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ملحق "       " 
النازحون بين نشوة

االنتصارات وتفاقم األزمات

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 29 ص15

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تس��جيل 
صدام حس��ين/ األعمال السرية لنظام اس��تبدادي / 1978 – 2001 وتسلط حلقة 
اليوم الضوء على إصرار نظام صدام على انتهاج سياسة السيف والمطرقة في 
التعاطي مع المشكالت اإلقليمية وال سيما في حربه مع إيران ويقول طارق عزيز 
به��ذا الصدد: لدينا ثقة بحيث حتى إذا ط��ال أمد الحرب، أعني حتى إذا امتدتْ 20 
عامًا، سنكون منتصرين. غير إننا نحتاج إلى برهان واضح وساطع. أعني إننا نحتاج 
إلى برهان ساطع يعبّر عن العواطف العراقية والصدامية، وهي العودة إلى روح 
الجرأة الت��ي وصفها الرفيق عزت. روح المنتصر العراقي، الذي، أعني، س��يلقن 
العدو درسًا؛ ليس بواسطة اإلطالة والتمديد فحسب، والصبر فضاًل عن التخطيط 

والحزم، بل أيضًا تسديد الضربة القاطعة بالسيف.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قيادة العمليات املش��تركة 
، أم��س األربعاء ، ع��ن حترير أكثر من 
%60 من اجلانب األمين ملدينة املوصل، 
بعد اقتحامها لعدة مناطق واحياء 
جديدة في امين املدينة . فيما اشارت 
مصادر امني��ة الى ان تنظيم داعش 
اإلجرامي نش��ر نحو أكث��ر من 500 
مقات��ل ق��رب جامع الن��وري الكبير 
الذي ش��هد خط��اب اجمل��رم أبو بكر 
البغ��دادي ملنع الق��وات األمنية من 
حتريره ملا له من رمزية لدى التنظيم 

اإلجرامي . 
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
الركن  العميد  املشتركة  العمليات 
يحي��ى رس��ول ف��ي حدي��ث خاص 
ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
"قطعات الش��رطة االحتادي��ة والرد 
الس��ريع تواصل التقدم في مناطق 
ب��اب الطوب وباب البي��ض واملوصل 
القدمي��ة وتخ��وض اش��تباكات مع 
إرهابي��ي داع��ش مس��نودة بغطاء 
ج��وي لطي��ران اجلي��ش العراق��ي"، 
الفتاً الى إن " القوات األمنية حررت 
أكث��ر من %60 من مس��احة اجلانب 
األمي��ن للمدين��ة ، مش��يرًا إلى إن"  
ق��وات مكافح��ة اإلره��اب أحكمت 
سيطرتها على حي الرسالة وشقق 

نابلس بعد حتريرها بالكامل". 
وأضاف رسول انه "من اجلهة األخرى 
املدرعة  الفرق��ة  تواص��ل قطع��ات 
التاس��عة وفرقة العب��اس القتالية 
وفرق��ة االم��ام عل��ي تقدمه��ا في 
مناط��ق غرب��ي املوص��ل بع��د حترير 
والس��يطرة عل��ى  ب��ادوش  ناحي��ة 
داع��ش  وكب��دت  الق��رى  عش��رات 

خسائر باجلملة". 
وأوضح إن "عمليات التقدم رافقها 
قتل املئات من إرهابيي داعش وتفجير 
عشرات العجالت املفخخة"، منوهاً 
الى إن " أعداد داعش املتبقية في امين 
املوصل قليلة جداً وهم ميرون بحالة 
تخب��ط معتمدين عل��ى املفخخات 

والقناصني فقط ال غيرها ". 
وكش��ف رس��ول " ع��ن ق��رب حترير 
منارة احلدباء وجام��ع النوري الكبير 
الذي يشكل رمزية لداعش والقوات 
بضع��ة  عن��ه  تفصله��ا  األمني��ة 

أمتار". 
ومن جانبه كشف مصدر أمني في 
ق��وات الرد الس��ريع , أمس األربعاء , 
عن اقتحام الق��وات األمنية ملناطق 
رج��م حديد ووادي الع��ني واليرموك 
واليابسات في امين املدينة لتحريرها 

من اجملاميع اإلرهابية . 
تتمة ص3

بعد تطهيرعدة مناطق من جيوب داعش

القّوات المشتركة تحرر نحو 60 %
من الجانب األيمن لمدينة الموصل

القوات املشتركة في اجلانب األمين ملدينة املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراق��ي،  باجلي��ش  اعل��ن قائ��د 
امس االربع��اء، عن مقتل واصابة 
العش��رات م��ن عناص��ر تنظيم 
"داع��ش" بينهم عرب اجلنس��ية 
للطائرات  بقصف جوي مكث��ف 

العراقية في محافظة االنبار.
الس��ابعة  الفرق��ة  قائ��د  وق��ال 

باجلي��ش العراق��ي الل��واء الركن 
نومان عب��د الزوبعي ف��ي حديث 
صحفي، إن "طائرات الس��وخوي 
احلربية العراقي��ة قصفت، امس، 
ومس��تودع  تفخي��خ  معم��ل 
لالس��لحة ومضافة لعناصر من 
داعش اغلبهم عرب اجلنسية في 
منطقة الكرابل��ة التابعة ملدينة 

القائ��م )350 كم غرب الرمادي("، 
مبين��اً ان "القص��ف اس��فر عن 
تدمير املعمل واملستودع واملضافة 
ومقت��ل واصاب��ة العش��رات من 

التنظيم".
واض��اف الزوبع��ي، أن "غارة جوية 
عراقي��ة أخ��رى قصف��ت جتمع��ا 
لإلرهابيني في منطقة عكاشات 

الواقعة ش��مال مدين��ة الرطبة 
)310 كم غرب الرمادي(، ما اسفر 
عن مقت��ل واصابة اع��داد كبيرة 

من عناصر داعش".
وف��ي س��ياق آخ��ر أف��اد مص��در 
امني ف��ي محافظة نين��وى، بأن 
21 ش��خصاً س��قطوا بني قتيل 
وجري��ح بس��قوط قذائ��ف هاون 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املص��در في حديث صحفي، 
إن "ستة مدنيني من عائلة واحدة 
قتلوا، وأصيب ١٥ آخرين بسقوط 
قذائ��ف هاون في منطقة موصل 
املوصل"،  غرب��ي  اجلديدة جن��وب 
أطلقه��ا  "القذائ��ف  أن  مبين��اً 

داعش اإلرهابي".

"اجلث��ث  أن   ، املص��در  وأض��اف 
واملصابني  العدل��ي  للطب  نقلت 
ال��ى مستش��فى قري��ب لتلقي 

العالج".
من جهة أخرى قتل طيران اجليش، 
14 أرهابياً من عصابات داعش في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.
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مقتل وإصابة العشرات من "داعش" بقصف مكّثف للطيران العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت االمان��ة العام��ة جملل��س 
ع��ن  االربع��اء،  أم��س  ال��وزراء، 
احلكوم��ة  بتنفي��ذ  مباش��رتها 
فيما  احلال��ي،  العام  االلكتروني��ة 
اشارت جلنة احلوكمة االلكترونية 
الى ان املشروع يعتبر من املشاريع 

السيادية.
وقال االمني العام للمجلس مهدي 
الع��الق ف��ي مؤمت��ر صحافي على 
هام��ش االجتم��اع ال��ذي عقدته 
جلنة احلوكمة االلكترونية وتابعته 
"االمان��ة  ان  اجلدي��د"  "الصب��اح 

نح��و  التح��ول  بتنفي��ذ  س��تبدأ 
احلكوم��ة االلكترونية س��واء بني 
دوائرها او الوزارات الرئيس��ة ليتم 
التواص��ل بينها الكترونيا"، معربا 
عن امله "في حتقيق %80 من هذه 

اخلطوات خالل العام احلالي".
واضاف الع��الق ان "جلنة احلوكمة 
االلكترونية عقدت اجتماعا اليوم 
) امس ( لدراس��ة اخ��ر ما توصلت 
الي��ه م��ن تهيئة البن��ى التحتية 
للتح��ول التدريجي نحو احلكومة 

االلكترونية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي،امس 
األربع��اء، أن احلكوم��ة ل��ن تتراج��ع 
عن حمل��ة اإلصالح وهي مس��تمرة 
مبحاربة الفساد، مشيراً إلى أن العراق 
سيخرج من األزمة االقتصادية أقوى 

من قبل.
وقال العب��ادي خالل لقائ��ه باجلالية 
العراقية في واشنطن، بحسب بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" إن 
"الع��راق بخير ومقبل��ون على ما هو 
أفضل"، مؤكداً "انن��ا أقرب للتوحد 

من أي وقت مضى".
وأضاف العب��ادي، أن "أبطالنا وقفوا 

ف��ي حربنا ض��د داعش وقف��ة يعجز 
ال��كالم عن وصفه��ا ألن الع��دو أراد 
متزي��ق هذا الوط��ن ولك��ن مت احباط 

مخططهم".
وتابع، "لن نتراجع عن حملة اإلصالح 
ومس��تمرون مبحاربة الفساد وهناك 
من الفاس��دين من يعلم أين نس��ير 
وس��نصل اليه ولذل��ك يحاول خلط 

األوراق والتشويش".
األزم��ة  م��ع  "انن��ا  العب��ادي،  وب��ني 
االقتصادي��ة وانهيار أس��عار النفط 
استطعنا إدارة األزمة وتسيير األمور، 

والعراق سيخرج أقوى من قبل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تقترب أستراليا من إعادة توطني 12 
ألف الجئ ف��روا من احلرب في العراق 
وس��وريا، بعد أن وعدت بتنفيذ ذلك 

بشكل سريع قبل عام.
وق��ال وزي��ر الهجرة وحماي��ة احلدود، 
بيتر دوتون، امس األربعاء، إنه مت إصدار 
جميع التأش��يرات البالغ عددها 12 
ألف تأش��يرة ومت جلب أكث��ر من 10 
آالف م��ن مخيمات الجئني بالش��رق 

األوسط إلى أستراليا".
توط��ني  إع��ادة  "س��يتم  وأض��اف: 
الالجئني البقية في األشهر املقبلة"، 

إذ يأتي هذا العدد إضافة إلى 13750 
الجئ تقبلهم أستراليا كل عام.

وأعلن رئي��س الوزراء الس��ابق، توني 
أبوت، في أيلول عام 2015 أنه سيتم 
إعادة توطني الالجئني البالغ عددهم 
12 ألف الجئ في أس��رع وقت ممكن، 
لك��ن بع��د أق��ل م��ن أس��بوع، ترك 
أب��وت منصبه وخلفه رئي��س الوزراء 

مالكولم تورنبول.
وقال بيتر ش��يرغولد، املنس��ق العام 
إلعادة توطني الالجئني في نيو ساوث 
ويل��ز، إن عملي��ة الفح��ص الدقيق 

ستعيق إعادة التوطني.

أمانة مجلس الوزراء تسعى 
للتحول نحو الحكومة 

اإللكترونية العام الحالي

العبادي يشدد على عدم  التراجع 
عن اإلصالح ومحاربة الفساد

أستراليا تعيد توطين 12 ألف 
الجئ من العراق وسوريا

رايتس ووتش تكشف عن اعدام داعش 
مئات المحتجزين لديه قرب الموصل

داعش يقصف األحياء المحررة بالموصل 
بقذائف الهاون بنحو وحشي 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد قائد س��الح الب��ر األميركي 
اجلنرال م��ارك ميلي، أن املعركة 
التي تخوضها القوات العراقية 
ضد "داعش" الستعادة املوصل 
من أيديهم أو تلك التي خاضتها 
الس��تعادة  الس��ورية  الق��وات 
حلب هي منوذج حلروب املدن التي 
يجب أن تتحضر لها اجليوش في 

املستقبل.
وق��ال ميل��ي خالل مؤمت��ر عقد 
في واش��نطن ح��ول احلروب في 
السكاني  "النمو  إن  املستقبل، 
العاملي واالزدياد الضخم في عدد 
املدن التي يزيد عدد سكانها عن 
10 ماليني نس��مة يحتمان على 
اجليوش أن تس��تعد للقتال في 

األماكن احلضرية".
واملوص��ل  "حل��ب  أن  وأض��اف 
والفلوج��ة ه��ي بالنس��بة إلى 
من��اذج عن ح��روب املس��تقبل"، 
مش��يرًا الى "اننا نش��هد على 
األرجح تغيراً جوهرياً في امليادين 

التي ستجري فيها احلروب، إذ أن 
الوغى س��تنتقل من  س��احات 
أراض خالية إلى مناطق حضرية 

مكتظة بالسكان".
وتابع قائد س��الح البر األميركي 
أن "جن��وده يج��ب أن يتأقلم��وا 

خالل العق��ود املقبل��ة مع هذا 
االمنوذج اجلديد م��ن القتال وأنه 
يتحّت��م عل��ى اجلي��ش أن يطور 

تس��ليحه وتنظيمه وفقاً لهذا 
األم��ر"، الفت��اً ال��ى ان��ه "يجب 
بالتال��ي التفكير ف��ي احجام أو 
اوزان الدبابات أو في طول مراوح 

املروحيات".
كما يتعني على اجليش بحسب 
"ينظ��م  أن  ميل��ي  اجلن��رال 
نفس��ه بنحو مختل��ف، رمبا فى 
مجموعات أصغر ميكنها العمل 
كش��بكة"، موضحاً انه "يتعني 
أيضاً تدريب جنود هذه الوحدات 
وقادته��ا لكي يتمكن��وا من ان 
يتخذوا في غضون ث��وان احيانا 
قرارات ميكن ان يكون تداعياتها 
جمة على السكان في املناطق 

اجملاورة مليدان القتال".
عل��ى  ميل��ي  اجلن��رال  وش��دد 
"وج��وب اخض��اع العس��كريني 
لتدريب أخالقي عالي املس��توى، 
الن القتال في منطقة حضرية 
يوازي من حيث الش��دة عش��رة 
أضع��اف القت��ال ف��ي منطقة 

خالية".

جنرال أميركي: معركة الموصل أنموذج لحروب المدن

بغداد ـ مشرق ريسان:
ح��ددت هيئة رئاس��ة مجلس النواب 
أوآخ��ر أيار املقبل موعداً الس��تجواب 
وزير التربية محمد إقبال، اس��تجابة 
لطل��ب مقدم م��ن قبل عض��و جلنة 
التربي��ة والتعلي��م البرملاني��ة رياض 
غال��ي، يتضمن أربع��ة ملفات؛ أبرزها 

"مشروع األبنية املدرسية".
ويأتي هذا التوج��ه البرملاني في وقت 
حتتاج البالد إلى نحو 20 ألف مدرسة 
لس��د النقص احلالي وإنهاء مشكلة 

الدوام املزدوج.

ويقول عضو جلن��ة التربية والتعليم 
البرملاني��ة النائب رياض غالي- النائب 
املستجوب- إنه قدم طلباً الستجواب 
وزير التربية محمد اقبال إلى رئاس��ة 
البرملان في )7 تش��رين الثاني 2016(، 
إال إن البرملان قرر حتديد )25 أيار املقبل( 
موعداً الس��تجواب الوزي��ر، "أي بعد 

انتهاء العام الدراسي".
وحت��دث غال��ي ل�"الصب��اح اجلدي��د" 
عن أب��رز امللف��ات التي م��ن املقرر أن 
يتضمنها استجواب وزير التربية قائالً: 
"لدي ملفات كثيرة على وزارة التربية 

تتعلق بالتعيينات واالمتحانات وطبع 
املناهج الدراس��ية، فض��الً عن امللف 

األهم وهو األبنية املدرسية".
وع��ن املل��ف األخي��ر يوض��ح عض��و 
جلن��ة التربية والتعلي��م النيابية إنه 
"ف��ي ع��ام 2011 تبن��ت وزارة التربية 
)بالتعاون مع وزارتي الصناعة واملعادن 
والبلديات واالعمار( مش��روعني )2-1( 
لبن��اء نحو 1600 مدرس��ة، ب��دالً عن 
اآليلة للس��قوط وامل��دارس الطينية 
في عموم محافظ��ات البالد"، مبيناً: 
املاضي��ة- عندم��ا كان  ال��دورة  ف��ي 

حي��در العبادي رئيس��اً للجنة املالية 
البرملاني��ة- كان التخصي��ص له��ذه 
املش��اريع 200 ملي��ار دين��ار، قب��ل أن 
يتح��ول فيم��ا بع��د إل��ى 600 مليار 

دينار". 
ويش��ير غالي إلى إن "الشركات التي 
تبنت تنفيذ املش��روع تس��لمت 60% 
من املبالغ اخملصصة، وّهدمت املدارس 
من دون بناء مدرسة واحدة"، موضحاً 
إن "م��ن املفت��رض أن يكتم��ل بن��اء 

املدارس في آب 2012".
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البرلمان يستجوب وزير التربية أواخر آيار المقبل
أربعة ملفات أبرزها "مشروع األبنية المدرسية"  متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الداخلية،ام��س  وزارة  اعلن��ت 
االربع��اء، ع��ن اعتق��ال منف��ذي 
تفجيري حي��ي االع��الم والعامل 

االخيرين في بغداد.
وقالت ال��وزارة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د" ان "قوة 
امنية متكنت من اعتقال منفذي 

تفجي��ر ح��ي االع��الم ف��ي بغداد 
مقاب��ل حلوي��ات احلمدان��ي ف��ي 
ال�10 من ش��باط املاض��ي، والذي 
ادى الى مقتل خمس��ة اشخاص 

واصابة 14 جريحا".
وش��هدت بغداد ي��وم اجلمعة )10 
انفج��ار س��يارة   ،)2017 ش��باط 
مفخخة في منطقة حي االعالم 

جنوب غربي العاصمة، ما ادى الى 
مقتل خمسة اش��خاص واصابة 

14 أخرين بجروح متفاوتة.
واضاف��ت ال��وزارة ان "ق��وة امنية 
أخ��رى اعتقل��ت منف��ذي تفجير 
ش��ارع 84 مبنطق��ة ح��ي العامل 
االثن��ني املاض��ي، وال��ذي ادى الى 

سقوط 44 قتيال وجريحا".

اعتقال منّفذي تفجيري حيي اإلعالم والعامل

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزي��ر  التخطي��ط/  وزي��ر  بح��ث 
التجارة وكالة، س��لمان اجلميلي 
ف��ي مكتب��ه م��ع وزي��ر التجارة 
يع��رب  األردن��ي  والصناع��ة 
القضاة والوفد املراف��ق له عدداً 
االهتم��ام  ذات  القضاي��ا  م��ن 
املشترك وسبل تطوير العالقات 
الثنائية في اجمل��االت االقتصادية 
واالستثمارية والتجارية وتعزيزها 

بني البلدين.
وذكر بيان أصدره املكتب االعالمي 

ف��ي وزارة التج��ارة اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "الطرفني 
أك��دا خ��الل اللقاء ض��رورة زيادة 
حجم التبادل التجاري بني العراق 
واالردن م��ن خ��الل العم��ل على 
تأهي��ل املناف��ذ احلدودي��ة ومنها 
منف��ذ طريي��ل احل��دودي وتأمني 
دخول الشاحنات احململة بالسلع 
والبضائع التي يحتاجها السوق 

العراقي".
وش��دد الوزيران عل��ى أن "تأهيل 
وتطوي��ر وفت��ح املنف��ذ احلدودي 

س��ينعكس إيجاب��اً على الوضع 
االقتص��ادي ف��ي الع��راق عموًما 
ومناط��ق محافظ��ة االنبار على 
وجه اخلصوص من خالل تشغيل 
االي��دي العاملة وحتري��ك عجلة 

االقتصاد".
وأوضح البيان ان "الوزيرين ناقشا 
كذل��ك امكانية اقام��ة مناطق 
وس��احات للتبادل التج��اري بني 
البلدي��ن لتس��هيل عملية نقل 

البضائع وسرعة وصولها".
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العراق واألردن يبحثان فتح منفذ طريبيل 
وإقامة ساحات للتبادل التجاري

مؤمتر صحفي للجنرال مارك ميلي

وزير الهجرة: أربعة ماليين عراقي نزحوا منذ ظهور »داعش«

إشادة أممية بدور الحشد الشعبي في حماية المدنيين



شؤون عراقية2

بغداد - وعد الشمري:

أكدت اللجنة القانونية النيابية، 
أمس االربع��اء، اجنازها املس��ودة 
انتخاب��ات  ملش��روع  النهائي��ة 
مجالس احملافظات، وفيما أشارت 
إلى أن اخلالفات س��توضع ضمن 
خيارين ويت��رك للنواب التصويت 
تباي��ن  أن  بين��ت  احداه��ا،  إل��ى 
وجهات النظر حالياً ينصب على 
اربعة فق��رات تتعلق بالية توزيع 
املقاعد والنظام االنتخابي وسن 

املرشح وحتصيله الدراسي.
س��ليم  اللجن��ة  عض��و  وق��ال 
ش��وقي في حديث مع »الصباح 
اجلديد«، إن »اللجنة اس��تكملت 
مش��روع  بخصوص  مالحظاتها 

انتخابات مجالس احملافظات«.
»الصياغ��ة  ان  ش��وقي  وتاب��ع 
النهائية قد توضع خالل الشهر 
بالقانون  املض��ي  للغرض  املقبل 

والتصويت عليه«.
وأش��ار إل��ى أن »اللجن��ة ثبت��ت 
جمي��ع اراء الكت��ل السياس��ية 
مالحظات الن��واب بغية عرضها 
جميعه��ا على التصويت ملعرفة 

أن منها ميكن متريره«.
»النق��اط  ب��أن  ش��وقي  واف��اد 
اخلالفية ستوضع على مقترحني 
يتم التصويت إلى احداها والرأي 
االخير س��يكون للنواب بحسب 

االغلبية«.
وأوضح عضو اللجنة النيابية أن 
»اخلالفات س��تنصب في البداية 
عل��ى نظ��ام توزي��ع املقاعد هل 
ه��و الثابت أو املتح��رك، في حني 
أن الرأي الس��ائد لدى النواب مع 
تقلي��ل املقاع��د إل��ى نصف ما 

موجود حالياً«.
واس��تطرد أن اخل��الف االخر يأتي 
على النظ��ام االنتخابي، فهناك 
رأي م��ع اعتم��اد نس��بة 1,4 من 
نظام س��انت ليغو، أما االخر مع 

نفس النظام لكن بنسبة 1,7«.
وأورد ش��وقي أن »ش��رط العم��ر 
والتحصي��ل الدراس��ي ل��م يتم 
حس��مه ايضاً، فهن��اك من يؤيد 
بأن يكون س��ن املرش��ح 25 عاماً 
عل��ى اق��ل تقدي��ر حاص��الً على 
فيم��ا  البكالوروي��س،  ش��هادة 

يذهب رأي اخر إلى س��ن 30 عاماً 
واالعدادي��ة بالنس��بة للتحصل 

الدراسي«.
أن »اخلالف  ويسترس��ل ش��وقي 
االخير جاء نظام القائمة، فهناك 
م��ن يطالب باخملتل��ط وهو توزيع 
االص��وات بنس��بة %50 للقائمة 
والبقي��ة عل��ى املرش��حني، ورأي 
اخ��ر مع القائم��ة املفتوحة وهو 
أن الص��وت مينح بش��كل كامل 
إلى القائمة واملرش��ح دون توزيع 

النسب بينهما«.

واستبعد عضو اللجنة النيابية 
مجال��س  انتخاب��ات  »اجن��از 
احملافظات في موعدها«، مستدالً 
ب� »عدم رغب��ة املفوضية احلالية 
لالنتخاب��ات في جتدي��د مهامها 

وهو ما اعلنته صراحة للجنة«.
»تش��كيل  أن  إل��ى  ومض��ى 
مفوضية يتطل��ب وقتاً من أجل 
تهيئة طاقم متمرس، يأتي ذلك 
بالتزام��ن م��ع املعرق��ل االمن��ي 
املتمث��ل بعدم اس��تكمال حترير 
التي س��يطر عليها  احملافظ��ات 

تنظيم داعش«.
وخلص شوقي بالقول إن »االزمة 
االنظم��ة  اجن��از  وع��دم  املالي��ة 
اخلاص��ة بعملية االقتراع وغيرها 
م��ن العوام��ل جتع��ل م��ن اجراء 
انتخابات مجالس احملافظات في 
موعدها املقرر ايلول املقبل شبه 

مستحيل«.
من جانبها، دع��ت عضو اللجنة 
االخرى ابتسام الهاللي في تعليق 
إل��ى »الصباح اجلدي��د«، مجلس 
الن��واب إلى »التعجي��ل في مترير 

هذا القانون باسرع وقت«.
وأضاف��ت الهالل��ي أن »اللجن��ة 
تبذل مس��اعي حثيث��ة من أجل 
متري��ر القانون وتس��وية اخلالفات 
بني الكتل السياس��ية من خالل 

ممثليها في اللجنة«.
وأشارت إلى أن »الشارع العراقي 
كون��ه  القان��ون  ه��ذا  ينتظ��ر 
س��ينظم عملية اقت��راع مهمة 
وهي مجالس احملافظات بوصفها 
املمه��دة النتخاب��ات البرملان في 

العام املقبل«.

أربع مواد خالفية تعترض تمرير مشروع انتخابات المحافظات
البرلمان سيطرحها على مقترحين ويترك للنواب التصويت إلحداها

طارق حرب 

يوم 2017/3/21كان هنالك لقاء حول موضوع 
االنتخاب��ات وتعي��ني القض��اة ف��ي مجلس 
املفوض��ني وقلنا ان االصوب هو االعتماد على 
احكام الدس��تور والقانون في تعيني القضاة 
من عدمه واذا رجعنا الى الدس��تور والقانون 
فاننا س��نجد ان��ه ال يوجد هنال��ك مانع من 
تش��كيل مجل��س املفوضني ف��ي مفوضية 
االنتخاب��ات ف��ي امل��ادة )102( ان مفوضي��ة 
االنتخابات هيئة مس��تقلة من دون ان يحدد 
أي ش��يء آخر بش��أن املفوضية بل ترك ذلك 
للقانون الذي سيتولى تنظيم االمور اخلاصة 
باملفوضية مبا فيها شروط من يشغل منصب 

عضو مجلس مفوضية االنتخابات.
 والقان��ون ال��ذي نظم ه��ذه االم��ور والنافذ 
حالي��اً ه��و القانون رق��م )11( لس��نة 2007 
قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
الذي حدد شروط من يتم تعيينه في مجلس 
املفوضني في املادة الثالثة منه وهذه الشروط 
هي اجلنس��ية العراقية واالقام��ة في العراق 
)وكان االولى بالقانون ان يستعمل مصطلح 
السكن وليس مصطلح االقامة الن االقامة 
تكون لالجنبي وليس للعراقي كذلك اشترط 
القانون الكف��اءة واخلبرة ف��ي مجال العمل 
االداري واالستقاللية من الناحية السياسية 
وع��دم الش��مول بقانون املس��اءلة والعدالة 
وعدم احلك��م بجرمية مخلة بالش��رف وهذه 
الش��روط جميع��اً تتوفر ف��ي كل قاض قبل 

توفرها في أي شخص آخر.
 ال بل انها متوفرة في القاضي طبقا لقانون 
القضائية  والقوان��ني  القضائ��ي  التنظي��م 
االخ��رى فه��ي متوف��رة ف��ي القاض��ي اكثر 
م��ا تتوفر في أي ش��خص آخر ال س��يما وان 
القضاة منعوا من العمل السياس��ي قانوناً 
ام��ا م��ا يقوله البع��ض بأن تعي��ني القضاة 
يخال��ف مب��دأ الفصل ب��ني الس��لطان فان 
ذلك غير متحق��ق الن القاضي عندما يعمل 
ف��ي املفوضية ال يعم��ل قاضي��اً وامنا يعمل 
عض��و مجل��س مفوضي��ة أي عضو مجلس 
ادارة مفوضي��ة االنتخاب��ات كما انه ال يصدر 
احكام��اً او قرارات قضائية وال تعد املفوضية 
او مجل��س املفوض��ني محكم��ة لكي يكون 
مب��دأ الفص��ل ب��ني الس��لطات متحقق��اً 
فالقض��اة الذي��ن يش��غلون منص��ب عضو 
مفوضي��ة يتخلون عن صفته��م القضائية 
وعمله��م القضائي ويباش��رون عم��ال ادارياً 
وعمال انتخابياً ال سيما وان قراراتهم تخضع 
للطعن امام الهيئ��ة القضائية لالنتخابات 
طبق��اً الح��كام امل��ادة الثامن��ة م��ن قانون 
املفوضية رقم )11( لس��نة 2007 يؤكد ذلك 
ان عمل القضاة سيكون في هيئة مستقلة 
مب��ا يعني ان الهيئة بطبيعته��ا يطبق فيها 
مبدأ الفصل بني الس��لطات لالس��تقاللية 

التي منحها الدستور لها.

القاضي في مجلس 
مفوضية االنتخابات

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

تزدح��م الش��وارع الرئيس��ية مبدين��ة 
دي��ار بكر التركية باملتس��وقني وبرجال 
يحتس��ون الش��اي في ي��وم دافئ من 
أي��ام أوائل فصل الربيع فال تبدو عليها 
عالم��ات تذكر على الدمار الذي جلبته 
اش��تباكات استمرت شهورا في العام 
املاض��ي ب��ني مقتاتل��ني ك��ورد وقوات 

األمن.
غي��ر أن األزقة الضيقة تغلي بالغضب 
في ح��ي س��ور التاريخي الذي ش��هد 
بعضا من أس��وأ أح��داث العنف حيث 
يحمل كثير من السكان مسؤولية ما 
حدث للدولة وملس��لحي حزب العمال 

الكردستاني.
ومن املمكن أن حتدد نظرة الناخبني في 
سور ومختلف أنحاء جنوب شرق تركيا 
ال��ذي يغلب عليه الكرد للصراع الدائر 
من��ذ 33 عاما نتيجة االس��تفتاء الذي 
يج��ري في أبريل نيس��ان به��دف منح 
الرئيس رج��ب طيب إردوغان صالحيات 

جديدة كاسحة.
ويق��ول خبراء اس��تطالعات ال��رأي إن 
الناخب��ني الك��رد الذي��ن ميثلون خمس 
إجمالي الناخب��ني ميكنهم أن يرجحوا 

كفة امليزان إذا ما تقاربت األصوات.
ويش��ير أح��د س��كان احل��ي ويدع��ى 
ش��ركان إلى املباني التي ب��دت عليها 
آثار القصف وس��احات ال��ركام ويقول 
»امنح��ت بيوتن��ا وذكرياتن��ا وماضينا. 

والطرفان مسؤوالن عن ذلك.«
فقد انه��ار في يوليو مت��وز 2015 وقف 

إط��الق للن��ار اس��تمر عام��ني ونصف 
الع��ام ب��ني احلكوم��ة وح��زب العمال 
الكردس��تاني فزج بجنوب شرق البالد 
في آتون أس��وأ أحداث عنف يشهدها 

منذ عشرات السنني.
وخالل العمليات األمنية فيما تال ذلك 
من ش��هور س��قط نح��و 2000 قتيل 
وتش��رد م��ا يصل إل��ى نص��ف مليون 

حسب تقديرات األمم املتحدة.
ويعتبر كثي��رون من ك��رد تركيا البالغ 
عدده��م أكثر م��ن 15 مليون نس��مة 
مدينة ديار بكر عاصم��ة ثقافية لهم 
وميثل حي س��ور شبكة الش��وارع في 
قل��ب املدينة األث��ري حتيط به أس��وار 

بازلتية بنيت في عهد الرومان.

قنابل وخنادق
عندم��ا دخل��ت الدبابات تس��حق في 
طريقه��ا كل ش��يء للقض��اء عل��ى 
مس��لحي حزب العمال الكردس��تاني 
الذين حفروا خن��ادق وزرعوا املتفجرات 
اضط��ر عش��رات اآلالف من الس��كان 

للرحيل.
وقال ش��ركان رافضا ذكر بقية اسمه 
خوف��ا مما قد يح��ل به م��ن انتقام »ما 
كان يجب أن يحف��روا اخلنادق وينصبوا 
املتاري��س ويتم��ردوا عل��ى الدولة بهذا 
الش��كل. لكن الدول��ة بالغت في الرد 

وأحرقت ودمرت«.
ويؤيد حزب هدى بار الكردي اإلس��المي 
الذي يناصره ش��ركان التصويت بنعم 
في االس��تفتاء لكن شركان يقول إنه 
لي��س واثقا أنه س��يصوت عل��ى هذا 

النحو.
ويق��ول ح��زب الش��عوب الدميقراطي 
وهو احلزب الرئيس��ي ذو اجلذور الكردية 
إن التصوي��ت بنعم س��يحكم قبضة 
زعي��م اس��تبدادي عازم عل��ى القضاء 

على املعارضة.

وق��د س��جنت الس��لطات آالف��ا م��ن 
أعض��اء ح��زب الش��عوب مب��ن فيهم 
قياداته بتهمة اإلرهاب فأصابت قدرته 

على شن احلمالت بضربة كبيرة.
ويتهم إردوغان حزب الش��عوب نفسه 
بدعم اإلرهاب. وينفي احلزب وجود صلة 

تربطه بح��زب العمال الكوردس��تاني 
ال��ذي تعتب��ره تركيا وأوروب��ا والواليات 

املتحدة منظمة إرهابية.
أن  ال��رأي  اس��تطالع  خب��راء  ويق��ول 
حوال��ي خم��س الك��رد أي أربع��ة في 
ل��م  الناخب��ني  إجمال��ي  م��ن  املئ��ة 

يحسموا رأيهم في التصويت. وتتباين 
نتائ��ج االس��تطالعات األخي��رة عل��ى 
مس��توى الب��الد إذ يق��در بعضه��ا أيا 
من املعس��كرين مبا يص��ل إلى 57 في 
املئ��ة. وتش��ير أغلبية االس��تطالعات 
إلى ارتفاع نس��بة الناخب��ني الذين لم 

يحسموا رأيهم.
وقال ف��اروق أجار رئيس ش��ركة أندي-

يس��تطيع  »م��ن  لالس��تطالعات  آر 
إقناع الكرد الذين لم يحس��موا الرأي 

سيخرج منتصرا«.
ويقول إردوغان واملالي��ني من أنصاره إن 
تركي��ا حتتاج مؤسس��ة رئاس��ة قوية 
لتجنب احلكومات االئتالفية الهش��ة 

التي مرت بها تركيا في املاضي.
أما معارضوه فيش��يرون إل��ى اعتقال 
أو ع��زل أو وق��ف أكث��ر م��ن 100 ألف 
من املدرس��ني واملوظف��ني العموميني 
وجن��ود اجليش والقض��اة والصحفيني 
في أعقاب االنقالب الفاشل الذي وقع 
العام املاضي باعتبارها أدلة على ميله 

لالستبداد.

* الطفلة »نعم«
رغ��م أن ح��زب الش��عوب الدميقراطي 
يحظ��ى بدعم قوي ف��ي مناطق الكرد 
إذ حص��ل على أكثر من س��تة ماليني 
ص��وت أي 13 ف��ي املئ��ة م��ن مجموع 
األص��وات عل��ى مس��توى الب��الد ف��ي 
االنتخاب��ات البرملانية في يونيو حزيران 
2015 أي م��ا يقرب من 80 في املئة من 
األصوات في ديار بك��ر فال يزال إردوغان 
يتمتع بش��عبية بني بعض الكورد من 

ذوي امليول اليمينية.
قال آرون شتاين الزميل الباحث باجمللس 
األطلسي »الناخبون الكرد ليسوا من 
أصح��اب التوج��ه السياس��ي الواحد 
وتغطي والءاتهم السياسية مختلف 

األطياف العقائدية«.
ف��ي قري��ة جيس��يتلي عل��ى بعد 80 
أطل��ق  بك��ر  دي��ار  غرب��ي  كيلومت��را 
مصطف��ى جيلي��ك )43 عام��ا( عل��ى 
طفلت��ه الولي��دة اس��م »إيفي��ت« أي 
»نعم« إلبداء شعوره بالعرفان إلردوغان 
على ما ق��ام به من تخفي��ف أو إلغاء 

قيود ثقافية قدمية.
وأض��اف وهو يجلس بج��وار مهد وردي 
الل��ون تن��ام في��ه طفلته »بوس��عنا 
اآلن التح��دث باللغ��ة الكردية. وتوجد 
محط��ات تلفزيونية باللغ��ة الكردية. 

هذا كله من صنعه«.
وق��د ب��دأ إردوغان محادثات س��الم مع 
حزب العمال الكوردستاني في خطوة 
لم يخطوها زعيم تركي قبله. غير أنه 
اس��تبعد العودة إلى مائ��دة التفاوض 
منذ انهي��ار وقف إطالق الن��ار وقال إن 
قوات األمن ستقضي على املسلحني. 
ودعم ذلك حجم التأيي��د الذي يتمتع 

به بني القوميني وبعض الكرد.
وقال مهفاهي��ر أوجولكوم أحد حراس 
القرى الكردية املتطوعني وهو يرش��ف 
الش��اي خارج موقع عسكري في بلدة 
كولب الريفية على بعد 140 كيلومترا 
شمال ش��رقي ديار بكر »ما دام العلم 
الترك��ي يرف��رف فوقنا ف��ال حاجة بنا 

لعلم آخر أو دولة أخرى«.

في ظل تواصل القتال بين حزب العمال والجيش التركي

اجليش التركي 

األكراد يعّبرون عن غضبهم ويستبقون استفتاء تركيا لصالح أردوغان بالرفض  
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أتفق مجلس القضاء االعلى مع 
وزارة الداخلي��ة عل��ى الية عمل 
من أجل تس��ريع حس��م ملفات 
املش��تبه به��م املوقوف��ني ف��ي 
نينوى،  عمليات حتري��ر محافظة 
فيم��ا مت االتفاق على الية ملعاجلة 
الص��ادرة  التوقي��ف  مذك��رات 

بأسماء ثنائية.
وقال املتحدث باس��م الس��لطة 
القضائية القاضي عبد الس��تار 
بيرقدار ف��ي بي��ان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، امس األربعاء، 
إن »رئيس مجلس القضاء االعلى 
القاض��ي فائ��ق زيدان اس��تقبل 

في مكتبه وزير الداخلية قاس��م 
االعرجي وتباحثا ف��ي جملة من 
القضاي��ا في مقدمته��ا العمل 
املشترك لتسريع حسم الدعاوى 

التحقيقية«.
وتابع بيرقدار أن »االجتماع تطرق 
إل��ى زي��ادة التنس��يق لتعجي��ل 
حسم ملفات املشتبه بهم الذين 
ج��رى القاء القبض عليهم خالل 
عملي��ات حترير محافظة نينوى«، 
مبيناً ان » رئيس مجلس القضاء 
االعلى اوعز إلى رئيس اس��تئناف 
نين��وى االحتادية الذي كان حاضراً 
ف��ي االجتماع بزي��ادة عدد قضاة 

التحقيق لهذا الغرض«.
واش��ار إل��ى أن »اتفاق��اً حص��ل 
البناي��ات  اح��د  بتخصي��ص 
املشغولة من قبل وزارة الداخلية 
وجعله��ا مقراً ل��دار القضاء في 
بغ��داد اجلدي��دة«، منوه��اً إلى أن 
»اللق��اء متخ��ض عنه تس��هيل 
تخصي��ص عناص��ر م��ن حماية 
الش��خصيات للعمل على توفير 

احلماية للسادة القضاة«.
وتابع بيرقدار إل��ى أنه »مت االتفاق 
مذك��رات  ملعاجل��ة  الي��ة  عل��ى 
التوقيف الصادرة باسماء ثنائية 

بغية تسريع حسمها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت منظمة هيوم��ن رايتس 
ووتش،ام��س االربع��اء، ان تنظيم 
»داع��ش« أعدم مئ��ات احملتجزين 
لدي��ه ودف��ن جثثهم ف��ي موقع 

قريب من املوصل.
وأخبر عدة شهود عيان املنظمة 
أن »من بني جثث القتلى أفرادا من 
قوات األم��ن العراقية، رميت في 
حفرة طبيعية ف��ي موقع يُعرف 
باس��م اخلفس��ة )8 كيلومترات 

جنوب غرب املوصل(.
وقال س��كان محليون إن »داعش 
زرع قب��ل انس��حابه من املنطقة 
ف��ي منتص��ف ش��باط ألغام��ا 

أرضي��ة بدائي��ة )توص��ف أحيانا 
بالعبوات الناس��فة أو الش��راك 

اخلداعية(«.
من جانبه��ا، قالت نائب��ة مديرة 
الشرق األوس��ط في املنظمة ملا 
فقيه ان »ه��ذه املقبرة اجلماعية 
هي رمز إلجرام داعش وس��لوكه 
املنح��ط – إنه��ا جرمي��ة هائلة«، 
مبين��ة ان »التنظيم وضع ألغام 
أرضية ف��ي مقب��رة جماعية هو 
محاولة واضحة من داعش إلحلاق 

أكبر ضرر ممكن إلى العراقيني«.
وذك��رت املنظم��ة ان��ه »يتع��ني 
على الس��لطات العراقية إعطاء 
املوقع  وتسييج  لتحديد  األولوية 

حلماية املقبرة اجلماعية والسكان 
احمللي��ني حتى تُ��زال األلغ��ام من 

املوقع«.
وقال الس��كان إن »املي��اه متر عبر 
قاع احلفرة، مما يُصّعب استخراج 
الرفات البش��رية منها، وإذا كان 
ممكن��ا اس��تخراج اجلث��ث، يجب 
أن تت��م العملي��ة وف��ق املعايير 
الى  الس��لطات  داعية  الدولية«، 
»حتوي��ل املوق��ع لنصب ت��ذكاري 
الذي��ن  الضحاي��ا  أس��ر  ودع��م 
يلتمسون العدالة حلاالت اإلعدام 

هذه«.
العراقية على  القوات  وسيطرت 

املوقع منتصف شباط 2017، 

القضاء يسرع حسم قضايا 
موقوفي عمليات تحرير نينوى

رايتس ووتش تكشف عن اعدام داعش 
مئات المحتجزين لديه قرب الموصل



بغداد – انفجار ناسفتني 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقية امس األربعاء، بأن شخصاً 
ُقتل وأصيب س��تة آخ��رون بانفجار 

عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف 
ناس��فة  "عب��وة  إن  اس��مه  ع��ن 
موضوعة عل��ى جانبي الطريق في 
ش��ارع الصح��ة مبنطقة الش��عب 
ش��مالي بغ��داد انفج��رت صب��اح 
ي��وم امس م��ا أس��فر ع��ن إصابة 

شخص".
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املصدر  
إن "ش��رطة بغ��داد ف��وج الطوارئ 
التاس��ع عث��ر عل��ى عب��وة الصقة 
على جانب الطريق في شارع حيفا 
وس��ط بغداد"، وأن "قوة من اجلهد 
الهندس��ي متكنت م��ن تفكيكها 

قبل انفجارها".  

ديالى – تفكيك عبوات
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديالى ام��س االربعاء أن 
قوة امنية متكنت من تفكيك ثالث 
عبوات ناس��فة على طري��ق ديالى 

بغداد الرئيس .
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة تابعة ملكافحة 
املتفجرات في ديالى متكنت، صباح 
يوم امس م��ن تفكيك ثالث عبوات 
ناسفة كانت موضوعة على جانب 

طريق ديالى بغداد الرئيس ".

صالح الدين – قصف مدفعي 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظة صالح الدين امس االربعاء 
ان سرايا السالم متكنت من قتل 13 

عنصراً من "داعش" بينهم قياديون 
بقصف مدفعي شرقي احملافظة .

وق��ال املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكشف عن اسمه إن "13 عنصراً 
م��ن تنظيم داع��ش االرهابي قتلوا 
خالل قص��ف مدفع��ي عنيف قام 
به رجال االس��ناد لس��رايا الس��الم 
لتجمع��ات لداع��ش لقط��ع اخلط 
الضلوعي��ة  مط��ار  ب��ن  الراب��ط 

ومطيبيجة في احملافظة ". 

االنبار – قصف جوي
اعلن مصدر امني في قيادة عمليات 
محافظة االنبار ام��س االربعاء عن 
مقتل واصابة العشرات من عناصر 
تنظيم داعش االرهابي بينهم عرب 
اجلنس��ية بقص��ف ج��وي مكثف 
لطائ��رات الس��وخوي العراقية في 

احملافظة. 

وقال قائد الفرقة السابعة باجليش 
العراق��ي اللواء الرك��ن نومان عبد 
الزوبع��ي إن "طائ��رات الس��وخوي 
احلربية العراقية قصفت، فجر يوم 
ام��س معم��ل تفخيخ ومس��تودع 
لالس��لحة ومضاف��ة لعناص��ر من 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي اغلبهم 
عرب اجلنسية في منطقة الكرابلة 
التابع��ة ملدين��ة القائ��م )350 كم 

غربي الرمادي(".

النجف – عمليات دهم 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
شرطة محافظة النجف واملنشآت 
امس االربع��اء ان قوة امنية متكنت 
من الق��اء القب��ض على ع��دد من 
املطلوب��ن على وفق م��واد قانونية 

متنوعة في السيطرات.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف 

ع��ن اس��مه ان��ه مت الق��اء القبض 
على 11 مطلوبا في م��واد قانونية 
مختلف��ة في الس��يطرات والطرق 
اخلارجية ، كم��ا القي القبض على 
مطل��وب وف��ق قضاي��ا اره��اب "  ، 
مضيفا ان االج��راءات االمنية التي 
تتخ��ذ ف��ي الس��يطرات تركز على 
تنفيذ اوامر القبض بحق املطلوبن 

واجملرمن وتطبيق القانون. 

الديوانية – عملية امنية 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة الديوانية امس االربعاء ان 
س��يطرة درع اجلنوب القت القبض 
على مخالف حلظة تفتيشه بصورة 
دقيقة من قبل افراد السيطرة عثر 
بحوزته عل��ى 400 أطالقة p k c و 
130 أطالق��ة بندقي��ة m 16 فضال 
ع��ن 5 رمانات يدوية حيث مت احالته 

الى مركز الفرات للتحقيق معه.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان س��يطرة الدغ��ارة 
الق��ت القبض على اح��د املتهمن 
من س��كنة ناحية غماس مطلوب 
للقضاء على وفق املادة 14 من قانون 
مكافحة اخملدرات وذلك بعد ان وجد 

اسمه ضمن قوائم املطلوبن. 

ذي قار – اعتقال ارهابي
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة ذي قار ام��س االربعاء ان 
قوة امنية القت القبض على عنصر 

من عصابات داعش االرهابية.
وذكر املص��در االمني أن "س��يطرة 
الفج��ر ش��مال ذي ق��ار وبالتعاون 
مع جهاز األم��ن الوطني ومديريتي 
والعسكرية  الداخلية  استخبارات 
في قيادة عملي��ات الرافدين، ألقت 

القبض على متهم سكنه السابق 
ناحية برطلة )22 كم ش��رق مدينة 
املوصل ( في أثن��اء محاولته دخول 
احملافظ��ة, واملطل��وب كون��ه أح��د 
عناصر داع��ش اإلرهابي, انتقل إلى 

محافظة واسط مع النازحن".

نينوى – سقوط قذائف
اف��اد مص��در امني ف��ي محافظة 
نينوى امس االربعاء بأن 21 شخصا 
سقطوا بن قتيل وجريح بسقوط 
قذائف هاون جنوب غربي احملافظة.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "س��تة مدنين من 
عائل��ة واح��دة قتل��وا  وأصيب ١٥ 
آخرين بس��قوط قذائ��ف هاون في 
منطق��ة موص��ل اجلدي��دة جنوب 
غرب��ي املوصل"، مبيناً أن "القذائف 

أطلقها داعش اإلرهابي".

انفجار ناسفة في الشعب والصقة بحيفا وسط بغداد * مقتل 13 إرهابيًا بقصف مدفعي شرقي صالح الدين
الطيران يقتل العشرات من "داعش" غربي الرمادي * سقوط قذائف هاون جنوب غربي مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امان��ة بغداد،ام��س االربع��اء، عن حملة 
لغرس مليوني زهرة في عموم مناطق العاصمة، 
مبينة ان احلملة تأتي في اطار مس��اعيها لزيادة 
املس��احات اخلض��ر وخل��ق اجواء مناس��بة امام 

األسر البغدادية.
وقال��ت مديري��ة العالقات واالعالم ف��ي بيان لها 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان "الدوائر 
البلدية االربع عشرة ودائرة املتنزهات والتشجير 
ب��دأت اكبر حملة لغرس اكث��ر من مليوني زهرة 
والش��جيرات الدائمية واملوس��مية ف��ي عموم 
الس��احات العام��ة واجل��زرات الوس��طية ايذانا 
ببدء املوس��م الربيعي وبالتزام��ن مع اعياد نوروز 
وإنتص��ارات القوات االمنية ف��ي جبهات القتال 

ضد ارهابيي داعش في املوصل".
واضاف��ت ان "احلمل��ة تأت��ي في اطار مس��اعي 
امان��ة بغ��داد لزي��ادة املس��احات اخلض��ر وخلق 
اجواء مناس��بة امام األس��ر البغدادية مع حلول 
فص��ل الربي��ع"، مبينة انها "ش��رعت منذ مدة 
بأعمال تهيئة مستلزمات اقامة مهرجان بغداد 
الدولي للزهور التاسع على حدائق متنزه الزوراء 

مبشاركة كبيرة من داخل العراق وخارجه".
وتقي��م امانة بغ��داد معرضا للزه��ور في متنزه 
ال��زوراء والذي اصب��ح تقليد س��نوي دأبت على 
إقامته في منتصف ش��هر نيس��ان من كل عام 
ويتم دعوة عدد كبير من دول العالم للمشاركة 
في��ه فضالً ع��ن الش��ركات واملكات��ب الزراعية 
املتخصصة باجملال الزراعي وبفن تنسيق الزهور.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خصصت حكومة إقليم كردس��تان، 100 مليون 
دوالر لدع��م الس��ياحة الداخلي��ة، م��ع تق��دمي 
تسهيالت للشركات الس��ياحية العراقية ودول 

اجلوار جلذب السياح األجانب.
وق��ال نائب محاف��ظ أربيل، طاه��ر عبداهلل، في 
تصري��ح صحف��ي تابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د"، 
إن "احلكوم��ة خصصت ه��ذا الع��ام مبلغ 100 
مليون دوالر، كما مت تقدمي تس��هيالت للشركات 
الس��ياحية العراقية ودول اجلوار جلذب الس��ياح 

األجانب".
وأضاف أن "أغلب الفنادق محجوزة اآلن بس��بب 
كثرة اقبال السياح على اإلقليم"، مبينا أنه "من 
املتوقع تزايد أعداد السياح الى إقليم كردستان 

خالل ربيع وصيف العام احلالي".
وفي ه��ذا العام قامت الش��ركات الفنية بدعم 
م��ن عدد كبير من الش��ركات التجارية بتنظيم 
حف��الت جماهيري��ة ف��ي معظم م��دن وبلدات 
إقليم كردس��تان، بعد أن توقفت تقريباً بس��بب 

احلرب على داعش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة للصناع��ات الفوالذية 
أحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن افتتاح 
معمل العالمات املرورية بعد توقف دام ألكثر من 
عقدي��ن بعد تأهيله بجهود ذاتية من قبل كوادر 

الشركة.
وق��ال مدي��ر اع��الم ال��وزارة عبدالواح��د علوان 
الش��مري في بيان ل��ه اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، أن "إعادة العمل النتاج العالمات املرورية 
سيخدم قطاعات واسعة سواء كان من القطاع 
العام او اخلاص أو قط��اع مختلط وخاصة منها 
مديرية املرور العامة ووزارتي الداخلية واالسكان 

أضافة الى أمانة بغداد".
وأضاف الشمري أن "منتجات هذا املعمل متثلت 
بأرقام الس��يارات وأرقام ال��دور واالزقة وعالمات 
الدالل��ة في الش��وارع وتخطيط امل��دن وتصنيع 
العل��م العراق��ي وأعالم ال��دول في الس��فارات 
الراي��ات  )ومنه��ا  الديني��ة  املناس��بات  وأع��الم 
التي تس��تخدم ف��ي الزيارات احلس��ينية( وطبع 

املنشورات والدعايات".
ودعا الش��مري "الوزارات واملؤسسات احلكومية 
والقط��اع اخلاص للعم��ل على التعاقد وش��راء 
املنتج��ات ذات املواصف��ة واجل��ودة دعم��ا منها 

للصناعة الوطنية واالقتصاد العراقي".

األمانة تغرس مليوني 
زهرة في عموم مناطق 

العاصمة

حكومة اإلقليم تخصص 100 
مليون دوالر لدعم السياحة

"الصناعة" تبدأ بإنتاج 
اإلشارات المرورية

الملف األمني

القّوات املشتركة حترر نحو 
60 % من اجلانب األمين ملدينة 

املوصل
لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" القوات 
األمني��ة وصل��ت ال��ى منطقة 
رجم حدي��د ووادي العن وصوال 
املواشي)علوة  بيع  الى س��احة 
املعاش  الغنم(احملاذي��ة لس��وق 
وح��ي  واليابس��ات  واليرم��وك 
التنك في احملور اجلنوبي الغربي 
من مدين��ة املوصل ، منوهاً إلى 
إنها " تخوض قتاال عنيفاً فيها 
ضد اجملامي��ع اإلرهابية إلى حن 

حتريرها وتطهيرها بالكامل .
داع��ش  إن " تنظي��م  وأض��اف 
اإلجرامي نش��ر نح��و أكثر من 
500 مقاتل ق��رب جامع ألنوري 
الكبي��ر ال��ذي ش��هد خط��اب 
اجمل��رم أبو بك��ر البغ��دادي ملنع 
الق��وات األمنية م��ن حتريره ملا 
له م��ن رمزي��ة ل��دى التنظيم 

اإلجرامي". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح 
العصاب��ات   " أن  اس��مه  ع��ن 
اإلجرامية فخخت جامع ألنوري 
ومن��ارة احلدب��اء بأمي��ن املوصل 
وس��يتم التعام��ل معها بنحو 
دقيق من قبل صنف الهندسة 
العسكرية إلزالة األلغام وإنهاء 

اخلطر". 
الش��رطة  "ق��وات  أن  وأوض��ح 
عش��رات  نش��رت  االحتادي��ة 
القناص��ة فوق اس��طح املباني 
املتواجدين  الدواع��ش  لقن��ص 
في محيط املس��جد"، مشيرًا 

إلى أن "الرد السريع متكنت من 
تطويق اجلامع من ش��ارع غازي 
وس��وق ه��رج وس��احة عروس 

نينوى". 
احلش��د  إلع��الم  بي��ان  وذك��ر 
احلش��د  ق��وات  أن   ، الش��عبي 
الش��عبي/ لواء 2 و26 وبإسناد 
من اجليش، وصلت الى مشارف 
مدين��ة املوص��ل بع��د عبورها 

بوابة الشام الغربية". 
وأض��اف البي��ان ال��ذي تلق��ت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه ان" القوات "تقف 
على مس��افة 15 كم عن مركز 

الساحل االمين للموصل". 
وقتل طي��ران اجليش يوم ، أمس 
األربعاء ، 14 إرهابياً من عصابات 
داعش في اجلان��ب األمين ملدينة 

املوصل. 
وذكر بيان خللي��ة االعالم احلربي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه ان "طيران اجليش 
وج��ه ضرب��ات جوي��ة لعناصر 
داعش اإلرهابي أسفرت عن قتل 
١٤ منه��م وتدمي��ر ٦ عج��الت 
صهريج��ان  بينه��ا  ملغوم��ة 
ومعاجلة  وعجلتان مختلفت��ان 
وكري��ن ملغومن في منطقتي 
رأس س��نجار و١٧ مت��وز ضم��ن 
الساحل األمين ملدينة املوصل".

مقتل وإصابة العشرات من 
"داعش" بقصف مكّثف 

للطيران العراقي
وذكر بيان خللي��ة االعالم احلربي 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 

ان "طي��ران اجليش وجه ضربات 
جوية لعناص��ر داعش االرهابي 
أس��فرت ع��ن قت��ل ١٤ منهم 
وتدمير ٦ عجالت ملغومة بينها 
صهريجان وعجلتان مختلفتان 
ومعاجل��ة وكري��ن ملغومن في 
منطقتي رأس سنجار و١٧ متوز 
ضم��ن الس��احل االمي��ن ملدينة 

املرصل".

أمانة مجلس الوزراء تسعى 
للتحول نحو احلكومة 
اإللكترونية العام احلالي

م��ن جانبه، اك��د عضو اللجنة 
امير البياتي ان "املشروع يعتبر 
وان  الس��يادية  املش��اريع  م��ن 
البنى التحتية موجودة في وزارة 
االتصاالت"، الفتا الى ان "الوزارة 
ب��دات برب��ط ملواق��ع ال��وزارات 
كمرحل��ة  العام��ة  باالمان��ة 
اولى، فيما س��يتم بربط مراكز 
الوزارات وتشكيالتها في بغداد 

واحملافظات كمرحلة ثانية".
"املش��روع  ان  البيات��ي  وتاب��ع 
يحت��اج الى تثقي��ف املوظفن 
واملواطن��ن الن��ه يق��دم خدمة 
للمواط��ن وس��يحول التعامل 
م��ع احلكوم��ة م��ن خ��الل هذا 
املشروع من خالل بوابات خاصة 

للدولة".
يذك��ر ان العراق م��ا زال يعتمد 
في اكث��ر االحيان عل��ى االوراق 
في ارش��فة املعلومات اخلاصة 
بال��وزارة واملواطنن، اضافة الى 
لالتصاالت  التحتي��ة  البنية  ان 
قد تعرضت للدم��ار ابان احلرب 

االخي��رة، اضافة ال��ى تعرضها 
للس��لب والنه��ب بع��د دخول 
قوات التحال��ف الى العراق في 

عام 2003.

العبادي يشدد على عدم  
التراجع عن اإلصالح ومحاربة 

الفساد
وبش��أن زيارته لواش��نطن، ذكر 
العبادي أن "الدول ال تبحث عن 
الضعيف امنا تبحث عن القوي 
وجئن��ا إل��ى واش��نطن ونح��ن 
أقوياء منتصرين"، مضيفاً "اننا 
نتكل��م االن ع��ن القضاء على 
داعش وس��نقضي علي��ه قريباً 

بوحدتنا".
يذكر أن العب��ادي وصل، االثنن 
)20 آذار 2017(، إل��ى واش��نطن 
بدعوة م��ن الرئي��س األميركي 
دونالد ترام��ب لبحث العالقات 
الثنائية بن البلدين واس��تمرار 
دع��م الواليات املتح��دة للعراق 
في حربه ضد تنظيم "داعش".

البرملان يستجوب وزير التربية 
أواخر آيار املقبل

التربي��ة  ويتاب��ع عض��و جلن��ة 
والتعليم النيابية حديثه قائالً: 
"طالبن��ا كلجن��ة تربي��ة ف��ي 
وقتها، س��حب العمل من هذه 
الش��ركات، لك��ن تنفي��ذ ذلك 
اإلج��راء يترت��ب علي��ه إجراءات 
قانوني��ة، لذل��ك مت الذهاب إلى 
إعطاء الش��ركات مدة إضافية 
إل��ى األول م��ن كان��ون الثان��ي 
2013، ش��ريطة سحب العمل 

م��ن دون أي تبعات قانونية حال 
تلك��ؤ الش��ركات ف��ي تنفي��ذ 

املشاريع".
اقت��راب  "م��ع  إن��ه  ويضي��ف 
موع��د انته��اء فت��رة التمديد، 
إعطائه��ا  الش��ركات  طلب��ت 
مدة إضافية ثانية ملدة تس��عة 
أش��هر. وه��ذا ف��ي احلكوم��ة 
الس��ابقة"، الفتاً إل��ى إنه "في 
هذه الدورة، أجرى العبادي وجلنة 
حتقيق��ات  والتعلي��م  التربي��ة 
مبل��ف امل��دارس، مت عل��ى إثرها 
عزل عدد من مدراء الش��ركات 
إنه  مبيناً  للمش��روع"،  املنفذة 
واس��تكماالً للتحقيقات "جاء 
طلب اس��تجواب وزي��ر التربية 
آخر  احلالي��ة، لالس��تفهام عن 
املقصري��ن  محاس��بة  نتائ��ج 
في ه��ذا امللف، واألم��وال التي 

استردت منهم". 
وع��ن حاج��ة الب��الد الفعلي��ة 
لألبنية املدرس��ية يق��ول غالي 
إنه "في ع��ام 2011 كان العراق 
يحتاج ل�8 آالف مدرس��ة لسد 
النق��ص"، موضح��اً "أم��ا اآلن؛ 
فنحن نحت��اج إلى أكثر من 23 
ألف مدرس��ة، في ظ��ل الزيادة 
تقدر  التي  السنوية  السكانية 

ب�900 ألف نسمة". 
التربية  واختت��م عض��و جلن��ة 
إلى  بالدعوة  النيابية  والتعليم 
"حمل��ة وطنية تش��ترك فيها 
جميع مؤسس��ات الدولة لبناء 

املدارس".
وفي السياق ذاته، طالب زميله 
في اللجنة النائب سيروان عبد 

اهلل، ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، وزارة املالية بتخصيص 
املبالغ املطلوب��ة لبناء املدارس، 
فض��الً ع��ن تش��جيع اجلان��ب 

االستثماري في هذا اجملال.
ويقول عب��د اهلل إن "نحو مليار 
دوالر- من تخصيصات مشروع 
بناء املدارس- ذه��ب إلى جيوب 
الفاس��دين ف��ي أكب��ر عملية 
فساد شهدها القطاع التربوي 
في العراق"، مش��يراً إلى "منح 
نحو %60 من املبالغ للمقاولن 
بع��ض  به��دم  قام��وا  الذي��ن 
امل��دارس وتركه��ا م��ن دون بناء 
أخرى جديدة، األمر الذي تسبب 
األبني��ة  ف��ي  كبي��رة  بش��حة 

املدرسية".

العراق واألردن يبحثان 
فتح منفذ طريبيل وإقامة 
ساحات للتبادل التجاري

وأك��د اجلميل��ي خ��الل اللق��اء 
"س��عي العراق الى فت��ح افاق 
التعاون واالنفت��اح باجتاه تعزيز 
عالقات��ه مع محيطه االقليمي 
مل��ا لذل��ك م��ن أث��ر ف��ي إعادة 
عملية االعمار للمناطق احملررة 
الت��ي حتت��اج ال��ى دع��م عربي 
واقليم��ي لتمكن الع��راق في 
اعادة االس��تقرار واالعمار لتلك 
املناطق وتسهيل عودة النازحن 

اليها".
وأشار الى ان "العالقة مع االردن 
حتمل الكثي��ر من عوامل القوة 
املش��تركة  العوام��ل  بس��بب 

الكبيرة بن البلدين".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االرهابي  داع��ش  تنظي��م  قص��ف 
ع��دداً م��ن األحياء احمل��ررة باملوصل 
خس��ائر  اوق��ع  و  وحش��ي  بنح��و 
بشرية ومادية، وفيما يلجأ قناصو 
داع��ش لالحتم��اء باملن��ازل االهلة 
بالسكان كش��ف مرصد موصلي 
ع��ن ان "املعقل الق��دمي" لتنظيم 
داعش بات يعاني من حصار مطبق 

عليهم يكاد يخنقهم.
وقال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
قص��ف ع��دداً م��ن االحي��اء احملررة 
بجانب��ي املدين��ة بنح��و وحش��ي 
وانتق��ام وأوق��ع خس��ائر بش��رية 

ومادية بصفوف االهالي".
ع��ن  اس��فر  "القص��ف  واض��اف 
استش��هاد 6 مدني��ن م��ن عائلة 
واح��دة مبنطق��ة املوص��ل اجلديدة، 
واصاب��ة 15 مدني��اً آخري��ن خ��الل 
جتمعهم لتسلم مساعدات إغاثية 
باملنطق��ة نفس��ها ، كم��ا وقعت 
خسائر بشرية لم يتم التأكد منها 
في احياء الرفاق، الغزالني، الضباط، 
املنصور، اجملموعة الثقافية، احملطة، 

و منطقة باب جديد".
ولف��ت املصدر الى ان "داعش يزعم 
ان��ه يس��تهدف الق��وات االمني��ة 
بقصف��ه ه��ذا، لكن��ه كان قصفاً 
ألن��ه خس��ر  انتقامي��اً  عش��وائياً 
ه��ذه املناط��ق بع��د احل��اق هزمية 
مدوية به على ي��د القوات االمنية 

املشتركة".
وبخص��وص املعارك الدائرة باجلانب 
االمي��ن، اوض��ح املص��در ان "العدو 
بات يعتمد بنحو شبه كامل على 
القناصن الذين ينتش��رون بكثافة 
ف��ي املن��ازل املكتظ��ة بالس��كان، 
حيث انهم يحدثون فتحات صغيرة 
من اجلدران اخلارجية ويس��تهدفون 

قواتن��ا، ولك��ن ال ميك��ن ال��رد على 
مصادر تلك النيران باسلحة ثقيلة 

للحفاظ على املدنين".
لديها  االمني��ة  "القي��ادات  وتاب��ع 
خططه��ا اخلاص��ة ف��ي مواجهة 
قناصي داعش الذي��ن اغلبهم من 

االرهابين االجانب والعرب".
 

معقل داعش القدمي يختنق
كشف مرصد "موصليون" اخملتص 
مبتابع��ة وحتلي��ل اج��راءات داع��ش 
مب��ا تبق��ى ف��ي االحي��اء اخلاضعة 
لس��يطرته مبدينة املوص��ل عن ان 
يعاني  للتنظيم  الق��دمي"  "املعقل 

من حصار مطبق يكاد يخنقهم.

داع��ش  ان "ق��وات  املرص��د  وق��ال 
االولي��ة دخلت من مناطق ش��مال 
غرب املوصل، وهي االحياء املعروفة 
بكثرة تواجدهم من��ذ مدة طويلة 
تواج��د االجه��زة  نظ��راً لضع��ف 
االمني��ة فيه��ا وانفتاحه��ا عل��ى 
صح��راء اجلزي��رة وب��ادوش وتلعفر 
الغربي��ة  بالصح��راء  وارتباطه��ا 

املؤدية الى محافظة االنبار".
واوض��ح "من��ذ س��قوط املوص��ل 
بيد داع��ش اصبحت تل��ك االحياء 
)١٧ مت��وز - الهرم��ات - مش��يرفة 
- االقتصادي��ن - احل��اوي( مناط��ق 
ومراك��ز  وقياداته��م  جتمعه��م 
اعالمه��م، وحصلت تل��ك املناطق 

على كم كبير م��ن الغارات اجلوية 
طيلة الفترة املاضية راح ضحيتها 
كثير من االبرياء الساكنن في تلك 

املناطق".
ولفت "موصليون" الى انه "مع بدء 
عمليات اجلانب االمين نقلت داعش 
عائالت مقاتليه��ا الى تلك االحياء 
كآخر محطة آمنة ظناً منهم انها 
ميك��ن ان تك��ون مهرباً الى س��وريا 
او صح��راء اجلزيرة واالنب��ار وتلعفر 
مرة أخ��رى، لكن احلكومة العراقية 
وقرارات اجهزتها االمنية اس��رعت 
الى قطع تلك الطرق وفصل سوريا 
وتلعفر واالنبار عن مناطق ش��مال 
غرب املوصل ما ادى الى فرض حصار 

مطبق عليهم يكاد يخنقهم".
مبين��اً ان "س��كان ه��ذه االحي��اء 
يقول��ون ان داع��ش يعي��ش ايام��ه 
املدني��ن  عل��ى  ويحق��د  االخي��رة 
فيه��ا، وق��د فتح ج��دران منازلهم 
من ث��الث جهات، وانه يحاس��بهم 
على الصغيرة والكبيرة ما دفعهم 
ال��ى التزام منازله��م وعدم اخلروج 

منها".
املؤش��رات  ان "كل  املرص��د  وي��رى 
املناط��ق  ه��ذه  ان  تق��ول  كان��ت 
ستكون آخر ما سيتم حتريره، لكن 
اليومن  مستجدات حصلت خالل 
املاضي��ن جعل��ت االنظ��ار تتج��ه 
اليه��ا مبكرًا، حي��ث تقدمت قوات 

من احلش��د الش��عبي باجتاه بوابة 
الش��ام في محاولة لفت��ح محور 
ش��مالي بالتعاون مع قوات اجليش 
التي حررت بادوش وهو ما س��يدفع 
بداع��ش الى اله��رب باجتاه املناطق 
بس��رعة  التق��دم  مت  ان  القدمي��ة 
وبقيت الش��رطة االحتادية في باب 

الطوب".
املرص��د مخاوف��ه "على  وس��جل 
املدني��ن الذي��ن يتحدث��ون لنا عبر 
الرس��ائل القصيرة او النت اجملاني، 
وانه��م حريصون عل��ى الهرب جتاه 
مناطق الغرب في محور مكافحة 
االرهاب وهو املهم االخير للنجاة، 

وهو ما نشجعهم عليه".

القصف أسفر عن 
استشهاد 6 مدنيين من 
عائلة واحدة بمنطقة 
الموصل الجديدة، وإصابة 
15 مدنيًا آخرين خالل 
تجمعهم لتسلم مساعدات 
إغاثية بالمنطقة نفسها، 
كما وقعت خسائر بشرية 
لم يتم التأكد منها في 
أحياء الرفاق، الغزالني، 
الضباط، المنصور، 
المجموعة الثقافية، 
المحطة، و منطقة باب 
جديد

جانب من معاناة أهالي اجلانب األمين ملدينة املوصل  

"المعقل القديم" للتنظيم بالجانب الغربي تحت الخناق

داعش يقصف األحياء المحررة بالموصل بقذائف الهاون بنحٍو وحشي
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بحثت مع اليونسيف دعم برامج التحصين في المناطق المحررة

محليات 4

يتق��دم اهالي منطقة الش��رطة الرابعة 
ال��ى  واالمتن��ان  بالش��كر   857 محل��ة 
العاملني في مديرية توزيع كهرباء اجلنوب 
وقطاع العامل وفي مقدمتهم املهندس 
ناصر دحام مدير التوزيع واملهندس محمد 
فاضل مسؤول قطاع حي العامل للجهود 
االس��تثنائية التي بذلوها في اعادة التيار 
الكهربائ��ي ال��ى وضع��ه الطبيعي بعد 
حاالت االطفاء التي حدثت بس��بب سوء 
 ، الش��ديدة  واالمط��ار  اجلوي��ة  االح��وال 
متمنني لهم السالمة الدائمة والتوفيق 
والنج��اح في عمله��م من اج��ل خدمة 

املواطنني.
آملني م��ن اهلل القدي��ر ان يح��ذو جميع 
العاملني ف��ي القطاعات االخرى حذوهم 
من اجل خدمة ابناء الش��عب في عراقنا 

اجلديد .

 شكر وتقدير
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سعاد التميمي*

برعاي��ة الدكت��ورة عديل��ة حم��ود 
حس��ني وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
عق��د املركز الوطن��ي التخصصي 
لالم��راض الصدري��ة والتنفس��ية 
بالتع��اون م��ع جمعي��ة مكافحة 
الت��درن مؤمت��را اعالميا اس��تعدادا 
العامل��ي ملكافحة  اليوم  ملناس��بة 

التدرن .
وج��رى خ��الل املؤمتر ال��ذي حضره 
مدي��ر  س��لمان  ظاف��ر  الدكت��ور 
جمعية مكافحة التدرن واالمراض 
الصدرية ومنتسبو الصحة العامة 
واملتخصصني  االطب��اء  م��ن  وعدد 
بهذا اجلان��ب طرح موق��ف التدرن 
ف��ي العراق واملعوق��ات التي تواجه 
البرنام��ج الوطني ملكافحة التدرن 
في الوصول ال��ى االهداف العاملية 

النهاء السل عام 2030 .
واكد مع��اون مدير دائ��رة الصحة 
العامة الدكت��ور محمد جبر خالل 
التضاف��ر  اهمي��ة  عل��ى  كلمت��ه 
اجملتمع��ي للوص��ول ال��ى اله��دف 
املنش��ود واهمية حتقيق��ه ، مبينا 
ان التدرن يتجس��د مبثل��ث الرعاية 
الصحية االولية وايضا الش��راكة 
العام  بنوعيه��ا  املؤسس��ات  ب��ني 
واخل��اص وايج��اد ألي��ة التنس��يق 

الوطنية .
واوض��ح الدكتور جب��ر ان من اهم 
االس��باب التي تتيح وج��ود التدرن 
في املاضي او املستقبل هو الفقر ، 
مشيرا الى حرص الوزارة على وضع 
خطة متكاملة فيها برامج وخطط 
عمل تعتمد على مؤشرات ومعايير 
اليات التش��خيص  مرك��زة عل��ى 
املبكر اي االكتشاف املبكرللمرض 
والنزول ال��ى مواقع العمل ميدانيا 
وق��درة  املراكزالصحي��ة  ومنه��ا 
الوزارة عل��ى ادارة االزمات وتالفيها 
وباالخص العناية والفحص الدوري 
الهلنا النازحني داخل اخمليمات وفي 

وتوفيرالعالج��ات  احمل��ررة  املناط��ق 
املطلوبة لهم .

 كما عرج الدكت��ور ممثل منظمة 
الدكت��ور  العاملي��ة  الصح��ة 
االلي��ة  دور  ال��ى  ثامراحللف��ي 
واملنظم��ات العاملي��ة والعراقي��ة 
ف��ي مكافحة التدرن ف��ي العراق 
العاملية  الصحة  وسعي منظمة 
الى حتقي��ق هدف عاملي وهو انهاء 
امل��رض والقض��اء عليه ف��ي عام 
الوفي��ات  وتقلي��ل نس��بة   2030
ويأت��ي ذل��ك ع��ن طري��ق توثي��ق 
بني  وتعزيزالش��راكات  العالق��ات 

اجلهات اخملتصة .
الدكت��ور سامرعبدالس��تار  وزاد   
الصدري��ة  االم��راض  مديرمرك��ز 
والتنفس��ية  عل��ى ذل��ك بط��رح 
موق��ف اخلدم��ات املقدم��ة م��ن 
قب��ل البرنامج للمرض��ى وماهي 
للتطوير  املطلوب��ة  االحتياج��ات 
، مش��يدا ب��د ور العامل��ني ف��ي 
البرنامج م��ن اجل خدمة املرضى 

واحلد من املرض..
عل��ى صعيد متصل اك��دت وزيرة 
الصحة حرص ال��وزارة على تعزيز 
املش��ترك مع  والعم��ل  التع��اون 

املنظم��ات الدولية لالرتقاء بواقع 
اخلدمة الصحي��ة في العراق وفي 

شتى اجملاالت . 
واوضح��ت الوزي��رة خ��الل لقائها 
التنفي��ذي  املدي��ر  لي��ك  انتون��ي 
ملنظم��ة االمم املتح��دة للطفولة 
) اليونس��يف ( عل��ى دور املنظمة 
ف��ي دعم جهود الوزارة في ش��تى 
اجملاالت والسيما في مجال برنامج 
التحصني املوسع واعتماد املعايير 
العاملية لتطويره وادخال لقاحات 
جدي��دة بغية القض��اء على عدد 

من االمراض في البالد .

واش��ارت الوزي��رة ال��ى دور الوزارة 
توفي��ر  ف��ي  املثم��ر  وس��عيها 
اللقاح��ات والعمل ضمن حمالت 
تلقي��ح  تس��تهدف  منتظم��ة 
اطفالن��ا ف��ي ابع��د نقط��ة من 
محافظاتنا العزيزة برغم الصعاب 
املالية واالمنية التي متر بها البالد 
واع��ادة العمل باحلمالت الصحية 
الوقائية وحم��الت اللقاحات ضد 
ش��لل االطفال في املناطق احملررة 

من دنس الدواعش اجملرمني .
كم��ا بح��ث اللقاء ال��ذي حضره 
الوكي��ل الفن��ي لل��وزارة د . حازم 

اجلميلي و د. احس��ان جعفر مدير 
ع��ام الصحة العام��ة ومعاونه د. 
محم��د جبر اضاف��ة الى ممثل عن 
الش��ركة العامة لتسويق االدوية 
ومدي��ر  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
برنام��ج التحص��ني واملعنيون من 
منظمة اليونس��يف اتخاذ آليات 
فاعلة للرصد الوبائي فيما يخص 
وفيات االطف��ال وحمالت التوعية 
والتثقي��ف وض��رورة التكامل بني 

اجلوانب الصحية والبيئية. 

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة تطلع على دور المنظمات العالمية والعراقية في مكافحة التدرن 

جرى خالل المؤتمر 
طرح موقف 

التدرن في العراق 
والمعوقات التي 

تواجه البرنامج 
الوطني لمكافحة 

التدرن في الوصول 
إلى األهداف 

العالمية إلنهاء 
السل عام 2030 

جانب من املؤمتر

إلغاء 52 وكالًة 
غذائيًة وطحين 

لمخالفتها الضوابط

العراق يشارك في 
دورة اليوبيل الذهبي 

لمعرض القاهرة الدولي 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة عن إلغاء عدد من الوكاالت 
الغذائي��ة والطحني خالل ش��هر كان��ون الثاني 

املاضي. 
وقال��ت مدير ع��ام دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
بالوكالة ابتهال هاشم صابط أن الدائرة ألغت 
خالل ش��هر كان��ون الثان��ي املاض��ي 52 وكالة 
غذائي��ة وطح��ني بس��بب مخالف��ة أصحابها 
للضوابط والتعليمات ، مبينًة ان الدائرة قامت 

وخالل الشهر نفسه بتدوير 19 وكالة .
وأضاف��ت أن الدائ��رة قامت بتس��جيل 19714 
طف��الً حديث ال��والدة وتس��جيل 228455 فرداً 
جدي��داً و8 طفل فضالً عن ش��طب 24831 فرداً 
وطفل من البطاقة التموينية بسبب السفر أو 

الوفاة أو أسباب أخرى.
داعي��ًة الدوائ��ر احلكومية وغي��ر احلكومية ذات 
العالقة واملواطنني كافة إلى اإلبالغ عن املتوفني 
واملس��افرين ليتس��نى للدائ��رة ش��طبهم من 
البطاقة التموينية حس��ب الضوابط املعمول 
بها وذل��ك توفيراً للمال العام وللحد من حاالت 

التالعب التي قد حتصل بهذا اخلصوص.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك الع��راق في فعالي��ات مع��رض القاهرة 
الدولي ال��دورة 50 )دورة اليوبي��ل الذهبي( التي 

تختتم فعالياتها غدا اجلمعة .
واوضح املهندس هاش��م محمد حامت مدير عام 
الش��ركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية 
العراقي��ة ب��وزارة التجارة أن طبيعة مش��اركة 
العراق في هذه الدورة هي مشاركة جتارية عامة 
ضمن جناح ش��غل مس��احة 30 مت��را مربعا ، 
مؤكداً أن املش��اركة تقوم على أساس التواصل 
مع االشقاء في مصر من خالل فعاليات معرض 

القاهرة الدولي .
وبني املدير العام ان القطاعات املشاركة في هذه 
الدورة شملت القطاعات التجارية والصناعية 
اضاف��ة الى عدد من تش��كيالت وزارة الصناعة 
واملعادن منها ادوية سامراء ، الصناعات اجللدية 
والنسيجية ، الصناعات االلكترونية ، الصناغات 
الغذائية ، صناعة السيارات واملعدات منتجات 
االلب��ان ، الش��ركة العام��ة لتصنيع وتس��ويق 
التمور، مصنع متور البصرة ، شركة اطلس اليت 
جتارة عامة للمواد الكهربائية احملدودة ، الشركة 
العامة لالس��منت العراقية ، االسمدة ، معمل 
امللوية النتاج وتعبة املساحيق الغذائية اضافة 
ال��ى معمل دبس بي��ادر بالتعاون م��ع امللحقية 

العراقية التجارية في القاهرة.
واكد املهندس حامت ان املعرض افتتح مبش��اركة 
اكث��ر من عش��ر دول عربية واجنبي��ة من ابرزها 

العراق واجلزائر وسريالنكا والصني والكويت .

بغداد - الصباح الجديد :

ق��رر مجل��س ادارة الش��ركة العامة 
لالتص��االت والبريد تش��كيل مديرية 
اج��ل  م��ن  التراس��ل  منظوم��ات 
تنظيم وادارة عمل اقس��ام التراسل 
املتخصص��ة وجمعه��ا ف��ي مديرية 
واحدة ليتم ادارتها بصورة اكثر مرونة 
وكفاءة لتقدمي عطاء افضل لكل من 
اقس��ام ) التراسل وش��بكة البيانات 
العامة ، االتصاالت احلكومية ، قسم 
الكواب��ل البحري��ة ( حي��ث س��يتم 
جمعها في املديري��ة املذكورة كونها 
تختص بالتراسل الضوئي واملايكروي 
والكواب��ل  احمل��وري  الكاب��ل  وعم��ل 
البحري��ة ومتري��ر الس��عات الدولي��ة 

البرية والبحرية ..
وق��ال مدير ع��ام رئيس مجل��س ادارة 
الش��ركة العامة لالتص��االت والبريد 

الدكت��ور ناظ��م لفتة خش��جوري ان 
تق��ارب طبيع��ة عمل تلك االقس��ام 
التراسل الضوئي  ضمن اختصاصات 
واملايكروي اضافة الى مترير الس��عات 
البرية والبحرية عبر الكوابل الضوئية 
وهذا م��ا وضعنا نحو تش��كيل هذه 
ليت��م  التكوي��ن  احلديث��ة  املديري��ة 
ادارتها والتنس��يق ب��ني مهام عملها 
بصورة اكثر مرون��ة وفاعلية وكفاءة 
فني��ة عالية مبا يكف��ل تعزيز وتطوير 
مش��اريع الش��راكة في مجال تقدمي 

خدمة االنترنت .
واضاف املدير العام انه س��يتم فصل 
ه��ذه املديرية ع��ن مديرية الش��ؤون 
الفنية مع االبقاء عل��ى ارتباط بقية 
االقس��ام الفني��ة مبديري��ة الش��ؤون 
الفنية والعمل عل��ى تقدمي هيكلية 
املديرية اجلديدة وتوصيفها الوظيفي 
بالتنس��يق ب��ني قس��م التخطي��ط 
واملديري��ة  الش��ركة  ف��ي  واملتابع��ة 

املذكورة ولتس��هيل عملية الصيانة 
واالش��راف والس��يطرة والتحاس��ب 
مع الش��ركات اجملهزة خلدمة االنترنت 
االعباء  وتخفي��ض  النقال  والهات��ف 
وتقلي��ص الروت��ني من خ��الل تنظيم 
العم��ل مب��ا يضم��ن حتس��ني وتعزيز 
اجلوانب املالية واالدارية والتنسيقية.

وي��درج ه��ذا الق��رار ضمن سلس��لة 
الق��رارات التي يتخذه��ا مجلس ادارة 
الش��ركة العامة لالتص��االت والبريد 
لتنظيم وتطوير واق��ع العمل االداري 
والتنظيم��ي ف��ي الش��ركة مصادقا 
عليها من قبل وزي��ر االتصاالت وكان 
اخر تلك الق��رارات تخفيض اس��عار 
 2000 الشرائح الالس��لكية لتصبح 
دينار بدال من 10 االف دينار وتخفيض 
اسعار بيع اجهزة الشبكة الضوئية 
النف��اذ  ش��بكات  مش��اريع  ضم��ن 

الضوئي للمنازل االستراتيجية .
على صعيد متصل باش��رت املالكات 

الهندس��ية والفنية ملديرية اتصاالت 
وتش��غيل  بنص��ب  ميس��ان  وبري��د 
محطة الكيبل الضوئي نوع RTN في 
ناحية املش��رح لزيادة س��عة خطوط 
يش��مل  وال��ذي  الضوئ��ي  الهات��ف 
االتصال واالنترنت . كما متكنت كوادر 
املديري��ة من صيان��ة وإيصال خطوط 
الهات��ف األرض��ي وبع��دد 137 خ��ط 
للمواطن��ني بع��د ش��روعها بحملة 
إلص��الح الهواتف املتوقف��ة والعمل 
على إيصالها إلى املواطن والتخفيف 

عن كاهلهم . 
 وتأت��ي ه��ذه املرحل��ة ضم��ن خطة 
لالتص��االت  العام��ة  الش��ركة 
وتوجهاتها لصيانة وإصالح منظومة 
ش��بكة  ورب��ط  األرض��ي  الهات��ف 
متكامل��ة للكيبل الضوئي متاش��ياً 
مع طم��وح الوزارة ف��ي إيصال كافة 
خدمات االتصال إلى املواطن بايس��ر 

وأسهل الطرق. 

تقرير

االتصاالت والبريد تسعى لتشكيل منظومات للتراسل
RTN باشرت بنصب وتشغيل محطة

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
واالع��الم  التوعي��ة  دائ��رة  باش��رت 
البيئ��ي والدائ��رة الفنية ف��ي وزارة 
الصحة والبيئة بالتع��اون مع وزارة 
التربية مشروعاً يهدف الى التعريف 
باهمي��ة وانواع االتفاقي��ات البيئية 
الدولية التي انضم لها العراق خالل 

السنوات العشر االخيرة .
وق��ال امير علي احلس��ون مدير عام 
دائ��رة التوعي��ة واالع��الم البيئي ان 
قسم البيئة املدرسية بالتعاون مع 
الدائ��رة الفنية اقام ن��دوًة تعريفية 
باهمي��ة اتفاقية س��ايتس الدولية 

واخلاصة  املؤسسات احلكومية  ودور 
في دعم هذه االتفاقية .

واض��اف احلس��ون ان الن��دوة الت��ي 
عق��دت ف��ي مق��ر  مديري��ة تربي��ة 
الرصاف��ة الثانية وحضرها 70 مدير 
مدرسة في جانب الرصافة بالتعاون 
م��ع مكت��ب وزي��ر التربي��ة قس��م 
الصحة والس��المة وبالتنسيق مع 
ش��عبة الصحة والبيئة في مديرية 
تربية الرصافة تركزت على التعريف 
باتفاقي��ة س��ايتس الدولية املعنية 
بالتن��وع االحيائي واهمي��ة احلفاظ 
عليه ، مش��يراً ال��ى ان التعاون مع 

ادارات املدارس سيسهم في ايصال 
املفاهي��م واالرش��ادات البيئية الى 
عموم طلب��ة العراق وه��و ماتعمل 
على ترسيخه دائرة التوعية واالعالم 

البيئي .
 وكان الع��راق انض��م ال��ى اتفاقية 
اجملتم��ع  حل��ث  الدولي��ة  س��ايتس 
الدول��ي من اجل دع��م اجلهود التي 
تبذله��ا وزارة الصح��ة والبيئة في 
اس��تعادة وادام��ة البيئ��ة العراقية 
التي تعرضت للتدمير خالل العقود 
االربع��ة املاضية م��ن حكم النظام 

املباد .

بغداد - الصباح الجديد:
حققت شركة سعد العامة- احدى 
تش��كيالت وزارة اإلعمار واإلس��كان 
والبلديات- نسبة اجناز بلغت %90 من 
مشروع تنفيذ مساند شبكة أنابيب 
م��اء التبريد ، الذي تنفذه الش��ركة 
لصال��ح ش��ركة مصافي الوس��ط، 
وبكلف��ة  النف��ط،  ل��وزارة  التابع��ة 
 )2.382.610.000( بلغ��ت  تعاقدي��ة 

دينارا .
وتضمن املش��روع املذك��ور مرحلتني 
للتفي��ذ، متثل��ت األول��ى ف��ي أعمال 
احلفريات لقواعد األس��س واألعمدة، 
واعمال التكسير ملناطق التقاطعات 

مع اخلدمات، إضافة الى اعمال تثبيت 
»األنكربولت« لقواع��د األعمدة، مع 
الص��ب والطالء لألماكن املالمس��ة 

للتربة، وأعمال املسح املوقعي.
فيما تضمنت املرحلة الثانية، أعمال 
الهي��اكل احلديدية  تقطي��ع وحل��ام 
تتف��اوت  الت��ي  لألنابي��ب،  احلامل��ة 
ارتفاعاتها بني )3-6( م ، واملعدة حلمل 
انبوبني بقطري )54 و36 (إجن، تتضمن 
مس��اراتها وج��ود س��اللم للخدمة 
وكذل��ك وج��ود عب��ارات للش��وارع، 
وأخرى في داخل الوحدات ، وبحسب 

مواقع اقفال األنابيب.
يذك��ر أن مس��ار الهي��اكل املذكورة 

يتداخل ف��ي عدة مناط��ق مع بقية 
الوحدات األخرى ،م���اراً بعدة وحدات 
متخصص��ة ف��ي املصف��ى تنته��ي 
بوح��دة األكس��دة،األمر الذي تطلب 
بذل جهود واستحضارات إستثنائية، 
من قبل الكوادر الهندسية والفنية 
التابع��ة للش��ركة، وبالتش��اور مع 
ممثلي ش��ركة مصافي الوسط، حلل 
املشاكل الناجتة عن حتويل املسارات 
تتع��ارض م��ع  الت��ي  والتقاطع��ات 
خدم��ات تل��ك الوح��دات، فضالً عن 
متطلب��ات الس��المة والوقاي��ة من 
امللوث��ات ، ومن املؤمل اجناز املش��روع 

نهاية شهر نيسان اجلاري.

إنجاز شبكة أنابيب ماء التبريد لمصافي الوسط 

الكوت - ضياء الصالح: 
نظ��م قس��م اجلغرافي��ة ف��ي كلية 
التربية بجامعة واس��ط ندوة علمية 
بعن��وان االس��تعمال األمث��ل للمياه 
وحتس��ني املمارس��ات الصحي��ة في 
العراق مبشاركة باحثني ومتخصصني 

.
وقال مدي��ر اعالم اجلامع��ة عالء زوير 
الن��دوة  ان  اجلدي��د«  الصب��اح  ل���أ« 
باالس��تعمال  التوعية  إل��ى  ته��دف 
األمث��ل للمي��اه في ش��تى اجملاالت ال 

س��يما االستعمال البش��ري وتقنني 
اس��تهالكها واحملافظ��ة عليه��ا من 
أش��كاله  بش��تى  والتل��وث  اله��در 
والسعي إلى وضع برامج وآليات حتد 
من ذلك . وتضمنت الندوة التي أدارها 
الدكت��ور ناص��ر والي الركاب��ي ثالثة 
محاور تناول احمل��ور األول الوعي املائي 
واالس��تعمال األمثل للمياه والطرق 
التي حتد م��ن الهدر قدم��ه الدكتور 
مال��ك ناص��ر الكناني ، فيم��ا ناقش 
احملور الثاني امل��وارد املائية في العراق 

بني االس��تعمال واالس��تدامة وطرق 
احلفاظ عليها والعالقات واالتفاقيات 
مع دول اجلوار م��ن اجل احلصول على 
احلصة املائية قدم��ه  الدكتور ضياء 

الدين عبد احلسني .
وتطرق احملور الثالث إلى تقانة حصاد 
املي��اه ف��ي الع��راق التي تع��د احدى 
طرق االس��تعمال األمثل للمياه عبر 
اس��تثمار مياه األمطار وذوبان الثلوج 
م��ن خالل إنش��اء الس��دود واخلزانات 

قدمته الدكتورة إستبرق كاظم.

جامعة واسط تنّظم ندوًة علميًة
 عن االستعمال األمثل للمياه 

ندوات تعريفية باالتفاقيات
 البيئية التي انضم لها العراق

بغداد - الصباح الجديد:
للصح��ة  الوطن��ي  املرك��ز  نظ��م 
والس��المة املهنية في وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة محاض��رة 
واملعاه��دات  الالئ��ق  العم��ل  ع��ن 

والتوصيات الدولية اخلاصة به. 
وق��ال مدير ع��ام املركز عم��ار عبد 
الواحد ان قس��م الصح��ة املهنية 
بالتنس��يق م��ع قس��م التوعي��ة 
والتدريب نظم محاضرة عن العمل 
املس��تنبطة  والتوصي��ات  الالئ��ق 
الشأن  بهذا  العملية  والتطبيقات 
، الفتا الى ان احملاضرة تضمنت نقل 

جترب��ة االكادميي��ة اخلاص��ة بتعزيز 
العمل الالئق في االوضاع الهش��ة 
اقامتها  الت��ي  بالنزاعات  واملتأث��رة 
منظمة العم��ل الدولية في بيروت 

 .
واض��اف املدير العام ان املش��اركني 
اطلعوا على مجموعة من املقاربات 
واملنهجي��ات  واالدوات  املتكامل��ة 
خلل��ق وظائ��ف الئق��ة ف��ي بل��دان 
بالنزاع��ات. في  املتأث��رة  املنطق��ة 
سياق آخر، نظم قسم اخملتبرات في 
املركز محاضرة عن انظمة توصيل 
املعلوم��ات ع��ن امل��واد الكيمياوية 

اخلطرة ملنسوبي املركز. 
واوض��ح عب��د الواح��د ان احملاضرة 
العناص��ر  ع��ن  ش��رحا  تضمن��ت 
توصي��ل  لنظ��ام  االساس��ية 
املعلوم��ات ع��ن امل��واد الكيمياوية 
اخلاص��ة  والنش��رات  اخلط��رة 
الس��المة  وارش��ادات  بتعليم��ات 
الدولي��ة  والبطاق��ة   )MSDS(
الكيميائي��ة )ICSC( ، فض��ال ع��ن 
امللصق��ات االرش��ادية التي توضع 
عل��ى حاوي��ة املنتج��ات التجاري��ة 
التي تس��تعمل في املنزل من قبل 

الشركة املنتجة. 

السالمة المهنية تنّظم محاضرًة 
عن المعاهدات الدولية 
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بروكسل ـ أ ب ف:
وقف مل��ك وملكة بلجيكا فيلي��ب وماتيلدا دقيقة 
صمت في مطار بروكس��ل امس األربعاء في الذكرى 
السنوية األولى العتداء املطار املذكور ومحطة مترو 

مابيك والذي أوقع 32 قتيال.
وأجري��ت مراس��م احل��داد ام��س االربعاء الت��ي نفذ 
فيها اإلرهابيان الش��قيقان ابراهي��م البكراوي وجنم 
العش��راوي تفجيراتهما في مط��ار زافنتيم الدولي، 
ومحطة مترو مالبيك في مث��ل هذا اليوم من العام 
املاضي في بروكس��ل، وتليت في أعقاب ذلك أسماء 
الضحايا ال�16 الذين س��قطوا في املطار واملتحدرين 
م��ن س��بع دول. ومن املق��رر أن يتوجه املل��ك وامللكة 
البلجيكيان في أعقاب هذه املراس��م بواسطة املترو 
إلى محط��ة مالبيك في احلي األوروبي من العاصمة، 
حي��ث فجر اإلرهابي خالد البكراوي حزامه الناس��ف 

هناك وقتل معه 16 شخصا.
وتش��مل مراس��م احلداد في العاصم��ة البلجيكية 
الي��وم كذلك، وق��ف حركة الباص��ات والترامواي في 
»دقيقة ضجيج« للتأكي��د على أن البلجيكيني »لم 
ينس��وا ما ح��دث وس��يصمدون في وج��ه الكراهية 

واإلرهاب«.

عمان ـ أ ب ف
تتابع اجلهات الرسمية األردنية مع اجلهات املعنية 
في إس��رائيل التحقيق بأنباء تعرض رفات أردنيني 
عثر عليها في الق��دس لتخريب متعمد من قبل 
جمعية »زاكا« اخملتصة في انتش��ال اجلثث وجمع 

الرفات.
وأش��ارت مص��ادر رس��مية ل���« الغد« ف��ي تقرير 
نش��رته امس األربعاء إل��ى أن اجلهات الرس��مية  
س��تتخذ سلس��لة من اإلجراءات في حال التأكد 
من التخري��ب املتعمد لرف��ات األردنيني، موضحة 
أن احلكوم��ة »تتريث اآلن للتأك��د من األمر التخاذ 

الالزم«.
وقال��ت املصادر أنه ال يوج��د موعد محدد لوصول 
رف��ات اجلثام��ني، ريثما تتأكد اجله��ات األردنية من 
س��المة الفحوصات واالج��راءات ليتق��رر بعدها 

البدء بنقل الرفات الى األردن.
و خ��الل أعم��ال بناء في إح��دى مناط��ق القدس 
الشرقية، مت العثور على رفات أشخاص من اجليش 
األردن��ي، مم��ن قتلوا في ح��رب حزيران ع��ام 1967، 
التي احتلت فيها اس��رائيل الضفة الغربية وغزة 

واجلوالن وسيناء.
وبحسب ما نشرته صحيفة »التامي« اإلسرائيلية 
أم��س فقد مت الكش��ف عن ضرر ف��ي الرفات عبر 
رس��الة كتبه��ا تش��ن كوغ��ل رئيس معه��د أبو 
كبير الش��رعي في تل أبي��ب، ووجهها كذلك إلى 
وزارة الصح��ة ورئي��س وحدة حتقيقات الش��رطة 

اإلسرائيلية.

بلجيكا تقف دقيقة صمت 
على أرواح ضحايا تفجيريها

عمان تحقق في »تخريب« 
رفات أردنيين في القدس

انقرة ـ وكاالت: 
كشف الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أن التصويت ب� »نعم« في 
اس��تفتاء الش��هر املقبل، بش��أن 
توس��يع س��لطاته، ه��و أفضل رد 
على أوروبا الفاش��ية والقاس��ية. 
وأض��اف »ه��ذه أوروبا، كم��ا كانت 
قبل احل��رب العاملي��ة الثانية، هي 
والفاش��ية،  العنصري��ة،  أوروب��ا 
املعادية لإلسالم  أوروبا  والقاسية، 

واملناهضة لتركيا«.
وتابع في مؤمتر صحافي عقده في 
املؤيدين  أنقره، حلش��ود  العاصمة 
الذين هتفوا له بصوت عال، »قوموا 
بالرد عل��ى هذا التعام��ل، ألولئك 
الذي��ن يراقبونن��ا على الشاش��ة، 
وأولئ��ك الذين يراقبوننا في اخلارج، 
أوروبا، ميكن  ومواطنين��ا، وجمي��ع 

جلميع العالم سماع هذا«. 
واس��تفتاء 16 نيسان س��يقرر ما 
إذا كان س��يوافق عل��ى التغييرات 
الدستورية، التي ستلغى منصب 
رئيس الوزراء وإعطاء سلطات أكبر 
إلى الرئيس، ويس��مح له للرئيس 
البالغ م��ن العمر 63 عاًما، بالبقاء 

في السلطة حتى عام 2029.
إن  التركي��ة  احلكوم��ة  وتق��ول 
وأن  التغييرات ضرورية لالستقرار، 
النقاد يخش��ون أن ي��ؤدي ذلك إلى 
العالقات  وكان��ت  الواح��د.  حكم 
التركي��ة مع هولندا وأملانيا اللذين 
يعرقالن ال��وزراء األتراك في القيام 
للتصوي��ت  احلش��د  بعملي��ات 
املهاجرين األتراك، الذين يعيش��ون 

لصال��ح  األوروب��ي  االحت��اد  ف��ي 
االس��تفتاء. ووصف اردوغان، األحد 
األملاني��ة،  املستش��ارة  املاض��ي، 
أجني��ال مي��ركل، أنها اس��تخدمت 
»اإلجراءات النازي��ة« مما أثار غضب 

عميق لدى احلكومة األملانية.
وداف��ع نائب رئيس ال��وزراء، نعمان 
كورتومل��وس، ع��ن خط��اب ح��زب 

العدال��ة والتنمية احلاك��م، وقال 
إنه��م يحاول��ون من��ع أوروب��ا من 
»الوقوع في فخ الفاشية«. وانتقد 
اردوغ��ان، دع��وة مي��ركل بأط��الق 
س��راح الصحاف��ي دنيز يوس��يل، 
وهو مواطن أملاني من أصل تركي- 
أملاني، من السجن في تركيا. وكان 
يوسيل، املراسل التركي لصحيفة 

دي فيل��ت األملاني��ة، في الس��جن 
بانتظار احملاكمة بتهمة اإلرهاب.

وأوضح أردوغان أن ميركل طالبته 
باإلفراج عن يوس��يل خالل زيارتها 
الش��هر املاضي، لكنه قال ملؤيديه 
»أن قضائنا مس��تقل، وس��يصدر 
الق��رار من قب��ل القض��اء«. وكان 
مف��وض توس��يع االحت��اد األوروبي، 

يوهانس ه��ان، قال لصحيفة بيلد 
األملاني��ة، إن العضوي��ة التركي��ة 
أصبح��ت »غي��ر واقعية بنس��بة 
كبيرة«، في أعقاب أسلوب اردوغان 
واحتقار حقوق اإلنسان في تركيا. 
وف��ي أعق��اب االنق��الب الفاش��ل 
ال��ذي وقع في متوز ض��د اردوغان مت 
إقال��ة األف من املوظف��ني املدنيني 

إلقاء  واملدرس��ني واحملاضري��ن، ومت 
املئات من اجلن��ود، املتهمني بدعم 
رجل الدين املنفي، فتح اهلل غولن، 
في الس��جن. وأش��ار أردوغان إلى 

إعادة استخدام عقوبة اإلعدام.
وأك��د الس��يد هاه��ن، أن��ه فيما 
يتعلق مبعايير االنضمام الصارمة، 
ف��إن تركيا تتح��رك أبع��د وأبعد 
عن االحت��اد األوروبي، وأض��اف »إذا 
ل��م يتغير املس��ار بس��رعة، فإن 
العضوي��ة تصبح ف��ي بعيدة في 
الواقع أكثر فاكثر«. وكانت تركيا 
تش��ارك في محادث��ات االنضمام 
لالحت��اد األوروب��ي منذ ع��ام 2005 
بي��د أن القادة األوروبي��ني، يرون أن 
اردوغ��ان يعتبر دكتات��ور ال يحترم 
الدميقراطي��ة، أو حكم القانون أو 

املبادئ العلمانية.
وصعدت أنقرة ام��س األربعاء من 
حدة تصريحاتها املعارضة للقيود 
الت��ي فرضتها الوالي��ات املتحدة 
على حمل أجهزة الكترونية كبيرة 
احلجم على منت الرحالت القادمة 
التركي��ة  املط��ارات  بع��ض  م��ن 
ودول أخرى ف��ي املنطقة، معتبرة 
أنه��ا تعاقب املس��افرين بدال من 

معاجلة املشكلة األساسية.
ن ذات��ه قال وزي��ر اخلارجية  وف��ي االاِ
التركي مولود تشاوش اوغلو خالل 
زيارة لواش��نطن إنه »سيكون من 
األفضل اتخاذ اجراءات مش��تركة 
يش��كلون  الذي��ن  أولئ��ك  ض��د 
خط��را بدال من معاقب��ة الركJاب 

العاديني.

صنعاء - رويترز
قالت األمم املتحدة امس اليوم الثالثاء 
إن األط��راف املتحارب��ة ف��ي اليم��ن 
مس��ؤولة دون غيره��ا ع��ن حماي��ة 
املدني��ني والبنية التحتي��ة وذلك ردا 
عل��ى دع��وة التحالف ال��ذي تقوده 
الس��عودية األمم املتح��دة لإلش��راف 

على ميناء استراتيجي.
وي��وم األحد واقت��رح التحالف االحد 

احلوثي��ني  يقات��ل  ال��ذي  املاض��ي، 
املتحالف��ني مع إيران وق��وات موالية 
للرئيس السابق علي عبد اهلل صالح 
من��ذ عام 2015، أن تش��رف املنظمة 
الدولي��ة عل��ى مين��اء احلدي��دة بعد 
هجوم عل��ى قارب مكدس بالالجئني 
الصوماليني أودى بحياة 42 شخصا.

وقال املتح��دث باس��م األمم املتحدة 
فرح��ان ح��ق للصحفي��ني »أط��راف 

الص��راع عليها مس��ؤولية واضحة 
بحماي��ة البني��ة التحتي��ة املدني��ة 
وحماي��ة املدني��ني باألس��اس. ه��ذه 
التزام��ات ال ميك��ن أن تنقله��ا إل��ى 

غيرها.«
وقال��ت املفوضي��ة العلي��ا لش��ؤون 
الالجئ��ني التابع��ة ل��أمم املتحدة إن 
الالجئ��ني غ��ادروا احلدي��دة متجهني 
إلى الس��ودان عندم��ا فتحت طائرة 

هليكوبت��ر النار عليهم يوم اجلمعة. 
ع��ن  املس��ؤولية  التحال��ف  ونف��ى 

الهجوم.
املين��اء  عل��ى  احلوثي��ون  ويس��يطر 
القريب من مضي��ق باب املندب على 
البح��ر األحم��ر. واملضي��ق مم��ر مائي 
اس��تراتيجي مي��ر من��ه نح��و أربعة 

ماليني برميل من النفط يوميا.
وقال حق إنه مع اعتماد اليمن بشكل 

ش��به كامل عل��ى اس��تيراد الغذاء 
وغيره من الس��لع فمن »الضروري أن 
تس��هل كل أطراف الص��راع وصول 
الشحنات اإلنس��انية والتجارية دون 
معوقات إلى املوانئ اليمنية مبا فيها 
احلديدة ال��ذي يخدم 70 في املئة من 

سكان اليمن املتضررين.«
وامليناء ضمن جبهة معارك واسعة 
ب��ني القوات املوالية للرئيس عبد ربه 

منصور هادي الذي يدعمه التحالف 
بقيادة السعودية وبني احلوثيني الذين 
يس��يطرون عل��ى معظم الش��مال 

والغرب.
الكوجن��رس  ف��ي  عض��وا   52 كان 
األميريك��ي بعثوا رس��الة إل��ى وزير 
اخلارجية ريكس تيلرس��ون قبل أيام 
حلث��ه عل��ى الضغط من أج��ل فتح 

امليناء أمام شحنات املساعدات.

أنقرة تصّعد انتقاداتها لقرار واشنطن حظر األجهزة اإللكترونية

أردوغان يؤكد ضرورة التصويت بـ »نعم« في استفتاء نيسان

استفتاء 16 نيسان 
سيقرر ما إذا كان 

سيوافق على التغييرات 
الدستورية، التي ستلغى 

منصب رئيس الوزراء 
وإعطاء سلطات أكبر 

إلى الرئيس، ويسمح له 
للرئيس البالغ من العمر 

63 عاما، بالبقاء في 
السلطة حتى عام 2029

مقاتلون من هيئة حترير الشام
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7 اقتصاد

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

حصلت مصر على الش��ريحة الثانية 
البالغة ملي��ار دوالر، من متويل قيمته 
3 ملي��ارات دوالر م��ن البن��ك الدولي، 
واخملص��ص لدع��م برنام��ج احلكومة 

االقتصادي واالجتماعي. 
وأكدت وزير االستثمار والتعاون الدولي 
س��حر نص��ر أن الش��ريحة الثاني��ة 
ستس��اهم في تنش��يط استثمارات 
املش��اريع  ودع��م  اخل��اص،  القط��اع 
التنموية التي من ش��أنها خلق فرص 
عمل، وتعزيز النمو املس��تدام العادل، 
ودع��م برنام��ج احلكوم��ة للحماي��ة 
الطبق��ات  ملس��اندة  االجتماعي��ة 
واحملافظ��ات األكث��ر حاج��ة من خالل 

مشاريع ذات عائد مباشر عليها.
وأوضح��ت أن »من��ح البن��ك الدولي 
مصر الش��ريحة الثاني��ة يدل على أن 
االقتصاد املصري يس��ير بخطى ثابتة 
نحو حتقيق تنمية ش��املة«، مشيرة 
إلى أن »ه��ذا التمويل يأت��ي في إطار 
محفظ��ة مصر في البن��ك والبالغة 
قيمته��ا 8 ملي��ارات دوالر، 6 مليارات 
منه��ا للحكوم��ة وملي��اران لدع��م 
القط��اع اخل��اص، في إطار الش��راكة 
اإلستراتيجية ملصر مع البنك الدولي، 
والتي تغط��ي الفترة بني عامي 2015 
و2019، والتي س��يقدم خاللها البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير متويالً قيمته 

نحو 6 مليارات دوالر«.
وق��ال املدي��ر اإلقليمي ملكت��ب البنك 
الدولي ف��ي القاهرة أس��عد عالم إن 
»احلكوم��ة املصرية اتخ��ذت خطوات 

مهم��ة لتنفيذ اإلصالح��ات املتعلقة 
بالسياس��ات واإلصالحات املؤسسية 
الرئيس��ة التي تضع األس��س الالزمة 
لتس��ريع وتي��رة خل��ق ف��رص العمل 
وحتقي��ق النمو الش��امل ل��كل فئات 
اجملتمع«. وكانت بعث��ة البنك الدولي 
أش��ادت  أخي��راً  مص��ر  زارت  الت��ي 
باإلج��راءات املتخذة لتحس��ني ترتيب 
مص��ر ف��ي تقري��ر ممارس��ة أنش��طة 
األعمال، مش��يرة إلى أن دورها يتمثل 
في تقدمي أفضل املمارس��ات الدولية 
في أنش��طة األعمال، وعلى احلكومة 
املصري��ة اختي��ار م��ا يناس��بها وفقاً 

لبرنامجها.
وأش��ارت نصر إلى أن احلكومة تعمل 
على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي 
طم��وح لتلبي��ة حاج��ات املواطن��ني 
معيش��تهم،  مس��توى  وحتس��ني 
بهدف  اقتصادية  إج��راءات  واتخ��ذت 
حتقيق النمو، وحتس��ني مستوى مصر 
في تقرير ممارس��ة األعمال، مش��يدة 
بجه��ود البن��ك الدول��ي ف��ي دع��م 

املشاريع التنموية في مصر.
إلى ذلك، ناقش��ت نصر م��ع الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة »ه��واوي مص��ر 
لالتص��االت وتكنولوجي��ا املعلومات« 
تي��ري لي��و، خط��ط الش��ركة خ��الل 
الفترة املقبلة، وإنشاء مشروع جديد 
ف��ي الس��وق املصرية، ليك��ون مثابة 
الش��ركة  مرك��ز لتجمي��ع منتجات 
وتصديره��ا واالس��تفادة م��ن موق��ع 
واالتفاق��ات  الس��تراتيجي،  مص��ر 
الثنائي��ة واإلقليمي��ة اخملتلف��ة والتي 
تتيح للمنتجات املصرية الوصول إلى 

األسواق العاملية.

وأوضح ليو أن الش��ركة »تعتزم زيادة 
اس��تثماراتها ف��ي مص��ر، الت��ي تعد 
س��وقاً جيدة الس��تثمارات الش��ركة 
ف��ي ش��مال أفريقي��ا في ظ��ل وجود 
الكثير م��ن الفرص الواعدة لتوس��ع 
أنشطتها«. وأش��ار إلى أن »الشركة 
تعتزم، بالش��راكة مع شركة يو أو أف 
س��ي الصينية اخملتصة ف��ي تصنيع 
الضوئية، تأس��يس  األلي��اف  كواب��ل 
مصن��ع له��ا«، موضحاً أن التنس��يق 

جار مع وزارة االتص��االت وتكنولوجيا 
املعلومات في هذا الشأن.

إل��ى ذلك، أعل��ن وزير البت��رول والثروة 
املعدنية طارق املال أن »مصر ستتحول 
عام 2019 إلى دولة مصدرة للغاز، بعد 
حتقي��ق االكتفاء الذاتي ع��ام 2018«. 
وأض��اف أن »الع��ام احلالي سيش��هد 
دخول حقلَي ليبرا وتورس في مشروع 
ش��مال اإلس��كندرية مرحلة اإلنتاج 
مطلع الشهر املقبل بطاقة تصل إلى 

نحو 600 مليون ق��دم مكعبة يومياً، 
وقب��ل نهاي��ة العام احلالي س��تدخل 
املرحلة األولى من حقل ظهر العمالق 
مرحل��ة اإلنتاج بطاق��ة تصل إلى 1.2 
مليار ق��دم مكعبة يومياً، إضافة إلى 
حقل أت��ول الذي يبلغ مع��دل إنتاجه 

300 مليون قدم مكعبة يومياً«.
وتس��تورد مصر حالياً نح��و 1.2 مليار 
قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي 
املس��ال بكلف��ة تصل إل��ى نحو 250 

مليون دوالر ش��هرياً. وس��يقلل دخول 
هذه احلقول مرحلة اإلنتاج خالل العام 
احلالي، واردات الغاز الطبيعي، قبل أن 
يتوقف االس��تيراد نهائي��اً عام 2018، 
ما س��يخفف الضغ��ط على العملة 

الصعبة.
وكان وزير املال املصري توقع أن حتصل 
ب��الده على الدفع��ة الثانية من قرض 
صندوق النقد الدولي في أيار أو حزيران 
املقبل��ني، ف��ي وقت أبرمت في��ه وزارة 
االس��تثمار والتعاون الدولي املصرية، 
اتفاق��ي تعاون بقيم��ة بلغت نحو 65 
ملي��ون دوالر مع »الصن��دوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية«.
وأبرم صندوق النقد في تشرين الثاني 
املاض��ي اتفاق��اً مع مص��ر مدته ثالث 
سنوات، وأفرج عن دفعة أولى قيمتها 
2.75 ملي��ار دوالر من قرض قيمته 12 
ملي��ار دوالر، يه��دف إلى إعط��اء دفع 
لالقتصاد، بينما تبل��غ قيمة الدفعة 

الثانية نحو 1.25 مليار دوالر.
وق��ال الوزي��ر املص��ري ف��ي تصري��ح 
صحافي، أن بعثة م��ن صندوق النقد 
الدول��ي س��تزور الب��الد، م��ا ب��ني 28 
نيسان و8 أيار، إلجراء مراجعة، متهيداً 
للحصول على الش��ريحة الثانية من 

القرض.
وت��درس بعث��ة الصندوق م��دى تقدم 
مصر في برنامج اإلصالح االقتصادي، 
ال��ذي يض��م قان��ون ضريب��ة القيمة 
املضافة وحترير سعر الصرف وخفض 
الدع��م املوج��ه إلى الكهرب��اء واملواد 
البترولية، سعياً إلى إنعاش االقتصاد 
وإعادت��ه إل��ى مس��ار النم��و وخفض 

واردات السلع غير األساسية.

عل��ى صعيد آخر، قدم صن��دوق النقد 
العربي إلى اململكة األردنية الهاشمية 
قرضاً تعويضي��اً بقيم��ة 13.4 مليون 
دين��ار عربي حس��ابي تع��ادل نحو 56 
ملي��ون دوالر. وم��ع هذا الق��رض يكون 
الصن��دوق قدم لألردن 22 قرضاً بقيمة 
إجمالية تق��در بنحو 800 مليون دوالر. 
ووقع اتفاق القرض في عّمان من اجلانب 
األردن��ي وزي��ر املال عمر زهي��ر ملحس، 
وم��ن جان��ب الصن��دوق مدي��ره العام 

عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي.
وأف��اد صن��دوق النق��د في بي��ان من 
مق��ره ف��ي أب��و ظب��ي ب��أن »القرض 
املقدم للمملكة األردنية الهاش��مية 
يس��تهدف دعم جهودها في اإلصالح 
االقتص��ادي للتغلب عل��ى التحديات 
التي تواجه اقتصاده��ا، والتي تتمثل 
ف��ي تباطؤ وتيرة منو االقتصاد العاملي، 
وبخاصة االقتصاد األوروبي، الش��ريك 
التجاري الرئيس لألردن، واألوضاع غير 
املواتية في دول اجلوار، وانعكاسات ذلك 
على التجارة اخلارجية واالس��تثمارات 

األجنبية وأوضاع ميزان املدفوعات.
كم��ا وّفر الصندوق م��ن خالل برنامج 
متوي��ل التج��ارة العربية، تس��هيالت 
ائتمانية لتمويل جتارة األردن اخلارجية، 
اذ أبرم��ت ال��وكاالت األردني��ة ال���15 
املعتم��دة ل��دى البرنام��ج، 64 اتفاق 
إجمالي��ة  بقيم��ة  ائتم��ان  خط��وط 
جت��اوزت 980 مليون دوالر. وتس��تفيد 
اململك��ة كذل��ك من مب��ادرات ترويج 
التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً، 
لتصل القيمة اإلجمالية للدعم الذي 
قدم��ه الصندوق له��ا الى نح��و 1.8 

مليار دوالر.

قرض من صندوق النقد العربي إلى األردن

مصر تتلّقى مليار دوالر من البنك الدولي

بغداد ـ احسان ناجي:

قالت شركة املشاريع النفطية احدى 
التش��كيالت التابعة ل��وزارة النفط 
انها ماضية في اجناز مستودع الفاو 
النفطي في محافظة البصرة والذي 
يتضمن انشاء 16 خزانا للنفط اخلام 

املنتج في احلقول اجلنوبية.
وقالت مدير املش��روع نضال نوري، ان 
»مس��تودع الفاو هو احد املش��اريع 
الس��تراتيجية املهمة في الصناعة 
تق��وم  ال��ذي  العراقي��ة  النفطي��ة 
ش��ركة املش��اريع النفطي��ة عل��ى 
تنفيذه مبالكاتها الهندسية والفنية 

احمللية«. 
يتضم��ن  »املش��روع  ان  واضاف��ت 
انشاء 16 خزانا سعة كل منها 58 
الف متر مكعب مبا يعادل 365 الف 

برميل«.
ومضت ن��وري الى الق��ول، »مت اجناز 
خزانات وخلق ال��ى اخلدمة والعمل 
ج��ار الجن��از املتبقي منه��ا لربطها 
بأنب��وب التصدي��ر ال��ى مضخ��ات 

التحميل في اخلليج العربي«.
واوضحت ان »املشروع يشمل انشاء 
سيباش��ر  توربيني��ة  مضخ��ة   14
العم��ل على تنفيذها قريبا، اضافة 
لتولي��د  توربيني��ة  مول��دات  ال��ى 
الطاقة الكهربائية تصل معدالتها 
الى 90 ميغاواط والتي بلغت نسب 

االجناز فيها نحو 40%«.
وبينت نوري ان »املشروع يحتوي على 
انابيب  منشآت خدمية وش��بكات 

ومنظومة السيطرة والعدادات«.
واش��ارت مدي��ر املش��روع ال��ى انه 
»بالرغم م��ن الصعوبات في موقع 

العم��ل لطبيع��ة املن��اخ والترب��ة 
وغيرها اضافة الى ش��ح السيولة 
النقدي��ة، اال ان م��الكات الش��ركة 
مس��تمرة ف��ي العمل بالتنس��يق 
مع اجلهة املس��تفيدة شركة نفط 
اجلن��وب الجن��از مخط��ط توس��يع 
املشروع الهميته وموقعه بالنسبة 
ملنافذ التصدير العراقية اجلنوبية«.

من جانبه، قال محمد حميد عباس 
مدير العالقات واالعالم في الشركة، 
أن »املشروع يأتي ضمن خطط زيادة 

الطاق��ة التخزيني��ة للنف��ط اخلام 
املنتج في حقول النفط اجلنوبية«.

واض��اف ان »هيئة مش��اريع اجلنوب 
التابع��ة للش��ركة مس��تمرة في 
تنفي��ذ االعم��ال املوقعي��ة املدنية 
والكهربائية  وامليكانيكي��ة  منه��ا 

واعمال السيطرة وغيرها«.
النفطية  املش��اريع  وكانت شركة 
التش��ييدي  ال��ذراع  تع��د  الت��ي 
الهندس��ي والفني ل��وزارة النفط، 
قالت، األسبوع املاضي، أنها كلفت 

باالش��راف عل��ى مش��روع مصفاة 
كربالء الذي يعد احدث منش��أ من 
نوعه ينفذ داخ��ل العراق منذ ثالثة 
عقود لينتج 11 نوع من املش��تقات 
النفطي��ة وبجودة عالية، حيث آخر 

مصفاة نفذت هي مصفاة بيجي.
وقال علي مجيد علوش مدير هيئة 
مشاريع الوس��ط احدى تشكيالت 
تنت��ج  »املصف��اة  ان  الش��ركة، 
املش��تقات النفطي��ة والت��ي ه��ي 
الغ��از الس��ائل 1785 برميل يوميا، 

بنزين اعتيادي 27543 برميل يوميا، 
بنزين محسن 27543 برميل يوميا، 
زيت الغاز 24238 برميل يوميا، وقود 
 18766 االبيض  والنف��ط  الطائرات 
برمي��ل يوميا، عالوة عل��ى انتاجها 
نحو 23395 برمي��ل يوميا من مادة 

زيت الوقود«.
بدورها، قالت أمل احمد عباس مدير 
املش��روع، أن »املصف��اة حتتوي على 
عديد املنش��آت ومنها املستودعات 
التي تتضمن 146 خزان، و4 محطات 

لتوليد الطاق��ة الكهربائية بقدرة 
200 ميغاواط و500 ميغاواط اخرى 
لسد احتياجات املصفاة من الطاقة 
الكهربائية على ان يذهب الفائض 
منها الى الشبكة الوطنية، اضافة 
ال��ى محط��ات لض��خ املي��اه على 
نه��ر الفرات، و100 وحدة س��كنية، 
وخط��وط جتهي��ز محط��ة كهرباء 
اخليرات في كرب��الء بالوقود الثقيل 
لتوليد الطاق��ة الكهربائية بقدرة 

1000 ميغاواط«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف وزي��ر التخطي��ط الدكتور 
س��لمان اجلميلي أم��س االربعاء ان 
مجموع مس��تحقات املقاولني التي 
مت تدقيقه��ا من قبل دي��وان الرقابة 
املالية بلغت واحد ترليون و364 مليار 
دينار عراقي لغاية الس��ادس عش��ر 
من شهر اذار اجلاري ناجتة عن تدقيق 

1855 معاملة كانت مطابقة.

وق��ال اجلميل��ي ف��ي تصري��ح اورده 
املكتب االعالمي في وزارة التخطيط، 
املس��تحقة  املبال��غ  »اجمال��ي  ان 
بصورة نهائية بل��غ نحو 4 ترليونات 

و738 مليار دينار«.
وأض��اف، ان »ه��ذه املس��تحقات مت 
التوص��ل اليه��ا بعد التنس��يق مع 
ال��وزارات واجله��ات غي��ر املرتبط��ة 
بوزارة واحملافظات من خالل سلسلة 

الت��ي عقدته��ا  العم��ل  م��ن ورش 
وزارة التخطي��ط  مع تل��ك اجلهات 
مبشاركة وزارة املالية وديوان الرقابة 
مناقش��ة  خالله��ا  ج��رى  املالي��ة 
وعرض التحديات واالش��كاالت التي 
كان��ت تواج��ه عملي��ة ص��رف تلك 

املستحقات«.
»ع��دد  ان  إل��ى  اجلميل��ي  ولف��ت 
املعام��الت الت��ي قدمت إل��ى ديوان 

الرقابة املالية لغاية منتصف شهر 
اذار احلال��ي بلغ 7 االف و23 معامللة«، 
مش��يرا إل��ى ان ال��وزارة طلبت من 
جميع اجله��ات املعنية  بي��ان رأيها 
بش��أن املالحظات املث��ارة حول هذه 
املعامالت بهدف الوصول إلى نتائج 
التدقي��ق  النهائي وم��ن ثم صرفها 
محم��ال  املس��تحقني،  للمقاول��ني 
مس��ؤولية   العالق��ة  ذات  اجله��ات 

التاخير ف��ي حال ع��دم االجابة عن 
تلك املالحظات املهمة

وب��ني وزي��ر التخطي��ط ان »نس��بة 
اص��ل  إل��ى  املطابق��ة  املعام��الت 
مجم��وع املعام��الت املقدم��ة بل��غ 
نحو %26.41 وقد كان للمحافظات 
احلصة االكبر من مجموع املعامالت 
املقدمة التي وصل عددها إلى اكثر 
م��ن 1400 معاملة ف��ي حني كانت 

حصة الوزارات واجلهات غير املرتبطة 
بوزارة  453 معاملة فقط«.

احملافظات  ان »مس��تحقات  وأوضح 
على وفق مجموع املعامالت املقدمة 
والتي س��يتم صرفها ملستحقيها 
من املقاولني بلغ��ت نحو 614 مليار 
دينار اما مس��تحقات الوزارات فقد 
بلغت 750 ملي��ار و288 مليون دينار 

وذلك لغاية يوم 16 اذار 2017.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املرك��زي  البن��ك  مبيع��ات  بلغ��ت 
العراقي من العمالت األجنبية خالل 
مزاد أم��س األربع��اء 164.09 مليون 

دوالر، بحسب بيان للمركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن »سعر 
الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر في 

امل��زاد املنعقد مبش��اركة 37 مصرفاً 
و11 شركة للتحويل املالي«.

وأش��ار البن��ك ف��ي البي��ان، إلى أن 
»حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املصارف في اخلارج بلغ 98.45 مليون 
دوالر«، في حني كانت كمية املبيعات 

نقداً 65.64 مليون دوالر.

وأوض��ح املركزي في البي��ان، أن »بيع 
املبال��غ احملول��ة حلس��ابات املصارف 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته«.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أنه��ى املؤش��ر 
تداوالت��ه  الع��راق  لبورص��ة  الع��ام 

أم��س، منخفض��اً %1.59، بإقفال��ه 
عند النقطة 679.1، خاس��راً 10.98 
نقطة، مقارنة مبستوياته السابقة 

يوم االثنني. 
وتأث��ر أداء املؤش��ر، بانخف��اض عدة 
أس��هم، تقدمه��ا مص��رف االحت��اد 
العراقي بنس��بة %8.57، كما تراجع 

وس��د  للتأم��ني،  األهلي��ة  س��هم 
املوص��ل الس��ياحية %7.32 و7.25% 
على الترتيب، وهبط س��هم البادية 

للنقل العام 6.9%. 
في املقابل، انفرد سهم االستثمارات 
الس��وق  بارتفاع��ات  الس��ياحية، 

بنسبة 0.24%.

اخللي��ج  مص��رف  س��هم  وتص��در 
بنح��و  وقيم��ة  الت��داوالت حجم��اً 
331.94 ملي��ون س��هم، وبس��يولة 

قدرها 156.24 مليون دينار. 
وبلغ��ت الس��يولة، أم��س، 774.23 
ملي��ون دينار، من خالل ت��داول  1.04 

مليار سهم.

صرف 1.3 ترليون دينار للمقاولين قريبًا

164 مليون دوالر مبيعات »المركزي«

عّدته واحدًا من المشاريع الستراتيجية

»المشاريع النفطية« تسعى النجاز مستودع الفاو النفطي

المشروع يشمل 
انشاء 14 مضخة 
توربينية سيباشر العمل 
على تنفيذها قريبا، 
اضافة الى مولدات 
توربينية لتوليد الطاقة 
الكهربائية تصل 
معدالتها الى 90 
ميغاواط والتي بلغت 
نسب االنجاز فيها نحو 
% 40

اس��تقال رئيس إدارة النفط اخلام في تشاينا أويل 
وه��ي وحدة جت��ارة النف��ط التابعة لبتروتش��اينا 
م��ن منصبه بع��د 20 عاما قضاها في الش��ركة 
في خطوة ن��ادرة احلدوث في الش��ركة احلكومية 
املعروف��ة باالحتف��اظ بالكفاءات وس��ط عملية 

توسع سريع.
واس��تقال لي تش��وانغ البالغ من العمر 42 عاما 
م��ن منصبه في ش��باط بعدما أمض��ي العامني 
األخيرين في قيادة فري��ق عاملي يضم نحو 50 من 

جتار ومسوقي النفط اخلام.
وقال مص��دارن جتاريان بارزان في بكني إن تش��اينا 
أوي��ل اخت��ارت نائب املدي��ر العام ف��ي اإلدارة ذاتها 
بالش��ركة تش��انغ بن��غ خلالفة لي. ولدى تش��انغ 

خبرة في املشتقات وإدارة اخملاطر.
وامتنع لي عن اإلفصاح عن سبب استقالته. وقال 
املصدران إنه يقضي إجازة مدتها ثالثة أشهر قبل 

أن ينتقل للعمل في مكان آخر.
ولم ترد بتروتشاينا على طلب للتعقيب.

حددت شركة دانة غاز يوم الثامن من حزيران املقبل، 
موع��داً النعقاد عموميتها؛ ملناقش��ة قرار ش��راء 
الشركة ألس��همها وكذا برنامج حتفيز املوظفني، 
ش��ريطة احلصول على موافقة هيئة األوراق املالية 

والسلع السعودية.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي، أمس 
األربع��اء، أن العمومي��ة س��تناقش أيض��اً مقترح 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع األرباح على املس��اهمني 

عن عام 2016 للمصادقة عليها.
وكانت عمومية شركة دانة غاز، وافقت في مطلع 
حزيران املاضي على ترحيل األرباح السنوية عن عام 

.2015
ويبلغ رأس��مال الش��ركة 6.97 مليار درهم، موزعاً 
على عدد 6.97 مليار س��هم، بقيمة اسمية درهم 

واحد لكل سهم.
وستس��تمع اجلمعية العمومية إلى تقرير مجلس 
اإلدارة، وتقرير مدقق احلس��ابات، ومناقشة ميزانية 
الش��ركة وحس��اب األرباح واخلس��ائر لعام 2016، 

واملصادقة عليها جميعا، إلى جانب أعمال أخرى.
وأوض��ح بي��ان الش��ركة أن العمومي��ة س��تقوم 
مبناقش��ة مقترح مكاف��أة أعضاء مجل��س اإلدارة 
وحتديدها، إلى جانب تعيني مدققي احلسابات لعام 

2017 وحتديد أتعابهم.

قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية 
تخطط جلمع نحو ملياري دوالر من خالل إجراء أول 

عملية بيع للسندات.
وأضافت املصادر، أن الش��ركة س��تبيع س��ندات 
إس��المية مقومة بالريال صكوك في وقت مبكر 

من الربع الثاني.
وذكرت املصادر أن الصكوك قد تتم مع مستثمرين 

من القطاع اخلاص.
 Morgan Stanleyو JP Morgan واختارت أرامك��و
وHSBC Holdings لالضط��الع ب��دور املتعهدي��ن 
الرئيس��يني لتغطية االكتتاب ف��ي الطرح العام 

األولي املزمع للشركة.
وقال��ت ثالثة مص��ادر مطلعة مطل��ع آذار اجلاري، 
إن اململك��ة العربي��ة الس��عودية تخط��ط لبيع 
صكوك إسالمية بالريال للمؤسسات احمللية هذا 
العام، وذلك للمساعدة في تعزيز سوق الصكوك 

بالبالد.

بتروتشاينا

دانة غاز

أرامكو
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التعلل باملعاناة من أوزار احلياة او 
الرغب��ة في »الطه��ارة« وحماية 
النفس من التل��وث، او االنصراف 
الى الشأن الشخصي على قياس 
الق��ول »نارهم ت��اكل حطبهم« 
كلها اس��تيهامات تتحول اذا ما 
متكن��ت من صاحبه��ا الى مرض 
في النفس او اعتالل في اجلسد. 

نع��م ، احلياة صعبة، ولو لم تكن 
احلياة صعبة ملا خرجنا من بطون 
أمهاتنا نبكي. الصوفيون اقترحوا  
علين��ا م��ا يجعل احلياة س��هلة 
ورقراق��ة وغي��ر ذي نح��س، هو ان 
نهجره��ا الى صومعة ال يدخلها 
اوكس��جني االخرين. سنكتشف 

اننا بلهاء كفاية في هذا العصر، 
هذا على صعيد االفراد. 

 اما االمم التي تعزل نفسها، فانها 
لن حتصل على حياة اجدر وانعم 
عل��ى أية حال. بطل رواية ماركيز 
»مائ��ة عام من العزل��ة« العقيد 
اورليانو هتف ف��ي حلظة اعتراف 
قائ��ال البناء جلدت��ه: »انظروا الى 

البالء الذي جلبناه النفسنا«. 
 احيان��اً ال نع��رف م��اذا ينبغي ان 
نعم��ل، ف��كل اخلي��ارات ش��اقة 
ومكلف��ة، مث��ل تلك امل��رأة التي 
كانت تصعد الس��لم فقال لها 
زوجها: انت طالق إْن صعدِت وانت 
طال��ق إْن نزلِت, فرمت بنفس��ها 

من شاهق السلم الى االرض. 
 واحيان��اً أخرى نل��وذ بغيرنا اتقاء 
ان  ن��دري  وال  احلي��اة  مصاع��ب 
لل��وذ احكام وض��رورات. في نهج 
البالغة، كان االم��ام على بن ابي 
طالب ق��د ركب حلاج��ة، فاتبعه 
رجٌل ميش��ي خلفه، فقال له كرم 
اهلل وجه��ه: إرج��ْع، فان مش��ي 
مثلك مع مثلي فتن��ة للمتبوع، 

ومذلة للتابع.
 عل��ى مس��توى اوس��ع، علين��ا 
ان نق��ّر ب��أن بالدنا مت��ر في ظروف 
صعب��ة، وش��اقة، فثم��ة حاجة 
والش��واهد  املصان��ع  لبن��اء 
وخطوط املاء والكهرباء والعمران 

واملدارس وشبكات النقل والبريد 
وبن��اء وحماي��ة الس��دود وك��ري 
االنهار، وثمة حاجة لبناء البش��ر 
والنف��وس مما ش��ابها من تصدع 
ومعايب ومكاره وجتفيف مصادر 
الفنت واالباطيل، وانه كلما قللنا 
من شأن هذه الصعوبات واملشاق  
فاننا ال نغير من االمر ش��يئاً، وقد 
نس��يئ، في ذل��ك، الى انفس��نا 
وبالدن��ا معاً، ألننا س��نلقي على 
الثغ��رات والفج��وات واالخط��اء 
واالخط��ار غالل��ة مخادع��ة من 
ستائر احلرير تخدر الناس ومتنعهم 
من املش��اركة في التعبئة لقهر 

التحديات.

 وإذ ينبغي ان نعترف ونقر بأننا منر 
في مرحلة صعبة فاننا ال ينبغي 
ان نلق��ي بكلفة ه��ذه املصاعب 
على غيرنا، او ان نبس��طها على 
قارعة الطريق ليتكرم علينا كل 
من هب ودب بفتات املعيش��ة. ان 
ثم��ة كرامات علين��ا ان نحميها 
م��ن االبتذال. كان اب��ا ذر الغفاري 
قد م��ر ف��ي موق��ف ينبغ��ي ان 
نتذكره دائماً، فقد ارس��ل حاكم 
القوم ل��ه ثمانني ال��ف دينار مع 
احد عبي��ده، وقال احلاكم للعبد: 
إْن قَبله��ا من��ك ابا ذر فان��َت حٌر، 
فذهب الرجل الى ابي ذر وعرضها 
عليه قائال:  ي��ا أبا ذر، إقبلها، فان 

فيها عتقي. فاجابه ابو ذر: إن كان 
فيها عتقك، فإّن فيها رّقي. 

 الى ذلك علين��ا ان نحذر، فليس 
كل من يدعي انه يعيش مصاعب 
احلياة هو على حق، فثمة البعض 
ميث��ل امامن��ا دور املع��وز واحملتاج 

واملظلوم على غير حق: 
في رواية من التاريخ، جاءت امرأة 
تخاصم رجال ل��دى احد القضاة، 
وهي تبك��ي، وكان عند القاضي 
اح��د االدب��اء، فق��ال للقاض��ي » 
لق��د فطرت قلبي، م��ا اظنها إال 
مظلوم��ة« فقال له القاضي: »يا 
هذا، إن اخوة يوسف جاءوا اباهم 

عشاء يبكون«.

العزلة.. خيار الدول إلى االستقالة من الخارطة

بطل رواية ماركيز 
»مائة عام من العزلة« 
العقيد اورليانو هتف 

في لحظة اعتراف قائال 
ألبناء جلدته: »انظروا 
الى البالء الذي جلبناه 

ألنفسنا«

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

سوريا..
بقلم بوتين

رأي آخر

” ال أحد يش��ك انه جرى اس��تعمال غاز س��ام في 
س��وريا ولكن توج��د جمي��ع األس��باب لالعتقاد 
أن الغ��از الس��ام لم يُس��تعمل من قب��ل اجليش، 
ولك��ن من قبل ق��وات املعارض��ة للتحريض على 
تدخل الق��وى العظمى اخلارجية الت��ي تدعمها” 
و” اذا متكن��ا م��ن حتييد امكانية اس��تخدام القوة 
ضد س��وريا فهذا س��يعمل على حتسني األوضاع 
في العالق��ات الدولية وس��يعزز الثق��ة املتبادلة 
وسيكون جناحاً جماعياً من شأنه أن يفتح األبواب 
أمام حلول ملشكالت عالقة أخرى”. كما  :ستؤدي 
الضرب��ة الت��ي ق��د توجهه��ا الوالي��ات املتح��دة 
الى س��وريا برغ��م معارضة عدد كبي��ر من الدول 
والشخصيات السياسية والدينية وضمنهم بابا 
الفاتيكان، ستؤدي الى هالك عدد كبير من الناس 
وتصعيد العنف وتوس��ع األزمة ال��ى خارج حدود 
سورية في املستقبل. كما ميكن لضربة عسكرية 
ان تؤدي الندالع موجة جديدة من االرهاب. وأضاف: 
” القان��ون الدولي يس��مح باس��تعمال القوة في 

حالتني فقط وهما،
الدف��اع عن النفس. وفي ظل قرار أممي من مجلس 
األم��ن”. مش��يراً الى أنه غير ذلك، فإن اس��تعمال 
القوة س��يعد بحس��ب ميثاق األمم عدوانا. وأشار 
بوتني أيضاً الى ان التدخل األميركي املس��لح في 
النزاع الس��وري ميك��ن ان يقوض اجله��ود املتعددة 
االط��راف الت��ي تبذل من اجل تس��وية املش��كلة 
 � الفلس��طيني  والص��راع  االيراني��ة  النووي��ة 
االس��رائيلي ناهيك عن أنه قد يسفر عن تكريس 
حالة عدم االس��تقرار في الشرق االوسط وشمال 

افريقيا”.
ان سيناريو تطور االحداث هذا قد ينسف منظومة 
القانون الدولي. املرتزقة االرهابيون في س��ورية قد 
يعودون بعد اكتس��ابهم اخلبرة الى أوروبا وروسيا 
وينبغي التحذير  من عمليات التسليح التي جتري 
للمس��لحني في س��وريا عادًا أنها تس��ببت بأحد 
أكث��ر النزاعات دموي��ة في العال��م.  أن ما يحدث 
في س��وريا ليس حرباً في س��بيل الدميقراطية بل 
مواجهة دموية بني السلطات السورية واملسلحني 
املتش��ددين وم��ن ضمنهم جبهة النص��رة ودولة 
الع��راق االس��المية وهم��ا  منظمت��ان ضمتهما 

الواليات املتحدة الى قائمة اجلماعات االرهابية.
” لي��س فقط املرتزقة العرب يقاتلون في س��وريا.. 
هناك املئ��ات من املقاتلني القادم��ني من عدة دول 
غربي��ة ومن روس��يا أيض��اً وهذا أم��ر مقلق فمن 
يضمن أال يعود إلينا هؤالء بعد أن يكتسبوا خبرات 
قتالية في احلرب بس��وريا.. مثل هذا الشيء رأيناه 
ف��ي مالي كما أن املأس��اة التي وقعت في ماراثون 

بوسطن داللة إضافية على ذلك”.

كثي��رة ه��ي األزم��ات الت��ي واجه��ت املعارضة 
السياسية السورية منذ بداية األزمة في بالدها، 
بس��بب تفرقها وتفتتها، واعتماد أطرافها على 
ق��وى إقليمي��ة ودولي��ة مختلف��ة. لم تس��مح 
األج��واء في س��وريا منذ 1958 بوج��ود معارضة 
تكتس��ب اخلبرة بطريقة تراكمي��ة. لذلك ُولدت 
ه��ذه املعارض��ة مأزوم��ة ف��ي حلظة اس��تدعت 
وجوده��ا عقب انفجار االنتفاضة الس��لمية في 
م��ارس 2011 بص��ورة مفاجئ��ة. وب��دا حضورها 
من��ذ البداي��ة ضعيف��اً، وحركته��ا بطيئة، على 
نحو وضعها في موض��ع رد الفعل طوال الوقت، 
وأتاح للس��لطة الى دفع االنتفاضة للتخلي عن 

سلميتها، وأغرقها في بحر من اإلرهاب.
لم تس��تطع املعارضة انتزاع زم��ام املبادرة، حتى 
في املرحلة التي حظيت فيها بدعم دولي واسع 
أتاح إصدار بيان جنيف األول والقرار الدولي 2254 
اللذين فتحا باباً لتغيير جوهري في سوريا. وبدالً 
م��ن أن تقدم تصوراً واضح��اً للبناء على »جنيف 
1«، انش��غلت بالدفاع عنه ورف��ض أي مواقف أو 
ر أن للدعم  حت��ركات خارجه��ا، كما انها لم تُق��دِّ
الدول��ي واإلقليمي حدوداً ل��ن يتخطاها، بخالف 
املساندة الروسية واإليرانية للحكومة. ولم تقرأ 
جيداً املش��هد ح��ني امتنع أصدقاؤه��ا عن تزويد 
»اجليش احلر« وغيره من القوى املعتدلة بأي سالح 
نوعي. وأغراها تقهقر قوات النظام، قبل أن يقلب 
التدخل العسكري الروس��ي في سبتمبر 2015 
املوازين على األرض. وظلت تنتظر دعماً عسكرياً 
نوعي��اً حتى بعد أن أصبح الوق��ت متأخراً، وصار 
موقف واشنطن واضحاً، وباتت روسيا هي األكثر 

تأثيراً في مسار املعارك امليدانية.
ومثلما عجزت املعارضة السياس��ية الس��ورية 
ع��ن إدارة الص��راع مبنهجي��ة  تبدو عاج��زة اآلن 
ع��ن التعام��ل مع أم��ر واق��ع فرضته موس��كو 
بالقوة املس��لحة، وتس��عى لتكريسه سياسياً. 
تله��ث ه��ذه املعارض��ة وراء اخلطوات الروس��ية 
فال تس��تطيع اللحاق بها بع��د أن رفضت طويالً 
اضطالع موس��كو ب��دور رئيس ف��ي املفاوضات. 
ويزداد ارتباكها بعد أن حددت موس��كو »أجندة« 
احل��ل السياس��ي بص��ورة ضمني��ة في أس��تانا 

الشهر املاضي.
ول��م يظه��ر ما ي��دل عل��ى اس��تعداد املعارضة 
ملراجعة منهجها على نحو ميكنها من التعامل 
بفاعلية مع الواقع اجلديد. فقد انشغلت الهيئة 
العليا للمفاوضات واالئتالف الوطني بالبحث في 
كيفية تش��كيل الوفد الذي س��يمثل املعارضة 

أكثر من أي شيء آخر.
* د. وحيد عبداجمليد

المعارضة السورية.. 
الال-إرهابية 
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حتاول كارين أرمس��تروجن - عامل��ة األديان 
البريطاني��ة - في ه��ذا الكتاب مراجعة 
وتدقي��ق  الرؤية التقليدية لإلس��الم في 
أوروب��ا والت��ي س��ادت منذ بداي��ة القرن 
العش��رين، والتوق��ف عن��د العالقة بني 
الدي��ن واحل��رب وق��د ب��دأت أرمس��تروجن 
بحثها من عص��ور ما قبل التاريخ، مروراً 
باحلض��ارات القدمي��ة، وحض��ارات األديان 
اإلبراهيمية، وصوال إلى العصور احلديثة، 
وقامت املؤلفة بالكش��ف ع��ن الدوافع 
املركبة التي أنتجت العنف في احلضارات 
ما قب��ل احلديث��ة، وأبانت ع��ن الكيفية 
التي اس��تعملت بها الدول الديَن كدرع 
واق للمحافظ��ة على وجوده��ا، ولصبغ 
حروبها وعنفها جتاه أعدائها بالقدسية، 
مع محاولة إخفاء دوافعها السياس��ية 
واالجتماعية واالقتصادي��ة والتي كانت 

السبب الرئيس في العنف والدمار.
أف��ردت املؤلف��ة اجل��زء األكبر ملناقش��ة 
قضاي��ا العنف في الديانات اإلبراهيمية: 
اليهودية، املس��يحية، واإلسالم، النتشار 
أن  قناع��ة واس��عة االنتش��ار مفاده��ا 
الديانات التوحيدي��ة املؤمنة بإله واحد، 
هي بنحو خاص عرضة ألن تكون عنيفة 

وغير متس��امحة، وفي القس��م األخير 
من ه��ذا الكت��اب اس��تعرضت املؤلفة 
بواكي��ر ظه��ور احلداثة، ونش��وء الدولة 
العلماني��ة وعنفه��ا وإقصائه��ا للدين، 
وصوال ملوجة العنف التي بررت نفس��ها 
بطريقة دينية، والتي اندلعت في نهاية 
القرن املاض��ي، والتي بلغ��ت ذروتها في 
عملي��ة 11 س��بتمبر 2001، ولقد عدت 
املؤلف��ة أن هذا العنف هو اب��ن احلداثة، 
والدول��ة العلمانية الت��ي أقصت الدين، 
واس��تعملت العنف جتاه كل من تسول 
له نفسه املساس بدين الدولة العلمانية 

اجلديد وهو« دين األمة القومية«.
وهكذا نطالع ف��ي هذا الكتاب خلفيات 
ملحم��ة جلجام��ش على أرض س��ومر 
القدمية، حيث اعتلى السلم االجتماعي 
الطبقة األرستقراطية احلاكمة، وتلتها 
طبقة املزارعني املقهوري��ن الذين قامت 
عل��ى أكتافهم إجن��ازات تل��ك احلضارة، 
وجلأت الطبقة األرس��تقراطية احلاكمة 
إلى »الدين« لش��رعنة ظلمها واستمرار 
والء ه��ؤالء املزارع��ني ف��ي بن��اء احلضارة 
وحتمل يد هذه الطبقة احلاكمة الظاملة 
وحتقي��ق الثراء والرفاه له��ا من دون تذّمر 

وال شكوى.
مجتمعه��م  ب��أن  الس��ومريون  ادع��ى 
الطبقي اجلديد ما هو إال استمرار لنظام 
ساد لفترة سحيقة من الزمن قبل وجود 
األنس��ان حي��ث كانت اآللهة ه��ي التي 
تزرع وتطعم نفسها وتدير أنظمة الري، 
وقد انس��حبت هذه اآللهة إلى السماء 
الس��ومريني  األرس��تقراطيني  وعيّن��وا 
ليحكموا املدن نيابة عنهم، فاس��تجاب 
األرستقراطيون لطلب آلهتهم املقدسة، 
ول��م يكن للطبقة احلاكم��ة رأي أو خيار 
في هذا األمر.  فهكذا ارتبط كل شخص 
داخل املدينة -بغ��ض النظر عن وضاعة 
املهمة التي يقوم بها -بخدمة املقدس. 
السياسية  الطبقة  هكذا اس��تطاعت 
احلاكم��ة في تطويع األس��اطير الدينية 
لشرعنة ظلمها وعنفها جتاه الطبقات 
األدنى الستمرار عملهم في حتقيق الثراء 

والرفاه لهم.
كما اكتس��بت احلرب في الهند وظيفة 
دينية إضافة إلى وظيفتها السياس��ية، 
فنجد أن األس��اطير الديني��ة في الهند 
نس��جت ح��ول متجي��د الغ��زو احلمالت 
العسكرية وإكسابهما صفة القدسية، 

وق��د مج��دت تل��ك األس��اطير أعم��ال 
الس��رقة والنهب، فوجد األرس��تقراطي 
الطريق مش��رعاً أمامه للسلب والنهب 

ومصادرة البضائع.
وفيما تغطي الكاتبة ظهور املس��يحية 
من والدة عيس��ى إلى أن ص��ارت الديانة 
الرسمية لإلمبراطورية الرومانية على يد 
قس��طنطني، فانها انتقلت الى االسالم 
وتوقف��ت عند رس��الة الق��رآن التي جاء 
بها، والت��ي تعادي وتنبذ ف��ي حقيقتها 
الظل��م والعنف، فثمة صح��راء قاحلة، 
وبدو قس��اة رّحل، وقبائل ال تعرف قانوناً 
غير الس��يف والسطو، وحروب قبلية ما 
تفتأ تنتهي حتى تبدأ من جديد، إذ نش��أ 
محمد في مكة الت��ي طفحت بالظلم 
واجل��ور وغي��اب الع��دل، وج��اء برس��الة 
واضح��ة تعمل عل��ى تش��كيل اجملتمع 
العادل الذي يتحدى العنف البنيوي الذي 

ظهر في مكة
وف��ي فص��ل الح��ق ع��دت الكاتب��ة أن 
أح��د  للهن��د  البريطان��ي  االس��تعمار 
أشكال العنف البنيوي للدولة القومية 
العلمانية، حيث أنه��ت بريطانيا حكم 
أن  وبع��د  للهن��د،  املس��لمني  املغ��ول 

ع��اش املس��لمون والس��يخ والهندوس 
في اجملتم��ع الهندي لفت��رات طويلة بال 
صراع��ات، ق��ام البريطانيون بتقس��يم 
الس��كان إلى مجموعات مغلقة وثابتة، 
ف��ي مجتمعات للهندوس، واملس��لمني، 
والسيخ، واملسيحيني، ومن املثير للغرابة 
والس��خرية، أن يلجأ البريطانيون، الذين 
أقص��وا« الدين« عن احليز العام وحصروه 
ف��ي البيوت، إل��ى تصنيف ش��به القارة 
الهندي��ة به��ذه املصطلح��ات الدينية 

الضيقة.
لق��د الحظت املؤلف��ة أن كلمة اإلرهاب 
محاطة بحالة من التشّوش املفهومي، 
ومش��حونة  انفعالي��ة  مف��ردة  فه��ي 
عاطفياً، ومن أكث��ر الكلمات تعبيرًا عن 
اإلس��اءة في اللغ��ة اإلنكليزية، وترفض 
باس��تمرار الكش��ف ع��ن داللتها، فكال 
طرف��ي الصراع يس��تعملها ف��ي إلقاء 
اللوم على اآلخر، ولكن يتفق اجلميع على 
أن اإلرهاب سياس��ي بطبيعت��ه، وهناك 
إجم��اع علمي ع��ام بأن بعض أش��كال 
العن��ف اإلرهاب��ي الكبرى ض��د املدنيني 
قد قامت به��ا الدول، ولي��س اجملموعات 

املستقلة أو األفراد. 

نوروز عيد للسالم والمحبة ونبذ العنف

مي��ر ش��هر آذار هذا الع��ام حامال 
تقاومي ممي��زة ومفارقات لها طعم 
االم��ال العريضة التي تعيش في 
افئ��دة املاليني من العراقيني، فقد 

طرق نوروز عيد الكرد االبواب ومر 
مع امل الرخاء واالخوة وانتش��ار 
الع��دل والتس��امح واحل��ب، كما 
العراقي��ة  العائ��الت  احتفل��ت 

مبناس��بة عيد االم اعت��زازاً بهذه 
الش��جرة الوارفة العطاء، وش��اء 
آذار ه��ذا العام ان يفتح الس��ماء 
على امطار غزيرة على العاصمة 

اش��جارها  فيغس��ل  بغ��داد 
وش��وارعها وينش��ر عبارات اخلير 
والتطل��ع ال��ى غس��ل القل��وب 

والنيات.

آذار.. ربيع ومناسبات وأمطار 

من بطون الكتب

حقول الدم: الدين وتأريخ العنف..
رحلة في سيرة الموت المخطط له 
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النازحون.. أمل يتعاظم أم مشكلة تتفاقم؟
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

عبدالزهرة محمد الهنداوي

فيما يتراكض )الساسة( هنا وهناك 
خلف هذا الس��فير وامام ذاك الغفير  
من اج��ل احلصول على موق��ع هنا او 
هناك ف��ي مرحلة سياس��ية مقبلة 
يعتق��دون انهم س��يكونون قادتها .. 
وفيم��ا يواج��ه العراق ازم��ة مزدوجة 
اقتصادي��ة – امني��ة .. يبقى النازحون 
واحلكها  الظ��روف  يواجهون اصعب 
، ب��ردًا وحراً ، شمس��اً ومط��راً ، جوعاً 
وعطش��اً ، ورمبا امتهاناً ، الس��يما ان 
اعدادهم لم تكن قليلة فنحن نتحدث 
عن نح��و 4 ماليني نازح  عراقي ميثلون 
نحو عش��ر عدد النازح��ني في العالم 
البال��غ  65 ملي��ون ن��ازح.. حرموا من 
بيوتهم ومدارس��هم وكل ماميلكون 
ليبقوا حتت رحمة املساعدات التي لن 
تكون كافية وان اش��ترك في توفيرها 
االجتماعي��ة  اجله��ات  م��ن  الكثي��ر 
واحلكومية وحتى الدولية ، من دون ان 
ننكر جهود احلكومة واجلهود الداعمة 
لها التي جنحت ف��ي توفير جانب من 
املتطلبات االساس��ية للحياة س��واء 

للنازح��ني الذين مازال��وا يقطنون في 
اخمليم��ات او اولئ��ك الذين ع��ادوا إلى 
ديارهم بعد حترير مناطقهم من دنس 

االحتالل الداعشي البغيض 
وح��ني نتحدث عن الن��زوح في العراق 
فه��و رمبا ميثل ظاهرة ليس��ت جديدة 
اخ��ذت في بع��ض الفت��رات الزمنية 
جانباً قانوني��اً عندما متارس احلكومة 
عملية التهجير القسري حتت عنوان 
)اره��اب الدول��ة ملواطنيه��ا( .. فف��ي 
س��بعينيات الق��رن املاض��ي ومطلع 
الثمانيني��ات ب��دأ النظ��ام الس��ابق 
بحملة تهجير قس��رية لشريحة من 
املواطن��ني بدعوى انهم تبعية ايرانية 
او انهم اليحملون اجلنسية العراقية 
، واحلقيقة ان املهجرين كانوا يحملون 
فك��راً سياس��ياً معارض��اً للنظ��ام ، 
وق��د طالت ه��ذه احلملة اع��داداً غير 
قليلة م��ن العراقيني االص��الء الذين 
اصبح��وا غرباء في دول��ة أخرى .. ث�م 
جاءت عملي��ة تهجير وإب���ادة الكرد 
الفيلي��ني في عام 1980 لتمثل جرمية 
أخ��رى تس��ببت بضي��اع الكثي��ر من 

العراقيني.. 
وهك��ذا تس��تمر عملي��ات التهجير 

والن��زوح ، فمع نش��وب ح��رب الثمان 
سنوات بني العراق وايران 1988-1980  
ش��هدت املناط��ق احلدودية الس��يما 
في البصرة ن��زوح الكثير من االس��ر 
البصري��ة هرباً من نار احل��رب واجتهوا 
ال��ى محافظات الوس��ط وبعضهم 
لم يرجع مرة اخ��رى الى البصرة عند 
انته��اء احل��رب .. وعل��ى خلفي��ة غزو 
الكوي��ت وما نتج عنه م��ن انتفاضة 
عراقية في عام 1991 وبسبب القسوة 
املفرطة التي استعملتها السلطات 
القمعي��ة للنظام املب��اد فقد اضطر 
الكثير من العراقي��ني الى النزوح من 
مناطقهم الى مناطق اخرى هرباً من 
البط��ش وامل��وت ، تبع ذل��ك عمليات 
جتفيف االه��وار االمر ال��ذي دفع ابناء 
تل��ك املناطق ال��ى الهج��رة والنزوح 
الى وسط العراق بحثاً عن االستقرار 
االقتص��ادي .. وخ��الل حرب اس��قاط 
النظام في عام 2003 ش��هدت بعض 
م��دن ومحافظ��ات الع��راق موج��ات 
نزوح الس��يما العاصم��ة بغداد النها 
كان��ت اكث��ر املناطق اس��تهدافاً من 
قبل طي��ران التحالف الدولي .. ولكن 
كان ذل��ك الن��زوح مؤقت��اً ..فبع��د ان 

انته��ت احل��رب بإس��قاط النظ��ام ، 
كان��ت االوض��اع العامة للبل��د تبدو 
اكثر هدوءا خالل الس��نة االولى بعد 
التغيير ،.. وف��ي عام 2005 بدأت بوادر 
ن��زاع طائفي في الع��راق حتى احداث 
س��امراء في ش��هر ش��باط من عام 
2006 لتك��ون بداي��ة صادم��ة لفترة 
سوداء في العراق اذ ;كان حادث تفجير 
املراق��د املقدس��ة في املدين��ة  مبثابة 
اطالقة ب��دء ماراث��ون الطائفية كان 
م��ن نتائجه��ا حدوث موج��ات كبيرة 
من النازحني من منطقة الى منطقة 
أخرى وبدأت االوضاع في البالد تشهد 
توت��را ش��ديدا القى بظالل س��لبية 
قامتة على واق��ع احلياة التي اصبحت 
معطلة بنس��بة تتجاوز ال���)50( في 
املائ��ة .. وفي عام 2010 بدأت االحداث 
تش��هد هدوءا مش��وباً باحلذر لم يدم 
طويال ، ففي منتصف 2014 انشقت 
االرض لتخرج لن��ا داعش في املوصل 
ثم متددت ال��ى محافظات اخرى وهذا 
الظه��ور املفاجيء انتج لن��ا موجات  
ن��زوح اضافية غير متوقع��ة  وصلت 
اعدادها الى املاليني  ,,قد تسسب هذا 
الع��دد املرعب برفع نس��بة الفقر في 

العراق الى نحو %30 ، اذ فقد النازحون 
ومص��ادر  وس��كنهم  تعليمه��م 
دخولهم وخدماته��م الصحية وهم 
يشكلون مانس��بته 36 في املائة من 
مجم��وع الفقراء في الع��راق ، واحلال 
ذاته ينس��حب عل��ى البطال��ة التي 
ارتفع��ت نس��بتها الى نح��و 21 في 
املائ��ة ، كما ادت موج��ات النزوح الى 
ارتف��اع اس��عار االيجارات واملس��اكن 
بنحو الف��ت االمر ، ناهي��ك عن ازدياد 
اع��داد العش��وائيات ف��ي احملافظات 
التي استقبلت نحو %2 من النازحني.. 
وله��ذا فان ملف لنازح��ني ميثل اليوم 
حتدياً كبي��راً وخطيرًا يواجه احلكومة 
في ظل االزمة االقتصادية واس��تمرار 
لتحري��ر  العس��كرية  العملي��ات 
ماتبقى م��ن االرض ، وعلى الرغم من 
التخصيصات التي تضمنتها موازنة 
2017 اال ان االمر لم يش��هد حتس��ناً 
ملحوظاً ف��ي اوضاع النازحني فهناك 
الكثير منهم يعيش اليوم في ظروف 
قاس��ية ، حتى ان بعث��ة االمم املتحدة 
اعترف��ت ان الدعم الدولي للعراق في 
مجال اغاثة النازحني واعادة االستقرار 

للمناطق احملررة لن يكون كافياً. 

وعل��ى الرغم م��ن ان بيانات احلكومة 
%50 م��ن  نح��و  إل��ى ع��ودة  تش��ير 
النازح��ني إل��ى مناطقه��م بص��ورة 
عامة فيما ش��هدت بع��ض املناطق 
ع��ودة كثيفة وصلت إلى حوالى 75% 
واخ��رى %90 ولكن في املقابل مازالت 
اخمليمات تس��تقبل املزيد من النازحني 
من مناط��ق املوصل ، فضال عن وجود 
مناط��ق أخرى غي��ر محررة حل��د االن 
وهذه متوقع ان تش��هد موجات نزوح 
عن��د الش��روع بتحريره��ا ، وبس��بب 
ضعف امكانات احلكومة في املرحلة 
الراهن��ة النهماكه��ا ف��ي عملي��ات 
التحرير من جهة واالنش��غال بتوفير 
متطلب��ات دميوم��ة احلياة م��ن جهة 
اخرى، ف��ان االمر يتطلب حتركاً كثيفاً 
باجت��اه اجملتم��ع الدول��ي ، ولع��ل زيارة 
رئي��س الوزراء العبادي إلى واش��نطن 
ولقاءه الرئيس ترامب وكبار املسؤولني 
االميركان حتمل معها موقفاً اميركياً 
داعماً للعراق وه��ذا الدعم ينبغي ان 
يترجم من خالل مساهمة الشركات 
االميركية والدول احلليفة لواشنطن 
ف��ي مكافحة االره��اب والتطرف في 
العالم في عملية اعادة االعمار وجمع 

املن��ح الدولي��ة اس��تكماال ملا حصل 
عليه العراق من مؤمتر واش��نطن في 
متوز 2016 بعد ان ق��رر اجملتمع الدولي 
تق��دمي مس��اعدات بقيم��ة جت��اوزت 

امللياري دوالر .. 
واعتقد ان املواقف الدولية التي بدأت 
تتبل��ور بوضوح متن��ح الع��راق القوة 
ملطالب��ة اجملتم��ع الدول��ي باملزيد من 
الدعم خصوصاً بعد توقيع مجموعة 
الت��ي حصلن��ا مبوجبها   االتفاقي��ات 
على ق��روض ميس��رة منه��ا القرض 
البريطاني والقرض االملاني فضال عن 
منح ومس��اعدات من االحتاد االوروبي 
ووفق��اً   .. وصديق��ة  ش��قيقة  ودول 
للمعطي��ات املتوفرة ف��ان التوقعات 
تش��ير إل��ى ان مل��ف النازح��ني رمب��ا 
سيشهد حتسنا بنحو او بآخر ولكنه 
سيس��تغرق وقت��اً من الزم��ن ينبغي 
مراعات��ه في اع��داد خط��ة التنمية 
اخلمس��ية املزمع اعدادها للس��نوات 
2018-2022 واستراتيجية التخفيف 
 2021-2017 الفق��ر للس��نوات  م��ن 
فض��ال عن توفي��ر متطلب��ات الدعم 
والتموي��ل لصندوق اعادة االس��تقرار 

للمناطق املتضررة . 
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شهد العراق وعلى مديات الزمن الذي 
تواج��دت عصابات داع��ش في األرض 
العراقية ، بعدما سيطرت على بعض 
احملافظات وامل��دن ، موجات من النزوح 
اجلماعي هرباً من بطش داعش واجرامه 
، وغالب��اً ماكان يتزامن هذا النزوح مع 
اشتداد املعارك التي تخوضها القوات 
العراقية ضد ه��ذا التنظيم اإلرهابي 

. وم��ن الطبيع��ي ان تراف��ق عمليات 
الن��زوح أزمات ومش��كالت وتعقيدات 
، نظ��راً حلج��م األعداد الكبي��رة التي 
هربت وماحتتاجه من موارد وامكانيات 
هائل��ة لس��د االحتياج��ات املطلوبة 
لتوفير ولو احلد األدنى من مستلزمات 

ادامة احلياة للمهجرين .
وفي واقع احلال ، فق��د اولت احلكومة 

عبر كل مؤسساتها املعنية اهتماماً 
 ، النازح��ني  حاجي��ات  لس��د  كبي��راً 
واس��توعبت مئ��ات االالف منهم في 
مخيمات انتش��رت في املناطق اجملاورة 
ملدنه��م وخصصت األموال وحس��ب 
اإلمكان��ات املتاح��ة لتوفي��ر احلاجات 
الضروري��ة ف��ي كل مج��االت احلي��اة 
الديني��ة  للمرجعي��ة  كان  كذل��ك   ،

الرشيدة ، العديد من الوقفات املشرفة 
من خ��الل دعواتها املتكررة ملس��اعدة 
النازح��ني ، وتوفير كل املتطلبات التي 
تس��اعدهم في العيش الك��رمي ، وقد 
متخض ع��ن هذه الدعوات اس��تجابة 
قيادة احلشد الش��عبي باطالق حملة 
"ألجلكم" الغائة النازحني والتي عدت 
بأنه��ا اكبر حمل��ة تنطل��ق منذ بدء 

موج��ات النازحني ، واليفوتنا اإلش��ارة 
الى حمالت العمل التطوعي من قبل 
كل القطاعات الش��عبية  ومنظمات 
اجملتم��ع املدني التي اس��همت وبنحو 
فعال بتقدمي كل املس��اعدات املمكنة 
الت��ي تخفف من حج��م املعاناة التي 

يتعرض لها النازحون .
والنن��ا ف��ي الصب��اح اجلدي��د نول��ي 

منطلق��ات  وم��ن  كبي��رًا  اهتماًم��ا 
مل��ا   ، ووطني��ة  واعتباري��ة  إنس��انية 
يحيط بالنازحني من تداعيات وازمات 
، وخشية من تفاقمها واتساع حجم 
املشكالت التي حتيط بها ، سيما وان 
العدي��د م��ن التقارير األممية اش��ارت 
الى شحة املوارد املالية في منظمات 
األمم املتح��دة ، االمر الذي قد يجعلها 

عاج��زة ع��ن س��د كل االحتياج��ات 
الضروري��ة للنازحني ، لذلك خصصنا 
بالظ��روف  لالحاط��ة  امللح��ق  ه��ذا 
واألزمات التي يتع��رض لها النازحون 
، عل��ى ام��ل حتش��يد كل الطاق��ات 
واالمكاني��ات محلي��اً وعربي��اً وعاملياً 

لدعمهم ومساعدتهم.
احملرر 

النازحون.. بين نشوة االنتصارات وتفاقم األزمات

النازحون العراقيون 
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الملف 10

آوارا حميد*

ق��ال وزير الهجرة واملهجري��ن العراقي إن 
أربعة ماليني مواطن عراقي نزحوا داخلياً 
من��ذ ظه��ور »داعش« وقد ع��اد أكثر من 
ملي��ون و )600( ألف منه��م إلى ديارهم 

حتى اآلن.
الهج��رة  وزي��ر  محم��د  جاس��م  أك��د 
واملهجري��ن العراقي في لق��اء خاص مع 
»نق��اش« ان العراق لم يبرم اتفاقاً مع أية 

دولة إلعادة الجئيه قسرا.
وبخالف تفس��يرات حكومة االقليم ذكر 
جاس��م محم��د وهو ك��ردي م��ن اقليم 
كردس��تان ويعرف ب�«درب��از محمد« ذكر 
ان النازح��ني احدث��وا حرك��ة جتاري��ة في 
كردس��تان ول��م يصبح��وا عبئ��اً، وق��ال 
ان )194( ال��ف ش��خص نزح��وا منذ بدء 
العملي��ات ويتوق��ع ان ينزح خ��الل االيام 

املقبلة )250( ألفاً آخرين.
نق��اش: هناك ارق��ام متباين��ة حول عدد 
املواطنني الذين نزح��وا داخل العراق فما 

هو العدد احلقيقي؟
جاس��م محم��د: لقد ن��زح أربعة ماليني 
شخص منذ شهر حزيران )يونيو( من عام 
2014 وق��د عاد منهم اكث��ر من مليون و 
)600( الف شخص الى ديارهم حتى اآلن 
وما تزال عودتهم مس��تمرة بنحو يومي 
ويش��كل أهالي املوصل معظم النازحني 
املتبق��ني وعددهم مليون��ان و)400( ألف 
ش��خص حيث يبلغ عدد نازحي احملافظة 

مليون و)300( ألف شخص.
نقاش: أال يش��مل هذا الع��دد العراقيني 
الذين توجهوا الى خارج العراق كالجئني 
بع��د أزم��ة »داع��ش«؟ وك��م يبل��غ عدد 

هؤالء؟
جاس��م محمد: ليس ل��دى احد إحصاء 
دقي��ق ولم تس��لمنا أي��ة دول��ة إحصاًء 
صحيح��اً حول ذل��ك، ولك��ن يوجد عدد 
كبي��ر منه��م في تركي��ا وع��دد اقل في 
س��وريا واألردن ه��ذا إضاف��ة ال��ى اعداد 
كبي��رة منهم توجهت ال��ى اوروبا، ولكن 
ف��ي احلقيق��ة يش��كل الذي��ن توجهوا 
الى أوروب��ا االقلية ومن الذين س��قطت 
مناطقه��م بيد »داع��ش« واألغلبية هم 
من بغ��داد ومحافظ��ات الع��راق األخرى 

واقليم كردستان.
نق��اش: كثيراً ما يحت��دم النقاش داخلياً 
ح��ول إمكانية اتف��اق العراق م��ع الدول 
األوروبية من اجل إعادة الالجئني قس��راً، 

الى أي مدى ميكن ذلك؟
جاس��م محم��د: ل��م يت��م اب��رام اتفاق 
كهذا إطالقاً ولن يب��رم، تتخذ اإلجراءات 
الضرورية بش��أن الذين يعودون بإرادتهم، 
وقد زار وفد من الوزارة خالل األيام املاضية 
فنلندا بس��بب اعالنها عدم قدرتها على 
إعالة الالجئني وانها س��تقوم بإعادتهم 

لذل��ك نود إب��الغ جميع ال��دول انه يجب 
مراع��اة القوان��ني والبروتوكوالت اخلاصة 
بحقوق الالجئ��ني فعندما يدخل مواطن 
ح��دود دول��ة ما حت��ى وان ل��م مينح حق 
االقام��ة السياس��ية فيه��ا فإن��ه الب��د 
م��ن بقائه في تلك الدول��ة وعدم إعادته 
قسرًا والبد من التعامل معه من اجلانب 

اإلنساني.
نقاش: اعلن��ت حكومة اإلقليم في اكثر 
من مناس��بة ان أع��داداً كبيرة من اهالي 
املوص��ل واملناط��ق الت��ي وقع��ت في يد 
»داع��ش« دخل��وا كردس��تان وتتهمكم 

بعدم التعاون كما يجب، ماهو رأيكم؟
جاس��م محم��د: أصب��ح اجل��زء االكب��ر 
م��ن النازح��ني س��بباً في ازده��ار احلركة 
االقتصادي��ة في كردس��تان وان اخلدمات 
التي مت تأمينها للنازحني فأنها اما كانت 

من قب��ل احلكومة العراقي��ة او من قبل 
املنظم��ات، وعندم��ا تتح��دث حكوم��ة 
اقليم كردس��تان عن تأم��ني خدمات املاء 
والكهرباء فجزء منه صحيح والس��يما 
ف��ي محافظة مث��ل ده��وك، اال ان االمر 
لي��س كما يتحدثون عنه من ان النازحني 
تس��ببوا في ش��حة امل��اء والكهرباء عن 
مواطن��ي كردس��تان، فع��دد كبي��ر من 
النازحني يس��كنون في العمارات واملنازل 
املتواج��دة داخل مركز املدين��ة والبد من 
وج��ود خدم��ات في ه��ذه االماكن بغض 
النظ��ر عن املقيمني فيها ك��رداً كانوا ام 

عرباً او نازحني.
نق��اش: ذك��رت املنظم��ات اخليري��ة، الى 
أي م��دى خففت ه��ذه املنظمات العبء 

عنكم في مساعدة النازحني؟
جاس��م محم��د: نح��ن نعم��ل معا مع 

تل��ك املنظم��ات وهي تس��اعد حكومة 
اإلقليم أيضاً، وفي احلقيقة ما تقوم تلك 
املنظم��ات بتأمني��ه ليس هب��ة وامنا هو 
ايصال املس��اعدات الت��ي تقدمها الدول 
املانح��ة للنازح��ني، م��ن الصحي��ح اننا 
عملن��ا من اجل مس��اعدة النازحني معاً 
اال ان إس��تراتيجيتنا الرئيسة هي اعادة 
النازحني ال��ى مدنهم وديارهم اذ ال ميكن 
ان نركز على مس��اعدتهم فقط من دون 

العمل على اعادتهم.
نق��اش: ه��ل زاد انط��الق عملي��ات حترير 

املوصل من اعداد النازحني؟
جاس��م محمد: نعم لقد نزح منذ بداية 
العملي��ات نحو )194( الف ش��خص من 
املوص��ل واحلويج��ة، وبع��د حتري��ر اجلانب 
الشرقي من املدينة عاد )40( ألف مواطن 

الى املدينة حتى اآلن.

نقاش: وماذا تفعل��ون للذين يعودون الى 
مناطقهم احملررة؟

جاس��م محمد: مننح كل عائل��ة عائدة 
مبلغ مليون و)500( الف دينار كمساعدة 
والبد لهم من تس��جيل أنفسهم وتعد 
هذه املس��اعدة كمنحة وتشجيع للذين 
يع��ودون ال��ى مناطقه��م ام��ا الذين ال 
يتمكن��ون من الع��ودة ال��ى مناطقهم 
بس��بب عدم اس��تتباب األمن فيمنحون 

)500( ألف دينار وملرة واحدة فقط.
نقاش: قالت حكومة إقليم كردستان 
في بيان ان��ه يجب ان يك��ون النازحون 
أحرارًا في الع��ودة او البقاء، ماذا يعني 
ذل��ك، ه��ل مت إجب��ار النازح��ني عل��ى 

العودة؟
جاس��م محم��د: لم جنبر أح��دا ونحن 
أيضا نقول ان ع��ودة النازحني يجب ان 

تكون بإرادتهم.
نقاش: بعد انته��اء أزمة النازحني، ماذا 

سيكون مصير اخمليمات؟
جاسم محمد: اذا بقي احد في اخمليمات 
فل��ن نغلقها ام��ا اذا لم يب��ق احد في 

مخيم ما سيعد مغلقاً مباشرة.
نقاش: كثيرًا ما يدور احلديث حول سوء 
األوضاع داخل اخمليم��ات، هل ميكنك ان 

تصف لنا احلياة هناك؟
جاس��م محم��د: انه��ا حي��اة بدائي��ة 
وتتكون معظم اخمليمات من خيم مزودة 
باخلدم��ات البدائي��ة كامل��اء والكهرباء 
واملراك��ز الصحي��ة اال ان احلي��اة داخل 

اخمليمات ليست كاحلياة خارجها.
نق��اش: كان هن��اك حديث ح��ول وفاة 
عدد من النازحني في اخمليمات والسيما 
مخيم اخلازر بسبب البرد، هل كان ذلك 

صحيحاً؟
جاس��م محم��د: كال ل��م يك��ن ذلك 
صحيحاً اذ لم يلق احد حتفه بس��بب 
الب��رد داخل اخمليمات، فمخيما حس��ن 
ش��ام واخلازر قريبان من بعض ويضمان 
أكثر من 70 ألف شخص وحتدث فيهما 
ح��االت وفاة ولكن لم يل��ق احد حتفه 
بس��بب بالبرد فقد مت تأم��ني الكميات 

الضرورية من النفط.
نقاش: مينع ذوو مس��لحي »داعش« في 
بع��ض املناطق من العودة الى مدنهم، 

ماذا سيكون مصيرهم؟
جاس��م محمد: نحن نرى أن مس��ألة 
الع��ودة يج��ب ان ال تكون قس��رية فال 
يجب��رون على الع��ودة كم��ا ال مينعون 
من العودة ايضا، اال اننا نش��جع الناس 
عل��ى العودة فان كانت مناطقهم غير 
مستقرة فس��وف يعدون نازحني ويتم 
مس��اعدتهم، اما بالنس��بة للمناطق 
الت��ي تتج��ه نحو االس��تقرار ف��ان لم 
يع��د النازح��ون اليها فس��وف لن يتم 
مس��اعدتهم ول��ن يع��دوا نازحني، بل 
س��يعدون أش��خاصاً غي��روا مناط��ق 
اقامته��م بطريقة غي��ر قانونية ليس 

أكثر.
نقاش: شكلت أزمة النزوح عبئا كبيرا 
عل��ى كاه��ل احلكوم��ة العراقية، كم 
بلغت األموال التي مت صرفها ملساعدة 

النازحني منذ ظهور »داعش«؟
جاس��م محمد: مت ص��رف مبلغ ترليون 
و)900( مليار دين��ار من اجل ذلك خالل 

األعوام الثالثة املاضية. 
نقاش: جتري اآلن االس��تعدادات لتحرير 
غرب وجن��وب املوصل، هل تعتقدون ان 
العملي��ة س��تحدث موج��ة أخرى من 

النزوح؟
جاس��م محم��د: نعم نتوق��ع ان ينزح 
ش��خص  أل��ف   )250( ذل��ك  بس��بب 
آخري��ن من تل��ك املناطق وق��د اتخذنا 

االستعدادات الكافية الستقبالهم.

سالم مّكي

طرفاه��ا،  مع��روف  املوص��ل،  معرك��ة 
ومعروفة كل اخلط��وات التي تخطوها 
الق��وات العراقي��ة، حي��ث يت��م توثيق 
املعارك اعالمياً، وتتولى احلكومة الترويج 
جلهوده��ا العس��كرية دولي��اً واقليمياً، 
وه��ي بنظر بعض احملللني السياس��يني 
والعسكريني، محسومة، وهي مسألة 
وقت، فقط ليت��م االعالن عن انتهائها. 
لك��ن معركة النازحني، ال احد يس��لط 
الضوء عليها، ال تغطية اعالمية تواكب 
فداحته��ا وتوازي اهميته��ا، عدا بعض 
املؤسسات االعالمية التي تسعى إلبراز 
هذه املعركة التي يواجه النازحون فيها، 
اعداًء كثر، بداًء من اجلو القاسي، واجلوع، 
الفقر، امل��رض، وليس انتهاًء بالفس��اد 
السياسي وبالسياسيني الذين يتاجرون 
بقضيته��م للحصول على مكاس��ب 
مالي��ة وامتي��ازات سياس��ية. باألمس 
انتش��ر في مواقع التواصل االجتماعي 
لقط��ات فيدي��و لنائب��ة ت��وزع مبال��غ 
مالية بسيطة على النازحني، ثم تقوم 

بتصويرهم، لتقول انها مع النازحني. 
سياس��يون، وصلوا الى الس��لطة عبر 
اصوات النازحني انفس��هم، ال هم لهم 
سوى منع احلشد الشعبي من الدخول 
ال��ى مناطقه��م، ويعق��دون املؤمت��رات 
والن��دوات في اخل��ارج، لبحث مس��ألة 
من يتسلم الس��لطة وترتيبات ما بعد 
داعش، في حني يعاني جمهورهم احلرمان 
والعيش في العراء. جهود احلكومة هي 
األخ��رى، تعان��ي من مش��كالت الروتني 
والرش��اوى،  واحملس��وبيات،  والفس��اد، 
لدرجة ان أي ام��وال تخصص للنازحني، 
يت��م س��رقتها وذهابه��ا ال��ى جي��وب 
مس��ؤولني ومتنفذين، من دون حس��اب 
او عقاب. فضائح الفس��اد الذي يخص 
ام��وال النازحني، كثيرة، منذ تش��كيل 
اول جلنة إلغاثة النازحني، بعد س��قوط 
املوص��ل، لك��ن لم نس��مع ان فاس��داً، 
اودع الس��جن او احلبس، لثبوت سرقته 

اموال النازحني. النازحون اليوم مبفردهم 
في اجلبه��ة، يحاربون اع��داًء كثر. بقي 
لديهم اجله��ود الذاتي��ة للمواطنني، او 
منظمات اجملتمع املدني. وهذا ما حصل 
فعال، فكثيراً ما نسمع هذه االيام، قيام 
مواكب من محافظات الفرات االوسط 
بتس��يير قواف��ل مس��اعدات غذائي��ة 
ال��ى نازحي املوص��ل، تدفعهم غيرتهم 
الوطنية وش��عورهم بضرورة مساعدة 
اخوانهم الذين يعانون من قسوة احلياة. 
ومما اسهم بزيادة حدة تلك املساعدات، 
املواطن��ني  الديني��ة  املرجعي��ة  دع��وة 
ال��ى مس��اعدة اخوانه��م النازحني، مبا 
يس��تطيعون من اموال وم��واد عينية. 
كل ذلك جرى بنحو مخفي، فلم يطلب 
اصح��اب تلك املواك��ب تصويرهم وهم 
يقدم��ون الطعام ال��ى النازح��ني، ولم 
يطلب��وا منه��م ان ينتخب��وا احزاباً وال 
ش��خصيات، كل م��ا يطلب��وه منه��م 

ه��و االخوة والوح��دة. منظمات اجملتمع 
املدني، ايضاً لها دور في اغاثة النازحني، 
وح��ث املواطن��ني عل��ى مس��اعدتهم 
عبر فتح منافذ للتب��رع باألموال واملواد 
العيني��ة، لك��ن نس��أل: ك��م نس��بة 
املنظمات التي اغاثت النازحني، قياس��اً 
ال��ى اعداده��ا؟ بالتأكي��د الع��دد قليل 
ج��داً، وال يرتق��ي الى حجم املش��كلة، 
فالنازح��ون تركوا في احل��رب لوحدهم، 
والدول��ة، اصبحت في الطرف اآلخر من 
املعركة في وقت يفت��رض بها ان تكون 
ف��ي طرفهم. وال نصي��ر لهم اال اجلهود 
املتمثل��ة باملواك��ب واملب��ادرات الفردية 
ومنظم��ات اجملتمع املدني. كل الفصول 
قاسية على النازحني، الشتاء والصيف 
والربيع واخلري��ف، ايامهم كلها صعبة، 
بعضه��م يعيش ف��ي الع��راء، وال يجد 
ش��يئاً ليأكله، واملش��كلة ان العدد في 
تزايد مس��تمر، مع اش��تداد املعارك في 

اجلانب األمين، واملشكلة األكبر هي بقاء 
نازحي املدن احمل��ررة منذ وقت طويل في 
اماك��ن النزوح، م��ن دون ان يت��م ايجاد 
حلول لهم. مما يفاقم املشكلة. نحتاج 
ال��ى جهود القضاء وهيئة النزاهة وكل 
األجهزة الرقابية لتفعيل قرارات القضاء 
واالخب��ار عن ح��االت الفس��اد الكثيرة 
الت��ي تس��ببت به��در ام��وال النازحني، 
حتى نضم��ن في االقل ان املس��اعدات 
التي تخص��ص للنازحني، تذهب اليهم 
فعال ألن الفاسد، سوف يردع حني يعرف 
ان مصيره س��يكون العق��اب. ولكن لو 
اس��تمر احلال على ما ه��و عليه، تربص 
الفاسدين بأي مبلغ يخصص للنازحني، 
م��ن دون ان يعاقبهم اح��د، فال ميكن ان 
نضمن اال مزيداً من الفساد وهدر اموال 

النازحني. 
الذي��ن  للسياس��يني  ميك��ن  كان 
يس��تعملون ورق��ة النازحني كوس��يلة 

ضغط عل��ى احلكومة الذي��ن هم جزء 
منها، ان يبادروا الى كش��ف الفاسدين، 
وان يطلبوا من الدول التي يعقدون فيها 
مؤمت��رات ون��دوات ان تقدم مس��اعدات 
للنازح��ني وللتخفيف م��ن معاناتهم، 
لك��ن أيا من هذا ل��م يحصل. كما تقع 
على احلكومة وفصائل احلشد الشعبي 
والق��وات التي متس��ك األراض��ي احملررة، 
ايج��اد ح��ل ملش��كلة النازح��ني الذين 
ح��ررت مدنه��م ومازال��وا ف��ي مناطق 
الن��زوح، حت��ى يع��ودوا ال��ى مدنه��م، 
ليتس��نى االهتم��ام بالنازح��ني اجل��دد 
واستيعاب االعداد النازحة بنحو يومي. 
النازحون يحتاج��ون الى اجلميع، ليقف 
في صفهم في معركتهم، ال ان يقفوا 
موقف املتف��رج، وبالتالي، يتحولون الى 
بالضد منهم، وهو ما يحصل لألسف. 
كم��ا عليهم ان يبادوا ال��ى اعادة ترتيب 
اوضاعهم، برغم ظروفه��م وان يعرفوا 

حقيق��ة املس��ؤولني الذي��ن انتخبوهم 
ومن ثم خذلوهم في اصعب ظروفهم، 
فال مب��رر لهم لينتخب��وا فالناً ألنه من 
طائفتهم، او ابن مدينتهم. بل عليهم 
ان ينتخبوا من شعر مبعاناتهم، واسهم 
بالتخفي��ف من مأس��اتهم. كما يجب 
على الطبقة املثقفة ان تبرز معاناتهم، 
وتصورها للقارئ بنحو يس��تفزه ليقدم 
له��م الع��ون، او املس��اعدة، ب��دال م��ن 
اجلل��وس خل��ف شاش��ات احلواس��يب 
واالكتف��اء بالتنظي��ر، كأحده��م الذي 
اعترض على تسمية ما يقدم للنازحني 
على انه مس��اعدات! معرك��ة املوصل 
س��تنتهي وس��يتطهر العراق واملوصل 
من االرهاب، لك��ن معركة النازحني، قد 
ال تنتهي قريباً، فمعاناتهم ال حدود لها، 
وخسائرهم ال يقدر احد على احصائها، 
فهل س��يجدون من يقف الى جانبهم 

حقاً؟

وزير الهجرة: أربعة ماليين عراقي نزحوا منذ ظهور »داعش«

معركة الموصل أو معركة النازحين

كان يمكن للسياسيين 
الذين يستعملون ورقة 
النازحين كوسيلة ضغط 
على الحكومة الذين هم 
جزء منها، ان يبادروا 
الى كشف الفاسدين، 
وان يطلبوا من الدول 
التي يعقدون فيها 
مؤتمرات وندوات ان 
تقدم مساعدات للنازحين 
وللتخفيف من معاناتهم

جاسم محمد: نمنح كل عائلة عائدة مبلغ مليون و)500( 
الف دينار كمساعدة والبد لهم من تسجيل أنفسهم 

وتعد هذه المساعدة كمنحة وتشجيع للذين يعودون الى 
مناطقهم اما الذين ال يتمكنون من العودة الى مناطقهم 
بسبب عدم استتباب األمن فيمنحون )500( ألف دينار ولمرة 

واحدة فقط
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تم أرانجو* 

ليل��ة تلو ليلة أخرى كان محمد اجلابري 
يتقل��ب في فراش��ه ويق��ارن احلياة في 
العراق م��ع حياته في أوروب��ا كمهاجر، 
وبعد ان أمضى لياٍل عديدة س��اهراً في 
مرك��ز لالجئني في فنلندا قرر محمد أن 
يعود إلى الع��راق، يعلل اجلابري صاحب 
الثالث و العشرين عاماً ذلك بقوله”في 
الع��راق بإمكاني العثور على ش��ريكة 
حيات��ي” وأض��اف “والدت��ي هنا”.وأيضاً 
بعض األشياء البس��يطة حملته على 
العودة إلى موطنه كس��عر الس��كائر 
والطق��س الب��ارد نس��بياً ق��ال محمد 
اجلابري”ف��ي أوروبا كنت منعزالً لم تكن 

احلياة فيها كما توقعناها أن تكون”.
ش��هد العام املنصرم انضمام عشرات 
اآلالف من الشباب العراقيني والسوريني 
واألفغان واألفريقيني في هجرتهم نحو 
أوروب��ا وصاحبت ه��ذه الهج��رة تقارير 
عن س��هولة العبور إلى أوروبا من خالل 
تركيا ليس��جل الع��ام الفائ��ت بذلك 
موجة الهج��رة العظيم��ة. ولكن اآلن 
اآلالف م��ن املهاجري��ن العراقي��ني غي��ر 
الشرعيني يرغبون بالعودة إلى وطنهم 
.العدي��د منهم يقول أنه��م جاءوا إلى 
أوروب��ا حاملني توقعات مغاي��رة للواقع 
بأنهم سوف يحققون النجاح السريع ، 
البعض قال أيضاً أن االستقبال الدافئ 
ال��ذي تلق��وه م��ن األوروبي��ني الصيف 
الفائ��ت كان مثيراً للش��ك خاصة بعد 
األح��داث اإلرهابية الت��ي طالت مدينة 

باريس في فرنسا في تشرين الثاني.
قرر العديد من العراقيني البقاء في أوروبا 
خاص��ة أولئ��ك الذين كانوا ق��د ُهجروا 
م��ن أراضيه��م الت��ي احتلته��ا الدولة 
اإلسالمية التي تعرف ب� داعش، هنالك 
من ُيعّرض -ليس نفس��ه فحس��ب- بل 
كل شيٍء إلى اخلطر في سبيل الوصول 
إلى أوروبا، في األسبوع املنصرم تعرضت 
عائل��ة عراقية من كرك��وك إلى الغرق 
ف��ي بحر إيج��ة كانوا يحاول��ون الهرب 
إلى أوروبا ولكن أعيدت جثامينهم إلى 
كرك��وك. يعك��س العائدون م��ن أوروبا 
جانب��اً آخر للهجرة، ه��والء الذين تركوا 
بغداد بس��بب التراجع االقتصادي الذي 
يعاني��ه البلد، أو من ت��رك البلد بداعي 
الفض��ول بع��د انتش��ار التقاري��ر التي 
تروي سهولة العبور عبر تركيا وسعادة 

الواصلني على حدود أوروبا.
يق��ول محم��د اجلاب��ري ع��ن هجرت��ه 

الصي��ف الفائ��ت “كنت دائم��اً أعتقد 
إن��ي ال أمل��ك عم��الً و لم انِه دراس��تي 
كنت أفك��ر مبس��تقبل أفض��ل هناك، 
كن��ت أعتق��د إن��ي س��وف أج��د عمالً 
أفض��ل، وان��ي س��وف أكمل دراس��تي 
واجن��ي الكثي��ر م��ن األموال”ثم أضاف 
“كن��ت أبكي ي��وم وصولي إل��ى فنلندا، 
كنت أبك��ي فرحا.”وبعد أن متددت األيام 
لتصبح أش��هراً أصب��ح اجلابري ميضي 
أغلب األوق��ات في التمارين الرياضية أو 
بالتس��كع مع عراقيني آخرين في مركز 
املهاجرين ال��ذي يقطنه، ث��م أيقن أنه 
س��يمضي الكثي��ر من الوق��ت قبل أن 

يحصل على عمل و بيت خاص به.
الصيف الفائت، كان موقع الفيس بوك 
ممتلئ باملنش��ورات الت��ي توضح الرحلة 
إل��ى أوروبا أّم��ا العراقي��ون اآلن فإنهم 
عادوا على مواق��ع التواصل االجتماعي 
ليحّذروا أقرانهم من الهجرة ،ففي أحد 
مقاط��ع الفيدي��و التي نُش��رت مؤخراً 
يتضمن عراقياً يشتكي من الطعام في 
أوروبا و قد أس��رد قائالً”أن��ا اآلن بانتظار 
رحلت��ي إل��ى بغداد وحس��ب، وس��وف 
أعود قريباً س��وف أنص��ح اجلميع بأن ال 

يخاطروا باجمليء إلى أوروبا”.
ادع��ت منظمة الهج��رة العاملية إنها 
ساعدت أكثر من 3.500 مهاجر عراقي 
من أج��ل عودته��م إلى الوط��ن العام 

املنص��رم وهذا الع��دد هو مج��رد جزٍء 
من املهاجري��ن الراغبني بالع��ودة إذ إن 
بعضهم التجأ إل��ى احلكومات احمللية 
أو الس��فارات العراقي��ة ف��ي البل��دان 
التي هاجروا إليها. يقول توماس ويس، 
مس��ؤول املنظم��ة ف��ي الع��راق “منذ 
بداي��ة 2016، طلبات املس��اعدة أخذت 
باالزدياد”وأّم��ا احلكومة العراقية فأنها 
أرس��لت وفداً إلى أوروبا لتنظيم عودة 
املهاجري��ن إل��ى الع��راق وم��ن املمكن 
إرس��ال طائ��رات خاص��ة لتقلهم إلى 

العراق.
يقول س��تار نوروز، املتحدث الرس��مي 
ل��وزارة الهج��رة واملهجري��ن العراقية 
“هناك العديد من املهاجرين العراقيني 
الذي��ن يرغب��ون بالع��ودة، البعض يود 
العودة ألسباب شخصية، أّما اآلخرون 
ف��أّن طلب��ات إقامتهم ق��د رُفضت أو 
بسبب غالء املعيش��ة ،وليس مبقدورنا 
إحص��اء الع��دد الكام��ل ألن بعضهم 
عاد عل��ى تكلفته اخلاص��ة وليس عن 
طري��ق الوزارة”.العديد من العائدين قد 
أفلسوا بعد أن باعوا أغلب ممتلكاتهم 
الش��خصية م��ن أج��ل دف��ع تكاليف 
الهج��رة م��ن تركيا إل��ى اليون��ان عبر 

البحر على القوارب.
قال هاشم عبد اللطيف 48 سنة الذي 
باع سيارته املرسيدس لقاء 8000 دوالر 

لدفع تكاليف الرحلة مع ابنته صاحبة 
العش��ر س��نوات “حلمن��ا كان مغادرة 
البل��د” وأضاف “كان موضوع الس��اعة 
عل��ى التلفاز، عل��ى مواق��ع التواصل 
م��كان”.كان  كل  وف��ي  االجتماع��ي، 
الس��يد هاش��م عبد اللطيف ضابطاً 
في اجليش العراقي السابق ولكن بعد 
االحتالل األميركي في 2003 وتش��ريع 
قانون اجتثاث البعث ُجرِد هاش��م من 
أي دخ��ل وقد عان��ى بعدها،كما أغلب 
العراقيني من مأس��اة جتس��دت مبقتل 
إخوان��ه الثالثة في الص��راع الطائفي، 
تعي��ش عم��ة هاش��م واب��ن عمه في 
الوالي��ات املتحدة األمريكية وقد كانت 
قصصه��م حاف��زاً ل��ه أن يبح��ث عن 
حياة في بلد آخر. أضاف هش��ام”كانوا 
دائم��اً يصف��ون لي كم ه��ي احلياة في 
خارج العراق مختلف��ة عّما في داخله 
، إنهم يشعرون بالراحة واألمان، وفرص 
العم��ل متوفرة”وقد وصل إلى بلجيكا 
معتقداً”انهم س��وف يوفرون لي منزال 
وعمالً جيداً لك��ي أحضا بحياة جيدة، 
هذا ما كن��ت أحلم به”.ولك��ن الواقع 

كان مختلفاً كما ادعى هاشم.
هاش��م أنف��ق ثماني��ة آالف دوالر التي 
كان��ت بحوزته أس��رع مما توق��ع وكان 
معظمه��ا قد ذه��ب بح��وزة املهربني 
وسرعان ما أصبح هاشم مفلساً، كان 

هاش��م يكره الطعام ال��ذي يقدمونه 
)احلليب واخلبز احملم��ص كوجبة إفطار 
وش��طائر اجلنب كوجبة غ��داء( كما إن 
احلصول على اإلقامة والعمل قد يدوم 
أش��هراً، في النهاية ذهب هاش��م إلى 
السلطات و قال لهم “أريد الذهاب إلى 
هاش��م،  متفاجئني”قال  العراق””كانوا 
ثم قلت لهم “أنا أفضل املوت في بلدي 

على املوت في بالد الغربة”.
الكثير من العراقيني أيضاً لم يحسبوا 
أنه��م س��وف يس��كنون ف��ي بل��دان 
ليبرالي��ة أوروبي��ة وه��م قادم��ون من 
خلفي��ات ثقافية عربية محافظة. قال 
عقيل حسن البالغ من العمر 26 سنة 
وال��ذي يعزف املزمار ،هو اآلن يبحث عن 
عمل في إحدى الفرق العسكرية بعد 
عودت��ه إلى العراق من فنلندا”ش��عرت 
بأني ال أس��تطيع العي��ش في مجتمع 
منفتح،تغطي زوجتي رأسها وشعرت 
بأنهم ال يرغبون بالعرب”. ومع هذا قال 
هاش��م اجلابري أنه كان يُعامل بلطف، 
حتى وإن كان بداف��ع الفضول. وأضاف 
“في أيامنا األولى عن��د قدومنا، الناس 
كانوا مبهورين بنا””كانوا يلتقطون لنا 
ص��وراً و يدعونا إلى بيوتهم، لقد كانوا 
معجبني ببش��رتنا الداكنة و ش��عرنا 
األس��ود”. لك��ن بع��د أح��داث مدينة 
باريس، الكثير من األوروبيني بدأ يشعر 
ب��أن املهاجرين يه��ددون أمنهم. يقول 
اجلابري “داروا وجوههم عنا، شعرت بأن 
الفنلنديني لم يع��ودوا يرغبون ببقائنا 

بعد اآلن”.
يقول اجلابري إّن الس��لطات الفنلندية 
ل��م تضغط عليه للع��ودة إلى العراق، 
ولكّن��ه الحظ انتش��ار الفت��ات تدعي 
إّن الس��لطات الفنلندية س��وف تدفع 
ثمن بطاق��ات رحلة الع��ودة ملن يرغب 
بالعودة. بعض العراقي��ني الذين عادوا 
جلبوا معهم ذكريات جميلة أليامهم 
القليل��ة الت��ي أمضوها ف��ي البلدان 
االوروبية وبعض الندم حملاولتهم جتربة 
حياة جديدة. يقول السيد هاشم “لقد 
كان��ت خض��راء ونظيفة، لق��د كانت 
جميلة، حتى أخالق الناس لقد حضينا 
باحترامهم اجلميع كان يقول لي صباح 
اخلي��ر كل صباح”. لق��د كانت تختلف 
عن بغداد بنسبه 99 %، اجلميع يتكلم 
بطائفية هنا، هذا س��ني، هذا شيعي، 
ه��ذا كردي”وأض��اف “أن��ا اآلن اعتبرها 

سفرة مرحة، وال أندم عليها”.

*ترجمة: مركز املستقبل عن نيويورك 
تاميز

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن��ت حكوم��ة اليابان انه��ا قدمت 
غي��ر  املنظم��ة  ال��ى  مالي��ة  منح��ة 
احلكومية MAG ) اجملموعة االستشارية 
لألغام( إلزالة االلغام األرضية املرجتلة 
وتطهي��ر األراضي لصال��ح مجتمعات 
النازح��ني بس��بب أعم��ال العنف في 

املنطقة الشمالية .
واوضح بيان صدر عن السفارة اليابانية 
في العراق تس��لمت » الصباح اجلديد« 
نس��خة منه ان حكومة اليابان قدمت 
دوالرًا  و171  الف��اً   764 ق��دره  مبلغ��اً 
أميركياً س��يمكن احلكوم��ة العراقية 
من ش��راء معدات ميكانيكية خاصة 
إلزالة أللغام املرجتلة والشراك املفخخة 
ومخلفات احلرب األخرى من املتفجرات٬ 
م��ن األراضي والبن��ي التحتية واملباني 
في املناطق احملررة حديثاً من محافظة 
نينوى٬ ويس��تفيد منها 1850 شخصاً 

في قضاء احلمدانية.
واضاف البيان ان اخلطر على الس��المة 
الكبي��ر  االس��تعمال  م��ن  اجلس��دية 
والش��راك  الصن��ع  بدائي��ة  لألغ��ام 
املفخخ��ة٬ في املناط��ق املتأثرة بالنزاع 
قد زاد بصورة كبيرة ٬ وأثرت سلبا على 
اجملتمع��ات ف��ي تلك املناط��ق ونتيجة 
لذلك٬ ال ميكن للنازح��ني العودة بأمان 
إلى مس��اكنهم األصلي��ة اضافة الى 
صعوب��ة عملية إعادة البن��اء في تلك 

املناطق.
وقال س��فير اليابان لدى العراق فوميو 
إيواي ان حكومته تعهدت في الش��هر 
املاض��ي مبن��ح مبلغ ق��دره 100 مليون 
دوالر أميركي للدعم اإلنساني وحتقيق 
االستقرار في املناطق احملررة في العراق 
للعم��ل على ازالة ألخط��ار املتفجرات 

ف��ي املناط��ق احمل��ررة حديثاً ه��ي أحد 
اجمل��االت ذات األولوي��ة بالنس��بة لن��ا ٬ 
فإن مش��اريع تلك املنحة األهلية تعد 
جزءا من جهودنا الرامية لالسهام في 

استقرار املناطق احملررة. 
وعبر السفير ايواي عن امله أن يتمكن 
س��كان قض��اء احلمدانية م��ن العودة 
الى ديارهم األصلية ويستعيدوا احلياة 

اآلمنة في أقرب وقت ممكن.«
م��ن جانبه��ا قال��ت املدي��ر اإلقليم��ي 
ملنظمة MAG في العراق نينا س��يجار 
ان احلاجة لهذا العمل ال ميكن أن تكون 
مبالغاً في��ه ، اذ أن األلغام واملقذوفات 

غي��ر املنفلقة تت��رك أث��راً كارثياً على 
النازحني ، وان االهالي ينتظرون العودة 
لدياره��م ولك��ن ال يس��تطيعون ذلك 
بس��بب أعمال العنف٬  فه��م بعد أن 
عان��وا الكثي��ر بالفعل٬ يخش��ون من 
اخلطر الكامن ف��ي أراضيهم الزراعية 

أومنازلهم التي تضررت أو د مرت. 
واضاف��ت س��يجار إن أكثر م��ا حتتاجه 
تلك اجملتمعات ه��و إعادة بناء حياتهم 
والع��ودة الى منازلهم هو م��ا يريدونه 
اكثر من أي شيء آخر وهذا التمويل من 
اليابانية س��يجعل حياتهم  احلكومة 
آمنة ليتمكنوا من إعادة بنائها ، ففي 

الع��ام املاضي قدمت حكوم��ة اليابان 
أيضاً منحة بقيمة 868 الفاً و140 دوالراً 
أميركياً إلزال��ة املتفجرات في منطقة 
ربيعة ٬ سينوني وزمار٬ ومت التنفيذ من 
خالل اجملموع��ة االستش��ارية لألغام 
الرس��مية  املس��اعدات  برنامج  ضمن 
ومش��اريع  األهلية  للمن��ح  الياباني��ة 

األمن اإلنساني .
عل��ى صعي��د اخ��ر اختتم��ت اعم��ال 
ال��دورة التدريبي��ة ح��ول التخلص من 
العبوات الناس��فة املبتكرة في مدينة 
موظف��اً   18 مبش��اركة  الس��ليمانية 
ينتمون إلى املؤسس��ة العامة لشؤون 

بنج��اح  الع��راق  بكردس��تان  األلغ��ام 
، والت��ي ته��دف ال��ى دع��م الق��درات 
اإلقليمية على اإلستجابة إلى مخاطر 

املتفجرات. 
وتلق��ى املش��اركون ف��ي ال��دورة التي 
نظم��ت ف��ي مرك��ز التدري��ب اخلاص 
بالتقلي��ل م��ن آث��ار ومخاط��ر األلغام 
والعبوات غي��ر املنفلقة مبنطقة موات 
الت��ي تق��ع عل��ى بع��د 66 كيلومت��راً 
محاض��رات   ، الس��ليمانية  ش��مالي 
نظري��ة وممارس��ات عملية ته��دف الى 
التعرف على العبوات الناسفة املبتكرة 
ومكوناتها واستعمال املعدات اخلاصة 

بتفكيكها. 
وق��ال فوميو إيواي س��فير اليابان لدى 
العراق في بيان ل��ه حصلت » الصباح 
اجلديد« على نس��خة من��ه انه البد أن 
تكون مهمة تعزيز السالم واالستقرار 
في املناطق احملررة ش��اقة بالنسبة لنا 
جميعاً والس��يما بعد حترير املوصل مبا 
في ذلك التحريراملتوقع للجانب الغربي 
ف��ي املدة املقبلة من قب��ل قوات األمن 
العراقي��ة الباس��لة. ومع ذل��ك، فإننا 
نأم��ل أن تكون عملية حتري��ر املوصل ، 
وخاصة بالنس��بة للش��عب العراقي، 
فرص��ة ذهبي��ة للس��عي لي��س فقط 
إلعادة اإلعمار، وإمنا أيًضا للس��عي من 

أجل املصاحلة الوطنية.«  
من جانبه أّكد عبيد أحمد، املدير العام 
للش��ؤون الفنّي��ة باملؤسس��ة العامة 
لش��ؤون األلغام باالقلي��م على أهمّية 
هذه ال��ّدورة في التقلي��ل من مخاطر 
العبوات الناس��فة املبتكرة والتي تعد 
مص��درًا جدي��داً للخط��ر يختلف عن 
األلغ��ام األرضية التقليدي��ة ، كما عد 
ال��ّدورات املقبلة في هذا اجملال محورّية 
لتعزيز قدرات االقليم على اإلستجابة 

إلى مخاطر املتفجرات.
ال��ى ذلك اكد عماد عب��د الباقي، نائب 
مدير برنامج دائرة األمم املتحدة لأعمال 
املتعلق��ة باأللغام في العراق، بأن عمل 
دائ��رة األمم املتحدة لأعم��ال املتعلقة 
باأللغ��ام مح��وري ف��ي س��بيل إعادة 
النازحني، وق��ال »س��تواصل دائرة األمم 
املتحدة لأعمال املتعلقة باأللغام دعم 
الس��لطات الوطنية/اإلقليمية وتقدمي 
املس��اعدة على التقليل م��ن مخاطر 
املتفجرات وذلك لتمك��ني املدنيني من 
الع��ودة إل��ى املناطق املس��ترجعة في 

العراق.« 

آالف المهاجرين العراقيين يعودون إلى أرضهم
مصحوبين بخيبة أمل تجاه أوروبا

لتسهيل عودة النازحين

اليابان تنّفذ مشروع إزالة المتفجرات في الموصل 

يقول 
الجابري إّن 
السلطات 
الفنلندية 
لم تضغط 
عليه للعودة 
إلى العراق، 
ولكنّه 
الحظ انتشار 
الفتات تدعي 
إّن السلطات 
الفنلندية 
سوف تدفع 
ثمن بطاقات 
رحلة العودة 
لمن يرغب 
بالعودة. 
بعض 
العراقيين 
الذين عادوا 
جلبوا 
معهم 
ذكريات 
جميلة 
أليامهم 
القليلة التي 
أمضوها 
في البلدان 
االوروبية 
وبعض الندم 
لمحاولتهم 
تجربة حياة 
جديدة

البد أن تكون 
مهمة 
تعزيز السالم 
واالستقرار 
في المناطق 
المحررة 
شاقة 
بالنسبة 
لنا جميعًا 
والسيما 
بعد تحرير 
الموصل 
بما في 
ذلك التحرير 
المتوقع 
للجانب 
الغربي 
في المدة 
المقبلة 
من قبل 
قوات األمن 
العراقية 
الباسلة

يقول ستار نوروز، 
المتحدث الرسمي 

لوزارة الهجرة 
والمهجرين العراقية 

“هناك العديد من 
المهاجرين العراقيين 

الذين يرغبون بالعودة، 
البعض يود العودة 

ألسباب شخصية، أما 
اآلخرون فألّن طلبات 

إقامتهم قد رُفضت أو 
بسبب غالء المعيشة
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الملف 12

النازحون العراقيون.. والعار العربي

»#ألجلكم«.. أكبر حملة إنسانية إلغاثة نازحي الموصل

إشادة أممية بدور الحشد الشعبي في حماية المدنيين

عمار البغدادي

منذ ان ب��دأت االزمة العس��كرية مع 
داعش تضيق في اجلانب االيسر واالمين 
من املوصل حت��ى بدأت ازمة النازحني 
تتسع بنحو المثيل له حتى في ازمة 
الص��راع العرب��ي االس��رائيلي وجردة 
بسيطة لعدد الالجئني الفلسطينيني 
للبن��ان وس��وريا بع��د االحت��الل عام 
1948 وح��رب ال1967 باملقارن��ة ال��ى 
عدد النازح��ني العراقيني يظهر الفرق 
الشاسع في اجلرمية واالنتهاك وشكل 
القت��ل املروع والترهي��ب الذي المثيل 
له ب��ني اس��رائيل وداعش..العصابات 

الصهيونية وعصابات داعش!.
الفلس��طينيون  النازح��ون  كان  واذا 
حتولوا الى جزء من نس��يج اجملتمعات 
العربية السورية واللبنانية والعراقية 
من��ذ  اليه��ا  جل��أوا  الت��ي  واالردني��ة 
االحتالل االس��رائيلي االول واالجتياح 
الصهيون��ي حل��دود ع��ام 1967 ف��ان 
النازح��ني العراقيني حتول��وا الى حالة 
اجتماعي��ة الميك��ن التعاط��ي معها 
اال باخليارات احلكومي��ة اجلادة بلحاظ 
وجود اكثر من 3 ماليني مواطن عراقي 

يعيش في اخمليمات.
يج��ب ان نعترف ان احلكومة العراقية 
خالف احلكومات العربي��ة االخرى لم 
اجملتمعية  بس��بب جهودها  تس��مح 
والرسمية وعمل الوزارات املعنية مثل 
وزارة الهجرة واملهجرين ملواطن عراقي 
واحد وليس االالف من املواطنني بعبور 
احلدود ال��ى دول اخرى لك��ي التتحول 
مس��ألة الالجئني العراقيني الى سبة 
»عربية« او »حجة سياس��ية« البتزاز 
احلكوم��ة العراقية كم��ا يجري االمر 
في املس��الة الس��ورية وعالقة االردن 

مع الالجئني السوريني!.
لق��د تصرف��ت احلكوم��ة العراقي��ة 
اضافة الى االعباء العسكرية واملالية 
واللوجستية التي تعاني منها بسبب 
احلرب الضروس مع داعش بابوة كبيرة 
م��ع النازح��ني العراقي��ني واالهم من 
ذل��ك ان الدولة العراقية لم تس��مح 
للنازحني ان يتحول��وا الى الجئني في 
ال��دول العربية اجملاورة او البعيدة مثل 
النزوح الذي جرى في انتفاضة اذار عام 
1991 اب��ان حترير الكوي��ت في مخيم 
رفح��ا واالرطاوي��ة وتل��ك واح��دة من 
الندوب السياسية التي توقف العالم 
واجملتمع الدولي والدول الكبرى عندها 

ولعل مئات االالف م��ن العراقيني من 
الذين نزحوا الى السعودية وحتولوا الى 
الجئني بعد ذلك في كندا واس��تراليا 
والدامنارك والسويد وبريطانيا شكلوا 
فيما بعد الى قاعدة مهمة من قواعد 
املعارض��ة السياس��ية الت��ي وجهت 
طعن��ات مهم��ة ف��ي صمي��م وجود 

النظام السابق.
واس��تيعابه  العراقي«  »الصمود  هذا 
الزمة النازحني بس��بب حرب التحرير 
ترحي��ب عراق��ي م��ن قب��ل  قابله��ا 
االف النازح��ني من ش��تى الش��رائح 
والطبق��ات واجملتمع��ات ف��ي املناطق 
الغربية ولعل ماتظهره صور وس��ائل 
وتلفزيوناته��ا  العراقي��ة  االع��الم 
الرس��مية واخلاصة م��ن مناذج احلديث 
والتفاع��ل وش��هادات النزح��ني دليل 
كبي��ر على اب��وة احلكوم��ة العراقية 
واالهتمام  نازحيه��ا  ال��ى  والتفاته��ا 
بهم وع��دم حتويل ازمته��ا مع داعش 
وقداس��ة ح��رب التحري��ر الش��عبية 
التي تخوضها ضد االرهاب الداعشي 
ال��ى نزوح مبعايير عربي��ة مثل معيار« 
العربي« ازاء الالجئني الفلس��طينيني 
حيث حتولت القضية الفلس��طينية 
الى ش��ماعة تعلق عليه��ا االنظمة 
العربي��ة مش��كالتها وابطائه��ا ازاء 
املتامرة  »التحرير« ومترير سياس��اتها 
ومش��اريع  العرب��ي  االنس��ان  عل��ى 

التنمية الغائبة!.
بع��د 20 عام��ا من االن وح��ني تنتهي 
احل��رب الوجودي��ة والوطني��ة العامة 
مع االرهاب وتنظيم داعش بالتحديد 
س��يمر الباحثون والكت��اب واملؤرخون 
االس��تراتيجيون على مل��ف النازحني 
العراقيني وعالق��ة احلكومة العراقية 
به��م وكيفي��ة تصري��ف مل��ف هذا 
الش��عبية  بالط��رق  املؤل��م  الن��زوح 
والرس��مية س��يمرون عليه بش��رف 
كبير وبهيبة تعكس هيبة االجراءات 
الكبي��رة الت��ي اتخذته��ا احلكوم��ة 
العراقية وهي تواجه مأس��اة شعبها 
مع االرهاب بشجاعة الكبار يكفيها 
انها لم تعرض كرامة احد من ابنائها 
الس��عودية  ن��زوح مخيمات  ملأس��اة 
في زم��ن النظام الس��ابق ومخيمات 
القس��وة االردني��ة في زم��ن االرهاب 
ال��كالم  س��وريا..هذا  ض��د  العرب��ي 
س��يتذكره كل الذين ينظ��رون بعني 
قاس��ية ولئيم��ة الج��راءات احلكومة 
العراقي��ني  النازح��ني  ازاء  العراقي��ة 
ومافعلت��ه وتفعله من اجلهم آخرها 

حمل��ة اخوتنا في احلش��د الش��عبي 
التي انطلقت« الجلكم« للوقوف مع 
اهلنا في املوصل..مع عش��رات االالف 
منهم وهم يعانون القتل الداعش��ي 
والقتل العربي الذي ينظر ملأس��اتهم 
ويسخر منهم وكأنه يتشفى مبشهد 
اخمليمات وعويل االطفال وقسوة البرد 

عليهم!.
واذا كان��ت بعض القوى السياس��ية 
التتحدث عن النازح��ني مبعايير امللف 
االنس��اني وتقف الى جانب احلكومة 
العراقية موقف الكرامة والشجاعة 
والوطني��ة احملظ��ة وتتح��دث بلغ��ة 
الل��ؤم عن النازحني وكأنها »مس��ألة 

احلكومة وبسببها« وتذهب الى تركيا 
وتعق��د مؤمت��رات اخليانة واس��تجداء 
فانها  باالجنبي  واالس��تقواء  املواقف 
ق��وى س��يقول العراقي��ون والنازحون 
حني يع��ودون الى دياره��م رايهم بها 
في االنتخابات التش��ريعية او احمللية 
املقبل��ة وانا م��ن الذين يعتق��دون ان 

ماس��اة النزوح ب��كل ماانطوت عليه 
من معاناة فتحت عيون اهلنا واخوتنا 
في املكون السني الوطني واطلعتهم 
على الوطن��ي والعميل عل��ى التاجر 

واحلريص على وطنه واهله.
العراقي��ون من  النازح��ون  س��يتذكر 
وش��ى بهم عن��د القاتل الداعش��ي 
وق��دم اس��ماء بناتهم البن��اء داعش 
ليلع��ن بعد الس��بي املوصل��ي االول 
على يد داعش دور اخلادمات الرخيصات 
ولوال منصات الغربية وعلماء السوء 
اس��تثمرهم  اردوغان��ي  ومش��روع 
الغراض العثمانية اجلديدة التي يحن 
اليه��ا ه��ذا الره��ط الطائف��ي لكان 
مجتمع النزوح كالماً عابراً رمبا يسمع 
به املوصليون بعد خمس��ني عاماً من 
االن ولبق��ي العراقي��ون ف��ي ديارهم 
آمنني لكنها املؤامرة التركية العربية 
املشتركة التي ارادت التنكيل بالعراق 
وجتربته بعد ان فش��ل النظام العربي 
امللكي واجلمهوري من تقدمي النموذج 
السياس��ي ال��ذي ي��وازي ب��ني ضمان 
حرية الناس وتوفير مش��روع حقيقي 
للتنمية تنتش��ل الواق��ع العربي من 
الفقر واجلهل واحلاجة الى بلوغ مراتب 
تطويع الث��روة لصالح معادلة الرخاء 

االجتماعي الغائبة.
ورمب��ا كان قول الش��اعر العربي الذي 
القرب��ى اش��د  يق��ول » وظل��م ذوي 
مضاض��ة على املرء من وقع احلس��ام 
املهند« هي عبارة علقها كل النازحني 
على صدورهم وهم ينظرون الى مؤمتر 
انق��رة ومايجري فيه م��ن بيع مجاني 
لك��ن  العراقي��ني  النازح��ني  ملاس��اة 
الفارق ب��ني نزوحهم الذي س��ينتهي 
بنهاي��ة داع��ش ونزوح الفلس��طيني 
ال��ذي الينته��ي اال بنهاي��ة املش��روع 
الصهيون��ي ان نازحين��ا ف��ي ديارهم 
وب��ني اهلهم في احملافظ��ات اجلنوبية 
العراقي��ة ومهم��ا اش��تدت املصيبة 
عليه��م فانهم بني اهله��م من ابناء 
العراق وقد س��ال الدم الش��يعي في 
احلش��د الش��عبي على تراب املناطق 
الغربية منذ س��نتني م��ن االن بهدف 
حتري��ر االرض وليس االس��تيالء عليها 
كما يروج بذلك عرب تركيا او » س��نة 
اردوغان« في وس��ائل االع��الم املمولة 
م��ن الراعي القطري م��ع ان من ادخل 
داعش الى املوصل ومهد لها السبيل 
الحت��الل االرض واغتصاب العرض هو 
التركي..فاي��ن النخ��وة اليعربية ايها 
املتاجرون بدم اهلنا واعراضهم وكيف 

ميكن القب��ول بالتركي راعي��ا ملؤمتر » 
الس��نة« واالتراك هم من باع العرض 

السني خلناجر داعش ايها اخلنجر؟!.
لن نعتب على عرب القمة العربية التي 
س��تعقد في عمان الننا نعرف عمان 
الفلس��طينيني  بالالجئني  ومافعلته 
في ايلول االس��ود عام 1970 والنعتب 
عل��ى أي رئيس عرب��ي او وزير خارجية 
فلوكانوا لبان��وا ولوكانوا لوقفوا الى 
جانب القضية الفلس��طينية ووفروا 
على ش��عبها اجله��د والدموع واالالم 
والعرق والقتل والش��تات لكنهم لن 
يفعل��وا النهم من املدرس��ة العربية 
ملأس��اة  تنظ��ر  كان��ت  الت��ي  ذاته��ا 
الشعب الفلس��طيني ومئات االالف 
من النازحني يعب��رون احلدود اللبنانية 

واالردنية وهم نائمون!.
عل��ى ه��ذا االس��اس كيف ميك��ن ان 
نوج��ه لوماً للش��اعر العرب��ي احمد 
مط��ر وهو يعلق ش��عرياً عل��ى النوم 
الرسمي العربي على مأساة الالجئني 
الفلس��طينيني وتالي��اً مأس��اة نزوح 
العراقي��ني وه��و يقول » يافلس��طني 
وم��ازال املغني يتغنى مباليني اللحون..

عائ��دون ولقد عاد االس��ى للمرة آالف 
فالعدنا والهم يحزنون!«.

ل��م توفر السياس��ة العربي��ة خيمة 
للفلس��طيني في مخيم��ات اللجوء 
العربي��ة في ال��دول اجملاورة ب��ل تاجر 
بالث��ورة الفلس��طينية وش��ق وحدة 
الصف الث��وري وتآمر عليها وقتل ابرز 
قياداته��ا مثل عز الدين قلق وغس��ان 
كنفاني وآخرين ورمبا كان اكبر مؤامرة 
على الثورة والنازحني الفلس��طينيني 
شاركت فيها اغلب االنظمة العربية 
اجتي��اح بيروت عام 1982 واليوم يعود 
التاري��خ نفس��ه ال��ى الواجهة فيتم 
التآمر علينا م��ن كل اجلهات العربية 
ول��م يق��دم لنا اح��د خيم��ة واحدة..

حدثني صدي��ق صحف��ي لبناني ايام 
اقامت��ي في لبنان في زم��ن املعارضة 
العراقية ان اجتياح اس��رائيل لبيروت 

العربية مت بقرار عربي!.
ماج��رى في املوصل ف��ي ال2004 كان 
بق��رار عرب��ي بهدف اس��قاط النظام 
الوطن��ي في الع��راق وقت��ل التجربة 
الدميوقراطية الناش��ئة في��ه وحتويل 
اجملتم��ع العراق��ي بعد وي��الت احلروب 
الطائفي��ة الت��ي  زرعه��ا االخرون في 
البالد الى مجتمع الجئ��ني متاماً كما 
جرى حتويل اجملتمع الفلسطيني بعد 

حرب ال1948 الى مجتمع الجئني!.

متابعة ــ مشرق ريسان:

في وقت تواصل قوات احلشد الشعبي 
تنفي��ذ مهامها العس��كرية في حترير 
مناط��ق غ��رب مدينة املوص��ل، كثفت 
تلك القوات جهوده��ا إلغاثة النازحني 
الفارين من مناطق القتال في الساحل 
األمي��ن للمدين��ة، وتوفي��ر املس��اعدات 

الغذائية والطبية املطلوبة لهم.
وتأت��ي هذه اخلط��وة، اس��تجابة لنداء 
املرجعي��ة الدينية العلي��ا، إضافة إلى 
تعزيز اجلهد احلكومي إلغاثة النازحني، 
دور  ف��ي  ملح��وظ  »ضع��ف«  وس��ط 
املنظم��ات الدولي��ة املعني��ة بتق��دمي 

اخلدمات اإلنسانية للنازحني.

تعاون بني »االحتادية« و«احلشد«
تس��عى ق��وات احلش��د الش��عبي إلى 
التعاون مع قوات الشرطة االحتادية في 
اتخاذ خط��وات إلنهاء أزم��ة النازحني، 
وضمان عودتهم إلى مناطقهم احملررة.

وصرح قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائ��د ش��اكر ج��ودت إلع��الم احلش��د 
الشعبي، تابعته »الصباح اجلديد«، انه 
»بالتنس��يق مع قيادة عمليات قادمون 
يانينوى. بحثنا مع ابو مهدي املهندس 
)نائ��ب رئيس هيئة احلش��د الش��عبي( 
خطوات إنهاء أزمة النازحني في أس��رع 

وقت ممكن وعودتهم إلى مناطقهم«.
»الق��وات  إن  قائ��الً  ج��ودت  ويضي��ف 
األمني��ة واحلش��د الش��عبي يواصلون 
تقدمي املس��اعدات الغذائي��ة والطبية 
واإلنس��انية للنازح��ني«، مش��يراً إل��ى 
إن جمي��ع الق��وات تعم��ل على حفظ 
كرامة اإلنسان، فضال عن احلفاظ على 
املمتل��كات اخلاصة والعام��ة في أثناء 

عمليات التحرير«.
من جانبه، أكد نائب قائد طيران اجليش 

اللواء الطيار الركن س��مير زكي: »إننا 
جزء ال يتجزأ من حملة )ألجلكم( التي 
أطلقتها قيادة احلشد الشعبي امتثاالً 
لنداء املرجعي��ة إلغاثة النازحني«, الفتاً 
إل��ى إن »طي��ران اجليش يواص��ل تقدمي 
الدعم واإلس��ناد اجل��وي إلى القطعات 
تق��دمي  ف��ي  كان��ت  س��واء  األمني��ة 
املس��اعدات احلربي��ة أو تق��دمي الدعم 
اإلنس��اني م��ن خ��الل نق��ل املصاب��ني 

واملرضى«.
أما آمر لواء فرقة الرد السريع- التابعة 
ل��وزارة الداخلية- ثامر احلس��يني، فقد 
أوضح إن »قطعات احلش��د الش��عبي 
والقوات األمنية تقدم الش��يء الكبير 
ف��ي س��بيل إنق��اذ أهلنا ف��ي املوصل 

وتقدمي اخلدمات لهم«.
»احلم��الت  ف��إن  وبحس��ب احلس��يني 
اإلنس��انية الكبي��رة الت��ي يق��وم بها 
رأس��هم  وعل��ى  العراقي��ني  جمي��ع 
املرجعية احلكيم��ة، هي صورة ناصعة 
لإلنس��انية، في س��بيل إغاث��ة أهالي 
املوصل وحتريرهم من سيطرة داعش«، 
مبيناً إن »العمل األساس جلميع القوات 

هو حترير اإلنسان قبل األرض«.
وف��ي الط��رف املقاب��ل، كش��ف نائب 
رئيس هيئة احلشد الشعبي أبو مهدي 
املهندس عن تش��كيل مق��ر لتنظيم 
إيص��ال الدع��م واملس��اعدات لألس��ر 
النازح��ة ف��ي مدين��ة املوص��ل، عقب 
ن��داء املرجعي��ة الدينية بش��أن إغاثة 

النازحني.
ج��اء ذلك في تصريح أدلى به املهندس 
تابعت��ه  الش��عبي-  احلش��د  إلع��الم 
»الصب��اح اجلدي��د«، موضح��اً إن »من 
واجب القوات األمنية واحلشد الشعبي 
هو تنظيم عملية النازحني«، الفتاً في 
الوق��ت ذات��ه إل��ى أن »النازح��ني أهلنا 

وسنوفر كل الدعم واخلدمات لهم«.

30 ألف سلة غذائية
وفي تط��ور الحق، أعلن��ت إدارة العتبة 
اس��تمرارها-  املقدس��ة،  احلس��ينية 
بالتعاون مع هيئة احلشد الشعبي- في 
توزيع املس��اعدات االغاثية على نازحي 

املوصل ضمن حملة »ألجلكم«.

يع��اد إلى األذهان إنه في )13 آذار 2017( 
أطلقت قيادة احلش��د الشعبي، مبادرة 
»ألجلك��م« اإلنس��انية لدع��م نازحي 
املوص��ل، وف��ي )17 آذار 2017( انطلقت 
أكبر حملة إلغاثة ودعم نازحي املوصل 
من 13 محافظ��ة عراقية، ضمت أكثر 

من ألف عجلة.
ويق��ول عض��و مجل��س إدارة العتب��ة 
احلس��ينية جالوي نعمة السيالوي، في 
تصريح أورده إعالم احلش��د الش��عبي، 
تابعت��ه »الصباح اجلدي��د«، ان »موكب 
العتبة زار مخيم حمام العليل لغرض 
إجراء لقاءات موس��عة بشأن اخلدمات 
املقدمة للنازحني«، موضحاً انه »لليوم 
الس��ادس على التوالي )أمس األربعاء( 

وبواقع 12 س��اعة يومياً قدمت العتبة 
غذائي��ة  س��لة  ال��ف   30 احلس��ينية 

للنازحني في ذلك اخمليم«.
ويضيف الس��يالوي، ان »هناك خططاً 
مشتركة للتوجه إلى مناطق قبر العبد 
والطي��ران وح��ي الدن��دان واالصالحي، 
فضال عن توزيع 10 االف س��لة غذائية 

في القيارة«.

»يونامي« تشيد بالدور اإلنساني 
للحشد 

كشف الناطق الرس��مي باسم هيئة 
احلشد الشعبي النائب أحمد األسدي 
ع��ن إجالء قوات احلش��د 217 ألف نازح 

من غرب املوصل إلى مناطق آمنة.

ونقل بيان إلعالم احلش��د الشعبي، ورد 
ل�«الصباح اجلديد«، عن األسدي قوله، 
خ��الل لقائه ممث��ل منظم��ة »يونامي« 
التابع��ة لألمم املتحدة مان��وج ماثيو، إن 
»احلشد الشعبي هو من نقل النازحني 
إلى مناط��ق اإليواء وقّدم املس��اعدات 
لهم، وهو من قام ويقوم بإرجاع النازحني 
ال��ى دياره��م بع��د تطهي��ر األراضي«، 
مش��يراً إلى »نقل 217 أل��ف نازح إلى 
مناطق آمنة وتقدمي املساعدات لهم«. 
»للحش��د  ف��إن  األس��دي  وبحس��ب 
الشعبي عالقات واسعة مع منظمات 
األمم املتح��دة، واس��تقبلنا ممثل األمني 
الع��ام أكثر من مرة وقدمنا له ش��رحاً 
تفصيلياً لتشكيالت احلشد الشعبي«، 
مش��دداً عل��ى أهمية »مس��اعدة األمم 
املتحدة في إع��ادة إعمار املناطق احملررة 
وإع��ادة النازح��ني، ف��ي ظ��ل التق��دم 

املستمر للعمليات العسكرية«.
حت��دث  »ألجلك��م«،  حمل��ة  وبش��أن 
األس��دي قائالً: »املبادرة تس��تمرة ملدة 
30 يوماً لدع��م النازحني«، الفتاً إلى إن 
»القافل��ة األولى- التي تعّد اكبر قافلة 
لدعم النازحني- انطلقت إلى خمس��ة 
مخيمات في نينوى، وأكدت إن احلش��د 
الش��عبي يح��رص بقوة عل��ى العامل 

اإلنساني«.
ويسترسل املتحدث باسم هيئة احلشد 
الش��عبي إن »عملي��ة حتري��ر الفلوجة 
تأخرت ملدة يومني بس��بب وجود عائلة 
واحدة، حيث لم تب��دأ العملية إال بعد 
إيص��ال هذه العائلة إلى ب��ر األمان )..(، 
نحن نعمل بهذا النهج«، مش��يراً إلى 
إن »الوض��ع األمني في اغل��ب املناطق 
الغربية التي مت حتريرها من قبل احلشد 
الشعبي مس��تقر، وفي بعض املناطق 

عاد األهالي إليها«.
من جهته قدم ممثل »يونامي« ش��كره 
إلى احلشد الشعبي حلمايتهم املدنيني 

والنازحني.
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مي��ر العال��م على االغل��ب مبرحلة 
انتقال كبرى.. متاماً كما انتقل من 
النظ��م العبودية لنظ��م العمل 
احل��رة واالجيرة.. وم��ن مجتمعات 
حد الكفاف جملتمعات االستهالك 
املتقدم��ة، وم��ن احلرفي��ة للثورة 
الصناعية والتكنولوجية واالدارية 
واالمتتة واالتص��االت، الخ.. ولعلنا 
نق��ف الي��وم عل��ى اعت��اب نقلة 
كبي��رة تعي��د تكيي��ف العالقات 
العمل،  اهمها  ومفاهيم عدي��دة 
والت��ي تنت��ج تناقض��ات ال ميك��ن 
احتواؤها بامناط العالقات الراهنة. 
كالتناقض بني امناط االس��تهالك 
املترف��ة والفق��ر املدق��ع، واالنتاج 
الوفي��ر واجلوع القات��ل، والطبيعة 
احل��راري  واالنحب��اس  وارتداده��ا، 
واالث��ار البيئية، والهوة بني اجلنوب 
الس��كاني  والتكاث��ر  والش��مال، 

والبطال��ة والهجرات والتصدعات 
تف��رز ظواهر  الت��ي  االجتماعي��ة 
جديدة حتتاج حللول جديدة. محرك 
ه��ذه النقلة تط��ور التكنولوجيا 
والعم��ل  »الروب��و«  ومجتمع��ات 
االلي والعلوم والهندس��ة اجلينية 
الصح��ي  والتق��دم  واالتص��االت 
والفضائي، الخ، وآثارها على زيادة 
االنت��اج والرف��اه من جه��ة وزيادة 
البطال��ة والفقر م��ن جهة اخرى، 
داخ��ل اجملتمع الواح��د وبني الدول 
واجملتمع��ات.. وم��ا تطرح��ه ه��ذه 
كله��ا م��ن صراع��ات جدي��دة لم 
نعرفه��ا من قب��ل، واحلاجة حللول 
جديدة لم نرها سابقاً وال حتتويها 
العالقات الراهن��ة، وال مفاهيمها 

وقيمها.
قد تثير هذه التصورات اس��تغراب 
البعض، ويتصورها ضرباً من اخليال 

العلمي، لكن اجملتمعات مرت مبثل 
ه��ذه التغي��رات عش��رات ومئات 
املرات، وخرجت من ازماتها واعادت 
تكييف نفس��ها. ونعتقد ان االمم 
املقبلة  العق��ود  متجه��ة خ��الل 
احلاجات  توفي��ر  نحو مجتمع��ات 
بدل مجتمعات لكل  االساس��ية 
حس��ب ربحه او عمل��ه.. اذ قادت 
العوام��ل اع��اله النفص��ال كبير 
ب��ني القاع��دة الش��عبية وطبقة 
احلاكم��ة..  واملؤسس��ة  االغني��اء 
وال  واجلن��وب.  الش��مال  ب��ني  او 
ميك��ن اعادة الت��وازن واالس��تقرار 
النس��بي باشكال الضبط اجلارية 
والقدمي��ة، او الصراع��ات حي��ث ال 
يرب��ح ط��رف اال بخس��ارة ط��رف 
والتوازن  للمنظوم��ة  الب��د  آخ��ر. 
اجلديدين ان يحققا الربح للجميع 
ولو باختالفات نس��بية.. فاذا كان 

العالم الس��ابق عال��م انتاج، فان 
العالم اجلديد عالم توزيع، بسبب 
تطور العلوم والتكنولوجيا، وزيادة 
االنت��اج -ومنه الغذائي ووس��ائط 
العيش الرئيسة- على االستهالك 
ما  وهو  االساس��ية،  واملتطلب��ات 
مجتمع��ات  بتحقي��ق  يس��مح 
احلاجة. وقد كتب اقتصاديون كبار 
ك�«ميلتون فريدمان« )نوبل 1976( 
ان افضل طريقة لتالفي صراعات 
الفق��ر والبطالة ه��ي توفير دخل 
ثاب��ت مطمئ��ن للمواطنني بغض 
النظ��ر ع��ن عمله��م. وس��يقلل 
االطمئنان املعاش��ي م��ن الطابع 
القس��ري للعمل، ويفتح مجاالت 
العلوم والفنون والدراسة واالعمال 
املبدعة والعالقات، وبالتالي فرصاً 
ومجاالت جدي��دة للعمل واالنتاج 

واحلياة.

ب��دأت بعض ال��دول ومنها فنلندا 
بتجربة تطبيق »الدخل االساس«، 
برغ��م بع��ض االنتق��ادات بانه��ا 
ستش��جع التضخم او الكس��ل. 
مواطن��ني  عش��وائياً  فاخت��ارت 
س��تمنحهم 560 ي��ورو ش��هرياً، 
س��واء اكان��وا اصحاب دخ��ول او 

عاطلني، وستدرس النتائج. 
س��يقول البع��ض، م��ا لن��ا وهذا 
مجتمع��ات  فه��ذه  النق��اش؟ 
اب��واب  اوالً  فلنصل��ح  متط��ورة.. 
العم��ل  ف��رص  ونوف��ر  بيوتن��ا، 
ملواطنين��ا، ونقدم احل��د االدنى من 
اخلدم��ات، وننهي اره��اب »داعش« 
ونصالح انفس��نا واالخ��ر، ونعيد 
لالقتص��اد حيويت��ه، ونعي��د بناء 
الدول��ة واجملتمع، ونطوق الفس��اد 
والطائفي��ة واحملاصص��ة، قب��ل ان 
نناق��ش ه��ذه املس��ائل. وجوابنا، 

ه��ذا صحي��ح، ولكن م��ن يدرس 
تط��ور البلدان س��يجد ايض��اً ان 
التقدم والتغيير ال يحصالن فقط 
بهذا الفه��م التراتب��ي، واملعزول. 
فالدول التي تتقدم ال متر بالضرورة 
بجمي��ع مراحل ال��دول املتقدمة، 
ب��ل تس��تثمر ازماته��ا واجنازاتها. 
وان نظ��رة للخارط��ة االقتصادية 
التاريخية للعالم ستشير ان االمم 
التي كانت متأخرة حتولت بسرعة 
نس��بية لدول متقدمة، والعكس 
صحيح، كما يؤكد »اندرية كوندر 
دورات مرش��حة  وه��ذه  فران��ك«. 
للتكرار مجدداً، عبر تغيرات كبرى 
وس��ريعة غيرت حي��اة الكثير من 
املناطق املأزومة والفقيرة، والتي لم 
تنجز كل االشكاالت واملستلزمات 
املطلوبة، قبل استقبال التطورات 
اجلديدة، كما تشهد جتربة الكثير 

من الدول االسيوية املعاصرة. 
ان جزءاً من متليك سهم ال يباع وال 
يورث من م��وارد النفط هو لتوفير 
»الدخل االس��اس« لكل املواطنني 
بغ��ض النظر عن عمله��م. وهذا 
لي��س بدي��ال لسياس��ات الرعاية 
والدع��م، ب��ل كممارس��ة جديدة 
س��نضطر النتهاجه��ا عاج��الً او 
اجالً، حلل قضايا البطالة وصراعات 
بن��اء  والع��ادة  والغن��ى،  الفق��ر 
االجتماعية  االقتصادية  العالقات 
الق��ادرة على قيادة الب��الد لالمام. 
فمجتمع��ات احلاج��ة كانت حلم 
املثالي��ة  والنظري��ات  البش��رية 
واملادية على الس��واء.. يقول امير 
اهلل س��بحانه  »ان  )ع(:  املؤمن��ني 
ف��رض في أم��وال االغني��اء أقوات 
الفق��راء«.. فهذا فرض، وليس��ت 

مكرمة، ومّنة، وعدواناً.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة
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كمال درويش

وزير النفط السابق

الوزير السابق 
للشؤون االقتصادية 

في تركيا.

لفت��ت خطط الدخل األساس��ي 
العامل��ي الكثير م��ن االنتباه هذه 
الفك��رة  ف��إن  وبالطب��ع،  األي��ام. 
ليس��ت جدي��دة أي تزوي��د جميع 
املقيم��ني القانونيني ف��ي أي دولة 
مببلغ قياسي غير مرتبط بالعمل 
فلقد دعا الفليسوف توماس مور 
إلى ذلك في القرن السادس عشر، 
وطالب بذلك كثيرون غيره ومنهم 
ميلتون فريدمان من اليمني وجون 
اليس��ار،  كيني��ث غالبراي��ث من 
ولقد دعموا أشكاال مختلفة من 
هذه الفك��رة على مدار الس��نني 
ولك��ن الفك��رة اكتس��بت زخًما 
أكب��ر مؤخ��رًا ويعده��ا البع��ض 
ح��الً الضطرابات االقتص��اد التي 
تس��ببت فيه��ا التكنولوجيا في 
العص��ر احلاض��ر. فه��ل ميك��ن أن 

تنجح؟
إن جاذبية الدخل األساسي العاملي 
متأصلة في ثالث س��مات رئيسة: 
أن��ه يق��دم »أرضي��ة« اجتماعية 
أساس��ية جلمي��ع املواطن��ني، أنه 
أن  لألش��خاص  الفرص��ة  يتي��ح 
يخت��اروا كيفي��ة اس��تعمال هذا 
الدع��م، وميك��ن أن يس��اعد على 

الت��ي  البيروقراطي��ة  تبس��يط 
تعتم��د عليها الكثي��ر من برامج 
الدعم االجتماعية ويكون الدخل 
األساسي العاملي »قابالً لإلنتقال« 
بالكامل، ولهذا يساعد املواطنني 
الذي��ن يغيرون الوظائف على نحو 
متك��رر، وال ميكن أن يعتمدوا على 
صاحب عمل طويل األمد للتأمني 
االجتماعي أو يعملون حلس��ابهم 

اخلاص.
وبالنظ��ر إل��ى الدخل األساس��ي 
العاملي بوصفه وس��يلة مباشرة 
للحد من الفقر، فإن الكثيرين من 
اليسار جعلوه جزًءا من برنامجهم 
ويح��ب الكثيرون م��ن الليبراليني 
الفكرة إلنه��ا تتطلب من متلقي 
املساعدة أن يختاروا بحرية كيفية 
إنفاق األموال وحتى فاحشي الثراء 
يدعمون هذه الفكرة أحياناً إلنها 
سوف تس��اعدهم على أن يذهبوا 
إل��ى فراش��هم وهم يعلم��ون أن 
نهائًي��ا  قض��ت  ق��د  ضرائبه��م 

وبفاعلية على الفقر املدفع.
وت��روق فك��رة الدخل األساس��ي 
العاملي لهؤالء الذين يركزون على 
الكيفية التي ميك��ن بها لتنمية 

االقتص��اد أن حتل ف��ي األقل محل 
بع��ض املعون��ات العيني��ة الت��ي 
تعط��ى اآلن للفق��راء. وبالفع��ل، 
البرام��ج  م��ن  الكثي��ر  حتت��وي 
االجتماعي��ة احمللي��ة ف��ي أميركا 
الالتينية على عناصر من مكونات 
فك��رة الدخل األساس��ي العاملي، 
على الرغ��م من أنها تس��تهدف 
عادة  وتكون مش��روطة  الفق��راء 
ببع��ض الس��لوكيات مثل جعل 
حض��ور  عل��ى  يواظب��ون  األوالد 

املدرسة.
ولكن تنفيذ برنامج كامل للدخل 
العاملي سيكون صعًبا  األساسي 
وه��ذا مرجعه أنه س��وف يتطلب 
األس��ئلة  بع��ض  اإلجاب��ة عل��ى 
املعقدة حول األه��داف واألولويات 
الواضحة  التصرف��ات  ورمبا أكث��ر 
الت��ي تس��تهدف حتقي��ق التوازن 
يتص��ل بكمية االموال التي تصل 
إلى كل مواطن بالفعل )أو املقيم 

القانوني(.
في الوالي��ات املتحدة وأوروبا لنقل 
أن خطة الدخل األساسي العاملي 
مبقدار 2000 دوالر سنوياً لن تكون 
كافي��ة عل��ى اإلط��الق، إال أنه��ا 

قد حتس��ن أحوال الفئات األش��د 
فق��رًا، حتى لو أضيفت إلى برامج 
الرفاهية االجتماعية احلالية ولكن 
خط��ة الدخل األساس��ي العاملي 
مببل��غ 10,000 دوالر س��وف حتدث 
فارًقا بالتأكيد، ولكن اعتمادًا على 
عدد األش��خاص املؤهل��ني لتلقي 
الدعم فإن هذا سوف يكلف 10% 
أو %15 من الن��اجت احمللي اإلجمالي 
ضخم��ة  مالي��ة  نفق��ات  وه��ي 
وخاصة إذا مت إضافتها إلى البرامج 

االجتماعية القائمة.
وحت��ى م��ع الزي��ادة الكبي��رة في 
س��يتعني  الضريبي��ة،  اإلي��رادات 
تطبي��ق ه��ذا الدخل األساس��ي 
املرتف��ع م��ع إج��راء تخفيض��ات 
تدريجية في بعض جوانب اإلنفاق 
العام القائم - على س��بيل املثال، 
على إعان��ات البطال��ة والتعليم 
واإلس��كان  والنق��ل  والصح��ة 
- لتك��ون مجدي��ة م��ن الناحي��ة 
الذي  النظ��ام  املالية وس��يعتمد 
املطاف  نهاي��ة  سيتش��كل ف��ي 
على كيفية إحداث توازن بني هذه 

املكونات.
وفي س��وق العمل احلال��ي، والذي 

دخ��ل مرحلة حتول كبيرة بس��بب 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة، فإن أحد 
أه��م الس��مات التي يتس��م بها 
العامل��ي هي  الدخ��ل األساس��ي 
قابلي��ة اإلنتق��ال. وبالفع��ل، فإن 
اإلصرار على درجة أعلى من مرونة 
س��وق العمالة، من دون ضمان أن 
الذين يواجه��ون احلاجة  العم��ال 
املستمرة للتكيف مع االضطرابات 
التكنولوجي��ة ميكنهم أن يعولوا 
االجتماعي  األمان  على ش��بكات 
املستمرة، فإن هذا ما هو إال دعوة 
إلى إيجاد عالم غير متوازن يتمتع 
فيه أرباب العمل ب��كل املرونة وال 
يحص��ل املوظف��ون في��ه إال على 

النزر اليسير من تلك املرونة.
العمالة  ويتطلب جع��ل أس��واق 
ألرباب  باملرون��ة  تتس��م  احلديث��ة 
العمل واملوظفني على حد س��واء 
إيجاد بع��ض الس��مات اجلوهرية 
لنظام الدخل األساس��ي العاملي 
مث��ل قابلي��ة التنق��ل واالختي��ار 
احلر ولكن فق��ط أكثر الليبراليني 
تش��ددا قد يجادلون ب��أن األموال 
أي  دون  م��ن  متن��ح  أن  ينبغ��ي 
بالسياس��ات.  تتعلق  توجيه��ات 

إن م��ن األفضل إنش��اء سياس��ة 
تكميلي��ة  نش��طة  اجتماعي��ة 
تقدم التوجيهات إلى حد ما حول 

استخدام تلك اخملصصات.
وعند هذه النقطة نش��ير إلى أن 
هن��اك مقترحاً ظهر في فرنس��ا 
وهو خطوة ف��ي االجتاه الصحيح، 
والفك��رة ه��و من��ح كل مواطن 
حسابًا اجتماعًيا شخصًيا يحتوي 
عل��ى »نق��اط« ميكن اس��تردادها 
جزئًي��ا. وه��ذه احلس��ابات س��وف 
تصير مثل حس��ابات االدخارحيث 
ميكن أن يزيد أصحابها املساهمة 
العامة الكبيرة في هذه احلسابات 
عن طري��ق العمل أو الدراس��ة أو 
أداء بعض أنواع اخلدمات الوطنية 
وميكن السحب من هذه احلسابات 
في أوقات احلاجة، السيما للتدريب 
اجلديدة على  املهارات  واكتس��اب 
الرغ��م م��ن أن املبلغ ال��ذي ميكن 
س��حبه يكون موجًها »بأس��عار« 
محددة سلًفا ومقيدة مببلغ معني 

في فترة زمنية معينة.
يبدو أن هذا النهج تس��وية جيدة 
ب��ني قابلي��ة اإلنتق��ال واالختي��ار 
الشخصي من ناحية و وتوجيهات 

السياس��ات  في مج��ال  كافي��ة 
االجتماعي��ة من ناحية أخرى وهو 
يحتوي على عناص��ر من الضمان 
وحس��ابات  األميركي  االجتماعي 
التقاعد الفردي��ة، وذلك مع إبداء 
الت��زام جت��اه التدريب واكتس��اب 
امله��ارات اجلدي��دة وميك��ن دم��ج 
ه��ذا البرنام��ج مع نظ��ام تقاعد 
أكث��ر مرون��ة ومن ث��م يتطور إلى 
نظ��ام حدي��ث وش��امل للتكافل 

االجتماعي.
بالنس��بة  اآلن-  والتح��دي 
لإلقتص��ادات املتقدم��ة ف��ي أقل 
تقدير- يتمثل ف��ي تطوير أنظمة 
أكثر ق��وة واس��تمرارية للتكافل 
االجتماعي، وإفس��اح اجمل��ال ملزيد 
من االختيار الفردي في استعمال 
اخملصص��ات  وجع��ل  اخملصص��ات 
قابلة لإلنتقال وفقط عند حتقيق 
الت��وازن الصحي��ح ب��ني االختيار 
الشخصي وتوجيهات السياسات 
االجتماعي��ة تس��تطيع النظ��م 
االقتصادية احلديثة أن تبني برامج 
الس��المة االجتماعية التي حتتاج 

إليها.

تطبيق نظام الدخل األساس بالطريقة الصحيحة
PROJECT
SYNDICATE

تسريبات ترامب

يهرع��ون الى مواق��ف، تأييد او مخاصم��ة، من دون 
دراية باالم��ر وخلفياته، ويزايدون عل��ى اصحابه، وال 
يتراجع��ون حني تظهر احلقائ��ق ، ذلكم هم الغوغاء 

في التعريف املدرسي. 
 في كتاب )العزلة( ألبي س��ليمان البس��تي مقاربة 

عن )الغوغاء( يقول:
 ع��ن ابي عاص��م النبي��ل ان رجال أتاه، فق��ال له: إن 
امرأت��ي قالت لي »ي��ا غوغاء«. فقلت له��ا: إن كنُت 
غوغ��اء فأنت طالق ثالث��اً، فما العمل؟ فس��أله ابو 

عاصم النبيل:
 �� هل انت مم��ن يحضر املناطحة بالكباش واملناقرة 

بالديوك؟
 قال: )ال(.

 قال ابو عاصم: هل انت الرجل الذي إذا خرج احلاكم 
الظالم يوم اجلمعة جلس��َت له على ظهر الطريق 

حتى مير، ثم تقيم مكانك حتى يصلي وينصرف؟
 قال الرجل: ال.

 ق��ال ابو عاصم النبيل للرجل: لس��َت من الغوغاء، 
إمنا الغوغاء من يفعل هذا. 

قبل ان تستعملها آلة القمع الهمجية للدكتاتورية 
كانت كلمة ال�«الغوغاء« تعني ما تعنيه في بطون 
كتب املعاجم وفي اصول املصطلحات وفروع املعاني، 
حي��ث يأتي ذكر الغوغاء ف��ي االنعطافات والفواجع 
، ويظه��ر  اقبحهم في الغيوم السياس��ية امللبدة 
ومراحل انحطاط القيم، كما يظهرون على حواشي 
الساسة واملهووسني باملناصب واجلاهات واملتآمرين: 
انهم يجلسون على االرصفة بانتظار من يصفقون 
له، ومن يستقوون به، ومن يسعون اليه.. وال يتورعون 
عن االيذاء أو ارتكاب املنكر أو العصيان أو ش��هادات 
الزور، وال عن معارضة محسوبة بالسحت احلرام، أو 

عن والء طمعاً باملنن املُذلة والوعود الفارغة.
 والغوغاء نرصدهم في الثقافة مثلما في السياسة، 
فهم بارعون في املديح، متطرفون في الهجاء. يزنون 
»النص« بعيار التكسب، ويبيعون »الضمير« باملفرق 

واجلملة.
 حاضرون ف��ي الصخب والفوض��ي، ومتصدرون في 
الوالئم والفضائيات. يغيرون على هذا من غير دالة، 
ويدافع��ون ع��ن ذاك م��ن دون حق. أصواته��م أعلى 
االصوات، وش��تائمهم أرخص الش��تائم. يتقدمون 
حيثما يكون التقدم مضموناً بالسالمة، وينسحبون 

حيثما يكون االنسحاب مكفوال بالنجاة. 
 لنرص��د الغوغاء بني الذين يصفق��ون للزعيم لقاء 
أج��ر او جاه او منص��ب، وبني الذين يجلس��ون على 
قارع��ة الطري��ق ينتظ��رون م��رور أحده��م ليوغلوا 
ص��دره ضد اخلصوم ، والذي��ن احترفوا إقامة حفالت 
التش��هير والتعدي على االسماء واملقامات.. والذين 
ولعوا بفن��ون جتهيز الروايات واالخبار املغشوش��ة.. 
اولئ��ك الذين يعرض��ون خدماتهم عل��ى ورق اصفر، 

ويحملون اسماء وصفات كثيرة باكياس الزبالة.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

غوغاء 



فن النح��ت عندما بدأ النح��ات اليوناني 
بتق��دمي احدى قدمي التمث��ال عن االخرى 
تقلي��دا لف��ن النح��ت الفرعون��ي . فهي 
عموم��ا لم تأخ��ذ من أح��د او حضارة ما 
ش��يئا ولم تعط أحدا او حضارة ما شيئا. 

كانت محاصرة 
وبالصح��ارى  وش��ماال  ش��رقا   بالبح��ار 
وبس��كان  غرب��ا  البدوي��ة  والش��عوب 
الغابات األفارقة جنوب��ا فظلت منكفئة 
على نفس��ها، غارقة بكنوزه��ا الذهبية 
التي تش��عل حماس��ة وأطم��اع األقوام 
واحلضارات اجملاورة للقيام بغزوها كاحليثيني 
واإلخمينيني  واآلش��وريني  والهكس��روس 
واليونانيني والرومان , ولقد ولدت احلضارة 

في مصر فرعونية ونشأت فرعونية وشبت 
فرعونية وش��اخت فرعوني��ة وماتت على 
أيدي اليونان والرومان فرعونية , وكان الفن 
والفنان فيها تبعا لهذه احلالة قد س��جن 
نفس��ه رض��اًء واختي��ارا في إط��ار مثالي 
مرتبط بالبحث ع��ن ملكوت املوت اخلالد 
بعيدا ع��ن الواقعي��ة أو عبقرية التصرف 
, وألن الش��عب ف��ي وادي النيل كان يعبد 
الفراعنة كآلهة فق��د مت حترير متثال امللك 
الفرعوني من شكله البشري وأسه أبديا 
بشكل الهة , عدا الفترة الرائعة في تاريخ 
الفن الفرعوني التي عاشها خالل عشرين 
سنة من عمره املمتد آلالف السنني وهي 
فت��رة حكم امللك أمنوف��س الرابع املوحد 
الوثني )إخناتون 1369 – 1336 ق م( وكذلك 
احلال عند الشعوب الفارسية اآلرية التي 
كانت تعي��ش حالة من العزل��ة فرضتها 
على نفس��رها باختيارها ول��م تخرج من 
مكامنه��ا إال لتغ��زو املمال��ك الرافدينية 
ثم ترتد إلى حصونها في جبالها العالية 
ولذلك لم تؤث��ر  او تذب في حضارات بالد 
الرافدي��ن , وأس��تمر ه��ذا الوض��ع إلى أن 
جاء الف��احت اإلخميني كورش الكبير الذي 
غ��زا بابل س��نة ) 39  3 ق م( وأنهى احلكم 
الوطني في بالد الرافدين ملدة س��تة قرون 
تقريبا الى حني انتقال اخلالفة الراش��دية 
الى الكوفة , وجاء بعد كورش ابنه قمبيز 
اللذان أسسا إمبراطورية عظيمة ضمت 
إضافة إلى إيران كل بالد الرافدين والشام 
واألناض��ول واجلزيرة العربي��ة و جزءا كبيرا 
من ب��الد اإلغريق ووادي الني��ل وقد أخذت 
احلض��ارة االخميني��ة الكثي��ر م��ن فنون 
حض��ارة ب��الد الرافدين كونه��ا ملتصقة 
بها جغرافيا ولكن م��ا اخذته من فنونها 
كان ش��كليا وال ميتل��ك ش��يئا من دالالت 
وأعقبته��م   , االب��داع  او  اخلصوصي��ة 
الدولة اليونانية في مملكة س��لوقيا وريثة 
امبراطورية االس��كندر في ب��الد الرافدين 
وس��وريا ثم ازاحتها الدول��ة الفرثية وهي 
م��ن القبائل االيرانية واس��تولوا على بالد 
الرافدي��ن في منتصف الق��رن الثاني ق م 
وأسس��وا عاصمتهم )طيسفرن - املدائن 

حالي��ا( . ث��م ج��اءت الدولة الساس��انية 
الت��ي انتص��رت عل��ى الفرثي��ني واتخذت 
)طيس��فرن( عاصمة لها أيضا وإستمرت 
إمبراطوريته��ا أربعمائ��ة س��نة )  224- 
-636( إل��ى أن إنتهت عل��ى أيدي الفاحتني 
الع��رب املس��لمني ف��ي خالف��ة عم��ر بن 

اخلطاب سنة ) 636 - م  )12هجري( 
*  ) . س��ومر فنونه��ا وحضارته��ا - اندريه 

بارور 
 عدد املواقع األثرية في العراق و شهادات 

 )لي��س من املمك��ن أن ترم��ي قنبلة على 
العراق دون أن تصيب موقعا أثريا ( هذا ما 
نقلته ش��بكة األنترنت عن إحدى عاملات 
اآلثار كانت من املعترضني على احلرب على 
الع��راق , )ال يخطر على بالي أن هناك بالد 
اكث��ر خصب��اً للتنقيبات االثري��ة من بالد 
الرافدي��ن - وال يوج��د ف��ي الع��راق مكان 
يقف عليه املرء اال ويبصر في االفق مدينًة 
اثري��ًة أو اكثر  - اآلث��اري االمريكي كييرا , 
إدوارد  - كتب��وا على الطني( , )لس هنالك 

ف��ي العالم بلد قدم مث��ل هذه الثروة من 
الكتابات التي حافظت على شكلها منُذ 
االف السنني – رو , جورج(, إن املسجل من 
مدن ومواقع اآلثار رسميا حتى سبعينات 
القرن العشرين حوالي ثمانية أالف موقع 
أثري بعضها تل صغير ال يتجاوز خمس��ة 
االف مت��ر مرب��ع مث��ل تل حرم��ل )مدينة 
ش��ادومب البابلية 1900  ق م - ذات الرقيم( 
وكثير منها يتج��اوز) 10  كلم مربع( مثل 
أور وبابل والوركاء )أوروك( و )كيثر( والرس��ا 
ولك��ش ونف��ر ونين��وى و )كلخو( وأش��ور 
وغيره��ا من العواص��م احلضارية القدمية 
وبعضه��ا تتجاوز مس��احتها )200   كلم 
مربع ( مثل س��ر م��ن رأى ويقول املرحوم د 
بهنام اب��و الصوف في حديث ادلى به الى 
احدى الفضائيات العربية )رمبا يصل العد 
د إل��ى مائة ألف موقع أثري وأن نس��بة ما 
جرى التنقيب فيه, اليتب وز وا, ط,نآل ( وقد 
يثير هذا الرقم الدهشة لوال أنه صادر من 
رجل عال��م وعارف ومما يؤك��د صحة هذا 
الق��ول أن عددا م��ن املواق��ع األثرية الزال 
يكتش��ف في العراق بش��كل مس��تمر . 
حتى أن وزارة اإلع��الم بناء على معلومات 
الهيأة العام��ة لآلثار والتراث أصدرت بيانا 

في الشهر الثاني سنة ) 2012(
تقول فيه إن عدد املواقع األثرية في ألعراق 
يبلغ  اثنى عش��ر ألف وخمسمائة موقع 
وف��ي أقليم كردس��تان ازداد ع��دد املواقع 
األثرية املس��جلة زيادة كبيرة وهذا يعني 
أنه خالل أربعني س��نة مت اكتش��اف أكثر 
من اربعة االف موقع آثري , علما أن هالك 
محافظ��ات لم متس��رح جيدا لس��عتها 
وابتعاد الكثير من مواق��ع اآلثار فيها عن 
املواق��ع احلضرية واملدن الت��ي تعمل على 
تس��هيل مهام البعثات االستكش��افية 
مث��ل محافظات األنب��ار وكربالء والنجف 
وذي قار ومناطق االهوار الواسعة اخملادعة 
واجلبال العصية في كردس��تان وبس��اتني 
ومدن املنطقة الوس��طى وه��ذه األخيرة 
م��ا زالت تخف��ي ب��ني ثناياه��ا العواصم 
العظيم��ة ) أكد ش��روكني ونرامس��ؤ( و) 

بابل حمورابي ( و )بغداد املنصور( 

تناولنا في احللقة السابقة كيف ان  الوادي 
مجبرا على االنفت��اح على جميع التيارات 
احلضارية وغير احلضارية بسبب جغرافيته 
والغزوات  ونتيجة طبيعي��ة لالجتياح��ات 
اخلارجية التي تقوم بها الشعوب القادمة 
م��ن املناطق احمليطة به مدفوعة بحاجتها 
للبح��ث ع��ن االرض اخلصيب��ة. وكيف ان 
بع��ض الغزوات تقض��ي عل��ى دول قائمة 
وتؤس��س على انقاضها حضارات عظيمة 
كامبراطوري��ة باب��ل االولى التي اسس��ها 

سن مبلط وابنه حمورابي.
  لق��د اول��دت ب��الد ما ب��ني النهري��ن )بالد 
الرافدي��ن( ووادي الني��ل  اعظ��م حضارتني 
عرفهم��ا العالم ، واحلدي��ث عن اي منهما 
قد ظهر اوالً ، ال يخدم س��وى غرض ضئيل 
، ولكن يب��دو االن محتمال بصفة عامة ان 
بالد الرافدين س��لكت الطريق بصفة اسع 
قليالً ، وانه��ا وهبت في عصر متقدم اكثر 
مما اعطيت وس��واء كان االم��ر كذلك ام ال 
، فالش��يء االكي��د هو ان يكت��ب على درج 
التاري��خ انه قد ظهرت من��ذ زمن غابر قبل 
معج��زة اليونان ، انطالقٌة مبدعٌة مزدوجٌة 
للعبقرية البش��رية قبل س��تة االف سنة 
ف��ي بلدي��ن مختلف��ني ، س��جلت خطوة 
حاس��مٌة في اجتاه س��يادة االنس��ان على 
محيطه ومن ثم اتقدت املدنيُة وانتش��رت 
عبر احلض��ارات املتعاقبة انتش��ار النار في 
الغاب��ة    – ب��ارو , اندريه – س��ومر فنونها 
وحضارته��ا(  كان ف��ي وادي النيل حضارة 
عظيم��ة تس��اوى وق��ت والدتها م��ع والدة 
حضارة بالد الرافدين إال أنها اختلفت عنها 
)جذريا( حيث اكتف��ت احلضارة الفرعونية 
باحتض��ان نهره��ا اخلالد النيل وحبس��ت 
نفرها ف��ي عزلة تامة وط��وق أقامته على 
ط��ول ضفتي مج��راه في وح��دة حضارية 
واحدة . ورغم كون ش��عوب وادي النيل قد 
جاؤوا من مناطق جغرافية عديدة آسيوية 
وأفريقية وضمتهم حضارة واحدة متميزة 
إال أن ه��ذه احلضارة لم يكن لها تأثير خارج 
حدودها اإلقليمية اال بشكل محصور جدا 
في احلضارة اليونانية الكريتية وخاصة في 

الب��دران تل��ك األماكن متارس س��لطتها في 
تأطير الش��خصية وعنونتها من خالل أجواء 
الكب��ت التي قدمتها وإن ل��م تكن لها تلك 
املالم��ح الواضح��ة اال أنها كان��ت قد اومأت 
له��ا بأوص��اف حملته��ا تلك ال��دالالت مثل 
)القصي��ة ومغارة معتمة وسجن(فانس��لخ 

املكان م��ن واقع��ه احلقيقي لينس��جم مع 
التجرب��ة الذاتية واحلالة النفس��ية التي متر 

بها الشخصية.
اختارت أن تقدم البدران شخصياتها املكبوتة 
بطريقة األنا املتس��لطة على حس��اب اآلخر 
املس��لوب كل ش��يء . جلعل املتلقي يش��عر 
بسلبية تلك الشخصية وضعفها والكبت 
ال��ذي تعانيه على األقل من خالل تقدمي رؤاها 
على لسان راو عنها ,ثم تقدم حوارا تعبر فيه 
الش��خصية عن ذاتها مبساحة ضئيلة يبدو 
أنها تقترن باملساحة اخلانقة التي تقيدت بها 
املرأة في اجملتمع من جانب ولتدعم من جانب 
آخر صمتها الطويل على مدى س��ير أحداث 
القصة واملستويات االجتماعية التي مثلتها 
وم��ا يحيط بها م��ن قيود اجملتم��ع واألعراف 
والتقالي��د فض��ال عن القي��ود الفكرية التي 

مهد له القمع الذكوري في مجتمعاتنا.
في قصة كاردينيا وظفت القاصة مش��هدا 
غنيا أس��قطت علي��ه مواجع الش��خصية 
الكارديني��ا  زه��رة  متث��ل  عب��ر  ومعاناته��ا 
لش��خصية البطلة او توظيفه��ا كرمز لها 
من خ��الل متثل الرقة املفرطة بإزاء القس��وة 

املفرط��ة اال إن ذل��ك الوأد ال��ذي تعرضت له 
الش��خصية في القصتني ال��ذي عبرتا عنه 
بتمث��الت عدة ال يحد م��ن أفق تطلعها على 
الرغم من ثيمة احلزن والسلبية التي هيمنت 
عليهما فقد شكلت اخلواتيم ثيمة تظافرت 
مع العنوان فمن الفضاء املفتوح الى الفضاء 
املغلق الى الفضاء املفتوح مرة أخرى :«نظرت 
حولها فيما الش��مس ترسل آخر شعاعاتها 

الفضية«
وفي قصة ش��عاع الش��مس في بحيرة باردة 
:«قد تب��دأ احلياة حني يظن به��ا النهاية ....« 
في املش��هدين تتوسم الشخصية في ذلك 
اجلحي��م املطب��ق منف��ذا يفضي إل��ى بوابة  
قد تكون هي النعي��م تعبيرا عن تلك اإلرادة 
املكبوت��ة إل��ى جانب احل��زن في ه��ذا اخمللوق 
الضعي��ف القوي في الوقت نفس��ه اختارت 
الب��دران إن ت��زاوج بني حلق��ات متداخلة من 
اليأس واألمل في عرض ذلك الكبت اجملتمعي 
الذي تعرضت له املرأة من اخلارج وتعزيز ذاتها 
من الداخ��ل من خ��الل تلك ال��رؤى الفطنة 
لشخصيات القصة التي تعلقت من خاللها 

باحلياة وبكل أرادة .

نهى جعفر

نفثت امل��رأة املطحونة التي أتقنت لغة األنني 
نيرانها في صدر الب��دران فصاغتها جمال من 
احل��زن تتنهد ذل��ك الوأد االجتماع��ي في ثنايا 
تلك القصص التي أصبحت عبارة عن ثيمات 
تنف��رد بتمثل تل��ك املوضوع��ة حصرا...ففي 
قصة كاردينا وش��عاع الش��مس ف��ي بحيرة 
باردة يثير العنوان فس��حة من األمل من خالل 
توظيف الطبيعة والفضاء املفتوح الذي جنده 
متضادا متاما مع االصط��دام بالفضاء املغلق 
واملعتم الذي يشكل مفاجأة حال ولوجنا في 
ثنايا النص.. ولعل البدران قد توس��لت بذلك 
التضاد مالمس��ة حتجيم امل��رأة وضيق عاملها 
املس��موح به في هذا العالم الذي اتسع لكل 

شيء ولكنه ضاق عنها حد االختناق.
تفتتح قصة ش��عاع الشمس بفضاء الغرفة 
وفي قص��ة كاردينيا أول م��كان يصادفنا جزء 
من البي��ت الق��دمي املقيد بوص��ف )القصي( 
تل��ك  لتوظي��ف  مه��دت  بوقف��ة  املس��بوق 
التفاصي��ل اخلانق��ة بوصفه س��جنا جعلت 

األول��ى  بالتي دونت املش��اهد اليومية بعني 
سينمائية؛ ورؤى إبداعية ؛والقدرة على إنتاج 
الدالالت وتوليدها، وتقنيات س��ردية ساحرة 
؛ومن خ��الل جترب��ة كتابية طويل��ة اختمرت 
ب��ه جمالّية حرفة وصناعة املش��هد الروائي 
مبدونات��ه ومنج��زه ال��ذي ينماز  ..والس��ياق 
الروائ��ي مبهارة فائقة من اس��تهالل الرواية ، 
وحبكته��ا ، وتصوير ح��االت أبطالها، وتعدد 
األص��وات فيه��ا، فق��دم للمتلقي مش��اهد 
س��ينمائية ومس��رحية لوقائ��ع يومّية التي 
تعكس القل��ق والريبة والهلع من املفاجئات 
واملفارق��ات التي متثل تس��ارع اخلطوات نحو 
فاإليقاع الروائي ب«تسارع اخلطى« يشي إلى احلت��وف واملناي��ا بس��كني الغ��در والعن��ف، 

لعبة املصائر في املنت الروائي وس��ياق السرد 
احملك��م الذي يُهيمن على فضاء وأجواء ورؤية 
الراوي لألح��داث وأبطالها كأنهم باملس��رح  
وبص��راع على –خش��بته-  من أج��ل الوجود 
وب��ني األضداد ،فمس��رح األح��داث بدراميته 
التراجيدي��ة تعكس في منت الس��رد الروائي 
املبنى احل��واري –احلكائي ف��ي  عنونة الرواية 
وصورة الغالف املوحي لدالالت عدة  تش��بث 
القدم واألخرى حلث اخلطى  للنجاة  في خضم 
أح��داث الرع��ب ب)االختطاف(  م��ن عصابة 
احترفت القت��ل  جتوب العاصمة ومجهولية 
املصي��ر للضحية وحالة )عب��د اهلل ( البريء 
؛ ودور )فاطمة ( ف��ي خالصه وطريقة هروبه، 
وغموض ش��خصيتها، وحلظ��ات القلق التي 
تكاد توق��ف وجيف القلب عن��د االختطاف 
والتحقيق في اس��تهالل الرواية   ص7:) -هل 

لي معرفة أين أنا اآلن  ؟ 
لتبَق ساكتاً وساكناً أيضاً عليك   -
أن تكّف عن الس��ؤال ؛ ل��ن يصغي إليك أحد 
،أال تس��مع ُ الري��ح كيف تعوي ف��ي اخلارج ؟ 
لعلَّ هذه الريح  س��تكون ل��ك عوناً غداً مع 
مج��يء الصب��اح أو باحل��ري فجراً،...(وحرص 
)عب��د اهلل ( عل��ى كتابة مس��رحية )الصرة( 
عن حكايا الشهداء  واإلرهاب وعن )أم عباس 
( .وش��خصيات أخ��رى ك)هند –ري��اض ( بنت 
أخته ف��ي تعرضها لالعتداء عل��ى عذريتها 
ومحاوالت اجمل��رم رياض تصفي��ة )عبد اهلل ( 
ملطالبت��ه حفظ كرامة هن��د ، إن الرعب من 
االختطاف وذكرى س��يارة اجلمسي وحلظات 
الُرعب وح��وارات العصابة بينهم وهي تتردد 
مبخيلته ص84 )وهو مازال معصوب العينني 
موثق اليدين ،مس��لوب اإلرادة ال يأخذ ش��يئاً 
وال يعطي ش��يئاً،....( ص120 ) حني ش��اهدُت 
اجلمس��ي قلت أني صائر إل��ى املوت ال محال 
!! إل��ى اي��ن ميكنني اله��رب منه��م ؟ وهذه 
الس��يارة حت��ت إمرته��م جاه��زة لالنط��الق 
ورائ��ي حيثما أولي األدب��ار !! قلت هيهات أن 
أستس��لم من ي��أس أو أتورط في أن أس��لم 
قيادي لهم ....(اس��تدعى بعد هروبه أن يغير 
أس��مه فالعصابة تعمل بفعالية ونش��اط 
باحلانات والطرقات وتبحث عنه لقتله فلقد 
أصبح ُمطارداً  ! لقد تداخل البناء القصصي 
الس��ردي مع البناء املسرحي مبشاهد الرواية 
الزمكاني��ة  كأنه��ا تغدو قص��ة داخل قصة 
.مس��رحية داخل مس��رحية تروي فجائعنا ، 

يتبع..

صباح محسن كاظم
الرائي العليم، واملتأمل، والس��ارد ، واملُشاهد، 
وال��راوي بقصصه ورواياته .. مل��ا ميور به احلدث 
العراق��ي بأزمنت��ه لعق��ود خلت ، ومل��ا يجري 
اليوم بتقنية س��ردّية ُمدهش��ة لقدرته على 
تصوير األحداث باس��لوبه اجلمال��ّي والواقعّي 
والس��حرّي، قصص��ه وروايات��ه متث��ل الوقائع 
واليومي��ات بأزقتن��ا ومدنن��ا والتح��والت في 
األح��داث الفجائعية في العن��ف اليومي من 
االختطاف ، والتهجير، والتفخيخ وكل الوقائع 
اليومي��ة الدامي��ة فرصاص الغدر..  وس��يف 
..ومنج��ل.. وخنجر احلقد.. ال��ذي يحز الرؤوس 
ال ينفك من التوق��ف و حصاد العراقيني منذ 
ش��مس احلري��ة بع��د زوال الدكتاتورية ،وكما 
أزهقت وحصدت احلروب الشباب وخربت املدن 
بالعق��ود الس��ابقة ،  أزمنة احل��رب  والعنف 
وأدت األحالم اجلميلة ،و جعلت أزمنتنا ُمقرفة 
،ُموحشة، ُمحبطة ، متتلئ بالنذالة ،والدناءة ، 
واخلسة ،يشعر اجلميع فيها بالقلق واالغتراب 
ع��ن الواق��ع وتهش��م ال��ذات من مفس��دي 
الس��اعات احلياتي��ة الت��ي يأم��ل اجلمي��ع أن 
يعيش��ها بسالمة وسعادة. لقد أتقن القاص 
والروائ��ي املب��دع » أحم��د خل��ف » مبش��غله 
التجريب��ّي  الس��ردّي بوصف س��ايكولوجية 
،واخملتط��ف  والعصاب��ة  ،والقات��ل،  اإلرهاب��ي 
الط��رف اآلخ��ر )الضحي��ة ( وكيف مت��ر عليه 
س��اعات احملنة كما بروايته »تس��ارع اخلطى » 
الصادرة عن دار امل��دى /152 صفحة/ الطبعة 
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نساء البدران المكبوتات 

أحمد خلف
الشاهد والُمشاهد )2-1(

اولدت بالد ما بين النهرين 
)بالد الرافدين( ووادي النيل  

أعظم حضارتين عرفهما 
العالم ، والحديث عن أي 

منهما قد ظهر أواًل ، ال يخدم 
سوى غرض ضئيل ، ولكن يبدو 

اآلن محتمال بصفة عامة أن 
بالد الرافدين سلكت الطريق 

بصفة أسع قلياًل ، وأنها 
وهبت في عصر متقدم أكثر 

مما اعطيت وسواء كان األمر 
كذلك أم ال ، فالشيء األكيد 
هو أن يكتب على درج التأريخ 
أنه قد ظهرت منذ زمن غابر 

قبل معجزة اليونان

اختارت أن تقدم البدران 
شخصياتها المكبوتة بطريقة 

األنا المتسلطة على حساب 
اآلخر المسلوب كل شيء

من خالل تجربة كتابية طويلة 
اختمرت به جمالية حرفة 
وصناعة المشهد الروائي 

بمدوناته ومنجزه الذي ينماز.. 
والسياق الروائي بمهارة فائقة 

من استهالل الرواية 

}الحلقة الثامنة تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

قيس مجيد المولى

إيضاح��ات ع��ن دم��ج  لدي��ه  ليس��ت 
األفكار،

اإلشارات ارتبطت بأسباب متنوعة
باألنظمة اخلادعة لألحالم

ببقاء خوفه الى األن على قيد احلياة ،
ذكرياته تعيد استنساخ العربة

العربة التي رأها في مرتفعات وذرنك
وتعيد استنساخ الكتاب

 الكتاب الذي قراءه قبل عشرة أعوام
قراءُه في قيصرية حنش ،

يَعتقد إبن هاشمية محمد 
إن حلظًة ما حترر عزلًة ما

جتد في املناديِل دموعاً أو رسائل قدمية
أشياء حتل محل ذاته الضائعة ،

أش��ياء أصبحت منسية وجفت جفاَف 
أوراق شجرة التني ،

يَعتقد ...
أن أي��اَم األعي��ادِ التي قضاه��ا في بارك 

السعدون
 ستعود من جديد ،
وأنه سيكررُ لعبَتُه

 وسيذهُب ملوظف االستعالمات
 ك��ي يُن��ادى عل��ى اس��مه عب��ر مكبر 
الص��وت من أج��ل فنتازي��ا خياله الذي 
يجري وراء ظ��ل امرأة تأتي يوميا  وتقف 

جوار ساحة األلعاب ،
 يَعتقد .. 

إن غير تلك االعتقادات
 س��تبقى مجردَ حروٍف هيروغليفيٍة لن 
يجد أحٌد لها حالَ كي يعيدها من عقله 
الباط��ن ال��ى مس��توياٍت مقبول��ٍة في 

التدرج العقلي ،
ولكي تُس��تكمل اإليضاح��اُت عن دمج 

األفكار
س��يأتي بالفرش��اة الت��ي ُخط��ت بها 

الّشاهدة
واآللية التي مت بها ترتيب القبر

 ومبن وضع أخرَ حفنة تراب ،
األن

األمن��اط لن تك��ون متش��ابهة وكذلك 
الصياغة

واملرسل اليجيد توضيح األنباء ،
q.poem@yahoo.com

** هاشمية محمد .. والدة الشاعر

إيضاحات قبَل دمِج األفكار
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بع��د  يبتهج��ون  ومستش��اروه  *ص��دام   
اس��تعادة اجليش العراقي شبه جزيرة الفاو 
ف��ي جن��وب الع��راق )18 نيس��ان ] أبريل [ 

 )1( )1988
ط��ارق: س��يادتك، في أثن��اء حرب الس��نة 
الثامنة مع العدو اإليراني، كان هناك شعور 
عمي��ق جداً بالثق��ة بالنفس ل��دى القيادة 
ول��دى الش��عب، ول��دى القوات املس��لحة 
العراقي��ة. هناك ثق��ة بالعراق، بالش��عب 
العراق��ي، ] بال� [ جيش العراق��ي وبالقائد. 
هذه الثقة موجودة وهي، أعني، هذه الثقة 
كانت هي الس��بب وراء حتملنا، ألن التحدي 
الذي واجهناه كان ف��ي الواقع حتدياً كبيراً. 
أعن��ي م��ن جمي��ع زواي��ا النظ��ر اخملتلفة، 
التح��دي مختل��ف فيما يتعل��ق بالتحدي 
األخالق��ي والتح��دي اجلس��دي. كان هناك 
التحدي املتعلق مبواجهة العدد الغفير من 
القوات اإليراني��ة، التحدي املتعلق مبواجهة 
اجلن��ون والرجعي��ة فض��الً ع��ن األصولي��ة 

اإليرانية. 
ط��ارق: لدينا ثقة بحيث حت��ى إذا طال أمد 
احل��رب، أعن��ي حت��ى إذا امت��دْت 20 عام��اً، 
س��نكون منتصري��ن. غير إنن��ا نحتاج إلى 
برهان واضح وساطع. أعني إننا نحتاج إلى 
برهان س��اطع يعّبر عن العواطف العراقية 
والصدامي��ة، وه��ي العودة إل��ى روح اجلرأة 
الت��ي وصفها الرفيق عزت.  )2( روح املنتصر 
العراقي، الذي، أعني، س��يلقن العدو درساً؛ 
ليس بواس��طة اإلطالة والتمديد فحسب، 
والصب��ر إضافًة إلى التخطي��ط واحلزم، بل 

أيضاً تسديد الضربة القاطعة بالسيف. 
ط��ارق: صممْت قيادتك على أن تضرب رأس 
الع��دو، وأن تلقن��ه درس��اً، وأن تق��ول له أن 
يتوق��ف. هذا يكفي، العراق ليس – صحيح 
أن العراق دولة مساملة. هذا صحيح. العراق 
يري��د عالقات حس��ن اجلوار، ه��ذا صحيح. 
العراق يري��د التطّور والرق��ي، هذا صحيح. 
العراقيون يري��دون أن يعيش��وا وأن يكونوا 
سعداء، هذا صحيح. إال إن العراقيني ليسوا 
شعباً ذليالً. العراقيون، إذا دعْت احلاجة، بعد 
] فترة [ طويلة من الصبر، س��يضربون رأس 
الع��دو. نحن نحتاج إلى ذل��ك، واحلمد هلل، 
الي��وم لقد حققنا ذلك. )يقصد اس��تعادة 
الفاو  – م.( ألننا مرة أخرى، جعلنا اإليرانيني 
يشعرون أن العراق ميثل الصبر، التخطيط، 
وهدوء البال، الدبلوماسية، الدهاء، عالقات 
حس��ن اجلوار، إلخ. لكن الع��راق كذلك هو 
سيف ومطرقة   فوالذ. العراق حاسم حني 

يتخذ قراره ...
ص��دام: ش��كراً، كن��ُت مس��روراً. أتعني ما 

يتعلق بالسياسة ؟
ط��ارق: ال، ال، ليس السياس��ة، ليس اجلانب 

السياسي. 
صدام: التوازن. 

ط��ارق: ال، الي��وم، اليوم، الب��الغ الذي كتبه 
سيادتك اليوم، هو بالغ القائد احلكيم الذي 
ميلك رؤية بعيدة وبالغ املنتصر. إنك منتصر 
اليوم، لكنك كتبَت بالغاً. أعني بالغاً يُظهر 
أح��الم العرب. أعني أنه ميث��ل أحالم العرب. 
ح��ني س��معُته، هذا ه��و اإلحس��اس الذي 
راودن��ي. الطريقة التي أفس��ر بها هذا هي 
أن العرب حققوا النصر، هكذا كان محمد، 
هكذا كان عم��ر منتصراً.  )3( هكذا أصبح 
فالن وفالن منتصراً، العرب صاروا منتصرين 

 ...
واملعادلة اآلن أمام العدو. هناك رؤية مهمة 
ج��داً له��ذه احلرب، س��يادتك، وه��ي ضمن 
الوض��ع الراهن ال��ذي تكاب��ده املنطقة. إن 
املنطقة اآلن كابدْت حقبة نزاع فظيع على 
مدى 20 عاماً أو أكث��ر، من بينها احلرب بني 

العراق وإيران. 
يوجد اجتاه دولي نحو التسويات؛ هذا االجتاه 
نحو التس��ويات يُعدُّ إح��دى املراحل األكثر 
خط��ورة ف��ي تاري��خ األمم والش��عوب. م��ن 

املمكن أن نحقق الس��الم، غير أن الس��ؤال 
هنا هو في ظل أي ظروف، في ظل أي أحوال، 

وفي ظل أي نوع من احمليط النفسي؟ 
يوج��د اخت��الف بني حتقيقك للس��الم حني 
تكون واحداً، كما يقول املثل السائر، ينحني، 
وبني ش��خص يحقق الس��الم ح��ني يكون، 
أعني وضعه، يعد نفسه أمام العالم كونه 
الشخص الذي أجنز الهدف املنشود. إن هذا 
النوع من السالم، باألخص في منطقة لم 
تتطورْ متاماً، ومع شعب جبان، جدير باالزدراء 
] ش��رير أو وضيع [، أعن��ي مع أعداء  جبناء، 
وهم اليه��ود والفرس، إنهم وضيعون، أكثر 

وضاعة من احلروب التي حصلْت. 
ف��ي أوروبا بني األمل��ان، الفرنس��يني، الروس 
واآلخري��ن، جميعهم، لس��وء احل��ظ، كانوا 
والِعرقي��ة  الطائفي��ة  بالعي��وب  مليئ��ني 
)اإلثني��ة( عب��ر آالف األعوام. إن لم يُش��يد 
الس��الم على أس��س قوية وصل��دة، ] إنه [ 
لن يتحقق، وحتى إذا حتقق س��يكون شديد 
الهشاشة، هشاً. اإليرانيون سيأتون عاجالً 
أم آج��الً، طاملا أنهم يري��دون إطالة ] احلرب 
[. رمبا عاماً واحداً، س��تة أشهر، عامني. هذه 
احل��رب، وإذا حافظنا عل��ى روح النصر لدينا 
س��تأتي باإليرانيني مذعنني صوب الس��الم 
الع��ادل والنظيف. أعني الس��الم النظيف 
الذي س��يزيل جميع األوهام من العنصرية 

اإليرانية ورجعية دولة خميني. 
وأنا على يقني من أن هذه احلرب سوف تعيد 
التوازن للميزان بصورة غير مباش��رة. أعني 
أنه��ا بصورة غير مباش��رة س��توازن امليزان 
فيما يتعلق بالقضية الفلس��طينية. على 
الرغم م��ن املنجزات العس��كرية العراقية 
إن  املنصرم��ة،  الثماني��ة  األع��وام  ط��وال 
خب��رة احلرب التي اكتس��بناها، قدرة قواتنا 
املس��لحة، والنجاح��ات العظيم��ة الت��ي 
حققناه��ا في مجال التصنيع العس��كري 
وصناعة القذائف، إن معركة الفاو دش��نْت 
معادل��ة بيننا وبني إس��رائيل، وب��ني العرب 
واملضطِهدين. هؤالء األشخاص )اجلهاديون( 
في فلس��طني، الذين يقوم��ون باجلهاد ضد 
الغطرسة اإلس��رائيلية، يريدون أن يجتثوا 
م��ن عقول اليهود ه��ذه الفكرة بأن احتالل 
األرض ش��يء ممك��ن ومب��اح.  )4(  أعني أنه 
ش��يء غير ممكن بالنس��بة لألرض أن تبقى 
محتلة. واحملتل يجب أن يُطرد أو يجب عليه 
أن ينس��حب. هل تتابعونني؟ انتصار الفاو 
هذا سيس��اعد في استئصال فكرة كهذه 
م��ن عق��ل اليه��ود، ويجعله��م يفهمون 
ب��أن العرب قادرون عل��ى املضي عبر معارك 
جريئ��ة وهجومية لكي يس��تأصلوا العدو 
الش��رير من األرض الت��ي احتله��ا وعززها، 
بصرف النظر ع��ن املدة التي س��يتطلبها 

هذا األمر، وطردهم منها. 
إذاً، اآلن، بصراحة، إنني أش��عر بتفاؤل كبير 
يقّوي ثقتنا بأنفسنا. أعني، بال شك، لم ميرْ 
علينا يوم اهتزْت فيه ثقتنا بأنفس��نا، لكن 
ثقتنا بأنفسنا اآلن تعززْت بتفاؤل مستقر، 
مع برؤي��ة واضحة فيما يتعلق مبس��تقبل 
الن��زاع بيننا وب��ني إيران ومس��تقبل النزاع 
بني األمة العربية وأعدائها. نحن، سيادتك، 
إنَك تعرف مبلغ محبتن��ا لك. وأنت قائدنا. 
وق��د اخترناك، أعني، كقائ��د لنا. أعني من 
قلبنا. أعني، عبر مس��يرتنا النضالية، نحن 
ال نتملق أو مندحك، لكن بصراحة، بصراحة، 
إن قيادت��ك هي ضمانة كبيرة للعراق. وإنها 
ذات معنى كبير لألمة العربية. وإن قيادتك 
وراء ه��ذا النص��ر، ألنن��ا نعرف ك��م عانيَت 

وتعذبَت لكي حتقق هذا االنتصار. 
بصراح��ة، إنني ال أعرف جمي��ع التفاصيل، 
القيادة العسكرية هي التي تعرفها. لكننا 
نراقب��ك ونرى كم بذلَت من مجهود ش��اق، 
كم كابدَت وتعذبَت، ك��م أطلَت التفكير، 
كم مرة بقيت س��اهراً حتى ساعة متأخرة 
م��ن الليل، ك��م وضعَت من خط��ط. لقد 
احلقيق��ة،  وف��ي  التفاصي��ل،  أدق  تابع��َت 

م��ن وجهة النظ��ر التقنية، ه��ذه املعركة 
تدخل س��جل التاريخ. إن جميع عناصرها، 
س��واء كانت عناص��ر ذاتية )ش��خصية( أو 
موضوعي��ة، العناصر املفصل��ة فضالً عن 
العناص��ر العام��ة، كان��ت كله��ا مباركة 

وناجحة. واهلل يباركك. 
صدام: بصراحة، كنًت سعيداً بالنصر أمس، 
وليس اليوم. أعني، حني بدأْت املأثرة ] مأثرة 
املعركة [ تتخذ ش��كلها، وهي املأثرة التي 
كنُت أطمح إليها، كنُت أدرك أن النصر بات 
قاب قوس��ني منا. النصر حال��ة في داخلي، 
لكنن��ي كن��ُت أري��د أن تكون املأث��رة مأثرة 
عظيمة تناسب العراقيني، وتناسب اجليش 
العراق��ي. أعني، كنُت أري��د أن تكون املأثرة 
جد عظيمة، ليس فقط لكي نحقق هدفنا 

ونس��ترجع الفاو، نحررها، ب��ل كنُت أريد أن 
جتعلنا املأثرة نصل إلى احلالة السياس��ية، 
الفكري��ة، والس��ايكولوجية الباعثة على 
اخلفة والنش��اط بحيث كنا نري��د أن نحل 
مح��ل عدونا، وه��و جوهر اخلي��ارات، في ما 
يتعلق مبس��ألة مل��اذا الفاو ولي��س أي هدف 
آخ��ر، ليس حلبجة. أعني، مل��اذا هذا املوقع، 
ولي��س ذاك؟ ومل��اذا اآلن وف��ي س��بيل املثال 
بعد ستة أش��هر، حني شاهدُت تلك املأثرة 

البارزة، أصبحُت سعيداً أمس ... 
أعن��ي في بعض األحي��ان ال جتعلنا النتائج 
فرح��ني، حت��ى إذا كانت ممتازة ج��داً وجتعل 
اآلخري��ن جميع��اً س��عداء، إذا كانت هناك 
عوامل أخرى نرى أنها جتعلنا س��عداء حقاً. 
سنخس��ر مدينة، مدينت��ني، ثالث��اً، أربع أو 
خم��س. لقد حتدث��ُت مع )القي��ادة العامة( 
وأخبرته��م، أنن��ي أعتب��ر حلبج��ة مدينة 
عراقي��ة وأعتبرها عزيزًة ج��داً، وكل ذرة من 
ذرات ترابها عزيزة علينا، لكنني أنزعج. إنني 
منزعج، ومنحرف امل��زاج ألن الطريقة التي 
خس��رنا فيها حلبجة كانت خارج السياق 
كلي��اً. )أي أنها لم تكْن تخط��ر ببال أحد – 
م.( ل��و كان هذا احلدث حدثاً عابراً، حالة من 
حاالت ش��به الضعف، عندئ��ذ ليس هناك 

مشكلة ...  )5(  
العالم بأس��ره ش��رع يتكلم ع��ن املعايير 
اجلديدة للجيش العراق��ي. إن بلدان العالم 
تراق��ب اآلن العراقيني وه��م يقاتلون. توجد 
بل��دان تورطْت حالي��اً في نزاعات تس��لط 

األضواًء الكاشفة على اجليش العراقي ... 
نح��ن نحتاج إلى هذه املرحلة. وبحاجة إلى 
إعطاء رس��الة، رس��الة علنية وصريحة ال 
ميك��ن متويهها. نح��ن بحاجة إل��ى نبعثها 
إلى العالم، الذي ميل��ك املفاتيح بيده، وهو 
يصلصل بها. ورس��الة إلى إيران، الش��عب 
اإليران��ي، والقي��ادة اإليرانية، وإل��ى العرب، 
أيض��اً لك��ي نوقظه��م من س��باتهم مرة 
أخ��رى. في ح��رب طويلة األمد كه��ذه، إنه 
شيء محتوم، ال مناص منه، أن نخسر قرية 
هنا، ومدينة هناك. هذا ليس ش��يئاً مهماً. 
هذا ش��يء مهم، غير أن ما هو مهم أكثر ] 
بالنسبة للعدو [ هو أن يهزم إرادة الشعب 
العراقي. إن املس��ألة هي ما إذا كانت اإلرادة 

العراقي��ة قادرة عل��ى التحمل واس��تعادة 
القرية املفقودة واملدينة املفقودة. 

وألي غ��رض؟ لغ��رض إقن��اع اجلمي��ع ب��أن 
اإليرانيني ليسوا وحدهم َمن يريدون النتائج. 
إن الرس��الة ه��ي أنه ليس هن��اك من بديل 
آخر باستثناء الس��الم، والعراقيون، بخالف 
جميع التجارب األخرى كلها التي مروا بها، 
ل��ن يقبلوا بس��الم أع��رج. العراقيون ليس 
لديه��م طموحات ف��ي األراض��ي اإليرانية، 
ونصرنا لن يضره��م، إلى احلد الذي يجعله 

يفقس طموحاً إيرانياً. 
وفي الوقت عينه، إن جميع اجلوانب التقنية 
لن جتعل العراقيني يتراجعون عن تفكيرهم 
اخلاص، وهو الس��عي وراء احلق. ونحن ليس 
لدين��ا طم��وح، والعراقي��ون ل��ن يتحملوا 

إنس��اناً لديه طموح. وبناًء على ذلك، كنُت 
حتمساً جداً بحيث أننا نظهر أمام أنفسها 
وأمام العال��م وأمام التاريخ ألن جميع هذه 
الوقائ��ع كان��ت مس��جلة لي. إنن��ي أعتبر 
التاري��خ أهم من أي ش��يء آخ��ر. أعني، أن 
علين��ا أن نظه��ر كما نحن علي��ه بالفعل. 
كما عّبر الرفيق طارق، نحن ش��عب متوازن 
في الظ��روف كلها. أعني أننا حني نخس��ر 
مدينة، علينا أن نبقى متوازنني، وحني نحرر 
مدينة، علينا أيضاً أن نبقى متوازنني. يتعني 
علينا أال نك��ون غير متوازنني، وهذا ش��يء 
مهم وجوهري. أعن��ي، إن عدونا وأصدقاءنا 

يعرفون هذا األمر حق املعرفة. 
صدام: ك��م ضربة عليه��م أن يتحملوها؟ 
ك��م ضرب��ة عل��ى رؤوس��هم ووجوههم؟ 
أعني، إنه من العس��ير أن نخمن. أعني أنه 
بوس��عنا الق��ول إن اإليرانيني س��يتكبدون 
خسائر فادحة في األرواح ومما ال ريب فيه أن 
هذا سيشكل نوعاً من اليقظة. بواسطة 
اليقظة، أعني أن األحداث الراهنة ستفسد 
أخالق النظام احلالي في إيران. ستظهر ذرية 
جديدة في إي��ران حتى بني القيادة اإليرانية، 
ذري��ة تك��ون معارضة للنظ��ام احلالي. هذا 
الصوت اجلديد س��ينبري قائالً: آ أش��قاؤنا، 
في كل مرة نح��اول أن نعيد تنظيم ونعيد 
خلط البطاق��ات، إنكم ال تس��تخدمونها 
بنح��و معق��ول. ستس��تمرون ف��ي تلقي 
الضربات من أولئك املتفوقني ] في املعركة 
[. أال حتس��بون أنكم ستكونون أفضل حاالً 
لو أنك��م قبلتم بقرار )مجلس األمن(؟ قبل 
وقائع الفاو، أال تعتقدون أنكم س��تكونون 

في حال أفضل؟ » 
ب��دالً من خس��ارة الفاو، أعن��ي، إضافة إلى 
ذلك، ما يقلقني هو الرس��الة املوجهة إلى 
عقول األش��خاص الذين سيشكلون نزعًة 
بحيث ال يكون هن��اك أمل. ليس ما يتعلق 
مبمارس��ة األلعاب. أوالً، نحن لسنا من طراز 
الناس الذين يس��هل خداعه��م. وليس ما 
يتعلق باملراهنة على املقاربة العس��كرية، 
هذه هي الف��او، لقد اس��تولوا عليها منذ 
1986. حت��ى اآلن، العراق��ي كان ق��د طالب 

بها، ماذا كانوا ميلكون؟ ... 
أعني أن اإليراني كان قد أخذ الفاو بعد أن 
ضّحى ب� 000 و 120 فرداً بني جريح وقتيل، 
وقت��ال دائ��م ب��ني العراقي��ني واإليرانيني 
اس��تمر ش��هراً ونصف. عل��ى كل حال، 
لك��ي ننتزع الفاو منهم، اس��تغرق األمر 
35 ساعة فقط. أي مبعنى، بعد أن طافوا 
باحلدود بطريق��ة ال يتخيلها العقل. لقد 
واجهنا ثالث قن��وات مائية، أليس كذلك 

أبو علي؟ 
أبو علي:  )6(   نعم، سيادتك. 

ص��دام: ثالث قنوات مائي��ة، عرض كل قناة 
70 مت��راً. والعرض، آ عليك��م أن متضوا إلى 
هن��اك وتروه��ا بأنفس��كم، جمل��رد أن تروها. 
فقط لتكونوا قادرين على أن تروا كم كانْت 
صعب��ة هذه املهم��ة، لكي تروا ق��درة هذا 

اجلندي ] العراقي [ ... 
باليه��ودي،  باألميرك��ي،  آت��ي  أن  أود 
بالصهيون��ي وكائن��اً م��ن يك��ون؛ كانت 
الف��او بيد اإليرانيني وه��م ] األميركيون [ 
يعرفون جميع التفاصيل املتعلقة بذلك. 
أعني، ليس هناك س��ر عسكري هنا.  )7(  
آت��ي بهم إل��ى هنا، مرحباً به��م. اجلميع 
مرح��ب بهم لكي يأتوا ويش��اهدوا الفاو 
بأنفس��هم. وعلينا أن نعرضها بصورها 
الفوتوغرافي��ة كله��ا وتقاريرها الكاملة 
م��ن عل��ى شاش��ة التلفزي��ون العراقي، 
وأمام الشعب العراقي، ودعوهم يعلقوا 
عليه��ا. )أي يبدوا مالحظاته��م  – م.( إن 
دورنا هو أن نشرح لهم. في سبيل املثال، 
هذا احلاجز كان هك��ذا، هذا القاطع كان 
بهذا الش��كل، جميع ه��ذه األمور، ] غير 
مسموعة [. يتعني علينا أن نريهم القناة 

املائية، طولها، عرضها، أعني كهذا.  

لي��س هناك مهم��ة أهم م��ن الف��او. وما 
من حدث س��يداوي جرحه��م ] كالفاو [ ... 
ش��عبنا كان يحتاج إلى ذلك، ش��عبنا واثق 
من حتملنا. عل��ى أي حال، ليس جميع أفراد 
شعبنا كانوا واثقني من أننا سنكون قادرين 
عل��ى اس��ترجاع األرض الت��ي خس��رناها، 
وبخاص��ة أرض كالفاو، ظاهرة كالفاو، لقد 
حكيُت لكم عن زوجتي. بعد أحداث الفاو، 
تغّير مزاجها، كإنسانة. أعني مزاجها تغّير. 
أعني، تص��وروا احل��د الذي س��يبلغه تأثير 
الفاو. لقد أصغي��ُت لها. أقصد إنها كانت 
مفعمة باحلماسة والفرح وهي تتابع وقائع 
الفاو. أقصد، أن هذا برهان على تأثير   الفاو. 
هي مواطنة، هي ليس��ْت ف��ي القيادة، هي 
ليسْت سياسية، باستثناء شيء قليل. إذاً 
هذه حقيقًة قص��ة جديرة بأن تروى، كتلك 

القصة التي رويناها لهم أمس. 
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الق��وات  اس��ترجعْت  م.(    – الث��الث 
العراقية املدينة )حلبجة( باس��تخدام 
آالف  وُقت��ل  الكيماوي��ة،  األس��لحة 
املدنين األكراد ف��ي أثناء العملية. هذا 
احل��وار، ُس��جل بع��د مرور ش��هر على 
القتال ف��ي حلبجة، ويُظه��ر أن صدام 
ال يزال منحرف املزاج بس��بب اخلسارة 

املؤقتة للمدينة. 
) 6( هوية )أبو علي( غير واضحة. 

وكال��ة  ضاب��ط  فرانكون��ا،  ري��ك   )7  (
اس��تخبارات الدف��اع جتول ف��ي ميدان 
معركة الف��او بُعيد القتال، اس��تنتج 
شيئاً مختلفاً. كتب ريك أن مالحظاته 
زودْت الوالي��ات املتحدة برؤى ثمينة في 
م��ا يتعلق بعقي��دة الدف��اع العراقية، 
الق��وات  ون��وع  العراقي��ة،  املعنوي��ات 
املس��لحة العراقية. كم��ا حصل على 
دليل على اس��تخدام العراق للس��الح 
الكيم��اوي وكان ق��ادراً عل��ى فح��ص 
قطعة مدفع تعود إلى كوريا الشمالية، 
كان في حينها مدفعاً بأطول مدى على 
املستوى العاملي.  أنظر: ريك فرانكونا: 
» حلي��ف للع��دو: وصف  ش��اهد عيان 
لفق��دان الع��راق منزلت��ه » )أنابوليس. 
MD: مطبع��ة املعهد احلرب��ي، 1999 (: 
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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 29« 

صدام: بصراحة، كنتً 
سعيدًا بالنصر أمس، 

وليس اليوم. أعني، حين 
بدأتْ المأثرة ] مأثرة 

المعركة [ تتخذ شكلها، 
وهي المأثرة التي كنتُ 
أطمح إليها، كنتُ أدرك 

أن النصر بات قاب قوسين 
منا. النصر حالة في 

داخلي، لكنني كنتُ أريد 
أن تكون المأثرة مأثرة 

عظيمة تناسب العراقيين

طارق: ال، اليوم، اليوم، 
البالغ الذي كتبه سيادتك 

اليوم، هو بالغ القائد 
الحكيم الذي يملك رؤية 
بعيدة وبالغ المنتصر. إنك 

منتصر اليوم، لكنك كتبتَ 
بالغًا. أعني بالغًا يُظهر 

أحالم العرب. أعني أنه يمثل 
أحالم العرب. حين سمعتُه، 

هذا هو اإلحساس الذي 
راودني. الطريقة التي أفسر 

بها هذا هي أن العرب 
حققوا النصر

صدام في جبهات احلرب مع إيران
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»الشباب والرياضة« تحتفي 
بيوم المرأة العالمي وعيد األم

بغداد ـ قسم اإلعالم:
احتفت وزارة الشباب والرياضة - املركز الوطني للعمل 
الطوع��ي بالتعاون مع مؤسس��ة باس��ل عبد الرحيم 
اخليري��ة بيوم امل��رأة العاملي وعي��د االم بأقامة احتفاال 
حتت عنوان )ألنها تستحق(، وذلك على قاعة االنشطة 
في دائرة العالقات والتعاون الدولي، وحضر احلفل مدير 
عام دائرة الدراسات والبحوث الدكتورة عاصفة موسى 
ممثال عن وزير الشباب والرياضة وعدد من املدراء العامني، 
ومن الناشطات في منظمات اجملتمع املدني وجمع من 
املوظفات في الوزارة، الى جانب احلضور املشرف لوالدة 

الشهيد مصطفى العذاري.
 ونقل��ت الدكتورة عاصفة موس��ى تهان��ي وتبريكات 
الس��يد الوزير الى املرأة العراقية في يوم عيدها، مبينا 
أنه��ا االحق ان يحتف��ى بها بني نس��اء العالم االجمع 
بصفته��ا املضحي��ة والصاب��رة وهي ام واخ��ت وزوجة 

الشهيد، وهي صانعة احلياة ونصف اجملتمع.
 واك��دت مس��ؤولة االنش��طة النس��وية ف��ي العمل 
الطوع��ي ماج��دة حي��در ان احلف��ل ميثل اق��ل ماميكن 
تقدميه للمرأة العراقي��ة التي ضحت ومازالت تضحي 
جنبا الى جنب مع الرجل وجتابه ظروف احلياة الصعبة 
بكل عزم وقوة فضال عن كونها منبعا للحنان والركيزة 

االساسية التي يرتكز عليها اجملتمع واحلياة.
 بعدها قدمت عددا من الشابات قصائد شعرية بهذه 
املناس��بة تغنت بامل��رأة واالم، تالها عرض فيلم بعنوان 
) النها تس��تحق (، وثق الس��يرة الذاتية ألبرز النس��اء 
املؤث��رات ف��ي اجملتم��ع العراقي من��ذ تأس��يس الدولة 

العراقية وحتى هذه اللحظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

س��ادت أج��واء التف��اؤل معس��كر 
املنتخب الوطني العراقي مع اقتراب 
موعد املباراة املرتقبة أمام املنتخب 
األس��ترالي في الساعة 3 من عصر 
الي��وم اخلمي��س، في افتت��اح جولة 

العودة لتصفيات كأس العالم.
بات��ت  الع��راق  أن مهم��ة  وبرغ��م 
معق��دة وفًقا لنتائج جولة الذهاب 
الت��ي جمع من خالله��ا ثالث نقاط 
فق��ط، إال أن اجلميع لم يفقد األمل 
بخ��وض غمار  يرغب��ون  والالعب��ني 
التح��دي م��ن أج��ل صن��ع معجزة 
كروية بالتأهل إلى مونديال روسيا.

وف��ي اس��تطالع أراء بع��ض العبي 
املب��اراة  العراق��ي ح��ول  املنتخ��ب 
املرتقب��ة أمام أس��تراليا.. فقد أكد 
قائد الفريق سعد عبد األمير أوضح 
أن الالعب��ني أغلقوا صفحة مرحلة 
الذهاب، ويركزون على حتقيق بداية 
طيبة أمام أستراليا، قائال: »ما زالت 
احلظوظ قائمة وعلينا أن نقاتل من 
أجل كس��ب بطاقة التأه��ل، نعم 
نعي أن املهمة ليست سهلة، لكن 
حصد الثالث نقاط ستكون البوابة 
النتفاضة ممكن أن تربك حس��ابات 

اجملموعة«.
وأضاف: »نش��عر باالندفاع واحليوية 
نتيج��ة  لتحقي��ق  رغب��ة  وهن��اك 
تنع��ش أمالن��ا، وتس��عد اجلماهير 
التي باشرت بالتوافد إلى العاصمة 
اإليرانية لدعم الفريق، وس��نجتهد 
م��ن أجل إس��عادهم ول��ن ندخر أي 

جهد لتحقيق طموحنا«.
احملترف ضمن صف��وف نادي العربي 
الكويت��ي عل��ي حصن��ي، أك��د أن 

الطبي��ب منح��ه الض��وء األخضر 
خل��وض املب��اراة املرتقب��ة، وعبر عن 
جاه��زًا  س��يكون  بأن��ه  س��عادته 
للمس��اهمة مع زمالءه وأنه يشعر 
باندفاع كبير ألن يكون أحد مفاتيح 
املنتخ��ب العراق��ي، الفت��اً إل��ى أن 
دفاع��ات أس��تراليا يعيبه��ا بط��ئ 
احلركة وس��يتم اللجوء إلى املهارة 

والسرعة إلحراز األهداف.

وأض��اف: »املهمة ال ش��ك ليس��ت 
بالس��هلة، لك��ن جمي��ع الظروف 
تص��ب ف��ي مصلحتنا، املب��اراة في 
أرضنا املفترضة وبني انصارنا الذين 
وصلوا بوقت مبكر إلى إيران لدعم 
الفريق، هناك روح عالية لدى جميع 
البعث��ة العراقي��ة، تلك مؤش��رات 
إيجابي��ة متنحنا ثق��ة حتقيق الفوز 

في مباراة اليوم«.

أما محترف ريزا سبور التركي علي 
فائ��ز، أوض��ح أن التحاق��ه املتأخ��ر 
بوف��د املنتخب في إيران لن يضعف 
عزميت��ه باملس��اهمة م��ع الالعبني 
خلطف نقاط املباراة التي س��تكون 
بواب��ة النط��الق الفريق ف��ي جولة 
العودة للمنافسة بقوة للتأهل إلى 

املونديال.
وأش��ار إل��ى أن املنتخب مي��ر بحالة 

جي��دة خصوص��ا بعد الف��وز على 
املنتخب اإليراني جتريبيا، قائال: »الفوز 
له انعكاسات إيجابية على الفريق، 
التفاؤل يظه��ر على وجوه الالعبني 
واجلميع يريد اخلروج من املباراة بأمل 
كبير يعيدنا للمنافسة وهذا األمل 

يكمن بالفوز على أستراليا«.
وأضاف: »الفوز سيمنحنا قوة كبيرة 
ملواجهة املنتخب السعودي مبلعبه 

واخلروج بنتيجة ايجابية، نتمنى أن 
نس��عد اجلماهير التي تكبدت عناء 
الس��فر، ومن واجبنا أن يخرجوا من 

امللعب سعداء بالنقاط«.
ال��ى ذل��ك، طلب راضي شنيش��ل، 
مدرب املنتخ��ب العراقي، من املدير 
اإلداري، ضرورة احلصول على تأشيرة 
دخول للس��عودية، لالعب جس��ن 

ميرام، احملترف بالدوري األميركي.
ويواج��ه املنتخب العراق��ي، نظيره 
األسترالي، اليوم في طهران باجلولة 
املونديال،  السادس��ة من تصفيات 
ثم يواج��ه الس��عودية، بعدها ب�5 

أيام.
وقال باس��ل كوركيس، املدير اإلداري 
للمنتخب، في تصريحات صحفية، 
إن اتص��االت ج��رت بني شنيش��ل، 
وجسن ميرام، احملترف بكولومبوس 
ك��رو األميركي، م��ن أج��ل إقناعه 
باللحاق ببعثة املنتخب بالسعودية، 

ليشارك باملباراة.
العراق��ي،  »االحت��اد  أن  وأوض��ح 
أرس��ل نس��خة م��ن ج��واز الالعب 
وننتظر احلصول على  للس��عودية، 
تأش��يرة الدخول، بعد إقناع الالعب 
باملش��اركة، في املب��اراة املرتقبة«.. 
وأش��ار إلى أن »إجراء شنيشل، يعدُّ 
حكيًما، حيث يخش��ى إيقاف أحد 
الالعبني، في مباراة أستراليا، خاصة 
وأن 9 العبني مهددين باإليقاف، حال 
بطاق��ة صفراء  عل��ى  حصوله��م 

ثانية«.
املهددي��ن  »الالعب��ني  أن  وأوض��ح 
باإليق��اف، ه��م: عالء عب��د الزهرة، 
مهن��د عبدالرحي��م، س��عد عب��د 
محم��د  عط��وان،  أمج��د  األمي��ر، 
حميد، أحمد ياس��ني، وليد س��الم، 

أحمد إبراهيم، علي عدنان«.

اليوم.. في جولة التصفيات المونديالية

التفاؤل يسود معسكر أسود الرافدين قبل مواجهة أستراليا

سادت أجواء التفاؤل معسكر املنتخب الوطني

في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم

العواصم ـ وكاالت:

يواصل منتخب تش��يلي حتضيراته في 
العاصمة س��انتياغو حتضي��راً ملوقعته 
القوي��ة ض��د نظي��ره األرجنتين��ي في 
تصفي��ات كأس العالم 2018 بروس��يا 

فجر غٍد اجلمعة.
بطل كوبا أميركا س��يجد نفس��ه أمام 
معض��الت كبيرة عند مواجهة منتخب 
التانغو حيث س��يحرم م��ن جنمه أرتورو 
في��دال محت��رف بايرن ميونيخ بس��بب 
عقوب��ة االيق��اف، كما س��يغيب جنمه 
الثان��ي أليكس��يس سانش��يز مهاجم 

أرسنال بسبب إصابة في الكاحل.
وتس��ببت لعن��ة اإلصاب��ات أيض��اً في 
حرمانه من مارسيلو دياز، كما سيخضع 
غاري ميدل، لفحص طبي فور عودته من 
إيطاليا للتأكد من أنه بحالة تسمح له 

باللعب.
كما كثف املنتخب البرازيلي األول لكرة 
القدم اس��تعداداته ملواجهة األوروغواي 
في تصفي��ات أمي��ركا اجلنوبية املؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
ومن املنتظ��ر أن جتمع الفريق��ني مباراة 

قوية، حيث يس��عى املنتخ��ب البرازيلي 
ال��ذي  اللق��اء،  ه��ذا  نق��اط  لتأم��ني 
تستضيفه مدينة مونتفيديو، عاصمة 
األوروغ��واي فجر غٍد.. وقال باولينيو، جنم 
وس��ط ميدان املنتخ��ب البرازيلي عقب 
انتهاء احلص��ة التدريبية األولى للفريق: 
»نحن نس��عى إلى حصد أكبر عدد من 
النق��اط، نش��عر بثقة كبي��رة في هذه 

اآلونة«.
غوانغش��و  الع��ب  بوليني��و،  وأض��اف 
ايفرغران��د الصين��ي، قائ��الً: »نأمل في 
الذه��اب بعي��داً، وتق��دمي مب��اراة كبيرة 

وحتقيق االنتصار«.
ويعتب��ر لق��اء الغد م��ن فئ��ة مباريات 
األميركي��ة  الق��ارة  ف��ي  الكالس��يكو 
اجلنوبية، حيث يجمع بني أفضل فريقني 
في ج��دول ترتي��ب التصفي��ات املؤهلة 

للمونديال.
وتتربع البرازيل على الصدارة برصيد 27 
نقطة، بعد أن حققت س��تة انتصارات 
متتالية، حتت قيادة مديرها الفني تيتي، 
كما متتلك فرصة التمسك باملركز األول 
حتى مع خسارتها أمام األوروغواي، التي 

حتتل املركز الثاني برصيد 23 نقطة.
ومن جانبه قال ميراندا، مدافع منتخب 

الس��امبا: »نعرف أننا سنواجه منافساً 
قوياً على ملعبه التاريخي، ولكننا ندرك 
أيض��اً م��دى قوتن��ا«.. وتابع قائ��الً: » ما 
يقلقنا هو ما إذا كان املنتخب البرازيلي 
س��يكون عل��ى املس��توى، ال��ذي يجب 
أن يك��ون علي��ه«.. واس��تعادت البرازيل 
عافيته��ا حت��ت قي��ادة تيتي م��ن األزمة 
الكروي��ة، التي أملت بها، بعد الس��قوط 
التاريخي أم��ام أملانيا بنتيج��ة 7-1 في 

نصف نهائي مونديال 2014.
يذك��ر أن تيت��ي، امل��درب الس��ابق لنادي 
كورينثيان��ز، لم يتذوق طعم الهزمية مع 

منتخب البرازيل.
ويغي��ب ع��ن البرازي��ل ف��ي موقعته��ا 
املرتقبة أمام األوروغواي الالعب الش��اب 
غابرييل جيس��وس، الذي يقضي حالياً 
فترة تعافي م��ن إصابة في القدم، فيما 
س��تفتقد األوروغ��واي مجه��ودات جنم 
هجومها لويس سواريز بسبب اإليقاف.

 م��ن جهته ق��ال أوس��كار تاباريز مدرب 
األوروغ��واي برغم صعوب��ة املباراة  تظل 
هذه املب��اراة ه��ي األكثر »إث��ارة«.. وقال 
تاباريز: »س��تكون مباراة صعبة للغاية، 
ولك��ن ال توج��د مب��اراة أكثر إث��ارة من 
هذه بفضل املس��توى الراقي للمنافس، 

باإلضاف��ة إلى الرغبة ف��ي حتقيق الفوز 
وتضييق فارق النقاط«.

وبدأ تاباري��ز تدريبات منتخب األوروغواي 
في حضور 17 العباً، حيث من املتوقع أن 
تكتمل صفوف الفريق بانضمام تسعة 

العبني محترفني في اخلارج.
وأك��د تاباري��ز)70 عام��اً(، ال��ذي يق��ود 
منتخب األوروغ��واي منذ عام 2006، أنه 
يعرف جن��وم املنتخب البرازيلي بش��كل 
جي��د، وخاصة نيم��ار، الذي أك��د أنه ال 
يوج��د خطة محددة إليق��اف خطورته، 
مؤك��دا ف��ي الوق��ت نفس��ه أن فريقه 
س��يتخذ بعض التدابير من أجل حتقيق 

هذا الهدف.
وأض��اف تاباريز قائ��الً: »البرازيل ميكنها 
أن تق��وم بالكثير من األش��ياء، ولكنها 
لن تس��تطيع القيام بأي ش��يء حيال 
قوتن��ا املعنوية، التي ترتك��ز على عدم 

االستسالم وعبور الصعوبات«.
ولم يتطرق م��درب منتخب األوروغواي 
إلى احلديث عن هوية بديل الالعب لويس 
س��واريز، ال��ذي يغيب لإليق��اف، حيث 
ال يزال إيدنس��ون كافان��ي هو املهاجم 
الوحي��د، ال��ذي تأكدت مش��اركته في 

املباراة.

تقرير

تشيلي تفتقد نجومها في مواجهة األرجنتين.. والبرازيل يواجهون أوروغواي
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من مباراة سابقة للبرازيل

مفكرة الصباح الجديد

العراق ـ أستراليا
تايالند ـ السعودية

اإلمارات ـ اليابان 

3:00 عصرًا
3:00 عصرًا
6:30 مساًء

تصفيات كاس العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق فري��ق الش��رطة بك��رة الي��د 
ف��وزاً مس��تحًقا على نظي��ره النجم 
الساحلي التونسي في إطار املعسكر 
التدريب��ي ال��ذي اختت��م ف��ي مدينة 

سوس��ة اس��تعداداً لبطول��ة األندية 
العربية بكرة اليد. وق��ال املدير الفني 
لي��د الش��رطة ظاف��ر صاح��ب ف��ي 
تصريح��ات خاص��ة ل: "حق��ق فريقنا 
ف��وزه الثاني توالياً عل��ى فريق النجم 

الس��احلي بنتيج��ة ) 37-25(، بعد أن 
انتهى الشوط األول من املباراة بنتيجة 
) 21-11(. وأض��اف: "بغ��ض النظر عن 
النتيج��ة التي ج��اءت أمام أح��د أبرز 
األندية على صعي��د القارة األفريقية، 

فإن اجلهاز الفني يركز على احلد بصورة 
كبي��رة م��ن األخط��اء بغي��ة الظهور 
بالشكل األمثل في املباريات الرسمية 
األندي��ة  بطول��ة  منافس��ات  ضم��ن 
العربي��ة". وأمت: "املعس��كر التدريب��ي 

اختتم بلقاء النجم الس��احلي وامتد 
ألربعة أيام، حيث سنش��د الرحال إلى 
مدينة احلمامات خل��وض أولى مباريتنا 
في البطولة اليوم اخلميس ، على قاعة 

فوزي الساحلي مبدينة احلمامات".

»يد الشرطة« يفوز تجريبيًا على النجم الساحلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تدعى عبدالغني شهد، مدرب 
املنتخ��ب األوملب��ي، مدافعني اثنني 
لتش��كيلة املنتخب، الذي يستعد 

للمشاركة بتصفيات آسيا.
وقال شهد، في تصريحات صحفية: 

»املنتخ��ب األوملبي حالًي��ا في طور 
نح الفرصة  االختب��ارات، وبالتالي متمُ
بالتس��اوي جلمي��ع الالعبني، كي ال 
يلح��ق الظلم أحد م��ن الالعبني«.. 
ولفت »متت دعوة مدافع نادي الطلبة 
برهان جمع��ة، ومدافع كربالء علي 

صالح؛ لاللتحاق باملنتخب«.. وأشار 
إلى أن اجلهاز الفني، قسم الالعبني 
الذين مت��ت دعوتهم للمنتخب إلى 
قمس��ني، لتتاح الفرص��ة الكاملة 

لكل الالعبني إلثبات قدراتهم.
م نخبة  ونوه إل��ى أن »ال��دوري، يضمُ

جيدة من الالعبني، وعلينا أن نختار 
األمثل واألفضل لتمثيل املنتخب«.. 
وأوضح »بع��ض الالعبني املصابني، 
الذين س��بق لهم، ومثَّلوا األوملبي، 
ق��د نس��تفيد م��ن عودته��م بعد 
الش��فاء، ويتم إضافته��م للفريق، 

الس��يما من مثَّل املنتخب األوملبي 
بوقت سابق.

يذك��ر أن القرع��ة، أوقعت املنتخب 
األوملب��ي العراق��ي بالتصفيات إلى 
وأفغانس��تان،  البحري��ن،  جان��ب 

والسعودية.

شهد يستدعي مدافعين جديدين لتشكيلة األولمبي

بغداد ـ اللجنة اإلعالمية:
ف��ادم  البلجيك��ي  الالع��ب  ت��وج 
ماالخاتكو ببطولة العراق الدولية 
ان  بع��د   ، بالش��طرجن  اخلامس��ة 
متك��ن من حس��م اجلول��ة االخيرة 
من البطول��ة، جامع��ا8ً نقاط من 
9 ج��والت، متفوق��اً عل��ى االيراني 
ميرس��اد خودا ش��يناز ال��ذي جمع 
8 نق��اط ايضاً ، ولك��ن االول تفوق 
بفارق نقاط الط��اوالت، في اختتام 
منافس��اتها التي ج��رت يوم امس 
على قاعة فندق برج السالم ببغداد، 
واس��تمرت ملدة 7 ايام،مبشاركة 14 

دول��ة و55 العباً والعبًة، وش��هدت 
البطولة منافس��ات شرس��ة بني 
الالعب��ني املش��اركني فيه��ا، نظراً 
وخاص��ة  مس��تواهم،  لتق��ارب 
الالعب��ني الذين يحمل��ون تصنيف 
دول��ي عالي، وج��اء باملرك��ز الثالث 
الالعب  ميراب جاجوناشفيلي من 
جورجيا وجمع )7.5( س��بعة نقاط 
ونصف النقطة، اثر الفوز في اجلولة 
التاس��عة واالخيرة على منافسته 
الالعب��ة االوكراني��ة اول��كا بابيي، 
واحرز املركز الرابع االذربيجاني النور 

علييف برصيد 6 نقاط،.

وحل العراقي حس��ني علي حسني 
باملركز اخلامس بنف��س الرصيد)6( 
نق��اط، ولك��ن االذري تف��وق بفارق 
نقاط الط��اوالت، وج��اء علي ليث 
احم��د باملرك��ز الس��ادس بنف��س 
الرصيد ايضاً، وزوزك صالح س��ابعاً 
برصي��د 6 نق��اط ايض��اً، وااليراني 
كيان س��يد باملرك��ز الثامن برصيد 
6 نقاط ايضاً، وح��ل العراقي رواند 
حام��د عب��د اهلل تاس��عاً بنف��س 
الرصي��د، وج��اءت االوكرانية اولكا 
بابي��ي باملركز العاش��ر برصيد 5.5 

نقطة. فادم يتّوج بلقب بطولة العراق

البلجيكي فادم يتّوج بلقب بطولة العراق الدولية الخامسة بالشطرنج



رمبا يُع��د "الدارمي " أحد أهم 
األدبي��ة  والكتاب��ات  الفن��ون 
وأنفردت  متيزت  التي  الشعبية 
تناول موضوع "الش��ماتة  في 
" و"الش��امتون " و"الشمات " 
حي��ث تضمن��ت "الدارميات " 
بالغ��ة في املعن��ى وجماال في 
الصورة امتزجت فيها مشاعر 
احلب واالل��م والعذاب والعتاب 
واملعاناة واحل��زن ، لكنها كانت 
التخلو في مناسبات أخرى من 
الطرافة والس��خرية من خالل 
وادوات  مف��ردات  أس��تعمال 
أحتياطية وُعدد يدوية ومنزلية 
.. يت��م توظيفه��ا ف��ي البناء 
الدرام��ي للص��ورة الش��عرية 

املراد ايصالها للمتلقي .
ضحاي��ا  أح��د  يق��ول  هن��ا 
"الشمات "  الذي وظف مفردة 
"ح��زام " البنطل��ون ف��ي هذا 
الدارمي قائ��الً : " امس مر بيه 
ش��امت تدري ش��يكول... هذا 
ح��زام ظه��رك جل��د طبيعي 

لوعادي...؟
بينم��ا جن��د هنا أن "عاش��قا" 
آخر وظف احلديد والبسامير .. 

ملواجهة "الشامتون "
في الدارمي الذي يقول :

خله��م ل��و حج��وا ش��علينه 
بالشمات ..

ش��نهي  اطباعن��ه  حدي��د 
البسامير!

او قوله في موضع آخر :
كل س��اعه الش��ماته تصيح 

ماجاك ..
صرت جنار من كثر البسامير!

وعاش��ق آخ��ر وظ��ف مف��ردة 
"الطب��ل " ملواجه��ة ش��ماتة 

االعداء بالقول :
كع��دت عل��ى ح��س الطب��ل 

حسبالي .. رمضان
ويصيح  ي��دك  طل��ع ش��امت 

باعك اخلالن  !
ب��إن  علي��ه  املتع��ارف  وم��ن 
"الدارم��ي " حينم��ا يق��ال ال 
يحت��اج الي بيت آخ��ر ليكمل 
معن��اه كما يحدث ف��ي امناط 
االخرى وهو  الش��عبي  الشعر 

مبنزلة قصيدة كاملة .

رمب��ا كان الدارم��ي الش��هير " 
ش��ماتي م��و ش��مات "  احد  
الت��ي   " "الدارمي��ات  اه��م 
اش��تهرت في اوساط الشباب 
والعش��اق واملهتم��ن ب��االدب 
الش��عبي .. حيث يترجم فيها 
الشاعرالعاش��ق  "اجمله��ول " 
ف��ي ه��ذا "الدارم��ي"  حجم 
امل��رارة وااللم الذي يش��عر به 
من تصيبه "ش��ماتة " االعداء 
س��واء  ح��د  عل��ى  واالقرب��اء 

...فيقول :
شم�اتي مو ش�مات شم�اتي 

شمات
بالًكبر ويسأل�ون حي بعده لو 

م�ات 
شم�اتي مو ش��م�ات شماتي 

تسعه
يأش��ر  إزغي��رون  والعاش��ر 

باصبع�ه
ومضاع��ف  ألف��ن  ش��ماتي 

إعداي
أبَق أبعزم دوم بس كونك أوياي

من املؤكد ان "الش��ماتة"  هي 
اليوم واملصادفة  ليست وليدة 
.. وال هي من ابتكارات وامراض 
العص��ر احلديث  وأكتش��افات 
واملصادرالتاريخي��ة  .الكت��ب 

تشير الى أنها رافقت 
من��ذ  االنس��ان 

أقدم  استيطانه 
واحلضارات  املدن 
يذه��ب  بينم��ا   ،

العلم��اء  بع��ض 
أنها  ال��ى  والباحث��ن 
طبائ��ع  م��ن  ج��زء 
وسلكوياته  األنسان 
املتأصل��ة في اعماق 

البش��رية  النف��س 
لك��ن بدرجات ونس��ب 
ذه��ب  ب��ل   ، متفاوت��ه 

البع��ض الى وصفه بإنه 
يول��د مع  م��رض عض��ال 

صاحبه ويكبر معه .
أي��وب علي��ه  للنب��ي  قي��ل 
السالم: أي شيء كان عليك 
في بالئَك أشّد؟. قال: شماتة 

األعداء.
��ماتُة � كم��ا ق��ال أهل  فالشَّ

اللغ��ة � معناها: ف��رُح العُدّو 
ببّليٍة تنزُل مبعاديِه .

��َماتَُة بِالنَّ��اِس : أَِي الَْفرَُح  الشَّ
وَاالْغِتَب��اُط بَِبلِيَّ��ِة اآلَخرِي��َن أَوْ 

بِاألَْعَداِء !
َشَماتَُة النَّاِس : أَْن تَْتُرَك النَّاَس 

يَْشَمُتوَن بَِك!
ش��َمَت ب� يَش��ُمت ويَشِمت ، 
َشماتًة ، فهو ش��اِمٌت واجلمع 
 ، ش��َواِمُت  وُه��نَّ   ، اٌت  ُش��مَّ  :

واملفعول مشموٌت به .
قال اجلاح��ظ: ما رأيُت ِس��ناناً 

أنفذ من شماتة األعداِء.
ملواق��ع  الفض��ل  يع��ود  رمب��ا 
ف��ي  االجتماع��ي  التواص��ل 
اكتش��اف الكثير م��ن امراض 
وعلل النفوس البشرية املزمنة 
ومنهم "الشامتون " مبصائب 
واالصدق��اء  وااله��ل  الوط��ن 
واخلالن قبل الش��ماتة  مبصاب 

االعداء !
قال بعض احلكماء: لّذة العفو 
التش��ّفي  ل��ذة  م��ن  أطي��ب 
العف��و  ل��ذة  ألن  واالنتق��ام، 
يشفعها حميد العاقبة، ولذة 

االنتقام يلحقها ألم الندم.

                  • ضوء 
يش��مت  م��ن 
مبصيبة أهله 
عليك��م  . .
قي��ق  لتد ا
في أصله!

الشامتون!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ل��م مير وقت طوي��ل على تبخ��ر رموز وصور ومؤسس��ات 
النظ��ام املب��اد ربيع الع��ام 2003، حتى اجتاحت أس��الب 
ذلك النظام حش��ود من اجلماعات واألف��راد، كل مواهبها 
تنحصر في رش��اقتها على س��د ذلك الفراغ وش��راهتها 
عل��ى قض��م كل أن��واع الث��روات واملناص��ب واالمتيازات، 
خل��ف وابل كثيف من الذرائع واملبررات، والتي لم تلبث أن 
كش��فت عن زيفها وتنافرها مع املصالح احليوية لسكان 
هذا الوطن املنكوب بس��الالت القوارض وضي��اع املعايير. 
لقد شاهدنا جميعاً نوع اخمللوقات التي تسللت الى سنام 
املس��ؤوليات ال ف��ي الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة والسياس��ية واإلعالمي��ة وحس��ب ب��ل الى 
حقول الثقافة واإلبداع واالبتكار، حيث تبس��ط "العملة 
الس��يئة" هيمنتها لتطرد من الساحة كل ما ميت بصلة 
ل� "العملة اجليدة". منذ أربعة عش��ر عاماً وعملية إعادة 
تدوي��ر البضائع النافق��ة، جتري على قدم وس��اق ومن دون 
أن يعك��ر صفوه��ا أي حراك جدي، س��وى بعض الصخب 
والضجي��ج ال��ذي يح��اول تقم��ص أدوار وعناوي��ن بعيده 
عنه كل البعد. املتخصص��ون في مجال )فرهدة الفرص) 
ينحدرون من شتى املعسكرات )املعارضة السابقة وفلول 
النظ��ام املباد وما بينهما من ح��االت انتقالية). ففصائل 
املعارضة السابقة وعلى مدى عقود من الفشل املتواصل 
متكنت من إبعاد وتهميش املالكات الفاعلة عن صفوفها، 
وهذا ما نضح عن جتربتها في احلكم بعد "التغيير" عندما 
أس��ندت املس��ؤوليات املفصلي��ة في الس��لطة اجلديدة، 
لعناصر ال متلك أدنى ش��روط ومس��تلزمات تلك املناصب 
احلساس��ة )وزراء، رؤساء هيئات، مدراء، سفراء و..) مما أحلق 

أشد الضرر بحاضر ومستقبل العراقين جميعاً.
إن األحزاب والكتل املهيمنة على املشهد الراهن، وبسبب 
من ضيق أفقها وسياساتها البعيدة عن احلكمة، شّرعت 
األب��واب أمام جيل جديد م��ن الوصولين واالنتهازين كي 
يتس��للوا الى الوليمة األزلية، ومن خاللهم حتولت الدولة 
ووظائفها من شتى املستويات، الى بوابة أساسية لكسب 
األنصار واألتباع وبالتالي األصوات ملواسم االقتراع. عندما 
نقتفي أث��ر هذا الوباء الفتاك )فرهدة الفرص) نكتش��ف 
حجم الكارثة وأهوالها، ال س��يما بعد أن أصبح "الفساد 
مألوفاً وجزءا من األثاث" كم��ا يقول أحد األدباء العاملين. 
لق��د أصبح أمرنا أكثر صعوبة، بع��د أن تورطت قطاعات 
واس��عة )أفراداً وجماعات) بشبكة الفساد األخطبوطية، 
حيث منط احلياة نفسه )وظائف ورزق ريعي) واالغتراب عن 
كل ما ميت بصلة لإلنتاج وتراكم الثروة وتوزيعها، واإلبداع 
واالبتكار؛ يضخ لدغل الشراهة والطفيلية والفساد كل 

ما يحتاجه من اجل التمدد والبقاء.
مثل ه��ذه التقاليد املمت��دة بجذورها ال��ى إرث عريق من 
قيم )الغنيمة والفرهود) ال ميكن لها غير تزويدنا بالضياع 
واملزيد من اخلراب. وهذا ما حصدناه قبل "التغيير" وبعده، 
ويكف��ي نظرة س��ريعة لن��وع ومؤهالت األش��خاص في 
ال��وزارات والهيئ��ات واإلدارات واحملافظات وكذلك النقابات 
واجلمعيات وما يس��مى مبنظمات اجملتم��ع املدني وغيرها 
من التنظيمات السياسية واالجتماعية والثقافية؛ حتى 
ن��درك حجم الب��ؤس وعظم مصابنا مب��ا تدفق عن حقبة 
الفت��ح الدميقراط��ي املبن. مثل ه��ذه العناصر اجملردة من 
املوهبة واخلبرة، توضع على رأس مؤسسات تضم مالكات 
مخضرم��ة ومتمي��زة في مجال تخصصه��ا، وفي الوقت 
نفسه جند غير القليل من املبدعن والعلماء العراقين ما 
زالوا في املنافي، والبعض منهم قلدته تلك البلدان أخطر 
املس��ؤوليات في ش��تى التخصصات وامله��ن، وفقاً ملبدأ 
)اإلنس��ان املناسب في املكان املناس��ب) من دون االلتفات 

لنواقصهم الفاضحة في فن فرهدة الفرص..!  

فرهدة الفرص

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - احالم يوسف:
لألدب��اء  العال��م  االحت��اد  نظ��م 
والكت��اب ف��ي الع��راق، امللتقى 
العراق��ي  العرب��ي  الش��عري 
العاملي للشعر،  اليوم  مبناس��بة 
واعياد الربيع بعنوان "سيعشب 
الع��راق باملطر"، برعاية ش��ركة 
الطيف للتحويل املالي، والراعي 
االعالمي شبكة االعالم العراقي، 
التي نقلت على الهواء مباش��رة 

تفاصيل احلفل.
قدم احلفل الشاعر عمر السراي، 
وال��ذي اضفى عل��ى احلفل زهور 
قصائد ملونة وضعها س��نادين 
م��ا ب��ن فق��رات احلف��ل، لتزيده 
بهاء وروعة، وابتدأ اولى الفقرات 
الش��عر  اهمي��ة  بحدي��ث ع��ن 
لإلنس��ان في هذا العالم، ورسم 
تص��ورا لعالم خال من الش��عر، 
وكيف س��تبدو صورته قائال: ما 
الذي س��يحدث ل��و ان احلياة من 
دون ش��عر، ونياب��ة ع��ن الغروب 
الربي��ع  ع��ن  نياب��ة  والش��جر، 
والعشاق، نيابة عن قطعة حلوى 

يبصقها متك��رش ثري ويتمناها 
فقير بعي��د، نيابة ع��ن العثرات 
التي تخبئه��ا الكلمات القاتلة، 
نياب��ة ع��ن كل ش��يء، اجاب��ت 
القصيدة، فما الذي سيحدث لو 

ان العالم من دون شعر.
ث��م أكمل س��رده اجلميل ليعرج 
عل��ى الفق��راء والنازحن: ضعوا 
ش��اعرا عكازا لكل مبت��ور روح، 
ضعوا ش��اعرا اغنية، يحفر قلب 
كل ضال يحّرمها، ضعوا شاعرا 
خيمة ت��أوي كل نازح وش��هيد، 
ضعوا ش��اعرا مائدة لكل جائع، 
ضعوا ش��اعرا كأس��ا ل��كل من 
مين��ع اخلمر، ضعوا ش��اعرا قلما، 
احلم��ر  االق��الم  كل  ليش��تم 
وه��ي توقع على مش��انق اعدام 
اجلم��ال، ضعوا ش��اعرا ثورة في 
س��احات التحرير لُتذل طواغيت 
السياسين وهم ميعنون بإشاعة 
اخل��راب في عالم، ل��وال وجودكم 
كان له��م، لكنك��م وبصبركم، 
ليس  س��تحولونه  وبوجودك��م، 

لكم، امنا للجميع".

كلمة االحتاد الع��ام القاها على 
احلض��ور ناجح املعم��وري رئيس 
االحتاد ق��ال فيها: اس��محوا لي 
جنوبي��ة  معك��م  اس��تعيد  ان 
الش��عر العراق��ي، واعني حلظة 
سومر االولى التي ابتكرت فيها 
ان الش��عر  أي مبعن��ى  الش��عر، 
جنوب��ي ف��ي عناص��ره االول��ى، 

وتش��كالتها املبك��رة في عتبات 
التاريخ، وكانت بالد سومر كرمية 
ابتك��رت، وغ��ذت احلضارات  مب��ا 
الش��رقية ب��ه، ليس ه��ذا فقط 
وامنا ابتكرت على حواف الش��عر 
الغناء، واملوسيقى، والرقص، لذا 
ان��ا اعتقد ب��أن س��ومر هي احد 
العناص��ر الت��ي ينط��وي عليها 

مقولة نيتش��ة عندم��ا قال: بأن 
اجلنوب  قوة الروح، والش��عر قوة 
س��ومر والعراق، فنح��ن ال نقوى 
ف��ي الع��راق بعيدا عن الش��عر، 
وبعيدا عن اجلم��ال فنحن االبناء 

الورثة لبالد سومر".
املف��وض  املدي��ر  حم��زة  رض��ا 
لشركة الطيف قال في كلمته 
املقتضبة: بادرنا وس��نبادر بدعم 
جمي��ع النش��اطات والفعاليات 
بها  تق��وم  والت��ي  اجلماهيري��ة، 
ومنظمات  اخملتصة  املؤسس��ات 

اجملتمع املدني".  
وقدمت فرقة أنغام الرافدين مع 
الفن��ان طه غريب قائ��د الفرقة، 
واالس��اتذة صباح هاشم، وستار 
ناج��ي، ومحمد خلي��ل، وصباح 
كاظ��م، ابداع��ا موس��يقيا من 

التراث الغنائي العراقي.
مدير وقائ��د فرقة بغ��داد للعود 
ع��ازف الع��ود الفن��ان واملؤل��ف 
املوس��يقي سامي نس��يم قدم 
مقطوع��ات موس��يقية جميلة 
"النش��يد  موس��يقى  منه��ا 

بعن��وان  ومعزوف��ة  الوطن��ي"، 
"رقص��ة نصر لنين��وى" وبعدها 

رافق القراءات الشعرية. 
بعد ذلك قدم السراي مجموعة 
من الش��عراء العراقين والعرب 
فيه��ا  س��اد  قصائ��د  ليلق��وا 
والوط��ن،  السياس��ة  موض��وع 
منه��م الدكتور محمد حس��ن 
ال ياس��ن، وم��ن بابل الش��اعر 
موف��ق محم��د ال��ذي أب��دع في 
قصي��دة ثوري��ة، اثارت حماس��ة 
احلض��ور الذي صفق بحرارة لكل 
حرف من ح��روف قصيدته، ومن 
البصرة ش��ارك الش��اعر كاظم 
وكانت هناك مشاركات  حجاج، 
عربي��ة متثل��ت بالش��اعر ايهاب 
البشبيشي من جمهورية مصر 
العربية، من سوريا الشاعر هاني 
ندمي، ام��ا من لبنان فقد ش��ارك 

الشاعر مهدي منصور.
ف��ي اخلتام وزع��ت دروع اجلواهري 
على املشاركن في احلفل وقامت 
بتقدميها القاصة سافرة جميل 

حافظ. 

في يوم الشعر العالمي.. "سيعشب العراق بالمطر"

جانب من الفعالية

بغداد - الصباح الجديد:
في ج��و احتفالي بهيج م��زدان بالورود املعط��رة، وباقات 
نرجس كردس��تان اليانعة، احتفلت دار الثقافة والنش��ر 
الكردية بعيد نوروز فى21/ اذار في اس��توديو قناة الرشيد 

الفضائية في متنزه الزوراء.
وعل��ى مدى س��اعتن، قدمت فقرات منوع��ة، ومقابالت، 
واغاني كردية، وعربية، واجنليزية، لفرقة جيمي الغنائية. 

ش��ارك في االحتفال فوزي األتروش��ي وكيل وزارة الثقافة 
والس��ياحة واالث��ار، ال��ذي ق��دم التهاني باملناس��بة الى 
الشعب الكردي في كل مكان، والشعب العراقي، وحتدث 
عن وضع نوروز على اليونس��كو للتراث العاملي غير املادي، 
اعترافا بعراقة هذا العيد، الذي يش��مل طقوس��ا عديدة 
منها اش��عال النيران كرمز للحري��ة، والتزاور، واخلروج الى 
احلدائق واملتنزه��ات، واقامة احلف��الت الغنائية والدبكات 
ف��ي االماكن العامة في مدن، وقصبات، وقرى كردس��تان، 
وارت��دت مذيع��ات القناة ال��زي الكردي، وف��ي مقدمتهن 
االعالمية نوال حامد التي كان لها دور بارز في االحتفال. 

وكان��ت هناك مقابل��ة مع املطرب جيم��ي و د.ناز بدرخان 
والق��ى الش��اعر ف��وزي األتروش��ي ع��ددا م��ن قصائ��ده 
العاطفية. وتقدمت دار الثقافة والنشر الكردية الى مدير 
وادارة القناة بالش��كر واالمتنان عل��ى هذه املبادرة املميزة 
لقناة الرشيد، في القاء االضواء على عيد نوروز، ومشاركة 

شعب كردستان والعراق فرحته بهذه املناسبة.

الثقافة الكردية 
تحتفل بأعياد الربيع

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت مصادر خاصة أنَّ الفنان��ة اللبنانية 
هيفاء وهبي قد تس��بَّبت بإلغ��اء فيلم املُنتج 
محم��د الس��بكي، الذي كان م��ن املفترض أن 
تصّوره خالل املرحلة احلالية متهيًدا لعرضه في 

عيد الفطر املُقبل.
وأش��ارت املصادر الحد املواقع االلكترونية، إلى 
أنَّ النجمة الش��ابة ص��وَّرت ثالثة أيام من ذلك 
العمل حتت إش��راف اخملرج محمد سامي، لكن 
انشغالها مبسلس��ل درامي كانت قد تعاقدت 
حول��ه قد أبعدها عن الفيل��م، مما أثار امتعاض 

السبكي.
وحاول محمد الس��بكي التواصل مع الفنانة مي 
عز الدين، من أجل إس��ناد دور البطولة لها، لكنها 
رفضت وهي الناحية التي دفعته إلى إلغاء العمل 
بنحو كلي، مع العل��م أن تكلفة ثالثة أيام تصوير 
قد وصل��ت إلى ما يق��ارب 30 أل��ف دوالر أميركي، 

مبعنى أنه خسر تلك القيمة من حسابه اخلاص. 
أما على مس��توى العقد املُبرم ب��ن الطرفن، فلم 
يلجأ الس��بكي للمطالبة بتعويضات مالية، نظرًا 
للصداقة التي جتمعه بهيفاء وهبي على املستوى 

الشخصي.

هيفاء وهبي تتسبَّب في إلغاء فيلم 
"السبكي" لعيد الفطر المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ن  أكث��ر  إن  قراصن��ة  ق��ال 
بري��د  حس��اب  ملي��ون   300
إلكترون��ي لش��ركة أب��ل توجد 
"ب��ن أيديهم"، مش��يرين إلى 
بيانات  ملس��ح  استعدادهم 
في  املش��تركن  مالي��ن 

"آي كالود".
الهاك��رز،  ويطل��ب 
ينتم��ون  الذي��ن 
مجموع��ة  إل��ى 
عل��ى  تطل��ق 
اسم  نفس��ها 
اجلرمية  "عائلة 
 ، " كي��ة لتر ا
أبل  من  فدية 

بقيم��ة 75000 دوالر ف��ي بيتكوين، أو 
إثري��وم، وهو ش��كل آخر م��ن العمالت 

عبر اإلنترنت.
وقدم عناصر "عائل��ة اجلرمية التركية" 
أدلة للش��ركة األميركية تثبت صحة 
مزاعمهم، إذ أرس��لوا مقاط��ع فيديو 
وصورا تؤكد أن مالين احلسابات في آي 

كالود بن أيديهم.
ونف��ى ممثل��و ش��ركة آب��ل أن يك��ون 
"الهاكرز" قد قدموا أي طلبات، وهددوا 
الفيديو  املعلوم��ات "مقاط��ع  بنق��ل 
والصور"، إلى السلطات للتحقيق في 

األمر.
وتق��ول "عائلة اجلرمي��ة التركية"، التي 
بات��ت تتواص��ل م��ع وس��ائل اإلع��الم 
م��ن خ��الل بري��د إلكترون��ي رس��مي، 

إنهم مس��تعدون للقض��اء على 200 
مليون حس��اب "آي كالود" بالرغم من 
حصولهم على 300 مليون حساب في 

اجملموع.
وشهدت "آي كالود" الكثير من حاالت 
االخت��راق، أبرزها في 2014، بعدما جرى 
اختراق العديد من حسابات املشاهير، 
وهو ما يطرح عالمات اس��تفهام حول 
قدرة أبل على حماية بيانات ومعطيات 

مشتركيها.
يش��ار إل��ى أن آي كالود خدم��ة تخزين 
سحابية أطلقتها ش��ركة أبل في 12 
أكتوب��ر 2011، تق��وم بتخزي��ن احملتوى 
الش��خصي اخل��اص بك "مث��ل جهات 
واملس��تندات  والتقومي��ات  االتص��ال 

وبيانات التطبيقات".

وزي��ر  نع��ى 
ف��ة  لثق���ا ا
والس����ياحة 
واآلث�����ار فري��اد 
روان��دزي، الفنان��ة القدي��رة 
ناه��دة الرّماح التي توفيت، 
ي��وم أمس األربعاء 22/ آذار، 

التعليمي  في مستشفى الكندي 
ببغ��داد بس��بب تعّرضه��ا حل��ادث 
مؤس��ف ف��ي منزله��ا نت��ج عنه 

إصابتها بحروق.
وقال وزير الثقافة ف��ي برقية بعث 
بها إل��ى عائلة الفنان��ة: بألم بالغ 
تلقين��ا نبأ وف��اة الفنان��ة القديرة 
ناه��دة الرّماح، والتي تعد من اجليل 

والدراما والسينما  الرائد للمسرح 
في الع��راق. نتق��دم بأح��ر تعازينا 
إلى عائلة، وأصدقاء الفنانة ناهدة 
الرّم��اح، وال��ى الفنان��ن عموم��ا، 
برحيل أهم رم��وز احلركة الثقافية 
ف��ي الب��الد. تغم��د اهلل الفقي��دة 
برحمت��ه. وأله��م أهله��ا وذويه��ا 

الصبر والسلوان. 

وزير الثقافة ينعى الفنانة القديرة ناهدة الرّماح

هاكرز يطالبون "آبل" بفدية ويهددون 
بمسح 200 مليون حساب

بغداد - الصباح الجديد:
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