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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 17 ص11

تنش��ر "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب أش��رطة تسجيل 
صدام حس��ين/ االعمال السرية لنظام اس��تبدادي/ 1978 – 2001 و في 
هذه الحلقة يتحدث صدام عن خطة استدراج الشيوعيين الى التحالف.. ثم 
التنكيل بهم حيث يقول صدام )علينا أن نمنع االصطدام مع الش��يوعيين 
بالطريقة نفس��ها – لكن حين يحين أوان القي��ام بذلك – لو إننا قمنا بها 
قب��ل 1974 – لن يُكتب له��ا النجاح، أعني قب��ل 1972 – لن يُكتب لها 
النج��اح، غير أنن��ا كنا قدنا العملية ف��ي ذلك الوقت إل��ى أن أقمنا عالقة، 
لكنها لم تكنْ عالقة ناجحة! ل��ذا، فإن الخصوصية مطلوبة ونحن نترك 
لحقل القيادة حرية القيام بالعمل فيما يتعلق بهذا األمر، بحيث ال نخس��ر 

إستراتيجيًا أو تكتيكيًا(.  

ــل "الصباح  ميونخ ـ  مراس
الجديد" جاسم محمد: 

اعم��ال مؤمت��ر ميونخ  اس��تمرت 
لالم��ن 2017 ف��ي املاني��ا يومه��ا 
الثاني، أمس الس��بت 18 ش��باط  
والت��ي تس��تمر جلس��اته حت��ى 
اليوم 19 شباط. وشهد يوم أمس 
حضور رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العب��ادي الى جانب  املستش��ارة 
االملاني��ة مي��ركل ونائ��ب الرئيس 
م��ن  وع��دد  "بن��س"  االميرك��ي 
الرؤس��اء، وحظيت زي��ارة العبادي 
باهتم��ام بال��غ من قب��ل االطراف 

املشاركة.
مؤمت��ر  ميون��خ،  وتس��تضيف 
السياسة واألمن خالل املدة من 17 
إلى 19 من شباط اجلاري، مبشاركة 
500 ش��خص بينه��م زعماء دول 
ووزراء خارجية ودفاع،  وحكوم��ات 
وبحضور املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل. ويشارك في املؤمتر سبعة 
واربعون وزي��ر خارجية وثالثون وزير 
دف��اع وتس��عون برملانياً ويش��ارك 
ايض��ا رؤس��اء أوكراني��ا وبولن��دا 
واألمني العام اجلديد لألمم املتحدة 
ومندوب��ة   غوتيري��ش  أنطوني��و 
السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي 
فريديريكا موغيريني واألمني العام 

حللف الناتو.
ووص��ل رئيس احلكوم��ة العراقية 

ال��ى  العب��ادي  حي��در  ،الس��يد 
ميونخ يوم 17 ش��باط 2017 على 
رأس وف��د ض��م وزراء التخطيط، 
الوطن��ي وعدداً  واالم��ن  الدف��اع، 
من املس��ؤولني الكبار. ومن املقرر 
ان  يلتق��ي رئي��س ال��وزراء عل��ى 
هامش املؤمتر رؤس��اء  ومس��ؤولي 
عدد من الدول املش��اركة،  منها، 
نائ��ب الرئي��س االميرك��ي ماي��ك 
بن��س واملستش��ارة االملانية أجنيال 
ميركل و العبادي س��يلتقي أمني 
ع��ام حلف الناتو ال��ى جانب عدد 
من الش��خصيات الدولية واالممية 

التي تشارك في مؤمتر ميونخ.
اوساط سياسية رفيعة املستوى 
دولية واملانية اك��دت على اهمية 
مشاركة العراق في مؤمتر ميونخ 
االجتماعات   بقي��ة  ال��ى  اضاف��ة 
بس��بب  الدولي��ة،  واملؤمت��رات 
مايحتل��ه العراق من اهمية اليوم  
ف��ي محارب��ة االره��اب، وم��ن بني 
الش��خصيات السياس��ية حتدث 
منظ��م  إيش��نغر"  "فولفغان��غ 
وام��ني عام مؤمت��ر ميون��خ، قائال: 
"ان مش��اركة الع��راق ف��ي مؤمتر 
ميون��خ باتت ضروري��ة الى جانب 
مش��اركته في املنتديات الدولية، 
وذل��ك من خ��الل دوره في محاربة 
االره��اب، ونح��ن نق��ف بجانبه". 
واكد إيش��نغر على موقع العراق 

ف��ي محارب��ة  االرهاب ال��ذي متدد 
ح��دوده م��ع س��وريا، حي��ث احد 
معاق��ل تنظي��م داع��ش." ف��دور 

الع��راق واهميته التنحصر داخلياً 
بل اقليمياً ودولياً.

وتضمنت كلمة الس��يد العبادي 

ايض��اً ش��رح املنج��ز العراقي في 
مكافحة اإلره��اب وحث االطراف 
الدولي��ة لتق��دمي  الدع��م الدولي 

واقتصادي��اً  عس��كرياً  للع��راق 
وإنسانياً. 

تتمة ص3

العراق ينتزع في ميونخ اعترافًا دوليًا بنجاحه
في محاربة اإلرهاب بإجماع الدول المشاركة

كلمة العبادي في مؤمتر ميونخ لألمن

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  كش��فت 
الس��بت،  أم��س   ، املش��تركة 
الش��رطة  عن اس��تهداف قوات 
االحتادي��ة ل���4 ق��رى ق��رب مطار 
املوص��ل متهيداً القتح��ام اجلانب 
االمي��ن للمدين��ة ، فيما أش��ارت 
ق��وات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 

انط��الق عملي��ات اجلان��ب  ال��ى 
ج��داً  قريب��ة  أصبح��ت  األمي��ن 
بع��د أن اكتملت االس��تعدادات 
والتحضيرات واخلطط األمنية". 

وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قيادة 
العملي��ات املش��تركة  ان" قوات 
الش��رطة االحتادية استهدفت 4 
قرى بالق��رب من مط��ار املوصل 

متهيداً القتحام املناطق األخرى. 
وق��ال املص��در في حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان 
" من��ذ أربع��ة أي��ام ب��دأت قوات 
بعملي��ات  االحتادي��ة  الش��رطة 
الس��تهداف  والتمهيد  القصف 
جتمع��ات الع��دو ف��ي الس��احل 

األمين". 

وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه ان��ه "ف��ي القريب 
العاجل تباش��ر القوات باقتحام 
ق��وات  ال��ى  املوكل��ة  املناط��ق 
موضح��اً  االحتادي��ة"،  الش��رطة 
ان "الق��وات أس��تهدفت مناطق 
البوسيف والزكروطية وجماسة 
مط��ار  ال��ى  وص��وال  وعذب��ة 

املوصل". 
ف��ي  القائ��د  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
اللواء  اإلره��اب  جهاز مكافح��ة 
معن الس��عدي إن "ق��وات جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب ل��م تنطلق 
بصورة رسمية نحو اجلانب األمين"، 
مش��يراً الى ان  "انطالق عمليات 
اجلانب األمين أصبحت قريبة جداً 

بع��د ان اكتملت االس��تعدادات 
والتحضيرات واخلطط األمنية". 

وأض��اف الس��عدي ف��ي حديث��ه 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
أمت  عل��ى  األمني��ة  "الق��وات  ان 
والتجهي��ز ملواجهة  االس��تعداد 

العدو في اجلانب األمين". 
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الشرطة االتحادية تستهدف 4 قرى قرب مطار الموصل تمهيدًا القتحام الساحل األيمن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
ع��ن عزم��ه إط��الق "حمل��ة كبيرة" 
الس��تئصال تنظيم "داعش" ومنعه 
م��ن اس��تهداف املدنيني، داعي��اً إلى 
جهد استخباري عاملي لتحقيق ذلك، 
فيما حذر م��ن "مؤامرات عاملية" قال 

إنها تهدف لإليقاع بني العراقيني.
وقال العب��ادي في كلمة متلفزة قبل 
مغادرته إل��ى أملانيا للمش��اركة في 
مؤمتر ميونخ لألمن وتابعتها "الصباح 
اجلديد"، إن "اإلرهاب يقصد املساجد 

الكبي��رة  البش��رية  والتجمع��ات 
م��ن أجل إيق��اع أكث��ر اخلس��ائر بني 
املواطنني"، الفتاً إلى أن "اإلرهاب الذي 
يستهدف بغداد وعدد من الدول لديه 
خطة دولية ودعم مالي ولوجس��تي 
وعلينا أن نتعاون جميعاً للقضاء من 

خالل جهد استخباري عاملي".
وأض��اف العبادي أن "قتل املدنيني غير 
مس��موح ب��ه، ويوم أم��س اجتمعت 
واألجه��زة  األمني��ة  الق��وات  ب��كل 

االستخبارية في البالد.
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العبادي يدعو إلى جهد استخباري 
عالمي ويحّذر من مؤامرات دولية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تنكر مجل��س األم��ن الدولي، 
"ش��دة"  ب���  الس��بت،  ام��س 
التفجيرات الت��ي طالت املواطنني 
في معارض البيع املباشر مبنطقة 
البي��اع جنوب��ي بغ��داد، فيما أكد 
عل��ى أن املس��ؤولني ع��ن أعم��ال 
القتل يجب أن يّجرموا ويتم تقدمي 
واملمول��ني  واملنظم��ني  املنفذي��ن 
والداعم��ني له��ذه االعم��ال ال��ى 

العدالة.
وق��ال اجملل��س ف��ي بي��ان اطاعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" إن "الدول 
األعضاء في مجلس األمن تستنكر 
بشدة الهجمة االرهابية الشنيعة 

واجلبانة التي ارتكبت هذا االسبوع 
في العراق مبا في ذلك مدينة بغداد 
بتاريخ ال�16 ش��باط 2017، والتي 
نتج عنها مقت��ل ما ال يقل عن50 
شخصاً وجرح العش��رات"، مبيناً 
أن "أعضاء اجمللس أعربوا عن عميق 
لعوائ��ل  وتعازيه��م  تعاطفه��م 
الضحايا ولشعب وحكومة العراق 

ومتنوا للجرحى الشفاء العاجل".
وأكدت ال��دول األعضاء في اجمللس 
بحس��ب البيان عل��ى، أن "اإلرهاب 
بجميع صوره واش��كاله يش��كل 
أح��د اخط��ر التهدي��دات لألم��ن 

والسلم الدوليني".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا وزير اخلارجي��ة إبراهيم اجلعفري، 
أمس الس��بت، إلى فت��ح القنصلية 
البريطاني��ة ف��ي البصرة وتس��هيل 
إجراءات منح سمات الدخول )الفيزا( 
للعراقيني الراغبني في زيارة بريطانيا، 
مؤك��داً أن الع��راق يطم��ح بدع��م 
بريطانيا له في احلصول على مقعد 
في منظمة اليونس��كو للفترة من 

2017 ولغاية 2021.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزير 
اخلارجية إبراهيم اجلعفري اس��تقبل 
س��فير بريطانيا لدى الع��راق، وجرى 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

وس��بل تعزيزه��ا مبا يخ��دم مصالح 
الشعبني، إضافة إلى مجمل األوضاع 
األمنية، والسياس��ية، وجهود احلرب 

ضد عصابات داعش اإلرهابية".
ودع��ا اجلعفري، بحس��ب البيان، إلى 
"فتح القس��م القنصلي لبريطانيا 
ف��ي بغ��داد وفت��ح القنصلي��ة في 
منح  إج��راءات  وتس��هيل  البص��رة، 
س��مات الدخول للعراقيني الراغبني 
ف��ي زي��ارة بريطانيا"، مضيف��اً "اننا 
نطمح بدع��م بريطاني��ا للعراق في 
احلص��ول عل��ى مقعد ف��ي منظمة 
اليونس��كو للمدة من 2017 ولغاية 

."2021
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مجلس األمن يستنكر انفجار البياع 
ويؤّكد تجريم المسؤولين عنه

"الخارجية" تدعو بريطانيا  لتسهيل  
منح سمات الدخول للعراقيين

الحشد يصدّ هجومًا لداعش بعشرات 
األطفال االنتحاريين غرب الموصل

ناشطون شباب عازمون
على إعادة الحياة إلى بعشيقة 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر بيل غيتس، صاحب شركة 
رج��ل  وأغن��ى  مايكروس��وفت 
ف��ي العال��م، ق��ادة العالم من 
بيولوجي��ني" قد  "إرهابي��ني  أن 
يتمكون يوماً ما في قتل مئات 
اآلالف م��ن البش��ر ف��ي هجوم 
ي��ودي بضحايا أكث��ر من احلرب 

النووية.
وجاء حتذي��ر غيتس ه��ذا قبيل 
إلقائه خلطاب ف��ي هذا الصدد 
أم��ام مؤمتر األمن ف��ي ميونيخ 
ال��ذي يحضره عدد م��ن القادة 
واملس��ؤولني في ش��ؤون الدفاع 

واألمن في العالم.
ويق��ول غيت��س ف��ي مقابل��ة 
مع صحيف��ة "ديل��ي تلغراف" 
البريطاني��ة، إن التق��دم املطرد 
في الهندسة الوراثية قد فتح 
األب��واب أم��ام امكاني��ة قي��ام 
مجموع��ات إرهابي��ة صغي��رة 
باستخدام فيروسات بيولوجية 
كأسلحة، وس��ينجم عن ذلك 
انتش��ار وبائ��ي يع��د م��ن أكبر 

الت��ي تواجه  القاتلة  االخط��ار 
البشرية.

ويضيف أن احلكومات املنشغلة 

باحل��د م��ن انتش��ار األس��لحة 
تتغاضى  والكيمياوية،  النووية 

عن خطر احلرب البيولوجية.

مت��ول  ال��ذي  غيت��س،  ويق��ول 
مؤسس��ته اخليري��ة بحث��ا في 
التفش��يات  تطوي��ق  كيفي��ة 

انتاج  وتي��رة  وتس��ريع  الوبائية 
اللقاحات، إن مؤسسات الدفاع 
واألمن "ل��م تتاب��ع البيولوجيا 
وأن��ا هنا أللف��ت انتباههم إلى 

اخبار سيئة قليال".
أن  عل��ى  غيت��س  ويش��دد 
التكنولوجي��ات التي س��هلت 
كثي��رًا ق��راءة ش��فرة احلم��ض 
الن��ووي منقوص االوكس��جني 
الوراثي��ة،  واجلين��ات   ،)DNA(
جعلت م��ن "طموحات امتالك 
أس��لحة بيولوجية التي كانت 
مقتصرة على حفنة من الدول، 
مفتوح��ة االن أم��ام جماع��ات 
وخب��رات  م��وارد  ذات  صغي��رة 

محدودة".
ويوضح غيتس أن خطر اإلرهاب 
البيولوج��ي س��يكون هائال ألن 
النووية  األس��لحة  اس��تعمال 
ميكن ايقاف��ه حتى لو قتل 100 
مليون من البشر، إال أن انتشار 
في��روس مث��ل في��روس اجلدري 
س��يكون من الصع��ب ايقافه 

وسيقتل عددًا أكبر.

تحذيرات من "إرهابيين بيولوجيين" يقتلون آالف البشر في هجوم

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت جلن��ة اخلبراء ف��ي مجلس 
الن��واب، أمس الس��بت، تصويتها 
عل��ى النظ��ام الداخل��ي اخل��اص 
اجلدي��دة  املفوضي��ة  باختي��ار 
لالنتخاب��ات، وفيم��ا حتدث��ت ع��ن 
تواجد مؤثر ملمثلي التيار الصدري 
إل��ى  اش��ارت  اجتماعاته��ا،  ف��ي 
اتفاقه��ا على ش��كل االس��تمارة 
س��تطلق  الت��ي  االلكتروني��ة 
للمتقدمني إل��ى املفوضية، نافية 

ف��ي الوقت ذاته صدور ق��رار بزيادة 
اعضائها حتى اآلن.

وق��ال عضو اللجن��ة زاهر العبادي 
في حديث م��ع "الصباح اجلديد"، 
املكلف��ني  اخلب��راء  "الن��واب  إن 
باختيار اعض��اء املفوضية اجلديدة 
اجتماع��ني  عق��دوا  لالنتخاب��ات 
ناقش��وا  املاضي��ة  امل��دة  خ��الل 
فيهم��ا أطر عامة لعم��ل اللجنة 
القانوني��ة  للس��ياقات  وفق��اً 

والدستورية".

وتاب��ع العب��ادي، النائ��ب ع��ن تيار 
االص��الح الوطني، أن "االجتماعني 
كانا بحضور جمي��ع ممثلي الكتل 
السياسية، ولم يكن هناك تخلفاً 
لنواب كتلة االحرار التابعة للتيار 
الص��دري الت��ي متتل��ك ممثلني في 

اللجنة ايضاً".
ويرى أن "موقف نواب االحرار بعدم 
االعتراض على عمل اللجنة، مبنزلة 
موافقته��م على اختيار املفوضني 
اجل��دد عل��ى وف��ق االلي��ة احلالية 

كونهم يش��اركون في النقاشات 
ومتفاعلني  مالحظاته��م  ويبدون 

مع زمالئهم من الكتل االخرى".
وافاد العبادي بأن "اللجنة اتفقت 
على احمل��ور االول املتعلق بش��كل 
الت��ي  الكتروني��ة  االس��تمارة 
س��وف يجرى اطالقه��ا عبر املوقع 
االلكترون��ي جملل��س الن��واب، وهي 
متاحة جلميع من يرى نفسه قادراً 

على الترشح".
تتمة ص3

لجنة الخبراء تتفق على 3 بنود الختيار مفوضية جديدة لالنتخابات

متابعة

تقريـر

بيل غيتس

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت تقرير بريطاني، أن حلم بناء 
الدولة بالنس��بة لتنظيم "داعش" 
في طريق��ه لإلنهيار "الت��ام"، بعد 
االنتكاس��ات العسكرية الضخمة 
الت��ي تع��رض له��ا التنظي��م في 
العراق وسوريا، وخسارته ألكثر من 

خمسني باملئة من مناطق نفوذه.
وذك��ر تقرير نش��ره املرك��ز الدولي 
والعن��ف  التط��رف  لدراس��ة 
السياس��ي في بريطاني��ا، اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د" إن "مليار 

وتس��عمئة مليون دوالر، كان حجم 
اي��رادات داع��ش ما بع��د منتصف 
العام الفني واربعة عشر، اال أن هذا 
املبلغ انخفض في اآلونة االخيرة الى 
ثمامنئة وس��بعني مليون��ا، وهو امر 
سينعكس بالتأكيد على نشاطات 

التنظيم ووالءات مقاتليه".
وع��زا التقري��ر ه��ذا التراج��ع ف��ي 
"حال��ة  ال��ى،  املالي��ة  االي��رادات 
االستنزاف التي يعيشها داعش في 
ما تبقى من مناطق نفوذه القليلة 
ف��ي الع��راق وس��وريا، وفقدان��ه ملا 

اس��تولى عليه س��ابقاً من البنوك 
وآب��ار النف��ط ومخ��ازن االس��لحة، 
اضافة الى الضرائ��ب التي فرضها 
على الس��كان ومص��ادرة ممتلكات 
االقليات، ومتاجرته غير املش��روعة 
بالقطع االثرية، فضال عن النفقات 
الت��ي تكبدها لتوفي��ر اخلدمات في 
تلك املناط��ق، ودفع رواتب املوظفني 

في املؤسسات اخملتلفة".
وتابع، أن "نش��اطات داعش العابره 
حل��دود دولت��ه ل��م تكن مبع��زل عن 

تكبيده أمواال إضافية".

تقرير بريطاني يؤكد انهيار حلم "بناء دولة  
داعش" بعد انتكاساته العسكرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أب��دى االمني الع��ام جلامعة الدول 
العربية احمد ابو الغيط، إعجابه 

النتصارات العراق على االرهاب.
وذك��ر بيان ملكت��ب رئيس ال��وزراء 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت عليه 
ان " رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
اس��تقبل مبقر اقامت��ه في ميونخ 
االمني العام جلامعة الدول العربية 
احمد ابو الغيط وفي بداية اللقاء 

عب��ر األخي��ر عن س��عادته بنجاح 
احلكوم��ة العراقي��ة ف��ي التحرير 

واحلاق الهزمية باالرهاب".
وقال اب��و الغيط بحس��ب البيان، 
ان "م��ا يثل��ج صدورنا ه��و االخبار 
النجاحات  بتحقق هذه  املطمئنة 
وعودة املدنيني الى ديارهم وثقتهم 
بالق��وات العراقي��ة ونح��ن ننظر 
باحترام الى مكانة العراق وقدرات 
ش��عبه، مؤكدا عزمه زيارة العراق 

في وقت قريب".
االس��تعدادات  اجلانب��ان  وناق��ش 
اجلارية لعقد مؤمتر القمة العربية 
املقبلة في االردن ، واكد ابو الغيط 
"ضرورة حض��ور العراق على أعلى 
املس��تويات ملاميثل��ه م��ن ثقل في 
محيطه العرب��ي واالقليمي، كما 
أكد وق��وف اجلامع��ة العربية مع 
العراق ووحدته وس��يادته ومتاسك 

شعبه".

أبو الغيط للعبادي: انتصارات العراق أثلجت صدورنا

أكدت وجود مشاركة فّعالة لممثلي التيار الصدري في اجتماعاتها



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الوطن��ي  االحت��اد  يح��اول 
يتزعم��ه  ال��ذي  الكردس��تاني 
رئيس اجلمهورية الس��ابق جالل 
طالبان��ي، ان يجمع ب��ن طرفي 
النقي��ض ف��ي االقلي��م، فبينما 
يس��عى جاه��داً لتفعيل اتفاقه 
السياس��ي املتلكئ م��ع حركة 
التغيي��ر املوقع ف��ي 17  ايار عام 
2016، اع��د مكتبه السياس��ي 
كأس��اس  العتم��اده  مش��روعاً 
الدميقراط��ي  م��ع  ملباحثات��ه 
بزعامة مس��عود  الكردس��تاني 
بارزان��ي، بغي��ة تطبي��ع االوضاع 
ازم��ات  ومعاجل��ة  السياس��ية 

االقليم االدارية واملالية.
فبع��د غي��اب دام ألش��هر عادت 
العلي��ا  القيادي��ة  اللجن��ة 
لتعق��د  والتغيي��ر  االحت��اد  ب��ن 
به��دف  مج��دداً  اجتماعاته��ا 
االتفاق السياس��ي  بنود  تفعيل 
ال��ذي ظل ي��راوح مكان��ه، عقب 
اعت��راض احلزب الدميقراطي على 
بنوده ورفضه االلتزام بتطبيقها، 
اللجنة القيادية العليا اجتمعت 
امس الس��بت في مبنى املكتب 
الوطن��ي  لالحت��اد  السياس��ي 
مبحافظة الس��ليمانية بحضور 
نائ��ب رئي��س حكوم��ة االقليم 
قب��اد طالباني، وتبن��ت عدداً من 
الق��رارات املهمة بش��أن تطبيق 
وتفعي��ل  السياس��ي،  االتف��اق 
بن��وده اخلاصة بتغيي��ر املناصب 
املش��كالت  ومعاجل��ة  االداري��ة 
االداري��ة واملالي��ة ف��ي محافظة 
وادارة  وحلبج��ة  الس��ليمانية 

كرميان.
بيان ص��در عن االجتم��اع تلقت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة من��ه 
اض��اف، ان اجلانب��ن بحث��ا آلية 
تنفيذ بنود االتفاق وتغيير وتبادل 
ب��ن  االداري��ة  املناص��ب  بع��ض 
الطرفن، والعم��ل على معاجلة 
املش��كالت التي تعت��رض اجراء 

االصالحات، مضيف��اً ان اجلانبن 
اتفق��ا عل��ى تش��كيل جلنت��ن 
ملتابع��ة تنفي��ذ بن��ود االتف��اق، 
االولى ادارية يترأسها نائب رئيس 
حكوم��ة االقليم قب��اد طالباني 
والثانية سياس��ية يترأسها كل 
من لطيف ش��يخ عمر مسؤول 
املركز االول لتنظيمات االحتاد في 
السليمانية والقيادي في حركة 

التغيير اسو محمد.       
مص��در سياس��ي مطل��ع رف��ض 
الكشف عن اسمه قال في تصريح 
للصباح اجلديد، ان االحتاد الوطني 
وفي مسعى منه الحتواء االستياء 
املتنام��ي ل��دى حرك��ة التغيي��ر، 
تولدت  الت��ي  الش��كوك  وتبدي��د 
لديها، حيال مدى التزامه بتطبيق 
بنود االتفاق، اك��د خالل االجتماع 
التزامه بتنفيذ كافة بنود االتفاق 
والعمل على تطبيقه، مضيفاً ان 

عددًا م��ن قيادات حرك��ة التغيير 
ابدوا اعتراضهم واس��تياءهم من 
تعثر تنفيذ االتفاق السياسي بن 
اجلانبن برغم مرور س��بعة اشهر 

على توقيعه.
وكان املكتب السياس��ي لالحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني قد عقد 
اول امس اخلمي��س اجتماعا في 
برئاس��ة  الس��ليمانية،  مدين��ة 
النائ��ب األول  كوس��رت رس��ول 
التزام��ه  أعل��ن  الع��ام  لألم��ن 
التغيير،  م��ع حرك��ة  باتفاقيته 
وبجمي��ع النق��اط الت��ي تن��ص 

عليها االتفاقية.
عض��و  بي��ره  أحم��د  س��عدي 
املكتب السياس��ي اوضح خالل 
مؤمت��ر صحف��ي، أن االجتماع مت 
خالله مناقش��ة وبح��ث الوضع 
السياس��ي إلقلي��م كردس��تان، 
وتناول ببالغ األهمية العالقة بن 

حركة التغيير واالحت��اد في اطار 
تنظي��م البيت الك��ردي وكذلك 
مع  عل��ى مس��توى عالقتهم��ا 
العراق  السياس��ية في  االحزاب 
وإقليم كردس��تان، مؤكداً أن ما 
لم يتم تنفيذه من بنود االتفاقية 
متعلق باحلكوم��ة وعدم تفعيل 
دور برمل��ان كردس��تان وع��دد من 

األوضاع األخرى.
بي��رة أش��ار أيض��اً ال��ى أن األيام 
ستش��هد  املقبل��ة  القليل��ة 
انعقاد اجتماع مكمٍل مع احلزب 
مبيناً  الكردستاني،  الدميقراطي 
الكردس��تاني  الوطني  االحتاد  أن 
أع��د مس��ودة مش��روع تتعل��ق 
بالوضع احلالي إلقليم كردستان 
وس��بل إيج��اد احللول املناس��بة 
للخ��روج م��ن األزم��ة، مضيف��اً 
انه في حال مت��ت املصادقة على 
املسودة من قبل اجمللس القيادي 

واملركزي في االحتاد فأن املش��روع 
الرسمي لالحتاد س��يكون ملزماً 
واجب التنفيذ خالل العام احلالي 
وال��ذي يرتب��ط بصورة مباش��رة 

باحلياة املعيشية للمواطنن.
بدوره دعا عض��و اجمللس القيادي 
الكردس��تاني  الوطن��ي  لالحت��اد 
اريز عب��د اهلل في تغري��دة على 
صفحت��ه ف��ي موق��ع التواصل 
ب��وك االطراف  االجتماعي فيس 
الكردستانية الى عدم املساومة 
على ضرورة تخلي رئيس االقليم 
ع��ن  بارزان��ي  مس��عود  احلال��ي 
منص��ب رئاس��ة االقلي��م بع��د 

اكماله اربع واليات متتالية.
عب��د اهلل لف��ت ال��ى ان بع��ض 
االش��خاص واجله��ات تنظر الى 
مش��كلة رئاس��ة االقليم بنحو 
يش��وبه الكثي��ر م��ن التعقيد، 
املعادل��ة  ان فه��م ه��ذه  واردف 

س��هل جداً بقدر فهم معادلة، 
ونظ��راً  ان��ه  اال  وتاب��ع   ،)٢+٢=٤(
لتعطي��ل البرمل��ان وع��دم وجود 
قضاء مستقل واسع السلطات، 
ف��ان هذه املعادلة مت تش��ويهها، 
بنح��و يراه��ا الن��اس عل��ى انها 

مبهمة غير واضحة.
واوضح ان حل هذه املشكلة التي 
الرئيس ملشكالت  الس��بب  تعد 
االقليم االخرى يكمن في آليتن، 
االول��ى بتخلي مس��عود بارزاني 
ع��ن رئاس��ة االقلي��م، والثاني��ة 
باش��تراط اعادة تولي��ه املنصب 
االقليم  رئاس��ة  قان��ون  بتعديل 
وانتخاب رئيس االقليم عبر برملان 
كردس��تان، بعد اع��ادة تفعيله، 
مؤكداً ان اغلب املواطنن واحزاب 
االقلي��م تعد رئاس��ة برزاني غير 
قانوني��ة وتع��د االقلي��م االن »ال 

رئيس شرعياً له«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد احلش��د الش��عبي ،انه وبإسناد 
م��ن طيران اجليش العراقي صد ثاني 
»اكبر« هجوم ش��نه تنظيم داعش 
غرب مدينة املوصل غير ان التنظيم 
استخدم هذه املرة عشرات األطفال 

االنتحارين.
وقال احلش��د في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، ان قواته  »متكنت 
من احباط ثاني اكبر تعرض فاش��ل 

لتنظي��م داعش اإلرهاب��ي على قرى 
جنوب غربي تلعفر حيث اس��تمرت 
االش��تباكات ل� ٥ ساعات متواصلة 
حاول فيه��ا عناصر داعش احملاصرون 
في تلعفر م��رة ثانية اله��رب بإجتاه 
البع��اج والس��يما ان هن��اك قيادات 
كبي��رة م��ن ضم��ن املهاجمن تصر 

على الفرار نحو سوريا«.
الق��رى  ان  البي��ان  وأوض��ح 
ع��ن   , ط��الوي  املس��تهدفة:)عن 

احلصان ,  خراب جحيش , الش��ريعة 
الشمالية  ,قرية ماحلة البكارة(.

ونوه البي��ان الى ان »داعش س��حب 
٧٠ عنص��را من بادوش ف��ي املوصل 
الس��تخدامهم ف��ي هج��وم تلعفر 
واملعلوم��ات أك��دت عدم ع��ودة اي 
منهم ال��ى املنطقة«، الفت��ا الى ان 
»داعش اس��تخدم عشرات األطفال 
االنتحاري��ن خالل تعرضه الفاش��ل 

على قاطع قوات احلشد الشعبي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دان األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس، التفجير االرهابي مبنطقة 
البياع جنوب غربي العاصمة بغداد، 

وتبنته عصابات داعش االرهابية.
ونقل بيان للبعثة األممية في العراق 
)يونام��ي( واطلعت علي��ه »الصباح 
اجلدي��د«، عن نائب املتحدث باس��م 
األم��ن الع��ام فرحان ح��ق، قوله ان 
»هذا األس��بوع ش��هد سلسلة من 

اجلرائ��م الوحش��ية ف��ي العاصمة 
العراقي��ة ولهذا نعرب ع��ن تعازينا 
احل��ارة لعائ��الت الضحاي��ا وكذلك 

للحكومة والشعب العراقي«.
وأش��ار الى ان »األمم املتح��دة تعبر 
مجدداً ع��ن تضامنها م��ع العراق 
الت��ي  ف��ي مواجه��ة االعت��داءات 
ت��زرع الرع��ب والكراهي��ة وتؤك��د 
انها س��تواصل الوقوف الى جانب 
احلكوم��ة والش��عب العراق��ي في 

جهود مكافح��ة االرهاب والتطرف 
العني��ف وذلك من خالل بناء الثقة 
والتفاه��م عب��ر احل��وار الس��لمي 

والشامل«.
وش��هدت بغ��داد أم��س انفج��اراً 
ف��ي مع��ارض  ملغوم��ة  بس��يارة 
الس��يارات مبنطق��ة البي��اع غربي 
مقت��ل  ع��ن  وأس��فر  العاصم��ة 
مااليق��ل ع��ن 55 ش��هيداً وإصابة 

أكثر من 70 آخرين بجروح.

الحشد يصّد هجومًا لداعش بعشرات 
األطفال االنتحاريين غرب الموصل

أمين عام األمم المتحدة: سنواصل دعمنا 
للعراق بمكافحة اإلرهاب

القيادة المشتركة لالتحاد والتغيير تجتمع 
وتصدر عددًا من القرارات المهمة

أعلنت عن تشكيل لجنتين سياسية وإدارية للبدء بتنفيذ بنود االتفاق السياسي
عمار البغدادي

ينط��وي احلديث عن ام��ن العاصمة العراقي��ة بغداد على 
اهمية استراتيجية بالنظر لطابع التحديات الكبيرة التي 
حت��وط االوضاع العراقية والننا مقبل��ون على حتديات اكبر 
بع��د حترير الطرف االمين من املوص��ل ومن هنا كان احلفاظ 
عل��ى امن العاصم��ة العراقية من اولوي��ات احلكومة ومن 
املفترض ان يكون من اولويات القوى السياس��ية العراقية 

الشيعية والسنية.
ل��و كنت م��كان االخ وزي��ر الداخلية القمت ف��ور وصولي 
الى ال��وزارة مؤمترًا ف��ي العاصمة بغداد نتح��دث فيه عن 
االم��ن كل من موقعه السياس��ي واخلبي��ر االمني واحمللل 
االس��تراتيجي ف��ي ش��ؤون االمن وس��ائل االع��الم وقادة 
االجهزة االمنية واالس��تخبارية مبشاركة متخصصة من 
ش��تى مناطق العالم س��يما الدول االوروبية التي ابتليت 
باالره��اب الداعش��ي ف��ي االونة االخي��رة فرنس��ا واملانيا 
وبلجي��كا اللفات النظر ملوضوع االمن واهميته واهمية ان 

تكون بغداد آمنة.
املش��كلة ان الق��وى السياس��ية تتح��دث عن الس��يادة 
واالس��تقالل واحلرية واالمن والعراق املس��تقل السيد احلر 
والبعض منها مي��ارس لعبة في االمن خطيرة العالقة لها 
بالكالم عن السيادة واالستقالل واالمن السيادي والوطني 
من هنا ادعو ككاتب عراقي كل القوى السياسية الوطنية 
واالس��المية الواعية الى عقد مؤمتر او طاولة حوار هدفها 
االجتم��اع والبحث واالتفاق تالًيا عل��ى »حتييد« العاصمة 
العراقي��ة م��ن التحدي��ات احلزبي��ة والتناف��س االنتخابي 
واملعارك الضارية ازاء املفوضية واملش��اركة في االنتخابات 

ومعارك أي قانون انتخابي نريد!.
مايق��ال ع��ن االم��ن ف��ي االدبي��ات السياس��ية للق��وى 
السياس��ية النافذة وماميارس من افعال خارجة عن قوانن 
حماية االمن الوطني تناق��ض كبير يعكس حال التخبط 
وتفاوت كبير في »الرؤية« ازاء املس��ألة الوطنية واال كيف 
ميك��ن حماي��ة االوض��اع االمنية ف��ي العاصم��ة في ظل 
ترجي��ح التظاهر بتاجيل االعتراض عل��ى قانون املفوضية 
واع��داد موظفيها واحلرب ضروس م��ع داعش واخلاليا بدات 
تنش��ط في العاصم��ة وعلى جبهات القت��ال.. هل يعرف 
القادة السياس��يون ان احلشد الش��عبي منذ يومن يصد 
اكبر هجوم عسكري تعرضي على قطعاته في تلعفر لم 
تش��هده جبهة القتال منذ سقوط املوصل عام 2014 الى 

اليوم؟!.
ان احل��رص واالخ��الص للمس��ألة الوطنية كم��ا قلنا في 
مقاالت سابقة يكمن في الذهاب الى املؤسسات النيابية 
والدس��تورية العراقي��ة حل��ل املش��كالت العالقة بش��ان 
املفوضي��ة العراقية لالنتخاب��ات والقضايا اخملتلف عليها 
ب��ن القوى السياس��ية واال فان التفس��ير الوحيد الفريد 
ملايجري هو ان القوى السياس��ية احلالية تغلب مصاحلها 
االنتخابية على امن العاصمة وعلى عموم املسألة االمنية 

االستراتيجية في البالد.
ماذا يتصور املرء حن تخرج جثامن الضحايا الذين سقطوا 
في املواجهات االخيرة بن املتظاهرين والش��رطة العراقية 
ف��ي بلد مكه��رب ووضع امن��ي متوتر واوضاع سياس��ية 
قائمة على قرن ثور..هل س��يقف االمن في منطقة احلياد 
اذا ماحتركت بعض اجلموع والكتائب على املنطقة اخلضراء 

او تخطت التظاهرات اخلطوط احلمر لها مثال؟.
نح��ن مقبلون على مش��هد ميلودرامي قد نش��يع فيه » 
االمن« على هامش تشييع جثامن ابنائنا واخواننا وشبابنا 
الذين سقطوا في ش��وارع بغداد وقيل في معركة كربالء 
بن احلس��ن عليه السالم وقادة اجليش االموي وماورد على 
لس��ان زهير بن القن.. اذا وقع السيف انقطعت العصمة 

واظن ان العصمة انقطعت او في طريقها الى البتر!.
امن العاصمة مسؤولية القوى السياسية والدولة ومالم 
نكن مبس��توى مس��ؤولية حماي��ة العاصمة فل��ن نكون 
مبس��توى ادارة البلد او التصدي لكتيب��ة هاربة من داعش 

على حدود العاصمة..
والت حن مندم!.

أمن العاصمة أواًل

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقرير نش��ر عل��ى صفح��ات التاميز 
البريطانية اش��ارت فيه الكاتبة » اليان 
س��تانلي » الى ان »  تول��ي دونالد ترامب 
رئاس��ة الواليات املتح��دة االميركية اثار 
العدي��د من التس��اؤالت واخمل��اوف لدول 
الش��رق االوس��ط احلليف��ة المي��ركا او 
الت��ي تقف عل��ى اجلانب االخ��ر، نتيجة 
اطلقه��ا  الت��ي  الناري��ة  التصريح��ات 
اب��ان حملت��ه االنتخابي��ة او قراراته غير 
املدروس��ة بحس��ب اخملتصن بعد توليه 

الرئاسة.« 
الع��راق يش��كل  ان » مل��ف  مضيف��ة 
صعوبة كبي��رة بالنس��بة لترامب كما 
ش��كل س��ابقاً إحراج��اً لس��لفه باراك 
أوباما، فترامب صرح مراراً وتكرارًا ان قرار 
غ��زو العراق عام 2003 ق��د يكون »القرار 
األس��وأ«، في التاريخ األميركي حس��ب 
وصفه، مستنداً في ذلك الى ان الواليات 
املتحدة في حربه��ا على العراق ادت إلى 
إح��داث حالة من ع��دم االس��تقرار في 
الش��رق األوسط، كان من ش��أنها تعزيز 
ق��وة إي��ران، وإه��دار املليارات م��ن أموال 

االميركين، وقتل اآلالف منهم.« 
وبينت س��تانلي انه » وعل��ى الرغم من 
ان الع��راق والواليات املتح��دة االميركية 
مرتبطان بعالقة ش��راكة من��ذ ان غزت 
النظ��ام  واس��قطت  الع��راق  امي��ركا 
الصدامي اال ان تول��ي ترامب اثار الكثير 

م��ن التوجس في ان تتخذ تلك العالقات 
منعطفاً سلبياً حيث ان الرئيس اجلديد 
ترام��ب صرح خ��الل حملت��ه االنتخابية 
بضرورة السيطرة االميركية على النفط 
العراق��ي، وق��راره بع��د فوزه مبن��ع رعايا 
العراق وس��ت دول اس��المية من السفر 
الى الوالي��ات املتح��دة االميركية، وهذا 
القرار بحسب الساسة العراقين خطأ 
ترتكب��ه اإلدارة اجلديدة للواليات املتحدة 
اذ انه��ا تنق��ض ما تعه��دت ب��ه االدارة 
االميركي��ة الس��ابقة بعد انس��حابها 
الرس��مي من العراق باس��تمرار دعمها 
لقدراته الدافعة باجتاه فرض س��يطرته 
عل��ى كام��ل تراب��ه، ومن��ع تفكك��ه، أو 
اختطافه من قبل قوى العنف الظالمي، 
وق��د مت تثبيت هذا التعه��د في اتفاقية 
اإلطار اإلستراتيجي املوقعة بن البلدين 
في الس��ابع عش��ر م��ن تش��رين الثاني 
الوثيق��ة  تع��د  والت��ي   ،2008 نوفمب��ر 
األهم عل��ى صعيد تنظي��م عالقاتهما 

املشتركة.« 
واك��دت س��تانلي ان » منطقة الش��رق 
االوس��ط التي ميثل الع��راق فيها محوراً 
اساس��ياً وميتل��ك ثاني احتي��اط نفطي 
فيها تش��كل قضية مهمة لسياس��ة 
ترام��ب اجلديدة التي يعارض فيها جميع 
سياسات احلزب الدميقراطي، حيث يقول 
إن كل املش��كالت واحلروب التي تعرفها 
دول الش��رق األوسط سببها إدارة أوباما، 
خاصة فيما يتعلق بالتهديدات اإلرهابية، 
واملل��ف الس��وري إضافة للع��راق وليبيا 

واملل��ف الن��ووي اإليراني، بي��د ان تهجم 
الرئيس ترامب عل��ى اغلب دول املنطقة 
واطالقه تس��مية »االرهاب االس��المي« 
عل��ى اجملموع��ات املس��لحة االرهابي��ة، 
واتهامه بع��ض دول املنطق��ة باالرهاب 
على الرغ��م من انها الدول االكثر تضررًا 
منه، جعل املتابعن يؤكدون ان السياسة 

االميركي��ة القادمة قائم��ة على املضي 
في العم��ل ملصال��ح الوالي��ات املتحدة 
االميركية فقط، بعيداً عن بناء املصالح 
املتبادلة مع بلدان املنطقة التي تشكل 
بعداً استراتيجياً الغلب الدول العظمى 

السيما الواليات املتحدة.« 
وتش��ير س��تانلي انه فيما » اذا تساءلنا 

م��ا اذا كانت الواليات املتحدة س��تتخذ 
سياس��ة جديدة في التعامل مع العراق 
بنح��و خ��اص واملنطقة بنحو ع��ام فان 
االجابة تتلخص وبحس��ب املتابعن الى 
ان السياسة االميركية ال تختلف كثيراً 
او جوهرياً بن رئيس وآخر حيث ان املواقف 
ذاته��ا الن املصالح واألهداف ذاتها، اال ان 

ه��ذا التصعيد من قب��ل الرئيس ترامب 
لتشويش التفكير لدى احللفاء والشركاء 
والواقفن عل��ى اجلانب االخر بغية فرض 
الش��روط والتعهدات الت��ي يريدها فهو 
االن يطبق املثل الش��عبي »اراويك املوت 
حت��ى تقبل بالصخونة« فضال عن اميانه 
بان اميركا لم تعد فاعال رئيس��اً ووحيداً 
في منطقة الشرق األوسط السيما مع 
تصاعد الدور الروسي في مرحلة ما بعد 
ثورات الربي��ع العربي، فروس��يا صاحبة 

الدور االبرز في االزمة السورية.« 
وبحس��ب سياس��ين عراقي��ن تش��ير 
س��تانلي الى ان » السياس��ة االميركية 
ثابت��ة لكن هن��اك فرق ب��ن اجلمهورين 
الدميقراطي��ن  ان  اذ  والدميقراطي��ن، 
يلجأون الى احللول السياسية والسلمية 
لألزمات، في حن اجلمهوريون يلجأون الى 
الشدة نوعاً ما وهو ما يصلح للتعاطي 
مع قضايا املنطقة، ومن هنا نستنتج بأن 
الواليات املتحدة وعلى الرغم من انها ال 
متلك السيطرة الكافية لفرض ما تريده 
في العراق، لكنها ما تزال متلك ما ميكنها 
من الضغط من أجل إحداث التغييرات، 
بي��د ان العراق س��يبقى ره��ن التوترات 
االميركي��ة االيراني��ة، ف��اذا م��ا توص��ل 
االيرانيون ال��ى حل القناع الرئيس ترامب 
بش��أن االتفاق النووي، فهذا يعني وضع 
خطة بعي��ًدا عن التقس��يم واالقاليم، 
اما وحلد هذه اللحظة ومع اتهام ترامب 
الي��ران بانها دول��ة ارهابية فه��ذا يعني 
ان المي��ركا اليد االقوى ف��ي العراق وهي 

احلريص��ة على رس��م خريطته واحلفاظ 
عليه على وفق اتفاقية الشراكة.«

وبينت س��تانلي انه » ومع تصاعد وتيرة 
التصريح��ات والق��رارات االميركية جتاه 
الع��راق وبع��ض دول املنطقة التي تؤكد 
بأن ترامب لم يعد ينظر الى العراق كما 
كان ينظر اليه س��لفه ب��اراك اوباما، لذا 
ميكن القول بان الشكل العام للسياسة 
االميركية املستقبلية في العراق ذاهبة 
باجت��اه الفدرلة، وه��و ما تعارض��ه ايران 
وحلف��اؤه والذي��ن ه��م العنص��ر املوازي 
الميركا في رس��م خريط��ة العراق التي 
باتت ارضاً للقت��ال بالنيابة عن مصالح 
كب��ار الدول، اال ان التوت��رات القائمة بن 
اي��ران والوالي��ات املتح��دة ح��ول االتفاق 
الن��ووي ال��ذي يعارض��ه بش��دة الرئيس 
ترام��ب قد يضع��ف من نفوذ اي��ران في 
رس��م ما تريده االدارة االميركية اجلديدة 
للعراق، كما ان العرب السنة في العراق 
اذا بل��وروا موقفهم في مش��روع جامع 
واتفق��وا م��ع الوالي��ات املتح��دة ح��ول 
التقس��يم في مرحل��ة ما بع��د داعش 
التي بات��ت قاب قوس��ن او ادنى بعد ان 
كانوا رافضن له، فان اول ما سيش��هده 
الع��راق بعد اع��الن حترير املوص��ل اقامة 
اقليم الغربية »السني« واقليم الوسط 

واقليم اجلنوب.« 

تامي��ز  »ص��ن  ال���  صحيف��ة  ع��ن   *
البريطانية«

في ظل اتفاقية الشراكة بعد عام 2003

العراق ووعود ترامب بتقديم دعم أكبر ضّد اإلرهاب

كان المكتب السياسي 
لالتحاد الوطني 
الكردستاني قد عقد اول 
امس الخميس اجتماعا 
في مدينة السليمانية، 
برئاسة كوسرت رسول 
النائب األول لألمين العام 
أعلن التزامه باتفاقيته مع 
حركة التغيير، وبجميع 
النقاط التي تنص عليها 
االتفاقية

االتفاقية السياسية بني حركة التغيير واالحتاد الوطني الكردستاني العام املاضي

ترامب
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بغداد – انفجار عبوة 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس الس��بت، ع��ن مقتل 
ش��خص وإصابة ثالثة آخرين بانفجار 
عبوة ناس��فة جنوبي بغ��داد، والعثور 
على جثة رجل مجهول الهوية قضى 

رمياً بالرصاص شمالي العاصمة.
ناس��فة  "عب��وة  إن  املص��در   وق��ال 
موضوعة بالقرب من س��وق ش��عبية 
ف��ي منطقة الوردي��ة التابعة لقضاء 
املدائ��ن جنوب��ي بغداد، ما أس��فر عن 

مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين". 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
افاد مص��در في مديرية األمن الوطني 
مبحافظ��ة ديال��ى امس الس��بت بأن 
مفارز املديرية اعتقلت ثالثة مطلوبني 

بتهمة "اإلرهاب" في احملافظة.

وق��ال املص��در  إن "مفارز م��ن مديرية 
األم��ن الوطن��ي اعتقل��ت اثن��ني من 
ف��ي  اإلره��اب  بتهم��ة  املطلوب��ني 
قضاء املقدادية)35كم ش��مال ش��رق 
بعقوب��ة( ومطل��وب ثالث ف��ي قضاء 

اخلالص)15كم شمال بعقوبة(". 

كركوك – قصف جوي
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظة كركوك امس الس��بت عن 
مقت��ل س��بعة عناص��ر م��ن تنظيم 
"داع��ش" بينه��م مس��ؤول قناص��ي 
التنظيم وإصابة آخرين بقصف جوي 

شمال غربي احملافظة.
"اس��تخبارات  إن  املص��در  وق��ال 
معلوم��ات  تلق��ت  البيش��مركة 
اس��تخبارية دقيقة ع��ن قيام تنظيم 
داع��ش بتح��ركات، مس��اء ي��وم، في 
قرية املنصوري��ة وقرب قرية كواز عرب 

الواقع��ة ضمن خط التم��اس بقضاء 
الدبس )45 كم شمال غربي كركوك(، 

للتعرض على قوات البيشمركة. 

بابل – عملية امنية 
افاد  مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظة بابل امس الس��بت بأن قوة 
أمني��ة م��ن االم��ن الوطني وش��رطة 
مكافح��ة اخمل��درات إعتقل��ت عصابة 
من ثالثة أش��خاص يتاجرون باخملدرات 
، خ��الل عملي��ة أمنية وس��ط مدينة 

احللة .
إن "ق��وة مش��تركة  املص��در   وق��ال 
م��ن مف��ارز األم��ن الوطني وش��رطة 
مكافح��ة اخمل��درات نف��ذت ، عملي��ة 
أمنية إس��تباقية نوعية في منطقة 
ش��ارع 80 ، أس��فرت عن إعتقال ثالث 
لترويج  أش��خاص يش��ّكلون عصابة 
وجت��ارة اخملدرات". وأض��اف الزغيبي ، أن 

"العملي��ة إس��تندت إل��ى معلومات 
ال��ى  إس��تخبارية دقيق��ة". مش��يراً 
"إحالة املعتقلني الى اجلهات اخملتصة 
لغرض استكمال االجراءات القانونية 

بحقهم 

صالح الدين – تفكيك الغام 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن امس الس��بت تفكيك 
حقل ألغام أنش��أه تنظي��م "داعش" 
في منطقة احلردانية جنوبي سامراء، 
فيم��ا حذر من وج��ود مخلفات حربية 

في املنطقة "تهدد اجلميع".
وقال آمر الفوج الثاني لواء 43 باحلشد 
محم��د عباس  إن��ه "مت تفكيك حقل 
ألغام أنش��أه تنظي��م داعش في وقت 
جنوب��ي  احلرداني��ة  مبنطق��ة  س��ابق 

سامراء".

االنبار – ضبط صواريخ 
اف��اد مص��در عس��كري ف��ي قي��ادة 
الفرق��ة الثامن��ة باجليش ف��ي األنبار، 
الس��بت، بأنه مت العثور على صاروخني 
وخزانات مملوءة باملواد املتفجرة، فضالً 
ع��ن تفجير ع��دد كبير م��ن العبوات 

الناسفة في الرمادي.
وق��ال املص��در  إن "ق��وة م��ن الفرقة 
الثامنة باجليش العراقي متكنت صباح 
يوم ام��س من العثور عل��ى صاروخني 
كاتيوش��ا مع منصة اط��الق صواريخ 
الش��ديدة  بامل��واد  ممل��وًء  خزان��ا  و11 

االنفجار في قضاء الرمادي".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه، أن "قوة أخرى من 
نفس الفرقة متكن��ت من العثور على 
40 عبوة ناسفة في منطقة حصيبة، 
)23 كم ش��رق الرم��ادي(، ومت تفجيرها 

موضعيا في نفس املكان". 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس السبت ان قوات احلشد الشعبي 
احبط��ت ، تعرض��اً كبي��راً لعصابات 
داعش االرهابية ه��و الثالث من نوعه 

في جنوب غربي قضاء تلعفر.
وق��ال املصدر احمللي ان "قوات احلش��د 
الش��عبي متكن��ت صب��اح ي��وم امس 
من إحب��اط ثالث أكبر تعرض فاش��ل 
لعصابات داعش االرهابية على طريق 

الالين جنوب غربي تلعفر". 

الديوانية – عملية دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة الديوانية امس الس��بت ان 
مفارز ودوريات قس��م شرطة النجدة 
الق��ت القب��ض عل��ى 37 مخالفا في 
انح��اء متفرقة م��ن احملافظ��ة بتهم 

مختلفة .

واوض��ح املص��در االمن��ي ان ذلك يأتي 
في ظ��ل حمالته��ا اليومي��ة ملتابعة 
القان��ون  ع��ن  واخلارج��ني  املطلوب��ني 
ظوالتي تهدف من خاللها الى احلفاظ 
على املس��توى االمني الذي تعيش��ه 

احملافظة . 

البصرة – اطالق نار 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظة البصرة امس الس��بت، بأن 
مدنياً قتل بنيران مسلحني مجهولني 
ل��دى تواجده في منطق��ة تقع ضمن 

مركز احملافظة.
وق��ال املص��در  إن "ثالث��ة مس��لحني 
مجهول��ني أطلق��وا النار عل��ى مدني 
ل��دى تواجده في حي الكفاءات الواقع 
أن  احملافظ��ة"، مبين��اً  ضم��ن مرك��ز 
"الرجل لقي مصرعه من جراء اصابته 

باطالقات في الصدر والرأس".

انفجار عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوبي بغداد * مقتل 7 إرهابيين بقصف جوي شمال غربي كركوك
تفكيك حقل ألغام بمنطقة الحردانية جنوبي سامراء * ضبط صاروخين وعبوات ناسفة شرقي قضاء الرمادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية مكافح��ة اخملدرات في محافظة 
أربي��ل، اعتق��ال خمس��ة أش��خاص بحوزته��م 
ملي��ون دوالر مزور، مبينة أن أحد املتهمني يحمل 
جنس��ية أجنبية وح��اول صرف تل��ك الدوالرات 

داخل احملافظة.
وقالت املديرية في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن��ه "بالتع��اون مع مديري��ة مكافحة 
اجلرمية املنظمة التابعة جمللس أمن كردس��تان، مت 
القاء القبض على خمس��ة أشخاص في أطراف 
أربي��ل"، مبينة أن��ه "مت ضبط ملي��ون دوالر مزور 

بحوزتهم".
وأضاف��ت املديري��ة أن "أح��د املتهم��ني يحم��ل 
جنسية أجنبية وكان يحاول صرف تلك الدوالرات 

في أسواق أربيل".
من جانب آخر، أش��ارت املديرية إلى "ضبط ثالثة 
أش��خاص بحوزتهم 13 كغم من م��ادة الترياق 
و1 كغم من مادة احلشيش��ة اخمل��درة في قضاء 

سوران شمال أربيل وإحالتهم إلى القضاء".

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب مصرف الرافدين،امس السبت، باسترجاع 
دفات��ر الصكوك املغلقة حس��اباتهم، فيما انذر 
الزبون من جرمية التزوير في حال اس��تخدام تلك 

الدفاتر خالفا للقوانني.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" ان "املصرف وجه جميع 
فروع��ه ببغ��داد واحملافظ��ات بضرورة اس��ترجاع 
دفاتر الصك��وك من الزبائن اصحاب احلس��ابات 
اجلاري��ة املغلق��ة حس��اباتهم باية وس��يلة من 
وس��ائل االتص��ال للحفاظ على ام��وال املصرف 
من اس��تغالل اوراق الصكوك م��ن قبل ضعفاء 

النفوس في مترير حاالت التزوير".
ودع��ا املصرف زبائنه الى "اع��ادة دفاتر الصكوك 
ال��ى الفرع املصدر لها بعد اغالق حس��اباتهم"، 
مح��ذرا "الزب��ون من اش��تراكه بجرمي��ة التزوير 
عند اس��تغالل أي ورقة من دفتر صكوكه خالفا 

للقانون".

اعتقال عصابة بحوزتها 
مليون دوالر مزور

"الرافدين" يطالب 
باسترجاع دفاتر 

الصكوك المغلقة

الملف األمني

العراق ينتزع في ميونخ اعترافاً 
دولياً بنجاحه في محاربة اإلرهاب 

بإجماع الدول املشاركة
واوضح العبادي موقف العراق واهمية 
التنس��يق م��ع اجملتم��ع الدول��ي  في 
مج��االت الدعم واالس��ناد ف��ي حربه 
ضد االرهاب والتطرف.  فالعراق  اليوم 
يحتاج ال��ى هكذا مؤمت��رات دعم، من 
اج��ل ان يطلع العالم عل��ى ما قدمه 

العراق من تضحيات كبيرة.
وال��ى جان��ب مل��ف االره��اب ناق��ش 
مس��تقبل  املؤمت��ر  ف��ى  املش��اركون 
العالقات االميركي��ة األوروبية، وحلف 
ش��مال األطلس��ى، واالحت��اد األوروبى، 
فضاًل عن األزمة األوكرانية والعالقات 
م��ع روس��يا، إضاف��ة إلى املل��ف األبرز 
"الص��راع ف��ى س��وريا، ال��ذي اصب��ح 
يتص��در االجتماع��ات الدولي��ة، بينها 
اجتم��اع النات��و في بروكس��ل يوم 15 
ش��باط واجتماع مجموعة العشرين 

في بون يوم 16 شباط2017.
ويتصدر ملف مكافحة االرهاب وبقوة 
مؤمت��ر ميونخ لهذا العام، ورمبا معركة 
املوص��ل وجهود العراق ف��ي مكافحة 
االرهاب ومحاربة تنظيم داعش، ومنح 
ثقة لدول التحالف. وفي ذات السياق، 
استطاع العراق كس��ب ثقة االطراف 
الدولية واالممية ف��ي محاربة االرهاب، 
ليصب��ح منوذج��ا تستش��هد ب��ه دول 
التحالف الدول��ي والناتو وكذلك دول 

االحتاد االوروبي.
اه��م ماجاء في جلس��ة امس بكلمة 
املستشارة االملانية ميركل، في ميونخ 
انها، اكدت خاللها على ضرورة ان تكون 
لدينا حتالفات مع دول عربية واسالمية 
ض��رورة  واوضح��ت  االره��اب،  حملارب��ة 
التفريق مابني االسالم ومابني "االفكار 
املنحرف��ة" االره��اب. فالع��راق يفرض 
بنفس��ه ليكون جزء م��ن التحالفات 

الدولية في محاربة االرهاب مع احلرص 
على سيادته.

 وج��اءت كلمة نائب الرئيس االميركي 
"بنس" في املؤمت��ر لتؤكد على ضرورة 
ضفت��ي  ب��ني  الدولي��ة  التحالف��ات 
االطلس��ي وبضمنه��ا التحالفات مع 
دول املنطق��ة حملاربة االره��اب وطمأنة 
الدع��م  باس��تمرار  احلليف��ة  ال��دول 
االميرك��ي، برغ��م تصريح��ات ترامب 
الت��ي كان��ت رمبا تتع��ارض م��ع ذلك. 
الدبلوماس��ية االميركي��ة في ميونخ 
رمبا جنحت بطمأنة حليفات واشنطن 

ابرزها دول االحتاد االوروبي. 
وش��ارك الكونغ��رس االميرك��ي ايضا 
بوف��د في ه��ذا املؤمت��ر رمبا اوس��ع من 
مش��اركاته الس��ابقة، وتأت��ي اهمية 
وف��د الكونغرس االميرك��ي هذا العام 
بانه بزعامة عضو الكونغرس اخملضرم 
واملثي��ر للج��دل ج��ون مك��ني. بعض 
التحليالت ذهبت بعيداً حول تعليقات 
جون مك��ني، التي كش��فت اضطراب 
االدارة االميركية والبيت االبيض وعدم 
وضوح املوقف االميركي، املراقبون عدوا 
زيارة البرملان محاولة من اميركا لتفادي 
االخطاء التي وقع��ت بها ادارة ترامب، 
البعض اعتبرها داعمة الى وفد االدارة 
والبعض االخ��ر عدها عل��ى العكس، 
لكن على أية حال كانت داعمة للدول 

احلليفة ومتزنة و واضحة.
وفي كلم��ة متلفزة الى وزي��رة الدفاع  
االملاني��ة  أورس��وال ف��ان دي��ر أمس 18 
ش��باط حذرت وزيرة الدفاع األملانية أو 
رس��وال فون دير الين م��ن حتويل احلرب 
ضد تنظي��م داعش إل��ى معركة ضد 
كل املس��لمني. وقال��ت  وفق��اً لن��ص 
نك��ون حذري��ن  أن  “علين��ا  خلطابه��ا 
م��ن حتوي��ل ه��ذه احل��رب إل��ى جبهة 
ضد اإلس��الم واملس��لمني بنحو عام”. 
واستش��هدت بكلمتها، بان لدينا دوال 

صديقة اس��المية تقات��ل ضد داعش 
وه��و الع��راق. إن اطالق ه��ذا الوصف 
عل��ى العراق من مس��ؤول اوروبي  يعد 
امرًا غير هني وش��هادة على الدور الذي 
يقدمه الع��راق في محاربت��ه االرهاب 
بالوكال��ة ع��ن اجملتمع الدول��ي، برغم 
النق��ص ف��ي االمكان��ات االقتصادية 

والتجهيزات.

الشرطة االحتادية تستهدف 4 قرى 
قرب مطار املوصل متهيداً القتحام 

الساحل األمين
الى ذلك أفاد مصدر أمني في احلكومة 
احمللية حملافظة نينوى ، أمس الس��بت، 
ب��أن 100 عنصر م��ن داعش بينهم 20 
قيادي��اً قتل��وا بصد هج��وم للتنظيم 
اإلجرامي اس��تمر خمس ساعات غرب 

مدينة املوصل. 
‘‘الصب��اح  وق��ال املص��در لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن “قوات احلش��د الش��عبي 
متكنت من قتل 100 عنصر من داعش 
بينهم 20 قيادياً فضال عن تدمير عدد 
م��ن العجالت بصد هج��وم للتنظيم 

اإلجرامي غرب مدينة املوصل”.
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف عن 
اس��مه أن "الهجوم الذي شنه داعش 
اس��تمر خم��س س��اعات إال أن قوات 

احلشد متكنت من إحباطه . 
وأفشلت قوات احلشد الشعبي/ اللواء 
23، أمس الس��بت ، محاولة لعدد من 
عناص��ر تنظي��م “داع��ش” اإلجرام��ي 
الهرب م��ن قضاء تلعفر إل��ى البعاج 

غرب نينوى. 
وذكر بيان إلعالم احلشد الشعبي تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ، نس��خة 
منه، أن “قوات احلش��د الشعبي / لواء 
23 تصدت لهجوم عناصر “داعش” في 
مناط��ق )خراب جحي��ش( ومتكنت من 

قتل عدد منهم”. 

وأضاف البيان، ان “اجملموعة الداعشية 
حاولت فتح ثغرة في الس��اتر والهرب 

من تلعفر الى البعاج”. 
وأعل��ن إع��الم احلش��د الش��عبي عن 
مقتل قائد املهم��ات اخلاصة لتنظيم 
اإلرهابي، بقص��ف مدفعي  "داع��ش" 

جنوب غرب تلعفر. 
وذكر إعالم احلش��د الش��عبي في بيان 
تلقت ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه أن 
"استخبارات احلش��د الشعبي أكدت 
مقت��ل قائد املهم��ات اخلاصة لداعش 
اإلرهابي واملدعو جنم وامللقب ب�"عمو" 
للحش��د  مدفع��ي  قص��ف  خ��الل 
الشعبي على قرية عني طالوي، جنوب 

غرب تلعفر". 
وكش��فت خلية اإلعالم احلربي ، أمس 
الس��بت ، عن قي��ام تنظي��م “داعش” 
اإلجرام��ي بتش��كيل ف��رق اعدام��ات 
إلع��دام الهاربني من عناص��ره الفارين 

غرب تلعفر. 
وذكر بي��ان للخلي��ة تلق��ت ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘، نسخة منه، أن “الهرب املتكرر 
لعناصر تنظيم  داعش االجرامي أمام 
قوات احلشد الش��عبي دفع العدو الى 
تشكيل فرق اعدامات إلعدام الهاربني 

من عناصره”. 
ويش��ار إلى أن قوات احلش��د الشعبي 
أحبطت خالل الس��اعات املاضية عدة 
“داعش”  لتنظيم  وتعرض��ات  هجمات 
اإلجرامي في محاولة لفتح ثغرة نحو 

البعاج واحلدود السورية.

العبادي يدعو إلى جهد استخباري 
عاملي ويحّذر من مؤامرات دولية

وهن��اك حمل��ة كبي��رة عل��ى اإلرهاب 
الس��تئصاله كما نستأصله في أرض 
املعركة عسكريا"، مشيراً في الوقت 
ذات��ه إلى أن "البعض لألس��ف يريد أن 
يثير املشكالت، وهناك قوى ومؤامرات 

عاملية لإليقاع بني العراقيني".
وكانت قي��ادة عمليات بغ��داد أعلنت، 
األربعاء )15 ش��باط 2017(، عن مقتل 
وإصاب��ة نحو 25 ش��خصاً ف��ي األقل 
ج��راء انفج��ار س��يارة مفخخ��ة في 
منطق��ة احلبيبية ش��رقي العاصمة، 
فيما أكدت أمس اخلميس )16 ش��باط 
2017(، مقتل وإصابة نحو 94 شخصاً 
بانفجار س��يارة مفخخة في منطقة 

البياع جنوبي بغداد.
م��ن جانب آخر، أش��ار العب��ادي إلى أن 
"احلشد الشعبي قوة عراقية نظامية 
ضمن مؤسس��ات الدولة وقبل يومني 
اجتمعن��ا مع هيئ��ة احلش��د وجميع 
الق��وات املقاتل��ة م��ن اج��ل تنظيمه 
صحي��ح  بنح��و  الدول��ة  إدارة  حت��ت 
حس��ب القانون الذي ش��رعه مجلس 
الن��واب واألمر الديوان��ي الذي أصدرناه 
م��ن أج��ل تنظي��م احلش��د  س��ابقاً 
وإس��ناد مقاتليه األبطال الذين قدموا 
التضحيات للدف��اع عن العراقيني في 

كل مكان".
ودع��ا العبادي ألن "يك��ون هذا القانون 
داع��م لهم وللبط��والت التي قدموها 
وللشهداء الذين قدوا الكثير من أجل 
الوط��ن، ولكي يكون أبياً حتت س��يادة 
وإطار الدولة لتقويته ودعمه"، مشيراً 
إل��ى أن "على العال��م أن يرى ذلك ولن 
نس��مح بعد اليوم بالتع��رض لهؤالء 

املتطوعني األبطال".

مجلس األمن يستنكر انفجار 
البياع ويؤّكد جترمي املسؤولني عنه

مش��يرًة الى أن "املسؤولني عن اعمال 
القتل تل��ك يجب ان يجرم��وا، وهناك 
حاج��ة الى جلب املنفذي��ن واملنظمني 
االعمال  له��ذه  الداعم��ني  واملمول��ني 

االرهابية املريعة الى العدالة".
وش��ددت عل��ى "ض��رورة قي��ام جميع 

الدول مبواجه��ة التهديدات ضد األمن 
والس��لم الدولي��ني الت��ي تنت��ج ع��ن 
األعم��ال االرهابي��ة بكافة الوس��ائل 
املتاح��ة، وذلك مبوجب أح��كام امليثاق 
والتزاماتها وفقاً للقانون الدولي وعلى 
وجه اخلص��وص القانون الدولي حلقوق 
االنس��ان والقان��ون الدول��ي الالجئني 

والقانون الدولي االنساني".

"اخلارجية" تدعو بريطانيا لتسهيل 
منح سمات الدخول للعراقيني

م��ن جانبه، أك��د الس��فير البريطاني 
"اس��تمرار ب��الده في مس��اندة العراق 
في ش��تى اجمل��االت، وأنه يعم��ل على 
مس��ألة افتتاح القسم القنصلي في 
العراق لتسهيل منح سمات الدخول 
للعراقيني الراغبني ف��ي زيارة بريطانيا 
إضافة إلى العمل عل��ى تذليل بعض 

العقبات".
وتاب��ع، "انن��ا نعمل على دع��م وإعادة 
تأهيل البنى التحتية في مختلف املدن 
العراقي��ة، وأن العالق��ات البريطانية – 
العراقية تسير بش��كل متميز جداً"، 
عاداً أن "أمن واس��تقرار العراق وعودته 
ألخذ دوره في املنطقة مهم بالنسبة 
دعم��ه،  عل��ى  ونعم��ل  لبريطاني��ا، 

وُمواجهة التحديات التي يواجهها

جلنة اخلبراء تتفق على 3 
بنود الختيار مفوضية جديدة 

لالنتخابات
ولفت إلى أن "االستمارة تتضمن بيانات 
ش��خصية للمتقدم��ني، ومعلوم��ات 
عن س��جلهم اجلنائي، وموقفهم من 
اجراءات املساءلة والعدالة أو امكانية 
انتس��ابهم إل��ى االجه��زة القمعي��ة 

للنظام السابق".
وأشار العبادي إلى أن "اللجنة اتفقت، 
ف��ي محور ثاٍن، على أن يكون اعضاؤها 

اخلبراء من املكونات، وليسوا ممثلني عن 
االحزاب التي طالب البعض منها زيادة 
اع��داد اللجنة، ولكن لم يصدر أي قرار 
بهذا الصدد م��ن مجلس النواب حتى 

اآلن".
ناقش��ه  ال��ذي  الثال��ث  احمل��ور  وع��ن 
خب��راء البرمل��ان، ذك��ر عض��و اللجنة 
االخ��ر حبيب الطرفي ف��ي تعليق إلى 
"الصباح اجلدي��د"، أن "تصويتاً حصل 
عل��ى النظام الداخلي الذي س��نعمل 

مبوجبه".
وتاب��ع الطرف��ي، رئيس كتل��ة املواطن 
االعلى،  االس��المي  للمجلس  التابعة 
أن "النظام نّص على اختيار املفوضني 
اجلدي��د عل��ى وف��ق معايي��ر النزاه��ة 
والكفاءة واالس��تقاللية ع��ن االحزاب 
والكتل السياس��ية"، مبين��اً ان "هذا 
النهج الذي س��وف نس��ير عليه حتى 
نس��تكمل املهمة التي كلفنا البرملان 

بها".
ونفى "حتدي��د موعد ثاب��ت لالجتماع 
املقب��ل"، لكنه حتدث ع��ن "وجود بند 
في النظام الداخلي تطرق إلى اجتماع 
دوري ال��ذي س��يكون خالل االس��بوع 

اجلاري".
وأكمل الطرفي بالقول إن "النقاشات 
كيفي��ة  عل��ى  س��تنصب  القادم��ة 
التعام��ل م��ع املتقدم��ني فعلي��اً إلى 
املفوضية واختيار االنس��ب من بينهم 
وعرضه عل��ى مجلس الن��واب لغرض 

حصوله على الثقة".
يذك��ر أن مجلس النواب كان قد صوت 
على تش��كيل جلنة خب��راء مؤلفة من 
27 نائباً برئاس��ة نائ��ب رئيس مجلس 
الن��واب آرام ش��يخ محم��د وكلفه��ا 
اجلدي��دة  املفوضي��ة  اختي��ار  مبهم��ة 
لالنتخابات بالتزامن مع اقتراب موعد 
انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات خالل 

العام احلالي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بعد مضي اكثر من 3 اش��هر على 
حتريره��ا، ب��دأت احلياة تع��ود بنحو 
خجول ال��ى بلدة بعش��يقة وقرية 
بحزان��ي املتاخم��ة له��ا )17 كلم 
شمال ش��رق املوصل(، حيث عادت 
بضع عشرات من العائالت للسكن 
توف��ر  ع��دم  م��ن  بالرغ��م  فيه��ا، 
اخلدم��ات االساس��ية كالكهرب��اء 

واملاء وغيرها.
والدم��ار  اخل��راب  مش��اهد  وب��ني 
ال��ذي ميك��ن رؤيته ف��ي العديد من 
ش��وارع وازقة بعش��يقة وبحزاني، 
كان��ت ش��عارات تنظي��م داع��ش 
االرهابي التي يب��دو انها تعّمد في 
خّطه��ا بكث��رة غير معه��ودة تبرز 
ل��كل من زار املنطق��ة، من اهاليها 
النازحني، بهدف تفقد ما تبقى من 
ممتلكاتهم، وكانت هذه الشعارات 
مبنزل��ة حتٍد جلمي��ع اه��ل املنطقة 
وتذكّرهم بحقبة داعش الس��وداء 
التي اس��تمرت لنحو سنتني وثالثة 

اشهر.
كان البد من جه��د ما العادة احلياة 
ملركز بعش��يقة وتوأمته��ا بحزاني 
اجملاورة، فبدأت اجلهود الرسمية من 
قبل بع��ض الدوائر اخلدمية وبدعم 
م��ن مراجعه��ا الرس��مية ومت ازالة 
الكثير م��ن االنقاض وتنظيف عدد 
من الش��وارع واالرصف��ة فيما فرق 
الكهرب��اء جتري عملي��ات الصيانة 
والتأهيل لشبكاتها، وجهود اخرى 
ف��ي قطاعات اخرى بدأت تكش��ف 
عن نفس��ها، لكن بقيت ش��عارات 
داع��ش الكريه��ة تس��تمر بغزوها 
جلدران املؤسس��ات الرس��مية ودور 

املواطنني.
وهنا انبرت مجموعة ش��بابية من 
كان  وبحزان��ي  بعش��يقة  اهال��ي 
عدده��ا بداية بحدود 7 اش��خاص، 
واطلقوا حمالتهم الزالة ش��عارات 
داعش حت��ت ش��عار #بصمة_امل، 

عل��ى وفق م��ا قاله الناش��ط مراد 
خيري بوزو ل� "الصباح اجلديد".

واض��اف "الفك��رة هي املس��اعدة 
بتسريع وتيرة اعادة احلياة ملناطقنا، 
واس��تعادة وجهه��ا الزاه��ي بع��د 
حقب��ة داع��ش الس��وداء، فكان��ت 
اخلط��وة االولى هي ازالة ش��عاراته 
ومحوها من جدران وذاكرة بعشيقة 
وبحزاني، ث��م اخلطوة التالية كانت 
كتابات ش��عارات تؤك��د على قيم 
والتعاي��ش،  والتآخ��ي  التس��امح 
ونبذ الكراهي��ة والعنف، الن ناحية 
بعش��يقة اش��به بع��راق مصغ��ر 
وفيه��ا ش��تى الديان��ات واالع��راق 
واملذاهب، وال سبيل امامنا للعيش 
بس��الم اال باالبتعاد عن كل اسباب 

الفرقة والتناحر".
وتابع بوزو بالق��ول "املرحلة الثالثة 
من حملتنا ش��مل زراع��ة عدد من 
الش��تالت ف��ي الس��احات العامة 
عل��ى  حصلن��ا  حي��ث  واالرصف��ة 
نح��و 30 ش��تلة يوكالبت��وس من 
دائ��رة بلدية بعش��يقة، ونحن على 
اس��تعداد لزراعة نحو 200 ش��تلة 
اخ��رى في ح��ال وصوله��ا الينا من 
مص��ادر اخ��رى، علم��اً ان رّي ه��ذه 
الش��تالت ورعايته��ا يتم بش��كل 
مجموعتن��ا  قب��ل  م��ن  تطوع��ي 
الشبابية ومن قبل اصدقائنا داخل 
املنطقة م��ن اصح��اب مقطورات 

نقل املياه".
ونوه بوزو ال��ى ان "حملة #بصمة_

ام��ل انطلق��ت بامكان��ات ذاتي��ة 
م��ن  تبرع��ات  ووصلتن��ا  بحت��ة، 
خصصناه��ا  ومع��ارف،  اصدق��اء 
لشراء االصباغ وبعض االحتياجات 
الس��تمرار عملن��ا، كأدوات الصبغ 
والرسم، علماً ان التنقل من اماكن 
اقامتنا الى بعشيقة وبحزاني على 

نفقتنا الشخصية".
م��ن جانبه، ق��ال اخلط��اط ابراهيم 
خلبيل نباتي ل��� "الصباح اجلديد" 
مجموع��ة  اتص��ال  "عق��ب  ان��ه 
#بصمة_امل معي وطلبوا مني ان 
اساعدهم في خط الشعارات التي 
تش��جع على نش��ر احملبة والتآخي 
ورس��م لوحات فني��ة تعّبر عن ذات 
املضم��ون، وافق��ت فورا، وباش��رت 

بالعم��ل التطوع��ي معهم خدمة 
ملنطقتنا واهلها الكرام".

واض��اف "حس��ب الق��ول املعروف 
)العافي��ة درجات( لهذا ف��ان اعادة 
احلي��اة ملناطقنا س��يتم بالتدريج، 
لك��ن ينبغ��ي ان يك��ون هنالك من 
يب��ادر م��ن تلق��اء نفس��ه، وع��دم 
االعتم��اد بالكام��ل عل��ى اجله��ود 
احلكومية الرس��مية، بل ينبغي ان 
نس��اند تلك اجلهود مببادرات فردية 
وجماعي��ة، النن��ا نخ��دم انفس��نا 

عندما نخدم منطقتنا".
وكانت ناحية بعشيقة تضم نحو 
300 الف شجرة زيتون، بينما مركز 
بعش��يقة وبل��دة بحزان��ي اجملاورة 
يضمان نحو 100 الف شجرة زيتون 

عل��ى وف��ق تقديرات غير رس��مية، 
واغلب هذه االشجار اصابها اجلفاف 
او احترق��ت بفع��ل القصف اجلوي 

واملدفعي طوال عامني و3 اشهر.
ويب��دو ان اش��جار الزيتون تس��اعد 
اهل البلدتني التوأمني في استعادة 
ال��ق املاضي، حي��ث ان غالبية تلك 
االش��جار بدأت بالنمو مجدداً، من 
حت��ت االرض الت��ي اس��ودت بفعل 
احلرائ��ق واجلفاف، وامامها س��نوات 
طويل��ة ك��ي تبلغ مرحل��ة النضج 
وتعود بس��اتني الزيتون ببعش��يقة 
وبحزاني الى سابق عهدها كغابات 
خض��ر متت��د عل��ى خ��ط البص��ر 
لتحتضن القريتني مبشاركة اجلبال 

اجلرداء الواقعة شمال البلدتني.

شعارات تنظيم داعش 
اإلرهابي التي يبدو أنها 
تعمد في خّطها بكثرة 
غير معهودة تبرز 
لكل من زار المنطقة، 
من أهاليها النازحين، 
بهدف تفقد ما تبقى 
من ممتلكاتهم، 
وكانت هذه الشعارات 
بمنزلة تحدٍ لجميع أهل 
المنطقة وتذكرّهم 
بحقبة داعش السوداء 
التي استمرت لنحو 
سنتين وثالثة أشهر

جانب من احلمالت الشبابية إلعادة احلياة إلى املدينة

لتنزع عنها رداء داعش المظلم وتمسح آثاره

ناشطون شباب عازمون على إعادة الحياة إلى بعشيقة
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بيروت - جّدة - الكويت: 

أعلن منت��دى MIT لري��ادة األعمال في 
العالم العربي عن أسماء الفرق ال� 79 
 MIT التي تأهلت إلى نهائي مس��ابقة
ألفض��ل الش��ركات العربية الناش��ئة 
بالش��راكة  العاش��رة،  بنس��ختها 
املؤسس��ة  جمي��ل«  »مجتم��ع  م��ع 
االجتماعي��ة الت��ي تدي��ر العدي��د من 
تغيي��ر  إح��داث  أج��ل  م��ن  املب��ادرات 
إيجابي في اجملتمع وحتقيق االس��تدامة 
االقتصادية، ومجموعة »زين«، الشركة 
الرائ��دة في مجال االتص��االت املتنقلة 
في منطقة الش��رق األوسط وإفريقيا، 
ومع الشريك االستراتيجي  لهذا العام 
»متك��ن« البحري��ن، وهي هيئة ش��به 
حكومية تعن��ى بجعل القطاع اخلاص 
ف��ي البحرين احمل��رك الرئيس��ي للنمو 

االقتصادي املستدام في اململكة.
 ولق��د ش��هدت ه��ذه النس��خة م��ن 
املس��ابقة إقباالً غيرَ مس��بوق لناحية 
ع��دد الطلب��ات املس��جلة والت��ي بلغ 
عدده��ا 8272 طل��ب اش��تراك، بزي��ادة 
نس��بتها %39 عن الع��ام املاضي. وفي 
حن س��جلت املسابقة مش��اركة من 
شتى الدول العربية، إالّ أّن مصر واملغرب 
وليبي��ا واململك��ة العربية الس��عودية 
)عبر مس��ابقة منتدى MIT السعودية( 
تصدرت الئح��ة البل��دان لناحية أعلى 
نس��بة مش��اركة. تنوع��ت مضام��ن 
وقطاع��ات املش��اريع املش��اركة، لكّن 
اإلهتم��ام األكب��ر انصّب عل��ى اجملاالت 
والرعاية  والتعليم  البرمجيات  التالية: 

الصحية واجملاالت اإلبداعية.
وضمت القائمة فرًقا من 11 دولة عربية 
توزعت على الشكل التالي: مصر )22(،  
لبن��ان )11(، اإلمارات العربي��ة املتحدة 
)10(، األردن )8(، تون��س )6(، املغ��رب )5(، 
مملكة البحرين )3(، الس��ودان )2(، ليبيا 
)2( واجلزائ��ر )1(، على أن يضاف إلى هذه 
الالئحة تس��ع فرق س��عودية ستتأّهل 
لري��ادة   MIT منت��دى  مس��ابقة  م��ن 
األعمال في الس��عودية في شهر اذار / 
مارس املقبل. من ثّم، سيتم دعوة هذه 
الفرق للمش��اركة في أنش��طة تدريب 
حتضيرية ستقام طيلة شهر آذار/مارس 
2017 في كٍل من مصر واألردن واإلمارات 

العربية املتحدة.
تقدم��ت  املش��اركة  الف��رق  وكان��ت 
اإللكترون��ي  املوق��ع  عب��ر  بطلباته��ا 
mitarabcompetition. للمس��ابقة: 
com، حي��ث فتح باب للتس��جيل في 
املس��ابقة في الفترة املمتدة من تاريخ 
17 تش��رين األّول/ أكتوب��ر 2016، إلى 4 

كانون الثاني/يناير، 2016.
وتكتسب مس��ابقة هذا العام أهمية 
خاص��ة، إذ يحتفي املنتدى مبرور عش��ر 
س��نوات عل��ى إطالقه لهذا النش��اط 
اإلقليمي الذي ش��هد على الكثير من 
قص��ص جناح ري��ادة األعم��ال واالبتكار 
ف��ي العال��م العرب��ي، مس��اهًما ف��ي 
دعم األجيال العربية الش��ابة واألفكار 

املبدعة والريادية. 
وتتخطى قيمة جوائز املسابقة املالية 
ال� 160 ألف دوالر أميركي، حيث سيتم 
اختيار ثالثة فائزين في املرحلة النهائية 
في كل مسار من املسارات الثالث، على 

أن يحص��ل كل فائز عل��ى جائزة مالية 
باإلضاف��ة إلى مجموعة من جلس��ات 
التدري��ب العالي��ة اجل��ودة، والتوجي��ه 
والتدريب والتغطي��ة اإلعالمية وفرص 

ممتازة للتشبيك.
وبهذه املناس��بة عبر س��عادة الدكتور 
الرئي��س  جناح��ي  محم��د  إبراهي��م 
التنفيذي لتمكن عن س��عادته بدعم 
هذه املسابقة قائال: » نحرص في متكن 

على دعم هذه املبادرات 
أش��ارت رئيس��ة منت��دى MIT لري��ادة 
األعمال في العال��م العربي هال فاضل 
إل��ى أهمي��ة ه��ذه ال��دورة العاش��رة 

ه��ذه  »نحتف��ل  وقال��ت:  للمس��ابقة 
السنة مبرور عشرة أعوام على تأسيس 
منتدى MIT لري��ادة األعمال في العالم 
الت��ي حققه��ا  باإلجن��ازات  و  العرب��ي، 
املنتدى ف��ي مهمته املس��تمرة لدعم 
وتعزي��ز ثقافة ري��ادة األعم��ال وتطوير 
أفكاره��م ومش��اريع الش��باب العربي 
فتتحول م��ن أفكار رائ��دة إلى قصص 
جن��اح نفتخر به��ا. ونتوقع ه��ذا العام 
في أكبر نس��خة ملس��ابقتنا حتى اآلن 
املزيد من املش��اريع واألفكار والشركات 
الرائ��دة واالبت��كار التكنولوجي، آملن 
أن نس��اهم في إرتقاء املزيد من  رياديي 

األعم��ال في العالم العرب��ي إلى أعلى 
املستويات«. 

وعل��ق ف��ادي جمي��ل، رئيس مب��ادرات 
مجتم��ع جمي��ل الدولية عل��ى نتائج 
املرحل��ة النص��ف النهائي��ة بالق��ول: 
»يسعدنا هذا التنوع في الفرق املتأهلة، 
وه��ذا يؤكد على أن عاملنا العربي مليء 
باملواهب واملبدعن. ونحن نقدم الدعم  
لهذا احلدث الناجح للس��نة العاش��رة 
على التوال��ي. وكما احلال ف��ي األعوام 
السابقة، فإننا نس��تمر هذا العام في 
التزامنا مبس��اعدة اجليل التالي من رواد 
األعمال الش��باب عل��ى حتقيق آمالهم 

وتطلعاتهم«. 
كما أش��ار فادي جمي��ل إلى النجاحات 
لري��ادة   MIT منت��دى  حققه��ا  الت��ي 
األعم��ال في العال��م العربي في دوراته 
التس��ع املاضي��ة، والتي انس��حبت بال 
ش��ك على النس��خة العاش��رة حيث 
بلغ عدد الطلبات املش��اركة هذا العام 
8272 مش��روعاً، مؤكداً أن لغة األرقام 
تدل عل��ى مكانة هذا املنت��دى وقدرته 
على مس��اعدة رواد األعمال الش��باب 

على حتقيق تطلعاتهم.
من جهته توجه س��كوت جيجينهامير 
الرئيس التنفيذي جملموعة زين الداعمة 
مسابقة منتدى MIT ألفضل الشركات 
العربية الناش��ئة بالتهنئة إلى الفرق 
متحمس��ون  »نح��ن  وق��ال:  املتأهل��ة 
لش��راكتنا بهذا احلدث الس��نوي الذي 
يرمي إل��ى الهام فئ��ة رواد األعمال من 
الش��باب العربي، كما وانتهز الفرصة 
ألهن��ئ القّيم��ن عل��ى هذا املش��روع 
لوصولهم إلى النسخة العاشرة منذ 

إطالقه«. 
»اإلقب��ال  قائ��الً  وأض��اف جيجنهامي��ر 
الكبير على املشاركة في هذا املشروع 
ناب��ع من الرغب��ة احلقيقي��ة للقائمن 
عل��ى املنتدى بدعم أصحاب املش��اريع 
م��ن الش��باب الطموح. وه��ذا الهدف 
ب��كل تأكي��د يتوافق م��ع مبادراتنا في 
مجموعة زي��ن، إذ نتطلع إل��ى متابعة 
األف��كار املبتكرة طوال فترة املس��ابقة 
ودعمها واالس��تفادة منها كمش��اريع 

واعدة. 
وبهذه املناس��بة عبر الدكتور إبراهيم 
محم��د جناح��ي الرئي��س التنفي��ذي 

ه��ذه  بدع��م  اعت��زازه  ع��ن  لتمك��ن 
املس��ابقة قائ��ال »نح��رص ف��ي متكن 
على دع��م جميع املب��ادرات التي تعنى 
ومس��اعدتهم  األعم��ال  رواد  بدع��م 
عل��ى النه��وض مبش��اريعهم املبتكرة 
في جمي��ع القطاع��ات احليوية. ونحن 
فخ��ورون باس��تضافة هذه املس��ابقة 
اإلقليمي��ة للم��رة األول��ى ف��ي مملكة 
البحرين إميانًا منا مبا لهذه املس��ابقات 
م��ن ق��درة  عل��ى حتفي��ز رواد األعم��ال 
عل��ى تق��دمي إبداعاته��م في ج��و من 

التنافسية.«
وعن اإلقبال غير املسبوق الذي شهدته 
املس��ابقة قال  جناحي »نحن س��عداء 
بهذا اإلقبال إذ يعكس العدد الكبير من 
طلبات الترشيح ثراء املنطقة العربية 
بالطاقات الش��بابية التي متلك أفكارًا 
إبداعي��ة، وتبحث عن فرص��ة للخروج 
به��ذه األفكار إلى أرض الواقع وحتويلها 

إلى مشاريع ناجحة.«
وتُختم مس��ابقة منت��دى MIT ألفضل 
الش��ركات العربي��ة الناش��ئة، بحدٍث 
يُنظ��م على مدى أربعة أيام من 24 إلى 
27 نيسان/أبريل  في2017 في البحرين، 
حيث س��يتم اإلعالن ع��ن الفائزين في 
املرحل��ة النهائي��ة وتتويجه��م خ��الل 

مراسم احلفل اخلتامي.
ملزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول كيفي��ة 
ف��ي  التحكي��م  ومعايي��ر  املش��اركة 
مسابقة منتدى MIT  ألفضل الشركات 
الناش��ئة في العالم العربي، باإلضافة 
إلى مواعي��د اجلوالت الترويجية املقررة، 
www. التال��ي:  املوق��ع  زي��ارة  الرج��اء 
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متابعة الصباح الجديد:

الصح��ة  منظم��ة  اس��تجابت 
العاملي��ة لتغطي��ة النقص احلاد 
في اإلمدادات الطبية في املناطق 
الت��ي مت اس��تعادتها حديث��اً في 
املوص��ل من خالل تق��دمي األدوية 
واإلمدادات الطبية األخرى إلى 16 
مركزاً من مراكز الرعاية الصحية 
األولية، وإلى أحد املستشفيات، 
وإل��ى مديرية الصحة في نينوى. 
واوضحت املنظم��ة العاملية في 
بي��ان له��ا تس��لمت »الصب��اح 
اجلديد« نسخة منه ان هذا التبرع 
س��يدعم ع��الج املرض��ى الذين 
يعان��ون م��ن األم��راض املعدية، 
ومن احلاالت املزمنة، ومن أمراض 
اإلصابات  اإلس��هال، ومن حاالت 
كان��وا  الذي��ن  م��ن  بالرض��وض 

محرومن من الرعاية الطبية.
وتتضمن اإلم��دادات، والتي يعود 
جزء منها إلى التبرعات العينية 
الت��ي قدمتها حكوم��ة النرويج 
الطبية  املع��دات  التي ش��ملت 
ل��أدوات  حقائ��ب  و4  واألدوي��ة 
الصحية الكاملة املعتمدة لدى 
الوكاالت الدولية حلاالت الطوارئ، 
و96 حقيبة م��ن حقائب األدوات 
حل��االت  األساس��ية  الصحي��ة 
لأدوات  و10 حقائ��ب  الط��وارئ، 
اجلراحية، وحقيبة واحدة كاملة 
لإلمدادات املعتمدة لدى الوكاالت 
الدولية  ألمراض اإلس��هال، وفي 
ذل��ك ما يكفي لع��الج 200 الف 

مريض.
ومع إمكاني��ة الوصول إلى اجلزء 
األكبر من شرق املوصل اآلن، ومع 
اجملانية،  الصحي��ة  الرعاية  توافر 
واملراك��ز  املؤسس��ات  أصبح��ت 
تدفق��ات  تس��تقبل  الصحي��ة 
من املرضى، والتي س��تتيح هذه 
ما  تعويض  األساس��ية  األدوي��ة 
كان ناقص��اً في مخ��ازن الرعاية 

الصحي��ة األولي��ة، وه��ذا األم��ر 
ن العامل��ن الصحي��ن  س��يمكِّ
من مواصلة عمله��م في توفير 
لأش��خاص  الطبي��ة  الرعاي��ة 
الذين يحتاج��ون اليها على وجه 
الس��رعة ، كما سيس��اعد ذلك 
املراكز الصحي��ة على أداء  أيضاً 
وظائفها في جمي��ع األوقات مع 
توافر كمية كافية من االمدادات 

ذات اجلودة املضمونة. 
منظم��ة  تعزي��ز  مج��ال  وف��ي 
الذي  العاملية للدع��م  الصح��ة 
تقدمه في املناط��ق التي أصبح 

حديث��اً  إليه��ا ممكن��اً  الوص��ول 
ف��ي الع��راق، اتخ��ذت املنظم��ة 
اس��تعدادات مس��بقة بتخزي��ن 
اإلمدادات الطبي��ة للطوارئ في 
إربي��ل وبغ��داد، م��ن أج��ل توفير 
الدعم الس��ريع ل��وزارة الصحة 
لالحتياج��ات  اس��تجابتها  ف��ي 
تواجهها  التي  الثغرات  ولسدها 
في  والش��ركاء  الصحية  املرافق 

مجال الصحة. 
وتراقب منظمة الصحة العاملية 
األح��داث  الصح��ة  ومديري��ات 
الصحي��ة مراقب��ة لصيق��ة، مبا 

ف��ي ذل��ك النق��ص ف��ي األدوية 
واإلم��دادات الطبي��ة األخرى في 
شرق املوصل، وستعمل املنظمة 
لضم��ان  الصح��ة  وزارة  م��ع 
االس��تمرارية الكاملة في تقدمي 
الصحي��ة  الرعاي��ة  خدم��ات 
األولي��ة للمجتمع��ات املضيفة 

وللنازحن.
املقبل��ة،  األس��ابيع  وخ��الل 
الصح��ة  منظم��ة  س��تعمل 
الصح��ة  وزارة  م��ع  العاملي��ة 
مستش��فيات  ثالث��ة  إلنش��اء 
ميداني��ة إضافي��ة ف��ي املناطق 

االس��تراتيجية لالس��تجابة إلى 
العملي��ات التي تدور رحاها غرب 
املوص��ل، لضم��ان الوص��ول إلى 
خدم��ات رعاية اإلصابة بالرضوح 
وتوفيرها. كما ستعمل منظمة 
الصح��ة العاملي��ة عل��ى تق��دمي 
الدع��م للش��ركاء ف��ي مج��ال 
الصحة إلنش��اء ع��دد من نقاط 
اإلصابة  االستقرار حلاالت  حتقيق 
اجلنوبي  اجلان��ب  بالرض��وح ف��ي 
لضم��ان  املوص��ل  مدين��ة  م��ن 
الفرز، وحتقيق االس��تقرار حلاالت 
اإلصابة بالرضوح، وإحالة احلاالت 

الت��ي تعان��ي م��ن املضاعف��ات 
منها إلى أقرب مستش��فى من 

املستشفيات املتخصصة.
وفي ضوء الوضع اإلنساني الذي 
متر ب��ه البالد، وخاصة في املوصل 
واملناطق األخرى احمليطة بها، فإن 
منظمة الصحة العاملية تناشد 
باحلص��ول على 65 ملي��ون دوالر 
لدعم التدخ��الت الصحية حتى 
نهاية عام 2017، تس��لمت منها 
14 ملي��ون دوالر )٪21( فق��ط، مما 
يت��رك فج��وة في التموي��ل تبلغ 

.79٪

الصحة العالمية تسّلم األدوية إلى المناطق المحررة شرق الموصل 

أعلنت منظمة الصحة 
العالمية عن تبرعها 
باألدوية واإلمدادات 

الطبية الذي من 
شأنه أن يدعم حاالت 

المرضى الذين 
يعانون من األمراض 

المعدية والمزمنة

تسّلم األدوية إلى املناطق احملررة شرق املوصل

منح 874 إجازًة ممارسة مهنة 
ألصحاب المشاريع الصناعية 

إنجاز الخط الجنوبي الغربي 
للصرف الصحي واألمطار  

بغداد - الصباح الجديد:
منح��ت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 874 
اجازة ممارس��ة مهنة الصحاب املشاريع الصناعية 

في بغداد واحملافظات خالل عام 2016.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل عم��ار منعم 
ان فرق قس��م اخلدمات الصناعي��ة التابعة لدائرة 
التش��غيل والقروض اج��رت )11( الف��ا و488 زيارة 
ميداني��ة للمش��اريع الصناعية منح��ت خاللها 

)874( اجازة ممارسة مهنة.
واض��اف منعم ان فرق الدائ��رة منحت ايضا خالل 
تل��ك الزيارات )859( وثيقة تس��جيل واجرت )739( 
اختب��ارا الصحاب املش��اريع ، الفتا الى ان قس��م 
اخلدمات الصناعية في الدائرة يعمل على تسجيل 
املش��اريع الصناعي��ة القائم��ة واجلدي��دة ومن��ح 
وثيقة التسجيل واجازة ممارسة املهنة للمشاريع 
الصناعي��ة وفقا لقانون اخلدم��ات الصناعية رقم 

)30( لسنة 2000.
واوض��ح منعم ان القس��م منح بع��ض اصحاب 
املش��اريع قروض��ا ميس��رة لتطوير مش��اريعهم 
بالتنس��يق مع قسم القروض في الدائرة ، مشيرا 
الى ان دائرة التش��غيل والقروض تنظم تس��جيل 
املش��اريع املش��مولة باح��كام قان��ون  اخلدم��ات 
الصناعي��ة القائمة منها واجلديدة وتس��عى الى 
توفير الدعم ملش��اريع اخلدم��ات الصناعية بهدف 
تطويره��ا ومتكينها من تقدمي اخلدم��ات الفضلى 
للمواطن��ن، فض��ال عن توطن هذه املش��اريع في 

اجملمعات الصناعية.
يذكر ان قانون اخلدمات الصناعية رقم )30( لسنة 
2000يلزم الوزارات بتوفير اراض مبساحات مناسبة 
لتخصيصه��ا للمش��اريع الصناعي��ة ، وتس��ري 
احكام القانون على مش��اريع اخلدمات الصناعية 
في القطاع اخلاص وكذلك على املش��اريع احلرفية 
الت��ي تق��دم اخلدم��ات املمكنة العم��ال الصيانة 

والتصليح.

بغداد - الصباح الجديد: 
حققت امانة بغداد نس��بة اجناز بلغت )98 %( من 
اعمال مش��روع اخلط اجلنوبي الغربي الناقل ملياه 
الص��رف الصحي واالمط��ار بجانب الكرخ بطول 

)17( كيلو مترا ».
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« دائرة مجاري 
بغداد بالتعاون مع احدى الش��ركات املتخصصة 
حققت نس��بة اجن��از بلغ��ت )98 %( م��ن اعمال 
مشروع اخلط الرئيس الناقل ملياه الصرف الصحي 
واالمط��ار )اجلنوبي الغربي( ال��ذي يخدم اكثر من 
)17( محلة سكنية ضمن قاطع بلديتي املنصور 
والرشيد ». وبينت ان » اخلط يبدأ من جنوب غربي 
محط��ة ضخ حي اخلضراء ويخدم  احملالت ) 630 و 
638و634و632و 640 ( ضمن قاطع بلدية املنصور 
و   877 و   879 889و  885و  887و  881و   ( واحمل��الت 
857و 873و 875و 865و 853و 847( ضم��ن قاط��ع 
بلدية الرش��يد مت ربط��ه بطريق��ة )احلفراخملفي(  
باخل��ط الناق��ل الغربي اإلضافي م��ن جهة اخلط  

السريع )بغداد – كربالء( ».
واضاف��ت ان« اخل��ط الذي يبلغ طول��ه )17( كيلو 
مترا تضمن تنفيذ )5( مقاطع منه بطريقة احلفر 
اخملفي ضمن ش��ارع العمل الشعبي في منطقة 
العامري��ة ويصل طوله ال��ى )2130( مترا عبر مد 
انابي��ب كونكريت بقطر )2600( ملم و مقطعن 
آخرين ضم��ن طريق )بغداد - حل��ة( بطول )142( 
مت��را واآلخ��ر ضمن طريق مط��ار بغ��داد الدولي 

بطول )325( مترا بقطر )2000( ملم ».
واش��ارت الى ان  » املش��روع تضمن ايضا انش��اء 
)محطتن( من الن��وع اللولبي بطاقة تصميمية 
تتراوح مابن )1400-1800( م3 في الساعة حتتوي 
احملطة الواحدة على ثالث مضخات من مناش��يء 
عاملية رصينة ومجهزة مبنظومات معاجلة الروائح 

من مناشيء أملانية«.

تقرير

79 فريقًا من 11 بلدًا عربيًا يتأهل إلى نهائيات مسابقة منتدى MIT للشركات العربية 
البحرين تستضيف الحفل الختامي في 27 نيسان والجوائز المالية تتخطى 160 ألف دوالر 

اعالم الوزارة 
رفضه��ا  النف��ط  وزارة  اك��دت 
للتس��قيطات  هدف��ا  تك��ون  ان 
واملزاي��دات السياس��ية ب��ن هذا 
الطرف وذاك بع��د االتهامات التي 
اطلقه��ا النائ��ب ص��ادق احملنا في 

املؤمتر الصحفي جمللس النواب .
وجددت الوزارة في بيان لها تسلمت 
" الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه 
رفضها اإلساءة للقطاع النفطي 
العراقي من خالل استغالل وسائل 
اإلع��الم م��ن قب��ل بع��ض أعضاء 
مجلس الن��واب املوق��ر في إطالق 
االتهامات واالدعاءات الباطلة جتاه 
العاملن في القطاع النفطي من 
دون إدراك مل��دى خطورة وتأثير مثل 
هذه االدعاءات على سمعة العراق 
وعل��ى االس��تثمار ف��ي القط��اع 
النفط��ي ال��ذي يحق��ق اإلجنازات 
برغ��م  واالس��تثنائية  الكبي��رة 

املالي��ة  والصعوب��ات  التحدي��ات 
واالقتصادية واألمنية .

واوضح��ت ال��وزارة ف��ي بيانها انه 
اتب��اع  احملن��ا  للنائ��ب  كان ميك��ن 
األصولي��ة،  القانوني��ة  الط��رق 
س��واء باحلصول عل��ى املعلومات 
أو تدقيقه��ا أو إحالة امللفات التي 
ميتلكها ال��ى اجله��ات الرقابية أو 
اعتماد اآلليات املتبعة في مجلس 
الن��واب املوقر، ب��دالُ م��ن الترويج 
واالس��تعراض اإلعالمي ملعلومات 
مضلل��ة ومش��وهة ع��ن موضوع 

العدادات وتهريب النفط.
واعرب��ت ال��وزارة ع��ن اعتقادها أن 
ذل��ك ال يلي��ق مب��ن ميثل الس��لطة 
التش��ريعية في البالد عندما يقوم 
وزارة  ض��د  املواطن��ن  بتحري��ض 
النف��ط  وزارة  وتطال��ب  س��يادية، 
مجلس النواب املوقر بدعوة أعضاء 
اجملل��س للك��ف ع��ن التصريح��ات 

اإلعالمي��ة ذات الطابع السياس��ي 
واللج��وء بدالً من ذل��ك الى الطرق 
األصولي��ة  واآللي��ات  القانوني��ة 
املعتم��دة في ح��ال وج��ود خلل أو 

تقصير ما في الوزارات التنفيذية .
وقالت ال��وزارة إن العراق يعتمد أدق 
املعايي��ر الدولية في تصدير النفط 
التصدي��ر،  العراق��ي عب��ر مؤان��ئ 
وتش��رف على هذه العملية جهات 
رقابية محلية ودولية، وتؤكد الوزارة 
أعتماده��ا على منظوم��ة عدادات 
الكتروني��ة حديث��ة معاي��رة وفقاً 
للمعايي��ر العاملي��ة ذات ش��هادات 
ناف��ذة ومص��ادق عليه��ا م��ن قبل 
 " Intertek" شركة فاحصة عاملية
التي تتواجد بصورة دورية فضال عن 
قيام الش��ركة الفاحص��ة باعمال 
املعايرة واصدار الشهادات للعدادات 
واالش��راف على عمليات التحميل 
وتدقي��ق الكمي��ات املص��درة عب��ر 

الع��دادات واملصادق��ة عليها وعلى 
وثائق الش��حن مبا ف��ي ذلك قياس 
الكمية والنوعية وقياسات سطح 

الناقلة.
واضافت ال��وزارة في بيانها انه كان 
ميكن للنائب احملن��ا التأكد من ذلك 
م��ن خ��الل اطالع��ه عل��ى اآلليات 
املعتم��دة س��واء من قبل ش��ركة 
تس��ويق النف��ط العراقي��ة أو م��ن 

خالل شركة نفط اجلنوب .
وبين��ت ال��وزارة ان دي��وان الرقاب��ة 
املالية وجلنة اخلبراء املالين اش��ادتا 
بجهود الوزارة في حتقيق االجراءات 
املطلوب��ة م��ن خ��الل اعتم��اد أدق 
املعاييرالعاملي��ة في تصدير النفط 
اخل��ام ، ومبا يعزز م��ن موقف العراق 
الدولي��ة  الرقابي��ة  اجله��ات  جت��اه 
واحمللية ، كذلك أش��اد االمن العام 
لالمم املتحدة بجهود العراق في هذا 

االطار .

النفط ترفض أن تكون هدفًا للتسقيطات والمزايدات السياسية 
الكوت - ضياء الصالح: 

كشف مصدر في مجلس محافظة 
واسط عن إن مشروع الطريق احلولي 
الذي ينفذ ف��ي احملافظة بكلفة 104 
مليارات دينار يعاني اإلهمال والتلكؤ 
وأصب��ح »يلف��ظ أنفاس��ه األخيرة«، 
فيما حّم��ل وزارة اإلعمار واإلس��كان 
مسؤولية ذلك ، عازيا ذلك إلى اختيار 
شركات غير كفوءة لتنفيذ مشاريع 
كبي��رة. وق��ال رئيس جلن��ة اخلدمات 
في مجل��س احملافظة مه��دي يونس 
عيال  ل�«الصباح اجلديد« إن مشروع 
الطري��ق احلولي الذي ينفذ حلس��اب 
وزارة اإلعم��ار واإلس��كان والبلدي��ات 
العام��ة بكلفة إجمالي��ة تبلغ 104 
ملي��ارات دينار مع جس��ر الكارضية، 
يعان��ي اإلهم��ال والتلك��ؤ وأصب��ح 
يلفظ أنفاسه األخيرة وبحكم امليت 
سريريا لعدم قدرة الشركة املتعاقدة 
على إجنازه. وأضاف عيال أن مش��روع 

الطريق احلولي في محافظة واسط، 
مت��ت املباش��رة به من قبل ش��ركتي 
جنران وجنة اخلليج في )24 من شباط 
2009(، وه��و يتكون م��ن مرحلتن«، 
مشيراً إلى أن املرحلة األولى تضمنت 
االش��تغال على )20 ك��م( ومبدة اجناز  
تصل إلى 900 يوم، وبكلفة إجمالية 
تبل��غ 79 ملي��اراً و224 مليون��اً و390 
أل��ف دين��ار مبوجب العق��د املبرم مع 

الشركتن.
وأش��ار عيال إلى أن املرحل��ة الثانية 
هي إنشاء جسر الكارضية على نهر 
دجلة ش��رقي الك��وت ليربط جانبي 
الطريق، وقد متت املباشرة به من قبل 
شركتي الغدق والنور الثاقب في )21 
م��ن تش��رين األول 2011( والذي كان 
من املفترض أن ينجز في السابع من 
ش��هر أيار 2013، لكنه تأخر إلى اآلن 
بس��بب ضع��ف الق��درة املالية لدى 

تلك الشركات.

مجلس واسط يؤكد الطريق 
الحولي يعاني اإلهمال والتلكؤ  

 ردًا على تصريحات إعالمية وّجهت فيها اتهامات وادعاءات للوزارة 



متابعة  الصباح الجديد:

أك��د وزير النفط جب��ار علي اللعيبي 
ح��رص ال��وزارة عل��ى دع��م قواتن��ا 
االمني��ة  والتش��كيالت  املس��لحة 
واحلش��د الشعبي ومؤازرتها من أجل 
حتقي��ق النصر الناج��ز على عصابات 
داع��ش االرهابي��ة ،فض��الً ع��ن قيام 
الش��هداء  عائ��الت  بتك��رمي  ال��وزارة 

واجلرحى االبطال .
واوض��ح الوزي��ر ف��ي كلم��ة القاه��ا 
باحتف��ال أقيم في محافظة البصرة 
حضره عدد من املسؤولني في الوزارة 
والش��ركات النفطية وقادة احلش��د 
الشعبي أن جلنة دعم احلشد الشعبي 
في الوزارة تكرم اليوم 465 عائلة من 
ذوي شهداء احلشد الشعبي االبطال 
وع��ددا م��ن اجلرح��ى ف��ي محافظة 
البص��رة ، وه��و جهد متواض��ع امام 
الدم��اء الزكية التي س��الت بش��رف 

دفاعا عن أرض ومستقبل العراق .
وأضاف اللعيبي انه ملن دواعي الفخر 
امل��رء  يق��ف  أن  والش��رف  واالعت��زاز 
بني ش��ريحة طيبة من أبن��اء العراق 
االكارم ،الذين حباهم اهلل« سبحانه 
وتعالى« بالشهادة والبطولة وااليثار 
والتضحية والعطاء ، فكانوا عناوين 
تش��ع ن��وراَ وه��دى وعب��رة ودروس��اً 

للعاملني .
وتاب��ع اللعيبي ش��هداؤنا هم أمتداد 
الجدادن��ا العظام الذي��ن قدموا أروع 
املالحم البطولية والقيم االنس��انية 
عب��ر التاري��خ ، من أج��ل أنتصار احلق 

على الباطل .
من جهت��ه أش��اد مع��ني الكاظمي 
القيادي في هيئة احلش��د الش��عبي 
بجهود وزارة النفط في دعم املقاتلني 
االبطال في ساحات القتال وحرصها 
على تكرمي عائالت الشهداء واجلرحى 

في بغداد واحملافظات  .
وقال رئيس جلنة دعم احلشد الشعبي 
ف��ي ال��وزارة املهن��دس ك��رمي حطاب 

أن متويل نش��اطات اللجن��ة يأتي من 
خ��الل تبرعات العامل��ني في القطاع 
النفط��ي الذين يحرص��ون على دعم 
مقاتلين��ا االبطال من اج��ل القضاء 
على عصابات داعش االرهابية ، أعداء 
احلي��اة واالنس��انية ،الذي��ن عاثوا في 

االرض فساداً وخرابا ودمارا .
 وقال املتحدث بإس��م الوزارة عاصم 
جه��اد أن دع��م وأس��ناد املس��ؤولني 
ف��ي ال��وزارة س��وف يتواص��ل لهذه 
الفعالي��ات والنش��طة جلن��ة دع��م 
احلش��د الش��عبي ف��ي وزارة النفط  
والت��ي حت��رص عل��ى تك��رمي عائ��الت 
الشهداء في جميع احملافظات ، فضالً 
عن تك��رمي اجلرح��ى االبط��ال وتفقد 

س��احات القتال لتقدمي الدعم املادي 
واملعنوي وتلبي��ة أحتياجات مقاتلينا 
االبطال من االغذية واملؤمن واحلاجات 
تنظي��م  ال��ى  ،اضاف��ة  االساس��ية 
حم��الت التب��رع بالدم والنش��اطات 
واالنس��انية  واالعالمي��ة  الثقافي��ة 
وتعزي��زا النتصارات  دعما  واجملتمعية 
قواتن��ا االمني��ة واحلش��د الش��عبي 
االبطال ، فبفضل أرادة وعزم الشعب 
العراقي ، فان االرهاب يلفظ أنفاسه 

االخيرة . 
عل��ى صعي��د متصل قامت ش��ركة 
توزيع املنتج��ات النفطية على مدى 
الع��ام املنص��رم/2016 بجهود كبيرة 
فيما يخص جتهيز االقضية والنواحي 

احملررة في املوصل باملنتجات النفطية 
وكذل��ك دورها في ادارة ازمة النازحني 

واملناطق احملررة .
وقد قامت الش��ركة ايض��ا بتجهيز 
النازحني باملنتجات النفطية )مجانا( 
بالتنسيق مع اللجنة العليا لإلغاثة 
واي��واء العائ��الت النازح��ة وجهودها 
اإلس��تثنائية باع��ادة تأهي��ل املنافذ 
التوزيعي��ة للمناطق الت��ي مت حتريرها 
وذلك من خالل توجهيات وزير النفط 
املهن��دس جب��ار اللعيب��ي ومتابع��ة 
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع معتصم 

اكرم.
م��ن جانب��ه اك��د مدير عام ش��ركة 
التوزي��ع املهن��دس علي عب��د الكرمي 

املوسوي بأن الشركة جهزت االقضية 
والنواحي احمل��ررة في محافظة نينوى 
والتي متث��ل مناطق )القي��ارة والقرى 
لها-النرود-الش��ورى-حمام  التابع��ة 
العليل-احلمدانية-بعشيقة-برطلة-

مدين��ة املوصل-اجلانب االيس��ر( منذ 
بدء عمليات التحرير في ايلول ولغاية 
نهاية ع��ام/2016 )62( مليون لتر من 
البنزين، و)40( ملي��ون لتر من النفط 
االبيض و)91( مليون لتر من زيت الغاز، 

واكثر من )مليون( اسطوانة غاز.
وفي السياق نفسه قامت مالكات 
الش��ركة بدع��م وجتهي��ز النف��ط 
النازحني  ال��ى مخيم��ات  االبي��ض 
ف��ي محافظ��ات اقليم كردس��تان 

وضمنها مخي��م اخلازر، حيث تقوم 
وزارة النفط املتمثلة بشركة التوزيع 
مبهمة نقل وايصال النفط االبيض 
الى مس��تودعات اقليم كردستان، 
وتق��وم محافظ��ات االقليم بدورها 
بالتنس��يق م��ع مكات��ب الهج��رة 
واملهجري��ن من خالل جلان توزيعية ، 
من ضمنها ممثلني لش��ركة التوزيع 
مش��كلة حس��ب الضوابط تقوم 
مبهم��ة توزي��ع الكمي��ات الواصلة 
ال��ى العائ��الت  النازحة واالش��راف 
عل��ى العملي��ة التوزيعي��ة ، حيث 
بل��غ اجمالي الكمي��ات اجملهزة الى 
مخيم )اخلازر( اكثر من )مليون( لتر 

وبواقع )200( لتر لكل عائلة. 
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أشادت بجهود منتسبيها في تجهيز المناطق المحررة بالمشتقات  

النفط  تكّرم »465« عائلًة من ذوي شهداء الحشد الشعبي في البصرة

كرمت لجنة دعم 
الحشد الشعبي 
في الوزارة 465 
عائلة من ذوي 
شهداء الحشد 
الشعبي االبطال 
وعددا من الجرحى 
في محافظة 
البصرة

جانب من التكرمي

اتصاالت الرصافة 
تواصل إصالح أعطال 
الشبكة الهاتفية 

»المطاطية« تجّهز 
السوق المحلية 

بإنتاجها من إطارات بابل 

بغداد - الصباح الجديد: 
تواص��ل هيئ��ات الكابل وفرق الصيان��ة في مديرية 
العام��ة  للش��ركة  التابع��ة  الرصاف��ة  اتص��االت 
لالتصاالت والبريد باصالح اعطال وعوارض الشبكة 
الهاتفي��ة ضم��ن العديد م��ن بداالتها ف��ي جانب 

الرصافة ببغداد .
فقد متكنت هيئ��ة الكابل في بدالة االعظمية من 
اص��الح 3 ع��وارض في الكابالت الرئيس��ة بس��عة 
تت��راوح بني 1200 – 1000 خط هاتفي حيث مت اعادة 
ربط 2 عقدة بس��عة 1000 مش��ترك قرب س��احة 

عنتر في محلة 308 .
كم��ا تضمن العم��ل اس��تبدال اجل��زء املتضرر من 
الكاب��ل ملس��افة 160م واصالح عارض��ة اخرى في 
حي املغ��رب قرب مكتب اخلط��وط اجلوية العراقية 
تضمنت اس��تبدال اجلزء التالف من الكابل ملسافة 
165م ، اضافة ال��ى اصالح 6 خطوط هاتفية تابعة 
للمواطنني ومؤسسات ودوائر حكومية واهلية تقع 

ضمن اخلطوط املباشرة للبدالة .
وف��ي بدال��ة العلوية مت اصالح عارض��ة كابل رئيس 
بس��عة 1800 زوج ضم��ن محل��ة 929 ومت ادخال��ه 

للعمل .

اعالم الوزارة 
اعلنت الش��ركة العامة للصناع��ات املطاطية 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى  واالط��ارات 
واملع��ادن عن جتهيز مجمع الك��رار في محافظة 
كرب��الء بكمية )2806( اطارات من ش��تى االنواع 

واالحجام.
وق��ال مدير املركز االعالمي في الوزارة عبدالواحد 
علوان الش��مري بأن جتهيز هذه الكمية الكبيرة 
م��ن االطارات ج��اء ثم��رة للجهود الت��ي تبذلها 
الش��ركة في الترويج عن منتجاتها متاش��يا مع 
احلمالت التي تبنتها الوزارة لتش��جيع الصناعة 

الوطنية ودعم املنتج احمللي .
واض��اف الش��مري ان مالك مجمع الك��رار ابدى 
بنوعي��ة ومتان��ة وجمالي��ة نقش��ات  اعجاب��ه 
االط��ارات املنتجة والتي يتم تصنيعها على وفق 
املواصف��ة االجنليزية )دنلوب( وخاضعة الش��راف 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى 
جانب املراقبة والس��يطرة النوعية في الشركة 
وجلميع مراح��ل انتاج اجزاء االطار مع ضمان ملدة 

3 اشهر من تاريخ البيع .
واش��ار الش��مري الى ان الش��ركة جه��زت خالل 
الع��ام املاضي عددا م��ن مديري��ات البلديات في 
محافظ��ات بابل والبص��رة بكمي��ات كبيرة من 
االطارات املنتجة لديها في مصنعي اطارات بابل 
والديواني��ة حيث متتاز هذه االط��ارات مبواصفات 
فني��ة عاملية من حيث اجلودة واملتانة وعمر االطار 
وكفاءة االداء على وفق مواصفات شركة بيرللي 
املعروفة عامليا وباس��تعمال مواد مس��توردة من 

مناشئ عاملية خاضعة للفحص اخملتبري . 

البصرة - سعدي علي السند:
تواصل شركة حتالف الشرق األوسط 
تنفي��ذ األعم��ال املوكل��ة لها ضمن 
املناقصة  8 بلدية  / 2011 املتضمنة 
اله��ادي  مناط��ق  ش��وارع  اكس��اء 
والبيض��ان واألبل��ة الثاني��ة بع��د أن 
توقف العمل به بسبب األزمة املالية 
الت��ي مير بها العراق وقد اعيد  العمل 
في املشروع بعد أن حصلت احلكومة 
احمللي��ة على موافقة مجل��س الوزراء 
بإعادة املشاريع املتوقفة التي حققت 

نسب اجناز متقدمة .

حتقيق نسبة أجناز متقدمة في 
املشروع

"الصباح اجلديد" تواجدت في مناطق 
عمل الشركة املنفذة وشهدت حركة 
دؤوبة مل��الكات  الش��ركة ومالكاتها 
وآلياته��ا إلجن��از اعمالها بالس��رعة 

املمكنة .
واكد مهندس املشروع ممثل الشركة 
املنف��ذة الذي كان متواجدا في احدى 
مناطق العمل إن هذا املشروع الكبير 
حظي بزيارات عمل ميدانية من قبل 

النص��راوي محافظ  ماج��د  الدكتور 
البصرة وتابع تفاصيل العمل بشكل 
موقعي وابدى توجيهاته ومالحظاته 
لإلس��راع بإجن��از املش��روع بالش��كل 
اخملطط ل��ه وأهمية األلت��زام بدقائق 
األم��ور اخلاص��ة باملش��روع وفقرات��ه 
والذي يتضم��ن ايضا اعمال املقرنص 
واعمال اجملاري وشبكات مياه االمطار 
وكل األم��ر تس��ير بأنس��يابية وقد مت 
زج أكثر من مجموعة لألس��راع بإجناز 
العمل وحققنا نس��ب اجناز متقدمة 
جدا وكل ش��ئ يتم بأش��راف وتواجد 

ميداني ف��ي منطقة العمل من قبل 
املهندسني من دائرة املهندس املقيم 
التابع��ة لدي��وان محافظ��ة البصرة 
األعم��ال  هندس��ة  وبأختصاص��ات 

البلدية وأعمال اجملاري .
واض��اف ان��ه يتواج��د معن��ا اآلن في 
الرقع��ة  ضم��ن  األعم��ال  مواق��ع 
والبيضان  اله��ادي  ملناطق  اجلغرافية 
واألبل��ة الثانية عدد من املهندس��ني 
م��ن دائرة املهن��دس املقي��م ومنهم 
املهندس��ة ميس��م جبار واملهندس 
جعف��ر ص��ادق خل��ف م��ع ع��دد من 

املالحظني الفني��ني موضحا ان كافة 
امل��واد الداخلة بالعم��ل تخضع الى 
فحوص��ات مختبري��ة ف��ي اخملتبرات 
احلكومي��ة املعتم��دة وتفحص املواد 
ضم��ن مش��روعنا في مختب��ر كلية 
الهندسة بجامعة البصرة وبأشراف 
مهندسي دائرة املهندس املقيم ولم 
يتم ادخ��ال اية مادة غي��ر مفحوصة 
او لم يؤش��ر مختبر كلية الهندسة 

على جناحها مختبريا .

تعاون مثمر على طريق اإلجناز 

األفضل
وق��ال ايض��ا ان ادارة الش��ركة وم��ن 
خالل التعاون الذي يبديه مهندس��و 
دائرة املهن��دس املقيم معها وانفتاح 
مالكاتنا العامل��ة وآلياتنا في مواقع 
العمل س��يحقق األجناز املطلوب في 
الوقت اخملطط له بأذن اهلل ونس��جل 
كل الش��كر والتقدير ألبن��اء مناطق 
األبلة الثانية والهادي والبيضان على 
تعاونهم معنا وابداء كل التسهيالت 
املمكن��ة ألنس��يابية األعم��ال التي 

تتواصل وبعدة وجبات عمل .

مواصلة األعمال لتطوير البنى التحتية بمناطق الهادي والبيضان واألبلة الثانية في البصرة
تنّفذها شركة تحالف الشرق األوسط
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غزة ـ رويترز:
قال رئيييس الوزراء اإلسييرائيلي بنياميين نتنياهو 
امس االول اجلمعة إنه سيييترك منصبه اإلضافي 
كوزييير لالتصاالت بعدما اسييتجوبته الشييرطة 
بشييأن مزاعم دخوله في مفاوضات على صفقة 

مع مالك صحيفة.
وخضييع نتنياهييو لالسييتجواب ثييالث مييرات في 
قضيتن جنائيتن لالشتباه في إساءة استغالله 
ملنصبييه. وفي حاليية توجيه اتهامات رسييمية له 
من املرجح أن يؤدي ذلك حلدوث اضطراب سياسي 
بتعرضييه لضغوط لالسييتقالة. وينفييي نتنياهو 

ارتكاب أي أخطاء.
وتتصييل القضية األولييى بهدايا تلقاهييا نتنياهو 
وأسييرته من رجييال أعمييال بينما تتصييل الثانية 
مبحادثييات أجراهييا مع ناشيير صحيفيية يديعوت 
أحرونوت كبرى الصحف اإلسييرائيلية وأوسييعها 

انتشارا.
وقييال نتنياهو فييي بيان للصحفين إنه سيييعن 
تسيياحي هنجبي صديقه املقرب من حزب ليكود 
اليمينييي نائبا مسييؤوال عيين وزارة االتصاالت ملدة 

ثالثة أشهر. وأضاف قائال »ثم ننظر بعد ذلك«.
وكان زعيييم املعارضيية إسييحق هرتييزوج تقييدم 
باسييتئناف للمحكميية العليييا الشييهر املاضي 
إلرغام نتنياهو على االسييتقالة كوزير لالتصاالت 

بسبب التحقيق الذي جتريه الشرطة.

القاهرة ـ رويترز:
قالييت مصادر أمنية وطبية إن خمسيية من قوات 
األمن املصرية قتلوا وأصيب اثنان آخران امس االول 
اجلمعة في محافظة شييمال سيناء التي ينشط 
فيهييا إسييالميون متشييددون موالييون لتنظيييم 

داعش.
وقييال مصدر أمني إن االنفجار اسييتهدف مدرعة 
مبنطقة احلسيينة على بعييد نحو مئيية كيلومتر 
إلى اجلنوب من مدينيية العريش عاصمة احملافظة 
املتاخمة إلسرائيل وغزة. وأضاف أن املدرعة كانت 
تقوم بعملية متشيط في املنطقة عندما انفجرت 

قنبلة زرعت في طريقها.
وقال مصدر طبي إن املصابن نقال إلى مستشفى 

العريش العسكري للعالج.
وقتل مئات من رجال اجليش والشرطة في هجمات 
للمتشددين باحملافظة منذ منتصف 2013. ويقول 
اجليش إنييه قتل مئات منهم منييذ ذلك احلن في 

حملة تشارك فيها الشرطة.

بكين ـ رويترز:
أعربييت بكن عيين اسييتعدادها للعمل مييع إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، بحسييب ما أكده 
وزير اخلارجية الصيني وانييغ يي لنظيره األميركي 
فييي أملانيييا، في سييياق ميين التوتر الشييديد بن 

البلدين.
وعقييد االجتماع بن الوزيرين امييس االول اجلمعة 
على هامش لقاءات مجموعة العشييرين في بون 
وهييو األول من نوعه على هذا املسييتوى منذ تولي 

ترامب منصبه.
وقال وانغ لنظيره األميركي، وفقا لبيان صادر امس 
السييبت عن بكن، إن »الصن مستعدة لتعميق 
التعيياون وضمييان التطور السييلس للعالقات مع 
إدارة الرئيييس ترامب ، وفقا ملبييادئ عدم املواجهة 
واالحتييرام املتبادل«. وأضيياف أن »الواليات املتحدة 
أقرت بوضوح أنها ستواصل التمسك مببدأ الصن 

الواحدة« .

بكين تؤكد استعدادها 
للعمل مع واشنطن

نتنياهو يتخّلى عن مهام 
وزير االتصاالت

مقتل خمسة من قوات األمن 
المصرية في انفجار بسيناء

متابعة الصباح الجديد:

السورية  احلكومية  القوات  تستمر 
فييي تقدمها باجتاه مدينيية »الباب« 
الروسييي،  الطيييران  ميين  بدعييم 
األسييد  بحيييرة  علييى  للسيييطرة 
ومحطة ضح مياه »اخلفسة« إلعادة 
ضخ مياه الشرب ملدينة حلب، وملنع 
تنظيم داعش من اسييتخدام سالح 
املياه في املعارك ،وكان التنظيم قد 
اغرق أجزاء واسييعة ميين ريف حلب 
الشييرقي مبياه نهر الفييرات، بعد أن 
بوابييات محطة »اخلفسيية«  فتييح 
علييى األراضييي الزراعييية ليحولها 
ملسييتنقعات ملنع القوات احلكومية 

من التقدم . 
وأفاد مصييدر عسييكري امس االول 
اجلمعة ، بتوسيييع اجليش السييوري 
لنطيياق سيييطرته، خييالل عملياته 
ضييد تنظيم »داعش« اإلرهابي غرب 

مدينة تدمر في ريف حمص.
وقييال املصييدر لوكاليية »سييانا« إن 
والقييوات  اجليييش  ميين  »وحييدات 
املسييلحة بالتعيياون مييع القييوات 
الرديفة أعادت األمن واالستقرار إلى 
قرية الكالبية في منطقة البيارات 
فييي ريييف حمييص الشييرقي بعييد 
القضاء على آخيير جتمعات إرهابيي 

داعش فيها«.
وأضافت الوكاليية أن وحدات اجليش 
تقدمييت اخلميس املاضييي  بحوالي 
2 كم خييالل مالحقتها مسييلحي 
»داعش« جنوب البيارات غرب مدينة 
تدمر فييي حيين سيييطرت األربعاء 
املاضييي على معمييل حيييان للغاز 
ومحطة جحييار لضخ الغيياز وعدد 
من التالل فييي الريف الغربي ملدينة 

تدمر.
ميين جهة أخرى نفذ الطيران احلربي 
سلسلة ضربات جوية على جتمعات 

ومقييار تنظيييم »جبهيية النصرة« 
فييي ريفي إدلب وحميياة، موقعا في 

صفوفهم خسائر باألفراد والعتاد.
وذكرت الوكالة أن وحدات من اجليش 
دمييرت حتصينات وجتمعييات »جبهة 
النصرة« في محيط قرية الكركات 
في ريف حماة الشييمالي ما أسفر 

عن مقتل عدد منهم.
وأشييارت الوكاليية إلييى أن اجليييش 
نفييذ عمليات نوعييية على جتمعات 
ومحيياور حتييرك التنظيم فييي قرية 
الصياد وبلدة طيبة اإلمام أسييفرت 
عيين إيقيياع العديييد ميين القتلييى 

واملصابن بن صفوفهم.
وفي ريييف إدلييب أسييفرت الغارات 
اجلوييية عيين مقتييل وإصابيية أربعة 

مسييلحن من النصرة على أطراف 
بلييدة التمانعة فييي الريف اجلنوبي، 
كمييا أسييفرت عمليييات اخلميييس 
املاضييي  عيين مقتييل 20 عنصرا مما 
يسييمى »جند األقصى« في قريتي 
كفرعيين ومدايا فييي أقصى جنوب 

محافظة إدلب.
وفي دير الزور أفاد مصدر عسييكري 
بأن وحييدات ميين اجليييش مدعومة 
بالطيييران احلربييي نفييذت رمايييات 
مدفعية ضييد جتمعات »داعش« في 
محيطي لواء التأمن وجسيير الرقة 
وشمال غرب تل بروك وحي اجلبيلية 

في مدينة دير الزور وريفها.
وأضاف املصدر أن العمليات أسفرت 
وتدمييير  إرهابيييا   15 عيين »مقتييل 

عييدد ميين املركبييات بعضهييا مزود 
برشاشات«.

وزارة  نشييرت  ذلييك  غضييون  وفييي 
اخلارجية الروسييية الوثيقة اخلاصة 
بإنشيياء جلنيية مشييتركة معنييية 
بالرقابيية علييى الهدنة في سييوريا، 
إذ سييتتولى هذه اللجنيية مهمات 
مختلفيية، بينها تنظيييم عمليات 

تبادل األسرى وجثث القتلى.
وأوضحييت الوثيقيية، التييي صدرت 
فييي أعقيياب مفاوضييات »أسييتانا 
2«، اخلميس 16 شييباط، أن إنشيياء 
اجملموعيية جاء بقييرار إيران وروسيييا 
الصييادر  للبيييان  تنفيييذا  وتركيييا، 
عن الييدول الثييالث في ختييام لقاء 
»أسييتانا 1« فييي 24 كانييون الثاني 

املاضييي. وسييتكون هييذه اجملموعة 
جزءا ميين اآللييية الثالثييية للرقابة 
وضمييان االلتزام التييام بنظام وقف 
إطييالق النار في األراضي السييورية، 
الهدنيية،  خروفييات  دون  واحليلوليية 
وحتديد كافيية مقومات وقف إطالق 
النييار، مبييا في ذلك فصييل تنظيمي 
»داعييش« و«جبهيية النصييرة« عيين 
فصائل املعارضة املسلحة لضمان 
املوثييوق لوقييف األعمييال  النظييام 
اتخيياذ  إلييى  باإلضافيية  القتالييية، 
إجراءات بنيياء الثقة، وحتقيق أهداف 
أخرى تسيياهم في إجناح املفاوضات 
السورية للتسوية السياسية حتت 
إشييراف األمم املتحييدة على أسيياس 
القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس 

األمن الدولي.
وكانييت اجملموعيية املشييتركة قييد 
عقدت أول اجتماع لها في أسييتانا 
فييي 6 شييباط اجليياري، لكيين إقرار 
الوثيقيية حييول إنشييائها تأجل إلى 

لقاء »أستانا 2«.
وتضييم اجملموعة ممثلن عن األطراف 
الثالثة )إيران وروسيا وتركيا( وخبراء 
من األمم املتحدة ملراقبة سير تنفيذ 
القتالية  األعمييال  وفييق  متطلبات 
ساري املفعول منذ 30 كانون األول، 
من قبل األطراف املتنازعة. والتحقيق 
في اخلروقات من أجل حتديد اجلهات 
املسؤولية واتخاذ إجراءات ملنع تكرار 
اخلروقييات، وكذلييك إلزاليية التوتيير. 
املتحييدة  واألمم  األطييراف  وتتبييادل 
البالغييات حييول اخلروقات بشييكل 
دوري فييي الفتييرات بيين اجللسييات، 
أضافيية الى بييذل اجلهييود لتنظيم 
اإلفراج عيين احملتجزييين واخملطوفن، 
القتلى  وتبييادل السييجناء وجثييث 
على أسيياس مقبول ألطراف النزاع، 
والبحث عن املفقودين من األطراف 
التي انضمت للهدنة، باإلضافة إلى 
ضمان الوصول اإلنسيياني املستدام 
دون أي عوائق، وكذلك ضمان التنقل 
احلر للمدنين ، مما ميكن دعوة ممثلن 
عن األطراف السورية والدول األخرى 
واملنظمييات ذات النفوذ على أطراف 
النزاع، حلضييور اجتماعات اجملموعة، 
وتبلغ إيران وروسيييا تركيا اجملموعة 
الدولية لدعم سييوريا بنتائج عمل 

اجملموعة املشتركة.
هييذا وقال مصدر فييي الكرملن، إن 
)لالجتماعات(  الرئيسيية  النتيجيية 
في أسييتانا تتمثييل مبوافقة جميع 
املتعلييق  البنييد  علييى  املشيياركن 
باجملموعة املشتركة ملراقبة االلتزام 
بالهدنة في سييوريا، الييذي أعد من 
قبل روسيييا وإيران وتركيا، حسبما 

أفاد وكالة »إنترفاكس«.

واشنطن ـ وكاالت: 
كشييفت نتائج اسييتطالع أجرته 
أن  األميركييية  فوكييس  قنيياة 
األميركين يييرون أن الرئيس دونالد 
ترامب أكثر صدقا وثقة من وسائل 

اإلعالم .
ووفقا الستطالع أجرته القناة من 
الي11 إلى الي13 من شييباط شمل 
العديد من األميركين مت اختيارهم 
بشكل عشييوائي ونشرت نتائجه 
امييس االول اجلمعيية ، فقد جتاوزت 
بالرئيييس  يثقييون  الذييين  نسييبة 
األميركي الي 3 نقاط عند مستوى 
٪45 عن الذين أيدوا وصوتوا لصالح 
وسييائل اإلعالم عند ٪42، في حن 
بلغت نسييبة الذييين ال يثقون بأي 
ميين الطرفيين %10 ممن شييملهم 

االستطالع .
أكثيير  فييإن  ذلييك،  إلييى  إضافيية 
االسييتطالع  بحسييب  األميركين 
يرون أن الصحافة هي أكثر صرامة 
على الرئيس ترامب مما كانت عليه 
فييي عهد الرئيييس السييابق باراك 
أوبامييا، ورأى البعييض أن ذلييك رمبا  
يكييون تطييورا إيجابيييا، إذ تعتقد 
التغطية  أن  العظمييى  الغالبييية 
الضييوء  وتسييليط  "العدوانييية" 
على حياة الرئيس الشييخصية قد 

يكونان مفيدين للبالد.
وفي هذا السياق، أظهر االستطالع 
أن ٪68 من األميركين ممن شملهم 
املسح يعتقدون أن وسائل اإلعالم 
هي أكثر ضغطا وحرجا على ترامب 
من سلفه، أوباما، في الوقت نفسه 

أيد ٪55 ممن شييملهم االستطالع  
األسييلوب الي "عدواني" للصحافة 
واإلعييالم جتيياه احلياة الشييخصية 

للرئيس ترامب.
وكان ترامييب قد شيين امييس االول 
علييى  جديييدا  هجومييا  اجلمعيية 
علييى  واصفييا  اإلعييالم،  وسييائل 
تويتيير قنييوات تلفزيونييية كبييرى 
وصحيفيية "نيويورك تاميييز" بأنها 
"عييدوة األميركييين"، وذلييك بعد 
هجومه السييابق اخلميس املاضي  
لوسائل إعالم واصفا إياها بي"عدم 

النزيهة".
وفييي غضون ذلييك رجييح الرئيس 
األميركييي دونالد ترامييب إمكانية 
شييراء عدد كبير ميين طائرات "إف 
ايه18- سوبر هورنيت" احلربية التي 

واملنافسة لطائرات  بوينغ  تنتجها 
"إف35-" بذريعة أن األخيرة عالية 

الكلفة.
وقييال ترامييب امييس االول اجلمعة 
أمييام موظفي مصنييع لبوينغ في 
كاروالينييا  بوالييية  تشارلسييتون 
اجلنوبييية "نحيين نفكيير جديا في 
طلبية كبيييرة" لطائرات "إف/ايه-

18 سوبر هورنيت".
ويريييد الرئيييس األميركييي تزويييد 
اجليش بهييذا النوع ميين الطائرات 
"إف35-"  طائييرات  محييل  لتحييل 
املقاتلة اخلفية احلديثة التي شهد 
تطويرها زيادة في النفقات وتأخيرا 

عن البرنامج احملدد.
وبطلب ميين البيييت األبيض بدأت 
وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( 

"دراسيية مفصليية" للبرنامج مع 
تقييم إمكانية شراء طائرات "إف 

ايه18- سوبر هورنيت".
وبرنامييج "إف35-" الييذي مت إنتيياج 
210 وحييدات منه، هييو األغلى في 

التاريخ العسكري.
وقييد بلغت كلفتييه حوالييي 400 
مليييار دوالر حتى اآلن بينما يقضي 
2500 ميين هييذه  بإنتيياج حوالييي 
الطائييرات في العقود املقبلة، وفي 
آخر دفعة طلبهييا البنتاغون، حدد 
سييعر الطائرة بي94.6 مليون دوالر 

للواحدة منها.
وفي الشييأن ذاته قال نائب الرئيس 
األميركييي مايك بينييس في مؤمتر 
ميونيييخ لألميين امس السييبت إن 
دول حلف شمال األطلسي قدمت 

تضحيات مشتركة في احلرب على 
اإلرهاب.

وأضاف بينييس أن الواليات املتحدة 
ملتزميية باسييتمرار قتييال داعش، 
مؤكدا على ضرورة تكثيف اجلهود 

ملنع متويل التنظيم.
وأشييار بينييس إلييى أن التعاون بن 
أوروبييا والواليات املتحييدة أدى إلى 
انهيار الشيوعية، وتابع قائال "نريد 
أن نعمل مع أوروبا بشكل مشترك، 
لن ننسى مساعدة أوروبا للواليات 
املتحييدة بعد أحداث احلادي عشيير 

من سبتمبر".
أما فيما يخص امللف اإليراني فأشار 
بينييس إلييى أن الواليييات املتحييدة 
سييتحرص على عدم حصول إيران 

على السالح النووي.

يعتقد نحو 68 ممن شملهم المسح أن الصحافة أكثر "ضغطا وحرجا"

استطالع قناة فوكس يكشف عن ثقة األميركيين بترامب أكثر من اإلعالم

الجيش السوري يتقدم غرب تدمر ويغير على إدلب ودير الزور

إنشـاء مجمـوعـة ثالثيـة مشتـركـة 
في سوريا لدعم الهدنة وعمليات التبادل

أشارت الوكالة إلى 
أن الجيش نفذ عمليات 

نوعية على تجمعات 
ومحاور تحرك التنظيم 
في قرية الصياد وبلدة 

طيبة اإلمام أسفرت 
عن إيقاع العديد من 

القتلى والمصابين بين 
صفوفهم
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الرباط ـ بي بي سي:
اجتاح حوالي 700 مهاجر، امس االول اجلمعة، 
السييياج احلدودي الفاصل بيين املغرب ومدينة 

سبتة اخلاضعة للسيطرة اإلسبانية.
وأحصت شرطة سييبتة 498 مهاجر جنحوا 
في اجتياز السييياج احلييدودي احمليط باجليب 
االسباني في شييمال افريقيا، بينما أعلنت 
السييلطات املغربييية جناحهييا فييي إحباط 
محاولة أكثر من مئة شييخص من مجموع 
يناهز 250 مهاجييرا منحدرا من دول أفريقيا 
جنييوب الصحييراء، فييي اقتحييام جماعييي 
ملدينة سييبتة. كما أفادت شييرطة سييبتة 
بنقييل الذين متكنوا من اجتياز السييياج إلى 
مركييز احتجاز املهاجرين فييي املدينة، بينما 
نقل مهاجران إلى املستشييفى بعد إصابة 
أحدهما بكسور في الساق واآلخر برضوض، 
فيما أصيييب حوالي 11 عنصييرا من احلرس 
املدني االسييباني وهم يحاولون منع عملية 

االقتحام اجلماعية.
وقالييت خدمات الطييوارئ في سييبتة على 
صفحتهييا على تويتيير إن »الصليب األحمر 
يعالج نحو 400 مهاجر في مركزه هناك وإنه 
أرسل خمس سيارات إسعاف للمساعدة«.

ميين جانبها، قالييت الشييرطة املغربية في 
مضيق الفنيدق إن عشييرة عناصر من األمن 

و20 مهاجرا أصيبوا بجروح خالل العملية.
وعنييد وصولهم الى األراضي اإلسييبانية يحق 
لهؤالء املهاجرين تقدمي طلب جلوء، واالستقرار 

في االحتاد األوروبي إن ُقبل طلبهم.
وتأتييي محاولة االقتحييام هذه بينمييا يدور 
خالف بيين املغييرب واالحتيياد األوروبييي حول 

تفسييير اتفاق للتبادل احلر يتعلق باملنتجات 
الزراعية وصيد السمك.

وفييي قييرار حتكيم فييي نهاييية 2016، قالت 
إن الصحييراء  األوروبييية  العييدل  محكميية 
الغربية، املسييتعمرة االسييبانية السييابقة 
ليسييت  املغييرب،  عليهييا  يسيييطر  التييي 
مشييمولة بهذا االتفاق ألن االسرة الدولية 

لم تقرر وضعها.
ومنييذ ذلك احلن، تعتييرض املنظمات املؤيدة 
جلبهة البوليساريو على العمليات التجارية 
بن املغرب والدول االوروبية، بشييأن املنتجات 
القادميية من الصحراء الغربييية. أما املغرب 
فقد عبر عن اسييتيائه ولوح بتهديد مبطن 

بوقف مراقبة احلدود.
وعادة ما يسييتخدم املهاجييرون األفارقة إلى 
أوروبا اجليبن اإلسييبانين في املغرب، سبتة 
ومليلية، كنقطة دخول عبر تسلق األسوار 

احلدودية أو السباحة على طول الساحل.
تعييود آخر محاولة لدخول سييبتة إلى ليلة 
رأس السنة عندما أخفق نحو 1100 مهاجر 
في اجتياز احلاجز البالغ ارتفاعه سييتة أمتار 

الذي يحيط باملدينة.
وجيب سييبتة محيياط منذ مطلييع األلفية 
اجلديدة بسييياج مزدوج يبلييغ طوله ثمانية 

كيلومترات.
وتطالييب الربيياط بالسيييادة علييى اجليبن 
االسييبانين، سييبتة ومليلية، الذين يعدان 
القارتيين  بيين  الوحيييدة  األرضييية  احلييدود 
االفريقية واألوروبييية، ونقطة عبور للهجرة 
السييرية انطالقييا ميين دول افريقيييا جنوب 

الصحراء بوجه خاص.

مئات المهاجرين يجتاحون األسوار 
الحدودية لمدينة سبتة



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الزراعة عن ان مجلس 
الوزراء في جلس��ته األخي��رة صادق 
عل��ى تعديل قان��ون إيج��ار االراضي 
الزراعي��ة وذل��ك ملعاجل��ة املش��اكل 
واملعوق��ات التي رافق��ت قانون رقم 
35 لس��نة 1983، ف��ي وق��ت أكدت 
فيه إعطاء احلق للمس��تأجر بإنشاء 
بستان يتم متليكه بعد مرور خمس 
سنوات اذا ما توفرت شروط البستنة 
فيها. وذكر بي��ان ل��وزارة الزراعة، أن 
»مجل��س الوزراء ص��ادق على تعديل 
قانون إيج��ار األراضي الزراعية والذي 
تضم��ن متديد فت��رة العق��د الى 25 
سنة بدل من خمسة سنوات وقابل 

للتجديد بالوقت نفسه«.
وأض��اف كما »يس��مح للمس��تأجر 
على وف��ق التعديل إقامة مش��اريع 
للثروة احليوانية والزراعية والذي خال 

القانون السابق منه«.
وأش��ار البي��ان ال��ى »إعط��اء احل��ق 
للمستأجر بإنشاء بستان من -5 10 
دوامن زراعي��ة ويت��م متليكه بعد مرور 
خم��س س��نوات اذا توفرت ش��روط 
البس��تنة فيه��ا وه��ذا ال يوجد في 

القانون القدمي«.
وذكر البيان أن تعديل القانون شمل 
»ح��ق املس��تأجر التن��ازل للغير عن 
حقوقه وإلتزاماته التعاقدية، اضافة 
ال��ى تخصيص نس��بة 15 باملئة من 
بدالت االيجار النش��اء صندوق لدعم 
املزارع��ن ومعاجلة احل��االت الناجمة 
م��ن الك��وارث الطبيعي��ة واخملاط��ر 

الزراعية«.
وكان مجل��س ال��وزراء ص��ادق ف��ي 
املاضي  الثالث��اء  املنعقدة  جلس��ته 

على مش��روع قانون ايج��ار االراضي 
الزراعية.

وع��زا اجملل��س ق��راره الى »تش��جيع 
القط��اع الزراع��ي ولوج��ود أراض��ي 
زراعي��ة كثيرة غير مس��تغلة وتزيد 
ت��رك  وان  الفالح��ن  حاج��ة  ع��ن 
زراعته��ا يؤدي ال��ى خس��ارة كبيرة 
في الثروة القومية وخاصة االراضي 
املس��تصلحة الت��ي ص��رف مبال��غ 

طائلة في استصالحها«.

وأكد مجلس الوزراء على »مستلزمات 
واالقتص��ادي  العلم��ي  االس��تثمار 
وفسح اجملال امام الشركات واالفراد 
القادرين على اس��تغالل االراضي في 
الزراعة لزيادة االنت��اج وبالتالي زيادة 

الدخل القومي«.
ال��ى ذلك، اعلنت نائب رئيس اللجنة 
الزراعي��ة ف��ي مجل��س محافظ��ة 
كربالء، س��ندس عم��ران الطريحي، 
ع��ن حص��ول املوافقة عل��ى متليك 

الزراعي��ن،  للمتفّرغ��ن  األراض��ي 
التمليك  األج��ور إلج��راءات  وتقليل 

لهم في احملافظة.
وفي املؤمت��ر الصحافي ال��ذي عقده 
وكي��ل وزير الزراعة، مه��دي اجلبوري، 
ف��ي مديرية زراع��ة محافظة كربالء 
بحضور مدير عام التنسيق احلكومي 
ومدير ع��ام الهيئة العامة لألراضي، 
ورئي��س مجل��س احملافظ��ة، نصيف 
جاس��م اخلطاب��ي، ومدي��ر مديري��ة 

زراع��ة احملافظ��ة، رزاق الطائي، قالت 
الطريحي، أن »ذلك من ش��أنه توفير 
فرص عمل جديدة ألبناء احملافظة«. 

وأضافت الطريحي إن »متليك األراضي 
للمتفرغن الزراعين سيكون خطوة 
في دع��م االقتصاد احملل��ي من خالل 
إنشاء املش��اريع الزراعية واحليوانية 
عليه��ا، كم��ا س��يوفر للمحافظة 

فرص عمل جديدة«.
وكانت جلنة الزراع��ة واملياه النيابية 

أك��دت، في كان��ون الثان��ي املاضي، 
بالقط��اع  للنه��وض  س��عيها 
الزراعي كونه م��ورد مهم من موارد 
امليزاني��ة، ف��ي ح��ن أب��دت رغبتها 
بتحجيم اإلس��تيراد من خارج البالد، 
مش��يرة إلى بحث احللول املناس��بة 
للمش��كالت حول األراضي الزراعية 

املتجاوز عليها.
وقال رئيس اللجنة ف��رات التميمي، 
إن »جلن��ة الزراعة واأله��وار النيابية 
إس��تضافت، نائ��ب محاف��ظ بغداد 
جاسم البخاتي وعدد من املسؤولن 
ف��ي وزارة الزراع��ة للتباحث بضرورة 
وض��ع احللول املناس��بة للمش��اكل 
حول األراضي الزراعية التي مت التجاوز 

عليها من قبل البعض«.
»األراض��ي  أن  التميم��ي،  وأض��اف 
الزراعية من املساحة الكلية 10833 
دومن والتي ألغت األمانة العامة جمللس 
ال��وزراء تخصيصها كق��رى عصرية 
لعدم وج��ود إمكانية إنش��ائها في 
الوقت احلاض��ر لإليج��ار والتي تقدر 
ب���5833 دومن على وفق قان��ون إيجار 
األراض��ي الزراعي��ة رقم 35 لس��نة 
1983 وما تبق��ى من األرض أي 5000 
دومن املتبقي��ة تؤج��ر إل��ى املتفرغن 
الزراعي��ن على وفق قان��ون رقم 24 

لسنة 2013«.
وتاب��ع، وفق��اً للبي��ان »إنن��ا كلجنة 
مهتم��ة بالش��أن الزراع��ي واملائ��ي 
نس��عى جاهدين من أج��ل النهوض 
بالقط��اع الزراع��ي وتوفي��ر أفض��ل 
الس��بل لكي يعود إلى عهد اإلزدهار 
فمع��روف ع��ن أرض الع��راق ب��أرض 
الس��واد لكث��رة األراض��ي الزراعي��ة 
ولتحجيم اإلستيراد للمحاصيل من 
خارج البلد كما يعد القطاع الزراعي 

مورد مهم من موارد امليزانية«.

المصارف اإلسالمية تعّزز السيولة
بغداد ـ الصباح الجديد:

تس��عى املص��ارف اإلس��المية في 
الع��راق إل��ى البحث ع��ن منتجات 
جديدة، تعزز فرص تأمن الس��يولة 
الالزمة للمشاريع املمكن تنفيذها، 
ف��ي ضوء اتس��اع قاعدة نش��اطها 
وزيادة عددها بعد حتويل 9 ش��ركات 
حتويل مالي إلى بنوك إسالمية قادرة 
على تطوي��ر اإلنتاج وتفعيل أهداف 
التنمية املس��تدامة، عبر أس��اليب 
املرحل��ة  متطلب��ات  تلّب��ي  متوي��ل 

الصعبة التي مير فيها االقتصاد.
ودعا املستشار املالي لرئيس الوزراء 
مظه��ر محم��د صال��ح، املص��ارف 

اإلس��المية إلى »تشكيل محفظة 
إس��المية م��ن خ��الل الصك��وك«. 
وع��ّد أن مثل ه��ذه اخلط��وة »تلّبي 
متطلبات املوازن��ة االحتادية العامة 
للعام احلالي، والتي تسمح بتكوين 
مث��ل ه��ذه احملفظ��ة«. وأك��د أنها 
مش��روع متويلي »ناجح ومهم على 
مستوى تنفيذ املش��اريع اإلنتاجية 

واخلدمية«.
وذّكر عل��ى هامش احتف��ال نظمه 
مص��رف »اجلن��وب اإلس��المي« في 
مناس��بة مرور عام على تأسيسه، 
ب��أن الع��راق »مؤس��س للصيرف��ة 
 2014 اإلسالمية، فيما ش��هد عام 

التط��ورات اإلصالحية األخيرة بهذا 
املفصل من خ��الل إصدار الصكوك 

اإلسالمية«.
ورأى أن إصدار الصكوك اإلسالمية 
ه��و »م��ن األدوات احلديث��ة واملهمة 
في مي��دان التعام��الت املالية، ولم 
تك��ن موجودة ف��ي العراق س��ابقاً، 
كما يحقق هذا النوع من الصكوك 
ج��دوى اقتصادية كبي��رة، إذ يحرك 
التنمي��ة ألنه��ا تصدر عن نش��اط 

حقيقي«. 
ولفت، ف��ي حديث نقلت��ه »احلياة« 
الدولي��ة، إل��ى وج��ود »20 نوعاً من 
الصك��وك«، مش��يراً إل��ى إم��كان 

»ت��داول هذه الصكوك كاألس��هم 
متداول��ة«.  ملكي��ة  أدوات  وتُع��د 
وأوض��ح أن »دوالً إقليمي��ة تعتم��د 
تداول هذه الصكوك لكن يتركز في 

سوق لندن«.
م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س مجلس 
إدارة مص��رف »اجلنوب اإلس��المي« 
عل��ي فال��ح، أن مهم��ات املصارف 
اإلس��المية تتمثل ب� »دعم السوق 
احمللي��ة بالتموي��ل ال��الزم لتحقيق 
املنفعة للعراق«. وأعلن »استقطاب 
اخلب��رات النوعية احمللي��ة والدولية، 
اخلدم��ات  لتطوي��ر  محاول��ة  ف��ي 
املقدمة إلى املس��تفيدين والوصول 

البن��وك  ال��ى مص��اف  باملنتج��ات 
العاملي��ة«. ولم يغف��ل أيضاً »حتمل 
مسؤولياتنا االجتماعية واملشاركة 
في االس��تثمار«. وحت��دث عن »تبني 
خط��ة تطوي��ر تس��تمر 3 س��نوات 

تنهض بالصيرفة اإلسالمية«.
وش��دد املدي��ر التنفي��ذي لرابط��ة 
العراقي��ة علي  اخلاص��ة  املص��ارف 
»توجيه��ات  دع��م  عل��ى  ط��ارق، 
الصيرفة اإلس��المية التي تنتش��ر 
بسرعة، خصوصاً بعد تشريع قانون 
املصارف اإلسالمية«. وأعلن أهمية 
دعم التوجهات الرامية إلى »تطوير 
ه��ذا الن��وع م��ن املص��ارف وتوفير 

باملوارد  ال��الزم للنه��وض  التدري��ب 
وجعله��ا  املتخصص��ة،  البش��رية 
بخب��رات تناف��س أفض��ل املصارف 
بالصيرف��ة  املتخصص��ة  الدولي��ة 
اإلس��المية، وه��ذا ضم��ن خط��ط 

الرابطة املستقبلية«.
بالصيرف��ة  املتخص��ص  وأش��ار 
اإلسالمية احمد زكي، إلى »أهمية 
واضحة  تبني سياس��ة مصرفي��ة 
وش��فافة لتحقيق األهداف وتقدمي 
أفضل اخلدمات إلى املستفيدين من 
شركات أو أشخاص، ومن ثم االجتاه 
إلى الش��راكات مع القطاع اخلاص 

لرفع الطاقات اإلنتاجية«.

»النفط« مصفاة في أربيل تباشر بتكرير 40 ألف برميل يوميًا
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزي��ر النفط جبار علي اللعيبي 
املباش��رة مبش��روع تكرير املش��تقات 
 )CAR( مصف��اة  ف��ي  النفطي��ة 
مبحافظ��ة أربي��ل وبطاق��ة 40 أل��ف 

برميل يومياً لصالح وزارة النفط.
وق��ال اللعيبي ف��ي بيان لل��وزارة، إن 
»هذا املشروع يأتي لتلبية احتياجات 
محافظ��ات نينوى وكرك��وك وديالى 
ومعاجل��ة أزمة املش��تقات النفطية، 
فض��ال ع��ن تغطية ج��زء كبي��ر من 

احتياج��ات محافظات اإلقليم ضمن 
بخدمة  االحتادية  احلكوم��ة  التزامات 
املواطن��ن في هذه امل��دن بعد توقف 
مصف��اة بيجي ف��ي محافظة صالح 
الدي��ن ع��ن اإلنت��اج بس��بب األضرار 
الناجم��ة ع��ن احلرب عل��ى عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة وم��ا ترت��ب عل��ى 
ذل��ك من نق��ص حاد في املش��تقات 

النفطية«.
»املصف��اة  أن  النف��ط  وزي��ر  وب��ن 
ب��دأت بإنت��اج 1500م3 م��ن البنزي��ن 

الغ��از  زي��ت  م��ن  و1100م3  يومي��ا 
)ال��َكاز( و255م3 م��ن النفط األبيض 
ال��ى  إضاف��ة  يومي��ا  )الكيروس��ن( 
4500م3 يومي��اً م��ن النفط األس��ود 
مبا يغطي احتياجات جميع املش��اريع 
االس��تثمارية في محافظة كركوك 
واإلقلي��م من ه��ذه امل��ادة، فضالً عن 
جتهيز محطة كهرباء القيارة بكمية 

500م3 يومياً من زيت الغاز«.
وأوض��ح اللعيب��ي أن »وزارة النف��ط، 
م��ن خالل ه��ذه اخلطوة الت��ي أثمرت 

 )CAR( ش��ركة  م��ع  التعاق��د  ع��ن 
االس��تثمارية، وفرت مالين الدوالرات 
ش��هرياً كانت تهدر على االس��تيراد 
والنق��ل وغيره��ا من النفق��ات التي 
تش��كل عبئاً إضافياً عل��ى امليزانية 
االحتادية، فضالً ع��ن توفير احتياجات 
املش��تقات  م��ن  احملافظ��ات  ه��ذه 
النفطي��ة والتخفيف م��ن معاناتها 
في ظل الظ��روف والتحديات األمنية 
واالقتصادي��ة الصعب��ة الت��ي تواجه 
مواطنينا في احملافظات التي مت حتريرها 

من دنس العصابات اإلرهابية«.
من جهته قال املتحدث باس��م وزارة 
النفط عاص��م جهاد ف��ي البيان، إن 
»ال��وزارة تعاق��دت ف��ي وقت س��ابق 
مع ش��ركة CAR االس��تثمارية على 
تكري��ر 40 أل��ف برميل يومي��اً تنقل 
عبر األنابيب من حقول ش��ركة نفط 
الش��مال ال��ى املصفاة املذك��ور في 
محافظ��ة أربيل«. وب��ن، أن »مجلس 
ال��وزراء صادق على العق��د الذي ميثل 
أحد احللول الناجع��ة واخليار األفضل 

ملعاجل��ة النقص احلاد في املش��تقات 
التحدي��ات  ظ��ل  ف��ي  النفطي��ة 
االقتصادي��ة واألمنية ف��ي احملافظات 

الشمالية ومنها محافظة نينوى«.
وأشار الى أن »إنتاج هذه الكمية من 
املش��تقات النفطية س��وف يخفف 
العبء على مصافي الوسط واجلنوب 
اس��تنفرت جمي��ع طاقاته��ا  الت��ي 
الفني��ة خالل امل��دة املاضية من أجل 
زي��ادة اإلنتاج الوطني من املش��تقات 

النفطية«.

مجلس الوزراء يصادق على تعديل القانون الخاص بإيجارها

تمليك األراضي الزراعية مشروط باستثمارها لـ 5 سنوات

تعديل القانون شمل 
»حق المستأجر التنازل 
للغير عن حقوقه 
وإلتزاماته التعاقدية، 
فضال عن تخصيص 
نسبة 15 بالمئة من 
بدالت االيجار النشاء 
صندوق لدعم المزارعين 
ومعالجة الحاالت الناجمة 
من الكوارث الطبيعية 
والمخاطر الزراعية

جاء القرار لتشجيع القطاع الزراعي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اختتمت أسعار النفط تعامالت مستقرة إلى حد 
كبير لكنها هبطت على أساس أسبوعي وسجل 
اخلام األميركي أول هبوط أس��بوعي في خمس��ة 
أس��ابيع مع زيادة نش��اط احلفر بالواليات املتحدة 
وتس��جيل مس��توى قياس��ي للمخزون��ات ف��ي 
مواجهة جهود كبار املنتجن لتخفيض إنتاجهم 

وتقليص تخمة املعروض.
وقال��ت ش��ركة بيكر هي��وز إن ش��ركات الطاقة 
األميركي��ة زادت ع��دد منص��ات احلف��ر النفطية 
لألس��بوع اخلامس على التوالي لتواصل التعافي 
املس��تمر منذ تسعة أشهر مع استفادة شركات 
احلفر من أوبك بش��أن خف��ض اإلنتاج والذي أبقى 
أس��عار اخل��ام ف��وق 50 دوالرا للبرمي��ل منذ أواخر 
تش��رين الثاني. ووافقت منظمة البلدان املصدرة 
للنف��ط أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روس��يا 
على تخفي��ض اإلنتاج بنح��و 1.8 ملي��ون برميل 

يوميا خالل النصف األول من 2017.
وجرت تسوية العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزي��ج برنت ف��ي العقود اآلجلة عن��د 55.81 دوالر 
للبرمي��ل بارتفاع قدره 16 س��نتا أو 0.3 باملئة في 
حن زاد خام غرب تكس��اس الوس��يط األميركي 

أربعة سنتات إلى 53.40 دوالر للبرميل.
واختت��م اخلامان األس��بوع عل��ى انخفاض حيث 
نزل خام غرب تكس��اس الوسيط األميركي واحدا 

باملئة في حن هبط برنت اثنن باملئة.

نيويورك ـ رويترز:
استقرت أس��عار الذهب لكنها حققت مكاسب 
أس��بوعية في الوق��ت الذي آثر فيه املس��تثمرون 
التم��اس املالذ اآلمن ف��ي املعدن األصفر بس��بب 
حالة الضبابية التي تكتنف املش��هد السياسي 
في الواليات املتحدة وأوروبا إلى جانب اجتاه أسواق 

األسهم.
وانخف��ض الذه��ب ف��ي املعامالت الفوري��ة 0.14 
باملئ��ة إل��ى 1237 دوالرا لألوقي��ة )األونص��ة( ف��ي 
حن تراجع املعدن األصفر ف��ي العقود األميركية 
اآلجل��ة 0.2 باملئة ف��ي نهاية جلس��ة التعامالت 
إل��ى 1239.10 دوالر لألوقية. وأذكت اخملاوف بش��أن 
سياس��ات الرئي��س األميركي دونال��د ترامب إلى 
جانب االنتخابات في هولندا وفرنس��ا وأملانيا هذا 
العام ارتفاع سعر الذهب ليصل إلى مستوى ذروة 
عند 1244.67 دوالر لألوقية في الثامن من ش��باط 

وهو األعلى في نحو ثالثة أشهر.
ويتجه الذهب إلى تس��جيل مكاس��ب لألسبوع 
الثال��ث عل��ى التوالي وارتفع املع��دن نحو ثمانية 
باملئ��ة في 2017. وفي وقت س��ابق من األس��بوع 
هبطت أسعار الذهب بعدما قالت رئيسة مجلس 
االحتياط��ي االحت��ادي )البنك املرك��زي األميركي( 
جانيت يلن إن احلاجة قد تس��تدعي رفع أس��عار 

الفائدة في آذار.

لندن ـ رويترز:
س��جلت األس��هم األوروبية مكاس��ب لألسبوع 
الثان��ي على التوالي مع صعود أس��هم ش��ركات 
السلع الش��خصية وسلع األسر بقيادة يونيليفر 
بع��د عرض اس��تحواذ بالرغم من تراجع أس��هم 

القطاع املصرفي واملوارد.
ولم يسجل املؤشر س��توكس 600 األوروبي تغيرا 
يذكر من حيث النس��بة املئوية في اإلغالق لكنه 
اختتم األس��بوع عند أعلى مس��توى في نحو 13 

شهرا والذي سجله األربعاء.
وج��اء االرتفاع بدعم م��ن حتديثات لبيان��ات أرباح 

وزيادة في أنشطة الدمج واالستحواذ.
وأكب��ر مث��ال على أنش��طة الدمج واالس��تحواذ 
ع��رض غير متوق��ع بقيم��ة 143 ملي��ار دوالر من 
كراف��ت هاين��ز األميركي��ة لألغذية لالس��تحواذ 
على يونيليفر املتخصصة في س��لع األسر والتي 
رفضت العرض الذي حدد س��عر السهم عند 50 

دوالرا قائلة إنه منخفض جدا.

55.81 دوالرًا 
لبرميل برنت

1237 دوالرًا ألوقية الذهب

ثاني أسبوع لمكاسب 
أسهم أوروبا

تقـرير

برلين ـ رويترز:

ذكرت مجلة دير ش��بيجل األملانية في 
تقرير نشرته مؤخراً من دون أن تكشف 
عن مص��دره أن صن��دوق النقد الدولي 
م��ن املرج��ح أن يس��هم مبا يص��ل إلى 
خمسة مليارات يورو )5.33 مليار دوالر( 
في حزمة اإلنفاذ املالي الثالثة لليونان.

وقال��ت اجملل��ة إن املقرض��ن يتوقع��ون 
حالي��ا إس��هاما به��ذا احلج��م بعدما 
كانوا يأملون في البداية أن يصل حجم 

اإلسهام إلى 16 مليار يورو.
ومشاركة الصندوق في برنامج اإلنقاذ 
غير مؤكدة. وقالت متحدثة باسم وزارة 
املالية األملانية يوم اجلمعة إن برلن تعّد 

مشاركة الصندوق ضرورية.
وذكر تقرير دير شبيجل أن صندوق النقد 
الدولي يشارك اآلن املقرضن اآلوروبين 
ال��رأي بأن على اليون��ان أن حتقق فائضا 
مبدئيا في املوازنة نسبته 3.5 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي لكي حتصل على 

مساعدات جديدة.
ال��ى ذلك، صرح مس��ؤول أوروب��ي بأنه 
ينبغي على اليونان ومقرضيها اإلسراع 
في التفاوض بش��أن اإلصالح��ات التي 
يح��ب أن تتبناه��ا أثين��ا، لتف��ادي عدم 

استقرار منطقة اليورو.   
وحذر فالديس دومبروفس��كيس، نائب 
رئي��س املفوضي��ة األوروبية واملس��ؤول 
عن اخلدم��ات املالية في االحت��اد، من أن 
إطالة أمد عملية مراجعة اإلصالحات، 
التي ينبغ��ي أن تتبناها اليونان املثقلة 
بالدي��ون ف��ي مقاب��ل احلص��ول عل��ى 
ق��روض جديدة، س��يقود حلالة من عدم 

االستقرار املالي في منطقة اليورو.
وق��ال في مقابلة م��ع صحيفة »فيلت 
أم زونتاج« األملانية: »تهدف اإلصالحات 
في البرنامج لتحس��ن قدرة االقتصاد 
اليوناني على املنافسة ومنح اليونانين 

أمال في مستقبل مستقر وآمن«.
الدوليون  واملقرض��ون  اليون��ان  وأحرزت 
تقدما كبي��را في احملادث��ات، التي جرت 
يوم اجلمعة لتضيق هوة اخلالف بينهما 

بشأن اإلصالحات.
ويوم الس��بت املاضي، عّبر رئيس الوزراء 
اليونان��ي، ألكس��يس تس��يبراس، عن 
اعتق��اده ب��أن عملي��ة املراجع��ة التي 

استغرقت وقتا طويال ستنتهي بشكل 
إيجاب��ي، ولكنه كرر أن أثين��ا لن تقبل 
أي ش��روط »غير منطقي��ة« من جانب 

املقرضن.

ويطال��ب الصن��دوق بتخفي��ض كبير 
للدي��ن اليوناني، وهو م��ا ترفضه برلن 
بشكل قاطع، وبتدابير تقشف إضافية 
ترفضها أثينا، من أجل حتقيق األهداف 

الدائن��ون  حدده��ا  الت��ي  الطموح��ة، 
األوروبي��ون لهذا البلد والقاضية بإحراز 

فائض في امليزانية.
وكان مف��وض االحتاد األوروبي للش��ؤون 
التقى  بيار موسكوفيسي  االقتصادية 
بكبار املس��ؤولن اليونانين ف��ي أثينا، 
األربعاء املاضي، في مس��عى حلل أزمة 
الديون بن اليون��ان التي تعاني ضائقة 

مالية واجلهات الدائنة.
وأتت زيارة موسكوفيس��ي، وزير املالية 
الفرنس��ي الس��ابق، بع��د أش��هر من 
احملادث��ات الفاش��لة بن أثين��ا ودائنيها 
وه��م منطق��ة اليورو وصن��دوق النقد 
الدول��ي، ما أثار مخاوف م��ن أزمة ديون 

جديدة.
وح��ال اخل��الف دون االفراج ع��ن قروض 
جدي��دة في إط��ار صفقة املس��اعدات 
البالغة 86 ملي��ار يورو حتتاجها اليونان 
لتس��ديد ديون بقيمة 7 ملي��ارات يورو 

)7,44 مليار دوالر( هذا الصيف.
وقال موسكوفيس��ي »ال ت��زال أمامنا 
طري��ق طويلة قبل التوص��ل إلى اتفاق 

نهائي«، بحس��ب ما نق��ل عنه اإلعالم 
اليوناني قبل االجتماعات.

املالي��ة  وزي��ر  م��ع  محادث��ات  وعق��ب 
اليوناني يوكليد تس��اكالوتوس، حتدث 
حليف��ا  يع��ّد  ال��ذي  موسكوفيس��ي 
لليونان، عن إحراز تقدم معربا عن أمله 
في التوصل إلى حل وقال »باإلرادة ميكن 

حتقيق أي شيء«.
ويع��ّد االجتماع املقبل ل��وزراء منطقة 
الي��ورو ي��وم غ��د األثن��ن 20 ش��باط، 
مهل��ة نهائية غير رس��مية حلل جميع 
القضايا. ويخشى من أن تؤدي سلسلة 
من االنتخابات احلاس��مة في اوروبا تبدأ 
في هولندا ف��ي 15 آذار، إلى التأخر في 

اتخاذ قرار بشكل خطير.
وي��دور خالف طويل بن صن��دوق النقد 
الدول��ي وأوروبا بش��أن طل��ب منطقة 
الي��ورو ب��أن حتق��ق اليونان فائض��اً في 
امليزانية قبل تس��ديد ديونها يصل إلى 
%3,5 م��ن إجمال��ي الناجت احملل��ي. وقال 
صن��دوق النقد الدولي إن نس��بة 1,5% 

تكفي.

منطقة اليورو: أثينا أمام مهلة نهائية غير رسمية لتسوية أزمتها

صندوق النقد يسهم بـ 5 مليارات يورو إلنقاذ اليونان
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آفاق 8

احمد داود أوغلو* 

أن تركيا ه��ي الوريث التاريخي آلخر 
كيان جامع جيوسياسياً وجيوثقافًيا 
وجيواقتصادياً في املنطقة فعليها 
اعتماد مقاربة استراتيجية متكنها 
م��ن جت��اوز التم��زق اجليوسياس��ي 
واجليوثقافي واجليواقتصادي ومتكنها 
من االحاطة باملنطقة بوصفها كال 
متكامال كما يج��ب عليها تطبيق 
ه��ذه املقارن��ة على مراح��ل ومبرونة 
تكتيكية كافي��ة مثل هذه املقاربة 
لن تس��هم ف��ي زي��ادة تأثي��ر تركيا 
في املنطقة فحس��ب بل ستمكن 
تركيا ايض��ا من االضط��الع بدور ال 
ميكن اغفاله ف��ي التوازنات الدولية 
والتوازنات االقليمية لقد اكتسبت 
مس��ألة الشرق االوسط التي القت 
بثقله��ا في احل��رب الب��اردة طبيعة 
تناقضات  اكث��ر تعقي��ًدا وحمل��ت 
متعددة االبعاد ف��ي مرحلة ما بعد 
احلرب الب��اردة ورث��ت تركي��ا تاريًخا 
فق��دت في��ه دولته��ا العظمى ذات 
احمل��ور الش��رق اوس��طي- البلقاني 
في الربع االول من القرن العش��رين 
التي  بفع��ل الصراع��ات القومي��ة 
تدخلت فيه��ا القوى العظمى ومن 
ثم ال بد ان تطور تركيا سياس��اتها 
االقليمي��ة ف��ي الش��رق االوس��ط 
تطوي��راً يحد م��ن مخاط��ر التمزق 
اجليوسياس��ي وميكنها من مراقبة 
آثار التمزق اجليواقتصادي على توزيع 
امل��وارد ويقض��ي عل��ى آث��ار التمزق 
اجليوثقافي املدمرة وهي لهذا حتتاج 
ال��ى اتباع سياس��ات تعتم��د على 
تص��ورات ورؤى طويل��ة امل��دى لهذه 
النطاقات اجلغرافي��ة وان يتم اعداد 
هذه السياس��ات اع��دادًا جيًدا من 
حيث التنسيق االستراتيجي وحتديد 

املراحل التكتيكية.
ينبغ��ي على تركي��ا تبن��ي مواقف 
والت��روي  والتأن��ي  اجلدي��ة  بالغ��ة 

اجليوسياس��ي  التده��ور  بش��أن 
واجليواقتصادي واجليوثقافي التي من 
املتوقع ان تلقي بثقلها على الشرق 
االوسط في النصف االول من القرن 
احلادي والعشرين لقد اضطرت تركيا 
ال��ى التقهق��ر نحو االناض��ول بعد 
ان فق��دت البلقان بفع��ل مغامرات 
نخبة سياس��ية لم ميكن مبقدروها 
تقييم البني��ة اجليوثقافية للبلقان 
تقييماً صائباً وبعد ان فقدت الشرق 
االوسط الذي ميثل عمودها الفقري 
بفعل التوتر الترك��ي- العربي الذي 
اث��اره االجنلي��ز خرج��ت تركي��ا م��ن 
املي��راث العثماني دولة قومية حتمل 
لإلمبراطوري��ة  العراقي��ة  اخلارط��ة 
بكاملها ومن ثم فعلى تركيا رسم 
الس��يناريوهات املتعلق��ة بالنصف 
االول من القرن احلادي والعشرين في 
اطار اس��تراتيجية اقليمية شاملة 
تبنت تركي��ا في ظل ظ��روف احلرب 
الباردة سياس��ة اقترب��ت فيها من 
مسألة الشرق االوسط الذي اقترن 
ببعدي فلسطني والنفط على نحو 
ح��ذر ومتزن ولم تتدخل فيها تدخال 
مباش��رًا غير انها االن شاءت ام ابت 
تق��ع في مرك��ز اخملطط��ات اجلديدة 
بخص��وص الع��راق- االك��راد واملياه 
ف��ي ظل ه��ذا الوضع ال ب��د لتركيا 
من اكتس��اب عمق آس��يوي ضمن 
استراتيجية اوراسيوية دقيقة ويعد 
العمق االس��يوي خيارًا استراتيجًيا 
حتمياً ولن حتق��ق تركيا هذا العمق 
االس��يوي اال بالق��درة عل��ى التأثير 
في سياس��ات الش��رق االوسط ان 
سياس��ات تركي��ا نحو ش��مال بالد 
الرافدين وجنوبه التي تضم اقاليم 
النفط واالقالي��م املائية وتعد ايضا 
اهم وس��ائل ه��ذا التأثي��ر واكثرها 
خطورة تش��مل في الوقت نفس��ه 
العراقية  واملسألة  الكردية  املسألة 
وهما مس��ألتان من احملتمل ان تبرزا 

في التصور االستراتيجي اجلديد.
وينبغ��ي النظر الى سياس��ة تركيا 

الش��رق اوس��طية املعتم��دة على 
عمقه��ا االس��يوي بوصفه��ا جزءاً 
ال يتج��زأ م��ن سياس��ة تض��ع في 
اعتباره��ا التأثير االقليم��ي املتبادل 
ومن ش��أنها مس��اعدة تركيا على 
جتاوز س��احات التدهور التي اس��فر 
عنها هذا التأثي��ر املتبادل وذلك من 
خ��الل اس��تراتيجية مرن��ة ودقيقة 
ومن هنا فان سلس��لة التوترات ذات 
االس��اس العرقي احملتمل نش��وبها 
في الشرق االوسط حتتم على تركيا 
الت��زام وض��ع يجعله��ا مرك��زًا حلل 
ه��ذه التوت��رات على امل��دى الطويل 
م��ن خالل تصور جيوثقافي ش��امل 
ال ان تك��ون طرف��اً مرحلي��اً ذا تأثير 
قصي��ر املدى وهو ايضا م��ا ميكن ان 
يتحقق من خ��الل االبتعاد بالثقافة 
السياس��ية الداخلي��ة التركية عن 
االنقسامية- االستقطابية  املوقف 
جتمعي��ة  طبيع��ة  واكتس��ابها 
تكاملي��ة وتبنيه��ا ل��دور مؤس��س 
الش��رق  ف��ي  االقليم��ي  للس��لم 
االوس��ط ولك��ن املؤك��د ان تركي��ا 
س��وف تواج��ه مخاط��ر جديدة في 
ظل هذه التصورات اجلديدة ان ظلت 
تعيش ازمة انقسام الهوية وضعف 
العالقة بني الدول��ة- اجملتمع يتمثل 
احلد االدنى لش��روط جناح تركيا في 
سياس��تها الش��رق االوسطية في 
اس��تراتيجية س��ليمة حتبط  نهج 
بالش��رق االوس��ط م��ن الناحيت��ني 
واجليواقتصادي��ة  اجليوثقافي��ة 
مرن��ه  خارجي��ة  سياس��ة  وتبن��ي 
التكتيكات  ب��ني  التنس��يق  حتق��ق 
الدبلوماسية والعسكرية والتحلي 
مبه��ارة مرحلية واعية وق��ادرة على 
تقييم تأثير املنطقة في السياسات 
العناص��ر  ايج��از  وميك��ن  العاملي��ة 
الرئيس��ة للمقاربة االس��تراتيجية 

لألزمة مبا يلي:
-1يتج��اوز العوائق الس��يكولوجية 
الت��ي اث��رت س��لًبا عل��ى االنفت��اح 

الدبلوماسي نحو املنطقة.

-2اقام��ة ابنية مؤسس��ية وتطوير 
املوجود منها مث��ل املراكز البحثية 
واملعاهد االكادميية ملتابعة التطورات 
االقليمية عن كثب وتقييمها وتوفير 

تصورات وسيناريوهات متعمقة.
-3اقامة عالقة سليمة بني التوازنات 
الدولي��ة وبني السياس��ة الواقعية 

االقليمية.
ش��املة  مش��روعات  -4ط��رح 

للمنطقة باسرها.
-5املبادرة بتشكيل مجاالت املصالح 
املش��تركة الت��ي تعزز الس��لم في 

املنطقة.
تكت��الت  تش��كل  دون  -6احليلول��ة 
قومية مضادة متثل ساحات مخاطر 
ض��د  وجيوثقافي��ة  جيوسياس��ية 

السلم في املنطقة.
-7احلد من اثارة ردود الفعل من خالل 

تنويع العالقات الثنائية.
التأثي��ر  عالي��ة  مقارب��ة  -8تبن��ي 
والفاعلي��ة واملبادرة في املش��كالت 
االقليمي��ة وفي مقدمته��ا عملية 

السالم في الشرق االوسط.
والعالق��ات  االتص��االت  -9تكثي��ف 
االفقية التي تعزز م��ن صورة تركيا 

في املنطقة.
وم��ن اج��ل تفعي��ل ه��ذه العناصر 
ينبغ��ي عل��ى تركي��ا التخل��ي عن 
املقاربة التبسيطية التي ترى الشرق 
االوس��ط قب��ل أي ش��يء منطق��ة 
عربية تعج باملشكالت وما لم تقم 
تركيا سياسة ش��رق اوسطية فلن 
تتمكن من القيام بعملية التمرحل 
االس��تراتيجي الدولي ول��ن تتمكن 
كذلك من تطوير سياس��ة اسيوية 
عامة توجه سياساتها نحو االقليم 
الق��اري القريب. كما س��تعجز عن 
حتقي��ق انفت��اح دبلوماس��ي عل��ى 
البرية  باإلقلي��م  املعين��ة  املناط��ق 
واملائية القريبة مثل البحر املتوسط 

والقوقاز واخلليج العربي.

*وزير خارجية تركيا السابق

من »كتاب العمق االستراتيجي«

الرؤية التركية للقضية الكردية

جرجيس كوليزادة*

ال ش��ك ان دستور العراق الدائم الذي 
صوت عليه العراقيون في 15\10\2005 
يعد م��ن الوثائق الدس��تورية الراقية 
به��ا  املعم��ول  بالدس��اتير  مقارن��ة 
ف��ي منطقة الش��رق االوس��ط وفي 
العاملني االس��المي والعربي، وبالرغم 
م��ن اخلروق��ات احلاصل��ه بحق��ه من 
قب��ل االح��زاب واالطراف املتس��لطة 
ونظام��ي احلك��م ف��ي الع��راق وفي 
ضم��ان  ان  اال  كردس��تان،  اقلي��م 
السياسية مرتبط  العملية  س��ريان 
بالدس��تور على أساس ضمان الدولة 
االحتادي��ة ونظ��ام احلك��م اجلمهوري 
وعلى  الدميقراطي،  البرملاني  التعددي 
اس��اس مبدأ الفصل بني الس��لطات 
والقضائية  والتنفيذية  التش��ريعية 
وكم��ا هو مبني في املادت��ني )1( و)47( 
من الدس��تور الدائ��م، وضمان احلرية 

واحلقوق العامة للمواطنني.

مهام حماية الدستور الدائم
وم��ن أج��ل ضم��ان احلري��ات واحلقوق 
الدستورية لكل مواطن في كل أرجاء 
العراق )من ضمنه اقليم كردستان( جلأ 
الدستور الى اسناد مهام حمايته من 
االنتهاكات واخلروقات الى الس��لطة 
التش��ريعية، ورئي��س اجلمهورية من 
الس��لطة التنفيذي��ة، حي��ث ح��دد 
الدس��تور الدائم ان مجل��س النواب 
م��ن اختصاص��ه حماي��ة الدس��تور 
حس��ب امل��ادة )61( »الفق��رة ثاني��ا: 
الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، 
انته��اك  سادس��ا:ب\2:  والفق��رة 
الدس��تور على  وأوج��ب  الدس��تور«. 
رئيس اجلمهورية الس��هر على ضمان 
االلتزام بالدستور على وفق املادة )67( 
التي تنص على ان » رئيس اجلمهورية 
هو رئيس الدولة ورم��ز وحدة الوطن، 
ميثل سيادة البالد، ويسهر على ضمان 

االلتزام بالدستور«.
وهن��ا جن��د بحك��م ه��ذه النصوص 
الدستورية فان عملية حماية الدستور 
من اخلرق واالنتهاك في العراق واقليم 
كردس��تان مهمة أساس��ية ورئيسة 
لرئي��س اجلمهورية ومجل��س النواب، 
واس��تناداً الى محت��وى هذه االحكام 
الدستورية فان دور احلماية ال يحس به 
على مستوى املس��ؤوليات الرئاسية 
والنيابي��ة م��ن الناحية الدس��تورية 

والقانوني��ة واالداري��ة، وال يعب��ر عنه 
بتات��اً ف��ي اداء ملموس ومحس��وس 
ملهمة حماية الدس��تور من اخلروقات 
واالنته��اكات التي حتص��ل بحقه من 
واحلكومات  التنفيذية  السلطة  قبل 
احمللية وس��لطات االقليم، خاصة وان 
هذه املس��ؤولية تلزم الزاماً اكثر على 
الرئيس بالنش��اط والدور الفعال في 
هذا ااجمل��ال، ولكن ما ي��ؤدى من دور ال 
يعبر عن االحس��اس باملشكالت التي 
يعاني منها العراقيون على مس��توى 
وخاصة ش��عبنا  واجلماعات،  االف��راد 

الكردي في اقليم كردستان.

خروقات احلكومة االحتادية 
للدستور

وضم��ن س��ياق اخلروف��ات احلاصل��ة 
للدس��تور جند وبالرغم من انش��غال 
العراق بحروب مجابهة تنظيم داعش 
االرهاب��ي، وبرغ��م االوض��اع االمني��ة 
احلاصلة ف��ي العاصمة بغداد وبعض 
احملافظ��ات، اال ان احلكوم��ة االحتادية 
والهيئات  والقض��اء  النواب  ومجلس 
املس��تقلة تس��ير مهامها وأعمالها 
عل��ى وفق الس��ياق الدس��توري ومن 
خالله��ا تؤمن ق��در االم��كان البيئة 
الس��ليمة حلي��اة املواطنني م��ع توفر 
للعي��ش  األساس��ية  املس��تلزمات 
الطبيعي ومع السعي حلماية كرامة 
كل مواط��ن، ويع��د عم��ل احلكومة 
للس��لطة  الرئيس��ية  الواجه��ة 
سياس��ياً  الدول��ة  الدارة  تنفيذي��ة 
ومالي��اً  واداري��اً  واقتصادي��اً  وأمني��اً 
وعس��كرياً وركناً أساس��ياً من اركان 
الدولة، ومن مهامها اجلوهرية ضمان 
وامل��وارد االقتصادية  املالية  ال��واردات 
الس��نوية  امليزاني��ة  خ��الل  م��ن 
العام��ة بتخصيصاتها التش��غيلية 
الرواتب  لتأمني  وذلك  واالس��تثمارية، 
للدول��ة  ومنتس��ب  موظ��ف  ل��كل 
وضمان املس��تحقات والتخصيصات 
املالي��ة للخدمات واملش��اريع واالدارة 
العام��ة، وم��ع اتب��اع العم��ل اجل��اد 
لتحقيق احلقوق السياس��ية واملدنية 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
بها  الدس��توري  وااللتزام  للعراقي��ني 
واحلق��وق  احلري��ات  جمي��ع  وبتأم��ني 

العامة للمواطنني.
وأس��تنادا ال��ى ه��ذه الثواب��ت ف��ان 
عمليات اخلرق احلاصلة للدستور على 
نط��اق احلكوم��ة االحتادي��ة ومجلس 
املواطن��ني ال تتعل��ق  الن��واب بح��ق 

بقمع احلريات وس��لب احلقوق العامة 
ب��ل تتعل��ق بالعملي��ة السياس��ية 
املبنية على احملاصصة واثارها املضرة 
وبالفس��اد الرهيب الذي يكمن داخل 
االحزاب احلاكمة التي تس��يطر على 
مفاص��ل كثيرة م��ن احلب��اة العامة، 
ولكن مع ه��ذا فان الدول��ة العراقية 
محافظ��ة عل��ى وجوده��ا وهيكلها 
وحضوره��ا ونظ��ام حكمه��ا البعيد 
ع��ن االنفرادية وتس��لط حزب حاكم 
الطبيعي��ة  الث��روات  مع��ني لنه��ب 
واالم��وال واملمتلكات العامة من قبل 
مافيات وعائالت حاكم��ة، ولهذا فان 
اخلروق��ات احلاصل��ة للدس��تور فردية 
وش��به جماعية اكثر مما هي منظمة 
ومعتم��دة من قبل نظ��ام احلكم مع 
س��بق االصرار لنهب الثروات واالموال 
العام��ة وس��حق احلري��ات واحلق��وق 
للمواطنني  والقانوني��ة  الدس��تورية 

كما هو حاصل في اقليم كردستان.
من جانب آخر، ومقارنة بالوضع املتأزم 
واالقتصادي املتدهور في االقليم، جند 
وبرغم أجواء احلرب واخلالفات القائمة 
ب��ني املكون��ات السياس��ية والكت��ل 
الن��واب  مجل��س  داخ��ل  البرملاني��ة 
واحلكومة االحتادية ان حقوق املواطنة 
ألعلبية العراقيني واملوظفني املدنيني 
)ويق��در باربع��ة ماليني( واملنتس��بني 
)ويقدر مبلي��ون ونصف  العس��كريني 
امللي��ون( مصون��ة ومحاف��ظ عليها 
من قبل س��لطات الدول��ة واحلكومة 
برغم اخلروقات االمنية احلاصلة ورغم 
املدني��ة  االحتجاج��ات والتظاه��رات 
اجلارية في بغداد وفي بقية احملافظات، 
وبرغم االزم��ات االقتصادي��ة واملالية 
التي تعرض لها العراق مثل انخفاض 
اس��عار النف��ط وش��حة اخلزينة من 
ال��واردات واالموال العام��ة، ومع هذا 
ل��م يحص��ل اي خ��رق م��ن اخلروقات 
الدس��تورية الصارخة بح��ق احلريات 
واحلقوق العامة، وفي هذا اجملال تلعب 
الدولة دوراً دستورياً ورئيًسا وأساسياً 
ف��ي ضم��ان دعائ��م احلي��اة العام��ة 
املالي��ة  باالس��تحقاقات  املتمثل��ة 
وباخلدم��ات واالحتياجات األساس��ية 
واحلق��وق والرعاي��ة واحلري��ة وتأم��ني 
املستلزمات الرئيسة ملعيشة وادامة 

حياة املواطن.

خروقات نظام حكم االقليم 
للدستور الدائم

في ظل كل ما سبق، وفي ظل أجواء 

األزم��ات السياس��ية واالقتصادي��ة 
واملالي��ة واالجتماعي��ة الت��ي يعاني 
منها ش��عب اقليم كردس��تان، وفي 
ظ��ل احلكم االنفرادي غي��ر القانوني 
للرئيس احلاك��م بحكم األمر الواقع 
وفرض القوة، وفي ظل تسلط حكم 
احل��زب املس��تبد واملافي��ات احلاكمة 
والعوائل املتس��لطة عل��ى االقليم، 
وف��ي ظ��ل غي��اب اي دور ملم��وس 
لرئيس جمهوري��ة العراق في حماية 
أه��م  يل��ي  فيم��ا  ن��ورد  الدس��تور، 
االنته��اكات واخلروق��ات احلاصلة في 
االقليم على وفق نصوص الدس��تور 

العراقي الدائم:
لرئي��س  القانون��ي  غي��ر  البق��اء   .1
االقليم على كرسي الرئاسة بحكم 
موقعه السيادي خرق فاضح للمادة 
)5( من الدستور التي تنص » السيادة 
للقانون، والشعب مصدر السلطات 
وش��رعيتها«، وخرق ايضا للمادة )6( 
الت��ي تن��ص » يتم تداول الس��لطة 
س��لمياً، عبر الوس��ائل الدميقراطية 
املنصوص عليها في هذا الدستور«.

2. الغ��اء الدور التش��ريعي والرقابي 
لبرملان كردس��تان ووقف اعماله بأمر 
حزب��ي وش��خصي من رئي��س احلزب 
فاضح  وه��ذا خ��رق  الدميمقراط��ي، 
للم��ادة )5( وامل��ادة )6( من الدس��تور 

الدائم.
3. نظ��ام احلك��م ف��ي االقليم حزبي 
وال  نيابي��اً  ولي��س  وعائل��ي  وقبل��ي 
دميقراطي��اً، وهذا خرق كبي��ر للمادة 
)1( من الدس��تور الدائ��م التي تنص 
»جمهوري��ة الع��راق )وم��ن ضمن��ه 
االقليم( دولٌة احتادية واحدة مستقلٌة 
ذات سيادة كاملة، نظام احلكم  فيها 

جمهورٌي نيابٌي )برملاني( دميقراطٌي«.
4. متجي��د رؤس��اء االح��زاب وخاصة 
ظاه��رة ش��به تقديس رئي��س حزب 
حاك��م في االقلي��م وكأنه منزل من 
السماء ومعصوم من االخطاء، وهذا 
خرق شديد للمادة )7( الفقرة اوال من 
الدس��تور الدائم التي تنص » يحظر 
كل كياٍن او نهٍج يتبنى العنصرية..، 

او يحرض أو ميهد أو ميجد ».
5. اخض��اع نظ��ام حك��م االقلي��م 
القطاع��ات  وتس��ليم  تركي��ا  ال��ى 
االقتصادي��ة والنفطي��ة والتجاري��ة 
واملالية لها باتفاقيات سرية من قبل 
الرئيس املنتهية واليته وحزبه، وهذا 
خرق واس��ع للمادة )8( من الدس��تور 
الدائم التي تنص على » يرعى العراق 

)ومن ضمنه اقليم كردستان( مبادئ 
حس��ن اجلوار، ويقي��م عالقاته على 
اساس املصالح املشتركة والتعامل 

باملثل«.
6. امت��الك احلزبني احلاكمني باالقليم 
لق��وات مس��لحة تابع��ة لقي��ادات 
حزبي��ة وعائلية حاكم��ة، وهذا خرق 
كبي��ر للم��ادة )9( الفق��رة اوال م��ن 
الدس��تور الدائم الت��ي تنص على » 
تتكون الق��وات املس��لحة العراقية 
)م��ن ضمنها ق��وات البيش��مركة( 
مكون��ات  م��ن  االمني��ة  واالجه��زة 
الشعب العراقي )من ضمنه شعب 
االقليم(، مبا يراعي توازنها ومتاثلها من 
دون متييٍز او اقص��اء، وتخضع لقيادة 
الس��لطة املدنية، ...، وال تتدخل في 
الشؤون السياس��ية، وال دور لها في 

تداول السلطة«.
7. ال يوجد قانون أسمى وال قانون أعلى 
في االقلي��م وال يطبق اح��كام مواد 
الدس��تور الدائم العراقي، وهذا خرق 
واسع للمادة )13( الفقرتني أوال وثانيا 
من الدستور اللتان تنصان على » اوالً 
:� يُعُد هذا الدستور القانون االسمى 
واالعلى في العراق، ويكون ملزماً في 
انحائه كافة، ومن دون استثناء. ثانياً 
:� ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع هذا 
الدستور، ويُعد باطالً كل نٍص يرد في 
دس��اتير االقاليم، او أي ن��ٍص قانونٍي 

آخر يتعارض معه«.
8. خرق ومصادرة املباديء األساسية 
والسياس��ية  املدني��ة  للحق��وق 
للمواطن��ني م��ن قبل نظ��ام حكم 
االقلي��م، مثل ح��ق املس��اواة، وحق 
احلي��اة واالمن واحلرية، وح��ق تكافوء 
الفرص، واحلق في اخلصوصية وحرمة 
القضاء املس��تقل،  املس��اكن، وحق 
وحق املش��اركة في الشؤون العامة، 
وهذه اخلروفات خرق شديد لنصوص 
املواد الدستورية من املادة )14( و)15( 
م��ن   )20( وامل��ادة  و)19(  و)17(  و)16( 

الدستور الدائم.
9. خرق ومصادرة املباديء األساسية 
للحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعية 
والثقافية للمواطنني من قبل نظام 
حك��م االقلي��م، مث��ل ح��ق العمل، 
وحق حري��ة االنتقال، وح��ق االصالح 
االقتص��ادي، وح��ق االس��تثمار ف��ي 
قطاع��ات مختلف��ة، وح��ق حماي��ة 
وحف��ظ االم��وال واالم��الك العامة، 
وحق فرض الضرائب والرس��وم فقط 
بالقانون، وحق احلماية واحلفاظ على 

االس��رة، وحق الضم��ان االجتماعي 
والصح��ي للف��رد واالس��رة وخاصة 
الطف��ل وامل��رأة، واحلق ف��ي الرعاية 
الصحية، واحلق ف��ي رعاية املعوقني 
واحل��ق  اخلاص��ة،  االحتياج��ات  وذوي 
في العيش الس��ليم، وحق التعليم 
وتش��جيع البح��ث العلم��ي، وح��ق 
ممارس��ة الرياض��ة ل��كل ف��رد، وحق 
الثقافية،  والفعالي��ات  النش��اطات 
وهذه املصادرات للحقوق خرق واسع 
لنصوص املواد الدس��تورية من املادة 
و)28(  و)27(  و)26(  و)25(  و)24(   )22(
و)34(  و)33(  و)32(  و)31(  و)30(  و)29( 
الدس��تور  م��ن   )36( وامل��ادة  و)35( 

الدائم.
10. حتدب��د وتفييد وخ��رق ومصادرة 
املباديء اجلوهرية األساسية للحريات 
العام��ة للمواطنني م��ن قبل نظام 
حك��م االقليم، مثل حرية االنس��ان 
وكرامت��ه، وحري��ة التعبي��ر وال��رأي 
والصحافة واالعالم وحرية االجتماع 
والتظاهر الس��لمي، وحرية تأسيس 
واالح��زاب  واجلمعي��ات  النقاب��ات 
وحري��ة العمل باس��تقاللية، وحرية 
االتصاالت واملراسالت، وحرية االلتزام 
باالحوال الش��خصية، وحرية الفكر 
والضمي��ر والعقيدة، حري��ة العبادة 
وممارس��ة الش��عائر الديني��ة، وحرية 
التننقل والس��فر والس��كن، وحرية 
عم��ل ودور منظم��ات اجملتمع املدني، 
وعدم تقييد وحتديد احلقوق واحلريات، 
وهذه اخلروقات للحريات العامة خرق 
فاضح لنصوص املواد الدستورية من 
و)41(  و)40(  و)39(  و)38(   )37( امل��ادة 
م��ن  و)46(  و)45(  و)44(  و)43(  و)42( 

الدستور الدائم.

صحوة اآلمل باالنقاذ
هذا باختصار اهم اخلروفات الدستورية 
لنظام احلكم املتسلط على االقليم 
بح��ق املواطن��ة واحلق��وق واحلري��ات 
العامة للشعب على مستوى االفراد 
واجلماع��ات، ومن جرائها جند املواطن 
يتأل��م ويتع��ذب ويعاني بش��دة من 
س��وء االح��وال االقتصادي��ة واملالية 
واالح��وال  واملعيش��ية،  واحلياتي��ة 
العام��ة ب��دأت تس��وء وتتج��ه نحو 
الفق��ر والعوز واحلاجة على حس��اب 
كرامة الف��رد وحقوقه املصادرة، كل 
ه��ذا يجري أم��ام أعني رئاس��ة دولة 
العراق برئيس��ها ونوابه��ا، ومجلس 
واالحزاب  االحتادية،  واحلكومة  النواب 

والكردس��تانية، واالقليم  العراقي��ة 
يس��ير يوم��اً بعد يوم نح��و الهاوية، 
وله��ذا حان الوقت لصح��وة عاجلة 
لرئي��س اجلمهوري��ة للقي��ام مبهامه 
الدستورية النقاذ ما ميكن انقاذه في 
االاقليم وخالص الشعب من االزمات 
والوي��الت االقتصادي��ة والصعوب��ات 
احلياتي��ة الت��ي مي��ر به��ا، والثواب��ت 
االخالقية واالنس��انية والدس��تورية 
املوقع  املتعلق��ة به��ذا  والقانوني��ة 
الس��يادي تل��زم على الرئي��س وعلى 
نواب��ه وعل��ى مجلس الن��واب وقفة 
حاس��مة وحازم��ة جتاه م��ا يحصل 
ملواطن��ي االقلي��م من س��لب ونهب 
شامل للمواطنة وللحقوق واحلريات 
ولألموال واملوارد واملمتلكات العامة، 
والضرورة الوطنية حلماية االقليم من 
االنزالق نحو الهاوية تلزم على اجلميع 
ورسمياً شامال  دستورياً  استنهاضاً 
على مس��توى الرئاسات والسلطات 
واالح��زاب ومنظم��ات اجملتمع املدني 
للوقوف وقفة عراقية وكردية أصيلة 
النق��اذ االقليم وخالص ش��عبه من 
احملن واالزمات الت��ي يعاني منها من 
دون حق، وله��ذا نق��ول وبالرغم من 
دعوات التحذير التي اطلقناها خالل 
عقد وأكثر م��ن الزمن من خالل هذا 
املنبر احلر، اال ان األمل مازال في االفق 
ولكنه بحاجة الى همة قيادي وطني 
أصيل وحركة من شعب حي ناهض 

وبركة من الرحمن الرحيم.
وفي اخلتام نود ان نبني تأكيًدا واحلاقاً 
مبقالنا املوسوم »الدس��تور العراقي 
وانتهاكات االقلي��م بحق املواطنني« 
املنشور في هذا املوقع »ايالف«، ارتأينا 
ان نوجه هذه الرسالة املعتمدة على 
معطيات ومنطلقات دس��تورية من 
خ��الل ه��ذا املنب��ر احلر االصي��ل الى 
فخامة رئيس العراق للتدخل املباشر 
عل��ى وف��ق االعتب��ارات والض��رورات 
الدس��تورية، وذل��ك لت��دارك املوقف 
احلياتي واملصي��ري املتأزم في االقليم 
والعم��ل بجدي��ة ومس��ؤولية على 
السياس��ية  الش��رنقة  اخراجه من 
املتعفنة التي حتيط به منذ سنوات، 
وخالص الشعب الكردي وايصاله الى 
بر األمان بعيدا عن املآزق السياسية 
واألزم��ات احلياتي��ة واالقتصادية، مع 

فائق االحترام.
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كان م��ن املفترض أن يركز االجتماع 
الذي س��يجري ه��ذا األس��بوع بني 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني  ورئيس 
نتنياه��و �� وه��و أول لق��اء جميع 
الزعيم��ني منذ تول��ي ترامب مهام 
منصبه �� على رغبتهما املشتركة 
في فس��خ االتفاق الن��ووي اإليراني. 
بيد أن قرار الكنيست اإلسرائيلي ذا 
األثر الرجعي بتقنني املس��توطنات 
والبؤر االستيطانية التي بنيت في 
الضفة الغربية احملتلة س��يقتضي 
على األرجح إعادة ترتيب األولويات. 
وعلى محادث��ات ترامب ونتنياهو أن 

تتطرق إلى فلسطني.
كان ترامب مؤيداً صريًحا إلسرائيل، 
وف��ي ش��هر ديس��مبر/كانون األول 
املنص��رم وجه نق��داً عنيف��اً لقرار 
الرئيس ب��اراك أوباما آنذاك االمتناع 
ع��ن التصوي��ت على ق��رار مجلس 
األم��ن الدول��ي بإدانة االس��تيطان 
اإلس��رائيلي غير املش��روع بدال من 

استعمال حق الفيتو ضد القرار.
ومع ذل��ك كان��ت إدارة ترامب تأمل 
موق��ف  عل��ى  املراهن��ة  تأجي��ل 
واض��ح م��ن الص��راع اإلس��رائيلي 

الفلس��طيني ���� وبش��كل خاص، 
م��ا يتعلق بتوس��يع املس��توطنات 
اإلس��رائيلية في األراضي احملتلة �� 
إلى م��ا بعد االجتماع األول للرئيس 
مع نتنياهو. بيد أن إسرائيل حولت 
ه��ذا األم��ل إل��ى مس��تحيل، فقد 
أعلنت، بعد بضعة أيام من تنصيب 
ترامب، خططها لبناء مستوطنات 
جديدة، مم��ا اضطر الرئي��س اجلديد 
إل��ى االعتراف بأن خطط إس��رائيل 

»ال تساعد« عملية السالم.
املعت��دل  التصري��ح  أن ه��ذا  غي��ر 
التش��ريعية  الهيئ��ة  يزع��ج  ل��م 
م��ا  س��رعان  الت��ي  اإلس��رائيلية، 
اتخذت خطوة أخرى لألمام بإضفاء 
الش��رعية على مص��ادرة احلكومة 
لألراضي التي ميلكها فلسطينيون 
لبناء آالف املنازل لإلس��رائيليني في 
الضف��ة الغربية. وبرغ��م إمكانية 
إلغ��اء احملكمة اإلس��رائيلية العليا 
له��ذا القرار، يُنظر إلى هذه اخلطوة 
على نطاق واس��ع كضربة قاصمة 

حلل الدولتني.
منذ زمن بعيد تقف 200 مستوطنة 
يهودية خالصة بنيت على األراضي 
الفلس��طينية عقب��ة كأداء أم��ام 

التعاي��ش الس��لمي ب��ني اجلانب��ني 
كدولت��ني مس��تقلتني. وبرغم ذك، 
وعلى مر الس��نني، بذلت إس��رائيل 
أقصى ما في وس��عها لعقلنة هذا 
الواق��ع وبنح��و خاص م��ع الواليات 

املتحدة.
الكت��ل  أن  إس��رائيل  وتدع��ي 
االس��تيطانية الواقعة بالقرب من 
»اخل��ط األخض��ر« )ح��دود م��ا قبل 
1967( لن متنع قيام دولة فلسطينية 
أن  بزع��م  س��يادة  ذات  متاخم��ة 
مبادلة األراضي مسألة ممكنة. وألن 
احلكومة اإلسرائيلية لم تعلن بعد 
البؤر االس��تيطانية  ش��رعية هذه 
حتدي��داً، لذا ميكنها مواصلة الزعم، 
وإن يكن بش��كل مراوغ، بأنها تؤيد 

إجراء اتفاق نهائي.
لك��ن هذه القصة ليس��ت مقنعة 
احملصل��ة  فف��ي  اإلط��الق.  عل��ى 
النهائي��ة، ل��م تس��مح احلكوم��ة 
الب��ؤر  ه��ذه  بوج��ود  اإلس��رائيلية 
االس��تيطانية التي يُفَترَض أنها ال 
تواف��ق عليها فحس��ب، بل أمدتها 
واإلنترنت  والكهرب��اء  باملي��اه  أيضا 

واحلماية العسكرية.
وال يغي��ب هذا عن أذه��ان القيادات 

األميركية. ففي شهر أبريل/نيسان 
املنصرم قال وزير اخلارجية األمريكي 
الس��ابق أمام الكوجنرس األميركي 
إن احملادثات املباش��رة بني إس��رائيل 
وفلس��طني »تبخ��رت فج��أة« حني 
أعلنت إسرائيل عن بناء 700 وحدة 
س��كنية جديدة لإلس��رائيليني في 
الضف��ة الغربي��ة. وبحلول ش��هر 
 2016 ع��ام  األول  ديس��مبر/كانون 
س��مح أوبام��ا جملل��س األم��ن باألمم 
املتحدة بالتصويت على القرار الذي 
حاول ترامب سحبه والذي يعلن أن 
بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل 

»عقبة رئيسة« أمام حل الدولتني.
وليس من العس��ير تصور ما يشعر 
به املفاوضون الفلس��طينيون حني 
يصطدم��ون بعدد ال حص��ر له من 
املستوطنات اإلس��رائيلية القائمة 
عل��ى أراض كان��وا يعمل��ون عل��ى 
ضمها في دولة مستقلة. وال شك 
أن أمله��م هذا يتض��اءل أكثر حني 
ي��رون اجلرافات تص��ل تباعا لتمهد 
األرض لبن��اء مس��توطنات جديدة 
�� وهو ح��دث كثيرا ما يتكرر. ولقد 
تضاع��ف عدد اإلس��رائيليني الذين 
يعيشون في مس��توطنات يهودية 

خالصة في الضف��ة الغربية ثالثة 
أضعاف منذ التوقي��ع على مذكرة 
التفاه��م ب��ني منظم��ة التحري��ر 
الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

ف��ي كل األحوال، يبدو أن إس��رائيل 
ق��د أس��قطت اآلن األقنع��ة، ففي 
لندن في مطلع هذا الش��هر رفض 
نتنياه��و ث��الث م��رات اإلجابة على 
أس��ئلة الصحافة حول دعمه حلل 
الدولت��ني. وق��ال مؤخ��رًا إن أقصى 
هدف له هو حصول الفلسطينيني 
على »دولة فلسطينية منقوصة« 

محدودة احلجم والسيادة.
بقب��ول  نتنياه��و  يكتف��ي  وال 
الفلس��طينيني بالفع��ل لفكرة أن 
الدولة الفلس��طينية )في الضفة 
 22% س��تضم  وغ��زة(  الغربي��ة 
فقط من فلس��طني التاريخية. بل 
يريد جعله��ا أصغر حجم��اً، ويريد 
جتن��ب منحها حقوقها الس��يادية 
األرض  األساسية كالسيطرة على 
واله��واء واملي��اه واملعاب��ر احلدودية. 
وهو يراهن اآلن على ترامب ليفسح 
ه��ذا  لتحقي��ق  الطري��ق  أمام��ه 

الهدف.
ترام��ب،  إلقن��اع  محاوالت��ه  ف��ي 

س��يواصل نتنياهو بالطبع االدعاء، 
ببراعة بائع الس��يارات املستعملة، 
بأن��ه مهتم بالس��الم، فه��و يعلم 
عل��م اليق��ني أن جاريد كوش��نير، 
صه��ر ترامب، الذي كلف��ه الرئيس 
مبهمة التوس��ط في الس��عي إلى 
التوص��ل إلى اتف��اق، ال يحظى بأي 
فرص��ة لتحقي��ق النج��اح. غير أن 
ه��دف نتنياه��و احلقيق��ي ه��و أن 
يحظ��ى بدع��م ترامب للمش��روع 

االستيطاني.
االس��تعداد  ترام��ب  إدارة  وعل��ى   
نتنياه��و بطرح أس��ئلة  ملواجه��ة 
صعب��ة، م��ا ه��ي رؤي��ة إس��رائيل 
ملس��تقبل األراض��ي احملتل��ة ووضع 
الذي��ن  الفلس��طينيني  مالي��ني 
يعيش��ون هن��اك؟ كي��ف تخطط 
امل��أزق  م��ن  لله��رب  إس��رائيل 
الناجم ع��ن التزامه��ا بالدفاع عن 
املس��توطنات وتوس��يعها؟ وكيف 
املعارض��ة  إس��رائيل  س��تواجه 
لنظ��ام  املتنامي��ة  الكوكبي��ة 
الفص��ل العنصري الفعلي املتمثل 
ف��ي حرم��ان الفلس��طينيني ف��ي 
إسرائيل وفلسطني من ذات احلقوق 
السياسية التي يتمتع بها اليهود 

اإلسرائيليون؟
س��نرى ما إذا كان ترامب س��يتبنى 
ه��ذا النهج أم ال، رغ��م أن هذا يبدو 
مس��تبعداً. بل أنه حتى قد يشترى 
»احلقائ��ق البديل��ة« الت��ي يبيعها 
الفلس��طينيني فلن  أما  نتنياه��و، 
يش��تروها. فبينم��ا ه��م بال ش��ك 
األخي��رة  باخلط��وة  س��عداء  غي��ر 
للكنيست، إال أنهم يشعرون أيضاً 
أنهم كانوا عل��ى حق وكان لديهم 
املبرر حني أكدوا على مر السنني أن 
نواي��ا املفاوضني اإلس��رائيليني غير 
املبالني بحل الدولتني كانت خبيثة 

خالل التفاوض.
واآلن وق��د أمتلك الفلس��طينيون 
فعل��ى  البراه��ني،  م��ن  مزي��داً 
األرج��ح أنهم س��يغيرون نهجهم 
السياس��ي، مركزي��ن اهتمامه��م 
عل��ى األوض��اع األش��به بالفص��ل 
العنصري الس��ائدة اآلن. لقد مات 
ح��ل الدولتني، وس��يفضي اعتراف 
إس��رائيل بهذا إلى إعادة احلياة إلى 
النضال من أجل احلقوق السياسية 

الفلسطينية في دولة واحدة.

مالحظ��ة الحق��ة 2016: املؤلف 
كان موض��ع مالحق��ة واعتق��ال 
بع��د محاول��ة االنق��الب األخيرة 

ضد أردوغان.
***

نوبل – آداب أُخرى الى مبدع منشق 
آخر؟ هك��ذا قالوا ويقول��ون.. اآلن، 
بعد ان ذهب��ت ملكة جوائز نوبل – 
آداب 2006 ألول أديب تركي، أميرات 
اجلوائز النوبلية كأنها براءة اختراع 
في ميادين العلم، الطب، االقتصاد 
والفلس��فة.. وفي ميدان األدب هي 

جائزة إبداع. 
ال أجادل في ما قالوا ويقولون. لكن، 
أي مبدع- منش��ق هو هذا التركي 
»املغربن« اورهان باموك؟ عليكم ان 
تنفضوا رؤوسكم من حشو األدب 
السياسة  السياسة؛ وحش��ر  في 
ف��ي موضوعة »ص��راع احلضارات« 

الرائج��ة، ول��و ان تركي��ا، بال��ذات، 
تب��دو برزخ��اً، كم��ا تب��دو خندقاً، 
كم��ا تبدو جس��رًا ف��ي موضوعة 
صراع احلضارات. تركيا هي »آس��يا 
الصغ��رى« او ه��ي بل��ورة »العالم 
التركي« املمتد، إثنياً وحضارياً، من 
عمق آسيا الى حافة اوروبا. وأوروبا 
ال تغفر حملمد الفاحت فعلته، حتى لو 
ارتدت تركيا – االتاتوركية معطف 
العلماني��ة منذ 80 عاماً. هل اهترأ 

املعطف .. او ضاق؟
اورهان باموك، )ولد في إس��طنبول 
1952( بن��ى روايته »ثل��ج«** مبهارة 
الصحاف��ي،  وبخب��رة  املهن��دس 
فه��و درس هذه وتل��ك في الواليات 

املتحدة. 
تركيا االس��طنبولية )االتاتوركية( 
تتطل��ع ال��ى أوروبا، لك��ن الى ماذا 
تتطلع تركيا االناضولية؟ الس��يد 

»كا« بط��ل الرواي��ة، وهو ش��اعر، 
ذه��ب، ف��ي بداية عاصف��ة ثلجية 
عاتية، الى اطراف ش��رق االناضول، 
بال��ذات ال��ى بل��دة »ق��ارص« م��ن 
اعمال مدينة ارضروم، وقفل راجعا 
ال��ى »فرانكفورت« مدين��ة منفاه 
السياس��ي مدة )12 عاماً( بعد ان 
هدأت العاصفة. خ��الل أربعة أيام 
 19 »كا«  الش��اعر  ثلجي��ة وض��ع 
قصيدة وأس��اس رواية املهندس – 
باموك،  اورهان  الس��يد  الصحافي 
ال��ذي اكم��ل القص��ة ف��ي رواية 
محلية جدا، تركي��ة جداً.. وعاملية 
جداً. لقد جنح في مختبر جلنة نوبل 
– آداب. ملاذا جنح ألنه املبدع – البارع، 
الذي يضع »ص��راع احلضارات« في 
مداره اإلنساني الصحيح، الذي هو 

اخملتلف – املؤتلف. 
»ق��ارص« ه��ي اخملتب��ر التركي في 

الرواية للعلمانية االتاتوركية، ففي 
هذه البلدة اقصى شرقي االناضول 
وديار بكر، أعلن��ت بداية جمهورية 
مصطف��ى كم��ال – اتات��ورك )أبو 
االتراك( وفيه��ا، أيضا، موجز تاريخ 
االناض��ول احلدي��ث )ع��ادة يرمزون 
الى تركيا بآس��يا الصغرى وتنعت 
»هضبة االناضول«( في قارص مرت 
روس��يا القيصرية ومرت عس��اكر 
اإلمبراطوري��ة اإلجنليزي��ة، وأيض��اً 
هناك بقايا األرم��ن، وهناك اجليران 
اجليورجيون واالذري��ون، وقبل هؤالء 
وبعدهم : االكراد. أكراد يس��اريون 
ثائرون ضد التمييز القومي والفقر، 
واك��راد مس��لمون.. وهن��اك ظالل 

ايران اخلمينية!
تركيا –االتاتوركية- العلمانية هي 
إس��المية دينياً بنس��بة 98 باملئة، 
املنس��جمة  الكتلة  ولك��ن ه��ذه 

دينياً ال تبدو كذلك مع ش��يخوخة 
ب��ركان  االتاتوركي��ة.  العلماني��ة 
إس��المي حتته��ا وري��اح ليبرالي��ة 

فوقها. 
إس��طنبول  تب��دو  »ق��ارص«  ف��ي 
وعابرة..  العلمانية خلفية هش��ة 
وام��ا فرانكف��ورت فه��ي اخللفية 

احلاضرة. 
منها جاء الشاعر »كا« مبعوثاً من 
صحيف��ة »فرانكفورتر روندش��او« 
الج��راء حتقيق��ات صحافي��ة حول 
انتح��ار الفتيات. مل��اذا فرانكفورت 
ولي��س نيويورك مث��ال )حيث عاش 
اوره��ان بام��وك. نش��أة أكادميي��ة 

واقامة مطولة؟(
فراكوفورت ه��ي أملانيا، وأملانيا هي 
اكثر من بقية أوروبا، مبنزلة »تركيا 
ف��ي املهجر« انها مبثابة »معطف« 

العلمانية التركية. 

معط��ف ش��توي فاخ��ر اش��تراه 
مخ��زن  م��ن  »كا«  الش��اعر 
»كاوفه��وف«  هو البط��ل الرمزي 
الثان��وي ف��ي تغري��ب »و«غربي��ة« 
الش��اعر »كا« بط��ل الرواية، الذي 
ال يعي��ش نهايته��ا. مي��وت اغتياال 
بع��د عودته ال��ى فرانكفورت بأربع 

سنوات بشبهة انه »واش«.
هن��اك »قري��ن« آخر للس��يد »كا« 
محل��ي  امي��ر  »الكحل��ي«  ان��ه 
مناهض��ة  إس��المية  جلماع��ة 
لتركيا – إس��طنبول، وإلسطنبول 
العلمانية-األوروبي��ة.. وه��و، أيًضا، 
كان ف��ي ميوني��خ.. ومي��وت اغتياال 
في »ق��ارص« بعد ان كس��ب قلب 

العلماني »كا«. 
انتح��ار  س��ر  ليع��رف  »كا«  ج��اء 
املراهق��ات ف��ي »ق��ارص« يش��هد 
داميتني، على اخلشبة  مسرحيتني 

وفي الشوارع معاً، وال يشهد انتحار 
اية فتاة من »فتيات اإليشاربات« بل 
يش��هد اغتيال الداعية اإلسالمي، 
واملناف��ح ع��ن الف��ن العلمان��ي.. 
واغتي��اال عبثياً ملثق��ف علماني – 
إس��المي، وانقالب��اً عس��كرياً في 
»قارص«.. فكي��ف تدخل علمانية 

باطشة رحاب أوروبا؟
تركيا اإلبداع عبرت برزخ نوبل. تركيا 
العلماني��ة ال تعب��ر ب��رزخ عضوية 
أوروب��ا العلماني��ة. اوره��ان لي��س 
مبدعا فحس��ب، انه بارع، وبراعته 
تس��تحق اجلائزة مث��ل إبداعه في 

البناء الروائي. 
** »ثلج« اورهان باموك – »منشورات 
اجلم��ل« – كولوني��ا – أملاني��ا 2005 
ترجم��ة عبد الق��ادر اللي، 448 ص 

قطع متوسط. 

ه��ذا م��ا يح��دث ف��ي اليم��ن اآلن.. انه��ا ح��رب اهلية 
كالس��يكية: ال��كل يحارب ال��كل.. احلوثي��ون يحاربون  
اجلماعة االرهابية املسلحة »القاعدة« وكالهما يحاربان 
الدول��ة التي تخوض حرباً ضروس��اً ضدهم��ا معاً وفي 
وقت واحد بوسائل االستقواء املستعارة من وراء احلدود، 
لكن الش��يء اآلخر اخلطير الذي تطرحه احلرب اليمنية 
يتعلق باحلرب نفسها كوسيلة حلل اخلالفات، او وسيلة 
للوصول الى السلطة، في وقت دخل العصر مرحلة بدت 
كما لو انها فتحت االفاق نحو الطريق السلمي البديل 
للعن��ف، االحتجاج��ات. العصي��ان املدن��ي. املفاوضات. 

التعبئة الشعبية، كمعبر آمن الى التغيير.
والالف��ت هنا بأن االزم��ات اليمنية الدوري��ة تنطلق من 
نقط��ة غامضة ثم ال تلبث ان تش��غل العالم بوصفها 
قدرًا أو كابوًسا، لكأن الهدهد ما يزال يخاطب سليمان 
حت��ى الي��وم »وجئتك من س��بأ بنبأ يق��ني« ومعلوم ان 
فريدريك اجنلز س��جل �� عن اليمن �� منذ ما يزيد على 
مائة وخمس��ني عاًما في رس��الة الى كارل ماركس انه 
كان »يكفي ان تنشب حرب واحدة حتى يتم اخالء البلد 
من س��كانه« ووصف ما يحدث من اضطرابات غامضة 
هناك بالقول »ان تدميرًا مباشرًا وعنيفاً يجري الى درجة 

ال ميكن تفسيره اال بالغزو احلبشي«.
في غضون ذلك اكتش��ف الكثيرون وصفة »س��حرية« 
لتأوي��ل ح��روب غير عادل��ة، ال أخالقي��ة، أو ال داعي لها، 
وف��ي الغالب تكون النزعات املغاِمرة واجهة للعنجهية 
والطموح��ات الش��خصية املفرط��ة واملريض��ة، ألنها 
تهيء االس��باب الواهية للكثير من احل��روب. كاليغوال، 
كان يق��ول: »أري��د احلصول عل��ى القمر. أغرق الس��ماء 
في البحر. أمزج اجلمال بالقبح. أصدرُ مرس��وًما بتعيني 
حصاني رئيس��ا جمللس الشيوخ« فيما عّد صدام حسني 
احل��رب بوصفها »كونه« يثبت خاللها قوته وتفوقه، أما 
املركيز دي س��اد )أبو الس��ادية( فقد قال: كي يكون املرء 
محارباً فتاكاً، وال أخالقًيا، فان عليه ليس االنغماس في 
فعل الشر، بل عدم الس��ماح لنفسه بارتكاب فضيلة 

واحدة.
االق��وال في احلرب كثيرة، واطرفه��ا قول جورج ارويل بأن 
»أ س��رع طريقة إلنهاء احلرب هي أن تخس��رها« أو قول 
ويلز » في احلرب يُكثر اللصوص, وفي السالم يشنقون« 
وحكم��ة أجاثا كريس��تي القائلة »االنتص��ار في احلرب 
مشؤوم مثله مثل خسارتها« وقول فولتير »ليس القوي 
من يكسب احلرب دائًما، إمنا الضعيف من يخسر السالم 
دائما« والشاعر بول فاليري في قوله »احلرب مجزرة تدور 
بني أن��اس ال يعرف��ون بعضهم البعض حلس��اب آخرين 
يعرفون بعضهم البعض وال يقتلون بعضهم البعض« 
وحكمة جون مل س��تيوارت »احلرب ش��يء سيئ، لكن 
الش��عور ب��أن ال ش��يء يس��تحق القتال م��ن أجله هو 
أس��وأ بكثير« اما اينشتاين فقد كان يقول »ال أعلم بأي 
سالح سيحاربون في احلرب العاملية الثالثة، لكن سالح 

الرابعة سيكون العصي واحلجارة«.
 ********

املتنبي: 
»وَمْن يَُك ذا َفٍم ُمرٍّ َمريٍض ...

يَجد ُمّراً به املاَء الزُّالال
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ثقافة10

عبد علي حسن
لفت��ت الرواية العراقية من��ذ التحول في 
العراقي��ة في  االجتماسياس��ية  البني��ة 
نيس��ان 2003 األنظار لس��عة اإلصدارات 
الروائي��ة الت��ي رمبا جت��اوزت اخلمس��مائة 
رواية بني غثها وس��مينها ، ونتيجة لهذه 
السعة فقد أقيمت لها امللتقيات اخلاصة 
كما في ملتقى الرواية األول 2014 والثاني 
2015 الذي أقامة احتاد األدباء والكتاب في 
البصرة ، كما ش��هد كان��ون الثاني 2016 
قي��ام املؤمت��ر األول للرواي��ة العراقية الذي 
أقامه نادي الس��رد في االحتاد العام لألدباء 
والكت��اب العراقيني- املركز العام . وس��رى 
بني النقاد واملهتمني بالش��أن الروائي بأننا 
على أعتاب التحول في املقوالت الساكنة 
ف��ي الثقاف��ة العراقي��ة والعربي��ة ، لعل 
الوقت قد حان إلج��راء املزيد من الزحزحة 
مل��ا ه��و راك��ز وثاب��ت ف��ي بني��ة الثقافة 
العربي��ة منذ قرون خلت ، وقطعا فإن هذه 
الزحزح��ة ووض��ع البدائل لتل��ك  الثوابت 
يخضع أو تسوغه  التحوالت احلاصلة في 
املستدعية  والثقافية  االجتماعية  البنية 
تقدم ش��كل أدبي أو جنس ما الى أولويات 
االهتم��ام الثقافي بفعل م��ا يقدمه ذلك 
اجلنس أو الش��كل من متحق��ق مؤثر في 
عملية تش��كيل الوعي الف��ردي واجلمعي 

في اجملتمع .
وم��ن املق��والت الت��ي حضي��ت مبقبولية 
ومش��روعة س��ادت من��ذ عص��ر م��ا قبل 
االس��ام هي مقولة )الشعر ديوان العرب( 
الت��ي ل��م يت��م االتف��اق عل��ى إطاقه��ا 
لتك��ون من مؤش��رات البن��ى الثقافية إال 
بع��د ان متكن الش��عر من أن يك��ون املعبر 
عن حاج��ات الفرد واجملتم��ع العربي طيلة 
قرون خلت كان فيها الش��عر من أولويات 
االهتمام ، األمر الذي جعل الدرس الباغي 
العرب��ي والنق��دي فيم��ا بع��د أن يؤك��د 
حض��وره الفك��ري احملايث حلركة الش��عر 
العرب��ي . وبه��ذا الص��دد ممك��ن ماحظة 
ظهور الدراس��ات الباغي��ة للقاضي عبد 
القاه��ر اجلرجان��ي وعبد العزي��ز اجلرجاني 
والقرطاجني والقزويني وكذلك منجز ابن 
قدام��ه في نقد الش��عر واس��تمرار تقدم 
هذه الدراس��ات التي عدت الشعر العربي 
هو الش��كل واجلنس األكث��ر متثيا حلاجة 
الع��رب جلنس تعبيري يس��توعب احلاجات 

النفسية واالجتماعية والتأريخية .
العاق��ات  تش��كل  ف��ي  التق��دم  وم��ع 
احلضاري��ة والتفاع��ل بني اجملتم��ع العربي 
وبقية اجملتمعات اإلنس��انية مت اس��تجاب 
أش��كال وأجناس أدبي��ة وفنية وجدت لها 
مقبولي��ة واتفاق��ا وص��ارت م��ن املفردات 
املكونة للحركة الثقافي��ة العربية ، ومن 
ه��ذه األجن��اس )الرواية( الت��ي ظهرت في 
البنية الثقافية العربية بش��كلها الفني 
منذ رواية )زينب( لهي��كل في أوائل القرن 
العشرين ، بعد إرهاصات الرواية املقاماتية 
والتاريخي��ة التي ظهرت ف��ي أواخر القرن 
التس��ع عشر على يد جرجي زيدان محمد 
فارس ش��دياق وغيرهم ومن��ذ ذلك الوقت 

حق��ق هذا اجلنس األدبي حض��وره الفاعل 
في االستجابة حلاجة الفرد العربي . ولعل 
وجود املرويات الش��عبية والسير شعبية 
والذاتية في النس��يج االجتماعي العربي 
قب��ل وفود الرواية كجنس له اش��تراطاته 
االجناس��ية والفنية من الغرب هو ما كان 
سببا في مقبولية هذا اجلنس أوال ولتمكن 
رواد الرواية العرب من اإلحاطة باملش��اكل 
االجتماعية والسياس��بة الت��ي يواجهها 
اجملتمع العربي وانع��كاس ذلك الوعي في 
الرواي��ات العربية األولى كان وراء جناح هذا 

اجلنس وتقبله في اجملتمع العربي ..
كم��ا ان انتق��ال التط��ورات احلاصل��ة في 
البني��ة الفني��ة للرواي��ة العاملي��ة من��ذ 
ستينيات القرن املاضي الى الرواية العربية 
كان من أس��باب متاه��ي الوعي الفردي مع 
الوعي اجلديد الذي حرصت الرواية العربية 

على تكريسه في نصوصها اإلبداعية .
 ان املتتبع لظهور وتط��ور الرواية العربية 
والعراقي��ة منذ س��تينات الق��رن املاضي 
وحلد اآلن ياحظ مدى محايثة هذه الرواية 
للمش��كات االجتماسياسية التي عانى 
ويعاني منها اجملتمع العربي ، واستطاعت 
املنج��زات الروائي��ة من مد جس��ور الثقة 
بينها وبني الفرد العربي لتؤكد حاجة هذا 
اجملتم��ع للرواية كميدان جديد يس��توعب 
احلراك االجتماعي والسياس��ي املستجد 
من��ذ حزي��ران 1967 فضا ع��ن معاجلتها 
للمشاكل التي متر بها الدول العربية كا 

عل��ى حدا . ولعل ما تتصف به الرواية من 
مواصفات اجناس��ية تتيح له��ا التحرك 
على مساحة تعبيرية واسعة وقدرة على 
التوصيف وبناء الشخصيات واستيعابها 
للقوانني الفاعلة في تطور اجملتمع والصراع 
االجتماعي )الداخل��ي واخلارجي( كل ذلك 
جع��ل الرواي��ة معبرة بش��كل جدلي عن 
حاجة اجملتم��ع العربي ف��ي الوقت الراهن 
دون غيره��ا من األجناس األدبية مما جعلها 
من أولويات االهتم��ام الثقافي ليس على 
مس��توى املش��هد الثقافي لكل بلد وإمنا 
امتد ليش��مل ما تقوم به اجلامعة من دور 
كبي��ر في ماحق��ة املنج��ز الروائي ووضع 
الدراس��ات على مستوى الدراسات العليا 
كااملاجس��تير والدكت��وراه ورفدت املكتبة 
واملؤسسة  الرصينة  بالدراسات  اجلامعية 
الجتاه��ات وتقنيات وتطورات جديدة طرأت 
عل��ى الرواية العربية ..فتقدمت املش��هد 

الثقافي بكل جدارة . 
وإذا كان��ت هذه الزحزحة ملقولة )الش��عر 
دي��وان العرب( ال��ى )الرواية دي��وان العرب( 
تعكس م��دى التقدم والتط��ور الذي طرأ 
عل��ى الرواي��ة العراقية حتدي��دا --خاصة 
بع��د التح��ول ف��ي البني��ة االجتماعي��ة 
والسياسية العراقية-- فألنها استجابت 
لهذا التحول معبرة ومستثمرة ملعطيات 
الواق��ع العراق��ي اجلديد الذي اس��توجب 
القرب من تلك املعطي��ات وإعادة إنتاجها 
فني��ا وف��ق تقنيات اس��تفادت كثي��را بل 

ومتبنية ملا هو جديد ف��ي الرواية العاملية 
مما جعله��ا موضع نظر واهتم��ام املتلقي 
وال��دارس على حد س��واء . إذ ان املضامني 
اجلديدة التي زخر بها الواقع العراقي كانت 
حاضرة بهذا القدر أو ذاك في املنجز الروائي 
العراقي الذي ش��هد صدور العش��رات بل 
املئات م��ن الروايات باختاف مس��توياتها 
الفنية ، نتيجة لظهور دور النشر العديدة 
بع��د اإلطاحة بتفرد املؤسس��ة الثقافية 
الرس��مية لنش��ر الكت��ب وف��ق انتقائية 
جتسد توجهات تلك املؤسسة  في خدمة 
ثقافة السلطة البائدة فقد متاهى املتلقي 
م��ع هذا املنجز وما يطرحه من وقائع ورؤى 
راكزة ف��ي الذاكرة الفردي��ة واجلمعية ، إذ 
وج��د املتلقي ذاته في تل��ك املنجزات ورمبا 

أحد شخصيات هذه الرواية أو تلك .
وبذلك فق��د متكنت رواية م��ا بعد 2003 
م��ن التعبي��ر عن حاج��ة الف��رد العراقي 
ال��ى جن��س أدبي يتمث��ل واقع��ه املدمى 
ال��ذي يش��هد تض��ادا طائفي��ا وقومي��ا 
واثنيا وسياس��يا يدفع ثمنه يوميا املئات 
م��ن املدنيني . وبه��ذا التمك��ني تصدرت 
الرواية أولوي��ات اهتمام املتلقي الثقافية 
قبالة األجن��اس األدبية األخ��رى التي لم 
تبتعد عن حراك ومعطي��ات الواقع التي 
اش��رنا إليها كالش��عر مث��ا ، إال ان تلك 
االس��تجابة الش��عرية وان اتخ��ذت ف��ي 
أحاي��ني كثيرة وضعا منبريا إال انها كانت 
مؤقتة ومرتبطة مبناسبات --مهرجانية-- 

فضا عما تنش��ره الصحف من نصوص 
عديدة لم ترت��ق من حيث تأثيرها ومتثلها 
الرواي��ة  الواقعي��ة مثلم��ا  للمعطي��ات 
الت��ي لفتت األنظ��ار إليها عربي��ا وعامليا 
واس��تطاعت ان حتت��ل مواقعا مهمة في 
املس��ابقات الروائي��ة املعروف��ة كجائ��زة 

البوكر وغيرها ..
عل��ى ان م��ا ش��كل حت��وال ف��ي الرواي��ة 
العراقي��ة منذ 2003 ه��و تهيكلها على 
أحداث ووقائع حقيقية عاش��ها املتلقي 
وص��ار جزءا منها ، إال ان هذا التهيكل لم 
يكن املقصود منه تقدمي رواية تسجيلية 
أو تأريخي��ة وإمن��ا هدفه��ا اإلفص��اح عن 
مفردات الواقع وإعادة إنتاج هذه املفردات 
تخييا وافتراضيا للحفاظ على الطبيعة 
االجناس��ية للرواي��ة الت��ي سأس��ميها 
الرواي��ة االفصاحي��ة ألنه��ا تفص��ح عن 
مجريات الواق��ع املوصوعي وتقدميه على 
ان��ه واقع مضم��ر فنيا وباالس��تعانة من 
التقنيات الروائية السائدة واملعروفة ..لذا 
فان اجلديد في هذه الرواية هو موضوعاتها 
، وهذه اجل��دة تفترضها عملية التحوالت 
والوقائ��ع اجلاري��ة ف��ي اجملتم��ع العراقي 
وتقدمي تصور أدبي وفني حولها ..على اننا 
نبق��ى بحاجة الى ش��كل جديد متجاوز 
لألشكال والتقنيات السائدة ومبا يتناسب 
وس��عة املنجز الروائي العراق��ي املعاصر 
ال��ذي احتل موقع االهتمام الثقافي األول 

للمتلقي ليكون بحق ديوان العرب.

)الرواية( ديوان العرب
قراءة

أخبار

الرواي��ة تتصدر مبيع��ات املتنبي، كّت��اب الرواية هم 
األكثر ش��عبية وحض��ورا في الوس��ط الثقافي، من 
غيره��م، الرواية أكث��ر مقبولية لدى دور النش��ر من 
غيرها. هذه حقائق، ال ميكن ألحد إغفالها، أو جتاوزها، 
في وقت، ميلك العراق عدد كبير من الشعراء، ميلك إرثا 
شعريا كبيرا، ميلك متذوقني للشعر، ميلك مؤسسات 
تضم ش��عراء ونّقاد. الي��وم تعي��ش الرواية عصرها 
الذهب��ي، خصوص��ا العراقية، الت��ي حققت جناحات 
مهمة على الصعي��د العربي، فجائ��زة البوكر لعام 
2014 ذهب��ت لرواية احمد س��عداوي: فرانكش��تاين 
في بغداد، وهذا العام ش��هدت القائمة الطويلة أربع 
رواي��ات عراقية، هي رواية مقتل بائع الكتب لس��عد 
محمد رحيم، وسفاستيكا لعلي غدير ورواية فهرس 
لس��نان أنط��وان ورواية أي��ام التراب لزهي��ر الهيتي. 
وأخي��را، صعدت للقائمة القصي��رة رواية مقتل بائع 
الكت��ب الص��ادرة عن دار س��طور. هذا اإلجن��از املهم 
للرواي��ة العراقية بصورة خاص��ة والثقافة العراقية، 
يعكس مدى تطور وتنامي الرواية، واتساع جمهورها، 
خصوصا من فئة الشباب. الرواية رغم كونها طويلة، 
وتأخذ وقتا أطول من الش��عر أو القصة، وانها حتتاج 
الى جهد ذهن��ي، لكنها تصدرت اهتمام��ات القّراء، 
وأصبح��ت املعبرة الوحيدة ع��ن حاجاتهم الثقافية. 
ويبدو أن الرواية اصبحت عامل إغراء للشعراء الذين 
حتول العديد منهم الى كتابتها، الى جانب الش��عر، 
وه��و األمر الذي يس��تدعي الوقوف عنده، فس��عدي 
يوس��ف، كتب: مثل��ث الدائرة، فاض��ل العزاوي كتب 
رواي��ة: آخر املائكة. س��ركون بول��ص كتب: عاصمة 
األنفاس األخي��رة، وهي مجموعة قصصية. وغيرهم 
الكثير، من األس��ماء الش��عرية التي اقتحمت عالم 
الرواي��ة، رغم تصدرهم املش��هد الش��عري العراقي 
والعرب��ي. ورغم إصدارهم لدواوين عدة، اس��تطاعوا 
م��ن خالها بث الكثير من أفكارهم، دواوين، اغترفت 
من بحار خياالتهم لتش��كل أعمدة صلبة، للش��عر 
احلدي��ث. فهل إنه��م ش��عروا أن ثمة أم��ورا ال ميكن 
للش��عر أن يستوعبها؟ هل إن س��عدي أو فاضل لم 
يستطيعوا تطويع الشعر، ليستوعب ما أرادوا قوله 
في رواياتهم؟ وبالعودة الى القّراء: هل عجز الش��عر 
ع��ن تلبية حاجاتهم الفكري��ة والروحية؟ هل تخلوا 
ع��ن الش��عر بوصف��ه املعب��ر الوحيد ع��ن الذائقة؟ 
الش��عر ال��ذي كان معب��را ع��ن تطلعات الش��عب، 
متضمن��ا اخبارهم وناقا لهمومهم ومش��اكلهم. 
والش��عراء الذين مّثلوا ضمير اجملتمع، وصوته الهادر 
الص��ادح بوجه الس��لطات بأنواعها. الش��عر، كلما 
تقدم الزمن، وتغيرت أمناط الكتابة، وظهرت تنظيرات 
جديدة للش��عر، يزداد معه الغموض، ورمبا يزداد بعدا 
عن اجلمهور. ثمة اس��تجابة واس��عة من قبل فئات 
كثيرة من اجملتمع للشعر الشعبي، ونفور من الشعر 
الفصي��ح، بعم��وده ونثره، وه��ذا متأٍت م��ن طبيعة 
تلك الكتابات، الت��ي تلبس رداء الغموض والغرائبية. 
والشعر بذاته ال ميكنه أن يستوعب كل احلاالت التي 
مير بها الش��اعر، ال ميكنه أن يعبر عن كل ما يدور في 
ذهن الشاعر، ملا يضعه من قيود شكلية وموضوعية، 
ما إن يفرط بها الش��اعر، حتى تفق��د كتابته صفة 
الش��عرية، لذلك يلج��أ الى الرواي��ة بوصفها امليدان 
األكثر رحابة وسعة الستيعاب األفكار واخمليلة مهما 

كانت عميقة وواسعة.

عصر الرواية

سالم مكي

ضي��اء الدين وأحم��د أبو الع��ا، وجمع 
غفير من القيادات السودانية واملثقفني 

واجلمهور.
فف��ي ف��رع الرواية ف��ازت باملرك��ز األول 
املصري��ة س��ناء عب��د العزي��ز، وباملركز 
الثاني الس��ورية راميا ع��ادل، و وباملركز 
الثالث املصري الدكتور الس��يد فهيم، 
وفي فرع القصة القصيرة فاز باملركزين 
األول والثال��ث املغربيان األحس��ن باكور 
وس��عيد بودابوز، والثاني العراقي ضياء 
جبيلي، وفي فرع الدراسات النقدية في 
الرواي��ة اإلفريقية جن��وب الصحراء فاز 
باملركزين األول والثالث الس��ودانيان عنر 

سنوس��ي وأب��و طالب محم��د، والثاني 
املص��ري الدكت��ور مصطف��ى عطي��ة 

جمعة.
وتضمنت فعاليات النس��خة السابعة 
م��ن اجلائ���زة، الت��ي عقدت عل��ى مدى 
يوم��ني، من��اقش��ة ع��دة أوراق عم��ل 
ودراس��ات نقدي���ة وأدبية، شارك فيها 
الدكت��ور  املص�����ري  والناق��د  األدي��ب 
مدح��ت اجلي��ار، بجان�����ب أدب��اء م��ن 
السودان واألردن واليمن وسلطنة عمان 

والنمسا.
وقال أمني عام اجلائزة مجذوب عيداروس، 
في تصريح ملراس��ل وكالة أنباء الشرق 

األوسط باخلرطوم، إن النسخة السابعة 
مت تنظيمها حتت شعار »حضارتنا كلها 
مبنية على فكرة التسامح«، ومت اختيار 
الدكتورة فدوى عب��د الرحمن علي طه، 
أس��تاذ التاري��خ باجلامعات الس��ودانية 
والسعودية،ش��خصية الع��ام، تقدي��را 

إلسهاماتها العلمية.
وأشار إلى مشاركة 28 دولة في فعاليات 
اجلائزة هذا العام، مثلها 208 متس��ابقا 
للرواية و367 متسابقا للقصة القصيرة 
و18 متسابقا للدراسات النقدية، الفتا 
إل��ى أن مجم��وع اجلوائ��ز تبل��غ 98 ألف 

دوالر.

بغداد ـ وكاالت:

 أعل��ن مجل��س أمن��اء جائ��زة الطي��ب 
صال��ح العاملية لإلبداع الكتابي، مس��اء 
الي��وم اخلمي��س، أس��ماء الفائزي��ن في 
أفرع املس��ابقة الثاث��ة، وذلك في احلفل 
اخلتام��ي ال��ذي أقي��م بقاع��ة الصداقة 
باخلرط��وم بحضور النائ��ب األول للرئيس 
بك��ري حس��ن  أول  الفري��ق  الس��وداني 
صال��ح، ونائب س��فير مصر بالس��ودان 
كرمي أمني والقائمني بعمل املستش��ارين 
الثقاف��ي واإلعامي بالس��فارة منة اهلل 

األدباء . إذ جرى النقاش حول دعم الثقافة 
واملثقفني عبر بوابة األدب ، وضرورة العناية 
بحملة الفكر واإلبداع وفي قصر الس��ام 
صباح ي��وم أمس الثاثاء 14ش��باط 2017  
حيث مت تب��ادل احلديث املعرفي ، وطرح كل 
ما من شأنه خدمة الوطن ، ورسم الصورة 
األبهى لشريحة جادت مبكنوناتها اجلمالية 
، ورفع��ت راية الباد في احملاف��ل الداخلية 

واخلارجي��ة.  وق��د أبدى س��يادته اهتمامه 
بامللف الثقافي ، مش��يدا بالدور املش��ّرف 
الحت��اد األدب��اء ، موصياً اجله��ات احلكومية 
ف��ي  االحت��اد  لرف��د  جهوده��ا  بتس��خير 
مشروعاته احلافلة بالنجاح. ويذكر أن احتاد 
األدباء كان وما يزال ممارساً لدوره احملوري في 
تفعيل امللف األدبي ، في ظل غياب ميزانيٍة 
ثابتة له من قب��ل الدولة العراقية ، فضا 

ع��ن التماهل التش��ريعي في اس��تصدار 
قوانني مهمة طالب، ويطالب بها من أجل 

خدمة األدباء والثقافة املدنية
 وم��ن أج��ل اس��تكمال فاعلي��ة اخلطاب 
ب��إدارة  األدب��اء  احت��اد  ، يس��تمر  النقاب��ي 
محركات الوعي ممرراً رس��ائله اإلنس��انية 
للجهات املعنية كافة ، ورئاسة اجلمهورية 

واحدة من أهم تلك اجلهات.

بغداد - عمر السراي:

اس��تقبل الس��يد ف��ؤاد معص��وم رئي��س 
جمهوري��ة العراق وفد االحت��اد العام لألدباء 
والكّتاب برئاس��ة الباحث ناجح املعموري / 
رئيس االحتاد ، وإضمامة من قيادته مع كبار 

بينهم قاص عراقي:

مؤكدًا دعمه لألدباء والفنانين:

اإلعالن عن أسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح

 رئيس الجمهورية يستقبل وفد اتحاد األدباء

مع التقدم في تشكل العالقات 
الحضارية والتفاعل بين المجتمع 
العربي وبقية المجتمعات 
اإلنسانية تم استجالب أشكال 
وأجناس أدبية وفنية وجدت 
لها مقبولية واتفاقا وصارت 
من المفردات المكونة للحركة 
الثقافية العربية
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ملناقش��ات  مواصل��ة  التال��ي  *ف��ي 
يجريه��ا ص��دام حس��ن م��ع اركان 
القي��ادة البعثي��ة ح��ول املوقف من 

املعارضات احمللية الدينية وغيرها..
طارق: لدّي إيض��اح، في احلقيقة، لم 
أكْن ق��ادراً على التعبير عن نفس��ي 
بدق��ة، لكنن��ي ال أعتب��ر أن مهمتنا 
الرئيسة من قبل أو في الوقت احلاضر 
باعتباره��ا نضاالً ضد التي��ار الديني 
البتة على حساب املهمات اجلوهرية 
األخرى. وأن��ا أتفق مع ما قاله رفيقنا 
رئيس اجلمهورية عن التعامل مع هذه 
القضية ضمن الظروف احملسوس��ة: 
إذا كان هن��اك خط��ر، نح��ن نقاومه، 
وإذا لم يكْن هناك خطر، عندئذ نحن 
ال ننخرط في مواجه��ة أيديولوجية 
أو سياس��ية غير ضروري��ة. إمنا دعونا 
ن��درس جتربتنا ف��ي الع��راق مبزيد من 
العمق ون��رَ ما إذا هذا التي��ار الديني 
س��هل أم ال وم��ن ثم، ه��ل ميكننا أن 

نتوصل إلى اتفاق معه؟ 
كم��ا كان احل��ال في النص��ف الثاني 
من سبعينيات القرن العشرين، كان 
نظامنا الرئيس في العراق ضد التيار 
الدين��ي، وكن��ا نح��ارب ض��ده وليس 
ض��د الدولة الغربية. ل��و كان العراق 
دول��ة غربية خالصة م��ن مثل تركيا 
– ليست مسلمة وليس لديها نزعة 
إسالمية – ستكون املسألة مختلفة. 
إن األش��خاص الذين قام��وا بالثورة – 
بعضهم م��ا يزال��ون يعارضوننا في 
ح��ن أن اآلخرين هم جيل هذه الثورة 
عينها. أعني، نحن في السلطة منذ 
18 عام��اً، وأن أي فرد يريد أن يعارضنا 
هو ف��ي س��ن 24، 26، 28، 30، وحتى 
36 عاماً نش��أ وترع��رع في أثناء عهد 

الثورة. 
نحن لس��نا ش��اه إيران، لكننا نظام 
قومي، مؤيد للعرب، وضد اإلمبريالية، 
اش��تراكي، ويعمل م��ن أجل العدالة 
الس��يد  ق��ال  وكم��ا  االجتماعي��ة، 
الرئيس، لقد وفرنا حتى مصدر العيش 
للمجانن. لقد قضينا على البطالة 
خالل أع��وام تولي نظامن��ا للحكم. 
خ��الل أع��وام نظامنا، العام��ل الذي 
كانْت أجوره تصل إلى 300 فلساً في 
الي��وم الواحد، أصبح��ْت أجوره ثالثة 
دناني��ر. نظامنا ليس فاس��داً، ونحن 
لس��نا محتال��ن أو لصوص��اً، ونحن 
أشخاص ذوو س��لوك أخالقي حسن، 
عل��ى خالف ش��اه إيران وش��قيقاته، 
ف��ي  الذي��ن  األش��خاص  وزوج��ات 
السلطة الذين كانوا زناة في باريس، 
لن��دن، وسويس��را، وم��ع ذل��ك نحن 
نواجه أش��خاصاً يريدون أن يذبحوننا 
من األذن إلى األذن وبعش��رات اآلالف. 
لقد ذبحنا عشرات اآلالف منهم هنا 
في العراق. في تاريخ النضال الوطني 
في العراق، لم يُذبح األش��خاص ذوو 

العقول الضيقة. 
صدام: ] يقاطع��ه. [ ال، ليس هناك ] 

أصوات متداخلة [. 
طارق: هوه؟ باآلالف. في تاريخ النضال 
الوطني – في تاريخ النضال الوطني، 
ل��م يُذب��ح  األش��خاص ذوي العقول 
الضيقة، ولم يُذبح الش��يوعيون وال 
اآلخ��رون، بقدر أولئك الذين، بس��بب 
الطريق��ة الت��ي كانوا يعمل��ون بها، 
وصلوا إلى أعلى مس��توى من اخليانة 
الوطني��ة. حن اس��تخدموا الطائرة 
املقاتلة والصاروخ كتسلية في بداية 
احلرب، لق��د قتلوا العرب املس��لمن 
العراقي��ن الذين كان��وا زمالءهم في 
يقدمونها  اجلوية كخدم��ة  القاعدة 

إل��ى إيران، بينما كان��وا هم عراقين، 
أيض��اً. بعضهم رمبا كان��وا من أصل 
إيران��ي، لكن اجل��زء اآلخر كان��وا غير 
عراقين ألن هذه األيديولوجية ليسْت 
س��هلة.  )1( أعني دعونا نفكر، نعم، 
إنها ليس��ْت مهمتنا الرئيسة طاملا 
إنن��ا ما نزال نناضل ض��د اإلمبريالية 
والصهيونية، فض��الً عن نضالنا من 
أج��ل الوح��دة واالش��تراكية. نع��م، 
أيديولوجي��ة بس��يطة  لك��ن ه��ذه 
وعلين��ا أن نتعام��ل معه��ا بطريقة 
دبلوماسية إلى أن نرى السبب لذلك 
الغ��ول ] التيار الديني [ الذي س��يبرز 
في العالم العرب��ي. إن أحد العوامل 
الرئيس��ة ميكن أن يكون التس��امح 
األيديولوجي جتاهه، وأن يكون لطيفاً 
أكثر منه معارضاً له. أن يكون لطيفاً 
أكث��ر من��ه معارض��اً له سيس��اعد 
ف��ي ظهور غول في مصر، الس��ودان، 
تون��س، املغرب، وف��ي األمكنة كلها، 
لكننا أيديولوجي��اً أقوياء جداً، أقوياء 
ج��داً كنظ��ام، كقائد، وكقي��ادة. إذاً، 
نحن ال نقلل من ش��أن هذا التيار وال 
نعتقد أن من السهل التعامل معه. 
)األخ��وان املس��لمن( في الس��ودان، 
نح��ن بحاجة إلى دراس��ة الوضع في 
الس��ودان. إنهم ] األخوان املسلمن [ 
لم ينتحلوا الس��لطة. لقد أصبحوا 
مثل الش��يوعين في أثناء عهد عبد 
الكرمي قاس��م. )2( أعن��ي أنهم كانوا 
ميلك��ون محكم��ة س��يطروا عليها، 
لكن بقدر تعلق األمر مبركز الشرطة 
أو الصحيف��ة، أنظروا إل��ى ما فعله 
الش��عب. ألس��نا نناق��ش هن��ا في 
القيادة ما يُفترض بنا القيام به في ما 
يخص محاكمة الرفاق البعثين؟ إنه 
يريد أن يقطع رؤوسهم. أنتم تعرفون 
ذلك الش��خص، ماذا كان اس��مه؟ ] 
كالم غير مسموع في اخللفية [ ماذا؟ 
نع��م، هذا هو ذاك احلاكم ذو االس��م 
الغريب ] من [ مجاشي. )3(  كان يريد 
أن يع��دم البعثي��ن باعتبارهم كفرة 
بينما هو لم ينتحْل الس��لطة بعد. 

أعني أن السلطة لم تكْن بيده ! 

ذك��ر 2: النميري، النمي��ري، كان ضد 
البعثين ] غير مسموعة [. 

طارق: إذاً، املعارضة التي ميلكونها في 
الس��ودان ضد حزب البعث واألحزاب 
قانوني��ة  ليس��ْت مس��ألة  األخ��رى 
ومح��دودة حي��ث ميكنن��ا أن نك��ون 
متس��امحن جتاهه��ا. إنها تش��كل 

معارضة خطيرة جداً ! ] ضحك. [ 
ذكر 2: ] غير مسموعة. [  

صدام: حسناً، هذا شيء جيد. 
ذكر 2: ]  غير مسموعة. [ 

ذكر 3: قضية املغرب – 
ذكر 2: ] غير مسموعة. [ 

صدام: إنها مج��رد ال� ] توقف قصير 
[ إذاً، لق��د خولن��ا )فّوضنا( رفاقنا في 
الس��ودان أن يتصرفوا، ألنه إذا كانت 

اإلس��تراتيجية ال تأخ��ذ اخلصوصية 
بنظر االعتبار، ستفش��ل بقدر تعلق 
األم��ر باإلجن��از. إنن��ي أتذك��ر حتلي��ل 
)القيادة القومي��ة( وأن علينا أن مننع 
االصطدام مع الشيوعين بالطريقة 
أوان  يح��ن  ح��ن  لك��ن   – نفس��ها 
القيام بذلك – ل��و إننا قمنا بها قبل 
1974 – ل��ن يُكتب لها النجاح، أعني 
قب��ل 1972 – لن يُكت��ب لها النجاح، 
غي��ر أننا كنا قدن��ا العملية في ذلك 
الوقت إل��ى أن أقمنا عالق��ة، لكنها 
ل��م تكْن عالق��ة ناجح��ة !  )4(  لذا، 
فإن اخلصوصية مطلوبة ونحن نترك 
حلقل القي��ادة حرية القي��ام بالعمل 
فيم��ا يتعلق به��ذا األم��ر، بحيث ال 
نخسر إستراتيجياً أو  تكتيكياً؟  )5(

*لقاء ياسر عرفات
صدام يلتقي بياس��ر عرفات )امللقب 
ب� أب��و عم��ار( والوفد الفلس��طيني 
ملناقش��ة مواضي��ع مختلف��ة، م��ن 
بينه��ا العمليات اإلرهابي��ة احملتملة 
ضد الوالي��ات املتحدة )19 نيس��ان ] 

أبريل [ 1990( )6( 
 

صدام: ] يبدأ التسجيل في منتصف 
جملة [ السياس��ة العراقي��ة. قالوا 
يصرح��وا  أن  يري��دون  كان��وا  إنه��م 
بذلك للعراق قب��ل أن يلتقي بي وفد 
الكونغرس االميركي، لكن، مبا إن وفد 
الكونغ��رس االميركي كان قد التقى 
ب��ي ولم يس��تطيعوا أن يس��ّلموني 
ه��ذه النق��اط، يريدون أن يس��ّلموها 
اآلن. إن إح��دى ه��ذه النق��اط الت��ي 
كان��وا يريدون أن يقولوه��ا لي هي: » 
إن صواريخ��ك الت��ي نش��رتها تهدد 
القواع��د االميركي��ة. » )7( كما قلَت 
حن صليَت في بي��روت وقلَت: » لقد 
حان وق��ت امل��وت، واآلن بوس��عي أن 
أشم نس��يم اجلنة »، الشيء نفسه 
بالنس��بة لنا. مبا إن الالعبن الصغار 
ق��د مض��وا، وأن��ه آن األوان المي��ركا 
لك��ي تلع��ب اللعبة مباش��رًة، نحن 
مس��تعدون له��ا. نحن مس��تعدون، 
اهلل  وبع��ون  امي��ركا،  س��نقاتل 

س��نهزمها ونطردها خ��ارج املنطقة 
كله��ا، ألنها ليس��ْت بش��أن القتال 
نفس��ه. نحن نع��رف أن اميركا متلك 
طائ��رات مقاتل��ة أكبر م��ن طائراتنا. 
اميركا لديه��ا صواريخ أكثر مما منلك. 
لكنني أعتقد أنه حن يرى الش��عب 
العربي أن فعل احلرب حقيقي، وليس 
مجرد كالم، سيفعلون الشيء عينه 
ويقاتلون اميركا في كل مكان.   لذا، 
لكي نكون منصفن، علينا أن نكون 
مس��تعدين ملقاتل��ة امي��ركا. نح��ن 
مس��تعدون حملاربتهم عندما يكونون 
مس��تعدين. حن يضربون، سنضرب. 
س��نضرب أي ق��وات أمريكي��ة ف��ي 
اخلليج العربي بقوتنا اجلوية، وبعدها 
نباش��ر بذلك، قائلن إن قوتنا اجلوية 

هجمْت على القواعد االميركية في 
ذلك اليوم. 

وبناًء عل��ى ذلك، حن تب��دأ املعركة، 
أن��ت ال تق��ول: » كم خس��رَت؟ » وال 
تك��ون لديك توقع��ات، أو حتى تكون 
لديك بعض التوقعات بش��أن نهاية 
املعرك��ة. إنه م��ا حدث لنا ف��ي أثناء 
احلرب مع إيران. كانت لدينا الكثير من 
التوقعات في م��ا يتعلق بتلك احلرب 
... لكن حن اندلع��ْت احلرب، لم تكْن 
لدينا توقعات بش��أن كم سنخسر، 
ألنه��ا كان��ت خس��ائر محتوم��ة، ال 
مناص منها. كْن مس��تعداً، إذاً، لهذا 
املستوى من املعركة في أرضك. إنك 
ال متل��ك دول��ة، إنك ال متل��ك نفطاً أو 
مصنعاً لكي يُضرب، على عكس��نا. 
لق��د خرجنا م��ن ثمانية أع��وام من 

احلرب. 

هوامش:
) 1( يبدو أن طارق يُشير إلى األنشطة 
التخريبية من قبل ش��يعة العراق. 
في أثناء احلرب العراقية – اإليرانية 
حاول أعض��اء من )ح��زب الدعوة (، 
وهي مجموعة معارضة ش��يعية، 
علناً تخريب طائرة مقاتلة عراقية. 
 «  :240-SH-PDWN-D-000 أنظ��ر: 
كت��ب رس��مية تخّول إع��دام نائب 
ضاب��ط في الق��وة اجلوية بس��بب 
تخريب��ه محرك طائرة »، نيس��ان – 

أيار )أبريل – مايو( 1986. 
)2( كان عب��د الك��رمي قاس��م رجالً 
عسكرياً وطنياً شبيهاً بجمال عبد 
الناص��ر تبوأ الس��لطة ف��ي العراق 
ف��ي 1958 وحك��م الب��الد كرئيس 
وزراء حت��ى انقالب حزب البعث في 

 .1963
) 3( مجاش��ي ه��و اس��م قرية في 

شمال السودان. 
) 4( » تعاي��ش غي��ر مس��تقر » مع 
الشيوعيني كان موجوداً في مطلع 
سبعينات القرن العشرين، على ما 
يبدو ألن صدام كان بحاجة إلى دعم 
محلي وكان يس��عى إل��ى التقارب 

مع اإلحتاد الس��وفييتي. خالل هذه 
األعوام، ُسمح للشيوعيني مبزيد من 
حري��ة التعبي��ر وأُتيحت لهم فرص 
لتنظيم صفوفهم. في أواخر 1975، 
على كل حال، ب��دأْت بغداد تعتقل 
وتضاي��ق الش��يوعيني العراقي��ني. 
ف��ي أيار )ماي��و( 1978، أعدم النظام 
21 ش��يوعياً وب��دأ بص��ورة ال ترحم 
يسحق احلزب الش��يوعي باعتباره 
قوة في السياسة العراقية. كارش 
وروس��تي: » صدام حس��ني: سيرة 
ذاتي��ة سياس��ية »: 96 – 98. )ف��ي 
عق��د الس��بعينات انض��م احل��زب 
الش��يوعي العراق��ي إل��ى اجلبه��ة 
التقدمي��ة  والقومي��ة  الوطني��ة 
ومارس أنش��طته وفت��ح مقرات له 
في احملافظات وأصدر الصحف، وفي 
النص��ف الثاني من الس��بعينيات 
بدأت املضايقات من قبل الس��لطة 
وأُجبر الشيوعيني على الفرار خارج 
العراق أو توقيع تعهد بعدم االنتماء 
إلى أي ح��زب عدا حزب البعث – م.( 

.
) 5( كان جن��راالت صدام قد أقنعوه 
مؤخ��راً ب��أن يضمن لهم س��يطرة 
إضافية على العمليات العسكرية. 
مؤمتر حزب البعث في متوز 1986 أكد 
هذه التغييرات. في��ب مار: »  تاريخ 
الع��راق احلدي��ث »، الطبعة الثانية 
)بول��در، CO: مطبع��ة ويس��تفيو، 

  .188 :) 2004
) SH-SHTP-A-001 )6-037: » صدام 
يجتمع مبس��ؤولني عراقيني، ياس��ر 
عرفات، والوفد الفلس��طيني »، 19 
نيس��ان )أبري��ل( 1990. بينم��ا كان 
العراقيون قد س��جلوا اللقاء على 
ش��ريط فيديو، التس��جيل املتوافر 
في مركز بحوث تس��جيالت النزاع 
هو ملف صوتي مس��تقى من بنية 

الفيديو. 
اجتم��اع  إل��ى  ص��دام  يش��ير   )7(
قري��ب العه��د كان ق��د عق��ده في 
بغ��داد مع وف��د مجلس الش��يوخ 
االميرك��ي. كانت س��فيرة الواليات 
املتحدة في العراق أبريل غالس��بي، 
قد أبرقت إلى واش��نطن بواس��طة 
 Dole كيبل قائلة: » السيناتور دول
غطى ببراعة النقاط التي اقترحها 
علي��ه وزير اخلارجية ف��ي لقائه مع 
ص��دام. لم تذكر غالس��بي ش��يئاً 
ف��ي البرقية فيما يخ��ص أي حذف 
في الرس��الة التي س��لمها أعضاء 
مجلس الش��يوخ. أصدر العراقيون 
كامل��ة   « األص��ل  طب��ق  نس��خة 
النص » لالجتماع، مع أن الس��فير 
السابق لغالسبي في بغداد )ديفيد 
نيوت��ن( الذي راف��ق أعضاء مجلس 
الش��يوخ في االجتم��اع، يدعي أن 
ه��ذا التقرير العراق��ي » ترك كل ما 
هو غير مرغوب به بالنسبة لهم  ] 
العراقي��ني [ وجعل أعضاء مجلس 
الش��يوخ يبدون وكأنهم حفنة من 
احلمقى والس��ذج. » أنظ��ر املصادر 
02186:   » ك��ودل  اآلتي��ة: بغ��داد 
دول: لق��اء مع صدام حس��ني »، 12 
نيس��ان )أبري��ل( 1990، متواف��ر من 
خالل برنامج مص��در الوثائق املعاد 
 ،074-FBIS-NES-90 تصنيف��ه؛  
17 نيس��ان )أبري��ل( 1990: » صدام 
حس��ني يخاط��ب أعض��اء مجلس 
الش��يوخ الزائري��ن »، إذاع��ة بغداد 
احمللية )بالعربية(، 16 نيسان )أبريل( 
1990؛ ح��وار ديفيد بالكي الهاتفي 
مع الس��فير ديفيد نيوت��ن، 25 آذار   

)مارس( 2008 .

»          « 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 17« 

صدام: ] يبدأ التسجيل 
في منتصف جملة 
[ السياسة العراقية. 

قالوا إنهم كانوا 
يريدون أن يصرحوا 
بذلك للعراق قبل 
أن يلتقي بي وفد 

الكونغرس االميركي، 
لكن، بما إن وفد 

الكونغرس االميركي 
كان قد التقى بي 
ولم يستطيعوا أن 

يسّلموني هذه 
النقاط

طارق: نحن لسنا شاه 
إيران، لكننا نظام 

قومي، مؤيد للعرب، 
وضد اإلمبريالية، 
اشتراكي، ويعمل 

من أجل العدالة 
االجتماعية، وكما 
قال السيد الرئيس، 

لقد وفرنا حتى 
مصدر العيش 

للمجانين. لقد قضينا 
على البطالة خالل 

أعوام
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مارك إي. ستوت
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علي عبد األمير صالح

طارق عزيز بدٍم بارٍد: لقد ذبحنا عشرات اآلالف من المعارضين 
صدام يتحدث عن خطة استدراج الشيوعيين الى التحالف.. ثم التنكيل بهم 

صدام وعدد من قيادات حزب البعث
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البصرة ـ وكاالت : 

تش��هد مدينة البصرة في جنوب 
العراق عودة للس��ينما بعد توقف 
طويل جنم عن فترة من االضطرابات 
في البالد.وكانت صناعة السينما 
ودور الس��ينما في البالد قد دمرت 
بفعل احلروب املتعاقبة والعقوبات 
الصارمة الت��ي فرضت على البالد 
خالل حقبة التسعينيات من القرن 

املاضي والهجمات اإلرهابية.
لك��ن اآلن بع��د 13 عاًم��ا ب��ال دور 
للعروض السينمائية فتح مجمع 
يض��م خم��س دور س��ينما أبوابه 
ف��ي وقت س��ابق م��ن ه��ذا العام 
أمام س��كان البصرة حيث تشهد 
املدين��ة الغني��ة بالنف��ط ه��دوءاً 

نسبياً.
ويتم متويل مش��روع السينما من 
قبل »ميني بصرة« وهي مش��روع 
تعزي��ز  إل��ى  يه��دف  اس��تثماري 

األنشطة الثقافية في املدينة.
املدي��ر  الب��دران  رمض��ان  وق��ال 
التنفي��ذي ملش��روع مين��ي بصرة 
إن مجم��ع دور الس��ينما اجلدي��د 
يتكل��ف نح��و أربعة مالي��ن دوالر 
ويحتوي عل��ى جتهي��زات وأنظمة 

صوت وعرض حديثة.
ص��االت  خم��س  »ه��م  وأوض��ح 
بواقع إجمالي استيعاب  س��ينما 
700 مشاهد موزعة على خمسة 
ص��االت, منها األول��ى 300 مقعد 
واألربعة األخرى من فئة مئة مقعد 
كلها ُسميت بأسماء دور السينما 
الت��ي كان��ت آخ��ر م��ن غ��اب عن 
مشهد الس��ينما في البصرة ومت 
االختيار احلمراء والكرنك والرشيد 
الس��ينمات  والوطن��ي,  وأطل��س 

ُجه��زت أيضاً بأرقى وأحدث أجهزة 
الصوت والعرض«.

وقال مواط��ن من البص��رة يدعى 
أحم��د مجيد ان الس��ينما تلعب 

دوراً مهماً في اجملتمع.
وأوضح »في العام 2003 ,تعرضت 
الع��رض  ودور  الس��ينما  جترب��ة 
السينمائية إلى هجمة من جهات 
ل��م تك��ن تفه��م ه��ذه الثقافة , 

وتاب��ع القول الس��ينما هي ثقافة 
بإمكانها إيصال عشرات الرسائل 
إل��ى اجملتمع, وان الكثي��ر من املدن 
املتحضرة ح��ول العالم وحتى في 
العالم اإلس��المي هناك دور عرض 
سينمائية يعني بإمكانها إيصال 
رس��ائل معب��رة جملتمعاته��ا ع��ن 
واقعها وآالمها وطموحاتها. وهذا 
م��ا افتقدت��ه البصرة عل��ى مدى 

أكثر م��ن 13 عام,والي��وم نحتفي 
به��ذه التجرب��ة حلض��ور افتت��اح 
ص��االت ع��رض كبي��رة بحض��ور 
عائالت بصري��ة بإمكانها متابعة 
م��ا توصلت إليه آخر ما يعرض في 

العالم«.
ومش��روع الس��ينما هو استثمار 
ضخم ب��دأ البناء في��ه في 2016 
واستورد شاشات عرض من فرنسا 

واستراليا وأميركا.
وأب��دى مواط��ن آخر م��ن البصرة 
س��عادته بع��ودة الس��ينما إل��ى 
مدينت��ه.اذ ق��ال عم��ار عبداجلبار 
»كمواط��ن بص��ري رحبن��ا به��ذه 
الفكرة التي تعد متنفس للعائلة 
البصرية الت��ي  تبحث عن الهدوء 

والراحة بعيداً عن الزحام.
ه��ذا ويذك��ر ان أول فيلم عراقي مت 

بث��ٌه عام 1909 ,لك��ن الذهاب إلى 
الس��ينما ل��م يكن يعد نش��اطاً 
ثقافياً أو هواية حتى العشرينيات 

من القرن املاضي.
وق��د تأسس��ت دائ��رة الس��ينما 
احلكومية العراقية في عام 1959 
لكنه��ا ل��م تنتج س��وى فيلمن 
روائين طويلن ف��ي العقد التالي 
جنباً إلى جن��ب مع عدد قليل من 
األف��الم الوثائقي��ة. وخ��الل فت��رة 
حك��م النظ��ام الس��ابق ، رك��زت 
األفالم بنحو أساس��ي على احلرب 
العراقية اإليرانية خالل الفترة من 
وتصويراف��الم   1988 حت��ى   1980
خاصة باحل��رب , اضاف��ة الى فلم 
ال��ذي يحكي  الطويل��ة«  »األي��ام 

قصة حياة صدام حسن.
أزهى  الس��ينما  وشهدت صناعة 
السبعينيات عندما  عصورها في 
أنش��أت احلكومة أول مس��رح لها 
األم��وال  املزي��د م��ن  وخصص��ت 
لألفالم الطويل��ة واجتذبت صناع 

السينما من دول عربية أخرى.
وبع��د غزو ق��وات التحالف بقيادة 
الوالي��ات املتحدة للع��راق في عام 
2003 واإلطاح��ة بص��دام نُهب��ت 
ومعدات  الس��ينمائية  احملفوظات 
العن��ف  واس��تنزف  التصوي��ر 
الطائفي في وق��ت الحق املواهب 

الفنية من البالد.
وقد ُعرض في االفتتاح فيلم إيراني 
بعن��وان »محمد رس��ول اهلل« من 

إنتاج اإليراني محمد مهدي.
وكان »محم��د رس��ول اهلل« الذي 
ي��روي طفول��ة النب��ي أث��ار غداة 
عرضه في ايران، تظاهرة ملعارضن 
للنظ��ام االيراني قب��ل عرضه في 
االفتت��اح الرس��مي ملهرجان افالم 

العالم في مونتريال.

فيلم »محمد رسول اهلل« اإليراني في االفتتاح

ترحيب كبير بعودة قاعات السينما إلى البصرة
شريط ملون

العمل تفتتح سوق األعمال
الثاني لدعم المنتج المحلي

افتت��ح مدي��ر عام دائ��رة التدري��ب املهن��ي التابعة ل��وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية املهندس  عزيز ابراهيم خليل س��وق ابتكار 

االعمال الثاني لدعم املنتج احمللي
, حتت ش��عار )املش��اريع الصغيرة مس��تقبل وطموح( برعاية وزير 
العمل وبحض��ور مديري املراكز املش��اركة ومدربي البرنامج وعدد 

من املشاركن وذلك على حدائق متنزه الزوراء أول امس اخلميس. 
وأف��اد املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم : ان الس��وق ضم 
اكثر من )100( مش��روع وباختصاصات متنوعة  صناعية وخدمية 
يس��ودها طابع االبتكار من قبل الذي��ن اكملوا تدريباتهم في دورة 
ابت��كار االعم��ال التي تقام في مراك��ز التدريب املهن��ي في بغداد 
ومتكنوا من تأس��يس مشاريع صغيرة خاصة بهم من دون احلصول 

على قرض. 
واض��اف :أن دائرة التدري��ب املهني تنفذ دورات ابت��كار االعمال في 
مراكزها بالتع��اون مع برنامج ابتكار االعم��ال النرويجي الذي بدأ  
منذ عام 2012، مشيراً الى انها تساعد املتخرجن منها في اعداد 
خطة عمل متكاملة النشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم بتحقيق 
دراس��ة جدوى خاصة باملش��روع املقدم من قبلهم مما يضمن لهم 
جناح االختيار ومن ثم جناح املش��روع والتوجه الى التشغيل الذاتي 

بداًل من التعين في القطاع احلكومي. 
             

فرص عمل على الفيسبوك
والتقديم عبر »ماسنجر»

مزايا جديدة يطلقها موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”، تتيح 
للش��ركات اإلعالن عن الوظائف في صفحاته مجانًا، مع إمكانية 

التقدمي لها عبر خدمة “ماسنجر”.
وخالل أس��بوع س��يبدأ العمل بهذه اخلدمة بنحو فعلي في كندا 

والواليات املتحدة، فيما سيتم تعميمها الحًقا في بقية الدول.
وتق��دمي الفيس��بوك لهذه اخلدمة مجانًا، سيش��كل خبراً س��يًئا 

ملواقع تواصل اجتماعي تقدم ذات اخلدمة بنحو مدفوع.

“الصحة العالمية” تدعو المسافرين
إلى البرازيل للتطعيم ضد الحمى الصفراء

أوصت منظمة الصحة العاملية املسافرين املتوجهن إلى البرازيل 
بضرورة تلقي التطعيم املضاد للحمى الصفراء، بس��بب استمرار 
الفي��روس ف��ي التوس��ع جغرافًيا هناك .واس��تند تقيي��م الفريق 
االستش��اري العلمي والتقني ملنظمة الصحة العاملية على أدلة 
وبائية تؤكد وجود مخاطر اإلصابة باملرض في البرازيل، وهي اخملاطر 
الت��ي مت��ددت جغرافًي��ا مؤخرًا لتصل س��واحل احمليط األطلس��ي 

البرازيلية.
             

ضبط مستحضرات تجميل
»مغشوشة» بالصين 

 ضبط��ت الش��رطة الصيني��ة كمية ضخمة من مس��تحضرات 
التجميل املغشوش��ة، بعضها حتمل العالمات التجارية لشانيل 
وكريس��تيان دي��ور ولوريال والنكوم، قيمتها نح��و 827 مليون يوان 

)120 مليون دوالر أميركي(.
وقالت الس��لطات احمللية، على صفحتها في موقع ويبو للتواصل 
االجتماعي، إن الش��رطة في مدينة تايتش��و داهمت سبعة أوكار 
هذا الش��هر وص��ادرت 1200 صندوق من مس��تحضرات التجميل 
املغشوش��ة.ورصدت الشرطة عصابات مس��تحضرات التجميل 
املغشوش��ة العام املاضي، بعد تقارير عن منتجات مزيفة لشركة 
أمواي تباع على االنترنت.ويس��لط ضبط هذه الس��لع املغشوشة 
الض��وء على التحدي ال��ذي تواجهه امل��اركات العاملية في الصن، 
حي��ث تباع س��لع مزيفة بدءاً م��ن منتجات العناية الش��خصية 

وانتهاء باملنتجات الغذائية واألدوية وحتى السيارات.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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لندن ـ وكاالت : 
أن   أظه��رت دراس��ات أميركي��ة 
االنترن��ت  طري��ق  ع��ن  التس��وق 
يحمل الكثير من التناقضات في 
األسعار مما يكشف عن أن البحث 
ع��ن منتجات أرخص ليس مجديًا 

عبر الشراء االلكتروني.
معه��د  م��ن  دراس��ة  وأش��ارت 
ماساتشوس��تس للتكنولوجي��ا 

أن الش��ركات تبي��ع ثالث��ة أرب��اع 
منتجاتها على االنترنت باألسعار 

نفسها في املتاجر.
وقال��ت صحيف��ة »ديل��ي ميل » 
البريطاني��ة أن الباحثن وجدوا أن 
أس��عار املالبس هي نفس��ها في 
نحو %92 من املنتجات، و%83 في 

اإللكترونيات.
أم��ا بالنس��بة لألدوية فأش��ارت 

الدراس��ة إل��ى أن األس��عار ف��ي 
الصيدليات مماثلة في %38 فقط 
م��ن احل��االت، ويق��ول اخلب��راء إن 
املس��تهلكن يدفع��ون أكثر في 
احملال بس��بب اقتناعه��م بفكرة 

الشراء فوراً.
ش��ملت  الت��ي  الدراس��ة  وف��ي 
عش��رة دول كب��رى ف��ي العال��م، 
طلب الباحثون من 323 مش��اركاً 

عم��ل مس��ح لألس��عار باملتاجر 
ه��ذه  مقارن��ة  ومت  دول،   10 ف��ي 
األس��عار بالبيان��ات املتاحة على 
اإلنترنت للمنتجات نفسها، وفي 
الوقت نفس��ه، ومن جتار التجزئة 

أنفسهم.
وجمع املش��اركون نح��و 38.000 
س��عر من نحو 24.000 منتج في 
دول مختلف��ة بدًءا من ديس��مبر/

كان��ون األول من ع��ام 2014 حتى 
مارس/آذار من عام 2016، وأظهرت 
كان��ت  األس��عار  أن  النتائ��ج 

متطابقة في %72 من احلاالت.
وتوصل��ت الدراس��ة إل��ى أن جتار 
جتار التجزئ��ة بائعو اإللكترونيات، 
أو املالب��س التي غالب��اً ما ترتبط 
منتجاتهم بطلب أقل استعجاالً 
مييل��ون إل��ى أن تك��ون األس��عار 

وعل��ى  املتاج��ر  ف��ي  متطابق��ة 
اإلنترنت.

ويوض��ح كافال��و القائ��م عل��ى 
الدراسة »إذا س��ألت شخصاً ما 
إذا كانت األس��عار عل��ى اإلنترنت 
هي نفس��ها املوجودة في املتجر، 
فس��تحصل عل��ى وجه��ات نظر 
مختلف��ة، تبع��اً للم��كان ال��ذي 

يتسوقون منه أو يعيشون فيه«.

دراسة أميركية: كم يوّفر المتسوقون عبر اإلنترنت ؟

لقطة

بطاقة شخصية

ألعاب األطفال الشعبية داخل أحياء بغداد القديمة »عدسة: زياد متي«

حن��ا بهنام خياط أول وزير للصحة 
ف��ي العراق ول��ُه برنامجه الصحي 
املهم الذي ساعد في تطوير املالك  
الصح��ي , وه��و طبي��ب ومؤل��ف 
وكاتب متميز لُه آثار طبية وكتابات 
ف��ي عل��م االجتم��اع، وه��و مؤرخ 
وباحث علمي وله معرفة واس��عة 
ف��ي اللغ��ات األجنبي��ة. ,وقد ألف 
الكثير من الكتب والنش��رات التي 
أس��همت في نشر الوعي الصحي 

في معاهد الصحة العراقية.
ويعد حنا خياط واحداً من املثقفن 
املس��تنيرين الذين امتلك��وا فكراً 
إصالحياً للحياة واجملتمع، وقد كان 
لتخصص��ه ف��ي الط��ب وثقافته 
الواس��عة في أح��وال اجملتمع الدور 
البال��غ في تط��ور األم��ور الطبية 
مبدين��ة املوص��ل ف��ي أثن��اء توليه 
املستش��فيات  رئاس��ة  منص��ب 
امللكي��ة، ويتضح ذل��ك فيما أعده 
من خطط إصالحي��ة لرفع كفاءة 

اجلهاز الطبي فيها.
ولد حنا خياط ف��ي مدينة املوصل 
به��ا  وترب��ى  ونش��أ   ،1884 ع��ام  

وبع��د تلقي��ِه العل��وم املدرس��ية، 
تطل��ع نحو حتصي��ل العل��وم في 
اخل��ارج، حيث حصل على ش��هادة 
بكالوري��وس في العلوم واآلداب من 
اجلامعة الفرنسية في بيروت سنة 
1903م، كم��ا حص��ل عل��ى درجة 
الدبلوم ف��ي الطب م��ن جامعتي 
باريس وإس��طنبول س��نة 1908م 
اجلمعي��ة  ف��ي  عض��واً  وانتخ��ب 
الطبي��ة واجلراحية في بروكس��ل, 
وح��ن عاد إلى املوص��ل انتخب في 
أثن��اء احل��رب العاملية األول��ى نائب 
رئي��س جمعية اله��الل األحمر في 
املدين��ة، وش��غل منص��ب رئي��س 
املستش��فيات امللكية فيها خالل 
الفترة -1914 1919 . وبن س��نتي 
ف��ي  )1918-1920م( ع��ن طبيب��اً 
مدينة املوص��ل. وانتمى إلى النادي 
العلمي فيها،وش��ارك بنش��اطات 
فعال��ة ،وبخاصة ف��ي محاضراته 
الت��ي ألقاها على األعض��اء. وبعد 
تأس��يس احلك��م الوطني ش��غل 
منصب وزير الصحة سنة 1922م، 
ويعد أول وزي��ر للصحة في العراق، 

كما تولى رئاس��ة مديرية الصحة 
العامة للفترة )1922-1931(، فضالً 
عن ممارس��ته من��ذ س��نة 1926م 
تدري��س الطب العرب��ي في كليتي 
احلقوق والطب في بغداد وفي سنة 
1931 م عن مديراً عاماً للخارجية 
ث��م مفتش��اً عاماً للصحة س��نة 
للمستش��فى  ومدي��راً  1933م. 
الطبية  للكلي��ة  وعمي��داً  امللكي 

امللكية سنة 1934م. 
كذل��ك م��ن خ��الل أوام��ره حينما 
نص��ب وزي��راً للصحة ف��ي العراق، 
فضالً عن مس��اهماته في حمالت 
التوعي��ة الصحي��ة مبا نش��ره في 
الصح��ف م��ن مق��االت صحفية 
رصينة تهدف إلى النهوض بالواقع 
الصحي للبلد. ففي تقرير إجمالي 
عن األحوال الصحي��ة في املوصل 
منذ االحت��الل البريطاني لها حتى 
شهر س��بتمبر 1919م، حتدث حنا 
خي��اط ع��ن اإلهم��ال ف��ي مرافق 
املدينة أثناء فترة الدولة العثمانية 
وعزا أسباب التخلف الصحي إلى 
إهمال الس��لطة ف��ي الوقت الذي 
كانت الس��لطة تعزو القصور في 
هذا الش��أن إل��ى األهال��ي ناكرين 
للترق��ي  اس��تعدادهم  عليه��م 
الصح��ي، وأردف خي��اط قائ��الً : إن 
األس��باب كلها عن الرج��ال الذين 
كان��ت بيده��م أزم��ة اإلدارة وق��د 
رجحوا منفعته��م على مصلحة 
الرعي��ة. توفي حنا خي��اط في 30 

نيسان1959  .

حنا خياط

حنا خياط

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تش��عر أنك متحمس ونش��يط جدا في فترة 
الصب��اح. تس��اعدك الظروف واألج��واء اليوم 
على التعامل مع أي مشكلة وإجناز أي مهمة 
صعبة. إذا كان لديك وقت فراغ اليوم عليك أن 

تستغله في مساعدة اآلخرين. 

إذا كان هناك نشاط ما تراه من وجهة نظرك 
ممتعا وشيقا، لم ال تقوم به في وقت فراغك؟ 
املغام��رة تع��زز نش��اطك وحماس��ك وجتلب 
اإلثارة والس��عادة. التحفيز املستمر مطلوب 

هذه األيام للتمتع بصحة جيدة.

إذا كان هن��اك بع��ض املهام أو املش��اريع التي 
كان م��ن الصعب إجنازها ف��ي الفترة املاضية، 
استغل الفرصة اليوم وحاول أن تنتهي منها. 
وق��ت مناس��ب لاللتق��اء ببعض األش��خاص 

لتناقش معهم بعض األمور املهمة.

إذا ش��عرت خ��الل األيام املاضية أنك لس��ت 
على ما يرام، فستالحظ اليوم أن هناك تغيرا 
ملحوظا ف��ي أدائك. انته��ز الفرصة لقضاء 
وقتك في مكان هادئ أو في النادي ملمارس��ة 

رياضتك املفضلة أو في رياضة املشي.

الطاقة التي تتمتع بها قد جتعلك مس��تعدا 
ألي ش��يء. إذا كانت كلماتك ت��ؤذي اآلخرين، 
علي��ك أن تنتب��ه ألنها ق��د تؤدي إل��ى صراع 
داخل��ي. علي��ك أن تفكر ف��ي خططك قبل 

اتخاذ أي خطوة في الوقت احلالي.

إذا فش��لت ف��ي إمت��ام أمر م��ا البارح��ة، فما 
زالت الفرصة متاح��ة أمامك اليوم. ال تؤجل 
أي عم��ل إلى الغد فالظ��روف كلها لصاحلك 
اليوم. إذا أجلت أي ش��يء الي��وم، رمبا تتراكم 

املهام بشكل ال ميكنك التعامل معه.

يوم مناسب لترتيب غرفتك وتنظيمها بشكل 
مختل��ف وجدي��د. بع��ض األنش��طة كركوب 
الدراجات أو املش��ي قد تكون ممتعة جدا اليوم. 
م��ن األفض��ل أن تس��تغل الوق��ت الي��وم في 

التخطيط ملستقبلك وفي حتقيق أهدافك. 

إذا كان هناك أمر من املفترض أن تتواله، لعل 
اليوم هو األنسب لذلك على اإلطالق. قدراتك 
س��تجعل اآلخرين يتعجبون م��ن تصرفاتك. 
تخلص من ش��عورك بعدم األم��ان بالتركيز 

على أهدافك أو مشاريعك املستقبلية.

طاقت��ك تس��اعدك للحصول على م��ا تريد 
بس��هولة. عليك تنظيم غ��رف النوم وغرف 
املالبس. التنظيم والترتيب أمران مهمان كل 
صباح. فهما مينحانك شعورا بالهدوء واألمان 

والقدرة على التحكم في األشياء.

ي��وم ممتاز للقي��ام مبهمة م��ا للم��رة الثانية 
بس��بب فش��ل محاولتك ف��ي امل��رة األولى. 
والعقبات  للمش��اكل  واالستسالم  اخلضوع 
ق��د يحطمان ثقت��ك في نفس��ك وتقديرك 

لذاتك. 

قدرت��ك على اتب��اع منهج مب��دع ومختلف 
إلجن��از مهامك ق��د تك��ون لصاحل��ك اليوم. 
تالح��ظ الي��وم أن كل األمور تس��ير على ما 
يرام. عليك التأن��ي والتروي عند التفكير في 

املشروعات الدقيقة.

الدلو الحوتالجدي

ال تقل��ق إذا الحظ��ت أنك تتص��رف بطريقة 
عملية. تتمتع بطاقة زائدة ولذلك ستالحظ 
أن اليوم من أكثر األي��ام التي ميكنك فيها أن 
تؤدي عملك بش��كل فعال وسريع. تستطيع 
إجناز مجموعة من املهام في وقت وجيز جدا. 
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بغداد ـ هشام السلمان*
غ��ادرت صب��اح ام��س متوجهة الى 
امارة دب��ي االماراتية بعث��ة اللجنة 
العراقي��ة  الوطني��ة  الباراملبي��ة 
للمش��اركة في بطولة العاب غربي 
اس��يا  االول��ى والتي تنطل��ق اليوم 
االحد فيما كان يوم امس مخصصا 
للتصنيف الطب��ي للبطولة ويأمل 
ان تش��ارك في البطول��ة  منتخبات 
غربي اس��يا وهي  الع��راق واالمارات 
واالردن والكويت ولبنان وفلس��طني 
وقطر والسعودية والبحرين وسوريا  
وعم��ان وايران، ويتناف��س العراق في  
البطول��ة بفعالي��ات رف��ع االثق��ال 
والع��اب الق��وى وكرة الس��لة على 
الكراس��ي املتحركة وتنس الطاولة 

وكرة الهدف للمكفوفني.
وقال رئيس الوفد العراقي  للبطولة  
الدكت��ور عقيل حمي��د عوده  رئيس 
اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
ان العراق س��يكون رقما رقما صعبا 
في هذه املشاركة بااللعاب التي قرر 
املشاركة فيها اذ من املتوقع وهذا ما 
عملنا عليه ان يحرز عدد من الالعبني 
ميدالي��ات  الفردي��ة  االلع��اب  ف��ي 
متنوعة فضال عن مشاركة منتخب 
كرة الس��لة ومنتخب ك��رة الهدف 
للمكفوفي��ني بااللع��اب اجلماعي��ة 
حيث سيكون العراق احد املنافسني 
للمنتخبات املشاركة في البطولة. 
واضاف ان اللجنة الباراملبية حرصت 
مس��تلزمات  جمي��ع  توفي��ر  عل��ى 
املش��اركة االيجابي��ة م��ن جتهيزات 
رياضي��ة واحتياج��ات الالعب��ني من 
ادوات فني��ة وتدريبية الجل الظهور 
بص��ورة تلي��ق برياض��ة الباراملبي��ة 
التي حققت مؤخرا اصداء واس��عة 
على املس��توى العامل��ي.. واكد على 
ان املنتخبات املش��اركة ستحسب 
العراقية  للمنتخبات  حسابا خاصا 
خاصة وان الوفود االخرى تعرف مدى 
ق��وة وحتضيرات الالعب��ني العراقيني 

وتواجده��م املؤث��ر ف��ي كل بطولة 
يتنافس��ون فيه��ا الس��يما  وانهم 
ينظ��رون للع��راق كاح��د االبط��ال 
الذي��ن حصدوا امليدالي��ات الذهبية 
والفضي��ة ف��ي باراملبي��اد البرازي��ل 
ري��ودي جانيرو.. من جانبه ذكر رئيس 
البعث��ة العراقي��ة للبطول��ة فاخر 
علي اجلمال��ي االمني الع��ام للجنة 
العراقي��ة   البعث��ة  ان  الباراملبي��ة 
منتخب��ات  م��ن خمس��ة  تكون��ت 
بنحو  اس��تعدت  بالع��اب مختلفة 
كبير من خالل معس��كرات داخلية  
اقيم��ت ف��ي العاصمة بغ��داد بعد 
ان تعذر اقامة معس��كرات خارجية 
الت��ي  التقش��ف  حال��ة  بس��بب 
مي��ر به��ا البل��د وايضا تاخ��ر وصول 
التأش��يرات بوقت مناسب حال دون 
اقام��ة تل��ك املعس��كرات اخلارجية  
مش��يرا الى ان الالعب��ني العراقيني 
يتمتع��ون بامكاني��ات  فنية وبدنية 
عالية جتعلهم دائم��ا على منصات 

الفوزوالتتويج.
وذكر ان اللجن��ة املنظمة للبطولة 
ارس��لت دع��وات  خاص��ة حلكامن��ا 
بالعاب رياضة املعاقني سيشاركون 
الت��ي  الفعالي��ات  حتكي��م  ف��ي 
تتضمنها  البطولة حيث س��يقوم 

مزه��ر غامن وكوثر حس��ني بتحكيم 
فعالي��ة رف��ع االثقال وس��عد عبد 
اجمليد ومنذر عاقول بتحكيم فعالية 
ك��رة الهدف واحم��د زغير بتحكيم 
فعالية تن��س الطاول��ة وعلي جبار 
شهاب بتحكيم فعالية كرة السلة 
على الكراس��ي فيما سيتواجد في 
البطول��ة الدكت��ور مظه��ر مزه��ر 
الدجيلي كمصنف طبي في فعالية 

تنس الطاولة.
ان  ال��ى  البعث��ة   رئي��س  واوض��ح 
اجتماع��ات  س��يحضر  الع��راق 
العمومي��ة الحت��اد غربي  اجلمعي��ة 
اس��يا الذي س��يعقد ف��ي دبي على 
برئي��س  ممث��ال  البطول��ة  هام��ش 
د. عقيل  العراقية  اللجنةالباراملبية 
حمي��د ع��وده واالم��ني الع��ام فاخر 
اجلمالي , مش��يرا الى ان احتاد غربي 
اس��يا س��يوقع بروتك��وال للتع��اون 
املش��ترك مع االحتاد العربي لرياضة 
املعاقني وسيوقع البروتكول الدكتور 
عقيل حمي��د نيابة عن رئيس االحتاد 
العرب��ي التونس��ي  اجلنس��ية علي 
حرز اهلل بصفت��ه نائب رئيس االحتاد 

العربي لرياضة املعاقني.

* مدير إعالم الباراملبية

بغداد ـ ميثم الحسني*
اختتمت ام��س االول بطولة اندية 
الع��راق الختراق الضاحي��ة والتي 
نظمه��ا االحت��اد العراق��ي اللعاب 
القوى ف��ي جامعة بغداد باجلادرية 
وجلميع الفئات ومبشاركة مايقارب 
650 رياضي��ا ميثلون 65 ناديا، حيث 
تعد ه��ذه البطولة الدور االول من 
دوري االلع��اب الق��وى املتكون من 

ثالثة ادوار .
وتكون الس��باق من اربع مسافات 
10ك��م للرج��ال و8كم للش��باب 
والنس��اء فيما تنافس في مسافة 
6 كم الناش��ئني والشابات وكانت 
مسافة 4 كم للناشئات ، وشهدت 
البطولة تنافس��ا حامي الوطيس 

ب��ني ع��دة اندية حس��م على بعد 
امتار من خط النهاية.

النتائج
واس��فرت النتائ��ج لفئ��ة الرجال 
عن فوز فري��ق اجليش ب� 14 نقطة 
متغلب��ا على اش��رس منافس��يه 
فري��ق الش��رطة ال��ذي حصد 24 
نقط��ة فيم��ا ج��اء فري��ق امليناء 
باملرك��ز الثالث برصي��د 45 نقطة 
، فيم��ا تف��وق فريق البيش��مركة 
على منافس��يه بفئة النساء بعد 
ان جمع 14 نقط��ة فيما حل امام 
املتق��ني ثاني��ا برصي��د 40 نقطة 

ونادي السالم ثالثا 52 نقطة.
وبفئ��ة الش��باب تص��در اجلي��ش 
الترتيب ايضا بعشرة نقاط فقط 

فيما جاء الكهرباء ثانيا برصيد 37 
نقطة ونف��ط اجلنوب ثالثا برصيد 
46 نقط��ة وبفئة الش��ابات فرض 
االتصاالت س��يطرته على السباق 
وح��ل اوال برصي��د 14 نقطة فيما 
حل الزعيم ثاينا برصيد 22 نقطة 
، ولفئة الناش��ئني ف��از فريق احللة 
برصي��د 13 نقط��ة وح��ل عف��ك 
ثاني��ا برصيد 52 نقط��ة والبصرة 
ثالث��ا ب� 67 نقطة، اما الناش��ئات 
تصدر فتاة واس��ط الترتيب وجمع 
23 نقطة فيما جاء الس��الم ثانيا 
برصي��د 46 نقطة ونفط ميس��ان 

ثالثا ب� 48 نقطة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى م��درب فريق نادي الس��ماوة 
بك��رة الق��دم، مني��ر جاب��ر، ثقته 
بامكانات فريق��ه لتحقيق نتيجة 
ايجابية في لقاء فريقه املؤجل من 
املرحلة االولى الذي س��يجرى يوم 

غٍد االثنني في ملعب السماوة.
وبني امل��درب الذي تس��لم املهمة 
مؤخراً ليكون سادس مدرب يتولى 
تدري��ب فريق نادي الس��ماوة، بعد 
املصري محمد علوش وخالد عودة 
وحسن كمال وصباح عبد احلسن 
وعقيل غني، بني ان املهمة صعبة، 
لكنه يشعر بوجود امكانات فنية 
جيدة لدى الالعبني ميكن توظيفها 
ايجابياً في امليدان، معرباً عن أمله 
ف��ي خط��ف النقاط للتق��دم في 
س��لم ترتيب فرق الدوري ومغادرة 

الق��اع، وتاب��ع ان��ه يعم��ل ضمن 
املالك التدريبي املؤلف منه مدرباً، 

ومس��اعده ماجد عب��اس، ومدرب 
حراس الرممى نبيل عواد، ومش��رف 

الفريق ناجح رحيم.
واشار الى انه ميلك خبرة جيدة في 
العمل بتدريب فرق الدوري املمتاز، 
بع��د جتاربه ف��ي امليناء مس��اعدأً 
لغازي فهد، ثم نفط اجلنوب عندما 
عمل مدرباً مس��اعدأً لعماد عودة، 
فضالً عل��ى مس��يرته األحترافية 
في تدري��ب فرق الفئ��ات العمرية 

بنادي اخلريطيات القطري.
ه��ذا ويقف الس��ماوة ف��ي املركز 
التاسع عش��ر االخير بترتيب فرق 
ال��دوري وله 8 نق��اط، جمعها من 
17 مب��اراة، تعادل في 8 وخس��ر 9 
مباريات ولم يحقق الفوز، س��جل 
8 أهداف واس��تقبلت شباكه 23 

كرة.
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غدًا..الجوية والزوراء 
يفتتحان شوطهما اآلسيوي

4 العبين يمثلون 
التنس في كأس ديفيز

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب نادي القوة اجلوية الساعة 2 و30 دقيقة من 
ظهر يوم غ��ٍد االثنني، على ملعب »رفيق احلريري« 
ف��ي صيدا، ام��ام فريق الصفاء بط��ل لبنان، أولى 
ج��والت الدور األول م��ن اجملموع��ة الثانية لكأس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القد التي تضم ايضاً فريقي 

احلد البحريني والوحدة السوري.
ويق��ام ظهر الي��وم االجتماع الفني الذي يس��بق 
املب��اراة، يليه املؤمت��ر الصحفي اخملص��ص ملدربي 
الفريقني.. ووص��ل مراقب املباراة األوزبكس��تاني 
علي��م عريفوف، وطاق��م احلكام األردن��ي املؤلف 
من احلكم الرئيس��ي أحمد ابراهيم ومس��اعديه 
محمد اخللف وعب��د الرحمن عقل واحلكم الرابع 
مراد الظواهرة، ومراقب احلكام القيرغيزس��تاني 

فيكتور كولبوف.
من جانبه، يلعب فريق الزوراء في الس��اعة 6 من 
مساء يوم غٍد االثنني اولى مبارياته عندما يضيف 
في ملعبه املفترض بالنادي العربي في العاصمة 
القطرية د، فريق السويق العماني حلساب اجلولة 
االول��ى للمجموعة االول��ى في البطول��ة ذاتها، 
وتضم اجملموع��ة فريقي األهل��ي االردني واجليش 

السوري.

بغداد ـ مؤنس عبداهلل*
قال رئيس االحتاد املركزي للتنس آس��و عادل: ان 
اربعة العب��ني مت اختيارهم لتمثي��ل العراق في 
منافس��ات تصفيات بطول��ة كأس ديفيز التي 
م��ن املق��رر ان تق��ام فعالياتها ف��ي العاصمة 
البحرينية املنامة خالل املدة من الثالث ولغاية 
العاش��ر من ش��هر نيس��ان املقبل، ومبشاركة 

اكثر من 8 منتخبات عربية واسيوية.
واوض��ح ع��ادل: ان الالعب��ني االربع��ة الذي��ن مت 
اختياره��م لتمثي��ل الع��راق ف��ي منافس��ات 
البطول��ة ه��م: اك��رم مصطفى وعل��ي خيري 
وبركات محمد وعادل مصطفى، حتت اش��راف 
م��درب املنتخب الوطني محمد معاذ. مش��يرا 
ال��ى: ان احت��اد اللعب��ة س��يعمل عل��ى اقامة 
معس��كر تدريب��ي خارجي لالعب��ني في مملكة 
البحرين قبل انطالق منافس��ات البطولة ب�10 
اي��ام على االقل من اج��ل التحضير بنحو أمثل 
قبل الش��روع باملشاركة في تصفيات البطولة 

املهمة.

* إعالم االوملبية

 بغداد ـ قسم اإلعالم:

قدم وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، ش��كره وتقديره 
ال��ى رئيس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العب��ادي، والوزراء ورئاس��ة اقليم 
احمللي��ة  واحلكوم��ات  كردس��تان، 
والنجف االش��رف  البص��رة  ف��ي 
وكربالء املقدسة، وذلك لدعمهم 
وتعاونهم، واسناد الوزارة في ملف 
رفع احلظر ع��ن املالعب العراقية، 
ان��واع املس��اعدة  وتق��دمي جميع 
خالل زيارة وفد االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ال��ى اربيل والبصرة 
وكربالء املقدسة اضافة الى زيارة 
لالطالع عل��ى ملعب النجف قيد 
االنش��اء ف��ي محافظ��ة النجف 

االشرف.
وش��كر الوزي��ر، االحتادي��ن الدولي 
واالس��يوي لك��رة الق��دم، اللذين 
وافقوا على ارس��ال اللجنة لزيارة 
مالع��ب الع��راق، وكذل��ك االحتاد 
العراق��ي املرك��زي لك��رة الق��دم 
ورئيس��ه عب��د اخلال��ق مس��عود 
ورئيس احتاد الكرة االسبق حسني 
الرياضي��ة،  واجلماهي��ر  س��عيد، 
واالع��الم الرياض��ي م��ع تفاعل��ه 
مع س��رية الزيارة، التي س��تكون 
مدخال لع��ودة اقامة مباريات كرة 
الق��دم ف��ي املالع��ب العراقي��ة.. 

كم��ا ق��دم الوزي��ر ش��كره، لكل 
الوزارات الساندة وكذلك لشركة 

عش��تار التي وفرت افالما بتقنية 
عالية عرضت للوف��د عن الدوري 

العراقي.
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  وكان 

اس��تقبل وفد )فيفا( لدى وصوله 
ال��ى البصرة قادما م��ن اربيل، ثم 

اصطحبه��م الى ملع��ب كربالء 
ف��ي احملافظ��ة املقدس��ة وكذلك 
الى ملع��ب النج��ف الدولي قيد 
االنشاء، لغرض اجناز مهمة الوفد، 
ال��ذي رافقه��م نائب رئي��س احتاد 
الكرة ش��رار حي��در وممثل��ي وزارة 
الشباب والرياضة الدكتور شامل 
كامل واحمد املوس��وي فضال عن 

ممثلني عن احملافظات الثالث.
وكان ف��ي اس��تقبالهم في اربيل 
ادارة ن��ادي اربي��ل، وف��ي البص��رة 
الدكتور عالء عبد القادر مدير عام 
دائرة التربية البدنية والرياضة في 
ال��وزارة والدكتور مش��تاق طالب 
ممث��ل اللجنة االوملبي��ة باالضافة 
الى ممثل��ني عن احلكوم��ة احمللية، 
وف��ي كرب��الء كان في اس��تقبال 
احلسناوي  الدكتور حس��ن  الوفد 
مستشار الوزارة لشؤون الرياضة.
وزار وف��د )فيف��ا( مالع��ب اربي��ل 
ف��ي  وجت��ول  وكرب��الء،  والبص��رة 
احملافظات الث��الث، كما قام بزيارة 
ملعب النجف قيد االنشاء.. وكان 
انطباع الوف��د ،الذي مثله األملاني 
هيلموت جوزيف س��بان ) اجلانب 
أمن��ي ( واالردني طالل س��ويلمني 
باجلانب الفني، ايجابيا وسيقدمون 
تقريره��م خ��الل اجتم��اع االحتاد 
الدولي الذي س��يعقد ش��هر ايار 
املقب��ل في العاصم��ة البحرينية 

املنامة.

بعد نجاح مهمة وفد )فيفا( في زيارة مالعب العراق

عبطان يشكر مجلس الوزراء واالتحادين الدولي واآلسيوي والجهات الساندة

سيشتمل على تأمينات ضخمة لجميع الالعبين المشاركين في البطولة

زيوريخ ـ وكاالت:

ي��درس االحت��اد الدولي لك��رة القدم 
»فيف��ا« دف��ع تعويض��ات بقيمة قد 
تص��ل ملليار ي��ورو لألندي��ة األوروبية 
بغية إقناعها بإقام��ة بطولة كأس 
العالم املقررة ف��ي قطر 2022 خالل 
فص��ل الش��تاء، حيث ترف��ض تلك 
األندي��ة ذل��ك امليع��اد املقت��رح من 
جان��ب الفيف��ا، ألنه��ا ت��رى أن ذلك 
املوعد سُيَس��بِّب اضطرابات وأضرار 
بالغة باملسار الطبيعي للمنافسات 

األوروبية.
وعلم��ت صحيفة »آس« االس��بانية 
من مصادرها اخلاصة أن رئيس الفيفا، 
جيان��ي انفانتينو، تطرق خالل الزيارة 
التي يقوم بها لقطر إلى تلك املسألة 
الشائكة املتعلقة باحتمالية تكفل 
الفيفا بتلك التعويضات املالية التي 
ق��د تقدم لألندي��ة األوروبية إذا أقيم 

املونديال بالشتاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة تلك 
التعويض��ات قد تصل إلى مليار يورو 
لإليف��اء بطلب��ات األندي��ة، علما بأن 
هذا املبلغ سيش��تمل على تأمينات 
ضخمة لكافة الالعبني املش��اركني 

بالبطولة.

 )ECA( وكانت رابطة األندية األوروبية
قد تقدمت باستئناف أمام محكمة 
التحكي��م الرياضية لالعتراض على 
مواعي��د اقام��ة املونديال ف��ي قطر، 
حي��ث اقترح��ت الرابط��ة إمكاني��ة 
إقامة البطولة ف��ي الفترة بني ال� 5 

من أيار وال� 4 من حزيران عام 2022.
وبينما سبق أن مت اإلعالن عن صعوبة 
إقامة املونديال في قطر خالل شهري 
حزيران ومتوز ) كما هي العادة اخلاصة 
باملونديال ( نظراً الرتفاع درجة احلرارة 
هناك في ذلك الوقت من العام، فقد 
رفضت أيض��اً الس��لطات القطرية 
ذل��ك اجلدول الزمن��ي الذي أوصت به 
رابطة األندية األوروبية، ألنه يتعارض 
مع بع��ض األح��داث الدينية املهمة 
في ذلك التوقيت، حيث حلول شهر 

رمضان وعيد الفطر املبارك.
وبعد أشهر من املفاوضات، أكد االحتاد 
الدولي لكرة القدم أن مونديال قطر 
قد يُلَعب في الفترة ما بني ال� 21 من 
تشرين الثاني وال� 18 من كانون األول 
عام 2022، حيث تكون درجات احلرارة 
مناس��بة في ذلك التوقيت ملمارسة 

كرة القدم.
وفيم��ا أعلن االحت��اد األوروب��ي لكرة 
الق��دم تأييده لذلك املوع��د املقترح 
من جانب الفيفا، فقد أبدت جمعية 

روابط الدوريات األوروبية احملترفة في 
كرة القدم عن اعتراضها من منطلق 
أن إقامة البطولة في تشرين الثاني 
وكان��ون األول أم��ر س��يضر مبس��ار 

املنافسات األوروبية.

من جانب اخر، سيبحث احتاد أمريكا 
الش��مالية والوس��طى والكاريب��ي 
التق��دم  إمكاني��ة  )الكون��كاكاف( 
بطلب مشترك الستضافة نهائيات 
كأس العال��م 2026 لك��رة الق��دم، 

وقال رئيس االحت��اد أمس اخلميس إن 
اجل��دار اخملط��ط لبنائه عل��ى احلدود 
بني الواليات املتحدة واملكس��يك لن 

يشكل عائقا أمام هذا األمر.
وأض��اف فيكت��ور مونتاليان��ي عب��ر 

الهات��ف لرويت��رز بع��د س��اعات من 
حديث االحت��اد الدول��ي )الفيفا( عن 
أنه سيش��جع على تنظيم مشترك 
للبطولة إن تقدمي عرض مشترك بني 
واملكس��يك وكندا  املتحدة  الواليات 
هو أحد اخليارات لكنه لم يس��تبعد 
أيضا إقام��ة بعض مباريات البطولة 
الوس��طى  أمري��كا  ف��ي  دول  ف��ي 
الكاريبي.وبالنس��بة  منطق��ة  أو 
ملونتالياني رئي��س الكونكاكاف فإن 
ترحي��ب الفيف��ا بتنظيم مش��ترك 
وزي��ادة ع��دد املنتخبات إل��ى 48 بدال 
من 32 يعني أن إقامتها في أكثر من 

دولة هو أمر منطقي.
وتاب��ع مونتاليان��ي »خاصة مع وجود 
48 منتخب��ا وزيادة البني��ة التحتية 
املطلوبة ليس من ناحية اإلس��تادات 
لكن أماكن التدري��ب والفنادق وكل 
األش��ياء األخرى فإن إقامة البطولة 
في ث��الث دول أو أكثر قريبة جغرافيا 
س��يكون أمرا معقوال، رمبا قريبا هنا 
في الكونكاكاف سنجلس للتحدث 
وس��نرى كي��ف ستس��ير األم��ور«.. 
وأضاف جياني انفانتينو رئيس الفيفا 
أمس إن االحت��اد الدولي رمبا يش��جع 
عل��ى تنظيم كأس العالم 2026 في 

أكثر من دولة.
وأكم��ل مونتالياني »يج��ب أن ننظر 

أيض��ا  االقتصادي��ة  الناحي��ة  إل��ى 
والتفكير في املكاسب املالية لكني 
اعتقد أن االحتماالت ال نهائية ولكي 
أك��ون صريحا فعندم��ا يكون لديك 
العديد م��ن املباريات فال ميكنك غلق 
الب��اب أمام أي فرصة«.وتس��تضيف 
روسيا كأس العالم 2018 بينما تقام 

النهائيات في 2022 في قطر.
األق��رب  ه��و  الكون��كاكاف  واحت��اد 
 2026 العال��م  كأس  الس��تضافة 
وفق��ا للوائح الفيفا التي تس��تبعد 
إقام��ة البطول��ة في أوروبا أو آس��يا 
أمريكا  السرعة.واس��تضافت  بهذه 
النهائي��ات ف��ي 1994 بينما أقيمت 
البطولة مرتني في املكس��يك عامي 
1970 و1986 بينم��ا ل��م تس��تضف 
كن��دا النهائي��ات مطلق��ا لكنه��ا 
جنح��ت ف��ي تنظي��م كأس العال��م 
2015.وقال س��ونيل  للس��يدات في 
جوالت��ي رئي��س االحت��اد األميركي إن 
االحتاد لم يقرر بعد تقدمي عرض منفرد 
الس��تضافة البطولة أو مشترك مع 
وأشار مونتالياني  واملكسيك..  كندا 
إل��ى أن اجلدار املقترح على احلدود بني 
أميركا واملكس��يك ملنع الهجرة غير 
الش��رعية لن يكون له تأثير س��لبي 
عل��ى احتمال تقدمي عرض مش��ترك 

من املنطقة الستضافة البطولة.

تقرير

»الفيفا« يغري أندية أوروبا بمليار يورو إلقامة مونديال قطر في الشتاء

عبطان يطلع وفد الفيفا على املنشآت الرياضية

مهمة جديد للباراملبية

منير جابر

 ملعب خليفة في قطر

مفكرة الصباح الجديد

بالكبيرن ـ مان يونايتد

فالنسيا ـ بيلباو

بولونيا ـ إنتر ميالن

روما ـ تورينو

برشلونة ـ ليجانيس

أودينيزي ـ ساسولو

ميالن ـ فيورنتينا

7:15 مساًء

6:15 مساًء

2:30 ظهرًا

8:00 مساًء

10:45 مساًء

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

كأس االتحاد اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

مشاركة واسعة في منافسات اختراق الضاحية بدء  ألعاب غربي آسيا لمنتخبات البارالمبية

منير جابر.. طموحات مغادرة
 المركز األخير مع كرة السماوة
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قاهر األلم

عباس عبود سالم

تكمن خصوصي��ة مهنة الطب بانها االقرب 
الى مشاعرنا االنسانية، فالطبيب رمبا يكون 
رسول الرحمة الذي ينقذ حياة انسان يسقط 
في شباك مرض لعني، او يتسبب في موت او 

تازمي حالة انسان اخر.
ومهن��ة الطب في الع��راق له��ا تاريخ عريق 
رمبا ميتد الى العصر العباس��ي، كما شهدت 
العق��ود االخي��رة من الق��رن املاض��ي ظهور 
اس��ماء عراقي��ة كبي��رة ف��ي مج��ال الطب 

واجلراحة ملعت عامليا.
واليوم وبقدر ما تواجهنا من احباطات بسبب 
مانعاني��ه م��ن تعقيدات الوضع السياس��ي 
والصحي  واالجتماعي  واالقتص��ادي  واالمني 
ايض��ا، الى درجة نكون فيها محبطني نبحث 
عن فس��حة امل تبدد غمام��ة االحباط، جند 
ان االم��ل يكمن في ش��خصيات تعمر وتبني 
وتضحي وتب��دع، وفي الغالب هكذا طراز من 
الش��خصيات يختارون االبتعاد عن الصخب 
واالضواء ووسائل االعالم التي احتكرها صناع 

القلق ومنتجو االحباط..
ومن ه��ذا املنطلق اجد من واجب��ي ان اكتب 
عن احد هؤالء العراقيني الناجحني املتميزين، 
عن ش��خصية له��ا الفضل في انق��اذ حياة 
العش��رات بل املئ��ات من العراقي��ني من دون 
صخب او ضجي��ج، وتخفي��ف آالم املئات بل 
االالف منهم من دون ادعاء او تفاخر، شخصية 

سمعت عنها مصادفة، وعرفتها عن قرب.
هو الدكتور مرتض��ى جبارة طبيب االعصاب 
الش��اب الذي تخصص بجانب مهم وخطير 
ه��و التعام��ل مع االل��م املناطق��ي، او عالج 
تداخالت االل��م والتخدير، ادخل هذا الطبيب 
الش��اب التقنيات احلديثة في معاجلة االلم، 
وفي مقدمتها التخدير املوضعي ملن اليتحمل 
التخدير الع��ام، بطريقة لم تكن مالوفة في 
مستش��فياتنا، وع��الج اصاب��ات االعص��اب 

بالتردد احلراري.
جبارة الذي اكمل دراسته في الواليات املتحدة 
عاد الى العراق متزودا مبعارف مضاعفة وعلوم 
نافع��ة وارادة صلبة وطاقة هائلة فهو اليكل 
وال ميل من التعامل مع اصعب واعقد احلاالت 
املرضي��ة ليزيل االلم عن املرض��ى والهم عن 

ذويهم.
وجدته في اصعب الظروف مبتس��ما ملرضاه 
واثقا من نفس��ه، بخالف اكثر االطباء الذين 
صادفته��م وعرفتهم بانهم االق��ل اهتماما 
باجلانب النفسي للمريض، واستطيع القول 
ان جب��ارة هو ج��زء من جيل جديد لفرس��ان 
مهن��ة الطب ف��ي العراق الت��ي كادت تفقد 
هيبته��ا وس��موها املع��روف عب��ر عش��رات 
السنني، من املؤكد هناك العشرات من طراز 
ه��ذا الرجل ال��ذي نامل من املعني��ني رعايته 
ودعم��ه ودعم هكذا جتارب ورعاية مثل هكذا 

شخصيات فاالمل معقود بها.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

املصري  الفن��ان  كش��ف 
وال��ده  أن  ع��ن  حكي��م، 
12 عام��اً  قاطع��ه مل��دة 
بصورة متواصلة بس��بب 
أن��ه كان يحل��م بالغناء، 
املس��رح،  والوق��وف على 
فيم��ا وال��ده يرفض هذه 
بعدما  خاص��ة  الفك��رة، 
لي��درس  للقاه��رة  ج��اء 
باألزهر ف��ي كلية اإلعالم 
ليكون  اإلذاع��ة،  ش��عبة 
قريبا من امليكروفون، بعد 
أن فق��د أمله ف��ي دخول 
معه��د املوس��يقى الذي 

ال يقب��ل خريج��ي األزهر. 
وأضاف حكيم في برنامج 
"معك��م" ال��ذي تقدمه 
اإلعالمية منى الش��اذلي 
أن عالقت��ه بوالدته كانت 

جيدة.

املص��ري  الفن��ان  يعق��د 
عمرو دياب حالياً جلسات 
عم��ل مكثف��ة ج��دا مع 
الباج��وري،  ه��ادي  اخمل��رج 
تامر مرس��ي،  املنتج  ومع 
والسيناريس��ت  محم��د 
لالنتهاء من كل  حفظي، 
موعد  وحتديد  التجهيزات 
الفيل��م  تصوي��ر  بداي��ة 
س��يغني  ال��ذي  اجلدي��د 
خالل��ه دي��اب  ارب��ع أغان، 
يكتبها عدد من الشعراء 
الذين تعامل معهم عمرو 
دياب ف��ي ألبوم��ه األخير 
حس��ني،  تام��ر  ومنه��م 

وخالد تاج الدين.
ب��ني  العم��ل  جلس��ات 
واخملرج هادى  دي��اب،  عمرو 

الباج��وري، واملنت��ج تام��ر 
والسيناريس��ت  مرس��ي، 
س��وف  حفظي،  محم��د 
تس��فر خ��الل أي��ام ع��ن 
فري��ق  أس��ماء  إع��الن 
م��ن  بالكام��ل  العم��ل 
ومدي��ر  "استايلس��ت"، 
ومهن��دس  التصوي��ر، 
الديك��ور، وكل م��ا يخص 
العمل من تفاصيل أخرى.

كش��فت الفنان��ة نيللي 
ك��رمي، ع��ن مجموعة من 
ذكرياتها من خالل برنامج 
ال��ذي  الليل��ة"،  "عي��ش 
يقدم��ه الفن��ان أش��رف 
قن��اة  عل��ى  عبدالباق��ي 
"دي إم س��ي"، موضح��ة 
أن لديه��ا ش��قيقا أكبر  
يعمل طبيًبا، وأنها كانت 
حتب أن تلع��ب معه وهي 
الكاراتيه،  رياضة  صغيرة 
والده��ا  أن  مضيف��ة 
رف��ض أن تتعل��م رق��ص 
يتمن��ى  وكان  البالي��ه، 

أن تك��ون طبيب��ة مث��ل 
األكبر، ولكنها  شقيقها 
تتعل��م  أن  اس��تطاعت 
رق��ص الباليه م��ن خالل 
دراس��تها ف��ي أكادميي��ة 

الفنون.

حكيم

نيللي كريم

عمرو دياب

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي علي السند:
 افتتح قصر الثقافة والفنون في البصرة 
التاب��ع لدائرة العالق��ات الثقافية العامة 
بوزارة الثقافة وعلى قاعة "قصر الثقافة 
االول  الش��خصي  املع��رض  والفن��ون" 
للرسامة س��كينة املس��عود حتت عنوان 

"نقوش الذكريات حتت الظالل امللونة" .
افتتح املعرض الذي استمر ملدة ثالثة ايام 
احلقوق��ي عقي��ل اخلالدي عض��و مجلس 
جمي��ل  وبحض��ور  البص��رة،  محافظ��ة 
ملبدعني من األدباء، والصحفيني، والفنانني، 

وشرائح اجتماعية من اجملتمع البصري.
تق��ول املس��عودي: ان التعام��ل فني��ا مع 
الوجوه ورس��مها، مهمة لم تكن سهلة، 
ألنها تعتمد الدقة املتناهية حلني اجنازها، 
ولتكون أمام املتلقي أو املش��اهد، وكأنها 
ص��ورة فتوغرافي��ة بكل تفاصيله��ا، وأنا 
ش��خصيا في معرضي األول هذا، أردت أن 
اثبت للجميع بأنني ارتبط بعالقة حب مع 
لوحاتي، وه��و االرتباط  ذاته الذي حققته 
لنفسي، وأنا بعمر خمس سنوات أي قبل 
دخولي الى املدرس��ة، إذ وجدت تشجيعا 
آن��ذاك م��ا زل��ت اتذك��ره بف��رح، وفخ��ر 

كبيري��ن من قبل وال��دي ووالدت��ي، وكانا 
فرحني جدا مبا أضع من رسومات أكبر من 
عمري في دفتر الرس��م، او بالقصبة على 
األرض، وله��ذا حقق��ت لنفس��ي حضورا 
عائلي��ا في البدء، ومن ثم خالل الدراس��ة 
واملتوس��طة،  االبتدائي��ة،  املراح��ل  ف��ي 
واإلعدادية، وحتى في جامعة البصرة التي 
ش��اركت في أغلب معارضها، التي كانت 
تقام في ذكرى تأسيس اجلامعة، في األول 

من نيس��ان م��ن كل ع��ام، لكنني وجدت 
نفس��ي في هذا املعرض، الذي شجعتني 
عل��ى اقامته جلنة املرأة والطفل في قصر 

الثقافة في البصرة.
واضافت سكينة: كما تشاهدون عرضت 
ما يقارب "30" لوحة من لوحاتي، وأكثرها 
لوج��وه معروف��ة، وأخ��رى لوج��وه أعيش 
معه��ا، وأخ��رى لوجوه ضم��ن مجتمعنا، 
وكله��ا أعطيتها االهتمام ذاته بالرس��م 

بأل��وان الزي��ت، او الباس��تيل، او األق��الم 
امللونة، أو أقالم اجلاف، او الرصاص، واأللوان 
املائي��ة، وغيره��ا وال يعن��ي ل��ي ان يكون 
الرس��م بأي من هذه األلوان، فاللوحة هي 
الت��ي تعنيني بطريقة رس��مها، والنجاح 
ف��ي كل تفاصيله��ا ومضامينه��ا، م��ع 
احلرص األكب��ر على أن تبق��ى حاضرة في 
أذهان املش��اهد الكرمي، والذي شدني أكثر 
في معرضي هذا، ه��و روعة التهاني التي 
أفرحتن��ي وأنا أس��تمع لصداه��ا ووقعها 
على نفس��ي، من قب��ل فنان��ني لهم باع 
وتاريخ كبير في مجال الفن التش��كيلي، 
ولهم حضور كبير في الساحة اإلبداعية 
العراقي��ة والعربية، وق��د أثنوا جميعهم 
عل��ى موهبتي، واس��تمعت ب��كل محبة 
واحت��رام النطباعاته��م، ومالحظاته��م، 
ونقده��م اجلمي��ل، ولي الش��رف أن أكون 
ب��ني ه��ؤالء الكب��ار، الذين كان��وا في كل 
كلماته��م التي س��جلتها ف��ي أعماقي 
مبدعني، حتى ف��ي ايصال أدق األمور التي 
تخص اللوحة، لكي تكون لوحة مفرحة، 
ومؤثرة، وتدخل ال��ى القلوب، وهو طموح 

يسعى له اجلميع.

سكينة المسعود تعرض نحو 30 لوحًة في معرضها الشخصي األول

باريس - رويترز: 
استش��اط حماة اللغة الفرنس��ية غضبا يوم اجلمعة، 
بع��د أن تبن��ت اللجنة األوملبي��ة الوطنية الفرنس��ية 
ش��عارا باللغة االجنليزية "صنعت من أجل املشاركة"، 
به��دف دعم حمل��ة فرنس��ا اس��تضافة دورة األلعاب 

األوملبية في عام 2024.
وقالت األكادميية الفرنسية وهي احلارس الرسمي للغة 

موليير، إن الشعار ليس بأفضل من إعالن للبيتزا.
وتتناف��س باري��س، ول��وس أجنل��وس، وبودابس��ت على 
اس��تضافة دورة ألعاب 2024، وقال��ت اللجنة األوملبية 
الوطني��ة الفرنس��ية، إنه��ا اخت��ارت الش��عار باللغة 
االجنليزية من أجل أن تعزز جاذبيتها في العالم األوسع 

نطاقا.
وقال��ت مجموع��ة أخ��رى هدفه��ا حماية اس��تعمال 
الفرنسية، إن اختيار هذا الشعار إهانة للغة الفرنسية، 
واقترحت بدال من ذلك ش��عار "تعال وش��ارك" باللغة 
الفرنس��ية. وقالت اجملموعة إنها ستقدم طعنا رسميا 

ضد تبني الشعار باللغة االجنليزية.
وقالت األكادميية الفرنس��ية التي عبرت عن رفضها، إن 
الشعار يستعمل بالفعل على نطاق واسع في حمالت 

الدعاية وبنحو رئيسي في بيع البيتزا واحللويات.

سيدني - رويترز:
 قال علماء لدورية "جيولوجيكال سوس��ايتي أوف أميركا"، 
إنه مت العثور على قارة مساحتها ثلثا مساحة استراليا حتت 

مياه احمليط الهادي في اجلزء اجلنوبي الغربي.
وذكر العلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة 4.5 مليون 
كيلومتر مربع، يقع 94 باملئة منها حتت املاء، وال يظهر منها 
فوق الس��طح، إال أعلى نقطتني وهما نيوزيلندا، وكاليدونيا 
اجلديدة. وقال نيك مورتيمر اخلبير مبعهد العلوم اجليولوجية 
والنووية في نيوزيلندا: "إنه أمر محبط لنا نحن اجليولوجيني 
بسبب مياه احمليط هناك، امتنى لو كان بإمكاننا سحب مياه 
احمليط فس��تتضح "القارة" للجميع. هناك سالسل جبلية 
وق��ارة كبيرة واضح��ة فوق قش��رة احمليط." وق��اد مورتيمر: 
القارة اخملفية على األرض، والتي تش��ير إلى أن االكتشافات 
اجلديدة تثبت ما كان العلماء يش��تبهون فيه منذ فترة. وان 
االختالف اآلن هو أننا نش��عر أننا جمعن��ا معلومات كافية 

لتغيير كلمة "قارية" إلى "قارة".
وقال مورتيمر إن اجليولوجيني عثروا في فترة مبكرة من القرن 
الس��ابق، على قطع جرانيت من جزر قرب نيوزيلندا، وصخور 

متحولة في كاليدونيا اجلديدة، تشير إلى جيولوجيا قارية.
وإذا أقر العلماء االكتشاف األخير، فقد يتحتم على راسمي 

اخلرائط إضافة قارة ثامنة إلى اخلرائط واألطالس.

غضب فرنسي بسبب استعمال 
فرنسا شعارا باإلنجليزية في 

الترويج ألولمبياد 2024

علماء يعلنون العثور على 
قارة غارقة في المحيط الهادي

جانب من االفتتاح

الصباح الجديد - وكاالت:
املغربي��ة  الفنان��ة  كش��فت 
جنات، أنه��ا بدأت التحضير 
جديدة،  مغربي��ة  ألغني��ة 
وأك��دت أنه��ا تفك��ر في 
جل��ان  إل��ى  االنضم��ام 
املواهب،  برام��ج  حتكيم 

وخاصة بع��د حتقيق تلك البرام��ج جناحا كبيرا، 
وتقدميها ملواهب شابة كثيرة.

يذكر بأن جنات كانت قد أطلقت عملها الغنائي 
اجلدي��د، وه��و عبارة ع��ن أغنية بعن��وان "صباح 
اخلي��ر" بالتع��اون مع ش��ركة روتان��ا للصوتيات 
واملرئيات، وهي من كلمات محمد عاطف، وأحلان 
تام��ر علي، وتوزيع ش��ريف م��كاوي، واملالحظ أن 

الفيديو تضمن صوراً حتمل كلمات األغنية.
إشارة إلى أن آخر ألبومات جنات "بنفس الكالم" 
حقق جناًحا مبهرًا منذ طرحه في األسواق، ويضم 
10 أغني��ات، وه��ي: "بطل تغن��ي، ومتتكلمش، 
وأخدت قرار، واس��أل مجرب، وأكيد زعلت، و100 
دليل، ومش رجولة، وآخر أحزاني، وبنفس الكالم، 

وعايزة أقرب".

جنات تفكر في االنضمام إلى لجان
 تحكيم برامج المواهب

بغداد - رجاء حميد:
صدرت اجملموع��ة القصصية للكاتب 
هيث��م الطي��ب بعن��وان "احيان��ا وبال 
معن��ى" ع��ن دار الش��ؤون الثقافي��ة 

العامة بوزارة الثقافة.
ض��م الكت��اب "12" قص��ة قصي��رة 
متنوعة، مس��تعمال كلمات ومفردات 
رمزي��ة، دالة على مع��ان ومضامني ما 
ب��ني الس��طور، وقد تناول��ت قصصه 
االزم��ات واحل��روب، وضي��اع االنس��ان 
واالنس��انية مع��ا، كم��ا ف��ي "ازم��ة 
االك��وادور"، وف��ي قصة "ابن��اء امللك 
احلزين"، وه��ي محاولة إلرج��اع تراثنا، 
وتاريخن��ا املس��روق، مث��ل اختط��اف 
امللك حمورابي ومس��لته االصلية في 
متح��ف اللوفر بباري��س، واعادتها الى 
الوطن . وفي "اخطاء صغيرة"، جسد 
الكاتب املرحلة االنتقالية التي مر بها 
البل��د قبل وبعد اح��داث 2003، وهرب 
صدام حسني، وتبخر الدولة العراقية، 
ومجل��س احلك��م االنتقال��ي وغيرها، 
اطل��ق عليها الكات��ب اخطاء صغيرة 

وهي اكبر مما نتصور .
وعاتب الطي��ب املدينة الكبيرة بغداد، 
ووصفه��ا بانها ال حت��ب ابناءها مثلما 
يحبه��ا ابناؤه��ا، ه��ذه املدين��ة التي 
عاش��ت من��ذ اكث��ر م��ن الف س��نة 

تقريبا، وعاش فيها االمراء، والشعراء، 
واملمالي��ك، والصعالي��ك، واللصوص، 
والفالس��فة، وحدثت فيها الكثير من 
االحداث السعيدة، واملؤملة، والعجيبة، 
فلقد اس��توطن الس��حرة واملتآمرون 
عل��ى الس��لطة ف��ي بقاعه��ا، لكن 
اس��مها لم يتغير على م��دى الزمان، 
وبق��ي مرتبطا بالس��حر، فهي بغداد 
العريقة، والغارقة في الفوضى، والتي 
تش��عر بالغرب��ة، ولم تس��تطع منع 
الشر فيها مع كل ما لديها من القوة 

واملعرفة.

الوكال��ة  ام��رت 
لالتصاالت  الدولية 
وال��دي  األملاني��ة، 
 4" اليال  الطفلة 
سنوات"، بتدمير 
تع���طي���ل  أو 
"دمي��ة ذكي��ة"، 
بحج��ة أنه ميكن 
اس��تعم����الها 
ب��التجس����س 
بنحوغي��ر قانوني 
األطف��ال،  عل��ى 
لصحيف��ة  وفق��ا 

الغارديان.
املعروف��ة  الدمي��ة 
"صديقت��ي  باس��م 
م��ن  صنع��ت  كاي��ال" 
األميركية  الش��ركة  قبل 
توي��ز"،  "جينيس��يس 
بالوصول  لألطفال  وتس��مح 
إلى اإلنترنت عن طريق برنامج 
التع��رف عل��ى ال��كالم، وميكن 
السيطرة على الدمية من خالل 

تطبيق ذكي.
لكن وكالة الش��بكة االحتادية في 
أملاني��ا، أعلنت هذا األس��بوع أنها 

تصن��ف الدمية كايال بأنها "جهاز 
جتس��س غي��ر قانون��ي"، ونتيج��ة 
لذلك قد يواج��ه التجار وأصحاب 
إن  غرام��ات  املصنع��ة  الش��ركة 
أو  إنتاجه��ا،  وق��ف  ف��ي  فش��لوا 

تعطيلها.
الذي��ن  اآلب��اء  الوكال��ة  وأوص��ت 
ألطفاله��م  الدمي��ة  يش��ترون 
بإتالفها، حسب ما أوردت "رويترز".

ومبوجب القانون األملاني، فإنه مينع 
تصني��ع، أو بيع أجه��زة املراقبة إن 
كانت متنكرة في هيئة شيء آخر، 
ووفقا لبع��ض التقارير اإلعالمية، 
فإن خرق هذا القانون قد يؤدي إلى 
عقوبة بالس��جن مل��دة تصل إلى 

سنتني.
ويأتي احلكم بعد أن حتدث الباحث 
في جامعة س��اربروكن، س��تيفان 
هيس��ل، عن اخملاوف بش��أن اجلهاز 
ال��ذي اختير من أفض��ل 10 ألعاب 
لع��ام 2014 من قبل غرفة التجارة 

األملانية.
وقال هيسل إن متسللي إنترنت قد 
يصلون إل��ى قطعة "بلوتوث" غير 
مؤمن��ة داخل الدمية، لالس��تماع 
والتحدث إل��ى الطفل الذي يلعب 

بها.

مجموعة قصصية جديدة 
"أحيانًا وبال معنى"

ألمانيا تأمر بتدمير 
"الدمية الجاسوسة"

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
مجموع��ة  رئي��س  اقتي��د 
يون��غ،  ج��اي  ل��ي  سامس��ونغ 
س��لطات  أم��ام  الس��تجوابه 

كوريا اجلنوبية بع��د أن أمضى ليلة 
في حبس انفرادي.

وكان ل��ي جاي يونغ رئيس مجموعة 
"سامس��ونغ"، ق��د ألق��ي القبض 

علي��ه، فيما يتعل��ق باتهامات، بأنه 
لع��ب دورا في فضيحة فس��اد، أدت 
إلى اتخاذ قرار مبساءلة رئيسة البالد 

باك جون هاي متهيدا لعزلها.

ويتهم مكت��ب املدعي اخل��اص لي، 
بتقدمي رش��وة لصديق��ة مقربة من 
الرئيس��ة، مقاب��ل مزاي��ا حكومية 

تتيح له السيطرة على اجملموعة. 

إلقاء القبض على رئيس مجموعة سامسونج
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