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ياور: مساعدات الدول 

أسهمت  في تقدمنا
ضّد »داعش«

فاضل العزاوي: 
الشاعر في السجن

»األولمبي« يواجه 
السعودية في ربع نهائي 

األسياد.. اليوم

2
100 الف نازح في خانقين 
بينهم 70 % من االطفال 

والنساء

"الرافدين": استئناف منح القروض 
والسلف فور اقرار الموازنة 

الصحة ترسل  شحنة ثانية من 
األدوية والمستلزمات لسامراء

مقال

البحث عن الذات وأزمة »داعش«
توماس ال فريدمان *

يبدو التوتر واضحا في قلب حملة 
الرئي��س اوباما ملواجه��ة الدولة 
االس��امية, االم��ر الذي يفس��ر 
التي  التعقي��دات  و  الصعوب��ات 
تواجه��ه اثن��اء محاولته تطبيق 
به��ذا اخلصوص.  اس��تراتيجيته 
ول��و اردنا تبس��يط املوضوع, فأن 
ه��ذا التوتر يت��وزع ما ب��ن حالة 
التروي��ج مل��ا تع��رف ب�«البح��ث 
عن ال��ذات« التي تس��بب ظهور 
تنظيم داعش ببروزها في العالم 
العربي-االس��امي م��ن جهة, و 
ب��ن البحث عن ه��ذا التنظيم و 
تدميره في معاقله داخل س��وريا 

و العراق من جهة اخرى.
لذلك, البد لن��ا من االعتياد على 
ه��ذا التوت��ر ال��ذي لن يتاش��ى. 
والبد ألوباما من االستمرار بنهج 

قيادته من خاله كذلك.
اما االخبار اجليدة, فتتمثل في ان 

صعود تنظيم داعش تسبب في 
حالة اش��به بالبحث عن الذات, 
و ان كان��ت متأخ��رة ووحش��ية 
في صدقيته��ا, ما ب��ن العرب و 
الكيفية  بخص��وص  املس��لمن 
س��نية  جملموع��ة  امك��ن  الت��ي 
متطرفة من القتلة املتبجحن ان 
تظهر فيما بينهم بهذا الشكل. 
ال��ى بع��ض االمثل��ة  و لننظ��ر 
البس��يطة  الت��ي تب��دأ بعناوين 
مثل »البراب��رة على ابوابنا« التي 
كتبها هش��ام ملحم في جريدة 
بوليتيكو حيث قال »مبوجب قراراه 
اس��تخدام القوة ض��د متطرفي 
تنظيم داعش, فأن الرئيس اوباما 
يخطو من جدي��د, و ان كان على 
مضض ش��ديد و مفه��وم, نحو 
فوض��ى احلض��ارة بأكملها التي 
انه��ارت االن. ان احلضارة العربية 
كما نعرفها قد انتهت و حسب. 
و بات العال��م العربي اليوم اكثر 

عنفا و انقس��اما و اقل استقرارا 
مدفوع��ا  كون��ه  ع��ن  فض��ا 
بالتطرف, سواء تطرف احلكام او 
تطرف هؤالء الذين يعارضونهم, 
له��ا  نش��هد  ل��م  بطريق��ة  و 
مثي��ا منذ انهي��ار االمبراطورية 

العثمانية قبل قرن من الزمان.«
ضمن ما كتبه ملحم في مقاله 
انه قال »لق��د انهارت كل االمال 
املعق��ودة عل��ى التاري��خ العربي 
املعاص��ر.« و اض��اف كذل��ك »ان 
واملش��اركة  بالتق��دم  الوع��ود 
الكرامة  واس��تعادة  السياسية 
له��ا  هه��ل  الت��ي  االنس��انية 
موس��م الربيع العرب��ي في ذروة 
ايام��ه االول, امن��ا ل��م يتمخ��ض 
االهلي��ة  احل��روب  عنه��ا س��وى 
ومعه��ا  والعرقي��ة  والطائفي��ة 
االنقسامات االقليمية مع اعادة 
تأكيد االس��تبداد من العسكري 
واالصول��ي. و بعبارة اخ��رى, فأن 

جهادي��ي الدولة االس��امية لم 
يظهروا من العدم وحس��ب. لقد 
قفز هؤالء من صميم ذلك الفراغ 
و التفس��خ ال��ذي خلف��ه ذل��ك 

االنهيار احلضاري في املنطقة.«
اما احمللل السياس��ي الس��عودي 
عل��ى  رد  فق��د  احلم��د,  ترك��ي 
دع��وة العاه��ل الس��عودي امللك 
عب��د لرج��ال الدي��ن ان يواجهوا 
ايديولوجية داعش قائا من خال 
جريدة الع��رب اللندني��ة »كيف 
له��م ان يس��تطيعوا ذلك؟ وهم 
الفك��ر  ذات  يعتنق��ون  جميع��ا 
املتش��دد املناه��ض للتعددية  و 
املنغم��س بعم��ق بايديولوجي��ة 
املنتشر  الوهابي  السني  املذهب 
في اململكة الس��عودية, انطاقا 
من الداخل و ال��ى اخلارج, وصوال 
الى املساجد التي يرعاها و يؤمها 

تنظيم داعش.«
نص املقال ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت االدارة العامة ملصرف الرافدين ان اس��تئناف منح القروض 
والسلف الش��خصية س��يتم اطاقها فور اقرار املوازنة العامة 

للباد .
وج��اء في بيان للمص��رف تلقت " الصباح اجلديد " نس��خة منه 
ان " اس��تمرار ايقاف الس��لف يعود إلى قلة السيولة املالية في 
املصارف وعدم اكتمال االجراءات التنظيمية لها كون ان السيولة 
النقدي��ة غير كافية العادة اس��تئناف اطاق الس��لف فضا عن 
تأخر التصويت على املوازنة والذي اثر بشكل سلبي على االوضاع 

املالية في الباد ".
واوضح البيان ان " مصرف الرافدين س��يضع الية مناس��بة ملنح 
القروض والسلف للمواطنن واملوظفن تختلف عن سابقاتها".

بغداد - زينب الحسني:
ب��ادرت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية التابعة ل��وزارة الصحة 
وللم��رة الثاني��ة مبس��اندة القوات األمنية و احلش��د الش��عبي في 
مدينة س��امراء بارس��ال كميات كبيرة من األدوي��ة العامة واملزمنة 

واملستلزمات الطبية .
وافاد املدير العام لدائرة العيادات الطبية الشعبية الدكتور جاسب 
احلجام��ي " ان الدائرة أرس��لت ) 2 ( طن من أدوي��ة األمراض العامة 
واملزمنة واملس��تلزمات الطبية الى مدينة س��امراء لتغطية حاجة  
النازحن  وملساندة القوات األمنية وقوات احلشد الشعبي وتعزيزهم 

بكميات كبيرة من األدوية ".
واضاف انه "مت جتهيز مناطق عدة تشهد وضع امني غير مستقر مثل  

ناحية االسحاقي وناحية امرلي و قضاء بلد وسامراء باألدوية".
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استعـدادات عسكريـة كبيـرة
بغطـاء جوي القتحـام الفلوجـة

قصف مكثف للتحالف الدولي على األطراف الغربية من بغداد 

بغداد ـ نجالء صالح الدين:
كش��ف مص��در عس��كري رفيع 
املستوى عن قيام طيران التحالف 
الدولي بقصف اهداف في شمال 
غرب��ي بغداد متهي��داً لهجوم بري 
تش��نه قوات عسكرية مدعومة 
باحلشد الشعبي لتطهير قضاء 
الفلوج��ة، فيم��ا اك��دت اللجنة 
األمني��ة جمللس محافظ��ة بغداد 
االستعدادات  جميع  اس��تكمال 
اللوجستية والعسكرية القتحام 

األخير. 
وق��ال املص��در الذي فض��ل عدم 
االش��ارة الى اسمه الى "الصباح 
اجلدي��د "، ان " الق��وات األمني��ة 
بدأت  الشعبي  باحلشد  مدعومة 
واسعة  بشن عمليات عسكرية 

النطاق على مناطق شمال غرب 
بغداد امتداداً من )ابو غريب (".

العملي��ات  ه��ذه  ان  واض��اف   
تت��م بالتنس��يق مع س��اح اجلو 
للتحال��ف الدولي لض��رب أوكار 
التنظيمات االرهابية في منطقة 
"ابراهي��م ابن علي وش��يخ عامر 

والضابطية ".
واضاف املص��در ان " تلك املناطق 
تش��كل خطراً كبيراً على بغداد 
م��ن جهتها الش��مالية الغربية 
الكرم��ة  منطق��ة  ال��ى  ،م��رورا 
احملاذية الى لقضاء الفلوجة  ،وان 
الطريق  لتمهي��د  العملية ه��ي 
القتح��ام وتطهي��ر الفلوجة من 

تنظيمات داعش " .
وتاب��ع املصدر " لدين��ا معلومات 

عن وج��ود خايا نائم��ة في هذه 
املناط��ق، ولك��ن يقض��ة القوات 
األمني��ة حال��ت دون قي��ام ه��ذه 

اجملموعات باعمال ارهابية ".
وكان��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد 
أعلن��ت، ف��ي )23 ايل��ول 2014(، 
ب��أن قواتها وبالتعاون مع س��اح 
اجلو األميركي س��تقوم بعمليات 

نوعية في مناطق حزام بغداد.
ال��ى ذل��ك ق��ال عض��و اللجن��ة 
االمنية ف��ي مجل��س محافظة 
 " ال��ى  الزامل��ي  غال��ب  بغ��داد 
الصباح اجلديد "، " لقد مت االنتهاء 
م��ن جمي��ع االج��راءات األمني��ة 
والعسكرية وبالتعاون مع احلشد 
الشعبي ومساندة الغطاء اجلوي  
الدولي القتحام قضاء  للتحالف 

الفلوجة خال االيام املقبلة ".
وأضاف الزاملي أن " مناطق حزام 
بغ��داد اصبحت مؤمنة بش��كل 
كام��ل بع��د تطهيرها م��ن قبل 
القوات العسكرية بشكل كبير 
الفت��ا الى "وجود بع��ض املناطق 
منطق��ة  بينه��ا  وم��ن  الرخ��وة 
التاجي وأط��راف ابو غريب وجرف 
الصخ��ر وخان ض��اري وجميعها 
طرق مؤدية ال��ى اجلهات الغربية 
والعم��ل ج��ارٍي عل��ى تطهيرها 

بشكل كامل ".
وح��ذر الزاملي م��ن" تدخل دولي 
اقليم��ي من دون تعاون وتنس��يق 
العس��كرية واحلشد  القوات  مع 
الشعبي"، مبررا ذلك ب� "معرفة 
الق��وات العس��كرية بتح��ركات 

املناط��ق  تل��ك  ف��ي  االرهابي��ن 
واختبائه��م في داخل البس��اتن 

واملناطق الوعرة ".
من جهته اشار اخلبير العسكري 
عبد الكرمي خل��ف الى " الصباح 
عملي��ات  ب��دء   " "ال��ى  اجلدي��د 
عس��كرية واس��عة النط��اق في 
الش��مال الش��رقي م��ن بغ��داد 
،والتي تّعد من املناطق الساخنة 
ج��دا وف��ي مت��اس مس��تمر م��ع 
،مرجح��ا  االرهابي��ة  العصاب��ات 
اقتحام قضاء الفلوجة في االيام 
القليل��ة املقبل��ة بع��د تطهي��ر 
جمي��ع الط��رق املؤدي��ة الى تلك 
املنطقة ومن بينه��ا حزام بغداد 

ومنطقة الكرمة ".
تفاصيل ص3

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت كتل��ة االح��رار التابعة 
للتي��ار الص��درى أمس الس��بت 
عن اتفاق م��ع رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي عل��ى اع��ادة النظر في 
ملفات معتقليه��ا والعمل على 
أن  مؤك��دة  س��راحهم،  اط��اق 
عددهم بنح��و الف مدان بجرائم 
ارهابي��ة ص��درت بحقهم احكام 
تت��رواح ب��ن االع��دام والس��جن 
املؤبد واملؤقت، لك��ن ائتاف دولة 
القان��ون اس��تبعد حصول هكذا 
اتفاق، الفتاً إلى ان مجلس النواب 
صاح��ب الصاحي��ة في حس��م 

امللف باصداره العفو العام.
وقال النائب عن كتلة االحرار علي 
ش��ويلية إلى "الصب��اح اجلديد" 
أن "معلوماتن��ا تؤك��د وج��ود 15 
الف مدان بجرائ��م ارهابية يجب 
اعادة النظر في محاكماتهم من 
السياس��ية  االنتماءات  مختلف 
والطائفي��ة"، متابع��اً أن "حصة 
التي��ار من ه��ذا الع��دد نحو الف 
م��دان وأغلبه��م متواجدي��ن في 

سجن العدالة بالكاظمية".

وتابع ش��ويلية أن "سجناء التيار 
الص��دري تت��رواح احكامهم بن 
االعدام والس��جن املؤب��د وال� 15 
سنة، بعد جترميهم بتهم إرهابية 
غير صحيح��ة"، مبيناً أن "ابنائنا 
قاتل��وا االحت��ال االميركي واالن 
يواجه��ون تنظي��م داعش فليس 
م��ن املعقول محاس��بتهم على 

أنهم ارهابيون".

وش��دّد النائ��ب عن االح��رار على 
"وج��ود اتفاق عالي املس��توى مع 
حي��در العبادي باع��ادة النظر في 
ملف��ات معتقلي اخل��ط الصدري 
والعمل على أطاق س��راحهم"، 
مح��ذراً "في حال اخ��ال العبادي 
بهذا االتفاق فسيكون لنا موقفاً 

حازماً ازاء حكومته".
تفاصيل ص3

"األحرار" تكشف عن أتفاًق لحسم ملفات معتقليها
و"دولة القانون": العبادي أوصى باقرار العفو العام

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الدف��اع ع��ن وصول 
الدفعة الثالثة من طائرات مي 35 

الى قيادة طيران اجليش.
وذك��رت ال��وزارة في بي��ان تلقت " 
الصب��اح اجلديد نس��خة منه ان" 
قيادة طيران اجليش تسلمت اليوم 
الدفعة الثالثة من طائرات مي  35 

واملعروفة باسم صياد الليل.
وكان الع��راق وروس��يا ق��د وقع��ا 
صفقة اس��لحة في شهر تشرين 

عل��ى  تزي��د  بقيم��ة   2012 االول 
4.2 ملي��ار دوالر، تتضم��ن طائرات 
مروحي��ة متط��ورة م��ي35- التي 
تع��رف بالصي��اد الليلي وتس��لم 

منها العراق عدة دفعات.
ويخوض العراق منذ اشهر معارك 
ض��د عصاب��ات داع��ش االجرامية 
حملاولة استعادة املدن التي سيطرت 
عليها منذ 10 منذ حزيران املاضي 
في املوصل وص��اح الدين وقبلها 

في االنبار

نينوى ـ خدر خالت:
قال اح��د املقاتل��ن املتطوعن في 
احدى جبه��ات القتال ف��ي اطراف 
مدين��ة املوص��ل ب��ان ل��دى عناصر 
تنظيم الدولة االسامية »داعش« 
اس��لحة متطورة وثقيلة مع وفرة 
ف��ي العتاد بش��كل واض��ح، ولكن 
معنويات التنظيم في تراجع بفعل 
الضربات اجلوي��ة للتحالف الدولي.  
فيما أكد املتحدث الرسمي باسم 
احل��زب الدميقراطي الكوردس��تاني 
في محافظة نين��وى ان لدى قوات 
بدحر  البيشمركة اسلحة كفيلة 

تنظي��م داعش، وستس��تخدم في 
حينها .

وكان تنظي��م داع��ش ق��د بس��ط 
س��يطرته على اجزاء واس��عة من 
محافظة نين��وى وبضمنها مدينة 
املوص��ل )400 كلم ش��مال بغداد( 
في العاشر من حزيران املاضي، بعد 
انس��حاب مفاجئ للقوات االمنية 

العراقية.
وق��ال اح��د املقاتل��ن املتطوع��ن 
لقت��ال تنظي��م داعش ف��ي احدى 
اجلبهات ف��ي اطراف مدينة املوصل 
في حديث الى »الصباح اجلديد« ان 

»معنويات املقاتلن الذين يتصدون 
ق��وات  س��واء  داع��ش،  لتنظي��م 
البيش��مركة او املتطوع��ن ترتفع 
يوما بعد يوم، خاصة بعد تشكيل 
حتالف دولي بقيادة الواليات املتحدة 
االمريكي��ة لتوجيه ضرب��ات جوية 
وصاروخية عل��ى مواقع داعش في 

العراق وسوريا«.
وتاب��ع »في املقابل ميك��ن القول ان 
معنويات عناصر التنظيم االرهابي 
في تدني واضح، بدليل ان التنظيم 
خس��ر عدة مواقع مؤخ��را لصالح 
الق��وات  او  البيش��مركة  ق��وات 

العراقية في وسط وشمال الباد«.
واض��اف املتح��دث ان »االرزاق التي 
تص��ل للمقاتل��ن، اجلاف��ة منه��ا 
والطرية، هي ارزاق جيدة كما ونوعا 
وليس لنا مش��كلة ف��ي ذلك بتاتا، 
كم��ا ان��ه لدين��ا اس��لحة واعتدة، 
املتقطع��ة  االش��تباكات  ولك��ن 
م��ع تنظيم داع��ش تش��ير الى ان 
التنظيم يحظى باس��لحة ثقيلة 
القناص��ات  وخاص��ة  ومتط��ورة، 
البعيدة امل��دى والت��ي تعد مصدر 

قلق بالنسبة الينا«.
تفاصيل ص2

وصول الدفعة الثالثة من طائرات "مي35" الروسية

البيشمركة: بات لدينا أسلحة كفيلة لدحر داعش في نينوى
بعد تراجع معنويات التنظيم أمام ضربات التحالف الدولي 
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العبادي



شؤون عراقية2

ماذا حل مبش��روع املصاحل��ة الوطنية .. والى 
اين تتجه النوايا واالفكار حول هذا املوضوع 
.. ه��ل عجزت احلكومات الس��ابقة عن امتام 
املصاحلة على وفق املب��دأ الوطني واالنتماء 
العراقي .. ام ان اص��رار االطراف اخملتلفة مع 
احلكومة وصناع السياس��ة العراقية جعال 
من حتقيق هذا املشروع امراً مستحيال .. وملاذا 
ترحل مثل هذه املشاريع املهمة واالساسية 
ال��ى اجل غير مس��مى بالرغم م��ن كونها 
مهمة وطنية ومش��روعاً اساس��ياً ميكن ان 
يحد او يس��هم ف��ي القضاء عل��ى االرهاب 
مخطط��ات  وماه��ي   .. واجلرميةاملنظم��ة  
حكومة الس��يد العبادي بش��أن احياء هذا 
امللف مجدداً في ض��وء املتغيرات املفصلية 
الت��ي عصفت بالبل��د س��يما وان البرنامج 
احلكومي الذي اعلن��ه رئيس الوزراء قد اولى 

اهتماماً ملحوظاً لهذا امللف. 
 فاملصاحل��ة الوطنية هي احد اهم مرتكزات 
االصالح واالستقرار في العراق، بعد ان يجري 
عزل هذا املفهوم عن كل التحكمات احلزبية 
والغايات الذاتية والنوايا السياسية املبيتة، 
اذ ان املصاحل��ة الوطنية هي غاية ينش��دها 
الش��عب العراق��ي حق��اً وصدق��اً ، فه��ي 
مطلب غير قاب��ل للتأجيل نظراً ملا يواجهه 
العراق وش��عبه من حتديات عديدة اختلفت 
منابعه��ا واجتاهاته��ا ،وتع��ددت اش��كالها 
ووس��ائلها، ذلك ان بقاء الع��راق والعراقيني 
بهذا التشتت وذلك التشرذم ومن دون عودة 
السلم واألمن ، سوف لن يثمر أي مسعى من 
مساعي التنمية السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة بالثمار املرجوة ، والجل اخلروج 
من هذا املأزق املظلم المناص من ان نخوض 
مسعى جديدا من اجل قصد املصاحلة التي 
البديل عنها في سلم اولويات املعاجلة التي 
تؤدي الى اندمال اجلروح التي خلفتها املأساة 
الوطنية طيلة التسع سنوات التي مضت. 
ف��ي هذا الص��دد النري��د ان تتح��ول دعوات 
املصاحلة الوطنية الى ذريعة لقلب االوضاع 
وض��رب االس��تقرار وتصعي��د العن��ف كما 
دأب��ت على ذلك بعض االطراف السياس��ية 
املتصارع��ة واخملتلف��ة ف��ي فه��م املعن��ى 
احلقيقي للمصاحلة واله��دف من حتقيقها 
، فلي��س هناك اص��الح او تطوي��ر او حتديث 
من كل االجتاهات الت��ي حتيط بالعراق واهل 
العراق م��ن دون االعت��راف بتع��دد املصالح 
اجملتمعي��ة وتعددي��ة ممثليه��ا م��ن قبل كل 
الق��وى السياس��ية، وان التنف��رد س��لطة 
احلك��م باملنهج االحادي واحل��زب الواحد في 
اتخاذ القرار، الن من بني اهم اركان املصاحلة 
هو الش��راكة الفعلية والعملية في احلكم 
وفي تقرير مصير البلد واجملتمع، هذا إضافة 
الى ان لغة املصاحل��ة يجب ان تعني خطابا 
تصاحلي��اً جدي��داً يط��وي صفح��ة املاض��ي 
ويتضمن االجابة على الكثير من االس��ئلة 
من دون ايهام ويقود الى التعرف على مفردات 
احلقيقة ،مفردات املكاشفة ، مفردات الثقة 
املتبادلة، كم��ا ينبغي عدم العودة الى مربع 
احلجج والتبريرات والتسويفات التي حاولت 
معظم االطراف املشاركة في احلكم وخارجه 
س��رقة االرادة الشعبية ومصادرة حقها في 
االختي��ار والتعبي��ر احلر،او اس��تغالل النوايا 
الطيب��ة لقطاع��ات من الش��عب العراقي 
التي افترضت بادئ ذي بدء حس��ن النية في 
بعض رجاالت السياس��ة الذين تربعوا على 
العرش. فهل س��تمضي احلكومة واالحزاب 
السياس��ية ف��ي طريق يقود ال��ى املصاحلة 
احلقيقي��ة الت��ي تخلق اج��واء االنس��جام 
والتوادد بني كل اجناس اجملتمع العراقي.        

المصالحة الوطنية.. 
حقيقة أم وهم

مقال

توماس ال فريدمان *

يب��دو التوت��ر واضحا في قل��ب حملة 
الدول��ة  ملواجه��ة  اوبام��ا  الرئي��س 
يفس��ر  ال��ذي  االم��ر  االس��المية, 
الصعوبات و التعقيدات التي تواجهه 
اثن��اء محاولته تطبيق اس��تراتيجيته 
به��ذا اخلص��وص. ول��و اردنا تبس��يط 
املوض��وع, فأن هذا التوت��ر يتوزع ما بني 
حالة الترويج ملا تع��رف ب�«البحث عن 
ال��ذات« التي تس��بب ظه��ور تنظيم 
داع��ش ببروزها ف��ي العال��م العربي-
االس��المي من جهة, و بني البحث عن 
ه��ذا التنظي��م و تدميره ف��ي معاقله 

داخل سوريا و العراق من جهة اخرى.
لذل��ك, البد لنا من االعتي��اد على هذا 
التوت��ر الذي لن يتالش��ى. والبد ألوباما 
من االس��تمرار بنهج قيادته من خالله 

كذلك.
ام��ا االخب��ار اجلي��دة, فتتمث��ل في ان 
صعود تنظيم داعش تسبب في حالة 
اش��به بالبحث عن ال��ذات, و ان كانت 
متأخرة ووحشية في صدقيتها, ما بني 
العرب و املسلمني بخصوص الكيفية 
الت��ي امكن جملموعة س��نية متطرفة 

من القتلة املتبجح��ني ان تظهر فيما 
بينه��م به��ذا الش��كل. و لننظر الى 
بعض االمثل��ة البس��يطة  التي تبدأ 
بعناوي��ن مث��ل »البرابرة عل��ى ابوابنا« 
التي كتبها هش��ام ملحم في جريدة 
بوليتيك��و حيث ق��ال »مبوج��ب قراراه 
استخدام القوة ضد متطرفي تنظيم 
داع��ش, فأن الرئي��س اوباما يخطو من 
جديد, و ان كان على مضض ش��ديد و 
مفهوم, نحو فوضى احلضارة بأكملها 
الت��ي انه��ارت االن. ان احلضارة العربية 
كم��ا نعرفها ق��د انتهت و حس��ب. و 
بات العال��م العربي الي��وم اكثر عنفا 
و انقس��اما و اق��ل اس��تقرارا فض��ال 
ع��ن كونه مدفوع��ا بالتطرف, س��واء 
تطرف احل��كام او تطرف ه��ؤالء الذين 
يعارضونه��م, و بطريق��ة لم نش��هد 
له��ا مثيال من��ذ انهي��ار االمبراطورية 

العثمانية قبل قرن من الزمان.«
ضم��ن ما كتبه ملحم ف��ي مقاله انه 
قال »لقد انه��ارت كل االمال املعقودة 
على التاريخ العربي املعاصر.« و اضاف 
كذلك »ان الوعود بالتقدم واملش��اركة 
الكرام��ة  واس��تعادة  السياس��ية 
االنس��انية الت��ي هه��ل لها موس��م 
الربي��ع العربي ف��ي ذروة ايام��ه االول, 

امنا ل��م يتمخض عنها س��وى احلروب 
االهلي��ة والطائفي��ة والعرقية ومعها 
االنقسامات االقليمية مع اعادة تأكيد 
االس��تبداد من العس��كري واالصولي. 
و بعب��ارة اخ��رى, فأن جهادي��ي الدولة 
االس��المية ل��م يظه��روا م��ن العدم 
وحس��ب. لقد قفز ه��ؤالء من صميم 
ذل��ك الفراغ و التفس��خ ال��ذي خلفه 

ذلك االنهيار احلضاري في املنطقة.«
اما احمللل السياس��ي السعودي تركي 
احلم��د, فق��د رد عل��ى دع��وة العاهل 
الس��عودي امللك عبد لرج��ال الدين ان 
يواجه��وا ايديولوجي��ة داعش قائال من 
خالل جري��دة الع��رب اللندنية »كيف 
وه��م  ذل��ك؟  يس��تطيعوا  ان  له��م 
جميعا يعتنقون ذات الفكر املتش��دد 
املناه��ض للتعددية  و املنغمس بعمق 
بايديولوجية املذهب الس��ني الوهابي 
الس��عودية,  اململك��ة  ف��ي  املنتش��ر 
انطالقا من الداخل و الى اخلارج, وصوال 
ال��ى املس��اجد الت��ي يرعاه��ا و يؤمها 

تنظيم داعش.«
و قد كتب احلم��د قائال »انهم عاجزون 
ع��ن مواجه��ة عنف ه��ذه اجلماعات و 
معه��ا التطرف و قطع ال��رؤوس, ليس 
بس��بب كس��لهم او مماطلته��م, ب��ل 

بسبب انهم يشاركون هذه اجلماعات 
و  ذاته��ا.«  االيديولوجي��ة  املتطرف��ة 
اضاف احلمد »كيف له��م ان يواجهوا 
ايديولوجية يحملونها بني جنباتهم و 

يؤمنون بها و يبشرون بها كذلك؟«
اما الكاتبة الش��يعية اللبنانية حنني 
غدار, فقد كتب��ت في موقع لبنان االن 
االلكتروني تق��ول »كي نحارب تنظيم 
االخ��رى,  اجلماع��ات  باق��ي  و  داع��ش 
وكي نتمك��ن من منع صع��ود احلكام 
االوتقراطي��ني, فأن��ه يتوج��ب علين��ا 
ان نتحم��ل املس��ؤولية ع��ن االخطاء 
اجلماعية التي انتجه��ا هؤالء الطغاة 
ان  االش��داء.  املتطرف��ون  و  املرعب��ون 
وس��ائل اعالمن��ا و مناه��ج تعليمن��ا 
مسؤولة عن ذلك الوحش الذي ساعدنا 
نحن في خلق��ه, والبد لنا من ان نعلم 
ابنائنا كيف يستفيدون من اخطائنا و 
يتجنبونها عوضا ع��ن احتراف منهج 
االن��كار والق��اء اللوم عل��ى االخرين. و 
حينما يبدأ معلمونا وصحفيونا بفهم 
مغزى وداللة حقوق الفرد, ويقرون بأننا 
فش��لنا في ان نكون مواطنني, عندها 
سيكون مبقدورنا ان نأمل باحلرية حتى 

لو انها حتققت ببطئ.«
ان رعاي��ة منه��ج البح��ث ع��ن الذات 

ال��ذي تك��رس بكلم��ات ه��ؤالء الناس 
وغيره��م, امن��ا ميث��ل ج��زءا حيويا من 
استراتيجية اوباما. و عبر اعالنه التزام 
امي��ركا احلص��ري بحمل��ة جوية ضد 
اهداف داعش في العراق وس��وريا, فأن 
اوبام��ا اعلن صراح��ة ان عل��ى العرب 
واملس��لمني خوض حربهم البرية ليس 
جملرد ان هذه حربه��م وان البد لهم من 
حتمل خس��ائرها البشرية وحسب, بل 
ألن تنظيم هؤالء حس��ب خطوطهم 
الشيعية والس��نية والكردية بتناسق 
مع التصدي خلالفاتهم وانقساماتهم 
السياسية امنا ميثل الوسيلة الفاعلة 
لهزمي��ة داعش عل��ى االرض, االمر الذي 
ميثل املكون االس��اس املطلوب خللق اي 
ن��وع من احلكم التوافق��ي الالئق الذي 
ميك��ن ان يكون مس��تداما فعال لو حل 

محل حكم داعش.
لق��د تصاعدت حدة التوتر بس��بب ان 
داعش تقت��ل الناس كماكن��ة للقتل, 
االمر الذي سيتطلب ماكنة قتل اخرى 
للبحث عن هذا التنظيم والتصدي له 
عل��ى االرض. و لي ان اقول ان ال س��بيل 
امام من نسميهم السوريني املعتدلني 
الذين ندربهم كي يتمكنوا من محاربة 
تنظي��م داعش و النظام الس��وري في 

الوق��ت ذاته. كما البد للع��راق و تركيا 
و دول اجلوار العربية من ان تدلو بدلوها 

عبر قوات برية كذلك.
و بص��رف النظر عن كل ش��يء, تبقى 
ه��ذه احل��رب االهلية حرب املس��تقبل 
بالنس��بة لالس��الم الس��ني و العالم 
العرب��ي. انن��ا ق��ادرون عل��ى اضع��اف 
تنظي��م داعش م��ن اجلو, و انا س��عيد 
الننا هاجمنا هؤالء الداعشيني اخملتلني 
عقليا في سوريا, اال ان احدا غير العرب 
و االتراك ل��ن يكون مبق��دوره هزميتهم 
عل��ى االرض. و في الوق��ت الراهن, فأن 
الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب اردوغان 
ال ي��زال واقفا ال��ى جانب الش��مولية 
و التضيي��ق عل��ى حري��ة الصحافة و 
االعتم��اد على االتب��اع و املوالني فضال 
عن دعم االسالميني, مبن فيهم تنظيم 
داع��ش. و حتى ان اردوغان لم يس��مح 
لنا باستخدام قاعدتنا في تركيا بغية 
ض��رب داع��ش, وبرغ��م اعالن��ه االخير 
تغييرا على مواقف تركيا من التحالف 
الدول��ي املناهض للتنظيم بعد انتهاء 
ازمة الرهائن االت��راك. فما الذي يجول 
في خاطره يا ترى؟ و ما الذي يجول في 
خاطر االنظمة العربية التي شاركتنا 
قصف مواقع داعش في سوريا من دون 

ان تفكر في مستقل احلرب البرية على 
االرض يا ترى؟

ان هذه احلضارة تواجه امتحانا كبيرا, و 
ما لم تعمد فيه الى مواجهة اس��باب 
التش��وه اخلطي��ر ال��ذي اجن��ب وحش 
داع��ش, ف��أن اي انتص��ار نحققه على 
االرض او م��ن اجلو امنا س��يكون مؤقتا 

وحسب.

* عن »نيويورك تاميز«
ترجمة الهادر املعموري

البحث عن الذات وأزمة »داعش« 

نينوى ـ خدر خالت:

قال احد املقاتل��ني املتطوعني في 
احدى جبهات القت��ال في اطراف 
مدين��ة املوص��ل بان ل��دى عناصر 
تنظيم الدولة االسالمية »داعش« 
اس��لحة متطورة وثقيلة مع وفرة 
في العتاد بش��كل واض��ح، ولكن 
تراجع  ف��ي  التنظي��م  معنوي��ات 
بفعل الضرب��ات اجلوية للتحالف 
املتح��دث  أك��د  فيم��ا  الدول��ي.  
الرسمي باسم احلزب الدميقراطي 
الكوردستاني في محافظة نينوى 
ان لدى قوات البيشمركة اسلحة 
كفيل��ة بدح��ر تنظي��م داع��ش، 

وستستخدم في حينها .
وكان تنظي��م داع��ش قد بس��ط 
س��يطرته على اجزاء واسعة من 
محافظة نينوى وبضمنها مدينة 
املوصل )400 كلم ش��مال بغداد( 
في العاش��ر من حزي��ران املاضي، 
بع��د انس��حاب مفاج��ئ للقوات 

االمنية العراقية.
وق��ال اح��د املقاتل��ني املتطوعني 
لقت��ال تنظيم داعش ف��ي احدى 
اجلبهات في اطراف مدينة املوصل 
في حديث الى »الصباح اجلديد« ان 
»معنويات املقاتلني الذين يتصدون 
ق��وات  داع��ش، س��واء  لتنظي��م 
البيش��مركة او املتطوعني ترتفع 
يوما بعد يوم، خاصة بعد تشكيل 
الوالي��ات  بقي��ادة  دول��ي  حتال��ف 
املتحدة االمريكية لتوجيه ضربات 
جوي��ة وصاروخي��ة عل��ى مواق��ع 

داعش في العراق وسوريا«.
وتاب��ع »ف��ي املقابل ميك��ن القول 
التنظي��م  عناص��ر  معنوي��ات  ان 
االرهاب��ي في تدن��ي واضح، بدليل 
ان التنظي��م خس��ر ع��دة مواقع 
البيشمركة  قوات  مؤخرا لصالح 
او الق��وات العراقي��ة في وس��ط 

وشمال البالد«.
واض��اف املتح��دث ان »االرزاق التي 
اجلاف��ة منها  للمقاتل��ني،  تص��ل 
والطرية، هي ارزاق جيدة كما ونوعا 
وليس لنا مش��كلة في ذلك بتاتا، 

كم��ا انه لدين��ا اس��لحة واعتدة، 
املتقطع��ة  االش��تباكات  ولك��ن 
مع تنظي��م داعش تش��ير الى ان 
التنظيم يحظى باس��لحة ثقيلة 
القناص��ات  وخاص��ة  ومتط��ورة، 
البعي��دة املدى والت��ي تعد مصدر 

قلق بالنسبة الينا«.
ومض��ى بالقول »كم��ا الحظنا ان 
التنظيم بدا يس��تخدم مدفعية 
ثقيلة من عي��ار 106 ملم ومدافع 
)SPG 9( ف��ي قصف واس��تهداف 

بعض مواقعنا«.
ودعا املتحدث الى »توفير اسلحة 
متط��ورة كالقناصات ذات املديات 
البعي��دة، اس��وة بالت��ي ميتلكها 
داعش، فضال عن توفير االس��لحة 
املتوسطة واعتدتها، كالدوشكات 

ورشاش��ات ال��� )BKC( فضال عن 
املدفعية الثقيلة من اجل االسراع 
في هزمية تنظيم داعش في اطراف 

املوصل«.
وتتح��دث تقاري��ر صحفية عديدة 
عن امتالك تنظيم داعش اسلحة 
متطورة وثقيلة، كالقناصات التي 
يصل مداها الى 5 كلم، فضال عن 

مدافع ثقيلة ومدرعات ودبابات.
وفيم��ا ي��رى بع��ض املراقب��ني ان 
داع��ش غنم اكثر هذه االس��لحة 
من اجليش��ني العراقي والس��وري، 
يق��ول مراقب��ني اخري��ن، ان داعش 
يحظى بدع��م دولي وان حكومات 
مت��ده باالس��لحة والعت��اد اس��وة 
مب��ا متتلك��ه اجلي��وش احلديثة من 
مختل��ف صنوف االس��لحة، عدا 

الطيران احلربي، والصواريخ بعيدة 
املدى.

من جانبه قال املتحدث الرس��مي 
الدميقراط��ي  احل��زب  باس��م 
محافظ��ة  ف��ي  الكوردس��تاني 
نينوى، سعيد مموزيني، في حديثه 
ل� »الصب��اح اجلدي��د« ، »بات لدى 
ق��وات البيش��مركة املرابطة في 
محافظ��ة نين��وى من االس��لحة 
واالعت��دة مبختل��ف صنوفه��ا، ما 
هو كفيل بس��حق تنظيم داعش 

ودحره الى االبد«.
واضاف ان »معنويات البيشمركة 
افضل من معنوياتهم، وس��الحنا 
افض��ل م��ن س��الحهم، وقيادتنا 
اكثر حكمة من قياداتهم، وهزمية 

داعش مسألة وقت ال اكثر«.

ع��ن  الكش��ف  مموزين��ي  ورف��ض 
»االس��لحة التي بات��ت بيد قوات 
وصفه��ا  والت��ي  البيش��مركة 
واضاف  داعش،  بهزمي��ة  بالكفيلة 
»ما لدينا من اس��لحة سيعرفها 
تنظيم داعش االرهابي في حينه، 
عندم��ا تب��دأ املعرك��ة احلقيقية 
لدحره وطرده م��ن جميع املناطق 
الت��ي اجتاحه��ا ف��ي الش��هرين 

االخيرين«.
وحظيت قوات البيشمركة بدعم 
وتأييد دول��ي في الفت��رة االخيرة، 
وبحس��ب تقاري��ر صحفي��ة ف��ان 
مع��دات واس��لحة م��ن مختلف 
الصن��وف ب��دأت تصل ال��ى مطار 
اربيل برفقة خبراء من شتى الدول 

االوربية.

وكان��ت تنظيم داعش قد بس��ط 
س��يطرته على مناطق شاسعة 
م��ن محافظ��ات نين��وى وص��الح 
الدي��ن وديالى واالنبار في االش��هر 

الثالثة االخيرة.
لك��ن الق��وات العراقي��ة مع��ززة 
احلش��د  عناص��ر  م��ن  ب��االالف 
الش��عبي، وق��وات البيش��مركة، 
متكنت من احل��اق الهزمية بعناصر 
التنظيم في عدة مناطق وس��ط 
وشمالي البالد، بدعم جوي عراقي 

واميركي مشترك.
الطائ��رات االميركية  كما تش��ن 
وطائرات دول غربية وعربية عديدة 
عنيفة  وصاروخية  ضربات جوي��ة 
ملواقع التنظيم في كل من العراق 

وسوريا منذ اسبوع تقريبا.

بعد تراجع معنويات التنظيم أمام ضربات التحالف الدولي 

البيشمركة: بات لدينا أسلحة كفيلة لدحر داعش في نينوى

معنويات المقاتلين 
الذين يتصدون 
لتنظيم داعش، سواء 
قوات البيشمركة او 
المتطوعين ترتفع 
يوما بعد يوم، خاصة 
بعد تشكيل تحالف 
دولي بقيادة الواليات 
المتحدة االمريكية 
لتوجيه ضربات جوية 
وصاروخية على مواقع 
داعش في العراق 
وسوريا

قوات من البيشمركة  قرب املوصل »ارشيف«

ديالى ـ خاص:

كش��ف اجمللس البل��دي في قضاء 
ع��ن  ديال��ى  مبحافظ��ة  خانق��ني 
احتض��ان القضاء الكث��ر من 100 
الف نازح من مختلف مناطق ديالى 
الساخنة بينهم %70 من االطفال 
والنس��اء، وفيم��ا اش��ار ال��ى بدء 
مشروع بناء اكبر مخيم للنازحني 
بتموي��ل م��ن قب��ل االمم املتح��دة، 
اكدت مصدر امنية اعتقال عناصر 
مرتبطة بداعش اس��تغلت البعد 
االنس��اني وحاولت ارباك املش��هد 

االمني داخل القضاء.
وقال رئيس مجلس قضاء خانقني 
س��مير محمد نور في حديث الى« 
اجمال��ي  ،ان«  اجلدي��د«  الصب��اح 
اع��داد النازحني ال��ذي احتضنهم 
قضاء خانق��ني) 100 كم ش��مال 
شرق بعقوبة ( منذ احداث حزيران 
وحتى يومنا هذا بلغ اكثر من 100 
ال��ف ن��ازح موزعني عل��ى نحو 20 
الف اسرة %70 منهم من االطفال 

والنساء وكبار السن«.
واض��اف ن��ور ان« النازحني موزعني 
عل��ى اربعة مخيم��ات اضافة الى 

املنازل السكنية بعضها  عشرات 
قيد االنش��اء واجل��زء االكبر منهم 
في وضع انساني صعب للغاية في 
ظل محدودية املساعدات املقدمة 
لهم س��واء من احلكومة املركزية 
او احمللي��ة او املنظم��ات والهئيات 

املعنية مبلف النازحني«.
واش��ار نور ال��ى ان« اعداد االس��ر 
النازح��ة في تصاعد مس��تمر الن 
املناطق  العمليات العسكرية في 
الس��اخنة لم تنتهي بع��د، ما زاد 
من حجم الكارثة االنسانية التي 
تط��ال االطف��ال والنس��اء وكب��ار 
السن«، الفتا الى »ضرورة تشكيل 
غرف��ة عملي��ات انس��انية عاجلة 
لتنظي��م آليات توزيع املس��اعدات 
وتأمني ايصال املس��تحقات املالية 
لألس��ر خاصة فيما يخص منحة 
امللي��ون دين��ار اضافة الى دراس��ة 
عاجل��ة ملس��اعدة النازح��ني على 

جتاوز محنة الشتاء القادم«.
ولف��ت رئي��س مجل��س خانق��ني 
ال��ى ان« االمم املتح��دة وافقت قبل 
اس��بوع على بناء مخيم للنازحني 
هو االكب��ر من نوعه ف��ي القضاء 
يتس��ع في مرحلت��ه االولى الكثر 
من الف اسرة مع كافة اخلدمات«، 

الفت��ا ال��ى ان »مراحل بن��اء اخمليم 
اس��تكمال  بع��د  قريب��ا  س��تبدأ 

االجراءات القانونية واالدارية«.
من جانبه قال الناش��ط في مجال 
حق��وق االنس��ان لؤي حمي��د  الى 
»وج��ود اهم��ال حقيق��ي من قبل 
اجله��ات احلكومي��ة اخملتصة مللف 
نازحي خانقني الذين يزداد عددهم 
العملي��ات  الن  اخ��ر  بع��د  يوم��ا 
العس��كرية ف��ي تطهي��ر مناطق 
شاس��عة حتت قبض��ة داعش لم 

تنتهي بعد«.
واضاف حمي��د ان« بعض املناطق 
احملررة لم تعود اليها االسر النازحة 
بعد بسبب مخاوفها من احتمالية 
تعرضها ملسائلة قانونية او تكرار 
الهجم��ات م��ن قب��ل اجلماع��ات 
املس��لحة«، الفتا ال��ى » ضرورة ان 
تك��ون هن��اك رس��ائل تطمني من 
قب��ل كافة اجله��ات تعي��د الثقة 
وتؤمن عودة االس��ر لتقليل حجم 

املعاناة االنسانية لالسر«.
وبني حمي��د ان« مخيم��ات اقليم 
كردستان او وس��ط وجنوب البالد 
كان هناك اهتمام كبير س��واء من 
قبل اجلهات احلكومية او االعالمية 
في تس��ليط الضوء عل��ى معاناة 

االس��ر ونقل مطاليبهم لكن في 
خانقني كانت ردود االفعال خجولة 
من قبل السلطات احلكومية حتى 

االن«.
اما غالب اجلاف ناش��ط في مجال 
حق��وق االنس��ان فق��د ح��ذر من 
كارثة انسانية س��تطال االف من 
النازح��ني في خانق��ني فيما لو لم 
تسارع اجلهات احلكومية في تامني 
اماكن مالئمة لالس��ر خاصة التي 
تسكن في خيم الميكنها مواجهة 
االمط��ار الغزيرة وانخفاض درجات 
احلرارة مع اقتراب موسم الشتاء«.
واض��اف اجلاف ان« هن��اك اكثر من 
8 االف طالب في مراحل دراس��ية 
مختلفة اليع��رف حتى االن ما هو 
مصيرهم في ظل استمرار معاناة 
اسرهم داخل اخمليمات التي تفتقر 

الى ابسط املقومات االساسية«.
فيم��ا انتقد بره��ان العبيدي نازح 
حكومتي ديالى وبغداد واهمالهما 
مللف النازحني بشكل واضح الفتا 
ال��ى ان اخمليمات لم يرزه��ا اي وزير 
او مس��ؤول رفيع من اجل االطالع 
ع��ن ق��رب عل��ى حج��م الكارث��ة 
االنسانية التي تعانيها االف االسر 
كان��ت ضحاي��ا التط��رف والعنف 

والعمليات العسكرية«.
واض��اف العبي��دي ان« مامررنا به 
فت��رة مري��رة الميك��ن ان متحى من 
ذاكرتن��ا الفت��ا ال��ى ان الساس��ة 
الذي��ن كانوا يتهافت��ون علينا ايام 
هواتفه��م  اغلق��وا  االنتخاب��ات 
وتناس��وا ما نحن فيه من ماس��ي 

ومحن صعبة«.
واش��ار العبيدي الى« ضرورة فتح 
الب��اب ام��ام النازح��ني م��ن اجل 
املش��اركة في تطهير مناطقهم 
من قبضة التنظيمات املس��لحة  
الن بقاءه��ا هك��ذا س��تزيد م��ن 
معاناتنا وتدفعنا للجنون حس��ب 

تعبيره«.
وف��ي الس��ياق ذات��ه ق��ال مصدر 
امني ف��ي خانقني ان » وجود اعداد 
كبيرة م��ن النازحني داخل القضاء 
زاد م��ن تعقيد مهمة حفظ االمن 
الداخل��ي الن اغل��ب النازحني هم  
من مناطق س��اخنة ينتشر فيها 

داعش واعوانه«.
واضاف املصدر ان« االجهزة االمنية 
ومنه��ا االس��ايش اعتقل��ت عدة 
شبكات متثل خاليا نائمة مرتبطة 
االنساني  البعد  بداعش استغلت 
داخ��ل  ال��ى  ودخل��ت  للنازح��ني 

خانقني في محاولة لتعكير صفو 
االم��ن واالس��تقرار لداخل��ي لكن 
املف��ارز االمنية رصد انش��طتهم 
وجنحت ف��ي اعتقالهم في الوقت 

املناسب«.
وبني املصدر ان« اجهزة امن خانقني 
االج��راءات  م��ن  جمل��ة  اتخ��ذت 
الوقائي��ة حلماي��ة االم��ن الداخلي 
م��ن اي خروقات عبر تدقيق ملفات 
االس��ر النازح��ة ونش��ر املزيد من 
املفارز االستخبارية من اجل تفادي 
اي خرق قد يذهب ضحيته االبرياء 
اضافة الى فت��ح قنوات تعاون مع 
النازح��ني الس��تقبال اي معلومة 
م��ن اجل التعام��ل معها بحرفية 

تؤدي الى تعزيز االستقرار ».
وكانت تنظيمات داعش س��يطرت 
عل��ى اج��زاء واس��عة م��ن ديالى 
بينها بل��دات الس��عدية وجلوالء 
والعظي��م واج��زاء م��ن املقدادية 
واملنصوري��ة بع��د ش��هر حزي��ران 
املاضي قبل ان تبادر القوى االمنية 
ال��ى تطهي��ر البعض منه��ا لكن 
ذلك ادى الى نزوح اعداد كبيرة من 
االس��ر خوفا من بط��ش التنظيم 
وخوفا من العمليات العس��كرية 

واالشتباكات املتبادلة.

وسط مخاوف من تهديدات أمنية

100 الف نازح في خانقين بينهم 70 % من االطفال والنساء
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر في الش��رطة السبت بأن 
أربعة م��ن عناصر الش��رطة والدفاع 
املدني أصيبوا بانفجار عبوة ناس��فة 

شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
مزروعة بالقرب من دائرة الدفاع املدني 
مبنطق��ة الراش��دية ش��مالي بغ��داد 
انفج��رت، ظه��ر يوم امس  ما أس��فر 
عن إصابة أربعة من عناصر الش��رطة 

والدفاع املدني".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "قوة أمنية 
طوقت م��كان احل��ادث، فيم��ا مت نقل 
اجلرحى إلى مستش��فى قريب لتلقي 

العالج املطلوب . 

ديالى - هجوم انتحاري 
اعلن مصدر مسؤول في قائممقامية 
قضاء اخلال��ص في محافظ��ة ديالى، 
الس��بت، عن احباط هج��وم انتحاري 
بجراف��ة مفخخة ق��رب س��د اروائي 

شمال بعقوبة.
وقال املص��در إن "انتحاريا يقود جرافة 
مفخخة ح��اول يوم ام��س مهاجمة 
نقط��ة امني��ة مرابط��ة ف��ي محيط 
س��د العظيم )35 كم ش��مال ش��رق 
قض��اء اخلالص("، مبين��ا ان "العناصر 
االمني��ة متكنت من احب��اط الهجوم 
بعد اس��تهداف بصواريخ )ار-بي-جي( 

وتفجيره قبل وصوله الى النقطة"
واض��اف ان "االنفج��ار ادى الى اصابة 
احد منتسبي اجليش بجروح طفيفة"، 
الفتا الى ان "سرعة ردة فعل العناصر 
االمني��ة، اس��همت ف��ي احب��اط هذا 
الهج��وم العدوان��ي من قب��ل تنظيم 

داعش".

كركوك – استهداف مسلحني 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي محافظ��ة 
االميركي��ة  الطائ��رات  ان  كرك��وك 
متكنت ، الس��بت، من قصف سيطرة 
تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة 
كركوك، ما اسفر عن مقتل ستة من 

عناصر التنظيم واحراق عجالتهم.
واضاف املصدر ان "الطائرات االميركية 
متكن��ت م��ن قص��ف س��يطرة تابعة 
لتنظي��م داع��ش ف��ي منطق��ة وادي 
النف��ط مبحافظة كركوك". مش��يرا 
الى ان "القصف ادى الى مقتل س��تة 
من عناصر التنظيم وإحراق العجالت 

التابعة لهم". 

بابل – هجمات مسلحة 
ق��ال مصدر ف��ي قيادة عملي��ات بابل 

الس��بت ب��أن الق��وات االمنية صدت 
هجوما واسعا لتنظيم "داعش" على 
ناحية جرف الصخر شمالي احملافظة، 
ومتكن��ت من قتل وإصاب��ة ثمانية من 

عناصر التنظيم.
وق��ال املص��در إن "ق��وات م��ن اجليش 
ومكافحة االرهاب واحلش��د الشعبي 
صدت يوم امس هجوما على منطقة 
لناحي��ة ج��رف  التابع��ة  الفاضلي��ة 
الصخ��ر )35 كم ش��مالي باب��ل(، ما 
أسفر عن مقتل خمسة واصابة ثالثة 

من عناصر التنظيم".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "املسلحني 
يحاول��ون ف��ك اخلن��اق ال��ذي ضيقته 
قوات اجليش واحلش��د الوطني"، مبينا 
أن "القوات االمنية مستمرة مبالحقة 
عناص��ر التنظي��م ف��ي ناحي��ة جرف 
لتحريرها بش��كل  الصخ��ر، متهي��دا 

كامل". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
كش��ف مصدر محلي ف��ي محافظة 
صالح الدين، السبت، بأن قوات اجليش 
ومبس��اندة ابناء العش��ائر متكنت من 
صد هجوم ملس��لحي "داع��ش" على 
قض��اء الدجيل جن��وب تكريت، مبينا 
ان العشرات من الطرفني سقطوا بني 

قتيل وجريح.
وقال املصدر ان "قوات اجليش ومبساندة 
ابن��اء العش��ائر متكن��ت، في س��اعة 
متاخ��رة من الليل��ة املاضية، من صد 
هج��وم ملس��لحي داعش عل��ى قضاء 
الدجي��ل )120 كم جن��وب تكريت("، 
مبين��ا ان "الهج��وم بدأ م��ن محورين 
االول عبر الطريق العام ملنطقة سيد 
غري��ب والثاني عن طريق جس��ر عبد 
الرسول في اجلانب الغربي للقضاء". 

االنبار – هجوم مسلح 
ذك��ر مصدر في قي��ادة عمليات األنبار 
ثماني��ة م��ن عناص��ر  ب��أن  الس��بت 
تنظي��م "داع��ش" قتل��وا بعملي��ات 
تعرضي��ة نفذتها ق��وات اجليش، فيما 
مت تدمير منزل يؤوي مس��لحني جنوبي 

احملافظة.
وقال املصدر إن "قوة من فرقة التدخل 
الس��ريع األول��ى نف��ذت، ي��وم ام��س 
عملي��ات تعرضية عل��ى مواقع متركز 
عناص��ر تنظي��م داعش ف��ي منطقة 
الس��جر ش��مال الفلوج��ة واس��فل 
جس��ر املوظفني ش��رق املدينة، ما أدى 
الى مقتل ثمانية من عناصر التنظيم 

وتدمير عجلة حتمل أحادية".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه، أن "قوة من نفس 
الفرق��ة قام��ت بقصف من��زل يؤوي 
مسلحني في منطقة السجر، ما أدى 

الى تدمير املنزل بالكامل". 

البصرة – تشكيل قوة أمنية 
اك��د مص��در مس��ؤول ف��ي احلكومة 
احمللي��ة ف��ي البص��رة، الس��بت، ع��ن 
تش��كيل قوة مش��تركة م��ن اجليش 
والش��رطة للتعام��ل م��ع عصاب��ات 
اخلطف ف��ي املناطق الواقعة ش��مال 

احملافظة.
وق��ال املص��در إن "احلكوم��ة احمللي��ة 
اتخ��ذت في ضوء اجتماع خللية األزمة 
جمل��ة م��ن الق��رارات الت��ي ته��دف 
ال��ى وض��ع ح��د للخ��روق األمنية في 
احملافظة"، مبيناً أن "االجراءات اجلديدة 
تش��مل تكليف ق��وة ضارب��ة تتكون 
من 200 مقاتل من اجليش والش��رطة 
للتعامل مع جرائم اخلطف والنزاعات 
العشائرية اخلارجة عن السيطرة التي 

حتدث شمال احملافظة".

مقتل 4 من الشرطة بانفجار عبوة شمالي بغداد*احباط هجوم انتحاري بجرافة مفخخة شمالي بعقوبة
قصف سيطرة تابعة للمسلحين في كركوك * تشكيل قوة مشتركة لمواجهة المسلحين شمال البصرة
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بغداد – نجالء صالح الدين:
 

رفي��ع  كش��ف مص��در عس��كري 
املس��توى عن قيام طيران التحالف 
الدولي بقصف اهداف في ش��مال 
غرب��ي بغداد متهي��داً لهج��وم بري 
تش��نه ق��وات عس��كرية مدعومة 
باحلش��د الش��عبي لتطهير قضاء 
الفلوج��ة، فيم��ا اك��دت اللجن��ة 
األمني��ة جملل��س محافظ��ة بغ��داد 
االس��تعدادات  اس��تكمال جمي��ع 
اللوجس��تية والعسكرية القتحام 

األخير. 
وق��ال املص��در ال��ذي فض��ل ع��دم 
االش��ارة الى اس��مه الى "الصباح 
األمني��ة  الق��وات   " ان   ،" اجلدي��د 
مدعومة باحلش��د الش��عبي بدأت 
بش��ن عمليات عس��كرية واسعة 
النط��اق على مناطق ش��مال غرب 

بغداد امتداداً من )ابو غريب (".
 واض��اف ان ه��ذه العملي��ات تت��م 
بالتنسيق مع سالح اجلو للتحالف 
الدول��ي لض��رب أوكار التنظيمات 
االرهابية في منطقة "ابراهيم ابن 

علي وشيخ عامر والضابطية ".
واض��اف املص��در ان " تل��ك املناطق 
تشكل خطراً كبيراً على بغداد من 
جهته��ا الش��مالية الغربية ،مرورا 
ال��ى منطق��ة الكرم��ة احملاذية الى 
لقضاء الفلوجة  ،وان العملية هي 
لتمهيد الطري��ق القتحام وتطهير 

الفلوجة من تنظيمات داعش " .
وتابع املص��در " لدينا معلومات عن 
وج��ود خاليا نائمة في هذه املناطق، 
ولكن يقضة القوات األمنية حالت 
دون قي��ام ه��ذه اجملموع��ات باعمال 

ارهابية ".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، 
ف��ي )23 ايل��ول 2014(، ب��أن قواتها 
وبالتعاون مع س��الح اجلو األميركي 
ستقوم بعمليات نوعية في مناطق 

حزام بغداد.
ال��ى ذلك قال عضو اللجنة االمنية 

في مجل��س محافظة بغداد غالب 
الزامل��ي الى " الصب��اح اجلديد "، " 
لقد مت االنتهاء من جميع االجراءات 
األمنية والعس��كرية وبالتعاون مع 
احلشد الش��عبي ومساندة الغطاء 
اجل��وي  للتحالف الدول��ي القتحام 
قض��اء الفلوجة خالل االيام املقبلة 

."
وأض��اف الزامل��ي أن " مناطق حزام 
بغ��داد اصبح��ت مؤمن��ة بش��كل 
كام��ل بع��د تطهيره��ا م��ن قب��ل 
القوات العس��كرية بش��كل كبير 
الفت��ا ال��ى "وج��ود بع��ض املناطق 
الرخوة وم��ن بينها منطقة التاجي 

وأطراف اب��و غريب وج��رف الصخر 
وخان ض��اري وجميعها طرق مؤدية 
الى اجلهات الغربي��ة والعمل جارٍي 

على تطهيرها بشكل كامل ".
وح��ذر الزامل��ي م��ن" تدخ��ل دولي 
اقليم��ي م��ن دون تعاون وتنس��يق 
م��ع القوات العس��كرية واحلش��د 
الش��عبي"، مبررا ذلك ب��� "معرفة 
بتح��ركات  العس��كرية  الق��وات 
املناط��ق  تل��ك  ف��ي  االرهابي��ني 
البس��اتني  داخل  واختبائه��م ف��ي 

واملناطق الوعرة ".
من جهته اش��ار اخلبير العس��كري 
عب��د الكرمي خل��ف ال��ى " الصباح 

عملي��ات  ب��دء   " "ال��ى  اجلدي��د 
النط��اق ف��ي  عس��كرية واس��عة 
الشمال الش��رقي من بغداد ،والتي 
تّعد م��ن املناط��ق الس��اخنة جدا 
وفي متاس مس��تمر م��ع العصابات 
اقتح��ام قضاء  ،مرجحا  االرهابي��ة 
الفلوج��ة في االيام القليلة املقبلة 
بع��د تطهير جميع الط��رق املؤدية 
الى تلك املنطق��ة ومن بينها حزام 

بغداد ومنطقة الكرمة ".
وأض��اف خل��ف ،ان "عناص��ر داعش 
بالتس��رب م��ن  اخ��ذت  االرهابي��ة 
مناط��ق ح��زام بغ��داد م��ع توال��ي 
االنباء ع��ن قرب تنفيذ قوات اجليش 

الهجوم البري، باإلضافة الى اشتداد 
القصف اجلوي من قبل طائرات دول 

التحالف".
واك��د خل��ف ، أن "الق��وات االمنية 
يس��اندها الطي��ران احلرب��ي لقوات 
 ، الع��راق  م��ع  املتحالف��ة  ال��دول 
ستشن هجوما واسعا على مدينة 
الفلوج��ة بع��د ان فرض��ت عليها 
حصارا شديدا من جميع اجلهات ".

وأوض��ح خل��ف إن "القصف اجلوي 
اش��تد ف��ي األي��ام األخي��رة عل��ى 
احي��اء متفرقة من ح��زام بغداد ما 
أسفر عن س��قوط عدد من القتلى 
واجلرح��ى ف��ي صف��وف العصابات 

االرهابية " .
م��ن  عش��ائرية  مص��ادر  وكان��ت 
ذك��رت  الفلوج��ة  مدين��ة  داخ��ل 
أن "ث��وار العش��ائر داخ��ل مدين��ة 
بتنسيق عملياتهم  بدأوا  الفلوجة 
العس��كرية الس��تهداف القيادات 
الب��ارزة للدواع��ش في اط��ار خطة 
مدروسة لتحرير املدينة من قبضة 
االرهابيني"، واش��ارت الى ان "الثوار 
لديهم تنس��يقا م��ع اقرانهم في 
مناط��ق اط��راف مدين��ة الفلوجة 
واملناط��ق القريب��ة منه��ا لتحديد 
الداعش��ية  القي��ادات  حت��ركات 

واستهدافها".

استعدادات عسكرية كبيرة بغطاء جوي القتحام الفلوجة
قصف مكثف للتحالف الدولي على االطراف الغربية من بغداد 

مصدر: تلك المناطق 
تشكل خطرًا كبيرًا 
على بغداد من 
جهتها الشمالية 
الغربية ،مرورا الى 
منطقة الكرمة 
المحاذية الى لقضاء 
الفلوجة  ،وان 
العملية هي لتمهيد 
الطريق القتحام 
وتطهير الفلوجة 
من تنظيمات داعش

قوات أمنية في األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
قلل��ت وزارة الدف��اع، امس الس��بت، م��ن تأثير 
الكل��ور  مل��ادة  "داع��ش"  تنظي��م  اس��تخدام 
املس��تخدمة ف��ي العب��وات الناس��فة، وفيما 
بين��ت أن تأثيرها يكون قاتالً عند اس��تخدامها 
بكميات كبيرة جداً ف��ي قواطع محدودة، دعت 
الى اس��تخدام قن��اع الوقاي��ة أو قطعة قماش 

مبللة باملاء للحماية من التأثيرات احملتملة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، إن "بع��ض التنظيمات 
اإلرهابي��ة أس��تخدمت مادة الكل��ور في بعض 
املناط��ق احملدودة القريبة م��ن محطات تصفية 
املياه بش��كل بدائ��ي وغير مؤث��ر"، موضحة أن 
"الغاية منه��ا التأثير على معنويات الش��عب 
العراقي بش��كل عام وقواتنا املسلحة بشكل 
خ��اص ومت اس��تخدام ه��ذه املادة على ش��كل 

عبوات ناسفة على الطرق".
وأضافت ال��وزارة في بيانها أن "م��ادة الكلور ال 
يكون لها تأثير كبير وقاتل إال عندما تس��تخدم 
بكمي��ات كبيرة جداً ف��ي قواطع محدودة وهذا 
ال ميتلك��ه العدو في الوقت احلاض��ر واملادة لدى 
االرهابيني قليلة"، مش��يرة ال��ى أن "تأثير مادة 
الكلور س��ريع ومتطاير ولم يتم تس��جيل أية 
اصاب��ة لغاية ه��ذه اللحظة ف��ي املناطق التي 

استخدم فيها التنظيم هذه العبوات".
وبينت وزارة الدف��اع أنه "من أجل زيادة حتوطات 
االمان، وعندما تكون هنالك شائعة باستخدام 
مثل هكذا مواد، يتم اس��تخدام قن��اع الوقاية 
فيم��ا يخ��ص منتس��بي الق��وات املس��لحة"، 
الفتة الى أنه "فيما يخص املدنيني ومنتس��بي 
احلشد الشعبي فيتم استخدام قطعة قماش 
مبللة باملاء توضع على اجلهاز التنفسي لغرض 

احلماية من التأثيرات احملتملة".

متابعة ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر في وزارة الدفاع، أمس الس��بت، بأن 
الطي��ران البريطاني ق��ام بأول��ى طلعاته فوق 

محافظات بغداد وكركوك ونينوى.
وق��ال املصدر في حديث صحف��ي إن "الطيران 
البريطاني قام، اليوم، بأولى طلعاته اجلوية فوق 
بغداد وكركوك ونينوى"، من دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.
يذكر ان بريطانيا انضمت رسمياً إلى التحالف 
العسكري الدولي الذي يقاتل، بقيادة الواليات 
املتح��دة، ضد تنظي��م "داعش" بع��د ما تبنى 
البرمل��ان، ف��ي االول م��ن أم��س اجلمع��ة، خالل 
جلسة طارئة بغالبية كبيرة مذكرة للحكومة 
جتي��ز توجيه ضربات جوية ف��ي العراق ضد هذا 

التنظيم املتطرف.

بغداد – الصباح الجديد 
ف��ي  جتريبي��ة  اس��عاف  طائ��رة  اول  هبط��ت 
مستش��فى الش��يخ ض��اري الفي��اض لنق��ل 

اجلرحى من جراء االعمال االرهابية .
اعلن ذلك الدكتور علي بس��تان الفرطوس��ي 
مدي��ر ع��ام دائرة صح��ة بغ��داد الرصافة وقال 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع مت هبوط اول 
طائرة اس��عاف جتريبية لنقل جرحى العمليات 
واملواجه��ات  للمدني��ني  بالنس��بة  االرهابي��ة 
العسكرية للقوات املسلحة وكذلك عمليات 

االخالء للحاالت الطارئة والكوارث البيئية .
واضاف بعد نقل اجلرحى الى املستش��فى يتم 
خاللها تصنيف وتق��دمي اخلدمات الطبية وفي 
حالة تق��دمي خدمة طبية ثالثي��ة يتم نقلهم 

الى مستشفيات متخصصة في ذلك .
واك��د الفرطوس��ي يعد هذا العم��ل االول من 
نوع��ه لتقدمي اخلدم��ات الطبي��ة لدائرة صحة 
بغ��داد الرصاف��ة اذ من املؤم��ل ان يكون هناك 
مطارات اخرى في بعض مؤسس��اتنا الصحية 

التابعة للوزارة .

"الدفاع": استخدام 
الكلور من قبل داعش 

غير مؤثر

الطيران البريطاني 
يقوم بأولى طلعاته فوق 
بغداد وكركوك ونينوى

هبوط اول طائرة اسعاف 
تجريبية لنقل الجرحى 

في صحة الرصافة

بغداد - وعد الشمري:

كشفت كتلة االحرار التابعة للتيار 
الص��درى أمس الس��بت عن اتفاق 
مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على 
اعادة النظر في ملفات معتقليها 
والعم��ل عل��ى اطالق س��راحهم، 
مؤكدة أن عددهم بنحو الف مدان 
بجرائ��م ارهابية ص��درت بحقهم 
احكام تترواح بني االعدام والسجن 
املؤب��د واملؤقت، لكن ائت��الف دولة 
القان��ون اس��تبعد حص��ول هكذا 
اتفاق، الفت��اً إلى ان مجلس النواب 
صاح��ب الصالحي��ة ف��ي حس��م 

امللف باصداره العفو العام.
وق��ال النائب عن كتلة االحرار علي 
ش��ويلية إل��ى "الصب��اح اجلديد" 
 15 أن "معلوماتن��ا تؤك��د وج��ود 
الف م��دان بجرائ��م ارهابية يجب 
اعادة النظر ف��ي محاكماتهم من 
السياس��ية  االنتماءات  مختل��ف 
والطائفي��ة"، متابع��اً أن "حص��ة 
التيار من هذا العدد نحو الف مدان 
وأغلبه��م متواجدي��ن في س��جن 

العدالة بالكاظمية".
وتابع ش��ويلية أن "س��جناء التيار 
الص��دري تت��رواح احكامه��م بني 
االع��دام والس��جن املؤب��د وال� 15 
س��نة، بعد جترميهم بتهم إرهابية 
غي��ر صحيحة"، مبين��اً أن "ابنائنا 

قاتل��وا االحت��الل االميرك��ي واالن 
يواجهون تنظيم داعش فليس من 
املعق��ول محاس��بتهم على أنهم 

ارهابيون".
وش��دّد النائ��ب ع��ن االح��رار على 
"وج��ود اتف��اق عالي املس��توى مع 
حي��در العب��ادي باع��ادة النظر في 
ملف��ات معتقل��ي اخل��ط الصدري 
والعم��ل على أطالق س��راحهم"، 
مح��ذراً "في ح��ال اخ��ال العبادي 
بهذا االتفاق فس��يكون لنا موقفاً 

حازماً ازاء حكومته".
وعل��ى الط��رف االخر، اف��اد النائب 
عن دولة القانون هش��ام السهيل 
في تصريح ل�"الصباح اجلديد" بأن 
"رئيس الوزراء ليس لديه صالحيات 
ف��ي االتفاق على اع��ادة النظر في 

ملفات املدانني".
وتاب��ع الس��هيل أن "أتفاق حصل 
ب��ني الكتل ووض��ع ضم��ن الورقة 
التي قدمها العبادي إلى ش��ركائه 
باق��رار قان��ون العفو الع��ام والذي 
مبوجب��ه س��يتم معاجل��ة ملفات 
من زج في الس��جون ظلماً وخالفاً 
للقان��ون"، مس��تبعداً أن "يك��ون 
العب��ادي قد وق��ع عل��ى اتفاق مع 
الصدريني يقضي باعادة محاكمات 

معتقليهم".
الع��ام  "العف��و  أن  ال��ى  واش��ار 
سيصدر بشروط ولن يشمل جميع 
اجلرائم"، داعياً "التيار الصدري إلى 

اس��تعجال احلكومة عل��ى كتابة 
مس��ودة القان��ون م��ع الس��لطة 
القضائي��ة االحتادية وأق��راره داخل 
مجلس النواب بأسرع وقت ممكن".

إل��ى ذلك، يتف��ق اخلبي��ر القانوني 
طارق حرب مع النائب السهيل في 
أن "معاجل��ة اجلرائ��م التي صدرت 

فيها احكام قطعية يكون بأصدار 
قانون العفو العام".

ل���  حدي��ث  ف��ي  ح��رب  وأض��اف 
"الصب��اح اجلدي��د" أن "القانون ال 
يتطلب س��وى االغلبية البسيطة 
لعدد احلضور ف��ي مجلس النواب، 
وبالتالي ميكن االتف��اق على متريره 

ب��ني كتلة االحرار واج��زاء من دولة 
القانون واالحزاب الّسنية".

ونبه حرب إلى "الدس��تور العراقي 
مين��ع رئيس��ي اجلمهوري��ة والوزراء 
من اصدار عفو خ��اص عن اجلرائم 
االرهابي��ة م��ا يعن��ي أن العبادي ال 
يستطيع اطالق س��راح املتعقلني 

الصدريني املدان��ني باالرهاب مبعزل 
ع��ن مجلس الن��واب"، الفتاً إلى أن 
"اللجوء ال��ى طريق اعادة احملاكمة 
للمدان��ني كأحد ط��رق الطعن في 
الق��رارات القطعية ال يجدي نفعاً 

الن شروطه صعبة التحقيق".
ويقترح اخلبير القانوني أن "يشمل 
العف��و الع��ام مرتكب��ي اجلرائ��م 
االرهابية التي ال تتسب عن القتل 
أو التي حص��ل فيها القتل لكن مت 
دفع الدية الى ذوي الضحايا لغرض 

التنازل".
وطالب حرب ب� "ان يكون تطبيقة 
عل��ى جمي��ع م��ن تتوف��ر فيه��م 
الش��روط وال يقتص��ر االم��ر على 
املنتم��ني إل��ى أح��زاب سياس��ية 

لغرض ارضائها".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص��در دعا في )16 كان��ون الثاني 
2014( ال��ى ع��زل "االرهابيني" في 
سجون خاصة للحيلولة دون تكرار 
ظاهرة هروب الس��جناء، مش��ددا 
على ضرورة التفريق بني االرهابيني 

واملقاومني.
يذك��ر ان رئي��س ال��وزراء الس��ابق 
نائب رئيس اجلمهورية احلالي نوري 
املالك��ي ق��د نف��ى ف��ي )26 ايلول 
2013(، وج��ود اي معتقل "بعنوان 
املقاوم��ة"، مؤك��دا أن املعتقل��ني 
احلاليني اما "إرهابي��ون او جزءاً من 

مليشيا خارجة عن القانون".

"االحرار" تكشف عن أتفاًق لحسم ملفات معتقليها
و"دولة القانون": العبادي أوصى باقرار العفو العام

نائب صدري يؤكد ادانه ألف من أبناء التيار باإلرهاب

جانب من أحد السجون العراقية



محليات 4

عامر القيسي

علين��ا االعت��راف اننا نواج��ه وضعا تنطب��ق عليه 
واملنفت��ح  واخلطي��ر  واملعق��د  الصع��ب  مف��ردات 
والفوضوي، ولكل من هذه املفردات دالالتها اخلاصة 

ومشكالتها وحلولها..
ورمبا من س��وء حظ السيد العبادي انه تنصب على 
هذه االمة املنقس��مة بكل دالالت حياتها احلالية .. 
ورمبا من حسن حظه ايضا النها الفرصة النادرة التي 
يوفرها التاريخ أو املصادفات ، لش��خص بامكانه ان 
يقلب املعادالت ويفتح الطرق ويس��جل حضوره في 

صفحات التاريخ اجمليد.
ام��ام الرجل مس��ؤولية قي��ادة امة منقس��مة في 
عال��م ميزقها بالنزاعات وانعدام املس��اواة واالنفتاح 
عل��ى خي��ارات صعبة ومكلف��ة، لكنه ف��ي مقابل 
ه��ذا التحدي، ميتلك رأس م��ال من نوع خاص يعينه 
، ليس على قبول التحدي وامنا االنخراط في صراعه 
القاس��ي، وه��و رأس م��ال القب��ول الوطن��ي العام 
والدعم العربي النادر، والذي اس��تيقظ متأخرا جدا، 
والدعم االقليمي ، تركيا وايران، واحلشد الدولي وفي 
املقدمة عّرابة التغيير ف��ي العراق الواليات املتحدة 
االميركي��ة، وبامكانه ان يس��تثمر الدعم بش��كل 

منتج وال ينبغي تبديد راس املال هذا الدعم.
املهم��ة صعبة ، فامامه فرق من العمل الش��خاص 
غير مناس��بني حصلوا على مناصب عليا ، شّوهوا 
عملية اتخ��اذ القرار الصحي��ح او جتاوزوها ،وقدموا 
وس��مح  املهني��ة  عل��ى  لاليديولوجي��ا  االمتث��ال 
لالكاذيب بالتنك��ر بلبوس احلقيقة..كما ان العبادي 
يتولى قيادة حكوم��ة  احترامها والقيادة فيها معا 
الى ادنى ما كانت عليه في ذاكرة اي ش��خص على 

قيد احلياة !!
وامام��ه ايض��ا جمه��ور متعطش للس��الم والرفاه 
ونفض ذاكرة املاضي ، كما انه جمهور قابل للتظاهر 
ضد مصاحله حتى انس��ياقا وراء الزعامات الدينية، 
وهو جمهور بنوعيه ع��اش عقودا طويلة من الزمن 
كان امل��وت يصله عبر البحار كما انه ينبع اليوم من 

حتت اقدامه، فاستحوذ اخلوف على اجلميع !! 
اس��باب عديدة تدعونا للقلق م��ن املقبل من االيام 
، قل��ق يحي��ط بنا بعضه مس��تتر النعرف��ه واآلخر 
نش��اهده يومي��ا، الى حدود ان عدم االمان يس��يطر 
على وعينا الوطني والش��خصي، ذلك اننا شاهدنا 
بانفس��نا وما زلنا نشاهد كيف تبدد احللم العراقي 

بعراق جديد ، وهذه هي احلقيقة..
الق��رارات الت��ي اتخذها العبادي حت��ى اآلن ايجابية 
لكنه��ا ليس��ت جذرية ، وفيها الكثي��ر من اجملاملة 
احلزبية والسياسية والقليل من اجلرأة ، فيما الواقع 
يحتاج  واجلمهور ينتظر ماهو جذري وناقل لالحوال 

..
على الس��يد العبادي ان ينظ��ر بطريقة جديدة الى 
االش��ياء، وليس اولها ان يكسب والء املهمشني من 
كل الشرائح ، سنة وشيعة ، عربا وكردا ، مسيحيني 
ومس��لمني ، صابئة وآيزيديني، فهم ذخيرته في رأس 
ماله السياس��ي، الن خطوات انقاذهم من بؤسهم 
االجتماع��ي، س��توقظ امل��ارد، كم��ا يقول الس��يد 
اجلعفري، الذي بامكانه ان يدفع العبادي الى السير 
اجلسور ودفع اي ثمن وحتمل اي أعباء لضمان  عملية 

االنقاذ..
على السيد العبادي القتال ضد الفقر ودعم احلقوق 
املدنية وحقوق االنس��ان باملرتبة االولى، والتمس��ك 
بالقان��ون على اجلمي��ع كل اجلميع النن��ا اذا حاولنا 
تنحي��ة القانون جانبا فاننا ندع��و اآلخرين الى فعل 

الشيء نفسه..
اخل��وف من احل��زب والكتلة واالمتث��ال لآليديولوجيا  
ليس هو الطريق السليم لالنقاذ ، أو النقاذ ماتبقى، 
الن عليه كرئيس للبالد ان يعمل على اس��تعادة ما 

فقد واملضي قدما ..
والس��يد العب��ادي نفس��ه يع��رف وق��ال، للرئي��س 
االميركي اوباما، ان احلرب ضد االرهاب سياسية اكثر 
مما هي عس��كرية ، ويعرف أيضا ان عليه ان الينتظر 
نهاية احلرب على االرهاب حتى يتجه لقرارات تخدم 
اجلمهور املنتظر، الن االنتظ��ار، الذي قال عنه اوباما 
اليقل عن ثالث س��نوات ورمبا اكثر، سيفقد  العبادي 
زخمه الداخل��ي، وعندها اليس��اوي الدعم اخلارجي 

شروى نقير كما يقال !!

رأسمال العبادي.. 
واالمتثال لآليديولوجيا 

كتابة على الحيطان 

بغداد ـ محمود خيون 
باشرت وزارة الكهرباء بتنفيذ املراحل 
األولى من جتربة ترش��يد اس��تهالك 
الطاقة م��ن خالل نص��ب املقاييس 
الذكية ذات الدفع املس��بق  في عدد 
من األحياء الس��كنية في العاصمة 
متهيداً لنقل هذه التجربة الى عموم 

احملافظات .
كاظ��م  صب��اح  املهن��دس  وق��ال 
عك��رب مدير ع��ام كهرب��اء الكرخ » 
للصباح اجلديد » أن الشروع بتنفيذ 
مش��روع ترشيد اس��تهالك الطاقة 
الكهربائية  جاء بتوجيه مباشر من 
قبل وزير الكهرباء املهندس قاس��م 
محمد الفهداوي ويعد من املشاريع 
احلضارية املعم��ول به في أغلب دول 
العال��م املتقدمة ويهدف الى تقليل 
األسراف غير املبرر للطاقة والتحكم 
لعم��وم  الطاق��ة  جتهي��ز  بعملي��ة 

املشتركني .
وأش��ار املدير العام ال��ى أن املالكات 
الهندس��ية والفني��ة واحلرفي��ة في 
القطاعات التابعة ملديريتنا ستقوم 
بتطبيق جتربة ترش��يد اإلس��تهالك 
في عدد من احملالت التي مت اس��تبدال 
ارضية  بأخ��رى  الهوائية  ش��بكاتها 
ملعاجلة ازمة ومشكلة الكهرباء في 
مج��ال التوزيع الذي يعد من اولويات 
اهتم��ام وزارة الكهرب��اء إذ باش��رت 
املديري��ات املعني��ة بدراس��ة وحتليل 
واقع الش��بكة للمحالت السكنية 
)608و610و612و616( ف��ي منطق��ة 
اليرموك بأعداد الكشوفات والبيانات 
املطلوبة لعدد املستفيدين وتسوية 
مابذمته��م من اجور ليتس��نى لها 
بعد ذلك الش��روع بنصب املقاييس 
الذكي��ة ذات الدف��ع املس��بق كم��ا 
س��ترافق عملي��ة النص��ب حمل��ة 
أعألمية لتوضح أهداف القيام بهذه 
التجرب��ة ودع��وة املواطن��ني التعاون 

إلجناحها .
وب��ني عك��رب أن احمل��الت الس��كنية 
املش��مولة بتجربة الترشيد سيتم 
استثناؤها من القطع املبرمج طيلة 

فترة تنفيذ التجربة .
م��ن جانب آخر أك��د املهندس صباح 
كاظم عكرب  ب��أن   املديرية العامة 
أكمل��ت  الك��رخ  كهرب��اء  لتوزي��ع 

فص��ل  ألس��تقبال  أس��تعداداتها 
الشتاء وتأمني املستلزمات الضرورية 
واق��ع الش��بكة  لتأهي��ل وحتس��ني 
التيار  أس��تقرار  الكهربائية وضمان 
الكهربائ��ي وجتن��ب العطوبات التي 
ق��د حتصل من ج��راء س��وء األحوال 

اجلوية .
الهندس��ية  امل��الكات  أن  واوض��ح 
والفني��ة باش��رت بتنفي��ذ حم��الت 
واملبرمج��ة  الدوري��ة  الصيان��ة 
خلط��وط 11و33 ك��ي ف��ي واحملطات 
الثانوية  11/33  وتنظيف الش��بكة 
األش��جار  وتش��ذيب  الكهربائي��ة 
املتداخلة مع مكونات الشبكة التي 
قد تتس��بب بقطع األسالك أضافة 

ال��ى معاجلة نق��اط الضع��ف التي 
مت تش��خيصها خالل فت��رة الصيف 
ومعاجلة وتنظيف احمل��والت العاملة 
وهذه األعمال تقوم بها فرق الصيانة 
املنتشرة في عموم الرقعة اجلغرافية 
ملس��احة عمل املديرية من قطاعات 
ومديري��ات توزيع وبه��ذا الصدد ألبد 
من األش��ارة الى أن حمالت حتس��ني 
الشبكة وفك األختناقات التي قامت 
بها املديرية ستسهم وبشكل كبير 
على تقليل األطفاءات الطارئة التي 
حتدث من جراء س��وء األحوال اجلوية 

في فصل الشتاء .
وع��ن اعم��ال تطوير ش��بكة مدينة 
احلرية ، قال املدي��ر العام بأن املديرية 

الكثاف��ة  ذات  باملناط��ق  مهتم��ة 
الس��كانية م��ن أولوي��ات عملنا ملا 
تشهده من تنامي سكاني وعمراني 
مما يتطلب النهوض بواقع الش��بكة 
واحل��د م��ن ارتف��اع األحم��ال ال��ذي 
تش��هده وكأجراء حتسبي مت التعاقد 
م��ع الش��ركة العام��ة للصناع��ات 
الكهربائي��ة وبالتع��اون مع ش��ركة 
س��يمنس ملعاجلة وح��ل اإلختناقات 
التي حتدث بس��بب الطل��ب املتزايد 

على الطاقة .
واض��اف انه س��يتم تبدي��ل احملطات 
الكيوس��كات  وتبديل  املس��تهلكة 
عل��ى وفق مواصف��ات عاملية إضافة 
الى تش��غيل محطة ع��دن الثانوية 

عبر ايص��ال مصادر التغذي��ة والتي 
ستسهم وبشكل فاعل في معاجلة 
أزمة مدينة احلرية قبل حلول صيف 
عام 2015 فضالًعن شمول الشبكة 
الكهربائي��ة ف��ي منطق��ة املنصور 
ضم��ن العقد ذاته ، كم��ا ان املديرية 
كانت ق��د أبرمت عقداً مع ش��ركة 
ش��نايدر الفرنس��ية لتأهيل وتبديل 
جمي��ع احملطات الثانوية الفرنس��ية 
املنش��أ والبالغ عدده��ا )15( محطة 
والتي انتهى عمره��ا االفتراضي وان 
هذا املشروع سيسهم في استقرار 
عمل هذه احملط��ات وحل االختناقات 
ومن املؤمل االنتهاء من هذا املشروع 

منتصف عام 2016 .

وفي مج��ال اعمال االن��ارة بني املدير 
العام بأنه مت تطوير وتأهيل ش��بكات 
االن��ارة للجس��ور املطلة عل��ى نهر 
دجلة ’ وتوجهن��ا الى نصب االعمدة 
الديكورية في ش��وارع جديدة منها 
الش��ارع املمتد من تقاطع الرواد الى 
شارع 14 رمضان و شارع 14 رمضان 
من تقاطع املأمون الى جامع سعدية 
العم��ري وف��ي الكاظمية الش��ارع 
املمت��د من س��احة عدن ال��ى بوابة 
بغ��داد حيث مت نص��ب القواعد ومد 
وبأنتظ��ار وصول االعمدة  القابلوات 
الذي تأخر بسبب عدم توفر السيولة 
والتخصيص��ات املطلوب��ة من جراء 

عدم اقرار املوازنة . 

مشروع ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية  

جاء بتوجيه مباشر من 
قبل وزير الكهرباء 

المهندس قاسم محمد 
الفهداوي ويعد من 
المشاريع الحضارية 

المعمول به في أغلب 
دول العالم المتقدمة 

ويهدف الى تقليل 
األسراف غير المبرر 

للطاقة والتحكم بعملية 
تجهيز الطاقة لعموم 

المشتركين

احدى احملطات الثانوية وفي االطار املهندس صباح كاظم عكرب

بهدف تقليل األسراف والتحكم بعملية تجهيز الطاقة

الكهرباء تباشر بنصب المقاييس الذكية ذات الدفع المسبق لترشيد األستهالك 

 ايمان سالم*
يعد االستثمار من اخليارات االقتصادية 
احلديثة التي تس��عى الدول الى  تبنيها 
بغية االس��تغالل االمثل ملواردها وذلك 
بتأجيل احلصول على منفعة حالية من 
اجل احلصول على منفعة مس��تقبلية 
اكب��ر حي��ث ان اخلارط��ة االس��تثمارية 
ف��ي الع��راق متنوع��ة وفري��دة وتتمتع 
بخصائ��ص من حي��ث الك��م والنوع ال 
نظي��ر له��ا ف��ي العالم فهن��اك فرص 
لإلس��تثمار من خالل القانون رقم )13( 
لسنة 2006  وتعديالته وايضا من خالل 
قانون الش��ركات العامة رقم )22( لعام 
1997 ال��ذي يتيح الفرصة لالس��تثمار 
في املش��اريع القائمة من خ��الل اعادة 

تأهيلها وزيادة طاقاتها االنتاجية .
وانطالق��ا من ه��ذا كله ش��رعت وزارة 
الصناع��ة ف��ي االع��الن ع��ن ع��دد من 
املش��اريع االس��تثمارية ف��ي القط��اع 
مصانعه��ا  تأهي��ل  بغي��ة  الصناع��ي 
للوصول الى اعل��ى الطاقات االنتاجية 
وبأق��ل ماميكن من تكالي��ف وفق قانون 
الش��ركات العامة  ، فبأألمس احتفلت 
الوزارة بتنفيذ بنود العقد االس��تثماري 
الذي وقعته مع الشركة االولى العاملية 
النتاج االس��مدة الكيمياوية والقاضي 

بتأهي��ل وتطوير معمل اس��مدة بيجي 
م��ن  كبي��ر  بترحي��ب  حظ��ي  وال��ذي 
قب��ل مجل��س محافظة ص��الح الدين 
ومنتس��بي املعمل وهن��اك العديد من 
امللفات االس��تثمارية الت��ي قامت وزارة 
الصناع��ة بأعدادها لك��ي تعيد تأهيل 
وتشغيل العديد من مصانعها املتوقفة 
ومب��ا يضمن حق��وق الدولة ومنتس��بي 

هذه املصانع .
وبع��د أيام س��نحتفل بالبدء في تنفيذ 
عقد الشراكة باالنتاج املوقع مع شركة 
الفارج الفرنس��ية ألعادة تأهيل وتطوير 
معمل اسمنت كربالء حيث تعقد حاليا 
االجتماع��ات املمه��دة لتوقيع محاضر 
التس��لم والتسليم بني الطرفني للبدء 
بالتشغيل الفعلي أن هذا املعمل الذي 
يقع في منطقة غنية باملواد االولية التي 
حتتاجها صناعة االسمنت املقاوم مثل 
حجر الكل��س ، اجلبس ، والتراب  يتكون 
من خطني انتاجي��ني ويعمل بالطريقة 
اجلاف��ة كان ق��د تعرض في ع��ام 1991 
الى ضربة جوية كان لها التأثير املباشر 
عل��ى منظوم��ة الس��يطرة املركزي��ة 
ومحطة الوقود بنحو خاص وعلى بقية 
اقس��ام املعمل بنحو ع��ام ولم يتمكن 
من النهوض بس��بب هذه الضربة التي 

تلتها ظ��روف احلصار االقتص��ادي التي 
مر به��ا العراق وصعوب��ة احلصول على 
األدوات األحتياطي��ة للمعدات املتضررة 

حينها .
ومن خالل زيارتنا لهذا املعمل الواقع على 
بع��د 90 كيلومترا م��ن مركز محافظة 

كربالء اوضح لنا مدير املعمل املهندس 
حي��در عبد الرزاق قائ��ال أن النقص احلاد 
في الطاقة الكهربائية اجملهزة للمعمل 
أذ ان م��ا يحتاج��ه املعم��ل لتش��غيل 
معدات��ه يقدر ب�) 40 ( ميغا واطا وان ما 
يتم جتهيزه حاليا ال يتجاوز ال�) 8 ( ميغا 

واطات اضافة الى تقادم معداته ما ادى 
الى انخفاض انتاجيته الى مس��تويات 
متدنية لذا ارتأت وزارة الصناعة عرضه 
على االستثمار وبعد مفاوضات امتدت 
عل��ى مدى ثالث س��نوات مت توقيع عقد 
ش��راكة باالنت��اج م��ع ش��ركة الفارج 

بصناع��ة  املتخصص��ة  الفرنس��ية 
االسمنت والذي من خالله ستقوم هذه 
الش��ركة بتموي��ل اعمال اع��ادة تأهيل 
وتطوي��ر معداته وخطوط��ه االنتاجية 
للوص��ول بالطاقة االنتاجي��ة من 300 
طن سنويا الى 1800 طن سنويا وتوفير 
الطاق��ه الكهربائي��ة بنح��و كامل من 
خالل نصب محطة كهرباء بسعة ) 45 

( ميغا واطا.
واوض��ح مدي��ر املعم��ل ان توجيه��ات 
وزي��ر الصناع��ة كان��ت بأن يك��ون احد 
بنود العقد الرئيس��ة ه��و االبقاء على 
جمي��ع العامل��ني وضم��ان حقوقه��م 
وصرف جميع رواتبهم ومس��تحقاتهم 
املالية وش��مولهم بالزي��ادات ان وجدت 
مس��تقبال وضم��ان امتي��ازات اضافية 
مثل اعداد نظام حوافز وبرامج تدريبية 
لتطوي��ر مهاراته��م حيث مت تش��كيل 
جلنة تنس��يقية متكونه م��ن عدد من 
املهندس��ني والفني��ني ملراقب��ة تنفي��ذ 
بن��ود العق��د ومتابع��ة حق��وق الدولة 
واملنتس��بني كما وس��بق ألدارة املعمل 
وان قامت بتنظيم ندوة لشرح مضمون 
العقد وبنوده والتي حتفظ هذه احلقوق.

وع��ن اقس��ام املعم��ل الرئيس��ة حتدث 
مدي��ر االنت��اج املهندس جاس��ب جبار 

ياسني فقال ان املعمل يتكون من قسم 
الكسارة وهو املرحلة االولى من عملية 
االنتاج للقيام بتكس��ير احلج��ر واملواد 
االولية ) حج��ر االرمس��ترون ( ليتحول 
ال��ى مخزن اخلليط ومنه الى الطاحونة 
لطحن��ه وحتويله ال��ى س��ايلوات املواد 
االولية املطحونة على شكل مادة باودر 
ناعمة ليتم حرقها بعد ذلك في االفران 
ألنتاج م��ادة الكلنك��ر احلبيبية لتنقل 
بع��د ذلك الى طاحونة االس��منت بعد 
اضافة نس��بة من مادة اجلبس مقدارها 
4 % لتتحول الى مادة االس��منت املنتج 
النهائي وينقل بعد ذلك الى السايلوات 
ومنه��ا الى قس��م التعبئ��ة ، مبينا أن 
من اهم مش��كالت املعم��ل هو احلاجة 
ال��ى الطاقه الكهربائية ال��ذي ادى الى 
انخف��اض نس��ب االنت��اج بنح��و كبير 
ومن املؤمل ان ينهض املعمل بالش��كل 
العق��د  بن��ود  تنفي��ذ  بع��د  املطل��وب 
االستثماري مع شركة الفارج ومبا يؤمن 
فرص عم��ل افض��ل ملنتس��بيه البالغ 
عدده��م 1300 منتس��ب واالس��تفادة 
من اخلبرات االجنبية في مجال صناعة 
االسمنت ومبا يواكب مستويات التطور 

احلاصلة في هذا اجملال عامليا.
* اعالم الوزارة

الصناعة توقع عقدا مع الفارج الفرنسية لتطوير صناعة االسمنت

واجهة مبنى وزارة الصناعة واملعادن »أرشيف«

ذي قار - علي حسين:
نظم��ت دائ��رة صح��ة ذي ق��ار ي��وم 
امس السبت مارثونا شعبيا لفئات 
الي��وم  عمري��ة متع��ددة مبناس��بة 
العامل��ي للقلب ش��ارك في��ه املئات 
م��ن املواطنني من بينه��م مصابني 
بام��راض القل��ب لقطع مس��افة 3 
كم متت��د من منتدى ش��باب ذي قار 
باجتاه مركز الناصرية للقلب ) وسط 

الناصرية ( .
وقال الدكتور اسماعيل عبد اجلليل 
املسؤول عن تنظيم املارثون ان اعداد 

املش��اركني باملارث��ون تت��راوح ما بني 
300 - 400 مشارك من شتى الفئات 
العمرية وم��ن بينهم بعض املرضى 
الذين اجريت له��م عمليات تداخل 
جراحي وعمليات قسطره  في مركز 

الناصرية للقلب .
ولف��ت الى ان اثنني م��ن مرضاه هم 
ف��راس خلي��ل واحم��د عب��د الرضا  
ش��اركوا باملارثون بعد ان اكتس��بوا 
الش��فاء التام من اثار جلطة قلبية 
تعرضوا له��ا اثر االف��راط بالتدخني 
، مش��يرا الى ان املارثون ش��ارك فيه 

مرض��ى حقيقيني س��بق وان اجريت 
لهم عملي��ات قس��طرة وزرع بالون 
وعملي��ات تداخل جراح��ي في مركز 

الناصرية للقلب.
الذي  باملارث��ون  املش��اركون  وانطلق 
اقيم حت��ت ش��عار ) القلب مضخة 
احلي��اة .. احلف��اظ علي��ه بالرياض��ة 
واالمتناع ع��ن التدخني ( من منتدى 
ش��باب ذي قار باجتاه مركز الناصرية 
للقلب وقد قامت دائرة صحة ذي قار 
بتكرمي الفائزين بالس��باق في حفل 

اقيم في مركز الناصرية للقلب.

مارثون شعبي تنظمه صحة ذي قار
 بمناسبة اليوم العالمي للقلب

ام��ام انظ��ار مكت��ب املفت��ش 
العام لوزارة الدفاع احملترم

حتية طيبة :
اطلعنا عل��ى مضمون كتابكم 
بتاريخ  الص��ادر   9405/12 املرقم 
25 / آب/2014 ش��اكرين اجله��ود 
قب��ل  م��ن  املبذول��ة  الكبي��رة 
ف��ي  واملس��ؤولني  س��يادتكم 
مكت��ب املفت��ش الع��ام ل��وزارة 
الدفاع مثمن��ني دوركم في اجناز 

معامل��ة املتوف��ى الرائ��د احمد 
خالد محمود اخلالدي املنس��وب 
الى لواء املشاة السابع / الفرقة 

الثانية .
وبه��ذه املناس��بة ن��ود ان نعلم 
سيادتكم باننا اتصلنا بالسيدة 
نضال رش��يد حبيب زوجة الرائد 
املتوف��ى احم��د خال��د محمود 
اخلال��دي وابلغتن��ا بانها راجعت 
العس��كري  التقاع��د  مديري��ة 
وتب��ني لها ان املعاملة لم تردهم 
حلد االن م��ع العلم ان املدة التي 
مض��ت عليه��ا ه��ي اكث��ر من 
س��نتني وان عائلة الرائد املش��ار 

الي��ه اع��اله تعيش ف��ي ظروف 
صعب��ة لع��دم تس��لمهم الية 
استحقاقات تقاعدية مما يتطلب 
مسعاكم وجهدكم الكبير في 
مد يد املس��اعدة وتق��دمي العون 
في حث ذوي الشأن بسرعة اجناز 
وتس��ليم املعاملة ال��ى املديرية 
اعاله بغية صرف االستحقاقات 

املطلوبة لهذه العائلة .
في اخلتام ال يسعنا اال ان نتقدم 
بالدع��اء الى الباري ع��ز وجل ان 
يوفقك��م دائم��ا من اج��ل خير 
االنس��انية واع��ادة احلق��وق الى 

اصحابها ، واهلل املستعان .

امام انظار معال��ي امني بغداد 
احملترم 

بعد التحية :
نضع مناشدتنا هذه بني ايديكم 
فلي��س لن��ا من مع��ني غير اهلل 
سبحانه وتعالى وسيادتكم ، اذ 
انهينا عالقتن��ا بدائرة في امانة 
بغداد انا حس��ن جلي��ل ابراهيم 
وش��قيقي عباس جليل ابراهيم 

في عام 1996
بعد مالحق��ة النظ��ام املباد لنا 
ف��ي محاولة من��ه الجبارنا على 

االنتم��اء ب��ني صفوف��ه وكذلك 
اجليش  الى صف��وف  االنضم��ام 
الشعبي او جيش القدس انذاك 
مم��ا اضطررنا الى انه��اء عالقتنا 
بترك اخلدم��ة في االمانة بعد ان 
كنت اش��غل وظيف��ة ) موظف 
فحوصات مختبرية ( وش��قيقي 
عباس يش��غل ) مراقب عمل ( ، 

ونحن االن عاطالن عن العمل .
معالي امني بغداد نعرف مسبقا 
انك��م اه��ل للمس��ؤولية التي 
حتملونه��ا ف��ي اعادة احل��ق الى 
اهله ، لق��د حاولنا الع��ودة الى 
العمل في امان��ة بغداد بجميع 
الوس��ائل ولك��ن كل محاوالتنا 
ب��اءت بالفش��ل لش��روط باتت 

تعجيزي��ة اكثر مما هي تس��هل 
لنا الع��ودة للعمل خاصة ونحن 
نتحمل  اصحاب عائالت كبي��رة 
وزر معيش��تها والص��رف عل��ى 

افرادها من التالميذ والطلبة .
ام��ام  مناش��دتنا  نض��ع  ل��ذا 
انظاركم ف��ي العودة الى عملنا 
الس��ابق او اي��ة اعم��ال اخ��رى 
تن��اط بنا م��ن خ��الل االلتماس 
او  طلبن��ا  عل��ى  مبوافقتك��م 
لش��رح  امامك��م  اس��تدعائنا 
وجه��ة نظرن��ا بع��د ان اغلقت 

جميع املنافذ في وجوهنا .
وفقك��م اهلل ملا في��ه اعادة احلق 
الى اهل��ه وانتم خي��ر من يعيد 

احلق الى نصابه .

ردود 

مناشدة 
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أربيل ـ الصباح الجديد:

اس��تقبل مس��عود بارزان��ي رئيس 
اقلي��م كردس��تان، امس الس��بت، 
صال��ح املطلك نائ��ب رئيس الوزراء 
اللق��اء  خ��ال  وج��رى  العراق��ي، 
»بحث آخر التطورات السياس��ية 
واألمنية ف��ي العراق وكيفية اجناح 
العملي��ة السياس��ية وتش��كيل 
احلكوم��ة العراقية اجلديدة«، وأكد 
اجلانبان على »ضرورة التنسيق بني 
األطراف السياس��ية العراقية كي 
العراقية اجلديدة  تتمكن احلكومة 
م��ن معاجل��ة األزم��ات والتص��دي 

لتهديدات االرهابيني«.
وقال بيان حلكومة اقليم كردستان 
تلق��ت »الصباح اجلديد« نس��خة 
من��ه، ان اجلانبني »بحث��ا في اللقاء 
أوض��اع النازحني، حيث أوضح نائب 
رئي��س ال��وزراء العراق��ي للرئي��س 
بارزان��ي، اخلط��وات الت��ي اتخذتها 
العراقية ملس��اعدتهم،  احلكوم��ة 
ومت التأكي��د عل��ى ان احل��ل األجن��ع 
ملشكلة النازحني هو عودتهم الى 
مناطقهم وبيوتهم وحمايتهم من 
التهدي��دات االرهابي��ة، اضافة الى 
وجوب وضع خطط ضرورية العمار 
التي تعرض��ت للتخريب  املناط��ق 

والدمار على يد االرهابيني«.
وعل��ى صعي��د متص��ل إس��تقبل 
نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم 
كردس��تان، ف��ي العاصم��ة أربيل، 
صال��ح املطلك نائ��ب رئيس الوزراء 

العراقي والوفد املرافق له.
االقلي��م  حلكوم��ة  بي��ان  ق��ال  و   
اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد«، 
انه »خال اللقاء، اعرب رئيس وزراء 
إقليم كردستان عن سعادته لزيارة 
املطلك نائب رئيس الوزراء العراقي 
والوف��د املراف��ق ل��ه إل��ى إقلي��م 
كردستان، وزيارتهم في وقت سابق 

إلى محافظة دهوك، و ش��دد على 
أن الزيارة جاءت في إطار اإلطاع عن 
كثب على أوضاع النازحني ومتابعة 
واملعوقات بشكل خاص،  املشاكل 
ووصف هذه الزيارة بخطوة مهمة 

ومحل تقدير«.
واشار الى أن »إقليم كردستان قدم  
وسيقدم ما بوسعه من مساعدات 
إلى النازحني، ولكن املسألة بحاجة 
العراقي��ة  إل��ى تع��اون احلكوم��ة 
واجملتم��ع الدول��ي، وينبغ��ي عل��ى 
الع��راق حتمل مس��ؤولياته بجدية 
كبي��رة والقيام بتنفي��ذ الواجبات 

امللقاة على عاتقه«.

م��ن جانب��ه أع��رب نائ��ب رئي��س 
ال��وزراء العراق��ي ع��ن »س��عادته 
إقليم  وتقدي��ره حلكومة وش��عب 
كردستان الذين إحتضنوا النازحني 
وس��اعدوهم«، منوه��ا على أنهم 
»يتابعون أوضاع النازحني عن كثب 
ويعملون بشكل متواصل ويحاولون 
بكاف��ة الس��بل مس��اعدة هؤالء 
النازح��ني«. وفي هذا الصدد أش��ار 
إل��ى »جهود املؤسس��ات العراقية 
ذات عاقة والتعاون والتنسيق مع 
املؤسسات ذات العاقة في إقليم 

كردستان«.
وزراء  »رئي��س  ان  البي��ان،  واض��اف 

إقليم كردس��تان اكد خال اللقاء 
على ض��رورة العمل اجل��دي لوقاية 
النازحني من برودة طقس الش��تاء 
البارد، ووقايتهم ف��ي هذا الفصل 
من األوبئة واألمراض املعدية وعدم 
تعرضهم لكوارث أكبر، عليه وجه 
العراقية  احلكوم��ة  إل��ى  الدع��وة 
لتنفي��ذ املهام امللقاة على عاتقها 
والعمل اجلدي ملس��اعدة النازحني، 
كما وجه الدعوة في الوقت نفسه 
إلى الوكاالت واملؤسس��ات التابعة 
وتش��جيع  حل��ث  املتح��دة  ل��أمم 
اجملتم��ع الدولي ف��ي تق��دمي املزيد 
من املس��اعدات للنازحني، وخاصة 

ف��ي محافظة ده��وك الذين يصل 
عددهم إلى نسبة ٪50 من إجمالي 

النازحني في العراق«.
 وف��ي محور آخ��ر من ه��ذا اللقاء، 
»ُسلط الضوء على اجلهود الرامية 
العراقية  احلكوم��ة  تش��كيل  إلى 
ف��ي  الك��رد  ومش��اركة  اجلدي��دة 
حكومة عبادي«، وج��دد نيچیرڤان 
بارزان��ي  التأكي��د عل��ى أن »إقليم 
كردس��تان يتطل��ع إلى مش��اركة 
السياس��ية  اجله��ات  جمي��ع 
إقلي��م  ف��ي حكوم��ة  املش��اركة 
كردستان للمشاركة في احلكومة 
العراقي��ة«. هذا وت��داول اإلجتماع 

أيض��اً الوضع األمني والعس��كري 
والتصدي إلرهابيي داعش.

ووصل نائب رئي��س الوزراء العراقي 
صال��ح املطل��ك بع��د زيارت��ه الى 
اربيل الى محافظة الس��ليمانية، 
واجتمع مع محافظ الس��ليمانية 
به��روز محمد صالح لبحث أوضاع 
النازح��ني ف��ي احملافظ��ة، وعق��دا 
مؤمت��راً صحفياً مش��تركاً اش��ارا 
خاله الى اجلهود واملساعدات التي 
قدم��ت للنازح��ني الذي��ن توجهوا 
ال��ى محافظات اقليم كردس��تان 
االمنية  االح��داث  بعد  واوضاعهم 

التي شهدتها محافظاتهم.

اربيل - الصباح الجديد: 
ق��ال وزي��ر العمل والس��ياحة واالثار 
القطامني  االردن��ي نض��ال مرض��ي 
،ان اقلي��م كردس��تان بواب��ة مهمة 
للمملكة في اجملال السياحي، معلنا 
اس��تعداد باده ل��� »اب��رام اتفاقية 
ثنائي��ة م��ع اقلي��م كردس��تان في 
مجال السياحة تضم كافة اجلوانب 
الس��ياحية م��ن التدري��ب والتأهيل 
وحتى تب��ادل التج��ارب ف��ي تطوير 

السياحة والسياحة العاجية وفتح 
دورات وتب��ادل املعلومات وحتى اجراء 

استثمارات في اجملال السياحي«.
واشار القطامني خال لقائه عدد من 
صحفيي إقليم  كردستان، حضرته 
»الصب��اح اجلديد«، ال��ى »أهمية دور 
الس��ياحة  الصحافة في تنش��يط 
في كافة النواحي، حيث البد من اداء 
دورها في ترسيخ الروابط التاريخية 
املوجودة اصا بني الش��عبني، ونحن 

ن��درس برنام��ج متكام��ل العط��اء 
الصحاف��ة ه��ذا الدور بغي��ة حتقيق 
االهداف املرجوة في مجال السياحة 

في بلدينا«. 
وعن الواقع الذي مير به والعراق واقليم 
كردس��تان وتأثي��ره عل��ى القط��اع 
الس��ياحي في االردن قال القطامني 
اقلي��م  به��ا  مي��ر  الت��ي  »الظ��روف 
كردس��تان ظ��روف صعبة وم��ن ابرز 
العوائق امام تواصلنا مع كردس��تان 

واب��رز حتدياتن��ا ايضا م��ع ذلك نحن 
ماضون ف��ي اداء مهامنا في االقليم 
من خ��ال النقابات واجلمعيات وذلك 
من خال عقد مؤمترات لتبادل الوفود 
في ش��تى اجملاالت ناهيك عن انشاء 
عدد كبير من املش��اريع باملش��اركة 
مع احتاد املقاولني االردنيني في اقليم 
ن��رى  كردس��تان«. واض��اف: »نح��ن 
ب��ان اقلي��م كردس��تان بوابة مهمة  
الس��ياحي  اجمل��ال  ف��ي  للمملك��ة 

وننظ��ر الي��ه بع��ني االهمي��ة لكن 
كما تعلم��ون ان العمل الس��ياحي 
واالمكاني��ات  بالطاق��ات  مرتب��ط 
ولي��س بصناع��ة االس��تقطاب م��ا 
يعن��ي انن��ا اذا ل��م منل��ك طاق��ات 
تتماش��ى م��ع صناعة اس��تقطاب 
ال��زوار لم نتمك��ن م��ن النجاح في 
مجال الس��ياحي«،الفتا الى »ان هذا 
ال يعن��ي بان هناك مانع��ا او نحن ال 
نري��د تنظيم التبادل الس��ياحي مع 

اقليم وس��وف ن��درس بجدية عقد 
اتفاقية في مجال الس��ياحة وندعو 
من خالكم تنظيم ارضية مناسبة 
لعقد هذه االتفاقية الحقا، خصوصا 
وان هن��اك خ��ط طيران مباش��ر بني 
اربيل والس��ليمانية وعمان له اكثر 
من 30 رحلة اسبوعية مما يسهل لنا 
الس��ياحية  التجربة  تبادل  امكانية 
خاص��ة ان اجلانب��ني ميتل��كان االرث 

التاريخي الغني«.

وزير السياحة األردني: 30 رحلة طيران اسبوعيا بين عمان وكردستان

5إقليم كردستان

اربيل ـ الصباح الجديد:
لقي 35 عنصرا من تنظيم داعش مصرعهم على يد 
مقاتلني كرد، في ناحي��ة ربيعة قرب احلدود العراقية 

السورية.
وق��ال مصدر امني كردي في حديث تابعته »الصباح 
اجلدي��د«، ان »ق��وة تابع��ة لتنظيم داع��ش االرهابي 
حاولت عبور احلدود العراقية من منطقة ربيعة )120 

كلم غرب املوصل( باجتاه احلدود السورية«.
واض��اف ان »قوات كردي��ة رصدتهم ومتكنت من قتل 
35 عنصرا منهم مع تدمير احدى العربات املسلحة 
التابع��ة للتنظي��م االرهابي، ومنع��ت توغلهم في 

االراضي السورية«.
وكان تنظي��م داع��ش ق��د بس��ط س��يطرته عل��ى 
مناطق سنجار وزمار وربيعة في الثالث من شهر آب 

املنصرم.

اربيل ـ الصباح الجديد:
 وصف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، امس 
الس��بت، »قائد البيش��مركة ف��ي س��نجار ورفاقه 

بالبيشمركة األبطال وأمل إقليم كردستان«.
وقال خال اس��تقباله قائد س��نجار، قاسم سمير، 
في حديث اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، »سنطرد 
ارهابي��ي داعش م��ن كل ش��بر من أرض كردس��تان 
ونقضي عليهم متوكلني على اهلل ومعتمدين على 

شجاعة وثبات البيشمركة االبطال«.
بدوره س��لط قاس��م س��مير الضوء عل��ى االوضاع 
امليدانية في منطقة س��نجار، مؤكدا ان »معنويات 
البيش��مركة عالية، وهم في انتظ��ار اوامر الرئيس 

بارزاني الستعادة سنجار وطرد االرهابيني منها«.

اربيل - الصباح الجديد:
 أك��د الهور ش��يخ جنكي مس��ؤول وكالة احلماية 
واملعلومات في اقليم كردس��تان، امس السبت، ان 
قوات الوكالة على اهبة االس��تعداد لنجدة مدينة 
كوبان��ي، الفت��ا الى انه��م بانتظ��ار موافقة رئيس 

اقليم كردستان على التحرك. 
واوضح في تصريح صحفي اطلعت عليه الصباح 
اجلدي��د »ان تنظيم داعش االرهابي فقد الكثير من 
قوته العس��كرية، وان قوات بيش��مركة كردستان 
حت��رز املزيد م��ن التقدم عل��ى االرهابي��ني«، مؤكدا 
»ان مدن اقليم كردس��تان تشهد اس��تقرارا امنيا 

ملحوظا«.

لندن ـ وكاالت:
دع��ا رئيس ال��وزراء البريطان��ي ديفي��د كاميرون ، 
اجملتم��ع الدولي، ال��ى العمل على »تعزي��ز قدرات 
البيش��مركة وتوفي��ر االس��لحة له��م، وكذل��ك 
اجلي��ش«، مش��دداً على »ضرورة تدمي��ر داعش في 

العراق وسوريا«.
وق��ال كامي��رون ف��ي جلس��ة مجل��س العم��وم 
البريطاني اس��تثنائية للتصويت على مش��اركة 
اململك��ة املتحدة في الغ��ارات اجلوية ضد ارهابيي 
تنظيم داعش ف��ي العراق وس��وريا، ان »الضربات 
اجلوية في العراق ال ميكن ان تنجح دون تنسيق مع 

البيشمركة واجليش«.
وطالب كاميرون، مجل��س العموم باملوافقة على 
مش��اركة باده في الغ��ارات اجلوية ض��د ارهابيي 
داعش، »الن  من واجبنا املشاركة في العمليات ضد 

داعش فاألمر يتعلق بحماية امن البريطانيني«.

قّوة كردية تقتل 35 داعشيًا 
قرب الحدود السورية

بارزاني يستقبل قائد 
البيشمركة في سنجار

قيادي كردي: مستعدون 
لنجدة كوباني

كاميرون: يجب تعزيز 
قدرات اإلقليم العسكرية

بارزاني: ضرورة التنسيق بين األطراف السياسية لصّد الهجمات اإلرهابية

وجوب وضع 
خطط ضرورية 
إلعمار المناطق 

التي تعرضت 
للتخريب 

والدمار على يد 
اإلرهابيين

لقاء بارزاني واملطلك

تقرير

السليمانية ـ الصباح الجديد:

برغم الظروف الصعبة التي يعيش��ها 
العراقي��ون بس��بب االح��داث املتتالية 
واالره��اب والتهجير وقس��اوة الظروف 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة، اال ان ذلك 
ل��م يؤثر على نفس��ية العراق��ي اينما 
كان واينم��ا وج��د، حي��ث ان روح امل��رح 
والبحث عن الس��ياحة والف��رح التزال 
مرتسمة على وجوه الناس وعشقهم 
للحي��اة، والس��ليمانية اصبحت اليوم 
قبلة كب��رى للس��ياح وال��زوار من كل 
مكان داخ��ل العراق وخارج��ه، واملتوقع 
املقب��ل مهرجان��ا  املوس��م  يك��ون  ان 
س��ياحيا كبي��را تش��هده محافظ��ة 
الس��ليمانية النها مدينة لها ظروفها 
وطقوسها السياحية التي حباها اهلل 
من الطبيعة واجلبال واالنهار والسهول 
والودي��ان والغاب��ات وكل مس��تلزمات 

اجلذب السياحي فيها.
وقال عمر علي حبيب اخلبير السياحي 
الس��ليمانية  س��ياحة  مديري��ة  ف��ي 

في حدي��ث صحفي تابعت��ه »الصباح 
ان يك��ون املوس��م  اجلدي��د«، »نتوق��ع 
الس��ياحي الق��ادم ف��ي الس��ليمانية 
كبي��را ج��دا مل��ا وفرت��ه ه��ذه املدين��ة 
الس��ياحية من جمال الطبيعة وسحر 
االج��واء وتوفر املس��تلزمات االخرى من 
الفنادق ومبختلف املستويات والدرجات 
والتي تناس��ب اذواق وامكانات السياح 
واحوالهم املادية من الفنادق البسيطة 
الثمن ال��ى الفن��ادق الكب��رى واملرافق 
السياحية واملنتجعات التي مت تنفيذها 
خال هذا العام واالعوام التي سبقتها، 
كم��ا اود االش��ارة الى ان الس��ليمانية 
ب��دأت هذه الفت��رة بنوع م��ن النهوض 
واس��تقبال اعداد جديدة من الس��ياح 
ومن خ��ال فتح الطريق الرئيس��ي من 
بغداد ال��ى وكركوك ومما انعش الفنادق 
واملرافق الس��ياحية واالسواق التجارية 
واملطاع��م واملتنزهات واحلدائق وماعب 
االطفال ومدن االلع��اب، اضافة الى ان 
وجود العوائ��ل املهجرة قد اضاف ايضا 

نوعا من احلركة السياحية فيها«.
واضاف »لقد نفذت العديد من املشاريع 

ايض��ا ومنها تعبيد الطرق وفتح بعض 
اجلسور والش��وارع الكبيرة داخل مركز 
الس��ليمانية وخارجه وتعبيد الشوارع 
الفرعية ووضع لوحات االشارة والداللة 
ووضع اخلارطة االلكترونية الس��ياحية 
لتعري��ف الس��ياح عل��ى اه��م املرافق 
السياحية واملنتجعات الزاهية بالوانها 
الربيعي��ة طيلة ايام الس��نة لتضيف 
عليها الطبيعة اخلابة جمال اشجارها 
االزي��اء  لتكم��ل  ورونقه��ا..  وزهوره��ا 
الشعبية الفولكلورية الكردية الوانها 
الفيروزية اجلميلة التي ما زال يرتدونها 
والتي اخذت الوانها الزاهية من س��حر 
الطبيع��ة. واصبحت كل رقعه صغيرة 
وكبي��رة م��ن الس��ليمانية موق����عا 
الي  وميك��ن  مناف��س  ب��دون  س��ياحيا 
سائح ان يفترش أي بقعة في ت����لك 
االرض ليس��تمتع ب����كل االش�����ياء 
التي يراها.. حيث تتش��ابك في غ�ابات 
متراصة حتفها الزهورواالشجار من كل 

لون وشكل لتغدو كعروس رائعة«.
اح��دى محافظ��ات  والس��ليمانية،  
كان��ت  الع��راق،  كردس��تان  اقلي��م 

عاصمة المارة باب��ان تبعد عن بغداد 
ش��ماالً بنحو )330( كم، وتضم عدة 
بنجوي��ن،  اهمه��ا: قض��اء  اقضي��ة، 
الذي يعتبر منفذاً ال��ى ايران، وقضاء 
حلبج��ة، وقض��اء جمجم��ال، كم��ا 
انشئ في خمس��ينات القرن املاضي، 
فيها، س��دان كبيران،هما سد دوكان، 

وسد دربنديخان.
و اجلب��ال حتتض��ن املدين��ة م��ن كل 
ناحي��ة، وتلتق��ي في اجلن��وب الغربي 
مبضيق طاس��لوجة امل��ؤدي الى وادي 
بازيان املمتد الفس��يح، وفي جنوبها 
الش��رقي تتص��ل مبدخ��ل ش��هر زور 

املترامي االطراف.
يرتاده��ا الس��واح في فصل الش��تاء 
لاس��تمتاع مبنظر تس��اقط الثلوج، 
لاس��تمتاع  الصي��ف  وف��ي فص��ل 
بجوه��ا املعت��دل ومناظره��ا اخلابة، 
فيها الطرق معبدة بصورة هندسية 
بديعة، وع��ني املاء املوج��ودة في أزمر 
معل��م س��ياحي منذ الق��دم، يضم 
مرافق س��ياحية ومش��اريع سياحية 

عماقة.

السليمانية تستعد لمواسم سياحية كبرى
برغم ظروف االستنفار األمني

مدينة السليمانية 

بحث مع المطلك أوضاع الالجئين في اإلقليم

أربيل -  الصباح الجديد:
بارزاني رئيس  إس��تقبل نیچیرڤ��ان 
وزراء إقليم كردستان، امس السبت 
ف��ي العاصم��ة أربيل الس��فير جو 
جونك ون سفير كوريا اجلنوبية لدى 
الع��راق، والذي يزور اإلقليم ألول مرة 
بعد تس��نمه مهام عمله كسفير 

لباده لدى العراق.
وقال بيان حلكومة االقليم، اطلعت 
علي��ه »الصباح اجلدي��د«، انه »جرى 
بحث العاق��ات الثنائية بني إقليم 
كردس��تان وكوري��ا اجلنوبي��ة والتي 
تعود إلى بدايات مجيء فرقة الزيتون 

العسكرية الكورية إلى أربيل، خال 
عام 2003، حني سقوط نظام البعث 
وإقامة مقرهم في العاصمة أربيل، 
وقيام كوريا اجلنوبية بتقدمي مختلف 
املساعدات من مشاريع إعادة البناء 
وتق��دمي اخلدم��ات، مما س��اعد كوريا 
في بناء عاقات وطيدة مع حكومة 
وشعب إقليم كردستان، ومد جسور 
العاق��ات بني أربيل وس��يئول، كما 
جدد اجلانب��ان رغبتهما ف��ي تنمية 

وتعزيز العاقات في شتى اجملاالت«.
وف��ي جانب آخ��ر من اللق��اء، تداول 
اجلانبان »الوضع الراهن من الناحية 

واألمنية،  والعس��كرية  السياسية 
وس��لطا الض��وء عل��ى احل��رب ضد 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي، باالضافة 
إلى دور الپیش��مرگة ف��ي التصدي 
والقضاء على اإلرهابيني، كما شددا 
على ضرورة مس��اعدة الپیشمرگة  
وتس��ليحها لضم��ان حماية إقليم 

كردستان«.
واض��اف ان »ج��رى احلدي��ث ايض��ا 
ع��ن أوضاع النازحني في كردس��تان 
بش��كل ع��ام وخاص��ة ف��ي حدود 
محافظة دهوك كان جانباً آخراً من 

هذا اللقاء.

اربيل ـ الصباح الجديد:
اعل��ن أمني ع��ام وزارة البيش��مركة 
جبار ياور، امس السبت، ان االسلحة 
واالعت��دة الت��ي تص��ل إل��ى اقليم 
الصديق��ة  ال��دول  كردس��تان م��ن 
تساعد في تقدم قوات البيشمركة 

في جبهات القتال ضد داعش.
وأض��اف جب��ار ي��اور خ��ال تصريح 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، ان 
ويتدفق  والس��اح متواصل  »العتاد 
عل��ى االقليم من ه��ذه الدول لكنه 
اس��تدرك قائا، » ان االس��لحة التي 
تصلن��ا ه��ي م��ن الن��وع التقليدي 

ولم تصلنا اس��لحة نوعي��ة عالية 
املستوى حتى االن«.

واوضح ياور »انه ال يوجد تنسيق على 
االرض بني اجليش وقوات البيشمركة 
بسبب عدم تواجد لقوات اجليش في 

املوصل وصاح الدين ».
وأك��د ياور في تصريحات��ه ان »قوات 
البيشمركة ال تتس��لم مساعدات 
عس��كرية وال رواتب وال اس��لحة وال 
عتاد من احلكومة االحتادية«، واضاف 
»ان ذل��ك ش��يء غري��ب الن االقليم 
جزء من الدولة العراقية وهو يواجه 

داعش«.

أربيل وسيئول تجددان رغبتهما في تنمية 
وتعزيز العالقات في شتى المجاالت

ياور: مساعدات الدول أسهمت 
في تقدمنا ضّد »داعش«

جبار ياور
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صنعاء ـ رويترز:
 قالت مصادر أمنية وس��كان إن 
احلوثيني  من  مسلحني ش��يعة 
هاجموا منزل رئيس جهاز األمن 
القوم��ي اليمني علي األحمدي 
في صنع��اء يوم أمس الس��بت 
مما يسلط الضوء على هشاشة 
اتفاق لتقاسم السلطة أخفق 

في وقف القتال في العاصمة.
وس��يطر احلوثي��ون عل��ى أجزاء 
كثي��رة م��ن صنع��اء األس��بوع 
املاضي قبل س��اعات من توقيع 
اتف��اق م��ع فصائل سياس��ية 
أخ��رى ميهد لتش��كيل حكومة 

جديدة.
لكن اشتباكات عديدة اندلعت 
بني احلوثي��ني وق��وات األمن في 
صنعاء منذ توقي��ع االتفاق يوم 
األح��د, وقالت املص��ادر األمنية 
لرويت��رز إن املس��لحني هاجموا 
من��زل األحم��دي في ح��ي حدة 
بصنع��اء ف��ي وقت مبك��ر من 
صباح يوم السبت وإن اشتباكات 
استمرت ملدة ساعتني, وأضافت 
أن جنديا واثنني من املس��لحني 
قتل��وا ف��ي االش��تباكات كم��ا 
أصيب 15 ش��خصا هم س��تة 

جنود وتسعة من احلوثيني.
وميث��ل اس��تقرار اليم��ن أولوية 

املتح��دة  للوالي��ات  بالنس��بة 
ال��دول اخلليجية  وحلفائها من 
احملاذي  العربية بس��بب موقعه 
للس��عودية واملط��ل على ممرات 
الشحن عبر خليج عدن, وينص 
اتفاق تقاس��م الس��لطة على 
أن يك��ون احلوثي��ون ج��زءا م��ن 
احلكومة لكن لم يتضح إن كان 
هذا األمر يلبي مطالبهم أم أنه 
سيدفعهم إلى طلب املزيد من 

السلطات.
وما زال احلوثيون ينظمون دوريات 
في مناطق عدة بصنعاء خاصة 
حول املباني احلكومية ويفتشون 

املارة.
ويض��م ح��ي ح��دة العديد من 
البعثات الدبلوماس��ية ويعيش 
في��ه األجان��ب. وأغلق��ت قوات 
اجليش والش��رطة املنطقة بعد 

القتال يوم السبت.
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الخرطوم ـ وكاالت:
 أغل��ق الرئي��س الس��وداني عمر البش��ير أمس 
الس��بت الب��اب أم��ام أي تف��اوض م��ع احلركات 
املس��لحة ف��ي إقليم دارفور عب��ر أي منبر جديد 
غي��ر منب��ر الدوح��ة الذي أف��رز وثيق��ة الدوحة 
لسالم دارفور، معتبرا الوثيقة نهائية حلل قضية 

اإلقليم امللتهب منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت وس��اطة أفريقية يقودها اجلنوب أفريقي 
ثابو مبيكي اقترحت توحيد منابر حل املش��كل 
الس��وداني -دارفور وجنوب كردف��ان والنيل األزرق 
واحلوار السياسي العام، مبا في ذلك منبر الدوحة 

لسالم دارفور- لتكون في منبر واحد.
وقال البش��ير إنه لن يس��مح ملا حدث باليمن أن 
يحدث في بالده، وذلك في إشارة إلى فشل احلوار 
بني الفرقاء اليمنيني مما أدى إلى سيطرة جماعة 
احلوثي على العاصمة صنعاء قبل أسبوع، وقارن 
بني احل��وار في اليمن والدع��وة التي صدرت عنه 
ف��ي كان��ون الثاني املاض��ي للحوار ب��ني الفرقاء 
الس��ودانيني -مبن فيهم حملة الس��الح- إلنهاء 

النزاعات التي يشهدها السودان.
وتعهد البش��ير مبواصلة احل��وار الوطني، ولكنه 
قال إن “احلرية ال تعني الفوضى التي وصل إليها 
إخوتنا في اليمن حيث استمر احلوار هناك لعام 
كامل ولكن اس��تغله اآلخ��رون للوصول إلى ما 
حدث اآلن”، وتابع أن “احلرية لها سقوف، وال توجد 
حرية مطلقة، ولن نسمح أن يحدث في اخلرطوم 

ما حدث في صنعاء”.
وطال��ب الرئي��س الس��وداني زعيم ح��زب األمة 
القومي املعارض الص��ادق املهدي بأن “يتبرأ” من 
االتفاق الذي وقعه مع حركات مس��لحة في آب 
املاضي كشرط لالنضمام مجددا إلى احلوار، وقال 
“أقول للمهدي: مرحبا بك في عملية احلوار، لكن 

عليك أوال أن تتبرأ من إعالن باريس”.
وتباين��ت مواق��ف القوى الس��ودانية م��ن دعوة 
البش��ير إلى احلوار حيث وافق��ت عليه قوى ذات 
خلفية إس��المية بينما رفضته اجملموعات التي 
حتمل الس��الح في مناطق دارفور وجنوب كردفان 

والنيل األزرق، إضافة إلى األحزاب اليسارية.

الضفة الغربية ـ رويترز:
 يرف��ض أطف��ال ع��رب اجلهال��ني ترحيلهم من 
مكان اقامتهم في بيوت من الصفيح على تلة 
عند مس��توى س��طح البحر للعيش في بيوت 
تنوي إس��رائيل إقامته��ا لعائالتهم بالقرب من 

مدينة أريحا.
وقال��ت الطفلة نس��رين عي��د )11 عاما( أمس 
السبت وهي تقف بجوار مدرستها التي اقيمت 
عام 2009 من اطارات السيارات املستعملة “ما 
بدن��ا نرحل من هون م��ا بدنا ن��روح على مكان 

ثاني”.
واضافت “ملا أكبر بدي أكون محامية وأدافع عن 

الناس. بحب هذا املكان كثير”.
في الوقت نفسه كانت عائشة محمد زميلتها 
في ذات املدرس��ة تنظر إلى جتمع من املواطنني 
حضر الى مقار معيش��تهم للتضامن معهم 
وبينه��م قيادات محلية من حركة فتح وغيرها 

من الناشطني دون ان تعبأ مبا يقولون.
وقال��ت “أري��د أن أصب��ح معلم��ة حت��ى أدرس 
للطالب هنا في هذه املدرسة. ما بدنا نروح على 

أي مكان ثاني”.
هذا م��ا يقوله الصغار من أبن��اء عرب اجلهالني 
الذين يقاومون مخططا اس��رائيليا لترحيلهم 
من املكان الذي عاش��وا فيه عش��رات الس��نني 
بعد أن رحل اجدداهم او أجبروا على الرحيل من 

أراضيهم عام 1948.
وال يش��عر الش��اب نصر أحمد )29 عاما( الذي 
يعود مكان سكن جده الى منطقة بئر السبع 

بأي انتماء ملكان آخر غير هذا الذي يسكنه.
وق��ال لرويت��رز فيم��ا كان يق��ف خ��ارج الغرفة 
الصيفية التي اجتمع فيها القادمون للتضامن 
معهم “املربى )املكان الذي ولدت وعش��ت فيه(
غلب االصل. أنا ولدت هنا وال أعرف مكانا آخر”.

وأض��اف “احلي��اة صعبة ج��دا هنا... أنا درس��ت 
للص��ف الس��ادس وكن��ا منش��ي مس��افة 18 
كيلومترا للوصول من املدرس��ة)في اريحا( الى 

هنا”.
وتابع نصر املتزوج ولديه اربعة اطفال ويس��عى 
ان تكون حياتهم أفضل من احلياة التي عاشها 
“اذا كان م��ا يقولون��ه )االس��رائيليون( صحيح 
بانهم يريدون حتس��ني حياتنا فليحسونها هنا 

في هذا املكان”.

البشير يرفض الحوار بشأن 
دارفور بغير وثيقة الدوحة

بدو الضفة يرفضون مخططًا 
إسرائيليًا لترحليهم

متابعة الصباح الجديد:

ذك��ر املرص��د الس��وري حلق��وق 
االنس��ان ان التحال��ف الدول��ي 
املتح��دة وجه  الواليات  بقي��ادة 
االولى  للم��رة  الس��بت,  أم��س 
مواق��ع  عل��ى  جوي��ة  ضرب��ات 
لتنظيم الدولة االس��المية في 

محافظة حمص.
تابع��ة  “طائ��رات  ان  واوض��ح 
الدولي حملاربة  العربي  للتحالف 
منطق��ة  قصف��ت  التنظي��م 
احلم��اد الصحراوية الواقعة في 
شرق مدينة تدمر التي يسيطر 
عليها التنظيم بعيدا عن خط 
اجلبه��ة حي��ث تنتش��ر القوات 
الس��ورية الت��ي تس��يطر على 

حمص، ثالث مدن البالد.
وق��ال املرص��د ومق��ره بريطانيا 
ويؤكد انه يعتمد على ش��بكة 
من الناشطني واملصادر الطبية 
عل��ى االرض ان ضرب��ات جوي��ة 
اس��تهدفت مواق��ع للتنظي��م 
منب��ج  مدين��ة  ف��ي  كذل��ك 
مبحافظ��ة حل��ب وف��ي الرق��ة 

معقل املتشددين.
قص��ف  التحال��ف  ان  وتاب��ع 
قاعدة للتنظي��م في منبج في 
محافظ��ة حلب. وه��ذه املدينة 
الواقع على بعد 80 كلم شمال 
مدينة حل��ب, كما ضربت قوات 
التحال��ف معس��كرات لتدريب 
مس��لحي التنظيم وقواعدهم 
ف��ي محافظ��ة الرق��ة اجمل��اورة 

شرقا، التي تعد معقلهم.
وقال املرصد انه “س��مع دوي 31 
انفج��ارا عل��ى االقل ف��ي الرقة 
ومحيطها”. واضاف ان الضربات 
طال��ت ايض��ا مدين��ة الطبقة 
التي يس��يطر عليها اجلهاديون 
وتبعد نحو 50 كلم شرق الرقة, 
وذك��رت املنظمة غير احلكومية 
ان عددا غير محدد من الدواعش 

قتل في الضربات االخيرة.
وقال الناشط في هذه احملافظة 

ابو يوسف ان “صفارات سيارات 
االسعاف تسمع في الرقة بينما 
يشعر الس��كان بالهلع بسبب 

كثافة ضربات التحالف”.
م��ن جان��ب آخ��ر ق��ال الرئيس 
التركي رج��ب طيب اردوغان في 
تصريحات نشرت أمس السبت 
إن القوات التركية قد تس��اهم 
ف��ي إنش��اء منطق��ة آمنة في 
سوريا في حالة ابرام اتفاق دولي 
على اقامة م��الذ لالجئني الذين 

يفرون من داعش.
وأحجم��ت تركيا ع��ن لعب دور 
قيادي في التحالف الذي تقوده 
الدولة  الواليات املتح��دة حملاربة 

اإلسالمية إال ان مسؤولني ذكروا 
اردوغ��ان  ان  املاض��ي  األس��بوع 
يجري مفاوضات بشأن طبيعية 

الدور التركي.
وق��ال اردوغ��ان ف��ي مقابلة مع 
صحيفة حريت في طريق عودته 
من نيوي��ورك حيث ش��ارك في 
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 
يفترض  ال��ذي  “املنطق  املتحدة 
ان تركيا لن تش��ارك عس��كريا 

خاطيء”.
املفاوض��ات  أن  اردوغ��ان  وذك��ر 
جاري��ة لتحديد كيفي��ة تنفيذ 
القيام  احلملة اجلوي��ة واحتمال 
بعملي��ة بري��ة وحتدي��د ال��دول 

املشاركة مبديا استعداد تركيا 
للمشاركة.

وأض��اف “عن��د توزي��ع األعب��اء 
ستضطلع كل دولة بدور معني 
وستنفذ تركيا الدور املناط بها 
مهما كان” مضيفا ان العمليات 

اجلوية وحدها لن تكفي.
وتاب��ع “ال ميك��ن القض��اء على 
مث��ل ه��ذه املنظم��ة اإلرهابية 
بالغ��ارات اجلوية فق��ط. القوات 
البري��ة تلع��ب دورا تكميلي��ا... 
يج��ب النظ��ر للعملية كوحدة 
واحدة ومن الواضح انني لست 
عسكريا إال ان العمليات اجلوية 
مهم��ة لوجس��تية. واذا وجدت 

قوة برية فلن تكون مستدمية”.
وح��ني س��ئل ع��ن احتم��ال ان 
تنش��يء تركي��ا منطق��ة آمنة 
لالجئ��ني ف��ي س��وريا بش��كل 
منفرد أج��اب “ينبغي ان يحدث 
ذل��ك بالتعاون مع دول املنطقة. 
ينبغ��ي ان نتح��اور فيم��ا بيننا. 
نحت��اج للش��رعية ف��ي إط��ار 

اجملتمع الدولي”.
إن  رويت��رز  م��ن  ش��اهد  وق��ال 
اإلس��المية  الدول��ة  مقاتل��ي 
يسيطرون على اراض على ثالث 
جبه��ات حتي��ط ببل��دة كوباني 
االس��تراتيجية عل��ى احلدود مع 
تركيا وان االشتباكات املتقطعة 

اس��تمرت أمس في حني س��مع 
دوي أسلحة ثقيلة.

املتشددين  ان  الش��اهد  وأضاف 
الزالوا يتحصنون مبواقعهم على 
بعد عش��رة كيلومت��رات غربي 
كوبان��ي داخل س��وريا موضحا 
أن املواق��ع الكردية هي آخر خط 

دفاع بني املقاتلني والبلدة.
وتقع كوباني عل��ى طريق يربط 
بني شمال وش��مال غرب سوريا 
وحال��ت س��يطرة االك��راد على 
البلدة دون ان يعزز مقاتلو الدولة 
ان  اإلسالمية مكاس��بهم غير 
تقدمهم دفع أكثر من 150 ألف 

كردي للفرار إلى تركيا.

أردوغان: برلماننا يقرر مشاركتنا .. والعمليات الجوية وحدها لن تكفي 

طائرات التحالف تقصف ألول مرة مواقعًا لـ داعش في حمص

كما ضربت 
قوات التحالف 

معسكرات 
لتدريب مسلحي 

التنظيم 
وقواعدهم 

في محافظة 
الرقة المجاورة 
شرقا، التي تعد 

معقلهم

طائرات التحالف الدولي محملة بالصواريخ حلظة اقالعها لتنفيذ مهمة

مشهد من العاصمة صنعاء

القاهرة ـ وكاالت:
قض��ت محكم��ة جناي��ات القاهرة 
أم��س الس��بت, مب��د أج��ل النط��ق 
باحلكم في قضية قت��ل املتظاهرين 
املتهم فيها الرئيس املصري السابق 
حس��ني مب��ارك و10 متهمني اخرين 

الى 29 تشرين الثاني 2014.
بعرض  اجلس��لة  القاضي  واس��تهل 
تفاصي��ل  يوض��ح  فيدي��و  مقط��ع 
مراح��ل القضية التي ش��ملت 160 

ألف ورقة.
وش��هد محي��ط أكادمية الش��رطة 
مب��ارك  يحاك��م  حي��ث  بالقاه��رة 
اش��تباكا بني عدة اف��راد من مؤيدي 
ومعارض��ي الرئيس املصري الس��ابق 
عق��ب إرج��اء النط��ق ف��ي احلك��م 

القضية.
لف��ض  الش��رطة  تدخل��ت  وق��د 

االشتباك بني الطرفني.
وكان��ت املروحي��ة التي تق��ل مبارك 
وصلت إل��ى مقر اكادميية الش��رطة 
بالقاه��رة حيث س��تصدر محكمة 
جنايات القاه��رة حكمها في قضية 
قتل املتظاهرين واستغالل السلطة 
واهدار املال العام املتهم فيها مبارك 
ووزير داخليته حبيب العادلي وس��تة 
من كبار مساعدي العادلي باالضافة 
الى جنلي مبارك ورجل االعمال الهارب 

حسني سالم.
وهذه ه��ي احملاكمة الثانية في نفس 

القضية بعد طعن املتهمني والنيابة 
ف��ي حكم س��ابق صدر ف��ي حزيران 
2012 بالسجن املؤبد في حق مبارك 

والعادلي وبراءة االخرين.
وتشهد اكادميية الشرطة التي جتري 
فيها احملاكمة اجراءات امنية مشددة 
في ظ��ل دعوات من ع��دد من القوى 
السياس��ية بالتظاهر الي��وم تزامنا 

مع جلسة النطق باحلكم.
وكان��ت حركة الس��ادس م��ن ابريل 
الش��بابية املناوئة للسلطة احلالية 
في مص��ر وكذلك جماع��ة االخوان 
املسلمني والتحالف الوطني الداعم 
لها اعلنوا عن تنظيم احتجاجات في 
مواق��ع مختلفة تزامنا مع اجللس��ة 
مطالب��ني بتوقيع اقص��ى العقوبات 
ض��د املتهم��ني، وهي املطال��ب التي 
نادت به��ا كذلك حركة مت��رد املؤيدة 

للسلطة احلالية.
و جتمع عدد م��ن انصار مبارك صباح 
الس��بت ام��ام مستش��فى املعادي 
العس��كري الواقع على نيل القاهرة 
والذي يخضع فيه مبارك للعالج قبل 
نقله عل��ى منت مروحي��ة الى موقع 

احملكمة شرق القاهرة.
ويقضي مبارك عقوبة السجن ثالث 
سنوات في قضية ادانته بتبديد املال 
العام فيما يع��رف بقضية “القصور 
الرئاسية” فيها يقضى جناله عقوبة 
الس��جن ارب��ع س��نوات ف��ي نف��س 

القضية بس��جن طره جنوب ش��رق 
القاهرة.

ويقول صحفيون في بي بي س��ي إن 
العش��رات من مؤيدي مبارك جتمعوا 
كذلك خارج مقر اكادميية الش��رطة 

ورددواهتافات تطالب ببراءته.
كما احتشد خارج مقر احملاكمة عدد 
م��ن اهالي من قتلوا اثن��اء ثورة يناير 
مطالبني بالقصاص ممن قتل ذويهم.

وكان مب��ارك البال��غ م��ن العمر 86 
عاما قد حكم عليه بالس��جن املؤبد 
الع��ام املاضي في القضية نفس��ها 
لكن محكم��ة النقض ق��ررت اعادة 

محاكمته.
وغاب مبارك عن اجللس��ة الس��ابقة 
بسبب ظروفه املرضية حيث سقط 
داخل حمام غرفته ما أدى إلى حدوث 
كس��ر ف��ي عظ��ام احلوض اس��تلزم 

تدخال جراحيا.
وكان��ت هيئة احملكم��ة انتدبت كبير 
األطباء الشرعيني بالقاهرة لالنتقال 
الى مستش��فى املعادي العس��كري 
إلجراء الكشف الطبي على املتهم، 
والتأك��د من ع��دم امكانية حضوره 

اجللسة.
يُحاك��م مب��ارك على خلفي��ة قتل 
متظاهرين خالل ث��ورة كانون الثاني 
عام 2011 والفس��اد املال��ي, وحكم 
مب��ارك مص��ر نحو 30 عام��ا قبل ان 

يطاح به في مطلع عام 2011.

الحوثيون يهاجمون منزل
 رئيس االستخبارات في اليمن

تأجيل النطق بالحكم في قضية 
الرئيس األسبق حسني مبارك
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متابعة الصباح الجديد:  

قرر رئيس اقليم كتالونيا ارتور ماس أمس 
الس��بت تنظيم اس��تفتاء في التاسع 
من تش��رين الثاني حول اس��تقالل هذه 
املنطق��ة الغني��ة في اس��بانيا متحديا 
بذلك صراح��ة حكومة مدريد التي تريد 

منع هذا االقتراع.
واكدت احلكومة االسبانية أمس السبت 
بش��كل قاطع ان االس��تفتاء لن يجري. 
وقال��ت نائب��ة رئي��س احلكوم��ة صوريا 
س��اينس دي س��انتا ماري��ا للصحافيني 
»هذا االس��تفتاء لن يجري النه مخالف 

للدستور«.
واضاف��ت »االس��بان جميعه��م يقررون 
ما هي اس��بانيا وكيفي��ة تنظيمها وما 
من احد فوق االرادة الس��يادية لش��عب 

اسبانيا«.
وقال��ت دي س��انتا ماري��ا ان احلكوم��ة 
باش��رت عل��ى الف��ور اج��راءات الطعن 

بالقرار امام احملكمة الدس��تورية، والذي 
قالت ان��ه س��يؤدي تلقائيا ال��ى تعليق 
املرس��وم والقرار الكتالوني الذي اقره ومت 

التصويت عليه هذا االسبوع.
وقالت »نش��عر بأسف عميق ازاء مبادرة 
رئي��س حكوم��ة كتالونيا ونعتب��ر انها 
خاطئة: فهي تقسم اجملتمع الكتالوني 
وتقس��م الكتالوني��ني وتبعده��م ع��ن 

اوروبا«.
وف��ي حال أصرت كتالوني��ا على تنظيم 
االس��تفتاء بعد صدور ق��رار عن احملكمة 
الدس��تورية، فنها س��تكون قد خرجت 
عل��ى القانون، ولكن ارتور ماس وعد بانه 

لن يفعل ذلك.
وق��ال الزعي��م الذي م��ا انف��ك يطالب 
احلكومة والبرملان االس��بانيني بالسماح 
كم��ا  الش��عبي«  االس��تفتاء  ب«ه��ذا 
س��محت لندن بتنظيم اس��تفتاء حول 
استقالل اسكتلندا في 18 ايلول انتهى 
برف��ض االس��تقالل، ان »كتالوني��ا تريد 
التعبير عن رأيها وتريد ان يتم االستماع 

لها وتريد ان تصوت«.
وك��رر »نري��د التصوي��ت« مرددا ش��عار 
االنفصالي��ني الذي��ن تظاه��روا مج��ددا 

مبئات االالف في برش��لونة في 11 ايلول، 
يوم كتالونيا.

وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد الرغبة 
في االس��تقالل في كتالوني��ا التي ينتج 

فيه��ا 7,5 مليون نس��مة %20 من ثروات 
اسبانيا، ال سيما منذ ان عدلت احملكمة 
الدس��تورية ف��ي 2010 قان��ون حكمها 
الذاتي وسحبت منها االعتراف باعتبارها 

»أمة«.
وعندم��ا رفضت مدريد ف��ي 2012 منح 
كتالونيا مزيدا من احلكم الذاتي ال سيما 
في مجال جباي��ة الضرائب وادارتها وعد 

ارتور ماس بتنظيم االستفتاء.
وقال ف��ي القاع��ة الكبيرة م��ن القصر 
القوطي ف��ي مقر احلكوم��ة الكتالنية 
تتكل��م  »هك��ذا  »جينيراليت��ات« 
الدميقراطيات وتولد املشاريع السياسية، 
بالتصوي��ت، ان مس��ؤولية الدميقراطية 

تتمثل في عدم وقع عراقيل امام ذلك«.
احملافظ��ة  االس��بانية  احلكوم��ة  وت��رى 
وكذل��ك املعارضة االش��تراكية ان »هذا 
االقتراع الذي ليس��ت ل��ه صفة االلزام« 
هو اس��تفتاء مقن��ع، لكن الدس��تور ال 
يس��مح القليم ما بالبت في مستقبله 

عندما يطال قراره مجمل اسبانيا.
واوضح مصدر قريب من حكومة مدريد 

ان تعليق احملكمة الدس��تورية للمرسوم 
ف��ي  احلكومي��ني  املوظف��ني  س��يمنع 
كتالونيا من املش��اركة في االس��تفتاء 
وسيزيل اي شرعية عن االستشارة التي 

قد تتم من دونهم.
وحتدث مقربون من ارتور ماس عن تنظيم 
انتخاب��ات جديدة م��ع برنامج انفصالي 

واضح اذا تعني التخلي عن االستفتاء.
ووع��د رئيس ال��وزراء البريطان��ي ديفيد 
كامي��رون بعد انتهاء االس��تفتاء برفض 
اس��تقالل اس��كتلندا، بتوس��يع احلكم 
الذات��ي له��ذه املنطق��ة، لك��ن رئي��س 
احلكومة االسبانية ماريانو راخوي رفض 
حتى االن اي تنازل في حني دعته املعارضة 
الدس��تور  تعدي��ل  ال��ى  االش��تراكية 
ورف��ع  الكتاالني��ني,  لتطلع��ات  تلبي��ة 
عش��رات املتظاهرين يوم أمس الس��بت 
الراي��ة االنفصالية امام مق��ر احلكومة 
الكتالني��ة, وقال جوزب بينيا )59 س��نة( 
وهو صاحب مطبع��ة انه جاء لالحتفال 
»باول يوم لبلد جديد حر ومستقل عادل 

ومتضامن«. 

إسبانيا تعده مخالفًا للدستور

رئيس إقليم كتالونيا يريد تنظيم استفتاء بشأن االستقالل متحديًا مدريد

برملان كتالونيا يوافق على إجراء تصويت بشأن االستقالل

تقرير

بيساو ـ أ ف ب:
قت��ل ما ال يقل عن 19 راكبا في حافلة صغيرة في 
ش��مال غينيا بيساو بانفجار لغم قدمي، حسب ما 
اعلنت الش��رطة أمس السبت. وقال املصدر ان 10 
اش��خاص ايضا جرحوا بعضهم بحالة اخلطر ولم 

يصب ثالثة منهم بينهم السائق باذى.
ووقع االنفجار عندما حاول سائق احلافلة الصغيرة 
التي كانت تسير على طريق بني بيسورا وانكسيا 
على بعد 70 كلم الى ش��مال بيساو تفادي بركة 
ماء، حس��ب ما افاد ش��هود لوكال��ة فرانس برس, 
وقال مساعد الس��ائق ان »احلافلة كانت مكتظة 
بال��ركاب وق��د صع��د بعضه��م وانا منه��م الى 
الس��طح عندم��ا س��معنا صوت انفج��ار ضخم 
فانش��طرت احلافل��ة ال��ى ش��طرين«, واض��اف ان 
االنفجار كان قويا جدا وان معظم الركاب سقطوا 

ارضا وقد متزقت جثث بعضهم كليا«.

شيكاغو ـ رويترز:
ق��ال مس��ؤولون إن حريقا أش��عله على م��ا يبدو 
موظف في مركز مراقبة احلركة اجلوية في منطقة 
شيكاجو أدى إلى إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية 
في املطارين الرئيس��يني بش��يكاغو وارباك احلركة 

اجلوية في شتى أنحاء الواليات املتحدة.
واس��تؤنفت الرحالت في مطار أوه��ارا الدولي وهو 
واحد من أكثر مط��ارات العالم ازدحاما بعد تأخير 
إس��تمر نحو أربع س��اعات ولكن حدثت اختناقات 
عبر النظام اجلوي بأكمله تتوقع ش��ركات الطيران 

استمراره حتى مطلع األسبوع.
وقالت ش��رطة أورورا إن احلريق الذي شب في املبنى 
في أورورا قرب ش��يكاغو أشعله رجل. وأضافت إنه 
لم يظهر ما يش��ير إلى أنه عمل إرهابي ومت إخماد 

احلريق بسرعة.
وقال مسؤولو احلكومة األميركية إن احلريق أشعله 
موظف ف��ي ش��ركة هاريس الت��ي توف��ر املعدات 
والدع��م الفني للمنش��أة التابع��ة الدارة الطيران 
االحتادية في شيكاغو ومدن كثيرة آخرى. ولم ينشر 
اسم املوظف. وأضاف املس��ؤولون إن إدارة الطيران 
االحتادية مازالت تقيم األضرار التي رمبا تكون كبيرة 
ولكن اإلدارة تأمل باعادة احلركة اجلوية ملستوياتها 

الطبيعية نسبيا خالل األيام القليلة املقبلة.
وق��ال مس��ؤولو إنف��اذ القانون ف��ي مؤمتر صحفي 
إن املش��تبه ب��ه رجل عم��ره 36 عام��ا اعتقل بعد 

مواجهة قصيرة. وأضافوا إن احلريق حادث فردي.
وق��ال متحدث باس��م مكتب الكحولي��ات والتبغ 
واألسلحة النارية واملتفجرات في الواليات املتحدة 
»ال نع��رف ماه��و الداف��ع هذه امل��رة.« ول��م توجه 

إتهامات جنائية حتى اآلن.

لندن ـ وكاالت:
أطلق��ت الش��رطة البريطاني��ة س��راح الداعية 
االسالمي املتطرف أجنم تش��ودري الذي كانت قد 
القت القبض عليه اخلميس بشبهة عضويته في 

منظمة ارهابية محظورة.
وكان تش��ودري واحدا من تس��عة اشخاص القي 
القب��ض عليهم اخلميس في نط��اق حتقيق جتريه 
ش��رطة العاصمة البريطانية في االرهاب املتعلق 

باجلماعات االسالمية.
وقد جرى اس��تجواب تش��ودري البال��غ من العمر 
47 عاما في مركز ش��رطة س��اثارك جنوبي لندن, 
ووجه��ت الى احد املعتقلني التس��عة، ويدعى ابو 
عزالدي��ن، تهمة انتهاك امر قضائ��ي يجبره على 
االدالء مب��كان وج��وده مبوج��ب قوان��ني مكافح��ة 
االرهاب. وافرج عن املعتقلني الثمانية اآلخرين، مبن 
فيهم تش��ودري، بكفالة عل��ى ان يراجعوا مراكز 

للشرطة في لندن في كانون الثاني املقبل.
وقال تش��ودري لبي بي س��ي بعد االف��راج عنه إن 
ش��روط الكفال��ة تتضمن حظ��را على الس��فر 
والق��اء اخلطب العامة, ووصف تش��ودري اعتقاله 
بأنه »يخف��ي دوافع سياس��ية«، وان الغرض منه 
اس��كاته عش��ية التصويت الذي اج��راه مجلس 
العم��وم ح��ول مش��اركة بريطانيا ف��ي التدخل 

العسكري في العراق. 

مقتل 19 شخصًا بانفجار 
في غينيا بيساو

شيكاغو: حريق ُيعّطل 
1750 رحلة جوية 

بريطانيا تطلق سراح 
الداعية انجم تشودري

متابعة ــ الصباح الجديد: 

قال مسؤول إن قرويني أفغانا شنقوا 
أربعة مس��لحني من حركة طالبان 
يوم أمس السبت فيما حتارب قوات 
األمن املقاتلني لليوم الس��ادس في 

منطقة باقليم غزنة.
ونفذ الش��نق بعدما قتل مسلحو 
طالبان أكثر من مئة ش��خص في 
املنطقة خ��الل األس��بوع املنصرم 
بينهم أكثر من 12 شخصا ضربت 
أعناقهم وفق��ا حملمد علي أحمدي 
نائب حاكم االقلي��م, ويأتي القتال 
الدائر ف��ي منطقة اجرس��تان في 
االقليم الواق��ع إلى اجلنوب الغربي 
م��ن العاصم��ة كاب��ول ف��ي إطار 
تصعي��د لهجم��ات طالب��ان ف��ي 
مختل��ف أنحاء أفغانس��تان حيث 
يس��تفيد املس��لحون من انحسار 
الدع��م اجل��وي األميرك��ي مع قرب 

رحيل القوات األجنبية عن البالد.
وأش��ارت تقديرات إل��ى أن الهجوم 
قت��ل خالل��ه ما ب��ني 80 إل��ى مئة 
ش��خص بني مدني��ني وعناصر في 

قوات األمن.
وقال مس��ؤولون اجلمع��ة إن هناك 
مخ��اوف من س��قوط املنطقة في 

يد احلركة.
وقال نائ��ب قائد ش��رطة املنطقة 
أسعد اهلل صافي إن حكومة إقليم 
غزنة فقدت االتصال مع الش��رطة 
في املنطقة، وإن املنطقة ستنهار 
في حال لم تصل مس��اعدة ملحة 

من احلكومة املركزية.
ولم تنش��ر اللجنة االنتخابية يوم 
األح��د املاض��ي النتائ��ج النهائية 
بع��د إعادة فرز ثمانية ماليني صوت 
ف��ي ال��دورة الثاني��ة م��ن االقتراع 

الرئاسي.
لكنه��ا أعلنت اجلمعة، خالل حفل 
في كابول، أنه حص��ل على 55.72 

في املئة من األصوات مش��يرة إلى 
إلغاء مئ��ات آالف األص��وات املزورة 

خالل عملية إعادة الفرز.
املتش��ددة  احلرك��ة  هج��وم  وب��دأ 
مبش��اركة نحو 700 م��ن مقاتليها 
قبل س��تة أيام تقريبا لكن أحمدي 
ق��ال إن طالبان لم تس��يطر حتى 
اآلن عل��ى املنطقة بفضل تعزيزات 
م��ن ق��وات الكومان��دوس التابعة 
للجيش األفغاني وخطر شن حلف 

شمال األطلسي ضربات جوية.
واس��تمر القتال العنيف أمس في 

اجرستان الواقعة في غرب االقليم, 
قري��ة  س��كان  أن  أحم��دي  وذك��ر 
ارزاكاي تس��لموا املقاتل��ني األربعة 
لكن لم يتضح م��ن ألقى القبض 
عليهم وس��لمهم للقرويني أو ملاذا 

فعل ذلك.
وقال أحمدي إن ق��وات كوماندوس 
م��ن  ومدعوم��ة  للجي��ش  تابع��ة 
الواليات  بقي��ادة  التحالف  طائرات 
املتح��دة وصلت اجلمعة ملس��اعدة 
اجليش األفغاني والش��رطة,وأضاف 
ف��ي  التحال��ف  طائ��رات  »كان��ت 

السماء لكنها لم تقصف املنطقة 
حتى ال يسقط ضحايا مدنيون«.

وس��يتوقف الدعم اجل��وي للقوات 
رحي��ل  بع��د  بالكام��ل  األجنبي��ة 
الق��وات الدولي��ة عن أفغانس��تان 
نهاي��ة الع��ام احلال��ي, وس��ينهي 
االنس��حاب مهمة بدأت باالطاحة 
بطالب��ان م��ن احلك��م ع��ام 2001 
بعد رفض احلركة تس��ليم أسامة 
ب��ن الدن زعي��م تنظي��م القاع��دة 
الراحل عقب هجمات 11 أيلول في 

الواليات املتحدة.

وتع��زز موقف مقاتل��ي طالبان في 
اآلونة األخيرة أيضا بس��بب شهور 
من االضطرابات السياس��ية عقب 
انتخابات رئاسية متنازع عليها ما 

أثر على معنويات قوات األمن.
لكن أزمة االنتخابات انتهت باتفاق 
لتقاسم السلطة سيؤدي إلى أداء 
الفائز أش��رف عبد الغن��ي اليمني 
الدس��تورية رئيس��ا ألفغانس��تان 
ي��وم غ��د االثن��ني. وم��ن املتوقع ان 
يتول��ى عبد اهلل عبد اهلل الذي حل 
ف��ي املرك��ز الثاني منصب��ا يتمتع 

لس��لطات  مش��ابهة  بس��لطات 
رئيس الوزراء.

من جانب آخر قال املتحدث باس��م 
إرنس��ت  ج��وش  األبي��ض  البي��ت 
اجلمعة إن الوالي��ات املتحدة تتوقع 
أن يوق��ع الرئيس األفغاني املنتخب 
أش��رف عبد الغن��ي االتفاق األمني 

الثنائي فور تنصيبه.
ولم يشر إرنس��ت إلى وقت محدد 
لتوقيع االتفاق، الذي يضع شروطا 
األميركية  الق��وات  مبوجبها  تبقى 

في أفغانستان بعد عام 2014.

توقيع االتفاق األمني مع واشنطن قريبا

أفغان يشنقون أربعة مسلحين من طالبان انتقامًا لضحايا غزنة

نفذ الشنق بعدما 
قتل مسلحو 

طالبان أكثر من 
مئة شخص في 

المنطقة خالل 
األسبوع المنصرم 

بينهم أكثر من 
12 شخصا ضربت 

أعناقهم 

الرئيس األميركي باراك أوباما مع نظيره األفغاني حامد كرزاي

هونغ كونغ ـ وكاالت:
فرقت الشرطة في مقاطعة هونغ 
كون��غ الصيني��ة أم��س الس��بت, 
محتجني مطالب��ني بالدميقراطية، 
كانوا قد جتمع��وا في محيط املقر 

الرئيسي للحكومة منذ اجلمعة.
ووقعت اش��تباكات بني الش��رطة 
املاضي��ة،  الليل��ة  واملتظاهري��ن 
واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل 
لتفريق املتظاهرين السبت، مما أدى 
إل��ى إصاب��ة نحو ثالثني ش��خصا، 

فضال عن اعتقال 13 آخرين.
وأف��ادت األنب��اء أن املتظاهري��ن ال 
يزالون ف��ي املنطق��ة احمليطة مبقر 

احلكومة.
ويحت��ج طالب ونش��طاء على قرار 

بك��ني حرمان املقاطع��ة من إجراء 
انتخابات دميقراطية كاملة، الختيار 

حاكم املقاطعة في عام 2017.
وأث��ار قرار بكني موجة معارضة في 
املقاطعة التي تتمتع بحكم ذاتي، 
بزعامة جماعة تطلق على نفسها 

»احتلوا وسط املدينة«.
وقالت اجلماعة في بيان لها اليوم إن 
الشرطة اس��تخدمت رذاذ الفلفل 
دون حتذير، وأدانت استخدام »القوة 
غي��ر الضرورية« ض��د »املتظاهرين 

السلميني«.
وأضاف��ت اجلماع��ة: »ندين بش��دة 
مثل ه��ذا اإلجراء، ال��ذي ال ينتهك 
فقط قواعد تعامل الشرطة، ولكن 
يس��حق أيضا حرية األشخاص في 

التعبير«.
وذكرت صحيفة »س��اوث تش��اينا 
مورنينغ بوست« أن الشرطة أجلت 
اجملموع��ة األخيرة م��ن املتظاهرين، 
وكانت نحو خمس��ن شخصا، من 
داخل مقر احلكومة السبت، دون أن 

يقاوموا القبض عليهم.
وردد الط��الب هت��اف »لن نخش��ى 
الدخول ف��ي عصيان مدني«، بينما 
كان��ت الش��رطة تقتاده��م، وذلك 
حسب الصحيفة التي يقع مقرها 

في هونغ كونغ.
احلكومة  احملتجون مق��ر  واقتح��م 
العاشرة والنصف  قبيل الس��اعة 
ليل اجلمعة بالتوقيت احمللي، بعدما 

تسلقوا األسوار واحلواجز األمنية.

جنيف ـ وكاالت:
وافق اجملل��س التنفي��ذي لصندوق 
النقد الدولي على تقدمي مساعدات 
مالي��ة طارئة بقيم��ة 130 مليون 
وليبيري��ا  ل��كل م��ن غيني��ا  دوالر 
وسيراليون التي تقع في مركز وباء 
إيبوال، وذلك م��ن أجل تغطية جزء 
كبير م��ن الفج��وة التمويلية في 
مكافحة ه��ذا الوب��اء والتي تقدر 
بنح��و 300 ملي��ون دوالر. وتعان��ي 
ه��ذه ال��دول الثالث من هشاش��ة 
مؤسس��اتها ونق��ص األجهزة في 
أنظمتها الطبية ف��ي ظل ارتفاع 

عدد الوفيات بسبب العدوى.
وف��ي ه��ذا الش��أن، قال��ت مديرة 
صن��دوق النقد الدولي كريس��تني 

الغ��ارد إن »في��روس إيبوال يس��بب 
ضررا إنسانيا رهيبا ليس فقط على 
س��يراليون وغيني��ا وليبريا، ولكنه 

يسبب أيضا أضرارا اقتصادية«.
وعن أوجه صرف املبلغ، املقرر قالت 
الغارد إنه س��يخصص ملس��اعدة 
ال��دول الثالث على دع��م امليزانية, 
وأش��ارت إل��ى أن هذه األم��وال لن 
االحتياج��ات هن��اك  تغط��ي كل 
لكنه��ا س��تلبي 40 ف��ي املئة من 
املطلوب في الوقت احلالي, وقالت 
»إن م��ن امله��م ج��دا أن تس��هم 
كذلك املؤسسات الدولية األخرى 
واجله��ات املانح��ة األخ��رى فع��ال 
ف��ي دعم ومس��اعدة ه��ذه الدول 

الثالث«.

ويظه��ر إش��تراك صن��دوق النقد 
الدول��ي ف��ي ه��ذه األزم��ة األث��ر 
تأثير  لتنام��ي  الكلي  االقتص��ادي 
إيب��وال على بل��دان كان��ت تخطو 
نح��و التغل��ب على س��نوات من 
االس��تقرار,  وع��دم  الهشاش��ة 
وبحس��ب الصندوق، فإن الوباء قد 
يتس��بب بتراجع النمو االقتصادي 
ف��ي كل م��ن س��يراليون وليبيريا 
بنس��بة 3.5 في املئة وف��ي غينيا 

بنسبة 1.5 في املئة.
ملنظم��ة  حصيل��ة  آخ��ر  ووف��ق 
الصح��ة العاملي��ة، تس��بب الوباء 
بوف��اة 2917 ش��خصا على األقل 
في غ��رب إفريقيا م��ن أصل 6263 

إصابة مسجلة.

سيول ـ وكاالت:
قال االع��الم الكوري الش��مالي 
أم��س الس��بت, إن الزعيم كيم 
جون��غ اون يعان��ي م��ن ع��ارض 
صحي، وذلك بع��د ان تغيب عن 

جلسة جمللس الشعب االعلى.
وج��اء ف��ي تقرير بث��ه التلفزيون 
الرس��مي ان كي��م البال��غ م��ن 
العمر 31 عاما يعاني من »حالة 
بدنية مؤملة«، ولكنه لم يدل بأي 

تفاصيل اخرى, ولم يشاهد كيم 
في مناسبة علنية منذ اكثر من 
ثالثة اس��ابيع, وكان لتغيبه عن 
جلسة مجلس الشعب االعلى، 
الذي انتخ��ب لعضويته في آذار 
املاضي باغلبية 100 باملئة، ان اثار 
التكهن��ات حول م��كان وجوده, 
وكان كي��م قد ظهر ف��ي العلن 
للم��رة االخي��رة ف��ي الثالث من 
الشهر احلالي عندما حضر حفال 

موسيقيا احيته فرقة مورانبونغ، 
وهي فرقة نس��ائية ثالثية يقال 
إن كيم اختار عضواتها بنفسه.

ونشرت صحيفة رودونغ سينمون 
في حينه صورة تظهر كيم وهو 
يجل��س ف��ي الص��ف االول م��ن 
القاع��ة وال��ى جانب��ه زوجته ري 

سول جو.
وبدا كيم في مناس��بات سابقة 
ف��ي زي��ارات ق��ام به��ا ملصان��ع 

ووحدات عس��كرية وقد زاد وزنه 
ويجد صعوبة في املشي.

وقالت صحيفة جونغانغ اليومية 
الكورية اجلنوبية إن كيم اصيب 

اصابة رياضية في ساقه.
واملع��روف ان كي��م مولع بركوب 
اخليل، وكذلك مبشاهدة مباريات 
كرة الس��لة وكرة القدم, ونقلت 
وكال��ة يونهاب الكورية اجلنوبية 
لالنباء عن مصدر »عليم بشؤون 

كوريا الش��مالية« قوله إن كيم 
»مصاب ب��داء النق��رس وارتفاع 
نسبة حامض البوليك والدهون 
اضافة الى السمنة املفرطة وداء 

السكري وارتفاع ضغط الدم«.
وقالت الوكال��ة إن البعض يعزو 
تده��ور صحة كيم ال��ى افراطه 

في الشرب واالكل.
النق��رس  داء  إن  املص��در  وق��ال 
متوارث في اس��رة كي��م، إذ كان 

يعاني منه جده كيم ايل س��ونغ 
ووالده كيم جونغ ايل.

وليس��ت هذه املرة التي يختفي 
فيها كيم جونغ اون عن االنظار، 
فف��ي آذار 2012 اختف��ى ملدة 21 
يوم��ا، وف��ي حزي��ران م��ن نفس 
الس��نة لم يظهر في العلن ملدة 
24 يوم��ا، اما في كان��ون الثاني 
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فاضل العزاوي

كن��ت أجلس على األرض ف��ي زنزانتي في 
س��جن احللة ألعب الشطرجن مع زميل لي 
حينما سمعت احلارس ينادي على اسمي، 
فنهض��ت ألرى م��ا يري��ده مني. ق��ال لي 

احلارس، مستعجالً إياي:
-  هيا جهز نفسك، سوف تنقل إلى بغداد 

بعد قليل.
قلت مستغرباً، وقد فاجأني األمر:
-  خير، إطالق سراح إن شاء اهلل!.

نظر إلّي مستهزئاً:
-  من أين يأتيكم اخلير؟ أي إطالق س��راح؟ 
أنت حتلم. ارتد مالبسك بسرعة واتبعني!

ثم أضاف بعد أن رآني واجماً وحائراً بعض 
الشيء: 

-  خ��ذ أيض��اً متاعك معك، فق��د يطول 
سفرك.

-  ماذا؟ هل تقرر نقلي إلى سجن آخر؟
-  ال تس��تعجل، س��وف تع��رف ذلك بعد 
قليل م��ن مأم��ور الس��جن، العجلة من 

الشيطان.
*** 

 كنت محكوما بالس��جن ثالث س��نوات، 
أمضيت عاماً ونصف العام منها، متنقالً 
ب��ن العدي��د م��ن املعتقالت والس��جون، 
لذلك لم أعرف س��بباً يجعله��م يقررون 
نقل��ي ثانية إلى بغداد. وب��دا لي أنهم رمبا 
يري��دون إعادة النظر ف��ي احلكم الذي كان 
قد ص��در علّي، اعتماداً عل��ى أضابير جلان 
حتقي��ق احلرس القومي امللطخ��ة بالدماء 
في س��راديب تعذيبهم املعتم��ة، بعد أن 
نشرت حكومة عبدالسالم عارف اجلديدة 
نفس��ها كتاباً أس��ود ع��ن اجلرائ��م التي 
ارتكبها احلراس القوميون ضد ضحاياهم 
م��ن املعتقلن الذي��ن كان��وا يرغمونهم 
عل��ى االعتراف ب��كل ما ميك��ن أن يخطر 
عل��ى البال م��ن جرائم حت��ى أن فتى لم 
يحتم��ل التعذيب اعت��رف ذات مرة بأنهم 
يخف��ون طائ��رة هليكوبت��ر ف��ي بس��تان 
ميلكون��ه وأخذهم مع��ه ليدلهم عليها. 
كان مس��تعداً ليعترف أن ملكة بريطانيا 
نفس��ها تقود أعمال التخريب التي تقوم 

به��ا منظمتهم الثوري��ة من أجل اإلفالت 
من التعذيب ولو لبضع ساعات. 

إن أصع��ب ما ف��ي التعذيب ه��و أن يظل 
امل��رء حياً برغ��م كل آالم��ه، حيث يصبح 
امل��وت وحده ما ميكن للضحية أن تهزم به 
جالدها. ولكي نفهم ذل��ك علينا أن نعود 
القهق��رى إلى فترات مختلف��ة من تاريخ 
العراق احلديث، حي��ث كنا نرى بن الفينة 
واألخرى زعماء سياسين ورجال دولة كباراً 
يظهرون على شاشة التلفزيون ويعترفون 
بكل ما يطلب منه��م، آملن أن يقودهم 
ذل��ك إل��ى امل��وت ال��ذي س��يعني نهاية 
محنته��م م��ع جالديهم. ب��ل أن أحدهم 
وه��و جنرال ك��ان حاكماً عس��كرياً عاماً 
للب��الد ذات يوم وقاد هو نفس��ه الكثيرين 
إلى املوت ظهر على شاشة التلفزيون ذات 

مرة وراح يعلن بكل وقار:
-  أجل، كنت أعمل جاسوس��اً مدسوساً 

منذ البداية.
فيرد عليه املذيع الذي يس��تجوبه، وكأنه 
يستغرب ما قاله الرجل ضمن املسرحية 

التي ميثل هو اآلخر دوره فيها:
-  كيف؟ هل يعقل هذا؟ وملاذا؟

فيرد عليه اجلنرال:
-  بلى، بلى، كنت واهلل العظيم جاسوساً 
جندتني وكالة اخملابرات املركزية األميركية، 

طمعاًً باملال، إنني أعترف بذلك.
كان��ت فلس��فة التعذيب الذي ميارس��ه 
اجلمي��ع بكل هم��ة في ظ��ل كل العهود 
م��رت  الت��ي  الدكتاتوري��ة  العس��كرية 
بالع��راق، وفيم��ا بع��د في ظ��ل االحتالل 
األميركي وهيمنة س��دنة الظ��الم الذين 
يستلمون رسالتهم عادة من اهلل نفسه 
على احلك��م، تقوم دائماً على فكرة حتويل 
الضحية إلى حطام ليكون جديراً بالعيش 
في ظل راياتهم املرفرفة عالياً فوق خرائب 
باحلوريات  امل��أى  املفترض��ة  فراديس��هم 
العاري��ات والغلمان اخمللدي��ن. ففي "قصر 
النهاية" ال��ذي صار رم��زاً للتعذيب الذي 
كان ميارس��ه اجل��الد املعروف ناط��م كزار، 
طال��ب املدرس��ة التكنولوجية الس��ابق 
ومدي��ر األم��ن الع��ام بعد انق��الب 1968، 
كان��ت مهمة الكنس وتنظيف املراحيض 
العامة تس��ند دائماً إلى الوزراء السابقن 

املعتقل��ن، أم��ا من كان رئيس��اً لل��وزراء 
كطاه��ر يحيى وعبدالرحم��ن البزاز فكان 
يتول��ى منصب رئيس الكناس��ن بحكم 
التسلس��ل الوظيفي ويقود فريق العمل 
بنفس��ه، مصدراً أوامره إليه��م كالعادة: 

"هيا يا وزراء، حان وقت الشغل!". 
في صيف العام 1963 عندما كنت موقوفاً 
في س��جن بغ��داد املرك��زي ك��ان احلراس 
اجلامعين  األس��اتذة  يرغم��ون  القوميون 
املعتقلن معنا على تولي مهمة تنظيف 
املراحيض وكنس قاعات السجناء العادين 
وتنظيفها. ولم يعد سراً بالطبع ما فعله 
األميركي��ون باملعتقل��ن في س��جن "أبو 
غري��ب" من انتهاكات جنس��ية يندى لها 
جبن البشرية. أما اإلسالميون فيفضلون 
كما يبدو االغتصاب واستخدام املسدس 
أحيان��اً  ال��رؤوس  وقط��ع  الص��وت  ك��امت 
لش��حنها في س��الل مغطاة بالقش إلى 
التجار في الشورجة، وأخيراً إحياء طقس 
صلب املس��يح على الطريق��ة الرومانية 
في الش��وارع والس��احات العامة والرجم 
باحلجارة حتى املوت أو حرق الضحايا أحياء 
في احتفاالت عامة. وهنا يتساوى اجلميع، 
إذ ال ف��رق كبيراً بن جالد وجالد آخر، مهما 
اختلفت األس��ماء الت��ي يطلقونها على 
أنفس��هم واألقنع��ة اآليديولوجي��ة التي 

يضعونها على وجوههم. 
 

***
 

عندما رزمت فراش��ي وحملته مع متاعي 
القلي��ل على كتفي قادني الش��رطي إلى 
مكتب مأمور السجن الذي أبلغني أن ثمة 
أمراً بنقلي إلى موقف الس��راي في بغداد 
ف��ي انتظ��ار محاكمتي مج��دداً من قبل 
اجمللس العرفي العسكري على قضية لم 
يكن يع��رف عنها ش��يئاً، فظللت أضرب 
أخماس��اً بأس��داس، من دون الوصول إلى 
نتيج��ة. ترى م��ا الذي يريدون��ه مني هذه 
امل��رة بعد أن حكموا علّي بالس��جن ثالث 
سنوات عما اقترفته من آثام في نظرهم؟ 
وم��ع ذل��ك كنت ق��د وطنت نفس��ي مع 
الزم��ن على أال أكترث مبا ميك��ن أن تأتيني 
ب��ه األقدار. فقد كنت يائس��اً متاماً من أي 

احتم��ال ف��ي اإلف��الت من املصي��دة التي 
انتهيت إليها ف��ي "جمهورياتهم اخلالدة 
أبد الدهر". ففي ظل ما شاهدته وعشته 
وأنا ال أزال بعد ف��ي مقتبل حياتي فقدت 
إمياني الطفولي الس��اذج القدمي مبا كانوا 
يدعونه العدال��ة واإلنس��انية وأدركت أن 
بربرية ما قبل التاريخ قد تس��فر مثل ذئب 
مخبول عن أنيابها من جديد حن تس��ود 
روح القطي��ع بن الناس، فيعود اإلنس��ان 

وحشاً ال حد لضراوته.
ال أعرف أي جن��ون مالئكي جعلني أعتقد 
وأن��ا ال أزال فت��ى أن ف��ي إمكان��ي أن أغير 
أخالقي��ة  مس��ؤولية  ثم��ة  وأن  العال��م 
تلزمن��ي كش��اعر وكاتب ش��اب أن أقاوم 
البؤس الذي كنت أش��هده في كل مكان، 
وأن أطل��ق صرختي، مهما بدت خرس��اء، 
ضد الليل كله، حتى اكتش��فت أن اخليار 
الوحي��د الذي تركوه لي ألفع��ل ذلك كان 
ه��و أن أحتول أنا نفس��ي إل��ى ضحية في 
لعب��ة خاس��رة ف��ي كل األح��وال. وم��ع 
ذلك فان اكتش��افي لتل��ك احلقيقة التي 
قادتني إلى م��ا وراء مفهوم اخلير والش��ر 
واعترافي به��ا بدل التش��بث بذيل أوهام 
متعالية على واقع بؤس العالم وهمجية 
الوع��ي البش��ري قد منحني الق��وة التي 
كنت أحتاجها ملواجه��ة مصيري الفردي، 
فحن يكون املرء محكوماً بالس��جن ثالث 
س��نوات ومفصوالً من اجلامع��ة ومعزوالً 
عن عامله وبعي��داً عن أقرب الناس إليه وال 
يكاد ميلك فلساً في جيبه ال يعود ثمة ما 
يخشى أن يخسره بعد ذلك. لم يعد حتى 
امل��وت نفس��ه يخيفني بع��د أن رأيت كل 

ذلك املوت في حياتي.
*** 

 ف��ي موقف الس��راي ف��ي بغ��داد أبلغت 
املوجه��ة  اجلدي��دة  بالتهم��ة  مندهش��اً 
إلّي والتي س��يحاكمني اجملل��س العرفي 
العس��كري عليها، على وف��ق صياغتهم 
اخلاصة له��ا: العثور عن��د التفتيش على 
قصائد ممنوعة مخفية حتت فراش املتهم 
في أثن��اء وجوده في معتق��ل العيواضية 
في العام 1961، وهي خواطر من الش��عر 
املنث��ور موجه��ة ضد سياس��ة احلكومة 

واجلمهورية اخلالدة.

قصة تكاد تكون سوريالية متاماً، بل أنها، 
واحلق يقال، تصلح أن تكون قصة يكتبها 
فران��ز كافك��ا بال��ذات. كنت ق��د أوقفت 
ف��ي العام 1961 مع ع��دد من طلبة كلية 
التربية ف��ي بغداد بعد اجتماع احتجاجي 
ف��ي نادي الطلبة، ألقي��ت فيه كلمة ضد 
الدكتاتوري��ة العس��كرية، ولك��ن تدخل 
الرج��ل الطيب ال��ذي ك��ان يتعامل معنا 
مثلما يتعامل مع أوالده، الدكتور يوس��ف 
عبود، عميد الكلي��ة، واملقرب من الزعيم 
عبدالكرمي قاس��م، جعلهم بعد أكثر من 
ش��هرين من االعتق��ال يلغ��ون القضية 
بذل��ك  فانته��ت  س��راحنا،  ويطلق��ون 

القصة.
ومع ذلك ل��م تنته القصة بالنس��بة لي 
كما يب��دو، فقد ح��دث في أثن��اء وجودي 
حين��ذاك في موقف العيواضي��ة ببغداد، 
وهو س��رداب حت��ت األرض، أن عث��روا خالل 
تفتي��ش مفاجئ لنا حت��ت البطانية التي 
ألتحفه��ا على قصائد كن��ت قد كتبتها 
قت��الً للوق��ت الكثي��ر ال��ذي كن��ا منلكه، 
ومن بينه��ا قصيدة طويل��ة ال أزال أتذكر 
عنوانها وهو "املسيح يصلب مرة أخرى"، 
بع��د أن كان جمال س��ري، وه��و رجل أمن 
يعمل هناك، قد حملني وأنا أخفي ش��يئاً ما 
حتت فراشي، فاعتقد أنه منشورات سرية 

جرى تهريبها إلينا بطريقة ما. 
أوضحت في أثناء التحقيق الذي جرى معي 
أنن��ي عضو في احتاد األدب��اء العراقين وأن 
القصائد التي عثروا عليها حتت فراش��ي 
هي قصائد ل��ي كتبتها في فترة توقيفي 
كجزء من هوايتي الشعرية، موضحا أنها 
كتابة أدبية ال عالقة لها بالسياسة أبداً. 
لكن مع��اون األمن ال��ذي حقق معي ظل 
يصر على أنها كتابات ش��يوعية ممنوعة. 
لم يكن من الالئ��ق أن أقول له إن أكثر ما 
أبغضه في األدب هو ما كان الش��يوعيون 
يطلق��ون عليه يومذاك اس��م "الواقعية 
االش��تراكية"، ولكن حتى لو عرف ذلك ملا 
اهتم به، فقد كان كل ما يريده هو اإليقاع 

بي بأي ثمن.
وللب��ت في األم��ر، ورمبا أيض��اً بتدخل من 
الدكتور يوس��ف عبود، تشكلت جلنة من 
أربعة أو خمس��ة من األساتذة اجلامعين 

الذين قرروا بعد اس��تجواب شكلي أجروه 
مع��ي أن ما يعّده األمن أدلة جرمية ضدي 
هو في احلقيقة قصائد ذات طبيعة أدبية 
بحت��ة ميكن نش��رها ف��ي أي جري��دة من 
اجلرائ��د العلنية. وبذل��ك انتهت القضية 
الت��ي لم يس��ألني أح��د عنه��ا بعد ذلك 
حتى اإلش��عار الذي تلقيته اآلن بعد ثالث 
س��نوات بتقدميي إلى احملكمة العسكرية 

العرفية بسبب ذلك.
كان األمر أش��به م��ا يك��ون باملهزلة في 
ظ��ل التغيي��رات الت��ي ش��هدها العراق. 
فالتهمة هي أنها قصائد تهاجم حكومة 
عبدالكرمي قاسم التي كانوا هم أنفسهم 
والطائ��رات  بالدباب��ات  أس��قطوها  ق��د 
وحفالت اإلعدام بالرصاص، حيث يقتضي 
منطقه��م نفس��ه أن أكاف��أ عليها ال أن 

أحاكم بسببها، إن كانت تهاجم حكومة 
عبدالكرمي قاسم حقاً. ولكن القصائد لم 
تكن في احلقيقة س��وى ذريع��ة لالنتقام. 
وكنت أع��رف أن املنطق ه��و آخر ما ميكن 
أن يخطر ببال العسكرين املتعصبن في 
اجملالس العرفية، فهم يقس��مون البش��ر 
دائماً إلى أصدقاء وأعداء. فإن لم يعدونك 
صديقاً له��م فأنت عدو له��م بالضرورة، 
وحين��ذاك ل��ن تنفع��ك أي حج��ة إلثبات 

براءتك أو للدفاع عن موقفك.

 *مقطع من كتاب جديد بعنوان "الشاعر 
في الس��جن"، منش��ور في العدد الرابع 
من مجلة كيكا لألدب العاملّي، وقد نشر 
باالجنليزيّ��ة في مجّل��ة "بانيبال" العدد 
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 Médée ( جاء في أسطورة ميديا
 ) Jason ( اليوناني��ة أّن ج��ازون )
أُرِسل، بعد تنِحَية أبيه عن احلكم، 
للحصول على » اجلُ��ّزة الذهبّية 
«في كولش��يد) Colchide (، في 
أقصى البحر األسود. كان يحرس 
ه��ذه اجلُّزة تّن��ٌن يقت��ل كّل من 
يقترب منه. ولهذا أُرِسَل أمالً في 

أن يقتله التّنن.
رك��ب ج��ازون الس��فينة آرغو ) 
Argo ( وأبح��ر إل��ى كولش��يدا. 
 ) Médée ( وعندما رأت��ه ميدي��ا
ابنة احلاكم، ينزل من السفينة، 
وقَعت في حّبه على نحٍو جنونّي، 
ول��م تُع��ْد ق��ادرًة عل��ى أن ترفع 

بصرها عن وجهه.
 ) Ovide ( يصف الش��اعر أوفيد
ميدي��ا عندما رأت ج��ازون، قائالً : 
» حّدقت في وجهه. رّكزت عليه 
عينيه��ا. ب��دا لها، ف��ي هذيانها 
العشقّي، أّن قسمات هذا الوجه 
تدّل عل��ى أّن صاحب��ه ليس من 
البش��ر الفانن. هك��ذا لم تعد 

قادرًة على حتويل نظرها عنه.«
يُشارُ هنا إلى أّن كوكَب الشمس، 
كم��ا تق��ول األس��طورة، هو جّد 
 Circé  ( سيرس��ي  وأّن  ميدي��ا. 
( عّمته��ا. وه��ذه ه��ي نفس��ها 
الساحرة في ملحمة األوديّسيه 
الت��ي وصفها هومي��روس، بأنها 
حت��ّول الرجال إلى خنازير وأس��ود 
وذئ��اب. ورُوَِي أّن بط��ل امللحم��ة 
أولي��س ) Ulysse ( أحّبها وتزّوج 
منها، وعاش معها شهراً كامالً 

وأجنبت له ولداً.
ف��رض حاك��ُم كولش��يدا على 
ج��ازون القي��اَم بأعم��اٍل صعبٍة 
ومستحيلة، كانت ميديا تنقذه 
منه��ا دائماً. وتنق��ُذه كذلك من 
املوت في مواجه��ة الثيران التي 

خاَن والّلهب. تنُفث الدُّ
وبفض��ل ميديا أيضاً ظفر جازون 
هيم��ن  وق��د  الذهبّي��ة.  باجلُ��زَّة 
عليها حبُّ��ه، فقتلت أخاها قبل 
أن يتمّك��ن م��ن قتلهم��ا مع��اً، 
واستسلمت بهياٍم شبه جنونّي 

إلى جازون وتزّوجت منه.
تتط��ّور أحداُث األس��طورة على 
نحٍو غري��ب وُمرِعب، فتثور ميديا 
على جازون الذي تخّلى عنها، هي 
األجنبّية، لكي يتزّوج يونانيًة هي 
ابنُة احلاكم. وتَُت��وُِّج ثورتَها هذه 
بَذب��ح ابنيه��ا اللَذي��ن أجنَبْتهما 
من��ه. وتنتهي األس��طورة بهذا 

الّذبح.
تتعّدد وتتباين وجهات الّنظر في 
ها  تفس��ير هذه األسطورة . أهمُّ

اثنتان:
قتل��ت  ميدي��ا  أّن  األول��ى  ت��رى 
ولَديها انتقاماً من جازون أبيهما 

وحبيبها،
وت��رى الثانية أّنها قتلتهما، على 
العك��س، رحمًة بهما وش��فقًة 

عليهما.
وهم��ا نظرت��ان تكش��فان ع��ن 
التمازج في اإلنسان والعالم، بن 
األبعاد النفس��ّية ف��ي تصّرفات 

البشر، واألبعاد التراجيدّية.
ه��ذه  ترم��ز  ح�����ال  كّل  ف��ي 
األس��طورة إلى جانب معّقٍد من 
طب���يع��ة احل��روب والصراعات 
ف��ي العالم اليونان��ّي الق���دمي، 
فه��ل ترم��ز كذل��ك بع��د آالف 
إل��ى ج��ان��ب م��ن  الس����نن، 
طبيع��ة الصراع��ات واحلروب في 

العالم العربّي � قدمياً وحديثاً؟
لكن َمن » جازون « العربّي؟ َمن » 
سيرس��ي « العربية؟ َمن » ميديا 
« األجنبية � العربّية؟ وما تكون » 

اجلُزَُّة الّذهبّية « العربّية؟
ف��ي ه��ذا اإلط��ار ينه��ض ه��ذا 

السؤال:
م��ا ال��ذي يدف��ع الش��عوَب في 
بعض حلظات التاريخ إلى القيام 
بتصّرفاٍت غير إنسانّية تؤّدي إلى 
الس��قوط في جحي��ٍم من اجملازر 

والكوارث، الفردّية واجلماعّية؟
� 2 �

ش بن أحضان  كيف يظهر التوحُّ

اإلنس��ان، وف��ي َكَن��ف اآلله��ة؟ 
السؤال تطرحه هذه األسطورة. 
وهو س��ؤاٌل يستدعي التبسيط 
في أس��ئلٍة أخرى. مث��الً من أين 
عل��ى  الق��درة  ه��ذه  للتوّح��ش 
احلضور حيث ال مكاَن له، مبدئّياً؟ 
م��ا الغاية من ه��ذا احلضور؟ هل 
ش نفسه، أم  يتّم بإرادٍة من التوحُّ
يتّم بإرادٍة إنس��ّية؟ أو بإرادٍة ثالثة 

راً؟ أخرى؟ وملاذا ينتصر � متنكِّ
وأين املؤرِّخون الذين يؤرِّخون لوالدة 
التوّح��ش احلدي��ث، أو على األقّل 
املعاصر، بدءاً من 11 أيلول 2001 

؟ وملاذا متّ اختيار هذه السنة؟
م بعوملة  وملاذا اهتّم الغرُب املتقدِّ
ش، وهي ش��كٌل آخر  ه��ذا التوحُّ
لعوملة اإلسالم والعرب، خصوصاً، 

ش؟ على صعيد هذا التوحُّ
وملاذا لم يهت��ّم هذا الغرُب، على 
األقّل، بأصدقائه العرب املسلمن، 
ويتب��ارى قادتُه في عوملتهم على 
صعيد العلم والتقنية والتقّدم؟ 
األمنوذجّي��ة،  اجلامع��ات  صعي��د 
العلمّي��ة  البح��وث  ومراك��ز 
والفّني��ة واالجتماعّي��ة، وعل��وم 
الفضاء وتقنياتها، ومؤّسس��ات 

حقوق اإلنسان وحّرياته. وملاذا لم 
يفّك��ر إال بتس��ليحهم وحتريض 
بعضه��م ض��ّد بع��ض، واختراع 

حروٍب متواصلة فيما بينهم؟
ال وج�َه لهذا الغرب الس�ياسّي 

»الص�ّ�ديق«.
إن��ه ه��و اآلخ��ر تق��وده املَِع��دة. 
والغ��ذاُء كلُّه في اإلنس��ان، نّيئاً 
أو مطبوخاً. مذبوح��اً أو مقتوالً. 

شيخاً أو طفالً. امرأًة ورجالً.
حلق��وق  ودائم��اً،  طبع��اً  واجمل��د، 
اإلنس��ان وحرّيات��ه، ولإلن��س��ان 
نفس��ه، طبعاً، الذي ه��و الغذاء 
األس��مى، واملائ��دة األس��طورّية 

األكثر بذخاً.
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تط��وَّرَ مفه��وُم اجلم��ال، وتغّير 

كثيراً:
صار ضرورّي��اً أن تقت��رَن الكتُب 
الت��ي تدرُس الُقب��َح في اجلمال، 
بتل��ك التي ت��درس اجلم��اَل في 

الُقْبح.
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الذاك��رُة عندن��ا، نح��ن العرب، 

عمٌل آخر. ب��ل هي العمُل األّول، 
منذ عشرين قرناً.

وهذه الذاكرة هي نفسها التي 
»تُنس��ينا« أن نطرح أيَّ س��ؤاٍل 

جذرّي على أنفسنا.
كأّننا نظراً وعم��الً، مجّردُ ظالٍل 

لها.
ما السرُّ في ذلك؟

أه��و دينّي؟ أه��و نفس��ّي؟ أهو 
ثقافّي؟

ومل��اذا نخ��اف م��ن التس��اؤالت 
واألس��ئلة؟ واخلوُف لي��س فردّياً 

فقط بل هو جماعّي أيضاً.
س��أعيد هن��ا، »هرباً« م��ن هذا 
اخلوف، صياغة بعض األس��ئلة: 

مثالً،
1 � مل��اذا ال يزال كلُّ بل��ٍد عربّي، 
منذ خمسة عش��رَ قرناً، ركاماً 
من مجموعاٍت قبلّيٍة ومذهبّية، 
تتعايش ف��ي أفق املاض��ي، أفق 
الغلََب��ة والعصبّية و»األكثرّية« 
و»األقّلّية«، ال في أفق املستقبل، 
واحلّرّية  والقانون  املواطنّية،  أفق 
واملس��اواة واالنتم��اء للمجتمع 

بوصفه وحدًة إنسانّية مدنّية؟
ط  2 � مل��اذا ال ن��زال نفّكر ونخطِّ

ونتفاع��ل كأّننا مج��ّرد ذكريات 
نعي��ش  كأّنن��ا  أو  وقبائ��ل؟ 
ف��ي الذاك��رة � ف��ي أوهامه��ا 

وتخّيالتها؟
3 � مل��اذا ف��ي ه���ذا كلِّ��ه يبدو 
كلٌّ مّن��ا، ف��ي أعمال��ه وأقواله 
وصراعات��ه، كأّن له ق��ّوة الرمل 
وال  العط��ش  يع��رف  ال  ال��ذي 
اجل��وع، وكأّن له إرادَة ماكٍر عنيد 
التراب واحلَصى، فيما  يط���بخ 
الع��مي��ق  ه��بوَط��ه  مي��ارس 
اجلَ��ذر،  نح��و  امل���تواص��ل 
أن��ِت  ذاك�رت��ه:  مَوش���ِْوش��اً 
خزان��ُة املاض��ي، خزان��ُة العلم، 

خزانة احلقيقة، باب املستقبل.
� 5 � 

الّطغيان محٌو للذاتّية.
فرٌد ُمِحَي��ت ذاتّيُته ليس إالّ آلًة. 
ليس إالّ ش��يئاً بن األش��ياء. ال 
يع��ودُ يش��عر مبعن��ى احلّرّية أو 

اإلرادة أو معنى االستقالل.
للطبيع��ة  الّطغي��اُن  ويتي��ح 
الوحش��ّية أن تنمو، وأن تتغّلب 

على الطبيعة اإلنسانّية.
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كلُّ ش��يٍء عندنا، نح��ن العرب، 
ف��ي  اإلنس��ان،  ولي��س  لغ��ة. 
املمارس��ة، وف��ي النظرّي��ة، َمن 
ميلك اللغ��ة، بل اللغُة هي التي 

متلكه.
امل��سلم يحيا  العربيُّ  اإلنساُن 
عملّي��اً، مملوك��اً لّلغ��ة وللواقع 
الذي تتح��ّدث عن��ه، وليس هو 
من يفّكر. اللغة هي التي تفّكر 
عنه والتي تقوده، ال على األرض 

وحَدها، وإمّنا في السماء أيضاً.
 

� 7 �
كاّل ال أكره الشيخوخة،

مع أّنني أك��ادُ أن أحتّرك في ظلِّ 
املوت.
� 8 � 

ه��ذا الصباح، اخلمي��س، الثامن 
عشر من أيلول )سبتمبر( 2014 
، سيزول ولن يعودَ غداً. لن يعودَ 

أبداً.
يعني ذلك أّن صباحاً آخر ال عهَد 
لنا به س��يأتي بعده، ثّم يجيء 
بعد ذل��ك صباٌح آخر. هكذا إلى 

ما ال نهاية.
العال��ُم ف��ي حرك��ٍة دائمٍة من 

د والتغيُّر. التجدُّ
أنَت لسَت أمَسَك أو حاضرَك أو 

ما أنَت اآلن.
أنَت أبعُد من ذلك.
أنَت الصباُح اآلتي.

أنَت الفجُر أبداً.
ال يتك��ّررُ الصباح ه��ذا الكائُن 

غيُر العاقل،
فبأّي حقٍّ يتكّرر اإلنساُن الكائُن 

العاقل؟
وما ب��اُل اإليديولوجيات ال تعلِّم 

إالّ التكرار؟
ما أشقى التاريخ !

* عن »احلياة«
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كتابة شواخص
علي حسن الفواز

نع��رف ان الق��راءة تقدم لن��ا فض��اء مفتوحاً من 
األفكار، ومس��احات تضج باحلي��اة، لكننا ال نعرف 
أحياناً ان القراءة تخادعنا، وتضلل بنا الطرق، ليس 
ألنها جتعلنا أكثر انغماراً بافكار اآلخرين وغرائزهم، 
بل ألننا نكتش��ف م��ن ذلك اّن هن��اك الكثير من 
العوالم الس��رية، والكثير من اخليان��ات واخلطايا 

واألوهام، تلك التي تلقي بنا الى طرق شتى..
الكت��ب عالم آخر، واحلكايات ق��د تكون خديعتها 
الكب��رى، لكنه��ا تدف��ع بنا اضط��راراً أو قه��راً أو 
تلذذاً للتصديق، والقب��ول، وحتى التماهي معها؛ 
ألن  أبطاله��ا ومواقيته��ا يضع��ون الق��ارئ الذي 
يش��بهني أمام مصائ��ر مثيرة للج��دل، ورمبا أمام 
حكاي��ات مضادة. ولم يخطر ببال��ي أن أكون أحد 
أبطال هذه احلكايات، لكنني مع ذلك أعيش أوهام 
سردياتها، وأحياناً أستحضرهم لنتبادل الضحك 
امل��ر، والضي��اع على طريق��ة كولن ولس��ن، أو رمبا 

الالجدوى والعبث على طريقة كامو..
الق��راءة تتحول مثل أي لعبة ال��ى قيد بعد النزق 
األول، برغ��م ان جرع��ة الوع��ي واالكتش��اف تقود 
بالض��رورة الى االنفالت، لكن ما يتبدى من األفكار 
س��يكون هو احل��ارس العنيد عل��ى الوعي اللص، 

وعلى نزق التمرد الذي يساكنه دائماً..
ق��راءة التاريخ واملق��دس في طفولتن��ا أوحت لنا 
بالكثير من القيود والفخاخ، وأظنها املسؤولة عن 
ورطتن��ا في قراءات أخرى، إذ بتن��ا نصّدق كثيراً ما 
نقرأ، برغم هواجسنا الصغيرة والقلقة بالتلصص 
عل��ى م��ا بعد الن��ص املق��روء.. وأحس��ب ان هذه 
الهواجس هي األكثر حتريضاً على متردنا الكبير في 
الس��نوات الالحقة، تلك التي خرجنا فيها حاملي 
الفؤوس لنصارع ثيران املصاديق، وجنراالت ماركيز، 
ولصوص موريس لبالن، وش��حاذي جنيب محفوظ، 

وسرديات املثيولوجيا، وأوهام فقهاء الظالم..
الش��ك هو لعبة القراءة الفائق��ة، إذ هو املغامرة  
األكث��ر تدفقاً في مواجهة املتخي��ل العتيق الذي 
ساكن طفولتنا، والذي حتول الى ما يشبه )اللوثة( 
اجلانحة، التي ظل��ت تدفعنا الى الغور عميقاً في 
مناط��ق غير مألوف��ة  وفي البحث ع��ن نهايات ال 
اطمئنان فيها، برغم ان العقل احلكواتي الذي ورثنا 
جينات��ه كان يعلمن��ا طرائق متع��ددة لالطمئنان 
وللخواتيم السعيدة لكي ننام دومنا كوابيس بعد 

كل حكاية نسمعها أو نقرؤها..
بع��ض الكت��ب دفعتن��ا ال��ى اجلحي��م، جحي��م 
األسئلة، والتلصص، واخليانة، أقصد خيانة العقل 
احلكواتي للعائلة واملقدس، العقل االس��تعمالي 
عند كانت، وش��كوك ديكارت، وغرائبية نيتش��ه، 
وجحي��م باربوس، وعب��ث كامو، ووجودية س��ارتر، 
وحري��ة س��يمون دي بوف��وار وس��اغان، وحتى الى 
أسئلة الوعي العالية عند علي شريعتي وسروش 

وغيرهم..
هؤالء غيروا مجرى القراءة من االطمئنان احلكواتي 
ال��ى رعب الذهاب الى أقصى األس��ئلة، تلك التي 
تتعلق بلعبة )الوعي الش��قي( ه��ذا الوعي املارق، 
الوعي التس��اؤلي، والباحث عن وظيفة أكثر مترداً  

للقارئ املثقف، القارئ الباحث عن األلغام..
القراءة اآلن تقدم لي درساً بكل هذا العصف الذي 
غّي��ر خارطة العم��ر والطاولة والس��رير واملكتبة 
واالرث ويوميات العائلة.. درس��اً في مواجهة عالم 
لم يعد يطمئن للحكايات واحلكواتين. ورمبا  أظنه 
الدرس الذي يجعلني أكثر مترداً على ذاكرة املتحف 

التي ورثنا جيناتها املهيمنة.

غريزة القراءة

كيف يظهر التوحُّش بين أحضان اإلنسان، وفي َكنَف اآللهة؟ السؤال تطرحه هذه 
األسطورة. وهو سؤاٌل يستدعي التبسيط في أسئلةٍ أخرى. مثاًل من أين للتوحّش 

هذه القدرة على الحضور حيث ال مكاَن له، مبدئيًّا؟ ما الغاية من هذا الحضور؟ هل 
يتمّ بإرادةٍ من التوحُّش نفسه، أم يتمّ بإرادةٍ إنسيّة؟ أو بإرادةٍ ثالثة أخرى؟ ولماذا 

رًا؟ ينتصر ـ متنكِّ

جازون وميديا أسطورة يونانية ـ عربية؟

الشاعر في السجن*



األساس��ية  األط��راف  تص��ف  هك��ذا 
للتحالف الدول��ي حربها التي اعلنتها 
ض��د تنظي��م الدول��ة االس��امية في 
الع��راق والش��ام )داع��ش(. ومث��ل هذا 
االع��ان الصري��ح لن��وع وطبيعة هذه 
احلرب التي رمتها االق��دار الظاملة على 
هذه التضاريس املنهك��ة من النزاعات 
واحل��روب العضال، يعن��ي اننا قد فارقنا 
كس��رة الوه��م واآلم��ال ع��ن التنمية 
واألم��ن وغي��ر ذلك م��ن املف��ردات التي 
تصلبت مفاصلنا بانتظارها منذ عقود. 
ل��م ينجل عج��اج النس��خ احملدثة عن 
القادس��يات ومآثر ما بعد الفتح املبني، 
حتى انطلقت قوافل مهاجري وانصار ما 
بعد غزوة منهاتن، لتعيد الروح ملومياء 
اخلافة في مدينة املوصل، ومنها لباقية 
املضارب املس��كونة بالفردوس املفقود. 
لقد ش��رعت هذه العقائ��د واخمللوقات 
واجلماع��ات والكت��ل املس��كونة مبث��ل 
هذه الهذيان��ات، كل االب��واب والنوافذ 
أمام حيت��ان اجملتمع الدول��ي كي جترب 
كل هراواته��ا االلكتروني��ة وابت��كارات 
مختبراتها الفتاكة، ف��ي مجال تأديب 
طنطل الفايروس��ات املارقة عن خارطة 

طريق حقبة ما بعد حروبهم الباردة.
ح��رب طويل��ة س��تتواصل وتنتقل من 
طور الى طور آخر، وال يستبعد رشفها 
آلخر قطرة بت��رول وفقاعة غاز وفزعات 
ش��عبوية بائس��ة، حتى تدرك شعوب 
وقبائ��ل وملل ه��ذه املض��ارب؛ ان عالم 
القري��ة الكونية ومنظومت��ه القيمية 
واملعرفية هي حق ال بد لها من االقرار به 
من دون قيد وال ش��رط . ويبدو ان الوقت 
قد نفد ولم تعد ش��كوانا وكل اشكال 
تعاويذنا تنفع في رد هذا املصير الكالح 
الذي انحدرنا اليه مبشيئتنا وخزعباتنا 
وخرافاتن��ا املبجلة قبل كل ش��يء، وما 
تدخل اجملتمع الدولي اال حتصيل حاصل 
الصرارنا االه��وج هذا. مثل هذه املعارك 
والتحديات عاش��تها س��االت بني آدم، 
وغير القليل منها اهدر سنوات وعقوداً 
من النهش املتب��ادل لبعضها البعض، 
لكنه��ا ف��ي نهاي��ة املط��اف وصل��ت 
احلضاري«  التكلي��ف  ملتطلبات »س��ن 
حي��ث تتبخر فيه كل س��لع ومقتنيات 
الفرق��ة الناجي��ة والطائف��ة املنصورة 
على حس��اب احلق��وق الطبيعية التي 
دونتها ش��رعة االع��ان العاملي حلقوق 

االنسان.
مثل هذه املصائر واخليارات املؤملة، حيث ال 
بديل عن املبضع اخلارجي النقاذ ما ميكن 
انقاذه من هذه املضارب التي عجزت عن 
التح��ول الى أوطان كباقي��ة االمم احلرة، 
يق��ع وزرها عل��ى قراصن��ة املنعطفات 
التاريخية من ش��تى االزي��اء والرطانات 
والافتات العقائدي��ة والقيمية، والتي 
تلقف��ت زمام امور الوط��ن والناس قبل 
الفت��ح الدميقراطي املب��ني وبعده ربيع 
2003. عل��ى كل ه��ذه املناه��ج  ع��ام 
التعليمي��ة والقيمي��ة والثقافية التي 
ال جتيد غي��ر تقويس قام��ات عيال اهلل 
وزجهم في الطوابير اجلمعية املترنحة 
رهن اشارة ساالت اولي األمر املنحدرين 
اليها من اكادمييات فقه الشوكة الذي 
توج مس��يرته التاريخية باكليل داعش 

وخليفتها املنتظر..!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

عن موقع »كارتون سياسي«

العالم يستهدف داعش

صادق االزرقي *
من خال تتبع مس��ار العمليات االنتخابية، 
وما تسفر عنه من نتائج في معظم انحاء 
العال��م؛ جن��د ان نتيجته��ا تعد ح��ا فيما 
يتعل��ق بامل��دة التي تليه��ا، الت��ي تتطلب 
تش��كيل احلكومة كوس��يلة حتقق الهدف 
الاح��ق؛ أي تلبي��ة مطالب الن��اس، وليس 
مثلم��ا يجري لدين��ا، حني تك��ون احلكومة 
وكراس��يها الوزارية، هدفاً بذاته ينتفي دوره 

مبجرد حسم املناصب املتعلقة به.
لذل��ك فان ظه��ور نتائ��ج االنتخاب��ات في 
بل��د مثل بريطانيا مثا، يؤدي الى املباش��رة 
الفوري��ة بتش��كيل احلكوم��ة، مبجرد حتقق 
ذل��ك، بل اذا تتبعنا الس��رعة التي تش��كل 
بها احلكوم��ة، ألدركن��ا ان اتفاقات ضمنية 
لتش��كيلها، كانت جتري قبل الش��روع في 
االنتخاب��ات وظهور نتائجها؛ اما املعترضون 
على تشكيلها او أعضاء احلكومة السابقة، 
الذين انهزموا في تل��ك االنتخابات، فانهم 
يق��رون بهزميتهم، و يلتئمون لتش��كيل ما 
يسمى »حكومة ظل«، وهذا اجراء معمول 
ب��ه في كل م��ن بريطانيا وكندا وأس��تراليا 

وروماني��ا  إس��رائيل   و  وبولن��دا،  والياب��ان 
واسكتلندا وجنوب إفريقيا وفرنسا وإيطاليا 
و دول أخ��رى؛ وحكوم��ات الظل توجه النقد 
ال��ى احلكوم��ة القائم��ة وتكش��ف مواقع 

اخفاقها، وتطرح نفسها كبديل لها.
ويقول املهتمون بالش��ؤون السياس��ية، ان 
ذلك األس��لوب »يدف��ع احلياة السياس��ية 
إل��ى األمام , كما يدف��ع جميع األطراف إلى 

العمل من أجل خير أوطانهم«. 
وكمثال  للفشل وللدول الفاشلة، ما يجري 
اآلن ف��ي أفغانس��تان؛ اذ توصل املرش��حان 
املتنازعان في انتخابات الرئاس��ة األفغانية، 
أشرف عبد الغني، وعبد اهلل عبد اهلل، إلى 
اتفاق لتقاس��م السلطة بعد توتر دام أكثر 
من شهرين بش��أن نتيجة االنتخابات، التي 
اتهم كل منهما اآلخر بتزويرها؛ ويقول كا 

املرشحني أنهما فازا في االنتخابات!
ومثل العراق وأفغانس��تان، توجد دول قليلة 
تشكل فيها احلكومات على أساس التراضي 
والتوافق، ويرفض فيها السياسيون أخذ دور 
املعارضة البرملانية، ما يتسبب في النتيجة 
ومع األداء احلكومي الفاشل، في منو املعارضة 
االس��تقرار  وع��دم  والفوض��ى  املس��لحة 
السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي؛ بل ان 

احلكومات التي تش��كل على ذلك األساس 
غير الس��ليم تبقى ناقص��ة وغير مكتملة 
احلقائب، ما يضيف أزمات أخرى الى االزمات 

التي تنبثق في كل يوم.
قلنا م��راراً، وحذرنا، من ان بناء التش��كيلة 
العتب��ارات  ال��وزارات  وتألي��ف  احلكومي��ة 
ه��ي غير اعتب��ارات الكف��اءة واالختصاص، 
وباس��لوب مش��اركة اجلمي��ع ف��ي احلكم، 
يؤدي بالضرورة الى انش��اء تش��كيلة وزارية 
هش��ة، تغيب عنها مص��ادر القرار، وينعدم 
فيها التوافق احلقيقي، على أس��اس الوالء 
ملشتركات وطنية، اما اإلخفاقات املتحققة 
فيج��ري »طمطمتها«؛ ألن معظ��م الوزراء 
املسهمني في التشكيلة عليهم مؤاخذات 
كثي��رة، تتعلق بأدائهم غير الس��ديد؛ الذي 
ينج��م عن��ه االخفاق ف��ي حتقي��ق التحول 
املطلوب ألوضاع البلد والن��اس، وبالنتيجة 
تبق��ى االنتق��ادات املوجهة لهم ت��دور في 
حلقة مفرغة، ألنها مقصورة على وس��ائل 
االع��ام، في ظل غي��اب معارض��ة برملانية 
قوية، تطالب بكشف التقصير ومحاسبة 

املقصرين.
كم��ا ان مش��اركة اجلمي��ع ف��ي احلكومة، 
يؤدي ال��ى التداخل احلتمي بني أدوار الوزارات 

وواجباتها، فإن انشاء وزارتني لألمن، احداهما 
باس��م الداخلية واألخرى باسم وزارة االمن 
الوطني، تنفيذا لنهج احملاصصة؛ يؤدي الى 
حرف مس��ارات مكافحة النش��اط املسلح 
املع��ادي وحتقي��ق أم��ن الس��كان، اذ ان كل 
واحد من الوزراء وكذلك منتس��بي الوزارتني 
يهدفون الى غايات ق��د تكون مختلفة، بل 
ومتناقض��ة، وت��ؤدي الى التع��ارض وانتفاء 
الغ��رض من انش��اء تل��ك املراف��ق األمنية، 
وعدم تركي��ز العمل االس��تخباري واألمني 
في مؤسس��ات محددة ال تعارض فيما بني 
مرافقها؛ ما مينع حتقيق امن السكان ويؤدي 

الى التفريط بأرواح الناس واستقرارهم.
ولن نقول ش��يئا عن منصب��ي وزيري الدفاع 
والداخلي��ة، اللذين يؤدي الص��راع لنيلهما 
الى تأخير حسمهما وزيادة في توتير األجواء 

في البلد. 
بل نش��ير ال��ى أمنوذج ي��دل عل��ى اإلخفاق 
الكبير الذي تذه��ب ضحية له أرواح الناس 
وممتلكاته��م، فق��د ص��رح مس��ؤول ف��ي 
حكومة كرب��اء احمللية يوم اخلميس املاضي 
من  ان »مجلس احملافظة ملس ان هناك خرقاً 
أمني��اً واضحاً في كرب��اء، أدى الى تداعيات 
امني��ة وتك��رر تفجي��ر العب��وات الصوتية 

واملفخخ��ات مبرك��ز املدين��ة خ��ال الفترة 
القليلة املاضية«،عازياً اس��باب التفجيرات 
واخل��روق االمنية ال��ى »عدم التنس��يق بني 

االجهزة األمنية«.
فلماذا نصر على انشاء حكومات مشاركة 
واسعة لن نعرف »راسها من رجليها« كما 
يقال؛ يظل فيها التنافس قائما بني وزاراتها، 
ويج��ري فيها التداخل ب��ني خطط واهداف 
تلك الوزارات؛ ما يتسبب في اعاقة برامجها 
الت��ي تعل��ن عنها، والتس��بب ف��ي عرقلة 
مش��اريعها وفش��ل معظمه��ا اذا لم نقل 
جميعه��ا؛ اذ ل��م يلمس الن��اس من الكام 
الكثير الذي قيل عن املشاريع طيلة العشر 
سنوات املاضية أي منجز حقيقي يعينهم 
عل��ى مواصلة حياته��م االعتيادية، كما ان 
الس��بب الذي يص��ر معظم السياس��يني 
مبوجبه على االش��تراك في احلكم ، ونعني 
ب��ه نيل املغامن املتحققة من االش��تراك في 
احلكوم��ة، الذي ال جتهله عام��ة الناس، لم 
يع��د مقنع��اً إزاء اإلخفاق ف��ي حتقيق أمن 
الع��راق و رخاء س��كانه، الهدف الذي يدعي 

السياسيون متثله والسعي الى ضمانه.

* من اسرة حترير الصباح اجلديد

آن ماري سلوتر*
َع��رَض الرئي��س األميركي ب��اراك أوباما 
اس��تراتيجية مفصل��ة للكيفي��ة التي 
تخط��ط بها إدارته حملاربة تنظيم الدولة 
اإلسامية الذي يسيطر اآلن على قسم 
كبير من سوريا والعراق. وبرغم أنني كنت 
من أش��د منتق��دي سياس��ة أوباما في 
التعامل مع سوريا طيلة عامني ونصف 
العام، فإن استراتيجيته اجلديدة تعكس 
سياس��ة خارجية ناضجة ومتماس��كة 
���� وإن كانت ال ترقى بالكامل إلى قيمه 
املعلنة. وقد يكون هذا النقص سبباً في 

إحلاق الهزمية بخطته.
بالثن��اء  جدي��ر  أوبام��ا  نه��ج  أن  احل��ق 
ألس��باب ثاثة. فهو أوالً يجمع بني القوة 
والدبلوماسية. وثانيا، يفرض هذا النهج 
ش��روطاً دقيقة على نوع ونطاق العمل 
العس��كري األميركي. والس��بب الثالث 
أن��ه يرب��ط مصير ه��ذه اجله��ود بوجود 
حتالف فّعال وواسع في الشرق األوسط، 
ويوض��ح ب��ا لبس أن��ه برغم اس��تعداد 
الواليات املتح��دة لتولي القي��ادة فإنها 
ال تس��تطيع أن تق��وم ب��دور الش��رطي 

العاملي.

في صراع العروش الذي يش��هده الشرق 
األوس��ط، يحاول أوباما استعمال أوراقه 
عل��ى أفضل وج��ه ممكن. فهو ي��درك أن 
اجلهود العسكرية التي تقودها الواليات 
املتحدة من املمك��ن أن تضعف تنظيم 
الدولة اإلسامية بنحو كبير، ولكن إحلاق 
الهزمية بهذا التنظيم لن يتسنى إال من 
خال جهد عس��كري سياسي مشترك. 
وق��د خل��ق لنفس��ه نوع��اً م��ن النفوذ 
السياس��ي برسم خط واضح، فأعلن أن 
الواليات املتحدة س��وف توسع جهودها 
إل��ى ما ه��و أبعد م��ن حماية الش��عب 
األميرك��ي والبعث��ات اإلنس��انية فقط 
جنباً إل��ى جنب مع احلكوم��ة العراقية 
املشكلة حديثاً. وإذا وفت هذه احلكومة 
بوعود اإلدماج السياس��ي ف��إن الواليات 
املتحدة س��وف تس��اعدها في استعادة 

بادها؛ وإن لم تفعل فلن تساعدها.
وعلى القدر نفس��ه م��ن األهمية ولكن 
ليس بالقدر نفس��ه من الوضوح، هناك 
النفوذ السياسي الذي يوفره هذا املوقف 
في التعامل مع إي��ران. فلم يذكر أوباما 
إيران قط خال خطاب��ه؛ ولكن املعلقني 
تكهنوا حول ما إذا كانت اس��تراتيجيته 
تعط��ي إي��ران الفرص��ة ملمارس��ة ق��در 
أكب��ر من النفوذ عل��ى الواليات املتحدة، 

اس��تناداً إلى نظرية مفادها أن املقاتلني 
الذي��ن تدعمهم إيران يش��كلون أهمية 
حاس��مة للنجاح على األرض في القتال 
ضد تنظي��م الدولة اإلس��امية. ولكن 
احلكوم��ة الش��يعية تَُع��د واح��دة من 
الركائز االستراتيجية الرئيسة إليران في 
املنطقة؛ وقب��ل أن تبدأ الواليات املتحدة 
ش��ن غاراتها اجلوية ضد تنظيم الدولة 
اإلس��امية، ل��م يك��ن من املؤك��د على 
اإلطاق ما إذا كان��ت احلكومة العراقية 
ق��د تتمكن من البق��اء. وإيران حتتاج إلى 
القوة اجلوية األميركية في األقل بقدر ما 
حتتاج الواليات املتحدة إلى القوات البرية 

التي تدعمها إيران.
وكان تأكيد الواليات املتحدة على ضرورة 
إقام��ة حتال��ف إقليم��ي حملارب��ة تنظيم 
دبلوماس��ية  أيضاً  اإلس��امية  الدول��ة 
بارعة. فقد أوضح وزير اخلارجية األميركي 
ج��ون كيري أن إي��ران في الوق��ت احلالي 
ليس��ت عض��واً مرحباً به. فإي��ران، التي 
يتح��ول التحال��ف بغيابها إل��ى جبهة 
ُسّنية في األساس، من املمكن أن حتصل 
على مقعد على الطاولة �� ومن املمكن 
أن تضطل��ع ب��دور كبير وعلن��ي في حل 
مشكلة احلرب األهلية السورية �� ولكن 
فقط إذا كانت على اس��تعداد للتوصل 

إلى اتفاق يقضي بكبح جماح برنامجها 
النووي. ولم تس��نح من قبل قط فرصة 

أفضل من هذه للقيام بذلك.
ويَُع��د التواصل م��ع الن��اس االعتياديني 
اس��تراتيجية  ف��ي  األضع��ف  احللق��ة 
أوبام��ا: فه��م ميثلون تلك الش��بكة من 
العاقات اإلنس��انية التي تنقل الغضب 
والكراهي��ة والي��أس أو األم��ل والثق��ة 
والوالء. والواقع أن عقيدته التي تتلخص 
في أن الواليات املتحدة سوف تستعمل 
القوة للدفاع عن »مصاحلها األساسية« 
ولكنها س��وف حتشد اآلخرين »ملواجهة 
التحدي��ات األوس��ع للنظ��ام الدول��ي« 
تس��تند إلى منطق س��ليم وسياس��ة 
جيدة من منظ��ور الواليات املتحدة التي 
أنهكتها احل��رب. ولكن كما قال لي أحد 
الس��وريني في رس��الة على تويت��ر، فإن 
العالم يس��مع أوباما يق��ول إن الواليات 
املتحدة تس��تعمل الق��وة لانتقام من 
مقتل اثنني من الصحافيني األميركيني، 
ولكنها تق��ف موقف املتف��رج في حني 

يُذبَح أكثر من مائتي ألف سوري.
ما ل��م يُنَظ��ر إل��ى العمل العس��كري 
األميركي بكونه يهدف حقاً إلى حماية 
العراق��ي  الش��عبني  وممتل��كات  أرواح 
والس��وري، فإن الواليات املتحدة س��وف 

تخسر بس��رعة احلرب الدعائية لصالح 
تنظيم الدول��ة اإلس��امية. وكما حذر 
العدي��د من اخلبراء ف��إن أول ضربة جوية 
بطائرة من دون طيار تتس��بب في مقتل 
امرأة أو طفل سوف يعقبها نشر مقطع 
فيديو ملش��هد القتل واجلن��ازة لكي يراه 

العالم اإلسامي.
وحتى لو لم يتس��بب ه��ذا الفيديو في 
زيادة دعم تنظيم الدولة اإلسامية حقا، 
فإنه س��وف يقنع املايني من املس��لمني 
بأن الواليات املتحدة ما تزال متارس حيلها 
العس��كرية القدمي��ة: القصف من أجل 
النفط أو من أجل إس��رائيل أو ببساطة 
لسحق كل املس��لمني. ومن الواضح أن 
ه��ذه املواقف املناهضة ألمي��ركا، والتي 
نش��طت حديثاً مرة أخرى، من شأنها أن 
تزيد من صعوبة احلصول على املعلومات 
االس��تخباراتية الضروري��ة ضد تنظيم 
الدولة اإلس��امية على األرض وحرمانه 

من دعم املليشيات الُسّنية األخرى.
وهذا ل��ن يلح��ق األذى بالواليات املتحدة 
في س��وريا والعراق فحسب، بل وسوف 
يسهم في تش��كيل وجهات النظر في 
دول عربي��ة أخرى عل��ى النحو الذي يحد 
م��ن ق��درة حكومات ه��ذه ال��دول على 
العم��ل م��ع الوالي��ات املتح��دة. واألمر 

األكث��ر إضراراً على اإلطاق ه��و أن املبرر 
االس��تراتيجي احملض للعمل العسكري 
�� الدفاع عن مصال��ح الواليات املتحدة 
األساس��ية �� ال ي��دع مج��االً لفعل ما 

يجب القيام به حقاً في سوريا.
الرئي��س  إلرغ��ام  الوحي��دة  والطريق��ة 
الس��وري بش��ار األس��د عل��ى اجلل��وس 
إل��ى طاول��ة املفاوض��ات تتلخ��ص في 
إضعافه هو وتنظيم الدولة اإلس��امية 
ف��ي الوقت نفس��ه. واملب��رر القانوني أو 
األخاق��ي الوحيد لضرب قواته اجلوية أو 
مخازن ذخيرته أو أس��لحته الثقيلة هو 
املس��ؤولية الدولية عن حماية ش��عب 
منه ���� متام��اً كم��ا س��اعدت الواليات 
املتحدة في حماية األيزيديني من تنظيم 

الدولة اإلسامية.
وخافاً ملزاعم أوباما فإن وحشية تنظيم 
الدول��ة اإلس��امية ليس��ت »فريدة من 
نوعها«. فقد قتل األسد أكثر من مائتي 
أل��ف س��وري، أغلبهم م��ن املدنيني، في 

صراع بدأ بتعذيب حكومته لألطفال.
واحلدي��ث ببس��اطة عن املس��ؤولية عن 
احلماي��ة، كم��ا فع��ل أوبام��ا ذات م��رة، 
مصحوب��اً ول��و حتى بضرب��ات محدودة 
�� رمبا على س��بيل معاقبة األس��د على 
استعمال غاز الكلور ضد املدنيني مؤخراً 

كما ذكرت التقارير �� من ش��أنه أن يغير 
قواعد اللعبة على الفور. فسوف تفهم 
إيران أن حتفظ أميركا في سوريا ليس با 
نهاية؛ وقد يلحق اخلزي والعار باحلكومات 
الُسّنية في أعني ش��عوبها لتقاعسها 
عن بذل املزيد من اجلهد؛ وسوف يصطدم 
سرد تنظيم الدولة اإلسامية الوحشي 

مع سرد آخر إنساني.
إن مصير الفاحني له تأثير مباشر ومهم 
على مصير امللوك. والواقع أن سياس��ة 
أوباما تتردد بني حس��ابات جيوسياسية 
تس��تند إل��ى املصال��ح الوطني��ة وبني 
خط��اب القيم العاملية ال��ذي يدور حول 
الدفاع عن »أمننا املش��ترك وإنس��انيتنا 
واقع��ي  طاب��ع  وإضف��اء  املش��تركة«. 
حقيقي على هذا اخلطاب من ش��أنه أن 
مينح أوباما حيز املناورة املطلوبلماحقة 

األهداف اجليوسياسية لسياسته.

آن ماري سلوتر، املدير السابق لتخطيط 
السياسات في وزارة اخلارجية األميركية 
)2009-2011(، والرئيس واملدير التنفيذي 
ملؤسس��ة أميري��كا اجلديدة وأس��تاذة 
فخرية الش��ؤون السياس��ية والدولية 
في جامعة برينستون. وهي مؤلفة من 

فكرة أن أميريكا هي: حفظ اإلميان

غياب المعارضة من أول أسباب الفشل الحكومي

أوباما ضد الدولة اإلسالمية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

اعلن��ت الش��ركة الروس��ية النفطي��ة 
احلكومية »روسنفت« يوم أمس السبت 
اكتش��اف نف��ط في القطب الش��مالي 
اثناء عمليات البحث والتنقيب التي جتري 
في اطار مش��روع مش��ترك مع اجملموعة 

العمالقة االميركية اكسون موبيل.
وياتي أعالن الش��ركة الروسية العمالقة 
ع��ن اكتش��افها أضخم حق��ل للنفط 
اخلفي��ف ج��دا، ف��ي منطق��ة القط��ب 
الشمالي، ياتي مبثابة اضافة رصيد مهم 
للش��ركة في مجال تنافس��ها الشرس 

مع قريناتها العاملية.
وقد ج��رت عملي��ات البح��ث والتنقيب 
بالتع��اون م��ع ش��ركة أكس��ون موبيل 
البئ��ر  حف��ر  مت  حي��ث  األمريكي��ة، 
االستكش��افية خالل فترة قياسية )1.5 
ش��هر(. ويق��در احتياط��ي النفط فقط 

بأكثر من 100 مليون طن.

إن اكتش��اف هذا احلق��ل النفطي، يعني 
ظه��ور منطق��ة نفطية جدي��دة، يعادل 
حجم االحتياطي النفطي فيها مجمل 

احتياط النفط في اململكة السعودية.
يعم��ل عل��ى منصة احلف��ر حالي��ا 116 
ش��خصا من بلدان مختلف��ة، وهذه هي 
البداي��ة فق��ط، لم تكن هن��اك توقعات 
باكتش��اف النفط في أول بئر يحفر في 
بح��ر كارا. ولكن بعد ه��ذه النتيجة غير 
املتوقعة، حتما سيزداد العدد ليصل إلى 

آالف العاملني في هذه املنطقة.
وياتي اعالن هذا االكتشاف بينما فرضت 
الوالي��ات املتحدة في مت��وز عقوبات على 
روسنفت، اكبر ش��ركة نفطية روسية، 
وعلى رئيس��ها ايغور سيش��ني ملعاقبة 
موس��كو بس��بب دوره��ا في الن��زاع في 

اوكرانيا.
واوضحت روس��نفت ف��ي بي��ان »لقد مت 
اكتشاف نفط« في بئر »يونيفرسيتي1-« 
الواقع��ة ف��ي بح��ر كارا قبالة س��احل 

شمال سيبيريا.

ووصف رئيس روس��نفت ايغور سيش��ني 
املقرب من الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
هذا االكتش��اف بانه »انتصار مش��ترك« 
وش��كر »اصدق��اءه وش��ركاءه« وبينهم 
اكس��ون موبيل ف��ي حفل اعل��ن خالله 
االكتش��اف، كما اوضح بيان روس��نفت, 
وس��يطلق عل��ى احلقل النفطي اس��م 

»انتصار«، كما اضاف سيشني.
وكانت اكس��ون موبيل اعلنت االس��بوع 
املاض��ي احلص��ول عل��ى مهل��ة اضافية 
القفال منش��آتها في اجلزء الروس��ي من 
القطب الشمالي عمال بالعقوبات التي 

تفرضها واشنطن على موسكو.
ومبوجب االجراءات االخيرة التي اتخذتها 
الوالي��ات املتحدة االس��بوع املاضي، فان 
امام الش��ركات االميركي��ة نظريا حتى 
26 ايل��ول لوض��ع ح��د النش��طتها في 
ه��ذه املنطق��ة االس��تراتيجية والغنية 

باحملروقات.
اال ان اكسون موبيل طلبت من السلطات 
االميركي��ة مهل��ة اضافية القف��ال بئر 

التنقيب  التي يجري  »يونيفرس��يتي1-« 
فيها والتي تس��تغلها منذ هذا الصيف 
مع ش��ركة روسنفت الروس��ية في بحر 

كارا شمال سيبيريا.
واوضح��ت روس��نفت الس��بت ان ه��ذه 
املنطق��ة في بح��ر كارا قد حتت��وي على 
87 ملي��ار برميل من النف��ط وان مجمل 
املنطقة قد يحتوي على احتياطات تعادل 

احتياطات اململكة العربية السعودية.
اال ان اس��تغالل النفط في هذه املنطقة 
القطبي��ة حيث تس��ود ظ��روف مناخية 
قاسية للغاية يتطلب استثمارات كثيرة 

وتكنولوجيات حديثة.
وتع��ارض مجموعات الدفاع ع��ن البيئة 
عمليات التنقيب ف��ي هذه املنطقة في 
القطب الش��مالي وخصوصا غرينبيس 
الت��ي س��جن ناش��طون منه��ا الع��ام 
املاض��ي ف��ي روس��يا بع��د محاولته��م 
اقتحام منصة نفطية تعود للمجموعة 
العمالقة الروس��ية الناشطة في قطاع 

الطاقة غازبروم.

يقدر بحجم احتياطي النفط في المملكة السعودية تقريـر

روسنفت تعلن اكتشافا نفطيا في القطب الشمالي في مشروع مع اكسون

شعار الشركة الروسية النفطية احلكومية روسنفت
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد خبراء اقتصادي��ون عراقيون ان 
االقتص��اد العراق��ي، ينتظره عمل 
ش��اق على الصعيد احمللي، السيما 
بع��د ان س��يطر تنظي��م »داعش« 
على مراف��ق نفطية عراقية مهمة 
في ش��مال وغ��رب الع��راق منذ أن 
ب��دأ تقدم��ه الس��ريع ف��ي حزيران 
املاضي. وضم��ن هذا االط��ار يحذر 
االقتصاديون م��ن أن البالد ميكن أن 
تواجه حالة من عدم االستقرار لدى 
محاولته��ا التعام��ل م��ع التدهور 
االقتصادي الذي نتج عن س��يطرة 
ومصافي  عل��ى حق��ول  »داع��ش« 
نفط وبدئها البيع منها، الفتني الى 
ان موارد اقتصادية رئيسة سيذهب 

ريعها الى عمليات إغاثة النازحني.
ووفقا لباس��م جمي��ل، نائب رئيس 
العراقي��ة،  االقتصادي��ة  اجلمعي��ة 
ف��إن »األزم��ة املس��تمرة أدت إل��ى 
تأخير، وأحيانا إلى التوقف الكامل 
ملش��روعات االس��تثمار ف��ي مجال 
البنية التحتية«. ويضيف جميل أن 
»تكلفة مس��اعدة ماليني العائالت 
م��ن النازحني أخ��رت أيضا عمليات 

إعادة تأهيل البنية التحتية«.
ون��زح أكثر من 1.8 مليون ش��خص 
ف��ي جميع أنحاء الب��الد منذ بداية 
هجوم تنظيم »داعش«، وذلك وفقا 
لألمم املتحدة. ويؤكد حجه سيندي، 
احمللل االقتصادي واحملاضر في علوم 
واإلدارة بجامعة كردستان  األعمال 
هولي��ر، أن إقلي��م كردس��تان ف��ي 
ش��مال العراق على وجه اخلصوص 
»يعان��ي من أزمة النازحني بش��كل 
الفت«، ويقول »لدينا الجئون هم هنا 
بالفعل، وآخ��رون كانوا هنا لبعض 

الوقت ولدينا نازحون محليا نتيجة 
ملا يق��وم به تنظيم »داعش«، مردفا 
ان »هذا يعن��ي مخيمات واخمليمات 
التس��هيالت  م��ن  مزي��دا  تعن��ي 
والتس��هيالت ميكن تعريفها بأنها 
الكهرب��اء واملي��اه وحت��ى املركبات، 
و التس��هيالت األخ��رى، كل ش��يء 
يتم حتريكه بقصد محاولة إعطاء 
هؤالء الناس حياة الئقة على األقل 

مؤقتا«. 
البعي��د  امل��دى  »عل��ى  ويضي��ف 

نأخ��ذ  أن  س��نحاول  بالتأكي��د 
ش��يئا من مكان آخر، امل��وارد، ومن 
ث��م نس��تثمرها ف��ي م��كان آخر«، 
مس��تدركا »إال إذا كان لدي��ك املال 
الذي يتم احلصول عليه من مصادر 
أخرى، فإنك سوف توقف االستثمار 
في مش��اريع املياه واجلسور والطرق 
وهكذا. لذلك س��وف تتأث��ر البنية 
التحتية تدريجيا«. ويستطرد قائال 
»املشاريع االستراتيجية األساسية 
س��وف تتوقف، ألن األولويات تتغير 

ف��ي ه��ذا االجت��اه. الط��رق ورصف 
الطرق واجلس��ور على سبيل املثال 
س��وف س��يتم تعلي��ق العمل بها 
لبعض الوقت. املياه بالتأكيد هناك 
قدرة معين��ة للمياه لكن بعد ذلك 
س��تحتاج أيضا إل��ى توجيه بعض 
املياه والكهرباء إلى تلك اخمليمات«.

ويش��ير س��يندي إل��ى أن »الط��رق 
املؤدية إلى بغداد مغلقة اآلن، لذلك 
فإن الدخول إلى العاصمة من إقليم 
كردستان يكون صعبا، وهو ما ميثل 

عائقا إضافيا أمام التجارة«.
ويوضح باس��م جمي��ل، ان »معدل 
البطال��ة يص��ل إل��ى 30 % حت��ى 
البعض من ذوي الدخ��ول املرتفعة 
لديهم مس��توى معيشي أقل من 
املتوس��ط، هذا فضال ع��ن النقص 
واخلدم��ات  اجلاري��ة  املي��اه  الدائ��م 
الصحي��ة والتعلي��م. وعلى الرغم 
م��ن احتياط��ات النف��ط الوفي��رة 
ف��ي الب��الد، يعيش نح��و 30 % من 

العراقيني حتت خط الفقر«.

وذكرت تقاري��ر اقتصادية ان العراق 
داع��ش  تنظي��م  س��يطرة  وبع��د 
االرهاب��ي عل��ى محافظ��ات نينوى 
وص��الح الدين وبع��ض املناطق في 
كرك��وك وديال��ى واالنب��ار اش��ترى 
اس��لحة ومع��دات حربي��ة وعت��اد 
بقيم��ة 120 ملي��ار دوالر، باالضافة 
الى تكاليف تطوي��ع اجملندين حلرب 
داع��ش وتكاليف اعانة ومس��اعدة 
وباق��ي  كردس��تان  ف��ي  النازح��ني 

احملافظات.

مشهد من عمليات تسريب النفط من أحد األنابيب الناقلة وتهريبه إلى السوق

يحذرون من تأثر البنية التحتية وصعوبة إعمارها

مختصون: اإلقتصاد العراقي يواجه الخطر مع استمرار التهديد األمني

البالد يمكن أن 
تواجه حالة من 
عدم االستقرار 
لدى محاولتها 

التعامل مع التدهور 
االقتصادي الذي 
نتج عن سيطرة 
»داعش« على 

حقول ومصافي 
نفط وبدئها البيع 

منها

القاهرة ـ رويترز: 
قال��ت بواب��ة معلوم��ات مص��ر ي��وم أمس 
الس��بت إن إي��رادات قناة الس��ويس بلغت 
510 ماليني دوالر في اغسطس آب بزيادة 12 

باملئة عن نفس الشهر من العام املاضي.
والقناة أسرع ممر للشحن البحري بني أوروبا 
وآسيا ومصدر رئيس��ي من مصادر العملة 

الصعبة ملصر.
وكان رئي��س هيئة قناة الس��ويس املصرية 
مه��اب ممي��ش اعل��ن ف��ي وقت س��ابق من 
الش��هر اجلاري أن إيرادات القناة بلغت 508 
ماليني دوالر في أغسطس آب لتسجل أعلى 

مستوى شهري في تاريخها.

نيويورك ـ وكاالت: 
س��جل الدوالر مكاس��ب لألس��بوع احلادي 
عش��ر على التوالي مقابل س��لة العمالت 
الرئيس��ية منذ يوم اجلمع��ة مواصال أطول 
موج��ة صعود له منذ التع��ومي احلر للعملة 
ع��ام 1971 ف��ي عه��د الرئي��س ريتش��ارد 

نيكسون.
ولقي مؤش��ر الدوالر دعما من بيانات تشير 
إلى تعدي��ل بالزيادة ملعدل منو إجمالي الناجت 
احملل��ي األميركي، وزاد 0.5 في املائة وس��جل 
أعلى مس��توى له في اربع س��نوات 85.655 

بينما تنبأ احملللون بتراجع الدوالر.
العم��الت  س��لة  ختم��ت  اس��بوع  وقب��ل 
الرئيس��ية الس��ت التعامالت على 84.375 
وكان��ت ق��د س��جلت اق��ل م��ن 80 خ��الل 

التعامالت في أوائل متوز.
أما اليورو الذي هبط بش��دة مقابل الدوالر 
منذ ماي��و آيار مع تعثر النم��و في منطقة 
اليورو وحتس��ن آف��اق النم��و األميركي فإنه 
تراجع بنسبة 0.55 في املائة مقابل الدوالر. 
وس��جل في آخر تعامل علي��ه 1.2680 دوالر 
أعلى قليال من أدنى مس��توى له في عامني 

1.2697 دوالر .
وسجلت العملة اليابانية ادنى مستوياتها 
في س��تة أعوام مقابل الدوالر وهبط بشدة 
الفرن��ك السويس��ري وتراجع أيض��ا اجلنيه 

اإلسترليني.

نيويورك/لندن ـ رويترز:
 تراج��ع الذه��ب ي��وم اجلمع��ة إذ أن صعود 
ال��دوالر بفض��ل بيان��ات مش��جعة عن منو 
االقتص��اد األمريك��ي أضع��ف م��ن جاذبية 
املعدن النفيس كاس��تثمار ودفع اس��عاره 
إلى النزول عن املس��توى امله��م 1200 دوالر 

لألوقية )األونصة(.
وبحل��ول الس��اعة 1807 بتوقيت جرينتش 
انخفض الس��عر الفوري للذهب 0.6 باملئة 

إلى 1214.67 دوالر لألوقية.
وانخفض س��عر العقود اآلجلة للذهب في 
بورصة كومكس عند التس��وية 6.50 دوالر 

إلى 1215.40 دوالر لالوقية.
كان الذه��ب ارتفع 0.5 باملئ��ة يوم اخلميس 
منتعش��ا من أدنى س��عر في تسعة أشهر 
1206.85 دوالر الذي المس��ه في وقت سابق 
من اجللس��ة مع قيام املس��تثمرين بش��راء 
املع��دن كمالذ آمن إثر تراجع حاد لألس��هم 

األميركية.
وق��ال املتعاملون إن الذهب ق��د يتراجع عن 
1200 دوالر - وهو مستوى نفسي مهم - مما 

سيوقد شرارة مزيد من البيع.
وقف��زت الفضة في املعام��الت الفورية 0.3 

باملئة إلى 17.51 دوالر لألوقية.
وانخف��ض البالتني 0.8 ف��ي املائة إلى 1295 
دوالرا ون��زل البالدي��وم 2.8 ف��ي املائ��ة إل��ى 

777.25 دوالر لألوقية.

ايرادات السويس 510 
ماليين دوالر خالل آب 

أسعار الدوالر 
تتواصل صعودًا

الذهب يتراجع مع 
صعود الدوالر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عضو اللجنة املالية النائب 
العج��ز  قيم��ة  ان  اجلب��وري،  هيث��م 
ف��ي موازن��ة 2014 يبل��غ 61 ترليون 
دينار ،مش��يرا ال��ى ان اللجنة قدمت 
مالحظاتها الى وزارة املالية تتضمن 
اتخ��اذ اجراءات خلف��ض قيمة العجز 

الى 15 ترليون دينار.
وق��ال اجلب��وري في تصري��ح صحفي 
تابعته "الصب��اح اجلديد" أن "موازنة 
الع��ام احلال��ي 2014 تتضم��ن عجزا 
مق��داره 61 ترلي��ون دينار ما يؤش��ر 
بداية النهيار اقتصاد العراق"،مشيرا 
ال��ى ان " جلنة املوازنة التي ش��كلت 
ف��ي اجللس��ات االولى جملل��س النواب 
احلالي ثبت��ت عدد من االجراءات التي 

يج��ب ان تتخذه��ا احلكومة من اجل 
خفض مقدار العجز".

وقال أن املوازنة العامة للبالد سيقرها 
البرملان بع��د عطلة عي��د األضحى، 
مبينا ان مجلس النواب سيس��تأنف 
جلساته بشكل يوم في حال ارسال 

املوازنة من قبل احلكومة.
واض��اف أن "اللجن��ة درس��ت تل��ك 
االج��راءات الت��ي من ش��أنها خفض 
مق��دار العجز ال��ى 15 ترلي��ون دينار 
واالهتمام  االنفاق  تقليص  ،وتتضمن 

باملشاريع املستمرة".
وق��ال مص��در مطل��ع إن "احلكومة 
عق��دت يوم أمس الس��بت جلس��ة 
استثنائية ملناقش��ة املوازنة العامة 
للب��الد وان وزي��ر املالي��ة وكال��ة اكد 

ان جمي��ع املالحظ��ات الت��ي قدمت 
م��ن قب��ل اللج��ان النيابي��ة بش��أن 
املوازنة س��ياخذ بها من قبل مجلس 

الوزراء".
وكان مجل��س الن��واب الس��ابق قد 
فشل في اقرار موازنة 2014، واعادها 
عدة م��رات الى مجلس الوزراء الجراء 
التعدي��الت عليها اال ان دورته انتهت 
وتقرر تاجيلها الى الدورة احلالية التي 
احالتها بدوره��ا الى احلكومة الجراء 

التعديالت عليها متهيدا القرارها.
وتتج��اوز موازنة 2014 الت��ي رفعها 
مجلس ال��وزراء ع��ن 145 مليار دوالر 
بعجز يقارب 35 مليار دوالر باحتساب 
سعر برميل النفط 90 دوالر وتصدير 

2.9 مليون برميل يوميا.

برلين ـ وكاالت:
اعرب مفوض شؤون الطاقة في االحتاد 
االوروبي عن امله ف��ي توصل اوكرانيا 
وروس��يا الى اتف��اق نهائي بخصوص 
ش��حنات الغاز املتن��ازع عليها خالل 
احملادث��ات الت��ى ب��دأت اجلمع��ة ب��ني 
الطرفني باشراف اوروبي في العاصمة 

االملانية برلني.
وق��ال غونث��ر اوتينغر إن هن��اك اتفاق 
مقت��رح يقض��ي ب��ان تق��وم روس��يا 
بامداد اوكرانيا بش��حنات غاز كافية 
خالل فصلي الشتاء والربيع املقبلني. 
ومبوجب االتفاق تدفع كييف ملوسكو 
ما يقرب من ملي��اري دوالر قبل دخول 
الش��هر املقبل من بني املبالغ املدينة 
بها كما تقوم ايضا بدفع ما يزيد على 

مليار دوالر اخرى ملوس��كو قبل نهاية 
العام.

يذكر ان الن��زاع بني روس��يا واوكرانيا 
يتمحور ح��ول تأخر االخي��رة في دفع 
مديونيتها ملوس��كو مقابل شحنات 

غاز سابقة.
وتبرر كيي��ف ذلك باالزمة االقتصادية 
التى تعاني منها وهو ما دفع موسكو 
ال��ى تعليق امداد اوكرانيا بش��حنات 

اخرى من الغاز منذ 3 اشهر.
ومن املفت��رض ان تتواصل املفاوضات 
في برلني االس��بوع املقبل مبش��اركة 
من االحتاد االوروب��ي وهو مايتزامن مع 
تعليق اجملر لشحنات غاز طبيعي كان 
من املقرر ان مت��د بها اوكرانيا متعللة 
الس��تخدامه  لتخزين��ه  بحاجته��ا 

داخليا.
واك��د اوتينغ��ر ان الش��حنات الت��ى 
ادرج��ت ضم��ن االتف��اق املقت��رح بني 
روس��يا واوكراني��ا مح��ددة الكميات 
بالفعل لكن التفاوض سيجري حول 

السعر.
م��ن جانبه قال وزير الطاقة الروس��ي 
الكس��ندر نوفاك ان بالده مس��تعدة 

جلدولة مستحقاتها لدى اوكرانيا.
بروكس��ل  ان  دبلوماس��يون  وص��رح 
تقترح تسوية تدفع مبوجبها اوكرانيا 
ثم��ن الغاز الت��ي تش��تريه 385 دوالر 
لاللف متر مكعب في الش��تاء و325 

دوالرا في الصيف.
لك��ن عمالق الغ��از الروس��ي غازبروم 

رفض مقترحا مماثال قبل 3 اشهر.

المالية النيابية: قدمنا 
مالحظات لخفض عجز الموازنة 

مهدي الحافظ: النظام المصرفي العراقي متخلف وبحاجة لالصالح

محادثات اوكرانية ـ روسية 
في برلين بشأن شحنات الغاز

متابعة الصباح الجديد:
عل��ى الرغم من م��رور اكثر من احد 
عشر عاما على التغيير اال ان العراق 
الي��زال يعتم��د نظام��ا مصرفي��ا ال 
يتماش��ى مع حجم حتديات التنمية 
والس��بب كم��ا يع��زوه برملانيون هو 

لعدم وج��ود قوانني تفع��ل القطاع 
املصرفي وتعيد النظر بهيكليته .

وأوضح مهدي احلافظ، عضو مجلس 
النواب أن "النظام املصرفي متخّلف 
بالقي��اس م��ع أه��داف التنمية في 
الع��راق ، ونحت��اج الى دراس��ة وضع 

واساليب جديدة لالصالح، مثال يجب 
اع��ادة هيكلية املص��ارف احلكومية 

قانون البنك املركزي " . 
ال��ى ذلك، ال يقتص��ر تطوير النظام 
املصرف��ي ف��ي الع��راق عل��ى اجراء 
اصالحات تش��ريعية فاالمر يتطلب 

بحس��ب اقتصاديني توفر اس��تقرار 
امن��ي وسياس��ي فض��ال ع��ن توفر 

مصادر الطاقة . 
خبي��ر  الرفيع��ي،  عل��ي  واعتب��ر 
احملاصصة  أن "سياس��ة  اقتص��ادي 
وع��دم االهتمام له أث��ر على الوضع 

االقتصادي والقطاع الصناعي " . 
ورأى ماج��د الصوري، خبير اقتصادي 
أن "احلاضن��ة االقتصادية للمصارف 
مرتبكة وتعاني من مش��اكل كبيرة 
بس��بب االضط��راب االمن��ي، وعدم 
ال��ى عرقل��ة  ادى  وج��ود الكهرب��اء 

التنمية ما ادى الى عرقلة املصارف" 
 .

بناء نظ��ام مصرفي حدي��ث يعتمد 
بش��كل اس��اس على التس��هيالت 
االدارية امر من ش��أنه احداث تغيير 

سريع في منو االقتصاد العراقي .



تسقيـط

منى خضير عباس *
اك��د املص��در االعالمي ان س��ماحة 
الس��يد صالح احليدري زار  البعثات 
الدينية للمراج��ع في مكة املكرمة 
حيث زار سماحته بعثة سماحة اية 
اهلل املرجع الشيخ محمد اليعقوبي 
والتقى الشيخ ميثم الفريجي ممثل 
بعث��ة املرجع اليعقوبي . واس��تقبل 
س��ماحته بترحي��ب كبي��ر من قبل 

البعثة...
وزار س��ماحته بعثة املرجع اية اهلل 
الش��يخ محم��د اس��حاق الفياض 
والتقى جنله الش��يخ محمود ..كما 
توجه س��ماحته بعد ذلك الى بعثة 
اي��ة اهلل الس��يد محم��د س��عيد 
احلكيم والتقى جن��ل املرجع اية اهلل 
احلكيم وزار س��ماحته بعثة اية اهلل 
العظمى الشيخ محمود الهاشمي 

والتقى ممثل بعثة سماحته. .
كما التقى س��ماحته بالسيد جواد 
الشهرس��تاني ممثل بعث��ة اية اهلل 
العظمى الس��يد علي السيستاني 
دام ظله وق��د جرى خ��الل اللقاءات 

الوح��دة  ض��رورة  عل��ى  التاكي��د 
والتماس��ك والتص��دي للمؤام��رات 

اخلارجية .
ورافق سماحة السيد صالح احليدري 
في زياراته فضيلة الش��يخ س��امي 

املس��عودي الوكي��ل املال��ي واالداري 
لدي��وان الوقف الش��يعي وعدد من 
املدراء العامني في الديوان . وقد صرح 
مراف��ق البعث��ة االعالمي��ة للديوان 
ان س��ماحة الس��يد احليدري التقى 

العراقيني  املس��ؤولني  بالعديد م��ن 
والش��خصيات الدينية والسياسية  
وشخصيات عامة وحجاج عراقيني.

* اعالم الوقف
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    حي��در ج��واد كاظ��م العبادي رئي��س مجلس 
ال��وزراء احلالي ش��خصية لم أك��ن اعرفها جيدا 
م��ن قبل حتى قرأت س��يرته الذاتي��ة فقد كانت 
معلوماتي عنه محصورة في كونه رجال معارضا 
للنظام الس��ابق وهرب الى خ��ارج العراق حفظا 
على حياته واسرته من بطش السلطة حينذاك 
وانه ينتس��ب الى حزب الدعوة االس��المية وحني 
س��قط النظام ج��اء مع م��ن جاء بع��د التغيير      

في 2003 ...
واني لم اعلم بالويالت التي الحقت العبادي منذ 
ان كان ش��ابا صغيرا منتس��با ال��ى حزبه اجملاهد 
ف��ي عمر ال���)15) عام��ا ابتداء مما حص��ل لوالده 
الطبيب املعروف جواد الذي توفى ودفن في اخلارج 
بأمر م��ن النظام الس��ابق واس��تمر مسلس��ل 
االس��اءة ألسرته باعدام شقيقيه في بداية عقد 
الثمانيني��ات واعتقال ش��قيقه الثالث الطالب 
بكلي��ة الط��ب ملدة عش��ر س��نني فاضط��ر الى 
مغ��ادرة البالد للعمل بحرية اوس��ع في مقارعة 
النظام الس��ابق واالنتظام مع جي��ش املعارضة 
في اخلارج بالرغم من سحب جواز سفره بامر من 
رئاس��ة اخملابرات العراقية حينذاك وترافق جهاده 
السياس��ي م��ع تنام��ي قدراته ف��ي التحصيل 
العلم��ي لين��ال ش��هادة الدكت��وراه بامتياز في 
الهندس��ة االلكترونية والكهربائية من جامعة 

مانشستر اجنلترا .. 
عل��ى كل حال ان هذا العراقي االصيل لم يكتف 
بش��هادته االكادميي��ة كعن��وان ملثق��ف ذكي بل 
س��عى الى اكتس��اب خبرات اقتصادي��ة ومالية 
من خالل عمله في مش��اريع اس��تمرت لسنوات 
اضاف��ة للخب��رات االداري��ة فق��د تولى رئاس��ة 
مؤسس��ة تكنولوجيا متطورة ف��ي لندن اضافة 
ال��ى عمله خبيرا في تكنولوجيا النقل الس��ريع 
ومت تس��جيل براءة اختراع باس��مه ف��ي لندن في 
مجال النقل الس��ريع وش��ارك في تصميم ناقل 
مشاة الكتروني جلس��ر االلفية الثانية في لندن 
واشترك في وضع اسس النقل السريع للمدينة 
العمودي��ة العمالق��ة املس��تقبلية ف��ي اليابان 
مبس��احة مليون مت��ر مربع وارتفاعه��ا الف متر 
. وكان خبي��را متمكنا ورئيس��ا لفري��ق البحوث 

باستعمال التكنولوجا احلديثة .
ه��ذا الرج��ل املثاب��ر والباح��ث اجللي��ل والداعية 
اجملاهد لم يبخل عل��ى وطنه ومواطنيه حني عاد 
الى الوطن محمال بالقدرات الكبيرة فكان الوزير 
النظيف والنيابي القوي العامل على التمس��ك 
ب��دوره الرقاب��ي ورعاي��ة الكف��اءات واملتميزي��ن 
واهتمامه بش��رائح اجملتمع احملتاجة لعون الدولة 
والس��لطة وكان املتاب��ع للتقاري��ر الص��ادرة من 
اجله��ات احلكومية حت��ى ان ع��دد القوانني التي 
اش��رف عليها ف��ي اللجن��ة املالي��ة التي صوت 
عليها مجل��س النواب زادت على ال���)90) قانونا 
وجتاوز ع��دد اخملاطبات واملذك��رات التي اجنزها في 

اللجنة املالية )8000) كتاب موثق ..
هذا ما جادت به نفس العبادي حتى حلظة تسلمه 
منصب رئاس��ة وزراء العراق وقد وضع نفسه في 
ظل مس��ؤولية كبيرة وليخوض مج��ددا صراعا 
م��ن نوع جديد ومتجدد ليثبت للجميع بانه عند 
مستوى التحديات وقادر على استثمار امكاناته 
العلمي��ة واالداري��ة واالقتصادية وحت��ى الدينية 
والقيادي��ة في عملي��ة التغيير املنش��ودة باجتاه 
مستقبل واعد وبنى حتتية رصينة وموارد بشرية 
عامل��ة وتوظي��ف صحي��ح لالم��وال والق��درات 
ومحاربة الفساد واملفسدين وتعزيز االمن والرخاء 
واع��ادة احلي��اة للصناعة احمللي��ة والزراعة وتأمني 
فرص العمل والسكن املريح ملواطني وطن عانى 

وما زال يعاني من شظف العيش .. 
فالس��يرة الذاتية لهذا املس��ؤول الكبير تبش��ر 
بخير عميم وال ش��ك بان خدمت��ه البناء جلدته 
على ارض الس��واد س��تكون افض��ل من خدمته 
لالجنبي في ب��الد الغربة لندن واليابان الس��يما 
وانه ميتلك السلطة احلكومية والقوة العسكرية 
واملوارد املالية والبشرية ولم يبق امامه اال انتشال 
وزرائه م��ن كتلهم والزامهم بتقدمي اخلدمات في 
اقصى درجاتها من التطبيق وانقى مس��توياتها 
بعيدا عن الفساد االداري واملالي ولعمري ان حيدر 

العبادي جلدير بالثقة ...

موسوعية العبادي إلى أين ؟

ماجد عبد الرحيم الجامعي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت أمان��ة بغداد ع��ن إلتزامها 
بتعليمات حماي��ة البيئة والقوانني 
اجلدي��دة املتعلق��ة بجم��ع ونق��ل 
الطم��ر  مواق��ع  ال��ى  اخمللف��ات 
ومعاجلتها والتخلص منها بالطرائق 
الفنية حفاظاً على الصحة العامة 

وسالمة البيئة».
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ف��ي امانة بغ��داد أن الدوائر البلدية 
والبيئة  الصلب��ة  اخمللف��ات  ودائ��رة 
ملتزم��ة  بغ��داد  المان��ة  التابع��ة 

بجميع تعليمات حماية البيئة 
ملتزم��ة  االمان��ة   « ان  واضاف��ت   
بالتعليم��ات التي تنص على حتديد 
حاوي��ات  ووض��ع  مالئم��ة  اماك��ن 
مناس��بة لرمي اخمللفات الى جانب 
حتديد مواعيد جلمع النفايات وكذلك 
تخصيص محطات وس��طية جلمع 
الى مواقع  النفايات ونقلها يومي��اً 
الطمر الصحي وتوزيع اكياس جمع 

النفايات على املواطنني  .
واوضح��ت  أن التعليمات تضمنت 
ايضاً إلزام املواطن��ني برفع اخمللفات 
الت��ي يزيد وزنه��ا عل��ى )50) كغم 
ونقلها الى االماك��ن اخملصصة وما 
قل ع��ن هذه الكمية تق��وم الدوائر 
البلدي��ة بجمعه��ا وكذل��ك إل��زام 
امل��زارع واملس��تثمرين في  مالك��ي 
االنش��طة الزراعي��ة بالتخلص من 
مخلفاتهم بالطرائق الفنية وإلزام 
اصحاب احمل��ال التجارية وش��اغلي 
العامة بتهيئ��ة احلاويات  االماك��ن 

املطلوبة جلمع النفايات.
التعليم��ات تضمن��ت  أن  وبين��ت  
كذل��ك منع رم��ي اخمللف��ات اال في 
االماكن احملددة وإستعمال االكياس 

اخلاصة بذلك بإستثناء احلاالت التي 
الميك��ن إس��تعمال االكي��اس فيها 
ومنع رمي اخمللفات في املوارد املائية 
او عل��ى ضفافها ومنع رم��ي املواد 
الصغيرة  احلاوي��ات  في  املش��تعلة 
وكذلك عدم رم��ي او حرق االطارات 
داخ��ل احلاوي��ات واالماك��ن العامة 
وعدم العبث باخمللفات من قبل غير 

بغداد  امانة  »اعلن��ت  املتخصصني 
عن إعداد خط��ة متكاملة لتنفيذ 
ع��دد م��ن املش��اريع ضم��ن قاطع 
بلدية بغ��داد اجلديدة لالرتقاء بواقع 

اخلدمات املقدمة للمواطنني .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
اجلدي��دة  بغ��داد  بلدي��ة  دائ��رة  أن 
أع��دت خط��ة متكامل��ة للنهوض 

مبستوى اخلدمات للمناطق واالحياء 
الس��كنية الواقع��ة ضم��ن قاطع 
مس��ؤوليتها تش��مل ع��دة محاور 
االول تطوي��ر ع��دد م��ن الش��وارع 
الرئيسة اس��تكماالً خلطة سابقة 
ش��ملت تبليط الط��رق في مناطق 
بغ��داد اجلدي��دة واملش��تل واملعامل 

والشارع السياحي«.

الثان��ي م��ن  احمل��ور   « أن  واضاف��ت 
اخلط��ة يتضم��ن انش��اء ع��دد من 
لقطاع  دعم��اً  الرياضي��ة  املالع��ب 
مواهب  والش��باب وصقل  الرياضة 
الش��باب الى جانب انشاء عدد من 
اماكن  لتهيئة  واملتنزه��ات  احلدائق 
للعائ��الت  والتن��زه  لالس��تراحة 

وتشجير عدد من الشوارع.

وأش��ارت ال��ى ان الدائ��رة تواص��ل 
جهوده��ا لتق��دمي افض��ل اخلدمات 
لساكني القاطع ال سيما ما يتعلق 
وتأهيل شبكات  النظافة  بخدمات 
وادام��ة  الصح��ي  والص��رف  امل��اء 
احلدائق واملتنزهات وازالة التجاوزات 
احلاصل��ة على الش��وارع واألرصفة 

والساحات العامة ».   

الزام المواطنين برفع المخلفات التي يزيد وزنها على )50( كغم 

أمانة بغداد تعد خطة متكاملة للنهوض بمستوى الخدمات للمناطق واالحياء السكنية

االمانة ملتزمة بالتعليمات 
التي تنص على تحديد 
اماكن مالئمة ووضع 
حاويات مناسبة لرمي 

المخلفات الى جانب 
تحديد مواعيد لجمع 

النفايات وكذلك 
تخصيص محطات 

وسطية لجمع النفايات 
ونقلها يوميًا الى مواقع 

الطمر الصحي وتوزيع 
اكياس جمع النفايات 

على المواطنين

واجهة مبنى وزارة الصناعة واملعادن »أرشيف«

الكوت - الصباح الجديد:   
حم��ل مجل��س محافظة واس��ط 
وزارة الزراعة م��ن تأخر إقرار اخلطة 
الزراعي��ة  للمحافظ��ة للموس��م 
زراعة   الش��توي املقبل املتضمن��ة 
مس��احة ملي��ون و200 ال��ف دومن 
باحلنطة والش��عير محملة الوزارة 
»املس��ؤولية الكاملة عن أي تأخير 
بهذا الشأن ملا لذلك من آثار سلبية 

على الفالحني.
وق��ال رئي��س اللجن��ة الزراعية في 
مجل��س واس��ط هاش��م العوادي 
ملراسل »الصباح اجلديد« إن اللجنة 
الزراعية في احملافظة صادقت ومنذ 
وق��ت مبكر عل��ى اخلط��ة اخلاصة 
باملوس��م الش��توي التي تضمنت 
زراعة  مس��احة ملي��ون و200 ألف 
دومن مبحصول��ي القمح والش��عير، 
دومن  أل��ف   800 م��ن  أكث��ر  منه��ا 
باحلنط��ه ، مش��يراً إل��ى أن اخلطة 
ترس��ل س��نوياً إل��ى وزارة الزراع��ة 
للمصادق��ة عليها وإقرارها، لتكون 
ملزمة بتوفير متطلباتها من مياه 

واألسمدة، فضالً  والبذور  الس��قي 
ع��ن تخصي��ص الزي��وت والوق��ود 

املطلوب للساحبات واحلاصدات .
وأضاف العوادي  ان احملافظة ال ميكن 
أن تبدأ بتنفيذ اخلطة من دون إقرارها 
م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة  لتجنيب 
الفالح��ني حتم��ل أّي تكاليف زائدة 
عازياً ذلك إلى إمكانية قيام الوزارة 
بتعدي��ل اخلطة في ض��وء الظروف 

واإلمكانيات املتيسرة لديها .
وحّم��ل رئي��س اللجن��ة الزراعي��ة 
ف��ي مجل��س محافظ��ة واس��ط، 
وزارة الزراع��ة املس��ؤولية الكاملة 
ع��ن تأخير اخلطة ، داعي��اً إياها إلى 
اإلس��راع باملصادق��ة عل��ى اخلطة 
أن  للمحافظة الس��يما  الزراعي��ة 
موعدها اقت��رب وان اّي تأخير فيها 
س��تكون له انعكاس��ات س��لبية 

كبيرة على املوسم الشتوي .
وتقدر املس��احة الصاحل��ة للزراعة 
ف��ي محافظ��ة واس��ط، ومركزها 
دومن��اً   2556626 نح��و  الك��وت  
47847 اراض مس��تصلحة  منه��ا 

و151550 أراض شبه مستصلحة، 
في حني تقدر مساحة األراضي غير 
الصاحل��ة للزراع��ة 2035489 دومناً، 
وتتم عملية اإلرواء لتلك املساحات 
م��ن خ��الل مجموع��ة كبي��رة من 
املنظوم��ات االروائية املنتش��رة في 
وباالجتاهني  احملافظة  عموم مناطق 
الس��يحي والض��خ، لك��ن الصفة 
الغالب��ة ل��إرواء هي ال��ري بالضخ 
ال��ذي يعتمد الكهرب��اء كلياً، وفي 
احلالت��ني يع��د نه��ر دجل��ة املصدر 
الرئي��س حي��ث يخت��رق احملافظ��ة 
من الش��مال الى اجلنوب الش��رقي 

وبطول 327 كم.
يذك��ر أن مديرية زراعة واس��ط قد 
أعلنت في العاش��ر من متوز املاضي 
ع��ن حصول احملافظ��ة على  املرتبة 
األولى على صعيد احملافظات كافة 
بإنتاج محصولي القمح والشعير 
خالل املوسم املاضي، بإنتاجها 551 
ألف طن م��ن احملصولني املذكورين، 
بفارق 182 أل��ف طن عن محافظة 

صالح الدين التي حلت ثانياً.

الكوت - ضياء الصالح:
كش��ف مص��در ف��ي مجل��س 
محافظة واسط عن حتديد يوم 
االربعاء األول من تش��رين االول 
املقب��ل موع��داً ل��دوام املدارس 
بجمي��ع مراحله��ا  الدراس��ية 
ف��ي احملافظ��ة، مبين��ا ان القرار 
باغلبية اعض��اء اجمللس  اتخ��ذ 
لض��رورات معينة فيم��ا انتقد 
بع��ض الطلب��ة الق��رار لكونه 
ال��وزارة، الن  تعليمات  يخال��ف 
املوعد يتزامن مع عطلة العيد.

االعالمية  الدائرة  وقال مسؤول 
ف��الح  واس��ط،  مجل��س  ف��ي 
»الصب��اح  ملراس��ل  القريش��ي 
اجلدي��د« إن مجل��س احملافظ��ة 
صوت على ق��رار يقضي بجعل 
ال��دوام الرس��مي للمدارس في 
االول م��ن تش��رين االول املقبل 
ولي��س كما حددته ال��وزارة في 
الثاني والعش��رين من الش��هر 

نفسه.
وأضاف القريش��ي أن القرار جاء 
عل��ى خلفية مقت��رح تقدمت 

به جلن��ة التربي��ة والتعليم في 
اجملل��س بعد أن وضع��ت جملة 
من املبررات لهذا املقترح الذي مت 
التصويت عليه بأغلبية احلضور 
التبري��رات  أن  ال��ى  مش��يراً   ،
س��ير  ضم��ان  عل��ى  إنصب��ت 
العملي��ة التربوية في احملافظة 
خاصة مع وج��ود عدد كبير من 
العط��ل الت��ي حتص��ل في كل 
عام مما أثر س��لباً على مس��يرة 

التعليم عموما .
وبنّي القريش��ي أن اجمللس أصدر 
توجيه��ا س��ريعاً ال��ى املديرية 
احملافظة  ف��ي  للتربية  العام��ة 
لإب��الغ بالق��رار املذك��ور وذلك 
إدارات امل��دارس  به��دف تبلي��غ 

كافة بهذا القرار.
 عل��ى صعي��د متص��ل طالب 
مختصون يعمل��ون في جهات 
حكومي��ة وغي��ر حكومية  في 
ض��رورة  واس��ط  محافظ��ة 
تفعيل دور االرش��اد التربوي في 
بشكلها  التربوية  املؤسس��ات 
الصحي��ح الس��يما بع��د تزايد 

حاالت االنحراف السلوكي لدى 
الس��نوات  املدارس خالل  طلبة 

االخيرة . 
واوضح��وا ف��ي ن��دوة نظمتها 
منظمات اجملتمع املدني بالتعاون 
م��ع دائ��رة االرش��اد التربوي في 
تربية واس��ط وضع آليات عمل 
تنس��جم مع املتغيرات اجلديدة 

التي يعيشها البلد .
الترب��وي علي  ويق��ول املرش��د 
هنالك  ب��أن  الربيع��ي  حس��ني 
تهميشا كبيرا للمرشد التربوي 
من قب��ل ادارات  املدارس ، نؤكد 
على ض��رورة حتدي��د صالحياته 
وفك ارتباط عمله بادارة املدرسة 
. من جهته وصف اخلبير التربوي 

علي فاضل عماش اداء املرش��د 
كون��ه  اجمل��دي  بغي��ر  الترب��وي 
الينسجم مع املسيرة التربوية 
في الظ��روف احلالي��ة وبالتالي 
فق��د حتول اداء املرش��د التربوي 
ف��ي امل��دارس بش��تى مراحلها 
الدراس��ية الى عبء يضاف الى 
ما تعاني منه املدارس من نقص 
الدراس��ية  ف��ي مس��تلزماتها 

وابنيتها املدرسية .
ويؤك��د الناش��ط املدن��ي ماهر 
االرش��اد  دور  اهمي��ة  محم��ود 
الترب��وي ف��ي الوق��ت احلاض��ر 
ح��االت  تزاي��د  بع��د  الس��يما 
الطلبة  لدى  س��لوكية ش��اذة 
م��ن ابرزها التعاط��ي والتدخني 
والتسرب مضيفا بأن  منظمات 
خطط��ا  وضع��ت  مجتمعي��ة 
تتضمن العديد من االنش��طة 
لالرتقاء ب��دور االرش��اد التربوي 
ابرزه��ا زج العدي��د منه��م في 
دورات توعي��ة مطالب��ة بزي��ادة 
التربويني  املرش��دين  صالحيات 

في املدارس. 

واسط تحمل الزراعة مسؤولية
 تأخر اقرار الخطة الشتوية 

مختصون يطالبون تفعيل دور االرشاد التربوي 

األربعاء.. بدء العام الدراسي لجميع المراحل في واسط 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اطل��ع وزي��ر االعمار واالس��كان طارق 
اخليكان��ي  خالل زي��ارة ميدانية على 
أنش��اء  س��يرالعمل ف��ي  مش��روع 
طري��ق املم��ر الثاني ملدخ��ل الصويرة 
في محافظة واس��ط ، بنس��ب اجناز 

متقدمة تفوق اخملطط له .
وقال الوزير خالل زيارته للمش��روع ان 
الوزارة وم��ن خالل ش��ركة حمورابي 
العام��ة وباش��راف الهيئ��ة العام��ة 
للط��رق واجلس��ور التابعت��ن للوزارة 
تقوم بتنفيذ مش��روع أنش��اء طريق 
املم��ر الثان��ي ملدخ��ل الصوي��رة في 
محافظة واسط بكلفة جتاوزت ال�24 
ملي��ار دينار وبنس��ب اجن��از متقدمة 

جدا. 
واض��اف الوزير ان زيارة املش��روع تأتي 
للوقوف على مراحل العمل ونس��ب 
االجناز للمشروع الذي يتضمن انشاء 
ممر ث��ان  بطول )12( ك��م اضافة  الى 

جس��ر كونكريت��ي عل��ى نه��ر دجلة 
بط��ول 420 مت��را بواق��ع )12( فضاء 
طول الفضاء الواحد 35 مترا وبعرض 
كل��ي 12 مت��را ، حي��ث يت��م تنفيذ 
اجلس��ر بأحدث الط��رق الفنية وعلى 

وفق املواصفات العاملية.
واوض��ح ان املش��روع يتضمن كذلك 
اعمال تقاطع اجملس��ر عل��ى الطريق 
)بغ��داد – ك��وت - مدخ��ل الصويرة( 
بطول )38( مترا طول وبعرض )25( مترا 
وبواقع ممرين ، مؤكدا ان هذا املش��روع 
من املش��اريع املهمة واالستراتيجية 
في محافظة واسط كونه سيسهم 
وبشكل كبير في تسهيل انسيابية 
حرك��ة الس��ير واحلفاظ عل��ى ارواح 
املواطن��ن من احل��وادث اضاف��ة الى 
كون��ه معلما حضاري��اً للمحافظة ، 
مش��يرا الى ان الوزارة تق��وم بتنفيذ 
العديد من مش��اريع الط��رق اجلديدة 

في االقضية والنواحي للمحافظة.

»الخيكاني« يطلع على العمل 
في مشروع الممر 2 لمدخل الصويرة 

احمد شاكر الحلفي:
املتابع للقنوات الفضائية العراقية 
الت��ي م��أت األقم��ار الصناعية  ) 
عربسات والنيلسات ) فاقت جميع 
البل��دان العربية بعدده��ا الذي زاد 
عل��ى األربعني  , اغلب هذه القنوات 
تعم��ل بسياس��ة حزبه��ا وبالتالي 
أصبحن��ا نعي��ش م��ن ج��راء نهج 
وسياس��ة هذه القن��وات التي تبث 
رعبن��ا ما ب��ني املوت والدم��ار ونحن 

نتطل��ع اليه��ا بعي��ون اليتام��ى .. 
استطاعت نقل صور املوت واخلراب 
بع��د إن حلق األذى مبدننا وش��وارعنا 
وأس��واقنا ومدارس ري��اض األطفال 
ودور العب��ادة عل��ى مدى العش��رة 
أعوام املاضي��ة , لكنها تهربت عن 
نق��ل الصفق��ات الت��ي تعق��د بني 
األحزاب السياس��ية على حس��اب 
الشعب.. او تقدمي أسماء املفسدين 
واخملتلس��ني وبالوثائ��ق , لكنها لم 

تتج��رأ عل��ى ط��رح تلك االس��ماء 
ألسباب كثيرة.

بعض قنواتنا الفضائية قادرة فقط 
عل��ى التس��قيط وذب��ح األخر من 
الوريد إلى الوريد بش��تى التهم إن 
كانت صادق��ة ام كاذب��ة املهم هو 
.. وبطبيعة  التشهير والتس��قيط 
احلال وبعد مرور تلك الفترة املاضية 
أصبحت قناع��ة للمواطن العراقي 
على م��دى مصداقية هذه القنوات 

. اتهمت إح��دى القنوات الفضائية 
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بأنه 
قد اخذ رش��وة من بعض الشركات 
العاملية وهذا ما يدعو لالس��تغراب 
.. كي��ف للفهداوي ان يأخذ رش��وة 
مقدما وهو لم يرتق كرس��ي الوزارة 
بع��د ؟ وهو الى اآلن ل��م يوقع على 
عقد ما بشأن وزارته اجلديدة ؟ نحن 
هنا ازاء موقف اخالقي ليس بش��أن 
الفهداوي حس��ب بل بشأن جميع 

الوزراء .. اليس من االجحاف ان نتهم 
وزيرا ما بانه مرتش قبل ان نعرف ما 
الذي س��يقوم ب��ه ؟ وزارة الكهرباء 
م��ن اهم ال��وزارات في الع��راق وقد 
تعرضت لهجمات ش��ديدة وكبيرة 
اعالميا وارهابيا والفهداوي باحملصلة 
ق��د ورث ارثا من االره��اب وعواصف 
االع��الم املض��اد س��لفا .. نحن هنا 
نقول ان علين��ا ان نبني ونعمر ال ان 
نته��م ونطعن جزافا ومن غير دليل 

.. االعالم التس��قيطي آفة اشد من 
االرهاب لذا علينا ان نتوخى احليطة 
واحل��ذر في نق��ل وتس��ويق االخبار 
الت��ي تهدف الى زعزع��ة الثقة بني 
املواطن واملسؤول.. لست احد اقرباء 
الفه��داوي وال من انس��بائه لكني 
اتوق الى ع��راق بعيد ع��ن املزايدات 
واملناكفات السياس��ية واالعالمية 
وان نوحد اجلهد االعالمي ملس��اندة 

اجلميع وليس الفهداوي وحده .. 

رئيس الوقف الشيعي يزور بعثات الحج في مكة المكرمة

السيد صالح احليدري في زيارة  البعثات الدينية للمراجع في مكة املكرمة

طلبة بانتظار الدخول الى الصفوف

من البريد الوارد إلى الجريدة



 اثر سقوط مدينة املوصل«ثاني 
اكب��ر مدينة في العراق »في 10 
حزيران 2014 ،على أيدي تنظيم 
االسالمية  ب�«الدولة  مايسمى 
ف��ي العراق والش��ام  »واملعروف 
ب�«داعش« ن��زح آالف العراقيني 
ال��ى أربي��ل ودهوك ف��ي اقليم 
كردستان العراق ،وآخرون اجتهوا 
الى محافظات الوسط واجلنوب 

العراقي .
وعلى ضوء هذا النزوح اجلماعي 
للعوائ��ل العراقي��ة التي هربت 
م��ن بط��ش عناص��ر التنظيم 
االرهاب��ي ، أعد مكتب تنس��يق 
الشؤون االنس��انية التابع لألمم 
املتحدة في العراق بالتعاون مع 
الش��ركاء ف��ي اجملال االنس��اني 
،تقريراً يغط��ي املدة من 13 الى 
19 أيل��ول ، اال ان التقرير يش��ير 
الى ان االرق��ام واملواقع املدرجة 
فيه غير دقيقة ،بس��بب سرعة 
تغيير االوضاع على االرض ،اال ان 
التقرير األخير الذي صدر في 26 
ايلول من العام اجلاري كان اقرب 

الى الوقائع على االرض.
يشير تقرير اخلير ملكتب تنسيق 
الش��ؤون اإلنس��انية في العراق 
انه »نتيجة للنزوح الذي حصل 
بسبب تقدم اجلماعات املسلحة 
في شمال شرق و شرق املوصل 
على حد سواء، و منطقة جلوالء 
)ديال��ى( و س��نجار )نينوى(، فأن 
االمم املتحدة ومن��ذ 3آب عملت 
عل��ى زي��ادة خططه��ا ألع��داد 
االش��خاص النازحني في العراق 
ال��ذي بلغ) 1,45 ملي��ون(. حيث 
هو بزيادة قدرها ) 250,000ألف 
(عن الرقم الس��ابق )1.2 مليون 
( نس��مة. وأكد التقرير على ان 
هذا الرقم ال يشمل االشخاص 
النازحني ف��ي الع��راق قبل عام 
يش��مل  ال  ان��ه  ،كم��ا   2014
الالجئني الس��وريني في شمال 
العراق وال��ذي يقدر عددهم ب� ) 

225,000 نسمة(.
وأوض��ح التقرير ايض��اً ان اغلب 
النازح��ني اس��تقروا ف��ي اقليم 
ف��ي  وباألخ��ص  كردس��تان 
محافظتي أربيل ودهوك . حيث 
افيد انه على حدود فيش خابور 
)ده��وك( مت عبور اكثر من 2,000 
ش��خص قادم��ون اغلبهم من 
س��وريا، واغلبهم من االيزيديني 
الذي��ن كان��وا في مخي��م نوروز 
في سوريا الذين قِدموا من اجل 
االنضم��ام لعوائله��م والذي��ن 
وصل��وا ال��ى اقليم كردس��تان 
في املقام االول. واس��تمر بعض 
النازح��ني بالع��ودة م��ن اقليم 
ذك��ور  )اغلبه��م  كردس��تان 
ال��ى منطقة س��نجار  بالغني( 
الطري��ق  باس��تعمال  )نين��وى( 
االمنة في س��وريا للوصول الى 
جبل س��نجار من اج��ل البحث 

عن اقربائهم. 
واعلن��ت الس��لطات احمللية في 
ده��وك ان��ه هنال��ك اكث��ر من 
400,000 ن��ازح ف��ي احملافظ��ة. 
ويس��تمر الن��زوح م��ن نين��وى 
واالنبار الى احملافظات الوسطى 
النج��ف،  )كرب��الء،  واجلنوبي��ة 

القادسية، بغداد، البصرة( .
ان  ال��ى  التقري��ر  ويوض��ح 
»الس��لطات احمللية غي��ر قادرة 
للخدم��ات  االس��تجابة  عل��ى 
املتزايدة  االساس��ية  االنسانية 
األول��ى  للم��رة  املنطق��ة  ف��ي 
لالستجابة الى  حاالت الطوارئ 

هذه«
ال��ى«  املتح��دة  االمم  وس��عت 
تكوي��ن فري��ق عم��ل متكامل  
مشترك بني الوكاالت يتألف من 
املتحدة ومنظمات  االمم  وكاالت 
اجملتمع املدن��ي ومنظمة تطوير 
وتواج��د   ،« االع��الم  وس��ائل 

الفري��ق  في محافظ��ات اربيل، 
ده��وك والس��ليمانية، من اجل 
و  احملتاج��ة  املعلوم��ات  فه��م 
قنوات التواصل بني االش��خاص 

النازحني داخليا«.
وأك��د التقرير ال��ى ان » النتائج 
األولية مقلقة«. الن االشخاص 
النازحني يحصل��ون فقط على 
واملتضاربة  الناقصة  املعلومات 
فيم��ا يتعل��ق بتوفي��ر اخلدمات 
األساس��ية، مم��ا خل��ق ارتب��اك 

وعزلة وعدم الثقة. 
النازح��ني   « ان  ال��ى  مش��يراً 
النقالة  الهواتف  اعتمدوا على 
ليبقوا عل��ى تواصل م��ع افراد 
عائالته��م املتروك��ة و من اجل 
االمنية  التط��ورات  يتابع��وا  ان 
االصلي��ة«.  مناطقه��م  ف��ي 
م��ن  املتضرري��ن  الس��كان  الن 
األزمات. يحتاجون إلى أكثر من 
واملعلومات  املادي��ة.  الضروريات 
والتواص��ل ه��ي ايضا ن��وع من 
املس��اعدة ومهم��ة بق��در املاء 
يق��وم  و  واملس��كن.  والغ��ذاء 
الش��ركاء ف��ي اجملال االنس��اني 
بتعبئ��ة امل��وارد الالزم��ة لب��دء 
العم��ل م��ع قن��وات االتص��ال 
املفضلة، مث��ل التواصل وجهاً 
لوج��ه والهواتف النقالة واملواد 

املطبوعة و االعالم احمللي.
واعرب مكتب تنس��يق الشؤون 
اإلنس��انية ف��ي الع��راق عل��ى 
م��ن  العدي��د  »مس��تقبل  ان 
العراقي��ني وباألخص ذوي احلالة 
الضعيف��ة واملتردية هم مصدر 

قلق بالغ«.
مبيناً الى  »ارتفاع اعداد التقارير 
بخص��وص اختط��اف النس��اء، 
وباألخص م��ن الذي��ن ينتمنون 

الى االقليات من قبل اجملموعات 
املس��لحة و من االجتار بالبش��ر 
الصدمات  الب��الد.  وخارج  داخل 
النفس��ية، وعمال��ة األطف��ال، 
العن��ف  التعلي��م،  ونق��ص 

اجلنسي » .
ويؤكد الى »اآلثار املباشرة أو غير 
املباش��رة للعنف هي تهديدات 
خطيرة  على مستقبل االطفال 
والشباب واستطرادا ،ملستقبل 

العراق«.
واوض��ح ال��ى أن » نظم احلماية 
االجتماعي��ة ت��كاد ان تكون قد 
انهارت،مما يضعف صمود األسر 

املعيشية«.
الش��ؤون  تنس��يق  مكت��ب 
اإلنس��انية في العراق ،اكد الى 
اإلنسانية  االس��تجابة  توسيع 
الش��املة ، و تقوم الس��لطات 
بتعبئ��ة  واحمللي��ة  احلكومي��ة 
باإلضافة  املتوفرة.  املوارد  جميع 
ال��ى ذل��ك بن��اء عل��ى الطلب 
املوحد آللية احلماية املدنية في 
االحتاد األوروب��ي، تبرعت 6 بلدان 
عل��ى األق��ل مبس��تلزمات مواد 
اإلغاثة للمس��اعدة ف��ي تلبية 
االحتياج��ات الفورية للنازحني. 
حي��ث قام��ت املاني��ا وهولن��دا 
واململك��ة املتح��دة و الس��ويد 
وايطاليا و فرنسا بتاريخ 10 و 21 
آب  مجموعة من املس��تلزمات 
الغذائية والغير غذائية من اجل 
جهود االغاثة في توفير املسكن 
والصح��ي  الغذائ��ي  واالم��ن 

بواسطة 23 شحنة طيران.
أظه��ر ال��ى ان »خدم��ات امل��اء 
ومستلزمات  الصحي  والصرف 
تبق��ى  للنازح��ني  النظاف��ة 
حاج��ة حرج��ة ف��ي محافظة 

»التدف��ق  ان  ،كم��ا  ده��وك« 
املتس��ارع للنازحني الهاربني من 
تلعف��ر )نينوى( نح��و الديوانية 
)القادس��ية( و هنال��ك 11,520 
ألف نازح س��اكنني ف��ي مباني 

غير رسمية«.
وبن��اء على هذا أكد التقرير الى 
» طلب السلطات من الشركاء 
ف��ي اجمل��ال االنس��اني بإمدادات 
عاجلة من مستلزمات النظافة 
باإلضاف��ة ال��ى امل��اء و خدمات 

الصرف الصحي«.
البصرة  كما »طلبت حكوم��ة 
العمل اإلنساني العاجل لدعم 
1,000 عائل��ة نازح��ة من الذين 
هربوا من تلعفر حيث يسكنون 

حاليا في مباني غير رسمية«.
لهذه  االس��تجابة  ال��ى  وأك��د 
احلاج��ات الضروري��ة م��ن خالل 
ف��ي  (ن��ازح   523.109 »تزوي��د) 
) و)840.3  ده��وك  محافظ��ة 
ن��ازح ف��ي االنب��ار و)900,6 ( في 
و)10000( ف��ي كربالء  النج��ف 
،باملاء وخدمات الصرف الصحي 
ومستلزمات التنظيف وعبوات 
يدوي��ة )جراكن( من اجل تخزين 
املياه الصاحلة لش��رب بش��كل 

آمن ».
اال انه كشف الى صعوبة حتديد 
املواق��ع و تقيي��م االحتياج��ات 
واالستجابة ل� » مجموعة كبير 
م��ن النازحني في زاخ��و ودهوك 
وفي محافظة ده��وك و مناطق 
أخرى في س��هول نينوى  والذين 
املدارس واملساكن  يسكنون في 
الغير رسمية »وعزا ذلك بسبب 
والتنق��ل  الكثي��رة  »املواق��ع 

السكاني«.
وفي مج��ال االم��ن الغذائي،بنينّ 

الش��ؤون  تنس��يق  تقريرمكتب 
اإلنس��انية في العراق ل�«حاجة  
اعداد كبي��رة م��ن النازحني الى 
وباالخص  الغذائية  املس��اعدات 
ف��ي محافظ��ة ده��وك واربي��ل 
واالنب��ار وديال��ى ، حيث حصص 
االغاث��ة  ه��ي حاج��ة مهم��ة 

للنازحني القادمني اجلدد«.
كم��ا كش��ف ال��ى ان » اع��داد 
كبي��رة م��ن النازح��ني يواجهون 
االحتياجات املتنافس��ة وفقدان 
كام��ل لس��بل العي��ش، خاصة 
ف��ي محافظات االنب��ار و دهوك 

واربيل«.
وي��رى ان »اجملتمع��ات املُضيف��ة 
تُعان��ي ايض��ا نقص��ا ف��ي املواد 
األس��عار  وارتف��اع  الغذائي��ة 

وضعف في سبل العيش«.
وجب��ات  توزي��ع   ال��ى  واش��ار 
مطبوخ��ة، و حص��ص االغاث��ة 
الغذائية )كافية لشخص واحد 
لثالث ايام( في كل من محافظة 
دهوك واربيل ل�) 546000 ( نازح.

التقرير اكد على » عدم إمكانية 
الوص��ول إل��ى مناط��ق الصراع 
م��ن أجل الوص��ول ال��ى نازحني 

احملتاجني«.
واوضح ان » اغلب النازحني الذين 
وصل��وا ال��ى اقلي��م كردس��تان 
الع��راق والذي يق��در عددهم ب 
400,000 أل��ف ن��ازح من��ذ متوز 
ن��ازح   52.000 ،منه��م   2014
يس��كنون في املدارس وهم في 

حاجة الى مسكن بديل ».
وعل��ى ض��وء ذلك ،أك��د التقرير 
ال��ى »توزيع  ما يقارب من  2161 
خيمة و 5200 غطاء بالستيكي 
م��ن اجل توفير مأوى الى 44000 
ش��خص، اغلبهم من محافظة 

دهوك واربيل«.
كما » استفاد حوالي 68000 من 
االف��راد من مجموع��ة الوحدات 
االغاثية ) فرش، بطانيات، عبوات 
يدوية »جراكن«( في جميع انحاء 

شمال العراق«.
و« مت حتديد حوالي 14 موقع لبناء 
مخيم في محافظة دهوك حيث 
ان التوسيع الذي يتم في مخيم 
بحرك��ة ف��ي اربيل وال��ذي يأوي 
حالي��ا 430 عائل��ة قي��د العمل 
والذي س��يكون ل��ه القدرة على 

اتساع اكثر من 1000 عائلة«.
وفي اجملال الصح��ي ،أكد  تقرير 
الش��ؤون  تنس��يق  مكت��ب 
اإلنس��انية ف��ي الع��راق الى ان 
»هنال��ك حاج��ة مهم��ة ألدوية 
االم��راض االساس��ية واملزمن��ة 
خاصة بالنسبة لعيادات الرعاية 
الصحية األولية والتي تستقبل 
ع��دد كبي��ر م��ن النازح��ني في 
محافظة دهوك و الس��ليمانية 

واالربيل«.
اال ان هن��اك »مناط��ق يصع��ب 
الوص��ول اليها مث��ل محافظة 
ص��الح الدي��ن و االنب��ار ونينوى 
ف��ي  نقص��ا  وتواج��ه  ديال��ى  و 

االمدادات واملعدات«.
والذي��ن  »النازح��ني  ان  واوض��ح 
يقدر عددهم اكث��ر من 80,000 
نازح نحو جنوب العراق )النجف، 
كربالء، بابل، القادسية( يشكلون 
عبئا كبيرا على منشأت الرعاية 
الصحية ،خصوصا و ان القادمني 
اجل��دد يعانون من نس��بة عالية 
م��ن االم��راض املعدي��ة )اجلدري، 
االس��هال، احلصب��ة( واالم��راض 
غير املعدية )ارتفاع ضغط الدم 

و السكري(«.

و اس��تجابة لتدفق النازحني في 
ده��وك، اش��ار التقرير ال��ى ان » 
الش��ركاء في العمل االنس��اني 
دع��م  ال��ى  م��وا  قدنّ والصح��ي 
املؤسس��ات الصحية من خالل 
تعي��ني 150 ممرض��ة و46 فري��ق 
طبي متنق��ل و 11 فريق مراقبة 
جل��ودة املاء و االم��راض املعدية«.
كم��ا  قام الش��ركاء ف��ي اجملال 
الصحي بالتب��رع الى محافظة 
بادوي��ة  والس��ليمانية  ده��وك 
اساسية ومس��تلزمات الصحة 

االجنابية ».
أم��ا ف��ي محافظ��ة النج��ف و 
كربالء و واسط، فقد مت« توصيل 
4 اطنان مترية من البس��كويت 
العالي الطاقة. وبدأت السلطات 
بالتوزيع من خالل عيادات الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة حيث اعطت 
800 غرام لكل طفل حتت س��ن 
اخلامس��ة. كم��ا وزع��ت ايض��ا 
حوال��ي 60,000 كيس من أمالح 
اإلماه��ة الفموي��ة إل��ى املرافق 

الصحية«.
وأك��د التقري��ر الى » ع��دم توفر 
السرطان،  اخلاص ملرضى  العالج 
الغس��ل الكلوي، والثالسيميا«، 
موضحا أن »الش��ركاء في اجملال 
االنساني ال تش��ارك على نطاق 
واس��ع في توفيرها بسبب طول 
امل��دى والتكلف��ة العالي��ة ملثل 

هذه العالجات«.
واش��ارالى ان »اس��تمرار اخملاوف 
االمني��ة  ف��ي كاالر و خانق��ني 
ايص��ال  عل��ى  أث��رت   )ديال��ى( 

اخلدمات الصحية الالزمة«.
وكشف مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنس��انية ف��ي العراق،ال��ى ان 
»احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي كربالء 

غير ق��ادرة على دع��م النازحني. 
و ان النازح��ني ب��دون الرعاة يتم 

حتويلهم الى محافظات اخرى.
ولفت الى » اخملاوف املتزايدة في 
احملافظ��ات الوس��طى من عدم 

االمان للناس من التنقل«.
املبال��غ  من��ح   « ال��ى  واش��ار 
و«  ن��ازح   781،5 ل���   النقدي��ة 
تقدمي املساعدات القانونية الى 
8858 قضي��ة«، ومت عمل احاالت 
ل���  3163 ش��خص مل��ن لديهم 
م��ن  مخصص��ة  احتياج��ات 

اخلدمات واملساعدات«.
م��ن  مجموع��ة  توزي��ع   « مت  و 
اخلاصة  النس��ائية  املستلزمات 
النس��اء  م��ن  النازح��ني  ال��ى 
والفتي��ات باإلضاف��ة الى تقدمي 
اخلدمات النفسية واالجتماعية 
في اربي��ل«. مبيناً ان » العاملني 
في احلماية حددوا 413 شخص 
مم��ن لديه��م اعاق��ات وام��راض 
مزمن��ة  واصاب��ات ف��ي اربي��ل 
احالته��م  مت  والذي��ن  وده��وك 
اخلدم��ات  وتق��دمي  للمس��اعدة 
اخملصص��ة له��م. باإلضافة الى 
550 ش��خص س��يتم الوصول 

لهم االسابيع القادمة«.
واكد مكتب تنس��يق الش��ؤون 
اإلنسانية في العراق، ان »محنة 
النساء، وباألخص الذين ينتمون 
ال��ى االقلي��ات والذي��ن هم في 
املناط��ق املس��يطرة عليها من 
قب��ل اجملموعات املس��لحة تزداد 
التي  التقاري��ر  س��وءاً، بس��بب 
تش��ير الى بيع النساء ملمارسة 
البغ��اء واالس��ترقاق،مبا في ذلك 
الع��راق ايضا«، مش��يرا  خ��ارج 
الى ان��ه »ليس هناك حاليا آلية 
اس��تجابة للتص��دي ملش��كلة 

االجتار بالبشر«.
وأكد التقرير ايض��اُ الى » ازدياد 
صعوبة اصدار واستبدال للوثائق 
املدنية للنازحني في النزوح » ،ال 
س��يما فيم��ا يتعل��ق بالوصول 
التسجيل واإلقامة وحاالت  إلى 

انعدام اجلنسية«.
وان »اغل��ب النازحني غير قادرين 
عل��ى اس��تبدال وثائ��ق الهوية 
املدنية الرئيس��ية بدون الرجوع 
الى مناطقه��م االصلية«. كما 
ملح��ة  حاج��ة  هنال��ك   •« ان 
الى تعزي��ز اخلدمات النفس��ية 
الذين  للنازح��ني  واالجتماعي��ة 

يعانون من صدمات نفسية« .
وكشف مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنس��انية في الع��راق، الى ان« 
مت  مدرس��ة   2,000 م��ن  اكث��ر 
الس��كن فيها من قبل النازحني 
ف��ي جمي��ع انح��اء الب��الد،و مت 
تأخي��ر الس��نة الدراس��ة على 
االقل حتى شهر تشرين االول«. 
املتعلق��ة  املس��ألة   « ان  كم��ا 
مبناهج التعليم والرواتب و توفر 
املدرس��ني يتم مناقش��تها مع 

السلطات« .
واوضح ان »4770 طالب نازح في 
محافظة السليمانية وشقالوة 
)اربي��ل ( وفي مخيم بحركة في 
اربي��ل ،متكن��وا من التس��جيل 
لالمتحانات ومنهم من يشارك 
في صفوف دراس��ية واملشاركة 
ف��ي انش��طة ترفيهي��ة ودورات 

تنشيطية ».
وب��ني مكتب تنس��يق الش��ؤون 
اإلنس��انية ف��ي الع��راق، ان��ه » 
ليس متوفرا حالي��ا رقم محدد 
ح��ول ع��دد االطف��ال النازحني 
كبيانات مفصلة حسب العمر 
واجلنس بس��بب ع��دم جتميعها 
من قبل الس��لطات حتى االن«. 
األم��ن  وانع��دام  الن��زوح   « وان 
مستمر في بعض املناطق حيث 
تشكل حتديا في الوصول وجمع 

املعلومات«.

ملـف 12

احدى اجتماعات اليونامي

اغلب النازحين الذين وصلوا الى اقليم كردستان العراق والذي يقدر عددهم 
400,000 ألف نازح منذ تموز 2014 ،منهم 52.000 نازح يسكنون في المدارس 

وهم في حاجة الى مسكن بديل

األمراض المستعصية أبرز األخطار التي تواجههم

يونامي ارتفاع عدد النازحين
العراقيين إلى مليون و450 ألف 

توسيع االستجابة اإلنسانية الشاملة ، و تقوم السلطات الحكومية 
والمحلية بتعبئة جميع الموارد المتوفرة. باإلضافة الى ذلك بناء 
على الطلب الموحد آللية الحماية المدنية في االتحاد األوروبي، 

تبرعت 6 بلدان على األقل بمستلزمات مواد اإلغاثة للمساعدة في 
تلبية االحتياجات الفورية للنازحين.
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان�ص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: القمر اجلديد في املي��زان يحذرك من 
التدخل في مس��ائل ال تخّص��ك لئال تتلقى 
أي لوم أو مالحظة من أرباب العمل عاطفياً: 
عش يومك وال تضّيع على نفس��ك أّي فرصة 

للحصول على احلب والسعادة

والقم��ر  برج��ك  مهني��اً: تدخ��ل الش��مس 
اجلديد ف��ي برجك هذا اليوم يس��لط الضوء 
علي��ك وحتل��ق في س��ماء النج��اح عاطفياً: 
إهتّم بنفس��ك أكثر حتى تكس��ب حّب أحد 

األشخاص من الطرف اآلخر

مهنياً: تستقطب االهتمام، وتعمل بنشاط 
كبير وثقة بالنفس عاطفياً: طريقتك املميزة 
في اإلقن��اع حتّير الش��ريك، فيصبح متخّوفاً 
م��ن فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق 

أهدافك

مهني��اً: القمر اجلديد في ب��رج امليزان يدعوك 
إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة 
عاطفي��اً: عالقتك باحلبيب في خطر، بادر إلى 

إنقاذها سريعاً وإال خسرت من حتب

مهني��اً: القمر اجلديد في امليزان يحمل فرصاً 
جتع��ل أح��د الزم��الء يدّبر إس��اءة م��ا ضدك 
ويخف��ي عنك معلوم��ات مهم��ة  عاطفياً: 
حاف��ظ عل��ى س��ّرية م��ا يحدث بين��ك وبني 
الشريك وال تسمح لطرف ثالث بالتدخل في 

شؤونكما

مهنياً: أنت في قمة عطائك املهني وجناحك 
العملي واملالي عاطفياً: ال تفتعل اخلالفات مع 
احلبيب وال س��يما هذا اليوم، بل كن متفهماً 
معه فهو بحاجة ماّس��ة إلي��ك للوقوف إلى 

جانبه

مهني��اً: قم بح��وار هادئ مع الزمالء لش��رح 
وجه��ة نظ��رك وإقناعهم بصح��ة القرارات 
التي تنوي اتخاذها عاطفياً: تش��كو الوحدة 
بس��بب بعدك عن الشريك وعدم متكنك من 

لقائه ساعة تشاء

مهنياً: ال تس��مح ألعمالك بأن تتراكم ألنها 
ق��د تتأخر عاطفي��اً: ال تختلق املش��اكل مع 
الش��ريك بل اعم��ل على تطويقه��ا قبل أن 
تت��أزم وتودي بكما إلى األس��وأ خاصة عندما 

تعلم مدى حب الشريك لك

مهنياً: تفقد أوراق��اً مهّمة قد حتّدد مصيرك 
في الش��ركة الت��ي تعمل وتضّيع مش��روع 
حياتك عاطفياً: مهما حاولت لن تس��تطيع 
نيل إعجاب الش��خص الذي تك��ّن له الكثير 

من احلب

مهني��اً: القمر اجلديد في ب��رج امليزان يدعوك 
إل��ى تنظي��م أولويات��ك ف��ي العم��ل، فهذا 
يفيدك كثيراً ويسّهل مهمتك  عاطفياً: يؤثر 
وضعك املادي في عالقتك بالشريك، ما يؤدي 

إلى ابتعاده عنك ورغبته في االنفصال

مهني��اً: دع��م من أح��د الزمالء ال��ذي يعرف 
قدراتك وتعّوض عن اخلسارة التي حلقت بك 

عاطفياً: يُثير إعجابك شخص التقيته أخيراً 
وتتمنى إقامة عالقة جدية معه ثم االرتباط 

به مستقبال

الحوتالجديالدلو

مهنياً: القمر اجلديد في منزلك الس��ابع أي 
في امليزان يشير إلى فرص جديدة آتية وإعادة 
تنظي��م أف��كارك والتخطيط للمس��تقبل  
عاطفياً: متضي يوماً مميزاً مع احلبيب وتفّكران 

جدياً في االرتباط وتأسيس أسرة

عمودي أفقي

1 - روائي عربي معاصر 
 2 – تقال لألمير – متشابهة  
3 – متش��ابهان – أنث��ر املاء – 

بحر 
4 – من الطيور – أظهر 

 5 – عكسها شكل هندسي 
– شاعر أملاني 

 6 – تأبني – مرض صدري
 7 – خوذة – غير ناضج 

 8 – بخ��ل – عكس��ها نه��ر 
أوروبي – مدينة فرنسية

نرتب��ط   – متش��ابهان   –  9  
بعقد .

1 - من شعراء املهجر 
 2 – شاعر عذري

أرن��ب   – ي��وال  نص��ف   –  3  
}مبعثرة{

 4 – اخلليفة السابع 
 5 – دول��ة عربية – يحس��م 

األمر 
6 – فارغة 

7 – من الورود – كاتب وشاعر 
أسكتلندي – للنهي 

 8 – مطرب لبناني 
احللي��م  لعب��د  أغني��ة   –  9 

حافظ – صبر .

حظك اليـوم

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

تضاربت االنباء واختلف��ت االراء حول اقرار 
موازن��ة ه��ذا العام مع احلاجة املاس��ة في 
اقراره��ا حتى بع��د مضي اكثر م��ن ثالثة 
ارب��اع العام احلال��ي ، وي��رى اعضاءاللجنة 
املالية في البرملان ان الوقت غير كاف القرار 
املوازن��ة العام��ة لعام 2014 فق��د مت عقد 
اجتماع للجنة املالي��ة بتاريخ 9/7 وحددت 
س��بعة ايام للقراءة االول��ى ولكن هذا لم 
يح��دث ما اخر اقرار املوازنة ، فيما يرى نواب 
آخرون ان  الكتل الكردس��تانية قد اصدرت  
مجموعة من التوصيات منها ارسال 12/1 
من املوازن��ة الفعلية اخلاصة باس��تحقاق 
اقليم كردس��تان ابتداًء من ش��هر شباط 
املاض��ي  ، واقرار مبال��غ الطواريء للنازحني 
وهي مش��كلة كبي��رة لالقليم الن��ه يأوي 

اعدادا كبيرة من النازحني يفوق طاقته .
 وعل��ى ضوء ذلك يجب ارس��ال موازنة عام 
2015 بتاريخ 10/10 الى وزارة املالية لذا فان 
الوقت املتبقي غير كاف لتمرير موازنة  هذا 
العام بش��قيها االس��تثماري والتشغيلي 
، فيم��ا يرى ن��واب ان هن��اك اص��راراً كبيراً 
على اقرار هذه املوازنة وان مش��كالت عدة 
س��تواجه املصري��ن على متري��ر املوازنة في 
هذا العام .  منها انخفاض س��عر البرميل 
النفطي عامليا وعائدات النفط املصدر من 
اقليم كردس��تان واملش��كالت املث��ارة  بني 

االقليم واحلكومة املركزية  . 
وي��رى البعض م��ن النواب ان اق��رار املوازنة 
له��ذا العام واجب وطني وش��رعي وهناك 
توجهات لدمجه��ا مع موازن��ة عام 2015 
اال ان البعض يرى  وج��وب ان تكون املوازنة  
مستقلة لكي تأخذ كل محافظة حصتها 
النها تعان��ي من تلكؤ املش��اريع  اخلدمية 
خاصة واننا مقبلون على فصل الشتاء  . 

ام��ا كيفي��ة احتس��اب صرفيات االش��هر 
املنصرمة من املوازنة  فهناك آلية ستوضع 
لتلك االش��هر  لك��ي تخرج بق��رار موحد 
سيعلن عنه وسيتم العمل على ضوئه  . 
وع��ن مش��كلة النازح��ني وتخصيص��ات 
الط��واريء فمع وجود جلنة برئاس��ة النائب 
صال��ح املطل��ك ، وقد قامت ه��ذه اللجنة 
بتذليل بعض الصعوبات ولكنها ليس��ت 
باملس��توى املطل��وب ، ب��ل يج��ب ان تكون 

هناك موازنة خاصة بالنازحني  . 
ويرى خبراء اقتصاد ان مضي اكثر من ثالثة 
ارباع الس��نة ولم تنجز بع��د املوازنة لهذا 
الع��ام امر غير طبيع��ي ،و ان من الضروري 
ان تق��دم احلكومة كش��وفات بالصرفيات 
التي ج��رت وكيفية مت صرفه��ا . وان وجود 
التجاذبات السياسية كانت وراء تأخر اقرار 
املوازنة واالن بعد تشكيل الكابينة الوزارية 
ي��رى الغالبية م��ن اخلبراء ضرورة تش��ريع 
املوازنة لهذا العام وحتديد ما اذا كان هناك 
عج��ز ام فائض ، وتش��ير االنب��اء ايضاً الى 
تأخر مش��اريع كثيرة يتوقف صرفها على 

اقرار هذه املوازنة  .  

اقرار الموازنة

هواجس امرأة
سهى الشيخلي

بطاقة شخصية

بابلو نيرودا

بابلو نيرودا
ري��كاردو اليس��ير نيفتال��ي ريي��س 
باس��والتو بابل��و نيرود املع��روف ب 
بابلو نيرودا شاعر تشيلي اجلنسية 
ويعتبر من أشهر الشعراء وأكثرهم 
تأثي��راً في عصره، ولد في تش��يلي، 
بقرية بارال بوس��ط تشيلي في 12 
يوليو ع��ام  )1904. ووفق��ا للكاتب 

الروائي غابرييل غارثيا ماركيث
متش��دد،  ش��يوعي  إجت��اه  ذو  كان 
النش��طاء  أب��رز  م��ن  يع��د  كم��ا 
السياس��ني، كان عض��وا مبجل��س 
الش��يوخ وباللجنة املركزية للحزب 
الش��يوعي كما أنه مرش��ح سابق 

للرئاسة في بالده. نال نيرودا العديد 
م��ن اجلوائز التقديري��ة أبرزها جائزة 
نوب��ل في اآلداب ع��ام 1971 وحصل 
على الدكتوراه الفخرية من جامعة 
أوكسفورد. وكتب عنه الناقد األدبي 
)هارول��د بلووم(: »ال ميكن مقارنة أي 
من ش��عراء الغ��رب بهذا الش��اعر 
الذي س��بق عصره«. وتوفي في 23 

من سيبتمبر عام 1973.
كت��ب بابلو ني��رودا قصائ��د عندما 
العم��ر  م��ن  العش��رين  ف��ي  كان 
ُق��در لها أن تنتش��ر أوال ف��ي أنحاء 
تش��يلي ولتنتقل بعدها إلى كافة 

أرجاء العالم لتجعل منه الش��اعر 
األكثر ش��هرة في القرن العش��رين 
م��ن أمري��كا الالتينية. من أش��هر 
مجاميعه هي عشرون قصيدة حب 
وأغنية يائس��ة« التي ترجمت أكثر 
م��ن مرة إلى اللغ��ة العربية.  كتب 
سيرته الذاتية بعنوان« أشهد أنني 
قد عش��ت« وترجمت إل��ى العربية 
منذ السبعينات من القرن املاضي.

الرئيس س��لفادور  اغتي��ل  عندم��ا 
الين��دي اقتحم اجليش بي��ت نيرودا 
وس��الوه عن الس��الح فاجابهم ان 

الشعر سالحي الوحيد.

ترجمة لرواية ماركيز »في آب التقينا«
بغداد ـ زيد سالم:

ف��ي  اللغ��ات  كلي��ة  نظم��ت 
دورات تطويرية  جامع��ة بغ��داد، 
ملنتس��بي الكلية في احلاس��وب 
العاملية  واللغات  العربية  واللغة 
األخرى، وذلك به��دف رفع كفاءة 

التدريسيني واملنتسبني .
ونق��ل موقع الكلي��ة االلكتروني 
لل��دورات  الكلي��ة  خبرافتت��اح 
اجملانية لتعلّم تقنيات احلاس��وب 
العلمية  امكانيات��ه  واس��تثمار 
لرف��ع االداء العلم��ي والوظيفي، 
فض��ال عن اقام��ة دورات مجانية 
في سالمة اللغة العربية، بهدف 
واحلفاظ  اللغ��وي  املس��توى  رفع 
عل��ى س��المة اللغ��ة العربي��ة 
في كتاب��ة البحوث والدراس��ات 
وحترير اخملاطبات الرسمية بصورة 
افض��ل الى ذل��ك يواصل املكتب 
املستمر  والتعليم  االستش��اري 
اقام��ة دوراته التطويرية في اطار 
اذ  للمجتم��ع،  اخلدم��ات  تق��دمي 
يس��هم هذا املكتب ف��ي القيام 
التحريري��ة  الترجم��ة  بإعم��ال 
بإنواعها من اللغ��ة العربية إلى 
اللغات ) االنكليزية - الفرنس��ية 
- األملانية - الروسية - االسبانية 
- االيطالية - التركية - الفارسية 
- الكردية - العبرية - السريانية( 
وبالعك��س، ويس��تعني املكت��ب 
بأس��اتذة الكلي��ة نفس��ها من 
واملاجستير في  الدكتوراه  حملة 
أقس��ام الكلية من ذوي الكفاءة 
واخلب��رة العالية بإنواع الترجمات  

)القانوني��ة - العلمي��ة - العقود 
األح��وال   - املالي��ة   - التجاري��ة 

الشخصية( وغيرها .
استش��ارات  املكت��ب  ويق��دم 
لغوية عامة ف��ي اللغات األوربية 
تش��تمل  الت��ي  والش��رقية 
عل��ى إقام��ة دورات تخصصي��ة 

للمتقدمني ال��ى امتحان التوفل 
ف��ي  دورات  وكذل��ك   )  TOEFL  )
الترجم��ة التحريري��ة والفوري��ة 
للراغبني من منتس��بي اجلامعة 
ومن خارجها بالتنس��يق املسبق 
م��ع املكت��ب، والقي��ام بإعم��ال 
املؤمترات  الفورية ف��ي  الترجم��ة 

والن��دوات  والدولي��ة  العلمي��ة 
واللق��اءات الصحفي��ة أو الوفود 
األجنبية الزائرة للبلد في اللغات 

التي تقوم الكلية بتدريسها .
 ويق��وم املكت��ب بالتصديق على 
التحريري��ة  الترجم��ات  أن��واع 
الصادرة من املكتب أو الواردة إليه 

من املكاتب األهلية اجملاز،ة فضال 
عن جمعية املترجمني العراقيني، 
ويعد خت��م املكتب معتمدا لدى 

وزارة اخلارجية .
املكتب االستشاري في  وبإمكان 
كلية اللغ��ات التعاقد مع وزارات 
الدول��ة اخملتلف��ة فيم��ا يخ��ص 

إعم��ال ترجمة مش��اريع العقود 
التجارية   - الدولي��ة  واالتفاقيات 
- األمنية - الدع��اوي - القانونية 

وغيرها .
وتعتزم كلي��ة اللغات  الى اقامة 
العدي��د من الدورات احلاس��وبية 
الترقي��ة  ملس��تحقي  اجملاني��ة 
العلمية واملوظفني في املستقبل 
.وعلى صعيد اخر يواصل اساتذة 
اللغ��ات تفاعله��م م��ع  كلي��ة 
واالدب��ي عن  الثقاف��ي  الوس��ط 
ونتاجاتهم  نش��اطاتهم  طري��ق 

االدبية .
فقد ص��در كتابان جديدان الثنني 
من تدريسيي الكلية، االول رواية 
بعن��وان )عل��ى أم��ل ان نعيش(، 
لالستاذ املس��اعد الدكتور فوزي 
ه��ادي الهن��داوي، رئي��س وح��دة 

االعالم في الكلية،
 والثاني ترجمة لرواية لم تكتمل 
بعنوان )ف��ي آب التقينا( للروائي 
العاملي الراحل )ماركيز( ترجمتها 
ال��ى العربية املدرس في قس��م 
اللغ��ة االس��بانية، ليل��ى فاضل 

حسن.
وابل��غ التدريس��يان املذك��وران /
مراسل املوقع االلكتروني/، انهما 
الصيفية الجناز  العطلة  اسثمرا 
هذي��ن املش��روعني في مس��عى 

لتحريك النشاط االدبي، كذلك
اللغ��ات  كلي��ة  مكان��ة   رف��ع 
تضطلع  اكادميي��ة  كمؤسس��ة 
بدور مهم في احلياة الثقافية في 

البالد.

غابريل غارسيا ماركيز

خالد يوسف يترشح لـ »البرلمانية« ميريام فارس في تجربة درامية جديدة
القاهرة ـ وكاالت:

ص��ّرح اخمل��رج الس��ينمائي خال��د 
يوس��ف أنه لن يب��دأ في التحضير 
جدي��دة،  س��ينمائية  أعم��ال  ألي 
مب��ا فيه��ا فيل��م »ب��رج حم��ام«، 
والذي أعلن عن رغبت��ه في العودة 
للشاش��ة الفضية من خالله منذ 
عدة أش��هر، من تألي��ف ناصر عبد 
الرحم��ن، وبطولة عمرو س��عد، إال 
بعد حسم معركته مع االنتخابات 

البرملانية املقبلة.
وذك��ر يوس��ف،  أن��ه قرر وبش��كل 
رس��مي خ��وض املنافس��ة، حي��ث 
سيترش��ح ع��ن دائرة كفر ش��كر، 
مبحافظة القليوبية، وهي مسقط 
رأس��ه ألن��ه ف��ي الوق��ت احلال��ي، 
مهموم مبشاكل البسطاء من أهل 
بلدته، ولذلك ل��م يتردد في خوض 
البرملانية،  املنافسة مع االنتخابات 
مؤكدا أن هذا األمر أصبح ش��غله 

الشاغل في الفترة احلالية.
وأضاف يوس��ف أنه سيعود لعالم 
الس��ينما مرة أخرى، ألنها عشقه 
ولن يستطيع االبتعاد عنها، ولكن 
كل ما في األمر أنه مشغول عنها 

رغما عن أنفه.
يذك��ر أن آخ��ر أعمال اخمل��رج خالد 
يوس��ف فيلم »كف القمر« تأليف 
ناصر عبد الرحمن، وإنتاج كامل أبو 
عل��ي، والذي مت تقدميه ع��ام 2011، 
م��ن بطولة غادة عبد ال��رازق ووفاء 
عام��ر وخال��د صالح وصب��ري فواز 

وحسن الرداد.
كان خالد يوسف من الفنانني الدين 
أي��دوا ثورة 25 يناي��ر والتي أطاحت 
بالرئي��س مبارك بعد 30 س��نة من 

احلك��م يوم 11 فبراي��ر 2011، وكان 
خالد يوس��ف م��ن أه��م الفنانني 
الذي��ن نزل��وا إل��ى مي��دان التحرير 
ودافعو ع��ن الش��باب املتظاهرين، 
وقد أكد أنه يعتبر نفس��ه ممن خان 
ثورة الشباب في 25 يناير في مصر، 
مؤكًدا »أنه لم يس��تطع تصويرها 
وتوثيقه��ا، على الرغ��م من أن هذا 

كان واجبه كفنان«.
الترش��ح لم يكن االول بالنس��بة 

خلالد يوسف حيث ترشح في وقت 
س��ابق  ملنصب النقي��ب وخرج من 
االنتخاب��ات بحصول��ه عل��ى 364 
صوت��ا فق��ط وخ��رج من الس��باق 

مبكرا.
وحصل وقتها كل من اخملرج مسعد 

فودة على 1050 صوتا.
و عل��ى بدرخ��ان عل��ى 801 صوت.

خالد يوس��ف يعد من ابناء يوسف 
شاهني روحيا من حيث تأثره به.

بيروت ـ وكاالت:
تس��تعد الفنانة اللبنانية ميريام 
ف��ارس، في الفت��رة احلالية، لعقد 
اجتماعات مع مواطنتها الكاتبة 
مارش��يليان،  كلودي��ا  واملؤلف��ة 
بهدف جتهيز عم��ل درامي خلوض 
املنافسة في رمضان املقبل، حيث 
كان جن��اح مسلس��لها الس��ابق 
»إتهام« مع الفنان املصري حسن 
ال��رداد، والفنان��ة اللبناني��ة تقال 
شمعون، مبثابة التشجيع لتقدمي 

عمل درامي آخر الس��يما مع ردود 
أفعال جمهورها، 

ومن اجلدي��ر بالذكر، أن الش��ركة 
املنتجة ملسلس��ل »إتهام«، والتي 
س��تقوم بإنت��اج العم��ل اجلديد، 
مبدئي��ة  ميزاني��ة  وضع��ت  ق��د 
للمسلسل الذي تكتبه«كلوديا«، 
وذلك في محاولة الستغالل جناح 
»إته��ام«، لتق��دمي عم��ل آخر من 

نفس اجملموعة،
 ولم يكن ذلك مبثابة جزء ثاٍن كما 

ردد البعض، ولكنه سيكون قصة 
أخرى تقدم من خاللها ميريام دورًا 

جديًدا.
يشار إلى أن كلوديا تعمل في هذه 
الفت��رة على االنته��اء املبدئي من 
القصة، وذلك الختيار جنوم العمل 
بعد االستقرار على مجموعة من 
الذين ش��اركوا في »إتهام«، مثل 
حسن الرداد، عزت أبو عوف، وتقال 
ش��معون، حيث من املقرر أن يبدأ 

التصوير في يناير 2015.

خالد يوسف ميريام فارس
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حث وزييير الشييباب والرياضة عبد احلسيين عبطان 
افراد البعثة العراقية الى دورة االلعاب االسيوية في 
مدينة اجنون الكورية بييذل املزيد من اجلهد والتفاني 
من اجل حتقيق االنتصارات لرفع علم العراق  واسعاد 

ابناء شعبه.
واجرى السيد الوزير اتصاال هاتفيا صباح امس برئيس 
البعثة السيييد طالب فيصل  قبييل خوض املنتخب 
االوملبييي  لكرة القدم  مبارته في دور السييتة عشيير 
امام منتخب طاجيكستان داعيا العبي الفريق على 
بذل اقصى اجلهود من اجل حتقيق الفوز والتأهل الى 

الدور املقبل في طريق حتقيق الذهبية.
كما حث وزير الشباب والرياضة جميع العبي البعثة 
العراقية على بذل اكبر اجلهود لتحقيق االجنازات في 

هذه الدورة وحتقيق اوسمة التفوق واالجناز.
كما عاود السيييد الوزير االتصال برئيس البعثة بعد 
ان حقق املنتخب االوملبي الفوز الكبير على منتخب 
طاجكسييتان برباعية وتأهله الى الدور ربع النهائي 
حيث قدم تهنئته جلميع افييراد الفريق متمنيا لهم 
حتقيييق املزيد ميين االنتصارات حتى حتقيييق التتويج 

بالوسام الذهبي في الدورة .

بغداد ـ سلمى الُجميلي*:
تييوج مبارزنا البطييل عمار هادي بذهبية منافسييات 
فردي الرجييال للفئة B ببطولة العالييم املقامة في 
وارشييو _ بولندا للمبارزة علی الكراسي بعد متكنه 
من اجتياز منافسيه ال 34 ليصل إلي الدور النهائي 
ويعتلييي منصة التتويج رافعا علم عراقه فوق أعالم 
الدول األوربية واآلسيييوية كفرنسييا وأملانيا وايطاليا 
وهونييك كونغ املشيياركة بهذه البطوليية في اليوم 
األول للمنافسات التي ستكون أيام 25 و26 و27 من 
شييهر أيلول اجلاري هذا ما صرح به عضو احتاد املبارزة 

سعد محمد املرافق للوفد العراقي.
كما أضاف: في منافسييات الناشييئن حقييق املبارز 
 B محمد حسيين برونزية منافسييات الفردي للفئة
بأول مشاركة خارجية  له في فئة حتت سن 17 سنة 
حتقيق الالعييب الغيور زين العابدييين الذي متكن من 
وصييول إلى دور 8 بفئيية A للمتقدمن , هذا وما تزال 
املنافسييات جارية ونأمل أن تتعزز حصيلة منتخبنا 

في منافسات النساء والفرقي للرجال .
* إعالم الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
امهلييت وزارة الشييباب والرياضة شييركة املقاوالت 
العاملة في ملعب ميسييان أسبوعا واحدا من اجل 
الشييروع بالعمييل من جديييد بعد فتييرة طويلة من 

التوقف.
وقال السيد حبيب الشمري مدير عام دائرة الشؤون 
الهندسييية ان الوزارة قررت منح الشييركة التركية 
املسؤولة عن عملية البناء أسييبوعا واحدا للشروع 
بالعمل الذي انسييحبت منه منييذ فترة طويلة وفي 
حييال عدم العودة لتكملة املشييروع سييتقرر الوزارة 
حينهييا ادراج تلييك الشييركة في القائمة السييوداء 
واعتماد شييركة اخرى تقدم اقل العطيياءات باجلودة 

املطلوبة.
وأضاف » خطة الوزارة على املدى القريب هي إكمال 
جميييع املشيياريع املعلقة وإزاليية مسييببات التلكأ 
احلاصييل ومن املؤمل اننا سنشييهد تطورا كبيرا في 

احلركة العمرانية قادم األيام.
وكان وزييير الشييباب والرياضة عبد احلسيين عبطان 
أكد في اول تصريح له بعد تسيينمه لوزارة الشباب 
والرياضيية ان البنى التحتية والقضاء على الفسيياد 

سيكونان من أولويات عمله.

»الشباب والرياضة« تبارك 
انجاز األولمبي

عمار هادي يخطف ذهبية 
بولندا بالمبارزة

اسبوع واحد الكمال 
ملعب ميسان

بغداد ـ فالح الناصر:

اختتييم فريق نادي بغييداد بكرة 
القدم معسييكره التدريبي في 
مصر اسييتعداداً للدوري املمتاز 
ووصف االمن املالي لنادي بغداد 
ورئيييس وفييد الفريييق الكييروي 
التدريبي  في معسييكر مصيير 
االخير محمد فرحان املعسييكر 
بااليجابييي والذي حقق اهدافه، 
مبيناً انه جاء بعد فترة تدريبات 
منتظميية للفريييق اسييتعداداً 
للدوري املمتاز مبوسييمه اجلديد 
الذي سيشهد لقاء فريق بغداد 
بفريق النفط في اجلولة االولى 

يوم االربعاء املقبل.
وبيين ان صفييوف نييادي بغييداد 
متميزين  العبيين  اسييتقطبت 
فييي جميييع املراكز مييع جتديد 
التعاقييدات مع نخبة االسييماء 
التييي دافعت عن الييوان الفريق 
في املوسم السابق، اضافة الى 
العبن محترفن يشييكلون قوة 
اضافية فوق املستطيل االخضر 
من اجل حتقيق طموحات االدارة 

واملييالك التدريبييي في املوسييم 
اجلديد الي يسييعى فيه الفريق 
بقوة الى املنافسة على اللقب.

واوضييح ان الفريييق اجييرى اربع 
مباريييات ودييية فاز فيهييا على 
بهتمييي بثالثييية نظيفة وعلى 
االنتيياج احلربييي باربعيية اهداف 
الترسييانة  وعلييى  لهدفيين 
بهدفيين لهييدف وخسيير امام 
العييرب بثالثة اهداف  املقاولون 
مباريييات متميزة  وهي  لهدف.. 
اسييهمت في حتقيق االستقرار 
الفني لالعبن بالشكل االمثل 
والنهائييي قبييل الدخييول فييي 
الدوري املمتاز الذي  منافسييات 
سيلعب فيه فريق بغداد ضمن 
اجملموعيية الثانييية التييي تضم 
ايضاً الشرطة والطلبة ودهوك 
والنجف والسييليمانية واحلدود 

ونفط ميسان وامليناء.
وعيين التحييرك االداري باعتباره 
رئيسيياً للوفييد في مصيير قال: 
بالتاكيييد كانييت لنييا حتييركات 
والتنسيييق  االداري  اجلانب  على 
االندييية  ادارات  مييع  املتواصييل 
التي العبهييا فريقنا، فقد بدأنا 

نعمل على االستفادة من جتربة 
نييادي املقاولون العرب الذي يعد 
متميزاً مبسألة استثمار الالعبن 

وتسييويقهم ومثييال على ذلك 
محترفييه في الييدوري االجنليزي 
بنادي تشيلسي الالعب محمد 

صالح الي يعد حالياً من افضل 
جنييوم العالييم وايضيياً غيره من 
االسييماء الشييابة التي قدمها 

فريق املقاولون العرب الى عالم 
الشهرة والنجومية العاملية .

 واضيياف فرحييان: ميين املقرر ان 

نوقييع معه فييي املييدة املقبلة 
توأميية رياضية لتبييادل اخلبرات 
واالدارية في شييتى  التدريبييية 
السييعي  الى  اضافة  االلعيياب، 
معسييكرات  اقاميية  لتاميين 
تدريبية لفييرق الفئات العمرية 
فييي  بغييداد  لنييادي  الكروييية 

جمهورية مصر العربية.
واشييار الييى ان الفيييزا وتأخيير 
احلصييول عليهييا ميين اجلانييب 
املصييري رمبييا يحييول دون توقيع 
التوأميية الرياضييية بالسييرعة 
التحييركات  ان  اال  املمكنيية، 
الصعيييد  علييى  سييتتواصل 
الرسمي لتذليل الصعوبات في 
هذه املسالة واالنفتاح الرياضي 
علييى االندية املصرية سيييدفع 
بنادي بغداد الييى التطور وبلوغ 
مراحييل متقدميية ميين العمل 
ميين  واالسييتفادة  االحترافييي 
خبرات االندية املصرية التي تعد 
من االبييرز ليس علييى الصعيد 
العربييي االفريقي فحسييب بل 

في جميع االصعدة.
بغييداد  نييادي  ادارة  ان  واوضييح 
الييى  رسييمية  دعييوة  قدمييت 

نظيرتهييا في نييادي الترسييانة 
لزيارة العييراق ولقاء فريق بغداد 
ما بن فترة املرحلتن في الدوري 
املمتاز العراقي للموسم اجلديد 
وايضيياً اجراء مباريييات ودية مع 
الفرق العراقية وسيتكفل نادي 
للفريق  بغداد بضيافيية كاملة 
املصري في اثناء وجوده ببغداد، 
وهييذ فرصيية لتعزيييز العالقات 
الرياضييية مييع االشييقاء فييي 
جمهورييية مصر التييي تربطها 
مييع العييراق عالقييات عميقيية 

اجلذور.
واختتم حديثه بتوجيه الشكر 
الى السييفير العراقييي وجميع 
اعضيياء سييفارتنا فييي مصيير 
بعييد جهودهييم الكبيييرة فييي 
الفيييزا  تأشيييرة  اسييتحصال 
واملتابعييات  والزيييارات  للوفييد 
املتواصلة التي شييهدت حضور 
ممثلييي السييفارة فييي املباريات 
الودييية التي اجراها الفريق وهو 
دليييل علييى اهتمام السييفارة 
العراقية بالوفود الرياضية التي 
تقيييم معسييكراتها التدريبية 

في جمهورية مصر العربية.

تقرير

الترسانة يزور العراق و سنوقع توأمة رياضية مع المقاولون العرب
محمد فرحان يوضح تحركات إدارة »بغداد« في معسكر القاهرة:

نادي بغداد

»الشباب والرياضة« تكرم المتفوقين في »انشون«

»األولمبي« يواجه السعودية في ربع نهائي األسياد.. اليوم
انشون ـ عمار طاهر*:

العراقي  االوملبي  املنتخييب  يواجه 
العربييية  اململكيية  منتخييب 
السييعودية في الساعة اخلامسة 
ميين عصر اليييوم االحييد بتوقيت 
انشييون«الثامنة صباحيياً بتوقيت 
بغييداد« ضمن الييدور ربييع نهائي 
لبطولة اسياد انشييون في كوريا 

اجلنوبية.
وتأهييل املنتخييب االوملبييي بكييرة 
القدم الييى دور الثمانية بعد فوزه 
على املنتخييب الطاجيكي باربعة 
اهييداف مقابل هدفيين في املباراة 
التي اقيمت على ملعب انشييون 
ضميين مسييابقة كييرة القدم في 
دورة االلعيياب االسيييوية اجلارييية 
حاليييا فييي كوريييا اجلنوبية خالل 
املدة من 11 ولغاية 5 تشرين االول 

املقبل.
سييجل اهداف املنتخييب االوملبي 
الالعب همام طييارق في الدقيقة 
6 من كرة عرضية اسييتلمها من 
زميله امجد كلف واودعها املرمى 
الالعييب  الثانييي  الهييدف  واحييرز 
سالم شيياكر في الدقيقة 46 من 
ركليية زاوييية نفذها همييام طارق 
واسييكنها الشييباك سالم شاكر 
براسييية جميلة وسييجل الهدف 
الثالييث الالعييب علييي عدنان في 
ميين  فاصييل  بعييد   62 الدقيقيية 
املناوالت بينه وبيين الالعب همام 
طارق واحرزالهييدف الرابع الالعب 
مصطفى ناظم في الدقيقة 84 

من ركلة زاوييية نفذها ضرغام 
اسييماعيل لتجييد مصطفى 
ناظييم الييذي لييم يتييوان في 
باملقابل  الشباك  الى  ارسالها 
الطاجيكييي  الفريييق  سييجل 

هدفييه االول فييي الدقيقة 36 عن 
طريييق الالعب دلشييود فيسيييف 
العراقي  الدفيياع  نتيجيية لتراخي 
وسييجل هدفه الثاني في 
الدقيقة 88 بواسطة 
فضلييوف  الالعييب 
اسييتغل  الييذي 
مرتييدة  هجميية 
الفريييق  نفذهييا 

الطاجيكي بشكل سريع.
العراقييية  البعثيية  واحتفييت 
بالفائزين بسييباقات دورة االلعاب 
االسيييوية حتى االن وقييد مت توزيع 
مكافييات وزير الشييباب والرياضة 
على املنتخييب االوملبي كرة القدم 
وصاحب الوسييام البرونييزي الرباع 
كرار محمد جييواد ومدربه محمد 
جييواد والفائييزون باملالكميية عمار 

جبار ووحيد عبد الرضا.
وقال رئيس البعثة العراقية طالب 
فيصل ان االحتفالية جرت بحضور 
جميييع اعضاء البعثيية وتخللتها 
االغاني واالهازيج العراقية وسط 

فرحة عمت اجلميع .
واضيياف فيصل ان العبي املنتخب 
االوملبييي بكرة القدم قييرر مكافاة 
البطل كرار محمييد جواد كما ان 

كابيين املنتخييب الوطنييي يونس 
محمييود قييدم مكافيياة للمالكم 
عمييار جبييار لفوزه علييى خصمه 

البوتاني .
وتالييق املالكم عمار جبييار في اول 
نزاالته في دورة االلعاب االسيييوية 
ضمن فعالية وزن 60 كغم عندما 
تغلب في السيياعة التاسعة من 
مسيياء يوم االربعيياء على خصمة 

البوتانييي وينغ جو هييوك بنتيجة 
اجلوالت الثالث 30 – 26 و 30 – 27 و 
30 – 27 ليتاهل الى الدور الثاني .

وميين املقرر ان يلتقي املالكم عمار 
جبييار مسيياء امييس مييع املالكم 
القطييري عبييد اللطيييف محمد 
فييي نزال يتوقييع ان يجتييازه عمار 
ويتاهييل الى الربييع النهائي وذلك 
بحسييب املسييتوى الييذي قدمييه 
في نزاله االول ومسييتوى املالكم 
القطري الذي اجتاز احد املالكمن 

السعودين.
وفاز ايضا املالكم وحيد عبد الرضا 
اول امس اخلميس في نزال وزن 75 
كغم ضمن فعالية املالكمة بعد 
ان قهيير خصمه الكييوري كم دي 
هاون بثالث جوالت مقابل الشيييء 
29 28- و 29 – 28 و 30 27- علييى 

التوالي .
ويخوض املالكم وحيد عبد الرضا 
نزالييه فييي اجلوليية الثانييية امام 
ولفريدو  لوبييز  الفلبيني  املالكييم 
في نييزال يتوقع ان يكون سيياخنا 
حيث اجتاز في الدور االول املالكم 

الطاجيكي عزيز اجالوف .
ويبلغ عمر املالكم  الفلبيني لوبز 
ولفريدو 29 عاما بطول 182 سييم 
وهييو صاحييب املركييز اخلامس في 
السابقة  االسيييوية  االلعاب  دورة 
فييي غوانغ زهو عييام 2010 واملركز 
اخلامييس فييي بطولة اسيييا التي 
جرت في انشون عام 2011 واملركز 
الثاني في دورة العاب شييرق اسيا 

التي جرت في ماليزيا عام 2013.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

املنتخب االوملبي

األحد 28 أيلول 2014 العدد )2957(
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مدريد ـ وكاالت:
إسبانية  كشفت صحيفة 
عيين عييرض ضخييم قدمه 
تشيلسي اإلجنليزي بتوصيه 
من مدربييه البرتغالي جوزيه 
النجييم  لضييم  مورينيييو 
األرجنتينييي ليونيييل ميسييي 
اإلسييباني  برشييلونة  سيياحر 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
املاضية مقابل 150 مليون يورو.

 ونقلت صحيفة "سبورت" تقريرًا 
الرياضية،  البرامييج  ميين إحييدى 
والتييي أكييدت أن مورينيييو قييام 
مبحاوالت كثيرة لضم ميسي، إال 
أن األخير وإدارة ناديه الكتالوني 

لم يبديا أي اهتمام على الرغم من 
ضخامة املبلغ الذي قدمه امللياردير 
الروسييي رومان أبراموفيتش مالك 

"البلوز".
 التقرييير أكييد أن احلاليية السيييئة 
والتي تعد األصعب مليسي املوسم 
املاضييي، هي التي دفعييت "البلوز" 
لتقييدمي العرض للظفيير بخدماته، 
وخاصة حينما برزت بعض اخلالفات 
واملناوشات بن الالعب وإدارة ناديه.

 جدييير بالذكيير أن ميسييي يقييدم 
مسييتويات كبيرة في مركز جديد 
يلعييب فيه املوسييم اجليياري، حيث 
يحتل برشييلونة املركييز الثاني في 
الدوري اإلسباني برصيد 13 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب العراقي راضي شنيشل املدير الفني 
لفريييق الكييرة بنييادي قطر القطييري عن 
سييعادته بالفوز الغاٍل الذي حققه فريقه 
علييى اخلور بهدف نظيف فييي املباراة التي 
أقيمت مسيياء اخلميس باجلولة اخلامسة 

من دوري جنوم قطر.
وقال شنيشييل في املؤمتر الصحفي عقب 
املبيياراة: » أعتقييد أن حتقيق الفييوز الثالث 
علييى التوالي أميير جيد للغاية يسييتحق 
الالعبيين عليييه التهنئيية ، خاصيية بعييد 
الفترة العصيبة التي عشييناها قبل أقل 
من أسبوعن بعد تعرض الفريق لهزميتن 
في أول مباراتن له بالدوري، وعموماً اليزال 
فريقييي لديه الكثييير ليقدمه في املرحلة 

املقبلة ان شاء اهلل«.
 وعن املبيياراة .. قال مدرب قطر : كنا ندرك 

أن املباراة سييتكون صعبة وبالفعل عشنا 
صعوبات كثيرة ، خاصة وأن أكثر من العب 
ظهر بعيدا عن مسييتواه في املباراة نظراً 
لالجهيياد وضغط املباريات ، ولذا سيييكون 
تركيزنييا في الفتييرة املقبليية على حصد 
املزيييد ميين النقيياط خاصيية أن التفكييير 
في حصييد النقيياط يجعلنا نلعييب بدون 
ضغوطات ويعطينا الدافع والثقة والراحة 

النفسية.
وسيواجه فريق قطر في اجلولة السادسة 
للدوري فريق الغرافة يوم االربعاء االول من 

شهر تشرين االول املقبل.
ويحتل قطر املركز الرابع في ترتيب الدوري 
بعد فوزه االخير برصيييد 9 نقاط متخلفاً 
عيين ثالييث الترتيب فريييق اجليييش بفارق 
االهداف، ويقييف في املقدميية برصيد 15 

نقطة يليه فريق السد وله 13 نقطة.

»شنيشل« يواصل نجاحاته في قطر

لندن ـ وكاالت:       
رفع اإلجنليييزي فرانك المبارد 
الغطاء عيين سييبب مغادرته 
اإلجنليييزي  تشيلسييي  لنييادي 
مانشسييتر  ملنافسييه  وانضمامه 
سيتي خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املاضية.
 وصرح فرانك 

د  ر مبييا ال
لصحيفة 

»األمر  قائالً:  البريطانية  اكسييبريس 
طريييف بالنسييبة لييي، ألن وظيفتي 
كانت أخييذ إجازة طويليية ثم العودة 
للتدريبات مع مدرب اللياقة البدنية«. 
وأضاف: »كنت في وضع العطلة قبل 
أن يتم اسييتدعائي هنييا، لقد تلقيت 
اسييتعداداً جيييداً للموسييم احلالي، 
بغييض النظر إلييى أنني لم أشييارك 
فييي املباريات األولى، فلييدي اآلن وقت 

إضافي للتدريبات«.
 وعن األجواء احمليطة به اآلن قال: »انا 
اشعر بشعور جيد، انا حقاً استمتع 

بالتدريبييات واللعييب، الفتيان رائعن 
للغاييية، األشييخاص وراء الكواليس 
رحبوا بي، املوظفيين، واملدربن وبراين 

كيد، لقد كان انتقال سهل«.
 وفي اإلطار ذاته، أكد المبارد لشبكة 
إي إس بييي إن الرياضييية علييى أنييه 
شييعر كأنه آليية داخل جييدران البلوز 
قائييالً: »كنت أشييعر كأننييي آلة مع 
تشيلسييي، أقوم بعملييي فقط دون 
الرغبة فييي اللعب، كان أمييراً صعباً 
التخيياذ ذلك القرار، إنهييا فرصة جيد 

لي من أجل املشاركة«.

المبارد يكشف سبب انضمامه لمانشستر سيتي

ميسي يرفض عرضًا ضخمًا 
من تشيلسي

ميسي

المبارد

عضو نادي بغداد 
محمد فرحان



الكوت ـ ضياء الصالح:
كرم محافظ واس��ط  محمود عبد 
الرض��ا م��ا ط��ال الطالب��ة تبارك 
باس��م مطرود املتفوقة االولى على 
صعي��د الع��راق للصف الس��ادس 
العلم��ي مش��يدا بجهود اس��رتها 
ومدرس��تها، مؤكداً أن هذا التفوق 
يع��د إجن��ازاً واس��طيا جدي��داً وهو 
ب��ذات الوقت نصراً عراقياً يس��حق 
احتفالي��ة  خ��ال  وق��ال  االره��اب. 
اقيمت في دي��وان احملافظة حضرها 
ن��واب ومعاوني احملاف��ظ ومدير عام 
تربي��ة احملافظ��ة الدكت��ور محم��د 
مزع��ل خاطي وس��اجدة نزر عضو 
مجلس واس��ط، رئيس جلنة التربية 
والتعلي��م ف��ي اجملل��س إضافة الى 

مدي��رة مدرس��ة اعدادي��ة الك��وت 
للبنات ووالد الطالبة السيد باسم 

مطرود.
وأك��د احملاف��ظ أن »تب��ارك« الي��وم 
هي جنم��ة رائعة واس��طية بامتياز 
تس��تحق أن نق��ف ونصف��ق له��ا 
جميع��اً الن ج��اء تفوقه��ا جاء في 
ظرف اس��تثنائي مير بها العراق كله 
والطلبة على وج��ه اخلصوص، وعدَّ 
ه��ذا التفوق نص��راً رائعا ومميزا على 
قوى الشر والظالة متمثلة بجرذان 
داع��ش ومن ل��ف لها كونه��ا تريد 

بالعراق الرجوع الى الوراء.
واضاف احملاف��ظ أن احلكومة احمللية 
س��وف تس��تمر مبتابع��ة موض��وع 
املتفوق��ن وتق��دمي جميع أش��كال 

الدع��م لهم وف��ي مختلف املراحل 
الدراسية.

و ثم��ن احملاف��ظ دور إدارة املدرس��ة 
والعائلة التي اجنب��ت هذه الطالبة 
التي باتت اسما ورمزاً واسطيا يحق 
جلميع أبناء احملافظة أن يفخروا به . 
 كما أش��اد ب��دور املديري��ة العامة 
للتربي��ة في احملافظ��ة على النتائج 
الت��ي حققته��ا ف��ي االمتحان��ات 

الوزارية خملتلف املراحل الدراسية.
وش��مل تك��رمي احملافظ أيضا اس��رة 
التكرمي  الطالبة ومدرس��تها ومتثل 
بجهاز حاسوب محمول من النوعية 
املمتازة وس��اعة يدوية فاخرة وهديا 
اخ��رى متنوعة إضاف��ة الى منحها 

ومديرة املدرسة درع احملافظة . 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

يقال أن زوجة رئيس عربي إتصلت به في أثناء ترؤسه 
إجتماع��اً حلكومت��ه لتخب��ره أن لّص��اً دخ��ل القصر 
وسرق مجوهراتها . نظر الرئيس الى أعضاء احلكومة 
اجملتمعن واحداً واحداً وعاد لزوجته ليقول: مستحيل 
، أن��ت واهمة ، فا وج��ود للص وال هم يحزنون . وأمام 
إصرارها على وجود الّلص قال لها الرئيس : يا عزيزتي 

أنت واهمة النهم جميعاً أمامي االن .
تنطب��ق هذه القصة عل��ى التحال��ف الدولي حملاربة 
داع��ش الذي يضم اجلميع وف��ي مقدمتهم املتهمن 
بإيج��اد ه��ذه املنظم��ة ومتويله��ا . وال ب��د للم��رء أن 
يتساءل وهو يرى قائمة املنخرطن في هذا التحالف : 
من يدعم هذه املنظمة إذن؟ ومن ذا الذي يدعم وميّول 
هذه املنظمة بعيدا عن علم اخملابرات الدولية الراصدة 

لكل “سحلية” تتحرك في الصحراء العربية .
إس��توقفني االمي��ر الوس��يم الداخ��ل لت��وه عالم 
السياس��ة ، الوارث عن أبيه دع��م القاعدة واالخوان 
وداع��ش  واملنخ��رط في التحال��ف في آن، ف��ي أثناء 
خطابه أمام اجلمعية العامة لامم املتحدة وهو يطالب 
“بالعدال��ة “ في مهمة التحال��ف الدولي : “يجب أن 
تس��تهدف الضرب��ات اجلوية للتحالف ،امليليش��يات 
الش��يعية أيض��اً وليس داع��ش فقط”. ه��و يطالب 
بالعدال��ة ، وه��ي تعني عنده املس��اواة ب��ن املعتدي 
واملعتدى عليه، وب��ن الفعل ورد الفعل ، وبن وحوش 
من الشيش��ان وتركيا وتونس واجلزائر واخلليج دخلوا 
أرض العراق ليقتلوا أهله ، ومدافعن عن أنفس��هم 
وأهلهم وأعراضهم . مطالبته هذه ال تعني سوى انه 
يدعم االرهاب حقاً، فيما طائراته تش��ارك في قصف 

“داعش”. كيف؟
الس��عودية رفعت ل��واء محاربة االره��اب ، وفي جدة 
كان أول جتم��ع دولي - إقليمي لهذا الغرض فهل هي 
متوقفة فعا عن دعم داعش وأخواتها؟ قيل ان إزاحة 
بن��در بن عبد العزيز من منصب��ه كرئيس للمخابرات 
له��ا عاقة باملوقف اجلديد للس��عودية املتوجس من 
االرهاب وإحتماالت إرتداداته الى الداخل الس��عودي ، 
لك��ن تقرير ا بثته قناة “اجلدي��د” اللبنانية أمس االول 
كش��ف بالوثائق واالرق��ام أن بندر حتول الى ممارس��ة 
دور س��ري جديد في دعم االرهاب في س��وريا والعراق 
ومصر. حس��ب التقرير فان االخير يضع أمواال طائلة 
ف��ي مصارف أميركية ، ينفق منها لش��راء أس��لحة 
لصال��ح اجملموع��ات االرهابي��ة ، ومده��ا بامل��ال. آخر 
نشاطاته : شراء صفقة ساح من أملانيا ، وصلت الى 
ميناء تركي ومنه توزعت الى ثاث مجموعات إجتهت 
ال��ى االرهابين في س��يناء ، عبر إس��رائيل ، والعراق 

وسوريا عبر االراضي التركية .
كل هذه الدول املشاركة في عملية التسليح هذه  ، 
تش��ارك بفاعلية ، وبعضها يتزعم التحالف الدولي 

ملكافحة االرهاب.
باهلل عليكم ، من منكم يس��تطيع فك خيوط هذه 

اللعبة؟

لعبة داعش.. 
هزيلة !

نقطة ضوء
سالم مشكور

Mashkour59@yahoo.com
 www.salemiraq.com

محافظ واسط يكرم المتفوقة االولى على العراق 

 القاهرة ـ وكاالت:
 نش��رت العديد من املواقع التركية 
أهم ص��ور ولقطات حلم��ل املمثلة 
التركية »بلن كاراهان« الش��هيرة 
دورها  ب�«الس��لطانة مهرماه« عن 
»ح��رمي  الترك��ي  املسلس��ل  ف��ي 
 »Gecce« الس��لطان«، وتفّرد موقع
الترك��ي بأميز اللقط��ات حيث بدا 
حم��ل » كاراه��ان » بوضوح بعد أن 

أصبحت في الشهر السابع.
»كاراه��ان« حبيبها  وتزوج��ت  هذا 

»ب��دري  الترك��ي  األعم��ال  رج��ل 
غونتاي« منذ شهرين بعد أن ارتبطا 
من سبعة أشهر. وكانت »كارهان« 
قد صّرحت في السابق أنها تتمنى 
أن تصبح أماً ف��ي القريب العاجل، 
وترتب��ط  تلتق��ي  أن  قب��ل  وذل��ك 
ب�«غونتاي«، علماً أن تصريحها جاء 
بع��د طاقها من زوجها األول العب 
كرة الق��دم الترك��ي »أردينج بكير 
أوغلو«، ولكنها ظلت تنظر للحياة 

بأيجابية.

الصحافة التركية 
تستعرض أهم لقطات 

حمل«بلين كاراهان »

رسائل جاك كيرواك في سن المراهقة

كاريكاتير - عاصم جهاد  

جانب من التكرمي

بيروت ـ وكاالت:
أك��دت الفنانة هيفاء وهبي أنها ال تضع أي ش��روط إلمتام 
مصاحلتها مع املغنية اللبنانية إليسا بعدما أعلنوا احلرب 

الكامية مؤخرا عبر البرامج التليفزيونية.
وقالت هيفاء: »ما بيني وبن إليسا كبير، وأرحب مبصاحلتها 
عكس ما يش��اع، وال ش��روط لدي ألصاحلها«، وذلك حسب 
لقائها ببرنامج »بصراحة« الذي تقدمه اإلعامية اللبنانية 

 .Fame FMباتريسيا هاشم عبر أثير راديو
وكانت اخلافات جتددت بن هيفاء وهبي وإليس��ا في بداية 
اذار لع��ام 2014 بعد س��نوات م��ن الهدن��ة؟، وذلك بعدما 
صرحت إليس��ا أن زميلتها » ذكية، وحققت ش��هرتها من 
وال ش��يء«، ف��ردت عليها هيفاء قائلة: »على األقل لس��ت 
ملكة النشاز، فأنا MJK ملكة جمال الكون، وإليسا عليها 

أن تشكر ربها أنها صارت شيء من وال شيء«.
وتطرق احلوار لعاقة هيفاء وهبي بأصالة وابنتها »ش��ام« 
الذي انتش��رت العديد من األخبار أن هيفاء رفضت حضور 
حفل زفافها بسبب مشاكلها مع والدتها، ولكن النجمة 
اللبناني��ة أكدت أن عدم حضورها هو انش��غالها بالعديد 
م��ن االرتباطات، وتابعت قائلة: »ش��ام كان��ت عروس مثل 
القمر، عندما آتي ملصر س��أزورها ببيته��ا وأبارك لها على 
ال��زواج«. وتابعت: »بُلغت مبوعد الزف��اف متاخرا، وكان لدي 
أعمالي وانش��غاالتي، وكل ع��روس تعلم أنه عندما تطلب 
جنم معن حلفل زفافها رمبا يأتي أو ال لكن هذا اليعني أننى 

كسرت خاطرها«.

هيفاء وهبي: ليس لدي 
شرط لمصالحة إليسا

نيويورك ـ وكاالت:
صامت��ة.  بكرام��ة  "س��أعبدها 
س��ألفت انتباهها إل��ّي مبآثر وجناح 

ورمبا بقدر صغير من الشهرة".
 هذا م��ا كتبه جاك كيرواك الفتى 
الرومانس��ي الى صديق في واحدة 
حديث��اً  اكُتش��فت  رس��ائل  م��ن 
لواح��د م��ن أش��هر كت��اب جي��ل 
البيت Beat Generation.  وعثرت 
الرس��ائل الس��بع الكاملة  عل��ى 
وس��بع  بريديت��ن  بطاقت��ن  م��ع 
قصاصات مهمة أخرى البنة جورج 
ابوس��تولوس صديق كي��رواك في 
س��نوات الطفول��ة واملدرس��ة في 
والية ماسيش��ويتس ، بعد وفاته. 
وكان كيرواك يراس��ل صديقه من 
املدرس��ة التي انتق��ل اليها مبنحة 
دراس��ية وم��ن جامع��ة كولومبيا 
في نيويورك خ��ال الفترة الواقعة 
ب��ن 1940 و1941. ويعن��ي هذا ان 

كيرواك كان في س��نوات مراهقته 
األخيرة.

 وُكتبت الرسائل على اآللة الطابعة 
في س��طور متقارب��ة بعضها ميأل 
خمس صفحات. وقالت دار سكينر 
للمزاد التي ستطرح الرسائل للبيع 
في اخلري��ف انها تب��ن كيرواك في 
مرحلة "حتوله الى كيرواك". ويكتب 
كي��رواك في احدى رس��ائله واصفاً 
بأدق التفاصيل جمال شقيقة احد 
األصدقاء التي قال انها فتاة احامه 
ويعت��زم االقتران بها. ويقول كيروك 
في وص��ف جماله��ا: "ال يخامرني 
ش��ك في أني وأنت لم تقع ابصارنا 
قط على مخل��وق رائع اجلمال مثل 
عنقه��ا  شيريس��كي.  جاكل��ن 
مطبوع برونق ال��دم األزرق، ويصعد 
منحنياً برش��اقة كالعاج الى ذقن 
لوزي مصاغ صياغ��ة مثلى ثم الى 
شفتن قرمزيتن مرجتفتن تغطيان 

صفاً من األسنان الرخامية. عيناها 
االبنوس بوهج  سوداوان كخش��ب 
ن��اري فيهم��ا. ش��عرها يتس��اقط 
ش��االت متموجة م��ن احلرير على 
كتفن قوين مترَفن. وهي نحيفة 
، زاهرة ، رش��يقة. لم أر شيئا كهذا 

قط في حياتي". 
وس��تطرح دار س��كينر الرس��ائل 
كا على ح��دة للبيع في مزاد يُقام 
الثاني/نوفمب��ر.  تش��رين   16 ف��ي 
وتتوق��ع ان يصل س��عر الرس��الة 
الواح��دة ال��ى 5000 دوالر. وقال��ت 
إدارة ال��دار ان كي��رواك يط��ل م��ن 
هذه الرس��ائل "فتى عابث��اً متألقاً 
، وطالب��اً متلهفاً يبدو منس��جماً 
في مدرسته الثانوية أوال ثم طالباً 
جديداً في جامعة كولومبيا حيث 
يتخالط ويعلب كرة القدم ويكتب 
ويقرأ ويتكهن ويتفلسف ويتخيل 
صحيف��ة  ونقل��ت  مس��تقبله". 

الغاردي��ان ع��ن ديفون غ��راي مدير 
قس��م الكتب واخملطوطات في دار 
س��كينر ان الرس��ائل ظلت عقودا 
دون عناي��ة كبيرة به��ا ولكن حتى 
حت��وي  منه��ا  املتض��ررة  املقاط��ع 
م��ادة فري��دة ل��م يره��ا أو يقرأها 
أحد م��ن قبل.  وقال غ��راي ان ابنة 
ابوس��تولوس ترعرعت مع كيرواك 
لبي��ت  مواظب��اً  زائ��را  كان  ال��ذي 
عائلتها مش��يرا الى "ان الذكريات 
عن كي��رواك في عقد الس��تينات 
تتل��ون دائماً بعاقت��ه اخلطيرة مع 
الكحول ولكن ذكرياتها عنه رائقة 
ودافئ��ة".  وأوض��ح غ��راي ان ابن��ة 
ابوس��تولوس س��معت بأن والدها 
يحتف��ظ ببع��ض الرس��ائل ولكن 
قيل له��ا ايضاً انه��ا أُحرقت وبعد 
وفاة والدها ع��ام 2010 عثرت على 
ه��ذه اجملموعة م��ن الرس��ائل بن 

متعلقاته.  

القاهرة ـ وكاالت:
إن  إله��ام ش��اهن  الفنان��ة  قال��ت 
النقاب ليس فرضا، معتبرة أن املرأة 
الت��ي ترتدي��ه م��رأة ضعيف��ة، أو ال 

تفهم صحيح الدين.
وأكدت إلهام ش��اهن خال حوارها 
 CBC« مع برنامج »أنت حر« على قناة
2«، ، إن معظ��م النس��اء الات��ي 
يرتدين النق��اب يرتدينه إلرضاء 
شخص ما وليس إلرضاء ربها. 

وفس��رت إلهام: »غالبا م��ن يقعا في خطأ معا، 
فيشترط عليها الرجل أنها لو ارتدت النقاب من 

املمكن أن يوافق على الزواج منها«.
وأكملت: »ارتداء املرأة للنقاب لكي ترضي الناس 
مرفوض، واحلجاب ه��و الفرض، واملرأة الضعيفة 
هي التي تلبس النقاب، ولو لبسته بإرادتها فقد 
فهمت الدي��ن خطأ«. من ناحية أخ��رى، أعلنت 
النجمة إلهام شاهن عن نيتها إجرائها جلراحة 
جتميل في وجهها، ولكن بعد ان تنته من احلمية 

الغذائية التي تخضع لها منذ شهور.

الهام شاهين النقاب ليس فرضا 
ومن تقبل به فهي امرأة ضعيفة

الش��ك إّن عملي��ة تأخير 
إق��رار املوازن��ة كان��ت له 
م��ردودات س��لبية كثيرة 
البن��اء  عملي��ة  عل��ى 
وأإلعم��ار وكل مايتعّل��ق 
من��ه بالنش��اط الع��ام ، 
الش��لل  اصاب  وبالتال��ي 
احليوي��ة  املراف��ق  جمي��ع 
أّن  يُق��ال  واحل��ق  لك��ن   ،
وال��وزارات  احملافظ��ات 
العراقي��ة  واملؤوّسس��ات 
ترش��يد  ببرنامج  إلتزمت 
لإلنفاق كي تتافى أألضرار 
بعضها  وبق��ي  الكبي��رة 
بالتخصيص��ات  يعم��ل 
املالي��ة لع��ام 2013 ف��ي 
وبرام��ج  ُخط��ط  ض��وء 
مس��تقبلية يتم الصرف 
فيها على أساس الدفعات 
املُتتالي��ة ل��ذا بق��ي لها 
رصيد مال��ي في املصارف 
، ومن تلك الدوائر املهّمة 
هي مديرية املرور العاّمة ، 
ففي حديث س��ابق وقبل 
مناس��ك  ألداء  مغادرت��ه 
الفري����ق  ق��ال  احل��ج 

املهندس/ محّم��د ب���در 
ناص��ر / مدير املرور العام : 
احلقيقة نحن كغيرنا من 
املؤوسسات تضّررنا كثيرا 
املوازنة  إق��رار  تأّخ��ر  م��ن 
لكّنن��ا وهلل احلم��د وبعد 
لتخصيصات  إس��تامنا 
عام 2013 ش��رعنا بعقد 
للمعاون��ن  إجتماع��ات 
وم��دراء أألقس��ام الفنية 
وأإلدارية وغيرهم ملناقشة 
آلي��ة الص��رف ف��ي ضوء 
القانوني��ة  التعليم��ات 
م��ن  والص��ادرة  الناف��ذة 
وزارة  ف��ي  مراجعن��ا 
كل  حقيق��ًة  الداخلي��ة، 
املش��اريع الت��ي متّ إقرارها 
مبتابع��ة  حتظ��ى  كان��ت 
الوزارة  الوكيل أألقدم في 
أألسدي  عدنان  أألس��تاذ/ 
ال��ذي زار املق��ر ألكثر من 
الفري��ق  كذل��ك   ، م��ّرة 
اله��ادي  عب��د  موف��ق  د. 
الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل 
لشؤون الش��رطة ، اليوم 
بالنس��بة ملق��ر املديري��ة 

الص��ورة مختلف��ة فبعد 
وأألبنية  الهي��اكل  إزال��ة 
الغي��ر الئقة الت��ي كانت 
بائس��ة  لبناي��ة  تش��ير 
باش��رنا منذ شهورضمن 
أع��اه   التخصيص��ات 
أقس��ام  بناء  إع��ادة  ف��ي 
الدائرة بطريقة هندسية 
حديث��ة ش��ملت   ) امليرة 
املركزي��ة-  الس��يطرة   –
م��ن  وغيره��ا  احلاس��بة 
م��ع  املُلحق��ة  أألبني��ة 
الش��وارع  تخطي��ط 
وساحات وقوف السيارات 
وس��ياج خارج��ي كبي��ر 
متّ نص��ب أعم��دة أإلنارة 
ب��كل إمتدادات��ه( أيض��اً 
م��ن موازن��ة ع��ام 2013 
عقد ش��راء املابس التي 
ويج��ري  فع��اً  وصل��ت 
توابعنا،  عل��ى  توزيعه��ا 
كاب   ( ش��راء  وعق��د 
والكابين��ات  للتفتي��ش 
املرورية والكثير .. الكثير 
م��ن العق��ود التي تصب 
في خدم��ة العاملن في 

هذه املؤوسسة اخلدمية، 
ونح��ن نؤم��ن أّن العمل 
املروري تعاوني بن طرفن 
هما رج��ل املرور واملواطن 
مطالبت��ي  أك��ّرر  ل��ذا   ،
م��ن  وأبنائ��ي  إلخوان��ي 
العاملن مبعيتنا بضرورة 
إحترام أإلنسان والتعامل 
مع��ه بإس��لوب حضاري 
النبيل��ة  للقي��م  يرق��ى 
والعادات أألصيلة لشعب 
العراق املعط��اء ، كذلك 
نُهي��ب باملواطن��ن إل��ى 
بالقانون  الت��ام  أإللت��زام 
املروري��ة  والتعليم��ات 
مراجعتهم   عند  النافذة 
لتوابعن��ا  وع��دم إعطاء 
الفرص��ة لبعض ضعاف 
النفوس  من منتس��بينا  
إلبتزازهم في هذا املوقع 
وأرق��ام  وأبوابن��ا  ذاك  أو 
هواتفنا موجودة في كل 
املواقع املرورية  وسنكون 
يحاول   لكل من  باملرصاد 
مساومة املراجعن ..ومن 

اهلل التوفيق. 

المرور العاّمــة.. بحّلـــٌة جديـــــدة 
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