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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 37 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نشر وثائق أشرطة تسجيل صدام حسين/ األعمال 
الس��رية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء على مجريات االنتفاضة في 
ع��ام 1991حيث يقول صدام بهذا الصدد: حس��نًا، التحقيق، راجعته بإيج��از. على الرغم من هذا 
التفصيل، ما حدث، التحضير لما حدث هو على وفق ما يلي. كان األميركيون يريدون إيذاء العراق 
من خالل إيذاء جيشه. أن يُدمر جيشه. إن فرصة كهذه يمكن أن، يستغلها األشخاص الطامعون 
أو األشخاص الكارهون أو أولئك الذين يملكون مسبقًا نوايا شريرة ضد العراق، سواء كانوا من 
خارج العراق أم داخله. إن الحصار برمته، القصف الجوي بالقنابل إلى أن بدأ الهجوم البري، كانت 

كلها أساليب ُاستخدمتْ لخلق بيئة مناسبة للعملية التي حدثتْ.   لذلك، خُلقتْ البيئة المناسبة. 
إن الجانب النفس��ي هو العامل الجاهز األهم، أي بمعنى الش��عور بالهزيمة الذي يمتد إلى دوائر 
الحكوم��ة أواًل، قبل أن تحصل الهزيم��ة فعاًل وتغدو حالة طبيعية ومؤث��رة، وتبدأ بتغيير مراكز 

القيادات كافة.

بغداد - أسامة نجاح:
أص��رت احلكوم��ة العراقي��ة على 
خصخص��ة  مش��روع  تنفي��ذ 
قطاع توزي��ع الكهرباء في جميع 
ف��ي ظ��ل  العراقي��ة  احملافظ��ات 
االحتجاجات الش��عبية الرافضة 
له بحجة إض��راره بالفقراء الذين 
يش��كلون 30 باملئ��ة من س��كان 
اغل��ب  رفض��ت  فيم��ا   ، البل��د 
مجالس احملافظات هذا املش��روع ، 
عادة إياه يشكل عبئاً كبيراً يثقل 

كاهله�ا. 
وق��ال الناط��ق الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء مصع��ب املدرس 
الطاق��ة  عل��ى  التج��اوزات  إن" 
الكهربائي��ة أدت إل��ى ضي��اع 65 
ف��ي املائة م��ن الطاق��ة املنتجة 
الس��كنية  العش��وائيات  نتيجة 
أن  كم��ا  الب��الد  ف��ي  املنتش��رة 
يرفضون  بغالبيته��م  املواطن��ن 
تسديد أموال اجلباية البالغة 2.7 
مليار دوالر وهي تكفي لتس��ديد 
الوزارة لس��نتن  رواتب موظف��ي 

متتالين". 
وأك��د امل��درس في حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن 
"ال��وزارة توصل��ت إل��ى نتيجة أن 
بق��اء الوضع على حال��ه لن يحل 
أزم��ة الكهرب��اء وطرح��ت فكرة 
خصخصة قط��اع التوزي��ع الذي 

يه��دف إلى ترش��يد االس��تهالك 
واحلص��ول على أم��وال اجلباية مع 
ضمان جتهيز ملدة خالل 24 ساعة"، 
مش��يرًا إل��ى إن" وزارة الكهرب��اء 
قدم��ت مقترحاً يقض��ي بإعطاء 
احملافظات صالحيات واسعة إلدارة 
ملف خصخصة الكهرباء وجباية 

األموال من املستهلكن . 
وأوضح ب��ان" ال��وزارة ماضية في 
تدعمه  ال��ذي  املش��روع  تطبي��ق 
بنس��بة 94 في املئة إذ إن الكيلو 
180 دين��اراً  واط يكل��ف الدول��ة 
ونبيعه بس��عر 10 دناني��ر"، الفتاً 
إلى أن "الوزارة اتفقت مع البصرة 
وكركوك وس��امراء وكربالء وبابل 
لتنفيذ املشروع"، مبيناً إن "بعض 
اجلهات املتضررة من املشروع تعمل 
ض��ده وحتاول تضليل ال��رأي العام 
عب��ر تزوير الفواتير ونش��رها على 

مواقع التواصل االجتماعي". 
ومن جهته قال رئيس جلنة النفط 
والطاق��ة النيابية أري��ز عبد اهلل 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن" 
مش��روع خصخصة الكهرباء ما 
زال في ط��ور التجربة برغم وجود 
ردود فع��ل معارض��ة ل��ه من قبل 

مجالس احملافظات واملواطنن". 
وب��ن إن "جترب��ة منطق��ة زيون��ة 
واليرم��وك ف��ي العاصم��ة بغداد 
كان��ت ناجحة لكن ه��ذا النجاح 

قد ال ينطبق ف��ي مناطق أخرى"، 
مشيراً إلى إن "جلنة الطاقة تتابع 

الت��ي  الكهرب��اء  وزارة  سياس��ة 
حتتاج إل��ى تطوير كبير من ناحية 

اإلنت��اج"، الفت��اً إل��ى أن "اللجنة 
س��تبن موقفها من هذا املشروع 

خالل األّيام املقبلة". 
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"الكهرباء" تعتزم خصخصة قّطاع توزيع الطاقة 
في أغلب المحافظات وسط رفض من قبل مجالسها

فرق لصيانة الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئي��س اجلمهورية فؤاد معصوم، 
ام��س االثن��ن، الى حس��م القوانن 
املهمة بالتوافق وع��دم الوصول الى 
العظ��ام"، مؤكداً  مرحل��ة "كس��ر 
على العم��ل على حتقي��ق املصاحلة 

اجملتمعية ملرحلة ما بعد "داعش".
وق��ال مص��در برملان��ي ف��ي حدي��ث 
صحف��ي، إن "معص��وم دع��ا خ��الل 
لقائه رئيس مجلس النواب في مبنى 
البرملان حلس��م القوان��ن املهمة عن 
طريق التوافق وعدم الوصول ملرحلة 

كسر العظم".

واض��اف املصدر ، أن "معصوم ش��دد 
على ان تك��ون التوافقات ليس على 
حس��اب مصال��ح الكت��ل الصغيرة 
والناش��ئة"، الفت��اً ال��ى ان "البرملان 
بدورت��ه احلالي��ة يتمي��ز مبمارس��اته 
وأج��واءه الدميقراطية داخ��ل وخارج 

اروقة اجمللس".
وتاب��ع املصدر، أن "معصوم بن خالل 
االجتماع ان رئاسة اجلمهورية تؤكد 
على قوانن البنى التحتية للدولة"، 
موضح��اً ان��ه "اك��د عل��ى العم��ل 
لتحقيق املصاحل��ة اجملتمعية ملرحلة 

ما بعد داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر زعي��م التيار الص��دري، مقتدى 
الص��در، تخفي��ض روات��ب مفاصل 
التيار الى النصف بس��بب الضائقة 

املالية".
وقال الصدر بحس��ب بي��ان ملكتبه 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
"نظراً مل��ا منر به م��ن ضائقة مالية 
فعلى اجلهات اخملتصة في داخل التيار 
)الصدري( تسليم نصف الراتب لكل 
املناصب اال ما استثنيناه، كاملرقدين 
والش��هداء من املفاصل ملدة س��تة 

أشهر من تاريخ هذا البيان".
وأض��اف الص��در "أمتنى م��ن اجلميع 

الصبر أو هو في حل مني، جزى اهلل 
الصابرين خ��ر اجل��زاء، وعموماً فأنه 
أن وس��ع اهلل تعالي علينا سنوسع 

واهلل ولي كل نعمة".
ويأتي قرار الص��در بتخفيض رواتب 
التي��ار الص��دري بع��د أن ق��رر ي��وم 
االول م��ن امس األح��د، غلق الهيئة 
االقتصادي��ة للتيار فوراً بس��بب أن 
"أغلب ما يجري هو ضمن الفس��اد 
والتالعب بقوت الشعب الذي عانى 
اغلبه��م  وان  وخصوص��اً  األمري��ن، 
انتفعوا ش��خصياً ضاربن املصالح 
العام��ة للتيار وغيره ع��رض اجلدار- 

كما يعبرون".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت وزارة العدل، أنب��اء متداولة 
بش��أن تهريب ما س��متهم "أزالم 
نظ��ام البع��ث" م��ن س��جونها، 
مش��يرة إلى أنهم "يقبعون" في 
س��جون محصنة وضمن حراسة 
مشددة "ال ميكن اختراقها"، فيما 
أدانت "حمالت مس��مومة" قالت 
إنه��ا ب��دأت تتصاعد م��ع التقدم 
الذي حتقق��ه القوات العراقية في 

املوصل.
وقال إعالم الوزارة في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د" إن "وزارة 
الع��دل تنف��ي وبنح��و قاط��ع أي 

ادع��اءات حول تهريب أزالم النظام 
البعث��ي املب��اد من أي س��جن من 
س��جونها، وان هذه الزمرة اجملرمة 
تقبع في سجون محصنة وضمن 
حراسة مشددة وال ميكن ألي جهة 
اختراقها مهما كان مسمى تلك 
اجله��ة، وه��م يخضع��ون لتنفيذ 
العراقي��ة  القضائي��ة  األح��كام 

وحسب القانون".
وأض��اف البيان "أننا نب��ن أن هذه 
احلم��الت املمنهج��ة تتصاعد في 
الوقت الراهن تزامناً مع انتصارات 

قواتنا األمنية وحشدنا املقدس.
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معصوم يدعو البرلمان لحسم 
القوانين المهمة بالتوافق

مقتدى الصدر يشدد على
أتباعه: من ال يدفع النصف

من راتبه في حل مني

"العدل" تنفي تهريب
"أزالم نظام البعث" من سجونها

مقتل "القوقازي" وسط تلعفر 
و"داعش" يستنفر

عودة الكهرباء الوطنية ألحياء بأيسر 
الموصل يبعث األمل بين األهالي 23

بغداد ـ وكاالت:
رجحت مص��ادر حكومية في كوريا 
اجلنوبية وصول 3 حامالت للطائرات 
األميركية إلى سواحل شبه اجلزيرة 

الكورية األسبوع املقبل.
حامل��ة  ف��إن  املص��ادر،  وبحس��ب 
"كارل  األميركي��ة  الطائ��رات 
بح��ر  مي��اه  س��تدخل  فينس��ون" 
اليابان بحلول 25 نيسان اجلاري كما 
س��تتوجه إلى بحر الياب��ان حاملة 
الطائرات "رونالد ريغان" و"نيميتز".

وقالت مصادر حكومي��ة في كوريا 
املتح��دة  "الوالي��ات  إن  اجلنوبي��ة، 
تبحث م��ع حكومتنا إجراء مناورات 
اجملموع��ة  مبش��اركة  مش��تركة 

الضاربة حلاملة الطائرات".
ونوه��ت املص��ادر ب��أن إدارة الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترامب تظهر من 
خالل هذه اخلطوات عزمها على ردع 

كوريا الشمالية.
كما ق��ال مصدر حكوم��ي آخر في 
كوري��ا اجلنوبية، "ه��ذا يعني إظهار 
إدارة الرئيس ترامب كيفية احلد من 

اس��تفزاز كوريا الشمالية بالعمل، 
حيث نتوقع إتب��اع اإلدارة األميركية 
سلوكا يختلف عن اإلدارة األمريكية 

السابقة".
وكان م��ن املتوق��ع أن تقترب حاملة 

م��ع  فينس��ون"  "كارل  الطائ��رات 
مجموع��ة من الس��فن األخرى من 
سواحل شبه اجلزيرة الكورية يومي 
15 و16 أبريل، بالتزامن مع احتفاالت 
كوريا الش��مالية بالذك��رى ال� 105 

مليالد زعيمها ومؤسسها كيم إيل 
سونغ. 

وأوضحت وكالة يونهاب، ستشارك 
تدريب��ات  ف��ي  فينس��ون  كارل 
عس��كرية مش��تركة ب��ن كوري��ا 

اجلنوبي��ة والوالي��ات املتحدة عقب 
وصولها إلى البحر الش��رقي وذلك 
ف��ي اس��تعراض للق��وة م��ن أجل 
الضغوط العس��كرية عل��ى كوريا 

الشمالية.
يذك��ر أن كارل فينس��ون قادرة على 
حم��ل نحو 70 طائرة مث��ل الطائرة 
 )F/A-18( امله��ام  املقاتلة متع��ددة 
وطائرة اإلنذار املبكر )E-2C( وغيرها، 

فضال عن أكثر من 5 آالف فرد.
جدير بالذك��ر أن حامل��ة الطائرات 
"كارل فينس��ون" الت��ي كان��ت قد 
ش��اركت في التدريبات العسكرية 
اجلنوبي��ة  كوري��ا  ب��ن  املش��تركة 
والوالي��ات املتحدة ف��ي آذار املاضي، 
وكان م��ن املتوق��ع أن تتوج��ه إل��ى 
أس��تراليا إال أنه��ا غيرت مس��ارها 
وتوجهت إلى ش��به اجلزيرة الكورية 
م��رة أخرى، مم��ا يثير التوقع��ات بأن 
ردًا  تتخ��ذ  ق��د  املتح��دة  الوالي��ات 
عس��كرياً ف��ي حال تخط��ت كوريا 
األحمر"، بحسب  الشمالية "اخلط 

مصادر إعالمية محلية.

الواليات المتحدة ترسل 3 حامالت طائرات إلى شبه الجزيرة الكورية
في تصعيد خطير لردع كوريا الشمالية

بغداد ـ مشرق ريسان:
م��ا ت��زال كتل��ة األح��رار تص��ّر على 
إل��ى  للع��ودة  "الراف��ض"  موقفه��ا 
أحض��ان التحالف الوطن��ي وتوحيد 
"البيت الشيعي" في كتلة سياسية 
واح��دة، خصوصاً بع��د تصويت كتل 
التحال��ف عل��ى "القناع��ة" بأجوبة 
وزي��رة الصح��ة، األم��ر ال��ذي أغل��ق 
"آخ��ر أبواب" التفاهم م��ع التحالف 

الوطني.
وفي ه��ذا الش��أن يق��ول النائب عن 
كتلة األحرار حسن العوادي إن "كتلة 

األحرار م��ا تزال مقاطع��ة للتحالف 
الوطني وال حتض��ر اجتماعاته"، عازياً 
الس��بب في ذلك إلى "استمرار الدور 
الس��لبي للتحالف في التعاطي مع 
ملف اإلصالح وتلبية مطالب الشارع 

العراقي". 
ويضي��ف الع��وادي، ف��ي حدي��ث مع 
"التحال��ف  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
جمي��ع  إن  جي��داً  يع��ي  الوطن��ي 
املؤسس��ات العراقية يشوبها فساد 
مالي وإداري، لكنه لألس��ف الشديد 
لم يهتم بهذا اجلان��ب"، الفتاً إلى إن 

"كتل��ة األحرار عرضت ه��ذه امللفات 
عل��ى التحال��ف الوطن��ي لكنه لم 

يحرك ساكناً".
ويتابع النائب عن كتلة األحرار حديثه 
قائ��الً: "ل��ن نعود للتحال��ف الوطني 
ما لم يك��ون هناك موقف واضح من 
جميع الكتل املنضوية داخل التحالف 
احلكوم��ي،  اإلص��الح  مس��ألة  م��ن 
والتعاطي مع مطالب الشارع"، داعياً 
ف��ي الوقت عينه كت��ل التحالف إلى 
"اخلروج من االصطفافات السياسية 
وطني��ة  كتل��ة  وتش��كيل  احلالي��ة، 

حقيقية عابرة للطائفية وقادرة على 
إدارة امللف احلكومي".

م��ن جانبه، كش��ف النائب عن كتلة 
األح��رار ماجد الغراوي عن "تش��كيل 
الكتل��ة جلنة للتباحث مع بقية كتل 
التحال��ف الوطن��ي بش��أن اإلصالح 
املتلكئة في  واستبدال الشخصيات 
احلكوم��ة بأخرى مهنية، ومحاس��بة 
للتحال��ف،  املنتم��ن  الفاس��دين 
وتشريع القوانن املهمة، لكن من دون 

أن حتقق أي نتائج". 
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"األحرار" تصّر على مقاطعة التحالف الوطني
بعد إغالق "آخر" أبواب الحوار

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د األردن اعتقال املتس��ببن 
باإلساءة التي صدرت جتاه العراق 

متهيداً حملاكمتهم .
وذكر بيان لوزارة اخلارجية اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان" وزير 
اخلارجية ابراهيم اجلعفري تلقى 
اتصاالً هاتفياً من نظيره االردني 

امين الصفدي" .
واضاف ان" وزير اخلارجية االردني 
أك��د ح��رص ب��الده عل��ى تعزيز 
عالقاتها مع العراق ورفض وادانة 

حكومتها ألي اساءة له" .
وتابع البي��ان ان " الصفدي أكد 
باإلس��اءة  املتس��ببن  اعتق��ال 
التي صدرت جت��اه العراق متهيداً 

حملاكمتهم".
واعلنت وزارة اخلارجية يوم االول 
من ام��س االح��د اس��تدعائها 
القائ��م باالعم��ال األردن��ي لدى 
العراق على خلفي��ة التجاوزات 
الت��ي حصل��ت في ب��الده لرموز 

دينية وسياسية عراقية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ما تزال اخلالفات السياس��ية تعوق 
انتخاب��ات  قان��ون  مش��روع  متري��ر 
واألقضي��ة،  احملافظ��ات  مجال��س 
وعلى الرغم من اقتراب موعد إجراء 
االنتخابات احمللية املق��رر في أيلول 
املقب��ل، غير إن مجل��س النواب لم 

يحسم مشروع القانون حتى اآلن.
وف��ي ه��ذا الش��أن، يق��ول عض��و 
البرملانية سليم  القانونية  اللجنة 
ش��وقي ف��ي حديث م��ع "الصباح 

اجلدي��د"، إن��ه "مت إدراج التصوي��ت 
عل��ى قان��ون انتخاب��ات مجال��س 
احملافظ��ات واألقضية عل��ى جدول 
أعمال جلسة البرملان املنعقدة في 
)15 نيس��ان 2017(، إال إن عدداً من 
الن��واب تقدموا بطل��ب إلى هيئة 
الرئاس��ة بتأجيل طرح القانون إلى 

اجللسات املقبلة".
ويكشف شوقي عن وجود "خالفات 
في وجهات النظر بش��أن القانون"، 
موضح��اً إن تل��ك اخلالف��ات تتعلق 

ب�"أعداد أعضاء مجالس احملافظات، 
إضافة إلى النظام االنتخابي وآلية 
توزيع املقاعد، فضالً عن الش��روط 
املرش��ح،  ف��ي  توفره��ا  الواج��ب 

واألوضاع في محافظة كركوك".
ويش��ير عض��و اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة إل��ى "إث��ارة جمي��ع تلك 
األمور، يدفع إل��ى إيجاد اتفاق أخير 
لوض��ع اللمس��ات األخي��رة عل��ى 

القانون قبل إدراجه في اجللسة".
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خمس عقبات تعترض تمرير
قانون انتخابات مجالس المحافظات

أبرزها "وضع كركوك"

األردن تعتقل المسيئين للعراق وتعد بمحاكمتهم

حاملة طائرات أميركية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن قائ��د الش��رطة االحتادية عن 
مقتل عش��رات العناصر من تنظيم 
داعش خالل معارك في اجلانب االمين 

من مدينة املوصل.
وق��ال الفريق رائد ش��اكر جودت في 
حدي��ث صحف��ي، ان ق��وات مغاوير 
الش��رطة االحتادية تواص��ل تقدمها 
م��ن احمل��ور الغربي مس��نودة بغطاء 

جوي م��ن طي��ران اجلي��ش والطيران 
املسير وقصف مدفعي موجه باجتاه 
بجامع  احمليط��ة  الف��اروق  منطق��ة 

النوري.
واض��اف ان ه��ذه الق��وات قتلت 60 
داعشياً بينهم اإلرهابي عزيز ابراهيم 
فارس العنزي امللقب عزيز فنجو أمير 

حسبة  القيارة سابًقا.
وب��ن ان املعارك ش��هدت ايضاً تدمر 

5عربات مس��لحة و8 دراج��ات نارية 
ملغمة و6 اس��لحة مقاومة طائرات 

وتفكك 3 ابنية مفخخة.
وفي سياق آخر أكدت قيادة عمليات 
قادمون يا نينوى، اس��تعمال تنظيم 
مب��واد  معب��أة  قذائ��ف  "داع��ش" 
كيمياوية س��امة في الساحل األمين 
من مدين��ة املوصل، مش��يرة إلى أن 
القذائ��ف كانت محدودة التأثير ولم 

تتس��بب بوقوع قتل��ى، فيما توعدت 
بضرب التنظيم "بقوة ال تلن".

وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان اطلعت 
"ي��وم  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
الس��بت املصادف 15 نيس��ان وخالل 
العمليات العس��كرية التي نفذتها 
قواتنا األمنية في عمليات قادمون يا 
نينوى وأثناء تقدم القطعات حاولت 
عصابات داعش اإلرهابية إعاقة تقدم 

قواتنا من خالل اس��تعمالها قذائف 
معبأة مبواد كيمياوية سامة".

وأضافت أن القذائف "كانت محدودة 
التأثير وحققت إصاب��ات محدودة مت 
إخالؤه��ا وعالجها بنح��و كامل ولم 
تتس��بب ف��ي استش��هاد أي مقاتل 
ولَم تؤثر عل��ى تقدم القطعات التي 
باش��رت بإكمال حترير املناطق احملددة 
لها وستضرب بقوة ال تلن أبدا على 

رؤوس الدواعش وتدمير قدراتهم ولن 
تتوق��ف إال بالقضاء عليه��م نهائياً 

وال مكان لهم ب العراق".
بش��دة  "ندي��ن  القي��ادة  وتابع��ت 
ف��ي  اليائس��ة  الع��دو  مح��اوالت 
اس��تخدام مواد سامة داخل مناطق 
مأهولة بالس��كان من اج��ل البقاء 
على أرض املوصل العراقية احلدباء".
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مقتل 60 مسلحًا بينهم "األمير العنزي" بمعارك جامع النوري

متابعة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي ح��ن أظه��رت مقاط��ع فيدي��و 
بثها ناش��طون عل��ى مواقع التواصل 
االجتماع��ي حص��ول عملي��ات تزوير 
واسعة في االس��تفتاء، كشف حزب 
الشعوب الدميقراطية املقرب من حزب 
العمال الكردستاني املعارض حلكومة 
ح��زب العدالة والتنمي��ة، عن الهدف 
احلقيقي وراء سعي اردوغان للحصول 
على تفويض ش��عبي مطلق، مشيرة 
ال��ى ان اردوغان س��يعلن ع��ام 2023 
نهاي��ة اجلمهورية التركية وتأس��يس 

الدولة العثمانية مجدداً.
للح��زب  تابع��ة  اع��ام  وس��ائل 
الدميقراط��ي الكردس��تاني في اقليم 
كردس��تان، س��عت جاهدة لتحسن 
صورة الس��لطان واجلوان��ب االيجابية 
لفوزه في االس��تفتاء عل��ى االقليم، 
مش��يرة بنحو ضمن��ي ال��ى دور غير 
مباش��ر للحزب الدميقراط��ي بزعامة 
مس��عود بارزان��ي في ارتف��اع اصوات 
الك��رد املصوتن لصال��ح اردوغان في 
االس��تفتاء، الذي رفضته اغلب املدن 

ذات الطابع واالغلبية الكردية. 
وذك��رت قناة كردس��تان 24 اململوكة 
ملس��رور بارزاني مس��ؤول جهاز االمن 
الوطن��ي ف��ي االقلي��م وه��و النجل 
االكبر ملس��عود بارزان��ي، رئيس احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني، ان نس��بة 
املصوتن في االستفتاء من الكرد في 
شمال كردس��تان أي كردستان تركيا، 
ق��د ش��هدت ارتفاع��اً كبي��رًا مقارنة 

باالنتخابات التي جرت عام 2015.
واضاف��ت القناة ان نس��بة الداعمن 
الردوغ��ان ب��ن الك��رد ف��ي تركي��ا قد 
ارتفعت، وبرغ��م ان التصويت با كان 
اعل��ى من املصوتن بنعم، اال ان خبراء 
في الش��أن السياس��ي وفق��اً للقناة 
رجح��وا ان يك��ون تصوي��ت املناط��ق 
الكردية قد اس��هم بنح��و فاعل في 
ترجيح كفة اردوغان خال االستفتاء 

في تركيا.
وفي حن أش��اد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بتأييد غالبية الش��عب 
الترك��ي للتعديات الدس��تورية التي 

أظهر اس��تفتاء ش��عبي األحد رفض 
نح��و نص��ف الش��عب الترك��ي لها، 
اظه��رت مقاطع فيدي��و بثتها مواقع 
التواص��ل االجتماعي حصول تزويرات 
كبي��رة في مناط��ق عدة ج��رى فيها 
االس��تفتاء، ما م��ن ش��أنه ان يبطل 

شرعية النتائج.
وق��ال أردوغان خال خط��اب ألقاه، إن 
تركيا أنه��ت اليوم نقاش��اً دام قرنن 
ح��ول ش��كل الدول��ة، الفت��اً إل��ى أن 
نتائ��ج االس��تفتاء تؤك��د أن األت��راك 
جنحوا ف��ي أصعب مهمة، وهي تغيير 
ش��كل نظام احلكم. من جانبه طالب 
حزب الش��عب اجلمهوري أكبر أحزاب 
املعارضة في تركيا بإعادة فرز ما يصل 
إل��ى 60 % من األصوات في اس��تفتاء 

التعديات الدستورية.
إردال اكس��وجنور نائ��ب زعي��م ح��زب 
الش��عب اجلمهوري ق��ال أن املعارضة 

س��تطالب بإع��ادة فرز م��ا يصل إلى 
60 % م��ن األصوات إلن “ممارس��ات غير 
قانوني��ة مت��ت لصال��ح احلكومة في 

االستفتاء”.
وأظهرت البيانات أن رافضي التعديات 
تقدموا في أكبر ثاث مدن تركية وهي 
اس��طنبول وأنقرة وإزمير وفي جنوب 

شرق الباد ذي األغلبية الكردية.
وبحسب النتائج فأن املعسكر املؤيد 
للتعديات الدس��تورية تق��دم مبليون 
صوت على املعسكر الرافض لتحويل 
النظ��ام احلالي إلى رئاس��ي، واظهرت 
النتائ��ج أن 51.3 باملئة صوتوا لصالح 
مترير التعديات، في حن صوت 48.65 

باملئة ضدها.
ومن ش��أن التعديات الدس��تورية أن 
متهد لتحويل نظ��ام احلكم في تركيا 
من برملان��ي إلى رئاس��ي تنفيذي مينع 

الرئيس صاحيات مطلقة.

االس��تفتاء  ف��ي  املش��اركة  وكان��ت 
مرتفع��ة حيث تش��ير تقدي��رات إلى 
عملي��ة  ف��ي  املش��اركن  نس��بة  أن 
التصوي��ت في االس��تفتاء جتاوزت 80 
باملئة، رافقته��ا أعمال عنف محدودة 
حيث قت��ل ثاثة أش��خاص في األقل 
في إط��اق الن��ار عليهم ق��رب مركز 
انتخاب��ي ف��ي دي��ار بكر، كب��رى املدن 

الكردية في تركيا. 
وبحسب التعديل الدستوري، فسيتم 
إلغاء منصب رئيس احلكومة والسماح 
بالتالي لرئيس الدول��ة بتعين الوزراء 

والقضاة وقيادة اجليش.
كم��ا تن��ص التعدي��ات الدس��تورية 
االنتخاب��ات  إج��راء  عل��ى  املقترح��ة 
الرئاس��ية والبرملانية ف��ي الثالث من 

تشرين الثاني نوفمبر العام 2019.
ومن املقرر أن يُنتخب الرئيس لفترتن 
رئاسيتن كحد أقصى )خمس سنوات 

لكل لفترة(.
ومن صاحيات رئيس الدولة:

- تعي��ن كب��ار مس��ؤولي الدولة مبن 
فيهم الوزراء.

- تعين نائب أو اكثر للرئيس.
- إعان حالة الطوارئ.

وتن��ص التعدي��ات الدس��تورية على 
إلغ��اء منص��ب رئي��س ال��وزراء الذي 
يش��غله بن علي يل��درمي والذي يتزعم 

حالياً حزب العدالة والتنمية.
من جهتها كشفت الرئيس املشترك 
ملمثلية حزب الش��عوب الدميقراطية 
في االقليم ش��يان اوغلو في تصريح 
للصباح اجلديد عن اخملطط الذي يعد 
له اردوغان والذي حدا به الى الس��عي 
ش��عبي  تفوي��ض  عل��ى  للحص��ول 
مطلق، مشيرة الى ان اردوغان سيعلن 
عام 2023 نهاي��ة اجلمهورية التركية 

وتأسيس الدولة العثمانية مجددًا.

وف��ي ح��ن طعن��ت اوغل��و بنتائ��ج 
اردوغ��ان  ان  اوضح��ت  التصوي��ت 
س��يفرض مبوج��ب التفوي��ض اجلديد 
سلطته على جميع مؤسسات الباد، 
مبينة ان سنوات حكمه حولت تركيا 
الى معتقل كبير يقبع آالف الش��باب 
معه في س��جون ومعتقات، في حن 
تفرض الس��لطات قي��وداً على حرية 
التعبي��ر وتصادر ال��رأي اآلخر وتعتقل 
تع��ارض  اص��وات  أي  س��افر  بنح��و 

توجهات النظام. 
واضافت شيان اوغلو ان اردوغان يحضر 
ملش��روع س��يعلن عن��ه ف��ي الذكرى 
املئوي��ة الع��ان اجلمهوري��ة التركية، 
بانته��اء اجلمهوري��ة  وال��ذي يتمث��ل 
التركي��ة واع��ان الدول��ة العثمانية، 
وسيعلن نفسه سلطاناً مطلقاً على 
تل��ك الدول��ة، وهو ما سيس��هم في 
التركية وجتاوزاتها  انتشار االعتداءات 
املستمرة على كردستان تركيا لتصل 
الى كردستان العراق وسويسرا ايضاً، 
في مسعى منه الس��ترجاع االراضي 
التي استقطعتها املعاهدات الدولية 

من الدولة العثمانية.
عض��و برمل��ان كردس��تان ع��ن االحتاد 
الوطني س��االر محمود ق��ال ان حزب 
الش��عوب الدميقراطية املمثل للكرد 
ف��ي تركيا والذي يقب��ع اغلب قياداته 
في السجون، واعلن رفضه للتعديات 
الدس��تورية، حقق جناح��اً كبيرًا بحث 
جماهيره بالتصويت ضد االستفتاء.  

واك��د محمود ان عل��ى حكومة حزب 
العدالة والتنمية احلاكم البدء بحوار 
س��ريع مع الق��وى واالح��زاب الكردية 
لتحقيق السام واالستقرار في تركيا 
وم��ن دون ذل��ك فأن تركيا لن تش��هد 

استقراراً او ساماً مستداماً.
الكردي��ة  االط��راف  وتخش��ى  ه��ذا 
ف��ي تركي��ا ان ي��ؤدي ف��وز اردوغان في 
االس��تفتاء الى اعادة العمل بعقوبة 
االعدام املعلقة في تركيا، ما قد يؤدي 
الى تنفيذ حكم االعدام الصادر بحق 
زعيم حزب العمال الكردس��تاني عبد 
اهلل اوجان املس��جون، منذ س��نوات 
انفراديً��ا ل��دى الس��لطات التركي��ة 
بحجة قيادة ث��ورة والتآمر ضد الدولة 

التركية. 

حزب الشعوب الديمقراطية: نتائج االستفتاء في 
تركيا ستنعكس سلبًا على جميع أجزاء كردستان

طعن بنتائجه مؤكدًا حصول تزوير وتالعب واسع فيها
عبدالزهرة محمد الهنداوي

 فيم��ا كانت الس��يارة تغذ الس��ير باجتاه الش��مال 
متوجه��ن إل��ى املوص��ل .. كان س��يل م��ن االفكار 
يجتاحن��ي عما ساش��اهده في هذه الرحل��ة .. ولم 
يكن يقطع تلك االفكار س��وى كثرة احلفر املنتشرة 
على ط��ول الطريق ، وأفراد الس��يطرات الذين كانوا 
يلوح��ون لن��ا بأيديهم حتي��ة .. ،..اخذن��ا الطريق عبر 
مدينة بيجي تلك املدينة التي شهدت اعتى املعارك 
واشرس��ها حتى بدت وكأنها مدينة لاشباح واجلن 
، بعد ان خلت من اهلها متاماً اذ لم يبق فيها ش��يء 
سليم حتى اجلامع الكبير انقلب على رأسه وتناثرت 
اش��اؤه في ارج��اء املكان .. ث��م ها نح��ن نصل إلى 
الكي��ارة  وندخل س��وقها الرئيس .. ب��دت احلياة في 
تلك املدينة طبيعية إل��ى حد ما فثمة مجاميع من 
التامي��ذ والتلمي��ذات يعودون إل��ى بيوتهم حاملن 
حقائبه��م ، واملطاع��م فتحت ابوابه��ا وفيها رجال 
محلي��ون يتناول��ون الكباب بتل��ذذ ، وك��م متنينا ان 
نش��اركهم حلظاتهم تل��ك بع��د ان داهمتنا رائحة 
الكباب ، ولكن س��يف الوقت حرمن��ا من تلك اللذة 
.. كان الطريق املمتد ب��ن الكيارة وحمام العليل لم 
يصب بأذى ، وهذا ماس��اعدنا على الس��ير بس��رعة 
اكبر .. بدأنا نقت��رب من مخيم  النازحن القابع فوق 
اكت��اف حم��ام العليل عل��ى مبعدة 30 كيل��و مترًا 
جن��وب مدينة املوص��ل .. ومن بعيد ش��اهدنا اخليام 
البيض وهي تنتشر على مساحة واسعة من االرض 
املنخفضة وحن وصلنا إلى البوابة ش��اهدنا االعداد 
الكبيرة من النازح��ن وهم في هرج ومرج وثمة عدد 
من رجال الشرطة كانوا يحاولون فرض النظام ولكن 
من دون جدوى ، وش��اهدنا ضابطاً كبيراً يجلس على 
كرسي عند البوابة  وهو منشغل مبكاملة هاتفية واذ 
توجهنا نحوه لنس��أله عن االدارة ابتعد عنا ليكمل 

مكاملته !! ..  
وخ��ال انتظارنا الضابط لدقائ��ق ، لفت نظري خال 
تل��ك الدقائق رجل س��تيني يرتدي الغت��رة والعقال 
وهو يركض مييناً ويس��اراً والدموع تنهمر من عينيه 
، س��ألته عن س��بب بكائ��ه ، قال بص��وت متهدج : 
ابح��ث عن عائلت��ي اذ كنت اعتقد انه��م هنا ولكن 
ل��م اجد لهم أث��راً وال اعلم ان كانوا احي��اء ام أمواتاً 
.. حاولنا تهدئته فاش��اح بوجهه عنا باكياً ناشجاً ..  
ونحن نشق طريقنا بصعوبة بن سكان اخمليم الذين 
بدأوا يتجمع��ون حولنا بكثافة ، ش��اهدنا بعضهم 
يع��رض مواداً غذائي��ة مختلفة للبي��ع وال اعلم من 
الذي يش��تري هذه املواد ؟ .. امله��م وصلنا إلى االدارة 
وه��م  ميثلون احلكومة احمللي��ة لناحية حمام العليل 
الت��ي نقلت جميع مهام عملها إل��ى اخمليم  .. يقول 
مدير اخمليم ان لدينا هنا اكثر من 220 الف اسرة وهو 
عدد كبي��ر ولكن على الرغم من ه��ذا العدد الكبير 
اال اننا اس��تطعنا ان نؤمن احتياجتهم بنسبة 80% 
ام��ا الكهرباء فه��ي متوفرة على مدى 24 س��اعة .. 
كنا نريد ان نوزع تلك املساعدات التي جلبناها معنا 
على ساكني اخمليم .. ولكن عبثاً كنا نحاول اذ اجتمع 
الناس من حولنا ولم مينحونا فرصة للحديث معهم 
.. كان كل واح��د منهم يريد ان يروي معاناته .. كانوا 
يش��كون قلة املؤن على الرغم من توفر الكثير منها 
في اخملازن .. شكوا لنا قلة االدوية في املركز الصحي 
املوجود الس��يما ادوية االمراض املزمنة .. اما االطفال 
الذين حرموا من دراساتهم فلهم حكاية أخرى ، كان 
همه��م احلصول عل��ى االموال م��ن زوار اخمليم ..تزايد 
الناس من حولنا وهم بن ش��اك ومتبرم وناقم وآخر 
مازال يأمل بالعودة إلى بيته .. وازاء تلك املأس��اة ذات 
الزواي��ا احلادة يبقى كل جه��د قاصرا لتعويض هؤالء 
الناس ش��يئاً مما فقدوه ، واذا كان الناس فيما مضى 
يذهبون إل��ى حمام العليل لاس��تحمام في مياهه 
املعدني��ة  من اجل الش��فاء من االم��راض .. ها نحن 
ذهبن��ا إلى حم��ام العليل وعدنا محمل��ن بالهموم 

واالالم .. حقاً انها رحلة  االلم واملأساة والقسوة.

قسوة حمام العليل!

تقـرير

بغداد ــ الصباح الجديد:

الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  يعت��زم 
عمار احلكيم؛ ووف��د التحالف؛ بزيارة 
النجف وكرب��اء، ضمن  محافظت��ي 
سلسلة زيارات محلية أجراها مؤخراً، 
لإلطاع على حجم املش��كات التي 
تعان��ي منه��ا احملافظ��ات والس��عي 

حللحلتها.
ه��ذه  الوطن��ي  التحال��ف  خط��وة 
ل�«دع��م« اجله��ود احلكومي��ة  تأت��ي 
ف��ي تش��خيص معان��اة احملافظ��ات، 
واإلسهام في إيجاد حل ملشكاتها ال 
سيما فيما يتعلق ب�«امللف اخلدمي«.

ويق��ول النائ��ب ع��ن كتل��ة املواطن 
محم��د الل��كاش إن عم��ل التحالف 
الوطني »انتظم بعد تش��كيل جلانه 
ال���10، وانعقاد االجتماع��ات الدورية 
لهيئاته الثاث )القيادية، والسياسية، 

والعامة(«.  
ويضي��ف الل��كاش ف��ي حدي��ث مع 
»الصب��اح اجلديد«، إن »زي��ارات رئيس 
التحال��ف الوطن��ي ووف��د التحالف 
تضمن��ت حت��ى اآلن زي��ارات إقليمية 
)إيران واألردن(، وزيارات داخلية محلية 

تضمنت محافظات الوسط واجلنوب 
وإقليم كردستان«.

ويش��ير القي��ادي في اجملل��س األعلى 
اإلس��امي- بزعامة رئي��س التحالف 
إن  إل��ى  احلكي��م-  عم��ار  الوطن��ي 
»جميع زي��ارات التحالف الوطني إلى 
احملافظات كان��ت ناجحة في حلحلة 
الكثي��ر من املش��كات الت��ي تعاني 
منها احملافظات، في ظل وجود الكثير 

من املشاريع املتلكئة«.
ويوّضح الل��كاش أس��باب تلكؤ تلك 
املشاريع قائاً: »الروتن القاتل هو أحد 
األس��باب. ه��ذا األمر يج��ري التحرك 
باجتاه حل��ه«، الفتاً إل��ى إن »جزءاً من 
املش��اريع املتلكئة يحت��اج إلى أموال 
وزارت��ي  م��ع  االتف��اق  ومت  بس��يطة، 
املالية والتخطيط عل��ى إكمال هذه 
املش��اريع، فيما هناك مش��اريع أخرى 
حتت��اج إلى مبال��غ مالية كبي��رة جداً 
إلكم��ال إجنازها، وهذه هي املش��كلة 

احلقيقية«.
ويكش��ف النائب عن كتل��ة املواطن 
بأن »رئي��س التحال��ف الوطني عمار 
احلكيم ووفد التحالف لم ينفذ زيارة 
إل��ى محافظت��ي النج��ف وكرباء«، 
أن تك��ون تل��ك احملافظ��ات  مرجح��اً 

الوجهة املقبلة للتحالف.

وف��ي الس��ياق ذات��ه يق��ول خاط��ي 
تقتص��ر  ال  التحال��ف  »زي��ارات  إن 
على احملافظ��ات التي تض��م قاعدته 

اجلماهيري��ة، ب��ل إنه يخط��ط لزيارة 
ونين��وى، وصاح  )األنبار،  محافظ��ات 
الدي��ن( لاس��تماع إلى مش��كاتها 

وعرضها على وزرائه حللحلتها«.
يعاد إل��ى األذهان إن رئي��س التحالف 
الوطن��ي عم��ار احلكي��م ووف��د م��ن 

التحال��ف، زار محافظ��ة البصرة في 
عل��ى  للوق��وف   ،)2017 نيس��ان   10(
واقعه��ا اخلدمي واألمني واالس��تماع 

لهموم احلكومة احمللية.
وشدد احلكيم خال زيارته على ضرورة 
»إبعاد امللفات اخلدمي��ة في احملافظة 
ع��ن الصراع��ات السياس��ية«، داعياً 
إلى »ضمان حقوق احملافظة من خال 
اإلعان عن مش��روع البصرة عاصمة 

العراق االقتصادية.
م��ن جهته، يق��ول النائب ع��ن كتلة 
املواط��ن س��ليم ش��وقي: »ألول مرة 
في تاريخ احلكومة العراقية بعد عام 
2013، يكون حضور للتحالف الوطني 
في جميع محافظات الباد، وحتى في 

إقليم كردستان«.
ويضي��ف ش��وقي ف��ي حدي��ث م��ع 
»الصباح اجلدي��د«، إن »زيارة التحالف 
األخي��رة حملافظ��ة البص��رة، تضمنت 
لق��اء أعض��اء مجل��س الن��واب ع��ن 
احملافظة، إضافة إلى احلكومة احمللية، 
وأس��اتذة اجلامعات ورؤساء الوحدات 
اإلداري��ة واجملال��س احمللي��ة، فضاً عن 

لقاء عشائر البصرة«.
ويكش��ف ش��وقي ع��ن أب��رز امللفات 
التي تضمنه��ا جدول أعم��ال الزيارة 
قائ��اً إنه »مت ط��رح عدد م��ن امللفات 

التي تخ��ص احملافظ��ة، منها احلصة 
املاحية ومخصصات  والسدة  املائية 
البصرة من البترودوالر واس��تحقاقات 
احلكومة احمللية من احلكومة االحتادية 
املثبتة في املوازنة العامة على شكل 
س��ندات، فض��ا ع��ن تخصيص��ات 

احملافظة ملشاريع البنى التحتية«.
ويؤك��د النائ��ب ع��ن كتل��ة املواطن إن 
»أهالي البصرة حمّلوا رئيس التحالف 
الوطن��ي عم��ار احلكيم ه��ذه امللفات 
لعرضه��ا ومتابعتها في بغ��داد«، عاّداً 
الزيارة بأنها تأتي »ضمن جهود التحالف 
الوطني في مس��اعدة احلكومة وعرض 
املش��كات التي تعاني مها احملافظات 
على رئي��س ال��وزراء، األمر ال��ذي ميّكن 

األخير من احتوائها«.
وبش��أن تزامن تلك الزي��ارة مع اقتراب 
موع��د انتخابات مجال��س احملافظات 
املقرر في أيلول املقبل، يش��ير شوقي 
إل��ى إن »جميع الزي��ارات التي نفذها 
التحالف الوطني لم تتناول موضوعاً 
سياس��ياً، بل إنه��ا خدمي��ة مهنية 
صرفة، لذلك ال ميكن القول بأنها متثل 
دعاي��ة انتخابية، ال س��يما إن جميع 
الكت��ل السياس��ية املنضوي��ة داخل 
التحالف الوطن��ي كانت حاضرة في 

هذه الزيارات«.

يخطط لزيارة محافظات األنبار ونينوى وصالح الدين

وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم يزور النجف وكربالء قريبًا

بحسب النتائج فأن 
المعسكر المؤيد 
للتعديالت الدستورية 
تقدم بمليون صوت على 
المعسكر الرافض لتحويل 
النظام الحالي إلى رئاسي، 
واظهرت النتائج أن 51.3 
بالمئة صوتوا لصالح تمرير 
التعديالت، في حين صوت 
48.65 بالمئة ضدها

مؤيدون للرئيس أردوغان

تأتي الزيارات لالطالع على املشكالت التي تعاني منها احملافظات
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بغداد ـ الصباج الجديد:
اف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة 
نين��وى، امس االثنن، ب��ان احد ابرز 
مس��اعدي زعيم تنظيم "داعش" 
اب��و بك��ر البغ��دادي قت��ل بني��ران 
مجهول��ن وس��ط تلعف��ر غ��رب 
املوصل، فيما اشار الى ان التنظيم 

اعلن حالة االستنفار العام.
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
حس��ب  اغتال��وا  "مجهول��ن  ان 
اهلل القوق��ازي او مايع��رف باالمير 
القوقازي قرب منزله وس��ط قضاء 
تلعف��ر غ��رب املوصل"، الفت��ا الى 
"املن��زل ال��ذي يس��كنه القوقازي 

عائدا لضابط امن جرى االس��تياء 
علي��ه بعد س��يطرة داع��ش على 

تلعفر 2014".
"القوق��ازي  ان   ، املص��در  واض��اف 
والذي كان ن��ادر الظهور في تلعفر 
يع��د م��ن مس��اعدي البغ��دادي"، 
الفتا ال��ى ان "مقتله دفعت داعش 
الى اع��ان حالة االس��تنفار العام 
وبدء عمليات متش��يط واسعة في 
بع��ض االحياء الس��كنية للبحث 

عن اجلناة".
"االغتي��االت  ان  املص��در  وتاب��ع 
املتك��ررة لقيادات ب��ارزة في داعش 
بتلعفر التي تعد ثاني اهم معاقل 

التنظي��م بعد املوص��ل تدلل على 
وجود خافات عميقة في هيكيلية 
التنظيم دفعت الى توترات عميقة 
ب��ن اقطابه وس��ط ش��كوك بان 
بع��ض االغتي��االت هي باالس��اس 
داخلي��ة وتاتي في اط��ار التصفية 

لاستحواذ على املناصب".
وما يزال قضاء تلعفر في محافظة 
نين��وى يخضع لس��يطرة تنظيم 
"داع��ش"، فيما يس��تمر احلش��د 
الشعبي بتطهير القضاء واملناطق 
التابع��ة له، حي��ث اوقع خس��ائر 
كبيرة في صفوف التنظيم باالرواح 

واملعدات.

مقتل »القوقازي« وسط تلعفر 
و«داعش« يستنفر

ــازي للوكيل االقدم  ــوا وزارة التجارة بالتع ــدم موظف يتق
ــوي المحترم  ــد حبيب الموس ــيد ولي ــوزارة التجارة الس ل
ــوم الجمعة الموافق  ــي وافاها األجل ي ــقيقته الت بوفاة ش

2017/4/14  )إنا هلل وإنا إليه راجعون«
الفاتحة

قسم اإلعالم / وزارة التجارة

»بسم اهلل الرحمن الرحيم«
ِتي ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ َيا َأيَّ

«صدق اهلل العظيم«



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثنني ب��أن مدنيا قت��ل وأصيب 
أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة 

شمالي بغداد.
وقال املصدر  االمني إن "عبوة ناس��فة 
كان��ت موضوع��ة بالقرب م��ن محاٍل 
جتاري��ة ف��ي منطق��ة الش��يخ حم��د 
ش��مالي بغ��داد انفجرت، مس��اء يوم 
ام��س ، م��ا أس��فر ع��ن مقت��ل مدني 
وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة ديالى امس االثنني عن اعتقال 
14 مطلوبا بقضايا "إرهابية" وجنائية 

في مناطق متفرقة من احملافظة.

وقال املصدر االمني إن "دوريات الشرطة 
اعتقل��ت 14 مطلوب��ا بقضايا ارهابية 
وجنائية في مناطق متفرقة من ديالى، 
بينهم مطلوب ف��ي احداث ناحية ابي 
صيدا )30 كم ش��مال ش��رق ب عقوبة( 

وبحوزته رمانات يدوية واعتدة".

كركوك – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س ، االثن��ني، ب��أن مدني��اً 
قت��ل بهجوم مس��لح جنوب ش��رقي 

احملافظة.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مسلحاً أطلق الرصاص من 
س��اح بحوزت��ه باجتاه مدن��ي في حي 
بنجا علي جنوب ش��رقي احملافظة، ما 

أسفر عن مقتله على الفور". 

بابل – عمليات دهم 
أعلنت قيادة ش��رطة محافظة بابل امس 
االثنني عن متكنها م��ن القاء القبض على 
ع��دة مطلوب��ني  في مناط��ق متفرقة من 
احملافظة، مركزها مدينة احللة، فيما اكدت 
تكثي��ف ضربته��ا الوقائي��ة ف��ي مطاردة 

املطلوبني. 
وقال قائد الش��رطة الل��واء احلقوقي علي 
حس��ن مه��دي ك��وة الزغيب��ي إن مف��ارز 
من أقس��ام القيادة نف��ذت عمليات دهم 
وتفتيش في مناطق متفرقة من احملافظة 
أسفرت عن القبض على عدد من املطلوبني 
بتهم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة. 
وأضاف اللواء احلقوقي الزغيبي أن عمليات 
القبض اس��تندت ملعلومات اس��تخبارية 
دقيقة ومذكرات اعتقال صادرة من احملاكم 
اخملتصة ، فيما اشار إلى أن املتهمني نقلوا 
إل��ى مراكز أمني��ة الس��تكمال اإلجراءات 

القانوني��ة املطلوبة بغي��ة عرضهم على 
احملاكم اخملتصة. 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
كشف قائد عمليات سامراء اللواء الركن 
عم��اد الزهي��ري ام��س االثنني ع��ن تدمير 
مضافة واعتق��ال "إرهابيني" حاوال نصب 

سيطرة في القضاء.
وق��ال الل��واء الزهي��ري  إن "أبط��ال قيادة 
عمليات س��امراء نفذت واجبا في منطقة 
العكس��ة الواقع��ة بني االس��حاقي وبلد 
جن��وب س��امراء وتدم��ر مضاف��ة للعدو 

وكدس للعتاد".

نينوى – عملية استباقية 
افاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع امس 
االثنني انه مت االس��تياء عل��ى اكبر معمل 
لتصني��ع العبوات الناس��فة ف��ي اجلانب 

االمين ملدينة املوصل.
وذك��ر املص��در العس��كري ال��ذي رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان" ابط��ال اللواء 
الس��ابع و الثاث��ني قيادة الفرق��ة املدرعة 
التاس��عة متكن��وا م��ن االس��تياء عل��ى 
اكب��ر معامل تفخيخ العج��ات وصناعة 
العب��وات الناس��فة بع��د حتري��ر منطقة 
امللوث��ة الواقعة ف��ي الس��احل األمين من 

مدينة املوصل ".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اك��د مص��در امني في ش��رطة محافظة 
الديوانية ام��س االثنني ان مف��ارز ودوريات 
مراك��ز س��ومر وعفك والدغارة والس��نية 
والشافعية واحلمزة والشنافية ومركز حي 
رفعت متكنت م��ن القاء القبض على عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء على وفق 

مواد قانونية مختلفة.

واوضح املص��در االمني ان مف��ارز املديرية 
وخ��ال عملياتها الرامية لفرض س��لطة 
القان��ون وتنفيذا ملذكرات قبض صادرة عن 
اجلهات القضائية متكنت من القبض على 
13 متهما، مش��يرة الى قيامها بإحالتهم 
الى اجلهات ذات العاقة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

ميسان – سطو مسلح 
اف��اد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
ميس��ان ام��س االثن��ني، ب��أن مس��لحني 
مجهول��ني اقتحموا ش��قة س��كنية في 
ميس��ان وقتلوا مدنياَ وس��رقوا أمواالً في 

منطقة العمارات اجلديدة باحملافظة .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
مجهول��ني  "مس��لحني  إن  اس��مه  ع��ن 
اقتحموا، صباح يوم امس ش��قة سكنية 
ف��ي عمارة 40 ضم��ن منطق��ة العمارات 

اجلدي��دة ف��ي محافظ��ة ميس��ان، وقتلوا 
أحد أفراد األس��رة وس��رقوا مبال��غ مالية 

ومصوغات ذهبية".

البصرة – انفجار صوتية 
ذك��ر مصدر أمن��ي في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س االثن��ني، ب��أن مجهول��ني 
اس��تهدفوا دار موظف ف��ي وزارة اخلارجية 
العراقي��ة تق��ع في مرك��ز احملافظة بعبوة 
صوتية لم يس��فر انفجاره��ا عن إصابات 

بشرية.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "عبوة صوتية محلية الصنع 
فجرها مجهولون في س��اعة متأخرة من 
الليل على دار تقع في منطقة البراضعية 
وتع��ود ال��ى موظ��ف ف��ي وزارة اخلارجي��ة 
العراقي��ة"، مبيناً أن "االنفجار لم يس��فر 

عن أي إصابات بشرية".

انفجار عبوة قرب محال تجارية شمالي بغداد * اعتقال 14 مطلوبًا بقضايًا إرهابية في مناطق ديالى 
تدمير مضافة واعتقال إرهابيين  في سامراء * استهداف موظف حكومي بعبوة صوتية وسط البصرة 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة النقل، عن ش��روع ادارت��ي الطيران 
املدن��ي واخلط��وط اجلوي��ة بف��رز وتوزي��ع ال��دور 

التشغيلية على املوظفني.
وذك��رت الوزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، ان "وزير النق��ل كاظم فنجان احلمامي 
وجه ادارتي الطيران املدني واخلطوط اجلوية بفرز 
وتوزيع الدور التشغيلية على املوظفني"، مشيرا 
احلمامي الى ان "بعدما ش��رعت شركتي املوانئ 
والنقل البحري بتوزيع قطع االراضي الس��كنية، 
يجري في ش��ركتي الس��كك والنق��ل البري فرز 

وتوزيع القطع السكنية للموظفني".
واك��د الوزير بحس��ب البي��ان انه "وج��ه ادارتي 
الطيران املدني واخلطوط اجلوية بتش��كيل جلان 

لفرز وتوزيع الدور التشغيلية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألق��ت مفرزة تابع��ة ملديرية تفتي��ش بغداد في 
مكتب املفتش الع��ام لوزارة الداخلية برئاس��ة 
مديرها العميد حس��ني عل��ي دانة القبض على 
ضاب��ط برتب��ة عقيد متلبس��اً بجرمية اس��تام 
رش��وة مقدارها 4 االف دوالر من أحد املنتس��بني 
بداع��ي نقله الى مكت��ب املفتش الع��ام لوزارة 

الداخلية.
وذك��ر بيان ملكت��ب املفتش العام ف��ي الداخلية 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" "انه متت عملية 
الق��اء القب��ض على العقي��د املتهم بع��د ورود 
معلومات الى مكتب املفتش العام تفيد بتورط 
عقيد متقاعد باس��تام رش��اوى من منتسبني 
بداعي متكنه من نقلهم الى الدوائر التي يرغبون 

االنتساب اليها.
واض��اف ان" املفتش العام لل��وزارة وجه مديرية 
تفتيش بغداد بتشكيل مفرزة مختصة ملتابعة 
القضي��ة والق��اء القبض على املتهم متلبس��اً 
باجل��رم املش��هود، حيث نصب��ت املف��رزة كميناً 
للمتهم وألقت القبض عليه متلبس��اً باستام 
مبل��غ ال��ف دوالر من مجم��وع 4 االف دوالر اتفق 
عل��ى اس��تامها م��ن منتس��ب منس��وب الى 
مديري��ة حماية املنش��آت لقاء نقل��ه إلى ماك 

مكتب املفتش العام". 

النقل تشرع بتوزيع 
الدور التشغيلية بين 

موظفي "العراقية"

القبض على عقيد 
في الداخلية متلبسًا 

باستالم رشوة

الملف األمني

"الكهرباء" تعتزم خصخصة قّطاع 
توزيع الطاقة في أغلب احملافظات 

وسط رفض من قبل مجالسها
وب��دوره ق��ال عض��و مجل��س محافظ��ة 
ميس��ان مازن الزاملي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن" رفضن��ا ملش��روع خصخصة 
الكهرب��اء ل��م يك��ن عش��وائياً وإمن��ا عن 
دراس��ة ولقد طرحنا تس��اؤالت عدة على 
ال��وزارة منها هل س��يتم تزويدنا بكهرباء 
على م��دار اليوم؟ وهل التس��عيرة تدعم 
الفقراء خصوص��اً أن نصف احملافظة حتت 
خّط الفقر؟ وهل ستدعم قطاعي الزراعة 

والصناعة؟". 
وأوضح ب��ان" وزارة الكهرب��اء لم جتب عن 
تس��اؤالتنا حتى اآلن ، فيما ب��ني بان "لدى 
احملافظ��ة حلوال بدالً من اخلصخصة منها 
صيانة محّط��ات الكهرب��اء املوجودة في 
احملافظة لتحويلها من محافظة تستورد 
الكهرب��اء من البصرة وذي قار إلى مصدرة 

للكهرباء مع تفعيل اجلباية والصيانة". 
إل��ى ذلك أش��ار عضو مجل��س محافظة 
واس��ط مهدي عيال لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إل��ى رف��ض محافظت��ه مقترح 
اخلصخصة، مؤكداً أن "واس��ط ال ميكنها 

القبول بذلك". 
وأوض��ح عيال إن "واس��ط م��ن احملافظات 
املص��ّدرة للكهرب��اء فكيف به��ا أن تقبل 
بفرض جباية على املواط��ن جراء إعطائه 

حقاً من حقوقه". 
وب��ني أن "الوزارة عليها التفكير مبقترحات 
أخرى ملعاجلة ه��ذه القضية التي يعانيها 
املواط��ن في ش��تى احملافظ��ات وليس في 

محافظة من دون أخرى". 
وجلأت وزارة الكهرباء إلى نظام خصخصة 
الكهرب��اء به��دف احلص��ول عل��ى أموال 
اجلباية من املواطنني، وأكدت أن العراقيني 

ينفق��ون 10 ملي��ارات دوالر س��نوياً عل��ى 
املولدات األهلي��ة، بينما جتربة خصخصة 
الطاقة الكهربائية س��توفر %80 من تلك 

املبالغ. 
وتبيع ال��وزارة الطاقة الكهربائي��ة حالّياً 
واط/س��اعة بس��عر  الكيلو  للمواطن��ني 
10 دناني��ر عند اس��تهاك ألف كيلو واط، 
وعندما يرتفع االستهاك إلى 1500 كيلو 
واط يصبح السعر 20 ديناراً، ثّم يرتفع إلى 
40 ديناراً عند وصول االستهاك إلى ألفي 

وحدة. 
يذك��ر أن وزارة الكهرب��اء وقع��ت عقدين 
م��ع ش��ركة "جن��رال إلكتري��ك" في 28 
كان��ون الثان��ي املاض��ي لبن��اء محطت��ي 
 2250 إلضاف��ة  والس��ماوة  الناصرّي��ة 
ميغاواط��اً للطاقة اإلنتاجّية ، كما وّقعت 
ف��ي 11 كانون الثاني/ م��ع اليابان لتطوير 
محّط��ة الهارثة مبحافظ��ة البصرة ، وفي 
6 آذار/مارس، وّقعت عق��داً لبناء محّطات 

كهربائّية ثانوّية.

مقتل 60 مسلحاً بينهم
"األمير العنزي" مبعارك جامع النوري

من جه��ة أخرى أف��اد مص��در محلي في 
نينوى،ام��س االثن��ني، بأن "داع��ش" رفض 
عودة عناص��ره العراقي��ني املتواجدين في 

الرقة بعد هروبهم من املوصل. 
وق��ال املص��در ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن 
"قي��ادات داع��ش اإلرهابي��ة املتواجدة في 
الرق��ة رفض��ت ع��ودة عناص��ر التنظيم 
العراقي��ني الذين هربوا م��ن املوصل باجتاه 

سوريا". 
وأضاف املصدر ، إن "تل��ك القيادات قامت 
بإعدام عدداً م��ن عناصر التنظيم نقضوا 
بيع��ة البغ��دادي وتركوا س��احات القتال، 
وذلك بعد تع��رض التنظيم النكس��ارات 

متتابعة في املوصل".
كم��ا أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي محافظة 
كرك��وك، بأن تنظيم "داع��ش" أقدم على 
نح��ر 17 مدنياً في قض��اء احلويجة جنوب 
غرب��ي احملافظ��ة بتهمة تس��هيلهم فرار 
األس��ر م��ن القض��اء اخلاض��ع لس��يطرة 

التنظيم.
وق��ال املص��در ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن 
"ما تس��مى احملكم��ة الش��رعية التابعة 
لتنظي��م داع��ش ف��ي احلويج��ة )55 كم 
جنوب غربي كركوك( أصدرت حكما بنحر 
17 مدني��اً كان التنظيم قد اعتقلهم في 
وقت سابق بتهمة تسهيل فرار األسر من 

القضاء".
وأضاف املصدر ، أن "التنظيم نفذ احلكم، 
الي��وم، في س��احة عامة أم��ام جمع من 

الناس وسط احلويجة".

"العدل" تنفي تهريب
"أزالم نظام البعث" من سجونها

في س��بيل تش��ويش ال��رأي الع��ام نصرًة 
لعصابات داعش اإلرهابية محاولًة بالوقت 
ذاته إضعاف الروح املعنوية ألبناء ش��عبنا 
العراق��ي الصاب��ر واجملاهد لس��لب فرحة 

النصر منه".
وتاب��ع أن��ه "ف��ي الوقت ال��ذي نؤك��د أن 
شعبنا أصبح عارفاً بأهداف هذه احلمات 
املس��مومة، نكرر تعهدنا باستمرار أبطال 
وزارة العدل ودائرة اإلصاح بتنفيذ أحكام 
القضاء العراقي وم��ن دون أدنى تأثر بهذه 

احلمات املغرضة".
وأش��ار البي��ان إل��ى أن "ال��وزارة حتتف��ظ 
بحقه��ا القانون��ي في مقاض��اة املروجني 
له��ذه األكاذي��ب، مع الطلب من وس��ائل 
اإلع��ام كافة بع��دم االجن��رار لترويج مثل 

هكذا أخبار مغرضة".

"األحرار" تصّر على مقاطعة
التحالف الوطني

ويضيف الغ��راوي في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "كتلة األحرار قررت اخلروج من 
عب��اءة التحالف والذهاب ص��وب الفضاء 
الوطن��ي والتوافق مع كتل وش��خصيات 
تؤمن باملشروع اإلصاحي لتشكيل كتلة 
عابرة للطائفي��ة واحملاصصة"، نافياً وجود 
"أي حوار ب��ني األح��رار والتحالف الوطني 

بشأن عودتنا إلى التحالف مرة أخرى". 
ويؤكد النائب عن كتلة األحرار إن "التحالف 
الوطن��ي أغل��ق جمي��ع األب��واب التي من 
ش��أنها أن تضم��ن عودتنا، وآخره��ا قراره 
املس��بق بقناعته بأجوبة وزيرة الصحة". 
وزاد بالقول: "ال نريد أن نكون جزءاً في دعم 

الفساد وحماية الفاسدين".
أم��ا النائ��ب ع��ن كتل��ة األح��رار غ��زوان 
الش��باني في��رى إن "ع��ودة كتل��ة األحرار 
إلى عن��وان التحالف الوطني مش��روطة 
بتعاطي الكت��ل املنضوية ف��ي التحالف 
مع مطالب اإلص��اح"، مضيفاً إنه "متى 
ما استش��عرنا تعاطي التحالف مع تلك 
املطالب على أرض الواقع سننضم مجدداً 

للتحالف الوطني".
وكشف الشباني في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، عن "ح��وارات بني كتل��ة األحرار 
وبقي��ة الكتل السياس��ية املنضوية حتت 
لواء التحالف الوطني، غير إنها لم تفض 
حت��ى اآلن )وقت إع��داد التقرير( إلى نتائج 

تنهي احملاصصة".
ونوه النائب عن كتلة األحرار إلى إن "نتائج 
اس��تجواب مفوضية االنتخابات، وتعديل 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات  قان��ون 
ومجلس النواب، تعّد أبرز ش��روط الكتلة 
للع��ودة إلى أحضان التحالف الوطني من 

جديد".
وف��ي )1 تش��رين األول 2016(، وضع زعيم 
التي��ار الصدري الس��يد مقت��دى الصدر، 
14 ش��رطاً للعودة إلى التحالف الوطني، 
أبرزها، أن "يكون هناك غطاء مرجعي عام 
داخ��ل العراق مقبول م��ن جميع األطراف، 
وان يك��ون هناك انفتاح من قبل التحالف 
الشيعي على جميع األطراف السياسية 
وغيره��ا مببدأ )تقوي��ة الش��يعة ال يكون 
بعزلهم(". واشترط الس��يد الصدر أيضاً 
"طرد الفاس��دين من داخل التحالف بعد 
ثب��وت األدلة عليه��م، وقبل ط��رد من هو 

خارج عنهم".

األردن تعتقل املسيئني
للعراق وتعد مبحاكمتهم

وكان بعض االش��خاص ف��ي االردن ظهروا 
قب��ل يومني مبقاط��ع فيديو نش��رت على 
مواقع التواصل االجتماعي وهم يسيؤون 
لص��ور لرموز دينية بينه��م املرجع الديني 
االعل��ى آي��ة اهلل العظمى الس��يد علي 
باملنطقة  وأخرى ش��يعية  السيس��تاني، 

وشخصيات سياسية عراقية.

خمس عقبات تعترض مترير
قانون انتخابات مجالس احملافظات

وع��ن أب��رز اجله��ات املعترضة عل��ى مترير 
القان��ون، يوّضح ش��وقي- وه��و نائب عن 
كتل��ة املواطن- إن "هناك عدداً من اللجان 
والش��خصيات السياسية اعترضت على 
القانون، من بينها النائب حسن الشمري- 
عض��و اللجنة القانوني��ة البرملانية- الذي 
اعترض على النظام االنتخابي املعتمد في 
القانون"، مبيناً إن النائب الشمري "طلب 
اعتماد النظام الفردي، وجمع تواقيع نحو 
70 نائب��اً لتضمني تلك الفق��رة في قانون 

انتخابات مجالس احملافظات".
ويتاب��ع ش��وقي حديث��ه قائ��اً إن "الكتل 
الكردس��تانية اعترضت أيضاً بشأن وضع 
كركوك، واش��ترطت أن جت��ري االنتخابات 
في احملافظ��ة أو أن يك��ون لكركوك قانون 
خ��اص"، الفتاً إل��ى إن "التركم��ان طالبوا 
أن يك��ون هناك قان��ون خ��اص بانتخابات 

محافظة كركوك".
ويؤك��د عضو اللجن��ة القانوني��ة أهمية 
"حس��م جميع تلك اخلافات قبل الذهاب 

إلى التصويت على القانون".
انتخاب��ات  تأجي��ل  احتمالي��ة  وبش��أن 
مجالس احملافظ��ات واألقضي��ة، ودمجها 
مع االنتخابات البرملانية، يقول ش��وقي إن 
"اللجن��ة القانونية اس��تضافت مجلس 
املفوضني، في وقت سابق، وإن اجمللس أكد 
إمكانيته ف��ي إجراء االنتخابات احمللية في 
موعده��ا احمل��دد؛ ش��ريطة تش��ريع قانون 
انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات قب��ل أيار 

املقبل".
من جانبه، يقول عض��و اللجنة القانونية 
النائب أم��ني بكر، في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اللجن��ة القانوني��ة أكملت 
جمي��ع إجراءاتها مبا يتعل��ق بإعداد قانون 
انتخابات مجال��س احملافظات واألقضية"، 
مبيناً إن "اللجنة وضعت أكثر من مقترح 
ل��كل فقرة م��ن فقرات القانون، بحس��ب 
املاحظ��ات الت��ي وردت إلين��ا م��ن الكتل 
السياس��ية واللج��ان البرملاني��ة والنواب، 

عقب القراءة الثانية ملشروع القانون".
ويع��زو بكر س��بب تأجيل مش��روع قانون 
انتخاب��ات مجالس احملافظ��ات، إلى "عدم 
اتف��اق الكتل السياس��ية على مش��روع 
القان��ون، خصوص��اً م��ا يتعل��ق بوض��ع 
محافظة كركوك"، الفت��اً إلى إن القانون 
"عّد كرك��وك حالة خاصة واس��تثنائية، 

وهذا األمر غير دستوري ويتنافى مع قرارات 
احملكمة االحتادية".

ويشدد عضو اللجنة القانونية- وهو نائب 
عن كتل��ة التغيي��ر الكردس��تانية- على 
إن "الكت��ل الكردس��تانية وبعض الكتل 
)الش��يعية( األخ��رى، تس��عى ألن ميض��ي 
القان��ون من دون من��ح محافظة كركوك 
أي استثناء"، مؤكداً في الوقت ذاته "مترير 
القانون برغم معارض��ة النواب التركمان 

وبعض الكتل السياسية األخرى".
وف��ي الط��رف املقاب��ل، يق��ول النائب عن 
ائتاف دول��ة القانون عدنان األس��دي، في 
حديث مع "الصب��اح اجلديد"، إن "مجلس 
ال��وزراء ق��رر إج��راء انتخاب��ات مجال��س 
احملافظات واألقضية في )16 أيلول 2017(، 
لكن قانون االنتخابات لم يجد طريقه إلى 
التش��ريع حتى اآلن )وقت إعداد التقرير("، 
كاش��فاً في الوقت ذاته ع��ن وجود "توجه 
سياس��ي نحو دم��ج انتخاب��ات مجالس 
احملافظات مع االنتخاب��ات البرملانية العام 

املقبل 2018".
ويش��ير األس��دي إلى إن "دمج االنتخابات 
يأتي لضغ��ط النفقات، إضاف��ة إلى عدم 
اس��تعداد املفوضية إلج��راء االنتخابات"، 
منوه��اً إل��ى إن "هناك مش��كات كثيرة 
تعت��رض طري��ق متري��ر مش��روع القانون، 
م��ن بينها اعت��راض األقلي��ات )التركمان، 
والش��بك( عل��ى التمثي��ل ف��ي مجالس 
األقضية والنواحي، إضافة إلى املش��كلة 

األساس وهي وضع محافظة كركوك".
ويتابع األس��دي حديث��ه قائ��اً إن "هناك 
توجها برملانياً نحو تقليل أعضاء مجالس 
احملافظات واإلبقاء على مجالس األقضية 
إن "ه��ذا التوج��ه  والنواح��ي"، مضيف��اً 
أس��هم أيضاً في خلق مش��كلة إضافية 

بخصوص القانون".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كش��ف ناج��ون من اجلان��ب االمين 
مبدينة املوصل عن "فقاعة داعش" 
الرعب  ل��زرع  اس��اليبه  وبش��اعة 
بصف��وف اآلخرين، فيما انعش��ت 
ع��ودة الكهرب��اء الوطنية لبعض 
احياء اجلانب االيس��ر االمال بعودة 
بأسرع وقت  واالس��تقرار  اخلدمات 
ممك��ن مع مطالب��ات بايصال مياه 

الشرب النقية.
وق��ال الناش��ط احلقوق��ي واملدني 
املوصلي لقمان عم��ر الطائي في 
حديث ال��ى "الصب��اح اجلديد" ان 
"لق��اءات عديدة جنريه��ا مع اهلنا 
م��ن س��كان اجلان��ب االمي��ن الذين 
متكنوا من الوص��ول الى قطعاتنا 
اخمليم��ات  ال��ى  ومنه��ا  االمني��ة 
املع��دة لهم، بالرغم من ان هنالك 
فيه��ا  طبيع��ي  غي��ر  اكتظاظ��اً 
وصعوب��ة باحلصول على اخليم في 
بعض تل��ك اخمليمات، اال ان االهالي 
يبدون راض��ني عقب خاصهم من 

قبضة داعش االرهابي".
واضاف "عدد من الناجني كشفوا 
عما ميكن ان نسميه فقاعة داعش، 
حيث حتدثوا عن انهم الحظوا في 
بداية سقوط مناطقهم ان عناصر 
التنظيم يبدون ضخام االجس��ام 
بنحو غير طبيعي، ولديهم ش��عر 
رأس وحل��ى غي��ر طبيعي��ة، حي��ث 

كانت كثة وطويلة".
ولف��ت الطائ��ي ال��ى ان "الناجني 
اش��اروا ال��ى انهم باتوا يخش��ون 
هؤالء الدواعش من ذوي االجس��ام 
املفتول��ة  والعض��ات  الضخم��ة 
العريض��ة، لك��ن مبرور  واالكت��اف 
الوق��ت وم��ع انخ��راط ع��دد م��ن 
صف��وف  ف��ي  احمللي��ني  الش��باب 
التنظيم االرهابي تبني ان الدواعش 
يلجأون الى حي��ل واالعيب بهدف 
او  املدني��ني  بنف��وس  الرع��ب  زرع 

خصومهم ايضا".

"العناص��ر  بالق��ول  ومض��ى 
احملليون الذين انضم��وا للتنظيم، 
وبع��د ح��دوث مش��كات بينهم 
وب��ني االرهابي��ني االجان��ب كان��وا 
يتحدث��ون لذويه��م او جليرانه��م 
عن اخلداع الذي ميارس��ه الدواعش 
االجانب، من خ��ال وضع كتافيات 
اس��فنجية حول عضاتهم وفوق 
اكتافه��م لتبدو للعي��ان ضخمة 
الكثيري��ن  وان  طبيعي��ة،  وغي��ر 
منه��م كانوا يس��تعينون بخصل 
من الشعر املستعار الطالة شعور 
رؤوس��هم او حلاه��م، ناهي��ك عن 

استعمال حلى اصطناعية كثة".
ون��وه الطائ��ي ال��ى ان "العناص��ر 

باستعمال  قاموا  بدورهم،  احملليني 
واللح��ى  املس��تعار  الش��عر 
االصطناعية، حيث الحظ السكان 
منو شعرهم وحلاهم بنحو طبيعي 
للتنظي��م،  انضمامه��م  عق��ب 
حيث تبني انهم يقلدون االرهابيني 
االجان��ب، وكل هدفهم هو اخافة 
االهال��ي وزرع الرع��ب بصفوفهم 

ونفوسهم".
مبين��اً انه "ميك��ن ماحظة الفرق 
عناص��ر  اجس��ام  ب��ني  الواض��ح 
ف��ي  نس��بياً،  الضخم��ة  داع��ش 
االص��دارات التي يبثه��ا التنظيم، 
وب��ني اجس��ادهم احلقيقي��ة حني 
يتم القب��ض عليهم، حيث تظهر 

الطبيعية،  حقيق��ة اجس��امهم 
كم��ا ان حلاهم وش��عر رؤوس��هم 
ان ه��ذه  اعتيادي��اً، علم��اً  يك��ون 
املاحظ��ات نقلناها عن ناجني من 

اجلانب االمين".
وكان��ت القوات االمني��ة العراقية 
اكث��ر  ق��د كش��فت  املش��تركة، 
من مرة ع��ن عثورها على ش��عور 
حل��ى  او  )باروك��ة(  مس��تعار  رأس 
مواق��ع  ع��دة  ف��ي  اصطناعي��ة 
انس��حب منها عناص��ر التنظيم 
املتط��رف ف��ي ش��تى احملافظ��ات 
العراقي��ة الت��ي ش��هدت معارك 
ب��ني الطرفي���ن خ�ال الس��نتني 

املاضيتني.

عودة الكهرباء تنعش آمال 
املوصليني

عل��ى صعيد آخ��ر، مت جتهي��ز عدد 
م��ن االحياء الس��كنية في اجلانب 
االيس��ر احملرر بالكهرب��اء الوطنية 
الول مرة عقب حتريها، وملدة تتراوح 

بني 3 الى 4 ساعات.
الزهراء  وش��هدت احي��اء اجلزائ��ر، 
النب��ي يون��س،  )ص��دام س��ابقا(، 
ع��ودة  والعطش��انة  الدركزلي��ة، 
الوطنية، فيما تس��تمر  الكهرباء 
والهندس��ية  الفني��ة  امل��اكات 
ملديري��ة كهرباء نين��وى بجهودها 
الطاق��ة  اليص��ال  املس��تمرة 
الكهربائي��ة الحي��اء أخ��رى عقب 

الش��بكة  تأهي��ل  م��ن  االنته��اء 
الناقلة للطاقة الكهربائية، علماً 
ان بع��ض الش��وارع مت انارتها ليا 
بالكهرب��اء الول مرة في الس��احل 

االيسر ايضاً.
وانعشت عودة الكهرباء الوطنية � 
برغم قلة التجهيز � آمال االهالي 
ف��ي اع��ادة االس��تقرار واخلدم��ات 
مطالب��ات  وس��ط  ملناطقه��م/ 
مس��تمرة باالس��راع بايصال مياه 
الشرب النقية ملناطقهم، بسبب 
اخملاوف من انتش��ار امراض معوية 
بسبب تناول مياه اآلبار السطحية 
لاس��تهاك  الصاحل���ة  غي��ر 

البشري.

ناشط موصلي: لقاءات 
عديدة نجريها مع 
أهلنا من سكان الجانب 
األيمن الذين تمكنوا من 
الوصول إلى قطعاتنا 
األمنية ومنها إلى 
المخيمات المعدة لهم، 
بالرغم من أن هنالك 
اكتظاظًا غير طبيعي 
فيها وصعوبة بالحصول 
على الخيم في بعض تلك 
المخيمات اال أن األهالي 
يبدون راضين عقب 
خالصهم من قبضة 
داعش اإلرهابي

احلياة في اجلانب األيسر للمدينة في طريقه لالستقرار

ناجون من الساحل األيمن يكشفون "فقاعة داعش" لزرع الرعب باآلخرين

عودة الكهرباء الوطنية ألحياء بأيسر الموصل 
يبعث األمل بين األهالي
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اكد مدير عام دائرة احلماية االجتماعية 
في وزارة العمل عقيل جاسم املوسوي 
، ان البعد االنساني يتصدر اية خدمة 
ي��راد منه��ا نتائج تخفف ع��ن كاهل 
املضطر، مضيفا خالل تفقده قسمي 
احلماي��ة االجتماعي��ة للرج��ل واملرأة 
لنينوى ف��ي موقع دهوك البديل خالل 
جولته التفقدية الواس��عة ألقس��ام 
هيئ��ة احلماية ف��ي نين��وى مبوقعيها 
االصلي والبديل وكذلك قسم حماية 
كركوك ، ان وزارة العمل تسعى وعلى 
وفق توجيهات وزيرها املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني للوصول الى ابعد 
نقطة في الوط��ن وحيثما جتد عراقيا 
يستحق االعانة االجتماعية سنكون 

هنالك ومن دون تردد .
وح��ث املوس��وي العامل��ن ف��ي هذه 
االقس��ام م��ن م��الكات وباحثن على 
التحرك واالس��تجابة الس��ريعة ألي 
حالة انسانية وخاصة تلك املتواجدة 
عم��ل  الن   ، الن��زوح  مخيم��ات  ف��ي 
الباح��ث االجتماعي في اساس��ه هو 
جه��د انس��اني خالص ، مش��ددا في 
ذات الوق��ت على اهمية احلصول على 

املعلومة الدقيقة .

ورك��ز خ��الل حديث��ه م��ع الباحث��ن 
االجتماعين عل��ى ضرورة انخراطهم 
في ال��دورات التدريبي��ة التي تقيمها 
التس��لح  اج��ل  م��ن  له��م  ال��وزارة 
باملعرف��ة وكيفي��ة م��لء اس��تمارات 
املس��ح امليداني )pmt( للحصول على 
نتائ��ج دقيقة تكون كقاع��دة بيانات 
يعت��د بها ويعتم��د عليها في العمل 

املستقبلي.
واس��تمع مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماي��ة 
االجتماعية ال��ى العديد من مطالب 
االجتماعية  الرعاية  موظفي قسمي 
لنين��وى للرج��ل واملرأة واوع��ز بحلها 
ف��ورا حي��ث مت جتهيزهم باحلاس��بات 
)البتوب( واجهزة طباعة واستنس��اخ، 
مش��يرا الى املوافقة الفوري��ة للوزير 
بتلبي��ة متطلبات عمل قس��م رعاية 
نينوى اللوجس��تية واملالية عبر صرف 
مبلغ 10 مالين دينار كسلفة للدعم 
اللوجس��تي وبواق��ع 5 مالي��ن دين��ار 

للمرأة والرجل.
وف��ي ختام اللقاء ركز املوس��وي خالل 
حديث��ه على اهمي��ة ع��ودة مالكات 
قس��م نين��وى للرعاي��ة االجتماعية 
للعم��ل ف��ي بنايتهم االم بالس��احل 
االيسر باملوصل كي يكونوا قريبن من 
مواطنيهم احملتاج��ن للدعم ، معلنا 
انط��الق عملي��ة املس��ح امليداني في 

الس��احل االيس��ر ألكثر م��ن 10 االف 
مس��تفيد من الرجال حدثوا بياناتهم 
مؤخ��را وكذا احل��ال بالنس��بة للمرأة 
مباركا التنس��يق ب��ن دائرتي احلماية 
االجتماعي��ة وص��وال خلدم��ة افض��ل 

لشريحة احملتاجن والفقراء. 
على صعيد متصل ق��ال رئيس هيئة 

واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي  رعاي��ة 
اخلاص��ة ف��ي وزارة العم��ل القاض��ي 
اصغر عبد الرزاق املوس��وي ان الهيئة 
برغم حداثة والدتها اال انها جنحت في 
تروي��ج 30 الف��ا و681 معاملة خاصة 
بذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة منذ 
مطلع عام 2016 ولغاية شهر اذار من 

عام 2017 غالبيتها تتعلق باملادة رقم 
19 من القانون رقم 38 لس��نة 2013 
اخلاص��ة باملع��ن املتف��رغ فض��ال عن 
بقية املعامالت اخلاصة بتفعيل بقية 
مواد القانون التي من ش��أنها ضمان 
حق��وق وامتيازات مكفولة تدعم فئة 
املعوقن وذوي االحتياجات اخلاصة في 

العراق.
اللج��ان  ان  الهيئ��ة  رئي��س  واض��اف 
الطبية في الهيئة اجنزت 5 آالف و150 
معامل��ة خاصة بفح��ص املرضى من 
ذوي االعاقة خالل امل��دة املذكورة آنفا 
بالتع��اون مع اللجان الطبية في وزارة 
الصح��ة املكونة من اطب��اء كفوئن 
نوع  االختصاصات لتشخيص  بشتى 
وطبيع��ة العوق على وف��ق الضوابط 
القانوني��ة املتف��ق عليه��ا م��ع تلك 
اللجان، فضال عن اجناز 1797 معاملة 
باملعين��ن  املتف��رغ  باملع��ن  خاص��ة 
املتفرغن من املوظفن، وشمول 278 
طفال مصابا مبرض الس��رطان برواتب 

املعن املتفرغ بتوجيه من الوزير.
وبن املوسوي ان الهيئة لديها اجراءات 
متعددة للنه��وض بواقع ذوي االعاقة 
واالحتياج��ات اخلاصة ف��ي العراق من 
خالل تنفيذ برامج تطويرية هادفة على 
وفق القانون املذكور مبا يتالءم مع نوع 
االعاقة ودرجة العوق واملادة القانونية 
املناسبة واملشرعة لكل حالة، اذا بلغ 
عدد املشمولن باالعفاءات الضريبية 
والرسوم اخلاصة بتس��جيل اللوحات 
املروري��ة 368 معوق��اً، كما اس��همت 
في تخصيص 86 مقعدا للدراس��ات 
العلي��ا )دكتوراه  وماجس��تير ودبلوم 
عال��ي( عل��ى ان تكون املنافس��ة مع 

اقرانه��م من املعوقن فقط على وفق 
املادة )15/ثالثا/ ج(.

واشار املوسوي الى ان الهيئة نحجت 
ف��ي تخفي��ض اج��ور النق��ل اجل��وي 
للمعوق��ن بنس��بة %50 من اس��عار 
تذاك��ر الطي��ران ، وملرتن ف��ي العام، 
وتق��دمي الرعاي��ة الصحي��ة العالجية 
له��م بالتنس��يق م��ع وزارة الصحة، 
وكذل��ك عقد االجتماع��ات والندوات 
املنظمات  م��ع  والتنس��يق  واملؤمترات 
احمللي��ة والدولي��ة الت��ي تعن��ى بذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة ، الفتا الى 
ان الهيئة تس��عى الى تطبيق جميع 
فقرات القانون رقم )38( لسنة 2013، 
كخدمات التدريب والتأهيل النفسي 

واملهني واجملتمعي للمعوقن.
واك��د رئي��س الهيئة ان توفي��ر احلياة 
الكرمي��ة ل��ذوي االحتياج��ات اخلاصة 
هي غاي��ة الوزارة وهدفها االساس��ي 
كاستراتيجية عمل مرسومة للهيئة 
، مبين��ا ان القان��ون يتضمن امتيازات 
عدي��دة تس��هم بص��ورة فاعل��ة في 
تغيي��ر واق��ع ش��ريحة املعوق��ن في 
العراق على اختالف نوع ودرجة العوق 
من خ��الل توفير جمي��ع احتياجاتهم 
والتعليمي��ة  والصحي��ة  االنس��انية 
بص��ورة طبيعي��ة وسلس��ة لضمان 

االندماج في اجملتمع.

تسمية العراق رئيسا للجنة التعليم الطبي في البورد العربي
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سعاد التميمي*

اطلع��ت وزيرة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن 
العرب��ي  اجملل��س  رئي��س  م��ن 
لالختصاصات الصحية الدكتور 
ه��الل الصف��ار مدي��ر التعليم 
الطبي املستمر في كلية الطب 
بجامع��ة بغ��داد والدكتور جواد 
ابراهيم مق��رر اجمللس على ثمار 
ونتائ��ج الزي��ارة الت��ي ق��ام بها 
االمن الع��ام للمجلس الدكتور 
محمد الهادي الس��ويحلي الى 
العراق لدى حضوره افتتاح دورة 
طرائق التدريس التي تعد باكورة 
التع��اون ب��ن اجملل��س وجامعة 

شفيلد البريطانية .
الدورة رؤس��اء  افتت��اح  وحض��ر 
اجملال��س العلمية بالبورد العربي 
بصفت��ه اول اجتم��اع لرئاس��ة 
التعليم الطبي ف��ي العراق مع 
الب��ورد العربي حيث مت تس��مية 
العراق رئيس��ا للجن��ة التعليم 

الطبي في البورد العربي .
وثمن��ت الوزيرة اه��داء الدكتور 
العربي  اجمللس  درع  الس��ويحلي 
الفاعلة  اليها تقدي��را جلهودها 
والكبيرة في دعم البورد العربي 
،  كم��ا تابع اللقاء اعالن جامعة 
ش��فيلد البريطاني��ة من خالل 
مدي��ر مكتبها ببغداد برنامجن 
لتدري��ب االطب��اء العراقين في 
مق��ر اجلامع��ة ، اذ تضمن االول 
تدري��ب قصي��ر االم��د لالطب��اء 
املقيم��ن ف��ي الب��ورد العرب��ي 
والعراق��ي وين��ص الثان��ي على 
تدريب متوس��ط االم��د لالطباء 
االختصاص وس��يتم اعالنه عن 

طريق املوقع الرسمي للوزارة .
على صعيد اخر ناقش��ت الوزيرة 
م��ع وف��د الش��ركتن التركي��ة 
واالملاني��ة ماوصلت اليه نس��ب 
االجناز في مشاريع املستشفيات 
٤٠٠س��رير  س��عة  العمالق��ة 

واملنفذة في محافظات ميس��ان 
وكرب��الء  ق��ار  وذي  والبص��رة 
 ، االش��رف  والنج��ف  املقدس��ة 
مؤكدة خالل اللقاء الذي حضره 
الدكت��ور زام��ل ش��ياع العريبي 
الوكيل االداري للوزارة واملهندس 
ثائ��ر جعفر مدير دائرة املش��اريع 
واخلدمات الهندسية اهمية ايفاء 
الشركتن بتنفيذ تلك املشاريع 
الت��ي تخدم ابناء ش��عبنا العزيز 
م��ن خالل اح��داث نقل��ة نوعية 
فارق��ة ف��ي مس��توى اخلدم��ات 
الوقائية والطبية والعالجية في 

عموم بلدنا احلبيب وحس��ب قرار 
مجل��س ال��وزراء الذي ال��زم تلك 
الش��ركات باجناز تلك املش��اريع 
الس��يما وان ال��وزاره ق��د فتحت 
للش��ركتن التركي��ة واالملاني��ة 
التس��هيالت وذل��ك  الكثيرم��ن 
للتغل��ب عل��ى املعوق��ات الت��ي 

تعترض سرعه االجناز. 
كما تبادلت الوزيرة االفكار والرؤى 
م��ع رئي��س مجل��س محافظ��ة 
ميس��ان الش��يخ منذر الش��واي 
ومدي��ر صحته��ا الدكت��ور عل��ي 
محمود العالق حول جهود الوزارة 

وس��عيها ال��دؤوب لالرتق��اء بأداء 
املؤسسات الصحية في احملافظة 
ومتكينها من تقدمي خدمات وقائية 
وطبي��ة وعالجي��ة كف��وءة البناء 
ميسان من خالل رفدها باملالكات 
الطبي��ة والصحية الس��يما في 
واستعراض  النادرة  االختصاصات 
خط��ة ال��وزارة لس��د احتياجات 

احملافظة وبقية احملافظات .
 كم��ا ناقش اللق��اء متابعة قرب 
الكح��الء  مستش��فيي  افتت��اح 
بع��د وصول  والوالدة  والنس��ائية 
مراحله��ا  ال��ى  االجن��از  نس��ب 

النهائية لتقدم خدماتها النوعية 
الى املواطنن

من جانبه اش��اد الشواي والعالق 
الدؤوب  الوزيرة وس��عيها  بجهود 
لالرتقاء بالواقع الصحي في عموم 
الب��الد و ومحافظة ميس��ان على 
وج��ه اخلصوص برغ��م التحديات 

االمنية واالقتصادية .
ال��ى ذل��ك تدارس��ت الوزي��رة مع 
الدكت��ور رياض عب��د االمير مدير 
ع��ام دائ��رة صحة البصرة س��بل 
االرتقاء باداء املؤسسات الصحية 
احتياجاتها  وتلبي��ة  احملافظة  في 

من امل��الكات الطبي��ة والصحية 
واالدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة 
لتمكينه��ا م��ن تق��دمي خدم��ات 
وقائي��ة وطبية وعالجي��ة كفوءة 
البناء احملافظة ، كما مت استعراض 
نس��ب ومس��تويات االجن��از ف��ي 
مشروع املستشفى التركي سعة 
4000 سرير والذي سيسهم اجنازه 
في حتقيق اضافة كبيرة ملس��توى 
ونوعي��ة اخلدم��ات الصحي��ة في 

احملافظة.

*اعالم الصحة

وزيرة الصحة تطلع على البرنامج التدريبي لألطباء في جامعة شفيلد البريطانية 

 تابعت وزيرة 
الصحة إعالن جامعة 

شفيلد البريطانية 
عن برنامجين لتدريب 

األطباء العراقيين 
األول تدريب قصير 

األمد لألطباء 
المقيمين والثاني 

تدريب متوسط األمد 
لألطباء االختصاص 

جانب من اللقاء

الحكومة اليابانية 
تواصل دعمها إلعادة 

إعمار العراق

الرافدين يمنح مندوبي 
المحافظات صالحية منح 

القروض للمواطنين 

بغداد - الصباح الجديد:
قدم��ت احلكومة اليابانية ممثلة بس��فيرها في 
العراق فوميو إيواي مس��اعدات إلى رؤساء جلان 
عدي��دة تابع��ة جمللس ن��واب العراق��ي وأعضاء 
اللج��ان وممثلن ع��ن احملافظات ف��ي اجمللس بناء 

على دعوة من جلنة الشؤون اخلارجية.
وقال الس��فير إيواي في بيان تسلمت » الصباح 
اجلديد« نس��خة منه انه قدم مس��اعدات بالده 
العادة اعمار العراق ، اضافة الى دعمها االنسانى 
لتحقيق االس��تقرار منذ عام 2003 وحتى االن ، 
مش��يرا الى ان اليابان كانت وستكون كما هي 
اآلن، صديقا للعراق كرفيق على طريق االنتعاش 

والتنمية فى العراق.
كما أطلع السفير إيواي املشاركن على أهمية 
روح االعتماد على ال��ذات من خالل إدخال جتربة 
اليابان في مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية 

، حيث حققت االنتعاش السريع من الدمار. 
وفي هذا الس��ياق، أكد السفير الياباني فوميو 
إي��واي أن ال��دور القي��ادي للبرمل��ان ل��ه أهمي��ة 

حاسمة في إعادة بناء العراق.
وقد مددت اليابان ما مجموعه 5 مليارات و900 
ملي��ون دوالر من خالل قرض ال��ن إلعادة تأهيل 
البن��ى التحتية في مج��االت الكهرب��اء واملياه 
والص��رف الصح��ي والنفط والغ��از، فضال عن 
ملياري دوالر أميركي من خالل مساعدات املنح 
اإلنسانية لتحقيق االستقرار في العراق خاصة 

في ظل األزمة احلالية التي تشهدها البالد .

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدي��ن ع��ن من��ح صالحي��ات 
موح��دة ملندوبي االدارة العام��ة للمناطق اجلنوبية 
والش��مالية والوس��طى لغرض تقدمي تس��هيالت 
مالي��ة وقروض للموظفن واملواطنن تصل الى 20 

مليون دينار .
واوضح املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
» الصباح اجلديد« على نس��خة من��ه ان »املصرف 
اعط��ى مندوبيه في احملافظات صالحيات واس��عة 
ملنح التس��هيالت املالية مببلغ ال يتجاوز 20 مليون 
دين��ار للمواطنن من اصحاب املش��اريع الصغيرة 
واملتوسطة بكفالة كفيل«، مشددة على »ضرورة 
ان يكون تقديره املالي يتناس��ب مع التقدير املالي 

لطالب التسهيالت«.
واضاف املكتب االعالمي ان »املصرف قرر ايضا منح 
تس��هيالت مالية مببل��غ 40 مليون دين��ار وبضمان 
رهن عقار من الدرجة االولى«، مشيرة الى انه »يتم 
تقس��يمه حس��ب قناعة مندوب��ي االدارة العامة 
وبكف��اءة املواط��ن املالية« ، الفتا ال��ى ان »املصرف 
قرر ايضا منح مدراء الفروع صالحية منح القروض 
ولشتى االغراض االئتمانية ولغاية 30 مليون دينار 

لقاء ضمان رهن عقار«.
عل��ى صعي��د متص��ل اك��د مص��رف الرافدين ان 
الق��روض والس��لف التي يتم منحه��ا للموظفن 
واملواطن��ن واجب��ة االس��ترداد للمص��رف لضمان 

االستمرار بالعمل املصرفي.
وقال املكتب االعالمي ان »املصرف يقوم باستثمار 
االم��وال التي يتم ايداعها م��ن قبل املواطنن لقاء 
فوائد مغرية يحصل عليها الزبون«، مشيرا الى ان 
»اموال املصرف تعود الى مستحقيها من املواطنن 

وهي واجبة االعادة اليهم مع فوائدها«.
واض��اف ان »القروض والس��لف الت��ي يتم منحها 
للموظف��ن واملواطن��ن واجبة االس��ترداد لضمان 
االس��تمرار بالعم��ل املصرف��ي ومتويل وتنش��يط 
قطاع��ات االقتصاد واالس��تمرار في خل��ق الودائع 
وحتري��ك عجل��ة التنمية ف��ي حالة اس��تخدامها 
الغ��راض انتاجي��ة او ألغ��راض االعم��ار وليس جملرد 
االستهالك وزيادة الطلب على السلع االستهالكية 
وعلى االستيراد العشوائي للسلع االستهالكية«.

تقرير

دائرة الحماية االجتماعية تسعى لشمول جميع المستحقين باالعانة  
نجحت في تخفيض أجور النقل الجوي للمعوقين بنسبة 50 % 

جانب من االجتماع

ديالى - الصباح الجديد: 
اك��د عض��و مجل��س محافظ��ة 
ديالى كرمي اجلبوري ان انشاء املطار 
الدولي ش��رق ب عقوبة سيوفر من 
2-3 االف فرصة عم��ل للعاطلن 
، مبينا ان ذلك س��يدفع االقتصاد 
احملل��ي ال��ى النمو ويجع��ل ديالى 

نافذة للتجارة اخلارجية.
وقال عض��و اجمللس في تصريحات 
صحفي��ة إن "انش��اء مطار ديالى 
الدولي في قاعدة املنصورية اجلوية 
سابقا )45 كم شرق بعقوبة( يعد 
من املشاريع االس��تراتيجية التي 
س��توفر من 2-3 االف فرصة عمل 

للعاطلن في شتى اجملاالت .
"مش��روع  ان  اجلب��وري،  واض��اف 
املط��ار س��يدفع اقتص��اد ديال��ى 
للنم��و ويجع��ل احملافظ��ة نافذة 
للتج��ارة اخلارجي��ة ويس��هم في 
تقلي��ل الزخ��م عن مط��ار بغداد 
الدولي واس��تعماله كبديل عنه 
عند احلاجة لكونه اقرب املطارات 

ال��ى العاصمة" ، الفتا الى "اتفاق 
وزارة النق��ل م��ع مجل��س ديالى 
االخير على حس��م مل��ف املطار 
واعالن والدت��ه اعطت االمل بقرب 

اكماله".
وكان رئي��س مجل��س محافظ��ة 
ديال��ى عل��ي الداين��ي ق��د اعلن 
ع��ن ق��رب افتت��اح مط��ار دول��ي 
ف��ي احملافظ��ة، مؤك��داً أن املطار 
سيش��كل ناف��ذة ديال��ى للعالم 
نش��اط  نح��و  ويدف��ع  اخلارج��ي 
اقتصادي كبير ، الفتا الى إن "وفداً 
رسمياً من مجلس ديالى برئاسته 
زار وزي��ر النقل وبحث معه بصورة 
تفصيلية ملف انشاء مطار ديالى 
الدولي ف��ي منطق��ة املنصورية، 

)45كم شرق ب عقوبة(".
وأض��اف الدايني، أن "وزي��ر النقل 
تعه��د بق��رب والدة مط��ار ديالى 
الدولي ومعاجل��ة جميع املعوقات 
مع مضاعفة دعم الوزارة من اجل 
االس��راع باالج��راءات التنظيمية 

واالدارية"، الفتا الى ان "اعالن والدة 
املطار يواجه مشكلة واحدة وهي 
املنصورية  ارض مطار  اس��تمالك 
العس��كري والتاب��ع للقوة اجلوية 
لس��لطة  ام��ا  عائ��دة  وجعله��ا 

الطيران او الدارة ديالى".
واش��ار الداين��ي ال��ى أن "مجلس 
احملافظ��ة ارس��ل كتب��اً رس��مية 
حلس��م  ال��وزراء  مجل��س  ال��ى 
املوض��وع الهميت��ه في االس��راع 
بانش��اء املطار"، مؤكدا أن "املطار 
سيش��كل ناف��ذة ديال��ى للعالم 
نش��اط  ال��ى  ويدف��ع  اخلارج��ي 
اقتص��ادي كبير بس��بب قربه من 

العاصمة بغداد". 
وتاب��ع رئيس مجل��س احملافظة ان 
موقع املطار املرتقب "يجعل منه 
مطاراً مساعداً لالعمال التجارية 
واالقتصادي��ة ونقل املس��افرين"، 
مبين��ا أن "والدة املط��ار ل��م تعد 
حل��م بل واق��ع وس��يتم حتقيقه 

خالل فترة وجيزة".

بغداد - الصباح الجديد:
سيمنس  ش��ركة  اس��تعرضت 
إمكانياته��ا في قط��اع إمدادات 
الطاق��ة وقط��اع اخلدم��ات في 
أكبر مع��رض اس��تضافته وزارة 
العراق للس��نة  الكهرب��اء ف��ي 
ف��ي  التوال��ي،  عل��ى  الرابع��ة 
للفترة  الدولي  بغ��داد  مع��رض 
م��ن 17 إل��ى 20 نيس��ان اجلاري 
ضمن إط����ار جهود إع��ادة بناء 
البني��ة التحي��ة للطاق��ة ف��ي 

العراق. 
الض����وء  الش��ركة  وتس��لط 
وخدماته��ا  منتجاته��ا  عل����ى 
وتقنياته��ا املبتكرة التي تهدف 
إلى تلبي����ة املتطلبات اخملتلفة 
ف����ي الع����راق، للتغل��ب على 
العقب��ات التي تواجه مش��اريع 
الطاقة الكهربائية. وس��تعرض 

الش��ركة في جناحه��ا باملعرض 
تقنيي����ات لنق��ل وتوزيع طاقة 
كهربائ�ي��ة فَعالة ومس��تدامة 
حديث��ة  ش��بك��ات  ضم��ن 
أح���دث  م����ن  ومدعوم����ة 

اإلبتك��ارات الرقمي��ة.
في  على مش��اركتها  وتعقيب��اً 
املعرض، صرَح جيف دنالب، نائب 
الرئيس التنفيذي للطاقة والغاز 
في الشرق األوس��ط في شركة 
الشركة فى  »تتواجد  سيمنس: 

العراق منذ عقود.
ونبح��ث باس��تمرار ع��ن س��بل 
لدعم متطلبات البالد للحصول 
على إمدادات كافية من الطاقة, 
كبي��رة  محط��ات  توف��ر  وم��ع 
لتوليد الطاق��ة الكهربائية ذات 
دورة مزدوج��ة وفَعالي��ة عالي��ة، 
ميكننا بن��اء بنية حتتي��ة حديثة 

توف��ر الطاق��ة الالزم��ة للم��دن 
وتؤم��ن للمالين إم��دادات طاقة 
مس��تدامة. كم��ا لدين��ا أيض��ا 
الطاق��ة  توفي��ر  عل��ى  الق��درة 
بطريقة سهلة وسريعة لتثبيت 

احللول املتنقلة«.
يذكر أن س��يمنس وَقعت العام 
م��ع  تفاه��م  مذك��رة  املاض��ي 
اإلحتادي��ة جلمهوري��ة  احلكوم��ة 
العراق لتعزيز التع��اون مع وزارة 
والغ��از  النف��ط  ووزارة  الطاق��ة 
التحتي��ة  البني��ة  لتحدي��ث 
للطاقة وكذلك البنية التحتي�ة 
لقط����اع النفط والغاز ومبوجب 
س��يمنس  قام��ت  االتف����اق، 
واحلكوم���ة العراقي��ة بتطوي��ر 
مخط�ط لتوليد الطاقة وتهيئة 
التحتي���ة  البن���ى  ش��بك��ة 

للب�الد.

سيمنس تضع حلواًل مبتكرة لتلبية 
احتياجات العراق من الطاقة

مطار ديالى الدولي يوّفر 3 آالف
 فرصة عمل للمواطنين

في جناح خاص بمعرض بغداد الدولي 
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البصرة - سعدي علي السند:

دعا رئي��س جلنة النف��ط والغاز 
البصرة  في مجلس محافظ��ة 
احلقوق��ي عل��ي ش��داد الفارس 
الى أهمية اش��راك الشباب في 
تب��وء املواقع االدارية والتنفيذية 
العراقية وفس��ح  في احلكومة 
اجمل��ال امامهم للمش��اركة في 
وصن��ع  السياس��ية  العملي��ة 

القرار في البلد.
 ج��اء ذلك في كلم��ة له القاها 
كممث��ل عن مجل��س احملافظة 
ف��ي مهرج��ان البص��رة امنوذجا 
الذي اقامه جتمع القادة الشباب 
الش��باب  عش��رات  مبش��اركة 
الناش��طني من شتى احملافظات 

العراقية.

البلد ال يبنى إال بسواعد 
أبنائه

 وقال الفارس إن هذه املهرجانات 
تدل على تزايد الوعي الش��بابي 
املرحل��ة  ألهمي��ة  وادراكه��م 
الراهن��ة الت��ي مي��ر به��ا بلدن��ا 
العزيز وماحتيط ب��ه من حتديات 
وأمنية  واقتصادي��ة  سياس��ية 
، الفت��ا الى ان البل��د ال يبنى اال 
وخصوص��ا   ، أبنائ��ه  بس��واعد 
فئة الشباب التي متثل النسبة 
األكب��ر م��ن مكونات��ه اذ يجب 
عليه��م أن ميتلك��وا روح املبادرة 
للمش��اركة ف��ي بن��اء الدول��ة 

وتقوية اسسها.

تعزيز القابليات اخلاصة 
بالشاب البصري

النف��ط  إن جلن��ة  ال��ى  ولف��ت 
والغ��از ف��ي مجل��س محافظة 
البص��رة وضعت ف��ي اولوياتها 
تطوير القدرات الذاتية للشباب 
ومتكينه��م م��ن ايج��اد ف��رص 

وظيفية تتناس��ب مع قدراتهم 
وامكانياته��م ، فق��د مت تبن��ي 
مش��روع التدري��ب والتطوي��ر ، 
البرامج  واطالق مجموعة م��ن 
التدريبية التي من شأنها تعزيز 
بالش��اب  اخلاص��ة  القابلي��ات 
مبهن��ة  وتس��ليحه  البص��ري 
يس��تطيع من خاللها أن يعيش 
حراً كرميا وتكون له األولوية في 
ش��غل فرص العمل املتاحة في 

املشهد االقتصادي البصري. 

وأشاد الفارس في جزء من كلمته 
ببعض الوزارات والدوائر احلكومية 
الت��ي اس��تجابت ملش��روع جلن��ة 
النف��ط والغاز بفتح الب��اب أمام 
تلك الطاقات الشبابية ، ومنحها 
مواقع قيادي��ة متقدمة ، مضيفا 
إننا منني النفس بأن نرى الش��باب 
ف��ي مجال��س احملافظ��ات اعضاء 
بارزين ، وفي مجل��س النواب قادة 
اش��داء للدفاع عن حقوق بلدهم 
، ونتطل��ع الن نراه��م ف��ي مواقع 

تنفيذية كما ه��و احلال في اغلب 
بلدان العالم املتطورة 

 فسح اجملال أمام الشباب
وش��ارك احلقوق��ي عل��ي ش��داد 
الفارس أيضا في املؤمتر الش��بابي 
اللجنة الش��بابية  اقامت��ه  الذي 
االستشارية في محافظة البصرة 
والذي ناقش مس��تقبل الش��باب 
العراقي في صنع القرار واملشاركة 

في العملية السياسية.

وقال الفارس ان شريحة الشباب 
 ، الكبي��رة  بإمكانياته��ا  تتمي��ز 
وقدرتها على ادارة االزمات  وحتمل 
ال��دول  فاغل��ب   ، املس��ؤوليات 
املتطورة اعتم��دت على القدرات 
الش��بابية وفتح��ت الب��اب على 
للمش��اركة  امامهم  مصراعيه 
وصن��ع  السياس��ة  رس��م  ف��ي 

القرار.
واض��اف الف��ارس كنا م��ن اكثر 
الداعم��ني لتوجه��ات احلكوم��ة 

املركزي��ة عندم��ا خط��ت بعض 
اخلط��وات الصحيح��ة وعمل��ت 
عل��ى تس��ليم الش��باب بع��ض 
املواقع القيادية الذين اثبتوا فيما 
بعد وبجدارة قدرتهم على ادارتها 
بالصورة الصحيحة ، الفتا الى إن 
املؤمتر خلص الى بعض التوصيات 
لش��ريحة  الداعم��ة  والق��رارات 
الشباب ليتم رفعها الى اجلهات 
املعنية في احلكومت��ني االحتادية 

واحمللية. 

 ال يبنى البلد اال 
بسواعد أبنائه ، وال 
سيما فئة الشباب 
التي تمثل النسبة 
األكبر من مكوناته 
اذ يجب عليهم 
أن يمتلكوا روح 
المبادرة للمشاركة 
في بناء الدولة 
وتقوية اسسها

جانب من مهرجان البصرة الذي أقامه جتمع القادة الشباب في البصرة

عضو مجلس محافظة البصرة خالل حضوره التجّمع الشبابي :

المهرجانات تدل على تزايد الوعي الشبابي وإدراكهم ألهمية المرحلة الراهنة
خلو متوسطة 

رابعة العدوية من 
التلوث اإلشعاعي

تجهيز النازحين في 
السليمانية بأدوية 
األمراض المزمنة 

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت التقارير الفنية لعمليات املسح االشعاعي 
الت��ي قام بها مركز الوقاية من اإلش��عاع في وزارة 
الصح��ة والبيئ��ة خل��و مدرس��ة رابع��ة العدوية 
املتوس��طة ف��ي محافظ��ة بغ��داد م��ن اي تلوث 

إشعاعي
 وقال أمير علي احلس��ون مدير ع��ام  دائرة التوعية 
واالع��الم البيئ��ي ان الف��رق الفني��ة التابعة ملركز 
الوقاي��ة من األش��عاع قام��ت باجراء املس��وحات 
االش��عاعية  لبناي��ة املدرس��ة الواقع��ة في حي 
القاهرة  واملنطقة احمليطة بها أضافة الى س��حب 
عين��ات بيئية منها لفحصها في مختبرات املركز 

للتأكد من سالمتها االشعاعية .
م��ن جانبها اش��ارت مديرة عام مرك��ز الوقاية من 
األشعاع بشرى علي احمد الى ان نتائج املسوحات 
اخملتبري��ة  والفحوص��ات  امليداني��ة  االش��عاعية 
للنم��اذج التحليلي��ة خضعت ال��ى عملية حتليل 
علمي��ة دقيقة م��ن قبل خبراء م��ن  مركز الوقاية 
من االش��عاع للتأكد من س��المتها م��ن اي تلوث 
اشعاعي ومت اس��تعمال االجهزة احلقلية احملمولة 
جلميع الصفوف واحلديقة واملس��احات احمليطة بها 
الواقع��ة ضمن الرقع��ة اجلغرافية للمدرس��ة ومت 
س��حب مناذج التربة وكانت نتائ��ج التحليل عدم 
وجود اي تلوث اش��عاعي وانها تقع ضمن اخللفية 

االشعاعية الطبيعية .
يذك��ر ان مركز الوقاية من االش��عاع يس��عى في 
اطار جه��وده الرامية الى توفير اكبر قدر ممكن من 
احلماي��ة من اخملاط��ر التي قد تنجم ع��ن التعرض 

لإلشعاع او التلوث به .

بغداد - الصباح الجديد:
جه��زت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية وجبة 
جديدة من أدوية األم��راض املزمنة إلى النازحني في 

محافظة السليمانية .
وذك��ر معاون مدي��ر عام الدائ��رة للش��ؤون الفنية 
الدكت��ور ش��هاب احم��د جاس��م أن الدائ��رة ومن 
خالل قس��م الصيدلة واخملازن جه��زت النازحني في 
محافظ��ة الس��ليمانية بأدوي��ة األم��راض املزمنة 

لشهر نيسان اجلاري .
وأشار الدكتور جاسم إلى أن تسلم األدوية يتم من 
خالل دائرة صحة السليمانية ومن موظفني لديهم 
تخويل بالتس��لم وبدورهم يقوم��ون بإيصالها إلى 
مخيم��ات النازحني لتوزع عل��ى املصابني باألمراض 

املزمنة هناك .
وأضاف معاون املدير العام أن الدائرة ترس��ل شهريا 
تل��ك األدوية إل��ى النازحني وهي حص��ة ثابتة توزع 
عليه��م في أثناء ب��دء التجهيز للعي��ادات الطبية 

الشعبية واالستشارية في بغداد واحملافظات  .

متابعة الصباح الجديد: 
جلن��ة  ان  التج��ارة  وزارة  اعلن��ت 
التعاقدات املركزية في الوزارة بصدد 
التعاق��د لش��راء رز الياس��مني من 
انتاج الشركة العراقية الفيتنامية 
، كذلك االتفاق مع مناش��ئ عاملية 
لتوريد م��ادة احلنطة وجتهيزها عبر 

مفردات البطاقة التموينية .

وقالت الوزارة في بيان عن املتحدث 
الرسمي للوزارة اطلعت » الصباح 
اجلدي��د« على نس��خة منه ان جلنة 
التعاق��دات وبعد فش��ل ع��دد من 
املناقص��ات الت��ي اجرته��ا لتوري��د 
مادتي الرز واحلنطة بس��بب االليات 
التعاقدات  اجلدي��دة املعتمدة ف��ي 
للتف��اوض م��ع ش��ركات  اجته��ت 

عاملية كبيرة بهدف التعاقد وتوريد 
م��ادة احلنط��ة فضال ع��ن التعامل 
مع الش��ركة العراقية الفيتنامية 
لتوريد مادة الرز نوع الياسمني وهو 

من االنواع اجليدة .
وقال��ت ال��وزارة في بيانه��ا ان جلنة 
التعاقدات س��بق له��ا ان تعاقدت 
لش��راء مادة زيت الطعام وبكميات 

جيدة وق��د وصلت كميات من هذه 
املادة الى املوانئ اجلنوبية وهي باجتاه 
الوص��ول الى جمي��ع مناطق البالد 
، مش��يرة الى ان ال��وزارة وفي اطار 
دعمه��ا للمنت��ج الوطن��ي عملت 
على التعاقد لش��راء مادة الس��كر 
م��ن املعام��ل احمللي��ة فض��ال ع��ن 
التوجه لش��راء زيت الطعام احمللي 

بعد اس��تكمال معام��ل التصنيع 
في داخل البالد وهو مايحقق نسبة 
اعتماد كبيرة على املنتج الوطني ، 
وفي مادة احلنطة احمللية بدأت حملة 
التس��ويق في جميع مناطق البالد 
وم��ن املؤمل تس��لم كميات كبيرة 
من املنت��ج احمللي من خ��الل مراكز 
التس��ويق التي فتح��ت ابوابها في 

جميع احملافظات عدا كردستان.
على صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 
التجارة عن مواصلت مالكاتها في 
املوصل مناقلة كميات من مفردات 
احلصة التموينية )الس��كر والزيت 
وال��رز ( من مخ��ازن بازواي��ا لتأمني 
خزين ط��وارئ للعائالت النازحة في 

اخمليمات واملناطق احملررة .

التجارة بصدد توريد رز الياسمين من إنتاج الشركة العراقية الفيتنامية 
وّقعت اتفاقات لتوريد الحنطة من مناشئ عالمية 
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عمان ـ رويترز:
ق��ال مقاتل��ون من املعارض��ة وس��كان إن اجليش 
الس��وري اس��تعاد الس��يطرة على بل��دة صوران 
ق��رب مدينة حم��اة ف��ي املنطقة الوس��طى من 
غرب س��وريا امس االول األح��د في هجوم مدعوم 

بضربات جوية روسية مكثفة.
وانس��حب معظم مقاتلي املعارض��ة من البلدة 
بعد أن اقتحمتها القوات السورية عقب عشرات 
الضربات التي شنتها طائرات يُعتقد أنها روسية. 
واستهدفت الضربات أيضا بلدات أخرى باملنطقة 

شملت اللطامنة وكفر زيتا.
وقال مقاتل من املعارضة طلب عدم نش��ر اسمه 
وه��و عضو ف��ي جماعة جي��ش الع��زة التي لها 
وجود قوي في محافظة حماة »كان هناك قصف 
هستيري استهدف البلدة واملنطقة كلها وخاض 
مقاتل��و املعارضة معارك شرس��ة حتى اضطروا 

لالنسحاب.«
ويقول مقاتل��و املعارضة إن اجليش الس��وري كان 
يلقى مس��اندة من مقاتلني شيعة مدعومني من 

إيران يقدمون الدعم لقوات احلكومة املنهكة.
وأدى دخ��ول اجلي��ش إلى صوران إل��ى فقد معظم 
املكاس��ب التي حققته��ا املعارض��ة، التي تضم 
جماع��ات متش��ددة، بعد هج��وم كبير الش��هر 
املاضي في محافظة حماة في وسط اجلزء الغربي 
املأهول من البالد. وردت املعارضة بإطالق عش��رات 
الصواري��خ على مطار حماة العس��كري القريب. 
وأظهرت تس��جيالت مصورة منشورة على مواقع 
التواصل االجتماع��ي أعمدة من الدخان تتصاعد 

من على بعد.

الضفة الغربية ـ بي بي سي: 
بدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون 
االس��رائيلية إضراب��ا عن الطع��ام احتجاجا على 

أوضاعهم تزامنا مع »يوم األسير الفلسطيني«.
ويقود اإلضراب مروان البرغوثي، القيادي في حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عب��اس، والذي ينظر إليه على أنه خليفة محتمل 

لعباس.
ووفقا لهيئة السجون االسرائيلية، فإن 1187 من 
السجناء الفلسطينيني في السجون االسرائيلية 

يشاركون في اإلضراب عن الطعام.
والقضايا التي تتعلق بالس��جناء الفلسطينيني 
في الس��جون اإلس��رائيلية مصدر توت��ر دائم بني 
اجلانبني. وينظر الفلسطينيون إلى السجناء على 
أنهم معتقلون سياس��يون، ادي��ن الكثير منهم 
بشن هجمات على إسرائيل وغيرها من االتهمات. 
ويحتج البعض حتت ما يس��مى باالحتجاز اإلداري، 
الذي يس��مح باحتجاز املش��تبه فيهم ملدد تصل 

إلى ستة أشهر.
وحت��ى نهاي��ة العام املاض��ي بلغ ع��دد املعتقلني 
الفلس��طينيني في الس��جون االس��رائيلية نحو 
سبعة آالف سجني، وذلك وفقا جلماعة للسجناء 

الفلسطينيني.

باريس ـ وكاالت:
وق��ع انفج��ار ف��ي مدين��ة ك��ورت عل��ى جزي��رة 
كورسيكا الفرنس��ية أدى إلى تدمير مكتب تابع 

لبنك )Société Générale( بشكل جزئي.
ووق��ع االنفج��ار ام��س االثن��ني حس��ب التوقيت 
الفرنس��ي، وأحلق أضرارا جس��يمة مببنى املكتب، 
وأدى إل��ى تدمي��ر زجاج محل مج��اور. وتعمل اآلن 
ف��ي مكان احل��ادث الش��رطة وخب��راء املتفجرات. 
فيما لم تعلن أي جهة حتى اآلن مسؤوليتها عن 

التفجير.
يذكر أن جزيرة كورسيكا تقع في البحر املتوسط، 
غربي إيطاليا وشمال جزيرة سردينيا وجنوب شرق 

فرنسا، وهي مسقط رأس نابليون بونابرت.

تدمير مبنى بنك بتفجير في 
جزيرة كورسيكا الفرنسية

الجيش السوري يستعيد 
السيطرة على »صوران« في حماة

أكثر من ألف معتقل فلسطيني 
في إسرائيل يضربون عن الطعام

متابعة الصباح الجديد: 

حقق الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
ف��ي  االدن��ى  باحل��د  ف��وزا  اردوغ��ان 
االس��تفتاء ح��ول تعزي��ز صالحياته 
لك��ن املعارضة التي تتهمه باجلنوح 
الى االس��تبداد، تتهمه بالتزوير، في 
وق��ت أعل��ن الرئيس الترك��ي رجب 
طي��ب أردوغ��ان، أنه م��ن املمكن أن 
جتري تركيا اس��تفتاء آخ��ر من أجل 

إعادة عقوبة اإلعدام امللغاة سابقا.
وكان اردوغ��ان )63 عام��اً( يأم��ل في 
احلصول على دعم ش��عبي واس��ع. 
لك��ن النتائج التي نش��رتها وكالة 
انباء االناضول احلكومية امس االثنني 
تش��ير الى ان التعديالت الدستورية 
حصلت على تأيي��د 51,35 في املئة 
من الناخبني بعد فرز 99،45 في املئة 

من صناديق االقتراع.
وأّك��د رئي��س اللجن��ة االنتخابي��ة 
التركية أّن معسكر ال�«نعم« تقّدم 
على معس��كر ال���«ال« بف��ارق نحو 
1,25 ملي��ون صوت وال ي��زال يتوجب 

فرز 600 ألف صوت فقط.
العاملي��ة  الصح��ف  وانتق��دت 
»البايس«  اردوغان. وكتبت صحيفة 
االس��بانية »انتص��ار باحل��د االدنى«، 
بينم��ا رأت صحيف��ة »الريبوبليكا« 
في روما »اردوغان فاز بفارق شعرة«.

وعنون��ت صحيفة »نيوي��ورك تاميز« 
ان��ه »ف��وز مح��دود« بينم��ا كتبت 
الفرنس��ية »لوفيغارو« امس الثنني 
»اردوغان يعلن عن فوز بفارق ضئيل«. 
ام��ا صحيف��ة »دي فيل��ت« االملانية 
فتحدثت عن انتصار يعادل »هزمية«.

ودعي نح��و 55,3 ملي��ون ناخب الى 
االدالء باصواته��م امس االول االحد. 
وقالت اللجنة االنتخابية التركية ان 

نسبة ملشاركة بلغت 85 في املئة.
في خط��اب تاريخي، اش��اد اردوغان 
»بالق��رار التاريخ��ي« ال��ذي اتخ��ذه 
الشعب التركي، ودعا الدول االجنبية 

الى »احترام« نتيجة التصويت.
بعيد ذلك، حتدث عن امكانية تنظيم 
استفتاء، هذه املرة حول اعادة العمل 
بعقوبة االع��دام، وهي خطوة ميكن 
ان تس��قط نهائيا عملي��ة انضمام 

تركيا الى االحتاد االوروبي.
وفي رد فعل فوري على هذه النتيجة، 
دعا االحتاد االوروبي تركيا الى البحث 

ع��ن »توافق وطن��ي«. وم��ن جهته، 
دعا مجل��س اوروب��ا الق��ادة االتراك 
ال��ى »التفكي��ر بح��ذر ف��ي املراحل 

املقبلة«.
واما اكبر حزبني معارضني في تركيا 
»حزب الش��عب اجلمهوري« و«حزب 
الشعوب الدميوقراطي« فتحدثا عن 
»عمليات تالعب« خالل االس��تفتاء 

واكدا انهما سيطعنا في نتيجته.
وق��د انتقدا خصوص��ا اجراء اعلنه 
ف��ي  االعل��ى  االنتخاب��ي  اجملل��س 
اللحظ��ة االخيرة يؤك��د صالحية 
البطاق��ات الت��ي ال حتم��ل اخلت��م 
الرس��مي ملركز التصوي��ت الذي مت 

االقتراع فيه.
واكد زعي��م احلزب اجلمهوري كمال 
كيليتش��دار اوغلو أن ه��ذا االجراء 
»يجعل مسألة شرعية االستفتاء 
قابلة للنقاش ، ويثير شكوكا حول 

قرار االمة«.
وتظاهر آالف من املشككني في فوز 
»النع��م« مرددين هتاف��ات معادية 
الردوغ��ان ف��ي حي��ي بش��كيتاش 
وكاديكوي في اسطنبول، بحسب 
مصوري��ن من وكال��ة فرانس برس. 
ولكن لم تس��جل اي حوادث خالل 

هذه التظاهرات.
فازت ال�«نع��م« في مختلف أنحاء 
البالد لكن معس��كر رافضي تعزيز 
السلطات الرئاس��ية فاز في املدن 
الكب��رى الثالث اس��طنبول وانقرة 
وازمي��ر. كذل��ك، صوت��ت مناط��ق 
جن��وب ش��رق البالد حي��ث غالبية 
الس��كان من االكراد، بشكل كبير 

ضد توسيع صالحيات الرئيس.
احملل��ل  كاغبت��اي  س��ونر  وكت��ب 
املتخص��ص في تركيا ف��ي معهد 
واش��نطن عل��ى تويت��ر »ان��ه فوز 
الردوغ��ان لكن��ه ايضا هزمي��ة. لقد 
خس��ر اس��طنبول حي��ث كان بدأ 
حياته السياس��ية« عندما اصبح 

رئيسا لبلدية املدينة في 1994.
واك��د مصطف��ى اوميت اونس��ال 
احد انص��ار حزب العدالة والتنمية 
في انقرة امس االول  االحد أن »هذه 
النتيجة تظهر أن قسماً من البالد 
ال يريد جعل البالد اقوى مع عقلية 
اوروبي��ة، أم��ا القس��م اآلخر فهم 

ابناء االناضول االصليون«.
وينص التعديل الدستوري خصوصاً 
على إلغ��اء منصب رئي��س الوزراء 
ملصلحة رئيس بصالحيات اوس��ع، 

علما أن معارضي اردوغان يتهمونه 
سلفا بنزعة استبدادية.

وف��ي الش��أن ذات��ه د املستش��ارة 
االملانية انغيال ميركل امس االثنني 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
الى الس��عي الج��راء »ح��وار قائم 
عل��ى االحت��رام« م��ع كل االحزاب 
السياسية بعد الفوز الذي حققه 
بف��ارق ضئيل في االس��تفتاء على 

توسيع صالحياته الرئاسية.
وقال��ت ميركل في بي��ان مقتضب 
مشترك مع وزير اخلارجية سيغمار 
غابريي��ل ان »احلكوم��ة )االملاني��ة( 
تنتظر من احلكوم��ة التركية بعد 
الس��عي  انتخابية ش��اقة،  حملة 
اآلن ال��ى حوار قائم هل��ى االحترام 
م��ع كل الق��وى السياس��ية وفي 

اجملتمع«.
واضاف��ت ان برلني »اخ��ذت علما« 
للتصوي��ت  املوقت��ة  بالنتيج��ة 
الت��ي بلغت نس��بة مؤي��دي تعزيز 
الصالحيات الرئاس��ية فيها 51,37 
باملئ��ة بع��د ف��رز 99,45 باملئة من 

صناديق االقتراع.
وتابعت ان احلكومة االملانية »حتترم 
حق االت��راك والتركيات ف��ي تقرير 

دس��تورهم«، مؤك��دة ان »الف��ارق 
الضئي��ل يدل على عمق انقس��ام 

اجملتمع التركي«.
يعن��ي  ان »ه��ذا  وقال��ت مي��ركل 
مس��ؤولية كبي��رة للق��ادة االتراك 
وللرئيس اردوغان ش��خصيا« بينما 
ش��ن الرئيس التركي خالل حملته 
حملة عنيف��ة على الق��ادة االملان 
بع��د من��ع مهرجان��ات انتخابي��ة 

مؤيدة له في املانيا.
ودعت برلني ايضا الى »مناقش��ات 
سياسية في اسرع وقت ممكن« مع 
انقرة »على املس��توى الثنائي وبني 
املؤسس��ات االوروبي��ة وتركيا على 

حد سواء«.
وقال��ت مي��ركل ايضا انه��ا تنتظر 
التقيي��م االول امس االثنني ملراقبي 
منظمة االمن والتع��اون في اوروبا 
ومجلس اوروبا حول س��ير االقتراع، 
وذك��رت »بش��كوك جدي��ة« عبرت 
عنها الهيئت��ان في ما يتعلق بهذا 

االستفتاء.
وفي غض��ون ذل��ك أعل��ن الرئيس 
الترك��ي رج��ب طيب أردوغ��ان، أنه 
من املمكن أن جتري تركيا استفتاء 
آخر من أجل إع��ادة عقوبة اإلعدام 

امللغاة سابقا.
وأك��د أردوغ��ان، أنه س��يبحث مع 
رئيس الوزراء بن علي يلدرمي، وزعيم 
املعارض  القومي��ة  ح��زب احلرك��ة 
دول��ت باهجه ل��ي، مش��روع إعادة 

عقوبة اإلعدام. 
وأعرب »باهجه لي« في وقت سابق 
ع��ن تأييده لهذه اخلط��وة في حال 

عرضها على البرملان.
وأش��ار أردوغ��ان أنه س��يتم إجراء 
استفتاء شعبي آخر في حال رفض 
كم��ال قليجدار أوغل��و زعيم حزب 
الش��عب اجلمه��وري املعارض دعم 

املقترح. 
ويعد حزب الش��عب اجلمهوري من 
أكبر األحزاب املعارضة ألردوغان في 

تركيا.
وش��دد أردوغان إلى وج��ود مطالب 
شعبية بإعادة عقوبة اإلعدام، بعد 
محاولة االنقالب الفاش��لة في 15 

متوز املاضي.
وأعلن��ت تركي��ا ف��ي 2003 إلغ��اء 
اإلعدام بش��كل رس��مي  عقوب��ة 
اس��تجابة ملطالب االحتاد األوروبي، 
الذي اعتبر إلغاء هذه العقوبة أحد 
أهم شروط انضمام تركيا لالحتاد .

واشنطن ـ بي بي سي:
ف��ي  تبح��ث ش��رطة كليفالن��د 
الواليات املتحدة عن شخص صور 
نفس��ه على فيس��بوك مباش��ر 
وهو يطلق النار على ش��خص في 

الشارع.
وقال املشتبه فيه، واسمه ستيف 
ستيفنس، في تس��جيل آخر، إنه 
قت��ل 13 ش��خصا وإن��ه يريد قتل 

املزيد.
وأك��د قائ��د ش��رطة كليفالن��د، 
كالف��ن ويليامز، مقتل رجل واحد، 
وق��ال إن��ه ال يع��رف إذا كان هناك 

ضحايا آخرون.
أجه��زة  أن  ويليام��ز  وأض��اف 
األم��ن اخملتلف��ة تبح��ث حاليا عن 
س��تيفنس، ودع��اه إل��ى تس��ليم 

نفسه.
وكش��فت الش��رطة ع��ن هوي��ة 
الضحي��ة، وه��و روب��رت غودوي��ن، 
البالغ من العمر 74 عاما، ونشرت 

صورة املشتبه فيه.
وقال ويليامز إن س��تيفنس أطلق 
النار عشوائيا، ووصف احلادث بأنه 

جرمية قتل »بال معنى«.
وه��ذه ليس��ت امل��رة األول��ى التي 

يبث فيه إط��الق نار وجرائم القتل 
على فسبوك مباشر، ففي حزيران 
قتل ش��خص وهو يصور نفس��ه 
عل��ى فيس��بوك في أحد ش��وارع 
ش��يكاغو. وفي آذار تلقى رجل 16 
رصاصة ف��ي جس��مه بينما كان 

يصور نفسه على املباشر أيضا.
ف��ي  املباش��ر  خاصي��ة  ومتك��ن 
فيس��بوك املس��تعملني م��ن بث 
الصورة والصوت، وقد أطلقت عام 
2010، ولكنها أصبحت أكثر تداوال 
في مواقع التواصل االجتماعي في 

األشهر األخيرة فقط.

لندن ـ أ ب ف: 
دعا نواب بريطانيون حكومة بالدهم 
إلى سحب اجلنسية من زوجة رئيس 
النظام السوري بشار األسد لدعمها 

له خالل احلرب التي تشهدها البالد.
واتهم متحدث الشؤون اخلارجية عن 
ح��زب الدميوقراطيني األح��رار النائب 
توم بريك، أس��ماء األس��د باستغالل 
مكانتها الدولية من أجل الدفاع عن 

»نظام همجي«.
وأش��ار بري��ك إل��ى أن وزي��ر اخلارجية 
»بوريس جونس��ون كان ح��ث الدول 
األخرى عل��ى القي��ام باملزيد بش��أن 

احلكوم��ة  عل��ى  أن��ه  إال  س��وريا، 
البريطانية أن تقول ألس��ماء األس��د 
اس��تخدام  ع��ن  تتوقف��ي  أن  ،إم��ا 
تصرف��ات  ع��ن  للدف��اع  مكانت��ك 
بربرية، أو تس��حب منك اجلنس��ية« 

البريطانية.
وص��ف  بعدم��ا  الدع��وات  وتأت��ي 
جونس��ون رئيس النظ��ام في مقالة 
نش��رتها صحيفة »صنداي تلغراف« 
ب�«اإلرهابي االكبر« داعيا روس��يا إلى 

التوقف عن دعمه.
وأطل��ق ناظم زهاوي النائب عن حزب 
احملافظ��ني احلاك��م، دع��وات مماثل��ة 

نقلتها صحيفة »صنداي تاميز«. وقال 
»حان الوقت لنالحق )بش��ار( األس��د 
ب��كل طريقة ممكنة، مب��ا في ذلك من 
خالل أش��خاص مبن فيهم الس��يدة 
األسد، الذين يشكلون جزءا من اآللة 

الدعائية التي ترتكب جرائم حرب«.
ووقفت أس��ماء األس��د البالغة من 
العم��ر 41 عام��ا وحتمل اجلنس��يتني 
إل��ى جانب  والس��ورية  البريطاني��ة 
العلني��ة،  إطالالت��ه  ف��ي  زوجه��ا 
ملتقطة ص��ورا مع مؤي��دي نظامه 
تنشر عادة على صفحة الرئاسة في 

موقع »انستغرام«.

الشرطة األميركية تبحث عن مقترف 
جريمة قتل على فيسبوك مباشر

نّواب بريطانيون يدعون إلى سحب الجنسية 
البريطانية من زوجة الرئيس السوري

ينوي إعادة عقوبة اإلعدام بعد 14 عامًا على إلغائها

فوز بفارق ضئيل لـ«نعم« في االستفتاء 
على تعزيز صالحيات أردوغان

كتب سونر كاغبتاي 
المحلل المتخصص 

في تركيا في معهد 
واشنطن على تويتر 

»انه فوز الردوغان لكنه 
ايضا هزيمة. لقد خسر 
اسطنبول حيث كان بدأ 
حياته السياسية« عندما 

اصبح رئيسا لبلدية 
المدينة في 1994

الرئيس التركي أردوغان

تقـرير

الجزائر ـ وكاالت:

كش��فت مصادر أمني��ة جزائري��ة، أن 
اجلزائ��ر رفع��ت م��ن حج��م تعاونه��ا 
االس��تخباراتي واألمن��ي م��ع عدد من 
دول اجلوار على رأسها تونس وطرابلس 
وباماك��و والنيج��ر حملاص��رة التنظيم 
»نص��رة  املس��مى  اجلدي��د  املتط��رف 
اإلسالم واملسلمني«، ينشط حاليا في 
ش��مال مالي عل��ى مقربة م��ن احلدود 
اجلزائري��ة. وذكرت املصادر أن هذه الدول 
االتص��االت بش��كل  تتب��ادل  األربع��ة 
يومي لتعق��د عناصر تنظيم »داعش« 
املتطرف، املتواجدين بكثرة في ش��مال 
مالي وليبيا، وتنظيم »أنصار اإلس��الم 
واملس��لمني«، الذي بدأت دائرته تتس��ع 

يوما بعد يوم. 
تابع��ة  إعالمي��ة  مواق��ع  ونقل��ت 
قي��ادات  أن   ، االرهابي��ة  للتنظيم��ات 
تنظي��م كتيب��ة »عقب��ة ب��ن ناف��ع« 
املتمركزة في اجلبال التونس��ية والتي 
تعتبر م��ن أكثر التنظيم��ات اجلهادية 
التي تهدد األمن واالستقرار في تونس، 
كان��ت وراء أغل��ب وأه��م العملي��ات 

اإلرهابي��ة الت��ي اس��تهدفت تون��س، 
أخي��را، قد أعلن��ت ع��ن اندماجها في 
التنظيم املتطرف اإلقليمي اجلديد في 
ق��ارة أفريقيا جماعة »نصرة اإلس��الم 
واملس��لمني« »ِجَناْم« الذي مت تأسيسه 
مبال��ي بع��د دم��ج تنظيم��ات »أنصار 
»املرابط��ون«، »كتائ��ب حترير  الدي��ن«، 

ماسينا«.
وتسعى كل من اجلزائر وتونس وطرابلس 
وباماك��و إل��ى حتديد هوي��ة املتطرفني 
املنضويني حت��ت لواء تنظي��م » أنصار 
اإلس��الم و املس��لمني »، وأيض��ا هوية 
عناصر »داع��ش« املتواجدين بكثرة في 
ش��مال مالى، وحتديد مكان تواجدهم، 
وتسعى اجلزائر جاهدة إلى حتديد موقع 
املتط��رف اخلطي��ر مخت��ار املكن��ى ب� 
»األعور« قائد كتيب��ة املرابطون« الذي 
أعلن والئ��ه ومبايعته للتنظيم اجلديد 
ال��ذي يقوده إياد غالي، وحس��ب تقارير 
إعالمية يتواجد ه��ذا األخير ومنذ عام 
2016 مبوريتانيا، فهو يتنقل في س��رية 
تامة ويتوارى عن األنظار خشية حتديد 
مكان تواجده كون��ه مطلوب من أكثر 
ال��دول على رأس��ها اجلزائ��ر والواليات 

املتحدة األميركية وفرنسا.

ومن جانب آخر فرضت اجلزائر تعزيزاتها 
اجلنوبي��ة  حدوده��ا  عل��ى  األمني��ة 
والش��رقية في اجتاه اجلارة الش��قيقة 
املركب��ات  يومي��ا  وتخض��ع  تون��س،  
واألش��خاص ملعاين��ة دقيق��ة، خاصة 
في املرحل��ة الراهنة، الت��ي تتزامن مع 
االنتخابات البرملاني��ة املزمع تنظيمها 
في الرابع  م��ن آيار املقبل، والهدف من 
ه��ذه التعزي��زات األمنية ه��و محاولة 
من��ع تس��لل املتطرفني إل��ى األراضي 

اجلزائرية.
ويواصل اجليش اجلزائري، متشيط اجلبال 
والغابات بخاصة في محافظات الشرق 
اجلزائري، الستئصال بقايا اخلاليا النائمة 
ومن ومح��اوالت ف��رار املتطرفني خارج 
الب��الد، ف��ي محاولة منه��م لاللتحاق 
بتنظيم »أنصار اإلس��الم واملسلمني« 
الذي يس��عى إلى تعزي��ز تواجد حركة 
»تنظي��م القاع��دة ف��ي ب��الد املغ��رب 
العرب��ي اإلس��المي« يق��وده املتطرف 
اخلطير عب��د املال��ك درودكال، املعروف 
باس��م عب��د املصع��ب أب��و داود. طلق 
اجليش اجلزائري، في الناحية اخلامس��ة، 
ش��رق اجلزائر، عملية أمنية نوعية في 
أعالي جبال قس��نطينة وس��كيكدة، 

وصوالً إلى غابات وجبال جيجل.
وتقود قوات اجلي��ش اجلزائري، مدعومة 
بف��رق م��ن الق��وات اخلاص��ة وآلي��ات 
عس��كرية، عملية متش��يط واس��عة، 
بع��د العثور عل��ى متطرف متخصص 
في صناعة املتفج��رات، برفقة عائلته 
املكونة م��ن زوجته املتطرفة، وصبيني، 
وثالثة بنات، في منطق��ة وادي الزهور، 

في محافظة سكيكدة شرق اجلزائر. 
ووجهت قيادة اجلي��ش اجلزائري، نداءات 
لإلرهابني ، أكدت في��ه أن أبواب التوبة 
أمام مسلحي اجملموعات اجلهادية، في 
إط��ارات مش��روع املصاحل��ة الوطنية، 
مازال��ت مفتوح��ة، ووقف نش��اطهم 
وتق��دمي أنفس��هم للمصالح اخملتصة، 
مقاب��ل االس��تفادة م��ن التدابير التي 
أقرها ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية 
الرئي��س  وكان   .2005 الع��ام  الص��ادر 
بوتفليق��ة قد اس��تفتى اجلزائريني من 
نف��س العام ح��ول قبول املش��روع في 
إطار ما أسماه آنذاك بوقف حمام الدم 
وحتقي��ق املصاحلة ب��ني اجلزائريني، بعد 
س��نوات من احلرب األهلية أفضت إلى 
سقوط 250 ألف ضحية بحسب أرقام 

رسمية.

كتيبة »عقبة بن نافع« التونسية تبايع »أنصار اإلسالم والمسلمين

الجزائر تعّزز تعاونها االستخباراتي مع دول الجوار لمحاصرة اإلرهاب

عناصر من اجليش اجلزائري
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة النف��ط، أمس االثنني، 
عن وضعها برنامج الستثمار الغاز 
ف��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة كنم��وذج 
تطبيقي للسياسة العامة للوزارة، 
مش��يرا إل��ى أن البرنامج تضمنت 

بناء ثالث مجمعات مركزية.
وقالت ال��وزارة في بيان صحافي، إن 
»وزير النف��ط جب��ار اللعيبي وضع 
مقررات تنفيذ سياس��ة اس��تثمار 
الغاز في املنطقة اجلنوبية كنموذج 
العام��ة  للسياس��ة  تطبيق��ي 

للوزارة«.
وأضاف��ت، أن »الوزي��ر ح��دد الي��ات 
واه��داف واضحة ممكن��ة التحقيق 
لتجنب اي تأخير في فهم التحديات 
وحتقيق ه��دف إيقاف حرق الغاز في 

.»٢٠٢١
»الق��رارات  أن  ال��وزارة،  وتابع��ت 
مجمع��ات  ث��الث  بن��اء  تضمن��ت 
مركزية على مراحل وقابلة للتوسع 
الس��تالم الغ��از في البص��رة ١٠٠٠ 
مقمق يوميا، الناصرية ٢٠٠ مقمق, 
ميس��ان ٤٠٠ مقم��ق عب��ر تفعيل 
التعاقدّي��ة  االلتزام��ات  وتطوي��ر 
للش��ركات األجنبي��ة العاملة في 
الغ��از  إلنت��اج  التفطي��ة  احلق��ول 
اجلاف والسائل واملكثفات سياسة 

االنتاج«.
وبينت، أن »هذه اجملمعات ستضمن 
توفير كميات كبيرة من الغاز اجلاف 
حملط��ات انتاج الطاق��ة الكهربائية 
تأمني توفير امل��ادة اخلام خلطط بناء 
وامليثانول، وتوفير  معامل االسمدة 
م��ادة اإليث��ان بالكمي��ات الالزم��ة 
للبتروكيمياويات  نب��راس  ملش��روع 
احد اكبر ف��رص التنمية في البالد 

تعظيم ق��درة البالد عل��ى تصدير 
الغاز الس��ائل ومتت��ني دور البالد في 

سوق الطاقة العاملي«.
وأش��ارت الوزارة، إل��ى أنها »تضمن 
إدارة كل كميات املكثفات املنتجة 
ف��ي كل احلق��ول ومن��ع حرقه��ا او 
خلطه��ا بالنفط اخل��ام وتصديرها 
ال��ى االس��واق العاملي��ة باالس��عار 
التنافس��ية كمصدر مهم وحيوي 

للدخل الوطني«.

وأك��دت، ان »جمي��ع تل��ك الهداف 
أساس��ية  مرتك��زات  س��تحقق 
تتمث��ل  املس��تدامة  للتنمي��ة 
بتحقيق استقرار اعلى في صناعة 
الطاقة ودع��م الصناعة احمللية من 
خ��الل زيادة س��اعات توف��ر الطاقة 
الكهربائي��ة وتوفير بيئة أكثر جذبا 
لالس��تثمار األجنب��ي, خل��ق فرص 
للصناع��ات الثانوي��ة املتعددة من 
خ��الل توفي��ر الصناع��ات الثقيلة 

األس��اس وخاصة البتروكيمياويات 
خلق فرص عمل للعمالة الوطنية 
تصل ال��ى ثالث��ة آالف فرصة عمل 
خالل مرحلة تنفيذ املشاريع فضال 
عن املهارات واخلبرات التي ستنتقل 
خالل التعامل املباش��ر مع شركات 

التنفيذ«.
على صعيد متصل، قال مس��ؤوالن 
في شركة نفط اجلنوب التي تديرها 
الدول��ة لرويترز أم��س االثنني إنه مت 

يوم األحد استكمال أعمال إصالح 
في رصيف ش��حن مبين��اء البصرة 
النفط��ي تض��رر نتيج��ة اصطدام 

ناقلة به الشهر املاضي.
ول��م تتأثر صادرات اخل��ام من ميناء 
البصرة جراء احل��ادث الذي وقع يوم 
24 آذار حني تس��ببت الرياح القوية 
ف��ي انح��راف ناقل��ة خ��ام عمالقة 

واصطدامها بالرصيف رقم واحد.
وق��ال املس��ؤوالن في الش��ركة إن 

الناقل��ة التي تبلغ حمولتها مليون 
برمي��ل ترس��و عن��د الرصيف منذ 
وقت مبكر من صباح االثنني وحتمل 

شحنة من اخلام اخلفيف.
ويص��در الع��راق، ثاني أكب��ر منتج 
في منظمة أوبك بعد الس��عودية، 
معظم اخلام م��ن منطقة البصرة 
في اجلنوب. وتق��در طاقة التحميل 
في امليناء بنح��و 1.8 مليون برميل 

يوميا.

العراق الخامس عربيًا باحتياطيات الذهب

»الرافدين«: 40 مليون دينار صالحية مندوبين لـ »القروض«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن اجملل��س العامل��ي للذهب بان 
احتياط��ي العالم من الذهب ارتفع 
بشهر نيسان، مشيرا الى ان العراق 
حافظ على املرتبة اخلامس��ة عربيا 

من االحتياطيات العاملية.
وذكر اجمللس في احصائية نش��رها 
عل��ى موقع��ه، ان “احتياطيات دول 
العالم من الذهب ارتفعت لش��هر 
نيس��ان مبق��دار 70 طنا عن ش��هر 

اذار املاض��ي لتص��ل ال��ى 33 ال��ف 
و329 طنا، في حني احتلت الواليات 
املتح��دة املرتب��ة االول��ى عامليا من 
حيث هذه االحتياطيات التي بلغت 
 3.377 ب  املاني��ا  تليه��ا   ،8.133.5

طنا”.
واض��اف اجملل��س ان “الع��راق حافظ 
على املرتبة اخلامسة عربيا من حيث 
ه��ذه االحتياطيات حي��ث جاء بعد 
كل من الس��عودية ولبن��ان واجلزائر 

وليبي��ا، مبين��ا ان “الع��راق حاف��ظ 
على املرتبة 37 عامليا من اصل 100 
دولة مدرجة في االحصاءات املالية 
العاملي��ة  لالحتياطي��ات  الدولي��ة 
للذه��ب خ��الل ش��هر نيس��ان من 

العام احلالي 2017”.
واش��ار اجمللس ال��ى ان “احتياطيات 
العراق من الذهب بقت ثابته حيث 
سجلت 89.8 طن وهي متثل 7.9 من 
باقي العمالت االخرى”، مش��يرا الى 

ان “اخ��ر ش��راء للعراق م��ن الذهب 
كان في ش��هر نيس��ان ع��ام 2014 

حيث اشترى فيها 15.16 طنا”.
وق��رر البنك املركزي ف��ي 23 كانون 
الثان��ي 2014 س��ك تش��كيلة من 
السبائك من الذهب اخلالص تتراوح 
أوزانه��ا ب��ني ) 50 غ��م و1000غم( 
بالذه��ب  للمتعامل��ني  لبيعه��ا 
اجملتم��ع  وش��رائح  واملس��تثمرين 

الراغبة في ذلك بالدينار العراقي.

عاملياً، سجل الذهب أعلى مستوى 
في خمس��ة أش��هر أم��س االثنني 
م��ع إقبال املس��تثمرين على أصول 
تع��د م��الذا آمن��ا في ظ��ل تصاعد 
التوترات اجليوسياسية بشأن كوريا 

الشمالية.
املعام��الت  ف��ي  الذه��ب  وارتف��ع 
الفوري��ة 0.3 باملئ��ة إل��ى 1288.50 
بحل��ول  )األونص��ة(  لألوقي��ة  دوالر 
الس��اعة 0720 بتوقي��ت جرينتش 

بعد أن س��جل أعلى مس��توى منذ 
تشرين الثاني عند 1295.42 نقطة 

في وقت سابق من اجللسة.
وتخل��ى املعدن األصف��ر عن بعض 
مكاس��به مع تعافي الدوالر مقابل 
الني من أقل مس��توى في خمس��ة 
ال��ذي  ي��ن   108.11 عن��د  أش��هر 
سجله في وقت سابق. وفي أحدت 
تعامالت نزل ال��دوالر 0.25 في املئة 

إلي 108.35 ين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين، أمس االثنني، 
عن منح صالحيات موحدة ملندوبي 
االدارة العام��ة للمناط��ق اجلنوبية 
لغ��رض  والوس��طى  والش��مالية 
تق��دمي تس��هيالت مالي��ة وقروض 

للموظفني واملواطنني.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في 

بيان صحاف��ي، إن »املصرف اعطى 
مندوبيه ف��ي احملافظات صالحيات 
املالية  التس��هيالت  واس��عة ملنح 
مببل��غ ال يتج��اوز عش��رين ملي��ون 
دينار للمواطنني اصحاب املش��اريع 
بكفال��ة  واملتوس��طة  الصغي��رة 
كفيل وعلى ان يكون تقديره املالي 
يتناسب مع التقدير املالي لطالب 

التسهيالت«.
وأضاف البيان، ان »املصرف قرر ايضا 
منح تسهيالت مالية مببلغ اربعني 
ملي��ون دين��ار وبضمان ره��ن عقار 
من الدرجة االولى ويتم تقس��يمه 
االدارة  مندوب��ي  قناع��ة  حس��ب 

العامة وبكفاءة املواطن املالية«.
وب��ني، أن »املص��رف ق��رر ايضا منح 

مدراء الفروع صالحية منح القروض 
وخملتلف االغراض االئتمانية ولغاية 
ثالثني مليون دينار  لقاء ضمان رهن 

عقار«.
في ش��أن آخر، نش��ر البنك املركزي 
العراق��ي، أم��س، ج��دوال باس��عار 
الس��بائك واملس��كوكات الذهبية 
لالس��بوع احلال��ي، ف��ي ح��ني رفع 

اسعارها لالسبوع احلالي.
وبني اجلدول ان مس��كوكة 15 غم 
بلغت 740 الف دين��ار وبارتفاع بلغ 
10 الف دينار عن االس��بوع املاضي، 
في حني بلغت سعر السبيكة عيار 
5 غ��م 256 الف دين��ار وبارتفاع بلغ 
3 الف دينار، مش��يرا الى ان س��عر 
الس��بيكة عيار 15 غم بلغت 759 

ال��ف دينار بارتفاع بلغ 11 الف دينار 
عن االسبوع املاضي.

واوضح اجلدول ان س��عر س��بيكة 
25 غ��م بلغت 1.283 ملي��ون دينار 
وبارتف��اع بل��غ 27 الف دين��ار، فيما 
بلغت سعر سبيكة 50 غم 2.570 
ملي��ون دينار وبارتف��اع بلغ 34 الف 

دينار عن االسبوع املاضي.

استئناف تحميل الخام من مواني البصرة

النفط: آليات الستثمار الغاز الطبيعي

أشارت الوزارة، إلى 
أنها »تضمن إدارة 
كل كميات المكثفات 
المنتجة في كل 
الحقول ومنع حرقها 
او خلطها بالنفط 
الخام وتصديرها 
الى االسواق العالمية 
باالسعار التنافسية 
كمصدر مهم وحيوي 
للدخل الوطني

طوكيو ـ رويترز:
هبطت أس��عار التعاقدات اآلجل��ة للنفط اخلام 
بش��كل طفيف في تعامالت اتس��مت بالهدوء 
أم��س االثن��ني بعد عطلة اس��تمرت ثالث��ة أيام 

مبناسبة عيد القيامة.
وتراجعت أس��عار تعاقدات خام برنت القياس��ي 
49 س��نتا إل��ى 55.40 دوالر ف��ي الس��اعة 0310 
بتوقي��ت جرينتش. وكانت األس��عار قد ارتفعت 
عند إغالق يوم اخلميس قبل أن تؤدي العطلة إلى 
إغالق معظم األس��واق الرئيس��ة ثالثة سنتات 

إلى 55.89 دوالر للبرميل.
وهبط��ت أس��عار تعاقدات خام غرب تكس��اس 
الوس��يط 47 س��نتا إل��ى 52.71 دوالر. وكان��ت 
األس��عار قد ارتفعت سبعة س��نتات إلى 53.18 

دوالر للبرميل يوم اخلميس.

أنقرة ـ رويترز:
ق��ال محمد شيمش��ك نائ��ب رئي��س وزراء تركيا 
أمس االثن��ني إن اس��تفتاء يوم األحد ال��ذي وافق 
فيه األتراك بأغلبية بسيطة على إصالحات متنح 
الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات واسعة قلص 
حال��ة الضبابية مرجح��ا أن يتس��ارع النمو على 

املدى القصير.
وفي مقابلة مع رويترز ذكر شيمش��ك أن من غير 
املقب��ول أن يظ��ل التضخم في خانة العش��رات 

معبرا عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة اآلحاد.

بكين ـ رويترز:
من��ا اقتصاد الصني 6.9 في املئة في الربع األول من 
2017 مقارنة مع مستواه قبل عام ليزيد قليال عن 
التوقع��ات مدعوما بإنفاق حكومي س��خي على 
البنية التحتية وبوادر نش��اط محموم في قطاع 

اإلسكان.
وتوق��ع اقتصاديون في اس��تطالع أجرته رويترز أن 
ينم��و االقتصاد 6.8 في املئة ف��ي الربع األول وهي 
نف��س وتي��رة النمو ف��ي الرب��ع األخير م��ن العام 

املاضي.
وسجل الربع األول أسرع وتيرة منو منذ الربع الثالث 
ف��ي 2015 وأظه��رت بيان��ات مارس آذار تس��جيل 
االس��تثمار ومبيع��ات التجزئ��ة وإنت��اج املصانع 

والصادرات معدالت منو أسرع من املتوقع.
وتس��ارع منو االس��تثمار العقاري إلى 9.1 في املئة 
في الربع األول مقارنة به قبل عام مع تسارع وتيرة 
عمليات التش��ييد اجلديدة رغم اتخ��اذ احلكومة 

إجراءات مكثفة من شأنها كبح النمو.
وتستهدف احلكومة معدل منو يقارب 6.5 في املئة 
في 2017 وهو ما يقل قليال عن هدف العام املاضي 
الذي يت��رواح بني 6.5 و7 في املئة بينما جاء معدل 
النمو الفعلي 6.7 ف��ي املئة والذي كان األدنى في 

26 عاما.
وق��ال مكتب اإلحص��اء الوطني أم��س االثنني إن 
الناجت احمللي اإلجمالي في الفترة من كانون الثاني 
إلى آذار منا بنس��بة 1.3 باملئة على أس��اس فصلي 
مقابل 1.7 باملئة في الفترة من تش��رين األول إلى 

كانون األول.
وأظهرت البيانات االقتصادية منوا بشكل عام في 
آذار وزاد إنتاج املصانع بأسرع وتيرة منذ كانون األول 
2014 وعززت الش��ركات االستثمارات الرأسمالية 

بعد تباطؤ في العام املاضي.

انخفاض طفيف 
لخام برنت

تركيا: توقعات بتسارع 
النمو بعد االستفتاء

6.9 % نسبة نمو 
االقتصاد الصيني

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

يخط��ط الع��راق إلط��الق الصندوق 
االجتماع��ي للتنمي��ة وه��و صندوق 
جدي��د يه��دف إل��ى حتقي��ق تنمية 
مستدامة وإعداد سياسات ملكافحة 
الفقر والقضاء على اجلوع متاشياً مع 

التوجهات العاملية اجلديدة.
وقال الناطق باس��م وزارة التخطيط 
الزه��رة  عب��د  اإلمنائ��ي  والتع��اون 
الصن��دوق  مهم��ات  إن  الهن��داوي، 
تتمحور حول دعم مشاريع تخفيف 
الفق��ر وإتاحة اخلدمات األساس��ية 
الصح��ة  مج��االت  ف��ي  للفق��راء 
والس��كن والتعليم والنقل والزراعة 
والرّي والتش��غيل، إضاف��ة إلى دعم 
ش��بكة احلماي��ة االجتماعي��ة م��ن 
خ��الل تبني��ه متوي��ل املش��اريع التي 
تؤم��ن اخلدمات األساس��ية في إطار 
س��تراتيجيات التخفي��ف من الفقر 
الثانية  اإلستراتيجية  وفي مقدمها 
الت��ي من املزمع اطالقه��ا عام 2017 

لغاية 2021”.
وأض��اف أن »فك��رة الصندوق جديدة 
وق��د تكون غي��ر مفهوم��ة من قبل 
البع��ض، ألن جترب��ة الع��راق مع هذا 
النوع من الصناديق ليس��ت طويلة، 
إذ س��بق أن ج��رى تأس��يس صندوق 

اإلس��كان العراقي عام 2011، إال أنه 
لم يتمك��ن م��ن القيام ب��دور كبير 
ألسباب تتعلق بالتمويل واإلجراءات، 
أمام تفاقم أزمة الس��كن في البالد 
بع��د أن وصلت احلاج��ة إلى أكثر من 
3 مالي��ني و500 ألف وحدة س��كنية 
لغاي��ة ع��ام 2015 وه��ي ف��ي تزايد 

مستمر”.
وحت��دث الهنداوي ع��ن جتربة صندوق 
للمناطق  واالس��تقرار  اإلعمار  إعادة 
املتضررة بفع��ل العمليات اإلرهابية 
ال��ذي تأس��س ع��ام 2015، مش��يراً 
إلى أنه يواج��ه حتديات كبيرة تتمثل 
باحلجم الهائل لألضرار الناجمة عن 
األعم��ال اإلرهابية منذ عام 2004 ما 
يعن��ي احلاجة إلى توافر أموال طائلة 
تضاف إلى حجم األضرار التي حلقت 
بالبنى التحتية واملقّدرة بأكثر من 42 

تريليون دينار )نحو 32 مليار دوالر(.
وأض��اف: »هن��ا يبرز التح��دي الثاني 
ال��ذي يق��ف أم��ام ه��ذا الصن��دوق 
وه��و ن��درة أو قّل��ة األم��وال في ظل 
األزم��ة املالية الت��ي يواجهها البلد، 
وبالتال��ي ف��إن التعوي��ل يبقى على 
الدع��م الدول��ي للع��راق م��ن خالل 
املنح والقروض واملساعدات التي رمبا 
ستمّكن الصندوق من أداء جانب من 
مهمات��ه، الس��يما أنن��ا نتحدث عن 
ض��رورة العمل على تنفيذ مش��اريع 

اس��تراتيجية تس��اهم ف��ي توفي��ر 
بيئة تنموي��ة إيجابية م��ا يعني أنه 
يدخل في سياسات محاربة اإلرهاب 

اقتصادياً”.
واعتب��ر، ف��ي حديث نقلت��ه »احلياة« 
الدولي��ة على موقعه��ا اإللكتروني، 
أن احلديث ع��ن الصندوق االجتماعي 
للتنمي��ة، وإن تش��ابه ف��ي بع��ض 
مفاصله م��ع الصندوقني املذكورين 
سابقاً، »إال أن هذه التجربة قد تكون 

مختلف��ة إل��ى حد ما ف��ي تفاصيل 
أخ��رى أجده��ا مهمة وتس��اهم في 
متك��ني الصن��دوق فع��الً م��ن دع��م 

مشاريع تخفيف الفقر”.
وأبدى الهنداوي اعتقاده بأن املميزات 
التي سيكون لها أثر في أداء صندوق 
التنمي��ة االجتماع��ي ه��ي »وج��ود 
شركاء فاعلني على مستوى الوطن 
املدن��ي  اجملتم��ع  مبنظم��ات  ممثل��ني 
والقطاع اخلاص، فضالً عن احلكومات 

احمللي��ة ف��ي احملافظ��ات، إضافة إلى 
مختلف��ة«،  مج��االت  ف��ي  خب��راء 
مضيف��اً أن »مث��ل هذا التن��وع في 
س��يثمر  اإلدارة  مجل��س  تش��كيل 
عن نتائج مهمة ج��داً«، معوالً على 
الدع��م املالي الدول��ي »حتى لو كان 
محدوداً في املراحل األولى« ل� »جتنيب 
الصندوق املش��اكل التمويلية وذلك 
ريثم��ا يتمكن من تدوي��ر األموال من 

خالل عمليات االستثمار”.

ولفت الهنداوي إلى أن »البنك الدولي 
اب��دى اس��تعداده لدع��م الصندوق 
باخلبرات الدولية وكذلك إمكان متويل 
بعض املشاريع التي يقّرها الصندوق 
بعد أن يبدأ مبمارس��ة مهماته، مببلغ 
الس��نوات  خ��الل  دوالر  ملي��ون   50
الثالث األولى من عمله«، مشيراً إلى 
أن »في هذه املرحلة س��يتم التركيز 
على ث��الث محافظات جرى اختيارها 
ألس��باب منطقية، وه��ي محافظة 
املثنى ف��ي اجلنوب العراقي التي تعّد 
أعلى احملافظات ف��ي معدالت الفقر، 
إذ تص��ل النس��بة فيه��ا إل��ى أكثر 
م��ن 50 في املئ��ة وتواجه مش��اكل 
تنموي��ة واجتماعية كثي��رة، إضافة 
إل��ى محافظة صالح الدين ش��مال 
العاصم��ة لكونه��ا م��ن احملافظات 
الت��ي ُح��ررت بالكامل وع��اد أبناؤها 
إليه��ا وبالتالي فهي ف��ي حاجة إلى 
دعم مناس��ب لتمكينه��ا من إعادة 
البناء التنم��وي لواقعها االقتصادي 
واالجتماع��ي. أما احملافظ��ة الثالثة، 
فت��م اختي��ار ده��وك ضم��ن إقليم 
كردس��تان لكونه��ا احملافظ��ة التي 
اس��تقبلت أكب��ر موج��ات النازحني 
خالل الفترة املاضية، ما سبب تراجع 
مستوى اخلدمات وزيادة نسبة الفقر 

فيها«.
الض��روري  م��ن  أن  الهن��داوي  ورأى 

دعم ه��ذه التجربة م��ن قبل جميع 
الفاعليات السياس��ية واالقتصادية 
بدع��م  مطالب��اً  واالجتماعي��ة، 
إعالم��ي خ��اص م��ن خ��الل وج��ود 
وحدة متخصص��ة بهذا اجملال ضمن 
وركز  للصندوق.  التنظيمي  الهيكل 
عل��ى أن النج��اح لن يتحق��ق بتوافر 
الدع��م املال��ي واملعنوي فق��ط، إمنا 
بتبني سياس��ات واضحة تركز على 
مش��اريع البنى التحتية التي تؤمن 
ف��رص عم��ل كثيرة ما يس��اهم في 
اس��تقطاب الي��د العامل��ة وخفض 
التي تش��هد  البطال��ة  مس��تويات 

تزايداً في معدالتها.
وأش��ار الهن��داوي إلى وج��ود بعض 
يب��دأ  لك��ي  واخلط��وات  اإلج��راءات 
الصن��دوق مبمارس��ة مهماته، منها 
اقرار قانونه اخل��اص ابتداء من إعداد 
املس��ودة النهائي��ة م��روراً بعرضها 
على مجلس شورى الدولة ومجلس 
ال��وزراء، ليذهب بعده��ا إلى مجلس 
الن��واب إلق��راره بصيغت��ه النهائية. 
وتوق��ع أن ينطلق الصندوق من خالل 
ارتباطه موقتاً بإحدى الوزارات، مشيراً 
إلى وج��وب أن تكون وزارة التخطيط 
هي الوزارة املعنية كونها املس��ؤولة 
ع��ن إعداد سياس��ات التخفيف من 
الفقر كما أن فكرة إنشاء الصندوق 

انطلقت من هذه الوزارة.

3.5 ماليين وحدة سكنية حاجة البالد

الصندوق االجتماعي للتنمية تجربة عراقية لمكافحة الفقر

الثالثاء 18 نيسان 2017 العدد )3677(

Tue. 18 Apr. 2017 issue )3677(



آفاق 8

كاظم سهر جابر*

املقدمة:
لع��ل الكتاب��ة ف��ي موضوع��ة املوارد  
املائي��ة ف��ي ه��ذا العصر بال��ذات من 
أصعب املواضيع على الكاتب . فالتزايد 
في اعداد البش��ر على ه��ذا الكوكب 
والنقص��ان  هندس��ية(  )مبتوالي��ة 
املس��تمر ف��ي كمي��ة املي��اه العذبة 
املتاحة، جعل��ت موضوعة املاء تدخل 
في أولويات التخطيط االس��تراتيجي 
لالمن القومي للبلدان وتتشابك فيها 
عوامل كثيرة، وبذلك فهو يستلزم من 
الكات��ب إمكانية كبيرة قد التتيس��ر 
لكثير م��ن الباحثني واخملتصني ناهيك 

عن عامة الكتّاب.  
    فالكتابة في هذا املوضوع حتتاج الى 
خبير مختص ومم��ارس ملم مبتطلبات 
السياس��ة االقليمية والدولية، ولديه 
ب��اع طويل ف��ي التعامل م��ع القانون 
الدولي، وللدكتور  عبد اللطيف جمال 
رش��يد  الق��دح املعّلى ف��ي كل هذه 
االختصاصات، يضاف الى ذلك مقدرة 
تثي��ر االعجاب في التوثي��ق والكتابة، 
فانبرى مشكوراً الى تاليف ِسفٍر قّيم 
لم يس��بقُه اليه أحد من املس��ؤولني  
العراقيني قط، وعلى مس��توى العالم 
العرب��ي  كّل��ه، اال اس��تثناءات قليلة  

التتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة.

املؤلف:
واملؤلف شخصية عامة معروفة على 
الصعيد العاملي، فرضت حضورها في 
أوس��اط السياس��ة والثقافة، ناهيك 
عن حقل امل��وارد املائي��ة؛ وبذلك فهو 

غني متاما عن التعريف.
لكن��ي هن��ا س��احتدث ع��ن الدكت��ور 
عبداللطي��ف جمال رش��يد من زاوية 
أخرى بحس��ب رؤيٍة شخصية تبلورت 
من خالل التواصل املباشر ملدة  بلغت 
خمسة عشر عاماً وبشكل مقتضب؛ 
لك��ي أفس��ح  اجمل��ال  للحدي��ث عن 
الكتاب أوالً وموّفراً احلديث التفصيلي 
عن املؤلف ملناسبة أخرى وموضع آخر 

ثانياً.
    ال أران��ي مبالغ��اً إذا اعتب��رت ه��ذا 
الرجل مدرس��ًة ف��ي كل مجال عمل 
فيه س��واء ف��ي االدارة  أو املوارد املائية 
أو ف��ي مي��دان السياس��ة والتعام��ل 
م��ع املنظم��ات الدولي��ة، و ل��ه تاثير 
واض��ح عل��ى كل م��ن يعمل��ون معه 
دون أن يلغ��ي ش��خصياتهم أو يحدد 
خياراته��م، بل على العكس؛ يس��عى 
لتنمي��ة الق��درة لديهم عل��ى اتخاذ 
الق��رار. أما ف��ي مجال  امل��وارد املائية  
فلق��د كان الرجل بعيد النظر واس��ع 
املدى استطاع أن يترك بصمًة واضحة 
عليها خالل السنوات التي تولى فيها 
قيادة الوزارة بني عامي )2003 – 2011(؛ 
إذ استغل كل االمكانات املتوفرة فيها 
واملتاحة لها، ليح��دث ثورًة في مجال 
عملها قياس��اً الى وزارات ومؤسسات 
الدول��ة األخ��رى؛ فامت��دت مش��اريع 
الوزارة من نهر اخلابور في كوردس��تان 
شماالً الى  راس البيشة على سواحل 
اخلليج العربي جنوباً، وبذلك فقد كان 
الوزي��ر الوحيد في عه��د مابعد 2003 
ال��ذي تعامل مع أرض الدولة العراقية 
كسلس��لة مترابط��ة يكمل بعضها 
بعض��ا. وهذا ما لم يتيّس��ر لغيره وال 
أظنه سيتيسر ألي  شخص آخر مالم 
ميتل��ك مقدرة ومواه��ب الدكتور عبد 

اللطيف جمال رشيد.
   وق��د عمل على تطوي��ر كادر الوزارة 
وحتدي��ث مس��تلزمات االنت��اج  فيها 
ووضعه��ا عل��ى خ��ط س��ير  علمي؛ 
من خالل اعداد دراس��ة اس��تراتيجية 
للم��وارد املائية العراقي��ة  تأخذ بنظر 
االعتب��ار كل التغي��رات التي حصلت 
واصبحت واقع حال بعد اعداد الدراسة 
االستراتيجية الس��ابقة.  واألهم من 
ذل��ك  كله  هو اخلروج  مبس��ألة  س��د 
املوصل م��ن الغرف املغلقة الى العلن 
والتعامل معها بشكل علمي شفاف. 
كما س��عى الس��تكمال  مؤسسات 
املائي��ة  امل��وارد  تنظي��م  الس��يطرة 
العراقية  على امتداد البالد، وجنح  في 

ذلك الى حد بعيد.

الكتاب :
   يقع كتاب »املوارد املائية في العراق« 
تأليف األستاذ الفاضل )الدكتور عبد 
اللطي��ف جم��ال رش��يد( ف��ي )427( 
صفح��ة من القط��ع الكبي��ر، وتتوزع  
مواده  على س��تة  فصول مع تصدير 
باملراج��ع   ش��امل   وثب��ت   للكت��اب 
الت��ي  اعتم��د عليه��ا  املؤل��ف والتي 
أهداها  جميع��اً  الى مكتبة  جامعة 
الس��ليمانية، ويالح��ظ عل��ى عناوين  
الفص��ول  بأنها  انتقي��ت  بعناية  مبا 

يظهر  مقدرة املؤلف  في الصياغة.
   يتعرض املؤلف في الفصل االول الذي 
أسماه )املياه: احلياة واحلضارة( بشكل 
مفص��ل للموارد املائي��ة العراقية من 
حي��ث واقعه��ا احلال��ي، ويوظ��ف كل 

خبرت��ه الس��تطالع  آفاق املس��تقبل، 
ويشخص فيه مواضيع اخللل الناجمة 
ع��ن ابتعاد الواق��ع الزراع��ي واالروائي 
العراقي عن توظيف التقنيات احلديثة 
خلدمت��ه مع��ّززاً مايطرح��ه باالرق��ام 
واالحصائي��ات والتواري��خ التي تدعم  
وجه��ة  نظ��ره. ويأخذن��ا الكاتب في 
عرض موث��ق الى عم��ق التاريخ حيث 
املنج��زات الت��ي صنعها انس��ان وادي 
الرافدين منذ األل��ف الرابع قبل امليالد 
في مجال الري، ويع��ود بنا الى احلاضر 
الباحث وبأس��لوب  بَنَف��ِس  ليناق��ش 
علم��ي رص��ني حج��م االس��تثمارات 
املالية املطلوبة في قطاع املوارد املائية 
قبل أن يخرج إلينا بخالصة مفادها أن 
املبال��غ املطلوب اس��تثمارها لضمان 
االرتق��اء بواقع املوارد املائية في العراق 

بحدود )30( مليار دوالر امريكي.
  ويعّرج املؤل��ف على حال نهر الفرات 
بعد أن قام��ت الدول املتش��اطئة مع 
العراق فيه باستغالل جائر ملوارده دون 
مراعاة حلاجة بلدن��ا من هذا النهر؛ مما 
جع��ل مكانت��ه كحاجز أس��اس أمام 
الزح��ف الصحراوي يتراج��ع كثيراً مبا 
يهدد  في حتّول االرض اخلصبة الصاحلة  
للزراعة  في حوض الفرات الى صحراء 
جرداء ال حياة فيها، وبعد أن يش��خص 
كل أبعاد املشكلة فإنه يصف خيارات 
احل��ل املتاحة واملتمثلة ف��ي حوار جاد 
وسليم مع الدول املعنية للوصول الى 

القسمة العادلة ملياه النهر.
  ويشير املؤلف الى أن منطقة الشرق 
األوس��ط  متتاز بحساسية بالغة جتاه 
معطيات التغيي��رات املناخية؛ ملا في 
ذلك من آثار دراماتيكية على مستوى 
قش��رة األرض، ويب��ني نتائ��ج اجلف��اف 
الواس��ع الذي س��ّببته تلك التغيرات 
في احمليط اإلقليمي، ويحّدد االجراءات 
األساس��ية الالزمة  ملواجهتها  واحلّد 
م��ن تأثيرها عل��ى حياة االنس��ان في 
ه��ذه املنطق��ة، والتعام��ل م��ع هذا 
األم��ر من خالل خط��ط  طويلة األمد 
ولي��س باعتباره حالة طارئة أو مؤقتة. 
مم��ا يتطل��ب تعزي��ز العمل املش��ترك 
لتحسني اإلدارة اجلمعية للموارد املائية 
لتجاوز هذه املشكلة وحتقيق التنمية 
املس��تدامة. ويعرض املؤل��ف إزاء ذلك 
رؤيته الشخصية حول إنشاء السدود 
ف��ي الع��راق باعتب��اره دول��ة املص��ب 
لتامني املياه الالزمة الحتياجات البالد 
الزراعية والصناعي��ة  واخلدماتية، في 
ض��وء الواقع املطري لعم��وم  مناطق 
الب��الد  وحص��اد املي��اه الن��اجت عنه��ا، 
م��ع التاكي��د عل��ى املهام الرئيس��ة 
للس��ّدات “Barrages” بحج��ز املي��اه 
في مقدمتها؛ لتأمني املناس��يب التي 
حتتاجه��ا نواظ��م املقّدم مس��تعرضاً 
الس��ّدات املقامة على عم��ودي دجلة 
والف��رات وتفرعاتهم��ا. ويع��رض لن��ا 
الكت��اب بش��كٍل واٍف التهدي��د الذي 
يس��ببه التنافس حول املياه للس��لم 
العامل��ي، وما تش��ّكله ن��درة املياه من 
نقٍص حتمي في الغذاء وشيوع اجلوع 

والفقر.
   ويتطرق املؤلف  أيضا الى موضوع إدارة 
امل��وارد املائية في الع��راق ضمن اإلطار 
الفدرال��ي  واملؤسس��ات الالمركزي��ة 
الت��ي تتجه اليه��ا الب��الد والتحديات 
الت��ي تواجهها في كل ذلك، ويرس��م 
األطر املمكنة لتجاوزها، وصوالً لألدارة 

املُثل��ى للموارد املتاح��ة وجتاوز النقص 
احلاص��ل. ويتح��دث املؤل��ف أيضاً عن 
البيئ��وي وااليكولوجي الذي  النظ��ام 
يش��ّكله نهرا دجلة والفرات  للبلدان 
األه��وار  ودور  عليهم��ا  املتش��اطئة 

العراقية في رسم هذا النظام.
***

في الفص��ل الثاني م��ن كتابه يختار 
املؤلف عنوان��اً معّبراً له وهو »حوارات 
حول املياه«، يتحدث فيه عن س��الٍم ال 
ميكن أن يْس��َتِتْب مالم نع��زز التعاون 
ونرسخ مفهوم الش��راكة لدى صّناع 
الق��رار. ويض��ع ب��ني أيدينا سلس��لة 
اللق��اءات الت��ي أجرتها معه وس��ائل 
االع��الم اخملتلف��ة احمللي��ة والعاملي��ة، 
واملؤمت��رات الصحفي��ة الت��ي عقدها 
س��واٌء ف��ي الفت��رة التي ش��غل بها 
منصب وزير  املوارد املائية أو تلك التي 
شغل فيها منصب املستشارا األقدم  
لرئي��س اجلمهورية، وتط��رق فيها الى 
ش��ؤون املياه وإدارته��ا . ولهذا الفصل 
أهمي��ة خاص��ة حي��ث ميك��ن قرائته 

كيوميات وزير، أو طرح مباشر للهموم 
واملش��اكل التي تواجهها الوزارة خالل 
الفت��رة التي قضاها الوزير في الطابق 
الرابع من بناية ديوانها. فقد حتًدث في 
هذا الفصل عن آفاق التعاون بني وزارة 
املوارد املائية وتشكيالت الدولة األخرى 
الت��ي يتكامل العمل معه��ا كوزارات 
الزراع��ة  والكهرب��اء والنف��ط ، وع��ن 
افاق  التع��اون بني ال��وزارة واملنظمات 
العاملي��ة حول انعاش األهوار والتنمية 
الريفية ومعاجلة نواجت الصرف الصحي 

ومكافحة تلوث مصادر املياه.
   وتش��كل هذه احلوارات رس��ماً بيانياً 
ملس��يرة املفاوض��ات م��ع دول اجل��وار 
حول الواردات املائي��ة  أو مايتعلق بها 
م��ن نش��اط اقتصادي، وتكش��ف عن 
التعام��ل الش��ّفاف النزي��ه م��ع املال 
الع��ام وهو جان��ب مهم جنح��ت فيه 
ال��وزارة أكثر من غيره��ا إن لم نقل أن 
وزارة املوارد املائية جنحت حيث فش��ل 
اآلخرون؛ بش��هادة اجلهات الرس��مية 
املعني��ة مبكافحة الفس��اد، وقد خلق 

ذلك أجواًء صحي��ة مَكنت الوزارة من 
أداء مهامه��ا بثق��ة وجن��اح، وتتضمن 
أيضا شرح اجلهود التي بذلتها الوزارة  
للوص��ول الى  قوننة  اقليمية مع دول 

اجلوار.
***

  وخصص املؤل��ف الفصل الثالث من 
كتابه لتناول مس��ألة إنعاش االهوار؛ 
باعتباره��ا متتلك أهمي��ة كبرى ليس 
للع��راق وح��ده ب��ل للمنطق��ة كلها 
والعالم باسره؛ كونها مبساحتها التي 
تتج��اوز )20000( ك��م2 تش��كل بيئًة 
للتنوع البايولوج��ي  ومحطة للتوازن 
الس��نني.  آالف  من��ذ  االيكولوج��ي، 
واس��تعرض فيه نش��اط ال��وزارة في 
حشد اجلهد األممي واشراك املنظمات 
العاملي��ة  لتق��دمي الدعم  واملس��اندة 
إلعادة احلياة الى األهوار والتغلب على 
املصاع��ب التي تكتن��ف ذلك وأهمها  
الوض��ع األمني الس��يء. وقد تعاملت 
الوزارة م��ع هذا املوض��وع بجعله من 
أولوياته��ا امللّح��ة التي ترتب��ط وتؤثر 

على البنية االجتماعية والسياس��ية 
واالقتصادي��ة للمنطقة، وأن مصيرها 
يح��دد الوض��ع البيئ��ي للع��راق. وبنّي 
أن جتفي��ف %85 م��ن االه��وار أّدى الى 
اس��تغالل األرض اجلاف��ة؛ مم��ا يجع��ل 
املنتفعني من ذلك  يقفون بالضد من 
اعادة انعاشها غير مدركني وال مبالني 
خلطورة وفداحة األمر. ويتحدث املؤلف 
أيض��ا عن األه��وار بطبيعتها املتفردة 
والت��ي ميك��ن أن تش��كل اس��تثماراً 
م��ن  باالس��تفادة  واع��داً  س��ياحيا 
ويخلص  املش��ابهة  العاملية  التجارب 
ال��ى أن غم��ر املنطق��ة باملي��اه  ليس 
كافي��ا النعاش االهوار؛  مالم يصاحب 
ذل��ك خط��وات تش��جيعية أخرى في 

العمران والتنمية.
***

    ج��اء الفصل الرابع من الكتاب حتت 
عنوان )املي��اه واألرض( وهو كما أوضح 
املؤلف يتضمن كلمات ألقاها أو وثائق 
قّدمه��ا ف��ي مؤمترات ون��دوات عقدت 
في العراق أثناء تصديه للمس��ؤولية، 
وقد أش��ر فيه��ا ال��ى حاج��ة العراق 
املتزاي��دة للمياه؛ خصوصاً وأن الزراعة  
باس��تخدام أنظم��ة ال��ري الس��ائدة 
تس��تهلك نحو %70 من م��وارد البالد 
املائي��ة، مم��ا يتطل��ب حتس��ني أنظمة 
الري والتوّس��ع في استصالح األراضي 
الزراعي��ة انطالقاً من اكمال مش��روع 
املص��ب، مبا في ذل��ك الوصول مبحطة 
الضخ الرئيسة الى اجلاهزية بالطاقة 
القصوى.  ويس��تعرض املؤلف اجلهود 
الت��ي بذلته��ا ال��وزارة به��ذا الصدد.  
ويس��تكمل اس��تعراضه  لهذا االمر  
م��ن خ��الل تبي��ان العج��ز املتزايد في 
واردات الع��راق املائية باالرقام وكيفية 
متك��ن الوزارة من توفي��ر حاجة خطط 
االستزراع املس��تهدفة بنسب عالية 
وأحيان��اً جت��اوز احلد املس��تهدف كما 
حص��ل في املوس��م الش��توي 2008-

.2009
  وكان للمي��اه اجلوفية حصة من هذا 
الكتاب؛ إذ اش��ار املؤلف الى الس��عي 
املي��اه  طبق��ات  الكتش��اف  احلثي��ث 
اجلوفي��ة املش��تركة م��ع  دول اجل��وار 
والتعاون معها الجراء دراسة اقليمية 
بغية حتديد مواصفات وس��عة اخلزين 
اجلوفي املش��ترك واالتفاق على خطة 
الستثماره بشكل معقول ومنصف، 
ويوض��ح جه��ود تعزيز املي��اه اجلوفية 
من خ��الل انش��اء س��دود تعويق في 
مناطق الس��يول. كم��ا يتحدث أيضاً 
عن امكانية االستفادة من مياه البزل 
)املصب العام( في اعادة انعاش األهوار 
بش��كل محدود؛ حيث أن التوسع في 
ذلك م��ع ملوحة هذه املي��اه قد يؤدي 
ال��ى نتائج عكس��ية. ويتح��دث عن 
مشكلة ملوحة شط العرب واألجراء 
ال��ذي أتخذته الوزارة مب��د قناة إروائية 
م��ن املناط��ق التي اليصلها اللس��ان 
امللح��ي )كتيبان( ال��ى أقصى مناطق 
اجلنوب على اخلليج العربي واملباش��رة 

فيها منذ عام 2010.
***

   ف��ي الفص��ل اخلام��س ال��ذي حمل 
عن��وان )ع��ودة الع��راق ال��ى خارط��ة 
يتناول  العاملي��ة(  املائية  السياس��ات 
املؤلف حجم املسؤلية التي يتحملها 
أي ش��خص يس��ند اليه منصب وزير 
امل��وارد املائية ف��ي ب��الد الرافدين؛ ألن 

علي��ه أن يثبت كفاءت��ه في مواجهة 
إرث مش��ّرف عمره خمسة آالف سنة 
وأهليته حلمل أمانة املهمة، وانطالقاً 
م��ن ذلك يكش��ف لن��ا كل ماقام به 
في املؤمت��رات  واملنتديات والتجمعات 
الدولية املعنية بشؤون املياه والغذاء، 
وسعيه من خالل ذلك لتطوير  قواعد 
القان��ون الدول��ي مبا يضمن تقاس��م 
ع��ادل ومنص��ف  لتلك امل��وارد، ويحد 
من كمية التلوث ف��ي  مجاري األنهر 
والس��عي الى تعزيز التعاون في هذه 
اجملاالت سواًء كان وزيراً للموارد املائية 
أو مستش��اراً لرئيس اجلمهورية وممثالً 

عنه.
فصل��ه  ف��ي  الكت��اب  وتضم��ن      
الس��ادس األوراق الت��ي قدمها املؤلف 
عند ترشحه لرئاسة منظمة األغذية 
والت��ي   ،)FAO( الدولي��ة  والزراع��ة 
يكش��ف فيها عن رؤيته لبلوغ هدٍف 
ساٍم يتمثل في   )عالم خال من اجلوع 
والفق��ر( ومب��ا يراعي الظ��روف املادية 
والثقافي��ة والسياس��ية ل��كل جتمع 
اقليم��ي في ه��ذا العال��م على حدة 
من جهة، واملشكالت املشتركة التي 
الميكن مجابهتها بشكل منفرد؛ مثل 

االحتباس احلراري من جهٍة أخرى. 
   ويؤك��د فيه��ا عل��ى ض��رورة العمل 
بصورة استباقية لوضع منظمة الفاو 
في موقع الصدارة بني املنظمات األممية 
األخرى، م��ع احملافظة عل��ى حياديتها 
وتعزي��ز قدراته��ا الفني��ة وتواجده��ا 
امليدان��ي في عموم مناطق العالم مع 
ضمان اس��تمرار عملية االصالح فيها 
بش��كل مس��تمر.  إضاف��ة الى وضع 
املسؤولني عن القرار السياسي العاملي 
مبواجهة حقيق��ة واضحة مفادها، أن 
حاجة العال��م من االس��تثمارات في 
قطاعي الزراعة واملياه لتحقيق األمن 
الغذائ��ي العاملي هي أق��ل بكثير من 
اإلنفاق العس��كري؛ الذي يخلق اجلوع 
ويدمر البيئة واالقتصاد ويوقف عجلة 

التطور األنساني.
***

   وألّن موض��وع س��د املوص��ل ميث��ل 
االهتمام األول ليس فقط لوزير املوارد 
املائية فحس��ب، وإمنا لصاحب القرار 
العراق��ي األعلى؛ فإن املؤلف قد حتدث 
بش��كٍل مس��هب عن هذه القضية،  
وفي أكثر من فصل من فصول كتابه، 
وأوضح أن املش��كلة التقع في جسم 
الس��د أو منش��اته؛ وإمنا تنحصر في 
أس��س الس��د بس��بب وجود طبقات 
حتتوي عل��ى اجلبس في تراكيبها على 
اعماق تتراوح بني )30 – 220( م، ويوضح 
أن احلص��ار الذي فرض على العراق في 
الفترة م��ا ب��ني )1990 – 2003( فاقم 
املش��كلة؛ ألنه منع من احلصول على 
التكنولوجي��ا املتقدمة ف��ي املعاجلة، 
وحّد كثي��راً من االس��تعانة باخلبرات 

الدولية اخملتصة.
   واس��تعرض املؤلف احللول املمكنة 
سواًء املؤقتة منها أو الدائمية، واملبالغ 
الت��ي تتطلبها واس��تعرض املؤمترات 
الدولي��ة الت��ي عقدت له��ذا الغرض 
والتوصيات التي صدرت عنها وكذلك 
املباحثات التي جرت مع جهات عاملية 
منفردة بهذا اخلصوص، مبيناً إضافة 
الى ذلك جهود كوادر الوزارة في الرصد 
واملراقبة املستمرة على مدار الساعة، 
واتخاذها أقصى االحتياطات املمكنة 
ملواجه��ة أس��وأ االحتم��االت آخذين 
باألعتبار كل التوصي��ات الصادرة عن 
املؤمت��رات والن��دوات العلمي��ة ح��ول 
الس��د. ويخلص املؤلف بعد ذلك الى 
نتيجٍة يعتبر فيها أن الس��د رغم كل 
ماقيل فيه أو كت��ب عنه ال يدعو الى 
القلق الش��ديد من جهة، واليحتمل 

اإلهمال من جهة أخرى.
***

   لع��ل القارئ يش��اركني ال��رأي في 
)د.  وضع��ه  ال��ذي  الكت��اب  ه��ذا  أن 
عبداللطيف جمال رش��يد( ميثل إجنازاً 
رائعاً ويشكل إضافة نوعية للمكتبة 
العلمي��ة العربي��ة؛ الت��ي تعاني من 
نق��ٍص ح��اد ملؤلفات رصين��ة في هذا 

احلقل.
   وال تكمن أهمية الكتاب في محتواه 
العلم��ي والوثائق الت��ي تضمنها؛ بل 
يجد ف��ي مؤلفه أهمية مضافة؛ ألنه 
كتب بقل��م رجٍل ميداني، يتوافر على 
خب��رة ف��ي اختصاصه امت��دت قرابة 
النصف قرن، قضى منها فترة طويلة 
كوزيٍر نش��ط للم��وارد املائي��ة حقق 
اجن��ازات كبيرة امتدت على مس��احة 

الوطن العراقي في ظرف استثنائي.
  وألن أّي منجز بش��ري الميكن أن يبلغ 
الكمال؛ فال يسعنا أن نزعم بأن املؤلف 
بل��غ في كتاب��ه هذه املنزل��ة، فهناك 
بع��ض النواقص والهنات البس��يطة 
والت��ي التتجاوز ف��ي معضمها اخلطأ 
املطبع��ي وال تن��ال مطلقا من ش��أن 
الكتاب؛ باعتباره اجنازاً متفرداً بفضل 

موضوعه ومحتواه  ومؤلفه.
  

*ر.م أق��دم ف��ي وزارة امل��وارد املائي��ة 
االحتادي��ة ورئي��س فري��ق العمل في 

كردستان

قراءة في أوراق الوزير 
كتـاب المـوارد المـائيـة فـي العـراق

الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

عمل الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد على 
تطوير كادر الوزارة وتحديث مستلزمات 

االنتاج  فيها ووضعها على خط سير  علمي؛ 
من خالل اعداد دراسة استراتيجية للموارد 

المائية العراقية  تأخذ بنظر االعتبار كل 
التغيرات التي حصلت واصبحت واقع حال بعد 
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مما ال شك فيه، إن اخلطأ الفاحش 
يختلف في مفهوم��ه عن اخلطأ 
مبعن��اه الع��ام الوارد ف��ي القانون 
 1951 لس��نة   40 رق��م  املدن��ي 
املعدل وقانون العقوبات رقم 111 
لس��نة 1969 املع��دل، إذ  يختلف 
في صوره عن صور اخلطأ القائمة 
عل��ى اإلهم��ال والرعون��ة وع��دم 
االحتي��اط وع��دم االنتب��اه وعدم 

مراعاة القوانني واألنظمة.
 فاخلط��أ الفاحش، ال ه��و باخلطأ 
اليس��ير وال باجلس��يم، وس��ندنا 
ف��ي ذلك ع��دم حتقق املس��ؤولية 

بنوعيها  اجلزائي��ة أو املدنية على 
من ينسب إليه، بخالف ما يترتب 
عل��ى اخلط��أ مبفهوم��ه اجلنائ��ي 
واملدني من أثار، ولعل احلكمة في 
ذلك تكم��ن مبا يتمتع به القاضي 
م��ن حصان��ة وضمان��ة وحماية 
عند ممارس��ته لعمل��ه القضائي، 
ناجتة من مبدأ استقالل  القاضي 
والقض��اء )القض��اء مس��تقل ال 
القانون(،  لغي��ر  علي��ه  س��لطان 
الذي يعد من املبادئ  الدس��تورية 
والقانوني��ة، أك��د علي��ه قان��ون 
 160 رق��م  القضائ��ي  التنظي��م 

وقان��ون  املع��دل   1979 لس��نة 
مجل��س القض��اء االعلى رقم 45 
لس��نة 2017 في صلب أحكامه، 
إضافة ال��ى أن احلكم الصادر من 
أي محكمة جزائية أو مدنية قابل 
للطع��ن وفق��ا ألح��كام القانون 
أمام اجلهة اخملتصة بنظر الطعن 
وعلى رأس��ها  محكم��ة التمييز 
االحتادية املوقرة، مما يعني إمكانية 
معاجل��ة م��ا تضمنه م��ن خطأ،  
واخلط��أ الفاحش مبعن��اه اللغوي 
ن��اجت عن كل أمر ال يك��ون موافقا 
للح��ق والع��دل، والفحش ضرب 

من ض��روب اجلهل ونقص للحلم، 
وعلى أس��اس ما تقدم فأن اخلطأ 
الفاح��ش ه��و حصيل��ة اجله��ل 
باملب��ادئ القانونية األولية س��واء 
أكان��ت ش��كلية أم موضوعي��ة، 
أو نتيج��ة إلغف��ال الوقائع وعدم 
التكي��ف  تكيفه��ا  أو  فهمه��ا 
القانون��ي الصحي��ح، وه��ذا م��ا 
أكدت��ه امل��ادة )56 / أوالً(من قانون 
التنظي��م القضائي آن��ف الذكر، 
وان اجله��ة الت��ي تتول��ى توجي��ه 
القاضي إذا ما توافرت مس��بباته، 
جهات الطعن باألحكام والقرارات 

التمييزي��ة( كمحكمة  )الهيئ��ة 
ومحكم��ة  االحتادي��ة  التميي��ز 
بصفتيهما  واجلنايات  االستئناف 
التمييزي��ة، وحتفظ نس��خة منه 
ف��ي س��جل األخطاء الفاحش��ة 
وفي االضبارة الشخصية، ألخذه 
بنظر االعتبار عند الترقية أو عند 
تول��ي أح��د املناص��ب القضائية، 
ول��ذا فان اخلط��أ الفاحش يقترب 
في مفهوم��ه من التنبي��ه الذي 
يتم فرضه )بس��بب خطأ قانوني 
التدقيق��ات  أثن��اء  ف��ي  يظه��ر 
التمييزية أو خطأ إداري أو بسبب 

ومقتضيات  واجب��ات  مخالف��ات 
الوظيفة( من قبل الس��يد رئيس 
مجلس القضاء االعلى أو من قبل 
رئيس محكمة التمييز االحتادية أو 
رئيس االستئناف وفقا للتفصيل 
الوارد ذكره بامل��ادة )57( من قانون 

التنظيم القضائي املذكور أنفاً.
كم��ا يقترب اخلط��أ الفاحش في 
مفهومه من التوجيه الذي يتولى 
القضائي  اإلش��راف  رئيس هي��أة 
صالحية توجيه اس��تنادا ألحكام 
امل��ادة )10( م��ن قان��ون اإلش��راف 
القضائ��ي رقم 29 لس��نة 2016، 

ويكون التنبيه أو التوجيه بكتاب 
يوجه الى القاضي وتودع نس��خة 
من��ه ف��ي االضبارة الش��خصية، 
ويترتب على التنبي��ه أو التوجيه 
م��ا يترت��ب على اخلط��أ الفاحش 
م��ن آث��ار، ويثار التس��اؤل بش��أن 
للخط��أ  القانون��ي  التكيي��ف 
الفاحش والتنبيه والتوجيه فيما 
اذا كان اي منهم��ا ميث��ل عقوب��ة 
انضباطي��ة من عدم��ه، وكيفية 
معاجلة االث��ار املترتبة على اخلطأ 
الفاحش وهذا ما س��نتناوله في 

العدد املقبل.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حيدر علي نوري 

جوزيف ناي

قاضي عراقي

مساعد وزير الدفاع 
األميركي السابق.

كثيرا ما أس��افر إلى اخلارج، ودائما 
األجان��ب،  أصدقائ��ي  يس��ألني 
بدرج��ات مختلفة م��ن احليرة: ما 
ه��ذا ال��ذي يح��دث ف��ي بلدكم؟ 

وإليكم ما أجيبهم به.
أوال، ال تس��يئوا تفس��ير انتخابات 
ع��ام 2016. فعل��ى النقي��ض مم��ا 
تقترح��ه بع��ض التعليق��ات، لم 
جترف موجة من الشعبوية النظام 
صحي��ح  األميرك��ي.  السياس��ي 
أن تاريخن��ا عام��ر بالتم��رد ض��د 
الُنَخب. وقد استغل دونالد ترامب 
تقليدا مرتبط��ا بزعماء مثل أندرو 
جاكس��ون وويليام جينينجز بريان 
في القرن التاس��ع عش��ر وهيوي 
الق��رن  ل��وجن وج��ورج واالس ف��ي 

العشرين.
ولكن على الرغم من هذا، خس��ر 
بنحو  الش��عبي  التصويت  ترامب 
ثالث��ة ماليني ص��وت. وق��د فاز في 
االنتخاب��ات م��ن خ��الل توظي��ف 
الس��خط الش��عبي في ثالث من 
واليات حزام الصدأ �� ميتش��جن، 
وبنسلفانيا، وويسكونسن �� التي 
كانت تعطي أصواتها في السابق 
مائ��ة  كان  ول��و  للدميقراطي��ني. 
ألف فقط صوت��وا بنحو مختلف 
ف��ي ه��ذه الوالي��ات، ف��إن ترامب 
االنتخاب��ي  اجملم��ع  ليخس��ر  كان 

والرئاسة.

بي��د أن انتصار ترامب يش��ير إلى 
مش��كلة حقيقي��ة تتمث��ل ف��ي 
واإلقليمي  االجتماع��ي  التف��اوت 
في الوالي��ات املتح��دة. والواقع أن 
كتاب جي��ه. دي. فانس الذي حقق 
أفض��ل مبيع��ات مؤخ��را بعنوان 
بإقن��اع  يص��ف  ريفي��ة«  »مرث��اة 
الفارق الشاس��ع ب��ني كاليفورنيا 

وأباالشيا.
ويبني البحث ال��ذي أجراه اخلبيران 
االقتصاديان آن كيس وأجنوس ديتون 
من جامعة برينستون أن االجتاهات 
الدميوغرافي��ة ب��ني املواطن��ني من 
والدخ��ل  البيض��اء  البش��رة  ذوي 
يحمل��ون  ال  والذي��ن  املنخف��ض 
ش��هادات جامعية أصبحت أسوأ 
من تلك ب��ني املواطنني األميركيني 
من أص��ل أفريقي، الذي��ن ارتبطوا 
م��ن  األدن��ى  بالط��رف  تاريخي��ا 
التفاوت املتطرف. ففي عام 1999، 
كان مع��دل الوفيات بني املواطنني 
البش��رة  ذوي  م��ن  األميركي��ني 
البيضاء الذين ال يحملون شهادات 
جامعية أقل بنحو %30 من املعدل 
بني األميركيني م��ن أصل أفريقي؛ 
وبحلول ع��ام 2015، أصبح معدل 

الوفيات بينهم أعلى بنحو 30%.
وعالوة على ذلك، سجلت الوظائف 
في قطاع الصناع��ات التحويلية، 
املص��در  ي��وم  ذات  كان  ال��ذي 

الرئيس��ي للوظائف العالية األجر 
ألبن��اء الطبقة العامل��ة من ذوي 
البش��رة البيض��اء، انخفاضاً حاداً 
على مدار اجلي��ل املاضي، إلى 12% 
فقط من قوة العم��ل. وقد اجنذب 
الدميقراطي��ون  الناخب��ون  ه��ؤالء 
س��ابقا إلى وع��ود ترام��ب بتغيير 
األوضاع وإع��ادة وظائف التصنيع. 
وم��ن عجيب املفارق��ات أن اجلهود 
التي يبذلها ترامب إللغاء تش��ريع 
الرعاية الصحية الذي رعاه أوباما 
من شأنها أن جتعل حياتهم أسوأ 

كثيراً.
ثاني��اً، أق��ول ألصدقائ��ي األجانب 
إنهم ال ينبغي لهم أن يستهينوا 
باملهارات التي يتمتع بها ترامب في 
مجال االتصال. فكثيرون يشعرون 
باالس��تياء الش��ديد إزاء عواصف 
الفاح��ش  وجتاهل��ه  تغريدات��ه 
للحقائق. ولكن ترامب متمرس في 
مجال تلفزيون الواقع، حيث تعلم 
أن املفتاح إل��ى النجاح يتمثل في 
االس��تيالء على انتباه املشاهدين، 
وأن الطريق للقيام بذلك يتلخص 
ف��ي إط��الق تصريح��ات متطرفة، 

وليس مراعاة احلقيقة.
ويس��اعده موقع تويتر على حتديد 
األجندة وتشتيت انتباه املنتقدين. 
املعلق��ني  حفيظ��ة  يثي��ر  وم��ا 
ف��ي وس��ائل اإلع��الم واألوس��اط 

األكادميي��ة ال يزعج مؤيديه. ولكن 
عندما يتحول من حملته الدائمة 
املتمرك��زة حول ذات��ه إلى محاولة 
مزاولة احلكم، يُصِبح تويتر سيفا 

ذا حدين رمبا يردع حلفاء مهمني.
وثالث��ا، أق��ول ألصدقائ��ي أنهم ال 
ينبغي له��م أن يتوقعوا س��لوكا 
طبيعي��ا. فعادة، يتح��رك الرئيس 
الذي يخس��ر التصويت الش��عبي 
باجتاه الوسط السياسي الجتذاب 
أي ق��در إضافي م��ن الدعم. وهذا 
ه��و ما قام ب��ه ج��ورج دبليو بوش 
وعل��ى   .2001 ف��ي ع��ام  بنج��اح 
النقيض من ذلك، يعلن ترامب أنه 
فاز بالتصويت الشعبي، ويتصرف 
وكأن��ه فعل ذلك حق��ا، ويحتكم 

إلى قاعدته من الناخبني.
وفي حني اختار ترامب شخصيات 
لتعيينات��ه  راس��خة  وس��طية 
ل��وزارات الدف��اع واخلارجية واألمن 
الداخل��ي، ف��إن اختيارات��ه لهيئة 
احلماي��ة البيئي��ة ووزارة الصح��ة 
واخلدم��ات اإلنس��انية كان��ت من 
متطرف��ني م��ن احل��زب اجلمهوري. 
البيت األبيض  وينقس��م موظفو 
بني براجماتيني وإيديولوجيني، وهو 

يسترضي اجلانبني.
رابعا، ال ينبغ��ي ألحد أن يقلل من 
ش��أن املؤسس��ات األميركية. في 
بع��ض األحيان يتح��دث أصدقائي 

عل��ى  تتس��اقط  الس��ماء  وكأن 
األرض ويتساءلون ما إذا كان ترامب 
نرجس��ي خطير مثل موسيليني. 
وأق��ول لهم: ال تفزع��وا. فالواليات 
املتح��دة، عل��ى الرغ��م م��ن كل 
مش��كالتها، ليس��ت إيطاليا في 
عام 1922. وكثيرا ما تُس��َتقَطب 
نخبنا السياسية الوطنية؛ ولكن 
هكذا كانت حال مؤسسي أميركا 

أيضا.
األميركي،  الدس��تور  في تصميم 
ل��م يكن هدف املؤسس��ني ضمان 
ب��ل تقييد  املتناغم��ة،  احلكوم��ة 
الس��لطة السياس��ية بنظام من 
الضواب��ط والتوازن��ات الذي جعل 
م��ن الصع��ب ممارس��تها. تق��ول 
املزحة إن املؤسسني خلقوا نظاما 
سياسيا جعل من املستحيل على 
املل��ك جورج أن يحكمنا �� أو على 
أي ش��خص أن يبالغ ف��ي محاولة 
الس��يطرة علين��ا. وبه��ذا ُوِض��ع 

القصور في خدمة احلرية.
م��ا ن��زال ف��ي مرحلة مبك��رة من 
رئاس��ة ترام��ب. وال ميكننا أن جنزم 
ع��ن يقني مبا قد يح��دث بعد وقوع 
هجمة إرهابية كبيرة على سبيل 
املث��ال. ولك��ن حت��ى اآلن، جنح��ت 
احملاكم والكوجن��رس والواليات في 
ضبط وموازنة حتركات اإلدارة، متاما 
كم��ا اعت��زم ماديس��ون. ويضيف 

موظفو اخلدمة املدني��ة الدائمون 
في اإلدارات التنفيذية ثَِقل املوازنة 

املطلوب.
وأخيرا، يسألني أصدقائي ماذا قد 
يعني كل هذا للسياسة اخلارجية 
الدول��ي  والنظ��ام  األميركي��ة 
الليبرال��ي ال��ذي تق��وده الواليات 
املتح��دة منذ عام 1945. بصراحة، 
ال أدري، ولك��ن صع��ود الص��ني ال 
يقلقن��ي بقدر م��ا يقلقني صعود 

ترامب.
في ح��ني كان ق��ادة أميركيون، مبا 
في ذلك أوباما، يشتكون من ركاب 
اجمل��ان، حمل��ت الوالي��ات املتحدة 
ملدة طويلة ل��واء املبادرة في توفير 
املناف��ع العام��ة العاملي��ة: األمن، 
الدولي��ة  االحتياطي��ة  والعمل��ة 
املفتوح��ة  واألس��واق  املس��تقرة، 
نسبيا، واإلش��راف على مشاعات 
الك��رة األرضية. وعل��ى الرغم من 
املش��كالت الت��ي تعي��ب النظام 
الوالي��ات  تق��وده  ال��ذي  الدول��ي 
املتح��دة، كان العالَ��م ف��ي ازدهار 
وكان الفق��ر في انح��دار في ِظله. 
ولكن ال يس��تطيع امل��رء أن يجزم 
باس��تمرار ه��ذا النظام. وس��وف 
يكون لزاما على الواليات املتحدة أن 
تتعاون مع الصني، وأوروبا، واليابان، 
وقوى أخرى إلدارة املشكالت العابرة 

للحدود الوطنية.

خ��الل احلملة االنتخابي��ة في عام 
مرش��ح  أول  ترام��ب  كان   ،2016
رئيس��ي ع��ن حزب��ه في س��بعني 
عاما يش��كك في نظام التحالف 
األميرك��ي. ومن��ذ تول��ى منصبه 
ف��ي يناير/كان��ون الثان��ي، تش��ير 
تصريح��ات ترام��ب وتعييناته إلى 
أن��ه من املرج��ح أن يس��تمر. ذلك 
أن ق��وة أميركا الصارمة والناعمة 
تنب��ع إلى ح��د كبير م��ن حقيقة 
مفاده��ا أن الواليات املتحدة لديها 
نحو ستني حليفا )في حني حتظى 

الصني بِقلة قليلة من احللفاء(.
املؤسس��ات  اس��تقرار  أن  بي��د 
املتع��ددة األط��راف التي تس��اعد 
العامل��ي  االقتص��اد  إدارة  ف��ي 
ليس مؤكدا  العاملية  واملش��اعات 
مدي��ر  يتح��دث  نفس��ه  بالق��در 
ميزانية ترام��ب عن ميزانية القوة 
الصارمة، وع��ن خفض متويل وزارة 
اخلارجي��ة واألمم املتح��دة. ويدع��و 
مسؤولون آخرون إلى االستعاضة 
عن االتفاقي��ات التجارية املتعددة 
األط��راف باتفاقيات ثنائية »عادلة 
ومتوازنة«. ويتبرأ ترامب من اجلهود 
الت��ي بذله��ا أوباما ملعاجل��ة تغير 
املناخ. وأق��ول ألصدقائي: أمتنى لو 
أس��تطيع أن أطمئنه��م عندم��ا 
يتعلق األم��ر مبثل ه��ذه القضايا. 

ولكني ال أستطيع.

ماذا أقول ألصدقائي غير األميركيين ؟
PROJECT
SYNDICATE

صواريخ كوريا الشمالية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اذا كانت الشخصية الداعشية مبنية على نزعة  التعصب 
ال��ى حد كراهي��ة اآلخر، جملرد انه ينتمي ال��ى »فئة« اخرى أو 
يحمل عقيدة مخالفة، وانها ت��رى بأن احلق الى جانبها في 
تخوين االخر )فردًا او جماعة او امة كاملة(  واقامة احلد عليه 
ف��ان لدينا جمهوراً كبيراً م��ن الدواعش غير اولئك املنتمني 
ال��ى |خالفة ابو بك��ر البغدادي الفاجرة ويحملون الس��الح 
وينظمون املذابح االنتحارية، فاملطلق عند هؤالء واولئك هو 
امتالك احلق واحلقيقة وأحتكار )اهلل( وبالتالي كل الوسائل 
لقهر االخر وتدمير حياته مش��روعة مادامت توصلهم الى 

»مرضاة اهلل« وجواز وصولهم الى نعيم اآلخرة   
على ان ثمة زاويتني، غير دقيقتني، في النظر الى ش��خصية 
وكف��اءة وخلفي��ات “املقات��ل” الداعش��ي، االول��ى، بوصفه 
جاه��ال، مغررًا  به، مندفعاً بغرائز االنتقام، محدود التعليم، 
مغّف��ال، أهوجاً، منقطع��اً عن املعارف والف��رص والتواصل 
اجملتمعي، وغالباً ما تعرض الشاشات التلفزيونية مناذج من 
افراد التنظيم االرهابي وهم ُس��ذجا “يعترفون” بجرائمهم، 
ويطلبون التوبة والغفران، ويكش��فون عن حتصيل تعليمي 
مت��دٍن، أو عن ش��عور باخلزي جراء س��قوطهم في اخلديعة 

اجلهادية التكفيرية.
ام��ا الزاوية الثانية، فهي تتحدث الش��خصية الداعش��ية 
على هيئ��ة مقاتل، مدجج بالعلوم واملعارف، وقد خَبرَ فنون 
القتال، ومتّرس باس��تعمال أحدث تقنيات السالح، ومهارات 
التخطي��ط واملناورة، وحاذق في التحكم مبفاتيح االتصاالت 
والبرام��ج االلكتروني��ة، وتأخذ بعض املتحدث��ني في ندوات 
تلفزيونية استطرادات في تفخيم كفاءات هذه الشخصية، 
م��ن باب نظرية “إعرف عدوك” واالعت��راف بتفوقه في فنون 

ادارة املعارك، باعتبار ذلك سبيال الى احلاق الهزمية به.
اق��ول، ان زاويت��ي النظر هذه تتس��مان باملبالغ��ة وعجالة 
معطي��ات  م��ن  التنطلق��ان  انهم��ا  وااله��م،  التحلي��ل، 
استقصائية مباش��رة عن افراد التنظيم االجرامي، وال عن 
لقاءات مع مناذج منه��م، أو عن قراءة في محاضر التحقيق 
مع املقبوض عليهم، بل من افتراضات تقوم على معلومات 
يجري تس��ويقها في الغالب من قبل اقنية وتقارير اجنبية، 
واخرى تابع��ة لالرهابيني او متعاطف��ة معهم، او من خالل 
مطالعات حتاول تأويل اس��باب “االنتص��ارات” اخلاطفة التي 
حققها االرهابيون في اخت��راق املنظومة االمنية الوطنية، 
من حادث االقتحام املثير لسجن ابي غريب، ثم في االجتياح 

االكثر اثارة ملدينة املوصل. 
نع��م، ثمة ف��ي صف��وف االرهابي��ني متطوعون ج��اءوا من 
س��احات، خليجي��ة او اوروبي��ة، حمل��وا معه��م خدم��ات 
التكنولوجيا وفرصاً كبيرة للتعلم واالتصال بالتكنولوجيا، 
وغالبيته��م تعرفوا على تقنيات مح��ددة تتطلبها وظيفة 
االنخراط مبش��روع العن��ف واجلرمية العمياء قب��ل ان يعبروا 
احل��دود ال��ى الع��راق، ع��دا ع��ن بع��ض م��الكات التصنيع 
العسكري لنظام الدكتاتورية التي انضمت ملشروع داعش، 
لكن الكثرة الس��احقة من االف��راد ال عالقة لهم باملهارات 
العلمي��ة، باس��تثناء رطان��ات اجله��اد والتكفي��ر واالنتقام 

الطائفي االعمى.
 اما الداعشي اآلخر ، فله حديث آخر.

 ***********
البحتري: 

» وال تصدق مبا البرهان يبطله ».

في بيتنا داعشان 
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ناجح المعموري

قص��ة ) يج��وب امل��دن – وه��و – ميت ( 
ذات أج��واء غريبة وليس��ت عراقية ورمبا 
هي ذهني��ة أو معاد إنتاجه��ا بعد رؤية 
فيل��م س��ينمائي . لكنها تش��ف عن 
انطولوجيا كاش��فة لل��ذات وعالقتها 
بالعالم وحصراً احمليط الذي تعيش فيه 
الش��خصيات. الراوي هرب م��ن املدينة 
واألصدقاء وذهب إلى حيث ال يدري ، لكن 
حركته أخذته نحو طرف املدينة كعادة 
ش��خوصه دائماً ، فه��ي مطرودة بفعل 
قوة داخلية نحو الهامش كما في امللجأ 
والقنينة وهذه القص��ة كانت املفاجأة 
رؤيته للغجرية ف��ي العربة وتعرف ألول 
مرة على حياة ال تش��به حي��اة اآلخرين 
وإمنا مختلف��ة عن كل احلي��وات ، امرأة 
تعيش وس��ط ظروف صعب��ة ومعقدة 
والقصة أكتفت بالذي قالت به، وظلت 
أسئلة كثيرة لها عالقة بحياة الغجرية 
اليومي��ة وممارس��ة وظائفه��ا ، لكنن��ا 
تعاملن��ا معه��ا  بوصفها س��رداً متركز 
حول الوجود االنطولوجي لإلنسان ولم 
يجد س��ركون بول��ص وس��يلة أفضل 
م��ن الس��رد ، وقدم  كل ذلك اإلش��كال 
عب��ر وعي متقدم باإلضاف��ة إلى خبرته 
الفنية . واختزلت ش��خصية الغجرية  
محنة إنسان متخيل رمبا يعيش وسط 
ظ��روف أعق��د وأصع��ب ولك��ن لي��س 
بالطريق��ة الت��ي عاش��تها الغجرية . 
وعل��ى أية حال ، فأن قصة ) يجوب املدن 
– وهو- ميت ( عكس��ت حياة البؤس��اء 
/ الفق��راء ، ويكف��ي هذا التمي��ز ألنها 
عاجلت تلك الثورة مبا هو غير مألوف لنا 
وكان��ت القصة س��ركونية ، متماهية 
مع أف��كاره وتصوراته للحي��اة والعالم 
، ويبدو اهتمام س��ركون بامل��رأة واضحاً 
في قصص��ه ، فهي مط��رودة من حياة 
اجلماع��ة / جافة / فقيرة ج��داً / لم جتد 
محطة اس��تقرارها وأم��ان أيامها كما 
في القنينة / احلمام��ة والزجني / يجوب 
امل��دن وه��و مي��ت / والعالق��ة بينهما 

مشروخة ثقافياً / واجتماعياً .
الغجري��ة معروضة لالس��تهالك الذي 
والصدفة وحدها قادت الراوي إليها وفي 
قصة ) الن��ور ضعيف في السادس��ة ( 
كان ال��راوي هارباً م��ن بيته هو اآلخر ألن 
زوجت��ه خانته ، ذهب إلى ش��قة امرأة ، 
وه��ل الصدف��ة قادته إليه��ا مثلما هو 
متحق��ق  في قصة ) يج��وب املدن وهو 
ميت( ؟ قض��ى في ش��قتها أربعة أيام 
ووق��ع اآلخ��ر بعالقة آني��ة وطارئة ، ألنه 
منهزم بس��بب زوجته ، مالحق باخليانة 
وأزاد ممارس��ة الفع��ل ذاته، أتخ��ذ قراراً 
الش��قة. وحلظة اس��تيقاظه  مبغ��ادرة 
ونهوضه من الس��رير رأى عب��ر النافذة 
رأس حص��ان. ق��رر التوج��ه للمين��اء ، 

وانتظر قليالً حتى مرت سيارة. 
) وف��ي املين��اء هبط��ت ، ماء شاس��ع ، 
نظيف ، وشممت بكل عروق أنفي . لقد 

انتظرت طويالً ، وكدت أنخذل ، ألرى هذا 
املشهد . جتولت قليالً من غير ما هدف ، 
وقد مألني الشعور بجوار املاء / ص79( .

مختلف في كل شيء واحلياة جديدة عليه 
ف��ي امليناء ، تنفس بعمق ، وتذكر انتظاره 
الطويل حتى يرى امليناء ومشاهده املثيرة 
. هروبه إلى هذا املكان سعي لهروب أكبر 
، الذهاب إلى مكان آخ��ر ينقذه من العار 
الذي س��ببته الزوجة له . لقد أكتش��ف 
مغامرته اجلديدة في البيوت القدمية التي 
كانت تنحني على املاء كحيوانات مسنة 
منهكة ، ميزت حياة سرية جتري رغم كل 
شيء وجرفتني الرغبة . ال شك أنني أبدو 
صغيراً غير نافع ، كقوقعة فارغة ، كورقة 
يابس��ة وأنا حتت أنظار البشر الذين كانوا 
مس��تغرقني في عمله��م ، هناك دخنت 
قليالً ثم ش��عرت بج��وع وتذكرت وجوب 

تناول بعض الطعام / ص79 .
عل��ى الرغ��م من أن��ه يبدو صغي��راً وغير 
نافع ، استطاع اكتشاف البيوت السرية 
التي حركت الرغبة بجس��ده ، إنه صغير 
وغي��ر نافع ، ومثل قوقع��ة فارغة ، كيف 
مت تخصي��ب زوجت��ه ؟ ه��ل هو ال��ذي زرع 
بذرته في رحمها ؟ أم شخص آخر ؟ وهذا 
محتمل ألنه توصل إل��ى قناعة بانحراف 
زوجته وخيانته . هذا السؤال وجد جوابه 
في ال��ذي قاله الراوي ، لكنه تس��لل إلى 
أحد البيوت املوجودة هناك ومتتع جنسياً 
على الرغ��م من مالحقت��ه باخليانة التي 
تأكد منها وه��رب منها إلى امليناء ، على 
أمل اخلالص ف��ي الهناك البعيد . املقهى 
له��ا وظيفة ثقافي��ة / اجتماعية ، مكان 

لالختالف��ات والتنوع��ات ، حت��ى البح��ار 
األجنب��ي دخل إليه��ا ولم يجد وس��يلة 
يتفاهم بها مع املوجودين . وفوجئ الراوي 
به ، وكان س��عيداً ألن البحار أجنبي ، أنه 
املنقذ احملتم��ل ، اخمللص ال��ذي رمبا يأخذه 

إلى هناك .
- نعم ، أعرف االنكليزية . تفضل 

جل��س مب��رح. وانتظ��ر حت��ى أنته��ي من 
طعامي ..

- في الواقع كنت أريد أحداً أكلمه .
وقال وهو يبتسم ، وأكمل :

- صديق . أنت تعلم 
- نع��م . قلت ونهض��ت . في الطريق قال 

البحار السويدي فجأة :
- هل تعرف في املدينة مكاناً ؟

ومر بي��ده على صدره وفخذي��ه ، بحركة 
غير واعية :- فيه نساء ؟

- تقصد بغايا ؟
وانتظ��رت إمياءاته – الت��ي أعطاني إياها 
بارتي��اح  . عرفت��ه : م��ن حثال��ة أورب��ا 

وضحكت :
- غري��ب ، أس��م البح��ار يرتب��ط دائماً 
بالبغ��ي ، دائم��اً . وش��اركني ضحك��ي 

تهتز كنشارة ذهبية . وحليته  
- تعن��ي في األفالم أليس كذلك . وكف 
ع��ن الضح��ك . أجابن��ي باقتض��اب :- 
قدر البحار . ال جدال في ذلك  البغايا  

/ ص80 .
باملكبوت  الس��ويدي محاص��ر  البح��ار 
ويحلم مبمارسة متعته ، وهو يعرف بأن 
املوانئ لها بغايا ومشاهد السينما هي 
تك��رار ملا يجري في احلي��اة . لكن البحار 

فت��ح نافذة ف��ي ذاكرة ال��راوي الذي لم 
يشر لذلك ، نافذة في الروح ألنه مالحق 
باخليانة الزوجية التي دنس��ت جسدها، 
ويبدو بأن امليناء محطة واسعة حاضنة 
لبيوت س��رية ، مفتوحة ملن يريد إشباع 
رغبت��ه  ولي��س البحار فق��ط ، والدليل 
ما اكتش��فه الراوي بس��رعة وتس��لل 
إلى هناك ولم يك��ن بخيالً على البحار 
الس��ويدي ، بل أش��ر } مقترحاً إلى بيت 
واط��ئ كان��ت نوافذه مغلق��ة في وجه 

الصباح ، وذهب خطوة ، ثم قال :
- هل جربت املضاجعة صباحاً ؟ سألني 
فج��أة وتركن��ي في مكان��ي ال أعرف ما 

أجيب به عليه / ص81 { . 
وكما قلنا س��ابقاً للصب��اح حضور في 
قصص س��ركون بول��ص ، ألن��ه الزمان 
املفتتح لي��وم جديد ومزاولة النش��اط 
التقلي��دي ويب��دأ ب��ه ، لكن ال��راوي لم 
 . الصم��ت  والت��زم  اإلجاب��ة  يس��تطع 
الصباح مفتاح لهوية اإلنسان وعالقته 
بالعم��ل . وإخض��اع اجلس��د األنثوي له 
وق��ت إذا حصل فردوس��ياً ول��ه األوقات 
كلها إذا توفر ف��ي اللحظة التي يرغب 
بها اإلنس��ان وتبّدى اجلن��س لدى البحار 
الس��ويدي متعدد األقنع��ة ، منها قناع 

صباحي .
أش��ار القاص عبر الراوي إل��ى إن امليناء 
يس��تدعي البحارة للبحث عن النساء 
/ البغاي��ا ويبدو بأن ذلك أحدى خاصيات 
 / أماك��ن  عل��ى  املنفتح��ة   / املوان��ئ 
وجغرافيات واس��عة ، مبعنى إنها فضاء 

كزموبوليتي .

وللموانئ رأس��مال رمزي تراكمي ، هذا 
أمر مع��روف للبحارة . ل��ذا دخل البحار 
الس��ويدي للمقهى ليس��أل عن مبغى 

في امليناء .. 
ينط��وي نزوع البحار الس��ويدي للبحث 
عن مبغى ، أو دار فيها مومس على رغبة 
رمزية لالتص��ال مع اآلخر ، وحتقيق جتاور 
مع مكان آخر وجديد والتحاور معه من 

خالل تبادل العالقة مع امرأة.
الق��ادم ه��و األهم وم��ا يحف��ز القراءة 
إلثارة مالحظة جدي��دة والتورط  بتأويل 
العالقة بني جسد الهناك وجسد الهنا 
. ثنائية ثقافية ب��ني مختلفتني . دخول 
البحار الس��ويدي للمقه��ى ألنه يعرف 
ما تعني��ه املقهى ثقافي��اً / واجتماعيا 
، لذا س��أل ع��ن املتع��ة فيه��ا . وحتماً 
كان��ت املقهى كيان��اً اجتماعياً متنوعاً 
، واس��تمرار بقاء املقاه��ي هو تنوعاتها 
وخصوصاً في املراكز املدينية . واملقهى 
ف��ي العراق فض��اء يتمركز في��ه التنوع 
واالخت��الف .  ودخ��ول البح��ار للمقهى 
كمكان ميثل محاولة للوصول إلى قلب 
اخملتلف ثقافياً / دينياً / سياسياً . ويرجح 
الدخ��ول للمقهى من احل��وار مع اآلخر ، 
عب��ر اجلس��د املوج��ود هنا ، بواس��طة 
اجلسد الذي جاء من هناك ] إذا افترضنا 
بق��وة بأن امليناء في الع��راق [ . وهذا هو 
حلم البحار الس��ويدي ليكس��ب حواراً 
جديداً يضاف حلواراته القدمية والكثيرة 
، ح��وار ح��ول األمكنة وم��ا تنتجه من 
خبرات ومع��ارف . اجلنس واحد من أهم 

املدخرات الشفاهية والكنوز اخملفية .

رمب��ا ألن روح الش��عر تكمن في املغام��رة ومحاولة 
دفع عربة األمل بطاقات شعرية جديدة في طرقات 
م��ن اجلم��ر والتكوين واألس��ئلة ، ورمب��ا تكمن في 
اجلنون الكامل باإلميان بالش��عر ووظيفته اجلمالية 
األولى في الدفاع عن إنسانية الشعر وعن اإلنسان 
واألش��ياء ، عبر مس��افاته التي جتع��ل من قميص 
خفيف ملون كافياً للدفء العظيم في يوم ثلجي 

ماطر .
أو رمبا لن الش��عر هو كل م��ا منلك في هذه األزمنة 
الت��ي نعي��ش ، األزمنة الت��ي تبدو بال حل��ول نادرة 
وال أجوب��ة كافي��ة لترميم س��قف العيش واحلياة 
والوط��ن ، أجوب��ة حتاول االمس��اك مبفت��اح القلق 
اليومي وغلقه لتلك الفتاة التب تعبر الش��ارع في 
بغداد مثالً أو ذلك العجوز الذي ينتظر الشاي على 
باب مخيم اللجوء أو الرجل الذي ميتلك الكثير من 

الشجاعة وال يجد ما يلبسه في الصباح .
هن��ا تكمن طاقة الش��عر رمبا في إس��عاد الكائن 
البش��ري ولو بحجم ريش��ة صغيرة في الهواء ، أو 
صرخة طويلة مبعن��ى األمل ، هنا كان » جواهريون 
» امللتقى الثاني للش��عراء الش��باب دورة الشاعر 
الراح��ل » عب��د األمير ج��رص » ال��ذي نظمه نادي 
الش��عر ورع��اه االحتاد الع��ام لألدب��اء والكتاب في 
العراق وعقد ليوم��ني متتالني في العاصمة بغداد 
مبشاركة فاعلة من 60 شاعراً وشاعرة عراقية من 
مختلف مدن العراق بواقع ثالث جلس��ات شعرية 
وجلس��ة نقدي��ة واح��دة حت��ت عن��وان » األصوات 
اجلديدة في املش��هد الش��عري العراق��ي ،فراديس 
األل��م والينابي��ع واألس��ئلة » امللتق��ى ال��ذي كان 
امتداداً لنسخته األولى قبل عام والتي شارك فيها 

قرابة 40 شاعراً.
ولهذا كانت نصوص س��رمد سليم وسعد شفان 
وصالح رحيم وس��الم جليل وآالء عادل ومصطفى 
اخلي��اط ومرتض��ى مري��ود وحس��ني هلي��ل ونورس 
اجلابري وهناء أحمد ومحمد حسن ووائل السلطان 
وإيهاب شغيدل وحسن مجيد وعباس حسن وعمار 
الصلف وجميع الشاعرات والشعراء الذين قدموا 
نصوصاً المست تلك احلناجر الساخنة التي تشعر 
باليت��م م��رة وبالعذوبة املطلقة م��رة أخرى ، نعم 
كانت هناك بعض االش��ارات النقدية التي واكبت 
املهرج��ان وخرج��ت بالعدي��د من األس��ئلة والرؤى 
منه��ا أن النصوص كانت تش��به قصيدة واحدة أو 
أنه��ا حاولت أن جتتهد في رؤيتها للعالم أو طريقة 

طيرانها حول شجرة الشعر العراقي .
لكنه��ا بالتأكي��د كانت نصوص��اً حقيقة حاولت 
وثاب��رت م��ن أج��ل قصي��دة عراقية أجم��ل لذلك 
خرجْت توصيات املهرج��ان بالعديد من املقترحات 
منها اطالق جائزة للشعراء املشاركني في امللتقى 
ف��ي دوراته املقبلة بواقع 3 جوائز ، وضرورة اش��راك 
األصوات الشبابية في املهرجات الشعرية الوطنية 
بشكل أوس��ع واستضافة صوت شعري عراقي له 
بصمته الواضحة في املش��هد الش��عري العراقي 
والعرب��ي لفتح طاولة حوار تفاعلي مع الش��عراء 
املشاركني وغيرها من التوصيات التي المست تلك 
األرواح الش��بابية النبيلة التي عط��رت ليل بغداد 

وصباحاتها بنصوصها الشعرية املتنوعة.  

حول مهرجان 
جواهريون

)1-2(قراءةقاسم سعودي

الى تلك التناصات واالقتباسات ..«.
ثم حتدث الدكتور عن كتاباته ومطبوعاته 
النقدي��ة والش��عرية، مكتفي��ا بإش��ارات 
سريعة، فاحلضور يطلب الشعر أوال، ليقرأ 
عددا م��ن قصائ��ده في اجملموعة، وس��ط 

اعجاب وتفاعل من قبل احلضور .

اجلدي��ر بالذكر ان الناقد الش��اعر الدكتور 
علي حداد، رئيس رابطة دراس��ات الثقافة 
والكت��اب  االدب��اء  احت��اد  ف��ي  الش��عبية 
العراقي��ني، ورئي��س حترير مجل��ة ) املورد ( 
الصادرة عن دار الش��ؤون الثقافية، صدرت 
له العديد من الدراسات األدبية والنقدية، 

والعديد من اجملاميع الشعرية منها شجر 
الكلمات 1998 ، أن��ا للعنا 2003  ثمة من 
يقف وحيدا على حافة الوقت وهي نصوص 
مونودرام��ا 2009 ، ومجموع��ة قصصي��ة 
لألطف��ال ع��ام 2014 حملت عن��وان ملاذا 

رحلت الينابيع الى اجلبال البعيدة.

بغداد ـ حذام يوسف طاهر:

» أيها الشعر .. خذني اليك
كما نشوة البحر في جسد الذاهبني اليه

أو كما رجفة الليل
حني تغادره جنمة

......
أيها الشعر

تعبنا من الاليقني
تعبنا من اجلري خلف الظنون

تعبنا من االخرين يعدون هندام أيامنا
وال نتساءل يوما : ملاذا؟!«.

هذا بعض ما قرأه الشاعر والناقد الدكتور 
عل��ي ح��داد ف��ي اجللس��ة الت��ي اقامتها 
مؤسسة النور للثقافة واالعالم على قاعة 
املرك��ز الثقافي البغ��دادي احتفاًء بتجربته 
األدبية، ومبجموعته الشعرية اجلديدة ) متاما 
.. كما حتدث املوجة ( ، أدار اجللس��ة الدكتور 
الش��اعر س��عد ياس��ني يوس��ف الذي قرأ 
اجملموعة احملتفى بها بطريقة الناقد :« علي 
حداد بقصائده التأملية اس��تطاع أن يوغل 
عميقا، إلدراك ما ال يدرك في حياتنا اليومية، 
بالطرق التقليدية، فيلوذ بالش��عر متوسال 
اإلجابة على األس��ئلة القاهرة، يأخذ املكان 
في هذه اجملموعة ، حيز كبير من إشتغاالته 
، بدأً من واسط مسقط الرأس، الى صنعاء، 
م��رورا بكرب��الء، وعدن، يستش��ف التناص 
في قصائده، عن توظي��ف ثقافته العالية، 
ورؤاه الفكري��ة والفلس��فية في نصوصه، 
ويتجلى ذلك في تناصته وإشاراته للسياب 
، املتنبي، ومحمود درويش، وسعدي يوسف 
، بطريقت��ه العلمي��ة واألكادميي��ة، يض��ع 
الش��اعر الدكتور علي حداد هوامش يشير 

مؤسسة النور تحتفي 
بالناقد علي حداد

سركون بولص

إخضاع الجسد األنثوي له 
وقت إذا حصل فردوسيًا 
وله األوقات كلها إذا 
توفر في اللحظة التي 
يرغب بها اإلنسان 
وتبدّى الجنس لدى 
البحار السويدي متعدد 
األقنعة ، منها قناع 
صباحي

سركون بولص
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البحث عن الرغبة في الميناء

بغداد - الصباح الجديد
     اعلن االديب محمد رش��يد مؤس��س 
جائ��زة العنق��اء الذهبي��ة الدولي��ة يوم 
اخلمي��س 13 نيس��ان م��ن قاع��ة فن��دق 
كورمي��ك التركي في العمارة مبناس��بة 
العنق��اء  جلائ��زة  الس��نوي  االحتف��اء 
ومرور)14( عاما على تأسيسها ان اللجنة 
لم متنح اجلائزة االولى لهذا العام شانها 
ش��ان االعوام الثالثة التي س��بقت هذه 
املسابقة بل اكتفت مبنح جوائز تقديرية 
الى )9( كتب مهمة من الكتب املشاركة 
وهي )طبيب��ة من بالد الرافدين )س��يرة( 
/ د. ملك��ة الس��عدي )الوالي��ات املتحدة 
االمريكي��ة( و)ان��ا وفائ��ز احل��داد الثالثية 
املقدسة)دراس��ة( / د.انع��ام الهاش��مي 
)الواليات املتحدة االمريكية( و)تقاس��يم 
الفلسطيني )قصص( /د.سناء الشعالن 
) االردن( و)عاش��قة اللنب )رواية( / س��ناء 
بوغافريه )املغرب( و)اصول تدريس التربية 
الفنية / د.ملياء الديوان و د. حسني فرحان 

الشيخ علي )العراق / العمارة( و)االشباح 
والوه��ق )رواية( /  س��ليم جواد  )الواليات 
و)وس��ائل تش��كيل  االمريكية(  املتحدة 
الص��ورة البصري��ة ف��ي ش��عر العميان 
)دراسة( /د. احمد علي الفالحي ) العراق/ 
الفلوجة( و)الكتابة وف��ن اخلط العربي / 
يوس��ف ذنون ) اجلمهورية العربية سوريا 
( و)اعالم الط��ب العربي في بالد االندلس 
/د تركي علي محمود العزاوي( هذا واكد 
االدي��ب رش��يد ان الفعاليات ستس��تمر 
)9( اي��ام اوله��ا االحتفاء بالش��اعر جواد 
احلطاب م��رورا بالش��اعرة م��رمي العطار 
والشاعر ماجد احلسن والشاعر رعد زامل 
والباحث في االهوار احمد صالح الكاتب 
عب��د اهلل الالم��ي وع��دد م��ن املبدعات 
اللواتي ش��اركن في بازار العنقاء الثاني 
انتهاء في الكرنفال الذي س��يختتم في 
ي��وم 21 اجلمعة القادم بقراءات ش��عرية 
نس��وية يرافقها عزف على العود وتكرمي 

املبدعني.

جائزة العنقاء الذهبية تكتفي 
هذا العام بمنح جوائز تقديرية 

لكتب مهمة

محمد رشيد



*صفحة الغدر واخليانة: االنتفاضتان
تش��ير األش��رطة الصوتية إلى أن صدام 
كان ينظ��ر إلى انتفاضة الش��يعة، التي 
أطل��ق عليها تس��مية » صفح��ة الغدر 
واخليان��ة »، كونها جزءاً من مؤامرة كبرى 
ض��د الع��راق. م��ن وجه��ة نظ��ره، كانت 
الواليات املتحدة ت��روم من وراء هجماتها 
إضعاف جي��ش العراق، إضعاف املعنويات 
العراقي��ة، وم��ن هن��ا تس��هيل حصول 
االنتفاضات. إي��ران، من جانبها، كانت قد 
درب��ْت قادة مترد الش��يعة في ب��اد فارس. 
في حس��ابات ص��دام، فق��دْت احلكومة 
الس��يطرة في سبع عشرة محافظة من 
بني محافظ��ات العراق الثماني عش��رة. 
محافظة األنبار الواقعة في غرب العراق 
وحده��ا بقي��ت   وفي��ة. )1(  ح��ني مت��ْت 
دعوتهم لتفس��ير ع��دم وفائهم )ورد في 
الن��ص اإلنكليزي:  وفائهم – م.(  رؤس��اء 
العشائر في )مدينة صدام( )مدينة الثورة 
س��ابقاً ومدين��ة الصدر بع��د 2003 – م.( 
ألقوا اللوم على الشواذ جنسياً واخملنثني 
)الذين يلبس��ون ثياب النساء ويتصرفون 
مثلهن( ف��ي املنطقة بس��بب عيوبهم. 
أعطى صدام توجيهاته لشيوخ العشائر 

بأن » يذبحوا » أو ينفوا هؤالء املنحرفني 
*صدام وآمروه يحللون أسباب انتفاضتي 
األكراد والش��يعة، يعزوهما إلى سلسلة 
إفس��اد األخ��اق ف��ي صف��وف اجليش )3 

نيسان ] أبريل [ 1991( )2( 
صدام: دعه يفسر كل شيء لك باختصار، 
ماذا جرى في الشمال واجلنوب بالطريقة 
التي ج��رْت فيه��ا، أعن��ي. بالطب��ع، من 
الواض��ح أن – إنني لس��ُت متأك��داً مما إذا 
كان صاب��ر ميلك هذه املعلومات أم ال. كان 
التوقيت مح��دداً للفعل بحي��ث أنه في 
اليوم الرابع من هج��وم الواليات املتحدة 

البري، ستبدأ العملية في اجلنوب. 
صاب��ر:  )3( مع��ذرة، س��يدي. لي��س لدي 
معلوم��ات كهذه. لك��ن املعلومات التي 

نحن متأكدون منها هو أنهم التقوا – 
صدام: هو ذا، هو ذا ما ثبت في التحقيق. 

صابر: نعم، سيدي. 
صدام: حس��ناً، التحقيق، راجعته بإيجاز. 
على الرغم م��ن هذا التفصيل، ما حدث، 
التحضير ملا حدث هو على وفق ما يلي. كان 
األمريكي��ون يريدون إيذاء العراق من خال 
إيذاء جيش��ه. أن يُدمر جيشه. إن فرصة 
كه��ذه ميكن أن، يس��تغلها األش��خاص 
الطماع��ون أو األش��خاص الكاره��ون أو 
أولئك الذين ميلكون مس��بقاً نوايا شريرة 
ضد العراق، س��واء كانوا من خارج العراق 
أو داخله. إن احلصار برمته، القصف اجلوي 
بالقنابل إلى أن بدأ الهجوم البري، كانت 
كلها أس��اليب اُس��تخدمْت خلل��ق بيئة 
مناس��بة للعملية الت��ي حدثْت.   لذلك، 

ُخلقْت البيئة املناسبة. 
إن اجلان��ب النفس��ي هو العام��ل اجلاهز 
األه��م، أي مبعنى الش��عور بالهزمية الذي 
ميت��د إل��ى دوائ��ر احلكوم��ة أوالً، قب��ل أن 
حتصل الهزمية فعاً وتغدو حالة طبيعية 
ومؤث��رة، وتبدأ بتغيي��ر مراك��ز القيادات 
كافة. حسناً، إذا وجب علينا تغيير موقع 
إح��دى ال��وزارات ألننا كن��ا مرغمني على 
تلبية الش��روط املناس��بة ملوقعها احملدد، 
إذا حص��ل ذل��ك، علين��ا أن نقب��ل بذلك 
مع اخلس��ائر التي ترافق ه��ذه العملية ] 
يضرب على الطاول��ة بقوة [ وحتى يجب 
علينا أن نقبل بخسارة هذه الوزارة كأحد 
ال��دروس التي يتعني علين��ا أن نتعلمها. 
على كل حال! إال إن هذا ينتش��ر إلى احلد 
بحي��ث أن احملافظ يغير موقع هذه الوزارة، 
ومديرية األم��ن تغير موقعه��ا، ومديرية 
الش��رطة تغير موقعها، وهلم جرا. ورمبا 
تغير دوائرهم الثانوي��ة األخرى مواقعها. 
م��ا حدث ه��و أن احلكومة غي��ر موجودة. 
حس��ناً، كانت دوائر الدولة غير موجودة. 
به��ذه الطريق��ة كل ش��خص بوس��عه 
أن يقول إنه )س��لطان(، باس��تطاعته أن 

يصبح )س��لطاناً(. لذا، ظه��ر اخلونة في 
وضع معني مس��نودين بعناص��ر متدربة 
ومع��ّدة خصيصاً لتلع��ب دوراً كهذا في 
إيران. وقد ظهروا في البصرة وظهروا في 
أمكنة أخرى أنتم تعرفونها وظهروا حتى 
في الش��مال. إن العناصر الرئيس��ة التي 
هاجمتنا لم تأِت من السليمانية أو أربيل 

أو دهوك. 
صابر: من اخلارج. 

ص��دام: العناص��ر الرئيس��ة أقبل��ْت من 
اخل��ارج وأولئ��ك الذي��ن حترك��وا معهم، 
قاموا بتحركاته��م بعد أن حصل الفعل 
اخلارجي، أي مبعنى بع��د أن جاء رد الفعل 
م��ن اخلارج. مبعنى آخر، ه��ذا األمر ينطبق 
عل��ى اجلن��وب. طي��ب، إمنا لي��س اجلنوب 
برمت��ه. في اجلنوب، كان هناك أش��خاص 
قاتل��وا ف��ي الداخ��ل عل��ى غ��رار أولئك 
الذي��ن أقبلوا من اخل��ارج. أعني، خصوصاً 
األش��خاص املنظم��ون منه��م، أو أولئك 
الذين ُغس��لْت أدمغتهم بسلس��لة من 
املبادئ احلياتي��ة والدينية إلى درجة أنهم 
تصوروا أن م��ا كانوا يفعلونه هو ش��يء 
يتعني عليه��م القيام به بص��رف النظر 
عن جمي��ع التفاصيل األخرى. إضافة إلى 
بعض االس��تثناءات التي مبس��تطاع املرء 
أن ياحظها، إن غالبية الناس في اجلنوب 
لعبوا دوراً في التهيئ��ة ملتطلبات التمرد 
وخلق حالة نفسية، غير أنهم لم يكونوا 
يرغبون أن يح��دث التمرد بالطريقة التي 
ح��دث فيها. تصوروا، لي��س جميع الناس 
في ميس��ان، في مدينة العم��ارة، الذين 
كانوا يريدون التم��رد أن يحدث بالطريقة 
التي حدث فيها. غي��ر أن عدداً غفيراً من 
س��كان العمارة كانوا يري��دون أن يحصل 
التم��رد كما حصل وكان��ت يريدون نتائج 
أكثر إياماً وقسوة من تلك التي حصلْت. 
في الشمال، كانت األشياء مختلفة. في 
الش��مال، وقبل كل أولئ��ك الذين نفذوا 
العصي��ان في الش��مال، إي��ه، كانوا ذوي 
خبرة. كان ذاك لواء لديه جتربة طويلة مع 

الهزمية. 
صابر: نعم، سيدي .

صدام: أعني، لقد عاش��وا عبر أجيال من 
الهزمي��ة واملوت. حس��ناً، إن ع��دداً كبيراً 

منهم قضوا وقد ُهزموا مرات كثيرة.   
صدام: في الش��مال، لم تك��ْن قطعاتنا 
ضعيف��ة ج��داً. كان��ت هن��اك قطع��ات 

والقصف األميرك��ي بالقنابل لم يحدْث 
أصاً بالقرب منها، ولم يتكبدوا خسائر أو 
تضحيات. لهذا السبب ] يضرب الطاولة 
بق��وة [ هذا ما يج��ب أن نوقفه وأن نكون 
أكث��ر إياماً نوع��اً ما م��ع قطعاتنا التي 
ُهزمْت في الشمال بطريقة مختلفة عن 
تلك الت��ي حصلْت في اجلنوب. ماذا تقول 
اليوم؟ أس��لحتك   هن��ا، ميزاتك هنا، لم 
يهاجمك أحد، إنك لم تخسرْ شيئاً. ملاذا 

تلوذ بالفرار وتعلن هزميتك؟ 
هاش��م:  )4( ] مخاطباً صاب��ر. [ هل يأتي 

جزء منهم؟ 
صدام: السبب – 

املعرك��ة   ] مس��موعة  غي��ر   [ صاب��ر: 
اخلامسة. 

صدام: السبب هو احلالة السايكولوجية. 
السبب هو املسألة نفسها التي تكلمنا 

عنها. لقد قلنا إن األكراد في السليمانية 
] في الشمال الشرقي من العراق [ شعروا 
بالصدمة املتعلقة بكرباء ] في وس��ط 
العراق [ بالطريقة نفسها التي شعر بها 
أولئك الذين كانوا في زاخو ] في ش��مال 

العراق [ بالصدمة، إيه – 
صابر: الكويت. 

صدام: الكويت. إذاً، كان ] اجلندي العراقي 
في الش��مال [ مهزوم��اً س��ايكولوجياً. 
طيب، ه��و، أعني، فيما يتصل باألش��ياء 
املادي��ة، ال يوج��د هن��اك ش��يء ميكن أن 
يتس��بب في ح��دوث ه��ذه الهزمية. حني 
تأتي وتسأله: » تعال وقل لي ملاذا ُهزمَت؟ 

» ال يوجد سبب. 
هاشم: لم يكْن قادراً على التحدث وحتى 

لم يكْن قادراً على إقناع نفسه. 
ص��دام: مس��تحيل. لك��ن الهزمية كانت 
هزمية سايكولوجية. حسناً، كان مهزوماً 
م��ن الداخل. حني يُهزم امل��رء من الداخل، 
العوام��ل اخلارجية كلها ل��ن تكون قادرة 

على منعه من أن يُهزم. 
صدام: دعونا نرضي اهلل ونرضي ضميرنا. 
دعونا نع��ود إلى جيش متوس��ط احلجم 
وذي نوعي��ة عالي��ة. هناك أش��ياء أود أن 
أرويها لك��م. لقد اتخذُت قراراً بش��أنها 
وق��د نقلته��ا إل��ى القي��ادة؛ أي، إن أح��د 
األس��باب وراء م��ا حدث هو ه��ذا اجليش 
كبي��ر احلجم. التفاصيل كم��ا يلي. على 
مدى زم��ن طوي��ل، دأبنا عل��ى القول إنه 
يتعني علينا أن نعيد جيش��نا إلى حجم 
معق��ول بحي��ث يكون بوس��عنا التركيز 
عليه. إنكم تتذكرون حني كنا قد انتهينا 
من احلرب ] العراقية –   اإليرانية [ وكنا قد 
ش��رعنا، أعني، ش��رعُت أصر على ضرورة 
أن نس��رع. معذرًة، أعني ضرورة التسريح 
السريع. لكننا ارتكبنا أخطاء حني أخذنا 
ف��ي حس��ابنا العاملني الس��ايكولوجي 
تبنيناهما عسكرياً  اللذين  والسياس��ي 
فيم��ا بع��د. حني دخلن��ا الكوي��ت، لكي 
نؤخر الهجوم، ال���، أعني الهجوم املضاد 
للع��دو، صّرحنا ح��االً بأننا ش��ّكلنا عدداً 
من الفرق ف��وراً. هذه الفرق،ال�، الس��بب 
التصري��ح بتش��كيلها كان س��بباً  وراء 
سياسياً وسايكولوجياً. لكننا شكلناها 
مب��رور الوق��ت وأصبحْت حقيق��ة واقعة. 
لقد ش��ّكلناها كفرق حينم��ا كانت في 
الواقع تفتقر إلى املعدات،االس��تعدادات، 

والتدري��ب وكانت غي��ر كاملة من جميع 
اجلوانب ... 

نري��د أفضل الق��ادة للفرق. نح��ن نختار 
عش��رة قادة جيدين. وبعدها، حني يحدث 
أن نخت��ار العش��رة التالي��ني جن��د أنهم 
يفتق��رون إلى نصف خصائص العش��رة 
األوائ��ل. بعده��ا، ح��ني يح��دث أن نختار 
العش��رة التاليني لكي يص��ل العدد إلى 
30، جن��د فيه��م ربع اخلصائ��ص املوجودة 
لدى العش��رة األوائل. من ثم، حني نذهب 
من 30 إلى 40، جند فيهم ثُُمن اخلصائص 
املتواف��رة لدى العش��رة األوائ��ل، وهكذا 
دوالي��ك إلى أن نص��ل إلى الوض��ع الذي 

وصلنا إليه. 
حس��ني كامل: ه��ذا األمر ينطب��ق على 

الفوج وآمر الفرقة. 
وحس��ن  متجم��ع  اجلي��ش  إذاً،  ص��دام: 

االس��تعداد، إن��ك تخت��ار رجال��ه بصورة 
صحيح��ة بحس��ب القواع��د واآلمري��ن 
اس��تناداً إل��ى معرف��ة ش��خصية، ليس 
القواع��د وحده��ا. ه��ذا الف��رد ه��و ابن 
ذلك الش��خص وذاك الف��رد هو جنل ذلك 
الشخص اآلخر وهلم جرا. يتعني علينا أن 
نعرف درجة وفائه، أين نشأ وترعرع عندما 
كان صبي��اً، األع��وام الت��ي التح��ق فيها 
مبدرسته الثانوية، ما هي خصائصه حني 
التحق باألكادميية العسكرية، وماذا كان 
هدفه. من دون هذه   املعلومات، ال ميكننا 
أن نبني جيشاً حقيقياً. إن اجليش حسن 
التنظيم يتألف م��ن 15 فرقة أفضل من 
جي��ش يتألف من 45 فرقة. حس��ناً! هذا 
ه��و األس��اس. إذاً، ابدأوا م��ن اآلن وفكروا 
على وفق ذلك. إن الشيء امللح والضروري، 
املس��ألة الت��ي ذكرتها، الت��ي أحتاجكم 

فيها لكي تساعدوني عليها. 
إن ] االنتفاض��ة ف��ي [ الش��مال دم��رْت 
اجليش. إن أحد األسباب وراء اعتال اجليش 
هو الش��مال. حتى الش��غب الذي حدث 
في الكويت، أحد مسبباته، أحد أمراضه 
املزمنة – بالطبع ل��م يبدأ بهذا املقياس. 
بدأ مبقي��اس أصغر وحتى الش��غب الذي 
ح��دث في بلدن��ا، الس��لب والنهب الذي 
حصل في العراق كان قد ارتكبه اخملربون، 
م��ع أن بعضهم ] يتنحن��ح [ كانت لديه 
تعليم��ات ب��أن يق��وم بالتخري��ب فقط، 
أعن��ي بأال يس��تولي على الس��لطة. إنه 
شيء مس��تحيل بالنس��بة لإليرانيني أن 
يس��تولوا على السلطة. أن يتسببوا في 
التخري��ب فق��ط. وكان اإليراني��ون بنحو 
أول��ي هم أولئ��ك الذين خطط��وا له. إال 
إن جزءاً من عملية الس��لب والنهب كان 
س��ببها ما حصل في الكويت. حس��ناً، 
بنحو من األش��كال، تعّلم الناس أن ميدوا 
أيديهم إلى املمتل��كات العامة. نحن لم 
نقْل للناس إن الكويت ليسْت عراقية وإن 
مبس��تطاعهم أن يذهبوا وينهبوها، لكي 
نصن��ع فارقاً بينها وب��ني امللكية العامة. 
مع أن الكويت عراقية، اس��تمر الس��لب 
والنه��ب فيها. إذاً، إنها خلقْت ذلك النوع 
من الفهم املشوش جتاه امللكية العامة. 
حس��ني كام��ل يُخب��ر ص��دام أن أف��راد 
حاشيته خائفون جداً من أن إخباره بشأن 
املعنويات املتدنية للجنود العراقيني خال 
)صفحة الغدر واخليان��ة(. القيادة تناقش 

أيضاً األدوار احلاسمة للقوة اجلوية، احلرس 
اجلمهوري، و) مجاهدي خلق( )ربيع 1991( 

)5(
حسني كامل: ... النقاط التي أود أن ألفت 
انتباه��ك إليها، س��يدي، ألن��ه ليس ثمة 
متسع من الوقت في هذا االجتماع لكي 

أشرح – 
ص��دام: إن الناس الش��رفاء يُظهرون حقاً 

ألوانهم احلقيقية في هذه املواقف. 
حس��ني كامل: س��يدي، لقد تعودنا أن 
نتح��دث – دعون��ا نقول على مس��توى 
القوات املسلحة، على الرغم من كونها 
على مس��توى ع��اٍل مقارن��ة بالقوات 
املس��لحة – نح��ن لم ن��زودك بالصورة 
احلقيقي��ة للوضع، ألس��باب مختلفة: 
اخلوف أو إعطاء انطب��اع بأننا مهزوزون 
أو ألنه ش��يء طبيعي أن نكون حذرين. 
إمنا من اآلن فصاعداً من املفترض بنا أن 
نعرض عليك احلقيق��ة الكاملة. مراراً 
وتكراراً، إما في زمن االضطراب أو قبله، 
خصوصاً وضع الكويت، الذي سببَّ لنا 
الع��ذاب واملعاناة، س��يدي، في س��بيل 
املث��ال، حني كنا ف��ي الكوي��ت، جميع 
أعضاء القيادة العليا – الذين تعودَت أن 
ترسل شخصاً ما لإلش��راف عليهم – 
الروح املعنوية وصلْت إلى مستوى، إلى 
أدنى مستوى ميكن أن يصل إليه أي فرد. 
على أية حال، حني تعودنا أن نأتي ونراك، 
س��يدي، لم يكْن بوس��عنا أن نكشف 
لك ذلك أو نخب��رك باحلقيقة املتعلقة 

مبوقفنا، كما يقولون عادة. )6( 
صدام: ما تعودنا على قوله، لقد تعودَت 
أن تعب��ر عن اس��تيائك م��ن معنويات 
اجلي��ش في املراح��ل املبك��رة. على أية 
حال، كنُت مندهش��اً جداً ألن أكتشف 
أنك الشخص الوحيد الذي شعر بتلك 
الطريق��ة فيم��ا يخص اجلي��ش. كنُت 
أعتق��د أنه رمب��ا ضباط االس��تخبارات 

ليسوا دقيقني جداً معك. 
حس��ني كامل: إذا يس��مح لي زمائي، 
أود أن أذكر أنني س��معُت مراراً الشيء 
نفس��ه من اآلخرين، مبن فيهم اآلمرون، 
سيدي، الحظ اآلمرون املعنويات املتدنية 
ذاتها بني أفراد اجليش، ولم يتمكنوا من 
مناقش��ة هذا األمر. أعتقد أنهم كانوا 

خائفني.

هوامش:
)1(   وودز: » أم املعارك »: 9. 

SH-SHTP-A-000-739: » ص��دام   )2 (
ومس��ؤولون يناقش��ون حالة اجليش 
العراقي، انتفاضة 1991، واالنسحاب 
من الكويت » 3 نيسان )أبريل( 1991. 

)3( ف��ي الظاهر هو الل��واء صابر عبد 
ال��دوري مدير االس��تخبارات  العزي��ز 
العس��كرية خالل )أم املع��ارك( الذي 
أصبح مدي��راً للمخابرات العامة بعد 

احلرب. 
)4(   س��لطان هاش��م أحمد اجلبوري 
الطائ��ي مّث��ل العراق ف��ي مفاوضات 
وقف إطالق النار مع التحالف الدولي، 
ولعب دوراً رئيساً في قمع االنتفاضات 
احمللي��ة، وخدم وزيراً للدف��اع )1994 – 

 .)2003
SH-SHTP-A-000-614: » ص��دام    )5(
ومسؤولون يناقش��ون االنتفاضة في 
اجلنوب »، االجتماع غير مؤرخ )تقريباً 

آذار ] مارس [ 1991(. 
)6(  بحس��ب مه��دي العبي��دي، أحد 
العلم��اء النوويني البارزين في العراق: 
» كان حس��ني كامل يخاف كثيراً من 
صدام بحي��ث كان يخش��ى أن يأتيه 
بأي ش��يء باستثناء األخبار اجليدة. » 
أنظر مه��دي العبيدي وكورت بيتزر: » 
القنبلة في حديقتي: أس��رار العقل 
املدبر النووي لدى صدام  » )هوبوكني، 

NJ: جون وايلي وأبناؤه، 2004 (: 97. 

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 37« 

صدام: إذًا، الجيش 
متجمع وحسن 

االستعداد، إنك تختار 
رجاله بصورة صحيحة 

بحسب القواعد واآلمرين 
استنادًا إلى معرفة 

شخصية، ليس القواعد 
وحدها. هذا الفرد هو 
ابن ذلك الشخص وذاك 

الفرد هو نجل ذلك 
الشخص اآلخر وهلم 

جرا. يتعين علينا أن نعرف 
درجة وفائه، أين نشأ 

وترعرع عندما كان صبيًا

صدام: العناصر الرئيسة 
أقبلتْ من الخارج وأولئك 

الذين تحركوا معهم، 
قاموا بتحركاتهم بعد 

أن حصل الفعل الخارجي، 
أي بمعنى بعد أن جاء 
رد الفعل من الخارج. 

بمعنى آخر، هذا األمر 
ينطبق على الجنوب. 

طيب، إنما ليس الجنوب 
برمته. في الجنوب، كان 

هناك أشخاص قاتلوا في 
الداخل على غرار أولئك
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األولمبية: لن نعترف 
بانتخابات نفط الوسط والعلم

»العابرة« تختتم المشاركة 
في دورة تدريبية بمصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية بياناً بشأن 
اجراء انتخابات االندي��ة الرياضية، وحصلت »الصباح 
اجلديد« على نس��خة منه، وجاء فيه: في الوقت الذي 
نح��ي فيه اص��رار االندي��ة عل��ى القي��ام بانتخاباتها 
وف��ق القان��ون الناف��ذ اال ان ما يؤس��فنا ذهاب بعض 
االندي��ة ال��ى اقامتها برغم حتذي��رات اللجنة االوملبية 
ومناش��داتها بعدم اجراء املؤمت��رات االنتخابية اال بعد 
ص��دور التعليمات اخلاص��ة مما يبعدنا ع��ن حرج عدم 

االعتراف بالنتائج املترتبة منها.
واضاف البيان: ان االلتزام الذي تطلبه اللجنة االوملبية 
نابع من مسؤولية تاريخية ومهنية ازاء خطوة ليست 
افتراضي��ة لذل��ك ف��ان التعليمات التي س��تصدرها 
اللجنة االوملبية وفق قانون 18 وتعديله 37  س��يجعل 
العملية االنتخابية في مأمن ولن يعرضها الى مطبات 

واعتراضات لن تصب في مصلحة الرياضة العراقية.
ون��ود ان نش��ير ال��ى ان اللجن��ة االوملبية ل��ن تعترف 
بنتائج انتخابات ناديي نفط الوس��ط والعلم ، مجددة 
دعوتها الى  االندية االخرى الى عدم التسرع في اجراء 
مؤمتراتها االنتخابية حلني صدور تعليمات اللجنة التي 
س��تضع االندية في الس��كة الصحيح��ة بعيدا عن 

موارد االجتهاد في النصوص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت مؤخراً ال��دورة التدريبية والتحكيمية للكرة 
العاب��رة التي اقيمت في مدين��ة احلمامات بجمهورية 
تون��س والتي اس��تمرت مل��دة 10 ايام مبش��اركة عربية 
واس��عة. وقال االمني املالي الحت��اد اللعبة ضياء حميد: 
ان ال��دورة كانت ناجح��ة بجميع املقاييس وش��هدت 
اقبال ش��ديد من قبل احلكام واملدربني من جميع الدول 
املشاركة في الدورة ومنها اجلزائر والعراق وليبيا فضال 
ع��ن تونس الدول��ة املضيف��ة للدورة حيث اش��تملت  
ال��دورة على القاء محاضرات نظري��ة وعملية وكذلك 
مناقشة أخر املستجدات والتعديالت التي طرأت على 
قانون اللعبة من قب��ل االحتاد الدولي، مبينا: أن الهدف 
م��ن الدورة هو نش��ر وتوس��يع قاعدة اللعب��ة في دول 
املغ��رب العربي  وكذلك  تطوير قدرات وقابليات احلكام 
واملدربني العراقيني ووصولهم إلى مس��توى التحكيم 

والتدريب في العالم.
وفي ختام الدورة وزعت الش��هادات والباجات  الدولية 
على جميع املش��اركني في الدورة التي كانت نتائجها 
مميزة حي��ث حصل احلكم الدولي العراقي س��عد عبد 
احلمي��د عل��ى املرك��ز االول ومدربنا س��نان احمد على 
املرك��ز االول ايضا مضيفا ان هناك دورة اخرى س��تقام 
في جمهوري��ة اجلزائر كما مت عق��د برتوكول تعاون مع 
جامع��ة اليبزك الهدف منه  نش��ر اللعب��ة و تطويرها 
من قبل مدربينا وحكامنا الدوليني. هذا بدورنا نش��كر 
الدكتور نزار السنوسي مدير املرصد الوطني للرياضة 
في تون��س على ما قدم��ة لنا من تعاون في تس��هيل 
كاف��ة االم��ور اللوجس��تية  اخلاصة بالدورة والش��كر 
موصول الى جميع احملاضرين املشاركني منهم الدكتور 
مدير الدورة عبدالوه��اب غازي والدكتور محمد فاضل 
والدكتور كامل واخلبير في التطبيقات العملية كاظم 

حافظ.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكم��ل فري��ق ال��زوراء حتضيراته في 
مجمع س��لطنة عمان الرياضي من 
اجل االس��تعداد ملباراة اليوم الثالثاء 
مع فري��ق الس��ويق الُعماني ضمن 
بطولة كاس االحتاد االسيوي حلساب 

اجلولة الثانية من املرحلة الثانية.
وقال املنس��ق االعالمي عبدالرحمن 
رشيد  ان خاض الفريق تدريباته بروح 
معنوية عالية واجلميع عازمون على 
ان يحقق��وا نتيجة ايجابية ولن تؤثر 
فيهم انتكاس��ات مباري��ات الدوري 
وان طموحه��م احلص��ول على لقب 
بطولة كاس االحتاد االسيوي، وبرغم 
صعوبة املهمة لك��ن يجب احلفاظ 
على صدارة اجملموعة والظفر بنقاط 
املباراة التي س��تجرى في الساعة 6 

مساًء بتوقيت بغداد.
ف��ي ح��ني يخ��وض بالتوقي��ت ذاته 
فريق القوة اجلوية مباراته امام فريق 
الصف��اء اللبناني حلس��اب اجملموعة 
الثانية في ستاد سعود بن حمد في 
نادي الوكرة القطري حلس��اب اجلولة 

اخلامسة في كاس االحتاد اآلسيوي.
إلى ذل��ك، حقق فري��ق الطلبة فوزاً 
باهتاً على منافسه السماوة بهدف 
وحيد في املب��اراة التي جرت بينهما 
امس األول في مستهل انطالق الدور 
التاس��ع من املرحل��ة الثانية لدوري 
الكرة املمتاز، وس��جل ه��دف الفوز 
الوحيد الالعب مصطفى االمني عند 
الدقيقة )72(، كما ش��هدت املباراة 
ط��رد العب الس��ماوة حيدر صبحي 
بعد حصوله عل��ى البطاقة احلمراء 

ف��ي الوقت ب��دل الضائع للش��وط 
االول ليكمل الفريق الضيف املباراة 
بعش��رة العبني، وبه��ذا الفوز صعد 
فري��ق الطلب��ة ال��ى املرك��ز الثامن 
برصيد )42( نقط��ة فيما بقى فريق 
الس��ماوة بالترتي��ب االخي��ر برصيد 

عشر نقاط. 
وتختتم اليوم الثالثاء مباريات اجلولة 
باملباراة التي س��يضيف فيها فريق 
امليناء منافس��ه فريق الكهرباء في 
ملع��ب الفيحاء ومت تأجي��ل مباراتي 
الق��وة اجلوي��ة م��ع نفط الوس��ط 

وال��زوراء م��ع النجف نظ��راً الرتباط 
فريقي الصقور والنوارس في بطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي. 
جلن��ة  اص��درت  اخ��رى  جه��ة  م��ن 
االنضب��اط في احتاد الك��رة عدداً من 
العقوب��ات  بع��د مراجع��ة تقاري��ر 

املش��رفني في مبارات��ي الطلبة مع 
النفط وفريق احلس��ني مع الكرخ، اذ 
قررت حرم��ان مدرب النفط حس��ن 
احم��د م��ن مرافق��ة فريق��ه ملباراة 
واح��دة وتغرمي��ه مبلغ ملي��ون دينار، 
وحرم��ان اداري الطلب��ة عل��ي هادي 

منجل من مرافق��ة فريقه واجللوس 
على دكة البدالء ملباراتني متتاليتني، 
وتغرمي نادي الطلب��ة باصالح عجلة 
نادي النفط بحس��ب االض��رار التي 
تعرض��ت له��ا م��ن جماهي��ر ن��ادي 
ن��ادي  جماهي��ر  وتنبي��ه  الطلب��ة، 
الطلبة بالتزام التش��جيع النظيف 
وع��دم االس��اءة بااللف��اظ اجلارحة، 
وفي حالة تكرارها سيتعرض الفريق 
الى عقوبات مش��ددة وحرمان فريق 
احلس��ني باللع��ب م��ن دون جمهور 

خالل املباراة املقبلة مع الكهرباء.
عاد ام��س مهاجم املنتخب الوطني 
والنفط، أمين حسني، تدريباته بشكل 
منفرد، بعد متاثله للشفاء التام من 
اإلصابة التي أبعدته ألكثر من شهر 

ونصف الشهر عن املالعب.
وق��ال أمين حس��ني، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة، »أجريت تدريباتي البدنية 
بش��كل منف��رد في ملع��ب النادي، 
حيث تعد ه��ذه الوح��دة التدريبية 
هي األول��ى بعد العملي��ة اجلراحية 
الت��ي خضع��ت له��ا مؤخ��را جراء 
اإلصابة«.وأوض��ح الالعب أنه ينتظر 
وصول تأش��يرة الدخول إلى األراضي 
القطري��ة من أج��ل إج��راء تدريبات 
التأهي��ل البدني هناك حتت إش��راف 
مدربني متخصصني من أجل العودة 
بح��ال أفض��ل للفري��ق، واس��تثمار 
عامل الزمن من خالل اعتماد املدرب 
أن��ه  حس��ني  االختصاص.وأك��د  ذو 
يس��عى إلكمال حتضيراته من أجل 
الع��ودة للفريق، كون��ه ينافس بقوة 
على اللق��ب، وبحاجة لكل خدمات 
العبيه، مش��يرا إلى أنه يس��تهدف 

التتويج بلقب الدروي.

الميناء والكهرباء يختتمان الجولة التاسعة لممتاز الكرة

اليوم.. الزوراء والجوية يواجهان السويق والصفاء آسيويا 

فريق نادي الزوراء
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ريال وأتلتيكو مدريد يسعيان لتعزيز فوزيهما اليوم

العواصم ـ وكاالت:

من جديد يعلق برشلونة اإلسباني 
آماله عل��ى انتفاض��ة جديدة على 
كامب نو لينقذ نفسه من اإلقصاء 
م��ن دوري األبطال في رب��ع النهائي 
نهاي��ة  أيض��ا  ق��د يش��هد  ال��ذي 
مشوار كرة القدم األملانية في هذه 
النس��خة من البطولة عقب هزمية 
باي��رن ميونخ وبروس��يا دورمتوند في 

عقر دارهما في الذهاب.
الفريق��ني  عل��ى  س��يتعني  واآلن 
األملانيني الس��عي لقل��ب النتيجة 
بني جماهي��ر اخلصم لإلبق��اء على 
فرصهما في دوري األبطال األوروبي، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي س��يحظى فيه 
ليس��تر س��يتي اإلجنلي��زي بدع��م 
مش��جعيه على ملعب كينج باور 
لتعوي��ض خس��ارته ف��ي الذه��اب 
بهدف نظيف أم��ام أتلتكيو مدريد 
عل��ى فيس��ينتي كالدي��رون.. أم��ا 
ري��ال مدري��د ويوفنت��وس وموناكو 
وأتلتيكو، الفائزين في اجلولة األولى، 
انتصاره��م  لتعزي��ز  فسيس��عون 
وحس��م التأهل في إياب ربع نهائي 

التشامبيونز ليج.
وبع��د أن حق��ق انتفاض��ة تاريخية 
ف��ي ثم��ن النهائ��ي على حس��اب 
باري��س س��ان جيرم��ان ال��ذي أهدر 
ف��وزا تاريخيا برباعي��ة بيضاء على 
ضيف��ه برش��لونة ف��ي ذه��اب دور 
ال�16 بخس��ارته في اإلي��اب )1-6(، 
بتحقيق  الكتالوني  الفري��ق  يحلم 
»رميونت��ادا« جديدة عل��ى كامب نو 

أمام يوفنتوس.
وسيسعى البرس��ا يوم غٍد االربعاء 
لقلب الطاولة على الفريق اإليطالي 
الذي أكرم ضيافته األسبوع املاضي 
في ذهاب ربع النهائي بثالثية نظيفة 
عل��ى يوفنتوس آرين��ا، ليتمكن من 
بل��وغ نص��ف نهائ��ي دوري األبطال 
األوروب��ي للم��رة ال���17 ف��ي تاريخ 
البطول��ة، مقاب��ل 12 ل�«الس��يدة 

العجوز«.
م��ن جانبها، تس��تعد ك��رة القدم 
األملاني��ة ملواجه��ة أس��بوع صعب، 
فكل من البايرن ودورمتوند سيتعني 
عليهما قل��ب النتيجة في ضيافة 
اخلصم لتعويض خسارتيهما بفارق 
هدف أمام ريال مدريد وموناكو على 

الترتيب.
ويحل الفري��ق البافاري اليوم ضيفا 
على ري��ال مدريد اإلس��باني حامل 

اللق��ب الذي انتزع الف��وز )2-1( في 
ذهاب ربع النهائي على ملعب أليانز 

آرينا.
ويواجه بوروس��يا دورمتون��د يوم غٍد 

نف��س التحدي حيث خس��ر مباراة 
الذه��اب ب��ني جمه��وره )3-2( أمام 
لتعوي��ض  وس��يضطر  موناك��و 
الن��ادي  اخلس��ارة وس��ط جمه��ور 

الفرنسي.
ال��ذي  اإلرهاب��ي  الهج��وم  وألق��ى 
تع��رض ل��ه الفري��ق األملان��ي ي��وم 
الثالث��اء املاضي، بظالل��ه على لقاء 
الذهاب حيث وقعت ثالث تفجيرات 
اس��تهدفت حافل��ة الفري��ق بينما 
كان في طريقه م��ن الفندق مللعب 
س��يجنال إيدونا بارك ما أسفر عن 
إصابة اإلسباني مارك بارترا ليغيب 

عن املالعب ملدة شهر.
للي��وم  وقته��ا  املب��اراة  وتأجل��ت 
التالي وف��از موناكو متصدر الدوري 
الفرنس��ي الذي فاز بخمس من أخر 
ست مباريات خاضها على أرضه هذا 
املوس��م، وهي سلس��لة انتصارات 
يس��عى بالتأكيد للحف��اظ عليها 
ليبلغ نص��ف نهائي التش��امبوينز 

ليج للمرة األولى منذ عام 2004.
من جانبه، سيسعى دورمتوند برغم 
الصعوب��ات لقل��ب النتيج��ة م��ن 
أجل الوص��ول للمرب��ع الذهبي في 
دوري األبط��ال األوروب��ي كم��ا فعل 

في موس��م 2012-2013 حني وصل 
للمركز الثاني.

وبفارق هدف واحد أيضا، س��يحاول 
ليس��تر س��يتي حتقي��ق انتفاض��ة 
عل��ى أتلتيكو مدريد ال��ذي فاز في 
الذهاب به��دف نظيف على ملعب 
فيس��ينتي كالديرون، عل��ى الرغم 
م��ن أنه بخالف الفريق��ني األملانيني، 
س��يكافح من أجل قل��ب النتيجة 
ف��ي أحضان جماهي��ره على ملعب 

كينج باور.
وس��يحاول الفريق اإلجنليزي بقيادة 
كري��ج شكس��يبر قل��ب النتيجة 
م��رة أخرى كما فعل ف��ي دور ال�16 
م��ن البطولة األوروبي��ة حيث حقق 
اإلسباني  إش��بيلية  انتفاضة على 
بهدفني نظيفني على أرضه بعد أن 
خسر لقاء الذهاب )2-1( على رامون 

سانشيز بيزخوان.
لكن طموح ليس��تر حديث العهد 
التش��امبيونز ليج سيصطدم  في 
برجال م��درب األتلت��ي، األرجنتيني 
الذين سيسعون  دييجو سيميوني 
البطول��ة  نهائ��ي  نص��ف  لبل��وغ 
خ��الل  الثالث��ة  للم��رة  األوروبي��ة 

السنوات األربع األخيرة.

تقرير

غدًا.. برشلونة يحلم بانتفاضة تأريخية.. واأللمان في مأزق

من مباراة سابقة لبرشلونة و يوفنتوس

بغداد ـ أثير الشويلي*
اعلن��ت جلنة الش��اطئية في احتاد 
ك��رة الق��دم ان دوري هذا املوس��م 
سيس��تأنف يوم الرابع من ش��هر 
أيار املقبل وبنفس الفرق املشاركة 
وس��يكون ملعبي اللجنة واجليش 
وكانت  ال��دوري،  ملباريات  مس��رحا 
اللجنة ارجأت الدوري بسبب سوء 
األح��وال اجلوية واألمطار التي اثرت 

كثيرا على أرضيات املالعب.
وق��ال النائ��ب االول للجن��ة عل��ي 

حم��دان بعد اجتماعن��ا يوم امس 
االول م��ع ممثلي األندي��ة البغدادية 
املشاركة قررنا استئناف الدوري يوم 
الرابع من شهر أيار املقبل وبنفس 
النظ��ام على ش��كل مجموعتني 
كل واحدة تضم خمسة فرق حيث 
تألف��ت اجملموعة األول��ى من اندية 
مصافي الوس��ط والدفاع املدني و 
املهندسني و بدر العراق والسياحة 
فيما تكون��ت اجملموعة الثانية من 
اندي��ة اجلي��ش والنجدة والس��الم 

والزعيم واملشاهدة.
ف��ي  س��يتاهل  حم��دان  واك��د 
التصفي��ات االولي��ة لف��رق بغداد 
اول ثالث��ة فرق م��ن كل مجموعة 
ومن ثم تب��دأ التصفي��ات الثانية 
ليتاهل فريق��ني من كل مجموعة 
ال��ى التصفي��ات النهائي��ة الت��ي 

ستحتضنها محافظة البصرة.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 انطلقت في قض��اء الفلوجة، 
فعاليات كرنفال األمن والسالم 
ف��ي منت��دى ش��باب الفلوجة 
برعاية وزارة الش��باب والرياضة 
وبالتنس��يق مع شبكة اإلعالم 
العراقي وإشراف املركز اإلعالمي 

الثقافي العراقي - فرع االنبار.
 وش��هد االحتفال ت��الوة اي من 
الذك��ر احلكي��م وقراءة س��ورة 
ش��هداء  ارواح  عل��ى  الفاحت��ة 
الق��وات  أبط��ال  م��ن  الع��راق 
االمنية، وقصائد شعرية تغنت 
بحب الوطن وانتص��ارات قواتنا 
االمني��ة صدح��ت به��ا حناجر 
الش��عراء زينب الصافي واحمد 
الزكروط وحيدر العبودي وسعد 

النمراوي، ثم كلمة لقائممقام 
الس��اير  عيس��ى  الفلوج��ة 
والنائب الفن��ي حملافظ االنبار د. 
عل��ي حمي��د الفرح��ان وكلمة 
ممث��ل وزارة الش��باب والرياض��ة 
هيث��م محم��د رش��يد معاون 
مدير عام دائ��رة التربية البدنية 
والرياضة دعوا م��ن خاللها إلى 
رص الصف��وف ووح��دة الكلمة 
العراق،  أعداء  مؤامرات  وافشال 
مبينني ان التالح��م الصميمي 
بني أبناء الشعب الواحد كفيل 
بدح��ر اإلره��اب وط��ي صفحة 

املاضي.
 وقدمت في االحتفالية مسرحية 
عط��اء االه��وار والنواعي��ر التي 
عبرت في مضامينها عن لوحة 

واواصر  والس��الم  باحلب  مطرزة 
النس��يج االجتماعي والس��لم 
األهلي م��ادام هناك اخليرين من 
أبن��اء الرافدين، فضال عن اقامة 
الكرة وغرس  مباراة بخماس��ي 
2500 ش��تلة دائمة اخلضار في 
أرج��اء املدينة تعب��ر على رمزية 
توزي��ع  والس��الم، وم��ن  األم��ن 
اجلوائز على الش��عراء واحلضور، 
س��لمى  االحتفالي��ة  وحض��ر 
الالف��ي رئي��س جلن��ة الش��باب 
والرياضة ف��ي احملافظة ومحمد 
ياس��ني عضو مجلس احملافظة 
ومحم��د غن��ي عض��و مجلس 
قضاء الفلوج��ة وجمهور كبير 
امتألت به قاعة مس��رح منتدى 

شباب الفلوج�ة. بغداد ـ مؤنس عبداهلل*
س��مى االحتاد املركزي لكرة الس��لة 
وفد منتخب الناشئني باللعبة الذي 
من املقرر ان يش��ارك في منافسات 
بطولة غربي اسيا والتي ستنطلق 
فعالياته��ا في العاصم��ة االيرانية 
طهران خالل املدة من الثامن عش��ر 
ولغاية الرابع والعش��رين من شهر 
نيس��ان اجلاري، ومبش��اركة عدد من 

املنتخبات القارية.

 ويترأس وفد منتخب الناشئني امير 
حسون محمد، ويضم في عضويته 
كال من س��ليم رزوقي مشرفا على 
منتخ��ب الناش��ئني، واملونتنيغ��ري 
بيتر مياجوفيتش مدرب��ا، والدكتور 
يس��ار صباح مدربا مساعدا، وعلي 
قحط��ان عبدالصاح��ب مترجم��ا، 
وهوار حس��ن محمد حكم��ا دوليا 
غربي  بطول��ة  منافس��ات  لقي��ادة 
اس��يا، وكل م��ن الالعب��ني: محمد 

عب��د اخلال��ق امني ومحم��د املهدي 
عبداالمير حسن وسجاد جنم عبود 
واحم��د ثائ��ر ك��رمي وحس��ني عادل 
محيس��ن وناجي عبد الرزاق عباس 
ومصطف��ى طالب عل��ي وديانا زياد 
عبدالرحمن وحسني محمد ابراهيم 
والباقر صفاء كاظم ومحمد موفق 

جميل وباقر ميثم عبدالسادة.

* إعالم اللجنة األوملبية

 بغداد ـ قاسم شالكه*
ت��وج فريق ن��ادي اجلي��ش ببطولة 
اندية الع��راق باملالكمة للمتقدين 
بطول��ة الراح��ل ف��اروق جنج��ون  
منافس��اتها  احتضن��ت  والت��ي 
مدينة مدينة واس��ط  حيث  جمع 
54  فيم��ا حل باملرك��ز الثاني فريق 
االتصاالت بع��د ان جمع 47 نقطة 
ام��ا املركز الثالث فكان من نصيب 
نقطة،البطول��ة   42  � الش��رطة 
التي اس��تمرت اربعة اي��ام تنافس 
فيها  287 مالكًما ميثلون 73  نادياً 
واحملافظات، ش��هدت  م��ن بغ��داد 
البطول��ة تنظيم��ا رائعا من حيث 
املناس��بة حي��ث  األج��واء  توفي��ر 

اقيم��ت الن��زالت على حلب��ة نادي 
الش��هيد ميث��م حبي��ب الرياضي  
حيث اتس��مت البطول��ة  باالثارة 
والندية الس��يما ان االحتاد ش��كل 
م��ع  بالتع��اون  مختص��ة  جلن��ة  
االحت��اد الفرعي ملدين��ة الكوت من 
اج��ل التنظيم حي��ث  اعطت قوة 
للمنافسة في البطولة حيث افرزت 
مالكمني يتوقع لهم مستقبل في 
لعب��ة الفن النبيل، كما اتس��مت 
واسع  البطولة بحضور جماهيري 
وغفير من محافظة الكوت  احملبة 

للعبة الفن النبيل.
وف��از باملراك��ز األول��ى كل من وزن 
49 كغم حس��ن علي ناص��ر نادي 

الش��رطة،  وزن 52 كغ��م حس��ن 
ش��اكر عل��ي، وزن 56 كغم جعفر 
عبدالرض��ا ن��ادي اجلي��ش، وزن 60 
كغ��م عمار جبار ن��ادي االتصاالت، 
وزن 64 كغم حيدر عبد الرضا نادي 
اجلي��ش، وزن 69 كغ��م كرار كاظم 
س��هم من نادي االتصاالت، وزن 75 
كغم وحيد عبد الرضا نادي اجليش،  
وزن 81 كغ��م زي��دون ط��ارق ن��ادي 
اجلي��ش، وزن 91 عقي��ل مامون من 
ن��ادي االتصاالت، وزن + 91 س��عدي 

طارق من اجليش.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
املالكمة

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 نفذت دائرة الط��ب الرياضي والعالج 
الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة 
اجلامع��ة  رئاس��ة  م��ع  بالتع��اون 
التوعي��ة  نش��اط   - التكنولوجي��ة 

الصحي��ة، مب��ادرة م��ن خ��الل أقامة 
والت��ي  الصحي��ة  التوعي��ة  خيم��ة 
شملت تثقيف محموعة من الطلبة 
الطبي��ة  باملواضي��ع  والتدريس��يني 
اخملتلفة منها املنش��طات، واملكمالت 

الغذائي��ة والتغذي��ة الصحي��ة ال��ى 
جانب محاضرة عن اإلسعافات األولية 
قدمها منتسبو قس��م التوعية في 
الدائرة، فض��ال عن توزي��ع الفولدرات 

التوضيحية لهذه املواضيع.

»الشباب والرياضة« ترعى كرنفال السالم في الفلوجةالرابع من آيار استئناف دوري الكرة الشاطئية

»مالكمة الجيش« يحرز كأس الراحل فاروق جنجون

تسمية وفد سلة الناشئين لبطولة غربي آسيا

حملة للتوعية من المنشطات لطلبة »التكنولوجية«

مفكرة الصباح الجديد

الزوراء ـ السويق

ريال مدريد ـ بايرن ميونيخ

الجوية ـ الصفاء

ليستر سيتي ـ أتليتكو مدريد

6:00 مساًء

9:45 مساًء

6:00 مساًء

9:45 مساًء

كأس االتحاد اآلسيوي

دوري أبطال أوروبا
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يس��تكمل كل من الفنان 
ياس��ر جالل، ومحمود عبد 
املغني، تصوير مشاهدهما 
ضم��ن الس��ياق الدرام��ي 
ملسلسل "لعبة الصمت"، 
إال أن الفنان��ة دينا فؤاد لن 
يوم  تتواج��د معهما ف��ي 
ش��م النس��يم، ولكنه��ا 
س��وف تس��تكمل تصوير 
مش��اهدها في املسلسل 
اخلمي��س املقبل، في إحدى 
التجم��ع  ف��ي  الفي��الت 
أن  إل��ى  اخلام��س. ويش��ار 
م��ن  الصم��ت"،  "لعب��ة 
املقرر عرضه خالل ماراثون 
رمض��ان املقبل، ويش��ارك 
ف��ي بطولته، ياس��ر جالل، 

املغن��ي،  عب��د  ومحم��ود 
ودين��ا فؤاد، وهنا ش��يحة، 
وميره��ان حس��ن، وإيهاب 
فهمي، ومحم��د عز، ودنيا 
عبد العزيز، وعزت أبوعوف، 
وخالد محمود، وس��يناريو 
وح��وار محمد إس��ماعيل 
وإخراج أحمد سمير  أمن، 

فرج.

بعض مش��تركي  ت��داول 
التواص��ل  مواق��ع 
االجتماعي صورة للفنانة 
الهندي��ة بريانكا ش��وبرا 
وه��ي ف��ي احض��ان كلب 
لول��و، كانت قد نش��رتها 
على حس��ابها الرس��مي 
مبوقع التواصل االجتماعي 

.Instagram
وفي الس��ياق، عل��ق عدد 
من متابع��ي ممثلة "ماري 
الكلب  ص��ورة  كوم"على 
ال��ذي ين��ام ب��ن ذراعيها، 
الفنانة  نش��رتها  والت��ي 

مؤكدين  حس��ابها،  على 
في نبرة ساخرة أن املمثلة 
قد تعلقت بالكلب، وقررت 
تبنيه خصوصاً أنها ال جتد 
م��ن يؤنس وحدته��ا منذ 

رحيلها عن الهند.

عم��رو  النج��م  يواص��ل 
س��عد تصوير مش��اهده 
"أي��ام  مسلس��ل  ف��ي 
ف��ي  الغري��ب"  حس��ن 
مناط��ق ش��عبية خ��الل 
حي��ث  اجلاري��ة،  األي��ام 
يعكف على التصوير في 
منطق��ة منش��ية ناصر، 
والتي حتتوي على نس��ب 
كبيرة من مشاهد العمل 
ُهن��اك، حي��ث أك��د على 
تعاون أهالي املنطقة مع 
املسلس��ل،  عمل  فري��ق 

وتسهيل أمور التصوير.
عم��ل  فري��ق  وكان   

توق��ف  ق��د  املسلس��ل 
احلصول  أيام بسبب  منذ 
التصوير  إجازة م��ن  على 
املس��تمر، بع��د أس��ابيع 
طويلة من العمل واجلهد، 
ومن ثم الع��ودة منذ أيام 

قليلة.

دينا فؤاد

عمرو سعد

بريانكا شوبرا

أخبــارهــــــــــم

بغداد-رجاء حميد:
 فرح كبير يس��كن في القلب، حلظة 
معرف��ة الف��وز، ال أدري ما ال��ذي يدور 
أحس��اس مالي��ن  أن  إال  بالتحدي��د، 
الس��نوات مت��ر بلحظ��ة م��ن خ��الل 
ذاكرت��ك الصغي��رة يتف��وق على كل 
ش��يء. هذا ما صرح به الشاعر عمر 
الس��راي إثر تلقيه خبر ف��وزه بجائزة 
اإلبداع العراقي في مجال الشعر، عن 
مجموعته الشعرية املوسومة "وجه 

ٌ إلى السماء. نافذة ٌ إلى األرض".

*م��ا رأي��ك بجائ��زة اإلب��داع الت��ي 
تنظمه��ا وزارة الثقافة؟ وما تأثيرها 

على املسيرة الثقافية في البلد؟
- جائ��زة اإلبداع جائزة مميزة، وذات بعد 
معرف��ي فائق اجل��ودة، واجلميل باألمر 
أنها تصدر عن وزارة الثقافة، التي من 
املؤمل أن تتلقى دعما من الدولة كي 
يستمر هذا املشروع بصورته األبهى، 
أما تأثيره��ا على املس��يرة الثقافية، 
فهو تأثير بارز، ويش��كل قطباً مهما 

م��ن أقط��اب العناي��ة واالهتمام، في 
كل األوس��اط التي تشتملها اجلائزة، 
فهنيئا لنا بهذه اجلائزة، التي نأمل أن 

تتطور إلى درجة أعلى فأعلى.

*ما هو تعريفك وتقييمك للش��عر 
واألدب اجليد؟

- كل م��ا يص��در عن القل��ب الصادق 
هو شعر، فالش��عر وحده من الفنون 
التي ال تتخذ ش��كال أو منط��ا واحدا، 
هو مجموعة مشتركات متس القلب، 
والذات، واآلخر، لذلك أظن، بل متأكد، 
وقلتها أكثر من مرة، بأن الشعر كتب 

أسفل قلبه "صنع في العراق".

*هل تؤم��ن بأن الش��عر ق��ادر على 
تغيي��ر العال��م إل��ى م��ا ه��و أنقى 
وأصفى، في ظل الس��لم والسالم، 

بعيًدا عن احلروب وقتل األبرياء؟
- يق��ول بي��ل غيتس صاحب ش��ركة 
الناجحة جدا كالما  مايكروس��وفت 
مف��اده، بأنه م��ا كان ليص��ل إلى ما 

وصل إليه لوال مخيلة ش��اعر، لذلك، 
الشعر باستشرافه ملناطق متخيلة، 
يصبح قوة محركة لدفع األشياء، ألم 
يقل أرسطو : الشعراء أكثر فلسفة 
م��ن املدونن، فهم يخوضون فيما هو 
محتمل الوقوع، في ح��ن ان التاريخ 
يتح��دث عم��ا وقع فع��الً، وه��ذا هو 
الفرق األكيد، وأنا بصورة ش��خصية، 

أؤمن بأن الش��عر ق��ادر على أن يداوي، 
ويشافي، وميس��ح على اجلروح فتبرأ، 
أمتن��ى أن نض��ع ش��اعراً ع��كازا لكل 
روح مبتور، وش��اعراً قلم��ا لكل قلم 
ال يجيد إال احلرب، وش��اعراً مصطبة 
يقب��الن  عاش��قن  جس��د  حتت��وي 
بعضهما بعيدا عن عيون العس��س، 
الش��اعر جتربة، وتركيب ق��ادر على أن 

مينح احلياة فلس��فتها اإلنسانية من 
خالل القصيدة.

*املهرجان��ات الش��عرية، هل تخدم 
متخي��ل الش��اعر، أم مج��رد لق��اء 
يجم��ع قل��ق الش��عراء م��ن بلدان 

متعددة، حول القصيدة؟
- املهرجان��ات فرص��ة مهم��ة للقاء 
ممي��زة  فس��حة  وه��ي  وااللتق��اء، 
الكتش��اف األصوات اجلديدة، لذلك ال 
مجال أمامنا، إال أن نحرص على إدامة 
تواجدها، ودعمها، ورفدها بكل ما هو 

جديد.

*ه��ل ان عمل الش��اعر على اللغة، 
يشبه عمل النحات على منحوتاته، 
أو الفنان التشكيلي على لوحاته؟

- ه��ي مقول��ة قدمي��ة تتح��دث ع��ن 
الش��عر، وتع��ده رس��ما بالكلم��ات 
على ح��د تعبير نزار قباني، لكن لكل 
صاحب ف��ن توجهه، وأدواته اجلمالية، 
وليس  إلي��ه،  املقرب��ة  وخصوصيت��ه 

انحي��ازا، لكن الش��عر ه��و األصعب 
اداًة، ألنه يشترك مع اجلميع بهاجس 
اللغة، فينبغي على الشاعر أن يكون 
مبدع��ا لدرج��ة أال يس��قط في فخ 

التشابه مع العام.

* هل هناك أعمال شعرية وإبداعية 
مقبلة؟

- نعم هناك عدة مشروعات إبداعية 
على مس��توى الش��عر، ومجموعات 
مقبل��ة. س��أحرص عل��ى أن تك��ون 
موج��ودة ف��ي األس��واق بع��د م��دة 

معينة.

*ق��راءة اإلب��داع بش��تى أجناس��ه 
عل��ى االنترنيت، ه��ل عوضت فعالً 
الكت��اب  ومتع��ة  ودفء  حميمي��ة 

الورقي؟
- على الرغم من أن��ي أقرأ إلكترونيا، 
إال أن الكت��اب الورقي م��ازال صاحب 
االمتياز األكبر في قلب القراء، فرائحة 
وملمح الورق، أكثر بهاًء وروعة دائما.

الشاعر عمر السراي يفوز بجائزة اإلبداع عن "وجه الى السماء - نافذة إلى األرض"

الشاعر عمر السراي

بغداد - حذام يوسف:
أقيمت على قاعة دجلة في فندق بغداد، فعالية امللتقى الثاني 
للش��عراء الش��باب "ملتقى جواهريون"، دورة الشاعر الراحل 
عبد األمير جرص، بحضور نخبة من الش��عراء الشباب والرواد، 

من بغداد واحملافظات.
 بدأت أمس��ية اجللس��ة الش��عرية األولى بكلمة الحتاد االدباء، 
القاه��ا ناجح املعم��وري رئيس االحت��اد، وكلمة لنادي الش��عر، 
لتنطلق مباش��رة القراءات الشعرية، وتصدح أصوات الشعراء 
الش��باب بقصائد تنوعت مواضيعها للوطن واحلبيب، وشارك 
بها 17 ش��اعرا من بغداد واحملافظات، منهم س��راج محمد من 
البصرة، وصادق مجبل من ذي قار، وس��رمد س��ليم من نينوى، 

وإحسان املدني من بغداد وغيرهم.
اجللس��ة الثانية أدارها الش��اعر زيد القريشي، مرحبا باحلضور 
والضي��وف، داعيا الش��عراء املش��اركن الى إط��الق أصواتهم 
وه��م يتغنون بالوطن والناس، بعده��ا كان احلضور على موعد 
م��ع اجللس��ة النقدي��ة للملتقى، وحمل��ت عن��وان "األصوات 
اجلديدة في املش��هد الشعري العراقي. فراديس األلم والينابيع 
واألس��ئلة"، أدار اجللسة الشاعر ميثم احلربي، مبشاركة االدباء، 
س��راج محمد ونبي��ل نعمة، والدكتور صال��ح التميمي وورقة 
نقدية بعن��وان األصوات الش��عرية اجلديدة، إضاف��ة الى ورقة 
نقدية للش��اعر ميث��م احلربي ع��ن جتربة الش��اعر عبد األمير 
جرص. اجللس��ة اخلتامية مللتقى جواهري��ون، كانت على قاعة 
دجلة أيضا، وبإدارة الش��اعرة آالء ع��ادل، والتي تضمنت قراءات 

شعرية لعدد من الشعراء الشباب.

جنيف - ايهاب عمر:
م��رت يوم أمس الذك��رى ال� 128 على والدة اس��طورة الفن 
والكوميديا، تشارلي شابلن الذي ولد عام 1889 وتوفي عام 

.1977
وباملناس��بة فقد ارتدى عدد من عش��اق شابلن، زي املتشرد، 
او الصعلوك التي قام بأدائها في معظم افالمه، واحتشدوا 
ام��ام منزله في سويس��را التي انتقل اليه��ا بعد مغادرته 
الوالي��ات املتح��دة، إثر اتهام��ات وجهت الي��ه جزافا، عقب 
انتق��اده ش��خصية هتلر في فيلم��ه الش��هير "الدكتاتور 

العظيم".
وقال مدير متحف "تش��ارلي ش��ابلن العاملي"، الذي افتتح 
قبل عام ان 662 ش��خصا اعتمروا قبعته املميزة، وامسكوا 
بعصي تشبه العصا التي كانت مالزمة له في كل افالمه، 
واجتمعوا في قصر "مانوار دو بان" في "كورس��ييه - سور – 

فيفي"، على ضفاف بحيرة جنيف.
مانوار دو بان، كان مس��كن النجم تش��ارلي تشابلن، حيث 
عاش الس��نوات اخلمس والعش��رين األخيرة من عمره، يربي 
أبن��اءه ويؤل��ف املوس��يقى، ويكت��ب س��يناريوهات األفالم، 
متذك��را إرثه الفني، بعيدا عن وهج أضواء هوليوود، قبل أن 

يتوفى عام 1977.

:BBC - الصباح الجديد
كش��ف فريق من علماء عن جتريب ضمادات جروح ذكية 
ميكنها اكتشاف أنسب طريقة لعالج اجلروح، من خالل 
إرس��ال رس��ائل معلوماتية إلى الطبيب املعالج، وذلك 

في جامعة سوانزي البريطانية خالل 12 شهرا.
وتستعمل الضمادات الذكية تكنولوجيا اجليل اخلامس 

ملراقبة طريقة العالج املطلوبة.
ويش��رف معهد عل��وم احلي��اة التابع جلامعة س��وانزي 
البريطاني��ة على املش��روع، ال��ذي يعد جزءا م��ن اتفاق 
يعرف باس��م "س��وانزي باي س��يتي" بقيمة 1.3 مليار 

جنيه استرليني.
وق��ال مارك كليمن��ت، مدير معهد عل��وم احلياة: "يعد 
اجليل اخلامس فرصة لتهيئة معدل نقل بيانات، يتس��م 
بالق��وة، وميك��ن االس��تفادة منه ف��ي أغ��راض الرعاية 

الصحية".
وأض��اف: "هذه الضمادة الذكية تس��تعمل تكنولوجيا 
النانو الستش��عار حالة اجلرح ف��ي وقت معن. وميكنها 
رب��ط معلومات عن اجلرح ببنية حتتي��ة للجيل اخلامس، 
التي تعرف بدورها أشياء عنك من خالل هاتفك، أين أنت، 

متارس��ه،  نش��اط  وفي أي وقت محدد".وأي 

فعاليات "ملتقى جواهريون" الثاني 
للشعراء الشباب في دورته الجديدة

عشاق تشارلي تشابلن 
يحتفلون بذكرى ميالده 
أمام قصره في سويسرا

ضمادة ذكية في بريطانيا 
تحدد أنسب عالج للجروح

الصباح الجديد - وكاالت:
واملالية  اإلقتص��اد  وزي��ر  منع 
الفرنس��ي ميش��يل س��ابان، 
م��ن تصوي��ر اجل��زء الس��ادس 
اجلاسوس��ية  سلس��لة  م��ن 
 M i s s i o n " كش��ن أل ا و
النج��م  بطول��ة   ،"Impossible
توم ك��روز، وذلك بس��بب النحل، 

على وفق ما جاء في موقع "RTL" الفرنسي.
وأف��اد املوق��ع، أن القصة بدأت بع��د أن كان مقرراً 
تصوير أحد مش��اهد الفيل��م مبدينة باريس يومي 
الس��ابع والثامن من الش��هر اجل��اري، وكان ضمن 
هذه املشاهد مشهد هبوط طائرة هليكوبتر فوق 
سطح مبنى وزارة اإلقتصاد مبنطقة بيرساي، األمر 
ال��ذي تطّلب إزال��ة خاليا النحل التي قام س��ابان 

بوضعها، وعددها يبلغ قرابة نصف مليون نحلة.

لذل��ك رف��ض س��ابان التضحي��ة بالنح��ل، على 
حس��اب تصوير الفيلم، والذي بلغ ميزانية تصوير 

مشهده هذا قرابة 25 مليون دوالر.
يُذك��ر أن الفيل��م بطول��ة ت��وم ك��روز، وريبي��كا 
فيرغس��ون، وهنري كافيل، وس��اميون بيج، وأليك 
بالدوي��ن، وفينس��يا كيرب��ي، وإخراج كريس��توفر 
ماك��واري، وكان من املقرر طرحه في 27 متوز/يوليو 

.2018

توم كروز ممنوع من دخول باريس بسبب النحل

لوس أنجلوس - رويترز:
 احتل فيل��م احلركة اجلدي��د "فيت أوف ذا 
فيوري��وس" ص��دارة إيرادات الس��ينما في 
أميركا الش��مالية مس��جال 100.2 مليون 
دوالر.الفيل��م بطول��ة ف��ن ديزي��ل، ودوين 
جونس��ون، وتيريس جيبس��ون، ومن إخراج 

إف.جاري جراي.
وتراج��ع فيلم الرس��وم املتحركة "ذا بوس 
بيبي" م��ن املركز األول، إل��ى املركز الثاني، 
محققا إي��رادات بلغ��ت 15.6 مليون دوالر. 
والفيل��م من إخراج ت��وم مكجراس، ولعب 
دور البطولة باألداء الصوتي أليك بولدوين، 

وستيف بوسيمي، وجيمي كيميل.
كما تراج��ع فيلم "بيوتي أند ذا بيس��ت"، 
الذي تنتجه ش��ركة والت ديزني من املركز 
الثاني، إلى املركز الثال��ث، محققا إيرادات 
بلغ��ت 13.7 ملي��ون دوالر. والفيل��م ه��و 
األحدث الذي يعرض على شاشة السينما، 
في إطار اس��تراتيجية ديزني لتحويل أفالم 
إل��ى  الكالس��يكية  املتحرك��ة  الرس��وم 
النسخة الس��ينمائية. أخرج الفيلم بيل 
كون��دون، ولعب دور البطولة إميا واتس��ون، 

ودان ستيفينس، ولوك إيفانز.
وتراجع فيلم الرسوم املتحركة "السنافر: 
القرية املفق��ودة"، من املرك��ز الثالث، إلى 
املركز الرابع محققا 6.5 مليون دوالر. ويقوم 
ب��أداء األص��وات ف��ي الفيلم دمي��ي لوفاتو، 
ومان��دي باتنكن، وج��و ماجنانيلو، وهو من 

إخراج كيلي سبيري. 

متابعة-احالم يوسف:
افتتح عل��ى قاعة كولبنكي��ان، التابعة 
التش��كيلية، مع��رض  الفن��ون  لدائ��رة 
الفنان حس��ن البلداوي، بعنوان "ترانيم 
في محراب اللون" وهو املعرض الرابع في 

مسيرته الفنية االبداعية.
ض��م املعرض ث��الث مائة وثالث��ة وثالثن 
عمال فنيا تشكيليا، تنوع في الوانه، 
الت��ي  واف��كاره  ومواضيع��ه، 
طرحه��ا الفن��ان لتكون 
معلنة امام جمهوره، 
الفنانن  وكع��ادة 
العراقين اليوم، 
عن  تغب  فلم 
ته  ش��ا فر
ن��ه  ا لو ا و
ة  ن��ا معا

العراقي��ن، والظ��روف الصعب��ة التي مير 
بها الفرد، والبلد، ف��ي اكثر من زاوية من 
والسياس��ية،  االجتماعية،  زوايا حيات��ه 
لكن��ه اختار ايضا امل��رأة لبعض لوحاته، 
ك��ي تكون رم��زا آخر يواجه رم��وز القهر 
والظ��الم، حي��ث يجده��ا البل��داوي رمزا 

للحياة واحملبة. 
حس��ن عل��ي محم��ود البل��داوي فن��ان 
تش��كيلي عراق��ي، م��ن موالي��د مدينة 
بغ��داد ع��ام 1955 حاصل على ش��هادة 
بكالوري��وس فن /فرع الرس��م، عمل في 
مجال التصوير الس��ينمائي في تلفزيون 
ومدرس��اً  الثقاف��ي،  القس��م   / بغ��داد 
للتربي��ة الفني��ة، إضاف��ة ال��ى تصميم 
أغلف��ة الكتب، واجملالت، وله مش��اركات 
عدة في معارض بغ��داد واحملافظات، اقام 
العديد م��ن املعارض الش��خصية داخل 
الع��راق وخارجه، وهو عض��و في جماعة 
بصم��ات للفن��ون التش��كيلية، وعضو 
نقابة الفنانن العراقين، وعضو مجلس 
الكتاب واألدب��اء واملثقفن العرب، وعضو 

جمعية التشكيلين العراقين.

"فيت أوف ذا فيوريوس" يتصدر 
إيرادات السينما في أميركا

ترانيم في محراب اللون
 على قاعة كولبنكيان

الصباح الجديد - خاص:
ف��ي تظاهرة علمي��ة، وبحض��ور جمهرة من 
السياس��ية،  والش��خصيات  األكادميي��ن، 
والثقافية، واإلعالمية، انعقد املؤمتر العلمي 
االول ل��� "اللغة الكردية وأثرها في التواصل 
العلمي"، وذلك حتت ش��عار "اللغة الكردية 
اصالة وابداع"، حيث توصل الى مقترحات، 
في صدارتها الس��عي الى حتويل املؤمتر في 
الس��نوات الالحقة الى مؤمت��ر علمي دولي، 
من اجل تطوير قس��م اللغ��ة الكردية في 

جامع��ة بغ��داد، وتوفي��ر مس��تلزماته العلمية، 
والبش��رية املتنوع��ة، ووضع��ت التوصي��ات بعد 
مناقش��ة البح��وث عب��ر جلس��تي املؤمت��ر، التي 

تضمنت افكارا ورؤى علمية، وهي كالتالي:
*اس��تمرارية عق��د هذا املؤمتر س��نويا، وتوس��يع 
االختصاصي��ن،  جمي��ع  لتش��مل  املش��اركة 
واملهتمن باللغة الكردية في داخل البلد وخارجه، 
والعمل على وصفه مؤمترا دوليا في دورات االنعقاد 

الالحقة.
*تام��ن العالق��ات وتوثيقها ما بن قس��م اللغة 

الكردية في كلية التربية ابن رشد، واقسام اللغة 
الكردي��ة في جامع��ات اإلقليم، لكونه القس��م 
األم جلمي��ع اقس��ام اللغة الكردية ف��ي جامعات 

االقليم.
*تبني األفكار، والرؤى، واملقترحات، التي نوقش��ت 
في جلسات املؤمتر فيما يخص موضوعات اللغة، 
واالدب الك��ردي، وطرائق تدريس��ها، مبا ينس��جم 

والتطورات العلمية في االختصاص.
*نش��ر وقائ��ع املؤمت��ر وبحوثه في ع��دد خاص من 

مجلة االستاذ في الكلية.

اللغة الكردية وأثرها في مؤتمر بجامعة بغداد
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