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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 42 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تسجيل صدام 
حس��ين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
عل��ى توجيهات صدام باس��تعمال الس��اح الكيمي��اوي لخلق مقاتلي��ن يتحملون عار 

الهزيمة . 
ويق��ول ص��دام بهذا الصدد: ه��ذه هي فرصتنا لكي ندرّب جيش��نا على اس��تعمال 
األقنعة والحماية من الحرب الكيمياوية. كما إنها فرصة إلزالة أي إحس��اس بالرعب 
ف��ي داخلهم في حال تعرضه��م ألي هجوم كيماوي، ولتقليل الخس��ائر. أعتقد بأننا 
نحتاج إلى وضع خطة للهجمات الكيمياوية التي سنقوم بتنفيذها، وأن نجبر تشكياتنا 
القريب��ة على لب��س األقنعة، والضربات يج��ب أن تكون في خط الجبه��ة. أعني، كل 

شخص غير مجهز بنحو مناسب في مواقع الجبهة يجب أن يكون مستعدًا للتأثير.

بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة العمليات املشتركة 
، ي��وم أم��س االثن��ن ، ع��ن تق��دم 
ق��وات جه��از مكافح��ة اإلره��اب 
باجتاه املنطق��ة الصناعية في امين 
املوص��ل بعد تطهير منطقة حاوي 
الكنيس��ة من العبوات الناس��فة 

في امين املدينة . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن "قوات اجليش 
العراقي مستمرة بعملية تقدمها 
لتطهير منطقة حاوي الكنيسية 
م��ن العب��وات الناس��فة ف��ي أمين 
املوص��ل"، كاش��فاً ع��ن إن "قوات 
مكافح��ة اإلره��اب انطلق��ت يوم 
أم��س االثنن في مح��ور آخر باجتاه 

املنطقة الصناعية". 
وأضاف إن "اخلط��ة األمنية تتجدد 
حس��ب طبيعة األرض واملعلومات 
مات��راه  وحس��ب  االس��تخباراتية 
زخ��م  إلدام��ة  مناس��باً  القي��ادة 
املعرك��ة وإنهاء معان��اة املواطنن 
األبرياء احملتجزين ف��ي ما تبقى من 

أحياء الساحل األمين". 
الش��رطة  أعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 

االحتادية ، أمس االثنن، حترير "شقق 
الهرمات" بالكامل من داعش، فيما 
أكدت صد تعرض انتحاري للتنظيم 
وقتل 16 من عناصره مبحيط جامع 

النوري، وسط املوصل. 
وق��ال قائ��د الش��رطة، الفريق رائد 
ش��اكر ج��ودت، ف��ي بي��ان، تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "قطعات الشرطة االحتادية 
ف��ي احملور الش��مالي حررت ش��قق 
وتوغل��ت في  بالكام��ل  الهرم��ات 
الهرم��ات الثاني��ة واقترب��ت مئات 
األمت��ار م��ن 17مت��وز واالقتصادين 
 4 ودم��رت  16ارهابي��اً  وقتل��ت 
مسقفات ومضافتن للدواعش و3 
ثكنات للرصد ومفرزة للرشاش��ات 

الثقيلة". 
الش��رطة  "قطع��ات  إن  وأض��اف، 
االحتادي��ة في محور جن��وب املدينة 
القدمية ص��دت تعرض��ا للدواعش 
االنتحاري��ون  يقوده��ا  بالعج��الت 
وتالحق عناصره��م املنهزمة باجتاه 
املنطق��ة احمليط��ة بجام��ع النوري 
وقتلت 10 ارهابين ودمرت عجلتن 
و3 درجات مفخخة واستولت على 

اسلحة متنوعة".
 تتمة ص3

مكافحة اإلرهاب يتقدم صوب
المنطقة الصناعية في أيمن الموصل  

بعد تطهير حاوي الكنيسة من العبوات الناسفة

قوات مكافحة اإلرهاب تتقدم في أحياء اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  بع��ث 
معص��وم، برقية تهنئة إلى إميانويل 
ماك��رون مبناس��بة انتخابه رئيس��اً 

للجمهورية الفرنسية.
وقال معصوم ف��ي تهنئته ملاكرون 
بحس��ب بيان رئاسي اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" "باسمي شخصياً 
وباسم الشعب العراقي، أعرب لكم 
وللش��عب الفرنس��ي الصديق عن 
رئيس��اً  بانتخابكم  التهاني  أصدق 
متمني��اً  الفرنس��ية  للجمهوري��ة 

لك��م كل النج��اح ولبالدك��م كل 
التقدم والسالم واالزدهار وللعالقات 
بن بلدين��ا املزيد من القوة والتطور 

والتعاون املشترك".
وكان املرش��ح املس��تقل النتخابات 
الرئاسة الفرنسية إميانويل ماكرون 
املنتمي لتيار الوس��ط حصل على 
أكث��ر من 66 في املئ��ة من األصوات 
بعدما انتهت وزارة الداخلية تقريبا 
من ف��رز األص��وات في وق��ت مبكر 

أمس االثنن.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت الس��عوديَّة الع��راق حلضور 
ة العربيَّة اإلسالميَّة- اجتماع القمَّ
ف��ي  املُزَم��ع عقده��ا  األميركيَّ��ة 

الرياض أواخر الشهر اجلاري.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية العراقية 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، أن 
"وزي��ر اخلارجيَّة إبراهي��م اجلعفرّي 
اس��تقبل عب��د العزي��ز الش��مرّي 
القائ��م بأعم��ال س��فارة اململكة 
بغداد،  ف��ي  الس��عوديَّة  العربيَّ��ة 

وج��رى خ��الل اللق��اء اس��تعراض 
س��ير العالقات الثنائيَّة بن بغداد 
والرياض، وُسُبل تعزيزها مبا يُحق�ِّق 

مصالح الشعبن الشقيقن".
َّم اجلعفري بحسب البيان  وتس��ل�
"دعوة رسميَّة من اململكة العربيَّة 
اجلمهوريَّ��ة  لرئي��س  الس��عوديَّة 
فؤاد معص��وم؛ لتمثيل العراق في 
ة العربيَّة اإلسالميَّة- اجتماع القمَّ
ف��ي  املُزَم��ع عقده��ا  األميركيَّ��ة 

الرياض أواخر الشهر اجلاري".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الرئيس الفرنس��ي املنتخب، 
إميانوي��ل ماكرون، فج��ر االمس أن 
باالنتخابات ش��رف عظيم  ف��وزه 
ش��اكراً  كبي��رة،  ومس��ؤولية 

الفرنسين على منحه ثقتهم.
وقال ماك��رون، في كلم��ة ألقاها 
م��ن املقر العام حلملته في باريس، 
إن "ضمان أمن الفرنس��ين أمر ال 
هوادة فيه"، مشيراً إلى أن "فرنسا 
س��تكون في طليعة املعركة ضد 

اإلرهاب".
كم��ا تابع قائ��الً: "س��أعمل على 
حماي��ة مصال��ح فرنس��ا احليوية 
ورس��التها والدف��اع ع��ن وح��دة 
مصي��ر أوروب��ا"، الفت��اً إل��ى أن��ه 
الت��ي  لالنقس��امات  س��يتصدى 

تعاني منها فرنسا. وأكد ماكرون 
أنه يدرك "غضب وقلق وشكوك" 

الفرنسين.
كبي��راً  تاريخ��اً  "ورثن��ا  وأض��اف: 
ورس��الة إنس��انية هامة موجهة 

للعالم بأسره".
ف��ي  ق��د ص��رح،  ماك��رون،  وكان 
فران��س  ل وكال��ة  س��ابق،  وق��ت 
برس، أن "صفح��ة جديدة تفتح" 
بالنس��بة إل��ى فرنس��ا، آم��الً في 
أن تك��ون صفحة "األم��ل والثقة 

املستعادين".
وجنح ماكرون في الوصول إلى قصر 
اإلليزيه بعد فوزه على منافس��ته 
ماري��ن لوبان في اجلولة الثانية من 
الفرنسية،  الرئاس��ية  االنتخابات 

التي أجريت األحد.

معصوم يأمل المزيد من التعاون 
بين العراق وفرنسا بعهد ماكرون

السعودية تدعو العراق
لحضور القّمة العربية
اإلسالمية ـ األميركية

ماكرون بعد فوزه : فرنسا ستكون 
في طليعة المعركة ضد اإلرهاب

تأكيدات بشأن مهاجمة »داعش« 
لقاعدة فيها مستشارون أميركيون

طفل إيزيدي اختطفه الدواعش: غسلوا 
دماغي وصرتُ مقاتال معهم "2-1" 23

بغداد - وعد الشمري
نف��ت جلان في مجل��س النواب، 
أم��س االثن��ن، وج��ود تعديالت 
قانون مص��ادرة  جدي��دة عل��ى 
االموال املنقول��ة وغير املنقولة 
الركان النظام السابق، متوقعة 
أن يصل عدد املشمولن به نحو 
الف شخص فقط من القيادات 
املهمة في حكم البعث املنحل، 
فيم��ا اف��ادت ب��أن الغ��رض من 
التوج��ه اجلدي��د معاجلة حاالت 

تشابه االسماء.

وقالت عض��و اللجنة القانونية 
النيابي��ة أبتس��ام الهاللي في 
حديث مع "الصباح اجلديد"، إن 
"مجلس النواب س��بق أن اصدر 
املنقولة  قانوناً مبصادرة االموال 
وغي��ر املنقول��ة الركان النظام 

السابق".
وأضاف��ت الهالل��ي، النائب عن 
التحالف الوطن��ي أن "القانون 
للس��ياقات  وفق��اً  متري��ره  مت 
اس��تكمال  بع��د  الدس��تورية 
وانه��اء  علي��ه  النقاش��ات 

القراءت��ن االول��ى والثانية ومن 
ثم التصويت".

وأشار إلى أن "نفاذ هذا القانون 
رئاس��ة  متوقف على مصادقة 
اجلمهورية عليه ومن ثم نشره 
ف��ي اجلريدة الرس��مية )الوقائع 

العراقية(".
ولفتت إلى ان "رئاس��ة مجلس 
النواب بإمكانها ارسال تعديالت 
على القانون إلى اللجنة والتي 
بدورها س��وف تقوم مبناقشتها 

وإدراجها على جدول االعمال".

ونفت الهاللي "وجود أي مبادرة 
داخل جلنة القانونية في الظرف 
الراهن بتعديل القانون أو الغائه 

أو اجراء أي تعديل على بنوده".
وأكدت عضو اللجن��ة النيابية 
أن "االتفاق على مصادرة االموال 
املنقولة الركان  وغي��ر  املنقولة 
النظام السابق وفقاً للنصوص 
بنح��و  ج��اء  حالي��اً  املوج��ودة 
منص��ف ويتفق م��ع املصلحة 

العامة".
تتمة ص3

لجان نيابية تنفي تقديم تعديالت على قانون مصادرة أمالك النظام السابق
توقعات بوصول أعداد المشمولين به إلى ألف شخص

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
الع��راق )يونامي(، عن مس��اهمة 
اليابان مببلغ قدره 16.7 مليون دوالر 
متويل  أميرك��ي لصالح مش��روع 
االس��تقرار وبرنامج "االس��تجابة 
عل��ى  الق��درة  وبن��اء  لألزم��ات 
التابعني  الع��راق"  مواجهتها في 

لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
وقالت )يونام��ي( في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"احلكومة اليابانية اسهمت مببلغ 
ق��دره 16.7 ملي��ون دوالر أميركي 
لصالح مش��روع متويل االستقرار 
لألزم��ات  )االس��تجابة  وبرنام��ج 
وبن��اء الق��درة عل��ى مواجهته��ا 
ف��ي الع��راق( التابع��ني لبرنام��ج 
مبين��ة  اإلمنائ��ي"،  املتح��دة  األمم 
أن "ذل��ك يهدف إل��ى تعزيز إعادة 
االس��تقرار والتعافي وبناء القدرة 
على مواجهة األزمات في مناطق 
محّررة من سيطرة تنظيم داعش 
تضم أعداداً كبيرة من النازحني". 

أن "إجمالي مساهمة  وأوضحت، 
متوي��ل  مش��روع  ف��ي  الياب��ان 

االس��تجابة  وبرنامج  االس��تقرار 
لألزمات بلغ 60 ملي��ون دوالر منذ 

ع��ام 2014"، مبينة أن "مش��روع 
متوي��ل االس��تقرار يس��اعد على 

وف��ق أولوي��ات حتّدده��ا حكوم��ة 
الع��راق والس��لطات احمللي��ة، في 
اإلس��راع في إعادة تأهي��ل البنى 
التحتي��ة العام��ة، وتق��دمي منح 
إلى املؤسس��ات الصغيرة، وتعزيز 
قدرات احلكومات احمللية، وتشجيع 
العمل املدني واملصاحلة اجملتمعية، 
إضاف��ة إل��ى توفي��ر ف��رص عمل 
قصيرة املدى عبر برامج األشغال 

العامة".
وأضافت، أن "املس��اهمة اليابانية 
مش��روع  ستس��اعد  اإلضافي��ة 
متويل االس��تقرار في تسريع إعادة 
تأهيل بن��ى حتتية رئيس��ة ودعم 
س��بل العيش في مناطق محّررة 
حديثاً، مبا فيها املوصل"، مش��يرة 
االس��تجابة  "برنام��ج  أن  ال��ى 
ه��ذا  سيس��تعمل  لألزم��ات 
التمويل كذلك في دعم املصاحلة 
اجملتمعي��ة وثقاف��ة الس��ام في 
صف��وف جماعات عرقي��ة ودينية 

مختلفة".
تتمة ص3

اليابان تمول برنامج مساعدات
في العراق بـ16.7 مليون دوالر

تقريـر

اليابان تسهم في برنامج املساعدات ألزمات العراق

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد اجمللس الوزاري لالمن الوطني، 
عل��ى ض��رورة احلفاظ عل��ى أرواح 
املدني��ن والق��وات االمني��ة ف��ي 
توفي��ر  ناق��ش  فيم��ا  املوص��ل، 
البطاق��ة  اص��دار  مس��تلزمات 
واجل��وازات  املوح��دة  الوطني��ة 

للمواطنن.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"ان 
"رئيس مجلس الوزراء القائد العام 

للقوات املس��لحة حي��در العبادي 
ترأس، اجتماع��اً للمجلس الوزاري 
لألم��ن الوطني"، مبيناً ان "اجمللس 
ناقش س��ير معرك��ة حترير اجلانب 
االمي��ن م��ن املوص��ل وتطوراته��ا 
وتقدم قواتنا البطلة واستمرارها 

بتحرير املدن".
واض��اف املكت��ب ان "اجملل��س اكد 
مج��دداً عل��ى احلفاظ عل��ى ارواح 
قواتن��ا واملدني��ن ف��ي املوص��ل"، 
مش��يراً ال��ى انه "متت مناقش��ة 

توفي��ر جميع مس��تلزمات اصدار 
املوح��دة  الوطني��ة  البطاق��ة 

واجلوازات للمواطنن".
وتابع املكتب ان "اجمللس اتخذ قرارًا 
بتجهي��ز وزارة الداخلية باملعدات 
املطلوبة المتام عملها على اكمل 
وجه"، الفتاً الى انه "مت مناقش��ة 
االوض��اع االمنية ف��ي البلد وعدداً 
من املواضي��ع املدرجة على جدول 
متابع��ة  ال��ى  اضاف��ة  االعم��ال 

التوجيهات والقرارات السابقة".

مجلس األمن الوطني يؤكد
الحفاظ على أرواح المدنيين بالموصل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الرافدين،ام��س  مص��رف  اعل��ن 
االثنني، عن وضع شروط وضوابط 
جدي��دة ملنح س��لف ال��ى وزارات 
ودوائ��ر الدولة من خال فروعه في 
بغداد واحملافظات لتكون 5 مايني 
دين��ار ب��دال عن س��لفة العش��ر 

رواتب.

وقال املكت��ب االعامي للمصرف 
في بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد" ان "املصرف عدل ش��روط 
ماي��ني   5 ال��ى  الس��لف  من��ح 
ملوظف��ي دوائ��ر الدول��ة ب��دال من 

العشر رواتب".
واضاف املكتب ان "التقدمي سيكون 
املوق��ع  طري��ق  وع��ن  الكتروني��اً 

االلكتروني اخلاص باملصرف"، داعياً 
"املوظف��ني لاطاع على ش��روط 

وتعليمات منح تلك السلفة".
يذك��ر ان مصرف الرافدين باش��ر 
2016 مبن��ح س��لف  خ��ال ع��ام 
ملوظفي دوائر الدولة مبقدار عش��ر 
رواتب على وفق ضوابط وش��روط 

معينة.

"الرافدين" يغّير سلفة الموظفين
من عشرة رواتب الى خمسة ماليين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة، عن ضبط 
معمل لتصنيع العبوات الناس��فة 
واملواد املتفجرة في الساحل األيسر 

ملدينة املوصل.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "مفارز قسم 
ش��ؤون وأمن نينوى متكن��ت، اليوم، 
م��ن العث��ور على معم��ل لتصنيع 
العبوات الناس��فة واملواد املتفجرة 

)TNT( ، اضافة ال��ى قطع حديدية 
وصم��ام للعب��وات ف��ي منطق��ة 
بالس��احل األيسر احملرر  الفيصلية 

ملدينة املوصل".
وأضاف��ت، أن "املعم��ل عب��ارة عن 
تصني��ع  مكائ��ن  م��ن  مجموع��ة 
وقاع��دات  صمام��ات  واس��تخراج 
العب��وات الناس��فة وه��ي مكائن 
ضخمة باس��تعمال م��زدوج ألكثر 

من حالة".

وفي سياق آخر أفاد مصدر أمني في 
محافظ��ة نينوى، بأن أربعة مدنين 
قتل��وا وأصي��ب 13 آخ��رون بإطالق 
صواري��خ كاتيوش��ا م��ن تنظي��م 
"داعش" نحو س��وق شعبية غربي 

املوصل.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 
إن "تنظي��م داع��ش أطل��ق، ع��دداً 
من صواريخ الكاتيوش��ا وسقطت 
على سوق شعبية في حي املوصل 

اجلدي��دة بالس��احل األمي��ن غرب��ي 
املدينة، ما أس��فر عن مقتل أربعة 

مدنين وإصابة 13 آخرين بجروح".
وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "جث��ث 
القتل��ى نقل��ت ال��ى دائ��رة الطب 
العدل��ي، فيما مت نق��ل اجلرحى الى 
أحد املستش��فيات القريبة لتلقي 

العالج".
يذك��ر أن تنظي��م "داع��ش" ما زال 

يس��يطر عل��ى بع��ض املناطق في 
ومنها  للموص��ل،  األمين  الس��احل 
أو  ه��اون  قذائ��ف  أحيان��ا  يطل��ق 
صواريخ باجتاه املناطق التي حررتها 

القوات العراقية.
من جهة أخ��رى أعلن قائد عمليات 
األنبار اللواء الركن محمود الفالحي، 
ومضاف��ات  مق��رات  تدمي��ر  ع��ن 
"داع��ش" في  لتنظي��م  واك��داس 

صحراء الرطبة غربي احملافظة. 

وقال الفالحي ف��ي حديث صحفي 
اجلي��ش  إن "ق��وة مش��تركة م��ن 
بالفرقة الثامنة والفرقة العاش��رة 
ولواء مغاوير عمليات األنبار واحلشد 
التكيك��ي  والف��وج  العش��ائري 
لشرطة األنبار نفدوا اليوم، عمليات 
تفتيش ف��ي الصحراء الش��مالية 
)310كم غرب  الش��رقية للرطب��ة 

الرمادي(".
تتمة ص3

ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة في أيسر الموصل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

كشف امني عام وزارة البيشمركة 
الفري��ق جبار ي��اور عن ان املش��روع 
وزارة  ب��ني  توقيع��ه  مت  ال��ذي 
واملستش��ارين  البيش��مركة 
واالملان،  والبريطاني��ني  االميركي��ني 
يه��دف الى اع��ادة تنظي��م وتأهيل 
للمعايير  وفقاً  البيش��مركة  قوات 

والوسائل احلديثة دولياً.
وق��ال ي��اور ف��ي تصري��ح تابعت��ه 
الصب��اح اجلدي معقب��اً على اتفاق 
وقعته امس االول وزارة البيشمركة 
م��ع دول في التحال��ف الدولي، » ان 
املش��روع قدمته وزارة البيشمركة 
الى دول التحال��ف الدولي منذ عام 
2015 وه��و يتضمن اع��ادة تنظيم 
جميع صن��وف قوات البيش��مركة 
في كردستان من قبل املستشارين 
ضم��ن  االقلي��م  ف��ي  العامل��ني 

التحالف الدولي.
واضاف ي��اور »انه مت تش��كيل جلنة 
امي��ركا  دف��اع  وزارات  م��ن  علي��ا 
وبريطاني��ا واملاني��ا العداد مش��روع 
البيش��مركة،  مش��ترك م��ع وزارة 
مش��يراً الى ان املش��روع س��يقدم 
الى اجمللس العس��كري في مجلس 
ال��وزراء وبعده��ا يناق��ش م��ن قبل 
حكوم��ة االقليم ف��ي اجتماع عام 
ومن ث��م يقدم الى رئاس��ة االقليم 
للق��وات  ع��ام  كقائ��د  لدراس��ته 
املس��لحة في االقلي��م، موضحاً ان 
املش��روع يتضم��ن 35 نقطة، اتفق 
عليها اجلانبان، مؤك��ًدا ان الواليات 
املتح��دة وبريطاني��ا واملاني��ا وعدوا 
اضافة الى مش��اركتهم في اعداد 
ف��ي مراقبة  باملس��اعدة  املش��روع 

تنفيذه وتطبيقه.
وقال ي��اور ان ممثليات تلك الدول في 
اقليم كردستان تشارك مبمثل لها 
ف��ي اللجن��ة العليا املش��كلة بني 
دول التحال��ف ووزارة البيش��مركة 
ملتابعة العملية وس��يتم توقيعها 
بنحو رس��مي بع��د املصادقة عليه 

بني االقليم وتلك الدول.
وتاب��ع ي��اور ان الفق��رة االول��ى من 
االتفاق تدعو الى تأس��يس مديرية 
عامة لالصالح في وزارة البيشمركة 

تدار من قبل ش��خص خبير وكفوء 
مهن��ي، تأخ��ذ تل��ك املديري��ة على 
عاتقها مراقبة تنفيذ بنود االتفاق، 
وتنفيذ مراحل��ه بالتعاون مع قوات 

التحالف الدولي.
ياور اش��ار الى ان تل��ك الدول وعدت 
باالس��تمرار ف��ي دعم ومس��اعدة 
قوات البيشمركة وترتيب صنوفها 
من خمس الى عشر سنوات، فضالً 
عن تقدمي الدعم واملساندة املطلوبة 
وارس��ال اخلب��راء واملدرب��ني لتدريب 
وتأهي��ل قوات البيش��مركة واجراء 
عملي��ة االص��الح املطلوب��ة، وتابع 
انهم وعدوا كذلك بتقدمي مقترحات 
وزارة البيشمركة الى دولهم لتقدمي 
واالس��لحة  اللوجس��تي  الدع��م 

والعتاد لقوات البيشمركة.
واشار ياور الى ان قوات البيشمركة 
وبعدم��ا اثبت انه��ا ق��وات قتالية 
االره��اب  محارب��ة  ف��ي  مهني��ة 

واجلماع��ات املتطرفة، ارت��أت قوات 
التحال��ف الدولي مس��اعدتها في 
اعادة التأهيل والتجهيز، مشيراً الى 
ضرورة ان يكون هناك اس��تراتيجية 
مدروسة مشتركة جلميع الوحدات 
املسلحة للحفاظ على امن االقليم 

واستقراره.
وتابع انه ضمن النقاط 35 مت التطرق 
ال��ى جميع االقس��ام التي تضمها 
قوات البيش��مركة واع��ادة تنظيم 
صفوف البيشمركة من جديد وفقاً 

للمعايير املتبعة حديثاً.
وق��ال ان 420 الفاً هو ع��دد القوات 
بجمي��ع  االقلي��م  ف��ي  املس��لحة 
صنوفها وحتى املتقاعدين مبا فيهم 
قوات وزارة الداخلي��ة، اال ان االتفاق 
مت عل��ى اع��ادة تأهي��ل 118 الفاً هو 
العدد الذي يتناس��ب مع احتياجات 

االقليم.
وكان بيان حلكومة اقليم كردستان 

ق��د اعل��ن قي��ام حكوم��ة االقليم 
بخط��وات مهمة لالصالح في وزارة 
بالتع��اون م��ع فريق  البيش��مركة 
محترف م��ن وزارات الدفاع في كل 
م��ن الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا 

واملانيا.
وتاب��ع البي��ان الذي تلق��ت الصباح 
اجلديد نس��خة من��ه »ان نيجيرفان 
بارزاني رئيس وزراء اقليم كردس��تان 
ووزي��ر  طالبان��ي  قوب��اد  ونائب��ه 
وكال��ة  والبيش��مركة  الداخلي��ة 
وعدد من املس��ؤولني العس��كريني 
في ال��وزارة ، وقعوا على اتفاقية مع 
لتنفيذ  الدولي  االستشاري  الفريق 
مش��روع يتأل��ف م��ن 35 نقط��ة، 
ح��ول اعادة تش��كيل وبناء صفوف 
لوزارة  التابعة  العس��كرية  القوات 
البيشمركة وتشكيل قوة عسكرية 
متكاملة مهنية للبيش��مركة في 

املستقبل القريب.

م��ن جانبه وف��ي حني رح��ب رئيس 
حكومة اقليم كردس��تان باملشروع 
اش��ار الى ان ه��ذا االتفاق س��يتم 
عرض��ه في االجتم��اع العام املقبل 
جمللس الوزراء  ليصادق عليه  ويعرض 
بعد ذلك على رئيس اقليم كردستان 
الصدار االوامر العسكرية املطلوبة 

لتنفيذ هذا القرار.
وف��ي الس��ياق ذات��ه ق��ال العميد 
التنسيق  هزار اسماعيل مس��ؤول 
وزارة  ف��ي  اخلارجي��ة  والعالق��ات 
البيش��مركة، بتصري��ح لش��بكة 
رووداو اإلعالمي��ة، ان مجلس الوزراء 
س��يجتمع خ��الل االس��بوع املقبل 
ملناقشة املش��روع الذي تقدمت به 
وزارة البيش��مركة، وسيتم ارساله 
ال��ى رئاس��ة اإلقليم بع��د االنتهاء 
من املصادقة عليه وس��يبدأ العمل 
باملشروع فور موافقة رئيس االقليم 

عليه.

وحول الفريق العسكري االستشاري 
الدولي قال اس��ماعيل، »ستستمر 
هذه الدول بتق��دمي الدعم والتعاون 
املطل��وب ال��ى ان يتم حتوي��ل قوات 
البيش��مركة ال��ى ق��وة نظامي��ة 

مهنية.
يش��ار الى ان ق��وات البيش��مركة 
موزع��ة على وحدت��ني وهي وحدات 
80 التابع��ة للح��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني ووح��دات 70 التابعة 
الكردستاني، وعلى  الوطني  لالحتاد 
الرغم م��ن وج��ود وح��دات قتالية 
ودم��ج ج��رى لبعض االف��واج قوات 
البيشمركة التابعة للحزبني اال ان 
جهود دمج هذه القوات في اطار قوة 
وطنية مشتركة قد باءت بالفشل 
حل��د االن برغم تأكي��د احلزبني على 
ض��رورة توحيد قوات البيش��مركة 
ف��ي تش��كيل موح��د بعي��داً ع��ن 

االنتماءات والوالءات احلزبية.

مجموعة دول غربية تتفق على تدريب وتأهيل قّوات البيشمركة
سيتم اإلعالن عنه وتوقيعه بنحو رسمي بين الطرفين

عبد الزهرة محمد الهنداوي 

تناقل��ت مواق��ع التواص��ل االجتماعي قبل أس��ابيع 
مقطع��اً فيديوياً لرئيس وزراء إح��دى الدول االوروبية ، 
وهو يقف بني عامة الن��اس بانتظار قطار املترو ، وفي 
هذه االثناء كان بعض مواطنيه يقتربون منه اللتقاط 
صور السلفي معه من دون ان مينعهم احد من ذلك .. 
وتطالعنا مواقع التواصل االجتماعي ووسائل االعالم 
بني حني وحني آخر مبقاطع مشابهة من قبيل ان الوزير 
الفالن��ي يذهب إلى مقر عمله صباح��اً راكباً دراجته 
الهوائية، ورئي��س آخر يتجول في االس��واق متبضعاً 
ش��أنه ش��أن س��ائر الن��اس .. وحتظى تلك املش��اهد 
بس��يل كبير من االعجابات والتعليقات وبعض هذه 
التعليقات رمبا يأتي من وزراء ومس��ؤولني كبار عندنا، 
ونفرح كثيرًا عندما نقرأ عبارات االعجاب هذه، فمعنى 
هذا ان من تعجبه مثل هذه الس��لوكيات املتحضرة، 
لديه االس��تعداد الن يس��لك مثل هذا السلوك الذي 
يعكس مقدار الثقة املتبادلة بني املواطن واملس��ؤول. 
ولك��ن دائم��اً تق��ف الظ��روف االمني��ة حائ��ال ام��ام 
مس��ؤولينا ليثبتوا انهم ال يختلفون عن مس��ؤولي 
اوروبا حني ينزلون إلى الش��ارع .. فالواقع االمني مازال 
يفرض على املس��ؤول اتخاذ املزيد م��ن تدابير احلماية 
واألمان الس��يما في حال اراد التنقل بني مكان ومكان 
آخ��ر .. ولكن كي��ف لنا التأك��د من وج��ود مثل هذه 
الني��ات الطيبة ل��دى هذا الوزي��ر او ذاك املس��ؤول؟ . 
مبعنى ، هل ثمة وس��يلة اختبار معينة نستطيع من 
خاللها قياس مستوى االستعداد ألن يشارك املسؤول 
عامة الناس حياتهم بجميع تفاصيلها بقطع النظر 
فيما اذا كانت هذه احلياة ايجابية او س��لبية ؟ .. وهنا 
نصل إلى بيت القصيد ومربط الفرس كما يقال، فإذا 
جتاوزن��ا الظرف االمن��ي ووجدنا انفس��نا في منطقة 
آمنة بنسبة %100 فهنا ال يوجد أي عذر امام املسؤول 
مينعه من مش��اركة املواطنني حلظات من الزمن رمبا ال 
تتج��اوز الثالث��ني دقيقة او اكثر بقلي��ل .. مع التأكيد 
انني عندم��ا احتدث عن املس��ؤولني، فاحلدي��ث هنا ال 
يعني وال يش��مل اجلمي��ع امنا البع��ض منهم، وأؤكد 
ايضاً ان املس��ؤول كلما اقترب من املواطن وقاس��مه 
حلظ��ات حيات��ه بحلوها ومره��ا عال ش��أنه وارتفعت 
قيمته بني مواطنيه فه��م ناخبوه في نهاية املطاف. 
وم��ن هذه اجلزئية ادخل إلى مح��ور املوضوع راجياً من 
الق��راء الكرام مش��اركتي ف��ي اجراء عملي��ة حتليل 
س��يكولوجي للحالة التي س��أحتدث عنه��ا من دون 
االستغراق في التفاصيل ، ..فحوى القصة ان مسؤوال 
كبيرًا في احلكومة العراقية كان مدعوا للمش��اركة 
ف��ي مؤمتر وطن��ي في احدى محافظ��ات الوطن وهذا 
املؤمتر يتعلق مبستقبل العراق ، وكانت اجلهة الداعية 
وهي جهة وطنية ايضاً قد حجزت جلميع املش��اركني 
في املؤمتر على منت  اخلطوط اجلوية العراقية في رحلة 
داخلي��ة مدته��ا  40 دقيقة من حلظة اق��الع الطائرة 
حتى هبوطها ، املفاجأة كانت ان هذا املسؤول عندما 
صع��د الى الطائ��رة ولم يجد له مقع��داً في الدرجة 
االولى استش��اط غضباً ثم غادر الطائ��رة ناقماً ولم 

تنفع معه توسالت واعتذارات املعنيني !!! .. 
اق��ول اذا كان مقع��د م��ن الدرجة الثاني��ة في رحلة 
داخلية تس��بب في اثارة هذه املوجة من الغضب لدى 
هذا املس��ؤول .. فه��ل نتوقع منه ان يتحم��ل ظروفاً 
صعبة م��ن اجل الع��راق ؟!! .. كان االختبار بس��يطاً 

ولكن النتائج مخيبة لآلمال..)مو خوش(
 مالحظ��ة : كان ف��ي تلك الطائرة مس��ؤولون آخرون 
يجلسون في املقاعد اخللفية من من دون زعل ، وراحوا 
يتبادل��ون اطراف احلديث م��ع املواطنني األخرين الذين 

يجالسونهم .. )خوش(. 

مو خوش..!

تقـرير

برلين ـ جاسم محمد:

قالت وكالة الشرطة األوروبية “يوروبول”، 
مطلع ش��هر مايو اجلاري عام 2017، إنها 
حتقق في احتمال أن يكون تنظيم داعش 
ومنظم��ات إرهابي��ة أخ��رى ف��ي مراحل 
إنشاء ش��بكة تواصل اجتماعية خاصة 
به��م، وأجرت يوروبول ع��ام 2017 عملية 
مدته��ا 48 س��اعة ض��د الدعاي��ة الت��ي 
تقوم بها مجموع��ات متطرفة وإرهابية 
عل��ى اإلنترن��ت. وكثي��رًا م��ا تس��تعمل 
التنظيمات املتطرف��ة، منصات اتصاالت 
لتبادل املعلومات والدعاية، لذلك تعرض 
عمالقة التكنولوجي��ا مثل الفيس بوك 
وغوغل لضغ��وط كبيرة م��ن احلكومات 
الت��ي طالبتهم بب��ذل املزيد م��ن اجلهد 
ملكافحة ش��بكات التطرف وامل��واد التي 
تنش��ر عليه��ا. وعل��ى وف��ق لصحيف��ة 
»التاميز«، ف��إن تنظيم داعش يس��تعمل 
اخلدمة اجملانية عل��ى الهواتف الذكية ل� 
”تلغ��رام”، على وجه اخلص��وص من أجل 

الدعاية.
يدعو تنظيم داعش وباستمرار أتباعه إلى 
اس��تعمال املواقع اإللكترونية اخملصصة 
للبيع والش��راء على غرار “كريغز ليست” 
و”إيب��اي”، م��ن أج��ل اس��تدراج الضحايا 
وقتلهم، ونش��رت مجل��ة تابعة لداعش 
بعض التعليمات، التي يلقنها التنظيم 
ألنص��اره واملوال��ني ألفكاره الش��اذة، قبل 
تنفي��ذ هجماته��م املفترضة، وتش��جع 
اجمللة، التي تنش��ر على اإلنترنت بعش��ر 

لغ��ات، اإلرهابي��ني عل��ى ش��راء البن��ادق 
م��ن املع��ارض و “خلق مذبح��ة بعد أخذ 
الرهائن. وفقا لتقري��ر ال“دايلي ميل، فأن 
تنظي��م داع��ش ج��ذب رهائن م��ن خالل 
إعالنات تنش��ر عبر مواقع البيع والشراء 
مث��ل )كريغ��ز ليس��ت وغومت��ري وإيباي 
ولوت، وأضافت ( ويقترح نش��ر إعالن على 
ه��ذه املواقع عبارة عن اس��توديو لإليجار، 
جل��ذب األش��خاص الذي��ن يرغب��ون ف��ي 
اس��تئجارها وبعدها س��يتم احتجازهم 
وقتلهم. وتابعت اجملل��ة متوجهة ألنصار 
التنظيم بالقول “ميكنكم أيضا اإلش��ارة 
في إعالنكم إلى أن االس��توديو مناس��ب 
متاما للطلبة. يش��ار إل��ى أن داعش، الذي 
شن سلسلة هجمات في أوروبا، دأب على 
اس��تعمال مواقع التواص��ل االجتماعي 

للتجنيد، ومشاركة املواد املتطرفة.
وحسب الكثير من التصريحات واألبحاث، 
ف��أن هن��اك قس��ماً خاص��اً ف��ي تنظيم 
داعش، مس��ؤول عن التواصل واستعمال 
ال��� DARK WEB« الش��بكة الس��وداء« 
بصورة احترافية حتمي تنظيم داعش من 
املالحقة واالختراق وتأمني تبادل املعلومات 
والتموي��ل، وه��ذا ماحتاول االس��تخبارات 
األميركية التصدي له، وخصوصاً أن هناك 
العديد من امللفات النصية التي تش��رح 
كيفية التبرع لتنظي��م داعش، وتتحدث 
امللفات عن أهمية التبرع للقتال ويشرح 

آلية حتويل النقود عبر ال� دارك ويب.

DARK WEB الشبكة السوداء
وفق��اً ال��ى لصحيف��ة »الغاردي��ان«، فإن 

ال  »جوج��ل«  مث��ل  البح��ث  مح��ركات 
تس��تطيع الدخ��ول س��وى ف��ي أقل من 
03.٪ من املعلوم��ات على اإلنترنت! بقية 
املعلومات تقطن في ش��بكة مجهولة، 
وال  مجهول��ني،  أش��خاص  يس��تعملها 
ميكنك حتى الدخول على تلك الش��بكة 
إذا ل��م تكن أنت نفس��ك مجه��وال متاما 

على اإلنترنت.
ف��ال ميك��ن الدخ��ول على تلك الش��بكة 
باس��تعمال متصفح مث��ل )فاير فوكس 
أو جوج��ل كروم(، لتدخل على الش��بكة 
اس��تعمال  علي��ك  يج��ب  العميق��ة 

)متصف��ح عميق( . املتصف��ح يُدعى تور 
TOR وهو املتصفح الذي ش��هد معدالت 
حتمي��ل مهول��ة بواس��طة األش��خاص 
املهتمني بخصوصيتهم عقب تسريبات 

»إدوارد سنودن« األخيرة. 
القرصن��ة  مكافح��ة  عملي��ات  إن 
االلكترونية بات��ت صعبة الميكن ايقافها 
او منعه��ا مث��ل االره��اب احلقيقي على 
ان  تس��تطيع  اجلماع��ات  فه��ذه  االرض، 
ترتقي بعمليات القرصنة مع كل خطوة 
احلماي��ة  بتأم��ني  احلكوم��ات  تتخذه��ا 
الرقمي��ة. إن عملي��ات القرصنة املمكن 

وصفه��ا عملي��ات ش��يطنة االنترني��ت 
عملي��ات  بأنه��ا  االفتراض��ي،  والعال��م 
الميكن لها ان تنتهي عند هذه اجلماعات. 
ويس��تفيد داعش م��ن خب��رات القاعدة 
رغ��م  الن��ت  الس��ابقة وجتاربه��ا عل��ى 
القفزات النوعية في هذا العالم الرقمي 
االفتراضي. إن شبكات االنترنيت تساعد 
هذه اجلماعات بسد التراجع الذي يحصل 
لها على االرض، ويدعمها من اجل البقاء 
والدميوم��ة.  السياس��ات االوروبي��ة ف��ي 
مواجهة االرهاب على السايبر وشيطنة 
االنترنيت، لم ترتِق الى مس��توى التحدي 

ونشاط هذه اجلماعات.
 

هل جنح  داعش حقاً بإنشاء 
منصة خاصة به؟

خبراء مكافحة االرهاب، يجمعون بأن، املال 
هو العصب الرئيس��ي الى هذه اجلماعات 
املتطرفة، »ف��ال حتدثني ع��ن االرهاب، بل 
حدثني ع��ن متويل اجلماع��ات االرهابية«، 
التنظيم م��ازال ميتل��ك امكانيات مالية 
متكنه من حتقيق هدفه بانش��اء مثل هذا 
النوع من املنصة، برغم خس��ارته مصادر 

التمويل في معاقله.
التنظي��م ل��م يع��د تنظي��م »جه��ادي 
اس��الموي« س��اذج بقدر ماهو »منظمة 
ارهابية سرية«، مايحتاجه التنظيم ايضا 
ه��و اخلب��رات، وطاملا ه��ذا التنظيم يقوم 
على اس��اس العومل��ة وتعدد اجلنس��يات 
ف��ي داخل��ه، فان��ه يتمك��ن م��ن حتقيق 
اهدافه على الس��ايبر ووس��ائل التواصل 

االجتماعي.
مايتميز به تنظيم داعش، انه يبحث دائماً 
عن اخلبرات، وهو من يتصل بها ويقدم عقود 
عمل وعروض على مستوى«مؤسساتي« 
التقارير والش��هادات ، من داخ��ل العراق 
على سبيل املثال كش��فت، ان التنظيم 
حصل عل��ى قائمة باخلبراء العراقيني في 
التصني��ع العس��كري، واج��رى اتصاالت 
مباش��رة معهم، برغم انهم يقيمون في 
مدن ال تقع حتت سيطرته. ومثلما حصل 
التنظيم على اخلبرات في مجال االسلحة 
واملتفج��رات،  والصواري��خ  الكيمياوي��ة 
فأنه حصل ايض��ا على خبرات في مجال 

االنترنيت.
التس��ريبات من داخل التنظيم كشفت 
ب��أن مقاتلي التنظيم م��ن بريطانيا ومن 
اصول اس��يوية، ف��ي الغالب م��ن الهند 
والباكس��تان، ه��م من يديرون ش��بكات 
ومواقع التنظيم على االنترنيت. التنظيم 
غي��ر مس��تبعد ان��ه اجرى ه��ذه اخلطوة 
استباقياً، أي قبل احتماالت خسارته الى 
معاقله في املوصل وفي الرقة. وان انشاء 
منص��ة على االنترنيت خاصة بالتنظيم، 
تعطي��ه الق��درة عل��ى ادارة اموال��ه من 
جدي��د وادارة الصفق��ات املالية والدخول 
الى البورصة، اضافة الى اعمال التنظيم 

القذرة، على غرار الشبكة السوداء.
 التنظي��م ممكن ان يتح��ول الى منظمة 
س��رية، لتنفي��ذ االغتي��االت اكث��ر م��ن 
غ��رار  عل��ى  االنتحاري��ة،  العملي��ات 
املنظمات الس��رية اليمينية واليسارية، 
وان ينش��ط كثي��رًا ف��ي اوروب��ا، وتنفي��ذ 
اليكترونية »سيبرانية« وهاكرز  هجمات 
ضده��ا، بل ممكن ان تص��ل قدرته الى حد 
زعزعة أمن واس��تقرار دول من خالل هذه 
العملي��ات وعملي��ات االجت��ار بالس��الح 

واخملدرات واحملظورات.
ما حتتاج��ه احلكومات هو ايج��اد وحدات 
رقمي��ة واع��ادة اس��تراتيجة مكافح��ة 
االرهاب، تتعدى االش��كال النمطية على 
االرض وترتقي الى حجم تهديدات تنظيم 

داعش واجلماعات املتطرفة.
 

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

يدعو أتباعه إلى استعمال المواقع اإللكترونية للبيع والشراء

الخطر المتنامي لتنظيم »داعش« بامتالكه منصة على اإلنترنيت

قوات البيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت صحيف��ة الغد األردنية،امس 
األردني��ة  اململك��ة  ب��أن  االثن��ني، 
مستعدة إلعادة فتح معبر طريبيل، 
مؤك��دة أن الس��لطات العراقية ما 
زال��ت تبحث س��بل تأم��ني الطريق 
الدولي املؤدية للمعب��ر عبر اجلانب 

العراقي.
الصحيف��ة ع��ن مص��در  ونقل��ت 

أردني مس��ؤول، قول��ه، »لغاية اآلن 
لم يتم اإلع��الن من اجلانب العراقي 
بش��كل رس��مي ع��ن اآللي��ة التي 
سيتم إتباعها لتوفير احلماية ملعبر 

طريبيل والطريق املؤدية إليه.
وكانت السفيرة العراقية في عمان 
صفي��ة الس��هيل أكدت األس��بوع 
املاضي أن مجلس ال��وزراء العراقي 
أحال تأمني أمن الطريق الدولي الذي 

يربط العاصمة بغداد مبعبر طريبيل 
احلدودي مع األردن إلى شركة أمنية 

بقرار صدر نهاية األسبوع املاضي.
الس��هيل، في تصريحات  وأضافت 
سابقة، متت إحالة عطاء استكمال 
اج��راءات تأم��ني ه��ذا الطريق على 
إح��دى الش��ركات األمني��ة وقد مت 
التعه��د بالعق��د املب��رم على فتح 

املنفذ خالل شهرين إلى 4 أشهر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزية األميركية  القي��ادة  أكدت 
)سنتكوم( مهاجمة مسلحني من 
تنظيم »داعش« قاعدة عس��كرية 
بالقرب من مدينة كركوك ش��مال 
الع��راق يتمركز فيها مستش��ارون 

عسكريون أمريكيون.
وقالت »سنتكوم« في بيان اطلعت 
عليه »الصباج اجلديد« إن الهجوم 

عل��ى »قاعدة لقوات البيش��مركة 
والتحال��ف الدول��ي ض��د »داعش« 
)بقيادة الواليات املتحدة( لم يسفر 
ع��ن س��قوط ضحايا ف��ي صفوف 

قوات التحالف«.
وش��ددت على أن التحال��ف ال يزال 
يركز جه��وده على تدمي��ر تنظيم 
»داع��ش« ال��ذي يش��كل »أخط��ر 
التهديدات على السلم واألمن في 

املنطقة والعالم بأكمله«.
وس��بق لوكالة »رويت��رز« أن أفادت 
اس��تنادا إل��ى مص��در أمن��ي ب��أن 
انتحاري��ني اثنني فجرا نفس��يهما 
عن��د مدخ��ل القاع��دة »K 1« في 
محافظة كركوك بش��مال العراق، 
فيم��ا قتل 3 مهاجم��ني آخرين من 
قبل ق��وات البيش��مركة الكوردية 

التي تسيطر على املنطقة.

المملكة األردنية تعلن استعدادها 
إلعادة فتح معبر طريبيل

تأكيدات بشأن مهاجمة »داعش« لقاعدة 
فيها مستشارون أميركيون

قال ياور ان ممثليات 
تلك الدول في اقليم 
كردستان تشارك 
بممثل لها في اللجنة 
العليا المشكلة بين 
دول التحالف ووزارة 
البيشمركة لمتابعة 
العملية وسيتم توقيعها 
بنحو رسمي بعد 
المصادقة عليه بين 
االقليم وتلك الدول
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بغداد – اعتقال مطلوبني 
ذكر الناطق باس��م قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س  االثنني، ع��ن اعتقال 
ثالثة اش��خاص بتهم مختلفة في 

مناطق متفرقة من العاصمة.
وق��ال الناطق العميد س��عد معن 
إن "مف��ارز مكافح��ة اج��رام بغداد 
الق��ت القب��ض عل��ى مته��م في 
أثناء محاولته خطف ش��خص في 
منطقة ب��اب الش��يخ ، مضيفا أن 
"الق��وة ذاتها اعتقل��ت، متهم آخر 
لقيامه بقتل ش��خص في منطقة 
احلسينية، كما اعتقلت متهما اخر 
في منطقة الش��عب لقيامه بعدة 

سرقات للدور السكنية".

ديالى – عملية اغتيال  
اعلن��ت اللجنة االمنية في مجلس 
محافظ��ة ديالى ام��س االثنني، عن 

اغتيال ضابط ش��رطة شمال غربي 
ب عقوبة، فيما اكدت ان الضابط هو 
من كشف مؤامرة جنل عزت الدوري 
ف��ي خل��ق الفوض��ى باح��دى مدن 

احملافظة.
وق��ال رئيس اللجن��ة االمنية صادق 
االرهابي��ة  "اجملامي��ع  ان  احلس��يني 
اغتالت في ساعة متاخرة من مساء 
يوم امس، ضابط شرطة برتبة رائد 
قرب بعقوبة بعد مهاجمة مركبته 

باالسلحة".

كركوك – اعتقال مطلوب 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظة كركوك ام��س االثنني ان 
الق��وات االمنية القت القبض على 
داعش  لعصاب��ات  ينتم��ي  مته��م 
االرهابية جنوبي محافظة كركوك.
وذك��ر املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه ان " مفارز وكالة 

االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
ومكافح��ة  اس��تخبارات  مديري��ة 
إرهاب كركوك الق��ت القبض على 
داعش  لعصاب��ات  ينتم��ي  مته��م 
االرهابية جنوبي محافظة كركوك 

."

صالح الدين – ضبط عبوات 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة صالح الدين امس االثنني 
ان القوات االمنية ضبطت كدس��ا 
مدين��ة  ف��ي  الناس��فة  للعب��وات 

تكريت مركز احملافظة.
وذك��ر املصدر ال��ذي فضل عدم ذكر 
اسمه ان "مفارز مديرية استخبارات 
وأمن صالح الدين التابعة للمديرية 
واالم��ن  لالس��تخبارات  العام��ة 
وبالتعاون مع مديرية شرطة صالح 
الدي��ن عثرت على ك��دس للعبوات 
الناسفة في منطقة احلي العصري 

مركز قض��اء تكري��ت، يحتوي على 
مقذوف��ات مختلف��ة االحجام عدد 
12 م��ن مخلفات عصاب��ات داعش 

اإلرهابية". 

االنبار – انفجار عبوة 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة األنب��ار ام��س االثنني، أن 
اثنني من أفراد الشرطة قتال بانفجار 

عبوة ناسفة جنوبي الرمادي.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "عب��وة 
ناس��فة انفجرت، صب��اح يوم امس 
على اثن��ني من افراد الش��رطة في 
ش��ارع 60 احلول��ي اجلنوب��ي ملدينة 

الرمادي، ما أسفر عن مقتلهما".

ميسان – عمليات دهم 
أعلن قائد شرطة محافظة ميسان 
امس االثنني عن إلقاء القبض على 

ع��دد من مرتكبي اجلرائ��م  اجلنائية 
اخملتلف��ة ، مؤكدة أن اجلرائم تنوعت 
بني القتل العمد والتهديد واخملدرات 

وقضايا اخرى .
وقال قائد ش��رطة ميسان العميد 
نزار موهي ألس��اعدي ف��ي تصريح 
مف��ارز  ان  اجلدي��د"  الصب��اح  ل���" 
أقس��ام أف��واج الط��وارئ بالتعاون 
مع القوى املس��اندة نف��ذت حملة 
واس��عة ش��ملت مرك��ز واقضي��ة 
ونواحي احملافظة متكنت من خاللها 
من إلقاء القب��ض على )17 (متهم 
إضاف��ة إل��ى ضبط س��الح بندقية 
نوع كالشنكوف عدد )6( ومسدس 

عدد)4(.

ذي قار – عملية امنية 
نفت قي��ادة عملي��ات الرافدين في 
محافظ��ة ذي قار امس االثنني، أنباء 
حتدثت عن هروب معتقل من سجن 

احلوت، موضحة مالبسات ما حصل 
مع سجني مريض.

وقال قائد عملي��ات الرافدين اللواء 
عل��ي إبراهيم املكصوص��ي إن "ما 
اإلع��الم  وس��ائل  بع��ض  تناقلت��ه 
التواص��ل االجتماعي عن  ومواق��ع 
ه��روب احد الس��جناء من س��جن 
احل��وت في محافظة ذي قار هو خبر 
مفبرك وال اساس من الصحة له".

نينوى – قصف جوي
اعل��ن مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى ام��س االثن��ني ان صقور اجلو 
عملي��ات  ضم��ن  نف��ذوا  االبط��ال 
الدع��م اجل��وي للقطع��ات البري��ة 
احملررة عددا من الطلعات اجلوية في 
قاطع عمليات حترير نينوى بواسطة 

طائرة }السزنا كرفان(.
وذكر املص��در املص��در االمني الذي 
طلب عدم الكش��ف عن اسمه ان" 

الضربات اجلوية اوقعت في صفوف 
الع��دو االرهابي خس��ائر فادحة في 

االرواح واملعدات".

البصرة – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امني ف��ي مديرية 
شرطة محافظة البصرة واملنشآت 
امس االثنني ان مفارز من الش��رطة 
القت القبض على عدد من مرتكبي 
اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة في عموم 
احملافظة بضمنه��م متهم بجرمية 
قتل وخمسة متهمني بالسرقة في 

مناطق متفرقة باحملافظة. 
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان مديري��ة 
مف��ارز م��ن الش��رطة متكن��ت في 
عملي��ة أمني��ة اخ��رى م��ن إلق��اء 
القبض على اربعة متهمني بحيازة 
السالح ومتهمان بالتهديد ومتهم 

بالنصب واالحتيال. 

اعتقال مطلوبين بتهمة الخطف وسط العاصمة بغداد * اغتيال ضابط شرطة برتبة رائد غربي ب عقوبة 
انفجار ناسفة في شارع 60 الحولي جنوبي تكريت * طلعات جوية مكثفة في قاطع عمليات تحرير نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مستشار لرئيس اقليم كردستان مسعود 
بارزان��ي، ان كركوك س��تكون م��ن ضمن اطر 
االس��تفتاء املزمع اجراؤه ف��ي الصيف املقبل 

على استقالل كردستان.
وقال هيم��ن هورامي ف��ي تصريح لصحيفة 
التاميز البريطانية، ان كركوك س��تكون جزءا 

من موضوعة االستفتاء.
وبني ان موضوع االس��تفتاء مت بحثه بش��كل 
جدي ب��ني بارزاني ونائ��ب الرئي��س االمريكي 
مايكل بينس، ومع وزارة اخلارجية البريطانية.

وأقر مجل��س محافظة كركوك في نيس��ان 
املاضي، إجراء استفتاء على انضمام احملافظة 
إل��ى إقلي��م كردس��تان، ورفض ق��رار البرملان 
االحتادي إن��زال علم اإلقليم م��ن على املباني 
الرسمية، وس��ط استياء ومقاطعة األطراف 

العربية والتركمانية. 
وقرر احلزب الدميقراطي الكردس��تاني، واالحتاد 
الوطني الكردستاني، تشكيل جلنة مشتركة 
ملناقش��ة حتديد موعد إلجراء اس��تفتاء غير 
ملزم النفصال إقليم كردستان عن احلكومة 

املركزية في بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة العامة لألنواء اجلوية والرصد 
الزلزال��ي، أن ه��زة أرضي��ة بق��وة ٣.٩ درجة 

ضربت قضاء تلعفر في نينوى.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
مراصدن��ا  "س��جلت  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الزلزالي��ة حدوث هزة أرضية، مس��اء امس، 
بلغ مقداره��ا ٣.٩ درجة على مقياس ريختر 
وتبعد ٣٠ كم شمال غرب قضاء تلعفر في 

محافظة نينوى". 
وأضاف��ت، "لم يثبت لدينا الش��عور بالهزة 
ك��ون املنطقة تش��هد عمليات عس��كرية 
ول��م تردنا أخبار ع��ن وجود أض��رار مادية أو 

بشرية".
وكان قس��م الرص��د الزلزال��ي ف��ي الهيئة 
العامة لألن��واء اجلوية أعلن، اخلميس )4 أيار 
2017(، عن تس��جيل ه��زة أرضي��ة بقوة 4 
درجات على مقياس ريختر في نينوى، مبينا 

أن السكان شعروا بها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث مدي��ر عام الش��ركة العامة للس��كك 
احلدي��د للعراق س��الم جبر، مع وفد ش��ركتي 
و]TCM[ املتخصصتني  انترناش��يونال[  ]هي��ل 
في مجال تنفيذ مشاريع مد خطوط السكك 

لتنفيذ األعمال بطريقة التشغيل املشترك.
وق��ال جب��ر في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، انه "مت عرض مرتس��مات ومخططات 
عدة مش��اريع عل��ى أعض��اء الوف��د، وأهمها 
ومش��روع  ش��المجة(  )بص��رة-  مش��روع 
)مس��يب- كربالء املقدسة - النجف األشرف- 

السماوة(".
وأشار الى ان "هناك رغبة من أعضاء الشركة 
ملناقش��ة مش��روع القطار املعلق ب��ني كربالء 
املقدس��ة و النجف االش��رف"، مؤكدا "اعداد 
الدراس��ات واخملططات واملرتسمات التي تقدم 
فك��رة كاملة للش��ركات التي ترغ��ب بتنفيذ 

مشروع القطار املعلق". 
وذكر أن "القطار املعلق املزمع إنشاؤه يستقبل 
ماليني الزائرين في أيام املناسبات الدينية على 
طول املسار بني )كربالء والنجف( الذي يبلغ ٧٠ 
كم، وتكون س��رعته القصوى ١٦٠ كم/ساعة 
وعدد محطات ٥، وسيتم تسديد أجور تكلفة 
املشروع من إيرادات املشروع ذاته وأنه سيكون 
خط��ا مزدوجا بحيث ان القطار ينطلق كل ١٥ 

دقيقة".

مستشار كردي 
يؤكد شمول كركوك 

باالستفتاء

هزة أرضية بقوة ٣.٩ 
درجة تضرب تلعفر

"السكك الحديد"تبحث 
إمكانية االستثمار مع 

شركة عالمية

الملف األمني

مكافحة اإلرهاب 
يتقدم صوب املنطقة 

الصناعية في أمين 
املوصل

وأش��ار إلى إن "الش��رطة 
مئ��ات  أجل��ت  االحتادي��ة 
مناط��ق  م��ن  النازح��ني 
احمل��ور  ف��ي  االش��تباك 
الغرب��ي  الش��مالي 
ونقلته��م ال��ى املناط��ق 
االمنة وقدمت املساعدات 

االنسانية لهم". 
ومن جهته��ا أعلنت وزارة 
الدفاع، أم��س االثنني ، أن 
الطيران العراقي متكن من 
تدمي��ر اوكار داعش ضمن 
محافظة  حتري��ر  عمليات 

نينوى. 
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بيان 
‘‘الصباح  صحيفة  تلقته 
"ضم��ن  إن��ه   ، اجلدي��د‘‘ 
الدع��م اجل��وي  عملي��ات 
للقطع��ات البري��ة احملررة 
نف��ذ صقور اجل��و األبطال 
عدداً من الطلعات اجلوية 
ف��ي قاطع عملي��ات حترير 
نين��وى بواس��طة طائ��رة 

)السزنا كرفان(". 
"الطلع��ات  أن  وأضاف��ت 
اجلوية أوقعت في صفوف 

داعش خس��ائر فادحة في 
وتأت��ي  واملع��دات،  األرواح 
اجلوي��ة  الضرب��ات  ه��ذه 
معلوم��ات  وف��ق  عل��ى 
دقيق��ة  اس��تخباراتية 
ش��خصت أماك��ن العدو 
وان  الس��يما  وجتمعات��ه 
اجلوية  للقوة  اجلهد اجلوي 
يعتمد اعتماداً كبيراً على 
بعد  االستخباراتي  اجلهد 
إن تقل��ص نف��وذ الع��دو 
وخسر الكثير من املناطق 
التي كانت حتت سيطرته 

في محافظة نينوى". 
وفي سياق متصل كشف 
قيادي  في احلشد الشعبي 
، أمس االثنني ، عن وجهة 
املقبلة  الش��عبي  احلشد 
في املوصل خالل عمليات 
قادم��ون ي��ا نين��وى ، التي 
القي��روان  ستس��تهدف 
حيث تواجد زعيم عصابات 

أبو بكر البغدادي. 
لصحيفة  القي��ادي  وقال 
إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
ف��ي  الش��عبي  "احلش��د 
للمرحلة  االستعداد  طور 
املقبلة بع��د حترير احلضر 
ال��ذي اس��تمرت عمليات 
التخطيط له طويال برغم 

حتريره في يومني"، مشيرا 
إل��ى إن "قطعات احلش��د 
عملي��ات  االن  تخ��وض 
تطهي��ر الق��رى احمليط��ة 
باحلضر كمناطق مشيرفة 

وأم الشط وتوبني". 
ال��ذي  القي��ادي  وأض��اف 
لم يفصح عن أس��مه إن 
"وجهة احلش��د الشعبي 
املقبلة س��تكون منطقة 
األهمي��ة  ذات  القي��روان 
العسكرية الكبيرة حيث 
داع��ش  قي��ادات  تواج��د 
اس��تخبارية  ومعلوم��ات 
تفي��د بتواجد ما يس��مى 
بكر  أب��و  داع��ش  بزعي��م 
البغ��دادي فيه��ا"، الفت��اً 
تع��د  تلعف��ر   " إن  إل��ى 
ف��ي  منتهي��ة عس��كرياً 
احلس��ابات امليداني��ة بعد 

محاصرتها". 
وتاب��ع إن " احلش��د لدي��ه 
خلوض  االس��تعداد  كامل 
أي معرك��ة مقبل��ة على 
ضغ��ط  م��ن  الرغ���م 
العائ��الت النازح��ة عل��ى 

مقاتليه. 
اإلع��الم  خلي��ة  وأعلن��ت 
احلربي، اخلمي��س املاضي ، 
انطالق عملية عس��كرية 

امي��ن  ش��مال�ي  لتحري��ر 
تنظي�م  م���ن  املوص���ل، 

داعش.

ضبط معمل لتصنيع 
العبوات الناسفة واملواد 

املتفجرة في أيسر 
املوصل

أن  الفالح��ي،  وأض��اف 
بأس��ناد  كانت  "العملية 
التحال��ف  طي��ران  م��ن 
واملروح��ي  الدول��ي 
للجي��ش"، مش��يرا ال��ى 
"انها "اسفرت عن تدمير 
ومضافات  مق��رات  أربعة 
تض��م 30 خيم��ة وث��الث 
على  واالس��تيالء  اكداس 
أربع��ة عجالت واس��لحة 
خفيف��ة وح��رق خزان��ات 
واعتقال 12 ش��خصاً من 

املشتبه بهم".

معصوم يأمل املزيد 
من التعاون بني العراق 
وفرنسا بعهد ماكرون

وقالت ال��وزارة إن ماكرون 
بحصوله  رئيس��ا  انتخب 
على 66.06 ف��ي املئة من 
الصحيح��ة  األص��وات 
ف��ي اجلول��ة الثاني��ة من 

االنتخابات بعد فرز جميع 
البالغ  الناخب��ني  أص��وات 
عددها 47 مليوناً باستثناء 

0.01 في املئة.
وكشفت األرقام الرسمية 
م��ن  املئ��ة  ف��ي   11.5 أن 
البطاقات  تركوا  الناخبني 
فارغة أو أبطلوا أصواتهم 
في حني لم يشارك 25.38 
في املئة من الناخبني في 

عملية التصويت.

جلان نيابية تنفي تقدمي 
تعديالت على قانون 

مصادرة أمالك النظام 
السابق

وقدرت الهاللي بأن "يكون 
املشمولون به بحدود الف 
ش��خص فقط، ه��م من 
قيادات الدولة قبل 2003، 
وه��م متورط��ون بارتكاب 
جرائم ضد ابناء الش��عب 

العراقي".
وش��ددت إن "احلدي��ث عن 
اع��داد اخرى كم��ا روجت 
االعالم  له بعض وس��ائل 
والصحف مبالغ فيه وغير 

صحيح باملرة".
وأكمل��ت الهاللي بالقول 
إن "القان��ون القى ترحيب 

ش��تى الكتل السياسية 
بش��تى توجهاته��ا حيث 
مت التصوي��ت علي��ه م��ن 
اجلميع من دون اعتراضات 

واضحة".
ب��دوره، ذك��ر رئي��س جلنة 
املصاحلة النيابية هش��ام 
تصري��ح  ف��ي  الس��هيل 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، 
يت��م  س��وف  "جلن��ة  إن 
تش��كيلها م��ن االمان��ة 
ال��وزراء  جملل��س  العام��ة 
ممثلني  عضويته��ا  وتضم 
عن وزارت��ي املالية والعدل 
للنظر في قضايا ش��مول 
القانون  االش��خاص بهذا 

ومصادرة امالكهم".
وأضاف الس��هيل أن "قرار 
اللجنة لن يك��ون باتاً، بل 
ان��ه خاضع للطع��ن أمام 
اجله��ات اخملتصة املرتبطة 

مبجلس القضاء االعلى".
"االش��خاص  أن  وأوض��ح 
الذي��ن مت حج��ز اموالهم 
من  قضاياه��م  س��تنظر 
قبل اللجنة فمن ثبت أنه 
حتصل عليها بطريقة غير 
مش��روعة س��يصدر قرار 
مبصادرته��ا واعادته��ا إلى 

وزارة املالية".

أن  الس��هيل  وأس��تطرد 
"القان��ون اجلديد حل بدالً 
عن ق��رار مجل��س احلكم 
مص��ادرة  وه��و   76 رق��م 
وغي��ر  املنقول��ة  األم��وال 
املنقولة لقائمة املطلوبني 
املعروفة ب���)55( ، وكذلك 
قرار 88 لعام 2003  بحجز 
وظيفية  عناوي��ن  أم��وال 
للنظ��ام الس��ابق"� الفتاً 
إل��ى أن "التوج��ه اجلدي��د 
واسعة  بش��ريحة  يتعلق 
تش��ابه  لديهم  واغلبهم 
مس��ؤولي  م��ع  اس��ماء 

النظام السابق".
 

اليابان متول برنامج 
مساعدات في العراق 

بـ16.7 مليون دوالر
اليابانية  السفارة  وكانت 
في بغ��داد أعلنت، الثالثاء 
ع��ن   ،)2017 ش��باط   7(
عل��ى  طوكي��و  موافق��ة 
إق��راض الع��راق نحو 100 
اجلهود  لدعم  دوالر  مليون 
ومش��روعات  اإلنس��انية 
األساس��ية  البني��ة 
ومكافح��ة "اإلرهاب" في 

البالد.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يكش��ف طف��ل ايزيدي م��ن اهالي 
س��نجار، من مواليد 2003 جانباً مما 
اصابه بع��د ان اختطف��ه الدواعش 
من قرية كوجو عندما كان عمره 11 

عاماً وحتديداً في آب 2014.
ونق��ل الباحث االيزي��دي اخملتص في 
تدوي��ن قصص واف��ادات الناجني من 
كارثة س��نجار، داود مراد ختاري، عن 
الطف��ل )س.و.م( م��ن اهال��ي بل��دة 
"عندم��ا  قول��ه  املنكوب��ة،  كوج��و 
جمعونا في مدرس��ة كوجو قال لنا 
داعش��ي: أذهبوا الى والداتكم انتم 
أطفال صغار، بع��د ان أخذوا الرجال 
ال��ى اجمل��ازر واالنتهاء منه��م، نقلوا 
العائالت الى معهد صوالغ التقني، 
وفي الليل اخذوا الفتيات، وفي اليوم 
الثاني من اجملزرة املصادف 8/16/ 2014   
في الس��اعة العاش��رة صباحاً كنا 
في املعهد وأخذوا النس��اء املعمرات 
ومجموع��ة م��ن االطف��ال معه��م 
الى جهة مجهول��ة من خالل الباب 
اخللفي في جنوب املعهد، بضمنهم 
7 اطف��ال، و اردت أنا وش��قيقي مع 
ابناء خوال��ي اللحاق بهم، لكن نادى 
علين��ا الداعش��ي ابو ذي��اب / نواف 
احمد العل��وان بالعودة الى امهاتنا، 
وصرخ في وجهنا داعش��ي سعودي 
بالعودة ف��وراً وعندما عدنا بالركض 
سمعنا صوت البنادق وحينها أدركنا 
بأن ابناء قريتن��ا قد لقوا مصرعهم 

اعداما".
واض��اف "كان عددن��ا نحو 20 طفال، 
اخذونا الى تلعف��ر، وبقينا فيها 12 
يوم��اً، ثم أخذون��ا الى قريت��ي )قزل 
قيو وكس��ر احملراب( ملدة ثالثة أشهر 
عند بنات خالي ومن هنا الى مدينة 
الرق��ة الس��ورية، ومت توزيعن��ا بع��د 
ثالثة اسابيع وأدخلونا الى معسكر 
التدري��ب في )ع��ني العيس��ى( ملدة 
ش��هرين لدراس��ة الفقه والعقيدة 
والق��رآن، كن��ا حوال��ي 200 متدرب، 
منه��م 25 إيزيدي��اً، ث��م نقلونا الى 
ملدة  للتدري��ب  )س��لوك(  معس��كر 
خمس��ة أش��هر، ثم الى تدريب في 
الرق��ة )التدريب البدن��ي والتدريس( 

من مجموع 100 شخص منهم 40 
ايزيدي��اً، نصفهم بالتحديد من أهل 

كوجو 20 طفالً".
واس��تطرد )س. و. م( بالقول "بعدها 
وزوعونا الى كتيبة ابو معتز القريشي 
ف��ي مدينة )حم��اه(، وش��اركت في 
معركة ضد القوات السورية عندما 
ج��اءت الينا 40 دباب��ة، فقتل 36 من 
مجموعن��ا البال��غ 40 مقات��الً، كان 
ذل��م في اخلامس م��ن رمضان 2016 
وتركن��ا اجلثث هناك، ، ثم نقلونا الى 
حلب العادة تشكيلة الكتيبة، وبعد 
ثالثة أشهر نقلونا الى حماه، ثم الى 
مدين��ة الب��اب وحاربن��ا درع الفرات 

التركي فيها ملدة شهرين".
مبيناً انه "ش��اركت في العديد من 
املع��ارك، وفي اح��دى املع��ارك قتل 

معن��ا زميل��ي )ابو مصع��ب من تل 
قصب بس��نجار – اس��مه احلقيقي 
فالح ابن عم الش��قيقني االيزيديني 
اللذين فجرا نفس��يهما وهما ايضا 
كان��ا مع��ي ف��ي الكتيبة وس��جال 
اس��ميهما في عمل انتحاري ونفذا 
العملية ف��ي املوصل، علماً انني لم 
أكن ارغب بهك��ذا عملية، بل كنت 
اري��د ان اك��ون مقاتالً واش��ارك في 

املعارك".
ومض��ى بالق��ول "ل��م اع��د افك��ر 
بقريت��ي كوج��و وال الع��ودة اليه��ا، 
النهم غسلوا ادمغتنا متاماً، وتعودت 
عل��ى زمالئ��ي املقاتلني ف��ي الدولة 
االسالمية، ولم اكن املك داراً معينة 
عند االج��ازة التي كنت اقضيها مع 
زمالئي حيث ناكل ونش��رب الش��اي 

والقه��وة مع االغان��ي الدينية متدح 
الدولة االسالمية، اما املمنوع فكان 
جلب النس��اء معنا او الغناء، شرب 

اخلمر، السكائر، النركيال".
"كن��ا  ان��ه  ال��ى  م(  و.  )س.  ولف��ت 
كمقاتل��ني نتحدث فيم��ا بيننا عن 
الدولة االسالمية  هزائم وانتصارات 
في بع��ض املناطق والقواطع، وايضا 
ع��ن دور املقاتلني وش��جاعتهم في 

تلك املعارك".
وتاب��ع "اذكر ان مقات��ال ايزيديا طفال 
لقبه )اب��و هاجر( من تل قصب وآخر 
يدع��ى )ابو عبد احلي( ال اعلم من اي 
مجمع من جنوب ش��نكال، س��جال 
اس��ميهما  لالنتحار وأعتقد انهما 
ق��د فج��را نفس��يهما االن، علم��اً 
انن��ي ل��م أك��ن اواج��ه الصعوبات 

بتات��اً بل كن��ت ارى نفس��ي مقاتالً 
مغواراً، وله��ذا لم أعد افكر بقريتي 
او الع��ودة اليها ثاني��ة، لوكن كنت 
اتذك��ر بعض الذكري��ات في املالعب 
اش��عر  كن��ت  واحيان��ا  الرياضي��ة، 
بالندم واقول يا ليتنا دخلنا االس��الم 
طواعية ولم يتم اب��ادة اهل قريتي، 
النه حينها كنت أرى ان االسالم دين 
احلق، وكنت من املدافعني عن خالفة 
اب��و بك��ر البغ��دادي وتوس��يع دولة 
اخلالف��ة الى روما وبقية العالم، لقد 
غس��لوا ادمغتنا بالكامل، وحلد االن 
اتذكر بع��ض اصدقائي من املقاتلني 

وذكرياتي معهم".
ون��وه )س. و. م( ال��ى ان��ه "في احدى 
املع��ارك قتل��ت س��تة م��ن اجليش 
الترك��ي، النن��ي اتقن��ت العمل في 

سالح قذيفة هاون )57( وحول سبب 
عودته قال "اصابني امللل في القتال 
املس��تمر ودون وج��ود عائل��ة وعدم 
توفر س��كن لي وعائلة تأويني، علماً 
اننا لم نعتقد ان الدولة االس��المية 
تسير نحو الزوال، بل كنا نرى عكس 
ذل��ك، وكلما يقت��ل أح��د مقاتلينا 
يلتحقون بنا مجموعة من املقاتلني 

اجلدد كنهر ال ينضب".
وبرغ��م ان )س. و. م( خت��م الق��رآن 
و اكم��ل مرحلت��ني م��ن الدراس��ة 
الديني��ة، فانه يقول "س��امحو من 
ذاكرتي كل ما تلقيت من دروس لدى 
دول��ة اخلالفة االس��المية، النني بت 
ادرك جيداً ان الدواع��ش ابادوا اهلي 

وقريتي".
... يُتبع

عندما جمعونا في 
مدرسة كوجو قال 
لنا داعشي: أذهبوا 
الى والداتكم انتم 
أطفال صغار، بعد 
ان أخذوا الرجال الى 
المجازر واالنتهاء 
منهم، نقلوا العائالت 
الى معهد صوالغ 
التقني، وفي الليل 
اخذوا الفتيات
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة التجارة عن اس��تمرار 
املراكز التس��ويقية في محافظات 
الوس��ط واجلن��وب تس��لم كميات 
م��ن  املس��وقة  احمللي��ة  احلنط��ة 

الفالحني و املسوقني . 
واوضح مدير عام الش��ركة العامة 
اللجن��ة  رئي��س  احلب��وب  لتج��ارة 
املركزية العليا للتس��ويق املهندس 
هيثم جميل اخلش��الي ان الكميات 
املس��وقة في محافظات الوس��ط 
واجلن��وب بلغ��ت ) ١٥٢٤٢٣ ( طن��ا 
من احلنط��ة بانواعها وتوزعت على 
محافظة واسط )٧٧٩٠٠( طنا  وذي 
قار والرفاعي ) ٢٤٤٩٨( طنا وميسان 
)٢١١٢٢( طن��ا ام��ا الديواني��ة فقد 
بلغ��ت الكميات املس��وقة ) ٨٦٣١( 
طنا واملثن��ى س��وقت ) ٦٧٢٥( طنا 
والنجف االشرف سوقت )٥٠٣٦(طنا 
والبصرة ) ٣٢٣٦( طنا واخيرا كربالء 
فقد بلغت الكميات املسوقة )٧٥٢( 

طنا. 

م��ن جانب اخر اكد اخلش��الي خالل 
ترؤس��ة اجللس��ة السادس��ة عشر 
الجتم��اع اللجنة العليا للتس��ويق 
بان��ه مت االس��تماع ال��ى مالحظات 
مشرفي املواقع التسويقية واالطالع 
مت  الت��ي  املالحظ��ات  اه��م  عل��ى  
تاشيرها خالل تواجدهم في املراكز 
التس��ويقية ايام العطلة الرسمية 
والت��ي حتت��اج ال��ى حلول تس��مح 
م��ن خالله��ا اس��تمرار التس��ويق 
اضاف��ة  تلك��وء  او  معوق��ات  ب��ال 
االنتاج  لتقدي��رات  اس��تعراض  الى 
املتوق��ع حملصول احلنطة للموس��م 
وحس��ب   ٢٠١٧  /  ٢٠١٦ الزراع��ي 
مديريات دوائر الزراعة في احملافظات 
، مؤك��داً ان��ه مت توجي��ة االقس��ام 
ذات العالق��ة باالط��الع على ماجاء 
ف��ي تقارير املش��رفني والعمل على 
حلها وبالس��رعه القصوى من اجل 
اس��تمرار العمل من دون معوقات ، 
مبينا ضرورة بناء س��ايلوات جديدة 
وتوفي��ر طاق��ات خزنية  تتناس��ب 

والكميات املنتجة في البالد .
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 

التج��ارة ع��ن اس��تمرارها بتجهيز 
ال��وكالء باحلصة الش��هرية املقررة 

من مادة الطح��ني وجلانها الرقابية 
للمطاح��ن  114 مخالف��ة  ترص��د 

والوكالء والناقلني .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة العامة 

لتصنيع احلبوب املهندس طه ياسني 
عباس ان شركته مستمرة بتجهيز 
الوكالء مبادة الطحني حسب اخلطة 
نس��ب  وان  املق��ررة  التس��ويقية 
التجهيز جتري بوتيرة متصاعدة بعد 
توفر كميات من احلبوب خاصة بعد 
انطالق املوس��م التسويقي الشهر 

املاضي .
الف��رق  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
الرقابي��ة والتفتيش��ية نفذت عدة 
جوالت وبشكل يومي على املطاحن 
العاملة ووكالء الطحني وقد اسفرت 
تلك اجلوالت ع��ن رصد 17 مخالفة 
نوعي��ة وغير نوعي��ة للمطاحن في 
بغداد فضال عن تأشير 71 مخالفة 

للوكالء و 26 مخالفة للناقلني .
ولفت املدير العام الى احالة جميع 
اخملالف��ات ال��ى االقس��ام واللج��ان 
اخملتصة لتطبيق الش��روط اجلزايية 
بحقه��ا حي��ث بلغ اجمال��ي قيمة 
غرامات الشروط اجلزائية املفروضة 
عل��ى املطاحن اخملالفة خالل ش��هر 
نيسان املاضي  87 مليونا و735 الفا 

و104 دنانير .

م��ن جان��ب اخر اش��ار عب��اس الى 
اطالع وفد ش��ركتي جت��ارة وتصنيع 
احلب��وب املش��ارك في مع��رض ادما 
والس��ميد  الدقي��ق  لتكنولوجي��ا 
والبقولي��ات وال��رز واملعكرون��ة في 
تركي��ا عل��ى منتج��ات ومعروضات 
الش��ركات املش��اركة ف��ي املعرض 
واحدث منتجات الشركات التركية 
املس��تعملة  احلديث��ة  والتقني��ات 
في مجال الطحن من الس��لندرات 
التحك��م  يت��م  الت��ي  احلديث��ة 
به��ا بواس��طة لوح��ة الكتروني��ة 
محساس��ات مع��دل البضاعة في 
اثناء العمل وزيادة او تقليل السرعة 
اليا والس��فاتر ومنقيات الس��ميد 

وسايلوات اخلزن .
ولف��ت املدير العام الى ان الوفد اطلع 
ايضا على معروضات شركات األدوات 
االحتياطية وروالت الس��لندرات مثل 
إنت��ل واكي��ل وش��ركات الس��ايلوات 
للخ��زن agacli و3Epha واجرى الوفد 
عدة حوارات مع مهندسي الشركات 
بخص��وص منتجاتهم احلديثة وايضا 
التي لها معامل تعمل في العراق .   

الزوراء تلبي احتياجات القّطاعين العام والخاص من أنظمة إطفاء الحريق 
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متابعة الصباح الجديد:
 

العام��ة  الش��ركة  جه��زت 
الهيدروليكي��ة   للصناع��ات 
واملعادن  الصناعة  لوزارة  التابعة 
الدول��ة   ومؤسس��ات  دوائ��ر 
مبنتجاتها املتنوعة من الكرفانات 

الثابتة واكياس النايلون.
وقال مصدر مخول في الش��ركة 
العامة  ملركز االع��الم والعالقات 
ف��ي الوزارة بان الش��ركة العامة 
الهيدروليكي��ة  للصناع��ات 
ابرمت عقد جتهيز كرفانات ثابتة 
لصال��ح وزارة النف��ط / ش��ركة 
خطوط االنابيب النفطية  التي 
مت تصنيعها في مصنع امليكانيك 
له��ا حي��ث  التاب��ع  والكهرب��اء 
املس��تفيدة)50(  اجلهة  تسلمت 
كرفانا م��ن اص��ل الكمية)120( 
كرفان��ا ، وان ابعاد امل��ادة  اجملهزة 
ذات قي��اس) 6× 3( وحتت��وي على 
غرف ن��وم وحمامات م��ع جميع 

مستلزماتها .
واضاف املصدر  ان الشركة جهزت 
مصن��ع ومزرعة قصب الس��كر 
التابع  ف��ي محافظ��ة ميس��ان 
للمنتج��ات  العام��ة  للش��ركة 
الغذائي��ة اح��دى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن كمية )1( طن 
من مادة اكياس النايلون زنة )10( 
كغ��م كدفع��ة اولى م��ن النوع 
الشفاف التي تستعمل لتعبئة 

السماد العضوي,
واشار الى ان ذلك جاء ضمن اطار 
التع��اون املس��تمر بني ش��ركات 
الوزارة  ف��ي خطوة لتحقيق نوع 
من التكامل بني هذه الش��ركات 
م��ن جهة  والقطاع��ات  العامة 
م��ن جهة اخرى ، مبين��ا  ان لدى 
ل��م  الش��ركة جه��ودا حثيث��ة 

تتوقف م��ن ابرزها  فت��ح منافذ 
ملنتجاته��ا  جدي��دة  تس��ويقية 
لتوجيه��ات  تنفي��ذا  املتنوع��ة 
وزير الصناع��ة واملعادن املهندس 
محمد شياع السوداني في اثناء 
زيارته للشركة والتي شدد فيها 
على ضرورة الس��عي اجلاد لفتح 

افاق جديدة لتسويق منتجاتها.
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
ش��ركة ال��زوراء العام��ة اح��دى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
ع��ن اس��تعدادها جتهي��ز دوائ��ر 

القطاع الع��ام واخلاص بانتاجها 
 fire(م��ن انظم��ة اطفاء احلري��ق

.)pro
وقال مصدر مخول في الش��ركة 
العامة  ملركز االع��الم والعالقات 
ف��ي ال��وزارة ان الش��ركة لديها 
االمكانية والقدرة على سد حاجة 
وزارات الدول��ة مبا فيه��ا القطاع 
اخل��اص من هذه امل��ادة التي يعد 
وجوده��ا من  الض��رورة القصوى 
املباشر  االس��هام  في  الهميتها 
الطفاء واخم��اد احلرائق التي قد 

حت��دث ، مبين��ا انها م��ن انظمة 
اطفاء احلرائق التلقائية االنطالق 
املتطور والتي متتاز بكفاءة عالية 
ف��ي مكافح��ة جمي��ع اصن��اف 
احلرائ��ق مم��ا مييزها ع��ن االنظمة 
االخرى بخاصية اكتشاف عالية 
الس��رعة للحوادث وانذار وحتكم 
مركزي وتعد من احللول العملية 
للتطبي��ق  والقابل��ة  والفعال��ة 
بكل اجمل��االت الصناعية واملدنية 
والت��ي  واخلدمي��ة والعس��كرية 
تعتم��د في اطف��اء احلرائق على 

كسر التفاعالت الكيمياوية من 
دون استنزاف االوكسجني.

م��ن جهة اخ��رى بني املص��در ان 
للشركة نش��اط اخر في مجال 
تعبئة وتس��ويق املي��اه الصحية 
عالم��ة) زالل(  ويك��ون بعب��وات 
متعددة السعات منها )19( لترا 
و)6,. ( لت��رات و) 5,.( لترات اضافة 
ال��ى انتاج ماء مقط��ر خالي من 

االيونات سعة العبوة لتر واحد,
يذكر ان الشركة وضعت  النجاح 
والتفوق والتميز ش��عارا لها وان 

االرقام االنتاجي��ة التي حققتها 
والسمعة الطيبة لنوعية املنتج 
كان��ت ش��اهدا عل��ى ذل��ك من 
خ��الل مالكها املتميز في اجملاالت 
الهندس��ية والفنية السيما وان 
الشركة قامت بتطوير معاملها 
وانش��طتها بالشكل الذي يؤدي 
الى االرتق��اء باالنت��اج على وفق 
املعايي��ر واملواصفات العاملية في 
ح��ني ان انتاج الش��ركة من هذه 
املي��اه خاضع ملواصف��ات وقياس 

منظمة الصحة العاملية.

الهيدروليكية تعلن عن  تجهيز دوائر ومؤسسات الدولة بالكرفانات الثابتة   

أبرمت 
الهيدروليكية عقد 

تجهيز كرفانات 
ثابتة لصالح شركة 

خطوط األنابيب 
النفطية وقد 

تسلمت الجهة 
المستفيدة)50( 
كرفانا من أصل 

الكمية )120( 
كرفانا

جتهيز دوائر ومؤسسات الدولة بالكرفانات الثابتة 

اإلنشائية تعلن نتائج 
الفحص المختبري 
لحديد التسليح 

شرطة ذي قار تعتقل 
تاجر مخدرات من البصرة 

السكك تنذر المتجاوزين 
على خطوطها

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة املواد االنشائية 
في وزارة التجارة ان نتائج الفحص اخملتبري لنماذج 
مادة حديد التس��ليح لشركة هوم كاسل اثبتت 

مطابقتها للمواصفات القياسية املعتمدة .
واوضح مدير عام الشركة صباح فليح الساعدي 
بانه مت اج��راء الفحوصات اخملتبري��ة للنماذج من 
حديد التسليح قياسات )10 ,12 ,16 ,25 ( وبواقع 
3 من��اذج لكل قي��اس والت��ي اثبتت اس��تيفائها 
للمواصفات القياسية املعتمدة التي مت فحصها 

في اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية
من جانب اخر اشار الس��اعدي الى قيام شركته 
مبناقلة بعض املواد اإلنش��ائية من ش��تى األنواع 
واألش��كال ومن مناش��ئ عاملي��ة خاضعة جلهاز 
التقييس والس��يطرة النوعية بني فروع الشركة 

في بغداد واحملافظات لغرض توفيرها.
واض��اف املدي��ر العام بان��ه مت مناقلة م��ادة باب 
رئيس نوع س��وري الت��ون وبكمي��ات كبيرة من 
فرع الش��ركة في بغداد إلى فرع الش��ركة في 
محافظة االنب��ار وحتويل كميات من باب داخلى 
واس��طة باب مع س��يت برواز من فرع الشركة 
في محافظة االنبار إلى فرع الشركة في بغداد 
وحتوي��ل كميات من مادة س��يت حمام ديانا من 
فرع الشركة في بغداد مجمع احلرية إلى مجمع 
ابي عبيدة وحتويل كمي��ات من مادة كيلون باب 
داخلى من مجمع احلري��ة في بغداد إلى مجمع 

كسرة وعطش. 

ذي قار - علي حسين:
اعلنت قيادة ش��رطة ذي ق��ار امس االثنني عن 
اعتق��ال متهم من محافظ��ة البصرة متورط 
باالجتار باخملدرات ، واكدت ضبط 14 كيس��ا من 

مادة الكرستال اخملدرة .
واوضحت قيادة الش��رطة في بيان صحفي ان 
» مكت��ب مكافحة مخ��درات الناصرية وبناءا 
عل��ى معلومات دقيقة متكن من إلقاء القبض 
على املتهم )ح.ع.ث( والبالغ من العمر 30 عاما 

يسكن قضاء الزبير مبحافظة البصرة ».
واضاف��ت  قي��ادة الش��رطة لق��د مت ضب��ط 
بحوزة املعتقل )14( كيس��ا صغي��را من مادة 
الكريس��تال اخمل��درة », مؤكدة ع��رض املتهم 
على قاضي التحقيق اخملتص وتوقيفه استنادا 
إلحكام املادة الرابعة عشر من قانون مكافحة 

اخملدرات.

بغداد - الصباح الجديد:
انذرت جلن��ة التجاوزات في الش��ركة العامة 
لس��كك حديد العراق املتجاوزي��ن على حرم 
س��كتها ف��ي املناط��ق القريبة من س��احة 
عدن ومنطقة الطوبجي والدورة مما يتس��بب 
مبعوقات كبيرة في أثناء سير القطار في تلك 

املناطق. 
وق��ال املدي��ر العام للش��ركة س��الم جبر أن 
جلن��ة التج��اوزات في الش��ركة أخ��ذت على 
عاتقه��ا تبليغ املتجاوزين على حرم س��كتها 
بضرورة إزالة املش��يدات وعدم رمي النفايات 
واالنقاض على خطوط الس��كك ملا تشكله 
تل��ك الظاهرة من تأخير حلركة س��ير القطار 

واحلوادث املؤسفة التي حتدث بسبب ذلك.
واض��اف املدير الع��ام ان الس��كك احلديد قد 
وجهت في وقت س��ابق عدة ن��داءات ودعوات 
للمس��ؤولني وأعضاء مجلس النواب وقامت 
الش��ركة في حينه��ا بعمل جول��ة ميدانية 
إلطالع املسؤولني على حجم تلك التجاوزات 
لغ��رض معاجلتها من قبل أمانة بغداد وقيادة 

عملياتها.

تقرير

المراكز التسويقية تتسلم كميات الحنطة المحلية من مسوقي الوسط والجنوب
بلغت 152 ألفا و423 طنا من المادة 

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعمار  وزي��ر  ترأس��ت 
والبلدي��ات العام��ة د. املهندس��ة 
الع��راق  وف��د  أوس��ي  ناف��ع  آن 
املش��ارك  ف��ي اجتماع��ات الدورة 
للمجلس  والعش��رين  السادس��ة 
املتح��دة  األمم  لبرنام��ج  احلاك��م 
للمس��توطنات البش��رية، والت��ى 
ستنعقد اليوم 8 اجلاري  وتستمر 5 
ايام في املقر الرئيس للبرنامج في 
العاصمة نيروب��ى،  والذي ضم في 
عضويت��ه رئيس اللجن��ة الوطنية 
البش��رية وكي��ل  للمس��توطنات 
الوزارة املهندس اس��تبرق الش��وك 

وعددا من اعضائها .
وذك��رت الوزيرة في تصريح للمركز 

االعالمي للوزارة قبيل مغادرتها ان 
مش��اركتنا ف��ي اجتماعات اجمللس 
املتح��دة  االمم  لبرنام��ج  احلاك��م 
للمس��توطنات جاء تلبية للدعوة 
املوجهة لنا كوننا عضوا فيه ميتد 
الى نهاية العام املقبل 2018 وهي 
فرصة مناسبة  في التواصل وتعزيز 
العالقات مع الش��ركاء االقليميني 
والدوليني في صن��ع القرار الدولي 

للموئل .
واضاف��ت الوزي��رة ان انعق��اد هذه 
االجتماع��ات يأت��ي لالس��هام في 
ع��رض الف��رص املتاح��ة للتنفيذ 
الفعال لالجن��دة احلضرية اجلديدة 
من خ��الل تطوي��ر وتعزي��ز اهداف 
وحتدي��د  املوضوع��ة  السياس��ات 

االولوي��ات للبرام��ج وص��والً ال��ى 
حتقي��ق اهداف برنامج االمم املتحدة 
نح��و  البش��رية  للمس��توطنات 
مستقبل حضري افضل والسعي 
لتحقي��ق اله��دف احل��ادي عش��ر 
م��ن اه��داف التنمية املس��تدامة  
املتضمن جعل املدن واملستوطنات 
البش��رية ش��املة وامن��ة ومرن��ة 

ومستدامة للجميع.
اجملل��س  اجتماع��ات  ان  يذك��ر 
املتح��دة  األمم  لبرنام��ج  احلاك��م 
للمستوطنات البشرية تعقد كل 
عام��ني في نيروبي وحتظى باهتمام 
ومشاركة الوزراء وقيادات اإلسكان 
بالدول اخملتلفة بهدف االس��تفادة 

من برامجها وتبادل اخلبرات.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك وف��د م��ن وزارة العم��ل 
والش��ؤون االجتماعية في ورشة 
عم��ل خاص��ة بعملي��ة اص��الح 
قطاع التعليم والتدريب التقني 
 )TVET( الع��راق  ف��ي  واملهن��ي 
الت��ي نظمته��ا اليونس��كو في 
اربي��ل بتمويل من االحتاد االوروبي 

مؤخرا.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عمار منع��م ان الوفد ضم مدير 
املهن��ي  التدري��ب  دائرت��ي  ع��ام 
والتش��غيل والق��روض املهندس 
عزيز ابراهيم خليل ومدير قسم 
البرامج الريادية وممثال عن قسم 
تدري��ب املدربني في دائرة التدريب 

املهن��ي ومديري املراك��ز التابعة 
لها في الشعلة ببغداد والبصرة 

والنجف االشرف.
واوضح منعم ان مشروع اصالح 
التقن��ي  والتدري��ب  التعلي��م 
برنام��ج  ه��و   )TVET( واملهن��ي 
طموح يهدف الى تعزيز اس��هام 
دور التعلي��م والتدري��ب املهن��ي 
والتقني في التنمية االقتصادية 
ف��ي العراق من خالل زيادة القدرة 
التدري��ب  واهمي��ة  التنافس��ية 
التقني واملهني مبا يتماش��ى مع 
قدرة  لتعزي��ز  الدولي��ة  املعايي��ر 
خريجي التدريب التقني واملهني 
على املنافس��ة في سوق العمل 

الوطني والعاملي.

م��ن جانبه ب��ني مدير ع��ام دائرتي 
والتش��غيل  املهن��ي  التدري��ب 
والق��روض املهندس عزي��ز ابراهيم 
ان املش��روع يه��دف ال��ى اص��الح 
التعليم والتدريب التقني واملهني 
بصورة اساسية وتعزيز جودته في 
العراق لغرض خل��ق االيادي املاهرة 
والكفوءة في الش��ركات واملصانع 
مبا يس��هم في اع��ادة بناء اقتصاد 
البل��د ، الفت��ا الى تدري��ب عدد من 
خريج��ي ال��دورات املهني��ة عل��ى 
نظام التدريب املبني على الكفاءة 
)CBT( كمرحل��ة اولى ف��ي مراكز 
)الشعلة ببغداد والبصرة والنجف 
املهارات  يخت��ص  الذي  االش��رف(، 
الفنية واملهارات الريادية واحلياتية.

العراق يشارك في اجتماعات
 برنامج  )هابيتات( في كينيا

العمل تبحث مع اليونسكو إصالح
 قّطاع التعليم والتدريب التقني 

ميسان - خاص: 
أفتتح محافظ ميسان على دواي 
الزم الصرح الطب��ي الكبير لبدء 
التشغيل في مستشفى ميسان 
للطف��ل و ال��والدة ليدخ��ل ف��ي 
اخلدمة الصحي��ة البناء احملافظة 

لغرض االرتقاء بالواقع الصحي.
وق��ال احملافظ ف��ي كلم��ٍة قيمة 
القاها خالل حف��ل االفتتاح التي 

حضره��ا أعضاء مجل��س النواب 
العراقي واعضاء مجلس احملافظة 
جامع��ة  ورئي��س  ميس��ان  ف��ي 
الطبية  الكليات  ميسان وعمادة 
وم��دراء الدوائر االمنية و اخلدمية 
ف��ي  العش��ائر  ش��ؤون  ومدي��ر 
احملافظة وجمٍع من الشخصيات 
االكادميي��ة والعلميةان��ه بجهودٍ 
حثيث��ه ومتابع��ة مس��تمرة من 

قب��ل احلكومة احمللي��ة وبالتعاون 
م��ع وزارة الصح��ة والبيئة مت رفد 
الطبية  باالجه��زة  املستش��فى 
الصحي��ة  وامل��الكات  احلديث��ة 
االجن��ازات  بعده��ا  واس��تعرض 
الصحية في احملافظ��ة ودور دائرة 
صحة ميس��ان في تقدمي اخلدمة 
الصحية الذي شهد طفرة نوعية 

في االونة االخيرة.

الدكت��ور  أوض��ح  جانب��ه  م��ن 
عل��ي محم��ود الع��الق مدير عام 
صحة ميس��ان في كلم��ة له أن 
بناية  يتك��ون م��ن  املستش��فى 
رئيس��ة من 3 طوابق ومبس��احة 
أجمالية قدرها 29 الفا و219 مترا 
مربعا ويضم املستش��فى ردهات 

للمرضى بواقع 260 سريرا . 
وتابع العالق كما يضم املستشفى 

والتمريض اخلاص  سكنا لالطباء 
 8 عل��ى  املستش��فى  ويحت��وي 
ص��االٍت  و3  للعملي��ات  ص��االٍت 
ثانوي��ة أخرى ، اضاف��ة الى غرفة 
للرنني و املف��راس ووحدة النعاش 
تدريب��ي لطلبة  القل��ب ومرك��ز 
البورد العربي بأختصاص االطفال 
والوالدة فضالً عن االستش��ارية و 

الطوارى .

وأضاف الع��الق على بركة اهلل مت 
والدة ثالثة أطفال في املستشفى 
أثنان منها والدٍة طبيعية واالخرى 
عملي��ٍة قيصرية ل��ذا نهيب من 
بأروقة  العناي��ة  احملافظ��ة  أبن��اء 
املراجع��ة  ح��ني  املستش��فى 
اليه��ا لكي يبق��ى معلماً صحياً 
ف��ي تق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة و 

الصحية. 

صحة ميسان تشهد االفتتاح التشغيلي لمستشفى الطفل والوالدة 



5 الثالثاء 9 آيار 2017 العدد )3690(اعالن

Tue 9 May 2017 issue )3690(



شؤون عربية ودولية6

القاهرة ـ رويترز:
قض��ت محكم��ة جناي��ات مصرية ام��س االثنني 
مبعاقب��ة محم��د بديع مرش��د جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني احملظورة واثنني آخرين بالس��جن املؤبد 
ف��ي إع��ادة محاكمتهم ف��ي القضي��ة املعروفة 

إعالميا باسم »غرفة عمليات رابعة«.
وكان��ت محكم��ة أخرى أص��درت حكم��ا بإعدام 
بدي��ع و13 آخري��ن في نف��س القضية ف��ي أبريل 
نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن املؤبد. لكن 
محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البالد، 
ألغت احلك��م وأمرت بإع��ادة احملاكمة أم��ام دائرة 

جنايات أخرى.
وعرف��ت القضية باس��م »غرفة عملي��ات رابعة« 
نس��بة إلى اعتص��ام ألعض��اء ومؤي��دي جماعة 
اإلخوان أمام مس��جد رابعة العدوية في القاهرة، 
وه��و االعتصام ال��ذي فضته ق��وات األمن في آب 
2013 وقت��ل فيه مئات املعتصمني وعدد قليل من 

قوات األمن.
وكان��ت النياب��ة العامة وجه��ت للمتهمني عدة 
تهم من بينها تولي وقيادة جماعة أسس��ت على 
خالف القانون واالش��تراك في االتف��اق على قلب 
دس��تور الدولة وإعداد مخطط إلشاعة الفوضى 
في الب��الد وللقبض على رئي��س اجلمهورية ووزير 
الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام 

منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس.
واتهمهم أيضا بإذاعة بيان��ات وأخبار كاذبة حول 
األوض��اع الداخلي��ة للب��الد عبر ش��بكة اإلنترنت 
والقن��وات الفضائي��ة وحي��ازة أجه��زة اتصاالت 

واستقبال وبث دون ترخيص.

دمشق ـ أ ب ف: 
قال وزير اخلارجية الس��وري وليد املعلم إن تصريح 
الناطق باسم احلكومة األردنية، بخصوص الدفاع 
عن حدودهم من العمق الس��وري بعيد عن الواقع 

وإذا فعلوا فسيجدون اجلواب املناسب.
وأضاف املعلم: »إننا لس��نا ف��ي وارد مواجهة مع 
األردن لكن إذا دخلت قواتها دون تنسيق مع دمشق 

سنعتبرها معادية«.
وأك��د املعلم خ��الل مؤمتر صحفي ام��س االثنني، 
أن دمش��ق ملتزمة مبذكرة أس��تانا ح��ول إقامة 4 
مناط��ق خلفض التوتر، مش��يرا إل��ى أن احلكومة 
أيدت ما جاء في املذكرة، انطالقا من حرصها على 

حقن دماء السوريني.
وأوض��ح أن »احلكوم��ة الس��ورية من حقه��ا الرد 
على أي خرق ملذكرة مناط��ق تخفيف التوتر وهي 
حتمل املس��ؤولية األول��ى للضامن��ني ،ونحن نثق 
بالضامنني الروسي واإليراني بأن يقوما بواجبهما 

بتنفيذ هذه املذكرة«.
وقال وزير اخلارجية الس��وري إن احلكومة السورية 
ستلتزم مبا جاء في مذكرة أستانا، »ولكن إذا جرى 
خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما«.

وأوض��ح املعل��م: »لن يك��ون هناك وج��ود لقوات 
دولية حتت إشراف األمم املتحدة، والضامن الروسي 
أوضح أنه س��يتم نش��ر قوات ش��رطة عسكرية 

ومراكز مراقبة«.

المؤبد لمرشد اإلخوان 
بعد إعادة محاكمته

دمشق تعّد القّوات األردنية 
معادية إذا دخلت سوريا

متابعة الصباح الجديد: 

أعل��ن الرئيس الفرنس��ي املنتخب 
إميانويل ماكرون، أن فوزه باالنتخابات 
ش��رف عظيم ومس��ؤولية كبيرة، 
ش��اكرًا الفرنس��يني عل��ى منحه 

ثقتهم. 
وأك��د أن ضم��ان أمن الفرنس��يني 
أم��ر ال ه��وادة في��ه، مش��يرًا إل��ى 
أن »فرنس��ا س��تكون ف��ي طليعة 
املعركة ضد اإلرهاب«، مش��يرًا إلى 
أنه س��يعمل على حماية مصالح 
فرنسا احليوية ورس��التها والدفاع 

عن وحدة مصير أوروبا.
وأَض��اف ماكرون ف��ي كلمه له من 
مقره الع��ام في باريس، امس االول 
األحد، »ورثنا تاريًخا كبيرًا ورس��الة 
إنس��انية مهمة موجه��ة للعالم 
بأس��ره«. وأكد أن »صفحة جديدة 
تفتح« بالنس��بة إلى فرنسا، آمالً 
في أن تكون صفحة »األمل والثقة 

املستعادين«.
ووج��ه ماك��رون حتي��ة جمهوري��ة 
ملرش��حة اليم��ني املتط��رف مارين 
لوب��ان. وأك��د أن صعوب��ات كثيرة 
أضعفت فرنس��ا لفترة طويلة من 
الزم��ن، مخاطًبا ش��عوب العالم، 
بأن فرنسا جاهزة للسالم والتعاون 
الدولي، مش��يرًا إلى أن مسؤوليته 
حماي��ة الفئ��ات األضع��ف. وقدم 
التحية للرئيس هوالند، مؤكًدة أن 
املقبلة  الس��نوات  مسؤوليته في 
ستكون في محاربة اخلوف وتهدئة 

اخلواطر.
وفور االعالن عن النتائج ، بدأت ردود 
الفع��ل اإليجابية تنه��ال من كل 
أنحاء العالم، مرحبة بفوز املرشح 
الوس��طي إميانوي��ل ماك��رون ف��ي 
االنتخابات الرئاس��ية الفرنس��ية، 
وجناح��ه ف��ي الوص��ول إل��ى قصر 
اإلليزي��ه بنس��بة 65.1 %، مقاب��ل 
34.9 % لزعيم��ة ح��زب »اجلبه��ة 

الوطنية« الفرنسية.
وهن��أ رئي��س املفوضي��ة األوروبية 
جان كلود يونكر، ماكرون بانتخابه 
رئيًس��ا لفرنس��ا في رس��الة على 
تويتر، معتبرًا ان الفرنسيني اختاروا 
أوروبًيا«. وغ��رد يونكر  »مس��تقباًل 
»أنا مسرور بأن الفرنسيني اختاروا 
مس��تقبال أوروبي��ا«، فيم��ا رح��ب 
رئيس اجمللس األوروبي دونالد توسك 
بدوره بقرار الفرنسيني املؤيد ملبادئ 

»حرية، مساواة واخوة«.
وكش��ف متحدث باس��م رئيسة 
ال��وزراء البريطاني��ة أن تيريزا ماي 
»تهن��ئ بح��رارة« اميان��ول ماكرون 

بف��وزه ف��ي االنتخابات الرئاس��ية 
الفرنس��ية. وق��ال املتح��دث ف��ي 
بيان إن »فرنس��ا هي أحد حلفائنا 
املقرب��ني ونحن نرح��ب بالعمل مع 
الرئي��س اجلدي��د ح��ول مجموعة 

واسعة من األولويات املشتركة«.
األملان��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ورح��ب 
سيغمار غابرييل بانتخاب اميانويل 
لفرنس��ا، معتبرا  رئيس��ا  ماكرون 
أن فرنس��ا تبق��ى ف��ي ض��وء ذلك 
»في قل��ب اوروب��ا«. وكت��ب الوزير 
عل��ى  الدميقراط��ي  االش��تراكي 
حس��ابه على »تويتر«، إن »فرنس��ا 
كانت وهي وس��تبقى في وس��ط 
وقل��ب اوروب��ا«، بع��د فوز املرش��ح 
الوسطي لالنتخابات الرئاسية في 
اليمني  زعيمة  مواجهة منافسته 

املتطرف مارين لوبن.
وق��دم الرئيس الفرنس��ي املنتهية 
واليته فرنس��وا هوالن��د، »بحرارة« 
الرئيس املنتخ��ب إميانويل ماكرون 
الرئاس��ية.  االنتخابات  بفوزه ف��ي 
ونق��ل قص��ر اإلليزيه ع��ن هوالند 
قوله، »أجريت اتصاالً هذا املس��اء 
بإميانوي��ل ماكرون ألهنئ��ه بحرارة 
للجمهوري��ة«.  رئيس��اً  بانتخاب��ه 
وأضاف هوالن��د أن انتخاب ماكرون 
أظهر رغبة معظم الفرنسيني في 

التمسك بقيم اجلمهورية.
وأك��د وزي��ر اخلارجي��ة األملان��ي، أن 

أملانيا س��تقف إل��ى جانب الرئيس 
اجلدي��د للجمهوري��ة الفرنس��ية. 
األميرك��ي  الرئي��س  هن��أ  بينم��ا 
دونال��د ترامب ماك��رون على فوزه، 
مش��يرًا إلى أنه يتطلع للعمل مع 
الرئي��س الفرنس��ي اجلدي��د. وأكد 
البيت األبيض عزم��ه على العمل 
م��ع ماك��رون ومواصل��ة »التعاون 
الوثي��ق مع احلكومة الفرنس��ية«. 
ووج��ه نائ��ب رئيس ح��زب العدالة 
والتنمية التركي، التهنئة ملاكرون 

على فوزه.
عربًيا، هنأ ق��ادة الكويت، البحرين، 
اإلمارات، املغرب، وجيبوتي، وتونس، 
ومصر، و قط��ر، إميانوي��ل ماكرون، 
مبناس��بة ف��وزه ف��ي االنتخاب��ات 
الرئاسية في فرنس��ا، معربني عن 
بني  العالقات  لتطوي��ر  تطلعه��م 
بلدانه��م وفرنس��ا خ��الل الفت��رة 

القادمة.
وأكد الرئيس املص��ري عبد الفتاح 
السيس��ي، ام��س االول األحد، في 
بي��ان نش��رته الرئاس��ة املصري��ة 
»على عمق وقوة العالقات املصرية 
الفرنس��ية«، معرب��ا ع��ن تطلعه 
للعمل مع الرئيس املُنتخب لتعزيز 

وتطوير التعاون بني البلدين.
كما بع��ث أمير الكويت الش��يخ 
الصب��اح  اجلاب��ر  األحم��د  صب��اح 
ببرقية تهنئ��ة ملاكرون، أعرب فيها 

باس��مه واس��م حكومة وش��عب 
دول��ة الكويت عن خال��ص تهانيه 
الش��عب  ثق��ة  نيل��ه  مبناس��بة 
رئيس��ا  بانتخاب��ه  الفرنس��ي 
.وأش��اد  الفرنس��ية  للجمهوري��ة 
بالعالقات التاريخية الراسخة التي 
ترب��ط دول��ة الكوي��ت باجلمهورية 
الفرنس��ية، مؤك��داً »تعزيز أواصر 
ه��ذه العالق��ات واالرتق��اء بها في 
مختل��ف اجمل��االت الى اف��اق ارحب 
خدمة ملصلحة البلدين الصديقني 

املشتركة«.
واب��رق الش��يخ خليف��ة ب��ن زاي��د 
آل نهي��ان، رئي��س اإلم��ارات مهنًئا 
الرئيس ماك��رون. أعرب في برقيته 
عن ص��ادق تهانيه ومتنياته للرئيس 
والس��داد  التوفيق  ب��دوام  ماكرون 
التق��دم  الفرنس��وي  وللش��عب 
واالزدهار . وأكد احلرص على تطوير 
العالق��ات الثنائي��ة ب��ني البلدي��ن 
في مختل��ف اجملاالت مل��ا فيه خير 

ومصلحة الشعبني.
محم��د  املغرب��ي  العاه��ل  وهن��أ 
السادس، »إميانويل ماكرون« بفوزه 
باالنتخابات الرئاس��ية، في رسالة 
بعث بها، ونش��رتها وكالة املغرب 
الرس��مية.  وق��ال افي الرس��الة، 
»يس��عدني وأنت��م حتظ��ون بثقة 
الش��عب الفرنسي لتقلد منصب 
أن  الفرنس��ية  رئاس��ة اجلمهورية 

أتوجه إليكم، باس��مي ش��خصيا 
وباس��م الش��عب املغرب��ي، باح��ر 
تهانئ��ي وأص��دق متمنيات��ي لكم 

بكامل التوفيق«.
وأش��اد العاهل املغربي ب�«مستوى 
التحال��ف بني املغرب وفرنس��ا في 
تصديهم��ا لإلره��اب والتط��رف«. 
يشار إلى أن العاهل املغربي محمد 
الس��ادس يوجد حاليا في فرنس��ا، 
في إطار زيارة خاصة يقوم بها منذ 

األسبوع املاضي.
ب��دوره، بعث عاه��ل البحرين امللك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة برقية 
تهنئ��ة إل��ى ماكرون، أع��رب فيها 
عن أطي��ب تهانيه وخالص متنياته 
له بالتوفيق والس��داد في مهامه 
آمال وتطلعات  الرئاسية لتحقيق 
الش��عب الفرنسي ، نحو مزيد من 

التقدم والرقي واالزدهار. 
وأش��اد بعم��ق ومتان��ة العالق��ات 
التاريخي��ة الودي��ة املتمي��زة التي 
تربط مملكة البحري��ن واجلمهورية 
الفرنس��ية ، وما تشهده من تطور 
ومناء في اجملاالت اخملتلفة، معربا عن 
تطلع اململكة إلى دعم وتعزيز هذه 
العالق��ات حتقيقا لكل ما فيه خير 

ومصلحة البلدين والشعبني.
اجليبوت��ي  الرئي��س  هن��أ  كم��ا 
إس��ماعيل عم��ر جيل��ه، ماكرون، 
وذلك ف��ي برقية بع��ث بها، عقب 

النتائ��ج األولية. وأعرب جيله، وفق 
الرس��الة، الت��ي اطلع��ت عليه��ا 
األناضول، عن ثقته بقيادة فرنس��ا 
ف��ي الس��نوات اخلم��س املقبل��ة. 
وق��ال إن الرئي��س املنتخ��ب لدي��ه 
»إمكانيات وإملام بامللفات املتعلقة 

بتطوير فرنسا«.
ف��ي الس��ياق ذات��ه، هن��أ الّرئيس 
التونس��ي الباجي قائد السبسي، 
األحد، ماكرون، معرب��ا عن متنياته 
ل��ه بالنجاح ف��ي مه��ام منصبه 
اجلديد. ودعا السبسي، في رسالة 
وجهه��ا إل��ى ماك��رون ونش��رتها 
اجلمهوري��ة  رئاس��ة  صفح��ة 
التونس��ية على »فيس��بوك«، إلى 
دعم احلوار السياس��ي بني البلدين 
الثنائية  القضاي��ا  ف��ي مختل��ف 

واإلقليمية والدولية.
وقال: إن »تونس ال تزال متمس��كة 
بتعزيز الش��راكة املميزة مع االحتاد 
األوروبي��ة  والعالق��ات  األوروب��ي 
في  املس��اهمة  بهدف  توس��طية 
حتقيق السالم واالستقرار والتقدم 

في املنطقة والعالم«.
وبع��ث الش��يخ متيم ب��ن حمد آل 
ثاني أمير قط��ر ببرقية تهنئة إلى 
ماك��رون، متمنيا ل��ه التوفيق في 
مهام��ه، وللعالق��ات ب��ني البلدين 
التط��ور  م��ن  مزي��دا  الصديق��ني 

والنماء.

طرابلس ـ وكاالت:
أعل��ن آمر حتري��ات الق��وات اخلاصة وآمر 
»قاط��ع الضري��ح« الرائ��د الليبي فضل 
احلاسي، امس االثنني، أن مدفعية القوات 
الليبي��ة تس��تهدف مواق��ع وجتمع��ات 
مح��ور  ف��ي  »اإلرهابي��ة«  التنظيم��ات 
الصابري في مدينة بنغازي شرق البالد. 

وأوض��ح احلاس��ي أن قواته��م ووح��دات 
اجلي��ش الليب��ي األخ��رى عل��ى جاهزية 
تامة في انتظار أوام��ر التقدم من غرفة 
العملي��ات، مؤكًدا أن قواتهم تدك أوكار 
اإلرهاب والتطرف متهيًدا لبدء العمليات 

العسكرية.
وتنظي��م  التمرك��ز  »بع��د  إن��ه  وق��ال 
الصفوف وإغالق بعض الطرق بالتنسيق 
مع الشرطة العس��كرية أصبح وضعنا 
ممتاز ج��ًدا«، الفًت��ا الى أنه��م يحاصرون 

ويتقدمون  اإلرهابية  التنظيمات  عناصر 
بح��ذر ش��ديد بس��بب كث��رة األلغ��ام 
األرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها 
التنظيمات لعرقل��ة تقدم قوات اجليش 

الليبي.
وأعل��ن تنظي��م »داع��ش« عب��ر وكال��ة 
»أعم��اق« التابعة له، ع��ن تبنيه عملية 
اس��تهداف عس��كريني تابع��ني للق��وة 
الوف��اق  حلكوم��ة  التابع��ة  الثالث��ة 
وإيقاعهم في كمني غربي جنوب سرت. 
وذكر مصدر مطلع أن القوة تابعة للقوة 
الثالث��ة التابعة حلكومة الوفاق الوطني 
كانت تقلهم حافلة ومت استهدافها قبل 
فجر ام��س االثنني بالق��رب من منطقة 
»وادي الل��ود«. وأض��اف املص��در أن القوة 
كانت في طريقها إل��ى مدينة مصراتة 
، مم��ا أدى إل��ى مقت��ل عنصري��ن وإصابة 

عنصر آخر .
ولف��ت إلى أن هذه العملي��ة تعد األولى 
التي يتبناه��ا تنظيم »داعش« رس��ميا 
بعد هزميته في مدينه سرت خالل العام 
املاض��ي 2016 على ي��د ق��وات »البنيان 
املرص��وص« واملدعوم دولي��ا والتي أعلن 
فيها عن حترير مدينة س��رت في ش��هر 

كانون االول 2016 .
وأوض��ح بيان ص��در عن اجملل��س البلدي 
لبلدي��ة س��بها أن أعي��ان قبيلت��ي أوالد 
س��ليمان واحملاميد توصل��وا إلى صيغة 
هدنة يت��م مبوجبها إيقاف إط��الق النار 
وس��حب املس��لحني وفتح مم��رات آمنة 
للمدنيني. وأفادت مصادر أن االشتباكات 
املس��لحة الت��ي اندلع��ت ف��ي منطقة 
املنشية بحي ما يعرف بعمارات الشركة 
اإلندونيسية اندلعت بعد مقتل مواطن 

بوابل من الرصاص باملنطقة.
وكشف رئيس قس��م التحري والضبط 
مبرك��ز ش��رطة القرضة بس��بها يحيى 
شوايل أن حصيلة االشتباكات القبلية 
األخيرة التي شهدتها املدينة خالل األيام 
املاضي��ة بلغت اثني عش��ر قتيال بينهم 
ام��رأة. وأوض��ح ش��وايل أن ف��رق الهالل 
االحمر متكنت م��ن الدخول الى عدد من 
األحياء التي شهدت االشتباكات إلخراج 

اجلثث ونقلها ملركز سبها الطبي.
��ب املبعوث األمم��ي إلى ليبي��ا، مارتن  رحَّ
كوبل��ر، باالجتماع الوزاري ال���11 لبلدان 
ج��وار ليبيا الذي يعقد ف��ي اجلزائر امس 
االثن��ني . وق��ال كوبل��ر ف��ي تصريح��ات 
العاصم��ة  أدل��ى به��ا ف��ي  صحافي��ة 
الليبي��ة  اجلزائري��ة، إن تس��وية األزم��ة 
ال ميك��ن أن تتحق��ق دون دع��م البل��دان 

اجمل��اورة و اجملتمع الدول��ي، لكنه دعا إلى 
ت��رك الش��عب الليبي ليبل��ور اختياراته 

بنفسه.
ولفت كوبلر إن هناك توافًقا يجري حالياً 
حول كيفي��ة قبول االتفاق السياس��ي 
الليب��ي من حيث إجراء بعض التعديالت 
احملدودة على االتفاق السياس��ي الليبي 
»الصخي��رات« وقطعنا ش��وط في هذا 
األم��ر. وأوض��ح أن��ه ناق��ش م��ع رئيس 
مجلس الن��واب عقيلة صالح في القبة 
دور اجمللس الرئاس��ي وأعضائه التس��عة 
وه��ل هو فاعل أم ال. وتابع املبعوث األممي 
يق��ول: »حتدثن��ا أيض��اً ع��ن دور القوات 
املس��لحة بقي��ادة القائد العام مش��ير 
خليف��ة حفت��ر وكل هذه األم��ور يجب 
تعديلها وتكييفها بعد أن قطعنا سنة 
ونصف م��ن احلوار حتى اآلن وكيف ميكن 

القيام بهذه العملية واآللية ».
ووص��ف كوبل��ر إل��ى أن اجتم��اع رئيس 
مجلس النواب مع رئيس مجلس الدولة 
قبل أي��ام واجتماع القائد العام مش��ير 
خليفة حفتر مع رئيس اجمللس الرئاس��ي 
فايز السراج في أبوظبي قبل بضعة أيام 

باالجتماعات املشجعة.
ويق��وم رئي��س حكومة الوف��اق الوطني 
الليبي��ة، فاي��ز الس��راج، الي��وم الثالثاء، 
بزي��ارة عمل للجزائر تندرج ضمن اجلهود 
الرامي��ة للتوص��ل إل��ى حل سياس��ي 
ف��ي ليبيا. وأفاد بيان بثت��ه وكالة األنباء 
اجلزائري��ة احلكومية بأن الس��راج يجري، 
اليوم الثالثاء، مباحثات مع رئيس الوزراء 
اجلزائ��ري، عب��د املالك س��الل، ف��ي إطار 

التشاور الدائم بني البلدين.
وأك��د اجملل��س الرئاس��ي ام��س االثنني، 

أن زي��ارة وزير الش��ؤون املغاربي��ة واالحتاد 
األفريق��ي واجلامع��ة العربي��ة اجلزائ��ري 
عبدالقادر مس��اهل إلى ع��دد من املدن 
واملناط��ق الليبي��ة جرت بالتنس��يق مع 
حكوم��ة الوفاق الوطن��ي مبا فيها مدين 
اجلن��وب. وأع��رب اجملل��س الرئاس��ي في 
تصريح صحفي أصدره املكتب اإلعالمي، 
عن استغرابه الشديد ملا صدر عن إحدى 
جلان مجلس النواب من بيان منتقًدا وزير 
اخلارجية اجلزائري لزيارته مدن في اجلنوب 

الليبي زاعما انه انتهك سيادة البلد.
وقال اجمللس الرئاسي في تصريحه: »كان 
من األج��دى ملن كت��ب البي��ان التحقق 
وحت��ري احلقيق��ة وعدم التس��رع بإصدار 
لدول��ة  االتهام��ات  وتوجي��ه  األح��كام 
شقيقة حتاول بكل ثقلها املساعدة في 
حتقيق املصاحلة واالستقرار في بالدنا«.  

القّوات الليبية تهاجم مواقع اإلرهابين في بنغازي و«داعش« يتبنَّى هجومًا في سرت

»ترامب« وقادة أوروبا وردود فعل عربية واسعة توالت مهنئة بالنجاح الكبير

الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون 
ُيؤّكد: فوزي باالنتخابات شرف عظيم

بدأت ردود الفعل اإليجابية 
تنهال من كل أنحاء 
العالم، مرحبة بفوز 

المرشح الوسطي إيمانويل 
ماكرون في االنتخابات 

الرئاسية الفرنسية، 
ونجاحه في الوصول إلى 

قصر اإلليزيه بنسبة 65.1 
%، مقابل 34.9 % لزعيمة 
حزب »الجبهة الوطنية« 

الفرنسية

احتفاالت الفرنسيني بعد فوز ماركون
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة املالي��ة، أم��س االثنني، 
عن مناقشتها س��تراتيجية املوازنة 
االحتادي��ة للدول��ة، فيم��ا بين��ت ان 
اعتماد النفط وحده »يبعث برسائل 

غير مطمئنة«. 
وقال وزي��ر املالية وكالة عب��د الرزاق 
العيسى في بيان صحافي، إن »الوزارة 
ناقشت ستراتيجية املوازنة االحتادية 
للدولة بحض��ور ممثلي الوزارات وعدد 

من اعضاء مجلس النواب«.
وأضاف ان��ه »مت مناقش��ة األولويات 
الت��ي متثل خط الش��روع في رس��م 
مالم��ح املوازن��ة االحتادي��ة في ضوء 
واملالي��ة  االقتصادي��ة  اإلمكان��ات 

للدولة«. 
ومض��ى العيس��ى ال��ى الق��ول، أن 
»اعتم��اد النفط وحده م��وردا يبعث 
رس��ائل ومؤش��رات غي��ر مطمئن��ة 
عل��ى الصعيد االقتص��ادي«، مؤكدا 
أن »ارتفاع اس��عار النفط يس��تلزم 
االنف��اق  مس��توى  ف��ي  ارتفاع��ا 

احلكومي«.
وتاب��ع العيس��ى، أن »التنس��يق مع 
املنظم��ات املالي��ة الدولي��ة في هذا 
اجملال وضع خطوات مهمة في مسار 
حتديث النظ��م املالي��ة التي تفرض 
حتوال كام��ال ال��ى االدارة االلكترونية 
وص��وال  املال��ي  للنظ��ام  املتط��ورة 
وحتقيقا ملستوى عال من الشفافية 
الت��ي تضمن تطوي��ق آثار الفس��اد 
ف��ي املفاصل املس��ؤولة ع��ن امللف 

االقتصادي واملالي للبلد«.
الدول��ة  وزارات  العيس��ى،  وح��ث 
ومؤسس��اتها كاف��ة عل��ى »ترتيب 
خارط��ة مصروفاته��ا وف��ق احلاج��ة 
املاسة وضبط ايرادتها مبا يحقق قدرا 
كافيا من املعاجلة ألية نس��بة عجز 

قد تطرأ على املوازنة االحتادية«.

عل��ى صعي��د متص��ل، اعتب��ر نائب 
رئيس اللجنة املالية البرملانية، فالح 
الساري، أمس االثنني، وزارة املالية هي 
اضعف حلقة في الدورة االقتصادية 
للبلد، مش��يرا الى ان عدم تس��مية 

وزير للمالية اثر سلبا على ادائها.
وقال الس��اري، في بي��ان له، ان »عدم 

تعيني وزير للمالية او وكيل اثر سلبا 
على اداء الوزارة بالرغم من انها وزارة 
احتادية مسؤولة عن رسم السياسة 
املالية وتوفي��ر االموال اخملصصة في 

قانون املوازنة«.
وأض��اف، ان »اداء وزارة املالية مازال 
اضعف حلقة في الدورة االقتصادية 

للبلد حيث لم يتم تفعيل امللفات 
الرس��مية واالساس��ية ف��ي دعم 
كايرادات  االم��وال  وتوفير  املوازن��ة 
غير نفعية مث��ل ملفات )املصارف 
الكم��ارك  الضرائ��ب،  والتام��ني، 

والرسوم وعقارات الدولة(«.
وذك��ر ان »ه��ذه الوزارة ل��و انيطت 

واكف��اء  مختص��ني  باش��خاص 
تتح��ول ه��ذه امللفات ال��ى ايرادات 
تس��هم برف��د املوازن��ة وتعظي��م 
االي��رادات غير النفعي��ة«، مبينا ان 
»الفس��اد املال��ي واالداري اس��هم 
في عدم زيادة االي��رادات في قطاع 

الضرائب والكمارك«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت قيمة أس��هم املس��تثمرين 
الصيني��ني في أوروبا نحو 54 مليار 
يورو، ما يعني أن قيمة االستثمارات 
الصينية في أسواق املال األوروبية 
خ��الل  تضاعف��ت  والسويس��رية 
الس��نوات اخلمس املاضي��ة، وفقاً 

خلبراء في زيوريخ.
وعام 2012، رس��ت قيمة أس��هم 
الصينيني في أسواق املال األوروبية 
عل��ى 24.4 مليار ي��ورو. وعزا خبراء 
الق��وة  تضاع��ف  سويس��ريون 

االس��تثمارية الصينية في القارة 
العج��وز إل��ى االنتعاش الس��ريع 
ألسواق األس��هم األوروبية، ومنها 
ال��ذي   »600 »س��توكس  مؤش��ر 
قفزت قيمته أكثر من 51 في املئة 

منذ عام 2012.
الكلي��ة  بالرس��ملة  ومقارن��ة 
والسويسرية،  األوروبية  للشركات 
الت��ي ترس��و قيمته��ا عل��ى نحو 
13.359 تريلي��ون دوالر، ميكن القول 
أن 54 مليار دوالر من االس��تثمارات 
الصيني��ة متثل 0.41 ف��ي املئة من 

قيم��ة ه��ذه الرس��ملة، علم��اً أن 
أس��واق  الص��ني في  اس��تثمارات 
األس��هم األوروبية لم تكن تتجاوز 

0.3 في املئة قبل 5 سنوات.
اس��تثماراتهم  الصينيون  ويرك��ز 
في أوروب��ا في القط��اع املصرفي، 
فاس��تحوذت مجموع��ة »إتش إن 
آي« الصينية على 10 في املئة من 
أس��هم مصرف »دويتش��ه بنك«، 
كما عززت اس��تثماراتها اخلارجية 
فوصل��ت  الس��نة  مطل��ع  من��ذ 
قيمتها إلى 5 مليارات دوالر. وفضالً 

ع��ن املص��رف األملان��ي العم��الق، 
اشترت الشركة الصينية التابعة 
لرجل األعمال ش��انغ فينغ، 16.79 
ف��ي املئ��ة م��ن أس��هم »داف��ري« 

السويسري ب�1.5 مليار يورو.
ويسجل اهتمام صيني في القطاع 
الفندق��ي والس��ياحي ف��ي أوروبا، 
كم��ا اش��ترت مجموع��ة صينية 
شركة »غايت غروب« السويسرية 
العاملة في مجال خدمات شركات 
الطيران ب�1.2 مليار دوالر. ورس��ت 
القيمة االستثمارية الصينية في 

مجال الفنادق والسياحة في أوروبا 
على 7 مليارات دوالر خالل الشهور 

املاضية. 
يذك��ر أن مجموعة »إت��ش إن آي« 
الصينية حتت��ل املركز الثاني جلهة 
االس��تثمارات في الق��ارة العجوز، 
بعد الصندوق الس��يادي الصيني 
املعروف باسم »سايف أي ستايت 
فوري��ن  أوف  أدمينستريش��ن 
أكسش��نج«. ولدى حكومة بكني 
ومصرفها املركزي أس��هم في 87 
شركة عاملية خارج الصني قيمتها 

18 مليار دوالر. 
ويأت��ي ف��ي املرتب��ة األول��ى قطاع 
القط��اع  يلي��ه  االتص��االت 
الصيدالن��ي ث��م النفط��ي. ففي 
الس��نوات اخلمس املاضية، اشترى 
املس��تثمرون الصينيون ش��ركات 
ب���126.4  وسويس��رية  أوروبي��ة 
ملي��ار ي��ورو، م��ن بينه��ا عملي��ة 
»س��ينجينتا«  مجموع��ة  ش��راء 
السويس��رية الضخمة من جانب 
شركة »ش��يم ش��ينا« الصينية 

ب�43 مليار دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  ق��ال 
االعالم��ي لرئي��س ال��وزراء س��عد 
احلديثي إن احلكومة خصصت 2.5 
لاليفاء مبس��تحقات  دينار  تريليون 
مالي��ة متراكم��ة للفالح��ني ع��ن 

محاصي��ل س��وقوها لصالح وزارة 
التجارة.

وأوضح احلديثي في ايجاز صحافي 
أن »مجل��س ال��وزراء ق��رر خط��ة 
تس��ويق محص��ول احلنط��ة لعام 
بتوزيع مس��تحقات  ووج��ه   2017

للموس��م  واملزارع��ني  الفالح��ني 
احلالي واعداد خطة عمل ش��املة 
تتضم��ن ع��دم تكدي��س ناق��الت 
احملصول من خ��الل تنظيم جداول 
بالتس��ليم حسب مواعيد احلصاد 

في مناطقها«.

وأض��اف، أن »مجلس ال��وزراء وجه 
بأط��الق مبلغ مقداره خمس��مائة 
مليار دينار ش��هريا بدءا من ش��هر 
نيسان ولغاية شهر اب لسنة 2017 
املسوقني  مس��تحقات  لتس��ديد 
على ان تخصص نس��بة 10 % من 

ه��ذه املبالغ ال��ى وزارة الزراعة من 
اجل تسديد مستحقات الفالحني 

لبذور احلنطة والشعير«.
ولف��ت احلديث��ي إل��ى أن »اجملل��س 
ق��رر أيضا اعادة تخصي��ص املبالغ 
املستردة من املزارعني عن القروض 

املترتب��ة بذمتهم ضمن مش��اريع 
املس��تلمة من  الزراعي��ة  املب��ادرة 
الفالح��ني لألع��وام 2014 ، 2015 ، 
2016 والبالغة 198 مليار دينار على 
ان تخصص حصرا ملشاريع املبادرة 

الزراعية للمصرف الزراعي«.

الصينيون يعززون مشاريعهم في أوروبا

2.5 تريليون دينار لمستحقات الفالحين

بحضور نّواب وممثلين عن الوزارات

المالية تبحث استراتيجية الموازنة

حث العيسى، وزارات 
الدولة ومؤسساتها 
كافة على »ترتيب 
خارطة مصروفاتها 
وفق الحاجة الماسة 
وضبط ايرادتها بما 
يحقق قدرا كافيا من 
المعالجة ألية نسبة 
عجز قد تطرأ على 
الموازنة االتحادية«

جانب من املناقشة

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أسعار الذهب أمس االثنني بفعل اقتناص 
الصفق��ات بعد تراجع املعدن إلى أدنى مس��توى 
في س��بعة أسابيع بفعل انحس��ار الطلب على 
امل��الذات اآلمنة إثر فوز إميانويل ماكرون بانتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
وارتف��ع الس��عر الف��وري للذه��ب 0.5 باملئة إلى 
1233.33 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بعد أن المس 
1224.86 دوالر في وقت س��ابق من اجللس��ة وهو 

أدنى مستوياته منذ 17 آذار.
كان املع��دن النفي��س الذي يعتبر م��الذا آمنا قد 
انخفض 3.2 باملئة األسبوع املاضي في أكبر تراجع 
له بالنسبة املئوية في 25 أسبوعا عندما أشارت 

استطالعات الرأي إلى فوز كاسح ملاكرون.

اسطنبول ـ رويترز:
ق��ال معه��د اإلحص��اءات التركي أم��س االثنني 
إن اإلنت��اج الصناع��ي منا 2.8 باملئة على أس��اس 

سنوي في آذار.
وزاد اإلنت��اج الصناع��ي 1.3 باملئ��ة عن الش��هر 

السابق في آذار.
على صعيد آخر، رفع باحثون من معهد التمويل 
الدول��ي توقعاتهم للنمو االقتص��ادي في تركيا 
إل��ى ٪4.2 لع��ام 2017، مم��ا يعك��س انتعاش��ا 
ف��ي االقتص��اد التركي بع��د محاول��ة االنقالب 

العسكري الساقط في  متوز العام املاضي.
وحت��دث تقرير نش��ره املعهد مؤخ��راً وأعده ثالثة 
باحث��ني ه��م أوندريج ش��نايدر وأوغ��راس أولكو 
يالتشني أوني عن تأثير اجلهود احلكومية لتحفيز 
االقت��راض في دفع عجلة االقتصاد التركي، ورفع 
الباحثون توقعاتهم للن��اجت احمللي اإلجمالي إلى 
٪4.2 لعام 2017، وكانت في الس��ابق تتراوح بني 

٪3 و٪3.5 لعام 2018.

لندن ـ رويترز:
تراج��ع اليورو أم��س االثنني لينزل عن املس��تويات 
املرتفعة التي سجلها بفعل فوز مرشح الوسط 
إميانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية مع 
قيام املستثمرين بالبيع جلني األرباح في مكاسب 
بلغت نح��و ثالثة باملئة للعملة املوحدة منذ فوزه 

باجلولة األولى قبل أسبوعني.
أث��ار فوز ماك��رون الكبي��ر على مرش��حة اليمني 
املتط��رف مارين لوب��ان ارتياح املس��تثمرين الذين 
تخوف��وا م��ن تنام��ي التوجهات الش��عبوية بعد 
التصوي��ت لصال��ح خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروبي وانتخ��اب دونالد ترامب رئيس��ا للواليات 

املتحدة.
لك��ن بع��د أن أظهرت اس��تطالعات ال��رأي تقدم 
ماك��رون املطرد بنح��و 20 نقطة مئوي��ة أو أكثر، 
أصب��ح فوزه الكاس��ح ي��وم األح��د متوقعا على 

نطاق واسع.
وكان الي��ورو صعد في أوائل املعامالت اآلس��يوية 
إلى 1.1024 دوالر مس��جال أعلى مس��توياته منذ 
التاس��ع من تش��رين الثاني. وقف��زت العملة إلى 
أعلى س��عر له��ا في عام عن��د 124.58 ين مقابل 
العملة اليابانية وأعلى س��عر في خمسة أشهر 

عند 1.0886 فرنك سويسري.

الذهب عند 1233 دوالرًا 
لألوقية

نمو اإلنتاج الصناعي 
التركي

»مكرون« يدفع اليورو 
إلى االنخفاض

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أيد وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر 
نوفاك أمس االثنني متديد تخفيضات 
إنت��اج النف��ط الت��ي ينفذه��ا كبار 
املنتج��ني مل��دة أط��ول قائ��ال إنه��ا 
ستس��اعد في تس��ريع الع��ودة إلى 

سوق نفطية أكثر توازنا.
لم يحدد نوفاك ف��ي تعليقاته التي 
أرس��لتها وزارة الطاق��ة امل��دة التي 
يعتق��د أن تخفيض��ات إنتاج النفط 
يجب أن مت��دد إليها. لك��ن متحدثة 
باس��م الوزارة قالت إن أحد اخليارات 
الت��ي تدرس��ها روس��يا ه��و متدي��د 

التخفيضات ملا بعد نهاية العام.
وقال وزي��ر الطاقة الس��عودي خالد 
الفال��ح أم��س االثن��ني إنه يث��ق بأن 
املنتج��ني م��ن أوب��ك وم��ن خارجها 
س��يمددون التخفيض��ات للنص��ف 

الثاني من العام »ورمبا بعد ذلك«.
وقال��ت املتحدث��ة الروس��ية إن��ه ال 
يس��عها أن تؤك��د تأيي��د موس��كو 

لتمديد التخفيضات لعام 2018.
وتعه��دت منظمة البل��دان املصدرة 
للبترول )أوب��ك( ومنتجون آخرون من 
بينهم روس��يا بخف��ض اإلنتاج نحو 
1.8 ملي��ون برميل يوميا في النصف 
األول من العام احلالي لدعم السوق.

وقال نوفاك في التصريحات الصادرة 
عن ال��وزارة »تبدي روس��يا تضامنها 

الكامل مع جهود ش��ركائنا الرامية 
إلعادة التوازن لسوق النفط العاملية 
وتعتقد أن اجلهود املش��تركة فعالة 

للغاية حتى اآلن«.
وتابع »ندرس عدة تصورات محتملة 
ونعتق��د أن التمدي��د لفت��رة أطول 
بإع��ادة  التعجي��ل  سيس��هم ف��ي 

التوازن للسوق«.
ارتف��اع  أن  يعتق��د  أن��ه  وأض��اف 
الطلب على النفط س��يعزز فعالية 
تخفيض��ات اإلنت��اج خالل األش��هر 

املقبلة. 
وق��ال إنه ي��رى التزاما بنس��بة مئة 
باملئ��ة م��ن قب��ل أوب��ك واملنتج��ني 

املستقلني باتفاق اإلنتاج.
الى ذلك، قالت متحدثة باس��م وزارة 
الطاق��ة الروس��ية إن أح��د اخليارات 
التي تبحثها روس��يا ومنتجون كبار 
للنفط ف��ي العالم يتمثل في متديد 

تخفيضات إنتاج اخلام بعد 2017.
كان وزير الطاقة الروس��ي ألكسندر 
نوفاك قال في وقت سابق أمس االثنني 
إن روسيا تؤيد متديد تخفيضات إنتاج 
النف��ط التي ينفذه��ا منتجون كبار 

ملدة أطول.
ول��م يحدد نوفاك في تعليقاته التي 
أرس��لتها وزارة الطاق��ة امل��دة التي 
يعتق��د أن تخفيض��ات إنتاج النفط 

يجب أن متدد إليها.
على مستوى األسعار، ارتفعت هذه 
أم��س االثنني حي��ث طغ��ى احلديث 

املع��روض  تخفيض��ات  متدي��د  ع��ن 
لكبار مص��دري أوبك عل��ى توقعات 
زي��ادة اإلنت��اج األمريك��ي ف��ي ظ��ل 
انتش��ار طفرة احلفر بأنح��اء أمريكا 

الشمالية.

وارتفع خام برنت 40 سنتا إلى 49.50 
دوالر للبرمي��ل. وزاد اخل��ام األمريكي 
اخلفيف 30 س��نتا إل��ى 46.52 دوالر 

للبرميل.
وتراجع كال العقدين اآلجلني أكثر من 

عشرة باملئة في الشهر األخير برغم 
خط��وات منظمة البل��دان املصدرة 
للبترول ومصدرين آخرين من بينهم 
روس��يا للحد من املع��روض من أجل 

تصريف تخمة املعروض العاملي.

لكن جهود أوبك تقوضها زيادة احلفر 
ف��ي الواليات املتح��دة الت��ي تطلق 
طفرة في إنتاج النفط الصخري قد 

تعوض أي فراغات تتركها أوبك.
ويق��ول سماس��رة إن القلق يس��اور 

مستثمري النفط.
الفن��ي  احملل��ل  بيب��ر  روب��ن  وق��ال 
ل��دى بي.ف��ي.ام أوي��ل أسوس��يتس 
للسمس��رة في لندن »الس��وق في 
حالة ش��ديدة اخلطورة.. االجتاه العام 
م��ا زال ألس��فل وم��ا يح��دث مجرد 

تصحيح.«
عل��ى الصعي��د ذات��ه، ق��ال الرئيس 
التنفيذي لش��ركة بتروناس املاليزية 
للنف��ط اململوك��ة للحكومة أمس 
االثنني إن الشركة ستدعم أي متديد 
لتخفيضات إنتاج اخلام التي تنفذها 

أوبك ومنتجون من خارج املنظمة.
وكانت الشركة أعلنت العام املاضي 
أنها س��تخفض إنتاجها من النفط 
مبا يصل إلى 20 ألف برميل يوميا في 
إطار تعهد ماليزيا بتخفيض اإلنتاج 
بعد التوص��ل إلى اتفاق بني منظمة 
البل��دان املص��درة للبت��رول )أوب��ك( 
واملنتجني غير األعضاء في املنظمة.

وقال وان ذو الكفل وان اريفني الرئيس 
لبترون��اس للصحفي��ني  التنفي��ذي 
ف��ي مؤمتر آس��يا للنف��ط والغاز في 
متدي��د  هن��اك  كان  »إذا  كواالملب��ور 
للترتي��ب، بالطب��ع نح��ن ملتزم��ون 

مبواصلة خفض اإلنتاج.«

وفي وقت سابق من أمس االثنني قال 
وزير الطاقة الس��عودي خالد الفالح 
إن��ه يتوقع متدي��د اتف��اق قادته أوبك 
خلفض اإلنتاج خالل النصف األول من 

العام ليشمل عام 2017 بأكمله.
ويقل س��عر خ��ام القي��اس العاملي 
مزي��ج برنت ع��ن نصف املس��تويات 
املسجلة في منتصف 2014 بسبب 
الس��وق.  ف��ي  الوفي��رة  اإلم��دادات 
ويج��رى ت��داول اخل��ام عن��د نحو 49 
دوالرا للبرميل أم��س االثنني مرتفعا 
واح��دا في املئة عقب تصريحات وزير 

الطاقة السعودي.
وكانت بتروناس، التي تس��اهم بنحو 
ثلث اإليرادات املرتبطة بالنفط والغاز 
ف��ي ماليزي��ا، ح��ذرت الع��ام املاضي 
م��ن أن أس��عار النفط س��تظل غير 
مستقرة وأنها ستبقي على توقعات 

»متحفظة« لعام 2017.
م��ن  كغيره��ا  بترون��اس  وتض��ررت 
شركات النفط الكبرى من انخفاض 
أس��عار اخلام بالرغم من أن انخفاض 
نفقات التش��غيل وخفض الوظائف 
والتراج��ع ع��ن مش��روعات س��اعد 
الشركة على أن تسجل أرباحا أعلى 

في 2016.
وقال وان ذو الكفل إن بتروناس تتطلع 
إل��ى تنوي��ع بعض األصول ف��ي إطار 
مراجعة دورية ألنش��طتها، وإنها قد 
تتخارج من بع��ض األصول إذا الحت 

فرصة.

ارتفاع برنت بفعل تحديد معروض أوبك

روسيا ُتؤّيد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط
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جوزيف ستغليز  

تنف��س العالَم الصع��داء إزاء األنباء 
عن فوز إميانوي��ل ماكرون احملتمل في 
االنتخاب��ات الرئاس��ية الفرنس��ية. 
فف��ي األقل، ل��ن تنزل��ق أوروب��ا إلى 
منحدر تدابي��ر احلماية ال��ذي يرغم 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب 

الواليات املتحدة على االنزالق إليه.
ولك��ن ينبغ��ي ألنص��ار العومل��ة أن 
يؤجلوا االحتفال بعض الوقت، فقد 
أصبح أنص��ار تدابي��ر احلماية ودعاة 
»الدميقراطي��ة غي��ر الليبرالية« في 
صعود ف��ي دول أخرى عدي��دة. والبد 
أن يك��ون م��ن املزعج واملثي��ر للقلق 
الشديد أن يحصل متعصب صريح 
وكاذب معت��اد الك��ذب عل��ى ذل��ك 
الع��دد م��ن األص��وات الت��ي حصل 
عليها ترامب ف��ي الواليات املتحدة، 
وأن تخ��وض ماري��ن لوب��ان اليمينية 
املتطرفة اجلولة الثانية من انتخابات 
الرئاسة الفرنس��ية في السابع من 

مايو/أيار ضد ماكرون.
إدارة  أن  املراقب��ن  بع��ض  يفت��رض 
ترام��ب الت��ي تفتق��ر إل��ى الكفاءة 
وتتس��م بالعج��ز الواض��ح الب��د أن 
تك��ون كافي��ة لتثبي��ط احلماس��ة 
لتعاطي عقار الشعبوية السري في 
أماكن أخ��رى. وعلى نحو مماثل، يكاد 
يكون من املؤك��د أن أحوال الناخبن 
ف��ي  الص��دأ  ف��ي منطق��ة ح��زام 
الواليات املتحدة الذين دعموا ترامب 
سوف تصبح أس��وأ في غضون أربع 
الناخبون  سنوات، وسوف يستوعب 

املتعقلون الرسالة بكل تأكيد.
ولك��ن م��ن اخلط��أ أن نس��تنتج أن 
الس��خط على االقتصاد العاملي �� 
في األقل الكيفية التي يتعامل بها 
مع أعداد كبي��رة من أولئك املنتمن 
إل��ى الطبق��ة املتوس��طة )أو كانوا 
ينتم��ون إليه��ا( ���� بلغ ذروت��ه. فإذا 
حافظ��ت الدميقراطي��ات الليبرالية 
الراه��ن،  الوض��ع  سياس��ات  عل��ى 
فس��وف يس��تمر تغري��ب العم��ال 
املزاحن. وس��وف يش��عر كثيرون أن 

ترام��ب ولوب��ان وأمثالهم��ا يؤكدون 
ف��ي األقل أنهم يش��عرون بآالمهم. 
والواق��ع أن فكرة حتول الناخبن ضد 
تدابير احلماية والشعبوية من تلقاء 
أنفسهم قد ال تكون أكثر من مجرد 
اعتق��اد عاملي في صحة ه��ذا األمر 

جملرد الرغبة في حتققه.
يتعن على أنصار اقتصادات السوق 
الليبرالية أن يدرك��وا أن العديد من 
اإلصالحات والتطورات التكنولوجية 
رمبا جتع��ل بعض اجملموع��ات �� ورمبا 
مجموعات كبيرة �� أسوأ حاال. ومن 
حيث املبدأ، تعمل هذه التغيرات على 
زي��ادة الكف��اءة االقتصادية، ومتكن 
الفائزين من تعويض اخلاسرين. ولكن 
إذا ظل اخلاس��رون أس��وأ ح��اال، فما 
الذي قد يحملهم على دعم العوملة 
للس��وق؟  الداعم��ة  والسياس��ات 
الواقع أن مصلحته��م الذاتية متلي 
الساس��ة  باجتاه  التح��ول  عليه��م 

الذين يعارضون هذه التغيرات.
لذا، ينبغ��ي أن يكون الدرس واضحا: 
ففي غياب السياسات التقدمية، مبا 

في ذلك برام��ج الرعاية االجتماعية 
القوية وإعادة التدريب على الوظائف 
وغي��ر ذل��ك من أش��كال مس��اعدة 
األف��راد واجملتمعات التي تخلفت عن 
رك��ب العوملة، رمبا يُصِبح الساس��ة 
من أنص��ار ترامب ِس��مة دائمة في 

املشهد.
الواق��ع أن التكالي��ف التي يفرضها 
مثل هؤالء الساسة مرتفعة وسوف 
نتكبده��ا جميعن��ا، حت��ى ول��و لم 
يتمكن��وا م��ن حتقي��ق طموحاتهم 
القائمة على تدابير احلماية وكراهية 
األجانب بنحو كامل، ألنهم يعيشون 
عل��ى اخل��وف ويؤجج��ون التعصب، 
ويزدهرون على نهج استقطابي بالغ 
اخلطورة يقوم عل��ى مبدأ »نحن في 
مقابل هم« ف��ي إدارة احلكم. فكان 
ترامب يوج��ه هجمات��ه على موقع 
تويتر ضد املكسيك، والصن، وأملانيا، 
وكن��دا، ودول أخ��رى عدي��دة �� ومن 
املؤك��د أن القائمة س��تطول ما دام 
ترامب في منصبه. كما استهدفت 
لوبان املس��لمن، ولك��ن تعليقاتها 

مس��ؤولية  تنك��ر  الت��ي  األخي��رة 
الفرنس��ين عن جتميع اليهود خالل 
احلرب العاملية الثانية كش��فت عن 

معاداتها املستمرة للسامية.
وقد تكون النتيجة انقسامات وطنية 
عميق��ة ورمبا غي��ر قابل��ة لإلصالح. 
وفي الواليات املتحدة، تسبب ترامب 
بالفعل في تراج��ع االحترام ملنصب 
الرئاس��ة، ومن املرج��ح أن يترك من 

خلفه بلدا أكثر انقساما.
ال ينبغي لن��ا أن ننس��ى أن الدخول 
ومس��تويات املعيش��ة كانت راكدة 
لق��رون م��ن الزم��ن قبل ب��زوغ فجر 
التنوير الذي احتضن العلوم واحلرية. 
ولك��ن ترام��ب ولوب��ان وغيرهما من 
الش��عبوين ميثل��ون نقي��ض قي��م 
التنوير. فمن دون أي ش��عور باخلجل، 
يستش��هد ترامب بحقائق »بديلة«، 
وينك��ر الطريقة العلمي��ة، ويقترح 
األبحاث  مليزانية  تخفيضات هائل��ة 
العامة، مبا في ذلك بشأن تغير املناخ، 

والذي يعتقد ترامب أنه خدعة.
وتش��كل تدابير احلماي��ة التي يدعو 

إليها ترامب ولوبان وغيرهما تهديدا 
مماثال لالقتص��اد العاملي. فعلى مدار 
ثالث��ة أرباع ق��رن من الزم��ن، ظهرت 
محاول��ة إلنش��اء نظ��ام اقتص��ادي 
عاملي قائم على القواعد، حيث ميكن 
انتق��ال الس��لع واخلدمات والبش��ر 
واألف��كار بقدر أكبر م��ن احلرية عبر 
احلدود. ووسط صخب التصفيق من 
ِقَبل رفاقه الشعوبين، ألقى ترامب 

قنبلة يدوية على هذه البنية.
ومعاوني��ه  ترام��ب  ونظ��رًا إلص��رار 
على أهمي��ة احلدود، فس��وف تفكر 
الشركات مرتن وهي تبني سالسل 
اإلمداد العاملية. وسوف تعمل حالة 
عدم اليق��ن الناجمة عن ذلك على 
تثبيط االستثمار، وخاصة االستثمار 
عب��ر احل��دود، وه��و ما من ش��أنه أن 
ي��ؤدي إلى انحس��ار الزخم إلنش��اء 
نظام عاملي قائم على القواعد. ومع 
انخف��اض االس��تثمار ف��ي النظام، 
يتضاءل احلافز ل��دى أنصار مثل هذا 

النظام لدفعه إلى األمام.
وس��وف تكون هذه النتيجة مزعجة 

للعالم بأسره. فسواء شئنا أو أبينا، 
ستبقى البشرية متصلة عامليا، في 
التصدي ملش��كالت مش��تركة مثل 
تغير املن��اخ وتهديد اإلره��اب. والبد 
م��ن تعزي��ز، وليس إضع��اف، القدرة 
واحلاف��ز للعمل التعاون��ي حلل هذه 

املشكالت.
الدرس املس��تفاد من كل هذا شيء 
تعلمته الدول االس��كندنافية. فقد 
أدركت البلدان الصغيرة في املنطقة 
أن االنفت��اح ه��و املفتاح إل��ى النمو 
االقتصادي الس��ريع واالزدهار. ولكن 
لك��ي تظل ه��ذه البل��دان منفتحة 
ودميقراطية، كان م��ن الواجب إقناع 
مواطنيه��ا بأن قطاع��ات كبيرة من 

اجملتمع لن تتخلف عن الركب.
وعل��ى ه��ذا فق��د أصبح��ت دول��ة 
الرفاه��ة ج��زءا ال يتجزأ م��ن الدول 
االسكندنافية. فهي تدرك أن الرخاء 
املستدام الوحيد هو الرخاء املشترك. 
وهو الدرس الذي يتعن على الواليات 

املتحدة وبقية أوروبا أن تتعلمه.

جرجيس كوليزادة

بسبب الطروحات غير العملية التي 
تطرح بضبابية ورؤية مشوش��ة عن 
مسألة اس��تفتاء واس��تقالل اقليم 
كردس��تان، والتي تقدمه��ا القيادات 
وخاص��ة  الفاس��دة  السياس��ية 
احلزب��ن احلاكمن والرئي��س املنتهية 
واليته، وبس��بب غياب الرؤية الكردية 
والعراقي��ة ع��ن القضي��ة املطروحة، 
واستقراء االنفعال املتعمد واملقاصد 
غي��ر الطيب��ة والنوايا غي��ر الوطنية 
م��ن الضج��ة السياس��ية املفتعلة 
عن نوايا الك��رد باالنقصال، وايضاحا 
للمفاهي��م اخلاطئ��ة الت��ي تطلقها 
احلزبية،  واالط��راف  االعالمية  اجلهات 
ونتيجة لتولد تصورات غير منطقية 
وش��ائكة ومبهمة عن مسألة مبدأ 
حق تقرير املصير لدى الرأي العام في 
االقلي��م، ولدى الرأي الع��ام العراقي، 
وحت��ى لدى ال��راي الع��ام واخلاص في 
ال��دول اجمل��اورة، ارتأينا ان نق��دم بادرة 
متواضع��ة لتق��دمي مش��روع ميث��اق 
عراقي عملي وموضوعي الس��تيعاب 
وتقب��ل فكرة مبدأ ح��ق تقرير مصير 
الش��عب الك��ردي، املكف��ل بالقانون 
الدولي واملس��تحق ش��رعياً وقانونياً 
وانسانياً، وهو حق تبنته األمم املتحدة 
من��ذ عقود ف��ي ميثاقه��ا ولوائحها 

الدولية وقرارات جمعيتها العامة.
ولك��ي يك��ون األخذ مببدأ ح��ق تقرير 
الك��رد  لصال��ح  وتطبيق��ه  املصي��ر 
بفوائ��د جليلة  والعراقي��ن منعم��ا 
متبادلة للطرفن وعلى املدى القصير 
والبعيد، ومتصفا مبنافع طائلة ألبناء 
الش��عبن وجلميع االجيال في احلاضر 
واملستقبل، وبالرغم من االستعدادات 
احلزبي��ة الالقانوني��ة اجلاري��ة الج��راء 
االس��تفتاء بعيدا عن برملان كردستان 
وشرعيته االنتخابية، يسرنا ان نقدم 
مس��ودة ه��ذا املش��روع السياس��ي 
بعنوان »مشروع ميثاق عراقي لرعاية 
الدولة الكردية« للرأي العام العراقي 
والك��ردي، وللحكوم��ة  االحتادية في 
بغ��داد وحلكوم��ة االقليم ف��ي اربيل، 
وللس��ادة اعض��اء مجل��س الن��واب 
وبرملان كردس��تان، ولقي��ادات االحزاب 
وذلك  والكردية،  العراقية  السياسية 
للحصول على نتائج ايجابية وثمرات 
نافعة تخدم كل العراق من زاخو الى 
الفاو، ولهذا نأمل اخلروج من املشروع 
املط��روح مبناف��ع تص��ب ف��ي صالح 
اجلميع وذلك من خالل الشروع باتفاق 
وطن��ي يتبنى مبدأ ح��ق تقرير مصير 
شعب اقليم كردستان، واعالن ميثاق 
عراقي لرعاية اقام��ة الدولة الكردية 
عل��ى مدى فت��رة انتقالية من خمس 
س��نوات، خدم��ة لصالح الش��عبن 
وملصاحلهما االستراتيجية املشتركة، 
تاريخي وسياس��ي  ارتباط  ولضم��ان 
واقتصادي متن بينهما طوال العقود 
مثم��رة  عالق��ات  ولتأم��ن  املقبل��ة، 
ومشرقة ومزدهرة بينهما في احلاضر 
وفي املستقبل القريب والبعيد، واهلل 

من وراء القصد.

مشروع ميثاق عراقي لرعاية 
الدولة الكردية

الديباجة
نح��ن أبناء العراق واقليم كردس��تان، 
موط��ن االنس��ان ومه��د احلض��ارات، 
وصناع الكتابة والترقيم، ورواد الزراعة 
واستئناس احليوان، ,اصحاب أول قانون 

دون��ه البش��ر عل��ى االرض، وابناء دول 
مهدت لتقدم وتطور االنس��انية عبر 
الزمان ال��ى تاريخنا احلدي��ث، واحفاد 
حموراب��ي واش��وربانيبال والقعق��اع 
وفالس��فة  األيوب��ي  الدي��ن  وص��الح 

وعلماء وأدباء وشعراء.
وعرفان��ا منا بح��ق اهلل واالنس��انية 
ورساالتنا احلضارية، واستجابة لدعوة 
شعبينا وقوانا الوطنية واصرارنا على 
واجليرة  والتسامح  والتعايش  السالم 
احلس��نة، ووس��ط م��ؤازرة املكون��ات 
والسياسية  واجلماهيرية  الش��عبية 
والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي، زحفن��ا 
للحوار البناء بيننا لرسم مستقبلنا 
القريب والبعيد ومنضي قدما في اقرار 
واتفاقية اس��تراتيجية بعيدة  ميثاق 
املدى لتحدي��د عالقة األخ��اء والوئام 
والس��الم الدائم حاضرا ومس��تقبال 
بن الش��عبن في العراق وفي اقليم 

كردستان، 
واس��تذكارا ملواجع االلم الذي تعرض 
لهما الشعبان من تنظيمات ارهابية 
متكن��ا بعزمي��ة واصرار ابنائن��ا من نزع 
فتيل الفتن��ة من اراضين��ا ومحاربة 
االرهاب بكل قوة ممثال عن العالم احلر 
وعن اجملتمع الدولي حلماية االنسانية 
جمعاء، وانقاذ العراق وحماية االقليم 
من ش��ر االش��رار ومن حق��د االعداء، 
وذلك م��ن خالل تضحيات جس��يمة 
ودم��اء زكي��ة س��الت من ش��هدائنا 

االبرار. 
واالقلي��م،  الع��راِق  َش��ْعبا  نَح��ُن 
��ان بثقٍة الى مس��تقبلِهما  واملَتطلعِّ
م��ن ِخ��الِل نِظ��اٍَم ُجمه��ورٍِي إحتادٍي 
دميْقراطٍي تَْع��ددٍُّي، َعَقَدنا العزَم على 
الَقانُون،  وَقَواع��ِد  اْحِت��راِم مواثيقن��ا 
وحَتقيِق اجليرة على قاعدة حسن اجلوار 
الكامل، وَنْبِذ ِسياَس��ِة الُعدوان كليا، 
وإَش��اَعِة ثََقاف��ِة الس��الم والتعايش 

ونَزِْع َفِتيِل اإلرهاب.
نحُن الش��عبان احلران اللذان الى على 
نَْفس��يهما بكِل ُمَكونِاتهما أْن يَُقرراَ 
بحرية اختيار حق تقرير املصير سلميا 
ومدنيا من خالل تبني فكرة الدولتن 

كجارت��ن متحالفتن، وأن يَُس��ن من 
ِمْنُظوَمِة مصاحلهما االس��تراتيجية 
املشتركة هذا امليثاق الدائَم بينهما، 
وإنَّ االلت��زاَم به��ذا العه��د يَحَف��ُظ 
للشعبن وجودهما وحضورهما أرضاً 

وشعباً حاضراً ومستقبال.
املادة )1(:

اس��تناداً الى الفقرة الثانية من املادة 
االولى من ميثاق األمم املتحدة لس��نة 
1945، وق��رارات اجلمعية العامة رقم 
2625 ف��ي س��نة 1970، و2787 ف��ي 
س��نة 1972، و3970 في س��نة 1973، 
واسترش��ادا باالع��الن العاملي حلقوق 
االنس��ان، واميان��اً باملبادئ االساس��ية 
تق��ر  الدائ��م،  بالدس��تور  املثبت��ة 
احلكوم��ة العراقي��ة مببدأ ح��ق تقرير 
املصير للش��عب الكردي ف��ي اقليم 

كردستان.
املادة )2(:

خيار مب��دأ ح��ق تقرير املصي��ر يعود 
لبرمل��ان كردس��تان املمثل الش��رعي 
للشعب الكردي، و يصدر بقانون على 
أن يحظى بأغلبي��ة األعضاء، ويطرح 
لالستفتاء أمام الش��عب خالل فترة 

محددة وتنفذ في تاريح محدد.
املادة )3(:

يت��رك مبدأ حق تقري��ر املصير بحرية 
كامل��ة لش��عب االقليم م��ع ضمان 

اجراء استفتاء حر لتحديد اخليار.
املادة )4(:

أوال:- القرارات واالجراءات التشريعية 
املتعلق��ة بعملي��ة حتدي��د مبدأ حق 
تقري��ر املصي��ر واالس��تفتاء تنحصر 
فق��ط ببرمل��ان كردس��تان وال يح��ق 
مطلق��ا الي طرف سياس��ي او حزبي 

التدخل فيها.
ثاني��ا:- االج��راءات التنفيذي��ة ملا ورد 
ف��ي )أوال( اع��اله تقوم به��ا حكومة 

االقليم.
املادة )5(:

أوال:- جتري اس��تفتاء ع��ام في اقليم 
كردس��تان برعاية احلكومة العراقية 
وحكومة االقليم واالمم املتحدة لتقرير 
ح��ق تقرير مصي��ر الش��عب الكردي 

حسب نص املادة االولى اعاله..

ثانيا:- عند اقرار االستفتاء بنعم حلق 
تقرير املصير يشرع قانون من مجلس 
النواب خاص بذلك ويحدد كيفية فك 

ارتباط االقليم من الدولة العراقية.
املادة )6(:

أوال:- تتفق احلكومة االحتادية وحكومة 
االقلي��م حس��ب قانون م��ن مجلس 
النواب على خطة كاملة لالستفتاء 
واس��تقالل اقليم كردستان للتنفيذ 
وحتدي��د  الزمني��ة،  املراح��ل  وحتدي��د 
املرحل��ة االنتقالية حلن ي��وم االعالن 

عن فك ارتباط االقليم رسميا.
ثاني��ا:- بعد اق��رار نتائج االس��تفتاء 
رسمياً تبدء املرحلة االنتقالية احملددة 
ب )5( خمس س��نوات حلن موعد فك 
ارتباط االقليم كدولة مس��تقلة عن 

العراق.
املادة )7(:

العراقي��ة وحكومة  تتفق احلكوم��ة 
اقلي��م كردس��تان عل��ى االج��راءات 
الكفيلة بتطبيق خيار مبدأ حق تقرير 
مصير الش��عب الكردي ضمن حدود 
االقليم واحلدود التي يتفق عليها بن 

الطرفن في املناطق املتنازع عليها.
املادة )8(:

أوال:- حت��دد فت��رة انتقالي��ة م��ن )5( 
خم��س س��نوات عن��د اع��الن نتائج 
االس��تفتاء بنعم لفك ارتباط اقليم 
كردستان عن العراق، وفي حالة خروج 
االس��تفتاء بالرف��ض يبق��ى االقليم 

ضمن العراق االحتادي.
ثاني��ا:- تق��وم احلكوم��ة االحتادية مع 
حكومة اقليم كردستان خالل الفترة 
االنتقالية باجراءات فك االرتباط على 
وفق اتفاقية وبالتنسيق والتعاون مع 

االمم املتحدة.
املادة )9(:

أوال:- قب��ل اجراء اس��تفتاء حق تقرير 
املصي��ر ف��ي االقلي��م، يل��زم اج��راء 
اس��تفتاء ف��ي محافظ��ة كرك��وك 
ونواحيه��ا واقضيته��ا لتحدي��د حق 
تقرير مصيره��ا بالبقاء ضمن العراق 

او ضمن اقليم كردستان.
ثانيا:- تزامنا مع االستفتاء الوارد في 
)أوال( اع��اله، يلزم اجراء اس��تفتاء في 

جميع األقضي��ة والنواح��ي الواقعة 
ضم��ن املناط��ق املتن��ازع عليها وفق 
امل��ادة )140( م��ن الدس��تور الدائ��م 
لتحديد حق مصيره��ا بالبقاء ضمن 

العراق او ضمن اقليم كردستان.
املادة )10(:

واق��رار ح��ق  االس��تفتاء  بع��د  أوال:- 
تقري��ر مصير االقلي��م، يقوم مجلس 
النواب بتهيئ��ة واصدار قانون املرحلة 
االنتقالي��ة لالقليم للتهيئة واالعداد 
لف��ك االرتباط، وعل��ى ان ال تزيد فترة 

املرحلة عن خمس سنوات.
ثانيا:- يقوم برملان كردستان وحكومة 
االقليم باعداد وتنفيذ خطة للمرحلة 
االنتقالية لتهيئة جميع مؤسس��ات 
الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية 
والقضائية ملرحلة فك ارتباط االقليم 

رسميا.
املادة )11(:

تعد الدول��ة العراقية خ��الل املرحلة 
االنتقالية وم��ن خالل مجلس النواب 
واحلكومة االحتادية واقليم كردس��تان 
اتفاقية اس��تراتيجية بعيدة املدى ال 
تق��ل عن )50( خمس��ن عام��ا تخدم 
جميع مج��االت املصال��ح والعالقات 
املشتركة للش��عبن في العراق وفي 

االقليم.
املادة )12(:

أوال:- جت��ري االنتخاب��ات التش��ريعية 
ف��ي االقليم وف��ق مواعيده��ا احملددة 

بالقانون حلن فك االرتباط.
ثاني��ا:- تس��تمر انتخاب��ات مجل��س 
الن��واب في االقليم حلن ف��ك ارتباط 
االقليم او حس��ب ما يق��رره مجلس 

النواب.
املادة )13(:

أوال:- عند اعالن ف��ك ارتباط االقليم، 
تب��رم اتفاقي��ات طويل��ة االم��د ب��ن 

احلكومتن وتتضمن ما يلي:
أ- متت��ع العراقي��ن بجمي��ع حق��وق 
املواطنة في االقلي��م ملدة ال تقل عن 
)50( خمس��ن عاما، ويعاد النظر في 
االتفاقية فيما بعد حس��ب مصلحة 

الشعبن.
ب- متت��ع مواطن��ي االقلي��م بجميع 

حق��وق املواطنة في الع��راق، وملدة ال 
تقل عن )50( خمس��ن عام��ا، ويعاد 
النظر في االتفاقية فيما بعد حسب 

مصلحة الشعبن.
ج- حق��وق املواطن��ة تتضم��ن: ح��ق 
العمل، ح��ق الرعاي��ة الصحية، حق 
التنقل  االجتماع��ي، ح��ق  الضم��ان 
وحرية الس��فر، حق التجارة والتملك 
واالس��تثمار، حق الدراس��ة والتقدمي 
للقبول ف��ي املعاهد واجلامعات، وحق 

التجنس.
ثانيا:- عدم شمول احلقوق السياسية 

مبا ورد اعاله.
املادة )14(:

أوال:- يع��د البل��دان اتفاقي��ات جتارية 
واقتصادية تخدم الشعبن مع اقامة 

مشاريع استراتيجية مشتركة.
ثانيا:- ابرام اتفاقيات ثقافية ورياضية 
واقام��ة  والفعالي��ات  للنش��اطات 
وبط��والت  ومهرجان��ات  مش��اريع 

مشتركة.
املادة )15(:

أوال:- يع��د البل��دان اتفاقيات دفاعية 
مش��ترك حس��ب مقتضي��ات أمنية 
وعس��كرية للحماي��ة والدف��اع ع��ن 

الشعبن من مخاطر خارجية.
ومترين��ات  تدريب��ات  اقام��ة  ثاني��ا:- 
عس��كرية مش��تركة لتبادل اخلبرات 
القتالي��ة  والق��درات  واملع��ارف 

وامليدانية.
املادة )16(:

اقتصادي��ة  معاه��دة  اقام��ة  أوال:- 
مش��تركة للس��وق احلرة ب��ن العراق 
واقليم كردس��تان املس��تقل والدول 
اجمل��اورة لضم��ان االس��واق االقليمية 
خلدمة االقتصاديات واملكونات واملوارد 

والقدرات االنتاجية للشعبن.
ثاني��ا:- التعاون املش��ترك ف��ي اقامة 
صناعة نفطي��ة متطورة في البلدين 
وفي املنطق��ة، ومد خط��وط انابيب 
اس��تراتيجية متعددة لنقل وتسويق 
املصال��ح  حس��ب  والغ��از  النف��ط 

املشتركة للشعبن.
املادة )17(:

اقام��ة منظوم��ات مجتمعية  أوال:- 

مدني��ة مش��تركة لنش��ر الثقاف��ة 
الدميقراطية والدس��تورية والقانونية 
في العراق واالقليم واملنطقة الغراض 
انس��انية ونش��ر ثقافة مب��دأ احترام 

حرية وكرامة االنسان.
ثانيا:- االتفاق املشترك لتقدمي الدعم 
املادي واملعنوي ملنظمات اجملتمع املدني 
بن الش��عبن على وفق اليات تسهل 
عم��ل ودور املنظم��ات داخل مكونات 

اجملتمع العراقي ومجتمع االقليم.
املادة )18(:

أوال:- التع��اون والتنس��يق املش��ترك 
واملس��اهمة في املناس��بات الوطنية 
والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  والديني��ة 
والتراثي��ة املش��تركة بن الش��عبن 
اتف��اق  يحدده��ا  الي��ات  وحس��ب 

احلكومتن.
ثانيا:- ضمان السياحة احلرة والدينية 

منها وبحرية كاملة.
املادة )19(:

العالق��ات  وحماي��ة  توثي��ق  أوال:- 
العش��ائرية وادامته��ا ب��ن املكونات 

االجتماعية العراقية والكردية.
ثاني��ا:- توثيق وحماي��ة وادامة ورعاية 
ب��ن  القائم��ة  االس��رية  العالق��ات 
املكونات املتنوعة وخاصة في املناطق 

املتنازع عليها.
املادة )20(:

أوال:- االحتف��اظ واالبق��اء على اعتبار 
الرس��مية  اللغ��ة  العربي��ة  اللغ��ة 
الثانية ف��ي االقليم من ب��اب احترام 
وتقي��ر االعتبار للتاريخ املش��ترك بن 

الشعبن.
ثانيا:- االحتف��اظ واالبقاء على اعتبار 
الرس��مية  اللغ��ة  الكردي��ة  اللغ��ة 
الثاني��ة في الع��راق من ب��اب احترام 
وتقدير االعتبار للتاريخ املش��ترك بن 

الشعبن.
املادة )21(:

أوال:- اعتبار اقليم كردستان املستقل 
ضم��ن الفضاء احليوي األمني للعراق، 
واعتبار ارضه وس��مائه ضمن منظور 
ومفهوم السيادة املش��تركة للدولة 

العراقية.
ثانيا:- اعتبار الدول��ة العراقية ضمن 
القلي��م  األمن��ي  احلي��وي  الفض��اء 
كردس��تان املس��تقل، واعتبار ارضها 
وس��مائها ضم��ن منظ��ور ومفهوم 

السيادة املشتركة لالقليم.

األسباب املوجبة:
املش��تركة  اخلي��ارات  بغي��ة حتقي��ق 
للشعبن في العراق واقليم كردستان 
باحلياة احل��رة الكرمية، وامَلِْض��يَ ُقُدماً 
لبن��اِء الدول��ة املدني��ة ف��ي بلدين��ا، 
بانِْتَهاِج مبدأ نظام الَتداوِل الِسلْمي 
لِلُسلَْطِة باخليار الدميقراطي للشعب، 
وَتَْبني حقوق االنس��ان ورعايتها لكل 
االف��راد، وضمان ح��ق الَتوزي��ِع الَعادِِل 
لِلَِث��روِْة، وتأمن حق العدل واملس��اواة 
وتََكاُف��ؤ الُفرَِص للَجْمي��ع، ومن أجل 
إرساء وتَْعزِيزِ االرتباطات املشتركة بن 
شعبينا، مع الس��عي يََداً بَيٍد، وََكِتفاً 
بَِكتٍف، لِْصَنَع الِعراق اجلَديَد، واالقليم 
العزيز، وضمان درب املُْسَتقبِل، مْن دوِن 
نع��رٍة َطائِِفيٍة، واَل نَ�زَْعٍة ُعْنُصريٍة، واَل 
ُعْق��َدٍة َمَناِطِقيٍة، واَل مَتْييز، واَل إْقَصاء، 

ابرم وصدق هذا امليثاق.

املصادر: ميثاق ولوائح وقرارات لألمم 
املتحدة والدستور العراقي الدائم.

دروس من مناهضي العولمة
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وج��د القانون، لتنظي��م املعامالت، 
اجتماعي��ة  عالق��ات  وتأس��يس 
سليمة، قائمة على محددات وأطر 
الدميقراطية،  ال��دول  وف��ي  عام��ة. 
يك��ون احلكم للقان��ون، والغلبة له 
على األف��راد، واألح��زاب والطوائف، 
والزعماء. والقانون ال يستغني عنه 
الدكتات��ور واال الدميقراط��ي، مبعنى 
ان اي تص��رف ال يت��م اال وفق قانون، 
ولك��ن ثمة قوان��ن تصب مبصلحة 
الدكتاتور ونظامه، وترسخ هيمنته 
عل��ى مق��درات الدول��ة، واال، ف��إن 
مص��ادرة األم��وال املنقول��ة وغي��ر 
املنقول��ة آلالف العراقي��ن، كان��ت 
تت��م مبوجب قوانن وقرارات لها قوة 
القان��ون. بعد التغيير، تغير مس��ار 
القانون بشكل كبير، اذ استحدثت 

سلطة مستقلة متاشيا مع النظام 
اجلدي��د، تتول��ى تطبي��ق القان��ون، 
وه��ي الس��لطة القضائي��ة، ول��م 
يع��د هنال��ك مجلس قي��ادة الثورة 
ليصدر قرارات عشوائية وفوضوية، 
ب��ل هناك مجل��س ن��واب، منتخب 
م��ن قبل الش��عب، يقوم بتش��ريع 
القوان��ن باس��م الش��عب. وبهذا 
ميكننا ان نتصور ان القانون حترر من 
قيود الدكتاتورية، وعاد حرا، يش��بع 
حاجات الناس، ال حاجات السلطة. 
ولكن لألسف، ثمة قوانن ال تشبع 
حاج��ة اح��د، س��وى انه��ا تك��رس 
الفوضوية، وتش��يع الروتن وتعرقل 
وتعطل مصالح  اخلدمية،  املشاريع 
الناس، وبعضها تض��ر بفئة كبيرة 
كاملوظفن. لنأخذ قانون العقوبات 

مث��اال عل��ى كالمن��ا. ه��ذا القانون 
ال يف��رق ب��ن األموال مهم��ا كانت 
قيمته��ا، فمن يس��رق اصغ��ر فئة 
وه��ي مئت��ان وخمس��ة وعش��رون 
دينار، ال يختلف عمن يس��رق مئتان 
وخمس��ون ملي��ون، وق��د يحك��م 
بالسجن على السارق، مهما كانت 
الدوافع واالسباب. كما حصل مؤخرا 
مع املتهم الذي حتول فيما بعد الى 
مجرم، بعد ان حكم عليه بالسجن 
نتيج��ة لقيام��ه بس��رقة حلي��ب 
قدرته  لعدم  ومس��تلزمات لطفله 
على دفع ثمنه��ا. هذا احلكم، خلفا 
ردود افع��ال مختلف��ة، بعضها نال 
من القضاء. رغ��م ان األخير ال خيار 
له س��وى تطبيق القانون بش��كل 
كام��ل. وحتى ل��و تنازل املش��تكي 

وصاح��ب احل��ق الش��خصي، فثمة 
احل��ق العام، الذي ال هروب منه. احلق 
العام هذا ال يفرق بن احد، ويقع حتت 
مقصلته البريء واملذنب، وهو عقبة 
كبيرة، ام��ام مئات احملكومن. فكان 
ينبغ��ي عل��ى املش��رعن، وقبلهم 
رج��ال القان��ون، ان يعي��دوا صياغة 
مفه��وم احل��ق العام، ومت��ى يطبق 
على امل��دان، ومتى ال يطبق. وهل ان 
الذي يس��رق موادا عينية، ال تتجاوز 
قيمتها عش��رين الف دينار او اكثر 
بكثي��ر، يش��كل خطرا عل��ى األمن 
العام، مثله مثل الذي يقتل ويسرق 
ام��واال طائل��ة؟ على املش��رعن، ان 
يذهبوا الى اصحاب احلق العام وهم 
افراد اجملتم��ع: ه��ل اصابهم اخلوف 
والرعب من س��رقة مواد بس��يطة؟ 

ه��ل تس��بب ه��ذا بخ��رق لألم��ن 
والس��لم العام؟ منظومة القوانن 
والتشريعات، خصوصا تلك املهمة 
والتي تكون على متاس مباش��ر مع 
حي��اة املواطن��ن، وتطبقها احملاكم 
بش��كل يومي، كقان��ون العقوبات 
الذي ش��رع ع��ام 1969 والزال نافذا 
حلد اآلن، لم يع��دل منه اال نصوص 
النظ��ر  يع��اد  ان  يج��ب  قليل��ة، 
بالفلس��فة العامة ل��ه، من حيث 
مفه��وم العقوب��ة، واجلرمي��ة، واحلق 
العام، م��ن حيث جس��امة اجلرائم 
وطبيع��ة العقوبات املق��ررة لها. ال 
ميك��ن ان تتوق��ف عجلة التش��ريع 
ف��ي القوانن املهمة. وهذا امر يعود 
الى الس��لطة التش��ريعية كونها 
بالتش��ريع  االختص��اص  صاحب��ة 

وس��ن القوان��ن. الش��ارع العراقي، 
وفي مناسبات كثيرة، اتهم القضاء 
بأنه يحابي السلطة السياسية، او 
يحكم وف��ق معايير غي��ر قانونية، 
اذ يحكم على السياس��ي الفاسد 
ال��ذي ثب��ت قيام��ه بس��رقة امل��ال 
الع��ام، كم��ا يحكم عل��ى الفقير 
الذي يسرق حاجيات بسيطة لكي 
يعيش ه��و وعائلت��ه. دون االلتفات 
الى قضي��ة مهمة وه��ي: القانون. 
الذي ال يجرؤ اي شخص على جتاوزه 
خصوص��ا القاض��ي، مهم��ا كانت 
وضعيت��ه وقرب��ه م��ن مقتضي��ات 
العدال��ة، اال في ح��دود ما هو مقرر 
ل��ه قانون��ا. بالتالي، فثمة تش��ّكل 
لوعي ع��ام، ض��د القض��اء، يهدف 
ال��ى زحزح��ة الثق��ة ب��ه، والوقوف 

ضد اي حكم س��يصدر مستقبال. 
مع اط��الق االتهام��ات اجلاهزة ضد 
القض��اء اوله��ا: انه مس��يس. بدال 
من ممارس��ة ال��دور املقرر دس��توريا 
وهو صناعة الس��لطة السياسية، 
األكثر  الش��خصيات  انتخ��اب  عبر 
كف��اءة ونزاهة وقدرة على ممارس��ة 
العمل السياس��ي، وفق مقاس��ات 
وطنية، بعيدا عن الطائفة واملذهب 
واملنفعة الشخصية. عندها، ميكن 
للشعب ان يسمع ان القضاء حكم 
وفقا لتطلعاته القانونية. اما بقاء 
القوان��ن عل��ى ما هي علي��ه، يعد 
مساهمة مباشرة من قبل الشعب 
بهذا الوضع، فهو املس��ؤول املباشر 
ع��ن اختيار الس��لطة التي تش��رع 

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

ّ
ّ

سالم مكي

أناتول كاليتسكي

كاتب عراقي

كبير االقتصاديين 
والرئيس المشارك 

لمعهد غافيكال 
دراغونوميكس.

يبدو أن االنتخابات البريطانية التي 
دعت رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي إلى 
عقدها في الثامن من يونيو/حزيران 
كفيل��ة بتحوي��ل آفاق السياس��ة 
البريطانية وعالقاتها بأوروبا، ولكن 
ليس بالضرورة على النحو الذي رمبا 
تُلِمح إليه أغلبية متزايدة إلى حد 
كبير م��ن حزب احملافظ��ن بزعامة 
العن��وان  أن  الواق��ع  تيري��زا م��اي. 
الرئيس��ي لصحيف��ة دايل��ي ميل 
حول إع��الن تيريزا م��اي االنتخابي: 
»اسحقوا اخملربن« جاء ليرمز بنحو 
دقيق إلى هزمية األرض احملروقة التي 
يتوقع املتش��ككون ف��ي أوروبا من 
احملافظ��ن إنزالها بالق��وى الدولية 
والتقدمي��ة ف��ي بريطاني��ا. ولكن 
الف��وز املدوي ف��ي يونيو/حزيران رمبا 
ي��ؤدي في نهاية املطاف إلى انقالب 
أكثر إذهاال في األحداث، مثل زحف 
نابليون االستعالئي املتغطرس على 
موسكو بعد أن دمر جميع أشكال 

املعارضة في أوروبا الغربية.
فق��د تتمك��ن الق��وى التقدمي��ة 
املؤي��دة ألوروبا م��ن انت��زاع النصر 
م��ن فك��ي الهزمية لثالثة أس��باب 

مترابطة.
موع��د  تق��دمي  خ��الل  م��ن  أوال، 

عمل��ت  البريطاني��ة،  االنتخاب��ات 
تيريزا ماي فعليا على متديد املوعد 
النهائ��ي النس��حاب بريطانيا من 
إل��ى   2019 األوروب��ي م��ن  االحت��اد 
2022. فاالنتخاب��ات املبك��رة جتعل 
من احملتم أن تغ��ادر بريطانيا االحتاد 
األوروب��ي رس��ميا ف��ي م��ارس/آذار 
2019، ألن تيريزا ماي لن تواجه بعد 
ذل��ك حتى مجرد االحتمال النظري 
لنش��وء معارضة برملانية. ولكنها 
أيض��ا تس��مح لبريطاني��ا بقبول 
فت��رة انتقالية طويل��ة بعد املوعد 
النهائ��ي للرحي��ل في ع��ام 2019، 
واألنظمة  للشركات  يتسنى  حتى 
اإلداري��ة التكي��ف م��ع أي ش��روط 

متفق عليها بحلول ذلك التاريخ.
وكانت جماعات الضغط من رجال 
األعم��ال البريطاني��ن، فض��ال عن 
املس��ؤولن احلكومي��ن املكلف��ن 
بالتنفي��ذ، مت��ارس الضغوط جلعل 
هذه الفت��رة االنتقالية طويلة قدر 
اإلم��كان. ولك��ن االحت��اد األوروب��ي 
أص��ر عل��ى ض��رورة اس��تمرار كل 
االلتزام��ات احلالية الت��ي تفرضها 
عضوية االحتاد األوروبي خالل الفترة 
االنتقالية، مبا في ذلك املساهمات 
في امليزانية، وحرية انتقال العمل، 

وفرض األح��كام القانونية املعمول 
بها في االحتاد األوروبي.

قب��ل الدع��وة إلى االنتخاب��ات، بدا 
م��ن املس��تحيل تقريب��ا التوفي��ق 
ب��ن احتي��اج عالَم امل��ال واألعمال 
إلى فت��رة انتقالي��ة طويلة وإصرار 
أوروبا  ف��ي  املتش��ككن  احملافظن 
عل��ى االنفصال الت��ام والفوري عن 
االحتاد األوروبي. والفوز الساحق في 
االنتخابات من شأنه أن يتيح لتيريزا 
ماي الس��لطة الالزم��ة للتفاوض 
على فت��رة انتقالي��ة طويلة، على 
الرغ��م م��ن اعتراض��ات املتطرفن 
املناهضن ألوروبا، وسوف يقنع هذا 
املزيد من املعتدلن من املتشككن 
ف��ي أوروب��ا ب��أن التوقي��ت الدقيق 
اخملتلفة  األوروبي  االحت��اد  اللتزامات 
يُصِب��ح أق��ل أهمي��ة بع��د ضمان 

اخلروج اآلن.
نتيجة لهذا، وبرغم أن بريطانيا لن 
تصب��ح عضوا في االحت��اد األوروبي 
بحلول مارس/آذار 2019، فلن يتغير 
إال أقل القليل في اقتصاد بريطانيا 
أو طريقة احلياة هناك بحلول موعد 
االنتخابات العامة املقبلة في عام 
2022. ومن هذا املنظور، فإن القرار 
ال��ذي اتخذته تيريزا م��اي بالدعوة 

إلى انتخابات مبكرة يَُعد انتكاسة 
للمتطرف��ن من املتش��ككن في 
أوروبا، الذي��ن رمبا كانوا ليضطروها 
ل��وال ذلك إلى االنفص��ال التام عن 

أوروبا بحلول مارس 2019.
وراء  ث��ان  بس��بب  ه��ذا  ويرتب��ط 
الوش��يك  االنتصار  احتمال حت��ول 
أوروبا  للبريطانين املتشككن في 
إل��ى انتصار باه��ظ التكلفة. وفي 
حن قد ت��ؤدي االنتخاب��ات املبكرة 
إلى تأخي��ر التغي��رات االقتصادية، 
فإنها كفيل��ة بالتعجيل بالتحول 

في السياسة البريطانية.
كان حزب العمال املعارض الرئيسي 
في بريطاني��ا يعاني من س��كرات 
املوت منذ ع��ام 2015، ولكنه متكن 
من البق��اء على حال��ة امليت احلي 
احلالية إل��ى أن دعت تيريزا ماي إلى 
انتخابات مبك��رة. وألن االنتخابات 
التالي��ة كان��ت منتظرة ف��ي عام 
2020، فكان م��ن احملتمل أن يحدث 
تط��ور غي��ر متوقع في الس��نوات 
الثالث املقبلة يسمح حلزب العمال 
بالعودة إلى احلياة. ومن خالل تقدمي 
تيريزا  االنتخابات، عجل��ت  موع��د 
ماي بتف��كك حزب العم��ال أيضا، 
ورمب��ا حت��ى القضاء عل��ى احتمال 

عودته إلى احلياة.
عندم��ا ينهار ح��زب العم��ال بعد 
هزميته ف��ي يونيو/حزي��ران، تُصِبح 
إعادة تنظيم السياسة البريطانية 
التقدمي��ة أمرا ش��به مؤكد. ومن 
املرج��ح أن تُفضي إع��ادة التنظيم 
على النحو الذي يوحد بن ساسة 
الذي��ن  العم��ال  ح��زب  وناخب��ي 
خ��اب رجاؤهم وب��ن الدميقراطين 
الليبرالين، واخلُضر، ورمبا القومين 
ف��ي اس��كتلندا وويلز، إلى نش��وء 
معارضة أكثر فعالية من تلك التي 
تواجهها تيريزا ماي حاليا، حتى وإن 
حصل��ت هذه املعارض��ة على عدد 

أقل من املقاعد البرملانية.
بحل��ول موعد االنتخاب��ات العامة 
املقبلة، ف��ي عام 2022 في األرجح، 
السياس��ية  الق��وى  لدى  يُصِب��ح 
الدولي��ة والتقدمية ف��ي بريطانيا 
خمس سنوات لالستعداد للتصدي 
للنهج احملافظ عل��ى طريقة تيريزا 
ماي والقومي��ة اإلجنليزية. وبحلول 
ذلك الوقت، سوف يكون احملافظون 
في الس��لطة لثالث��ة برملانات على 
مدار 12 عاما. وهذه هي الفترة التي 
يستغرقها البندول السياسي في 
بريطانيا تقريبا للتحول بن اليمن 

واليسار.
فضال عن ذلك، ونظرا لتمديد الفترة 
البريطان��ي  للخ��روج  االنتقالي��ة 
بفض��ل االنتخاب��ات املبك��رة، فلن 
تتجل��ى العواقب الكامل��ة إلنهاء 
عضوي��ة االحت��اد األوروب��ي، جنب��ا 
إل��ى جن��ب م��ع تناقض��ات اخلروج 
البريطان��ي الت��ي ينط��وي عليها 
التحالف بن أنص��ار التجارة احلرة 
والقومي��ن احملافظ��ن اجتماعي��ا 
وأنص��ار تدابي��ر احلماي��ة، قبل عام 
2022 تقريب��ا. وفي الوقت نفس��ه، 
س��وف تكشف اجلهود الرامية إلى 
التف��اوض على اتفاقي��ات التجارة 
احلرة مع الوالي��ات املتحدة والصن 
ع��ن ضع��ف املوق��ف التفاوض��ي 
البريطان��ي. ونتيج��ة له��ذا، رمب��ا 
يتحول ال��رأي العام ح��ول حكمة 
اخل��روج البريطان��ي إلى ح��د كبير 
بحلول عام 2022. وفي كل األحوال، 
س��وف تكون العالق��ة املتغيرة مع 
أوروب��ا القضي��ة اجلوهري��ة الت��ي 
تتجمع حولها القوى السياس��ية 
والدولية  االجتماعي��ة  الليبرالي��ة 

بعد هزميتها.
إذا افترضنا أن االحتاد األوروبي واصل 
في الوقت ذاته تعافيه االقتصادي، 

وأن ش��راكة فرنس��ية أملانية أكثر 
ق��وة دفعت منطق��ة الي��ورو بعد 
االنتخاب��ات الفرنس��ية واألملاني��ة 
هذا العام نحو التكامل السياسي 
األوثق الالزم بوضوح لنجاح العملة 
املوحدة، في حن أوضحت الدمنرك 
والس��ويد وبولن��دا أنه��ا ال تعتزم 
االنضمام إل��ى اليورو على اإلطالق، 
فرمبا يق��رر الناخب��ون البريطانيون 
بحل��ول ع��ام 2022 أن الع��ودة إلى 
االحتاد األوروبي املزدوج املس��ار أكثر 
جاذبية من التماس شراكة صغرى 
مع الوالي��ات املتح��دة، ناهيك عن 
الصن. وه��ذا هو الس��بب الثالث 
ال��ذي رمبا يدف��ع املتش��ككن في 
أوروبا من احملافظن البريطانين إلى 
الن��دم على انتصاره��م االنتخابي 

الوشيك.
مهما حدث فإن املعركة احلاس��مة 
ف��ي احل��رب م��ن أج��ل مس��تقبل 
بريطاني��ا ف��ي األم��د البعي��د لن 
تكون االنتصار الس��هل هذا العام، 
ب��ل س��وف تتمث��ل ف��ي الِص��دام 
بع��د خمس س��نوات م��ن اآلن بن 
ومعارض��ة  القومي��ن  احملافظ��ن 
تقدمي��ة جدي��دة متطلع��ة إل��ى 

املستقبل.

تيريزا ماي واالنتصار باهظ الثمن
PROJECT
SYNDICATE

فوز ماكرون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اذا كانت جرمية احلجاج ف��ي البطش االعمى »على الهوية« 
ف��ال ينبغي ان يقترب ساس��تنا من ه��ذه النزعة االجرامية، 
واذا كان طغيان��ه يتمث��ل في خطاباته الناري��ة املليئة بروح 
االنتقام واالستهتار والعدوانية فعليهم تهذيب خطاباتهم 
وتنقيتها من شوائب الكراهية وبخاصة تلك اخلطابات التي 
تلق��ى في محافلهم وب��ن اعوانهم. اما اذا كانت س��فالة 
احلج��اج ب��رزت في التمييز ب��ن الناس على اس��اس والئهم 
وتقربهم من السلطة )احلزب. الكتلة. الطائفة..) فقد زادوا 

على احلجاج في هذا حبتن.
فمن هو احلجاج؟

احلج��اج بن يوس��ف الثقف��ي وال��ي الع��راق لعبدامللك بن 
م��روان قبل ال��ف واربعمائة ع��ام، وهو، ف��ي مصطلح هذه 
االيام، مس��ؤول كبير في دولة ذلك الزمان، بلغ  من القسوة 
م��ا جعله يتس��لى بها ويتلذذ ف��ي ع��ذاب ضحاياها، وكان 

يخاطبهم بالقول: “طاعتي عليكم اوجب من طاعة اهلل”.
كان احلجاج خطيباً، ولغوياً، يحرص على اس��تعارة كلماته 
م��ن كالم اهلل، وينحته��ا من حجر النح��و والبالغة،  وتفنن 
ف��ي اختزالها الى مف��ردة الثارة هلع الناس الذين يتس��لط 
عليه��م، وتخويفهم، واذاللهم، وإخضاعهم، وليس من غير 
مغزى ان يتلقب الطغاة املعاص��رون في الكثير من االحوال 
بانهم حّجاج زمانهم، وش��اء اخلليفة عمر بن عبدالعزيز ان 
يخص احلجاج بالقول: “ل��و جاءت كل امة مبنافقيها، وجئنا 
باحلج��اج، لفزنا عليهم جميعا” وتذك��ر الكتب انه ملا دخل 
البص��رة في طريقه الى الكوفة، جل��س على املنبر باجلامع، 
وأمر جنده )حماياته) بأخذ االبواب، وإش��هار السيوف، وقال 
للحراس املدججن بالسالح: اذا رأيتموني أضع العمامة عن 
رأسي فضعوا سيوفكم فيهم)في املصلن) ثم بدأ خطبته، 
فالقى عليه الناس احلصى، فخل��ع العمامة ووضعها على 
ركبتيه، فجعلت الس��يوف تبري الرقاب، وسالت الدماء الى 

ابواب املسجد. 
في السايكولوجيا والطب وعلم التاريخ، ثمة من احلجاج ما 
بقي في سلوك وثقافة البشر الذي عاش بينهم، وساسهم، 
وحتكم في رقابهم، وكذلك في فنون حكم احلكام، وش��اءت 
صفح��ات التاريخ ان حتدثنا عن اكثر من حجاج واحد انتجه 
اجدادنا، وهناك حجاجيون محّس��نون، يأتون الشنائع بلغة 
س��ليمة، وال تأخذهم الش��فقة في بريء، او بعابر س��بيل، 
لكنهم،مقاب��ل ذل��ك إذالء ام��ام االقوي��اء او ام��ام اصحاب 
النعم��ة، وكان احلجاج يخاط��ب عبدامللك بقوله: “إنك عند 

اهلل افضل من املالئكة املقربن واالنبياء املرسلن”.
احلج��اج كان موظف��اً، وكل الذي��ن برأوه من ظنة القس��وة 
والبط��ش في العراق والقوها على عات��ق عبدامللك اخلليفة 
ارتكبوا ظنة تزوير احلقائ��ق مثلهم مثل الذين برأوا اخلليفة 
وافترضوا ان احلجاج كان وحده املس��ؤول ع��ن تلك اخلطايا، 
فان االس��تبداد املركزي يخلق استبداداً رمبا اكثر بشاعة في 
االطراف، لكن س��يرة وسلوك وايديولوجية احلجاج تعطينا، 
إذا م��ا قرأناها جيداً، خطوطاً م��ن احملاذير اخلطيرة في االدارة 
والسياس��ة، ميك��ن تلخيصه��ا بعنوان عريض ه��و: احلكم 

الكيفي ينتج موظفن من جنسه.
***********

علي بن ابي طالب:
“تـَوقَّ ما تعي”. 

ماذا يختلفون
عن الحجاج؟



ثقافة10
استطالع

كتابة

فضاء من التميز،  فليس من النقد بش��يء 
أن يبق��ى الناقُد ف��ي حدودِ الن��ِص املنقودِ، 
ي��دورُ حيثم��ا دار، وي��ردد أف��كاره وعباراته، 
بلغ��ة بليدة، أو عبارات رنانة، مس��تفيداً مما 
ميتلك من خزين لغوي، لكن ليس بعيداً عن 
االبت��كارات االبداعية التي - هي بالتأكيد - 

تخلق ابتكارات نقدية« واألمثلة كثيرة.  
إن جلَّ ما ننشده في الدرس النقدي اجلديد 
أن يك��ون ش��ريكاً للمب��دع في م��ا يكتبه، 
وموجه��اً له، ال قامعاً أو س��يفاً مس��لطاً، 
مثلم��ا يفه��م ذل��ك بع��ض النق��اد، حني 
يضيق��ون على املبدع ويح��دون من مناطق 
إبداع��ه، أو مثلم��ا يظنُّ بع��ض الكّتاب، أن 
الناقد مبدع فاش��ل ش��اعراً كان أم سارداً، 
فكي��ف لفاش��ل أن يع��دل خط��اً ابداعياً، 

ويهبك نظرية نقدية.
وفي إطار تلك الرؤي��ة احلديثة للنص يقدم 
لنا الناقد ياس��ني النصير درس��اً نقديا هو 
مبثاب��ة وصايا نقدي��ة من ناق��د معلم إلى 
املبدعني والنقاد على حدٍّ س��واء، مفادها أنَّ 
»النقد في كثي��ر من أحياٍن كثيرة هو الذي  

يؤثر ف��ي الكاتب، وهو ال��ذي ينبه املبدعني 
منهم إلى ماهو جذري في فنهم، وهو الذي 
يح��دث التفاعل االيجابي أو الس��لبي عند 

الكاتب«الرواية واملكان: 69.
وهنا يبدو دور النقد أكثر حني يتوجه الناقد 
إلى النص��وص اإلبداعية ال برؤى مس��بقة 
او جاهزة اس��تعارها من ه��ذا الناقد أو ذاك 
ويحاول اس��قاطها عنوة عل��ى النص الذي 
يس��تهدفه بالنقد، وهنا تب��رز وصية أخرى، 
مفادها أن الناقد حتى وإن اس��تلهم فكرة 
أو موضوعاً فالب��د أن يتجازوهما إلى النص 
املنقود، ألن األخير هو امليدان الذي تولد منه 

اخلصائص الفنية والقيم اإلبداعية.
وهذا االمر س��واء بالنسبة للمبدع والناقد، 
فال أحد ينكر أن ج��ذور احلركات التجديدية 
العربي��ة كان��ت بدواف��ع غربي��ة، لكن لم 
يس��تكن لها مث��الً الس��ياب وزم��الؤه ؛ إذ 
جنحوا في حترير قصيدتهم من تلك النزعة 
التأثيرية » ليصبح ش��عر عربياً قلبا قالباً« 

الرواية واملكان: 70.
ونس��تكمل تلك الوصاي��ا بوصية ال تخرج 

عن حسٍّ وطني جت��اه الرواية العراقّية، وهي 
أّنه يدعو النقاد إل��ى قراءتها والوقوف عند 
الظواه��ر الفنية واألس��لوبّية فيها، وعدم 
التعام��ل« م��ع الرواية من خ��الل منهجية 

نقدية سلفية«.
فالرواي��ة العراقية متتل��ك« خزيناً من احلياة 
احلية املتج��ددة، فلو نظر النق��د إليها من 
مستويات مختلفة الستخرج منها العديد 

من الثروات الفكرية« الرواية واملكان: 68.
تل��ك النظ��رة اإليجابية للرواي��ة العراقية، 
القائمة على القراءة واالستنباط، ال القراءة 
املندفعة التي تبنى على النظرة السطحية 
واالطالع احمل��دود على االب��داع الروائي، تبني 
أهمية الناقد الفاعل في الوسط االبداعي، 
ال��ذي ميكن أن يك��ون نصه محايث��اً للنص 
املنق��ود، وم��ن ثم يخل��ق ج��دالً منتجاً بني 
املبدعني من جه��ة والناقد من جهة أخرى، 
وال يعنين��ا ايجابت��ه أو س��لبيته بق��در ما 
يعنينا هذا التش��ابك اجلمالي بينهما الذي 
يؤكد« أهمية النقد ويجعل منه مس��توى 

آخر للفعل« الرواية واملكان:69.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��عيا منه إلبداء منجزه الفن��ي املتمثل 
باألعمال اخلزفية يقيم الفنان العراقي وليد 
رش��يد القيسي معرضه الفني على قاعة 
االورفلي في عمان في العاش��ر من الشهر 
اجل��اري حتى نهايته ومن اجلدي��ر بالذكر أن 
املعرض يحت��وي على عدة أعم��ال خزفية 
صيغت بأس��لوب مختلف بناء على املهارة 
والدقة التي ميتلكها هذا اخلزاف الثمانيني 
م��ع ع��رض لبع��ض اللوح��ات املرس��ومة 
بالزي��ت واالكرلي��ك والداعي��ة خل��ط فني 
التزم ب��ه منذ انطالقته األول��ى ، وقد قدم 
للمعرض الفنان والناقد االس��باني رافاييل 
بيريس والذي يشر الى جتربة القيسي بأنها 
أعمال متماسكة ألنها متحررة من اجلمود، 
فوليد يتح��ّرك حّراً بني موادٍ مختلفٍة وذات  
وُمتَطلِّب��ات كالطني ، حي��ث تبدو األحكام 
املُس��بقة والتعقيد التقن��ي والنار وكأنها 

أس��وارٌ حتاصر الفّنان وتك��ون في كثيٍر من 
األحيان عقبًة ال سبيل لتجاوزها. 

الخّزاف وليد القيسي 
يحيـي معـرضه األخيـر 

في كاليري األورفلي 
أ.د. جاسم حسين الخالدي

لم يعد النقُد تابعاً للعمل اإلبداعي، أو ذيالً، 
أو هامش��اً، ولكن��ه في املقابل لي��س وصياً 
عل��ى املبدِع أيٍّ كان توجه��ه، فثمة منطقٌة 
متاحٌة البد أن يلتقيان بها، ويتعايش��ان في 
فض��اء من اإلنس��جام والتع��اون املنتج، فال 
علوية ألحٍد على اآلخر، وال نسمع األسطونة 
املش��روخة اإلبداع س��ابق على النقد، ولوال 
اإلب��داع ملا كان النقد، وغي��ر ذلك مما يفصح 
ع��ن عقلّية غير س��وية ال تعيُش في نزاعات 
واس��تحواذ وصراعات قبلي��ة ال تختلف عن 
تل��ك الصراع��ات اإلجتماعّية الت��ي مازالت 
مجتمعاتنا ترزح حتت أعبائها وتنوء بحملها. 
وه��ي تؤش��ر ف��ي الوق��ت ذات��ه، أن ثقافتنا 
العربّية بشكلها األعم هي ثقافة صراعات، 
وتناقضات، وانقطاع ال ثقافة تواصل وتراكم 

وبناء. 
 لقد صار النقد نص��اً آخر، ينمو ويتطور في 

من األعمال األولى في األدب اإلنكليزي التي 
تستكشف بش��كل جاد موضوع اإلرهاب. 
كم��ا أنها –أيض��اً- تُعتبر من قب��ل العديد 
م��ن اخملتص��ني العلميني واحدة م��ن روايات 

التجسس األولى من القرن العشرين.
 ُجس��دت ه��ذه الرواي��ة ف��ي أعم��ال فنية 
عدة، فعرضت في املس��رح عش��رات املرات، 
واقُتبس��ت ف��ي أف��الم س��ينمائية، وعدة 
مسلس��الت على قن��وات تلفزيونية أخرها 

كانت على قناة ال� بي بي سي.

من الكتاب:
 ضحكة قوية من الرفيق أوسيبون اختصرت 
اخلطبة العنيفة املسهبة امليتة إلى تلعثم 
مفاجئ في اللس��ان، وتقّلب مرتبك لعينّي 
أغلقهما  املهيبت��ني.  اللطيفت��ني  املبّش��ر 

ببطء للحظة كما لو أنه يستجمع أفكاره 
املهزوم��ة. س��اد الصمت امل��كان، لكْن مع 
إنارة شعلتي الغاز على املائدة ووهج املوقد 
أصبح��ت غرفة اجلل��وس الصغي��رة خلف 
دّكان السيد ڨيرلوك مكاناً ساخناً بشكل 
مرّوع. السيد ڨيرلوك ترّجل من األريكة مع 
ع��دم رغبة وتثاقل، وفتح الب��اب الذي يؤّدي 
إلى املطبخ للحصول على املزيد من الهواء، 
وهكذا ظهر البريء ستيڨي، يجلس بشكل 
معتدل وبهدوء إلى طاولة خشبية، ويرسم 
دوائر، دوائر، دوائر، عدداً ال يُحصى من الدوائر 
مّتح��دة املرّكز، غير متراك��زة، دّوامة المعة 
م��ن الدوائر التي من خ��الل كثرتها املعّقدة 
من املنحني��ات املتك��ّررة ومتاثلها من حيث 
املتقاطعة  الش��كل وفوض��ى خطوطه��ا 
أوح��ت بتصوير لفوضى كوني��ة، رمزية فّن 

مجنون يسعى إلى املس��تحيل. الفنان لم 
يحّرك رأس��ه أب��داً، وبكل مثاب��رة ألداء هذه 
املهّمة كان ظهره يرتعش، ورقبته النحيلة 
الغارق��ة ف��ي جتوي��ف عمي��ق عن��د قاعدة 

اجلمجمة، كما لو أنها متهّيئة للكسر.

جوزيف كونراد:
ُول��د الكات��ب البولن��دي جوزي��ف كون��راد 
)Joseph Conradd( أو جوزيف تيودور كونراد 
كورزينيوس��كي في 3 ديسمبر/كانون األول 
1857 في بيرديتش��يف في بودوليا، في جزء 
م��ن أوكرانيا احلديثة التي كانت تنتمي إلى 
اململك��ة البولندية قبل التقس��يم الثاني 
لبولن��دا ع��ام 1793. بع��د اس��تقراره ف��ي 
إنكلترا، بدأ يكتب باللغة اإلنكليزية، وحصل 
على اجلنس��ية البريطانية في 1886، لكنه 

كان يَُعّد نفس��ه - دائم��اً - بولندياً. مع أنه 
ث اإلنكليزية - بطالقة -  لم يتمّكن من حتدُّ
حّتى أصبح عمره عش��رين عاماً )مع لكنة 
واضحة(. يَُعّد كونراد سيد النثر الذي أدخل 
إحساساً غير إنكليزي إلى األدب اإلنكليزي. 
كتب عديداً من القصص والروايات. تناولت 
أغلب أعماله مواضي��ع متعّلقة بالَبْحرِّية. 
كت��ب أول رواي��ة له بعد أن تخّلى في س��ّن 
السادسة والثالثني عن عمله في الَبْحرِّية، 

وتفّرغ - متاماً – للكتابة. 
 يَُع��ّد كونراد م��ن اجملّددين األوائ��ل، رغم أن 
أعمال��ه احتوت على عناص��ر الواقعية في 
القرن التاس��ع عش��ر. أس��لوبه الس��ردي 
وش��خصّياته غير البطولية أّثرت في عديد 
من الُكّت��اب، منهم: إلي��وت، فوكنر، غرين، 
وأخيراً س��لمان رشدي. استوحت عديد من 

األفالم أفكارها من أعمال كونراد.
 كت��ب ف��ي أوج اإلمبراطوري��ة البريطانية، 
جمع جتارب��ه الوطني��ة البولندي��ة وجتاربه 
الشخصية في التجارة الَبْحرِّية الفرنسية 
ورواي��ات،  قصص��اً  ليؤّل��ف  والبريطاني��ة 
الهيمن��ة  عال��م  م��ن  جوان��ب  عكس��ت 
العم��ق  تستكش��ف  بينم��ا  األوروبي��ة، 
النفسي لإلنس��ان. يعتمد كثيراً في سرده 
عل��ى ذاكرت��ه الش��خصية. نال��ت أعماله 
استحس��اناً م��ن النّقاد في بدايات��ه. يُنَظر 
إلى رواياته وقصص��ه على أنها تنّبؤية، في 
ض��وء الكوارث الوطني��ة والدولية الالحقة 

في القرنني العشرين واحلادي والعشرين.. 
توّف��ي كون��راد ف��ي 3 آب 19244، مبنزله في 
أوزولدز في بيشبس��بورن، كين��ت، إنكلترا، 

رمّبا بسبب نوبة قلبية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صدر حديثاً عن منشورات املتوسط – إيطاليا، 
رواية »العميل الس��ري« للروائ��ي اإلنكليزي 
»جوزيف كونراد«، وترجم��ة العراقية »ميادة 
خلي��ل«. يُع��ّد كون��راد من أعظ��م الروائيني 
باللغة اإلنكليزية، وهو أحد رواد احلداثة، رغم 
أن أعماله حتتوي عناصر واقعية القرن التاسع 
عش��ر. أّثر أسلوبه السردي وشخصياته غير 
البطولية في عدي��د من املؤلفني، مبن فيهم 
سكوت فيتزجيرالد، ووليام فولكنر، وإرنست 
همنغواي، وجورج أورويل، وغابرييل غارس��يا 

ماركيز، وسلمان رشدي.
 يعتب��ر العديد م��ن النقاد والدارس��ني هذه 
الرواية من بني أفضل روايات كونراد. هي واحدة 

س��ينمائيا او كرويا او مطربا وال ينبغي له 
ذلك ألنه ينتج فنا ميثل وجها راقيا للحضارة 
البشرية وتفاعالتها الفلسفية والفكرية.. 
ويشير رحيم اتنه من خالل متابعتي لهذه 
املس��ابقات وج��دت ان معاييره��ا متغيرة 
بحس��ب الوض��ع السياس��ي للمنطق��ة 
باإلضافة للعامل اجلغرافي الذي رأينا تأثيره 
في بعض الدورات ورمب��ا هناك تدخالت من 
وراء الكوالي��س إلرضاء من يتوجب عليهم 
ارضاءه.. ويعتقد أن هذه األس��باب وغيرها 
أوج��دت جيال من ش��بان وش��ابات يكتبون 
الرواية وفي ذهنهم ش��يء واحد هو اجلائزة 
وما يالئم ما ترغبه جلان اجلوائز من ثم حلم 
الشهرة واألضواء شأنهم في ذلك شأن من 
يبني ش��هرته على العالق��ات والعمل في 
املؤسسات الثقافية دون ان يعنيه األبداع.. 
ويعبر رحيم عن قلقه بقوله هو دخول هذه 
اجلوائز اس��ماء روائية كبي��رة بنت تاريخها 

اإلبداعي بص��دق جهدهم وعمره اإلبداعي 
الطوي��ل  ليتنافس مع م��ن هم أصغر منه 
بكثير.. ويتس��اءل.. كيف سيكون موقفه 
لو تفوق عليه شاب بعمر اوالده كان أألجدر 
ان يكونوا أعضاء في جلان هذه املس��ابقات 
أو يتم تكرميهم جلهدهم اإلبداعي بكامله.. 
ويجمل قوله ان الرواية هي لغة الرواية وهي 
شيء تراكمي ينضج على نار دافئة ويسير 
جنب��ا الى جنب م��ع نضج العق��ل اللواب 

وعمق البصيرة واتساع فضاء الرؤيا .

جلان هزيلة
الروائي محمد عل��وان جبر قال من جهته: 
ان اجلوائز االدبية حتتمل الكثير من مدلوالت 
في اثاره��ا ونتائجها  وتفاصيلها من املهم 
أن ن��درك انه��ا  فعالية ثقافي��ة ممولة من 
مراك��ز ثقافية متتل��ك املال والق��درة على 
االنتش��ار والتسويق. تس��ويق االعالن.. من 

هذا  املنطلق نرى انها  منظمة تعمل على 
تسويق الروايات أي املؤسسة املشرفة على 
جائزة البوكر التي حتما يصب في خزائنها 
ارب��اح تغطي مبال��غ تلك اجلوائ��ز .وأضاف 
اما م��ا يخص املعايير الت��ي تعتمدها جلان 
البوك��ر فم��ن خ��الل نظرة بس��يطة على 
الرواي��ات الت��ي فازت ف��ي دوراتها العش��ر 
نس��تطيع أن نس��تنتج االتي ويبني ان هذا 
االتي هو اختالف وتباين الروايات مستويات 
الروايات التي فازت فنجد في احدى دوراتها 
انه��ا كانت مصيبة في اختيار الرواية التي 
تس��تحق الفوز وفي االغلب االعم نرى انها 
رش��حت في قوائمها الطويل��ة والقصيرة 
روايات ال تس��تحق ان نطل��ق عليها صفة 
وجتنيس رواية وي��رى علوان ان هذا  التفاوت 
يؤك��د ل��ي ش��خصيا مس��ألة ان م��دراء 
اجلائزة وهي ترش��ح جلان الفحص والقراءة 
والتقييم  وكذلك عدم اعتمادها على نقاد 

ميتلكون احلس النقدي والذي يلتقط اجلمال 
ويبني عليه ارائه.. وعن املناطقية والتوزيع 
اجلغرافي يقول علوان ال أعتقد انها تسقط 
في ه��ذا الف��خ املعلن.لكنه يس��تدرك ان 
العل��ة في جلان التحكي��م كونها هزيلة ال 

عالقة لها بالرواية واخص الدورة االخيرة 

اجلانب السياسي
ويجد الروائي حتسني كرمياني نفسه كما 
يقول أمام حالة مأساوية كوننا أّمة بتنا ال 
نعي األمور إالّ بعدما يس��قط الفأس على 
رؤوس��نا وليس لنا س��وى خي��ار التنفيس 
عن كروبنا عب��ر كالم عابر غير موزون وكأن 
اجلوائ��ز األدبية حص��راً هي الف��ؤوس التي 
تفت��ح أبصارن��ا وبصائرن��ا النائمة إلطالق 
صرخ��ة اإلفاقة.. وأض��اف  لم أج��د طوال 
عام وبعد االنتهاء من املراس��يم هناك من 
تصدى ليقدم لنا النصائح ووجهات النظر 

م��ن أجل أنت��اج رواية عربي��ة عالية اجلودة، 
تتي��ح ألنظ��ار العال��م أن تتج��ه وبش��يء 
م��ن املصداقي��ة نح��و رواياتن��ا. ويعبر عن 
ع��دم معرفته بكيفي��ة التقييم في أروقة 
اجلوائ��ز.. ويرى ان��ه قرارات اللجن��ة تبني ان 
من لي��س له )خ��الن النق��د( حتم��اً ترمى 
روايته خارج أس��فار الزمن الروائي.. ويوضح  
كرميان��ي ان مش��كالت الرواي��ة معق��دة 
طاملا تخضع لوجه��ات النظر.. ويجيب عن 
املعايير اإلبداعية وجغرافية التوزيع انها ال 
نحتاج إلى أدّل��ة لبيان هذا النهج الواضح 
والس��اطع فالقائمني عل��ى اجلوائز لديهم 
رؤي��ة خاص��ة م��ن وراء جائزته��م ينظرون 
إلى مس��تقبل قد يتقاطع مع املس��تقبل 
اإلبداعي فيهيمن اجلانب السياس��ي على 
اجلانب اإلبداعي ويعتقد ان املعضلة تكمن 
هن��ا ويضي��ف انها س��تؤدي إل��ى انحراف 

اجلوائز نحو جغرافية التوزيع. 

استطالع: علي لفته سعيد
احلساسية املفرطة

ام��ا الروائي حمدي الربيعي فقال.. ليس من 
الس��هولة مبكان اط��الق اح��كام من خالل 
مالحظ��ات عام��ة. وان كان��ت تتطاب��ق او 
تتوال��ى في كل مرة عل��ى ذات املنوال فثمة 
املثير من التش��ابه بحي��ث ينتج خلطا غير 
مقصود.. ويطال��ب الربيعي بالت��روي قليال 
والتفكير بهدوء وعدم االنسياق وراء احلدث.. 
ويب��ني ان من يراقب يالحظ هك��ذا امر على 
نتائ��ج البوكر لكنه ال يعني بالضرورة وجود 
الظاهرة ..قد يتأتى هذا بس��بب احلساسية 
املفرط��ة ل��دى البع��ض خاص��ة اذا ج��اءت 
النتائج عكس هواه او تثير حنقه ألي سبب 
كان.. ويضي��ف ان ثمة حقائ��ق حتكم انتاج 
هذه اجلوائز واولها سياس��ة املمول واهدافه 
وغاياته املباشرة وغير املباشرة مبعنى االنية 
والبعي��دة امل��دى.. ويرى ان هن��اك مالحظة 
عن السياس��ة الليبرالية ملس��ابقة البوكر 
اعتماده��ا عل��ى عناص��ر التغي��ر الكامنة 
ف��ي اجملتمع��ات العربي��ة ومق��درة الكتاب 
ف��ي التماس مع هذه االس��باب او التأش��ير 
باجتاهاتها ..قد تكون بالنس��بة الى املراقب 
غ��ي واضح��ة او ان الكات��ب ال يضعها في 
االعتبار وينتج ادبا راقيا لكنه ميلو من معنى 
فعن��د ذاك تأت��ي النتائج مخيب��ة لآلمال .. 
وبعط��ي نقط��ة ثاني��ة بقول��ه.. ان هنالك 
الكثير من االدب الراقي الذي يكتب ويحدث 
فيه التنافس ورمبا كل واحد يستحق اجلائزة 
بيد ان سياسة املسابقة تفرض التمايز رمبا 
على اسس جغرافية او مناطقية او اسباب 
اخرى مرتبة بالتسلس��ل ..كل هذا وارد لكن 
الرغب��ة بنت��اج خال��ي من احلساس��ية من 
الصع��ب احلصول عليه باملنطق��ة العربية 
وذل��ك بس��بب قل��ة املس��ابقات املعروضة 
وكثرة االنتاج وتعدد منابره وغاياته واهدافه 

واختالف طموحات كتابه

كواليس وتدخالت
فيما يقول الروائي حسني رحيم ان مشكلة 
اجلوائز األدبي��ة احلديثة انها ال تصنع روائيني 
بل رمبا حّرفت مسار األبداع باجتاهات ال عالقة 
له��ا باألب��داع.. وي��رى ان الروائ��ي ليس جنما 

وصايا معّلم

صدور كتاب »العميل السّري« لـ »جوزيف كونراد«

بعد إعالن جائزة البوكر
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ص��دام: أود أن ] توق��ف قصي��ر [ – ه��ذه 
ه��ي فرصتن��ا لكي ن��دّرب جيش��نا على 
اس��تعمال األقنع��ة واحلماية م��ن احلرب 
الكيمياوي��ة. كم��ا إنها فرص��ة إلزالة أي 
إحس��اس بالرعب في داخله��م في حال 
تعرضه��م ألي هجوم كيم��اوي، ولتقليل 
اخلس��ائر. أعتق��د بأننا نحت��اج إلى وضع 
الت��ي  الكيمياوي��ة  للهجم��ات  خط��ة 
س��نقوم بتنفيذها، وأن جنبر تش��كيالتنا 
القريب��ة عل��ى لبس األقنع��ة، والضربات 
يجب أن تكون في خط اجلبهة. أعني، كل 
ش��خص غي��ر مجهز بنحو مناس��ب في 
مواقع اجلبه��ة يجب أن يكون مس��تعداً 
للتأثير، إمنا ليس بالطريقة القاتلة؛ سوف 
يتضرر. إن السبب وراء ذلك هو أوالً: أنهم 
يجب أن يس��تعدوا نفس��ياً، وثانياً: إنهم 

سيكونون جاهزين لهذا األمر. 
ذك��ر 1: س��وف يطلق��ون ال��� CS ] الغاز 
املسيل للدموع [، س��يدي؛ ال� CS ليس ] 
غير مس��موعة، لكن رمب��ا قاتلة [، لكنك 

عنيَت لغرض التدريب. 
صدام: ال، ال، س��نضرب العدو هنا؛ نضرب 
العدو الذي س��يأتي إلينا، إمنا في مناطق 
قريبة من خطوط اجلبهة. لهذا الس��بب 
هم يحتاجون إلى لبس العدة وأن يكونوا 
مستعدين، إذاً بوس��ع األطباء أن يقوموا 
بأدوارهم في معاجل��ة احلاالت التي حتدث. 
نحن نحت��اج إلى إزالة أي رعب قد يتملك 
اجلندي العراقي إذا ما وصل العدو، في يوم 

من األيام، ال� ] غير مسموعة [ .
ذك��ر 1: ف��ي احلقيقة، س��يدي، بعثُت في 
طلب مدي��ر الصنف الكيمي��اوي عندما 
ذهب��ُت إل��ى البص��رة وأت��اح ل��ي القيام 
بجولة على جميع التشكيالت الرئيسة 
لك��ي أتيقن م��ن أن جميع األف��راد كانوا 
ميلك��ون فع��الً ع��دة احلماي��ة ويعرف��ون 
كيفي��ة اس��تعمالها. وحت��ى كان هناك 
ش��رح لطريقة االس��تعمال ألن الصنف 
الكيمي��اوي ميل��ك ] غي��ر مس��موعة [، 
س��يدي، ولديه بعض الغاز. إن تنفيذ ذلك 
ولب��س القناع هو ال ش��يء لك��ن طريقة 
فحص القن��اع مبا أن بع��ض األقنعة غير 
جيدة ق��در تعلق األمر بفحمه��ا النباتي 
ومرشحها. سيدي، إن بعض التشكيالت 
غي��ر مجهزة، حقيق��ة، لديه��م عقدان. 

الكلفة زهيدة أيضاً. 
صدام: األقنعة األملانية. 

ذكر 1: نعم، س��يدي، وبعضه��ا بلغارية. 
لذل��ك، حاولنا أن نوزعه��ا عليهم قاطبة 
م��ن دون اس��تثناء في داخ��ل الفرع احمللي 
لل��وزارة ورمب��ا كانوا ق��د زُودوا اآلن طاملا أن 

جتهيزهم ال يستغرق زمناً طويالً. 
صدام: علينا أن جنهز بعض التش��كيالت 
ونس��تعملها وفق��اً لذل��ك مب��ا أن ه��ذه 

التشكيالت قريبة من )حقل مجنون(. 
ذكر 1: نعم، سيدي. 

ص��دام: مل��اذا يج��ب أن نس��تثني )حق��ل 
الهجم��ات  م��ن  اجلنوب��ي  مجن��ون( 
الكيمياوي��ة؟ يتع��ن علين��ا أن نهاج��م 

)حقل مجنون( اجلنوبي. 
عزت: هذه التشكيالت متلك فعالً – 

صدام: علينا أن نتصور من أين – 
ذكر 1: أين هو اجتاه تأثير الرياح ؟

ص��دام: إنها موجهة بطريق��ة تبدو كما 
لو أن جنودنا قد هوجموا بأس��لحة العدو 
الكيمياوية. أعني سنتقبل أضراراً جزئية 
لكي نهيئهم نفس��ياً و ] غير مسموعة 
[، وكذلك لكي نعّودهم على اس��تعمال 

األقنعة. 
ذكر 1: س��يدي، نحن نحت��اج بنحو خاص 
إلى أن نلفت النظر بأن وحدات االستطالع 
الكيمياوية يجب أن تنتشر بنحو طبيعي 
وأن تعط��ي للقطعات إن��ذاراً فورياً. إنهم 

يسمونها« عرضاً »، سيدي. 
صدام: نعم .

ذك��ر 1: إن��ه يصع��د عالي��اً ج��داً و ] غير 
مسموعة [ – 

صدام: سيطبقون عملياً. 

ذكر 1: نعم، سيدي. 
بطريق��ة  فع��الً  س��يتدربون  ص��دام: 
س��تمكنهم من احلص��ول عل��ى القدرة 
القتالية نفس��ها التي ميلكها اجليش في 
القتال باألسلحة األخرى. نحن ال نستمر 
] غير مس��موعة [ في املي��دان، ألن ] غير 
مسموعة [ اخلاصة بهم ستتطور علمياً 
و] غير مس��موعة [ في املستقبل و] غير 

مسموعة [. 
ذك��ر 2: إذا كان��وا مدربن فع��الً على هذه 
التماري��ن م��ن قبل، س��يدي، س��يكونون 

مركزين كثيراً على هذه املسائل. 
صدام: إذاً ميكننا أن نستفيد من التمارين 

من خالل املمارسة. 
ذكر 2: نعم، سيدي .

ص��دام: لكنن��ا نحتاج إل��ى التركيز على 
التطبيق العملي قبل التدريب. من ناحية، 
س��نوجه ضربة. ملاذا نس��تخدم املنطقة 
أم��ان  كمنطق��ة  الواس��عة  احملظ��ورة 
بالنس��بة لقطعاتنا؟ علينا أن تقلصها، 

نلغي العدو وندرب قطعاتنا ! 
ذك��ر 2: نحن نحت��اج أيضاً إل��ى أن ننقل 
جزءاً من أدوية القسم الطبي إلى هناك، 

سيدي. 
صدام: هوه ؟

ذك��ر 2: القس��م الطب��ي الذي ل��ه صلة 
مبعاجل��ة اإلصابات يجب نقل��ه إلى هناك، 

أيضاً. 
صدام: نع��م، كل َمن له صل��ة بالهجوم 

الكيمياوي يجب أن يزاول هذا. 
*صدام يخبر ضباط القوة اجلوية بالفوائد 
النفس��ية للتهديد إمنا بعدم اس��تعمال 
األس��لحة الكيمياوي��ة )7 مت��وز ] يوليو [ 

 )1( )1984
صدام: ما إن تس��تعملوه ] أي س��الح في 
الق��وة اجلوي��ة العراقية الذي ل��ه » وضع 
خ��اص » [ للتدمير، ستخس��رون قيمته. 
أنتم عراقيون وتدركون أنه حتى الس��الح 
اخل��اص ال��ذي ميلك��ه األش��قاء، إذا كانوا 
يستخدمونه، سيفقد قيمته.  )2( التأثير 
النفس��ي س��يضيع، إذاً ما هو   السالح؟ 
إن��ه ال يقتصر على التغيي��ر املادي فقط. 
أعن��ي، في بعض األحي��ان، أن ما يجعلك 
تتحاش��ى استعمال الس��الح هو حينما 
تواصل القول: » سوف أقصفك بالقنابل 
»، إن��ه أفضل م��ن أن تقصف��ه بالقنابل 
فع��الً. م��ن املمك��ن أن��ك ح��ن تقصفه 
بالقنابل س��يكون التأثير املادي بنس��بة 
40  باملائ��ة، لكن��ك إذا لصقته��ا بوجهه 
)في األرجح يقصد صدام مواجهة العدو 
بنحو مباش��ر   – م.( سيكون التأثير املادي 
والروحي بنس��بة 60 باملائ��ة، ملاذا تضربه 
إذاً؟ اس��تمرْ في احلصول على نس��بة 60 

باملائة ! 
*ص��دام وجنراالت��ه يناقش��ون الهجمات 
باألس��لحة  العراقي��ن  األك��راد  عل��ى 
الكيمياوي��ة والظ��روف املناس��بة لهذه 

الهجمات )1985( )3( 
صدام: ... مرْت خمسة أعوام منذ أن بدأْت 
احلرب؛ رمبا ستس��تمر. أعني أن هذا جدال 
معروف بأن احلرب ستستمر زمناً طويالً. إمنا 
ال أحَد منا ميكنه أن يجزم متى س��تنتهي 
بالضبط. ث��م املوضوع اآلخر الذي أش��ار 
إلي��ه الرفيق، النائب،  )4(  فيما هو يصعد 
درجات الس��ّلم – أنه في أثناء احلرب وعلى 
خالف أوقات الس��لم، نحن بحاجة إلى أن 
نض��رب بقوة. أعني، ميكنكم أن تعزوا مترد 
اجلنود على ضباطهم خالل وقت الس��لم 
إل��ى أس��باب اجتماعية. عل��ى كل حال، 
خالل زمن احلرب، حتى امليدان الدولي ينظر 
إلى مت��رد اجلنود على ضباطه��م باعتباره 
محاولة إلضعاف العراق، واستغالل احلرب 
لفائ��دة قوى معين��ة، س��واء كانت هذه 
القوى م��ن خارج املنطقة أو داخلها. هذه 

شيء صحيح. 
ص��دام: لم نع��ْد كما كنا علي��ه حينما 
كن��ا ف��ي داخ��ل األراض��ي اإليراني��ة في 
األش��هر القليلة املنصرمة، أي مبعنى أن 
كل شيء على ما يرام، إمنا تبن الحقاً أن 

األمر على العكس من ذلك في الصباح. 
كال، يجب أن جتري املعركة وتس��تمر من 
منتص��ف اللي��ل حتى الصب��اح، حينما 
يقولون إن سرية كذا أو فوج كذا قد دُمرا 
ع��ن بكرة أبيهما تقريب��اً وخالل مدة من 
الزمن، وليس لواءاً كامالً في يوم واحد أو 
خالل مدة قصيرة من الزمن في الظروف 
الصعبة جداً، مبا فيها الظرف الذي جرْت 
فيه معركة )بنجوي��ن(. )5( هل تتذكرون 
ه��ذه املعرك��ة؟ لق��د حش��دنا لواءي��ن 
وس��حبناهما خالل 24 ساعة من اجليش 

العراقي ليلتحقا بالقواط��ع األخرى. إذاً 
مل��اذا ندع ] األك��راد [ يفلتون من الكاّلب؟ 
أود أن أضيف أن قياداتهم املركزية كانت 
تق��ع ضم��ن األراض��ي العراقي��ة. أعني 
أنها – مراك��ز قيادة املتمردين – ليس��ْت 
في س��وريا، إيران، أو تركي��ا. إذاً، إن كانت 
قيادتهم املركزية واقع��ة داخل أراضينا، 
ل��م ال ننف��ذ العملي��ات اخملط��ط له��ا، 
عمليات اإلنزال، والعمليات التي تشارك 
فيه��ا القوة اجلوية واملدفعية، كلها حتت 
س��يطرة جهاز اخملابرات؟ على وفق ذلك، 
سيكون ] غير مسموعة [ هجوم مباغت 
وهجوم في قاطع ] غير مسموعة [. لقد 
حشدنا – حشدنا املدفعية – لقد حشدنا 
بأسلوب ما بحيث نكون متأكدين من أن 
هجماتنا، مبا فيها اس��تعمال األسلحة 
اخلاص��ة الذي س��يتم اس��تعمالها ضد 
موق��ع محدد يؤوي القيادة – نحن نحتاج 
إلى استعمال القوة اجلوية، وهي مجهزة 
باألسلحة اخلاصة، لكي تهاجم القيادة 
ومراك��ز القي��ادة. من ثم ننف��ذ عمليات 
بواس��طة  اخلاص��ة(  )الق��وات  هج��وم 
الطائ��رات لكي ندمر أولئ��ك الذين ظلوا 

على قيد احلياة.  
عزت: نحن ندرب –

ص��دام: نح��ن ن��درب قطعاتن��ا بحي��ث 
ميكنهم أن يقوم��وا بواجب وطني ضمن 
ه��ذه املدة احملددة. هذه ه��ي األفكار التي 
وددُت أن أناقشها بهدوء في هذا النطاق 
الضي��ق. دعونا نس��مْع تعليقات الرفاق. 
ف��ي املرحل��ة األول��ى، اس��تثنينا ج��الل 
الطالباني م��ن العملية. ثمة احتمال أن 
الهجمات على اآلخرين سوف تلقن جالل 
الطالباني درس��اً وتزرع اخلوف في نفوس 
اآلخرين لكي ينسحبوا من التحالف مع 
جالل الطالباني. ومن الناحية الثانية، إذا 
دخل جالل هذه املرحلة مباش��رًة وبنحو 
مكشوف، سنكون مستعدين جنباً إلى 
جن��ب م��ع اآلخرين عل��ى مواجهة جالل 
بعد اكتساب التجربة. عندما يبدأ جالل، 

سنكون في وضع ومستعدين استعداداً 
تاماً ألن ندمره. نعم، نزار .

نزار:  )6(  فيما يتصل باالستعداد اخلاص، 
لدين��ا نتائ��ج جي��دة ف��ي هذا الش��أن، 
حت��ى في م��ا يتعلق بالكيمي��اوي إذا ما 
ضربنا منطقة جبلي��ة محدودة، و ] غير 
مس��موعة [ لكي نحمي الهدف الواقع 
خلفه��ا مباش��رة. يلزمن��ا أن نأخذ هذا 
باحلس��بان، أيض��اً، وندرب جنودن��ا، ألنه ] 
غير مس��موعة [. يلزمنا أن نستفيد من 
الضربة. ف��ي اعتقادي القصف بالقنابل 

يتطل��ب ثمان��ي س��اعات تقريب��اً. بعد 
أن نقص��ف املنطقة اجلبلي��ة بالقنابل، 
أقت��رح أن نضربها بالغاز. لهذا الس��بب 
نحت��اج إلى ثم��ان س��اعات تقريباً، لكي 
يكون باس��تطاعتنا أن ندخ��ل املنطقة، 
لكي ال نتأث��ر بتأثيرات الغاز. هذا ش��يء 
مه��م؛ تأثي��رات الغاز تبقى زمن��اً طويالً. 
أنا ش��خصياً، ف��ي ما يتعل��ق بقطعات 
)الق��وات اخلاصة( ] غير مس��موعة [، ال 
أفك��ر كثيراً جداً في ] غير مس��موعة [. 
الب��د أن يكون هناك عمل متواصل حيث 
ننظف املنطقة ومن ث��م نطلق الرؤوس 
املدِمرة. )ال��رأس املدِمر: هو ذلك اجلزء من 
القذيفة الذي يحتوي على املادة املتفجرة 
أو الكيمياوية أو أية حشوة أخرى يُقصد 
أن  – م.( علين��ا  إيق��اع اخلس��ائر  منه��ا 
نواص��ل هجماتنا على الع��دو ألنه حتى 
إذا أطلقنا ال��رؤوس املدِمرة في املنطقة 
الشمالية )يقصد: كردستان العراق – م.( 
و ] غير مس��موعة [ رأس��ن مدمرين من 
بن عش��رة، مع ذلك يبق��ى لدينا ثمانية 

رؤوس مدِمرة متحركة. 
ص��دام: حت��ى إذا أطلق��َت رأس��اً مدِمراً 
واح��داً، لكننا لم نخط��ط إلطالق، حتى 
رأس مدِمر واحد. إذا أطلقنا رأس��اً مدِمراً 
واح��داً بوس��عنا أن ننتزع أربع��ة قيادات 
ميداني��ة – اآلمري��ن فق��ط. أعني يتعن 
على امل��رء أال يفكر بأن يكس��ب إما كل 
شيء أو ال شيء؛ البحر كله يبدأ بعالقة 
بن ذرتن: ذرتي األوكسجن والنيتروجن 
اللتن تكون��ان البحر.  يقول ماو تس��ي 
تونغ إن كل أل��ف كيلومتر تبدأ بخطوة. 
)7( هل األمر خالف ذلك؟ لهذا الس��بب، 
أعني، حن نشّكل مركز قيادة بعد إزالة 
أربع��ة آمرين من��ه، إنكم تعرف��ون ماذا 
سيحصل؟ أوالً، لقد خسروا أربعة آمرين. 
ثانياً، املناخ النفس��ي مف��روض عليهم 
وكذلك ه��و ليس ف��ي صاحله��م. ثالثاً، 
اإلج��راءات العملي��ة مفروض��ة عليهم 

وهي أيضاً ليسْت في صاحلهم. 
عزت: بالنسبة جلميع مراكز قياداتهم. 

صدام: جميع مراكز قياداتهم س��تكون 
مجبرة على االنتش��ار، وحينما ينتشرون 
لن يكونوا كما كانوا عليه، مثلما تكون 
موضوع��اً في قيادة مركزي��ة حن تكون 
مرتاحاً، وبوس��عك أن تتخذ قراراتك على 
وفق ذلك، طاملا أنهم، أعني، س��يتخذون 
سلس��لة من اخلط��وات من ش��أنها أن 
ترغمه��م عل��ى نش��ر قواته��م. به��ذه 
الطريق��ة ل��ن يكونوا قادرين على نش��ر 
قواته��م ضدك ومهاجمت��ك بأفواجهم 
الثالثة مقابل سرية واحدة، ألنهم يعون 
احتمال وقوع ه��ذا النوع من الهجوم إذا 
عبأوا قواتهم. لذا حن تتخلون عن عنصر 
التعبئة، ستكون قضية سرايا معزولة، 
أو حت��ى وح��دات عس��كرية معزولة، أو 
واح��د م��ن األف��واج اخلفيف��ة املعزولة. 
رمب��ا يتبن��ون ه��ذه الطريقة. س��تفرض 
عليه��م كذلك عبئ��اً إداري��اً ثقيالً خالل 
فصل الش��تاء. أعني، إن احلياة سلسلة 
من اخلطوات. مبا إن موقع الس��رية شيء 
مهم في احلرب على امتداد اجلبهة حيث 
نقات��ل ونقدم التضحيات، لذا س��يكون 
هن��اك هج��وم واحد مخطط ل��ه ناجح 
من بن عش��رة. أعني أن هذا ليس باألمر 
الس��يئ جداً، إنه أمر حسن. أقول، واهلل، 
رمبا التسعة األخرى ال تزال تعمل، لكنها 

ستظل حتمل التهديد. 
نزار: ] غير مس��موعة [. يج��ب أن يكون 
هن��اك وق��ت كاف للتدري��ب، ألن ه��ذه 
التش��كيالت وحت��ى )الق��وات اخلاص��ة( 
والق��وات اجلوي��ة التابع��ة للجيش غير 
مدرب��ة تدريباً مناس��باً للقي��ام بهبوط 
ناجح على أرض وعرة. ] غير مس��موعة [ 

بعض القواطع مدربة تدريباً جيداً. 
صدام: بقدر تعلق األمر بهذه التفاصيل، 
ن��زار، دعنا جنعل نقاش��اتنا تتمحور حول 
جوهر الفك��رة. ال حاجة للقول، بالطبع، 
القواطع املس��تخدمة يجب، أعني حن 

نش��ن هجوم��اً   كيماوي��اً، عليه��م أن 
يتدربوا على اس��تعمال ال�، أو أن يتدربوا 
على شن هجوم في ظل ظروف الهجوم 
الكيمياوي. عندما نستخدمها بواسطة 
إلق��اء جوي عل��ى املناط��ق اجلبلية، هذه 
الق��وات يج��ب أن تت��درب على ممارس��ة 
اإللقاء اجل��وي على املناط��ق اجلبلية في 
ظروف واقعية، واملس��ائل األخ��رى أيضاً.  
)8( غي��ر أن هذه تفاصي��ل، لكننا نناقش 
جوهر الفكرة، ومع ذل��ك جميع احلاالت، 
حت��ى إذا أخ��ذَت التش��كيالت ودربتهم 
تأخذه��م  أن  علي��ك  منطقت��ك،  ف��ي 
للتدريب ومن ثم تعيدهم إلى مواقعهم 
األصلية، وبعدها تبدأ بش��ن الهجوم. ال 
حتش��دهم في قاطع��ك وتدربهم بينما 
املتمردون بوسعهم أن يروك تفعل ذلك. 
ال، لك��ي نحقق عنص��ر املباغتة، دربهم 
في منطقتك وحت��ت قيادتك، لكن فيما 
بعد أرجعهم لك��ي يُنقلوا إليك مجدداً 
بطريق��ة بحي��ث يج��ب أن تك��ون املدة 
الزمنية بن التحش��يد والفع��ل ال تزيد 
عل��ى 72 س��اعة، في س��بيل املثال. هذا 

سيضمن عنصر املباغتة. 
نزار: س��يدي، بق��در تعلق األم��ر بالقدرة 

على النقل، ] غير مسموعة [. 
صدام: سنوافق على ذلك، رمبا )سنجار( و 
)حمرين( ستكونان منطقتن مناسبتن 
للتدري��ب؛ يج��ب أال يك��ون التدريب في 

الشمال. )9(  

هوامش:
ص��دام   «  :035-SH-SHTP-A-001  )1(
وضباط القوة اجلوية يناقشون حتركات 
وأداء القوة اجلوية العراقية خالل احلرب 
العراقي��ة – اإليراني��ة »، 7 مت��وز )يوليو( 

 .1984
) 2( اس��تخدم العراقي��ون التعبيري��ن 
 «  :) بغي��ض  )ع��ن ش��يء  اللطيف��ن 
األسلحة اخلاصة »، و » الذخائر اخلاصة 
» لإلش��ارة إلى األس��لحة الكيمياوية 

والبيولوجية. 
ص��دام   «  :045-SH-SHTP-A-001   )3(
وضب��اط رفيع��و املس��توى يناقش��ون 
اخلطط املعدة  للهجوم على » اخملربن 
» األكراد في ش��مال الع��راق وإمكانية 
 ( اس��تعمال ذخي��رة حربي��ة خاص��ة 
أسلحة خاصة( »، االجتماع غير مؤرخ 

)تقريباً 1985(. 
)4 كان ص��دام يش��ير م��راراً إل��ى عزت 
إبراهيم ال��دوري، نائ��ب رئيس مجلس 
قيادة الث��ورة RCC((، بوصفه: » النائب 

 .«
) 5(   ف��ي تش��رين األول )أكتوبر( 1983، 
تعاون��ت القوات الكوردي��ة مع القوات 
املس��لحة اإليرانية ف��ي الهجوم على 
مدينة )بنجوين( في شمال العراق. في 
رد انتقامي، انتزع صدام بالقوة ثمانية 
آالف رجالً م��ن املنطقة. معظمهم لم 
يُسمع عنهم ثانية. فيب Phebe مار: »  
تاريخ العراق احلديث »، الطبعة الثانية، 
)بولدر، C O: مطبعة ويس��تفيو، 2003 

 .199 :)
) 6( رمبا نزار اخلزرجي، قائد الفيلق األول 
من اجليش العراقي )1984-1988( وفيما 

بعد رئيس أركان اجليش. 
)7( ارتكب ص��دام أخطاء ف��ي جوانب 
ع��دة. امل��اء يتك��ون م��ن الهيدروجن 
النيتروج��ن  ولي��س  واألوكس��جن، 
واألوكس��جن. باإلضافة إل��ى ذلك، الو 
تزو مع��روف بنحو واس��ع كونه مصدر 
االقتب��اس: » رحل��ة األل��ف مي��ل تبدأ 

بخطوة. » 
)8( » اإللق��اء اجل��وي » ه��و املصطل��ح 
العراق��ي لنق��ل الهليكوبت��ر لق��وات 

املشاة أو جنود القوات اخلاصة. 
)9( تقع قاعدة )س��هل سنجار( تقريباً 
مائت��ي مي��ل ش��مال بغ��داد. )جب��ل 
حمرين( قاعدة جوية تقع تسعن ميالً 

شمال بغداد. 

»          « 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 42« 

صدام: نحن ندرب 
قطعاتنا بحيث 

يمكنهم أن يقوموا 
بواجب وطني ضمن 

هذه المدة المحددة. 
هذه هي األفكار التي 

وددتُ أن أناقشها 
بهدوء في هذا 

النطاق الضيق. دعونا 
نسمعْ تعليقات 

الرفاق. في المرحلة 
األولى، استثنينا جالل 
الطالباني من العملية

صدام: مرتْ خمسة 
أعوام منذ أن بدأتْ 

الحرب؛ ربما ستستمر. 
أعني أن هذا جدال 
معروف بأن الحرب 

ستستمر زمنًا طوياًل. 
إنما ال أحدَ منا يمكنه 
أن يجزم متى ستنتهي 
بالضبط. ثم الموضوع 

اآلخر الذي أشار إليه 
الرفيق، النائب، أنه في 
أثناء الحرب وعلى خالف 

أوقات السلم، نحن بحاجة 
إلى أن نضرب بقوة
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شريط ملون
إنشاء مطار مائي في

بحيرة دوكان بالسليمانية
أعرب وزير النقل الس��يد كاظم فنج��ان احلمامي، عن نية 
الوزارة دراس��ة إنش��اء مطار مائ��ي في بحي��رة دوكان في 

محافظة السليمانية. 
وعب��ر احلمامي ع��ن س��عادته بإقام��ة ملتق��ى، ومعرض 
املطارات املدنية احمللية في الس��ليمانية، وقال سيادته: أن 
العاصمة الثقافية إلقليم كردس��تان اجن��زت هذا املعرض 
بطريق��ة تثلج الصدور، الفتا: انه يضم الش��ركات احمللية، 
والعربي��ة، واألجنبية، من ش��تى القارات، مؤك��دا: انه من 
خ��ال هذا املعرض س��نخرج بنتائج إيجابية، تس��هم في 
تطوير املطارات احمللية، واخلطوط اجلوية احمللية، سواء كانت 

تابعة للقطاع اخلاص، او للقطاع العام.
وفي معرض رده على أس��ئلة الصحفيني: أش��ار احلمامي 
أنه س��يفتتح في كل محافظة عراقية مطار، إضافة إلى 
املطارات احلالية، موضحا: أن الوزارة تعمل على تأهيل مطار 
املوص��ل الدولي بعد تطهي��ره من العصاب��ات اإلجرامية، 
فض��ا عن دراس��ة مقترحني إلنش��اء مطار ف��ي كركوك، 

ومطار اخر مائي في بحيرة دوكان في السليمانية.
هذا وكان الس��يد وزير النقل قد افتتح يوم الثاثاء املاضي 
ملتقى ومعرض املطارات املدنية احمللية وش��ركات الشحن 

والسياحة في مدينة السليمانية.

جامعة ديالى تنّظم ندوًة
عن الذكاء االصطناعي

نظمت كلي��ة التربية للعلوم الصرفة ف��ي جامعة ديالى، 
ن��دوة ع��ن ال��ذكاء االصطناع��ي، واهميت��ه ف��ي اجملاالت 

التخصصية، مبشاركة طلبة اجلامعة واساتذتها.
وتضمنت الندوة، محاضرة قدمها الدكتور عادل عبد الغني 
عبد الوهاب، عّرف فيه��ا الذكاء االصطناعي الذي تتصف 
به البرامج احلاس��وبية، وتطورات الذكاء االصطناعي التي 
حتاكي القدرات الذهنية البش��رية، واه��م اخلصائص التي 

يتصف بها، متمثلة بالقدرة على التعلم واالستنتاج.
وناقش��ت الن��دوة، اهمي��ة ابح��اث وتطبيق��ات ال��ذكاء 
االصطناعي في التوصل، الى وس��ائل ناجحة في التعامل 
م��ع املعلوم��ات غي��ر املؤكدة، فضا ع��ن التط��رق الى ما 
تقدمه تطبيقات ال��ذكاء االصطناعي في اجملاالت الطبية 

والصناعية كافة. 

روبوت يجمع الخضراوات ألصحاب األراضي
صّمم فريق دولي من العلماء “روبوتا” ميكنه جمع اخلضراوات 
والفاكهة للمزارعني، ليجعل تلك املهمة شيئا من املاضي 

في غضون عقد من الزمان.
يطل��ق عل��ى اجلهاز اس��م ثورفالد، وه��و قادر عل��ى تزويد 

املزارعني مبعلومات ال تقّدر بثمن عن أراضيهم وإنتاجها.
مت إنش��اء ثورفالد من قبل علماء من جامعة لينكولن، في 
شراكة مع اجلامعة النرويجية لعلوم احلياة، وكان املبدعون 
في األص��ل يتوخون الروبوت كمس��اعد مختب��ر محمول، 
مما يس��مح لهم بإجراء جتارب تهدف إلى حتس��ني الكفاءة 
واالس��تدامة، واحلد من النفايات في جميع أنحاء سلسلة 
اإلم��دادات الغذائية، ولكن م��ع التمويل اجلدي��د، واإلنتاج 
الضخم، ثورفالد ميكن أن يصبح اجليل املقبل من العمالة 

الزراعية غير املكلفة.
واآلن واحدة من أكبر الشركات املنتجة في اململكة املتحدة، 
قد استثمرت التمويل للمس��اعدة في دفع فريق من أكثر 
من 30 عاملا لتحقيق هذا الطموح، وتأمل الشركة في سّد 
فجوة في القوى العاملة، التي تخشى أن تنشأ بعد خروج 
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي، وذلك وفقا لتقارير في 

صحيفة فاينانيشال تاميز.

13 الثاثاء 9 آيار 2017 العدد )3690(منوعات

Tue. 9 May 2017 issue )3690(

بغداد - حذام يوسف:

بحضور عدد كبي��ر من الفنانني 
إحتف��ى  واالدب��اء،  واملس��رحيني 
ملتقى اخلمي��س االبداعي ليوم 
اخلميس املاضي بفريق مسرحية 
الصي��اح«،  الدي��ك  »حكاي��ة 
الدكت��ور  املس��رحي  للمخ��رج 

حسني علي هارف.
 املس��رحية هي الفائزة مبهرجان 
الدول��ي ف��ي  الطف��ل  مس��رح 
الدكتور خالد  تونس، مبش��اركة 
احم��د مصطفى، و د. زينب عبد 
الدمى، وسامي  األمير مصممة 
هيال، والفنانة إميان الكبيسي، و 
د.كرمي الرس��ام علي جواد، وناجد 

جباري، و عمار أحمد.
 أدار اجللس��ة اإلعام��ي عدن��ان 
امللتقى حيث  رئي��س  الفضل��ي 
قال:« ارتأى احت��اد االدباء أن يكون 
اول احملتف��ني به��ؤالء املبدع��ني، 
العراق  ذهب��وا، حامل��ني  الذي��ن 
كل  من��ا  يس��تحقون  معه��م، 
والتك��رمي،  واالحتف��اء  التقدي��ر، 
الس��يما وهم عمل��وا في مجال 
مهم وخطير هو مسرح الطفل، 
ايض��ا حصلوا على ث��اث جوائز، 
وليست جائزة واحدة، حيث فازت 
بجائ��زة أفضل عرض مس��رحي 
فلس��طني  وجائ��زة  متكام��ل، 
لإلبداع املسرحي، واملشاركة في 
املهرجان الدولي ملس��رح الطفل 

بأم العرائس في تونس.
العم��ل حتول  الفضل��ي:  وتاب��ع 
م��ن قص��ة الى عمل مس��رحي 
كبير هذه اجللس��ة ه��ي اقل ما 
ميك��ن ان نق��وم ب��ه للتعبير عن 

فخرنا، وفرحنا بفريق املسرحية، 
باسمكم، وباسم احتاد اجلواهري، 
نرح��ب باملبدعني في مس��رحية 
حكاية الدي��ك الصياح، ومخرج 
العم��ل الدكت��ور حس��ني علي 

ه��ارف، وه��و جن��م كبي��ر، فنان 
م��ارس  وإعام��ي،  مس��رحي، 
والتأليف،  اإلخراج،  ميارس  ومازال 
والنقد املسرحي، بدأ حياته ممثاً 
بع��د تخرجه من كلي��ة الفنون 

اجلميلة، م��ع نخبة من عمالقة 
أمثال)الدكتور  العراق��ي،  الف��ن 
علي مه��دي، وص��اح القصب، 
وبدري حسون فريد، وسامي عبد 
احلميد، ومختار مسلم(، وآخرين، 

بع��دة  البطول��ة  أدوار  وق��دم 
اعمال، نالت شهرة واسعة مثل 
مس��رحيات اخلي��ط والعصفور، 
ال صاي��رة ال دايرة، دني��ا عجيبة، 
وغيره��ا الكثي��ر، إال أن العم��ل 
الذي كان مبنزلة جواز سفره إلى 
قل��وب اجلمه��ور، هو مس��رحية 
)اخلي��ط والعصف��ور(، الذي قدم 
عل��ى خش��بة مس��رح املنصور 
ببغداد منتصف الثمانينيات، ثم 
توالت مشاركاته في مسرحيات 
أخرى مثل مسرحية ) ال صايرة ال 
داي��رة(، و)دنيا عجيبة( وكلها من 

أخراج اخملرج مقداد مسلم ».
مهرجان مس��رح الطفل الدولي 
الذي انطلق في نيس��ان بدورته 
اخلامس��ة، جاء بتنظيم جمعية 
مس��رح الصم��ود ب��أم العرائس 
بتونس، وبدعم من وزارة الشؤون 
الثقافي��ة، واملندوبي��ة اجلهوي��ة 
وبالتع��اون  للثقاف��ة بقفص��ة، 
العرائ��س،  ام  الثقاف��ة  دار  م��ع 
الدرامي��ة،  الفن��ون  ومرك��ز 
والركحي��ة بقفصة، وبش��راكة 
الوطنية  الثقافية  الرابط��ة  مع 
الفلسطينية، كما احتوى على 
وتنشيطية،  مس��رحية،  عروض 
وورش عم��ل فني��ة، ف��ي خت��ام 
اجللس��ة قدم ملتق��ى اخلميس 
االبداع��ي ل��وح اجلواه��ري لكل 
املشاركني في املسرحية، وسط 
مبارك��ة احلض��ور، ورئيس االحتاد 

وأمينه.

فريق مسرحية حكاية »الديك الصّياح«
في ضيافة ملتقى الخميس اإلبداعي

فريق املسرحية

األحياء البغدادية القديمة »عدسة: زياد متي«لقطة

السماوة - الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقاف��ي بقض��اء 
العاق��ات  دائ��رة  ف��ي  القاس��م 
الثقافة  ب��وزارة  العامة  الثقافية 
وبالتعاون مع  واآلثار،  والس��ياحة 
منتدى ش��باب القضاء، أصبوحة 

ثقافية لوحدة املرأة والطفل.
 حاضرت فيها األستاذة داليا علي 
حس��ن، واألس��تاذة س��رى طارق 
مك��ي، وحمل��ت عن��وان )ظاهرة 
العنف األس��ري أس��بابها وسبل 

معاجلتها، 
لإلسهام ثقافيا وتوعويا، في احلد 
من هذه الظاهرة غير املس��ؤولة، 

واحليلولة دون تفاقمها، وخروجها 
عن السيطرة واملألوف.

ش��رحا  األصبوح��ة  وتناول��ت   
مفصا لظاهرة العنف األس��ري، 
عل��ى  الس��لبية  وانعكاس��اتها 
اجملتمع، وما لها من تداعيات على 

متاسك األسرة، ودميومتها.
وبين��ت مس��ؤولة وحدة األس��رة 
والطف��ل داليا عل��ي: أن »ظاهرة 
العنف األسري متأتية من ضعف 
االلت��زام الدين��ي، واألخاقي، لدى 
البعض، مش��يرة إلى »ضرورة أن 
يش��ترك اجلمي��ع ف��ي مناهضة 
ه��ذه الظاهرة اخلطيرة باعتبار أن 

التصدي لها مسؤولية تضامنية، 
تق��ع على عات��ق اجلميع س��يما 
املؤسسات التربوية، والتعليمية، 
واالجتماعي��ة،  والثقافي��ة، 
إضاف��ة إل��ى منظم��ات اجملتم��ع 
املدني املعنية بالش��أن األس��ري، 
واالجتماع��ي، والثقاف��ي«، وف��ي 
س��ياق متصل حتدثت األس��تاذة 
س��رى طارق ع��ن مح��ور العنف 
ضد األطفال، مس��تعرضة بنحو 
تفصيلي أس��باب ه��ذه الظاهرة 
االجتماعية، ذات األبعاد السلبية، 
والنفس��ية على األطفال، وطرق 
معاجلتها« من اجل بناء جيل واٍع 

ومدرك.
وهن��اك نظري��ات متع��ددة ع��ن 
أس��باب العن��ف املنزل��ي، منه��ا 
النظريات النفس��ّية التي تدرس 
الّسمات الشخصّية، واخلصائص 
العقلّي��ة ملرتكب اجلرمية، وكذلك 
النظريات االجتماعية التي تنظر 
ف��ي العوام��ل اخلارجي��ة لبيئ��ة 
مرتكب اجلرمية، مثل كيان األسرة، 
االجتماعي.  والتعّل��م  والضغط، 
كما ف��ي كل الظواه��ر املتعلقة 
يوج��د  ال  البش��رية،  بالتجرب��ة 
بإمكان��ه تغطية  منهج كام��ل 

كل احلاالت.

البيت الثقافي في القاسم ينّظم محاضرًة لظاهرة العنف األسري

تولى اخلليف��ة القاهر ب��اهلل اخلافة، بعد 
مقتل اخلليفة املقتدر عام٣٢٠ ه� على يد 

القائد التركي مؤنس، وجنوده االتراك،
 اذ ب��دأت خافته عندما بويع باخلافة  في 
هذه السنة، واس��تمرت ألقل من سنتني، 
وه��اج اجلن��د علي��ه، وخلع��وه، وكحل��وا 
عينيه، وكان اول اخللفاء الذين  مت سملهم 
مبس��مار محمي ملرتني ومبا ان اخلليفة فقد 
بصره، فأنه فقد شرطا من شروط اخلافة، 
وهذا ما حصل بعد ذلك للخليفة املتقي، 
الذي تول��ى اخلافة في بغداد عام ٣٢٩ ه�، 
حيث مت تكحيل عينه مبسمار محمي من 
قب��ل القائد التركي توزون، وش��ملت هذه 
الطريقة أي الس��مل، اخلليفة املستكفي 
الذي تول��ى  اخلافة في بغداد عام٣٣٣ ه�، 
واخلليفة القاهر الذي  فقأوا عينيه، وفقد 

بص��ره، ه��و محمد ب��ن احمد ب��ن طلحة 
العباس��ي، وكان مهيب��ا مقدام��ا عل��ى 
س��فك الدماء، اهوجا، محبا للمال، رديء 
السياس��ة، تول��ى مصادرة ام��وال جميع 
عائلة سلفه املقتدر، وصادر اموال السيدة 
ش��غب ام املقتدر، وعاقبها بقسوة، حتى 
انه علقها من رجل واحدة فقط، ورأس��ها 
منك��س، حت��ى ان بوله��ا يس��يل عل��ى 
وجهها، وتولى ضربها  بش��دة، واستخرج 
منها مائ��ه وثاثني الف دينار، واس��تمرت 
بع��د ذلك ألي��ام، وماتت من ه��ذا العذاب، 
على الرغم من انها تولت رعايته بعد وفاة 
والدته، حي��ث احتضنته صغيرا، وملا تولى 
اخلافة طلبها على الرغم من مرضها، ومت 
تلقيبه بعد توليه اخلاف��ة بالقاهر باهلل، 
وقد وصلت اجلرأة به انه قتل مؤنس، القائد 

واخلادم التركي الذي قتل املقتدر.
 وتعد واقعة س��مل  عينيه حالة جديدة،  
من احلاالت التي ظهرت بالعهد العباسي 
الثاني، الذي ابتدأ بخافة املعتصم، حيث 
زاد  التدخل التركي في الدولة العباسية، 
وكانت وفاته مبنزل��ه، ودفن الى جانب ابيه 
املعتض��د، وكان عمره ٥٢ س��نة، وآخر ما 
عرف ان��ه اعمى،  ويس��تجدي اهل بغداد، 
حيث يطوف بشوارع بغداد طالبا التصدق 
علي��ه، وهو ملتف بكس��اء قطن��ي، وفي 
رجلي��ه قبق��اب م��ن اخلش��ب، وغالبا ما 
يش��اهد واقفا بباب جامع املنصور، ينادي 
مبنحه ما يجود به الناس، وقد تولى اخلافة 
بعده اخلليفة الراض��ي، اخوه من ام أخرى، 
وفي عهده بدأ العهد البويهي في الدولة 

العباسية.

القاهر باهلل أول خليفة في بغداد كحلوا عينه بالنار
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القوسالعقربالعذراء

يبدأ عهد جدي��د حيث التغييرات في أوجها. 
رت  أل��م تش��عر أنَّ دورة جدي��دة ب��دأت وحتضَّ
منذ عشر س��نوات؟ إّنها فترة انتقالية حتمل 
مخاضاً قبل أن نبصر النور. تبدو مش��رقاً في 
هذا اليوم وتستقطب اإلعجاب أينما حللت. 

أنظرْ إلى التغيير الكبير احلاصل في العالم. 
قد تناق��ش قضية عامة مع بع��ض األفرقاء 
أو تس��مع بأخبار ملفتة ج��داً في هذا اليوم، 
وت��درك أّننا ننتق��ل إلى عالم آخ��ر بعد فترة 

طويلة من اخملاض التي لم تنتِه بعد.

عزيزي، ل��م ينتِه العالم الي��وم، كما توّقعت 
حض��ارة املايا، إالَّ أنَّ عاملاً جديداً يولد اآلن. في 
هذا اليوم تنقل هواجسك إلى أحدهم وتفكر 
مب��ا أجنزت ط��وال الس��نة. تقيم حس��اباتك 

ات.  وتتعّمق ببعض الصِّ

تفرح بنفسك وتصغي إلى كام يطربك. 
ميت��دح الن��اس أفضال��ك، تخ��رج ببعض 
العبر. لق��د حان الوقت لك��ي تثبت أّنك 

كنت على حق. 

تزده��ر قدرات��ك اخلّاق��ة. ال تُق��دم عل��ى 
عملية ش��راء كبي��رة، قد تب��ادر إلى بيع 
بع��ض املقتنيات أو تفّك��ر بالتخّلص من 

بعض املاضي. تهتم بشأن عائلي ملّح. 

ق��د تأتيك مس��اعدة م��ن ِقَب��ل بعض 
ن  األصدقاء. حاوْل أن تبقى برفقة َمن تؤمِّ
لهم وتثق بهم، ال تخاطر وال جتازف. اجلّو 
متأّزم فحافظ على نفسك ومعنوياتك. 

تك��ون على موع��د مع احل��ب والعاقات 
املثم��رة واالختاجات العاطفي��ة احللوة. 
عّبرْ عن نفس��ك وانطلق. قد تس��مع ما 

يرضيك عن أحد األبناء. 

حتّضر نفسك جلديد، تصغي إلى بعض 
األخبار، تبحث مع بعض املقرَّبني، تنقل 
بعض املعلومات وتبدو مضطرباً. انتبه 

ملعنوياتك. 

يناس��ب هذا النه��ار للقيام بعملي��ة إقناع 
واس��عة وكس��ب التأيي��د، والذه��اب نح��و 
مغامرة ش��خصية أو مهنية أو سياس��ية أو 
إعامية أو ما ش��ابه، فقد تقوم بعملية إجناز 

وحتّقق إبداعاً.

الحوتالجديالدلو

تش��عر أّن األمور تتغّير بشكل سريع، فتعلن 
الكواك��ب ع��ن مش��روع كبي��ر يحّق��ق لك 
الطموح��ات واألح��ام، كأّن الوق��ت قد حان 
لتنطلق محّرراً من القيود. قد تسوء عاقة أو 

تتحّسن حسب تصّرفاتك وسلوكك. 

تنفت��ح على أف��كار واعتب��ارات جديدة، 
وتقفز من فكرة إل��ى فكرة وتتكّيف مع 
اإلعجاب  واملتغيرات. تص��ادف  األوض��اع 

ويحلِّق حولك املعجبون. 

تش��هد على انقاب��ات وتغييرات. ف��ي اجلّو 
أحاديث واهتمامات عامة وجماعية. تس��ود 
احلماس��ة واألش��واق كل األجواء، لكن إّياك 
أن جتازف بش��يء أو تخاط��ر، ألّن املفاجآت قد 

تزعجك واألخبار تهّز بعض استقرارك.
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بغداد ـ علية عزم*
قال الناطق باس��م وزارة الش��باب 
والرياض��ة واحلك��م الدولي س��الم 
عامر، ان التخطيط املس��بق لالمور 
يضم��ن حتقي��ق النتائ��ج اجلي��دة ، 
واض��اف عام��ر ف��ي اثن��اء حضوره 
الدورة التعريفية في ) ادارة وتنظيم 
للمعايير  املالع��ب واملباريات وفق��اً 
و املواصف��ات املعتم��دة م��ن قب��ل 
 )FIFA( االحت��اد الدولي لكرة الق��دم
بأش��راف احملاضر واخلبير الدولي أ.د. 
ش��امل كامل وبالتعاون مع قسم 
اجلودة بوزارة الشباب والرياضة التي 
ضيفتها قاعة املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية بالك��رة الطائرة 
في دائرة شؤون احملافظات واألقاليم 
باملدين��ة الش��بابية، اض��اف قائال: 
بالنسبة للمالكات الفنية واالدارية 
العاملة في ادارة املنشآت الرياضية 
واخلب��رة  املعلوم��ات  فتنقصه��ا 

املطلوبة إلدارة هذه املنشآت.

ال��دورة  بالق��ول:  عام��ر  وتاب��ع 
التعريفية هي تخطيط استباقي 
مل��ا س��يحدث ف��ي مرحل��ة اإلجناز 
احلقيق��ي م��ن خ��الل رف��ع احلظر 
العراقي��ة  املالع��ب  الدول��ي ع��ن 
قريب��اً ، وقد ش��ارك فيه��ا العديد 

م��ن املالكات الت��ي متتلك مؤهالت 
علمي��ة وخب��رة عملي��ة للعم��ل 
خ��الل الفت��رة املقبل��ة ف��ي ادارة 
املنش��آت الرياضي��ة ، وميثل وجود 
احملاض��ر واخلبير الدولي د. ش��امل 
كامل اضافة كبيرة ومش��رفة ألي 
مش��ارك وللرياضة العراقية بنحو 
ع��ام ، خاص��ة وان��ه ق��د زار اغلب 
مالعب اس��يا والعالم ، ومثل هذا 
الكم الثري من املعلومات احلديثة 
ع��ن ادارة املنش��آت الرياضية على 
وف��ق املعايير الدولية تعكس مدى 
حرص وجدية الوزارة ودائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظات على ان تؤهل 
املطل��وب  بالش��كل  مالكاته��ا 
لك��ي يك��ون الع��راق ف��ي مصاف 
الدول املتقدمة في ادارة املنش��آت 

الرياضية.

* إع��ام دائ��رة ش��ؤون احملافظات 
واألقاليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادر وف��د منتخبنا الش��بابي بكرة 
الصاالت للمش��اركة ف��ي نهائيات 
آس��يا التي تنطلق منافس��اتها في 
تايالند ابتداء م��ن يوم 12 ايار اجلاري، 
ويبدأ منتخبن��ا مبارياته يوم الثالثاء 

16 ايار مبواجه��ة البحرين، ثم يلعب 
في اليوم التالي امام بروناي ثم يواجه 
افغانستان في يوم اخلميس، ويلتقي 
ف��ي يوم اجلمع��ة منافس��ه املاليزي 
ويختت��م مباريات��ه بلق��اء املنتخب 

التايالندي مضيف البطولة.

ويشارك التحكيم العراقي في إدارة 
مباري��ات ضم��ن النهائي��ات، حي��ث 
س��تكون صف��ارة الدوليني حس��ن 
محم��د وه��اوكار س��االر ممثلني عن 
الع��راق ف��ي احملف��ل اآلس��يوي الذي 

سينطلق يوم 12 اجلاري في تايالند.

»شباب الصاالت« يغادر إلى تايالند

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
ف��ارس  العراق��ي  الرب��اع  متك��ن 
س��عدون م��ن حتقي��ق الوس��ام 
الذهب��ي ف��ي بطول��ة هنكاري��ا 
الدولي��ة برف��ع االثق��ال لرياضة 
متح��دي اإلعاقة بعد ان رفع 215 
كغ��م ف��ي وزن ف��وق 107، وكان 
زميل��ه الرباع ثائر عباس قد حقق 
ي��وم ام��س الوس��ام الفضي في 

البطول��ة ذاتها بع��د ان رفع 210 
كغم بوزن 97 كغم.

يذكر ان الرباعني فارس س��عدون 
وثائر عباس يش��اركان في بطولة 
هنكاري��ا الدولي��ة بع��د انقطاع 
طويل عن اللعبة بس��بب احتالل 
مدينتهما املوصل من قبل تنظيم 
داعش االرهابي واصرا على العودة 
الدولية وحتقيق  املش��اركات  الى 

االجن��ازات الكبي��رة مثلما حققا 
س��ابقاً الوس��ام الذهبي لفارس 
س��عدون و البرون��زي لثائر عباس 
في دورة اثينا 2004 وايضاً س��بق 
لثائر عباس احلصول على الوسام 
البرونزي في دورة بكني عام 2008 
فيما حصل فارس س��عدون على 
الوس��ام الفضي ف��ي دورة لندن 

عام 2012 .

المانيا ـ أمير الداغستاني*
يس��تهل منتخ��ب العراق مش��واره 
ف��ي بطولة العال��م لرماية املعاقني 
املقام��ة حالي��ا ف��ي مدين��ة هنوفر 
االملاني��ة الي��وم الثالث��اء ، وذلك من 
خالل مشاركته بثالث  فعاليات هي 
، املسدس الهوائي 10 متر، واملسدس 
احلر 50 متر ، و البندقية الهوائية 10 
مت��ر . وميثل منتخبنا ف��ي البطولة 
كل من الالعبني، الرامي رياض احمد 
بفعاليتي املسدس الهوائي ملسافة 
10 متر و املس��دس احلر ملس��افة 50 
متر، والرامي حسني علي بفعاليتي 
البندقية الهوائية ملس��افة 10 متر 
وقوف��ا وانبطاح��ا. والرامية ش��هد 
اك��رم بفعاليتي املس��دس الهوائي  
احل��ر  واملس��دس  مت��ر،  ملس��افة10 
ملس��افة 50 مت��ر ، في حني تش��ارك 
بفعالي��ة  عب��اس  س��ارة  الرامي��ة 
املسدس الهوائي ملس��افة 10 متر ، 
ويفتتح اليوم الالعب حس��ني علي ) 

فئة R3 ( مشاركة العراق بالبطولة 
في فعالية البندقية الهوائية وقوفا 
حيث سيرمي ملسافة 10 متر ، بينما 
 P4 ( تشارك الالعبة شهد اكرم فئة
( بفعالية املس��دس احلر ملسافة 50 
مت��ر ويش��ارك الالعب ري��اض احمد 
فئة ) P4 ( في فعالية املس��دس احلر 

ملسافة 50 متر. 
وقال مدرب منتخبنا الوطني لرماية 
املعاق��ني عبدالباس��ط مدل��ول: ان 
هدفن��ا اجتي��از االرق��ام التأهيلي��ة 
لالوملبي��اد املقبل��ة وحتقي��ق نتائ��ج 
طيبة في هنوفر االملانية، موكدا بان 
العب��ي منتخبنا يس��عون من خالل 
العالم  بطول��ة  ف��ي  مش��اركتهم 
احلالية للوصول الى الرقم التاهيلي 
بغية بلوغ االوملبياد املقبلة ، الفتا الى 
انه س��يتم حتديد االرق��ام التاهيلية 
من خالل النتائج التي س��تفرز خالل 
اجلاري��ة  العال��م  كاس  منافس��ات 

احداثها حاليا في مدينة هنوفر.

أول  املنافس��ات  وانطلق��ت  ه��ذا 
أمس،  مبش��اركة واسعة ، تضم الى 
جان��ب العراق منتخبات ايران وتركيا 
واالرجنتني  وانكلترا  واملانيا  والبرازيل 
واس��تراليا وروس��يا وكن��دا والصني 
وكولومبي��ا وكزخس��تان وكرواتي��ا 
والكويت وايرلندا والسويد وهنغاريا 
والهن��د وكوري��ا اجلنوبي��ة والتيفيا 
وايطاليا وماليزيا ومقدونيا والنرويج 
وبولن��دا  وس��لوفانيا  وسويس��را 

والبرتغال وبلغاريا وسلوفاكيا .
 وتأل��ف الوفد العراقي من س��لمان 
كاظ��م رئيس الوفد، وعبدالباس��ط 
مدل��ول مدرب املنتخ��ب، والالعبتان 
شهد اكرم )مسدس هوائي( ، وسارة 
عب��اس )مس��دس هوائي( وحس��ني 
على )بندقي��ة هوائية( ورياض احمد 

موحان )مسدس هوائي(.

* موفد االحت��اد العراقي للصحافة 
الرياضية

العواصم ـ وكاالت:

س��يكون على موناكو، الذي خس��ر 0-2  
مبلعبه في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة الق��دم، أم��ام يوفنتوس، أن 
يصن��ع التاريخ ف��ي لقاء اإلياب مس��اء 
اليوم الثالثاء، إذا أراد أن يضع حدا لغياب 
أندي��ة ال��دوري الفرنس��ي الطوي��ل عن 

النهائي.
ووقع اختيار االحت��اد األوروبي لكرة القدم 
)يويف��ا( عل��ى احلك��م الهولن��دي بيورن 
كويب��رس، إلدارة املب��اراة ، املقررة مس��اء 
الي��وم.. ويحك��م كوبي��رس )44 عام��ا( 
ف��ي مباري��ات دولي��ة من��ذ ع��ام 2009، 
وق��د أدار هذا املوس��م مب��اراة يوفنتوس 
أم��ام ليون )1-1( وموناك��و أمام توتنهام 
هوتسبير )2-1( في دور اجملموعات بدوري 
أبط��ال أوروبا.وكان الفري��ق اإليطالي قد 
تغلب عل��ى اخلصم الفرنس��ي بهدفني 
نظيفني، ف��ي لقاء ذه��اب نصف نهائي 

التشامبيونز ليج الذي أقيم على ملعب 
»لويس الثاني«.

وجنح فريق��ان فقط في الف��وز مبواجهة 
ف��ي أدوار خروج املهزوم في البطولة بعد 
خسارة مباراة الذهاب على أرضهم وفي 
احلالت��ني، وهم��ا أياكس أمس��تردام ضد 
باناثينايكوس في 1996، وإنترناسيونالي 
أم��ام باي��رن ميوني��خ ف��ي 2011، وكان 
عليهما تعويض فارق هدف واحد فقط.

كما س��يتعني عل��ى موناك��و، وهو أخر 
فري��ق فرنس��ي يص��ل النهائ��ي عندما 
خس��ر أمام بورتو بقيادة جوزيه مورينيو 
في 2004، أن يضع حدا ملسيرة يوفنتوس 
اخلالية من الهزائم على أرضه في أوروبا 
منذ 4 س��نوات إضافة لسلس��لة من 6 
مباري��ات متتالية للفري��ق اإليطالي في 

البطولة من دون أن تهتز شباكه.
ول��م يف��ز موناكو مطلق��ا مبب��اراة في 
إيطاليا في س��بع محاوالت سابقة كما 
لن يعطيه سجل يوفنتوس أمام األندية 
الفرنسية الكثير من التشجيع إذ انتصر 

الفريق اإليطالي في 11 مواجهة سابقة 
ف��ي أدوار خ��روج املهزوم ضد منافس��ني 

فرنسيني بينهم موناكو نفسه مرتني.
ويتص��در الفريقان الدوري ف��ي بلديهما 
وعلى مش��ارف إح��راز اللق��ب، في حني 
تأه��ل يوفنت��وس أيض��ا لنهائ��ي كأس 
إيطاليا ليصبح ف��ي طريقه لثالثية من 

األلقاب.
وقال ليوناردو جاردمي مدرب موناكو، الذي 
ف��از فريق��ه 3� 0 على مضيفه نانس��ي 
ي��وم الس��بت ليقترب من لق��ب الدوري 
الفرنس��ي، إن تس��جيل هدف مبكر قد 
يب��دل ش��كل املباراة.وأض��اف: »يجب أن 
نتحلى بالثقة ونحاول اللعب بأس��لوبنا 
ونق��دم أداء جيدا وإذا س��جلنا في بداية 
املباراة رمبا تتب��دل األمور«.وإذا كان هناك 
ما ميك��ن أن يعطي بع��ض األمل جلاردمي 
فه��و س��جل موناك��و التهديف��ي هذا 

املوسم.
وأح��رز موناكو 139 هدفا ف��ي 55 مباراة 
بجميع املسابقات، ليس من بينها كأس 

رابطة األندية الفرنس��ية، وسجل ثالثة 
أهداف أو أكثر في مب��اراة واحدة في 25 
مناس��بة.. وس��جل كيليان مبابي، الذي 
يبل��غ عم��ره 18 عاما وهو أح��د املواهب 
الصاع��دة بقوة في كرة القدم األوروبية، 
18 هدف��ا ف��ي 20 مباراة رس��مية بينما 
يضم الفريق الفرنس��ي العب��ني آخرين 
يش��كلون خط��ورة وبينه��م املهاج��م 

الكولومبي راداميل فالكاو.
وخ��رج باولو ديب��اال مهاج��م يوفنتوس 
مصاب��ا خالل التعادل 1-1 مع تورينو يوم 
السبت، وهي نتيجة وضعت حدا إلى 33 
انتصارا متتالي��ا ليوفنتوس على أرضه، 
لك��ن املدرب ماس��يميليانو أليجري قال 

إنه مجرد شد عضلي.
وقال أليجري الذي ح��ذر فريقه أال يفكر 
في أي نتيجة أخرى بخالف الفوز إنه أمر 
طبيعي في ظل ه��ذه الظروف وبالقرب 
من نهاية املوسم.وأضاف: »موناكو فريق 
لديه موهبة كبيرة ولم نضمن بالتأكيد 

تأهلنا، علينا الفوز مبباراة اإلياب«.
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»الشباب والرياضة« تؤكد التعاون 
مع مجلس محافظة كربالء 

»شاطئية المهندسين« يتغلب 
على الحبانية ويواجه المصافي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 بحث مدير عام دائرة االس��تثمار والتمويل الذاتي 
ف��ي وزارة الش��باب والرياض��ة رزاق ش��بر التعاون 
املش��ترك بني ال��وزارة ومجل��س محافظة كربالء 
املقدس��ة بغية تذلي��ل الصعوبات الت��ي تواجه 
إحال��ة الفرص االس��تثمارية ف��ي احملافظة ودعم 

احلركة الرياضية واالقتصادية.
ج��اء ذلك خالل لقاء ش��بر ف��ي مقر ال��وزارة مع 
عض��و مجلس محافظة كربالء املقدس��ة رئيس 
جلنة الش��باب والرياضة حازم اخلالدي الذي اشاد 
بدور وجهود وزارة الش��باب والرياضة في النهوض 
باحلرك��ة العمراني��ة للمنش��آت الرياضي��ة ف��ي 

العراق.
 وق��ال اخلال��دي ف��ي تصري��ح ل�)قس��م االع��الم 
واالتص��ال احلكوم��ي( ان جه��ود وزارة الش��باب 
والرياض��ة واضح��ة ومتمي��زة في اجناز املش��اريع 
الرياضية ومنها ملعب كرب��الء الدولي الذي يعد 
حتفة معمارية حتس��ب للوزارة وملعب الش��باب، 
فضال عن مسبح ومنتجع حي احلسني الترفيهي 
اضاف��ة الى املالعب والقاعات واملس��ابح في عدد 
م��ن احملافظات العراقي��ة، التي ع��ززت من قدرات 
العراق على تضييف البط��والت الرياضية احمللية 
والدولي��ة، بالرغ��م م��ن حالة التقش��ف واألزمة 

املالية.
 وثم��ن اخلالدي جهود الوزير عبد احلس��ني عبطان 
ف��ي إجناز املش��اريع الرياضية وس��عيه اجلاد لرفع 
احلظر عن الكرة العراقي��ة واهتمامه بالكفاءات 
اإلدارية واس��تقطابها وتكليفه��م مبواقع مهمة 

في مفاصل الوزارة.
 وحضر اللقاء مستش��ار جلنة الشباب والرياضة 
ناجح عبد كردي ومعاون مدير عام دائرة االستثمار 
والتموي��ل الذات��ي عل��ي الشهرس��تاني ومدي��ر 
العالق��ات واالعالم ف��ي دائرة االس��تثمار وصفي 

كرمي.

بغداد ـ أثير الشويلي*
ضم��ن دوري كرة القدم الش��اطئية للموس��م 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ التي احتضن منافس��اتها ملعب 
اجليش حيث حقق فريق املهندسني فوزا عريضا 
على فريق احلبانية بنتيجة عشرة اهداف مقابل 
سبعة  وس��يواجه اليوم الثالثاء فريق احلبانية 
فريق الس��ياحة في املباراة االولى عند الساعة 
الثالث��ة والنصف وتعقبها مباراة املهندس��ني 

مع فريق املصافي.
حض��ر فري��ق املهندس��ني بق��وة هذا املوس��م 
وهدفه��م حتقي��ق لقب ال��دوري ك��ون الفريق 
يض��م العبي منتخ��ب وطني س��ابقني منهم 
هيث��م كاظ��م وعلي منص��ور والعب��ني قدماء 
منه��م العب فري��ق اجليش اياد ش��عالن والعبا 
الكهرباء السابقني عدنان عبداهلل ومصطفى 
محم��د والع��ب الصناع��ات الكهربائية احمد 
عبداهلل والعب النفط هش��ام حسن وغيرهم 
م��ن الالعب��ني القدم��اء وتع��د ه��ذه اخلط��وة 
ايجايبة للعبة الشاطئية وحتسب لفريق وإدارة 

املهندسني.
وقال مش��رف الفريق غس��ان عي��دان: فوزنا يعد 
خط��وة أولى باالجتاه الصحي��ح ونحتاج الى وقت 
أكثر من اج��ل تعويد الالعبني على ارضية امللعب 
واالطالع اكثر على قانون اللعبة من اجل ان نكون 
ندا قويا جلميع فرق ال��دوري واعتقد هناك الكثير 
م��ن الفرق التي تض��م العبني جيدي��ن وما علينا 
سوى ان نضع اس��تراتيجة طويلة االمد من اجل 
استقرار الفريق وايضا نعرف كيف نختار الالعبني 
الذين ميتلكون مواصفات العب الشاطئية وايضا 
سنس��لط الضوء على العبي املنتخبات واالندية 
القدماء الن اللعبة حتتاج الى التكنيك والتكتيك 

العالي اضافة الى اخلبرة.

* املنسق اإلعامي للجنة الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:

والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  وص��ل 
عبد احلس��ني عبطان، أم��س، الى 
املنامة  البحري��ن  عاصمة مملك��ة 
لبح��ث مس��الة رف��ع احلظ��ر عن 
الكرة العراقية مع االحتادين الدولي 

واالسيوي بكرة القدم.
 واكد انه س��يجتمع اليوم الثالثاء 
ف��ي املنام��ة م��ع االحت��اد الدولي 
واالس��يوي ملتابعة مشروعية حق 
العراق في رف��ع احلظر عن املالعب 
الرياضي��ة، واقام��ة مب��اراة ال��دور 
كاس  لبطول��ة  النهائ��ي  نص��ف 
االحتاد االس��يوي 2017 ب��ني الزوراء 
والق��وة اجلوية في ملع��ب كربالء 
الدول��ي او ف��ي مدين��ة البص��رة 

الرياضية.
 وطمأن عبطان، اجلماهير الرياضية 
الى ان الوزارة س��تواصل جهودها 
احلثيث��ة الت��ي بذلتها خ��الل املدة 
املاضية م��ن اجل اص��دار قرار من 
االحتادي��ن الدولي واالس��يوي لكرة 
املنامة،  اجتماع��ات  القدم خ��الل 

برفع احلظر عن املالعب العراقية. 
 ودع��ا عبطان اجلماهي��ر الرياضية 
ال��ى التحلي بالصبر والتش��جيع 
املثالي في مباري��ات الدوري املمتاز 
حت��ى نعطي رس��الة ايجابية عن 
اخلطوات املدروس��ة التي اتخذتها 
ال��وزارة من اجل تلبي��ة متطلبات 
مل��ف رف��ع احلظر الذي ب��ات على 

األبواب واالمر اصبح بايدينا.
أبدى االحتاد اآلسيوي موافقته على 
خ��وض مواجهت��ي نص��ف نهائي 
كأس االحتاد األس��يوي ب��ني الزوراء 
والقوة اجلوية في ملعب فرانس��و 

حريري في مدينة أربيل.
تصريح��ات  ف��ي  مص��در  وق��ال 
صحفية إن االحتاد اآلس��يوي أعلن 
الرس��مية على خوض  موافقت��ه 
مب��اراة نصف نهائ��ي كأس االحتاد 
ف��ي مدين��ة أربي��ل وعل��ى ملعب 

فرانسو حريري ، الفتا إلى أن حتديد 
امللع��ب جاء وف��ق معرف��ة االحتاد 
الق��اري ل��ه خاصة وأن��ه احتضن 

مباريات رسمية بوقت سابق.
وأشار إلى أن االحتاد العراقي تقدم 
بطل��ب إل��ى نظيره اآلس��يوي ألن 
تك��ون املب��اراة في ملع��ب كربالء 
الدول��ي ، لع��دة اعتب��ارات ك��ون 
املدينة قريبة على العاصمة بغداد 
وامللعب الدولي يتسع إلى 30 ألف 
متفرج ، أي أن طاقته االستيعابية 

أكثر من أربيل.
ق��رار  ينتظ��ر  االحت��اد  أن  واوض��ح 
مظيره اآلس��يوي وهناك محاوالت 

إلقن��اع االحتاد اآلس��يوي ألن تكون 
تلك اخلط��وة جتربة واقعية للعراق 

قبل قرار رفع احلظر.
ه��ذا وأكد عب��د اخلالق مس��عود 
رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم، 
أن االحتاد الدولي »فيفا« س��يتخذ 
ق��رارا برف��ع احلظ��ر ع��ن املالع��ب 
العراقي��ة، وذل��ك ف��ي اجتماعات 
الكوجنرس التي س��تعقد بعد غٍد 

بالعاصمة البحرينية املنامة .
وق��ال مس��عود ف��ي تصريح��ات 
خاص��ة ل���« » :«عق��دت جلس��ة 
خاصة مع جياني إنفانتينو، رئيس 
االحت��اد الدولي وأكد ل��ي أن القرار 

قد اتخذ بالفع��ل بناء على تقارير 
اللج��ان التي س��بق وأن زارت املدن 
العراقية اخملتلفة وس��يتم اإلعالن 

عنه يوم 11 اجلاري ».  
وتابع:« سيكون رفع احلظر جتريبي 
ملدة 3 أش��هر على أن تقام خاللها 
العراقي  مباريات ودي��ة للمنتخب 
أولى  رس��مية كخطوة  وليس��ت 
لرفع احلظر كامال وقد وافق األمير 
عل��ي ب��ن احلس��ني رئي��س االحتاد 
األردني على إقام��ة أول مباراة بني 
والنش��امى  العراق��ي  املنتخب��ني 

بالبصرة ».
وأضاف مس��عود :« سألقي كلمة 

خ��الل اجتماعات الفيف��ا وأوضح 
املنتخبات  الت��ي عانته��ا  املتاعب 
العراقي��ة م��ن ج��راء ه��ذا احلظر 
وس��أقدم الش��كر ألعضاء االحتاد 

الدولي على هذا القرار ».
وحت��دث رئيس االحت��اد العراقي عن 
املباريات املتبقية ألس��ود الرافدين 
ف��ي تصفي��ات موندي��ال روس��يا 
يعل��م  اجلمي��ع  بالطب��ع  قائ��ال:« 
عل��ى  املنافس��ة  م��ن  بخروجن��ا 
التأهل ولكننا سنؤدي بقوة خالل 
اللقاءات املتبقية وس��نعمل على 
تكوين منتخب قادر على املنافسة 

في املناسبات املقبلة«.

م��ن جانب اخ��ر، قال عب��د الغني 
شهد، مدرب املنتخب األوملبي ، إن 
هناك اتف��اق جرى بني رئيس االحتاد 
الس��وري لك��رة الق��دم ونظي��ره 
العراق��ي على هام��ش تواجدهما 
الفيف��ا  كوجن��رس  اجتم��اع  ف��ي 
البحري��ن، لتأم��ني  املنعق��د ف��ي 
مباراتني وديتني ب��ني املنتخبني في 
العاصم��ة اللبنانية بيروت مطلع 

الشهر املقبل.
وأض��اف ش��هد ف��ي تصريح��ات 
صحفية إنه تلق��ى اتصاالً هاتفًيا 
م��ن رئي��س االحت��اد عب��د اخلال��ق 
مسعود، املتواجد حاليا في املنامة 
عل��ى هامش اجتم��اع الكوجنرس، 
م��ن أج��ل تثبي��ت موع��د إقام��ة 
مبارات��ني وديتني في بي��روت ، الفًتا 
إلى أن املوعد س��يكون مبدئًيا في 
أثناء تف��رغ العبي املنتخ��ب وأيام 

الفيفا.
وأوض��ح أن االحتاد العراقي وبطلب 
للمنتخ��ب  الفن��ي  اجله��از  م��ن 
األوملب��ي خاطب احت��ادات االمارات 
وس��لطنة عمان ولبن��ان من اجل 
تأم��ني مبارات��ني وديتني ف��ي املدة 
م��ن 5 وحتى 15 من ش��هر حزيران 
املقبل، مضيًفا: »ولعدم تلقينا رد 
من االحتادات املذك��ورة تعد فرصة 
مواجهة املنتخب السوري جيدة«.

وأش��ار إل��ى أن »الصعوب��ات التي 
تواجه املنتخب األوملبي تكمن في 
الالعبني الس��تمرار  صعوبة جتّمع 
الدوري احمللي ، لذا علينا ان نستغل 
فت��رة توقف ال��دوري خ��الل نهاية 
الش��هر اجل��اري الرتب��اط املنتخب 
الوطن��ي بتصفي��ات كأس العالم 
وكذلك أيام الفيف��ا جلمع الفريق 
حيث تنتظرنا تصفيات آسيا التي 
ستقام في السعودية في التاسع 

عشر من شهر متوز املقبل«.
األوملب��ي  املنتخ��ب  أن  يذك��ر 
العراق��ي س��يخوض التصفي��ات 
ف��ي مجموع��ة تض��م منتخبات 
السعودية والبحرين وافغانستان.

»اآلسيوي« يوافق على تضييف العراق مواجهتي الجوية مع الزوراء

عبطان يبحث مع »انفاتينيو وسلمان« آلية تنفيذ رفع الحظر  

ماعبنا تنتظر رفع احلظر

سالم عامر

جانب من لقاء سابق بني يوفنتوس وموناكو
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طموحات بوضع حد لغياب أندية فرنسا عن نهائي البطولة
تقرير

أحالم موناكو تصطدم بالتفوق التأريخي ليوفنتوس بدوري األبطال

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًءيوفنتوس ـ موناكو
دوري أبطال أوروبا

سالم عامر يشيد بدورة معايير الـ )فيفا(  
إلدارة وتنظيم المالعب والمباريات

فارس وثائر يحصدان ذهبي وفضي أثقال هنكاريا

»الرماية« تبدأ مشاركتها اليوم في منافسات العالم 



بع��ث ديوان الرقابة املالي��ة ببرقية تهنئة 
الى اسرة الصباح اجلديد مبناسبة الذكرى 

14 على تأسيسها فيما يلي نصها:
ايقادكم الش��معة  نهنئك��م مبناس��بة 
الرابع��ة عش��رة لصحيف��ة " الصب��اح 
اجلدي��د" الغ��راء، متمن��ن لك��م االزدهار 
واملض��ي ف��ي ق��ول كلمة احل��ق ملصلحة 

عراقنا احلبيب.
وعبر دي��وان الرقاب��ة املالية ع��ن امنياته 
بالنجاح املطرد، مشيدا بجهود الصحيفة 
كل  برغ��م  االس��تمرار،  ف��ي  ومثابرته��ا 
الظ��روف والصعوبات الت��ي احاطت بها، 
لكنها اس��تطاعت ان تبق��ى صوتا لكل 
العراقين اخمللصن، متمنن للعاملن في 

صحيفتكم كل النجاح واالزدهار. 

ديوان الرقابة المالية 
يهنئ الصباح الجديد 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDTue. 9 May. 2017 issue (3690( الثالثاء 9 أيار 2017 العدد

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

املمثل��ة س��لمى  فاج��أت 
حايك متابعيها عبر مواقع 
االجتماع��ي  التواص��ل 
بعي��د مي��الد  باحتفاله��ا 
النجم جورج كلوني، على 
طريقته��ا اخلاص��ة، حيث 
قامت بنش��ر صورة قدمية 
 Ask The لهما من فيل��م
Dust إلى جانب النجم ويل 
س��ميث،  وعّلقت سلمى 
عل��ى ه��ذه الص��ورة التي 
نش��رتها: "كل ع��ام وأنت 

بألف خير جورج كلوني".

أّن��ه يربط  وم��ن املع��روف 
بن كلون��ي، وحايك عالقة 
صداقة قوي��ة، كما انهما 
تعاون��ا ف��ي العدي��د م��ن 

األعمال الفنية معا.

أكدت الفنانة دنيا س��مير 
عل��ى  العم��ل  أن  غ��امن 
ألبومه��ا اجلدي��د ق��د بدأ 
باختي��ار بعض  منذ م��دة 
الكلمات، واألحلان، ولكنها 
تصوي��ر  بس��بب  أوقفت��ه 
مسلسل  "في ال� الالالند" 
ال��ذي تخوض به الس��باق 
الرمضان��ي، حي��ث تؤك��د 
عل��ى رغبته��ا ف��ي ط��رح 
أغنية منف��ردة، خالل املدة 
املقبل��ة قب��ل العمل على 
تنفيذ أغنيات األلبوم، الذي 

سيستغرق وقتاً طويالً.
وم��ن ناحية أخ��رى تواصل 
غ��امن العمل عل��ى تصوير 
مسلسل  من  مش��اهدها 
"ف��ي ال��� الالالن��د" بنحو 
طويلة  ولس��اعات  يوم��ي 
من اليوم، نافية ما تناقلته 
بش��أن  املواق��ع  بع��ض 

خالفاتها مع منتج العمل، 
بينهما  العالقة  أن  وأكدت 
طيبة للغاية، وجتمعها به 

صداقة قوية.
"في  أن مسلس��ل  يذكر 
ال� الالالند" مت تصوير جزء 
كبي��ر من��ه ف��ي تايالند، 
ويُشارك في بطولته كل 
م��ن الفنان س��مير غامن، 
وحمدي  س��الم،  ومحمد 
امليرغني، وشيماء سيف، 
ومحمد ثروت، ومن إخراج 

أحمد اجلندي.

التركي  املمث��ل  تس��بب 
كيفان��ش تاتليتوغ بأزمة 
تصوي��ر  خ��الل  كبي��رة 
"اجلس��ور  مسلس��ل 
واجلميلة"، الذي تشاركه 
توب��ا  املمثل��ة  بطولت��ه 
بويوكستون، حيث تصدرا 
النجم��ان غ��الف مجل��ة 

takvim التركية.
وذكرت اجملل��ة في عددها 
الصادر حديثاً ان كيفانش 
التصوي��ر ملدة  تأخر ع��ن 
3 س��اعات مما اثار غضب 

توب��ا،  زميلت��ه  واس��تياء 
موق��ع  مبغ��ادرة  وقام��ت 
ال��ذي  األم��ر  التصوي��ر، 
كبي��رة  بأزم��ة  تس��بب 

للقائمن عن العمل.

سلمى حايك

كيفانش تاتليتوغ

دنيا سمير غانم

أخبــارهــــــــــم

:BBC - الصباح الجديد
قالت مغنية الراب األميركية، نيكي ميناج، أنها ستس��دد 
أقساط التعليم اجلامعي ملعجبيها، إذا أثبتوا أنهم حصلوا 
عل��ى درج��ات ممت��ازة. وف��ي ردها على عش��رات املناش��دات 
مبساعدات مالية على موقع تويتر، قالت ميناج إنها ستكرر 
ذلك في املستقبل. وأرسل أشخاص صورا لتقارير درجاتهم 
الدراس��ية، وقصصا عن مش��كالتهم املالي��ة، إلى املغنية 
األميركية. وكانت أغلب املناش��دات تق��ل قيمتها عن ألف 
دوالر، لك��ن ميناج أبدت اس��تعدادها لدفع س��تة آالف دوالر 

لطالب واحد، إذا أثبت صحة ادعائه.
وقال معجب، واسمه جوش، إنه محتاج لهذا املبلغ لتغطية 

نفقات األقساط اجلامعية، واإلقامة والطعام والكتب.
وقال��ت مين��اج مازحة إنه��ا إن ل��م تتوقف ع��ن منح تلك 

التبرعات ف�"لن يتبق لها أي أموال".
واختارت ميناج نحو ثالثن معجبا، ملنحهم تلك املساعدات. 
وفي وقت سابق من العام احلالي، تبرع مغني الراب األميركي 
"تش��انس ذا رابر" مبليون دوالر ملدارس في شيكاغو، لصالح 
"برام��ج الفنون واإلث��راء". وقال ذا راب��ر للصحفين حينها: 
"هذا اآلمر ال يتعلق بالسياسة، أو التظاهر مبظهر بعينه. إنه 
يتعلق برعاية األطف��ال". وحث اآلخرين إلى أن يحذوا حذوه. 

وقال: "املبلغ الذي تبرعت به عبارة عن دعوة للتحرك".
وأضاف: "أدعو الش��ركات واملؤسسات الكبرى في شيكاغو 

وعبر الواليات املتحدة إلى أن تتبرع، وتبدي رد فعل".

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��اركت مئات الكالب، ذات األش��كال واأللوان املتنوعة، 
في س��باق خيري، م��ع أصحابه��ا، مبتنزه ف��ي العاصمة 

التايالندية بانكوك.
ويُعتقد أن "ماراث��ون الكالب" هذا هو األول من نوعه في 
تايالن��د، حيث يتس��نى مبوجب��ه ألوفى صديق لإلنس��ان، 

املشاركة في عمل خيري يفيد البشر.
وسوف يُستفاد من عائدات السباق في متويل أعمال بناء 

مستشفى سريراغ.
ودفع كل مشارك نحو 30 دوالرا في صورة رسوم تسجيل 
للكل��ب ول��ه، في الس��باق ال��ذي بل��غ طوله نح��و 1.7 

كيلومتر.
وقال��ت ام��رأة م��ن منظم��ي الس��باق تُدعى مببيتش��ا 
أوتس��اجيت: إن ه��ذا الس��باق يتي��ح لل��كالب فرصة أن 
تتبادل األدوار مع اإلنس��ان "وتس��اعد البشر" الذين عادة 

ما يتولون رعايتها.
في تنظيم  وقال محب��ون للكالب إنهم يأملون 

مزيد من هذه السباقات التي 
تزيد شعبيتها باستمرار 

في تايالند هذه األيام.

المغنية نيكي ميناج تسدد 
األقساط الجامعية لمعجبيها

في بعض الدول.. حتى 
الكالب لها إسهام إنساني

القاهرة - الصباح الجديد:  
بحضور جماهي��ري كبير، افتتح 
وزي��ر الثقاف��ة املص��ري حلم��ي 
النمنم مع��رض امللتقى الدولي 
الراب��ع للكاريكاتي��ر، الذي اقيم 
في قصر الثقاف��ة والفنون بدار 
األوبرا املصرية وسيستمر لغاية 

17 مايو-أيار اجلاري.
 وعل��ى هامش اعم��ال امللتقى، 
قلد وزير الثقافة املصري رّس��ام 
العراق��ي عاص��م  الكاريكاتي��ر 
جه��اد، ميدالية امللتق��ى الرابع 
منحت��ه  ال��ذي  للكاريكاتي��ر، 
للملتق��ى،  املنظم��ة  اللجن��ة 
واجلمعي��ة املصرية للكاريكاتير، 
تكرميا له عن مجموعة رسومه، 
واعماله الكاريكاتيرية، وتصديه 
بشجاعة حملاربة اإلرهاب، وقضايا 
اجملتم��ع االخرى عب��ر الصحافة، 

ومواقع التواصل االجتماعي.
 وعبر رّس��ام الكاريكاتير عاصم 
به��ذا  س��عادته  ع��ن  جه��اد 

التكرمي في هذا امللتقى الدولي، 
ال��ى جان��ب ع��دد من رس��امي 
والعاملين،  الع��رب،  الكاريكاتير 
وانه يع��د ذلك تكرميا للصحافة 
العراقية، ولإلعالم، وللكاريكاتير 
العراق��ي، ولقضي��ة العراق ضد 

االرهاب. 
وق��ال جه��اد: ان وزي��ر الثقاف��ة 
املص��ري حلم��ي النمنم أش��اد 
مبشاركة العراق في هذا امللتقى، 
وبالعالقات الثنائية بن االشقاء 

في مصر والعراق.
 واض��اف جه��اد: ان الكاريكاتير 
يعد أحد اهم الفنون الصحفية 
واملؤث��رة،  واخلط��رة،  املهم��ة، 
والقادرة على الوصول بالرسالة 
اإلعالمية، والقضايا االنس��انية 
األخ��رى، ال��ى اجلمه��ور في كل 
م��كان م��ن العال��م، الن رّس��ام 
الوط��ن،  يض��ع  الكاريكاتي��ر 
ضم��ن  واالنس��ان،  واملواط��ن، 
الصحفي��ة،  مهمت��ه  أولوي��ات 

حي��ث يعب��ر فيه��ا م��ن خ��الل 
خط��وط قلم بس��يطة عن كل 
ذل��ك، لكنه��ا تكون ف��ي احيان 
كثي��رة موجعة، ومؤثرة أكثر من 

الرصاصة.
وتابع جهاد حديثه عن مشاركته 

امللتقى، وطبيع��ة املواضيع  في 
الت��ي ترجمه��ا ف��ي رس��وماته 
انه ش��ارك  الكاريكاتيرية قائال: 
ف��ي امللتقى بعدد م��ن اللوحات 
تدي��ن  الت��ي  الكاريكاتيري��ة 
اإلرهاب، وخاصة ما يتعلق باملرأة 

ف��ي مناط��ق الن��زاع، واملناط��ق 
أن��واع  الت��ي تعرض��ت لش��تى 
اإلرهاب، حيث كانت املرأة عنوانا 
للملتقى تزامنا مع اختيار العام 

2017 بوصفه عاما للمرأة.
م��ن جانب��ه ق��ال الفن��ان فوزي 
مرس��ي، رئيس اللجنة املنظمة 
للملتق��ى الرابع للكاريكاتير، إن 
جلن��ة اختيار األعم��ال بعضوية 
كل م��ن الفن��ان محم��د عفت، 
والفنان فاروق موس��ى، ومحمد 
إبراهيم توفيق، والفنان س��مير 
عبد الغن��ي، اخت��ارت نحو 500 
عم��ل فني لنح��و 272 فناناً من 
64 دول��ة عربي��ة، وأجنبي��ة، من 
بينها روسيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، 
والع��راق،  والص��ن،  وكرواتي��ا، 
وأندونيس��يا، واألردن، والكوي��ت، 
والس��عودية، والبحرين، وتونس، 
واملغرب، واإلمارات، وذلك من أصل 
590 رساماً، من 84 دولة تقدموا 
2172 عم��الً كاريكاتيريا  بقرابة 

للمشاركة في امللتقى.
وأش��ار ف��وزي، إل��ى أن امللتق��ى 
هذا الع��ام يتناول موضوع املرأة، 
مبناس��بة اختيار عام 2017 عاًما 
للم��رأة، حيث س��لطت لوحات 
فنان��ي العالم برش��اقة، وخفة 
ظل األضواء على املشكالت التي 
تعان��ي منه��ا امل��رأة، ومحاوالت 
تهمي��ش دور املرأة ف��ي اجملتمع، 
املبدع��ون  ه��ؤالء  واس��تطاع 
فض��ح  الس��اخرة،  بلوحاته��م 
وتعرية الظلم الواقع على املرأة 
ف��ي الكثير م��ن بل��دان العالم، 
واملتمثل ف��ي التميي��ز والعنف 

ضدها.
كم��ا مت ع��رض مجموع��ة م��ن 
الفائزة في مس��ابقة  األعم��ال 
للبورتري��ه  الثاني��ة  بهج��وري 
الكاريكاتيري، عن كوكب الشرق 
ام كلثوم، وحصل الفنان العراقي 
اجلائزة  عل��ى  البك��ري  منص��ور 

الثانية في هذه املسابقة.

افتتاح الملتقى الرابع للكاريكاتير في القاهرة وتكريم رّسام الكاريكاتير عاصم جهاد

تكرمي رّسام الكاريكاتير عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
نفت الفنانة املصرية منة 
ش��لبي، قيامه��ا بتقليد 
جنمات تركيا في ظهورها 
داخل أحداث مسلس��ل 
"واحة الغ��روب"، والذي 
ت��ؤدي فيه زوج��ة خالد 

النبوي األجنبية.

وأك��دت مّن��ه في تصريح��ات لها 
الحد املواق��ع اإلخبارية التي تعنى 
بأخبار الفنانن: على أن اللوك الذي 
تظهر ب��ه في أحداث املسلس��ل، 
ُمتف��ق عليه م��ع اخملرج��ة كاملة 
أبو ذكرى، من دون االس��تعانة بأي 
ش��خصيات لفنان��ات أجان��ب، أو 
اإلقتب��اس منهن، مش��يرة إلى أن 

تصوي��ر دوره��ا ب�"واح��ة الغروب" 
يجري على قدم وس��اق خالل املدة 
اجلاري��ة، حيث تقول أنها عاش��ت 
مدة صعبة في التصوير داخل واحة 
س��يوة لش��هور طويل��ة، ولكنها 
بالتجرب��ة، موضحة  مس��تمتعة 
أنها عاش��تها بنح��و واقعي قبل 
التصوير، من أجل خروج املش��اعر 

في مكانها السليم.
واجلدير بالذكر أن مسلسل "واحة 
الغ��روب" مأخوذ عن رواية للكاتب 
الكبير به��اء طاهر، ويُش��ارك في 
بطولة املسلس��ل خال��د النبوي، 
والعم��ل م��ن تألي��ف م��رمي نعوم، 
وهالة الزغن��دي وإخراج كاملة أبو 

ذكرى.

منة شلبي تنفي التشبه باألتراك
 في لوك "واحة الغروب"

بغداد - الصباح الجديد:
أقام قسم اخلط العربي والزخرفة في 
كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد، 
ورشة عمل عن التذهيب في اللوحة 
اخلطية، بحضور الدكتور جواد الزيدي 
رئيس قس��م اخلط العربي والزخرفة، 
ومجموع��ة م��ن أس��اتذة القس��م، 
األولي��ة  الدراس��تن  م��ن  وطلبت��ه 

والعليا.
أدار الورش��ة التدريس��ي عل��ي عب��د 
األستاذ  وقدمها  الش��ديدي.  احلسن 
الدكت��ور عبد الرض��ا بهية داود حيث 
حتدث عن أهمية التطبيقات العملية 
العملي��ة  ف��ي  للنظ��ري  املرافق��ة 
التعليمية، وض��رورة معرفة الطالب 
املتخ��رج واخلط��اط إل��ى مث��ل هذه 
التقني��ات، والت��ي تع��د م��ن مالمح 
اإلج��ادة والتمي��ز، وأهمي��ة اللوح��ة 
اخلطية الت��ي حتتوي عل��ى مثل هذه 

التقنيات.
بعده��ا حتدث الباحث الش��ديدي عن 

مفهوم التذهيب بش��كله الواس��ع، 
وال��ذي يعن��ي تقني��ات ع��دة منه��ا 
واملزاوج��ة م��ع  والرق��ش،  التزمي��ك، 
األلوان األخرى، مس��تعرضا أهم أنواع 
التذهيب من خالل من��اذج توضيحية، 
جترى على املنجز العياني، مرورا بأهم 
املواد املستعملة من الفرش، واألدوات، 
وامل��واد الداخل��ة في عملي��ة حتضير 
الذهب، الذي سيكون على هيئة دفاتر 
ورقي��ة من مادة الذهب، أو املس��حوق 
يعام��ل م��ع الصم��غ العرب��ي، واملاء، 
وصوال إلى االجناز النهائي في التعامل 
مع الذه��ب، أو مس��حوق يعامل مع 

الذهب على اللوحة اخلطية.
وف��ي اخلت��ام ق��دم رئي��س القس��م 
الدكت��ور التدريس��ي ج��واد الزي��دي 
شهادة تقديرية إلى الباحث املزخرف، 
مشيدا بدوره في األداء املهني العالي، 
ومش��يرا إلى أهمية الورش��ة كونها 
س��تكون جزءا من مف��ردات التدريس 

في السنة املقبلة.

بغداد - حذام يوسف:
تتواصل النجاحات التي يصنعها 
املبدعون العراقيون، ليبقى اس��م 
العراق عاليا مرفوعا الى القمم، 
آخ��ر اجن��ازات املس��رح العراقي، 
فوز مس��رحية "أطفال احلرب"، 
للمخ��رج عل��ي ريس��ان، والت��ي 
فازت بجائزة اجلمهور في مهرجان 
ميتي��و الدولي للمس��رح، في أورنس��ة 
الدورة 22.  مس��رحية أطفال احلرب هي 
آخر عمل مسرحي للفنان 
علي  املبدع  العراقي 
وه��و  ريس��ان، 
يعكس،  عمل 
ف����ة  إض��ا
توفر  إل��ى 
ط  و لشر ا
لفني��ة  ا

العالية، الروح املقاوِمة، والغيورة للفنان 
العراقي اجملاهد، ترجمت املس��رحية الى 
اللغة اإلجنليزية، من قبل الشاعر الدكتور 
س��عد الصاحلي، والى اللغة االس��بانية 
م��ن قب��ل الش��اعر واملترجم محس��ن 
الرملي. يقول اخملرج علي ريسان عن هذا 
العمل :" رؤيتي للعرض املس��رحي، الذي 
اسميته اطفال احلرب، تتركز على فكرة 
ان ابن��اء اوروك احلقيقين مس��بيون، وان 
االنس��ان العراقي يبحث عن انس��انيته 
وسط اخلراب الذي يحدث بصورة فوضى 
منظم��ة، وه��و ي��درك حجم خس��ائره 
الباهظة، ويعي ابعاد اللعبة السياسية 
التي ته��دد احلي��اة واالبداع االم��ل، وقد 
جس��دت ذلك بش��خص ينبث��ق من بن 
جدران احد متاحف العراق، ليسرد تاريخ 
االلم العراقي على مر العصور، وينتهي 
بقيامة مروع��ة للعبث، واخلراب، وخيانة 
االنس��انية، طف��ل احلرب يتح��دث بكل 
لغ��ات ابن��اء اوروك العربي��ة، والكردية، 

والتركمانية، واالشورية، في العمل.

ورشة لتذهيب اللوحة الخطية 
في كلية الفنون الجميلة

مسرحية أطفال الحرب العراقية تفوز 
في مهرجان ميتيو الدولي للمسرح

الصباح الجديد - وكاالت:
انطلق مبدينة رام اهلل، األحد، ملتقى 
العربي��ة،  للرواي��ة  األول  فلس��طن 
مبش��اركة عش��رات األدباء والروائين 

الفلسطينين والعرب.
الثقافة الفلس��طينية  وتنظم وزارة 
ه��ذا امللتق��ى ف��ي دورته األول��ى هذا 
العام، حتت عن��وان )دورة القدس ...دورة 

نبيل خوري(. ومن املقرر أن يعقد امللتقى كل 
عامن. وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب 
بسيسو في حفل االفتتاح: "بادرنا إلى فكرة 
جدي��دة. ملتقى فلس��طن للرواية العربية، 
فع��ل ثقاف��ي عربي عل��ى أرض فلس��طن، 
نتوجه إل��ى عمقنا العربي، ونحقق جس��را 

من التواصل اإلبداعي".
ونقل��ت رويت��رز ع��ن بسيس��و قول��ه: "ملاذا 

القدس؟ ألنها العاصمة، والعنوان، وتختصر 
بقائن��ا  وملحم��ة  الفلس��طيني،  وجودن��ا 
عل��ى أرضن��ا. هي ببس��اطة خالص��ة الروح 

الفلسطينية".
وأوضح بسيس��و أن إطالق اسم نبيل خوري 
على ال��دورة األولى للملتقى، ألن��ه "الروائي 
الفلسطيني املقدسي، الذي سجل احتالل 

القدس الشرقية في عام .

مشاركة عراقية في ملتقى فلسطين األول للرواية العربية
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