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بغداد ـ الصباح الجديد:
القائ��د  ال��وزراء  رئي��س  أم��ر 
املس��لحة حيدر  للق��وات  الع��ام 
العبادي،ام��س االثنني، بتش��كيل 
جلنة للتحقيق في حاالت اختطاف 
واساءة نفذتها مجاميع "تستغل" 
اس��م القوات االمنية واحلشد في 

بعض مناطق محافظة نينوى. 
لرئيس  االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
مجل��س الوزراء في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "رئيس 
الع��ام  القائ��د  ال��وزراء  مجل��س 
للقوات املس��لحة حي��در العبادي 

أمر بتش��كيل جلنة للتحقيق في 
ح��االت اختط��اف واس��اءة وجتاوز 
عل��ى مدني��ني في بع��ض مناطق 
محافظة نينوى من قبل مجاميع 
تس��تغل اس��م الق��وات االمنية 

واحلشد".
واوض��ح بي��ان مكتب العب��ادي أن 
"بعضه��م يق��وم بالنش��ر عل��ى 
صفح��ات التواص��ل االجتماع��ي 
كي تفسد فرحة النصر املتحقق 
بقصد تش��ويه الصورة احلقيقية 

للقوات احملررة البطلة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق اجمللس الوزاري لالمن الوطني 
برئاسة رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي، 
على تشكيل "فريق وطني" ضد 

التهديدات االلكترونية.
وذكر بي��ان ملكتب رئي��س الوزراء 
اجلديد"،  "الصباح  اطلعت عليه 
أنه "وف��ي بداي��ة االجتماع جرى 
مناقش��ة اخر تط��ورات عمليات 
قادمون يا نينوى وس��ير املعركة 

واالنتص��ارات الكبي��رة لقواتن��ا 
االمني��ة  واالوض��اع  البطل��ة 
واالجراءات التي تتخذها االجهزة 

االمنية حلماية املواطنني".
ج��رى  "كم��ا  البي��ان  وأض��اف 
متابع��ة اإلجن��از مبنظومة األبالغ 
ومشروع  للموقوفني  االلكتروني 
مذك��رة التفاه��م للتع��اون في 
مج��ال مكافح��ة اجلرمي��ة ب��ني 

العراق واوكرانيا".
تتمة ص3

متابعة ـ الصباح الجديد:
إدارة  أن  األبي��ض  البي��ت  أعل��ن 
الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
ف��ي مراحل النق��اش األولى حول 
نق��ل الس��فارة األميركي��ة م��ن 
ت��ل أبيب إل��ى الق��دس، في وقت 
الفلس��طيني  الرئي��س  أعل��ن 
محمود عباس ام��س االول األحد 
أنه اتف��ق والعاه��ل األردني على 
اتخاذ إجراءات إذا نقلت الس��فارة 
األميركي��ة م��ن ت��ل أبي��ب إل��ى 

القدس..
وه��ذه اخلط��وة في ح��ال اتخذت 
لسياس��ة  نقض��ا  ستش��كل 

املتح��دة  للوالي��ات  تاريخي��ة 
وللمجتمع الدولي، على أن مصير 
مدينة القدس يجب أن يتحدد من 
خ��الل املفاوضات الفلس��طينية 
اإلسرائيلية كما نصت على ذلك 

اتفاقيات السالم.
وق��ّدم أعض��اء جمهوري��ون ف��ي 
األميرك��ي،  الش��يوخ  مجل��س 
مش��روعا بقان��ون، يقض��ي نقل 
الس��فارة األميركية من تل أبيب 
إل��ى مدين��ة الق��دس »احملتل��ة« 
واالعت��راف به��ا عاصم��ة أبدي��ة 

إلسرائيل.
تفصيالت ص6

العبادي يأمر بالتحقيق
في حاالت اختطاف وإساءة 

ببعض مناطق نينوى

مجلس األمن الوطني ُيشّكل فريقًا 
لمواجهة التهديدات اإللكترونية

مناقشات أولية في البيت األبيض 
لنقل السفارة األميركية إلى القدس

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 10 القسم الثاني ص11

تنش��ر " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب اشرطة تسجيل 
صدام حس��ين / االعمال الس��رية لنظ��ام اس��تبدادي / 1978 – 2001 
وتسلط حلقة اليوم الضوء على حوارات بين صدام حسين وطارق عزيز 
يناقشان فيها احتماالت اتخاذ الرئيس االميركي جورج بوش قرار الحرب 
ضد العراق وكذلك يناقش��ان االنتخابات األميركية آنذاك واحتمالت فوز 
منافس��ي الرئيس األميركي، كما ناقش صدام دور السياسة األميركية 
الداخلي��ة في الدع��وات األميركي��ة لتغيير النظام في الع��راق وموقف 
اعضاء مجلس الشيوخ االميركي من الديمقراطيين والجمهوريين حيال 

هذا األمر.

بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة العمليات املشتركة 
العراقية ، يوم ام��س االثنني ، بأن 
الهندسة العسكرية شرعت في 
ثابت��ة ومتحركة  إقامة جس��ورًا 
على نهر دجلة استعداداً النطالق 
عملي��ات حترير اجلان��ب األمين من 
، فيم��ا أش��ارت قي��ادة  املوص��ل 
عملي��ات قادمون يانين��وى الى أن 
ق��وات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
عاجلت 16 عبوة ناس��فة في حي 
املالي��ني احملرر باجلانب األيس��ر من 

مدينة املوصل . 
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
"الهندس��ة  إن  رس��ول  يحي��ى 
جس��وراً  نصب��ت  العس��كرية 
متحرك��ة وثابتة عل��ى نهر دجلة 
لرب��ط جانب��ي املوص��ل األيس��ر 
واألمين لإلس��هام بنقل القطعات 
العس��كرية ب��ني جانب��ي املدينة 

وتقليل املسافات". 
لصحيف��ة  رس��ول  وأض��اف 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ " أن الق��وات 
العراقية ستفاجئ داعش باخلطة 
الس��احل  لتحري��ر  العس��كرية 
ال�يمنى وستنطلق العملية قريباً 
بع��د أن جنحت الق��وات العراقية 
في حترير مناطق وأحياء الساحل 
األيس��ر وعودة احلي��اة الطبيعية 

في األحياء احملررة". 

من جانبه أوضح مدير الهندس��ة 
ح��امت  الفري��ق  العس��كرية 
املكصوص��ي ف��ي بي��ان صحفي 

تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه أنه "مت اس��تكمال 
الهندسية  االس��تعدادات  جميع 

لتهيئة ونصب اجلس��ور  والفنية 
الت��ي ترب��ط الس��احلني األيس��ر 
نتيجًة  املوص��ل،  ملدين��ة  باألمي��ن 

فيها  الرئيس��ة  اجلس��ور  لتدمير 
بفعل العصابات اإلرهابية". 

وأكد ب��أن "مفارز املعاجلة وكتائب 

الهندس��ة املنتش��رة في قواطع 
العملي��ات تق��وم برف��ع العبوات 
الناسفة وتطهير الدور املفخخة 
واملنشات احليوية التي قام اإلرهاب 
بزرعها ف��ي مناطق اث��ار النمرود 
واحلمداني��ة وكوكجل��ي ومناطق 
أخرى في الساحل األيسر التي مت 
حتريرها من قبل قواتنا املس��لحة، 
بغية تامني عودة العائالت النازحة 

إليها". 
ومن جهته أف��اد مصدر أمني في 
قيادة عمليات نين��وى ، يوم أمس 
االثنني ، بأن قوات جهاز مكافحة 
اإلرهاب عاجلت 16 عبوة ناس��فة 
ف��ي ح��ي املالي��ني احمل��رر باجلانب 

األيسر من مدينة املوصل.
وق��ال املص��در في حدي��ث خاص 
إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصباح  لصحيف��ة 
“ق��وات جه��از مكافح��ة االرهاب 
وبجهد الهندس��ة اخملتصة برفع 
االلغ��ام متكن��ت م��ن معاجلة 16 
عب��وة ناس��فة ف��ي ح��ي املاليني 
الذي مت حتريره في الساحل االيسر 

للموصل". 
واض��اف املصدر ال��ذي لم يفصح 
عن اس��مه أن " مناطق الساحل 
أربع��ة  ع��ودة  ش��هدت  االيس��ر 
آالف ن��ازح ال��ى مناطقهم احملررة 
بعد ازالة اخلط��ر املتمثل بتواجد 

وسيطرة داعش". 
تتمة ص3

"الهندسة" تباشر بنصب الجسور على نهر دجلة 
استعدادًا النطالق عمليات تحرير الساحل األيمن

القوات املشتركة تستعد القتحام اجلانب األمين للموصل

داعش يبيح قتل النساء
واألطفال الفارين من الموصل

داعش يدمر ما تبقى من
البنى التحتية في الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة النف��ط، أنها "ال ترى 
ضرورة" متديد اتف��اق جتميد انتاج 
اخلام على وفق اتفاق اوبك وانضم 

له العراق.
واالتفاق الذي ج��رى التوصل إليه 
في العاشر من كانون األول املاضي 
ب��ني املنتج��ني م��ن أعض��اء أوبك 
واملنتجني من خارجه��ا يعد األول 
من نوع��ه من��ذ 2001، ومت االتفاق 
على تقليص االنتاج عند مستوى 
32.5 ملي��ون برميل يومي��ا وتبلغ 
حصة العراق من التخفيض 210 
االف برمي��ل دخلت حي��ز التنفيذ 

منذ بداية الشهر اجلاري.
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
عاص��م جه��اد، أن "هنال��ك بوادر 
جيدة بالت��زام الدول باتفاق جتميد 
انتاج النفط على وفق اتفاق اوبك، 
وانعكس��ت ايجاب��ا على أس��عار 
النفط"، مش��يرا ال��ى ان "الدول 
املنتج��ة م��ن داخل وخ��ارج اوبك 
أكدت ألتزامها بسقف التخفيض 

ال��ذي مت اقراره نهاية العام املاضي 
وهذه مؤش��رات ايجابية تنعكس 
على االسواق النفطية العاملية".

وفي وقت تترنح فيه أسعار النفط 

اخل��ام ب��ني 50 و55 دوالراً، قال وزير 
النفط جبار اللعيبي، في أكثر من 
مناس��بة: "نطمح الى س��عر 65 

دوالراً للبرميل". 

وأض��اف جهاد "من امل��رات النادرة 
الت��ي يح��دث فيها هك��ذا اتفاق 
ويلتزم ب��ه االعضاء بعد عقود من 
الزمن ويعكس ما استش��عرت به 

الدول املنتجة من أهمية التضامن 
وااللتزام حول بلورة موقف موحد 
باجت��اه انخف��اض اس��عار النفط 
واجلميع ش��عر بهذه املس��ؤولية 
وكان ه��ذا االتف��اق ونعتق��د انها 

خطوة باالجتاه الصحيح".
"مؤش��رات  ال��ى  جه��اد  ولف��ت 
ايجابية بعد اتخاذ هذا القرار حيث 
ارتفعت اس��عار النفط ملستويات 
أكث��ر  ترتف��ع  ان  ونأم��ل  جي��دة 
لتحقي��ق خطط ال��دول املنتجة 
في س��حب الفائض النفطي من 
الس��وق وخلق نوع من التوازن بني 
الع��رض والطل��ب وجع��ل الدول 

املنتجة متفائلة بهذا اجلانب".
ميك��ن  ان��ه  االن  "نس��مع  ون��وه 
جن��اح ه��ذه اخلطة خالل األش��هر 
الس��تة االولى من ه��ذا العام وال 
ش��يء يدع��و ال��ى متدي��د االتفاق 
لفت��رة اضافي��ة الن اله��دف منه 
ب��دأ يتحقق وهنالك تف��اؤل بهذا 

االجتاه".
تفصيالت ص7

اللعيبي: طموحنا 65 دوالرًا للبرميل

"النفط" تبدي عدم رغبتها تمديد اتفاق تجميد اإلنتاج

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف نواب منش��قون ع��ن احتاد 
العراقي��ة، أم��س االثن��ني،  الق��وى 
املوص��ل  لتحوي��ل  مخط��ط  ع��ن 
بعد حتريره��ا إلى اقلي��م، متهمني 
احملافظ املق��ال اثيل النجيفي ورافع 
للقض��اء  املطلوب��ني  العيس��اوي 
العراقي بالوق��وف وراءه، الفتني إلى 
أن املش��روع يحظ��ى بدع��م تركي 
بغي��ة ابعاد احملافظ��ة عن احلكومة 
املركزي��ة حت��ت عن��وان "مظلومية 

املكّون السّني".
وقال النائب عبد الرحيم الش��مري 

في حدي��ث مع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "هناك خط��ة محكمة وضعها 
بع��ض ق��ادة الكت��ل السياس��ية 
الس��نية من أجل ابعاد املوصل عن 

العراق بدعم تركي".
وتابع الشمري أن "محافظ املوصل 
السابق اثيل النجيفي، ووزير املالية 
االس��بق رافع العيس��اوي )كالهما 
مطلوب للقضاء العراقي( يسعيان 
حالي��اً لتأجي��ج ال��رأي الع��ام حتت 
اقالي��م  عن��وان ض��رورة تش��كيل 
للسنة س��واء في املوصل أو صالح 

الدين أو االنبار".

وي��رى أن "ه��ذه التوجه��ات تأت��ي 
للسيطرة على املوصل فقط، كون 
اصحاب املشروع ال يأبهون إلى بقية 
املناط��ق ويترك��ز عمله��م لتنفيذ 
اجندتهم بالتنسيق مع بعض دول 

احملور االقليمي".
وشدد الشمري على أن "مخاوفنا ال 
تأتي من فراغ، فأن التحركات احلالية 
ليست تصريحات اعالمية فحسب، 
بل أنها وقائع وأدلة اتضحت امامنا 
بأن هناك سعياً الستغالل معركة 
حترير املوصل من أجل جعلها اقليماً 

وإبعادها عن احلكومة املركزية".

دعا الش��مري "احلكوم��ة االحتادية 
إلى االلتفات إلى مطامع النجيفي 
والعيس��اوي، فهم��ا اصح��اب هذا 
املشروع وسارا عليه من قبل احتالل 
االرهابي للمدينة  )داع��ش(  تنظيم 

في عام 2014".
ولف��ت إلى أن "رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي حس��ناً فع��ل عندما دمج 
حرس نينوى باحلشد الشعبي، حتى 
يك��ون بأمرته وال يس��تخدم لدعم 
مش��روع االقليم الس��يما وأن هذا 
التشكيل دخل في بعض املعارك".
تتمة ص3

منشقون عن اتحاد القوى: النجيفي والعيساوي يعيدان مشروع "اإلقليم السني"
مشروع جديد إلخراج المحافظة عن إدارة الدولة بذريعة "مظلومية المكّون"

تقريـر

منصة لتصدير النفط جنوبي العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الس��فير األميركي في العراق 
دوغالس س��يليمان، أن بالده ستوفر 
مئ��ات املالي��ني من ال��دوالرات ضمن 
املوازنة األميركية لعام 2017 لدعم 
املصاحل��ة وتوفي��ر اخلدم��ات للمدن 
معتب��راً  النازح��ني،  إلع��ادة  احمل��ررة 
املصاحل��ة أساس��اً لدع��م العملية 

السياسية في العراق.
وقال س��يليمان خالل مؤمتر صحفي 
عق��ده في مبن��ى الس��فارة ببغداد 

وتابعته "الصباح اجلديد" إن "الواليات 
املتحدة قدمت دعم��ا للعراق إلعادة 
النازحني واعمار املناطق احملررة بواقع 
ما يق��ارب مليار وعش��ر املليار دوالر 
وهن��اك مئات املاليني م��ن الدوالرات 
س��يتم تخصيصها مبوازنة الواليات 
الس��تكمال   2017 لع��ام  املتح��دة 
عمليات اعمار البنى التحتية وتوفير 
اخلدمات وامل��دارس واملراكز الصحية 
ومبا يضمن ع��ودة العوائ��ل النازحة 
إلى مدنه��ا وهي متثل ج��زءا من دور 

أميركا جتاه العراق".
دور  عل��ى س��ؤال بش��أن  رده  وف��ي 
الواليات املتحدة ف��ي دعم املصاحلة 
والتس��وية بالعراق، أكد س��يليمان 
أن "أميركا تدع��م املصاحلة بالعراق 
كونه��ا مهمة ولدينا جهود لتقريب 
الظ��روف  وتوفي��ر  النظ��ر  وجه��ات 
املناس��بة لتحقي��ق املصاحل��ة ب��ني 
األحزاب والقوى السياس��ية إضافة 

إلى املصاحلة اجملتمعية".
تتمة ص3

واشنطن تدعم مشروع المصالحة
وتوفير الخدمات في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشرت وكالة االستخبارات املركزية 
األميركية هذا األسبوع مجموعة 
م��ن الوثائ��ق الس��رية ف��ي موقع 
الوكالة على شبكة اإلنترنت، بعد 
إزالة س��تار السرية عنها، كان من 
بينه��ا حتليل عن جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني املصري��ة، يع��ود تاريخ 
إعداده إلى ش��هر نيس��ان من عام 

1986، وتضمن توقعات حتقق كثير 
منها، خالل الثالثني عاماً التي تلت 
كتابته. الدراسة اعتبرت تنامي قوة 
اإلخوان املسلمني في مصر خطراً 
بعي��د املدى عل��ى املصال��ح وأقل 
للواليات املتحدة األميركية،  تقبالً 
لكنه��ا ح��ذرت من أن اس��تهداف 
اجلماعة أكثر خط��ورة؛ ألن الفراغ 
املتوق��ع أن تترك��ه ق��د تش��غله 

تنظيم��ات أكث��ر تطرف��اً. وأجريت 
الدراس��ة ع��ام 1986 توقع��ت أن 
يواجه نظام مبارك حتر كاً ش��عبياً 
إذا ما استمر تدهور األوضاع وسوء 
اإلدارة وتناقص املوارد، كما توقعت 
أن تلعب جماعة اإلخوان املسلمني 
دوراً محورياً في أي احتجاجات ضد 

النظام.
تتمة ص3

وثائق سرية تظهر دعم "سي. آي. ايه" لإلخوان المسلمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت قيادة العمليات املشتركة، 
امتالكه��ا خط��ة "س��تفاجئ" 
تنظيم "داعش" خالل العمليات 
املرتقبة لتحرير الس��احل األمني 
ملدينة املوصل، فيما أش��ارت إلى 
وج��ود نح��و 50 أل��ف مواطن ما 

زالوا داخل الساحل.
القيادة  املتح��دث باس��م  وق��ال 
العميد يحيى رس��ول في حديث 
لدينا معلومات  صحفي، "كانت 
دقيق��ة ع��ن نين��وى وإن عناص��ر 
تنظيم داعش سيقومون بتدمير 
اجلس��ور الت��ي ترب��ط الس��احل 

األمين للموصل باأليس��ر"، مبينا 
أن "هناك دراس��ة أعدت بش��كل 
دقيق لهذا املوضوع، ولدينا خطة 
س��نفاجئ به��ا عناص��ر داع��ش 

بعمليات اقتحام الساحل.
وأضاف رس��ول أن "هناك نحو 50 
ألف مواطن يس��كنون الساحل 

األمي��ن للموص��ل"، الفت��ا إلى أن 
"توصي��ات القائ��د الع��ام أكدت 
مرارا عل��ى ضرورة احلف��اظ على 
أرواح املدنيني واملمتلكات اخلاصة 

والعامة والبنى التحتية".
وفي س��ياق آخرأفاد مصدر أمني 
ب��أن  كرك��وك،  محافظ��ة  ف��ي 

أعدم س��بعة  تنظي��م "داعش" 
أشخاص س��حقا بجرافة، فيما 
اقتلع قلب شخص ثامن وهو حي 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
جراف��ة  اس��تخدم  "داع��ش  إن 
س��بعة  إع��دام  ف��ي  )ش��فل( 

بالتخاب��ر  اتهمه��م  أش��خاص 
م��ع الق��وات احلكومي��ة، حي��ث 
س��حقتهم اجلرافة وهم أحياء"، 
مبين��ا أن "م��ن ب��ني املعدوم��ني 
منتسبون س��ابقون في األجهزة 

األمنية".
تتمة ص3

العمليات المشتركة: "مفاجآت" بعمليات تحرير أيمن الموصل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

حم��ل نائ��ب ع��ن االحت��اد الوطني 
االقلي��م  حكوم��ة  الكردس��تاني 
مس��ؤولية التنص��ل من تس��وية 
االحتادية،  احلكوم��ة  م��ع  خالفاتها 
مؤك��داً ان ارتب��اط االقلي��م باتفاق 
نفط��ي طوي��ل االج��ل م��ع تركيا 
يحول دون تس��ليم نف��ط االقليم 
ال��ى بغداد مقابل تس��ليم االخيرة 

رواتب البيشمركة واملوظفني.
وبينم��ا يكث��ر احلديث مؤخ��راً في 
االقلي��م ع��ن اس��تعداد االط��راف 
وف��د  لتش��كيل  السياس��ية 
كردس��تاني رفي��ع املس��توى لزيارة 
والتباح��ث في مس��تقبل  بغ��داد 
العالقات وموقف املركز من مسألة 
االس��تفتاء، اك��د عض��و مجل��س 
النواب القي��ادي في االحتاد الوطني 
بختي��ار  الدكت��ور  الكردس��تاني 
ش��اويس ان االرضي��ة االن مهي��أة 
لزي��ارة أي وف��د ك��ردي ال��ى بغداد 
ملعاجلة القضايا واملسائل اخلالفية، 
مؤكداً ان الق��رارات التي ثبتت في 
قانون املوازن��ة فيما يخص االقليم 
تص��ب مئ��ة باملئ��ة ف��ي مصلحة 
املواطنني وانها ستعود على شعب 
كردس��تان بالفائ��دة اذا م��ا الت��زم 

االقليم بتنفيذها.
ش��اويس اعلن في حديث للصباح 
اجلدي��د ان تنص��ل حكومة االقليم 
م��ن االيفاء بالتزاماته��ا جتاه املركز 
ورفضه��ا تنفي��ذ قان��ون املوازن��ة، 
م��رده ال��ى االتفاقية اخلمس��ينية 
الت��ي وقعها م��ع تركيا، ع��اداً تلك 
االتفاقية الس��بب الرئيس لتدهور 
اوضاع االقليم ومعاناة شعبه، وفي 
معرض رده على سؤال عن السبب 
وراء تغاضي ومس��اهمة حزبه في 
مساندة السياس��ات التي تتبعها 

حكوم��ة االقليم، قال ش��اويس ان 
هن��اك تعارضاً ب��ني رأي نواب احلزب 
وقيادت��ه، ح��ول موقف احل��زب من 
على  الدميقراطي  هيمنة وسيطرة 
مفاص��ل احلكم في االقليم وتفرده 
بها، قائال ان موقف االحتاد االن حرج 
ألنه ال يتالءم مع تطلعات املصوتني 

له وتطلعات جماهيره.
ش��اويس اضاف اذا كان الوفد الذي 
س��يزور بغ��داد لديه اس��تراتيجية 
واضح��ة ملعاجل��ة املش��كالت  وال 
تكون الزي��ارة مج��رد تكتيك تلجأ 
الي��ه حكوم��ة االقلي��م للتروي��ج 
االعالم��ي، فانه��ا س��تعود بالنفع 

على اجلانب��ني وتفضي ال��ى نتائج 
ايجابي��ة، وقال ان بام��كان االقليم 
التوصل الى حل متواز مناسب مع 
احلكوم��ة االحتادي��ة، اال ان ارتباطه 
باتف��اق نفط��ي طوي��ل االجل مع 
تركيا مينع التوصل الى صيغة حل 

مناسبة مع احلكومة االحتادية.
وح��ول مس��ألة االس��تفتاء اك��د 
ش��اويس ان ذل��ك االج��راء يجب ان 
الداخلية  االوضاع  تس��بقه تهيئة 
ف��ي االقليم واجل��وار والتي يجب ان 
تب��دأ من توحي��د الص��ف الكردي، 
الذي ق��ال انه يعاني م��ن كثير من 
االزمات السياسية والقانونية وفي 

مقدمته��ا تقف مس��ألة تعطيل 
البرملان، وتابع اذا كنا نريد االستقالل 
ينبغي تفعيل البرملان والبدء بحوار 
جاد مع بغ��داد، بعيداً عن االمالءات 
السياس��ية  واملزاي��دة  اخلارجي��ة 
وت��دارك  االعالم��ي،  والتصعي��د 
»انا اعتق��د بأن ه��ذه التصريحات 
للتس��ويق االعالمي وكذلك حلجب 
االزمات التي مير به��ا االقليم والنه 
التوجد سياس��ية واضحة او توجه 

باجتاه هذا الهدف.       
ب��دوره طالب��ت قيادات ف��ي االحتاد 
واجلماعة  الكردس��تاني  االسالمي 
االس��المية في االقليم الى اعتماد 

طري��ق احل��وار م��ع بغ��داد، لتثبيت 
احلق��وق الكردي��ة، مؤك��دة ان زيارة 
وفد من االحزاب الكردستانية يجب 
ان تس��بقه تهيئة االرضية املالئمة 
للحوار، وان أي وفد يزور بغداد يجب 
ان تكون له رؤية واضحة مس��تنداً 
على وح��دة املوق��ف الكردية التي 

يفتقر اليها االقليم حالياً.
املكت��ب  عض��و  احم��د  محم��د 
السياس��ي لالحتاد االس��المي اكد 
أن وف��د االقلي��م ال��ذي م��ن املقرر 
تش��كيله لزيارة العاصم��ة بغداد 
يج��ب أن يكون على مس��توى عال 
السياسية  االطراف  يشمل جميع 

الكردية كي يتمكن من التعبير عن 
مطال��ب اجلميع من دون اس��تثناء، 
وطال��ب بتوحي��د البي��ت الك��ردي 
واحت��واء املش��كالت الداخلية في 

االقليم قبيل الذهاب الى بغداد
وكان مسؤول مكتب العالقات في 
االحتاد الوطني س��عدي احمد بيرة 
قد اعلن في تصريح سابق ان الوفد 
الكردي الذي س��يزور بغداد يتكون 
من االحزاب اخلمس��ة االساس��ية 
اضاف��ة ال��ى ممثل��ني ع��ن االقليات 
االقليم وس��يبحث  الديني��ة ف��ي 
واس��تقالل  االس��تفتاء  مس��ألة 
االقليم مع املس��ؤولني ف��ي بغداد، 
وب��ني ان الوف��د التفاوض��ي ال��ذي 
سيتشكل س��يتم اعتماده كوفد 

قومي دائم لالقليم.
رئي��س االقلي��م املنتهي��ة واليت��ه 
مج��دداً  ه��دد  بارزان��ي  مس��عود 
باع��الن اس��تقالل االقليم في حال 
عودة املالكي الى رئاس��ة احلكومة 
االحتادية في بغداد وقال في تصريح 
جلريدة الش��رق االوس��ط »سأعلن 
اس��تقالل كردس��تان في اللحظة 
التي يتول��ى فيها املالكي رئاس��ة 
ال��وزراء، وليكن ما يك��ون ومن دون 
الرج��وع إلى أحد، ال ميك��ن أن أقبل 

البقاء في عراق يحكمه املالكي«.
وكش��ف بارزاني أنه صارح العبادي 
وق��ادة سياس��يني التقاه��م ف��ي 
بغ��داد ب��أن العراقيني فش��لوا في 
بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، 
وأنه من األفض��ل أن نكون »جيرانًا 

طيبني«.
وع��ن إم��كان الع��ودة إل��ى العراق 
السابق املوحد قال: »صعب، صعب 
جًدا« واس��تبعد في الوقت نفسه 
إمكان عودة س��وريا إل��ى ما كانت 

عليه قبل اندالع األحداث فيها.

نائب كردي: حكومة اإلقليم غير جاّدة في تسوية خالفاتها مع بغداد
عّد طرح مسألة االستفتاء محاولة لحجب األزمات الداخلية في االقليم

عبد الزهرة محمد الهنداوي

مأس��اة مجنونة بكل م��ا يحمله اجلنون من معنى 
تلك التي تع��رض لها ابناء احملافظات التي احتلتها 
داع��ش .. ل��م يكن اح��د يتصور حج��م األلم الذي 
تع��رض له النازحون منذ اللحظ��ات األولى لظهور 
تل��ك األفع��ى لتنفث س��مها الزعاف في اجلس��د 
العراقي .. إذ ليس من الس��هولة مب��كان ان يتخيل 
احدن��ا حاله وهو  طريداً في الفلوات ، ال س��كن وال 
وط��ن وال ماء وال ش��راب .. في حلظ��ة مجنونة فقد 
النازحون كل ش��يء فهاموا بعيداً عن بيوتهم وما 
ميلك��ون ، بعضهم س��كن اخمليمات وآخ��ر التحف 
الس��ماوات وثالث أخذته دروب الغرب��ة بعيداً وبات 

الوطن حلماً يراوده في املنام . 
سياس��ات لم تكن مدروسة  وخطاب مأزوم  وجتارة 
بالدماء وسعي نحو الصعود إلى املناصب هي التي 
أنتجت لنا داعش وهي التي تسببت بكل هذه اآلالم 
واألوجاع لألطفال والنس��اء والشيوخ .. فهل لنا أن 
نتصور أولئك األطفال الذين ولدوا وداعش في الديار 
، وامضوا أكثر من س��نتني وهم يتعايشون مع هذا 
التنظيم املسخ الذي ال يعرف سوى القتل واخلراب 
، حتى في املناهج التعليمية يعلمون األطفال على 
الذبح والتفخيخ ..هذا بالنسبة للعائالت التي لم 
يس��عفها احلظ في املغادرة .. أما الذين نزحوا ، فلنا 
أن نتصور آالمهم النفس��ية التي تزداد ضراوة عند 

عودتهم ليجدوا كل شيء قد حتطم .. 
في ظل هذا املوج العاتي من بحور املأس��اة  نحتاج 
إلى مخٌلص او في األقل َمن يخفف شيئاً من جنون 
املأس��اة .. يس��عى جاهداً ليبث رسالة تطمني إلى 
تلك لنفوس التي مزقه��ا وجع النزوح وما تعرضت 
ل��ه العائالت من )ضي��م وقهر( قل نظي��ره .. وكان 
الق��در رحيماً عندما جاء بالش��يخ عب��د اللطيف 
الهميم ليكون على رأس ديوان الوقف الس��ني في 
العراق ، فقد المس ه��ذا الرجل هموم أبناء جلدته 
وبذل ومازال كل ما في وس��عه من اجل ان يس��هم 
في صناعة اشراقة جديدة في حياة الناس املعذبني 
الذين اكتووا بنار داعش والنزوح .. وجدناه أول داخل 
إل��ى مدينة الرم��ادي في اللحظ��ات األولى لدخول 
قواتن��ا املظفرة إلى املدين��ة ، ليمكث فيه��ا أياماً 
وأس��ابيع إلصالح النفوس املتكس��رة واالطمئنان 
على احلال ، وأزال بهذا املس��عى آث��ار اخلوف والريبة 
م��ن نف��وس النازحني األم��ر الذي ش��جعهم على 
العودة مس��رعني .. وأنا عندم��ا أتكلم بهذه اللغة 
عن هذا الرجل إمنا جاء من خالل متابعتي لتحركاته 
اإلنس��انية والوظيفي��ة الت��ي اس��تثمر فيها كل 
ش��يء متاح للتخفيف من حجم املأس��اة .. ومما زاد 
في قناعتي هو حديثه املفع��م بالعراقية الطافح 
باألم��ل خالل واحدة من الندوات التي عقدها املركز 
العراقي للتنمية اإلعالمية ، فقد حتدث بعقل وقلب 
منفتح��ني يخلوان متاماً من أي عقد او نظرة قاصرة 
لآلخر ، حتدث عن أوضاع النازحني التي باتت أفضل .. 
وحتدث عن كيفية جتفيف منابع اإلرهاب وآليات بناء 
اإلنس��ان اخلارج تًوا من رحم املأس��اة .. ولكن قطعاً 
أن الهمي��م وحده لن يكون ق��ادرًا على حتقيق هذه 
األه��داف الكبيرة التي ه��ي بحجم الوطن ، إمنا هو 
يحتاج إلى أن ميد له اآلخرون  يد العون واملس��اعدة 
ليس تفض��ال ، بل هو واجب مف��روض على اجلميع 
، ب��دءاً م��ن وزارات الدول��ة ومؤسس��اتها واجملتمع 
املدن��ي والقط��اع اخل��اص.. نري��د مناهج دراس��ية 
وبرامج تلفزيونية ومواد إعالمية مختلفة موجهة 
لألطف��ال بنحو خاص وغير ذل��ك الكثير .. فحجم 
املأس��اة كبير .. رجاء أعينوا الهميم من أجل إجناح 

برنامجه الكبير للبناء ومواجهة التطرف.

أعينوا الهمٍيم

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

ف��ي تقري��ر للجن��رال املتقاع��د » بيتر 
روبن » مت نشره على الصفحات االولى 
للصحيفة اوضح فيه ان »  السعودية  
عق��دت مؤخرًا مؤمت��رًا لتعزي��ز جهود 
الدول اإلسالمية والصديقة املشاركة 
في خطة التحالف العسكري الدولي 
لهزمية تنظيم داعش بحضور رؤس��اء 
هيئ��ات األركان العام��ة ف��ي 14 دولة 
بغياب العراق وس��وريا ومص��ر )الدول 
املقاتل��ة فعلياً إلرهابيي داعش(، وعلى 
الرغ��م م��ن قي��ام الس��عودية بعقد 
العديد م��ن املؤمت��رات اال ان هذا اليبرر 
س��احة دعمها لالره��اب وتزوي��ده مبا 
يحتاجه من افكار متطرفة وبش��هادة 
حت��ى حلفائها الغربيني، اال ان حس��ن 
النية لدى املراقبني يجعلهم يشككون 
الس��عودية  بأن  باالقتناع  بانفس��هم 
ميكنه��ا املش��اركة في القض��اء على 

االرهاب.« 
واض��اف انه » وبعيداً ع��ن مخرجات او 
توصي��ات املؤمتر التي ل��م تالمس واقع 
املعركة ضد االرهاب النه لم يس��تطع 
حتى التوصية بتجفيف منابع التكفير 
كون��ه منعقد على ارض والدة لالرهاب 
بجمي��ع اش��كاله، لكن��ه اس��تطاع 
الوصاية بعدم قبول مش��اركة احلشد 
الش��عبي في اجله��ود الدولية لتحرير 

املناط��ق التي يس��يطر عليها تنظيم 
داعش.وبالتمعن في عدم دعوة العراق 
ومص��ر وس��وريا له��ذا املؤمت��ر، تظهر 
جملة م��ن االس��باب اغلبه��ا قضايا 
سياسية تتعلق بالس��عودية الراعية 
لهذا املؤمتر وسياسات الواليات املتحدة 
وتخبط تركيا في قراراتها السياسية، 
فعدم دعوة الع��راق تكمن في انه بات 
قاب قوس��ني من حترير كام��ل أراضيه 
من س��يطرة التنظيم االرهابي واعالن 
االنتص��ار من دون طلب املس��اعدة من 
الس��عودية وغيرها، فض��ال عن انه لم 
يبرز دوراً كبيرًا للتحالف الدولي بقيادة 

الواليات املتحدة.« 

وأك��د روب��ن  ان » التقدم العس��كري 
التنظي��م  عل��ى  العراقي��ة  للق��وات 
االرهابي ليس مح��ل ترحيب لدى ادارة 
اوباما االميركية التي عبر عنها مؤخرًا 
الرئي��س االميرك��ي املنتخ��ب دونال��د 
ترام��ب بأنه��ا هي من اوج��دت داعش، 
فضال عن ان تخلص العراق من سيطرة 
االره��اب ل��م تكن ف��ي يوم م��ن االيام 
رغبة اململكة الس��عودية، لش��عورها 
املتواص��ل في ارتب��اط حكومة العراق 
باي��ران الت��ي تقف في اخلن��دق املقابل 
لها في احلرب السياسية والعسكرية 
املباشرة، لذلك حتاول جعل العراق غير 
مس��تقر منذ العام 2003 وحتى هذه 
االنتحاريون  بذل��ك  ودليلهم  اللحظة 

واالرهابيون الكث��ر الذين دخلوا العراق 
طيلة ال��� 14 عام املاضي��ة فضال عن 
داع��ش  ل��دى  الس��عودية  العج��الت 
واالش��خاص املنتمني له��ذا التنظيم، 
االم��ر الذي جع��ل العراق خ��ارج قاعة 
مؤمتر دول التحالف ضد تنظيم داعش 

اإلرهابي، وسيكون خارج أي مؤمتر ضد 
االره��اب تنظمه الس��عودية او الدول 
احلليف��ة لها.اما ابعاد س��وريا عن هذا 
املؤمتر او عدم دعوتها لتش��رح او تقدم 
عبر قادتها العس��كريني ما مت حتقيقه 
م��ن انتصارات عل��ى االره��اب، كونها 

الدول��ة االكث��ر تضرراً من��ه، واالراضي 
التي استعادتها، وكيفية التعامل مع 
اتفاق وقف إط��الق النار والية التعامل 
م��ع اخلروق��ات، فق��د مت ايع��ازه الى ان 
سوريا تعني النظام املدعوم من روسيا 
واملس��نود من ايران وح��زب اهلل وهذه 

االطراف لم تتفق يوماً مع السعودية، 
فضال عن احلراك السياسي في سوريا 
وال��ذي غيب��ت في��ه الس��عودية ودول 
اخللي��ج وبقي��ت مح��اوره تتمركز بني 

روسيا وايران وتركيا.« 
واوضح ايض��ا ان » فيم��ا بقيت مصر 
خ��ارج هذا املؤمت��ر بع��د ان وصلت في 
فت��رة من منتص��ف الع��ام 2016 الى 
عالقة اكثر من طيبة مع الس��عودية، 
كون ش��عبها دائماً م��ا يكون صاحب 
الدور البارز في رس��م بعض العالقات 
اخلارجي��ة للبلد، وتأكيد هذا جتس��ده 
قضية تي��ران وصنافير التي كس��بت 
مصر السيادة عليهما برغم ما دفعته 
الس��عودية م��ن ملي��ارات لرئيس��ها 
السيس��ي لبس��ط س��يطرتها على 
اجلزيرتني، كما ان شعب مصر لم يكن 
مرحباً بخطوات امللك الس��عودي في 
دعم مصر مقابل انتزاع اراضيها، االمر 
الذي عكر صفو العالقة بني الطرفني، 
ناهيك عن ان احلكومة املصرية اوفدت 
وزير نفطها ال��ى العراق قبل أيام وعاد 
مبليون��ي برميل نف��ط ش��هرياً، ليس 
لتعويض املنحة النفطية الس��عودية 
فقط، وامنا بش��روط اقل، ع��الوة على 
توقيع اتفاق بتكرير النفط العراقي في 
مصافي مصرية لسد احتياجات بغداد 
من املشتقات النفطية السياسية.« 

وبه��ذا يكون عقد هذا املؤمتر  حس��ب 
وجه��ة نظ��ر روبن الذي ش��اركت فيه 

واإلمارات،  واألردن،  السعودية،  اململكة 
وأمي��ركا، والبحري��ن، وتركي��ا، وتونس، 
ولبن��ان،  والكوي��ت،  وقط��ر،  عُوم��ان، 
وماليزي��ا، واملغرب، ونيجيري��ا، كبقية 
مؤمترات الس��عودية التي لم ولن تغير 
شيئاً في مجريات الواقع كونها تعرف 
كيف ميكن القض��اء على االرهاب في 
املنطقة برمتها اال انها تغض الطرف 
عن ذل��ك حتى حتقي��ق ما ترب��وا اليه، 
واال كان االول��ى ان تناق��ش ف��ي مؤمتر 
كهذا ضرورة تعزي��ز االواصر بني الدول 
التش��رذم  وترك  واالس��المية  العربية 
ونب��ذ الفرق��ة والتفرق��ة، الن املعركة 
ض��د االرهاب تتطلب ذل��ك، وااللتفات 
ال��ى ان تركي��ا احلليفة الت��ي لم تعد 
صديق��ة مقرب��ة للس��عودية تعم��ل 
على ارجاع إمبراطوريتها على حساب 
االره��اب  وتس��تعمل  املنطق��ة،  دول 
كسالح للقضاء على دول لم تكسب 
صداقتها، فضال عن ض��رروة التصدي 
للق��وى والدول املنتفعة من اس��تمرار 
حال��ة اإلرهاب ومعرف��ة أهدافها التي 
تلع��ب عليه��ا، فيما يجب وبحس��ب 
اخملتصني التركيز على معاجلة االرهاب 
لي��س بالضرب��ات اجلوية فق��ط، إال أن 
الفكر ومعاجلته يعد من أهم اجلوانب 

التي ينبغي االهتمام بها.« 

* ع��ن صحيف��ة ال���« ي��و أس أي تودي 
االميركية » 

بحضور رؤساء أركان الدول المشاركة

مؤتمر التحالف الدولي في السعودية وما قدمه للشرق األوسط مؤخرًا

قال شاويس ان هناك 
تعارضًا بين رأي نواب 
الحزب وقيادته، حول 
موقف الحزب من هيمنة 
وسيطرة الديمقراطي 
على مفاصل الحكم في 
االقليم وتفرده بها، قائال 
ان موقف االتحاد االن 
حرج ألنه ال يتالءم مع 
تطلعات المصوتين له 
وتطلعات جماهيره

لقاء سابق بني رئيس الوزراء مع القادة الكرد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت مص��ادر من داخ��ل مدينة 
املوص�ل ان ما يس��مى باحملكمة 
لعصاب��ات  التابع��ة  الش��رعية 
داع��ش االرهابية أص��درت حكماً 
»أجازت فيه قتل النساء واألطفال 
الفاري��ن م��ن ارض اخلالف��ة ف��ي 

املوصل« حسب وصفهم.
احاديث  ف��ي  املص��ادر  وأضاف��ت 
صحفية ان ما يس��مى باحملكمة 
الشرعية س��ندت احلكم لفتوى 
محم��د  الس��عودي  التكفي��ري 
العثيم��ني وال��ذي »يجي��ز قت��ل 
نس��اء وأطفال الكفار«، وقالوا ان 

هذا احلكم ينطب��ق على الفارين 
من ارض اخلالفة املزعومة س��واء 
كانوا نساء أو أطفال ووصفوهم 
باملرتدين والكفار ويجوز مصادرة 
ممتلكاته��م ومنازله��م ويعتب��ر 
مل��ك مل��ن يحص���ل عليه��ا من 

عناصرهم اإلجرامية.

يذكر ان عصابات داعش االرهابية 
مس��تمر  وبش��كل  تس��تهدف 
يترك��ون  ال�ذي����ن  األهال���ي 
منازلهم ويلجأون للقوات األمنية 
م��ن جراء الظلم ال��ذي حلق بهم 
بقذائف  ملنازلهم  داعش  وقصف 

الهاون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ن  النزاه��ة،  هيئ��ة  أعلن��ت 
إس��ترجاع أكثر من مليار ونصف 
امللي��ار دينار ال��ى خزين��ة الدولة 
اح��د  م��ن  »مس��روقة«  كان��ت 
املصارف احلكومية من خالل حترير 

صكوك بدون رصيد.
وقال��ت الهيئة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »دائرة 

التحقيق��ات التابع��ة لها أجرت 
التحقيق في قضية سرقة مبلغ 
)1,520,000,000( ملي��ار دينار من 
الرافدي��ن ف��رع التأخي  مص��رف 
بالتواطؤ مع موظفيه، أس��فرت 
ع��ن إس��ترجاع املبلغ كام��الً إلى 

خزينة الدولة«.
بالس��رقة  »املته��م  أن  وأض��اف، 
املبل��غ  أع��اد  )ف.ح.س(  املدع��و 

الدول��ة  خزين��ة  إل��ى  املس��روق 
عن طري��ق حتري��ره ص��كاً باملبلغ 
ُمعنَون��اً إل��ى مجل��س القض��اء 
األعلى رئاسة محكمة استئناف 
الرصافة«، مشيرة الى أن »املتهم 
املذك��ور ق��ام بتحري��ر صك���وٍك 
ب���دون رصيٍد أق��دم على صرفها 
بتس��هي�ل وت�واط��ؤ م��ع ع��ددٍ 
في املص��رف، ومازلت  م���ن موظَّ

التحقيقيَّ��ة س��اريًة  اإلج��راءات 
بصدد املوظفني املتواطئني«.

يذك��ر رئيس الوزراء حيدر العبادي 
اعلن، ف��ي 9 كانون الثاني احلالي، 
ان الع��ام 2016 عام القضاء على 
الفس��اد، وفيم��ا بني أن الفس��اد 
ليس له دين أو مذهب، أش��ار الى 
وج��ود »تواط��ؤ« بني الفاس��دين 

و«االرهابيني«.

داعش يبيح قتل النساء واالطفال الفارين من الموصل

النزاهة تعلن إسترجاع أكثر من مليار 
ونصف دينار »سرقت« من مصرف

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  التحقيق��ات  دائ��رة  ���دت  أكَّ
هي��أة النزاهة صدور حك��ٍم غيابيٍّ 
بالسجن س��بع سنوات بحقِّ املدير 
العامِّ األس��بق للموازن��ة والبرامج 
ف��ي وزارة الدف��اع إلض��راره بامل��ال 
. وذكر بيان لدائرة التحقيقات  العامِّ
ف��ي هي��أة النزاهة اطلع��ت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د« ص��دور حك��ٍم 
غياب��يٍّ بح��قِّ املدير العامِّ األس��بق 
للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، 
اجلناي��ات  »محكم��ة  أنَّ  ُمبيِّ�ن��ا 
��ة بقضاي��ا النزاه��ة أدان��ت  اخمُلتصَّ
املدعوَّة)س.ج.م( استناداً إلى أحكام 
امل��ادَّة 340 م��ن قان��ون العقوبات؛ 
إلقدامه��ا باالتفاق واالش��تراك مع 
ُم�تَّهمني آخرين عل��ى إحداث ضررٍ 
عم��ديٍّ بأم��وال ومصال��ح الدائرة 

التي تعمل بها.
وقال��ت الدائرة، في معرض حديثها 
ع��ن تفاص��ل احلكم الص��ادر بحقِّ 

املدان��ة، ب�يَّ�ن��ت أنَّ الق��رار قضى 
بالسجن مدة سبع س��نواٍت بحقِّ 
للموازن��ة  األس��بق  الع��ام  املدي��ر 
والبرام��ج ف��ي وزارة الدف��اع؛ وذلك 
لقيامها بإب��رام عقٍد لتجهيز وزارة 
الدف��اع مب��واد إعاش��ة دون اتِّ�ب��اع 
الس��ياقات القانونيَّة ف��ي التعاقد 
وزير  وع��دم اس��تحصال موافق��ة 
الدفاع أو من ينوب عنه، ممَّا أدَّى إلى 
إح��داث ضررٍ بامل��ال الع��امِّ مقداره 

214 مليونا و405 االف دينار .
العها  واض��اف ان«احملكمة، وبعد اطِّ
عل��ى محضر اللجن��ة التحقيقيَّة 
���ن  املُتضمِّ الدائميَّ��ة  اإلداريَّ��ة 
األدلة  ونتيجة  املُتهم��ة،  ُمقصريَّة 
املُتحصل��ة ف��ي الدع��وى وأق��وال 
الش��هود، فضالً عن قرين��ة هروب 
املدانة ع��ن وجه العدال��ة، وصلت 
إل��ى القناع��ة الكافي��ة لتجرميها 
اس��تناداً إلى امل��ادة 340 من قانون 

العقوبات .

السجن لمسؤولة سابقة في الدفاع  
لهدرها اكثر من مئتي مليون دينار

مؤمتر التحالف الدولي في السعودية
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بغداد – مقتل انتحاري
ذك��ر مصدر في الش��رطة العراقية 
امس االثنني، بأن قوة أمنية أحبطت 
هجوماً انتحارياً مبنطقة الس��لمان 

شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر  إن "قوة أمنية من مقر 
اللواء )22( فرقة املش��اة السادس��ة 
نصب��ت كميناً في منطق��ة خالية 
من السكان، أسفر عن قتل انتحاري 
كان يعت��زم االنتق��ال م��ن منطقة 
الس��لمان الى منطقة البو ش��ال 
ش��مالي بغ��داد، لتنفي��ذ عملي��ة 

انتحارية". 
ديالى – اطالق نار 

ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظ��ة ديالى، ام��س االثنني، بأن 
مدني��اً أصيب بجروح بطلق ناري في 
قرية زراعية ش��مال ش��رق ب عقوبة، 

الدواف��ع  تك��ون  ب��أن  رج��ح  فيم��ا 
"جنائية".

وقال املصدر  إن "ش��خصاً مجهوالً 
أطل��ق، صب��اح ي��وم امس الن��ار من 
س��اح بحوزته جتاه مدني قرب قرية 
اإلص��اح، )73ك��م ش��مال ش��رقي 
بعقوب��ة(، م��ا أس��فر ع��ن إصابته 
بجروح"، الفتا إل��ى أن "التحقيقات 
األولي��ة أش��ارت إلى احل��ادث جنائي 
ومت إص��دار مذك��رة قب��ض رس��مية 
بح��ق اجلان��ي بعد هروب��ه إلى جهة 

مجهولة".

كركوك – اتفجار عبوة 
اعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كركوك ام��س االثنني بأن 
ثاث��ة عناصر من تنظي��م "داعش" 
قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في اثناء 
محاولتهم زرعها على طريق جنوب 

غربي احملافظة.
وق��ال املصدر  إن "ثاث��ة عناصر من 
تنظي��م داع��ش قتل��وا، مس��اء يوم 
ام��س بانفج��ار عبوة ناس��فة اثناء 
محاولتهم زرعها ف��ي طريق ناحية 
الرياض حمرين )55كم جنوب غربي 

كركوك( ".

بابل – عملية دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
ش��رطة محافظة بابل امس االثنني 
ع��ن متكن مفارزها  وخ��ال عمليات 
ده��م وتفتيش ف��ي مناطق بابل من 
القاء القبض على عدد من املتهمني 
واملطلوبني للقض��اء على وفق مواد 

قانونية وجنائية مختلفة. 
واش��ار املصدر الذي رفض الكشف 
عن اس��مه الى العملية اس��تندت 
الى معلومات اس��تخباراتية دقيقة 

ومذك��رات قبض ص��ادرة من احملاكم 
اخملتصة . 

واسط – اعتقال مطلوبني  
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظة واس��ط ام��س االثنني انه 
مت الق��اء القبض على ثاثة متهمني 
خطيري��ن مطلوبني عل��ى وفق املادة 
4 إره��اب  مت إلقاء القبض على اثنني 
منه��م ف��ي جن��وب الك��وت والقي 
القب��ض عل��ى الثالث في س��يطرة 

مالح جبلة  .
ال��ذي  االمن��ي  املص��در  واض��اف 
رف��ض الكش��ف ع��ن اس��مه ان��ه 
مت��ت إحال��ة املتهمني ال��ى القضاء 
واجري  أقوالهم قضائي��ا  وصدق��ت 
كش��ف الداللة لهم وج��اء مطابقا 
العترافاته��م  وس��ينالون جزائه��م 

العادل . 

 االنبار – ضربة جوية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة االنب��ار امس االثن��ني نفذ 
صق��ور اجل��و ضرب��ة جوي��ة اس��فرت 
عناصر  لتدري��ب  تدميرمعس��كر  عن 
داع��ش االرهابي مع جميع االس��لحة 
والتجهي��زات وقت��ل 30 أرهابيا وجرح 

25 اخرين غربي االنبار .
عل��ى صعي��د متصل اك��د املصدر إن 
"طي��ران القوة اجلوية وج��ه بناًء على 
معلوم��ات جه��از اخملاب��رات الوطن��ي 
ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخزن 
لألعتدة واألس��لحة مع موقع لتجمع 
عصابات داع��ش اإلرهاب��ي في قضاء 

القائم غربي األنبار".

املثنى – هجوم مسلح 
نفت قي��ادة ش��رطة محافظة املثنى 
امس االثنني وقوع هجوم مسلح على 

أحد مراكز الشرطة في قضاء الرميثة 
شمالي مدينة السماوة.

وذك��ر بيان لش��رطة املثن��ى ان إحدى 
وس��ائل اإلعام تداولت خب��را عار عن 
الصحة مف��اده اعتداء مس��لح على 
مركز شرطة ثورة العشرين في قضاء 
الرميثة، لذا نطمئن ونبني ألبناء املثنى 
ان ه��ذا اخلبر ع��ار عن الصح��ة متاما 

وليس له محل من املصداقية شئ".

الناصرية – عملية امنية 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة الناصرية ام��س االثنني ان 
قوة امنية الق��ت القبض على متهم 
وضبط��ت رمانات يدوي��ة بحوزته في 

الناصرية.
وذكر بيان لشرطة احملافظة ان "مركز 
شرطة الس��اهرون احد مراكز قسم 
ش��رطة اجلزيرة مبدينة الناصرية مركز 

محافظ��ة ذي ق��ار، متكن م��ن ضبط 
س��يارة نوع تش��ارجر يقوده��ا املتهم 
والبالغ من العم��ر 28 عاما، وضبطت 

بداخلها رمانات يدوية".

نينوى – قصف جوي 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى امس االثن��ني ان طائرات القوة 
اجلوية قتلت قيادياً في عصابات داعش 
االرهابي��ة بغ��ارة على قض��اء تلعفر، 

غربي مدينة املوصل.
وذكر بي��ان لقي��ادة الق��وة اجلوية انه 
"بضربة جوية قام بها صقور الس��رب 
9 من مقات��ات F16 مت قت��ل االرهابي 
القيادي في عصابات تنظيم " داعش 
" مسؤول شؤون املقاتلني االجانب مع 
4 مقاتل��ني آجان��ب م��ن أذربيجان في 
قرية املظلومني ش��مالي تلعفر غربي 

مدينة املوصل ".

إحباط هجوم انتحاري بمنطقة السلمان شمالي بغداد * مقتل 3 إرهابيين بانفجار عبوة ناسفة غربي كركوك 
اعتقال 3 متهمين خطرين باإلرهاب جنوبي الكوت * تدميرمعسكر لتدريب عناصر"داعش" غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الهجرة واملهجري��ن عن عودة 
نازح��ني الى مناطقهم احملررة في الس��احل 

األيسر ملدينة املوصل.
 وق��ال مس��ؤول مخيمات ال��وزارة في اخلازر 
وحس��ن ش��ام مصطفى حامد في حديث 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلدي��د" إن 4.078 
نازحا من نازحي نين��وى والذين يتخذون من 
مخيمات حس��ن ش��ام واخلازر سكنا لهم 
ع��ادوا امس إلى مناطقهم احملررة في اجلهة 

الشرقية من اجلانب األيسر.
واوض��ح ان 2675 منه��م كان��وا في مخيم 

اخلازر و1.403 في مخيم حسن شام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��ر بي��ان لهيئ��ة األن��واء اجلوي��ة والرصد 
الزلزالي، اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ، أن 
"طقس اليوم الثاثاء س��يكون في املناطق 
كاف��ة صح��وا مع قط��ع من الغي��وم كما 
يتش��كل ضباب خفيف صباح��ا في بعض 
اقس��ام املنطقتني الش��مالية والوسطى، 

يزول تدريجيا خال النهار".
وأضاف، ان "طقس يوم غد االربعاء سيكون 
ف��ي املنطقة الش��مالية غائم��ا جزئيا الى 
غائم مع تس��اقط زخات مطر خفيفة ليا 
تك��ون رعدي��ة احيانا مع فرصة لتس��اقط 
الثلوج فوق االقسام اجلبلية، وفي املنطقتني 
الوس��طى واجلنوبي��ة غائما جزئي��ا يتحول 

تدريجيا الى غائم".
وأضاف ان "طقس اخلميس املقبل س��يكون 
في املنطقتني الش��مالية والوسطى غائما 
مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة الى 
متوسطة الش��دة تكون رعدية احيانا كما 
تتساقط الثلوج فوق املرتفعات اجلبلية في 
املنطقة الش��مالية، وفي املنطقة اجلنوبية 

غائما".
وأشار البيان الى ان "طقس اجلمعة املقبلة 
س��يكون ف��ي املنطق��ة الش��مالية غائما 
متوس��طة  امط��ار  بتس��اقط  مصحوب��ا 
الى غزيرة الش��دة تكون رعدي��ة احيانا مع 
تساقط الثلوج فوق االقسام اجلبلية منها، 
وفي املنطقة الوس��طى غائم��ا مصحوب 
بتس��اقط زخ��ات مط��ر خفيفة يتحس��ن 
تدريجيا ليك��ون غائما جزئيا، وفي املنطقة 
اجلنوبي��ة غائم��ا جزئي��ا واحيان��ا غائما مع 
فرص��ة لتس��اقط زخات مط��ر خفيفة في 

بعض اقسامها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مكتب املفت��ش العام ل��وزارة املالية 
الكش��ف ع��ن اكث��ر م��ن 3500 متقاع��د 

يتقاضون اكثر من راتب تقاعدي.
وبني املكتب في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان��ه م��ن خ��ال اعم��ال التحري 
والتدقيق التي يتوالها مكتب املفتش العام 
لوزارة املالية متكن املكتب من كشف 3519 
متقاع��دا يتقاضى اكثر م��ن راتب تقاعدي 
خافاً لقان��ون التقاعد املدن��ي املوحد رقم 
)27( لس��نة 2006 ال��ذي مين��ع اجلم��ع ب��ني 

راتبني.
واضاف انه على اث��ر ذلك مت اتخاذ االجراءات 
القانوني��ة الازمة بقط��ع الرواتب املتكررة 
فورا ومعاقبة املقصرين ومفاحتة وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة ملقاطعة االس��ماء 
املش��مولة بشبكة الرعاية االجتماعية مع 

قيود املتقاعدين .
واذكر البي��ان انه مت االيع��از لهيئة التقاعد 
الوطني��ة بتش��كيل جلان بإش��راف مكتب 
املفت��ش العام حول املوض��وع تتولى تدقيق 
روات��ب املتقاعدي��ن التي حتمل الش��ك في 

تكرارها.

عودة نحو 4 آالف نازح 
إلى المناطق المحررة

طقس صحو تتخلله 
غيوم مع فرصة ألمطار

ضبط 3519 متقاعدًا 
يتقاضون أكثر من راتب

الملف األمني

"الهندسة" تباشر بنصب 
اجلسور على نهر دجلة 

استعداداً النطالق عمليات 
حترير الساحل األمين

قادمون  قيادة عمليات  ومتكنت 
يانين��وى ، األح��د املاض��ي ، من 
قت��ل عش��رات اإلرهابي��ني من 
وتدمير  اإلرهابي  داعش  تنظيم 
مفخختني في مدينة املوصل. 

قائ��د عملي��ات قادمون  وق��ال 
الرك��ن عبد  الفري��ق  يانين��وى 
األمير رش��يد ي��ار اهلل في بيان 
صادر عن خلي��ة اإلعام احلربي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نسخة منه ، إن "قطعات احملور 
الش��مالي املتمثل��ة بقطعات 
اجلي��ش متكن��ت م��ن حترير حي 
املايني ومنطق��ة البناء اجلاهز 
ورفع العلم العراقي فوق املباني 
والس��يطرة عل��ى طريق دهوك 
املوصل باس��ناد طيران  باجت��اه 
التحالف الدولي وابطال طيران 
اجليش التي متكن��ت من تدمير 
عجلت��ني مفخختني وقتل عدد 
م��ن اإلرهابيني وتدمي��ر مفرزة 
هاون ومتكن��ت قطعات الفرقة 
املدرع��ة التاس��عة م��ن فت��ح 
باجتاه  وتطهي��ر طريق بعوي��زه 
تلكيف وتدمير عجلة مفخخة 

وتدمير مفرزتني هاون". 
احمل��ور  ان"  البي��ان،  واض��اف 
األيس��ر  للس��احل  الش��رقي 
اإلره��اب  مكافح��ة  لق��وات 
مس��تمرة بعملي��ات التفتيش 
والط��رق  املبان��ي  وتطهي��ر 

باملناطق احملررة". 
واش��ار البي��ان، ال��ى ان "احمل��ور 
اجلنوبي للساحل األيسر لقوات 

مس��تمرة  االحتادية  الش��رطة 
التفتي��ش  عملي��ات  بإج��راء 
والتطهي��ر لإلحي��اء املطه��رة 
وتطهي��ر الط��رق", معلن��اً في 
"استش��هاد  نفس��ه  الوق��ت 
حس��ن  س��بهان  العقي��د 
إسماعيل عبد اهلل اجلبوري امر 
اللواء 71 فرقة املشاة اخلامسة 
عش��ر في أثناء عملي��ات حترير 

احملور الشمالي". 
وتاب��ع ان" طيران التحالف نفذ 
6 طلعات جوية قتالية وتدمير 
اإلرهابي��ني  آلي��ات  م��ن  ع��دد 
وقت��ل ع��دد منه��م", مبيناً ان 
العراقية متكنت  اجلوية  "القوة 
م��ن تنفي��ذ 3 ضرب��ات جوي��ة 
اس��تطاعت من قت��ل عدد من 
اإلرهابيني وتدمير معداتهم في 
الساحل االمين فيما نفذ طيران 
اجليش 8 طلعات قتالية السناد 
الس��احل االيس��ر ومتكنت من 
قتل عدد من اإلرهابيني وتدمير 

عدد من معداته . 

العمليات املشتركة: 
"مفاجآت" بعمليات حترير 

أمين املوصل
وأضاف املصدر أن "أحد عناصر 
التنظيم قام باقتاع وأكل قلب 
شخص وهو حي التهامه كذلك 
بالتخابر مع القوات احلكومية"، 
موضحا أن "التنظيم نفذ هذه 
البكارة  األعمال في معس��كر 
اجلوي ق��رب قضاء احلويجة )55 
كم جنوب غربي كركوك( وقام 

بتصويرها".
من جه��ة اخ��رى أف��اد مصدر 
في الش��رطة، بأن ق��وة أمنية 

انتحاري��اً  هجوم��اً  أحبط��ت 
شمالي بغداد.

حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 
صحف��ي، إن "ق��وة أمني��ة من 
مقر الل��واء )22( فرقة املش��اة 
السادس��ة نصب��ت كميناً في 
منطق��ة خالية من الس��كان، 
أس��فر ع��ن قتل انتح��اري كان 
يعت��زم االنتق��ال م��ن منطقة 
الس��لمان ال��ى منطق��ة البو 
لتنفيذ  بغداد،  شال ش��مالي 

عملية انتحارية".
وأض��اف املص��در ، أن "العملية 
متت وفق معلومات استخبارية 
من مصادر الل��واء تفيد بوجود 
انتح��اري يرت��دي حزام ناس��ف 
ضم��ن قاطع عمليات ش��مال 

بغداد ومت التصدي له وقتله".

العبادي يأمر بالتحقيق
في حاالت اختطاف وإساءة 

ببعض مناطق نينوى
وتوفر  التي حت��رر  وتضحياته��ا 
وتق��دم  للمواطن��ني  االم��ن 

اخلدمات لهم".
العب��ادي  ع��ن  البي��ان  ونق��ل 
"مراع��اة حقوق  عل��ى  تأكيده 
االنس��ان وعدم املس��اس بها"، 
داعي��اً "الق��ادة امليدانيني ألخذ 
ل��كل  التص��دي  ف��ي  دوره��م 
م��ن يح��اول االس��اءة للقوات 
االمنية والتجاوز على املواطنني 

وحقوقهم".
التواص��ل  مواق��ع  وش��هدت 
االجتماعي خال االيام القليلة 
املاضية مقاط��ع فيديو تظهر 
أف��راداً يرتدون زياً عس��كرياً في 
محافظة نينوى وهم يوجهون 

اإلهان��ة ال��ى أش��خاص آخرين 
لتنظي��م  انتماءه��م  بدع��وى 

"داعش".

مجلس األمن الوطني 
يُشّكل فريقاً ملواجهة 
التهديدات اإللكترونية

ولفت ال��ى انه "مت��ت املوافقة 
على تش��كيل الفريق الوطني 
للح��وادث  لاس��تجابة 
)وهي  الِس��برانية  والتهديدات 
لشبكات  االلكتروني  الوسيط 
احلواس��يب التي يج��ري عبرها 
االتص��ال املباش��ر(، كم��ا جرى 
مناقش��ة  االجتم��اع  خ��ال 
ومتابع��ة املقررات والتوجيهات 
الس��ابقة اضافة الى عدد اخر 
م��ن املواضي��ع املدرج��ة عل��ى 

جدول االعمال".

منشقون عن احتاد القوى: 
النجيفي والعيساوي يعيدان 

مشروع "اإلقليم السني"
وأكم��ل الش��مري بالق��ول إن 
املوصل  في  الشعبي  "الوسط 
لي��س بالضّد من ح��رس نينوى 
قي��ادات  م��ن  يتخ��وف  لكن��ه 
التشكيل ويدعون إلى ابعادهم 
تنفيذ  املش��هد خش��ية  ع��ن 
الس��يطرة  ف��ي  مطامعه��م 
على املدينة بذريعة مظلومية 
املك��ون الس��ني، خصوص��اً أن 
هذه القيادات متهمة بسقوط 

املدينة".
من جانب��ه، ذكر النائ��ب االخر 
ف��ي  اللوي��زي  الرحم��ن  عب��د 
تصريح إل��ى "الصباح اجلديد"، 
أن "مخطط��ات اقامة االقليم 

من قب��ل النجيفي وش��ركائه 
بالتنس��يق مع اجلان��ب التركي 

مستمرة".
وأض��اف اللوي��زي أن "الداع��ني 
الفيدرالي��ة  اقام��ة  ملش��روع 
يس��عون حالي��اً خلل��ط االوراق 
وينتظ��رون فرصة حترير املوصل 
من أجل القيام بنش��اط جديد 
ف��ي اس��تمالة اهال��ي املدينة 

بالضد من القوات االمنية".
وبرغ��م م��ن تأكي��ده أن "ق��رار 
الوطني  احل��رس  بربط  العبادي 
باحلش��د الش��عبي ج��اء ملن��ع 
الس��يطرة علي��ه م��ن بع��ض 
اجلهات"، افاد اللويزي بأن "مدن 
املوصل يجب أن تكون حتت امرة 
املسلحة  للقوات  العام  القائد 
وال متنح إلى ق��وات تخضع إلى 

اثيل النجيفي".
يذك��ر أن العديد من االوس��اط 
السياس��ية من ش��تى الكتل 
وجه��ت االتهامات إل��ى االدارة 
السابقة للموصل بقيادة اثيل 
النجيف��ي )املتهم بالتخابر مع 
دولة اجنبية( مبس��ؤوليتها عن 
س��قوط املوص��ل بي��د تنظيم 

داعش االرهابي.

وثائق سرية تظهر دعم 
"سي. آي. ايه" لإلخوان 

املسلمني
االس��تخبارات  محللو  وينظ��ر 
األميركي��ة إل��ى اإلخ��وان على 
أنه��م ميثل��ون أه��ون الش��رين 
اجلماع��ات  م��ع  باملقارن��ة 

اإلسامية األكثر تطرفاً.
ويقر مع��دو التحليل بأن متكني 
جماعة اإلخوان املس��لمني من 

بس��ط نفوذه��ا عل��ى اجملتمع 
املص��ري س��وف يلح��ق الضرر 
باملصالح األميركية، ولكن في 
املقابل، فإن الصدام مع اجلماعة 
التي يبلغ ع��دد أعضائها وقت 
كتابة التقري��ر 500 ألف عضو 
يش��كل تهديداً أكث��ر خطورة 

على األمن األميركي.

واشنطن تدعم مشروع 
املصاحلة وتوفير اخلدمات في 

العراق
الفت��ا إل��ى أن "إعم��ار املناطق 
احمل��ررة وتوفير اخلدم��ات األولية 
الت��ي تضم��ن ع��ودة املدني��ني 
س��تكون  مناطقه��م  إل��ى 
خطوة مهم��ة لدعم املصاحلة 
م��ا تس��عى  وه��و  اجملتمعي��ة 

أميركا للعب دور مهم فيه".
وأضاف س��يليمان أن "الواليات 
املتحدة مس��تمرة بالتنس��يق 
مع الع��راق واملنظمات الدولية 
الس��تقبال الاجئ��ني من خال 
الازم��ة  التس��هيات  تق��دمي 
له��م، وال توجد أي مش��كات 
اس��تمرار  متن��ع  معرق��ات  أو 
اس��تقبال الاجئ��ني العراقيني 
للش��روط  اس��تيفائهم  بع��د 

املطلوبة".
وش��هد الع��راق اكب��ر موج��ة 
ن��زوح ف��ي تاريخه وذل��ك بعد 
تنظي��م  عناص��ر  س��يطرة 
"داع��ش" عل��ى عدد م��ن املدن 
واألقضي��ة والنواح��ي في غرب 
وشمال العراق، قبل أن تتمكن 
القوات العراقية من اس��تعادة 
السيطرة على العديد من تلك 

املناطق.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيما يطالب طاب جامعة املوصل 
اعمار جامعتهم،  باعادة  باالسراع 
يق��وم تنظي��م داع��ش االرهاب��ي 
بتدمير ما تبقى من البنى التحتية 
ف��ي اجلان��ب االمي��ن، فيم��ا اوضاع 

سكانه تسوء يوماً بعد يوم آخر.
فق��د جتمع العش��رات م��ن طلبة 
جامعة املوصل من شتى الكليات 
اجلامع��ة  بواب��ة  ف��ي  واالقس��ام 
)اجملموع��ة(  الثقافي��ة  باملنطق��ة 
باجلانب االيسر، مطالبني باالسراع 
بإع��ادة اعمار جامعاتهم بش��تى 

اقسامها.
بع��د  اقامت��ه  مت  ال��ذي  التجم��ع 
التنس��يق بني احتاد طلبة جامعة 
املوصل باالش��تراك م��ع منظمات 
مدنية وط��اب وطالب��ات جامعة 
املوصل قاموا الي��وم بفتح بوابات 
العل��م  ورف��ع  املوص��ل  جامع��ة 
العراق��ي عليه��ا والب��دء بحملة 
تنظيف واعم��ار ما دمره الدواعش 
الهاربني، كما اق��ام الطلبة وقفة 
الت��ي  احتجاجي��ة ض��د اجلرائ��م 
ارتكبها الدواعش بحق واحدة من 

اعرق جامعات العراق.
عل��ى صعيد آخ��ر، اق��دم تنظيم 
داعش االرهابي عل��ى حرق معمل 
نس��يج املوصل، والذي كان واحداً 
م��ن اب��رز مقراتهم االمني��ة منذ 
سيطرة الدواعش على املدينة في 

حزيران املاضي.
وكان داعش قد قام مبحاولة تفجير 
فندق املوصل، والذي يعد اكبر وابرز 
فندق في اجلانب االمين، حيث رصد 
ناشطون موصليون عملية تفجير 
فن��دق املوص��ل م��ن قب��ل داعش، 
من خ��ال قيام عناص��ر من العدو 
بتفخي��خ الركائ��ز الكونكريتي��ة 
)الدن��ك( ث��م مت تفجيره��ا، لكنها 

لم تدمر بالكامل وما زالت تس��ند 
جسم الفندق الذي  تعرض للميان 
باجتاه اجلهة اليمنى منه، أي باجتاه 
املستش��فى العام واملستش��فى 

اجلمهوري.
وتأت��ي هذه املمارس��ات االجرامية 
في اط��ار سياس��ة االرض احملروقة 
التي يعتمدها التنظيم التكفيري 
البن��ى  م��ن  تبق��ى  م��ا  لتدمي��ر 
التحتي��ة ف��ي املدينة، حي��ث انه 
اح��رق ودم��ر العديد من املنش��آت 
احلكومية والرس��مية ف��ي اجلانب 
االيس��ر قبل ان يفر من��ه مهزوماً 

على ايدي القوات االمنية العراقية 
املشتركة.

االوضاع باجلانب االمين
تتردى اوضاع س��كنة اجلانب االمين 

يوماً بعد يوم آخر.
وبحس��ب الناش��ط املوصل��ي ابو 
رؤى العبيدي، احد العاملني مبرصد 
موصليون اخملت��ص مبراقبة وحتليل 
اجراءات داعش باملدينة فان "داعش 
يجبر املدنيني وخصوصاً في االحياء 
احملاذي��ة للنه��ر على فت��ح جدران 
منازلهم م��ع جيرانهم ويهدد من 

لم يفتحه بتفجير منزله".
ازمة س��كنية  واض��اف "هنال��ك 
كبيرة بعد جتمع داعش وعائاتهم 
الهاربة من االيسر، وعائات داعش 
تس��كن حت��ى احمل��ال والعم��ارات 
التجارية، مع استمرار وقوع اطاق 
النار والقنص مس��تمر بني داعش 
واجلي��ش عبر نهر دجلة، ولاس��ف 

هنالك اصابات بني املدنيني".
واش��ار العبي��دي ال��ى ان "هن��اك 
انتش��اراً كبي��راً  ملس��لحي داعش 
من جنسيات ش��تى في الشوارع 
واالس��واق حت��ى نس��ائهم حتمل 

داع��ش يغادروا  الس��اح، وعائات 
املناطق الواقعة على ضفاف النهر 
وتهرب الى مناط��ق ابعد، علماً ان 
والصيدليات  التجارية  احملال  اغلب 
واالفران مغلقة، و االس��عار غالية 
جداً ملا يتوفر من املواد، مثا الكيلو 
الواح��د من الراش��ي وصل الى ٤٠ 
ال��ف دين��ار والكيل��و الواح��د من 
البصل يباع ب� ١٤ الف دينار، فضا 
عن نف��اذ حليب االطف��ال وبعض 
الطح��ني  يس��تخدمون  االهال��ي 

بدله".
االطب��اء  "بع��ض  بالق��ول  وتاب��ع 

والطبيبات غير الدواعش يتحملون 
اخملاطر في س��بيل مرضى املوصل 
واحلاالت اخلطرة والوالدة، مع غياب 
معظ��م االدوية، وان توفرت مينعها 
داع��ش ع��ن املدني��ني، فض��ا عن 
االنقطاع التام للكهرباء الوطنية 
بضمنه خ��ط الطوارئ الذي يغذي 
م��ع  والش��وارع،  املستش��فيات 

انقطاع املاء عن اغلب املناطق".
الفتاً الى ان "داعش يعامل املدنيني 
كأنهم ادنى من مس��توى البشر، 
ويح��اول س��حب م��ا لديه��م من 

اموال بطرق شتى".

تجمع العشرات 
من طلبة جامعة 
الموصل من شتى 
الكليات واألقسام 
في بوابة الجامعة 
بالمنطقة الثقافية 
)المجموعة( 
بالجانب األيسر، 
مطالبين باإلسراع 
بإعادة إعمار 
جامعاتهم بشتى 
أقسامها

طالب جامعة املوصل يحتفلون بعودة جامعتهم

طلبة جامعة الموصل يطالبون بإعمارها بأسرع وقت ممكن

داعش يدّمر ما تبقى من البنى التحتية في الموصل
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بغداد - الصباح الجديد:
تفتت��ح وزارة الصناع��ة واملعادن 
الي��وم الثالثاء املعرض الصناعي 
حت��ت  يق��ام  ال��ذي  الوطن��ي 
ش��عار )صناعتنا هويتن��ا امننا 

واستقرارنا الدائم ( . 
وذكر بيان للوزارة ان »وكيل وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن للتخطيط 
اجملي��د  عب��د  هاش��م  محم��د 
تفق��د التحضي��رات التي تقوم 
بها ال��وزارة وش��ركاتها العامة 
املع��رض  الفتت��اح  اس��تعدادا 
الصناع��ي الوطن��ي )صن��ع في 
العراق( اليوم الثالثاء ويستمر 3 
ايام حتت شعار ) صناعتنا هويتنا 
أمنن��ا واس��تقرارنا الدائم( على 

ارض معرض بغداد الدولي .
الوكي��ل خ��الل جولت��ه  واك��د 
اجنحة ش��ركات  التفقدية في 
ال��وزارة املش��اركة عل��ى ضرورة 
ه��ذه  ف��ي  الفاع��ل  التواج��د 
واملهم��ة  الكبي��رة  التظاه��رة 
واستغالل هذه الفرصة للترويج 
للصناعة احمللية وعرض منتجات 
النمطية  وغير  النمطية  الوزارة 
وطرح املنتج��ات اجلديدة ، داعيا 
املتخصص��ن ورج��ال االعم��ال 

واملواطنن كاف��ة لزيارة املعرض 
واالطالع على املنتجات الوطنية 
املعروضة في اجنحة الشركات 
العام��ة التابعة لل��وزارة لدعم 
املنتج احمللي وتشجيع الصناعة 

الوطنية.
م��ن جانب��ه ب��ن مدي��ر مرك��ز 
االع��الم والعالق��ات العامة عبد 
الواحد علوان الشمري ان »وزارة 
س��تقيم  واملع��ادن  الصناع��ة 
معرضها السنوي الثاني برعاية 

رئيس الوزراء حي��در العبادي في 
اط��ار توجه ال��وزارة ال��ى اطالق 
حم��الت متتابعة لدع��م املنتج 
الوطن��ي ولف��ت انظ��ار املواطن 
العراق��ي الى الصناعة الوطنية 
من خ��الل التعري��ف بامكانيات 
ومنتجاته��ا  ال��وزارة  ش��ركات 
املتنوعة«، داعيا وس��ائل االعالم 
كافة ال��ى »التعاون م��ع الوزارة 
خدم��ة  التوج��ه  ه��ذا  ودع��م 

للصالح العام« . 

اعالم المحافظة 
نظ��م ملتق��ى واس��ط الثقافي 
التمي��ز  مهرج��ان  واالجتماع��ي 
وعل��ى  لع��ام  االول  واالب��داع 
قاع��ة االدارة احمللي��ة ف��ي الكوت 
بحض��ور النائ��ب الثان��ي حملافظ 
واس��ط رش��يد البدي��ري ومعاون 
جاس��م  حي��در  االداري  احملاف��ظ 
محم��د وجمع من الش��خصيات 
الرسمية واالجتماعية والوطنية 
واالعالمية  والثقافية  واالكادميية 

والشعبية.
وقال رئيس الهيئة االستش��ارية 
الثقاف��ي  واس��ط  مللتق��ى 
محم��د  احل��اج  واالجتماع��ي 
محبوبة: ان تنظيم هذا املهرجان 
يات��ي الجل االس��هام ف��ي تكرمي 
نخ��ب من الش��خصيات املبدعة 
واملتمي��زة ف��ي مختل��ف اجملاالت 
بدرع االب��داع والتمي��ز نتيجة ما 
بذلوه من عطاء ثر ومجهود طيب 
كل ضم��ن اختصاص��ه ومنه��م 
رئي��س مؤسس��ة الش��هداء في 
واسط كممثل عن العوائل التي 
ضح��ت باغلى م��ا لديه��ا الجل 
حماي��ة الوط��ن من زم��ر االرهاب 
القرآنين  رواب��ط  رئي��س  وكذلك 

في العراق ملا يسهمون في احتاف 
مس��امع املؤمنن بفن��ون القراءة 
القرآني��ة املباركة، وقائد ش��رطة 
واسط السهامه في احلفاظ على 
امن احملافظة والبلد، وايضا تكرمي 
عدد من ش��رائح اجملتمع املتنوعة، 
بضمنهم عمداء كليات واساتذة 
وش��عراء  واعالمي��ون  وفنان��ون 
وغيره��م اخ��رون. واش��ار احل��اج 
محبوبة الى ان هذا احلفل تخلله 

الق��اء كلمات تضمن��ت العرفان 
الت��ي  البط��والت  والثن��اء عل��ى 
سطرها شهداء العراق في سوح 
الوغى ضد داعش، وكذلك االبطال 
م��ن االجه��زة االمني��ة وابط��ال 
احلشد الش��عبي الذين لبوا نداء 
وانه  املرجعية وتطوع��وا للقتال، 
سيكون تقليدا سنويا لتكرمي من 
يبدعون ويتميزون ويزدادون عطاءاً 

من اجل بلدهم وابنائه

سعاد التميمي* 

من أج��ل االرتق��اء بالواقع الصحي 
ومتك��ن  واس��ط  محافظ��ة  ف��ي 
مؤسس��اتنا الصحي��ة م��ن تقدمي 
أفض��ل أن��واع اخلدم��ات الوقائي��ة 
الكفوءة البناء  والعالجية  والطبية 
واس��ط والس��يما مناط��ق أطراف 

احملافظة . 
فق��د بحثت وزي��رة الصحة والبيئة 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ن 
مع وفد محافظة واس��ط برئاس��ة 
منتظر النعماني رئيس جلنة االعمار 
في مجلس احملافظة تفاصيل انشاء 
مش��روع مستش��فى س��عة )50( 
س��ريرا في قض��اء ب��درة بدعم من 
شركة كاز بروم الروسية النفطية 
والتأكيد على الس��عي اجلاد للوزارة 
بدعم هذا املش��روع ليقدم خدماته 
ال��ى مناط��ق االطراف في واس��ط 
السيما قضاء بدرة وناحيتي جصان 

وزرباطية.
 وأكدت الوزيرة أن بناء مستش��فى 
50 س��ريرا في قضاء ب��درة جاء من 

ضم��ن الدع��م االجتماع��ي املقدم 
من قبل ش��ركة النفط التي تعمل 
ف��ي القضاء وكان البحث في تقدمي 
الدعم من قب��ل الوزارة فيما يتعلق 

مبتطلبات انشاء هذا املشروع .
وقياداته��ا  ال��وزارة   ان  وأضاف��ت 
حريص��ون عل��ى االرتق��اء بالواق��ع 
الصح��ي ف��ي محافظ��ة واس��ط 
من اج��ل تقدمي اخلدم��ات الصحية 
البن��اء احملافظة وخدمة الهالي بدرة 

واملناطق احمليطة بها .  
 كم��ا تط��رق اللق��اء ال��ى تلبي��ة 
احتياج��ات املؤسس��ات الصحي��ة 
ف��ي احملافظ��ة بامل��الكات الطبي��ة 
والصحي��ة الكف��وءة فض��ال ع��ن 
االجه��زة واملس��تلزمات الطبي��ة ، 
فيما أبدت الوزيرة شكرها وتقديرها 
ل��كل املعنين بالقض��اء في اجلانب 
الصح��ي وتواصله��م م��ع ال��وزارة 
اليص��ال أصوات أبناء ه��ذه املناطق 
بصورة مباشرة لتلبية متطلباتهم 

واحتياجاتهم .
 م��ن جانبه ثمن رئي��س الوفد الزائر 
منتظ��ر النعمان��ي احل��رص الكبير 
م��ن الوزيرة على النهوض باخلدمات 

والبيئية ف��ي محافظة  الصحي��ة 
واسط ودعمها الكبير والال محدود 

في هذا اجملال.
واس��ط  محافظ��ة  وف��د  وض��م 

قائممق��ام قضاء ب��درة جعفر عبد 
جص��ان  ناحيت��ي  ومدي��ري  اجلب��ار 

وزرباطي��ة ووجهاء العش��ائر وعبد 
مجل��س  عض��و  النقي��ب  الك��رمي 
النواب عن احملافظة ومدير صحتها  

الدكتور جبار الياسري.
على صعي��د متصل وجهت الوزيرة 
حس��ن  الدكت��ور  لقائه��ا  خ��الل 
التميم��ي مدير ع��ام دائ��رة مدينة 
الط��ب بان يكون العام احلالي 2017 
عام��ا للتمريض ف��ي مدينة الطب 
وااليع��از بتش��كيل فري��ق علم��ي 
رؤس��اء  االس��اتذة  م��ن  متكام��ل 
الفروع واالقسام والشعب العلمية 
للنه��وض بالواقع التمريضي القدم 
واكب��ر ص��رح صح��ي ف��ي عراقن��ا 
احلبي��ب ليق��دم خدمات��ه الكفوءة 
للمرضى الوافدي��ن اليه من جميع 

احملافظات .
كم��ا ناقش اللقاء قرب اجناز املرحلة 
الثانية من مشروع مصاعد مدينة 
الطب موزعة على مستش��فياتها 
ومراكزها التخصصية وماميثله من 
انسيابية كبيرة على حركة املالكات 
وحتقي��ق  والتمريضي��ة  الطبي��ة 
سرعة االستجابة للحاالت الطارئة 
ومتابع��ة ق��رب افتت��اح اخملتب��رات 

االس��تيعابية  بطاقتها  التعليمية 
اضاف��ة  الدقيق��ة  وتخصصاته��ا 
ال��ى مناقش��ة االس��راع باخلطوات 
اخلاص��ة باكم��ال مش��روع زراع��ة 
الكبد بصفته واحدا من املش��اريع 
الريادية في الدائرة للعام احلالي من 
خالل استثمار خبرات التخصصات 
الدقيقة باجلهاز الهظمي والتخدير 
بالتنسيق مع مراكز عاملية متقدمة 
لالستفادة من خبراتها وجتاربها في 

هذا اجملال .
كما بحث س��بل النه��وض باملراكز 
باعتم��اد  الثالثي��ة  التخصصي��ة 
موازنة خاصة لتوفير املس��تلزمات 
الضروري��ة التي متكنه��ا من تقدمي 
املتخصص��ة  العالجي��ة  اخلدم��ات 
الكف��وءة ومتابع��ة تعزيز االس��ناد 
الطبي امليداني لعمليات حترير نينوى 
م��ن خالل رفدها بامل��الكات الطبية 
والتمريضي��ة املتطوعة للعمل في 
والعيادات  امليدانية  املستش��فيات 
اجلرح��ى في  واس��تقبال  املتنقل��ة 

مؤسسات مدينة الطب. 

*اعالم الصحة 

يهدف الى تبويب وتسجيل المعامالت المالية 
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ايمان سالم/ ناصر عبد ويس*

العام��ة  الش��ركة  جه��زت 
التابعة  األلكتروني��ة  لألنظم��ة 
لوزارة الصناعة واملعادن عددا من 
ش��ركات الوزارة برخص برمجية 
وحس��ب  النمطي��ة  لالنظم��ة 

حاجة اجلهات املستفيدة .
االع��الم  مرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
الوزارة  العامة ملق��ر  والعالق��ات 
عب��د الواح��د عل��وان الش��مري 
بأعط��اء  قام��ت  الش��ركة  ان 
الترخيص للبرامجيات واالنظمة 
لشركات الصناعات النسيجية 
وش��ركة ومصنع الربي��ع التابع 
احلربي��ة  الصناع��ات  لش��ركة 
للصناعات  العام��ة  والش��ركة 
والش��ركة  البتروكيمياوي��ة 
العام��ة للصناع��ات التعدينية 
وش��ركة الفرس العامة ومصنع 
الس��كر التابع للشركة العامة 
الى  الغذائية أضافة  للصناعات 

دار النهرين للطباعة .
ه��ذه  ب��أن  الش��مري  واض��اف 
نظ��ام  ش��ملت  االنظم��ة 
ال��ى  يه��دف  وال��ذي  احملاس��بي 
املعام��الت  وتس��جيل  تبوي��ب 
املالية مبوجب النظام احملاس��بي 
احلكوم��ي ونظ��ام الرواتب الذي 
يعم��ل عل��ى احتس��اب الرواتب 
املعتمد ملوظفي  للقان��ون  وفقا 
الدول��ة والقطاع الع��ام كذلك 
نظ��ام موازن��ة امل��واد احلاكم��ة 
وال��ذي يق��وم بالس��يطرة على 
امل��واد االولية احلاكم��ة ومعرفة 
التالف منه��ا واملفقود وكميات 
االنتاج الشهري اضافة الى نظام 
املوارد البش��رية وه��و الذي يوثق 
بيانات املنتس��بن الش��خصية 
والوظيفية والهيكل التنظيمي 

للجهة املطبقة للنظام.
على صعيد متصل بن الشمري 
بأن الش��ركة العام��ة لالنظمة 

االلكتروني��ة قد جه��زت الهيئة 
العليا حمل��و االمية التاب��ع لوزارة 
استنس��اخ  باجه��زة  التربي��ة 
ملونة حديثة ومتطورة بعدد)2( 
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استعمالها في اجناز اعمالهم. 
االنظم��ة  ش��ركة  ان  يذك��ر 
االي��زو  احلاصل��ة  االلكتروني��ة 
9001 لس��نة 2008 من ش��ركة 
BMTRADA تختص اعمالها في 
مجال تقدمي احللول الصناعية في 
حق��ول املنظوم��ات االلكترونية 
الس��يطرة  وخاص��ة منظومات 

واالتص��االت واالنظم��ة االمنية 
ومنظوم��ات املوازي��ن اجلس��رية 
وامتتة البيانات اضافة الى تقدمي 
املس��اعدة للشركات الصناعية 
ف��ي ايج��اد احللول للمش��كالت 
الفنية التي تواجهها في عملها 
ليس��هم ف��ي دع��م االقتص��اد 

الوطني علميا وتكنلولوجيا.
الش��ركة  م��ن جانبه��ا عقدت 
العامة لصناعة االسمدة احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
اجتماع��ا م��ع ممثل��ي الش��ركة 
العام��ة للتجهي��زات الزراعي��ة 
متخ��ض عن��ه توقي��ع محض��ر 

للتعاون املشترك بن الطرفن .
 وقال الشمري بأنه جرى االتفاق 
خالل االجتم��اع على ان يتم بيع 
جميع انتاج الش��ركة من سماد 
اليوري��ا ال��ى الش��ركة العام��ة 
للتجهي��زات الزراعي��ة وال يجوز 
بيع��ه خارج وزارة الزراعة س��واء 
للقطاع الع��ام اوالقطاع اخلاص 
اضافة الى التأكيد على التعاون 
التام بن الطرفن واستمرار ذلك  
بكل وضوح وش��فافية مشيرين 
الى عدم وجود صحة ملا مت تداوله 
في وقت س��ابق من ان الشركة 
العام��ة للتجهي��زات الزراعي��ة 

تقوم بأس��تيراد السماد من دول 
اخرى .

كم��ا وقع��ت الش��ركة العامة 
لصناعة االسمدة محضر اتفاق 
العامة  الش��ركة  مش��ترك مع 
يتضم��ن  والصل��ب  للحدي��د 
جتهيزها بأنبوب لضخ املاء بطول 

6 كلم .
محض��ر  ان  الش��مري  واوض��ح 
االتف��اق ب��ن الش��ركتن تضمن 
قي��ام الش��ركة العام��ة للحديد 
والصل��ب بتجهي��ز انب��وب لضخ 
املاء بط��ول 6 كلم وقط��ر 914.4 
مل��م وس��مك 10.31 مل��م م��ن 

معدن x60 املغلف من اخلارج مبادة 
البول��ي اثيل��ن وبث��الث طبقات ، 
الفتا الى انه جرى االتفاق وحسب 
احملضر املوقع بن الطرفن على ان 
تلت��زم الش��ركة العامة لصناعة 
االس��مدة بدفع %20 م��ن العقد 
اخلاص��ة  االولي��ة  امل��واد  لتأم��ن 
باملواصف��ة املطلوب��ه فيما تقوم 
الشركة العامة للحديد والصلب 
بتأم��ن كمي��ات املي��اه املطلوبة 
ال��ى الش��ركة العام��ة لصناعة 

االسمدة.

*اعالم الصناعة 

»اإللكترونية« تجّهز شركات وزارة الصناعة برخص برمجية لألنظمة  

تهدف هذه األنظمة 
الى تبويب وتسجيل 

المعامالت المالية 
بموجب النظام 

المحاسبي الحكومي 
ونظام الرواتب وفقا 

للقانون المعتمد 
لموظفي الدولة

الشركة العامة لألنظمة اإللكترونية

الفاشستيون يتبادلون 
األلوان واألدوار!

منذ ب��دأ التكوين والصراع قائم فيما بن البش��ر 
,هناك الغني والفقير ,الق��وي والضعيف,تعددية 
خاطئة في التركيبة االجتماعية,جتعلنا نتس��اءل 
إل��ى مت��ى س��تبقى الطبقي��ة موج��ودة ، ومتى 
ستتس��اوى البش��رية باحلقوق والواجبات ,وتبعد 
عنها شبح احلقد والتسلط ,لتعيش بأمن وسالم 
بعي��دا عن التعص��ب الطائف��ي والتحكم بحياة 

الناس.
م��ن الصع��ب أن جند مؤسس��ة ناجحة يرأس��ها 
الش��وفينية  باألف��كار  محمل��ن  مس��ؤولون 
,طبيعتهم معادية للحقوق اإلنس��انية , يضعون 
قوانن قمعية، يستخفون بكرامة البشر ,بزرعون 
روح الكراهية ما بن صفوفهم , يتطلعون بنظرة 
دوني��ة ملوظفيهم ,أعماله��م تتصف بالعنصرية 
,مجردي��ن من املش��اعر اإلنس��انية ,سياس��تهم 

التمييز والتهميش واالنتقام من األخر .
الفاشس��تية تتس��م باالس��تبدادية ,هو تنظيم 
عس��كري أو مدن��ي س��ري , يتميز بصرام��ة الرأي 
,تقدي��س القائد وامل��وت في س��بيله , تقوم على 
قم��ع احلريات كحري��ة ال��رأي. واملعتق��د ,تهيمن 
على األش��خاص في مجتم��ع مزدح��م بالفقراء 
والعاطلن واملهّمش��ن، وتس��ّيرهم ف��ي الوجهة 
الت��ي تري��د وتقض��ي عل��ى كل مع��ارض يخالف 

اجتاهاتها واوامرها.
 االس��الم هو دين رحمة وس��الم يدعو إلى العدل، 
يّحرم الظلم وينه��ى عن قتل كل برئ ،ومن اخلطأ 
أن يوصف بأوصاف ج��اء أصالً مبحاربتها كاإلرهاب 
أو الفاش��ية، لكنن��ا اذا نظرنا إل��ى األحداث التي 
مت��ر بها بلدانن��ا , وإلى املتأس��لمن وما يس��ّمون 
بالتطرف االسالمي الذين سيطروا على بعض من 
مناطقنا، قاموا بقتل النساء واألطفال والشيوخ ، 
حللوا جرائم احلرب، وقاموا بجرائم ضد االنسانية. 
جند بأنه تنظي��م يّتبع مبادىءاألنظم��ة الرجعية 
نفسها لكنه يظهر بثوب وقناع جديد , يستعمل 
البطش والقوة بن الناس للس��يطرة على البلدان 

والشعوب واخضاعهم ملبادئ الشريعة .
نالحظ بأن هناك تطابقا فكريا بينهم وبن النازية 
,الس��تعمالهم األس��اليب نفس��ها لزرع الرعب 
والذعر ف��ي القلوب , خاصة عندم��ا يجدون أرضا 
خصب��ة . هم وجدوا حتت اس��م اإلره��اب , لكننا 
جنده��ا نوعا من أن��واع الفاش��ية العاملية اجلديدة 
الت��ي س��تؤول وباال عل��ى اجلمي��ع , وعل��ى البلد 

واملنطقة.

 *كاتبة لبنانية 

واسط - ضياء الصالح:  
افتتحت كلية الهندس��ة في جامعة واس��ط 
 ،)G I S( مختب��را التصوي��ر اجل��وي االلكترون��ي

بحضور  عدد من املسؤولن في احملافظة.
وق��ال رئيس اجلامعة الدكت��ور عبد الرزاق احمد 
النصيري، إن اجلامعة تسعى إلى تطوير وافتتاح 
اخملتب��رات العلمية اجلديدة الت��ي تخدم اجملتمع 
لتطوي��ر الق��درات العلمي��ة واالرتق��اء بالواقع 

االكادميي، ومواكبة التطورات العاملية.
وأض��اف ألنصيري أن ه��ذا اخملتبر يق��وم بإعداد 
اخلرائ��ط الهندس��ية والرقمية، فض��ال عن دور 
البرامجي��ات والتدريب، ويس��هم ف��ي اختصار 
اجلهد والوقت للمؤسسات احلكومية وشركات 

القطاعن العام واخلاص. 

جامعة واسط تفتتح مختبرًا 
للتصوير الجوي اإللكتروني 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

تقرير

وزيرة الصحة تؤكد على االرتقاء بالواقع الصحي في واسط 
دعت الى تقديم الخدمات الطبية والعالجية للمواطنين

جانب من اللقاء

جانب من التكرمي
وكيل وزارة الصناعة واملعادن يتفقد التحضيرات اخلاصة باملعرض

ملتقى واسط الثقافي واالجتماعي
 يقيم مهرجان التميز واإلبداع األول 

اليوم.. الصناعة تفتتح 
معرض )صنع في العراق(  
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هلسنكي - رويترز:
أعلن رئيس فنلندا يوها سيبيليا أن بالده مستعدة 
لتنظيم لقاء بني الرئيسييني الروسي فالدميير بوتني 
واألميركي دونالد ترامب خالل قمة مجلس املنطقة 

القطبية، »إذا سمح الوضع السياسي بذلك«.
وأشييارت تقارير إعالمييية في كانييون األول املاضي 
إلى رغبة السييلطات الفنلندية في عقد لقاء بني 
رئيسييي روسيييا والواليييات املتحدة فييي إطار قمة 
الدول األعضاء في مجلس املنطقة القطبية الذي 
يضم دول شييمال أوروبا وكنييدا والواليات املتحدة. 
وتتسلم فنلندا رئاسة اجمللس في الفترة بني 2017 

و2019.
من جانبه صرح املتحدث باسييم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف امس االثنني بأن الكرملني يتوقع 
التوصييل في القريب العاجل إلييى اتفاق مع البيت 
األبيييض حييول إجراء مكامليية هاتفية بني رئيسييي 

البلدين.
وأشار بيسييكوف إلى عدم توفر أي معلومات حتى 
اآلن حييول عقد لقيياء محتمل بني بوتييني وترامب، 
موضحا أن كل االتصاالت بني موسييكو وواشنطن 
بعييد تنصيييب ترامب جتييري على مسييتوى وزارتي 

اخلارجية للبلدين.

دمشق ـ أ ب ف:
قتل تسييعة مدنيني، بينهم سييتة اطفال، امس 
االول االحييد في قصف جوي لقييوات النظام على 
مناطييق واقعة حتت سيييطرة الفصائل املعارضة 
في وسييط سييوريا، وفق ما افاد املرصد السييوري 

حلقوق االنسان.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس 
»استهدفت غارتان نفذتهما طائرات حربية لقوات 
النظييام قرية تلدو في ريف حمص الشييمالي، ما 
اسييفر عن مقتل ثمانية مدنيني بينهم خمسيية 

اطفال«.
وقتل طفل سادس في غارة اخرى استهدفت بلدة 

كفرالها اجملاورة في ريف حمص الشمالي ايضا.
وتسيطر فصائل معارضة واسالمية على مناطق 
واسعة في ريف حمص الشييمالي، ابرزها مدينتا 

الرسنت وتلبيسة احملاصرتان.
ويسري في سوريا منذ 30 كانون االول اتفاق شامل 
لوقف اطالق النار يشييهد خروقات عدة ويستثني 
بشييكل رئيسييي اجملموعات املصنفيية »ارهابية«، 

وعلى راسها تنظيم الدولة االسالمية.

فنلندا تؤكد استعدادها 
الستضافة لقاء بين 

بوتين وترامب

مقتل تسعة مدنيين 
غالبيتهم أطفال في 

قصف جوي بوسط سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد: 

بييدأت محادثييات السييالم التييي 
ترعاها سييوريا وتركيييا وايران بني 
ممثلني للنظام السوري والفصائل 
املعارضة امس االثنني في اسييتانا 
رغييم اعييالن الفصائل املسييلحة 
في آخيير حلظة امييس االول االحد 
رفضها التفاوض بشييكل مباشر 

مع وفد النظام.
وزييير  االولييى  اجللسيية  وافتتييح 
خارجية كازاخسييتان خيرت عبد 
الرحمنييوف امييام الوفدين اللذين 
تواجييدا فييي نفس الغرفيية حول 
طاولة مسييتديرة كبرى في فندق 
ريكسوس في اسييتانة، كما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وقييال عبد الرحمنييوف اثناء تالوة 
بيييان ميين رئيس كازاخسييتان نور 
سلطان نزارباييف ان »هذا اللقاء 
يشييكل دليال واضحا على جهود 
اجملموعة الدولية من اجل التوصل 
الى تسييوية سييلمية للوضع في 

سوريا«.
واضاف »الطريق الوحيد لتسوية 
الوضع في سييوريا يجب ان يكون 
الثقيية  اسيياس  علييى  احملادثييات، 

والتفاهم املتبادلني«.
واملفاوضييات جتييري للمييرة االولى 
بني النظييام السييوري والفصائل 
التفاوض  املقاتلة. ففي محاوالت 
السييابقة فييي جنيف فييي 2012 
و2014 و2016 التي لم تسفر عن 
نتيجة، جلس معارضون سوريون 
معظمهم في املنفى وجها لوجه 

مع ممثلي االسد.
وحتييدث الطرفييان ألسييابيع عيين 
مفاوضات مباشييرة، لكن فصائل 
املعارضيية اختييارت فييي اللحظة 
االخيييرة عدم اجللوس وجها لوجه 

مع النظام.
وقال يحيييى العريضي وهو ناطق 
باسم الفصائل املسلحة ان »اول 

جلسة تفاوضية لن تكون مباشرة 
بسبب عدم التزام احلكومة حتى 
اآلن مبييا وقع في اتفيياق 30 كانون 
االول » حييول وقييف ألطييالق النار 
في سييوريا. وحتييدث خصوصا عن 
والهجييوم على  القصف  »وقييف 

وادي بردى«.
وال يييزال من غييير الواضح معرفة 
مييا اذا كانت الفصائييل املعارضة 
مع  مباشرة  سييتجري مفاوضات 

وفد النظام في جلسة الحقة.
وذكيير املرصييد السييوري حلقييوق 
االنسان ان املعارك استمرت طوال 
ليل االحييد االثنني فييي وادى بردى 
حيييث اسييتأنف اجليش السييوري 
محاصييرة مضايييا التي يسيييطر 
عليهييا مسييلحو املعارضة. وقال 
ان تسييعة مدنيني بينهم سييتة 
اطفييال قتلييوا االحد فييي غارات 

السوري  النظام  شيينتها طائرات 
في ريف حمص الشمالي.

واكدت فصائل املعارضة املدعومة 
من تركيا واحلكومة السورية التي 
تساندها روسيا وايران، ان احملادثات 
سييتتركز على تثبيت وقف اطالق 
النار الذي دخل حيييز التنفيذ في 
30 كانييون االول/ديسييمبر ويبييدو 
صامدا على الرغم من االنتهاكات 

املتكررة له.
فصائييل  باسييم  ناطييق  واكييد 
املعارضة اسييامة ابو زيد لوكالة 
فرانس برس ان »القضية ليسييت 
فقط وقف اطييالق النار«. واضاف 
ان »القضييية هييي وضييع آليييات 
مراقبة، آليات محاسييبة وحتقيق. 
نريييد وضع هييذه آالليييات لكي ال 

يتكرر هذا املسلسل«.
وقال العريضي ان الهدف هو ايضا 

حتسييني ايصييال املسيياعدات الى 
املييدن احملاصرة. وقال »سيشييكل 
ذلك اساسييا قويا ميكن مواصلته 

في جنيف«.
ويفترض ان ترسي مباحثات استانا 
اسس تسييوية ميكن تعزيزها في 
مفاوضييات السييالم املقبلة التي 
سييتجري برعاية االمم املتحدة في 

جنيف في الثامن من شباط.
ويأمييل النظييام السييوري ايضييا 
فييي الدفع باجتيياه حل سياسييي 
»شييامل« لوقف حرب مسييتمرة 
منييذ سييت سيينوات. فقييد اعلن 
اخلميس  االسييد  بشييار  الرئيييس 
ان احملادثييات سييتركز علييى وقف 
اطييالق النييار من اجل »السييماح 
لتلييك اجملموعييات باالنضمام إلى 
املصاحلات في سييوريا، مييا يعني 
تخليها عن أسييلحتها واحلصول 

على عفو من احلكومة«.
كان وفد الفصائل املعارضة يتألف 
ميين ثمانية اعضاء اصييال لكن مت 
14 شخصا،  توسيييعه ليشييمل 
يضاف اليهم 21 مستشارا، كما 

قال مصدر قريب من املعارضة.
املعارضة  الفصائييل  وفييد  ويرأس 
محمد علوش القيادي في »جيش 
االسييالم« الذي وصل الى اسييتانا 
صباح االحد برفقة حوالى عشرة 
فارس  بينهييم  الفصائل  قيييادات 
بيييوش ميين »جيييش ادلييب احلر« 
وحسيين ابراهيييم ميين »اجلبهيية 
اجلنوبية« ومأمون حج موسى من 

جماعة »صقور الشام«.
وقال فارس بيييوش لوكالة فرانس 
بييرس »نحن هنا لتحقيق مطالب 
الشييعب السوري. هذا ليس بديال 
عيين عملييية جنيف. لييو لم نكن 

نؤمن بحل سياسييي ملا اتينا الى 
استانا«.

من جهته، قال سييفير سوريا في 
االمم املتحدة بشييار اجلعفري الذي 
يقود وفييد النظام السييوري الذي 
يضم عشرة اعضاء، ان املباحثات 
»بفصييل  تسييمح  ان  يجييب 
اجملموعييات اإلرهابييية مثل داعش 
وغيرهمييا عن  النصييرة  وجبهيية 
اجملموعييات التي قبلت اتفاق وقف 
األعمال القتالية أو قبلت الذهاب 
إلى االجتميياع«، كما قالت وكالة 

االنباء السورية )سانا(.
وذكرت وسييائل االعالم السييورية 
الرسييمية امس االثنني ان موفدي 
دمشييق اجروا محادثات قبيل بدء 
اللقاء مييع االيرانيني ومع مبعوث 
االمم املتحدة الى سييوريا سييتافان 

دي ميستورا.

وسط خالفات »روسية - إيرانية« حول المشاركة األميركية 

بدء محادثات السالم بين الحكومة السورية
وفصائل المعارضة في استانا

تحدث الطرفان 
ألسابيع عن 

مفاوضات مباشرة، 
لكن فصائل 

المعارضة اختارت 
في اللحظة االخيرة 

عدم الجلوس وجها 
لوجه مع النظام

صورة لالستعدادات قبل بدء احملادثات
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن البيت األبيض أن إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في مراحل 
النقاش األولى حول نقل السفارة 
األميركييية ميين تييل أبيييب إلييى 
القييدس، فييي وقت أعليين الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس امس 
االول األحييد أنييه اتفييق والعاهييل 
األردنييي على اتخيياذ إجييراءات إذا 
نقلت السييفارة األميركية من تل 

أبيب إلى القدس..
وهييذه اخلطوة فييي حييال اتخذت 
لسياسيية  نقضييا  ستشييكل 
املتحييدة  للواليييات  تاريخييية 
وللمجتمع الدولي، على أن مصير 
مدينة القدس يجب أن يتحدد من 
الفلسييطينية  املفاوضات  خييالل 
اإلسييرائيلية كما نصت على ذلك 

اتفاقيات السالم.
وقييّدم أعضيياء جمهوريييون فييي 
األميركييي،  الشيييوخ  مجلييس 
نقل  يقضييي  بقانييون،  مشييروعا 
السييفارة األميركية ميين تل أبيب 
»احملتليية«  القييدس  مدينيية  إلييى 
واالعتييراف بهييا عاصميية أبدييية 

إلسرائيل.
ويدعو مشروع القانون الذي قّدمه 
كل ميين األعضاء »تيييد كروز« عن 
والية تكسيياس، »ماركييو روبيرو«، 
عيين والييية فلوريييدا، »دييين هيلر« 
عيين والييية نيفييادا، إلييى الرئيس 
األميركي املنتخب »دونالد ترامب« 
لالعتراف رسميا بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.

وقال »كروز« فييي بيان صحفي، إن 
األبدية  العاصميية  هييي  »القدس 
واملوحدة إلسييرائيل وال أسييف وال 
بييد ميين إصييالح أخطيياء الرئيس 
السابق أوباما، وإدارته ضد الدولة 
اليهودييية.. وعلينييا اآلن أن نفعل 
مييا كان يجييب فعلييه منييذ عام 
1995، ونقل سييفارتنا رسميا إلى 
حلليفتنييا  الرسييمية  العاصميية 

الكبرى إسرائيل«.
وتوقعييت مصادر أميركية حصول 
مشييروع القانييون علييى املوافقة، 
التنفيييذ  حيييز  إلييى  وخروجييه 
بفضييل األغلبييية التييي يحظييى 
بهييا اجلمهوريون فييي الكوجنرس، 
ما يييؤدي إلييى موجيية عنيفة من 
االحتجاجات في منطقة الشييرق 

األوسط.
ويأتي مشييروع القانون استكماال 
لتحركات عدة قام بها اجلمهوريون، 
خييالل العقدييين املاضيييني لنقل 
السييفارة األميركييية إلى القدس 
احملتليية، لكنهييم يحظييون هييذه 
املييرة بتعاطف الرئيييس األميركي 
اجلديييد »ترامب«، الذي تعهد مرارا 
بنقل السييفارة إلى القدس، وقام 
بترشيح صديقه »ديفيد فريدمان 
الييرأي  نفييس  يشيياركه  الييذي   «
والرغبة سييفيرا جديييدا للواليات 

املتحدة في إسرائيل.
وفييي غضييون ذلك أعليين الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس امس 
االول األحييد أنييه اتفييق والعاهييل 
األردنييي على اتخيياذ إجييراءات إذا 

نقلت السييفارة األميركية من تل 
أبيب إلى القدس.

ودعا الرئيس الفلسييطيني اإلدارة 
األميركييية اجلديدة إلييى التوقف 
عيين احلديييث عيين نقل السييفارة 
األميركييية إلى القييدس، وأن تركز 
على إجراء مفاوضييات جديدة بني 
واإلسييرائيليني  الفلسييطينيني 

للوصول إلى حل سياسي.
ولفييت عباس إلييى أنييه والعاهل 
نقييل  إمكانييية  بحثييا  األردنييي 
السفارة إلى القدس، مضيفا »إذا 
حصل فلدينا إجراءات اتفقنا على 
اتخاذها سييويا مع األردن، ونتمنى 
علييى اإلدارة األميركييية أال تفعل 

ذلك«.
فيما التقى ممثلو القوى والفصائل 
الرئيسية في وقت  الفلسطينية 
سييابق ، وزييير اخلارجية الروسييية 
آخر  سيرغي الفروف السييتعراض 
مستجدات الساحة الفلسطينية 
خاصة »مييا يتعرض له الشييعب 
الفلسطيني من ممارسات عدوانية 
ميين الكيان اإلسييرائيلي من خالل 
سياسيية االسييتيطان ومحاوالت 
تهويييد القدس«، بحسييب البيان 
الفصائييل  ممثلييو  أصييدره  الييذي 

الفلسطينية.
وكان الكوجنييرس األميركييي قييد 
مييّرر قانونا يأميير بنقل السييفارة 
األميركييية، إلييى القييدس احملتلة 
في عييام 1995، لكيين القرار تأجل 
تنفيييذه أكثيير ميين مرة بسييبب 

»مخاوف أمنية وطنية«.

البيت األبيض يناقش نقل 
السفارة األميركية إلى القدس

 في ظل انتقادات دولية 

السفارة األميركية في تل أبيب



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالب��ت وزارة املالي��ة، امس االثنني، 
البن��ك الدولي بزي��ادة متويل قروض 
صن��دوق اع��ادة االعم��ار، مش��يرة 
الى انها وجه��ت دوائرها الى تقدمي 
الدع��م الض��روري في قط��اع املاء 

والكهرباء والتعليم والصحة.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بيان له��ا، ان 
»وكي��ل وزارة املالي��ة فاض��ل نب��ي 
ناق��ش خ��ال لق��اءه بوف��د البنك 
الدول��ي الفن��ي ف��ي مقر ال��وزارة، 

املواضي��ع اخلاص��ة لدع��م صندوق 
اع��ادة اعمار املناط��ق املتضررة من 
االره��اب«، مطالبا البن��ك ب� »زيادة 
متويل القرض لصندوق اعادة اعمار 

املناطق املتضررة من االرهاب«.
واض��اف نب��ي ان »ال��وزارة وجه��ت 
دوائره��ا ال��ى تقدمي جمي��ع الدعم 
الض��روري وال��ازم واهمي��ة دع��م 
اجلوان��ب ذات االولوي��ة ف��ي قطاع 
املاء والكهرب��اء والتعليم واملدارس 
الضرورية  واالم��ور  الصحة  وقطاع 

االخرى«.
يذك��ر أن البن��ك الدول��ي ه��و أحد 
األمم  ف��ي  املتخصص��ة  ال��وكاالت 
بالتنمي��ة  تعن��ى  الت��ي  املتح��دة 
وهي مجموع��ة مؤلفة من خمس 
عاملي��ة، مس��ؤولة عن  منظم��ات 
التطوي��ر  بغ��رض  البل��دان  متوي��ل 
وتقليل الفاقة، إضافة إلى تشجيع 
وحماية االستثمار العاملي، وقد بدأ 
نشاطه باملساعدة في أعمار أوروبا 

بعد احلرب العاملية الثانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا البن��ك املرك��زي العراقي، أمس 
االثنني، املصارف الى التوقف عن تقدمي 
واجازات االس��تيراد  احل��واالت  فواتير 
بش��أن ناف��ذة بيع العمل��ة، والتقيد 

بالنظام االلكتروني »اوفاك«.
وق��ال البنك ف��ي بيان له، ان��ه »دعا 
املص��ارف االهلي��ة اجملازة وش��ركات 
تفعي��ل  ال��ى  كاف��ة  التحوي��ل 
التعليم��ات اخلاصة اخلاص��ة بتعزيز 
أرص��دة املصارف في اخل��ارج وتفعيل 

دور املصارف ف��ي حتققها من زبائنها 
م��ن خال التوقف عن تقدمي الفواتير 
اخلاصة باحلواالت واجازات االس��تيراد 
بي��ع  ناف��ذة  مبتطلب��ات  واالكتف��اء 

العملة االجنبية«.
»الضواب��ط  أن  البن��ك  وأض��اف 
والتعليم��ات االخيرة له تش��ير الى 

االمتثال للنظام االلكتروني اوفاك«.
في ش��أن آخ��ر، انخفض��ت مبيعات 
البنك املركزي العراقي، أمس األثنني، 
مب��زاده لبي��ع العملة األجنبي��ة، الى 

155 ملي��ون دوالر بع��د ان ب��اع أمس 
157 مليون دوالر.

وذكر بي��ان للبنك، إن “حج��م املبلغ 
املب��اع بل��غ 155 مليون��اً، و429 الفاً، 
و453 دوالراً، ومبش��اركة 31 مصرف��اً، 

و17 شركة للتحويل املالي”.
وأش��ار إلى، أن “حجم مبالغ احلواالت 
واالعتمادات بلغ 124 مليونا، و59 ألفاً 
و453 دوالراً، ف��ي م��ا كان��ت الكمية 
املباعة نق��داً 31 مليون��اً، و370 ألف 

دوالر”.

»المالية« تطالب البنك الدولي بزيادة تمويل 
قروض صندوق إعادة اإلعمار

»المركزي« يدعو المصارف 
للتقيد بنظام »اوفاك«

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلنت وزارة النف��ط، أنها »ال ترى 
ضرورة« متديد اتف��اق جتميد انتاج 
اخلام على وفق اتفاق اوبك وانضم 

له العراق.
واالتفاق الذي ج��رى التوصل إليه 
في العاشر من كانون األول املاضي 
ب��ني املنتجني م��ن أعض��اء أوبك 
واملنتجني م��ن خارجها يعد األول 
م��ن نوعه من��ذ 2001، ومت االتفاق 
على تقليص االنتاج عند مستوى 
32.5 ملي��ون برمي��ل يوميا وتبلغ 
حصة العراق من التخفيض 210 
االف برمي��ل دخلت حي��ز التنفيذ 

منذ بداية الشهر اجلاري.
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
عاص��م جه��اد، أن »هنال��ك بوادر 
جي��دة بالتزام الدول باتفاق جتميد 
انت��اج النف��ط عل��ى وف��ق اتفاق 
اوب��ك، وانعكس��ت ايجاب��ا على 
أس��عار النف��ط«، مش��يرا الى ان 
»الدول املنتجة م��ن داخل وخارج 
ألتزامها بس��قف  اوب��ك أك��دت 
التخفي��ض الذي مت اق��راره نهاية 
الع��ام املاض��ي وه��ذه مؤش��رات 
ايجابي��ة تنعكس على االس��واق 

النفطية العاملية«.
وف��ي وق��ت تترن��ح فيه أس��عار 
النف��ط اخل��ام ب��ني 50 و55 دوالراً، 
قال وزير النفط جبار اللعيبي، في 
أكثر م��ن مناس��بة: »نطمح الى 

سعر 65 دوالراً للبرميل«. 
وأض��اف جهاد »من امل��رات النادرة 
الت��ي يح��دث فيها هك��ذا اتفاق 
ويلت��زم به االعضاء بعد عقود من 
الزمن ويعكس ما استشعرت به 
الدول املنتجة من أهمية التضامن 

وااللتزام حول بلورة موقف موحد 
باجت��اه انخف��اض اس��عار النفط 
واجلميع ش��عر بهذه املس��ؤولية 
وكان ه��ذا االتف��اق ونعتق��د انها 

خطوة باالجتاه الصحيح«.
»مؤش��رات  ال��ى  جه��اد  ولف��ت 
ايجابي��ة بع��د اتخاذ ه��ذا القرار 
حي��ث ارتفع��ت اس��عار النف��ط 
ملس��تويات جيدة ونأمل ان ترتفع 
ال��دول  أكث��ر لتحقي��ق خط��ط 
املنتج��ة ف��ي س��حب الفائ��ض 
النفطي م��ن الس��وق وخلق نوع 
م��ن التوازن بني الع��رض والطلب 

وجع��ل ال��دول املنتج��ة متفائلة 
بهذا اجلانب«.

ون��وه »نس��مع االن ان��ه ميكن جناح 
هذه اخلطة خال األش��هر الس��تة 
االولى من هذا العام وال شيء يدعو 
الى متديد االتفاق لفترة اضافية الن 
الهدف من��ه بدأ يتحق��ق وهنالك 

تفاؤل بهذا االجتاه«.
وع��ن موق��ف الع��راق اذا م��ا كان 
يرغب بتمديد اتف��اق التجميد قال 
املتحدث باس��م وزارة النفط »ملاذا 
مندد االتف��اق اذا حتقق الهدف منه؟ 
ومل��اذا يت��م متديده لس��تة أش��هر 

اخ��رى؟«، مش��يرا ال��ى ان »اجلميع 
يؤك��د ان ه��ذا القرار وقت��ي هدفه 
احتواء مش��كلة تخم��ة املعروض 
العاملي��ة  النفطي��ة  الس��وق  ف��ي 
واملؤشرات ايجابية وتشير الى عدم 
متدي��د هذا االتف��اق لدعم اس��عار 
النف��ط وبالتالي فان الدول املنتجة 
واس��تقرار  اله��دف  بذل��ك  حتق��ق 

السوق النفطية«.
ال��دول  م��ن  الطاق��ة  وزراء  وكان 
األعض��اء ف��ي منظمة أوب��ك ومن 
خارجه��ا اجتمعوا ف��ي فيينا أمس 
األح��د وأب��دوا تفاؤله��م إزاء اتفاق 

خفض إنتاج النفط في الوقت الذي 
عقدت فيه اللجنة املكلفة مبتابعة 

االلتزام باالتفاق أول اجتماعاتها.
وق��ال وزير النف��ط الكويتي عصام 
املرزوق الذي ي��رأس اللجنة املكونة 
من خمس��ة أعضاء أنها ستبحث 
الوس��يلة األمثل لالتزام ومستوى 

االلتزام املقبول.
وب��ني امل��رزوق إن اجتم��اع أوبك مع 
املنتجني املس��تقلني انتهى باتفاق 
تام على آلية مراقبة االلتزام باتفاق 

خفض اإلنتاج.
وخف��ض الع��راق مبوج��ب االتف��اق 

انتاج��ه 160 ال��ف برمي��ل يومي��اً 
وص��وال الى النس��بة املق��ررة عليه 
والبالغ��ة 210 ال��ف برمي��ل نهاية 

الشهر اجلاري.
وقال وزير الطاقة الس��عودي خالد 
 1.5 إن  املاضي��ة  اجلمع��ة  الفال��ح 
ملي��ون برمي��ل م��ن النف��ط جرى 
س��حبها م��ن الس��وق ف��ي كانون 
الثان��ي وذلك من أص��ل 1.8 مليون 
برميل اتفق املنتجون على إخراجها 

من السوق.
وتراوح أس��عار برنت منذ أسابيع 

عند -54 55 دوالراً للبرميل.

بكين ـ رويترز:
أظهرت بيانات اجلمارك أمس االثنني 
أن روس��يا أزاح��ت الس��عودية عن 
موقعها كأكبر م��ورد للنفط اخلام 
للصني في ع��ام 2016 وذلك للمرة 
األولى على أساس سنوي بدعم من 
الطلب الكبير من مصافي النفط 

الصينية املستقلة.
وأظهرت البيانات أن صادرات روسيا 
للصني منت بنحو 25 باملئة عن عام 
2015 لتصل إل��ى نحو 1.05 مليون 

برميل يوميا. وجاءت السعودية في 
املرك��ز الثاني بزي��ادة 0.9 باملئة في 
صادراته��ا النفطي��ة للصني خال 
2016 مقارن��ة م��ع العام الس��ابق 
لتص��ل إل��ى 1.02 ملي��ون برمي��ل 

يوميا.
والص��ني ثاني أكبر مش��تر للنفط 
في العالم كما أنها األسرع منوا بني 

كبار مستوردي اخلام.
وبينم��ا تعتب��ر اململك��ة العربي��ة 
السعودية شركات النفط الصينية 

العمود الفقري ب��ني زبائنها لعقود 
التوري��د طويلة األجل، ترى مصافي 
النف��ط املس��تقلة ف��ي الصني أن 

روسيا موردا أكثر مرونة.
وبالنسبة للمصافي املستقلة التي 
جرى السماح لها باستيراد النفط 
اخلام للمرة األول��ى أواخر 2015 فإن 
معاجل��ة الش��حنات القادم��ة من 
املوانئ الش��رقية في روسيا أسهل 
إذ يك��ون حج��م الش��حنات أصغر 

وتأتي من مكان قريب.

وف��ي كان��ون األول احتلت روس��يا 
املرتبة األولى أيض��ا بإمدادات أعلى 
4.8 باملئة عن الفترة ذاتها من العام 
الس��ابق عن��د 1.19 ملي��ون برميل 
يومي��ا. في الوقت ذات��ه انخفضت 
مبيعات السعودية في كانون األول 
بنحو 20 باملئة على أس��اس سنوي 
إل��ى 841 ألف��ا و820 برمي��ا يوميا 
اإلدارة  بيان��ات  أظه��رت  حس��بما 

العامة للجمارك في الصني.
وس��جل إجمال��ي واردات اخل��ام في 

كان��ون األول مس��تويات قياس��ية 
حي��ث زادت املصاف��ي مش��ترياتها 
قبي��ل اتفاق ال��دول املنتجة للخام 
على تقلي��ص اإلنتاج به��دف زيادة 

األسعار.
وبالنس��بة لع��ام 2016 بالكام��ل 
ارتفعت ال��واردات بنح��و 910 آالف 
برميل يوميا في 2015 وهو أكبر منو 

سنوي على اإلطاق.
وباعت أجنوال ثالث أكبر مورد للصني 
كمي��ات أكبر من اخلام بنس��بة 13 

باملئ��ة الع��ام املاض��ي مقارن��ة مع 
2015 في حني س��جل العراق الذي 
يحت��ل املرتبة الرابع��ة على قائمة 

املوردين منوا أقل.
كم��ا ع��ززت الص��ني وارداته��ا من 
منتج��ي أمي��ركا اجلنوبي��ة الع��ام 
الكمي��ات  زادت  حي��ث  املاض��ي 
القادمة من البرازيل 37.6 باملئة في 
حني ارتفعت الكميات القادمة من 
فنزويا 26 باملئة حس��بما أظهرت 

البيانات.

روسيا أكبر مورد نفط للصين في 2016 

اللعيبي: طموحنا 65 دوالرًا للبرميل

»النفط« تبدي عدم رغبتها تمديد اتفاق تجميد اإلنتاج

يمكن نجاح هذه 
الخطة خالل األشهر 
الستة االولى من هذا 
العام وال شيء يدعو 
الى تمديد االتفاق 
لفترة اضافية الن 
الهدف منه بدأ 
يتحقق وهنالك 
تفاؤل بهذا االتجاه

إحدى محطات انتاج النفط في العراق

لندن ـ رويترز:
هبط الدوالر إلى أدنى مس��توى في شهر ونصف 
الش��هر على مؤش��ر ألكبر العمات ف��ي العالم 
أمس االثنني بعدما تبنى الرئيس األميركي دونالد 

ترامب نبرة حمائية في خطاب تنصيبه.
وهبط املؤش��ر الذي يقيس أداء العملة األميركية 
أمام سلة تضم ست عمات كبرى 0.5 باملئة إلى 
100.28 في حني هوت العملة األميركية أكثر من 
واحد باملئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 113.44 ين 
و0.35 باملئة مقاب��ل العملة األوروبية املوحدة إلى 

1.0755 دوالر لليورو.
وقال ترامب في واش��نطن ي��وم اجلمعة »كل قرار 
بشأن التجارة وبشأن الضرائب والهجرة والشؤون 
اخلارجية س��يتخذ مب��ا يصب في صال��ح العمال 
واألس��ر األميركي��ة... احلماي��ة س��تقود إلى رخاء 

عظيم وقوة.«
وقف��ز اجلني��ه االس��ترليني بنح��و 0.8 باملئة إلى 
1.2472 دوالر مس��جا أعل��ى مس��توى من��ذ 19 

كانون األول.
وارتفع مؤش��ر الدوالر نحو 4.2 باملئة خال الفترة 
من انتخ��اب ترامب في تش��رين الثاني إلى نهاية 
العام املاضي لكن��ه تخلى عن أكثر من 2.5 باملئة 
من مكاسبه منذ ذلك احلني إذ انخفض في تسعة 

من 16 جلسة تداول منذ بداية العام.
وانخفض الدوالر ثاثة باملئة أمام الني الياباني هذا 

العام.

ميالنو ـ رويترز:
نزلت األسهم األوروبية في التعامات املبكرة أمس 
االثنني متأثرة بخس��ائر أس��هم البنوك وحتذيرات 
بش��أن األرباح من ش��ركة ايس��نترا للمرشحات 
في حني ارتفع س��هم ش��ركة التأمني اإليطالية 

جنرالي بفضل احلديث عن عملية استحواذ.
ونزل مؤش��ر ستوكس 600 بنس��بة 0.7 في املئة 
بحلول الس��اعة 0819 بتوقيت جرينتش مواصا 
االجت��اه النزولي ال��ذي بدأ األس��بوع املاضي في رد 
فعل من بورصات املنطقة جتاه النبرة احلمائية في 
خطاب الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب في حفل 

تنصيبه يوم اجلمعة املاضي.
ونزل س��هم ايس��نترا 12 في املئة مس��جا أكبر 
خسائر علي املؤشر األوروبي بعد أن حذرت الشركة 
البريطانية من أن أرباح التش��غيل املعدلة للعام 
كاما س��تقل عن التوقعات أو س��تكون عن احلد 

األدنى لها. 
وارتف��ع س��هم جنرال��ي 4.6 ف��ي املئة. ونش��رت 
صحيفة ال ستامبا اإليطالية يوم السبت أن بنك 
انتيس��ا سان باولو قد يش��تري حصة في شركة 
التأمني ومن احملتمل أن يكون ذلك باالش��تراك مع 
ش��ركة التأم��ني األملاني��ة اليانز الت��ي تبحث عن 

صفقات استحواذ.
ونزل سهم اليانز 1.5 في املئة وانتيسا سان باولو 
2.3 ف��ي املئ��ة لينزل القط��اع املصرف��ي األوروبي 
1.5 في املئة ويس��جل أكبر خسارة على مستوى 
القطاع��ات في أوروبا. وهبط مؤش��را فايننش��ال 
تامي��ز البريطان��ي وكاك الفرنس��ي 0.7 ف��ي املئة 

وداكس األملاني 0.8 في املئة.

بكين ـ رويترز:
أظه��رت حس��ابات رويترز م��ن واقع بيان��ات وزارة 
املالية الصينية أن حجم العجز املبدئي في موازنة 
الصني بلغ 2.83 تريليون يوان )413 مليار دوالر( في 
2016 متجاوزا املس��توى املس��تهدف البالغ 2.18 

تريليون يوان.
وذك��رت وزارة املالية أمس االثنني أن االنفاق زاد 6.4 
ف��ي املئة في 2016 مقارنة بالعام الس��ابق بينما 

ارتفعت اإليرادات 4.5 في املئة.
واعتمدت الصني على اإلنف��اق احلكومي من أجل 
اس��تقرار النمو االقتصادي في الع��ام املاضي مع 
تقليص الش��ركات اخلاصة إلنفاقه��ا لكن القلق 

يتزايد بشأن أعباء الدين.

أدنى مستوى للدوالر 
في شهر ونصف

هبوط األسهم األوروبية 
متأثرًا بخسائر بنوك

الصين: 413 مليار دوالر 
عجز الموازنة

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

نشرت صحيفة نيورك تاميز في اليوم 
األميركي  الرئي��س  لتنصيب  التال��ي 
دونال��د ترام��ب، أي 21 كان��ون الثاني، 
حتلي��ًا يفند ادع��اءات األخير بش��أن 
االقتصاد ومنها أن عدد العائات التي 
تس��تلم املعونات احلكومية انخفض 
بنس��بة %70 الى 1.2 مليون شخص 
ب��ني 1996 ال��ى 2016. رمب��ا ترامب لم 
يع��رف ذلك أو انه يع��رف ولكن قرر أن 

يتجاهل املوضوع.
وزع��م ترام��ب أن ماي��ني الوظائ��ف 
اختفت، ولكنه ل��م يذكر أن معدالت 
البطالة هبطت م��ن %10 عام 2009 

الى أقل من %5 عام 2015.
وزعم ايض��ا أن الوظائ��ف تذهب الى 
دول م��ا وراء البحار، وأن املصانع تغلق 
ولكن��ه لم يقل أو لم يعرف أن االنتاج 
الصناع��ي ارتف��ع مب��ا يزيد ع��ن 86% 

حس��ب مكت��ب احصائي��ات العمل 
األميركي.

إلغ��اء االتفاق��ات التجارية له عواقب 
وخيمة

في صيف العام املاضي، واثناء احلملة 
االنتخابية أعلن ترامب عن برنامجني 
اقتصادي��ني هام��ني، وهم��ا تخفيض 
الضرائ��ب عل��ى األف��راد والش��ركات 
والثاني متزيق اتفاقي��ات التجارة احلرة 
التي تس��مى نافتا NAFTA املعقودة 
مع كندا واملكسيك، وكذلك اتفاقية 
التجارة مع الصني ومع آسيا باسيفك، 
وأعلن احل��رب ضد منظوم��ة التجارة 
الدولي��ة زاعًم��ا أن الغ��اء االتفاقيات 
سيجلب فرص عمل اضافية للواليات 

املتحدة وسيخلق ازدهارًا اقتصاديًا. 
ترامب مخطىء متام��ا، ألن االنعزالية 
االنكم��اش  س��تجلبان  واحلمائي��ة 
االقتص��ادي والبطال��ة. ورفع التعرفة 
اجلمركي��ة ض��د املنتج��ات الصينية 
وغيره��ا س��تجلب اج��راءات مضادة. 

س��تقلصان  واحلمائي��ة  االنعزالي��ة 
نف��وذ الواليات املتحدة على املس��رح 

االقتصادي العاملي.
م��ن الصحيح ان التج��ارة مع الصني 
ملي��ون  املتح��دة  الوالي��ات  كّلف��ت 
وظيفة في املصان��ع بني عامي 2000 
و2007، ولك��ن التط��ور التكنولوجي 
الصناعي واآللي واستعمال الروبوتات 

هو السبب األكبر وليس الصني. 
ال ننس��ى أن الص��ني اس��توردت م��ن 
الوالي��ات املتح��دة بضائ��ع وخدمات 
قيمته��ا 165 ملي��ار دوالر ع��ام 2016 
ومن املتوق��ع أن ترتفع الى 369 ملياراً 
بحلول 2026. وف��ي عام 2015 وقعت 
الصني عقد شراء مع بوينغ األميركية 
بقيمة 38 ملي��ار دوالر. والصني متتلك 
1.25 ترليون دوالر من س��ندات اخلزينة 
األميركي��ة أي انه��ا تق��وم باق��راض 
اخلزين��ة األميركي��ة مبلي��ارات الدوالر 
كل ع��ام. ويب��دو أن  ترامب ال يدرك أن 
احلمائية واالنعزالية س��تضعفان دور 

الواليات املتح��دة العاملي. الغريب في 
األمر ان رئيس اكبر دولة رأسمالية في 
العالم يطال��ب بتقييد التجارة احلرة، 
بينما الرئيس الصيني تشي جي بينغ 
يطال��ب في مؤمت��ر دافوس االس��بوع 

املاضي باملزيد من االنفتاح والعوملة.
خال احلملة االنتخابي��ة، وعد ترامب 
بتخفيض��ات هائل��ة ف��ي الضرائ��ب 
لتحفي��ز االقتصاد واالس��تثمار. وفي 
هذا الس��ياق، قال س��تيفن مانش��ن 
س��كرتير اخلزينة الذي عّين��ه ترامب 
مؤخرًا، في حديثه مع جلنة الكونغرس 
احلكومية في  بالتعيين��ات  اخملتص��ة 
مراك��ز الق��رار العلي��ا ف��ي احلكومة  
أن  ونتأك��د  الضرائ��ب  »س��نخفض 

العجز ال يرتفع«. 
ولكن معظ��م االقتصاديني يعتقدون 
ان العج��ز س��يرتفع حتًم��ا. تاريخًيا، 
مع��روف ان ح��زب اجلمهوريني احملافظ  
يؤيد دائًما خفض الضرائب لتشجيع 
النم��و االقتص��ادي واالنف��اق املنزلي. 

لك��ّن، وبحس��ب التقرير ال��ذي نقله 
موق��ع »اي��اف« اإللكترون��ي، احملللني 
يعتقدون أن خط��ة ترامب الضرائبية 
ستخلق عجزًا  يتراوح بني 2.6 ترليون 
دوالر و10 ترليون��ات خال 10 س��نوات 

حسب مؤسسة مودي االئتمانية.
 TAx »ولك��ن »مؤسس��ة الضرائ��ب
FouNdATioN ذات التوجه اليميني 
تعتقد أن خطة ضرائب ترامب سترفع 

النمو االقتصادي بنسبة 2.7%. 
كما وعد ترام��ب بتخفيض ميزانيات 
الدوائ��ر احلكومية مث��ل دائرة الطاقة 
ودائرة الغ��ذاء وال��دواء، ولكن االنفاق 
االضاف��ي الدفاع��ي عل��ى الش��ؤون 
العس��كرية ال��ذي وع��د ب��ه ترام��ب 
البال��غ 950 مليار دوالر س��يلغي هذه 
التخفيض��ات. وبام��كان إدارة ترامب 
متويل الضرائب عن طريق االستقراض، 
ولكن هذا سيرفع املديونية الفيدرالية  

بحوالي 14 ترليون دوالر.
ال شك ان دونالد ترامب ومع كونغرس 

يس��يطر عليه اجلمهوريون س��يكون 
ق��ادراً على متري��ر أي قوانني وأي قرارات 
اقتصادي��ة كم��ا يش��اء، س��واء كنا 
نتحدث ع��ن تخفيض ضرائب ام زيادة 
االنفاق العس��كري. حسب الصحف 
األميركية، فإن الش��ركات الكبرى لم 
تك��ن متحمس��ة لنج��اح ترامب في 
االنتخابات رغم انها ستس��تفيد من 

سياساته االقتصادية.
واثناء احلملة االنتخابية سمع الكثير 
من ترام��ب عن رغبته في اع��ادة بناء 
البنية التحتية املترهلة، وهذا سيأخذ 
وقًت��ا طوياً ليجل��ب نتائج اقتصادية 

ايجابية. 
ومن جه��ة أخرى، يتحدث معس��كر 
ترام��ب عن سياس��ة ضرائبية وانفاق 
حكوم��ي متس��اهل وم��ن دون قيود 
ش��ديدة وفي الوقت نفسه يتحدثون 
متش��ددة  نقدي��ة  تقيي��دات  ع��ن 
ومقيدة جًدا للس��يولة النقدية ملنع 

التضخم. 

وتع��رض ترام��ب النتق��ادات ش��ديدة 
ألن��ه لغاي��ة اآلن معظ��م خطط��ه 
االقتصادي��ة التي أعلنها كانت مجرد 
مقاطع صوتية ش��عبوية، ولم يقدم 
دراس��ة تفصيلي��ة م��ع األرق��ام ومن 
اين س��تأتي األم��وال لتمويل برامجه 

االقتصادية.
أما خطته للطاقة التي اطلقت قبل 
يومني أي بعد تعيينه رسمًيا كرئيس 
للواليات املتحدة، والتي تطلق عليها 
خطة »طاقة اميركا اوالً«، والتي تقول 
على الواليات املتحدة ان تس��تغل 50 
ترلي��ون دوالر م��ن الطاق��ة اخملزونة أو 
الث��روة املدفونة حت��ت األرض، أي الغاز 
والنف��ط الصخري، لتحقيق االكتفاء 
الذات��ي من النف��ط والغ��از، وتتوقف 
عن االعتماد على الش��رق األوس��ط . 
وهذا بدوره سيساهم في رفع االنتاج 
النفطي والتخمة في السوق ومن ثم 
ستهبط األسعار وتكرار سيناريوهات 

انهيار األسعار مجددًا.

تحليل: »االنعزالية والحمائية تجلبان االنكماش والبطالة«

سياسة ترامب االقتصادية: حزمة من التناقضات
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وف��ي حالة تأجي��ج اخلالف��ات بني هذه 
الدول , س��يكون االكراد )اخلاس��ر( في 
اللعبة االس��تراتيجية . وقد اس��فرت 
البني��ة القبلي��ة ف��ي املنطق��ة ع��ن 
انتم��اءات عصبي��ة ، تخت��زل التم��زق 
اجليواثن��ي الى مس��تويات اقل حجماً 
، وتفس��ح اجملال الس��تغالل املس��ألة 
الكردي��ة . ومن امللف��ت للنظر التركيز 
على االنقس��امات امليك��رو – إثنية في 
ش��مالي الع��راق وافغانس��تان خ��الل 
، فعناص��ر  االخي��رة  اع��وام  العش��رة 
الوح��دات  ب��ني  الصلب��ة  التناف��س 
السياس��ية الت��ي ش��كلتها الثقافة 
القبلي��ة عل��ى نح��و يؤي��د نظري��ة » 
العصبي��ة » ألبن خلدون انتجت حلقة 
مفرغ��ة تضع��ف م��ن ق��وة األطراف 
املعنية كلها عل��ى املدى الطويل . وملا 
كانت اجملموعات املعنية غير قادرة على 
إدراك ه��ذه احلقيق��ة بالق��در الكافي 
، تلج��أ ال��ى تأويل النجاح��ات الوقتية 
بوصفه��ا دلي��الً عل��ى حتقي��ق النصر 
النهائي . في ظل هذه السيكولوجية 
، يك��ون للحمالت املتبادل��ة تأثير اكثر 
تخريًبا في كل حقلة تدافع جديدة . واذ 
تطغى اعتبارات املكانة والش��رف لدى 
هذه اجملموع��ات على اعتبارات العقل ، 
يصبح الفناء بديال انسب من االبتعاد . 
وليس ثمة فرق تقريباً من حيث البنية 
السيكولوجية والتداعي املنطقي بني 
اشتباكات جرائم الشرف بني العائالت 
وصدامات االطراف املتنازعة في احلروب 
األهلي��ة ، فالذي يوج��ه ضربة للطرف 
اآلخ��ر ، يعي��ش ف��ي حالة م��ن القلق 
لتوقعه ان يتلقى ضربة مقابلة جديدة 
. اما الذي تلق��ى الصفعة فإنه يتحني 

الفرصة األنسب لالنتقام .
وبدال من ان تضطلع القوى اخلارجية التي 
تعرف هذه السيكولوجية وتتابعها عن 
قرب بدور من ش��أنه حل األزمة ، تعمل 

على اس��تمرار حالة التوازن التي ليس 
فيها منتصر نهائي ، بغية احلفاظ على 
ف��رص التدخل التي يوفره��ا لها ادامة 
التدافع والصراع ، وهو ما يتحقق ايضاً 
بالدعم اللوجس��تي ال��ذي يتم توفيره 
للط��رف املتراجع ، من منطلق ان ميتلك 
القدرة على اللعب فوق رقعة الشطرجن 
يحمل اهمية اكبر من قطع الش��طرجن 
نفس��ها . اما اخلاس��ر األكب��ر في هذه 
اللعب��ة ، فم��ن يتوهم بانه ق��د اقترب 
م��ن النصر كلم��ا دارت احللقة املفرغة 
بس��رعة اكبر ، في حني تخسر شعوب 
املنطق��ة املزيد م��ن طاقاتها و مواردها 
مع كل دورة من دورات الصراع . ويشكل 
التأثير املتبادل بني هذا البناء اجليواثني 
اجليواقتصادية  امل��وارد  وب��ني س��احات 
منطلقاً لس��يناريوهات األزمة اجلديدة 
الش��رق  ف��ي مخطط��ات مس��تقبل 
االوس��ط . يعم��ل ه��ذا اخملط��ط على 
حتويل مس��ألة الشرق االوسط ببعدها 
العربي – الفلس��طيني – األس��رائيلي 
ف��ي النص��ف االول للقرن العش��رين ، 
الى توتر تركي – عربي – ايراني متفاقم 
ف��ي النص��ف االول م��ن الق��رن احلادي 
والعش��رين ، حي��ث تتداخل مش��كلة 
املي��اه واملس��ألة الكردي��ة . فقد بذلت 
اجلهود خالل العش��ر س��نوات االخيرة 
من اجل تطور مس��ألة الشرق أالوسط 
، الت��ي انحصرت من قبل ف��ي معادلة 
فلسطني – النفط ، الى معادلة االكراد 
–املي��اه ، قطع��ت هذه اجله��ود بالفعل 

شوطاً مهماً لتحقيق هذا الهدف .
م��ا يج��ب ان يلف��ت النظ��ر ، التزامن 
ب��ني اندالع املش��كالت الفلس��طينية 
والعراقي��ة والكردية في مرحلة ما بعد 
احل��رب الباردة ، حي��ث انتقلت منطقة 
االوس��ط ف��ي  الش��رق  الس��الم ف��ي 
التسعينيات ، وفي اعقاب حرب اخلليج 
، الى محور فلسطني – األردن ، في حني 
انتقل��ت منطقة احل��روب واألزمات الى 
محور الع��راق – اخللي��ج . وكان انتقال 
ب��ؤرة االزم��ات ال��ى الع��راق أم��راً بالغ 

األهمية ، اذ يجم��ع العراق بداخله كل 
تنوع��ات اجملتمعات املس��لمة العريقة 
في الشرق االوسط : العناصر العرقية 
والعربي��ة   ، والكردي��ة   ، التركماني��ة 
املذهبي��ة  والعناص��ر   ، والفارس��ية   ،
الس��نية ، والش��يعية . وينعكس هذا 
التن��وع على توازنات الع��راق اإلقليمية 
. ول��ذا ، ف��أن العراق يحظ��ى بوضعية 
م��ن  االوس��ط  الش��رق  ف��ي  مفت��اح 
الناحية اجليوسياس��ية ، واجليوثقافية 
، واجليواقتصادي��ة . وق��د خاض��ت ادارة 
ص��دام حس��ني حرباً حامي��ة الوطيس 
م��ع اي��ران ط��وال عق��د الثمانينيات ، 
ث��م اصطدم��ت ف��ي مس��تهل عق��د 
العربي��ة  ال��دول  ب��كل  التس��عينيات 
الكب��رى تقريًبا بس��بب مغامرتها في 
الكويت . ثم ش��هدت تده��ورًا إقليمياً 

متواصال مع تركيا بسبب حزب العمال 
الكردستاني اإلرهابي ، واختالل التوازن 
ف��ي ش��مالي الع��راق . ومن هن��ا ، فأن 
ادارة صدام اس��همت في فتح الطريق 
امام هذه التص��ورات واخلطط ، بعد ان 
انتق��ل احلراك العس��كري في الش��رق 
االوسط  عقد التسعينيات من احلدود 
ال��ى   ، الفلس��طينية   – األس��رائيلية 
احلدود اإليرانية ، وفي عمق بالد الرافدين 

– اخلليج .
ولعل ابرز املؤش��رات على ذلك ، يتمثل 
ف��ي التزامن بني تصاع��د التوترات ذات 
الصبغ��ة األثنية في ش��مالي العراق ، 
والتوت��ر املذهبي ف��ي جنوبيه . وعندما 
تضع في االعتبار ايض��اً اغتيال العالم 
الش��يعي اي��ة اهلل الصدر ع��ام 1999 
، وف��ي وقت كان يتم في��ه العمل على 

صياغات جديدة شمالي العراق ، تتضح 
لنا م��رة أخ��رى االهمية الت��ي يحوزها 
الع��راق م��ن حي��ث امتالكه س��احات 
التوتر التي تستهدفها تلك التصورات 

واخلطط .
ويتمث��ل اخلطر األوس��ع ال��ذي ميكن ان 
يه��دد الس��لم اإلقليم��ي في الش��رق 
االوس��ط ف��ي املس��تقبل القريب ، في 
تفاقم اخلالفات ذات الصبغة االثنية بني 
العناصر التركية والفارس��ية والعربية 
والكردي��ة في عهد صدام ، وحتولها الى 
مرض دائم .ويجب على تركيا املشاركة 
ف��ي مبادرات الس��الم باملنطق��ة ، بعد 
أن تقض��ي عل��ى ارهاب ح��زب العمال 
الكردس��تاني ، خاص��ة انها ه��ي التي 
اقام��ت س��داً ف��ي وج��ه ذل��ك املرض 
بانتاجها سياس��ة متزن��ة خالل احلرب 

اإليرانية – العراقية في الثمانينات . لقد 
اظهر إرهاب حزب العمال الكردستاني 
– ال��ذي تصاعدت نش��اطاته مع احلرب 
اإليراني��ة – العراقية وح��رب اخلليج ، ان 
من الصع��ب حتقيق الس��لم الداخلي 
من دون توفير السلم اإلقليمي . وميكن 
لتركيا ان تتعلم دروساً من جتارب الدولة 
العثماني��ة وخيراته��ا في السياس��ة 
اإلقليمية . ونظ��رًا للتجربة التاريخية 
املش��تركة ، فأن م��ن املنتظر من تركيا 
املس��ألة  جت��اه  سياس��ة  تنته��ج  ان 
الكردي��ة ه��ي االكث��ر دميومة وه��دوءاً 
واحتواًء في الوقت نفس��ه . وان وضعنا 
في االعتبار العناص��ر اجليواقتصادية ، 
واجليوسياس��ية ، واجليواثني��ة ، يصبح 
من املتع��ني على تركيا حتقي��ق انفتاح 
ثقافي ، يصال��ح ويحتوي كل العناصر 
املنح��درة من اص��ول وج��ذور متباينة ، 
التي يجمعها بها تاريخ مش��ترك ميتد 
أللف عام او يزي��د . فالقبض على عبد 
اهلل اوج��الن ال يزيد عن كونه تدش��يناً 
من القوى العظمى للعبة استراتيجية 
جدي��دة . ولذلك ، يجب ان تتمتع تركيا 
ببصيرة ورؤية اس��تراتيجية من شأنها 
اال تس��مح باس��تغالل القوى اخلارجية 

ملصاحلها اإلقليمية وألبناء املنطقة .
وس��احات   ، الدولي��ون  الفاعل��ون  ب- 

التخبط ، واملسألة الكردية 
ليس من املمكن القضاء على التوترات 
املوجدة في الشرق االوسط  بني احلدود 
السياس��ية القانونية الدولي��ة ، وبني 
األم��ر الواقع وسياس��اته ، م��ا لم يتم 
أجراء ترتيب��ات واضحة ومحددة تتعلق 
بالسيادة السياسية لكل من فلسطني 
اضطراب  س��احتي  والعراق،بوصفهما 
وتخبط اذ يحتل كل من شمالي العراق 
واملس��ألة الكردية مكاناً ب��ارزاً في بؤرة 
املش��كالت االقليمية واملش��كالت ذات 
املركز العراقي وان نظرنا الى التالزم بني 
التوازنات االقليمية وتطور االحداث جند 
ان هات��ني الس��احتني املضطربتني في 
االوسط ستفرضان نفسيهما  الشرق 

حتم��اً ف��ي الفت��رة املقبلة ام��ا االولى 
فتتعل��ق باملاهية التي س��تتصف بها 
فلسطني، اخملطط لها ان تصل الى وضع 
نهائ��ي في س��بتمبر ايل��ول 2000 ،وما 
االخرى فتتعلق بحسم وضعية العراق 
الذي يتأرج��ح بني الوحدة واالنقس��ام 
والكشف عن ابنية ال وضع لها ظهرت 
في فترة االضط��راب في جنوبي العراق 
وش��ماليه لم يكن مبقدور قوى النظام 
الدول��ي بزعامة الوالي��ات املتحدة خلع 
صدام وتشكيل نظام جديد في العراق 
ضمن حدوده السياس��ية الدولية ومن 
ث��م فقد اخت��ارت تقليص ق��وة العراق 
القانونية وقوته الفعلية وبذلت اجلهود 
من أجل احلد من قوة صدام السياسية 
والعسكرية التي صعب القضاء عليها 
متاماً ب��ني هذين اخلطني عبر قرارات االمم 

املتحدة فقط.
كان��ت ه��ذه الوضعي��ة اكث��ر مالءمة 
بالنس��بة لالس��تراتيجية االميركي��ة 
من ع��راق م��ن دون صدام ولكن��ه قادر 
على حماية وحدة اراضيه داخل حدوده 
ف��ي  املنص��وص عليه��ا  السياس��ية 
القان��ون الدولي، الن عراقاً على رأس��ه 
ص��دام منه��ك الق��وة مس��تبعد من 
نظام االمم املتحدة من ش��أنه ان يوسع 
من س��احة من��اورة الوالي��ات املتحدة 
ف��ي املنطقة ويزيد من ف��رص تدخلها 
الش��رعي فيها اضفت هذه الوضعية 
ش��رعية على اقامة قواعد عس��كرية 
اميركي��ة اس��تراتيجية ف��ي املنطقة 
ووف��رت الضوء االخض��ر للمجموعات 
الكردية التي ترغب في تش��كيل كيان 
له��ا في هذه املنطقة اال ان الوضع في 
شمالي العراق الذي لم يكن له مسوغ 
ف��ي القان��ون الدولي اس��تطاع البقاء 
طوال اخلمس��ة اعوام االخيرة وعندما 
بدأ تفاعل احلسابات االقليمية كل من 
تركيا وايران وس��وريا ول��دى توازن قوى 
صغي��ر وامنوذج��ي ش��كلته التحوالت 
املس��تجدة ف��ي الق��وة وحق��ق لهذه 

الوضعية استمراراً باهتاً.

من »كتاب العمق االستراتيجي«

الرؤية التركية للقضية الكردية

عبدالمنعم األعسم 

في م��أرب باليمن، كما في املوص��ل بالعراق ، عثروا 
هناك العام املاضي، وخالل احلملة على اوكار االرهاب، 
على كراريس تُرش��د اجملاهد الى »افضل« فنون ذبح 
عدوه )وعدو اهلل، طبعا( ومن بينها الكراس نفسه 
الذي عث��ر عليه ف��ي »القائم« قبل بضع س��نوات 
وعنوان��ه )فلس��فة اجله��اد في س��بيل اهلل( وكان 
قد طبع في اليمن بتس��هيل م��ن حكامها )آنذاك( 
ويتضمن ش��روحات فائضة، وتأويالت مس��تفيضة 
تبيح لكل من«اعتصم بحبل اهلل« قطع رؤوس من 

يعتقد انه ال يعتصم بهذا احلبل.
ف��ي ثنايا هذا املرش��د ال��ى الذبح »املهن��ي« الذي 
نش��ر على اكثر من موقع جهادي، وفي فصل منه، 
قد يكون املطل��وب للذبح ملة من امللل، أوس��كان 
مدينة، أو ش��عباً كامال، او دولة مبا فيها وعليها من 
حجر البنيان، ومواسير املاء، وبسطات بيع الفواكه 
واخلضر، وخطوط بترول ومراكز ش��رطة ومس��اجد 
وط��رق مبلطة وش��واهد عمرانية وانهار واش��جار 
وفصيل من الطيور واخمللوقات، االمر الذي ينبغي ان 
تطاله بلطات املعتصمني بحبل اهلل او الشاحنات 
املفخخ��ة وال��كالب االنتحاري��ة وهاون��ات امللثمني 

اخملتبئني في البساتني والوديان
في هذا الفصل كالم كثير عمن يستحق الذبح من 
الوريد الى الوريد، من ابناء الش��يطان بصفة انهم 
»مرت��دون في العلن الى الب��دع والضالل« وتوصيف 
اكثر مل��ن س��يجد طريقه مبلط��اً ال��ى اجلنة بعد 
االقدام على تنفيذ حكم الش��رع، واالفتداء بالروح، 
واملوت في س��بيل اهلل. وفيه اس��تعارات وفيرة من 
علم الشيخ عمر عبدالرحمن بتشريع القتل حتى 
»في حال الش��ك بني من يس��تحق ومن ال يستحق 
وعند اهلل احلساب والثواب« وفيه مجتزأ من خطاب 
الشيخ اسامة بن الدن بوجوب قتل دافعي الضرائب 
للدول الكافرة مبن فيهم النساء، واالطفال البالغني، 

ووجوب توبة البشرية كلها، على يديه..
وثمة في هذا املرشد حلقة دراسية اعدتها »كتيبة 
براء بن مال��ك« عمن يفتي في امر القتل، ومن يريد 
ان يؤهل نفس��ه لالفتاء في الترخيص القامة والئم 
الذبح، ومن بني الش��روط لذلك »كفاءة اليد، وجلد 
النفس« مبا يعني قوة البدن لقهر الضحايا، »وعدم 
االستضعاف أمام استنجاد احملكوم عليه بالتعزير« 
وغي��ر هذه وتلك مما يش��كل »رس��الة فصيحة ملن 
ال يرع��وون وال يرفعون راية االستس��الم« .. فالبحر 
م��ن ورائكم والذبح م��ن امامكم، ولي��س لكم إال 
االستسالم لتعود االرض الى يوم استكملت دورتها 
مرتعاً للخنازير واجلرذان.. وتعود املواصالت الى سابق 

عهدها على ظهور االبل.
************

موسوليني:
 ». الدمللاء وحدهللا هللي التللي حتللرك عجللات 

التاريخ«

رسائل الردة
حازم صاغية

الش��رق  ع��رب  رف��ض  بل��غ  لق��د 
االوس��ط للغ��رب ابع��د م��دى له 
ف��ي رفضه��م للدول��ة او الدولة – 
االمة بوصفها ش��كل هندستهم 
كجماع��ات،  هندس��تهم  واع��ادة 
وزاد ف��ي ح��دة الرفض وف��ي تبريره 
ان االس��تعمار كان حام��ل الدول��ة 
احلديث��ة ال��ى تل��ك املنطق��ة منذ 
احت��الل االجنلي��ز مص��ر 1882 ث��م 
ج��اءت معاه��دة س��ايكس- بيكو 
في 1916 ترس��م للجزء االس��يوي 
من الشرق االوس��ط العربي تصوراً 
ومناطق  لدول��ة وحدوده��ا  عريضاً 

النفوذ فيها.
لك��ن املفارقة ان االس��تعمار الذي 
غالب��اً م��ا اته��م بف��رض التجزئة 
والتقس��يم ميك��ن بس��هولة اكبر 
اتهام��ه بف��رض التوحي��د واحياناً 
باملبالغ��ة ف��ي ذلك فالذي��ن صاروا 
عراقي��ني او لبناني��ني كان��وا عل��ى 
ماي��دل عديد البراهني سينش��ئون 
كيان��ات اصغ��ر بكثي��ر ف��ي ما لو 
تركه��م لش��أنهم حين��ذاك وهذا 
ما تش��ير الي��ه ظروف انش��اء تلك 
الكيان��ات والوالءات التي س��ادتها 
يومه��ا كما ت��دل اخمل��اوف املتبادلة 
داخ��ل اجملتمع��ات اجلدي��دة والت��ي 
اتخ��ذت في احي��ان كثيرة ش��كل 

حروب اهلية.
ويسعنا واحلال هذه الكالم عن بعد 

توحيدي لالستعمار في معنيني.
م��ن جه��ة ان الش��طر االس��يوي 
م��ن املنطقة تل��ك ما ب��ني العراق 
وفلس��طني لم يكن مرة موحداً اال 
كج��زء من س��لطة عثمانية عابرة 
ان  ميك��ن  ال  وبالتال��ي  للقومي��ات 
يكون االس��تعمار ق��د جزأها فهي 
اشتملت على واليات متغيرة احلدود 
والتركيب ترس��بت عن امبراطورية 
انه��ارت احل��رب العاملي��ة االولى ثم 
انص��رف االت��راك بعده��ا ال��ى بناء 
الدول��ة – االم��ة التركي��ة متخلني 
ع��ن ش��ركائهم العرب ام��ا مصر 
التي كانت بالفعل كياناً سياس��ياً 
واداري��اً واح��داً فلم تتج��زأ على يد 
املستعمرين والشيء نفسه يصح 
في كيانات اخرى عربية وغير عربية 
الت��ي خض��ع  الهن��د  او  كاجلزائ��ر 
بعضها للتقسيم عند استقاللها 

وليس قبله.
- وم��ن جه��ة أخ��رى ف��ان تركي��ب 
الس��لطنة لم يكن من النوع الذي 
يدمج الس��كان ويقي��م بينهم أي 
نس��يج يش��د بعضهم الى بعض 
لتقلي��د  وكامت��داد  فالس��لطنة 
اس��المي مديد في السياسة وبناء 
ال��دول لم تكن ال��دول اال في حدود 
جمع الضرائب وتطويع الشبان في 
اخلدمة العس��كرية وهي كما اشار 
كثيرون مراراً من قبل، لم تتدخل في 
احلياة الداخلية لسكانها ولم حتاول 
ان تربط في م��ا بينهم اقتصادياً او 
ثقافياً لقد تركت اجلماعات الدينية 
واملذهبي��ة واالثني��ة عل��ى حاله��ا 
طوال ق��رون تعززت فيه��ا الهويات 
الصغ��رى ونزعة االنكفاء عن املركز 
واصطدام السكان احملليني بالدولة- 
االمة ذاك الوعاء الذي حملته معها 
الكولونيالية واعتمدته في تقسيم 
ه��ذا الك��م الضخم م��ن االراضي 
والبشر الذين كانوا عثمانيني هكذا 
ارتس��مت ص��ورة الدول��ة العربية 
املرغوبة كدولة عابرة للحدود التي 
أنش��أها االس��تعمار كما اسبغت 
عليها جذور ضاربة في تاريخ واصل 

عربيني متخيلني.
وكانت هنه ارنت قد ميزت بكثير من 
الوضوح بني نوعني من القومية حني 
رأت ان ال��� »القومي��ة القبلية« )...( 
متلك القليل املش��ترك مع القومية 
كما تعرفها الدولة- االمة الغربية 
الوافي��ة التطور بزعمه��ا التمثيل 
الشعبي والس��يادة الوطنية مما منا 
من��ذ الثورة الفرنس��ية ث��م القرن 
التاسع عش��ر فجاء نتيجة تركيب 
لعنصري��ن كانا ما يزاالن منفصلني 
ف��ي الق��رن الثام��ن عش��ر وبقي��ا 
منفصل��ني في روس��يا والنمس��ا- 

هنغاريا الهوية الوطنية والدولة.
فالق��وى االوروبي��ة حمل��ت خب��رة 
الدولة- االمة التي بدأت تكتسبها 
من تقليدها ، السيما منذ » معاهدة 
وس��تفاليا« .وطبيع��ي ان ال يصدر 
اح��د لغيره اال ما ميل��ك. صحيح ان 
بريطانيا وفرنس��ا ق��د طبقتا هذا 
املفه��وم انتقائياً باحثني عن ضمان 
مصاحلهم��ا وه��و ام��ر مفهوم في 
ال��دول واش��تغالها ال س��يما ف��ي 
مطل��ع الق��رن العش��رين حني لم 
تكن فكرة املساواة قد انتصرت في 
اوروبا نفس��ها ناهيك عن التوس��ع 

الى خارجها. اال ان االمر املهم االخر 
ان تطبيق الدولة- االمة لم تكن له 
سوابق في البقعة العثمانية التي 
كان االسالم واملذهب السني حصرًا 
رابطتها اجلامعة وبحثاً عن خلفية 
ف��ي التاريخ الثقافي س��يكون من 
الصعب جتاهل ان الدولة في اللغة 
العربية متأتية ع��ن فعل دال الذي 
يعني التغيير واالنقالب على عكس 
الثب��ات ال��ذي توحيه كلم��ة دولة 
االوروبي��ة  اللغ��ات  ف��ي   )state(
ام��ا مصطلح   االمة ف��ي التقليد 
االس��المي فيعني جماعة املؤمنني 

بعينهم.
هكذا وعبر رفض الدولة- االمة رمي 
الطفل مع الغسيل الوسخ فصارت 
السياس��ة املعمول بها تتطور من 
دون الدولة بل باتت السياسة تعني 

عملياً رفض السياسة .
اخطر من ذلك ان التحديثيني العرب 
بع��د ذاك نزعوا موضوع��ة الدولة- 
االم��ة م��ن برنامجه��م التحديثي 
فص��اروا يناضل��ون من اج��ل نزعة 
قبضة الدين عن احلياة العامة ومن 
اجل مساواة اجلنسني او االصالحات 
الزراعي��ة لكنه��م يناضل��ون ايضا 
للتخل��ص م��ن ال��دول القائم��ة او 
لدمجه��ا او القحامها ف��ي حروب 
مصيري��ة ال تقضي اال ال��ى فنائها 
لقد انتهى هذا البرنامج الذي تواله 

قوميون ويساريون مختال واعرج.
ف��اذا اضفن��ا ان مهنة السياس��ة 
قدمت نفس��ها من��ذ ماكيافيللي 

الدي��ن  ع��ن  مس��تقل  كنش��اط 
واالخالقي��ات ب��دت السياس��ة في 
الش��رق االوس��ط العرب��ي وثيق��ة 
نظ��ام  ومع��ه  بالدي��ن  االتص��ال 
نقصه��ا  بهم��ا  تع��وض  القراب��ة 
البنيوي وهذا ما يفسر كثرة تعابير 
الشرف والشرفاء والدفاع عن ديننا 
وكرامتن��ا ف��ي اللغة السياس��ية 
العربية الراهنة كما يفس��ر غلبة 
ما هو موروث في اللحظات احلرجة 
واحلساس��ة عل��ى ما ه��و موضوع 
ومختار ومثل هذه الغلبة تتعارض 
تعريفاً مع املنطق الداخلي للحداثة 

وللحرية سواء بسواء.
ولقد ترتب على هذا نتائج عدة:

ف��أن الغرب صنع الص��ورة احلديثة 
للمنطق��ة وه��و ما كت��ب نابليون 
فصله االول القصير حني غزا مصر 
ف��ي 1798 تع��ززت املي��ول التآمرية 
الت��ي تعّد كل ما يحصل الس��يما 
مهنة السياس��ة مؤام��رة خارجية 
ال بد ألبناء املنطقة فيها ثم لعبت 
القضاي��ا العابرة للح��دود واهمها 
قضي��ة فلس��طني، دور البديل من 
ال��دول كما ل��و ان تفوي��ض الدول 
واالس��تقرار يتم عبر تلك القضايا 
وعب��ر تبنيها هك��ذا ص��ارت تبني 
املواقف عل��ى قضية م��ا وانطالقا 
منها وليس عل��ى حاجات مجتمع 
مح��دد بعينه. وه��ذا على العكس 
متاًما مما تعلمته السياسة الغربية 
من الدول- امل��دن اليونانية القدمية 
حيث ال تنفص��ل االولى تعريفاً عن 

اس��تجابة احلاجات احمل��ددة للثانية 
والواقع وف��ي اخللفية غير املنظورة 
دائًم��ا ان اليون��ان القدمي��ة ونظرها 
ال��ى االم��ور تعرض��اً لهج��وم كبار 
الفالس��فة املسلمني السنة الذين 
للتي��ار  كرم��وز  معه��م  يتعام��ل 

الكالسيكي العريض .
فاملس��لمون االوائل الذين لم ينشأ 
تفكيره��م من ح��ول املدين��ة تبعاً 
لالفتق��ار ال��ى مث��ل ه��ذه املدينة 
استسهلوا نبذ العقل اليوناني وما 
يتف��رع عنه وقد صح هذا خصوصاً 
ف��ي الغزالي الذي ع��اش في القرن 
العاش��ر واب��ن تيمي��ة ف��ي القران 
الثال��ث عش��ر ف��األول ف��ي كتابه 
تهافت الفالسفة والثاني في كتابه 
ال��رد عل��ى املنطقيني ادان��ا الكفر 
وطرق اشتغال العقال عند اليونان 
ومتس��ك ثانيهم��ا ب »الفطرة« في 

مواجهة »البرهان«.
وقد حتولت الضدي��ة تلك الى نهج 
راس��خ ف��ي النظ��ر والنق��د ففي 
معظ��م الفكر السياس��ي الرائج 
عربياً يرى الى العالم بوصفه انظمة 
واف��كاراً وايديولوجي��ات وقضايا اال 

انه ال يرى كبلدان وكمجتمعات.
وذل��ك امنا يش��به ف��ي حالتنا نحن 
ممارس��ة لعب��ة كرة الق��دم من دون 
رس��م امللعب بحيث يس��هل على 
تلك الروابط الس��ابقة على الدولة 
والنافي��ة لها كاألدي��ان والطوائف 
والعش��ائر ان ته��رب ال��ى عناوي��ن 
ومع��ان عريضة ك� »االس��الم« ثم 
من��ذ االربعيني��ات ال��ى القومي��ة 
العربية وفلس��طني لك��ن احلقائق 
كانت دائماً تفضح الكالم املنتفخ: 
ذاك ان الش��عارات التوحيدية تلك 
انش��قاقية عميقة  مي��وال  تخفي 
اراد اصح��اب الش��عارات انكاره��ا: 
فاإلس��الم ليس واحداً اذ هناك كما 
نعلم جيداً اس��الم شعبي شفوي 
مخلوط بع��ادات وتقاليد اقدم من 
والدة الدي��ن العربي وهناك اس��الم 
منهم��ا  وكل  ومتعل��م  مدين��ي 
ينقس��م على عدد الدول واملناطق 
واجلماع��ات كذل��ك هناك اس��الم 
الس��نة واس��الم الش��يعة فض��ال 
ع��ن فرق كثي��رة في س��وريا ولبنان 
وال��دروز  كالعلوي��ني  وفلس��طني 
واالس��ماعيليني مم��ن ل��م يتوق��ف 
النق��اش عم��ا اذا كانوا مس��لمني 
اوال. وطبًع��ا تلوي��ن كل واحدة من 

بلونه��ا اخل��اص  ال��دول اس��المها 
الناجت من طريقة حياتها وتعليمها 
ومواصالته��ا، وحينم��ا نتحدث عن 
مذاهب املس��لمني نك��ون نتحدث 
ايضا عن مواقع اجتماعية مختلفة 
وعن ثقاف��ات فرعي��ة متباينة فوق 
هذا الن االس��الم لم يتعرض حلركة 
اصالح جدية عمل استمرار التأويل 
احلرف��ي وما قب��ل الكانط��ي على 
توسيع املس��افة الفاصلة بني هذه 
االس��المات الكثيرة. ام��ا القومية 
العربي��ة فه��ي ايض��اً كان��ت ف��ي 
تاريخها تقس��يمية اكثر بكثير مما 
هي توحيدية. فق��د ظهرت الدعوة 
العربية اواخر القرن التاس��ع عشر 
في جبل لبنان عل��ى ايدي مثقفني 
االول  مس��يحيني ف��كان غرضه��ا 
الحياء اللغوي وازاحة االس��الم عن 
ص��در احلياة العامة وم��ن ثم توفير 
جس��ر النتق��ال االف��كار الغربي��ة 
املاس��ونية والعلمانية الى الش��رق 
او م��ا يصفه البرت جوراني ب� ايجاد 
جماعة يس��تطيع )املسيحيون( ان 
يكونوا بنحو كامل جزءاً منها وعلى 
أية حال فجماع��ة كهذه لم توجد 
وف��ي االربعيني��ات واخلمس��ينيات 
م��ع توس��ع االدارات االس��تقاللية 
واجلي��وش والبورجوازي��ات الصغرى 
الصغي��ر  البضاع��ي  واقتصاده��ا 
العربي��ة  القومي��ة  اس��تقطبت 
ابن��اء االقلي��ات املس��لمة املتذمرة 
من حك��م االعيان الس��نة وحتولت 
م��ن دعوة ثقافية لغوي��ة الى اخرى 
سياس��ية كما انتق��ل مركزها من 
جب��ل لبنان املس��يحي الى س��وريا 
وفقط م��ع جمال عب��د الناصر مع 
اواخر اخلمس��ينيات ب��دأت الدعوة 
الى القومية العربية جتذب اجلسم 
الس��ني العريض. لكن ه��ذا اخاف 
العراق  لبنان وش��يعة  مس��يحيي 
وقاوموها.  فانكفأوا عنه��ا  واكراده 
هكذا متسك املسيحيون اللبنانيون 
ف��ي  تش��دداً  االكث��ر  بزعاماته��م 
مسيحيتهم وعلى رأسهم كميل 
ش��معون والت��ف ش��يعة الع��راق 
حول رئي��س احلكومة والزعيم عبد 
الكرمي قاس��م ال��ذي وقف في وجه 
القومي��ة العربية باس��م الوطنية 
العراقية مثلم��ا التفوا حول احلزب 
الش��يوعي الذي حرض قاسم على 
مزي��د م��ن التطرف واخلش��ونة في 

قمع القوميني العرب.
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الحلقة الثانية

الحلقة الثالثة

هذه رؤية جريئة للغاية عن مقدمات بناء الدولة العربية الحديثة وكيف اسهمت الظروف المتداخلة والمتقاطعة لألوضاع في منطقتنا 
في اكساء المشروع التحديثي مالمح غير تحديثية . وبالتالي يرسم الكاتب حازم صاغية صورة االطار المتحكم بتطوير التجربة الفكرية والسياسية 

واإلجتماعية في اوقات متغيرة منحت او سلبت نخبنا مقدرتها على انتقاء مشروعها التحديثي المأمول . 

غاف الكتابحازم صاغية



يعت��رف حتى النش��طاء في مجال 
املن��اخ على نحو متزايد بأن اخلطاب 
املنمق الذي صاحب االتفاق العاملي 
للحد من االنبعاثات الغازية املسببة 
والذي  الكوكبي،  احلراري  لالنحباس 
أُب��رِم ف��ي باريس قبل م��ا يزيد على 
الع��ام قليال، لن يترت��ب عليه تأثير 
حقيقي على درجات احلرارة مبا يتفق 
مع وع��وده. وينبغي لهذا أن يدفعنا 
إل��ى التفكي��ر ف��ي حل��ول بديل��ة 
ذكية. ولكن أحد هذه البدائل، وهو 
الهندس��ة اجليولوجية، حل يرفض 

كثيرون مجرد التفكير فيه.
الواق��ع أن الهندس��ة اجليولوجي��ة 
تعن��ي التأثي��ر عل��ى من��اخ األرض 
عم��داً. ويب��دو ه��ذا أش��به باخليال 
العلمي. ولكن من املعقول أن نفكر 
ف��ي هذا كوثيق��ة تأم��ن احترازية 

وسعرها معقول.
لق��د فش��لت القم��ة املناخية تلو 
األخرى في التأثير على درجات احلرارة 
العاملية لس��بب بس��يط. فما تزال 
الرياح  الطاقة الشمس��ية وطاقة 
مكلف��ة للغاية وغير فّعالة بالقدر 
الكاف��ي لك��ي حت��ل مح��ل الوقود 
األحف��وري الذي نعتمد عليه. ويُلزم 

النهج الغالِب الذي جس��ده اتفاق 
احلكوم��ات مبحاولة  للمناخ  باريس 
ف��رض تكنولوجي��ات خض��راء غير 
ناضجة وغير قادرة على املنافس��ة 
عل��ى العالَ��م. وه��و نه��ج باه��ظ 

التكلفة وغير فّعال.
م صن��دوق اخت��راق مش��اريع  يَُق��دِّ
الطاق��ة بقيادة بِل جيت��س، والذي 
أُعلِ��ن عن��ه الع��ام املاضي، س��ببا 
اس��تجابة  أي  قل��ب  ف��ي  لألم��ل. 
الكوكبي، يتعن  لالنحباس احلراري 
علين��ا أن نركز على جع��ل الطاقة 
املتج��ددة أرخص ثمن��ا وأكثر قدرة 
على املنافس��ة من خالل مش��اريع 
البح��ث والتطوير. ومبجرد أن ينجح 
اإلب��داع ف��ي دف��ع أس��عار الطاقة 
اخلض��راء إلى االنخفاض إلى ما دون 
مس��توى أس��عار الوقود األحفوري، 
سوف يتحول إليها اجلميع تلقائياً. 
ويتطل��ب حتقيق هذه الغاي��ة قدراً 

أكبر كثيرًا من التمويل البحثي.
ولكن هذا اإلبداع س��وف يس��تغرق 
بع��ض الوقت. وهنا رمبا تس��تطيع 
الهندسة اجليولوجية أن تلعب دوراً 

مهماً.
هذا الع��ام، وللمرة األول��ى، يوصي 

األميركية  احلكومة  رسمياً مكتب 
الدراس��ات  عل��ى  يش��رف  ال��ذي 
املناخي��ة املمول��ة فيدرالي��اً بإجراء 
اجليولوجي��ة.  الهندس��ة  بح��وث 
وق��د حظيت ه��ذه اخلط��وة بدعم 
ج��ون هولدرين املستش��ار العلمي 
الس��ابق للرئيس باراك أوباما، الذي 
قال إن الهندسة اجليولوجية »البد 
أن تُدرَس«. وفي العام املاضي، أعلن 
أحد عشر من علماء املناخ أن اتفاق 
باري��س تس��بب فعلياً ف��ي تقييد 
جه��ود مكافحة تغير املناخ، قائلن 
إن »ظهورن��ا أصبحت إل��ى احلائط، 
ويتع��ن علينا اآلن أن نب��دأ عملية 

التحضير للهندسة اجليولوجية«.
املترتبة  احلاس��مة  الفائ��دة  تكمن 
الهندس��ة  ف��ي  البح��ث  عل��ى 
اجليولوجية في أنها تقدم السبيل 
احل��رارة  درج��ات  خلف��ض  الوحي��د 
العاملية بس��رعة. س��وف يستغرق 
تنفيذ أي سياس��ة قياس��ية للحد 
م��ن اس��تعمال الوق��ود األحفوري 
عقوداً من الزم��ن ونصف قرن لكي 
تخل��ف أي أث��ر مناخ��ي ملم��وس. 
وف��ي املقابل، م��ن املمكن أن تعمل 
الهندس��ة اجليولوجية حرفيا على 

خفض درج��ات احلرارة ف��ي غضون 
س��اعات وأيام. ولهذا السبب، تَُعد 
الهندس��ة اجليلوجية فقط، وليس 
املتجددة،  الطاقات  االس��تثمار في 

وثيقة التأمن املطلوبة.
ع��الوة على ذل��ك، تَِعد الهندس��ة 
اجليولوجي��ة ب��أن تك��ون رخيص��ة 
للغاي��ة، وهو م��ا يجع��ل تنفيذها 
أكث��ر ترجيح��اً من خط��ط خفض 
الباهظة الثم��ن. ويعني  الكرب��ون 
ه��ذا أيضا أنها س��وف تُنَش��ر في 
األرجح بواس��طة دول��ة منفردة أو 
حتى ملياردير محتال. ومن الضروري 
لهذا الس��بب أن نحقق بجدية في 
لك��ي نضمن  تأثيراته��ا مس��بقاً، 
جناحها وعدم تس��ببها في إحداث 

نتائج سلبية غير متوقعة.
لك��ي أك��ون واضح��اً، أن��ا ال أدع��و 
بتنفي��ذ  الب��دء  إل��ى  بالض��رورة 
الهندسة اجليولوجية اليوم أو حتى 
هذا العق��د. ولكن األمر يس��تحق 
البح��ث اجل��اد، وخاص��ة ف��ي ضوء 
القي��ود التي فرضها اتف��اق باريس 

املناخي.
ولكن ماذا ينبغي لنا أن ندرس على 
وجه التحديد؟ الواقع أن العديد من 

طرق هندسة الغالف اجلوي اقُترَِحت 
بالفعل.

الت��ي حظيت  العملية  تس��تلهم 
بالق��در األكبر م��ن املناقش��ة من 
الطبيعة. فعندما ثار بركان ماونت 
بيناتوبو في عام 1991، انطلق نحو 
15 ملي��ون ط��ن من ثاني أكس��يد 
الستراتوس��فير  إل��ى  الكبري��ت 
)الطبق��ة العليا من الغالف اجلوي(، 
والذي تفاعل مع املياه لكي يشكل 
انتش��رت  رقيقة  طبق��ة ضبابي��ة 
حول العال��م. ومن خالل تش��تيت 
وامتصاص أشعة الشمس القادمة، 
عملت هذه الطبقة الضبابية على 
تبري��د س��طح األرض ملدة س��نتن 
تقريب��اً. وبوس��عنا أن نحاك��ي هذا 
التأثي��ر م��ن خ��الل حق��ن طبق��ة 
الستراتوسفير بهباء جوي �� إطالق 
مادة مثل ثاني أكس��يد الكبريت أو 

السناج إلى الستراتوسفير.
ولع��ل النه��ج األكث��ر فعالية من 
حيث التكلف��ة واألقل اجتياحاً هو 
عملية تس��مى تبييض الس��حب 
البحري��ة، والت��ي مبوجبه��ا يج��ري 
رش قط��رات م��ن مي��اه البحر على 
أكثر  البحري��ة جلعله��ا  الس��حب 

بياضاً بعض الشيء، بحيث تعكس 
ق��دراً أكب��ر م��ن ض��وء الش��مس. 
ويس��اعد هذا في تعزي��ز العملية 
الت��ي حتدث بنح��و طبيع��ي حيث 
يعمل امللح من احمليطات على توفير 
اجلزيئات التي تعم��ل على تكثيف 
بخار املاء، لتبييض السحب وتعزيز 

ابيضاضها.
وق��د أظه��ر بح��ث أج��ري لصالح 
مركز إجماع كوبنهاجن، وهو مركز 
األبحاث الذي أتولى إدارته، أن إنفاق 
فق��ط  أميرك��ي  دوالر  ملي��ارات   9
عل��ى 1900 قارب ل��رش مياه البحر 
م��ن املمكن أن مين��ع كل االنحباس 
احلراري الكوكب��ي الذي من املنتظر 
أن يحدث هذا القرن. وهذا من شأنه 
أن يول��د فوائ��د �� من من��ع ارتفاع 
درج��ات احل��رارة بالكام��ل ���� تبلغ 
قيمتها نح��و 20 تريليون دوالر. وهو 
ما يعادل 2000 دوالر في مقابل كل 

دوالر يُنَفق.
لوض��ع ه��ذا ف��ي س��ياق مفهوم، 
ينبغ��ي لنا أن نعل��م أن وعود اتفاق 
باري��س املناخي س��وف تكلف أكثر 
م��ن تريليون دوالر س��نوياً، وس��وف 
تكون قيمة خفض الكربون املترتبة 

عليها أقل كثيرًا �� فكل دوالر يُنَفق 
سوف مينع تغير املناخ في األرجح مبا 

تعادل قيمته بضعة سنتات.
من املفهوم أن يشعر الناس بالتوتر 
الهندس��ة  نتح��دث ع��ن  عندم��ا 
اجليولوجي��ة. ولك��ن العدي��د م��ن 
اخملاطر كان��ت موضع مبالغة. على 
سبيل املثال، يعمل تبييض السحب 
البحري��ة عل��ى تضخي��م عملي��ة 
طبيعية ولن يؤدي إلى تغيرات دائمة 
في طبقة الستراتوسفير �� فوقف 
العملي��ة بالكام��ل كفي��ل بإعادة 
العال��م إل��ى حالته الس��ابقة في 
غضون أيام، ومن املمكن استعمال 
ه��ذه الطريق��ة عند احلاج��ة إليها 

فقط.
احلق أن احلجة لصالح البحث اجلدي 
اجليولوجية مقنعة.  الهندسة  في 
وكما يدرك عدد متزايد من العلماء، 
يحت��اج كوكب األرض إلى املزيد من 
الف��رص ملعاجلة االنحب��اس احلراري 
املناخي��ة  النتائ��ج  العامل��ي. وم��ع 
التي  واملكلفة كتل��ك  الضعيف��ة 
يش��ير إليه��ا ضمناً اتف��اق باريس، 
يُصِب��ح من غير املمكن وصول مثل 

هذه الفرص قريباً.

في 2004 ترأس��ت مفاوضات عودة 
العراق لصندوق النقد الدولي. كان 
االجتم��اع ف��ي »االم��ارات« وكانت 
فرص��ة للقاء اجلالي��ة ومعظمهم 
رجال اعمال ناجح��ون ومحترمون. 
لم اك��ن اع��رف االخ »جوزيف حنا 
الشيخ«، الذي عرض مشروع ميناء 
العراق الكبير، الهادف النشاء شبه 
جزيرة مبساحة ال تقل عن 300 كم2، 
متتد في املي��اه االقليمية العميقة 
م��ا ال يقل عن 30 كم، مبا يس��مح 
بدخول سفن غاطسها 22 متراً في 
ميناء مخصص للس��لع التجارية، 
وشحنات النفط، واحواض لتصليح 
الس��فن بعيداً ع��ن ام��واج البحر 
وس��وء االنواء اجلوية وتعذر تصدير 
النف��ط او تفري��غ البضائ��ع، التي 
تكلف العراق س��نوياً مئات مالين 

اس��واق حرة  ال��دوالرات.. وكذل��ك 
وصناعات وس��كك حدي��د وفنادق 
ومنش��آت رياضية التي تس��تخدم 
عش��رات االف العمال. كنت يومها 
وزيراً للمالية ومت عرض املشروع في 
مجلس الوزراء واللجنة االقتصادية 
برئاسة االس��تاذ برهم صالح نائب 
رئي��س ال��وزراء، وصدر بي��ان يرحب 
باملش��روع. ابدى مصرف االستثمار 
املش��هور »الزار Lazard« استعداداً 
اولي��اً لتموي��ل املش��روع، املق��درة 
كلفته، بنح��و 12 مليار دوالر، كما 
اتذكر، تسدد من اجور نقل النفط. 
لم ينفذ املشروع، وانتقل االهتمام 
ملش��روع مهم، لكنه اصغ��ر واقل 
طموحاً، وهو ميناء الفاو الكبير في 
رأس البيش��ة. وضع حجر االساس 
ف��ي 2010 بكلفة 4.6 ملي��ار يورو، 

وال��ذي تلكأ ب��دوره بس��بب االزمة 
انه س��يتم  املالي��ة.. واعلن مؤخراً 
اللج��وء لالس��تثمار الجناز كاس��ر 

االمواج. 
هذه بعض االش��ارات التي تفس��ر 
املش��اريع  ه��ذه  وتلك��ؤ  العج��ز 

وغيرها:
1 - حاملا يتقدم مس��تثمر مبشروع، 
تنب��ري االدارات لتوض��ح انه اجدى 
واربح ان تنجز الوزارة هذه املشاريع، 
خصوصاً مع توفر االموال السهلة 
املتأتية من النف��ط. فيتحول االمر 

من استثمار الى مقاولة.
2 - تبدأ العروض، وتنقسم االدارات 
بن مؤيد ومعارض للمش��روع.. وال 
ش��ك ان املصالح اخلاصة س��تبدأ 
بلعب دور في الترويج او التسقيط، 
ويس��تقر االمر ف��ي النهاي��ة على 

احدهم بعد مساومات مزعجة.
3 - س��تلعب البيروقراطي��ة وتعدد 
والفساد،  القرار  ومراكز  السلطات 
ودخول غير املؤهلن من املتعاقدين، 
دوراً مهم��اً في التأخير وسلس��لة 
من االنحرافات.. بدءاً من تخصيص 
فق��رات  ال��ى  املطلوب��ة،  املبال��غ 

املشروع، وتعقيداته ورشاويه.
4 - يحصل ان يتغير الوزير، فتتغير 
مصال��ح  وتتح��رك  التوجه��ات، 
مضادة تعطل املش��روع.. او حتصل 
ازمة مالي��ة متنع التمويل وس��داد 
الس��لف.. او يتخل��ف املق��اول عن 
االيف��اء بالتزاماته، مما يفس��ر كثرة 
والوعود  االول��ى  باالحرف  التوقي��ع 
و«احج��ار االس��اس«، تقابلها قلة 
املش��اريع املنجزة، وكث��رة الدعاوى 

والدعاوى املضادة.

النظ��ام  مرتك��زات  بس��قوط   -  5
القمعي )العصا كثيراً واجلزر قليالً(، 
احملتكرة  الريعي��ة  الدول��ة  فق��دت 
ديناميكيته��ا، اآلم��رة، الس��ريعة، 
واحلاسمة. فلم يعد لدينا فلسفة 
موح��دة ومرك��ز ق��رار واح��د، ب��ل 
توجهات مختلف��ة، وجهات رقابية 
متع��ددة، وتضارب بن الس��لطات 
املعطل��ة  واالرادات،  واالدارات 
لبعضه��ا. لهذا تعجز مؤسس��ات 
الدولة عموماً عن حتقيق مش��اريع 
ناج��زة. وم��ع اعتم��اد االس��تثمار 
والقطاع اخلاص على اموال الدولة، 
وأليات عملها املتضاربة املتناقضة، 
تتل��كأ االعم��ال. وحس��ب مس��ح 
وزارة التخطي��ط، تراكم نحو 9000 
مش��روع غير منجز، تتجاوز كلفها 

300 مليار دوالر.

6 - نتكل��م كثيراً عن االس��تثمار، 
لكن ليس لدينا ثقافته ومفاهيمه 
وتطبيقاته. فما نقوم به هو مجرد 
مقاوالت ملشاريع متولها الدولة، اي 
 .Cost Plus »الكلفة زائداً الرب��ح«
فل��م نؤس��س ملفهوم االس��تثمار 
التراخي��ص  »عق��ود  وان  جدي��اً، 
النفطية«، و«الدفع باالجل« ليست 

استثناء، بل تأكيد اضافي. 
7 - االس��تثمار املطل��وب النط��الق 
البالد )خارج مشاريع الدولة واملنح 
اخلارجية( هو تهيئ��ة كامل البيئة 
واحملف��زة،  احلامي��ة  االس��تثمارية 
انهم  املؤهلون  ليجد املس��تثمرون 
يس��تطيعون اس��ترداد نفقاته��م 
وارباحهم املناس��بة، م��ن مردودات 
مشاريعهم. واالمثلة قليلة، ولعل 
اهمه��ا، م��ن دون ذكر املش��كالت 

و«غ��از  »اجل��وال«،  والتحفظ��ات، 
البصرة«، وقس على ذلك.

8 - ميكن لالس��تثمار ف��ي املوانىء 
والطرق  احلديد  واملطارات وس��كك 
البري��ة، ان يغري املس��تثمرين عند 
حمايته��م، ويحق��ق للب��الد فوائد 
سيس��ترد  فاملس��تثمر  عظيم��ة. 
نفقات��ه وارباح��ه من اج��ور النقل 
لفت��رة محس��وبة.. كما تش��كل 
الس��تكمال  ركي��زة  املواص��الت 
البني��ة التحتية، فيس��هل انتقال 
وتتوح��د  والبضائ��ع،  االش��خاص 
االسواق وتتوسع، وتنمو القطاعات 
احلقيقية، وتش��جع جتارة الترانزيت 
والسياحة والزيارات الدينية، فيزداد 

الناجت الوطني وفرص العمل.

في 2017/1/22 اكد الس��فير االميركي في بغداد اس��تمرار 
تطبيق اتفاقية االطار االس��تراتيجي بن العراق واميركا في 
فت��رة حكم الرئي��س االميركي اجلديد ترام��ب واعلن البنك 
املركزي في اليوم نفس��ه التزام احلكومة االميركية بضمان 
سندات احلكومة العراقية اخلارجية واذا كانت االمور توضح 
ان ترام��ب س��يكون اكثر اخالص��ا للعراق بام��ور كثيرة فان 
ضمان احلكومة االميركية للسندات العراقية ادى الى فائدة 
للع��راق حيث انخفض��ت الفائدة التي تطال��ب بها اجلهات 
االجنبية عن هذه الس��ندات والقروض م��ن %12 تقريباً الى 

اقل من 3% .
ذل��ك ان هنالك فرقاً بن الفائدة الت��ي تطلبها تلك اجلهات 
اخلارجية عن الس��ندات العراقية والتي متثل قروضاً من دون 
ضمان اميركي وبن كون هذه السندات العراقية مضمونة 
من احلكومة االميركية أي التزام اميركا بسداد تلك القروض 
للجهات التي تش��تريها ف��ي حالة عجز العراق عن س��داد 
قروض تلك الس��ندات لذلك نالحظ الدعم االميركي احملدود 
والذي ظهر واضحا من الفائدة عن تلك القروض مع الضمان 
االميركي والفائدة بدون الضمان االميركي حيث انخفضت 
الفائدة الى اقل من الرب��ع من املبلغ املطالب به من اجلهات 
االجنبية لشراء س��ندات احلكومة العراقية وهذا ميثل جزءاً 
من االلتزام املقرر على اجلانب االميركي في القسم اخلامس 
م��ن اتفاقية االط��ار االس��تراتيجي املتعلق��ة بالتعاون في 

مجال االقتصاد والطاقة.
 تلك االتفاقية التي اس��ماها القانون رقم )52( لسنة 2008 
والتي وقع عليها هوشيار زيباري باعتباره وزير خارجية العراق 
ورايان كروكر الس��فير االميركي في الع��راق في ذلك الزمن 
بانها اتفاقية االطار االستراتيجي لعالقة صداقة وتعاون بن 
جمهورية العراق والواليات املتحدة ومت نش��ر قانون املصادقة 
في اجلريد الرس��مية جريدة الوقائ��ع العراقية بالرقم 4102 
ف��ي 2008/12/24 وتضمنت هذه االتفاقي��ة التزامات كثيرة 
وكبيرة تش��مل جميع مناحي احلياة عل��ى الواليات املتحدة 
وق��د وردت االتفاقي��ة على ش��كل اقس��ام ف��كان التعاون 
السياسي والدبلوماسي بالقسم الثاني والتعاون الدفاعي 
واالمني في القس��م الثالث والتعاون الثقافي في القس��م 
الرابع والقس��م اخلامس في التعاون في االقتصاد والطاقة 
والقس��م الس��ادس في التعاون الصحي والبيئي والقسم 
الس��ابع في التعاون في تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت 
والقس��م الثامن في التعاون في القانون القضاء والقسم 
التاسع في اللجان املشتركة والقسم العاشر في الترتيبات 

التنفيذية.
 علم��اً ان ه��ذه االتفاقية ال تف��رض اي التزامات على العراق 
وامنا  االلتزامات على اميركا فقط وقرر القسم احلادي عشر 
من االتفاقية اس��تمرار س��ريان ه��ذه االتفاقي��ة دون حتديد 
م��دة لكن يجوز تعديل هذه االتفاقي��ة مبوافقة الطرفن أي 
مبوافقة العراق واميركا واذا رغب احد الطرفن انهاء العمل 
في ه��ذه االتفاقية فعليه اخطار الطرف االخر حتريرياً بنيته 
عل��ى انه��اء العمل به��ذه االتفاقية وينته��ي مفعول هذه 
االتفاقية عند سنة واحدة من تاريخ هذا االخطار وال نعتقد 
ان اميركا ستتولى انهاء هذه االتفاقية حتى في ظل االدارة 
اجلديدة للرئيس ترامب وان كنا نتمنى على اجلانب االميركي 
ف��ي زيادة التعاون في هذه اجملاالت مادام انها مجاالت مدنية  
وحتق��ق فائدة الع��راق وعدم االبق��اء على التعاون مبس��تواه 
الس��ابق ال س��يما وان الع��راق يعاني من ظ��روف اقتصادية 
بس��بب انخفاض س��عر النفط وظروف امني��ة هي مقاتلة 

داعش.
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ميثاق كريم الركابي

لو كنُت معَك لتحول دهرك
 العاب��س إلى مقاه مضيئة تعج بأصوات 

الفرح 
لو كنت معك لتهدم حائط مبكاك ،

 واكتفيت بوثنية عيني
وحدها دهشتي من تأخذك ألزمنة املاء

لو كنت معك ما رحلت عن ذكرياتك
 أس��اطير الش��مال ..م��ا جترعن��ا كؤوس 

احلروب..
ما هرب الفرات من اجلنوب
وال احترقت اكواخ القصب

وال اغتال الرصاص الطيور املهاجرة
ف��رق كبير يا حبيبي أن أكون معك...أو...ال 

أكون
دونك أحمل كل منايا الوطن على كتفي

فلعمري. ..أدهرك عابس. ..أم...دهري؟؟
تعال وقف على قارعة خيبة غدي

 املبتور من رائحتك
تعال لنتقاسم رغيف الوجع

يا....آاااااه. ...ماذا يحدث لو كنت معك؟؟
كيف لي أن أصل لباب اهلل
 كي أطرقه مبوتي البطيء 

متى أجد اهلل ألمأل كفيه من دموعي
 واشكي إليه إغترابي دونك؟

متى أجد اهلل ألحدثه عن وطني املذبوح
أحدثه عن املوت الذي صار حليفنا 

أحدثه عن أطفال قماطهم الكفن..
وعن نساء تغتصب بإسم اهلل...

تسبى بإسم اهلل...
تذل. .تباع...بقوانني اهلل..!!

أين أنت يا اهلل ألحدثك عن أمة
 يخجل من صمتها حتى مالئكة اهلل..!!

أين أنت...ألحدثك عن بغداد
 تلك الغزالة املذعورة من ذئاب احلروب
أتعلمون ماذا يعني أن متوت بغداد..؟؟

يعن��ي أن ال��دم س��ال من جب��ني التأريخ 
ملاليني املرات....

لو كن��ت معك ما ش��اخت تلك الطفلة 
بروحي

فبك األمنيات تكبر 
وتتح��ول إل��ى وحي يقت��ل آيات الش��عر 

برأسي الصغير
لتحولت خصالت شعري الطويل

 إلى أنهار ترسم مجراها على ذراعيك
لتحول هذا اجلسد

إلى كوكب دري تنجبه الليالي لك
يداك...نقطتان...لتاء أنوثتي

في��ا س��يد العش��ق يامن يط��وق حلمي 
برغوة امتداده 

لو كنت معك......
ملا....جترأ....الهواء 

أن مير ....بيني...وبينك

لو كنُت معَك

رحلة  الى  الشرق* 

دانتي بين لعبة وقبرين

زهير كريم

يقول الكونت يوليان ، أمير س��بتة ،ومالك 
االس��اطيل الت��ي عب��ر به��ا  ط��ارق  الى 
االندل��س :للكراهي��ة ب��ذرة ، انه��ا تنم��و 
باس��تمرار ، وتتح��رك بطريقة ما تش��به 
تلك االعش��اب الضارة  في احلقل ، حسنا 
هي ليست ضارة متاما عند ما يتعلق االمر 
مبصلحة مؤقتة مثال ، وصحيح ، أننا نحن 
من يسقي هذه البذرة  ،نوفر لها الشروط 
، لك��ن في النهاية يصب��ح األمر، وكما هو 
ش��ائع ، أن أح��د طرفي الصراع س��يقدم 
نفس��ه هب��ة ،أو أضحية ، ويك��ون الطرف 
اآلخ��ر ، انا مث��ال ، الكونت يولي��ان ،عالمة 
على املزاج اجليد لهذه البذرة ،والوصي على 
ازدهارها، وبالطبع ،أنت تعرف ياطارق حجم 

كراهيت��ي ل)روردري��ك( ، ه��ذه العاطف��ة 
املتأجج��ة ه��ي  م��ا جعلتن��ي مخلصا 
لغايت��ي ، وكل ما في االم��ر أني اعتنيت 
بالبذرة سقيتها بسوائل من قلب قلبي  ، 
صارت شجرة ، أعتقد انها أثمرت بشكل 
يدع��و الى الرضا  ،و م��ن ثمارها ،أنك اآلن 
وصاحبك موس��ى، اصبحتما سيدا هذه 
االراضي ، بالنس��بة ل��ي اكتفيت بإطفاء 
نار الضغينة ، مات ملك القوط ،الس��يد 
ال��ذي كان حاكما لس��كان ه��ذه البالد ، 
أم��ا أنتما ،لم تزل بذرتكما تنمو ، س��وف 
تصبح شجرة ، واحلقيقة  اني ال أعرف من 
سيكون االضحية ،ومن  منكما سيكون 

صاحب السكني التي تذبح .
دخل��ت أم حكي��م ، ثم انس��حب  يوليان  
به��دوء  خ��ارج  القصر ،  كان��ت  نظرته  
غامضة ، لكنه على كل حال ، قال  شيئا 
مهم��ا ،قب��ل ان يخرج : الرحلة س��تكون 

طويل��ة ،ومليئ��ة  باملفاجآت .بالنس��بة  
ألم حكي��م، لم  تقل ش��يئا ، فقط، متنت 
لط��ارق رحل��ة مريح��ة ، ق��ال له��ا ، انه 
س��يعود ، ابتس��مت بيأس ، ث��م  نطقت  
بش��يء  اهتز  له كيان  الفارس : لن تعود  
ياطارق ،  لن تعود. ش��عر  باحلزن ، وتسلل  
احس��اس مّر بطعم  النهاية الى قلبه  ، 
وشّم  ش��يء له رائحة  فساد  في املكان 
،  فك��ر  باخلليفة ، وم��اذا ميكن  ان يخبئ 
موس��ى له هناك من مؤامرات ،  على كل 
حال ،ال ميكن له أن  ال يذهب الى الش��ام،  
قوتان  كانتا تتجاذبانه ، حلم  الس��لطة ،  
يتوقف  هذا االمر على عودته منتصرا  من 
الشرق ، القوة  االخرى ،هي  اخلوف  من أن 
يكون  كما  قال  الكونت يوليان ،أضحية 
السياس��ة  واحلرب ، واحلقيقة أن ال تصور 
واضح  لديه في هذه  احلالة  عن  ش��كل  
النهاي��ة   : مت��ى  تذهبني  يا أم  حكيم ؟.  

كان في  جملته  ش��يء  كثير من  الرغبة  
أن تبق��ى معه  حتى يرحل ،أو انها ترافقه 
مثلما كانت  ش��ريكة  سعاداته وآالمه ،  
بالنس��بة لها  ق��ررت ، ولم يعد باإلمكان 
االنتظار ، قالت  أن حلظة  الوداع  مادامت  
هي نفس��ها  حلظة  فقدان  األمل ،  فهي 
تدرك  أن  اليوم  او بعد يومني  ال يغير من  
طبيعة القدر  شيئا  ،  وأن عليها  العودة  
الى طنجة   والعيش بس��الم ، حسنا  لم 
تت��رك تصريحا اخيرا ، يعب��ر اليه بيأس  ، 
أو  رمب��ا بش��يء ضئيل من األم��ل : قلبي 
س��يكون معك ياطارق ، اعنت  بنفس��ك ، 
وال تنس اخلوف  الذي  يخبئه  مس��تقبل 
امل��رء ،  ال تن��س  أن تخاف هن��ا  أو هناك ، 
ابحث  عنه ،وامس��ك بخيوطه ، امسك 

خيوط حياتك ياطارق.

• مقطع مجتزأ من نص طويل 

اوس عبد علي

يله��ث خلف رحيق امل��وت  بقبعة متزحلقة 
ورغي��ف مبلل عل��ى انفه وس��اقية معلقة 
برائح��ة اخلوف , امل��وت كان حال��ك في هذا 
الوق��ت وه��و لم ي��ر س��وى س��احة عارمة 
بالهدوء وت��ل احمر تتدحرَج م��ن فوقِه  روح 
طفل قامتة وعيناه تسيران معها وهو ميسح 
بأنف��ه رائح��ة امل��وت ويتذكر الطف��ل الذي 
يداعب االمواج ولعبته تكرر نداء االستغاثة 
لألش��خاص الذين غادروا الى الس��ماء , واذا 
بصوت اوتار الرصاص ش��فافية اللون تخترق 
جسده وهو واقف على عتبة الساحة ليغادر 
ال��ى الس��ماء بق��ارب اخرس وقب��ر ملصوق 

بأنفه .

صمت عجوز
كان يضاج��ع اصبع��ه املغ��روس بجبهته , 
انت ماذا سنأكل اليوم؟ كانت غرفته نائمه 
وابواب البيت توش��ك ان تس��تيقظ ,ميسك 
اجلدار بش��راهة, انت ماذا ن��اكل اليوم؟ يرفع 
راس��ه وينظر لعقله انت ماذا سنأكل اليوم 
؟ يتكلم وهو مكبل بسالس��ل  اجلوع .دقات 
س��اعته القدمي��ة  تخت��رق قلب��ه وعقاربها 
تترن��ح في ص��دره , وق��ف بجوارها ميس��ح 
تفاصيله��ا بعين��ه صوته��ا  كان خانقا تك 
..تك .. تك قال لها انِت قتلِت كل شيء اكره 
صوتك  عندما  يضاجعني  وانا اتلذذ باجلوع 
, قطفها من اجلدار بغضب رماها بقوة على 
االرض , يصرخ اخرسي اكره صوتك , بعدها 
بثواني ابتس��م اااااااااااه ك��م احلياة جميلة 
بدون صوتها حت��ى وان كنت جائعا , بعدها 

سقط اال الساعة  تك.. تك ..تك .

استمرار
الرابعة  صباحا 

قبل مضاجعة الصباح لليل  
امط��ار ورياح  ورعود ..  وب��رد يقضم اطراف 

اجسادهم
 محمد يلتمس الدفء من فوهة البندقية 

وعينيه بريق من ضوء الرصاص
وس��بابته وافقة تنط��ق الش��هادة وليس 
هنالك ش��يء فقط صوت الرصاص يداعب 

اذانهم في هذه العتمة .
صوت في كل مكان .. الصوت خانق 

يصرخ محمد )كلش��ي ماشوف ياولد وراح 
منوت هنا ( 

بعده��ا رف��ع نفس اعل��ى التل ظ��ل يرمي 

ببندقيته ويصرخ ) العراق بيت واحنه بابه( 
واذا ب��دوي قذيف��ه اخترقته��م تبعثره��م 

ويتبعها سكون عارم وبعدها  صراخ
) محمد وين انت عايش ميت حاجيني(

يبحثون ف��ي كل مكان والصراخ مس��تمر 
)محمد وين انت لتحجي بس حرك نفسك 

خلي اشوفك (
يجيب��ه صديق��ه )نزل راس��ك م��و هم راح 

يرمون علينه نزل راسك(
دمه يبلل اجس��ادهم م��ن حيث ال يعلمون 

مع الطني .. 
يصرخ من جديد )لك محمد مات استشهد 

هذا سالحه على الساتر  (  
اهلل اكبر يعلو وينشر الدفء في املكان 

وجسد محمد ينبت في االرض 
و البندقية فوق التل االحمر بال جناحني ....

قصيدة

قصة قصيرة

قصص قصيرة جدا

نص

أحالم القرواشي

ابكي قدرا
لم أختره

ابكي دهرا
من الذكريات

أبكي ُعُمرا
ابكي وطنا

اغتاله
ُجنُب الكلمات 

استرقت النظر إليه
فقال:

غّضي البصر
عاهرٌة أنِت

وفي عينيِك
ُعهُر العاهرات

نظرُت إليه
دققت النظر

قلُت:
كان يا مكان

رّب و نار

إثم، مجزرة وعار
كان يا مكان

شيخ أشعث
يّدعي

السلم و السالم
في يده الُيمنى

راية سوداء
في األخرى

قرآن و خنجر
صرخ مكابرا:

ال كالم
فلتخرس 

جميع األقالم
ولُتبتر يُد الفنان

قطع رأسي
استباح دمي

دّمر بيتي
مّزق ثيابي

فّض بكارتي
ورحَل

هكذا جاهد
 الشيٌخ بٱسم اإلسالم

إيزيدّية تثَأر..

نص

عّلِك تعودين
 

حسين نهابة 
الصباحاُت جميلة أينما كانت

لكن صباحي دائماً أحلى،
عبُق ذكرياتِك مينحُه طعٌم ُمتفرِد

عصافيرُه تزقزُِق باسمِك
تبني أعشاشها في حضنِك

وتستعيُر من كفيِك
جناحني ترفرُِف بُِهما في مملكِتك،
تناغمي مع ُوريقات غاباِت النعنع

أسرتني
وجعلتني حبيس آهاتِِك،

متنطقي أورِدتي واعبثي بي
أنا العبُد املركون في زوايا قصرِِك،

ما عاد لي مجٌد وال راية
وال حتى ساحة نِزال،

اغمسي أصابعِك في ُجروِح جسدي
وأسِكتي فحيح الرغبات

رّدي إلّي قميصي،
فاخلُيوط تشابكت

ولم أُعد أمّيز سوى لوِن احتراقي
وأنِت سيدة النار، واالشتعال

وليس سواِك امرأة تُفك ِحصاري 
وتسرُِح على جبهتي ضفائر النهار،

 اهربي اآلن وحتممي
فالفجُر قريب،

وأنا ال يكتِمُل معي الُوضوء
يا سيدة الصوِم والعرفان

أنا أوُل خطيئاتِِك
ِ ورمُبا كنت اإلثم الوحيد في حياتك،

لسُت ُمتيقناً من أنني آخُرها 
فّجري بئر امللح

اهدمي كل ما بنيتُه في األمس
واغتسلي من اضغاِث الليلِة املاضية

لك ذلك،
فأنا رجٌل لم ترِي معه غير الكوابيس

وأنِت حتتاجني حلُلٍم جميل
لسيٍد قادرٍ أن يِهبِك اخليال

ال يحمُل في جسدِه هذه الُندوب
وال كل هذا القدر من آثارِ احلُروب

ال تفوُح منه رائحة الُقبور
وال يلثُغ بإسِم أّمِه حني يناُم كالِصغار،

 رجٌل قادرٌ على ُمبارزة جذعِك
وال يُقّبل شفتيِك ويلوذُ بالِفرار

مثل جندياً يهرب من ساحِة قتال.
أعرُِف أني أخفقُت أن أكون الكائن

الذي حُتبني،
وأعرُف أني ال أصلُح أن اكون

باباً خلفياً ملزاجّيتِك،
ارحلي اآلن إن شئِت

أو بعد قليل
لن أوِصد خلفِك الباب

سأتركُه لألمِل املُوارِب في أثرِِك
عّلِك، سيدتي، تعودين.
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لوحة للفنانة منى نحلة

لوحة للفنان ماهود أحمد



ص��دام: إن معركتنا لم تنت��ِه بعد؛ إنها ما 
تزال مستمرة. رفيق طارق، إن ما أريده منك 
ومن وزير الش��ؤون اخلارجية أن تركزا عليه 
خالل هذه احلقبة الزمنية هو ما إذا يحتاج 
الرئيس االميركي إلى ش��ن ح��رب ما قبل 
االنتخاب��ات، أو ح��رب كاحل��رب العراقية، ال 
يضمن فيه��ا نتائجها طاملا أنه لم يضمن 
نتائ��ج الهج��وم الذي حدث م��ن قبل. هل 
سيؤجلها ويحاول أن يتجنَّبها؟ ألنه يحاول 
أن يتجنبها، إن فكرتها ستجعله في وضع 
حرج. إن أية إش��ارة إليها مهما كان نوعها 
ستجعله يواجه اخلوف من اإلحراج حينما 
تص��ل األم��ور إلى ه��ذه النقط��ة. إذا كان 
يريدها، إذاً أنا ال أعتقد أن العكس هو الذي 

سيحدث. 
ط��ارق: س��يدي، إذا كان الرئيس يريد ش��ن 
ح��رب ال ميكن توقعه��ا قبل أي��ار )مايو( أو 
حزيران )يونيو(. س��يكون من الصعب على 
أي محلل في تش��رين الثان��ي )نوفمبر( أن 
يق��ول مت��ى، واملعركة لم تب��دأ بعد. حتى 
اآلن، لي��س معروف��اً َم��ن ال��ذي س��يكون 
خصم��ه اجلمه��وري. صحي��ح أن لديهم ] 
الس��يناتور روبرت [ دول، إمنا هناك عش��رة 
أعضاء من احلزب اجلمهوري، عش��رة دخلوا 
السباق. هل س��يدخل حزبه السباق أم ال؟ 
)1(  لم يتقررْ األمر بعد، لكن أحياناً يحصل 
هذا. ألنه في االنتخابات املاضية كان هناك 
مرشحون آخرون ضد جورج بوش من احلزب 

اجلمهوري لكن – 
صدام: انسحبوا. 

طارق: انس��حبوا. هل س��تزداد ش��عبيته، 
بحي��ث س��يكون ف��ي وض��ع مري��ح ف��ي 
االنتخابات؟ أم أنه س��يكون في وضع حرج 
جداً ونتيجة لذلك ستبدأ العصابة، عصابة 
البيت األبيض، التي تق��رر عادًة االنتخابات 
الس��يناريوهات  إل��ى  النظ��ر  م��ن خ��الل 
اخلارجي��ة لك��ي تدع��م هذا املرش��ح؟ في 
انتخابات 1992، كان م��ن الواضح أن بوش 
أراد ش��ن ح��رب ضدنا.  )2(  كان يريد ش��ن 
ح��رب م��ا، لكنه ه��ل يحتاجه��ا اآلن؟ اآلن 
الوض��ع صع��ب، إنن��ي اعتق��د أنه ش��يء 
صع��ب قبل بدء احلملة، التي تبدأ رس��مياً 
في ش��باط )فبراير(. وكذلك، سيدي، بقدر 
تعل��ق األمر ب�   ] رول��ف [ إيكيوس، قضية 
األوراق والتقاري��ر، ال زلن��ا نحتاج إلى بعض 
الوقت لتخفيف االضط��راب الذي حصل. 
االضط��راب اآلن أقل مم��ا كان عليه في آب 

)أغسطس(، لكنه لم يضمحْل متاماً. )3(
من الناحية التكتيكية، نحن مس��تعدون 
للقيام بعم��ل جيد، أعن��ي، حتضير األوراق 
واإلجابة عن األس��ئلة. أعني العمل الفني 
أفض��ل بكثير مم��ا كان عليه م��ن قبل ألن 
دخ��ول حرب مع الواليات املتحدة س��يكون 
مفهوماً متاماً على املس��توى السياس��ي 
حينما يكون املستوى الفني قوياً وسيبقى 
واضحاً أن اميركا، لس��بب سياسي وليس 
لس��بب قانوني، هي الدول��ة التي متنع رفع 
العقوب��ات االقتصادي��ة. س��يدي، املعركة 
له��ا طبيع��ة سياس��ية وامي��ركا كانت 
غير منصف��ة في ما يتعلق بهذا الش��أن، 
وبالتالي، هذا األمر سيساعد في خلق دعم 
ملوقفنا، ليس بالض��رورة من جانب البلدان 
الغربي��ة، بل م��ن بلدان أخرى ف��ي العالم. 
لكن عقب القضية الفنية والقانونية اجلو 

ما يزال – 
صدام: ال، ال، ال اعتقد أننا س��نعترض على 
ه��ذه القضية، لكن متابع��ة ما يجري في 

اجلانب اآلخر مسألة مهمة .
طارق: بالطبع، سنتابع. 

صدام: ألنه ش��يء غير واضح له حتى اآلن 
ماذا س��ينفعه ذل��ك قبل حزي��ران )يونيو( 
املقب��ل، هذا يعن��ي أن أي حرب قبل حزيران 
)يونيو( املقبل ستضعه في موقف ستكون 
نتائجه غير معروفة بالنسبة له، ألن صورة 
البل��د باتْت أوضح له بعد مذكرة التفاهم 
عل��ى الرغم من كل ش��يء. إن صورة البلد 

أوضح له اآلن مما كانت عليه في املاضي. 
ف��ي الوقت نفس��ه لدي��ه جترب��ة زميله ] 

خصمه [ حي��ث دخل األخير بثقل معروف، 
لكن��ه لم يحصْل عل��ى أي نتيجة، نتيجة 
س��ب لصاحل��ه ف��ي  ك��ن أن حتحُ حاس��مة ميحُ
االنتخاب��ات. كم��ا كانت له جترب��ة حينما 
ت��ورط في ضرب��ة حيث أطلق ش��خص ما 
قنابله إلى خارج الهدف. أعني حني قصف 

االستخبارات وقصف )جامع النداء(. )4(
السياس��ة  دور  يناق��ش  حس��ني  ص��دام 
األميركية الداخلية في الدعوات األميركية 
لتغيير النظام في العراق )9 شباط ] فبراير 

 )5( )1998 ]
صدام: اميركا تستعمل الشمال )كردستان 
– م.( وتس��تعمل أي ن��وع م��ن اخلونة حتت 
أغطية متنوعة في اجلنوب؛ على كل حال، 
ل��ن يتيح ذل��ك خلق دولة  تك��ون خاضعة 
للتأثير اإليراني في الوق��ت احلالي. هذا هو 
النق��اش الذي يدور اآلن حتديداً. اميركا تريد 
وتتمن��ى، لكن االعتراضات في الش��عارات 
ظه��رْت ب��ني أعض��اء مجل��س الش��يوخ 
والدميقراطي��ني.  )6( أوحى أعضاء مجلس 
الشيوخ أن العمليات العسكرية كان يجب 
أن تط��رد النظ��ام لكي جتعل األم��ر صعباً 
على كلنت��ون، وهكذا يقولون إنهم أفضل 
العارف��ني، طامل��ا أن لديهم اخلب��رة. وهكذا 
باس��تطاعتهم أن يقولوا له إنه فشل في 
حتقيق الهدف، إذا لم يحُطرد النظام. وإذا لم 
يوجه ضربة عس��كرية، س��وف يحرجونه. 
اقت��رح كلنتون بدالً من ذل��ك، مبا إنه يعرف 
نواياهم ويعرفون ه��م نوايا أحدهم اآلخر، 
وقال: » ال، نحن نريد توجيه ضربة عسكرية 
لتوق��ف العراق ع��ن إنتاج أس��لحة الدمار 
الش��امل؛ نحن ال نهدف إلى إزاحة النظام. 
» )7(  هك��ذا ميكن أن يقول إن بوس��عه أن 
يحق��ق الغرض حيثما يص��ل إليه. حتليلنا 
يق��ول إن الصهيوني��ة بطبيع��ة احلال في 
تواف��ق مع فكرة إزاحة النظام ولن تش��عر 
باالرتي��اح ما ل��م يتْم إزاح��ة النظام، على 
الرغ��م من كل م��ا يقولونه ع��ن التدمير، 
ألنهم ش��هدوا جتربة واقعية بأم أعينهم. 
شهدوا كيف حصلْت عمليات إعادة البناء 
بعد التدمي��ر الذي طال العراق وش��اهدوا 
عندما امتل��ك العراق األس��لحة وقال إنه 
ربْت بغداد.  )8(  س��يضرب تل أبيب إذا ما ضحُ
وهكذا، نفذ ] كلنتون في الظاهر [خطته. 
إمنا في ظ��ل التخطي��ط االميركي، أولئك 
الذين في الس��لطة يعرفون ح��ق املعرفة 

أنهم غير قادرين على إزاحة النظام. ولهذا، 
عليه��م أن مييزوا هدفاً م��ا ضمن قدرتهم، 
وهو تدمي��ر الهدف بأقص��ى قدراتهم. )9( 
وكذل��ك، يع��رف اجلمهوري��ون، بالطبع، أن 
النظ��ام ال ميك��ن اإلطاح��ة به، ومب��ا أنهم 
يعون هذه احلقيقة يرفعون شعار اإلطاحة 
بالنظ��ام طاملا أنهم يعرفون أن كلنتون لن 
يزيح النظام. ونتيجة لذلك، سيستعملون 
هذا الش��عار ضده وسوف يضعف العقل. 
يري��د اجلمهوريون أن يروا كلنت��ون ضعيفاً 
] لكنه��م [ ال يريدون��ه أن يس��قط. إنهم 
يريدون��ه أن يك��ون ضعيفاً ألنه إذا س��قط 
س��يحل )آل غور( محله.  )10(  وما إن يحل 
)أل غ��ور( محله، رمبا س��تتاح ل��ه الفرصة 
في غضون عامني لكي يصبح رئيس��اً من 
جديد. في هذه احلالة، من املمكن بالنسبة 

للحزب الدميقراطي أن يس��تمر في احلكم 
على مدى س��تة أعوام أخرى. إنهم يريدون 
أن يك��ون ممثل احل��زب الدميقراطي ضعيفاً 
يخلق��وا  أن  يس��تطيعون  بحي��ث  ج��داً 
مشاكل له إلى درجة أن يضعف من دون أن 
يسقط، ومع ذلك يسمحون له باالستمرار 
حتى الي��وم األخير من العامني، وتحُتاح لهم 
الفرصة ثاني��ًة في العودة إلى الس��لطة. 

هذه هي الظروف املوجودة حالياً. 
نحن متأكدون أن أوروبا، باستثناء بريطانيا، 
ال تري��د الع��راق. أم��ا أملانيا، فلي��س كل ما 
تقوله صحيحاً؛ إنه��ا ال ترغب بأن يحصل 
كل م��ا تقوله، إمنا لي��س أمامها خيار آخر. 
إن ما نعرف أنه صحيح بحسب حتليلنا هو 
م��ا يتحدث عنه الفرنس��يون واإليطاليون، 
وه��و أن جمي��ع البل��دان األوروبي��ة ال تريد 
عراق��اً ضعيفاً، ألنه��م ب��دأوا يربطون بني 
مصاحلهم حينما تس��يطر اميركا وحدها 
عل��ى منطقة النفط، أو حني تكون اميركا 

أضعف. 
صدام وكبار مستشاريه يناقشون الوضع 
م��ع إدارة ب��وش اجلديدة )29 كان��ون األول ] 
ديس��مبر [ – 6 كانون الثاني ] يناير [ 2001( 

  )11(
صدام: اآلن، يلزمنا أن نوضح أن ثمة ارتباط 
بني الرئي��س االميرك��ي اجلدي��د ومصالح 
الكيان��ات، ش��ركات النفط، فيم��ا يتعلق 

بزيادة أو تخفيض األسعار. 
ذكر 1: ] غير مسموعة [: أريد أن أتوسع في 
املس��ألة التي تطرق إليها س��يادتك.  )12(  
يبدو أنه يوجد تقاطع بني موقف دول اخلليج 
واملوق��ف االميركي. ] بيل [ ريتشاردس��ون، 
وزي��ر الطاقة، ق��رر أن يلتقي األم��ني العام 
ملنظمة أوبك، لغ��رض عدم خفض اإلنتاج، 
وف��ي هذه اآلونة )مجلس تعاون دول اخلليج 
العربي( وضمن إط��ار مجموعتهم، كانت 

لديهم فكرة حول القضية. )13( 
صدام: هل هذا اجلديد أم القدمي؟

عدد من الذكور غير املعروفني: القدمي. 
ص��دام: هذا هو القدمي. هذا من الش��خص 
اآلخر وعلينا أن نرى اجلديد ألنهم يتعلمون 
أكثر من أسرة بوش، وبخاصة السعوديون. 
ذك��ر 1: هذا م��ا أعتقد أنهم س��وف ] غير 

مسموعة [  فيما يتعلق باالجتاه اجلديد. 
صدام: ملاذا تعتقد أنن��ي أقول لنرَ ما ] غير 

مسموعة [. 

ذكر 1: صحيح. 
ص��دام: ألن ه��ذه طريقة أبعد م��ن القدرة 
التي اعتادوا العمل بها. بناًء على ذلك، هذا 
يعن��ي أن هن��اك ضوءاً أخضر م��ن الرئيس 

اجلديد. إذاً –
طارق: إن احلزب اجلمهوري وأس��رة بوش هم 
أق��رب إل��ى ش��ركات النفط بحي��ث ] غير 
مسموعة، أصوات متداخلة. [ من الضروري 

جداً االنتباه إلى دراسة سوق النفط.   

هوامش:
) 1( يق��ول طارق إنه من املبكر جداً القول 
ما إذا يتح��دى عضو دميقراط��ي الرئيس 
كلنتون في ترش��يح احل��زب الدميقراطي 

لسنة 1996.  
) 2( طارق في الظاهر يش��ير إلى األزمة 

الت��ي حصل��ْت ب��ن 6-29 مت��وز )يوليو( 
الع��راق  رف��ض  أعقب��ْت  الت��ي   ،1992
الس��ماح بدخول ف��رق اللجنة اخلاصة 
)ف��رق التفتيش( التابع��ة لألمم املتحدة 
إلى وزارة الزراعة العراقية. في اجتماع 
مع مجلس وزرائه في متوز )يوليو( 1992، 
تقاس��م ص��دام » حتليل��ه ذا االحتمال 
الق��وي » بأن أع��داء الع��راق » اختلقوا 
قضي��ة وزارة الزراع��ة » ألنه��م » كانوا 
عس��كري.  بعم��ل  القي��ام  يعتزم��ون 
» م��ن وجه��ة نظ��ر معظ��م املراقب��ن 
السياس��ين الغربي��ن، باملقارنة، كان 
م��ن الواضح أن ب��وش لم يك��ْن يرغب 
بش��ن احلرب. أنظر: تمِ تريفان: »  أس��رار 
ص��دام: البح��ث ع��ن أس��لحة العراق 
اخملفي��ة » )لندن، هاربر كولن��ز، 1999 (: 
185؛ قس��م » صدام يأمر العراقين بأن 
يقاوموا ويخّوفوا مفتشي األمم املتحدة 

»، في الفصل السابع .
) 3( في آب )أغس��طس(، خلق حس��ن 
كامل، مدير هيئة التصنبع العسكري 
العراقية، مش��كلة لص��دام من خالل 
انش��قاقه وجلوئ��ه إل��ى األردن وتزوي��د 
ووكاالت  املتح��دة  األمم  مفتش��ي 
االس��تخبارات الغربي��ة مبعلومات عن 
برامج أسلحة الدمار الشامل احملظورة 

العراقية، أنظر الفصل الثامن.  
) 4( صدام ف��ي الظاهر يدمج هجومن 
اميركيت��ن: هج��وم بصواري��خ الكروز 
التي أُطلقْت على قيادة جهاز اخملابرات 
العراقية من قب��ل الرئيس كلنتون في 
ثأر من محاولة العراق املزعومة اغتيال 
الرئيس جورج  أج. دبليو. بوش في 1993 
وهجوم مشابه شنه بوش على أهداف 
اقتصادي��ة عراقية في 17 كانون الثاني 

)يناير( 1993، قبيل مغادرته مكتبه. 
)SH-SHTP-A-000  )5-756: صدام وكبار 
مستشاريه يناقشون إمكانية حصول 
نزاع عس��كري مع الواليات املتحدة »،9 

شباط )فبراير( 1998.  
) 6( صدام في الظاهر يقارن بن أعضاء 
احل��زب  وأعض��اء  الش��يوخ  مجل��س 
الدميقراط��ي، حينم��ا كان اجلمهوريون 
الش��يوخ  عل��ى مجل��س  يس��يطرون 

االميركي في ذلك احلن. 
) 7( ف��ي 5 ش��باط )فبراي��ر( 1998، قال 

كلنتون: » مصلحتنا هو أن مننع صدام 
من إمكانية تصنيع  أسلحة بايولوجية،   
كيمياوية، نووية والصواريخ التي تنقل 
أس��لحة من هذا الن��وع. وفيما يتعلق 
بتغيي��ر النظ��ام، أش��ار قائ��الً: » ه��ذا 
ليس م��ا فوضتن��ا األمم املتحدة للقيام 
به. ه��ذا ليس هو اهتمامنا املباش��ر. » 
زعي��م األغلبية في مجلس الش��يوخ 
ترينت لوت، الناطق الرس��مي ل� هاوس 
 ،House Newt Gingrich  نيوت غنغريج
ومضي��ف محافظ��ن آخري��ن، على أي 
ح��ال، دع��ا اإلدارة إل��ى إزاح��ة النظام 
العراق��ي. ف��ي وقت التس��جيل، كانت 
الواليات املتحدة قد عبأْت ثالث حامالت 
طائ��رات، وقوات عس��كرية قوامها 24 
ألف جن��دي، ومئات الطائ��رات احلربية 
ف��ي اخللي��ج الفارس��ي لك��ي يعاقبوا 
العراق لتقاعسه في االلتزام بتعهداته 
بنزع األسلحة. أنظر روبن رايت:« حتليل 
األنب��اء؛ الضغ��ط إلزال��ة بن��ى ص��دام 
الفارس��ي: دع��وات  حس��ن؛ اخللي��ج 
إلزاح��ة الرئي��س العراق��ي ج��اءت من 
االس��تراتيجيات  جهات كثيرة. جميع 
محفوف��ة باملصاعب »، جري��دة  )لوس 
أجنل��س تاميز( ، 6 ش��باط )فبراير( 1998؛ 
س��تيفن لي ميرز:  » خالف مع العراق: 
النظ��رة الش��املة؛ رئي��س اجلمهورية 
يتباع��دان   G.O P اجلمه��وري  واحل��زب 
بش��أن العراق »، جريدة )نيويورك تاميز(، 
5 ش��باط  )فبراير( 1998؛ بيتر جينينغز 
وفوريست سوير: » مكاشفة مع صدام 
»،   أي ب��ي س��ي ني��وز س��اتردي نايت: 
بيتر جينينغز يعلن رس��مياً ، 7 شباط 

)فبراير( 1998. 
) 8( رمب��ا يش��ير هذا إل��ى تهديد صدام 
ي��وم 26 كان��ون األول )ديس��مبر( 1990 
بأن العراق س��وف يضرب تل أبيب حاالً 
إذا م��ا ُضربْت بغداد. أنظر » حوار صدام 
حس��ن م��ع التلفزي��ون اإلس��باني »، 
موجز ال��� BBC لإلذاع��ات العاملية، 29 
كانون األول  )ديسمبر( 1990، من )إذاعة 
جمهوري��ة الع��راق( ، 26 كان��ون األول 

)ديسمبر( 1990. 
) 9( وليم كوهن، وزير الدفاع االميركي، 
حذر قائالً إن الضربة العس��كرية التي 
الواليات املتح��دة للعراق  س��توجهها 
س��تكون  » ضخمة في حجمه��ا و ... 
تأثيره��ا. » وقد أضاف، عل��ى أي حال، » 
أعتقد أنه يتعن علينا أال نرفع س��قف 
التوقع��ات عالياً بص��ورة غير معقولة. 
إن م��ا نأمل في حتقيقه ... هو أن نقلص 
بأقص��ى م��ا نس��تطيع، ق��درة ص��دام 
حس��ن عل��ى جتديد ق��درة أس��لحته، 
أس��لحة الدمار الش��امل. » سوزان أم. 
ش��يفر: كوهن يكبح التوقعات بشأن 
احتم��االت توجيه ضربة عس��كرية »، 
وكالة )األسيوش��يتد بريس، 1 ش��باط 

)فبراير( 1998. 
) 10( في 6 شباط )فبراير(، واجه الرئيس 
كلنتون أسئلة في مؤمتر صحفي حول 
مسألة ما إذا سيستقيل على خلفية 

فضيحة مونيكا ليونسكي. 
)SH-SHTP-A-001 – 197   )11: ص��دام 
وكبار مستش��اريه يناقشون العالقات 
الثنائية مع بل��دان مختلفة، من بينها 
العالق��ات الثنائية بن مص��ر والعراق، 
 ،« والع��راق  املتح��دة  الوالي��ات  وب��ن 
االجتم��اع غي��ر م��ؤرخ )ب��ن 29 كانون 
األول ] ديسمبر [ 2000 و6 كانون الثاني 

] يناير [  2001(. 
)12( ف��ي ج��زء مبك��ر من التس��جيل، 
ناقش صدام التذبذب في أسعار النفط 
وطلب من  كوادره ب��أن يحللوا تصريح 
مجلس تعاون دول اخلليج العربي بشأن 
املوضوع. اإلشارة إلى » مسألة » صدام 

يبدو أنها حتيل على ذلك الطلب. 
)13( التقى ريتشاردسون علي رودريغويز، 
األمن العام اجلديد ملنظمة أوبك، في 6 

كانون الثاني )يناير( 2001. 

»          « 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  »الحلقة 10« القسم الثاني

»

صدام: إن معركتنا 
لم تنتهِ بعد؛ إنها 
ما تزال مستمرة. 

رفيق طارق، إن 
ما أريده منك 

ومن وزير الشؤون 
الخارجية أن تركزا 
عليه خالل هذه 
الحقبة الزمنية 
هو ما إذا يحتاج 

الرئيس االميركي 
إلى شن حرب ما قبل 

االنتخابات، أو حرب 
كالحرب العراقية

إن ما نعرف أنه 
صحيح بحسب تحليلنا 

هو ما يتحدث 
عنه الفرنسيون 

واإليطاليون، وهو 
أن جميع البلدان 
األوروبية ال تريد 

عراقًا ضعيفًا، ألنهم 
بدأوا يربطون بين 
مصالحهم حينما 

تسيطر اميركا 
وحدها على منطقة 
النفط، أو حين تكون 

اميركا أضعف
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تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

صدام يراهن على إرهاق كلينتون عبر رسائل ووسطاء وتصريحات متضاربة
سياسة لي األذرع لم تدرأ الحرب )2-2( 

صورة جتمع الرئيسن بوش األب واألبن في واشنطن
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  تعه��د 
الوطني��ة العراقي��ة، رع��د حمودي، 
بتأمني معسكرين تدريبيني ملنتخب 
الناش��ئني بكرة القدم الذي سيبدأ 
حتضيرات��ه لنهائي��ات كاس العالم 
التي س��تقام في الهند في ش��هر 
تشرين االول املقبل.. جاء ذلك خالل 
اس��تقباله رئيس احتاد ك��رة القدم 
عبد اخلالق مسعود ومدرب منتخب 
الناشئني قحطان جثير.. وقال املدير 
التنفي��ذي للجن��ة االوملبي��ة جزائر 
الس��هالني، ال��ذي حض��ر اللق��اء : 
ان حم��ودي تعهد ان تق��وم اللجنة 
معس��كرين  بتهيئ��ة  االوملبي��ة 
تدريبيني ملنتخب الناشئني وحسب 
رؤية اجلهاز الفني للمنتخب، فضال 
ع��ن تقدمي الدع��م ال��الزم  للجهاز 
الفن��ي فيم��ا يخ��ص التعاقد مع 
م��درب للياقة البدني��ة محليا كان 

ام خارجياً.
رئي��س  ان   : الس��هالني  وأض��اف 
اللجنة االوملبية حتدث مع احلاضرين 
بشكل شفاف واكد على ضرورة ان 
تكون مش��اركة منتخب الناشئني 
الفني��ة  املعايي��ر  ب��كل  أمنوذجي��ة 
واالداري��ة بغي��ة حتقيق اجن��از كروي 

للعراق في العام اجلاري.
 وبني : ان املكتب التنفيذي، وبالتعاون 
م��ع احتاد ك��رة الق��دم، حريص كل 
احل��رص على تذلي��ل العقبات التي 
تعتري املهمة الوطنية امللقاة على 

عاتق اجلهاز الفني والالعبني.

وعق��د املكت��ب التنفي��ذي للجنة 
االولبية العراقية جلسته االعتيادية 
بحض��ور رئي��س واعض��اء املكت��ب 
التنفي��ذي، ومت��ت خ��الل اجللس��ة 
مناقش��ة العديد من القضايا التي 

تخص واقع عمل اللجنة االوملبية.
وقال املدير التنفيذي للجنة االوملبية 
الوطنية العراقية جزائر السهالني: 
ان من القضايا التي متت مناقشتها 
التنفيذي  املكت��ب  تس��مية عضو 
جمي��ل العبادي رئيس��ا لبعثة دورة 
االلعاب االسيوية للصاالت املغلقة 
التي س��تقام ف��ي تركمانس��تان.. 
ب��ني  ان م��ن  الس��هالني:  واض��اف 
االم��ور التي متت مناقش��تها ايضا 
تش��كيل جلن��ة مؤلفة م��ن النائب 
الثان��ي لرئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 

فالح حس��ن واالمني املالي س��رمد 
عبد االل��ه واملدير التنفي��ذي جزائر 
ميزانية  ل�تقدمي مقترح  السهالني 
اللجنة االوملبية واالحتادات الرياضية 
وتقدميه��ا ال��ى املكت��ب التنفيذي 
لغرض املصادقة عليها في اجتماع 
االعتي��ادي  العمومي��ة  اجلمعي��ة 
والذي س��يعقد في الرابع من شهر 
اذار املقب��ل، فضال عل��ى ان اجتماع 
اجلمعية العمومية سيناقش ايضا 
مس��ودة قان��ون اللجن��ة االوملبي��ة 
واملصادق��ة على مناه��ج االحتادات 
2017، وكذلك  وميزانيته��ا للع��ام 
انتخاب العضو الشاغر الى املكتب 

التنفيذي.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان تس��مية ملعب 
الرصاف��ة 30 الف متفرج، باس��م 
ش��يخ املدرب��ني الراح��ل عم��و بابا 
تثمين��ا لالجن��ازات الرياضي��ة التي 
قدمه��ا خ��الل حياته حينم��ا كان 
احمللي��ة  الف��رق  قمص��ان  يرت��دي 
واملنتخب��ات الوطني��ة العبا فضال 
العراقية  املنتخب��ات  ع��ن قيادت��ه 
مدرب��ا واحلصول عل��ى العديد من 

االلقاب.

وب��ني الوزي��ر ان عموباب��ا ت��رك ارثا 
كبيرا ومن واجب الوزارة اس��تذكار 
القام��ات الرياضية التي اس��همت 
في رفع اسم العراق عاليا في احملافل 
الدولية، وان الراح��ل امتداد لتاريخ 
كروي حافل باالجن��ازات قدم الكثير 
عندما كان ميثل املنتخبات العراقية 
وبعد اعتزاله حقق للرياضة الشيء 
الكثير مدربا متميزاً حقق بطوالت 
عديدة وصنع جنوم��ا مازالت الكرة 

العراقية تفتخر بهم.
وكان الوزير شدد خالل لقائه مدير 

الرصافة  املنفذة مللعب  الش��ركة 
30 ال��ف متف��رج في بغ��داد على 
حلاج��ة  امللع��ب  باجن��از  االس��راع 
العاصم��ة بغداد الى اكبر عدد من 
املالعب فض��ال عن انه ميثل اضافة 
نوعي��ة للمنش��آت الرياضية التي 
اجنزته��ا وزارة الش��باب والرياضة، 
مضيف��ا ان ال��وزارة س��تبذل كل 
ما ف��ي وس��عها الكم��ال ملعب 
الرصافة كما انها س��تقدم كافة 
املنف��ذة  للش��ركة  التس��هيالت 

الجنازه بالسرعة املمكنة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ق��ررت وزارة الش��باب والرياض��ة 
اط��الق من��ح االندي��ة االس��بوع 
املقب��ل، وفق ث��الث فئ��ات.. وقال 
مدير ع��ام دائرة التربي��ة البدنية 
والرياض��ة ف��ي ال��وزارة الدكتور 
عالء عبد القادر ان وزير الش��باب 

والرياض��ة عبد احلس��ني عبطان 
صادق على الدراسة املقدمة من 
قبل الدائرة التي تش��مل االندية 
الرياضية وحس��ب الفئات )أ ، ب 

، ج(.
واضاف عبد القادر ان الوزارة تسعى 
ال��ى التخفيف ع��ن كاهل االندية 

من خالل اطالق املنح املالية، برغم 
الضائقة املالية وحالة التقش��ف، 
لالندي��ة  دعمه��ا  وس��تواصل 
الرياضية  واالحت��ادات  واملنتخب��ات 
حت��ى تتمكن من حتقي��ق النتائج 
االيجابية ورفع اس��م العراق عاليا 

في احملافل الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتق��دم أس��رة »الصب��اح اجلدي��د« 
باملباركة للزميل اإلعالمي أزهر علي 
ملناس��بة أختي��اره منس��قاً إعالمياً 
ملنتخب أش��بال العراق بكرة القدم 

الذي يستعد لألستحقاقات املقبلة، 
كم��ا تتق��دم بالتهنئة ال��ى الزميل 
ماهر حس��ان لتس��ميته منس��قاً 
إعالمي��اً للجنة النس��وية في احتاد 
كرة القدم. مبارك للزميلني املثابرين، 

اإلعالمي��ة  الطاق��ات  م��ن  وهم��ا 
والصحفية التي أكدت جدارتها في 
امليدان، س��يكونان بالتأكيد داعمني 
أش��بال  ومش��اركات  لتحضي��رات 

الكرة والفرق النسوية، ألف مبارك.

صحيفة مدريدية تكشف تفصيالت عقد «البرغوث«
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حقوق الضيافة
ضم��ن دوري أندي��ة محافظ��ة الديوانية لكرة 
القدم في مباراة جمعت ن��ادي الديوانية ونادي 
عفك عل��ى ملع��ب األخي��ر انته��ت بالضربة 
القاضية في نزال بامللعب بني اجلماهير والالعبني 
وإداري نادي عفك حس��ني محمد الذي نزل ارض 
امللعب واعتدى على العبي الديواينة و بالتشاور 
مع مشرف املباراة ومقيم احلكام انتهت املباراة 
بف��وز الديواني��ة بهدف��ني مقابل ه��دف واحد 
لنادي عف��ك قبل أنتهاء وقته��ا األصلي بفعل 
هذه األحداث الغير مس��ؤولة بعد الغي احلكم 
زيد فاض��ل هدفاً لنادي عفك ف��ي الدقيقة 37 
وقبله��ا بالدقيق��ة 20 اغف��ل ع��ن ضربة جزاء 
صحيحة لنادي عف��ك اجتمعت هذه الظروف 
وحول��ت املباراة إل��ى حلبة ن��زاع ونتألم عندما 

هذه األحداث في السابق.
 عندم��ا كنا نلعب تختلف األمور كثيراً الفريق 
صاح��ب األرض يقوم بالضياف��ة بكل ما حتمل 
معن��ى كلمة اكرام الضي��ف والفريق الضيف 
يثمن هذه االلتفاتة ويلتزم باملقابل ويحترم أهل 
األرض حتى على مستوى الفرق الشعبية هذه 
القيم كانت حاض��رة أتذكر عندما كنت مدرباً 
للنجوم بغداد الشعبي الذي يضم كوكبة من 
جنوم الدوري ابرزهم فالح موسى عباس كاظم 
محم��د جاس��م رع��د كاظ��م عدنان حس��ني 
محم��د ناصر نعيم جل��وب و املتألق كرمي زامل 
والهداف على حميد وعلي حسني و الشقيقان 
جنم عبود وشاكر عبود وقاسم محمد وقاسم 
حس��ن وش��قيقة طالب عب��اس وغيرهم من 
جنوم اللعبة وكان الفريق املنافس ناقص العدد 
وكملنا النق��ص بالعبنا داينمو خط الوس��ط 
سمير جبر العب نادي الصناعة وانتهت املباراة 
بف��وز الفري��ق املنافس بهدف العبنا املس��تعار 

سمير جبر.
 وكنا مسرورين بعد املباراة ألن كرة القدم رسالة 
محبة وس��الم لذا أدعو املسئولني على اللعبة 
بتشكيل محكمة رياضية مختصة باملنازعات 
التي حتصل في مالعبنا للحفاظ على جمالية 
كرة الق��دم وحماية أهدافها الس��امية ونحن 

على أعتاب زيارة وفد الفيفا.
 فعلين��ا أن نتكات��ف م��ن أجل عراقن��ا احلبيب 
مشكلتنا مشكلة وحلولها مشكلة ال نتعظ 
باألمس أح��داث كربالء راح ضحيته��ا الكابنت 
اخلل��وق محم��د عباس اهلل يرحمه نخش��ى ان 
تتك��رر فاجعة كرب��الء التي فقدن��ا بها مدرب 
خلوق ومخل��ص ترك خيرات أورب��ا وجاء خلدمة 
محافظت��ه وبلده وكان اجلزاء املوت ظلماً  نأمل 
أن يتدخل القضاء لردع املس��يئني عندما تعجز 

جلنة االنضباط في أجاد احللول املناسبة.

* مدرب محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

خاطب احتاد الكرة املركزي، االحتادين 
األذربيجاني واللبناني، من أجل تأمني 
مب��اراة جتريبي��ة للمنتخب الوطني، 
ف��ي إط��ار اس��تعداداته لتصفيات 

كأس العالم 2018 في روسيا.
وقال عض��و االحتاد كام��ل زغير، في 
االحت��اد  إن   ، صحفي��ة  تصريح��ات 
خاط��ب نظيره األذربيجاني رس��مًيا 
لتأم��ني مب��اراة جتريبي��ة للمنتخب 
الوطن��ي، تق��ام ف��ي طه��ران، أثناء 
فترة تواجد املنتخ��ب في العاصمة 
اإليرانية، حيث من املقرر أن يعسكر 
املنتخب العراقي بطهران في الثاني 

عشر من شهر آذار املقبل.
وأوضح أن االحتاد تلقى اعتذار االحتاد 
األردن��ي، باإلضافة إلى عدم رد االحتاد 
اإليران��ي الذي ينتظر ه��و اآلخر قرار 
مدرب منتخب بالده، م��ا دفع االحتاد 
إلى مخاطبة االحتادي��ن األذربيجاني 
واللبنان��ي م��ن أج��ل تأم��ني مباراة 
جتريبية.وأش��ار زغي��ر إل��ى أن مدرب 
املنتخ��ب الوطني راضي شنيش��ل، 
قدم خط��ة إع��داد الفري��ق، وطلب 
تأمني معس��كر تدريب��ي في طهران 
م��ع إقامة مبارات��ني جتريبيتني، الفًتا 
إل��ى أن االحتاد هيأ إقامة املعس��كر 
فتتوقف  التجريبيتني  املبارات��ني  أما 
إقامتهم��ا على مدى جتم��ع الفريق، 
موضًح��ا إمكاني��ة اختصارهما في 
مباراة واح��دة إذا اقتضت الضرورة.. 
يذك��ر أن املنتخ��ب الوطن��ي يالقي 
أول��ى  ف��ي  األس��ترالي،  املنتخ��ب 
مباري��ات اإلياب م��ن التصفيات، في 
العاصمة اإليرانية طهران في الثالث 

والعشرين من أذار املقبل.
م��ن جانب اخر، أكد نائب رئيس احتاد 
الكرة علي جبار، أن اللوائح ستطبق 
بضد األندية املنسحبة، وأنه التهاون 

في هذا األمر.
وقال جبار ف��ي تصريحات صحفية 
، إن آراء أغل��ب اعض��اء االحتاد تذهب 
لتطبي��ق لوائح االحت��اد بحق االندية 
املنس��حبة والتي تنص على هبوط 

ادن��ى  درج��ة  املنس��حب  الن��ادي 
باالضاف��ة ال��ى غرامة مالي��ة تبلغ 
25 ملي��ون دينار عراقي ، الفتا إلى أن 
االحتاد سيعقد اجتماعه الدوري يوم 
غٍد االربعاء التخاذ قرار رسمي إلنهاء 

اجلدل الدائر في االوساط الكروية.
واش��ار ال��ى ان حديث االنس��حابات 
ب��ات يقل��ق اجلماهير ، لك��ن االحتاد 
عازم على االلتزام باللوائح وان يكون 

ج��ادًا ازاء قضية االنس��حاب حلفظ 
هيبة االحتاد ، منوها أن مجلس ادارة 
االحتاد س��يتخذ ق��راراه بنحو نهائي 
وستتحمل االندية املنسحبة تبعات 
قرار االنس��حاب.. يذكر ان نادي اربيل 
اعلن انسحابه بنحو رسمي واندية 
اخرى قدمت طلب باالنس��حاب من 

بينها ناديي الكرخ والسماوة.
إل��ى ذل��ك، و ف��ي خط��وة مثالي��ة 

تؤكد ك��رم ادارة وجمهور فريق نادي 
الش��رطة، قامت اجلماهي��ر، بتقدمي 
مآدبة غداء كبيرة ف��ي بوابة ملعب 
الشعب الدولي جلماهير فريق امليناء 
البصري قب��ل لقاء أم��س، ردا ً على 
ما قمت به جماهي��ر البصرة الذين 
اس��تقبلوا جمهور القيثارة املوسم 
السابقة وقدموا لهم وجبات الغداء 

املتكاملة.

وتبادل فريقا الشرطة وامليناء املراكز 
ف��ي مباراتهم��ا امس ضم��ن ختام 
اجلول��ة 19 للمرحل��ة االول��ى لدوري 
الك��رة املمتاز الت��ي قاده��ا الدولي 
عل��ي صب��اح، بعد ف��وز االول بهدف 
سجله جاسم محمد في الدقيقة 
59، حيث تقدم الش��رطة الى املركز 
اخلامس ول��ه 33 نقطة متخلفاً عن 
الطلبة صاحب املرك��ز الرابع بفارق 
األه��داف، فيم��ا تراج��ع املين��اء الى 
املركز الس��ادس ول��ه 32 نقطة في 
ترتيب الالئحة التي يتصدرها النفط 
وله 36 نقط��ة فيما الزوراء ميلك 35 
نقط��ة ولفري��ق نفط الوس��ط 34 

نقطة.
من جهة اخرى، قال االحتاد اآلسيوي 
لك��رة القدم، أمس، إن كأس آس��يا 
2019، ستبدأ في اخلامس من كانون 
الثان��ي 2019، وس��تقام على مدار 
28 يوماً في 8 إس��تادات باإلمارات.. 
وأض��اف االحتاد اآلس��يوي، في بيان، 
أن إس��تاد مدين��ة زاي��د الرياضية، 
ف��ي أبوظب��ي سيس��تضيف لقاء 
االفتتاح والنهائي في أول ش��باط.
ويس��تضيف البطولة، 3 إستادات 
ف��ي أبوظب��ي، واثنني ف��ي كل من 
دب��ي، والعني، إضافة إلس��تاد واحد 
في الشارقة.ويشارك في البطولة 
24 فريًق��ا ألول مرة، بع��د قرار زيادة 
ف��ي  منتخًب��ا   16 م��ن  حجمه��ا 
البطولة الس��ابقة بأستراليا عام 
2015. وضمن��ت أس��تراليا، حاملة 
اللق��ب، والص��ني، والع��راق، وإيران، 
وقطر،  اجلنوبي��ة،  وكوريا  والياب��ان، 
وتايالن��د،  وس��وريا،  والس��عودية، 
الدول��ة  واإلم��ارات  وأوزبكس��تان، 
املضيفة التأهل بالفعل للبطولة.

الشرطة يفوز على الميناء بهدف في الدوري الممتاز  

اتحاد الكرة يكّثف اتصاالته بلبنان وأذربيجان لتأمين لقاء ودي أمام األسود

مدريد ـ وكاالت:

حص��د نادي برش��لونة اإلس��باني فوزًا 
ثميًنا على حس��اب إيبار حلساب اجلولة 
رق��م 19 م��ن ال��دوري اإلس��باني لكرة 
الق��دم ه��ذا املوس��م بنتيج��ة )0-4(، 
ليرفع رصي��ده إلى 41 نقطة في املركز 
الثالث، س��جل رباعية البارسا كل من 
دينيس سواريز، وليونيل ميسي، ولويس 
س��واريز، ونيمار دا س��يلفا في الدقائق 

32 و50 و68 و)90+1( على الترتيب.
وصن��ع لويس س��واريز اله��دف الثالث 
لليونيل ميس��ي ليصل إل��ى 50 متريرة 
حاس��مة مع برش��لونة منذ انضمامه 
للفري��ق الكتالون��ي ف��ي صي��ف عام 
2014، وه��و أكثر العب صنع أهدافاً في 

البالوجرانا منذ انضمامه.
أما األرجنتيني ليونيل ميسي فسجل 
الهدف اخلامس في خمس مباريات على 
التوالي لبرشلونة هذا املوسم، وهو أول 
العب في الدوري اإلسباني لهذا املوسم 
يس��جل في خمس مباري��ات متتالية.
ولعب ليونيل ميس��ي مع برشلونة 26 
مباراة هذا املوسم سجل في 19 منها، 
ووص��ل إلى الهدف رق��م 28 و7 متريرات 

حاسمة.
وحق��ق لوي��س إنريك��ي، املدي��ر الفني 

لبرش��لونة، رقما ش��خصيا جديدا مع 
الفري��ق الكتالوني ف��ي بطولة الدوري 
اإلس��باني، بع��د نهاية ال��دور األول من 

نسخة املوسم اجلاري.
وف��از برش��لونة برباعي��ة نظيفة على 
مضيفه إيبار، ضم��ن اجلولة 19، ليرفع 
رصيده م��ن األهداف إلى 51 هدفا، وهو 

األكثر تهديفا في الليجا حتى اآلن.
وأب��رزت صحيف��ة »مون��دو ديبورتيفو« 
املقربة من برشلونة أن هذه هي أفضل 
حصيل��ة أهداف لبرش��لونة حتت قيادة 
إنريك��ي ف��ي ال��دور األول م��ن الليجا، 
حيث كس��ر املدير الفني رقمه السابق 
 ،2015-2014 موس��م  ف��ي  املس��جل 
حني س��جل الفريق في ال��دور األول 48 
هدفا.ويعتبر الرقم القياسي في تاريخ 
برشلونة خالل الدور األول بحوزة املدرب 
الراح��ل تيت��و فيالنوف��ا، الذي س��جل 
الفريق حتت قيادته 64 هدفا في موسم 

.2013-2012
الفري��ق  خاضه��ا  مب��اراة   19 وف��ي 
الكتالوني هذا املوس��م، سجل في 18 
مباراة، وغاب عن التس��جيل في مباراة 
واح��دة، كانت أمام ماالج��ا في ملعبه 
الكام��ب ن��و، حي��ث انته��ت بالتعادل 

السلبي.
وأحرز البارسا 28 هدفا خارج ملعبه من 
7 انتصارات، وتعادلني، وهو ثالث أفضل 

رقم للفريق، بعدم��ا قاد بيب جوارديوال 
الفري��ق لتس��جيل 33 هدف��ا موس��م 
2010-2011، فيم��ا متك��ن فيالنوفا من 
قيادت��ه لتس��جيل 32 هدف��ا موس��م 

.2013-2012

من جانب اخر، ال تزال قضية متديد عقد 
النجم األرجنتيني ليونيل ميس��ي مع 
ناديه برشلونة اإلسباني، حديث وسائل 
اإلعالم العاملية، خصوصا بعد الضجة 
التي أثي��رت مؤخراً حول إمكانية رحيل 

البرغوث ع��ن النادي الكتالوني. وذكرت 
ن��ادي  أن  اإلس��بانية  »أس«  صحيف��ة 
برشلونة رصد ميزانية التجديد لالعب 
األرجنتيني، والتي سوف تتراوح بني 35 
إلى 40 مليون ي��ورو بنحو صافي يخلو 

م��ن الضرائ��ب، أي أن الرات��ب الكام��ل 
مليسي سوف يصل إلى 70 أو 80 مليون 

يورو سنويا.
ونقلت الصحيفة اإلسبانية عن مصادر 
داخل النادي الكتالوني، إن إدارة برشلونة 
لديه��ا الق��وة االقتصادي��ة الكامل��ة 
النج��م األرجنتين��ي،  لتجدي��د عق��د 
واإلبقاء علي��ه برغم الع��روض املغرية 
م��ن األندية الكبرى. وتأتي هذه التقارير 
بعد أي��ام من تصريحات وال��د الالعب، 
خورخي ميسي، قبل يومني، والتي أكد 
م��ن خاللها أنه ال يوج��د أي خطر حول 

جتديد عقد جنله مع برشلونة.
وينته��ي العق��د احلال��ي مليس��ي م��ع 
برش��لونة ف��ي يوني��و 2018، لكّنه لم 
يجّدده بع��د، بخالف العدي��د من جنوم 
»البرس��ا« على غ��رار البرازيل��ي نيمار 
واألوروغوياني لويس سواريز واإلسباني 
ف��ي  التأخ��ر  ه��ذا  وأدى  بوس��كيش. 
جتدي��د عق��د ميس��ي إل��ى الكثير من 
املس��تقبل  والتأويالت حول  التكهنات 
الرياض��ي للبرغوث، حيث ربطته بعض 
التقارير بإمكانية الرحيل نحو نادٍ آخر، 
كمانشستر سيتي اإلنكليزي أو باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
يتخط��ى  أن  قب��ل  إش��بيلية  وعان��ى 
مستضيفه أوساسونا 4-3 في املرحلة 
19 م��ن الدوري اإلس��باني لكرة القدم.

وس��جل للخاس��ر س��يرجيو ليون 15 
والعب إشبيلية فيس��نتي ايبورا خطأ 
في مرماه 63 وكينان كودرو 90+3، فيما 
أح��رز أه��داف الفريق األندلس��ي إيبورا 
ثنائية 43، 65 واإليطالي فرانكو فازكويز 
80 وبابلو سارابيا 90+2.ورفع فريق املدرب 
األرجنتيني خورخي س��امباولي رصيده 
إل��ى 42 نقطة في املرك��ز الثاني خلف 
ريال مدريد املتصدر، بينما أوساس��ونا 
يظ��ُل أخيراً بتس��ع نق��اط فقط.وفي 
إقليم الباس��ك، أنقذ مهاجم أتلتيكو 
مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه 
من اخلس��ارة أمام أتلتي��ك بلباو عندما 
أدرك ل��ه التعادل 2-2 قبل نهاية املباراة 

بعشر دقائق بتسديدة صاروخية.
وتق��دم ن��ادي العاصم��ة مبك��راً على 
ملعب س��ان ماميس بواسطة كوكي 
)3(، لك��ن أصح��اب األرض ردوا بهدفني 
األول بواسطة إينيغو ليكوي بتسديدة 
رائع��ة س��كنت الش��باك )42(، قبل أن 
يضيف أوسكار دي ماركوس الثاني من 
كرة رأس��ية )56(. لك��ن غريزمان لعب 
دور املنقذ مس��جالً هدف��ه اخلامس في 
س��ت مباري��ات منذ مطلع ع��ام 2017 
ليمن��ح فريقه نقطة وحي��دة.. وتعادل 
ريال بيتيس مع سبورتينغ خيخون 0-0، 
وفاز ريال سوس��ييداد على سلتا فيغو 

بهدف خوامني )72(.

تقرير

رقمان جديدان لسواريز وميسي مع برشلونة في الليجا

جنوم برشلونة يحتفلون بالفوز

جانب من لقاء سابق للوطني أمام لبنان

األوملبية تدعم الناشئة

مفكرة الصباح الجديد

المغرب ـ ساحل العاج
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نهائيات أمم أفريقيا
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معسكران يحضران الناشئة للمونديال
إطالق اسم عمو بابا على ملعب الرصافة

صرف منح األندية األسبوع المقبل

مبارك للزميلين أزهر علي وماهر حسان
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 نصيف فلك

ف��ي لغتن��ا العربية مئ��ات الكلمات امللتبس��ات في 
املبنى وفي املعنى، تطاحن في اصلها وفصلها فقهاء 
وس��فهاء اللغة، يخضون قربة اللغة كاللنب فال طفا 
على س��طحها زبد وال جنب، يخضون على مر العصور 
والده��ور فانتج��وا مش��تقات دم وح��روب تطير فيها 
الرؤوس وتث��كل منها النف��وس الن الطوائف تتجادل 
وتتناف��ش بالس��يوف والف��ؤوس وتناس��لت احل��روب 
الضروس بني القوم م��ن ذاك اليوم الى اليوم، يتبارزون 
عل��ى صهوة التأويل والتنزيل فكنا كما قال الش��اعر 
الناف��ر: منزق ديننا بترقيع دنيان��ا/ فال ديننا يبقى وال ما 

نرقع.
  تكثر في لغتنا العربية مآدب كالم ش��هية مجانية، 
حتتش��د فيها اصناف كلمات مش��وية ومقلية، ومن 
اطي��اف هذي االصناف كلمة ش��رف التي ضاعت بني 
الفق��ر والترف، تهتف بها بع��ض االفواه املعوجة ذات 
الضمائ��ر املفلوج��ة من عل��ى شاش��ات الفضائيات 
تندل��ق الش��وارب واللح��ى، ته��رش وتنبش ف��ي رماد 
الش��رف عن الكنوز واللقى، فال البعث وال العث وجد 
الش��رف املرجتى. كلهم يهتفون ويصرخ��ون: املقاولة 
الش��ريفة والنظيف��ة والعفيفة، ف��وراً يتذكر الناس 
دعابة الوسواس في اغنية املرح لثالثي اضواء املسرح 
وكيف خرجت الراقصات النادبات النائحات وراء جنازة 
عظيم��ة الراقصات، وهن يندبن بأل��م مفجوع وقلب 

ملسوع : آه شريفة آه يا عفيفة.
 حنديري الش��رف تلبسه وحوش مطهمة بالوساخة 
والق��رف، مقاول��ة قنوع��ة بقتل جن��دي أجنبي واحد 
وتنس��ف معه مئة عراقي بقلب جامد، ويرقصون: آه 
يا ش��ريفة آه يا عفيفة. حندي��ري في العقول وجيفة 
ثقافة على نفس��ها تبول، ثقافة لها صليل س��يوف 
معقوفة تنحر ابناءها حتت ش��عار ايدبوجية ”مزروفة 
“، تزمج��ر دفوفه��ا بالغنائ��م حيث الس��لب والنهب 
والزنا باحملارم، وتردح ثقافة املقاولة: آه يا ش��ريفة آه يا 

عفيفة.
   ضائع��ون مائع��ون ف��ي ليل أليل نبص��ق على ضوء 
الش��موع ال��ذاوي االه��دل، لي��ل ماضين��ا وحاضرن��ا 
وحماقة املس��تقبل. ي��دور بنا الزم��ن املغلق الف دهر 
ونعود بزهو املنتصرين من كث��ر الهزائم لذات الصفر 

املعتق املطلق.
   لغة الكاذب صعبة وعرة ولغة الصادق سهلة ماطرة، 
فهل لغتنا درع للكذب وقدح سراب للعطش العذب، 
لغة التأوي��ل والتضليل في صحراء املبالغات وتبجيل 
االوهام والترهات، لغة ال تعرف معنى الش��رف فكيف 
تصون عورتها من النزف، وحتمي روحها من التلف. لغة 
ترعرعت في ش��به جزيرة الس��راب واالعراب، للسيف 
مئة اسم وللبعير الف رسم، عقيدتها الغزو وبالغتها 
السطو. يقطعون الطرق على احلضارة، ويشنون على 
العقل املفكر االعزل الف غارة وغارة. راياتهم قس��وة 
وصل��ف، ش��عاراتهم همجية وجلف، من لس��انهم 
يندلع اليباب ومن خيامهم طلع االرهاب، فأي ش��رف 

وخرف وعقلهم فطيسة حتوم عليه الذباب.
   اذا لم جتد مرادك في دكاكني احلنديري فتعال ملثماً 
مس��لحاً وخذ قطيعاً من الرعاع واالتباع  متس��رمنني 

بالفكر اخلنزيري.

جرح ينبح 

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - وداد إبراهيم: 
ح��ني يق��ف الفن��ان حس��ن فؤاد 
ف��ي فض��اء األمكن��ة الش��عبية 
وه��و يحم��ل روحه الت��ي امتألت 
باحل��ب ل��كل الص��ور احلي��ة ف��ي 
واألش��جار،  العم��ارات،  بغ��داد، 
واجلس��ور، واألس��وار، تعتلي روحه 
جماده��ا  ب��ني  مش��تركة  لغ��ة 

ومتحركها.
يط��رق ويصهر، ويط��وع، وينقش، 
ويكت��ب بأدوات تتح��رك على وفق 
تأوي��الت ممكن��ة، يس��تعني ببقايا 
الواق��ع، وينتقل به الى التعبيرية، 
مرورا مبا ميتلك من خبرة أكادميية، 
ليولد من بني أنامله عمل منجزه 
بتقنية عالية جتم��ع بني الكثافة 

والشفافية.
حم��ل ف��ؤاد أف��كاره ال��ى مقرات 
الت��ي  واملؤسس��ات  ال��وزارات، 
تعنى ببغ��داد، اال انه لم يجد من 
يستجيب لندائه، فيغادر الى دول 
الغرب ليحصد اجلوائز، وتفتح له 

األبواب ملش��اركات عاملي��ة اخرى، 
اال ان عش��قه ينتصر، فيعود وهو 
يص��رخ "لتك��ن بغدادن��ا أجم��ل 
وأبهى". يس��عى العب��ادي لتقدمي 
إعم��ال فني��ة، تأخ��ذ مكانها في 
ساحة، او أمام س��احة ملعب، او 
متنزه، لتكون بصمته اكثر عمقا 

في فضاء بغداد. 
ع��ن ه��ذا النوع م��ن الف��ن يقول 
فؤاد: الفن البيئ��ي هو الفن الذي 
يجعل��ك حتدق طويال باملنجز الذي 
إمام��ك، ألن��ه مصنوع م��ن مادة 
كانت غير مستعملة، او جتدها في  
النفايات، او في "سكراب" محال 
التصلي��ح، فعمل��ي ينصب على 
شراء احلديد والسكراب من احملال، 
ألصن��ع منه إش��كاال فني��ة مثل 
احليوان��ات، او األش��خاص، فأطوع 
احلدي��د والبرونز واألس��الك بنحو 
فني عل��ى وفق مفهوم��ي العام 
لفن البيئة. واس��عى لتفعيل كل 
ما أجنز، وتوظيفه ملا ينفع املشهد 

العام في عموم بغداد.
ويس��تطرد الفن��ان حس��ن فؤاد: 
من اج��ل ان يك��ون العمل الفني 
ذا حضور، فأن��ي دخلت في صلب 
الطبيع��ة، وأجن��زت إعم��اال على 
"طي��ور  حي��ة،  كائن��ات  ش��كل 

واش��خاص"، مع هيمن��ة احلداثة 
عل��ى الكثير منها، وكأنها تعيش 
في مناخ واحد وزمن واحد. لذا فأن 
التكوين التعبي��ري للمادة أقدمه 
ف��ي وس��ط جتري��دي تش��كيلي، 
يتمرك��ز ف��ي عرض أوض��اع حية، 

حتمل املعنى التطويعي للسكراب 
او النفايات. 

وأضاف ف��ؤاد: طرق��ت الكثير من 
األبواب مثل أمانة بغداد، ومجلس 
اجناز  احملافظ��ة، وقدمت مش��روع 
عم��ل فني م��ن بقاي��ا "االظرف" 
الى  النارية  الفارغ��ة لإلطالق��ات 
مجل��س محافظ��ة بغ��داد  عام 
2014، وبعد مراجع��ات ومداوالت 
إن  وج��دت  رس��مية،  وكت��ب 
مش��روعي ل��م ينجز  ل��ذا فكرت 
بإقام��ة معرض ش��خصي جململ 
إعمال��ي الفنية التي أجنزتها، وقد 
وجدت األبواب مفتوحة إمامي من 

قبل دائرة الفنون التشكيلية.
يق��ول ف��ؤاد: على الرغ��م من إني 
ل��م أجد من ميد ي��د العون لي من 
املعني��ة  الرس��مية  املؤسس��ات 
ببغداد، فيما عدا بعض منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي، مثل مؤسس��ة 
واإلع��الم،  للثقاف��ة  الش��بكة 
ومنظم��ة املتح��ف املتج��ول في 

شارع املتنبي، اال إنني تواصلت مع 
عملي وش��اركت ف��ي الكثير من 
املع��ارض خارج الع��راق، وحصدت 
وصنف��ت  والش��هادات،  اجلوائ��ز 
بان��ي األول في الش��رق األوس��ط 
ال��ذي يتعامل في ف��ن املصغرات 

"الدايوراما" والفن البيئي.  
علي)1971بغ��داد(  ف��ؤاد  حس��ن 
درس فن النحت في كلية الفنون 
اجلميلة جامعة بغداد، حصل على 
ماجستير في النحت من اجلامعة 
األميركي��ة في بيروت، ش��ارك في 
العدي��د م��ن املع��ارض اجلماعية، 
مع��رض  إقام��ة  ال��ى  ويس��عى 
ش��خصي جملم��ل جتربته ف��ي فن 
الدايوراما،  وما يسمى  املصغرات، 
اقتني��ت إعماله من قبل القاعات 
ف��ي العديد م��ن ال��دول العربية 
واألجنبي��ة، اال ان أهمها حس��ب 
رأيه، لوحة من اخلشب اقتنيت من 
قبل متح��ف عبد الكرمي قاس��م 

بشارع الرشيد في بغداد.

العراقي حسن فؤاد أول من تعامل مع الفن البيئي في الشرق األوسط

بعد اعتراضها على وصول 
الرئي��س األميركي اجلديد 
دونال��د ترامب ال��ى البيت 
النجمة  شاركت  األبيض، 
ثيرون،  تشارليز  األميركية 
نس��ائية  مس��يرة  ف��ي 
ضخم��ة ضد ترام��ب، مع 
مجموع��ة م��ن الفنان��ني 

واملشاهير. 
وظهرت ثي��رون في الصور 
التي انتش��رت له��ا وهي 
وانهارت  التظاهرة،  تتقدم 
من البكاء خالل املس��يرة 

االحتجاجي��ة  النس��ائية 
ترام��ب  سياس��ات  ض��د 
احملتمل��ة، وعنصريته ضد 
على  واألقلي��ات  النس��اء، 
حسب وصف املتظاهرين.

املصرية  املمثلة  تس��تعد 
رمي الب��ارودي للس��فر إلى 
ملتابع��ة  وذل��ك  الص��ني، 
تصوي��ر مش��اهدها ف��ي 
فيل��م  "خطي��ب مراتي" 
الذي قام��ت بتصوير أكثر 
من نصف مشاهدها فيه.
وتقوم رمي بدور البطولة في 
أحمد  إل��ى جانب  الفيلم 
س��عد، وإيه��اب فهم��ي، 
ومحمد ك��رمي، العمل من 
إخ��راج حم��ادة عفيف��ي، 
املتوق��ع عرضه في  وم��ن 
الص��االت خالل األس��ابيع 

املقبلة.
على صعيد آخر انتهت رمي 

من تصوير مش��اهدها في 
مسلس��ل "السبع بنات" 
الذي بدأ عرضه حالياً على 
وه��و  املصري��ة،  القن��وات 
م��ن بطولتها إل��ى جانب 
عال غ��امن، وفريال يوس��ف، 
وإميان العاصي، ومن إخراج 

محمد النقلي.

أكد الفنان وائل جس��ار 
الفني��ة  الس��احة  أن 
الفنية،  بالغي��رة  مليئة 
رافض��ا ذكر أي أس��ماء  
كثيرا  أن��ه  أوضح  حيث 
م��ا  يجد أغني��ات مميزة 
ملطرب��ني آخري��ن ويقوم 
بتهنئتهم، ف��ي املقابل 
ل��م يج��د اح��دا منهم 
املبادرة  تل��ك  يقوم مثل 
عندنا يقوم بتقدمي اغنية 

ما وتنجح جماهيريا.
 جسار منش��غل حاليا 
بألبوم��ه األخير "عمري 
وذكريات��ه" الذي طرحه 
قليل��ة،  ش��هور  من��ذ 
حيث يقول إن��ه البد أن 

يعط��ي كل عم��ل فني 
جدي��د حقه في النجاح 

واالنتشار. 
كما أك��د جس��ار على 
تصوي��ر  ف��ي  رغبت��ه 
ألبوم��ه  م��ن  أغنيت��ني 
األخير "عمري وذكرياته" 
الفيدي��و  بطريق��ة 

كلي�ب.

تشارليز ثيرون

وائل جسار

ريم بارودي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - الصباح الجديد:
اقام البيت الثقافي في مدينة الشعلة ندوة ثقافية بعنوان 

"تاريخ الفنون الشعبية في العراق وعمقها احلضاري". 
اس��تضاف فيها مع��اون مدي��ر الفرقة الوطني��ة للفنون 
الشعبية عادل لعيبي، حيث القى محاضرة موسعة حول 
املوضوع، اس��تهلها بنبذة ع��ن الفرقة الوطني��ة للفنون 
الش��عبية منذ تأسيس��ها، وما قدمته من عطاءات خالل 

شوطها االبداعي.
اكد عادل لعيبي، خالل حديثه، ان اهتمام الشعوب بالفنون 
الش��عبية يؤش��ر على م��دى ارتباطه��ا بإرثه��ا احلضاري، 
داعي��ا اجلهات املعني��ة الى ابداء االهتم��ام املطلوب باإلرث 
احلضاري للبالد، السيما الفنون الش��عبية، وتوفير عوامل 
اس��تمرارها، ودعم قدرتها على مواجه��ة التحديات التي 

تهدد باندثارها.

ندوة ثقافية عن تأريخ 
الفنون الشعبية في العراق 

الفنان حسن فؤاد

القاهرة - ايمن عبد العظيم:
س��تضيف االعالمي��ة املصرية 
مليس حديدي ف��ي برنامج "هنا 
العاصمة"،  ال��ذي تقدمه على 
شاش��ة CBC النجم��ة نيلل��ي 

كرمي، والفنان محمد ممدوح.
س��تتحدث كرمي في احللقة عن 
رحلتها م��ع الفن وعن املعوقات 

الت��ي صادفتها خالل ش��وطها 
الذين  الفني وع��ن االش��خاص 
ولوجها  بداي��ة  دعموه��ا من��ذ 
عال��م الفن، اضافة الى مفاجأة 
فني��ة جتمع بينهم��ا وهي عمل 
جدي��د يس��تعدان ل��ه وينتظر 
معرف��ة تفاصي��ل اكث��ر عن��ه 
في اثن��اء اللقاء وفيم��ا لو كان 

فيلما ام عم��ال دراميا تلفزيونيا 
يدخل ضمن السباق الرمضاني 

املقبل.
ام��ا محمد ممدوح فس��يتحدث 
وع��ن  الفني��ة،  بدايات��ه  ع��ن 
الصعوب��ات الت��ي واجهها قبل 
دخول��ه عال��م الف��ن، االنتقالة 
الفنية الت��ي حصلت معه بعد 

غران��د  مسلس��ل 
التي  والتحدي��ات  اوتي��ل 

واجهت��ه ف��ي اثن��اء تقدمي 
املسلسل،  في  ش��خصيته 

واعمال��ه الفني��ة املرتقب��ة، 
إضافة الى سر اختفائه الدائم 

ع��ن كاميرا االع��الم واللقاءات 
واالضواء.

نيللي كريم تكشف عن مفاجآت
 فنية مع لميس حديدي 

متابعة الصباح الجديد:
قامت إح��دى الش��ركات اخلاصة، 
الروس��ية،  األورال  منطق��ة  ف��ي 
بسك عملة فضية تزن كيلوغراما 

وحتم��ل  ة واح��دا،  ر ص����و
ل��د  نا و د

 ، م��ب ا تر
مبناس��بة تنصيبه رئيسا للواليات 

املتحدة.
وحتمل العمل��ة الفضية الثقيلة، 
ص��ورة الرئيس اخلام��س واألربعني 
للواليات املتحدة على احد األوجه، 
وصورة متث��ال احلرية عل��ى الوجه 

اآلخر.
وتخطط الشركة إلنتاج سلسلة 
م��ن النق��ود، الت��ي حتم��ل صورة 
ترامب، من بينها 25 عملة نقدية 
من الفض�ة، و15 

عمل��ة 
من 

لفض����ة  ا
لذه��ب،  ا من و عمالت  وخم��س 

الذهب.
وكانت هذه الش��ركة قد ش��رعت 
قبل أعوام قليلة، في سك العمالت 
الفضي��ة والذهبية، بهدف تخليد 

األحداث واألشخاص املهمني.

سك عملة روسية 
بمناسبة تنصيب ترامب

:BBC - الصباح الجديد
توصلت ش��ركتا أب��ل وأمازون 
إلى اتف��اق يقضي بإنهاء عقد 
حصري بينهم��ا يتعلق بتقدمي 

وبيع الكتب املسموعة.
وكان االتفاق قد وقع عليه قبل 
الع��ام 2008 عندم��ا اش��ترت 
"أوديب��ل"  تطبي��ق  أم��ازون 
لتقدمي الكتب املس��موعة بناء 
عل��ى عق��د مبرم م��ع "أبل أي 

بوكس".
جه��ات  م��ن  ضغ��وط  وأدت 
مكافح��ة االحتكار ف��ي أملانيا 
واملفوضي��ة األوروبية إلى وقف 

االتفاق.
وقال��ت اجلهات إن التنافس في 
س��وق الكتب املسموعة ، عزز 
إنهاء االتفاق ما بني الشركتني 

حاليا.
وكان��ت بن��ود االتف��اق تقضي 
بع��دم تقدمي ش��ركة "أوديبل" 
كتب مس��موعة ألي ش��ركة 
أخرى، ويحق لشركة أبل فقط 
التعامل مع الكتب املسموعة 

من أوديبل.
أملاني��ا  ف��ي  الناش��رون  وق��ال 
املئ��ة  ف��ي   90 م��ن  أكث��ر  إن 
م��ن عملي��ات حتمي��ل الكتب 
املسموعة من مواقع اإلنترنت، 
جترى عن طري��ق متجر "أبل آي 
تيون��ز" أو م��ن خ��الل موقعي 

أم�ازون وأوديب�ل.
االتفاق تستطيع  ومع فس��خ 
أوديب��ل تزوي��د ش��ركات غي��ر 

املس��موعة،  بالكت��ب  أب��ل 
فض��ال عن ذلك تس��تطيع 

أب��ل احلصول عل��ى كتب 
مس��موعة م��ن مصادر 
أخرى، وتسجيل ناشرين 
آخرين بإمكانهم تقدمي 
خ��الل  م��ن  عناوي��ن 
منف��ذي "آي تيونز" و 

"آي بوكس".
جه��ات  وقال��ت 
ف��ي  تنافس��ية 
املفوضية األوروبية 
إنه��ا  بي��ان  ف��ي 
"ترح��ب" بإنه��اء 

العقد احلص��ري. وتعد هذه 
اخلطوة س��بيال لتحس��ني 

توزي��ع  ف��ي  التناف��س 
عن  املسموع  الكتاب 
من  حتميل��ه  طري��ق 
مواق��ع االنترنت في 

أوروبا".

أمازون وأبل تلغيان اتفاقًا بشأن
 تقديم الكتب المسموعة

الصباح الجديد - وكاالت:
تخّيل أن تعيش في منزل يتيح 
لك الن��وم واإلس��تيقاظ على 
إطاللة مختلفة ف��ي كل مرة 
للحماي��ة من وهج الش��مس 

صباحاً، ولرؤية مش��هد القمر 
املتأللئ في السماء ليالً. 

وبالنس��بة لبع��ض أصحاب 
املنازل الذي��ن يتحلون باجلرأة، 
يُصبح هذا اخليال أمراً واقعاً، 

بفض��ل بع��ض املهندس��ني 
يعي��دون  الذي��ن  املعماري��ني 
ابتكار مب��دأ املن�زل املتمي�ز. 
وانتش��رت حول العالم مناذج 
ممي��زة لكن مح��دودة ملن��ازل 

تدور حول نفس��ها 
أس��تراليا،  م����ن 
م�����روراً بأملاني��ا، 
إل��ى  ووص���والً 

املكسي�ك.

مهندسون يبنون منازاًل للمستقبل "تلف وتدور"
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