
واس��هامات اخملتلفة حيث س��يظل 
دائما ف��ي قلوبنا ومش��اعرنا مؤكدا 
ان جنل��ه الكت��ور خيام وزم��الء ورفاق 
الفقيد س��يكونون خي��ر خلف خلير 
س��لف داعيا العلي القدير ان يتغمد 
الفقي��د برحمته الواس��عة ويدخله 

فسيح جناته .
كما الق��ى الدكتور مظه��ر محمد 
صالح املستش��ار االقتصادي للسيد 
رئيس مجلس الوزراء كلمة استعرض 
فيها الرفق��ة الطويلة واملمتدة التي 
عاش��ها مع الراحل من��ذ كان معيا 

ف��ي كلي��ة االدارة واالقتص��اد حيث 
كان الراح��ل تدريس��يا فيه��ا وصوال 
ال��ى املرحل��ة الراهن��ة الت��ي واكب 
فيها كل عطاءات��ه واجنازاته الكبيرة 
واحلكوم��ة  الدول��ة  صعي��د  عل��ى 
االمنائية  للسياسات  التقدم  ومعهد 
مس��تذكرا موقف��ه النبي��ل وكيف 
اس��هم في رفع احليف والظلم عنه 
في املشكلة الشخصية التي تعرض 
لها مؤك��دا عمق وفداحة اخلس��ارة 
برحيله حي��ث مازال الع��راق بحاجة 
الى فكره وعطائه ورؤاه الستراتيجية 
ف��ي مختلف اجملاالت وعب��ر في ختام 
كلمته عن شكره للرابطة على هذه 
االلتفات��ة الكرمي��ة بتس��مية احدى 
قاعات الرابطة باسمه تخليدا ووفاء 

لفقيد العراق.
وطالب الس��يد عبد العلي��م البناء 

الناطق االعالمي ملب��ادرة )ألق بغداد( 
ف��ي كلمته بأن ال يتم االكتفاء بهذه 
املب��ادرة املوحية واملعبرة ع��ن الوفاء 
واالس��تذكار الدائم للراحل الدكتور 
مهدي احلاف��ظ مقترحا أن يتم جمع 
للراح��ل  العدي��دة  الفكري��ة  االث��ار 
واصداره��ا في مجموع��ة كاملة مع 
اقامة حفل استذكاري كبير يشارك 
في��ه نخبة م��ن املتخصص��ني وفي 
مقدمته��م رف��اق درب��ه  لتس��ليط 
الفكري��ة  عطاءات��ه  عل��ى  الض��وء 
والعلمي��ة واالقتصادي��ة واالكادميية 
اضاف��ة ال��ى ض��رورة دميوم��ة صدور 
مجل��ة )احلوار( التي أسس��ها وررأس 
حتريره��ا الفقي��د مع اقام��ة معرض 

فوتوغرافي وآخر الصداراته اخملتلفة.
واختتم احلف��ل بكلمة جن��ل الراحل 
الدكتور خيام احلافظ التي شكر فيها 

احلنظل  الس��يد  ورئيس��ها  الرابطة 
مس��تعرضا ماكان يؤك��ده ويعتز به 
والده الراح��ل اثن��اء لقاءاته اخلاصة 
بالعائلة من ادوار ومهام مؤثرة وفاعلة 
لرابطة املصارف اخلاصة العراقية في 
املشهد االقتصادي الراهن ومبادراتها 
االنس��انية اخملتلفة وعبر عن ش��كره 
وامتنانه والعائلة لكل هذه املشاعر 
النبيل��ة جتاه الوالد ال��ذي كان مصرا 
عل��ى العودة الى الع��راق فور حصول 
التغيير لكي يش��ارك في بنائه على 
اس��س صحيحة وسليمة معبرا عن 
اعتزازه الشديد بهذه املبادرة الكرمية 
باطالق اس��م والده على هذه القاعة 
مما ينم عن نبلكم ووفائكم للوالد . 

وأعلن احلافظ االبن أن معهد التقدم 
االمنائية سيقيم حفال  للسياس��ات 
تأبيني��ا كبي��را للراح��ل ي��وم الثاني 

عشر من شهر تشرين الثاني املقبل 
في فن��دق بغداد يش��ارك في��ه عدد 
م��ن املعني��ني بالقاء كلم��ات تضيء 
جوانب مختلفة من مس��يرة الراحل 
مع معرض يش��مل اصداراته وصورا 

فوتوغرافية متنوعة.
اجلدي��ر بالذك��ر ان الدكت��ور مه��دي 
احلاف��ظ النائب عن ائت��الف الوطنية 
ف��ي مجل��س الن��واب ق��د توفي في 
الثاني من شهر تش��رين االول 2017 
ع��ن عم��ر ناه��ز الرابعة والس��بعني 
عاما ولد في س��نة 1943 في مدينة 
الديوانية وس��بق أن ش��غل منصب 
االمنائي  والتع��اون  التخطي��ط  وزي��ر 
فضال عن عن توليه مسؤولية مواقع 
ع��دة محلي��ا وعربيا ودولي��ا وحفلت 
حي��اة الراح��ل باملنجزات وش��هد له 

بالكفاءة على مستوى العالم. 

في حفل حضرته نخبة من المعنيين ونجله خيام الحافظ 

رابطة المصارف الخاصة تطلق اسم الراحل مهدي الحافظ على إحدى قاعاتها

 اثنى الحفل على 
العطاءات المتنوعة 
التي قدمها الراحل 
الكبيرللعراق وشعبه 
عامة وللقطاع 
االقتصادي خاصة 
ومواقفه المشرفة 
التي اتسمت بالجرأة 
والصراحة الحقة 
والشفافية العالية

جانب من احلفل الذي أقامته رابطة املصارف العراقية

الطالبة إميان حنش راهي

» التصميم« تعلن االنتهاء 
من تأهيل وحدة تصفية 

المياه في النهروان 
اعالم الصناعة 

اعلنت الشركة العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع 
احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عن االنتهاء 
من اعمال تأهيل وح��دة تصفية املياه في منطقة 

النهروان بسعة )400( متر مكعب في الساعة .
وب��ني مدير ع��ام الش��ركة املهندس ه��ادي جلوب 
العبودي في تصريح للمركز االعالمي في الوزارة ان 
شركته اكملت جميع اعمال تأهيل وحدة تصفية 
املياه في النهروان بس��عة )400 م3 / ساعة( وعلى 
و)200 م3/  / س��اعة صاف��ي(   )200 م3  مآخذي��ن 
ساعة خابط( وتش��غيلها وتزويد مجمع النهروان 
الصناعي واملصانع األهلية القريبة من املوقع باملياه 
، مشيرا الى ان مالكات الشركة قامت بتأهيل هذه 
الوح��دة بالكامل واجناز جميع التحضيرات اخلاصة 
بتش��غيلها واعادتها الى العمل لغرض االستفادة 
من هذه املياه في أعمال اجملمع الصناعي وتشغيل 
معام��ل الطاب��وق القريبة م��ن املوق��ع العتمادها 

الكبير على املياه في عملية انتاج الطابوق .
ولف��ت العب��ودي ال��ى ان ش��ركته متتل��ك خب��رة 
كبي��رة في انش��اء واع��ادة اعمار اجلس��ور والطرق 
واملستشفيات والبنى التحتية ومشاريع الكهرباء 
ووحدات تصفية ومعاجلة املياه حيث س��بق لها ان 
نفذت املئات من املش��اريع ف��ي معظم محافظات 
العراق ، مؤكدا االس��تعداد لتنفيذ شتى املشاريع 
في عموم احملافظات وباالخص االس��هام في اعادة 

اعمار املدن احملررة .    

الخطوط العراقية 
تسعى الى تطوير 
دائرة الشحن الجوي

التربية تفتتح 
مركزين للتعليم 
المسّرع في ديالى

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية 
اجتماعاً موس��عاً لتطوير الش��حن اجلوي بحضور 
مدي��ر عام دائرة التخطيط واملتابعة الس��يدة وفاء 

جورج وعدد من مدراء شعب وأقسام الشركة.
وقال مدير عام اخلط��وط اجلوية العراقية املهندس 
مي��ران فريد ان االجتماع تضمن مداولة ملف متويل 
الشحن اجلوي عن طريق مؤسسة التمويل الدولية 
lFc وتنفيذ املشروع من قبل شركة يكون اإليرانية 

بحضور ممثل عنها في ذلك االجتماع.
كما دعا املدير العام اخملتصني في الش��ركة بأعداد 
دراس��ة جدوى بني ش��ركة يك��ون اإليرانية واجلهة 
املمول��ة ع��ن طري��ق وزارة التخطيط - مؤسس��ة 
التموي��ل الدولي��ة عب��ر تش��كيل جلن��ة مختصة 
لهذا الغ��رض على ان تقدم اللجنة نتائجها نهاية 

االسبوع املقبل .

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح��ت وزارة التربية / املديرية العام��ة للتربية في 
محافظ��ة ديالى مركزين جديدين للتعليم املس��رع ) 
حق��ك بالتعليم ( ، مؤكدة ان هذه املراكز مت افتتاحها 
بالتعاون مع برنامج حتسني مستقبل الشباب املدعوم 

من قبل منظمة )ميرسي كور( الدولية .
واوضح��ت وزارة التربي��ة في بيان له��ا ان افتتاح هذه 
املراك��ز يأتي ضمن خطة الس��تيعاب أبن��اء احملافظة 
الش��باب ) بن��ني ، بن��ات ( التاركني ملقاعد الدراس��ة 
والذي��ن أجبرتهم ظروف احلياة على تركها وحرمانهم 

من فرصة التعليم .
وذك��ر البيان أن املراك��ز التي مت افتتاحه��ا بلغت ) 5 ( 
مراك��ز في قض��اء بعقوب��ة ، الفت��ا ال��ى أن املركزين 
اجلديدين يقع أحدهما في مدرس��ة )األمني( في قضاء 
بعقوبة املركز واآلخر في مدرس��ة )سعد( الكائن في 
قض��اء بعقوبة / مخيم معس��كر س��عد للنازحني ،  
اضافة الى افتتاح عدد م��ن املراكز في قضاء خانقني 

وناحية قرة تبه منذ العام املاضي .
واش��ار البي��ان ال��ى ان تربي��ة ديال��ى وف��رت جمي��ع 
املستلزمات األساس��ية إلجناح هذه املراكز بالتنسيق 
م��ع وزارة التربي��ة واحملافظ��ة واملنظم��ة املذكورة مع 
تس��مية امل��الكات التربوي��ة واإلداري��ة العاملة فيها 
واإليعاز الى قسم اإلشراف التربوي في التربية ملتابعة 
عم��ل املراك��ز ، موضح��ا ان عمل ه��ذه املراكز موجه 
الستقطاب شريحة الشباب واعادة انتظامهم ضمن 
برامج وزارة التربي��ة الهادفة للقضاء على األمية في 
البالد والسعي لتذليل جميع العقبات التي تواجههم 

بغية اجناح هذة التجربة التربوية املتميزة.

بغداد - الصباح الجديد:
أوع��ز وزي��ر الع��دل الدكت��ور حي��در 
الزاملي، باعادة افتتاح جميع الدوائر 
العدلية في املناطق احملررة مبحافظة 
املوصل، كذلك التوجيه باستحداث 
شعبة التمثيل القانوني في الدائرة 
القانونية من اجل االسراع في تنفيذ 

القرارات القضائية املكتسبة الدرجة 
القطعية ومحاسبة املوظف اخملالف 

وغير املنفذ لها.
واوض��ح الوزير امكانية اس��تحداث 
وحدات للتصاريح االمنية في الدوائر 
العدلية املس��تقلة، تك��ون مرتبطة 
ادارياً بالدائرة وفنيا بقسم التصاريح 

االمنية املركزي، كما تناول االجتماع 
النتائ��ج الت��ي توصلت اليه��ا دائرة 
التخطيط فيما يخص مكننة دائرة 
الكاتب العدل لعرضها على اللجنة 
اخلاصة ب��وزارة االتص��االت، للمضي 
بانش��اء البنى التحتي��ة للحكومة 

االلكترونية.

بع��د ذل��ك ناق��ش الوزي��ر واعض��اء 
اخل��اص  املوض��وع  الع��دل  مجل��س 
بصرف بطاقة )ماستر كارد( ملوظفي 
الوزارة، في بغ��داد وعموم احملافظات 
ومتابعة مراحل امتام االجراءات التي 
تتابعه��ا اللجنة املش��كلة مع دائرة 
التخطيط، حيث وجه بضرورة تقدمي 

التسهيالت املطلوبة للفرق التابعة 
للمص��رف واملش��رفة عل��ى ص��رف 

البطاقات.
االداري  الوكي��ل  اك��د  جانب��ه  م��ن 
لل��وزارة عبد الكرمي ف��ارس، ان الوزارة 
باش��رت باملرحل��ة االولى م��ن توزيع 
االراض��ي عل��ى موظفي ال��وزارة في 

محافظة ميس��ان ، وسيتم شمول 
العراقية  االص��الح  دائ��رة  موظف��ي 
باملرحل��ة الثانية م��ن توزيع االراضي 
في ميس��ان، مبينا ان توزيع االراضي 
عل��ى املوظفني مت لضمان امتالكهم 
وح��دات س��كنية ف��ي ح��ي العدل 

املستحدث في محافظة ميسان.

كلية العلوم الصرفة في البصرة تنّظم حلقًة نقاشيًة عن سلبيات وإيجابيات المبيدات

وزير العدل يوعز بافتتاح الدوائر العدلية في المناطق المحررة

ألهميتها في السيطرة على اآلفات وناقالت األمراض لإلنسان أو الحيوان أو النبات



برلين ـ أ ب ف:

انغيللا  االملانيللة  املستشللارة  بللدأت 
مشللاورات  االربعللاء  امللس  ميللركل 
صعبة لتشللكيل ائتاف حكومي من 
أحللزاب متعللددة ومن كافللة االطياف 
السياسللية بعد حتقيق حزبها احملافظ 

نتائج ضعيفة في االنتخابات.
ويبدأ معسللكر احملافظني الذي فشللل 
في حتقيق غالبية مريحة في انتخابات 
احلللزب  مللع  مشللاورات   ، ايلللول   24
الدميوقراطللي احلر الليبرالي املدافع عن 
مصالح الشللركات، تبعتها مشاورات 
مع اخلضر أنصار البيئة، اليساري امس 

االربعاء .
وملنللع انهيللار ميكللن ان يحتللم اجللراء 
انتخابللات جديللدة يتعني علللى كافة 
االطراف في االسللابيع املقبلة التوصل 
الللى تسللويات صعبللة حول مسللائل 
شللائكة من الهجرة الى اصاح االحتاد 

االوروبي والسياسة املتعلقة باملناخ.
وسللارت مشللاورات امس االربعاء على 
نحللو جيللد، لتلتقللي جميللع االطراف 
اجلمعة املقبلللة  لبدء مفاوضات ميكن 
الللى تشللكيل حكومللة،  ان تفضللي 

رمبا بحلللول كانللون الثاني ، فللي أكبر 
اقتصادات االحتاد االوروبي.

وتأتي املفاوضات احلساسة فيما يقول 
املنتقللدون ان املستشللارة التللي طاملا 
حكمت باسلوب رئاسي، في آخر والية 
سياسللية لها وان قوتها السياسللية 

ضعفت.
الزعيمللة  علللى  املنتقللدون  ويأخللذ 
اخملضرمة أسللوأ نتائللج حققتها منذ 
1949 حلزب املسيحيني الدميوقراطيني، 
اضافللة الللى هزميتهللا فللي انتخابات 

محلية يوم االحد املاضي.
ودانللت صحيفللة بيلللد املؤيللدة عادة 
مليركل، اصللرار املستشللارة على عدم 
حتمللل مسللؤولية هزميللة حزبهللا في 
وقالت  السفلى،  مقاطعة سكسونيا 
املسلليحيني  وحللزب  املستشللارة  ان 
رؤيللة  »يرفضللان  الدميوقراطيللني 

خطأهما«.
وكتبت صحيفة سودويتشه تسايتونغ 
»حتللى قبللل سللنتني، بللدا أن ميركل 
ال تقهللر. لقد زالللت تلللك الهالة اآلن 
وبللدأت قوتها كذلك تنحسللر. إذا كان 
لدى احلزب املسلليحي الدميوقراطي اي 
شللخص جاهز للتحدي، سيتعني على 

ميركل ان تشعر بالقلق«.

واذا كان حزب ميركل يواجه مشكات 
فللإن حلفاءهللا البافاريللني فللي االحتاد 
املسلليحي االجتماعللي فللي فوضللى 
واضحللة ويخشللون هزميللة اخللرى في 

انتخابات برملان املقاطعة العام املقبل.
وبعد معارضته املستمرة لقرار ميركل 
السللماح الكثر من مليون طالب جلوء 
املسلليحي  االحتللاد  أظهللر  بالدخللول، 

االجتماعللي حتللوال كبيللر الللى اليمني 
لكسللب أصللوات الناخبني مللن حزب 

»البديل الملانيا« املعادي للهجرة.
وقال زعيم االحتاد املسيحي االجتماعي 

الكسللندر دوبرينت ان انتخابات االحد 
فللي النمسللا وفللوز املرشللح اليميني 
سيباسللتيان كورتللز تظهللر ان علللى 
وحليفلله  الدميوقراطللي  املسلليحي 
املسيحي االجتماعي »التموضع كقوة 

محافظة في هذه املشاورات«.
وتعزز مثل هللذه التصريحللات انعدام 
الثقة مللع اخلضر، احلزب الذي ظهر في 
انتخابات ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي كحركللة احتجللاج على حرب 
فيتنام واالسلحة النووية واملؤيد جملتمع 

متعدد الثقافات يرحب بالاجئني.
واشللار زعيللم اخلضر يورغللن ترينت الى 
اليمينية  املتزايللدة  امليول الشللعبوية 
فللي تكتللل املسلليحي الدميوقراطللي 
واملسلليحي االجتماعللي، وحللذر مللن 
ان مطالبهللم املتشللددة إزاء مسللألة 

الاجئني ستمثل »عراقيل هائلة«.
من جهتلله حذر دوبرينللت قبل بضعة 
ايللام مللن ان حزبه لللن يتهللاون مع اي 

»كام تافه« من اخلضر.
واملشللاورات مع الشللريك االخر »احلزب 
الدميوقراطللي احلر« هي أكثر سللهولة، 
فقد شللارك احلللزب فللي حكومات مع 
احملافظللني لفترات طويلة حتى خروجه 
املذل مللن البوندسللتاغ )البرملللان( في 

االنتخابات االخيرة عام 2013.
وزعيم احلزب الشاب كريستيان ليندنر 
الذي قاد احلزب داخل البوندستاغ، قدم 

مطالبه وعينه على وزارة املالية.
عشللية املشللاورات نبه ليندنر ميركل 
الللى ضرورة عللدم القيام بللأي خطوات 
جريئللة إزاء االحتاد االوروبللي، خاصة اذا 
كانللت تكلف دافعللي الضرائب االملان، 

قبل تشكيل اي حكومة جديدة.
وقال لصحيفللة فرانكفورتر الغماينه 
تسللايتونغ »اتوقللع مللن ميللركل ... ان 
توضح ان حكومتها تقللوم فقط بدور 
تسلليير االعمال« مضيفا »املانيا حاليا 

ليست في موقع اتخاذ قرارات«.
ووسط املصالح املتضاربة واسابيع من 
املناصب والسياسات  املساومات حول 
القادمللة، تنبللأ موقللع شللبيغل على 
االنترنللت انه »مع قليل من احلظ، ميكن 
الملانيللا ان حتظللى بحكومللة جديللدة 

بحلول كانون الثاني ».
وقال التعليللق »أملانيا تشللهد ظاهرة 
غريبللة ، ائتللاف جديد يتللم التفاوض 
تريللده  ال  احللزاب  جانللب  مللن  عليلله 
حقللا، فيمللا القللوة والهالللة احمليطة 
باملستشارة السللابقة واملقبلة انغيا 

ميركل تتداعى«.
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واشنطن ـ رويترز :
أفللادت وكالللة »رويتللرز« بللأن قللاض بوالية سللان 
فرنسيسللكو األميركية قام امللس االول الثاثاء 
بعرقلللة أحدث محاولة من الرئيس، دونالد ترامب، 
لفللرض قيللود علللى دخللول مواطنللي 8 دول إلى 

الواليات املتحدة.
وقد اسللتهدف احلظر املسللافرين من إيران وليبيا 
وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية 

إلى جانب مسؤولني حكوميني من فنزويا.
وكان احلظللر غيللر احملدد مبدة، والذي أعلن الشللهر 
املاضي، أحدث تعديل لسياسللة اسللتهدفت في 
السللابق سللت دول ذات أغلبية مسلللمة وقيدت 

تنفيذها احملكمة العليا.
وكانت احملكمة األميركية العليا قد أسقطت في 
11 أكتوبللر اجلاري، حكما حملكمة اسللتئناف ألغى 
حظرا سللابقا للسفر إلى الواليات املتحدة فرضه 

الرئيس دونالد ترامب.
واتخللذت احملكمللة قللرارا في واحدة مللن قضيتني 
تنظرهما، وتشللمل دعوى رفعها االحتاد األميركي 
للحريات املدنيللة، بهدف إلغاء احلظر الذي ورد في 

أمر تنفيذي صدر في مارس املاضي.

مدريد ـ رويترز:
طالبللت إسللبانيا امللس األربعللاء زعيللم إقليللم 
قطالونيللا كارلس بودجمون »باتخاذ قرار رشلليد« 
قبل 24 سللاعة من انتهاء مهلة حكومية لوقف 
مسللعى اإلقليم الواقع بشللمال شرق الباد نحو 

االستقال.
وقال رئيس الوزراء اإلسللباني ماريانللو راخوي أمام 
البرملللان »أطالللب بودجمللون باتخاذ قرار رشلليد، 
بأسلوب متوازن، ووضع مصلحة جموع املواطنني 

أوال«.
وهددت مدريد بفرض حكم مباشللر على اإلقليم 
الذي يسللتحوذ علللى خمس اقتصاد إسللبانيا إذا 
لللم يتراجع بودجمللون اليوماخلميس عللن إعانه 

الغامض الستقال اإلقليم األسبوع املاضي.
وأثر اخلللاف على األسللواق املالية ودفع شللركات 
للهرولللة في البحللث عن مقرات لهللا في أماكن 

أخرى أكثر أمانا.
وبحسب سجل الشركات في إسبانيا غادرت 700 
شللركة إقليم قطالونيا في الفترة بني الثاني و16 

تشرين األول.

بوكورـ رويترز:
قال أمير قطر خال زيارة إلندونيسيا امس األربعاء 
إن الدوحة مسللتعدة للحوار حلل اخلاف الذي دفع 

دوال عربية مجاورة إلى مقاطعتها.
وقطعللت السللعودية واإلمارات ومصللر والبحرين 
العاقللات الدبلوماسللية والتجارية مللع قطر في 
اخلامس من حزيران متهمللة إياها بتمويل اإلرهاب 

وتنفي الدوحة هذه االتهامات.
وبحللث أمير قطر الشلليخ متيم بن حمللد آل ثاني 
القضية مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسلليا أكبر 
دولة إسامية من حيث عدد السكان والتي ترتبط 

بعاقات وثيقة مع العالم العربي.
وقللال الشلليخ متيم عقللب االجتماع مللع الرئيس 
اإلندونيسللي في مدينللة بوكور خللارج العاصمة 
جاكرتللا إنه أبلغه بأن قطر مسللتعدة إلجراء حوار 
حلل املشكلة ألنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف 
فائز. وأضاف أن اجلميع إخوة ويعانون بسللبب هذه 

األزمة.
كمللا زار زعيم أكبر دولة مصللدرة للغاز الطبيعي 
املسللال في العالم ماليزيا ذات األغلبية املسلمة 

وسنغافورة هذا األسبوع.
وأعدت السعودية ودول املقاطعة قائمة تضم 13 

مطلبا لقطر تشمل إغاق قناة اجلزيرة.

قاض أميركي يعرقل 
قيودا على السفر 

فرضها ترامب

إسبانيا تطالب زعيم 
كاتالونيا »بقرار رشيد« 
مع اقتراب انتهاء مهلة

قطر مستعدة للحوار
لحل أزمة الخليج

متابعة ـ الصباح الجديد:

انهى اتفاق الوحللدة الذي وقع بني 
حركتي »فتح وحماس« األسللبوع 
املاضي فللي القاهللرة، عقللًدا من 
زمللن العللداء املرير بللني الفصائل 
الفلسطينية املتنافسة. في وقت 
االسللرائيلي مكاتب  اجليش  داهم 
فلسطينية  اعامية  مؤسسللات 
فللي مللدن مختلفة فللي الضفة 
الغربية احملتلللة، واغلق اثنني منها 
على االقللل، متهما اياهللا بتقدمي 
خدمللات تلفزيونية حلركة حماس، 
بحسب ما اعلن اجليش االسرائيلي 
ونقابة الصحافيني الفلسطينيني 

امس االربعاء.
وداهم اجليش امس االربعاء املكاتب 
بعد سللاعات من اعللان احلكومة 
االسللرائيلية رفضها التفاوض مع 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية 
تضللم حماس ما لم تتخل احلركة 
عن سللاحها وعللن العنف وتعلن 

االعتراف بإسرائيل.
وقال مسؤول في نقابة الصحافيني 
الفلسللطينيني لوكالللة فرانللس 
االسللرائيلية  القللوات  ان  بللرس 
اغلقت مكاتب شركات »بامليديا« 
و«رامسللات«  و«ترانسللميديا« 
االعامية الفلسطينية في مدينة 
الغربية  اخلليللل جنللوب الضفللة 

لستة اشهر.
وقللام اجليللش ايضا مبصللادرة مواد 
اعاميللة مللن هللذه املؤسسللات 
احدهمللا  شللخصني،  واعتقللل 
هللذه  احللدى  فللي  مسللؤول 

املؤسسات.
واعلنت متحدثة باسللم اجليش ان 
القوات »فتشللت عددا من مكاتب 
اعامية وشللركات انتاج يشللتبه 
ببثها مواد حتريضية، والتشللجيع 
للعنللف  والترويللج  واالحتفللال 

واالرهاب ضد االسرائيليني«.
ذلللك،  الللى  »باالضافللة  وتابعللت 
صللادرت القوات معدات ووثائق من 
الشللركات االعامية التي قدمت 
خدمات لقناتي األقصى والقدس، 

وهما منظمتان محظورتان«.
وتتبع احملطتان حلركة حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
ولم يكن بامللكان املتحدثة حتديد 
عدد املكاتب التي مت اغاقها الليلة 
املاضيللة او تقللدمي اي تفاصيل عن 

املواد التحريضية.
فيمللا انهى اتفللاق الوحللدة الذي 
وقللع بني حركتي »فتللح وحماس« 
األسبوع املاضي في القاهرة، عقًدا 
من زمن العداء املرير بني الفصائل 

الفلسطينية املتنافسة
وتفيللد التقاريللر أن هللذا االتفللاق 

يتضمللن »تفاهمللا ضمنيللا« بأن 
أيللا من احلركتني لللن يتخذ قرارات 
أحادية اجلانب بشأن احلرب والسام 
اآلخللر.  دعللم  دون  إسللرائيل  مللع 
ولهللذه الغاية، قللال زعيم حماس 
اسماعيل هنية للتلفزيون املصري 
في وقت سابق من هذا الشهر إنه 
سلليكون هناك حاجة إلللى توافق 
في اآلراء حول »متى يجب مقاومة 
إسللرائيل«. وقللد حظللي االتفللاق 
الذي أعاد احلكم اإلداري الى رئيس 
محمود  الفلسللطينية  السلطة 
عبللاس في غزة بدعللم من اجملتمع 
الدولللي، لكللن إسللرائيل انتقدته 
مؤكللدة إصرارهللا علللى أن تقللوم 
»حماس« بنزع ساحها واالعتراف 
بالدولة اليهوديللة قبل أن تتعامل 
اسللرائيل مللع أي كيان سياسللي 
»اجملموعللة  تضللم  فلسللطيني 

اإلرهابية« حسب قولها.
وفللي السللابق، حملت اسللرائيل 
إطاق  املسللؤولية عللن  »حماس« 
الصواريللخ من قطاع غزة، حتى لو 
ارتكبللت من قبل منظمللة أخرى، 
وحافظللت على سياسللة حازمة 
السللتهداف أصولهللا بعللد هللذه 
االعتداءات. غير أنه من غير الواضح 
ما إذا كانت إسرائيل ستحمل اآلن 
عباس والسلللطة الفلسللطينية 
املسؤولية عن هجمات مماثلة ضد 

اإلسللرائيليني، كما تفعل ذلك مع 
حكومللة الرئيس السللوري بشللار 
األسد عن أحداث تداعيات القتال 
في مرتفعات اجلوالن وحولها. وفي 
اآلونة األخيللرة، أعلن وزيللر الدفاع 
أفيغللدور ليبرمان أيضللا أن اجليش 
يسللتهدف  سللوف  اإلسللرائيلي 
ضد أهللداف للحكومللة اللبنانية 
في مواجهة مع »حللزب اهلل« في 

املستقبل.
وفقللا ملللا ذكللره العميللد اجلنرال 
نيتسان نوريل، وهو عضو سابق في 
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
وكان سابقا مدير مكتب مكافحة 
اإلرهاب في مكتللب رئيس الوزراء، 
فإنلله مللن غيللر احملتمللل أن تقوم 
سياسللتها  بتعديللل  اسللرائيل 

احلالية على املدى القصير. 
وأضاف أن »إسرائيل حتتاج إلى رؤية 
كيللف تتطور اتفاقية الوحدة قبل 
1 تشللرين الثاني عندما تسلليطر 
السلللطة الفلسللطينية رسميا 
علللى قطللاع غزة لن يكللون هناك 
تغيير فللي النهللج«. »بعللد ذلك، 
سلليكون على احلكومة أن ترى أي 
نوع من النشاط يحدث على أرض 
الواقللع، وسللوف حتاول ضمللان أن 
لسلللطة عباس سلليطرة كاملة 
من وجهة نظر عسللكرية وكذلك 
مدنية، ولكللن هذا من غير املرجح 

أن يحللدث، وسللوف جتللد حمللاس 
وسلليلة ل القيام باعمللال ارهابية 

من خال وكاء اخرين ».
ويؤكللد نوريللل أنلله فللي مرحلللة 
مللا فللي املسللتقبل »سللتحتمل 
إسللرائيل على األرجح السلللطة 
الفلسللطينية وحمللاس على حد 
سللواء املسللؤولية عن مللا يحدث 
فللي القطللاع، ولكن مللن املرجح 
أن تسللتمر فللي اتخللاذ إجللراءات 
عسكرية ضد حماس فقط، بينما 
تفعللل كل شلليء على املسللتوى 
السياسللي إلظهار اجملتمع الدولي 

ان عباس رجل سيء ايضا ».
وفللي ما يتعلق بالضفللة الغربية، 
ألن  أيضللا  معقللد  الوضللع  فللإن 
»حماس« كانت نشللطة منذ زمن 
طويل. وحتللى اآلن، عملللت قوات 
إلى  الفلسللطينية جنبللا  األمللن 
جنب مللع نظرائها اإلسللرائيليني 
العسللكرية  العمليللات  لقمللع 
املنطقة،  فللي  اإلرهللاب  جملموعللة 
ألنها تشكل تهديدا كبيرا لنظام 
باإلضافة  الفلسطينية  السلطة 

إلى اخملاطر الواضحة إلسرائيل.
غابللي  امليجللور جنللرال  ويعتقللد 
أوفيللر، املدير العام السللابق لوزارة 
اإلسللرائيلية،  الداخلللي  الدفللاع 
لللن  األمنللي  التنسلليق  هللذا  أن 
يسللتمر فحسللب بل ميكن أيضا 

تعزيزه، بهدف ضمان عدم كسللب 
»حمللاس« أيضا موطللئ قدم في 
الضفللة الغربية، علللى الرغم من 
املعارضللة الصريحللة مللن جانب 
عناصر من احلكومة اإلسللرائيلية 
لقطع جميللع العاقات مع عباس 

في أعقاب اتفاق الوحدة.
ميكللن  »ال  أوفيللر:  واضللاف 
لإلسرائيليني وال الفلسطينيني ان 
يسمحوا بخلق فراغ في املنطقة«. 
وعللاوة على ذلك، اقتللرح أوفير أن 
تعزيز التعاون األمني بني إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية »ميكن أن 
يزيد من حتييد حماس ورمبا يجبرها 
على التخفيف من حدة مواقفها 

إلى األمام«.  
وأوضح أنلله حتى لو كانت حماس 
ستنسللق هجومللا مللن الضفللة 
الغربيللة فإن ذلك لللن يغير الواقع 
االسللتراتيجي »، ألنلله بالنسللبة 
إلسللرائيل، كان هناك دائما عنوان 
واحد يذهب إليه في هذه األوضاع 

- عباس«.
أمللا العميللد إفللرامي سللنيه، وهو 
سياسي إسللرائيلي ورئيس سابق 
الدفللاع  لقللوات  املدنيللة  لللإلدارة 
اإلسللرائيلية في الضفللة الغربية 
فقد وصللف التعللاون األمني بأنه 
فلسطينية  إسرائيلية  »مصلحة 
مشللتركة«. كمللا عبر عللن خط 

وسللائل اإلعللام بأنلله »طاملللا أن 
فللي  الفلسللطينية  السلللطة 
السلللطة الفلسللطينية ليست 
القللوة العسللكرية املهيمنة في 
غللزة، فإن إسللرائيل ال تسللتطيع 
حتمله املسللؤولية عللن الهجمات 
الناشللئة عن اجليب«. وتابع سنيه 
السلللطة  أصبحللت  »إذا  قائللا: 
الفلسطينية في مرحلة ما قادرة 
على متكني القطللاع، فمن املمكن 
أن يتغيللر هللذا السلليناريو«. ومع 
ذلك، في تقديللره، لن تنزع حماس 
من سللاحها، وبالتالللي فإن اتفاق 
املصاحلة الفلسللطينية هو املزيد 
مللن الدخللان واملرايللا مللن امليثاق 

العملي.
وبشللكل عللام، خاضت إسللرائيل 
وحمللاس ثللاث حللروب منللذ عام 
2009، وبلغللت ذروتهللا فللي النزاع 
الذي اسللتمر سبعة أسللابيع في 
عام 2014 والذي أسللفر عن مقتل 
إلللى  2000 فلسللطيني،  حوالللي 
جانللب أكثللر مللن 70 إسللرائيليا، 
وترك القطاع في حالة من اخلاف. 
ومنذ ذلك احلني، استعادت حماس 
مللا  مسللتويات  إلللى  ترسللانتها 
قبل عللام 2014، عندمللا كان لدى 
12000 صاروخ  اجملموعللة حوالللي 
 25000 حوالللي  إلللى  باإلضافللة 

مقاتل.

أغلقت مكاتب ومؤسسات إعالمية بالضفة الغربية 

إسرائيل تؤكد عدم تسليم حماس
سالحها للسلطة الفلسطينية 

أنهى اتفاق 
الوحدة الذي وقع 
بين حركتي »فتح 

وحماس« األسبوع 
الماضي في 

القاهرة، عقدًا 
من زمن العداء 

المرير بين الفصائل 
الفلسطينية 

المتنافسة

إسرائيل ال تفاوض مع حماس

تقـرير
أهمها الهجرة وإصالح االتحاد األوروبي والسياسة المتعلقة بالمناخ

ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل ائتالف حكومي مع جميع األطياف السياسية
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دمشق لل وكاالت :
سلليطرت وحللدات مللن اجليللش 
السوري على مدينة موحسن و9 
قرى بالطرف الغربي لنهر الفرات 
بعد سللاعات من سيطرتها على 
االسللتراتيجية  احلسللينية  بلدة 
شللمال ديللر الللزور بالتللوازي مع 

تقدمها بريف حماة الشرقي
ونقلت وكالة »سانا« عن مصدر 

عسللكري، أن وحللدات من اجليش 
وبعللد سلليطرتها علللى مدينة 
املياديللن، بدأت عمليات واسللعة 
ودقيقللة الجتثللاث »داعللش« من 
القللرى والبلللدات املنتشللرة بني 
املياديللن واملريعيللة فللي الضفة 
الغربيللة لنهللر الفللرات، حيللث 
استعادت عددا من القرى اجلديدة 

في الطرف الغربي لنهر الفرات.

وبحسب »سانا« واصلت وحدات 
من اجليللش تقدمها في ماحقة 
»داعللش« بالريف الشللرقي لدير 
الزور واسللتعادت السيطرة على 
مدينة موحسن وعدد من القرى.

وبعللد إحللكام السلليطرة علللى 
عملياتهللا  تواصللل  احلسللينية، 
وتقدمها غربا باجتاه قريتي شقرا 

واجلنينة.

وبالتللوازي مع تقللدم اجليش في 
ديللر الزور، بسللطت وحللدات من 
اجليللش سلليطرتها علللى قللرى 
القبلي  واملكسار  التناهج  جباب 

والشمالي بريف حماة الشرقي.
إلللى ذلللك أحكمت وحللدات من 
اجليللش، بالتعللاون مللع القللوات 
الرديفة، سيطرتها على ما تبقى 
من منطقة وادي العذيب شمال 

شللرق مدينة سلللمية، وعدد من 
القرى في ريف حماة الشللمالي 

الشرقي.
ولفتت »سللانا« إلى أن السيطرة 
علللى املناطللق اجلديللدة، تؤمللن 
ومحيطه  سلللمية-إثريا  طريللق 
بشللكل كامل، مبينة أن عناصر 
الهندسللة تعمل على متشلليط 
عليهللا  املسلليطر  املنطقللة 

لتفكيللك املفخخللات والعبوات، 
التللي زرعتها اجملموعات اإلرهابية 
قبل مقتل أعداد منهم، وفرار من 

تبقى باجتاه ريف إدلب.
وتنتشللر في بعض قللرى وبلدات 
ريللف حماة، مجموعللات إرهابية 
تابعة لتنظيمللي داعش وجبهة 
النصرة اإلرهابيللني وتعتدي على 

األهالي.

الجيش السوري يتقدم في الطرف الغربي لنهر الفرات 

ميركل تبدأ مشاروات لتشكيل حكومة
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
ردود الفعل الدولية والعربية قبل وبعد نتائج التصويت

9
رياح الحكومة.. ولهيب االنفصال

10
استفتاء البارزاني.. أوهام االنتفاخ وحقائق األرض !
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كُردس��تان وه��ى كلم��ة تتك��ون 
م��ن مقطعني »ك��رد« والتي تعني 
أو تش��ير إل��ى األك��راد و«س��تان« 
وتعن��ي أرض، او ب��اد، وبذل��ك فإن 
كلمة كردستان تعني باد الكُرد، 
وهو مصطلح يس��تعمله األكراد 
لإلش��ارة إل��ى منطق��ة جغرافية 
كبي��رة، ممتدة في ع��دة دول، ولقد 
اس��ُتعمل ه��ذا االس��م ألول مرة 
من قبل اآلش��وريني ف��ي العصور 
أربعة  وكُردستان تشمل  القدمية، 

عليه��ا  يطل��ق  رئيس��ة،  أج��زاٍء 
إيران،  كردستان تركيا، وكردستان 
وكردس��تان  الع��راق،  وكردس��تان 
أط���راف  إل���ى  إضاف��ة  س��وريا، 
صغي�رة عل��ى احل���دود اجلنوبي�ة 

ألرميني�ا. 
وحس��ب األكراد، تشمل منطقة 
كردس��تان الكبرى أجزاًء من ثاث 
دول حديث��ة، ه��ي تركي��ا، وإيران، 
والع��راق، وتعت��رف إي��ران والعراق 
مبناطق كردية على أراضيهما، أما 

تركيا وس��ورية، فهم��ا ال تعترفان 
بذل��ك، إضاف��ة إلى ذل��ك، تعيش 
أقلي��ات كردية ف��ي مناطق أخرى 
وأذربيجان، وش��مال  أرمينيا،  مثل 

شرق سورية.
معاه��دة لوزان والتي تعرف أحيانا 
باسم »معاهدة لوزان الثانية« )مت 
توقيعها ف��ي 24 يوليو/متوز 1923( 
كان��ت معاهدة للس��ام، و وقعت 
في لوزان سويس��را، مت على إثرها 
تس��وية وض��ع األناض��ول وتراقيا 

الش��رقية )القس��م األوروب��ي من 
تركيا حاليا( في الدولة العثمانية، 
وذل��ك بإبط��ال معاه��دة س��يفر، 
التي وقعته��ا الدول��ة العثمانية 
كنتيجة حلرب االستقال التركية 
بني ق��وات حلفاء احل��رب العاملية 
األول��ى، واجلمعية الوطنية العليا 
القومي��ة  ،)احلرك��ة  تركي��ا  ف��ي 
التركية( بقي��ادة مصطفى كمال 
أتاتورك، قادت املعاهدة إلى اعتراف 
دولي بجمهورية تركيا، التي ورثت 

اإلمبراطوري��ة العثماني��ة. حددت 
املعاه��دة ح��دود عدة بل��دان مثل 
اليونان، وبلغاريا، وتركيا، واملشرق 
العرب��ي. تنازل��ت فيه��ا تركيا عن 
دوديكانيس��يا،  بج��زر  مطالبه��ا 
وقبرص، ومصر، والسودان، والعراق، 
وس��وريا، كم��ا تنازل��ت تركيا عن 
امتيازاتها ف��ي ليبيا، التي حددت 
في الفقرة 10 من معاهدة أوش��ي 
ب��ني الدول��ة العثماني��ة، ومملكة 
إيطالي��ا ف��ي 1912 )كامل الفقرة 

22 ف��ي معاهدة ل��وزان 1923(. في 
املقاب��ل، أعيد ترس��يم احلدود مع 
سوريا مبا يشمل ضم أراض سورية 
واس��عة إل��ى تركي��ا، وتض��م من 
الغرب إلى الش��رق مدن ومناطق: 
وقيليقية،  وطرس��وس،  مرس��ني، 
وأضنة، وعنتاب، وِكلِّس، ومرعش، 
واورفة، وحران، وديار بكر، وماردين، 
ونصيبني، وجزيرة ابن عمر، عرفت 
األقالي��م  باس��م  املناط��ق  ه��ذه 

السورية الشمالية.

وجدير بالذك��ر أن معاه��دة لوزان 
نصت على أن تتعه��د أنقرة مبنح 
معظ��م س��كان تركي��ا احلماي��ة 
التام��ة والكاملة، ومن��ح احلريات 
من دون متييز، لك��ن من غير أن ترد 
أية إشارة للكرد فيها، كما لم جتر 
اإلش��ارة إلى معاهدة سيفر، وعّد 
الك��رد ه��ذه املعاه��دة خيبة أمل 
للقومي��ني الك��رد، نتيج��ة لعدم 
تنفيذ طموحهم في إنش��اء دولة 

خاصة بهم في شرق األناضول.

اعتدنا ف��ي ماحق الصب��اح اجلديد، ان 
نكون أقرب للحدث السياسي والثقافي، 
وكل ما يشغل الشارع العراقي، واليوم 
اتفق فريق الصحيف��ة ان يكون امللحق 
مواكب��ا للح��دث األب��رز على الس��احة 
االس��تفتاء  موض��وع  وه��و  العراقي��ة، 
وانفصال اإلقليم، وبعد حوارات ونقاشات 
طالت وتوسعت ولم تنته، حقق االكراد 
ما يحلمون به ومت االس��تفتاء، مبشاركة 
كبيرة من قبل الش��عب الك��ردي داخل 
اإلقليم وخارجه، وس��ط قرارات من دول 

اجلوار منها تركيا واي��ران، محذرة رئيس 
اإلقليم بعدم التم��ادي في هذه اخلطوة 
التي يراه��ا احملللون السياس��يون بانها 
تدخل كردس��تان بنفق مظلم، السيما 
وان اإلقليم الى االن يعتمد على حكومة 

املركز اقتصاديا.
وم��ع حتذي��رات احلكوم��ة العراقي��ة في 
بالوس��ط  العراقي��ني  ورف��ض  بغ��داد، 
واجلن��وب لق��رار االنفصال، وم��ن بينهم 
االك��راد الس��اكنني في الوس��ط، اال ان 
رئي��س اإلقلي��م يبدو غي��ر مكترث بكل 

ما قي��ل ويقال حول هذا املوضوع!، فمن 
جمل��ة اإلج��راءات التي ص��وت البرملان 
العراق��ي عليها قبل ايام، هي س��يطرة 
احلكومة العراقية على احلقول النفطية 
ف��ي كركوك، والتي تنتج ما بني 300 إلى 
350 ألف برميل نفط يعتمد اإلقليم على 
عائداتها، لتكون حتت اشراف مباشر من 
قبل احلكومة املركزية، وحتتاج الى إعادة 

تأهيل بعد تراجع مستوى اإلنتاج لها.
املشهد العام قلق، برغم سيطرة اجليش 
العراقي على الوض��ع في كركوك، وهنا 

نش��ط احملللون السياس��يون والقنوات 
الفضائية ف��ي البح��ث والتنظير حول 
موضوع دخول القوات العراقية حملافظة 
كرك��وك، وكل ي��رى املش��هد من وجهة 
نظ��ره اخلاصة ومن موقع��ه، فهناك من 
يج��د ان رئي��س اإلقليم ادخل الش��عب 
الكردي بطريق وعر يصعب الس��ير فيه، 
الس��يما وان حكومة اإلقليم نفس��ها، 
غي��ر متفق��ة على م��ا يبدو بش��أن قرار 
االنفصال، ومع اع��ان قيادات دول اجلوار 
بغلق احلدود، وعدم التعامل مع حكومة 

اإلقليم مستقبا ، يجعل الطريق صعبا 
للغاية ام��ام رئيس اإلقليم، مع احتمال 
عقوبات دولية او دبلوماس��ية س��تتخذ 

قريبا بحقه.
االن وم��ع ان الوض��ع م��ازال قلق��ا وغير 
واض��ح املام��ح، اال ان اجلمي��ع يؤك��د 
أعب��اء كبي��رة  اإلقلي��م س��يتحمل  ان 
اقتصادية مع حص��ر تصدير النفط بيد 
احلكوم��ة املركزية، برغ��م تأكيد رئيس 
اإلقلي��م بأنه يس��عى الى فت��ح قنوات 
طيب��ة م��ع دول اجل��وار وطمأنته��ا ب��أن 

االستقال لن يتحقق في ليلة وضحاها 
ب��ل ان االس��تقال ل��ن يحص��ل قب��ل 
س��نتني، معن��ى هذا ان األمور س��تبقى 
على ماهي عليه حل��ني اكتمال احلوارات 
املزم��ع عقدها مع احلكومتني اإلقليمية 

واملركزية.
ما نرجوه حقا ه��و، احلفاظ على العراق 
شماال ووسطا وجنوبا، ليكون دولة قوية 
بكل أل��وان الطيف العراق��ي، واالبتعاد 
عن أي توت��ر رمبا يقودنا جميعا الى عض 

أصابع الندم ال سمح اهلل.

استفتاء اإلقليم خطوات متعثرة لتقسيم الوطن



اعترض أعضاء 
مجلس األمن 

الدولي على 
أي محاولة 

استقالل 
لكردستان 
عن العراق، 

معدين أن هذه 
الخطوة من 

شأنها أن تزعزع 
االستقرار في 

الدولة العراقية، 
ال سيما وأن 

حكومة إقليم 
كردستان 

أقدمت على 
هذه الخطوة 

بنحو منفرد 
من دون الرجوع 

للحكومة 
المركزية في 

بغداد. 
وأصدر المجلس 

بيانًا قال فيه 
إن االستفتاء 

»مقرر في 
وقت ما تزال 

فيه العمليات 
الحربية 

مستمرة ضد 
تنظيم داعش، 

والتي تؤدي 
القوات الكردية 

فيها دورًا 
رئيسا«

في 29 
سبتمبر، قال 
رئيس الوزراء 
التركي علي 

بن يلدريم  
»إن إجراءات 

تركيا للرد على 
استفتاء إقليم 

كردستان 
العراق على 

االستقالل 
لن تستهدف 

إال من قرروا 
إجراءه« وفي 

30 سبتمبر 
توعد الرئيس 
التركي بدفع 

ثمن باهظ 
للقادة األكراد

الملف 8
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بغداد - الصباح الجديد:

كان االستفتاء على استقالل كردستان 
العراق ق��د عقد في يوم 25 س��بتمبر/
أيل��ول 2017، ومع إظه��ار النتائج التي 
كش��فت عن %92، لصالح االستقالل، 
ونس��بة مش��اركة بلغ��ت %72. وق��د 
صرح��ت حكومة إقليم كردس��تان بأن 
االستفتاء س��يكون ملزم، ألنه سيؤدي 
إلى بدء بناء الدولة، وبداية للمفاوضات 
مع الع��راق، بدال من إعالن االس��تقالل 
الف��وري. ولقد رفض��ت حكومة العراق 

االحتادية شرعية االستفتاء.
ولقد أعلن عن موعد االس��تفتاء وتأخر 
ذلك في عدة مناس��بات، مع مشاركة 
القوات الكردية في العمل مع احلكومة 
االحتادية العراقية من أجل حترير املوصل، 
ولكن بحلول شهر نيسان/أبريل 2017، 
وكان ينظر إليه على أنه س��يحدث في 

وقت ما في عام 2017.
 وفي ي��وم 7 حزيران/يوني��و 2017، عقد 
اجتماع��اً  بارزان��ي  مس��عود  الرئي��س 
م��ع احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني، 
واالحت��اد الوطني الكردس��تاني، واالحتاد 
واحلرك��ة  الكردس��تاني،  اإلس��المي 
واحل��زب  الكردس��تانية،  اإلس��المية 
الكردستاني، وحزب كادحي  الشيوعي 
كردس��تان، وحزب العاملني والكادحني 
في كردستان، وحزب اإلصالح التقدمي 
في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، 
واجلبه��ة التركماني��ة العراقية، وحزب 
التنمي��ة التركماني، وقائمة األرمن في 
برملان كردس��تان، واحلركة الدميقراطية 
اآلشورية، واجمللس الش��عبي الكلداني 
الس��رياني اآلش��وري، حيث أكد خالله 
عن موعد عقد استفتاء االستقالل في 

يوم 25 أيلول/سبتمبر 2017
وكانت هن��اك ردود فعل كثيرة من قبل 
دول العالم حول االستفتاء ما بني مؤيد 
ومع��ارض ومنهم من ل��زم جانب احلياد 
وأعلن ع��ن دعمه بنحو عام لكل الدول 
التي تسعى الى احلرية واالستقالل ولم 
يتحدث بص��ورة واضحة ع��ن موضوع 

استفتاء إقليم كردستان العراق.
الع��راق: رد رئيس ال��وزراء العراقي حيدر 
العبادي، حيث قال بإن بالده مس��تعدة 
للتدخل عس��كريا إذا أسفر االستفتاء 
على اس��تقالل إقليم كردستان العراق 
عن حدوث أعمال عنف. وأوضح العبادي 
في مقابلة مع وكالة أسوش��يتد برس 
الس��بت 16 أيلول، أن��ه في حال تعرض 
العراقي��ني إل��ى تهديد عبر اس��تعمال 
القوة خ��ارج إطار القانون فس��نتدخل 

عسكريا.«
األمم املتح��دة: اعت��رض أعضاء مجلس 
األمن الدولي على أي محاولة استقالل 
لكردس��تان عن العراق، معدين أن هذه 
اخلطوة من ش��أنها أن تزعزع االستقرار 
ف��ي الدول��ة العراقي��ة، ال س��يما وأن 
حكومة إقليم كردس��تان أقدمت على 
ه��ذه اخلط��وة بنح��و منف��رد م��ن دون 

الرجوع للحكومة املركزية في بغداد. 
وأصدر اجمللس بيانًا قال فيه أن االستفتاء 
»مقرر في وقت م��ا تزال فيه العمليات 
احلربية مس��تمرة ض��د تنظيم داعش، 
والت��ي تؤدي القوات الكردي��ة فيها دورًا 
رئيس��ا«، وأن إج��راءه يه��دد ب�«إعاق��ة 
اجله��ود الرامية لضمان ع��ودة طوعية 
وآمن��ة ألكث��ر م��ن ثالث��ة مالي��ني نازح 
والجئ«، وأن أعضاء اجمللس متمسكون 
بسيادة العراق ووحدته وسالمة أراضيه، 
وأن أي مش��كلة بني احلكومة االحتادية، 
وحكومة إقليم كردس��تان يجب حلها 
في إطار الدس��تور العراق��ي، عبر حوار 

توافقي��ة، يدعمه��ا  منّظ��م، وحل��ول 
اجملتمع الدولي ».

بلجيكا: قال ج��ان جامبون نائب رئيس 
ال��وزراء البلجيك��ي في مقابل��ة مع إن 
آر ت��ي، بعد لق��اءه لنائب رئي��س الوزراء 
حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، 
أن جلمي��ع ال��دول احلق بتقري��ر املصير، 
كم��ا ق��ال الس��فير البلجيك��ي ف��ي 
العراق هندريك فان دي فيلدي أنه ليس 
لب��الده موقف رس��مي بخصوص هذه 

القضية.
الوالي��ات املتح��دة: أعرب��ت ع��ن ع��دم 
تأييدها لقرار حكومة إقليم كردستان 
العراق إجراء االس��تفتاء، على وفق بيان 
صادر عن البيت األبي��ض. ولفت البيان 
إل��ى أن واش��نطن أك��دت م��رات عدة 
لزعماء إقليم كردس��تان، أن االستفتاء 
يش��تت االنتب��اه ع��ن اجله��ود املبذولة 
لهزمية داعش، واستقرار املناطق احملررة. 
ودع��ت حكوم��ة إقليم كردس��تان إلى 
إلغاء االس��تفتاء، والبدء في حوار جدي 

ومتواصل مع بغداد.
الدميقراط��ي  احل��زب  عّب��ر  الس��ويد: 
االش��تراكي، وحزب اخلضر، وهما حزبان 
حكوميان عن دعمهما لعقد االستفتاء. 
وباملثل أعلن حزب دميقراطيو الس��ويد، 
وحزب اليس��ار، وهما حزبان معارضان، 

عن تأييدهما إلجراء االستفتاء.
إسبانيا: عدت وزارة اخلارجية اإلسبانية 
االس��تفتاء غي��ر قانون��ي، وال يتواف��ق 
مع دس��تور العراق لع��ام 2005. ودعت 
اجلميع إل��ى التركيز حالي��اً على هزمية 
تنظي��م داعش، مع��دًة »أن ذلك يصب 

في مصلحة جميع العراقيني«
الس��عودية: صرحت وزارة اخلارجية عبر 
وكالة األنباء السعودية أن: »السعودية 
تتطل��ع حلكم��ة بارزان��ي بع��دم إجراء 

استفتاء.
روس��يا: قال الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوت��ني أن روس��يا تتفهم احلساس��ية 
املرتبطة باملس��ألة الكردي��ة، وأن بالده 
ت��رى أن يج��ري االس��تفتاء ضم��ن أطر 

القانون الدولي.
 تركي��ا: قال رئي��س ال��وزراء التركي بن 
علي يلدرم إن استفتاء تقرير املصير في 
إقليم كردستان العراق ميثل »قضية أمن 

قومي«، وإن بالده »ستتخذ أية خطوات 
ضرورية بش��أنه«.وفي يوم 19 أيلول دعا 
حزب الش��عب اجلمه��وري التركي عبر 
نائب رئيس��ه أوزتورك يلم��از، احلكومة 
التركية إلى التعامل بصالبة مع رغبة 
حكومة كردستان االنفصال عن العراق، 
وقال بضرورة إمهال مسعود بارزاني 24 
س��اعة للتخلي عن االس��تفتاء، فيما 
اصطفت بعض أرتال الدبابات التركية 
على احلدود مع العراق، حتسًبا ألي طارئ. 
وق��ال يلماز أيًضا أن اس��تفتاء انفصال 
كردستان عن العراق، سيزعزع املنطقة 
بنح��و خطي��ر، وق��د يؤدي إلى نش��وب 
حرب أهلي��ة، وأنه يتعارض مع القوانني 
الدولية، والدس��تور العراقي، وحتى مع 
قوانني اإلقليم الكردي نفس��ه. وعد أن 
الوضع بات مس��ألة صراع ألجل البقاء، 
وأنه يتعني حماية مصالح تركيا وأمنها 

القومي.
اإلمارات: ص��درت تصريح��ات ومواقف 
عن مس��ؤولني إماراتيني تدعم انفصال 
كردس��تان عن العراق من بينها رئيسة 
مرك��ز اإلمارات للسياس��ات، ابتس��ام 
الكتبي، التي وقعت مذكرة تفاهم مع 
اإلقليم مطلع س��نة 2017 للمساعدة 
في تنظيم عملية االس��تفتاء. وكانت 
الكتب��ي ق��د أك��دت أن��ه إذا أعلن عن 
اس��تقالل كردس��تان بنح��و كامل عن 
بغ��داد، فإن أب��و ظبي س��تعترف بهذا 

االستقالل.
القنص��ل  ق��ال  املتح��دة:  اململك��ة 
البريطان��ي ملنطق��ة كردس��تان فرانك 
بيكر، أن اململكة املتحدة تعترف »باحلق 
الذي ال يجوز س��لبه جلميع األشخاص 
حول العالم، ب��أن يكونوا أحراراً ليقرروا 
حكوماتهم«، ولكن رأى أن الوقت ليس 
مالئم��اً لعقد االس��تفتاء. كما قال أن 
االس��تفتاء يجب أن يُعقد بعد تراضي 
احلكومة العراقية. وق��ال وزير اخلارجية 
بوري��س جونس��ون »إج��راء اس��تفتاء 
ف��ي هذا الوق��ت يش��تت التركيز على 
األولوي��ات األكث��ر إحلاح��اً بع��د هزمية 
داعش، وحتقيق االس��تقرار في املناطق 
احمل��ررة، ومعاجلة املس��ائل السياس��ية 

طويلة األمد التي أدت إلى بروز داعش.
أن  اإليراني��ة  احلكوم��ة  ع��دت  إي��ران: 

االستفتاء أحادي الطرف، وهو ال يتوافق 
م��ع الدس��تور العراق��ي، وأن »موق��ف 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الواضح 
واملبدئ��ي هو ف��ي دعم وح��دة مناطق 
العراق ومتاسكه«. و قال املرشد األعلى 
اإليراني علي خامنئي: تعارض إيران عقد 
محادث��ات على االس��تفتاء لتقس��يم 
العراق وتعد كل م��ن يؤيد الفكرة بأنه 

من املعارضني الستقالل العراق.
األردن: ص��رح وزير اخلارجي��ة األردني أمين 
الصف��دي أن اس��تفتاء كردس��تان هو 

شأن عراقي داخلي.
فرنس��ا: قال الرئيس إميانوي��ل ماكرون: 
»إذا مت إج��راء ه��ذا االس��تفتاء، آمل أن 
يؤدي إلى التمثيل الصحيح لألكراد في 

احلكومة وفي إطار الدستور العراقي«
 هولندا: صرح القنصل الهولندي العام 
في إقليم كردس��تان »جاني��ت ألبيردا« 
بأن االستفتاء سيكون أكثر قبوال إذا مت 

تنسيقه مع بغداد.
بولندا: ذكر نائب املارشال من جمهورية 
عل��ى  س��توافق  بولن��دا  أن  بولن��دا، 
االس��تفتاء. وذكر وزير اخلارجية فيتولد 
وازكزيكوفس��كي أن��ه »يفه��م متام��ا 
طموحات األكراد«، لكنه حث املسؤولني 

األكراد على التعاون مع اآلخرين.
اليونان: ص��رح وزير اخلارجي��ة اليوناني 
نيك��وس كوتزياس ب��أن وح��دة العراق 
يجب أن تكون مرغوبة من قبل الشعب 
نفس��ه، وأن االس��تفتاء الك��ردي ح��ق 

مبوجب الدستور العراقي.
كندا: قال رئيس الوزراء جوس��تني ترودو 
انه يش��عر باحلساسية بسبب انخراط 
الدول في الق��رارات الداخلية لبلد أخر، 
وأنها س��تحترم العملية التي أقامتها 

األكراد.
جمهوري��ة الص��ني الش��عبية: أع��رب 
املتحدث باس��م وزارة اخلارجية لو كانغ 
عن دعمه لسالمة أراضي العراق، لكنه 
طل��ب إج��راء ح��وار مفتوح ف��ي مؤمتر 

صحفي يومي.
اما ي��وم التصويت فكان��ت هناك ردود 
فعل أشد حزماً من قبل عدة دول نذكر 

منها:
إي��ران، فقد أعلن اجملل��س األعلى لألمن 
القومي اإليراني، ايقاف جميع الرحالت 

اجلوي��ة نح��و مط��اري الس��ليمانية و 
أربيل، ووق��ف عبور الطائ��رات القادمة 
م��ن اقلي��م كردس��تان عب��ر االج��واء 
االيرانية، مش��يرا الى أن القرار جاء بناء 
عل��ى طلب احلكوم��ة العراقي��ة. وقال 
املتحدث باس��م اجمللس كيوان خسروي 
ف��ي تصريح نقلت��ه وكالة »تس��نيم« 
االيراني��ة لألنب��اء، إن »اجملل��س االعل��ى 
لألم��ن القوم��ي االيراني عق��د، صباح 
اليوم، اجتماعا لدراسة طلب احلكومة 
املركزي��ة حول اغ��الق احل��دود االيرانية 
م��ع االقليم«، وأض��اف أنه »نظ��را الى 
عدم جناح املس��اعي السياسية اخليرة 
إلي��ران، واص��رار املس��ؤولني ف��ي اقليم 
كردستان العراق على اجراء االستفتاء، 
فق��د مت اغالق احل��دود اجلوي��ة االيرانية 
امام الرح��الت التي تنطل��ق من اقليم 
كردس��تان العراق، وذلك بناء على طلب 
احلكومة العراقية في بغداد«. وأوضح، 
أن��ه »بناء على ذلك الق��رار، قد توقفت 
جميع الرحالت االيراني��ة نحو مطارات 
اقليم كردستان العراق ايضاً«، مبينا ان 
»القرار يتضمن »إيقاف جميع الرحالت 
اجلوية نحو مطاري السليمانية وأربيل، 
ووقف عبور الطائرات القادمة من اقليم 

كردستان العراق عبر االجواء االيرانية«
ام��ا ف��ي تركيا ، ق��ال الرئي��س التركي 
رجب طيب أردوغ��ان في مؤمتر صحافي 
في إس��طنبول إن »استفتاء كردستان 
غير ش��رعي ونع��ده الغياً«، وذك��ر أننا 
»س��نتخذ تدابير أخرى وسنغلق املعابر 
بنح��و كامل م��ع كردس��تان«. وأضاف: 
»س��نغلق تصدي��ر النفط أم��ام إقليم 
كردس��تان، وسنمنع تصدير النفط من 
اإلقليم«. كما أكد أن تركيا س��تتدخل 
إزاء أي تهدي��د يأتيه��ا م��ن الع��راق أو 
سوريا، مشدداً بقولِه: »لن نقبل بقيام 
دول إرهابية في سوريا، وسندخل فجأة 
ذات ليلة ملنعه��ا«. وقال أيضاً: إن تركيا 
ميكنه��ا أن تقطع خ��ط أنابيب النفط 
ال��ذي ينق��ل النف��ط اخلام من ش��مال 
العراق للعال��م، مبا ميثل ضغطاً إضافياً 
على املنطقة ش��به املستقلة بسبب 
االس��تفتاء، وق��ال »بع��د ه��ذا.. دعونا 
ن��رى عب��ر أي قن��وات ميك��ن للحكومة 
اإلقليمية في ش��مال العراق أن ترسل 

نفطها، وأين س��تبيعه«. وق��ال »لدينا 
)خط األنابيب) وفور إغالقه فقد انتهى 

األمر«.
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن 
علي يل��درم: إن بالده لن تعترف بنتيجة 
استفتاء كردستان شمال العراق، كما 
أشار إلى أن البوابات احلدودية، واملطارات، 
وخط��وط أنابي��ب النفط، ستس��يطر 
عليه��ا احلكوم��ة املركزية ف��ي العراق. 
وأص��درت وزارة اخلارجي��ة التركية بياناً 
أوضحت فيه أنها ال تعترف باس��تفتاء 
إقليم كردس��تان العراق، وتعده باطالً. 
كما أوصت اخلارجية التركية مواطنيها 
مبغادرة كردستان العراق في أقرب وقت 
ممك��ن. وفي يوم اإلثن��ني 25 أيلول 2017 
ح��ذر وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي، مول��ود 
تشاووش أوغلو، من أن أنقرة ستتدخل 
عس��كرياً إذا مت اس��تهداف التركم��ان 
في العراق، يذكر أن أنقرة تعد نفس��ها 

حامياً لألقلية التركمانية في العراق.
وبع��د التصويت أعل��ن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أن »هذا االستفتاء 
نار ستحرق من أشعلها«، وشدد على أن 
من أصر على إجرائه في سبيل مصاحله 
ل��ن يس��تطيع مواجه��ة دول املنطقة 
ف��ي املس��تقبل، وأن »هذا االس��تفتاء 
يستهدف وحدة شعوب املنطقة، وأنه 
عرقية  بإش��عال صراعات  سيتس��بب 
فيها، إضافة إلى الصراعات التي تعاني 
منها في األص��ل«. وقال رئي��س الوزراء 
التركي بن علي يلدرم أن »هذا االستفتاء 
يستهدف وحدة شعوب املنطقة، وأنه 
عرقية  بإش��عال صراعات  سيتس��بب 
فيها، إضافة إلى الصراعات التي تعاني 

منها في األصل«.
 وف��ي 29 س��بتمبر، قال رئي��س الوزراء 
الترك��ي علي بن يل��درمي أن »إن إجراءات 
إقلي��م  اس��تفتاء  عل��ى  لل��رد  تركي��ا 
كردس��تان العراق على االس��تقالل لن 
تس��تهدف إال من قرروا إجراءه« وفي 30 
س��بتمبر توعد الرئي��س التركي بدفع 
ثمن باهظ للقادة األكراد، وقال إن »بالده 
قدم��ت جميع أنواع الدعم لس��لطات 
إقليم كردس��تان العراق إال أنها أصرت 
على تنظيم االس��تفتاء ال��ذي وصفه 
باخلط��وة الباطل��ة«. وف��ي 2 أكتوب��ر، 
2017 أعلنت صحيف��ة تركية أن أنقرة 
سترسل 12 ألف جندي شمال العراق.

كم��ا أعلن��ت الوالي��ات املتح��دة أنها 
أصيبت ب�«خيبة أمل عميقة« بس��بب 
االس��تفتاء على االستقالل الذي أجراه 
إقلي��م كردس��تان الع��راق، مؤك��دة أن 
هذا االس��تفتاء »س��يزيد م��ن انعدام 

االستقرار واملصاعب« في اإلقليم.
 وقالت املتحدثة باس��م وزارة اخلارجية 
األميركي��ة هي��ذر ن��اورت إن »الواليات 
املتح��دة تش��عر بخيبة أم��ل عميقة 
بس��بب قرار حكومة إقليم كرس��تان 
إج��راء اس��تفتاء أح��ادي اجلان��ب على 
االس��تقالل ، مب��ا في ذلك ف��ي مناطق 
خ��ارج إقليم كردس��تان«. وأضافت في 
بيان أن »العالقات التاريخية بني الواليات 
املتحدة وشعب إقليم كردستان العراق 
لن تتغي��ر على ض��وء االس��تفتاء غير 
امللزم الذي جرى الي��وم، لكن باعتقادنا 
فإن ه��ذه اخلطوة س��تزيد م��ن انعدام 
إلى  بالنس��بة  واملصاع��ب  االس��تقرار 
إقليم كردس��تان وس��كانه«. أيضاً قال 
البي��ت األبي��ض ردا عل��ى س��ؤال حول 
استفتاء كردستان، إن الواليات املتحدة 
األميركي��ة تتمنى أن ت��رى دولة العراق 
موحدة، حتى تتوحد اجلهود الرامية إلى 
القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية 
وبالتالي الضغط أكثر على إيران، على 

وفق ما ذكرت رويترز.

استفتاء إقليم كردستان وردود الفعل الدولية 
والعربية قبل وبعد نتائج التصويت

تظاهرات مؤيدة لالستفتاء في أوروبا

اجتماع سابق جمللس األمن



9 الملف 

الموقف الرسمي 
للعراق تجاه 
األكراد، ال يقتصر 
على الحكومة 
فقط، بمعنى 
أن على جميع 
السلطات، 
التنفيذية 
والتشريعية التي 
يقودها رؤساء 
الكتل السياسية أن 
توحد من خطابها 
وموقفها تجاه 
اإلقليم، وال يمكن 
أن ينفرد رئيس 
الوزراء بموقف في 
حين يخالف آخرون 
موقفه. فرئيس 
البرلمان ونائبا 
رئيس الجمهورية 
ذهبوا الى أربيل 
للقاء رئيس 
اإلقليم، وأكدوا 
على ضرورة 
استئناف الحوار بين 
الطرفين بعيدا عن 
قرارات البرلمان 
والحكومة

قضية االستفتاء 
أراد بها مسعود 
التغطية على 
بقائه بالسلطة، 
على الرغم من 
انتهاء واليته 
الدستورية، 
وكذلك ليجعل 
من نفسه بطال 
قوميا بالنسبة 
الى األكراد، وال 
سيما ان حلم 
تأسيس الدولة 
الكردية يداعب 
مخيلة الشعب 
الكردي بين الحين 
والحين اآلخر، 
مسعود وقبل 
غيره يعرف أن 
الدولة الكردية 
ال تقوم بوجود 
تركيا، وإيران، 
وذلك ألسباب 
تتعلق باألمن 
القومي لهما
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سالم مكي

من��ذ الس��نني األولى لس��قوط النظام 
وحتى اليوم، يحاول احل��زب الدميقراطي 
النف��خ في فك��رة االنفص��ال، وفي يوم 
25 أيل��ول وصل النفخ الى ذروته ليرتفع 
بعدها لهي��ب االنفصال ع��ن احلكومة 
االحتادي��ة. وه��و م��ا حصل فع��ا، حيث 
ش��ارك ماي��ني الك��رد في االس��تفتاء 
بينهم وزراء ونواب ف��ي البرملان العراقي 
بأنه��م س��يحافظون عل��ى  اقس��موا 
وحدة الباد وصيانة الدستور والقوانني. 
الس��لطة الكردي��ة، ق��ررت بعدها انها 
مس��تعدة للح��وار ذل��ك ان بيدها ورقة 
االس��تفتاء لقناعته��ا ان تل��ك الورقة 
تعد س��احا مهما ميكنه��ا ان تأخذ من 
احلكومة ما تريد، خصوصا وان احلكومة 
ال متل��ك اية ورقة وال س��اح جمل��اراة ذلك 
الس��اح. ما حصل لم يكن في حسبان 
تلك السلطة، حيث ان احلكومة رفضت 
ومازالت ترفض االس��تفتاء ونتائجه وال 
تعترف به. ومبج��رد انتهاء يوم 25 أيلول، 
هب��ت رياح احلكومة، معلنة قلع الكثير 
من مغروس��ات وأبنية سياسية وإدارية، 
في األصل غير دس��تورية، لكن حكومة 
االقلي��م احدثته��ا بالق��وة في جس��د 
العراق، منها االستئثار باملوارد النفطية 
ف��ي االقلي��م، اضافة الى م��ا يحصلون 
عليه من نسبة %17 من املوازنة، اضافة 
والزال��ت  واملط��ارات  احلدودي��ة  املناف��ذ 
الق��رارات تتوالى والرياح مس��تمرة في 
الهب��وب. كان آخره��ا طل��ب احلكومة 
العراقية من تركيا وإيران حصر التعامل 
م��ع احلكومة االحتادي��ة فقط، خصوصا 

في املسائل النفطية واحلدودية. 

استفتاء فاقد للشرعية
النص��وص الدس��تورية الت��ي خرقه��ا 
االس��تفتاء كثي��رة، وه��و خط��وة تعبر 
اساس��ا ع��ن موقف حزبي وش��خصي، 
ال عن ارادة ش��عب. فاجله��ة التي تولت 
تنظيمه ممثله برئيسه مسعود البرزاني، 
رئي��س إقلي��م كردس��تان، ف��إن واليته 
القانونية منتهيه منذ س��نتني وال ميلك 
اي صف��ة قانوني��ة او دس��تورية تؤهله 
التخ��اذ اي ق��رار سياس��ي، ناهي��ك عن 
وجود برملان هو األحق باتخاذ مثل هكذا 
قرارات، على الرغم من ان برملان االقليم 
انعقد قبل اجراء االستفتاء بأيام بعد ان 

كان معطا لسنني بس��بب منع رئيس 
االقليم رئيس��ه من دخول اربيل، ومنعه 
من االنعقاد، وكان االنعقاد ألجل اضفاء 

الشرعية على قرار االستفتاء فقط! 

حق تقرير املصير
 يتمس��ك األك��راد بحق تقري��ر املصير، 
الذي��ن حاول��وا تضمنيه في الدس��تور 
الدائم، لكنهم لم يفلحوا بسبب رفض 
الكتل السياسية له. وانهم يستندون 
ف��ي اجرائه��م لاس��تفتاء ال��ى مب��دأ 
ح��ق تقرير املصير. رغ��م ان هذا املبدأ ال 
ينطبق عليهم وان له ش��روطه اخلاصة 
املنص��وص عليها في املواثي��ق الدولية 
والقان��ون الدول��ي الع��ام. وبرغ��م هذا، 
فإن الكرد مارس��وا ه��ذا احلق فعا، حني 
قرروا التصويت بنعم لصالح الدس��تور 
ع��ام2005 حي��ث ق��رروا مصيرهم وهو 
البق��اء ضم��ن عراق موحد، والتمس��ك 
بالدس��تور الضامن لوحدة الباد. فهم 

وقع��وا على عقد سياس��ي واجتماعي 
وال ميك��ن التراج��ع عنه مس��تقبا، اال 
بع��د الرجوع الى األطراف األخر في ذلك 

العقد وتعديل وثيقة العقد. 

رياح احلكومة 
ف��ي الوقت ال��ذي تهب ري��اح عاتية من 
داخل بعض الكتل، تطالب باس��تخدام 
الق��وة م��ع األك��راد تباكيا عل��ى وحدة 
البل��د، وان احلكومة ضعيفة وغير قادرة 
على اتخ��اذ ق��رارات مصيري��ة ومهمة 
حلف��ظ وحدة الب��اد، يب��دو ان احلكومة 
تدرك جيدا انه��ا ال ميكن ان جتازف بأهم 
ورقة وس��اح متلك��ه ملواجه��ة االقليم 
وه��و الدع��م الدول��ي ذل��ك ان مج��رد 
اس��تخدام القوة العس��كرية والصدام 
املس��لح خصوصا في املناط��ق املتنازع 
عليه��ا، س��يؤدي الى نش��وب حرب بني 
احلكوم��ة االحتادي��ة واالقلي��م، وهذا ما 
س��يضعف موقف الع��راق كثيرا داخل 

احملافل الدولية وان نس��بة وقوف اجملتمع 
الدولي مع العراق في حالة نشوب احلرب 
ضئيلة جدا مقارنة مبوقفه احلالي املؤيد 
بنحو تام لكل اج��راءات احلكومة. ففي 
االقل، سيتم التعامل مع الطرفني بنحو 
متكافئ ف��ي حني ان موق��ف احلكومة 
احلالي جعل م��ن كل الدول تتعامل مع 
العراق بوصفه صاح��ب حق في اتخاذه 
لإلج��راءات التي قام بها ضد الس��لطة 
الكردية. ث��م ان احلرب ليس عس��كرية 
فق��ط، بل هناك حرب اقتصادية، جتارية، 
سياس��ية، ميكن ان تؤدي الى نتائج اهم 
بكثير من نتائج احلرب العس��كرية وهو 
م��ا تس��عى احلكومة ال��ى القي��ام به، 
ناهيك عن انش��غال القوات املس��لحة 
باحلرب عل��ى داعش، حي��ث ان احلويجة 
وقت اجراء االس��تفتاء، لم تكن محررة 
بنحو كام��ل، وان هنال��ك جبهات قتال 
مس��تمرة م��ع داعش، فا ميك��ن اقحام 
اجليش بح��رب إضافية في وقت يفترض 

ان يكون اجلهد العس��كري منصبا على 
داعش فقط.  

ضرورة توحيد املواقف
املوق��ف الرس��مي للعراق جت��اه األكراد، 
ال يقتص��ر على احلكوم��ة فقط، مبعنى 
ان على جمي��ع الس��لطات، التنفيذية 
والتشريعية التي يقودها رؤساء الكتل 
خطابه��ا  م��ن  توح��د  ان  السياس��ية 
وموقفه��ا جت��اه االقلي��م، وال ميك��ن ان 
ينف��رد رئي��س ال��وزراء مبوق��ف في حني 
يخالف آخرون موقف��ه. فرئيس البرملان 
ونائبا رئي��س اجلمهورية ذهبوا الى أربيل 
للقاء رئيس االقليم، وأكدوا على ضرورة 
اس��تئناف احلوار بني الطرفني بعيدا عن 
قرارات البرمل��ان واحلكومة، حيث ان اهم 
ش��رط وضعت��ه احلكوم��ة الس��تئناف 
احلوار، الغاء نتائج االس��تفتاء والرضوخ 
اجمل��االت  كل  ف��ي  االحت��ادي،  للحك��م 
املالية والسياس��ية. اما التصرف بنحو 

شخصي، من قبل مسؤولني حكوميني 
فه��ذا أمر ي��ؤدي الى فوضى سياس��ية 
وع��دم توحيد ف��ي املواق��ف، بالنتيجة 

يؤدي الى إضعاف موقف احلكومة.

            املناطق املتنازع عليها 
 بع��د س��يطرة داع��ش عل��ى املوص��ل 
واملناطق احمليطة بها، واس��تعادة بعض 
تلك املناطق من قبل قوات البيشمركه 
الكردي��ة، قامت تلك القوات بالبقاء في 
املناطق التي حررتها، خصوصا )املناطق 
املتنازع عليها) وقد صرح رئيس االقليم 
ان البيش��مركه قام��ت بتطبي��ق املادة 
41 من الدس��تور وال حاج��ة لتطبيقها 
م��ن قب��ل الس��لطة التنفيذي��ة، ف��ي 
خط��وة مخالف��ة للدس��تور الذي نص 
على مجموعة م��ن االجراءات التي يتم 
م��ن خاله��ا حتدي��د إرادة مواطني تلك 
املناط��ق. م��ا حص��ل ان تل��ك املناط��ق 
مت ش��مولها باالس��تفتاء برغ��م انه��ا 
مازالت دستوريا ضمن سلطة احلكومة 
 41 امل��ادة  ان صاحي��ة  ث��م  االحتادي��ة. 
التي تتذرع س��لطات االقلي��م بأن عدم 
تنفيذه��ا ادى به��ا ال��ى س��لوك طريق 
االس��تفتاء، انتهت صاحياتها في عام 
2007 وال ميكن تنفيذها دستوريا اال عبر 

تعديل الدستور. 

إجراءات احلكومة 
مازال��ت احلكومة مس��تمرة ف��ي اتخاذ 
الق��رارات الت��ي من ش��أنها محاس��بة 
ل��ه  واملصوت��ني  االس��تفتاء،  مروج��ي 
عل��ى اعتب��ار ان االس��تفتاء ه��و طريق 
للدستور،  واضحة  لانفصال ومخالفة 
خصوصا م��ن قبل النواب والوزراء الذين 
اقس��موا على احلفاظ على وحدة الباد 
والتمسك بالدستور. كما تضمنت تلك 
االج��راءات مخاطبة ايران وتركيا لغرض 
حصر تعاماتها مع بغداد وغلق املنافذ 
احلدودية وجعل شبكات الهاتف احملمول 
حتت اشراف السلطة االحتادية ومتابعة 
حسابات مس��ؤولي االقليم في البنوك 
واملص��ارف، اضاف��ة الى اج��راءات اخرى 
مهمة.  ننتظر من احلكومة ان تس��تمر 
ف��ي نهجه��ا الدس��توري جت��اه االزمة، 
واتخاذ كافة االجراءات القانونية حلماية 
الس��كان العرب والتركمان في املناطق 
املتن��ازع عليها من االعت��داءات املتكررة 
م��ن قب��ل بع��ض الفصائل املس��لحة 
وضمان سامة كافة املواطنني في تلك 

املناطق. 

أحالم يوسف

من��ذ الي��وم األول إلعان رئي��س إقليم 
كردس��تان مس��عود برزان��ي ع��ن نيته 
إلجراء اس��تفتاء حول انفصال اإلقليم 
عن العراق وإعادة ترسيم خارطة العراق 
ولم تخل مواقع التواصل االجتماعي او 
نش��رات االخبار من خبر او من تعليق او 
حتى من نشر فيديوهات قدمية لبرزاني 
ولقاءاته، ت��ارة لدعم تأيي��د وتارة أخرى 

لدعم الرفض.
هناك من نش��ر ابحاثا عن تاريخ شمال 
وهن��اك  األصلي��ني  وس��كنته  الع��راق 
من نش��ر وثائق التفاقي��ات ومعاهدات 
تثبت ان من حق االك��راد بحث موضوع 
االنفص��ال وان��ه ال يوج��د أي مخالف��ة 

قانونية فيه.

القاص محمد عواد
م��ن وجهة نظري ان قضية االس��تفتاء 
أراد بها مس��عود التغطي��ة على بقائه 
بالس��لطة، عل��ى الرغ��م م��ن انته��اء 
واليته الدس��تورية، وكذلك ليجعل من 
نفسه بطا قوميا بالنسبة الى األكراد، 
وخاصة ان حلم تأسيس الدولة الكردية 
يداع��ب مخيلة الش��عب الك��ردي بني 
احلني واحلني اآلخر، مس��عود وقبل غيره 
يع��رف ان الدولة الكردية ال تقوم بوجود 
تركي��ا، وإي��ران، وذل��ك ألس��باب تتعلق 

باألمن القومي لهما.
ورمبا اس��تغل مسعود انش��غال الدولة 
املركزي��ة بقتاله��ا مع تنظي��م داعش، 
وانته��ز الفرصة ليعلن ع��ن نيته إقامة 
االس��تفتاء ومن بع��ده ترس��يم حدود 
كردس��تان م��ن جديد. اقول رمب��ا القادة 
الكرد لم يتعظوا م��ن جتربة جمهورية 
ماهاباد عام 1945 ومل��ا زال حلم الدولة 
يعش��ش ف��ي مخيلته��م، اعتق��د ان 
الدول��ة  وإنش��اء  االس��تفتاء  مس��ألة 
الكردي��ة ق��د ول��د ميتا حت��ى بضعف 
املرك��ز ووج��ود سياس��يني ال يهمه��م 
وحدة أراضي العراق فهناك دولتني قادرة 

على اجهاض هذا املشروع

الكاتب والناشط عامر الدلوي
أن��ا وضم��ن توجهات��ي الفكري��ة أؤمن 
وبش��دة بح��ق الش��عوب ف��ي تقري��ر 

مصيرها وحكم نفس��ها بنفس��ها وال 
أرى اش��تراطات ظرفي��ة ) زمكانية ) وال 
جيوسياسية لتنفيذ هذا احلق  إنطاقا 
ً من الفلس��فة التي تقول بأن اإلنسان 
هو األثمن من كل ش��يء فا التراب و ال 
الهواء أو املاء ممكن أن يكون بديا ً عنه، و 
علي أن أحترم خيارات هذا اإلنسان مثلما 
أحترمها أسافنا وال أتعكز على التاريخ 
ف��ي األحقية بإمتاك التراب، ألننا إذا ما 
أردنا ذلك و إعادة كل إلى أصله كما هو 
سائد في التفكير القومي املتأجج لدى 
البعض فعلينا بإعادة األكراد إلى آس��يا 
الوس��طى و إع��ادة العرب إل��ى اجلزيرة 
العربية و التركمان إلى أسيا الوسطى 
و ساعتها ال أدري إن كان علينا أن ننفخ 
في الص��ور إلع��ادة حموراب��ي و رهطه 
إلى احلياة ليعيش��وا ف��ي بلد خالي من 

الناس. 
ملاذا ال يضع اجلميع نصب أعينهم جتارب 
البلدان املتقدمة عنا بقرون في وس��ائل 
الذي��ن يكتس��بون  املهاجري��ن،  ج��ذب 
جنسية تلك الباد بعد فترة و يصبحون 
مواطن��ني م��ن الدرج��ة األول��ى دون أن 
يعيرهم أحد ) على املس��توى الرسمي 
) بأنه��م » لف��وة » كم��ا يق��ول الناس 
البسطاء هنا عن » ابن العراق العظيم 
» عندم��ا ينتقل للس��كن مث��ا ً من » 
باب��ل إلى البص��رة » أو م��ن » الديوانية 
إل��ى املوصل »، ألننا مت��ى جتاوزنا عقدنا 

املتأصل��ة في نفوس��نا بأنن��ا العنصر 
األعلى م��ن اآلخرين في س��لم العيش 
املتحضر س��نكون قد ش��رعنا في بناء 
وطن يكون مركز جذب لآلخرين للعيش 
في��ه و التنعم بخيراته ال الرغبة بتركه 

أو االنفصال عنه . 
لكن عندما يكون الوطن عرضة للنهب 
و الس��لب و الفس��اد املالي و اإلداري وال 
تتخذ إجراءات حملاسبة من سرقوا ثروات 
األجيال القادمة و أرس��لوا أبناء الفقراء 
لساحات الوغى ليعودا نزالء في مقبرة 
» وادي الس��ام » ولم يرس��لوا أبناءهم 
إليها و اختفت حتت رئاستهم للحكومة 
ميزانيات س��نني كامل��ة و فرطوا بأرض 
الوطن وس��لموا املدن لتنظيم إرهابي و 
أغرقوا البل��د بالقروض املهينة لصندق 
النقد الدولي والتي جتاوزت حلد الساعة 
138 ملي��ار دوالر ليصب��ح نصي��ب كل 
مواطن عراقي من الدين العام أكثر من 
40 الف دوالر و مس��توى املواطنني الذي 
يعيشون حتت مس��توى خط الفقر بلغ 
في��ه أكثر من 42 % و ه��م أحرار طلقاء 
دون أن يتج��رأ أح��د ليق��ول له��م على 
عينكم حاجب، س��اعتها لن أمتكن من 
توجيه اللوم ألي ناحية في محافظة إذا 

ما أرادت أن تبحث عن وطن آخر . 

 الباحث اآلثاري عامر عبد الرزاق
ش��مال العراق ليس ملكا للكرد، وأربيل 

مدينة سومرية اش��ورية، مازال شمال 
العراق املنطلق االول ألولى حضارات باد 
وادي الرافدي��ن قبل نزوحهم للوس��ط 
واجلنوب بعدما كانوا يس��كنون كهوف 
جبال ش��مال العراق قب��ل أكثر من 12 
أل��ف ع��ام قبل املي��اد وعندما اس��س 
الس��ومريني حضارته��م ومدنه��م لم 
ينس��وا أصوله��م االولى فقام��وا ببناء 
امل��دن واملعاب��د والقص��ور في ش��مال 
العراق ومدينة أربيل أسست عام 2300 
قب��ل املياد وتعني مدين��ة االلة االربعة 
وفيما بعد أصبح شمال العراق االمتداد 
االش��ورية  لإلمبراطوري��ة  احلقيق��ي 
وجميع مدن ش��مال الع��راق من نينوى 
وأربي��ل ومدن الس��ليمانية ودهوك االن 
كانت جزءا من االراضي االش��ورية قبل 
1500 ع��ام قب��ل املي��اد وكان��ت أربيل 
مدينة مقدسة لدى االشوريون يحجون 
اليه��ا قبل كل ح��رب او اجن��از، وللعلم 
أحبتي كانت أربي��ل مركز عبادة االلهة 
عش��تار فهل اآللهة عشتار كردية وقد 
زرت قلعة أربيل ف��ي عام 2013 ووجدت 
بها بعث��ة تنقيب بريطانية واملس��ؤول 
اآلث��اري لقلع��ة أربي��ل أران��ي القط��ع 
الفخارية املستكشفة من قلعة اربيل 
مبختل��ف احلض��ارات التي م��رت عليها 
وبشتى القياسات في عمق القلعة وما 
أدهش��ني وجدت تقريبا بعمق 13م اثار 
فخار العبي��د والعبيد موق��ع اثرية في 

الناصري��ة امتددت به احلض��ارة خملتلف 
والفخ��ار مبختل��ف االراض��ي العراقية 
وبعمق 16م كما اذكر وجدت فخار اريدو 
وهو نوع من الفخار انتسب ملدينة اريدو 
وهي أقدم مدينة متحضرة بالعالم تقع 
االن ف��ي محافظ��ة ذي قار وق��د ادرجت 
على الئحة التراث العاملي العام املاضي، 
ويبق��ى العراق بتنوع حضاراته واختاف 
أديان��ة ومذاهبة وقوميات��ه نقطة قوة 
للجميع والع��راق طبعا للجميع وليس 
هناك أي حق ألي مكون استقطاع جزء 
م��ن ارضه ألنش��اء دولة تقط��ع اوصال 
الع��راق العظي��م الذي امت��دت جذوره 

االف السنني ولن نسمح بذلك .

احلقوقي سالم مكي
كثي��را م��ا ي��ردد الساس��ة الك��رد بأن 
الدس��تور منحه��م احل��ق ف��ي اج��راء 
االستفتاء، وانهم استندوا الى الدستور 
في ممارس��ة حق تقرير املصير، لكن من 
دون ذك��ر الى أي نص اس��تندوا اليه في 

كامهم. 
احلديث عن مدى دس��تورية االس��تفتاء 
ال��ذي اجري الش��هر املاض��ي، ال يصمد 
حتى امام ديباجة الدستور، ال متنه، ذلك 
ان املادة االولى التي تصدرت الدس��تور، 
ح��ددت بنحو واض��ح وفصيح ش��كل 
وهوية الدولة العراقية، الدس��تور الذي 
اس��همت األحزاب الكردية بنحو فّعال 

في صياغته وتش��ريعه، الدستور الذي 
من خ��ال تصويت احملافظ��ات الكردية 
عليه، مت على ضوئه تقرير مصير األكراد، 

وهو البقاء ضمن عراق احتادي موحد. 
الدستور هو عقد سياسي، واجتماعي، 
ه��ذا  والش��عب.  الس��لطة  اطراف��ه 
الشعب ارتضى ان يكون ضمن إطار عام 
وهو الدولة العراقية، والكرد كانوا جزءا 
رئيس��ا من الش��عب وما زالوا عراقيني 
مثله��م مثل ابن��اء اجلنوب، والوس��ط، 
واملنطق��ة الغربية، فا ميك��ن مخالفة 

بنود ذلك العقد مهما كانت الظروف. 
املادة األولى املتصدرة للدس��تور، نصت: 
جمهوري��ة الع��راق دولة احتادي��ة واحدة 
مس��تقلة، ذات س��يادة كامل��ة، نظام 
احلكم فيه��ا جمه��وري، نيابي)برملاني) 
دميقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة 
الباد، هذا النص وغيره ال يقبل التأويل، 
وال التحليل، فه��و ومن خال االجراءات 
التي نص عليها، ضامن لوحدة األراضي 
م��ارس  ال��وزراء  رئي��س  وان  العراقي��ة، 
صاحياته الدستورية عبر النصوص التي 
تضمنها هذا الدستور في حماية وحدة 
األراضي العراقية. اما بالنس��بة للنواب 
واملوظفني الذين اس��هموا باالستفتاء، 
فابد من محاسبتهم قانونيا، كونهم 
خالف��وا أهم نص دس��توري وه��و املادة 
االول��ى، اضافة الى مخالفتهم ألحكام 
قانون العقوبات رقم 111 لس��نة 1969 
ال��ذي ج��رم االفع��ال التي تع��رض أمن 
البلد، ووحدة وس��امة أراضيه للخطر، 
وهو ما فعلته السلطة القضائية عبر 
اصدارها لقرارات قضائية ضد من ثبتت 

مشاركته في االستفتاء. 
وبعي��دا عن اآلراء آنفة الذكر يبقى خيار 
الس��لم هو األفضل واالج��دى في ظل 
تل��ك الظ��روف الصعب��ة، الن هش��يم 
احل��روب دائم��ا أجس��اد أبن��اء الوط��ن، 
وال ميك��ن الح��د ان يختاره��ا اال مجبرا، 
كردس��تان مثلها مثل بغداد، او مدينة، 
او محافظ��ة عراقية، ال ميكن ألي وطني 
غيور، ومخلص لوطنه، ان يقبل التفريط 
بش��بر واحد من ارض باده، ل��ذا فأملنا 
باخليرين واحلكماء بإنهاء اجلدل واللغط 
بطريق��ة متحض��رة، أساس��ها احلوار، 
الن كل م��ن يعي��ش عل��ى ارض العراق 
هو عراق��ي برغم انف ال��كل، والعراقي 
احلقيقي ال ميكن ان يقبل املس��اس باخ 

له في اإلنسانية والوطن.

رياح الحكومة.. ولهيب االنفصال

األدباء والمثقفون العراقيون بين
مؤيد ومعارض حول استفتاء كردستان

نساء كرديات يحتفلن بيوم االستفتاء

سالم مكي عامر الدلوي عامر عبد الرزاق محمد عواد
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متابعة-الصباح الجديد:

اجتهت انظار العالم صوب إقليم كردس��تان 
الع��راق، بعد الزوبع��ة التي أثيرت اث��ر اجراء 
االس��تفتاء املتعلق مبوض��وع االنفصال  عن 
دولة الع��راق، وكان لوس��ائل االعالم العربية 
والعاملي��ة اراء ورؤى ح��ول مج��رى االح��داث 
قب��ل وبع��د االس��تفتاء، وق��د أك��د الكاتب 
االيرلندي باتريك كوكبيرن،  مراسل صحيفة 
»اإلندبندت« البريطانية في الشرق األوسط، 
أن االس��تفتاء على مصير كردس��تان العراق 
كان س��وء تقدير م��ن القي��ادة الكردية، وأن 
الدواف��ع ل��ه كانت خلدم��ة مصال��ح رئيس 

اإلقليم مسعود بارزاني ال السكان. 
ويقول كوكبي��رن في مقاله، إن االس��تفتاء 
الكردي كش��ف عن حنني لالس��تقالل، لكن 
م��ن دون وجود ق��وة لتنفيذه، مش��يرا إلى أن 
البارزاني قدم جليران الع��راق فرصة للتهديد 
واحلص��ار، حيث منع��ت احلكوم��ة العراقية 
الرح��الت الدولية إلى مدين��ة أربيل عاصمة 
اإلقلي��م، بنحو عزله بطريقة لم يش��هدها 
من��ذ اإلطاحة بنظام صدام حس��ني في عام 

 .2003
ويش��ير الكاتب إلى أن العزلة هي سياسية 
وجيوسياس��ية أيض��ا، حيث ع��ارض حلفاء 
األكراد، الواليات املتحدة األميركية، وفرنسا، 
وبريطانيا، االس��تفتاء، فيما حترك جيرانهم، 
تركيا وإي��ران واحلكوم��ة العراقية، للضغط 

عليهم وتركيعهم. 
ويقول كوكبيرن إن االس��تفتاء كش��ف عن 
تطل��ع األك��راد، ليس ف��ي الع��راق فقط، بل 
في تركيا، وإيران، وس��وريا أيضا، لالستقالل، 
مس��تدركا ب��أن النتائج كش��فت ع��ن قوة 
تطلعهم، وضعفهم ف��ي القدرة للحصول 

عليه.
ويلف��ت الكات��ب إل��ى أن »حكوم��ة إقلي��م 
كردس��تان جنحت ف��ي املاض��ي باللعب على 
التناقض��ات بني ال��دول، وتعاونت مع اجلميع، 
وإن كان��ت غي��ر راضية عن بعضه��م، ففي 
املاض��ي كان املبع��وث األميرك��ي يخرج من 
مقابلتهم، ليدخل من الباب ذاته قائد احلرس 
الثوري اإليراني، وأوقف االستفتاء هذا التوازن 
احلس��اس ال��ذي لعب��ه ق��ادة األك��راد مبهارة 

وذكاء، وش��جبت الواليات املتحدة األميركية 
االستفتاء قبل عقده، بنحو جرأ تركيا وإيران 
واحلكوم��ة العراقي��ة ملعاقب��ة األك��راد على 

االستفتاء املطالب باالستقالل«.
 ويق��ول كوكبيرن إنه »م��ن املبكر معرفة إن 
جنحت مقامرة األكراد أو فش��لت، فاألقليات 
والق��وى الصغي��رة عليه��ا أن ت��ركل القوى 
الكب��رى ف��ي الف��م، وإال ظلت ق��وى وكيلة 
لألبد، لكن املهارة ل��دى القوى الصغيرة هي 
أال تدفع الثمن الكبير، ألنها قررت املضي في 
طريقه��ا، حيث هددت كل م��ن تركيا، وإيران، 
والع��راق، باتخاذ إجراءات صارمة، واملضي في 
احلرب، وبعض هذه التهديدات مجرد كالم، إال 
أنها تستطيع ضرب األكراد وبقوة إن أرادت«. 

ويضي��ف الكاتب أن »األك��راد لديهم اعتقاد 
األميركي��ة س��تهرع  املتح��دة  الوالي��ات  أن 
لنجدته��م، لك��ن السياس��ة اخلارجي��ة في 
عهد دونال��د ترامب، أصبح��ت غير واضحة، 
ومن الصعب التكهن بها، واألس��وأ من هذا 
كله أن الواليات املتح��دة األميركية لم تعد 
محتاجة لألكراد كما كانت قبل الس��يطرة 
عل��ى مدينة املوصل، أو هكذا يعتقد األكراد، 
وعل��ى أي ح��ال ف��إن م��ن حق��ق النصر في 
املوص��ل هو القوات العراقي��ة، وللمرة األولى 
من��ذ أربعة عش��ر عاما توجد ق��وات عراقية 
في الش��مال، وقد ال نشاهد اندالع حرب بني 
العرب واألكراد، إال أن امليزان العسكري مهم 

ومييل في هذه احلالة لبغداد«.

 وتبني الصحيفة أنه في الوقت الذي يتكهن 
في��ه الدبلوماس��يون والصحافي��ون بق��رب 
ح��دوث مواجه��ة، إال أن كوكبي��رن قلل من 
فرصها، بخاص��ة أن املناطق املتن��ازع عليها 

متتد من احلدود السورية إلى اإليرانية. 
 ويق��ول كوكبيرن إن »االس��تفتاء كان دائما 
خطوة محفوفة باخملاطر، وبالتأكيد سيشعل 
أزم��ة، لكن املس��ألة تتعل��ق بالطريقة التي 
حت��دث فيه��ا البارزان��ي عن��ه، فعندم��ا كان 
يتح��دث الى األك��راد، كان يق��ول لهم إنهم 
س��يتخذون خطوة تاريخية نحو االستقالل، 
أم��ا عندم��ا كان يتحدث للمجتم��ع الدولي 
وجماهي��ر املنطقة، فإن��ه كان يتحدث بلغة 
مدجنة، وبأنه عبارة عن اس��تطالع للسكان، 

وإن كان��وا م��ع االس��تقالل في املس��تقبل، 
لك��ن البارزاني بلعبه الورق��ة القومية جعل 
جماهيري��ة، تبتعد عن لغته التي تريد إرضاء 
املشاهدين في اخلارج، حيث صرخت اجلماهير 
ف��ي ليلة االس��تفتاء بالعاصم��ة أربيل )مع 

السالمة يا عراق)«.
 ويعتق��د كوكبي��رن أن »عملية االس��تفتاء 
تتعلق بالسياس��ة الداخلية الكردية، فهي 
محاولة من بارزاني التفوق على منافس��يه، 
والظهور مبظهر حامل راية القومية الكردية، 
وبالتأكي��د س��ينتفع من حتدي��ه العالم في 
االنتخاب��ات، الت��ي س��تعقد ف��ي األول م��ن 
تش��رين الثاني/ نوفمبر«. ويستدرك الكاتب 
بأن »الثمن س��يكون باهظا، فالبارزاني ليس 

وحده الذي يواجه عمليه انتخابية، بل رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي سيخوض 
انتخاب��ات برملانية في ع��ام 2018، وال يريد أن 
يتهم بع��دم اتخ��اذ إجراءات متش��ددة ضد 
األكراد، وحظر الطيران اجلوي إلى أربيل، يظل 

خطوة أقل مما يريده العراقيون منه«.
 ويج��د كوكبي��رن أن »ق��رار ش��مل املناطق 
املتنازع عليها جعل من املوضوع رئيس��ا لدى 
حكوم��ة بغ��داد، برغم ما يقول��ه املتفائلون 
من أن احلرب ليست واردة بني العرب واألكراد، 
ألن احلكوم��ة العراقي��ة وإقلي��م كردس��تان 
يعتمدان عل��ى الدعم اخلارج��ي، صحيح أن 
الق��وات العراقية املس��لحة والبيش��مركة 
لم تكن قادرة عل��ى مواجهة تنظيم الدولة 
م��ن دون غط��اء ج��وي م��ن ق��وات التحالف 
بقي��ادة الواليات املتحدة، إال أن وضع البارزاني 
مس��تقبل اإلقلي��م لالس��تفتاء من��ح كال 
من حكوم��ة بغ��داد، وتركيا، وإي��ران، فرصة 
للتهدي��د«.  ويلف��ت الكات��ب إل��ى أنه »في 
الوقت الذي تخشى فيه الدول األربع احمليطة 
بإقليم كردس��تان من املش��اعر االنفصالية 
ب��ني األكراد عل��ى أراضيها، إال أنها تخش��ى 
من حتول اإلقلي��م لفلك معاد إن حصل على 
استقالل كامل، فإيران تخشى من حتوله إلى 
قاع��دة أميركية على نحو يه��دد مصاحلها، 
أما احلكومة العراقية فتخشى من سيطرة 
اإلقليم على مدينة كركوك الغنية بالنفط، 
بصورة جتعله معتمدا وعلى نحو كامل على 

تركيا في تصدير النفط«. 
ويق��ول كوكبي��رن: »حلمت حكوم��ة إقليم 
كردستان بأن تصبح دبي جديدة، مبراكز تسوق 
المعة وفنادق، لكن ومنذ عام 2014 بدت مثل 
)بومبي/ اإليطالية)، فاألجواء حتفل ببنايات لم 
تكتمل إلى جانب الرافعات الصدئة، واملعدات 
التي تركت في مكانها، واختفى االزدهار عام 
2014، عندما انهارت أسعار النفط، وتوقفت 
األموال من بغداد، وس��يطر تنظيم »داعش« 
على املوص��ل، وأصبح اإلقلي��م فقيرا، وتأخر 
دفع الرواتب، وس��يزيد الوضع س��وءا اآلن مع 
إغ��الق املعابر كله��ا، وتوقف روات��ب 35 ألف 
موظ��ف فيدرالي«.  ويخت��م الكاتب مقاله، 
بالق��ول: »حتول��ت احل��رب ضد »داع��ش« إلى 
صراع س��لطة بني العرب واألكراد، على نحو 

غيَّر املشهد السياسي في املنطقة«.

باتريك كوكبيرن: االستفتاء على مصير
كردستان العراق كان سوء تقدير من القيادة الكردية

عبد الزهرة محمد الهنداوي
 

رمبا لم يكن يدر بخلد مسعود البارزاني 
الصع��اب  ه��ذه  كل  س��يواجه  ان��ه 
والتحدي��ات الت��ي وصلت إل��ى مرحلة 
القضاء عليه سياسيا ، وعلى الرغم من 
أنه أشار غير مرة إلى أنه لن يتراجع عن 
املضي باجت��اه اعالن االنفصال ، معتمدا 
ف��ي اص��راره ه��ذا على بع��ض املواقف 
الواهنة التي كان اصحابها يشيرون له 
تلميحا او تصريحا ان ال أحد يجرؤ على 
الوقوف بوجهه مادام هو يحظى بدعم 
تل ابيب ومن ورائها واش��نطن وعواصم 
اخرى كانت تخف��ي مواقفها احلقيقية 
، لذل��ك هو يق��ول إن النتائ��ج املتوقعة 
ع��ن اعالن االنفصال ل��ن تكون بأي حال 
من االحوال أس��وأ من االس��تمرار حتت 
سقف العراق املوحد بانتظار مستقبل 
وصف��ه باملظل��م !! .. ويق��ول املؤي��دون 
خلط��وات االنفصال وهم يتحدون بغداد 
والعالم ، إن احلكوم��ة في بغداد مهما 
كانت قوته��ا فهي لن تك��ون اقوى من 
احلكومات السابقة ! ، وكأنهم يشيرون 
هنا إل��ى نظام صدام ال��ذي اذاقهم مر 
اله��وان وعلى الرغم من كل ما س��ببه 
لهم النظام من آالم ال ميكن نسيانها ما 
بقيت السماوات واألرض ، إال اننا وجدنا 
البارزاني في ع��ام 1996 يأتي إلى بغداد 
ويظهر في لقطات وهو يحتضن صدام 
ليطل��ب منه ض��رب الس��ليمانية بعد 
خالف نش��ب بينه وبني غرميه التاريخي 
زعيم حزب االحتاد الوطني الكردستاني 
الراحل جالل الطالبان��ي ، وكلنا يتذكر 
م��ا حدث في تلك الس��نة م��ن اجتياح 
للسليمانية من قبل اجليش العراقي ما 
كان ل��ه ان يحدث لوال تآمر البارزاني مع 

صدام ضد ابناء جلدته .. 
ومض��ى البارزان��ي ف��ي ف��رض هيمنته 
ونفوذه في االقليم وخصوصا في مرحلة 
ما بعد عام 2003 بعد ان متكن من ابعاد 
منافسيه إلى بغداد ليخلو له اجلو هناك 
فيب��دأ باالس��تحواذ على الث��روات في 
سلوكيات ال تختلف أبدا عن سلوكيات 
صدام يوم سلم مقاليد البلد بيد أفراد 
أسرته ليبقى الشعب العراقي معدما 
يعاني من ش��ظف العيش .. ومما ساعد 
مسعود على املضي في سياساته التي 
اراد م��ن خاللها تأس��يس حكم عائلي 

ديكتات��وري يبقى خالدا ، هو سياس��ة 
التراخي التي كانت بغداد متارس��ها مع 
االقلي��م ، متجاوزة في ذلك على الكثير 
من املواد الدس��تورية التي كانت تؤكد 
ضرورة بسط الس��لطات االحتادية على 
جميع أرض الوطن ، وإن اقليم كردستان 
، وإن ج��رى االعتراف به كأم��ر واقع ، إال 
أن��ه في نهاية املطاف هو ال يختلف عن 
أي محافظ��ة أخ��رى وأن رئيس��ه ليس 
س��وى محافظ بإم��كان املرك��ز إقالته 
وتنصيب بديل عنه ، ولكن امرا من هذا 
ل��م يح��دث ، اذ حتول االقلي��م إلى دولة 
داخ��ل دولة ، وعل��ى مدى اربعة عش��ر 
عام��ا لم يكن بإمكان بغ��داد ان تقترب 
من اربي��ل ، فيما كان��ت الثانية تصول 
وجتول في بغداد ، ففضال عن حصولهم 
على نسبة %17 من املوازنة وهي نسبة 
اكثر مما يس��تحقونه بالتأكيد ، ولكنها 
جاءت اثر صفقة سياس��ية في حينها 

وارتبط��ت بن��ص ممجوج كان��ت املوازنة 
تتضمنه في كل عام وهذا النص يشير 
إلى منح االقليم هذه النسبة حلني قيام 
احلكومة بإجراء تعداد سكاني للوقوف 
على النسبة احلقيقية لسكان االقليم 
، وكان اجلمي��ع متأك��دا ان التع��داد لن 
يجري مادام هناك ملف اس��مه املناطق 
اخملتلف عليه��ا أو املتنازع عليها ، وكلنا 
يتذكر حيثيات مش��روع التع��داد الذي 
كان مق��ررا اج��راؤه ع��ام 2010 بعد ان 
انفقت عليه احلكوم��ة زهاء 200 مليار 
دين��ار عراق��ي ، إال انه لم ينفذ بس��بب 
مل��ف املناط��ق اخملتل��ف عليه��ا م���ع 

االقلي�م. 
كم��ا أن العالق��ة بني بغ��داد واربيل لم 
تتوق��ف عن��د املوازنة ب��ل كان لإلقليم 
حصة في كل شيء ، فأي قرض او منحة 
او مساعدة  يحصل عليها  العراق فالبد 
ان يك��ون لإلقلي��م حص��ة منه��ا .. اما 

املش��اركة في القرار من خالل احلكومة 
والهيئات املس��تقلة  الن��واب  ومجلس 
فكان��ت ذات اث��ر كبي��ر ف��ي املش��هد 
العراق��ي بجميع مفاصل��ه ، وهذا االمر 
س��اعد على متري��ر الكثير م��ن املواقف 
والقرارات وحجب اخرى ، وهنا نشير إلى 
قان��ون النفط والغاز لع��ام 2007 ، وهو 
م��ن القوانني املهمة لو ج��رى متريره في 
حينها حلس��م الكثير من االش��كاالت 
فيم��ا يتعلق ب��إدارة الث��روة النفطية ، 
وع��دم اق��رار ه��ذا القانون يعن��ي بقاء 
البارزاني مهيمنا على احلقول النفطية 
 ، العمالق��ة ف��ي محافظ��ة كرك��وك 
الس��يما بعد حالة التمدد املرعبة التي 
قام بها بعد عام 2014 مستغال انشغال 
احلكومة ف��ي مواجهة اره��اب داعش ، 
ليبسط نفوذه على كركوك ، مستفيدا 
م��ن وض��ع احملافظ��ة التي لم تش��هد 
تغيير حكومتها منذ عام 2005 ليبقى 

احملافظ نفسه طوال هذه املدة متواطئا 
م��ع البارزان��ي ف��ي ممارس��ة سياس��ة 
التكريد للمحافظة ضاربا بعرض اجلدار 
مشاعر بقية املكونات السيما املكونني 
العرب��ي والتركمان��ي اللذين يش��كالن 
االكثرية ف��ي كركوك ،.. ورويدا رويدا بدأ 
البارزان��ي يعلن ع��ن توجهاته من خالل 
سياساته االس��تفزازية ، مستغال مرة 
اخ��رى املواق��ف الدولية الت��ي تعاملت 
بايجابية م��ع الكرد عل��ى اعتبار انهم 
تعرض��وا للتنكي��ل واالب��ادة ف��ي فترة 
النظام الس��ابق ، ومما عزز هذه املواقف 
وج��ود وزير ك��ردي للخارجي��ة العراقية 
ملدة طويلة س��عى خاللها إلى تأسيس 
دبلوماس��ية كردي��ة بعيدا ع��ن بغداد 
، لذل��ك كنا جن��د في اغل��ب العواصم  
وجود ممثليات دبلوماس��ية كردية داخل 
السفارة العراقية ، وأكثر من هذا ان أي 
مس��ؤول دولي كان يزور بغداد البد له ان 

يذه��ب إلى اربيل وكأنه��ا عاصمة دولة 
اخ��رى ، ال ، بل هناك وزراء خارجية ذهبوا 
إلى اإلقليم من دون التنسيق مع بغداد ، 
ومنهم وزير اخلارجية التركي الذي تقف 
بالده اليوم بقوة أمام توجهات البارزاني 

الرامية إلى االنفصال !!. 
كل تل��ك املواق��ف والسياس��ات على 
املس��تويني احمللي والدولي اسهمت في 
خل��ق انتفاخ لدى البارزاني اش��عره انه 
ميتلك م��ن القوة ما يجعل��ه قادرا على 
حتدي بغداد وإعالن دولته املزعومة ، ومن 
املؤك��د انه  كان ي��درك ان ال دولة كردية 
من دون مصادر اقتصادية ، وهذه املصادر 
ال تتواف��ر إال في كرك��وك ، من هنا كان 
يرسم مخططه في االستيالء على هذه 
احملافظ��ة الغنية ، واصفا اياها بالقدس 
وانه رس��م حدودها بال��دم .. الخ .. وراح 
البارزاني يواصل سياساته االستفزازية 
وصوال إلى اجراء االستفتاء الذي شمل 
به كرك��وك واملناط��ق اخملتل��ف عليها 
والتي اس��تولى عليها بعد عام 2014 .. 
حاولت احلكومة واجملتم��ع الدولي ثنيه 
عن قراره ولكنه اصر بنحو غريب ومثير 
وكأنه يرسم نهايته بيده مضيعا احللم 
الكردي خاس��را جمي��ع االمتيازات التي 
كان يتمتع بها س��واء تلك التي يحصل 
عليه��ا من املركز او من خ��الل هيمنته 
عل��ى اب��ار النف��ط واملناف��ذ احلدودي��ة 
واملط��ارات ، وغيره��ا ، وإذ ل��م ينته عما 
س��ار فيه كان البد من ايقافه ، فجاءت 
س��لطة  ببس��ط  احلكوم��ة  اج��راءات 
الدول��ة والقان��ون واس��تعادة الهيب��ة 
وذل��ك بتأييد واس��ع م��ن قب��ل الكثير 
م��ن االح��زاب والفعاليات السياس��ية 
الكردي��ة الت��ي وج��دت في سياس��ات 
البارزان��ي انتح��ارا وتدميرا لالس��تقرار 
ف��ي اإلقليم ، وبني ليل��ة وضحاها وجد 
البارزاني نفس��ه معزوال والكل يطالب  
مبحاكمته حت��ى الذين كان��وا يؤيدونه 
س��را او جه��را !.. ولم تنفع��ه كل تلك 
الش��عارات القومية وادع��اء التهميش 
وظلم بغداد وطائفيته��ا !! ، فقد ادرك 
التعرية  اجلمي��ع ونتيج��ة لسياس��ات 
القانوني��ة التي اتبعته��ا احلكومة ، ان 
ه��دف البارزان��ي كان للمحافظة على 
كرس��يه والتنع��م بالث��روات ، في وقت 
كان في��ه الش��عب الك��ردي يعاني من 
شظف العيش بس��بب سياساته غير 

املسؤولة . 

استفتاء البارزاني.. أوهام االنتفاخ وحقائق األرض !
العزف على أوتار متهرئة.. 

بارزاني يدلي بصوته يوم االستفتاء

مسعود بارزاني يحّشد املواطنني الكرد لإلدالء باصواتهم في استفتاء االنفصال



11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

االقتص��ادي  املستش��ار  أك��د 
ال��وزراء مظه��ر محمد  لرئيس 
صال��ح، أم��س األربعاء، تس��لم 
م��ن  دوالر  ملي��ارات   4 الع��راق 

املؤسسات الدولية الداعمة.
وقال صالح في حديث صحافي، 
إن »مفاوضات  االربع��اء،  أم��س 
النقد  احلكوم��ة م��ع صن��دوق 
الدول��ي افضت الى منح العراق 
مبلغ ملياري دوالر خالل األشهر 

ال�18 املاضية«. 
وأضاف صالح أن »صندوق النقد 
تعهد بدفع مبلغ 5.5 مليار دوالر 
على وف��ق مدة زمني��ة محددة، 
اضافة الى تس��لم ق��رض يبلغ 
ملياري دوالر م��ن البنك الدولي 
ليكون اجملموع 4 مليارات دوالر«.

وبني صالح أن »اجتماعات العراق 
مع صندوق النق��د تركزت على 
تقلي��ص العجز املال��ي واملتأتي 
الكلي  نتيج��ة االعتماد ش��به 
على موارد النفط املالية من دون 

تفعيل املوارد االخرى«.
واش��ار الى »ضرورة وج��ود ارادة 
تك��ون فعال��ة لضمان  مالي��ة 
االقتصادي«،  العراق  مس��تقبل 
موضحا ان »استمرار املفاوضات 
العراقية وصندوق  بني احلكومة 
النق��د الدول��ي ادت ال��ى نتائج 
ايجابي��ة وخاص��ة ف��ي عملية 
االحتادي��ة  املوازن��ة  ترش��يق 
وتركيزها باجتاه نقاط اقتصادية 

مهمة«.
على الصعيد ذاته، وّقع س��فير 
كوريا اجلنوبية ل��دى العراق مع 
برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائ��ي، 
اتفاقي��ة لتق��دمي 4 ماليني دوالر 
ملش��روعات إعادة إعمار العراق، 
بحس��ب )وكالة األنباء الكورية 

اجلنوبية – يونهاب(.
وق��ررت حكوم��ة س��يول تقدمي 
دعمها املال��ي الرابع منذ 2015، 
االس��تقرار  متويل  عبر صن��دوق 
الفوري التابع للبرنامج اإلمنائي، 

والذي س��اهم في إع��ادة إعمار 
املناطق احملررة حديثا بالعراق من 

تنظيم داعش.
ليز غراندي، منس��قة  وصّرحت 
البرنامج للشؤون اإلنسانية في 
العراق، أن الدعم سيساهم في 
تس��ريع تنفيذ املش��اريع إلعادة 
إعم��ار غ��رب املوص��ل، األس��وأ 

وضعاً في العراق.
وكان��ت عدة حكوم��ات أعلنت 
عن تقدميه��ا ملنح وق��روض من 
أجل إع��ادة إعمار الع��راق، على 

رأسها فرنسا والتشيك.
يذكر أن العراق في سبيل عملية 
إع��ادة اإلعم��ار وإص��الح البنية 
التحتي��ة املنهكة للب��الد على 
خلفي��ة احلرب؛ وقع ف��ي الفترة 
األخيرة اتفاقيات قروض إلصالح 

ش��بكات الكهرباء، مع شركات 
إجنليزية ويابانية وسويدية.

عل��ى صعي��د آخ��ر، ع��ّد اخلبير 
الزه��رة  عب��د  االقتص��ادي 
الهن��داوي، أن »حجم الدمار في 
احملررة كبير.  واملناطق  احملافظات 
ويحتاج العراق إلى 10 س��نوات 
االعم��ار  إلع��ادة  األق��ل  عل��ى 
املتوقع جت��اوز قيمته 100 بليون 
دوالر، برغم صعوب��ة تأمني هذا 
املبلغ الكبير في ظل اس��تمرار 
األزم��ة االقتصادي��ة، وهنا يأتي 
دور اجملتم��ع الدول��ي واملنظمات 
العراق  ليكونوا شركاء  الدولية 

في املرحلة املقبلة«.
أن  الهن��داوي  يس��تبعد  ول��م 
االقتص��ادي  الواق��ع  »يش��هد 
العراقي حتسناً في مفاصله في 

ظ��ل التوجهات احلالي��ة إليجاد 
بدائ��ل تنموية ناجع��ة، وعندها 
سنختصر مدة االعمار ويكتفي 
العراق مبا لديه م��ن دون احلاجة 

إلى دعم خارجي«.
وع��ن التحديات اخلطي��رة التي 
نتيجة حتريره  الع��راق  يواجهها 
أرضه من اإلرهاب وخطط إعادة 
اعمار املناط��ق احملررة واملتضررة، 
قال: »تتبادر إلى األذهان تساؤالت 
وأف��كار، إذ إن التحدي��ات كبيرة 
وخطيرة ورمبا من املفيد اإلشارة 
إلى بع��ض منها وهي ليس��ت 
خافي��ة على أح��د، خصوصاً أن 
ظهور داعش رافقه هبوط كبير 

في أسعار النفط«. 
واعتب��ر أن »م��ن أخط��ر نتائ��ج 
األزمة األمنية ن��زوح أكثر من 4 

ماليني ش��خص م��ن احملافظات 
التي احتلها »داعش«، ما تسبب 
بارتف��اع مع��دالت الفقر من 20 
إل��ى 41 في املئة في محافظات 
واألنبار  ونين��وى  الدي��ن  ص��الح 
خصوص��اً، ومن 15 إل��ى 30 في 

املئة في العراق عموماً«. 
ول��م يغف��ل أيض��اً »مضاعفة 
معدالت البطالة من 11 إلى أكثر 
21 في املئة خالل عامني، يُضاف 
إلى ذل��ك حجم الدم��ار الكبير 
ال��ذي حل��ق بالبني��ة التحتي��ة، 
واملق��ّدر بنح��و 40 تريليون دينار 

)34.2 بليون دوالر(«. 
ولفت إلى »ارتفاع نسبة العجز 
في املوازن��ة وارتفاع الديْن العام 
وتدهور احلس��اب التجاري مليزان 
املدفوع��ات وتراج��ع االحتي��اط 

النق��دي، والتداعي��ات والنتائج 
الوخيم��ة على كل املس��تويات 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 

واألمنية والثقافية«.
وأك��د أن كل »مفاصل التنمية 
في  جانبية  برض��وض  أُصيب��ت 
نتحدث  تقدي��ر، وعندم��ا  أق��ل 
ع��ن ه��ذه التداعي��ات، يجب أن 
نذك��ر اإلجراءات الت��ي اتخذتها 
احلكومة ف��ي مواجهة األزمتني 
األمني��ة واالقتصادية، التي كان 
له��ا أث��ر واضح ف��ي امتصاص 
ح��دة الصدم��ة واخل��روج منها 
بأق��ل اخلس��ائر، لالنط��الق بعد 
ذلك ف��ي عملي��ات اإلعمار بعد 
حترير األراض��ي العراقية كاملة 
في ظ��ل انفتاح دولي ال س��ابق 

له«.

منحة كورية لمشروعات إعادة اإلعمار

العراق يتسّلم 4 مليارات دوالر من المؤسسات الدولية الداعمة

صندوق النقد تعهد 
بدفع مبلغ 5.5 مليار 
دوالر على وفق مدة 
زمنية محددة، فضاًل 
عن تسلم قرض يبلغ 
ملياري دوالر من 
البنك الدولي ليكون 
المجموع 4 مليارات 
دوالر

العراق يتسّلم 4 مليارات دوالر

قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لش��ركة بي.بي 
أم��س األربع��اء إن الش��ركة ل��م تتلق حت��ى اآلن 
دعوة من الع��راق للعمل في حقول نفط كركوك 
وإنها لن تدرس العمل ف��ي تلك احلقول إال إذا عاد 

االستقرار إلى املنطقة.
وذك��رت وزارة النف��ط العراقي��ة أم��س األربع��اء 
أن وزي��ر النف��ط جب��ار اللعيبي طلب م��ن بي.بي 
”اإلسراع في وضع اخلطط الالزمة لتطوير احلقول 
النفطية في محافظة كرك��وك“ بعد أن انتزعت 
القوات العراقية السيطرة على احلقول من قوات 

البشمركة الكردية.

قال رئيس جازبروم نفط ألكس��ندر ديوكوف أمس 
األربعاء إن الشركة الروسية ستعمل مع أرامكو 
السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم 
في مج��ال إنت��اج النف��ط الصعب االس��تخراج 
وف��ي التكنولوجيا التي تعرف باس��م التكس��ير 

الهيدروليكي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الشركتان 
اتفاق��ا بش��أن التع��اون التكنولوجي خ��الل زيارة 
العاهل الس��عودي امللك س��لمان بن عبد العزيز 

الرسمية لروسيا.
وأبلغ ديوكوف الصحفيني أن جازبروم نفط تتوقع 
ارتف��اع اقتراضه��ا إلى ما ب��ني 200 ملي��ار و210 

مليارات روبل )3.5-3.7 مليار دوالر( العام املقبل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال أمس األربعاء 
إن من املرجح أن متدد أوب��ك وكبار منتجي النفط 
خارجها اتفاق خفض اإلنتاج في الوقت الذي تتفق 

فيه روسيا والسعودية على ضرورة دعم السوق.
وق��ال باتري��ك بوي��ان الرئي��س التنفي��ذي لتوتال 
للصحفي��ني عل��ى هامش مؤمت��ر للنف��ط واملال 
”تبن��ت الس��عودية وروس��يا هذه الس��تراتيجية 

بالفعل لدعم السوق“.
وذكر أن زيارة العاهل الس��عودي امللك سلمان بن 
عبد العزيز ملوسكو في اآلونة األخيرة متثل ”مؤشرا 
واضح��ا على اهتمام البلدين بدعم الس��وق... لن 

يفاجئني التمديد“.
وكان��ت أوبك وع��دد من منتجي النف��ط خارجها 
اتفق��وا أواخر الع��ام املاضي على خف��ض اإلنتاج 
ستة أش��هر اعتبارا من كانون الثاني في مسعى 
لتصريف تخمة املع��روض العاملي، ثم جرى متديد 

االتفاق حتى آذار 2018.

قال الرئيس التنفيذي ل�«سوناطراك«، عبد املؤمن 
ولد قدور، إن ش��ركة الطاق��ة اجلزائرية احلكومية، 
تواج��ه صعوبات ف��ي تلبية طل��ب العمالء على 
ص��ادرات الغاز، مش��يراً إلى وجود عقب��ات إدارية، 

وحاجة إلى جذب مزيد من اخلبرة األجنبية.
واهتزت »س��وناطراك«، م��ورد الغ��از الرئيس إلى 
أوروب��ا، بفضائح فس��اد ورحيل متكرر ملس��ؤولني 
تنفيذيني كبار، وأوجه قصور إدارية، عرقلت تنمية 

حقول نفطية جديدة.
وأوضح ول��د قدور في بيان، أن الفترة من تش��رين 
الثان��ي إلى آذار س��تكون صعب��ة، الفت��اً إلى أنه 

سيتم إيجاد املوارد للوفاء بااللتزامات.
ول��م يذكر ولد ق��دور املزيد م��ن التفاصيل، لكنه 
قال إن »س��وناطراك« بحاجة إلى إصالح وتقليص 

العقبات اإلدارية لتصبح أكثر تنافسية.
وتضررت ش��ركة الطاقة الضخمة جراء تأخيرات 
في تشغيل حقول جديدة نظرا إلحجام الشركات 
األجنبية عن االستثمار، بسبب الشروط الصارمة 
للعقود. وتعاقب على »سوناطراك« سبعة رؤساء 
تنفيذيني في عشر س��نوات. وقال ولد قدور، الذي 

عني في آذار، إنه سيجري اإلصالحات الضرورية.
وال تزال اجلزائر معتمدة على عائدات النفط والغاز 
التي تش��كل %60 م��ن ميزاني��ة احلكومة، حيث 
يعد أداء س��وناطراك عامال أساس��يا ف��ي متانة 

االقتصاد.

بي.بي

جازبروم 

توتال

سوناطراك
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شركات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
افتت��ح نائ��ب وزي��ر البيئ��ة واملياه 
والزراعة السعودي منصور بن هالل 
املياه  املش��يطي, فعاليات مؤمت��ر 
العرب��ي اخلام��س 2017 واملع��رض 
التقني املصاحب له، الذي تنظمه 
اجلمعية العربية السعودية للبيئة 
املائية حتت عنوان "استدامة موارد 
املياه من خ��الل التقنيات املبتكرة 
ملعاجلة املياه" والذي يس��تمر ملدة 

ثالثة أيام في السعودية.
وفي كلم��ة لرئي��س املؤمت��ر نائب 
رئيس ش��ركة ارامكو الس��عودية 
للخدم��ات الهندس��ية الدكت��ور 
عبداهلل البيز, رحب فيها باحلضور 
واملشاركني واملتحدثني في فعاليات 

املؤمتر العربي اخلامس للمياه.
اململك��ة  حكوم��ة  ب��أن  وأك��د 
اولت جه��ود كبيرة ف��ي احملافظة 
واالس��تدامة لقطاع املياه, مشيراً 
الى أنه منذ انطالق املؤمتر قبل ثمان 
س��نوات حيث مت وضع العديد من 
الستراتيجيات املهمة التي تدعم 
قط��اع املياه وضمان اس��تدامتها, 
مش��يراً الى أن رؤية اململكة 2030 
تركز بش��كل اس��اس في احلفاظ 
على امل��وارد الطبيعي��ة واحملافظة 
عليها, مبين��اً أن حكومة اململكة 
انفق��ت العديد من األم��وال التي 
تركز بش��كل اساسي في احلفاظ 
على قطاع املياه والتنمية في هذا 

القطاع.
من جانبه أش��ار نائ��ب وزير البيئة 
واملي��اه والزراعة منص��ور بن هالل 
املش��يطي الى أن املؤمت��ر يعد من 
املتخصص��ة  العربي��ة  املؤمت��رات 
ف��ي مج��ال املي��اه وميث��ل منصة 
مهمه ملناقشة القضايا املتعلقة 
باملي��اه واالط��الع عل��ى التج��ارب 
فه��ذا القط��اع و تب��ادل اخلب��رات 
واالس��تفادة من التقنيات احلديثة 

ف��ي مواجه��ة حتدي��ات املي��اه في 
ال��دول العربي��ة منوهاً ب��أن املياه 
من امل��وارد الطبيعي��ة التي ترتكز 
عليها جهود التنمية االجتماعية 
واالقتصادية, ومبا أن العالم العربي 
يعان��ي من ندرة وش��ح ف��ي موارد 
املي��اه لعدة أس��باب يأت��ي أهمها 
زي��ادة حج��م الطل��ب عل��ى املياه 
والتكاليف الباهظ��ة على البنية 

التحية للمياه.

وأك��د أن حكوم��ة اململكة حترص 
عل��ى توفير الدعم ال��الزم لقطاع 
الالزمة  اإلج��راءات  وتوفي��ر  املي��اه 
لتحس��ني خدم��ات املي��اه وتنفيذ 
املش��اريع االس��تراتيجية للمي��اه 
وترشيد االستهالك ومعاجلة املياه 
وإع��ادة اس��تخدامها, اضافة الي 
التوس��ع في تنفيذ مشاريع املياه 
مع القطاع اخل��اص وإدارتها وذلك 
ضم��ن برنام��ج التح��ول الوطني 

٢٠٢٠ ورؤية اململكة ٢٠٣٠.
وأش��ار إلى أن وزارة البيئ��ة واملياه 
والزراعة تعم��ل بجميع امكاناتها 
ملواجه��ة التحديات الت��ي تواكب 
قط��اع ملي��اه م��ن خ��الل تضاف��ر 
اجلهود لضمان ادارة مائية حكيمة 
ومس��تدامة لتحقي��ق التوازن بني 
املتطلبات البيئية والتنموية، الفتاً 
النظر ال��ى ان ال��وزارة تبذل كافة 
الثروة  للمحافظ��ة على  جهودها 
املائي��ة له��ذه األجي��ال واألجي��ال 
القادم��ة حي��ث أص��درت ال��وزارة 
العديد م��ن التنظيمات والقرارات 
ضم��ان  اج��ل  م��ن  التش��ريعية 
االس��تفادة من هذا القطاع املائي 

املهم.
اث��ر ذلك دش��ن نائ��ب وزي��ر البيئة 
واملياه والزراع��ة املعرض املصاحب 
للمؤمتر حيث اطلع على مشاركات 
والتعرف  املع��رض  في  الش��ركات 
املتعلق��ة بقطاع  املنتج��ات  على 
املي��اه, كما ش��هد ع��رض ألبحاث 
علمي��ة ف��ي قط��اع املي��اه والتي 
قدمه��ا عدد م��ن ط��الب جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن.
يذك��ر أن انط��الق املؤمت��ر س��بقه 
العم��ل  ورش  م��ن  ع��دد  إقام��ة 
العلمي��ة والتدريبي��ة ف��ي مجال 
تقني��ات التحلي��ة، ومعاجلة مياه 
الص��رف الصحي، وخي��ارات إعادة 

االستخدام للمياه املعاجلة.

انطالق فعاليات مؤتمر المياه العربي الخامس 
زيادة حجم الطلب وتكاليف البنية التحتية أبرز المحاور

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد محافظ البن��ك املركزي، علي 
الع��الق، أم��س األربع��اء، أن تعزي��ز 
املراس��لة  البن��وك  ب��ني  العالق��ة 
األجنبي��ة والبن��وك العراقي��ة لها 
فوائد كبيرة على القطاع املصرفي 

العراقي.
وق��ال العالق في حدي��ث متلفز، إن 
"االج��راءات الت��ي قام به��ا البنك 
املركزي في مكافحة غسل االموال 
ومتوي��ل اإلرهاب التي ش��ملت عدد 
م��ن الش��ركات ومت��ت ايقافها عن 
العمل وإحالتها إل��ى القضاء هي 
خط��وة مهم��ة وامتثاال لق��رارات 

مجلس االمن".
وأض��اف أن "تعزي��ز العالق��ة ب��ني 
والبنوك  األجنبية  املراسلة  البنوك 

العراقي��ة مه��م ج��داً ول��ه فوائد 
املصرف��ي  القط��اع  كبي��رة عل��ى 
العراق��ي"، داعيا البن��وك األجنبية 
إلى "االعتم��اد على االجراءات التي 
اعتمده��ا البنك املركزي في تطوير 
القط��اع املصرف��ي مث��ل االمتثال 
ومكافحة غس��ل االموال التي هي 
الفيص��ل ف��ي قب��ول التع��اون مع 

املصارف العراقية".
مص��رف  اعل��ن  آخ��ر،  ش��أن  ف��ي 
الرافدي��ن إيق��اف اس��تيفاء اج��ور 
اس��تعالم الق��روض والس��لف من 
قب��ل املوظف��ني واملواطن��ني، فيما 
وج��ه فروع��ه بدفع كاف��ة طلبات 
القروض والس��لف التي سبق ان مت 

استحصال املوافقات بها.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في 

بي��ان صحافي، نظرا لق��رب انتهاء 
الس��نة املالية ولغرض اس��تكمال 
البنك  للوائ��ح  وفقا  االحصائي��ات 
املركزي ولنفاذ الس��قف االئتماني 
تق��رر التوق��ف عن اس��تيفاء اجور 
اس��تعالم القروض والس��لف التي 

تروج من قبل املوظفني واملواطنني.
“املص��رف  ان  املكت��ب  واض��اف 
وج��ه فروع��ه بدفع جمي��ع طلبات 
القروض والس��لف التي سبق ان مت 
اس��تحصال املوافقات وقبض اجور 

االستعالم عنها”.
الرافدي��ن خ��الل  وباش��ر مص��رف 
الع��ام املاضي مبنح قروض وس��لف 
الفن��ادق  واصح��اب  للموظف��ني 
واصح��اب املهن الصحي��ة ومببالغ 

تتراوح بني 10 الى 50 مليون دينار.

واشنطن ـ رويترز: 
قال مصدر مطلع إن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب لديه قائمة من خمسة 
مرش��حني س��يختار أحدهم ملنصب 
رئيس »مجل��س االحتي��اط االحتادي« 
وم��ن املرج��ح أن يعلن ق��راره قبل أن 
يذه��ب في رحلة إلى آس��يا في أوائل 

تشرين الثاني املقبل.
وسأل الصحافيون ترامب عن املرشح 
الذين يفضله من بني اخلمس��ة فقال 
»بأمان��ة.. أنا معجب به��م جميعاً«. 

وأضاف »س��أتخذ قراراً خ��الل الفترة 
الزمنية القصيرة املقبلة«.

وم��ن املقرر أن يجتمع ترامب اخلميس 
املقب��ل م��ع جاني��ت يلني الرئيس��ة 
احلالية ل��� »البنك املركزي األميركي« 
والت��ي تنته��ي فت��رة رئاس��تها ف��ي 
ش��باط املقبل. وقال املص��در إن يلني 

هي أحد املرشحني اخلمسة.
وأضاف أن املرش��حني األربعة اآلخرين 
ه��م كبير املستش��ارين االقتصاديني 
لترامب غاري كوهن، وأستاذ االقتصاد 

في جامعة »س��تانفورد« جون تيلور، 
وجيروم باول، أحد محافظي »مجلس 
االحتي��اط«، واحملاف��ظ الس��ابق ف��ي 

اجمللس كيفن وورش.
وفي استطالع لوكالة »رويترز« شمل 
40 خبي��راً اقتصادي��اً وأجري في األيام 
القليلة املاضية، قالت غالبية ضئيلة 
إنهم يتوقعون أن يذهب املنصب إلى 
باول، وهو محام ومصرفي استثماري 
س��ابق انضم إلى مجلس محافظي 

»االحتياط االحتادي« منذ أيار 2012 .

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع معدل التضخم العراقي خالل 
أيل��ول املاض��ي بنس��بة %0.4 عل��ى 
أساس س��نوي، بحس��ب بيان لوزارة 

التخطيط.

ولفت البيان، إلى أن معدل التضخم 
ارتف��ع ب�%0.4 على أس��اس ش��هري، 
األغذي��ة  أس��عار  ارتف��اع  بس��بب 
واملشروبات ب�%0.7، واملالبس واألحذية 
ب�%0.2، والس��كن ب���%0.7، والصحة 

ب���%0.2، والنق��ل ب���%0.1، والس��لع 
واخلدمات املتنوعة ب�0.5%.

وأوض��ح املتح��دث الرس��مي ل��وزارة 
التخطيط، أن الرقم القياسي العام 

العراقي لشهر سبتمبر بلغ 105.

تطوير العالقة بين البنوك األجنبية 
والعراقية لتعزز القّطاع المصرفي

ترامب يختار رئيسًا جديدًا لـ »مجلس االحتياط« 

ارتفاع معدل تضخم أيلول 0.4 % 

منصور بن هالل املشيطي
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كنت قد اغتنمت فرصة س��نحت لي في منتصف 
الس��تينيات، وأن��ا  طال��ب صغير، ملش��اهدة عمل 
س��ينمائي حاز ش��هرة واس��عة في حينه اس��مه 
»الل��ص وال��كالب«.  ولم أت��رك قريباً ف��ي املنزل أو 
صديق��اً في املدرس��ة أو رفيقاً في احل��ي، من دون أن 
أخب��ره باملوض��وع. ولم ألبث بعد ذلك  بأس��ابيع أن 
اقتنيت  الرواية نفسها، التي نشرها جنيب محفوظ 

عام 1961، وقرأتها بنهم شديد، أكثر من مرة.
في ما بعد س��طا زمالء لي على الكتاب، مدفوعني 
بحماس��تي الش��ديدة له، وتالقفوه ف��ي ما بينهم 
الواحد بعد اآلخر حتى يئس��ت منه متاماً. واقتنيت 
رواي��ات أخرى للمؤل��ف ذاته لم تنج ه��ي أيضا من 
الس��طو. لكن »اللص والكالب« لم تفارق مخيلتي 
أب��داً. فق��د كان��ت الث��ورة العارمة الت��ي لهج بها 
بط��ل الرواي��ة، وش��عوره بالظلم الذي وق��ع عليه 
من أصدقائ��ه املقربني، وخيانة زوجت��ه له، وإعراض 
ابنته الصغيرة عنه، عوامل أثرت في نفسي كثيراً، 
وجعلتن��ي أتعاطف معه أحياناً ، برغم معرفتي أنه  

لص خطير.
غي��ر أنني لم أس��تطع فهم  بعض الش��خصيات 
الت��ي أثارت نقم��ة »س��عيد مهران« بع��د خروجه 
من الس��جن، وبالتحديد صديقه الصحفي »رؤوف 
عل��وان«. ب��ل إن عالقة املودة ب��ني صحفي ولص لم 
تعجبني البتة. وألنني كنت أقرأ احلوادث كما هي من 
دون أن أردها – بحكم التجربة والس��ن – إلى عوامل 
أكثر عمق��اً، فقد عجبت كي��ف يحرض الصحفي 
ه��ذا صديقه اللص على الس��رقة، ثم يحذره منها 
بع��د خروج��ه من الس��جن. ولم أدرك س��اعتها أن 
املوضوع كان سياس��ياً صرفاً. فالرجل كان يس��ارياً 
قبل الثورة، ناقماً على مالكي األرض الكبار. وحينما 
خرج س��عيد من الس��جن ألفى صديقه الصحفي 
شخصاً آخر، يتمتع بامتيازات كثيرة ويسكن قصر 
أحد الباش��وات الس��ابقني. لقد تخل��ى عن أفكاره 
الس��ابقة وب��دأ يداف��ع عن النظ��ام اجلدي��د بقوة، 
مدش��ناً عصراً جديداً من الفساد السياسي. وهذا 

ما أغاظ سعيد كثيراً.
 كان موض��وع الرواي��ة مختلفاً متاماً بالنس��بة لي.  
فق��د كنت حينها س��اخطاً على س��عيد الرتكابه 
جرمية  الس��رقة ودخوله السجن. وكنت أعذر نبوية 
ألنها ش��عرت بالعار من ارتباطها بش��خص مثله. 
ولم يكن في مخيلتي أكثر من هذا. إال أنني أدركت 
بعد س��نوات أن اللغز األكبر الذي هيمن على أجواء 
الرواية هو الصراع السياس��ي في مصر قبل الثورة 
وبعدها، والس��يما موضوع النصف باملئة، أو حصة 
مالي��ني الفالح��ني مقاب��ل م��ا ميلك��ه اإلقطاعيون  
وباشوات ذلك العصر من أراض. وهو موضوع شغل 
النخبة في حينه، وكان س��بباً مباش��راً في اندالع 

الثورة.
ولكن هل أن ما فاتني أنا ش��خصياً في تلك احلقبة 
قد ف��ات زعماء الثورة املصرية أيض��اً، فتغاضوا عن 
الرواية وس��محوا لها أن تنتش��ر على ه��ذا النحو، 
ثم تتحول إلى ش��ريط سينمائي ضخم، وإلى عمل 
إذاع��ي أيضاً؟ ألم يكن نقاد ذل��ك العصر واعني إلى 
نقد جنيب محفوظ ملظاهر الفساد التي حالت دون 
حتقيق الثورة ألهدافها كاملة، ثم تس��ببت بهزمية 

مرة لها عام 1967؟
إذا كان��ت ه��ذه الزعامات لم تلتف��ت – مثلي – إلى 
املضم��ون، وه��ذا م��ا أس��تبعده لوج��ود كثير من 
الشخصيات املهمة بينها، فمعنى ذلك أنها كانت 
تعي��ش في عالم آخر. أم��ا إذا  تغاضت عن كل ذلك 
راضية فهذه فضيلة حتسب لها بكل تأكيد. ويبقى 
نه��م  طلب��ة تلك احلقب��ة لكل عم��ل أدبي جميل 

جديراً باالعتبار حقاً.

بين عهدين

محمد زكي ابراهيم

علوان السلمان
 

...الشعر)صناعة من النسج.. وجنس 
من التصوير( على حد تعبير اجلاحظ 

..
 والوجدان الشعري تاريخياً تستفزه 
االضاءة الس��ريعة .. فكرية كانت او 
وجدانية منحصرة في بيت ش��عري 
او بيتني من الش��عر مكتملني مبنى 
ومعن��ى.. وه��ذا يؤك��د اصالة النص 
الش��عرية(  )الومضة  القصير ج��داً 
التي هي قصيدة النضج والدهش��ة 
املكتنزة بلحظتها اجلمالية واملكتفية 
بذاتها ..اجملس��دة ملوقفه��ا ..املتميزة 
بضوابطها الفنية والبنيوية تكثيفاً 
وتركيزاً وتعبيراً عن حلظة ش��عورية 
خالق��ة حلقله��ا الدالل��ي وااليحائي 
)انه��ا حملة عابرة ودفقة وجدانية وحلن 
هارب وامني��ة قصيرة تخلق تعبيرها 
املكثف..املركز الذي يستفز اللحظة 
الش��عرية ويحي��ط به��ا ( على حد 
تعبير الناقد خليفة محمد التليسي  
في كتاب��ه )قصيدة البي��ت الواحد( 
.. كونها ش��كالً من اش��كال احلداثة 
الت��ي حتالف��ت والتح��والت الفكرية 
واملؤث��رات اخلارجية للتعبير  والفنية 
ع��ن مش��هد بلحظت��ه الوامضة .. 
التركيبي��ة  بخصوصيت��ه  املتس��م 
ووحدته العضوية وتفرده في االيقاع 
والص��ورة واللغ��ة الرام��زة والفكرة 

املنبثقة من بني الفاظه وجمله ..
   و)الق املرايا( اجملموعة الشعرية التي 
نسجت عواملها النصية التي طغت 
على بنيتها القص��ر الذي يجرنا الى 
قصي��دة البي��ت الواح��د املتج��ذرة 
تاريخي��ا وس��ط عوال��م القصي��دة 
العربي��ة .. انام��ل منتجها الش��اعر 
فرحان صبري الربيعي واس��همت دار 
اجلواهري على نش��رها وانتش��ارها / 
2017 ..كونه��ا تقوم عل��ى التقنيات 
البالغي��ة املبنية على اس��اس ثنائي 
يجم��ع م��ا ب��ني صورت��ني : واقعي��ة 
وتخييلية في تقابل هندسي دقيق.. 

ول��ي من حب��ك فرح وعي��د      وقلب 
طائر غرد سعيد

ال��ى ايامك العبقات يهف��و       وفي 
اعماقه لفمي نشيد

تغن��ى قبلي الش��عراء فيك        وتاق 
اليك مشتاق بعيد

فيا ام العواصم ليت ش��عري     متى 
ب��ك يرتقي عه��د جدي��د   / ص 21 – 

ص22 
  فالن��ص بدفقه االنس��اني يحاكي 
الطبيع��ة والرم��ز املوح��ي )بغ��داد( 
ال��ذي يخلق الق��درة التخييلية التي 
متد دائرة اخلطاب الش��عري فتتس��ع 
بأتساع فضاء الصورة وابعادها والتي 
تق��وم عل��ى تقابل صورتني )مش��به 

ومش��به ب��ه( بلغ��ة مكثف��ة حتمل 
شحنة انفعالية ..

وطني يسائلني الغرباء عنه
هو العراق وال وطن اعز منه 

وما نفع املعزة – قلت – ملا 
يداهمه اخلراب ولم تصنه

فلو لم يعتد – معاذ اهلل – عزاً 

ف��ال انا بالوجود وال ان��ت وال هو  / ص 
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   فالن��ص حلظ��ة جمالي��ة مكثفة 
بذاتها جتسد موقفاً بأعتماد اسلوب 
السرد املركز على الفكرة اخملتزلة في 
لغتها .. مع وحدة املوضوع وكثافته.. 
وبالقدرة على اثارة التأمل والدهشة .. 

فضالً عن حركيته وجتاوزه الزمكانية 
مع س��رعة ايقاعية وق��درة ايحائية 

واكتناز طاقته الداللية.. 
  فالش��اعر ف��ي نص��ه ه��ذا يحاول 
استنطاق  اللحظات الشعورية عبر 
نس��ق لغوي قادر على توليد املعاني 
من اج��ل توس��يع الفض��اء الداللي 

للجملة الشعرية ..
ما قلت قد نطقت به االقدار     )باٍق و 

اعمار الطغاة قصار( 
لي اينما حلت رفاتك راية        خفاقة 

بسموها ومنار 
اب��ا فرات وللفؤاد محبة           لك ما 

حييُت وقبلة ومزارُ
لي نبع فكرك منهل متدفق       عذب 

..فرات..غادق..مدرارُ
انفض ترابك فااليام ما برحت     غبراء 

يشكو قطعها االحرار
وانطق وفجر ثورة بنفوسنا        برحيل 

نطقك غادر الثوار   /ص62
 فالش��اعر في نصه يحش��د االفكار 
وفق��اً لطبيعة التداع��ي الذي يعلن 
احملقق��ة  الش��عرية  اللحظ��ة  ع��ن 
للذات  التأثي��ري املس��تفز  لفعله��ا 
االخ��رى )املس��تهلك / املتلقي( .. من 
خ��الل عنصر احلركة ال��ذي يعد احد 
معطي��ات املس��توى احلس��ي للغة 
التي اس��همت ف��ي البن��اء الدرامي 
لش��عريته .. فض��الً عن ان الش��اعر 
اعتمد التضمني في السياق النصي 
كي يضفي على معانيه ايحاء و قوة.. 
فه��و يترجم احاسيس��ه وانفعاالته 
بنس��ج ش��عري يحقق وظيفته من 
خالل الفك��رة والعمل داخ��ل اللغة 
عن طريق خلق عالق��ات بني املفردات 
املتناس��ق  بعاملها  بوح��دة متمي��زة 
جمالي��اً م��ع دق��ة تعبيري��ة بألفاظ 
موحي��ة ودالالت مكثف��ة بتوظي��ف 
تقانات فني��ة محركة للنص كالرمز 
السمة االس��لوبية التي تسهم في 
واتساع مساحة  االرتقاء بش��عريته 
داللته..والتنقيط)الن��ص الصام��ت(
الذي يستدعي املس��تهلك)املتلقي(

لالسهام في بناء النص..
   وبذلك قدم الشاعر نصوصاً تلبس 
ثوب العمود الذي مييل الى التحديث 
في اللغة والص��ورة والرؤية واعتماد 
ايقاع الشعر مع وحدة بنائه وتكوين 
بصري وموس��يقي بتوظيف احلواس 
في خل��ق نصه وجعل حيثيات اللغة 

هي اصل الداللة اللغوية ..

اللمحة المرتسمة على )ألق المرايا (

غالف الديوان

إصدارقصص قصيرة جدًا

يومياً ... صباَح كِل 
ي���وم ... كن����ُت أُصغ����ي لغنائ��ِه ... 

وأحفظ��ُه ... ك��ان عمل��ي
حف����ظ غن����اء داخ��ل حس����ن وأنا 

منهمٌك مبساعدِة وال��دي ك�ي
إذا   « حس������ن  داخ����ل  يح����س  ال 
حفظت غن��اءَه جيداً أكرمني وال��دي

أمي���ا ك��رم وإذا ل����م أحفظ��ُه جي��داً 
أشبعني ضرب��ا » ... لي���الً ... أعي���د

ما غن������اه املطرُب داخ��ل حس����ن 
لوالدي ال��ذي يب���دأُ بالس�كرِ .

صبي أسمر وحمائم بيض
ش����اٌب رافدين��ٌي ياف����ٌع حال�����ٌم ... 
َطم��وٌح ،جلَ��ب أَول أي�����ام التح��ري��ر 
إل���ى  حمام�����ٍة  مئ������ة  خم��س 
س��اح���ة الف�����ردوس ، ليح���اك��ي 

ساح��َة 
النصرِ ف������ي باري�����س بطيورِه���ا 

الت�ي متألُه��ا حي������اًة وهدي���الً ،
البي��ض  بيماماتِ��ه  الف��ردوَس  م����أل 
التي حتل���ق س��عيدًة مطرزًة س��م�اء 
بغ��داد باحل��رية ، ج����اء ثان���ي أي��ام 

االحت����الل ليج�������د ثالث م���ئة
وخمس�����ني حمام���ًة ق���د اختفت 

... س��أل ودم��ُوعه ِملُء مآقيه :-
من سرَق طيورَ السالم  ؟

أجاب���َه صب��ٌي اسم����ُر صغي������ٌر 
يله����و ف���ي الف���ردوس  :-

- رجاُل الشرطة.

جدتي ومذيع التلفاز
كانت جدتي رحمها اهلل عندم�ا 

يظهُر املذيُع في التلف��ازِ تََتحجُب
بعباَءتِه�ا.

علي السباعي

قذيفة
ثمان��ي  ح���رب  إب��ان  جن��دٌي  مع��ي  كان 

السن��وات ف�ي جب���هِة القت���اِل ،
لم يكن مقاتالً شرس���اً ، ك��ان عازَف عودٍ 
موه���وباً ، ُمبدع���اً، ال يجيُد القتاَل... في 
أثناَء املع��ارِك الطاحن���ِة وما أكثرَها وفي 
أثناَء اش��تدادِ القص��ِف كان يعزُف لنا نحُن 
إخوانَ��ه املقاتلي���ن أجمَل األحل��ان ، يضرُب 
عل��ى ع��ودِه ب��ال تع����ٍب ، مبتع��ٍة وإبداٍع 
أب��داً ال يكررُ نفَس��ه ... أُعل������َن وق���ُف 
إط������الِق الن��ارِ ف��ي 1988/8/8 راَح يدندن 
فرح��اً بانتهائِه��ا.. وإذا بقذيف�����ٍة إيرانيٍة 
تس��قُط عل��ى موِضع�����ه وهو يع��ُزف ... 

تقتٌله.

استجداء
أتسكُع تسكع���اً معرفياً ... ف���ي أح��ِد 

شوارِع الن��اصرية ...
الناصري�����ة الت�����ي ه���ي أش��د خراباً 

م���ن واس��ط القدمية ... 
تس��تجدي   ... متعب��ٌة  ش��ابٌة  واجهتن��ي 

امل����ارة بكفني مقطوعتني.
داخل حسن

ذاَت طفولٍة ...
ك��ان املطرُب داخل حس��ن » رحم��ه اهلل 

» صديق��اً لوال��دي 
اخلي��اط ... يأت��ي لدك��اِن أبي يغن��ي ل��ه 

قذيفة

شيرزاد شيخاني

أش��رَق اليوُم والصب��ُح ملا يزل 
غائباً وطال االنتظار

الش��مِس،  أبن��اَء  نح��ن   
مكلوم��ون م��ن رق��د اجلب��ل 

األشم مام جالل.
يا عال��ي املقام، كي��ف يجرؤ 
الت��راب عل��ى احت��واء قاه��ر 

اجلبال؟
نعل��ُم أنه يفخر ب��ك ويباهي 
تبك��ي  أراه��ا  الت��ي  اجلب��ال 

وتنتحب

)قندي��َل(   يواس��ي )س��فنُي( 
برحيل مام جالل.

يناجي��ان  وأس��معهما 
بعضهما بعضاً

رح��ل ال��ذي خط��ت ميين��ه " 
كردستان يان نةمان".

***
إش��تقنا ل��ك كش��وق نحلة 

لزهرة برية
كشوق سمك حّر ملاء البحر.

إش��تقنا خلطاباتك تبث فينا 
الهّمة

 تدعون��ا الى احل��رب من أجل 
السالم.

 أنت وح��دك من علمنا كيف 
نصن��ع م��ن احل��رب انش��ودة 

سالم.
***

انهض جالَل الُكرِد             فقد 
طاَل الفراق

الرحي��ل        بي��وم  ه��ذا  م��ا 
فانهض فقد ُكسَر الرفاْق

انهْض من األرض التي    تهتّز 
حتتَك باتساق

لقد تبعثَر جمعنا         وغدونا 
كاملاِء املُراق

انه��ْض وب��دْد حزَنن��ا    ففي 
الروِح والقلِب احتراق

***
قم من مرقدك فمسيرنا نحو 

احلرية لم يكتمل 
 كن��ت نبراس��نا اله��ادي في 

طريق النضال
فبم��ن نهتدي بع��دك يا عم 

جالل؟
***

"جالل" يا م��ن كتبت تاريخنا 
مباء من ذهب

وتقدم��ت  للث��ورة  قدتن��ا 
صفوفها بشموخ وكبرياء.

ل��م تتردد حلظة ع��ن مقاومة 
األعداء

أطلقت ث��ورة وقل��ت للعالم 
"انني صاحب قضية"

فلم ترعبك أس��اطيل البعث 
وطائراته

وال  جيش��ه  يثن��ك  ول��م   
مدافعه 

ف��ال عج��ب حني يس��تثنيك 
صدام من قرارات العفو

أنك لس��ت  كان يعرف يقيناً 
عميالً وال بندقية لإليجار

وأنك تناض��ل من أجل قضية 
شعبك بإخالص وإقتدار

***
يع��ز علين��ا فراق��ك ويقتلنا 

الشوق إليك
الش��هيد  ب��دم  قس��ماً   

وبشموخ اجلبال 
س��تظل خالداً أبداً في ذاكرة 

األجيال
وأبناءنا  أحفادن��ا  سنس��مي 
لهم قصص  ونروي  باس��مك 

النضال  
ش��امخاً  إس��مك  س��يظل 

كراية مرفوعة فوق اجلبال
يزه��و  ش��عبك  وس��يظل   
م��ام  ألن  بكبري��اء  ويتفاخ��ر 

جالل
 مر من فوق تراب كردستان.

قم من مرقدك

عن دار الع��ارف للمطبوعات ببيروت صدر 
ألستاذي الدكتور )عبد الرضا علّي( كتابه 
النق��دّي اجلديد الذي وس��مه ب���: )قيثارة 
أورفي��وس .. قراءات في الس��ائد واخملتلف( 
ضمَّ ب��ني غالفيه  دراس��ات نقدّية عديدة 
في حقلي التنظي��ر والتطبيق ابتدأت في 
تأصي��ِل القوِل � إيجازاً � )عن الش��عر في 
العراق في القرن العشرين( أشار فيها إلى 
ما كان لهذا الشعر من منجزات، وما كان 
فها صانعوُه في  في��ه من ظواهر فنيَّة وظَّ
مضامينِه، فضالً عن وقوِفها عنَد إجنازات 
بع��ِض رواد التحديث الذي��ن حاولوا تقدمي 

النصِّ األمنوذج.
 كما عالج هذا الكتاب قضيَّتي )الغموض 

واإلبهام في الش��عر( تنظيراً ألمن اللبِس 
ف��ي فه��م الظاهرة عل��ى نحٍو ع��ام، ألنَّ 
بعَض الناش��ئني ال مييِّ��زُ بينهما، وال يدرُك 
الف��روق اجلوهريَّ��ة ب��ني املصطلحني كما 
يقول املؤّلف، ثمَّ كانت دراس��تُه للسّياب 
� ف��ي ذكرى رحيل��ه �  هدفاً )كم��ا يقوُل( 
ِه بداءًة من مخالفة  للوصوِل إلى بنَيِة نصِّ
الس��ائد، وصوالً إلى حتقيِق النصِّ األمنوذج 

الذي كان بدر قد سعى إلى حتقيقه.
اخلي��ال  دور  الكت��اب  تن��اول ه��ذا   كم��ا 
الش��عبي في تكوين امليثولوجيا العربيَّة، 
وما تناقلته بعض املظان القدمية من تلك 
الصورامليثولوجيَّ��ة، وعده��ا م��ن احلقائق 

)لألسف(، وترويِجها بني الناس.

قيثارة أورفيوس..
قراءاٌت في السائد والمختلف

من أعمال الفنان سلمان البصري
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حسين الذكر - مدينة - جوا 
الهندية 

الوطن��ي  منتخبن��ا  رحل��ة  أنته��ت 
للناش��ئني بك��رة القدم ف��ي مباريات 
كاس العال��م املقامة ف��ي الهند دون 
س��ن السبعة عش��ر س��نة ، بعد ان 
بلغ دور الس��تة عش��ر وخرج على يد 
املنتخ��ب املالي في مباراة صعبة جدا 
عل��ى العبين��ا ، ممن وجدوا انفس��هم 
ام��ام منتخب عم��اق يفوقهم بكل 
ش��يء تقريبا . بهذا يكون قد اس��دل 
الستار على مش��اركتنا في املونديال 
العامل��ي ، بعد ان خضن��ا اربع مباريات 
ثاثة في اجلولة االولى ضمن مباريات 
اجملموع��ة السادس��ة ، الت��ي ضمتنا 
ال��ى جانب منتخبات قوي��ة جدا ومن 
مدارس مختلفة : ) انكلترا واملكسيك 
وتشيلي ( وقد تاهلنا الى الدور 16 بعد 
ان تعادلن��ا مع املكس��يك وفزنا على 
شيلي وخسرنا امام انكلترا ، لنتاهل 
ثاني اجملموع��ة بعد انكلت��را املتصدر 
ثالث��ا  املكس��يك  بعدن��ا  ومخلف��ني 
بنقطت��ني وتش��يلي خ��ارج البطولة 

بنقطة واحدة.
ال��ى  للناش��ئني  منتخبن��ا  وتع��رض 
خس��ارة ثقيلة  أمام مالي بنتيجة 5 
� 1، ضمن منافسات دور ال� 16 لكأس 
العالم حتت 17 س��نة املقامة بالهند، 

ليودع املنافس��ات مكتفيا ببلوغ هذا 
ال��دور كهدف اول��ي مت حتقيقه ،بهذه 

املشاركة العاملية الكبيرة.
م��ن جانبه، ش��ن الكاب��ن قحطان 
جثي��ر هجوما مبطنا عل��ى اللجنة 
املنظم��ة لكاس العال��م وكذا بقية 
جل��ان الفيفا املش��رفة على مونديال 
الهند قائا : ) كل من ش��اهد اعمار 
واجسام وطول العبي منتخب مالي 
، ال ميكن��ه ان يص��دق ان ه��ؤالء حتت 
سن 17 سنة ، اذ ان العدالة مفقودة 
هنا ، فاعبنا صغير وملتزم باالعمار 
، فيما املنافس بدا وكاننا نلعب امام 

املنتخ��ب االوملب��ي املال��ي ، مما جعل 
لهم فارق بدني وفني واضح ادى الى 
هذ النتيج��ة ، التي تعد كبيرة بحق 
منتخبن��ا ، الذي وصل الى النهائيات 
بظ��روف اع��داد صعب��ة وعصي��ة ، 
ل��م تتوف��ر م��ن خاله��ا اي مب��اراة 
جتريبية مع منتخب��ات اجنبية قوية 
تلي��ق فعا بكاس العال��م ، مما ظهر 
تاثيره��ا خال البطول��ة بالرغم اننا 
واجهن��ا اربع منتخبات كروية عاملية 
واس��تطعنا  ومختلف��ة  متقدم��ة 
التاه��ل ال��ى ال��دور ال16 ، لكن كان 
الطم��وح ان نقدم االفضل وان نصل 

الى مرحلة تسعد جماهيرنا العزيزة 
الوفية بشكل افضل، لكن هذه كرة 
القدم ربح وخس��ارة وق��د اثر الفارق 
البدني واجلس��ماني بش��كل كبير ، 
وان شاء اهلل ساعيد هيكلة الفريق 
، مب��ا يتناس��ب مع عط��اء كل العب 
وتقييمه خال البطولة ، كي نذهب 
الى تصفيات اس��يا للش��باب ونحن 
معبئني بالتجربة اجليدة  متمنني ان 
نقدم االحس��ن ونحرز نتائج ، تسعد 
اجلماهير باذن اهلل ( .من جانبه املاك 
املس��اعد ، اش��ادوا باعبيهم برغم 
اخلس��ارة الكبيرة امام مالي ، مبدين 
اس��تغرابهم من اعمار العبي الفرق 
االخرى التي شاركت باعمار واجسام 
ال ميكن ان يكونوا مستوفني للشروط 
، علما ان الكثير في العراق يتهمونا 
بالتزوير في وق��ت كان فريقنا االكثر 
الت��زام م��ن بقي��ة الف��رق ، وثبت ان 
فريقنا هو االصغر ، وقد خسرنا عدد 
من العبينا االفضل الذين ابقيناهم 
في بغداد ، خش��ية املش��اكل برغم 
حاجتنا املاسة ، خلدماتهم ، معولني 
عل��ى املش��اركات املقبل��ة متمنني 

االفادة من التجربة بكل مراحلها .

* موف��د االحتاد العراق��ي للصحافة 
الرياضية
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»الشباب والرياضة« تنظم دورة 
األلعاب االولمبية المحلية 

مناقشة تعليمات 
فتح القاعات الرياضية 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
تواصل وزارة الش��باب والرياضة حتضيراتها لتنظيم دورة 
األلعاب االوملبية احمللية، على قاعات املدارس التخصصية 
للموهبة الرياضية في املدينة الش��بابية، الثنتي عش��رة 
لعب��ًة، بالتنس��يق مع االحت��ادات الرياضي��ة املركزية، من 
اجل اكتش��اف املواهب الرياضية، فضا عن إش��راك فرق 
احملافظات في العم��ل الرياضي، وحتفيز االحتادات الفرعية 

على العمل ضمن بطولة موحدة.
وق��ال مدير عام دائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات، رئيس 
اللجن��ة التحضيري��ة للدورة، طال��ب املوس��وي ان وزارة 
الش��باب والرياض��ة ومن خ��ال توجيهات الس��يد الوزير 
عبد احلسني عبطان، حرصت على االهتمام بكل األلعاب 
الرياضي��ة، وخاص��ة الفردي��ة منه��ا، مبيناً ان الوس��ط 
الرياض��ي بحاجة الى تطوير ه��ذه األلعاب، ألجل انتخاب 

الاعبني املوهوبني للزج بهم في املنتخبات الوطنية.
واكد املوس��وي، ان السيد الوزير وجه بإقامة دورة لأللعاب 
الفردي��ة األوملبي��ة للمحافظات بالتنس��يق مع االحتادات 
الفرعية، وق��د جرى البحث يوم امس في اجتماع اللجنة 
املش��كلة، جملة من النقاط املهم��ة، منها عدد األلعاب 
ال��ذي س��يكون 12 لعبًة، وكل منها حتتوي خمس��ة فرق 
متنافس��ة، موضح��اً ان اإلحت��ادات املركزية س��تخاطب 
االحت��ادات الفرعي��ة ف��ي احملافظات م��ن اجل ال��زج بفرق 

احملافظات، ما يعطي الدورة قوة تنافسيًة كبيرة.
وب��نينّ املوس��وي، إن الدورة س��تقام عل��ى قاع��ات الوزارة 
مل��دة تت��راوح بني 10 ال��ى 15 يوم��اً، متعه��داً بتوفير كل 
املس��تلزمات املهمة من اجل إجن��اح الدورة، من جلان فنية 
وإعامي��ة وتنظيمي��ة، فض��ا ع��ن الدعم اللوجس��تي 
املتمثل في الطعام والس��كن والتجهيزات، مستطرداً ان 
الهدف األساس��ي للدورة، تنش��يط احلركة الرياضية في 
بغداد واحملافظات، واعادة احلي��اة الى االحتادات التي تعاني 

خموالً بسبب قلة املهرجانات الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت دائرة الطب الرياض��ي والعاج الطبيعي في وزارة 
الش��باب والرياضة اجتماعا تش��اوريا ملناقشة تعليمات 
فت��ح القاع��ات الرياضية والائح��ة العراقي��ة ملكافحة 
املنشطات مع مسؤولي الرقابة الصحية بدائرة الصحة 
العام��ة ف��ي وزارة الصحة وقطاعاتها الث��اث في بغداد 
الرصاف��ة - الك��رخ - مدين��ة الص��در ومس��ؤولي تعزيز 
الصحة العامة باالضافة الى مديريات الشباب والرياضة 

في بغداد وذلك على قاعة الدائرة في مقر الوزارة. 
واك��د مدير عام دائرة الطب الرياض��ي والعاج الطبيعي 
الدكتور حي��در رحيم ان الوزارة الراعي الرس��مي لقطاع 
الشباب الذي يشكل الفئة االكبر من اجملتمع وتستطيع 
ان تصل للشباب من خال البرامج التثقيفية والتوعوية، 
لك��ن ذل��ك غير كاف��ي اليجاد احلل��ول اجلذرية ملش��كلة 
املنش��طات التي ته��دد الش��باب وخطرها، االم��ر الذي 

يتطلب حراكا على اعلى مستويات.
واضاف رحيم ان وزارة الش��باب فتحت اف��اق التعاون مع 
وزارة الصح��ة باعتبارها جهة رقابية تس��تند على قانون 
ميكنها من التح��رك حلماية صحة الف��رد العراقي، وهذا 
يقع ضمن توصيات خرجت به��ا اللجنة العليا ملكافحة 
املنشطات التي اقرت مبسؤولية جميع اجلهات من وزارات 
الصحة والداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم، 
مبين��ا ان��ه اتس��عت ف��ي االونة االخي��رة ع��دد القاعات 
الرياضي��ة واصبح الكثير منها يعم��ل بدون ترخيص من 
وزارة الصح��ة، االمر الذي يتطال��ب التحرك ملراقبة عمل 
ه��ذه القاع��ات غي��ر اخلاضع��ة للتعليم��ات اذ تتلخص 
التعليمات بدفع رس��وم الضم��ان االجتماعي والضريبة 
شرط ان تكون باشراف طبي بالتعاقد مع طبيب مختص 
عل��ى ان يتعهد االخير باتخاذ كافة االج��راءات القانونية 

حال ورود اية حاالت تعاطي للمنشطات.

بغداد ـ هشام السلمان*

 توقد  اللجن��ة الباراملبية العراقية 
اليوم اخلميس الشمعة 15 مليادها 
يوم التاس��ع من تش��رين االول عام 
نس��لط  املناس��بة  وبه��ذه   2003
الضوء على اهم مراحل هذا التاريخ 
الزاخ��ر باالجنازات واحلاض��ر املتدفق 

باالمال والطموحات.             
 ول��م يع��رف الع��راق قب��ل عق��د 
الثمانيني��ات من القرن العش��رين 
رياض��ة املعاقني , وامن��ا دخلت هذه 
الرياضة مع نشوب احلرب العراقية 
االيراني��ة وحتدي��دا ف��ي ع��ام 1982 
حيث ترك��ت هذه احل��رب وما تاها 
من ح��روب أرقاما هائلة من اجلرحى 
واملصاب��ني الذي��ن كت��ب اهلل لهم 
حياة  اخرى واصلوا فيها  حضورهم 
ضمن اجملتمع بش��كل جديد , حيث 
مارس قسم منهم رياضة املعاقني 
عندم��ا كان هن��اك احتادا يس��مى 
االحت��اد العراق��ي لرياض��ة املعاقني 
االوملبية  اللجنة  ضمن تش��كيات 
العراقي��ة يض��م ع��ددا م��ن مركز 
الش��باب والتش��كيات التي تعنى 
برياض��ة املعاقني , ولعل اش��هرها 
أن��ذاك مركزاملغيرة ومركز ش��باب 
الق��دس ون��ادي وس��ام اجمل��د الذي 
أصبح فيما بعد هو من يدير رياضة 
املعاق��ني والت��ي بقي��ت بعيدة عن 
املش��اركات اخلارجية على املستوى 
الدول��ي حتى جاءت أول مش��اركة 
للعراق  في ال��دورات الباراملبية في 

دورة برشلونة عام 1992.
ل��م يس��تمر العم��ل ف��ي رياض��ة 
املعاقني حتت مسمى االحتاد العراقي 
لرياضة املعاقني أو نادي وسام اجملد  , 
وامنا تغيرت الهيكلية العامة لهذه 
الرياضة بعد االحداث السياس��ية 
في العراق في التاسع من نيسان عام 
2003 ففي بداية متوز من ذلك العام 
شهدت قاعة التربية الرياضية في 
جامع��ة بغداد انعق��اد اول اجتماع 
للمهتم��ني برياض��ة املعاق��ني مع 

الهيئ��ة املؤقت��ة الدارة الرياضة في 
الع��راق والت��ي كان يرأس��ها احمد 
عبد الغفور السامرائي الذي حضر 
االجتم��اع بصحبة الدكت��ور فالح 
فرنس��يس عضو الهيئ��ة املؤقتة  , 
وفي ذلك االجتم��اع مت االتفاق على 
تش��كيل هيئة مؤقتة الدارة شؤون 
رياضة املعاقني بعد ان متت تسمية 
الدكت��ور مظفر عبد اهلل ش��فيق 
منس��قا بني الهيئ��ة املؤقتة الدارة 
رياضة الب��اد والهيئة املؤقتة الدارة 
رياض��ة املعاقني والت��ي تكونت من 
والدكتور  النعيم��ي  تاي��ه  قحطان 
ضاري توم��ا وفاخ��ر اجلمالي وخالد 
رش��ك والدكتور عب��د العزيز نايف 

وعب��د الك��رمي عبد ياحلس��ني وعبد 
باق��ر وس��ميرعلي لطيف  الك��رمي 
وقاسم شنيشل وهادي عبد الكرمي 
والدكتور عقيل حميد وعاء الدين 
موسى الروضان وحيدر امني وسهام 
حسن والدكتوركرمي عبيس ومحمد 
س��لمان توفي��ق ومحم��د مجي��د 

وسعد اسماعيل وحسن رضا.
ويعد يوم االحد  التاس��ع عش��رمن 
تشرين االول عام 2003 يوما تاريخيا 
الباراملبي��ة  اللجن��ة  س��جل  ف��ي 
العراقي��ة حيث جرت في ذلك اليوم 
أول انتخابات لاحتادات العشرة التي 
كانت تش��كل الهيكل التنظيمي 

للجنة الباراملبية :

وه��ي ) رفع االثق��ال والعاب القوى 
وك��رة الطائ��رة من وض��ع اجللوس 
الكراس��ي  عل��ى  الس��لة  وك��رة 
والسباحة واملبارزة على الكراسي 
وكرة اله��دف للمكفوفيني وتنس 
والعاب  االرضي  والتن��س  الطاولة 

الصم والبكم (.
مكت��ب  أول  يومه��ا   وأنتخ��ب 
تنفي��ذي للجن��ة الباراملبية تألف 
م��ن قحطان تايه  النعيمي وهاني 
عب��د اجملي��د النائ��ب االول وخال��د 
الثان��ي وفرس��ت  النائ��ب  رش��ك 
ش��الي النائب الثالث وفاخر علي 
اجلمالي االمني العام  وعبد الكرمي 
باقر االمني املال��ي والدكتور عقيل 

حمي��د املدي��ر التنفيذي وس��هام 
حسن مسؤولة الرياضة النسوية 
ومزهرغ��امن نائ��ب رئي��س مجلس 
االدارة ونوف��ل عبد الس��تار وكوثر 
حس��ني اعضاء في مجلس االدارة 
فيم��ا كان الدكتور زهير س��عودي 
ممث��ا ع��ن وزارة الصحة والس��يد 
فاض��ل محم��ود ده��ش ممث��ا عن 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
فرنسيس منسقا  فالح  والدكتور 
مع الهيئة املؤقت��ة الدارة الرياضة 
ف��ي الع��راق , وش��هد ع��ام 2009 
إعتم��اد جلنت��ي الرماي��ة والقوس 
والس��هم وفي ع��ام 2010 اجريت 
لهما االنتخابات الرسمية ومن ثم 

مت اعتماد جلنتي اجلودو للمكفوفني 
والبوتش��يا لش��ديدي العوق عام 
2012 ومت اج��راء انتخاباتهم��ا عام 
الصف��ة  عل��ى  ليحص��ا   2015

الرسمية لعملهما.
رياضي  العراقي��ة كيان  الباراملبية 
من��ذ   , واداري��ا  مادي��ا  مس��تقل 
تأسيس��ها على اجناز قانون خاص 
العم��ل  متطلب��ات  يلب��ي  به��ا 
مب��ا  واملالي��ة  واالداري��ة  الفني��ة 
يحق��ق النجاحات واالجن��ازات في 
املشاركات اخملتلفة   بعد ان كانت 
رياض��ة املعاقني تعمل س��ابقا مبا 
يس��مى باللوائح او التعليمات او 
النظام الداخل��ي وكانت مرتبطة 
اداري��ا ومالي��ا باللجن��ة االوملبي��ة 
العراقي��ة  حي��ث ص��در قانونه��ا 
بالرقم 65 لس��نة 2017  وفي عام 
الباراملبية  اللجنة  انفصلت   2007
ع��ن اللجن��ة االوملبي��ة واصبحت 
مستقلة ماليا واداريا ومت تخصيص 
ميزانية خاص��ة بها ضمن املوازنة 

العامة للدولة العراقية.
وتض��م الباراملبية 14 احلالية احتادا 
رياضي��ا  ه��ي : احت��اد رف��ع االثقال 
واحتاد العاب الق��وى واحتاد املبارازة 
على الكراس��ي واحتاد كرة الهدف 
للمكفوفني واحتاد القوس والسهم 
واحتاد الرماية واحتاد السباحة واحتاد 
كرة الس��لة على الكراسي واحتاد 
كرة الطائ��رة جلوس توفيق  واحتاد 
اجل��ودو مكفوف��ني واحت��اد التنس 
االرض��ي واحتاد تنس الطاولة واحتاد 

العاب الصم.
وهناك عشرة اندية للباراملبية هي 
: نادي وسام اجملد ونادي الذرى ونادي 
والس��ام  النصر  ونادي  الش��موخ 
ون��ادي الوالء ونادي االش��راق ونادي 
ذي قار ونادي احملاويل ونادي البصرة 
ونادي اش��نونة , وينقسم عملها 
على أربع مناطق تضم محافظات 
الع��راق يه��ا ) 17 ( جلن��ة فرعي��ة 

باراملبية في احملافظات.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

تأريخ زاخر بالبطوالت وحاضر يعاني قلة أألموال
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زيوريخ ـ وكاالت:

األوروب��ي  امللح��ق  قرع��ة  أس��فرت   
املؤهل إلى كأس العالم روسيا 2018 
ع��ن مواجه��ة صعب��ة إليطاليا حني 

ستواجه السويد.
وتتناف��س املنتخب��ات الثماني��ة على 
البطاق��ات األربع األخيرة ع��ن القارة 
العجوز للحاق بأملاني��ا حاملة اللقب 
والبرتغ��ال وبلجيكا وبولندا وفرنس��ا 
وإس��بانيا وإنكلترا وآيسلندا وصربيا.. 
وحل��ت إيطالي��ا ثانية ف��ي اجملموعة 
الس��ابعة خلف إس��بانيا، والس��ويد 
ثاني��ة ف��ي اجملموع��ة األول��ى خل��ف 
فرنس��ا.. وُصنفت منتخب��ات إيطاليا 
وسويس��را وكرواتي��ا والدامن��ارك في 
املس��توى األول.. وفيما يل��ي املباريات 
األربع للملحق األوروبي التي س��حبت 
قرعته��ا ف��ي زيوري��خ السويس��رية: 
إيرلندا الشمالية – سويسرا، كرواتيا 
– اليونان، الدامنارك - جمهورية أيرلندا، 

السويد – إيطاليا.
وس��تقام مباريات الذهاب واإلياب بني 
9 و14 تش��رين الثان��ي ، أم��ا التواريخ 
بش��كل محدد فلم يُعلن عنها حتى 

اآلن.
وقال مدير املنتخب االيطالي غابرييلي 
اوريالي في تصريح تلفزيوني: »برأيي، 
كان ميكن أن نحصل على قرعة أفضل. 
ولكننا نقبل القرعة. نحن إيطاليا وال 

يجب أن نخاف من أي أحد«.
ق��وي  منتخ��ب  »الس��ويد  وأض��اف: 
جداً وحج��ز بطاقته إل��ى امللحق من 
مجموعة صعبة. لقد فاز على فرنسا 
وأقص��ى هولندا«، مش��يراً إل��ى أنها 
»ليست قرعة جيدة ولكننا نتقبلها. 
أملنا األساسي هو استعادة خدمات 
املصاب��ني. هن��اك 4 أو 5 العب��ني على 
األقل غابوا ع��ن صفوفنا في املباريات 
األخي��رة. أعن��ي بيلوت��ي وفيراتي ودي 
وبيليغرين��ي«..  وماركيزي��و  روس��ي 
ف��ي املقابل، ق��ال مدرب الس��ويد يان 
اندرسون: »سنخوض مباراتني قويتني 
ولكن كان من املمك��ن أن يكون األمر 
ذاته مع املنتخب��ات األخرى«، مضيفاً: 
»أن��ا س��عيد اآلن مبعرفة منافس��نا. 
اآلن بامكاننا بدء العمل«.وقال مدرب 
أيرلن��دا الش��مالية ماي��كل أوني��ل: 
»سويسرا خاضت مش��واراً رائعاً في 
مجموعته��ا التي كانت بني أس��هل 
اجملموعات ف��ي التصفي��ات. مهمتنا 

ه��ي أن نصع��ب األمور عليه��م أكبر 
قدر ممكن«.

وأض��اف: »مواجهتنا ألملانيا مرتني في 
مجموعتنا سيس��اعدنا في مهمتنا 
أمام سويس��را. نأمل في التقدم على 

سويس��را واالعتماد على خط دفاعنا 
حيث ل��م تهتز ش��باكنا 7 مرات في 

التصفيات«.
إلى ذل��ك، أكد ي��ان أندرس��ون مدرب 
املنتخ��ب الس��ويدي، إنَّ فريقه أظهر 

قدرته على مواجهة فرق مثل إيطاليا، 
بعدم��ا أوقعته القرع��ة في مواجهة 
ال�«أتزوري« في امللحق األوروبي للتأهل 

لكأس العالم.
 وق��ال املدرب ف��ي تصريح��ات لقناة 

»إس تي في« التليفزيونية احلكومية: 
»أظهرنا قدرتنا على اللعب أمام هذه 
الف��رق التي تبدو أقوى منا على الورق، 
وسنحتاج لتكرار األمر«.وأشاد املدرب 
بقوة إيطاليا وكونها أحد املرش��حني 
الدائم��ني للف��وز، لكن��ه اعتب��ر أنَّها 
ليس��ت أصعب خص��م، كان ميكن أن 

تضعه القرعة.
وأضاف أندرس��ون: »ال أع��رف إذا كان 
أصع��ب خص��م. إذا كن��ت ترغب في 
عبور امللحق نحو املونديال فإنَّ املسألة 
س��تكون صعب��ة بغ��ض النظ��ر عن 
هوية اخلصم. لديه��م تاريخ والعبون 
كبار، لكنهم مثلنا وصلوا للملحق«.
واعت��رف امل��درب بأنَّه ل��م يكن يعرف 
الكثير عن الفريق اإليطالي، وش��اهد 
أجزاء فقط من مبارياته، مبرزًا أهمية 
حتقي��ق نتيج��ة إيجابي��ة ف��ي مباراة 

الذهاب في ستوكهولم.
وس��ُتلعب مباراة الذه��اب في الفترة 
م��ن 9 إل��ى 11 تش��رين الث��ان املقبل 
أم��ا اإلياب فمن 12 إل��ى 14 من نفس 

الشهر.
من جانبه، قال املدي��ر الفني ملنتخب 
أيرلندا الش��مالية، مايكل أونيل، إنه 
س��عيد بعد أن جنبت��ه قرعة امللحق 

األوروبي للتأهل ملونديال روسيا 2018 
مواجه��ة كل م��ن إيطالي��ا وكرواتيا.
أيرلن��دا الش��مالية التي  وس��تلعب 
تأهلت للملحق بع��د احتالها املركز 
الثان��ي ف��ي اجملموع��ة الثالث��ة، م��ع 

سويسرا من أجل بطاقة املونديال.
وقال أونيل: »نحن راضون عن النتيجة 
وس��عداء بتجن��ب إيطالي��ا وكرواتيا، 
سويس��را خصم قوي وم��ن املهم أن 
نحقق نتيجة طيبة في الذهاب على 
أرضنا، والس��عي للتس��جيل هناك«.
وتابع املدرب: »هي مرحلة ميكننا الفوز 
بها في 180 دقيقة، سويس��را قدمت 
تصفي��ات مثالي��ة ف��ازت بتس��ع من 
أصل عشر مباريات فيها، لكن أعتقد 
أن مجموعته��ا كان��ت م��ن أس��هل 
اجملموع��ات، دون التقليل من قيمة أي 

فريق، هذا أمر واضح«.
وأضاف أونيل: »لعبن��ا مباريات جيدة 
مؤخرا، وباألخص أمام أملانيا، هذا األمر 
يجعلنا نس��تعد ملا هو ق��ادم، تعلمنا 
كثيرا في ه��ذا الطريق«.وتأتي املباراة 
األولى في التاس��ع م��ن نوفمبر على 
ملعب وندسور بارك في بلفاست، أما 
اإلياب فبعدها بثاثة أيام على ملعب 

سانت جيكوب بارك في بازل.

8 منتخبات تتنافس على 4 بطاقات

السويد بمواجهة إيطاليا.. قّمة في ملحق أوروبا المؤهل لمونديال روسيا 2018

تقرير

جانب من مباراة إيطاليا والسويد »ارشيف«

الناشئة امام منتخب مالي

اليوم.. اللجنة البارالمبية توقد الشمعة 15 على سارية اإلنجاز

مفكرة الصباح الجديد

8:00 مساًء

10:05 مساًء

8:00 مساًء

10:05 مساًء
زفيزدا ـ أرسنال

إيفرتون ـ ليون

نيس ـ التسيو

ميالن ـ أيك أثينا

الدوري األوروبي

»الناشئة« تغادر من بوابة الـ 16 موندياليا
وجثير يهاجم اللجنة المنظمة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��ر عض��و امل��اك التدريب��ي 
املس��اعد لفري��ق ن��ادي نف��ط 
ان  جب��ل،  ش��فيق  ميس��ان، 
بوصل��ة التحضي��رات لفريقه 
اس��تعداداً لل��دوري املمتاز في 
املوس��م اجلدي��د، ت��دور باجت��اه 
اقام��ة معس��كر تدريب��ي في 

تركيا.
واش��ار املدرب الذي تعاقد معه 
فري��ق نف��ط ميس��ان مؤخ��راً 
لينضم إل��ى اجله��از التدريبي 
إس��ماعيل،  ع��دي  بقي��ادة 
ومس��اعده واثق كاظم ومدرب 
حراس املرمى احمد عبدالرضا، 
ومش��رف الفريق أحمد سالم، 
اش��ار إل��ى انه س��عيد بعمله 
التدريب��ي اجلدي��د م��ع الفريق 
اجلنوب��ي ال��ذي أك��د جدارت��ه 
وكان ن��داً قوياً للف��رق الكبيرة 
في املوس��م السابق، مبيناً انه 
اس��تفاد من رحلته الس��ابقة 
ف��ي العمل م��ع امل��درب عماد 

عودة بتدريب كرة زاخو.
وتاب��ع: ان فريق��ه اجلدي��د، بدأ 
حتضيرات��ه األولية ف��ي ملعب 
ميسان الثاني بحضور ومتابعة 
إدارة النادي برئاسة عضو احتاد 

كرة القدم، يحيى زغير، وبقية 
االعضاء الذين انتخبوا مؤخراً، 
حيث يحضرون ملؤازرة الاعبني 
واملاك التدريبي ويحثون الفريق 
على التف��وق والتهي��ؤ االمثل 
قب��ل الدخ��ول في منافس��ات 
دوري الك��رة املمتاز للموس��م 

اجلديد.

شفيق جبل: نفط ميسان تستعد 
لألضواء بمعسكر تركي

شفيق جبل



   يرجييح بعييض املؤرخيين بأن 
البخل  اسباب تفشي ظاهرة 
في اجملتمع العربي بدل الكرم 
واجلييود هييو مادفييع صاحييب 
الذكيير الطيييب اجلاحييظ الى 
التاريخ  اشييهر كتييب  تاليف 
ظرافيية وفكاهة ومتعة اطلق 
عليه عنييوان )البخالء ( ، الذي 
يعد اهم وثيقة واقعية تراثية 
مهمة جسييدت صورة اجملتمع 
فييي تلييك احلقبيية ميين تاريخ 
األميية سييواء علييى الصعيد 
االجتماعييي او االقتصييادي او 
السياسييي ، باسييلوب فنييي 
مسييتعينا   ، جميييل  وادبييي 
اخملتلفيية  االدبييية  باالجنيياس 
احلكاييية  توظيييف  ومنهييا 
والشييعر واحلديييث والطرفيية 
وسييلس  مشييوق  باسييلوب 
ومهضوم، اضافة الى توثيقه 
واملدن  والعادات  للشخصيات 
وغيرهييا  واالدوات  واالطعميية 
..ويبدو ان ما شييجع )اجلاحظ 
( على االقييدام لتاليف كتابه 
وميول  هييو السييتظراف  هذا 
اجملتمييع للهجيياء والتنييدر به 
للهجوم على  واتخاذه سالحاً 
اخلصييوم والدفاع عيين الذات ، 

وفّناً للفكاهة واإلضحاك . 
الادري كييم كان عييدد الكتب 
لو  اجلاحظ  التييي سيييؤلفها 
كان يعيش بيننييا وهو يتمتع 
الدميقراطي  احللم  مبشيياهدة 
ملييون(  )سييكوب  والربيعييي 
وبنجيياح سيياحق ! وكييم من 
النييادرة  اليومييية  الطرائييف 
واجلاهييزة التييي كان ميكيين ان 
يوظفها في كتبه وهو يتعايش 
مع املشهد السياسي !، وكم 
من الشييخصيات التي طفت 
الفوضوييية   سيياحتها  علييى 
كانييت سييتدخل التاريخ عبر 
الظريفة عن  حكايات كتبييه 
انتخابي  واسييتحقاق  جييدارة 
علييى  متفوقيية  وانتحابييي 
دالميية(  و)ابييو   ) )احلطيئيية 

و)ابوقاسم الطنبوري( ! .

 يصييف املعنيييون )البخييالء( 
بانهم..شييريحة تعانييي ميين 
 ، عديييدة  وعقييد  مييراض  ا 
منهييا اجتماعييية ونفسييية 
واقتصادية ، والصورة الظاهرة 
للعيان هي حييب هؤالء للمال 
املفرطيية في جمعه  والرغبة 
، واالحتفاظ بييه وعدم انفاقه 
أوالتصييرف به حليين لقاءهم 

عزرائيل !
 و ميين قييادة البخييل رجل من 
بني هالل يدعييى )مادر ( ، كان 
مفرطييا فييي البخييل إلى حد 
بعيييد .. فقد حكييي عنه أنه 
سييقى إبييال لييه ، فبقييي في 
أسفل البئر ماء قليل ، فمدره 
أي )مأله( بالطن واحلجر حتى 
ال ينتفييع مبائه أحييد ياتي من 
بعييده ...وراح يضرب به مثال... 

أبخل من مادر !!
ومن قصييص البخل الطريفة 
التييي اتذكرها دائمييا .. كلما 
التقيييت احدا منهييم ...)كان 
البخيييل وولييده ميشيييان في 
جنييازة .. فسييمع الولد زوجة 
امليييت تقييول : آه يييا زوجييي .. 

بيت  إلييى  بييك  سيييذهبون 
ليييس فيه ماء وال 

طعام وال فراش 
… كسيياء  وال 

الولييد  فقييال 
ألبيه البخيل : 

سيذهبون  هل   ”
به إلى بيتنا ؟( .

)البخل(  اليرتبييط 
بحب املال واكتنازه  

وعدم اجلود به فقط 
، وامنييا يتعلييق ايضا 
السلوكيات  بجميع 

التييي  والفعاليييات 
يقييوم بهييا االفييراد في 

اجملتمع ، فهناك من يبخل 
عليك باملساعدة وهو قادر 
عليهييا ، وهناك من يبخل 
عليك بالعالج وانت تعاني  

من  االلم ، وهناك من يبخل 
عليييك بالثناء والشييكرعلى 

،وهنيياك  لييه،  اجنزتييه  عمييل 
ميين يبخييل عليييك بالتهنئة 
لتكرميك اولفوزك بجائزة ما  ، 
وهناك من يبخل عليك باحلب 
وانت تغمره بها ، ولعل اقسى 
انييواع البخل هو ..  عدم تفقد 

الراعي لرعيته !
 والبرملاني الذي اليعرف مافي 
قدورفقراء مدينته ، واملسؤول 
االمنييي الذي ينييام قرير العن 

وجاره مهدد بالكامت !
الييذي يغط   التموينية  ووزييير 
املواطيين  وحصيية   ، شييبعانا 

التشبع جوع اطفاله !
السيييئة  الصييورة  ان  يبييدو 
للبخل دفعت باحد الشييعراء 
السييلوك  هييذا  رفييض  الييى 

منشدا يقول :
ارى الناس خالن اجلييواد والارى  

بخيال له في العاملن خليل
واني رايت البخييل يزري باهله 
فاكرمت نفسييي ان يقال اني 

بخيل !

• ضوء 
 هن��اك .. م��ن يبخ����ل على 
م�ن  وهناك  وط���ن����ه، 

يفتدي�ه!

البخالء....!!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المناطق المتعايش عليها

جمال جصاني

ألسباب وشروط تناولناها ألكثر من مرة، دونت أهم وثيقة 
فييي حياة اجملتمعات والدول )الدسييتور( بيد نوع من القوى 
السياسية والعقائدية تدين بالفضل في مكانتها احلالية 
لسياسييات النظام املباد وعدائه الشييرس لكل أشييكال 
التعددييية واحلريييات فييي اجملتمييع العراقي، الييذي اضطر 
للتقوقييع داخل شييرنقاته ومالذاته التقليدييية الضيقة، 
وبالتالييي خانعاً لتوجيهييات وخطابات ما عييرف بي )ممثلي 
املكونات( والتي فخخييت الوثيقة األهم في حتديد مصائر 
الشييعوب. إحدى أكثر العبارات فتكاً هي )املناطق املتنازع 
عليها( والتي تدعوا سييكان تلك املناطق الى االسييتعداد 
والتمترس حلسييم أمرها، على حساب هذا الطرف أو ذاك. 
مثل هذه األلغام في الصياغة والشحنات تعكس طبيعة 
وعي تلك القوى واجلماعات ملهمات ما يفترض أنها مرحلة 
للعدالة االنتقالية، متهد الطريق لبناء النظام الدميقراطي 
ومؤسسيياته العتيدة، التي لييم يخفقوا في التصدي لها 
وحسييب بل جعلوا منها أكثر عسييراً وتعقيييداً مما كانت 

عليه حلظة زوال النظام املباد ربيع العام 2003.
مثييل تلك البدايات البعيدة عن احلكمة واملسييؤولية ال بد 
لها من مثل هذه النهايييات التي تكرس الضعف والهوان 
والتشييرذم بن شييعوب هذا الوطن املنكوب. ما حصل مع 
إقليم كردسييتان والقرار الييذي اتخذته قيادتييه في إجراء 
اسييتفتاء االنفصال عن العراق وتشييكيل دولة مستقلة 
في اخلامس والعشييرين من الشييهر املاضييي، يأتي تتويجاً 
لذلك السييبيل الذي رسييمته لهييم مثل تلييك العبارات 
والفقرات امللغمة للدسييتور العراقي، والتي حشييرت فيه 
تلبية لشراهة وضيق أفق ما ميكن أن نطلق عليه بي )اآلباء 
املتحاصصون(. لقد حذرنا وفي سلسييلة من األعمدة قبل 
االسييتفتاء وبعده من مغبة اإلصرار على املضي مبثل هذه 
اخليييارات املغامرة واملتهورة، ال سيييما بعد أن ضربت قيادة 
أربيل كل النصائح واالقتراحييات املقدمة لها من أصدقاء 
قضية الشعب الكوردي التقليدين محلياً وإقليميا ودولياً 
بعرض احلائط، من دون أدنى شييعور باملسؤولية عن عواقب 
ذلك، والتي جاءت سييريعاً بفرض سييلطة الدولة االحتادية 

على كركوك واملناطق التي يفترض التعايش عليها.
ما جرى ميين حتجيم لطموحات السييلطان الفيدرالي هو 
تطييور يتناسييب واملعطيييات اجليوسياسييية للمنطقة، 
وطبيعة املصالح املشييتركة للمحاور اإلقليمية والدولية، 
والتي برهن السيد مسييعود وفريق مستشاريه، عن عجز 
فاضح في اسييتيعاب أولوياته، مقامراً بقضية الشييعب 
الكييوردي ومكتسييباته لقيياء تطلعييات فئوييية انتهييت 
صالحيتهييا منذ زمن بعيد. من سييوء حظنييا جميعاً من 
شييتى الرطانات والهلوسييات واألزياء أننا نواجه مثل هذه 
التحديات املصيرية بنوع من الزعامات ال يعرف قاموسييها 
شيييء عيين ثقافيية االسييتقالة أو االعتييذار عمييا أحلقته 
حماقاتهم ميين أضرار فادحيية بقضايا النيياس ووجودهم 
ومصائرهم، وما رد فعل أربيل األخير على ما جرى من فرض 
لسلطة الدولة والقانون في كركوك وبقية املناطق، والذي 
حظييي بتأييد محلي وإقليمي ودولي واسييع؛ إال مثال على 
مثل تلييك الثقافة املدمنة على التهييرب دائماً من تبعات 
سياسيياتها الكارثييية وقراراتهييا املتهورة، والتييي حاولت 
عبثاً رسييم خارطة جديدة عبر أنهييار جديدة من الدماء..! 
ذلييك املنحييى الذي لييم ينجر إليييه ما تبقى ميين حكماء 
وروح كوردييية جديدة، لييم تعد تهرول خلييف فزعة )انصر 
أخيياك ظاملاً أو مظلوما( والتييي أجهضت التطور احلضاري 
واملنشييود لقضايانا العادلة في احلييياة احلرة والكرمية، من 

دون متييز على أساس الهويات والعبارات القاتلة...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
عقييدت قييوى اليسييار الوطنييي فييي 
بريطانيييا، والتييي تعد املعييارض االول 
التظاهييرات  خييالل  ميين  حييرب،  ألي 
واالجتماعات التي قامييت بها، ودعت 
مؤيدهييا الييى املشيياركة بهييا، ايضا 
اقامييت عييدة فعاليات تنييدد باحلروب 
وجتارة التسلح، من خالل عدة معارض 
أقيمييت فييي العاصميية البريطانييية 

لندن.
شارك في تلك املعارض عدة فنانن من 
شييتى املدن واملقاطعييات البريطانية، 
وكانييت املعارض والفعاليييات املنوعة 
وسيييلة لإلعالن عن رفضهم ملوضوع 
 Art theِ( منهييا  واحلييروب،  التسييلح 
Arm Fair( شييارك فيهييا فنانون، كان 
معظمهم من قوى اليسييار، بلوحات، 
وكييوالج،  ومجسييمات،  وبوسييترات، 
ليعلنوا عن بشيياعة احلروب واملأسيياة 

التي تخلفها آلالف االبرياء. 
من بن تلييك اللوحات او البوسييترات 
)لنبني السالم ال أسلحة دمار شامل( 
للفنانيية لندا مورياتييروي، والتي تقول 

عن لوحتهييا انهييا "ارادت ان تعبر عن 
عاملنييا اجلميييل، وعن الطبيعيية التي 
بقييدر جمالها، بقدر ماهييي ضعيفة، 
وغييير قييادرة علييى حماييية نفسييها، 
فكم هو مؤلم ان نييرى عاملنا يتعرض 
التسلح،  املتواصل بسييبب  للتخريب 
والنزعيية العدوانييية التييي متارسييها 
الييدول القوية ضييد الييدول الصغيرة 

والضعيفة. وأضافت مورياتروي: باحلب 
نقييدر ان ننتصر، ننتصر علييى الكره، 
وعلى اخلوف، وعلى احلقد الذي يغذيه 

جتار االسلحة".
في املعييرض كان هنيياك لوحة كوالج 
)صناعة القتل( التي تدين رئيسة وزراء 
بريطانيييا تريييزا ماي فييي تعاونها مع 
السييعودية، ملارك اونيل، وهي تشييرب 

مييع عربي خليجي، فييي ادانة واضحة 
لدعم السييعودية لداعش في العراق 
أو سييوريا، وكذلييك لوحييات عديييدة 
إلدانيية حربها ضد اليمن، ولوحة اخرى 
هييي عبارة عيين ورود صغيييرة، حيكت 
بالسيينارة، وعلق على كل منها ورقة 
صغيرة حتمل اسما لطفل، من ضحايا 

احلرب في سوريا أواليمن.
وتضمنييت الفعالييية ايضييا قييراءات 
شييعرية باللغيية االجنليزية لشييعراء 
هجيياء  معظمهييا  بريطانييين، 
للرأسييمالية، وجتار االسلحة واحلروب، 
وانتقاد للسياسات التي تثير النزعات 
الشييريرة، وتوسع الهوة بن الشعوب، 
والقييت القييراءات جتاوبييا وتفاعال من 
قبييل جمهييور غفييير ميين الشييباب 
البريطاني من شتى توجهاتهم. ومن 
املشيياركن فييي الفعالية الشييعرية، 
الشابة العراقية حنان الفياض، كانت 
قصائدها معبرة عن كم اخلوف واحلزن 
الذي يعيشه الشباب املغترب، في ظل 
عالم ال يعرف السييكينة واالستقرار، 

وفي بحثهم الدائم عن السالم.

معارض فنية وقصائد شعرية في بريطانيا تجابه التسّلح بالفن 
شاركت فيها الشاعرة العراقية حنان الفياض

بغداد - الصباح الجديد:
بالتعاون مع دار املأمون للترجمة والنشر، زار البيت الثقافي في 
مدينة الصدر التابع لدائرة العالقات الثقافية العامة، مدرسة 
كافل اليتيم في مدينة الصدر قطاع )49( لتوزيع القرطاسييية 

بن تالميذ املدرسة. 
وقييال مدير البيييت الثقافي في مدينة الصدر محمد حسيين 
دهييش، قمنا بجمييع مبلغ من املال لشييراء القرطاسييية التي 
يحتاجهييا الطالب، وتوزيعها عليهييم من اجل تخفيف العبء 

عن ذوي التالميذ.
من جانبها قدمت مديرة مدرسيية كافل اليتيم أسييماء كرمي، 
شييكرها وتقديرهييا إلييى البيت الثقافييي في مدينيية الصدر، 
والييى دار املأمون للترجمة والنشيير، على هذه االلتفاتة الرائعة 
لالهتمييام بتالميذ مدرسيية كافييل اليتيم، وهو مييا ميثل دعما 

كبيرا للتالميذ.

بغداد - الصباح الجديد:
خلصت الندوة التي أقامتها دار الثقافة والنشر الكردية، حول 
تأثييير اخلبر على الفييرد واجملتمع، على ضييرورة تطبيق مبدأ حق 
احلصول على املعلومة لألعالم واجلمهور، وإلزام وسييائل اإلعالم 
باالهتمييام باجلانب املهني، ومواثيق شييرف املهنيية، مع مراقبة 
وسييائل التواصل االجتماعي، ومحاسييبة القنوات الفضائية 

التي تعتمد ما تنشره تلك املواقع.
ودعت النييدوة التي أقيمت برعاية مدير عام الدار ئاوت حسيين 
أمن، واسييتضافت فيها الكاتبيية والناقدة عالييية طالب إلى 
نشر الوعي القانوني، وهذا يقع على عاتق الدولة، مع مالحقة 
مروجييي األخبييار الكاذبيية، واملتورطيين قانونيا، وإلزام وسييائل 
اإلعالم بالكشييف عند مصادر متويلها.وبعد انتهاء الندوة قدم 

مدير عام الدار هدية تقديرية إلى الكاتبة عالية طالب.

توزيع القرطاسية بين تالميذ 
مدرسة كافل اليتيم في بغداد

الخبر وتأثيره على الفرد والمجتمع 
في ندوة للثقافة والنشر الكردية

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحت اجلهات املشرفة على "صقور العرب" 
اإلعالن الرسييمي املطّول اخليياص بانضمام 
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى اللعبة، 

كممثلة ومتحّدثة رسمية لها.
وتظهيير هيفيياء وهبي باإلعييالن، في قلب 
خاطفيية  "أكشيين"  مبشيياهد  املعركيية 
لألنفاس، وذلييك في لنقل أجييواء اللعبة 
التي تصّدرت املتاجر الرقمية، منذ اإلعالن 
عن انضمام هيفاء إليها، علًما أن النجمة 
اللبنانييية تعد أّول فنانيية تنضم إلى دليل 
لعبة "صقييور العرب" بخطييوة فريدة من 
نوعها فييي الوطن العربييي، لتصبح بذلك 
من أهييم العالمات املؤثرة في عالم االنترنت 

واأللعاب.
يذكر ان هيفاء وهبي كانت من أشهر عارضات 
األزياء في العالييم العربي، وبدأ اجلمهور يتعرف 
عليهييا عندما قامت ببطولة إعييالن "معكرونة 

دانا" الذي حقق جناحا كبيرا في العالم العربي. 
وعادت عام 1994 لتكييون موديل في فيديو كليب 
أغنييية "يا قصييص"  للمطربيية الوطنييية جوليا 
بطييرس، وفي عييام 1995 كانت موديييل في فيديو 
كليب اغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري، 
لكيين منع عرض الكليب من قبل األجهزة األمنية 
حينها، نظرًا لتصوير بعض مشيياهد الكليب في 

مراكب بحرية اجليش اللبناني.
 وفي العام نفسييه صييورت هيفا إعييالن "مبيض 
الغسيل". وفي عام 1996 كانت موديل في كليب 
األغنييية الشييهيرة "إرضى بالنصيب"  لسييلطان 
الطرب جورج وسوف، وفي عام 1997 كانت موديل 
فييي كليب أغنية "يييا ميمة"  للمطييرب اللبناني 
عاصييي احلالنييي . واليييوم تعييد هيفيياء وهبي من 
أشييهر واجنح النجمات بسييبب حضورها الالفت 
واسييتعراضاتها التييي تقييوم بهييا على املسييارح 
وادوارها في السييينما املصرية التي القت جناحات 

كبيرة.

هيفاء وهبي تنضم رسميًا إلى 
لعبة "صقور العرب" الشهيرة

بابل - الصباح الجديد:
ضّيف البيييت الثقافي البابلي في 
دائييرة العالقات الثقافية العامة، 
الفنييان أحمد نغيمش للحديث 
عيين موضوعيية واقييع الدرامييا 
العراقييية، أدار اجللسيية اخملرج 
السينمائي حسن العكيلي.

قال الفنان أحمد نغيمش، إن 
العراق يقف في نهاية ترتيب 
الدرامييا بن  إنتيياج  قائميية 
العربية،  الييدول  أقرانه من 
يحتييل  كان  حيين  فييي 
النصف  فييي  الصييدارة 
القييرن  ميين  الثانييي 
املنصيييرم، وكانيييت 
هناك أعمال درامية 
تعبيير عيين واقييع 
حقيقييييية  و
جملتمييع  ا

العراقي، منها مسلسل جرف امللح، 
والدواسييير، وغيرهييا العشييرات من 
األعمييال اخلالييدة في ذاكييرة املتلقي 
العراقي، أما في السيينوات التي تلت 
عام 2003م فقد أزداد عدد املسلسالت 
القنييوات  زيييادة  مييع  التلفزيونييية، 
واالنفتيياح  العراقييية،  الفضائييية 
الواسع الذي حصل مع غياب الرقيب 
واالختصاص، لتتحييول هذه األعمال 
إلى جتارية بدال من كونها فنية، عالوة 
على انقطاع إنتاج املسلسالت منذ 
عام 2014م بنحو واضح بسييبب 
غياب التمويل بذريعة التقشف، 

التلفزيونييية  القنييوات  وانشييغال 
العراقييية بالبرامج احلوارية، وشييراء 
املسلسييالت التلفزيونييية العراقية، 
والعربية القدمية التي ميكن احلصول 

عليها بأبخس األثمان.
وأضاف نغيمييش، كانت احلال أفضل 
الن اخملرجيين الشييباب اعتمييدوا في 
أغلب األحيان على جهودهم الذاتية، 
وأموالهييم اخلاصيية، مرجعييا تدنييي 
مسييتوى الدراما العراقية بنحو عام 
إلى الفسيياد املالي واإلداري الذي طال 
جميييع مرافق الدولة ولم ينجوا منه 

الفن أيضا.

أمسية عن واقع الدراما العراقية في بابل


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

