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إقـرأ في هذا العدد

" الصباح الجديد" تنشر 
بالتعاون مع "دار الجمل" 

كتاب اشرطة تسجيل 
صدام حسين / االعمال 

السرية لنظام استبدادي 
/ 1978 – 2001 وتسلط 

حلقة اليوم الضوء 
على االهتمام الكبير 

لصدام بإشارات الواليات 
المتحدة وسياستها 

الداخلية في األشهر التي 
سبقتْ عملية )عاصفة 

الصحراء(. 
الحلقة الثامنة ص11

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة ق��وات جهاز مكافحة 
اإلره��اب ، ي��وم أم��س االثن��ن ، عن 
حترير حي��ي الكندي والقي��روان في 
احملور الش��مالي من مدينة املوصل 
من قب��ل القوات املش��تركة ، فيما 
اقتحم��ت حي الش��رطة ومنطقة 
الغابات التي تعد آخر معاقل داعش 

في الساحل األيسر . 
وكشفت مصادر أمنية عن اقتحام 
منطق��ة النب��ي يون��س بضمنه��ا 
حيي اجلزائر واألرامل ش��رقي مدينة 

املوصل .  
وق��ال القائد ف��ي جه��از مكافحة 
اإلرهاب الفري��ق الركن عبد الوهاب 
ألساعدي إن " العمليات املشتركة 
ف��ي احملور الش��مالي ملدينة املوصل 
من اجليش العراقي والقوات االخرى 
حررت حي��ي الكندي والقي��روان" ، 
مش��يراً الى أن "القطع��ات رفعت 
العل��م العراق��ي ف��وق مبانيهم��ا 
بع��د تكبيد العدو خس��ائر باألرواح 

واملعدات". 
وأضاف الس��اعدي في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "قوات 
اإلره��اب متكنت  جه��از مكافح��ة 

أيضاً م��ن اقتح��ام حي الش��رطة 
في اجلانب الش��رقي ملدينة املوصل 
م��ن قبل ق��وات مكافح��ة اإلرهاب 
متهيداً لتحريره من سيطرة تنظيم 
داعش" ، الفتاً إل��ى أن" "القطعات 

بدأت بالتوغل داخل احلي". 
م��ن جانبه أف��اد مص��در أمني في 
أم��س   ، ي��وم  اإلره��اب  مكافح��ة 
االثنن ، بأن قوات مكافحة اإلرهاب 
اقتحم��ت آخر معق��ل لزمر داعش 
اإلرهابية في اجلانب األيس��ر ملدينة 
املوصل، مش��يرًا إلى فرار العشرات 
منطق��ة  بإجت��اه  اإلرهابي��ن  م��ن 

الغابات. 
‘‘الصباح  وقال املص��در لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘  إن عناص��ر تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي الذت بالف��رار أم��ام تقدم 
قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب من 
حي الشرطة باجتاه حي الغابات في 
اجلانب األيسر من مدينة املوصل". 

وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه أن "قوات اجله��از اقتحمت 
منطق��ة الغاب��ات الت��ي تع��د آخر 
األيس��ر  باجلانب  للتنظيم  معق��ل 

للمدينة". 
تتمة ص3

مع اقتحام "مكافحة اإلرهاب" لحي "الشرطة" ومنطقة الغابات

القوات المشتركة تحرر حيي
"الكندي والقيروان" شمالي الموصل

قوات مكافحة اإلرهاب في جامعة املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي، عن ترؤس 
األخي��ر اجتماعا للمجلس الوزاري 
لألم��ن الوطن��ي، مش��يرا إلى أن 
االجتماع ناقش وضع ضوابط ملنع 
تداعي��ات قانون العف��و العام عن 

احملكومن بجرائم خطف وإرهاب.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه � الصباح اجلديد"، 
إن األخي��ر "ترأس اجتم��اع اجمللس 

ال��وزاري لألمن الوطني"، مبينا أنه 
"جرى خ��الل االجتماع مناقش��ة 
ومتابع��ة املق��ررات والتوجيه��ات 
اإلج��راءات  ومتابع��ة  الس��ابقة 
األمنية الكفيلة بحماية املواطنن 
ف��ي العاصمة بغ��داد، إضافة إلى 
تطورات عمليات قادمون يا نينوى 
لقواتن��ا  الكبي��رة  واالنتص��ارات 
البطل��ة لتحرير املوص��ل وأهمية 

إدامة زخمها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي مجموعة 
من األوام��ر العاجل��ة والفورية الى 
اجله��ات املعني��ة بالتدقي��ق األمني 
وتوفير مس��تلزمات االيواء واإلغاثة 

اإلنسانية للنازحن في املوصل.
وذك��ر بي��ان لألمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلدي��د"، ان االوامر هذه "جاءت بناء 
على مصادقة رئيس مجلس الوزراء 
عل��ى توصيات الفريق االستش��اري 
اإلغاث��ة  املتعل��ق بخط��ة  األعل��ى 

اإلنسانية لعملية حترير نينوى".
وأوضح مكتب األم��ن العام المانة 
مجلس ال��وزراء بحس��ب البيان، ان 
"األوامر نصت على أهمية تش��ديد 
اإلجراءات األمنية في كافة اخمليمات 
املقامة جن��وب املوصل، وقيام قيادة 
العملي��ات املش��تركة بإب��الغ وزارة 
الهجرة واملهجرين باألعداد املتوقعة 
م��ن النازح��ن قب��ل الب��دء بتحرير 
اجلانب األمين ملدينة املوصل ليتسنى 
لألخي��رة اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة 

وتهيئة متطلبات االيواء واإلغاثة.
تتمة ص3

"األمن الوطني" يناقش وضع 
ضوابط لمنع تداعيات العفو العام

العبادي يأمر بتوفير 
مستلزمات إيواء وإغاثة 

النازحين في الموصل

تحرير »المجموعة الثقافية« 
بساحل الموصل األيسر

داعش أحرق تأريخًا علميًا
كّلف العراق ماليين الدوالرات 23

ترجمة: سناء علي 
ف��ي تقرير أث��اره الكات��ب " بن 
لي��ان " مت نش��ره على صفحات 
اجلريدة اشار فيه الى ان " هناك 
ح��االت قل��ق كبي��ر اجتاح��ت 
بع��ض ال��دول العربي��ة منه��ا 
تون��س عل��ى س��بيل التحديد 
ح��ول كيفية التعام��ل مع من 
وااللتح��اق  للجه��اد  تطوع��وا 
االرهابية  واجلماع��ات  بداع��ش 
املس��لحة , خاص��ة ان اغلبهم 
بات��وا ف��ي طري��ق الع��ودة بعد 
حترير معظم االراضي السورية 
والعراقية , حيث اقترحت اغلب 
حكوم��ات هذه الدول إس��قاط 
اجلنسية عنهم وحتذر من خطر 
"الصوملة" في حال عودتهم... 
واجملتمع منقس��م على نفسه 
ح��ول هذا املوضوع، س��يما وأن 
تون��س تش��ارك بنصي��ب وافر 
من ظاه��رة "اجلهادي��ن عابري 
احلدود"، وتتص��در قائمة الدول 

املُصدرة لهم." 

في السياق نفسه اشار ليان ان "  
الواليات املتحدة األميركية وفي 
ظل تنامي خطر اإلرهاب الدولي 

االس��تخبارية  جهودها  كثفت 
خط��ر  حتجي��م  س��بيل  ف��ي 
اإلس��المية  اجلماعات  أنتش��ار 

السلفية املتش��ددة، خصوًصا 
تنظي��م  وانتش��ار  مت��دد  بع��د 
داع��ش ال��ذي متكن الي��وم من 

إرهابية  تكوين خاليا ومجاميع 
في العديد م��ن دول العالم، مبا 
فيه��ا الوالي��ات املتح��دة التي 
تعد وبحس��ب بع��ض املراقبن 
أه��م أه��داف ه��ذا التنظي��م 
الذي جنح ومن خالل اس��تعمال 
التكنولوجي��ا احلديثة، بتجنيد 
املئات من الشباب داخل أميركا 
وخارجه��ا. وق��د أك��دت بعض 
التقارير الدولي��ة انضمام أكثر 
م��ن 25 أل��ف مقاتل م��ن 100 
دول��ة لصف��وف تنظيم داعش، 
تت��راوح أعمارهم ماب��ن ال�15 
و ال���35 عام��اً، لترتفع نس��بة 
املقاتلن األجانب إلى %70 منذ 
منتص��ف ع��ام 2014، وه��و ما 
اس��هم بتنامي القلق الداخلي 
خصوصاً بعد ان عمد التنظيم 
الى القي��ام بعملي��ات إرهابية 
عدي��دة أوقع��ت العدي��د م��ن 
الضحايا، بهدف إشاعة الرعب 

داخل اجملتمع األميركي." 
تفصيالت ص2

كيف سيتعامل المجتمع مع من انضم إلى داعش في سوريا والعراق؟ 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  كش��فت 
والبحث العلمي،ام��س االثنن، عن 
األجور  وتخفي��ض  إعف��اء  عزمه��ا 
ف��ي  األوائ��ل  للطلب��ة  الدراس��ية 
الكليات املس��ائية، مش��يرة الى أن 
اله��دف من ذلك تش��جيع الطلبة 

على التفوق.
وق��ال وزي��ر التعلي��م عب��د ال��رزاق 
العيس��ى في حديث ل� السومرية 
إعف��اء  تعت��زم  "ال��وزارة  إن  ني��وز، 

وتخفيض األجور الدراس��ية لطلبة 
الكليات املسائية أسوة باجلامعات 
األهلي��ة"، الفت��ا ال��ى أن "الطالب 
األول م��ن اجلامع��ات األهلية يعفى 
من القس��ط بشكل كامل والثاني 
يدف��ع %25 م��ن القس��ط والثالث 

يدفع 50%".
"س��يتم  أن��ه  العيس��ى  وأض��اف 
مناقش��ة املالك املتقدم في الوزارة 
بش��أن اتخ��اذ نفس الق��رار الذي مت 
اتخ��اذه في التعليم األهلي"، مبينا 

أن "اله��دف من وراء ذلك تش��جيع 
الطلبة على التفوق".

العال��ي  التعلي��م  وزارة  وكان��ت 
والبح��ث العلم��ي أعلن��ت، في آب 
الطلب��ة  انتق��ال  ضواب��ط   ،2016
الثالثة األوائل في األقسام بالكليات 
واجلامع��ات األهلي��ة إلى االقس��ام 
املناظ��رة ف��ي الكلي��ات احلكومية 
للس��نة  الصباحي��ة  للدراس��ة 

الدراسية 2017-2016.
تتمة ص3

إعفاء الطلبة األوائل من األجور
الدراسية في الكليات المسائية

متابعة

تقريـر

مقاتلو داعش األجانب

بغداد ـ الصباح الجديد:
ادان الرئي��س األمريكي املنتخب، 
دونال��د ترامب، قرار غ��زو العراق 
في ع��ام 2003 واصفا إي��اه بأنه 
"قد يك�ون أس���وأ ق���رار اتخذ 
في تاري��خ الواليات املتحدة على 

االطالق".
ج��اء ذلك في س��ياق حديثه عن 

أه��داف سياس��ته اخلارجية في 
مقابل��ة م��ع صحيفت��ي التاميز 

البريطانية وبيلد األملانية.
املنتخب  األمريكي  الرئيس  وقال 
إن الهجوم عل��ى العراق ما كان 
يج��ب ان يحصل في املقام االول 
وإن "كل ذل��ك م��ا كان يجب أن 
يحدث"، مش��ددا على القول إنه 

"كان واحدا من أس��وأ القرارات، 
ورمبا أس��وأ قرار اتخ��ذ في تاريخ 

بالدنا على االطالق".
ترام��ب "لق��د اطلقنا  وأض��اف 
العنان ... إنه اش��به برمي احجار 
على خلية نحل. إنها واحدة من 
أعظم )حلظات( الفوضى في كل 

األزمان".

ترامب: غزو العراق أسوأ قرار
اتخذ في تأريخ الواليات المتحدة

بغداد - وعد الشمري:
أجل مجلس النواب، أمس االثنن، 
التصوي��ت عل��ى قان��ون مجلس 
اخلدم��ة االحت��ادي، فيم��ا أك��دت 
اللجن��ة القانوني��ة البرملانية أن 
التحال��ف الوطن��ي طلب مهلة 
ملدة اسبوع لغرض دراسة اسماء 
املرشحن ملقاعد اجمللس وسّيرهم 
اس��تبعدت  لكنه��ا  الذاتي��ة، 
متريرهم قريباً، وع��زت ذلك لعدم 
توص��ل الكت��ل السياس��ية إلى 

اتفاق بخصوص فقرات املشروع.

وقال عض��و اللجن��ة النائب زانا 
سعيد في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "جدول اعمال مجلس 
الن��واب ليوم أم��س تضمن فقرة 
اعضاء مجلس  للتصويت عل��ى 
اخلدمة االحتادي بع��د جوالت من 

املباحثات استمرت لسنوات".
"التحال��ف  أن  س��عيد  وتاب��ع 
الوطن��ي فاجأن��ا وطل��ب تأجيل 
التصويت على املرش��حن، وعّلل 
ذلك بنّيته دراسة السّير الذاتية 

لألسماء املقدمة بنحو اكثر".

ويستغرب سعيد "طرح التحالف 
الوطن��ي وعرقلت��ه التصوي��ت"، 
الفت��اً إلى أن " االس��ماء موجودة 
من��ذ مدة داخ��ل اروق��ة مجلس 
الن��واب ومعه��ا الس��ّير الذاتية 
وه��ي معروف��ة ومتاح��ة جلميع 

االعضاء".
اللجن��ة  عض��و  أك��د  وفيم��ا 
حص��ل  "االتف��اق  أن  القانوني��ة 
بأن ع��رض املرش��حن للتصويت 
س��يكون خالل االسبوع املقبل"، 
أعرب عن تخوفه بأن "تبادر بعض 

الكت��ل ف��ي اس��ماء بديل��ة عن 
املطروحة حالياً ما يتطلب املزيد 
م��ن الوق��ت لك��ي نتع��ّرف على 

سّيرهم الذاتية".
مرش��حاً   11" أن  إل��ى  وأش��ار 
معروض��ون علينا حالياً لش��غل 
11 مقعداً في اجمللس، وجميعهم 
ميثلون مكونات الشعب العراقي 
ولديهم اخلبرة والكفاءة املناسبة 

داخل مؤسسات الدولة".
وخلص سعيد بالقول إن "حسم 
مل��ف مجل��س اخلدم��ة االحتادي 

من ش��أنه انهاء اخل��روق احلاصلة 
في التعيينات داخل مؤسس��ات 
الدولة، فلن متنح على اسس غير 
صحيح��ة كال��والءات احلزبية أو 

الشخصية".
لكن عض��و اللجنة االخر، النائب 
أم��ن بك��ر رأى ف��ي حدي��ث إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "الكت��ل 
السياس��ية لم تص��ل إلى اتفاق 
نهائ��ي على متري��ر قانون مجلس 

اخلدمة االحتادي".
تتمة ص3

طلٌب من التحالف الوطني يؤّجل تمرير أعضاء مجلس الخدمة
امرأتان تتنافسان على رئاسته.. والنقاشات قد تستغرق وقتًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت احملكم��ة اإلدارية العليا 
في مص��ر امس االثن��ن حكما 
نهائي��ا ببطالن توقي��ع اتفاقية 
لترس��يم احل��دود البحري��ة مع 
السعودية تضمنت نقل تبعية 
بالبحر  تي��ران وصنافير  جزيرتي 

األحمر للمملكة.

ورفض��ت احملكم��ة في جلس��ة 
بثه��ا التلفزي��ون املص��ري على 
الهواء مباش��رة طعن احلكومة 
على حك��م أصدرت��ه محكمة 

أدنى ببطالن توقيع االتفاقية.
القاض��ي ف��ي منط��وق  وق��ال 
حكم��ه إن "س��يادة مصر على 
تيران وصنافير مقطوع  جزيرتي 

بها".
باحلك��م هلل  النط��ق  وعق��ب 
احملامون واحلاضرون في اجللس��ة 
بهتفات م��ن بينها "اهلل أكبر" 
و"مصري��ة مصرية" في إش��ارة 
إلى اجلزيرت��ن الواقعتن مبدخل 

خليج العقبة بالبحر األحمر.
تفصيالت ص6

القضاء المصري يبطل
االتفاقية البحرية مع السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد ش��اكر جودت ام��س االثنن ان 
حتري��ر مدين��ة املوصل م��ن قبضة 
تنظي��م داعش باتت مس��ألة وقت 

ال اكثر.
وق��ال الفريق ج��ودت في بي��ان له، 

اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد" 
ان الش��رطة االحتادي��ة متكن��ت من 
حترير 2187كم مرب��ع منذ انطالقة 
معركة استعادة املوصل في تشرين 

اول املاضي .
واوضح ان الش��رطة االحتادية حررت 
1855كم مربع في الساحل الغربي 

و332كم مربع في الساحل الشرقي 
للموصل.

واضاف جودت ان اس��تعادة املوصل 
والتنظي��م  وق��ت  مس��ألة  بات��ت 
عل��ى  الس��يطرة  فق��د  االرهاب��ي 
عناصره والهزائم تالحقهم في كل 

معركة.

وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي 
ف��ي محافظة نين��وى، ، بأن تنظيم 
"داعش" نشر فيديوهات مت إنتاجها 
الش��هر املاض��ي، م��ن أج��ل إيقاف 
ُحم��ى إنهيار معنويات ُمقاتليه في 

الساحل األمين ب املوصل.
وق��ال املص��در  ، إن "ماكنة تنظيم 

بنش��ر  ب��دأت  اإلعالمي��ة  داع��ش 
مكثف لفيديوهات مت إنتاجها خالل 
ش��هر كانون األول املاضي، إلنتشار 
مقاتليه في أحياء متعددة ش��رقي 
املوصل، منها مباني اجلامعة وبعض 
إلى  احليوي��ة"، الفت��اً  التقاطع��ات 
أن "التنظي��م إدع��ى بأنها لقطات 

ال��ذي  املص��در  وأض��اف  حديث��ة". 
طلب عدم الكش��ف عن اسمه، أن 
"داعش يحاول من خالل فيديوهات 
كان��ون األول، إيق��اف ُحم��ى إنهيار 
معنوي��ات مقاتلي��ه في الس��احل 

األمين باملوصل".
تتمة ص3

تنظيم داعش يشهد تفككًا ويفقد السيطرة على عناصره

بعد عودتهم إلى بلدانهم
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

الدميقراطي  اعلنت حرك��ة اجملتم��ع 
الت��ي تض��م س��تة احزاب رئيس��ة 
حتك��م املناطق الكردية في س��وريا، 
اس��تعدادها للبدء بح��وار مع نظام 
الرئيس بشار االسد اذا ما وافق على 
منح احلق��وق القومية والدميقراطية 

للكرد.
واكد عض��و الهيئ��ة التنفيذية في 
TEV-( الدميقراط��ي  اجملت��ع  حرك��ة 
DEM( الدار خليل في حديث للصباح 
اجلديد، ان التوازنات اجلديدة املوجودة 
عل��ى االرض في س��وريا تتطلب من 
الق��وى ف��ي ش��مالي س��وريا، قراءة 
دقيق��ة للواق��ع الراهن، بعي��داً عن 
الضخ االعالمي والقرارات العاطفية، 
لتطوير مش��روع  الس��عي  مؤك��داً 
دميقراطي يضمن التعايش املشترك 
وبني ان حزب االحتاد الدميقراطي الذي 
ميثل الكرد في سوريا مستعٌد للحوار 
مع النظام اذا ما كان على استعداد 
لالعتراف بالواق��ع وحقوق الكرد في 
سوريا، الذين قال انهم يناضلون منذ 
عشرات السنني الثبات وجودهم في 

روژآڤا كما يطلقون عليها.
واك��د خلي��ل ان القضي��ة ليس��ت 
مقتصرة على اش��خاص في النظام 
بقدر ما ه��ي معتمدة عل��ى نوعية 
النظ��ام ذات��ه، وض��رورة تغييره كي 
ينسجم مع الواقع اجلديد في البالد، 
قائ��الً » اذا كان النظام منفتحاً امام 
احلل وضم��ان حقوق ش��عبنا فنحن 
مستعدون للحوار والتفاوض، باجململ 
في سوريا البد ان نعتمد طريق احلوار 
والتفاوض« مؤكًدا ان القوى الكردية 
كانت منذ بداية الثورة في سوريا مع 

احلوار واحلل السياسي.
وداف��ع خلي��ل وبش��دة ع��ن النظام 
االدارات  اعتمدت��ه  ال��ذي  الفدرال��ي 
قامش��لي  مناط��ق  ف��ي  الذاتي��ة 

واحلس��كة وعفرين وكوباني، مؤكداً 
ان حركة اجملتمع الدميقراطي تناضل 
من اج��ل تطوي��ر مش��روع علماني 
دميقراط��ي، مؤكدا ان س��بب انزعاج 
ومهاجم��ة التيارات االخرى ملش��روع 
الفدرالي��ة الدميقراطي��ة الذي تبنته 
االط��راف الكردي��ة كح��ل لس��وريا 
املس��تقبل، الن هذا املش��روع يغلق 
الطريق امام مشاريعهم التقسيمية 
للبالد، قائالً ان هذا املش��روع اليتبنى 
افكاراً طائفية او قومية وهو مشروع 
الس��لبيات،  م��ن  الكثي��ر  لت��دارك 
مطالب��ا اجملتمع الدول��ي بدعم هذا 
املش��روع الذي اكد انه ضامن لوحدة 
ومينع  س��وريا ومش��اركة مكوناتها 

تقسيمها مستقبال.

وفي معرض رده على سؤال للصباح 
اجلديد عن موقف القوى الكبرى من 
امكاني��ة احلوار الكردي م��ع النظام 
في س��وريا، اك��د ان أي جلوس على 
طاولة احلوار مع النظام يجب ان يتم 
عبر توفير ضمانات دولية، قائالً » اننا 
طرحنا ذلك وقلنا بأن أي تفاوض وحوار 
م��ع النظام الب��د ان يتوفر فيه طرف 
ضامن، وال��روس ابدوا اس��تعدادهم 

لتوفير الضمانات املطلوبة.
وح��ول التصريح��ات الت��ي ادلى بها 
رئيس الوزراء الترك��ي بن علي يلدرم 
م��ن اربي��ل مؤخ��راً، التي ع��ّد فيها 
 )PYD( الدميقراط��ي  االحت��اد  ح��زب 
 )YPG( الش��عب  حماي��ة  ووح��دات 
باملنظمات االرهابية، بني الدار خليل 

ورئيس��ها  التركي��ة  الس��لطات  ان 
اردوغ��ان يريدون اع��ادة امجاد احلكم 
لتطبيع  وان محاولتهم  العثمان��ي، 
العالق��ات مع بغداد تأتي في س��ياق 
الهرب م��ن االزم��ة الداخلي��ة التي 
يعيش��ها النظام الترك��ي، مبيناً ان 
تركيا الحتترم سيادة العراق والحقوق 
االخرين، وان وصفهم حلركات حتررية 
كردية باالرهاب، يعكس ارهاب الدولة 
الذي تفرضه احلكومة التركية على 
معارضيه��ا في املنطق��ة، وفي حني 
قي��م خلي��ل نض��ال ح��زب العمال 
الكردستاني، فانه اشار الى ان حزب 
الدميقراطي حزب مس��تقل  االحت��اد 
الس��ورية  الس��احة  عل��ى  يعم��ل 
ولي��س تابعاً او جناح��اً حلزب العمال 

الكردستاني.
ودع��ا خلي��ل ال��ى تطوي��ر وتنمي��ة 
العالق��ات ب��ني االدارات احمللي��ة ف��ي 
العراقية  شمالي س��وريا واحلكومة 
ف��ي بغ��داد، مؤك��داً ان وج��ود عدو 
مشترك وحدود مشتركة اضافة الى 
تدف��ق االف الالجئ��ني والنازحني بني 
اجلانبني، الذي��ن تركوا مدينة املوصل 
وغيرها من مدن العراق وتوجهوا الى 
املناطق التي تسيطر عليها االدارات 
الذاتي��ة تتطلب اضاف��ة الى حماية 
احل��دود وضم��ان االم��ن واالس��تقرار 
املتبادل تس��ترعي حتقي��ق اعلى قدر 
م��ن التعاون بني احلكوم��ة العراقية 
وقوات س��وريا الدميقراطية واالدارات 

الذاتية.

ال��دار خلي��ل اض��اف ان الع��راق ل��ه 
تأثير مهم ف��ي املنطقة ونحن نقدر 
ونحترم رأيه ورؤيته حيال آلية وسبل 
احلل في س��وريا، معلناً استعدادهم 
للتفاوض مع العراق حول املش��اريع 
املطروحة للحل في س��وريا، مبا فيها 
الفدرالي��ة الت��ي طرحته��ا حرك��ة 
الطريق  الدميقراطي لس��د  اجملتم��ع 
امام اجلماع��ات االرهابي��ة وافكارها 

املتشددة.
س��وريا  ق��وات  اس��تعداد  مؤك��داً 
الدميقراطي��ة للتع��اون مع احلكومة 
العراقية في محاربة االرهاب، ما بعد 
اخراج داعش من العراق، والتنس��يق 
حول شتى املسائل املتبادلة، مؤكداً 
انه��م رفض��وا التدخل في الش��أن 
العراقي ويحترمون قرار العراق، قائال 
» نحن نطمح لتطوير هذه العالقات 
بني احلكومة والقوى السياسية في 

العراق.  
وتعد قوات سوريا الدميقراطية الذي 
تش��كل وح��دات حماي��ة الش��عب 
الكردي��ة نواته��ا االساس��ية، والتي 
تقت��رب من حتري��ر مدين��ة الرقة آخر 
معاق��ل داع��ش ف��ي س��وريا، القوة 
الوحيدة التي متكنت برغم امكاناتها 
العس��كرية املتواضع��ة م��ن هزمية 
داعش واحلاق خسائر جسيمة به في 
مدين��ة كوباني وغيره��ا من املناطق 

ذات الغالبية الكردية. 
اجملتم��ع  حرك��ة  ان  ال��ى  يش��ار 
الدميقراط��ي املعروف��ة اختصاراً ب 
)TEV-DEM ( الت��ي تدي��ر املناط��ق 
الكردي��ة في س��وريا تضم س��تة 
احزاب رئيس��ة وهي )ح��زب االحتاد 
الليبرال��ي  االحت��اد   ، الدميقراط��ي 
الس��الم  ح��زب   ، الكردس��تاني 
الدميقراط��ي الك��ردي في س��وريا ، 
احل��زب الش��يوعي الكردس��تاني ، 
البارت��ي الدميقراطي الكردس��تاني 
الدميقراط��ي  الوطن��ي  التجم��ع   ،

الكردستاني(.

الدار خليل: اذا كان النظام منفتحًا للحل السياسي فنحن جاهزون للحوار والتفاوض
طالب بضمانات دولية واعتراف بالوجود الكردي في سوريا

عبد الزهرة  محمد الهنداوي

فيما ننشغل نحن ومنذ سنوات في مواجهة داعش 
وأخواته��ا الت��ي اس��تهدفتنا ف��ي وجودن��ا وهويتنا 
وبيئتن��ا بهدف تخريب كل ش��يء في ه��ذه األرض .. 
هذه املواجهة الشرسة تطلبت منا الكثير من اجلهد 
واجلهاد وإنفاق األموال لكي ال نسمح لهذا السرطان 
باالنتش��ار في مفاصل اجلسد العراقي .. ومن املؤكد 
ان معركة طويلة وش��ديدة بهذا النحو ألقت بظالل 
س��لبية على مس��ارات احلياة اخملتلفة في ظل وجود 
أزم��ة مالية .. فتوقفت مش��اريع  التنمية وتراجعت 
معدالت النمو االقتصادي وسوى ذلك .. ولكن األهم 
م��ن هذا كله إننا أوقفنا اخلطر وحررنا األرض  وإن هي 
إال أيام معدودات لننتهي من هذا العدو  ملتفتني إلى 
ش��ؤون حياتنا األخرى .. أقول , فيما نحن منشغلون 
مبعركتنا ه��ذه ، فأن العالم منش��غل مبعركة أخرى 
قد تبدو اش��د خط��را حتى من داع��ش !! .. تلك هي 
معركة املناخ التي يرى اخلبراء إنها س��تكون شديدة 
الضراوة الس��يما على شريحة الفقراء غير القادرين 
على تأمني متطلبات حياتهم وحماية أنفسهم من 
اخلطر ، ولهذه األسباب فقد اتفقت أكثر من 193 دولة  
ف��ي العالم على أن يكون مل��ف مواجهة التحديات 
املناخي��ة والبيئية ضمن األهداف الرئيس��ة ألجندة 
التنمية املستدامة 2030 التي أطلقتها األمم املتحدة 
قب��ل نهاية العام املنص��رم .. وإذا أردنا إن نتحدث عن 
العراق وهو يواجه التحديات املناخية املتوقع حدوثها 
خالل الس��نوات القليلة املقبلة فإننا فعال سنشهد 
ظروف��ا صعبة مع ارتفاع مع��دالت الفقر في البالد .. 
حيثيات  املش��كلة تكمن في تراجع مناس��يب املياه 
في نهري دجلة والفرات وهذا ناجت من س��ببني اثنني ، 
األول يرتبط باجلارة تركيا التي بدأت بانتهاج سياسية 
مائية مجحفة إزاء العراق ، متثلت ببناء س��د اليسو 
العمالق الذي س��يتغرق ملؤه باملياه نحو س��نتني مما 
يتس��بب بتقليل االطالقات املائية إلى داخل األراضي 
العراقي��ة ، ول��م تفل��ح كل اجله��ود واملس��اعي في 
إقناع اجلانب التركي في التراجع عن هذه السياس��ة 
،ولس��ت ادري إن كان هذا امللف أثير خالل زيارة يلدرمي 
إلى بغداد أم ال؟ .. أما الس��بب اآلخر فيرتبط بارتفاع 
مع��دالت التبخ��ر وخصوصا ف��ي نهر الف��رات الذي 
يقطع مس��افات طويلة في ارض مفتوحة تتس��بب 
بفق��دان كميات كثيرة من املي��اه داخل أراضينا ، ومما 
الشك فيه ان قلة املياه التي يصاحبها تراجع واضح 
في كميات األمطار املتس��اقطة وكل هذه األسباب 
مجتمعة أض��ف إليها إن التوقعات املناخية تش��ير 
إلى إن معدالت درجات احلرارة ستشهد ارتفاعاً مبقدار 
خمس درجات فوق معدالتها احلالية  في خالل سنتني 
أو ثالث سنوات وقد يصل احلال في العقدين املقبلني 
إلى تالش��ي فصل الش��تاء ! ولنا نتصور حالنا ونحن 
نواج��ه صيفاً يس��تمر 12 ش��هراً بالتم��ام والكمال 
!!.. هذه كلها ستتس��بب باتس��اع رقع��ة التصحر 
وانحس��ار املس��احات اخلضر وقلة احملاصيل الزراعية  

وزيادة معدالت الفقر املرتفعة أصال .. 
ولهذا ينبغي إن نولي هذه القضية اهتماما استثنائيا 
ونفك��ر في وض��ع خطط من ش��أنها تالفي األخطار 
الكبي��رة املتوقع حدوثها بس��بب التغيرات املناخية 
والبيئي��ة .. لنفك��ر أوال بإنش��اء الس��دود واخلزانات 
املناسبة بهدف االستفادة من املياه املوجودة ، فضال  
ع��ن خزن مياه األمطار على قلته��ا ، كما علينا أن ال 
نن��َس أن مناطق الوس��ط واجلنوب تطف��و على بحر 
من املياه اجلوفية التي باإلمكان االس��تفادة منها في 
مواجه��ة األزم��ة ، وعندنا أيضاً االه��وار ، هي األخرى 
ميكن اإلف��ادة منه��ا في معاجل��ة اآلث��ار املترتبة عن 

التغيرات املناخية .. انه جرس إنذار أولي فقط..

جرس إنذار..!!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقرير أث��اره الكاتب » ب��ني ليان » مت 
نش��ره على صفحات اجلريدة اشار فيه 
الى ان » هناك حاالت قلق كبير اجتاحت 
بع��ض الدول العربي��ة منها تونس على 
س��بيل التحديد ح��ول كيفية التعامل 
م��ع م��ن تطوع��وا للجه��اد وااللتحاق 
بداعش واجلماعات االرهابية املس��لحة , 
خاصة ان اغلبهم باتوا في طريق العودة 
بع��د حترير معظ��م االراضي الس��ورية 
اغل��ب  اقترح��ت  حي��ث   , والعراقي��ة 
حكومات هذه الدول إس��قاط اجلنسية 
عنهم وحتذر من خط��ر »الصوملة« في 
حال عودتهم... واجملتمع منقس��م على 
نفس��ه حول ه��ذا املوضوع، س��يما وأن 
تونس تش��ارك بنصيب وافر من ظاهرة 
»اجلهاديني عابري احلدود«، وتتصدر قائمة 

الدول املُصدرة لهم.« 
ف��ي الس��ياق نفس��ه اش��ار لي��ان ان »  
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة وفي ظل 
تنام��ي خط��ر اإلره��اب الدول��ي كثفت 
جهودها االستخبارية في سبيل حتجيم 
خط��ر أنتش��ار اجلماع��ات اإلس��المية 
الس��لفية املتشددة، خصوًصا بعد متدد 
وانتشار تنظيم داعش الذي متكن اليوم 
من تكوين خالي��ا ومجاميع إرهابية في 
العديد من دول العالم، مبا فيها الواليات 
املتح��دة الت��ي تع��د وبحس��ب بع��ض 

املراقبني أهم أهداف هذا التنظيم الذي 
جنح ومن خالل اس��تعمال التكنولوجيا 
احلديث��ة، بتجني��د املئات من الش��باب 
داخ��ل أمي��ركا وخارجه��ا. وق��د أكدت 
بعض التقارير الدولية انضمام أكثر من 
25 أل��ف مقاتل م��ن 100 دولة لصفوف 
تنظي��م داعش، تت��راوح أعمارهم مابني 
ال���15 و ال���35 عام��اً، لترتف��ع نس��بة 
املقاتلني األجانب إلى %70 منذ منتصف 
عام 2014، وهو ما اسهم بتنامي القلق 
الداخلي خصوصاً بعد ان عمد التنظيم 
الى القي��ام بعملي��ات إرهابي��ة عديدة 
أوقع��ت العديد م��ن الضحاي��ا، بهدف 
إشاعة الرعب داخل اجملتمع األميركي.« 

كما بني ان » مدير االستخبارات الوطنية 
األميركي��ة جيم��س كالبر  ح��ذر من أن 
متطرفي الداخل يش��كلون أكبر تهديد 
ارهاب��ي للوالي��ات املتح��دة، وكان ه��ذا 
التصريح خ��الل تقدمي تقريره الس��نوي 
»تقييم أجهزة االس��تخبارات للتهديد 
العاملي«. وقال كالبر أن التهديد العاملي 
الذي يش��كله تنظيم »داعش« ما يزال 
أن متطرف��ي الداخ��ل  يتزاي��د مؤك��داً 
يش��كلون »أكبر تهديد إرهابي س��ني«. 
وتاب��ع أن ه��ؤالء »املتطرف��ني الداخليني 
العنيف��ني« ق��د يتحرك��ون بداف��ع من 
الهجم��ات الت��ي تعرضت له��ا قواعد 
عس��كرية ف��ي ش��اتانوغا ف��ي والي��ة 
والهج��وم  املاض��ي،  الع��ام  تينيس��ي 
عل��ى جتم��ع ف��ي س��ان بيرناردين��و في 

كاليفورنيا.« 
واشار ايضا ان »  الواليات املتحدة  اعلنت 
تش��كيل خلية تضم ممثلني عن وكاالت 
فيدرالية عدة ملكافحة التطرف اجلهادي 
والتشدد على األراضي األميركية وقطع 
الطري��ق أم��ام تنظي��م »داع��ش« الذي 

يجعل من وس��ائل التواصل االجتماعي 
أرضي��ة خصب��ة للتجني��د. وق��ال ني��د 
براي��س املتحدث باس��م مجل��س األمن 
القومي في بيان أن »االعتداءات الرهيبة 
الت��ي وقعت في باريس وس��ان برناردينو 
س��لطت  الش��تاء  ه��ذا  )كاليفورني��ا( 

الض��وء عل��ى ض��رورة حت��رك الوالي��ات 
املتحدة حلرمان املتطرفني العنيفني مثل 
املنضوين حتت لواء تنظيم »داعش« من 

أرضية خصبة للتجنيد.« 
واضاف ان » مثل هذا اجلدل، يدور في كل 
أو معظم البلدان التي كانت لها حصة 

»وازنة« في تش��كيل ظاهرة »اجلهاديني 
األجان��ب« الت��ي ال يعرف أح��د حجمها 
على وجه الدقة، فاألعداد متفاوتة، وكل 
دولة تتقدم بقائم��ة وتقديرات تغاير ما 
تقدم��ه دول أخرى... تتع��دد االقتراحات 
حت��دي  م��ع  التعام��ل  كيفي��ة  بش��أن 
»العائدي��ن«، وإن كان��ت س��لطات هذه 
البل��دان جميعها، يراوده��ا حلم واحد: 
التخلص منهم في سوريا والعراق، قبل 
أن تت��اح لهم فرصة الع��ودة ألوطانهم 

األصلية.« 
كم��ا بني ليان ان » األردن، من الدول التي 
اس��همت في تش��كيل ه��ذه الظاهرة، 
ويحت��ل مكان��ة متقدم��ة ف��ي قائمة 
ال��دول »املص��درة« له��م، والتقدي��رات 
ح��ول أعدادهم تتباي��ن، وت��راوح ما بني 
األلف��ني والثالث��ة آالف »جه��ادي«  لكن 
اجلدل بشأن مرحلة ما بعد عودتهم، لم 
ينطلق بعد، إال على اس��تحياء، وال يبدو 
أن أي من مؤسسات الدولة ومسؤوليها، 
بصدد إث��ارة املوض��وع، وثم��ة رغبة في 
»دف��ش« ه��ذا املل��ف إلى اخلل��ف أطول 
فت��رة ممكن��ة. وحدها األجه��زة األمنية، 
بحك��م اختصاصه��ا وتفويضه��ا، رمبا 
تكون بحثت املس��ألة ووضعت اخلطط 
والتص��ورات، من دون أن نع��رف ما الذي 

يدور في أروقتها بالطبع.« 
موضح��اً » واحلقيقة أن��ه ال يوجد خيار 
»س��هل« ميك��ن اقتراح��ه لتن��اول هذه 
الظاه��رة ومواجهتها حلظ��ة تفاقمها، 

وه��ي حلظة تقت��رب مع كل ش��بر يتم 
استرداده من األراضي السورية والعراقية 
املس��يطر عليها من قب��ل التنظيمات 
اإلرهابي��ة... وف��ي ظن��ي أن ع��ام 2017، 
س��يكون ع��ام »العائدي��ن« من س��وريا 
والعراق، وس��يكون عاماً صعباً لألجهزة 

األمنية وألمن البالد واستقرارها.«
وأك��د ليان ايضا ان »هذه املش��كلة  قد 
ال تنف��ع اخلط��ط في التعام��ل معها... 
واألرج��ح أن التعامل الواقع��ي مع هذا 
التحدي، سيس��لك مس��اراً فيه خليط 
م��ن كل م��ا ذك��ر: س��يجري توقيفهم 
واعتقالهم فور عودتهم، وسيخضعون 
لعملية فرز وتصنيف شديدة التعقيد، 
فلي��س كل اخلارجني من فصيلة واحدة، 
وال هم متورطني بالقدر ذاته من األعمال 
اإلجرامية... وس��يقضون مدداً متفاوتة 
في الس��جون، وس��يخضعون لبرنامج 
»مناصح��ة« ف��ي محاول��ة ألعادته��م 
الى اجملتم��ع ولكن برغم ذلك س��يعاود 
بعضه��م اآلخ��ر انش��طته اإلجرامية، 
وس��ينتظر آخرون »فتح ساحات جديدة 
للجهاد«، يتسللون إليها، بالنظر لألعداد 
الكبيرة من امللتحقني ب�«اجلهاد السوري 
والعراقي«، ولوج��ود بيئة متعاطفة مع 
تطرف ه��ؤالء، وأحياناً عنفه��م اجملنون، 

أكثر من أي مرة سابقة.« 

* ع��ن صحيفة ال�« ي��و اس اي تودي » 
االميركية 

بعد عودتهم الى بلدانهم

كيف سيتعامل المجتمع مع من انضم إلى »داعش« في سوريا والعراق؟

دعا خليل الى تطوير 
وتنمية العالقات بين 
االدارات المحلية 
في شمالي سوريا 
والحكومة العراقية 
في بغداد، مؤكدًا ان 
وجود عدو مشترك 
وحدود مشتركة 
اضافة الى تدفق االف 
الالجئين والنازحين بين 
الجانبين

الدار خليل

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت وزارة الصناعة واملعادن، امس 
االثنني، من حاالت ابتزاز متارس بحق 
الش��باب من العاطلني عن العمل 

لقاء تعيينهم في دوائرها.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة، اطلعت عليه 

»الصب��اح اجلدي��د«، ان »معلومات 
وردت الى الوزارة تفيد بانتحال احد 
االش��خاص صفة مدير عام إلحدى 
تش��كيالت الوزارة يق��وم بعمليات 
ابتزاز للشباب العاطلني عن العمل 
ومن اجلنس��ني عبر مواقع التواصل 

االجتماع��ي من خ��الل مطالبتهم 
مببالغ مالية لق��اء حصولهم على 
العامة  التش��كيالت  وظائف ف��ي 

التابعة للوزارة«.
وأش��ار الى ان��ه »ال عالق��ة للوزارة 
مبث��ل ه��ؤالء األش��خاص«، محذرا 

املواطن��ني من »االجن��رار خلف هذه 
احمل��اوالت التي تهدف الى االس��اءة 

الى سمعة الوزارة«.
ونوه البيان الى ان »الوزارة ستتخذ 
االجراءات القانونية املناس��بة لردع 

مثل هؤالء األشخاص«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت الهيئ��ة العام��ة للتحالف 
الوطن��ي، عل��ى مصاحب��ة التقدم 
األمني مش��روع سياس��ي مطمئن 

للجميع.
وذكر بي��ان ملكتب رئي��س التحالف 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، أن 
»الهيئ��ة العامة للتحالف الوطني 

عق��دت اجتماعها ال��دوري، وناقش 
اجملتمع��ون التط��ورات األمني��ة في 
الصفح��ة  إنه��اء  وق��رب  الع��راق 
األخيرة من املواجهة عس��كريا مع 
داعش، مش��يدين باالنتصارات التي 
حتققه��ا الق��وات األمنية واحلش��د 
والبيشمركة  والعشائري  الشعبي 

في معركة حترير املوصل«.

»رؤيته��م  اجملتمع��ون  فيم��ا ج��دد 
ملصاحب��ة التقدم األمني مبش��روع 
سياسي جامع ومطمئن للجميع«، 
الوطني  التحال��ف  وكانت »وح��دة 
وآلي��ات عمله من مح��اور االجتماع 
أيضا حي��ث أكدت الهيئ��ة العامة 
بالعم��ل  املض��ي  أهمي��ة  عل��ى 
الوطن��ي  للتحال��ف  املؤسس��اتي 

وتفعي��ل اللج��ان املنبثق��ة عن��ه، 
مثمن��ني اجله��ود املبذول��ة في هذا 

اإلطار«.
كما ش��ددوا على »وحدة التحالف 
األكبر  الش��ريك  باعتباره  الوطن��ي 
والذي يكون استقراره عامل استقرار 
لباقي الكت��ل السياس��ية وعموم 

الواقع السياسي في العراق«.

الصناعة ُتحّذر من حاالت ابتزاز مقابل الحصول على تعيين

التحالف الوطني ُيؤّكد أهمية اقتران التقدم األمني
بمشروع سياسي مطمئن

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن قي��ادة عملي��ات »قادم��ون 
يانينوى«،ام��س االثن��ني، عن حترير 
منطق��ة اجملموع��ة الثقافية في 
اجلانب االيسر ملدينة املوصل ورفع 

العلم العراقي فوق مبانيها.
الفري��ق  العملي��ات  قائ��د  وق��ال 
الركن ق��وات خاصة عب��د االمير 
رش��يد يار اهلل، في بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »قوات 
اجملموعة  اإلرهاب حررت  مكافحة 
الثقافية ورفع��ت العلم العراقي 
ف��وق مبانيها بعد تكبي��د العدو 

خسائر باالرواح واملعدات«. 
واعلنت قي��ادة عمليات نينوى في 
وقت س��ابق، من يوم امس االثنني 
) 16 كان��ون الثان��ي 2017(، ع��ن 
حتري��ر عدة احي��اء جدي��دة منس 
احل املوص��ل االيس��ر ابرزها حي 

والقي��روان  والكن��دي  الش��رطة 
واجلماسة ومرقد النبي يونس )ع(.
كما أعلن��ت خلية اإلعالم احلربي، 
عن حتري��ر مرقد النبي يونس وحي 
الشرطة في الساحل األيسر من 

املوصل.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلقت 
الس��ومرية نيوز نس��خة منه، إن 
»ق��وات مكافحة اإلره��اب حررت 
ح��ي النبي يون��س ومرق��د النبي 
يونس وحي الشرطة وترفع العلم 

العراقي فوق املباني«.
وأضافت اخللية، أن »القوات كبدت 

العدو خسائر باالرواح واملعدات«.
وأعلنت قيادة عمليات »قادمون يا 
نينوى« في وقت س��ابق من، اليوم 
االثنني، عن حترير حي اجلّماسة في 
الس��احل األيس��ر للموصل ورفع 

العلم العراقي فوق مبانيه.

تحرير »المجموعة الثقافية« 
بساحل الموصل االيسر

متطوعون أجانب في صفوف التنظيم اإلرهابي
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بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثنني إن مس��لحني مجهولني 
يس��تقلون دراجة نارية اقدموا، مساء 
يوم االحد على قتل مدني بالقرب من 
منزل��ه باس��لحة كامت��ة للصوت في 

منطقة الشعب شرقي بغداد.
كما اف��اد املص��در االمن��ي إن "عبوة 
ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب 
محل جتاري في منطقة البكرية غربي 
بغ��داد انفج��رت، ظهرت ي��وم امس ، 
ما أس��فر عن مقت��ل مدني وإصابة 3 

آخرين".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اس��مه، أن "عبوة أخرى 
انفج��رت ل��دى م��رور دورية للحش��د 
العش��ائري ف��ي منطق��ة الطارمية 
ش��مالي بغداد، ما أس��فر عن إصابة 

اثنني من أفراد الدورية".

ديالى – عملية امنية 
اعل��ن قائد ش��رطة محافظ��ة ديالى 
اللواء الركن جاس��م الس��عدي امس 
االثن��ني عن مقت��ل اثنني م��ن عناصر 
ث��اث  وتدمي��ر  "داع��ش"  تنظي��م 
مضاف��ات تابعة للتنظيم في عملية 
أمنية نفذتها قوة مش��تركة شمال 

شرق قضاء ب عقوبة.
وقال اللواء الركن الس��عدي  إن "قوة 
أمنية مش��تركة من قي��ادة عمليات 
دجل��ة وف��وج ط��وارئ ديال��ى الثامن 
نف��ذت عملي��ة  الش��عبي  واحلش��د 
أمنية لتفتيش منطقة عني السمك 
التابع��ة ملنطق��ة إمام وي��س )58كم 
ش��مال ش��رق بعقوبة( ش��مال شرق 

بعقوبة".
أن العملي��ة أس��فرت ع��ن  وأض��اف 

لعناص��ر  مضاف��ات  ث��اث  "تدمي��ر 
تنظيم داعش وقتل اثنني من عناصره 
وتفجير أربع عبوات ناس��فة"، مشيراً 
إل��ى أن "العملي��ة ته��دف إل��ى تتبع 
عناص��ر داعش وخاياه النائمة وتأمني 

املنطقة". 

بابل – عمليات دهم 
اعلنت مديرية شرطة محافظة بابل 
ام��س االثن��ني ع��ن متك��ن قواتها من 
الق��اء القبض على  عدد من املتهمني 
واملطلوب��ني للقضاء عل��ى وفق مواد 

وقضايا قانونية مختلفة.
وقال مدير شرطة بابل اللواء احلقوقي 
عل��ي حس��ن مه��دي ك��وة الزغيبي 
إن ش��رطة احملافظة نّف��ذت عمليات 
تفتيش ف��ي مناطق متفرقة من بابل 
أس��فرت عن الق��اء القبض على عدد 
من املتهمني على وفق مذكرات قبض 

صادرة من احملاكم اخملتصة.
وأض��اف الل��واء احلقوق��ي الزغيبي إن 
املتهم��ني نُقلوا إل��ى مراكز لاحتجاز 
األمني إلستكمال اإلجراءات القانونية 

وإحالتهم للقضاء. 

صالح الدين – اعتقال مطلوب 
مديري��ة  ف��ي  مص��در  كش��ف 
االس��تخبارات العس��كرية يوم امس 
االثنني عن الق��اء القبض على مجهز 
االنتحاري��ني العقل املدب��ر للهجمات 
التي شنها تنظيم داعش على مدينة 
س��امراء الت��ي تضم مرق��د االمامني 
العس��كريني ف��ي محافظ��ة ص��اح 

الدين.
وقال��ت املديرية في بيان لها ان داعش 
"قام وعبر مجموع��ة من االنتحاريني 
اس��تهدفت مرك��ز ش��رطة املتوكل 
في مدينة س��امراء بعد ان وفر اخلونة 

امل��اذات االمن��ة الولئ��ك االنتحاريني، 
واالحزم��ة  باألس��لحة  وجهزوه��م 

الناسفة لتنفيذ عملياتهم". 

كربالء – ضبط تسلل  
اكد مدير ش��رطة محافظ��ة كرباء 
امس االثنني ان مفارز امنية متكنت من 
إلقاء القبض عل��ى عدد من املتهمني 
بينهم متهم ارهابي حاول التس��لل 
إل��ى احملافظة م��ن احملور الش��مالي مت 
القب��ض علي��ه ف��ي إثن��اء التفتيش 
الدقيق لألشخاص والعجات الوافدة 
إلى احملافظة في السيطرات اخلارجية 

.
وقال مدير الشرطة اللواء أحمد علي 
زوين��ي ان إرهابي��ا مت القبض عليه في 
أثناء محاولته التس��لل إلى احملافظة 
م��ن مداخلها  الرئيس��ة عب��ر إحدى 
مح��ور  ف��ي  اخلارجي��ة  الس��يطرات 

بغداد الش��مالي ولكن قواتنا األمنية 
كان��ت ل��ه باملرص��اد وقبض��ت علية 
أثناء التفتيش الدقيق في احلواس��يب 
األمني��ة وقوائ��م املطلوب��ني للقضاء 

العراقي .

ميسان – ضبط مخلفات حربية 
كش��فت قي��ادة ش��رطة محافظ��ة 
ميس��ان امس االثنني ان مفارز امنية 
القت القبض على متهمني مطلوبني 
للقض��اء عل��ى وف��ق م��واد قانوني��ة 
مختلف��ة إضافة إلى ضبط مخلفات 
حربي��ة ومواد مخ��درة وإلقاء القبض 

على مروجيها.
واوضح قائد شرطة محافظة ميسان 
واملنشآت العميد نزار موهي ألساعدي 
إن مفارز ش��رطة قض��اء قلعة صالح 
متكنت م��ن إلقاء القبض على متهم 
مطلوب بتهمة القتل العمد ومتهم 

إلقاء  التهديدكذلك  بتهمة  مطلوب 
القبض على مته��م مطلوب بتهمة 
الشروع بالقتل من قبل مفارز شرطة 

قضاء اجملر الكبير .

نينوى – هجوم مسلح 
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االثن��ني ان مجهول��ني 
هاجموا منزل قيادي في تنظيم داعش 

االرهابي شمالي مدينة املوصل.
وابل��غ املص��در احملل��ي ان مجهول��ني 
هاجموا منزل عمران أبو مرمي أحد قادة 
تنظيم داعش اإلرهابي فيما يس��مى 
بديوان احل��رب بحي العربي ش��مالي 

املوصل بواسطة القنابل اليدوية.
ولم ينب على الفور ان كان الهجوم قد 
تس��بب بأي اصابات، إال ان املصدر قال 
ان التنظيم بدأ يفقد السيطرة على 

الكثير من املناطق في املوصل.
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بع��د حترير عدد من احي��اء مدينة املوصل من 
س��يطرة تنظي��م "داع��ش" االرهاب��ي خال 
االيام القليل��ة املاضية تدف��ق االف النازحني 
من املدينة باجتاه اقليم كردس��تان، وشهدت 
الس��اعات االرب��ع والعش��رون املاضية وصول 

اربعة االف نازح الى االقليم.
وقال مس��ؤول اعام جمعي��ة الهال االحمر 
العراقي لش��ؤون الاجئ��ني ميكائيل عرف ان 
هؤالء النازحني متكنوا من الوصول الى املناطق 
الت��ي تس��يطر عليها ق��وات الپيش��مرگة  
الفت��ا الى انه بعد وصوله��م مت مت نقلهم الى 
مخيمات اخلازر والشرق في مخيم قرب مطار 
القي��ارة جن��وب مدينة املوص��ل بالتعاون مع 

فرق االستقبال.
واوضح عرف ان اخمليم قد امتأل االن بالنازحني، 
مستدركا انه حلس��ن احلظ فان نحو 20 الف 
نازح كانوا قد عادوا الى مناطقهم احملررة ومن 
املتوق��ع ان يعود نح��و ثاث��ة االف آخرين الى 

مناطقهم لغاية نهاية الشهر اجلاري.
وكان��ت الق��وات العراقية قد ب��دأت منذ 17 
من ش��هر تش��رين االول م��ن الع��ام املاضي 
بعملية حتري��ر املوصل واس��تطاعت حلد االن 
من حترير القس�م االكبر من الساحل االيسر 

للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تكدست النفايات في منطقة الكرادة ومركز 
الك��رخ ببغداد ف��ي االي��ام القليل��ة املاضية 
بس��بب انسحاب ش��ركة اللبنانية للنظافة 

املستثمرة.
وأعت��ذرت أمانة بغداد بحس��ب بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلديد"، "م��ن أهالي املناطق 
الواقع��ة ضم��ن قاطع��ي بلديت��ي الك��رادة 
ومرك��ز الك��رخ للف��ارق اخلدمي ال��ذي حدث 
املتخصص��ة  الش��ركة  انس��حاب  نتيج��ة 
بادارة قطاع النظافة ف��ي تلك املناطق لعدم 
وج��ود التخصيص��ات املالي��ة الازم��ة لدفع 

مستحقاتها".
وتعهدت "الهالي املناطق الواقعة ضمن قاطع 
دائرت��ي بلديتي الكرادة ومرك��ز الكرخ بتافي 
الف��ارق اخلدم��ي ال��ذي حصل خ��ال اليومني 
املاضيني واالستمرار بتقدمي اخلدمات الضرورية 

املعتادة باالعتماد على اجلهد الذاتي".
ودعت أمانة بغداد الى "ضرورة تعاون املواطنني 
معه��ا من اج��ل احلفاظ على نظاف��ة املدينة 
ورمي اخمللفات في اوقات محددة وفي اماكنها 

اخملصصة".
يش��ار الى ان��ه ليس ه��ذه املرة االول��ى التي 
تتوقف بها ش��ركة ]غلوبال كلينرز[ اللبنانية 
للنظاف��ة املتعاقدة معها أمان��ة بغداد لرفع 
النفاي��ات مبنطق��ة الك��رادة ومرك��ز الك��رخ 
بسبب عدم تسلم مس��تحقاتها املالية في 

ظل التقشف احلكومي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت محكمة اجلنايات املتخصصة بالنزاهة 
في الرصافة امس االثنني عن اس��ترجاع نحو 
٧٠٠ ملي��ون دينار كانت قد س��رقت من أحد 

املصارف الرسمية في بغداد.
جمع��ة  القاض��ي  احملكم��ة  رئي��س  وق��ال 
الساعدي في تصريح اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"،  إن  "عماً حملكم��ة اجلنايات أفضى 
إلى اس��ترجاع مبلغ قيمت��ه نحو 700 مليون 

دينار عراقي".
وأض��اف ان "ه��ذا املبل��غ كان ق��د س��رق من 
مصرف الرافدين ف��رع التآخي ببغداد، نتيجة 

التاعب بنظام املقاصة االلكتروني".

عودةتدفق
النازحينباتجاه
إقليمكردستان

انسحابالشركة
اللبنانيةللنظافة
يؤديلتكدسالنفايات

استرجاعنحو700
مليونسرقتمنأحد

المصارف

الملف األمني

القوات املشتركة حترر حيي
"الكندي والقيروان" شمالي 

املوصل
الى ذلك كش��ف  مصدر امني 
ف��ي قي��ادة عملي��ات )قادم��ون 
يانينوى( يوم أم��س االثنني٬ عن 
اقتح��ام منطق��ة النبي يونس 
بضمنها حيي اجلزائ��ر واألرامل 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن " القطعات األمنية 
منطق��ة  باقتح��ام  باش��رت 
النبي يونس م��ن ضمنها حيي 
األرامل واجلزائر ومبحورين الغربي 
إن  إل��ى  مش��يراً  والش��رقي"٬ 
"حي��ي األرامل واجلزائ��ر والنبي 
يون��س بقيت ضمن دائرة واحدة 
كأحياء متاصقة ومطوقة من 

أربع جهات". 
أم��س  اجلي��ش،  متك��ن طي��ران 
أحادي��ة  تدمي��ر  م��ن  االثن��ني، 
احمل��ور  ف��ي  اإلرهاب��ي  لداع��ش 

الشرقي ملدينة املوصل. 
وذك��ر بيان ل��وزارة الدفاع تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه، انه "في س��ياق 
التق��دم املتواص��ل ال��ذي حترزه 
بجمي��ع  املس��لحة  قواتن��ا 
صنوفه��ا، متكن أبط��ال طيران 
اجلي��ش وبص��اروخ موج��ه، من 
تدمي��ر أحادية للع��دو في احملور 
الشرقي من عمليات قادمون يا 

نينوى ". 
وأض��اف البي��ان، ان "ذل��ك يأتي 
في ظل انهيار كبير بني صفوف 
العصابات اإلرهابية التي فشلت 
في مواجهة اندفاعات قطعات 
اجلي��ش العراقي وبقية األجهزة 

معه��ا  املتجحفل��ة  األمني��ة 
لتحرير محافظة نينوى". 

االس��تخبارات  مديرية  وأعلنت 
لرئاس��ة  التابعة  العس��كرية٬ 
اركان اجلي��ش ف��ي وزارة الدفاع٬ 
أمس االثنني ٬ عن ضبط معمل 
يقوم بتصنيع طائرات مس��يرة 
مس��لحة بط��ول 6م ف��ي حي 

"احلدباء" ضمن أيسر املوصل. 
وقال��ت املديرية٬ في بيان٬ تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
"مديري��ة  ان  من��ه٬  نس��خة 
العس��كرية  االس��تخبارات 
وبالتنس��يق م��ع اس��تخبارات 
عملي��ات نينوى ضبطت معما 
ذات  املسيرة  الطائرات  لتصنيع 
األجنح��ة الكبي��رة التي يصل 
طولها إلى 6 أمت��ار وهي حتمل 
الت��ي  واملتفج��رات  األس��لحة 
تلق��ى على قواتن��ا األمنية من 

اجلو". 
الطائ��رة  "ه��ذه  إن  وأضاف��ت٬ 
ذات مواصف��ات خاص��ة حي��ث 
عث��ر داخل املعمل عل��ى طائرة 
ما زال��ت قيد التصني��ع وقد مت 
االستياء على جميع محتويات 
املعمل ومصادرتها وتس��ليمها 
االختص��اص"٬  ذات  للجه��ات 
مش��يرة الى انه "واحد من عدة 
معامل متنوعة مت العثور عليها 
في احمل��ور الش��مالي ف��ي حي 

احلدباء بنينوى". 
ومتكنت القوات األمنية املتكونة 
من اجليش والش��رطة االحتادية 
م��ن حترير نح��و 60حي��ا٬ فضا 
عن حتري��ر جامعة املوصل واجلزء 
اجلنوبي م��ن املدين��ة بالكامل٬ 
والوصول ال��ى ضفة نهر دجلة٬ 

بعد نح��و 3 أش��هر على إعان 
املسلحة٬  للقوات  العام  القائد 
حي��در ألعبادي٬ انطاق عمليات 
اس��تعادة املوصل آخ��ر معاقل 

تنظيم داعش في العراق.

تنظيم داعش يشهد تفككاً 
ويفقد السيطرة على 

عناصره
مؤكداً أن "التنظيم في صدمة 
قوي��ة من��ذ أكث��ر من أس��بوع 
بس��بب اإلنهيارات الكبيرة في 

الساحل األيسر للمدينة".
يش��ار إلى أن اإلنهيارات األخيرة 
في صف��وف تنظي��م "داعش" 
مبدين��ة املوص��ل، تأت��ي بفع��ل 
للقوات  العدي��دة  التكتي��كات 
األمنية املش��تركة، وإستخدام 
أربكت صفوف  قتالية  أساليب 

اإلرهابيني".
االس��تعدادات  وبخص��وص 
الس��تقبال اع��داد جدي��دة من 
النازح��ني أعلن��ت وزارة الهجرة 
واملهجرين، ع��ن تهيئة 10 آالف 
خيمة إيواء في مناطق متفرقة 
من املوصل، حتس��با ألية موجة 
نزوح متوقعة مع تقدم القوات 
العراقية املشتركة في املدينة.

وأوضح املتحدث باس��م الوزارة 
س��تار نوروز، أن الوزارة "وضعت 
نصب عينيها أكثر من سيناريو 
للن��زوح ج��راء اش��تداد املعارك 
في مدين��ة املوص��ل"، مبينا ان 
هذه الس��يناريوهات تركز على 
"اختيار األماكن القريبة ملناطق 
النزوح لتسهيل عملية العودة 

الى املناطق احملررة مستقبا".
العامل��ة  "فرقن��ا  أن  وأض��اف، 

مستمرة في استقبال النازحني 
من خطوط التماس إليصالهم 
الى مخيم��ات اإلي��واء وهنالك 

تنسيقا أمنيا في هذا اإلطار".
واك��د "إي��واء جمي��ع النازحني 
م��ن مناطق العملي��ات من دون 
أن "ال��وزارة  اس��تثناء"، مبين��اً 
توفر املواد اإلغاثية في مخيمات 
اإليواء رغم تأثيرات األزمة املالية 

في الباد".

العبادي يأمر بتوفير 
مستلزمات إيواء وإغاثة 

النازحني في املوصل
فض��اً ع��ن قي��ام وزارة التجارة 
البطاق��ة  مف��ردات  بارس��ال 
التمويني��ة الى املناط��ق احملررة 
في اجلانب االيس��ر م��ن مدينة 
املوصل خال فت��رة ال تتجاوز 7 

أيام".
األوامر  وأضاف "كما تضمن��ت 
قي��ام وزارة الهج��رة واملهجرين 
االستش��اري  الفري��ق  تزوي��د 
التحقي��ق  بنتائ��ج  األعل��ى 
للحريق احلاصل في احدى اخليم 
داخ��ل مخيم اخلازر وبالس��رعة 
املمكنة، باإلضافة الى التنسيق 
م��ع محافظ��ة نينوى ألرس��ال 
تفاصيل مكتوب��ة عن االعمال 
اخمليم��ات  كاف��ة  ف��ي  اجلاري��ة 

القائمة حالياً جنوب املوصل".

"األمن الوطني" يناقش وضع 
ضوابط ملنع تداعيات العفو 

العام
وأضاف أن "اجمللس ناقش مسودة 
منع ومكافحة اإلرهاب، ومذكرة 
التفاه��م للتع��اون األمني بني 

العراقي��ة  الداخلي��ة  وزارت��ي 
ونظيرتها األملانية، واإلسراع في 
حس��م القضايا ل��دى القضاء 
الفت��ا  املوقوف��ني"،  وملف��ات 
إل��ى أنه "جرت مناقش��ة وضع 
ضواب��ط ملن��ع تداعي��ات قانون 
العفو ع��ن احملكوم��ني بجرائم 
خطف وإره��اب إضافة إلى عدد 
آخر من املواضي��ع املدرجة على 

جدول األعمال".
رف��ض  الن��واب  مجل��س  وكان 
 ،)2016 األول  كان��ون   1( ف��ي 
التصويت م��ن حيث املبدأ على 
تعديل قانون العفو العام، فيما 
ق��ال عض��و اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة زانة س��عيد، اخلميس 
إن   ،)2017 األول  كان��ون   12(
جلنته استكملت القراءة األولى 
ملش��روع قان��ون تعدي��ل قانون 
العف��و العام، وب��ني أن ثاثة من 
أعضاء اللجن��ة اعترضوا عليه 

من حيث املبدأ.

إعفاء الطلبة األوائل من 
األجور الدراسية في الكليات 

املسائية
وفيما أوضحت أن الطالب األول 
يعف��ى من األج��ور الدراس��ية، 
بينت أن الطالبني الثاني والثالث 
مطالبان بهذه األجور ولسنوات 

الدراسة كافة.

طلٌب من التحالف الوطني 
يؤّجل مترير أعضاء مجلس 

اخلدمة
وتابع بكر أن "القانون يحتاج إلى 
مزيد م��ن االتفاقات لكي نصل 
به إلى املرحلة النهائية ويجري 

االتفاق عل��ى صياغات توافقية 
ترضي جميع االطراف".

ويستبعد أن "يحصل التصويت 
ألن  املقب��ل  االس��بوع  خ��ال 
املؤش��رات االولية تؤكد احلاجة 

إلى مزيد من الوقت".
وش��ّدد عضو اللجنة القانونية 
على أن "مجلس اخلدمة االحتادي 
آليات  مؤسسة مهمة تتطلب 
للعم��ل فيه��ا وتنظي��م دقيق 
كونه يتعامل م��ع اهم امللفات 
احلساس��ة في البلد وهو ملف 

التعيينات".
ويعرب بكر عن أمله بان "يخرج 
يخ��دم  بنح��و  القان��ون  ه��ذا 
م��ن  ألن��ه  العام��ة  املصلح��ة 
التش��ريعات الضرورية وامللحة 
التي تخص الشرائح اجملتمعية 

كافة".
وبحس��ب تس��ريبات أعامي��ة 
"الصب��اح  عليه��ا  اطلع��ت 
اجلدي��د"، ف��أن رئاس��ة مجلس 
اخلدم��ة االحتادي يتنافس عليها 
مرشحتان هما هدى عبد امللك 
عبد الغفور وخولة طالب جبار 
وله��ا نائب، أم��ا االعضاء فهم 
محم��د حس��ني عل��ي اجلنابي، 
اله��ام لطيف، بس��ام محمود، 
مجب��ل،  احلس��ني  عب��د  عل��ي 
طارق ذاكر، سلمان يوخنا، نهاد 
أكب��ر، موف��ق مه��زول، محمد 
شاهني، جنيب خلف، احمد عمر 

اجلبوري.
ويذكر ان مجلس اخلدمة االحتادي 
احد اهم املؤسسات الدستورية 
املعطلة تشكيلها بسبب عدم 
توص��ل الكتل السياس��ية إلى 

قانون ينتظم عمله.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اس��تيقظ املوصلي��ون عل��ى وقع 
صدمة مهول��ة بعد حترير جامعة 
املوص��ل الت��ي تع��د واح��دة من 
والتي  العراقي��ة  اجلامع��ات  اعرق 
مت تأس��يس اللبن��ات االول��ى لها 
عام 1959، بس��بب اعم��ال احلرق 
املمنه��ج  والنه��ب  املتعم��دة 
م��ن قب��ل عناصر تنظي��م داعش 
االرهاب��ي بعد طرده منها من قبل 
ق��وات مكافحة االرهاب الس��بت 

املاضي.
يقول الناش��ط املوصل��ي ابو رؤى 
العبي��دي، اح��د اعض��اء مرص��د 
موصليون ل��� "الصب��اح اجلديد" 
عن م��ا اصاب جامع��ة املوصل ان 
"اخلس��ائر في جامع��ة املوصل ال 
تق��در بثمن اطاقاً، وهي خس��ارة 
للعل��م و للوط��ن قب��ل ان تكون 
نينوى،  خس��ارة الهل محافظ��ة 
حيث عش��رات االلوف من الطلبة 
العراقيني وغير العراقيني تخرجوا 

منها منذ تأسيسها".
واض��اف "قب��ل س��يطرة تنظيم 
داع��ش التكفي��ري عليه��ا، ف��ان 
للجامع��ة  املركزي��ة  املكتب��ة 
كانت تض��م االف الكتب واجملات 
العلمي��ة، وعش��رات االالف م��ن 
املاجس��تير  ورس��ائل  االطاري��ح 
والدكت��وراه، ه��ي نتاج ٥٠ س��نة 
م��ن البح��ث العلمي ف��ي واحدة 
م��ن اعرق واكبر جامع��ات العراق، 
واملنطق��ة، اضاف��ة الى عش��رات 
االرش��يفية  الص��ور  م��ن  االالف 
املصغرة )مايكرو فيلم( خملطوطات 

وكتب نادرة".
وبحس��ب العبي��دي ف��ان "ه��ذه 
الع��راق مايني  املكتب��ة كلف��ت 
الدوالرات، ونصف قرن من البحث 
واجلمع وعاقات علمية مع كبريات 

املكتب��ات و دور النش��ر العاملي��ة، 
حي��ث كان��ت حديق��ة الباحثني، 
واملرج��ع االول لكل طالب دكتوراه 
او ماجستير، وكانت حرماً مقدساً 
له هيبة ووق��ار فقد كان يدخلها 
املئات يومياً ولكنها دائماً نظيفة 

وهادئة جداً".
منوهاً الى انه "مت جتديد واجهتها 
قب��ل دخ��ول داعش بوق��ت قصير 
لتكتس��ب ش��كا عصرياً جديداً 
الكاس��يكي  الش��كل  غي��ر 
السبعيني، الذي بُنيت به املكتبة 
اول مرة، وقد اكسبها هيبة وجماال 

اكثر من الشكل االصلي".

ولف��ت العبي��دي الى ان��ه "عقب 
س��يطرة داعش على املدينة قبل 
اكث��ر من عام��ني ونص��ف العام، 
ب��دأوا اوال باح��راق عناوين معينة 
في الفلس��فة والفن��ون والعلوم 
االجتماعية احملرمة في عقيدتهم 
واالجتماع،  التاريخ  مثل  املنحرفة 
واالقتص��اد، كم��ا احرق��وا كت��ب 
القان��ون والكت��ب الدينية التي ال 
تتناس��ب مع منهجهم املنحرف، 

وكتب الديانات االخرى".
ومضى بالقول "ثم حاولوا افتتاح 
الداعش��ية،  بحلته��ا  اجلامع��ة 
ففش��لوا بع��د ان رف��ض غالبية 

بس��لطتهم  االعتراف  املوصليني 
على اجلامعة، بعد ذلك قاموا باغاق 
كل كليات اجلامعة ومؤسساتها 
البحثي��ة ومختبراته��ا، وحولوها 
ال��ى مق��رات امنية وعس��كرية، 
ومختب��رات  تفخي��خ،  ومعام��ل 
تطوير االسلحة، ومراكز اتصاالت 
وقي��ادة وس��يطرة، وقد تس��ببت 
هذه االج��راءات بتدمير عدد كبير 
من ابنبة اجلامعة بالقصف اجلوي 

في اثناء معارك التحرير".
مش��دداً عل��ى ان "اكب��ر جرمي��ة 
داع��ش حدث��ت خ��ال  ارتكبه��ا 
االيام االخي��رة املاضية، حني عمد 

الى اح��راق جامع��ة املوصل بكل 
محتوياته��ا م��ن كت��ب واجه��زة 
وبناي��ات، بع��د ان س��رق وبنح��و 
ممنهج على مدار اكثر من سنتني 
كل ما ميكن بيعه، وقد جاء احراق 
املكتب��ة املركزية ضمن سياس��ة 
االرض احملروق��ة التي ب��دأ يتبعها 
التنظي��م بع��د هزائم��ه املدوية 

مؤخراً في مدينة املوصل".
الع��ار  "ه��ذا  ان  العبي��دي  وع��ّد 
س��يبقى ياحق داع��ش ومن وااله 
ونّظ��ر له واي��ده الى آخ��ر الزمان، 
وسيذكر التاريخ ان بغداد خسرت 
مكتباته��ا ف��ي اجتي��اح هوالكو 

ع��ام ١٢٥٨ وان املوص��ل خس��رت 
مكتباته��ا وتاريخه��ا وحضارتها 
وابناءه��ا وبنيته��ا التحتي��ة في 
اجتي��اح اخلليفة االرهابي ابراهيم 

عواد البدري ٢٠١٤-٢٠١٧".
ويشار الى ان مساحة املركز األول 
جلامع��ة املوص��ل يقّدر ب��� 52,85 
هكت��اراً يض��اف إليها مس��احة 
كلي��ة الزراعة والغاب��ات البالغة 
مس��احة  وتق��در  هكت��ار   41,01
املرك��ز اجلامعي الثاني ب��� 2,296 
هكت��اراً بضمنه��ا دور االس��اتذة 
وتق��در مس��احة كلي��ة الطب ب� 

8517 م.

قبل سيطرة تنظيم 
داعش التكفيري عليها، 
فإن المكتبة المركزية 
للجامعة كانت تضم 
االف الكتب والمجالت 
العلمية، وعشرات اآلالف 
من األطاريح ورسائل 
الماجستير والدكتوراه، 
هي نتاج 50 سنة من 
البحث العلمي في واحدة 
من أعرق وأكبر جامعات 
العراق، والمنطقة، 
فضاًل عن عشرات اآلالف 
من الصور األرشيفية 
المصغرة )مايكرو فيلم( 
لمخطوطات وكتب نادرة

داعش يحرق مكتبة جامعة املوصل املركزية

جامعة الموصل قبل احتالل التنظيم وبعده

داعشأحرقتأريخًاعلميًاكّلفالعراقماليينالدوالرات
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بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  بحث��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ن 
م��ع  الدكتور علي حس��ن حس��ن  
التميم��ي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
باخلدم��ات  االرتق��اء  ديال��ى س��بل 

الصحية في احملافظة .
الدكت��ورة عديل��ة على  وأطلع��ت 
مراحل ونس��ب االجن��از التي وصلت 
اليها البناية اجلديدة ملشروع قسم 
العناي��ة املرك��زة في مستش��فى 
افتتاحه  وق��رب  التعليمي  البت��ول 
ليق��دم خدمات��ه ال��ى املرضى بعد 
رفده باالجهزة الطبية احلديثة ومن 
واملالكات  رصين��ة  عاملية  مناش��ئ 

الطبية والصحية الكفوءة .
ال��وزارة  ح��رص  الوزي��رة  واك��دت 
ومس��ؤوليها عل��ى االرتق��اء ب��اداء 
ومتكينه��ا  الصحي��ة  املؤسس��ات 
من تق��دمي خدمات وقائي��ة وطبية 
وعالجي��ة كف��وءة الى ابن��اء ديالى 
واحملافظات اجمل��اورة من خالل رفدها 

بحاجته��ا م��ن امل��الكات الطبي��ة 
والصحية الكفوءة ورفدها باالجهزة 

واالدوية واملسلتزمات الطبية .
 كم��ا تطرق اللق��اء الى اس��تمرار 
دائ��رة صحة ديال��ى بتعزي��ز اجلهد 
الطبي امليداني املصاحب لعمليات 
حترير نينوى وارسال املالكات الطبية 
والصحي��ة املتخصص��ة املتطوعة 
للعمل في املستش��فيات امليدانية 

والعيادات املتنقلة لتقدمي خدماتها 
الطبية والعالجية ملقاتلينا االبطال 
مبا يس��هم ف��ي تعزي��ز االنتصارات 
املتحقق��ة عل��ى عصاب��ات داعش 
االرهابي��ة والوق��وف امليدان��ي على 
مستوى اخلدمات الصحية املقدمة 
الزي��ارات  خ��الل  م��ن  للمواطن��ن 
امليدانية الى املؤسس��ات الصحية 

والوقوف على احتياجاتها .

بغداد - الصباح الجديد: 

العراق��ي للتجارة  أختتم املص��رف 
)TBI( مش��اركته كراع ماس��ي في 
ملتقى املصارف العراقية الذي اقيم 
في بيروت للمدة 11-13 من الشهر 

اجلاري ، ملدة ثالثة ايام متتالية.
وتضمن امللتقى العديد من الفقرات 
منها الفرص والتحديات التي تواجه 
القط��اع املصرف��ي العراقي وطرح 
جتارب تطوير االس��واق املالية احمللية 
والدولية وحتدي��ات االمتثال في ظل 

تطور االنظمة والقوانن الدولية .
عل��ي  الدكت��ور  امللتق��ى  وحض��ر 
الع��الق محاف��ظ البن��ك املرك��زي 
والدكت��ور مظه��ر محم��د صالح 

مستش��ار رئي��س الوزراء للش��ؤون 
املالية  اللجنة  ورئي��س  االقتصادية 
النيابي��ة محمد ريكان احللبوس��ي 
ومستش��ار محافظ البنك املركزي 
العراقي وليد عيدي ، وممثلو املصرف 
العراق��ي للتج��ارة ري��اض ابراهيم 
عضو مجلس االدارة ووكيل ومعاون 
املدير العام اياد العزاوي ولفيف  من 
مدراء االقس��ام املعنية في املصرف 
والدكت��ورة خول��ة االس��دي املدي��ر 
الع��ام ملص��رف الرافدي��ن والدكتور 
املديرالع��ام ملصرف  الدايني  رش��اد 
الرش��يد ، واملدي��ر الع��ام للمصرف 

الصناعي بالل احلمداني.
كما تضمن املؤمتر جلس��ات حوارية 
بعدة مواضيع منها تعزيز الصيرفة 
الش��املة ودور املص��ارف في متويل 

املش��اريع واعادة االعمار وش��ركات 
لتعزيز  الودائ��ع كوس��يلة  ضم��ان 
الثقة باجلهاز املصرفي ودوراملصارف 
في متويل املش��اريع واع��ادة االعمار 
والصيرف��ة االلكتروني��ة ودور االمن 
الصيرف��ة  تطوي��ر  ف��ي  الرقم��ي 

االلكترونية.
وتخل��ل املؤمت��ر ورش عم��ل حي��ث 
تضم��ن الي��وم االول ورش��ة عم��ل 
حول منصات االم��ن للجيل القادم 
، والي��وم الثالث ورش��ة عمل حول 
داخ��ل  االمتث��ال  عملي��ات  تعزي��ز 
القطاع املصرفي العراقي واخلدمات 
املصرفي��ة الرقمي��ة  وحماية البنى 
التحتي��ه احلرج��ه ل��دى املص��ارف 

واملؤسسات .
وكان هن��اك حض��ور كبي��ر لفروع 

املص��ارف اللبناني��ة العامل��ة ف��ي 
الع��راق متمث��الً بأدارته��م العامة 
حي��ث عق��دت اجتماع��ات ثنائي��ة 
مهمة مع محاف��ظ البنك املركزي 
العراقي الدكتور عل��ي العالق ومع 
مدير عام تس��جيل الش��ركات في 

وزارة التجارة فريال عبداهلل.
للبن��وك  مع��رض  املؤمت��ر  تضم��ن 
والشركات املشاركة وكان للمصرف 
العراقي للتجارة دور مميز حيث تضمن 
العرض ، بروش��ورات لبعض االجنازات 
التي قام بها املصرف  في سنة 2016 
، كذلك توزيع اقراص الفيلم الوثائقي 
حلملة للموصل تعنين��ا التي اقامها 
املصرف ومعايدات س��نة 2017 التي 
تتضم��ن تفاصي��ل على الث��ور اجملنح 

كما مت نشرها سابقاً.

»ابن ماجد« تجّهز النفط بالمبادالت الحرارية 
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هدى فرحان/حسين حسن*

العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
للفح��ص والتأهيل الهندس��ي 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
م��ن  انتاجه��ا  ع��ن  واملع��ادن 
املصاع��د الكهربائي��ة بنوعيها 
والبانوراما لالشخاص  االعتيادي 
واحلم��ل اضاف��ة ال��ى مصاع��د 

املستشفيات.
الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
املهن��دس خلف ع��كار عبود في 
تصري��ح للمرك��ز االعالم��ي في 
الوزارة بأن لدى ش��ركته قس��م 
متكامل ه��و االول من نوعه في 
العراق انش��ئ من مبالغ اخلطة 
االس��تثمارية لتصني��ع وانت��اج 
 100% بنسبة  املصاعد  كابينات 
بنوعيه��ا االعتي��ادي والبانوراما 
االج��زاء  جمي��ع  ال��ى  اضاف��ة 
من  والكهربائي��ة  امليكانيكي��ة 
واالب��واب  والثق��ال  الش��اصي 
والبورد والبراكيتات وغيرها فيما 
يتم استيراد بقية االجزاء كاحملرك 
واحلبال والس��كك من مناش��ئ 
عاملية ومعت��رف بها دوليا لعدم 

وجود جدوى من تصنيعها .
واكد املدير العام على ان العمل 
الش��ركة  بأيدي م��الكات  يت��م 
املتمكنة والتي متتلك اخلبرة في 
انتاج ونصب وتش��غيل وصيانة 
ش��تى انواع املصاعد الى جانب 
توفر االمكاني��ة الجراء الفحص 
ال��دوري ال��ذي حتتاج��ه املصاعد 
ومنح شهادة معتمدة للفحص 
والت��ي م��ن خاللها يت��م حتديد 
مدة صالحية املصعد للعمل او 
عزل��ه عن اخلدمة وحس��ب توفر 
الس��المة  متطلب��ات وش��روط 

واالمان .
من جانبها اش��ارت املهندس��ة 
س��حر فارس ف��ي قس��م انتاج 
املصاعد الى ان الش��ركة نفذت 

العديد من العقود النتاج وجتهيز 
خ��الل  املصاع��د  ان��واع  ش��تى 
الس��نوات املاضي��ة منها جتهيز 
شركة املنتجات النفطية ب�)15( 
مصع��دا والوقف الس��ني ب�)6( 
مصاع��د وكذل��ك جتهي��ز وزارة 
الصناعة ب���)6( مصاعد وجتهيز 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
املطاطي��ة واالط��ارات مبصاع��د 
حمل ع��دد 2 اضاف��ة الى جتهيز 
اخلطوط اجلوية العراقية ووزارات 
النفط والتعليم العالي ومحطة 

كهرباء الرميلة وغيرها.
واضاف��ت املهندس��ة ف��ارس ان 

انت��اج املصاعد داخل الش��ركة 
يس��هم في توفي��ر مبالغ كبيرة 
فيما لو مت اس��تيرادها من اخلارج 
ال��ى جان��ب اكتس��اب اخلب��رات 
واملعرفة في تنفيذ اعمال تصنيع 
ونصب وجتميع وصيانة املصاعد 
، مؤكدة بأن لدى القس��م فريق 
متخص��ص في اج��راء الفحص 
للمصاعد ومنح شهادة فحص 
مش��ددة ف��ي الوقت ذات��ه على 
اهمي��ة ع��دم جتاه��ل موض��وع 
اجراء الفحص الدوري للمصاعد 
للحف��اظ عل��ى ارواح املواطنن 
ومنع��ا للح��وادث الت��ي حت��دث 

بس��بب ع��دم توف��ر متطلب��ات 
والفتق��ار  واالم��ان  الس��المة 
العامل��ن عل��ى املصاع��د ال��ى 
اخلبرة واملهني��ة والدراية ، داعية 
باالمكاني��ات  االس��تعانة  ال��ى 
واخلب��رات املتوفرة في الش��ركة 
لغ��رض تنفيذ اعم��ال الصيانة 
العامل��ن  وتدري��ب  والفح��ص 
للمحافظ��ة عل��ى دميومة عمل 
املصاعد وسالمة مستعمليها .

عل��ى صعي��د متص��ل ابرم��ت 
شركة ابن ماجد العامة التابعة 
ل��وزارة الصناعة واملع��ادن عقد 
جتهي��ز مبادالت حراري��ة لصالح 

النف��ط/ ش��ركة مصافي  وزارة 
اجلنوب.

االع��الم  مرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
والعالق��ات العام��ة ف��ي الوزارة 
عبد الواحد الشمري ان مضمون 
العقد يش��مل جتهي��ز مبادالت 
املواصف��ات  وحس��ب  حراري��ة 
املس��تفيدة  للجه��ة  الفني��ة 
اجلن��وب منها  ش��ركة مصافي 
جتميع حزم انابيب حرارية عدد 8 
وتصنيع حزم انابيب حرارية اخرى 
ع��دد 5 اضاف��ة ال��ى تصنيع 10 
مب��ردات بالكامل ، مبينا ان هذه 
املبادالت  تس��تعمل في التبادل 

احلراري للزي��وت ، فضال  عن اجناز 
اعم��ال في مجال حل��ام اخلزانات 

الكبيرة للجهة نفسها.
من جهة اخرى نظمت الشركة 
دورة ف��ي مقره��ا الع��ام بعنوان 
االس��تراتيجي  )التخطي��ط 
املؤسساتي ( الهدف منها تطوير 
ملنتس��بيها  واملهارات  الق��درات 
ايام ش��ارك فيها جمع غفير من 
جميع اقسام الشركة ، بعد ذلك 
التقديرية  توزي��ع الش��هادات  مت 

على املشاركن فيها. 

*اعالم الصناعة 

التأهيل الهندسي تعلن عن إنتاجها من المصاعد الكهربائية المتنوعة 

إن العمل يتم بأيدي 
مالكات الشركة 
المتمكنة والتي 

تمتلك الخبرة في 
إنتاج ونصب وتشغيل 

وصيانة شتى أنواع 
المصاعد إلى جانب 

توفر اإلمكانية إلجراء 
الفحص الدوري الذي 

تحتاجه المصاعد 
ومنح شهادة معتمدة 

للفحص

يتم استيراد بقية األجزاء كاحملرك واحلبال والسكك من مناشئ عاملية

تخفيض جديد ألسعار 
السيارات اإليرانية 

العراق يبحث مع إيران تطوير 
التعاون العلمي والتكنولوجي

متخصصون يدعون إلى إنشاء 
محميات خاصة لطائر الفالمنكو

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات واملكائن 
ف��ي وزارة التجارة عن توفر عروض خاصة الس��عار 

السيارات االيرانية املنشأ موديل 2016 و2017 .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة احمد ياس��ن بأن 
شركته قررت اجراء عرض خاص السعار السيارات 
االيرانية املنش��أ التي تتعامل بها الشركة موديل 
2016 و2017 وبنظ��ام الدفع النق��دي وللمدة من 
االول م��ن ش��هر كان��ون الثاني اجل��اري ولغاية 31 
من ش��هر اذار املقبل مع دفع مبلغ 500 الف دينار 

مقابل اللوحة املرورية .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة ان ان��واع الس��يارات 
املش��مولة بالع��روض هي بيجو باب��ل , طيبة /1 , 
بيجو اك��د مواصفات , بيجو اك��د , بيك اب اريدو 
, بيج��و اكد SLX , بغ��داد , ليفان اور عادي , ليفان 
اور اوتوماتي��ك , ليف��ان اور 620 , ليف��ان اور 320 , 

سومر. 

بغداد - الصباح الجديد: 
بح��ث وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
الدكتور عبد  الرزاق العيس��ى مع وفد من جامعة 
أمير كبير التكنولوجية اإليرانية برئاسة الدكتور 
احمد معتمدي تطوير التعاون في اجملاالت العلمية 

والتكنولوجية.
وق��ال الوزير خ��الل االجتم��اع ان الع��راق »حريص 
عل��ى تطوير التعاون العلم��ي والبحثي مع الدول 
التي حققت تقدما  في مجاالت هندس��ة النفط 
واملع��ادن وعل��وم الكيمي��اء، عب��ر عق��د املؤمترات 
وال��ورش املش��تركة ، فضال عن زي��ادة التعاون بن 

املراكز البحثية«.
وثّمن وزير التعليم العال��ي موقف اجلانب اإليراني 
في املوافق��ة على اس��تقبال الطلب��ة العراقين 
الراغبن بالدراس��ة في مجاالت هندس��ة النفط 

إلكمال دراستهم في جامعة امير كبير.
م��ن جهته  أبدى رئيس جامعة أمير كبير الدكتور 
لفت��ح  احم��د معتم��دي، اس��تعداد جامعت��ه  
آف��اق التع��اون مع اجلامع��ات العراقية في ش��تى 
االختصاصات العلمية والسيما مجاالت هندسة 

النفط واملعادن والكيمياء.

بغداد - الصباح الجديد: 
دع��ا أكادميي��ون ومتخصص��ون في ن��دوة علمية 
نظمته��ا كلي��ة التحس��س النائ��ي واجليوفيزياء 
بجامعة الك��رخ للعلوم بالتعاون مع وزارة الزراعة 
إلى إنش��اء محميات خاصة لطيور الفالمنكو مبا 
يؤمن إعادة التوازن الطبيع��ي من دون إحلاق أضرار 

مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة.
وأوصى الباحثون كذلك مبنع الصيد غير الشرعي 
بصورة دائمة، وفرض عقوبات بحق اخملالفن والقيام 
بحمالت إعالمية في وسائل التواصل االجتماعي 
واملؤسس��ات اإلعالمية لدعم حملة احلفاظ على 
ه��ذه الطيور. وتضمن��ت الندوة محورين، ش��مل 
األول شرح مخاطر الصيد اجلائر لهذا الطائر وأثره 
في اختالل التوازن البيئي واإلحيائي في املنطقة ، 
فيم��ا تطرق احملور الثاني إلى قوانن احلماية للبرية 
والنادرة ومعاهدة سايتس حلماية هذه احليوانات.  

الجامعة العراقية تناقش 
طرق عالج مفصل الكتف

د. خالد القيسي 
نظمت كلية الطب في اجلامعة العراقية محاضرة 
علمية عن الطرق احلديثة لعالج الكتف واألعصاب 

مبشاركة عدد من الباحثن واملتخصصن .
وتضمن��ت احملاض��رة الت��ي ألقاها الدكتور س��الم 
إس��ماعيل العبيدي الذي يعمل في مستش��فى 
ريكس��ا- ش��مال ويل��ز – بريطانيا ضم��ن برنامج 
األس��تاذ الزائر ش��رحاً مفصالً عن الطرق احلديثة 
لعالج مفص��ل الكتف لتطوير امله��ارات الطبية 

لطلبة الكلية.
وأوص��ى احملاض��ر بض��رورة البح��ث والتقصي عن 
املعلوم��ات في مادة التش��ريح م��ع التركيز على 
الكت��ب املنهجية واتخاذها نقطة انطالق للبحث 

والتوسع في املعلومات العلمية. 

جانب من اللقاء

تقرير

المصرف العراقي للتجارة )TBI( يشارك في ملتقى المصارف العراقية
عقدت اجتماعات ثنائية مهمة مع محافظ البنك المركزي

وزيرة الصحة تبحث سبل االرتقاء 
بالخدمات الصحية في ديالى

الكوت - ضياء الصالح: 
باش��ر مجلس محافظة واسط 
باج��راءات اس��تمالك الس��احة 
احلدودي��ة ف��ي منف��ذ زرباطية ،  
فيما كش��ف عن عزمه تزويدها 
الكتروني��ة  وبواب��ات  بأنظم��ة 
لتنظيم حركة العجالت واجلباية 

وزيادة اإليرادات.
وقال��ت رئيس��ة اللجن��ة املالية 
آالء إس��ماعيل ملراسل »الصباح 
اجلديد« إن مجلس احملافظة باشر 
بإج��راءات اس��تمالك الس��احة 
احلدودي��ة ف��ي منف��ذ زرباطي��ة 
بقضاء بدرة لتس��جلها باسمه 
بدالً من وزارة املالية ، مشيرة إلى 
أن اجمللس س��يعمل على تنظيم 
اجلباية والعمل اإلداري بالساحة 
احلس��ابية  املعلوم��ات  وتناق��ل 
والرقابية من خالل نصب بوابات 

واس��تعمال عارضات  الكترونية 
وأجهزة متط��ورة وبطاقة ذكية 
يتم تعبئته��ا بالرصيد بن مدة 

ومدة أخرى من قبل السائقن .
وأضاف��ت إس��ماعيل أن النظام 
االلكتروني يس��هم ف��ي حتقيق 
انس��يابية ومرون��ة ف��ي دخ��ول 
املركبات وخروجها من الس��احة 
احلدودية وضب��ط عملية اجلباية 
املس��تحصلة  املبال��غ  أن  ع��ادة 
م��ن الس��احة احلدودية م��ا تزال 
دون الطم��وح وال تكف��ي لس��د 
متطلب��ات اجملل��س م��ن األموال 
الت��ي يحتاجه��ا لدع��م ش��تى 

املشاريع اخلدمية واإلنسانية  .
يذك��ر أن اللجن��ة املالي��ة ف��ي 
مجلس محافظة واسط، أعلنت 
في وقت سابق من الشهر اجلاري 
حتقيق إي��رادات قدرها 9 مليارات 

و500 ملي��ون دينار من الس��احة 
احلدودية ف��ي زرباطية عام 2016 
املنصرم ، مبينة أن نصفها أنفق 
كروات��ب ملوظف��ي العق��ود في 
اجمللس ، والنصف االخر من املبلغ 
مت انفاق��ه بن عائالت الش��هداء 
والقوات  ومعاجلة جرحى احلشد 
االمني��ة إضافة ال��ى تخصيص 

مبالغ للمشاريع اخلدمية.
الس��احة  مس��احة  أن  يذك��ر 
احلدودي��ة تبل��غ 50 دومن��ا وه��ي 
جزء من منف��ذ زرباطية احلدودي 
م��ع إي��ران، وأنه��ا تدار م��ن قبل 
مجل��س محافظة واس��ط عن 
طريق جل��ان تقوم بجباية األموال 
الت��ي توضع في صن��دوق خاص 
يس��مى »صندوق دعم واس��ط« 
يت��م خالله ص��رف املبال��غ وفقاً 

ملتطلبات اجمللس.   

واسط تباشر بإجراءات استمالك 
الساحة الحدودية في زرباطية 

نصب بوابات إلكترونية لتنظيم حركة السير فيه

ذي قار - علي حسين:  
أعل��ن محافظ ذي قار يحيى الناصري  
عن ق��رب إطالق حزمة من املش��اريع 
اخلدمية في اقضية ونواحي شمالي 
ذي ق��ار بقيمة ٥ مالي��ن دوالر ضمن 
بتروناس  االجتماعية لشركة  املنافع 
العاملة في حقل الغ��راف النفطي٬ 
مؤكدا على اهمية ان تراعي املشاريع 

حاجات السكان احمللين.
وق��ال احملاف��ظ ان " احلكوم��ة احمللية 
وبالتنس��يق مع وزارة النفط وشركة 
بترون��اس املاليزية ب��دأت العمل على 
إجن��از مش��اريع خدمية ف��ي املناطق 
احمليط��ة بحق��ل الغ��راف النفط��ي 
وبقيمة ٥ مالين دوالر" ، مؤكدا على 
جت��اوز الصعوب��ات اإلداري��ة والفني��ة 

التي عرقلت االس��تفادة م��ن املنافع 
االجتماعي��ة لش��ركة بتروناس منذ 
ع��ام ٢٠١٥ ٬ ومت االتفاق على ان تتولى 
حتدي��د  مهم��ة  احمللي��ة  احلكومي��ة 
املش��اريع اخلدمي��ة واالع��الن عنه��ا 

بحسب احلاجة".
وأش��ار الناص��ري ال��ى ان " احملافظة 
أعلن��ت عن مش��روع انش��اء جس��ر 

قض��اء الرفاعي اجلدي��د بقيمة مليار 
دينار ٬ ويربط اجلس��ر ضفتي القضاء 
لتسهيل التنقل بينهما وجتاوز حالة 
األرباك الس��ابقة في نق��ل املواطنن 
القض��اء  الزراعي��ة ف��ي  واملنتج��ات 
املذكور" ، الفتا الى انه مت توجيه الدوائر 
املعني��ة بوضع خطط لتوظيفها في 
ملناطق  املهم��ة  اخلدمي��ة  املش��اريع 

الرفاع��ي والنص��ر وقلعة س��كر ومبا 
يلبي حاجات املواطنن".

 وكان��ت ش��ركتا بترون��اس املاليزية 
وجابكس الياباني��ة وقعت عقدا مع 
وزارة النف��ط لتطوي��ر حق��ل الغراف 
ش��مالي ذي قار ويتضم��ن حفر 240 
بئ��را بحلول ع��ام 2022 وهو ما يتيح 
رف��ع س��قف االنت��اج النفط��ي من 

حقول الغراف ليبلغ  230 الف برميل 
يومي��ا  . ويق��در االحتياطي النفطي 
في حقول نف��ط ذي قار بأكثر من 20 
مليار برميل تتوزع على حقول الغراف 
والناصري��ة وابو عم��ود وحقل صبة ، 
في حن يبلغ إجمال��ي اإلنتاج احلالي 
م��ن حقل��ي الغ��راف والناصرية نحو 

170 ألف برميل يومياً.

إطالق حزمة من المشاريع الخدمية في ذي قار.. قريبًا  
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طرابلس ـ وكاالت:
أعلن اجليش الوطني الليبي امس االثنني أن قواته 
س��يطرت بش��كل كامل على منطقة بوصنيب 

غرب مدينة بنغازي.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الليبية عن ميل��ود الزوي 
املتحدث باس��م الق��وات اخلاصة أن ق��وات تابعة 
للجي��ش قادم��ة م��ن الش��رق وأخرى م��ن الغرب 

التقيتا والتحمتا في هذه املنطقة.
ولم يبق بذلك أمام مسلحي ما يعرف ب�«مجلس 
ش��ورى ثوار بنغ��ازي« إال ملجأ أخي��ر في منطقة 
قنف��ودة، وه��و عبارة ع��ن منطقة صغي��رة على 

شكل مستطيل مبنفذ بحري غرب املدينة.
يذكر أن املش��ير خليفة حفت��ر، الذي يتولى حاليا 
منص��ب القائد الع��ام للجيش الوطن��ي الليبي، 
كان ب��دأ في أيار 2014 »عملية الكرامة« للقضاء 
على تش��كيالت مسلحة توصف بالتطرف كانت 
تسيطر على املدينة. وبعد معارك طاحنة وطويلة 
استطاعت وحدات اجليش الوطني محاصرة بقايا 
املس��لحني في رقع��ة ضيقة، ولم يب��ق لهم بعد 

السيطرة على بوصنيب إال منطقة قنفودة.

مسقط ـ أ ب ف:
وصل عش��رة م��ن معتقل��ي س��جن غوانتانامو 
العس��كري االميركي امس االثنني الى س��لطنة 
عمان »لإلقامة املوقتة«، بحس��ب ما أعلنت وزارة 

اخلارجية.
ولم توضح الوزارة جنسيات املعتقلني الذي وصلوا 
الى الس��لطنة قبل ايام من انته��اء والية الرئيس 
األميرك��ي ب��اراك اوبام��ا. وكان اوبام��ا جع��ل من 
اغ��الق معتقل غوانتانامو الواق��ع في كوبا إحدى 
اولويات سياس��ته. وقالت وزارة اخلارجية في بيان 
نش��رته وكالة االنباء العماني��ة »بناء على األوامر 
الس��امية« للس��لطان قابوس بن سعيد »لتلبية 
التماس احلكومة األميركية املساعدة في تسوية 
قضي��ة احملتجزين في معتق��ل غوانتانامو مراعاة 
لظروفه��م اإلنس��انية وص��ل الس��لطنة ام��س 
)االثنني( عشرة أشخاص أُفرج عنهم من املعتقل 

املذكور وذلك لإلقامة املؤقتة«.
ولم ينجح اوباما في اغالق املعتقل الذي يجس��د 
في عدد م��ن دول العال��م التجاوزات ف��ي احلملة 
االميركي��ة ملكافح��ة االرهاب بعد اعت��داءات 11 
ايلول 2001. لكنه متكن من خفض عدد املعتقلني 

فيه الى حد كبير.

انقرة ـ أ ب ف:
واف��ق البرمل��ان التركي في قراءة اول��ى امس االول 
األحد على دس��تور جديد يع��زز صالحيات الرئيس 

رجب طيب اردوغان.
ووافق النواب في جلس��ة ام��س االول االحد على 

آخر جزأين من الدستور، بأغلبية ثالثة اخماس.
وحص��ل حزب العدالة والتنمية احلاكم على اكثر 
م��ن 330 صوت��ا، محققا أغلبي��ة الثالثة اخماس 
الضرورية لتبني دستور جديد من اجل طرحه في 

استفتاء سينظم في نيسان على االرجح.
وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة 
في البرملان اعتبارا من االربعاء املقبل،وس��تناقش 
مواد الدس��تور ال���18 الت��ي تهدف الى توس��يع 

صالحيات رئيس اجلمهورية، الواحدة تلو االخرى.
وتبادل ن��واب احلزب احلاكم ونواب املعارضة االتراك 
ليل االربعاء اخلميس اللكلمات وتراشقوا بقوارير 
املياه. وظهر في لقطات نش��رتها وس��ائل االعالم 
التركية ن��واب وه��م يتبادلون اللكم��ات ويلقون 

الكراسي.
وترفض املعارضة هذا املش��روع لنظام سياس��ي 
رئاس��ي وتدي��ن مي��ل اردوغ��ان ال��ى االس��تبداد، 
خصوص��ا بعد احملاولة االنقالبي��ة التي وقعت في 

15 متوز املاضي، وحمالت التطهير التي تلتها.

البرلمان التركي يوافق على 
تعزيز صالحيات أردوغان

الجيش الليبي يسيطر على 
»بوصنيب« غرب بنغازي

وصول عشرة من معتقلي 
غوانتانامو إلى سلطنة عمان

متابعة الصباح الجديد: 

قضت احملكم��ة اإلدارية العليا في 
مصر برف��ض طعن احلكومة على 
حكم م��ن القضاء اإلداري ببطالن 
اتفاقية ترسيم احلدود املوقعة مع 
الس��عودية، وأكدت على استمرار 
الس��يادة املصري��ة عل��ى جزيرتي 
تيران وصنافي��ر عند مدخل البحر 

األحمر الشمالي.
وقال القاضي في منطوق حكمه 
إن »س��يادة مص��ر عل��ى جزيرتي 

تيران وصنافير مقطوع بها«.
وعقب النطق باحلكم هلل احملامون 
واحلاضرون في اجللسة بهتافات من 
بينها »مصرية مصرية« في إشارة 
إل��ى اجلزيرت��ني الواقعت��ني مبدخل 
خلي��ج العقب��ة بالبح��ر األحمر. 
وبث التلفزيون املصري على الهواء 

مباشرة جلسة احملكمة.
الش��ورى  وق��ال عض��و مجل��س 
الس��عودي الس��ابق ورئيس مركز 
الش��رق للدراس��ات، أن��ور ماج��د 
عشقي، معلقا على حكم احملكمة 
اإلدارية العليا إن السعودية قدمت 
إل��ى اجلان��ب املصري املس��تندات 
الكافية إلثبات سعودية اجلزيرتني.

وأض��اف لبي بي س��ي أن بالده قد 
تلجأ الس��عودية إلى األمم املتحدة 

وللتحكيم الدولي.
وأش��ار عش��قي إلى أن التوتر في 
العالق��ات بني البلدين ناش��ئ عن 
إقليمية،  خالفات بش��أن قضاي��ا 
وليس في األساس بسبب التنازع 

على السيادة على اجلزيرتني.
وأك��د برملاني��ون مصري��ون عل��ى 
ع��ن  البرمل��ان  ميتن��ع  أن  ض��رورة 
النظ��ر ف��ي اتفاق ترس��يم احلدود 
بني مصر والس��عودية، احملال إليه 

من احلكومة، تفادي��ا ملواجهة قد 
حتدث بني الس��لطة التش��ريعية 

والقضائية.
وق��ال النائب إيه��اب اخلولي، أمني 
ف��ي  التش��ريعية  اللجن��ة  س��ر 
البرمل��ان املصري، لبي بي س��ي إن 
البرمل��ان بعد احلك��م غير مختص 
بنظر االتفاقية إذ أن حكم احملكمة 
اإلداري��ة العليا حس��م األمر وأقر 
ببطالن االتفاقية، وبالتالي فإن أي 
مناقشات حول هذا األمر ال تخص 
البرملان إذ تعد االتفاقية تنازال عن 

جزء من أرض مصر.
احلري��ري  هيث��م  النائب��ان  وق��ال 
ومحم��ود عفيفي إن��ه ال يحق أن 

االتفاقية،  بنظ��ر  البرمل��ان  يق��وم 
بعدم��ا أصبح��ت باطل��ة بحكم 

قضائي.
كم��ا دعا الن��واب احلكومة إلى أن 
تتوق��ف عن التقدم ب��أي منازعات 
أمام القضاء الدستوري وفتح حوار 
من جديد م��ع اجلانب الس��عودي 
حول كيفية إعادة التفاوض بشأن 

اجلزيرتني.
وطالب النائب أنور السادات زمالءه 
بالتوجه إلى تي��ران وصنافير ورفع 

علم مصر عليهما.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا 
العام املاضي اتفاقا بشأن ترسيم 
احل��دود بني البلدي��ن، قضى بوقوع 

اجلزيرتني حتت سيادة السعودية.
وقد اس��تبقت احلكوم��ة املصرية 
حك��م احملكم��ة اإلداري��ة العلي��ا 
بإحالة االتفاقي��ة في كانون األول 
املاضي إلى مجل��س النواب إلبداء 
ال��رأي فيه��ا، بينما أوص��ي تقرير 
غير ملزم لهيئة مفوضي احملكمة 
بتأيي��د حك��م احملكم��ة اإلداري��ة 

السابق مبصرية اجلزيرتني.
مفوض��ي  هيئ��ة  تقري��ر  واعتب��ر 
احملكمة، الذي أعد بناء على طلب 
احملكم��ة اإلدارية العليا أن اتفاقية 
الترسيم »باطلة بطالنا مطلقا«، 

حسبما ورد في التقرير.
وأوضح التقرير ، الذي نشر نصه ، 

محامون م��ن رافعي دعوى بطالن 
االتفاقي��ة أن االتفاقي��ة تخال��ف 
الدس��تور ألنها تق��ر بالتنازل عن 

جزء من اإلقليم املصري.
لكنه أضاف أن للمحكمة اإلدارية 
أو  بالتقري��ر  أن تأخ��ذ  احل��ق ف��ي 
تستبعده، مشيرا إلى أن »الوثائق 
واالتفاقي��ات والق��رارات الدولي��ة 
كاف��ة الت��ي ارتبط��ت أو تطرقت 
للجزيرتني أك��دت مبا ال يدع مجاالاً 
للش��ك مصرية اجلزيرتني تاريخياًا 

وجغرافياًا وسياسياًا«.
وأك��د أن هيئ��ة مفوض��ي الدولة 
انته��ت إلى إثبات وق��وع اجلزيرتني 
ضمن اإلقليم املصري، على عكس 

ما يحاول محامو احلكومة إثباته.
وكان��ت ق��وات األم��ن املصرية قد 
وضعت في حالة اس��تنفار شديد 
وتأهب ف��ي محيط مبنى مجلس 
الدولة بضاحية الدقي في اجليزة، 
اإلداري��ة  احملكم��ة  تعق��د  حي��ث 
العليا جلس��تها اليوم للنظر في 

القضية.
ونش��رت قوات الش��رطة وعناصر 
الش��رطة الس��رية في الش��وارع 
احمليط��ة مبجل��س الدول��ة وأم��ام 
حتس��با  الرئيس��ية،  البواب��ة 
لدع��وات التظاهر الت��ي أطلقها 
نش��طاء يحتجون على االتفاقية 

ويعتبرونها بيعا إلراض مصرية.

رام اهلل ـ رويترز:
التحري��ر  منظم��ة  رفض��ت 
الفلسطينية امس االثنني مبررات 
بريطانيا لعدم توقعيها على بيان 
مؤمت��ر باريس بش��أن الس��الم في 

الشرق األوسط.
وق��ال صائ��ب عريقات أمني س��ر 
اللجن��ة التنفيذية للمنظمة »إن 
التحفظات غي��ر منطقية  ه��ذه 

وجمي��ع دول العالم باتت متيقنة 
م��ن رف��ض إس��رائيل الس��لطة 
للدع��وات  باالحت��الل  القائم��ة 
الرس��مية  واللق��اءات  الدولي��ة 

إلحياء عملية السالم.«
وأضاف في بيان صحفي أن إسرائيل 
اس��تغلت »العملي��ة التفاوضية 
لالستفراد بالشعب الفلسطيني 
وس��رقة املزيد م��ن األرض واملوارد 

غي��ر  اس��تيطانها  ومواصل��ة 
املمنهجة  وخروقاته��ا  الش��رعي 

للقانون الدولي.«
وق��ال بيان ل��وزارة اخلارجية »لدينا 
حتفظ��ات معينة جت��اه مؤمتر دولي 
اله��دف من��ه دف��ع الس��الم بني 
اجلانبني وال يش��ملهما، في الواقع 
إن��ه يأتي ضد رغبة اإلس��رائيليني 
ويأتي قب��ل أيام فقط من االنتقال 

إل��ى رئي��س أمريك��ي جدي��د في 
الوقت الذي ستكون فيه الواليات 
ألي  النهائ��ي  الضام��ن  املتح��دة 

اتفاق.«
وقال عريقات في بيانه »إن اخملاطر 
احلقيقية على حل الدولتني تكمن 
في ه��ذه املواق��ف التي تش��جع 
إسرائيل ومتنحها احلصانة ملواصلة 
سياس��تها  وتكري��س  احتالله��ا 

االستعمارية على األرض.«
وأض��اف »كن��ا نتطل��ع أن تق��وم 
بريطانيا حتدي��دا بلعب دور متوازن 
وع��ادل وأن تك��ون ج��زءا رئيس��يا 
وفاع��ال م��ن املنظوم��ة الدولي��ة 
الرافضة لالحتالل واالستيطان وأن 
تصوب مواقفها نحو رفع احلصانة 
ودعم  إسرائيل ومحاس��بتها  عن 
والدولية  الفلس��طينية  املبادرات 

س��يما وأن ش��عبنا ال��ذي تعرض 
لظل��م تاريخ��ي مجح��ف يق��ف 
اليوم عل��ى أبواب إحي��اء الذكرى 

املئوية لوعد بلفور املشؤوم.«
»إل��ى  بريطاني��ا  عريق��ات  ودع��ا 
تصحي��ح ه��ذا اخلط��أ واالعتراف 
بدول��ة فلس��طني باعتب��اره أحد 
ش��روط حماية حل الدولتني التي 

تنادي بتحقيقه.« 

دمشق ـ أ ب ف:
اكدت فصائل سورية معارضة امس 
االثن��ني مش��اركتها ف��ي محادث��ات 
الس��الم املرتقبة في استانا االسبوع 
املقب��ل، مؤك��دة ان ج��دول االعمال 
س��يقتصر على تثبي��ت وقف اطالق 
الن��ار مبوج��ب االتفاق ال��ذي توصلت 
اليه روسيا ابرز حلفاء دمشق، وتركيا 

الداعم��ة للمعارض��ة، وف��ق ما اكد 
قيادي��ون معارض��ون لوكال��ة فرانس 
برس. وق��ال محمد عل��وش، القيادي 
البارز في »جيش االس��الم«، احد ابرز 
الناف��ذة في  الفصائ��ل االس��المية 
ريف دمش��ق، ردا على سؤال لوكالة 
فرانس برس حول قرار املشاركة »كل 

الفصائل ستذهب. الكل موافق«.

واض��اف عل��وش ال��ذي كان يش��غل 
منص��ب كبي��ر املفاوضني ف��ي وفد 
ال��ى  الهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات 
جني��ف »عملية اس��تانا هي عملية 
لوقف سريان الدم من جانب النظام 
وحلفائ��ه. نريد وقف هذا املسلس��ل 

االجرامي«.
واك��د احم��د عثم��ان، القي��ادي في 

فرقة »الس��لطان مراد«، وهو فصيل 
مع��ارض تدعمه انقرة وينش��ط في 
ان  ب��رس  لفران��س  ش��مال س��وريا، 
»الفصائل أخذت قرارها بالذهاب الى 

احملادثات ضمن ثوابت الثورة«.
وين��ص اتفاق الهدن��ة التي تعرضت 
خلروق��ات متك��ررة خصوص��ا ق��رب 
دمش��ق عل��ى محادث��ات س��الم في 

استانا، تعمل روسيا وايران من جهة 
وتركيا من جهة اخرى على تنظيمها 
في 23 الشهر احلالي، قبل اسبوعني 
م��ن جول��ة مفاوض��ات مرتقبة في 
الثامن من الش��هر املقبل في جنيف 

برعاية االمم املتحدة.
وق��ال اس��امة اب��و زي��د، املستش��ار 
الس��ورية  للفصائ��ل  القانون��ي 

املعارضة املنضوي��ة في اطار الهيئة 
برس  لفرانس  للمفاوض��ات،  العلي��ا 
»على رغم اخلروقات الوقحة املرتكبة 
خصوصا من امليليشيات االيرانية في 
وادي بردى وريف دمشق، فان ما دفعنا 
للموافق��ة على الذهاب الى اس��تانا 
هو ان اجن��دة املرحلة االولى تتضمن 

تثبيت وقف اطالق النار حصرا«.

منظمة التحرير الفلسطينية ترفض مبررات بريطانيا على بيان باريس

فصائل سورية معارضة تؤكد مشاركتها في محادثات استانا

بسبب التنازع على السيادة على »تيران وصنافير«

حكم نهائي ببطالن نقل تبعية جزيرتين 
في البحر األحمر من مصر إلى السعودية

قال عضو مجلس 
الشورى السعودي 

السابق ورئيس مركز 
الشرق للدراسات، أنور 

ماجد عشقي، معلقا على 
حكم المحكمة اإلدارية 

العليا إن السعودية 
قدمت إلى الجانب 

المصري المستندات 
الكافية إلثبات سعودية 

الجزيرتين

فرحة احملامون بعد بطالن نقل تبعية اجلزيرتني  تيران وصنافير

تقـرير

باريس ـ أ ب ف:

اك��دت اكثر من س��بعني دولة ومنظمة 
ش��اركت في مؤمت��ر باريس ام��س االول 
االح��د حول الن��زاع بني الفلس��طينيني 
واالس��رائيليني، ان اجملتمع الدولي ال يزال 
متمس��كا بح��ل الدولتني، ول��ن يعترف 
بأية قرارات احادية اجلانب تتعلق مبسائل 

احلدود والقدس.
وفي البي��ان اخلتامي للمؤمتر الذي نوقش 
بدقة فائقة، حث املش��اركون في املؤمتر 
عل��ى  واالس��رائيليني  الفلس��طينيني 
»اظهار االلت��زام بحل الدولتني واالمتناع 
ع��ن اية خطوات احادية اجلانب تس��تبق 
نتيجة املفاوضات خصوصا بشأن احلدود 
والقدس والالجئني«. واكد البيان انه في 
حال اتخذت خط��وات من هذا النوع فان 

املشاركني في املؤمتر »لن يعترفوا بها«.
ورحبت منظمة التحرير الفلس��طينية 
بالبيان اخلتامي ملؤمت��ر باريس »الذي أكد 
ض��رورة إنه��اء االحت��الل اإلس��رائيلي«، 
بحس��ب م��ا ص��رح ام��ني س��ر اللجنة 

التنفيذية للمنظمة صائب عريقات.
ودع��ا عريق��ات املؤمتر الذي اس��تضافته 

فرنس��ا ال��ى »االعت��راف الف��وري بدولة 
فلس��طني على حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
وقال��ت اخلارجي��ة االس��رائيلية في بيان 
»ان ه��ذا املؤمت��ر الدول��ي وق��رارات االمم 
املتحدة تبعد فرص السالم النها تشجع 
الفلس��طينيني عل��ى رف��ض احملادث��ات 

املباشرة مع اسرائيل«.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة اخلارجية ان 
بريطاني��ا كانت له��ا »حتفظات معينة« 
ح��ول عق��د املؤمت��ر ف��ي غي��اب ممثل��ني 
فلسطينيني واسرائيليني »قبل ايام من 
تنصيب رئيس اميركي جديد«، وبالتالي 
فان بريطانيا ش��اركت في املؤمتر بصفة 

مراقب فقط.
وتزام��ن عق��د مؤمت��ر باريس م��ع وصول 
ح��ل الدولتني الى املأزق بس��بب تكثيف 
االراضي  االس��تيطان االس��رائيلي ف��ي 
الفلسطينية احملتلة، كما انه ينعقد قبل 
خمسة ايام من تسلم الرئيس االميركي 
املنتخ��ب دونال��د ترامب س��لطاته وهو 
الذي كان ادلى خ��الل حملته االنتخابية 

بتصريحات مؤيدة متاما السرائيل.
وجتنب البيان اخلتامي االش��ارة الى كالم 
ترامب ع��ن عزم��ه على نقل الس��فارة 

االميركي��ة من تل ابيب ال��ى القدس، اال 
ان��ه تضمن »رس��الة ضمنية ال��ى ادارة 

ترامب« حسب دبلوماسي فرنسي.
وفي حال اتخذ ترامب قرار نقل السفارة 
الى القدس يكون ق��د تخلى عن موقف 

تاريخ��ي للواليات املتحدة بهذا الش��أن، 
كم��ا يك��ون قد اتخ��ذ موقف��ا يتعارض 
بش��كل كامل مع ق��رارات االمم املتحدة 
الت��ي تؤك��د ان االراضي الفلس��طينية 
وم��ن بينها القدس الش��رقية هي اراض 

محتلة.
وذهب وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك 
ايرول��ت ال��ى ابعد م��ن البي��ان اخلتامي 
عندما قال ف��ي مؤمتر صحافي في ختام 
املؤمت��ر ان نق��ل الس��فارة ال��ى القدس 

سيكون »استفزازا«.
قال ايرولت لدى اختتام اعمال املؤمتر في 
اش��ارة الى الق��رارات الدولية التي تدعو 
اس��رائيل الى االنس��حاب م��ن االراضي 
احملتل��ة من��ذ ح��رب الع��ام 1967 »م��ن 
املفيد التذكير باالس��اس، واالساس هو 
حدود العام 1967 وق��رارات االمم املتحدة 
االساس��ية«. م��ن جهت��ه اش��اد وزي��ر 
اخلارجي��ة االميركي جون كي��ري بالبيان 

اخلتامي الذي وصفه ب�«املتوازن«.
اال انه اوض��ح ايضا في تصريح صحافي 
اص��روا  االميركي��ني  الدبلوماس��يني  ان 
عل��ى تضم��ني البي��ان لغة قوي��ة تدين 
التحري��ض والهجم��ات الفلس��طينية 

على االسرائيليني.
واض��اف »لقد اتينا الى هن��ا وقاومنا من 
اجل تعديل ما اعتقدنا انه غير متوازن او 
انه ال يعبر عن نوع من االحتاد الذي حتدثت 
عن��ه«. وتابع »لم نخفف من��ه )البيان(. 
فعلن��ا ما هو ضروري لكي يكون متوازنا. 
واذا نظرت اليه فانه يتحدث الى اجلانبني 

بطرق ايجابية وليست سلبية«.
واكد كي��ري انه حتدث مع رئي��س الوزراء 
نتانياه��و خ��الل  بنيام��ني  االس��رائيلي 

اجتماع باريس لطمأنته.

وكان الرئيس الفرنس��ي فرنسوا هوالند 
اك��د ف��ي كلمت��ه ام��ام املؤمت��ر ان حل 
الدولتني »ليس حلما ويبقى هدف اجملتمع 
الدولي«. وقال هوالن��د »ان حل الدولتني 
لي��س حلم نظام مر علي��ه الزمن. انه ال 

يزال هدف اجملموعة الدولية«.
واض��اف هوالن��د ف��ي رد مباش��ر عل��ى 
انتقادات اس��رائيل لعقد هذا املؤمتر »من 
غير ال��وارد فرض معايير التس��وية على 
الطرف��ني ، وحدها املفاوضات املباش��رة 
ميك��ن ان توصل ال��ى الس��الم، وال ميكن 

الحد ان يقوم بذلك مكانهما«.
وقبل هوالند حذر وزي��ر خارجيته ايرولت 
م��ن تنفيذ م��ا قال��ه ترامب ح��ول نقل 
الس��فارة االميركية في اسرائيل من تل 

ابيب الى القدس.
للقن��اة  تصري��ح  ف��ي  ايرول��ت  وق��ال 
الفرنس��ية الثالثة ان »اي رئيس اميركي 
لم يسمح لنفس��ه باتخاذ قرار كهذا«، 
مضيفا »ستكون لذلك عواقب خطيرة 
،حني يكون املرء رئيس��ا للواليات املتحدة 
ال ميكن ان يكون موقفه حاسما واحاديا 
ال��ى ه��ذا احل��د بالنس��بة ال��ى قضية 
مماثلة، يجب الس��عي الى تأمني ش��روط 

السالم«.

بعد إصرار المجتمع الدولي االلتزام بحّل الدولتين 

مؤتمر باريس ُيؤّكد رفضه ألية خطوات أحادية الجانب من الفلسطينيين أو اإلسرائيليين

مؤمتر باريس
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئي��س جلنة الزراع��ة واملياه 
واالهوار النيابية فرات التميمي، 
أمس االثن��ن، ان رئيس احلكومة 
حيدر العب��ادي »فقد املصداقية 
ش��ريحة  وس��ط  والثق��ة« 
عازي��ا  واملزارع��ن،  الفالحي��ن 
ذل��ك الى كث��رة وع��وده بصرف 
مس��تحقاتهم »من دون االيفاء 

بها«.
وقال التميمي في بيان صحافي، 
إن »استمرار رئيس الوزراء بإطالق 
والتصريح��ات اإلعالمية  الوعود 
بص��رف مس��تحاقات الفالحن 

واملزارع��ن لع��ام 2016 واألعوام 
االخ��رى دون تنفيذه��ا افقدت��ه 
املصداقية والثقة وسط شريحة 

الفالحن واملزارعن«.
»ه��ذه  ان  التميم��ي،  واض��اف 
الش��ريحة التي تعرضت للفقر 
ص��رف  ع��دم  نتيج��ة  واالذالل 
بحاج��ة  االن  لغاي��ة  األم��وال 
الى انصافه��ا«، مش��يرا الى ان 
»هناك أيادي خفية حتاول عرقلة 
اجراءات الصرف لكي تضع رئيس 
احلكومة في مواجهة امام هذه 

الشريحة الكبيرة«.
ودع��ا التميمي، رئي��س مجلس 

ال��وزراء ال��ى »تأجي��ل عملي��ات 
التدقي��ق التي يقوم به��ا ديوان 
الرقابة املالية بعد الصرف«، الفتا 
الى ان »نس��بة الصرف هي 50% 
من مجموع املبالغ املستحقة«.

للجمعيات  العام  االحتاد  وطالب 
الفالحي��ة في الع��راق، في وقت 
الوزراء  رئاستي مجلسي  سابق، 
والنواب بضرورة اتخاذ االجراءات 
التي تساهم بصرف مستحقات 
الفالح��ن املتوقف��ة من��ذ مدة 
طويل��ة، ف��ي ح��ن كش��ف عن 
انخف��اض انتاج الع��راق الزراعي 

خالل العام احلالي.

متابعة الصباح الجديد:
تراجع��ت أس��عار النفط أمس 
االثن��ن حت��ت ضغط ش��كوك 
منتج��ي  كب��ار  وف��اء  بش��أن 
النف��ط بتعهده��م بخف��ض 
اإلنتاج وتوقع��ات بزيادة اإلنتاج 
األمريك��ي م��رة أخ��رى الع��ام 

اجلاري.
ونزل س��عر مزيج برنت عشرة 
دوالر   55.35 إل��ي  س��نتات 
الس��اعة  بحل��ول  للبرمي��ل 
0915 بتوقي��ت جرينت��ش ونزل 
بنفس  األمريكي اخلفيف  اخلام 

املقدار إلى 52.27 دوالر.
ووافق��ت منظم��ة أوب��ك على 
خفض اإلنتاج بواقع 1.2 مليون 
برمي��ل يوميا إل��ى 32.5 مليون 
برميل من األول من يناير كانون 
الثان��ي لس��حب الفائ��ض من 
السوق الذي ساهم في هبوط 
األس��عار عل��ى م��دى أكثر من 

عامن.
واملنتج��ن  روس��يا  وقال��ت 
الرئيسين من خارج أوبك إنهم 

سيخفضون اإلنتاج.
لكن إنتاج النفط عامليا ال يزال 
مرتفع��ا ومع اقت��راب اخملزونات 
يرتاب  من مس��تويات قياسية 
أوب��ك  أن  ف��ي  املس��تثمرون 
خف��ض  ميكنه��م  وحلفاءه��ا 
االنت��اج  لتقلي��ص  االنت��اج 
للمس��توى الذي يدفع األسعار 

للهبوط.
وق��ال بي��ارن ش��يلدروب كبير 
محللي الس��لع في اس.إي.بي 
ماركتس في أوسلو »بدأت للتو 

تخفيض��ات أوبك وال��دول من 
خارجه��ا وسيس��تغرق حدوث 

تأثير بعض الوقت«.
وتابع »ال نتوقع أن ترتفع أسعار 
النفط كثيرا في الربع األول من 

.»2017
واستبعد وزير الطاقة السعودي 
االثن��ن  ي��وم  الفال��ح  خال��د 
متديد اتف��اق أوبك م��ع املنتجن 
املس��تقلن بعد ستة أشهر في 
ضوء مس��توى االلت��زام باالتفاق 

واستعادة التوازن في السوق.
ع��ودة  أن  »توقعات��ي..  وأض��اف 
الت��وازن إلى الس��وق الت��ي بدأت 
 2016 ف��ي  تدريجي��ا  تتحق��ق 
سيظهر تأثيرها بالكامل بحلول 

النصف األول )من العام(«.
الى ذلك، استبعدت السعودية 
أمس االثنن متدي��د اتفاق أوبك 
م��ع املنتجن املس��تقلن بعد 

ستة أش��هر في ضوء مستوى 
واس��تعادة  باالتف��اق  االلت��زام 

التوازن في السوق.
»املنتج��ن  إن  قال��ت،  لكنه��ا 
الوض��ع  تقيي��م  س��يعيدون 
وسيمددون االتفاق إذا اقتضت 

الضرورة«.
وأضاف وزير الطاقة السعودي: 
»توقعات��ي.. أن ع��ودة الت��وازن 
إلى الس��وق التي بدأت تتحقق 
2016 س��تعكس  في  تدريجيا 
تأثيرها الكامل بحلول النصف 

األول )من العام(«.
وذك��ر الفال��ح أن��ه يعتقد أن 
التمديد أمر مس��تبعد مشيرا 
إل��ى أن الطل��ب س��ينمو ف��ي 
الصي��ف وأن املنتج��ن يريدون 
ضمان وج��ود إم��دادات كافية 
في السوق كي ال يحدث نقص 

أو شح.

الزراعة النيابية تطالب الحكومة 
بصرف مستحقات الفالحين

أوبك: من المستبعد تمديد اتفاق التجميد 

تراجع أسعار النفط لشكوك إزاء تخفيضات اإلنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصرف الرافدين، أمس االثنن، 
ع��ن رفع س��قف االعتماد املس��تندي 
للوزارات إل��ى 30 ملي��ون دوالر، مبديا 
اس��تعداده لتس��لم هذه املستندات 
دون توسط املصرف العراقي للتجارة.

وقال املكت��ب االعالم��ي للمصرف ان 
»املص��رف ق��رر رف��ع نس��بة االعتماد 
املستندي للوزارات والدوائر احلكومية 

إلى 30 مليون دوالر«.
وأضاف، أن »هذه اخلطوة تأتي من أجل 
النهوض بواقع التجارة الدولية ولتلبية 
االس��تيرادية  املعام��الت  متطلب��ات 
وتق��دمي أفض��ل اخلدم��ات للمواطنن 
ولزبائن املص��رف ودوائ��ر الدولة كافة 

لتحقيق املنفعة املتبادلة«.
وذكر أن »املصرف مس��تمر باس��تالم 
املس��تندية  االعتم��ادات  طلب��ات 
للقط��اع اخلاص أف��راد أو ش��ركات«، 
مبدي��ا »اس��تعداده لتس��لم طلبات 
فتح االعتماد املس��تندي وذلك ضمن 
توس��ط  ودون  التش��غيلية  املوازن��ة 

املصرف العراقي للتجارة«.
وتع��د االعتم��ادات املس��تندية إحدى 
ف��ي  املس��تعملة  الهام��ة  األدوات 
متوي��ل عمليات التج��ارة اخلارجية من 
اس��تيراد وتصدي��ر، وحي��ث أنها جتري 
ع��ن طري��ق البنوك، ف��إن ذلك يضفي 
عليها الضمان واالستقرار نظرا لثقة 
املستورد واملصدر بوساطة البنوك في 

تنفيذ هذه االعتمادات املستندية.
وفي وقت يعاني فيه املواطن غالبا من 
الروتن االداري في املصارف خالل توديع 
املبال��غ او الس��حب مما يع��زف الكثير 
م��ن املواطنن عن اي��داع اموالهم في 
املصارف واالحتفاظ بها في منازلهم، 
وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد 
واحملافظ��ات على ضرورة اس��تقطاب 
رؤوس االم��وال م��ن املواطن��ن وعدم 
وض��ع العراقي��ل امامه��م وإقناعهم 
بإي��داع اموالهم لدى املصرف بدال من 

االدخار املنزلي.
وقال املكتب االعالم��ي للمصرف في 

بيان له، ان تش��كيله وجه فروعه في 
بغداد بتطوي��ر العمل واالحتكاك مع 
امامهم،  العقب��ات  وتذليل  املواطنن 
داعي��ا ال��ى حتس��ن عمله��م وتقدمي 

افضل اخلدمات للمواطنن.
وأضاف ان »اجللسة تناولت مجموعة 
من املالحظات واملقترحات والتوجيهات 
الت��ي تضمن��ت ض��رورة حتس��ن اداء 
االنتاجي��ة  مس��توى  ورف��ع  الف��روع 

والفوائد وإعادة تقييم االداء«.
وكان مص��رف الرافدي��ن ق��ال انه رفع 
اس��عار الفائ��دة حلس��ابات التوفي��ر 
اخلاص��ة للمواطن��ن، مش��يرا الى ان 
فوائد االئتمان قصير االجل ملدة سنة 

تبلغ 9 %.
وق��ال مكتب املص��رف االعالم��ي، ان 
اس��عار  رف��ع  ق��ررت  املص��رف  »ادارة 
الفائ��دة حلس��ابات التوفي��ر اخلاص��ة 

للمواطنن«.
وأش��ار الى ان »عم��وم فوائد املصرف 
اخلاصة بحس��ابات التوفي��ر تبلغ 4 % 
وفيما يخص الودائع الثابتة ملدة ستة 
اشهر تبلغ %5 اما الوديعة الثابتة ملدة 

سنة فتبلغ فوائدها 5,5 باملئة«.
وتابع ان »فوائد الودائ��ع الثابتة ألكثر 
من س��نتن وملبلغ 50 مليون دينار فما 
فوق اصبحت 7 % بدال من %6«، مبينا 
انه »تق��رر ايضا رفع الفائدة مبا يخص 

الدوالر الى %3 للوديعة البالغة مليون 
دوالر فما ف��وق، وإضافة نصف الواحد 
باملائ��ة لتصب��ح %3.5 اذا كان املبلغ 5 

مليون دوالر فما فوق«.
وأض��اف املكت��ب ان »فوائ��د االئتمان 
قصي��ر االج��ل ملدة س��نة تبل��غ 9 % 
واملتوس��ط االج��ل اي اكثر من س��نة 
ولغاية س��نتن تبل��غ 10 % اما فوائد 
االئتم��ان طوي��ل االجل فيبل��غ 11%«، 
موضح��ا ان »ودائع العراقين في ايران 
حتول الى تومان وتكون نس��بة الفائدة 
في العراق 5 % وهو ما يعادل 20 % في 
ايران بحسب عملتهم اسوة باملصارف 
اخلارجية«. في شأن آخر، أنهى املؤشر 

العام لبورصة الع��راق تعامالت أمس 
هب��وط  بضغ��ط  متراجع��اً  االثن��ن، 

أسهم البنوك.
وانخفض املؤش��ر العام %0.74 ليصل 
إل��ى مس��توى 719.56 نقط��ة، فاقداً 
نح��و 5.4 نقط��ة، مقارنة مبس��تويات 

إقفالة بجلسة األحد.
وضغط على املؤشر تراجع 18 سهماً، 

منها 12 سهماً بقطاع البنوك.
وتص��در س��هم الوطن��ي اإلس��المي 
املتراجعن بنحو %9.09، تبعه مصرف 
االحتاد %4.55، ثم مصرف آش��ور بواقع 

.3.9%
وفي املقابل ش��هدت اجللس��ة ارتفاع 

14 سهماً، يتصدرها سهم العراقية 
للنقل الب��ري بنحو %9.6، تاله األهلية 
للتأم��ن %9.09، ث��م مص��رف إي��الف 

بواقع 8.8%.
وتقلص��ت الكميات إل��ى 1.61 مليار 
س��هم في مقابل 3 مليار سهم يوم 
األحد، كما انخفضت الس��يولة إلى 
1.29 مليار دين��ار في مقابل 2.5 مليار 

دينار.
اخللي��ج  مص��رف  س��هم  وتص��در 
املتراجع %1.75، نشاط التداول على 
املستويات كافة، بحجم بلغ 655.2 
مليون سهم، وس��يولة اقتربت من 

371 مليون دينار.

بعد مراجعته أسعار الفائدة لحسابات التوفير

»الرافدين«: رفع سقف االعتماد المستندي للوزارات

تعد االعتمادات 
المستندية إحدى األدوات 
الهامة المستعملة في 
تمويل عمليات التجارة 
الخارجية من استيراد 
وتصدير، وحيث أنها 
تجري عن طريق البنوك، 
فإن ذلك يضفي عليها 
الضمان واالستقرار نظرا 
لثقة المستورد والمصدر 
بوساطة البنوك في 
تنفيذ هذه االعتمادات 
المستندية

أبوظبي ـ رويترز: 
ق��ال وزير الطاقة الس��عودي خال��د الفالح أمس 
االثنن إن اململكة س��تطلق في األسابيع املقبلة 
برنامج��ا للطاقة املتجددة من املتوقع أن يش��مل 
اس��تثمارات تصل قيمتها إلى م��ا يتراوح بن 30 

و50 مليار دوالر بحلول 2023.
وقال الفالح خالل إح��دى فعاليات قطاع الطاقة 
في أبوظبي إن الرياض ستبدأ في األسابيع القادمة 
أول جولة عطاءات ملشروعات ضمن البرنامج الذي 

سينتج عشرة غيغاوات من الكهرباء.
وباإلضاف��ة إل��ى البرنام��ج م��ا زال��ت الرياض في 
املراح��ل املبكرة لدراس��ات اجل��دوى والتصميمات 
اخلاصة ب��أول مفاعلن نووين لألغ��راض التجارية 

بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 جيجاوات.
وقال الفالح إنه ستكون هناك استثمارات كبيرة 

في الطاقة النووية.
ومبوج��ب برنامج لإلصالح االقتصادي جرى إطالقه 
الع��ام املاض��ي تس��عى الس��عودية الس��تخدام 
وسائل غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها 
اإلضافية م��ن الكهرباء في املس��تقبل لتتجنب 
إره��اق مواردها النفطي��ة الالزمة لتوفي��ر النقد 

األجنبي من خالل الصادرات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال وزي��ر املال املص��ري عم��رو اجلارح��ي إن بالده 
تس��تهدف إص��دار س��ندات دولي��ة قيمته��ا بن 
ملياري��ن و2.5 مليار دوالر ف��ي جولة ترويجية تبدأ 
األس��بوع احلال��ي.  وأضاف في مؤمت��ر صحافي أن 
اجلول��ة بدأت أمس اإلثنن في اإلم��ارات ثم تنتقل 
إلى الواليات املتحدة وبريطانيا على أن تختتم يوم 

24 أو 25 كانون الثاني.
وكان من املقرر أن تنطلق اجلولة في تشرين الثاني 
لكنها تأجلت بسبب اضطرابات السوق الدولية. 
وأضاف اجلارحي أن مصر تعمل لكبح عجز املوازنة 
متوقع��اً أن يبل��غ نح��و 10.1 في املئة ف��ي نهاية 

السنة املالية 2016 - 2017.
وقال اجلارحي إن فائدة قرض صندوق النقد الدولي 
ملصر بن 1.5 و1.75 في املئة وإن كل شريحة تسدد 
خالل 10 سنن. ولفت إلى أن شريحة صغيرة من 
السندات الدولية التي تخطط مصر إلصدارها قد 
تكون ألجل 30 عاماً. وس��تكون معظم السندات 

املزمعة ألجل خمس وعشر سنن.

السعودية: 50 مليار 
دوالر للطاقة المتجددة

مصر: سندات دولية 
بـ 2.5 مليار دوالر
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أ.د.علي عبد داود الزكي

ان م��ن اه��م مقوم��ات نه��وض البلدان 
وتطويره��ا ه��و توف��ر النظ��م والقوانني 
والتنظي��م  االدارة  حس��ن  و  الس��ليمة 
واستغالل واستثمار االمكانات والطاقات 
بنحو صحي��ح. كما ان من اهم مقومات 
النج��اح التنم��وي ه��و ت��الؤم القوان��ني 
والنظم االقتصادية والصناعية واحلرفية 
طبيع��ة  م��ع  والسياس��ية  والتجاري��ة 
االنس��ان وم��ا تفرضه علي��ه خصوصية 
االنتم��اء جملتمعه وظروف��ه وما ميتلك من 
طاقات وامكانات وخبرات. لذا فان عملية 
النه��وض التنم��وي م��ا ه��ي اال عملية 
تكاملية تأخذ بنظ��ر االعتبار الكثير من 
املتغي��رات والعوام��ل الت��ي يجب تنظم 
وتنس��ق بنح��و مناس��ب لك��ي تعطي 
ثماره��ا.  كم��ا يجب ان يؤخذ باحلس��بان 
عند وضع اسس التنمية احمللية املتغيرات 
االقليمي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية 

والعاملية. 
ان عملي��ة النهوض التنموي واس��تثمار 
العقول واملوارد البشرية املتوفرة بكفاءة 
كبيرة بالتأكيد س��يعزز ف��رص النهوض 
التنموي الس��ليم. ان بلدن��اً يصنف من 
البلدان التي متتلك نسبة كبيرة من الفئة 
العمري��ة الش��بابية أي متي��ل فيه كفة 
االعمار الى ترجيح كفة الفئة الشبابية 
عل��ى الفئ��ة العمري��ة الكبي��رة. اضافة 
لذلك يوجد غ��زارة في العق��ول املفكرة 
واملنظ��رة والت��ي ميكن ان تعم��ل بكفاءة 
في مجاالت التطوير واالبداع والتخطيط 
والقيام ب��دور ري��ادي في توجي��ه العمل 
عل��ى وفق رؤي��ة تنموية صحيح��ة بأفق 
اس��تراتيجي واس��ع يأخذ بنظر االعتبار 
االمكانات والظروف واخلصوصيات احمللية. 
اال ان عدم االس��تقرار االمني واالقتصادي 
واالجتماع��ي وقصور الرؤي��ة لدى غالبية 
سياس��يي الغفل��ة او املصادف��ة وغياب 
االستراتيجية السليمة بسبب جسامة 
االحداث االنية واملستجدات التي افقدت 
اخملط��ط  وجعل��ت  هويت��ه  التخطي��ط 

مييل ال��ى ركن اف��كاره واس��تراتيجياته 
جانب��اً والنظر في املس��تجدات الطارئة، 
وبالنتيج��ة عل��و الهتافات والش��عارات 
للتروي��ج لرؤى فجة باس��لوب براق تطلق 
احلل��ول  وكأنه��ا  البس��يط  للجمه��ور 
الناجعة لكل مش��كالت وهموم وازمات 
البلد. ان البلد اليوم ال يعاني من نقصان 
املوارد البش��رية كماً ونوعاً، لكنه يعاني 
من ازم��ات تعوق العم��ل وتعرقل عملية 
النه��وض، فان االط��ر والقوانني والثقافة 
اجملتمعية وآليه عمل النظم االقتصادية 
ف��ي البل��د كلها اصبحت تع��وق عملية 
النهوض وتعوق عملية توفير فرص عمل 
واس��تثمار الق��درات االمكان��ات احمللية. 
اصح��اب  احتض��ان  يك��ون  ال  ان  يج��ب 
الكفاءت واخلبرات محكوم بقرار سياسي 
لغ��رض النه��وض بالبل��د وامن��ا يجب ان 
يكون ذل��ك محكوماً باملق��درات املتوفرة 
وما ميك��ن للكفاءات ان تعم��ل به وتبدع 
في تطوي��ره لتزيد االمكان��ات. لذا يجب 
ان تتمك��ن لي��س الدولة ومؤسس��اتها 
وامنا الكفاءات العراقية احمللية واملهاجرة 
ومؤسس��ات القطاع اخلاص والش��ركات 
الصغي��رة والكبي��رة م��ن وضع اس��اس 
تنم��وي صحيح وناج��ح ممك��ن البدء به 
كمشروع انقاذ وليس مشروع استهالك 
ونفاذ حتت اشراف وزارة التخطيط. يجب 
ان تطل��ق وزارة التخطي��ط مبادرة لعقد 
مؤمت��ر يجتم��ع في��ه كل ه��ؤالء لغرض 
اخل��روج برؤي��ة وتوصي��ات واقعي��ة ممكن 
ان ت��درس برؤي��ة اس��تراتيجية لغ��رض 
تشريعها كقوانني ممكن ان تكون اخلطوة 
االولى للنهوض باقتصاد البلد واستثمار 

الطاقات واالمكانات.
 ان م��ا يطلق من ش��عارات هن��ا وهناك 
لغاي��ات غي��ر واضحة املعال��م في جلب 
درج��ات  وتوفي��ر  املهاج��رة  الكف��اءات 
وظيفي��ة له��م م��ن دون وج��ود حاج��ة 
حقيقية ليس س��وى فتح اجملال الواس��ع 
لغ��رض زي��ادة االس��تهالك ولي��س زيادة 
التنمية. كلنا نسمع عن براعة العراقيني 
املغترب��ني ف��ي الط��ب وش��تى العل��وم 
في اوروب��ا واميركا حيث انه��م يعملون 

في مؤسس��ات متقدم��ة ومتطورة في 
منظومة اجتماعية فعالة ومنس��جمة 
مع ما متوفر وحتم��ل قيم للحفاظ على 
املقدرات وتنمية االمكانات وتطويرها. ان 
بناء هكذا مؤسسات ال يعتمد  الكفاءات 
فقط وامنا يعتمد على عاملني اساسيني 
االول:هو ترس��يخ قيم تربوية في اجملتمع 
لتقديس العمل واحترام القوانني والنظم. 
والعامل الثاني: يعتمد على رؤوس االموال 
التي ممكن ان تنش��يء هكذا مؤسس��ات 
ضخم��ة وناجحة. بالتأكيد ان بناء هكذا 
مؤسس��ات يحت��اج اموال ضخم��ة جداً 
وليس مبقدور البل��د اليوم بناءها وادارتها 
بفعالي��ة م��ا بني ليل��ة وضحاه��ا. ان ما 
متوفر من مؤسس��ات تنموية حكومية 
محلية في حالة ترجع كبير حيث يالحظ  
تفشي فيها االمية الثقافية والصناعية 
والتكنلوجي��ة لغالبي��ة العاملني فيها، 
وه��ذا يج��ب التفكير ب��ه ومعاجلته قبل 
البدا باي مش��روع تنم��وي او توفير فرص 
عمل وهمية الس��تيعاب البطالة. يجب 
ترس��يخ قي��م العمل وقدس��يته ويجب 
التفكير باليات رفع انتاجية العاملني في 
كل مؤسسات الدولة ان ساعات العمل 
اليومي للموظف احلكومي باملعدل العام 

ال تتجاوز ساعة يوميا. 
منذ سنوات ونحن نسمع عدة شعارات 
الحتض��ان الكف��اءات املهاج��رة آخرها 
اطلق قبل ايام حيث اعلن عن قيام وزارة 
باللغة  التخطيط باط��الق اس��تمارات 
للكفاءات  ولغ��ات مختلف��ة  العربي��ة 
لغ��رض  البنائه��م  وحت��ى  املهاج��رة 
اعادتهم للوطن. وهذا ليس سوى شعار 
او ه��و خط��وة لزيادة تبديد الث��روة ان مت 
العمل به من دون وضع اساس صحيحه 
االعتب��ار  بنظ��ر  االخ��ذ  دون  وم��ن  ل��ه 
االمكان��ات املتوف��رة وما ه��و املرجو من 
احتض��ان الكفاءات املهاج��رة وما ميكن 
ان تقدم��ه للتنمي��ة احمللي��ة والنهوض 
باقتص��اد البل��د. طبع��ا بالتاكي��د في 
العالم املتقدم ال يتم البدء بأي مشروع 
ما لم يك��ن له مردود ربح م��ادي او فيه 
تطوي��ر وتنمية للمجتمع واالقتصاد. ان 

تفسير كلمة االحتضان هنا يبدو وكانه 
توفير مناصب او توفير فرص عمل لفئة 
محددة ج��داً م��ن العرقي��ني املغتربني. 
ان البل��د الي��وم لي��س بحاج��ة لزي��ادة 
االستهالك وتبديد الثروة وامنا هو يحتاج 
الى وقفة استش��راف صحيح لتطبيق 
خطة تنموي��ة اس��تراتيجية صحيحة 
واالمكان��ات  الطاق��ات  كل  الس��تثمار 
البشرية احمللية في الداخل قبل اخلارج.  
هن��ا نط��رح ع��دة تس��اؤالت ويجب ان 
ننطلق من االجابة عليها لرس��م خطة 
حقيق��ة وواقعي��ة للنه��وض التنموي 
الصحيح املبني على اساس استراجتية 
وواقعي��ة، يج��ب ان نح��دد م��ا نريد وان 
جنيب بواقعية وبال مزايدات عن االسئلة 

التالية:
العراقي��ة  الكف��اءات  ان مصطل��ح   .1
املهاج��رة ما ه��و اال مصطح ع��ام فيه 
الكثير م��ن الضبابية وغير واضح فماذا 
يقصد ب��ه؟!! ه��ل كل عراق��ي مهاجر 

ميكن عده كفاءة؟!
2.  هل كل من ميتلك خبرة تقنية وفنية 

وتكنلوجية وصناعية يعد كفاءة؟!  
3. مباذا تتميز الكفاءات العراقية املهاجرة 
ع��ن خريجي اجلامع��ات العراقية؟!! هل 
املش��كلة في املناهج ونظ��م التعليم 
واملؤسس��ات التكنلوجي��ة والفنية ما 

بني اخلارج والداخل؟!  
4. ماذا ميكن ان تقدم الكفاءات املغتربة  

للتنمية احمللية بنحو واضح ومحدد؟
5. ه��ل البل��د فع��ال يحت��اج لكفاءات 
وخب��رات ؟! واين يحتاج ه��ذه الكفاءات 

واخلبرات؟! 
6. ه��ل املبدأ هو العم��ل على النهوض 
باالقتصاد ام املبدأ هو تشجيع املهاجرين 

للعودة للبلد؟!
7. املهاجرون هل لديهم القدرة والرغبة 
للعودة والعيش في البلد بعد سنني من 
االغتراب؟!  وخصوصا ونحن نرى كواقع 
ح��ال ان اغل��ب السياس��يني العراقيني 
الذي��ن تس��نموا مناص��ب عدي��دة في 
البلد مازالت عائالتهم تعيش في بلدان 
املهجر اوروبا واميركا واستراليا وكندا؟! 

وال يب��دو ان لديه��م أي رغب��ة للع��ودة 
بعائالتهم للعيش في العراق.

8. ه��ل ان عملي��ة احتض��ان املهاجرين 
وتوفي��ر ف��رص عم��ل مناس��بة له��م  
س��تعمل عل��ى ترس��يخ قي��م تربوية 
جديدة للمجتمع تنسجم مع ما كانوا 

يعيشونه في املهجر؟!
9. هل ان اطالق هكذا مبادرات نابعة من 
حاجة ماس��ة وض��رورة ام انها مجاملة 
لسياس��ي ما؟! او ملغت��رب ما اولصديق 

مغترب؟
10. كي��ف يعي��ش املغت��رب العراق��ي 
ف��ي ارض الغ��رب؟ هل توجد مش��كلة 
للمغت��رب  اجتماعي��ة  او  اقتصادي��ة 

العراقي في ارض املهجر؟
11. هل مت حل مشكالت جميع خريجي 
الع��راق وتوفي��ر فرص عمل له��م علماً 
ان اعداده��م مئ��ات االالف ان ل��م نقل 
اكث��ر قب��ل النظر في حلول ملش��كالت 

املغتربني؟
12. الي��س م��ن االفض��ل الع��ودة لبناء 
مؤسس��ات البل��د التربوي��ة والعلمية 
والتكنلوجية لكي يتم تطوير القابليات 
ونصل بالنتيجة الى مخرجات للتعليم 
العراق��ي؛ خريج��ني ذوي كف��اءة عالية 
وقادري��ن عل��ى ان يكون��وا فعال��ني في 

مجتمعهم وبناء بلدهم؟!
13. هل بلدان العالم املتقدم كمؤسسات 
حكومية هي من حتتضن الكفاءات في 
بلدانه��م؟! ام ان مؤسس��ات القط��اع 
اخلاص والشركات غير احلكومية هي من 
توفر فرص عم��ل للكفاءات الوافدة الى 
بلدانهم؟! وهل تتوفر هكذا شركات في 
العراق؟  وهل ميكن لشركة عاملية كبيرة 
ان تق��وم بتعي��ني من ال حتت��اج لهم في 
والبحثية  العلمية  مجاالت تخصصها 

واالنتاجية؟!
14. اليس من االفضل تشجيع القطاع 
اخلب��رات  الس��تيعاب  احملل��ي  اخل��اص 
والكف��اءات احمللي��ة واملغتربة وتش��ريع 
قوان��ني مناس��بة للعم��ل ودع��م هذه 
الش��ركات لتوفير فرص عم��ل وتطوير 
امكاناتها لتكون هناك عملية تكاملية 

للنهوض باقتصاد البلد؟!
15. هل ف��ي بلدان العالم املتقدم تتوفر 
ف��رص عمل ل��كل حمل��ة الش��هادات 
العلي��ا؟! ام ان احلصول على عمل يكون 

اصعب لكل من يحمل شهادة عليا؟!

طبع��اً االجابة عن هذه االس��ئلة ليس 
باالمر البس��يط ملن يعد عملية صياغة 
اس��تمارات او رفع ش��عارات او تسجيل 
قوائم  باس��ماء كذا وكذا اجنازات ولرمبا 
اجن��ازات عظيم��ة!!! ان االجن��ازات الت��ي 
ميكن ان حتسب وتسجل هي التي تعمل 
عل��ى  توفير االم��وال وتوفي��ر الطاقات 
وتنمية االقتصاد وتقلي��ل الكلف ورفع 
مس��توى التربي��ة والتعلي��م. طبعاً ال 
اعرف هل فعال شرعت قوانني الستقبال 
الكف��اءات ام ال؟!  لك��ن حقيق��ة م��ع 
االحت��رام ل��كل عراق��ي ش��ريف محب 
لبلده نرى ان حتل اوال اشكاليات الداخل 
وترسيخ قيم تربوية ومجتمعية جديداً 
لإلنس��ان العراقي لكي يج��د في بلده 
م��ا ال يجده ف��ي ارض الغربة لكي يعود 
طوعاً ب��ال مغريات تقدم ل��ه. وامنا يعود 
الن��ه يجد ف��ي ارض الوط��ن حاضنة له 
ويش��عر بعراقيته وانتمائه ويشعر بأنه 
قادر على ان يكون عضواً فعاال وايجابياً 

ويشعر بأهميته في وطنه. 
ان اهمي��ة االنس��ان في بلدنا ال يش��عر 
به��ا اال على وفق ثقافة التس��يد واذالل 
االخرين بالتس��لط عليهم باي سلطة 
كانت باسلوب ال انساني. بينما هذا يعد 
عاراً انس��انياً  ف��ي دول العالم املتحضر 
ويعد قيم��ة لتنمية ب��ذور الدكتاتورية 
في التعاطي مع االخرين وهذا بحد ذاته 
يعتبر اساس��ا التنافر والهرب الى ارض 
املهجر واس��اس االنهيار االقتصادي. اذن 
يج��ب النظر في ه��ذا املوروث الس��يء 
ومعاجلت��ه تربوي��اً لك��ي نحص��ل على 
مجتمع س��ليم معافى ويسير بخطى 

ثابتة نحو التقدم والنمو واالزدهار.
 س��بق ان التقيت العدي��د من املغتربني 
وج��دت العديد منه��م ال يفكر بالعودة 
للوط��ن وامن��ا يفك��ر ب��ان له حق��اً في 

الوطن ويري��د ان يحص��ل على منصب 
م��ا، ويحصل على  مكاس��ب مالية ما، 
وافضليت��ه في هذا ليس مبا يس��تطيع 
ان يقدم وامنا افضليت��ه النه يعيش في 
ارض الغربة، وهناك القليل منهم يفكر 
بانه ميلك العلم والقدرة والثروة ويريد ان 

مينح ويقدم شيئاً لبلده. 
كان االفضل ب��وزارة التخطيط ان تدعو 
العراقيني املغتربني لالستثمار في العراق 
وتعم��ل على الدف��ع باجتاه اس��تصدار 
قوانني االس��تثمار مبا يوف��ر فرص عمل 
ويقل��ل البطالة ويس��هل االجراءات وال 
يعقدها لكل مغترب او مس��تثمر ممكن 

ان يعمل على بناء مشاريع في البلد.
 ان بلدن��ا ذو اقتصاد ريع��ي يعتمد على 
النفط بدرجة اساس��ية. وال يوجد فيه 
ما يكفي من املش��اريع التنموية لتوفير 
ف��رص عمل لكل الطاق��ات واالمكانات 
البش��رية املوج��ودة في��ه. بلدن��ا ميتلك 
طاقات بش��رية هائلة حيث يتوفراعداد 
كبيرة من اخلريجني وبش��تى الشهادات 
وبخب��رات وكفاءات عالي��ة اضاف لتوفر 
اع��داد هائلة م��ن االي��دي العاملة ان مت 
وتطويرها  استثمارها بش��كل صحيح 
س��تكون قادرة على اجن��از الكثير وميكن 
للبل��د ان يص��در الكف��اءات. ان هذا ما 
يفض��ل ان تعمل على اس��تثماره وزارة 
والبح��ث  التخطي��ط بتطوي��ر ه��ؤالء 
ع��ن حلول ملش��كالتهم قب��ل ان تفكر 
مبشكالت العراقيني املغتربني. ان حتدثنا 
بصراحة م��ن دون مجامالت  وبعيد عن 
الشعارات س��نجد اني اغلب العراقيني 
ف��ي الداخ��ل يتمن��ى ان يحص��ل على 
فرص��ة للهجرة الن الثقاف��ة اجملتمعية 
والسياس��ة والنظ��م ف��ي ادارة البل��د 
طاردة ولي��س جذابة الغل��ب العراقيني 
الذين ال يتبعون ألي جهة سياسية. هنا 
نرك��ز على هذه النقط��ة التي يجب ان 
تنظر لها وزارة التخطيط بجدية لتمنع 

هجرة املزيد.
قلنا ما نعتق��د ونتمنى فيه خير بلدنا.. 
وننتظر كلمات ورؤى قد تكون غابت عن 

بالنا ..

وزارة التخطيط  والكفاءات العراقية..

مشروع استهالك وتبديد أم تنمية؟

عبدالمنعم األعسم 

 الني��ران االعالمي��ة والسياس��ية والنيابي��ة التي توجه 
الى عه��د رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، والي��ه حصرا، 
كثي��رة وتنطلق م��ن جهات عديدة، وه��ي الى ذلك، وفي 
عمومها كممارسة )باستثناء قلة( تدخل في باب لوازم 
الدميقراطي��ة التي تبيح االعت��راض والرفض والتصويب 
و«املالس��نة« وال تعف��ي املس��ؤول من النق��د والتبصير 

والتعريض حتى. 
فمن بني هذه النيران، اذن، ما هو مقبول وله ما يبرره في 
احلرص على تش��خيص العث��رات والنواقص واالخفاقات 
بهدف معاجلتها، وبينها ما يحمل رائحة اخرى مصممة 
على ارب��اك الوضع احلكوم��ي والنيل م��ن مكانة رئيس 
الوزراء، ولعل النيران املسجلة على مسؤولية كتلة«دولة 
القانون« ومن راجمات املقربني من  رئاس��ة الكتلة تأخذ 
موص��وف »الني��ران الصديق��ة« بامتياز وحتم��ل املراقب 
املوضوع��ي على التأم��ل في بعدها ودالالته��ا ودواعيها 
خاص��ة عندما تقذف حممها على مدار الس��اعة وعلى 
يد اعوان مدربني على الرصد الكيدي للمواقف الرسمية 
وتس��ويد مراميها، أخذاً باالعتبار ان العبادي ينتمي الى 
هذه الكتل��ة وقد اختير الى منصبه من بني قادتها كما 

هو معروف.
يذك��ر ان حص��ة العبادي م��ن نيران جماع��ة »االصالح« 
النيابي��ة التي اديرت من كتل��ة دولة القانون كانت وافرة 
وقد افتتحت سلس��لة م��ن التصريحات تن��اوب عليها 
»االصدقاء« على سياسات العبادي، فيما يصلح التذكير 
باعتراض الس��يد املالكي ف��ي آب 2014 على قرار رئيس 
اجلمهوورية تكليف العبادي بتشكيل احلكومة، ثم بعد 
س��نوات ما يُنس��ب له القول من طه��ران: »أن العبادي  
وصل إلى مرحلة ال يس��تطيع فيها قيادة البلد« ثم في 
تصريح الى صحيفة »وول جورنال« االميركية قائال : »أن 
العبادي ضعيف، يجب أن يس��تبدل مبج��رد االنتهاء من 

عملية املوصل«.
وتناوب برملانيو »دولة القانون« واملقربون كاظم الصيادي 
عيد الس��الم املالك��ي وعالية نصي��ف وعواطف نعمة 
ورزاق محيس��ن وحنان الفتالوي )في تنس��يق ال تخطئه 
املعاين��ة( على اطالق ني��ران متواصلة ش��ملت غالبية 
مفردات سياس��ة احلكوم��ة في عملية خل��ط عجيبة 
بني ما هو دبلوماس��ي وماهو اجرائي وما يتصل ببرنامج 
احلكوم��ة حتى ل��م تعد اية مفردة من نش��اطات رئيس 
الوزراء مرضي عنها من »االصداء« املهاجمني، وليس من 
دون مغ��زى ان تك��ون ادارة العبادي للعالقات احلساس��ة 
واملعق��دة مع جيران العراق اول��ى االهداف التي تُدك من 
رماة النيران وآخرها ما ذكرته النائبة فردوس العوادي بأن 
رئي��س احلكومة يتواطأ مع حكوم��ة االردن، ليضاف الى 
سلس��لة قذائف نارية بعنوان ان العب��ادي يتبرع بنفط 
وباراضي وسمعة العراق الى اجليران، في محاولة يائسة 

لتخطيط وجه الرجل بالفحم االسود.
 *********
املتنبي: 

» وأَتَع��ُب َمن ن��اداَك َمن ال ُتيُب��ُه ... وأََغيُظ َمن عاداَك 
َمن ال تُشاِكُل«.

»نيران صديقة«
على العبادي

ماسيج كيسيلوفسكي*

الش��يوعية  صع��ود  مث��ل 
الس��وفياتية واحلربني العامليتني 
ف��إن اإلنهي��ار الظاه��ر للنظام 
الليبرالي الغربي سنة 2016 قد 
يصبح إضطراباً تاريخياً آخر بدأ 
في أوروبا الشرقية فشعار رئيس 
ال��وزراء الهنغاري فكت��ور أوربان 
واملتمثل ف��ي »الدميقراطية غير 
الليبرالية« قد مت تبنيه بس��رعة 
من قبل احلاكم الفعلي لبولندا 
ياروس��الف كاسزينسكي وهذا 
النه��ج ق��د جن��ح ف��ي إخت��راق 
قلب الغ��رب – أوال باإلس��تفتاء 
البريطان��ي م��ن  عل��ى اخل��روج 
ومن  بريكست  املتحدة  اململكة 
ث��م بإنتص��ار دونال��د ترمب في 
اإلنتخابات الرئاسية اإلميركية.

ف��إن  نفس��ه  الوق��ت  وف��ي 
الدميقراطية الولي��دة في تركيا 
تراجع��ت ملصلح��ة حكم  ق��د 
طي��ب  لرج��ب  الق��وي  الرج��ل 
أردوج��ان كم��ا يحك��م الفلبني 
حالياً شخص سلطوي شعبوي 
هو رودريجو دوتيرتي وبينما نتجه 
نحو سنة 2017 فإن من الواضح 
أن الفس��اد قد أصب��ح ينخر في 

جسد الدميقراطية.
رمب��ا يب��دو من غي��ر املرج��ح أن 
وكاسزينس��كي-  أوربان  يصبح 
واإلثنان تدربا ف��ي مهنة احملاماة 
حتت ظل األنظمة الشيوعية في 
بلديهما- من الرواد السياسيني 
أصح��اب النفوذ العامل��ي ولكن 
السياسي يحمل  مش��روعهما 
جميع اخلصائص الت��ي عادة ما 
توص��ي به��ا أبح��اث اإلدارة من 
إلس��تراتيجية  التوص��ل  أج��ل 
مبتك��رة ناجحة فمث��ل العديد 
من املنتجات اجلديدة والعالمات 
التجارية التي حتظى بالشعبية 
الليبرالية  غير  الدميقراطية  فإن 
ال تس��عى إلرضاء كل الناس بل 
تس��تهدف مجموع��ة منتق��اة 
بعناية من »الناخب��ني الزبائن » 
وتعطيهم بالتحديد ما يريدونه 

.
عندم��ا وصفت هيالري كلينتون 
ترم��ب »مبجموع��ة من  أنص��ار 
البائس��ني » فه��ي ق��د وصفت 
الس��وق  م��ن  قط��اع  بدق��ة 
يس��تهدفه  ال��ذي  السياس��ي 
إبتكار أورب��ان ولكن الدميقراطي 
غير الليبرالي ال يتكلم فقط مع 
إلس��تعادة  املتلهفني  الرجعيني 
التسلس��الت الهرمي��ة ولك��ن 
أيض��ا الناخب��ني م��ن الطبق��ة 

العامل��ة اخلائفني م��ن البطالة 
واإلنح��دار الطبقي . أم��ا بقية 
العرقي��ة  اإلقلي��ات   – اجملتم��ع 
والديني��ة واأليدولوجي��ة مبا في 
ذلك »الطبقة اخلالقة » في املدن 

– فتصبح عندئذ املعارضة .
إن الدميقراطي��ة غي��ر الليبرالية 
تعمل على تخريب فكرة يحملها 
اإلجتماعي��ون  الدميقراطي��ون 
والدميقراطي��ون  األوروبي��ون 
األميركيون من��ذ حقبة احلقوق 
املدني��ة وه��ذه الفك��رة تتمثل 
ف��ي أن الناخب��ني م��ن الطبقة 
أن  يج��ب  واإلقلي��ات  العامل��ة 
يشكلوا حتالفاً تقدمًيا ملكافحة 
احملافظني . إن مثل هذا التحالف 
» نح��ن أق��وى معا » ه��و حتالف 
منطق��ي من الناحي��ة الفكرية 
لكن هذا التحالف ينطوي على 
ثالثة عيوب رئيس��ة أس��تغلها 

أوربان وكاسزينسكي .
اإلقتصادي��ة  املصال��ح  إن   ، أوال 
للناخبني البي��ض أو احملليني من 
واملصال��ح  العامل��ة  الطبق��ة 
اإلقتصادي��ة لإلقليات ع��ادة ما 
تكون مختلفة إلنهم يتنافسون 
البع��ض عل��ى  م��ع بعضه��م 
الوظائ��ف واملناف��ع اإلجتماعية 
عل��ى  صحي��ح  ال��كالم  وه��ذا 
وجه خاص عندم��ا يحول النمو 
عل��ى  اإلنقس��امات  البط��يء 
الكعك��ة اإلقتصادية إلى لعبة 

فيها رابح واح��د فعندما تكون 
األم��وال مح��دودة ه��ل يتوجب 
على احلكوم��ة الهنغارية صرف 
األم��وال عل��ى تعلي��م األطفال 
من عرقية الروما أو إعادة تدريب 
العمال املش��ردين م��ن العرقية 

الهنغارية ؟

ثاني��اً ، إن الناخب��ني من الطبقة 
العاملة عادة ما يلتزمون بالقيم 
التقليدية احملافظة فبينما ميكن 
إقن��اع مزارع في ش��رق بولندا أو 
عام��ل مصن��ع في متش��يجان 
بدع��م حقوق املثلي��ني أو متكني 
املرأة ف��ي مقابل إع��ادة التوزيع 
اإلقتص��ادي ف��إن الناخب��ني من 
الطبق��ة العامل��ة ل��م يدعموا 
مثل تلك القضايا بإعداد كبيرة.

إن الدميقراطي��ة غي��ر الليبرالية 
فعال��ة إلنه��ا تفص��ل البضائع 
املرغ��وب فيه��ا ع��ن اإلضاف��ات 
غي��ر املرغ��وب فيها وه��و جوهر 
اإلبت��كار التجاري احلديث وبينما 
تستطيع إيجاد سكن عن طريق 
موقع ايربنب م��ن دون اإلضافات 
غي��ر الضرورية ف��ي الفنادق فإن 
الليبراليني  غي��ر  الدميقراطي��ني 
للناخبني من  يقدم��ون كذل��ك 
املس��اعدة  العامل��ة  الطبق��ة 
اإلقتصادي��ة م��ن دون اإلضافات 
واملتعلق��ة  بذل��ك  املرتبط��ة 

باحلقوق املدنية .

ثالث��اً، ف��ي العديد م��ن املناطق 
اإلنتخابية يبدو أن أولئك املنتمني 
إلغلبي��ة إجتماعي��ة يفضل��ون 
تشوية سمعة اإلقليات كقيمة 
ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  حقيقي��ة 
نقل الث��روة وكم��ا أظهرت آميي 
تش��وا من جامعة ي��ال وغيرها 
أن إس��تهداف األقلي��ات هو أداة 
فعالة جدا للتعبئة السياسية 

.
إن من املفهوم على نطاق واسع 
في قط��اع األعمال بإن املنتجات 
مفي��دة  ليس��ت  الناجح��ة 
فحس��ب، ب��ل إنها ت��زود الزبائن 
بخب��رة مميزة وف��ي الدميقراطية 
غي��ر الليبرالية ف��إن تلك اخلبرة 
تعتم��د على مش��هد تش��ويه 
سمعة »اآلخرين » . إن العديد من 
األعمال التجارية مثل الشركات 
الفيدي��و  ألع��اب  تنت��ج  الت��ي 
العنيفة وبرامج تلفزيون الواقع 
قد أستغلوا كذلك أكثر غرائزنا 
ترم��ب  برنام��ج  إن  إنحطاط��ا. 
لتلفزيون الواق��ع »املتدرب » رمبا 
علمه أن زرع اإلنقس��امات ميكن 
أن يصبح أداة تسويق سياسية 

فعالة .
تبناه��ا  الت��ي  أورب��ان  رؤي��ة  إن 
وج��ود  أن  ه��ي  كاسزينس��كي 
حتالف غي��ر ليبرال��ي يتألف من 
الطبق��ة العمالي��ة والرجعيني 
يك��ون  أن  ميك��ن  اإلجتماعي��ني 

أكثر قابلية للحياة من املشروع 
التقدم��ي الق��دمي وف��ي الوقت 
نفسه فإن هنغاريا وبولندا كانت 
دوال مثالية لتبن��ي هذا اإلبتكار 
في مرحلة مبكرة وذلك إلن كال 
مما  البلدي��ن متجانس��ان عرقًيا 
يجع��ل اإلقلي��ات ضعيفة على 

وجه اخلصوص.
لك��ن السياس��ات الدميقراطية 
أيض��ا  ميك��ن  الليبرالي��ة  غي��ر 
كذل��ك  باإلنتخاب��ات  تف��وز  أن 
ف��ي مجتمع��ات متنوع��ة مثل 
األميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
فمث��ل الكثي��ر م��ن املنتج��ات 
الناجحة ف��إن الدميقراطية غير 
الليبرالية تقدم للناخبني عرضا 
واضح��ا ف��ي أساس��ه فبخالف 
اإلجندات التقدمية فإن الرسالة 
غي��ر الليبرالي��ة ميك��ن فهمها 
ليس فقط إلنه��ا عادة ما تكون 
بسيطة بنحو خادع ولكن أيضا 
لكون اجملموعتني املس��تهدفتني 
بتل��ك الرس��الة لديهم��ا قي��م 
ثقافية محافظ��ة تعد منحازة 

بطبيعتها.
إن الدميقراطي��ة غي��ر الليبرالية 
القضاي��ا  تتجاه��ل  أن  ميك��ن 
ضروري��ة  غي��ر  تعده��ا  الت��ي 
مث��ل حق��وق األنس��ان وحك��م 
الض��روري  فالش��يء  القان��ون 
الوحيد لديه��ا هو إرضاء الزبائن 
وال��ذي يبعث على الدهش��ة أن 

الدميقراطي��ني غير الليبراليني ال 
يبدو أنهم يهتمون كثيرا بالنمو 
لديها  اإلقتصادي فهنغاريا كان 
إقتص��اد قوي نس��بيا بعد ركود 
س��نة 2008 ولك��ن إقتصاده��ا 
يتباطأ اآلن وف��ي كل من بولندا 
وبريطانيا )بعد بريكس��ت (  فإن 
التكالي��ف اإلقتصادية املرتفعة 
للدميقراطية غير الليبرالية تبدو 
واضحة بالفع��ل ولو نفذ ترمب 
ما وع��د به م��ن جت��ارة حمائية 
سنة 2017 فمن املرجح أن يدفع 

بالعالم بإكمله نحو الركود.
إن ه��ذا ميك��ن أن يك��ون العيب 
غي��ر  للدميقراطي��ني  املمي��ت 
ميث��ل  أن  ميك��ن  أو  الليبرالي��ني 
الره��ان السياس��ي األكثر جرأة 
بالنس��بة له��م فبن��اء إقتصاد 
ديناميك��ي وخالق ف��ي مجتمع 
مغل��ق قد ال يك��ون ممكنا ولكن 
هذا ال يهم لو لم يعد الناخبون 
في البلدان متوسطة ومرتفعة 
الدخ��ل يعدون النمو مهما مثل 

الهوية .
مثل املقعد الس��يء في شركة 
طيران منخفض��ة التكاليف أو 
اإلحب��اط الناجت ع��ن جتميع أثاث 
إيكيا ف��إن القاع��دة اإلنتخابية 
للدميقراطي��ة غير الليبرالية قد 
يع��دون الرك��ود اإلقتصادي ثمن 
معق��ول يج��ب دفعه م��ن أجل 
عالم مألوف وه��و عالم تضمن 
فيه الدولة للمجموعة املهيمنة 
الشعور باإلنتماء والكرامة على 

حساب »اآلخرين ».
إن أولئ��ك الذي��ن عاش��وا ف��ي 
وكاسزينس��كي  أورب��ان  عال��م 
يدرك��ون أن الدميقراطي��ة غي��ر 
الليبرالية ليست إنحرافاً مؤقًتا 
فه��ي حتم��ل جمي��ع الصف��ات 
املميزة إلس��تراتيجية سياسية 
له��ا  التخطي��ط  مت  مبتك��رة 
بعناي��ة والت��ي ميك��ن أن تثب��ت 
إستدامتها ورمبا بعد عدة عقود 
قد ننظر لل��وراء ونتعجب كيف 
الليبرالية  الدميقراطي��ة  متكنت 
بجمي��ع تعقيداته��ا وتوتراته��ا 
الداخلي��ة من اإلس��تمرار لهذه 
الفت��رة الطويلة – م��ا لم يعتبر 
التقدميون أن سنة 2016 كانت 
مبنزل��ة جرس إنذار وأن يبدأوا هم 

أيضا باإلبتكار.

*أستاذ مساعد للقانون واإلدارة 
العام��ة ف��ي جامع��ة وس��ط 
أوروبا ومؤلف مش��ارك لكتاب 
:اإلس��تراتيجية اإلدارية : دليل 
اإلدارة اإلستراتيجية في اإلدارة 

العامة. 

كيف أشعلت أوروبا الشرقية الغرب

إن الديمقراطية 
غير الليبرالية تعمل 
على تخريب فكرة 

يحملها الديمقراطيون 
اإلجتماعيون األوروبيون 

والديمقراطيون 
األميركيون منذ حقبة 

الحقوق المدنية وهذه 
الفكرة تتمثل في أن 

الناخبين من الطبقة 
العاملة واإلقليات يجب أن 

يشكلوا تحالفًا تقدميًا 
لمكافحة المحافظين

جملة مفيدة
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ح��دث تغيير احلرس ف��ي الطابق 38 
م��ن مبنى األمم املتحدة في نيويورك، 
مبناسبة تنصيب أنطونيو جوتيريس 
خلف��اً لب��ان كي م��ون كأم��ن عام 
لألمم املتحدة، في وقت ش��هدت فيه 
املفاهي��م ح��ول الس��ام والصراع 
تغيي��رًا دقيق��اً.  ومت االعتراف  بالدور 

احليوي للموارد - وخاصة املياه.
وحص��ل هذا منذ وق��ت طويل. وقد 
داف��ع كل من بان كي مون وس��لفه 
كوف��ي عن��ان لعقدي��ن م��ن الزمن 
على ضرورة حماية وتقاس��م املوارد 
الطبيعي��ة، وخاصة املي��اه، لكونها 
عاما بالغ األهمية لتعزيز الس��ام 
واألم��ن. لكنه��ا لم تصب��ح كذلك 
إلى أن أضحت هذه القضية موضع 
اهتم��ام كبير ف��ي نوفنبر/تش��رين 
الثاني املاضي، بعد عقد الس��نغال 
- الذي ت��رأس مجل��س األمن لذلك 
الش��هر - النق��اش الرس��مي األول 
من نوع��ه لألمم املتحدة ح��ول املياه 

والسام واألمن.

ولكون��ه مفتوحا ع��ل جميع الدول 
األعض��اء ف��ي األمم املتح��دة، جلب 
النق��اش ممثل��ن ع��ن 69 حكوم��ة، 
والذين طالبوا باإلجم��اع أن تتحول 
املياه من مصدر محتمل لألزمة إلى 
أداة للسام والتعاون. وبعد أسابيع 
قليلة، عن جوتيريس أمينة محمد، 
وزي��رة البيئة النيجيرية الس��ابقة، 

نائبة األمن العام.
املتزاي��د  االعت��راف  ويعك��س ه��ذا 
للمي��اه  اإلس��تراتيجية  باألهمي��ة 
التط��ورات العاملي��ة احلاصل��ة. في 
الس��نوات الثاث املاضية، استولت 
)داع��ش( على  اإلس��امية  الدول��ة 
سد الثورة، وسدود تشرين واملوصل 
والفلوجة على نهري دجلة والفرات. 
لكن فقد تنظيم داعش الس��يطرة 
على كل منه��ا في وقت الحق، بعد 
استعمالها إلغراق أو جتويع السكان، 

إلجبارهم على االستسام. 
ويأم��ل العدي��د من احمللل��ن أن يتم 
إخ��راج تنظي��م داعش م��ن العراق 

وسوريا في األشهر القليلة املقبلة. 
لكن هذا ال يعني أن اجملموعة سوف 
يتم تفكيكها، بل على العكس من 
ذلك، قد تنتقل إلى املناطق احلدودية 
ب��ن ليبيا وتش��اد، وتض��ع املدن في 
غ��رب إفريقيا ومنش��آت املي��اه في 

خطر.
ه��ذا التكتيك لي��س جدي��ًدا على  
تنظيم داعش. فقد هددت اجلماعات 
املتطرف��ة في جن��وب آس��يا أيضا 
مبهاجم��ة البنية التحتي��ة للمياه. 
كما ميك��ن للجهات التابعة للدولة 
املي��اه  م��وارد  اس��تعمال  بالطب��ع 

للحصول على فوائد إستراتيجية.
إن أهمي��ة املي��اه في الق��رن احلادي 
والعشرين - املماثلة ألهمية النفط 
في القرن العش��رين - ال تكاد تكون 
مبالغاً فيها. ومع ذلك ما يزال بعض 
اخلبراء االستراتيجين يقللون منها. 
واحلقيقة أن للنفط بدائل مثل الغاز 
الطبيع��ي وطاقة الري��اح، والطاقة 
الشمس��ية، والطاقة النووية. لكن 

على النقي��ض من ذلك، بالنس��بة 
للصناعة والزراعة وكذلك الش��رب 
والص��رف الصحي، البدي��ل الوحيد 
للماء هو املاء، كما س��بق وان أش��ار 
الس��لوفيني  الرئي��س  ذل��ك  إل��ى 

السابق دانيلو تورك.
عل��ى  ينطب��ق  نفس��ه  الش��يء  و 
التجارة. لننظر إلى نهر تشاجرز في 
ري��و. برغم كونه غي��ر معروف على 
نطاق واسع، لكنه ذو أهمية كبيرة، 
ألنه يغذي قناة بنما، التي تؤمن 50٪ 
من التجارة بن آس��يا واألمريكتن. 
لي��س هن��اك خط��ر ف��ي النضوب 
الطبيع��ي لتدفق ه��ذا النهر ملئات 
السنن القادمة، لكن في حال وقوع 
أزم��ة أمنية في أميركا الوس��طى، 
فإنه ميكن االس��تياء عليه من قبل 
القوات اإلرهابية. وسيؤثر ذلك على 

االقتصاد العاملي تأثيرًا كبيراً.
فاإلجم��اع على ضرورة حماية املوارد 
املائية واملنشآت في مناطق الصراع 
مسألة واضحة. ما هو أقل وضوحاً 

ه��و كيفي��ة القي��ام بذل��ك. عل��ى 
عك��س األدوي��ة وامل��واد الغذائية، ال 
ميكن نق��ل املاء إلى مناط��ق النزاع. 
وهن��اك ضغ��ط متزايد عل��ى قوات 

حفظ السام في األمم املتحدة.
الدولي��ة  اللجن��ة  تفاوض��ت  وق��د 
للصليب األحم��ر على العبور اآلمن 
للفني��ن لفحص وإص��اح األضرار 
التي حلق��ت بأنابيب املي��اه وأنظمة 
التخزين في العراق وسوريا وأوكرانيا؛ 
لك��ن يحتاج كل عبور إلى التفاوض 
عليه مع احلكومات املعنية بالصراع 
ومع ق��ادة املتمردي��ن – وهي عملية 
طويل��ة ومرهق��ة. ويبق��ى النه��ج 
األفضل في يد القوى العظمى، مع 
تأثيره��ا الكبير عل��ى التفاوض من 
أج��ل وقف إط��اق النار عل��ى املدى 
القصي��ر ف��ي املناطق الت��ي تعاني 
من النزاع الذي ط��ال أمده، وخاصة 

إلصاح واستعادة شبكات املياه.
لتمهي��د الطريق ملثل ه��ذا النهج، 
األم��ن  مجل��س  عل��ى  س��يكون 

ل��ألمم املتح��دة إع��ان املياه »م��ورداً 
واتخ��اذ  لإلنس��انية«  اس��تراتيجياً 
قرار حلماية املوارد املائية واملنش��آت، 
على غ��رار قرار 2286، ال��ذي اعُتمد 
في مايو/أيار املاض��ي حلماية املرافق 
الطبي��ة ف��ي مناط��ق الصراع��ات 

املسلحة.
على امل��دى الطويل، حتت��اج البلدان 
التي تتش��ارك في األنظمة النهرية 
إلى وض��ع ترتيبات أمني��ة إقليمية 
لص��ون وحماي��ة موارده��ا. وبفضل 
املي��اه  إدارة  مج��ال  ف��ي  التع��اون 
أن  ميك��ن  اجلماعي��ة،  وبحمايته��ا 
تصبح املياه عاما ميس��را للسام 
والتعاون، وليس مصدرًا للمنافسة 

والصراع كما هو معمول به.
ويوجد دينيس ساسو نغيسو، رئيس 
جمهورية الكونغ��و، على رأس هذه 
احلرك��ة، من خال قي��ادة مجموعة 
تتكون م��ن ثماني حكومات هدفها 
حل��وض  األزرق  الصن��دوق  إنش��اء 
الكونغ��و. وف��ي ح��ال جناح��ه، فإن 

الصندوق سيساعد على التخفيف 
م��ن تغير املناخ، وعلى خلق مجاالت 
جديدة لفرص الشغل، وتعزيز األمن 
اجلماعي في املناطق غير املستقرة. 
وق��د عدت قم��ة أفريقي��ا التي متت 
في مراكش قبل ش��هرين الصندوق 
واحدة من األفكار الرئيس��ة األربعة 

التي ميكن أن تغير القارة.
ف��ي م��ارس/آذار املاض��ي، مبناس��بة 
اليوم العاملي للمياه، طالبنا، األمير 
احلسن بن طال وأنا، بإنشاء صندوق 
مارش��ال ألحواض األنهار املشتركة 
في العال��م. ويُعد الصن��دوق األزرق 
حل��وض نهر الكونغو خطوة في هذا 
االجتاه. اآلن، نحن نحتاج إلى إنش��اء 
صناديق مماثلة حلماية جميع أحواض 
األنه��ار والبحي��رات املش��تركة في 
العال��م والبالغ عدده��ا 263. ونظراً 
لقوة املياه في خلق النزاعات أو دعم 
الس��ام، يتعن علينا مواجهة هذا 

التحدي الهائل بكل شجاعة.

لس��باقات الع��دو أطواله��ا وله��ا 
أبطالها في تكتيكات السرعة. في 
أقصرها )100م( يقعى املتس��ابقون 
ارض  أصابعه��م عل��ى  متربص��ن، 
املضم��ار، وباط��ن أقدامه��م عل��ى 
»رّف��اص«. اجلمي��ع على خ��ط واحد 
رصاص��ة  م��ع  املس��ارات.  متع��دد 
االنط��اق يركضون بأقصى س��رعة 
يس��تطيعون بس��يقانهم وما في 

رئاتهم من هواء.
في سباقات أطول يقف املتسابقون 
1000 � 3000م مث��اً عل��ى خطوط 
متعددة غير متس��اوية املس��افات. 
يبدؤون اجلري، ثم العدو، ثم الركض 
مع كل لفة في املضمار.. وفي األمتار 
األخي��رة، يك��ون الس��باق احلقيقي، 
فاملتسابق املتصدر في اللفة األولى 
ال يك��ون املتصدر في اللفة األخيرة، 

وخاصة في األمتار األخيرة.
إّب��ان احلمل��ة االنتخابية للرئاس��ة 
األميركية بدأ س��باق مواقف طويل 
ح��ول املوق��ف األميركي م��ن »احلل 
بدولتن«، ثم صار السباق أقصر بعد 
انتصار دونالد ترامب وموقفه اجلديد 

من نقل س��فارة ب��اده إلى القدس، 
أو نقل ق��رار الكونغرس القدمي حول 
النق��ل، إلى فعل الرئاس��ة اجلديدة، 
الت��ي تتمتع بغالبية في مجلس��ي 

الكونغرس.
الس��ؤال: كيف س��تكون إج��راءات 
التجسير بن قرار الكونغرس القدمي 
)ال��ذي أّكد عليه بع��د القرار األخير 
جملل��س األم��ن( وتفعي��ل الرئاس��ة 

اجلديدة لقرار النقل.
تفصلنا في س��باق األمتار العشرة 
األخي��رة، أو األيام العش��رة األخيرة، 
 20 ف��ي  س��يكون  البداي��ة  خ��ط 
الش��هر اجلاري. هل سيؤكد الرئيس 
ال���45 في خطاب التتوي��ج التزامه 
بنق��ل الس��فارة إلى الق��دس؟ هل 
س��يحدد أجاً عاجاً للتنفيذ، بعد 
ق��رار الرئيس 44 تأجيل ق��رار النقل 
س��تة ش��هور أخرى حتى منتصف 
العام اجلديد؟ هل س��تكون س��فارة 
أميركا ف��ي القدس الغربية، وحتويل 
قنصليتها العامة فيها إلى سفارة؟ 
هل ستبقى قنصليتها العامة في 
الق��دس الش��رقية ثم ترف��ع الحقاً 

إل��ى درج��ة س��فارة، إذا حتقق »حل 
الدولتن«؟ هل س��تبقى الس��فارة، 
رسمياً، في تل أبيب، ويقيم السفير 
وحده ف��ي القنصلية غ��رب املدينة 

بدرجة سفير غير مقيم؟
كان مجل��س األم��ن قد أق��ر »احلل 
بدولت��ن« من��ذ أن طرح��ه الرئيس 
ب��وش � االب��ن 2003، لك��ن الق��رار 
األخي��ر )2334( أضاف إليه ترس��يم 
احل��دود ب��ن الدولتن على اس��اس 
خطوط 1967، وكل تعديات عليها 
خاضعة لتوافق الدولتن.. واإلضافة 
اجلديدة األخرى واألهم هي »القدس 
عاصم��ة دولت��ن« ولي��س عاصمة 

إسرائيل وحدها!
هناك سجال في إسرائيل، ألسباب 
دميغرافية وأمنية، ال يتعلق بوصفها 
بدرج��ة  ب��ل  إس��رائيل،  عاصم��ة 
»توحيده��ا« ب��ن »ق��دس يهودية« 
لتض��م  توس��يعها  وق��دس ج��رى 
22 قري��ة أو حّي��اً، مبا يجع��ل امليزان 
الدميغرافي فيها يهدد »يهودية« ما 
دة«،  يدعى ب�«عاصمة إسرائيل املوحَّ
خاصة إذا قرر حملة »ُهوّية القدس« 

الفلسطينيون، املعتَبرون »مقيمن 
دائمن غير مواطنن« االشتراك في 
انتخ��اب اجملل��س البل��دي للمدينة، 
ولي��س التصوي��ت ف��ي االنتخابات 

العامة للكنيست.
الرئي��س املنتخب ترام��ب حتدث عن 
نق��ل ق��رار الكونغرس الق��دمي إلى 
فعل سياس��ي جديد، لكن بصيغة 
»صفق��ة« حل��ل م��ا ملس��ألة »احلل 
بدولت��ن«، ول��ن تك��ون »الصفقة« 
وفلس��طينياً،  عاملي��اً  مقبول��ة، 
م��ن دون اعت��راف أمي��ركا بالدول��ة 
بالق��دس  وتالي��اً  الفلس��طينية، 

»عاصمة دولتن«.
س��وى هذا، ل��ن يكون تفعي��ل قرار 
الكونغرس بنقل السفارة إالّ اعترافاً 
رئاس��ياً أميركياً بض��م القدس إلى 
إسرائيل، وتالياً ضّم اجلوالن، والحقاً 
االعتراف بضم الكتل االستيطانية 
في نطاق القدس وخارجها، أي محو 
التميي��ز اإلس��رائيلي ب��ن »حدود« 
أمن إس��رائيل، وح��دود س��يادتها.. 
وهذا هو انقاب سياس��ي أميركي 
عل��ى مواقفه��ا منذ الع��ام 1967، 

وانس��حاب أميركي فعل��ي وعملي 
م��ن »احلل بدولت��ن«، وه��و أمر من 
الصع��ب أن مي��ّر بقرار م��ن مجلس 

األمن، أو بقبول دولي.
كان ق��رار التقس��يم الدول��ي لعام 
1947 ق��د حتدث ع��ن دولتن يهودية 
الق��دس  جع��ل  لكن��ه  وعربي��ة، 
»جس��ماً منفص��اً« يش��مل بيت 
حلم ورام اهلل، ومع توس��ع إسرائيل 
على حساب »دولة عربية« وملساحة 
جع��ل  فلس��طن،  أرض  م��ن   78%
القدس مقسومة واقعياً بن قدس 
الدميغرافية  )كانت غالبيتها  غربية 
فلس��طينية( وق��دس ش��رقية با 

يهود إسرائيلين.
لم يعترف العالم بسيطرة إسرائيل 
عل��ى الق��دس الغربي��ة بصفته��ا 
»عاصم��ة« إلس��رائيل، وال بالقدس 
الش��رقية بصفتها عاصمة لاحلاق 

األردني واململكة األردنية.
الق��دس إّبان احلقب��ة األردنية كانت 
مس��احتها 6ك��م2، وم��ع االحتال 
والتهوي��د  االس��تيطان  ومش��اريع 
الزاح��ف جرى توس��يع مس��احتها 

الكلي��ة إل��ى 78كم2 م��ع ضّم 22 
قري��ة وحّي��اً إل��ى الق��دس الكبرى، 
وعدها، وراء ج��دار الفصل، عاصمة 

دة«. إسرائيل »املوحَّ
س��ورين،  ذات  الق��دس  ص��ارت 
العتيقة  للق��دس  تاريخي  أحدهما 
ومس��احتها كم2 واحد وآخر كبير 
وممت��د للقدس املوس��عة بعد العام 
2000، لك��ن بينهم��ا حواجز أمنية 

مؤقتة بعد كل عملية.
الق��رار األخي��ر جملل��س األم��ن، الذي 
أث��ار زوبع��ة ف��ي إس��رائيل حت��دث 
ع��ن تعدي��ات جغرافي��ة متبادل��ة 
خاضع��ة  املس��احة،  ومتس��اوية 
للتفاوض واالتف��اق، لكنه حتدث عن 
ق��دس عاصمة دولتن، مب��ا يعني أن 
على أمي��ركا تفعيل احل��ل بدولتن 
مبا يشمل ش��رقي القدس عاصمة 

لدولة فلسطينية.
هك��ذا، صارت الق��دس عقدة كؤود 
ملسألة »احلل بدولتن«، ومنذ أوسلو 
أو مس��ؤول  وزراء  رئي��س  ص��ار كل 
باالنفص��ال  يطال��ب  إس��رائيلي 
الدميغراف��ي � اجلغراف��ي عن أي حّيز 

أرضي بأنه »مقّسم القدس«!
إن نقل الس��فارة، بأي إجراء كان إلى 
القدس، يعني انس��حاب أميركا من 
»احل��ل بدولتن« وبالتالي انس��حاب 
السلطة الفلسطينية من االعتراف 
بدولة إسرائيل، ومن ثم خلط احللول 
بنح��و متفج��ر ف��ي الق��دس، وبن 
الفلس��طينين واإلسرائيلين، وبن 
إسرائيل واحللول الدولية املطروحة.

***
يُق��ال إن فاحتاً غزا أرض��اً، وخرج إليه 
رج��ال م��ن األرض اجلدي��دة ومعهم 
حب��ل مل��يء بالعقد، وقال��وا له: أن 
يحل العقد فتك��ون األرض اجلديدة 
ل��ه، فأخ��رج س��يفه وقط��ع احلبل 

ومعه عقده.
قرار ترامب بتفعيل رئاس��ي لقرارات 
س��يف  ضرب��ة  ه��و  الكونغ��رس 
سياس��ي لن يح��ل عق��دة القدس 
إذا ل��م يحل عقدة »احل��ل بدولتن«، 
أي أن تك��ون ألمي��ركا س��فارة ف��ي 
القدس الغربي��ة وأخرى في القدس 
الش��رقية، واعتراف أميركا بالدولة 

الفلسطينية.

ما ذكر في وسائل االعام يوم2017/1/15 حول منصب 
رئيس مجلس القضاء االعلى وما ورد  قبل ذلك بيومن 
بتشريع البرملان للقانون اجلديد جمللس القضاء االعلى 

يحتاج الى توضيح دستوري وعلى النحو التالي:-  
-1     ان اعتب��ار معال��ي رئي��س محكم��ة التميي��ز 
االحتادية رئيس��اً جمللس القضاء االعل��ى ال يحتاج الى 
موافقة جديدة من البرملان وال يحتاج الى اية اجراءات 
وذل��ك الن القان��ون اجلديد جمللس القض��اء االعلى عّد 
رئيس محكمة التمييز رئيس��اً جمللس القضاء االعلى 
فالتعين واالختيار كان تطبيقا حلكم القانون اجلديد 
وتنفي��ذاً للنص القانوني م��ادام ان القانون عّد رئيس 
محكم��ة التمييز رئيس مجلس القض��اء وهذا االمر 
ال يحتاج ال��ى موافقات او اج��راءات وامنا ميارس رئيس 
محكم��ة التمييز واجبات��ه ومهام��ه كرئيس جمللس 

القضاء االعلى .
-2     هنال��ك مادت��ان في الدس��تور حددت��ا املناصب 
القضائي��ة التي حتت��اج ال��ى موافقة البرمل��ان وهما 
امل��ادة )61 /خامس��ا/أ( واملادة )91/ثانيا( من الدس��تور 
حددت املناص��ب القضائية على س��بيل احلصر التي 
يجب اش��غالها مبوافقة البرملان وه��ي رئيس واعضاء 
محكم��ة التمييز ورئيس االدعاء الع��ام ورئيس هيئة 
االش��راف القضائي فقط ولي��س املناصب القضائية 
االخرى وبالتالي ف��ان التعين مبنصب رئيس محكمة 
اس��تئناف او منص��ب نائ��ب لرئيس هيئة االش��راف 
القضائ��ي او أي منص��ب آخر ال يحتاج ال��ى موافقة 
البرملان من الوجه الدس��توري وتول��ى القانون اجلديد 
اش��تراط موافق��ة البرملان عل��ى مناصب غي��ر التي 
حددها الدستور كمنصب رئيس محكمة االستئناف 
ونائب رئيس هيئة االشراف القضائي ابتعد عن احكام 

الدستور املذكورة .
-3     ان مفه��وم الس��لطة القضائي��ة م��ا زال غائباً 
ع��ن القوان��ن الثاثة التي ش��رعها البرمل��ان واخلاص 
بالس��لطة القضائية وهي قانون االشراف القضائي 
وقان��ون االدعاء العام وقانون مجل��س القضاء االعلى 
حيث لم ترد اية اشارة في تلك القوانن الى السلطة 
القضائية على الرغم من ان الدس��تور في املادة )47( 
قرر ان هنالك سلطات ثاث هي السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والس��لطة القضائية وان املادة 
)87( م��ن الدس��تور ق��ررت ان الس��لطة القضائي��ة 
مس��تقلة وحددت امل��ادة )89( من الدس��تور مكونات 
الس��لطة القضائية وه��ي مجلس القض��اء االعلى 
واحملكمة االحتادية العلي��ا ومحكمة التمييز االحتادية 
وجه��از االدعاء العام وهيئة االش��راف القضائي أي ان 
مجلس القض��اء االعلى هو احد مكونات الس��لطة 
القضائي��ة التي ذكرها الدس��تور لذلك فان املطلوب 
من البرملان ماحظة هذه االحكام وابراز دور السلطة 
القضائية ف��ي القوانن القضائي��ة ورفع االضطراب 

القانوني احلاصل كما مذكور سابقاً .
-4     قرر القانون اجلديد عّد رؤساء مجالس القضاء في 
االقالي��م اعضاء في مجل��س القضاء االعلى االحتادي 
وهذه اش��ارة الى مجلس قضاء اقليم كردس��تان أي 
ان القان��ون اجلديد اوجب على مجلس القضاء االعلى 
القليم كردستان ان يكون عضواً في مجلس القضاء 
االعلى االحتادي وكم كان صحيحاً لو متت االشارة الى 

السلطة القضائية االحتادية .
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أوام��ر  أولياء األمور؛ األم��ر متعلق بافتراض 
جنون ب��ن املقبول واملرف��وض الذي يحكم 
األولياء أنفس��هم. مثل بسيط: األب كبير 
الكذابن عن��د تعلق األم��ر بإميانه بالكتب 

السماوية«.
�القصة الثالثة: »لألطفال دعوات: الرسم 
على ال��ورق األبي��ض األول بألوان املدرس��ة 

فقط«.
�القصة الرابعة: »محتوى أطفال. عن: ملاذا 

يتحرك سرير اآلباء ليالً بال صوت؟«.
ثم عادت تقص عليه عشر قصص أُخر عن 
األطفال الذي��ن تفرغوا خلارج املدارس، حتى 

خال نفسه قرداً.
*  *  *

هل كان شؤماً أن تعيش أعواماً اضافية بعد 

استئصال ثالثة أجزاء رئيسة من جسمها 
بكتيري��ة  بأنابي��ب  واس��تبدالها  الق��دمي 
وأطعمة مكروه��ة وبطاقة صحية نافدة؟. 
لو كانت ماتت في معدل الس��ن املنصوص 
عليه في املنطقة، لقلنا إنها أحرقت كأية 

وثيقة قدمية أودعت في قبو جلهاز األمن.
*  *  *

ف��ي منتصف اللي��ل.. والع��ري واجلوع، كان 
النزيف يعصر اجلس��د قيماً وش��رفاً. لكن، 
ن��زوالً إل��ى التطلع��ات األحادي��ة، الن��اس 

ينتخبون من أجل تطلعاتهم.
*  *  *

ال تتسع رؤوسنا لغير واحد يضبطها عندما 
تس��رق، م��ن جيوبن��ا امللتصق��ة بجلودنا، 
هويتن��ا: واح��د ينتصب عل��ى الطاولة الى 

مستوى النظر، وحواليه احلشائش، وأنهار.. 
وكأس صيني الصنع من خمرة مس��توردة 

تطيح بالبغال.
ومازلنا، حن نعد من الواحد إلى العش��رة، 
ننسى الرقم تسعة في رؤوسنا االحتكارية 

املنتفخة فراغات.
نحن نخشى أن نرسم شكالً يشبهنا.

*  *  *
يعيش��ون في دائرتن متصلتن في أنهما، 
الواحدة ف��وق األخرى، أولى غي��ر متكاملة 
وثانية من دون نواة…،: َمن ِمن الدائرتن أهم 

من األخرى؟.
*  *  *

من غي��ر املمك��ن حمل ذل��ك املع��ول. انه 
معول.. يشبه الرقم سبعة، هو للشجعان، 

يقطع��ون  وللذي��ن  املنتج��ن،  النزيه��ن، 
ألسنتهم وآالتهم ويش��دون بطونهم الى 

احلجر.. في بيوت الدين.
*  *  *

س��نوات مرت على وجودنا وذاك التشكيل 
الذي يضع حتت وسادته مسماراً.

لم تعد قضية رأي عام أن نكون، نحن، رقماً 
ساحراً أو فاسداً.

*  *  *
ه��ذا الفج��ر. مت��ى خرج��ن الفتي��ات من 
جحورهن متجهات ال��ى اجلامعات والدوائر 
احلكومية واحملال اخلاصة واخلاصة جداً!. من 
دون حسد، سنعد تلك الطرقات التي ال ميرُّ 

عليها فجر.
*  *  *

ترى وجهك، في امل��رآة، آخراً مكرراً مفككاً. 
تق��ول: أنا..، بإطار معلق على اجلدار، غضون 

زجاج مغشوش؟. 
أقدم الوجهن أقربهما إليك!.

*  *  *
هات��ف وال��ده: »اآلن، أن��ا أرف��ع العلم على 
شبه تل شاهد على الصحراء. واقفاً.. أرفع 
رأس��ي واألفق الذي ال أخشاه. اليوم الثالث 

لنا هنا«.
صم��ت ث��م أردف: »اس��معني..: ال أفض��ل 
الع��ودة للجل��وس إل��ى املقهى إي��اك، أنا، 
وجغرافيته��ا  املنطق��ة  تاري��خ  أس��تدرج 
واقتصادها وسياس��تها وِشعرها، كمهمة 
مسح نقطة س��وداء من على جدار أبيض 

بفرشاة األحذية«.

إحسان ناجي
هب��ط الرق��م الصغير عل��ى املرب��ع األخير 
الذي من ضمن خمس��ة عشر مربعاً صغيراً 
رسمها النقيب بالقلم اجلاف على قصاصة 
بحجم هوية األحوال املدنية العراقية. أفراد 
م��ا تبقى من اجملموعة احملاص��رة. على الرقم 
األخير، ف��ي القرع��ة، أن يحم��ل قناصاً من 
ب��ن قطعتن تكاد ذخيرتهم��ا تنفد. خمس 
عش��رة اطالقة في جعبة النقيب الصطياد 

األعداء الذين يحاولون التسلل نهاراً. 
كانت األرقام األُخر تسّد اجلبهات األربع ليالً، 

بالتتابع.
تعرف��وا على رق��م الفصيل األخي��ر، كانت 
هوية أحواله محشورة، حتت ثالث طيات، في 

نهاية ُكّم قميصه الذي لم يُطل.

* * *
سحب املس��ؤول خمسة عش��ر مليوناً من 
البنك. هاتف س��يده احلزبي على أنه بصدد 
س��فرة لتقومي صحته ف��ي إي��ران أو الهند، 
وان أس��نانه اخلمسة عش��ر »ال تلوك غنائم 
الطع��ام اجلديد.. م��ن فرط الفراغ��ات التي 

تركتها اخمللفات..«.
* * *

كان��ت تعد األيام؛ أيام رحلة الش��تاء فقط.. 
خمسة عش��ر يوماً خارج البالد لم تعِن لها 

شيئاً.
راسلت شقيقها:

-اعنِت بنفسك.
* * *

كتب إلى والده رس��الة عبر الهاتف احملمول، 
مبا معناه:

»لطامل��ا كره��ت ذل��ك الرق��م ال��ذي كان ال 
يسقط من فمك في مرّد سّراء أو ضّراء. اآلن 
أن��ا محاصر لليوم اخلامس عش��ر في مكان 
ال تعرف��ه حت��ى األقمار الصناعي��ة. أودعك 

وديعتي. أدع لي باجلنة«.

*  *  *
حدثت شقيقها عن أربع من قصصها:

-القصة األولى: »وجدت نفس��ي، في املنام، 
زراف��ة. اآلخرون كانوا قطع��اً من أطفال.. بال 

رقاب«.
�القص��ة الثاني��ة: »لألطف��ال ثورتهم ضد 

األوان فليفعل ، أنا لست مهبوال ً مثلهم 
.لكن س��الم هل أضطر إلى التدخن كي 
يتأهل لهذه الوظيفة التعيسة ؟ صاحب 
القه��وة البدي��ن منهم��ك ف��ي محادثة 
هاتفية مسترخية ، يعد دنانيره املتناسلة 

راضي��اً ، وال م��رة رأيت��ه يدخ��ن ؟! ه��ا هو 
ينتحي ركناً ما  فيكح بش��دة واملرتادين ال 
تفتر طلباتهم ، أنى لك السالمة يا سالم 
وأنت هن��ا .. تنتحر بب���������طء ؟! أفواه 
كثيرة هن��ا تعب الدخ��ان ، ضباب كثيف 

يحج��ب الرؤي��ة و الهواء فخرج��ت ، أكاد 
أختنق لكني أفكر في هذا املطحون . هنا 
حيث توقف منذ قليل ، حدقت نحو األرض 
العاري��ة حيث ترك خلفه بصاقاً مختلطاً 

بال����دم !

أحمد المؤّذن
هزيل ، لك��ن طريقة ترحيب��ه بالزبائن  رمبا 
يكم��ن خلفه��ا ذاك الس��ر اخلف��ي ال��ذي 
يجذبهم لهذا املكان ! سمرة وجهه تألفها 
الروح ، عينن فيهما شرارة الشباب تتوقد 
كم��ا منقل الفح��م املعدني ال��ذي غلفه 
ب��ورق القصدير ، يحمل الطلبات بس��رعة 
يطير . يتنقل بن طاوالت القهوة ، أهو كان 
مدخناً قبل أن يعمل هنا ؟ رد علّي صديقي 
مس��تغرباً .. أنت ما دخلك به ، ما سمعت 
املثل الذي يقول ، » طباخ الس��م يذوقه« ! 
وانفجرت أصواتهم تضحك مبرح. بس��رعة 
هكذا تفرقع رأس الشيش��ة ما فوقها من 
اش��تعال وهو ب��ن اجلل��وس أو القرفصة ، 
يعب دخان الشيش��ة كي يحضرها لهذا و 
ذاك . يا مسكن .. ما هذه األسمال البالية 
التي ترقد فوق هيكلك العظمي ، ال شحم 
وال حلم ! تدور بكل نش��اط بن هذه الوجوه 
األنيقة ، كل بضاعتك ها هنا جمٌر و دخان 
و متالزم��ة محبب��ة يضحك له��ا اجلميع  
لكنه��ا ال تروقن��ي ، حن ي��ردد » فلترها وال 
تبطله��ا ....أنا ج��اي » . الش��لة تريدني أن 
انض��م له��م ف��ي حفل��ة الدخ��ان لكني 
أكتفي بوض��ع ورق الكلينيكس على أنفي 
لكي ال أستنشق قاذورات املعسل . كل من 
يريد تقاعد سريع لرئتيه عن العمل و قبل 

كقمٍر صامٍت في زاوية سماء زرقاء.
...

احلياة هّشٌة
نفخٌة صغيرة من فم املوت 

ونتطاير كزهرة كّسار الزبادي.
...

املآذن أعناُق املدينة،
قطعْت احلرب بعضها 

فسالْت التكبيرات في الّشوارع؛
وحدي أجتّول معها

في أحياٍء مدّمرة
أركض سريعاً

أخاف أن ميسكني اليأس 
وأصبح حزينًة كصورتي في املرآة.

في البيت املقابل املهجور 
قميٌص منسٌي على الّشرفة،

في الليالي الشتوّية
يشتاق لدفء جسد صاحبه،

يعانق حبل الغسيل البارد
ويغفو،

كذا أفعل بوسادتي حن أشتاق لك.
...

ال أثق بالغد كثيراً،
بابي على ظهري 
ومفتاحي بيدي،
أغادر مطمئنة.

...
خلسًة أحاول سرقة قدمي ميت

أحتاج لطرٍق مختلفة،
أن��ا الذك��رى املك��ررة التي لم يس��مع بها 

أحد،
العشبة احملبوسة بن أحجار الرصيف،

الّزهرة التي لن تذبل على ش��اهدة قبر ذاك 
اجملهول.

...
بحذرٍ أحتّرك في احللم، 

أجم��ع م��ن الزين��ة م��ا يكفي لس��احات 
دمشق

صباحاً أغني »زّينوا املرجة« 
أبتسم،

أغمز حذائي اجلديد
خطواتك اخملّبأة ستحملني إلى هناك.

بسمة شيخو 
سمعُت أغنية »زّينوا املرجة« 

فبكيت
داخل كّل دمعة قصة

ها هي دمشق ترتسم ماحلًة على وجنتي،
اخلرائط تصنعها الذكريات.

...
الّشمُس قريبٌة هنا

ورؤوس الّناس ملساء كأعواد الثقاب؛ 
يوم احلريق قريب،
سأتأمله بهدوء 

ثقافة10

سالم

زّينوا المرجة

قصة قصيرة جدًا

قصيدة

في منتصف الليل.. 
والعري والجوع، كان 
النزيف يعصر الجسد 
قيمًا وشرفًا. لكن، نزواًل 
إلى التطلعات األحادية، 
الناس ينتخبون من أجل 
تطلعاتهم

نصوص الصفر

لوحة للفنان فاضل نعمة

من أعمال الفنان موفق مكي
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نص

حمزة فيصل المردان 

مدخل .. من املسؤول عن فقدان الهوية 
استهالل..  البداياُت حتتفي والنهاياُت باكيٌة  

  أجدادنا 
حتفة ليست للبيع

 تتوارثها العقوُل بفخر شديد
 لو استيقظت القضية ...

   لكن ...    / !!!!! ……..  
…  اّي لكن… في هذا الوسِط املتشنج 

…وهل نستوعُب مداها
>---- … فتلَك احالمهْم

كراٌت صغيرٌة ..
 لم تصهرها التصادماُت

 يتقاذفها الصبيُة 
على ساحل النسيان

 احلروُب ذيلتها باحلتوِف 
والعويِل  ... ----< - والهزائِم 

واالشجارُ بحفيٍف تالٍف ... ----< 
وااللواُن ببرودِة ملعانها اخملفيِّ عن

 السابلِة ... ----<
 والوالداُت باخلموِل
 او هو كذلَك ... !!! 

قبَل أْن تنجرِّ االياُم الى عراٍك 
مع فاقدي البصيرِة ... ----<

... ----< والوفياُت بالعطِل
... وانا اقُف شامخاً بها 
ومخزيّاً مبا فعلُه االبناُء

 في جاداٍت
... ----< ال تشيُر اليهم

 أوراقهم احرقتها اخليباُت 
أصواتنا على أجداث املسافة تنتحُب 

وسيطوُل انتحابها ... ----<
... ----< الكلُّ يتعّلُق مبعزوفه

... ----< واالجداُد شزرٌة احالمهم
 االحالُم ستظلُّ بال ماوًى 

وال رفقًة ... ----<
.. واالجداُد أهملوا على رصيٍف..

... ----< أثّثُه النسياُن بالويل
 واحفادهم صرعى احلروِب

 منُذ أْن فتَح العمُر
 دفتَر ترقبِه االعمى ..

أحالم األجداد



كان صدام ومستش��اروه يولون اهتماماً 
املتح��دة  الوالي��ات  بإش��ارات  كبي��راً 
وسياس��تها الداخلية في األشهر التي 
س��بقْت عملي��ة )عاصف��ة الصح��راء( 
)كانون الثاني ] يناير [ – ش��باط ] فبراير 
[ 1991(. ص��دام نفس��ه كان ه��و احمللل 
احلاس��م، وكان يعط��ي التعليمات إلى 
أجهزة اس��تخباراته لكي يزودوه بأخبار 
جديدة عن امي��ركا إمنا ليس حتليالً. ومع 
ذلك، كان فهمه للواليات املتحدة يفتقر 
إلى العمق. ناقش صدام مع وزير خارجيته 
م��ا إذا س��يهاجم الرئيس ب��وش العراق 
حتى إذا عارض كال فرعي الكوجنرس، وما 
إذا سيهاجم قبل االنتخابات بأيام قليلة 
على أمل أن يحقق انتصارات جمهورية 
ف��ي الكوجن��رس، أو م��ا إذا يُحتم��ل أن 
يؤج��ل االنتخاب��ات إذا ما ظ��ن أن حزبه 
سيخس��ر االنتخاب��ات. في التس��جيل 
الثان��ي الذي نقدمه أدن��اه، يقول صدام 
إن الوالي��ات املتحدة س��تكون غير قادرة 
على مقاتل��ة العراق إن ل��م تتلَق دعماً 
مالياً من اآلخرين. اميركا خسرْت احلرب 
ف��ي فيتنام ألنها، عل��ى خالف احلرب مع 
العراق، كانت الش��ركات غير راغبة في 
متويل احل��رب. احلكام في امي��ركا وبقية 
بل��دان الغرب، ق��ال صدام، ه��م ممثلون 

حصريون للشركات. 
صدام وحاش��يته يحللون السياس��ية 
الداخلية للوالي��ات املتحدة، التحذيرات 
االميركي��ة، وأرجحي��ة القي��ام بعم��ل 
عس��كري اميركي ضد الع��راق )تقريباً 
أواخر تشرين األول ] أكتوبر [ 1990( )1( 

ص��دام: في اليوم نفس��ه، بعثُت بطلب 
إلى الرفيق��ن طارق ولطيف وأخبرتهما 
أن حتليلي اآلن هو – يبدو لي أن األش��ياء 
ه��ي 50 / 50، أو لنق��ل عل��ى احلاف��ة؛ ال 
احل��رب، وال – االحتم��االن قائم��ان ورمب��ا 
يكونان بالدرجة نفسها. االحتمال األول 
يتألف من اختيار الطريقة الدبلوماسية 
واملفاوض��ات الطويل��ة، املتطاولة، لكن 
فيما بعد ستس��تقر األم��ور مهما كان 
شكل هذا االستقرار. في حن االحتمال 
اآلخ��ر ه��و الطريقة احلاس��مة، اللجوء 
إلى اخليار العس��كري. ما منلكه هنا بلد 
معق��د، أي مبعنى أن صنع القرار ش��يء 
معقد في هذا البلد، لكي تصنع القرار 
وتتع��رف علي��ه. حينم��ا نري��د أن جنمع 
املعلومات عن اميركا، إنها ليس��ْت بلداً 
على غرار إيران حيث ميكننا أن جنمع عنه 
املعلومات بسهولة. كما أن القرار ليس 
ق��راراً س��عودياً بحيث ميكنن��ا أن جنمع 
معلوم��ات اس��تخباراتية ع��ن اململكة 
العربي��ة الس��عودية. الق��رار اميرك��ي 
ويتطل��ب أن يكون املرء سياس��ياً يقظاً 
حت��ى أم��ام املنظومة االس��تخباراتية. 
ف��ي الواق��ع، لق��د منعُت املؤسس��ات 
االستخباراتية من أخذ االستنتاجات من 
] تقارير [ الصحافة وحتليلها السياسي. 
لقد أخبرتهم أن هذا ليس اختصاصهم، 
ألن هذه املؤسسات، عندما ال تكون قادرة 
على احلصول على حقائق صلبة، تشرع 
ف��ي أخذ االس��تنتاجات م��ن الصحف، 
أعرفه��ا مس��بقاً.  وه��ي اس��تنتاجات 
قل��ُت له��م ال أري��د حتى م��ن منظمة 
االس��تخبارات أن تعطين��ي حتليالً؛ هذا 
األمر م��ن اختصاصي أن��ا. قلُت لهم إن 
عليه��م أن يزودون��ي باألخب��ار بحيث ال 
باألخبار  ويغطون فش��لهم  يتش��تتون 

التي ال يفهمونها. )2(
كما نفه��م أيضاً دورنا السياس��ي في 
العثور على الصلة. إذاً، لقد أحضرُت معاً 
الرفيقن] لطيف نصيف جاسم وطارق 
عزي��ز [ وقلُت لهما، أحدكما س��نكلفه 
مبس��ؤولية وزارة اإلعالم والثاني نكلفه 
مبسؤولية وزارة الشؤون اخلارجية، وهما 
أه��م مصدري��ن ف��ي السياس��ة. أري��د 
منك��م أن تعي��روا أهمية إل��ى أي جهة 

متيل األمور، س��واء نحو احلرب أو السلم، 
بحيث يكون لدينا متس��ع م��ن الوقت 
لك��ي نعط��ي لقطعاتنا العس��كرية، 
مؤسس��اتنا، وش��عبنا، اإلش��ارة لك��ي 
يكونوا مس��تعدين، وأال جنعلهم يبقون 
غي��ر مطلع��ن، ألن الضغط املس��تمر 
س��يجعلهم غير مبال��ن، وليس هناك 
ضغ��ط يجعله��م غي��ر مبال��ن، كلتا 
احلالت��ن. لقد وصلن��ا إلى االس��تنتاج 
نفس��ه وهي الطريقة التي تسير فيها 
األمور اآلن، ال نس��تطيع القول ] ما إذا [ 
كانوا يجنحون إلى الس��لم أو إلى حالة 
احلرب. لقد وافقنا على االس��تمرار على 
هذا األس��اس م��ن التحلي��ل، وهو الذي 
استخدمته مع اإليرانين، بعضه بسبب 
االس��تنتاج وبعضه اآلخ��ر مت عن طريق 
التخم��ن وتكوين صالت ب��ن القضايا، 

هذه كلها خالية من أي دليل قوي. )3( 
ط��ارق: قال وزير الدف��اع إنهم يحتاجون 
إل��ى مائة أل��ف جندي. )4(  ه��ذا الرقم، 
مائة ألف جندي، هو إما لكي يخدعوننا 
– إذا كان خداعاً، إذاً ليكن كذلك – يعني 
ه��ذا أن الضربة باتت وش��يكة. لكن إذا 
م��رَّ اإلطار الزمني للضرب��ة املتوقعة، ال 
يستطيع االستمرار في خداعنا. عندئذ 
يتع��ن علي��ه أن يخرج إلين��ا ويقول لنا 
إنه لن يرس��ل مائة ألف جندياً. ومن ثم 
سُيس��أل ويجب علي��ه أن يجيب ملاذا ال 
يرسل مائة ألف جندياً. إن كان يخطط 

إلرسال –
صدام: ] يقاطعه. [ في آخر تصريحاتهم، 
كانوا ينسحبون من مناقشة التفاصيل. 

كانوا يدلون بتصريحات عامة .
ط��ارق: نع��م، لكن س��يدي، يجب عليه 
أن يجيب. ه��ؤالء االميركيون يخضعون 
ف��ي  اهلل  ليك��ن  يوم��ي،  الس��تفهام 
عونهم، حتى االميركين. غالباً أشاهد 
الصحفين يالحقونهم، تقريباً يضعون 
مس��ؤوالً ما ف��ي موقف ح��رج  – يتعن 
عليه أن يدلي بجواب. ظهر تشيني يوم 
أمس في التلفزيون وطرحوا عليه سؤاالً: 
» متى ترسلون قواتكم العسكرية، كم 
عدد اجلنود الذين سترس��لونهم؟ » قال 
تش��يني إن��ه ال يوجد حد لع��دد اجلنود 
الذين سيرسلونهم، إذاً هم، إن لم..... –

صدام: إذاً كانت إجابته عامة بدالً من أن 
تكون متخصصة. 

طارق: إن لم ينفذ العملية العس��كرية 
غداً أو بعد غد، سينتظرون إلى أن يكون 
هن��اك مائة أل��ف جندي جالس��ن في 

اململكة العربية السعودية .
ص��دام: إذاً كان يتمّلص من اإلجابة على 

السؤال األخير؟
ط��ارق: نعم، كان يتمّل��ص. واألدهى من 

ذلك، نعم – 
ص��دام: نع��م، كان يتمّلص م��ن إعطاء 

رقم محدد، وحتى من قول مائة. 
طارق: أمس، القائد البريطاني ل� )فئران 
الصح��راء( قال إنه س��يكون مس��تعداً 
لتوجي��ه ضربة ف��ي 15 تش��رين الثاني 

)نوفمبر(. )5(
ص��دام: إذاً أعط��ى ه��و تاريخ��اً محدداً، 
هذا يعني أن هن��اك خطراً قبل اخلامس 

عشر. 
طارق: نعم، قال إنه س��يكون جاهزاً في 
15 تش��رين الثاني )نوفمب��ر(، وبناًء على   
ذل��ك، إذا ل��م يوجه ضربة حاالً بس��بب 
كونه غير جاهز بحلول 15 تشرين الثاني 
)نوفمبر(، يج��ب أن يُحاكم على كلمته 

ألنه سيكون ُعرضًة للمحاسبة ... 
ص��دام: الُعط��ل – نح��ن أرجأن��ا توجيه 

الضربة إلى إيران بسبب الُعطل. 
طارق: نعم، موسم الُعطل هنا، استراحة 
في الُعطل. ُعطل الكريس��ماس وأعياد 
رأس الس��نة أش��ياء ال يرغبون بالتنازل 
عنها. إنها أوقات اللتئام ش��مل األسرة 
والتسلية، ورئيس اجلمهورية الذي يأتي 
باجلثث إلى بالده في عيد الكريس��ماس 
سوف يُس��لخ حياً في الواليات املتحدة. 
ألن��ه إذا اندلع��ْت احلرب، إنه��م يعرفون 
أنه��ا لن تنته��ي بن 15 تش��رين الثاني 
)نوفمبر( و15 كانون األول )ديسمبر(. لن 
تنته��ي في غضون ش��هر وهم يعرفون 
ذل��ك، األمر الذي يعني أن أعياد الس��نة 
امليالدية اجلديدة والكريس��ماس ستأتي 
مع النتائج املأس��اوية للحرب الواضحة 
له��م. إنه ل��ن يخاطر بذل��ك؛ بناء على 
ذل��ك، في تقديري ميكنن��ا أن نبدأ بالعد 

من –
صدام: إذاً كيف سيقومون بذلك اآلن ؟

طارق: اآلن، اآلن، ما يزال هناك وقت طويل 
حتى ذلك احلن. 

صدام: همم، هن��اك فقط خطوتان عن 
ذلك احلن؟

طارق: سيدي، اس��مح لي. لقد أخبرتك 
بالسبب، الس��بب هو االنتخابات. بوش 
لديه مش��كلة في إدارة بالده. أنه رئيس 
جمهوري )تابع للح��زب اجلمهوري – م.(، 
وكال اجمللس��ن التشريعين دميقراطيان. 
حك��م ريغان ردحاً طويالً م��ن الزمن مع 
كوجن��رس دميقراط��ي، غي��ر أن مجل��س 
غالبي��ة  ذا  كان  ل��ه  العائ��د  الش��يوخ 
جمهورية وكانوا يساندونه. اآلن غالبية 
)الكوجنرس(  التش��ريعي  اجمللس  أعضاء 
دميقراطي��ون كالع��ادة، وأعضاء مجلس 

وه��م  أيض��اً،  دميقراطي��ون  الش��يوخ 
يجعلون��ه يواج��ه صعوب��ات ش��ديدة. 
في م��ا يخ��ص امليزانية جعل��وه يواجه 
مصاعب كثيرة؛ وهكذا، لهذا الس��بب 
رمبا يفكر في احلرب لكي يكسب أغلبية 
جمهورية، األمر الذي سيؤدي إلى تعزيز 
فرصه في حكم الواليات املتحدة والبقاء 
ف��ي منصبه فترة رئاس��ية أخ��رى. هذا 
هو الس��بب الوحيد. كما ش��رحُت لك، 
س��يدي، ليس لدي س��بب آخر. إنه اآلن 
منهمك ف��ي أحاديث احلملة االنتخابية 
دعماً للجمهورين ف��ي االنتخابات. إنه 
يزور الواليات االميركية ويلقي الكلمات، 
وه��و أم��ر مأل��وف بالنس��بة للرؤس��اء 
االميركي��ن لكي يقوموا ب��ه. أعني، إنه 

س��يذهب ليتحدث نيابة عن مرش��حي 
حزبه عموماً ومن أجل – 

ص��دام ] يقاطع��ه. [: لك��ن ف��ي هذه 
احلال��ة، إن لم يتمكْن م��ن التوصل إلى 
اتفاق مع احلزب املعارض، هل س��يكون 
الرئيس قادراً عل��ى اتخاذ قرار مهم، إذا 
كان كال طرفي اجمللس التش��ريعي من 

احلزب املعارض؟ 
طارق: سيدي، إنهم –

ص��دام: ] يقاطع��ه. [ س��يقفون هناك 
يتحمل��وا  ل��ن  إنه��م  ل��ه  ويقول��ون 
املس��ؤولية وعلي��ه هو أن يق��وم بذلك 
ويتحم��ل هو مبفرده كامل املس��ؤولية. 

هل سيكون قادراً على فعل ذلك ؟
بق��ادة  التق��ى  لق��د  حس��ناً،  ط��ارق: 
الكوجن��رس قب��ل يومن م��ن اآلن، وقد 
خرج��وا وقالوا إنهم يس��اندون الرئيس 
في سياس��اته احلالية. لكنه��م قالوا 
أيض��اً إنهم نصح��وه أن يتري��ث قليالً. 
وحت��ى أن أحده��م ق��ال إنه ح��ن قال 
الرئي��س أن صب��ره نفد، أج��اب أن نفاد 
الصب��ر ال يعني بالض��رورة الذهاب إلى 

احلرب. 
طه ياس��ن رمضان: أعتقد أن الواليات 
املتح��دة وحلفاءه��ا يعرف��ون أن احلرب 
س��وف ل��ن تنتِه ف��ي غضون خمس��ة 
أو عش��رة أي��ام، إذاً مل��اذا يضرب��ون 15 
يوماً قب��ل االنتخابات؟ أن��َت إذاً تضرب 
وتخس��ر، وجتعل احلزب اآلخ��ر يفوز في 

االنتخابات؟ 
طارق: س��تجري االنتخابات ف��ي اليوم 
الس��ادس من الش��هر )كان��ون الثاني 
أنه��م  ه��ي  والفك��رة  م.(،   –] يناي��ر   [
يس��تطيعون أن يعلنوا احل��رب ثالثة أو 
أربع��ة أيام قب��ل االنتخاب��ات، ألنه في 
بداية كل حرب يشعر الناس دوماً بروح 
وطني��ة عالي��ة، إذاً هذا األم��ر ميكن أن 
يساعدهم في الفوز باالنتخابات ] غير 

مسموعة [. 
صدام: لكن��ه حن يرى احلزب اآلخر، هل 

سيقول: » لنؤجل االنتخابات؟ » 
طارق: ]  غير مسموعة.  [ 

طه: أن��ا غير مقتن��ع متاماً مبس��ألة أن 
إعالن احل��رب من قبل الرئيس االميركي 
اآلن حيث هو مرش��ح خ��الل هذه املدة 

االنتخابي��ة، بعد أن مرْت ثالثة ش��هور، 
سوف يحس��ن ش��عبيته ومتكنه هذه 
الش��عبية م��ن الف��وز. )6(  ه��ذا األمر 
قليل – ليس ] غير مس��موعة. [ كثيراً. 
الكوجنرس ] غير مسموعة. [ ثانياً: حن 
يقول، وكنا سمعناه وهو يقول إنه في 
يوم العشرين س��يزور اململكة العربية 
الس��عودية. إذاً، كيف سيذهب للحرب 

قبل ذلك األوان ؟
صدام: لعل ذلك يهدف إلى خداعنا. 

هوامش:
) SH-SHTP-A-000   )1-670 : » صدام 
وكبار مستش��اريه يناقشون عالقات 
الع��راق اخلارجي��ة وسياس��ات بلدان 
مختلفة »، 11 تش��رين األول )أكتوبر( 

 .1990
) 2( ل��م يك��ْن ص��دام وح��ده ال��ذي 
السياس��يني  الق��ادة  أن  اس��تنتج 
مؤهل��ون  لتخم��ني نظرائه��م أكث��ر 
من محلل��ي جماعة االس��تخبارات. 
بحس��ب كينيث ليبيرث��ال: » رئيس 
اجلمهورية وع��دد آخر من كبار صناع 
السياسة هم خبراء في ] قراءة [ قادة 
سياسيني آخرين – وهي مهارة بنحو 
مفهوم ال يتقاسمها معظم محللي 
جماعة االس��تخبارات. إذا كانت رؤى 
كهذه يتم تقاس��مها بنح��و روتيني 
رمب��ا سيحس��نون طبيع��ة التحليل 
االس��تخباري، بخاص��ة م��ا يتعل��ق 
بسياسة النخبة. » كينيث ليبيرثال: 
» جماعة االس��تخبارات والسياسة 
اخلارجي��ة  ف��ي الوالي��ات املتح��دة: 
تصحيح التحليل »، سلس��لة أوراق 
معهد بروكنغز للسياسة اخلارجية، 
 xiv: ،2009 )العدد 17، أيلول  )سبتمبر
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) 3( قب��ل ذلك بأس��ابيع قالئل أعطى 
للتركيز  صدام تعليمات ملستشاريه 
على االس��تنتاجات العراقية بدالً مما 
SH-SHTP- .اختار بوش التوكيد   عليه
A-001-209 *: » صدام وكبار مسؤولي 
حزب البعث يناقشون احتالل العراق 

للكويت »، أيلول   )سبتمبر(1990 .
) 4( في احلقيقة قال ديك تش��يني إن 
الواليات املتحدة سترس��ل 000و100 
جندي��اً )باإلضاف��ة إلى ال��� 000و210 
ألفاً من القوات املوجودة هناك أصالً( 
إلى منطق��ة اخللي��ج. إن الغرض من 
نشر هذه القوات اإلضافية هو إعطاء 
الواليات املتحدة قدرة هجومية على 
الع��راق وزي��ادة الضغط عل��ى صدام 
لكي ينسحب من الكويت. ميخائيل 
غوردون: » الواليات املتحدة تقرر إضافة 
000و100 جندياً لقواتها في اخلليج »، 
جريدة نيويورك تاميز، 26 تشرين األول 
)أكتوب��ر( 1990؛ ج��ون كنغ: » خطط 
إدارة تشيني لالس��تمرار في تعزيزات 
اخلليج »، وكالة ) األسيوشيتد بريس(، 

25 تشرين األول )أكتوبر( 1990. 
) 5( ه��ذه إحال��ة إل��ى الل��واء امل��درع 
السابع البريطاني، الذي كان بوسعه 
أن يك��ون ج��زءاً م��ن الفرق��ة املدرعة 
تص��ل  حينم��ا  البريطاني��ة  األول��ى 
وحدات إضافية من اجليش البريطاني. 
أنظ��ر: باتريك كوردنغل��ي: »  في عني 
العاصفة: قي��ادة فئران الصحراء في 
حرب اخلليج » )لندن: هودر وستاوتون، 

 .13 :) 1996
) 6( لم يكْن بوش مرشحاً في تشرين 
األول )أكتوبر( 1990، حني مت تس��جيل 
الوالي��ات  كان��ت  االجتم��اع.  ه��ذا 
املتحدة جتري االنتخابات الوس��طية 
االنتخاب��ات  ولي��س  للكونغ��رس، 
الرئاس��ية، في ذلك احلني. وهذا اخلطأ 
واضح، طه أس��اء بنحو جوهري فهم 
العمليات السياس��ية الرئيس��ة في 

الواليات املتحدة. 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001

طارق عزيز: نعم، 
موسم العُطل هنا، 
استراحة في العُطل. 
عُطل الكريسماس 
وأعياد رأس السنة 

أشياء ال يرغبون 
بالتنازل عنها. إنها 

أوقات اللتئام شمل 
األسرة والتسلية، 

ورئيس الجمهورية 
الذي يأتي بالجثث 
إلى بالده في عيد 

الكريسماس

طه ياسين رمضان: 
أعتقد أن الواليات 

المتحدة وحلفاءها 
يعرفون أن الحرب 

سوف لن تنتهِ في 
غضون خمسة أو 

عشرة أيام، إذًا لماذا 
يضربون 15 يومًا قبل 

االنتخابات؟ أنتَ إذًا 
تضرب وتخسر، وتجعل 
الحزب اآلخر يفوز في 

االنتخابات
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علي عبد األمير صالح

أم المعارك بمواجهة عاصفة الصحراء.. ومعايير االنتصار
النّيات األميركية تؤرق صدام وأتباعه 

الحلقة 8

عربات ومدرعات عراقية مدمرة في عملية عاصفة الصحراء
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واشنطن ـ وكاالت :

عندما يش��اهد املاليني مباشرة 
عب��ر االنترن��ت انتح��ار طفل��ة، 
يكون��ون قد استس��لموا لرغبة 
مبتابع��ة  البش��ر  ل��دى  قدمي��ة 
ما  وهو  امل��وت«،  »اس��تعراضات 
يؤججه س��يل الص��ور املتداولة 
ح��ول العال��م ويش��كل مصدر 
ارتياب بش��أن احل��د الفاصل بني 

احلقيقة واخليال.
، نش��رت  األول  30 كان��ون  ف��ي 
عش��رة  الثاني��ة  ف��ي  طفل��ة 
تس��جيالً مص��وراً مباش��راً عبر 
االنترن��ت مت التقاطه بواس��طة 
هاتف محمول مدته نحو أربعني 
دقيق��ة يظهره��ا ف��ي حديق��ة 
تعلق حبل مشنقة على شجرة 

قبل انتحارها.
وقد مت تداول التس��جيل املصور 
على نطاق واسع في خالل بضعة 
أيام من دون متكن الش��رطة من 

تطويق انتشاره.
الفيديو األساس��ي للعملية لم 
ينش��ر عب��ر خدمة »فيس��بوك 
الي��ف« بحس��ب م��ا أوردت في 
البداي��ة وس��ائل إعالمي��ة عدة 
لك��ن عل��ى منصة أخ��رى، على 
وف��ق متحدثة باس��م اجملموعة 

األميركية في فرنسا.
ومت تشارك التس��جيل في وقت 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر  الح��ق 
االجتماعي مبا فيها »فيسبوك«.
وقبل هذه الفتاة، أقدمت ش��ابة 
في التاسعة عش��رة من العمر 
في أيار 2016 على االنتحار رامية 
بنفسها على سكة للحديد في 
ضواحي باريس وموثقة خطوتها 
تطبي��ق  عب��ر  مباش��ر  بنح��و  
للتس��جيالت  »بيريس��كوب« 

املصورة.
االنترن��ت  ش��بكة  وتع��ج 
بتسجيالت مصورة أخرى حلاالت 
وفاة مصورة بنحو مباشر جتذب 
مئ��ات أالف املش��اهدات. وميكن 
متابعة قن��وات متخصصة عبر 
»يوتيوب« حلوادث الس��ير املروعة 
كامي��رات  بواس��طة  املوثق��ة 
مراقبة أو آالت تصوير موضوعة 
إل��ى  املركب��ات، إضاف��ة  داخ��ل 
توفوا  ح��االت ع��دة ألش��خاص 
مباشرة على الهواء خالل برامج 

تلفزيونية.

وخالل الس��نوات األخيرة، وثقت 
كامي��رات اجملرم��ني أو الش��هود 
انتش��رت  ع��دة  قت��ل  جرائ��م 
التس��جيالت اخلاص��ة بها بنحو 
التواص��ل  كبي��ر عل��ى مواق��ع 
االجتماعي. وه��ذه حالة مطلق 
النار الذي قتل مراسلة ومصوراً 
ف��ي والي��ة فيرجينيا  صحافي��اً 
خالل صيف العام 2015, إضافة 
إل��ى إط��الق ن��ار ف��ي داالس في 
الس��ابع م��ن مت��وز قت��ل خالله 
خمسة شرطيني و عملية أخرى 
ق��ام خاللها ش��رطي بقتل أحد 

السائقني خالل عملية تفتيش.
وف��ي نهاي��ة كان��ون األول ف��ي 
الوالي��ات املتح��دة، تعرض��ت أم 
والعشرين  اخلامس��ة  في  شابة 
بالس��رطان  العم��ر مصابة  من 
كان��ت تص��ور حياته��ا يومًي��ا، 
لوعك��ة قاتلة عرضت مباش��رة 
عبر »فيس��بوك« م��ن دون قيام 
أي من املش��اهدين عبر الشبكة 
الط��وارئ  بهيئ��ات  باالتص��ال 

بحسب الصحافة األميركية.
الثاني  اعتداءات تش��رين  وخالل 
انتش��رت  باري��س،  ف��ي   2015

االنترنت  تسجيالت مصورة عبر 
التقطها شهود.

وقد اس��تغل تنظي��م »داعش » 
ه��ذا االجن��ذاب ملش��اهد العنف 
عبر نشرهم تسجيالت مصورة 
يتم  إعدام وحش��ية  لعملي��ات 

تداولها على نطاق واسع.
االجتم��اع  عال��م  ويلف��ت 
املتخص��ص في ش��ؤون االعالم 
فرنس��وا جوس��ت إلى أن »املوت 
ميثل مع اجلن��س أحد املوضوعني 
اللذين يجذب��ان اهتمامنا.. لكن 
ه��ذا املوقف املتفرج يؤش��ر إلى 

فق��دان احلد الفاص��ل بني اخليال 
والواقع. الشاشة تخلق مسافة 
مع احلدث جتعله مقبوالً، ما ميثل 

مصدراً لعدم التأثر«.
ووصفت الفيلس��وفة االيطالية 
ميكي��ال مارتس��انو ف��ي الع��ام 
»امل��وت  روايته��ا  ,ف��ي   2007
االس��تعراضي« األث��ر الس��لبي 
للتس��جيالت املصورة ملش��اهد 
الوفاة التي حت��ول برأيها املعاناة 

استعراًضا.
النف��س  ويش��ير اس��تاذ عل��م 
االجتماعي في جامعة غرونوبل 
الفرنس��ية ل��وران بي��غ إل��ى أن 
»مستعملي الشاشات يعلمون 
إن كان ما يرونه حقيقة أم خياالً، 
لك��ن ردود الفع��ل الناجمة عن 
ه��ذه املش��اهد احلقيقي��ة تأتي 

مخففة«.
وم��ع ذلك ف��إن املنح��ى ملتابعة 
املش��اهد املأس��وية موجود منذ 
القرن املاضي، والدليل على ذلك 
املتفرقة  جن��اح مص��ور األخب��ار 
ويج��ي بفض��ل ص��وره الدامية 
أحيانًا جلثث من مس��ارح اجلرائم 

في نيويورك.
ويلف��ت أس��تاذ عل��م النف��س 
الفرنس��ي إل��ى أن »أكثر من 15 
مليون ش��خص ش��اهدوا إعدام 
الصحاف��ي دانيال بي��رل على يد 
عناص��ر تنظي��م القاع��دة ف��ي 
العام 2002. وفي الس��ينما، من 
أصل 800 فيلم ضخم مت انتاجه 
خالل العقود اخلمس��ة املاضية، 
%89 منها حتوي مشاهد عنف«.

ويذكر بأن »الدماء كانت تس��يل 
في اجملتمعات قب��ل فترة طويلة 

من اختراع الشاشات«.

مع ارتياب بشأن الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال

انجذاب واسع لمشاهد »الموت«على اإلنترنت

شريط ملون
100 ألف طلب على

»نوكيا 6» بالصين في يومين
أظه��رت بيانات أن أكث��ر من 100 ألف ش��خص في الصني 
وحدها، تقدموا بطلبات مس��بقة للحص��ول على الهاتف 
الذكي نوكيا 6، الذي أعلنت عنه الش��ركة الفنلندية قبل 

6 أيام.
وتش��ير األرقام إلى أن هذا العدد قد مت تسجيله بعد يومني 
فق��ط من إطالق الش��ركة لهاتفها اجلديد ف��ي الثامن من 
يناير اجلاري, ويعني الطلب املس��بق شراء اجلهاز على خالف 

التسجيل املسبق الذي ال يعني بالضرورة الشراء.
وق��د ش��ارك أكثر م��ن 250 ألف ش��خص في التس��جيل 
املسبق للحصول على اجلهاز اجلديد، الذي يصل سعره نحو 
250 دوالر أميرك��ي. وهذا الرقم يعني أن هؤالء أبدو رغبتهم 

بشراء اجلهاز.
واعد خبراء في تس��ويق الهواتف الذكية تسجيل الشركة 
100 ألف طلب مس��بق خالل يومني فقط من الكشف عن 
الهاتف الذكي اجلديد، مؤشر على عودة قوية ألجهزة نوكيا 

للمنافسة في السوق.

جائزة الفشل الذريع
استحدث رئيس شركة “ تايوباتس “ اليابانية، جائزة الفشل 

الذريع، في سابقة هي األولى من نوعها.
وف��ي تفاصيل هذه اجلائزة، قرر رئيس الش��ركة اس��تحداث 
هذه اجلائزة حينما قّدم موّظف في ش��ركته اقتراًحا بالبدء 
في تصنيع ُمنتج جديد تسبب بخسائر كبيرة وصعبة جداً 
على الش��ركة، فقرر رئيس الش��ركة أن مين��ح هذا املوظف 

جائزة حتمل اسم “ الفشل الذريع “ وتكرميه بجائزة مالية.
وحينما ُسئل عن السبب الذي دفعه لذلك أجاب “ لو عاقبت 
املوظف على فش��له في احملاولة، س��يتخوف املوظفون من 

طرح أفكار جديدة”.
واجلميل أن املوظف الفاش��ل اقترح مشروًعا جديًدا أصبح 
من أهم روافد األرباح للشركة، وبعدها منح رئيس الشركة 
نفس��ه أمام املوظفني )جائزة الفش��ل الذريع( بعد تسببه 

بخسائر نتيجة استثمار خاطئ في املعدات الثقيلة .

الواتساب.. غير آمن
أبدى ناش��طون معنيون بأم��ور اخلصوصية عل��ى اإلنترنت 
تخوفهم بعد الكشف عن ثغرة أمنية في تطبيق “واتساب” 
قد تنسف أمر اخلصوصية فيه، وجتعل مستخدميه عرضة 

للتجسس.
وطبًق��ا ملا نش��رت صحيف��ة “الغاردي��ان” البريطانية ، فإن 
الثغ��رة األمنية في تش��فير رس��ائل “واتس��اب” تكمن في 

طريقة التشفير نفسها.
وتعتمد طريقة التشفير على إيجاد أرقام سرية يستعملها 
املرسل واملستقبل لتشفير الرسائل، وال ميكن فك التشفير 

إال من خالل اجلهاز املرسل إليه.
وكانت ش��ركة فيسبوك املس��تحوذة على التطبيق أكدت 
في إبريل 2016 أن ال أحد يستطيع اختراق الرسائل املتبادلة 
عبر واتس��اب مبا ف��ي ذلك طاق��م التطبيق نفس��ه، وذلك 

لتأكيد ضمان اخلصوصية.
لكن “واتس��اب” ميتلك القدرة على إنتاج أرقام سرية جديدة 
من دون علم املس��تعملني، تس��اعد على اكتشاف نصوص 

الرسائل، على وفق دراسة علمية جديدة.
واكتشف الثغرة األمنية توبياس بولتر في شؤون التشفير 
واحلماي��ة الرقمية بجامع��ة كاليفورنيا، وق��ال توبياس: إذا 
طلبت احلكومات من واتساب س��جل محادثات املشتركني 

بواسطة هذه الثغرة، ستحصل عليها.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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لقطة

بطاقة شخصية

نوارس دجلة »عدسة: زياد متي«

هيرم��ان بروخ كاتباً منس��اويًا في 
القرن العشرين ,كان اشهر كتاب 

احلداثة .
ولد بروخ  في ١ نوفمبر، عام ١٨٨٦ 
بالنمسا في فيينا لعائلة يهودية 
مزدهرة في مجال االعمال وعمل 
لبعض الوقت في مصنع عائلته، 
بالرغم من ذلك فقد حافظ على 
اهتماماتِه األدبية. كان مخططاً 
ل��ه أن يعم��ل في مصن��ع الغزل 
والنس��يج والدٌه في تيس��دورف، 
لذلك انتسب الى الكلية التقنية 

لصناعة الغزل والنسيج.
في عام 1909 اعتنق الكاثوليكية 
الرومانية وتزوج فرانشيسكا فون 
روثم��ان، وف��ي الع��ام التالي، ولد 
ابنهما هيرم��ان فريدريك ماريا.و 
ف��ي وق��ت الحق، ب��دأ ب��روخ يرى 
نس��اء أخريات وانتهى هذا الزواج 

بالطالق عام 1923.
 كان ب��روخ يعرف روب��رت موزيل، 
راينر ماريا ريلكه، إلياس كانيتي، 
لي��و بيروتز، فران��ز بيلي وصديقه 
اخمللص واملله��م له، كاتب عصام 

فون أليش وغيرهم الكثير. 
في عام 1927 ب��اع مصنع الغزل 
لدراس��ة  وق��ررت  والنس��يج، 
وعل��م  والفلس��فة  الرياضي��ات 
النف��س في جامع��ة فيينا. حتول 
كام��ل  دوام  األدب  مهن��ة  ال��ى 

نحوسن ال� 40. 
وفي سن ال� 45، نشر روايته األولى، 
 Sleepwalkers نياما  الس��ائرون 
1931ع��ام 1932 في ميونيخ. مع 
ض��م النمس��ا من قب��ل النازيني 
ولك��ن  ب��روخ،  اعتق��ل   ،)1938(
احلركة التي نظمها أصدقاء )من 
ضمنهم جيمس جويس( متكنت 
من اطالق س��راحه والسماح له 
بالهجرة . حيث ذهب أول مرة إلى 
بريطانيا ثم إلى الواليات املتحدة، 
وهناك أنه��ى روايته موت فرجيل 
وب��دأ العمل، عل��ى غ��رار الياس 
كانيتي، في مقالة عن الس��لوك 
اجلماع��ي، وظل��ت املقال��ة غي��ر 

مكتملة.
 توف��ي هيرم��ان ب��روخ ف��ي عام 
بوالي��ة  هاف��ن  ني��و  ف��ي   1951

كونيكتيكت. ودفن في كيلينج، 
كونيتيكت، في املقبرة التي على 
طريق روس��ت ميت هي��ل. وقد مت 
ترش��يحه للحصول عل��ى جائزة 

نوبل في اآلداب عام 1950.
ومن اهم أعمالٌه : السائرون نياما 

)ثالثية ( موت فرجيل املذنبون,
السائرون نياما ثالثية موضوعها 

الرئيس��ي ه��و انحط��اط القيم 
، وق��د مدحه��ا الكات��ب مي��الن 
كوندي��را وهو م��ن اللذي��ن تأثروا 

باسلوب بروخ في الكتابة
م��ن اه��م اف��كاره رف��ض الروح 
اجلماعي��ة في تفيب��ر التصرفات 
امول��ر فردية  للجماهي��ر وعدها 
مجتمعه الش��خاص غير سوين، 
واعتمد مفهوم العدوى النفسية 

في تفسير حركة اجلماهير.
بأنه«كاتب  أرن��دت  وصفته حّن��ا 
رغم��اً عنه«، كما ل��و كان يقصد 
أمراً وينتهي إلى غيره، ووصفه ابنه 
أنفه«يقترب  رغم  بأنه«فيلسوف 
ويبتعد عن الفلسفة كما يشاء. 
ملّ��ح الطرف��ان إلى مب��دع يعالج 
املألوف،  تغاير  بطريقة  األس��ئلة 

وال تأتلف مع ما يريده متاماً.
مح��اذراً  ويرّك��ب  يحل��ل  كان   
الفصل بني«املتعارضات«، مؤكداً 
أن السلبي جزء من اإليجابي، وأن 
بني العقالني والالعقالني جسوراً 
كثيرة، وأن ف��ي احلقيقة ما ينكر 

احلقيقة.

هرمان بروخ

بروخ

بغداد ـ الصباح الجديد : 
أفكار عاب��رة للتاري��خ واحلكايات 
واملعي��ش م��ن األح��داث الراهنة 
لتخ��رق  بطروحاته��ا  فتغام��ر 
أل  وتؤس��س  واملأل��وف  الس��ائد 
بجدي��ات جدي��دة عل��ى صعي��د 

الثقافة واحلي��اة ، من هنا تنطلق 
قراءتن��ا لصفحات الع��دد اجلديد 
)الرابع( من فصلية » أفاق أدبية » 
الصادرة عن دار الشؤون الثقافية 
العام��ة في بغ��داد ، فنواجه في 
الب��دء غالف��ه الغن��ي بالعالمات 

الدالة واألل��وان الناطقة بقزحية 
الفكرة وجماليات التصميم .

عند التصّفح نق��رأ على الغالف 
)وصف��ة  األول  املل��ون  الداخل��ي 
مسرحّية تبلس��م اجلراح( إضاءة 
جاءت بقلم » آفاق أدبية » ,تطرقت 

فيه الى مس��رحية )هلوسة حتت 
وأخرجتها  التي كتبتها  النصب( 
الفنانة املعروف��ة عواطف نعيم 
وَجّسَد شخوصها ورؤاها الفنانان 
عزيز خيون ومحمد هاشم . وكتب 
افتتاحي��ة العدد رئي��س التحرير 

محم��د  داود  س��لمان  الش��اعر 
وكانت بعنوان )الصعاليك فقراء 
حياة وأم��راء قصائ��د(، وقد ضم 

هذا احملور دراسات عدة .
دراس��ات وبح��وث ع��دة نقرأه��ا 
بالعدد نختمها مبوضوع )حس��ني 

الوجوه  التميمي يرس��م هدي��ل 
بش��عور س��عفة( املنش��ور على 
الغالف الداخل��ي الثاني من آفاق 
أدبية ، وقد جاء بقلم ضرغام كبة 
من ضم��ن رعاية واهتم��ام اجمللة 

بالتجارب اإلبداعية الشابة . 

تنويعات ثقافية حافلة في جديد »آفاق أدبية«

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

رمب��ا تقوم بإجراء بعض التعديالت في منزلك 
اليوم وخاص��ة في فترة الظهي��رة. قد تقوم 
بتغيي��ر ديك��ور بعض الغرف أو إع��ادة ترتيب 
بع��ض قط��ع األث��اث أو ط��الء اجل��دران بلون 

مختلف.

س��يتم إعادة بح��ث وتقييم أرائ��ك أو أعمالك 
بشكل من األش��كال. اذا لم تكن األمور تسير 
على ما يرام، قد متيل إلى إرجاع السبب إلى خطأ 
صدر من اآلخري��ن أو كنتيجة للظروف احلالية. 

من األفضل االحتياط والتحلي بالصبر.

أنت ش��خص جذاب كالعادة ولكن اليوم تبدو 
أكث��ر جاذبية وتألق��ا. ال تنده��ش إذا الحظت 
نظ��رات اإلعجاب من اجلمي��ع حتى من الغرباء 
أو املارين في الش��ارع. أمورك العاطفية تسير 

على ما يرام.

م��ن احملتمل ظهور أزمات ع��ن قريب، فحاول أن 
ال تفق��د مزاجك وأعصاب��ك. إذا حافظت على 
رابطة جأش��ك، وواجهت األحداث غير السارة 
والقالق��ل التي تثيره��ا، فلن ت��دوم كثيرا ولن 

تسبب خسائر كبيرة. اعنت بصحتك.

عل��ى الرغم من خططك التي وضعتها، فإنك 
لن تتمكن من إجناز الكثير. قاوم الرغبة في لوم 
اآلخرين إذا سارت األمور ضد رغبتك. توقعاتك 
قد تصيبك بخيبة األمل. على أي حال، ال تيأس، 

ولكن استغل الفرص التي ال تزال معروضة.

تب��دو األم��ور ف��ي صاحل��ك اليوم، فاس��تغل 
املوق��ف لالنتهاء م��ن املش��روعات املعطلة 
ولبدء مشروعات جديدة فور االنتهاء من هذه 
اخلطوة. ثقتك مصدر إللهام اآلخرين، خاصة 

الذين يعملون معك.

املش��اريع التي بدأتها منذ شهور قد جتلب لك 
الس��عادة والسرور بس��بب األرباح املالية التي 
حصلت عليها اليوم. توقع تغيرا في الوظيفة 
أو حصولك على ترقية في القريب العاجل. إذا 

لم تشعر بالسعادة مبا تفعله اليوم.

إذا لم تكن مرتبطا عاطفيا، رمبا تنجذب فجأة 
اليوم لصديق أو ألح��د اجليران. قد يكون هذا 
الش��خص جذابا بالفع��ل، ولكن ال ننصحك 
باتخ��اذ أي خط��وة حتى تتأكد م��ن حقيقة 

مشاعره.

قد يكون الي��وم مضطربا، فمن ناحية، الكثير 
من األش��ياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية 
أخرى، س��تجد نفس��ك ف��ي مواق��ف صعبة 
بس��بب من هم حولك. ال تبالغ في ردة فعلك، 

ولكن حاول استعادة هدوئك.

ن��ادرا م��ا مت��ر مبثل ه��ذه احلال��ة م��ن الوضوح 
واله��دوء التي متر بها اليوم. سيس��اعدك هذا 
على تس��وية خالفات قدمية م��ع زمالء العمل 
أو األقارب. س��تختفي املشكالت في العالقات 

املتبادلة والتي كنت تظن أنها لن حتل أبدا.

في العم��ل، أنت ذو تأثير إيجاب��ي، ويلجأ إليك 
الزمالء لطلب النصيحة واملساعدة. تستطيع 
مواجهة أي ش��يء بسهولة. حالتك الصحية 
ممت��ازة، ولك��ن ق��د تتحس��ن أكثر م��ن خالل 

األنشطة الرياضية. 

الدلو الحوتالجدي

يعاود اليوم احلبيب االتصال بك ورمبا تكون هذه 
املكاملة س��ر إعادة العالقة مرة أخرى. تالحظ 
أنه عاطفي ورومانس��ي جدا ولذلك سيتقرب 
إليك بكل الوس��ائل. حتفزك هذه األجواء على 
قراءة بعض القصائد أو الروايات الرومانسية.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. م��كان البيع والش��راء o – أصل كلمة 

Guitar
Leo أصل كلمة o 2. شيء قليل

3. يصيح عليه طالبا إياه
Jasmin أصل كلمة Jar o 4. أصل كلمة
5. ما يكتب به o ثالثة حروف من خسارة

6. مسد وملس الثوب o اسم علم مبعنى 
الشخص الالمتهاون

7. ينف��خ بالهواء وذو أل��وان o من اجلهات 
األربع

8. أص��ل كلم��ة Loafa o صف��ة الطعم 
الذي ال يستسيغه البعض

 – o 9. حزم ووضع في قطعة من القماش
Sugar أصل كلمة

10. أصل كلمة Chemistry o خروف كبير 
ضخم

Cable أصل كلمة o 1. ضرس
2. أص��ل كلم��ة Vezier o كلمة اجنليزية 

مبعنى ملاذا
3. أصل كلمة Corner o كان الس��بب في 

التمكن من إجناز فكرة احملرك البخاري
Coffee 4. أصل كلمة

5. أصل كلمة Candle o ثلثا كلمة صام
6. أبو زوجتي )معكوسة( o مذكر مرأة

7. بالعامية مبعنى صه أو اسكت o مقابل 
مادي لعمل ما

 Magazine o أص��ل كلمة o 8. للتعريف
عملية صناعة النقود

9. أرواء الزرع o يتعالى عن الصغائر o رمز 
الكبريت في الكيمياء

10. عك��س ذك��ورة )معكوس��ة o أص��ل 
كلمة Syrup )معكوسة

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب فريق نادي احلدود خلماسي 
الكرة النسوي، جواد هليل: ان فريقه 
يواص��ل تدريبات��ه املكثف��ة حتضيراً 
أندي��ة  نهائي��ات  ف��ي  للمش��اركة 
العراق التي تأهل فريقه بعد وقوفه 
بالترتيب الثاني في مجموعة بغداد 

التي اشتركت فيها 6 أندية.
وب���نّ هلي��ل: ان فريقه ج��اء باملركز 
الثان��ي خل��ف اجلوية، ف��ي ح� حل 
فريق ش��هربان ف��ي ثال��ث الترتيب، 
وذل��ك بع��د حصول��ه عل��ى نتائج 
ايجابي��ة إثر الفوز عل��ى فريق بالدي 
بس��تة أهداف مقابل هدف� لبالدي، 
وعلى الكهرباء بخماس��ية نظيفة، 
وف��از عل��ى بلدي��ة البص��رة بأربعة 
اه��داف م��ن دون رد، وتع��ادل ام��ام 
شهربان بهدف ملثله، في ح� خسر 
امام اجلوية بأربع��ة أهداف مقابل ال 

شيء للحدود.

ون��وه ال��ى: ان الفري��ق ق��دم العديد 
من الالعبات ال��ى االضواء بقوة بعد 
تفوقهن ف��ي منافس��ات البطولة، 
بينهن غفران صديق واس��ماء حنون 
ودعاء وليد وهاج��ر محمد وفاطمة 

عقيل ورؤى طالب وزينب محمد.
واش��ار ال��ى: ان الفريق يلق��ى دعما 

كبي��راً م��ن رئي��س الهيئ��ة االدارية 
للنادي سعد مالح، حيث أسهم في 
ارتفاع اجلانب املعن��وي لالعبات بعد 
املتابعة امليدانية للتدريبات وحضور 
املباريات الرس��مية ملؤازرة الالعبات، 
وبذلك اس��تحق احل��دود التأهل الى 

النهائيات.

برغم الخسارة.. كريستيانو رونالدو يخرج بإنجاز جديد
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عبطان يستقبل وفد الشركة 
المنّفذة لملعب السماوة

العراق يشارك في منافسات 
الشرطة العربية بالرماية

أوزيل.. أفضل العب ألماني

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اس��تقبل وزير الشباب والرياضة عبد احلس� عبطان 
وفد الشركة املنفذة مللعب السماوة االوملبي،  واستمع 
الوزير خالل اللقاء الى ش��رحا مفصال عن سير العمل 
ونس��ب االجناز في امللعب حيث اكد الوزير على دعمه 
الكامل جلميع الش��ركات واملقاول��� الكمال مالعب 
ك��رة القدم في العراق رغم الصعوب��ات الكبيرة التي 
تواجهها الوزارة الكمال املش��اريع بس��بب عدم وجود 

التخصيصات املالية الكافية الكمالها.
 واضاف الوزير ان الوزارة استطاعت ان تنجز العديد من 
املشاريع الرياضية أبرزها ملعب كربالء الدولي وفندق 
وملعب الوزارة فضال عن املالعب التي سيتم افتتاحها 

في العام احلالي وغيرها الكثير من املشاريع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أق��ر االحتاد العراقي الرياضي للش��رطة املش��اركة في 
منافس��ات البطول��ة العربي��ة التي ينظمه��ا االحتاد 
العربي بالتعاون مع نظي��ره اللبناني في بيروت للمدة 
من 7 ولغاية 12 آيار املقبل، ذكر ذلك املنس��ق اإلعالمي 
الحتادالش��رطة العراقي، محمد حس��� عبد الرسول، 
وب��� ان االحتاد عق��د اجتماعاً برئاس��ة رئي��س االحتاد 
الل��واء خضير العزاوي، ومت في االجتم��اع ايضاً، اضافة 
أحمد جم��ال لعضوي��ة الهيئ��ة االدارية لالحت��اد بدالً 
م��ن حكيم ش��اكر املرتبط بعق��د احتراف��ي مع نادي 
الس��ويق العماني، كما، ثمن اجملتمع��ون مبادرة رئيس 
االحتاد بتكرمي الش��خصية العراقية املتميزية الدكتور 
عبد القادر زينل جلهوده الكبيرة في تأس��يس االحتادين 

العربي والعراقي للشرطة.
واض��اف عب��د الرس��ول، ان املش��اركة في منافس��ات 
البطولة العربية ستكون لكال اجلنس�، مشيراً الى ان 
اجتماع جلان االحتاد العربي الرياضي للشرطة سيعقد 
على هامش املنافس��ات، حيث يشغل العراق عضوية 
املكت��ب التنفي��ذي لالحت��اد، ممثلة مبهدي ش��واي الذي 
ن��ال العضوية بالتزكي��ة. واختتم حديثه، ب��ان العراق 
سيش��ترك ايضاً في البطولة األوملبية للش��رطة هذا 
العام ايضاً بفعاليات السباحة واجلودو والرماية، حيث 
يدافع عن الوان املنتخبات العراقية برياضة الش��رطة 
العديد من االبطال بينهم حس��� علي حس� العب 

اجلودو الذي اشترك في أوملبياد ريودي جانيرو 2016.

ميوينخ ـ وكاالت:
حصد النجم األملاني مس��عود أوزيل صانع ألعاب فريق 
آرس��نال اإلجنليزي، جائزة أفضل الع��ب في بالده للعام 
الثاني عل��ى التوالي.. وأش��ارت صحيفة »س��تاندرد« 
البريطانية إل��ى أن أوزيل نال اجلائزة بعدما حصل على 
نس��بة %54.5 م��ن اجلماهي��ر التي ش��اركت في هذا 
االس��تفتاء العام، متفوًقا على زميل��ه مبنتخب أملانيا 
تون��ي كروس العتب��ار مدريد اإلس��باني الذي نال نفس 
اجلائ��زة ع��ام 2014.. في املقاب��ل، رفع مس��عود أوزيل 
رصي��ده من هذه اجلائزة إلى 5 مرات أعوام 2011 و2012 

و2013 و2015 و2016.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوزيل أنهى عام 2016 مبسيرة 
محبط��ة مع منتخب بالده الذي ودع كأس أمم أوروبا من 

دور الثمانية باخلسارة أمام فرنسا.

بغداد ـ الصباح الجديد:

زار الس��فير اليابان��ي ف��ي العراق 
فومي��و إي��واي، مق��ر احت��اد الكرة 
املرك��زي أم��س، والتق��ى رئيس��ه 
عبد اخلالق مس��عود ف��ي خطوة 
تهدف الى تعزيز التعاون الرياضي 
املش��ترك ب��� الع��راق والياب��ان، 
فيما عد احتاد الك��رة الزيارة بانها 
خطوة في االجت��اه الصحيح التي 
من ش��أنها تعزيز احلضور العراقي 
واملس��اهمة ف��ي دعم مل��ف رفع 
احلظ��ر، مبدي��اً دع��م ب��الده ال��ى 
الرياض��ة العراقي��ة والعمل على 

تالقها وتواصل تفوقها.
الى ذلك، قرر احت��اد الكرة العراقي 
عقد إجتماعه الدوري اليوم الثالثاء 
ملناقشة مستجدات قضية ملعب 
مباراة الس��عودية، وينوي دراس��ة 
جميع اوجه املضي بالقضية بعد 
أن حكمت محكمة«كاس« بلعب 
املبارات��� على ارض الس��عودية.. 
وقال عضو احتاد الكرة كامل زغير 
في تصري��ح خ��اص إلن محكمة 
باس��تئناف  طلبن��ا  ردت  )كاس( 
لدى  بالطعن  مايدفعن��ا  قراره��ا، 
احملكمة الفيدرالية والس��عي وراء 
حقن��ا الذي أقره االحتاد الدولي في 
وقت سابق بخوض املبارات� بأرض 

محايدة.
وأوضح أن العراق التزم بقرار االحتاد 
الدولي، ومت نقل مباراته من طهران 
الى ماليزيا وفقا العتراض املنتخب 
الس��عودي، متابًعا: »كنا نأمل أن 
تس��ير االمور دون ضجي��ج ، اال ان 
محكم��ة )كاس( فاج��أت اجلميع 
بقراره��ا ، وبالتالي لن نستس��لم 
الستعادة حقنا ونعمل ما بوسعنا 

من خالل الطرق القانونية«.
فري��ق  حق��ق  اخ��ر،  س��ياق  ف��ي 
النف��ط فوزا ًثمين��اً على مضيفه 

نفط اجلن��وب في ملع��ب املدينة 
الرياضية به��دف من دون رد حمل 
امضاء أمين حس���، وبذلك وصل 
الالع��ب ال��ى هدفه ال��� 11 ليعزز 
صدارت��ه للهداف�، فيم��ا انتهت 
مباراة أمانة بغداد وضيفه البحري 
بالتعادل بهدف��� ملثلهما.. وجترى 
الي��وم، الثالثاء حلس��اب اجلولة 18 
ل��دوري الك��رة املمت��از، 3 مباريات 
جتمع الكهرب��اء وزاخو في ملعب 
دالل بزاخو، واحلس� بضيفه نفط 

الوس��ط، واملين��اء والطلب��ة ف��ي 
املدينة الرياضية.

هذا ويضيف ملعب اخلمسة االف 
ف��ي مدين��ة الصدر في الس��اعة 
2 م��ن ظهر اليوم الثالث��اء  مباراة 
فريق��ي احلس��� صاح��ب االرض 
واجلمه��ور، وضيوفهم فريق نفط 
الوس��ط الق��ادم م��ن محافظ��ة 
النج��ف حلس��اب اجلول��ة 18 من 
الك��رة  ل��دوري  االول��ى  املرحل��ة 

املمتاز.

وتعد مباراة اليوم، هي أول مواجهة 
ب� الفريق� ف��ي تأريخهما بكرة 
القدم، الفري��ق املضيف، ميلك 12 
نقطة بالترتيب الس��ادس عش��ر، 
حص��ل عليه��ا م��ن مباريات��ه ال� 
15،  ام��ا الضيف فيقف بالترتيب 
الس��ادس ول��ه 28 نقطة جمعها 
من 13 مب��اراة.. الفريقان خس��را 
في اجلولة الس��ابقة بنتيجة 0�1 
عل��ى التوالي، فريق احلس��� امام 
مضيفه فري��ق أمانة بغ��داد، في 

ح� خس��ر نف��ط الوس��ط امام 
ضيفه الشرطة. 

وبالتأكيد، فان الفريق� يتطلعان 
لتكون مباراة الغد منطلقاً لعودة 
نحو س��كة النجاح��ات، برغم ان 
ظروف املضي��ف تبدو صعبة جدا، 
وال سيما بعد املتغييرات التدريبية 
الت��ي ط��رات على مالك��ه وإقالة 
امل��درب عادل عجر، ف��ي ح� تولى 
املهمة املالك التدريبي املؤلف من 
زياد قاس��م ومدرب ح��راس املرمى 

س��اجد جمعة، وقال امل��درب زياد 
قاس��م ان فريقه يتطلع لكسب 
نتيج��ة املب��اراة وحتقي��ق االفضل 
ام��ام فريق نف��ط الوس��ط الذي 
يعد من اب��رز االندية العراقية في 
السنوات االخيرة بعد استطاعته 
حتقيق لق��ب الدوري املمت��از قبل 
موس��م� وكذلك مشاركته في 
اآلس��يوي  االحت��اد  كأس  بطول��ة 
وحالي��ا بطول��ة االندي��ة العربية، 
ويض��م ف��ي صفوف��ه مجموعة 
متمي��زة م��ن الالعب��� اصح��اب 
اخلبرات والش��باب ومم��ن يدافعون 

عن الوان املنتخبات الوطنية.
واشار الى ان فريق احلس� بالعبيه 
الش��باب يس��عى لتعزيز موقفه 
في ترتي��ب الئحة ال��دوري املمتاز، 
تامة،  املباراة بجاهزية  وس��يدخل 
حيث صفوفه ال تعاني من غيابات 
او اصاب��ات، لذلك اجلميع يش��عر 
بارتياح قبل لقاء فريق العندليب.

من جانب اخر، أوعز وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��� عبطان 
بأنش��اء ملعب للكرة الشاطئية 
ف��ي محافظ��ة كربالء املقدس��ة 
املنتخب��ات  لتدريب��ات  يخص��ص 
الوطنية والفرق الرياضية وألقامة 
للك��رة  التدريبي��ة  املعس��كرات 
الش��اطئية ف��ي احملافظ��ة. أعلن 
ذل��ك مدير ش��باب ورياضة كربالء 
املقدس��ة عل��ي ش��مس الدي��ن 
الشهرستاني قائال أن وزير الشباب 
والرياض��ة يب��دي إهتمام��ا كبيرا 
الرياضية والس��يما  األلعاب  بكل 
لعبة الكرة الشاطئية التي بدأت 
الرياضي���  إهتم��ام  تس��تقطب 
والف��رق الرياضي��ة بع��د التط��ور 
األخي��ر الذي ش��هدته اللعبة في 
الع��راق، مبينا انن��ا مقبلون على 
املش��اركة ف��ي بط��والت عربي��ة 
وقاري��ة فضال ع��ن ال��دوري العام 

لألندية الرياضية.

اليوم.. 3 مباريات لحساب الجولة 18 في ممتاز الكرة

السفير الياباني يزور اتحاد الكرة ويؤكد دعم بالده للرياضة العراقية

مدريد ـ وكاالت:

قلب إش��بيلية تأخره م��ن )0-1( إلى فوز 
)2-1( عل��ى ضيفه ري��ال مدريد في قمة 
املرحل��ة 18 من الدوري اإلس��باني لكرة 
الق��دم أول أم��س عل��ى أرضي��ة ملعب 

رامون سانشيز بيزخوان في األندلس.
وتوقفت سلس��لة مباريات فريق املدرب 
الفرنس��ي زين الدين زيدان ب��دون هزمية 
عن��د املباراة رقم 40، كم��ا توقف رصيد 
الفري��ق امللكي عند النقط��ة 40، لكنه 
ال ي��زال متص��دراً، كما أنه ميل��ك مباراة 

مؤجلة أمام فالنسيا.
وارتفع رصي��د فريق امل��درب األرجنتيني 
خورخ��ي س��امبولي إل��ى 39 نقطة في 
املرك��ز الثان��ي مخلنّف��اً ورائه برش��لونة 
حام��ل اللق��ب برصي��د 38 نقطة.ري��ال 
مدريد خس��ر مباراته األول��ى في جميع 
ض��د   2016 نيس��ان  من��ذ  املس��ابقات 
فولفسبورغ في دوري األبطال )2-0(، قبل 

284 أيام.
وفي الع��ودة إلى املباراة، س��جل النجم 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو ه��دف 
ري��ال مدريد من ركل��ة ج��زاء 67، ولكن 

زميله في الفريق س��يرخيو راموس أحرز 
التعادل إلش��بيلية من رأسية عكسية 
في الدقيقة 85، قب��ل أن يضيف الوافد 
اجلديد املونتنيغري س��تيفان يوفيتيتش 
قب��ل ثواٍن معدودات ه��دف الفوز الثم� 
للفريق األندلس��ي.. س��جل يوفيتيتش 
هدف��ه الثاني فقط ف��ي مباراته الثانية 
م��ع إش��بيلية ودائم��اً في ش��باك ريال 

مدريد.
رونال��دو  كريس��تيانو  النج��م  ومن��ح 
فريق��ه ريال مدري��د التق��دم )1-0( على 
مستضيفه إش��بيلية في قمة املرحلة 

18 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وفي الدقيقة 65 عرقل حارس إش��بيلية 
سيرجيو ريكو، منافسه دانيل كارفاخال 
ليعل��ن احلكم ع��ن ركلة جزاء.وس��جل 
رونالدو هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 
67 مانحاً فريقه األس��بقية على أرضية 
ملعب رام��ون سانش��يز بيزخوان.وباتت 
ش��باك إش��بيلية املفضل��ة بالنس��بة 
لرونال��دو إذ أحرز فيها هدفه رقم 21 في 
ال��دوري اإلس��باني كأكثر فريق س��جل 
في��ه الدون، إضافة إلى أن��ه الهدف رقم 
23 لرونالدو في شباك الفريق األندلسي 
كريس��تيانو  املس��ابقات.وعادل  بجميع 

رونالدو رقم هوغو سانشيز كأكثر العب 
س��جل ركالت جزاء في الدوري اإلسباني 

.)56(

الى ذلك، بدى مدافع إشبيلية، الفرنسي 
عادل رامي، س��عادته الغامرة وش��عوره 
بالفخر الشديد للفوز مساء أمس األول 

على ري��ال مدريد 2-1 في مب��اراة اجلولة 
ال���18 من الليجا، مش��يرا إلى أن فريقه 

»ليس له حدود«.

وقال رامي ممتدح��ا اجلماهير التي ذهبت 
مل��ؤازرة فريق��ه من الفندق »لم أش��اهد 
ه��ذه األج��واء مطلقا طوال مس��يرتي، 
بفضلهم متكن��ا من تس��جيل التعادل 
بع��د ركلة ج��زاء أحرزه��ا كريس��تيانو 
رونالدو ال اعتقد أنها كانت مس��تحقة، 
األم��ور كان��ت صعب��ة لكنن��ا فزنا في 

النهاية، ال توجد لدينا حدود«.
وبه��ذا االنتصار يرفع النادي األندلس��ي 
رصي��ده إل��ى 39 نقط��ة ليحافظ على 
وصافة الليجا، ويقل��ص الفارق مع ريال 
مدري��د صاح��ب الص��دارة إل��ى نقطة، 
علما بأن األخير لديه مباراة مؤجلة أمام 
فالنس��يا، في ح� يأتي برش��لونة ثالثا 

برصيد 38 نقطة.
وعن حظوظ فريقه في التتويج باللقب، 
ق��ال »ال ميك��ن احلدي��ث اآلن ع��ن الفوز 
بالليج��ا ألن��ه الي��زال يتبق��ى الكثير«، 
مش��يرا إلى أن هدف فريقه يكمن فقط 
ف��ي »الفوز باللقاء الق��ادم«، لكنه أثنى 
على أن إشبيلية »كسب احترام اجلميع 

وهذا أمر هام«.
وف��ي مب��اراة ثانية، ق��اد نيماني��ا رادوجا 
فريق��ه س��يلتا فيغو لف��وز صعب على 

ضيفه ديبورتيفو أالفيس 0-1.

وس��جل رادوجا هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة قبل األخي��رة، من نهاية الوقت 
األصل��ي للمباراة.وأنه��ى أالفيس املباراة 
بعشرة العب� بعد طرد زهير فضال في 

الدقيقة 46.
ورفع س��يلتا فيغو رصيده إلى 27 نقطة 
في املركز الثام��ن وتوقف رصيد أالفيس 
عن��د 22 نقطة في املركز الثاني عش��ر.
وانته��ت مواجه��ة الق��اع ب��� غرناطة 
املركزي��ن  ف��ي  القابع���  وأوساس��ونا، 
التاسع عش��ر والعشرين )األخير(، توالياً 
بالتع��ادل 1-1، س��جل األوكران��ي ارتيم 
كرافتس لغرناطة في الدقيقة 69، وكان 
أوريول رييرا افتتح التسجيل ألوساسونا 
في الدقيقة 12.وأكم��ل غرناطة اللقاء 
بتس��عة العب��� بع��د ط��رد النيجيري 
أوتشي اغبو )72( واألرجنتيني ايزيكييل 
ق إيبار جراح مضيفه  بونسي )90(.. وعمنّ
س��بورتينغ خيخ��ون امله��دد بالهب��وط 
بالف��وز علي��ه بثالث��ة أه��داف الدري��ان 
غونزالي��ز )4 من ركلة ج��زاء( وبدرو ليون 
)21( وأنطونيو لون��ا )23(، مقابل هدف� 
لكارل��وس كارمونا )9( واينياس��يو مورا 
)58(.. وبات إيبار تاسعاً برصيد 26 نقطة 

مقابل 12 نقطة خليخون في املركز18.

تقرير

فوز ملحمي إلشبيلية على ريال مدريد في الليجا

جانب من لقاء سابق للوطني أمام اليابان

خماسي احلدود

فرحة العبي إشبيلية

مفكرة الصباح الجديد

غانا ـ أوغندا

إنتر ميالن ـ بولونيا 

مالي ـ مصر
7:00 مساًء

11:00 مساًء

10:00 مساًء
كأس إيطاليا

نهائيات أمم أفريقيا

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
ق��ال رئيس االحتاد العراق��ي للمبارزة 
على الكراس��ي علي حميد أن احتاده 
اعت��ذر ع��ن املش��اركة ف��ي بطولة 
هنكاري��ا الدولية والتي من املفترض 
أن تقام منتصف شهر شباط املقبل. 
وأضاف حميد أن أسباب االعتذار عن 
املشاركة كانت ألسباب إدارية منها 
أن االحتاد فضل مشاركته في بطولة 
كأس العالم املقبلة, إضافة إلى عدم 
اإلعداد اجليد وال��ذي كنا نتطلع من 
خالله إلى حتقيق نتيجة ايجابية في 
البطولة, فضالً عن تعذر مش��اركة 

أفضل العبي الع��راق بلعبة  املبارزة 
وهو الالعب عمار هادي احلاصل على 
فضية ال��دورة الباراملبية في ري�و دي 
جان�ي�رو العام املاضي وذلك بسبب 

وفاة والده.
م��ن جان��ب اخر، ق��ال رئي��س االحتاد 
اآلسيوي لكرة السلة على الكراسي 
املتحركة خالد رشك أن احتاده تلقى  
دعوة رس��مية من االحتاد اآلس��يوي 
عل��ى  الس��لة  لك��رة  )اوقيان��وس( 
الكراس��ي املتحركة الذي س��يعقد 
ف��ي العاصمة  التايلندي��ة بانكوك 
للمدة من 25-26 من الشهر اجلاري.. 

وأضاف رشك أن االجتماع يهدف إلى 
تطوير اللعب��ة واملنتخبات ومعاجلة 
تواج��ه  الت��ي  والعقب��ات  األزم��ات 
املنتخب��ات اآلس��يوية والعمل على 

دعم اللعبة وتطويرها.
وأشار أن االجتماع يأتي قبيل انطالق 
بطولة العاب غرب آسيا الثانية التي 
تقام في اإلم��ارات العربية منتصف 
الشهر املقبل حيث يسعى االجتماع 
إل��ى اعتماد البطول��ة وإقامتها كل 
عام� أو أربع��ة أعوام على أن تكون 
مؤهلة إل��ى بطولتي آس��يا و كأس 

العالم.

ليبروفيل ـ وكاالت:
أنق��ذ ري��اض محرز، جن��م منتخب 
اجلزائ��ر، فريق��ه من اخلس��ارة أمام 
إلدراك  وق��اده  زميباي��وي،  نظي��ره 
التعادل )2-2(، على استاد »فرانس 
م��ن  األول��ى  اجلول��ة  ف��ي  في��ل« 
منافسات اجملموعة الثانية ببطولة 
كأس األمم اإلفريقية املقامة حاليا 

باجلابون.
تقدم محرز للجزائ��ر في الدقيقة 

)12(، وأدرك كوداكواشي ماهاشي 
التعادل لزميبابوي في الدقيقة )17(، 
قبل أن يضيف نياش��ا موشيكوى 
الهدف الثان��ي من ضربة جزاء في 
الدقيق��ة )29(، لك��ن أفضل العب 
ف��ي إفريقي��ا ع��اد وس��جل هدف 
التع��ادل حملاربي الصح��راء قبل 8 

دقائق من النهاية.
م��ن جه��ة اخ��رى، متك��ن أس��ود 
السنغال من الفتك بنسور تونس 

بهدف��� م��ن دون رد، ف��ي اجلول��ة 
األول��ى من دور اجملموعات بكأس أمم 
إفريقيا ٢٠١٧ واملقامة في اجلابون.. 
أحرز ثنائية السنغال، ساديو ماني 
من ركلة جزاء وكارا في الدقيقت� 
اعتل��ى  الف��وز،  بذل��ك  و30..   10
منتخب السنغال صدارة اجملموعة 
الثانية برصيد ٣ نقاط، مس��تغال 
تع��ادل زميباب��وي واجلزائ��ر بهدف� 

لكل فريق.

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن نادي فالنس��يا املنافس في 
األول��ى اإلس��باني  الدرج��ة  دوري 
لك��رة الق��دم إن��ه ع��زز هجومه 
بالتعاقد مع سيميوني زازا العب 
منتخ��ب إيطالي��ا عل��ى س��بيل 

اإلعارة م��ن يوفنتوس حتى نهاية 
املوسم اجلاري بعدما ألغى وست 
ه��ام يونايتد اتفاق إع��ارة الالعب 

احلالي.
وعان��ى زازا البال��غ م��ن العمر 25 
عاماً في وس��ت هام هذا املوسم 

وأخف��ق في التس��جيل ف��ي 11 
مباراة خاضها في كل املسابقات 
ما دف��ع الن��ادي املنتم��ي للدوري 
اإلنكليزي املمتاز لتركه لالنضمام 
إلى بطل إسبانيا السابق واملتعثر 

حالياً حيث يحتل املركز 17.

فالنسيا يتعاقد مع زازا

مبارزة البارالمبية تعتذر عن بطولة 
هنكاريا.. ورشك إلى تايالند

محرز ينقذ الجزائر.. وتونس تسقط
 في أول أختبار بأفريقيا

خماسي الحدود النسوي يكّثف 
تدريباته لنهائيات العراق



قراءة - احالم يوسف:
ص��در ع��ن مركز اض��واء االستش��اري 
للدراس��ات والبحوث، كتاب "فلس��فة 
العالقة بني رجال االمن ورجال االعالم" 

للدكتور سعد معن املوسوي.
 تضمن الكتاب فصوال عدة، حتدث فيها 
الكات��ب عن مهمة كل من مؤسس��ة 
األمن ومؤسس��ة االعالم، والتكامل ما 
بينهم��ا، و نواحي القص��ور في عالقة 
كل منهم��ا م��ع اآلخر، ثم تط��رق الى 
فلس��فة العالقة م��ا ب��ني االعالميني 
واالمنيني، واس��س وقواعد وحدود تلك 
العالقة، التي يج��ب مراعاتها من قبل 
الطرفني، اضافة الى فصول اخرى دارت 
جميعها في فلك تلك العالقة املهمة 
بني مؤسسة االمن، التي يتوقف عليها 
السياس��ي  االس��تقرار  بن��اء  اس��اس 
البلدان، ومؤسس��ة  ف��ي  واالجتماعي 
االعالم التي تس��هم في نش��ر الوعي 

لتكون اساسا اخر يبنى عليه البلد.

اك��رم فرج الربيعي رئي��س مركز اضواء 
االستش��اري كتب في مقدمة الكتاب 
ان عملي��ة بح��ث العالق��ة ب��ني رجال 
االم��ن ورجال االع��الم يتطلب ذكر عدد 
من التجارب العملية من قبل اصحاب 
الشأن، في كل من مجال االمن ومجال 
االعالم، وقال: "ان السلسلة االعالمية 
االمني��ة الت��ي يصدره��ا مرك��ز اضواء 
االستشاري س��تتطرق الى موضوعات 
جوهري��ة مختلفة في االم��ن واالعالم 
والسياسة واالجتماع، وتبدأ انطالقتها 
بالكتاب االول للدكتور سعد معن عن 
"فلسفة العالقة بني رجال االمن ورجال 
االعالم". مش��يرا الى انهم بصدد نشر 
كتب اخ��رى ومبواضيع جدي��دة لكنها 

تصب في الباب نفسه.
ف��ي فص��ل "االس��س والقواع��د التي 
ينبغ��ي مراعاتها في حدود العالقة بني 
االمن واالع��الم"، حتدث معن عن ضرورة 
االهتمام بالرد على اي وسيلة اعالمية 

تقوم بإشاعة خبر، او معلومة مغلوطة، 
الن اية معلومة خاطئة س��لبية تطلق 
من قبل اية وس��يلة اعالم، سيؤثر على 
االمنية ومنتسبيها  املؤسس��ة  صورة 
س��لبا، باملقابل اكد مع��ن على ضرورة 

متابعة وس��ائل االعالم ف��ي حال وردت 
انتقادات، او تس��اؤالت، الن ذلك سيؤدي 
الى بحث س��بل جديدة لتحسني االداء 
بصورة فعلية، ومن ثم الرد  مبؤسس��ة 
اعالمية اخرى، او باملؤسس��ة نفسها، 

كي تتكون لدى املواطن الصورة كاملة 
ع��ن تط��ور االداء، واهتمام املؤسس��ة 

االمنية براحة وثقة املواطن بها.
حتدث معن في كتابه عن اجملاالت احليوية 
التي ميكن ان تكون مناسبة لتعزيز دور 
االعالم في معاونة الشرطة في مجاالت 
ترصني األمن االجتماعي، من خالل ابراز 
نش��اطات وجهود الش��رطة في مجال 
احلد من اجلرائم وكشف احلوادث، وايضا 
مواكبة التقدم التكنلوجي والتطورات 
العلمية في اجهزة الش��رطة،  واظهار 
الش��رطة كهيئة تسعى للوصول الى 
النتائ��ج من خ��الل التخطيط العلمي 
الصائب، وتشجيع املواطن على التعاون 
م��ع جهاز الش��رطة، وتكوي��ن رأي عام 
يس��اندها، اضافة الى توعي��ة املواطن 
ب��دوره في مج��االت االم��ن ومكافحة 

اجلرمية.
واش��ار معن الى ان افتق��ار الكثير من 
االعالمي��ني ال��ى االمكان��ات واملهارات 

املهنية في معاجل��ة املواضيع االمنية، 
يدفعه��م احيان��ا ال��ى التعاط��ف مع 
اجملرم، واالس��اءة الى س��ير التحقيق، او 
االج��راءات القضائية، وذلك سيس��يئ  

بالضرورة الى االجهزة االمنية.
في اخلتام اكد معن على ان العالقة ما 
بني العاملني في املؤسسة االمنية وبني 
العامل��ني ف��ي املؤسس��ة الصحفية، 
سواء كانت صداقة شخصية، او عالقة 
زمالة ف��ي اثن��اء الدراس��ة االكادميية، 
اضافة الى مش��اركة مسؤولي االعالم 
ف��ي املؤسس��ات االعالمي��ة ف��ي ورش 
املؤسس��ات  تنظمه��ا  الت��ي  العم��ل 
ف��ي  العامل��ني  واش��راك  اإلعالمي��ة، 
النش��اطات التي تنظمها املؤسسات 
االمنية،  يس��هم ف��ي فعالية العالقة 
ب��ني املؤسس��تني، وذلك س��يصب في 
املواط��ن واجملتم��ع والدولة،  مصلح��ة 
ألنه س��يخلق عالقة صحية بعيدة عن 

التوتر.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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 نصيف فلك

 يق��ول )اخليام(ف��ي رباعي��ة : أردت الذهاب ال��ى ما وراء 
العرش/ والى ما فوق السماوات/ بحثا عن اللوح والقلم 
وعن اجلنة واجلحيم/ ثم سألت ربي واجابني : انظر فيك 

جتد كل شيء/ اجلنة والقلم وللوح واجلحيم.
بالضبط هذه هي الفك��رة العامة للرواية عند القول: 
علين��ا ان ننظر ف��ي دواخلنا كي نرى اخل��ارج، وهنا قال 
الشيخ)ابن سراج(: )هذه هي فكرة)ابن برول( االساسية: 
احلف��ر ف��ي الباطن وفي ال��ذات( حتى انه ش��رب اخلمر 
عندم��ا وصل��وا حافة الي��أس فعاتب��ه احلبر)صموئيل( 
ألن اخلمر عند املس��لمني محظور لكن الش��يخ أجابه 
بأن النبي نوح ش��رب اخلمر حتى السكر عندما أنتهى 
الطوفان. كذل��ك تذكروا املغامر)كرس��توف كوملبس( 
وه��و يبحر ف��ي مغام��رة ارجتالية حس��ب اجلميع انها 
فاش��لة ألنه يري��د الوصول للهند من الغ��رب، كما ان 
القساوس��ة والكهن��ة ال يؤمن��ون بكروي��ة االرض وال 
بدورانها إذ يعتبرونها مرك��ز الكون، كما يؤمن الكثير 
من رج��ال الدين ب��أن االرض ثابت��ة وغي��ر كروية، لكن 
االس��ئلة الكبرى يتداولها العلماء املغام��رون واالدباء 
والفنانون ال كما تسأل)مانويال(نفس��ها عن الس��بب 
والغاية ف��ي جلوء)ابن برول( الى ه��ذه الطرق العويصة 
واملعقدة، وملاذا هو يجهد عقله في رس��م وتصوير لغز 
بكل ه��ذه الصعوبة، وهو يحضر الت��وراة جنب القرآن 
واالجني��ل، هل ه��و يلعب أم هو مجرد له��و علماء؟ وها 
هي تتذكر النظ��رات االخيرة احلاملة ل��� )ابن برول( وهو 
بطريق��ه لالعدام وكأن ص��وت يجأر ف��ي صدرها : من 
أينن حصل على األجوب��ة اذا كان الرجل الوحيد القادر 
عل��ى ذلك ق��د حتول ال��ى رماد ف��ي محرق��ة محاكم 
التفتي��ش؟ ث��م راحت تضح��ك وتبكي من أس��اليب 
التعذي��ب في الغرف املظلمة واحملاج��ر والكهوف التي 
متارس��ها محاكم التفتيش وان أحد اساليب التعذيب 
اس��مه)احللم االيطالي(. ما تزال الكثير من  أس��اليب 
التعذي��ب هذه مت��ارس ف��ي اجلوامع الي��وم كما كانت 
س��ابقا في الكنائس، حي��ث تتفتق عبقريات س��ادية 
ف��ي فنون التعذي��ب وانتزاع االعترافات وهم يدرس��ون 
تش��ريح اجلسد البش��ري ويتوصلون الى معرفة اسرار 
األلم وكيف يكسرون أمشاط العظم وكيف ينتزعون 

خاليا اللحم وكيف يدسون اخلل في اجلروح؟
تقودنا الرواية ال��ى ان اهلل ال يحتاج الى أديان بعد رحلة 
الش��فاء الروحي ح��ني أحكم)ابن برول( رس��م خارطته 
املعقدة والعويصة االقتفاء، كما أحكم تصميم ألغازه 
وأحاجي��ه الت��ي تقود ال��ى الل��وح االزرق، ال ال��ى االديان 
والف��راغ واملتاهة الت��ي تعود وجتر البش��رية الى متاهة 
اخرى. ال وجود للصدفة وال يوجد ارجتال في تقصي اآلثار 
الروحية ش��بر شبر ثم العثور اخيرا على كالم اهلل، وها 
ه��و احلبر)صموئيل( يقرأ كتاب الس��فر في اللوح االزرق 
حني تشع احلروف والكلمات عن آيات من التوراة، وعندما 
يقرأ القس الش��اب)فراغاس( تسطع احلروف والكلمات 
بآي��ات من االجنيل، ثم يقرأ الش��يخ)ابن س��راج( في نور 

اللوح االزرق كلمات مضيئة من آيات القرآن.
هك��ذا يكتش��ف اجلمي��ع ان اهلل ال يس��جنه دي��ن وال 
ينحصر بني ح��روف كلمات، وان الطري��ق أليه ال يحتاج 
ال��ى دلي��ل من رج��ال الدين فجمي��ع الطرق ت��ؤدي الى 
اهلل. رواي��ة الل��وح االزرق مرايا ألميان الش��خص تختلف 
الوجوه باختالف نوع االميان، لكنها ليست مرايا الكسل 
والالمباالت والتسليم واجلهل، بل هي مرايا سرية يجري 

البحث عنها هناك في أعماق الروح.

في رواية اللوح األزرق)4(

بوصلة السماء

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

"فلسفة العالقة بين رجال األمن ورجال اإلعالم"

كتاب للدكتور سعد معن عن أهمية العالقة بين مؤسستي اإلعالم واألمن

غالف الكتاب الدكتور سعد معن

املص��ري  الفن��ان  رف��ض 
كل  قم��ر  مصطف��ى 
م��ا يق��ال بش��أن ف��رض 
ابن��ه تيام على الوس��ط 
يش��ارك   بجعله  الفن��ي 
ف��ي فيلم��ه اجلديد "فني 

قلبي".
وق��ال قم��ر: "ل��م أفرض 
ابني على الوسط الفني، 
فهو ش��ارك من قبل في 
البنات"،  "أبو  مسلس��ل 
وحقق تقدماً ملحوظاً في 
العمل، لكنه في فيلمي 
ش��رف،  كضيف  يظه��ر 

حيث سيؤدي الشخصية 
التي أقدمها في الفيلم، 
لكن في مرحلة الشباب، 
ولذلك استعان بعدسات 
الصقة لكي تظهر عيناه 

بلون عينّي".

العاملي فني  النجم  كش��ف 
الكبير  اعجاب��ه  دي��زل ع��ن 
بأداء املمثلة الهندية ديبيكا 
يش��اركها  ال��ذي  بادك��ون 
 xXx:  الشاش��ة في فيل��م
 ،Return of Xander Cagee
مش��يراً الى أنه��ا "مالك ذو 
الروح اجلميلة". وأضاف ديزل: 
"هي املالك الذي ميثل اخلير في 
حياتي. لديها روح جميلة، ال 
يوجد أحد مثل ديبيكا. وعلى 
الرغ��م من أصله��ا الهندي، 
لكنها ملك��ة العالم كله". 
ارتبط دي��زل بالس��ينما في 
وكان  التس��عينيات،  بداي��ة 
األول هو "س��ترايس"  فلمه 
أو "الش��رود واالنحراف" وقد 

اختي��ر الفل��م ليك��ون ف��ي 
امل��كان األول ف��ي مس��ابقة 
افالم س��ندنس فيس��تيفال 
س��نة 1997، وه��ذا هو الذي 
اوصل��ه لالرتب��اط ف��ي عقد 
عم��ل مع ش��بكة ام.تي.في 
أج��ل جعله مسلس��ال  من 
للفيلم  امت��داداً  تلفزيوني��ا 

سترايس.

الفنانة شيرين عن  اعتذرت 
الغناء على مسرح أوبرا دبي، 
في  بعدة حفالت  الرتباطها 
وال تستطيع  نفسه  الوقت 
االعتذار عنها الرتباطها بها 
من��ذ وقت طويل. وأرس��لت 
رس��الة  الش��ابة  املطرب��ة 
ش��كر الختياره��ا، واعت��ذار 
بأنه��ا  واع��دة  جلمهوره��ا، 
سوف تكون في أقرب فرصة 
بينهم على مس��رح األوبرا. 
الفنانة ش��يرين قد  وكانت 
أصيبت مبزيج من الس��عادة 
والضيق، ف��ور علمها بخبر 
للغناء على مسرح  دعوتها 

أوبرا دبي، مع إحساس الفرح 
ال��ذي ل��م يكتمل بس��بب 
ارتباط شيرين بعدة حفالت، 
وتنتظ��ر ش��يرين، رد فع��ل 
جمهورها في أنحاء العالم 
برنامجه��ا  عل��ى  العرب��ي 

"شيري في االستديو" .

مصطفى قمر

شيرين

فين ديزل

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تعي��ش قبيلة Raute في أعم��اق الغابات في جبال 
الهيماالي��ا، وهي واحدة من آخر القبائل البدوية في 

العالم التي عاشت عشرات آالف السنني.
بحس��ب موقع مي��رور، ليس لدى القبيلة مس��كن 
دائم، وكثيرا ما تتنقل بني اخمليمات، ويعيش��ون على 

الصيد وأكل حلوم قرود اللنغور واملكاك.
متكن املصور الدمناركي " جان ام هانس��ن" مبساعدة 
أح��د الصحفيني احمللي��ني من قضاء ثالث��ة أيام في 
يناي��ر 2016 ف��ي غاب��ة نائي��ة بنيبال لتوثي��ق حياة 
القبيلة املعزولة، التي تطلق على نفسها ب�"ملوك 

الغابة".
وقال هانسن: إن القبيلة تريد التأقلم مع أي شخص 
لكنهم يخافون الذهاب إلى املدرسة واالستقرار في 
القرى، فلدى س��كانها هوية عرقي��ة خاصة ومميزة، 
ولي��س لديه��م ممتلكات خاص��ة فه��م ميلكون ما 

يقدرون على حمله على ظهورهم فقط.
وأضاف أن س��كان القبيلة يتنقل��ون وفقا لفصول 
الس��نة، فيبق��ون عل��ى املرتفع��ات خالل موس��م 
الري��اح املوس��مية، وينتقل��ون إلى اليابس��ة خالل 
فصل الش��تاء، كما أنهم يخل��ون أماكنهم مبجرد 
وف��اة أحده��م لتجن��ب األرواح الش��ريرة بعد دف�ن 

موتاه�م.

لقطات نادرة آلخر القبائل 
البدوية في العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
ينتق��ل الفن��ان خال��د الص��اوي 
م��ن منطق��ة "نزل��ة الس��مان" 
إل��ى موق��ع تصوي��ر آخ��ر ب��دءا 
م��ن االثن��ني املقبل، الس��تكمال 
تصوير أحداث مسلس��له اجلديد 
"فوبي��ا" املقرر عرضه في رمضان 
املقبل. "فوبيا" بطولة مجموعة 

كبيرة من الفنان��ني منهم خالد 
الص��اوي وآينت عام��ر، ووليد فواز، 
وأحمد صفوت، ومحسن منصور، 
وميريه��ان حس��ني، وأحم��د فؤاد 
س��ليم، ولطف��ي لبي��ب، وهب��ة 
عبدالعزيز وآخ��رون، وإخراج عادل 

األعصر.
يذكر ان خالد الصاوي قام بتوقيع 

الدرامي اجلديد  عقد مسلس��له 
"فوبيا" مس��اء ي��وم 12 نوفمبر، 
واملق��رر أن يخ��وض ب��ه موس��م 
رمض��ان 2017، وذل��ك ف��ي مق��ر 
واإلنتاج  لإلعالن  ش��ركة "طابة" 
الفني، ويعد هذا العمل هو أولى 

أعمالها اإلنتاجية.
وكان م��ن املفت��رض ان تش��ارك 

رمي  الفنان��ة  املسلس��ل  ف��ي 
مصطف��ى، لكنه��ا قدم��ت 
فيما بع��د اعت��ذارًا للمخرج 
عادل األعصر، وذلك بس��بب 
الت��ي  الصحي��ة  الظ��روف 
كان��ت تعان��ي منه��ا منذ 
رمضان املاضي، ولم توضح 

أي تفاصيل عنها.

خالد الصاوي يستكمل تصوير مسلسله الجديد "فوبيا"

الصباح الجديد - سكاي نيوز:
ف��ي واقع��ة نادرة رمب��ا تتجاوز م��ا نراه 
امليلودرامي��ة،  الس��ينمائية  باألف��الم 
احتفل��ت أم وابنتها بش��فائهما من 
م��رض الس��رطان، بعدما اس��تكمال 

عالجهما في اليوم نفسه.
وأصيبت روبي كون��ر "13 عاما"، وهي 
من مدينة إكستر بجنوب غرب إجنلترا، 
مب��رض س��رطان ال��دم قبل خمس��ة 

أعوام.
بي��د أن األم��ر ازداد س��وءا الحقا، حني 
اكتش��فت األم جوزي "48 عاما"، في 
ح��ني تتابع ع��الج ابنته��ا الكيمياوي، 
أنها هي ايضا مبصابة مبرض سرطاني 

في الصدر.
لكن مأس��اة األس��رة انتهت حلس��ن 
احلظ مبشهد س��عيد، وفي يوم واحد، 
حني اس��تكملت خالله روبي عالجها، 
فيما خضعت والدته��ا أيضا لعملية 

اس��تئصال ناجحة للثدي��ني لتنتهي 
بذلك محنة كل منهما.

وقال��ت جوزي "ل��م يكن لدين��ا تاريخ 
الطفول��ة  مرحل��ة  ف��ي  للس��رطان 
بالعائل��ة، لذا يبدو األمر وكأنه س��وء 

طالع".

الصباح الجديد - وكاالت:
عرض��ت ش��ركة هيون��داي الكورية 
 CES-2017 اجلنوبي��ة ف��ي مع��رض
الذي  االس��تهالكية  لإللكتروني��ات 
أقيم ف��ي الس فيغ��اس األميركية، 
سيارة ذات منظومة للقيادة الذاتية 

أصبحت جزءا من منزل سكني.
حتتاج هذه الس��يارة املزودة مبنظومة 
قيادة ذاتية إلى منزل "ذكي" سيكون 
 Mobility منظ��وم��ة  م��ن  ج��زءا 
Vision. ، وتركن ه��ذه الس��يارة في 
م��كان معني ف��ي املنزل، ب��دال م��ن 

ركنها في مرآب.
 بحي��ث يصب��ح داخله��ا جزءا من 
األجزاء الداخلية للمنزل. وبعد إجراء 
التوصيل الكهربائي، ميكن للسيارة 
أن تؤم��ن الكهرباء للمن��زل، إضافة 
إلى أدائها وظيفة مكي�ف اله��واء.

وميكن لصاحب املنزل أن يرتاح 
وهو جالس في غرفة السيارة 
ويشاهد التلفزيون، أو يستمع 

إلى املوسيقى.
 أما إذا احتاج إلى الذهاب إلى 
م��كان م��ا فيمكن��ه أن يحدد 

موقع امل��كان املطل��وب ملنظومة 
القي��ادة الذاتي��ة بواس��طة هاتفه 

الذك��ي بحي��ث ينق��ل إل��ى ذلك 
املكان وه��و في مقع��ده املريح 

وم��ن دون االنقطاع عن 
برنامجه  مش��اهدة 

املفضل.

أم وابنتها جمعهما السرطان 
ثم فارقهما باليوم ذاته

خبراء كوريون يدمجون 
منزال وسيارة

الصباح الجديد - وكاالت:
سيش��ارك أكثر من خمس��ة آالف من 
س��ائقي الدراج��ات الناري��ة، اجلمع��ة، 
بحفل تنصيب الرئيس املنتخب دونالد 
ترام��ب، ف��ي واش��نطن، ف��ي خط��وة 
تعبر ع��ن دعمهم ومس��اندتهم، ورمبا 
حمايته��م أيض��ا، للرئي��س األميركي 

اجلديد.
وقال كريس كوكس، 48 عاما، مؤسس 

مجموعة "بايكرز فور ترامب" إن الفكرة 
ج��اءت إلظهار دعم س��ائقي الدراجات 
الناري��ة للرئيس اجلديد بطريقة جديدة 
ومختلف��ة، مضيفا، "في ح��ال كانت 
هن��اك حاجة إلين��ا، سنش��كل جدارا 

إلبقاء األمور سلمية". 
وتاب��ع قائال: "برغ��م أن مجموعتنا غير 
عنيف��ة، لكنن��ا س��نقف ف��ي وجه أي 
شخص س��يحاول إثارة مش��كالت، أو 

االحتج��اج على اإلدارة اجلديدة.. 
سنش��كل ج��دارا جنب��ا إل��ى 

جانب عناصر الشرطة".
التصريح��ات  تل��ك  وتأت��ي 
ف��ي وق��ت أعل��ن متظاهرون 
أنهم س��ينزلون إلى ش��وارع 
واشنطن، اجلمعة، لالحتجاج 
عل��ى انتخاب ترام��ب، بهدف 

"إيقاف حفل التنصيب".

خمسة آالف دراجة نارية "تحمي"
 ترامب في يوم تنصيبه
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