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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 45 ص11

تواصل " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق اشرطة تسجيل صدام حسين 
/ االعمال الس��رية لنظام اس��تبدادي / 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء على حديث 
صدام حس��ين وعزمه على اس��تخدام األس��لحة الجرثومية والكيمياوية ضد السعودية حيث 
يق��ول : أري��د – بأس��رع وقت ممك��ن – إذا لم ننقْل األس��لحة، أن نصدر أم��رًا واضحًا إلى  " 
األش��خاص ذوي العاقة " بأن الس��اح يجب أن يكون في أيديهم بأقرب وقت ممكن. وربما 
حت��ى أعطيهم " مدخل الاعودة. " س��أعطيهم أمرًا معلنًا بأنه ف��ي " لحظة ما " إن لم أكنْ 
هناك وأنكم لم تس��معوا صوتي، ستسمعون صوت ش��خص آخر، لذلك يمكنكم أن تتلقوا 
األم��ر منه، ومن ثم بوس��عكم أن تمض��وا وتضربوا أهدافكم. أود أن تُوزع األس��لحة على 
األهداف؛ أريد الرياض وجدة، وهما أكبر المدن الس��عودية مع جميع صناع القرار، والحكام 

السعوديون يقيمون هناك. هذا بالنسبة لألسلحة الجرثومية والكيمياوية. 

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة 
، يوم أمس السبت، عن مقتل 172 
قناًصا في تنظي��م داعش وتدمير 
373 عجل��ة مفخخ��ة من��ذ ب��دء 
معركة الس��احل األمين من مدينة 
إل��ى  اس��تعادة  املوص��ل، الفت��ة 
الس��يطرة عل��ى 80 هدفاً في امين 

املدينة . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الرك��ن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  خاص لصحيفة 
إن "قطع��ات الش��رطة االحتادي��ة 
اس��تكملت حترير وتطهير مناطق 
االقتصادي��ن و17 مت��وز بالكام��ل 
ونصب��ت املتاري��س واحلواجز باجتاه 
حيي النجار والشفاء في الساحل 

األمين من املوصل". 
أس��فرت  "العملي��ة  أن  وأض��اف 
ع��ن قت��ل 66 إرهابي��اً وتدمي��ر 13 
عجل��ة مفخخ��ة و9 دراجات نارية 
ومضاف��ات ومواضع للرشاش��ات 

االحادية". 
وأوض��ح أن "احلصيل��ة اإلجمالية 
لعمليات الش��رطة االحتادية والرد 
الس��ريع منذ انطالق معركة امين 
املوصل متثلت باستعادة السيطرة 
على 80 هدفاً مرس��وماً لها وقتل 
172 قناص��ا ودم��رت 373 عجل��ة 
مفخخ��ة بينها 5 جراف��ات و321 

دراجة نارية ملغمة". 
وبن رسول أنه "مت كذلك إجالء 40 
ال��ف عائلة نازحة وإع��ادة 10 الف 
عائل��ة ال��ى محل س��كناها كما 
قدمت قواتنا 55 الف سلة غذائية 
منذ انطالق معركة امين املوصل". 
وم��ن جانبه أك��د الناطق باس��م 
وزارة الهجرة واملهجرين ستار نوروز 
يوم ، أمس السبت ، عودة 90 % من 
إجمالي النازحن من اجلانب األيسر 
ملدينة املوصل إلى مناطقهم بعد 

حتريرها. 
وق��ال  ن��وروز لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" عدد النازحن من اجلانب 

األيسر جتاوز 176 ألف شخص. 
وب��ن بأن" عدد النازحن من اجلانب 
األمي��ن للمدينة بلغ 526 ألفاً و233 
العمليات  انط��الق  ش��خًصا منذ 
العس��كرية الس��تعادته ف��ي 19 

شباط . 
وف��ي س��ياق متصل ش��رع اجلهد 
للحش��د  التاب��ع  الهندس��ي 
الشعبي، أمس السبت ، بعمليات 
لناحي��ة  اجلنوب��ي  احمل��ور  حتص��ن 

القيروان بالكامل.
 وذكر بيان إلعالم احلشد الشعبي 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، 
نس��خة منه، ان “اجلهد الهندسي 
للحش��د الش��عبي نف��ذ عملية 
حتصن الس��واتر في احملور اجلنوبي 
للقيروان بعد حترير ناحية القاهرة 

بالكامل”. 
وح��ررت قوات احلش��د الش��عبي، 
أمس السبت ، قرية القاهرة جنوب 

القيروان غرب مدينة املوصل. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د الشعبي 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، 

نس��خة من��ه، ان “ق��وات اللواءين 
الش��عبي  احلش��د  ف��ي  و40   ،11
حررت، الي��وم، قرية القاهرة جنوب 

القي��روان غ��رب املوص��ل، ورفعت 
العلم العراقي فوق مبانيها”. 

تتمة ص3

القّوات المشتركة تؤّكد سيطرتها على 80 هدفًا في أيمن الموصل 
بعد تطهيرها لحي 17 تموز

القوات املشتركة في اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��ارك وفد عراقي برئاسة رئيس 
اجلمهورية فؤاد معصوم في القمة 
العربي��ة اإلس��المية - األميركية 
املق��رر عقده��ا الي��وم األح��د في 

العاصمة السعودية الرياض.
وذكر بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 
لنائب رئي��س اجلمهورية أس��امة 
"الصباح  اطلعت عليه  النجيفي 
اجلديد"، أن "العراق سيشارك في 
مؤمتر القمة اإلسالمية األميركية 
الذي سيعقد في الرياض عاصمة 
اليوم  العربية السعودية  اململكة 

األحد 21 أيار 2017".
وأوضح أن الوفد العراقي يرأس��ه 
ف��ؤاد معصوم رئي��س اجلمهورية، 
ويضم أسامة عبد العزيز النجيفي 

نائب رئي��س اجلمهورية، وعددا من 
املسؤولن واملستشارين.

ووص��ل الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترامب صب��اح امس الس��بت إلى 
اململك��ة العربية الس��عودية في 
أول رحلة خارجية له منذ تسلمه 

مهامه.
وم��ن املق��رر أن يعق��د مؤمتر قمة 
م��ع 55 م��ن ق��ادة وممثل��ي الدول 
اإلس��المية ف��ي العال��م، الي��وم 
األحد، لبحث س��بل بناء شراكات 
أمنية أكث��ر قوة وفاعلية من أجل 
مكافحة ومنع التهديدات الدولية 
والتطرف  اإلرهاب  املتزايدة بسبب 
والعمل على تعزيز قيم التسامح 

واالعتدال.
تفصيالت ص6

بغداد ـ الصباح الجديد:
حلل��ف  الع��ام  األم��ن  أعل��ن 
ش��مال األطلس��ي )الناتو( ينس 
س��تولتنبرغ، أن احلل��ف يبح��ث 
قضية املشاركة مبحاربة تنظيم 
"داع��ش" ف��ي س��وريا والع��راق، 
متوقعا اتخاذ قرار بذلك في وقت 

"قريب جدا".
وقال األمن العام للحلف لوكالة 
"بلومبرج" بحسب "سبوتنيك"، 
"لقد قدم حلف شمال األطلسي 
الدول��ي  للتحال��ف  الدع��م 
مبحاربة تنظي��م "داعش". الناتو 

يس��اعد من خالل تقدمي طائرات 
االس��تطالع وم��ن خ��الل تدريب 

القوات العراقية.
ه��ل  "مس��ألة  أن  وأض��اف، 
املساعدة  الناتو  يستطيع حلف 
بأكثر من ذلك، وكذلك هل هناك 
الناتو  حاج��ة النضم��ام حل��ف 
للتحال��ف الدول��ي، وأن يصب��ح 
عضواً رس��ميا؟.. يتم بحث هذه 
القضية في الوقت احلالي، أتوقع 
أنه س��يتم اتخاذ القرار في وقت 

قريب جدا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفتت��ح العاه��ل االردني عبداهلل 
الثان��ي امس الس��بت اجللس��ة 
املنت��دى  ألعم��ال  الرئيس��ة 
االقتصادي العاملي حول الش��رق 
األوس��ط وش��مال افريقيا 2017 
البحر  الذي تستضيفه منطقة 

امليت.
ويحضر املنتدى عدد من رؤس��اء 

الدول وأكثر من 1100 شخصية 
من ق��ادة األعمال والسياس��ين 
املدني  اجملتمع  وممثلي مؤسسات 
واملنظم��ات الدولية والش��بابية 
م��ن أكثر م��ن 50 دول��ة، بينهم 
رئيس اجلمهورية ف��ؤاد معصوم 
ورئيس اقليم كردستان مسعود 

بارزاني.
تتمة ص3

معصوم يترأس وفد العراق في القّمة 
العربية اإلسالمية ـ األميركية

توقعات بمشاركة الناتو بمقاتلة 
"داعش" في العراق وسوريا

العاهل األردني يفتتح أعمال 
المنتدى االقتصادي العالمي

مساعدات أميركية إلعادة 
إعمار الجسور المدمرة في نينوى

"داعش" ينفذ سياسة األرض المحروقة 
غربي أيمن الموصل 23

بغداد - وعد الشمري:
أقّر مجلس محافظة االنبار، أمس 
بن  اخلالفات  باس��تمرار  الس��بت، 
وحلفائه  االسالمي  احلزب  جبهتي 
من جه��ة، وكتلة )احلل( وحلفائها 
م��ن جهة أخرى، مؤك��داً ان حراكاً 
يحص��ل حالي��اً يس��تهدف أخراج 
احملافظ صهيب الراوي من منصبه 
أن  إل��ى  بع��د اس��تجوابه، الفت��اً 

النزاعات تنصب بالدرجة االساس 
على اتهامات باالبتزاز تتعرض لها 
الش��ركة االميركية املشرفة على 
اعمار وتأمن الطريق الدولي الرابط 
مع االردن، وكذل��ك توزيع املناصب 

االدارية في احلكومة احمللية.
الرس��مي جمللس  املتح��دث  وق��ال 
احملافظ��ة عيد عم��اش في حديث 
م��ع "الصباح اجلدي��د"، إن "االنبار 

تشهد االن صراعاً سياسياً كبيراً 
ب��ن كتلت��ن رئيس��تن وه��و في 

تصاعد مستمر".
وتاب��ع عم��اش أن "الكتل��ة االولى 
هي التي يتزعمها جمال الكربولي 
املعروفة ب� )حل( ومعها كتلة وزير 
الكهرباء قاسم الفهداوي، واللتان 
تولتا منصب احملافظ في أول الدورة 
احلالية حتى اقالة أحمد الدليمي 

بس��بب اصابته في املع��ارك ضد 
تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "الكتلة االخرى وهي 
احل��زب االس��المي ومعه��ا كتل��ة 
الش��يخ أحمد اب��و ريش��ة اللتان 
تس��تحوذان حالياً عل��ى احلكومة 
احمللية احلالية ممثلة مبنصب احملافظ 

صهيب الراوي".
تتمة ص3

كتلة الكربولي ُتحّشد منذ أسابيع إلقالة المحافظ من منصبه

"الطريق الدولي" يشعل الخالف بين الحزب اإلسالمي و"الحل" في األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
األركان  هيئ��ة  رئي��س  أعل��ن 
املش��تركة األميركي��ة اجلن��رال 
ع��ن ص��دور  دانف��ورد،  جوزي��ف 
توجيه��ات من الرئيس األميركي 
ترامب لتس��ريع احلملة  دونال��د 
ضد تنظي��م "داعش"، مش��يرًا 
إلى أن ب��الده تفعل كل ما ميكن 
ملنع التنظيم من إعادة تس��ليح 
مقاتليه، فيما أك��د أن الواليات 
بالقيادة  ثق��ة  لديه��ا  املتح��دة 

العراقية.
وقال دانفورد خالل مؤمتر صحفي 
مشترك مع وزير الدفاع األميركي 
ومبعوث التحالف الدولي للعراق 
واش��نطن،  في  وس��وريا، عق��د 
إن  اجلدي��د"،  "الصباح  وتابعت��ه 
ترامب أصدر توجيهات  "الرئيس 
لإلسراع في احلملة ضد داعش"، 
الفت��اً إل��ى "أنن��ا قوضن��ا قدرة 
التنظي��م على حتقي��ق خالفته 

في العراق وسوريا".
أح��رز  "التحال��ف  أن  وأض��اف 
تقدماً كبيرًا واس��تعدنا املناطق 
التي يوج��د فيها النف��ط، كما 
تخلصن��ا م��ن العديد م��ن قادة 

داعش"، مؤك��داً "أننا نفعل كل 
ما ميكن ملنع التنظيم من إعادة 

تسليح مقاتليه".
وأش��ار دانفورد إلى أن "التحالف 
تخلصن��ا م��ن وج��ود داعش في 

تركيا"،  املنطق��ة احلدودية م��ع 
مبين��ا أن "هناك ثق��ة بالقيادة 
العراقي��ة وق��درة للقيادات على 
التحك��م باملنطق��ة وه��ذا أمر 

مذهل ويعد اجنازًا كبيراً".

وفي الس��ياق ذات��ه أكد مبعوث 
للتحال��ف  األميرك��ي  الرئي��س 
أن  ماكغ��ورك،  بري��ت  الدول��ي 
التوجيهات الصادرة عن الرئيس 
دونال��د ترام��ب تتضم��ن ع��دم 
السماح بعودة تنظيم "داعش" 
إلى املناط��ق احملررة ف��ي العراق، 
فيم��ا أش��ار إل��ى وج��ود ضغط 
عس��كري كبير عل��ى التنظيم 
العراقية  املوص��ل  في مدينت��ي 

والرقة السورية.
وق��ال ماكغ��ورك خ��الل املؤمت��ر 
الصحفي ، إن "القوات العراقية 
مع��ا  تنس��قان  والبيش��مركة 
داع��ش  م��ن  املناط��ق  لتحري��ر 
ومتكن الس��كان من اس��تعادة 
احلي��اة الطبيعي��ة"، الفت��ا إلى 
أن "الرئي��س ترام��ب وجه بعدم 
إلى  بالع��ودة  الس��ماح لداعش 

املناطق احملررة".
تتمة ص3

توجيهات مشّددة من ترامب لتسريع الحملة 
ضّد "داعش" وعدم السماح بعودته

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرس��مي  التلفزي��ون  هن��أ 
حس��ن  الس��بت،  اإليراني،ام��س 
انتخاب��ات  ف��ي  بالف��وز  روحان��ي 

الرئاسة.
وكان نائب وزي��ر الداخلية اإليراني 
علي أصغر أحمدي قد أعلن اليوم 
أن الرئيس اإليراني املنتهية واليته 
حسن روحاني يتقدم على خصمه 
احملافظ رجل الدين إبراهيم رئيسي 
في االنتخابات الرئاسية التي جرت 

يوم االول من امس اجلمعة.

وق��ال أحمدي في كلمة على قناة 
ايري��ب احلكومي��ة إن��ه "من أصل 
25,9 مليون بطاقة مت فرزها، حصل 
روحاني على 14,6 مليون ورئيسي 
عل��ى 10,1 مالي��ن"، موضح��ا ان 
"اكث��ر م��ن أربعن ملي��ون ناخب 
أدل��وا بأصواته��م من أص��ل 56,4 

مليون ناخب مسجل".
وكان مصدر إيراني قال إن "الرئيس 
املنتهي��ة واليت��ه حس��ن روحاني 
حصل عل��ى 21.6 ملي��ون صوت، 
مقابل 14 مليونا إلبراهيم رئيسي 

بع��د ف��رز 37 ملي��ون ص��وت من 
صناديق االنتخابات اإليرانية".

وكان��ت وزارة الداخلي��ة اإليراني��ة 
أعلنت مس��اء اجلمع��ة البدء في 
عملية فرز األصوات في االنتخابات 
الرئاس��ية واجملال��س البلدي��ة في 
إيران، وس��ط ش��كاوى من أنصار 
املرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي، 
بح��دوث مخالفات كبي��رة، بينما 
يتح��دث اإلصالحي��ون ع��ن تقدم 
روحاني في عمليات الفرز األولية.
تفصيالت ص6

فوز روحاني بوالية ثانية في االنتخابات اإليرانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اغلقت اسعار النفط برنت،امس 
السبت، عن اعلى مستوى خالل 
ش��هر مع توقعات أن تتفق أوبك 
واملنتج��ون غي��ر األعض��اء على 
متديد تخفيض��ات اإلنتاج عندما 

يجتمعون األسبوع القادم.
النف��ط وذلك  وارتفعت أس��عار 
لتس��جل   2% جت��اوزت  بنس��بة 

أعلى مستوى لها في ايار احلالي, 
على الرغم م��ن تخمة املعروض 
العاملي من اخلام وسط صعوبات 
بسبب الطلب الضعيف وتنامي 
اإلنتاج في مناطق أخرى السيما 

في الواليات املتحدة.
وارتفع��ت اس��عار برن��ت لتغلق 
للبرمي��ل  دوالراً   53.77 عل��ى 
الواحد وبزي��ادة بلغت 1.26 دوالراً 

او %2.40، فيم��ا ارتفعت اس��عار 
اخلام االميركي لتغلق على 50.48 
دوالراً بارتفاع بلغ 1.13 او ما يعادل 
%2.29. وجتتم��ع منظمة البلدان 
املصدرة للبترول ومنتجون آخرون 
من بينهم روسيا في 25 أيار ومن 
املتوق��ع أن يق��رروا متديد خفض 
اإلنت��اج 1.8 ملي��ون برميل يومياً 

حتى نهاية آذار 2018.

النفط يغلق مرتفعًا عند أعلى مستوى خالل شهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر امني مسؤول عن 
قتل الق��وات العراقية ما ال يقل 
عن 17 عنصراً من تنظيم داعش 
واالس��تيالء  اخرين  أربعة  واس��ر 
عل��ى أس��لحة واعت��دة نتائ��ج 
الس��يطرة  اس��تعادة  معرك��ة 
على حي الروش��ان غربي مدينة 

املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
ان القطعات العس��كرية قتلت 
17 مس��لحاً م��ن تنظيم داعش 
واس��رت 4 اخرين واستولت على 
ن��وع بي��ك اب حتم��ل  عجلت��ن 
سالحاً نارياً رشاشاً، وكميات من 
األسلحة النارية اخلفيفة والعتاد 

خالل عملية حترير حي الورش��ان 
شمال غربي املوصل.

وكان قائ��د معرك��ة املوصل قد 
اعل��ن في وقت س��ابق عن متكن 
الق��وات العراقية م��ن حترير حي 
جديد ف��ي اكبر مواق��ع تنظيم 

داعش.
وق��ال القائد عبداالمي��ر ياراهلل، 

في بي��ان له، ان ق��وات مكافحة 
االره��اب حت��رر حي الورش��ان في 
مدين��ة  م��ن  االمي��ن  الس��احل 

املوصل.
ف��ي س��ياق آخ��ر اكد مس��ؤول 
محلي ف��ي محافظ��ة ديالى، ان 
تنظيم "داع��ش" احرق اكثر من 
100 دومن م��ن محص��ول احلنطة 

في قرية محررة شمال بعقوبة.
وقال مدير ناحية العظيم )64كم 
اجلب��ار  عب��د  بعقوب��ة(  ش��مال 
العبيدي في حديث ل� السومرية 
نيوز، ان "تنظي��م داعش االرهابي 
م��ن  دومن   100 م��ن  اكث��ر  اح��رق 
محص��ول احلنطة ف��ي قرية البو 

طراز )5كم شمال العظيم(". 

"ح��رق  ان  العبي��دي  واض��اف 
محص��ول احلنطة فع��ل ارهابي 
ي��راد منه محاص��رة القرى احملررة 
اقتصاديا وقط��ع مصادر رزقها"، 
داعي��ا اجله��ات احلكومي��ة ال��ى 
"تعوي��ض االس��ر املتض��ررة من 

جرائم تنظيم داعش".
تتمة ص3

قتل وأسر أكثر من 20 داعشيًا واالستيالء على أسلحة وأعتدة غربي الموصل

ترامب ووزير الدفاع األميركي
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

محافظت��ا  اعلن��ت  بينم��ا 
احل��داد  وحلبج��ة  الس��ليمانية 
مل��دة ثالث��ة اي��ام مبناس��بة رحيل 
زعي��م حرك��ة التغيير نوش��يروان 
مصطفى، اجمعت االحزاب والقوى 
السياس��ية ف��ي كلم��ات خ��الل 
مراس��يم تش��ييع جثمان املنسق 
العام حلركة التغيي��ر، على ضرورة 
احتواء وانهاء اخلالفات السياسية 
التي تعصف بالعملية السياسية 
ف��ي االقليم، واس��تلهام العبر من 

املسيرة النضالية للراحل. 
حركة التغيير التي رحب املتحدث 
باسمها باملش��اركني في مراسيم 
انه��ا  اك��دت  والع��زاء  التش��ييع 
ستس��تمر على النهج االصالحي 
الذي تبن��اه الراحل والذي س��خره 
لتحقيق تطلعات وحقوق ش��عب 
كردس��تان وانه��ا لن تس��اوم على 
املبادئ واالصالحات التي دعا اليها 

وتبناها زعيمها الراحل. 
االحت��اد الوطني االكردس��تاني من 
جانبه اكد انه متمسك باتفاقاته 
السياسية مع حركة التغيير وانه 
يعم��ل على ازال��ة العقب��ات امام 
تنفيذ االتفاق السياس��ي وتوحيد 
ازم��ات  ملعاجل��ة  واالف��كار  ال��رؤى 

االقليم. 
ب��دأت مراس��يم الش��ييع بنق��ل 
جثم��ان الراحل م��ن اجلامع الكبير 
وس��ط محافظة السليمانية الى 
مقر حرك��ة التغيير ف��ي منطقة 
زركته حي��ث واراه الثرى حس��بما 
اوصى بذلك، وس��ط تدافع احلشود 
اجلماهيرية التي توافدت من جميع 
اجزاء كردستان والعراق للمشاركة 

في مراسم التشييع. 
عضو الهيئ��ة العاملة في املكتب 

السياس��ي لالحتاد الوطني حاكم 
قادر حمه جان وبينم��ا عزى عائلة 
وذوي ورفاق الراحل، اشار في كلمة 
الوطن��ي  االحت��اد  أن  ال��ى  القاه��ا 
إتفاقية  التغيير جتمعهما  وحركة 
سياس��ية ش��املة، لكن لألسف 
برغم املساعي الدؤوبة التي بذلت 
وباألخص من قب��ل اإلحتاد الوطني 
الكردس��تاني ل��م يت��م التوص��ل 
إل��ى إتف��اق م��رض ب��ني األط��راف 
السياسية، وبالتالي عدم التوصل 
إلى نتائ��ج نهائية ناهيك عن عدم 

تفعيل دور البرملان.
الوطن��ي  اإلحت��اد  أن  واض��اف 
الكردس��تاني يعلن انه يعمل على 
التوصل إلى حلول جلميع املس��ائل 
العالقة بني القوى السياسية في 
االقليم، كما يسعى لتفعيل عمل 

البرملان، وهو ما ع��ده واجباً وطنياً 
وقانونياً وسياسياً مصيرياً، مؤكداً 
ان تطبيق اإلتفاق السياسي املبرم 
الكردس��تاني  الوطني  بني اإلحت��اد 
وحرك��ة التغيي��ر، والنض��ال ف��ي 
س��بيل تنفيذ خارطة طريق اإلحتاد 
الوطن��ي له��ا أهمي��ة تأريخية لن 
يدخر االحتاد وسعاً في النضال من 

أجل حتقيقها.
وع��ّد  أن��ه بالرغ��م م��ن إختالفات 
اجلانبني اال ان االحت��اد يرى من اجليد 
أن يكون احل��ل النهائي واألمثل هو 
وحدة اجلانبني، »لتكن بشرى نزفها 
لشعبنا ولترقد بسالم روح املناضل 
نوشيروان الصديق العتيد للرئيس 
مام ج��الل وأحد مؤسس��ي اإلحتاد 
الوطني الكردستاني وصاحب الدور 
التأريخية  التأريخي في مس��يرته 

خالل اإلنتفاضة اجلديدة.
ب��دوره دعا رئيس التحالف الوطني 
خ��الل  احلكي��م  عم��ار  الس��يد 
مش��اركته في مراس��م التشييع 
واخلالفات  املش��كالت  انه��اء  ال��ى 
ب��ني االقلي��م املرك��ز والع��ودة الى 
الع��راق الواحد املوحد، واس��تلهام 
العبر من مس��يرة الراحل، لتوحيد 
الكلمة مجدداً والبقاء على النهج 
ال��ذي تبناه  والبرنام��ج االصالحي 

زعيم حركة التغيير.
الس��يد احلكيم اك��د اهمية هذه 
الشخصية التي س��خرت حياتها 
خلدم��ة كردس��تان والع��راق، وتابع 
» قائ��الً ايه��ا االحبة لي��س لنا اال 
بعضنا ل��ذا يجب انه��اء اخلالفات 
العالق��ة ب��ني بغداد  واملش��كالت 
واربيل واعادة اللحمة بني الشعبني، 

كما حيا الس��يد احلكيم املقاتلني 
املرابضني في جبه��ات القتال ضد 
ارهابيي داعش من اجليش العراقي 
واحلش��د  االحتادي��ة  والش��رطة 
الشعبي، الذين قدموا التضحيات 
من اجل احلفاظ على امن واستقرار 

وسالمة املواطنني.
علي بابير امير اجلماعة االسالمية 
اكد ان حب اجلماهير للزعيم الراحل 
نابع م��ن انه كان يعي��ش من اجل 
اجلماهير والش��عب وكان معايشاً 
لهمومهم، »لقد ترك الراحل فراغاً 
كبيرًا في قلوب اجلميع، اننا االن في 
عزاء صديقن��ا الراحل اال ان افكاره 
ومبادئه ما زال��ت حية تعيش فينا 
لنس��عى ان نحافظ عل��ى املبادئ 
واالفكار التي تبناها وان نسير على 

اخلطى نفسها. 

وق��ال عل��ي بابي��ر كان يفترض ان 
نس��تغل مرض��ه الحياء الس��الم 
والوح��دة والتماس��ك ب��ني القوى 
السياس��ية في االقليم، اال اننا لم 
نفعل ذلك، فلنستغل وفاته الحياء 
التفاه��م واحلوار بينن��ا من جديد، 
وتاب��ع م��ن دون الوح��دة ل��ن نصل 
الى ش��يء ولن نتمك��ن من حتقيق 
تطلعاتن��ا ، واضاف ان نوش��يروان 
كان يؤم��ن ه��ذا البل��د مل��ك لنا 
جميعاً للمسلمني وغير املسلمني 

من كل االديان واملعتقدات. 
ودع��ا امي��ر اجلماع��ة االس��المية 
ال��ى اخ��راج االقليم م��ن التبعية 
واحملس��وبية، وقال لتعلم أي عائلة 
او شخص انه الميكن لها ان حتكم 
منف��ردة وتف��رض هيمنته��ا وتدير 
مؤسسات االقليم، واردف »من دون 
العدالة واملس��اواة وسيادة  حتقيق 
القانون لن تتمكن أي جهة او فئة 
من االستمرار في حكم االقليم« ، 
ان الظلم عاقبته خطيرة للظالم 
قب��ل املظل��وم«، داعياً ال��ى جعل 
رحيل نوش��يروان مصطفى فرصة 
لتحقي��ق الوئ��ام والتفاهم واحلوار 
ب��ني اجلمي��ع لتحقي��ق تطلع��ات 

شعب كردستان
وكان املنس��ق العام حلركة التغيير 
نوشيروان مصطفى امني قد توفي 
امس االول اجلمعة عن عمر ناهز 73 

عاماً بعد صراع طويل مع املرض.
باس��م  الرس��مي  املتحدث  وق��ال 
احلركة ش��ورش حاجي ان املنس��ق 
العام للحركة توفي في الس��اعة 
الثامن��ة من صب��اح ي��وم اجلمعة 
19-5-2017 ف��ي منزله  املص��ادف 
مبنطق��ة زه ركتة بع��د عودته من 
رحل��ة عالجي��ه اس��تمرت الكث��ر 
م��ن ع��ام قضاه��ا ف��ي العاصمة 

البريطانية لندن.  

جثمان زعيم حركة التغيير يوارى الثرى 
خالل مـراسيـم مهيبـة في السليمانية

استغلت األحزاب الكردستانية المناسبة للمطالبة بإنهاء الخالفات السياسية
د.علي شمخي

اخط��ر ماس��تواجهه املنطقة العربي��ة واحمليط 
االقليمي للعراق هو محاوالت اعادة انتاج االفكار 
املتطرفة باش��كال جديدة ومسالك اخرى ولرمبا 
تنص��ب التحذي��رات م��ن مرحلة مابع��د داعش 
حول هذا املفه��وم وهذا التحول فج��ذور الفكر 
الداعش��ي االرهابي التزال مترسخة في حواضن 
العق��ل وتتاثربه��ا عاطفي��ا مدارس ومس��اجد 
وملتقيات في الب��الد العربية وجتمعات املغتربني 
ف��ي البل��دان االوربية وف��ي الوقت ال��ذي يقترب 
في��ه العراقيون م��ن احلاق الهزمي��ة بالتنظيمات 
املس��لحة له��ذا التنظي��م وتعري��ة فك��ره البد 
م��ن اس��تثمار االجتم��اع الكبير املرتق��ب الذي 
تستضيفه السعودية على هامش زيارة الرئيس 
االمريك��ي دونال��د ترامب للمملكة الس��عودية 
وبحض��ور عش��رات الزعم��ا العرب واملس��لمني 
للتذكي��ر باخملاطر التي ميك��ن ان تتولد من هزمية 
داعش فهناك الي��وم محاوالت العادة ومللمة هذا 
االنتاج العقائدي املتطرف الذي لم يجلب س��وى 
الكراهية والبغضاء والفتنة وتوظيفه في بيئات 
اخ��رى امنة تتقبل حض��وره وتتفاعل مع رغباته 
باالنتش��ار والتوسع بعد ان ايقن دعاة هذا الفكر 
وق��ادة التنظي��م االرهاب��ي وممولي��ه وداعمية ان 
المكان لهم في ارض العراق وس��وريا وان الدائرة 
تضيي��ق عليه��م في كل ي��وم وفي كل س��اعة 
وسيكون من املفيد واملناسب استذكار واستعادة 
التحذيرات الت��ي اطلقها الق��ادة العراقيون في 
التنبي��ه للمحاوالت واخملطط��ات التي مت التعرف 
عليها بوثائق واعترافات افراد التنظيم للتوس��ع 
واالنتشار في مناطق اخرى ودول مجاورة انطالقا 
م��ن التراب��ط ب��ني ش��بكات الدع��م والتموي��ل 
للعصاب��ات التكفيرية ويكف��ي ان بيانات عديدة 
بثها تنظي��م داعش االرهابي م��ن خالل مواقعه 
االلكتروني��ة تهدد وتتوعد عواصم عربية واوربية 
بضرب منشاتها واالنتقام ملقتل افراد التتنظيم 
االرهابي مبساندة عمليات التحالف الدولي التي 
تش��ارك العراق في احلرب ضد االرهاب وقد نفذت 
عمليات ارهابية عديدة استجابة لهذه الدعوات 
وه��ذه البيانات ومن هنا الميك��ن القول بان نهاية 
االرهابي��ني في الس��احتني العراقية والس��ورية 
هي نهاي��ة هذا الفك��ر االرهابي املتط��رف والبد 
من احلذر والتيقظ واالس��تعداد لتنشيط اجلهود 
وتوجيهه��ا نح��و حواضن الفكر الداعش��ي في 
كل املس��احات التي يتواجد وميتد فيها افراد هذا 
التنظي��م وااللتفات للمحاوالت التي س��تتلبس 
بها ه��ذه االفكار وتعي��د انتاج التط��رف باوعية 
جديدة واخلطر الكبير يكمن في تفرج الدول التي 
دعمت ومولت تنظيم داعش على ش��يوع الفكر 
الداعشي وسريانه في عقول عشرات االلوف من 
ابناء هذه الدول واس��تعدادهم لتلبية اية دعوات 
لالنضمام من جديد له��ذه املنظومات املتطرفة 
وتايي��د توجهاتها ومالم ترفع هذه الدول الغطاء 
عن هذا التغلغل وتوقف اخلطاب الدعائي النصار 
هذا التنظيم في املساجد واملدارس وتقتلع جذور 
افكاره سيبقى املكان امنا وستبقى ارض الفكر 
االرهابي ال��ذي يتواجد فيه  خصب��ة تنتج املوت 

والدمار والترويع . 

تدوير التطرف!

تقـرير

لوري بلوتكين بوغارت*

ميثل اختيار الرئي��س ترامب للمملكة 
زي��ارة  أول  العربي��ة الس��عودية ف��ي 
خارجية له خروجاً الفتاً عن السوابق. 
وكانت املرة الوحيدة األخرى التي جاءت 
فيها اململكة م��ن بني أولى زيارات أول 
جولة خارجية لرئي��س اميركي جديد 
خالل إدارة جيمي كارتر. وحتى في ذلك 
احلني ج��اءت الرحلة إل��ى الرياض بعد 

زيارة كارتر إليران في زمن الشاه.
ويُع��د اختيار الس��عودية إش��ارة إلى 
للرئيس  اخلارجية  السياس��ة  أولويات 
ترام��ب. كم��ا يلّم��ح إلى ال��دور الذي 
يتصور الرئيس ومس��اعدوه أن تلعبه 
اململك��ة للمس��اعدة عل��ى حتقي��ق 
أهدافه��م. ومع ذلك، فعلى الرغم من 
بالزيارة،  اإلعالمية احمليط��ة  التغطية 
ف��إن أفضل رؤية جل��دول أعمال ترامب 
الفعل��ي ف��ي الري��اض تتعل��ق برف��ع 
مستوى التحالف االميركي السعودي 

بدالً من تصحيح املسار األساسي.
إن الهدف الرئيسي للرئيس ترامب في 
اململكة هو دعم احل��رب ضد اإلرهاب. 
وهذا ناشئ عما وصفه البيت األبيض 
كهدف ترامب »األعلى« في السياسة 
اخلارجية وهو: هزمي��ة تنظيم »الدولة 
اإلرهابي��ة  واجلماع��ات  اإلس��المية« 
األخ��رى. وم��ن الواض��ح أن ترامب قد 
توّص��ل، مبس��اعدة مستش��ارين من 
ذوي اخلبرة في مجال السياس��ات، إلى 
استنتاج بأن الس��عودية تشكل جزًء 
مهماً من حل مشكلة اإلرهاب. وتعد 
زي��ارة الرئيس االميرك��ي أيضاً اعترافاً 
فعلي��اً بأن اململكة متث��ل حالياً إحدى 

أق��رب ش��ركاء الواليات املتح��دة في 
مكافحة اإلرهاب في العالم.

وعندم��ا يك��ون ف��ي الري��اض، يعتزم 
ترامب االستفادة من قدرة السعودية 
الهائلة على عقد اجتماعات ]لزعماء 
ال��دول[. فقد عمل الس��عوديون على 
جمع عش��رات القادة من جميع أنحاء 
العالم اإلسالمي، من الشرق األوسط 
وأفريقيا وآس��يا لالجتماع مع الرئيس 
االميركي في قم��ة اميركية - عربية 
- إس��المية ف��ي 21 أيار/مايو. ويتمثل 
الهدف الرئيس��ي في املس��اعدة على 
ترسيخ حتالف دولي ملكافحة االرهاب.

وتعتم��د القمة على جهد س��عودي 
إلقامة م��ا أطلق��ت علي��ه ]الرياض[ 
اإلس��المي  العس��كري  »التحالف  ب� 
ملكافح��ة اإلره��اب« )»إماف��ت«(، من 
أدنى املستويات إلى أعالها. ومت اإلعالن 
عن إنش��اء هذا »التحالف العسكري 
اإلس��المي« قبل عام ونص��ف العام. 
إمكاني��ات  القم��ة  تع��رض  وس��وف 
الرياض كقناة لدعم مكافحة اإلرهاب 

خارج حدودها.

القم��ة  النعق��اد  ذات��ه  الي��وم  وف��ي 
االميركي��ة - العربي��ة - اإلس��المية، 
سُتعقد أيضاً قمة أصغر بني الواليات 
التع��اون  »مجل��س  ودول  املتح��دة 
اخلليج��ي« ، تضم ترام��ب وزعماء دول 
»مجلس التعاون اخلليج��ي« الزائرين. 
وعل��ى الرغم م��ن أنه م��ن احملتمل أن 
يس��ود ملف إيران على مباحثات هذا 
االجتماع، فم��ن املؤكد أن التعاون في 
مكافح��ة اإلره��اب س��يكون عنصراً 

رئيسًي أيضاً.
وم��ن القضاي��ا العالق��ة م��ا إذا كان 

ترام��ب س��يمّيز بني ش��ركاء الواليات 
املتح��دة ف��ي اخللي��ج عندم��ا يتعلق 
األم��ر مبس��توى التعاون عل��ى جبهة 
مكافحة اإلرهاب. وكان البيت األبيض 
واضحاً بش��أن اهتمام ترامب بإعطاء 
األولوية لتمويل مكافحة اإلرهاب في 
الري��اض. وتتفق الس��عودية واإلمارات 
العربية املتحدة في الرأي مع الواليات 
املتحدة ح��ول مكافحة متويل كل من 
تنظيم »الدولة اإلس��المية« وتنظيم 
»القاع��دة«. ولكن حت��ى اآلن يبدو أن 
إدارة ترام��ب تول��ي أّولي��ة للعالق��ات 

العس��كرية اخلليجية ف��ي مكافحة 
اإلرهاب على حس��اب مواضيع أخرى - 

وحتى أكثر من إدارة أوباما.
وأخيراً، إضافة إل��ى أولويات مكافحة 
يتمث��ل  إلي��ران،  والتص��دي  اإلره��اب 
للزي��ارة  الثال��ث  الرئيس��ي  اله��دف 
بتوطي��د العالق��ات االقتصادي��ة بني 
الوالي��ات املتح��دة والس��عودية. ومن 
األهمي��ة  ذات  ترام��ب  زي��ارة  خ��الل 
العالي��ة إل��ى اململكة، يوف��ر الرئيس 
االميركي بيئة لتوس��يع االستثمارات 
والعالق��ات التجاري��ة الثنائي��ة. وفي 

الوق��ت احلالي، يتم إعداد صفقة لبيع 
أس��لحة اميركية جديدة إلى الرياض، 
واس��تثمارات س��عودية إضافي��ة في 
الوالي��ات املتحدة. وق��د يصل إجمالي 
صفقة الس��الح قيد البحث إلى اكثر 
من عدة مئات من ملي��ارات الدوالرات 
على مدى عدة سنوات. وميكن لصندوق 
الثروة الس��يادية الكبي��ر في اململكة 
أن يس��تثمر ما يص��ل إل��ى 40 مليار 
دوالر ف��ي البنية التحتي��ة االميركية. 
وثم��ة قناع��ة ب��أن زوج ابن��ة الرئيس 
وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، هو 

العب أساسي في املباحثات املتعلقة 
باالستثمارات. وقد يتم اإلعالن فعلياً 
عن مثل تل��ك الصفقات خالل الزيارة، 
أو ال يعلن، ولكن ستتم اإلشارة إليها 

كجزء من إجنازات ترامب.
وعلى هامش مؤمترات القمة الرئيسة، 
س��وف تُبذل جهود س��عودية رسمية 
لتعزيز العالقات التجارية بني الواليات 
املتحدة والس��عودية. وس��وف ينضم 
كبار املديرين التنفيذيني في ش��ركات 
اميركية إلى املس��ؤولني الس��عوديني 
في املباحثات، مع وعود مبزيد من فرص 

االستثمار والوظائف االميركية.
وحتى في ظل النمو الكبير للعالقات 
االقتصادية، ما ي��زال من غير الواضح 
م��ا إذا كان الرئيس ترام��ب قد تخلى 
عن إصراره على أن يدفع الس��عوديون 
املزي��د للدف��اع ع��ن أنفس��هم. وفي 
نيس��ان/أبريل املاضي، أك��د ترامب أنه 
يتوقع املزيد من املش��اركة السعودية 
في حتمل األعباء. ويش��ير ميل ترامب 
إل��ى احلديث عم��ا يفكر ب��ه واالبتعاد 
ع��ن نقاط احلدي��ث الرس��مية إلى أن 
اخلليجي��ني  والش��ركاء  الس��عوديني 
اآلخري��ن يجب أن يكون��وا حذرين جتاه 

تعليقات من هذا النوع خالل الزيارة.
وتعت��رف زي��ارة الرئي��س بالس��عودية 
كمرك��ز ديني، بل سياس��ي أيضاً في 
اخلليج العربي والعالم اإلسالمي. وفي 
الوقت نفسه، قد يعترف ترامب بدولة 
اإلمارات كشريك خاص في مجموعة 
من القضايا، من التعاون العس��كري 
إلى مكافحة الفك��ر اإلرهابي - الذي 
يش��كل مصدر قل��ق كبي��ر لترامب. 
ومؤخ��راً عمل��ت أبوظبي إل��ى جانب 
الوالي��ات املتحدة ضد تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« في س��وريا، وضد تنظيم 
»القاع��دة« ف��ي اليم��ن. كم��ا جعل 
ماتي��س أبوظب��ي أول وجه��ة ل��ه في 
الش��رق األوس��ط بعد توليه منصب 
وزي��ر الدفاع ف��ي ش��باط/فبراير. وفي 
الش��هر نفس��ه، اخت��ار ابن��ا الرئيس 
البالغان، دونالد االبن وإيريك زيارة دبي 
أيضاً، ف��ي أول رحلة عمل مش��تركة 
لهما في اخلارج منذ تنصيب والدهما. 
ويس��افر دونالد االبن إل��ى هناك ثانية 
هذا األسبوع ليتحدث في حفل تخرج 
في »اجلامعة االميركية« في دبي. كما 
أن ولي عهد أبوظبي الش��يخ محمد 
بن زايد آل نهيان زار البيت األبيض في 
15 أيار/ماي��و، األم��ر ال��ذي يعطي في 
الواقع إطاراً لزي��ارة الرئيس االميركي 

إلى املنطقة.
ف��ي  س��وف يك��ون ترام��ب مهتم��اً 
ح��ول  الس��عوديني  إل��ى  االس��تماع 
التحديات اإلقليمية األخرى. ويش��مل 
ذلك على وجه اخلصوص نهجاً إقليمياً 
نحو السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، 
وتوس��عاً في نط��اق التع��اون األمني 
اإلس��رائيلي - اخلليجي وغير ذلك من 
مج��االت التعاون املرتبط��ة بالتهديد 
اإليراني املشترك وما يتخطاه. وسوف 
يتطل��ع ترام��ب إل��ى معرف��ة املزي��د 
ع��ن املباحث��ات العربية ح��ول تطبيع 
العالقات م��ع إس��رائيل مقابل اتخاذ 
إس��رائيل خطوات إلع��ادة بدء عملية 

السالم.

*ل��وري بلوتكني بوغارت ه��ي زميلة 
»بارب��ارا كاي فاميل��ي« ف��ي معهد 

واشنطن.

تحمل إشارات إلى أولويات السياسة الخارجية

جدول أعمال ترامب في الرياض

من مراسيم التشييع

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��دت الس��فارة األميركي��ة في 
الع��راق، أن التدري��ب املق��دم من 
مش��روع »تقدم« التاب��ع للوكالة 
األميركي��ة للتنمي��ة الدولية قام 
مبساعدة مسؤولي نينوى بتقييم 
بجس��ور  حلق��ت  الت��ي  األض��رار 
احملافظ��ة، فيم��ا أش��ارت ال��ى أن 
حكوم��ة نين��وى احمللي��ة تتوق��ع 
احلص��ول عل��ى مبل��غ 1.4 مليون 
دوالر من األمم املتح��دة إلعادة بناء 

جسر الزهور.
وقالت الس��فارة في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
»املس��ؤولني في محافظة نينوى 
تقنيات  بتطبيق  وبنجاح  يقومون 
جدي��دة إلصالح البني��ة التحتية 
الت��ي دمره��ا داع��ش«، مبينة أن 
»التدريب في إدارة ما بعد الكوارث، 
واملقدم من خالل مش��روع )تقدم( 
التابع للوكالة األميركية للتنمية 
الدولية، قام مبس��اعدة مسؤولي 

نينوى بتقييم األضرار التي حلقت 
التمويل  وتوفي��ر  نينوى  بجس��ور 

الالزم إلعادة بناء جسر اخلازر«.
أن »احلكومة  الس��فارة،  وأضافت 
احمللية تتوق��ع احلصول على مبلغ 
م��ن  أمريك��ي  دوالر  ملي��ون   1.4
برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي من 
أج��ل إعادة بن��اء جس��ر الزهور«، 
الفت��ة ال��ى أن احلكوم��ة »تدرس 
خيارات أخرى إلعادة إعمار جس��ر 

السكر«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة الشرطة االحتادية،امس 
السبت، عن اس��تكمالها تطهير 
منطقتي االقتصاديني و17 متوز في 
امين املوصل، فيما اشار الى انه متت 
السيطرة على 80 هدفا وقتل 172 

قناصا.
وقال قائد الشرطة االحتادية الفريق 
رائد شاكر جودت في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد« ان »قطعات 
الشرطة االحتادية استكملت حترير 

وتطهير مناط��ق االقتصاديني و17 
مت��وز بالكام��ل ونصب��ت املتاريس 
واحلواج��ز باجت��اه النجار والش��فاء 
في الس��احل االمين م��ن املوصل«، 
مبينا ان »عملية التطهير اسفرت 
ع��ن قت��ل 66 ارهابي��ا وتدمي��ر 13 
عجل��ة مفخخة و9 دراج��ات نارية 
للرشاش��ات  ومواضع  ومضاف��ات 

االحادية«.
االجمالي��ة  احلصيل��ة  وبش��أن 
لعملي��ات الش��رطة االحتادية منذ 

انط��الق معركة امي��ن املوصل، اكد 
جودت ان »قوات الشرطة االحتادية 
 80 عل��ى  الس��يطرة  اس��تعادت 
هدفا مرس��وما له��ا، وقتلت 172 
قناصا ودمرت 373 عجلة مفخخة 
بينها 5 جراف��ات و321 دراجة نارية 
ملغمة«، مش��يرا الى »انها اجلت 
40 ال��ف عائل��ة نازح��ة واعدنا 10 
ال��ف عائل��ة الى محل س��كناها، 
وقدمنا 55 الف س��لة غذائية منذ 

انطالق معركة امين املوصل«.

مساعدات أميركية إلعادة إعمار الجسور 
المدمرة في نينوى

استكمال تطهير االقتصاديين و17 تموز 
بالموصل والسيطرة على 80 هدفًا

االتحاد الوطني 
االكردستاني من جانبه 
اكد انه متمسك باتفاقاته 
السياسية مع حركة التغيير 
وانه يعمل على ازالة 
العقبات امام تنفيذ االتفاق 
السياسي وتوحيد الرؤى 
واالفكار لمعالجة ازمات 
االقليم

ترامب خالل زيارته اململكة السعودية
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بغداد – استهداف دورية 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقية امس الس��بت، بأن عنصرا 
من احلشد العش��ائري قتل واصيب 
اثن��ان اخران بإنفجار عبوة ناس��فة 

إستهدف دوريتهم شمالي بغداد.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن عبوة ناس��فة كانت 
نقط��ة  م��ن  بالق��رب  موضوع��ة 
تفتيش تابعة للحش��د العشائري 
في منطقة الش��يخ حمد ش��مال 
بغ��داد انفجرت، صباح ي��وم امس ، 
ما ادى الى مقتل عنصر من الدورية 

واصابة اثنني اخرين.

ديالى – تفجيرات 
اعلن مسؤول محلي في محافظة 
ديال��ى ام��س  الس��بت، أن تنظيم 
برج��ني  فج��ر  االرهاب��ي  "داع��ش" 

للكهرباء شمالي قضاء بعقوبة.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم 
)64كم ش��مالي بعقوب��ة( محمد 
ضيفان العبيدي إن "تنظيم داعش 
فجر برجني في خط رئيس للكهرباء 
في محيط قرية اجملرة)10كم شرقي 
العظيم ( ، مضيفا أن "اس��تهداف 
أبراج الكهرباء يأت��ي في إطار إيذاء 

األهالي مع بداية موسم الصيف .

صالح الدين – هجوم مسلح 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
ام��س  الدي��ن  ص��اح  محافظ��ة 
الس��بت ان احلشد الش��عبي متكن 
من افشال هجوم لداعش االرهابي 
وقت��ل ثمانية من عناصره في جبال 

مكحول شمالي احملافظة .
وق��ال املص��در االمن��ي ان "الل��واء 
الثاني عش��ر في احلش��د الشعبي 
أفشل هجوما شرسا لداعش على 

قاط��ع جبال مكحول ف��ي محاولة 
 ، اجلب��ال"  تل��ك  للس��يطرة عل��ى 
مضيفا ان "قوات احلش��د الشعبي 
اس��تطاعت قت��ل ثماني��ة دواعش 
وتدمير عجلة تابعة للتنظيم خال 

الهجوم".
واوضح ان "منطقة جبال مكحول 
تتع��رض لهجمات بش��كل ش��به 
مس��تمر م��ن قبل عناص��ر تنظيم 
داعش االجرامي، اال ان قوات احلشد 
الشعبي املرابطة هناك، تفشل في 

كل مرة هذه الهجمات". 

االنبار – هجوم ارهابي
اكد مصدر مخول في وزارة الكهرباء 
امس الس��بت تعرض أح��د أالبراج 
الرئيس��ة لنق��ل الطاق��ة لهجوم 
وصفت��ه باالرهاب��ي غرب��ي مدين��ة 

الرمادي.
وذكر املصدر ان أحد أالبراج الرئيسة 

لنقل الطاقة الكهربائيةرقم )262( 
132 كي في، تعرض إلعتداء إرهابي 
لس��قوطة  أدت  ناس��فة  بعب��وات 
وانقطاع التغذية عن محطة هيت 

ومتنقات غرب الرمادي".
وأشار املصدر الى"أن هذا اخلط ينقل 
الطاق��ة من حديث��ة باجتاه محطة 
هيت ومتنقات غ��رب الرمادي وهو 
مصدر رئيس لتغذية مدينة الرمادي 

ومحيطها بالطاقة الكهربائية". 

الديوانية – خطة امنية 
محافظ��ة  مجل��س  عض��و  اف��اد 
ام��س  النائل��ي،  عن��اد  الديواني��ة، 
الس��بت، ان رئي��س اللجنة االمنية 
العليا  احملافظ س��امي احلس��ناوي 
اجتم��ع م��ع االجه��زة االمنية في 
امني��ة  خط��ة  لوض��ع  احملافظ��ة 
محكمة لش��هر رمض��ان، مبينا ان 
خطتن��ا نعمل عليها منذ ايام لكن 

تفجيرات البصرة يوم امس جعلتنا 
نسارع الى تطبيقها .

وقال احلسناوي ان محافظ الديوانية 
اجتم��ع مع ق��ادة االجه��زة االمنية 
ف��ي احملافظة من اج��ل وضع خطة 
امني��ة محكم��ة حلماي��ة احملافظة 
من االعتداءات االرهابية في ش��هر 

رمضان ". 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
محافظ��ة  ش��رطة  مدي��ر  اعل��ن 
ميس��ان واملنش��آت العمي��د ن��زار 
الس��بت  ألس��اعدي امس  موه��ي 
عن متكن قوة من أقس��ام ش��رطة 
احملافظ��ة م��ن إلقاء القب��ض على 
)13( متهما بجرائ��م تنوعت مابني 
الس��رقات واخلطف واخملدرات ومواد 

قانونية أخرى.
وب��ني العميد ألس��اعدي ان عملية 
إلق��اء القب��ض ج��اءت بع��د جمع 

املعلوم��ات والتح��ري والدق��ة ف��ي 
تنفيذ الواجب أس��همت في إلقاء 
القب��ض عل��ى املتهمني ف��ي مركز 

وأقضية ونواحي احملافظة. 

البصرة – تفجير انتحاري 
قيادة عمليات محافظة  كش��فت 
البصرة امس الس��بت ان س��يارتني 
ملغمت��ني انطلقتا باجت��اه البصرة 
من منطقة الرطب��ة في محافظة 
األنب��ار، وان انفجارهم��ا أس��فر عن 
مقتل ثمانية وإصابة سبعة بجروح 
متوسطة، وأن أحد االنتحاريني كان 

متواجداً في تركيا. 
وقال قائد عملي��ات البصرة الفريق 
الركن جميل الش��مري إن "القوات 
األمني��ة متكن��ت باالعتم��اد عل��ى 
معلوم��ات اس��تخبارية من احباط 
غ��زوة بعجلتني ملغمت��ني قادمتني 
م��ن صح��راء الرطب��ة ويقودهم��ا 

"قي��ادة  أن  مبين��اً  انتحاري��ان"، 
العمليات قامت في ضوء املعلومات 
س��بعة  بإنش��اء  االس��تخبارية 
خط��وط صد خارج مرك��ز احملافظة 

متتد ملسافة 80 كم .

نينوى – اسقاط مسيرة 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
ام����س  نين�����وى  محافظ����ة 
الس��بت ان قوات احلش��د الشعبي 
اس��قطت طائرة مس��يرة ملغمة 
جنوب ناحي��ة القيروان غربي قضاء 

تلعفر.
وذك��ر املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه أن "ق��وات 
احلش��د/ اللواء ١٣ أسقطت طائرة 
االرهابي  داع��ش  لتنظيم  مس��يرة 
بالقنابر حاولت استهداف  محملة 
القوات املتمركزة في مطار س��هل 

سنجار جنوب القيروان". 
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إفشال هجوم إرهابي في مكحول بصالح الدين * إسقاط طائرة مسّيرة ملغمة بناحية القيروان غربي تلعفر 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تغرب النائ��ب ع��ن كتل��ة املواط��ن النيابية 
محمد اللكاش، امس الس��بت، من اصرار الوزراء 
الذي��ن تول��وا ادارة وزارة التربية طباع��ة املناهج 
الدراس��ية في اخلارج، فيما طالب رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي بتشكيل جلنة خاصة وفتح 

حتقيق شامل وتفصيلي بهذه القضية.
وق��ال الل��كاش في حدي��ث صحف��ي، ان "ملف 
طباع��ة الكت��ب املدرس��ية يعتب��ر م��ن امللفات 
املهم��ة، وم��ا نأس��ف له ع��دم وجود ش��فافية 
بالتعامل مع��ه"، مبينا ان "الوزراء الذين تعاقبوا 
على وزارة التربية يص��رون دائما بطباعة املناهج 
الدراس��ية في مطابع خارجية رغم وجود مطابع 
محلية ضخمة خاصة وحكومية تعمل بكفاءة 

وجودة تنافس االجنبي بالنوعية والسعر".
واض��اف الل��كاش ان "قضية املناهج الدراس��ية 
م��ن املؤس��ف ان يت��م اثارته��ا في كل موس��م 
دراس��ي وبعد فترة يتم متيي��ع القضية وال نصل 
ال��ى نتائج ويكون اخلاس��ر االول واالخير فيها هو 
الطالب والعائلة العراقية"، داعيا رئيس مجلس 
الوزراء الى "فتح حتقيق مبلف املناهج الدراس��ية 
بشكل موس��ع وتفصيلي وتشكيل جلنة خاصة 
بهذا الش��أن بع��د ان وصلنا ال��ى حالة عجز من 
املطالب��ات لوزارة التربية وهيئ��ة النزاهة ملعاجلة 

هذا امللف".
واكد اللكاش ان "قضية طباعة املناهج الدراسية 
ليس��ت باملش��كلة الصعب��ة او املعق��دة ك��ي 
يصعب حلها طيلة السنوات السابقة"، مشددا 
على ان "طباعة املناهج هو من صلب عمل وزارة 
التربية وهي من تتحمل %90 من املس��ؤولية اما 
مجلس الوزراء فه��و معني بالقضايا التي حتتاج 
لتخصيصات مالية فقط مبا يتم تقدميه من رؤية 

ومقترحات من قبل املؤسسات التنفيذية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت وزارة الداخلية،امس السبت، تشكيات 
الوزارة كافة برفع صور قيادات الوزارة العسكرية 
املتواج��دة ف��ي الس��يطرات والوح��دات، فيما 

استثنت من ذلك صور الشهداء.
وقال��ت الوزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "وزيرها قاسم األعرجي أمر قطعات 
وتش��كيات الوزارة في بغداد واحملافظات بالرفع 
الف��وري لصور قي��ادات الوزارة العس��كرية من 
السيطرات والوحدات كافة واإلبقاء فقط على 

صور شهداء الوزارة تكرميا وتخليدا لذكراهم".
وأضاف��ت ال��وزارة، أن "أمر الوزير يأت��ي في إطار 
املهني��ة والتجرد م��ن كل ال��والءات التي يجب 
أن يتحلى بها رجل الش��رطة ويكون والئه األول 

واألخير للعراق".
وتش��هد عدد من الس��يطرات االمنية ومداخل 
امل��دن في بغداد واحملافظ��ات وجود صور لقيادات 

عسكرية تعود لوزارة الداخلية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��ارك وزير امل��وارد املائي��ة، حس��ن اجلنابي في 
املؤمت��ر الدول��ي واملعرض التج��اري لرابطة املياه 
االس��ترالية ال��ذي اقي��م ف��ي مدين��ة س��دني 
االس��ترالية بحضور عدد كبير من صناع القرار 

وصانعي السياسات والعلماء والباحثني.
وأك��د اجلناب��ي بحس��ب بي��ان لل��وزارة اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، ان "الهدف من الزيارة 
االط��اع عل��ى املنج��زات احلديث��ة ف��ي مجال 
تكنولوجي��ا املياه وتهيأة ش��روط زيارة وفد فني 
من وزارة املوارد املائية الى أس��تراليا لاس��تفادة 
م��ن تكنولوجي��ا احلف��اظ عل��ى املي��اه واع��ادة 
اس��تخدامها وحوكمته��ا الس��يما وان هن��اك 
ديناميكي��ة واضحة ف��ي املؤسس��ات العاملية 

الدامة املياه وحتسني كفاءتها".

مطالبات بمنع طباعة 
الكتب المدرسية خارج 

العراق

الداخلية توجه برفع 
كافة الصور 

من السيطرات

تعاون عراقي أسترالي 

في تكنولوجيا المياه

الملف األمني

القّوات املشتركة تؤّكد 
سيطرتها على 80 هدفاً في 

أمين املوصل
التحري��ر  عملي��ة  إن"  وأض��اف 
متت ف��ي غضون س��اعات فقط 
“، الفتا الى ان “قطعات احلش��د 
م��ن  القري��ة  بتطهي��ر  تباش��ر 
والعب��وات  احلربي��ة  اخمللف��ات 
الناسفة وإبطال مفعول البيوت 

املفخخة”. 
الى ذل��ك نفذت طائ��رات القوة 
اجلوية العراقية ، أمس الس��بت 
، عدة ضرب��ات في حيي الرفاعي 
والزجنيل��ي ف��ي الس��احل االمين 
للموص��ل ما اس��فر ع��ن مقتل 
العش��رات من االرهابيني وتدمير 
لتفخيخ  ومعام��ل  مضافاتهم 

العجات. 
وذك��ر بيان خللية اإلع��ام احلربي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، 
“اس��تناداً  ان��ه   ، نس��خة من��ه 
ملعلوم��ات وكالة االس��تخبارات 
وج��ه  االحتادي��ة  والتحقيق��ات 
صق��ور القوة اجلوية عدة ضربات 
جوية أس��فرت عن تدمير معمل 
بالكام��ل م��ع إعط��اب عدد من 
كان��ت  املفخخ��ة  العج��ات 
بداخل��ه وتدمير مق��ر ومضافة 
تابع لعصابات داع��ش االرهابية 
مع قتل عدد كبير من االرهابيني 
ف��ي قض��اء الرفاعي بالس��احل 

األمين للموصل”. 

وأضاف البي��ان “كما دمرت مقراً 
لتفخي��خ  ومعم��ا  بالكام��ل 
من  العش��رات  وقتل  العج��ات 
اإلرهابي��ني ف��ي ح��ي الزجنيل��ي 

بالساحل األمين للموصل”.

قتل وأسر أكثر من 20 داعشياً 
واالستيالء على أسلحة 

واعتدة غربي املوصل
م��ن  الدومن��ات  مئ��ات  وكان��ت 
احملررة  للق��رى  احلنطة  محصول 
على احلدود الفاصل��ة بني ديالى 
وص��اح الدي��ن مت احراقه��ا في 
االسبوع املاضي من قبل تنظيم 

"داعش".
م��ن جهة أخرى اف��اد مصدر في 
الش��رطة العراقي��ة، ب��ان ق��وة 
امنية فككت س��يارة مفخخة 
في منطقة الكرادة داخل وسط 
بغ��داد. وقال املص��در في حديث 
صحفي، ان "ق��وة امنية متكنت 
م��ن تفكي��ك س��يارة مفخخة 
كان��ت مركون��ة ف��ي منطق��ة 

الكرادة داخل وسط بغداد".
واض��اف املص��در ، ان "تفكي��ك 
الس��يارة لم يسفر عن وقوع اية 

خسائر بشرية او مادية".

"الطريق الدولي" يشعل 
اخلالف بني احلزب االسالمي 

و"احلل" في االنبار
ولف��ت عم��اش إل��ى أن "كتل��ة 

احملافظ لديها 17 عضواً، أي انها 
متتل��ك االغلبي��ة وبف��ارق عضو 
واح��د فقط، ك��ون االغلبية في 
احلكوم��ة احمللية لانب��ار هي 16 

عضواً فقط".
وي��رى أن "خس��ارة ه��ذه اجلبهة 
لعض��و واح��د فق��ط ميك��ن أن 
يفضي إلى ضياع منصب احملافظ 

منها لصالح كتلة )احلل(".
وأستطرد عضو مجلس احملافظة 
أن "اخل��اف عميق وغي��ر واضح 
املعالم، لكن ميكن تلخيصه بأنه 

تبادل لاتهامات بني الطرفني".
وأورد أن "كتلة الكربولي جتد في 
نفس��ها مهمش��ة من احلصول 
ف��ي  االداري��ة  املناص��ب  عل��ى 
احملافظة، كما أنها تتهم الطرف 
على  للحص��ول  بس��عيه  االخر 
عموالت ع��ن عقد ترميم وتأمني 
اخلط السريع الرابط مع االردن".

إن  بالق��ول  عم��اش  وخل��ص 
"املشهد ضبابي وال توجد هناك 
بوادر للحل القريب بني اجلبهتني، 
وق��د يؤثر ذلك س��لبياً في امللف 
االمن��ي ك��ون احملافظة م��ا تزال 
تعان��ي من اخطار تنظيم داعش 

االرهابي".
من جانبه، ذكر عضو اجمللس عن 
احلزب االس��امي يحيى احملمدي 
أن "اخلاف��ات السياس��ية ب��ني 
الكتل ف��ي احلكومات احمللية قد 
تكون حالة صحية بهدف خدمة 

املواطن".
لكن��ه يؤك��د ف��ي حدي��ث م��ع 
"الصباح اجلدي��د"، أن "اتهامات 
كتل��ة الكربولي لنا ش��خصية 
وبعي��دة ع��ن املصلح��ة العامة 
الغ��رض منه��ا احلص��ول عل��ى 

املناصب فقط".
ونّوه احملمدي إلى أن "امللف االبرز 
الذي تل��وح به كتل��ة الكربولي 
جتاه احملافظ هو م��ا تدعيه ابتزاز 
للش��ركة  االس��امي  احل��زب 
املتعاق��دة عل��ى ترمي��م وتأمني 
اخلط السريع لقاء احلصول على 
مناف��ع مالي��ة". ويسترس��ل أن 
"هذا االتهام م��ردود كون العقد 
من اختصاص احلكومة االحتادية 
ولم يوقع بعد وق��د احيل لوزارة 
االس��كان واالعمار واجلميع على 
معرفة بذل��ك، ولي��س لدينا أي 

عاقة به".
ومضى احملمدي إل��ى أن "اجلبهة 
االخرى سعت منذ اسابيع القالة 
احملاف��ظ من خ��ال اس��تجوابه 
وب��دأت بح��راك ل��ن تس��تطيع 
اكماله لعدم امتاكها االغلبية 
املناسبة ولو أن لديها ذلك ملضت 

به ولم تتأخر حتى اليوم".

توجيهات مشّددة من ترامب 
لتسريع احلملة ضّد "داعش" 

وعدم السماح بعودته
وأض��اف ماكغ��ورك أن "هن��اك 

ضغط��اً عس��كرياً كبي��راً على 
التنظي��م في املوص��ل والرقة"، 
مؤكدا أن "هناك مناطق مازالت 
حتت س��يطرة داعش في العراق، 

لكن نهايته أصبحت قريبة".
ومن جان��ب اخر، أكد وزير الدفاع 
األميرك��ي جيم��س ماتي��س، أن 
الق��وات العراقي��ة املدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة الواليات 
املتح��دة حتاص��ر "اخلاف��ة" في 
املوصل، مش��يراً إلى عدم وجود 
م��اذ ل�"داعش" باملدين��ة، فيما 
لفت إلى استعادة على نحو 90 
باملئة م��ن األراضي الت��ي كانت 

تخضع لسيطرة التنظيم.
وق��ال ماتي��س خ��ال املؤمت��ر إن 
"اخلافة ف��ي املوص��ل أصبحت 
محاصرة ومازلن��ا ندعم القوات 
العراقية وحكوم��ة العبادي في 

عزل داعش وتدميره ب العراق".

العاهل األردني يفتتح أعمال 
املنتدى االقتصادي العاملي

ويهدف املنتدى الذي يستضيف 
األردن أعمال��ه للمرة التاس��عة 
2003 حت��ت ش��عار  من��ذ ع��ام 
)متكني األجيال نحو املس��تقبل( 
إلى توفير منصة تسهم إيجابياً 
في تش��كيل مستقبل املنطقة 
ومواجه��ة التحدي��ات من خال 
التعاون والشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص.

وب��دأ املنتدى جلس��اته الفرعية 
يوم االول م��ن امس اجلمعة ومن 
أب��رز احمل��اور الت��ي سيناقش��ها 
)متكني االبت��كار( و)الريادية خال 
الث��ورة الصناعية الرابعة( و)بناء 
و)دع��م  ش��املة(  اقتص��ادات 
و)احل��وار  االنس��انية(  اجله��ود 

الدبلوماسي(.
االقتص��ادي  املنت��دى  أن  يذك��ر 
العامل��ي حول الش��رق األوس��ط 
وشمال افريقيا امتداد للمنتدى 
ال��ذي  العامل��ي  االقتص��ادي 
)داف��وس(  مدين��ة  تس��تضيفه 
السويس��رية س��نوياً من��ذ عام 
1971 حي��ث يع��د املنت��دى غير 
النخب  احلكومي منصة لتاقي 
الش��ركات  وممثل��ي  العاملي��ة 
بح��ث  به��دف  واحلكوم��ات 
ومناقشة املشكات االقتصادية 
احلل��ول  وتبن��ي  والسياس��ية 
ورؤى  أط��ر  ضم��ن  ملواجهته��ا 

مشتركة.

توقعات مبشاركة الناتو 
مبقاتلة "داعش" في العراق 

وسوريا
أن  إل��ى  س��تولتنبرغ  وأش��ار 
املؤيدي��ن للفك��رة يؤك��دون أن، 
"هذا س��وف يوفر دعما سياسيا 
أق��وى، وميكنن��ا زيادة التنس��يق 
مع حلفائن��ا، الذين هم بالفعل 

أعضاء في التحالف".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
اقدم تنظيم داعش االرهابي على 
ارت��كاب جرائم أخرى بحق االهالي 
وممتلكاتهم وبحق البنى التحتية 
في املناط��ق القليلة الباقية حتت 
س��يطرته ف��ي اجلان��ب االمين من 
مدين��ة املوصل، م��ن اعمال نهب 

وحرق وتدمير وتفخيخ وتفجير.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" انه "مع اقتراب االعان عن 
الهزمية الرس��مية لتنظيم داعش 
االرهاب��ي في مدين��ة املوصل، فأن 
عناص��ره يرتكب��ون جرائم جديدة 
بحق االهالي وممتلكاتهم وبحق ما 
تبقى من البن��ى التحتية تنفيذاً 
الت��ي  احملروق��ة  االرض  لسياس��ة 
امرت بها قياداتهم االجرامية قبل 

ايام قليلة".
واض��اف "مت رص��د قي��ام عناص��ر 
س��يارة  أي  بتجمي��ع  التنظي��م 
مدنية او عجلة انشائية وخدمية 
وس��حبها باجتاه املدين��ة القدمية 
واس��تعمال هياكله��ا ف��ي س��د 
الط��رق الرئيس��ة والفرعي��ة بعد 
اضرام النيران فيها، كما ان عناصر 
الع��دو يقومون مبص��ادرة مولدات 
الكهرب��اء االهلية كبي��رة احلجم 
واملتوس��طة منها، وايضاً يقومون 

بسد الطرق بها بعد احراقها".
واش��ار املصدر الى ان "مفارز أخرى 
من العدو، تقوم بزرع اكبر قدر ممكن 
م��ن العبوات الناس��فة في الطرق 
التي تتوقع دخ��ول القوات االمنية 
من خالها او اس��تعمالها من قبل 
االهالي احملاصري��ن للفرار، مع ضخ 
كمي��ات كبيرة من النفط اخلام في 
اجملاري وش��بكات الص��رف الصحي 
بتلك املناطق مع حرقها، االمر الذي 

يدمر تلك اجملاري بالكامل".
مبين��اً انه "على وف��ق معلوماتنا، 
التنظي��م املتط��رف يق��وم  ف��أن 

بتفخيخ وتفجير املباني احلكومية 
في املناط��ق القليلة الباقية حتت 
س��طوته، ويرك��ز عل��ى امل��دارس 
وري��اض االطفال، فضا عن املباني 
وعدد  احلكومية،  للدوائ��ر  التابعة 
من املنازل املدنية من ذات الطابقني 
التي يتوقع العدو ان تس��تعملها 
القوات االمنية في معارك التحرير 
كنقاط رصد وسيطرة على بقية 

املناطق القريبة اجملاورة".
ويرى املص��در ان "ه��ذه االجراءات 
اه��ل  اي��ذاء  هدفه��ا  الوحش��ية 
املوصل حتديًدا وتخريب ممتلكاتهم 

ع��دا  التحتي��ة،  البن��ى  وتدمي��ر 
ارتكبتها  التي  الفورية  االعدامات 
زمره بحق اهلنا باملوصل، ورمبا كان 
اخرها اع��دام اكثر م��ن 15 مدنياً 
ف��ي منطقة دكة برك��ه باملوصل 
م��ع  التخاب��ر  بتهم��ة  القدمي��ة 
والس��عي للهرب  االمنية  القوات 

باجتاهها".
وكان��ت "الصب��اح اجلدي��د" ق��د 
كش��فت في عددها الص��ادر في 
الرابع عش��ر من الشهر اجلاري عن 
صدور تعليمات من قيادات داعش 
ف��ي اجلان��ب الغرب��ي لعناصرهم 

بحرق أي ش��يء قبل االنس��حاب، 
مراكز  االمني��ة،  املق��رات  وخاصة 
االس��لحة  مخ��ازن  التجم��ع، 
االلكترونية،  احلاس��بات  واالعتدة، 
مع تدمير الوثائق واالختام واخلرائط 
وغيرها، مع تفخيخ بعض املقرات 
على وج��ه الس��رعة، فض��ا عن 
حرق مخ��ازن الطعام والتجهيزات 

العسكرية كاملابس وغيرها.
وس��بق ذلك قيام مفارز من داعش 
بنهب العشرات من احملال التجارية 
ومخازن املواد الغذائية، مع نهب و 
حرق البيوت املهجورة التي غادرها 

اهلها طمع��اً بالنجاة من الوضع 
املعيش��ي واالمن��ي املت��ردي ف��ي 

االحياء الغربية من املدينة.
داعش يع��دم 9 موصليني رداً على 
مقت��ل 3 م��ن عناص��ره باملوصل 

القدمية
متكن مس��لحون مجهول��ون من 
قتل 3 م��ن عناصر داعش باملوصل 
القدمية طعناً بالسكاكني قبل ان 

يلوذوا بالفرار جلهة مجهولة.
وبحسب ناش��طني موصليني فان 
املس��لحني اجملهولني هاجموا احد 
البي��وت القدمي��ة الت��ي اتخذه��ا 

التنظيم كنقطة مراقبة  عناصر 
مع غروب الشمس بنحو مفاجئ، 
ومتكنوا من طعن العناصر الثاثة 
الذين كانوا يتواجدون فيه والذين 

نزفوا حتى املوت.
وفي الي��وم التالي، وصلت قوة من 
عناص��ر داع��ش وقام��وا بجمع 9 
ش��بان من منازل قريبة من مكان 
احل��ادث بنح��و عش��وائي، وقاموا 
برميهم بالرصاص ف��وراً، رداً على 
مقتل عناصره��م الثاثة وتوعدوا 
بالقب��ض على من قتل عناصرهم 

وحّز رقابهم بنحو علني.

تم رصد قيام عناصر 
التنظيم بتجميع أي 
سيارة مدنية او عجلة 
انشائية وخدمية وسحبها 
باتجاه المدينة القديمة 
واستعمال هياكلها 
في سد الطرق الرئيسة 
والفرعية بعد اضرام 
النيران فيها كما ان 
عناصر العدو يقومون 
بمصادرة مولدات 
الكهرباء االهلية كبيرة 
الحجم والمتوسطة منها

تأكيدًا لما نشرته "الصباح الجديد":

"داعش" ينّفذ سياسة األرض المحروقة غربي أيمن الموصل
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بغداد - الصباح الجديد: 
فاز املصرف العراقي للتجارة TBI بجائزتي 
افضل مصرف جتاري وافضل حملة ادارية 
الطالق هوية املصرف اجلديدة في دبي من 
 The Banker Middle “ قب��ل مؤسس��ة

East” وهي مجلة رفيعة املستوى معنية 
بش��ؤون واخبار الصناع��ة املصرفية في 

الشرق االوسط ،
وجرى حفل التس��ليم في دبي ، بحضور 

عدد رؤساء البنوك والشركات العاملية.

بغداد - الصباح الجديد:
اش��اد رئيس جلنة صن��دوق اع��ادة إعمار 
املناطق املتضررة من العمليات االرهابية 
د. مصطفى الهيتي  بجهود وزير النفط 
جبار علي اللعيبي واملسؤولني في الوزارة 
والش��ركات النفطي��ة بدع��م  اجله��ود 

اخمللص��ة إلعادة إعم��ار املدن احمل��ررة  من 
العصابات االرهابي��ة . كما ثمن الدكتور 
الهيتي خ��الل زيارته جلن��اح وزارة النفط 
ف��ي معرض ومؤمت��ر اربي��ل الثاني لدعم 
صن��دوق اعادة اعم��ار املناط��ق املتضررة 
م��ن العملي��ات االرهابية ح��رص الوزارة 

على  االسراع في تأهيل وإعمار املنشآت 
النفطية املتضررة من اجل تقدمي اخلدمات 
ملواطني تلك املدن. وقال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عاصم جه��اد خالل اس��تقباله 
للدكت��ور الهيت��ي ان وزارة النفط كانت 
ف��ي مقدم��ة اجله��ات احلكومي��ة التي 

حرص��ت على تق��دمي اخلدم��ات ملواطني 
املدن احملررة من خالل التنسيق مع القوات 
االمنية واجلهات املعنية ، وان مشاركتها 
الفاعل��ة في مؤمتر ومعرض دعم املناطق 
املتض��ررة يؤكد  حرص ال��وزارة وجديتها 

على االسراع في إعمار هذه املدن .

موسى صاحب* 
اجنزت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة عن طريق شركة آشور العامة 
للمق��اوالت االنش��ائية التابع��ة له��ا 
مشروع تأهيل جس��ر وادي احملمدي في 

محافظة االنبار .

وذكر مدير عام الشركة املهندس علي 
عب��د الواح��د الحج أن املش��روع  الذي 
نفذ لصال��ح دائ��رة الطرق واجلس��ور/ 
إدارة مشاريع القرض الطارئ للمناطق 
احمل��ررة  بتكلفة بلغت نحو ٢٠٠ مليون 
دين��ار أجنز ع��ن طريق التنفيذ املباش��ر  

باالعتم��اد عل��ى املالكات الهندس��ية 
والفنية للشركة .

واض��اف املدير العام أن فق��رات العمل 
للجس��ر الذي يبلغ طوله ٤٣ م وعرض 
٥ , ٧ م ش��ملت تكس��ير الفض��اءات 
املتضررة بعدد / ٣  ونقل مكونات اجلسر 

ورأس اإلنزال من محافظة البصرة إلى 
موق��ع العم��ل وتنصيب أجزاء اجلس��ر 
الفوالذي مس��بقة الصنع م��ع رمبات 

بطول ١٢ م لكل جانب .

اعالم الشركة 

بغداد - الصباح الجديد: 

اكدت  وزارة الصحة والبيئة أن نتائج 
املسح اإلشعاعي لفرق مركز الوقاية 
من اإلش��عاع اك��دت خل��و منطقة 
البطحاء مبحافظة ذي قار من التلوث 

اإلشعاعي.
وقال مدير عام دائرة التوعية واإلعالم 
البيئي أمير علي احلسون ، إن »نتائج 
املس��ح امليداني الذي قامت به الفرق 
الفنية في مركز الوقاية من اإلشعاع 
للبيوت واحمل��ال التجارية في منطقة 
البطحاء أثبت��ت خلوها من أي تلوث 

باالشعاع.
وأوض��ح احلس��ون أن »الف��رق الفنية 
حتركت إلجراء املسح امليداني بناء على 
ش��كاوى تقدم بها عدد من مواطني 
منطق��ة البطح��اء نتيج��ة ظه��ور 
حاالت اصابات باالمراض السرطانية 
، وبناء عل��ى ذلك فق��د قامت الفرق 

املس��ح االش��عاعي  بأجراء  الفني��ة 
امليداني للمنازل احلاوية على مصابني 
باالمراض السرطانية وسحب عينات 
بيئي��ة م��ن الناحية ليت��م فحصها 
مختبري��ا في املرك��ز ، مبينا ان نتائج 
اجهزة املس��ح االش��عاعي امليدانية 
ونتائ��ج الفحوص��ات اخملتبرية اثبتت 
للتل��وث  مظاه��ر  أي  وج��ود  ع��دم 

االشعاعي في الناحية.
م��ن جانبه��ا اضاف��ت مدي��رة مركز 
الوقاي��ة من االش��عاع بش��رى علي 
احمد أن »عملي��ات الفحص اخملتبري 
واملس��ح امليدان��ي أثبت��ت أن نس��ب 
اإلشعاع في هذه املنطقة هي ضمن 
احل��دود املتف��ق عليها ف��ي تعليمات 
منظم��ة الصحة العاملي��ة والوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة وان مركز 
الوقاية من اإلشعاع يعمل من خالل 
محطات الرص��د املبكر على متابعة 
حال��ة اإلش��عاع ف��ي كاف��ة مناطق 
الع��راق على م��دار الس��اعة وهو ما 

يتيح التحرك للفرق الفنية في وزارة 
البيئة بصورة عاجلة ملعاجلة أي تلوث 

باإلشعاع قد يحصل .
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت الفرق 
الفني��ة التابع��ة ملرك��ز الوقاية من 
االش��عاع في وزارة الصح��ة والبيئة 
خل��و مجامي��ع اخمللف��ات  احلديدي��ة 
)الس��كراب ( اخلاص  باملستشفيات 
التابع��ة ملدين��ة الطب م��ن اي تلوث 

اشعاعي.
وق��ال احلس��ون ان التقاري��ر الفني��ة 
لعمليات املس��ح االشعاعي امليداني 
الت��ي قامت به��ا فرق مرك��ز الوقاية 
من االش��عاع على مجامي��ع احلديد 
والس��كراب التابع��ة ملستش��فيات 
مدين��ة الط��ب  اثبت��ت خل��و ه��ذه 
اخمللف��ات من اي اثر اش��عاعي وكانت 
نتائ��ج املس��وحات ضم��ن احمل��ددات 
واملعايي��ر الطبيعي��ة املعتم��دة في 
منظم��ة الطاق��ة الذري��ة ومنظمة 

الصحة الدولية.

وبني ان مرك��ز الوقاية من االش��عاع 
يج��رى عملي��ات املس��ح والتقيي��م 
بواس��طة  دورية  االش��عاعي بصورة 
ع��ن  بالكش��ف  اخلاص��ة  االجه��زة 
اش��عة كاما والفا وبيتا على مخازن 
ومجاميع الس��كراب واحلديد ومحال 
بيع االدوات االحتياطية املستوردة في 
بغداد واحملافظات وبناء قاعدة بيانات 
مركزي يت��م اعتمادها من قبل املركز 
وتك��ون مرجعا لكل عملية مس��ح 

تنفذها فرق املركز
يذكر ان عمليات الكش��ف امليدانية 
التي تق��وم به��ا ف��رق وزارة الصحة 
والبيئ��ة تك��ون معززة لعم��ل الفرق 
الفني��ة العاملة ف��ي معظم املنافذ 
احلدودية واملوانيء من خالل الكشف 
عل��ى البضائع واملع��دات التي تدخل 
عب��ر ه��ذه املناف��ذ وعدم الس��ماح 
بدخول اي مادة قبل اجراء الفحوصات 
االش��عاعية والبيئي��ة االخرى عليها 

ومنحها شهادة الكشف.

لدى مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
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متابعة الصباح الجديد:

ق��ال وزير الع��دل الدكتور  حيدر 
الزاملي، في الوقت الذي ينعقد 
ب��ه اجتماعنا هذا يس��جل أبناء 
الع��راق أروع البطوالت لتحقيق 
نص��ر تاريخ��ي بتحريره��م آخر 
س��يطرة  م��ن  الب��الد  مناط��ق 

عصابات داعش اإلرهابية.
وق��ال الوزير لدى مش��اركته في 
اعمال االجتماع ال�)٦٠( للمكتب 
التنفي��ذي جملل��س وزراء الع��دل 
العرب املنعقد في مقر اجلامعة 
العربي��ة بالقاه��رة ان من خالل 
رئاس��ة الع��راق للمجلس أكدنا 
إن النص��ر عل��ى عصابات داعش 
متحقق ال محالة في ظل التعاون 
والدعم العرب��ي والدولي، مبينا 
ان املق��ررات الس��ابقة جللس��ة 
اجملل��س العام��ة على املس��توى 
الوزاري حققت اس��هامة نوعية 
في مل��ف مكافحة اإلرهاب عبر 
جتفيف منابعه املادية والفكرية 
العربي��ة  االتفاقي��ة  وتفعي��ل 
واالتفاقي��ة  االره��اب  ملكافح��ة 
الفس��اد  ملكافح��ة  العربي��ة 
واالتفاقية العربية ملعاجلة اوضاع 
الالجئني وقانون تعويض ضحايا 
العمليات االرهابية والعديد من 
مش��اريع القوانني ذات االهتمام 

املشترك.
وأوض��ح الوزير ان ه��ذا االجتماع 
ينعق��د في وق��ت تش��هد فيه 
املنطق��ة العربية تزايدا للجرمية 
املنظمة وظاه��رة اإلرهاب، االمر 
الذي يس��توجب تعزي��ز التعاون 
العرب��ي والدول��ي ف��ى اجمل��االت 
القانوني��ة والقضائي��ة والعمل 
عل��ى تفعيل االتفاقيات العربية 
ذات الصلة ، داعيا الى اس��تثمار 
مكافح��ة  ف��ي  الع��راق  جترب��ة 
العصاب��ات االرهابي��ة  لإلف��ادة 
التي  بالبلدان  منها وتطبيقه��ا 

تعاني من تواجد االرهاب.
عل��ى صعيد متصل أك��د الوزير 
املؤمت��رات  تتكل��ل  أن  أهمي��ة 
العربية الكبرى بنجاحات تتالءم 
ال��دول األعضاء  احتياج��ات  مع 
املش��اركة فيه��ا خ��الل املرحلة 
احلالية عربياً ودولياً، وضرورة إرساء 
أس��س العدالة االجتماعية في 
املناهضة  الدميقراطي��ة  النظم 
للفك��ر املتط��رف ضمانة لعدم 
نش��وء اجلماع��ات اإلرهابية في 

الدول العربية.
وق��ال الوزي��ر ل��دى لقائ��ه وزي��ر 
العدل املصري املستشار حسام 
عب��د الرحيم، ف��ي مبن��ى وزارة 

العدل املصري��ة في القاهرة، انه 
مباحثات��ه تأتي في اطار مقررات 
مجل��س وزراء الع��دل العرب في 
دورته احلالية ال���)٣٢( واالجتماع 
ال�)٦٠( للمكتب التنفيذي وسبل 
تكثيف اجلهود املشتركة للدول 
األعض��اء وحتمل مس��ؤولياتهم 
الراهنة وفي  التحديات  ملواجهة 
اإلره��اب من  مقدمته��ا خط��ر 
العربية  االتفاقيات  خالل تعديل 
في هذا اجمل��ال ومتابعة تنفيذها 
وتفعي��ل االتفاقي��ات القضائية 

واألمنية العربية املشتركة.
واضاف الوزير ان اجتماع املكتب 
التنفي��ذي جملل��س وزراء الع��دل 

العرب ال���)٦٠( املنعقد في مقر 
اجلامع��ة العربي��ة بالقاهرة، قد 
حق��ق جناحاً ف��ي تقريب وجهات 
املش��اركة  ال��دول  ب��ني  النظ��ر 
لفعالي��ات  مهم��ا  وحتضي��راً 
اجتم��اع وزراء الع��دل العرب في 
دورته املقبلة عبر توحيد املواقف 
ف��ي مج��ال تفعي��ل االتفاقيات 

العربية في شتى اجملاالت.
بدوره أعرب وزير العدل املستشار 
حس��ام عبد الرحيم ، عن دعمه 
املقدمة من  الكامل للمق��ررات 
وزي��ر الع��دل د. حي��در الزامل��ي، 
بصفتها أسس فاعلة للشراكة 
تص��ب  واإلقليمي��ة  العربي��ة 

ف��ي مصلح��ة ال��دول العربي��ة 
ف��ي مج��ال مكافح��ة اإلرهاب 
والتط��رف وتس��رع ف��ي إنش��اء 
ش��بكة التع��اون القضائي في 
مجال مكافحة اجلرمية اإلرهابية 

واجلرمية املنظمة.
الع��رب  الع��دل  وزراء  ان  يذك��ر 
يعمل��ون عل��ى تطوي��ر وتعزي��ز 
فى  والدول��ى  العرب��ى  التع��اون 
والقانونية،  القضائي��ة  اجمل��االت 
وأيضا تفعيل االتفاقيات العربية 
اإلرهاب  الصل��ة مبكافح��ة  ذات 
وعلى وجه اخلص��وص االتفاقية 
اإلره��اب  ملكافح��ة  العربي��ة 
االمنوذج��ى  العرب��ى  والقان��ون 

ملكافحة اإلرهاب وتعزيز التعاون 
القضائى من خالل إنشاء شبكة 
العربى فى  القضائ��ى  التع��اون 
مجال مكافحة اإلرهاب واجلرمية 
املنظمة، وإعداد مشروع القانون 
العرب��ى االسترش��ادى لتعويض 

ضحايا األعمال اإلرهابية.
ه��ذا  فعالي��ات  ف��ي  وش��ارك 
االجتماع وزراء العدل العرب من 
اململك��ة األردني��ة الهاش��مية، 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية، 
جمهوري��ة الع��راق، دول��ة قطر، 
دولة  املتحدة،  القم��ر  جمهورية 
الكويت، اجلمهورية اإلس��المية 

املوريتانية. 

الزاملي: العراقيون على أعتاب نصر تأريخي بتحرير البالد من داعش

حققت االجتماعات 
اسهامة نوعية 

في ملف مكافحة 
اإلرهاب عبر 

تجفيف منابعه 
المادية والفكرية 
وتفعيل االتفاقية 
العربية لمكافحة 

االرهاب واالتفاقية 
العربية لمكافحة 

الفساد 

وزير العدل الدكتور  حيدر الزاملي

مدير املصرف العراقي للتجارة يتسلم اجلائزتني في دبي

مناشدة 

امام انظار معالي وزير المالية المحترم 
السيد مدير عام الهيئة الوطنية للتقاعد 

العامة 
بعد التحية:

اضع مشكلتي هذه امام انظاركم راجية ان جتدوا لها 
حال كوني امرأة متقاعدة وال معيل لها اال اهلل وانتم 
من يبارك الوطن بكم ، بتاريخ 2014/10/11 تسلمت 
راتبي التقاعدي وغادرت لرؤية ولدي في الصني وعدت 
ف��ي كانون االول من العام نفس��ه وتوجهت الى احد 
املكات��ب لتس��لم راتبي التقاع��دي واخبرني صاحب 
املكتب بان اراجع الهيئة الوطنية للتقاعد ، توجهت 
ال��ى هن��اك فاخبروني ان ام��ر عليهم بعد ش��هرين 
اي في ش��هر ش��باط من عام 2015 فاخبرتهم انني 
ساغادر الى ولدي للعالج ، فكان رد املسؤول في هيئة 
التقاعد ال مانع من س��فري وحني عودتي سأتس��لم 
جميع رواتبي  املتراكمة ، اال ان مدة العالج طالت الى 
عام 2017 وحني راجعت هيئة التقاعد لتسلم رواتبي 
في ش��هر نيسان املاضي ، اعلموني ان هناك تشابها 
باالس��ماء اي وجود امرأة اخرى حتمل اس��مي ووقعت 
على صرف الروات��ب ، وان هناك جلنة حتقيقية للنظر 
ف��ي هذا املوضوع وانهم يحاول��ون الغاء هذه اللجنة 
كي ال ادخل في اش��كاالت طويلة ومعقدة ش��ريطة 
ان اغ��ض النظر عن الرواتب املتراكم��ة  والبالغة 12 

مليونا و600 الف دينار .
اناشدكم العادة رواتبي املتراكمة  الني بامس احلاجة 
اليه��ا الكمال عالجي ، واطالب مبحاس��بة املقصرين 
ف��ي هذا املوض��وع واحقاق احلق والع��دل في القضاء 

على املفسدين املارقني ، واهلل ولي التوفيق .

املتقاعدة خالدة محمد صالح 
رقم الهوية 3148405
رقم احلاسبة 3148405013

العطية يؤكد تقديم 
أفضل الخدمات لحجاج 

الموسم المقبل 

تأسيس 286 شركة 
وطنية وتسجيل 14 

فرعًا أجنبيًا 

زيادة رقعة زراعة 
الشلب ضمن الخطة 

الصيفية الحالية 

بغداد - الصباح الجديد:  
بح��ث رئيس الهيئ��ة العلي��ا للح��ج والعمرة 
الش��يخ الدكت��ور خالد العطية م��ع وفد ميثل 
جلنة الشهداء والسجناء السياسيني النيابية 
ومؤسس��ة الشهداء اخر اس��تعدادات الهيئة 

ملوسم احلج املقبل. 
وجرى خ��الل اللقاء ال��ذي جمع رئي��س الهيئة 
السياس��يني  والس��جناء  الش��هداء  بعض��و 
النيابي��ة رع��د ف��ارس امل��اس ومدير ع��ام دائرة 
ش��هداء ضحايا العملي��ات احلربي��ة واالخطاء 
العس��كرية والعمليات االرهابية طارق جيهان 
بخش مناقشة استعدادات الهيئة ملوسم حج 
هذا العام والتعاون بني الطرفني لتقدمي اخلدمات 

املطلوبة حلجاج بيت اهلل احلرام. 
واعرب الش��يخ العطية عن »استعداد الهيئة 
للتعاون التام مع مؤسسة الشهداء والتنسيق 
من اجل تقدمي افضل اخلدمات الى ذوي الشهداء 
ممن س��يؤدون مناسك احلج لهذا العام«  مؤكدا 
ان »ما قدمه ذوو الش��هداء م��ن تضحيات وذود 
بالغالي والنفيس الجل احقاق احلق ورفع الظلم 
عن ش��عبنا الكرمي ومحاربة االرهاب يس��تحق 
تكات��ف اجلميع م��ن اجل تق��دمي اخلدمات لهم 

بأفضل ما يكون«. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة 
ان مالكات الدائرة اجنزت معامالت تأسيس )286( 
ش��ركة وطنية وتس��جيل )14( فرعا لش��ركة 

اجنبية خالل شهر نيسان املاضي .
واوض��ح عبد العزيز جبار عب��د العزيز مدير عام 
الدائ��رة وكالة للمركز اخلبري ل��وزارة التجارة ان 
الدائرة اصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود 
الش��ركات توزعت ماب��ني زيادة راس��مال ودمج 

حسابات شركة وتصفية حسابات  شركة .
واض��اف املدير الع��ام انه مت كذل��ك توثيق 674 
ش��ركة مسجلة وتأش��ير احملاضر واحالة )364( 
ش��ركة الى احملقق العدل��ي خملالفتها الضوابط 
والتعليم��ات ، مش��يراً ال��ى ان الدائ��رة قام��ت 
بدراسة احلسابات اخلتامية للشركات الوطنية 
البالغ عددها )1796( شركة وطنية اضافة الى 
دمج حس��ابات 34 ش��ركة وزيادة راسمال )24( 
ش��ركة وتصفية حسابات )16( شركة ودراسة 
حس��ابات مكاتب وف��روع الش��ركات االجنبية 
ل� )64( ش��ركة وتأش��ير احلجوزات والتأكد من 
االس��ماء احملج��وزة اموالهم ل��� )197( وتدقيق 

وصوالت ل�)5249(.

بغداد - الصباح الجديد:
أوصت اللجنة التنس��يقية الدائمة بني وزارتي 
امل��وارد املائي��ة والزراعة ف��ي أجتماعها باضافة 
مس��احات لزراعة الش��لب للموس��م الزراعي 
الصيف��ي احلالي مبق��دار )20( ال��ف دومن نتيجة 
للتحس��ن احلاصل في واردات نه��ر الفرات توزع 
على محافظة النجف االش��رف )10( االف دومن، 
وبهذا يكون أجمالي املس��احة مائة الف و340 
دومن��ا ومحافظ��ة الديواني��ة )6( االف و500 دومن 
وبه��ذا يكون أجمالي املس��احة )56( الفا و500 
دومن ومحافظ��ة املثنى )2000( دومن ، وبهذا يكون 

أجمالي املساحة )4( االف و500 دومن .
اما محافظ��ة ذي قار فقد مت اضافة )1500( دومن 
اليه��ا وبهذا يكون أجمالي املس��احة )45( الفا 

و500 دومن 
لتصبح املساحة الكلية 170 ألف دومن بدالً من 

150 ألف دومن.

تقرير

المسوحات تؤكد خلو منطقة البطحاء في ذي قار من التلوث اإلشعاعي
شملت مجاميع الحديد والسكراب في مدينة الطب 

خلو منطقة البطحاء من التلوث اإلشعاعي

المصرف العراقي للتجارة يفوز 
بجائزتين من مؤسسة

“ The Banker Middle East” في دبي

رئيس لجنة صندوق إعادة اإلعمار يشيد بجهود وزارة النفط

إنجاز مشروع تأهيل جسر وادي المحمدي في األنبار 



ظفار اسماعيل 

 العراق بلد املكون��ات املتعددة التي عاش 
أهلها عل��ى ارضه في س��ام وتآخ لدهور 
طويلة تبادلوا خاله��ا احملبة وتعاطوا مع 
بعضهم بس��ام ، ومبناس��بة حلول العام 
االيزيدي اجلديد قب��ل مدة قصيرة ، وبرغم 
غي��اب الفرح ع��ن طقوس��ه واحتفاالته 
بس��بب م��رارة الظل��م والفق��دان نهنئ 
اخوتن��ا االيزيدي��ن ونش��اركهم امانيهم 
بالعودة ال��ى مدنهم مرفوعن الرأس بعد 
حتريره��ا م��ن قبل اجلي��ش العراق��ي الذي 
انضم له الكثيرون من الش��باب االيزيدي 
ليش��اركوا في طرد العصابات اإلجرامية 

التي حلت كالغربان على ارض سنجار.
دام��ت العاق��ة املتينة االواصر ب��ن أبناء 
الش��عب الواحد واش��تدت ف��ي أيام احملن 
واحل��روب الطويل��ة التي خاضه��ا العراق 
ف��كان االيزيديون العراقي��ون جزءا اليتجزأ 
م��ن احداثها ه��ذا النس��يج املترابط لم 
يعرف يوما معنى للطائفية او العنصرية 
او التكفير ولم يجور أي مكون على املكون 
االخ��ر بل عل��ى العكس فكثي��را ما عرف 
االيزيدي��ون بطيبته��م وك��رم ضيافتهم 
وكونهم ش��عبا مساملا لم يعتد يوما بأي 

شكل من االشكال على جيرانه.
كل ه��ذا ل��م يش��فع ولم ي��ردع النفوس 
الضعيفة مم��ن تعاونوا وتآمروا مع تنظيم 
داعش اإلرهابي، ولم يثنهم عن استباحه 
الدم االيزيدي، والتجارة بالبشر واختطاف 
ابائه��م  دي��ن  األطف��ال وحتويله��م ع��ن 

الستخدامهم في غزواتهم املشؤومة.
في حوار جلري��دة الصباح اجلدي��د التقينا 
مجموعة من الش��باب حتدث عنهم )زياد 
حج��ي( ش��اب ايزي��دي ش��ارك ف��ي قتال 
الدواع��ش برفقة والده، ي��درس في كلية 
القانون في محافظة دهوك حيث يعيش 
ف��ي الوقت الراهن في مخي��م النزوح مع 
اهله وعش��يرته، كان ش��اهدا على الغزو 
الداعش��ي واح��د ابط��ال املقاومة ضده 

،ليروي لنا ما حدث:
 اسمي زياد حجي ابلغ من العمر 19عاماً، 
طالب في كلية احلق��وق، كنت اعيش مع 
عائلتي ف��ي قرية كوهبل قبل غزو داعش، 
حي��ث عش��نا حياة بس��يطة بعي��دا عن 
الصراعات ، وكنت امارس لعبة كرة القدم 
واحلم بأنهاء دراس��تي ولكن احامي االن 
اختلف��ت عن قبل، فأصبح هدفي وحلمي 
بعد كل م��ا حل بأهل��ي ان اعمل حريصا 
عل��ى ايص��ال صوته��م ومعاناته��م الى 
اجلهات الرس��مية داخل الع��راق وخارجه ، 
هكذا تغيرت حياتي بن ليلة وضحاها من 
حياة بسيطة ممتلئة بالقناعة واالمل الى 

حياة متلؤها املرارة واالحساس بالغنب.

احتالل املدينة 
هاج��م تنظي��م داع��ش املدين��ة، بنح��و 
مفاج��ئ ومخط��ط ل��ه مس��بقا حي��ث 
رافقهم بعض جواسيس��هم من سكان 
سنجار الذين خانوا أهلها وسكانها العزل 
وقتلوا، وس��لبوا، ونهبوا، وارتكبوا أبش��ع 
أنواع اجمل��ازر اإلنس��انية، حتولت ضحكات 
األطف��ال الى دموع وخ��وف وتلونت األرض 
التي ازدان��ت بالزهور واخلض��رة بلون دماء 
األبرياء الذين ذبحوا وقتلوا ومثل بهم من 
دون أي ذن��ب ، او جرم، تاجروا بالنس��اء  في 
أسواق النخاسة، وكأي همجي استعبدوا 
االيزيدي��ات واتخذوه��ن جواري ليش��بعوا 
رغباتهم املريضة بأسم الدين، وتبادلوهن 
ويبيعوهن  لبعضهم البعض بل وكثيرا ما 
كانت االيزيدية تهدى، من مجرم ألخر، اما 
األطفال ،فمنهم من اس��تغلهم كخدم 
ومنهم من درب وغسل دماغه ولقن بأفكار 
اجرامية تبعدة عن انسانيته، ليتحول الى 
اداة قتل تضحي بها العصابات اإلجرامية 

،لتحمي نفسها.
كل ه��ذه الصور اخملزية واملش��ينة وغيرها 
مرت عل��ى الش��عب االيزيدي، لتتس��بب 
بتحويل رجاله من بساطتهم وطيبتهم، 
ال��ى مقاومن ومقاتلن اش��داء وقس��اة، 
ارضه��م  الدف��اع ع��ن  خاض��وا مع��ارك 
البس��يطة  بإمكانياته��م  وعرضه��م 
واسلحتهم املتواضعة، حتى االستشهاد 

وحرروا الكثير من السبايا اخملتطفات .

لاليزيديني احلصة األكبر من التضحيات 
ه��ذه الفئ��ة املس��املة، كان له��ا احلصة 
األكب��ر م��ن الظل��م والقت��ل، وبرغم كل 
ذلك ل��م يلج��أوا يوم��ا الى الش��كوى او 
التهجم، او التباكي على خسارتهم، ولم 
يطالبوا اال بأبسط حقوقهم وبرغم ذلك 
املوقف النبيل، لم يشعروا باألنصاف ولم 
تك��ن كل تل��ك التضحي��ات كافية لنيل 
حقوقهم كأي مكون اخر برغم بساطتها 

وشرعيتها.
لم نس��مع منه��م تصريح، مي��س بهيبة 
الوطن او اهله، كان عدوهم األوحد ومازال 
هو التنظي��م اإلرهابي الذي دمر حياتهم، 

هو ومن حتالف معه.

قصه الغزو الداعشي
في س��اعات الصباح االولى من 2014/8/3 
تقدم��ت آلي��ات الدواع��ش م��ن مدرعات 
وهم��رات حتم��ل اس��لحة متط��ورة نحو 

ناحي��ة القحطاني��ة الواقع��ة في جنوب 
جبل س��نجار وقامت بتطوي��ق مجمعي 
»ك��رزرك واجلزي��رة )س��يبا ش��يخ خ��در( 
ولكنه��م اصطدم��وا مبقاوم��ة شرس��ة 
من االهالي الذين استبس��لوا في الدفاع 
عن قراه��م برغم الف��ارق الكبي��ر بن ما 
ميلكونه من اس��لحة خفيف��ة مقارنة مبا 
ميلكه العدو الداعشي من اسلحة ثقيلة 
ومتطورة واس��تمر القتال خلمس ساعات 
متوالي��ة تكبد فيه��ا الدواعش خس��ائرً 
ب��األرواح واملع��دات، االم��ر ال��ذي دفعهم 
لانس��حاب والتراجع نحو قضاء )البعاج 

جنوبَي سنجار( . 

للخيانة دور كبير في سقوط املدينة:
كان له��م مخبروهم ممن كانوا يعيش��ون 
في س��نجار م��ن اف��راد بعض العش��ائر 
املتعاطف��ة مع الفك��ر الظام��ي والتي 
أوصل��ت للدواع��ش ب��أن املقاوم��ن ق��د 
نف��دت ذخيرته��م، ول��م بع��د امامه��م 
سوى االنس��حاب اوالش��هادة. ولوال هذه 
اخليانة، النس��حبت قواتهم ملدة قصيرة ، 
تتيح للمقاتلن فرصة التزود باألس��لحة، 
واالم��دادات، ولكن اس��تمرار املعركة من 
دون توقف دفع فرس��ان )ك��رزرك( الختيار 

الصمود حتى الشهادة.
 وبعد ان بس��ط تنظيم داع��ش االرهابي 
س��يطرته عل��ى مرك��ز القضاء، ش��كل 
قادة اجلب��ل مجاميع متتد عبر امتداد جبل 
الصم��ود والتحق به��م االف من املقاتلن 
االيزيدي��ن، الذين لم يرضخ��وا لعصابات 
االج��رام، وكبدوه��م اخلس��ائر عن��د كل 
محاولة الختراق املقاومة ومن هؤالء القادة 
الشهيد )خيري شيخ خدر( الذي استبسل 
في قت��ال العدو ه��و ومجموعته البطلة 
في منطقة »سكينية«غربي اجلبل واحلق 
بهم خسائر كبيرة حتى استشهاده، بعد 
ان أطلق عليه الدواعش قذيفة هاون بعد 
حصولهم على معلومات تدل على مكان 

تواجده، من اتباعهم اخملبرين، املتواطئن.
 كذلك قائد املقاومة قاس��م ششو، وابن 
اخيه حيدر ششو، فقد ردت مجموعتهم 
ف��ي )م��زار ش��رف الدي��ن( التي تع��د رمز 
الهجم��ات  االيزيدي��ة عش��رات  الديان��ة 
اجلبان��ة من الع��دو الهمج��ي باملدرعات، 
والعجات امللغم��ة ، ولكن االبطال هناك 
رفضوا االستس��ام، وعلى مقربة منهم 
كان��ت مجموع��ة القائ��د )ب��دل خل��ف( 
وعش��يرته التي تصدت لهجمات عديدة 
وقطع��ت الطري��ق الواص��ل ب��ن مرك��ز 
القضاء وناحية الشمال )سنون( الذي مير 
عبر اجلبل واملعروف بطريق )اللوفات( عند 
مدخل »كرسي« ومنع داعش من الصعود 
للجبل في املوصل وتصدت هذه اجملموعة 
لهجمت��ن بربريت��ن عل��ى مزار الش��يخ 

حسن في منطقة )گابارة(.
ق��ام القائد )ب��دل خلف( م��ع مجموعته 
)الت��ي كان من ضمن افراده��ا والدي الذي 
كان أحد مقاتلي اجلبل وشارك في معظم 
مع��ارك املقاوم��ة( بتحري��ر قري��ة كإبارة 
الواقع��ة غرب��ي اجلب��ل كم��ا كان للقائد 
)قاس��م دربو والقائد خ��ذر تعلة( الفضل 
في مس��ك اجلبهة اجلنوبي��ة املطلة على 
مركز املدينة ومنع وصول الهجمات التي 
توال��ت الى االماكن الت��ي كانت العائات 
تتحص��ن فيها من الدواع��ش ، كل هؤالء 
الق��ادة وغيره��م الذي��ن الت��ف حوله��م 
االف من الش��باب والرجال وحتى النس��اء 
اللوات��ي اس��تطعن اخلاص من الس��بي، 
استبسلوا في الدفاع عن املقدسات وعن 
االهالي ولم يس��محوا ألي من البرابرة ان 

يطأ اجلبل اال وقتل، كانوا امثلة رائعة في 
اإلخاص والش��جاعة برغ��م قلة عددهم 

وضعف تسليحهم .

االيزيدون سطروا دروسا في التضحية 
ف��ي احل��روب وان كان لقوة الس��اح دورها 
االكب��ر اال ان لألميان بعدال��ة القضية هي 
كلمة الفصل ،  وهكذا ليش��هد التاريخ 
بأن ابط��ال اجلب��ل كانوا ف��ي طليعة من 

تس��لحوا للقتال ضد أبش��ع ع��دو أجنبه 
التاري��خ، برغم ان��ه يعادل ضع��ف تعداد 
األزدي��ن بكل م��ن أنضم له م��ن القتلة 

احمللي��ن واجملرم��ن حول العالم ويس��تمد 
قوت��ه من دعم ال محدود م��ن قبل، الدول 
الداعمة اإلرهاب ، في حن ان ابطال اجلبل 
لم ميلك��وا اال عزميته��م واميانهم رافعن 

شعار )النصر او الشهادة(.
نحن األزدي��ن مكون اصيل م��ن مكونات 
الش��عب العراق��ي، تعرضنا عب��ر التاريخ 
ل���)74( حمله ابادة جماعي��ة، اخرها على 
يد خ��وارج العصر، الدواعش عش��نا على 
م��ر العصور، جنب��ا الى جنب م��ع جميع 
املكون��ات، الت��ي يتأل��ف منها الش��عب 
العراق��ي األصي��ل، تربطنا به��م عاقات 
وثيق��ة مبني��ة عل��ى االخ��وة واالحت��رام 
املتب��ادل واالمان��ة وحفظ اجلي��رة واحترام 
وصيانة اعراف وعادات اجلميع، من دون متيز 
على اساس ديني او عرقي، ندافع عن بلدنا 
وارضن��ا ونفدي��ه بأرواحنا، ولكنن��ا  نتألم 
ونستغرب  خيانة وغدر جيراننا ،والعائات 

التي كانت تعيش بيننا ،وسط احيائنا 

لم نحظ بالدعم واملساندة التي كنا 
نأملها 

 لم نحظ بالدعم املفروض ملساعدتنا في 
الدفاع عن أنفس��نا، او إلنق��اذ اخملتطفات 
بل ولم يس��تنكر أي من رؤس��اء العشائر 
او النواب املمثلن للعش��ائر التي شاركت 
ف��ي االعتداء علينا ولم جند أي أحد منهم 
اهتم بتتبع وتس��ليم اجلن��اة برغم انهم 
يعرفونه��م، حيث ان البي��وت التي كانت 
حتتج��ز بعضا م��ن االيزيدي��ات وتعاملهن 
كعبيد لم يط��رق بابهم أحد، ولم يبلغوا 
عنهم، واخت��اروا الصمت والتس��تر على 

جرائمهم .
أحد الش��يوخ من كبار الس��ن االيزيدين 
أح��ب ان يعبر عما يج��ول بخاطره ليقول 
م��ع كل هذه الس��لوكيات الت��ي تنم عن 
وحق��وق  بحي��اة  واالس��تهتار  التجاه��ل 
الطائف��ة العراقية األصيل��ة، لم نهاجم 
أحدا ولم نع��دد األس��ماء واألماكن التي 
نعرفه��ا جيدا ونحفظها ع��ن ظهر قلب 
والتي اس��تعبدت فيها نس��اءنا، واتخذن  
كجوار، وسلع تباع وتشترى، بكل وحشية، 

وكراهية .

احداث مؤملة كنت شاهدا عليها 
يع��ود احلقوق��ي زي��اد حج��ي الس��تذكار 
مواقف حف��رت في داخله أث��ارا لن متحى 

عندم��ا ب��دأ التنظيم املتط��رف هجومه 
انتش��رت حال��ة م��ن الرع��ب والقلق بن 
االهالي. وبعد ان بس��ط سيطرته مبعاونة 
اخلونة اخملبرين، قام��وا بخطف الكثير من 
نس��ائنا االيزيديات ومت نقله��ن الى تلعفر 
واملوصل قبل ان يتم بيعن وتوزيعهن على 
عناصر داعش اجملرمة ، وقتل ما اس��تطاع 
قتل��ه من االبرياء واملواطن��ن العزل بينما 
كانوا يحاولون الوص��ول الى اجلبل ارحتلت 

اغل��ب العائ��ات م��ن منازلها ال��ى اجلبل 
مذعوري��ن ، نتيج��ة للقص��ف املدفع��ي 
الداعشي واطاق النار بصورة عشوائية ، 

لقد كنت ش��اهدا على مجزرة مؤملة ،كان 
لها اثرها الذي لن يزول، حيث كانت اجلثث 
مرمي��ة ف��ي كل مكان ال جتد م��ن يواريها 
التراب, نس��اء حوامل قطعوا عرض اجلبل 
يحمل��ن اطفالهن وتاحقه��ن رصاصات 
العدو الهمجي ،انتشر الرعب في صفوف 
االطف��ال والنس��اء ،االق��دام  تركض نحو 
مس��تقبل  مجه��ول ولق��د كن��ت على 
مقربٍة م��ن عجلة فارة حتم��ل عائلة يزيد 
ع��دد افراده��ا ع��ن 30 ش��خصا تعرضت 
حلادث لن انس��اه ط��وال حيات��ي، ركضنا  
ملس��اعدتهم انا وابن عمت��ي ولكن االوان 
كان ق��د فات ،ومعظم م��ن كان على منت 
تلك العجلة من رجال ونس��اء واطفال قد 
لقوا حتفهم وتناثرت اشاؤهم املمزوجة 

بالدماء والطن امام عيني .
حفروا فينا جراحا واالم��ا لن تزول اثارها... 
ولكنه��م لن ميح��وا م��ن تاريخ س��نجار 
مواس��م االف��راح واالعي��اد، ول��ن تتحول 
س��نجارنا، مدين��ة احملب��ة والس��ام، الى 
مدينة مدمرة خربة سننهض ونعود وتعود 
مدينتن��ا ألزهارها املتفتح��ة وكرم أهلها 
املع��روف عنهم ومنس��ح دم��وع صباياها 
املرفوع��ات ال��رأس ونضع على رؤوس��هن 

اكاليا من الفخر واالعتزاز.

احملررات من براثن داعش. 
بعد طول معاناة خال السنتن املاضيتن، 
والتي تعرضن فيها ألبش��ع أنواع اجلرائم، 
م��ن قب��ل عناص��ر التنظي��م املتط��رف، 
واعوان��ه، م��ن تعذيب جس��دي، ومعنوي 
وممارس��ة ابش��ع األفعال، واكثره��ا دناءة 
ضدهن من اغتصاب وبيع لعدة مرات وبعد 
مناش��دة احلكومة العراقي��ة واملنظمات 
الدولي��ة ومجلس االم��ن الدولي وكذلك 
حكومة االقليم ومفاحتة بعض العش��ائر 
العربي��ة الكرمي��ة وهلل احلم��د مت حترير ما 

يقارب )1500( امرأة ايزيدية مختطفة .

القصف اجلوي ساعدنا في حترير 
اخملتطفات 

ف��ي أوق��ات القصف اجل��وي عل��ى مراكز 
جتمع الدواعش ولد حاله من الفوضى بن 
صفوف��ه، عندها متكنت بعض اخملتطفات 
من الهرب بطرق واساليب شتى ، فمنهن 
من اس��تطعن اله��رب وحده��ن، من دون 
مس��اعدة من أحد، ومش��ن س��يرا على 
االق��دام ألي��ام متواصلة في اوق��ات الليل 
خوفا من ان يلقي القبض عليهن مجددا... 
ومنهن من حتررت مبس��اعدة وتعاون بعض 
الش��رفاء م��ن اهال��ي املناط��ق التي كان 
يتواج��د فيه��ا اخملتطفات. ص��ورة الوضع 
املؤلم الذي مر ب��ه الناس عموماً العجائز 

وكبار السن 
في س��اعة واح��دة قام عناص��ر التنظيم 
بقت��ل أكثر من 400 رجل م��ن اهالي قرية 
)كوجو( وقتل ما ال يقل 150 ش��خصا من 
اهال��ي قرية حردان وقتل 58 ش��خصا من 
عائلة واحدة ف��ي قرية »صوالخ«التي تقع 
على بع��د كيلومت��رات قليلة م��ن مركز 
املدينة وخطف نساء تلك القرى جميعهن. 
ونقله��ن ال��ى املوص��ل وتلعف��ر والبعاج 
ام��ا كبار الس��ن والعجائز كان الش��باب 
يحملوهم على ظهورهم إليصالهم الى 
مناطق آمنة اما الذين لم يتمكن الشباب 
الوص��ول اليه��م وعجزه��م ع��ن الهرب 
لضعف قواهم البدني��ة وظنا منهم بان 
عناص��ر التنظي��م لن ميس��وهم بش��يء 
لكبر س��نهم ولعدم اهميتهم بالنسبة 
للدواع��ش ولكن عناص��ر التنظيم قاموا 
بقتلهم با رحم��ه بعد ان  القوا  القبض 

عليهم كالرجل املسن يوسف من اهالي 
مجم��ع )خانصور( الذي بقي في بيته ظنا 
من��ه بانهم ل��ن يقتلوه ولك��ن مجموعة 
م��ن عناصر التنظيم قاموا بقطع رأس��ه 
بنح��و وحش��ي وبش��ع ،االمر ال��ذي تكرر 
حدوثه مع العش��رات من املس��نن وكبار 
الس��ن من اجلنسن.. فهب الشباب حلمل 
الس��اح والنزول الى الق��رى لتخليص ما 
ميكن تخليصه من النس��اء وكبار الس��ن 
من بعض املناط��ق، حيث متكنوا من انقاذ 
الكثير من املسنن وايصالهم الى اجلبل ، 
ام��ا من لم يتمكن من الهرب، كان مصير 

اغلبهم هو القتل .

شباب سنجار يوجهون رسالة الى 
العبادي عبر الصباح اجلديد

 ألي الس��يد حيدر العب��ادي احملترم رئيس 
وزراء الع��راق بلدن��ا وبلد اجدادن��ا ، نحن 
مجموعة من ش��باب س��نجار حضرتك 
تعل��م ماحل بنا من كارثة انس��انية من 
اكبر الكوارث التي حلت مع حلول ظلمة 
التكفيرين واجرامهم ،ال ميكن ألي دين او 
طائف��ه حتملها وحتمل متري��ر تبعاتها من 
دون حس��اب وحتقيق وحتري عن مسببيها 
ومن س��اند وق��دم التس��هيات حلدوثها 
،خاصه واننا نراهم طلقاء دون حساب او 
عقاب نحن ال نتمنى ان نلجأ الى األسلوب 
غي��ر الوطني ال��ذي يتمث��ل باللجوء الى 
غير اهل الع��راق وحكومتهم في احقاق 
احلق ونصره املظلوم ورفع الظلم واحليف 
ال��ذي وق��ع علينا  ، نح��ن قاومنا بكل ما 
اوتينا من قوه ، وقدره ،واشترينا األسلحة 
الت��ي قاومن��ا بها غ��زو ابش��ع منظمة 
ارهابية لوحدنا ، من دون مسانده، او عون 
،نزفن��ا الدماء مرة ح��ن مت غزونا من قبل 
مجموعه م��ن االوباش ذبح��ا وقتا ومرة 
حن قاومنا واستبس��لنا ف��ي الدفاع عن 

ارضنا حتى املوت .
سيدي رئيس الوزراء ، لم نكن يوما حواضن 
للدواعش ، ولم ينتم احد منا ألجرامهم 
ولم يس��اعدهم ولم نساعدهم اونتاجر 
معهم ولم نهبه��م ارضنا ،بل قاتلناهم  
بكل ما اؤتينا من قوة واشترينا األسلحة 
،من اموالنا اخلاصة، واستشهد أصدقاؤنا 
واعمامن��ا ورموزن��ا وهم يقاتل��ون برغم 
انهم يعرفون ان امكانياتهم البس��يطة 
س��تحول بينه��م وبن النص��ر ولكنهم 
فضل��وا امل��وت عل��ى االستس��ام ،،كأي 
عراقي شريف، وكأي مقاتل شجاع ،نزف 
وس��ينزف م��ن اجل غس��ل اث��ار االجرام 
والقبح ،من على ارض اس��تبيحت ،نحن 
لم نتخل عن اخواتن��ا وامهاتنا، وجداتنا 
،وحبيباتنا ،ورضين��ا لهم املوت ، والظلم  
،ب��ل متت خيانتا وبيعنا م��ن قبل حواضن 
داع��ش في املنطقة ، وانت��م تعرفون هذا 
خي��ر املعرفة ،ولم نخس��ر املعركة ، ألننا 
لم نقات��ل وامنا مات اصحاب��ي واعمامي 
، وه��م يقاتلون ،بع��د ان نفذت ذخيرتهم 
البسيطة . خسرنا معركتنا امام داعش 
ألنن��ا لوحدنا ال م��ن يدعمنا وآلمن يبكي 
على ماحل بنا وآلمن يرسل لنا االمدادات، 
قاتلن��ا من دون دعم، ارض��ي او جوي، ومن 
دون اس��لحه استبس��ل مقاتلون��ا حتى 
اخر قط��رة م��ن دمائهم الزكي��ة، وقررنا 
مواجهة الش��ر بأنفس��نا الجهه ترعانا 
وال اس��ناد يق��دم لنا، وألس��لحه تصلنا، 
وم��ع ذلك ل��م نتوقف عن القت��ال وحترير 
نس��ائنا العراقي��ات االيزيدي��ات، فكيف 
يكون املنتصر إذن ؟ استش��هد منا رجال 
تنحني لبطولته��م الرؤوس ويفخر بهم 
أي عراق��ي كما يفخر مبقاتليه االش��داء 
م��ن كل العراق، افا يس��تحقون الذكر؟ 
افا يس��تحقون من ميج��د تضحياتهم 
ويستذكرها؟ نحن نريد ان يذكر شهداؤنا 
بفخ��ر، فهذا اق��ل ما يس��تحقونه فعا 
وان يعامل��وا معامله الش��هداء اس��وه 
بأخوتهم من كل العراق، ويكرموا وحتفظ 
حقوقهم وحقوق ما تبقى من عائاتهم 
كأي عراق��ي اخ��ر ، فنح��ن عل��ى اهب��ه 
االس��تعداد لبذل كل التضحيات ألرضنا 
وعراقن��ا ، فلماذا نش��عر بالوحدة ، برغم 

اخاصنا ووطنيتنا وانتمائنا  ؟
كل مانامل��ه من رئي��س حكومتنا الذي 
ع��رف بعدل��ه وبذل��ه اجله��ود العظيمة 
إلصاح واقع احل��ال على جميع األصعدة 
وع��رف عنه أيضا انس��انيته ومس��اواته 
بن كل أبناء الع��راق، كل ما نطلبه منه 
هو احترام تضحياتن��ا وتقدير األلم الذي 
عش��ناه وم��ا زلن��ا نعيش��ه نتيجة ذلك 

الظلم الذي حل علينا من دون ذنب منا.
 رئي��س ال��وزراء الس��يد العب��ادي نتمنى 
عليك املساندة في حترير بقية اخملتطفات 
من براثن االرهاب الداعشي وتخليصهن 
مم��ا يتعرضن ل��ه في كل يوم م��ن جرائم 
بش��عة وانقاذهن م��ن األلم ال��ذي طال 
عليه��ن احتماله، ه��ذه امانه في عنقك 
وعنق كل وطني ش��ريف. وان تقتص ممن 
كان محرض��ا ومس��اندا ومش��اركا ف��ي 

عملية اخلطف واحلبس واالستعباد .
ومن اجل كل الدماء البريئة التي س��الت 
نطالبك كعراقين بفضح ومحاسبة كل 
من خاننا وتعاون مع العصابات اإلجرامية 
وكان دليله��م الس��تباحه ارضن��ا ودمنا 
وامهاتن��ا اللواتي هن أمهات لكل عراقي 

واخواتنا وجداتنا واجدادنا واخواننا.

في حوار خاص ومفتوح مع »              «:

أبناء سنجار يروون قصة الغزو الداعشي المؤلمة لإليزيديين 
في ساعة واحدة قام عناصر التنظيم بقتل أكثر من 400 رجل من أهالي قرية )كوجو( 
وقتل ما ال يقل عن 150 شخصا من أهالي قرية حردان وقتل 58 شخصا من عائلة واحدة 
في قرية »صوالخ«التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من مركز المدينة وخطف نساء 
تلك القرى جميعهن. ونقلهن الى الموصل وتلعفر والبعاج أما كبار السن والعجائز كان 

الشباب يحملونهم على ظهورهم إليصالهم الى مناطق آمنة

أبناء سنجار

تحولت ضحكات 
األطفال الى دموع 

وخوف وتلونت األرض 
التي ازدانت بالزهور 
والخضرة بلون دماء 
األبرياء الذين ذبحوا 
وقتلوا ومثل بهم 
من دون أي ذنب، او 

جرم، تاجروا بالنساء  
في أسواق النخاسة، 

وكأي همجي 
استعبدوا االيزيديات 

واتخذوهن جواري 
ليشبعوا رغباتهم 

المريضة باسم 
الدين، وتبادلوهن 

ويبيعوهن  لبعضهم 
البعض

كل هذه الصور 
المخزية والمشينة 
وغيرها مرت على 
الشعب االيزيدي، 
لتتسبب بتحويل 

رجاله من بساطتهم 
وطيبتهم، الى 

مقاومين ومقاتلين 
اشداء وقساة، خاضوا 

معارك الدفاع عن 
ارضهم وعرضهم 

بإمكانياتهم 
البسيطة واسلحتهم 

المتواضعة، حتى 
االستشهاد وحرروا 
الكثير من السبايا 

المختطفات

نساء ايزيديات

5 األحد 21 أيار 2017 العدد )3700(تحقيقات

Sun. 21 May. 2017 issue )3700(



شؤون عربية ودولية6

صنعاء ـ بي بي سي: 
قالت السعودية متكنت من إسقاط صاروخ أطلقه 
املس��لحون احلوثيون، وذلك قبل س��اعات من زيارة 

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى املنطقة.
وفي بي��ان صادر عن��ه، قال التحالف العس��كري 
الذي تق��وده الس��عودية إن »ق��وات الدفاع اجلوي 
الس��عودي متكنت م��ن اعتراض صاروخ بالس��تي 
ش��مال محافظ��ة الرين غي��ر املأهول��ة والتابعة 

ملنطقة الرياض«.
»كما متكنت أيضا قوات الدفاع اجلوي الس��عودي 
ام��س االول اجلمعة من اعتراض صاروخ بالس��تي 
في منطقة جنران أطلق��ه احلوثيون من داخل قرى 

محافظة صعدة«.
وتفيد األنباء الواردة من هناك بأن طائرات سعودية 
قد شنت هجمات انتقامية ضد أهداف قريبة من 

العاصمة اليمنية، صنعاء.
وأطلق املس��لحون احلوثي��ون، املدعومون من إيران، 
في السابق عدة صواريخ جتاه األراضي السعودية، 
م��ن بينها ص��اروخ قالوا إنه متكن من اس��تهداف 

قاعدة عسكرية تقع على مشارف الرياض.

واشنطن ـ وكاالت:
انتقد جون بايدن نائب الرئيس األميركي الس��ابق 
باراك أوباما، هي��الري كلينتون، قائال: »لم اعتبرها 
يوما مرشحا جيدا«، مضيفا أنه كان هو األنسب 

للترشح عن احلزب الدميقراطي.
وقال بايدن خالل إلقائه محاضرة في الس فيغاس، 
إن بإمكان��ه املش��اركة في االنتخابات الرئاس��ية 

لسنة 2020، إال أنه استبعد هذه املشاركة.
وقد صرح نائب الرئيس األميركي السابق، أنه كان 
بإمكان��ه أن يفوز عل��ى كلينتون ف��ي االنتخابات 
التمهيدي��ة، لوال مرض ابنه ال��ذي توفي في وقت 

الحق بسبب السرطان.
ولم تعجب تصريحات بايدن أنصار كلينتون، التي 
فازت على منافس��ها الدميقراطي بيني ساندرس، 
الذي خس��ر اجلولة التمهيدية أمام منافسته في 

احلزب.
وقد اعتبر س��اندرس بع��د خس��ارة كلينتون في 
االنتخابات الرئاس��ي، أن »املسألة ليست في فوز 

دونالد ترامب، بل في خسارة احلزب الدميقراطي«.

باريس ـ رويترز:
أك��د الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون أن 
فرنس��ا س��تكثف جهودها حملاربة املتش��ددين 
اإلس��الميني في شمال إفريقيا وغربها وستعزز 
تعاونها مع أملانيا بهدف مساعدة هذه املنطقة 

املضطربة.
تصري��ح ماكرون هذا، جاء أثن��اء زيارة إلى مالي 
ق��ام به��ا بعد أيام م��ن توليه الس��لطة، حيث 
تعهد ببق��اء القوات الفرنس��ية في »منطقة 
الساحل« حتى القضاء على املتشددين، مضيفا 
أن العمليات األمنية س��تزداد ردا على مؤشرات 

تفيد بقيام املتشددين بتجميع صفوفهم.
يش��ار إلى أن مصطلح »الساحل اإلفريقي« أو 
»الش��اطئ« يطلق على منطقة س��افانا شبه 
قاحل��ة اس��توائية وه��و ح��زام له طاب��ع بيئي 
متجانس يحد الصحراء الكبرى من اجلنوب في 

إفريقيا.
وقال ماكرون، خالل كلمة ألقاها أمام نحو 1600 
جندي فرنسي في مدينة جاو: »من املهم اليوم 
أن نس��رع. قواتنا املسلحة، تقدم كل ما لديها، 
لكن ينبغي عليها اإلسراع. وينبغي علينا الفوز 

باحلرب والفوز بالسالم أيضا«.

»اعتراض صاروخ« أطلقه 
الحوثيون باتجاه الرياض 

قبل ساعات من زيارة ترامب

بايدن يهاجم كلينتون 
ويثير غضب الديمقراطيين

ماكرون من مالي يتعهد بمكافحة 
المتشددين في إفريقيا

متابعة الصباح الجديد: 

دونالد  االميرك��ي  الرئي��س  وصل 
ترام��ب الى الرياض ف��ي اول زيارة 
خارجية له منذ تسلمه منصبه 
في كانون الثاني ، بحسب ما افاد 
مراس��ل وكالة فران��س برس في 

املطار.
وحطت طائرة الرئاسة في مطار 
املل��ك خالد عند الس��اعة 09,50 
بالتوقي��ت احملل��ي وتوقف��ت امام 
سجادة حمراء فرشت الستقبال 

ترامب.
وكان امللك سلمان بن عبد العزيز 
في اس��تقبال الرئي��س االميركي 
الذي نزل من الطائ��رة مع زوجته 
ميالنيا التي ارتدت س��رواال اسود 

فضفاضا مع قميص أسود.
وعق��د ترام��ب لقاء م��ع العاهل 
آخري��ن  ومس��ؤولني  الس��عودي 
في اململكة التي تبدي حماس��ة 
كبيرة لزيارة اعتبرتها »تاريخية«.

وس��يعقد ترام��ب الي��وم االح��د 
اجتماع��ات مع ق��ادة دول اخلليج 
وس��يلقي خطاب��ا مرتقب��ا حول 
االس��الم امام رؤس��اء ومسؤولني 

من دول عربية ومسلمة.
والسعودية اول بلد خارجي يزوره 
ترامب منذ تسلمه منصبه، وتاتي 
الزيارة ف��ي بداية جولة تس��تمر 
لثمانية أيام وتش��مل القدس ثم 

الفاتيكان.
ثالث��ة  الري��اض  واس��تضافت 
مؤمت��رات قم��ة، ام��س الس��بت، 
واليوم األحد، حت��ت عنوان »العزم 
يجمعن��ا«، »س��عودية أميركية، 
وعربي��ة  أميركي��ة،  وخليجي��ة 
والقم��م  أميركي��ة«.  إس��المية 
الثالث، برؤية واحدة، وهي »س��وياً 
تس��تضيفها  النج��اح«  نحق��ق 
املشترك  االلتزام  لتأكيد  الرياض، 
نحو األم��ن العاملي والش��راكات 
االقتصادي��ة العميق��ة والتعاون 
البّناء حتت  السياس��ي والثقافي 
شعار العزم يجمعنا. وستناقش 
ملف��ات مهمة عل��ى مدى يومني 
كاملني، أهمها مكافحة اإلرهاب 
وس��بل تعزيز العالق��ات الدولية 

للتصدي له.
ويلتق��ي الرئي��س ترام��ب، اليوم 
األحد، ق��ادة من العامل��ني العربي 
واإلسالمي، وسيجدد خالل القمة 
تأكيد التزام الواليات املتحدة أمن 
حلفائه��ا في املنطق��ة والعالم، 
ويبحث س��بل مواجه��ة اإلرهاب 
والتطرف الدولي. وستركز القمة 
عل��ى قضاي��ا األمن واالس��تقرار 
وتؤك��د م��ن جديد عل��ى احلاجة 
الوثي��ق  التع��اون  إل��ى  املاس��ة 
واالعتدال، من أجل هزمية اإلرهاب 

في جميع أنحاء العالم.
ويرافق الرئي��س ترامب في رحلته 
كل من الس��يدة األول��ى ميالنيا 
ووفد رفيع املس��توى يض��م  وزير 
تيلرس��ون،  ريك��س  اخلارجي��ة 
اجلنرال  القومي  األمن  ومستشار 
ورئي��س  ماكماس��تر،  هرب��رت 
االس��تراتيجيني س��تيف بان��ون، 
ورئي��س طاق��م املوظف��ني ري��ان 
بريب��وس، ونائب مستش��ار األمن 

القومي دينا حبيب باول، ومساعدا 
الرئي��س غ��اري كوهن وس��تيفن 
ميللر، واملتحدث الصحافي شون 
سبايس��ر، وابنته إيفانكا وزوجها 

جاريد كوشنر.
الدبلوماسية  وكشفت األوساط 
العربية والدولية في األمم املتحدة، 
ع��ن أهمية ومغزى زي��ارة الرئيس 
دونالد ترمب إلى اململكة العربية 
السعودية. ففي حديث صحافي 
م��ن نيوي��ورك اجلمع��ة املاضية، 
أك��د مدي��ر مكتب فري��ق العمل 
ملكافحة اإلرهاب في األمم املتحدة، 
جهانغير خان على أهمية الزيارة، 
قائالً »األمني الع��ام لألمم املتحدة 
وجميعنا هنا في املنظمة، نؤمن 
الدولي،  التع��اون  تعزي��ز  بأهمية 
خاصة فيما يتعلق باألمور احملورية 
فالفضل  اإلرهاب.  مثل مكافحة 
في هذه القمم الثالث التي تعقد 
ف��ي الرياض، يع��ود لق��ادة الدول 
اجملتمعة، للتعامل مع أبرز اخملاطر 
الت��ي تواج��ه مجتمعن��ا الدولي 
اليوم أال وهي مكافحة اإلرهاب«.

وأم��ا مندوب اليم��ن الدائم خالد 
اليماني، أش��ار إل��ى أهمية تلك 
الزيارة بالنسبة ملشروع حكومته 
والدول��ة  الش��رعية  الس��تعادة 
اليمني��ة. ورأى بع��ض الس��فراء 
في ب��دء الرئيس األميركي جلولته 
باململكة رسالة حتمل في طياتها 
معان عميقة. ويرى الدبلوماسيون 
ف��ي األمم املتحدة في زيارة الرئيس 
ترام��ب للمملك��ة وف��ي القمم 
الث��الث املنعقدة خاللها، صفحة 
جدي��دة من احل��وار والتع��اون بني 
واملنطق��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
برمتها، ويجادل��ون بأنه من خالل 
ميك��ن  فق��ط،  والتع��اون  احل��وار 

للطرفني حل القضايا الش��ائكة 
وحتقيق مصالح شعوبهم.

وأفادت وس��ائل إع��الم أميركية، 
اجلمعة املاضي��ة، أن زيارة الرئيس 
ترام��ب األولى للش��رق األوس��ط 
»ستساهم بشكل كبير في حتديد 
سياسات واش��نطن املستقبلية 
جتاه دول املنطقة«. وقالت شبكة 
»س��ي إن إن« اإلخباري��ة أن تل��ك 
الزيارة مبثابه »رحلة حتديد مصير 
ترامب« ما يتطل��ب التركيز على 
4 مش��اهد رئيس��ية ق��د تك��ون 
أس��اس السياس��ات األميركي��ة 
املستقبلية جتاه الشرق األوسط.

*خطاب ليس فيه مصطلح 
»اإلرهاب اإلسالمي«

»بوليتيك��و«  مجل��ة  ذك��رت 
األميركية، أن ترامب لن يستخدم 
مصطل��ح »اإلرهاب اإلس��المي« 
في اخلطاب الذي س��يلقيه اليوم 
األحد، في العاصمة الس��عودية 
أن  اجملل��ة،  وأوضح��ت  الري��اض. 
القومي هربرت  األمن  مستش��ار 
ماكماس��تر، نصح ترامب بتفادي 
اس��تخدام هذا املصطل��ح، الذي 
ك��رره ترامب مرارًا خ��الل حملته 
االنتخابي��ة »مل��ا ميثل من إس��اءة 
تعبير  للمس��لمني«، عل��ى ح��د 
ماكماس��تر. ووفق شبكة »سي 
إن إن«، مت صياغ��ة ن��ص اخلط��اب 
املنتظر بعد جلس��ات استشارية 
مكثف��ة داخل البيت األبيض، مع 
تولي ميللر املسؤولية الكبرى في 

صياغته.

*رجل ال يلتزم بنص
في تصريح أدلى به ل�«بوليتيكو«، 
كبي��ر  كوبش��ان،  تش��ارلز  ق��ال 

مس��اعدي مجلس األمن القومي 
لش��ؤون أوروب��ا ف��ي إدارة الرئيس 
األميركي الس��ابق ب��اراك أوباما، 
إن »ترامب ليس رئيًس��ا مييل إلى 
اتباع النص«. وأشار كوبشان إلى 
أنه ف��ي أي وقت ق��د يغّير ترامب 
من مج��رى حديثه »فعن��د لقاء 
دونالد ترامب بالرؤس��اء األجانب، 
ال نعرف ع��ادة مباذا س��يتحدث«. 
وأض��اف أن »احتم��ال وقوع تغيير 
في مجرى حديث ترامب يكبر في 

االجتماعات متعددة األطراف«.
*جناح بارز لألمير محمد بن سلمان 

ولي ولي العهد السعودي
رأى موق��ع »س��ي إن ب��ي س��ي« 
ترام��ب  اختي��ار  أن  األميرك��ي، 
محطت��ه  لتك��ون  الس��عودية 
إال  ه��و  »م��ا  األول��ى  اخلارجي��ة 
جن��اح ملحوظ لولي ول��ي العهد 
محم��د  األمي��ر  الس��عودي 
القن��اة  ونقل��ت  س��لمان«.  ب��ن 
برنارد  للموقع ع��ن  التلفزيوني��ة 
هاي��كل، األكادمي��ي ف��ي جامعة 
برينستون، اجلمعة املاضية، قوله 
إن »األمي��ر محم��د بن س��لمان، 
هو من دبر ورت��ب واتفق على كل 
هذا أي زي��ارة ترامب للس��عودية 

وبرنامجها«.

*وسيط للسالم
احملط��ة  تك��ون  أن  املق��رر  م��ن 
الثانية في جولة ترامب بالش��رق 
زي��ارة  األوس��ط، إس��رائيل، ف��ي 
األميركية  الصحاف��ة  وصفته��ا 
أنه��ا »تعك��س التباين ب��ني إدارة 
ترام��ب وس��لفه أوبام��ا الذي لم 
تتضمن زيارته األولى لدول الشرق 
األوسط عام 2009 التوجه إلى تل 
أبيب«. ووفق مجل��ة »بوليتيكو« 

سيكون التركيز خالل زيارة ترامب 
إلى إسرائيل »على الدور الذي قد 
يلعبه في حل الصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني«. ويصر ترامب على 
رغبت��ه ب�«التوص��ل إل��ى اتف��اق 
تاريخ��ي ب��ني اجلانبني« بحس��ب 

»بوليتيكو«.

* صفقة اسلحة تبلغ قيمتها 
110 مليار دوالر

وفي الش��أن ذاته م��ن املرتقب أن 
تبرم اإلدارة االميركية مع اململكة 
صفق��ة  الس��عودية،  العربي��ة 
أس��لحة تبلغ قيمتها 110 مليار 
دوالر عل��ى مدى 10 س��نوات، في 
إش��ارة الى جتديد التزام واشنطن 
العرب��ي.  اخللي��ج  ف��ي  باألم��ن 
وله��ذه الصفقة دور ب��ارز لكبير 
مستش��اري الرئي��س األميرك��ي 

جاريد كوشنر.
فق��د التقى كوش��نر، وهو صهر 
الرئي��س ترامب، بع��د ظهر األول 
من أي��ار، وفًدا رفيع املس��توى من 
الس��عوديني في غرفة اس��تقبال 
مذهب��ة مجاورة للبي��ت األبيض، 
وألقى كلمة س��ريعة قال فيها: 

»فلننتِه من هذا اليوم ».
وكان كوشنر يش��ير إلى صفقة 
أس��لحة بقيم��ة 100 مليار دوالر 
أميركي، تأمل اإلدارة األميركية ان 
تنتهي منها مع اململكة العربية 
الس��عودية في الوقت املناس��ب 
ترام��ب  زي��ارة  خ��الل  إلعالنه��ا 
للمملكة في نهاية هذا األسبوع. 
قائمة تس��وق  اجلانب��ان  وناق��ش 
تضم الطائرات والسفن والقنابل 
املوجه��ة بدقة. ثم أثار مس��ؤول 
أميرك��ي فكرة قيام الس��عوديني 
بشراء نظام رادار متطور مصمم 

إلسقاط الصواريخ الباليستية.
املس��ؤولني  م��ن  العدي��د  وق��ال 
اإلداري��ني إن التكلف��ة ق��د تكون 
مش��كلة، وفقا ملا ذك��ره العديد 
اإلداري��ني، وق��د  م��ن املس��ؤولني 
التق��ط كوش��نر الهاتف واتصل 
الرئي��س  هيوس��ون  مبارل��ني 
»لوكهي��د  لش��ركة  التنفي��ذي 
مارتن« التي تصنِّ��ع نظام الرادار، 
وس��ألها عما إذا كانت تستطيع 
خفض السعر. وقال مسؤولون إن 
هيوسون أخبرته أنه سينظر في 

األمر، كما شاهد ضيوفه.
ويشكل تدخل كوشنر الشخصي 
في بيع األس��لحة دلي��اًل إضافًيا 
على اس��تعداد الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب لالس��تغناء ع��ن 
الع��رف لصال��ح الصفق��ات غير 
الرس��مية. كما يقدم نافذة حول 
األميركي��ة  اإلدارة  تأم��ل  كي��ف 
ف��ي تغيير موقف واش��نطن في 
الش��رق األوس��ط، مؤك��دا على 
اس��تخدام القوة واملساومة على 

الدبلوماسية التقليدية.
وقال ديريك ش��وليت، الذي شغل 
منص��ب مس��اعد وزي��ر الدف��اع 
للش��ؤون األمني��ة الدولي��ة ف��ي 
عهد أوباما: »ل��دى اجلانبني حافز 
إلشهار ذلك بكونه حقبة جديدة 
ف��ي التع��اون اخلليج��ي. وأرى أن 
هناك اس��تمرارية إل��ى حد كبير 
في ذلك«. وأضاف تشوليت إن ما 
تغير، ه��و أن العائلة الس��عودية 
تتعامل اآلن مباشرة مع أحد أفراد 
عائلة ترامب. وقال »من الطبيعي 
جدا أن يجلسوا مع صهر الرئيس 
ويقومون باالتفاق«. وأضاف »أنها 
أكثر من طبيعية بالنس��بة لهم 

من أي إدارة سابقة«.
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ترامب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له 
والملك سلمان على رأس مستقبليه

يرافق الرئيس ترامب في 
رحلته كل من السيدة 

األولى ميالنيا ووفد 
رفيع المستوى يضم  

وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون، ومستشار 

األمن القومي الجنرال 
هربرت ماكماستر، 

ورئيس االستراتيجيين 
ستيف بانون، ورئيس 

طاقم الموظفين ريان 
بريبوس

ترامب في أثناء زيارته السعودية

تقـرير

طهران ـ وكاالت:

اإليران��ي  الرس��مي  التلفزي��ون  هن��أ 
الرئيس حس��ن روحاني بالفوز بوالية 
جديدة وتفوقه على منافسه إبراهيم 
رئيسي في انتخابات الرئاسة، وأّكدت 
حص��ل  روحان��ي  أن  الداخلي��ة  وزارة 
عل��ى 22.8 مليون صوت في انتخابات 
الرئاسة التي جرت امس االول اجلمعة 
ص��وت  ملي��ون   15.5 م��ع  باملقارن��ة 
لرئيس��ي وذلك بعد ف��رز 38.9 مليون 
ص��وت، مش��يرة إل��ى أن عملي��ة فرز 

األصوات ال تزال مستمرة.
وم��ع انته��اء عملي��ة التصوي��ت في 
الساعة الثانية عشرة من امس االول 
اجلمع��ة بالتوقيت احمللي »الس��ابعة 
والنصف مس��اء بتوقي��ت غرينتش«، 
بدأت عملية فرز األصوات. ويشار إلى أن 
الرئاسية وبالتزامن معها  االنتخابات 
والقروية  البلدي��ة  اجملالس  انتخاب��ات 
التكميلية، قد  البرملانية  واالنتخابات 
انطلق��ت ف��ي الس��اعة الثامنة من 
امس االول اجلمعة »الثالثة والنصف 

فجرًا بتوقيت غرينتش«.

وأعلنت وزارة الداخلي��ة اإليرانية، في 
وق��ت س��ابق، انتهاء فت��رة التصويت 
وإغ��الق جمي��ع مراك��ز االقت��راع في 
البلد، فيما جتاوزت نس��بة املش��اركة 
%70، مش��يرة إلى أّنه يحق للناخبني 
املوجودي��ن داخ��ل املرك��ز، الذي��ن لم 
يس��تطيعوا التصوي��ت بع��د، اإلدالء 
بأصواته��م، حتى بعد أغ��الق بوابته، 
ومن��ع دخ��ول أي أح��د بع��د إغ��الق 

البوابة.
ونقل التلفزي��ون اإليراني ع��ن الوزارة 
إعالنه��ا أن حوال��ي 40 مليون مواطن 
االنتخاب��ات ومجالس  ف��ي  ش��اركوا 
البلديات من مجموع 56 مليونا يحق 
لهم التصويت. وكانت مواقع إخبارية 
إلكتروني��ة موالي��ة لإلصالحي��ني قد 
قال��ت إن روحاني هو الفائز. ولم تقدم 
هذه املواقع أي دالئل لكن اإلقبال الكبير 
ق��د يكون في صالح روحاني الذي قال 
مؤيدوه مرارا إن أكب��ر مخاوفهم هي 
عزوف الناخبني ذوي امليول اإلصالحية 
عن التصويت بس��بب إحباطهم من 

بطء وتيرة التغيير.
اثن��ني،  مرش��حني  انس��حاب  وبع��د 
هما محم��د باقر قاليباف وإس��حاق 

جهانغي��ري، تضم قائمة املرش��حني 
للرئاس��ة اإليرانية أسماء 4 أشخاص 
ه��م: الرئي��س احلالي حس��ن روحاني 
وإبراهيم رئيسي رجل الدين املتشدد، 
ومصطف��ى مير س��ليم، ومصطفى 

هاشمي طبا.
ذكر أنه مع انته��اء عملية التصويت 
بدأت عملية فرز األصوات. ويشار إلى أن 
الرئاسية وبالتزامن معها  االنتخابات 
والقروية  البلدي��ة  اجملالس  انتخاب��ات 
التكميلية، قد  البرملانية  واالنتخابات 

انطلقت امس االول اجلمعة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية 
اإليرانية انتهاء فترة التصويت وإغالق 
جميع مراك��ز االقتراع في البلد، فيما 
جت��اوزت نس��بة املش��اركة 70 باملئة. 
وقال��ت الداخلية إنه يح��ق للناخبني 
املوجودي��ن داخ��ل املرك��ز، الذي��ن لم 
يس��تطيعوا التصوي��ت بع��د، اإلدالء 
بأصواته��م، حتى بعد أغ��الق بوابته، 
ومن��ع دخ��ول أي أح��د بع��د إغ��الق 

البوابة.
وكان��ت مواق��ع إخباري��ة إلكتروني��ة 
موالي��ة لإلصالحي��ني ق��د قال��ت إن 
روحان��ي هو الفائ��ز. ولم تق��دم هذه 

املواق��ع أي دالئل لك��ن اإلقبال الكبير 
ق��د يكون في صالح روحاني الذي قال 
مؤيدوه مرارا إن أكب��ر مخاوفهم هي 
عزوف الناخبني ذوي امليول اإلصالحية 
عن التصويت بس��بب إحباطهم من 

بطء وتيرة التغيير.
وأعلن علي أصغر أحمدي، رئيس جلنة 
االنتخاب��ات أن روحان��ي حص��ل حتى 
اآلن عل��ى 22 مليون و 800 ألف صوت 
مقاب��ل 15 ملي��ون و500 أل��ف صوت 
ألكبر منافس��يه إبراهيم رئيسي، من 

بني أكثر من 40 مليون صوت.
نس��بة  أن  املصوت��ني  ع��دد  ويعن��ي 
التصوي��ت بلغ��ت 71 ف��ي املائة على 
األق��ل، فيم��ا وصف بأنه إقب��ال كبير 

بشكل غير متوقع.
وقال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس 
الذي انس��حب م��ن االنتخاب��ات قبل 
أسبوع واحد من التصويت، في تغريدة 
على موقع التواصل االجتماعي تويتر: 
»أهن��يء األم��ة اإليرانية به��ذا الفوز 
العظي��م وامللحمة الكبي��رة التي ال 
تُنس��ى التي س��طرها هذا الشعب، 
والت��ي أثبتت أن��ه ماض عل��ى الدرب 

الصحيح إلى احلكمة واألمل.«

مشاركة 40 مليون مواطن بنسبة تجاوزت 70 %

حسن روحاني يفوز على منافسه إبراهيم رئيسي في االنتخابات الرئاسية اإليرانية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت احلكوم��ة ارتف��اع انتاجها 
م��ن النف��ط بنس��بة %36 مقارنة 
بعام 2014، في ح��ن ذكرت بيانات 
ل��� »أوب��ك«، أن إنت��اج الع��راق من 
النفط اخل��ام تراجع بنس��بة 5.6% 
إلى 4.373 مالينب برميل يومياً، نزوالً 
م��ن 4.632 مالين برميل في كانون 

األول املاضي.
وخ��الل موجز صحافي، قال س��عد 
احلديث��ي، املتحدث باس��م املكتب 
اإلعالم��ي لرئي��س ال��وزراء، حي��در 
العب��ادي، إن “كمي��ة النفط املنتج 
يوميا ف��ي 2014 بلغت ثالثة مالين 
وزادت بنس��بة  برمي��ل،  آالف  و110 
%20 في 2015، و%34 عام 2016، ثم 
%36 في 2017، قياسا بعام 2014”.

وبش��أن اس��تثمار الغ��از املصاحب 
للنفط، أضاف احلديثي أنه “حتققت 
االس��تفادة م��ن %50 م��ن كمياته 
نهاي��ة 2016، فكمية الغاز املهدور 
ق��دم  ملي��ون   2800 تبل��غ  كان��ت 
مكعب يوميا، في حن بلغت نسبة 
املس��تثمر من هذه الكمية بنهاية 
الع��ام املاض��ي 1400 ملي��ون قدم 

مكعب يوميا”.
وفي مج��ال الغاز الس��ائل، قال إن 
“الع��راق حت��ول من مس��تهلك إلى 
مصدر، بعد تصدير أول ش��حنة له 
ف��ي أذار 2016؛ إث��ر تخطي مرحلة 
االكتفاء الذاتي من الغاز املستخدم 

ألغراض الطبخ”.
وتاب��ع احلديثي موضح��ا أن “العراق 
ص��در، خالل أقل من ع��ام، أكثر من 
م��ن  برمي��ل  آالف  و303  مليون��ن 
املكثف��ات، وأكثر م��ن 40 ألف طن 
م��ن الغاز الس��ائل، وحق��ق واردات 

بلغت أكثر من 100 مليون دوالر”.
وق��ال املتح��دث إن احلكومة تتجه 
إل��ى البدء في مش��روع م��د أنبوب 
تصدي��ر النفط اخل��ام العراقي عبر 
مين��اء العقبة عل��ى البحر األحمر 
بطول 1490 كم، بفضل زيادة إنتاج 
النفط اخلام والزيادة املتوقعة خالل 

األعوام املقبلة.
ف��ي الش��أن ذات��ه، أظه��رت نتائج 
مسح، نُش��ر أمس االثنن، أن الدول 
األعضاء في منظمة الدول املصدرة 
للبترول )أوبك(، التزمت بقرار خفض 
إنت��اج النفط، بأكثر م��ن املقرر لها 
ف��ي االتف��اق املب��رم ب��ن أعضائها 

نهاية تشرين الثاني املاضي.
بحس��ب  الع��راق،  إنت��اج  وتراج��ع 
البيان��ات، من النفط اخلام بنس��بة 
برمي��ل  مالي��نب   4.373 إل��ى   5.6%
يومياً، نزوالً من 4.632 مالين برميل 
في كان��ون األول املاضي، بحس��ب 

أرقام »أوبك«. 
وبدأ األعضاء في »أوبك« ومنتجون 
مس��تقلون، مطل��ع الع��ام اجلاري، 
خف��ض اإلنت��اج بنح��و 1.2 مليون 
برميل و558 ألف برميل يومياً، على 
التوال��ي، ملدة 6 أش��هر تنتهي في 
حزيران املقبل، ف��ي محاولة إلعادة 

االستقرار ألسواق النفط العاملية.
أجرت��ه  ال��ذي  املس��ح،  واس��تند 
إل��ى  أم��س،  ونش��ر  »األناض��ول« 
التي  ل�«أوبك«،  الش��هرية  التقارير 
بن آخرها والصادر نهاية األس��بوع 
املاض��ي، أن كمية اإلنت��اج اليومي 
للدول األعضاء في نيس��ان املاضي، 

بلغت 31.732 مليون برميل.

وكان إنت��اج املنظمة بلغ في كانون 
األول املاضي -قبل ش��هر من دخول 
اتفاق خف��ض اإلنتاج حيز التنفيذ- 

نحو 33.085 مليون برميل يومياً.
وبلغ��ت كمي��ة اخلفض ف��ي إنتاج 
للبترول،  ال��دول املص��درة  منظمة 
1.353 ملي��ون برميل يومياً، مقارنة 
مع االتفاق املنصوص عليه، والبالغ 

1.2 مليون برميل.
وعلى وفق البيانات املنش��ورة، تعد 
كمي��ة إنت��اج »أوبك« م��ن النفط 
اخلام املسجلة خالل نيسان املاضي، 
ه��ي األدن��ى لل��دول األعض��اء منذ 
نهاية 2015. وبحسب »أوبك«، التي 
حتص��ل عل��ى أرقام إنت��اج األعضاء 
من »مص��ادر ثانوي��ة«، تراجع إنتاج 
السعودية من النفط اخلام بنسبة 
5 في املئة إلى 9.954 مالين برميل 

يومياً الشهر املاضي.
وكان إنتاج اململك��ة، التي تعد من 
أكب��ر منتجي النفط ف��ي العالم، 

س��جلت إنتاج��اً يومياً ف��ي كانون 
األول املاضي )قبل ش��هر من دخول 
اتفاق اخلف��ض حيز التنفي��ذ(، بلغ 

10.474 مالين برميل يومياً.
وصع��د إنت��اج إي��ران م��ن النف��ط 
اخلام بنس��بة %1 إلى 3.759 مالين 
برمي��ل يومي��اً، ارتفاعاً م��ن 3.720 
مالين برميل يومياً في كانون األول 

املاضي.
املصدرة  ال��دول  وتعق��د منظم��ة 
للبترول )أوبك(، اجتماعاً لها، للبت 
بسياس��ة اإلنتاج في 25 أيار اجلاري 

في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال وزي��ر النفط والغ��از الُعماني 
محم��د ب��ن حم��د الرمح��ي، ف��ي 
إنه  تصريح��ات صحافي��ة األح��د، 
يوج��د اتف��اق مبدئ��ي ب��ن جميع 
»أوب��ك«  وخ��ارج  داخ��ل  األعض��اء 
بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، 

إلى ما بعد حزيران املقبل.
اإلنت��اج،  خف��ض  تنفي��ذ  وبرغ��م 

فإن أس��عار النفط اخلام س��جلت 
مس��تويات متدنية خالل الشهرين 
اجلاري واملاض��ي، مقارنة م��ع أرقام 

الشهر األول من 2017.
ويتخوف املنتجون حول العالم، من 
ارتفاع وتيرة إنتاج النفط الصخري 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، ف��ي حال 
صعود أس��عار اخلام ف��وق حاجز 60 
دوالراً، وه��و الس��عر ال��ذي يرى فيه 
منتجو )الصخ��ري(، مالئماً لإلنتاج 

والتسويق.
بل��غ  »أوب��ك«،  بيان��ات  وبحس��ب 
إنتاج الدول األعض��اء في املنظمة 
31.750 مليون برميل يومياً في آذار، 
و32.086 مليون برميل في ش��باط، 
و32.139 ملي��ون برمي��ل في كانون 

الثاني 2017.
عل��ى مس��توى األس��عار، ارتفعت 
ه��ذه أكثر من اثنن باملئة أمس إلى 
52 دوالرا بع��د أن ق��ال وزيرا الطاقة 
في السعودية وروسيا، أكبر دولتن 

منتجتن للخام في العالم، إن ثمة 
ضرورة لتمدي��د تخفيضات اإلنتاج 

لتستمر في عام 2018.
الس��عودي  الطاق��ة  وزي��ر  وق��ال 
خال��د الفال��ح ونظي��ره الروس��ي 
ألكس��ندر نوف��اك أم��س في بكن 
إن التخفيضات ينبغي أن متدد ملدة 
تسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 

.2018
وهي فت��رة أط��ول من خي��ار متديد 
التخفيضات ملدة ستة أشهر الوارد 
في اتف��اق بن أوب��ك واملنتجن من 

خارجها.
وبلغ س��عر خ��ام القي��اس العاملي 
برنت في العقود اآلجلة 52.04 دوالر 
للبرميل بارتفاع 1.20 دوالر وسجل 
خالل تعام��الت الي��وم 52.26 دوالر 

وهو األعلى منذ 26 نيسان.
وزاد خام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميركي في العق��ود اآلجلة 1.18 

دوالر إلى 49.02 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العربي��ة  اململك��ة  من��دوب  أعل��ن 
الس��عودية الدائم ل��دى األمم املتحدة 
مجل��س  دول  أن  املعّلم��ي،  عب��داهلل 
التع��اون اخلليجي تعه��دت تخصيص 
10 مليارات دوالر إلع��ادة إعمار اليمن، 
إضاف��ة إلى أكث��ر من أربع��ة مليارات 
دوالر في شكل مس��اعدات مستمّرة، 
مفّن��داً مزاعم احلوثين ع��ن أن حتالف 
دع��م الش��رعية بقي��ادة اململكة غير 
قلق م��ن األض��رار التي حت��دث للبنية 

التحتية واملرافق املهّمة لليمنين.
ونفى السفير املعّلمي في ندوة عقدها 
»معهد دول اخلليج العربية« في مقّره 
بواش��نطن، ما يرّوج له احلوثيون من أن 
التحال��ف يفرض حص��اراً بحرياً يقّيد 
دخول املواد الغذائية واألدوية، مش��يراً 
إلى أن أي نقص في هذه املواد واضح في 
املناطق التي يسيطر عليها احلوثيون، 
ويأتي النقص بس��بب سرقة احلوثين 
له��ذه امل��واد أو قيامه��م ببيعها في 
السوق الس��وداء، إضافة إلى توزيعها 

على مقاتليهم وعائالتهم.
كما رّح��ب وزير اإلدارة احمللي��ة اليمني 
رئي��س اللجن��ة العلي��ا لإلغاث��ة عبد 
الرقيب فت��ح، بإعالن األمن العام لألمم 
املتح��دة أنطوني��و غوتيري��ش تعي��ن 
البريطاني مارك لوكوك وكيالً للشؤون 
اإلنس��انية ومنّس��قاً لإلغاثة الطارئة 
خلفاً ملواطنه ستيفن أوبراين، بحسب 

موقع »احلياة« الدولية. 
ودعا في بيان وكيل الشؤون اإلنسانية 
مارك لوكوك الذي سيتسّلم مهّمات 
منصب��ه مطل��ع أيل��ول املقب��ل إل��ى 
االّط��الع على الوض��ع اإلنس��اني في 
اليم��ن وحج��م الكارث��ة اإلنس��انية 
الناجت��ة م��ن احل��رب التي قام��ت بها 
ميليش��يات احلوثي وقوات صالح ضد 

الشعب اليمني.
وق��ال إن لدى املس��ؤول األمم��ي اجلديد 
مهّم��ات كبي��رة، مؤك��داً أن اللجن��ة 
العلي��ا لإلغاث��ة »س��تبذل كل ما في 
وسعها ملساعدة املس��ؤول األممي في 

تأدية عمله ومهّماته الكاملة«.

10 مليارات دوالر من دول الخليج 
إلعادة إعمار اليمن

أوبك تضبط أسعار السوق بخفٍض أكثر من المقرر

ارتفاع اإلنتاج النفطي العراقي 36 % مقارنة بـ 2014

تابع الحديثي موضحا 
أن “العراق صدر، خالل 
أقل من عام، أكثر من 
مليونين و303 آالف 
برميل من المكثفات، 
وأكثر من 40 ألف 
طن من الغاز السائل، 
وحقق واردات بلغت 
أكثر من 100 مليون 
دوالر”.

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال وزير املالي��ة املصري عم��رو اجلارح��ي لرويترز 
أمس االثنن إن مصر تتوقع استمرار تراجع معدل 
البطال��ة ليص��ل إل��ى 11.7 أو 11.8 باملئ��ة نهاية 

.2017-2016
وكانت احلكومة تستهدف خفض معدل البطالة 
إلى 12 باملئة في الس��نة املالية 2016-2017 التي 
تنتهي في 30 حزيران لكن اجلهاز املركزي للتعبئة 
العام��ة واإلحص��اء أعل��ن أمس أن املع��دل تراجع 
بالفعل إلى 12 باملئة في الربع الثالث من الس��نة 

املالية مقابل 12.7 باملئة قبل عام.
وأض��اف اجلارحي ف��ي اتص��ال هاتفي م��ع رويترز 
»األخب��ار اإليجابي��ة تأت��ي تباعا. مع��دل البطالة 
يس��ير في اجتاه نزولي منذ فترة نتيجة خلق فرص 
عمل أكثر من خالل املشروعات القومية التي يتم 

تنفيذها.«
وأوض��ح تقري��ر اجلهاز املرك��زي للتعبئ��ة العامة 
واإلحصاء أم��س، أن عدد العاطلن عن العمل بلغ 
3.503 ملي��ون في الربع الثالث من الس��نة املالية 

احلالية بانخفاض 88 ألفا عنه قبل عام.
وأظه��رت بيانات اجلهاز أن حجم ق��وة العمل بلغ 
29.149 مليون موظف بزي��ادة 710 آالف عن الربع 

املقابل من 2016-2015.

تونس ـ رويترز:
قال املعه��د الوطني لإلحصاء ف��ي تونس أمس 
االثنن إن من��و االقتصاد بل��غ 2.1 باملئة في الربع 
األول م��ن الع��ام مقارنة م��ع صفر ف��ي الفترة 

املماثلة قبل سنة.
وق��ال املعه��د إن النمو تع��زز بتعاف ف��ي إنتاج 
الفوسفات والس��ياحة التي تضررت بشدة من 
جراء هجمات ش��نها إس��الميون مسلحون في 

.2015
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء التونس��ي 
يوسف الش��اهد، إن هناك عدة مؤشرات تظهر 
أن اقتص��اد ب��الده س��يبدأ التعاف��ي ه��ذا العام 
بدعم من انتعاش قطاع الس��ياحة وعودة إنتاج 

الفوسفات بعد ستة سنوات من الركود.
وكش��ف الش��اهد عن أن برملان بالده س��يناقش 
قان��ون »ط��وارئ اقتصادي��ة« يعط��ي احلكومة 
صالحيات واسعة التخاذ قرارات استثنائية لدفع 
املش��اريع الكبرى بهدف احلد م��ن البيروقراطية 

وحتفيز املستثمرين. 
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال الشاهد: 
»القطاع السياحي يشهد حتسناً وسينمو 30% 
هذا العام وإنتاج الفوسفات عاد ملستويات هامة 

ونتوقع أيضاً أن يكون املوسم الزراعي جيدا«.
أضاف أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنس��بة 14% 

في الربع األول من العام احلالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال وزي��ر املالية الترك��ي ناجي إقب��ال أمس إن 
امليزانية التركية سجلت عجزا بلغ 2.958 مليار 
لي��رة )830 ملي��ون دوالر( في نيس��ان مقارنة مع 
فائ��ض 5.357 ملي��ار ليرة في الفت��رة ذاتها قبل 

عام.
وقال الوزير إن ميزانية نيسان متخضت عن فائض 
أولي ق��دره 267 مليون ليرة انخفاضا من ثمانية 

مليارات ليرة قبل سنة.
الى ذل��ك، أظه��رت بيانات من معه��د اإلحصاء 
الترك��ي أمس االثنن تراج��ع معدل البطالة إلى 
12.6 باملئة في الفترة م��ن كانون الثاني إلى آذار 
مقارن��ة مع 13 باملئة في الش��هر الس��ابق وهو 
أعلى مستوى في سبع سنوات لكن ارتفاعا من 

10.9 باملئة قبل عام.
وس��جل مع��دل البطالة ف��ي القطاع��ات غير 
الزراعي��ة 14.8 باملئة في الرب��ع األول ارتفاعا من 
12.7 باملئة قبل س��نة حسبما أوضحت األرقام. 
وزادت نسبة البطالة بن الشبان إلى 23.3 باملئة 

من 18.6 باملئة.

مصر: انخفاض البطالة 
إلى 11.8 %

تونس: نمو االقتصاد 
% 2.1

تركيا: 830 مليون دوالر 
عجز الميزانية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

ص��ادق الرئي��س الروس��ي فالدميير بوتن 
عل��ى س��تراتيجية األم��ن االقتص��ادي 
لروس��يا حتى عام 2030، وذلك بحسب 
املرسوم، الذي نشر على بوابة املعلومات 

القانونية الرسمية أمس االثنن.
ويتوج��ب عل��ى احلكومة الروس��ية في 
فترة 3 أش��هر بحس��ب املرس��وم وضع 
والقانوني��ة  التنظيمي��ة  اإلج��راءات 
الضروري��ة لتنفي��ذ س��تراتيجية األمن 

االقتصادي وتوفير تطبيقها.
ووضع��ت موس��كو س��تراتيجية األمن 
االقتصادي لتحس��ن آلية إجراءات الرد 
ف��ي حال فرض��ت دول أجنبي��ة عقوبات 
ضد روس��يا، وحت��دد الوثيق��ة االجتاهات 
الرئيس��ية لسياس��ة الدول��ة في هذا 

اجملال وآليات حل املسائل الهامة.
عل��ى صعيد متصل، أعل��ن بوتن أمس 

االثن��ن أن خط��وات الص��ن ال ته��دف 
البتالع االقتصاد الروسي، في إشارة إلى 
املب��ادرة الصينية »حزام واح��د - طريق 

واحد«.
وقال بوتن في مؤمت��ر صحفي عقد في 
ختام منتدى »حزام واحد - طريق واحد« 
للتع��اون الدول��ي في بكن: »إن روس��يا 
ليس��ت البلد الذي يخاف من شيء، وأن 
خطوات الصن ليس��ت موجهة البتالع 

االقتصاد الروسي«.
وأكد بوتن أن روس��يا تقب��ل املقترحات 
التي تص��ب في مصلحته��ا وقال »من 
اخلطأ عدم االس��تفادة من الفرص التي 
تظه��ر نتيج��ة التع��اون م��ع الصن«، 
منوها بأن روسيا مستعدة للتعاون مع 

جميع الدول.
وأضاف أن روس��يا والصن متلكان جميع 
اإلمكانات لتنفيذ مش��اريع مش��تركة 
في مجال بناء طائ��رة »عريضة البدن«، 
مش��يرا إلى أن روسيا ال تزال في مرحلة 

تطوي��ر محرك خ��اص بهذا الن��وع من 
الطائرات.

وأوضح قائال: »كما تعلمون إننا أنش��أنا 
ألول مرة في الس��نوات ال���29 املاضية، 
منتج��ا جدي��دا، وهو محرك متوس��ط 
الدف��ع. اآلن لدين��ا على ج��دول األعمال 
مح��رك عال��ي الطاق��ة وه��ذا يعطينا 
الفرص��ة لتنفيذ فكرة طائرة بجس��م 
عري��ض، جنبا إل��ى جنب مع الش��ركاء 

الصينين«.
كما أش��ار  إلى أن البلدان سيوس��عان 
تعاونهما في مجال الفضاء، مبا في ذلك 
ما يتعلق بتصدي��ر محركات الصواريخ 

الفضائية للصن.
ولف��ت إل��ى أن املب��ادرة الصينية جاءت 
في الوقت املناس��ب وته��دف لتحقيق 
االستقرار في االقتصاد العاملي، السيما 
أن االقتصاد العاملي يتعرض لضغوطات 
تهدد اس��تقراره كالصراع الداخلي في 
الوالي��ات املتحدة، وخ��روج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
وأضاف أن اللقاء القادم في إطار املبادرة 
الصيني��ة »ح��زام واحد - طري��ق واحد« 

سيعقد في 2019.
وفيما يتعلق بتوريدات الغاز إلى الصن، 
قال الرئيس بوتن إنه ال توجد أي خالفات 
بن موس��كو وبكن بشأن س��عر الغاز 
الروس��ي الذي س��يورد في إطار مشروع 
»قوة س��يبيريا«، الهادف لنقل الغاز من 

شرق سيبيريا إلى الصن.
وأك��د أن تنفي��ذ مش��روع نق��ل الغ��از 
»ق��وة س��يبيريا« يجري حس��ب اخلطة 
املوضوعة، الفتا إلى أن موس��كو وبكن 

تتجهان إلنتاج الغاز الطبيعي املسال.
هذا واستضافت بكن يومي 14 و15 أيار 
اجلاري، منتدى للتعاون الدولي، وذلك في 
إطار اس��تراتيجية »ح��زام واحد - طريق 
واحد«، الت��ي أطلقتها في ع��ام 2013، 
مبشاركة رؤس��اء دول وحكومات من 28 

دولة.

قال أن الصين ال تحاول ابتالع روسيا تجاريًا

بوتين يصادق على استراتيجية األمن االقتصادي لروسيا
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مازال حزب املستشارة االملانية ميركل، 
احلزب الدميقراطي املس��يحي، يس��عى 
الى فرض مزيد من القوانني واالجراءات 
ض��د الالجئ��ني واملهاجري��ن واجلاليات، 
االنتخاب��ات  لكس��ب  من��ه  محاول��ة 
التش��ريعية العام��ة في املاني��ا املقرر 

عقدها خالل شهر سبتمبر 2017.
لالئت��الف  البرملاني��ة  الكت��ل  طالب��ت 
احلاكم  ف��ي املانيا ي��وم 14 مايو 2017 
، بالع��ودة الس��تجواب الالجئ��ني م��ن 
األملانية«،  اخلارجية  »االستخبارات  قبل 
ذل��ك ضمن جهوده��ا بتقييم وتقصي 
احلقائق بأنشطة جتسس »وكالة األمن 
القوم��ي األميركية«، األم��ر الذي كان 
معم��والً به حتى 2014.  يذكر أن »املقر 
الرئيس��ي لهيئة االس��تجواب« التابع 
جلهاز االستخبارات اخلارجية األملاني )بي 
إن دي(، كان ينظ��م اس��تجواب طالبي 
اللجوء، من قبل أجهزة االس��تخبارات 
الداخلي��ة واخلارجية، عل��ى مدار عقود 

قبل أن يتم حله في عام 2014.
املطالب��ات جائت بالتزام��ن مع الهزمية 
االش��تراكي  للح��زب  التاريخي��ة  
الدميقراط��ي بانتخابات بوالية ش��مال 
ماي��و   14 ي��وم  فيس��تفاليا،  الراي��ن- 
2017، واعترف رئيس احلزب االشتراكي 
ب�«الهزمي��ة  وصف��ه  مب��ا  الدميقراط��ي 
اس��تقالت  فيم��ا  ه��ذا  الس��احقة«. 
رئيس��ة حكومة الوالية من منصبيها 
كنائب��ة لش��ولتس ومن رئاس��ة احلزب 
ف��ي الوالية.  وحصل أن ح��زب ميركل، 
»املس��يحي الدميقراط��ي« حص��ل في 
انتخابات شمال الراين فيستفاليا، على 
%34.3، فيما حصل احلزب االش��تراكي 
عل��ى %30.6 واخلض��ر عل��ى %6 واحلزب 
الدميقراط��ي احل��ر عل��ى %12.2 وحزب 

البديل على %7.7 واليسار على 5%.

تسلل جماعات متطرفة
 بني موجات الالجئني

االس��تخبارات  حتقيق��ات  كش��فت 
االملاني��ة، ب��ان غالبية االف��راد املتورطة 
باعمال تط��رف وارهاب في املانيا كانت 
من اص��ول عربية ، خاصة من س��وريا، 
البع��ض منه��ا حص��ل عل��ى التدريب 
وتس��لل عب��ر موج��ات الالجئ��ني منذ 
مطل��ع ع��ام 2015، التقاري��ر ذكرت ان 
هناك بضع مئات م��ن مقاتلي تنظيم 
داعش تسلل الى اوروبا، ويعتبر مشروع 
انتح��اري. التحقيق��ات ل��م تصل الى 
طبيع��ة امله��ام الت��ي م��ن املق��رر ان 

تنفذه��ا عناصر داعش ف��ي املانيا، وهو 
امر طبيعي، كون اس��لوب عمل داعش، 
باع��داد  يق��وم  اخلارجي��ة،  العملي��ات 
وتدري��ب ورمبا متويل اخلاليا في اوروبا، من 
دون حتديد الهدف، والتي يتم حتديده رمبا 

قبل ساعات او يوم من العملية.
لك��ن خب��راء أمني��ني أوروبي��ني قلل��وا 
م��ن إمكانية تس��لل مقاتل��ني تابعني 
لتنظيم داعش وسط موجات الالجئني 
القادمني إلى أوروبا من س��وريا والعراق. 
وقال »كل��ود مونيكيه« ضابط اخملابرات 
الفرنس��ي الس��ابق الذي ي��رأس املركز 
االستراتيجية  لالس��تخبارات  األوروبي 
واألمن في بروكس��ل »ال حاجة بالدولة 
اإلس��المية لتصدير مقاتلني إلى أوروبا 
ألنه��ا تس��تورد املقاتل��ني م��ن أوروبا.« 
ويق��ول »ماغن��وس رانس��تورب« مدير 
األبحاث مبركز دراسات األخطار اخملتلفة 
بكلية الدفاع الوطني السويدية »هذه 
طريقة معق��دة للغاية لكي يصل بها 
اإلرهابي��ون إلى االحت��اد األوروبي. وهناك 
طرق أسهل كثيرا للتسلل إليه.«وبرغم 
كل ذلك فقد ألقت الشرطة اإليطالية 

في ماي��و القبض عل��ى مغربي، يدعى 
»عبد اجمليد طويل«كان عضوا في خلية 

هجوم  متحف باردو في تونس.

ثغرات داخل دائرة الهجرة واللجوء
اكتشفت االستخبارات االملانية ، وجود 
ثغ��رات داخ��ل  دائرة الهج��رة واللجوء، 
يسمح الى اعداد من الالجئني، التحرك 
تواجده��م  اماك��ن  وتغيي��ر  والتنق��ل 
بعيدا ع��ن اي مراقبة ادارية، ناهيك عن 
اكتش��اف دائرة الهجرة مؤخرا عدد من 
حاالت النص��ب واالحتيال الى الالجئني  
االجتماعي��ة  الرعاي��ة  نظ��ام  عل��ى 
بالتس��جيل ف��ي ارب��ع او خم��س دوائر 
حتت اس��ماء وبيانات تختل��ف الواحدة 
عن االخ��رى من اجل مكاس��ب مالية، 
ماع��دا االعداد التي س��جلت في دوائر 
الهجرةواللجوء وغ��ادرت املانيا الى دول 

اخرى.

خطة امنية طرحتها 
املستشارة االملانية 

وتأت��ي ه��ذه اجلهود متاش��يا مع خطة 

املستش��ارة االملانية مي��ركل طرحتها 
ف��ي ش��هر يولي��و 2016 والت��ي تقوم 
على تس��ع نق��اط لتحقي��ق مزيد من 
األم��ن للمواطن��ني، ابرزها ايج��اد انذار 
مبكر للكشف عن اشخاص مرتبطني 
بتنظيم داعش بني الالجئني في املانيا. 
وتطوي��ر نظ��ام لكش��ف التهدديدات 
واإلرهاب املنظم، والتحضير ملش��اركة 
الهجم��ات  مواجه��ة  ف��ي  اجلي��ش 
اإلرهابي��ة الكبي��رة الت��ي تتعرض لها 
أملاني��ا، وأك��دت عل��ى “س��د الثغرات” 
حيثما توجد .وج��اءت اخلطة ايضا في 
اعقاب االنتق��ادات املوجهة الى اجهزة 
االم��ن وتعامله��ا مع بع��ض القضايا 
منها قضية الالجيء السوري جابربكر، 
وال��ذي القي القبض علي��ه في مدينة 
»اليبزيغ«  والذي كان يعد لعمل إرهابي 
في مطارات ومحط��ات قطارات برلني 
فجر يوم 10 اكتوبر 2016 ، وكذلك في 
قضي��ة انيس عامري يوم 19 ديس��مبر 

.2016
االحصائي��ات االخي��رة، كش��فت ب��ان 
املهاج��رون يش��كلون 8.6 % م��ن كل 

املش��تبه بارتكابهم جرائ��م في أملانيا 
خالل ع��ام 2016. وق��ال« دي ميزير« إن 
من بني األس��باب الرتفاع معدل اجلرمية 
بني املهاجرين أوضاع معيشتهم. وفي 
2016 كان كثيرون منهم يعيشون في 
مالج��ئ مؤقتة أو يش��تركون في غرف 

مكدسة.
وأظهرت التحقيقات زيادة اجلرائم التي 
كان دافعها التطرف اإلسالموي 13.7%، 
وه��ذا ما دع��ا وزي��ر الداخلي��ة االملاني 
»دي ميزر« الى اتخاذ إجراءات مش��ددة 
بح��ق الالجئني الذين يقدم��ون هويات 
مغلوط��ة في أثن��اء تقدم��ه بطلبات 
جلوئهم، مش��ددا في الوقت ذاته على 
أهمية إجراء مفاوضات مع بلدان املنشأ 
الس��تعادة طالب��ي اللج��وء املرفوضة 
طلباتهم، بل وممارسة ضغوط عليهم 

للتعاون في هذا الصدد.
ويؤكد »دي ميزيير« ضرورة تعزيز سيطرة 
الس��لطات الفيدرالي��ة عل��ى أجهزة 
اخملاب��رات احمللي��ة، وتوس��يع صالحيات 
الش��رطة الفيدرالية في أنحاء البالد، 
وأنش��اء مرك��ز وطن��ي إلدارة األزمات، 

وتس��ريع طرد املهاجري��ن الذين ترفض 
طلبات جلوئهم إلى املانيا. ويقترح »دي 
ميزيير« إنشاء مراكز اعتقال فيدرالية 
الحتجاز طالب��ي اللجوء الذين رفضت 
طلباتهم واملهاجرين غير الشرعيني إلى 
ح��ني إبعادهم عن الب��الد. وكتب الوزير 
»نحتاج إل��ى مجموعة م��ن األنظمة 
املوحدة وتنس��يق أفضل للتدقيق مثال 
في األف��راد الذي��ن يش��كلون خطرا.« 
وتأتي خطة االصالحات عقب سلسلة 
من اخلروقات األمنية كان آخرها في 19 
ديس��مبر حني دهس التونس��ي أنيس 

العامري بشاحنة كان يقودها

النتائج 
املاني��ا، ه��و ع��دم ج��دوى  ماتعاني��ه 
نظامها االمني ورمبا منظومة القوانني 
والتشريعات التي صدرت ماقبل موجة 
االرهاب التي ضرب��ت اوروبا مطلع عام 

.2015
هاج��س  تعي��ش  املاني��ا  فمازال��ت 
الهجم��ات االنتحارية عل��ى اراضيها، 
وه��ي تعتق��د ب��ان موج��ات الالجئني 

االخيرة التي اجتاحت املانيا ودول اوروبا 
ممكن ان تشكل ثغرات امنية بل تهديدا 
الى امنه��ا القومي، وه��ذا مايجعلها 
مراجع��ة خططه��ا واصدار ح��زم من 
االج��راءات والقوان��ني، محاول��ة منها 
ملنع وقوع عمليات انتحارية، االجراءات 
تأتي امام ضغوطات من الرأي الداخلي 
ورمبا م��ن الطبقة السياس��ية، بايجاد 
سياس��ات وقوان��ني حت��د م��ن الهجرة 

واللجوء. 
اخلطر ال��ذي تواجه��ه املاني��ا االن، هو 
تقلي��ص حضور االش��تراكيني وصعود 
اليم��ني املتط��رف، احل��زب البدي��ل الى 
اخلطورة  االملاني��ة،  البلدي��ات  مجالس 
تكمن ايضا بتراجع اليسار، ورمبا يكون 
تقارب مستقبال مابني حزب البديل من 
اجل املانيا واحلزب املسيحي الدميقراطي 
ليك��ون بديال عن التحال��ف التقليدي 
مابني احلزب االش��تراكي وحزب اخلضر 
الذي تراج��ع كثيرا، اما خس��ارة احلزب 
االش��تراكي الدميقراطي ف��ي معاقله، 
فه��ي ناقوس خط��ر، بصع��ود اليمني 

املتطرف.
املش��كلة تكمن ايضا مبح��اكاة احلزب 
الدميقراط��ي املس��يحي وخاص��ة وزير 
الداخلي��ة االملان��ي »دي مي��زر« باتب��اع 
الالجئ��ني  ض��د  صارم��ة  سياس��ات 

واملهاجرين، برغم االنتقادات احلادة له.
ماحتتاج��ه املاني��ا ف��ي الوق��ت احلاضر 
ه��و مراجع��ة ملفات الالجئ��ني، وعزل 
عملي��ات  وتس��ريع  به��م،  املش��تبه 
التحقيقات االولية، الى الالجئني اجلدد 
وتب��ادل البيانات الش��خصية لالجئني 
عامة واملش��تبه بهم خاصة مع الدول 
الت��ي قدم��وا منها عن طري��ق املدعي 
الع��ام ووفق��ا ال��ى القوان��ني الدولية 

واالتفاقات الثنائية.
وماينبغي ان تعمل عليه املانيا العمل 
بنح��و ج��اد الى كش��ف ه��ذه اخلاليا 
الذاتية النش��طة من خ��الل البيانات 
واملعلومات واجلهد االستخباراتي الذي 
ميت��د الى اخت��راق داخ��ل التنظيم في 
معاقله، اكثر من نش��ر الق��وات على 
االرض، أي اعتم��اد املعلوم��ات واجله��د 
االس��تخباراتي ف��ي تعق��ب التنظيم 
اكثر من اتخاذ اجراءات شرطية دفاعية 
وعس��كرة االمن. وه��ذا مايدفعها الى 
اع��ادة تنظي��م اجهزته��ا االمنية ورمبا 
اع��ادة هيكليته��ا م��ن جدي��د لتكون 
ف��ي مس��توى التحدي��ات االمنية الى 

اجلماعات املتطرفة.

*باحث في قضايا االرهاب 
واالستخبارات

آفاق 8

لقمان عبد الرحيم الفيلي*

ثالثاً: املنافع التي ميكن أن تتحقق للعراق 
من خالل الش��راكة االس��تراتيجية مع 

اليابان:
كما أش��رنا آنفا إل��ى أن الياب��ان متتلك 
إمكانات مالية وبشرية متعلمة وتقنية 
متقدمة واس��عة جتعلها ف��ي مقدمة 
الدول التي م��ن املمكن للعراق أن يقيم 
معه��ا ش��راكات اس��تراتيجية طويلة 
األمد، في إطار عملية إعادة اإلعمار وما 
بعدها، وتوطيد االستقرار فيه، ومن خالل 
استمرار التواصل مع األطراف اليابانية 
اخملتلفة ملس��ت وجود فرص كبيرة ميكن 
توفيرها لبالدنا من خالل اعتماد سياسة 
مدروسة وبعيدة املدى جتاه اليابان، فمن 
خالل التبصر باحملي��ط اإلقليمي لليابان 
نرى أن لها دوراً رئيس��اً في حالة التطور 
التي تش��هدها االقتصادات اآلس��يوية، 
كالصني وكوريا اجلنوبية، وس��نغافورة، 
وماليزي��ا، وإندونيس��يا، والفلب��ني، فقد 
س��اهمت املس��اعدات املالية والتقنية 
التي قدمتها اليابان لتلك الدول، فضالً 
ع��ن األموال الت��ي اس��تثمرها القطاع 
اخلاص الياباني، في انطالق ثورة صناعية 
وعمراني��ة في دول جنوب ش��رق آس��يا، 
بنسب تختلف من دولة إلى دولة أخرى، 
إذ اس��تثمرت اليابان الكلف��ة الواطئة 
لألي��دي العاملة ف��ي تلك ال��دول لبناء 
مصان��ع، وأنظم��ة خدمي��ة ومش��اريع 
إنتاجية حقق��ت عائدات مالية ضخمة 

لكال الطرفني.
لق��د أردن��ا م��ن خ��الل األمثل��ة الت��ي 
ذكرناه��ا آنفاً التذكير باملكاس��ب التي 
ميكن للع��راق إن يحققها من خالل بناء 
استراتيجية شراكة شاملة مع اليابان، 
وفي أدن��اه أهم املكاس��ب املتوقعة من 

هذه الشراكة:
اجملال السياسي: نظراً للمكانة الدولية 
الت��ي تتمتع به��ا اليابان كونه��ا واحدًة 
م��ن أه��م الق��وى االقتصادي��ة واملالية 
والتقني��ة في العالم، فبإم��كان العراق 
االس��تفادة من الدعم الياباني لقضاياه 
املصيرية في احملافل الدولية واإلقليمية، 
مب��ا يحقق له نق��اط ق��وة إضافية تعزز 
م��ن مكانت��ه اإلقليمي��ة والدولية على 
وف��ق نظري��ة الت��وازن احلاصل��ة بإقامة 
األحالف والتجمع��ات، من خالل عالقات 
اس��تراتيجية م��ع ال��دول املهم��ة في 
العالم؛ ومن املتوقع أن تنجح اليابان في 
احلص��ول على مقعد دائ��م في مجلس 

األمن الدولي، إذا ما حتقق مش��روع زيادة 
ع��دد املقاعد الدائمة في هذا اجمللس؛ مما 
يعزز من مكانة اليابان الدولية ويضاعف 
من مكاس��ب بناء عالقات استراتيجية 

عالية املستوى معها.

اجملال املالي:
أوالً: القروض امليس��رة: هناك اس��تعداد 
قروض��اً  الع��راق  ملن���������ح  يابان��ي 
ميس��رة وبفوائ��د قليل��ة -عل��ى غ��رار 
الق��رض احلال��ي- ميكن اس��تثمارها في 
تغطي��ة تكاليف بعض مش��اريع إعادة 
اإلعم��ار وإمكاني�����ة احلص��ول عل��ى 
 )Financial Package( حزمة مالي�����ة
مببال��غ عالية ج��داً مقدم��ة من جهات 
يابانية، لتمويل مش��اريع واس��تثمارات 

في العراق.
متتل��ك  االس��تثمارية:  الف��رص  ثاني��اً: 
األعم��ال  ورج��ال  املالي��ة  املؤسس��ات 
الياباني��ة، أم��واالً ضخمة  والش��ركات 
ميك��ن جذبه��ا إلى الع��راق إذا م��ا توافر 
املناخ األمن��ي والقانوني واالس��تثماري 

لدخول تلك األموال إلى العراق.
الياباني��ة  للش��ركات  البن��اء:  مج��ال 
اخملتص��ة بالبن��اء واإلنش��اءات س��معة 
طيب��ة في الع��راق مثل املستش��فيات 
العام��ة والعم��ارات الس��كنية وبعض 

الوزارات العراقية كوزارة اخلارجية.
اجمل��ال التقني: م��ن املع��روف أن اليابان 
إنت��اج  ف��ي  واس��عة  ق��درات  متتل��ك 
التكنولوجي��ا احلديث��ة وتس��ويقها في 
مج��االت احلي��اة كافة؛ إذ إن الش��ركات 
اليابانية بتقنياته��ا العالية قادرة على 
تزوي��د الع��راق بتكنولوجي��ات حديث��ة 
تضّيق الفج��وة العلمية والتقنية التي 
تولدت نتيجة الظروف القاسية التي مر 
بها العراق خالل العقود الثالثة املاضية، 
م��ع األخذ باحلس��بان أن اليابان كان لها 
الدور الري��ادي في التق��دم والبناء الذي 
حص��ل مع دول آس��يوية أخرى كالصني 

وماليزيا والفلبني.
رابعاً: االس��باب التي تقف وراء االهتمام 

الياباني بالعراق ومطالبها منه:
كم��ا ذكرن��ا آنف��اً، ف��إن الياب��ان تتمتع 
باقتص��اد ق��وي له ثق��ل عامل��ي، يرتكز 
إلى قاعدتني أساس��يتني هما: القاعدة 
الصناعي��ة املتطورة الت��ي تعتمد على 
امل��ال  ورأس  املتقدم��ة  التكنولوجي��ا 
املالي��ة  والق��درات  الكف��وء،  البش��ري 
اإلنت��اج  أن  يخف��ى  وال  الضخم��ة. 
الصناعي والنش��اط اخلدمي والعمراني 
في اليابان يحتاج إلى الطاقة التي يتم 

اس��تيرادها م��ن اخلارج؛ بس��بب انعدام 
امل��وارد الطبيعي��ة أو ندرتها في أرخبيل 
اجلزر اليابانية، إذ تس��تهلك اليابان أكثر 
من 4.25 مليون برميل من النفط يومياً، 
فضالً عن الغاز الطبيع��ي، وبقية املواد 
األساس��ية إلنتاج الطاق��ة. وقد وجدت 
اليابان نفس��ها ف��ي حرج ش��ديد إبان 
أزمة النف��ط العاملية عام 1973، حينما 
أوقفت ال��دول العربية تصدي��ر النفط 
اخلام احتجاجاً عل��ى العدوان على دولة 

مصر آنذاك.
لقد تّعلم اليابانيون درساً قاسياً حينما 
وجدوا أن الق��درات الصناعية والتقنية، 
الت��ي  الرفيع��ة  اخلدم��ات  ومس��توى 
ميتلكونه��ا قد باتت ب��ال فائدة النقطاع 
مص��ادر الطاقة؛ ومنذ ذل��ك احلني تولي 
النفطية  اإلم��دادات  الياب��ان موض��وع 
أولوية قص��وى؛ ونتيجة حلض��ور الُبعد 
االس��تراتيجي في سايكولوجية الفكر 
والتخطي��ط هنا، ف��إن اليابان تس��عى 
لتأم��ني إم��دادات نفطي��ة مس��تدامة 

ف��ي املس��تقبل ولرمبا حتى ع��ام 2050، 
ملعرفته��ا اجلازمة بأن النفط س��يبقى 
عص��ب الطاق��ة الرئي��س ف��ي العالم، 
فعلى الرغم من تقدم البحوث العلمية 
الستنباط بدائل جديدة إلنتاج الطاقة، 
إال أنها تبقى بعيدة عن حتقيق االكتفاء 
الكام��ل عن النف��ط بس��بب كلفتها 
الباهظة مقارنًة بالنفط. لقد تضمنت 
الت��ي  للطاق��ة  الياب��ان  اس��تراتيجية 
وضعته��ا ع��ام 2016 توصي��ات بتنويع 
مصادر احلصول على النفط والغاز جتنباً 
النقطاعها؛ بس��بب احل��روب والكوارث 
الت��ي قد تصي��ب هذه املنطق��ة أو تلك 
من العالم، وتبحث ع��ن مصادر طويلة 
األمد إلمدادات الطاقة؛ ومن هنا يُفس��ر 
االهتم��ام الياباني بالع��راق الذي ميتلك 
احتياطياً نفطياً متقدماً على املستوى 
العاملي. ومما يعزز اهتمام اليابان بالعراق 
هو التحول الدميقراطي الذي أطل عليه 
بع��د ع��ام 2003؛ مم��ا يجعل��ه دولة ذات 
منهج مؤسس��ي يسهل على املستوى 

النظري التعامل مع��ه، وتنطوي احلالة 
على أسباب أخرى منها التبادل التجاري 
واملناف��ع االقتصادية األخ��رى، وقد متثل 
عالق��ة الع��راق املتمي��زة م��ع الواليات 
املتح��دة عنصر تطم��ني إضافياً لليابان 
لبن��اء قاع��دة عريض��ة م��ن املصال��ح 

االقتصادية مع العراق.
إن استقرار العراق بوصفه دولة محورية 
في الشرق األوسط، وهي املنبع الرئيس 
للطاقة في العالم، يشكل رغبة ملحة 
جلمي��ع ال��دول الصناعي��ة، فاس��تقرار 
الع��راق والش��رق األوس��ط أمر أس��اس 
الس��تقرار س��وق النف��ط العاملية التي 

متس جميع مفاصل احلياة في العالم.
أما ما تطلبه اليابان من العراق فيتلخص 
بضمان��ات بإم��داد نفط��ي مس��تمر ال 
ينقط��ع بق��رار سياس��ي، وعل��ى وفق 
األس��عار السائدة في الس��وق العاملية، 
وترغب الش��ركات النفطية اليابانية أن 
تؤدي دوراً أساساً في عمليات استخراج 
وتصدي��ر النف��ط العراق��ي عل��ى وفق 

الشروط املناسبة لكال الطرفني، مقابل 
أن تسهم تلك الش��ركات في النهوض 
بالقط��اع النفطي العراق��ي إلى أعلى 
مس��توى، وتش��ّكل املنافس��ة الدولية 
العراقي��ة،  النفطي��ة  املش��اريع  عل��ى 
والكورية  الصينية  املنافس��ة  والسيما 
اجلنوبي��ة، عوامل حتفيز مهم��ة لليابان 

جتاه العراق.
ومن الفوائد التي ميكن لليابان حتقيقها 
من خالل عالقات استراتيجية مع العراق، 
هو مس��اعدة ش��ركاتها من اخلروج من 
حاالت اجلمود االقتص��ادي املتكررة التي 
تواجهها اليابان منذ س��نوات، فحصول 
تلك الشركات على مشاريع مهمة في 
العراق س��يحقق لها مكاس��ب مالية 
مهمة، ومبا يع��ود بالنفع على االقتصاد 

الياباني.
خامساً: أس��باب تأخر دخول الشركات 
العاملية ومنها اليابانية في الدخول إلى 

السوق العراقية:
هنالك العديد من العوامل التي أنتجت 
حال��ة الت��ردد والتخ��وف الت��ي تنت��اب 
الشركات اليابانية وتعرقل دخولها إلى 
السوق العراقية بعضها يتعلق بالوضع 
العراقي الداخلي، وبعضها اآلخر يتعلق 
بآلي��ات عمل تلك الش��ركات والقواعد 
التي حتدد نش��اطاتها، وفيم��ا يلي نبذة 

عن تلك املعوقات:
العامل األمني: لقد ش��ّكل مقتل اثنني 
من الدبلوماسيني اليابانيني ف�ي العراق 
ع��ام 2004، ومواطن��ني ياباني��ني آخرين، 
صدم��ة كبيرة لل��رأي العام ف��ي اليابان 
وعلى املس��تويني احلكومي والش��عبي، 
مما جعل الش��ركات الياباني��ة تتردد في 
إرس��ال موظفيه��ا للعمل ف��ي العراق، 
واستعاضت عن ذلك بشركات أو هيئات 
تنفيذية ملتابعة املش��اريع التي ُشملت 
بالق��رض الياباني امليّس��ر، إالّ في حاالت 
مح��دودة تق��وم الياب��ان فيها بإرس��ال 
موظفني رسميني -كما في وكالة اليابان 
للتعاون الدول��ي JICA، ووزارة االقتصاد 
اليابانية- فطبيعة النظام السياس��ي 
الس��ائد في اليابان يجعل احلكومة غير 
قادرة على مواجه��ة تداعيات فقدان أي 
مواطن ياباني أمام الرأي العام في البالد، 
وه��ذا يبرر انس��حابها املبكر من العراق 
عام 2006 من وجه��ة نظر احملللني، ومن 
اجلدي��ر بالذك��ر وجود صف��ات اعتقادية 
ل��دى اجملتم��ع الياباني انعكس��ت حتى 
على الس��لوك السياس��ي للحكومات 
الياباني��ة املتعاقبة التي تعّد اإلنس��ان 
الياباني كائناً مقدساً وال يجوز تعريضه 

للخطر.
عدم إيضاح الرؤية ح��ول قوانني النفط 
واالس��تثمار األجنب��ي في الع��راق، من 
وجهة النظر اليابانية، وكثرة التجاذبات 
السياسية في املشهد العراقي، يجعل 
املهتم��ني بهذي��ن القطاع��ني احليويني 
يترددون في الدخول إلى السوق العراقية 
في الوق��ت الراه��ن والس��يما من قبل 
الكبرى  واملالي��ة  الش��ركات الصناعية 
التي تبحث عن أجواء مس��تقرة مالئمة 

لالستثمار.
افتقار الساحة العراقية إلى املؤسسات 
املالي��ة املتخصصة التي تع��ُد القاعدة 
أو مش��روع،  األساس��ية ألي اس��تثمار 
كالبن��وك واملصارف الكبيرة وش��ركات 

التأمني وغيرها.
تأخ��ر القط��اع اخل��اص العراق��ي ع��ن 
مواكبة التط��ورات االقتصادية العاملية 
ف��ي  وخبرات��ه  نش��اطاته  ومحدودي��ة 
التعامل مع الس��وق العاملية، وانحسار 
دوره ف��ي االقتص��اد العراقي ب��أن يكون 

تابعاً للقطاع احلكومي ال غير.
بالتقاري��ر  العاملي��ة  الش��ركات  تأث��ر 
االقتصادية املتخصصة التي تشير إلى 
انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واملالي في 
املؤسس��ات العراقية ذات الصلة باجملال 

االقتصادي.
تخ��وف العديد من الش��ركات اليابانية 
من إحم��ال انتق��ال األجه��زة واملعدات 
املتطورة أو احلساس��ة التي تنوي بيعها 
إل��ى الع��راق م��ن دون علمه��ا، إلى دول 
اجل��وار العراقي بط��رق غير مش��روعة، 
مم��ا يض��ع تلك الش��ركات ف��ي مواقف 
محرج��ة تس��يء إل��ى س��معتها ف��ي 
األوس��اط الياباني��ة والدولية وتعرضها 

إلى املساءلة القانونية.
تش��ّكل القي��ود الت��ي تفرضه��ا وزارة 
اخلارجية اليابانية على س��فر املواطنني 
الياباني��ني إل��ى الع��راق حاجزاً نفس��ياً 
يحول دون توجه الشركات اليابانية إلى 

العراق بغية العمل فيه.
ضع��ف الش��فافية ف��ي آلي��ات القرار 
العراق��ي؛ وبالتالي عدم مق��درة اجلانب 
اليابان��ي في فهم املعطي��ات العراقية 

لقراراته.
آلي��ات  ف��ي  والتنب��ؤ  التوق��ع  ضع��ف 
الق��رارات العراقي��ة؛ وبالتال��ي لتفاج��أ 
بتعليمات وزارية وإرش��ادات تؤثر س��لباً 

على مشاريعهم في العراق.

*السفير العراقي السابق في الواليات 
املتحدة األميركية.

هاجس تسلل عناصر داعش بين الالجئين ما زال يقلق ألمانيا

العالقات االقتصادية االستراتيجية للعراق مع اليابان

الجئني مسلمني في اوروبا

احد املشاريع اليابانية في السماوة
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والدول��ة العبري��ة تتج��ه نح��و 
نهاية عقدها العشرين، يتساءل 
اإلس��رائيلي  الصحافي  الكاتب 
ف��ي ذك��رى قيامها: م��اذا حدث 
للكيبوت��س؟! قد يبدو الس��ؤال 
للوهل��ة األولى س��اذجا أو مجرد 
تذكي��ر بالتاريخ، لكن��ه في رأينا 
سؤال »وجودي« يتعلق بطبيعة 
الدول��ة العبري��ة، وه��ي اإلجن��از 
األه��م واألخط��ر مب��ا ال يق��اس 
يعيدنا  الصهيوني��ة،  للحرك��ة 
صاح��ب  الصحاف��ي  الكات��ب 
الس��ؤال، »يردين ليخترمان« إلى 
السؤال املوازي: ماذا بعد احلركة 
الصهيونية بعدما أجنزت هدفها 
دول��ة إس��رائيل، ويحيلنا  بقيام 
هذا الس��ؤال إلى فرع��ه، ما هي 
الدولة العبري��ة التي كان هدف 
هذه احلركة الصهيونية إقامتها 

وإجنازها.

»مجتم��ع الكيبوت��س« هو ذلك 
االش��تراكي  الفكر  إل��ى  العائد 
� العلمان��ي إذا ص��ّح القول، هو 
»اجملتم��ع« ال��ذي أوكل إليه بناء 
الص��رح األول للدول��ة العبري��ة 
حت��ى قب��ل قيامها رس��مياً في 
اخلامس عش��ر م��ن أي��ار 1948، 
هذا اجملتمع الزراعي الشبابي هو 
الذي قامت على يديه، املستويات 
السياس��ية والعس��كرية ف��ي 
إس��رائيل ل��دى قيامه��ا. رئيس 
احلكومة األول ديفيد بن غوريون، 
كان أح��د  الذي��ن عاش��وا ف��ي 
كيبوتس جنوب فلسطني، وهذا 
هو حال موش��يه دايان، في حني 
أن رئي��س احلكومة اإلس��رائيلية 
الثالث ليفي اش��كول، اقام في 
كيبوت��س، حت��ى يت��م تأهيل��ه 
اجليش  ملنصبه، يش��كل ضباط 
السنوات  الكبار في  اإلسرائيلي 

األول��ى للدول��ة العبري��ة أربعة 
أضع��اف، مقارن��ة م��ع الضباط 
اآلخري��ن م��ن خ��ارج »مجتم��ع 

الكيبوتس«.
كات��ب  يورده��ا  مالحظ��ة  ف��ي 
املق��ال � التس��اؤل، يرب��ط ب��ني 
انهي��ار االحت��اد الس��وفياتي في 
ثمانينيات القرن املاضي، وانهيار 
مجتمع الكيبوتس، في محاولة 
للربط ب��ني اجملتمع اإلس��رائيلي 
االش��تراكي  والفكر  للكيبوتس 
املاركس��ي ال��ذي تبّن��اه االحت��اد 
ه��ذا  وأن  خاص��ة  الس��وفياتي، 
اجملتم��ع كان مجتمع��اً علمانياً 
يس��ارياً بنح��و واض��ح ومحدد، 
والواقع أنه منذ تلك الفترة التي 
ش��هدت تراجع وانهيار مجتمع 
الكيبوتس، الحظنا انزياح اجملتمع 
اإلسرائيلي، وقياداته السياسية، 
نحو اليمني، مراحل رئاسة وقيادة 

تهاوت  ومشتقاته،  العمل  حزب 
اإلس��رائيلي  اليم��ني  لصال��ح 
ث��م  احليروتي��ة  باملرحل��ة  ممث��اًل 
مشتقاتهما  وجميع  الليكودية 
انهي��ار  واحلزبي��ة.  السياس��ية 
نق��ل  الكيبوت��س،  مجتم��ع 
إس��رائيل العلماني��ة احملكوم��ة 
إلى ما  »باليس��ار اإلس��رائيلي« 
نش��هده اليوم من ترب��ع اليمني 
س��دة  عل��ى  الدين��ي  واليم��ني 
احلك��م، واالنتق��ال م��ن مرحلة 
علمانية بامتياز إلى مرحلة ذات 
طابع دين��ي � سياس��ي، يتوازى 
م��ع مقول��ة »الدول��ة اليهودية 
ه��ذا  أن  وم��ع  الدميقراطي��ة« 
الش��عار كان متوفراً في »إعالن 
االستقالل« إالّ أن أحداً لم يتوقف 
عن��ده لتنفيذه ف��ي ظل مرحلة 
مجتم��ع الكيبوت��س، لكنه عاد 
ليتص��در الش��عار اإلس��رائيلي 

األساسي في العقدين األخيرين، 
وخاصة في السنوات األخيرة مع 
تركي��ز آليات احلك��م بيد اليمني 
املتط��رف واليم��ني الديني، ومع 
إدراكن��ا أن هذا الش��عار ينطوي 
أبع��اد سياس��ية متتطي  عل��ى 
الدين، إالّ أنه يشكل انقالباً على 
املفاهيم الت��ي وصفتها احلركة 
لطبيعة  العاملي��ة،  الصهيونية 
الدولة التي هدفت إلى إقامتها!

وميك��ن القول في هذا الس��ياق، 
عل��ى  انقلب��ت  إس��رائيل  وكأن 
أن احلرك��ة  صهيونيته��ا، ذل��ك 
الصهيوني��ة انطلق��ت كحركة 
علماني��ة، اس��تثمرت الدين دون 
أن تؤمن به وحتى هذه اللحظة، 
ل��م تتمكن إس��رائيل من س��ن 
دستور ثابت لها، ألسباب عديدة 
من بينه��ا وأهمها، عدم اللجوء 
والكتب والش��رائع  الت��وراة  إلى 

للتش��ريع  كمص��در  الديني��ة، 
والسياسات في الدولة العبرية، 
ظاه��رة  الصهيوني��ة  احلرك��ة 
حرك��ة  م��ع  ب��رزت  إمبريالي��ة 
االستعمار وتبلور الوعي القومي 
في أوروبا، أكثر بكثير من كونها 
حتقق لليهود دولتهم على أسس 
توراتي��ة ديني��ة، م��ن دون جتاهل 
دور العام��ل الديني ف��ي اختيار 
فلس��طني وطناً قومي��اً لليهود 
من بني خي��ارات عديدة طرحتها 
احلركة الصهيونية عند نشأتها، 
عل��ى  للتأثي��ر  آخ��ر  وكعام��ل 
مس��ألة الهج��رة اليهودية إلى 
فلس��طني كأرض امليعاد، لذلك 
يبقى العامل الديني أحد األدوات 
من دون أن يش��كل صلب وجوهر 

احلركة الصهيونية.
اليوم، تس��عى القيادة اليمينية 
في إسرائيل لسن القوانني التي 

جتعل م��ن الدول��ة العبرية دولة 
اليه��ودي«،  »للش��عب  قومي��ة 
وبذل��ك فإن هذا الس��عي يقلب 
معايي��ر قي��ام ال��دول ف��ي علم 
السياس��ة، فالقوميات تس��بق 
الدول، ف��ي احلالة اإلس��رائيلية، 
تقوم الدولة، ثم تبحث لنفسها 
بقلب  عن قومي��ة مصطنع��ة، 
الهرم على رأس��ه، من املفترض 
أن ه��ذا املس��عى ل��ن يج��د من 
يص��ده ال من داخل إس��رائيل وال 
م��ن خارجه��ا، إذ إن ميزان القوى 
الداخلية واخلارجية هو املقرر في 
املشكلة  وس��تظل  احلالة،  هذه 
املواجه��ة  تل��ك  األساس��ية، 
التاريخي��ة، ب��ني روايتن��ا كعرب 
الوطن  أصح��اب  فلس��طينيني 
رواي��ة  وب��ني  واإلنس��ان،  واألرض 
اليمني  مصنوعة حس��ب طلب 

اإلسرائيلي!!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

هنري ميلر

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

زميل في الفلسفة 
العلمية والسياسة 
العامة في جامعة 

هوفر

في س��تينيات القرن العش��رين، 
عندم��ا تنب��أ عالِم األحي��اء بول 
إرلي��خ مبجاعة جماعية بس��بب 
النمو الس��كاني الس��ريع، كان 
مرب��ي النبات��ات نورم��ان بورلوج 
يعك��ف عل��ى تطوي��ر احملاصيل 
واألساليب اجلديدة للزراعة والتي 
أصبحت في وقت الحق الدعائم 
األساسية للثورة اخلضراء. ويرجع 
الفض��ل إل��ى ه��ذه التط��ورات، 
جنب��ا إل��ى جن��ب م��ع إبداعات 
الزراعية، في منع  التكنولوجي��ا 
أكثر من مليار وفاة بسبب اجملاعة 
وحتسني تغذية مليارات أخرى من 
البش��ر األحياء الي��وم. ومع ذلك، 
يبدو أن بعض الناس متحمسون 

إلبطال هذه املكاسب.
بعيدا ع��ن إنق��اذ األرواح، أنقذت 
م��ن  البيئ��ة  اخلض��راء  الث��ورة 
عل��ى  واالس��تنزاف  االس��تالب 
نطاق هائل. وفقا إلحدى دراسات 
س��اعدت  س��تانفورد،  جامع��ة 
التكنولوجي��ا الزراعي��ة احلديثة 
خف��ض  ف��ي   1961 ع��ام  من��ذ 
االنبعاث��ات املس��ببة لالنحباس 
احل��راري الكوكب��ي بنح��و كبير، 
في ح��ني أدت إلى زي��ادات كبيرة 

في غلة احملاصيل الصافية. كما 
ساعدت في إنقاذ ما يعادل ثالث 
غاب��ات مطيرة بحج��م األمازون 
�� أو ضع��ف مس��احة الواليات 
واألربع��ني  الثمان��ي  األميركي��ة 
املتالصقة �� مبنع إزالة األش��جار 
وحراث��ة األرض لتوس��يع رقع��ة 
ومن جانبها،  الزراعي��ة.  األراضي 
س��اعدت احملاصيل املعدلة وراثيا 
في احلد من اس��تعمال املبيدات 
احلش��رية الض��ارة بالبيئة بنحو 
581 مليون كيلوجرام )1.28 مليار 
رطل(، أو نحو %18.5 تراكميا منذ 

عام 1996.
ومن املثير للدهشة أن العديد من 
أنصار حماي��ة البيئة هم األكثر 
ميال إلى إدانة هذه التطورات بدال 
م��ن احتضانها، وق��د روجوا إلى 
العودة إلى أس��اليب غير فّعالة 
ومنخفضة اإلنتاجية. وضمن ما 
يس��مى إيكولوجيا الزراعة التي 
يدافع��ون عنها س��نجد »زراعة 
الفالح��ني« البدائية، التي تعمل 
من خ��الل خفض غل��ة احملاصيل 
وإضعاف قدرته��ا على الصمود، 
على تقويض األمن الغذائي وزيادة 

معدالت اجلوع وسوء التغذية.

وفي الترويج لهذه احلماقة نش��ر 
التابع  مجلس حق��وق اإلنس��ان 
لألمم املتحدة مؤخرا تقريرا أعدته 
املقرر اخل��اص املعني��ة باحلق في 
احلصول عل��ى الغذاء، هالل إلفر، 
التي دعت إلى إنشاء نظام عاملي 
إليكولوجي��ا الزراعة، مبا في ذلك 
معاهدة عاملي��ة جديدة لتنظيم 
املبي��دات  اس��تعمال  وتقلي��ص 
الوراثية،  والهندس��ة  احلش��رية 
حلق��وق  انته��اكا  عدت��ه  ال��ذي 

اإلنسان.
الواقع أن مجلس حقوق اإلنسان 
التاب��ع ل��ألمم املتحدة ���� الهيئة 
الت��ي تض��م مدافعني راس��خي 
اإلمي��ان عن حقوق اإلنس��ان، مثل 
الص��ني وكوب��ا وقط��ر واململكة 
وفنزوي��ال  الس��عودية  العربي��ة 
���� يُرضي نفس��ه ع��ادة بتقريع 
إس��رائيل. ولكن في ع��ام 2000، 
وحتت إحل��اح احلكوم��ة الكوبية، 
أنشأ اجمللس منصب املقرر اخلاص 
للح��ق في الغ��ذاء. ومبا يتفق مع 
التركيب��ة الس��خيفة املنافي��ة 
للعق��ل جملل��س حقوق اإلنس��ان 
التابع لألمم املتحدة، كان أو شاغل 
لهذا املنص��ب، عالِ��م االجتماع 

السويس��ري ج��ان زيجل��ر، ه��و 
��س املش��ارك واحلائز جلائزة  املؤسِّ
معم��ر القذاف��ي الدولية حلقوق 

اإلنسان.
م��ن جانبها، استش��هدت إلفر، 
وفقا لتقري��ر يو إن واتش، بأعمال 
الهجم��ات  أن  تزع��م  بحثي��ة 
اإلرهابي��ة ف��ي احلادي عش��ر من 
س��بتمبر/أيلول 2001، كانت من 
تدبير حكوم��ة الواليات املتحدة 
لتبري��ر حربه��ا ضد املس��لمني. 
ويعكس موق��ف إلفر من الغذاء 
العقلية نفس��ها املبتالة بجنون 
الش��ك والعظمة. فهي تعارض 
»اإلنت��اج الغذائ��ي الصناع��ي«، 
التج��ارة، وتتع��اون على  وحتري��ر 
نحو متكرر مع منظمة الس��الم 
األخض��ر وغيرها م��ن منظمات 

حماية البيئة املتطرفة.
واحلق أن قس��ما كبيرا من تقرير 
التابع  مجلس حق��وق اإلنس��ان 
لألمم املتح��دة الذي أعدت��ه إلفر 
يردد بال وعي التأمالت والتصورات 
غي��ر  للمنظم��ات  الضاللي��ة 
احلكومي��ة التي متولها الصناعة 
العضوي��ة. فهو يع��د اإلبداعات 
الزراعية مثل املبيدات احلش��رية 

مس��ؤولة عن »زعزعة اس��تقرار 
ويزع��م  اإليكولوج��ي«  النظ��ام 
أنها غير ضروري��ة لزيادة إنتاجية 

احملاصيل.
رمب��ا يك��ون بوس��عنا أن نعد كل 
ه��ذا مج��رد نش��اط مضلل من 
ِقَبل األمم املتحدة. لكنه يش��كل 
عنص��را واح��دا فقط ف��ي إطار 
جه��ود أع��رض اتس��اعا وأش��د 
تأثيرا م��ن جان��ب منظمات غير 
حكومي��ة عاملية، جنبا إلى جنب 
م��ع حلفاء ف��ي االحت��اد األوروبي، 
لتعزيز امنوذج إيكولوجيا الزراعة، 
زراعية  ال��ذي يحظ��ر مدخ��الت 
املهم��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك املبيدات 
احلشرية ونباتات احملاصيل املعدلة 
وراثي��ا. واآلن يجري الترويج لهذه 
األجندة من خالل ش��بكة هائلة 
احلجم م��ن وكاالت األمم املتحدة 
وبرامجها، فض��ال عن معاهدات 
واتفاقي��ات دولية، مثل االتفاقية 
بش��أن التنوع البيولوجي، وجلنة 
والهيئ��ة  الغذائ��ي،  الدس��تور 

الدولية ألبحاث السرطان.
م��ن الصعب أن نبال��غ في تقدير 
اجلهود.  له��ذه  احملتملة  األض��رار 
األمم  تقدي��رات منظم��ة  تش��ير 

املتحدة لألغذي��ة والزراعة )التي 
لم تستس��لم بنحو كامل حتى 
اآلن للنش��طاء الراديكاليني( إلى 
أن املزارع��ني، في غي��اب املبيدات 
احلش��رية، سيخسرون نحو 80% 
من حصادهم لصالح احلش��رات 
واألعش��اب  النب��ات  وأم��راض 
الضارة. )ولنتأمل هنا على سبيل 
املث��ال تأثي��ر يرق��ة الع��ث، التي 
دمرت محصول الذرة في غضون 
الثمانية عش��ر شهراً املنصرمة 
وحده��ا ف��ي قس��م كبي��ر م��ن 
منطقة جنوب الصحراء الكبرى 
ف��ي أفريقي��ا(. وال��دول النامي��ة 
لتس��لط  بنحو خاص  معرض��ة 
راديكالي��ة،  تنظيمي��ة  أجه��زة 
ألن املس��اعدات اخلارجي��ة تكون 
مش��روطة ع��ادة بااللت��زام بها، 
برغ��م أنها من املمك��ن أيضا أن 
تعيد تشكيل الزراعة في العالَم 
االحت��اد  ف��ي  وخاص��ة  املتق��دم، 

األوروبي.
الواق��ع أن املالي��ني م��ن املزارعني 
من أصح��اب احلي��ازات الصغيرة 
في العالَم النامي يحتاجون إلى 
حماي��ة محاصيله��م. وعندم��ا 
يفتقرون إلى القدرة على احلصول 

عل��ى مبي��دات األعش��اب، على 
س��بيل املثال، فإنه��م يضطرون 
إلى إزالة األعشاب الضارة يدويا. 
وهو عمل ش��اق وقاصم للظهر 
حرفي��ا: فإلزال��ة احلش��ائش من 
هكت��ار واحد م��ن األرض، يضطر 
املزارعون �� من النساء واألطفال 
عادة �� إلى السير ملسافة عشرة 
كيلومت��رات )6.2 ميل( في وضع 
االنحناء. ومبرور الوقت، يؤدي هذا 
إل��ى إصاب��ات مؤمل��ة ودائمة في 
العمود الفق��ري. والواقع أن هذا 
هو الس��بب ال��ذي جع��ل والية 
كاليفورنيا حتظر إزالة األعش��اب 
العمال  باستخدام  يدويا  الضارة 
وإن   ،2004 الزراعي��ني ف��ي ع��ام 
كان ق��رار احلظر اس��تثنى املزارع 
وج��ه  عل��ى  ألنه��ا  العضوي��ة، 
اس��تعمال  ترف��ض  التحدي��د 

مبيدات األعشاب.
إن حرم��ان ال��دول النامي��ة م��ن 
أس��اليب أكثر كفاءة واستدامة 
في الزراع��ة من ش��أنه أن يدفع 
بها دفعا إل��ى الفقر وينكر على 
شعوبها احلق في األمن الغذائي. 
وه��ذا ه��و االنته��اك احلقيق��ي 

حلقوق اإلنسان.

الحق في التكنولوجيا الزراعية
PROJECT
SYNDICATE

الصواريخ الكورية الشمالية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

من حق الرأي العام ان يقلق حيال تقارير مخيفة عن 
اختطافات منهجية تطال نس��اء ورج��اال وتختفي 
آثاره��ا او يتم العثور على جثث الضحايا في انهار او 
منعطفات او ضواحي املدن، وفي حاالت قليلة يصبح 
اخملطوف رهينة قيد التفاوض بني اسرته  واخلاطفني 
لتحريره بفدي��ة مالية يحدد اجملرم��ون قدرها، وثمة 
حاالت متوحش��ة حيث يتس��لم اخلاطفون الفدية 
ويس��لمون اخملط��وف جث��ة الضحية  ويبل��غ الهلع 
ب��ني املواطنني حني تتلقى نس��اء وفتيات وموظفات 
تهديدات من جه��ات مجهول��ة باختطافهن، وكل 
ذلك يج��ري فيما تق��ف الس��لطات االمنية عاجزة 
عن جلم هذه املوجة االجرامية الس��وداء، االمر الذي 
فت��ح اب��واب التكهنات عل��ى مصراعيه��ا ليتداول 
املواطن��ون معلومات )تق��رب من الش��ائعات( حول 
عالقة سياس��يني ومس��ؤولني متنفذي��ن وزعامات 
تقود تنظيمات مس��لحة غير مرخص لها بالوقوف 

وراء بعض اعمال االختطاف والتنكيل باخملطوفني,
وفي خلفية ه��ذا امللف ما تزال االف العائالت تكابد 
فجيعة اختفاء ابنائها منذ العام 2003وقد تقطعت 
بها الس��بل في البحث عن مصائرهم، او في االقل، 
االسترش��اد الى جثثهم لكي تكون لهم قبور مثل 
قب��ور االخري��ن، واكثر فجائع هذا املل��ف تُقرأ في ما 
ترك��ه الغائبون من ابناء صغ��ار كبروا ويكبرون على 
امل عودة آبائهم، وثمة امهات يعشن عاماً بعد عام 
حتت جم��رة االنتظار احلارقة، وقد قضت امهات وآباء 

حتت لوعة هذه الفجيعة.
 وإذ يُع��رف اخلاطف��ون قب��ل الع��ام 2003 )حك��م 
الدكتاتوري��ة( ف��ان ضحايا االختطاف��ات فيما بعد،  
وط��وال عق��د ونصف العق��د، ضائع��ون بني جهات 
عديدة، ال تكش��ف عن مصائره��م، وال تعترف حتى 
مبسؤوليتها عن اختفائهم، وفي هذا تكمن بشاعة 
اجلرمية االنس��انية بااللوان الطبيعية، بالرغم من ان 
عائالت الضحايا ويومي��ات االحداث االمنية التي مّر 
بها العراق توج��ه اصابع االتهام ال��ى هذه اجلهة)او 
الزعام��ة( او تل��ك ، لتصب��ح لدينا الئح��ة اتهام ال 
تعفي احداً من العبي املرحلة من املس��ؤولية، بل ان 
القوان��ني واملعاهدات الدولية تقضي باحالة كل من 
يشتبه مبسؤوليته املباش��رة وغير املباشرة عنها)او 
يتماهل ف��ي واجبه حيالها( الى العدالة حتى تثبت 

براءتهم
ف��ي املعاهدات الدولي��ة ذات الصلة يرد في اكثر من 
نص القول ان االختطاف الس��باب سياس��ية جرمية 
يجب ان ال تُغتفر، ولن تس��قط املطالبة بالقصاص 

من اجملرمني بالتقادم. 
***********
املتنبي: 

»اذا عظم املطلوب قل املساعد«.

جريمة لن ُتغتفر 



ثقافة10

حيدر عبداهلل الشطري
لم يكن هناك اكثر غموضاً وغرابة في 
الطروحات الفكري��ة والفنية مثل ما 
اتسمت به عروض املسرح التي تنحى 
منحاً حداثوي��اً, وبذل��ك ابتعدت هذه 
الطروحات عن الثوابت واالحكام التي 
ميك��ن ان يبن��ى عليها نص مس��رحي 
مألوف ومن ثم عرض مسرحي واضح.

وق��د تباينت ه��ذه الع��روض في مدى 
اقترابه��ا وابتعاده��ا ع��ن كل م��ا من 
الثواب��ت  بكس��ر  يق��وم  ان  ش��أنه 
والقوالب املس��رحية املعروفة , وبذلك 
ايضاً اختلف مستوى التلقي ازاء هذه 
العروض الصادم��ة التي جتعل املتفرج 
امام مفاهيم مس��رحية جديدة عليه 
ان يك��ون ايضاً مس��اهما ف��ي دعمها 
وتبينها وبالتالي تقدميها على خشبة 
باعتباره��ا  عنه��ا  والدف��اع  املس��رح 

طروحات عصرية وجديدة.
ولقد كان لهذا التمرد املسرحي ان جاز 
لي التعبير بوصفه كذلك مسرحيون 
عمل��وا علي��ه واجته��دوا كثي��را في 

التنظير له.
وم��ا ع��رض مس��رحية اخادي��د التي 
قدمتها فرق��ة تربية باب��ل من تأليف 
واخراج الثائ��ر ثائر هادي اال مصداقا ملا 
تقدم, في محاولة له ولكادر املسرحية 
في الدخول الى عوالم جتريبية حداثوية 
ال تعتمد على اس��س فنية مسرحية 
العراقية   املس��رحية  التجارب  اعتادت 
على تقدميها على مسارحها وال سيما 
مس��رح فرق التربية وخاصة في جتاربه 

السبع املاضية .
فب��دءاً ل��م يرتك��ز الن��ص ف��ي بنائه 
على اس��س وقواعد درامي��ة متنامية 
تنتق��ل باحلدث من فع��ل الى اخر وفق 
نظام درامي متصاع��د يدفع بالعرض 
املسرحي للوصول تكريس ثيمته التي 
يس��عها الى عرضها بص��ورة واضحة 
وجلي��ة ان ل��م تق��دم خاضع��ة ال��ى 
مستويات تأويلية متعددة او بأساليب 

وطرق مسرحية اخرى.
فج��اء النص وه��و يتحدث ع��ن فكرة 
رمزي��ة كونية فلس��فية بالغة املعنى 
وباذخ��ة التش��فير تتح��دث ع��ن دور 
الدود واحلش��رات التي تهاجم االشياء 

بأس��راب كبيرة وحتيله��ا الى رماد بعد 
ان حتفر لها اخاديد كبيرة وطويلة حتت 
االرض حتمي بها نفسها من محاوالت 
س��حقها من قبل االنس��ان باعتبارها 
تق��وم بفعل تدميري ل��ه فهي تلتهم 
حتى التاري��خ باعتباره ايضاً س��طورا 
تؤرش��ف لس��فر طوي��ل م��ن حي��اة 

االنسان .
وبذل��ك بني الن��ص بطريقة كوالجية 
لعب��ارات رمزية تارة وه��ي تبني احلاجة 
للضوء الذي يكشف االخاديد اخملبوءة 
وش��عرية تارة اخرى وه��ي تنذر باخلطر 
عب��ارات   , احلش��رات  له��ذه  الكبي��ر 
تتراقص بأساليب ادائية متنوعة تبعا 
ملدلوالتها الفكرية اجتهد اخملرج كثيرا 
في بث رسائل العرض من خاللها وفي 
الكثير من هذه الطرق اعتمد املمثلون 
على ترجمتها ألشكال تعبيرية وصور 

حركي��ة معب��رة وان جنحت في بعض 
احل��االت نح��و االس��تطالة ومحاول��ة 
مطه��ا كما يح��دث عند ج��ر اخليط 
املطاطي الذي يرج��ع ليضرب صاحبه 

عند تركه .
عم��ل مخرج الع��رض عل��ى ان يغذي 
ممثلي��ه وكادره الفني على تبني هكذا 
طروح��ات واالعتق��اد به��ا ومحاول��ة 
التش��كيك بحاالت اليق��ني التي من 
املمكن ان تعم��ل عليها اي مجموعة 
مس��رحية ال تبحث دائما عن التجديد 

والتحديث في الشكل واملضمون .
فكان املمثلون مستَفزين على خشبة 
املسرح وهم يلعبون لعبتهم الدرامية 
الش��ائكة قب��ل ان يص��دروا لن��ا ذلك 
االس��تفزاز الذي يكون املتلقي بحاجة 
اليه في العرض املسرحي فكان ادائهم 
انفعالي��اً ح��اداً صارخ��اً يؤك��د احلالة 

النفس��ية املضطرب��ة  لش��خصيات 
العرض وهي تبحث ع��ن خالصها من 
ذلك اخلط��ر الداه��م ال��ذي يواجهها 
وبالتالي يعييها ويحد من حركتها بل 

ويشلها او مييتها.
 وكان ملشهد هجوم الدود الذي جتسد 
بواس��طة اخلراطيم اال واحدا من تلك 
املش��اهد التي رس��مت صورة للعرض 
التحذيري والذي ارد مخرجه بأن يخيفنا 
من نزول اسراب الدود الى قاعة العرض 
, ولي��س ليعرض فقط م��ا تتعرض له 
ش��خصياته والتي كان��ت ردود فعلها 
م��ن خالل ما جس��ده املمثل��ون بتميز 
واضح رافضة ذلك بش��دة مس��تمدة 
قوتها واس��باب مقاومته��ا من صوت 
يأتي م��ن اخلارج رمبا ه��و صوت اخمللص 
الذي تأخر وصوله الذي حان من ساعة 
بدء الدود بلع��ب دوره التدميري وليس 

من وق��ت معرفة وبيان ذل��ك من قبل 
االنسان .

م��ن تواف��ر كل ما تقدم نس��تطيع ان 
نق��ول انن��ا ازاء عرض يح��اول ان يكون 
مغايراً في كل ش��يء. ع��رض يبدأ من 
الال مكان وينتهي باال زمان تتش��ظى 
طروحات��ه لتصيبن��ا جميع��ا باخلوف 
والهل��ع مما قد يصيبنا نحن املس��املني 
الذي جنل��س في قاعة العرض لنصفق 
ملشهد يعرض خيباتنا وانكساراتنا بل 
وخس��اراتنا املتكررة الت��ي ال يريد لها 
العرض ان تتكرر فالضوء بأيدينا عندما 
تتح��ول اصابعن��ا الى مصابي��ح انارة 
تكش��ف لنا اخاديد النهم التي اكلت 
حلمنا وجلودنا وقد تأكل عظامنا ايضاً 
فالدود الذي نعرف ال يأكل العظام اما 
دود ثائر هادي الذي كش��فه مبصابيحه 

فهو يأكل العظام ايضاً.

ل��م يكن عرض اخادي��د بحاجة الى ان 
يبني طرفي صراعه م��ن البداية والتي 
بدأنا باكتش��افه عبر مسيرة العرض 
مؤخ��را وال ادري ان كنا غافلني عن ذلك 
ام انهم ) اي مجموعة العرض ( ارادوا ان 
يسرفوا في عرض استكانتنا وضعفنا 
وع��دم انتباهنا لهول ما قد يحدث من 
ج��راء فعل الدود االبع��د اعالن البحث 
عن ملكة الدود والتي بالقضاء عليها 
سيقضي على الدود كله, الدود مبعناه 
الش��مولي وليس دودة س��ليمان الذي 
ذكرها الن��ص والتي عندما ش��اهدْت 
س��ليماَن وجن��ودَه يتقّدم��ون نحوها، 
فخافْت على نفس��ها وعل��ى أخواتها 
مها ويدوس��ها جيش  النم��ل أن يحطِّ
س��ليمان )دون قصد( فأسرعت خائفة 
نحو أخواتها من النمل، وقالت بصوت 

مرجتف ومتقّطع:

- أيه��ا النم��ل أس��رعوا وادخل��وا في 
منازلكم... فإني رأيت سليمان وجنوده 
يتقّدمون نحونا، ونحن صغار األجسام 
)ول��ن يش��عروا بن��ا( فإذا ل��م تختبئوا 

فسوف يحطمكم سليمان وجنوده.
سمع سليمان عليه السالم ما دار من 
حدي��ث بني النملة وأخواتها، وفهم ما 
��م ضاحكاً من  قصدته النملة فتبسَّ
قوله��ا، ثم أمر جنوده باملس��ير ببطء، 
حت��ى تدخل النم��ل وال تص��اب بأذى، 
ثم رفع يديه إلى الس��ماء شاكراً اهلل 

تعالى على نعمه الكثيرة قائالً:
- اللهم ألهمني أن أشكر نعمتك التي 
أنعم��َت بها عل��ّي، إذ عّلمتني منطق 
الطير واحليوان، وأن أشكر نعمتك التي 
أنعمته��ا علّي وعلى والدّي باإلس��الم 
واإلميان ب��ك، )وأن ترش��دني إلى طريق 
اخلي��ر فأعمل ب��ه(، وأن تدخلني جنتك 
التي وع��ْدَت بها عبادك الصاحلني، إّنك 
س��ميع. مبعن��ى ان النم��ل ال��ذي كان 
يعنيه القرآن الكرمي هو ليس ذلك الذي 

يجب ان نحذره.
وال نس��تطيع ايضا ان نغفل مكمالت 
العرض املس��رحي االخرى من مؤثرات 
س��معية وبصري��ة والت��ي س��اهمت 
مس��اهمة فاعلة في تأكيد  اس��لوب 
القواع��د  م��ن  األنفالت��ي  الع��رض 
املس��رحية الس��ائدة ف��كان معين��ًة 
ومس��اندًة ف��ي تكريس ذل��ك والعمل 
عليه ما س��وى االفراط في استخدام 
نثار ال��ورق وحك س��طح الفلني الذي 
ينث��ر ايض��اً حبيبات��ه وال��ذي انه��ك 
املمثلني وص��ار عائقا عليه��م واجهز 
على خش��بة املس��رح باالحتش��اد به 

وحتمل اعبائه ومخلفاته.
وم��ن نافلة الق��ول ال يفوتن��ا ان نؤكد 
على روح اجلماعة التي عمل بها حشد 
النش��اط الفني في تربي��ة بابل والذي 
يعرفه الكثير من املتابعني للمش��هد 
املس��رحي العراقي عموم��ا وما لهذه 
اجلماع��ة من جتارب مس��رحية مهمة 
وواع��دة واذ نبارك له��م عرضهم هذا 
الذي قد يكون مثاالً لعروض مسرحية 
ننظر اليها بش��غف وه��ي متور باألفق 
بانتظ��ار من يحررها م��ن ربقة القيود 
املقيتة واملعطلة ملس��تقبل مسرحي 

واعد نعمل جميعنا للوصول اليه.

كتب

بغداد ـ الصباح الجديد:
 – املتوس��ط  منش��ورات  ع��ن  ص��درت 
إيطالي��ا، رواية الصي��ف اجلميل للروائي 
اإليطالي الكبير تش��يزَرِه باڨيزِه، ترجمة 
كاصد محم��د.  وهذه الرواية هي األولى 
م��ن ثالثية روائية حتمل العنوان نفس��ه 
)ثالثي��ة الصيف اجلمي��ل: رواية الصيف 
اجلمي��ل 1940، ورواي��ة الش��يطان على 
الت��الل 1948، ورواية بني نس��اء وحيدات 
بترجم��ة  املتوس��ط  »س��تقوم   )1949
الروايت��ني األخرت��ني ونش��رهما كامل��ة 
بالتتالي، إضاف��ة للكثير من أعمال هذا 
الروائ��ي العالم��ة ف��ي األدب اإليطال��ي 
والعاملي« كما جاء في تنويه الناشر في 
بداية الكتاب. وأضاف أيضاً« »كّل منها 
)الروايات الثالث( تُشكل رواية منفصلة، 
نّي��ة  دون  مس��تقل،  بش��كل  وُكتب��ت 
لكتاب��ة ثالثية روائية، لكن ارتباطها من 
حي��ث املوضوعة التي تتناولها )االنتقال 
من املراهقة للنضج( جعلت من الناشر 
األصلي وقتها، يقوم بجمعها ونش��رها 
مع��اً عل��ى ش��كل ثالثي��ة، باالتفاق مع 
الكاتب بالطبع. حصل��ت الثالثية على 
جائ��زة »س��تريغا«، أعرق وأرق��ى اجلوائز 

األدبية اإليطالية.«
وع��ن الكات��ب وأهميت��ه يق��ول إيتال��و 
كالفينو: »باڨيزِه ه��و الكاتب اإليطالي 
األهم، واألكث��ر عمقاً، واألش��د تعقيداً 
في زماننا. وليس من صعاب تواجهنا إال 
وحذونا حذوه«. أم��ا أومِبرتو إكو فيقول: 
»كان باڨي��زِه أح��د الكتاب األساس��يني 
الذي قرأتهم في مرحلة الشباب، وقد أثر 
بي بال شك، رمبا ليس من ناحية األسلوب، 

ولكن من ناحية اخمليلة األدبية«.
حتكي رواية الصيف اجلميل قصة جينيا، 
وه��ي فت��اة س��اذجة تعمل ف��ي محل 
خياطة، جتتاز ذات صي��ف فترة املراهقة 
وتدخ��ل في مرحل��ة الش��باب وصخبه 
وعوامل��ه املليئ��ة باملغام��رات واألس��رار. 
تتع��رف على أميلي��ا، أكبر منها س��ناً، 
وأوس��ع خبرة في العالقات االجتماعية، 
تعمل ك� »موديل« للرس��امني. تصحب 
أميلي��ا جيني��ا إل��ى عوامله��ا اخلاص��ة، 
وهن��اك تقع جيني��ا في غ��رام »غويدو« 
الرس��ام الش��اب. كيف تتعام��ل جينيا 
مع غرائزها وجس��دها املندفع للنضوج، 
واملقيد بخجله��ا وخوفها؟ وكيف ترتب 
أفكاره��ا وأحالمه��ا وخيباتها ف��ي زوايا 
رأسها؟ ما هي املغامرات التي تواجهها 
جيني��ا املراهقة في رحلته��ا الصيفية 
نحو النضوج؟ كيف س��ينتهي الصيف 
اجلميل واملليء باألحداث املثيرة، وإلى أين 

سيأخذ بتلك الفتاة البسيطة؟

من الكتاب:
فجأة دفعت��ه جينيا بقّوة، فتحت الباب، 
وهرب��ت راكض��ة، ول��م تق��ف إال عن��د 
محط��ة الت��رام. ذهب��ت بعد العش��اء 
إلى الس��ينما؛ لكي تتحاش��ى التفكير 
بعصر ذلك الي��وم، ولكنها كّلما فّكرت 
باألم��ر، أدركت أنه��ا س��تعود - حتماً - 
إل��ى االس��توديو، لذل��ك كانت تش��عر 
بالقنوط؛ ألنه��ا كانت تعرف أنها قامت 
بتصّرف تافه، ال يجب على امرأة بعمرها 
أن تق��وم ب��ه. كانت تع��رف أن غويدو قد 
ش��عر باإلهانة ج��راء تصّرفه��ا، وأنه لن 
يحتضنه��ا مج��دداً. لو كان بوس��عها 
للكمت نفس��ها، ألن غويدو كان يصيح 
خلفه��ا، بينما ه��ي تنزل الس��ّلم ولم 
تسمع فيما إذا كان يطلب منها الرجوع. 
قضت املس��اء حتت ظالم السينما، وهي 
تفكر بحس��رة بأن أي قرار ستتخذه اآلن 
لن يثنيها عن الع��ودة مّرة أخرى. أدركت 
أن رغبته��ا اجلامحة ف��ي أن تراه، وتعتذر 
منه، وتق��ول له إنها تصّرف��ت بحماقة 
كانت س��تجّننها. لم ترج��ع جينيا في 
الي��وم التالي، ولكنها غس��لت إبَطْيها، 
وعّطرت جس��مها بالكامل. وشعرت أن 
الذن��ب ذنبه��ا؛ ألنها أثارت في��ه الرغبة، 
ولكنها - أحياناً - تشعر أن تصّرفها كان 
ش��جاعاً؛ ألنها فهم��ت - اآلن - ما الذي 

يُثير رغبة الرجال.
املؤلف: تشيزَرِه باڨيزِه

روائي وشاعر ومترجم وناقد أدبي إيطالي. 
ول��د في الع��ام 1908. بع��د تخرجه من 
كلية اآلداب اش��تغل باڨي��زِه بالتدريس 
لفت��رة قصي��رة. كتب الش��عر والقصة 
األدب  بترجم��ة  واش��تغل  القصي��رة 
األمريكي لصالح دار النش��ر »إيناودي«، 
الذي أصبح أحد أعمدتها الحقاً، وترجم 
لهم الكثير من الكتاب األمريكيني غير 

املعروفني إلى اإليطالية. 
اعتقل في العام 1953 بتهمة النش��اط 
املع��ادي للفاش��ية وقض��ى عام��اً ف��ي 
املعتق��ل. ف��ي الع��ام 1946 انضم إلى 

احلزب الشيوعي. 
بعد احلرب تف��رغ متاماً للنش��اط األدبي 
ونش��ر الكثي��ر م��ن الرواي��ات واملقاالت 
األدبية حول عالق��ة األدب واجملتمع. ونال 
تقديراً واسعاً من جمهور النقاد والقراء 

اإليطاليني.
في ذروة نش��اطه وجناحه، وبعد حصوله 
على جائزة »ستريغا« أعرق وأرقى اجلوائز 
األدبي��ة اإليطالي��ة عن ثالثيت��ه الروائية 
»الصيف اجلميل«، وج��د ميتاً في غرفة 
فندق في مدينة تورينو مع زجاجة حبوب 

منومة فارغة.

صدور رواية الصيف الجميل 
للروائي االيطالي تشيزره بافيزه

بأن��ه يرتبط ب��ذات مدركة تتحف��ز على وفق 
إدراكها وإش��ارتها تقودنا إلى فهم التراكيب 
واملوضوع وعن��د التوقف والتذكي��ر مبواضيع 
الفصل الثاني من كتاب ستراتيجيات القراءة 
الس��ردية فنجد موضوعة مهم��ة اعتمدها 
املؤلفة على أس��اس الترتيب الزمني والتواتر 
الزمني وهي جتليات القراءة في الزمن احلكائي 
والت��ي أش��ارت فيه إل��ى الزمن كون��ه وحدة 
منطقي��ة تتدخ��ل لضب��ط ظواه��ر الوجود 
وعن��د اإلش��ارة ألهمية ه��ذا الفصل جند من 
الضروري التأكيد عل��ى أهمية انضواء الزمن 
إلى وحدة حكائية أساس��ية فمفهوم احلكي 
له خصوصية مس��توحاة من ع��دة اعتبارات 
تذكر لنا املؤلفة واحدة من بينها كونه جنسا 
شامال اتسع لكل التفاصيل وتذهب في هذا 
اجلانب للتذكير مبا اقترحه بول ريكور من تأثير 
األطر اللسانية التي يتمفصل على أساسها 
اعتماد احلكي ..وعند املتابعة للفصل الثالث 
من هذا الكتاب نكتشف أن املؤلفة تطرق إلى 
مواضيع لم تخرج فيها عن الس��ياق النظري 
ملنهجه��ا املتبع في الكت��اب إذ مت لها التطرق 
إل��ى جتليات القراءة في الفض��اء احلكائي من 
خ��الل تقدمي نظ��ري ج��اء فيه ب��ان محاوالت 
اإلنس��ان في محاكاة الفضاء ومنذجته نابعة 
م��ن االخت��الف القائم بني اإلنس��ان والفضاء 
لهذا ترى بان تفاعل املرء مع الفضاء يعد احد 
االشتراطات الالزمة لتعزيز البعد اجلمالي في 

احلكي ومن معاجلاتها النظرية التي جاءت في 
منت الفصل الثالث من كتابها نتابع موضوعة 
الفضاء احلكائي تبئيرا روائيا وتش��ير فيه إلى 
أن الفن احلكائي وال س��يما الرواية قد تلمس 

جمالية االئتالف بني الشخصية والفضاء.
شواخص العمود

علي محمود خضير
يكتب  قصيدة املشهد..

علي حسن الفواز
يدرك الش��اعر علي محمود خضي��ر أّن لعبة 
الش��عر مغامرة، وأّن اس��تغراقه فيها يعني 
اصراره على مواجهة ش��روطها عبر اللغة، إذ 
يتكئ على فضاء من االستعارات التي تصنع 
املشهد الشعري، مثلما يسعى- عبر شرطها 
الداللي- الى تلّمس ما يتخفى من التفاصيل، 
فه��و يهج��س بها عب��ر رؤي��ة غي��ر حيادية، 
ينتخب التقاطاتها، زوايا النظر التي تخّصه، 
حتى تبدو القصائد وكأنها مرايا، تتسع ملرآى 
أناه املنطوية، القلقة، وحلدوس��ه املش��غولة 
باملراقبة، والبحث ع��ن املُضمر والغائب وغير 

اآلمن في املكان واللغة..
ف��ي كتابه الش��عري اجلديد)س��ليل الغيمة( 
الصادر عن منشورات باصورا/ البصرة يواصل 
الش��اعر هذه اللعب��ة/ املن��اورة، يتقصى من 
خالله��ا س��رائر العالم، امل��كان، الس��يرة، إذ 
تأخذه بواع��ث الكتابة الى التأم��ل واملراقبة 
واحلذر، فبقدر ما يكت��ب علي محمود خضير 
نصه الش��خصي، النافر ع��ن النمط، واخلالي 
من التهوميات، فإنه يقارب أيضا، وعبر مايشبه 
كتابة اخلبرة فكرة القصيدة املشهدية، حيث 
تبدو الكتابة فيها وكأنها حكايات مسكونة 
بتمثالت وجودية، يحضر فيها الشاعر بوصفه 
الباح��ث ع��ن املعن��ى، واملش��غول بش��عرنة 
التفاصي��ل، واإليهام بإحال��ة العالم/ الوجود 
الى ماحتتمله اللغ��ة، بوصفها الرؤيا املتاحة، 
والوحيدة للعالم، إزاء ما يعيشه من غياب أو 

احتمال للحضور خارجها.
الكرسي الفارغ احتمال

واحملبة- سرَّ احملبني- احتمال
واملساء احتمال فسيح

لن أحزن الساعة،
سأتذّكر

أْن الشيَء أملكه في احلقيقة
غير هذي املالبس

والكتب 
واخلطاطات..

عتبة العنوان) س��ليل الغيمة( هي ش��فرة 

مركزية للكتاب الش��عري، فه��ي حُتيل الى 
هاجس التعال��ي، ليس للداللة الش��عورية 
املباش��رة، بل الى م��ا تفترضه )الغيمة(  من 
استعارة تستدعي س��يمياء الري، واالشباع 
والعلو، والى ما ميكن أْن يتوافر عليه الشاعر 
من طاقة تفترض فكرة املراقبة واالستدعاء، 
وجرأة  في التعّرف على ما يجري، فالتفاصيل 
في احلياة، وفي احل��رب، وعند اخليبات ال تبدو 
إاّل بوصفها متثالت لغوية، أو )مشاهد لغوية( 
وهو ما يدرك خطورته الش��اعر، حيث يلجأ 
الى ما يُبرر ذلك، لتكون اجلملة اإلسمية، هي 
األكثر تعبيرا عن اجلملة املشهدية، ويجد في  
نثريتها مجاال مفتوحا حلرية الرؤيا واملراقبة، 
وبقدر ما تكون هذه اجلملة ُمش��ّفرة، لكنها 
موحية أيضا، وباعثة على التتبع، إذ تضعنا 
أم��ام لعبة باهرة في البح��ث عن)االكتمال( 
حيث شغف الرؤيا، وهاجس اخملادعة، ولعبة 

البحث عن املعنى..
مهارة الش��اعر  عل��ي محم��ود خضير في 
صياغت��ه الش��عرية، ودأبه عل��ى االختزال، 
والعناي��ة بالتصوي��ر، تعك��س حت��وال مهما 
ف��ي جتربته، وفي النظر الى األش��ياء الرامزة  
التي يتش��كل منها مشهده الشعري، فهو 
لي��س معنيا بالغن��اء وال حتى باالس��تعارة 
الفائق��ة، قدر عنايت��ه باليوم��ي، واملعيش، 
والقل��ق الوجودي، وهذا مايُعطي  لقصيدته 
خصوصية بني أقرانه)الش��باب( فهي  أكثر 
انحي��از لتوصي��ف قصي��دة املش��هد( تلك،  
والتي تستدرج الش��اعر  اللتقاط املزيد من 
التفاصي��ل، واس��تحضار ماه��و حس��ي أو 
حميم  عبر ما يتبدى في املشهد من عالقات 

وصفية أو داللية، أو حتى تأويلية...
قصيدة  املشهد التي يكتبها علي محمود 
خضي��ر حُتيلنا- من جانب آخ��ر-  الى املدينة، 
وال��ى احلكاي��ة التي تخ��ّص كائ��ن املدينة، 
امله��ووس باملراقب��ة، واخل��وف والبح��ث عن 
الش��اهد  وبوصف��ه  والعيان��ي،  امللم��وس، 
الوحي��د عل��ى ما يتب��دى من ص��ور احلضور 
والفق��د اللذين تصنعهم��ا املدينة، بكل ما 
يصطخ��ب بها من قلق وجودي، وما تهجس 
به من حتوالت عميقة، وبكل ما ينعكس من 
خاللها على جس��د الكتاب��ة، وعلى مالمح 
األش��ياء املُه��ددة باحمل��و، وحتى عل��ى وجود 
الش��اعر القل��ق، بوصف��ه الرائ��ي والرافض 
واملنطوي، والذي ال يستعيد املدينة وذاكرتها 
وحكاياته��ا املُ��ّرة، إاّل عب��ر لعب��ة اللغة في 

منظارها، وفي استعاراتها..

خضير الزيدي 

الكت��اب الصادر أخيرا عن دار األمل في س��وريا 
واملوسوم بس��تراتيجيات القراءة السردية في 
الت��راث العرب��ي ملؤلفه الدكت��ورة أوراد محمد 
كاظ��م وال��ذي اعتم��د عل��ى كت��اب اإلمتاع 
واملؤانس��ة ألبي حيان التوحيدي أع��اد لنا هذا 
الكت��اب قراءة أب��ي حيان وكتاب��ه املعروف من 
زواي��ا ع��دة اعتمدتها الباحث��ة كمدخل مهم 
فيم��ا يتعلق باخلب��ر واملروي��ات احلكائية فلقد 
ج��اء ف��ي مقدمة كتابه��ا بان رص��د مضمون 
السرديات احلكائية يستدعي االستعانة بالية 
منهجية وه��ذا ما حدا باملؤلف��ة من االعتماد 
على منهجية معين��ة اتخذتها للتركيز على 
حتلي��ل آلي��ات اخلبر..ف��ي التمهي��د األول مل��نت 
الكتاب تطرح أوراد محمد مداخل تراها مهمة 
من حيث االعتماد على الق��راءة والقارئ منها 
ما اتخذ على أس��اس املنظور العربي واملنظور 
الغرب��ي إضاف��ة ملدخله��ا الثالث الت��ي ركزت 
فيه على س��رديات القراءة وجماليات التجاوب 
وف��ي هذا املوضوع تتوقف املؤلفة عند ش��كل 
النص وما يتصل به من مفهوم القارئ  وتشير 
هنا إلى ما س��مي باملؤلف الضمن��ي والقارئ 
الضمني مستش��يرة بطروح��ات امبرتو ايكو  
..تأتي أهمية الفصل األول من الكتاب متعددة 
اجلواني ملا اعتمد في��ه من تضمينات ومداخل 
وأس��س متت  قراءتها من مث��ل جتليات القراءة 
ف��ي البني��ة العاملي��ة واملدخل اآلخ��ر الذي مت 
التركيز فيه على البنية العاملية رؤية تعاقبية 
تش��ير في القسم اخلاص في هذا القسم إلى 
مفه��وم الغرض وم��ا نتج من دراس��ات قيمة 
اتخذت من دراسات توماشفسكي اعتمادا لها 
إضافة للبحوث الش��كالنية التي تطورت على 
يد البنيويني وفي هذا القس��م تطرح الباحثة 
تس��اؤلها املهم عن فاعلية ودور الشخصيات 
وحتليل بنية احلكي في اخلرافة والصعوبة التي 
تكمن في إمكانية وحتديد العناصر األساسية 
الفاعل��ة وعل��ى ه��ذا األس��اس جت��د املؤلفة 
أهمي��ة تذك��ر حينما حت��دد للق��ارئ الوظيفة 
إذ ترى فيها تش��كل معطى أساس��يا في كل 
حكاية وبأنها أي الوظيفة هنا تتس��م باملرونة 
إضافة خلضوعها لقانون التسلس��ل املنطقي 
وهن��اك أمر آخ��ر يتعل��ق بها وه��و خضوعها 
أيض��ا إلى من��ط واحدة العتماده��ا البنيوي أما 
توق��ف الباحث��ة عند مفه��وم املنظ��ور فقد 
رأت في��ه واالعتقاد مبنيا عل��ى نظرية القراءة 
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*صدام يناق��ش مع كبار املس��ؤولني 
الظ��روف الت��ي سيس��تعمل فيه��ا 
الكيمياوي��ة  األس��لحة  الع��راق 
والبيولوجية )تقريباً األس��بوع الثاني 

من كانون الثاني] يناير [ 1991( )1( 
ذكر 2: س��يدي، إن تصمي��م البزة هو 
مع قميص أبيض وياقة ] خط العنق 

[ كالدشداشة. )2( 
صدام: إن تصميمي إذاً صحيح. 

حسني كامل: صحيح متاماً، سيدي. 
ص��دام: اش��تغلوا علي��ه إذاً وادخلوا 

التعديالت على األحجام. 
ذكر 2: س��يدي، س��وف نعّدلها لكي 

تكون بالضبط مع خط العنق. 
صدام: حتى إذا ظه��رت أصغر بعض 
الشيء. اآلن عندما يلبس شخص ما 
بزة، بالطبع خط القميص س��يظهر 
بعض الشيء، لكنني هنا ال أفضل أن 

يكون واضحاً. 
ذكر 2: سيدي، ميكنك أن ترى أن ما من 

أحد يلبسه. 
ص��دام: إن��ه زي منس��ي، لكنني اآلن 
سأس��أل أبو مثن��ى ،)3( ألنه األفضل 
في التذك��ر. ] ضوضاء معوقة. [ منذ 
ع��ام 1958 درج اجلي��ش العراقي على 
اس��تخدام هذا الن��وع م��ن البزات ] 

أشخاص يتكلمون في اخللفية. [ 
صدام: أود أن أتأكد من أن – أغلق الباب 
من فضل��ك ] الب��اب يح��دث ضجة 
داوي��ة [ – الرؤوس املدِم��رة اجلرثومية 
والكيمياوي��ة، فض��الً ع��ن القناب��ل 
متواف��رة  واجلرثومي��ة،  الكيمياوي��ة 
ل��دى » األش��خاص ذوي العالق��ة »، 
إذاً ف��ي حال��ة إذا أمرنا بش��ن هجوم 
ما، س��يكون باس��تطاعتهم القيام 
به م��ن دون أن يخطئ��وا أي هدف من 

أهدافهم. 
حس��ني كامل: س��يدي، إذا سمحَت 
لي. بعض امل��واد الكيمياوي��ة ُوزعْت 
اآلن؛ هذا بحسب آخر تقرير صادر من 
)وزارة الدف��اع( اخلاضعة لك. س��يدي، 
األس��لحة الكيمياوية مخزونة وهي 
جاه��زة ف��ي القواع��د اجلوي��ة، وهم 
يتعامل��ون،  ومت��ى  كي��ف  يعرف��ون 
وكذلك كيف يسلحون، هذه الرؤوس. 
وكذل��ك، بع��ض مكائ��ن املدفعي��ة 
والصواري��خ متوافرة م��ن اجليش. في 
حني بعض » امل��واد » اخلالية متوافرة 
لنا، موقفنا جيد جداً، وليس لدينا أي 
مشكالت عملياتية. واألكثر من ذلك، 
في املاضي، الكثير من الفقرات واملواد 
اجلوهرية كانت مس��توردة. اآلن، نحن 
قادرون على إنش��اء مش��روع محلي، 
ال��ذي مت إنش��اؤه لكي يلب��ي اإلنتاج 
اليومي. وكذلك، هناك مش��روع أكبر 
س��يتم االنته��اء من��ه ف��ي غضون 
ش��هر، ناهيك عن مش��روع ثالث في 
الشهرين أو الثالثة أشهر املقبلة من 
ش��أنه أن يضعنا ف��ي اجلانب املأمون، 
في ما يتعلق بالتجهيز. نحن، سيدي، 
نتعام��ل فقط م��ع املواد الش��ائعة 
كالفسفور، الكحول األثيلي، وميثيل 
صدام: ] يقاطع��ه. [: إلى آخره – هذا 

ليس بالشيء املهم بالنسبة لي. 
حسني كامل: إذاً، سيدي، فيما يتعلق 
باملواد اجلرثومية و ] توقفات قصيرة [ 

صدام: واملواد الكيمياوية. 
حس��ني كامل: ال، تتوف��ر لدينا بعض 

املواد الكيمياوية – 
صدام: ] يقاطعه. [ إذاً، نحن نحدد أن 
الصواريخ، بحلول يوم غد، س��تكون 

جاهزة في اخلامس عشر. 
حس��ني كامل: س��يدي، لي��س لدينا 

مواد جرثومية. 
صدام: إذاً، أين هي؟ 

حسني كامل: إنها لدينا. 
ص��دام: م��اذا تفع��ل لديك��م؟ إنني 
أحت��اج إلى هذه اجلراثي��م لكي تُثبت 

عل��ى الصواري��خ، وقل ل��ه أن يضرب 
به��ا، ألنه بدءاً من اخلامس عش��ر، )4(  
اجلمي��ع يج��ب أن يس��تعدوا حلصول 
عمل ما بني حلظة وأخرى، وإنني أفكر 

في أن تكون )الرياض( هدفاً. 
حس��ني كامل: س��يدي، دعني أشرح 
ل��ك. إن م��ا أنتجن��اه اآلن ه��و رؤوس 
صواريخ واحلاوي��ات، وقد وزعناها حتت 
األرض في ثالثة مواقع مختلفة. نحن 
نعتب��ر ه��ذه املواقع أفض��ل األمكنة 
الت��ي بحوزتنا، وإذا كانت لدينا فرصة 
لتوزيعها وإليجاد مواقع أكثر، عندئذ 
سنفعل ذلك. هذه املواقع بعيدة جداً 
عن بغ��داد؛ هذا األمر يحتمل النقاش 
ال��ذي سيس��تغرق  النق��ل  بس��بب 
سبعة أيام لكي نقوم برحالت يومية 
إل��ى م��كان العمل م��ن بغ��داد إلى 
الضواحي، لكننا قلصنا جميع تدابير 
النقل بطريقة ما. على كل حال، حني 
نريد أن ننقلها، ال نستطيع أن نفعل 
ذلك في يوم واحد، سيدي، وإذا أردنا أن 
نفعل ذلك بالطائرة، عندئذ، س��يدي، 
علينا أن نحصل على طريقة ] توقف 

قصير [ – 
ص��دام: دعنا نتحدث عن هذا الحقاً. ] 
يدخل نُدل إل��ى الغرفة، صوت أطباق 
تقرق��ع وح��وارات جانبية م��ع الندل. 

الباب ينغلق بعنف. [ 
حس��ني كامل: س��يدي، لدين��ا ثالثة 
أن��واع من األس��لحة اجلرثومي��ة، إمنا 
علين��ا أن نقرر أي واحد منها يجب أن 
نستعمله، بعض األنواع تبقى مؤهلة 

على مدى أعوام كثيرة – )5( 
ص��دام: ] يقاطعه [ نح��ن نريد النوع 
طوي��ل األم��د، ال��ذي يعمل س��نوات 

كثيرة. )6( 
حسني كامل: س��يدي، اخليار متوافر 

وكل اخليارات متوافرة أيضاً. 
وق��ت  أي  تعن��ي ف��ي  إن��ك  ص��دام: 

نستعمله وفي أي حلظة! 
حس��ني كامل: نع��م، س��يدي. لهذا 
الس��بب الب��د أن يك��ون هن��اك قرار 
بشأن أي طريقة هجوم نستخدمها: 
صاروخ، قنبلة طائرة مقاتلة أم طائرة 

مقاتلة. 
صدام: بهذه كله��ا، جميع الطرائق. 

 )7(
حس��ني كامل: علينا أن نحسب اآلن 

 –
ص��دام: ] يقاطع��ه [ حس��ني يعرف 

أولئك. 
حس��ني كامل: س��يدي، هناك بعض 
احلس��ابات يتعني علينا أن جنريها، مبا 
أن لدينا طائرات مقاتل��ة محّورة. )8( 
املدِم��رة جميعها  وال��رؤوس  القنابل 
متوافرة، لكن حلظة اس��تعمالها في 
الساعة صفر هي شيء يتعني علينا 
أن نحدده، س��يدي. س��نقول إن هذه 

سنطلقها – 
حلظ��ة  ف��ي   ] يقاطع��ه   [ ص��دام: 
االستعمال، عليك أن تطلقها جميعاً 

على أهدافها. 
حس��ني كامل: كل الطرائق موجودة، 

سيدي. 
نعتم��د  أن  نري��د  ال  نح��ن  ص��دام: 
عل��ى خي��ار واحد. الصواريخ س��يتم 
اعتراضها والطائرات، في األقل واحدة 
س��تتحطم، لك��ن كلم��ا تس��قط 
أرض  ف��وق  الطائ��رات  أو  الصواري��خ 
الع��دو، عندئ��ذ أعتب��ر أن الهدف قد 

حتقق واملهمة أجُنزْت. 
حسني كامل: س��يدي، إنها موجودة 
ومخزون��ة » في مكان م��ا »، لكن إذا 
أمرتنا، س��يدي، بنقلها، نحن قلقون 
نوع��اً ما فهي تس��بب التلوث. كانت 
مخزون��ة عل��ى م��دى 45 – 47 عاماً، 
وم��ع ذلك لم يتْم التحقق من كونها 
مأمونة. )9( س��يدي، لقد مت اختبارها 
مرة واحدة فقط وبعض املستخدمني، 

سيدي، تلوثوا. 
ص��دام: أري��د – بأس��رع وق��ت ممكن – 
إذا ل��م ننق��ْل األس��لحة، أن نص��در 
أم��راً واضح��اً إلى  » األش��خاص ذوي 
العالقة » بأن الس��الح يجب أن يكون 
في أيديه��م بأقرب وق��ت ممكن. ورمبا 
حت��ى أعطيه��م » مدخ��ل الالعودة. 
» س��أعطيهم أمراً معلن��اً بأنه في » 
حلظ��ة ما » إن لم أك��ْن هناك وأنكم 
ل��م تس��معوا صوتي، ستس��معون 
صوت شخص آخر، لذلك ميكنكم أن 
تتلقوا األمر منه، ومن ثم بوس��عكم 
أود  أهدافك��م.  وتضرب��وا  أن متض��وا 
أن تُ��وزع األس��لحة عل��ى األه��داف؛ 
أري��د الرياض وجدة، وهم��ا أكبر املدن 

الس��عودية مع جميع صن��اع القرار، 
واحلكام الس��عوديون يقيمون هناك. 
هذا بالنس��بة لألس��لحة اجلرثومية 

والكيمياوية. 
حسني كامل: فيما يتعلق باألسلحة 
ممت��از  وض��ع  لدين��ا  الكيمياوي��ة، 

وسيطرتنا جيدة عليها. 
ص��دام: فق��ط ف��ي حال��ة أن نك��ون 
مجبرين وهناك ضرورة قصوى في أن 
نضعها قيد العم��ل. وكذلك، جميع 
املدن اإلس��رائيلية، جميعها قاطبة. 
بطبيع��ة احلال يتع��ني عليك أن تركز 

على تل أبيب، مبا إنها مركزهم. 
حس��ني كام��ل: س��يدي، الطريق��ة 
املثل��ى لنقل ه��ذا الس��الح وإحداث 
أكث��ر التأثي��رات ضرراً هو بواس��طة 
استخدام الطائرات، من مثل الطائرة 
املقصوصة، لكي توزعه. هذا، سيدي، 
ألف م��رة أكثر ض��رراً. هذا بحس��ب 

حتليالت التقنيني – 
ص��دام: ] يقاطعه [ يلزمن��ا أن نفكر 
ملي��اً في بدائل حس��ني. أعني أنه إذا 
لم تصْل الطائ��رات، عندئذ الصاروخ 
س��يصل، وإذا مت اعت��راض الص��اروخ، 

ستصل الطائرة. 
حس��ني كام��ل: س��يدي، قلم��ا يتم 

اعتراض الصواريخ. 
ص��دام: عل��ى أية ح��ال، م��ن واجبنا 
أن نفكر ف��ي جميع الس��يناريوهات 
الس��يئة لهذه املهمة. ثم إس��رائيل 
أوالً، وإذا هاجمن��ا األمريكي��ون بأنواع 
غي��ر تقليدية، مؤذية من األس��لحة، 
أو ف��ي حلظتها نرى أن��ه من املالئم أن 
نهاجمهم. لكن في ما يتعلق بالوقت 

الراهن، ضْع الرياض وجدة كهدفني. 
ص��دام: قائ��د القوة اجلوي��ة ] مزاحم 
صعب حسن محمد الناصري [، يتعني 
علي��ك أن تنس��ق مع وزي��ر الصناعة 
لكي حتصل على األسلحة في أقصر 
وق��ت ممكن، بالطبع م��ع األخذ بنظر 
االعتب��ار العام��ل التقن��ي وعوام��ل 
األمان. وكذل��ك، أود أن أعطي تخويالً 
مكتوباً ل� » األش��خاص ذوي العالقة 
» موقعاً من قبلي، إذا حصل شيء ما 
لي. إنك تعرف أن هذه قضية حياة أو 

موت، جميع األوامر املتعلقة باألهداف 
واألكثر  بالكتاب��ة وموثقة.  مختومة 
من ذلك، بالنس��بة للمس��ؤولني من 
س��لطة الصواريخ، عليك أن تنس��ق 
معهم بحيث يأخذون الصواريخ إلى 
مواقع معينة. من املفترض أن يخبروا 
رئي��س أركان اجلي��ش، أو نائ��ب قائ��د 
العملي��ات، أن يذهب��وا إلى حس��ني، 
وزي��ر الصناعة، وميضون في اإلجراءات 
الضرورية ذاتها. فيما يتعلق بالسالح 

الكيماوي – 
حس��ني كام��ل: ] يقاطع��ه [ نح��ن 
حقيق��ة في س��يطرة جي��دة عليه، 

سيدي. 
صدام: ال، أعني أنه يجب أن يكون مع 

أشخاص » الفعل ». 
الكيماوي  حس��ني كام��ل: س��يدي، 
موجود ومنشأتنا هي املسؤولة على 
نقل السالح واإلش��راف على كيفية 

استخدامه. 
صدام: ممتاز. هل لديكم شيء مخزون 

في مستودعات املنشأة؟ 
حس��ني كامل: لدينا رؤوس ] فارغة [ 
لك��ن لدينا إنتاج ف��ي جميع األنحاء. 
)10(  لي��س فق��ط في املصان��ع؛ إنه 

موزع. 
ص��دام: أود أن حتف��ظ ف��ي بال��ك أنه 
في اخلامس عش��ر ال ش��يء يجب أن 
يبق��ى مخزوناً ف��ي مصانعك بحيث 

يستطيع » العدو » أن يصل إليه. 
حس��ني كامل: س��يدي، وزارة الدفاع 
يجب أن تس��حب تلك » املادة ». وزارة 
الدفاع أمرْت في وقت س��ابق بسحب 
نسبة 25 باملائة من تلك املادة. عندما 
وإذا طلب��وا من��ا البقي��ة، ل��ن تكون 
لدينا مش��كلة ف��ي جتهيزه��م بها. 
س��يدي، نح��ن في وضع ممت��از وجاهز 
فيما يتعلق برؤوس الصواريخ املدِمرة 
وقنابل الطائرات املقاتلة. إنها جميعاً 
محّورة وجاه��زة لإلطالق في أي وقت، 

الكيماوي واجلرثومي. 
] صوت قرقعة أطباق. [  

صدام: أي��ن جتمعت غالبي��ة القوات 
االميركية وتركزْت؟ 

املتحدث 2: س��يدي، إنها في مدينة ] 
امللك [ خالد العسكرية، الواقعة 60 
ك��م وراء  )حفر الباطن( في ] العربية 
[ السعودية، حيث تقع هناك القيادة 
العامة للجبهة وقيادة القوة اجلوية. 
معظ��م قواط��ع اجلي��ش األمريكي، 
س��يدي، تقع على مقرب��ة من اجلانب 
الس��احلي ف��ي الدمام، حي��ث توجد 

معظم مجمعات املعسكر. 

هوامش:
) 1( على خالف التسجيالت األخرى 
املس��تولى عليها ال��واردة في هذه 
احمل��ررون  يس��تطْع  ل��م  الدراس��ة، 
التس��جيل.  ه��ذا  عل��ى  احلص��ول 
النس��خة األصلي��ة مأخ��وذة م��ن 
)تقرير ديلفير( اجمللد األول، » القصد 
اإلستراتيجي للنظام »: 97 – 100. 

) 2( الدشداش��ة هي الرداء الطويل، 
األبيض عموماً، الذي يلبسه الرجال 

العرب عادة. 
) 3( اإلشارة مبهمة. )ال تُعرف هوية 

هذا الشخص(. 
) 4( يش��ير صدام هنا إلى 15 كانون 
الثان��ي )يناي��ر( 1991 باعتب��اره آخر 
موع��د للع��راق لكي ينس��حب من 
الكوي��ت وإال يك��ون مرغم��اً عل��ى 
اإلذعان لق��رار مجلس األمن الدولي 
» جمي��ع  م��ن خ��الل   678 املرق��م 

الوسائل الضرورية. » 
) 5( يبدو أن حسني يشير إلى حيازة 
العراق س��م )بوتولين��وم(،  جراثيم 
 ،Bacillus anthracis  اجلمرة اخلبيثة

و) أفالتوكسني (.
) 6( اجلم��رة اجلاف��ة ميك��ن أن تبقى 
فعال��ة على م��دى مئ��ات األعوام، 
في ح��ني اجلمرة الس��ائلة ميكن أن 
تبق��ى فعال��ة مل��دة عش��رين عاماً 
كحد أقصى. رود بارتون: »جاسوس 
األسلحة: القصة الداخلية ملفتش 
األسلحة األسترالي رفيع املستوى 
» )ملبورن، مطبعة غريفني، 2006 (: 

  .155 154-
) 7( أخبر مس��ؤولون عراقيون الحقاً 
مفتشي األمم املتحدة أنهم كانوا قد 
جه��زوا الوجبة عبر جميع الطرائق 
الثالث. مأل العراق علنياً ستة عشر 
رأساً مدِمراً من نوع )احلسني( بسم 
)البوتولينوم(، خمسة منها باجلمرة 
وأربعة ب� )أفالتوكس��ني(. مأل العراق 

 R-400A أو   R -400 قنبل��ة  مائ��ة 
بسم )البوتولينوم(، خمسني منها 
بجراثي��م اجلمرة، وس��بعة أخرى ب� 
)أفالتوكس��ني(. كما حاول أيضاً أن 
 ) MiG – 21( يح��ّور طائ��رات املي��ج
إلى طائ��رات من دون طيار ويجهزها 
بصهاري��ج رش، » تقري��ر ديلفي��ر » 
اجل��زء الثالث، » احل��رب البيولوجية 

 .59 ،48 :«
) 8( ف��ي العاش��ر م��ن كان��ون الثاني 
)يناي��ر( 1991، أج��رى الع��راق حتليقاً 
اختبارياً لكي يرى كيف تعمل طائرة 
املي��غ – 21 املقاتل��ة كطائ��رة من دون 
طيار. اختب��ارات التحليق األخرى رمبا 
ج��رْت أيض��اً. » تقري��ر ديلف��ر » اجلزء 

الثاني، » أنظمة التسليم »: 42. 
) 9( آر. أي��ل. فولوم، عال��م بكتريا في 
جامعة أكسفورد، عزل اجلمرة البقرية 
خ��الل عق��د الثالثين��ات م��ن الق��رن 
البريطاني��ون  العش��رين. اس��تخدم 
ساللة فولوم في اختبارات األسلحة 
البيولوجي��ة ف��ي 1942 ونقلوها إلى 
الوالي��ات املتحدة. في 1986، تس��لم 
الع��راق عينة م��ن هذه الس��اللة من 
)الن��وع األمريك��ي م��ن جتم��ع الزرع( 
)ATCC(، وه��و مركز ومرجع بيولوجي  
غير نفعي. )املقص��ود من جتمع الزرع 
ه��و م��ا جتم��ع م��ن  زرع البكتيريا أو 
اجلراثيم – م.( تقاليد الواليات املتحدة 
واملراك��ز  املص��درة،  امل��ادة  حس��نْت 
االميركية للس��يطرة عل��ى األمراض 
والوقاي��ة منها أرس��لْت إل��ى العراق 
س��الالت م��ن الفيروس��ات اإلضافية 
ألغراض الصحة العام��ة. في الوقت 
عينه، كان��ت اجلمرة متواف��رة أصالً: 
من بني املس��تودعات ال� 450 املدرجة 
ف��ي )الدلي��ل العاملي جلم��ع الزرعات 
والكائن��ات الصغي��رة ج��داً (، أكث��ر 
م��ن 50 باعوا اجلم��رة صراحة. يفيد »  
تقرير ديلفير » بأن العراق أجرى بحوثاً 
عل��ى مختلف س��الالت اجلمرة لكنه 
اس��تقر على نوع ATCC » باعتبارها 
» الس��اللة احلصرية لكي تُستخدم 
بوصفها BW. » تعليق حس��ني كامل 
ب��أن اجلرثومة  » كان��ت مخزونة على 
م��دى 45 – 47 عام��اً » يُوضح  أنه رمبا 
كان يُش��ير إل��ى حي��ازة الع��راق هذه 
الس��اللة. أنظ��ر » تقري��ر ديلفي��ر  » 
اجملل��د الثال��ث، » احل��رب البيولوجية 
»: 9، 21؛ دوميني��ك كيندي: » مكيدة 
ح��رب ص��دام اجلرثومي��ة ترج��ع إلى 
بقرة من أكس��فورد »، جري��دة )تاميز( 
)اللندني��ة(، 9 آب )أغس��طس( 2005؛ 
ب��اري إي. زمرمان وديفيد جّي. زمرمان: 
امليكروب��ات  القاتل��ة:  اجلراثي��م   «
واألمراض التي تهدد اجلنس البشري » 
)نيوي��ورك: ميكغرو هل، 2003 (: 217؛ 
» تقري��ر: أمري��كا زودْت أنواع اجلراثيم 
التي اس��تخدمها الع��راق الحقاً في 
األس��لحة البيولوجي��ة »، جريدة )يو 
أس أي ت��ودي(، 30 أيل��ول )س��بتمبر( 

 .2002
بالنس��بة  إن��ه ش��يء مبه��م   )10 (
للمحررين مل��اذا تصف الترجمة في » 
تقري��ر ديلفير » ال��رؤوس ] في الظاهر 
ال��رؤوس املدِمرة [ بكونها فارغة، كما 
أن حس��ني كامل ال يب��دو أنه قال هذا 
بشكل واضح. بحس��ب مذكرة وزارة 
الدف��اع العراقي��ة املؤرخ��ة ف��ي 31 
كان��ون األول   )ديس��مبر( 1990، جهز 
الع��راق خمس��ة وعش��رين صاروخاً 
ب��� » رؤوس مدِم��رة خاص��ة. » أنظ��ر: 
تقاري��ر   «    249-SH-MICN-D-001  *
وكت��ب رس��مية بني هيئ��ة التصنيع 
تتعل��ق  الدف��اع  ووزارة  العس��كري 
بإنت��اج األس��لحة الكيمياوية »، 31 
كان��ون األول )ديس��مبر( 1990. أنظ��ر 
أيض��اً » تقرير ديلفير » اجلزء الثالث، » 

احلرب البيولوجية »: 48، 59.  

»          « 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 45« 

صدام: على أية حال، من 
واجبنا أن نفكر في جميع 

السيناريوهات السيئة 
لهذه المهمة. ثم 

إسرائيل أواًل، وإذا هاجمنا 
األمريكيون بأنواع غير 
تقليدية، مؤذية من 

األسلحة، أو في لحظتها 
نرى أنه من المالئم أن 

نهاجمهم. لكن في ما 
يتعلق بالوقت الراهن، 

ضعْ الرياض وجدة 
كهدفين

صدام: أريد – بأسرع وقت 
ممكن – إذا لم ننقْل 
األسلحة، أن نصدر أمرًا 

واضحًا إلى  » األشخاص 
ذوي العالقة » بأن السالح 

يجب أن يكون في أيديهم 
بأقرب وقت ممكن. وربما 

حتى أعطيهم » مدخل 
الالعودة. » سأعطيهم 

أمرًا معلنًا بأنه في » 
لحظة ما » إن لم أكنْ 

هناك وأنكم لم تسمعوا 
صوتي، ستسمعون 

صوت شخص آخر، لذلك 
يمكنكم أن تتلقوا األمر 

منه
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بغداد- وداد ابراهيم: 

دع��ا عالم وترب��وي عراق��ي الى 
إنق��اذ واقع التعلي��م، من خالل 
اج��راءات اصالحي��ة،  سلس��لة 
للتط��ور  مواكبت��ه  وبض��رورة 
والتق��دم  والعلم��ي  الترب��وي 
وباعتم��اد  املعاص��ر،  التقن��ي 
لبن��اء  متمي��ز  تعلي��م  نظ��ام 
مجتمع معرف��ي منافس عاملياً، 
يتبن��ى منهجي��ة تعتم��د على 
تعليم مه��ارات التفكير وحتليل 
ويتيح  وتفس��يرها،  املعلوم��ات 
التواص��ل والتفاع��ل بني أطراف 
ويرب��ط  التعليمي��ة،  العملي��ة 
أنظم��ة التعليم االولي والعالي 
بنظام التعليم العاملي واملعايير 
الدولي��ة للج��ودة. وأك��د عل��ى 
العلمي  الواقع  انتش��ال  ضرورة 
املؤلم من تدني اس��تمر لعقود 
طويلة م��ن الزمن حي��ث احتل 
الع��راق املرك��ز العاش��ر بني ١٦ 
دولة ش��رق أوس��طية ف��ي عدد 
املنش��ورات والبح��وث العلمية 

الصادرة.
 ووصف رئيس ش��بكة العلماء 
)نيس��ا(  اخلارج  العراقي��ني ف��ي 
الربيعي،  محم��د  البروفيس��ور 
خالل ن��دوة علمي��ة اقيمت في 
منت��دى األمل الثقاف��ي ببغداد، 
التعليم  رفع��ت ش��عار ج��ودة 
وحل��ول،  حتدي��ات  الع��راق  ف��ي 
ان م��ا يواج��ه واق��ع التعلي��م 
العالي ف��ي العراق م��ن حتديات 
معاص��رة ومتزايدة، حتتاج حللول 
الدق��ة  عالي��ة  دولي��ة  جذري��ة 
ف��ي املعلومات، تب��دأ بخطوات 
متقدمة واجراءات صحيحة، في 
ملنهجية  التعليمي  النظام  نبذ 
احلفظ والتلقني دون الفهم »أي 
احلش��و«، ومنع الغش املتفشي 
ف��ي امل��دارس العراقي��ة حي��ث 
يؤدي ال��ى نتائج وامتي��ازات من 
دون اس��تحقاق ومن دون تكافؤ 
الفرص، والى ايقاف السلوكيات 
ونق��ل  املنحرف��ة مث��ل نس��خ 
احملاضرات والغياب وعدم االلتزام 
والتدريس،  الدراس��ة  بأخالقيات 
واع��د ان اس��اليب التدريس في 

املدارس واجلامعات تّعود الطالب 
متخلف��ة  س��لوكيات  عل��ى 
كاالس��تجابة واخلض��وع، وال��ى 
وتش��جعه على  اخلرافة  تقب��ل 
الغش بأشكاله اخملتلفة، وتخلق 

منه انساناً غير واٍع وغير ناقد. 
واقت��رح بع��ض احلل��ول إلنق��اذ 
التعلي��م من مأزقه احلالي منها 
الغاء التقس��يم احلالي اخلاطئ 
في املدارس العلمي��ة: االحيائي 
والتطبيقي، والتخلي عن فكرة 
تقس��يم االدب��ي الى قس��مني. 
واقترح بديالً يكم��ن في اعتماد 
الثانوي��ة  الدراس��ة  تقس��يم 
والى  وتطبيق��ي  أكادمي��ي  ال��ى 
الغ��اء كلي��ات التربي��ة احلالية 
التربي��ة  بدبل��وم  واس��تبدالها 

من  اجلامع��ات  لقب��ول خريجي 
العلمي��ة  املعرف��ة  ف��روع  كل 
واإلنس��انية والى تشجيع ودفع 
حمل��ة الدكتوراه لكي يصبحوا 
مدرس��ني في امل��دارس الثانوية، 
ورد االعتب��ار الى التعليم املهني 

والتقني.
 وبالنس��بة للجامع��ات طالب 
بوض��ع نظام قب��ول جديد عادل 
يأخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار قابليات 
ورغب��ات الطلب��ة ولي��س فقط 
وإضافة  الدراس��ي،  التحصي��ل 
سنة تأهيلية، واعادة بناء هيكلة 
بالدراس��ات  والنظر  اجلامع��ات، 
األولية والدراس��ات العليا بنحو 

شامل. 
وتاب��ع البروفيس��ور الربيعي، ان 

امام  العلمي  البحث  مستويات 
حتدي��ات خطي��رة، حي��ث اعتبر 
التسابق بني اجلامعات العراقية 
ألح��راز الص��دارة في الس��اللم 
العاملي��ة ل��ن يؤدي الى حتس��ني 
ج��ودة التعليم والتعل��م او الى 
حتقي��ق واق��ع أفض��ل للتعليم 

العالي. 
ف��ي  يكم��ن  البدي��ل  ان  وأك��د 
نظام ضم��ان اجل��ودة واالعتماد 
األكادمي��ي وبدع��وة مؤسس��ات 
اجل��ودة العاملية لتق��ومي واعتماد 
املؤسسات والبرامج االكادميية. 
الربيع��ي  البروفس��ور  واعتق��د 
ادارة  ب��ني  ثق��ة  أزم��ة  بوج��ود 
التعلي��م العالي والتدريس��يني 
حي��ث يس��ود االعتق��اد بع��دم 

والش��عور  املس��ؤولني  كف��اءة 
والتميي��ز،  الوظيف��ي  بالغ��ن 
والتخوف من املس��ؤولني واحلذر 
التدريس��يني  واعتب��ار  منه��م، 
احملسوبية واملنسوبية هي طريق 

احلصول على منصب اداري. 
واعد ان البيئة األكادميية احلالية 
غير مالئم��ة للتعليم والتعلم، 
وبانع��دام العالقة ب��ني املناهج 
وسوق العمل، وضعف االهتمام 
التدريس��يني،  عن��د  العلم��ي 
واهتمام الطلبة بالشهادة قبل 
املعرفي،  األكادمي��ي  التحصي��ل 
وتشجيع السلوكيات املنحرفة، 
واملبالغ��ة ف��ي كث��رة ال��دروس 
الصفي��ة، وقدم املناهج وانعدام 
األصل��ح  الفعل��ي  التدري��ب 

للتعلم. 
اص��الح  ض��رورة  عل��ى  واك��د 
العلي��ا،  الدراس��ات  منظوم��ة 
حي��ث أصب��ح ش��ائعا ان ن��رى 
أطاري��ح متضمنة القتباس��ات 
غير شرعية، وانفصام عن البيئة 
العلمية العاملية، ونشر البحوث 
ف��ي مج��الت زائف��ة، وانتش��ار 
عقلية الثواب وكتب الش��كر ملا 

يسمى باإلجنازات العلمية. 
وش��دد ان م��ا حص��ل للتعليم 
الس��بعينيات كانت  بداية  منذ 
الس��لطوي،  لالمنوذج  حصيل��ة 
حي��ث انعدم��ت القابلي��ة على 
املس��تقل  العلم��ي  التفكي��ر 
ومواجهة التحديات وهامش��ية 
والفك��ري  العلم��ي  النش��اط 
واالختراع  واالكتش��اف  واالبداع 
وانعدام  مستوياتها،  وهشاشة 
وازدياد  الفك��ري،  التفوق  اهمية 
الفس��اد االداري واملالي، وضعف 
اجله��از االداري للدول��ة، واعطاء 
للمناصب  السياس��ية  الصفة 
االداري��ة ف��ي الدول��ة، وااللغ��اء 
النظ��ام  قب��ل  م��ن  الكام��ل 
األكادميي��ة  للحري��ات  الس��ابق 
الن��دوة  وأدارت  ف��ي اجلامع��ات. 
ضم��ن  تأت��ي  الت��ي  العلمي��ة، 
األمل  ملنت��دى  ندوات  سلس��لة 
التدريس��ية  األكادميية  الثقافي 
السياس��ية  العلوم  كلي��ة  في 
جامعة النهرين نور قيس، بدأت 
باستعراض واقع التعليم العالي 
البروفيس��ور  وتقدمي  والترب��وي، 
محم��د الربيع��ي ال��ذي لع��ب 
دوراً في تأس��يس جمعية األمل 
العراقية، وش��غل ع��دة مواقع 
علمي��ة عاملية ونش��ر أكثر من 
500 بح��ث وكتاب وفصل كتاب 
ومنشور علمي، ونشرت له أكثر 
من 100 مقال��ة حول موضوعة 
ف��ي  التعلي��م  واق��ع  تطوي��ر 
الع��راق. بعد مداخلت��ه، مت تبادل 
األراء والنقاش��ات املستفيضة، 
وطرحت العديد من األسئلة من 
قبل احلضور ومت تب��ادل االراء بني 
والتربويني  األكادميي��ني  اخملتصني 
ف��ي  والناش��طني  واالعالمي��ني 
اجملتمع املدن��ي للنهوض بالواقع 

الدراسي في العراق.

نحتاج لحلول جذرية عالية الدقة في المعلومات  

بروفيسور عراقي يدعو إلنقاذ واقع التعليم في العراق

شريط ملون
مركز الحساسية يقيم احتفالية 

بمناسبة اليوم العالمي للربو
اقام املركز التخصصي للحساس��ية التابع لدائرة صحة 
بغ��داد الرصافة بالتعاون مع ش��عبة تعزي��ز الصحة في 
الدائرة احتفالية مبناس��بة اليوم العاملي للربو على قاعة 

املؤمترات والندوات في املركز.
وقال مدير املرك��ز الدكتور غيث علي التميمي اختصاص 
جلدي��ة ان مرض الربو يعد من امراض العصر والتي كثرت 
خالل العقود االربعة املاضي��ة بفعل عوامل كثيرة أبرزها 
ظاه��رة التصح��ر وانتش��ار االترب��ة والغب��ار، إضافة الى 

الغازات السامة الناجتة عن املصانع وعوادم السيارات. 
واشار التميمي الى ان هوية مركزنا التخصصية بأمراض 
احلساس��ية سوآء جلدية أو تنفسية فإن املركز يستقبل 

االف احلاالت من مرضى الربو سنوياً. 
وألق��ى الدكتور محمد عباس اختص��اص امراض املناعة 
محاض��رة علمية بعن��وان النصائح غي��ر العالجية ملرض 
الرب��و اذ اوضح ان الع��الج غير الدوائي يكم��ن في تقليل 
التع��رض الى املتحسس��ات ) الرجني ( مث��ل الفطريات , 
طلع االشجار , الغبار , متحسسات الطعام مثل القمح 
أو البي��ض , الكلوتني , احلوامض , فس��تق العبيد وغيرها 
,مؤك��داً ض��رورة اج��راء فحص اجلل��د ملعرف��ة أي نوع من 

املتحسسات الذي يجب االبتعاد عنه .

مستشفى الرشاد ينظم جلسة تأهيلية 
للعالج النفسي بالرسم

نظم مشغل ابن الهيثم التابع الى قسم الطب النفسي 
في مستشفى الرشاد جلسة عالجية تأهيلية عن طريق 

الرسم.
 وقال مدير املستش��فى الدكتور علي رش��يد: ان الرسم 
يعد م��ن الطرق التأهيلي��ة الفعالة في عملية كش��ف 
مش��اعر املريض ومعرفة س��لوكه، إضافة إل��ى أنها تعد 
عملي��ة ترفيهي��ة ملزاولة هواياته. وأكد رش��يد انه يدعم 
العم��ل التأهيل��ي الذي يش��رف على برنامج��ه الدكتور 

نعمة الياسني. 
ويرتاد املش��غل بص��ورة يومية عدد م��ن املرضى املؤهلني 
املس��جلني ضمن البرام��ج التأهيلية حيث يش��رف على 
تدريبهم وتأهيلهم املؤهلني مهند رياض القيس��ي وعالء 
حس��ني وخلود هاش��م ضمن برنامج ملدة ساعتني يومًيا 

ميارس املرضى خالله برامج متنوعة.

نجاح عمليه ألصغر طفل بأشعة الكاما 
نايف 

أعلن الدكتور باسم حنون جبار مدير مستشفى العلوم 
العصبي��ة بنج��اح فريق طبي م��ن اجراء عملي��ه بجهاز 
الكاما نايف لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات فقط وهذه 
العملية من ضمن سلسلة العمليات الناجحة واملتميزة. 
ويع��د ثاني طفل بعد املريضة الت��ي اجريت لها العملية 

وكان عمرها 7 سنوات.
وحتدث اجلراح االستش��اري احمد عبد السالم االطرقجي 
مدير وح��دة الكاما نايف والذي ت��رأس فريق العمل الذي 
أجري العملية واوضح: ان الطفل كان يعاني منذ 6 أشهر 
م��ن صداع ش��ديد ونوبات ص��رع متتالية ولم تش��خص 
حالته في حينها وبعد اجراء الفحوصات الطبية اخلاصة 
وبع��د اخذ الرن��ني املغناطيس��ي للدماغ أك��د وجود افة 
مرضية ف��ي الفص الصدغي االمين للدماغ مما اس��تدعى 

العالج بأشعة الكاما نايف.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

13 منوعات

الباحث العراقي محمد الربيعي

االحد 21 آيار 2017 العدد )3700(

Sun. 21 May. 2017 issue )3700(

ان اخلليف��ة العباس��ي الوحي��د ال��ذي ولد 
م��ن ام بغدادية ابنة بغ��دادي لكون جميع 
خلف��اء بني العباس الذين يبلغ عددهم ٣٧ 
خليفه حكموا بغداد من سنة١٤٥ هجرية 
حتى سنة ٦٥٦هجرية بدءاً من اول خليفة 
وهو ابو جعف��ر املنصور وانته��اء باخلليفة 
املس��تعصم  م��ن امه��ات غي��ر بغداديات 
باس��تثناء اخلليف��ة االم��ني وام��ه »زبيدة« 
والده��ا جعفر ب��ن اخلليفة املنص��ور زوجة 
اخلليفة هارون الرشيد التي ولدت له االمني  
اخلليف��ة العباس��ي اخلامس وه��و اخلليفة 
العباسي الوحيد من والدة بغدادية وابوها 
جعفر بن املنصور باني بغداد وحتى ام زبيدة 
لم تك��ن بغدادية وامنا هي جارية اس��مها 
سلسل اخت اجلارية اخليزران زوجة  اخلليفة 
هارون الرشيد ذلك ان اخلليفة االول املنصور 
واخلليفة الثاني املهدي ولدا قبل تأس��يس 
بغ��داد واخلليف��ة الثال��ث واخلليف��ة الرابع 
اله��ادي والرش��يد امهما اجلاري��ة اخليزران 
حي��ث تزوجه��ا املهدي واعتقه��ا واخلليفة 
اخلامس االمني ابن البغدادية بنت البغدادي 
واخلليف��ة الس��ادس املأم��ون ام��ه جاري��ة 
اس��مها مراج��ل كذل��ك اخللف��اء االخرين 
السيدة شغب ام اخلليفة املقتدر والسيدة 
قبيحة ام اخلليفة املعتز  والس��يدة مخارق 
ام اخلليفة املستعني والسيدة قراطيس ام 
اخلليفة الواثق والس��يدة قرة العني ارجوان 
ام اخلليف��ة املقتدي والس��يدة زمرد خاتون 
ام اخلليف��ة الناص��ر وحت��ى اخ��ر خليف��ة 
امه الس��يدة هاج��ر حيث انته��ت اخلالفة 
العباس��ية بدخول املغول ال��ى بغداد عام 

٦٥٦ هجرية .
اخللف��اء  امه��ات  جمي��ع  ف��أن  وهك��ذا   
العباسيني غير بغداديات وان  سكن بغداد 
لفترة النه��ن غير بغداديات نس��باً ذلك ان 
نسبهن قد يكون بالد فارس او من الترك او 
من الروم او من الروس او من اجلزيرة العربية 
ام��ا  زبيدة بنت جعفر بنت املنصور تزوجت 
م��ن ابن عمها هارون بن املهدي بن  املنصور 
واجنب��ت ل��ه االم��ني أي ان االخوي��ن جعفر 

واملهدي تزوجا من جاريتني اولهما سلسل 
التي ولدت زبيدة واختها اخليزرات التي ولدت 
االمني ويذكر مؤرخ بغداد اخلطيب البغدادي 
ان االسم احلقيقي لزبيدة هو امة العزيز وان 
جدها املنص��ور كان يرقصها وهي صغيرة 
فيقول لها انتي زبدة وانت زبيدة وغلب هذا 
اللقب على اس��مها االصلي  بس��بب ذلك 
بضاضته��ا وننظارتها وحس��ن بدنها وقد 
م��ات ابوها في حياة  جده��ا املنصور ودفن 
عند قبر  ريطة  زوجة ابي العباس السفاح 

في مقابر قريش الكاظمية.
وتزوج الرش��يد زبيدة عام ١٦٥ هجري منها 
وكان��ت ال تتمكن م��ن االجناب حت��ى تزوج 
الرش��يد من اجلاري��ة مراجل والت��ي ولدت 
اخلليف��ة املأمون وهنا ول��دت زبيدة اخلليفة 
االم��ني وتوف��ي الرش��يد ع��ام١٩٣ هجري 

فانتقل��ت اخلالف��ة ال��ى االمني واس��تمرت 
حياته��ا طيل��ة حي��اة ابنها حت��ى مت قتله 
من جيش اخيه املأمون وش��اهدت اخلليفة 
املام��ون خليف��ة ب��داًل م��ن ابنه��ا املقتول 
وتوفي��ت ع��ام ٢٠٤ هجرية حي��ث مت دفنها 
بالق��رب من ابيها وابنها ف��ي مقابر قريش 

الكاظمية .
ومما يذكر عن زبيدة انها اعطت قائد جيش 
ابنه��ا الذي ه��ب ملقاتلة املأم��ون قيداً من 
الفض��ة لتقييد املأمون وقد كان الس��بب 
وراء مقتله انه خلع املامون من والية العهد 
وجعله��ا البنه ويذك��ر بع��ض املؤرخني ان 
زبيدة وراء الطلب من اخلليفة املأمون العادة 
اللون االس��ود بدال من الل��ون االخضر الذي 
كان رداء جيش املامون االخضر لفترة قليلة 

امر بها املأمون.

الخليفة العباسي الوحيد الذي
والدته بغدادية بنت بغدادي

طارق حرب
تراثيات

عمودي أفقي

1 - مدين��ة ومرف��أ على بحر 
ُعمان

 2 – ممثل��ة أملاني��ة راحلة  3 – 
عكس��ها علم قراءة الوجوه 

– زهر 
عكس��ها   – تفس��يرية   –  4

مشى ليالً 
 5 – عاصم��ة أوروبية – ممثلة 

مصرية 
6 – مدين��ة إيطالية – ملكه 
7 – األس��م الثاني لصحافي 

لبناني راحل
 8 – كاتب قصة – للتنفس – 

9 – شاعر لبناني راحل .

1 – لعبة رياضية
 – إيطال��ي  موس��يقي   –2  

متشابهان
 3 – حرف تنبيه ويكثر بعدها 

القسم – أشارات
 – أوروب�ي��ة  عاص�م��ة   –  4  

ركيزة  
5 – شرش��ف مبعثرة – غالي 

الثمن
 6 – عملة أسيوية – فرح 
7 – نصف أمني – يشاهد

 8 – ممث��ل كومي��دي عرب��ي 
شهير

 9 – أسد – متشابهة .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان�ص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تط��رأ بع��ض األح��داث لتس��ّبب لك 
املشكالت او الفشل، أنصح لك تعزيز العالقات 
املهني��ة عاطفياً: إس��داء النصائح للش��ريك 
يك��ون مفي��داً، لكّن العم��ل مبوجبه��ا يفرض 

عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها

مهني��اً: إي��اك والتس��رع في اتخ��اذ القرارات 
املصيرية، راجع حساباتك وال سيما عالقاتك 
املهنية عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده 
حباً بك ويقّدر تصّرفك معه، وهذا ما يجعله 
ينتظر الفرصة املناس��بة ليبادلك باملثل في 

احلب والعطاء

مهنياً: قد يثور غضبك على بعض التصرفات 
أو املواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 
بخ��الف م��ع الزم��الء عاطفي��اً: الغي��رة من 
األس��باب الس��لبية في العالقة بالش��ريك، 

حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر

مهني��اً: حواف��ز جدي��دة في العم��ل جتعلك 
أكثر حماس��ة ونش��اطاً، وفرص جناح متعدد 
عاطفياً: ال حتكم على الشريك بتسّرع، فهو 
شّفاف وحّساس إلى حّد كبير، وسيثبت لك 

أنك أخطأت في تسّرعك بحقه

إحذر س��وء تفاهم أو التباس��اً في أحاديثك، 
وك��ن واعي��اً ل��كل م��ا يق��ال حول��ك ودّون 
املالحظ��ات، وتتاح ل��ك فرص مهني��ة مميزة، 
ويحالفك احلظ وحتق��ق أرباحاً عاطفياً: تقدم 
غي��ر متوقع في العالقة بالش��ريك، بس��بب 

اقدامك على دعمه دائما

مهني��اً: إح��ذر نفق��ات ل��م تتوقعه��ا لدفع 
بعض املس��تحقات، أو لتغطية عملية شراء 
عاطفياً: مؤهالتك تلفت أنظار الشريك وتثير 
إعجابه، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه 

منك من دون أن تشعره أنك خاضع له

مهني��اً: تواج��ه حقيق��ة م��ا، وتضط��ر رمبا 
إلى إلغاء بع��ض املواعيد ملعاجل��ة أمر طارئ 
عاطفياً: جتاربك السابقة في اجملال العاطفي 
لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف 

كلياً عن التجارب السابقة

االس��تثمارات  ف��ي  األرب��اح  مهني��اً: حتق��ق 
التي أجنزتها أخيراً، إنه يوم مناس��ب لش��راء 
األس��هم وعقد الصفقات الكبيرة  عاطفياً: 
متّر بي��وم رائع وممتاز مع احلبي��ب وهو األفضل 

في العالقة مقارنة مبا سبق

مهني��اً: ح��اول أن تبتع��د ع��ن العدائية غير 
املبّررة في العمل، فاملرحلة املقبلة ستفرض 
عليك التعامل م��ع اآلخرين بجدية عاطفياً: 
حب مفاج��ىء ولقاءات رومانس��ية متعددة، 

تسعد على تغيير مزاجك

مهني��اً: ه��ا أنت تواج��ه س��لبيات تعاطيك 
م��ع اآلخرين خالفاً ملا اعت��ادوه منك، ما الذي 
غّيرك أو حّولك إلى شخص آخر؟ عاطفيا قد 
جتد املس��اعدة التي كنت تبح��ث عنها عند 
الش��ريك، لذا يستحس��ن أن تس��تفيد من 

وجوده بقربك قدر املستطاع

مهني��اً: احلظوظ جميل��ة وممي��زة، حتّفزك على 
االجته��اد واملواظب��ة، ويرافقك احل��ظ عاطفياً: 
تتمتع بقدر عاٍل من املنطق والنزاهة في تقييم 
الشريك ولو كان من أعز األشخاص على قلبك 

واهمهم في حياتك

الحوتالجديالدلو

مهنياً: يكون النجاح من نصيبك وتس��تعيد 
حيويت��ك، وتتلق��ى جواب��اً او اش��ارة وتنطلق 
مبرحلة جديدة عاطفياً: سعادة كبيرة جداً في 
طريقها اليك، وهذا س��ببه التفاهم التام مع 

الشريك على العناوين األساسية

حظك اليـوم
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الدوحة ـ وكاالت:

كشفت قطر النقاب أول أمس 
عن س��تاد خليف��ة الدولي بعد 
إع��ادة تأهيله، وه��و أول ملعب 
العالم  جاهز الستضافة كأس 
2022 التي تقام للمرة األولى في 
املنطق��ة، وتتوقع الدوحة قدوم 

1,3 مليون مشجع ملتابعتها.
العلي��ا  اللجن��ة  وكش��فت 
املنظم��ة  واإلرث  للمش��اريع 
ل��كأس العال��م 2022 النق��اب 
عن س��تاد خليف��ة الدولي، أول 
املضيف��ة  القطري��ة  املالع��ب 
وال��ذي  الك��روي،  للموندي��ال 
س��يعاد افتتاح��ه اجلمعة بعد 
تأهيله وتزوي��ده بنظام تكييف 
متطور يشكل محوراً أساسياً 

في استضافة البطولة.
ومت تدش��ن امللعب الذي أنشئ 
في العام 1976، رسمياً باملباراة 
النهائي��ة ل��كأس أمي��ر البالد، 
مبشاركة األمير متيم بن حمد آل 
ثاني، وتضمن أيضاً حفل افتتاح 

مقتضباً يعرض تاريخ امللعب.
وجم��ع النهائي فريقي الس��د 
والريان، وسيكون فرصة إلظهار 
امللع��ب بحلت��ه اجلدي��دة قبل 
نح��و 2022 يوماً عل��ى انطالق 
البطولة املقام��ة للمّرة األولى 

في املنطقة.
وق��ال مس��اعد األم��ن الع��ام 
لش��ؤون البطول��ة ف��ي جلن��ة 
املش��اريع ناصر اخلاط��ر لوكالة 
فرانس برس: »اعتقد أن )امللعب( 

سبب للفرح والفخر«.
أض��اف: »هو ملع��ب عزيز على 
قلوبن��ا، س��تاد خليف��ة، ونحن 
س��عداء بأن��ه أول ملع��ب يتم 
إجناز العمل به«، معتبراً أنه بات 
واقع��اً«، ويظهر أن التقدم الذي 
تبذل جه��ود لتحقيقه، يتحول 

فعلًيا إلى حقيقة«.
وهي امل��رة الثانية يخضع فيها 
تأهي��ل منذ  امللع��ب لعملي��ة 
انش��ائه عام 1976، وبات يتسع 
حالي��اً ألربع��ن أل��ف متف��رج 
وسيس��تضيف املباري��ات حتى 
ال��دور رب��ع النهائي م��ن كأس 

العال��م 2022.. وم��ن املق��رر أن 
بطول��ة  امللع��ب  يس��تضيف 

العالم أللعاب القوى 2019.
التأهيل،  وشملت عملية إعادة 
إدراج تقنية تكييف للتخفيف 
من ح��دة الطقس خالل بطولة 
العال��م، والت��ي نق��ل موعدها 
اس��تثنائياً إلى ش��هري تشرين 
ب��دالً  األول  وكان��ون  الثان��ي 
م��ن الصي��ف، نظ��راً لالرتف��اع 
القياسي في درجات احلرارة في 

اخلليج خالل املوعد املعتاد.
وسيوفر 500 مخرج دائري دفعاً 
م��ن اله��واء البارد ف��ي امللعب، 
سعًيا إلبقاء درجات احلرارة فيه 
بحدود 23 درج��ة لتوفير الراحة 

للمشجعن.
وس��يتم ضخ املي��اه املبردة إلى 

امللعب م��ن مركز تبري��د يبعد 
عن��ه نح��و كيلومت��ر، على أن 
حتول بعد وصولها إلى هواء بارد 
ف��ي املدرجات.. وأبدى املس��ؤول 
عن نظام التكييف سعود عبد 
الغن��ي اعتق��اده أن امللعب هو 
األول م��ن نوع��ه عاملي��اً تتوافر 
فيه تقني��ات مماثل��ة.. وقال: »ال 
يوجد في العالم ملعب مفتوح 
النظ��ام  أن  مكي��ف«، مؤك��داً 
املستخدم يوفر الطاقة بنسبة 
بأنظم��ة  مقارن��ة  باملئ��ة   40

تكييف أخرى.
أب��رز  إح��دى  امللع��ب  وش��هد 
االجن��ازات القطري��ة ف��ي ك��رة 
القدم، وه��و إح��راز لقب كأس 
اخللي��ج ع��ام 1992.  كم��ا أنه 
في��ه  ضمن��ت  ال��ذي  امللع��ب 

اململك��ة العربي��ة الس��عودية 
تأهله��ا الى كأس العالم للمرة 
األولى )الواليات املتحدة 1994 ( 
وذلك بفوزها على إيران 4-3  في 
ع��ام 1993.. وفي حن لم يقدم 
اخلاط��ر أي أرق��ام ح��ول كلفة 

إعادة تأهيل امللعب.
ونف��ى اخلاطر تقاري��ر صحافية 
ع��ن أن ب��الده قلص��ت ميزانية 
باملئة،  بنح��و40  العال��م  كأس 
مش��يراً إل��ى أن الكلف��ة التي 
أعلن��ت بداية كان��ت عبارة عن 

تقديرات أولية.
وكان وزي��ر املالية القطري علي 
شريف العمادي أفاد في شباط 
املاضي أن بالده تنفق أس��بوعياً 
500 مليون دوالر في بناء البنية 
التحتي��ة ل��كأس العال��م، وأن 

هذه النفقات ستس��تمر حتى 
العام 2021.

وكش��ف اخلاطر أن بالده تتوقع 
ملتابع��ة  مش��جع   1,3 ق��دوم 
البطولة، ما يناهز تقريباً نصف 
عدد سكان البالد.. وقال »نعتقد 
اننا س��نواجه تدفقا هائال )من 
املشجعن(، 1,3 مليون شخص 
)...( وضعن��ا س��قف 1,3 مليون 
مش��جع كرقم تقديري«، علماً 
أن عدد املشجعن في مونديال 
مبلي��ون  ق��در   2014 البرازي��ل 

شخص.
وتابع اخلاطر: »اعتقد أن اجلميع 
عندما يفكرون ب��كأس العالم، 
غالبي��ة  تك��ون  أن  يتوقع��ون 
املش��جعن من أوروب��ا الغربية 
أو أمي��ركا اجلنوبي��ة )...( أعتقد 

بالدرج��ة األولى أن ك��رة القدم 
تتغير، وأعتقد أيضاً أنه بالنظر 
اجلغراف��ي لقطر،  املوق��ع  إل��ى 
س��نرى أن غالبي��ة املش��جعن 
املنطق��ة،  م��ن  س��يأتون 
الس��يما من اململك��ة العربية 
ق��دوم:  وتوق��ع  الس��عودية«.. 
»العدي��د م��ن املش��جعن من 
الهند، من روسيا )...( أعتقد أننا 
س��نرى أمراً مختلفاً للغاية في 
كأس العال��م هذه«.. وكان نحو 
ملي��ون ش��خص زاروا البرازي��ل 
خالل استضافتها كأس العالم 

األخيرة عام 2014.
ومن املقرر أن تقام كأس العالم 
2022 في الفترة املمتدة بن 21 
تش��رين الثاني و18 كانون األول 

.2022
إلى ذلك، عبر النجم اإلس��باني 
تش��افى هيرنانديز عن سعادته 
البالغ��ة بالتتوي��ج بلقب كأس 
أمي��ر قطر عق��ب الف��وز على 
الريان 2 / 1، أول أمس، فى املباراة 
النهائي��ة الت��ي أقيم��ت عل��ى 

ستاد خليفة الدولي.
وأك��د تش��افى ف��ي تصريحات 
نقله��ا املوقع الرس��مي للنادي 
القط��ري عق��ب التتويج: »لقد 
حققن��ا إجن��ازًا مهًما ج��ًدا من 
خ��الل الف��وز بالبطول��ة األهم 
تشافي:  وأضاف  املوسم«..  هذا 
»هذا الف��وز حتقق بفضل عمل 
اجملموع��ة وتضاف��ر اجله��ود بن 
كل أعض��اء الفري��ق املميزي��ن، 
ونح��ن س��عداء به��ذه الكأس 
التي حتققت على حساب الريان 
الذي قدم مباراة، وموس��ًما رائع 
وهو م��ن أفضل الفرق القطرية 

على اإلطالق«.
وأشار إلى أنه مسرور للسعادة 
التي تشعر بها جماهير فريقه 
والت��ي كانت تنتظ��ر أن يحقق 
فريقه��ا الثنائي��ة بع��د الف��وز 

بكأس قطر.
وأمت قائ��د الس��د حديث��ه قائال: 
»العبو السد كلهم كانوا جنوما 
عل��ى مدار املباراة ولم يقصر أي 
العب خاصة وأنن��ا بذلنا جهدا 
كبيرا على مدار تسعن دقيقة 

أمام فريق شرس«.

تشافي: السد فاز بالبطولة األهم

قطر تكشف النقاب عن أول مالعب كأس العالم 2022

ستاد خليفة

العواصم ـ وكاالت:
س��يجمع نهائي ال��دوري األوروبي لكرة الس��لة بن 
أوملبياك��وس اليونان��ي وفنربهتش��ه الترك��ي بع��د 
تخطيهما تسيس��كا موس��كو وري��ال مدريد على 

التوالي في نصف النهائي.
أوملبياكوس فاز على حامل اللقب الروسي تسيسكا 
موسكو 82-78 على الرغم من أن تسيسكا استهل 
اللقاء بقوة فأنهى الربع األول متقدماً بثماني عشرَة 
نقط��ة الثنتي عش��رة.. تقدم اتس��ع لس��بع نقاط 
بنهاية النص��ف األول.. واس��تغل الفري��ق اليوناني 
خبرة قائ��ده س��بانوليس ليقلص الف��ارق في الربع 
الثالث إل��ى أربع نقاط.. وب��دت أفضلية أوملبياكوس 
واضحة في الرب��ع األخير ليتمكن من قلب النتيجة 

لصاحله ويحسم املواجهة بفارق أربع نقاط.
وس��يالقي أوملبياكوس في النهائي فنربهتشه الذي 

جتاوز ريال مدريد 75-84.
الفري��ق التركي الذي لعب على أرضه وبن جماهيره 
عم��د إلى دخ��ول اللق��اء بق��وة فأنهى الرب��ع األول 

متقدماً بإحدى وعشرين نقطة لثالث عشرة.

أولمبياكوس وفنربهتشه 
إلى نهائي السلة األوروبي

5:00 عصرًا

9:00 مساًء

4:00 عصرًا

5:00 عصرًا

9:00 مساًء

4:00 عصرًا
9:45 مساًء

5:00 عصرًا

مفكرة الصباح الجديد

تشيلسي ـ سندرالند

برشلونة ـ إيبار

يوفنتوس ـ كروتوني 

أرسنال ـ إيفرتون

مالجا ـ ريال مدريد

أودينيزي ـ سامبدوريا
التسيو ـ إنتر ميالن

مان يونايتد ـ باالس

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي



بغداد ـ هشام السلمان*
برعاية الدكتور حيدر العبادي رئيس 
الوزراء العراقي وحتت شعار ) متحدي 
االعاقة  يدا بيد مع قواتنا املسلحة 
مقارع��ة  ف��ي  الش��عبي  واحلش��د 
االره��اب (  تقيم اللجن��ة الباراملبية 
الوطنية العراقية مهرجانها املركزي 
مبناس��بة اقرار قانونه��ا في مجلس 
النواب بعد ان بذلت جهودا مضنية 
في سبيل احلصول على قانون خاص 
برياضة متحدي االعاقة , فضال على 
االحتفاء بقرار رفع احلظر عن مالعب 
الع��راق بك��رة القدم بع��د اكثر من 
ثالث��ة عقود منع فيها االحتاد الدولي 
والودي للمنتخبات  الرسمي  اللعب 
واالندية العراقية , وذلك في الساعة 
العاش��رة من صباح ي��وم غد االثنني 

في فندق الرشيد الدولي.
وق��ال رئي��س اللجن��ة التحضيرية 
العليا للمهرجان فاخر علي اجلمالي 
امني عام اللجنة الباراملبية الوطنية 
التنفي��ذي  املكت��ب  ان  العراقي��ة 
برئاس��ة الدكتور عقي��ل حميد اقر 
اقامة املهرجان املركزي مبناسبة اقرار 
القان��ون اخلاص باللجن��ة الباراملبية 
بع��د جهود كبي��رة وانتظ��ار طويل 
الجل ان يكتس��ب اهل الرياضة من 
متح��دي االعاقة حقوقهم املعنوية 

واملادي��ة وفقا ملا تقره البن��ود واملواد 
التي تضمنها القانون اخلاص بهم.

واوضح ان االحتفالي��ة التي يرعاها 
دول��ة رئيس ال��وزراء الدكت��ور حيدر 
العب��ادي  س��يحضرها الكثي��ر من 
والبرملانية  السياسية  الشخصيات 
والرياضية والفني��ة واالدبية خاصة 
وانه��ا تقام بالتزامن م��ع قرار االحتاد 
الدول��ي لك��رة الق��دم برف��ع احلظر 
العراقي��ة  املالع��ب  ع��ن  املف��روض 
الدولي��ة  للمنتخب��ات  والس��ماح 

باللعب داخل العراق.
واض��اف ان التحضي��رات التي تقوم 
جاري��ة   الباراملبي��ة   اللجن��ة  به��ا 
على قدم وس��اق من كاف��ة اللجان 
الجن��اح  ش��كلت  الت��ي  الفرعي��ة 
املهرجان وباس��ناد مباش��ر من قبل 
اللجن��ة التحضيري��ة العلي��ا التي 
نترأسها وكذلك االس��ناد واملتابعة 
التي يوليها رئي��س واعضاء املكتب 
التنفي��ذي ف��ي  اللجن��ة الباراملبية 
للوق��وف عل��ى اخ��ر التحضي��رات 
التي من  واملستلزمات  واالحتياجات 
شأنها ان تسهم في اجناح املهرجان 
عل��ى الش��كل الصحي��ح ويحقق 
االهداف التي اقيم من اجلها.. واكد 
رئي��س اللجنة التحضيري��ة العليا 
عل��ى ان الدعوة مفتوح��ة للجميع 
حلضور ه��ذا املهرج��ان ونأم��ل  من 
االعالم والصحافة الرياضة االسهام 
ف��ي اجناح��ه م��ن خ��الل تس��ليط 
االض��واء علي��ه ونقله الى الش��ارع 
الرياض��ي للوقوف عل��ى ما توصلت 
الي��ه الرياض��ة العراقي��ة م��ن اقرار 
القوان��ني اخلاص��ة بها ورف��ع احلظر 
ع��ن املالعب العراقية بعد س��نوات 

عجاف طويلة.

* مدير إعالم الباراملبية
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استدعاء 3 محترفين 
لودية األردن

ذي قار يحرز كأس »الشباب 
والرياضة« للفرق الشعبية

85 % نسب اإلنجاز 
في ملعب الكفل

بغداد ـ الصباح الجديد:
��ه االحتاد العراقي لك��رة القدم، الدع��وة للثالثي  وجَّ
احملترف جس��ن ميرام، وياس��ر قاس��م، وب��روا نوري؛ 
للمش��اركة في املب��اراة الودية، أم��ام األردن، مطلع 
الش��هر املقبل، التي س��تقام مبلعب ج��ذع النخلة، 
في املدينة الرياضية بالبصرة.وقال باسل كوركيس، 
املدي��ر االداري للمنتخب، في تصريحات صحفية  إن 
»االحتاد دعا ياس��ر قاس��م احملترف بإجنلترا، وبروا نوري 
احملترف بالسويد، وجسن ميرام، الذي يلعب بأمريكا 

من أجل املشاركة، أمام األردن«.
وأش��ار كوركي��س، إل��ى أن »املب��اراة، تُع��دُّ تاريخية، 
كونه��ا األولى باملالعب العراقية، بعد قرار رفع احلظر 
عن مالعبن��ا، وبالتالي فإنها فرص��ة تاريخية جلميع 

الالعبني«.
وعن املدرب، الذي س��يقود املب��اراة، أوضح كوركيس، 
أن مجل��س إدارة االحتاد، مازال متمس��ك بخيار جلنة 
األرجنتين��ي  امل��درب  التعاق��د م��ع  أي  املنتخب��ات، 
كالديرون.وأش��ار إل��ى أن »االحتاد ينتظ��ر رد احلكومة 
لتوفي��ر امل��ال اخل��اص بعقد امل��درب، من أج��ل إبرام 
الصفقة بنحو نهائي«، الفًت��ا إلى أن »االحتاد هو من 
س��يقرر من سيقود املنتخب في هذه املباراة«.. يذكر 
أن األمير علي بن احلس��ني، س��يكون على رأس الوفد 

األردني، الذي سيزور البصرة، خلوض املباراة الودية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ب��ارك وزير الش��باب والرياضة عبداحلس��ني عبطان 
االندفاع والهمة الكبيرة للفرق الشعبية املشاركة 
في بطول��ة كأس الوزير لكرة الق��دم التي اختتمت 
ام��س االول اجلمع��ة ف��ي ملع��ب الش��عب الدولي 
بتتويج فريق مديرية شباب ورياضة ذي قار بعد فوزه 
على فريق مديرية ش��باب ورياض��ة البصرة بهدفني 

مقابل هدف واحد.
وب��ني عبطان: ان ال��وزارة فخورة بانه��ا ترعى وتدعم 
اآلالف م��ن الف��رق الش��عبية الت��ي تع��د املنجم ملا 
تضما من مواهب وطاقات افرزتها مباريات البطولة 
التي انطلق في شهر تشرين االول 2016 ومرت بعدة 
مراحل، مبينا ان التصفيات النهائية ش��اركت فيها 
16 فريق��ا تاهلوا عن املناطق واضي��ف اليهم الفرق 
الثالث االول��ى للبطولة الس��ابقة ليلعب��وا بنظام 

التجمع في العاصمة بغداد.
وفي ختام املباراة النهائية قلد وزير الشباب والرياضة 
الفائزي��ن باملراكز االولى اوس��مة التف��وق كما منح 
لق��ب البطول��ة لفريق مديري��ة ش��باب ورياضة ذي 
قار وس��ط تش��جيع من انصار الفريق الذين اتخذوا 
من جان��ب املقصورة مكانا لك��ي تصدح حناجرهم 

بالهتافات والتشجيع املستمر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت وتيرة العمل في ملعب الكفل لكرة القدم 
سعة 10000 متفرج لتصل الى %855 متهيدا الجناز 
املش��روع نهاية العام احلالي، وتواصل وزارة الشباب 
والرياض��ة، جهوده��ا احلثيث��ة الجن��از العدي��د م��ن 
املش��اريع االس��تراتيجية واملالعب املتعددة بسعات 
مختلفة، وهو مايؤكد قدرة الوزارة على جتاوز الظرف 
االقتصادي الصعب وجتاوز اي عراقيل من اجل خدمة 
الشباب الرياضي في محافظة بابل خاصة والعراق 

بصورة عامة.
 وتواصل الكوادر الهندس��ية ودائرة املهندس املقيم 
وكوادر الش��ركة املنفذة )الغضنفر واخلليج( العمل 
بهمة واندفاع كبيرين من اجل إجناز مش��روع ملعب 
الكفل وفق املوعد احملدد..  وبني املهندس املقيم حيدر 
ترك��ي أن العم��ل متواصل من خ��الل اكمال اعمال 
تثبيت الكراس��ي باملدرجات اذ وصلت نس��بتها الى 
%75 ، واكم��ال صب الطرق ح��ول امللعب الى جانب 
تثبي��ت البواب��ات اخلارجية ملداخ��ل امللعب، وكذلك 
تواصل العمل باحلمامات والصحيات وتصريف مياه 
االمط��ار ومد انابيب املرش��ات اخلاص��ة بالثيل، ومد 

انابيب املاء للمجموعات الصحية.

باكو ـ مؤنس عبداهلل*

الع��راق  منتخ��ب  الع��ب  س��جل 
الوث��ب العالي حس��ني  بفعالي��ة 
ف��الح رقما قياس��يا عراقيا جديدا 
في الس��باق الذي اقي��م يوم امس 
االول )اجلمعة( وحضره االمني العام 
العراقية  الوطنية  للجنة االوملبية 
السيد حيدر حس��ني علي ورئيس 
البعثة العراقية الس��يد بش��توان 
مجيد نادر، وذلك بعد ان حقق رقما 
ق��دره 2،19 م اال انه لم يتمكن من 
الفوز بأحد االوس��مة املنوعة نظرا 
للمنافسة القوية والشديدة التي 
شهدها السباق بني ابطال العالم 
، فالوس��ام الذهبي حص��ل عليه 
بطل العالم الس��وري مجد الدين 
غزال الذي س��جل رقما قدره 2،28 
م وحص��د الوس��ام الفضي العب 
منتخ��ب قطر محمد حامد االمني 
الذي سجل رقما قدره 2،26 م فيما 
كان الوسام النحاسي من نصيب 
الع��ب منتخب اي��ران كيف��ان زاده 

الذي سجل رقما قدره 2،24 م.
امس)الس��بت(  مس��اء  ويخ��وض 
الع��ب منتخ��ب الع��راق بفعالية 
القف��ز بالزان��ة واح��د م��ن اه��م 
عليه��ا  تع��ول  الت��ي  الس��باقات 
البعث��ة العراقي��ة في رف��ع رصيد 
االوس��مة بجدول الترتيب س��يما 
وان الالعب منتظر فالح س��بق له 
الفوز بالعديد من االوسمة املنوعة 
ف��ي مختلف البطوالت الس��ابقة 
الت��ي ش��ارك فيه��ا، وسيش��ارك 
في الس��باق ايضا الع��ب املنتخب 
العراق��ي علي محس��ن الى جانب 
ابطال ميثلون منتخبات السعودية 

وتركيا واجلزائر وتونس.
واحت��ل منتخ��ب العراق بالنس��اء 
املرك��ز اخلام��س من اص��ل ثمانية 
منتخبات شاركت في سباق البريد 
الوس��ام  عل��ى  وحص��ل  4×100م 

الذهب��ي منتخ��ب البحرين وذهب 
الوس��ام الفضي ملنتخب نيجيريا 
النحاس��ي  الوس��ام  في��كان كان 
م��ن نصي��ب منتخ��ب الكاميرون، 
وتألف املنتخب النس��وي في هذه 
بج��ان  الالعب��ات  م��ن  الفعالي��ة 
واالء  عبي��د  ودلس��وز  خوش��في 

حكمت وشمام صمد.
كم��ا، ودع العبا املنتخ��ب الوطني 
العراق��ي باملصارع��ة كرم ش��اكر 
وزن 65 كغم وط��ه لطيف وزن 97 
كغم منافس��ات فعالية احلرة من 
التي  للمنافس��ات  االولي��ة  االدوار 

تقام ضم��ن فعالي��ات دورة العاب 
التضام��ن االس��المي بنس��ختها 
ف��ي  احداثه��ا  واجلاري��ة  الرابع��ة 
اذربيجان، املصارع كرم شاكر تفوق 
ف��ي مبارات��ه االولى عل��ى البنيني 
مه��دي حس��ن بنتيج��ة 10-0 اال 
انه خس��ر في اللق��اء الثاني امام 
منافسه االفغانستاني مالك جان 
سديد بنتيجة 6-4، وفي منافسات 
وزن 97 كغ��م متك��ن الالع��ب طه 
لطفي انزال الهزمية مبنافسه بالل 
حس��ني من بنني بنتيج��ة 10-0 اال 
انه عاد وخس��ر اللقاء الثاني الذي 

جمع��ه بالكازاخس��تاني مامي��د 
ابراجيموف بنتيجة 0-10.

بفعالية  الع��راق  واحتل منتخ��ب 
م��ن  واملؤل��ف  امل��اء  ال��ى  القف��ز 
الالعبني حس��ني حكيم وحس��ني 
عبد اجلبار املركز الرابع في فعالية 
س��باق الزوجي للمنصة املتحركة 
3 م ومبش��اركة ارب��ع دول هي ايران 
واندونيس��يا واذربيج��ان والع��راق، 
وس��جل الالعب��ان 154،14 نقطة، 
وت��وج بالوس��ام الذهب��ي منتخب 
اي��ران ال��ذي س��جل رقم��ا ق��دره 
334،08 نقط��ة وتاله ثانيا منتخب 

اندونيس��يا ال��ذي ت��وج بالوس��ام 
 330،30 جم��ع  ان  بع��د  الفض��ي 
نقط��ة واحرز الوس��ام النحاس��ي 
منتخ��ب اذربيجان بعد ان س��جل 

رقما قدره 297،90 نقطة.
وم��ن جانبه ق��ال م��درب منتخب 
النس��اء باللعبة عب��اس احمد ان 
الرباعتني هدى سالم وهديل سالم 
حققتا ارقاما ش��خصية اكثر من 
جيدة برغم عدم متكنهن من احراز 
اي وس��ام منوع في منافسات دورة 

التضامن االسالمي.
وبني احمد ان الرباعة هديل سالم 

التي ش��اركت في منافس��ات وزن 
53 كغ��م تناف��س م��ع بطالت من 
تونس واملغ��رب وتركي��ا واذربيجان 
م��ن  كان  وبالتال��ي  واندونيس��يا 
الصع��ب ان حت��رز اح��د االوس��مة 
املنوع��ة لكنها ف��ي الوق��ت ذاته 
ظه��رت بص��ورة طيبة وس��جلت 
رقما ش��خصيا اكثر م��ن رائع في 
واحل��ال  االس��المية،  املنافس��ات 
ينطب��ق متام��ا عل��ى ش��قيقتها 
ه��دى س��الم الت��ي ش��اركت في 
منافس��ات وزن 75 كغم الى جانب 
بطالت العال��م من مص��ر وتركيا 
واوزبكس��تان وبعض منهن لديها 
ارقام اكثر من جيدة على مس��توى 

االوملبياد. 
وتصدرت الدولة املضيفة اذربيجان 
ج��دول  ترتي��ب  االول��ى  وللم��رة 
االوس��مة بانتهاء منافسات اليوم 
الثام��ن وعلى حس��اب تركيا التي 
تربع��ت على عرش الص��دارة خالل 
االيام الس��بعة املاضي��ة وجمعت 
اذربيجان  124 وساما منوعا بواقع 
63 ذهبيا و35 فضيا و26 نحاس��يا 
وتلته��ا تركي��ا ف��ي املرك��ز الثاني 
برصيد 162 وس��اما منوعا وبواقع 
61 ذهبيا و56 فضيا و45 نحاس��يا 
واحتفظت ايران باملركز الثالث بعد 
ان جمعت 74 وساما منوعا وبواقع 
20 ذهبيا و24 فضيا و30 نحاس��يا 
واحتل��ت اوزبكس��تان املركز الرابع 
برصيد 57 وس��اما منوع��ا وبواقع 
14 ذهبيا و15 فضيا و28 نحاس��يا 
املرك��ز  ال��ى  البحري��ن  وصع��دت 
اخلامس برصيد 16 وس��اما منوعا 
و3  فضي��ة  و4  ذهبي��ة   9 وبواق��ع 
نحاس��ية، وهبط العراق الى املركز  
الرابع عش��ر ف��ي ج��دول الترتيب 
اوس��مة منوعة  برصي��د تس��عة 
وبواق��ع وس��امني ذهبي��ني واربعة 

فضية وثالثة اوسمة نحاسية.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

أذربيجان تتصدر جدول األوسمة في »التضامن اإلسالمي«

رقم عراقي قياسي بالوثب العالي .. والقفز إلى الماء يحل رابعًا

حسني فالح يحقق رقماً عراقياً قياسياً »عدسة: قحطان سليم«
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عّمان ـ احمد الغزالي*

تتواص��ل احملاضرات النظري��ة والعملية 
للدورة التدريبية )برو( للمدربني احملترفني 
الت��ي ينظمه��ا االحتاد االس��يوي لكرة 
القدم بالتعاون مع االحتاد األردني للعبة 
في العاصمة عّمان، مبشاركة 25 مدرباً 
عربياً من بينهم ستة مدربني عراقيني، 
ويشرف عليها احملاضر الدولي الكويتي 
ب��در عبداجلليل ويس��اعده األردنيان زياد 

عكوبة ونهاد صوقار.
وتأتي هذه الدورة الدولية ضمن املنهاج 
الفن��ي لالحتاد االس��يوي لك��رة القدم 
بالتعاون مع االحت��ادات الوطنية للعبة، 
لتطوير إمكانات املدربني احلاصلني على 
الشهادات ) A,B,C ( في القارة الصفراء، 
وصوال بهم الى درجة االحتراف، أس��وة 
مب��ا يتمتع ب��ه مدرب��ي كرة الق��دم في 

البلدان االخرى.
ويش��ارك س��تة مدرب��ني محلي��ني في 
ال��دورة ه��م كل م��ن م��درب املنتخب 
األوملب��ي عب��د الغن��ي ش��هد، واملدرب 
املساعد للمنتخب األوملبي عباس عبيد 

واملدرب املس��اعد لن��ادي النجف حيدر 
جبار، اضاف��ة الى املدرب��ني اكرم احمد 
س��لمان ومالك حس��ن فيوري، وكذلك 
مدرب القوة اجلوية باس��م قاسم الذي 
منح اجازة مؤقت��ة لقيادة فريقه القوة 
اجلوي��ة في مباراته امام فريق الزوراء في 

بطولة كاس االحتاد االسيوي.
منه��اج الدورة ب��دا مكثفا من��ذ اليوم 
االول حي��ث يب��دأ امل��درب الي��وم م��ن 
وحت��ى  فج��راً  السادس��ة  الس��اعة 
الساعة السادسة مساء يتلقى خالله 
محاض��رات عملي��ة ثم نظري��ة قبل ان 
يختتم الي��وم باحملاضرات العملية، ومن 
خالل ذل��ك يخض��ع امل��درب الختبارات 

نظرية وعملية.
مدربين��ا  جمي��ع  مش��اركة  ونال��ت 
املش��رفني على  احملاضرين  استحس��ان 
الدورة، حيث شهدت احملاضرات النظرية 
والعملية دوراً مهم��اً للمدرب العراقي 
من خالل الس��جل التدريب��ي )املنهاج( 
املعد للفرق التي يشرفون على تدريبها، 
اضافة الى املداخ��الت اإليجابية وتأدية 
الواجب��ات على اكمل وج��ه، االمر الذي 
يبش��ر باجتياز مدربينا للدورة مبستوى 

جي��د، رغ��م ان احلدي��ث س��ابق ألوانه، 
كونه��ا متتد خلم��س مراح��ل تتخللها 

الكثير من الصعوبات.
وتختت��م املرحل��ة االولى ف��ي اخلامس 
والعش��رين من ش��هر أيار اجلاري، فيما 
تس��تكمل املراح��ل األربع��ة املتبقي��ة 
للدورة الدولية األعلى ملدربي كرة القدم 
ف��ي العالم حت��ى االن، حيث س��تقام 
املرحلة الثانية م��ن االول لغاية الثالث 
عش��ر من آب املقب��ل، والثالثة تقام من 
السادس عشر لغاية الثامن والعشرين 
من كانون األول، والرابعة من الرابع عشر 
لغاية الس��ادس والعشرين من نيسان، 
واألخي��رة م��ن األول لغاية الرابع عش��ر 
من متوز 2018، وتتخلل املراحل اخلمسة 
فترات معايشة للمدربني املشاركني مع 

بعض املدربني والفرق الكبيرة.
ودع��ا احملاض��ر الدول��ي الكويت��ي ب��در 
عبداجلليل االحت��اد العراقي لكرة القدم 
الى تلبية دعوة االحتاد االس��يوي للعبة، 
إلكم��ال متطلب��ات وش��روط اتفاقية 
التعليم التي ستصدر في الربع الثالث 
م��ن العام احلالي وس��تطبق ابتداء من 
الس��نة املقبلة إلعداد املدربني بطريقة 

أكادميي��ة وفنية بحتة تق��ع على عاتق 
احت��اد الك��رة الذي س��يكون مس��ؤوال 
ع��ن اقامة ال��دورات ومنح الش��هادات 
التدريبي��ة للمس��تويات ) C,D ( وف��ق 
املعايير والضوابط التي يفرضها االحتاد 
االس��يوي، وال ميكن للع��راق ان يتخلف 
ع��ن ذلك الن��ه بلد ك��رة ق��دم وميتلك 
املواهب القادرة على صنع الفارق وميكن 
ل��ه ان يس��تثمر ك��رة الق��دم. وأوضح 
عبداجللي��ل ف��ي حديث��ه م��ع )موف��د 
االحت��اد العراقي للصحاف��ة الرياضية(، 
عل��ى  تتوج��ب  التعلي��م  اتفاقي��ة  ان 
االحت��ادات الوطنية لكرة الق��دم إعداد 
منهاج كامل للتعليم على وفق نظام 
م��دروس يتطل��ب توفر م��ن 50 الى 60 
محاضر اسيوي معتمد في البلد لنشر 
ثقافة اللعبة وإعداد املدربني بالش��كل 
املطل��وب، لذل��ك على االحت��اد العراقي 
استثمار الكفاءات وإعداد فريق تعليم 
خ��اص اضافة الى قائد م��ن نوع خاص 

لهذه االتفاقية.

* موف��د االحت��اد العراق��ي للصحافة 
الرياضية

بمشاركة عراقية جيدة
تقرير

دورة »برو« للمدربين المحترفين تتواصل في عّمان

ستة مدربني يشاركون في دورة برو

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل م��درب القوة اجلوية باس��م 
قاسم على اجازة وقتية من املشرف 
عل��ى دورة )pro( املقام��ة حاليا في 
العاصم��ة االردنية عمان لالش��راف 
على فريقه في مباراة نصف نهائي 
كاس االحتاد االس��يوي ام��ام الزوراء 
والت��ي س��تقام يوم غ��ٍد االثنني في 

اربيل.
وقال قاسم في تصريحات صحفية 
ان حصل على موافق��ة ادارة الدورة 
مبنح��ه اجازة وقتية م��ن اجل قيادة 
الفري��ق ف��ي املب��اراة املرتقب��ة يوم 
الثانني املقبل امام الزوراء في نصف 
نهائي كأس االحتاد االس��يوي ، على 
ان التحق بنحو مباشر من اربيل الى 

عمان.
وبني ان فترة االجازة س��تعوض بعد 
انته��اء ال��دورة حي��ث تنته��ي بعد 
املباراة باربعة ايام على ان اواصل انا 
بنح��و منفرد مع احملاض��ر لتعويض 
ايام االجازة ، والتحق بنحو مباش��ر 
م��ن عم��ان ال��ى الدوح��ة خل��وض 
مب��اراة االي��اب نص��ف نهائي كاس 
االحتاد االس��يوي امام الزوراء.. واشار 
قاسم الى ان املسؤولية حتتم عليه 
االلتزام مع الفريق وكذلك املواصلة 
ف��ي الدورة لكس��ب اعلى ش��هادة 
التدريب االس��يوية ، مع ان الس��فر 
سيكون متعب وسابتعد قليال عن 
الفريق ، لكن��ي متواصل مع اجلهاز 

الفن��ي وهن��اك اتفاق م��ع الطاقم 
التدريب��ي على الوح��دات التدريبية 

حيث نتواصل بنحو يومي.
يشار الى ان الدورة في عمان تشهد 
مش��اركة س��تة مدرب��ني محليني 
باالضافة الى باس��م قاسم يشارك 
مدرب املنتخ��ب االوملبي عبد الغني 
ش��هد وعباس عبيد واكرم سلمان 

وحيدر جبار ومالك حسن فيوري.
من جهة اخرى، أكد م��درب الزوراء، 
عصام حمد، أن حارس مرمى الفريق 
محم��د كاصد ب��ات جاه��زا ملباراة 
القوة اجلوية في نصف نهائي كأس 
االحتاد اآلس��يوي، والتي ستقام يوم 

غًد.
وقال حمد، إن كاصد اس��تعاد متاما 

جاهزيته خلوض املباراة، الفتا إلى أن 
عدم مشاركته في مباراة اجلولة 31 
من الدوري أمام فريق احلسني، والتي 
انته��ت بنتيج��ة 6-4، كان من أجل 
عدم اجملازفة باحلارس، ومنحه الراحة 
الكافي��ة.. وأضح أن اجله��از الفني 
قرر إش��راكه في املب��اراة التجريبية 
التي أقيمت أم��س، أمام الصناعة، 

لالطمئنان على جاهزيته.
وأب��دى حم��د تفاؤل��ه قب��ل املباراة 
املرتقب��ة، مطالب��ا جمي��ع أط��راف 
املب��اراة التحل��ي بال��روح الرياضية 
النتيج��ة،  ع��ن  النظ��ر  بغ��ض 
واملساهمة بعكس صورة طيبة عن 
الك��رة العراقية لتك��ون فاحتة خير 

على املالعب العراقية.

غدًا .. البارالمبية تقيم مهرجانها 
بمناسبة إقرار قانونها ورفع الحظر

الجوية والزوراء وجهًا لوجه 
في كالسيكو آسيا.. غدًا

برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي

لقاء مرتقب للزوراء واجلوية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أفصح��ت الفنانة مي عز 
أّن  الدين جلمهوره��ا، عن 
جسدها الضعيف يُعاني 
من امل��رض ال��ذي حّذرها 

منه األطباء.
وأّك��دت ع��ز الدي��ن، من 
خ��ال حس��ابها اخل��اّص 
التواصل  مواقع  أحد  عبر 
أّن هذا اليوم  اإلجتماعّي: 
ه��و ي��وم تاريخ��ي، وذلك 
طبيبها،  أخبره��ا  بعدما 
أنه��ا أصبح��ت ضعيفة 
للغاي��ة، وأنه الب��ّد من أن 

تق��وم ببن��اء عضاته��ا، 
خاّصة أن الضعف أصبح 
خط��راً عليه��ا، وه��و ما 
دفعها التخاذ قرار الذهاب 

لصالة الرياضة.

شائعات كثيرة تتداول عن 
وج��ود خافات بني املمثلة 
جناء ب��در، والفنانة هيفاء 
وهب��ي، حيث كان يتردد أن 
هيف��اء رفضت تس��جيل 
لق��اء تلفزيون��ي مع جناء 
بالعم��ل  عمله��ا  خ��ال 

اإلعامي.
جناء نفت هذه الشائعات 
أكثر من مرة، لكنها عادت 
من جديد الى انتشار ويقال 
ان جناء رفضت العمل مع 
اجلديد  مبسلسلها  هيفاء 
"احلرباي��ة"، املق��رر عرضه 

في شهر رمضان
وكتب��ت جناء على مواقع 
االجتماع��ي  التواص��ل 

ع��ن  اعت��ذرت  قائل��ة: 
بطول��ة  ف��ي  املش��اركة 
احلرباي��ة  مسلس��ل 
بتصوي��ر  النش��غالي 
رمضان  هما  مسلسلني، 
كرمي و30 يوم، وترش��حت 
لل��دور ب��دالً من��ي القمر 
دين��ا، وم��ن املفت��رض ان 
تقدم دور شقيقة هيفاء.

املص��ري  املمث��ل  تع��رض 
حل��ادث  فلوك��س  أحم��د 
بس��يارته،  م��روع  س��ير 
حيث صدمت��ه من اخللف 
أسفرت  مس��رعة،  سيارة 
عن تهش��م اجل��زء اخللفي 

لسيارته بالكامل.
وش��ارك أحم��د فلوك��س 
الت��ي  لس��يارته  ص��ورة 
تهش��مت عب��ر حس��ابه 
الش��خصي عل��ى موق��ع 
التواصل االجتماعي فيس 
ب��وك، معلًق��ا: احلمد اهلل 
على كل شيء. ولكنه لم 

يصب بأي أذى.

أحم��د  الفن��ان  وكان 
فلوكس ق��د تعرض حلادث 
منذ بضعة أشهر في أثناء 
ذهاب��ه إلى موق��ع تصوير 
مسلس��له "الدخ��ول في 
املمن��وع"، حي��ث اصطدم 

مبقطورة كبيرة.

مي عز الدين

احمد فلوكس

هيفاء وهبي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - خاص: 
االع��ان عن النص��ر احلاس��م واالخير على 
ق��وى الظام، بات قاب قوس��ني او أدني من 
التحقق، فش��مس البطولة متد بخيوطها 
الذهبية، لتامس واقع االنتصار على فلول 
داع��ش، وها هي دائرة الس��ينما واملس��رح 
تنتف��ض لهذا النص��ر، بخلي��ة انتاج فني 
تعم��ل عل��ى تهيئ��ة ع��روض مس��رحية، 
وس��ينمائية، وفلكلورية، تتغن��ى بالنصر، 
وأبطال��ه املش��رقني، عب��ر انت��اج فيلم��ني 
انتص��ار  ميج��دان  وثائقي��ني،  تس��جيليني 

تشكيات اجليش العراقي.
  الفيلم االول يحمل عنوان "نينوى تتحرر"، 
والفيل��م الثاني "رحل��ة التحري��ر"، بواقع 
عرض من20-30 دقيقة. ويؤكد اخملرج فارس 
طعمة التميمي مدير قس��م السينما ان 
كا الفيلمني يظهران التعامل االنس��اني 
لقواتن��ا االمنية املتعددة، م��ع اهلهم في 
املوصل، واحداث مقارنة ما بني هذا التعامل 
اإلنس��اني، وبني ما تعرض ل��ه ابناء احلدباء 
م��ن ظلم، وجور، وع��دوان، ال ميت لنواميس 

الطبيعة، والبشرية بصلة من قبل تنظيم 
داعش اإلرهابي، وهما ف��ي مرحلة املونتاج 

االخيرة.
م��ن جانب��ه اعل��ن الفن��ان ف��ؤاد ذن��ون 
املدير الفن��ي للفرقة الوطني��ة للفنون 
"بغ��داد  اوبري��ت  س��يكون  الش��عبية: 
والش��عراء والصور"، من حص��ة الفرقة 

الوطني��ة للفن��ون الش��عبية، االوبريت 
ال��ذي يتغنى ببغداد احلض��ارة والثقافة، 
جملموع��ة من الش��عراء ه��م: مصطفى 
جمال الدين، واحمد الوائلي، و نزار قباني، 
واجلواه��ري، حيث يناه��ض االوبريت فكر 
التطرف، والفرق��ة، ويعيد لبغداد العراق 
سمتها العريقة اال وهي اللحمة، و اجملد، 

وذلك مبصاحبة عرض ازياء للعارضة زمن 
الربيع��ي، ميثل حقب��اً تاريخية كانت قد 
مرت بها بغداد اجملد، االوبريت كتابة يحيى 
العاق، وصباح الهالي، وموسيقى واحلان 
محمد هادي، والقاء االش��عار س��يكون 
بصوت وحضور الدكتور ميمون اخلالدي، 
اخ��راج ف��ؤاد ذن��ون، ومس��اعد التدريب 

الفنانة هناء عبد اهلل.
مدي��ر املس��ارح الفن��ان ف��اح ابراهي��م 
أكد: وج��ود نظرة مس��تقبلية طموحة 
للتعبي��ر ع��ن انتص��ار ال��ذات العراقية 
النقية، م��ن خال خلق حال��ة التنافس 
في تقدمي العروض املس��رحية، التي تعزز 
روح االنتصار، فاملس��رح ع��ادة ما يحتاج 
الى تخطيط مس��بق وم��دروس، يجتمع 
فيه الفنانون الرواد والشباب، في اسبوع 
مس��رحي خاص، وعلى جميع خش��بات 
املسارح العراقية، يعلن فيه فنانو العراق 
ع��ن هيبة ه��ذا النص��ر، ب��ل ويصدرونه 
للبطول��ة  كعن��وان  اجم��ع  للعال��م 

واالنسانية الفريدة.

السينما والمسرح .. تؤازر أبطال تحرير الموصل فنيا

فيلمان وثائقيان وأوبريت للفنون الشعبية وأسبوع مسرحي متنوع

الفنون الشعبية حاضرة في الفعالية

صّناع األفالم األميركية يهجرون 
هوليوود لخفض نفقات اإلنتاج

الثقافة والفنون تقيم 
مهرجان الطفل في الديوانية

لوس أنجلوس - رويترز:
 يج��د عش��اق الس��ينما األميركية م��ا يتوقعون ف��ي أفام 
امليزاني��ات الضخمة من أبطال، وقراصن��ة، وكائنات فضائية، 
باس��تثناء ش��يء واحد، وهو أن أيا منها لم يت��م تصويره في 

هوليوود، معقل السينما الشهير.
وبرغم اجلهد الكبير ال��ذي بذلته لوس أجنلوس خال العامني 
املاضي��ني، جلذب صناعة األفام إلى هوليوود، يواصل املنتجون 
إنت��اج األفام الكبي��رة في أماك��ن أخرى، تق��دم تخفيضات 

ضريبية أكبر.
ولهذا صورت وارنر بروس فيلميها "واندر وومان" و"امللك آرثر"، 
ف��ي بريطاني��ا، واختارت توينتي-فرس��ت سينش��ري فوكس، 

استراليا لفيلمها اجلديد "إيليان: كوفينانت".
وسافرت مارفيل س��توديوز التابعة لوالت ديزني إلى جورجيا، 

لتصوير "جارديانز أوف ذا جاالكسي".
وق��ال كيفن فيج رئيس ش��ركة مارفل ف��ي مقابلة: "الدعم 

الذي حصلنا عليه في جورجيا هائل".
وقبل 25 عاما، كانت األفام الكبيرة تنتج في األس��اس داخل 

لوس أجنلوس.
ومن��ذ ذلك احلني، وجلذب اإلنتاج، ب��دأت مواقع في أنحاء أخرى 
م��ن الواليات املتحدة، والعالم، في عرض تخفيضات ضريبية، 
وخصوم تص��ل إلى 40 في املئة من نفقات اإلنتاج احمللي، وهو 
مبلغ كبير بالنس��بة ألفام احلركة التي تتكلف ما يصل إلى 

250 مليون دوالر.

الديوانية - الصباح الجديد:
س��جلت قاعة القصر الثقافي في الديوانية حضوراً الفتاً 
م��ن قبل تامي��ذ امل��دارس وعائاتهم، ضم��ن احلفل الذي 
أقامه قصر الثقافة والفنون في الديوانية، لتكرمي األطفال 
األوائ��ل للعام الدراس��ي 2016 2017-، ش��مل احلفل أيضا 

تكرميا ألبناء شهداء القوات األمنية، ومساعدات لأليتام. 
ابتدأ احلفل بالنش��يد الوطني، والكلم��ة االفتتاحية ملدير 
القص��ر الفن��ان صادق امل��رزوق، الذي رحب باحلض��ور، وهنأ 
التاميذ بنجاحهم، متمنيا لهم ولعائاتهم، دوام التوفيق 

واالستمرار في العطاء من أجل بناء العراق. 
كما قدمت عضو مجلس محافظة السيدة ضحى القصير 
مس��ؤولة جلنة التربية، كلمة بهذه املناس��بة شكرت من 
خالها مبادرة القصر الثقافي على هذه االلتفاتة القيمة، 

لتشجيع التاميذ على العطاء والنجاح. 
وقد حضر احلفل عضو مجلس محافظة حسني الكارضي، 
ومدي��ر غرف��ة جت��ارة الديواني��ة، وع��دد من الش��خصيات 
احلكومية واالجتماعية، إضافة إل��ى األطفال، وعائاتهم، 
الذين استمتعوا بفقرات احلفل من عرض فيلم سينمائي، 
ولوح��ات فني��ة جميل��ة لروضة ال��ورود األهلي��ة، وقراءات 

شعرية لعدد من األطفال.
وف��ي ختام احلف��ل، وزعت الهداي��ا على التامي��ذ األوائل، 
وس��ط أجواء الفرح التي عمت قاع��ة القصر الثقافي في 

الديوانية.

حمية غذائية لقرد بسبب 
التهامه وجبات السائحين

الصباح الجديد - وكاالت:
جرى إنقاذ قرد س��مني للغاي��ة، كان يلته��م بقايا وجبات 
سريعة، ومش��روبات غازية، خلفها س��ائحون، وإخضاعه 
حلمي��ة غذائي��ة تق��وم عل��ى اللح��وم منزوع��ة الدهون، 

والفواكه، واخلضروات.
واصطاد مسؤولو احلياة البرية القرد السمني-الذي يسميه 
الس��كان احملليون "أن��كل فات" -بعد ت��داول صور له على 

مواقع التواصل االجتماعي الشهر املاضي.
وتعيش القرود البري��ة بحرية في العديد من أنحاء تاياند، 
م��ا يجذب الس��ياح الذي��ن يطعمونه��ا ويلعب��ون معها. 
ومعظم تلك القرود من فصيلة ماكي، ومنهم أنكل فات، 

ويكون وزنهم في العادة في حدود 9 كيلوغرامات.
إال أن أنكل فات وصل وزنه إلى نحو 26 كيلوغراما، اي ثاثة 

أضعاف هذا الرقم.
وقال كاتش بوكيم، مس��ؤول احلي��اة البرية الذي متكن من 
اصطي��اده ي��وم 27 أبريل نيس��ان: "لم يكن من الس��هل 
اصطياده. فق��د كان زعيم مجموعته". ومن املؤس��ف أن 

القرود التابعة له كانت حتذو حذوه.
وأض��اف املس��ؤول أن تناوله ألغذي��ة غير صحي��ة، اصابه 
بتكتل دهون يش��به الورم، فتردت حالته الصحية، وأصبح 

مهددا باإلصابة بالسكري، وأمراض القلب.

الصباح الجديد - رويترز:
أعادت املمثلة باميا أندرس��ون جنمة 
مسلس��ل )باي ووتش( الشهير، نشر 
صورة )سيلفي( يبتسم فيها جوليان 
أس��اجن مؤس��س موقع ويكيليكس، 
على تويتر بعد أن أس��قطت السويد 
حتقيقا ضده، مما جدد الفضول بشأن 

شائعات عن عاقة غرامية بينهما.
وما تنشره أندرسون على صفحاتها 
بش��أن زياراته��ا املتع��ددة لس��فارة 
اإلكوادور في لندن، التي يحتمي فيها 
أس��اجن منذ خمس س��نوات، لتجنب 

تس��ليمه للس��ويد ملواج��ه مزاعم 
باالغتص��اب والتحرش نفاه��ا مرارا، 
وكش��فت عن جوانب أكثر تش��ويقا 

من حياة أساجن.
وبالنس��بة للبعض يعد أس��اجن )45 
عاما( بطا في عالم اإلنترنت، وحرية 
التعبير، لكش��فه إساءات للسلطة 
يع��ده  فيم��ا  حكوم��ات  ارتكبته��ا 

البعض مجرما قوض أمن الغرب.
وأندرسون ليس��ت النجمة الوحيدة 
التي تدعم أس��اجن. فق��د زارته جنمة 
البوب الش��هيرة ليدي جاجا في عام 

2012، وصورت��ه من أج��ل فيديو وزع 
باإلفراج  لاحتف��ال  األس��بوع،  ه��ذا 
عن تشيلس��ي مانن��ج، الت��ي زودت 
ويكيليكس بأكثر من 700 ألف وثيقة 

سرية من وثائق اجليش األميركي.
وقالت ليدي جاجا ألساجن في مقابلة 
في الفيديو نشرها موقع ويكيليكس 
ي��وم األربعاء: رمب��ا أنت ع��دو للدولة، 

لكنك لست عدوا لإلنسانية.
ول��م ي��دل أس��اجن بتصريح��ات ع��ن 
عاقت��ه بأندرس��ون، ول��م حت��دد هي 

طبيعة العاقة على وجه الدقة.

وقال��ت ف��ي برنامج 
التلفزي��ون  بث��ه 
الس��ويدي في مارس 

ما  نرى  دعون��ا  آذار: 
عندما  سيحدث 
ح��را،  يصب��ح 
لك��ن أتعلم��ون 
شيئا.. أنا أمضي 

ي معه وقت��ا أكثر من  أ
رج��ل آخ��ر على املس��توى 
االجتماعي، وهو أمر غريب 

للغاية.

باميـال أندرسـون وليـدي جاجـا
 تعلنان تأييد جوليـان أسانـج

الصباح الجديد - خاص: 
على خش��بة املس��رح الوطني وفي متام  
الس��اعة الس��ابعة مس��اء غد االثنني 
الثاني والعش��رين من ايار احلالي، تقدم 
فرقة البصرة للفنون الشعبية التابعة 
حفله��ا  واملس��رح،  الس��ينما  لدائ��رة 
الفني املتن��وع الذي تقدم خاله لوحات 
فلكلورية، وش��عبية، بصري��ة متنوعة، 
حتاكي ذاكرة وعش��ق اجلمهور العراقي، 
وتوق��ه لفن��ون الفيح��اء، وه��ي تكحل 
عيون دجلة بن��دى معزوفاتها، ويتضمن 
احلفل ايضا جلس��ات لفرقة اخلش��ابة 
بقي��ادة الفن��ان الكبي��ر ومل��ك االيقاع 
العراق��ي والعربي س��عد اليابس، وهي 
تدق خطى اعادة تأصيل هذه الفنون من 
جديد، وتقدميها بنحو مس��تمر جلمهرة 
املتمسكني بأصالة الفن العراقي بنحو 
ع��ام، والبص��ري عل��ى وج��ه التحديد، 
الس��يدة  تك��رمي  احلف��ل  وس��يتضمن 

مدي��ر ع��ام دائ��رة الس��ينما واملس��رح 
الدكت��ورة اقب��ال نعيم، لثاث��ة من رواد 
فرق��ة البصرة للفنون الش��عبية، بدرع 
الس��ينما واملس��رح، تقديرا لعطائهم 
الفن��ي الكبي��ر، ومنه��م الفن��ان عبد 
اجلبار التميمي، والفنان س��عد اليابس.  
وتب��اع التذاكر يوميا في قاعة املس��رح 

الوطني.

بغداد - حذام يوسف:
2017، كان  اي��ار   17 االربع��اء  ي��وم  ف��ي 
للمثقفني واألدباء موعد مع "سيكولوجيا 
االحتجاج ف��ي العراق"، للباحث الدكتور 
فارس كمال نظمي، على منصة مقهى 

بن رضا علوان الثقافية.
حضر األمس��ية عدد كبير من املثقفني 
واالدب��اء والناش��طني املدني��ني، ورم��وز 
احلركة االحتجاجية من شباب التيارين 
املدني والصدري، الس��يما وان موضوعة 
الكتاب متسهم بنحو مباشر، جرى حفل 
التوقيع مبباركة عدد من اصدقاء الضيف 
احملتفى به، وقبله كانت هناك نقاشات، 
ومداخات بش��أن الكت��اب الذي تضمن 
بحوثاً وحتليات، وهذا ما يؤكده الدكتور 
فارس كمال نظم��ي:" بتُّ مقتنعاً على 
نح��و معقول أن ما قدمت��ه في الكتاب 
من حتليات، ورؤى استشرافية، مطروحة 
م��ن باب االحتمال الفك��ري، إْن لم تكن 

صائبة، ففي األقل ال تسير في االجتاه 
اخلاط��ئ. فه��ذه الب��اد تكتن��ز أماً 
كبيراً في أنها ستجد أخيراً مسارها 
-مهم��ا تأخ��ر أو تش��عب-للخروج 
من رثاثتها احلالي��ة، إلى وجودٍ آمن، 

وأنيق، ومسالم.
أداره��ا االعام��ي عماد  االمس��ية 
جاسم، مرحبا باحلضور، ومثنيا على 

اجلهد الكبير الذي بذله الدكتور 
نظم��ي، ليخ��رج الكت��اب 

وليطل��ع  الن��ور،  ال��ى 
من  املثقفون  علي��ه 
التوجه��ات،  كل 
احلدي��ث  ت��اركا 
ال��ذي  للضي��ف 
الكت��اب  ب��ني:"ان 
قضي��ة  ط��رح 
ج  حتج������ا ال ا

بشك�ل آخ�ر.

غدًا االثنين فرقة البصرة للفنون 
الشعبية في المسرح الوطني

حفل توقيع )سيكولوجيا االحتجاج 
في العراق( لفارس كمال نظمي

ألبوم هاري ستايلز في قّمة 
المبيعات في بريطانيا

الصباح الجديد - وكاالت:
حص��ل ألبوم هاري س��تايلز مغني فريق "وان دايركش��ن"، 
ملوس��يقى الب��وب عل��ى املرك��ز األول ب��ني األلبوم��ات في 

بريطانيا، ببيع 57 ألف نسخة.
وذاع صيت ستايلز في الفرقة املؤلفة من خمسة أفراد عام 
2010، عندما ظهرت في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني 
)إكس فاكتور(، لكن أحد أعضائها وهو زين مالك، انفصل 

عنها في مارس آذار 2015.
وقال األربع��ة اآلخرون: إن الفرقة س��تأخذ راحة ابتداًء من 
مطلع 2016 ليصدر س��تايلز ألبومه األول املنفرد "س��اين 

أوف ذا تاميز" في أبريل نيسان.

الصباح الجديد - وكاالت:
جرى الره��ان ألع��وام طويلة على 
مس��تودع نرويجي ضخ��م، يلقب 
القيام��ة"، للحفاظ  ي��وم  ب�"قبو 
عل��ى ب��ذور الزراعة م��ن الكوارث، 
لكن احلماية التي تتيحها املنشأة 

أضح��ت  نوعه��ا،  م��ن  الفري��دة 
معرض��ة خلط��ر الغرق ف��ي يومنا 

هذا.
ذك��رت صحيف��ة  م��ا  وبحس��ب 
"غاردي��ان" البريطانية، فإن تبعات 
االحتب��اس احل��راري، أدت إلى تدفق 

املي��اه الذائب��ة إلى مدخ��ل النفق 
يش��كل  مم��ا  قبالت��ه،  وجتمده��ا 
خط��را عل��ى املهمة األساس��ية 
له��ذا القب��و. ويق��ع قب��و البذور 
العامل��ي في س��فالبارد، أكبر بنك 
للجينات الزراعية في العالم، في 

أرخبيل س��فالبارد، بني البر 
الرئيسي للنرويج، والقطب 
الش��مالي، وج��رى افتتاحه 
مبنزل��ة مق��ر رئي��س لبنوك 
الب��ذور األخ��رى ف��ي العالم 

سنة 2008.

"يوم القيامة" يغرق في النرويج
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