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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 39 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نشر وثائق أشرطة تسجيل 
صدام حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة 
الي��وم الضوء على تبريرات ص��دام لهزيمته في حرب الكويت ويقول بهذا 
الصدد :لنفترض أن قواتهم المسلحة كسبتْ ... على المستوى العسكري، 
محمد بن عبد اهلل، وهو رس��ول اهلل، هُزم في معركة عسكرية. إنه يعني 
أن جيش��ه هُزم أمام جيش الكفار. لماذا تكون أعجوبة حين يُهزم جيش��نا 
بوج��ود جيش الكفار بطريقة تتجاوز القياس��ات كلها – تتجاوز القياس��ات 
كله��ا؟ كان هناك التئام للش��مل بين الدول العظم��ى الموجودة في العالم 

المؤلفة من الشياطين والكفار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الدف��اع األميركية 
)البنتاغ��ون( أن زعي��م تنظي��م 
داعش في أفغانس��تان رمبا قتل 
األسبوع اجلاري خالل عملية في 
ش��رق البالد، والتي قتل خاللها 
جنديان أميركيان في ظروف ما 

تزال قيد التحقيق.
البنتاغون  وقال املتحدث باسم 
جي��ف ديفي��س ف��ي تصري��ح 
جندي��اً   50 نح��و  إن  صحف��ي 
م��ن  عس��كرياً  و40  أميركي��اً 
األفغانية نقلوا  القوات اخلاصة 
جواً مساء األربعاء املاضي، قرب 
مقر رئيسي لتنظيم داعش في 
والية نانغارهار )شرق( يستعمل 
م��ن قبل عب��د احلس��يب، الذي 
يعده البنتاغون زعيم التنظيم 

املتطرف في أفغانستان.
وذكر بي��ان للق��وات األميركية 
ف��ي أفغانس��تان "بع��د دقائق 
م��ن الهب��وط تعرض��ت قواتنا 
املشتركة إلطالق نار كثيف من 
اجتاهات مختلف��ة، ومن مواقع 

قتالية مجهزة بنحو جيد".
ونقلت فرانس ب��رس عن البيان 

"برغم هذا متكنت قواتنا بنجاح 
من االطباق عل��ى العدو وقتلت 

ع��دة قياديني رفيعي املس��توى 
من مجموعة خراسان ونحو 35 

مقاتال".
ويقع اجملمع قرب منطقة األنفاق 
حيث ألقت الق��وات اإلميركية 
ف��ي 13 نيس��ان "أم القناب��ل"،  
وه��ي أق��وى قنبلة غي��ر نووية 
األميركية  القوات  استعملتها 

في املعارك.
ويعتقد مسؤولون في البنتاغون 
أن عبد احلسيب قتل خالل تلك 
العملي��ة، لك��ن ال تأكيد حتى 

الساعة، على وفق ديفيس.
األميركية  للقيادة  بيان  وأش��ار 
في أفغانس��تان أن��ه "في حال 
تأك��د، ف��إن مقتل األمي��ر )عبد 
احلس��يب( وأتباعه سيؤثر بنحو 
كبير عل��ى عملي��ات التنظيم 
أفغانس��تان وسيس��اعدنا  في 
على حتقيق هدفنا بتدميره في 

العام 2017".
وبحس��ب املصدر نفس��ه، فإن 
"العدي��د من كبار املس��ؤولني" 
ف��ي تنظي��م داع��ش وجماعة 
خراس��ان، فرع��ه احملل��ي، و"م��ا 
يصل إلى 35 مقاتال" قد قتلوا.

واشنطن ترّجح مقتل زعيم داعش في أفغانستان
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم 
كردس��تان، ع��ن وضع ش��روط 
مقابل بي��ع وجتهي��ز محافظة 

نينوى بالطاقة الكهربائية.
وقال وكي��ل وزارة الكهرباء في 
االقليم هوكر ش��الي  حكومة 

عق��ب لقائ��ه وزي��ر الكهرب��اء 
يزور  ال��ذي  الفه��داوي  قاس��م 
الكهرب��اء  "تأم��ني  ان  أربي��ل 
حملافظ��ة نين��وى على حس��اب 
االقليم س��يكون على  كهرباء 

وفق شروط".
واض��اف ش��الي، ان "حكوم��ة 

اقليم كردستان وافقت على بيع 
الكهرب��اء للحكوم��ة االحتادية 
بش��رط ان تؤمن لن��ا احملروقات 
لوح��دات احملط��ات الكهربائية 
ف��ي االقليم التي تق��وم بانتاج 

الطاقة الكهربائية للعراق.
تتمة ص3

ترجمة: سناء علي 
قال ماكس ب��وت في مقال له على 
موق��ع اجمللة  إن الرئي��س االميركي 
دونال��د ترام��ب يتخذ قرارات بش��ن 
عمليات عسكرية بناًء على ما يراه 

على شاشة التلفاز.
ويضي��ف ماك��س أنه م��ن بني كل 
ردود األفع��ال الصاخبة على قصف 
امي��ركا موقًع��ا عس��كريًا س��وريًا 
بصواريخ ك��روز، كان رد فعل أنصار 
ترام��ب  الذي��ن وصف��وا الهج��وم 

باحلاسم  هو األقل إقناًعا.
 ي��رى ماك��س أن م��ا فعل��ه ترامب 

يش��به الضرب��ات اجلوي��ة اخلاطفة 
الرئي��س األميرك��ي  الت��ي ش��نها 
الس��ابق بيل كلنت��ون على كل من 
وأفغانس��تان،  والع��راق  الس��ودان 
التي كان اجلمهوريون قد عدوها بال 
فائدة. وق��د عبر عن هذه االنتقادات 
جورج ب��وش االبن حني قال " عندما 
أش��ن عماًل عس��كريًا، فل��ن أطلق 
صاروًخ��ا مبليون��ي دوالر على خيمة 
بجوارها جمل، وإمنا س��يكون عماًل 

حاسًما" .
ولك��ن يبدو حس��ب ما اش��ار اليه 
ماكس أن " اميركا عادت إلى قصف 

اجلم��ال. فق��رار ترام��ب بق��ذف 59 
صاروًخ��ا من طراز ك��روز على موقع 
عس��كري واحد هو عمل أقل بكثير 
مم��ا كان يفك��ر في��ه س��لفه باراك 
أوباما في عام 2013 إلجبار األس��د 
على وقف جرائمه. كان أوباما يعتزم 
شن حملة جوية لتدمير سالح اجلو 
الس��وري في عملية خاطفة. لكن 
ما فعله ترامب هو أنه قصف قاعدة 
جوية ف��ي أقل م��ن يوم. وم��ا لبث 
النظام الس��وري أن عاود استعمال 

القاعدة خالل 24 ساعة.
تفصيالت ص2

بعد الحملة الصاروخية على قاعدة في سوريا

من المسؤول عن  صنع العقيدة القتالية لترامب؟

اإلقليم يبيع الكهرباء لنينوى وبشروط

تنظيم داعش في افغانستان

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مجلس محافظة االنبار، 
أم��س الس��بت، ع��ن ق��رب البدء 
بتأهي��ل الطريق الدول��ي مع دول 
اجل��وار، الفت��اً إل��ى أن مجموع��ة 
س��تتولى  اميركي��ة  ش��ركات 
املهمة م��ن خالل االعم��ار وتوفير 
احلماية باملعلومات االس��تخبارية 
مش��ددة  الكاميرات،  ومنظوم��ة 
على أن مسك االرض سيكون من 

مسؤولية مقاتلي ابناء العشائر.
وق��ال عض��و مجل��س احملافظ��ة 
ط��ه عبد الغن��ي ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "االوض��اع 
االمنية في االنبار تأخذ حيزاً كبيراً 
من عمل احلكومة احمللية الس��يما 
م��ع قيام تنظيم داع��ش االرهابي 
ببعض العملي��ات التعرضية ضد 

القطعات العسكرية".
وتاب��ع عبد الغني أن "لقاء جمعنا 
مؤخ��راً م��ع املس��ؤولني االمنيني 
السيما املعنيني مبكافحة االرهاب، 
ومت التط��رق فيه إل��ى وضع احللول 
املطلوب��ة ملواجه��ة أي خ��رق ق��د 

يحصل مستقبالً".
وأك��د عب��د الغن��ي أن "اجلانب��ني 
اتفقا على وجود خاليا نائمة يجب 

القض��اء عليها م��ن خالل تفعيل 
اجله��د االس��تخباري واس��تعمال 
ف��ي  الدقيق��ة  الفني��ة  الط��رق 
مواجه��ة حت��ركات الع��دو ال��ذي 
يح��اول زعزع��ة االمن ف��ي بعض 
املناطق احملررة حديثاً الس��يما في 

الفلوجة والرمادي وهيت".
وأشار إلى أن "اجلهود تنصب حالياً 
على اع��ادة فتح الطري��ق الدولي 
الذي يربط بغداد باملنافذ احلدودية 
م��ن أجل تفعيل التجارة مع اجلوار 

وكذلك نقل املسافرين".
ولفت عبد الغني إلى أن "الطريق 
الدول��ي متت احالته الى مجموعة 
ش��ركات اميركية س��تعمل على 
تأهي��ل الطري��ق واص��الح اض��رار 
التي حلقت  العسكرية  العمليات 

به طوال املدة املاضية".
واستطرد املسؤول احمللي أن "هذه 
الشركات ومبوجب العقد ستتولى 
ايض��اً تأم��ني الطريق بع��د اعادة 
املرور  انس��يابية  افتتاحه لضمان 
عليه وع��دم التعرض إل��ى االفراد 
والقافالت، س��واء من التنظيمات 
أو العصابات املس��لحة  االرهابية 

االجرامية".
تتمة ص3

"شركات أميركية" تستعد لتأهيل
وحماية الطريق بين بغداد وطريبيل

منفذ طريبيل احلدودي "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهم رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
امس الس��بت، بعض السياسيني 
داعش"،  أكاذي��ب  ع��ن  ب�"الدف��اع 
وفيم��ا حذر ، من مح��اوالت تهدف 

ل�"اإليقاع" بني العرب والكرد،
وق��ال العبادي في كلم��ة له خالل 
مهرجان الوحدة الوطنية، بحسب 
الرس��مي،وتابعتها  التلفزي��ون 
زال��ت  "م��ا  اجلدي��د"  "الصب��اح 
برغم  أمامنا  الكبي��رة  التحدي��ات 
وتوح��د  الت��ي حتقق��ت  االجن��ازات 
العراقيني مبحاربة داعش"، مبيناً أن 
"البعض يح��اول تثبيط املعنويات 

واملعلومات  واستعمال األس��اليب 
املضللة من أجل ذلك".

وأضاف العبادي، أن "داعش ينش��ر 
التواص��ل  مواق��ع  ف��ي  أكاذيب��ه 
االجتماعي وبعض الساسة يتبنى 
الدف��اع عنه��ا"، متابع��اً بالق��ول 
"أوجه خطابي إلى أبناء املوصل بأن 
ال يستس��لموا للش��ائعات وأؤكد 

لهم أن يوم التحرير بات قريباً".
من جان��ب آخر حذر رئي��س الوزراء 
من مح��اوالت ته��دف ل�"اإليقاع" 
ب��ني الع��رب والكرد، ع��اداً أن الكرد 

"عراقيون من الدرجة األولى".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوضح��ت وزارة الداخلية، مالبس��ات 
تفجير السيارة املفخخة قرب قاطع 
م��رور الرصافة وس��ط بغ��داد، فيما 
اشارت الى ان احلصيلة بلغت 9 قتلى 

وجرحى.
وقال املتحدث باس��م الوزارة العميد 
س��عد مع��ن ف��ي تصري��ح تابعته 
"الس��يارة  ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
املفخخ��ة التي انفجرت مس��اء يوم 
االول م��ن امس اجلمعة ق��رب قاطع 
م��رور الرصافة في منطق��ة الكرادة 
وس��ط بغداد، كان يقودها انتحاري"، 

مبين��اً ان "حصيل��ة التفجير بلغت 
اربع��ة قتلى بينه��م ضاب��ط برتبة 
مق��دم ف��ي ش��رطة امل��رور واصابة 
خمس��ة آخري��ن بج��روح فضال عن 
احتراق ع��دد من الس��يارات القريبة 

بينها تابع لشرطة مرور القاطع".
ل��م  "االنتح��اري  ان  واض��اف مع��ن 
يستطع الدخول لقاطع املرور، وفجر 
السيارة عند عارضة الدخول للقاطع 
وس��احة احلجز"، مشيراً الى ان "فرق 
الدف��اع املدن��ي أطف��أت احلريق الذي 

خلفه االنفجار ببعض العجالت".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة، ام��س 
الس��بت، انها غير مسؤولة عن 
الفس��اد  إحالة أصحاب ملفات 
إل��ى الس��جون، فيم��ا اش��ارت 
ال��ى ان بع��ض صغ��ار املوظفني 
متورطني بقضايا كبرى وفس��اد 

باملليارات.
وقال رئي��س الهيئة ف��ي كلمة 
جامع��ة  حض��وره  خ��الل  ل��ه 
اه��ل البي��ت مبحافظ��ة كربالء، 
وتابعتها "الصباح اجلديد"، ان " 
املوظفني متورطني  بعض صغار 

بقضايا كبرى وفس��اد باملليارات 
اكثر من احليتان الكبيرة"، مبيناً 
ان "مكافح��ة الفس��اد ال تكون 
باجت��اه االع��الم وامنا تك��ون على 

دليل ووثائق تثبت انه متورط".
واضاف الياس��ري "احلنا ملفات 
الكهرب��اء  وزارة  ب��وزارات منه��ا 
التج��ارة  العراق��ي  واملص��رف 
والتربي��ة والصناعة وغيرها الى 
القض��اء وهو الفيص��ل باحلكم 
ف��ي األدل��ة الت��ي قدمناه��ا قد 

يقتنع او ال يقتنع".
تتمة ص3

العبادي يتهم سياسيين بـ"الدفاع 
عن أكاذيب داعش" ويحّذر من 
"اإليقاع" بين العرب والكرد " 

الداخلية توضح مالبسات تفجير الكرادة 
وتؤكد: الحصيلة 9 قتلى وجرحى

النزاهة توضح عدم مسؤوليتها
عن إحالة المفسدين إلى السجون

إنقاذ 36 مختطفًا إيزيديًا بينهم
27 طفاًل من قبضة »داعش«

الدواعش يهددون األهالي بتفجير 
العبوات المؤقتة على الهاربين منهم 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغان إن قصف الطائرات التركية 
جلب��ل س��نجار اس��تهدف باخلطأ 
الكردية، مبدياً  البيشمركة  قوات 
اس��تعداد ب��الده ملعاجل��ة اجلرحى 

الذين سقطوا جراء الهجوم.
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس التركي 
م��ع رئي��س وزراء حكوم��ة إقليم 
كردس��تان نيجيرف��ان بارزاني على 
هامش مشاركة األخير في منتدى 

اتالنتيك في اسطنبول، على وفق 
بي��ان لرئاس��ة حكوم��ة اإلقلي��م 

اطلعت عليه "الصباح اجلديد".
وأف��اد البيان ب��أن "اردوغ��ان تقدم 
ال��وزراء  لرئي��س  احل��ارة  بتعازي��ه 
ق��وات  م��ن  ع��دد  الستش��هاد 
البيش��مركة ف��ي اثن��اء قص��ف 
الطائ��رات التركي��ة مق��رات حزب 
الكردس��تاني على جبل  العم��ال 
س��نجار، حي��ث تس��بب القصف 
أيض��اً في جرح عدد من افراد قوات 

البيشمركة".
أردوغ��ان "اس��تعداد بالده  واب��دى 
لتق��دمي أي دعم ومس��اعدة في ما 
يتعل��ق بع��الج اجلرحى م��ن قوات 
ان  عل��ى  مؤك��داً  البيش��مركة"، 
"هذا القصف لم يكن يس��تهدف 
اي��ا من  مق��ار قوات البيش��مركة 
واالس��تهداف كان خط��أ من قبل 
اجلي��ش التركي وان بالده مس��تاءة 

من هذا اخلطأ".
وش��دد أيضاً على ان "تواجد حزب 

الكردس��تاني على جبل  العم��ال 
س��نجار هو امر ال ميك��ن قبوله"، 
مش��يرًا إلى "ضرورة تعاون جميع 
االطراف الخراج قوات حزب العمال 

الكردستاني من هذه املناطق".
وذك��ر البي��ان ان اجلانب��ني تباحث��ا 
أيضاً ح��ول "العالقات ب��ني اقليم 
جمي��ع  ف��ي  وتركي��ا  كردس��تان 
اجملاالت وض��رورة تقوية ومتتني هذه 

العالقات".
تتمة ص3

أردوغان لبارزاني: القصف التركي
استهدف البيشمركة بالخطأ "ونحن مستاؤون"

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة العمليات املش��تركة 
يوم أمس السبت ، عن تقدم القوات 
األمنية من الش��رطة االحتادية والرد 
السريع نحو جامع النوري وقتل اكثر 
من 35 عنصراً منهم ، فيما اش��ارت 
إل��ى إن" الق��وات باتت عل��ى مقربة 
ملس��افة 200م  ع��ن جام��ع الن��وري 

الكبير في امين املوصل . 

وقال مصدر امني رفيع املس��توى في 
قيادة العمليات املشتركة في حديث 
خ��اص لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
إن" القطع��ات املتوغل��ة في املدينة 
القدمي��ة ش��نت هجم��ات محدودة 
واقتربت ملس��افة 200 متر عن جامع 
الن��وري م��ن جه��ة )قضي��ب البان( 
وقتلت أكثر من 35 عنصراً من داعش 
م��ن بينهم 3 قناصني ، مش��يراً إلى 

أنه" مت تدمير 8 دراجات نارية ملغومة 
وث��الث عجالت مفخخة في منطقة 
الفاروق ، الفتاً الى ، تطهير خمس��ة 
مم��رات إلخ��الء املدنيني م��ن العبوات 

والفخاخ في منطقة باب جديد . 
م��ن جانبه��ا اقتحمت ق��وات جهاز 
مكافحة اإلره��اب منطقة الزجنيلي 
ف��ي الس��احل األمي��ن غرب��ي مدينة 

املوصل . 

وقال قائ��د قوات مكافح��ة اإلرهاب 
الفري��ق الركن عبد الغني االس��دي 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن" قوات 
مكافحة اإلرهاب متكنت من اقتحام 
منطق��ة الزجنيل��ي غرب��ي املوص��ل 
 60% م��ن  أكث��ر  عل��ى  والس��يطرة 
منه��ا بع��د قتل 10 عناص��ر من زمر 
داعش والس��يطرة على ع��دة آليات 
تابعة لهم ، مش��يراً إلى إن" القوات 

س��يطرة على ع��دة مخ��ازن للعتاد 
داخل املنطقة . 

االس��تخبارات  مديري��ة  وأعلن��ت 
العس��كرية، أم��س الس��بت ، ع��ن 
تدمي��ر مواق��ع لتنظي��م "داع��ش" 
ومقت��ل أربعة منه��م بضربة جوية، 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 

من��ه، إن "طائ��رات مقاتل��ة نف��ذت، 
ي��وم ام��س الس��بت ، ضرب��ة جوية 
للقناص��ة  مواق��ع  اس��تهدفت 
واملدفعية التابع��ة لعصابات داعش 
االرهابية في منطقة رأس اجلادة قرب 
اجلسر اخلامس امين املوصل، ما أسفر 
عن مقت��ل أربعة منهم وإصابة عدد 

آخر بإصابات بالغة". 
تتمة ص3

القوات المشتركة تصل لمسافة 200م عن جامع النوري الكبير

متابعة

بعد تحرير ما تبقى من مناطق األنبار



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي ظ��ل االنقس��ام الواض��ح ف��ي 
صفوفه بش��أن آلية وش��كل وموعد 
اجراء االس��تفتاء في االقليم، يعقد 
الوطن��ي  لالحت��اد  القي��ادي  اجملل��س 
مهم��اً  اجتماع��اً  الكردس��تاني 
لتبي��ان موقف��ه م��ن مج��اراة احلزب 
الدميقراط��ي باج��راء االس��تفتاء في 
اب او ايل��ول املقب��ل دون احلاج��ة الى 
برملان االقليم، او تاييد حركة التغيير 
وثلثي اعضاء مجلسه القيادي بربط 
اجراء االستفتاء باعادة تفعيل برملان 
كردس��تاني املعطل بقرار حزبي منذ 

قرابة العامني.
وبينم��ا اك��دت قي��ادات ب��ارزة وجود 
انقسام واضح في املكتب السياسي 
واجمللس القي��ادي لالحتاد على طبيعة 
وكيفية اجراء االس��تفتاء كش��فت 
مص��ادر قيادية للصب��اح اجلديد عن 
ظه��ور تي��ار ثال��ث دخل االحت��اد وهو 
الذي يدعو الى عدم التسرع في تبني 
مسألة االس��تفتاء ومحاولة االبقاء 
على قنوات التفاهم واحلوار مفتوحة 

مع بغداد.  
عض��و ف��ي اجملل��س القي��ادي لالحتاد 
رفض الكش��ف عن اس��مه قال في 
تصريح للصب��اح اجلديد ان هناك رأياً 
وموقفاً مختلف��اً تبلور داخل املكتب 
السياس��ي واجمللس القيادي، بضرورة 
ابعاد مسالة االستفتاء عن االحتكار 
وهيمنة احل��زب الدميقراطي بوصفها 

مسألة وطنية.
واضاف املصدر ان 32 عضواً في اجمللس 
القيادي يطالبون بعدم مجاراة االحتاد 
للحزب الدميقراطي في آلية وكيفية 
االس��تفتاء  حتقي��ق  نح��و  س��عيه 
واالستقالل املزعوم، مبيناً ان غالبية 
القيادة تعتقد بان الدميقراطي يعيش 
على الترويج ملس��ألة االستفتاء منذ 
ثالث س��نوات وهو ما يتطلب سحب 

البس��اط واخ��راج ه��ذا املل��ف م��ن 
الهيمن��ة احلزبية وحتويل��ه الى ملف 
وطن��ي.    واش��ار ال��ى ان رأي غالبية 
اعض��اء االحتاد تتفق عل��ى ضرورة ان 
يس��بق اجراء االستفتاء االتفاق على 
شكل ونوع النظام السياسي مبينة 
ان رأي االغلبي��ة يصب ف��ي ان يكون 
ش��كل النظام، جمهوري��اً دميقراطياً 

برملانياً في االقليم.
اجملل��س القي��ادي لالحتاد عق��د امس 
الس��بت اجتماع��اً ناقش��ه خالل��ه 
وفق��اً لبي��ان ث��الث قضاي��ا رئيس��ة 
وهي مناقش��ة خارطة الطريق التي 
اعدها االحتاد الوطني ملعاجلة االزمات 
السياس��ية واالقتصادي��ة في اقليم 

كردستان.
وعلمت الصب��اح اجلديد ان االجتماع 

ناق��ش ث��الث قضاي��ا رئيس��ة ه��ي 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  االزم��ة 
ف��ي االقليم واالس��راع ف��ي معاجلة 
اخلالفات السياسية وتطبيع االوضاع 
في كردس��تان، ومس��ألة االستفتاء 
وموقف االحتاد من��ه وما اذا كان يؤيد 
اجراءه من دون اع��ادة تفعيل البرملان 

او بعد تفعيل البرملان.  
وتابع املصدر ان مسألة اعادة تفعيل 
برمل��ان كردس��تان كان��ت م��ن اه��م 
املواضيع التي ناقشها اجمللس القيادي 
والس��بل الكفيل��ة باتخ��اذ خطوات 
جدي��ة الزالة العقب��ات التي تعترض 
اع��ادة تفعيل��ه ، كما بح��ث املكتب 
السياسي العالقة مع حركة التغيير 
والية تنفيذ االتفاق السياسي املوقع 
بني اجلانبني منذ اكثر من عام، اضافة 

الى ان املكتب السياس��ي اتفق على 
تسمية عضو الهيئة العاملة حاكم 
ق��ادر حمه ج��ان كمتحدث رس��مي 

باسم االحتاد الوطني.
في غضون ذلك جددت حركة التغيير 
رفضه��ا الي��ة مباحث��ات م��ع احلزب 
الدميقراطي في اطار اجراء االستفتاء 
وتش��كيل جلان خاصة بذلك، وكانت 
احلرك��ة قد رفض��ت طلبا ق��دم لها 
بتس��مية شخص ميثلها في اللجنة 
العليا التحضيرية الجراء االستفتاء 
التي قرر الدميقراطي واالحتاد الوطني 
تشكيلها من ممثلني عن جميع القوى 

واالطراف الكردستانية.
وق��ال مس��ؤول اع��الم التغيي��ر رزاق 
احلرك��ة  ان  تصري��ح  ف��ي  ش��ريف 
س��تجتمع مع االحت��اد الوطني خالل 

االس��بوع اجل��اري ملناقش��ة وتوحيد 
املواق��ف جت��اه العديد م��ن القضايا 
واملس��ائل االنية وبح��ث الية تفعيل 

االتفاق الثنائي.  
من جانبه قال هوشيار عبد اهلل ورابون 
معروف وعدن��ان عثمان اعضاء برملان 
العراق واالقليم عن حركة التغيير في 
مقال مش��ترك ان احلزب الدميقراطي 
ف��ي  الس��لطات  اس��تعمال  اس��اء 
وف��رض  موقع��ه  لتمت��ني  االقلي��م 
هيمنته على مؤسسات االقليم وهو 
يوظف مس��ألة االس��تفتاء لثتبيت 
اركان حك��م جائ��ر عائلي سيش��به 
بالنتيج��ة كوريا الش��مالية وارتيريا 

واالنظمة امللكية الفاسدة.
من جانبه وفي سياق لقاءاته مبمثلي 
البعث��ات الدبلوماس��ية ف��ي إقليم 

كردس��تان لبحث مسألة األستفتاء 
على االس��تقالل املنتظر اجراؤه قبل 
نهاية العام احلالي باقليم كردستان, 
ألتق��ى عض��و املكت��ب السياس��ي 
زيباري  الدميقراطي هوش��يار  للحزب 
بنائب السفير البريطاني لدى بغداد 
والقنصل العام البريطاني في أربيل 

.
وكت��ب زيب��اري ف��ي منش��ور مرفق 
بصورة على صفحته مبوقع التواصل 
االجتماع��ي )فيس ب��وك( » أجتمعنا 
البريطاني  الس��فير  بنائ��ب  اجلمعة 
لدى بغداد نيك الت��ا والقنصل العام 
البريطان��ي ف��ي اربي��ل جون ش��ارب 
وبحثنا مسألة األستفتاء والعالقات 

بني أربيل وبغداد.
وكان زيب��اري ق��د اس��تقبل االربعاء 
كالري��س  م��ن  كالً  منزل��ه  ف��ي 
االحت��اد  مكت��ب  باستور،مس��ؤول 
االوروب��ي ف��ي اربيل،وجاني��ت البيردا 
القنص��ل  العام الهولندي في اقليم 
كردستان،والس��فير النمس��اوي في 

كل من العراق واالردن .
وكت��ب زيب��اري على صفحت��ه مبوقع 
التواص��ل االجتماع��ي )في��س بوك( 
انهم تباحث��وا خالل اللقاء مبس��ألة 
االس��تفتاء عل��ى اس��تقالل اقلي��م 

كردستان وعملية حترير املوصل.
م��ن جانبه��ا قال��ت عض��و مجلس 
النواب عن احلزب الدميقراطي اش��واق 
اجلاف ان اقليم كردس��تان س��ينظم 
االستفتاء على االستقالل بالتنسيق 
مع بغداد عبر احلوار والتفاهم،مؤكدة 
ان لي��س بإمكان احلكوم��ة االحتادية 
منع اجراء االس��تفتاء في كردستان 

كونه حقاً دستورياً .
دد  اجلاف اش��ارت الى انه يج��ب ان حتحُ
م��دة املباحث��ات م��ع بغ��داد بش��أن 
كقضاي��ا  التك��ون  االس��تفتاء،وأن 
وملفات سابقة بني اربيل وبغداد متتد 
املباحث��ات حولها 13 س��نة ولم يتم 

حسمها حتى اآلن .

»التغييـر« ترفض المشاركة في اللجنة 
التحضيرية إلجراء االستفتاء في اإلقليم

أكدت أنه سيمهد لحكم عائلي مستبد
د.علي شمخي 

تتع��ارض جترب��ة العراق ف��ي بناء املؤسس��ات 
وحتقيق النمو االقتص��ادي مع جتارب دول أخرى 
ف��ي كثي��ر م��ن مفاصلها ..فف��ي بل��د اعتاد 
الدخول في حروب وأزمات اقتصادية وسياسية 
متنوعة وارهاب يش��يع اخلوف وعدم االستقرار 
في اكثر من مدينة عراقية الميكن اعادة انتاج او 
تطبيق جتارب أخرى جنحت فيها دول وحكومات 
تق��ود دوال امن��ة ومس��تقرة يختل��ف واقعها 
السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي عن واقع 
العراق ..وتف��رض الظروف االس��تثنائية قيودا 
مختلفة عل��ى االداء احلكومي ف��ي العاصمة 
بغداد واحملافظ��ات وحتتم االس��تعانة بتجارب 
ذاتية تتناس��ب مع الواقع العراق��ي وتتعايش 
مع كل تفاصي��ل الظروف التي مير بها املواطن 
العراقي ف��ي تفاصيل حيات��ه اليومية.. وعلى 
مس��توى التخطي��ط االس��تراتيجي تواص��ل 
وال��وزارات واملؤسس��ات  العراقي��ة  احلكوم��ة 
مناقش��ة اخلطط املتعلقة باالعمار والتنمية 
واقرار املش��اريع وتقدميها ال��ى مجلس النواب 
والتصوي��ت عليها اال ان ماميكن مالحظته في 
هذا اجله��د وهذه اخلطط هو البطء الش��ديد 
في تق��دمي املب��ادرات والش��روع ف��ي تنفيذها 
والتحج��ج باس��تمرار العمليات العس��كرية 
لتحرير احملافظات م��ن احتالل داعش وتوظيف 
نسبة كبيرة من االموال اخملصصة في امليزانية 
للجهد احلرب��ي ودعم الق��وات االمنية مما ترك 
واقعاً س��يئاً في محافظات العراق الوس��طى 
واجلنوبية متثل باهمال كبير ملش��اريع متلكئة 
وغير منجزة او مت تأجيل اكمالها ومع التوس��ع 
السكاني وتزايد الطلب على احلاجات اخلدمية 
وعدم الش��روع في تأس��يس البن��ى التحتية 
لالحياء السكنية تتعاظم كل يوم املشكالت 
ويعاني ماليني الس��كان من واقع مزرياً يتمثل 
في عدم احلصول على رعاية صحية كافية في 
املستشفيات وش��حة كبيرة في مياه الشرب 
وضع��ف االهتم��ام بالنظاف��ة ف��ي الش��وارع 
واملؤسس��ات  امل��دارس  ف��ي  االبني��ة  وتق��ادم 
احلكومية وعدم اهليتها الس��تقبال التالميذ 
واملراجعني وفي النهاية ش��لل كبير في تقدمي 
اخلدمات وفقدان دور الدول��ة وغياب مظاهرها 
في اجزاء آمنة ومس��تقرة في وس��ط وجنوبي 
العراق تسبب في انتقاد وسخط وتذمر ورفض 
لهذا االداء احلكوم��ي املتعثر وهناك مطالبات 
واسعة اليوم كي تعيد احلكومة ممثلة بوزارتها 
ومؤسس��اتها النظر بخططها ومش��اريعها 
وتعج��ل ف��ي تنفي��ذ املش��اريع احليوي��ة التي 
التتحم��ل االنتظ��ار وتت��رك آثاراً س��يئة على 
حياة الناس وميكن للمبادرات الذاتية والشروع 
بتنفيذ املشاريع االستثمارية التي طال احلديث 
عنها ان تعالج الكثير من املش��كالت وتخفف 
معان��اة س��كان محافظات الوس��ط واجلنوب 
ام��ا التأجيل واالنتظار حت��ى انتهاء العمليات 
العس��كرية في املوصل واالنب��ار وصالح الدين 
وديالى فالميكن تفس��يره اال بعناوين الفش��ل 
والتخل��ف وت��ردي االداء وفق��دان االرادة بايجاد 

احللول والتفرج على االزمات .

االنتظار السيء

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

ق��ال ماكس بوت ف��ي مقال له على 
موق��ع اجملل��ة  إن الرئي��س االميركي 
دونال��د ترام��ب يتخذ قرارات بش��ن 
عمليات عس��كرية بناًء على ما يراه 

على شاشة التلفاز.
ويضيف ماكس أنه من بني كل ردود 
األفعال الصاخبة على قصف اميركا 
موقًعا عس��كريًا س��وريًا بصواريخ 
ك��روز، كان رد فع��ل أنص��ار ترام��ب  
الذين وصفوا الهجوم باحلاس��م  هو 

األقل إقناًعا.
 ي��رى ماك��س أن م��ا فعل��ه ترامب 
يشبه الضربات اجلوية اخلاطفة التي 
ش��نها الرئي��س األميركي الس��ابق 
بي��ل كلنتون على كل من الس��ودان 
كان  الت��ي  وأفغانس��تان،  والع��راق 
اجلمهوريون قد عدوها بال فائدة. وقد 
عبر عن ه��ذه االنتقادات جورج بوش 
االب��ن حني قال » عندما أش��ن عماًل 
عسكريًا، فلن أطلق صاروًخا مبليوني 
دوالر على خيمة بجوارها جمل، وإمنا 

سيكون عماًل حاسًما« .
ولك��ن يب��دو حس��ب ما اش��ار اليه 
ماكس أن » اميركا عادت إلى قصف 
اجلم��ال. فق��رار ترام��ب بق��ذف 59 
صاروًخ��ا من طراز ك��روز على موقع 
عس��كري واحد هو عمل أقل بكثير 
مم��ا كان يفك��ر فيه س��لفه ب��اراك 

أوبام��ا في عام 2013 إلجبار األس��د 
على وقف جرائمه. كان أوباما يعتزم 
شن حملة جوية لتدمير سالح اجلو 
السوري في عملية خاطفة. لكن ما 
فعل��ه ترامب هو أن��ه قصف قاعدة 
جوي��ة ف��ي أقل م��ن يوم. وم��ا لبث 
النظام الس��وري أن عاود استعمال 
القاع��دة خ��الل 24 س��اعة. ب��ل إن 
الطيران الس��وري عاود قصف بلدة 
خان شيخون، التي كانت قد تعرضت 

لقصف بغاز السارين.« 
وي��رى ماكس أن » م��ا زاد من ضعف 
تأثي��ر الهج��وم ه��و أن األميركي��ني 
أبلغوا الروس قبل شنه، فقام الروس 
بتمرير املعلومة إلى النظام السوري، 
وهذا يفس��ر قل��ة ع��دد القتلى في 
صف��وف اجليش الس��وري. رمب��ا متّثل 
خطوة إبالغ ال��روس تصرًفا حكيًما، 
لكنه��ا ف��ي الوق��ت نفس��ه تظهر 
تناقض ترامب مع نفسه، إذ ما انفك 
ينتق��د إدارة س��لفه أوباما بس��بب 
إهداره��ا عنصر املفاج��أة في احلرب. 
ولكن يب��دو أن ترامب ب��ات يدرك أن 
ثمة اعتبارات ال ميكن التغافل عنها 
ولها األولوية عل��ى عنصر املفاجأة، 

مثل منع نشوب حرب مع روسيا.« 
ان » الهج��وم ج��رى  ي��رى  ماك��س 
تعظيم��ه  كونه مفاجًئا. ولكن كان 
الرجل الذي أمر بشن الهجوم  ترامب 
لم يبِد أي اهتمام مبعاناة الس��وريني 
حينما أصدر أمرًا تنفيذيًا مبنع دخول 

كاف��ة الالجئني إلى ب��الده. وكان هو 
صاحب شعار اميركا أواًل الذي قصر 
استعمال القوة على الدفاع عن أمن 
الواليات املتحدة ومصاحلها فقط.« 

إن أفضل ما ف��ي الهجوم االميركي 

م��ن وجه��ة نظ��ر ماكس ه��و » أنه 
قد ع��زز من وق��وف اجملتم��ع الدولي 
في وجه استعمال أس��لحة الدمار 
الش��امل، وبعث برس��الة إلى أعداء 
امي��ركا مفاده��ا أن القائ��د األعلى 

للق��وات املس��لحة ل��ن يت��ردد ف��ي 
اس��تعمال القوة مثل سلفه. ولكن 
ل��و كان ترام��ب مهتًما بش��ن عمل 
عسكري حاس��م في سوريا، فعليه 
عم��ل أكث��ر من ذل��ك بكثي��ر. ال بد 

من وج��ود خطة متكاملة تش��مل 
اجلوانب الدبلوماس��ية والعسكرية 
لوضع ح��د لهذه احملرقة املس��تعرة 

منذ ست سنوات.«
ويرى ماك��س أن » األمر أصبح أصعب 
اآلن بس��بب التدخ��ل الروس��ي ف��ي 
س��وريا. كان من املمكن القضاء على 
سالح اجلو السوري بسهولة قبل عام 
2015 – تاريخ التدخل الروسي – مما كان 
س��يعرض نظام األسد خلطر حقيقي. 
ثم��ة خط��وات أخ��رى ميك��ن الميركا 
اتخاذه��ا، لكنها لن تكون بس��هولة 

إطالق صواريخ كروز نفسها.« 
مؤك��داً  أن » هن��اك حاجة ماس��ة 
لتغيير احلسابات على أرض املعركة 
لفتح الطريق أم��ام التفاوض، الذي 
م��ن املرج��ح أن ينتج عنه تقس��يم 
الب��الد إل��ى كانتونات على غ��رار ما 
ح��دث ف��ي البوس��نة. وفي س��بيل 
ذلك، يتعني على اميركا دعم اجليش 
الس��وري احل��ر لتحويل��ه إل��ى ق��وة 
فاعلة على األرض، ويكون قادرًا ليس 
فقط على قتال النظ��ام، وإمنا أيًضا 
ولكن  والقاع��دة.  الدولة  تنظيم��ي 
ي��رى ماك��س أن هذا ب��ات صعًبا ألن 
االميركيني تخلوا عن دعم املتمردين 
املعتدلني، وفي املقابل قويت شوكة 

املتشددين.« 
كم��ا ب��ني ان »  اجلي��ش الس��وري احلر 
يحت��اج إل��ى مستش��ارين أميركيني 
وغط��اء ج��وي مث��ل الذي حتظ��ى به 

الق��وات الكردية التي تقاتل تنظيم » 
داعش » . وبطبيعة احلال، سيجذب هذا 
اميركا أكثر نحو الصراع، وسيضعها 
في مواجهة النظام السوري وحلفائه 
ال س��يما روس��يا وإيران  وقد يس��بب 
األميركي��ني.  صف��وف  ف��ي  خس��ائر 
ويؤكد ماك��س أن حملة كبرى كهذه 
ودعم  الكوجنرس  س��تتطلب موافقة 

حلفاء أميركا.« 
ويش��ير ماكس في تقريره ايضا إلى 
أن��ه » على ما يبدو لي��س هناك نية 
لدى ترامب لفعل ذل��ك. في الواقع، 
لق��د صرح مس��ؤولون عس��كريون 
النيوي��ورك  لصحيف��ة  أميركي��ون 
تامي��ز بالق��ول » إن ضرب��ة صواري��خ 
كروز لم يكن الغرض منها بدء شن 
حمل��ة كب��رى إلس��قاط األس��د، أو 
فرض تس��وية سياس��ية من أي نوع 
, حيث يب��دو أن الغرض الوحيد كان 
منع األس��د من استعمال األسلحة 
الكيميائي��ة مجددًا. ولك��ن يبدو أن 
قتل األبري��اء بالبرامي��ل املتفجرة ال 

بأس به لدى إدارة ترامب.« 
مختتًم��ا تقري��ره  بالق��ول » إنه لو 
كانت هناك اس��تراتيجية ش��املة 
ل��دى ترام��ب للتعام��ل م��ع األزمة، 
فإنها مبهمة للغاية. ولعل الرئيس 
عنص��ر  عل��ى  للحف��اظ  يخفيه��ا 

املفاجأة.« 

* عن مجلة الفورين بوليسي

بعد الحملة الصاروخية على قاعدة في سوريا

من المسؤول عن  صنع العقيدة القتالية لترامب؟

المجلس القيادي لالتحاد 
عقد امس السبت اجتماعًا 
ناقشه خالله وفقًا لبيان 
ثالث قضايا رئيسة وهي 
مناقشة خارطة الطريق 
التي اعدها االتحاد 
الوطني لمعالجة االزمات 
السياسية واالقتصادية 
في اقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير شؤون اإليزيدية خيري 
بوزاني،ام��س الس��بت، عن انقاذ 
36 مختطف��ا ايزيديا من قبضة 
تنظي��م »داع��ش«، مبين��ا ان 27 

منهم اطفال.
وق��ال بوزاني في حديث صحفي، 
انق��اذ  مكت��ب  »بجه��ود  إن��ه 
التابع��ة  االيزيدي��ني  اخملتطف��ني 
لرئاسة حكومة إقليم كردستان، 

مت إنق��اذ 36 مختطفا ايزيديا من 
قبض��ة تنظيم داعش«، موضحا 

ان »من بينهم 27 طفال«.
»جمي��ع  أن  بوزان��ي  وأض��اف 
اخملتطف��ني م��ن أهال��ي منطقة 

سنجار«، مشيدا ب�«دور األجهزة 
األمنية في حترير اخملتطفني«.

وتشير مصادر مكتب اخملتطفني 
اإليزيديني إلى أنه حلد اآلن مت إنقاذ 
2900 مختطف إيزيدي  أكثر من 

من قبضة »داع��ش«، فيما الزال 
نح��و 3 آالف إيزيدي محتجز لدى 

التنظيم.
يش��ار إل��ى أن عناص��ر تنظي��م 
عملي��ات  ارتكب��وا  »داع��ش« 

ل��الالف  واس��ر  وتهجي��ر  قت��ل 
م��ن ابناء املك��ون االيزي��دي بعد 
س��نجار  ملنطقة  اجتي��احه�م 
في 3 آب 2014، وتسببهم باسوأ 

ازمة إنسانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه زعيم التي��ار الصدري الس��يد 
الس��بت،  ام��س  الص��در،  مقت��دى 
رسالة الى الفلسطينيني بالسجون 
االس��رائيلية، وفيما طالب اس��رائيل 
باالفراج عنهم، قرر الصيام ثالثة ايام 

تضامنا معهم.
وق��ال الصدر في بي��ان اطلعت عليه 

»الصباح اجلديد«، إن »هذه رس��التي 
الفلس��طينيني  لألحرار  املتواضع��ة 
في سجون دولة اإلرهاب اإلسرائيلي، 
وإلى األسرى واملعتقلني في مطامير 
الزنازين املظلمة التي تغيب ش��مس 
احلرية وتكتم صوت احلق«، مؤكداً أن 

»احلق يعلو وال يحُعلى عليه«.
وأض��اف، »اعلم��وا أيه��ا األحب��ة أن 

إس��رائيل زائلة ال محالة، فإضرابكم 
هذا لن يذهب سدى فقد سطرمت أروع 
ملحمة ف��ي مالحم احلري��ة والتحرر 
من براثن الظل��م واالحتالل البغيض 
الذي جثم على أراضيكم املقدس��ة 
مبا فيها الق��دس«، متابعاً »فاصبروا 
وصاب��روا ورابط��وا واتق��وا اهلل ف��أن 
اهلل ال يضي��ع أجر من احس��ن عمال، 

سيما وانتم ال متثلون أحرار فلسطني 
فحس��ب بل متثلون صوت احلرية في 

العالم أجمع«.
ومض��ى الصدر إل��ى الق��ول، »نحن 
الث��ورة  حماس��ة  منك��م  نس��تمد 
لننتص��ر على االحتالل واالس��تعمار 
الذي مزق دولنا وقسمها كيف يشاء، 
ولك��ي ننتصر على اإلرهاب الذي ترك 

القضي��ة الفلس��طينية املقدس��ة 
وراح يحز رقاب األخوة من نفس الدين 
واملذه��ب«، مس��تدركاً بالقول »أيها 
األحرار اننا من النجف األشرف سوف 
نصوم معكم لثالثة أيام سويا دعما 

لكم ولقضيتكم العادلة هذه«.
ودع��ا الصدر إس��رائيل التي وصفها 
ب�«أدعياء الدميقراطية«، إلى »اإلفراج 

عنكم )األس��رى واملعتقلني( فورا واال 
ف��ان مظلوميتك��م س��تكون بداية 
النهاي��ة ملا يس��مى دولة إس��رائيل 
دولة اإلرهاب وإرهاب الدولة«، مؤكداً 
بالقول »نعم يا اصحاب ثورة احلجارة 
الس��جون  وث��ورة  الس��كني  وث��ورة 
المحالة س��تنتصرون وننتصر واهلل 

معكم اينما تكونوا«.

إنقاذ 36 مختطفًا إيزيديا بينهم 27 طفال من قبضة »داعش«

مقتدى الصدر يوّجه رسالة الى السجناء الفلسطينيين
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة قرب علوة لبيع األس��ماك في 
قض��اء املدائ��ن جنوبي بغ��داد انفجرت، 
ظه��ر يوم امس ، ما أس��فر ع��ن مقتل 
مدن��ي وإصاب��ة ثالث��ة آخري��ن بج��روح 

متفاوتة".
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املص��در ان 
"س��يارة ملغم��ة انفجرت مس��اء يوم 
اجلمعة ق��رب قاطع م��رور الرصافة في 
منطقة الكرادة وس��ط بغداد، ما اسفر 
عن مقتل شخصني واصابة اربعة اخرين 

بجروح متفاوتة .

ديالى – عمليات تطهير 
اعلن قائ��د عمليات دجلة الفريق الركن 

مزهر العزاوي امس الس��بت عن انتهاء 
املطيبيجة  عمليات تطهي��ر منطق��ة 
ش��مال ديال��ى بع��د 48 س��اعة عل��ى 
انطالقه��ا، فيما اك��د مقتل 80 عنصرا 

تنظيم "داعش" بينهم قيادات بارزة.
وقال الفريق الركن العزاوي  إن "عمليات 
تطهير منطقة املطيبيجة على احلدود 
الفاصلة بني ديالى وصالح الدين انتهت 
بعد 48 س��اعة عل��ى انطالقها من اربع 

محاور رئيسة .

كركوك – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس اجلمعة، بأن أربعة عناصر 
من تنظيم "داعش" قتلوا باش��تباكات 
م��ع مس��لحني ق��رب س��ايلو احلويجة 

جنوب غربي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "مواجهات مس��لحة 

اندلعت، مساء يوم امس ، بني مسلحني 
مجهول��ني وعناصر م��ن تنظيم داعش 
قرب س��ايلو قض��اء احلويج��ة، )55كم 
أن  مبين��اً  كرك��وك("،  غرب��ي  جن��وب 
"املس��لحني متكن��وا م��ن قت��ل أربع��ة 
عناصر مما يس��مى بالشرطة اإلسالمية 
بعد الهجوم على نقطة تفتيش تابعة 

للتنظيم".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلنت قيادة ش��رطة محافظة بابل عن 
متكنها من الق��اء القبض على عدد من 
املتهمني واملطلوبني للقضاء في مناطق 
متفرق��ة م��ن احملافظ��ة، فيم��ا اك��دت 
تكثي��ف ضربتها الوقائي��ة في مطاردة 

املطلوبني.
وقال قائد الشرطة اللواء احلقوقي علي 
حسن مهدي كوة الزغيبي إن مفارز من 

أقس��ام القيادة نفذت عمليات تفتيش 
ف��ي مناط��ق متفرق��ة م��ن احملافظ��ة 
أس��فرت ع��ن القب��ض عل��ى ع��دد من 
املطلوب��ني بته��م جنائي��ة ومخالفات 

قانونية متنوعة. 

صالح الدين – كمني امني
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس الس��بت، بأن قوة من 
احلشد الش��عبي قتلت انتحاريني اثنني 

بعد نصب كمني لهم جنوبي تكريت.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "قوة من احلشد الشعبي 
تقود انتحاري��ني اثنني إلى حتفهما بعد 
نص��ب كم��ني محك��م لهم ف��ي قرية 
العذية شمال قضاء بلد )80 كم جنوبي 

تكريت(" 

االنبار – قصف جوي
افاد مصدر عس��كري بالفرقة السابعة 
في اجليش مبحافظة األنبار امس السبت  
ب��أن طيران التحالف الدولي دمر مقر ما 
التابع  يسمى "الش��رطة اإلس��المية" 
لتنظيم "داعش" في مدينة عنه غربي 

احملافظة.
وقال املصدر إن "طيران التحالف الدولي 
نفذ، فجر امس ضربة جوية استهدفت 
مقر الشرطة اإلسالمية التابع لتنظيم 
داع��ش في مدينة عن��ه، ) 210كم غرب 
الرمادي(، ما اسفر عن تدميره وقتل عدد 
من اإلرهابي��ني الذين كان��وا متواجدين 
فيه، فضال عن تفجير عجلة للش��رطة 

اإلسالمية أيضا".

كربالء - هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

كربالء امس السبت بأن سبعة أشخاص 
من عائلة واحدة قتلوا بهجوم مس��لح 

نفذه مجهولون وسط احملافظة .
وق��ال املصدر إن "مس��لحني مجهولني 
اقتحم��وا مس��اء ي��وم اجلمع��ة ، منزال 
سكنيا في منطقة اجلاير وسط مدينة 
كربالء وأطلقوا النار على ساكنيه وهم 
عائلة مكونة من ثالث رجال و4 نساء ما 

أسفر عن مقتلهم جميعا".

ميسان – عمليات دهم 
كش��ف مصدر امني رفيع ف��ي مديرية 
شرطة محافظة ميسان امس السبت 
عن إلقاء القبض على عدد من املتهمني 

بقضايا جنائية مختلفة .
وق��ال مدير ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي ألساعدي 
إن أقسام شرطة احملافظة نفذت حملة 

واسعة ش��ملت مركز واقضيه ونواحي 
احملافظ��ة متكنت من خالله��ا من إلقاء 
القبض عل��ى )27( متهما ف��ي مناطق 

متفرقة باحملافظة. 

نينوى – محاولة اغتيال 
اعلن مدير ناحية الشورة في محافظة 
نين��وى خال��د اجل��ار امس الس��بت، عن 
جناته وعدد من املس��ؤولني األمنيني من 

انفجارين وقعا جنوبي مدينة املوصل.
وقال مدير الناحية إن "منزال ملغما من 
قبل تنظيم داعش االرهابي انفجر، ظهر 
يوم امس، في محيط ناحية الشورة )45 
كم جنوب��ي املوصل(، حيث كنا مع عدد 
من ضباط األمن الوطني والش��رطة في 
مهم��ة تفتيش"، الفتا إل��ى أن "انفجار 
املنزل أعقبه انفجار عبوة ناسفة لكنها 

لم تسجل أية إصابات في صفوفنا".

انفجار عبوة قرب علوة أسماك جنوبي بغداد * اشتباكات مسلحة قرب سايلو الحويجة غربي كركوك
مقتل انتحاريين بكمين جنوبي صالح الدين * الطيران يدّمر مقرًا للشرطة اإلرهابية غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر مصرف الرافدين،امس الس��بت، بيانا جديدا 
بش��أن منح قروض الس��يارات، فيم��ا وجه فروعه 
اخملصص��ة مبن��ح تلك الق��روض بعدم اس��تالم اي 

تأييد اال من خالل املرور حصرا.
وق��ال املصرف في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد" ان��ه "وجه فروعه اخملصص��ة مبنح قروض 
السيارات بوضع اشارة احلجز على املركبات الغير 
مسجلة اال عن طريق مديرية املرور العامة \ مركز 
تكنولوجيا املعلومات كونه اخملتص بوضع اش��ارة 

احلجز على املركبات غير املسجلة".
ودع��ا املصرف الى "اس��تالم الكت��ب التي تتعلق 

بهذا املوضوع بالبريد الرسمي حصرا".
يذكر ان مصرف الرافدين قرر في وقت سابق، منح 
قروضا لشراء السيارات تصل إلى 30 مليون دينار، 
موضحاً أن ش��روط احلص��ول على هذا القرض هو 
أن ال يتجاوز املبلغ %90 من س��عر املركبة أو اآللية 

ومبدة تسديد خمس سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجرة، عن عودة 231 نازحا طوعيا 
م��ن تركيا ال��ى مناطقه��م احملررة ف��ي املوصل، 
مبينة أن ذلك مت بالتنسيق مع السفارة العراقية 

في أنقرة. 
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "كوادره��ا ف��ي محافظت��ي أربي��ل 
ودهوك وفروا س��تة باصات لنق��ل ٢٣١ نازحا من 
مناط��ق اس��طنبول وازمي��ر وس��كاريا وبورصة 
واسكي شهير وانقرة وغازي عنتاب وقير شهير 
وس��يفاس"، موضح��ة أن "ه��ؤالء النازحني متت 
إعادته��م ال��ى ارض الوطن طوعي��ا وفقا خلطة 

إعادة النازحني الى مناطقهم احملررة". 
وأضاف��ت ال��وزارة، أن "عملي��ة إع��ادة النازحني 
استمرت لس��اعات متأخرة من الليل فضال عن 
توزيع الس��الت الغذائية له��م"، مبينة أن "هذه 
العوائ��ل العائ��دة من تركيا ال��ى مدينة املوصل 
س��يتم من تدقي��ق معلوماتها من قب��ل قيادة 
العمليات املشتركة واستكمال إجراءات الدخول 

إليصالها الى مناطقها األصلية احملررة". 
وأك��دت الوزارة، أنها "مس��تمرة بإعادة النازحني 
الى مناطقها احملررة ف��ي نينوى واملناطق األخرى 
م��ن خ��الل جلانها الت��ي توزعت ف��ي محافظات 

صالح الدين واالنبار واملوصل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزير النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي،امس 
الس��بت، س��عي وزارته لرفع احلظر عن اخلطوط 
اجلوي��ة العراقية، وفيما أبدى وزير النقل اليوناني 
كريس��توس س��بيرتزيس اس��تعداد بالده إلعادة 
افتتاح خط طي��ران بني بغداد وأثين��ا، داعيا إلى 
اإلس��راع بعقد اجتم��اع للمختصني للش��روع 

بذلك.
وق��ال احلمامي في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" صدر عل��ى هامش لقائه س��بيرتزيس ، 
إن "احلضارت��ني العراقي��ة واليونانية وما بينهما 
من روابط وثيقة قد أس��همتا بصورة فاعلة في 
التراث اإلنس��اني للبش��رية جمع��اء"، الفتا إلى 
"أننا نتطلع لتعزيز التعاون بني البلدين في كافة 
اجملاالت، مب��ا في ذلك النقل وتطوي��ر واقع املوانئ 
العراقية باالستفادة من اخلبرة اليونانية الكبيرة 

في مجاالت النقل والتجارة البحرية".
وأضاف أن "مس��اعي الوزارة الي��وم تنصب لرفع 
احلظ��ر عن اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة"، مبينا 
أن "من ش��روط العالقات املتين��ة تواصل األفراد 

والشركات وتنقلها بحرية تامة".
ودع��ا احلمام��ي إلى "فت��ح خط طيران مباش��ر 
بني بغداد وأثينا، وتفعي��ل االتفاقية املوقعة بني 

العراق واليونان في عام 2009".
من جانبه، أكد الوزي��ر اليوناني أن "العراق اليوم 
يق��ف وقف��ة مش��رفة لتخلي��ص العال��م من 
املتطرف��ني"، موضح��ا أن ب��الده "ترح��ب بتعزيز 
التع��اون وتبادل اخلب��رات مع الع��راق في العديد 
م��ن اجمل��االت، ومبا يع��ود بالنف��ع عل��ى البلدين، 
ويساعدهما على مواجهة أية حتديات اقتصادية 

قد تواجههما".

"الرافدين" يصدر 
تعليمات بشأن قروض 

شراء السيارات

عودة ٢٣١ نازحًا من تركيا 
إلى مناطقهم في الموصل

اليونان تبدي استعدادها 
إلعادة الطيران بين 

بغداد وأثينا

الملف األمني

"شركات أميركية" تستعد 
لتأهيل وحماية الطريق بني بغداد 

وطريبيل
وأك��د أن "اجله��ات املعني��ة انتهت 
م��ن عملي��ة االحال��ة وه��ي بصدد 
االخي��رة  اللمس��ات  اس��تكمال 
قبل الش��روع فعلياً بتنفي��ذ اعادة 

التأهيل".
ويأمل عب��د الغني بأن "يت��م اعادة 
احلياة إلى هذا الطريق احليوي بأقرب 
وقت ممكن بوصف��ه متنفس العراق 

مع اجلوار".
ب��دوره، ذك��ر عض��و اجملل��س االخ��ر 
واملسؤول في اللجنة االمنية نعيم 
الكع��ود أن "م��دة تنفي��ذ العق��د 
بحس��ب ما مقرر هي س��تة اشهر 
خالله��ا يج��ب أن تنتهي الش��ركة 

االمنية من كامل اعمالها".
لك��ن الكع��ود يبدي ش��كوكه في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، من 
أمكاني��ة "اعادة احلياة إلى الش��ارع 
خ��الل امل��دة املنص��وص عليها في 

العقد".
وتابع  أن "الش��ارع يحتاج إلى اعادة 
تأهي��ل بع��ض اجلس��ور والس��ياج 
اخلارج��ي، فض��الَ عن اقام��ة بعض 
املنشآت وال ميكن اجنازه خالل اشهر 

قليلة".
ولفت عض��و اللجنة االمنية إلى أن 
"طلباً قدمته إل��ى احلكومة احمللية 
باحلصول على نس��خة م��ن العقد 
خ��الل اجتم��اع مجل��س احملافظ��ة 
املقب��ل لنطل��ع أكث��ر عل��ى البنود 
ونعرف حقيقة املدد الزمنية الواردة 

فيها".
وأردف أن "ابرز بنود العقود بحس��ب 
م��ا مت تس��ريبه ه��و قيام الش��ركة 
االميركي��ة بتأمني الطريق الس��ريع 

الكامي��رات  نص��ب  خ��الل  م��ن 
وتفعي��ل  املس��يرة  والطائ��رات 

املنظومة االستخبارية".
وأكم��ل الكعود بالقول إن "مس��ك 
االرض لن يحص��ل من جانب اجنبي 
البن��اء  فاالنتش��ار س��يكون  ق��ط، 
م��ن  لوجس��تي  بدع��م  العش��ائر 

الشركة االميركية".
 

القوات املشتركة تصل ملسافة 
200م عن جامع النوري الكبير

وأضافت، أن "العملية متت بناء على 
االس��تخبارات  ملديري��ة  معلوم��ات 

العسكرية". 
من جهته أكد رئي��س أركان اجليش 
الفري��ق أول الركن عثم��ان الغامني, 
أم��س الس��بت , إن حترير الس��احل 
األمين للساحل األمين ملدينة املوصل 
أس��ابيع,  ثالث��ة  خ��الل  س��تنتهي 
فيما أش��ار إلى أن القوات العراقية 
تع��د الع��دة لقط��ع الطري��ق أمام 
ذرائ��ع اجلانب التركي خلرق الس��يادة 

العراقية.
وقال الغامني في حدي��ث له تابعته 
إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
“القوات األمني��ة العراقية تعرضت 
إل��ى ثالثة هجمات مب��واد كيميائية 
من قبل عناص��ر “داعش” اإلجرامية 

في الساحل األمين للموصل”. 
األمني��ة  “الق��وات  أن  إل��ى  وأش��ار 
تس��يطر على %40 منه��ا”، مؤكداً 
أن “نس��بة ما يسيطر عليه مجرمو 
“داع��ش” داخل أمي��ن املوص��ل يقدر 

بنسبة 35%”.
وبني الغامني أن “مجموع ما يسيطر 
علي��ه “داع��ش” ف��ي عم��وم العراق 
يصل إلى نس��بة %3.8 من مساحة 

العراق الكلية”. 

وفي س��ياق متصل أكد القيادي في 
احلش��د الشعبي كرمي النوري ، أمس 
الس��بت ، إن معرك��ة حتري��ر احلضر 
فتحت الباب لنقل القتال الى احلدود 
الس��ورية العراقية، مشيرًا الى ان ، 
القائد العام للقوات املسلحة حيدر 

العبادي هو من يحدد احملور املقبل. 
وق��ال الن��وري لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان "عمليات محمد رس��ول 
اهلل الت��ي انطلق��ت لتحرير احلضر 
كان��ت مباغتة للع��دو حيث كانت 
نح��و  تتج��ه  الداعش��ية  األنظ��ار 
اقتح��ام تلعف��ر"، الفت��اً إن "حتري��ر 
48 س��اعة أعط��ى  احلض��ر خ��الل 
مؤشرًا قوياً على إن داعش بدأ يفقد 
زمام املبادرة والقدرة على السيطرة 

وال يستطيع الصمود". 
وأض��اف إن "جميع احملاور مرش��حة 
ف��ي  عنه��ا  وس��يعلن  لتحرريه��ا 
وقته��ا"، مبين��اً إن "أهمية املعركة 
الس��ابقة تكم��ن في نق��ل القتال 
إلى احل��دود الس��ورية العراقية في 

القيروان أو البعاج". 
وكش��ف أن " الق��وات متكنت خالل 
مع��ارك احلض��ر م��ن قتل نح��و 80 
داعش��ياً فضال عن إصابة العشرات 

منهم . 
وتابع أن " الوجهة املقبلة س��تكون 
البع��اج والقي��ران باالعتم��اد عل��ى 
اندف��اع الق��وات املنتص��رة وهزمي��ة 
اجملاميع االرهابية وإلكمال السيطرة 
عل��ى جميع طرق إمداد زمر داعش " 

 .
وأعلن احلش��د الش��عبي ، اخلميس 
املاضي، حترير قضاء احلضر بالكامل 
من تنظيم داعش ، بعد 48 س��اعة 
من انطالق عمليات "محمد رس��ول 

اهلل" لتحرير القضاء.

العبادي يتهم سياسيني 
بـ"الدفاع عن أكاذيب داعش" 

ويحّذر من "اإليقاع" بني العرب 
والكرد "

"الش��يعة  إل��ى  خطاب��ني  ووج��ه 
والس��نة"، أك��د أن احلكومة تتطلع 
مواطن��وه  يك��ون  ال  ع��راق  لبن��اء 

ب�"درجات متفاوتة".
وقال العبادي إن "هناك حملة حتاول 
اإليقاع ب��ني الع��رب والك��رد وأقول 
للك��رد انت��م عراقيون م��ن الدرجة 
املواطن��ني"، مضيفاً  االولى كبقية 
"نتطل��ع لبن��اء ع��راق حتت��رم في��ه 
احلي��اة وال يكون مواطن��وه بدرجات 

متفاوتة". 
وتاب��ع العب��ادي، "أخاط��ب أخوت��ي 
الش��يعة وأق��ول لهم انن��ا جميعاً 
يجب أن نحكم البالد واإلرهاب يكفر 
اجلميع"، ماضياً إلى القول "أخاطب 
أخوتي من أهل الس��نة وأقول لهم 
جميع العراقي��ني قاتلوا معكم من 
أج��ل حتري��ر األرض م��ن دن��س لكن 
هناك أصواتاً نش��از م��ا زالت حتاول 

إثارة النعرات".
وتخوض القوات العراقية املشتركة 
عمليات عس��كرية واسعة النطاق 
الستعادة مدينة املوصل من تنظيم 
"داع��ش"، فيما أعل��ن القائد العام 
للق��وات املس��لحة حي��در العبادي، 
ف��ي )19 ش��باط 2017(، عن انطالق 
عملي��ات  م��ن  جدي��دة  صفح��ة 
"قادم��ون يا نين��وى" لتحرير اجلانب 

األمين للمدينة.

الداخلية توضح مالبسات تفجير 
الكرادة وتؤكد: احلصيلة 9 قتلى 

وجرحى
وتابع معن ان "س��يارات االس��عاف 

نقل��ت اجلثث ال��ى الط��ب العدلي 
واجلرح��ى ال��ى مستش��فى قري��ب 
لتلق��ي العالج"، الفتاً ال��ى ان "هذا 

املوقف هو نهائي".
وافاد مصدر في الشرطة العراقية، 
في وقت س��ابق ، بأن ستة اشخاص 
س��قطوا بني قتيل وجريح بانفجار 
س��يارة مفخخ��ة قرب قاط��ع مرور 

الرصافة وسط بغداد.

النزاهة توضح عدم مسؤوليتها
عن إحالة املفسدين إلى السجون
واك��د الياس��ري ان "النزاه��ة غي��ر 
مس��ؤولة عن احال��ة امللف��ات الى 
الس��جون"، مشيراً الى "اننا نحتاج 
لوقف��ة حقيقي��ة من رج��ال الدين 
ورج��ال املناب��ر م��ع هيئ��ة النزاهة 
لتوعية اجملتمع خلطورة الفس��اد ألن 

صوت املنابر اقوى من املؤمترات".
يذكر أن هيئ��ة النزاه�ة، هي هيئ�ة 
مس��تقلة  رس��مية  حكومي���ة 
العام��ة  بالنزاه���ة  معني���ة 
ومكافح�ة الفس���اد، أنش��أت في 
الع��راق باس��م مفوضي���ة النزاهة 
النظامي  القان��ون  العامة مبوج��ب 
الصادر عن مجلس احلكم العراق�ي 
وعّدها الدس��تور العراق���ي الدائم 
لعام 2005 إحدى الهيئات املستقلة 
وجعله��ا خاضع��ة لرقاب��ة مجلس 
الن��واب وب��دل اس��مها إل��ى هيئة 
النزاه��ة، وتهدف إلى منع الفس��اد 
ومكافحته ولها وسائلها القانونية 

في حتقيقه وتأدية وظيفتها.

أردوغان لبارزاني: القصف التركي
استهدف البيشمركة باخلطأ 

"ونحن مستاؤون"
حيث شدد الرئيس التركي على 

ان "تركي��ا تب��دي اهتماماً كبيرًا 
بالعالقات مع اقليم كردستان"، 
مش��يداً "باالمن واالستقرار في 

االقليم".
ومن جانبه أبدى بارزاني اس��فة 
س��نجار  ف��ي  االح��داث  ح��ول 
ومتن��ى ان ال تتكرر ه��ذه احلوادث 
واكد أيضاً عل��ى ضرورة ان يترك 
حزب العمال الكردس��تاني هذه 
املناط��ق التي يتمرك��ز فيها في 

الوقت احلالي.
الثنائي��ة بني  العالق��ات  وح��ول 
اس��تعداد  بارزاني  ابدى  اجلانبني، 
حكومة اقليم كردستان لتطوير 
العالق��ات مع تركيا ف��ي جميع 

اجملاالت.

اإلقليم يبيع الكهرباء
لنينوى وبشروط

إضاف��ة ال��ى حتمله��ا تكالي��ف 
والتقني��ة  الفني��ة  املش��كالت 

لنقل الكهرباء".
ولفت الى ان "هذه املسألة حتى 
اآلن مجرد حديث ولم يتم االتفاق 
بش��أنها وتطبيقه��ا عملياً، الن 
تأم��ني الكهرب��اء س��يكون عن 
طري��ق وحدات احملط��ات التي لم 
يتم العمل بها حتى االن بسبب 
ع��دم وجود احملروقات، وس��تكون 
مس��تفيدة  االقلي��م  حكوم��ة 
بالش��راكة م��ع ش��ركات انتاج 
الكهرب��اء اذا م��ا مت االتفاق حول 
تأمني الكهرباء وبيعه للحكومة 

االحتادية".
م��ن جانبه دع��ا وزي��ر الكهرباء 
الى  اقليم كردس��تان  حكوم��ة 
بيع الكهرباء لها لتأمني الطاقة 

الكهربائية حملافظة نينوى.

تتمات ص1

 نينوى ـ خدر خالت:

اضط��رت قي��ادات تنظي��م داعش 
االرهابي��ة بامين املوص��ل الى تأخير 
بع��د  لعناصره��م  الروات��ب  دف��ع 
اختفاء ام��راء بيت املال وبحوزتهم 
مبال��غ طائلة، فيما جل��أ التنظيم 
الى تهديد االهالي بتفجير عبوات 
ناس��فة مؤقتة عن بعد بالعائالت 
الت��ي يت��م رصده��ا وه��ي ته��رب 
باجت��اه الق��وات االمني��ة العراقية 

املشتركة.
وقال مص��در امن��ي عراقي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "عناصر تنظيم داعش 
الغربي��ة  االحي��اء  ف��ي  االرهاب��ي 
الباقية حتت س��يطرتهم  القليلة 
تس��لمهم  ع��دم  م��ن  يش��كون 
رواتبه��م، على وفق م��ا نقله الينا 
ناجون من تلك االحياء، وخاصة في 
مناطق العريبي، 17 متوز، مشيرفة 

وحي االصالح الزراعي وغيرها".
واضاف "عناص��ر العدو من احملليني 
يش��كون الق��ارب له��م م��ن تأخر 
الروات��ب بع��د ه��رب او اختفاء ما 
يسمى بامراء بيت املال وبحوزتهم 
ام��واال طائلة، والذين يش��اع انهم 
توجهوا الى س��وريا بعد س��قوط 
اجلانب االيس��ر وبدء معارك اجلانب 

االمين قبل اكثر من شهرين".
"اغل��ب  ان  ال��ى  املص��در  ولف��ت 
امراء بيت املال ه��م من االرهابيني 
االجان��ب، والذي��ن كان بحوزته��م 
اموال طائلة اغلبها وضع التنظيم 
يده عليها في اثناء سيطرته على 
املوص��ل، او عن طريق بيع مقتنيات 
وممتل��كات املهجري��ن و عجالتهم 

الشخصية وغير ذلك".
امل��ال  بي��ت  ام��راء  "ه��رب  وتاب��ع 
الداعشي، يتزامن مع هرب عشرات 
االمراء في الدواوين األخرى التابعة 
للتنظيم املتطرف، علماً ان اغلبهم 
اجان��ب وس��بق ان قام��وا بتهريب 

عائالته��م ال��ى اجلان��ب الس��وري 
مع انكس��ار خط��وط صدهم في 
االس��ابيع االولى من مع��ارك حترير 

اجلانب الشرقي من املدينة".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "الناج��ني 
من االحياء الغربي��ة املتبقية حتت 
س��يطرة التنظي��م، نقل��وا لنا ان 
عناصر العدو من االرهابيني احملليني 
غذائي��ة اضافية  تس��لموا م��واداً 
عوضاً عن رواتبهم اش��تملت على 
الطحني والرز زيت الطعام وكميات 
م��ن الش��اي والس��كر ومعج��ون 
الطماط��م، فيما االهال��ي يعانون 

من مجاعة حقيقية".
"روات��ب  ف��ان  املص��در  وبحس��ب 
العناص��ر احمللي��ة تت��راوح بني 125 
الف دينار ال��ى 300 الف دينار، عدا 
احلصة الشهرية من املواد الغذائية 
وانبوب��ة غاز طبخ واح��دة و20 لتراً 

من النفط االبيض".
ويعاني س��كان املناط��ق اخلاضعة 
لس��يطرة التنظي��م م��ن اوض��اع 
معاش��ية س��يئة وغير مسبوقة، 
وس��ط انب��اء عن وقوع ح��االت من 
الوفيات بني االطفال الرضع بسبب 
اختفاء م��ادة احلليب، مع وفاة عدد 

من كبار الس��ن بس��بب عدم توفر 
عالجات المراضه��م املزمنة، حيث 
ينقل ناش��طني موصليني عن دفن 
املوت��ى بحدائ��ق املن��ازل بانتظ��ار 
حتس��ن االوضاع وطرد داعش لنقل 
رف��ات املوتى ال��ى املقاب��ر باطراف 

املدينة.
داعش يهدد بتفجير عبوات ناسفة 

مؤقتة على الهاربني
ه��ددت عناص��ر تابعة ال��ى مفارز 
التفخي��خ والتفجير في التنظيم 
االجرامي، العائالت احملاصرة باحياء 
االمين بتفجير عبوات ناسفة مؤقتة 

يتم التحكم بها عن بعد، في حال 
حاولوا الهرب باجتاه القوات االمنية 

العراقية املشتركة.
كما تزعم مف��ارز داعش ان الطرق 
املوصلة للقوات العراقية مت زراعتها 
مكث��ف  بنح��و  والغ��ام  بعب��وات 
ج��داً، وان املوت ينتظر من يس��عى 

الجتيازها من قبل االهالي.
وتأتي هذه اخلطوة بعد ان فش��لت 
خط��ط داع��ش ف��ي نش��ر الرعب 
والهل��ع ب��ني صف��وف املدنيني من 
خالل نش��ر جث��ث املدني��ني الذين 
الطرق  ف��ي  التنظي��م  يعدمه��م 

االمني��ة،  للق��وات  توص��ل  الت��ي 
حيث ان ش��هود عيان كشفوا عن 
وجود عش��رات اجلثث تعود ملدنيني 
من ش��تى الفئ��ات العمرية الذين 
وتركوا  الع��دو  اعدمته��م مف��ارز 
جثثه��م في الط��رق العامة وقرب 

خطوط الصد.
وباتت فلول داع��ش تتحصن بنحو 
واضح واكث��ر من املطل��وب خلف 
خط��وط  انكس��ار  م��ع  املدني��ني 
صدهم تباع��اً في جمي��ع االحياء 
السكنية التي شهدت قتاال ضارياً 

مع القوات املشتركة.

عناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي 
في األحياء الغربية 
القليلة الباقية تحت 
سيطرتهم يشكون 
من عدم تسلمهم 
رواتبهم، على وفق 
ما نقله الينا ناجون 
من تلك األحياء، وال 
سيما في مناطق 
العريبي، 17 تموز، 
مشيرفة وحي 
اإلصالح الزراعي 
وغيرها

معاناة األهالي في اجلانب األمين للموصل

اختفاء "أمراء المالية" يؤخر رواتب عناصر التنظيم

الدواعش يهددون األهالي بتفجير العبوات المؤقتة على الهاربين منهم
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بغداد - الصباح الجديد:
نظمت جلنة متابعة وتنفيذ املصاحلة 
الوطنية امللتقى االعالمي االول على 
قاعة فندق بابل الدولي مبشاركة نخبة 
م��ن االعالميني واالكادمييني ورؤس��اء 
حتري��ر الصح��ف واملراك��ز البحثية . 
وافتت��ح امللتق��ى بكلمة مستش��ار 
املصاحلة الوطنية ف��ي مكتب رئيس 
ال��وزراء محمد س��لمان بعدها القى 
كلم��ة  الس��راج  عدن��ان  الدكت��ور 
باملناس��بة حتدث فيها عن دور االعالم 
في خلق شراكة حقيقية مع شرائح 
اجملتم��ع لتحقيق مصاحل��ة حقيقية 
وكذلك ايج��اد حل��ول ومعاجلات الي 
معوق��ات ام��ام حتقيق ه��ذا الهدف . 
بعد ذلك مت الق��اء بحث لعالء حميد 
ال��ذي كان بعن��وان جدلي��ات الصراع 

ومآالت املصاحلة الشاملة ليتم فتح 
النقاش��ات واملداخالت للحضور  باب 
، فيم��ا كان��ت هناك نقاش��ات اخرى 
حول البحث الثاني والذي كان بعنوان 
االعالم وبنية املصاحل��ة الوطنية في 

العراق لعمار السواد ليختتم امللتقى 
باق��رار عدد م��ن التوصي��ات التي من 
الوطنية  املصاحل��ة  تعضيد  ش��أنها 
الش��املة تش��مل جمي��ع مكونات 

اجملتمع العراقي.

متابعة الصباح الجديد

بحث��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة احلماية 
االجتماعي��ة للم��رأة التابعة لوزارة 
العمل والشؤون االجتماعية عطور 
حسني املوسوي مع وفد من اللجنة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر تبن��ي 
املدني  اجملتم��ع  ودع��م مؤسس��ات 
للم��رأة فاقدة املعيل ومس��اعدتها 

لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً .
وعب��رت منس��قة اللجن��ة الدولية 
للصليب االحم��ر روث مورينكي عن 
ش��كرها للجهود التي بذلتها دائرة 
حماية املرأة وتعاونها في تس��هيل 
اجراءات ش��مولهن إذ متت مقاطعة 
)732( وتبني ان اغلبهن مش��موالت 
بقاعدة البيانات وعلى اثرها مت اجراء 
املطل��وب للمس��تفيدات على وفق 

الضوابط.
م��ن جانبها اكدت مدي��رة عام دائرة 

حماي��ة امل��رأة عل��ى ض��رورة تبن��ي 
املدني  اجملتم��ع  ودع��م مؤسس��ات 
للم��رأة فاقدة املعيل ومس��اعدتها 
واجتماعي��اً  اقتصادي��اً  لتمكينه��ا 
من خ��الل التعاون اجل��اد واملثمر مع 
الدائرة كونها املؤسس��ة احلكومية 
الوحيدة التي تعنى بالنساء األرامل 

واملطلقات .
وفيما يخص امكانية ش��مول عدد 
م��ن النس��اء املس��تحقات العانات 
احلماية االجتماعية اشارت املوسوي 
الى ان التقدمي على الشمول اجلديد 
متوقف حاليا بس��بب التجاوز على 
احلص��ة املق��ررة للش��مول البالغة 
مليون اس��رة )رجال ونس��اء(، الفتة 
الى ان عدد املش��مولني حاليا وصل 
ال��ى اكث��ر م��ن ملي��ون و650 الف 
عائل��ة ، داعي��ة الوف��د ال��ى تق��دمي 
خدمات افضل من االعانة للنس��اء 
املس��تحقات توفر له��ن دخالً داعماً 
من خالل تدريبهن على مهن متنوعة 

وتوفير الُعدد املطلوبة لبناء مشروع 
خاص بهن .

وبينت املوسوي إن الكثير من النساء 
املستفيدات املوجودات ضمن قاعدة 
بيان��ات الدائرة تت��راوح أعمارهن بني 
وأغلبهن  واألربعينيات  العشرينيات 
ميك��ن  وطاق��ات  مه��ارات  لديه��ن 
االس��تفادة منه��ا وتوظيفه��ا اذا مت 
تدريبه��ن وتزويده��ن بُع��دة كاملة 
ملشروعهن س��واء أكانت في مجال 
)اخلياطة، والكوافير، ابتكار األعمال، 
واألعم��ال  املعجن��ات،  وصناع��ة 
احلرفية( مما يس��اعد املستفيدة في 
حتسني وضعها املعيشي من دون ان 

تضطر لترك اوالدها.
واوضح��ت املوس��وي ان��ه مت االتف��اق 
عل��ى آلي��ة عم��ل مش��تركة إلقامة 
ورش تدريبي��ة لتعلي��م وتدري��ب عدد 
من النساء على احدى املهارات املدرة 
للدخل كتجربة اولى وإمكانية تكرار 
املش��روع على نطاق أوسع وعدد أكثر 

في حال جناح التجربة ، مش��ددة على 
اعطاء االولوية للنس��اء النازحات في 
احملافظات الس��اخنة ملا عانت وتعاني 
ه��ذه الفئ��ة م��ن أوضاع معيش��ية 

صعبة من نزوح وتهجير قسري.
 من جانبها رحبت املنس��قة الدولية 
بالتع��اون الذي أبدته مدي��ر عام دائرة 
حماي��ة امل��رأة ومت االتفاق عل��ى تزويد 
املنظمة بأسماء املستفيدات اللواتي 
س��يتم تدريبهن من خالل تش��كيل 
جلنة من قب��ل املنظمة لزي��ارة هؤالء 
النس��اء لالطالع على واقعهن وتقومي 
حالته��ن االجتماعية لغ��رض اختيار 

املستحقات منهن للتدريب.
وف��ي نهاي��ة اللقاء ثمن��ت مدير عام 
دائ��رة حماية املرأة الدور الذي تقوم به 
اللجن��ة الدولية للصليب االحمر في 
الفاقدات املعيل  مس��اعدة النس��اء 
واقتصادي��اً  اجتماعي��اً  لتمكينه��ن 
تخفيفاً ع��ن معاناتهن وهن يواجهن 

احلياة مبفردهن . 

عقدتها لألطباء العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات
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البصرة - سعدي علي السند:
 

نف��ذت ش��عبة تعزي��ز الصح��ة 
الدورة الفصلي��ة الثانية لألطباء 
العامل��ني ف��ي املراك��ز الصحية 
مه��ارات  ح��ول  واملستش��فيات 
االتصال واالرش��اد واملشورة حول 
م��رض الت��درن وفي قاعة قس��م 

الصحة العامة.
 وش��ارك في القاء احملاضرات كل 
م��ن الدكت��ور عل��ي ركاب مدي��ر 
ش��عبة التغذية والدكتور عصام 
محم��د مدي��ر وح��دة التحصني 
والدكتور ضياء بخيت مدير مركز 
والتنفس��ية  الصدرية  االم��راض 
و الدكتورة ريا حبيب من ش��عبة 
تعزي��ز الصحة والدكت��ورة إيالف 
محمد والدكتورة سليمة عمران 
والدكت��ورة اماني عبد املعبود من 
االمراض  الس��يطرة على  شعبة 

غير االنتقالية .
ويُعد الت��درن من أق��دم األمراض 
التي فتكت باإلنس��ان منذ أقدم 
العص��ور إذ ثبت من خالل فحص 
ان  املصري��ني  الفراعن��ة  جث��ث 
بعضهم اصيب بتدرن في عظام 

العمود الفقري

ما هي أسباب التدرن ؟
يس��بب م��رض الت��درن عصيات 
تدرنية بكتيرية تسمى ) عصيات 
ك��وخ ( وله��ذه البكتري��ا القدرة 
عل��ى البق��اء حي��ة ومعلقة في 
الهواء لعدة ساعات وتنشط في 
األج��واء الرطبة واملظلمة ، وتزداد 
امكانية انتش��ار املرض واالصابة 
به ف��ي األجواء املزدحمة واملناطق 
الفقيرة وس��يئة التغذية كما ان 
األمراض املزمنة مثل الس��كري ، 
التدخني  مثل  الس��يئة  والعادات 
وش��رب الكح��ول وتن��اول االدوية 
املثبطة للمناعة تزيد من احتمال 

حصول املرض.

كيف ينتقل التدرن؟
م��ن  الت��درن  عصي��ات  تنتق��ل 
الش��خص املص��اب بت��درن الرئة 
الى الشخص السليم عن طريق 
الرذاذ املتطاير في أثناء الس��عال ، 
اواحلديث ، او العطاس ، او التنفس 
املباشر عن طريق النوم مع املريض 
ف��ي ف��راش واح��د ، او التقبي��ل ؛ 
ولهذا فان خط��ر اإلصابة باملرض 
يكون اكثر لدى الشريك اجلنسي 
وافراد األسرة املالمسني للمريض 
، وزمالء العمل، والدراس��ة ، كما 
تعد السجون ، ومالجئ املهجرين 
 ، واملعوق��ني   ، العج��زة  وم��آوي   ،
أماكن مرش��حة لنش��ر  واأليتام 

املرض.

ماهي أعراض التدرن؟
االع��راض األكثر ش��يوعا للتدرن 
ه��ي الس��عال املزم��ن ألكثر من 
اس��بوعني مع قش��ع وقد يحتوي 
عل��ى نفث دموي كم��ا ان املريض 
يص��اب بحمى م��ع تع��رق ليلي، 
وفق��دان للش��هية ، ونقصان في 
ال��وزن واالعراض اعاله تظهر على 
مري��ض الت��درن الرئ��وي ، ولك��ن 
عصي��ات الت��درن ق��د تصيب اي 
عض��و م��ن اعضاء اجلس��م مثل 
اجللد ، والعظام ، واالمعاء ، وغشاء 
واالمع��اء   ، والبريت��ون   ، اجلن��ب 
والفق��رات ، والعظ��ام ، وفي هذه 
احلالة فإن املريض قد يش��كو من 

آآلم ف��ي املنطق��ة املصابة فضالً 
عن احلم��ى والتعرق وفقدان الوزن 
وقد تصاب امل��رأة بالعقم الثانوي 
عن��د اصاب��ة املباي��ض وميكن ان 
تظهر اعراض شديدة تهدد حياة 
املري��ض بس��رعة عن��د األصاب��ة 
بالتدرن الدخني أو تدرن السحايا 
ال��ذي يصي��ب االطف��ال ع��ادة او 

األشخاص ضعيفي املناعة.

كيف يعالج التدرن ؟
إن عالج مريض التدرن متوافر في 
جمي��ع مراكز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة في الع��راق إالّ ان املريض 
يج��ب أن يعل��م ان م��دة العالج 
طويلة نس��بياً فإنها قد متتد الى 

س��تة اشهر أو س��نة كاملة ، اذا 
كانت االصابة من النوع احلساس 
للعالج املتوافر وما يسمى بعالج 
اخلط األول وعلى اي مريض يشعر 
باألعراض املذك��ورة آنفا إن يراجع 
العي��ادة االستش��ارية لألم��راض 
الط��ب  مدين��ة  ف��ي  الصدري��ة 
وس��يجد فريقاً طبي��اً ومختبرياً 
متخصص��اً  ودوائي��اً  وش��عائياً 
يجري ل��ه الفحوص��ات ويعطيه 
الع��الج املطل��وب وملدة اس��بوع 
واحد ثم يحي��ل املريض الى اقرب 
رعاي��ة صحي��ة أولية ال��ى داره إذ 
يعطى العالج حتت اشراف الفريق 
الصحي وملدة س��تة أش��هر على 
اق��ل مدة يتاب��ع خالله��ا املريض 

حت��ى يت��م التأك��د مختبريا من 
حصوله على الشفاء التام .

ماذا يجب على ذوي املريض 
ومالمسيه أن يفعلوا ؟

ان ذوي املريض ومالمسيه يجب ان 
يراجعوا املؤسس��ة الطبية التي 
راجعها املريض لغرض فحصهم 
س��ريريا وقد يتطل��ب األمر إجراء 
فح��وص ش��عاعية او مختبري��ة  
للتأكد من س��المتهم من املرض 
وق��د يتطلب األم��ر إعطاء بعض 
للمالمس��ني  الوقائي��ة  األدوي��ة 
والس��يما االطفال وملدة قد تبلغ 
شهرا كامال ، ولكن بعدد أقل من 

األدوية .

دائرة صحة البصرة اختتمت دورة جديدة حول مرض التدرن

يعد التدرن من أقدم 
األمراض التي فتكت 

باإلنسان منذ أقدم 
العصور إذ ثبت من 

خالل فحص جثث 
الفراعنة المصريين 
ان بعضهم اصيب 

بتدرن في عظام 
العمود الفقري

جانب من الدورة الفصلية الثانية لألطباء في البصرة حول مرض التدرن

أمانة بغداد تطلق 
حملة لمكافحة 
الكالب السائبة

دورة تدريبية عن استعمال 
المذيبات العضوية

العراق يوّقع 
اتفاقيات مع اليونان 

لتأهيل موانئه  

بغداد - الصباح الجديد: 
نظم��ت أمانة بغداد ومجل��س محافظة بغداد 
بالتع��اون مع ع��دد من ال��وزارات واملؤسس��ات 
املعنية حملة كبرى ملكافحة الكالب الس��ائبة 

في العاصمة بغداد.
وذك��رت مديرية العالقات واالع��الم  ان املالكات 
املتخصصة في دائرة بلدية االعظمية بالتعاون 
مع ع��دد من امل��الكات املتخصصة ف��ي وزارتي 
الصحة والداخلية نفذت حملة كبيرة ملكافحة 

الكالب السائبة  » .
واضافت ان  » الفرق اجلوالة املشاركة في احلملة 
متكنت من ابادة عدد كبير من الكالب الس��ائبة 
في عم��وم الرقع��ة اجلغرافية للدائ��رة البلدية 
للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً 
عل��ى البيئ��ة والصح��ة العامة وتتس��بب في 
تشويه جمالية العاصمة بغداد وان هذه احلملة 
ستس��تمر حتى حتقيق االهداف التي نفذت من 
اجلها للقضاء عل جميع الكالب الس��ائبة في 

عموم مناطق مدينة بغداد » .

حسين حسن*
 نظم��ت املديري��ة العام��ة للتنمي��ة الصناعي��ة 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن دورة تدريبية حول 
اس��تعمال املذيبات العضوية حتت شعار )تركيب 
واس��تعماالت املذيبات العضوي��ة( لتطوير كفاءة 
منتس��بيها حول اس��تعمال املذيب��ات العضوية 
والت��ي اس��تمرت مل��دة 4 اي��ام بالتعاون م��ع وزارة 

العلوم والتكنولوجيا.
 وق��ال مدي��ر ع��ام املديري��ة العام��ة للتنمي��ة 
الصناعي��ة املهندس س��الم س��عيد احمد في 
تصري��ح ملرك��ز االع��الم والعالق��ات العامة في 
الوزارة ، ان املديري��ة العامة للتنمية الصناعية 
حت��رص وبص��ورة متواصل��ة على رفع مس��توى 
كفاءة مالكاتها الكتس��اب اخلب��رات واملهارات 
املتطورة في جميع اجملاالت الصناعية  لتحديث 
معلوماته��م مبا يواك��ب التغي��رات والتطورات 
التكنولوجي��ة الت��ي تطرأ في ميادي��ن العمل ، 
منها في مجال استعمال املذيبات الكيمياوية 
وكيفية درء االخطار التي تنجم عنها  من خالل 
الش��رح املفصل الذي تخلل الدورة التي تناولت 
مراحل استعمال املذيبات العضوية ومكوناتها 
الكيمياوية ضمن ضوابط وش��روط الس��المة 
الواجب توفرها في املشاريع املنتجة للصناعات 
التي تس��تعمل فيه��ا املذيب��ات للحفاظ على 

صحة الفرد.

*اعالم الصناعة

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزير النقل كاظم فنج��ان احلمامي مع وزير 
الش��ؤون البحرية والسياسة الداخلية باناغوتس 
كورومبلس توقيع عدة اتفاقيات في اجملال البحري، 
تتضمن تأهي��ل املوانئ العراقي��ة وتدريب البحارة 
والعامل��ني فيه��ا اضاف��ة ال��ى اص��الح الس��فن 

والبواخر العراقية.
واش��ار الوزير ال��ى انه مت خ��الل زيارت��ه للعاصمة 
اليونانية اثينا عرض مسودة اتفاقية بني الطرفني 
لتأهيل املوانئ العراقية وتدريب البحارة والعاملني 
فيه��ا ، اضافة الى اصالح الس��فن والبواخر وجرى 
دراس��تها والبحث بشأنها وسيتم الحقا التوقيع 
عليه��ا. واوضح الوزير ف��ي تصريحات صحفية ان 
زيارت��ه لليون��ان مهم��ة حيث اطل��ع خاللها على 

االمكانيات املتقدمة لقطاع النقل البحري.
م��ن جانبه عب��ر الوزي��ر اليونان��ي كورومبلس عن 
س��عادته الكبي��رة بزي��ارة احلمام��ي ، واصفا انها 
جاءت في الوقت املناسب، مبينا ان العراق واليونان 

ميلكان عمقا حضاريا وطاقات بشرية خالقة.

تقرير

العمل والصليب األحمر تتفقان على تدريب النساء فاقدات المعيل 
أكدا على منحهن عددا إلقامة مشاريع مدرة للدخل

مديرة عام دائرة احلماية االجتماعية للمرأة

جانب من امللتقى االعالمي االول

ذي قار - علي حسين: 
اعل��ن النائب األول حملافظ��ة ذي قار 
عادل الدخيلي استحصال موافقة 
وزارة الش��باب والرياضة على احالة 
ال��ى  االوملب��ي  الناصري��ة  ملع��ب 

االس��تثمار إلكمال األجزاء املتبقية 
نس��بة  ال��ى  بع��د وصول��ه  من��ه 

متقدمة في اإلجناز . 
وق��ال النائ��ب االول الدخيل��ي » إن 
وزير الشباب والرياضة عبد احلسني 

عبطان اك��د لنا ف��ي اتصال خاص 
املوافقة على إحالة ملعب الناصرية 
االوملبي الى االستثمار بعد ان وصل 
اإلجناز فيه الى اكثر من % 70   لغرض 

إكمال املشروع. 

إحالة ملعب الناصرية األولمبي الى االستثمار 

بغداد - جاسم الطائي:
تتواص��ل دائرة االعمار الهندس��ي 
األعم��ار  وزارة  تش��كيالت  أح��دى 
العام��ة  والبلدي��ات  واإلس��كان 
باحلمل��ة الوطني��ة للتب��رع بالدم 
دعماً للقوات االمنية في مكافحة 
االره��اب اضاف��ة ألنق��اذ املرض��ى 
واملصابني م��ن العمليات االرهابية 

في بغداد وعموم العراق.
وقال��ت مديرة ع��ام دائ��رة األعمار 
أح��الم  املهندس��ة  الهندس��ي 
س��عيد جواد  أن الدائرة مس��تمرة 
الوطني��ة  باحلمل��ة  مبش��اركتها 
االنسانية للتبرع بالدم وبالتنسيق 
مع املركز الوطني لنقل الدم التابع 
ل��وزارة الصح��ة  دائ��رة العمليات 
املتخصص��ة   واخلدم��ات  الطبي��ة 
واجلرحى  املصاب��ني  أنق��اذ  لغ��رض 
من ابناء ش��عبنا العراقي والقوات 
املس��لحة الذين يعرضون لألعمال 
والراقدين في  واملرض��ى  اإلرهابي��ة 
س��يما  ال  كاف��ة  املستش��فيات 
احل��االت الطارئة واملزمن��ة والتي ال 
جتد من يتبرع لها للحاجة املاس��ة 
واملتكررة وعلى مدى احلياة ، مباركة 
الش��عب العراقي االنتصارات التي 
حققته��ا قواتن��ا االمني��ة كاف��ة 

واحلشد الش��عبي في دحر اإلرهاب 
الداعش��ي ف��ي محافظ��ة نينوى 
داعي��ة اهلل عز وج��ل ان يعم األمن 

وألمان في عموم عراقنا احلبيب.
م��ن جانب��ه اش��ار مدي��ر ش��عبة 
العالقات واالعالم حامد عبد النبي 
كاظم ان من منطلق احلس الوطني 
واالنساني شارك )96( من منتسبي 
الدائ��رة بالتبرع بال��دم معبرين عن 
فرحتهم له��ذه اخلطوة العظيمة 
راجني اهلل عز وجل الشفاء العاجل 
جلمي��ع املرض��ى والس��المة ل��كل 

العراقيني .
وأكد كاظ��م ان مش��اركة الدائرة 
به��ذه احلملة ه��ي ال���)29( ضمن 
مش��اركات عدي��دة ف��ي االع��وام 
الس��ابقة  ، الفتا الى ان منتس��بي 
الدائ��رة عب��روا ع��ن فرحته��م من 
خالل ه��ذا احلملة والذي��ن اكدو ان 
الذي نقدمه م��ن تبرعات بالدم هو 
اسهامة في دعم قواتنا العسكرية 
وهو اقل ش��يء ممكن ان يقدم لهم 
، متمنني النصر املؤزر والقريب على 

عصابات داعش االجرامية  . 

لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية 
تنّظم الملتقى اإلعالمي األول

اإلعمار الهندسي تواصل إطالق حمالتها 
الوطنية للتبرع بالدم

دعمًا للقوات األمنية والحشد الشعبي في مكافحة اإلرهاببالتعاون مع المركز العراقي للتنمية اإلعالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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ايمان سالم / هدى فرحان*

كش��ف مص��در ف��ي الش��ركة 
الغذائي��ة  للمنتج��ات  العام��ة 
احدى تش��كيالت وزارة الصناعة 
واملع��ادن ع��ن نص��ب وتش��غيل 
خط النت��اج الصابون في مصنع 
الرشيد / قس��م الصابون ، الفتا 
ال��ى ان ه��ذا اخل��ط ال��ذي جرى 
تنصيب��ه خ��الل ع��ام 2013 كان 
انت��اج صاب��ون  يس��تعمل ف��ي 
غ��ار االمني زن��ة ) 200 ( غرام من 
الطب��ع  ماكن��ة  تش��غيل  دون 

والتغليف.
واوض��ح املص��در ان��ه مت العم��ل 
خالل عام 2017  على جتربة اخلط 
االنتاج��ي اوتوماتيكي��ا وجلمي��ع 
مراحل االنتاج النهائية وبضمنها 
ماكنة الطب��ع والتغليف النتاج 
ش��تى انواع الصواب��ني ، مضيفا 
ان اخل��ط يعمل بطاق��ة انتاجية 
قدرها 3 اطنان / س��اعة ، وضمن 
خطة التأهيل اخلاصة بالشركة 
مت ايص��ال انابي��ب البخ��ار ال��ى 
معم��ل الزي��ت الس��ائل اجلديد 

وبطول ) 180( مترا .
واش��ار املص��در ال��ى ان العم��ل 
تضمن نصب 4 خزانات وسطية 
وعم��ل توصي��الت لألنابيب التي 
ترب��ط اخلزان��ات مع خ��ط الزيت 
الس��ائل اجلدي��د كم��ا مت اع��ادة 
تأهي��ل وصيانه املرج��ل البخاري 
االملاني الصنع بأس��تبدال احلارق 
الوق��ود  وح��دة  منظوم��ة  م��ع 
الكهربائي��ة والعم��ل حاليا في 
ط��ور االجن��از مبين��ا ان ش��عبة 
املراجل حتتوي على مرجل بخاري 
جاه��ز وصال��ح للعم��ل بطاقة 
تصميمي��ة تق��در ب���)  13 ( ب��ار 
اضافة ال��ى مرجلني بخاريني ذات 

منشأ تركي .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
الش��ركة عن اتفاقها م��ع وزارة 
الهج��رة واملهجري��ن لتجهيزها 
ب�100 الف س��لة من منتجاتها 
النازح��ني  عل��ى  لتوزيعه��ا 

واملهجرين.
وقال مصدر مخول في الش��ركة 
في تصريح ملركز االعالم والعالقات 
العامة ب��أن اتفاقا مباش��را جرى 
لتجهي��ز وزارة الهجرة واملهجرين 
ب���) 100 ( الف س��لة تضم اغلب 
منتجات الش��ركة حيث سيكون 
التجهيز نصف شهري وبكمية ) 
3 ( االف و850 س��لة لكل 15 يوما 
، مش��يرا الى ان الس��لة الواحدة 
تتضم��ن ) 12 ( مادة  من املنتجات 
املتنوعة وما زال العمل والتجهيز 

جار مبوجب هذا االتفاق .
ال��ى ذلك اس��تعرضت الش��ركة 
االلكتروني��ة  لالنظم��ة  العام��ة 

اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
الت��ي  االمكاني��ات  واملع��ادن 
تتمت��ع بها في مج��ال االتصاالت 
واالنش��طة الت��ي نفذته��ا بهذا 

اجملال لصالح مؤسسات الدولة .
واكد مدير عام الش��ركة يوسف 
محمد جاسم في تصريح للمركز 
االعالمي في الوزارة بأن ش��ركته 
لديها االمكانية على جتهيز خدمة 
والالسلكية  الس��لكية  االنترنت 
والضوئي��ة  املايكروي��ة  وانظم��ة 
والليزري��ة اضافة الى نصب وربط 
ومنظومات  الضوئي��ة  القابلوات 
االن��ذار املبك��ر واجه��زة كش��ف 
واملتحرك��ة  الثابت��ة  املتفج��رات 

فضال عن منظومة تتبع املركبات 
)GPS( ملعرفة  باالقمار الصناعية 
موقع وسرعة الس��يارة ومن قبل 
مالك فني متخص��ص في مجال 

االتصاالت .
واشار املدير العام الى ان الشركة 
تعاق��دت مع ش��ركة تعبئة الغاز 
عل��ى نص��ب واحاط��ة 3 مواق��ع 
تابعة لها بسور امني باستعمال 
كاميرات حديث��ة وتقنية الكيبل 
الضوئ��ي ، فيما جه��زت عددا من 
املديري��ات التابعة ل��وزارة التربية 
ودائ��رة الصح��ة العام��ة التابعة 
لوزارة الصحة بحاس��بات حديثة 
وملحقاته��ا م��ع اجه��زة حماية 

متطورة ، الفتا في الوقت نفس��ه 
ال��ى ان تعاق��د ال��وزارات والدوائر 
احلكومي��ة م��ع الش��ركة يأت��ي 
به��ف ضمان احلص��ول على املواد 
واالجه��زة من مناش��ئها العاملية 

ومن شركات رصينة.
اجلدير بالذكر ان الش��ركة العامة 
اقام��ت  االلكتروني��ة  لالنظم��ة 
دورة  املاض��ي  اذار  ش��هر  خ��الل 
تدريبي��ة حول املواصف��ة العاملية 
  )ISO 9001:2015( اجل��ودة  الدارة 
وعلى مدى خمس��ة اي��ام ضمت 
)16( مش��اركا واختتم��ت باجراء 
لغ��رض  للمش��اركني  امتح��ان 
منحهم شهادة مدققني داخليني 

وذل��ك بع��د حتدي��ث  معتمدي��ن 
م��ن  له��ا  املمنوح��ة  املواصف��ة 
)ISO 9001:2008( ال��ى املواصفة 
 ISO( الراب��ع  االص��دار  العاملي��ة 
9001:2015( كونه��ا م��ن امله��ام 
متاش��يا  للش��ركة  االساس��ية 
م��ع التط��ور احلاصل ف��ي مجال 
العاملية  للمواصف��ات  التغي��رات 
الدارة اجلودة وحتديث اصداراتها وان 
الشركة ومن خالل قسم التدريب 
مستمرة باقامة الدورات التدريبية 
في ش��تى اجملاالت لتوفير اخلبرات 

املطلوبة ومنح الشهادات.

*اعالم الصناعة 

 تضمن العمل نصب 
4 خزانات وسطية 
وعمل توصيالت 
لألنابيب التي تربط 
الخزانات مع خط 
الزيت السائل الجديد 
كما تم إعادة تأهيل 
وصيانه المرجل 
البخاري األلماني 
الصنع

مصنع الرشيد

بعد إضافة ماكنة جديدة للطبع والتغليف 

تشغيل خط أوتوماتيكي حديث إلنتاج الصابون في مصنع الرشيد 
وزارة العدل تحتفي باليوم 

العربي لحقوق اإلنسان

أمانة بغداد تطلق حملة 
جديدة لتنظيف المدارس 

والمناطق المحيطة بها 

بغداد - الصباح الجديد: 
حتتفي الدول العربية باليوم العربي حلقوق االنس��ان في 
كل عام وهو الي��وم الذي دخل فيه امليثاق العربي حلقوق 
االنس��ان حيز التنفيذ عام 2008 بعد ان مت إقراره من قبل 
ال��دول العربية عام 2004 وهو ما ش��كل مرحلة مهمة 
من تاريخ هذه االمة في س��عيها لصياغة ميثاق حلقوق 
االنسان يرسخ مبادئ احلرية واملساواة واضعاً في االعتبار 
خصوصية الشعوب العربية ومستنداً الى مبادئ امليثاق 

العاملي حلقوق االنسان .
وقال��ت وزارة الع��دل في بي��ان لها تس��لمت » الصباح 
اجلديد« نس��خة منه انه ال يس��عنا ونحن نحتفي بهذه 
املناس��بة إال ان نستذكر ما شهدته الس��احة العربية 
خالل هذا العقد من تطورات خطيرة هددت وتهدد وحدة 
وانس��جام الش��عوب العربية وما افرزته م��ن انتهاكات 
خطي��رة حلقوق االنس��ان متثلت في تهدي��د امن ووحدة 
الش��عوب من جهة وقم��ع وتغييب حلرياته��ا من جهة 
اخ��رى وما تتطلبه تل��ك املرحلة من اهتم��ام مضاعف 
بقضايا حقوق االنس��ان والسعي لصون وحماية حقوق 
الفرد العربي وتضميناتها في الدس��اتير والتش��ريعات 
الوطني��ة . واش��ارت الوزارة في بيانه��ا ان انفتاح العراق 
نحو محيط��ه العرب��ي والدولي بعد ع��ام 2003 جعله 
ملزم��اً باإليف��اء بالتزاماتها في مجال حقوق االنس��ان 
ليعك��س للعال��م حت��والً جذرياً بع��د عقود م��ن القهر 
والتسلط وحرمان للفرد من حقوقه األساسية، فجاءت 
مصادقة العراق على امليثاق العربي حلقوق االنس��ان عام 
2012 خطوة مهمة في هذا االطار أعقبها تقدمي العراق 
لتقري��ره االولي عام 2014 ومناقش��ته امام جلنة حقوق 
االنسان العربية . واوضحت الوزارة اننا نؤمن امياناً مطلقاً 
بوحدة مبادئ حقوق االنسان بصورة ال ميكن جتزئتها وان 
ما عاشته الش��عوب العربية من تأخر في شتى اجملاالت 
جن��م عن غياب وع��ي الفرد بحقوقه املتع��ددة من جهة 
وح��رص بعض االنظمة على س��لب املواطن حلقوقه من 
جهة اخرى وهي مرحلة بات من الضروري ان يتم جتاوزها 
نحو مرحل��ة ينعم فيها الف��رد العرب��ي بحقوقه التي 
يكفله��ا له الدس��تور وتصونها التش��ريعات الوطنية 
منطلقني من مبادئ ديننا االس��المي احلنيف في دعوته 

الحترام االنسان كونه جوهر الدعوة ووسيلتها .

متابعة الصباح الجديد: 
نفذت أمانة بغداد حملة خدمية جديدة لرفع اخمللفات 
وتنظي��ف امل��دارس والش��وارع القريب��ة منه��ا ضمن 

خطتها لدعم العملية التربوية.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« دائرة بلدية بغداد 
اجلديدة قامت بحملة لرفع النفايات وغس��ل االرصفة  
القريب��ة من املدارس وتوزيع حاوي��ات قرب وداخل  اكثر 
من ثالثني مدرس��ة منها )انطاكية والزهور والقعقاع( 
» ، مضيفة أن« مالكات قس��م اجملاري قامت بتنظيف 
وتسليك خطوط اجملاري وفتح االنسدادات احلاصلة في 
ع��دد من  املدارس منها )اجلمهورية واملروة والش��مائل 
والفرس��ان والنس��ور( وتعوي��ض اغطي��ة املنه��والت 
املتضررة كما قام قسم الطرق بترقيع الشوارع املؤدية 
الى املدارس وصيانة االرصفة ونصب مطبات صناعية 
في الشوارع القريبة منها حفاظا على سالمة الطلبة 
». وتابع��ت املديري��ة أن« دائ��رة بلدية مرك��ز الرصافة 
قامت هي ايض��ا بحملة في م��دارس )اعدادية القناة 
والتس��امي واب��و ف��راس احلمداني وس��فانة والقدس 
وروضت��ي بغداد واالفراح » تضمنت تنظيف محيطها 
ورفع النفايات وغسل االرصفة وادامة احلدائق القريبة 
منها » ، مشيرة الى ان »شعب االعالم والوعي البلدي 
نفذت حم��الت توعية بني طلبة امل��دارس حتثهم على 
احلف��اظ على نظاف��ة العاصم��ة ورم��ي اخمللفات في 

االماكن اخملصصة لها».
عل��ى صعيد متصل نظمت امانة بغداد حملة توعية 
بني املواطنني ضمن قاطع بلدية الش��علة للحث على 
ترش��يد اس��تهالك املاء الصافي واالهتمام بالنظافة 

وعدم رمي النفايات بصورة عشوائية .

متابعة الصباح الجديد
اختتمت اعم��ال مؤمتر املنظمة 
العربي��ة لتكنولوجي��ا االتصال 
ممثل��ني  بحض��ور  واملعلوم��ات 
العربي��ة  ال��دول  ع��ن جامع��ة 
وع��دد م��ن الن��واب ومبش��اركة 
م��ن  ونخب��ة  االتص��االت  وزارة 
املتخصص��ني ف��ي تكنولوجي��ا 

املعلومات واالتصاالت .
مناقش��ة  الورش��ة  وتضمن��ت 
للعدي��د م��ن احمل��اور والقضاي��ا 
االرتق��اء  ش��أنها  م��ن  الت��ي 
وتكنولوجيا  االتص��االت  بواق��ع 
املعلوم��ات في الع��راق والوطن 
بح��ث  ال��ى  اضاف��ة   ، العرب��ي 
امكانية توسيع دائرة االستثمار 
تنفي��ذ  وتوطي��ده مب��ا يضم��ن 
مش��اريع اتصاالتية عربية فنية 

وتب��ادل  التط��ورات  ومواكب��ة 
الدول  التكنولوجية بني  اخلبرات 
العربي��ة مب��ا يخ��دم الش��عوب 

العربية .
كم��ا ضم��ت الورش��ة عروض��ا 
اخل��اص  القط��اع  لش��ركات 
وزارة  واملش��اريع املش��تركة مع 
االتصاالت واالجنازات التي حتققت 
في تنفيذ املشاريع الفنية التي 
ترتقي مبس��توى اخلدمة املقدمة 

للمواطن العربي .
الى ذل��ك اقامت وزارة االتصاالت 
االجتماع��ات  هام��ش  عل��ى 
مؤمت��را صحفيا تضمن ش��رحا 
ع��ن فائ��دة وابع��اد املؤمت��ر في 
وتوطي��د  االس��تثمارات  ج��ذب 
ف��ي  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
العربي��ة  واملنطق��ة  الع��راق 

وضرورة توفير بيئة اس��تثمارية 
مزده��رة لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات ف��ي الع��راق وتعزيز 
االس��هام االقتص��ادي املباش��ر 

لقطاع االتصاالت . 
عل��ى صعي��د متص��ل واصلت 
وليومه��ا  االتص��االت  وزارة 
الثاني في اقامة ورش��ة خاصه 
ف��ي  االس��تثمارية  باخلارط��ة 
املنطق��ة العربي��ة التي تزامنت 
واجلمعية  اجمللس  اجتماعات  مع 
العمومي��ة للمنظم��ة العربية 
االتص��ال  لتكنولوجي��ات 
واملعلوم��ات ف��ي دورته��ا ال� 13 
بحض��ور الوكيل الفن��ي االقدم 
البيات��ي  خض��ر  امي��ر  لل��وزارة 
ال��وزارة  العام��ني ف��ي  وامل��دراء 
والش��ركات التابعة لها وكذلك 

حضور االمني الع��ام للمنطمة 
ورئيس��ها محمد بن عمر وممثلة 
جامعة الدول العربية وعدد من 
الضيوف العرب وممثلني عن وزارات 
الدولة ومؤسس��اتها من هيئة 
والش��ركات  واالتصاالت  االعالم 
والعربي��ة  العراقي��ة  اخلاص��ة 
العدي��د  مناقش��ة  خالله��ا  مت 
اخلاصة  واملواضي��ع  احمل��اور  م��ن 
بقطاع االتص��االت وتكنولوجيا 
املعلومات ف��ي العراق واملنطقة 
العربي��ة وتقدمي عرض لش��ركة 
العام��ة ومش��اريعها  الس��الم 
املنجزة في مجال امن االتصاالت 
واملعلومات والس��عي لتصميم 
اتص��االت وطنية مؤمن��ة وبناء 
للحماي��ة  وطني��ة  منظوم��ة 
والس��يطرة االلكتروني��ة كم��ا 

تضمت الورش��ة نبذة عن عمل 
هيئة االعالم واالتصاالت ودورها 
في تنظيم قطاع االتصاالت في 
الع��راق وعرض عن اهم االجنازات 

واملشاريع املهمة للوزارة . 
وكان رئيس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العب��ادي قد افتتح اعم��ال املؤمتر 
بحضور الوفود العربية املشاركة 
والس��فراء ورئيس مجلس النواب 
العراقي وش��خصيات سياس��ية 
وبرملاني��ة على مس��توى عال في 
الدولة ، اضافة الى نخبة متقدمة 
م��ن وزارات الدولة ومؤسس��اتها 
ذات العالقة في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال . وس��يناقش 
املؤمت��ر جملة من القضايا اخلاصة 
باالستثمارالعربي في تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتصال ف��ي العراق 

الوط��ن العربي م��ن اهمها وجود 
بيئة اس��تثمار مزدهرة لالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في العراق 
وتوجهات االس��تثمار ف��ي قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
في العراق واالتفاق واالستثمار في 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
في العراق واالس��هام االقتصادي 
االتص��االت  لقط��اع  املباش��ر 
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات وف��رص 
تعزيزه��ا واملزي��د م��ن التنس��يق 
ب��ني اجله��ات الفاعلة ي��ؤدي الى 
زيادة االس��تثمارات في االتصاالت 
والتأثي��ر  املعلوم��ات  وتقني��ة 
االتص��االت  لقط��اع  االقتص��ادي 
وتكنولوجي��ا املعلومات واحملفزات 
الرئيسة لالستثمار في االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات .

اختتام اجتماعات المنظمة العربيه لتكنولوجيا االتصال والمعلومات
بحضور ممثلين ومتخصصين في هذا المجال  
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بيونغيانغ ـ أ ب ف: 
قال مس��ؤولون كوري��ون جنوبي��ون وأميركيون إن 
كوريا الش��مالية أجرت اختبارا لصاروخ باليستي 
في حتد للتحذيرات األميركية بتشديد العقوبات 

عليها.
ونقلت وكالة »يونهاب« عن اجليش الكوري اجلنوبي 
قول��ه إن الصاروخ انفج��ر بعد حلظات من إطالقه 
بينما، قال مس��ؤولون أميركي��ون إن الصاروخ لم 

يغادر األراضي الكورية الشمالية.
وأطل��ق الصاروخ م��ن منطقة بيونغ��ان اجلنوبية 
الواقعة شمال العاصمة بيونغيانغ ،حسبما قال 

مستشار لرئيس أركان جيش كوريا اجلنوبية.
وقال اجلي��ش األميركي إنه تعق��ب إطالق صاروخ 
باليس��تي كوري شمالي ولكن الصاروخ لم يغادر 
األراضي الكورية الش��مالية ولم يش��كل تهديدا 

ألميركا الشمالية.
وق��ال الرئيس األميركي دونال��د ترامب في تغريدة 
عل��ى تويتر إن »كوريا الش��مالية ل��م حتترم رغبة 
الص��ن أو رئيس��ها عندم��ا أطلق��ت صاروخه��ا 

اليوم«.
وشهدت املنطقة توترا متصاعدا زيادة في الفترة 
األخي��رة، م��ع قي��ام كل م��ن الكوريت��ن مبناورات 

عسكرية.
ومنذ أقل من أس��بوع أخفق اختبار صاروخ كوري 
شمالي. وقال اجليش األميركي حينها إن الصاروخ 

انفجر بعد دقائق من إطالقه.
وجاء اختبار الصاروخ بعد س��اعات من طلب وزير 
اخلارجي��ة األميركي ريكس تيلرس��ون من العالم 
املساعدة على إجبار كوريا الشمالية على التخلي 

عن طموحها النووي.

موسكو ـ رويترز:
نقل��ت وكاالت أنب��اء روس��ية ع��ن وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي س��يرجي الفروف قوله امس السبت إن 
موسكو مس��تعدة للتعاون مع الواليات املتحدة 

بشأن حل األزمة السورية.
وم��ن ح��ن ألخ��ر تؤك��د الس��لطات الروس��ية 
استعدادها الستئناف التعاون مع واشنطن بشأن 
س��وريا وقضايا دولية أخرى في س��بيل مكافحة 

اإلرهاب.
لكن العالقات بن البلدين ش��هدت تراجعا جديدا 
بعدم��ا أطلقت الوالي��ات املتح��دة صواريخ على 
سوريا ملعاقبة حليفة موسكو على استخدامها 
املش��تبه به لغاز س��ام في أبريل نيس��ان. وأدانت 

روسيا التحرك األميركي.
وذك��رت وكال��ة إنترفاك��س لألنب��اء أن ميخائيل 
بوجدان��وف نائب الفروف قال أيضا امس الس��بت 
إن السلطات الروس��ية تأمل أن تشارك املعارضة 
الس��ورية املس��لحة في محادثات السالم املقررة 
في آس��تانة عاصمة قازاخس��تان يوم��ي الثالث 

والرابع من أيار.

كاراكاس ـ أ ب ف:
أطلقت فنزويال رسميا امس االول اجلمعة إجراءات 
انس��حابها من منظم��ة ال��دول األميركية، وهي 
عملية يتوقع أن تس��تغرق عامن، بحسب ما أفاد 

مراسل لوكالة فرانس برس.
والتق��ت ممثلة فنزوي��ال بالوكالة داخ��ل املنظمة 
كارمن لويزا فيالس��كيز األمن الع��ام للمنظمة 
لويس أملاغرو في واشنطن، لتسلمه كتابا رسميا 
ببدء انس��حاب فنزويال من املعاهدة التي أسست 

هذا التكتل اإلقليمي األميركي في العام 1948.
وف��ي الوقت نفس��ه ف��ي نيويورك، قال الس��فير 
الفنزويلي لدى األمم املتحدة س��امويل مونكادا إن 
حكومته على وش��ك اخلروج »نهائيا من منظمة 
الدول األميركي��ة. نحن لن نعود إليه��ا أبدا. هذه 

خطوة تاريخية لبالدنا«.

فنزويال أطلقت رسميا إجراءات 
انسحابها من منظمة الدول األميركية

كوريا الشمالية تختبر 
صاروخا باليستيا

الفروف: موسكو مستعدة 
للتعاون مع أميركا بشأن سوريا

متابعة الصباح الجديد: 

أعل��ن آم��ر التحري��ات ف��ي القوات 
اخلاصة الليبية الرائد فضل احلاسي، 
أن س��الح اجلو الليب��ي نفذ طلعات 
التنظيم��ات  اس��تهدفت  قتالي��ة 
اإلرهابي��ة ف��ي مح��ور »الصابري« 
و«س��وق احلوت« في مدينة بنغازي. 
وأوضح احلاس��ي  امس السبت، أن 
املقات��الت احلربية التابعة لس��الح 
اجلو الليبي اس��تهدفت امس االول 
اجلمعة جتمعات وآليات التنظيمات 
الش��ريف  ش��ارع  ف��ي  اإلرهابي��ة 

وبالقرب من الفندق البلدي.
»العملي��ات  إن  قائ��ال:  وأض��اف 
العسكرية لم تبدأ بشكل رسمي 
حت��ى ه��ذه اللحظ��ة ،وأن قواتهم 
عل��ى جاهزي��ة تامة وتتب��ع األوامر 
والتعليمات«، مؤكًدا أن قصًفا جويًا 
ومدفعًيا مكثًفا اس��تهدف مواقع 
اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  وجتمع��ات 
العس��كرية  للعملي��ات  متهي��ًدا 

وتقدم القوات البرية. 
وأشار احلاس��ي إلى أن التنظيمات 
اإلرهابية تتمركز في محورين طيلة 
الثالث��ة أع��وام املاضية وق��د زرعت 
كمي��ة الغ��ام أرضي��ة ومتفجرات 
كثي��رة لعرقلة تق��دم قوات اجليش 

الليبي، فضاًل عن نشر القناصة.
وأعل��ن متح��دث باس��م البحري��ة 
الليبي��ة أن قواته��ا اس��تولت على 
بقيامهم��ا  لالش��تباه  س��فينتن 
الس��احل  م��ن  النف��ط  بتهري��ب 
الليبي، بعد اش��تباكات باألسلحة 
الناري��ة اس��تمرت بض��ع س��اعات 

غربي العاصمة طرابلس. 
وقال أيوب قاس��م املتحدث باس��م 
الليبي��ة: »الناقلة كانت  البحري��ة 
ترف��ع عل��م أوكراني��ا وكانت هناك 
س��فينة أخ��رى ترف��ع عل��م دولة 
أفريقي��ة، ضبطت��ا اجلمع��ة قبالة 
استمرت  »اش��تباكات  السواحل«، 
لثالث س��اعات، لكن القوات جنحت 

في االستيالء على الناقلتن«.
وفي بروكسل، أكد أمن عام حلف 
ش��مال األطلس��ي »نات��و«، ين��س 

ستولتنبرغ، استعداد احللف لتقدمي 
الدع��م حلكومة الوفاق ف��ي ليبيا، 
ومساعدتها على إنشاء مؤسسات 
من ش��أنها إع��ادة االس��تقرار إلى 
البالد، خاصة في وزارة الدفاع وهيئة 

األركان، وقوى اخملابرات. 
مؤمت��ر  خ��الل  س��تولتنبرغ  وق��ال 
صحفي مش��ترك عقده مع رئيس 
الوزراء اإليطال��ي، باولو جانتيلوني، 
أن »إيطالي��ا تؤكد م��رة أخرى أنها 
حليف ذو قيمة كبيرة ألنها تساعد 

على حل املشاكل في ليبيا«.
واشار الى أن »الناتو« جاهز ملساعدة 
ليبي��ا«. وق��ال: »حتدث��ت األس��بوع 
املاض��ي مع رئيس حكوم��ة الوفاق 
فائز السراج، وس��يجتمع فريق من 
خبراء الناتو مع الس��لطات الليبية 
خ��الل األس��ابيع املقبل��ة لبح��ث 

كيفية مس��اعدة الناتو في إنشاء 
مؤسس��ات كوزارة الدف��اع، وهيئة 
األركان، وقوى اخملاب��رات، إضافة إلى 
املؤسس��ات الت��ي ستس��اعد في 

حتقيق االستقرار في ليبيا«.
وأعلن في اخلرط��وم أن مبعوث األمم 
املتح��دة إلى ليبي��ا مارت��ن كوبلر، 
س��يزر اخلرطوم  اليوم األحد، إلجراء 
محادثات حي��ال األزمة القائمة في 
ليبيا، حس��ب بيان ل��وزارة اخلارجية 
يلتق��ي  أن  ويفت��رض  الس��ودانية. 
الس��وداني  اخلارجية  وزي��ر  كوبل��ر، 
إبراهي��م غن��دور، وع��دداً م��ن كبار 
املس��ؤولن. وأوضح��ت ال��وزارة في 
بي��ان أن كوبل��ر س��يناقش جه��ود 
اإلفريقي  واالحت��اد  العربية  اجلامعة 

حملاولة حل األزمة الليبية.
وعب��ر كوبلر، عن قلق��ه من ضعف 

متثي��ل امل��رأة الليبي��ة ف��ي اجملالن 
السياس��ي، واألمن��ي، وذلك عقب 
مشاركته في تدريب نظمته بعثة 

األمم املتحدة للبرملانّيات الليبيات. 
وق��ال كوبل��ر، ف��ي تغري��دة عل��ى 
»تويتر«، إنه »قل��ق إزاء نقص متثيل 
امل��رأة الليبية في اجملال السياس��ي 
واألمني«، مضيف��اً أنه »ينبغي لها 
أن تنخرط بشكل أكبر للتعبير عن 

وجهة نظرها«، حسب تعبيره.
إل��ى جان��ب ذلك ق��ال وزي��ر احلكم 
احمللي، املفوض ف��ي حكومة الوفاق 
الوطني، رئيس جلن��ة التهدئة، بداد 
قنص��و، إن ما س��يتوصل إليه أهل 
اجلن��وب بش��أن مس��تقبل »القوة 
الثالث��ة« التابعة لق��وات حكومة 
الوفاق، هو الذي سينفذ على األرض، 
مشيراً إلى أنه استمع خالل زيارته 

إل��ى املنطقة آلراء أعي��ان املنطقة 
وحكمائها حول مختلف املشاكل، 
دون أن يعرضوا عليه مبادرة محددة 

املالمح.
على صعيد آخر قال مصطفى صنع 
اهلل، رئيس مجلس إدارة املؤسس��ة 
الوطنية الليبي��ة للنفط، اخلميس 
املاضي، إن اإلنتاج سيس��تأنف في 
حقل »الش��رارة« في جن��وب غرب 
ليبي��ا، بعد التوصل إل��ى اتفاق مع 
احملتجن الذين كانوا يغّلقون أنبوباً 
للنف��ط منذ 9 نيس��ان. الى جانب 
ذل��ك ،أعلن��ت املنظم��ة الدولي��ة 
للهج��رة أن أع��داد املهاجري��ن في 
ليبيا خالل الفترة م��ن كانون األول 
2016 إل��ى آذار املاضي بلغ 381 ألفاً 

و463 مهاجراً.
وذكرت املنظمة في تقرير إحصائي 

ص��در في جني��ف، أم��س، أن رحلة 
املهاجري��ن األفارق��ة خاص��ة م��ن 
أصبح��ت  ونيجيري��ا  الس��ودان 
تكل��ف املهاجر مبال��غ أكبر، حيث 
إن %60 م��ن النيجيري��ن و%41 من 
الس��ودانين من ب��ن 13 ألفاً و144 
االس��تقصاء،  ش��ملهم  مهاج��راً 
أكدوا أنهم يدفعون ما بن ألف إلى 
خمس��ة آالف دوالر لرحلته��م إلى 

ليبيا.
ولف��ت التقري��ر إل��ى أن املهاجرين 
املوجودين ف��ي ليبيا يش��ملون 38 
جنس��ية مختلف��ة، مش��يراً إل��ى 
أن املناط��ق التي تس��تضيف أكبر 
األعداد من بن ه��ؤالء هي مصراته 
66 ألفاً، و660 مهاجراً، ثم طرابلس 
53 ألفاً، و755 مهاجراً، وس��بها 44 

ألفاً، و750 

الجزائر ـ وكاالت: 
كش��ف وزير العدل اجلزائري طيب 
ل��وح عن اس��تالم 7 مطلوبن لدى 
القض��اء و تس��ليم 6 آخرين لدول 
مختلفة في إط��ار التعاون الدولي 

ملكافحة اإلرهاب.
وأوض��ح لوح خالل حض��وره حفل 

الس��جون  إدارة  مبدرس��ة  تخ��رج 
لوالي��ة  التابع��ة  ب�«القليع��ة«، 
إلب��رام  جل��أت  اجلزائ��ر  أن  تيب��ازة، 
اتفاقيات ثنائي��ة ملكافحة اإلرهاب 
أسفرت خالل الس��نتن املاضيتن 
عن اس��تالم 7 مطلوب��ن للقضاء 
اجلزائ��ري م��ن دول مختلف��ة، دون 

أن يذكره��ا باالس��م متورطن في 
قضايا إرهابية، وكذلك في قضايا 

تهريب اخملدرات.
جانبه��ا،  م��ن  اجلزائ��ر  وس��لمت 
بحس��ب وزي��ر الع��دل، ف��ي إطار 
الثنائي  الدولي  التع��اون  اتفاقيات 
6 مطلوبن لألجهزة القضائية من 

دول مختلفة.
وف��ي س��ياق متصل، ذك��ر لوح أن 
نزالء السجون املتورطن في قضايا 
إرهابية يستفيدون من برامح دينية 
ملكافح��ة الفكر املتطرف في إطار 
اتفاقية مع وزارة الش��ؤون الدينية 
وضم��ن مقاربة ش��املة ملكافحة 

اإلره��اب تركز على الش��ق األمني 
والفكري  واالجتماعي  واالقتصادي 

الذي وصفه ب�«املهم جدا«.
وأشار الوزير إلى مصادقة احلكومة 
األمريكي��ة، مؤخرا، عل��ى اتفاقية 
تعاون قضائي في اجملال اجلزائي بن 
البلدي��ن، دخلت حي��ز التنفيذ يوم 

20 أبريل اجلاري.
من جهة أخرى، أكد لوح أن حقوق 
اإلنس��ان »كل متكام��ل غير قابل 
للتجزئة«، مبين��ا أن اجلزائر خطت 
في هذا اجملال وتعمل على »التكفل 
األمثل« مبواطنيها والرعايا األجانب 

سواحا كانوا أو الجئن.

المغرب ـ بي بي سي:
دعم مجل��س األمن الدولي باإلجماع 
مس��اعي أنطوني��و جوتيريش األمن 
الس��تئناف  املتح��دة  ل��ألمم  الع��ام 
املفاوضات التي تهدف إلنهاء الصراع 
في الصح��راء الغربية ومتديد مهمة 
املنظمة الدولية حلفظ الس��الم ملدة 

عام آخر. وأقر مجل��س األمن الدولي 
الوالي��ات  قدمت��ه  ق��رارا  باإلجم��اع 
املتح��دة يقضي بتمدي��د والية بعثة 
األمم املتحدة لالستفتاء في الصحراء 
الغربية )مينورسو( حتى الثالثن من 

نيسان عام 2018.
وج��دد اجمللس التأكي��د على »احلاجة 

لالحترام التام لالتفاقات العسكرية 
الت��ي مت التوص��ل إليها م��ع البعثة 

بشأن وقف إطالق النار«.
وقال بيان ص��ادر عن مكتب املتحدث 
باس��م األمن العام ل��ألمم املتحدة إن 
انسحاب البوليساريو من الكركرات 
»يج��ب أن يحس��ن إمكان��ات تهيئة 

بيئة تيس��ر حتقيق عزم األمن العام 
على إع��ادة إطالق عملي��ة التفاوض 
بدينامي��ة جديدة من أج��ل التوصل 
إلى حل سياسي مقبول من اجلانبن 
يكفل ح��ق تقري��ر املصير لس��كان 

الصحراء الغربية«.
وكان املغرب قد أعلن انسحابا أحادي 

اجلان��ب م��ن منطقة الكرك��رات في 
الصحراء الغربية في فبرا

الصح��راء  أن  املغ��رب عل��ى  وتص��ر 
الغربية، وهي مس��تعمرة إس��بانية 
س��ابقة، جزء ال يتجزأ م��ن اململكة، 
بينم��ا تطال��ب جبهة البوليس��اريو 
بإج��راء اس��تفتاء عل��ى ح��ق تقرير 

املصير.
واندلع��ت التوت��رات ب��ن الطرف��ن 
العام املاضي، بع��د أن أقامت جبهة 
البوليس��اريو مركزا عسكريا جديدا 
ف��ي منطقة الكرك��رات، بالقرب من 
احل��دود م��ع موريتانيا، وعل��ى مرمى 

حجر من القوات املغربية.

الجزائر تتسلم مطلوبين في قضايا مرتبطة باإلرهاب

مجلس األمن الدولي يدعم استئناف المفاوضات بشأن الصحراء الغربية

حلف شمال األطلسي يجدد دعمه لحكومة الوفاق الوطني

سالح الجو الليبي يقصف مواقع المتطرفين في بنغازي والبحرية توقف ناقلتي نفط

أعلن متحدث باسم 
البحرية الليبية أن 

قواتها استولت على 
سفينتين لالشتباه 

بقيامهما بتهريب 
النفط من الساحل 

الليبي، بعد اشتباكات 
باألسلحة النارية 

استمرت بضع ساعات 
غربي العاصمة 

طرابلس

ناقلة النفط التي أوقنها القوات الليبية

تقـرير

بروكسل ـ أ ب ف: 

عقد قادة االحتاد األوروبي امس الس��بت 
في بروكسل قمة تضمنت اعالن وحدة 
ص��ف دولهم ال���27 من دون مش��اركة 
بريطانيا، وقرأ خاللها املبادئ التوجيهية 
مفاوض��ات  ف��ي  لألوروبي��ن  الكب��رى 

بريكست.
وقال مسؤول أوروبي كبير مبتسما »ثمة 
مواضيع ال تتفق عليها الدول األعضاء. 
لكن يب��دو أن الدول ال�27 لديها املوقف 
ذاته بش��أن بريكست«، مش��يرا إلى أن 
قمة امس السبت خالفت توقعاته هو 

نفسه وجرت »من دون أي عقبات«.
ويظه��ر األوروبيون وح��دة صفهم بعد 
األملاني��ة  املستش��ارة  وجهت��ه  حتذي��ر 
أنغيال مي��ركل إذ نددت ب�«أوهام« بعض 
املس��ؤولن البريطانين، ما أثار توترا مع 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ع��دم  طالب��ا  أوروب��ي  دبلوماس��ي  ورد 
كشف اس��مه »إنها على حق« ناصحا 
ماي ب�«عدم التقليل من ش��أن التعهد 
بالبقاء متحدين« ال��ذي قطعته الدول 

ال�27.
التي  املفاوض��ات«  »توجيهات  وته��دف 
قرأها رؤس��اء الدول واحلكوم��ات ال�27 
امس الس��بت إلى حتديد املبادئ الكبرى 
التي س��تحكم عم��ل مفاوضي االحتاد 
األوروب��ي الذي��ن يترأس��هم الفرنس��ي 

ميشال بارنييه.
وقال املس��ؤول األوروبي الكبير س��اخرا 
»احتاجت بريطانيا إلى تس��عة أش��هر 
لتحضي��ر بالغها« بتفعيل املادة 50 من 

اتفاقية لشبونة.
وتاب��ع »أما الدول ال�27، فس��يكون لها 
موقف مش��ترك حيال بريكس��ت بعد 
شهر« على بدء لندن رسميا آلية اخلروج 

من االحتاد األوروبي في 29 آذار.
املفاوض��ات«  »توجيه��ات  وسترس��ي 
ه��ذه النه��ج »التدريجي« ال��ذي يدعو 
إلي��ه األوروبيون، واملب��دأ القاضي بإحراز 
»تقدم كاف« في املفاوضات حول اتفاق 
االنس��حاب قب��ل االنتق��ال إل��ى بحث 
»العالق��ة املقبلة« بن االحت��اد األوروبي 

وبريطانيا.
وحذر رئيس اجمللس األوروبي دونالد توسك 
القادة ال�27 في قمة امس السبت، بأنه 
»قب��ل البحث ع��ن مس��تقبلنا، علينا 

تسوية مسائل املاضي«.
ورأى توسك أن األمر ليس مجرد »مسألة 
تكتيكي��ة« موضح��ا أن��ه »بالنظر إلى 

املهلة احملدودة املتاحة )س��نتان بحسب 
امل��ادة 50 التي حتكم خروج دولة عضو(، 

إنها املقاربة الوحيدة املمكنة«.

وح��دد االحت��اد األوروب��ي لنفس��ه ثالث 
مسائل أساسية ال ميكن الفصل بينها، 

يتعن تسويتها في اتفاق بريكست.

وفي هذا الس��ياق، تعتزم ال��دول ال�27 
الدف��اع بش��دة ع��ن حق��وق املواطنن، 
وبينهم ثالثة مالي��ن أوروبي يقيمون أو 
يعملون ف��ي بريطاني��ا، وكذلك مليون 
بريطان��ي يقيم��ون ف��ي بقي��ة االحت��اد 

األوروبي.
كم��ا يتحتم عل��ى الطرف��ن التوصل 
إل��ى تواف��ق ح��ول تس��ديد احلس��ابات 
العالقة، وهو أكثر املواضيع السياسية 
حساس��ية. وتبدو فاتورة اخلروج فادحة 
عل��ى بريطاني��ا، وتقدر بحوالي س��تن 

مليار يورو.
وتوق��ع دبلوماس��ي أوروب��ي »س��تكون 
مفاوضات صعبة، ملعرفة أي عناصر من 
املس��تحقات يجب اإلبق��اء عليها، وأي 

عناصر ينبغي استبعادها«.
وس��تحكم الدول ال�27 بنفسها على 
م��دى التق��دم الذي يت��م إح��رازه، قبل 
االنتقال إل��ى املرحلة التالي��ة، رمبا قبل 
نهاي��ة الع��ام »إذا جرت األمور بش��كل 
األوروب��ي  املس��ؤول  بحس��ب  جي��د«، 

الكبير.
وتتعل��ق النقط��ة الثالثة ب�«املس��ألة 
اإليرلندي��ة«. ف��ال أحد ي��ود إقامة حدود 
فعلي��ة مج��ددا ب��ن إيرلن��دا وإيرلن��دا 

الش��مالية، وال إعادة النظر في اتفاقات 
الس��الم التي مت التوصل إليها بعد نزاع 
استمر ثالثن عاما وأوقع أكثر من ثالثة 

آالف قتيل.
كم��ا سيباش��ر الق��ادة ال���27 البحث 
األوروبيت��ن  الوكالت��ن  مس��ألة  ف��ي 
املتمركزت��ن حاليا في لندن، الس��لطة 
املالية األوروبية ووكالة األدوية األوروبية، 
واللت��ن س��يتم نقلهما حت��ى تبقيان 

على أراضي االحتاد األوروبي.
وتص��در املفوضي��ة األوروبية األس��بوع 
ل�«توجيه��ات«  اقتراحه��ا  املقب��ل 
مفاوضات مفصلة أكثر، على أن تقرها 

الدول ال�27 في 22 أيار.
ويأم��ل األوروبيون البدء باملفاوضات بعد 
االنتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي 
إليها في 8 حزيران بهدف احلصول على 

دعم سياسي ثابت.
وفي غض��ون ذلك اعتبرت وزيرة خارجية 
االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني امس 
االول اجلمع��ة أن تركيا »تعرف جيدا« ما 
يج��ب القيام ب��ه إلعادة إط��الق عملية 
انضمامها لالحتاد األوروبي، معدة الئحة 
»معايي��ر« بدءا من حقوق اإلنس��ان إلى 

»عالقات حسن اجلوار«.

ستين مليار يورو فاتورة خروج »المملكة المتحدة« من القارة العجوز

االتحاد األوروبي ُيؤّكد وحدة صف دوله الـ27 استعدادًا لخروج بريطانيا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ناق��ش ممثلون عن القط��اع اخلاص 
العراقي مع وفد من صندوق النقد 
الدولي، موافقة األخير على تقدمي 
قرض للعراق لتسديد املستحقات 
واجملهزي��ن  للمقاول��ن  املتأخ��رة 
والفالح��ن العراقين، وس��بل حل 
هذه املش��كلة، نظراً إل��ى أهمية 

ذلك في استقرار االقتصاد.
وس��أل نائب رئيس صن��دوق النقد 
الدولي للش��رق األوس��ط وآس��يا 
كرس��تيان جوز في االجتماع الذي 
ُعقد ف��ي بغداد ع��ن »االحتماالت 
التي تزي��د ايرادات الدول��ة، ومنها 
املفروضة  وتل��ك  الضرائب  تفعيل 

على املنتجات غير النفطية«.
وأش��ار إلى أن »الرس��وم اجلمركية 
كانت تت��راوح بن 5 و10 في املئة«، 
معتب��راً أنه��ا »ليس��ت الطريقة 
فيه��ا  ُتم��ع  الت��ي  الصحيح��ة 

اإليرادات اجلمركية«. 
وش��دد على ض��رورة »تغيي��ر هذه 
الطريقة لتصل الى 30 في املئة«. 
وقال إن »أسرع املكاسب واإليرادات 
ينتج من تنظي��م وحدة التكليف 
الضريب��ي، وه��ذه حتق��ق إي��رادات 
كبي��رة اذ تف��رض عل��ى ش��ريحة 

التجار الكبار«.
ودعا ج��وز إلى »تمي��د التوظيف 
إل��ى حن تطوي��ر اإلدارة، ألن ارتفاع 
اخلدم��ة  ف��ي  املوظف��ن  نس��بة 
املدنية كان وسيلة إلرضاء البعض 
وتوظيفه��م م��ن دون النظ��ر الى 
الكفاءة، وسيؤدي هذا النظام إلى 
حدوث عجز خالل السنوات العشر 

املقبلة«. 
ضع��ف  »مش��كلة  إل��ى  ولف��ت 
القط��اع املصرفي وأهمي��ة تعزيز 
األعمال من خالل هيكلة مصرفي 
»الرافدين« و»الرشيد« احلكومين، 
أم��ام  واس��عة  مس��احة  وفت��ح 
املصارف اخلاصة م��ع ضرورة تقومي 
نق��اط الضع��ف ووض��ع األس��س 
تبيي��ض  ملكافح��ة  الصحيح��ة 

األم��وال، إذ ميكن اللجوء الى هيئة 
النزاهة ومنظمات متخصصة«. 

والحظ »التق��دم احملقق من جانب 
دي��وان الرقاب��ة املالية ف��ي تدقيق 

املعامالت غير املدققة«.
وأوضح اخلبي��ر االقتصادي ابراهيم 
البغ��دادي في مداخل��ة، أن العراق 
»بدأ يجبي التعرفة اجلمركية التي 
زادت موارده��ا ف��ي بع��ض املنافذ 
اجلمركي��ة إلى أكثر من 30 ضعفاً، 
كما ارتفعت جباي��ة الكهرباء 20 
ضعف��اً، وأحال��ت وزارة الكهرب��اء 
جباية أج��ور الطاق��ة الكهربائية 
عق��ود  مبوج��ب  ش��ركات  عل��ى 
اس��تثمار، وب��دأت تظه��ر النتائج 

اإليجابية«.
وأكد أن »دفع املستحقات سيحرك 
عجل��ة الس��وق ويعال��ج ضع��ف 
الس��يولة النقدي��ة في األس��واق، 
التي أّثرت في مس��توى دخل الفرد 

واألعمال الصغيرة«.
املقاول��ن  احت��اد  رئي��س  وطال��ب 
العراقين علي س��نافي، ب� »إطالق 
للمعامالت  املتأخرة  املس��تحقات 
املدققة م��ن جانب دي��وان الرقابة 

املالية«. 
وق��ال إن »احت��اد املقاول��ن يض��م 
٣٤ أل��ف مق��اول، ويحص��ل ج��زء 
كبي��ر م��ن معاناتهم ف��ي مرحلة 
االحتس��اب الضريب��ي، ألن مبال��غ 
الضريب��ي محجوزة  االس��تقطاع 
الباحثة  واعتبرت  احملافظات«.  لدى 
أن  الش��مري،  لبن��ى  االقتصادي��ة 
بوابة  املصرف��ي  القط��اع  »إصالح 
لدخول االس��تثمارات املتنوعة إلى 

العراق«.
وكان��ت مصادر مطلعة كش��فت 
عن محاور اجتماع��ات وزارة املالية 
مع البن��ك الدولي التي عقدت في 
الواليات املتحدة االميركية مؤخراً، 

مؤكدة أنها دورية قبل منح العراق 
قسطاً من قرضه بواقع 450 مليون 
دوالر، الفت��ة إل��ى أن االجتماع��ات 
س��وف تس��تمر كل 3 اشهر حتى 
يحصل العراق عل��ى القرض الذي 
يصل بكامل دفعاته إلى 5 مليارات 

و400 مليون دوالر العام املقبل.
ل���  حكومي��ة  مص��ادر  وقال��ت 
»الصباح اجلدي��د«، إن »اجتماعات 
وزارة املالي��ة العراقي��ة م��ع البنك 
الدول��ي املنعق��دة في واش��نطن 
تعّد دورية وهي الثالثة منذ تسعة 

أشهر«.
وتابع��ت املصادر أن »العراق س��بق 
أن اتفق مع صن��دوق النقد الدولي 
والبن��ك الدول��ي باحلص��ول عل��ى 
قرض تصل قيمت��ه إلى 5 مليارات 
و400 مليون دوالر تسدد على ثالث 

سنوات«.
وأش��ارت إلى أن »اجله��ة املقرضة 

أشترطت على العراق قيامه بعدد 
من االصالحات لغرض اس��تكمال 

تسدد هذه املبالغ«.
وأكدت املصادر أن »االجتماع االخير 
كان قد عقد قبل ثالثة أش��هر في 
العاصم��ة االردنية عمان وخصص 
للغ��رض ذات��ه«، مبين��ة أن »الوفد 
العراق��ي ج��دد التزام��ه بش��روط 
البنك الدول��ي بأنه ينفق الدفعات 

في االغراض اخملصصة لها«.
بدوره، قال اخلبي��ر االقتصادي عبد 
الرحم��ن املش��هداني ف��ي تعليق 
ل��� »الصب��اح اجلدي��د«، إن »اجلهة 
الدولية تس��عى إل��ى معرفة مدى 
التزام العراق بش��روط القرض قبل 

منح دفعة جديدة«.
وتابع املش��هداني أن »االجتماعات 
س��تبقى مس��تمرة مع كل دفعة 
البالغ��ة 450 ملي��ون دوالر وحت��ى 

يستكمل قيمة القرض كاملة«.

وزاد أن »الغرض االساس من املبالغ 
بحس��ب البنك الدولي هو لس��د 
عجز املوازنة وميزان املدفوعات في 

العراق«.
ويج��د املش��هداني أن »اللق��اءات 
الدورية هي تقوميية حيث يس��مح 
يوض��ح  ورق��ة  يق��دم  أن  للع��راق 
فيها آليات��ه للتعامل م��ع االزمة 

االقتصادية«.
واس��تطرد اخلبي��ر االقتص��ادي أن 
»قرضاً آخر بضم��ان البنك الدولي 
موج��ود ايض��اً تقدم��ه بريطاني��ا 
وفرنسا وكندا وصل قيمته إلى 13 

مليار دوالر«.
أن  بالق��ول  املش��هداني  ويكم��ل 
»الع��راق تلق��ى م��ن ه��ذا القرض 
-اخملص��ص الع��ادة اعم��ار املناطق 
احمل��ررة- خالل امل��دة املاضي��ة 980 

مليون دوالر«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت محافظة بغداد، أمس الس��بت، 
مالئم��ة  بيئ��ة  بتوفي��ر  تعهده��ا  ع��ن 
لالستثمار وعملية نقل الصالحيات الى 

احملافظة خالل املرحلة املقبلة.
وذكر بيان حملافظ بغداد عطوان العطواني 
تلق��ت، إن »العطوان��ي حض��ر اجتماعا 
للهيئة العليا للتنس��يق بن احملافظات 
ال��ذي ترأس��ه رئي��س مجل��س ال��وزراء 
حيدر العبادي، وحضره رؤس��اء مجالس 

احملافظات واحملافظ��ن وممثلن عن بعض 
الوزارات«.

وأض��اف املكت��ب، أن »االجتم��اع ناق��ش 
العدي��د م��ن اجلوانب اخلدمي��ة واالمنية 
املالي��ة  والتحدي��ات  النازح��ن  وع��ودة 
التي تواج��ه البلد، باإلضاف��ة الى توفير 
بيئ��ة صاحل��ة لالس��تثمار وعملية نقل 

الصالحيات«.
وب��ن أن »االجتم��اع ش��دد عل��ى ضرورة 
النه��وض بالواق��ع اخلدم��ي واملش��اريع 

االزم��ة  بس��ب  املتوقف��ة  العمراني��ة 
املالية«.

وأوضح، أن »االجتماع تطرق لضرورة منح 
مش��اريع تنمي��ة االقاليم ذات النس��ب 
املتقدمة مبالغ مالية ألكمال اعمالها«.
وأكد االجتم��اع، »ح��رص احملافظة على 
استحصال كامل مس��تحقاتها املالية 
من املوازنة العامة لتتمكن من استئناف 
العم��ل في املش��اريع املتوقف��ة نتيجة 

نقص التمويل«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت احلكومة احمللية في محافظة ذي 
قار، أمس السبت، أن االجراءات احلكومية 
تعط��ل خططنا إلنعاش الس��ياحة في 

االهوار.
وق��ال النائ��ب األول حملاف��ظ ذي قار عادل 
الدخيل��ي، إن »محافظ��ة ذي ق��ار تضم 
العدي��د من األه��وار، وأن مناطق األهوار 
فيه��ا الكثير م��ن املناطق الس��ياحية 
اج��راءات  بجمل��ة  وبدأن��ا  اجلي��دة 

لتطويرها«.
وأض��اف الدخيلي، أن »احلكومة املركزية 
تعهدت للمحافظ��ة بتخصيص مبالغ 
مالي��ة لدعم االس��تثمارات في مناطق 
األهوار«، مش��يرا إلى أن »هناك مشاكل 
مركزي��ة تواجه الس��ياحة في احملافظة 
وه��ي فيما يخ��ص التش��ريعات ومنها 
القوان��ن الت��ي الزالت احلكوم��ة احمللية 

مكبلة فيها«.
ولف��ت نائ��ب احملاف��ظ، إلى »الب��دء في 

إجراءات لدعم الس��كان احمللين بقروض 
م��ن دائ��رة الق��روض التابع��ة ملديري��ة 
العم��ل والضم��ان االجتماع��ي، لوضع 
مش��اريع صغي��رة تتالئ��م م��ع احلاجة 
الكلية للسائح وتفعيل القطاع اخلاص 

للنهوض بالواقع االقتصادي«.
وش��دد الدخيلي، على »حاجة احملافظة 
إل��ى أموال كبيرة لدع��م ملف األهوار«، 
موضحا أن »مس��تثمرين محلين بدأوا 

باالستثمار في أهوار سوق الشيوخ«.

بغداد تتعهد بتوفير بيئة مالئمة لالستثمار

ذي قار: إجراءات مركزية تعطل خطط إنعاش سياحة األهوار

وافق على قرض لتسديد مستحقات المقاولين والفالحين

»النقد الدولي« والقّطاع الخاص يناقشان إيرادات الضرائب

دعا جوز إلى »تجميد 
التوظيف إلى حين تطوير 
اإلدارة، ألن ارتفاع 
نسبة الموظفين في 
الخدمة المدنية كان 
وسيلة إلرضاء البعض 
وتوظيفهم من دون النظر 
الى الكفاءة، وسيؤدي 
هذا النظام إلى حدوث 
عجز خالل السنوات العشر 
المقبلة«

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع��ت أس��عار النف��ط بفع��ل التف��اؤل ب��ن 
املس��تثمرين ب��أن أوب��ك س��توافق عل��ى متدي��د 
تخفيضات اإلنتاج الت��ي تهدف إلى التخلص من 
تخمة في املع��روض باألس��واق العاملية للنصف 
الثان��ي م��ن هذا الع��ام. وارتف��ع اخل��ام األميركي 
اخلفي��ف 18 س��نتا إل��ى 49.15 دوالر للبرميل في 
حن جرت تس��وية العق��ود اآلجلة خل��ام القياس 
العاملي مزيج برنت على ارتفاع قدره 27 سنتا إلى 
51.71 دوالر للبرمي��ل. ويتج��ه اخلامان لتس��جيل 

خسائر على أساسن أسبوعي وشهري.
وأظهر استطالع آلراء اقتصادين ومحللن أجرته 
رويت��رز أن��ه إذا وافق��ت منظمة البل��دان املصدرة 
للبترول )أوب��ك( على متديد تخفي��ض اإلنتاج، قد 

تتقلص تخمة اخملزونات العاملية بنهاية العام.
وتتمع أوبك في أيار ملناقش��ة سياس��ة إمدادات 
النف��ط وقال أمينها العام محم��د باركيندو هذا 
األس��بوع إن املنظم��ة تريد أن تنخف��ض اخملزونات 

العاملية أكثر.

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع اليورو أمام الدوالر بعد بيانات قوية للتضخم 
في منطقة اليورو في حن زادت العملة األميركية 
أم��ام نظيرتها الياباني��ة بعد بيان��ات لألجور في 
الوالي��ات املتح��دة أظهرت اس��تمرار احتمال رفع 

الفائدة مرتن هذا العام.
وح��ددت التقديرات الرس��مية األولي��ة التضخم 
ف��ي منطقة اليورو عن��د 1.9 باملئة في الربع األول 
وهو مستوى يقترب من تاوز ما يستهدفه البنك 
املركزي األوروبي والذي يقل عن اثنن باملئة بقليل. 
وساعد ذلك اليورو على االرتفاع إلى 1.0947 دوالر 
مبا يقل قليال عن أعلى مستوى في خمسة أشهر 
ونصف الشهر سجلته العملة األوروبية املوحدة 
في وقت س��ابق من ه��ذا األس��بوع عندما بلغت 

1.0950 دوالر.
وارتف��ع ال��دوالر 0.4 باملئ��ة أم��ام الن إل��ى أعلى 
مس��توى خالل اجللس��ة عن��د 111.71 ي��ن والذي 
المسه في 26 نيسان بعد أن أظهرت بيانات وزارة 
العمل األميركية تس��ارع من��و األجور والرواتب في 

القطاع اخلاص 0.9 باملئة في الربع األول.
وانخفض مؤش��ر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أمام س��لة تضم ست عمالت رئيسية 

قليال إلى 99.015 .

خام برنت عند 51.71 
دوالرًا

اليورو ينتعش أمام 
الدوالر

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع الذهب مع تع��زز اليورو مقابل ال��دوالر بعد 
تضخم فاق التوقعات في منطقة العملة املوحدة 
ف��ي حن انخفضت أس��واق األس��هم العاملية عن 
مستوياتها القياسية املرتفعة التي سجلتها يوم 

األربعاء وسط مخاوف بشأن التجارة العاملية.
وارتفع اليورو صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر 
ونصف الش��هر حيث يُنظر إلى البيانات على أنها 
تضع ضغوطا على البنك املركزي األوروبي للبدء في 
تقلي��ص إجراءات التحفيز أوائ��ل حزيران. وأدى ذلك 

إلى ارتفاع الذهب املسعر بالعملة األميركية.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 باملئة إلى 1266.9 
دوالر لألوقية )األونصة( متجها صوب اختتام نيسان 

على ارتفاع نسبته 1.5 باملئة.
وارتفع��ت عقود الذهب األميركية تس��ليم حزيران 
0.2 باملئة في التس��وية إلى 1268.30 دوالر لألوقية. 
بيد أن املعدن األصفر يتجه لتس��جيل أكبر خسارة 
أس��بوعية في س��بعة أس��ابيع مع تالشي اخملاوف 
بشأن كوريا والظهور القوي ملرشح الوسط إميانويل 
ماك��رون في اجلول��ة األولى من انتخابات الرئاس��ة 

الفرنسية.
وم��ن ب��ن املع��ادن النفيس��ة األخ��رى، انخفضت 
الفض��ة 0.1 باملئة إل��ى 17.20 دوالر لألوقية بعدما 
هبطت إلى 17.12 دوالر لألوقية وهو أدنى مس��توى 

منذ 15 آذار.

ارتفاع الذهب وتراجع 
األسهم العالمية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أّك��د صن��دوق النقد العرب��ي األهمية 
املتزاي��دة لقضايا الش��مول املالي في 
حتقي��ق التنمية املس��تدامة في الدول 
العربية، مس��تعرضاً املبادرة اإلقليمية 
الت��ي يتع��اون فيه��ا الصن��دوق م��ع 
»التحال��ف العامل��ي للش��مول املالي« 

و»الوكالة األملانية للتنمية«.
إدارة صن��دوق  رئي��س مجل��س  وق��ال 
النق��د العربي عبدالرحمن بن عبداهلل 
احلميدي تش��ديده ف��ي مؤمتر صحافي 
أول من أمس ُعقد في مناس��بة »اليوم 
العربي للش��مول املالي«، على الفرص 
الكبيرة الكامن��ة التي مُيكن حتقيقها 
م��ن خالل تعزيز الوص��ول إلى اخلدمات 

املالية في اجملتمعات العربية.
أن نس��بة  إل��ى  اإلحص��اءات  وتش��ير 
الس��كان البالغن في ال��دول العربية 
الذين ال تتوافر لهم فرص الوصول إلى 
اخلدمات املالية والتمويلية الرس��مية 
تصل الى نحو 71 في املئة. وتصل هذه 

النس��بة إلى 78 في املئة عند النساء، 
و93 ف��ي املئ��ة عن��د الفئ��ات الفقيرة 

ومحدودة الدخل في الدول العربية.
وأك��ّد مجل��س محافظ��ي املص��ارف 
املركزية ومؤسسات النقد العربية في 
هذا الس��ياق، احلرص على اس��تمرارية 
إي��الء قضايا حتس��ن الش��مول املالي 
األولوي��ة واألهمي��ة الكبي��رة في إطار 

السياسات االقتصادية املُتخذة.
صن��دوق  أن  إل��ى  احلمي��دي  وأش��ار 
النق��د العربي يعم��ل لتعزي��ز املبادرة 
اإلقليمي��ة واألنش��طة املرتبط��ة بها 
التي تش��مل تق��دمي املش��ورة الفنية 
ملساعدة الس��لطات العربية في تبني 
للش��مول  الوطني��ة  الس��تراتيجيات 
املالي، واملس��اهمة في توفير املش��ورة 
اخلدمات  لتطوي��ر منظوم��ة  الفني��ة 
املالي��ة الرقمي��ة ف��ي ال��دول العربية، 
وإطالق أنشطة لدعم وصول املشاريع 
للتموي��ل  واملتوس��طة  الصغي��رة 
واخلدم��ات املالية، والعم��ل على تعزيز 
بال��دول  املال��ي  والتثقي��ف  التوعي��ة 
العربية، إضافة إلى العمل على حتسن 

فرص وصول املرأة والش��باب للخدمات 
املالية.

ولفت إلى أن تعزيز الش��مول املالي في 
ال��دول العربية يحظى باهتمام متزايد 
من قب��ل صانع��ي السياس��ات، على 
ضوء احلاج��ة الكبيرة لدع��م التنمية 
االقتصادية املس��تدامة والشاملة، ما 
يساعد على مواجهة حتديات البطالة 

وإرساء العدالة االجتماعية. 
ويص��ل معدل البطالة على مس��توى 
الش��باب في الدول العربي��ة إلى نحو 
28 في املئة، مقابل نسبة 12 في املئة 
فق��ط على مس��توى العال��م. وترتفع 
ه��ذه النس��بة إل��ى 43 ف��ي املئة عند 
النس��اء في ال��دول العربية في مقابل 

13 في املئة على مستوى العالم.
وق��ال احلميدي، إن مع��دل البطالة بن 
الش��باب ف��ي ال��دول العربي��ة بلغ 28 
باملئ��ة، مقابل 12 باملئة على مس��توى 

العالم.
وأضاف احلميدي، إن البطالة أكثر شدة 
في حالة النساء الش��ابات، التي تبلغ 
43 باملئة لدى الدول العربية، مقابل 13 

باملئة فقط على املستوى العاملي.
وتترك��ز بطال��ة الش��باب ف��ي الدول 
العربي��ة في أوس��اط املتعلمن، الذين 
يشكلون في بعض الدول نسبة تصل 
نح��و 40 باملئة من إجمال��ي العاطلن 
عن العمل، وفي الداخلن اجلدد لسوق 

العمل.
وأوض��ح رئي��س مجل��س إدارة صندوق 
النق��د العرب��ي، أن نس��بة الس��كان 
البالغ��ن في ال��دول العربي��ة الذين ال 
تتوفر له��م فرص الوص��ول للخدمات 
املالية والتمويلية الرسمية، تصل إلى 
نح��و 71 باملئ��ة، وتصل هذه النس��بة 
لنح��و 78 باملئة على صعيد النس��اء، 
و93 باملئة على صعيد الفئات محدودة 

الدخل في الدول العربية”.
وصن��دوق النقد العربي الذي يتخذ من 
العاصمة اإلماراتي��ة أبوظبي مقراً له، 
أنشئ كمؤسسة مالية من قبل الدول 
العربية عام 1976، بغرض املس��اهمة 
ف��ي تصحي��ح االخت��الل ف��ي موازين 
واس��تقرار  األعضاء  ال��دول  مدفوعات 

أسعار الصرف بن العمالت العربية.

ثلث شباب المنطقة عاطل عن العمل

صندوق النقد العربي يبحث »الشمول المالي«
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آفاق 8

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح*

ف��ي أكتوب��ر 2015 انت��اب س��ائحون 
بريطاني��ون حال��ة م��ن الهل��ع بأحد 
فن��ادق تركي��ا بعدم��ا دخ��ل موظف 
ساحة املسبح مرتديًا القناع واملالبس 
السوداء ملقاتلي داعش، ما أثار الرعب 
ف��ي نف��وس الس��ائحني الذي��ن فروا 

هاربني من املكان.
وبرغ��م ت��داول املواق��ع اإللكتروني��ة 
للح��ادث عل��ى س��بيل التن��در، فإنه 
يحمل في الواقع دالالت عميقة بشأن 
قدرة التنظيمات اإلرهابية على خلق 
هوية مميزة باستعمال رموزها اخلاصة، 
والت��ي لم يكن انتش��ارها يتجاوز في 
املاضي حدود التواج��د املكاني لتلك 
التنظيم��ات أو بعض الصور املتداولة 

في صحيفة أو مقطع مصور.
فمع التطور التقني وانتشار اإلنترنت، 
باتت هذه الرموز حتاصرنا على املواقع 
اإللكتروني��ة والتطبيق��ات الهاتفية 
االجتماع��ي،  التواص��ل  وحس��ابات 
الت��ي تبث بالنص والص��وت والصورة 
العال��م  عب��ر  اإلرهابي��ة  الدعاي��ة 

ومبختلف اللغات.

سيميوطيقا اإلرهاب:
دراس��ة  إلى  الس��يميوطيقا  تش��ير 
صناع��ة املعان��ي، فهي العل��م الذي 
يعن��ى بالعالمات واألدل��ة واأليقونات 
وغي��ر  اللغوي��ة  والرم��وز  البصري��ة 
اللغوي��ة، أو كما تعرفها املوس��وعة 
الرم��وز  دراس��ة  بأنه��ا  البريطاني��ة 

وسلوك استعمالها.
ونزعت بعض الدراس��ات إلى البحث 
في الرموز التي تستخدمها اجلماعات 
والش��عارات  كاألع��الم  اإلرهابي��ة 
واألقنع��ة والبح��ث فيم��ا حتمله من 
دالالت ترتب��ط بأيديولوجي��ا وأف��كار 
تل��ك التنظيم��ات، وكذل��ك البحث 
والطقوس  الس��لوكيات  دالالت  ف��ي 
واألفعال وغيرها من الرسائل الصادرة 
عنه��ا وتفكي��ك ش��فرة مضمونها 

وأهدافها.
وق��دم جوناثان ماتوس��يتز في كتابه 
»الرمزي��ة ف��ي اإلره��اب« ع��ام 2015 
دراسة شاملة للرموز واإلشارات التي 
تس��تعملها التنظيم��ات اإلرهابي��ة 
على تنوعها، ورص��د إتباعها منهًجا 
العالم��ات  توظي��ف  ف��ي  منظًم��ا 
والش��عارات والزي وغيرها من الرموز 
التي حتمل أل��وان وكلمات وموتيفات 
بصري��ة ذات دالالت أيديولوجي��ة من 
أجل خل��ق هوي��ة عامة وممي��زة، وهو 
ما اس��تخدم في وصف��ه مصطلحاً 
مس��تعاراً من الدراسات التسويقية 

وهو »إدارة العالمات التجارية«.
وأجرى جميل والي، بجامعة لينيوس 
السويدية، دراسة عام 2015 لتحليل 
دعاية تنظيم الدولة اإلس��المية في 
العراق والشام، وتطرق إلى استعمال 
التنظي��م للرموز في امل��واد الدعائية 
املص��ورة، والت��ي ل��م تقتص��ر عل��ى 
الشعارات والراية السوداء، وإمنا رصد 
حتويل املقاتلني إلى رموز عبر تقدميهم، 
كأبطال ش��جعان يتسمون بالتفاني 
واإلخ��الص ويس��عون إلى الش��هادة، 
وذلك بالتوازي مع االستعمال املضاد 
لرموز »األعداء« باحلط منها وإهانتها 

والتقليل من خطرها وتأثيرها.
حتلي��الً  بيرملات��ر  دون  قدم��ت  أيض��ا 

س��يميائًيا ألعمال القتل الطقس��ي 
التي تظهر في جرائم اإلرهاب والشرف، 
لألنثروبولوجي��ا  العلمي��ة  باجملل��ة 
في جامع��ة كاليفورنيا ع��ام 2016، 
وربطت في حتليلها بني »ثقافة العار« 
وممارسة اجلهاديني ألعمال القتل على 

هذا النحو املليء بالرموز.
إذ ع��دت أن االحتالل وانتهاك األراضي 
املقدس��ة يولد ش��عور عميق بالعار 
يدفع اجلهاديني إلى اإلمعان في ممارسة 
العنف عبر مشاهد طقسية تشمل 
والتعذيب  واحل��رق  ال��رؤوس  تقطي��ع 
إلثب��ات الرجولة واس��ترداد الش��رف، 
وه��و م��ا وصفت��ه بالنم��ط احلديث 
 New iconoclasm لتحطيم األصنام
عبر طقوس تس��عى لكس��ر األعداء 
جس��ديًا ورمزيًا حمل��و العار وحفظ ماء 

الوجه.
وعلى الرغم م��ن أن حتليلها تتضمن 
الكثي��ر م��ن التعمي��م واخلل��ط بني 
وعقائ��د  اإلس��المية  املعتق��دات 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة، فإن��ه تطرق 
بوضوح لدالالت الطقوس الرمزية في 
مش��اهد الذبح والتي تسعى إلثبات 
القوة وكس��ر هيبة األعداء واإلمعان 

في إذاللهم.
وتبنى أيضا كل من ميا بلوم وهيالري 
ف��ي  نفس��ه  التفس��ير  ميتفي��س 
دراس��تهم بدورية بريسم للدراسات 
األمنية الص��ادرة عن مركز العمليات 
املعقدة التابع لوزارة الدفاع األمريكية 
س��يميوطيقا  ح��ول   ،2016 م��ارس 
جماع��ة بوكو ح��رام النيجيري��ة. إذ 
اعتب��را أن ممارس��ة عناص��ر التنظيم 
لعمليات االغتصاب الوحش��ية ليس 
اعت��داًءا جنس��ًيا بق��در كون��ه رمزًا 
جنسًيا للتعبير عن الغضب والعنف 

والهيمنة.

الرموز اإلرهابية على اإلنترنت:
تس��تخدمها  الت��ي  الرم��وز  تتن��وع 
اجلماع��ات املتطرفة ما ب��ني الدينية 
مثل شعارات اجلماعات اجلهادية وعلم 
منظمة كاخ اإلس��رائيلية، والقومية 
مثل ش��عار منظمة إيتا االنفصالية 
حيث ترمز األفعى للسياسة والبلطة 
للكف��اح املس��لح، واأليديوجلية مثل 
الرايات احلمراء ملنظمة الدرب املضيء 

في بيرو.
وال ميكن القول أن اجلماعات اإلرهابية، 
التحدي��د  وج��ه  عل��ى  واجلهادي��ة 
اس��تعمال  ف��ي  األب��رز  باعتباره��ا 
اإلنترنت، قد استحدثت رموزًا خاصة 
للشبكة ولكنها قدمت استعماالت 
خاصة للرموز ذاتها تتالءم مع منصات 

اإلعالم اإللكترونية اجلديدة.
اجلهادي��ة  اجلماع��ات  قدم��ت  فق��د 
اإلس��المية وفي مقدمته��ا »داعش« 
حالة مميزة في استعمال التكنولوجيا، 
وب��ث الرموز اخلاصة بها عبر اإلنترنت، 
وبالتركيز عل��ى داعش ميكن أن نحدد 
رموز رئيسية استدعاها التنظيم في 
مواده الدعائية املتنوع��ة التي يبثها 

عبر اإلنترنت.
وتتمثل تلك الرموز في الراية السوداء، 
والش��عارات اخلاصة بالوالي��ات، وأزياء 
املقاتلني س��واء الزي األسود املقنع أو 
اس��تعمال ثياب مطب��وع عليها راية 
التنظيم كغطاء الوجه ل�«املقاتالت« 
ل�«األطف��ال«  ال��رأس  وعصاب��ات 

احملاربني.
كما استحدث التنظيم التصميمات 
اجلرافيكي��ة س��واء للش��عارات مثل 
حي��ث  »اقتلوه��م  القرآني��ة  اآلي��ة 
ثقفتموهم« التي تصدرت فيديوهات 
التنظيم لهجمات باريس في نوفمبر 

2015، والت��ي مت بثه��ا بتقنية عالية، 
بتصمي��م  اآلي��ة  تل��ك  وتصدرته��ا 
جرافيكي يستدعي األلوان األساسية 
لراية داع��ش وهي األبيض واألس��ود، 
»الفني��ة«  التصميم��ات  وكذل��ك 
الت��ي تقدم دمًج��ا للعمليات أو صور 
املقاتلني أو غيرها من التكوينات ذات 

الداللة.
وقد استخدم داعش هذه الرموز على 
تنوعها واختالفها ف��ي املواد اخملتلفة 
عبر أش��كال متعددة من االستعمال 

اإللكتروني نرصد منها:
- الواجه��ات اإللكتروني��ة، حيث يتم 
وض��ع راي��ات التنظي��م املمي��زة في 
واجهات املواقع مثل املوقع الرس��مي 
ملقاتلي والي��ة داغس��تان، الذي أعلن 
انتمائه  لداعش، الذي تتصدره الرايات 

السوداء.
بواجه��ات حس��ابات  ذل��ك  ويتك��رر 
االجتماعي حيث  التواص��ل  وس��ائل 
يتم اس��تعمال الش��عارات اإلرهابية 
في الصور األساس��ية للحس��اب أو 
الصفحة والتي تتمثل باألس��اس في 
ص��ورة الغ��الف Cover Photo وصورة 
 .Profile photo الش��خصي  املل��ف 
وعلى الرغم من أن احلسابات التابعة 
لتل��ك التنظيم��ات تتع��رض لإلغالق 
بانتظ��ام إال إنه ميك��ن مالحظة هذا 
الس��لوك في حس��ابات املتعاطفني 

واملوالني.
- خ��امت وخلفيات املواد املصورة: والتي 
لم تتضمن فقط مشاهد للمقاتلني 
وجوانب من احلي��اة حتت حكم داعش 
والت��ي تكت��ظ بالرم��وز ذات الدالالت  
ح��رص  التنظي��م  أن  إال   ، الفكري��ة 
أيًضا على استعمال الراية كخلفية 
بنح��و دائم، وإظه��ار الراية ك�«خامت« 
على كافة املواد املصورة فيما يش��به 

العالم��ة املس��جلة، م��ع إبراز اس��م 
الوالي��ة مث��ل »الرق��ة« ، »س��يناء«، 
»ص��الح الدين« مكتوب��ة بخط عربي 
ي��كاد يك��ون موح��دا ب��ني الوالي��ات 

اخملتلفة.
- خرائ��ط ومناطق النف��وذ: حيث بث 
التنظي��م خريطة للمنطقة العربية 
يضع فيها علم التنظيم على الدول 
أو »الوالي��ات« عل��ى وف��ق تس��ميته 
والت��ي يتواج��د  فروع ل��ه فيها كرمز 

للسيطرة والتوسع اجلغرافي.
أماك��ن  عل��ى  ذل��ك  يقتص��ر  ول��م 
الوج��ود الفعلي وإمن��ا امتد للمناطق 
املس��تهدفة أيًض��ا فقد ب��ث أنصار 
التنظي��م صور للبي��ت األبيض وبرج 
إيفل وس��اعة بيج ب��ن يتصدرها راية 
داع��ش الس��وداء أو ص��ور ملقاتليها، 
وتتواج��د خريطة على حس��اب »أبو 
بكر البغ��دادي« على تويت��ر تتضمن 
للدول��ة  املس��تهدفة  اخلريط��ة 

اإلسالمية ومسميات والياتها .
- اإلص��دارات اإللكتروني��ة والبيانات: 
فالبيانات الت��ي يبثها داعش ووالياته 
يتصدره��ا خامت مميز باس��م التنظيم 
واس��م الوالي��ة، كم��ا تتص��در راي��ة 
التنظيم وصور مقاتليه مبالبس��هم 
املميزة وشعاراته األعداد اإللكترونية 
م��ن مجلة رومي��ة التي تص��در عنه 

باللغة اإلجنليزية.
- الصفح��ات اإللكتروني��ة الرائج��ة: 
فقد نش��ر تقرير صحف��ي في مجلة 
الشباب الصادرة عن مؤسسة األهرام 
املصري��ة ف��ي 30 س��بتمبر 2015، أن 
أح��د أنصار  داعش أضاف تعليق على 
صفحة فيس��بوك كوميدية شهيرة 
يتضمن ش��عار داعش وعبارات مؤيدة 
للتنظيم، وعلى الرغم من أن التعليق 
حظى باستهجان املستعملني إال إنه 

حقق مشاهدات عالية نظرًا لوضعه 
على صفحة ذات قارئية.

رصد جيمس فارويل في دراسته حول 
االستراتيجية اإلعالمية لداعش عام 
التنظي��م  أنص��ار  اس��تعمال   2015
للوس��وم األكثر انتش��ارًا لنشر املواد 
مب��ا يضم��ن  والش��عارات  الدعائي��ة 
وصولها ألكب��ر عدد ممكن، وتدش��ني 
التنظي��م  داعم��ي  يطال��ب  وس��م 
بتصوير أنفس��هم وهم يرفعون علم 
التنظي��م في أماك��ن مختلفة حول 
العال��م ويبث��ون تلك املقاط��ع على 
ش��بكات التواصل وهو الوسم الذي 
الق��ى رواًجا كبيرًا وص��ل إلى 20 ألف 

إشارة في يوم واحد.
املواق��ع  ش��عارات  هوي��ة  تغيي��ر   -
ش��عار  بإصب��اغ  وذل��ك  الش��هيرة: 
مواق��ع  ش��عارات  عل��ى  التنظي��م 
التواصل الش��هيرة واملث��ال األبرز في 
ذل��ك طائرة تويتر  األزرق، الذي مت إعادة 
تصميمه باللون األسود لراية داعش، 
من قبل مؤيدي التنظيم على املوقع.

أهداف دعائية:
ف��ي  اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  تل��ح 
اس��تعمال رموزها عبر الدعاية التي 
تبثه��ا عل��ى اإلنترن��ت، وإذا خصصنا 
احلديث ع��ن داعش باوصفه��ا األكثر 
تكنولوجي��ا  اس��تعمال  ف��ي  متي��زًا 
االتصال، فيمكن حتديد هدف رئيسي 
لتل��ك الرم��وز التي يبثه��ا التنظيم 
بكثاف��ة تتمث��ل باختصار ف��ي تعزيز 
صورة »الدولة اإلسالمية« املؤسسية 
املنظم��ة القادرة على ف��رض نفوذها 
وبس��ط هيمنتها ويتمت��ع مقاتليها 
بامتداد  بالقوة والشراس��ة وتتمت��ع 
جغراف��ي آن��ي ومس��تقبلي وامتداد 

زمني أيًضا بصور »أطفال« املقاتلني.

وتسعى داعش إلى تعزيز تلك الصورة 
لدى »أعدائها« ببث تلك الرموز وتعزيز 
تل��ك الهوي��ة العاملي��ة عب��ر الرموز 
املوحدة ذات الداللة في رسائل دعائية 
تس��تخدم النص والص��وت والصورة 
وتستثمر أدوات التكنولوجيا احلديثة 
في التوجه لش��عوب العالم وبلغات 
متنوعة، وهي الرموز التي يظهر فيها 

العنف بوضوح.
وق��د اعتبرت الدراس��ات ذل��ك عنًفا 
رمزيًا أو كما شبهه رفائيل ايدموندو، 
ف��ي أطروحت��ه بجامع��ة فيلدين��ج 
األمريكي��ة، بأن��ه امت��داد ل�«دعاي��ة 
الفعل« التي رسخها األناركيني خالل 
القرن التاسع عشر حيث استعملوا 
العنف كفع��ل رمزي إلثبات وجودهم 
وإقناع اجلماهير بالثورة ضد السلطة، 
محل��الً الفيديوه��ات الت��ي تصدرها 

والية داغستان التابعة لداعش.
باملقابل، يس��عى التنظيم أيًضا إلى 
تعزيز إدراك هذه الصورة لدى الراغبني 
في االنضمام إليه مبا يعزز ش��عورهم 
باالنتماء لكيان قوي ومنظم ويتمتع 
بهوي��ة وأه��داف واضحة ق��ادر على 
حتقيقها،  كما إنه يس��تند إلى ركائز 
دينية وش��رعية تظهر في استدعائه 
لرم��وز ذات دالل��ة في فجر اإلس��الم، 
يأتي في مقدمتها الراية السوداء، مبا 
يخلق حال��ة ملهمة جتتذب املزيد من 
اجملندين للقتال حت��ت ذلك الرمز بكل 
ما يحمله م��ن دالالت تتج��اوز حدود 
الزمن املل��يء باالنكس��ارات إلى زمن 

آخر زاخر مبشاعر االنتصار والغلبة.
على الصعيد نفس��ه ، تس��هم تلك 
احلال��ة الرمزي��ة املكثف��ة ف��ي تعزيز 
ش��عور مقاتلي التنظيم ومنتسبيه 
باالنتم��اء له��ذه املظل��ة اجلماعي��ة 
القوي��ة الت��ي توف��ر ل��دى أعضائها 
اآلخري��ن،  ع��ن  باألفضلي��ة  ش��عور 
كم��ا إنه��ا تقلل م��ن ش��عور الفرد 
مبسؤوليته عن األفعال التي يرتكبها 
في ظل نس��بتها للجماع��ة مبا يعد 
حافزًا ملمارس��ة »آمنة« للعنف، على 
وفق التفس��يرات التي طرحها مارك 
روجرز في دراسته حول سيكولوجية 
اإلرهاب اإللكتروني. وأش��ار روجرز إلى 
أن تضخم الشعور بالهوية اجلماعية 
يقل��ل  الفردي��ة،  احملاس��بة  وتراج��ع 
بالتبعية القيود على الس��لوك ويزيد 
من فرص السلوك املعادي للمجتمع.

إن االس��تعمال املكث��ف للرم��وز في 
دعاية اجلماعات اإلرهابية يخلق هوية 
مميزة للتنظيم تس��اعده في ترسيخ 
ص��ورة ذهنية بش��أن قوت��ه وأفكاره 
ونف��وذه حت��ى وإن كان��ت مخالف��ة 
للواق��ع إال إن��ه يت��م صناعته��ا عبر 
منه��ج دعائ��ي منظ��م ترتب��ط فيه 
ش��عارات التنظيم ورم��وزه والهيئة 
العامة ملقاتليه ورجاله مبعاني القوة 

والهيمنة والتدين واجلهاد.
ولتصب��ح بذل��ك ه��ذه الرم��وز قادرة 
على اس��تدعاء هذه الصفات واألدوار 
مت  وإن  حت��ى  مش��اهدتها،  مبج��رد 
عرضها بش��كل منفصل عن س��ياق 
تلك الرس��ائل، وذلك بفضل الدعاية 
املنظم��ة واملمنهجة الت��ي منحتها 
ش��بكة اإلنترنت وأدوات التكنولوجيا 

فرصا متعاظمة للتأثير واالنتشار.

للدراس��ات  املس��تقبل  *مرك��ز 
والبحوث.

طارق متري*

ال يخف��ى عل��ى أح��د أن للذاك��رة 
الفردي��ة واجلمعية حارس��اً، حافظاً 
لها وفي الوقت نفس��ه يكون رقيباً 
عليها. فهو يبع��د الذكرى املزعجة 
ع��ن الوع��ي م��ن دون أن ميحوها من 
الوج��ود ول��ه ق��درة عل��ى تنظي��م 
محت��وى الذكري��ات وإع��ادة ترتيبه 

حلمايتنا مما يؤذي ويدّمر.
برغم ذلك، فإن أحداث املاضي تلعب 
معنا أحياناً لعب��ة خبيثة، ال نفلت 
منه��ا إالّ بجهد كبي��ر من التطلُّب، 
ذلك أن الذاك��رة اجملروحة واملكبوتة 
غالباً ما ت��ؤدي إلى الغل��ّو في ردات 

الفعل على أحداث احلاضر.
الذاكرة مطابق��ة للتعلق  ليس��ت 
يفت��رض تنش��يطها  بامل��وروث. وال 
بالتقاليد.  التمسك  بالضرورة خيار 
فه��ذا األخير يش��ي مبنح��ى فكري 
وسياس��ي ال يكتف��ي بالدف��اع عن 
التقليدي بوجه احلديث بل ينزع إلى 
إضفاء املعيارية أو االمنوذجية عليه، 

ويفترض نوعاً من األمانة للماضي.
ف��ي  الواعي��ة  اإلرادة  وتس��تدعي 
تنش��يط الذاكرة، ومعه��ا الدوافع، 
األخالقيات الفردية والسياس��ية، ال 
سيما حني نعود إلى املاضي لنتحدث 
عن احلاضر أو نستشرف املستقبل. 
فنح��ن، على ح��د قول املس��تعرب 
الفرنس��ي ج��اك بي��رك، غالب��اً »ما 
نسحب املستقبل من الذكرى .«فإذا 
تأملنا في صناعة »خرافات األصل » 
التي يتح��دث عنها أحم��د بيضون 
في مع��رض النظر في ما يس��ميه  
أبه��ة التاريخ املنفص��ل » لطوائف 
مش��روعية  أن  لن��ا  يتب��ني  لبن��ان، 
سياسة التعبئة والتبرير أو التنديد 
واإلته��ام، تتدّبر أمرها م��ع املاضي، 
البعيد أو القريب، بحس��ب احلاجة. 
ويصع��ب عل��ى الق��ادة املتحكمني 
وفي مقدمهم ذوو املوهبة واجلاذبية، 
أن يخف��وا رغبته��م اجلامح��ة في 
الس��يطرة على الذاك��رة اجلمعية، 
فيعيدوا اختراعها بحجة إنعاشها، 
وعلى ه��ذا النح��و يطمح��ون إلى 
االس��تيالء على منابع املش��روعية. 

غي��ر أن النخ��ب السياس��ية ف��ي 
حتت��اج  ال  الدميوقراطي��ة  األنظم��ة 
إل��ى توظي��ف الذاك��رة ف��ي خدمة 
املشروعية، بالقدر نفسه في األقل. 
ولعّله��ا أق��ُل اضط��راراً لاللتف��ات 
ص��وب املاض��ي لبن��اء املس��تقبل، 
إغفال��ه.  تس��تطيع  ال  أنه��ا  ول��و 
مشروعيتها  تقيم  فالدميوقراطيات 
ال على اإلنتخابات فحسب، بل أيضاً 
على نصوص تأسيسية من املاضي، 
مثل الدستور، وهو جزء من الذاكرة 
املشتركة وإرادة العيش معاً حسب 

قواعد متفق عليها.
وإذا كان صحيحاً أن املش��اعر األكثر 
انس��جاماً م��ع الدميوقراطي��ة هي 
الت��ي تتطلع إل��ى املس��تقبل. فإن 
امللتفتة  واملواق��ف  املش��اعر  بعض 
إل��ى املاض��ي، تنس��جم م��ع الروح 
الدميوقراطية، ال س��يما م��ا يّتصل 
باس��تعادة خبرات احلياة املشتركة. 
الدميوقراطي��ة  ألن  ذل��ك  ويص��ح 
متع��ددة املعاني. فه��ي، في حدها 
األدنى، طريقة لتغيير احلكومات من 
دون اللجوء إل��ى العنف. وهي أيضاً 

نوعية عالقة بني القوى السياسية 
حتترم الذاكرة املش��تركة، وبخاصة 
نصوصها التأسيس��ية كالدستور، 
وتعزز املشاركة العقالنية واملنصفة 
في السلطة. كما تفترض املناقشة 
املس��تمرة واحلوار املفتوح من جهة 
أولى، وااللت��زام باالتفاقات من جهة 
ثانية، وأياً كان من أمر التوتر بينهما. 
ويظهر هذا التوت��ر بوجه أخص في 
االنتقال من نظام قوي ومتسلط إلى 
نظام دميوقراطي وضعيف، من نظام 
مس��تقر وتابع إلى نظام مس��تقل 
وغير مستقر. والتوتر قائم أيضاً بني 
ضرورتني: اخلروج من العنف بوسائل 
لطل��ب  واالس��تجابة  سياس��ية، 
العدال��ة. ومن ش��أن الس��عي إلى 
احت��واء هذا التوت��ر وذاك أن يدفعنا 
إلى اتخاذ قرارات وإنشاء مؤسسات 
تس��اعدنا عل��ى أن ننس��ى ش��يئاً 
ونتذكر ش��يئاً آخر. فكثيراً ما يقال 
إن الذين ينسون املاضي محكومون 
بتك��راره، فيما أص��وات أخرى تؤكد 
املس��تقبل،  ش��رط  التخط��ي  أن 
وهو متعذر من دون نس��يان املاضي 

حت��ى ال نس��مح لألحق��اد القدمية 
ب��أن تدم��ر إرادة العيش مع��اً، وهي 
الدميوقراط��ي.  للنه��وض  ش��رط 
لهذا الس��بب، أو باألحرى للسببني 
معاً، حتت��اج اجملتمعات التي تنش��د 
الس��لم بع��د احل��رب إل��ى معاجلة 
الذاك��رة والعم��ل عل��ى ش��فائها. 
فح��ني نتذك��ر املصائ��ب نتذكر من 
أنزلها بن��ا فنأخذها علي��ه، ويكون 
ذلك انتقاماً وإن بص��ورة رمزية. وإذا 
م��ا كان متعذراً من��ع اإلنتقام بكل 
صوره، فإنه يستحس��ن أن ننزع عن 
الكراهية دميومتها بواسطة الفعل 

السياسي.
الس��ياق،  ه��ذا  ف��ي  والسياس��ة، 
تتحم��ل عبئ��اً صعباً ال س��يما في 
مجتمعات ما بع��د احلروب األهلية، 
عنيتبه كش��ف حقائق املاضي من 
دون اإلنزالق إل��ى عد خالفات احلاضر 
مواصل��ة حل��روب املاض��ي. الذاكرة 
إذن قابلة للتوس��ل، وهي متوّسلة. 
وتتح��ول أداة سياس��ية ع��ن طريق 
اختي��ار توقي��ت إيقاظها وس��ياقه. 
واإليق��اظ ليس عملية بريئة، بل هو 

في حقيق��ة األمر إع��ادة تركيب أو 
ترتيب.

يع��رف اجلميع أن��ه، في بل��د كلبنان، 
ليس��ت الذاكرة التي يع��اد تركيبها 
مش��تركة. فالذاك��رة اخلاص��ة بكل 
طائف��ة أو جماع��ة سياس��ية ه��ي 
موضوع الصناعة األول مما يزيد أهمية 
البح��ث ع��ن احلقيقة. لك��ن البحث 
عن احلقيقة يتطلب جهداً مش��تركاً 
على أن تك��ون املصاحلة قصده األول. 
واحلقيقة ش��رط للمصاحلة. بالطبع 
إن البح��ث عن احلقيق��ة املوضوعية 
القانونية هو ش��أن احملاك��م، فتكون 
حقيقة حتّرر وتضع ح��داً لإلفالت من 
العق��اب، وتس��هم ف��ي ردع العنف. 
غي��ر أن نش��دان احلقيق��ة م��ن أجل 
املصاحلة متع��دد األبعاد. فهناك بعد 
الوقائ��ع والبعد الش��خصي. ويظهر 
البع��د الثاني ف��ي رواي��ات الضحايا 
آالمه��م  قص��ة  ف��ي  وش��هاداتهم، 

ومخاوفهم.
واحلقيق��ة الطالع��ة م��ن التجرب��ة 
أو املعان��اة قابل��ة ملش��اركة أكبر بني 
السياس��ية  الوالءات  تفّرقهم  الذين 

واإلنتم��اءات الطائفي��ة. وهي حتتمل 
املقابلة واملقارنة واملناقشة. واملعرفة 
التي تنتجها تدعو إلى اإلعتراف. هذه 
احلقيق��ة مجالها الفض��اء العام، أي 
املتخيالت  تتواجه  السياس��ي، حيث 
وتوضع أنصاف احلقائق حتت الس��ؤال 
الن��اس  ب��آراء  التالع��ب  ويكش��ف 
ومش��اعرهم. ث��م إن التش��ديد على 
احلقيقة من أج��ل املصاحلة يصل بنا 
إل��ى أن نغفر من غير أن ننس��ى، في 
حني تأخذنا املمارسة الشائعة، التي 
نس��ميها بوس اللحى، إلى أن ننسى 

من غير أن نغفر.
ف��ي أيامنا احلاض��رة يدفعن��ا كالم 
السياس��ة الس��ائد وكالم اإلع��الم 
إلى النس��يان ب��ال غف��ران. وعندها 
تُس��تخدم الذاكرة انتقائياً لتجعل 
السياس��ة مبنزلة خناق��ة ليس لها 
آخ��ر، تتجدد يوم��اً بعد ي��وم وكأننا 

باقون على شفير احلرب.

* مدي��ر معهد فارس للسياس��ات 
الدولي��ة في  والعالق��ات  العام��ة 

اجلامعة األميركية في بيروت

عن الذاكرة والسياسة

دالالت استعمال اإلرهابيين للرموز والشعارات على اإلنترنت
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االعتداء الصارخ من قبل حزب حاكم 
في اقليم كردس��تان على مؤسسة 
تش��ريعية منتخب��ة م��ن الش��عب 
قب��ل س��نة واكث��ر لغ��رض تثبي��ت 
وادام��ة احلكم االنفرادي الالش��رعي 
للرئيس املنتهية واليته باسناد القوة 
بامعان  احلزبية، كش��ف  والهيمن��ة 
زيف الس��لطة الكردي��ة التي تدعي 
احلرية والدميقراطي��ة واالقتصاد احلر 
عل��ى اس��اس قاعدة مب��اديء حقوق 
االنس��ان املوثقة على وف��ق اللوائح 

الدولية. 
وبينما في الواقع فان النظام احلاكم 
ميارس حكما قمعيا اس��تبداديا، وبدأ 
منذ س��نوات بخنق كل نوافذ احلرية 
والنق��د والتعبي��ر احلر وال��رأي االخر، 
وفرض نهجا وشرعا القانونيا اساسه 
القوة والهيمنة والقبلية والعشائرية 
املقيتة على مس��ار احلكم بعيدا عن 
الدميقراطية،  واالستحقاقات  القيم 
للنظ��ام  عدواني��ة  ابش��ع  ومتث��ل 
على حق الش��عب وحق��وق اصواته 

االنتخابي��ة بابطال برملان كردس��تان 
من قبل رئيس احلزب احلاكم املهيمن 
عل��ى االقليم دون اي مراعاة ملا يترتب 
عليه من تعد عل��ى حقوق الناخبني 
والت��ي ه��ي باالس��اس  واصواته��م 

مصدر سطلة الشعب. 
والبالء االخر التي تنتهجه السلطة 
املافوي��ة  الس��يطرة  الكردي��ة ه��ي 
جملموعات  واالستغاللية  واالحتكارية 
حزبي��ة وعائلي��ة حاكم��ة على كل 
مفاصل اقتصاديات االقليم التجارية 
املبرمج  والنهب  والس��وقية  واملالية 
واملوارد  واملعدنية  الطبيعية  للثروات 
واملمتل��كات العامة للش��عب وذلك 
باس��م االقتصاد احل��ر املفروض على 

الكرد بشريعة الغاب.
ونتيجة للهيمن��ة احلزبية والعائلية 
املفروض��ة على االقلي��م من عقدين 
الس��نني،  م��ن  العق��د  ونص��ف 
وبس��بب الفساد الش��يطاني اخمليم 
عل��ى املواطنني م��ن قب��ل احلكومة 
املارق��ة وس��لطة احلزب��ني احلاكمني 

للدميقراط��ي الكردس��تاني واالحت��اد 
املتس��لطة  والعائ��الت  الوطن��ي 
الص��ارخ على  واالعت��داء  احلاكم��ة، 
الدميقراطية والبرملان املنتخب وسلب 
حكم الش��عب بوضح النهار وفرض 
الدكتاتوري��ة املقيت��ة ونظام احلكم 
االنف��رادي،  ب��دأت اف��رازات الفس��اد 
الرهيب الذي تقوده السلطة ونظام 
املنتهي��ة واليت��ه  احلك��م ورئيس��ه 
بظه��ور آث��اره املميت��ة عل��ى حي��اة 
املواطنني ف��ي جميع اجملاالت احلياتية 
واالقتصادية  واملصيرية  واملعيش��ية 
اول��ى املظاهر  واالجتماعي��ة، وبدأت 
املدمرة باالعتداء االجرامي للحكومة 
من سنوات على حقوق املوظفني من 
خالل نهب وسلب ثالثة ارباع رواتبهم 
التعسفي  االدخار  باس��م  الشهرية 
م��ن دون وج��دان وال ضمير انس��اني، 
ونتيجة هذا االعتداء الش��امل على 
تعرضت  وعائالتهم  املوظف��ني  حياة 
كل املكون��ات االنس��انية للمجتمع 
الى مأساة ومشاكل حياتية وصحية 

كثي��رة ومعان��اة اقتصادي��ة ومالية 
حقيقية متعلقة ببقاء وادامة حياة 
املوطن��ني وعل��ى جميع مس��تويات 
اعمارهم وخاصة االطفال والنس��اء 
والشيوخ، والغريب أن السلطة يبدو 
عليها وم��ن خالل االدامة ببرنامجها 
االدخ��ار القمعي وكأنه��ا تريد عمدا 
وقص��دا قتال جماعيا وابادة ش��املة 
وام��ام  عالني��ة  الك��ردي  لش��عبنا 
العراقيني واجملتمع الدولي، واخملجل ان 
احلكومة االحتادية واملنظمات العاملية 
واجملتم��ع الدولي س��اكتة ع��ن هذا 
الفعل االجرامي الش��نيع للسلطة 
االعراف  املنتهكة للدميقراطية وكل 

االنسانية بحق شعب االقليم.
وأكثر قطاع مهم تأثر بالدميقراطية 
احلك��م  نظ��ام  وفس��اد  املغتصب��ة 
الكردي هو قطاع الصحة، حيث بدأت 
توابيت املوت الزؤام تتدحرج من ابواب 
واالهلية  احلكومي��ة  املستش��فيات 
اس��باب  نتيجة  الصحي��ة  واملراك��ز 
متع��ددة مس��ؤولة عنه��ا احلكومة 

والفس��اد  الس��يئة  االدارة  منه��ا 
املتفش��ي واالهمال وش��حة االدوية 
الفاحش  واالرتفاع  وقلة املستلزمات 
لتكالي��ف العالج واالدوي��ة واالقامة 
والعملي��ات اجلراحي��ة ف��ي املراك��ز 
واملستش��فيات األهلي��ة، واملرعب ان 
القط��اع الصحي االهلي س��يطرت 
عليه مافيات متنفذة تتحكم بحياة 
املواطنني بني املوت والنجاة بجش��ع 
س��لب االموال الطائلة املنهوبة من 
املرض��ى واهاليهم، واخملي��ف ان هذه 
املافيات واجملموع��ات املتمكنة تابعة 
أله��ل الس��لطة املارق��ة، والتقاري��ر 
والصور ع��ن حاالت امل��وت واالهمال 
الص��ارخ الت��ي تنش��رها الصحافة 
والفضائي��ات الكردي��ة تب��ني م��دى 
امل��ارق  احلاك��م  النظ��ام  وحش��ية 

باالقليم.
ه��ذا باختص��ار واحدة م��ن االفرازات 
املميتة العديدة للسلطة املغتصبة 
للدميقراطي��ة الفتي��ة ف��ي اقليي��م 
كردستان، نظام صادر اصوات الشعب 

وحريته وجعله يتقوقع داخل سجن 
ش��بيه بس��جن نظام البعث البائد، 
أجل ه��ذا هو واق��ع االقليم املنتهك 
من قبل املافي��ات والعائالت احلاكمة 
بوض��ح النهار، وال ندري متى يصحى 
اجملتمع الدولي واالقليمي والعراقي ملا 
يعانيه ش��عبنا الكردي وملا يجري من 
انته��اكات واعت��داءات صارخة لكل 
املباديء والقيم واالعراف االنس��انية 
املثبت��ة ف��ي اللوائ��ح الدولي��ة لالمم 

املتحدة.
االح��زاب  ان  نب��ني  ان  الب��د  وهن��ا 
الكردس��تانية غير احلاكمة وبسبب 
صمته��ا على مايجري ب��دأت تقترب 
م��ن فع��ل جرمي��ة اخليان��ة الكبرى، 
ولهذا فان واقع ح��ال االقليم يحتاج 
الى موقف وطن��ي عاجل والبد لهذا 
املوقف واال فان شعبنا الكردي ذاهب 
الى كارثة انس��انية حياتية قد تاخذ 
بارواح العش��رات ومئ��ات االلوف من 
املواطنني في حال اس��تمرار استبداد 
وتس��لط نظ��ام احلك��م عل��ى رقاب 

الش��عب، وله��ذا فقد ح��ان الوقت 
لتفعيل برملان كردس��تان فورا بعيدا 
ع��ن املهاترات واملزاي��دات احلزبية عن 
الوقت  وحان  واالستقالل،  االستفتاء 
الكردي��ة وخاص��ة  االح��زاب  لق��ادة 
واجلماعة  الوطن��ي  واالحت��اد  التغيير 
واتباعه��م  االس��المي  واالحت��اد 
وانصارهم اخلروج الى الش��ارع ولبس 
الكفن االبي��ض وخاصة في عاصمة 
االقلي��م بطريق��ة مدنية وس��لمية 
الغاش��مة  للس��لطة  للتص��دي 
الدميقراطية  ارج��اع  وارغامها عل��ى 
واحلياتي��ة  االقتصادي��ة  واحلق��وق 
واملعيش��ية واالنس��انية املغتصب��ة 
الك��ردي  ش��عبنا  مكون��ات  ل��كل 
املظل��وم م��ن قب��ل حكام��ه وليس 
من قب��ل اعدائه، وذل��ك الزالة الهم 
القابع على الصدور وازاحة اس��تبداد 
وتس��لط احلكم املارق على الشعب، 
وم��ا التوفيق اال من عن��د اهلل، واهلل 

من وراء القصد.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جرجيس كوليزادة

دومينيك مويسي

كاتب من إقليم 
كردستان

المستشار األول 
بمعهد مونتين في 

باريس

كان االرتي��اح والش��عور بالفخر من 
العواطف األساسية التي شعر بها 
العدي��د م��ن املواطنني الفرنس��يني 
بع��د اجلول��ة األولى م��ن االنتخابات 
الرئاس��ية الفرنس��ية، حي��ث احتل 
إميانويل ماكرون املرتبة األولى. وهذه 
املرة أصابت استطالعات الرأي: فقد 
انتقل املرشحان املفضالن �� ماكرون 
وزعيمة اجلبهة الوطنية مارين لوبان 
�� إل��ى اجلولة الثانية من االنتخابات 
ف��ي الس��ابع م��ن مايو/أي��ار. وذهب 
شعور القلق واحليرة الذي خيم على 
األس��ابيع واألي��ام والس��اعات التي 
س��بقت االنتخابات، بس��بب اخملاوف 
من أن تفيق فرنسا على جولة ثانية 
يكون االختي��ار فيها ب��ني اليمينية 
املتطرف��ة لوب��ان ومرش��ح اليس��ار 

املتطرف جان لوك ميلينشون.
كان العدي��د م��ن املراقبني ي��رون أن 
فرنس��ا ُعرض��ة خملاط��ر اقتصادي��ة 
واجتماعي��ة وسياس��ية ���� أعظم 
حت��ى من تل��ك الت��ي تتع��رض لها 
اململك��ة املتحدة أو الواليات املتحدة 

أو أملانيا �� ق��د تترتب على مثل هذا 
االختيار. فبعد التصويت على خروج 
اململكة املتحدة م��ن االحتاد األوروبي 
وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات 
املتحدة، كان ذلك بكل تأكيد مبنزلة 
فرصة سانحة للوبان. حتى أن بعض 
نِصف  يتس��اءلون  املراقب��ني كان��وا 
مازح��ني إل��ى أي��ن ميكننا الف��رار إذا 
فازت لوبان. وب��ني بريطانيا العظمى 
التي تترك االحت��اد األوروبي، والواليات 
املتح��دة في ظ��ل ترام��ب، أصبحت 

اخليارات اجليدة قليلة.
من حس��ن احل��ظ أن العق��ل واألمل 
تغلب��ا على الغض��ب واخلوف، وحتدى 
املواطنون الفرنس��يون أولئك الذين 
حذروا م��ن انتصار الش��عبوية على 
أرض الث��ورة الفرنس��ية. وبرغ��م أن 
فوز لوبان ممك��ن من الناحية الفنية، 
ف��إن تركيب��ة الناخبني الفرنس��يني 
جتعله أمرا غير مرجح إلى حد كبير. 
فسوف تنتقل ِقلة قليلة للغاية من 
ناصروا  الذي��ن  اليس��اريني  الناخبني 
ميلينشون إلى اليمني املتطرف. وفي 

حني أن بعض أنصار فرانس��وا فيون 
م��ن ميني الوس��ط رمبا يصوت��ون اآلن 
لصال��ح لوبان، فلن يكون ذلك كافيا 

لتحويل كفة االنتخابات لصاحلها.
بعب��ارة أخ��رى، ما ي��زال االس��تثناء 
الفرنس��ي حي��ا وعلى ما ي��رام. لقد 
أثب��ت الناخبون في فرنس��ا للعالم 
�� وخاصة للعالم األجنلوسكسوني 
�� أن املرء ال يحتاج إلى خيانة القيم 
احمل��ددة لهويته لهزمية الش��عبوية. 
وعل��ى الرغ��م م��ن املوج��ة األخيرة 
أثب��ت  اإلرهابي��ة،  الهجم��ات  م��ن 
الصمود  الفرنس��يون قدرتهم على 
في مواجهة سياسات اخلوف. وحتى 
م��ع صع��ود التش��كك ف��ي أوروبا، 
حصل املرش��ح املؤيد ألوروبا ماكرون 
على عدد من األصوات أكثر مما حصل 

عليه غيره.
تُفض��ي الظ��روف االس��تثنائية في 
بعض األحيان إلى ظهور شخصيات 
اس��تثنائية. فلوال الثورة الفرنسية، 
كان نابليون بوناب��رت ليظل ضابطا 
صغيرا في اجليش امللكي الفرنسي. 

وعلى نحو مماثل، وإن كان بشكل أقل 
ِحدة، لوال انهيار احلزبني السياسيني 
الرئيسيني في فرنس��ا، فإن ماكرون 
الذي يبلغ من العمر 39 عاما، والذي 
لم يكن معروفا لدى أغلب الناخبني 
الفرنس��يني قب��ل ع��ام واح��د، كان 
ليظل مجرد طف��ل معجزة آخر في 

عالم االقتصاد.
الواق��ع أن ماكرون يب��دو وكأنه جون 
ف. كيني��دي الفرنس��ي، وقد اقتدى 
بامنوذج باراك أوباما في قيادة حملته 
االنتخابي��ة. ولكن��ه وص��ل إل��ى ما 
وصل إليه ألن حزب فرانس��وا ميتران 
االشتراكي أصبح في عداد األموات، 
ومتكن��ت الفوض��ى واخلالف��ات م��ن 
احملافظني اجلمهوريني. ومن جانبهم، 
لم يتمكن االشتراكيون من االتفاق 
على أجندة سياسية حديثة. وفشل 
اجلمهوري��ون في تقدمي مرش��ح آخر 

بعد أن تلوث فيون بالفضيحة.
نتيجة لهذا، توش��ك فرنس��ا، على 
الرغم من س��معتها في التش��كك 
في ال��ذات والتش��اؤم والكآبة، على 

انتخاب أصغر رئيس لها على اإلطالق. 
ولك��ن عند هذه النقطة، س��يواجه 
ماك��رون مجموع��ة جدي��دة كاملة 
م��ن التحدي��ات، ب��دءا باالنتخاب��ات 
التشريعية املقرر إجراؤها في يونيو/
حزي��ران. فه��ل يتمكن ماك��رون من 
تأم��ني أغلبية حاكم��ة في اجلمعية 
الوطني��ة، أو هل يقدم اليمني جبهة 
موح��دة إلرغام��ه عل��ى املمارس��ة 

الفرنسية الفريدة في التعايش؟
ف��ي النظ��ام ش��به الرئاس��ي ف��ي 
فرنس��ا، يعن��ي التعاي��ش إمكانية 
إصابة الس��لطة التنفيذية بالشلل 
إذا كان الرئي��س ورئيس الوزراء ميثالن 
فصائ��ل سياس��ية مختلفة. ولكن 
ماكرون يريد إثبات قدرته على تنفيذ 
امن��وذج حتالف األغلبي��ة املعمول به 
في األنظم��ة البرملانية، حيث يضم 
حساس��يات  الراغب��ني«  »حتال��ف 
سياسية مختلفة ولكنها متوافقة، 

سعيا إلى حتقيق هدف مشترك.
في اعتقادي أن فرنسا على استعداد 
لتقبل حكوم��ة ائتالفية قادرة على 

جتاوز اخلطوط السياس��ية اليمينية 
اليسارية العتيقة على نحو متزايد. 
واآلن أصب��ح االنقس��ام السياس��ي 
احلقيقي في فرنسا، مثلها في ذلك 
كمثل قس��م كبير م��ن الغرب، بني 
أولئ��ك الذين يدافع��ون عن االنفتاح 
العامل��ي وأولئ��ك الذي��ن يفضل��ون 

العودة إلى العزلة القومية.
وس��وف يكون لزاما على ماكرون أن 
يعترف باجلذور الثقافية لالنقسامات 
التقليدي��ة ب��ني اليم��ني واليس��ار، 
في ح��ني يعمل أيضا عل��ى معاجلة 
الغض��ب الث��وري العمي��ق القائ��م 
ف��ي فرنس��ا اآلن. فعل��ى الرغم من 
الظهور الق��وي الذي حققه ماكرون 
في اجلول��ة األولى، ص��وت نحو 40% 
م��ن الناخب��ني الفرنس��يني لصالح 
املرشحني املشككني في أوروبا لوبان 
وميلينش��ون. ولن يكون من السهل 
اس��تعادة ثق��ة ه��ؤالء الناخبني في 
املؤسسات القائمة، وإعادة إدماجهم 
ف��ي التي��ار السياس��ي الرئيس��ي. 
وس��وف تستسلم األحزاب املهزومة 

إلغ��راء النزول إلى الش��وارع وعرقلة 
مح��اوالت اإلص��الح. فبعد فش��لها 
ف��ي صناديق االقت��راع، رمب��ا تلجأ �� 
عل��ى الطريق��ة الثورية الفرنس��ية 
التقليدية �� إل��ى إقامة »املتاريس« 

ووضع العراقيل.
لقد أثب��ت ماكرون صفات��ه املمتازة 
كمرش��ح. وبعد الس��ابع م��ن مايو/

أي��ار، يتع��ني علي��ه أن يثب��ت قدرته 
عل��ى تول��ى الرئاس��ة باقت��دار على 
الرغ��م م��ن ش��بابه وافتق��اره إلى 
اخلبرة. فالفوز بالسلطة ليس كمثل 
ممارس��ة الس��لطة بفعالية واحلرص 
في الوقت نفس��ه على جتنب امليول 
االس��تبدادية التي قد تنشأ في ظل 

ظروف غير اعتيادية.
هذه هي املهمة التي تواجه ماكرون. 
بحس��ه  مدفوع��ا  علي��ه،  ويتع��ني 
باملصي��ر، أن يقاوم إغ��راءات االقتداء 
بنابلي��ون بونابارت. ومن ناحية أخرى، 
ينبغ��ي للعالَم الدميقراط��ي أن يرى 
في ماكرون ما ميثله حقا: منارة أمل 

في بحر من الشكوك واليأس.

صناعـة ماكـرون
PROJECT
SYNDICATE

استعدادات رئيس كوريا الشمالية للحرب

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اخ��ص بهذه الكلم��ة اصدقائ��ي املثقفني، الذين أسترش��ُد 
ال��ى اس��مائهم،  واح��داً واحداً، من ش��راكات ف��ي الكتابة 
والنض��ال واالس��تراحات، او الذين يحملون اس��ماء لم تصل 
الى حافظتي وإْن هي في ضميري، وباملعنى الواس��ع ملوصوف 
املثق��ف، مبن فيه��م اولئك الذين يحّولون جري��د النخيل الى 
تش��كيالت موحية، وأولئك الذين يرفعون صوت االبوذية الى 
مرتبة الشهامة، جنب شركائي في صناعة الكلمة والفكرة 
واللوح��ة واللحن والتأمل، من النس��اء والرج��ال، وكل الذين 
يس��ددون فواتير احملن والزالزل بصمت مبدع، او بحيرٍة خالقة، 

او ببكاء نزيه.
 اقول، اخصكم بالدعوة هذه الى اخلروج من انفاق الش��كوى 
والتظلم واملرارات واملراقبة واالنتظار الى فضاءات املش��اركة 
ف��ي حماية احالمن��ا وصبواتنا ودمائنا وم��ا تبقى من خارطة 
تقاس��مها قطعاٌن بربرية بلحى ودش��اديش قصيرة، واجياٌل 
فاس��دة م��ن السياس��يني ومنتج��ي الضجي��ج والرطانات، 

وطامعون من وراء احلدود. 
 ان البطوالت التي نحققها من طاوالتنا في مدونات ونصوص 
انتقادي��ة وكلمات غاضبة ورافض��ة ومحرضة، عن بُعد، على 
س��المتها اللغوية وحس��ن تقنيتها ورهافة حس��ها فقدت 
صالحيتها االن، صدقوني، ف��ان ثمة ارصفة وميادين ومعارك 
حتتاج الى اكفكم تلوح، واصواتكم تنادي، وعلومكم تُرش��د، 
وجتاربكم تُلهم.. تلك هي البطوالت احلقيقية  التي سطرها 
ش��عراء ومبدعون ومه��رة منكم، وتعرفونهم واح��داً واحداً، 
منهم من استش��هد وارتوت ساقيات الثقافة  والذاكرة من 
امجادهم، ومنهم احتدوا باحلياة وصناعها وميادينها، بطالٍت 

وابطاال.
 بوجي��ز الكالم، ال أدعوك��م، وليس املطل��وب، ان نتحول الى 
دعاة، فقد س��قط الداعية في وحل امت��داح اجلالد أو امتداح 
صاح��ب النعم��ة أو ذّم خصومهما، وليس املطل��وب ان نبيع 
ابداعن��ا في مه��ب الورق، فثم��ة انبل واجمل من ه��ذا املآل، 
انه االنخراط في صناعة املصير النبيل. لنخرج من الس��ؤال 
عم��ا ينبغ��ي ان نفعل، فليس لدّي وصف��ة بالفعل املطلوب، 
وانا نفس��ي، مثلكم، لم افعل ما يصلح ليكون وصفة، فيما 
اش��تغل مفكرون كثيرون على رصد الدور الذي من املفترض 
ان يلعب��ه مثقفنا، وتأش��ير التأرجح ما ب��ني ان يتقوقع على 
نفس��ه ويبني تصوراته عن احلياة واجملتمع والكون انطالقاً مما 
يس��ميها الباحثون بأوهام النخبة، او ان ينخرط في املعركة 
الت��ي تصنع املس��تقبل وتعكف عل��ى بناء مص��دات حيال 

االنكفاء الى املاضي واخلرافة والعنف.
 تع��ال صديقي اجلميل جنّم��ل للناس، باملمارس��ة، وعن قرب 
منه��م، قضي��ة احلي��اة ومف��ردات املقاوم��ة والش��أن العام 
والتطوع وااليثار والعدال��ة، فثمة املاليني احلائرة حتتاج الى أن 
نكون على قرٍب من معاناتهم.. تلك هي مودتك مع نفس��ك 
املبدعة..«وانت تنام وحتص��ي الكواكب. فّكر بغيرك. ثمة من 

لم يجد حيزا للمنام« كما يقول محمود درويش. 
 اصدقائي.. اسمع بذعر صوت النسوة االيزيديات املغتَصبات 
م��ن قبل قبائل الهمج املغيرة.. اعتق��د اننا لم منت منذ زمن 

بعيد. 
نهج البالغة

ش��تم رجل من اخلوارج االمام علي بن ابي طالب )ع( فهّم 
اصحابه مبعاقبته، فقال لهم: َمْه.. إمنا سب بسب، أو عفو 

عن ذنب.

ما مطلوب منا
 )ك( مثقفين؟ 



ثقافة10

عبد الغفار العطوي
ص��درت للش��اعر العراق��ي صف��اء ذياب 
اجملموعة الش��عرية ) س��لم قدمي تآكلت 
أضالع��ه ( من منش��ورات احت��اد االدباء و 
الكتاب في البصرة طبع في لبنان 2017 
ملفت��اً النظ��ر ف��ي نصوص��ه كلها الى 
احلساس��ية التي يحملها كونه يؤش��ر 
جوانب ع��دة م��ن التجاذب بني الش��عر 
و الش��اعر ، وهم��ا قطب��ا التراس��ل بني 
الق��ارئ املفترض و احلقيقي) االول املعني 
بخاصية الشاعر ، أما الثاني فمن موروث 
الش��عر ( ألنن��ا نلمس التوج��ه القيمي 
في ذلك، في إن ثم��ة فصال بينهما يؤدي 
نح��و إيضاح مدى عالقة تلك اجلوانب مع 
ماهية الشعر ووظيفة الشاعر كالً على 
جهة باعتبارهم��ا مفهومني متعارضني 
يس��تندان عل��ى ض��رورة التب��ادل  ف��ي 
احليثيات ووس��ائل تصريف الرسائل عبر 
الش��فرات، ألن اختالفهما أكيد في ظل 

عدم التجانس. 
ال شك إن الشاعر صفاء ذياب   1-
قد مارس ضغطاً ملحوظ��ا باجتاه توليد 
فك��رة بقاء الش��عر و فناء الش��اعر ، ألن 
للشعر ماهية و للشاعر عرضا و دميومة 
االول  أوضح من تشخص الثاني ، من هنا 
أخلص صفاء ذياب ملاهية شعره و اركس 
قيامه الشعري باعتباره تقعيدا افتراضيا 
، لنجد بيان ارساله باألهمية التي وعاها 
ف��ي العنوانات أوالً و ف��ي مقاصدها ، في 
عتبة ) رجل م��ن بولنزيه( التي خلص بها 
الش��اعر مفهوم املس��اوقة بني الشعر و 
الشاعر ثانياً ، في إن الشعر يشبه الروح 
فهو نفخة وإن الش��اعر قد ال ميسك بها 

بقوة فيموت. 
حني مت 

كانت هناك 
بالقرب من مقبرتي حديقة ورد

ذات يوم
جرفني سيل إليها 

فأزهرت 
وألن الشعر له املقدرة على إقصاء حاجات 
اإلنس��ان بأكمله��ا ، و العي��ش في ظل 
حيثيات الش��اعر بينما االخر يضمحل ، 
كانت فكرة لواذه في املكان �� الزمان من 
أح��د مبتكراته التي يطل بها على عالم 
الش��اعر ، فيما سماه صفاء ذياب ) خارج 
املنت(و هو استشعار عرضي اراد به القول 
بعزلة الشعر عن تعاطي الشاعر به، برد 
االخي��ر في عنوان ) الط��ني أول اخمللوقات(

الى فنائه احملت��وم ) أنا ابن الطني ، عرفت 
بأني اسلخ الطني  من جسدي ، و ما كل 

هذه االرض س��وى بضعة من��ي(ص97 و 
خلود الشعر في سرمديته ، و لعل خارج 

املنت الذي أثراه.   
ق��ول الش��اعر بأن م��رد اإلنس��ان مبا فيه 
الش��اعر الى الط��ني ، ذل��ك الطني الذي 
يرس��م حدود املكان ، ألن الطني مستمر 
، فلوال استمراره ملا بقيت مفردات كثيرة 
ف��ي اللغ��ة الس��ومرية من اساس��يات 
اللغ��ة العراقي��ة احلي��ة ص 101 ، مبعنى 
ق��درة اللغة ف��ي احت��واء امل��رء، لهذا ال 
عج��ب من حت��وط صفاء ذياب م��ن توزيع 
املكان وفق ما هو موجود في الفهرس ) 4 
عنوانات انض��وت حتتها عنوانات فرعية ( 
كي نستدل على عمق التجذير اللساني 

في املكان ) الطني ( الذي رصده املؤلف.
2. في ه��ذه التوزيع��ات املعنونة ال وجود 
سوى للش��عر مباهيته اجملردة حيث يتفرد 
وحده في كينونت��ه ، و يتجلى في عزلته 
ص 11 كفك��رة خضراء ، و ش��رفة آمنة 
في أيام ناقصة أشبه باحلالم تتجمع في 

عزلة  خالصة.
غبار في اخلارج 

و في الروح عواصف ال تنام 
عقلي يعمل كماكنة خياطة قدمية 

و ب��ني اصابع��ي يت��آكل الوق��ت كرقيم 
سومري 

من هنا تتجه ماهية الش��عر في التقاط 
تضاري��س االمكنة  ف��ي أزمنة  مختلفة 
، ف�)من كتاب البصرة ( تترس��م اساطير 
مدين��ة ، حي��ث حتتش��د به��ا االمكنة و 
األزمن��ة في نس��يج هالمي ثقي��ل مادام 
اختي��ر ل��كل مدين��ة عل��ى ه��ذه االرض 
مأوى ص23 و البص��رة كمثال ال ميكن ان 
تعرف أية مدين��ة جتهلها مبجرد أن تصل 
عند بوابته��ا املتربة ص24 حتتاج لوقت و 
ملألوفية و كي تتأقلم ، الشعر ال يتطلب 
كل ه��ذه املس��تلزمات ، فق��ط النظر و 
الس��مع و القل��ب ال غي��ر بالنس��بة له 
فاملكان مثالً ) ساحة سعد ( ص 25 فعلى 
حافة ح��ادة انحن��ى هذا اجلن��دي ليرفع 
رمح��ه املكس��ور من بطن احل��وت حيث 
املؤمنون في الفض��اء القريب جدا ص26 
و مقه��ى ه��ي  عالمة رض��ا حيث يحلم 
احلال��م و هو يجل��س و يده ب��ني فخذيه 

تدح��رج ما تبقى من مس��اء البارحة ص 
27 و لنأخذ من الشعر ) مراسيم قدمية ( 

تباشير حلياتنا القادمة أمنوذجا ص 33   
اللعنة - -

اخ��رى  م��رة  الس��ماء  يب��دد  ش��يء  ال 
باجلحيم؟

و في ) لم يكن هنالك شيء ( ص36 يبدو 
إن ماهي��ة الش��عر ترس��م مالمح عالم 

آخر 
لم يكن هنالك بيت

لم تكن هنالك بحيرة 
ً لم يأت طائر أبدا

فثمة مكان خائر يتوجس الليل 
و تس��تدرج االمكنة الش��عر لعالم خال 
م��ن رخاوة الش��اعر في ) حي��اة معطلة 
( م��ن خ��الل الوص��ف احملك��م ملعلم من 

تفاصيل اجلنوب في ) جنوبيون ص 59 (
1

إلفة آفلة و جسد نحيل 
و قشور 

و هتافات - --
هذه هي املدينة 

لك��ن الكتاب��ة ح��ول اجلنوب يس��تغرق 
الش��عر كل��ه ، و ال يق��ف عن��د احل��دود 
القصوى للتخيل ، بس��بب لون االختالف 
و كمي��ة التناق��ض ووف��رة اإلءت��الف بني 
املضادات التي يستخدمها الشعر ، ففي 
) أيتها القصيدة التي ال جتيء إال بالعصي 
ص 90 ( يرك��ن الش��عر ف��ي مهمته الى 

غاية االخالص.
عم تبحثني ؟ 

و ليس سوى الشواطئ مبعثرة 
لك اللغة اخلائفة 

و انتفاضة عصفور يشاكرك النوى 
و لع��ل صفاء ذي��اب و هو يخ��وض جتربة 
الكتاب��ة ف��ي ماهية الش��عر يس��تثني 
الش��اعر بوصفه املش��تغل املغترب عن 
كل تفصيالت الوجود املعطل في حلظات 
التجلي اآلخذ من حيز الش��اعر الكثير ، 
بإدراكه لهيمنة الشعر على آفاق العالم 
و اضمح��الل الش��اعر ال��ى كومة طني ، 
ذلك االحس��اس الذي أخرج��ه الى برانية 
املنت ، مادام ال ميت للش��عر بصلة  و قذف 

بالشعر نحو اخللق.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انعقد مس��اء األربع��اء 19 أبريل 2017 
بتط��وان، أول لق��اء حتضي��ري للملتقى 
ال��ذي  العال��م  لكاتب��ات  الدول��ي 
س��يحتضنه املغرب في شهر أبريل من 
السنة القادمة) 2018(، إذ سيعقد ألول 
مرة ف��ي إفريقيا والعال��م العربي، بعد 
أن عق��دت دوارات��ه االثنتا عش��رة بدول 
أمري��كا الالتينية )الش��يلي، األرجنتني، 
األورغ��واي، كولومبيا، فينزويال، البرازيل، 
بورت��و ريك��ي، املكس��يك، بامن��ا ( وف��ي 
الواليات املتح��دة األمريكية وإس��بانيا 

وق��د جاء اختيار املغ��رب، الحتضان هذا 
التظاهرة الثقافي��ة الدولية الكبرى إثر 
مذكرة بعثت بها رابطة أدباء الش��مال 
إلى املنظمني واملش��اركات واملشاركني 
ف��ي امللتقى األخير، ال��ذي عقد مبيامي، 
عب��رت فيها ع��ن رغبتها واس��تعدادها 
الحتضان هذه التظاهرة ، فتم لها ذلك 
بعد منافسة مع دولة الدومينكان وجتدر 
االشارة الى  أن هذا اللقاء األولي ساهم 
في��ه، إضافة إلى أعضاء من رابطة أدباء 
الش��مال، الرئيس��ُة بالنياب��ة للمؤمت��ر 
الدولي لكاتبات العالم الشاعرة غلوريا 

يون��غ، الت��ي تش��غل في اآلني نفس��ه 
منصب سفيرة دولة بامنا باملغرب، وكذا 
أعضاٌء من مؤسس��ة غابرييل غارس��يا 
ماركي��ز، وممثلون جملموع��ات البحث في 
جامعة عبد املالك الس��عدي، وفاعلون 
تط��وان  طنج��ة  بجه��ة  جمعي��ون 

احلسيمة.
 وبعد عرض الش��اعرة غلوريا لش��ريط 
الدورات األخيرة للملتقى، وكلمات كّل 
من رئيس رابطة أدباء الش��مال الروائي 
محس��ن أخريف، ورئيس��ة مؤسس��ة 
باملغ��رب  ماركي��ز  غارس��يا  غابريي��ل 

األس��تاذة نبيلة بنعمر، وكلمة األستاذ 
اإلدريسي عن جمعية”أعمدة“ ومدرسة 
امللك فهد العليا للترجمة وممثال ملاستر 
الكتابة النسائية بكلية اآلداب بتطوان، 
مجموع��ة  ع��ن  اجملدوب��ي  واألس��تاذة 
للبح��ث بكلية أص��ول الدي��ن، وكلمة 
معه��د مدي��رة معه��د ثربانتي��س لُوال 
ورادو، وكلمات احلاضرين من الفاعلني  إمِنمَ
اجلمعوي��ني والثقافي��ني، ُفت��ح النقاش 
الختيار رئيس��ة لدورة هذا امللتقى، وفق 
األعراف التي رسمت في دوراته السابقة 
)أن تكون كاتبة م��ن املنطقة احملتضنة 

لل��دورة (، وقع االختيار ف��ي هذا الصدد 
على الش��اعرة فاطمة الزه��راء بنيس. 
كم��ا مت االتفاق عل��ى اختيار األس��تاذة 
الفاعلة اجلمعوية نبيلة بنعمر كنائبة 
له��ا. لتتش��كل بعدها جلن��ة حتضيرية 
لإلش��راف عل��ى التهيئة له��ذه الدورة 
التي ستشكل فرصة لكاتبات إفريقيا 
والعال��م العربي للتعبي��ر عن صوتهن 
اإلبداعي واإلنس��اني، واللتقاء بكاتبات 
العال��م عل��ى أرض مدن جه��ة طنجة 
تطوان احلس��يمة التي ستحتضن هذه 

التظاهرة.

المغرب يحتضن الدورة 13 لكاتبات العالم

كتابُة الش��عر لعب��ٌة باهرة، وإتقانُها يضع الش��اعر 
في س��ياِق من يحوز ش��روط تلك اللعب��ة، إذ تتحول 
اللغ��ة الى فضاء، واالس��تعارات  الى وس��ائط حُتّفز 
على االرتقاء بشروطها، واستدعاء ما ميكُن أْن يكون 

شغفا أو وجدا، أو مفارقًة أو متردا على السياق..
الشاعر عمار املس��عودي يدرك هذه اللعبة جيدا، إذ 
ميارسها  بوصفها تعويضا، أو حتى دهشة إزاء عالٍم 
يُخاتله دائما، عالم يفرض شروط بالغته، وتوحشه، 
ح��ّد أّن القصي��دة تبدو وكأنها خالص��ه الوحيد من 

أوهامه، ومن مرائر ما يحوطه من خيانات يومية..
يكتب  املسعودي عبر شفرات هذه اللعبة، ليستدعي 
اآلخر، بوصفه القرين، أو الشاهد، أو احلبيب، أو صانع 
اللذائذ، وباجتاه أْن تكون القصيدة رس��الة أو اعترافا، 
هي أق��رب الى الن��زوع الصوف��ي، ن��زوع الباحث عن 
ذاته، عن صورتها املش��دودة باملرايا، واملبهورة بلمعان 
الكالم، إذ هو ملعان الدهش��ة، وشواظ الرغبة، مثلما 

هو شرط الرؤيا...
ما يشبه املرور عليك،

مازلُت راغًب في مرورك 
شرط االَّ تراني ،فان فعلْت
ورأيتني من زاوية لقميص

او من قصيدة في كتاب فال 
أنتمَ مني وال أنا منك...

ه��ذا اآلخ��ر/ القري��ن/ احلبيب، ه��و خط��اب الوصال، 
وجوه��ر ما متثل��ه الل��ذة من معن��ى، أو م��ن فيٍض، 
يستولده الشاعر في السياق الشعري، وكأنه لعبته 
ف��ي املراودة، وف��ي الترّقب، أوفي البحث، والكش��ف، 

والتماهي واحللول..
يكتب املس��عودي-هنا- نصه الشخصي، نص املزاج، 
والفكرة، لكنه يحّمله نقائضه أيضا، إذ ما تبدى من 
القصي��دة ال يع��دو أْن يكون إاّل هوس��ه باحلياة، ذلك 
اله��وس الفائر، واخملات��ل، لكنه األكثر س��طوعا في 
اللغة، واللغة هنا ليس��ت مجاال عابرا للتواصل، بل 
للوصل مبعناه الصوفي واللذوي، ومبعناه الذي يجعل 
من الفيتشيه/ شفرات اآلخر، مجاال الصطناع فكرة 
اللذة، تلك التي يتقصاها الشاعر، وكأنها سرُّ لعبته 

في الكتابة، وفي الشغف واالستدعاء.
مازلت اعرف ترقبك للسماوات 

وهي توصلني اليك ،لكني سوف 
ال أنزل مبطارك وال مبدرجك، كونك 

شديد الرياح، كثيف األمطار سريع 
الدموع..

يعيش الش��اعر املس��عودي في قصيدته بعضاً من 
هواج��س بحثه عن الوجود، عب��ر العالمات، إذ يغيب 
اجلس��د بوصفه االيروس��ي، لتتب��دى عالماته، وهي 
توهمه باالس��تغراق، وبدالة الوجود عبر وحدته، حّد 
أّن هذه الوحدة تتمثل رهانه واستيهامه في  الوصل 
واالش��باع، وفي اغمار القصيدة بدف��ٍق من الرغبات، 
تل��ك الت��ي يوجدها، أو توج��ده، ومبا يجع��ل الكتابة 
وكأنها هي لعبة البحث عن البحث عن الوجود ذاته، 
الوجود  املشبوب في التفاصيل، في اللغة، في احلب 
والفاكه��ة/ ذاك��رة  اخلطيئة/ غواية النزول/ ش��غف 

اللقاء..
وحدُة وجود، 

يبدو أني غير صالح اال للقاٍء واحٍد
غيُر جاهٍز االَّ لترنيمٍة واحدٍة في اغنيٍة

أو حتى في قصيدٍة منسيٍة .
ال يكتب املس��عودي قصيدة صوفي��ة خالصة، بقدر 
ما يكت��ب هوامش اخملفي في س��ؤاله الوجودي، هذا 
الس��ؤال املس��كون بالذاكرة الكربالئية، والنزوع الى 
التطهي��ر عبر اللغ��ة بوصفها طقوس��ا، أو نداءات 
خفية، تس��تعيد الغائب، وتوحي مبا يساكن الشاعر 
م��ن نقائ��ض، أو من غواي��ات، ال مصّد له��ا إاّل اللغة 
ذاته��ا، بوصفه��ا العالماتي، أو بإش��ارتها الى ما هو 

ُمضمر، أو عالق كالهواجس، أو ناتئ كاالعتراف..
قد تكون هذه القصيدة  هي األقرب لنص االستدعاء، 
نص اآلخر/ احملبوب، والذي تفترض دالة حضوره البوح 
واالعتراف واس��تدعاء عن الغائب بامتياز احلاضر في 

اللغة...

عمار  المسعودي 
يكتب نص االستدعاء

شواخص

علي حسن الفواز

قراءة

تس��ليط الضوء على التحديات التي تواجه 
األطف��ال املكفوف��ني وضع��اف البص��ر في 
مس��يرتهم التعليمي��ة، وإلى توفي��ر املواد 
القرائية املصممة خصيصاً لألطفال الذين 

يعانون من مشاكل بصرية«.
وأضافت املازم��ي: »تؤكد اإلحص��اءات على 
وجود ما يقارب ال� 22 مليون ش��خص يعاني 
من مش��اكل بصري��ة في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقي��ا، أغلبه��م م��ن 
ش��ريحة األطفال، فإلى جانب محنتهم مع 
فقد البصر يعاني هؤالء األطفال كذلك من 
ش��ح في املواد التعليمية التي تش��جعهم 
على الق��راءة، فيعيش األطف��ال املكفوفني 
ظروفاً اس��تثنائية، لذا على اجلميع الوقوف 
إل��ى جانبه��م، والبح��ث عن حل��ول ناجعة 
متكنهم من عيش طفولتهم واالنخراط في 

العملية التعليمية كبقية أقرانهم«.
وعقبت عل��ى دور دور النش��ر«إذا ما نظرنا 
بعني فاحصة إلى واقع قطاع النشر اخلاص 
بذوي االحتياجات اخلاص��ة، جند أن النتائج 
تأت��ي دون املتوق��ع واملأمول، وه��و ما دفعنا 
إل��ى إطالق ه��ذه املب��ادرة خ��الل مهرجان 
الش��ارقة القرائ��ي للطفل، ال��ذي يجمع 
مختصني وتربويني وناشرين في مجال أدب 
الطفل، ليكونوا شركاءنا في دعم قضايا 
األطفال املكفوف��ني وضعاف البصر الذين 
يحتاج��ون مناهج وأس��اليب تعلم خاصة 
بهم«. ثم ش��كرت الس��يدة آمن��ة هيئة 

املنطق��ة احل��رة باحلمري��ة، واملنطقة احلرة 
في مطار الش��ارقة الدولي، على دعمهم 
ملبادرة »أرى«، ال��ذي يأتي انطالقاً من التزام 
املؤسس��ات والهيئات احلكومية واألهلية 
ف��ي الش��ارقة، بتعزي��ز املش��اريع الرامية 
للنهوض بالبنية املعرفية والثقافية لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
 وتعرض مبادرة »أرى« في مهرجان الشارقة 
القرائي للطفل 30 ألف نس��خة جملموعة 
م��ن الكتب اخملت��ارة، وتتوزع النس��خ على 
ث��الث فئات، ل��كل منها 10 آالف نس��خة، 
وهي: الكتب املصورة، والكتب املسموعة، 
والكت��ب املطبوع��ة بطريق��ة بري��ل، كما 
تعرض بعض املستلزمات التي حتمل شعار 
املب��ادرة مثل احلقائ��ب، والكت��ب، واألقالم 
وغيره��ا، وميك��ن للزوار ش��رائها مباش��رًة 
حي��ث تخصص ريع مبيعات املس��تلزمات 
والكتب لدعم »مؤسسة كلمات لتمكني 

الطفل«.
وجتدر االش��ارة الى ان مؤسس��ة »كلمات 
لتمك��ني األطفال«، تأسس��ت ف��ي العام 
2016 مببادرة كرمية من الش��يخة بدور بنت 
سلطان القاسمي، وتعمل املؤسسة على 
توفير الكتب لألطفال في املناطق احملرومة 
أو املتضررة من النزاعات املسلحة واحلروب، 
إميان��اً منه��ا ب��أن الق��راءة هي الوس��يلة 
ومواصلة  باجملتمع��ات  للنه��وض  األفضل 

التطور والتنمية.

الشارقة ـ  ابتسام الطاهر:
لتمك��ني  »كلم��ات  مؤسس��ة  أطلق��ت 
األطفال« املؤسس��ة اإلنس��انية واملعرفية، 
مب��ادرة »أرى«، الرامي��ة إل��ى تعزي��ز الوعي 
وضع��اف  املكفوف��ني،  األطف��ال  بقضاي��ا 
البصر، وتش��جيع فئات اجملتمع كافة لدعم 
مس��يرتهم التعليمية. وق��د حرصت على 
توفير الكت��ب لألطفال في املناطق احملرومة 
واملتضررة من النزاعات املس��لحة واحلروب، 
خالل مش��اركتها في النس��خة التاسعة 

ملهرجان الشارقة القرائي للطفل. 
وتس��عى »أرى« إلى جتسيد التجربة التي يرى 
فيه��ا الكفيف وضعيف البص��ر العالم من 
حول��ه، حيث تخصص حائط��اً تفاعلياً يُتيح 
لزوار ركنها امللحق بجناح مجموعة كلمات، 
فرصة التع��رف على الكتب الصوتية، وآليات 
القراءة بطريقة بريل، ليكونوا أكثر معرفة مبا 
يعيش��ه ذوي االحتياجات اخلاصة، ومعايشة 
التحدي��ات الت��ي تواجهه��م ف��ي مختل��ف 

مجاالت احلياة ال سيما في التعليم.
وقالت آمنة املازمي، مدير مؤسس��ة كلمات 
لتمكني األطفال: »جاءت مبادرة »أرى« تنفيذاً 
لتوجيه��ات الش��يخة ب��دور بن��ت س��لطان 
القاسمي، الرئيس املؤسس ملؤسسة كلمات 
لتمكني األطفال، ونس��عى م��ن خاللها إلى 

»أرى« تـوّفـر 30 ألـف كتـاب لذوي االحتياجات الخاصة

ألن الشعر له المقدرة 
على إقصاء حاجات 
اإلنسان بأكملها 
، والعيش في ظل 
حيثيات الشاعر بينما 
االخر يضمحل ، كانت 
فكرة لواذه في 
المكان ــ الزمان من أحد 
مبتكراته التي يطل بها 
على عالم الشاعر 

صفاء ذياب

اإلخالص في الشعر
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ذك��ر 1: نع��م، س��يدي ... إن الش��يء 
الوحي��د ال��ذي أضرن��ا، س��يدي، ه��و 
الهج��وم ال��ذي حص��ل ف��ي املراحل 
األولى على ق��وات )توكلنا على اهلل(، 
وقد كان خارج منطقة دفاعنا املعدة، 
حيث كنا نأمل أن يكون باستطاعتنا 
س��حبها و] غي��ر مس��موعة [. ف��ي 
احلقيقة، سيدي، كنا في أثناء ذلك قد 
أصدرنا أوامر االنسحاب، قبل أن تكون 
هناك فرصة لقائ��د الفرقة ألن يصدر 
أوام��ر لقطعات��ه، كنا ق��د احتككنا 
باألميركي��ن. لذلك ح��ن وصلنا إلى 
املوقع الدفاع��ي – أو ميكنني القول إن 
ذلك هو أحد األس��باب التي جعلتهم 
يوافقون على الهدنة ] غير مسموعة 
[ م��ن دون خس��ائر. وبن��اء عل��ى ذلك، 
س��يدي، إن اندفاعه��م الس��ريع ف��ي 
املراحل األولى لم يكْن – س��يدي، بعد 
أن رجعنا وبعد يومن من انس��حابنا، 
كن��ا قد أرس��لنا عناصر لك��ي تخلي 
األس��لحة والعجالت إل��ى املعبر رقم 
س��تة الذي يعرف��ه األخوة. إن��ه نوعاً 
ما إلى اجلنوب من منطقة الس��يطرة 
البري��ة وه��م يعرفونها،س��يدي. لقد 
داوموا، س��يدي، داوموا في االنسحاب 
تدريجياً بعد انس��حابنا من مناطق ] 
غير مس��موعة [. عقب ذلك، سيدي، 
رجعنا وبع��ض قطعاتنا كانت موزعة 

على وفق اخلطة التي رسمناها. 
ص��دام: أنت لم تصْف لي التأثير الذي 

تال انسحابكم من املوقع الدفاعي. 
ذكر 1: سيدي، بعد أن كنا قد – 

صدام: املوقع اجلاهز. 
ذكر 1: نعم، سيدي. 

ص��دام: أنا ال أقصد امل��كان األول الذي 
حترك��ْت إلي��ه القطع��ات، ب��ل موقع 
البص��رة الدفاعي حيث ج��رى القتال، 
كم��ا وصفَته – الذي انس��حبتم منه 

بعد ذلك. 
ذكر 1: لقد انسحبنا بعد ذلك. 

ص��دام: ف��ي أثن��اء ه��ذا الوق��ت بعد 
انس��حابكم م��ن، ص��ْف ل��ي حال��ة 
القطع��ات واألض��رار الت��ي تكبدتها، 

أعني الضرر الذي أصابها. 
ذك��ر 1: س��يدي، بق��در تعل��ق األم��ر 
بانس��حابنا، لق��د انس��حبنا من دون 
أن نعطي العدو أي��ة فرصة لكي يؤثر 
علينا. أعني أن القوات البرية لم تكْن 
ق��ادرة عل��ى اكتش��افنا أو اكتش��اف 
انسحابنا، ألن أوامرنا – أوامر انسحابنا 
دخلْت ليالً ] غير مسموعة [ في متاس 
مس��تمر  مع -  كنُت قادراً في املرحلة 
األول��ى عل��ى س��حب الق��وات الت��ي 
ل��م تكْن قريب��ة من املوق��ع الدفاعي، 
الت��ي ل��م تكْن ف��ي متاس م��ع العدو. 
لقد س��حبناها إلى اخلطوط اخللفية 
وبعده��ا طلبنا منهم، ضم��ن اإلطار 
الزمن��ي ال��ذي حددن��اه، أن يس��حبوا 
القطع��ات الت��ي كانت ف��ي متاس مع 
العدو. لذا كانت القطعات قادرة على 
قطع أي متاس مع العدو واالنس��حاب 
إل��ى  بطريق��ة نظامي��ة مضبوط��ة 

املناطق اخملطط لها. 
صدام يناقش كيف انتصر العراق حرب 
اخلليج وما إذا كان عليه أن ينخرط في 
هجمات استباقية على جتمعات قوات 
التحال��ف )تقريباً آذار  ] مارس [ 1991( 

 )1(
ص��دام: ه��ل هو ش��يء مكت��وب في 
الكتب أن يك��ون القصف التحضيري 
ملدة ش��هر ونصف؟ أي كتاب هذا؟ هل 
حدث أن ُسجل ذلك في حرب ما؟ لنبدأ 
من الوقت الذي بدأوا فيه باس��تخدام 
السيف إلى الوقت إلى الذي جلأوا فيه 
إل��ى الهجمات – الهجمات الذرية في 
أثن��اء احلرب العاملي��ة الثانية. أعني أن 
الهجوم ال ميكن قياس��ه ... بوس��عنا 
أن نفه��م ش��يئاً مما   حدث. بوس��عنا 

أن نفهم��ه، بوس��عنا أن نفهم بعض 
اجلوانب السلبية من دون أن نعطيها أي 
مشروعية. نحن نفهم. علينا أن نُبدي 
– علينا أن نُبدي ش��يئاً من الفهم. إمنا 
يتعن علينا أن نقول بصورة حاس��مة 
بأن ال� - الطرف الذي جنح بنس��بة 50 
باملائ��ة هو – هو س��يد العال��م فيما 
يخص الوالء، إي��ه – القدرات العقلية 
والعصبي��ة، وال� - والعناد اإلنس��اني، 
ألنه ليس هناك أي ش��يء مماثل، ال في 
التاري��خ وال في اجلغرافي��ة. أعني، ال�، 
إيه، البلدان الثالثون التي توحدْت ضد 
17 أو 18 مليون بالوصف الذي قدمته. 
)يقصد البل��دان الثالثن التي انضوت 
حتت لواء التحال��ف الدولي، وال� 16 أو 
ال��� 17 مليون هو عدد س��كان العراق 
في عام 1991 – م.( حسناً، حتى ال� 18 

] غير مسموعة [. 
األط��راف  بع��ض  كل��ه،  ذل��ك  بع��د 
الضعيفة تنس��ى ذل��ك – ويذكرونها 
يومي��اً بقوتها ] ق��وة أميركا [ وألنهم 
ضعفاء، بعضهم ال يزالون يتش��بثون 
به��ا. » أنظرْ ماذا س��تفعل أميركا. » 
البل��د األول ف��ي العالم ال��ذي – الذي 
يخيف أقوى البلدان فقط مبا ينش��ره 
في صحفه. هل فعلوا شيئاً ما أم لم 
يفعل��وا؟ هل فعلوا ش��يئاً ما؟ ويردون 
عليه��م قائلن: » حتت أمركم. » إنهم 
يحتفلون وهم مشغولون بأنفسهم. 
إنه��م ي��ودون أن يحتفلوا باألس��لوب 
كي��ف  الع��راق.  في��ه  هزم��وا  ال��ذي 
ميكننا أن نش��رح األمر بخ��الف ذلك؟ 
إن احتفاله��م هو رد على دهش��تهم 
املتعلق��ة بالكيفية الت��ي هزموا بها 

العراق. 
ذكر 1: لكن حلق بهم العار. 

صدام: لنفترض أن قواتهم املس��لحة 
كس��بْت ... على املستوى العسكري، 
محمد بن عبد اهلل، وهو رس��ول اهلل، 
ُهزم في معركة عس��كرية. إنه يعني 
أن جيشه ُهزم أمام جيش الكفار. )2(  
ملاذا تكون أعجوبة حن يُهزم جيش��نا 
بوجود جيش الكف��ار بطريقة تتجاوز 
القياس��ات كلها – تتجاوز القياسات 
كلها؟ كان هناك التئام للش��مل بن 
ال��دول العظمى املوج��ودة في العالم 
املؤلفة من الش��ياطن والكفار. أقوى 
تكنولوجياً، وعس��كرياً  الدول علمياً، 
واقتصادية  إمكاني��ة مالي��ة  وأعل��ى 
موجودة في املنطقة والعالم من دون 
اس��تثناء. لق��د اجتمع��وا ضدنا ولم 
يفلحوا على الرغم مما حدث. لم يجرؤوا 
على ضرب بغ��داد. مع القنبلة األولى، 
ازداد عدده��م ليصل إلى 30 بلداً. ولم 
يجرؤوا على إطالق القنبلة األولى لكي 
تضرب بغ��داد إمنا بعد انقضاء س��تة 
أش��هر، حينما كان احلصار العسكري 
كام��الً بحيث لن تك��ون هناك طلقة 
واحدة تُرمى عليهم ولن تصلنا كسرة 
من اخلبز. هل ه��ذا صحيح أم ال؟ هذه 
هي قصة الع��راق. ناهيك عن ذكر إننا 
نسأل أنفسنا كيف ميكننا أن نحّسن 
أنفس��نا. إال إن التاري��خ س��ّجل ذلك. 
س��أخبر الشعب بأن هذه املعركة هي 
في احلقيق��ة خندق القت��ال األمامي، 
م��ع بغداد والعمارة ف��ي املدينة. أقبل 
العراقي��ون س��ويًة وكان��وا متوحدين 
بأقصى درج��ة. جاء الرجال والنس��اء 
س��ويًة لكي يواجه��وا اخملاطر بأقصى 
حد. الطف��ل الرضيع، الرجل املس��ن، 
واملقاتل جاءوا س��ويًة لك��ي يواجهوا 
اخملاطر بأقصى درج��ة. إن حالة كهذه 
لم حتص��ْل في جميع ح��روب العالم. 

لكن   ] غير مسموعة [ هي أفضل. 
نح��ن نحمد اهلل على م��ا جرى. نحن 
نش��كر اهلل على كل شيء ... الشيء 
اآلخر الذي أود أن أقوله لكي أشجعكم 
أن أعطيتك��م ه��ذه املقدم��ة  بع��د 
العاجل��ة التي وجدُت نفس��ي مرغماً 

عل��ى إعطائها لكم، ه��و تقييمي ل� 
)القائ��د الع��ام للقوات املس��لحة( و 
)أمن س��ر مجل��س قيادة الث��ورة(. إن 
تقييم��ات القيادة السياس��ية فضالً 
عن )القيادة العامة( كانت مش��ابهة 
لتقييم��ي. إنن��ي أعيد وأك��رر، لو كنا 
أول  أطلق��وا  أن  بع��د  هاجمناه��م، 
قنبل��ة على بغداد، لو كنا هاجمناهم 
مباش��رًة، لكنا قد أخذنا ثأرنا بطريقة 
أفض��ل. حس��ناً، كن��ا س��نأخذ ثأرنا 

بطريقة أفضل. ال يس��عني القول إن 
الصورة كانت س��تتغير. كال. غير إننا 
كن��ا س��نؤذيهم أكثر. قب��ل املعركة 
كنا قد قلن��ا إن مبقدورهم أن يهدموا 
ويدم��روا وما إل��ى ذلك، بي��د إننا قلنا 
كذلك بأننا س��نكون قادري��ن على أن 
نؤذيه��م. نح��ن لم نؤذيه��م بطريقة 
خطيرة مباشرًة و – جسدياً. إمنا كونوا 
واثقن أننا سنفعل وسترون ذلك خالل 
سنوات حياتكم، إن شاء اهلل. أمريكا 
انتهْت حينما أطلقْت أول قنبلة على 
بغ��داد. لقد وصلْت إلى نهايتها روحياً 
وأن كل م��ا يرغب��ون القيام به ال ميكن 

أن يحميهم. 
إنني أع��رف أنهم أس��ياد العالم؛ إنني 
أق��ول لكم هذا اآلن. غي��ر أنهم وصلوا 
إل��ى القمة في ظ��روف مليئة ب��� إيه، 
تدخالت حقي��رة وفاس��دة. أعني – في 
ظ��روف – لقد وصلوا إل��ى القمة، ليس 
بالكرام��ة التي يس��تطيع بها الفارس 
أن يفع��ل ذلك – س��يبقون أقوياء مدة 
طويلة من الزمن. لقد وصلوا إلى القمة 
من خ��الل جلوئهم إلى ه��ذه الطريقة 
الفاس��دة. م��ع أن أمري��كا والبلدان ال� 
بانتصاره��م  أن يحتفل��وا  يري��دون   30
باملقلوب  الع��راق، سيلبس��هم  عل��ى 
)] يقلبه��م عل��ى البطان��ة [، تعبي��ر 
بالعامي��ة العراقية يعني أنه س��يأخذ 
حقه منه��م – م.( بس��بب م��ا فعلوه 
بالعراق. ومع انقضاء كل يوم تتكشف 
فضائ��ح أكثر وتظهر إلى النور عالمات 
ضعف أكثر. هذا سيش��ّكل األس��اس 
الرئي��س واحلاس��م. أمريكا س��تتحرك 
س��ريعاً بعيداً عن التاج الذي جلس��ْت 
علي��ه ألن كل بطاقاته��ا الرابح��ة قد 
انكش��فْت، فضالً عن طريقة تعاملها 
مع اآلخرين. لقد خسرْت أخالقياً بسبب 
ازدواجيتها، األمر الذي أكدنا عليه قبل 
بدء العملية العس��كرية. لقد قلنا إن 
العالم الغرب��ي يتبنى معايير مزدوجة. 

بعد انتهاء القتال مباش��رًة، انكشفْت 
االزدواجية، ف��ي تعاملهم مع القضية 

الفلسطينية. )3( 
لقد قلنا مباشرة إن أميركا تكذب فيما 
يتعلق بقضي��ة الكويت. كانت قضية 
الكويت نوعاً من أساس للمؤامرة. لقد 
خربشنا بأظافرنا على وجهها وأظهرنا 
خلفيته��ا التاريخية كلها. إنه ش��يء 
طبيع��ي ومن حقنا أن نتن��اول اخللفية 
التاريخي��ة ألنه��ا ستس��جل بص��ورة 

إيجابي��ة وف��ي صاحلنا وف��ي مصلحة 
شعبنا. غير أن هذه ليسْت هي القضية. 
لق��د تآمروا ضدنا. مل��اذا؟ لكي يهيمنوا 
على بلدان املنطقة من منظور النفط. 
ملاذا؟ لكي يس��يطروا عل��ى العالم. إن 
ه��ذه الكلم��ات ال يس��معها اجلميع. 
غير أنهم وضعوا عالمة لبداية عملية 
تربوي��ة دولية، ألن العالم في ذلك احلن 
كان يريد أن يسمع ماذا يتعن علينا أن 
نقول. في املش��هد، هناك أمريكا التي 
متثل رس��مياً العالم ] البل��دان األخرى 
[ ونح��ن. وَمن هو عدو البل��دان ال� 33؟ 
الع��راق. وكل م��ا قال��ه  الع��راق، كانوا 
ينصتون إليه، الش��بيبة وكبار الس��ن. 
حصل��ْت عملي��ة تربوية ول��م يحصْل 
مثي��ل له��ا من قب��ل. لقد اس��تغرقوا 
ردحاً طويالً م��ن الزمن قبل أن تواتيهم 
الشجاعة لكي يطلقوا القنبلة األولى 
للهجوم على بغداد. إن هذه التربية لن 
تكون عدمي��ة القيمة. إن ه��ذه التربية 
س��تلعب دوراً ف��ي عق��ل املراقب لكي 
يضغ��ط عل��ى أمري��كا ويريه��ا كيف 
ينبغ��ي له��ا أن تتص��رف. اآلن، العالم 
كل��ه مقتنع. فرنس��ا مقتنعة. الصن 
مقتنع��ة. اآلن، حت��ى فرنس��ا، الصن، 
واالحتاد الس��وفييتي مقتنعة كلها بأن 
أمريكا جاءْت لتسيطر على العالم من 
خالل مهاجمة الع��راق. إنها لم – إنها 
لم تأِت للدفاع عن قيم القانون الدولي. 
هذه هي بداية تآكل كل سياس��اتهم 
واجلميع سيبدأون بالتخوف من أمريكا. 

وسيبدأ اخلوف. 
ذكر 2: ] غير مسموعة. [ 

ص��دام: هذا اخل��وف س��يجبرهم على 
تشكيل حتالف سياسي. 

صدام: أقس��م باهلل، إن اجليش العراقي 
جنباً إلى جنب م��ع )احلرس اجلمهوري( 
كانوا س��يذهبون ملالقاته��م يرافقهم 
فوج واحد أو فوجان، كانوا سيطردونهم 
وكانت س��تكون هزمية كبيرة. حس��ناً، 
كانت – كانت ستنتهي املسألة. كانت 
س��تكون هي النهاية. كانت س��تكون 
ه��ي النهاية. احلمد هلل والش��كر على 
كل ش��يء ج��رى. لقد نس��يُت أن أقول 
لك��م. إن ] اجلنرال األميرك��ي نورمان [ 
ش��وارتزكوف، وهو الش��خص الذي قاد 
العملي��ات العس��كرية ضدك��م – رمبا 
أُتيحْت لكم الفرصة أن تقرأوا عنها أو 
] رمب��ا [ لم تتْح لك��م. دعوني أخبركم 
عنه��ا. بعد عملي��ات )اخلفج��ي(، جاء 
بع��ض اآلمرين العس��كرين وقالوا لي: 
» س��يدي، نحن نعتق��د أن هناك خطأ. 
)4(   يعن��ي أن كل تخميناتنا املتعلقة 
باجلي��ش األميركي كان��ت مغلوطة. » 
إذاً، تص��وروا ل��و كن��ا هاجمناهم قبل 
ذلك احل��ن وإذا كنا أخذنا بعن االعتبار 
نطاق اخلطأ، كم كان س��يتغير الوضع 
السياس��ي. ل��ن نع��رف. ] ش��خص ما 
يتنحن��ح ف��ي اخللفي��ة. [ لكنني أقول 
لكم إن ما  حصل، هو ما أراده اهلل وهو 

شيء مناسب. 
ذكر 3: إنه شيء مناسب. 

صدام: هو كذلك فعالً. 
خليل ] غير معروف [: س��يدي، لو كنَت 
أتيت إلينا ف��ي احلادي والثالثن، كنا قد 
هيأنا اخلرائط وعلقناها وكنا نظن أنك 

سوف تعطينا أمراً بالهجوم. 
ص��دام: كال، إن��ه عم��ل خاط��ئ. إن��ه 
مل��ن اخلط��أ أن نهجم قب��ل أن يطلقوا 
قنبلته��م األولى على بغ��داد. إمنا بعد 
القنبلة األولى، كل شيء بات مشروعاً 
في عيون العالم كله. أو على العكس، 
بأسره س��يتوقف. سيتوقفون  العالم 
خوف��اً، ويصفق��ون لنا. ه��ا! األخير هو 
األفض��ل. م��ا أراده اهلل لنا هو الش��يء 

املناسب. احلمد هلل والشكر. 
صدام يصحح حتليل كادره بشأن القوة 
اجلوي��ة األميركية )27 تش��رين الثاني ] 

نوفمبر [ 1995( )5( 

ص��دام: إنه ليس موضوع إذعان بأن هذا 
الكتيب سيؤثر على املقاتلن بصياغاته 
اآلن. هل نريد أن نحمي املقاتلن، أم نريد 
أن نؤثر فيهم بطريقة س��لبية؟ يتعن 
علينا أن نقويهم ونشجعهم. هذا هو 
واجبنا. إن من حق��وق املقاتل علينا هو 
أن نحمي��ه س��ايكولوجياً، وأن نزيد من 
معنويات��ه لك��ي يواجه الع��دو. إذا لم 
نفعْل هذا، إذاً نحن جهلة. كيف ميكننا 
أن نفعل هذا ونبالغ؟ إن بعض املواصفات 
التي ال صلة بالدراس��ة موجودة هناك. 
إنها ال صلة لها بالدراسة. ليس لها أي 

تأثير البتة. 
م��ن الناحية الثانية، إنن��ي لم أرَ وجوداً 
أو اس��تخداماً لألرقام، باستثناء األرقام 
التي أعلنها العدو .)6( أين هي أرقامنا؟ 
س��أعطيكم مث��االً: ق��ال الع��دو عن 
  AH-64  األباتش��ي ] طائرة هليكوبت��ر
أمريكي��ة للهجوم  [ أنه��ا كانت تنفذ 
نحو 700 و18 ساعة من العمليات. هذا 
الرق��م مكتوب في الصفحة تس��عة. 
عددها ه��و 274 طائ��رة. إذا م��ا أجرينا 
حس��ابات بس��يطة، إذا أخذنا 700 و2 
ساعة من تلك الس��اعات ال� 700 و18 
وقلن��ا إن البقية 000 و16 س��اعة هي 
كله��ا س��اعات قتال، وبعدها نقّس��م 
ال��� 000 و16 س��اعة قت��ال عل��ى 274 
طائرة، ستكون النتيجة هي كل يومن 
ونصف، خالل هذا الشهر والنصف من 
القصف اجلوي، مهم��ة قتالية واحدة. 
عندئ��ذ الطائ��رات ال��� 270 كل يومن، 
ل��دي أرقامك��م، ه��ذه أرقامك��م التي 
اس��تخدمتموها، وأنا متيق��ن من أنها 
األرقام األميركية، وليسْت العراقية ... 

هوامش:
 «  :669-SH-SHTP-A-000  )1(
يناقش��ون  عراقي��ون  مس��ؤولون 
انس��حاب القطع��ات العراقي��ة من 
الكويت والطمع احملس��وس للواليات 
املتحدة االميركي��ة »، االجتماع غير 

مؤرخ )تقريباً آذار ] مارس [ 1991(. 
)2( يبدو أن صدام يش��ير إلى )معركة 
أح��د(، الت��ي ج��رْت في س��نة 625 م. 
ع��زا القرآن هزمية املس��لمني في هذه 
املعرك��ة إل��ى فش��ل بعضه��م في 
إتب��اع أوامر النبي محم��د في ميدان 

املعركة. 
)3 رمبا يش��ير هذا إلى إبع��اد الكويت 
م��ن  فلس��طيني  أل��ف  ألربعمائ��ة 
مباش��رة  حتريره��ا  بع��د  أراضيه��ا 
بس��بب مس��اندة )منظم��ة التحرير 
الفلسطينية   PLO( صدام في غزوه 

للكويت. 
العراقي��ة  القطع��ات  هاجم��ْت   4(
وسيطرْت مدة وجيزة على )اخلفجي(، 
وه��ي مدين��ة ف��ي اململك��ة العربية 
الس��عودية، ف��ي 30 كان��ون الثان��ي 
)يناي��ر( 1990. فيما يتعل��ق بالنقاش 
الذي ش��ارك فيه القادة العسكريون 
الت��ي  ال��دروس  بش��أن  العراقي��ون 
SH-*  :تعلموها من   الهج��وم، أنظر
مس��ؤولون   «  :234-SHTP-A-001
عس��كريون عراقيون يناقشون حرب 
اخللي��ج 1991 »، االجتماع غير مؤرخ 
)تقريب��اً 1993 (؛ وودز: » أم املع��ارك »: 

 .28 – 14
 «  :244-SH-SHTP-A-001  *   )5(
عراقي��ون  عس��كريون  مس��ؤولون 
يناقش��ون القوة اجلوي��ة وأداء اجليش 
خالل حرب اخلليج 1991 »، 27 تشرين 

الثاني )نوفمبر( 1995. 
) 6 يبدو م��ن خالل احلوار أن العراقيني 
التي  االميركي��ة  البيان��ات  اس��تقوا 
يناقشونها من تقرير الواليات املتحدة 
اآلت��ي: وزارة  الدف��اع،  » إدارة ح��رب 
اخلليج الفارس��ي: التقرير األخير إلى 
الكوجن��رس » )نيس��ان ] أبريل [ 1992 

 .670 – 664 :)

»          « 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 39« 

صدام: أقسم باهلل، إن 
الجيش العراقي جنبًا 

إلى جنب مع )الحرس 
الجمهوري( كانوا 

سيذهبون لمالقاتهم 
يرافقهم فوج واحد 

أو فوجان، كانوا 
سيطردونهم وكانت 

ستكون هزيمة كبيرة. 
حسنًا، كانت – كانت 
ستنتهي المسألة. 
كانت ستكون هي 

النهاية

صدام: لنفترض أن 
قواتهم المسلحة 

كسبتْ ... على 
المستوى العسكري، 
محمد بن عبد اهلل، 

وهو رسول اهلل، هُزم 
في معركة عسكرية. 

إنه يعني أن جيشه 
هُزم أمام جيش 

الكفار.  لماذا تكون 
أعجوبة حين يُهزم 
جيشنا بوجود جيش 

الكفار بطريقة تتجاوز 
القياسات كلها
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شريط ملون
خدمة اإلنترنت ستشهد

قفزة كبيرة نهاية 2017
أك��دت وزارة االتصاالت أن خدم��ة اإلنترنت في البالد 
ستش��هد قفزة كبي��رة نهاية الع��ام 2017، مع قرب 

االنتهاء من تركيب خدمة الكيبل الضوئي.
وقال وزير االتصاالت حسن الراشد في مؤمتر صحفي 
مشترك مع األمني العام للمنظمة العربية لالتصاالت 
واملعلومات محمد عمرو “نعمل على تطوير اإلنترنت 

وحتويله من خدمة ‘الويرلس’ إلى الكيبل الضوئي”.
وأكد الراش��د على هامش ورش��ة عقدت في بغداد، 
وجود عدد كبير من املشاريع تقوم بها وزارة االتصاالت 
بالتعاون مع الشركات االستثمارية خاصة في مجال 

تطوير البنى التحتية جملال االتصاالت.
واحتل الع��راق املرتبة الرابعة بانقط��اع االنترنت في 
العالم وبلغت خس��ائره 209 ماليني دوالر خالل العام 
2016، وفقاً ملؤسس��ة بروكينغز البحثية األميركية 

بعد دول الهند والسعودية واملغرب.
ويبلغ عدد مستعملي االنترنت في البالد 8.250 مليون 
شخص، يشكلون نسبة 23 باملئة من العراقيني كما 
بلغت ارباح ش��ركات االنترنت خالل العام املاضي 56 

مليون دوالر.              

واسط: افتتاح معرض فني
لنتاجات طلبة معهد الفنون الجميلة

افتت��ح محافظ واس��ط املهندس مال��ك خلف وادي 
الدريع��ي معرًضا ضم نتاج��ات متنوعة، من ابداعات 
طلب��ة معهد الفن��ون اجلميل��ة للبنني، عل��ى قاعة 
الفنان التش��كيلي عدنان جاس��م بدي��وي، في بناية 

النشاط املدرسي في الكوت. 
وأعرب الدريعي عن سعادته باإلبداعات والفنون التي 
أنتجها طلبة املعهد، مؤكداً على ان ذلك دليل واضح 
على قدرة االنسان العراقي في االبداع الفني، وجدية 
العملي��ة التعليمية في املعهد، مما أنتج هذا املعرض 

بالتعاون بني الطلبة واملدرسني واالدارة. 
وأفاد األستاذ عبد الرضا زكي مدير املعهد، ان املعرض 
ضم انواع��اً متعددة من االبداع��ات الفنية، هي )50( 
لوح��ة في اخل��ط والزخرفة، و )40( لوحة تش��كيلية، 
و)200( تصميم لألزياء، و )50( تصميماً طباعياً، و )30( 
عمال نحتي��اً، و )25( صورة فوتوغرافية، و )60( قطعة 

من األشغال اليدوية مختلفة األشكال واألحجام. 

صحة الرصافة تعلن دعمها للفنانين  
أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن دعمها الكامل 

إلى الفنانني في مجال اخلدمة الصحية. 
جاء ذلك خالل لقاء املدي��ر العام الدكتور عبد الغني 
س��عدون الس��اعدي بالفنان العراقي القدير سامي 
قفطان الذي أش��ار أهمية العم��ل اإلعالمي والفني 
ف��ي توعية الناس من مخاطر األم��راض االنتقالية او 
غير االنتقالية من خالل عرض املش��اهد والتي تعنى 
بالوع��ي الصحي للمواطن، اذ الب��د ان تتظافر جهود 
الفنانني في دعم واس��ناد املؤسس��ات الصحية من 
خالل تق��دمي العروض التي تتحدث ع��ن الوعي والتي 
ته��دف الدائ��رة ووزارة إل��ى تغي��ر س��لوك املواطنني. 
مؤكداً ان الدائرة تعلن دعمه��ا الكامل إلى الفنانني 
واإلعالمي��ني ف��ي مج��ال اخلدم��ة الصحي��ة بجانب 
الرصافة، فيما أشار قفطان الى ان الفنانني يدعمون 
الصحة، السيما في الوقت احلاضر لكونهم يقومون 
ف��ي أكثر م��ن محور في مج��ال اخلدم��ات الصحية 

والوقائية.
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البصرة - سعدي علي السند:

أعلنت دائرة صحة البصرة عن إجراء 
عملي��ة معاجلة الدوال��ي بطريقة 
حديثة تستعمل ألول مرة ومتت في 

مستشفى الصدر التعليمي.
وقال الدكت��ور اجلراح كاظم صالح 
أخصائ��ي جراحة الص��در واألوعية 
الدموية ل� )الصب��اح اجلديد(: ألول 
مره وفي صالة عمليات مستشفى 
الصدر التعليمي مت إجراء ومعاجلة 

الدوالي بالطريقة احلديثة. 
وع��رف الدكت��ور كاظ��م عملي��ه 
قس��طرة الدوال��ي »بأنه��ا اج��راء 
ع��الج نهائ��ي للوريد املتوس��ع في 
الساق والفخذ عند طريق قسطرة 
بسيطة له. باستعمال دمج حركة 
ميكانيكية دقيقة داخل الوريد مع 

عالج كيميائي لسد الوريد »
وأض��اف: اعتق��د انن��ا م��ن اوائ��ل 
املس��تعملني له��ا ف��ي املنطق��ة 
العربية وم��ن دون جراحة ومن دون 
ألم وبتخدير موضعي فقط 2 سي 
سي وجترى العملية بنصف ساعة 
لذلك تكون  الس��ونار  وباستعمال 

دقيقة.
واش��ار الطبي��ب اخملت��ص ال��ى ان: 
بع��د  مباش��رة  ميش��ي  املري��ض 
العملي��ة والنتائج تب��دأ بالظهور 
اختف��اء جميع  ويكتمل  مباش��رة 
ان��واع الدوالي بعد مرور أس��بوعني 
الى ثالثة أس��ابيع. لذلك طريقتي 
ان يبق��ى املري��ض مرت��دي جواريب 

الدوالي ملده ثالثة اسابيع.

وتابع: ال يحتاج املريض بعد العملية 
ألي مس��كنات او مضادات حيوية، 
والنتائ��ج انها ناجح��ة %100 وهي 
مفرحة جداً واحلمد هلل اش��تغلنا 
عمليت��ني في مستش��فى الصدر 

التعليمي.
 وأثن��ى الدكتور كاظم على اجلهود 
التي تسعى لتطوير العمل والدعم 
املقدم من قبل دائرة الصحة وإدارة 

مستشفى الصدر التعليمي. 

دورة العالج اإلشعاعي
في مستشفى

من جانب آخ��ر نظمت دائرة صحة 
البص��رة  مستش��فى  البص��رة 
ال��دورة  لألطف��ال  التخصص��ي 
البص��رة  ف��ي  األول��ى  العلمي��ة 
واملنطق��ة اجلنوبي��ة ح��ول العالج 
أي��ام  عش��رة  ومل��دة  اإلش��عاعي 
بالتنس��يق م��ع مس��ؤول ش��عبة 

االش��عاع في مستش��فى الطفل 
الفيزياوي محمد كاظم عباس. 

وشملت الدورة األطباء والفيزيائيني 
ف��ي  الش��عاعيني  واملعاجل��ني 
مستش��فى الطفل ومستش��فى 
الصدر التعليم��ي، وتناولت الدورة 
مواضي��ع ف��ي العالج اإلش��عاعي 
اإلش��عاعية  اجل��رع  ومس��تويات 
ووسائل الوقاية من اإلشعاع وطرق 

التقليل من التعرض. 

 وكان من احملاضرين كل من الدكتور 
والدكت��ور  جني��ب  الس��يد  جني��ب 
الدس��وقي  محم��د  إس��ماعيل 
م��ن جمهوري��ة مصر الش��قيقة، 
مستش��فى  مدي��ر  أك��د  فيم��ا 
العيداني:  عل��ي  الدكت��ور  الطفل 
إن مث��ل هذه ال��دورات تنصب لرفع 
الق��درات وامله��ارات للعامل��ني في 
القس��م اإلش��عاعي مما ي��ؤدي إلى 
رف��ع مس��توى اخلدم��ات الصحية 

للمرض��ى واإلس��راع ف��ي حتقي��ق 
األهداف العالجية الصحيحة.

هذا وتس��عى دائرة صح��ة البصرة 
لرف��ع مس��توى اخلدم��ات الطبية 
والصحية في املؤسسات الصحية 
االحتياج��ات  توفي��ر  خ��الل  م��ن 
للفحص  الضرورية  واملس��تلزمات 
واملعاجل��ة وتأتي ش��عبة االش��عة 
في مستش��فى البصرة للنسائية 
واألطفال من الش��عب الفاعلة ملا 

لها من دور خدمي للمرضى. 
املستش��فى  مدي��رة  واوضح��ت 
الدكتورة رسمية املذحجي: تعمل 
الشعبة من قبل مالك متخصص 
ف��ي العم��ل واملتفاني ف��ي خدمة 

املواطن. 
واشارت املذحجي: حتتوي على ثالث 
وح��دات للفحص اإلش��عاعي من 
ضمنها وحدة املاموكراف للفحص 
اإلش��عاعي ألمراض الث��دي ووحدة 
الفح��ص االش��عاعي XR ملون��ة 
 XR ووح��دة الفح��ص اإلش��عاعي

العادي.
واوضح مسؤول شعبة االشعة دور 
دائ��رة الصحة بتوفير جميع االفالم 
رغم ش��حة املواد املس��تعملة في 
التصوير اإلشعاعي وكل هذا اجلهد 

املبذول خلدمة املواطن.
وأضافت مديرة املستشفى مت إجراء 
الفحص اإلش��عاعي من 2017/1/1 
ولغاي��ة 3/30 /2017 ل 4913، م��ن 
املرض��ى واملراجع��ني وع��دد الصور 
6وعدد  للماموك��راف  الش��عاعية 
الصور الش��عاعية الكلي لشعبة 

األشعة 5177 صورة شعاعية.

إجراء عالج نهائي للوريد المتوسع في الساق والفخذ عن طريق قسطرة بسيطة له

ألول مرة في المنطقة »البصرة» تشهد معالجة الدوالي بأحدث الطرق

جانب من العملية

واشنطن ـ وكاالت: 
اكتش��ف علماء أميركيون أربعة 
أن��واع من خالي��ا الدم البش��رية 
تلعب دورًا مهماً في جهاز املناعة 

باجلسم.
االكتش��اف  أن  الباحث��ون  وي��رى 
اجلديد ميك��ن أن يعيد كتابة علم 
األحياء، إذ تؤدي اخلاليا املكتشفة 
دوراً كبيراً ف��ي اجلهاز املناعي مع 
مس��اعدة اجلس��م ف��ي محاربة 

الفيروسات واألمراض.
واستعمل الباحثون في الدراسة 
التي نش��رت في مجل��ة العلوم 
تقنية جيني��ة حديثة في العثور 
جدي��دة  بي��ض  دم  خالي��ا  عل��ى 
لكن ما تزال وظيف��ة هذه اخلاليا 

املكتشفة غير واضحة.
ويجد العلماء عادة أنواعاً جديدة 
من خالي��ا الدم ع��ن طريق حتليل 
الظاه��ر على س��طح  البروت��ني 

يواجه��ون  ولكنه��م  اخلالي��ا، 
صعوب��ات عديدة من خ��الل اتباع 

هذه التقنية.
واس��تعمل باحث��ون م��ن معهد 
للتكنولوجيا،  ماساتشوس��تس 
تقني��ة تس��مى »جين��وم اخللية 
الواح��دة« في الدراس��ة اجلديدة 
ووفق��اً ملوق��ع »روس��يا الي��وم » 
نق��الً ع��ن صحيفة »ديل��ي ميل 

البريطانية ».

وقال��ت الدكتورة ديفيا ش��اه من 
ويلكون ترست والتي شاركت في 
متويل الدراسة: »يوجد نوعان من 
خاليا الدم البيضاء املهمة، والتي 
تس��اعد أجس��ادنا ف��ي التصدي 
واخلاليا  اجلذعية  اخلالي��ا  للعدوى: 

الوحيدة«.
وأوضحت أن »العلماء استعملوا 
التقني��ات  الدراس��ة  ف��ي ه��ذه 
املتطورة للعثور على أنواع جديدة 

من اخلاليا، وتكمن اخلطوة التالية 
ف��ي معرفة م��ا يفعل��ه كل نوع 
من هذه اخلاليا ف��ي جهاز املناعة 
البش��ري، وذل��ك ف��ي ح��ال كنا 
نعاني من مرض ما أو كنا بصحة 

جيدة«.
ووجد الباحث��ون اثنتني من اخلاليا 
اجلذعية اجلديدة، وهي التي تتنبه 
ف��ي ح��ال التع��رض لع��دوى ما، 
وتقوم بعرض جزء من اجلسيمات 

املهاجمة على سطح اخللية.
وتنبه اخلالي��ا اجلذعية خالل هذه 
العملية خاليا الدم البيض األخرى 

حول تعرض اجلسم لهجوم ما.
نوع��ني  عل��ى  الباحث��ون  وعث��ر 
جديدي��ن م��ن اخلالي��ا األحادي��ة 
وه��ي أكبر خالي��ا ال��دم البيض، 
حي��ث تتح��ول ع��ادة إل��ى خاليا 
أكولة كبيرة، لتبتلع اجلس��يمات 

املهاجمة للجسم.

علماء يكتشفون أربعة أنواع من خاليا الدم البشرية
اكتشاف يعيد رسم خريطة علم األحياء

ذي  لق��ب  من��ح  بغ��دادي  وزي��ر  اول 
الرياس��تني ومعنى ذلك رياس��ة احلرب 
ورياسة التدبير وهو اول وزير اجتمع له 

اللقب مع التأمير اي انه وزير وامير.
وهو اول وزير رغب خليفة بغداد املأمون 
في زواجه من احدى بناته وهو اول وزير 
حاول نقل اخلالفة من بني العباس الى 
بني عل��ي عندما ق��رر اخلليفة املأمون 
اخ��ذ البيع��ة لألمام علي بن موس��ى 

الرضا عام 201ه�.
هو اول وزير حاول تغيير لباس الس��واد 
العباس��ي الى لباس اخلض��رة العلوي 
ذلك ان لباس اخلض��رة هو لباس اجلنة 
كما اشيع في وقتها كذلك فان بغداد 
زم��ن وزارته اصبحت دنيا العلم وعالم 
الثقافة واالدب واملعرفة فكانت بغداد 

في عصرها الذهبي.
وهذا الوزير هو الفضل بن عباس الذي 
انته��ت حيات��ه عندم��ا ق��ام اخلليفة 
املأمون بدس جماع��ة فقتلوه باحلمام 
ودس الس��م الى االمام الرضا )ع(، في 
عنب او في عصي��ر الرمان عندما كان 
االمام ف��ي طريقه الى بغ��داد فتوفي 
في مدين��ة طوس االيراني��ة. واخلليفة 
املأمون هو عبد اهلل بن هارون الرش��يد 
ب��ن املهدي ب��ن جعفر املنصور س��ابع 
خلف��اء بني العب��اس في بغ��داد وفي 
عه��ده وعهد وزي��ره توس��عت الدولة 
العباس��ية حيث ضمن اراضي جديدة 
وبنهايته بدأ تقهقر الدولة العباسية 
وبدأ النفوذ الترك��ي وقد بلغت حركة 
الترجمة والعلوم واملعارف والفلسفة 
والطب اعالها في بغداد في هذا الزمن 

وانشئ بيت احلكمة.
توف��ي املأمون ع��ام 218ه�  بطرطوس 
وبع��د وف��اة ه��ارون الرش��يد ظه��رت 
اخلالف��ة بني االخوي��ن االم��ني ووالدته 
زبي��دة العربي��ة وب��ني املأم��ون وتولى 
اخلليفة االم��ني في بغداد ع��زل اخيه 
املأمون في فارس عن جميع ما كان ابوه 
هارون الرشيد واله وامر االمني ان ينادى 
بابنه موس��ى ونهى ع��ن الدعاء على 
املناب��ر ألخي��ه املأمون وعندم��ا التقى 
جيش االمني بقيادة علي بن عيسى بن 
ما هان م��ع جيش اخيه املأمون بقيادة 
الطاه��ر ب��ن احلس��ني انتص��ر جي��ش 

املأم��ون وقتل قائد جيش االمني ووصل 
جيش املأمون من فارس الى بغداد عام 
197ه� وحاصره��ا وضربها باجملانيق ومت 
قت��ل اخلليفة االمني عام 198 ه� ,وهنا 
بايع اهل بغداد ابراهيم بن املهدي عم 
االمني واملأمون وشقيق هارون الرشيد 
الذي كان من اعالم الغناء واملوسيقى 
والش��عر ولكن ه��ذا لم يط��ل حيث 
اختف��ى ابراهيم ب��زي النس��اء ولكن 
عندما قبض عليه عف��ى عنه املأمون 
بع��د دخوله بغداد عام 204ه� وعندما 
سألت زبيدة ام االمني املأمون عن سبب 
جع��ل االمام الرضا وليا للعهد اجابها 
ان��ي رأيت االمام علي احس��ن الى بني 
العباس فقد ولى عبد اهلل بن العباس 
للبص��رة وولى عبيد اهلل ب��ن العباس 
اليمن وولى قس��م سمرقند وما رأيت 
اح��دا كاف��أ االم��ام علي عل��ى فعله 
فأحببت ان أكافئه ويذكر اجلهشياري 
صاحب كت��اب الوزراء والكت��اب انه ملا 
قتل الطاهر قائد جيش املأمون االمني 
انفذ رأس��ه ال��ى املأمون فق��ال الوزير 
الفضل امرناه ان يبعثه اس��يراً فبعث 
به عقيراً وقام الوزير بإدخال رأس االمني 
ال��ى اخلليف��ة املأمون عل��ى درس بيده 
فأمره املأمون ان يكتب كتاباً مبا حصل 
فكتب الوزير والكاتب احمد بن يوسف 
انه اخمللوع أي االمني كان قس��يم امير 
املؤمنني أي املأمون في النسب واللحمة 
لكنه خرق حكم الكتاب والس��نة في 
الوالية وف��ارق عصمة الدين وخرج عن 
االمر اجلامع للمس��لمني ونبه الى دور 
ابن نوح وكيف ان الكتاب الكرمي قد ذم 
ابن ن��وح وان االمني فارق عصمة الدين 
وخرج عن جامع املسلمني واستقامت 
االمور للخليفة املأمون ورد التدبير الى 
الوزي��ر الفض��ل بكونه ذي الرياس��تني 

وذي القلمني .
وان اخلليف��ة املأم��ون ملا ارس��ل الوزير 
ال��ى بغ��داد خ��رج مودع��اً ل��ه وعقد 
املأمون للوزير على سنان اي سيف ذي 
ش��عبتني واعطاه مع العقد علماً قد 
كتب عليه لقب��ه وكان الوزير الفضل 
اول وزي��ر لقب��ه املأمون بصف��ة االمير 
حتى ان اخلليفة املأمون كتب للوزير ما 
يلي اغنيت يا فضل بن سهل مبعاونتك 

اياي على طاعة اهلل واقامة سلطاني 
فرأيت ان اغنيك وقد اقطعتك السيب 
بارض العراق مل��ا انت عليه من النزاهة 

وملا قمت به من حق اهلل وحقي.
وذكر أح��د خواص اخلليف��ة املأمون ان 
اخلليف��ة أخب��ره بان��ه اراد زواج الوزي��ر 
م��ن اح��دى بناته لكن��ه ابى وق��ال لو 
صلبتن��ي ما فعلته ولك��ن الوزير كان 
مهذاراً مكثاراً يش��ير بي��ده إذا تكلم 
وكان يق��ول عجبت ملن يرجو من فوقه 
فكي��ف مينع من ه��و دون��ه وان االمور 
وان  بخواتيمه��ا  واالعم��ال  بتمامه��ا 
قبول الس��عاية ش��ر من السقاية الن 
الس��عاية دالل��ة القبول اج��ازة لهم 
وقيل في والي��ة العهد لألمام علي بن 
موسى الرضا انه اراد ان ينقل ملك بني 
العباس الى بني علي وقال الشاعر في 

مدحه: -
»ترى عظماء الناس للفضل خشعاً إذا 

ما دنا والفضل هلل خاشع ». 
 ويقول الطب��ري ان الذي دف��ع املأمون 
للبيعة لألمام الرض��ا هو انه نظر في 
بني العباس وبني علي فلم يجد احداً 
ه��و افض��ل وال اورع وال اعلم من علي 
بن موسى الرضا وانه سماه الرضا من 
ال� محم��د وكان الوزير هو الذي اوحى 
الفك��رة للمأمون اذ يق��ول الفخري ان 
الوزير هو القائم بأمر البيعة واحملس��ن 
لها وقيل ان س��بب ذلك يكمن في دور 
االمام الرضا عندم��ا هجم اهل فارس 
عل��ى دار اخلليفة املأم��ون ولم يهدؤوا 
اال بع��د ان طل��ب منهم االم��ام ذلك 
وقي��ل ان البيع��ة كانت بع��د ان خلع 
اخلليف��ة االمني اخي��ه اخلليفة املأمون 
بتأيي��د اه��ل بغداد فاقس��م بان��ه اذا 
انتصرعل��ى اخي��ه س��يؤول امللك الى 
بني علي ,ولكن ال ينكر أي مؤرخ الدور 
الرئيس في تغلب اخلليفة املأمون على 
اخيه اخلليف��ة االمني حيث كان للوزير 
الفضل بن س��هل في ذلك لذلك فان 
املأم��ون خ��ول الوزير جميع س��لطاته 
على الرغم من انه ارس��ل لقتل الوزير 
في احد احلمامات وانه قدم السم الى 
االمام الرضا في رمانة وعندما تناولها 
توفي االم��ام الرضا قبل وصول املأمون 

الى بغداد .

أول وزير في بغداد اجتمع له اللقب مع التأمير
طارق حرب

تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً:تسمع بعض األخبار التى تزعجك في 
العمل و تؤثر على أدائك لليوم عاطفيا:ال تنظر 
فقط الى س��يئات احلبي��ب انظر الى اجلوانب 
اإليجابية في شخصيته و حدث إيجابي يغير 

مصير عالقتك العاطفية اليوم. 

مهنياً:ك��ن أكثر ودا ف��ي تعامالتك مع زمالء 
العم��ل و ح��اول أن تتعامل معه��م بطريقة 
أفضل عاطفيا:س��وء تفاهم ق��د يقع اليوم 
بين��ك و ب��ني احلبي��ب و لكن��ك جت��د له حل 

سريع.    

مهنيا:عليك أن تكون أكثر س��رعة اليوم في 
تنفيذ املهام التى تعرض عليك حتسبا حلدوث 
أية مش��اكل مفاجئة  عاطفيا:تعيش أجمل 
قصة حتب هذه الفترة و تتمنى أن تقدم على 

خطوة االرتباط.  

مهنيا:عليك أن تكون أكثر تنظيما في عملك 
و أن تعرف كيف حتدد األولويات لتنفيذ املهام 
عاطفياً:ال تتجاهل احلبيب و حدد معه موعد 
للقاء، كن أكثر جدية في عالقتك مع احلبيب 

وال تعتبرها مجرد عالقة عابرة.    

مهنيا:مشكلتك أنك تضيع وقتك في الكثير 
من التفاصيل الغير مهمة عليك أن تركز أكثر 
على الوضع العام عاطفياً:تطلب السماح من 
احلبي��ب لتعيد بناء عالقتك به، ال تدع النقاش 
يزيد بينك وبني احلبيب وتعامل معه بهدوء.    

مهنيا:أخب��ار جيدة تصل��ك اليوم في العمل 
حول ترقية قريبة أو مكافأة عاطفيا:تش��عر 
أن طباع احلبيب صعبه و ال تستطيع التأقلم 
معها، لديك اليوم الكثير من الفرص الذهبية 

الستثمار أموالك فحاول أن تستغلها.

مهني��ا: تبدو س��عيد و مش��رق الي��وم فكل 
أم��ورك ميس��ره و احل��ظ يقف ال��ى جانبك 
عاطفي��ا:ان كنت معجب بش��خص ال تتردد 
في املبادرة ال��ى التعرف عليه أكثر، ال تقحم 

مشاكل العمل في عالقتك مع احلبيب.

مهنياً:ال يأت��ي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون 
أكث��ر صبرا لتحصد ثمار ما زرع��ت  عاطفياً:كن 
صادقا في تعاملك مع احلبيب فهو ما س��يقربك 
منه أكثر. الظروف التى متر بها صعبة ال تستطيع 

أن تفعل شيئا حيالها سوى التحلي بالصبر.

مهنياً:ال تتجاهل نصائح رؤسائك في العمل 
و اح��رص على أن تتبع التعليمات بحذافيرها 
عاطفياً:أن��ت تعلم ما الذى يس��عد احلبيب 
فبادر الى تنفيذه قد يح��دث أمر طارئ اليوم 
يتطلب منك أن تتخذ قرارا سريعا بشأنه.     

مهنيا:الكل يشتكي من الفوضى التى تسببها 
عليك أن تكون أكث��ر تنظيما في ادارة أعمالك  
عاطفي��ا:ال تتردد ف��ي اخبار احلبيب مبش��اكلك 
فق��د جت��د عنده احلل املناس��ب، ال حت��اول فرض 

آرائك على احلبيب واستمع الى وجهة نظره.

مهنياً:علي��ك أن تب��ذل املزي��د م��ن اجله��د 
هذه الفت��رة لتصل الى النج��اح الذى تريده 
عاطفياً:احلبيب يضغك عليك لتقرر االرتباط 
أو انه��اء العالقة. أنت تعلم إمكانياتك جيدا 

فال حتمل نفسك أكثر من طاقتها.

الحوتالجديالدلو

مهنيا:تتوس��ع أعمالك هذه الفترة و تشمل 
العديد من النش��اطات علي��ك أن تقون على 
قدر من هذه املس��ؤولية  عاطفياً:تنزعج من 
تذم��رات احلبيب و تش��عر أن��ه ال يقدر ظروف 

عملك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1.أقسى املواد في الطبيعة o يرق ويتقبل 

التغيير
2.أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل

3.أعلن��ت للم��أل o خيرات يهبه��ا اخلالق 
خمللوقه ويزيدها

4. ليث )معكوسة( o ثلثا واد
 o 5. نعم��ل عم��ال ون��داوم عل��ى عمل��ه

عكس
6. بقايا زائدة في آخر الطعام o من أطراف 

االنسان
 o رمز الكبريت في الكيمياء o 7. ثلثا جاد

تقوى ومراقبة احكام الدين
8. تقال للموافقة o اسناد o دافع وحمى

9. أميرة ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك
 o )10. من مش��تقات احلليب )معكوس��ة

واضع نظرية التطور

1. في الفم o نوع صغير من اجلراد
2. قارب مبحرك o من أوزان الشعر

3. معلمات o غفا )معكوسة(
4. العودة عن رأي خاطئ

5. من صفات النظ��م الدكتاتورية 
والعنصرية واحملتلة

6. ود شديد
7. عنصر مشع

8. وزن )معكوس��ة( o م��ن جواه��ر 
البحر o ثلثا عون

9. يجتم��ع للمناقش��ة لتحقي��ق 
أكبر كس��ب o حديث وفيه سمات 

االعصر
10. نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل شيء جديد

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910



اعالن االحد 30 نيسان 2017 العدد )3683(

Sun 30 Apr 2017 issue )3683( 14



ميثم عادل*

15رياضة األحد 30 نيسان 2017 العدد )3683(

مدرب منتخبنا وثامن 
المستحيالت!!

تعودن��ا القول )من س��ابع املس��تحيالت ( تأكيداً 
لعدم حدوث الش��يء واس��تحالة وقوع��ه، تاركاً 
للق��راء الك��رام البحث ع��ن هذه املس��تحيالت 

السبعة بني سطور صفحات مواقع األدب.
 لكني س��أجترأ عل��ى الثقافة العربي��ة وأضيف 
املس��تحيلة الثامن��ة وهي إيجاد م��درب له وزنه 
واس��مه الكبير س��يدرب منتخبنا الوطني لكرة 
القدم ويقي��م في كربالء او البص��رة كما -قرأت 
وس��معت- وانا اس��تثنيت أربيل التى كانت احد 
اخليارات الث��الث إلقامة امل��درب )الفطحل( وهي 
مدين��ة عراقية جميلة لكنني ومع��ي الكثيرون 
اليشعرون ان من املنطق جلوس املدرب )العبقري( 
في فن��ادق أربي��ل الفخم��ة ويدرب عل��ى )جنيل( 
مالعبه��ا ويت��رك االس��تادات العمالق��ة بكربالء 
والبص��رة ونحن )نحارب( م��ن اجل رفع احلظر عن 
)اراضينا العش��بية( وكأننا نقول ان أربيل هي )ام 
األمان( وباقي م��دن العراق اخوات )الويل والثبور(، 
والادري م��ن ه��ذا العمالق )اجلهب��ذ( الذي فاضت 
قريحت��ه بإضافة أربيل للم��دن االخرى، وهل كنا 
)ياابو العريف( نعاني من مشكلة مع أربيل سوى 
حتفظنا الش��ديد على إقامة تدريب��ات ومباريات 
منتخبنا الوطني لكرة القدم على مالعبها ليس 
ألننا )السمح اهلل( قومجيون اوعنصريون.. او..الخ 
... امنا لكي نصرخ بوجه من يضع العراقيل إلدامة 
)احلَْجر( على مالعب بغداد والبصرة وكربالء. وانت 
تأتي ياس��يدي الفاضل لتؤكد م��ن حيث التدري 
ه��ذا اإلجحاف وع��دم االنصاف! فع��ال )آفة الرأي 

الهوى(.
على فكرة جميع املدربني )اخلواجات( الذين أشرفوا 
على تدريب منتخبنا الوطني االول في الس��نوات 
االخيرة لم يضيفوا الشيء الكثير بقدر مااضاف 
اسم العراق لهم، اال ماندر، )فييرا( البرازيلي بعد 
امم اس��يا 2007 انهال��ت عليه الع��روض وأصبح 
اس��مه يناط��ح الس��حاب حتى افل��س واألملاني 

)سيدكا( حدث والحرج والقائمة تطول.
)أحيان��ا متر الف��رص من أمام انف��ك , أعمل بجد 
واثبت نفس��ك وكن دوما مس��تعدا اللتقاط أية 
فرص��ة(. لكن ي��ا احتادنا املوقر ال التونس��ي )نبيل 
معل��ول( وال االرجنتيني )كالدي��رون( فرص ذهبية 
التعوض واليجعالن املستحيالت اكثر من )سبع( 
فمنتخ��ب الع��راق أكب��ر بكثير م��ن حجميهما 

وحجم غيرهما.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكمل خليل ياسني عقد اعضاء 
املكت��ب التنفي��ذي بف��وزه ف��ي 
الت��ي  التكميلي��ة  االنتخاب��ات 
جرت ظهر أم��س، بعد ان حصد 
28 صوت��ا من اصل 30 صوت من 

الهيئة العامة.
التكميلية  االنتخابات  وشهدت 
انس��حاب رئيس احتاد املبارزة زياد 
حس��ن وامني س��ر احت��اد التنس 
ماجد خليل قبل اجراء االنتخابات 
رئي��س  انس��حاب  وس��بقهم   ،
احتاد الكرة عبد اخلالق مس��عود 
بيومني  االنتخاب��ات  اج��راء  قبل 
ليترشح للمقعد الشاغر خليل 

ياسني مبفرده.
كم��ا ش��هد اجتم��اع اجلمعية 
العمومية التصديق على التقرير 
االداري الذي تاله امني عام اللجنة 
االوملبية حي��در اجلميلي وكذلك 
التصدي��ق عل��ى التقري��ر املالي 
الذي ت��اله االمني املال��ي للجنة 
االوملبية سرمد عبد االله ، حيث 
مت��ت املصادق��ة عل��ى التقريرين 

باالجماع .
االنتخاب��ات  ان  ال��ى  يش��ار 
التكميلي��ة ه��ي الثاني��ة م��ن 
الت��ي  الس��ابقة  بع��د  نوعه��ا 
اقيمت ملنصب االمني العام بعد 
استقالة عادل فاضل ومت انتخاب 
التنفيذي السابق  عضو املكتب 
حي��در اجلميلي لتع��ود االوملبية 
ال��ى انتخاب��ات تكميلي��ة ثانية 
لسد املقعد الذي خلفه اجلميلي 
ليكون من نصيب خليل ياسني.

م��ن جانب اخر، وبعد أن حدد لها 
أكثر م��ن موع��د ويت��م إلغاؤه، 
الرياضي��ة  االندي��ة  انتخاب��ات 
العراقية انطلقت باتفاق رسمي 
والرياض��ة  الش��باب  وزارة  ب��ني 
واللجنة األوملبية، وايجاد صيغة 
حل نهائية اتفق خاللها الطرفني 

من أجل أن تس��ير االمور بشكل 
االنطالق��ة  ف��ي  وتس��هم  ودي 
الرياض��ة  لعجل��ة  احلقيقي��ة 
واالنته��اء م��ن هذا املل��ف الذي 
شهد شدا وجذبا لفترة طويلة.

مبا أن القوانني النافذة حس��مت 
عائ��دة األندية للجن��ة االوملبية 
 1986 لس��نة   18 قان��ون  وف��ق 
واملع��دل بالرق��م 38 لعام 1988 
وبالتالي امللف ذهب إلى اللجنة 
األوملبية، األخيرة عقدت اجتماعا 
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  م��ع 
لالتف��اق عل��ى تفاصي��ل إج��راء 
االنتخاب��ات وف��ق القان��ون م��ع 

احترام دور الوزارة وسير العملية 
ش��فاف  بش��كل  االنتخابي��ة 
ونزيه، مع تطبيق مفردات قانون 
االنتخابات الذي يتيح للجماهير 
مم��ن يدف��ع االش��تراك بالدخول 
إل��ى الهيئ��ات العام��ة من أجل 
توس��يعها مبا يتوافق مع ضمان 
س��ير االنتخاب��ات بف��رز هيئات 

إدارية مثالية.
ما يحس��ب للوزارة هو تعاملها 
مع مفردات القانون دون تصعيد 
باملواق��ف وما أن فص��ل القضاء 
بأن مل��ف انتخاب��ات األندية هو 
من مس��ؤولية اللجنة األوملبية، 

الوزارة بش��كل مباشر  تفاعلت 
م��ع القرار وألغ��ت املواعيد التي 
حددته��ا بوقت س��ابق، واحترام 
خصوصية امللف وتشعباته دون 
أن تضي��ف ل��ه تعقي��د إضافي، 
وزي��ر الش��باب والرياض��ة عب��د 
احلسني عبطان ضرب مثاال رائعا 
في احت��رام القوانني النافذة في 
الدولة دون اخل��وض في تفاصيل 
جانبي��ة قد تدخ��ل الرياضة في 
عقوب��ات أو تأخ��ر عملي��ة بن��اء 

األندية.
األوملبية هي األخرى ضربت مثاال 
رائع��ا وأكدت للجمي��ع أن نيتها 

فقط احت��رام القانون دون فرض 
النفوذ عل��ى النادي، م��ا دفعها 
للجل��وس م��ع ال��وزارة باجتماع 
هادف خرج اجلميع باتفاق نهائي، 
حيث أكدت األوملبية أنها المتلك 
الق��درات البش��رية ف��ي جميع 
احملافظ��ات إلدارة مل��ف األندي��ة 
الت��ي يتج��اوز عدده��ا أكثر من 
300 نادي��ا ، والتري��د أن تش��غل 
نفس��ها مبلف معق��د ياخذ من 
وقته��ا الكثير ويؤثر على عملها 
مع االحتادات الرياضية، فقررت أن 
تسند املهمة للوزارة بإدارة امللف 
االنتخابي مع ضمان استقاللية 

أي  ودون  وإداري��ا  مالي��ا  األندي��ة 
تدخل، وأن تطبق جميع القوانني 
املعتم��دة في انتخاب��ات االندية 
الفرص��ة  وإتاح��ة   18 بقان��ون 
للجماهير أن يك��ون لها دور في 
االختيار حس��ب م��ا تنص عليه 

مفردات القانون.
بعد االتفاق الرس��مي بني الوزارة 
واللجن��ة األوملبية من��ح الضوء 
األخضر لألندية بإقامة املؤمترات 
االنتخابية وفق القوانني النافذة 
القض��اء  وبتواج��د جل��ان متث��ل 
والوزارة واللجنة األوملبية وباشرت 
بع��ض أندية احملافظ��ات بإقامة 
االنتخابات، وانطلقت صباح اول 
أمس املؤمترات االنتخابية لألندية 
الرياضية في محافظات البصرة 
االش��رف  والنج��ف  والديواني��ة 

النتخاب هيئات ادارية جديدة.
وقال مدير قسم االندية في دائرة 
التربية البدنية والرياضة في وزارة 
الش��باب والرياضة فالح عودة ان 
صباح أول أمس انطلقت املؤمترات 
االنتخابي��ة لعدد م��ن االندية في 
اختي��ار  مت  اذ  محافظ��ات،  ث��الث 
هيئة اداري��ة جديدة لنادي غماس 
الرياضي ف��ي محافظة الديوانية 
لنادي  بالنس��بة  احل��ال  وكذل��ك 
البلدي��ة في البص��رة، في الوقت 
ال��ذي مت االنتهاء م��ن اختيار ادارة 
جديدة لن��ادي الكوف��ة الرياضي 
عبر صنادي��ق االقتراع في النجف 
االش��رف، مضيف��ا ان انتخاب��ات 
االندي��ة الت��ي تق��ام وف��ق قانون 
١٨ لس��نة ١٩٨٦ واملعدل بالرقم 
٣٧ لع��ام ١٩٨٨ وس��تقام تباع��ا 
حت��ى يتم االنتهاء م��ن انتخابات 
جمي��ع االندية منتصف الش��هر 
ال��وزارة  ان  ع��ودة   املقبل.واك��د 
تق��ف على مس��افة واح��دة من 
جميع املتنافس��ني ف��ي العملية 
الدميقراطية وتؤكد عدم تدخلها 
بالعملية االنتخابية كونه ش��أن 

خاص باالندية حصرا.

بدء المؤتمر االنتخابي ألندية »البصرة والديوانية والنجف« 

خليل ياسين يكمل عقد المكتب التنفيذي للجنة األولمبية 

خليل ياسني يدلي بصوته في االنتخابات »عدسة: قحطان سليم«
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منتخبات أميركا الجنوبية تتأهب لخطف تذاكر مونديال روسيا عبر الملحق

العواصم ـ وكاالت:

أعلن رئيس االحت��اد األرجنتيني لكرة 
القدم كالوديو تابي��ا اختيار خورخي 
سامباولي مدرباً ملنتخبه األول، لكن 
عليه مفاوضة ناديه احلالي إشبيلية 
اإلس��باني قبل حتويل هذا اخليار إلى 

واقع.
اوقال تابيا لش��بكة »أي أس بي أن« 
الرياضية، »س��نفاوض عل��ى رحيل 
سامباولي عن إشبيلية، ألنه املدرب 
الذي اختاره االحتاد في منصب مدرب 
منتخب األرجنتني«.. وتابع: »ميكنني 
التأكيد أن س��امباولي هو مرشحنا 

الوحيد«.
وتأم��ل األرجنت��ني منذ أس��ابيع في 
خلف��اً  املهم��ة  س��امباولي  تول��ي 
إلدغاردو باوتس��ا املق��ال، لكن نظراً 
الرتباط��ه بالفريق األندلس��ي، درس 
االحت��اد خي��ارات أخ��رى مث��ل دييغو 
س��يميوني م��درب أتلتيك��و مدريد 

اإلسباني.
وفي حال امت��ام انتقاله، سيش��غل 

سامباولي )57 عاماً( الذي قاد تشيلي 
إلح��راز لقب كوبا أميركا 2015 على 
حس��اب األرجنتني، بدالً من باوتس��ا 
املقال في 10 نيس��ان اجلاري لس��وء 
النتائج في تصفيات مونديال 2018 
في روس��يا، على رغم تواجد العبني 
مميزين في صفوفه على غرار ليونيل 
ميسي وس��يرخيو أغويرو وأنخل دي 

ماريا وغونزالو هيغواين.
وكان س��امباولي أعل��ن مؤخ��راً أنه 
يحلم بتدريب ميسي، كما إن اسمه 
تردد لتدريب برشلونة خلًفا لإلسباني 
لويس أنريكي الذي س��يترك الفريق 

في نهاية هذا املوسم.
وخ��الل مس��يرته التدريبي��ة الت��ي 
امتدت 15 عاماً مع األندية في البيرو 
واإلكوادور وتشيلي وأخيراً في أوروبا، 
كان أفض��ل إجناز لس��امباولي قيادة 
تش��يلي للقب كوبا أمي��ركا للمّرة 

األولى في تاريخها عام 2015.
ويعتم��د س��امباولي، تلمي��ذ الرمز 
مارس��يلو بييلس��ا، على األس��لوب 
الهجومي الذي يتناقض مع أسلوب 
اللع��ب املتواض��ع ال��ذي ظه��ر ب��ه 

املنتخب األرجنتيني منذ تعاقده مع 
باوتسا.

من جان��ب اخ��ر، داف��ع الكولومبي 
خوان كارلوس أوسوريو، املدير الفني 
ملنتخ��ب املكس��يك، ع��ن مهاجمه 
خافيير هيرنانديز »تشيتشاريتو« إزاء 
االنتقادات »الظاملة« التي يواجهها، 
فيما أعرب أيضا عن ثقته في تعافي 
القائد رافائي��ل ماركيز من العملية 
اجلراحي��ة الت��ي أجراها ف��ي الظهر 
مؤخرا واالنضمام لصفوف املنتخب 

في أقرب وقت ممكن.
وقال أوس��وريو خ��الل مؤمتر صحفي 
مبدين��ة نيوي��ورك للتروي��ج للمباراة 
الودية التي س��تخوضها املكسيك 
أمام أيرلن��دا أول حزيران املقبل على 
ملعب »ميتاليف س��تاديوم« بوالية 
ني��و جيرس��ي »خافيير أح��د أفضل 
املهاجم��ني ف��ي العال��م ونعتقد أن 

االنتقادات التي توجه له ظاملة«.
وش��دد املدرب الكولومب��ي اخملضرم 
عل��ى أن مهاج��م باي��ر ليفرك��وزن 
األملاني يع��د »أحد أفض��ل الالعبني 
ف��ي العال��م« وأب��دى قناعت��ه بأنه 

»س��يعود لتس��جيل األه��داف في 
حلظة م��ا«، مثل ذلك الذي س��جله 
أم��ام كوس��تاريكا ف��ي تصفي��ات 
»الكون��كاكاف« املؤهل��ة لنهائيات 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وأض��اف: »عندم��ا ينض��م خافيي��ر 
للمنتخب، فكل ما نقوم به هو دعمه 
داخل امللعب، وعدم إلقاء مسئولية 
تسجيل األهداف على عاتقه دائما، 
ولكن أيضا املساهمة فيها والتأثير 
في طريق��ة اللعب، ه��ذا فضال عن 

دعمه من الناحية املعنوية«.
وحول قائ��د املنتخ��ب، ماركيز، أكد 
أوسوريو أنه ينتظر »تقدما مرضيا« 
في حالته بعد العملية التي أجراها 
ف��ي فق��رات الظهر يوم 13 نيس��ان 
اجلاري على إث��ر اإلصابة التي تعرض 

لها خالل مباراة كوستاريكا.
وأكد في هذا الصدد »عليه أن يأخذ 
وقته في الشفاء والتعافي، نحتاجه 
بشدة ولكن دون إجباره على العودة 
قبل املوع��د احملدد له، هو عنصر هام 
للغاي��ة بالنس��بة لنا داخ��ل وخارج 

امللعب على حد سواء«.

تقرير

األرجنتين »اختارت« سامباولي مدربًا.. والمكسيك تثق بقدرات العبيها

لقطة ملباراة املنتخب األرجنتيني »أرشيف«

مفكرة الصباح الجديد

مان يونايتد ـ سوانزي سيتي
إيفرتون ـ تشيلسي
ميدلزبره ـ مان سيتي
هوتسبيرز ـ أرسنال

روما ـ التسيو
بولونيا ـ أودينيزي
إنتر ميالن ـ نابولي

2:00 ظهرًا
4:05 عصرًا
4:05 عصرًا
6:30 مساًء

1:30 ظهرًا
4:00 عصرًا
9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

بغداد ـ عبد الرحمن رشيد*
يغادر وفد نادي الزوراء اليوم االحد 
متوجها الى العاصمة القطرية 
الدوحة من اجل خ��وض مباراته 
ف��ي ملعب حم��د الكبي��ر عند 
الس��اعة السادسة مس��اء يوم 
الثالثاء املقب��ل امام فريق األهلي 
السادس��ة  اجلولة  األردني ضمن 
لبطول��ة كاس االحتاد االس��يوي 
علم��ا ان فريق ال��زوراء يقف في 
ص��دارة اجملموعة االول��ى برصيد 
١١ نقطة، في حني لفريق اجليش 
الس��وري 9 نق��اط، وميتلك فريق 
األهل��ي األردني ٥ نقاط، اما فريق 
الس��ويق العمان��ي باملركز الرابع 

وله نقطتني.
وس��بق للزوراء واالهلي ان تعادال 

به��دف ملثل��ه ف��ي املب��اراة التي 
اقيمت في س��تاد عم��ان الدولي 
ي��وم 6 آذار املاضي، حيث س��جل 
احلاج مالك هدف التقدم لألهلي، 
وع��ادل الكفة عالء عب��د الزهرة 
بتس��جيله ه��دف الن��وارس من 

ركلة جزاء.
ويضم الوفد الزورائي ٣٥ شخصا، 
برئاس��ة رئي��س الهيئ��ة األدارية 
فالح حس��ن وس��عدون الش��رع 
نائباً الوفد وعبدالكرمي عبدالرزاق 
مديراً الفريق وعبدالرحمن رشيد 
إعالميا وعص��ام حمد  منس��قاً 
مدرباً وباس��م لعيب��ي  وابراهيم 
عب��د ن��ادر مدرب��ني مس��اعدين 
للم��درب وعم��اد هاش��م مدربا 
وارعد س��لمان   املرم��ى  اح��راس 

مدربا اللياقة وداود سليم معاجلا 
للفري��ق ومحم��د عل��ي اكب��ر و 
وامنارعبد  اداريني  محمود ش��اكر 
الالعبون  ام��ا  الس��تار مص��وراً، 
فهم) حي��در عبداالمير ومحمد 
ش��اكر وعالء مهاوي وندمي صباغ 
ش��وان  وجن��م  جوي��د  وحس��ني 
وك��رار محم��د وعب��اس قاس��م 
وحسني علي ومصطفى حسني 
ول��ؤي صالح  ومصطف��ى ك��رمي 
وعلي رحيم وصفاء هادي واحمد 
فاض��ل وس��جاد رع��د ومحم��د 
كاص��د وعالء عبدالزه��رة وحيدر 
و  عبدالرحي��م  ومهن��د  صب��اح 

امجد كلف(.

* املنسق اإلعالمي لنادي الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلع��ب الي��وم االح��د منتخبنا 
الوطن��ي لفئ��ة الش��باب بكرة 
التجريبي��ة  الص��االت مبارات��ه 
االولى ام��ام نظيره اللبناني في 
بيروت، على ان يلعب غٍد االثنني 
مباراته الثانية، ثم الثالثاء مباراة 
ثالثة بني الفريقني بحسب مدير 

املنتخب عقيل عبد الزهرة.
واش��ار الى ان اجلان��ب اللبناني 
قرر تضييف منتخبنا الش��بابي 
أي��ام   5 مل��دة  الص��االت  بك��رة 
تتضمن اجراء 3 مباريات جتريبية، 
وذلك الس��تفادة املنتخبني قبل 
االستحقاق القاري املرتقب الذي 
تبدأ منافس��اته ف��ي العاصمة 
التايالندي��ة بانك��وك للمدة من 

16 ولغاي��ة 26 م��ن ش��هر آي��ار 
املقبل.

وب��ني عب��د الزه��رة ان املنتخب 
يض��م 17 العب��اً انتظموا حتت 
اش��راف املدرب عل��ي طالب في 
بكلي��ة  التدريب��ي  املعس��كر 
التربي��ة البدنية وعلوم الرياضة 
ف��ي اجلادري��ة باقام��ة وح��دات 
مكثفة، منوه��اً إلى ان القائمة 
اآلس��يوية  للبطولة  النهائي��ة 
س��تتألف من 14 العباً س��يتم 
اغالقه��ا قبل ب��دء املؤمتر الفني 
للمنافس��ات بس��ت س��اعات، 
الالعب��ني  لتع��رض  حتس��باً 
استبدالهم في  ليتم  الصابات، 
الوقت املناسب وفقاً لتعليمات 

االحتاد اآلسيوي.

يش��ار الى ان منتخبنا سيلعب 
في بطولة آسيا ضمن اجملموعة 
االول��ى الت��ي س��يالعب فيه��ا 
البحري��ن ي��وم 16 املقب��ل، ث��م 
يلتق��ي برون��اي ف��ي 17 من��ه، 
وف��ي الي��وم التالي يلع��ب امام 
افغانس��تان وف��ي ي��وم 19 من 
الش��هر نفس��ه يواج��ه نظيره 
املالي��زي ويختتم مبارياته بلقاء 
تايالن��د يوم 20 منه وفقاً لنظام 

البطولة بضغط املباريات.
ف��ي  فس��يلعب  لبن��ان  ام��ا 
اجملموع��ة الثالث��ة الت��ي تتألف 
من أوزبكس��تان وقطر ومانيمار 
باش��راف  كون��ك  وهون��ك 
مدرب��ه اإليران��ي ش��هاب الدين 

سلوفلمينش.

النوارس تحلق غدًا الى الدوحة
 لمواجهة األهلي األردني الثالثاء

 صاالت الشباب يواجه نظيره 
اللبناني في 3 تجريبيات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أح��رز منتخبن��ا الوطن��ي لفئة 
الوس��ام  بالبولن��غ  الناش��ئني 
اختتام منافس��ات  الذهبي في 
بطولة سيناء الدولية املفتوحة 
الت��ي ب��دات ي��وم 24 ولغاية 28 

وبحسب عضو  اجلاري،  نيس��ان 
احتاد اللعبة اسماء إبراهيم، فان 
الالعب الناشئ علي حيدر جليل 
تف��وق في الفوز بالركز االول في 
الناش��ئني في  اختت��ام فعالية 

البطولة املفتوحة.

وتابعت ان الالع��ب حيدر أحمد 
غ��ازي اش��ترك في املنافس��ات 
ذاته��ا في س��باقات املتقدمني، 
حيث ح��ل في الترتي��ب 12 من 
ب��ني 55 العب��اً ف��ي النهائيات، 
مبين��ة ان امل��درب عام��ر عب��د 

الالعبان  احلس��ني اش��رف على 
في املس��ابقة العربي��ة، وذكرت 
ان فئ��ة النس��اء كان مقرراً لها 
ان تش��ترك ايض��اً، بي��د ان قلة 
اعداد الالعبات اسهم في الغاء 
املشاركة النسوية بقرار اللجنة 

املنظمة.
واوضح��ت ان البولن��غ العراقي 
لفئة الشباب اشترك ايضاً في 
العرب للمدة  منافس��ات كاس 
من 20 ولغاية 22 نيسان اجلاري، 
بالعب��ان فقط هم��ا علي حيدر 

ونبيل حيدر جليل.
فيما نوه��ت عضو احتاد اللعبة، 
إلى ان احتادها س��ينظم ش��هر 
اي��ار املقبل منافس��ات لألندية 
احمللي��ة وه��ي ضمن نش��اطات 

االحتاد املركزي.

البولنغ يحصد ذهبي الناشئين في سيناء
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ب��دأت ش��ركة "الصدى" 
لإلنت��اج الفن��ي، تعاونها 
املمثل��ة  م��ع  الثان��ي 
كارمن  القديرة  اللبنانية 
انضم��ت  الت��ي  لّب��س، 
إل��ى بطول��ة مسلس��ل 
كتاب��ة  م��ن  "بلحظ��ة" 
نادين جابر، وإخراج أسامة 
احلمد، وذلك بعد التعاون 
مسلس��ل  ف��ي  األول 

"كواليس املدينة".
شخصية  لّبس  وجتّس��د 
ال��رأس الفعل��ي  "رب��ى" 
لعشيرة "ديب"، وصاحبة 
النفوذ الواسع والسلطة 
منطقتها  ف��ي  املطلقة 

وحت��ى خارجها، بس��بب 
أعماله��ا املافيوي��ة. ومن 
مالم��ح "رب��ى" الدرامية 
"متس��لطة  أنه��ا 
ومس��تبدة وال يجرؤ أحد 
لديها  معارضته��ا.  على 
مفه��وم خ��اص حلماي��ة 

عائلتها وأبناء بلدها.

كش��فت الفنان��ة ريه��ام 
حجاج  عن أنها لن تشارك 
في أي عم��ل درامي يعرض 
الدرام��ي  الس��باق  ف��ي 
الرمضان��ي املقبل، س��وى 
"أيام حسن  في مسلسل 
كتب��ه  ال��ذي  الغري��ب" 
مصطفى حمدي، واخرجه 
مج��دي أحمد عل��ي، وهو 
بطول��ة عمرو س��عد، ورمي 
مصطف��ى، ورياض اخلولي، 
وراني��ا  عب��داهلل،  وص��الح 
منصور، وياسر علي  ماهر، 
وأحم��د  الوزي��ر،  وحم��دي 
ونهى  محم��ود،  عب��داهلل 

صالح، ومايا فارس.
ّس��د ريه��ام حجاج في  وجتجُ
البطول��ة  دور  املسلس��ل 
عم��رو  أم��ام  النس��ائية 
س��عد حيث تؤدي دور فتاة 
ش��عبية تق��ع ف��ي ح��ب 

"حسن الغريب".

عّب��ر الفنان أش��رف عبد 
الباقي عن سعادته بزواج 
،وإسراء،  امليرغني  حمدي 
واصف��ا إياهم��ا ب��أوالده، 
س��عيد  أن��ه  وموضًح��ا 
مس��رح  أبطال  بجمي��ع 
الش��باب،  م��ن   مص��ر 
ومش��يرًا إلى أنه بالفعل 
ف��ي  جناحاته��م  يتاب��ع 

التليفزيون والسينما .
وأّكد عبد الباقي، أّنه اختار 
العدي��د من املوهوبني في 
يري��دون حتقيق  الفن، ممن 
تاري��خ له��م، مضيًفا أّن 
ه��ذا الفريق أع��اد احلياة 

إلى املسرح، وجعل األسر 
تنزل من بيوتها للقائهم 
على خشبة املسرح، وعن 
الع��روض املقبل��ة أوضح 
أن��ه يس��تعد إل��ى تقدمي 
موس��م جديد ف��ي عيد 

الفطر املبارك.

كارمن لبس

أشرف عبد الباقي

ريهام حجاج

أخبــارهــــــــــم

الشارقة - ابتسام الطاهر:
أطلقت مؤسسة "كلمات لتمكني 
األطف��ال" اإلنس��انية واملعرفي��ة، 
مب��ادرة "أرى"، الرامي��ة إلى تعزيز 
الوعي بقضايا األطفال املكفوفني، 
وضع��اف البصر، وتش��جيع فئات 
اجملتمع كاف��ة لدعم مس��يرتهم 

التعليمية. 
وقد حرصت املؤسسة على توفير 
املناط��ق  ف��ي  لألطف��ال  الكت��ب 
احملروم��ة، واملتضررة م��ن النزاعات 
املس��لحة واحلروب، وذلك من خالل 
مشاركتها في النسخة التاسعة 
ملهرجان الشارقة القرائي للطفل. 
جتس��يد  إل��ى  "أرى"  وتس��عى 
التجربة التي ي��رى فيها الكفيف 
وضعيف البصر العالم من حوله، 
تفاعلياً،  حيث تخص��ص حائط��اً 
يجُتيح ل��زوار ركنه��ا امللحق بجناح 
مجموعة كلم��ات، فرصة التعرف 
عل��ى الكت��ب الصوتي��ة، وآلي��ات 
القراءة بطريقة بريل، ليكونوا أكثر 
معرفة مبا يعيشه ذوو االحتياجات 

التحدي��ات  ومعايش��ة  اخلاص��ة، 
التي تواجههم في شتى مجاالت 

احلياة، ال سيما في التعليم.
مدي��رة  املازم��ي،  آمن��ة  وقال��ت 
لتمك��ني  "كلم��ات"  مؤسس��ة 
"أرى"  مب��ادرة  األطف��ال: "ج��اءت 
الش��يخة  لتوجيه��ات  تنفي��ذاً 
ب��دور بن��ت س��لطان القاس��مي، 
الرئيس املؤسس ملؤسسة كلمات 
لتمك��ني األطف��ال، ونس��عى من 
خاللها إلى تس��ليط الضوء على 
التحدي��ات الت��ي تواج��ه األطفال 
املكفوف��ني، وضع��اف البص��ر في 
وإل��ى  التعليمي��ة،  مس��يرتهم 
توفي��ر امل��واد القرائي��ة املصممة 
خصيص��اً لألطف��ال الذين يعانون 

من مشكالت بصرية".
وأضافت املازمي: "تؤكد اإلحصاءات 
على وج��ود ما يقارب ال� 22 مليون 
ش��خص يعان��ي م��ن مش��كالت 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  بصري��ة 
األوسط، وشمال أفريقيا، أغلبهم 
من ش��ريحة األطفال، فإلى جانب 

محنتهم مع فق��د البصر، يعاني 
هؤالء األطفال كذلك من شحة في 
املواد التعليمية التي تش��جعهم 
عل��ى الق��راءة، فيعي��ش األطفال 
املكفوفون ظروفاً اس��تثنائية، لذا 
فعلى اجلميع الوقوف إلى جانبهم، 
والبحث عن حلول ناجعة متكنهم 

م��ن عيش طفولته��م، واالنخراط 
ف��ي العملية التعليمي��ة كبقية 

أقرانهم".
وعّقب��ت املازمي على دور النش��ر: 
إذا م��ا نظرن��ا بعني فاحص��ة إلى 
واق��ع قطاع النش��ر اخل��اص بذوي 
االحتياجات اخلاصة، جند أن النتائج 

تأتي دون املتوق��ع واملأمول، وهو ما 
دفعنا إلى إطالق هذه املبادرة خالل 
مهرجان الشارقة القرائي للطفل، 
الذي يجمع اختصاصيني، وتربويني، 
وناش��رين في مج��ال أدب الطفل، 
ليكونوا ش��ركاءنا في دعم قضايا 
وضع��اف  املكفوف��ني،  األطف��ال 
البص��ر الذي��ن يحتاج��ون مناهج 

وأساليب تعلم خاصة بهم". 
ثم ش��كرت الس��يدة آمن��ة هيئة 
املنطق��ة احلرة باحلمرية، واملنطقة 
احل��رة في مطار الش��ارقة الدولي، 
عل��ى دعمهم ملب��ادرة "أرى"، التي 
تأتي انطالقاً من التزام املؤسسات، 
واألهلي��ة  احلكومي��ة،  والهيئ��ات 
ف��ي الش��ارقة، بتعزي��ز املش��اريع 
الرامية للنهوض بالبنية املعرفية 
االحتياج��ات  ل��ذوي  والثقافي��ة 

اخلاصة.
 وتعرض مبادرة "أرى" في مهرجان 
 30 للطف��ل  القرائ��ي  الش��ارقة 
ألف نس��خة جملموع��ة من الكتب 
اخملتارة، وتتوزع النس��خ على ثالث 

فئات، لكل منها 10 آالف نس��خة، 
وه��ي: الكت��ب املص��ورة، والكتب 
املس��موعة، والكت��ب املطبوع��ة 
بطريق��ة بريل، كم��ا تعرض بعض 
الت��ي حتمل ش��عار  املس��تلزمات 
املب��ادرة مث��ل احلقائ��ب، والكتب، 
واألق��الم وغيره��ا، وميك��ن لل��زوار 
ش��راءها مباش��رًة حيث تخصص 
والكتب  املستلزمات،  ريع مبيعات 
لدعم "مؤسسة كلمات لتمكني 

الطفل".
وجت��در االش��ارة الى ان مؤسس��ة 
األطف��ال"،  لتمك��ني  "كلم��ات 
تأسس��ت في الع��ام 2016 مببادرة 
كرمي��ة م��ن الش��يخة ب��دور بنت 
وتعم��ل  القاس��مي،  س��لطان 
املؤسس��ة عل��ى توفي��ر الكت��ب 
لألطفال ف��ي املناط��ق احملرومة أو 
املتض��ررة من النزاعات املس��لحة 
واحل��روب، إميان��اً منها ب��أن القراءة 
هي الوس��يلة األفض��ل للنهوض 
التط��ور  ومواصل��ة  باجملتمع��ات 

والتنمية.

مبادرة "أرى" توفر 30 ألف كتاب لذوي االحتياجات الخاصة 

الصباح الجديد - وكاالت:
نش��ر ش��اب إس��باني مغرم بحب ام��رأة رآها ف��ي "الترام" 
رس��الة على أعمدة اإلن��ارة، على أمل االتص��ال بها. وتزعم 
امرأة تقول إنها الش��خص املعني، أنها ناشدته بأن يتركها 

حلال سبيلها.
وقالت صحيفة "إل بايس" اإلس��بانية، ووسائل إعالم أخرى، 
كيف نش��ر س��يرغيو مورينو خطاب��ا بعن��وان "الفتاة في 
الترام"، في مدينة مرس��ية جنوب ش��رق البالد، يتحدث عن 
تاريخ، ووقت رؤيته لها، وما كانت ترتديه، وكيف متنى لو أنه 
أسعدها.  القصة انتشرت عندما بدأت صور تظهر في ردود 
مفترضة من الس��يدة، وتتهم مورينو بالتحرش، وتقول "إذا 

أردت أن تسعدني، توقف عن البحث عني." 

بغداد - حذام يوسف:
مبشاركة عدد من االدباء واملثقفني من بغداد واحملافظات، 
أزيح الس��تار عن نصب "األديب العراقي"، للفنان لبيد 
نف��ل، الذي أهدى النصب هذا الحت��اد االدباء تقديرا منه 

للمنجز االبداعي الكبير لألدباء العراقيني.
بدأت االحتفالية بكلمة للش��اعر عمر السراي الناطق 
االعالم��ي الحتاد االدباء:" نلتقي الي��وم كما التقينا في 
منتصف تش��رين االول، عندما افتتحنا متثال اجلواهري 
للفنان خلي��ل خميس، ونحاول ان من��د أطوالنا، لنكون 
أقص��ر منه بكثير، فهو اخليم��ة التي تلمنا دائما، اليوم 
نزي��ح الس��تار عن عم��ل فن��ي ابداعي جدي��د للفنان 
التش��كيلي لبيد نفل، ال��ذي أهداه الحت��اد االدباء، وهو 
يضم مقص��ورة اجلواهري الكبير س��الم على هضبات 

العراق وشطيه واجلرف واملنحنى ... ".
الشاعر عمر السراي طالب في كلمته إعتماد مقصورة 
اجلواه��ري نش��يدا وطني��ا، تعتم��ده الدول��ة العراقية 
اجلدي��دة الت��ي حتم��ل كل اب��داع العراقيني، وش��اركت 
االديب��ات العراقي��ات بإزاحة الس��تار، بل فس��ح اجملال 
لهن ليكون االفتتاح باس��مهن وعل��ى يديهن، متمثال 
بالدكت��ورة خيال اجلواه��ري برمزيته��ا، والروائية عالية 
طالب، وختمت الفعالية بكلم��ة للفنان لبيد صاحب 
النصب )االديب العراقي(، ش��كر فيه��ا جميع احلضور، 
مؤكدا ان هذا النصب ماهو اال شيء بسيط امام روعة 

منجزهم وابداعهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��عى الشرطة وسكان مدينة وينسبورو في والية 
فرجينيا األميركية، إلى معرفة الس��بب وراء خطف 
قط��ط منزلي��ة، ومن ث��م اعادته��ا بعد حل��ق اجلزء 

السفلي من جسمها.
وقال ضابط الش��رطة كيلي ولكر، إنه منذ ديسمبر 
ظهرت س��بع قطط فجأة ف��ي منازلها وهي حليقة 

البطن والفخذين واألرجل.
ونقلت رويترز عن ولكر: "احلالقة تبدو شبه جراحية"، 
مضيفا أن أيا م��ن القطط لم تتعرض لألذى، لكنها 

"بدت أقل حركة" بعد احلالقة.
 وعلق ف��ي املدينة التي يس��كنها 21 ألف نس��مة، 
وتق��ع إلى اجلن��وب الغربي من العاصم��ة األميركية 

واشنطن، ملصق كتب عليه "قطط حليقة!!؟؟".
 وق��ال ولك��ر إن القطط له��ا أصحاب يعتن��ون بها، 

وليست قططا ضالة، أو متوحشة.

رسالة حب "غريبة" تثير 
الرأي العام بإسبانيا

نصب األديب العراقي 
يزين باحة اتحاد األدباء 

"القطط الحليقة" 
تصيب الشرطة 

األميركية بالحيرة

جانب من املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
العراقي  الفن��ان  كش��ف 
كاظم الساهر، أنه سوف 
حف��الت  ف��ي  يش��ارك 
مهرجان��ات بيت الدين 
الت��ي تقام ف��ي جبل 
لبن��ان، خ��الل فص��ل 
املقب��ل،  الصي��ف 

مش��يرًا  إلى أن االتفاق معه قد 
مت فعالً، وأن اإلعالنات بشأن تلك 
احملطة السنوية قد بدأت تنشر، 
ومنّوًها إلى أّنه يس��تمتع بذلك 
اللقاء حتى لو كان سنوياً وقال: 
محطاتي الغنائية الصيفية في 
لبن��ان لن تنحصر ف��ي مهرجان 
الدي��ن، فهناك مناس��بات  بيت 

أخرى خاللها تتمثل بلقاءاتي مع 
اجلمهور اللبناني".

ف��ي  الس��اهر،  كاظ��م  ونف��ى 
مقابل��ة خاّصة م��ع احد املواقع 
الف��ن  بأخب��ار  املتخصص��ة 
والفنان��ني، أن يك��ون ق��د اعتزل 
غن��اء القصائد، مش��يرًا إلى أّن: 
جزًءا كبيرًا من أرش��يفي الفني 

قائ��م عل��ى القصائ��د، فكيف 
وه��و  النم��ط،  ذل��ك  س��أعتزل 
يسكن في إحساسي كمطرب، 
و ملحن، و شاعر حتى، وهنا البد 
م��ن اإلش��ارة إل��ى أن القصيدة 
القت انتشارًا واسًعا بني الناس، 
بالرغ��م م��ن التط��ّور العصري 

الذي واكب األغنية العربية" .

كاظم الساهر يؤّكد مشاركته في مهرجان بيت الدين

الشارقة - الصباح الجديد:
يش��هد مع��رض "رحلة عب��ر الدماغ" 
الش��ارقة  مهرج��ان  ينظم��ه  ال��ذي 
القرائي للطفل، بالتعاون مع املتحف 
ف��ي  الطبيع��ي  للتاري��خ  األميرك��ي 
نيويورك، ضم��ن الفعاليات املصاحبة 
لنس��خته التاس��عة، إقباالً كبيراً من 
قب��ل الزوار، اذ يلعب األس��لوب الفريد 
الذي صمم به، دوراً ب��ارزاً في التفاعل 

الكبير الذي حظي به.
ويجد زائر املعرض نفس��ه أم��ام دماٍغ 
بش��ري محفوظ يزن نحو ثالثة أرطال 
)1.4 كيلوغرام(، وإلى جانبه مجموعة 
م��ن اللوحات التي كتب عليها: "فيما 
تقرأ أنت هذه السطور، يتلقى دماغك 
س��يالً من الص��ور واألص��وات، ويقوم 
بإلغاء بعضها، ويستدعى ما تعلمته 
من أشكال احلروف، ومعاني الكلمات، 
ويقوم باتخاذ قرارات، وتشكيل ذكريات 
جدي��دة، وذل��ك م��ع ابقائ��ك واقف��اً، 
ومنتبه��اً، تتنف��س بانتظ��ام، فكيف 

يقوم الدماغ بكل هذه األمور معا؟" 
تق��ود هذا الكلم��ات الزائ��ر إلى مزيد 

من احلماس��ة والفضول، خلوض جتربة 
فري��دة الكتش��اف أس��رار الدم��اغ، إذ 
يدخ��ل الزائر إلى نف��ق طويل، وضعت 
في��ه لوحة ضوئي��ة صممه��ا الفنان 
اإلسباني دانيال كانوجار، عمل خاللها 
على تسليط خطوط من الضوء، على 
مجموعة من األس��الك املعّلقة داخل 
النف��ق، لتمثي��ل طرق االتص��ال داخل 
الدماغ، ومحاكاة نبضاته الكهربائية 
ص��ورة  اللوح��ة  وتق��دم  وتعرجات��ه، 
أنس��جة  وتش��ابك  لترابط  متكاملة 
الدماغ م��ع بعضها البع��ض، بصورة 

أكثر تعقيداً.
ويتف��رع املعرض بعد ذلك إلى خمس��ة 
أجزاء رئيس��ة ه��ي: "الدم��اغ املدرك"، 
و"الدماغ العاطفي"، و"الدماغ املفكر"، 
و"الدماغ املتغير"، و"دماغ القرن الواحد 
والعش��رين"، حي��ث يزخ��ر كل قس��م 
بالكثي��ر م��ن املعلومات ح��ول الدماغ 
البش��ري، التي توصل��ت إليها البحوث 
والدراس��ات العلمية، كما تضم ألعاباً 
تفاعلي��ة صمم��ت خصيصاً لتيس��ير 

فهم املعلومات العلمية املعروضة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد عمالقا محركات البحث، وش��بكات 
التواصل االجتماعي غوغل، وفيس��بوك، 
وقوعهما ضحية عملية احتيال مزعومة، 

قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دوالر.
وفي م��ارس/ آذار املاضي، قال��ت تقارير إن 
شخصا يحمل اجلنسية الليتوانية، اتجُهم 
بش��ن هجوم الكتروني به��دف االحتيال، 
إنترن��ت مقرهما  اس��تهدف "ش��ركتي 
الواليات املتحدة" من دون الكشف عن 

هوية الشركتني.
وأش��ارت إلى أن الشركتني وقعتا 
ضحية احتيال بإرسال ما 
يزي��د على 100 مليون 
حس��ابات  إلى  دوالر 
خاص��ة  بنكي��ة 

باحملتال املزعوم.
م��ن   27 وف��ي 
نيس��ان  أبري��ل/ 
ذك��رت  املاض��ي، 
"فورتش��ن"  مجل��ة 
أن  االقتصادي��ة 
هم��ا  الضحيت��ني 

فيسبوك، وغوغل.
وقّدم املتهم الليتواني، ويجُدعى إيفالداس 
رمياسوس��كاس ويبل��غ 48 عاما، نفس��ه 
على أنه منتج لألجهزة في آس��يا، ومتكن 
من خداع الش��ركتني ف��ي املدة من 2013 

إلى 2015 في األقل.
وادع��ت ش��ركة "دي أو جي��ه" ومقره��ا 
آسيا، التي انتحل املتهم اسمها، أن تلك 
الرسائل كانت تبدو وكأنها من موظفيها، 
وأنها كانت تجُرسل من حسابات إلكترونية 

ّممت لتبدو كأنها صادرة عنها. صجُ
واتهمت دي أو جيه رمياسوسكاس بتزوير 
فواتي��ر، وعقود، ورس��ائل "ظهرت وكأنها 
صدرت ووقعت من مس��ؤولني تنفيذيني، 

وعمالء من الشركتني الضحيتني."
وذك��ر تقري��ر لوكال��ة تطبي��ق القان��ون 
األوروبي��ة )يوروب��ول( أن تط��ور هجم��ات 
ارتفاع��ا  ش��هد  االحتيالي��ة،  التصّي��د 

ملحوظا في اآلونة األخيرة.
وأش��ار إل��ى أن عملي��ات النص��ب الت��ي 
تستهدف املسؤولني التنفيذيني وانتحال 
بات��ت تش��كل تهدي��دا  ش��خصياتهم، 

خطيرا يجب القضاء عليه بأسرع وقت.

"رحلة عبر الدماغ" معرض الكتشاف 
أسرار األفكار والحواس البشرية

غوغل وفيسبوك تتعرضان
 لـ "عملية احتيال" كبرى

متابعة - أحالم يوسف:
من املقرر ان تقيم املستشارية 
للجمهوري��ة  الثقافي��ة 
أسبوعا  اإليرانية،  االس��المية 
للفيل��م اإليران��ي عل��ى قاعة 
املس��رح الوطن��ي، ويب��دأ م��ن 
الي��وم الثان��ي م��ن ش��هر أيار 
املقب��ل وحت��ى الس��ادس من 
الشهر نفسه، وتبدأ العروض 

الساعة اخلامسة مساءاً، الى الساعة 
الثامنة مس��اءاً. ومن املعروف ان تاريخ 
السينما في إيران يرجع إلى عام 1900، 
يوم كان الش��اه اإليران��ي مظفر الدين 
ش��اه، في زيارة إلحدى الدول األوروبية، 

وأحضر معه أول آلة تصوير في البالد.
 وف��ي ع��ام 1904، افتتح��ت أول صالة 
عرض للس��ينما بإيران، ويعد هذا األمر 
نقط��ة حت��ّول، وبداي��ة للس��ينما في 

إي��ران، وبرغم وج��ود العديد من صاالت 
الس��ينما ع��ام 1912، فلم يت��م إنتاج 
أي فيلم س��ينمائي في إي��ران حينها، 
واس��تمر ذل��ك حتى ع��ام 1929، حيث 
كان السينمائيون يقومون ذلك الزمان 
بع��رض األف��الم الغربي��ة املدبلجة في 

صاالت السينما اإليرانية الصغيرة.
واخرج أول فيل��م إيراني في عام 1930، 
وكان بعنوان "آبي ورابي"، على يد اخملرج 

أفانيس أوهانيان، مبساعدة املصّور خان 
بابا معتضدي، وخان بابا معتضدي كان 
أول إيرانّي يعمل في مجال التصوير منذ 
عام 1925حتي ع��ام 1931 وكان يعمل 
بتصوير األف��الم اخلبرية الصامتة، ومن 
أش��هرها فيل��م )مجلس املؤسس��ني( 
ال��ذي مت انتجه ع��ام 1925، والذي كان 
يدور حول مجلس املؤسس��ني، واختير 

رضا خان ليؤدي فيه دور السلطان.

أسبوع الفيلم اإليراني يبدأ الشهر المقبل في بغداد
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