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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 46 ص11

تواصل " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نشر وثائق اشرطة تسجيل صدام 
حس��ين / االعمال الس��رية لنظام اس��تبدادي / 1978 – 2001 وتس��لط حلقة اليوم 
الضوء على مناقش��ة صدام حسين ومستشاريه  كيفية شن الهجمات الصاروخية 
العراقية على أهداف في إس��رائيل والمملكة العربية الس��عودية )تقريبًا 17 – 18 
كانون الثاني ] يناير [ 1991(  حيث يقول صدام: كما اتفقنا من قبل، علينا أن نكون 
باردي��ن وهادئين، علينا أن نحافظ على موجوداتنا الحيوية ونظهر كيفية اس��تعمال 
مثل ه��ذه الموجودات الحيوية لكي نس��دد إليهم ضربة قوية. ولعلمك، سنش��ن 
هجمات صاروخية على تل أبيب والمدن الرئيس��ة في إس��رائيل اليوم. سنهاجمها 

جميعًا بال استثناء.

بغداد - عادل محمد:
نفييت وزارة النقييل، أمييس االثنيين، 
تعطيييل عمل مطار بغييداد الدولي 
بسييبب نّية بعض املراقبن اجلوين 
القيام باضراب يوم غد، وفيما لفتت 
إلييى أن ابرز املطالب جاءت بإنشيياء 
شييركة للمالحة اجلوييية، أكدت أن 
هييذا االمر مطروح منييذ مدة داخل 
مجلس الوزراء وبانتظار اسييتكمال 

اجراءات استحداثها.
يأتي ذلك في وقت، كشفت مصادر 
عن معلومات تفيد بتشييكيل جلنة 
حتقيقية بحق املتهمن املسييؤولن 
عن االضراب، مشيرة في الوقت ذاته 
إلى امكانييية احالتهم الى احملاكم 
اخملتصة على وفييق قانون العقوبات 

العراقي.
وقال املتحدث باسييم الوزارة سالم 
فييرج فييي تصريييح إلييى "الصباح 
اجلديييد"، إن "قسييماً ميين املراقبن 
اجلوين ينييوون القيام بإضراب داخل 
املطييار غداً االربعيياء ولديهم بعض 

املطالب".
وأضاف فييرج أن "االضراب لن يطال 
جميييع املراقبن وبالتالي سييتبقى 
املالحيية اجلوييية مسييتمرة والعمل 
باق وسييوف ليين يتوقييف املطار عن 

الرحالت".
وأشييار إلى أن "ابييرز املطالب جاءت 
بتشييكيل شييركة عامة للمالحة 
اجلوية العراقية"، الفتاً إلى أن "هذا 
االميير سييبق أن طرحييه الوزير على 
احلكومة وهو موجييود في عهدتها 
ويحتاج إلى وقت لغرض استكمال 
اجراءاته". وأوضح فييراج أن "بعض 
املطالب مالية تتعلق بزيادة الرواتب 
وهييو امر خييارج اختصاصنييا كونه 
يخضييع إلييى اجييراءات وزارة املالية 

وديوان الرقابة املالية".
ونفى فييرج اتخاذ "الييوزارة اجراءات 
بحييق الذييين ينوون االضييراب، وهي 
مع اي وسييائل تتفق مع الدسييتور 

والقوانن ذات العالقة".
لكيين مصييدراً ميين الييوزارة اكد لي 
"الصباح اجلديييد"، أن "ابرز مطالب 
الرواتييب  بزيييادة  تتعلييق  احملتجيين 
وجعلهييا أسييوة ببقييية املراقبيين 

اجلوين في دول اجلوار".
وأضاف املصييدر مفضالً عييدم ذكر 
اسييمه أن "رواتييب املراقبن اجلوين 
في العراق بنحييو مليون دينار، فيما 
يتقاضى اقرانهم في دول اجلوار بن 

1600 إلى 2000 دوالر".
تتمة ص3

النقل تنفي توقف رحالت الطيران يوم غد 
بسبـب إضـراب بعض المراقبين الجويين

أنباء تتحّدث عن تشكيل لجنة تحقيقية بحق المسؤولين عن انقطاع العمل

مطار بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ووكيل األمن العام لألمم املتحدة 
املدييير التنفيييذي لبرنامييج االمم 
املتحييدة للبيئة اريك سييولهامي، 
تقليييل تأثير العواصييف الترابية 
وتكوييين حزام أخضر في عدد من 

املناطق العراقية.
وقييال مكتييب العبادي فييي بيان 
اطلعت عليييه "الصباح اجلديد" 
"وكيييل  اسييتقبل  األخييير  إن   ،
األميين العام لييألمم املتحدة املدير 
املتحدة  لبرنامييج األمم  التنفيذي 

للبيئة اريك سولهامي".

وأضيياف البيان، أنييه "جرى خالل 
اللقاء بحييث تعزيييز التعاون مع 
األمم املتحييدة فييي مجييال البيئة 
وإزاليية مخلفات احلييروب وتقليل 
تأثير العواصييف الترابية وتكوين 
حييزام أخضر في عدد من املناطق 
وبنيياء القييدرات العراقية، إضافة 

إلى األهوار وتأهيلها".
وأكييد سييولهامي، وفقيياً للبيييان، 
"على دعم األمم املتحدة ملشيياريع 
األهوار والتخفيف من العواصف 
الترابييية ضمن برنامييج إقليمي 
يشييمل عدد من الدول بضمنها 

العراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالييت سييفارة الواليييات املتحدة 
بالدهييا  حكوميية  إن  األميركييية 
متول برنامييج "تقدم" بكلفة 106 
اخلدمات  لتحسيين  دينييار  مالين 

احمللية للعراقين.
وذكرت السفارة في اطلعت عليه 
"الصبيياح اجلديد"، أن سييتيفاني 
ويليامييز القائمة بأعمال سييفارة 
الواليييات املتحييدة وماريييا لوجني 
املديرة املسيياعدة وكالة لشييؤون 
الشييرق األوسييط فييي الوكاليية 
احلكومييية األميركييية للتنمييية 
الدولييية حضرتييا ورشيية العمل 

 - األميركي  للبرنامييج  النهائييية 
العراقي املشترك )تقدم(. 

البالغة  املبادرة  وستسيياعد هذه 
قيمتهييا 106 مالييين دوالر، والتي 
األميركييي من  الشييعب  ميولهييا 
خالل الوكالة األميركية للتنمية 
العراقييية  السييلطات  الدولييية، 
احمللييية علييى حتسيين اخلدمييات 
العامة من خالل تنفيذ قانون رقم 
21 املعدل والذي مينح السييلطات 
احملافظييات  وسييلطات  احمللييية 
احتياجات  لتلبية  أكبر  صالحيات 

املواطنن في مناطقهم.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألتقييى رئيييس اجلمهورييية فييؤاد 
معصييوم رئيييس جمهورية مصر 
العربييية عبد الفتاح السيسييي، 
بحضور نائييب رئيييس اجلمهورية 
أسييامة النجيفييي ووزييير الدفاع 
عرفييان احليالي ، فيما عبر الرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي، 
عيين "تصميم بالده علييى توطيد 
أطيير التعيياون وتعزيييز العالقييات 
البلدييين  بيين  املتينيية  الثنائييية 

الشقيقن"،
وذكر بيان رئاسييي عراقي اطلعت 
عليه "الصبيياح اجلديد"، "مت خالل 
اللقيياء الييذي جرى علييى هامش 
 – واإلسييالمية  العربييية  القميية 
األميركية التييي تعقد في مدينة 
الرياض، بحث األوضاع السياسية 
واألمنية في املنطقة، والتحديات 
التي تواجه فرض األمن واالستقرار 

فيها".
تتمة ص3

العبادي ومسؤول أممي يبحثان سبل 
تحسين البيئة وإزالة مخلفات الحروب

أميركا تمول برنامجًا إنمائيًا بكلفة 
106 ماليين دوالر في العراق

مباحثات بين العراق ومصر وتونس 
حول تحديات األمن واالستقرار

إنقاذ 50 مدنيًا من تحت األنقاض 
في حي النجار أيمن الموصل

عبوات "داعش" تحصد العشرات من 
المدنيين الفارين من مناطق سيطرته 23

خاص ـ الصباح الجديد:
فييي آخر تقرييير وصل الييى الصباح 
تضميين  االثنيين،  أمييس  اجلديييد 
الرسمية  االسييبوعية  االحصائيات 
املوثقيية من شييركة )غوغييل( حول 
عدد زوار موقع اجلريدة خالل أسييبوع 
وللمدة من التاسييع من شييهر أيار 
اجليياري ولغاية السييادس عشيير من 
الشهر نفسه، بلغ وبحسب التقرير 
2،371،517 زائر، وبزيادة قدرها 243% 
عيين االسييبوع املنصييرم ، وبلغ عدد 

املنشييورة  للمواضيييع  املشيياركات 
علييى صفحييات اجلريييدة 304،902 
مشيياركة. وقال املشرف على املوقع 
ومقره فييي هولندا الدكتييور موفق 
طاهر " الصفحييات األكثر زيارة في 
املوقييع بنحو عييام هييي، الصفحة 
الرئيسة، ثم قسييم شؤون عراقية، 
والصفحة األخيييرة باملرتبة الثالثة، 

وقسم مالحق".
واضيياف "زوار املوقييع القادمييون من 
مواقع أخرى يشييكلون نسبة 66%. 

في حن ان الزوار القادمون من مصادر 
التواصل اإلجتماعي يشكلون نسبة 
%27. وأكثر املواقع التي يصل منها 
الزوار هييو موقع google.com ، تليها 
مواقع )جوجل كويك سيييرتش(، ثم 
)أسييك دوت كوم(، وياهوو دوت كوم، 
وباملرتبيية اخلامسيية )ماي سيييرتش 
دوت كييوم(. في حيين ان أكثر مواقع 
التواصييل اإلجتماعييي التييي يأتييي 
منهييا زوار للموقع هييو موقع تويتر، 
ثييم الفيسييبوك، وجوجييل بلييص. 

وتشييكل منصيية أجهييزة املوبايييل 
نسبة %31 من زوار املوقع خالل هذا 
األسبوع، مقارنة بأجهزة احلاسوب/

الكمبيوتر".
املوقييع  مدييير  أن  بالذكيير  واجلدييير 
الدكتييور موفييق طاهيير يعتمد في 
احصائياته، على إحصائيات جوجل 
وإحصائيييات   ،)google AnAlytics(
هذييين  وإحصائيييات   ،)Addthis(
املوقعن هما األكثيير إعتماداً، ودقة 

في السوق حالياً.

مليونان ونصف المليون زائر نوعي لموقع "             "

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد البيان اخلتامي للقمة العربية 
التي عقدت  األميركية  االسالمية 
فييي الرييياض، علييى بناء شييراكة 
وثيقة بن الدول ملواجهة "التطرف 
واالرهيياب"، والترحيييب بتوفير 34 
ألييف جندي كقييوة احتياط لدعم 
العمليييات ضييد "اإلرهيياب" فييي 

العراق وسوريا.
وجاء فييي البيان اخلتامييي للقمة، 
بحسييب "سييكاي نيييوز عربية"، 
التأكيد على "بناء شييراكة وثيقة 
الييدول املشيياركة ملواجهيية  بيين 
التطييرف واالرهيياب، وتأكيد القادة 
الراسييخ مبحاربة  دولهييم  التييزام 

االرهاب بكل اشكاله".
كمييا تضميين "اتفيياق بيين الدول 
املشيياركة على التصييدي للجذور 
الفكرييية لالرهاب وجتفيف مصادر 
متويله، واإلشييادة بتبادل املعلومات 

األجانب وحتركات  املقاتلن  بشييأن 
التنظيمات االرهابية".

البيييان  ورحييب القييادة، بحسييب 

اخلتامييي بي"تأسيييس مركز عاملي 
مقييره الرييياض ملواجهيية الفكيير 

املتطرف".

"اإلشييادة  اخلتامي  البيان  وتضمن 
املقاتلن  املعلومات بشييأن  بتبادل 
التنظيمييات  وحتييركات  األجانييب 

االرهابييية، فضييالً عيين التشييديد 
علييى أهمية التقدم نحو تسييوية 

سياسية للصراعات".
كذلك تضميين البيييان "الترحيب 
ألييف جنييدي كقييوة   34 بتوفييير 
احتييياط لدعييم العمليييات ضييد 
اإلرهاب في العراق وسييوريا، وإدانة 
مواقف النظييام اإليراني العدائية 
واسييتمرار تدخالتييه فييي شييؤون 
الدول الداخلية وااللتزام بالتصدي 

لذلك".
واختتمييت، مسيياء  يييوم االول من 
العربييية  القميية  االحييد،  امييس 
االسالمية االميركية في العاصمة 

السعودية الرياض.
وانطلقييت أعمييال القميية، عصر 
اليوم األحد، بحضور قادة أكثر من 
50 دولة بينهييم رئيس اجلمهورية 
فؤاد معصييوم والرئيس االميركي 

دونالد ترامب.

قّمة الرياض تشّدد على بناء شراكة وثيقة بين الدول لمواجهة التطرف

ترحيب بتوفير قّوة احتياط لدعم العمليات 
ضّد اإلرهاب في سوريا والعراق

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  اليونيسيف  حذرت منظمة 
االثنيين ميين أن مالييين االطفييال 
العراقييين يفتقرون إلييى التعليم 
وهييو مييا يجعلهييم أكثيير عرضًة 
للييزواج املبكيير وعماليية األطفال 
اجلماعييات  قبييل  ميين  والتجنيييد 

املسلحة".
وذكرت املنظميية الدولية في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، أن 
"مستقبل وأمن العراق االقتصادي 
وازدهاره على زيادة حجم االستثمار 

فييي التعليم اليوم"، مشيييرة إلى 
أنه "بالرغم من أن االسييتثمار في 
قطاع التعليم في العراق مكلٌف، 
إال أن عدم القيام بذلك سيييكلف 

األمة أكثر بكثير في املستقبل".
وأضافت، أنييه في تقريٍر لدراسيية 
فييي  التعليييم  ومنافييع  "كلفيية 
العراق"، الذي أطلقته وزارة التربية 
اليوم بدعم من اليونيسف، ُقِدرت 
اخلسييائر األقتصادية نتيجة الهدر 
الكبييير لألمييوال بسييبب األجييور 
املهدورة جراء التسرب من املدارس 

في العييام الدراسييي 2015-2014  
فقط بحوالي مليار دوالر أميركي.

وشدد اليونيسيف على أن "شحة 
االسييتثمار واملييوارد فييي التعليم 
تهدد مسييتقبل مالييين األطفال 
العراقين، حيث يفتقر 3,5 مليون 
طفل عراقي في سن الدراسة إلى 
التعليم، مما يعني أنهم يصبحون 
أكثر عرضييًة للزواج املبكر وعمالة 
قبييل  ميين  والتجنيييد  األطفييال 

اجلماعات املسلحة".
تتمة ص3

اليونيسيف ُتحّذر من مستقبل كارثي ُيهّدد أطفال العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرشيييد،امس  مصييرف  اعليين 
االثنيين، عن منحه سييلف زواج 
مليييون   5 مببلييغ  للموظفيين 
دينييار، مبينييا ان صالحييية عقد 
الزواج يجب ان ال تتجاوز السنة 

الواحدة.

وقال املصرف في بيان له اطلعت 
عليييه "الصبيياح اجلديييد" انييه 
باحلصول  الراغبن  "باشيير مبنح 
على سييلفة زواج من املوظفن 
الييى مراجعة فروعييه في بغداد 

واحملافظات لترويج طلباتهم".
"مبلييغ  ان  املصييرف  واضيياف 

السييلفة حدد مبقدار خمسيية 
مالين دينار وملدة خمس سنوات"، 
مبينا ان "السلفة متنح للوزارات 
التي حييددت مراجعتها ملصرف 
الرشيد ضمن التقسيم الوزاري 

املعتمد في املنح".
تتمة ص3

الرشيد يطلق سلفة زواج للموظفين 
بمبلغ 5 ماليين دينار

بغداد ـ أسامة نجاح:
كشييفت اللجنة األمنية مبجلس 
محافظيية نينييوى ، أمييس االثنن 
، عيين وجود سييبعة أحييياء فقط 
غير محييررة في أمييين املوصل من 
مجموع 54 ، مشيييرة الى ، وجود 

تعاون غير مسييبوق بيين األهالي 
والقييوات االمنييية في السيياحل 

األيسر . 
وقييال عضييو مجلييس محافظة 
املوصل حسن سبعاوي في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 

إن" اكثيير ميين 47 حييياً مت حتريرها 
فييي السيياحل االمييين للموصييل 
ميين مجموع 54 ولم يتبق سييوى 
وأجزاء بسيييطة  أحييياء  سييبعة 
من مناطييق أخرى"، مشيييرًا إلى 
ان "العمليات فييي أيامها األخيرة 

إلعييالن حترييير كامييل املوصل من 
العصابات اإلجرامية داعش". 

وأضاف ان" األوضاع في السيياحل 
اسييتقرار  الييى  متضييي  األيسيير 
متواصل بعد اعييادة تأهيل اغلب 
أحلربية"  اخمللفييات  ورفييع  املناطق 

الفتييا الى " وجود تغير فكري عند 
األهالي الذين تعاونوا ومازالوا مع 
القوات االمنية وأصبحوا يعدونها 
وهييذا  التييي حتميهييم  قواتهييم 
لييم يكن موجييودًا في السيينوات 

السابقة". 

وفي سييياق متصل أكييد القيادي 
في احلشييد الشييعبي أبو مهدي 
املهندس، أمس االثنن ، ان صفحة 
عمليييات حترييير ناحييية القيروان 

ستنتهي قريًبا.
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحّرر 47 حّيًا في أيمن الموصل من مجموع 54



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

في مؤشر جديد على امكانية البدء 
بحوار بن��اء وفتح صفح��ة جديدة 
من العالقة ب��ن القوى السياسية 
املتخاصمة ف��ي كردستان وحتديداً 
وحركة  الكردستاني  الدميقراط��ي 
التغيير زار وف��د رفيع املستوى من 
احل��زب الدميقراط��ي الكردستان��ي 
بارزان��ي ضريح  بزعام��ة مسع��ود 
املنسق العام حلرك��ة التغيير الذي 
انتقل الى ج��وار ربه صباح اجلمعة 

اثر مرض مزمن كان يعاني منه.
واشاد نائب رئيس احلزب الدميقراطي 
رئي��س حكوم��ة اقلي��م كردستان 
نيجرف��ان بارزاني في مؤمتر صحفي 
عق��ده ف��ي مق��ر حرك��ة التغيير 
ان  السليماني��ة، بع��د  مبحافظ��ة 
وضع اكليال من الزهور على ضريح 
الراح��ل، ب��دور ومكان��ة نوشيروان 
الكردي��ة  الث��ورة  مصطف��ى ف��ي 
ومقارعة الدكتاتورية، وبناء العراق 
واملبادئ  باالفك��ار  اجلديد، مشي��داً 
التي رسخها لدى جماهير ومؤيدي 

حركة التغيير.
وبينما اشار بنيجرف��ان بارزاني الى 
وجود العديد من املشكالت واالزمات 
الت��ي تواجه احل��راك السياسي، اال 
ان��ه عب��ر عن امل��ه ف��ي ان تصبح 
ه��ذه املناسبة فرص��ة للبحث عن 
حل��ول للمشكالت والعراقيل التي 
ادت ال��ى ابتع��اد حزبه ع��ن حركة 
التغيير، والعمل سوية مع التغيير 
واالط��راف االخرى الحت��واء االزمات 
ومعاجل��ة املشك��الت الت��ي مير بها 

االقليم وعمليته السياسية.
من جهت��ه قال عم��ر السيد علي 
القي��ادي ف��ي حرك��ة التغيي��ر، ان 
حرك��ة التغيير تأمل ف��ي معاجلة 
االشكاالت القائم��ة عبر احلوار بن 

التغيير والدميقراطي، واالبتعاد عن 
املسائل التي تسببت ببروز اخلالفات 
خدم��ة  اجلانب��ن،  ب��ن  والص��راع 

للمواطنن وشعب كردستان.
وكانت العالق��ة بن حركة التغيير 
ق��د  الكردستان��ي  والدميقراط��ي 
توترت على خلفية بروز ازمة رئاسة 
االقليم، عقب انته��اء فترة الوالية 
الثالث��ة ملسعود بارزان��ي ومطالبة 
رئاس��ة  قان��ون  بتعدي��ل  احلرك��ة 
االقليم مبا يتي��ح التداول السلمي 
للسلطة، وتغير نظ��ام احلكم من 
رئاسي الى برملان��ي وهو ما اعترض 
ببقاء  الدميقراطي مطالب��اً  علي��ه 
بارزان��ي رئيساً لغاي��ة انتهاء احلرب 

على داعش،و انتخاب رئيس االقليم 
مباشرة م��ن قبل الشع��ب وليس 
داخل البرمل��ان كما طالبت التغيير 

واالطراف االخرى.   
من جهتها ج��ددت عقيلة الرئيس 
مام جالل عضو املكتب السياسي 
لالحتاد الوطن��ي الكردستاني هيرو 
ابراهي��م احمد متسكه��ا بتطبيق 
حرك��ة  ب��ن  السياس��ي  االتف��اق 
ال��ذي  الوطن��ي  واالحت��اد  التغيي��ر 
وق��ع بحضور م��ام ج��الل والراحل 
نوشي��روان مصطف��ى ف��ي 5-17-
2017 ولم يدخ��ل حيز التنفيذ حلد 

االن.
وذكر موقع شار بري��س ان السيدة 

هي��رو ابراهي��م احم��د زارت خ��الل 
اليومن املاضين عائلة وذوي الراحل 
واكدت خالل اللقاء بانها ستعمل 
بجد على تنفيذ االتفاق السياسي 
بن الطرف��ن، تلبية لرغبة الفقيد 
وحتقيق��ا حلل��م الرئيس م��ام جالل 
ال��ذي كان يحل��م بتوحي��د حركة 

التغيير مع االحتاد الوطني.    
ف��ي غضون ذلك قرر االحتاد الوطني 
احتفال��ه  الغ��اء  الكردستان��ي 
السنوي ال��ذي كان مق��رراً اقامته 
مبحافظ��ة كرك��وك بالذك��رى 42 
لتأسيسه التي تص��ادف االول من 

حزيران من كل عام. 
تنظي��م  مسؤول��ة  واضاف��ت 

االحتفالي��ة شان��از ابراهيم احمد 
ان االحتاد الوطني قرر عدم ابداء أية 
مظاهر احتفالية هذا العام التزاماً 
مبظاهر احلزن واالس��ى التي مير بها 
االقليم برحيل املنسق العام حلركة 

التغيير نوشيروان مصطفى امن 
وأضاف��ت شاناز ابراهي��م أحمد أن 
»االحتاد الوطن��ي الكردستاني كان 
قد قرر احياء الذك��رى السنوية ال� 
42 لتأسيس��ه في مدينة كركوك، 
مشيرة الى انه كوفاء لروح الفقيد 
مصطف��ى،  نوشي��روان  الراح��ل 
وكأحترام وتقدير لدموع الرئيس مام 
جالل لفقدان��ه أخ وصديق نضاله، 
الوطن��ي الكردستاني  فأن االحت��اد 

قرر عدم اقام��ة احتفاالت مبناسبة 
الذك��رى السنوي��ة لتأسيسه هذا 

العام.  
وك��ان نوشي��روان مصطف��ى امن 
املنسق الع��ام حلرك��ة التغيير قد 
توفي صباح ي��وم اجلمعة املصادف 
19-5-2017 ف��ي منزل��ه مبنطق��ة 
زه ركت��ة مبحافظ��ة السليماني��ة 
ع��ن عمر ناهز 73 عام��اً بعد صراع 
طويل م��ع املرض، حيث ك��ان احد 
اب��رز املطالبن باالص��الح ومحاربة 
الفس��اد واحملسوبية ف��ي االقليم، 
عاش زاهداً رافض��اً الية مناصب او 
امتيازات حكومية او حزبية عرضت 

عليه. 

بارزاني يزور السليمانية ويدعو إلى فتح صفحة
 جديدة من العالقة مع التغيير

رحبت به الحركة معلنة استعدادها لحوار بناء
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

يساورني القلق دائماً عندما تكون لدي مراجعة إلحدى 
الدوائ��ر احلكومية الجناز معاملة م��ا ، خوفا من الروتن 
واجته��ادات املوظفن ، السيما مع استش��راء الفساد 
ووج��ود رغب��ة جامحة ل��دى البعض م��ن املوظفن في 
ممارسة عملي��ات )القط( للمراجعن م��ن خالل اختالق 
الصعوبات وعرقلة اجناز املعامالت  ، وهنا يضطر املراجع 
إلى حتريك يده بدال من القيام برحالت مكوكية بن عدد 
م��ن الدوائر قد تستغرق اياماً ع��دة !!.. وال ابيح سرا، اذا 
قلت انن��ي كنت قلقاً ج��ًدا عندما توجه��ت إلى مركز 
اصدار البطاقة الوطنية املوحدة في شرق بغداد وحتديداً 
مكتب بغداد اجلديدة ، على الرغم من التطمينات التي 
نقلها لي اصدقاء وأقرباء سبقوني في املراجعة .. املهم 
ذهبت انا وأف��راد اسرتي نحمل جميع ما لدينا من اوراق 
ثبوتي��ة لكي نفش��ل أي مؤام��رة تستهدفن��ا !! .. في 
الساع��ة الثامنة والربع دخلنا إل��ى مبنى سوق الثالثاء 
الذي لم ادخله منذ ثمانينيات القرن املاضي .. ومباشرة 
توجه��ت  إلى احد املوظفن وك��ان يجلس قرب املدخل 
ألسأله عن االلي��ات ، اجابني بدماثة خلق : هل انت من 
احلاجزي��ن ولديك موعد .؟ اجبته نع��م .. قال : خذ دورك 
ف��ي الطابور«الس��رة« .. كان الطاب��ور طويال إلى حد ما 
.. شعرت بشيء م��ن االنزعاج الني مرتبط بعمل وليس 
لدي س��وى 3 ساعات بعدها اكون مضطرا لترك املكان 
حتى وان ل��م اكمل املهمة .. لم يكن امامي اال الوقوف 
في الدور .. فلم يدم وقوفي سوى 15 دقيقة فقط ، ألجد 
نفس��ي امام الضاب��ط املعني ، دق��ق اوراقي ثم ختمها 
وأرشدني إلى اخلطوة التالية .. مباشرة كنت اقف امام 
ضابط التحقق من شهادة اجلنسية واستغرق ذلك نحو 
5 دقائق .. بعدها عدت إلى اول موظف سألته عن االلية 
.. فخت��م على االوراق وطلب الي الذهاب إلى املدير الذي 
وجدته مهذباً جداً فنظر في االوراق نظرة العارف بعمله  
، ثم مهرها بختمه وطلب مني التوجه إلي املدخل رقم 
17 ، سّلمت اوراقي إلى املوظفة املعنية وطلبت مني ان 
انتظر قليال .. انتظرت نحو 10 دقائق ثم نادتني وجلست 
قبالتها وراحت تدقق ف��ي االوراق والوثائق بعناية فائقة 
وتسألني بعض االسئلة وهذه العملية استغرقت نحو 
35 دقيقة جرى خاللها اكمال عمليات بصمات االصابع 
والعيون والتقاط الصور لي وأفراد االسرة .. حتولت بعدها 
إلى املدقق ثم احملاسب ث��م التصريح النهائي .. خرجت 
من سوق الثالث��اء والساعة لم تتجاوز العاشرة صباحاً 
.. شع��رت بارتياح كبير ألنني وج��دت آليات عمل جيدة 
ومتطورة ال يحتاج معه��ا املراجع إلى واسطة او رشوة 
، وملس��ت معامل��ة طيبة جداً من اجلمي��ع مع اجلميع  ، 
وهذا ام��ر يحسب ل��وزارة الداخلية الت��ي بدأت تخطو 
خط��وات مهمة في تطوي��ر مالكاتها وحتسن مستوى 
خدماتها املقدم��ة للمواطنن عل��ى املستوين االمني 
واخلدم��ي .. ولك��ن ارتياحي لم يدم طوي��ال  ففي نهاية 
ذلك النه��ار نقل لي احد االصدق��اء ان دائرة التسجيل 
العق��اري ترفض التعام��ل بالبطاق��ة الوطنية املوحدة 
وتص��ر عل��ى احضار شه��ادة اجلنسية وهوي��ة االحوال 
املدني��ة ، وان صح هذا االمر فالقضية حتتاج إلى وقفة .. 
مشكلتنا اننا نعش��ق املعاملة التي حتمل اوراقاً كثيرة 
ونعدها معاملة مضبوط��ة !! وفي مقدمة تلك االوراق 
ما يعرف باملرب��ع الذهبي )اجلنسية – الشهادة – بطاقة 
السك��ن والبطاقة التموينية(  ال��ذي اطيح بثالثة  من 
اضالعه ولم يعد ذا قيمة بعد ان اصبحت عندي بطاقة 

وطنية موحدة. 

أصبح اآلن.. عندي بطاقة!

تقـرير

مايكل شميدت
ترجمة حسني الفتالوي:

طلب الرئيس ترامب من مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي 
ان يغل��ق التحقي��ق الفدرالي بشأن 
مستش��ار األم��ن القوم��ي السابق، 
مايك��ل فلن، ف��ي اجتم��اع املكتب 
البيضاوي في فبراي��ر، وفقا ملالحظة 
كتبه��ا كومي بعد وق��ت قصير من 

االجتماع.
وقال الرئيس »انني آمل ان تتركوا هذا 

االمر«، وفقا ملا ذكرته املالحظة.
و توثيق طلب ترامب ميثل دليل واضح 
عل��ى انه  قد ح��اول و بشكل مباشر 
التدخ��ل بتحقيق��ات وزارة الع��دل و 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي  في 
قضية الص��الت بن شرك��اء ترامب 

وروسيا
ف��ي  اجلمه��وري  املمث��ل  طال��ب  و 
الكونغ��رس جيس��ون تشافيت��ز في 
وقت سابق ، بتسليم جميع »مذكرات 
ومالحظ��ات وملخصات وتسجيالت« 

املناقشات بن ترامب و كومي.
الوثائ��ق  ه��ذه  ان  شافيت��ز  وق��ال 
»ستثي��ر تس��اؤالت حول م��ا اذا كان 
الرئي��س قد ح��اول التأثي��ر او اعاقة« 
و  الفيدرالي«،  التحقيق��ات  مكت��ب 
كتب كومي مالحظ��ة مباشرة بعد 
االجتم��اع يش��رح فيه��ا محادثت��ه 
م��ع الرئيس, التي ج��رت بعد يوم من 
استقالة فلن وفقا ملا ذكره شخصان 

قرأا املذكرة.
وكانت ورقة كومي عبارة عن قصاصة 

صغي��رة وث��ق فيها م��ا التمسه من 
مح��اوالت تدخل الرئي��س غير الالئق 

في حتقيق جاري.
و ق��د اخبر كوم��ي كب��ار املسؤولن 
ف��ي مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي 
وج��ود  ع��ن  املقرب��ن  مساعدي��ه  و 
املالحظ��ة, و ل��م تع��رض النيويورك 
تاميز نسخة م��ن املالحظة لكن احد 
مساع��دي كومي ق��رأ اج��زاًء منها 

ملراسل التاميز.
و ق��د اخب��ر ترامب كوم��ي »امتنى ان 
تسمحوا النفسكم بترك هذا االمر, 
و ان تتركوا فل��ن«, وفقا للمالحظة, 
و اض��اف »ان��ه رجل صال��ح امتنى ان 

تستطيعوا ترك هذا االمر«
و لم يخبر كومي ترامب اي شئ حول 
تقليص التحقيق��ات, و اجاب فقط: 

»اتفق على انه رجل صالح«.
و ف��ي بيان ل��ه, انكر البي��ت االبيض 

االحداث املوجودة في املالحظة.
و قال البيان انه »بينما اعرب الرئيس 
م��رارا عن رايه بان اجلن��رال فلن رجل 
صال��ح و قد خدم و حم��ى بالدنا, لم 
يطل��ب ابدا من السي��د كومي او اي 
شخ��ص اخر انه��اء اي حتقيق, مبا في 
ذلك اي حتقيق يتعل��ق باجلنرال فلن, 
و اض��اف البي��ان » ان الرئي��س لدي��ه 
احترام كبير لوكاالت تطبيق القانون, 
و لكاف��ة التحقيقات.ه��ذه ليس��ت 
ص��ورة صادقة أو دقيق��ة للمحادثات 

بن الرئيس والسيد كومي«
رسال��ة شافيت��ز, ارسلت ال��ى مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالي احلالي, 
اندرو مكابي, ال��ذي حدد مهلة حتى 
24 ايار لتق��دمي الوثائق الداخلية الى 

جلنة مجلس النواب و أظهر تشافيتز, 
من��ذ إعالنه في نيسان / أبريل أنه لن 
يسعى إل��ى إعادة انتخاب��ه في عام 
2018، اظه��ر  مزي��دا م��ن االهتمام 
بتحقيق روسي��ا، واستبعد إمكانية 
تقدمي أم��ر استدعاء يوم الثالثاء، وهو 
حت��رك عدواني ملح��وظ بينما اغلب 
اجلمهوري��ن يحاول��ون البق��اء خارج 

املعركة.
وق��ال مكاب��ي املدي��ر احلال��ي ملكتب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي في شهادة 

األسب��وع  الشي��وخ  أم��ام مجل��س 
املاض��ي: »لم يك��ن هن��اك أي جهد 
لتعطي��ل حتقيقنا حت��ى اآلن«. وكان 
السيد مكابي يشير إلى ان التحقيق 
الواس��ع ف��ي التواط��ؤ احملتم��ل بن 
روسي��ا وحملة ترامب. والتحقيق في 

اجلنرال فلن مستقالن متاما.
مكت��ب  باس��م  متح��دث  رف��ض  و 

التحقيقات الفدرالي التعليق.
وقد كتب كوم��ي مالحظات مماثلة - 
مب��ا فيها مالحظات سرية - حول كل 

مكاملة هاتفية واجتماع مع الرئيس، 
وم��ن غير الواضح م��ا إذا كان كومي 
قد أخبر وزارة العدل عن احملادثة أو عن 

مالحظاته.
ق��ام ترامب بط��رد كوم��ي االسبوع 
املاض��ي. وق��د ق��دم مسؤول��وا إدارة 
ترامب العديد من الروايات املتضاربة 
ح��ول السبب وراء ع��زل كومي. وقال 
السي��د ترامب في مقابلة تلفزيونية 
أن أحد األسباب كان ألنه كان يعتقد 
قص��ة  كان��ت  روسي��ا  »قضي��ة  ان 

مبتكرة«
وق��د عقد اجتم��اع 14 فبراير-شباط 
بع��د ي��وم واحد م��ن اضط��رار فلن 
اخلروج من وظيفته بعد أن مت كشف 
أن��ه كذب عل��ى نائ��ب الرئيس مايك 
بين��س عن طبيعة احملادثات الهاتفية 
التي أجراها مع السفير الروسي لدى 

الواليات املتحدة.
وعلى الرغم م��ن احملادثات بن ترامب 
و كوم��ي، ف��إن التحقيق ح��ول فلن 
قد استمر في فرجينيا، و قد أصدرت 
هيئة حتكي��م فيدرالية كب��رى أوامر 
األخي��رة  األسابي��ع  ف��ي  استدع��اء 
للسج��الت املتعلق��ة بفل��ن. ويركز 
ج��زء م��ن التحقيق ح��ول فلن على 

ارتباطاته املالية بروسيا و تركيا.
وكان كومي في املكتب البيضاوي في 
ذل��ك اليوم مع كب��ار مسؤولي األمن 
الوطن��ي اآلخري��ن لغ��رض االحاطة 
وعندم��ا  اإلره��اب.  تهدي��د  بش��أن 
انتهى االجتماع، ق��ال السيد ترامب 
للحاضري��ن - مبن فيه��م نائبه بنس 
والنائب العام جيف سيسيونس - أن 

يغادروا الغرفة باستثناء كومي.
وقد بدأ ترامب في املكتب البيضاوي 
املناقش��ة بإدان��ة التسريب��ات إل��ى 
وسائل اإلعالم، قائال إن كومي ينبغي 
أن ينظ��ر ف��ي وض��ع الصحفين في 
السجن لنشر معلومات سرية,وفقا 
الح��د مساع��دي كوم��ي, ث��م حول 

ترامب النقاش حول اجلنرال فلن.
بع��د كتاب��ة املالحظة الت��ي أوجزت 
االجتم��اع، شاركها كوم��ي مع كبار 
التحقيق��ات  مكت��ب  مسؤول��ن 
كوم��ي  التم��س  و  الفيدرال��ي.  

ومساعدي��ه م��ن تصريح��ات ترامب 
التحقي��ق،  محاول��ة للتأثي��ر عل��ى 
لكنهم قرروا أنهم سيحاولون إبقاء 
احملادثة سرية - حتى من وكالء املكتب 
الذي��ن يعمل��ون عل��ى التحقيق في 
قضية  روسيا - لكي ال تؤثر تفاصيل 

احملادثة على التحقيق.
و ك��ان كوم��ي مع��روف ب��ن اق��رب 
مستشاري��ه, بانه يوثق احملادثات التي 
يعتقد انها ستثي��ر تساؤالت الحقا, 
وفقا ملقرب��ن سابقن, الذين قالوا ان 
كومي كان غير مرتاح في عالقته مع 

ترامب.
وقد عزز مكتب التحقيقات الفيدرالي 
رصان��ة عق��ل كوم��ي سابق��ا ف��ي 
مالحظات في عام 2007, حيث اخبر 
الكونغرس حول مواجهة »مستجدة 
الشه��رة« م��ع كب��ار املسؤولن في 
البي��ت األبيض ح��ول برنامج تنصت 
إدارة بوش الغير م��اذون. وقد اعترض 
البيت االبيض على كومي، لكن مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالي في ذلك 
الوقت, روبرت مول��ر الثالث, احتفظ 

مبالحظات تدعم قصة كومي.
وقد عبر البيت األبيض مرارا خطوطا 
كان��ت اإلدارات األخ��رى مت��رددة ف��ي 
عبوره��ا عند مناقش��ة التحقيقات 
اجلنائية  املشحونة سياسيا. ترامب 
بالتحقي��ق املستمر  ق��د استخ��ف 
ملكتب التحقيقات الفدرالي معتبره 
خدع��ة و دعا الى اج��راء حتقيق حول 
اتخذ  وق��د  السياسين,  منافسي��ه 
ممثلوه خط��وة غير عادية  في االعالن 
عن عدم وجود حاجة ملدعي عام خاص 

بالتحقيق حول شركاء الرئيس.

طالبه بغلق التحقيق في قضية مستشار األمن القومي

ماذا وراء إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيات الفدرالي؟

نيجيرفان بارزاني في أثناء زيارته السليمانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلمهوري��ة  رئي��س  نائ��ب  اته��م 
السابقة  احلكوم��ات  ع��الوي،  إياد 
بالتقصي��ر ف��ي دع��م محافظ��ة 
بتأجي��ل  طال��ب  فيم��ا  واس��ط، 

االنتخابات وسن قانون جديد لها.
وقال ع��الوي ف��ي مؤمت��ر صحفي 
وتابعت��ه  احملافظ��ة  ف��ي  عق��ده، 
»هن��اك  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
تقصي��را من احلكوم��ات السابقة 

كونه��ا  رغ��م  احملافظ��ة  بدع��م 
منتجة، ب��ل هناك تقصي��ر بإدارة 
البلد ككل«، الفتا الى أنه »يجب أن 
حتظى محافظة واسط باهتمام«.

وأض��اف ع��الوي، أن »زيارتنا جاءت 
لالطالع على ما حتتاج له احملافظة 
التحتي��ة  البن��ى  صعي��د  عل��ى 
مؤك��دا  والصحي��ة«،  والزراعي��ة 
لدع��م  جه��دي  ك��ل  »سأب��ذل 
احملافظ��ة دوليا من خ��الل عالقاتي 

عل��ى صعي��د االستثم��ار وتوفير 
القروض«.

وطالب عالوي، ب�«تأجيل االنتخابات 
وسن قان��ون جديد له��ا«، مشيرا 
ال��ى أن��ه »اذا اقتض��ت مصلح��ة 
الشعب تأجيل االنتخابات فيجب 

أن تؤجل«.
وك��ان عالوي وصل، في وقت سابق 
من يوم األح��د )21 أيار 2017(، الى 

محافظة واسط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن النائب ع��ن محافظة نينوى 
ناي��ف الشم��ري، ع��ن جن��اح جهاز 
مكافحة االرهاب والدفاع املدني من 
انقاذ 50 مدنياً كانوا حتت االنقاض 
في حي النج��ار في الساحل االمين 

من املوصل.
وقال الشمري في حديث صحفي، 
ان »ع��دداً من العوائ��ل ويبلغ عدد 
افراده��ا 50 مدنياً كان��وا يحتمون 

في سرداب احد املنازل بحي النجار 
مبدينة املوصل، حوصروا حتت انقاض 
منزلهم بعد تفجير تنظيم داعش 
االرهاب��ي للمن��زل وه��م بداخله«، 
مبين��اً أنه »وصل��ت الين��ا نداءات 
استغاثة من احدهم حتت االنقاض 
حي��ث مت االتصال م��ن قبلنا بقائد 
عملي��ات نين��وى ال��ذي ب��ادر فورا 
بارسال قوات اجلهاز والدفاع املدني 

الى موقع احملاصرين«.

وأض��اف الشم��ري، ان��ه »وبجهود 
مضني��ة استم��رت من��ذ الساعة 
الواح��دة ظهراً وحت��ى ليلة امس 
فق��د استطاع��ت تل��ك الق��وات 
انق��اذ جمي��ع املدني��ن م��ن حت��ت 
االنق��اض دون اي خسائ��ر بشرية«، 
مثني��اً على »تلك اجله��ودة اجلبارة 
الت��ي تواك��ب اجله��د العسك��ري 
واالنتص��ارات املتحقق��ة ض��د زمر 

داعش االرهابية«.

عالوي يتهم الحكومات السابقة بالتقصير 
ويطالب بتأجيل االنتخابات

إنقاذ 50 مدنيًا من تحت األنقاض 
في حي النجار أيمن الموصل

قال عمر السيد علي 
القيادي في حركة التغيير، 
ان حركة التغيير تأمل 
في معالجة االشكاالت 
القائمة عبر الحوار بين 
التغيير والديمقراطي، 
واالبتعاد عن المسائل التي 
تسببت ببروز الخالفات 
والصراع بين الجانبين، 
خدمة للمواطنين وشعب 
كردستان

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي

الثالثاء 23 أيار 2017 العدد )3702(

Tue. 23 May. 2017 issue )3702(



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الشرطة 
العراقي��ة ام��س االثنني، ب��أن ثالثة 
مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة 

قرب سوق شعبي غربي بغداد.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناسف��ة 
كانت موضوع��ة قرب سوق شعبي 
في ناحية النص��ر والسالم التابعة 
لقض��اء اب��و غري��ب غرب��ي بغ��داد 
انفج��رت، ظه��ر ام��س م��ا ادى الى 

اصابة ثالثة مدنيني بجروح".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف ع��ن اسمه، أن "قوة امنية 
وصل��ت الى مك��ان احل��ادث ونقلت 
املصاب��ني ال��ى مستشف��ى قري��ب 

لتلقي العالج". 

ديالى – هجوم مسلح 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي شسرطة 

محافظ��ة ديالى ام��س االثنني ، بأن 
مدني��اً قت��ل بهج��وم مسلح شنه 

مجهولني شمال شرقي ب عقوبة. 
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
اطلق��وا فج��ر ي��وم امس الن��ار من 
اسلح��ة بحوزتهم جت��اه مدني قرب 
ما يع��رف بجسر اجلورجية على نهر 
ديالى، )12كم شمال شرق بعقوبة(، 
م��ا اسفر ع��ن مقتل��ه ف��ي احلال ، 
مضيفا ان "األجهزة االمنية فتحت 

حتقيقا باحلادث . 

صالح الدين – عملية امنية 
سام��راء  عملي��ات  قي��ادة  اعلن��ت 
التابعة ال��ى محافظة صالح الدين 
امس االثنني، عن مقتل 10 انتحاريني 

خالل شهر ومن دون خسائر.
وقال قائ��د عمليات سام��راء اللواء 
الركن عم��اد الزهي��ري إن "قطعات 
قي��ادة عمليات سام��راء متكنت من 

قت��ل انتحاريني اثنني ح��اوال التقرب 
إلى إحدى مراكز الشرطة في اجلالم 
بع��د محاصرتهم في إحدى حضائر 

احليوانات".

االنبار – عمليات تفتيش 
كشفت خلي��ة االعالم احلربي امس 
االثنني، ان قيادة عمليات االنبار بدأت 
بعملي��ة تفتيش وتطهي��ر مناطق 
جنوب الطريق الدولي، فيما اشارت 
الى ان قيادة عمليات اجلزيرة باشرت 
بحي��رة  ش��رق  مناط��ق  بتفتي��ش 

القادسية وجنوب غرب عنه.
واوضح��ت اخللية ان "قطعات قيادة 
عملي��ات االنبار انطلق��ت فجر يوم 
ام��س بعملي��ة تفتي��ش وتطهي��ر 
مناط��ق ثمي��ل ووادي القدف جنوب 
الطري��ق الدول��ي )160 ك��م غ��رب 
الرمادي( ، مضيفة ان "قيادة عمليات 
االنبار وبالتنسيق مع قيادة عمليات 

بغ��داد انطلق��ت بعملي��ة تفتيش 
واسعة ملنطق��ة النباعي ومنطقة 
واملناط��ق  والكس��ارات  زي��د  بن��ي 

احمليطة بها. 

النجف – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة النج��ف االش��رف امس 
االثنني عن الق��اء القبض على عدد 
من املتهم��ني واملطلوب��ني للقضاء 

على وفق مواد قانونية مختلفة.
مف��ارز  ان  االمن��ي  املص��در  وب��ني 
السيط��رات والطرق اخلارجية القت 
القبض على ٦ مطلوبني بعد التأكد 
من وج��ود اسمائهم ضم��ن قائمة 
اسم��اء املطلوبني فضال ع��ن القاء 
القب��ض على عدد من املشتبه بهم 
، مشيرة ال��ى قيامها بإحالة جميع 
املتهمني الى اجلهات اخملتصة لغرض 
القانوني��ة  االج��راءات  استكم��ال 

بحقهم. 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
ذكر مصدر امني في مديرية شرطة 
الديوانية امس االثنني ان مفارز امنية 
متكنت من الق��اء القبض على عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء في 

عدد من مناطق احملافظة.
واضاف املصدر  الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان مفارز سيطرة الدغارة 
وضب��ط  مته��م  القب��ض  الق��ت 
بحوزته كمية كبيرة من املشروبات 

الكحولية،

ميسان – قوة مشتركة 
محافظ��ة   شرط��ة  مدي��ر  أعل��ن 
ن��زار  العمي��د  واملنش��آت  ميس��ان 
موه��ي ألساعدي ام��س االثنني عن 
متك��ن  ق��وة مشترك��ة م��ن مفارز 
شرطة األقسام وبالتعاون مع أفواج 

الطوارئ واإلج��رام من إلقاء القبض 
عل��ى عدد من املتهم��ني واملطلوبني 
للقض��اء ف��ي مناطق متع��ددة من 

احملافظة .  
ان  الساع��دي  العمي��د  وأوض��ح 
املتهم��ني مت اعتقاله��م عل��ى وفق 
درائ��م القت��ل العم��د والسرق��ات 
واخمل��درات ومواد قانوني��ة اخرى وقد 
مت التحقيق معه��م وإحالتهم إلى 
القضاء التخ��اذ اإلجراءات القانونية 

بحقهم. 

نينوى – قصف جوي 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
االستخب��ارات العسكري��ة تدمي��ر 
موقع لق��ادة تنظي��م "داعش" في 

الساحل االمين من املوصل.
وقال املصدر إنه "بناًء على معلومات 
مديري��ة االستخب��ارات العسكرية 
طائ��رات القوة اجلوي��ة تدمر موقعا 

لق��ادة داع��ش اغلبهم م��ن العرب 
بضرب��ة جوية في منطق��ة البعاج 
حي الثورة باجلانب االمين من املوصل 
، مؤكدا ان��ه مت قتل اب��رز القادة في 

التنظيم االرهابي .

البصرة – عمليات دهم 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
البص��رة امس  شرط��ة محافظ��ة 
االثن��ني ان مفارزها متكنت من القاء 
القب��ض عل��ى ع��دد م��ن مرتكبي 
اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة في عموم 

احملافظة.
واش��ار املص��در ال��ى ان التهم التي 
وجه��ت اليه��م تنوعت ب��ني حيازة 
واالحتي��ال  والنص��ب  االسلح��ة 
ومته��م بقضايا تزوي��ر ، مشيرا الى 
انه مت إحالة املتهمني الى اجلهات ذات 
العالقة لغرض استكمال االجراءات 

القانونية معهم .

انفجار عبوة قرب سوق شعبي غربي بغداد * عملية تفتيش جنوب الطريق الدولي شرقي األنبار 
الطيران يدمر موقعًا إرهابيًا أيمن الموصل * اعتقال مطلوبين في عموم مناطق محافظة البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مجل��س القضاء االعلى،ام��س االثنني، ان 
محكمة حتقيق الرصاف��ة األولى صدقت اقواال 
مته��م بنق��ل االنتحاري��ني اللذي��ن استهدافا 

منطقة أبو دشير اجلمعة املاضية. 
وقال املتحدث باسم اجمللس عبد الستار بيرقدار، 
ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصب��اح اجلديد" ان 
"محكمة حتقي��ق الرصافة االول��ى دونت اقوال 
متهم باالنتم��اء إلى تنظيم داع��ش مت القبض 
عليه مؤخراً"، مبينا ان "املتهم اقر في اعترافاته 
مبسؤوليت��ه عن نقل االنتحاري��ني االثنني اللذين 
استهدافا منطقة ابو دشير بتفجير مزدوج عبر 

سيارة مفخخة وحزام ناسف".
واضاف بيرق��دار ان "احملكمة صدقت االعترافات 
وهي بصدد استكم��ال اإلجراءات متهيداً الحالة 
املتهم على محكمة املوضوع وفق املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب".
يذكر ان منطقة ابو دشير التابعة ملنطقة الدورة 
جنوبي بغداد شهدت اجلمعة املاضية، تفجيرين 
بسيارتني مفخختني في مدخل املنطقة، ما ادى 

الى مقتل 13 شخصا واصابة 15 اخرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التربي��ة محمد إقبال، ان الوزارة شرعت 
بالتعاقد م��ع املطابع العراقية احلكومية اخملتلفة 
لتأم��ني اعداد الكت��ب املنهجي��ة املطلوبة للعام 

الدراسي املقبل.
واوض��ح اقبال في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، أن "مطبع��ة التب��وغ والسكائر باشرت 
بطباعة اكثر من ٦ ماليني كتاب منهجي" مضيفا 
أن "املطبعة تاسست عام ١٩٧٧، ومت جتديدها عام 

٢٠١٢ ، ومستوى طباعتها متميز وفائق اجلودة".
وبني وزي��ر التربية ان "االتفاق م��ع املطبعة شمل 
٦ عق��ود لطباع��ة ع��دة كت��ب منهجي��ة منها 
كتابي العل��وم للثاني املتوسط، والفيزياء للثالث 
املتوسط" مشيرا الى ان "الطباعة ستكون بجودة 
عالي��ة ووقت أقل". وتابع ان "ال��وزارة اعتمدت في 
تعاقداته��ا مع املطابع العراقي��ة من اجل االرتقاء 
باملنتوج الوطني وضمان جتهي��ز املناهج لطلبتنا 

بانتظام خدمة للعملية التربوية".

تصديق اعترافات متهم 
يساعد االنتحاريين

التربية تباشر بطباعة أكثر 
من 6 ماليين كتاب منهجي

الملف األمني

النقل تنفي توقف رحالت الطيران 
يوم غد بسبـب اضـراب بعض 

املراقبني اجلويني
وردت  "معلوم��ات  أن  إل��ى  ولف��ت 
يتخوف��ون  املضرب��ني  صف��وف  ف��ي 
م��ن صحتها وه��ي اتخ��اذ االجراءات 
القانوني��ة بحقه��م من خ��الل اجراء 
حتقيق��ات ادارية بح��ق القائمني على 
ذلك االض��راب متهي��داً الحالتهم الى 
احملاك��م على وفق املادت��ني 220 و 221 
من قانون العقوب��ات رقم 111 لسنة 
1969 الت��ي تتح��دث ع��ن محاسبة 

الذين يجرون اضرابات عن العمل".
وك��ان املضرب��ون ق��د اص��دروا بيان��اً 
تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د"، نسخ��ة 
من��ه تضم��ن فق��رات ع��دة اهمها " 
املراقبون سيستمرون بتقدمي خدمات 
املالحة اجلوية للطائ��رات العسكرية 
واملتمثل��ة بطائ��رات )الق��وة اجلوي��ة 
وطي��ران اجليش العراقي��ني والتحالف 
الدولي(، وذلك إلدامة زخم االنتصارات 
ف��ي احل��رب املصيري��ة ض��د تنظي��م 
داعش اإلرهاب��ي"، الفتا الى ان "توقف 
احلركة اجلوية املدنية سيكون في متام 
الساع��ة التاسع��ة صباح��اً بتوقيت 
بغ��داد والسادس��ة ب التوقيت العاملي 

حلني حتقيق مطالبنا".

اميركا متول برنامجاً امنائياً بكلفة 
106 ماليني دوالر في العراق

قال��ت  االفتتاحي��ة،  كلمته��ا  وف��ي 

القائمة باألعمال وليامز: "إن احلوكمة 
الرشيدة والنمو االقتصادي مترابطان 
بشك��ل ال يتج��زأ ويعزز ك��ل منهما 
اآلخر، وهم��ا مفتاح استق��رار العراق 

ورفاه شعبه وازدهاره". 
ويعمل مشروع تعزيز احلوكمة التابع 
للوكالة األميركي��ة للتنمية الدولية 
واحمللي��ة  املركزي��ة  احلكوم��ات  م��ع 
وحكومات احملافظات لتطوير قدراتها 
األساسي��ة  اخلدم��ات  تق��دمي  عل��ى 

للشعب العراقي. 

مباحثات بني العراق ومصر وتونس 
حول حتديات األمن واالستقرار

أهمي��ة  معص��وم  الرئي��س  وأك��د 
العالق��ات الثنائية ب��ني العراق ومصر 
وتعزيزها في جمي��ع امليادين، السيما 
في، قطاعات النف��ط والغاز، مشدداً 
على ضرورة توسيع التب��ادل التجاري 
ب��ني البلدين كما وج��ه دعوة رسمية 

إلى الرئيس السيسي لزيارة العراق.
ودع��ا معص��وم إل��ى ض��رورة وج��ود 
تنسيق مباشر بني اخلبراء واملسؤولني 
األمني��ني واجله��ات املعني��ة بش��ؤون 
اإلره��اب لتبادل املعلوم��ات ما يعمل 
على تسريع القضاء على اإلرهاب في 

كال البلدين واملنطقة.
م��ن جانبه ق��دم الرئي��س السيسي 
التهان��ي باالنتص��ارات الت��ي حتققها 
تنظي��م  عل��ى  العراقي��ة  الق��وات 
داع��ش، مجددًا موقف ب��الده املساند 

للعراق في احلرب ض��د اإلرهاب، مبديا 
استع��داد مصر الكامل لدعم العراق 

في مواجهة التنظيمات اإلرهابية.
الفت��اح  عب��د  الرئي��س  أك��د  كم��ا 
السيسي على أهمية العالقات التي 
تربط ب��الده بالع��راق، داعي��اً إلى بذل 
جه��ود حثيثة للنهوض بها إلى أعلى 

املستويات.
م��ن جانب آخر، أك��د رئيس جمهورية 
الع��راق ف��ؤاد معص��وم عل��ى أهمية 
تعزي��ز العمل مع تون��س وخاصة في 
مج��ال تطوي��ر التع��اون االستخباري 

واالمني.
ج��اء ذلك خالل لق��اء معصوم نظيره 
الباجي قاي��د السيبسي،  التونس��ي 
العربي��ة  القم��ة  هام��ش  عل��ى 
واإلسالمي��ة – األميركية التي عقدت 
ف��ي الري��اض، بحض��ور نائ��ب رئي��س 
اجلمهوري��ة أسام��ة النجيف��ي ووزير 
الدفاع عرفان احليال��ي، على وفق بيان 
لرئاس��ة جمهوري��ة الع��راق اطلعت 

عليه "الصباح اجلديد".
وأك��د معصوم عل��ى "أهمي��ة تعزيز 
العمل املشترك بني العراق وتونس في 
شتى اجملاالت خصوصا تطوير التعاون 
االستخباري واألمني، فضال عن العمل 
على محاربة اإلرهاب على املستويات 
التربوية والفكري��ة واالقتصادي، كون 
اإلره��اب آف��ة ته��دد أم��ن واستقرار 

العراق وتونس على حد سواء".
وأشار إل��ى "اإلمكانيات الت��ي يتميز 

به��ا البل��دان الشقيق��ان"، مش��ددا 
على "أهمية استثمارها في تنشيط 
التعاون الثنائ��ي بينهما، السيما في 
الوقت الذي يعاني فيه البلدان وبلدان 

املنطقة األخرى اإلرهاب".
من جانبه عب��ر الرئيس التونسي، عن 
"تصمي��م تون��س عل��ى توطي��د أطر 
التع��اون وتعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة 
املتين��ة ب��ني البلدي��ن الشقيق��ني"، 
مشيراً إل��ى "استعداد تونس لتطوير 
البلدي��ن  ب��ني  والتنسي��ق  التواص��ل 
واألمني��ة  السياسي��ة  اجمل��االت  ف��ي 

والسياحية والثقافية".
كم��ا أشاد السيبس��ي "باالنتصارات 
املهم��ة الت��ي حققه��ا الع��راق ف��ي 
حرب��ه ض��د تنظي��م داع��ش"، مؤكد 
"أهمي��ة تنسيق اجلهود في مكافحة 

اإلرهاب".

القّوات املشتركة حتّرر 47 حّياً في 
أمين املوصل من مجموع 54

الشعب��ي  احلش��د  ق��وات  وستب��دأ 
صفح��ة جدي��دة، مشيرًا ال��ى ، حترير 
مجمع��ني سكنيني يوم أمس االثنني ، 
والشروع بتطهيرهما إلعادة سكانها 

االيزيديني. 
وقال املهندس في تصريح له اطلعت 
عليه صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان 
"احلشد الشعبي حرر أمس مجمعي 
تل قصب وتل بنات السكنيني، فضال 
عن حترير عدد من القرى، وبهذا سينهي 

احلشد صفحة ناحي��ة القيروان غرب 
املوصل قريب��ا ليبدأ بتنفيذ الصفحة 

التالية". 
وأض��اف ان "هذين اجملمعني يقطنهما 
غالبية ايزيدية مظلومني ومطاردين"، 
مبين��ا ان "احلشد ش��رع بتطهيرهما 

إلعادة سكانهما الى منازلهم". 
م��ن جانبه��ا أحكمت ق��وات احلشد 
الشعب��ي ، أمس أالثنني ، الطوق حول 
مركز ناحي��ة القي��روان غربي املوصل 

ب�360 درجة. 
القي��ادي ف��ي ق��وات احلش��د  وق��ال 
الشعبي ج��واد الطليباوي إن "احلشد 
الشعب��ي وص��ل ال��ى قري��ة القاهرة 
وقط��ع إم��داد وزخم داع��ش علما ان 
القاه��رة ال تبع��د ع��ن مرك��ز ناحية 

القيروان سوى 1800متر".
وأضاف الطليباوي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان "ق��وات احلشد على اجلانب 
االخر جت��اوزت قري��ة خنيسي وسيتم 
إحك��ام الط��وق بالكام��ل على مركز 
وط��ي  لتحريره��ا  القي��روان  ناحي��ة 
الصفحة األول��ى من عمليات محمد 
رس��ول اهلل الثاني��ة"، الفت��اً ال��ى ان 
"احلشد أحك��م السيطرة على مركز 

الناحية ب360 درجة". 
والى ذلك أعلن إعالم احلشد الشعبي, 
أمس االثنني , حتري��ر قرية عزيز شمال 
ناحي��ة القيروان غ��رب مدينة املوصل 
من سيطرة عصاب��ات تنظيم داعش 

اإلرهابي. 

وذك��ر بي��ان, إلع��الم احلش��د, تلق��ت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘, نسخة 
منه, أن "قوات احلشد الشعبي اللواء 
الثالث حررت قرية عزيز شمال ناحية 
القي��روان غ��رب املوصل م��ن سيطرة 

عصابات تنظيم داعش اإلرهابي".
وأض��اف, أن "الق��وات كب��دت الع��دو 

خسائر باألرواح واملعدات". 
وتواص��ل هندسة املي��دان في احلشد 
الشعب��ي، تطهي��ر قري��ة ت��ل بن��ات 
بع��د  املتفج��رات  م��ن  السكن��ي 
حتريرها من سيط��رة تنظيم “داعش” 

االجرامي. 
وذكر بيان إلعالم احلشد الشعبي تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘، نسخة 
منه، أن “ف��رق هندسة امليدان التابعة 
للحشد الشعبي واصلت تطهير “تل 
بن��ات” السكني م��ن املتفجرات بعد 
حتريره امس من سيطرة داعش متهيداً 

لعودة سكانها االيزيديني”. 

الرشيد يطلق سلفة زواج 
للموظفني مببلغ 5 مليون دينار

وتابع املصرف انه "وضع في تعليماته 
ان التتج��اوز  السلف��ة  بش��ان ه��ذه 
صالحية عق��د الزواج السنة الواحدة 
م��ع تق��دمي هوي��ة االح��وال املدني��ة 
للزوج��ني او بطاق��ة موح��دة وكفيل 

موظف حكومي".
وباشر املصرف خالل العام احلالي مبنح 
سلف��ة العشر روات��ب على املوظفني 

وفق اليات وضوابط معينة.

ّذر من مستقبل  اليونيسيف حتحُ
كارثي يحُهّدد أطفال العراق

وأشارت إلى أن "نصف األبنية املدرسية 
ف��ي الع��راق حتت��اج ال��ى إصالح��ات 
عاجل��ة. وفيما يتس��رب األطفال من 
املدرس��ة، يرسب أخرون في مراحلهم 
الدراسي��ة"، منوهة إلى أن "انخفاض 
التعليم��ي  التحصي��ل  مع��دالت 
لألطف��ال اليوم يعن��ي وظائف بأجور 

منخفضة في املستقبل".
وقال غي��رت كابيليري، املدير اإلقليمي 
لليونيسف ملنطق��ة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، "يعاني أطفال العراق 
من فترات صراع طال أمدها. ومن دون 
ف��رص متساوية ف��ي احلص��ول على 
التعليم اجليد، يصبح األطفال عرضًة 
للخطر، ونحن نتحدث عن ضياع جيل 

كامل من األطفال".
ويضي��ف، "إن االستثمار في التعليم 
يفي بحٍق أساسي من حقوق اإلنسان 
لك��ل بن��ت وول��د، وض��روري لتنمية 
وتقدم البالد وهو أفضل دواء ممكن ضد 

التطرف".
وقام��ت اليونيس��ف مبناشدة اجلهات 
املانح��ة للتبرع مبا مق��داره 32 مليون 
دوالر أميرك��ي لتموي��ل برامجها في 
دعم التعلي��م في الع��راق خالل عام 
2017، ولم تتلق سوى نصف التمويل 

املطلوب.

تتمات ص1

نينوى خدر خالت:
اعلن تنظيم داع��ش االرهابي فرض 
حظ��ر للتج��وال باملوص��ل القدمية 
فيم��ا  حتركات��ه،  فش��ل  لتغطي��ة 
زرعه��ا  الت��ي  العب��وات  حص��دت 
التنظيم في الطرق العامة والفرعية 
ارواح العش��رات من املدنيني الفارين 

من مناطق سيطرة داعش.
وق��ال مصدر امن��ي عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان "عناصر موالني لتنظيم 
داع��ش االرهاب��ي اعلنوا ع��ن البدء 
بتطبيق حظ��ر للتجوال في املوصل 
القدمية عب��ر مكب��رات الصوت من 

بعض املساجد واجلوامع".
واضاف ان "التنظي��م حذر اخملالفني 
من انه سيت��م معاملتهم معاملة 
االع��داء ف��ي ح��ال غ��ادروا مناطق 
وبالتال��ي سيتعرض��ون  اقامته��م، 
للقنص او للضرب بقذائف الهاون".
واش��ار املصدر الى ان "العدو يسعى 
للتغطية على فشل حتركات عناصره 
وآليات��ه باملوصل القدمي��ة، حيث ان 
املنطق��ة حتت الرص��د املستمر وأي 
حركة للعدو يتم استهدافها بدقة 

عالية".
وتاب��ع "كم��ا ان الع��دو يسعى ملنع 
املدني��ني م��ن الف��رار م��ن املدين��ة 
آخ��ر منطق��ة  بوصفه��ا  القدمي��ة 
تخض��ع لسيط��رة داع��ش، بعد ان 
جن��ح اآلالف م��ن االهالي م��ن الفرار 
عل��ى مدار االسبوع��ني املاضيني من 
االحي��اء الشمالية الغربي��ة ملدينة 
املوصل عقب جناح القوات املشتركة 
في ط��رد الدواعش منه��ا بعمليات 

خاطفة".
وح��ذر املص��در م��ن "قي��ام داع��ش 
ق��د  الذي��ن  املدني��ني  باسته��داف 
يرومون الهرب باجتاه القوات االمنية 
من خالل استغ��الل االزقة الضيقة 
التي ق��د حتميهم من عي��ون العدو 
ومراص��ده، علم��اً ان داع��ش بحالة 

انهي��ار ومنشغ��ل باع��داد دفاعاته 
والبح��ث عن أي ط��رق للخالص من 
الكماش��ة التي تضيق علي��ه يوماً 

بعد يوم آخر".
على صعيد آخر، افاد املصدر ذاته بان 
"عائلتني موصليتني من حي 17 متوز 
وقعتا ضحية اج��رام تنظيم داعش 
االرهابي الذي زرع العبوات الناسفة 
املموهة بكثافة في الطرق الرئيسة 
والفرعية، حي��ث ان هاتني العائلتني 
بقيت��ا في قبو من��زل ملدة 48 ساعة 
خالل عمليات حترير احلي، ولم يعلموا 
م��اذا يجري بسب��ب كثافة القصف 

وقوة االشتباكات".
"العائلت��ان  بالق��ول  ومض��ى 
ه��دوء  بع��د  خرجت��ا  املنكوبت��ان 
االشتباك��ات واكتشفتا انه مت طرد 
الدواعش والقوات العراقية تنتشر 
في احلي واالف��رع القريبة، فخرجتا 
بسرعة باجتاه اجلهة الغربية النهم 
على علم ان القوات االمنية قدمت 
م��ن هناك، لكن كان هنالك عبوات 
ناسفة بني الرك��ام فانفجرت عدة 
عب��وات عليه��م فقتل��ت 6 منهم 

وجرح 8 آخرين".
وبحس��ب املصدر ف��ان "العشرات 

من املدنيني لقوا حتفهم او اصيبوا 
بج��راح خ��الل االسابي��ع القليل��ة 
املاضي��ة، بسبب قي��ام داعش بزرع 
عب��وات ناسف��ة بني الرك��ام وعلى 
املدني��ني  ان  رج��ح  الت��ي  الط��رق 
سيسلكونه��ا ح��ال هربهم باجتاه 
القتل��ى  وب��ني  االمني��ة،  الق��وات 
واجلرحى نسبة كبيرة من االطفال 

والنساء".
مبين��اً ان "هذه االفع��ال االجرامية 
االهال��ي  م��ن  الكثي��ر  شتت��ت 
والعائالت، حيث يت��م نقل اجلرحى 
ملستشفيات ميدانية قبل حتويلهم 

الى اخلطوط اخللفية، فيما الناجون 
يت��م نقلهم الى مخيم��ات النزوح 
جنوب��ي املوص��ل، وم��ن هن��ا تبدأ 
عملي��ات بحث واتص��االت مضنية 
بني االهال��ي واقربائه��م العادة لم 
شمله��م او ملعرفتهم اماكن رقود 

جرحاهم".

مناشدات بتوفير مياه الشرب 
لالحياء احملررة

تعاني اغلب احي��اء مدينة املوصل 
بجانب��ي املدين��ة م��ن ش��ح مبياه 
الش��رب، فيما احلاجة تزداد اليه مع 

االرتفاع في درجات احلرارة.
وتعان��ي احي��اء الوح��دة، التحرير، 
الصديق، البنوك، القادسية االولى 
والثاني��ة، احلدباء من شح كبير في 
مياه الش��رب، حيث ان ض��خ املياه 
يكون لساعات محدودة، وال يغطي 
جمي��ع البيوت ف��ي ه��ذه االحياء، 
بسبب االضرار التي حلقت بشبكات 
نقل املياه في اثناء عمليات التحرير 

وخاصة بسبب مفخخات داعش.
وناشد سكان ه��ذه االحياء بتوفير 
سيارات حوضية لنقل مياه الشرب 

الى حني اصالح الشبكات.

داعش يسعى لمنع 
المدنيين من الفرار من 
المدينة القديمة بوصفها 
آخر منطقة تخضع 
لسيطرة داعش، بعد ان 
نجح اآلالف من االهالي 
من الفرار على مدار 
االسبوعين الماضيين من 
االحياء الشمالية الغربية 
لمدينة الموصل عقب 
نجاح القوات المشتركة 
في طرد الدواعش منها 
بعمليات خاطفة

إحدى العائالت الفارّة من تنظيم داعش

التنظيم يفرض حظر تجوال بالموصل القديمة لتغطية فشل تحركاته

عبوات "داعش" تحصد العشرات من المدنيين الفارين من مناطق سيطرته
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متابعة الصباح الجديد:

أعل��ن الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
بغ��داد / الرصافة عن تش��كيل فرق 
طبي��ة وصحي��ة م��ن مرك��ز الدائرة 
وقطاعات الرعاي��ة الصحية ملتابعة 

الواقع البيئي والصحي . 
وب��ن املدي��ر الع��ام خ��ال االجتماع 
اإلدارة  مجل��س  م��ع  عق��ده  ال��ذي 
بحض��ور الدكتور ميثم نور الش��رع 
معاون املدير العام للش��ؤون اإلدارية 
لي��ث  الدكت��ور  وال��ذي اس��تضافه 
خالد حس��ن مدير قط��اع النهروان 
الى أهمي��ة االرتقاء بالواقع الصحي 
وتق��دمي أفض��ل اخلدم��ات الطبي��ة 
وباخلصوص  عام  بش��كل  والصحية 
ألهال��ي مناط��ق اإلط��راف  وتق��دمي 
الدعم الكامل إلى قطاعات الرعاية 
في املدائن النه��روان ومدينة الصدر 
وقط��اع  والثان��ي   األول  والبلدي��ات 

االستقال .
واش��ار املدير العام إلى ضرورة إعداد 
تقارير أسبوعية تسلط الضوء على 
الواق��ع البيئ��ي والصحي م��ن قبل 
إدارة القطاع��ات ، وان يك��ون مدي��ر 
القطاع لدية قاعدة البيانات اخلاصة 
في املنطق��ة عن عدد النفوس واهم 
اإلم��راض والواقع البيئ��ي والصحي 

واخلدمي .
واس��تمع املدي��ر العام م��ن الدكتور 
بش��ار عب��د اللطي��ف مدير قس��م 
الصحة العامة إن شعبة السيطرة 
عل��ى اإلم��راض االنتقالي��ة كثف��ت 
حم��ات التضبيب في ه��ذه املناطق 
م��ن خ��ال التضبي��ب اليوم��ي في 
مناط��ق الرصاف��ة وخصوص��ا ف��ي 
مناط��ق اإلط��راف بع��د زي��ادة عدد 
الف��رق اخلاص��ة بهذا اجمل��ال ، إضافة 
إل��ى قي��ام وح��دات تعزي��ز الصحة 
بإلقاء احملاضرات الفردية أو اجلماعية 
إلى األهال��ي حول مخاط��ر اإلصابة 
الكوليرا  االنتقالية ومنها  باإلمراض 

ومت توزيع حب��وب تعقيم املياه فضا 
عن الش��عب األخرى في القسم من 
اج��ل متابع��ة احلال��ة الصحية إلى 

أهالي املناطق .
من جانبه اوضح مدير قطاع النهروان 
إن القط��اع يق��وم من خ��ال الفرق 
الطبية في معاجلة وإرش��اد األهالي 
وكذل��ك أهمية االلت��زام باللقاحات  

ورعاية إالم والطفل  
 عل��ى صعي��د متص��ل أعل��ن املدير 
العام إن الدائرة بصدد منح مكافئات 
مالي��ة إل��ى األطب��اء ف��ي مناط��ق 
اإلطراف النهروان واملدائن واحلسينية 
وإطراف مدينة  املعامل  واحلس��ينية 
الصدر من اجل دعم األطباء في هذه 

املناطق . 
واوضح املدير العام خال اس��تقباله 
وف��د جتمع ش��يوخ وعش��ائر املدائن 
الع��ام  األم��ن  برئاس��ة  النه��روان 
الش��يخ عم��اد العكيل��ي إن الدائرة 
عملت ه��ذا العام على دفع اخلدمات 
االرتقاء  وكذل��ك  والصحية  الطبية 

مبح��ور الرعاية الصحي��ة األولية في 
اإلطراف من خ��ال تكثيف ومتابعة 
حتصن األطفال ورعاية إالم والطفل 
فضا ع��ن زيادة عدد الف��رق اخلاصة 
بالتضبيب املس��ائي وفرق السيطرة 
على اإلم��راض االنتقالي��ة من خال 
جعله��ا ثماني ف��رق بدال م��ن 4 وان 
الدائرة ب��دأت في حماته��ا اخلاصة 
بالتضبيب في 16 نيس��ان وتس��تمر 
حتى ش��هر تش��رين الثاني من اجل 
مكافحة نواق��ل اإلمراض ومكافحة 
حج��ور القوارض وغيره��ا في مجال 

السيطرة على اإلمراض االنتقالية .
من جهته أشار األمن العام لتجمع 
إن مناطق اإلط��راف يلمس اخلدمات 
التي تقدم ال��ى املواطنن وخصوصا 
ف��ي ه��ذه املناط��ق وان التجمع جاء 
لتهنئة املدير العام مبناس��بة تثبيته 
كمدي��ر ع��ام  والتباحث ف��ي مجال 
االرتقاء باخلدمات الطبية والصحية 
املقدم��ة إل��ى املواطن��ن ف��ي هذه 

املناطق

برعاية فريق طبي عراقي أسترالي وكلية الطب
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البصرة ـ سعدي علي السند:

بحض��ور املدير الع��ام لدائرة صحة 
البص��رة الدكتور ري��اض عبد االمير 
وعميد كلي��ة الطب الدكتور احمد 
صح��ة  دائ��رة  نظم��ت  العباس��ي 
البصرة - مستشفى البصرة العام 
/ قس��م األطفال ورش��ة عمل حول 
الطف��ل حديث  وانع��اش  إس��عاف 

الوالدة.
واوضحت الدكتورة سوسن عيسى 
حبي��ب اجلابري رئيس��ة ف��رع  طب 
األطفال في كلية الطب ان الورشة 
برعاي��ة الفريق العراقي االس��ترالي 
وهو فري��ق جاء خلدم��ة وتطوير هذا 
اجمل��ال ف��ي عملي��ات انق��اذ احلي��اة 
وتبنت هذه الورشة كلية الطب مع 
دائرة صح��ة البصرة وبدع��م وإدارة 

مستشفى البصرة العام .
واش��ارت الدكت��ورة اجلاب��ري الى ان 
الهدف منه��ا هو انش��اء مركز في 
البص��رة إلنع��اش الطف��ل ليك��ون 
مرك��زا لتدري��ب األطب��اء واملاكات 
التمريضية وكذلك كلية الطب واذا 
جنحنا ف��ي هذه اخلطوة فس��تكون 
خطوة متقدمة لتسهم في حتسن 
اخلدم��ات الطبي��ة املقدمة من قبل 

املؤسسات الصحية .

التشخيص املبكر أمر ضرورى ال 
استغناء عنه

وبص��ورة عام��ة وم��ن خ��ال ه��ذه 
الورش يؤكد األطباء االختصاصيون 
إن معظ��م األطف��ال بع��د والدتهم 
مباش��رة يب��دأون ف��ى التنفس من 
تلق��اء انفس��هم ، كذل��ك تعم��ل 
الدموي��ة بص��ورة جي��دة  دورته��م 
، وحت��ى يح��دث ذل��ك يج��ب ان مير 
املول��ود بسلس��لة م��ن التغي��رات 

وبخاصة   ، املعقدة  الفس��يولوجية 
فى جهازيهم الدوري والتنفسى.

وأش��اروا ولكن هناك نسبة صغيرة 
من ه��ؤالء األطفال ال يس��تطيعون 
ذل��ك ، وهذا يرجع عادة إلى اإلختناق 
الوالدي أو إلى اسباب خطيرة تتعلق 
ب��األم او اجلن��ن او بظ��روف ال��والدة 
نفس��ها ، وإن التش��خيص املبك��ر 
لإلختن��اق ال��والدي وكذل��ك معرفة 
هذه األسباب اخلطيرة التى تؤدى إلى 

احلاجة إلى إنعاش حديثى الوالدة أمر 
ضروري ال استغناء عنه.

وقالوا فى أى حال��ة والدة قد يحتاج 
الطفل املول��ود إلى إنعاش��ه ، ولذا 
يج��ب أن يك��ون هن��اك دائم��ا عند 
انخف��اض مع��دل ضرب��ات القل��ب 
ع��ن 60  ضرب��ة ف��ى الدقيقة على 
الرغم م��ن خضوع الطفل للتنفس 
الصناع��ى فإن��ه يحت��اج لتدلي��ك 
القلب ، وذل��ك لدفع الدورة الدموية 

 ، التاجي��ة واخملي��ة  إل��ى الش��راين 
وعندما يح��دث ذلك رمبا تس��تعيد 

ضربات القلب معدلها الطبيعى.

طرق أخرى لسالمة الطفل حديث 
الوالدة

وكذلك يجب أن تكون صالة الوالدة 
بعملي��ة  للقي��ام  جي��دا  مجه��زة 
اإلنع��اش.. وبع��د اإلس��تعداد اجليد 
يج��ب أن يت��م تقييم حال��ة املولود 

ال��ذى ال  والطف��ل   ، ب��ه  والعناي��ة 
يتنف��س بصورة جيدة قد يتحس��ن 
بعد جتفيفه وتدفئت��ه وحتريكه واذا 
لم يتحس��ن يتم ش��فط اإلفرازات 
من فمه وتدليك جس��مه برفق وإذا 
ظل الطفل املول��ود على حاله ولم 
يتنفس فإنه يحتاج إلى قناع الوجه 
إلمداده باألكسجن ، وهذه الطريقة 
أكثر الطرق شيوعا وفاعلية السيما 
مع م��ن يجيدون اس��تعمالها ، وان 

كان قن��اع الوجه ال يجدي نفعا يتم 
تركيب أنبوبة حنجرية سريعا.

وأخي��را يج��ب أن نع��رف أن الغرض 
األساس من عملية إنعاش األطفال 
حديث��ى ال��والدة ه��و اعط��اء طفل 
س��ليم وصحي��ح يتنف��س بصورة 
جي��دة لوالديه ، أم��ا إذا كان الطفل 
قد تعرض لاختناق بش��كل أو بأخر 
فيج��ب تس��ليمه لوح��دة العناية 

باألطفال حديثى الوالدة .

دائرة صحة البصرة تقيم ورشة عمل إلنعاش الطفل حديث الوالدة 

الهدف من انشاء 
مركز في البصرة 

إلنعاش الطفل 
هو لتدريب 

األطباء والمالكات 
التمريضية لتكون 

خطوة متقدمة 
تسهم في تحسين 

الخدمات الطبية

مدير عام صحة البصرة وعميد كلية الطب خال مشاركتهما في الورشة

تشغيل عدد من 
مشاريع تصفية مياه 

الشرب في نينوى 

 Tbi الوادي يبحث مع
صرف رواتب موظفي 

المحافظة

المياه الجوفية 
تنجز )25( بئرا 
مائية في نيسان 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
د. املهندسة آن نافع اوسي عن تشغيل عدد من 

مشاريع املاء في محافظة نينوى. 
وذكرت املهندس��ة اوس��ي ان الوزارة جنحت في 
اعادة محطات ومش��اريع املياه في املوصل الى 
العم��ل وبوقت قصير قياس���اً بحج��م الدمار 
ال��ذي حلق باملش��اريع ، مضيفة انه مت تش��غيل 
مشروع م�اء الساحل االيسر بطاقة )6000 م3 
( وستزداد طاقته خال االيام املقبلة الى )8000 
م3( كم�ا مت تش��غيل ماء الرش��يدي�ة بطاق�ة 
)750 م3 ( بالس��اعة ومش��روع م�اء الساهرون 
بطاق�ة )2000 م3 ( وشقق احلدباء بطاق�ة )200 
م3 ( وحي بيس�ان بطاقة )200 م3 ( ، مشيراً الى 
أن ه��ذا االجناز مت بجه�ود ذاتي���ة من قبل دائ�رة 
م�اء نين�وى النه�اء الش��ح في امل���اء الصالح 

للش�رب في اجلانب االيس�ر .
 من جهته اكد الوكيل الفني  للوزارة املهندس 
جابر عب��د خاجي ان الف��رق الفنية تعمل على 
صيان��ة هذه املش��اريع يوميا الضاف��ة طاق�ات 
جدي���دة النت�اج امل�اء ، الفت���اً الى وج�ود اكث�ر 
م��ن )65( س��يارة حوضي���ة تعمل لنق��ل امل�اء 

الصالح للشرب الى اخمليم�ات .

اعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط املهندس مال��ك خلف 
 tbi ال��وادي م��ع مدير مص��رف التج��ارة العراقي
قاس��م عل��ي راض��ي امكانية اس��هام املصرف 
في صرف رواتب موظف��ي ديوان احملافظة مبوجب 

بطاقة الفيزا كارت .
اب��رز  املص��رف  مدي��ر  اس��تعرض  جانب��ه  م��ن 
التس��هيات التي يقدمها املص��رف لزبائنه من 
املوظف��ن وغيره��م م��ن الش��رائح الراغبة في 
التعام��ل مع هذ املص��رف العاملي ال��ذي يتمتع 
بحض��ور على مس��توى العالم ولدي��ه ضمانات 
داخل العراق وتتم االستعانه به من قبل العديد 
م��ن املؤسس��ات الرس��مية وغي��ر الرس��مية ، 
وس��يتم نصب ) ٢( صراف آلي في ديوان احملافظة 
لص��رف الروات��ب للموظف��ن على وف��ق بطاقة 

الفيزا كارت 
م��ن جانبه محافظ واس��ط رحب به��ذا الطرح 
وابدى التعاون بن الطرفن وتسهيل االمور امام 
املصرف الج��ل امكاني��ة خدمة ش��رائح اهالي 

احملافظة . 

منى خضير عباس*
اس��تطاعت الهيئة العامة للمياه اجلوفية اجناز 
)25( بئ��را مائية موزعة عل��ى اغلب محافظات 
الباد خال ش��هر نيس��ان املاضي س��عياً منها 
لس��د احتياجات املواطن��ن من املي��اه وتوفيره 
واستعماله في شتى مجاالت احلياة اضافة الى 
فح��ص )31( بئرا ونصب)5( طواقم ضخ وصيانة 

طاقم ضخ واحد .
كم��ا يس��تمر ماك فرع بغ��داد التاب��ع للهيئة 
باس��تنفار جميع جه��وده حيث مت اجن��از )6( ابار 
وفحص )25( بئرا في قرى متعددة من العاصمة 
س��عياً منها في توفير املياه للمواطنن وكذلك 

خمليمات النازحن والتقليل من معاناتهم .
ونظراً للظروف املناخي��ة املتنوعة التي تتعرض 
لها مناطق واس��عة من محافظة كرباء مت اجناز 
)7( اب��ار ونص��ب )4( طواقم ضخ لاس��هام في 
زي��ادة الرقعة اخلضراء في احملافظ��ة اضافة الى 

تثبيت الكثبان الرملية .
كم��ا مت اجناز حفر )3( ابار ف��ي محافظة البصرة 
لتوفير املياه الى مناطق وقرى متعددة لاسهام 
في سد االحتياجات اآلنية للمواطنن من املياه.

تقرير

تشكيل فرق لمتابعة الواقع البيئي والصحي في مناطق األطراف
منح مكافآت مالية إلى األطباء في مراكزها   

ذي قار - علي حسين
يحي��ى  ق��ار  ذي  محاف��ظ  اعل��ن 
الناص��ري، ع��ن موافق��ة االمان��ة 
العامة جمللس الوزراء على تشكيل 
وتقيي��م  احملافظ��ة  لزي��ارة  جل��ان 
احتياج��ات دوائر الكهرباء والعمل 
عل��ى زي��ادة حصتها م��ن الطاقة 
الكهربائية ملواجهة ارتفاع درجات 

احلرارة ملوسم الصيف احلالي.
وق��ال احملاف��ظ ان » ذي قار عرضت 
اجتم��اع   ف��ي  متكام��ا  ملف��ا 
للمحافظات  التنسيقية  اللجنة 
ف��ي االمانة العامة جملل��س الوزراء 
ملناقش��ة ملف الكهرباء ، مؤكدا 
انها س��تكون من اكثر احملافظات 
العراقية تضررا بتجهيز الكهرباء 

خال الصي��ف املقبل ، مضيفا ان  
»هنال��ك العدي��د من املش��كات 
الت��ي تواجه قط��اع النقل في ذي 
قار بس��بب مشكات في احملطات 
الثانوي��ة ووج��ود اختناق��ات ف��ي 
الكثي��ر من خط��وط نقل الطاقة 
، وكذل��ك يواج��ه قط��اع التوزيع 
العديد من املعوقات بسبب تقادم 
ش��بكات التوزيع وزي��ادة االحمال 
عليها والتي حتتاج حللول سريعة«. 
واش��ار الناص��ري ال��ى ان ذي ق��ار 
س��جلت الصيف املاضي معدالت 
قياس��ية بارتف��اع درج��ات احلرارة 
ومازالت نس��ب جتهي��ز  الكهرباء 
اقل من %40 من حاجتها احلقيقية 
وعلين��ا العمل عل زيادتها، موكدا 

ان حص��ة ذي ق��ار يج��ب ان يع��اد 
النظر فيه��ا وتراعى نس��ب زيادة 

السكان في احملافظة.
خ��ال  اكدن��ا  الناص��ري«  وتاب��ع 
االجتم��اع م��ع طوره��ان املفت��ي 
مقرر اللجن��ة وبحضور وكيل وزير 
الكهرب��اء ومدراء التوزيع ان ذي قار 
حتت��اج للمزيد من دع��م احلكومة 
االحتادي��ة وطالبن��ا برف��ع حص��ة 
احملافظة من الطاق��ة الكهربائية 
ومن��ح دوائ��ر الكهرب��اء باحملافظة 
صاحي��ات اوس��ع لتتمك��ن م��ن 
معاجلة االعطال وتأهيل الشبكة 

الكهربائية«،
ولفت احملافظ الى ان »التباطؤ في 
االجراءات االداري��ة وتبعية مديرية 

توزي��ع كهرب��اء ذي ق��ار اداري��ا الى 
املديري��ة العام��ة لكهرباء اجلنوب 
ف��ي البص��رة تس��بب بب��طء في 
االجراءات االدارية املتعلقة مبعاجلة 
االعط��ال الت��ي تتطل��ب س��رعة 
املعاجل��ة للتخفي��ف م��ن معاناة 

املواطنن«.
ف��ي  الكهرب��اء  قط��اع  ويواج��ه 
ق��ار، جمل��ة م��ن  ذي  محافظ��ة 
املشكات أبرزها تذبذب مستويات 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  جتهي��ز 
الش��بكات  وتق��ادم  للمواطن��ن 
وتفاق��م  الناقل��ة،  واخلط��وط 
االختناق��ات في احملط��ات الثانوية 
132 ، التي باتت ال تستوعب املزيد 

من األحمال.

بغداد – الصباح اجلديد
قامت م��اكات هيئ��ة التفتيش 
التابعة الى شركة توزيع املنتجات 
النفطية بالتنس��يق مع اجلهات 
املعني��ة ) ش��رطة نفط ش��مال 
بغ��داد / إس��تخبارات الطاق��ة ( 
بضب��ط صهريج تبلغ س��عته ) 
36( ألف لتر محماً مبنتج النفط 
األبي��ض ومع��داً للتهري��ب ف��ي 

منطقة التاجي شمالي بغداد.
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة توزيع 
املنتج��ات النفطي��ة بإن��ه مت��ت 
مص��ادرة كمي��ة )12( أل��ف لت��ر 
من م��ادة النف��ط األبيض معدة 
للتهري��ب ، مؤك��داً إن الش��ركة 
حت��رص على إمت��ام عمله��ا على 
أكم��ل وجه ، وه��ذا ال يتم إال من 
خ��ال عملي��ة املتابع��ة والرصد 

لعملي��ة توزيع وجتهي��ز املنتجات 
النفطية وحفظ ه��ذه املنتجات 
من الضياع والتهريب وس��هولة 
وصوله��ا للمواط��ن م��ن دون أي 

خلل.
ان ه��ذه  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
العملي��ات ه��ي م��ن إختصاص 
تت��وزع  الت��ي  التفتي��ش  هيئ��ة 
مهامه��ا عل��ى العدي��د       من 
احملاور منها رص��د أوكار التهريب 
بالتنسيق  النفطية  للمشتقات 
وكذل��ك  أمني��ة  جه��ات  م��ع 
اإلش��راف على وص��ول املنتجات 
النفطي��ة ال��ى النازحن وكذلك 
الرقاب��ة على املولدات و محطات 
الكهرباء واألف��ران واخملابز إضافًة 
الى تلق��ي الباغات والش��كاوى 

من املواطنن ،

ضبط صهريج محمل
 بالوقود معدًا للتهريب

تجهيز المحافظة بالكهرباء أقل من 40 % 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقعت وزارة النفط ممثلة بش��ركة 
نفط البصرة مع ائتاف الشركات 
الفائ��زة بتطوي��ر حق��ل الس��يبة 
الغ��ازي ف��ي محافظ��ة البصرة - 
جنوبي العراق تعديا  اضافيا على 

صيغة العقد .
وتضم��ن  التعديل عل��ى إنضمام 
»الهيئة املصرية العامة للبترول » 
كشريك في عمليات تطوير احلقل 

بنس��بة %15 من حصة املش��غل 
الرئي��س »ش��ركة كوي��ت إنيرجي 
»والبالغ��ة %45 م��ن العق��د التي 
تش��اركها  فيه ش��ركة »تركية » 
بنس��بة %30 والش��ريك احلكومي 
متمث��اً بش��ركة نف��ط ميس��ان 

بنسبة 25%.
باس��م  الرس��مي  املتحدث  وق��ال 
ال��وزارة عاصم جه��اد ان التعديل 
االضاف��ي للعق��د مت توقيع��ه بعد 

استكمال االجراءات القانونية من 
قبل جميع االطراف وياتي ملصلحة 
خب��رة  م��ن  واالس��تفادة  العم��ل 
الهيئة املصري��ة للبترول وضرورات 
املض��ي في عملي��ات تطوير احلقل 
واالس��تثمار االمثل للغاز ، مشيرا 
الى ان الوزارة تس��عى الى االرتقاء 
الغازي��ة وحتقيق  االنت��اج  مبعدالت 
االكتف��اء الذات��ي من ان��واع الغاز 

املنتج .

يذك��ر ان العقد املبرم م��ع ائتاف 
الشركات العاملة في احلقل والذي 
وقع ضمن جولة التراخيص الثالثة 
اكد على ان »للمقاول الرئيس احلق 
في التنازل عن جزء من حصته إلى 

شريك آخر يراه مناسباً« . 
من جهته قال مدير شركة كويت 
إنيرجي العراق ماجد هادي حسن: 
»قام��ت ش��ركة كوي��ت إنيرجي ، 
»الط��رف املش��غل للحقل » وبعد 

املوافق��ات األصولية  اس��تحصال 
املطلوبة من ش��ركة نفط البصرة 
الوثائ��ق  وتهيئ��ة  النف��ط  ووزارة 
القانونية  واملتطلب��ات  الضروري��ة 
والفني��ة ببي��ع %15 م��ن حصتها 
البالغ��ة %45 م��ن عق��د تطوي��ر 
حقل السيبية الغازي إلى الهيئة 

املصرية العامة للبترول .
فيما عد الرئيس التنفيذي للهيئة 
املصري��ة العام��ة للبت��رول عاب��د 

ع��ز الرجال هذه الش��راكة خطوة 
جديدة عل��ى طريق التعاون الوثيق 
واملمتد بن الهيئة املصرية العامة 
للبترول وبقية الشركاء ، كما أنها 
تفتح اجملال لتعاون مستقبلي أكبر 
مع ش��ركة نفط البصرة  ، مؤكدا 
أن الهيئة املصرية العامة للبترول 
إمكانياتها وشركاتها كافة  تضع 
لإلس��هام ف��ي تنمي��ة وتعظي��م 

اإلنتاج وفي القريب.

النفط توقع تعديال لتطوير حقل السيبة الغازي 

ذي قار تعلن درجات الحرارة بلغت معدالت قياسية 



حذام يوسف طاهر

من احلاجات التي تقع ضمن اولويات 
االنس��ان ه��ي توفير س��كن مالئم 
ل��ه ولعائلت��ه ، وتأت��ي بع��د أهمية 
اجلان��ب االمني داخ��ل الدولة، وعلى 
م��دى التاريخ احلديث لل��دول كانت 
تش��كل أزمة الس��كن حتدي��ا كبيرا 
أم��ام احلكومات، الس��يما ف��ي دول 
العالم الثالث، فدول العالم املتقدم 
اس��تطاعت ان تؤسس لها مشاريع 
عاجل��ت بها ه��ذه املش��كلة وحدت 
من توس��عها، في حني مازالت هذه 
املش��كلة أزمة عصية على احلل في 
ال��دول النامية ومنه��ا العراق برغم 
ما اتخذته تلك ال��دول من معاجلات 
وسياس��ات حلل ه��ذه االزمة اال انها 

مازالت تتقدم ولم تتراجع!
ويعان��ي العراق منذ عق��ود من أزمة 
الس��كن وذلك لعدة أس��باب منها 
سياس��ية ومنه��ا اقتصادية واخرى 
اجتماعي��ة، فم��ا م��ر ب��ه البلد من 
حروب متالحقة وفوضى سياس��ية 
وأمنية مازلنا نعاني منها الى اليوم، 
والت��ي أدت بدوره��ا ال��ى اضطرابات 
بأوضاع��ه االقتصادي��ة الت��ي تأثرت 
بنحو كبير جدا بالوضع السياسي، 
ف��كل املوارد اليوم موجهة ملش��اريع 
ليس لها عالقة مبش��كلة الس��كن، 
الدول��ة  ميزاني��ة  اس��تنزفت  ب��ل 
بانها  احلكوم��ة  اعترف��ت  ملش��اريع 
مش��اريع وهمية ! ومن��ذ ثمانينيات 
تتس��ع  املاضي  القرن  وتس��عينيات 
املش��كلة بنحو  مرعب وليس هناك 
حل��ول جدي��ة للموضوع،وبعد مرور 
أكثر م��ن عقدين من الزمن وس��ط 
السياس��ات  ف��ي  واض��ح  تخب��ط 
ملعاجل��ة  عليه��ا  املتف��ق  واخلط��ط 
املش��كلة، ازدادت االحي��اء الفقي��رة 
والن��زوح  العش��وائية،  واجملمع��ات 
غي��ر املنظم ومؤخ��را أزمة التهجير 
القس��ري لعدد م��ن احملفاظات التي 
تعرض��ت للح��رب م��ع داع��ش، مم��ا 
فاقم��ت من املش��كلة أكث��ر بل ان 
خبراء االقتصاد يؤكدون على ان أزمة 
الس��كن حتت��اج الى ث��ورة حقيقية 
اقتصادية، وقرارات ج��ادة ملعاجلتها، 
الس��يما وهي مرتبط��ة بحزمة من 
الكهرباء،  ازم��ة  املش��كالت منه��ا 
وبؤس البنى التحتية، وارتفاع اسعار 
العق��ارات واالراض��ي، بس��بب زيادة 
الطلب عليها، وتشير الدراسات الى 
وج��ود عجز كبير في توفير الوحدات 
الس��كنية، ورمب��ا ازدادت مؤخرا بعد 
هجرة االالف م��ن العائالت العراقية 
من محافظاتها التي دمرت بس��بب 
احلرب م��ع داعش ، والت��ي حتتاج الى 
مبالغ هائلة العادة اعمارها وتأهيلها 
مرة اخرى للس��كن، وفي ظل غياب 
نظام اقتص��ادي ناضج فاملش��كلة 
ف��ي تفاق��م متواصل، الس��يما وان 
أصحاب العق��ارات يلجأون الى طرق 
ملتوية تغنب حق املؤجر وتضعه حتت 
رحمة صاحب العقار وادعاء قصص 
وهمية فقط للضغط على املواطن 

لزيادة ايجار العقار او الخالئه.
املصارف احلكومية واالهلية اخلاصة 

بالس��كن أطلقت سلفا أثارت جدال 
بني املواطنني، الذين حملوا املصارف  
مس��ؤولية ارتفاع اس��عار العقارات 
وااليجارات من دون حلول جذرية لهذه 
االزم��ة القدمية احلديث��ة، واقتصرت 
عل��ى فئ��ات مح��ددة، ع��دا ان هذه 
املص��ارف حتمل املواط��ن فوائد على 
هذه القروض تثق��ل كاهله بدال من 
ان تعينه ، السيما املصارف االهلية، 
كما ان اغل��ب املصارف تفضل منح 
الق��روض للموظفني بضمان الراتب، 
بينما يصعب على العمال والكسبة 
االس��تفادة من تلك القروض، وبقي 
االمل لكثيرم��ن العراقيني ان تتبنى 

احلكوم��ة مش��روعا س��كنيا وبناء 
مجمعات سكنية تسهم ولو بقدر 

محدود في حل املشكلة. 
مش��كلة الس��كن كان��ت مح��ورا 
لعدد كبير من الندوات والدراس��ات، 
مايخص حاجة البل��د من الوحدات 
الس��كنية، وماتتطلبه هذه املرحلة 
من ضرورة إيجاد البدائل للمجمعات 
املدينة،  التي ش��وهت  العش��وائية 
والت��ي خلقت أزمة اخرى في كيفية 
تنظيم تلك االحياء التي جتاوزت على 
االراضي الزراعي��ة، وحتدث عدد كبير 
م��ن الباحث��ني حول هذه املش��كلة 
التي يتشارك بها العراق مع عدد من 
دول اجلوار على نسب متفاوتة منها 
على س��بيل املثال ال احلص��ر لبنان، 
فف��ي ه��ذه الدولة طرح��ت الكثير 

من البحوث حول، حق الس��كن بدالً 
م��ن قانون حترير اإليجارات ومنذ اقرار 
قانون االيجارات، س��عت الفكرة الى 
الناش��ئة  باالش��كاليات  االحاط��ة 
عنه، خصوصا عل��ى صعيد التوازن 
املناسب بني حّقي السكن وامللكية، 
واذ ه��ي تن��وي م��ع ش��ركاء آخرين 
انش��اء فريق متع��ّدد االختصاصات 
لبدء العمل على مس��ودة مش��روع 
قانون حول حّق الس��كن، يهّمها أن 
توضح املنطلقات التي توّجهها في 
هذا الصدد مخضعًة اياها للنقاش 

العام ، وباالمكان اختزال موقفها :

حق السكن ال يعني املستأجرين 
القدامى وحدهم 

أن أهم ما أس��فر عنه النقاش العام 
االيج��ارات  لقان��ون  تبع��ا  احلاص��ل 
وخصوص��ا ق��رار اجمللس الدس��توري 
الص��ادر ف��ي 6-8-2014 هو تكريس 
حق السكن، أي حق التمتع مبسكن 
الئ��ق، كحق دس��توري، وق��د مت ربط 
هذا احل��ق مبجموع��ة م��ن األهداف 
الوطنية »ذات القيمة الدس��تورية« 
)حتقيق العدال��ة االجتماعية واالمناء 
املتوازن( واحلقوق )احلق بانشاء أسرة، 
احلق بالعي��ش بكرامة.. أل��خ( داللًة 
عل��ى أهميته. وبالطب��ع، ال ينحصر 
حق السكن مبعناه الدستوري بفئة 
املس��تأجرين القدام��ى، امنا يقتضي 
أن تكفل��ه الدولة جلمي��ع املواطنني، 
بق��در حاجاتهم وموارده��م. وعليه، 
فلن يقتصر احلديث عن حق السكن 
وكفالة الدولة له على املس��تأجرين 
امن��ا  س��واهم،  دون  م��ن  القدام��ى 
يش��كل خروج��ا عن مبدأ املس��اواة 

أمام القانون ويقتضي اصالحه.   

ضمانات حلّق السكن 
في هذا اجملال، أّكد اجمللس الدستوري 
أنه يق��ع عل��ى الس��لطات العامة 
للمواطن.  املسكن  توفير  مسؤولية 
وقد أش��ار ف��ي بع��ض حيثياته الى 
املقصود من هذه الضمانات، ومنها 
ما يدخل ضمن مسؤولياتها العامة 
االقتصادي��ة  السياس��ات  كوض��ع 
والتنمي��ة املتوازن��ة وتأمني وس��ائل 
النقل من منطقة الى أخرى، ومنها 
ما يتّصل بوضع سياسات اسكانية 
مبعناها الضيق واملباشر،  واذ أحجم 
اجمللس الدس��توري عن تفصيل هذه 
الضمان��ات، فان��ه من املتف��ق عليه 
أنه��ا تش��مل ليس فقط تس��هيل 
القروض أو منح مساعدات مالية أو 
عينية لذوي الدخل احملدود أو انش��اء 
مس��اكن ش��عبية )وه��ي عموم��ا 
تدابي��ر تس��تهدف الفئ��ات من ذوي 
الدخ��ل احمل��دود(، امنا أيض��ا التدخل 
في سوق االيجارات كأن يتم اعتماد 
سياسات ضريبية من شأنها حتفيز 
ع��رض الش��قق الش��اغرة لاليجار. 
واملسألة التي قّدم اجمللس الدستوري 
بش��أنها حال ضبابّيا تكمن في مدى 
امكاني��ة تدّخل الدولة في العالقات 
التعاقدية بني املؤجرين واملستأجرين. 
فبعدم��ا صّرح أن ح��ق امللكية ليس 
حقا مطلقا وأنه م��ن اجلائز تقييده 
حتقيق��ا ملصلح��ة عام��ة أو جتّنب��ا 

للتعّس��ف في اس��تعمال احلق، عاد 
ليؤّكد في حيثّية أخرى وعلى نحو ال 
يخلو من التناق��ض، على عدم جواز 
امل��ّس باحلرية التعاقدي��ة بني املالك 
واملستأجر. وقد أغفل اجمللس في هذا 
االط��ار املالحظات األممي��ة على حق 
السكن املشار اليه في املادة 11 من 
العهد الدول��ي للحقوق االقتصادية 
والتي جتيز  والثقافي��ة  واالجتماعية 
صراح��ة للدول التدّخ��ل لفرض حّد 

أقصى للبدالت في مناطق معينة.

حترير االجارات القدمية 
احلجة األساسية التي حتاول اجلهات 
املناصرة لقانون حترير االيجارات، وفي 
مقدمتها نقابة املالكني، ابرزها هي 
أن قوانني االيج��ارات القدمية قد أدت 
الى ظل��م املالك��ني القدامى طوال 
70 س��نة، وأن��ه ثمة ض��رورة ملحة 
النصافهم م��ن دون أي تأخير. وتبعا 
لذلك، يقّدم املالكون أنفس��هم عن 
حق أو باطل )وهذا ما نناقش��ه أدناه( 
على أنهم »ضحايا« معتدى عليهم 
ويعان��ون م��ن ظل��م مدي��د وكبير، 
وبالطب��ع، العتم��اد خط��اب مماث��ل 
ثالثي:  الضحية( مفع��ول  )خط��اب 
فهو م��ن جهة أول��ى، يظّهر قضية 
هؤالء ليس على أنها قضية مقاولة 
أو مضاربة أو اس��تثمار مالي مع ما 
يستتبع ذلك من تساؤالت ومحاذير، 
بل على أنها قضية انسانية بكل ما 
للكلمة من معنى، قضية دستورية، 
قضية حقوق انسان من غير املنصف 
التنكر لها أو حتى التش��كيك فيها 
أو الت��ردد بش��أنها. وه��و م��ن جهة 
ثاني��ة، يبّدد التأثيرات التي قد تنجم 
عن االعتبارات االنسانية التي يتذرع 
بها املس��تأجرون. فبفعل��ه، يصبح 
املالكون هم الضحايا الذين يفترض 
بال��رأي الع��ام أن يتعاط��ف معهم، 
ويصبح املس��تأجرون ه��م املعتدين 
)احملتل��ني عل��ى وف��ق أدبي��ات نقابة 
املالكني( الذي��ن يواصلون اعتداءهم 
ب��دل االعت��راف بجمي��ل ه��ؤالء وال 
يجدر تاليا ايالء مطالبهم أي اعتبار. 
فدموع املس��تأجرين ال تعدو كونها 
دموع متاس��يح، وأي خط��اب مدافع 
عنه��م هو بالض��رورة خطاب ظالم 
ودمياغوج��ي ما ل��م يك��ن محفوفا 
باملصال��ح املادي��ة اخلاص��ة. ويب��دو 
أن كب��ار املتعهدي��ن )والذي��ن له��م 
مصلحة أكيدة ف��ي حترير االيجارات 
القدمي��ة( ش��اركوا ف��ي اجن��اح هذا 
اخلط��اب من خالل النأي بأنفس��هم 
عن أي تدخل مباش��ر بأي شكل من 
األش��كال، م��ا دام أن أي ظهور لهم 
قد يط��رح عالمات اس��تفهام حول 
مدى مصداقيته. وقد بدوا من خالل 
ذلك وكأمنا يخفون مصاحلهم املالية 
املرتبط��ة بنفاذ ه��ذا القان��ون، وراء 
وجوه بعض املالكني القدامى الذين 
يجس��دون على غير منبر مشهدية 
الضحية. أما املفع��ول الثالث لهذا 
اخلطاب، فهو أنه مين��ع أي رجوع الى 
ال��وراء في اجت��اه اعادة اعتم��اد آلية 
التمدي��د القانوني لاليجارات، ما دام 
أنه��ا بحد ذاتها آلية ظاملة تتم دوما 
على حس��اب املال��ك وال تتماش��ى 

اطالقا مع مبادئ القانون. وقد حقق 
ه��ذا اخلطاب بالفعل جناحات كبيرة، 
أبرزه��ا ما نقرؤه في اح��دى حيثيات 
اجمللس الدس��توري، جلهة تأكيده أن 
املالكني القدامى قد عانوا فعليا من 
ظلم لس��بعني س��نة، وقد شكلت 
ه��ذه احليثية أح��د أس��ناده لرفض 
آلية التمدي��د القانوني واعالن رضاه 
على املوازنة التي أجراها القانون بني 

مصالح الفئتني املتنازعتني.
يفتق��ر  اخلط��اب  ه��ذا  أن  والواق��ع 
ال��ى الدق��ة، بل ه��و الى ح��د كبير 
غير صحي��ح. وهذا م��ا نتبينه لدى 

التدقيق في معطيني اثنني:
يصح��ح  أن  ش��أنه  م��ن  األول،   -
اخلط��اب، أن آلية التمدي��د القانوني 
ال ت��ؤدي بحد ذاتها الى غنب املالكني، 
لكنها تصبح كذلك فقط في حال 
ل��م تتم على وف��ق ش��روط املوازنة 
املش��ار اليها أعاله. وم��ن هنا، وجب 
تصحي��ح اخلطاب جله��ة أن الظلم 
ال��ذي حلق ببع��ض املالك��ني )وليس 
كلهم( قد نشأ في فترة الحقة لبدء 
احل��رب وليس قبله��ا، وحتدي��دا بعد 
انهي��ار الليرة اللبنانية في أواس��ط 
الثمانينيات، وأن��ه قد نتج ليس عن 
آلي��ة التمديد القانون��ي بحد ذاتها، 
بل عن اغفال املشرع عن ضمان بدل 
عادل للمالك كما سبق بيانه.        

-  الثان��ي، وم��ن ش��أنه أن يق��وض 
مش��روعية خط��اب املالك��ني بنحو 
كبير، فهو يتص��ل باختزال املالكني 
بفئة واحدة منهم هي فئة املالكني 

القدامى.
فف��ي عدم جواز الغ��اء ضمانات حلق 
دس��توري م��ن دون ايج��اد ضمان��ات 
موازية في هذا اجمل��ال، جند خطأ آخر 
الدس��توري  وللمجل��س  للمش��رع 
الناظ��ر في قان��ون حتري��ر االيجارات 
على حد س��واء. ومفاده أنه ال يجوز 
الغاء ضمانات حلق دس��توري من دون 
ايجاد ضمان��ات بديلة عمال باجتهاد 
راسخ للمجلس نفس��ه. واملقصود 
طبع��ا بالضمان��ات امللغ��اة هو حق 
متديد االجارة بالنس��بة لذوي الدخل 
املتوس��ط واحملدود أو املعدوم. فاألُوَل 
)أي ذوو الدخل املتوس��ط( يحتاجون 
الى كفالة الدول��ة حلقهم بالتمتع 
مبسكن الئق ببدل عادل )يقل بكثير 
عن بدل املثل تبعا لعوامل املضاربات 
والس��وق(، فيم��ا يرّج��ح أن يعج��ز 
اآلخرون عن تس��ديد الب��دل العادل 
حتى، ويحتاج��ون تاليا الى ضمانات 
اضافية )مالية أو مساكن شعبية( 
في هذا الس��ياق. باملقابل، ال يشمل 
هذا املب��دأ املس��تأجرين ذوي الدخل 
املرتف��ع والذي��ن لي��س بامكانه��م 
التذرع بأي حاجة مش��روعة في هذا 

اجملال.
وال ي��رد عل��ى ذلك بأن املش��رع منح 
املس��تأجر مدة س��ماح قب��ل حترير 
االج��ارة متكين��ا له من ايج��اد بدائل 
وأنه وضع آلية ملس��اعدة ذوي الدخل 
احملدود، ذلك ام��ا ألن هذه الضمانات 

غير كافية أو ألنها وهمية.
فالب��دل املعتم��د كمعي��ار من قبل 
املش��ّرع في فترة التمديد السابقة 
للتحري��ر ليس البدل العادل املش��ار 

الي��ه أعاله، ب��ل وال حتى ب��دل املثل 
الرائج في الس��وق، ب��ل هو بدل يزيد 
على بدل املثل )%5 من قيمة املأجور(. 
وتالي��ا، ف��ان الضمان��ة املتمثلة في 
ف��رض نس��ب معينة من ب��دل املثل 
الس��ّت  الس��نوات  ف��ي  تدريجي��ا 
للتمديد )وليس كل��ه دفعة واحدة( 
ت��كاد متّح��ي بفع��ل ارتف��اع البدل 
املعتمد كمعيار للحس��اب. وبذلك، 
ب��دا املش��رع وكأن��ه يلغ��ي بفع��ل 
البدل الباهظ الذي فرضه الضمانة 

املتمثلة مبنح فترة سماح.
كما أن املش��رع لم يول األش��خاص 
ذوي  أو  الس��ن  وكب��ار  املتقاعدي��ن 

احلاج��ات اخلاص��ة أي خصوصية من 
أي ن��وع كان، علما أنه يس��تبعد أن 
يتمكن هؤالء من زي��ادة مداخيلهم 
خ��الل فترة الس��ماح، أو م��ن ايجاد 
بدائل للس��كن بغياب أي سياس��ة 
اسكانية تشملهم بأحكام خاصة.

اخلالصة: نحو قانون حق السكن؟
انطالق��ا م��ن كل م��ا تق��دم، أمكن 
تس��جيل اخلالصات بان حّق السكن 
هو ح��ّق مضمون دس��تورّيا ومبوجب 
املواثي��ق الدولي��ة، وأن��ه يق��ع على 
عاتق السلطات العامة ضمان احلق 
املذك��ور م��ن خالل وضع سياس��ات 
ح��دود  تتج��اوز  عام��ة  اس��كانية 
املآجي��ر القدمي��ة، ومع أخ��ذ أوضاع 
املواطن��ني )مب��ا فيهم املس��تأجرين 

واالجتماعي��ة  املالي��ة  القدام��ى( 
والعمري��ة بعني االعتب��ار. ومن هذه 
الضمان��ات طبعا ح��ق التدخل في 
س��وق االيجارات وحتدي��دا في احلرية 
املؤجر واملس��تأجر  التعاقدي��ة ب��ني 
ومن ش��أن آلي��ة التمدي��د القانوني 
أن تش��كل في ظ��روف معين��ة أداة 
لضمان حق الس��كن، على أن تبقى 
مشروعيتها وقفا على توفر شرطي 
الض��رورة والتناس��ب )وج��ود حاجة 
مش��روعة للمس��تأجر وضمان بدل 
ع��ادل للمال��ك( وأن وضعية مالكي 
االيج��ارات القدمي��ة ليس��ت واحدة 
وحقوقه��م  انتظاراته��م  وكذل��ك 
ومصاحلهم، وهي تختلف على وفق 
تاريخ متلكهم للمس��اكن اخلاضعة 
لالج��ارة القدمي��ة. ففيم��ا أن ثم��ة 
ض��رورة في انص��اف م��ن مت حتميله 
لس��نوات طوال مس��ؤولية اسكان 
املس��تأجر ف��ي ملك��ه، ي��ؤدي حترير 
االيجارات بالنسبة الى اآلخرين )بعد 
1992( ليس ال��ى انصافهم، امنا الى 
حتقيق اثراء غير متوقع وغير مشروع، 
على حساب املالك القدمي الذي تفرغ 
له عن ملكه بنصف ثمنه خلضوعه 

لنظام االجارة القدمية. 
- أن��ه ال يج��وز الغ��اء ضمان��ة حلق 
دس��توري م��ن دون ايج��اد ضمان��ات 
موازية عمال باجتهاد دستوري راسخ. 
وهذا ما مت بفعل قانون حترير االيجارات 
بحي��ث بقيت الضمان��ات املمنوحة 

غير كافية وأحيانا وهمية. 
- اما أن حتتم هذه السياسات االبقاء 
عل��ى متدي��د االج��ارة القدمية ضمن 
شروط مغايرة أكثر عدالة للمالكني 
وصرام��ة ازاء املس��تأجرين م��ن ذوي 
املداخي��ل املرتفعة، واما أن توفر هذه 
السياس��ات م��ا ميّك��ن الس��لطات 
املس��تأجرين  من��ح  م��ن  العام��ة 
القدامى من ذوي احلاجات املشروعة 
التي  ضمانات مس��اوية للضمان��ة 
يوفره��ا له��م حاليا ح��ق التمديد، 
األمر الذي يس��مح اذ ذاك، وفقط اذ 

ذاك في جتاوزه والغائه
ن��وع كان  أي  أي ضمان��ة م��ن  أن   -
تعط��ى ملس��تأجر ق��دمي )كأن تقدم 
له مس��اعدة مالية( تفت��رض منح 
الضمانة نفس��ها للمواطنني الذين 
ه��م ف��ي الوضعية نفس��ها، جلهة 
االحتياج الى كفال��ة الدولة بتأمني 
مس��كن الئ��ق، وذل��ك عم��ال مبب��دأ 

املساواة أمام القانون. 
- انطالق��ا م��ن كل م��ا تق��دم، ثمة 
ض��رورة للعمل على وضع مس��ودة 
مش��روع قان��ون جدي��د ناظ��م حلق 
االسكانية  وللسياس��ات  الس��كن 

العامة. 
ختاما نق��ول ان ماجاء ف��ي املفكرة 
اعاله في لبنان، رمبا يكون بابا ملراجعة 
بع��ض القوان��ني اخلاصة بالس��كن 
وااليجار، او ه��ي فرصة لفتح قنوات 
جديدة وجادة مع املؤسسات املعنية 
باملوضوع في دول اجلوار واالس��تفادة 
من جتاربهم في هذا اجملال لنصل الى 
صيغة تعني املواط��ن والتربكه أكثر 
وس��ط ظرف اقتص��ادي واجتماعي 

قلق منذ عقود.

5 تحقيقات

استنزفت ميزانية الدولة على عقود وهمية

جميع موارد العراق موجهة لمشاريع
 ليس لها عالقة بمشكلة السكن

المصارف الحكومية 
واألهلية الخاصة 
بالسكن أطلقت 

سلفا أثارت جدال بين 
المواطنين، الذين 
حملوا المصارف  
مسؤولية ارتفاع 
أسعار العقارات 

واإليجارات من دون 
حلول جذرية لهذه 

األزمة القديمة 
الحديثة، واقتصرت 
على فئات محددة، 

عدا أن هذه المصارف 
تحمل المواطن فوائد 

على هذه القروض 
تثقل كاهله بدال من 

أن تعينه ، السيما 
المصارف األهلية

يعاني العراق منذ 
عقود من أزمة 

السكن وذلك لعدة 
أسباب منها سياسية 

ومنها اقتصادية 
واخرى اجتماعية، فما 
مر به البلد من حروب 

متالحقة وفوضى 
سياسية وأمنية مازلنا 

نعاني منها الى اليوم، 
والتي أدت بدورها الى 

اضطرابات بأوضاعه 
االقتصادية التي 

تأثرت بنحو كبير جدا 
بالوضع السياسي، 

فكل الموارد اليوم 
موجهة لمشاريع 

ليس لها عالقة 
بمشكلة السكن
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تونس ـ بي بي سي: 
أطلقت قوات األمن التونسية قنابل الغاز لتفريق 
محتجني حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط في 
الكام��ور بصحراء تطاوين بجنوب تونس إلغالقها 
بعد أن أعاد اجليش فتحها األحد، بحسب ما ذكره 

شهود.
ويأت��ي إطالق قنابل الغاز،كما تق��ول وكالة رويترز 
لألنب��اء ،ف��ي وقت تعي��ش فيه املنطق��ة احتقانا 
واسعا واحتجاج��ات تطالب بفرص عمل ونصيب 

من الثروة النفطية.
وك��ان املعتصمون مبنطق��ة الكامور ق��د أغلقوا 
محط��ة لضخ النف��ط قبل أن تُفت��ح امس االول 
األحد من جدي��د وسط تعزيزات كبيرة من اجليش 

واحلرس الوطني.
ونقلت رويترز عن شه��ود قولهم إن حاالت إغماء 
واحتقان شديدة سجلت في صفوف احملتجني بعد 

إطالق الغاز.

أنقرة ـ رويترز:
بدأت أنق��رة امس االثنني محاكم��ة 200 مشتبه 
ب��ه من بينهم ضب��اط كبار في اجلي��ش متهمون 
بتخطيط وتدبير محاول��ة االنقالب العام املاضي 
في قضي��ة يطالب فيها املدع��ون بالسجن مدى 
احلي��اة. ومر املتهم��ون وبينهم مساع��د للرئيس 
رجب طيب إردوغان والقائد السابق للقوات اجلوية 
وعشرات من كبار الضباط برتب جنرال وكولونيل 
وميجر على عشرات من املتظاهرين الذين طالبوا 
بإعدامه��م وألقوا مشان��ق عليهم في طريقهم 

إلى احملكمة.
وذك��رت وكالة األناضول الرسمية لألنباء أنه جرى 
نشر نح��و 1500 من أفراد األم��ن لتأمني احملاكمة 
والت��ي بدأت وقائعها في دار قضاء خصصت لهذا 
الغ��رض في سنج��ان عل��ى مش��ارف العاصمة 

أنقرة.

دمشق ـ بي بي سي: 
أعلن��ت احلكوم��ة السورية أن قواته��ا استعادت 
السيطرة الكاملة على مدينة حمص بعدما غادر 
مسلح��و املعارضة آخر منطق��ة كانت خاضعة 

لسيطرتهم.
وج��رى إجالء نح��و 700 مسلح وأسره��م، والذين 
يبلغ عدده��م اإلجمالي نح��و 3000 شخص، من 
ح��ي الوعر على منت حاف��الت، بحسب مسؤولني 

في احلكومة.
وقال محافظ حمص طالل البرازي »مدينة حمص 

خالية متاما من األسلحة واملسلحني«.
وانتق��ل العديد من املسلحني إلى محافظة إدلب 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة بشمال غرب سوريا.

وتوج��ه بعض مسلح��ي املعارضة إل��ى منطقة 
جرابل��س، شمال��ي سوري��ا، اخلاضع��ة لسيطرة 

معارضني تدعمهم تركيا.

قّوات األمن التونسية تفرق 
محتجين مطالبين بفرص عمل

تركيا تحاكم 200 شخص 
يشتبه بمشاركتهم في االنقالب

الحكومة السورية تستعيد 
السيطرة على حمص بالكامل

متابعة الصباح الجديد:

قبي��ل زي��ارة الرئي��س األميرك��ي 
دونال��د ترامب إلسرائي��ل، قدمت 
ت��ل أبي��ب للفلسطيني��ني بعض 
»التن��ازالت االقتصادية« التي كان 
قد طالب بها ترامب قبل ساعات 

من الزيارة.
الرئي��س األميرك��ي، دونالد  أّك��د 
ترامب، أن الواليات املتحدة عازمة 
وحتقي��ق  التط��ّرف  هزمي��ة  عل��ى 
السالم في املنطقة، الفتاً إلى أنه 
يزور ت��ل أبيب من أجل رأب الصدع 
بني الوالي��ات املتح��دة وإسرائيل، 
عل��ى  العم��ل  سيواص��ل  وأن��ه 
محاربة التط��ّرف وااليديولوجيات 

التي تقف خلفه.
وأوضح ترامب، خالل كلمة له فور 
وصوله مطار بن غوريون الدولي في 
تل أبيب، امس االثن��ني أّنه »نحب 
إسرائيل ونتطلع إليها ونرسل كل 
التحيات، وصل��ت الى هذه االرض 
املقدس��ة وق��د اكتشف��ت خالل 
جولتي اسباباً جديًدا لألمل، فمن 
حقنا أن نعمل كي يعيش أطفالنا 
بأمان بعي��ًدا عن االره��اب«، الفتاً 
إلى أن��ه ال ميكن حتقيق السالم إال 
بالعم��ل معاً لذل��ك، ومضيًفا أن 
زيارته إلى السعودية متخضت عن 
اتفاق تاريخي ملواصلة العمل ضد 

اإلرهاب والتطرف في املنطقة.
وب��نّي ترامب أّن »زيارت��ي اليوم إلى 
إسرائيل تؤكد الرابطة القوية بني 
بلدين��ا، نحن ملتزمون بعدم تكرار 
املآسي التي وقع��ت في املنطقة 
القرن املاضي، نحن ملتزمون ببناء 
مستقبل ل��دول املنطقة للعيش 
بس��الم، وسوف نسع��ى ألن يكبر 
أطفالنا ويعيشون في حياة خالية 

من اإلرهاب والعنف«.
وقد حط��ت طائ��رة الرئيس ترامب 
في مطار ت��ل ابيب، آتي��ة مباشرة 
السع��ودي،  الري��اض  مط��ار  م��ن 
بتأخير بسيط من ربع ساعة، وفقا 
للمصادر االسرائيلية، وجتري لترامب 
يقف  استقب��ال رسمية  مراس��م 
االسرائيلي  الرئي��س  رأسه��ا  على 
رؤفني ريفلني ورئيس الوزراء نتنياهو 
ووزراء حكومت��ه ورؤس��اء االجهزة 

االمنية االسرائيلية.
وجرى ترامب محادث��ات مع رئيس 
بنيام��ني  االسرائيل��ي  ال��وزراء 
نتانياهو ام��س االثنني. وسيتوجه 
اليوم الثالثاء الى الضفة الغربية 
احملتلة للقاء الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وعلى منت طائ��رة »اير فورس وان« 
الرئاسي��ة بع��د وق��ت قلي��ل من 

هبوطها في مطار ت��ل ابيب، قال 
وزي��ر اخلارجي��ة االميرك��ي ريكس 
تشك��ل  الزي��ارة  ان  تيلرس��ون 
»فرصة« لدف��ع محادثات السالم 

بني اسرائيل والفلسطينيني.
وبحس��ب تيلرسون، ف��إن الرئيس 
»ق��ال ان��ه مستعد لب��ذل جهود 
شخصي��ة به��ذا الص��دد ، ف��ي 
حال ك��ان االسرائيلي��ون والقيادة 
استع��داد  عل��ى  الفلسطيني��ة 
الن يكون��وا جادين ف��ي املشاركة 

ايضا«.
وأشار الوزير االميركي الى ان ثقة 
االدارة االميركي��ة بامكانية اعادة 
اط��الق عملي��ة الس��الم املتعثرة، 
تنب��ع م��ن »البيئة والظ��روف في 
املنطقة بأكملها، وهذا ما يحاول 
الرئي��س تسلي��ط الض��وء عليه 

خالل هذه الزيارة«.
وتابع إن »الدول العربية واسرائيل 
والوالي��ات املتحدة، نح��ن جميعا 
نواج��ه تهديدا مشترك��ا: صعود 
،واملنظم��ات   « »داع��ش  تنظي��م 
االرهابي��ة«، مضيف��ا »اعتقد بأن 

هذا يخلق دينامية مختلفة«.
وتسعى إدارة ترام��ب التي تبحث 
ع��ن سب��ل الحياء جه��ود عملية 
الس��الم املتعث��رة ب��ني اسرائي��ل 
والفلسطيني��ني، الى دفع اجلانبني 
الى اتخاذ تدابير تساعد على بناء 

جو من الثقة الستئناف مفاوضات 
السالم.

وجهود السالم بني الفلسطينيني 
بالكامل  متوقف��ة  واالسرائيليني 
منذ فشل املب��ادرة االميركية في 

نيسان 2014.
وفي غض��ون ذلك وذك��رت وكالة 
رويترز أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي 
األمن��ي املصغر أقر أمس رزمة من 
التسهي��الت االقتصادي��ة ملناطق 
السلط��ة الفلسطينية بالضفة 
الغربية، ووافق على تشكيل جلنة 
لفحص تقنني مواقع استيطانية 
بني��ت دون موافق��ة رسمي��ة في 

الضفة الغربية احملتلة.
صف��ا  أنب��اء  وكال��ة  وأف��ادت 
جلس��ة  أن  الفلسطيني��ة 
الكابيني��ت اإلسرائيل��ي شهدت 
نقاش��ا ح��ادا ب��ني رئيس ال��وزراء 
نتنياه��و  بنيام��ني  اإلسرائيل��ي 
وأعضاء حزب البيت اليهودي الذين 
عارضوا هذه التسهيالت التي متت 

املصادقة عليها باألغلبية.
املصادقة  التسهي��الت  وتشم��ل 
عل��ى بن��اء املنطق��ة الصناعي��ة 
جن��ني  م��ن  القريب��ة  باجللم��ة 
وترقومي��ا باخللي��ل، باإلضافة إلى 
السماح ببناء مب��ان فلسطينية 
باملناط��ق املصنف��ة »C« حس��ب 

اتفاقية أوسلو.

وقال بيان للحكومة اإلسرائيلية: 
»وافق مجلس الوزراء األمني على 
إج��راءات اقتصادية تيس��ر احلياة 
املدني��ة اليومي��ة ف��ي السلط��ة 
الفلسطينية بعد أن طلب ترامب 
رؤية بعض خطوات بن��اء الثقة«، 
ف��ي حني نقلت رويت��رز عن مصدر 
دبلوماس��ي إسرائيل��ي أن »ه��ذه 
التنازالت قب��ل زيارة ترامب ال تضر 

مبصالح إسرائيل«.
وفي السياق ذات��ه، قالت إسرائيل 
إنها ستخفف القيود على البناء 
التي  املناط��ق  في  الفلسطين��ي 
حتتفظ فيها بالسيطرة الشاملة 
واملتاخمة حصريا ملناطق حضرية 

فلسطينية.
ويُعد إص��رار نتنياهو على اعتراف 
إسرائيل،  بيهودية  الفلسطينيني 
م��ن أهم نقاط اخل��الف الرئيسية 
والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني 
باإلضافة إل��ى البناء االستيطاني 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية.
وأش��ار البي��ان اإلسرائيل��ي أيضا 
إلى أن جلنة فح��ص تقنني املواقع 
لث��الث  ستعم��ل  االستيطاني��ة 
سنوات على الرغم من أن طبيعة 
تكليفه��ا ل��م حت��دد بع��د. وقام 
م��دار عقود  املستوطن��ون عل��ى 
املواق��ع  ببن��اء عش��رات  طويل��ة 
دون  الت��الل  االستيطاني��ة عل��ى 

احلصول على موافقة احلكومة.
وتعتبر معظم دول العالم جميع 
مب��ا  اإلسرائيلي��ة،  املستوطن��ات 
في ذل��ك الت��ي شي��دت مبوافقة 
رسمي��ة، غي��ر قانوني��ة. وترفض 
إسرائيل ذل��ك متذرعة مبصاحلها 
األمني��ة، ومستن��دة أيض��ا إل��ى 
»روابطه��ا التاريخية والسياسية 
ب��األرض«، األمر ذاته ال��ذي يؤكده 

الفلسطينيون أيضا.
فيما ذكرت صحيف��ة »معاريف« 
اإلسرائيلي��ة أن الوالي��ات املتحدة 
رفض��ت طلب��ا تق��دم ب��ه رئيس 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
زيارت��ه  خ��الل  عب��اس،  محم��ود 
بالضغط على  لواشنطن مؤخراً، 

إسرائيل لتجميد االستيطان.
إل��ى  الفلسطيني��ون  ويسع��ى 
إقامة دولتهم في الضفة الغربية 
وف��ي قطاع غزة، ال��ذي انسحبت 
إسرائي��ل منه الع��ام 2005، على 
الق��دس  عاصمته��ا  تك��ون  أن 

الشرقية.
وق��ال مس��ؤول اسرائيلي اشترط 
اسم��ه  ع��ن  الكش��ف  ع��دم 
ام��س االول االثن��ني ان احلكوم��ة 
االسرائيلي��ة وافق��ت عل��ى متديد 
ساع��ات العمل تدريجي��ا لإلبقاء 
عل��ى جسر املل��ك حس��ني الذي 
يقع ب��ني الضفة الغربي��ة واالردن 

مفتوح��ا وقتا إضافي��ا. ويعد هذا 
اجلسر نقط��ة العب��ور الرئيسية 
للفلسطينيني. وسيصبح بشكل 
ساع��ة  ل24  مفتوح��ا  تدريج��ي 

ويعمل سبعة ايام في االسبوع.
واتخ��ذت احلكوم��ة االسرائيلي��ة 
أيضا ق��رارات متعلقة باستخدام 
االراضي، بحسب املسؤول الذي لم 
يدل مبزيد من التفاصيل. واوضحت 
وسائل االعالم االسرائيلية ان هذه 
االجراءات تتعلق بقضية حساسة 
للغاية ف��ي احلكومة، وهي إصدار 
تراخيص بناء في منطقة »ج« في 

الضفة الغربية احملتلة. 
الت��ي  »ج«  املنطق��ة  وتخض��ع 
تشكل ست��ني باملئة من مساحة 
الضف��ة الغربية احملتل��ة، بشكل 
كامل لسيطرة اجليش االسرائيلي 
وال متن��ح تراخي��ص بن��اء فيها اال 
في م��ا ندر م��ا يضط��ر السكان 
بدون  البن��اء  الى  الفلسطيني��ني 
الفلسطينيني  بحسب  تراخيص، 

ومنظمات حقوق االنسان.
وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية 
بيني��ت  نفتال��ي  الوزيري��ن  ان 
وايلي��ت شاكيد من ح��زب البيت 
املؤيد  القوم��ي املتطرف  اليهودي 
لالستيط��ان واملعارض لقيام دولة 
فلسطينية، عارضا بشدة تطبيق 

هذا االجراء.

وسط إجراءات أمنية مشّددة في تل أبيب

دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل ويؤّكد:
ال يمكـن تحقيق السالم إال بالعمل معـا

جرى ترامب محادثات 
مع رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامين 

نتانياهو امس االثنين. 
وسيتوجه اليوم الثالثاء 

الى الضفة الغربية 
المحتلة للقاء الرئيس 

الفلسطيني محمود 
عباس

ترامب في اسرائيل

تقـرير

بكين ـ وكاالت: 

كشفت صحيف��ة أميركية النقاب عن 
أن احلكوم��ة الصيني��ة قام��ت بشكل 
منهج��ي بتفكيك عملي��ات التجسس 
التي أجرتها وكالة االستخبارات املركزية 
»سي أي إيه« ف��ي البالد منذ عام 2010، 
ما أدى إلى مقتل أو اعتقال اكثر من اثني 
عشر مص��درا على مدى عامني، ومن ثم 
االستخباراتي��ة  املعلوم��ات  تعطي��ل 
الشائك��ة هناك لسن��وات بعد ذلك، ما 

يعد ضربة لالستخبارات األميركية.
 وأب��رزت صحيف��ة »نيوي��ورك تاميز« في 
تقرير لها بثته على موقعها اإللكتروني، 
أن مسؤولني أميركيني حاليني وسابقني، 
وصف��وا ه��ذا االخت��راق االستخبارات��ي 
بأن��ه واح��د من أس��وأ االختراق��ات منذ 
عق��ود، األمر الذي خلق زخًما في وكاالت 
االستخب��ارات ووكاالت إنفاذ القانون في 
واشنطن الحتواء تداعيات األزمة، ولكن 
احملققني انقسموا مب��رارة حول القضية، 
فالبعض منهم ك��ان مقتنعا بأن هناك 
أشخاًص��ا داخل ال�«س��ي اي ايه« خانوا 
الوالي��ات املتح��دة، فيما أعتق��د آخرون 
أن الصيني��ني جنحوا ف��ي اختراق النظام 
إي��ه« واخملص��ص  الس��ري لل�«س��ي أي 
للتواص��ل مع املص��ادر األجنبي��ة، وبعد 

سنوات، ال يزال هذا اجلدل مستمرا.
وأضاف��ت الصحيفة »أنه لم يكن هناك 
خالف ح��ول الضرر الناجت ع��ن هذا األمر، 
فمن��ذ األسابيع األخيرة م��ن عام 2010 
وحتى نهاية ع��ام 2012، وفقا ملسؤولني 
أميركي��ني سابقني، قتل الصينيون ما ال 
يقل عن اثني عشر م��ن مصادر اخملابرات 
األميركي��ة، وطبق��ا مل��ا ذك��ره ثالثة من 
املسؤولني، فقد مت إطالق النار على مصدر 
أم��ام زمالئه ف��ي فناء مبن��ى حكومي، 
وك��ان ذلك مبثاب��ة رسال��ة موجهة إلى 
اآلخرين الذين رمبا كانوا يعملون حلساب 

الواليات املتحدة«.
 وتابع��ت، أن آخري��ن ال يزال��ون يقبع��ون 
داخ��ل السج��ون، وإن الصينيني قتلوا أو 
سجن��وا م��ن 18 إل��ى 20 جاسوًسا من 
جواسي��س »س��ي آي أيه« ف��ي الصني، 
وفقا ملسؤول��ني أميركيني كبار سابقني، 
مم��ا أدى إل��ى تفكي��ك شبك��ة استغرق 
بناؤه��ا اعواما عدة. ونقل��ت الصحيفة 
تصريحات ملسؤولني بأن��ه قد يكون من 
الصعب تقيي��م التداعيات الناجمة عن 
الكش��ف ع��ن عملي��ات التجسس في 
الص��ني، ولكن األم��ر ميكن النظ��ر إليه 
بشكل خاص على أنه ضار للغاية،  فيما 
يضاهي عدد األصول األميركية املفقودة 
في الص��ني تلك التي فق��دت داخل دول 
االحت��اد السوفيتي السابق وروسيا خالل 
سنوات عم��ل كل م��ن الدريتش أميس 
وروبرت هان��س، املسؤولني السابقني في 
»سي أي إيه« و »أف بي آي«، واللذين سربا 
معلومات ع��ن العمليات االستخباراتية 

ملوسكو لسنوات.
وتظه��ر احلادث��ة الت��ي ل��م يبل��غ عنها 
سابق��ا مدى جناح الصينيني في تعطيل 
جهود التجسس األميركية قبل سنوات 
م��ن اخل��رق املعلن عن��ه في ع��ام 2015 
والذي أعطى بكني إمكانية الوصول إلى 
اآلالف م��ن سجالت موظف��ي احلكومة، 
مب��ا في ذل��ك االستخب��ارات C.I.A.والتي 
تعتب��ر التجس��س ف��ي الص��ني واحدة 
م��ن أولوياتها العلي��ا، ولكن جهاز األمن 
ف��ي البالد يجعل م��ن الصعب تشكيل 
شبك��ة للتجس��س وتطوي��ر مصادرها 

هناك.
وفي الوقت الذي حتاول فيه االستخبارات 
األميركي��ة الكشف عن كيفية تسريب 
حساسي��ة  األكث��ر  وثائقه��ا  بع��ض 
عل��ى االنترن��ت قب��ل شهرين م��ن قبل 
»ويكيليك��س«، و F.B.I. التحقي��ق ف��ي 
العالق��ات احملتمل��ة بني حمل��ة الرئيس 
دونال��د ترام��ب وروسي��ا، ف��إن الطبيعة 

غي��ر املستقرة للتحقيق في الصني تدل 
عل��ى صعوبة إج��راء حتقيق��ات مضادة 
للتجسس في خدمات جتسس املتطورة 
مثل تل��ك املوجودة ف��ي روسيا والصني. 
وقد رف��ض كل م��ن ال�«س��ي أي ايه« و 

ال�«اف بي اي« التعليق.
ومت عقد تفاصيل دقيق��ة عن التحقيق. 
ووص��ف عش��رة مسؤول��ني اميركي��ني 
سابقني التحقيق بشروط عدم الكشف 
عن هويتهم النهم لم يرغبوا في حتديد 
هويته��م. وظهرت أولى ب��وادر القضية 
عام 2010. في ذلك الوقت، كانت نوعية 
معلومات وكال��ة االستخبارات املركزية 
للحكوم��ة  الداخلي��ة  األعم��ال  ح��ول 
الصينية أفض��ل ما كان عليه لسنوات، 
عم��ق  ف��ي  مص��ادر  لتجني��د  نتيج��ة 

البيروقراطي��ة في بكني، وفق��ا ملا ذكره 
مسؤولون سابق��ون. وكان بعضهم من 

املواطنني الصينيني.
ولكن بحل��ول نهاي��ة العام، ب��دأ تدفق 
املعلومات ينخف��ض، وبحلول أوائل عام 
2011، أدرك كب��ار موظف��ي الوكال��ة أن 
لديه��م مشكلة: فاألص��ول في الصني، 

وهي من أغلى مواردها، تختفي. 
 »C.I.A« ���وفتح��ت ال�« أف ب��ي آي » وال
حتقيق��ا مشتركا يديره كب��ار مسؤولي 
مكافحة التجس��س في كال الوكالتني. 
وب��دأوا العمل من مكتب سري في والية 
فرجينيا الشمالية، وبدأوا في حتليل كل 
عملي��ة جتري ف��ي بكني، وق��ال مسؤول 
اميرك��ي رفيع املستوى ان التحقيق كان 

يدعى »هوني بدجر«.

وم��ع اختف��اء املزيد من املص��ادر، أخذت 
العملي��ة ت��زداد إحلاح��ا، و مت فحص كل 
موظف تقريبا ف��ي السفارة األمريكية، 
مهما كانت رتبته عالية، و يعتقد بعض 
احملقق��ني أن الصني قد تص��دع الطريقة 
 .C.I.A تستخدمه��ا  الت��ي  املشف��رة 
للتواص��ل مع موظفيه��ا، بينما يشتبه 
آخرون في خائ��ن في »سي آي أيه«، وهي 
نظري��ة أن مسؤولني ف��ي الوكالة كانوا 
في البداية مترددين في تصديق ذلك، وأن 
البع��ض في كال الوكالت��ني ال يصدقان، 
وتخللت مناقشاته��م مبكاملات هاتفية  
،«لق��د فقدن��ا شخصا آخ��ر« ، وأسئلة 
عاجل��ة م��ن إدارة أوبام��ا تتس��اءل ملاذا 
تباط��أت املعلوم��ات االستخباراتية عن 

الصينيني.

وق��د توصلوا في النهاي��ة ملوظف سابق 
ف��ي الوكالة كان يعمل في قسم »سي 
آي أيه« اخلاص بالص��ني، معتبرا أنه كان 
عل��ى األرجح مس��ؤوال ع��ن اإلفصاحان 
حالي��ون  مسؤول��ون  وق��ال  الشدي��دة، 
وسابق��ون ان اجله��ود املبذول��ة جلمع ما 
يكفي من االدل��ة العتقاله فشلت، وهو 

يعيش االن في بلد آسيوي آخر.
 وقال بعض املسؤولني السابقني إن هناك 
سبًبا وجيها لالشتباه في أحد املطلعني 
عل��ى الداخ��ل، بينم��ا ق��ال مس��ؤوالن 
سابقان ان جواسيس صينيني خرقوا فى 
ذلك الوقت مراقبة وكالة االمن القومي 
في تايوان، وهى جزي��رة تدعى بكني انها 
جزء من الص��ني ، عن طريق التسلل الى 
اخملاب��رات التايوانية، وهى شريك امريكي 
. واكتشف��ت C.I.A.  عمالء صينيني في 
خ��ط توظي��ف الوكال��ة، وفقا مل��ا ذكره 

املسؤولون ووثائق احملكمة.
ولكن كبار جواسيس »سي ايه ايه«، مارك 
كيلتون، كم��ا يقول مسؤولون سابقون، 
انه كان صديقا مقربا لبريان جيه كيلي، 
وهو ضابط ب�«س��ي آي أيه«، و الذي كان 
يشتبه ف��ي خطأ في تسعين��ات القرن 
املاضي م��ن قبل F.BI.I.  كونه جاسوسا 
روسي��ا، وقد تب��ني أن اخلائن احلقيقي هو 
السي��د هانسن، وكثيرا م��ا ذكر السيد 
كيلت��ون سوء معاملة السيد كيلي في 
االجتماع��ات ، ولكنه ق��ال انه لن يتهم 

شخص دون أدلة حقيقية.
وقال مسؤولون سابقون ان بعض الضباط 
التقوا مبصادره��م فى مطعم حيث قام 
عم��الء صينيون ب��زرع اجه��زة استماع، 
وحت��ى الن��وادل عمل��وا لالستخب��ارات 
الصيني��ة. وأعلنوا أن ه��ذا اإلهمال، إلى 
جانب احتم��ال أن الصينيني قد اخترقوا 
قناة االتص��االت السرية، س��وف يفسر 
الكثير من ح��االت االختفاء والوفيات إن 
لم يك��ن كلها. وقد ق��اوم بعضهم في 
الوكال��ة، وخاصة أولئ��ك الذين ساعدوا 

في بناء شبكة التجسس، هذه النظرية، 
واعتقدوا أنهم قد مت القبض عليهم في 

.C.I.A وسط حرب من احلروب داخل
ومع ذلك، اختطف الصينيون جواسيس 
الوكالة، واستمروا خالل عام 2011 وحتى 
ع��ام 2012. كما ضيق احملقق��ون قائمة 
املشتبه بهم في الوصول إلى املعلومات، 
وبدأوا التركيز على األمريكيني الصينيني 
الذي��ن غ��ادروا C.I.A. قب��ل وق��ت قصير 
من ب��دء خسائر االستخب��ارات. ويعتقد 
بعض احملققني انهم بدأوا في التجسس 
لصالح الصني. وق��ال مسؤول ان الرجل 
كان ق��ادرا على الوصول الى هويات سي 
آي آيه. وبعد مغادرته الوكالة  قرر الرجل 
البقاء في آسيا مع عائلته والسعى وراء 

فرصة عمل.
وق��ال املسؤولون ان الطائ��رة اف بى اى و 
C.I.A. استع��ادت الرجل م��رة أخرى إلى 
الوالي��ات املتحدة في ع��ام 2012 بحيلة 
ح��ول عقد محتم��ل مع الوكال��ة، وهو 
ترتيب مشترك ب��ني الضباط السابقني. 
و تس��اءل الوكالء عن الرجل، وسأله ملاذا 
قرر البقاء ف��ي آسيا، قلقا من أنه ميتلك 
ع��ددا من األس��رار التي ستك��ون قيمة 
للصيني��ني. ولم يتضح بع��د ما اذا كان 
الوك��الء يواجهون الرجل حول ما اذا كان 
قد جتسس على الصني. وقال املسؤول ان 
الرجل دافع عن اسباب العيش فى اسيا 
ولم يعت��رف بوقوع اى مخالفات. ثم عاد 

إلى آسيا.
واوضح مسؤول��ون أميركيون أن الصني 
كانت شدي��دة العدوانية في جتسسها 
ف��ي السنوات األخي��رة، بخالف مخالفة 
سجالت مكت��ب إدارة ش��ؤون املوظفني 
ف��ي ع��ام 2015. في الع��ام املاضي، وهو 
F.BII. اعترف املوظف بالذنب النه يعمل 
كوكيل صيني لسنوات، وميرر معلومات 
تقنية حساسة الى بكني مقابل النقد، 
وغ��رف الفن��دق الفخمة خ��الل السفر 

اخلارجي والبغايا. 

20 جاسوسًا في قبضة بكين والهزيمة األقوى لـ »السي آي ايه«

الصين تفكك شبكات تجسس تعمل لصالح االستخبارات األميركية
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لألبحاث  المس��تقبل  مرك��ز 
والدراسات المتقدمة

حتول��ت دول اإلقلي��م الت��ي تشه��د 
أزم��ات داخلية عديدة ل��م تصل إلى 
تسوي��ة بع��د، مث��ل سوري��ا وليبي��ا 
والعراق واليمن، إلى ساحات رئيسية 
لصراع��ات مسلحة بني أطراف أخرى 
معنية بتداعياتها، حيث تسعى هذه 
األطراف إلى حتقي��ق هدفني: أولهما، 
إع��ادة توجي��ه توازن��ات الق��وى التي 
تفرضها هذه األزم��ات مبا يتوافق مع 
مصاحله��ا ويحقق أمنه��ا. وثانيهما، 
من��ع خصومه��ا م��ن احلص��ول على 
نتيج��ة  استراتيجي��ة  مكاس��ب 

انخراطهم في تلك األزمات.
مؤشرات عاكسة

ف��ي إط��ار الصراع��ات الثنائي��ة بني 
العديد من القوى اإلقليمية والدولية 
والفواع��ل املسلح��ة من غي��ر الدول 
املنخرط��ة بقوة في أزم��ات املنطقة، 
واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية 
داخ��ل سوري��ا، مثلما ح��دث في 27 
أبري��ل 2017، عندم��ا قامت بقصف 
مستودعات أسلح��ة يُعتقد أن إيران 
أرسلته��ا إلى ح��زب اهلل بالقرب من 
مطار دمشق الدول��ي، وذلك بالتوازي 
مع الشكوى الت��ي قدمتها تل أبيب 
إلى مجلس األم��ن الدولي، في بداية 
ماي��و احلال��ي، اتهم��ت فيه��ا اجليش 
اللبنان��ي مبساع��دة ح��زب اهلل على 
انته��اك قرارات مجل��س األمن، وذلك 
بع��د أن نظ��م احل��زب، ف��ي 20 أبريل 
2017، جول��ة لعش��رات الصحفيني 

على اجلانب اللبناني من اخلط األزرق.
كم��ا شن سالح اجل��و التركي غارات، 
ف��ي 25 أبري��ل 2017، عل��ى أه��داف 
ملسلح��ني تابع��ني ل� “ح��زب العمال 
الكردستان��ي” قرب جبال سنجار في 
العراق، ول� “وح��دات حماية الشعب 
الك��ردي” في احلسكة بسوريا، مما أدى 
إل��ى مقتل ما ال يقل ع��ن 20 عنصراً 
م��ن “وح��دات حماية الشع��ب” في 
احلسك��ة و5 عناص��ر م��ن ميليشيا 
“البشمركة” في سنجار، حيث أكدت 
أنقرة أن املنطقتني اللتني قام اجليش 
“مركزي��ن  إل��ى  بقصفهم��ا حتولت��ا 
إرهابي��ني”، وأن الهدف كان منع حزب 
العم��ال الكردستان��ي م��ن إرس��ال 
أسلح��ة إل��ى داخ��ل تركي��ا لتنفيذ 

عمليات إرهابية.
وف��ي السياق ذات��ه، قام��ت الواليات 
تابع��ة  مواق��ع  بقص��ف  املتح��دة 
لتنظيم “القاع��دة” في اليمن، حيث 
شنت طائ��رة أمريكية من دون طيارة 
غ��ارة على مواقع تابعة للتنظيم في 
محافظ��ة شبوة اليمنية، في 29 من 

أبري��ل املاضي، مم��ا أسفر ع��ن مقتل 
عنصرين من “القاعدة”.

وسبق أن قامت بع��ض دول املنطقة 
بشن ضربات ض��د تنظيمات إرهابية 
خارج حدودها، على غرار الضربة التي 
وجهتها الق��وات اجلوية املصرية، في 
16 فبراي��ر 2015، ض��د معسك��رات 
ومخ��ازن  وتدري��ب  مترك��ز  ومناط��ق 
لتنظي��م  تابع��ة  وذخي��رة  أسلح��ة 
“داع��ش” ف��ي مدين��ة درن��ا الليبية، 
وذلك بعد أن بث األخير شريط فيديو 
لعملية ذبح مسيحيني مصريني قبل 

ذلك بيوم واحد.
أهداف متعددة

تسعى الق��وى اإلقليمية إلى حتقيق 
أه��داف عدي��دة م��ن انخراطه��ا في 
صراعات م��ع بعض الفاعلني من غير 
ال��دول داخل دول األزم��ات في الشرق 
األوس��ط، وتتمثل أبرز ه��ذه األهداف 

في اآلتي:
-1 عدم اإلخ��الل بت��وازن القوى: وهو 
م��ا تسعى إلي��ه إسرائي��ل من خالل 

ضرباته��ا املستم��رة ملواق��ع النظام 
الس��وري وح��زب اهلل داخ��ل سوري��ا 
من��ذ اندالع األزم��ة السورية في عام 
20111، حيث تُب��دي تخوفات عديدة 
من استمرار تدفق األسلحة من إيران 
عبر سوري��ا إلى داخل لبن��ان وحتديداً 
إل��ى مواق��ع ح��زب اهلل ف��ي اجلنوب. 
واألهم م��ن ذلك، هو أنه��ا تتحسب 
إلمكاني��ة اجت��اه تل��ك األط��راف إلى 
رف��ع مستوى التسلي��ح املقدم حلزب 
اهلل، خ��الل الفترة القادمة، لتصعيد 
تهديدات��ه إلسرائي��ل وتكريس توازن 
ق��وى جديد مينع إسرائي��ل مستقبالً 
م��ن مهاجمة احلزب، خاصًة في حالة 
الوص��ول إلى تسوية لألزمة السورية 
ال تتواف��ق م��ع مصالح إي��ران واحلزب 

داخل سوريا ولبنان.
وبعبارة أخرى، فإن إسرائيل تسعى من 
املتواصلة  العسكرية  خالل ضرباتها 
داخ��ل سوريا إلى توجي��ه رسائل إلى 
ك��ل من إيران والنظام السوري وحزب 
اهلل بأنها لن تسم��ح لتلك األطراف 

باستغ��الل تصاعد ح��دة الصراع في 
سوريا من أج��ل رفع مستوى ونوعية 
األسلح��ة الت��ي ميتلكه��ا حزب اهلل 
بشك��ل  القادم��ة،  املرحل��ة  خ��الل 
قد يف��رض تهدي��دات قوي��ة ألمنها 

ومصاحلها.
لكن الالفت في ه��ذا السياق، هو أن 
ه��ذه الرسال��ة رمبا تسع��ى إسرائيل 
لتوجيهه��ا أيض��اً إل��ى روسي��ا، في 
ض��وء القل��ق ال��ذي تبديه ت��ل أبيب 
إزاء استم��رار التفاهم��ات الروسية - 
اإليرانية حول التط��ورات السياسية 
وامليداني��ة التي يشهدها الصراع في 
سوري��ا. وعلى الرغم م��ن أن تل أبيب 
كان��ت حريص��ة عل��ى التنسيق مع 
موسك��و خاصًة بع��د تدخل األخيرة 
عسكري��اً ف��ي الصراع الس��وري إلى 
جانب قوات نظام األسد، وهو ما يبدو 
جلياً في الزيارات املتكررة للمسؤولني 
وف��ي  موسك��و  إل��ى  اإلسرائيلي��ني 
بنيامني  ال��وزراء  رئي��س  مقدمته��م 
نتنياه��و، إال أنه��ا سعت م��ن خالل 

تل��ك الضرب��ات إلى تأكي��د أنه ليس 
ثمة خطوط حمراء في سوريا سوف 
متنعها من العمل على حماية أمنها، 
حتى في ظل تصاعد الدور العسكري 

الروسي داخل سوريا.
-2 من��ع تكريس واقع جدي��د: يظهر 
ذل��ك ف��ي السياس��ة الت��ي تتبناها 
تركي��ا إزاء احلرب ضد تنظيم “داعش” 
ف��ي شم��ال الع��راق، والص��راع ب��ني 
نظام األس��د واملعارضة ف��ي سوريا، 
حي��ث تسعى أنقرة إل��ى منع األكراد 
ف��ي الدولتني من استغ��الل األزمتني 
للحصول على مكاسب استراتيجية 
جديدة قد تف��رض تهديدات مباشرة 

ألمن ومصالح تركيا.
وهنا، ف��إن تركيا تُبدي قلق��اً واضحاً 
ليس فقط إزاء مشاركة امليليشيات 
الكردية ب��دور أساسي في احلرب ضد 
تنظي��م “داعش” في كل م��ن العراق 
وسوري��ا، وإمن��ا جت��اه الدع��م الدولي، 
واألمريكي حتدي��داً، لهذه امليليشيات 
في ضوء حرص إدارة الرئيس األمريكي 

دونال��د ترامب عل��ى إضف��اء أهمية 
خاص��ة على الدور ال��ذي متارسه تلك 
امليليشي��ات على األرض، وه��و الدور 
التي  العسكرية  للعملي��ات  املُكمل 
والتي  األمريكي��ة،  الق��وات  تشنه��ا 
تترك��ز في األس��اس عل��ى الضربات 
اجلوي��ة، حيث ترى واشنط��ن أن جناح 
استراتيجيتها في احلرب ضد “داعش” 
يرتب��ط بدعم ميليشيات على األرض 
ميك��ن أن تسيطر عل��ى املناطق التي 

يفقدها “داعش” تدريجياً.
ول��ذا تخش��ى أنق��رة م��ن أن تسعى 
امليليشي��ات الكردية إل��ى استغالل 
الدع��م األمريكي من أج��ل احلصول 
على مكاس��ب استراتيجي��ة كبيرة 
قد تعزز من جهوده��ا لتكوين إقليم 
ك��ردي مستقل، سواء ف��ي العراق أو 
سوري��ا، وهو م��ا ميثل خط��اً أحمر ال 
ميك��ن جت��اوزه بالنسبة ألنق��رة. ومن 
هنا، ميك��ن تفسير التغي��ر امللحوظ 
في السياس��ة التركية جتاه تطورات 
الص��راع ف��ي سوري��ا خ��الل الفت��رة 

األخي��رة، فبع��د اإلع��الن ع��ن انتهاء 
عملي��ات “درع الف��رات” في 29 مارس 
2017، بدأت تركيا تبذل جهوداً حثيثة 
من أجل إقن��اع إدارة ترام��ب بضرورة 
استبع��اد امليليشي��ات الكردي��ة في 
املعارك مع تنظيم “داعش” في الرقة 

خالل املرحلة القادمة.
-3 تأكيد جدي��ة التهديدات األمنية: 
إذ حاول��ت إدارة ترام��ب، م��ن خ��الل 
توجي��ه ضرب��ات عسكري��ة لعناصر 
التنظيمات اإلرهابية في بعض الدول 
مثل اليم��ن، تأكيد جدية التهديدات 
الت��ي رك��ز عليها الرئي��س األمريكي 
خ��الل حملته االنتخابية وفي مرحلة 
ما بع��د تولي إدارت��ه مهامها في 20 
يناي��ر 2017، السيما أن��ه وضع احلرب 
ض��د اإلره��اب عل��ى قم��ة أولوي��ات 

سياسته اخلارجية.
وبالتال��ي، ف��إن ثمة اجتاه��ات عديدة 
املعني��ة  األط��راف  أن  إل��ى  تشي��ر 
بالرسائل التي حاول ترامب توجيهها 
من خالل ه��ذه الضربات العسكرية، 
تتمث��ل ف��ي خص��وم واشنط��ن في 
املنطق��ة وخارجه��ا، على غ��رار إيران 
الت��ي  الشمالي��ة،  وروسي��ا وكوري��ا 
تتباي��ن سياساته��ا مع أجن��دة إدارة 
ترامب في كثير م��ن امللفات. وبعبارة 
أخ��رى، ف��إن اإلدارة األمريكي��ة حتاول 
استغالل تلك الضربات كآلية لفرض 
ضغوط على خصومها في اخلارج من 
أجل إجراء تغيي��رات في سياساتهم 
قب��ل أن تقدم إدارة ترامب على تنفيذ 

تهديداتها إزاءهم.
-4 اتخ��اذ إج��راءات رادع��ة: على غرار 
تنظي��م  ملواق��ع  املصري��ة  الضرب��ة 
“داع��ش” في ليبي��ا، والت��ي لم تكن 
ته��دف فقط إل��ى الرد عل��ى عملية 
ذبح األقباط  املصريني، وإمنا أيضاً إلى 
منع التنظيم من اإلقدام على خطوة 
مشابهة في املستقبل، على أساس 
أن ذل��ك س��وف يدفع مصر إل��ى الرد 
السريع عليها كما حدث في الضربة 

األخيرة.
كم��ا أن مصر سعت م��ن خالل تلك 
الضربة إل��ى تأكيد دوره��ا في احلرب 
ضد اإلرهاب، س��واء في سيناء أو في 
محيطها اإلقليم��ي، باعتبار أن تلك 
التنظيم��ات توجه تهديدات مباشرة 

لألمن القومي واملصالح املصرية.
استم��رار  ترجي��ح  ميك��ن  ختام��اً، 
“الصراع��ات الطرفي��ة” ف��ي اإلقليم 
خ��الل الفترة القادم��ة، في ظل تزايد 
انخراط كثي��ر من األطراف اإلقليمية 
والدولية، من الدول والفاعلني من غير 
الدول، في األزمات اإلقليمية اخملتلفة، 
بشكل حوَّل دول األزمات إلى ساحات 
للصراعات أو تصفي��ة احلسابات بني 

هذه األطراف.

لماذا تزايدت المواجهات الثنائية داخل دول األزمات في اإلقليم؟

في نقد الوثيقة التأريخية وعالقتها بالنص الديني
خالد المطلوب 

تنبن��ي الدراس��ات التاريخي��ة على 
الوثائ��ق، فالتاريخ هو األحداث التي 
وقعت منذ زم��ن بعيد أو قريب ولم 
يع��د باإلمك��ان مالحظ��ة ظواهره 
وق��ت حدوثه��ا، فال سبي��ل -واحلال 
هنا- أم��ام الباحث إالاّ االعتماد على 
ما تبقى من اخمللاّف��ات التي تركتها 
التحرك��ات البشري��ة، فكرية  تلك 
كان��ت أو مادية. وكلما زاد عدد هذه 
الوثائ��ق وتنوع��ت ودع��م بعضه��ا 
بعضا، كلما كانت نتائج الدراسات 
والبح��وث أكث��ر صدق��ا وقرب��ا من 
الواق��ع، عل��ى ذلك ميك��ن القول أن 
غياب الوثائ��ق يعني غياب الظاهرة 

التاريخية محل البحث.
 وتنقس��م الوثائ��ق بشكل رئيسي 
إلى نوع��ني؛ أدبية ومادي��ة، فاألدبية 
ه��ي ك��ل م��ا مت العث��ور علي��ه من 
كتابات ج��رى تدوينها عل��ى الرقم 
الطيني��ة أو عل��ى أوراق الب��ردي أو 
اجلل��ود واألحج��ار أو غيرها مما جادت 
به البيئة التي ع��اش فيها الكتاّاب 
��اخ األولون. أما الوثائق املادية  والنساّ
فه��ي بقاي��ا خرائ��ب األبني��ة التي 
شياّده��ا اإلنسان ألغراض مختلفة؛ 
من البي��وت إلى مخازن األغذية إلى 
دور العب��ادة...، كما وتتصل بالوثائق 
ت��ه ي��د البشر من  املادي��ة م��ا خطاّ
أشك��ال رمزية أو رسوم على جدران 
الغيران وغيرها، ويُحَسب على هذا 
الن��وع م��ن الوثائ��ق أصن��اف أخرى 
كثيرة من بينها؛ األختام، املنحوتات، 

الُنُصب واألسلحة... .
يقوم نق��د الوثيق��ة -واحلديث هنا 
ني  ع��ن األدبي��ة منه��ا- عل��ى ِشقاّ
أساسي��ني؛ النقد اخلارج��ي والنقد 
للوثيق��ة،  )الباطن��ي(  الداخل��ي 
فاخلارجي هو ال��ذي يتناول الشكل 
من حي��ث نوعية اخلط واحلبر والورق 
وصياغ��ة العبارات، ومدى مالئمتها 
للعصر الذي ُكتَبت به الوثيقة، أما 
النق��د الداخلي فيخت��ص باملعاني 
واملفاهي��م واألفك��ار الت��ي ج��اءت 
به��ا الوثيقة من حي��ث اإلنسجام 
تها  أو التناق��ض وقوة األفك��ار وجداّ

وعمقها وما إلى ذلك.
إن جانب��ا من األهمي��ة التي يتمتع 
به��ا نق��د الوثائق تأتي م��ن األعداد 

الهائلة ملا ترك��ه الكتاّاب واملؤرخون 
منه��ا، وق��د نح��ى الكثي��ر منهم 
غير  واإلطن��اب  اإلسه��اب  منح��ى 
املب��رَّر، وه��و أم��ر ميك��ن مالحظته 
مثال في حولي��ات األَخباريني العرب 
كالطبري وإبن األثير وغيرهما، كما 
ك��ان انحيازه��م لط��رف دون غيره 
واضحا عن��د تناولهم تاريخ املعارك 
الت��ي ج��رت ب��ني املسلم��ني واتباع 
الديان��ات األخرى، مم��ا جعل رؤيتهم 
ع��ن  ذاك  أو  الق��در  به��ذا  تبتع��د 
املوضوعي��ة املطلوب��ة. ونفس األمر 
ميك��ن أن يُقال عن كتاب��ات الرهبان 
القابع��ني ف��ي األدي��رة، وحواش��ی 
املل��وك؛ والذي��ن كتبوا ف��ي تواريخ 
يسني تقربا هلل،  البابوات وأخبار القداّ
أو تقرباً وإسترض��اءاً لبعض امللوك 
واألُم��راء، كما جاءت كتاباتهم على 
سبيل تزجية الوق��ت الطويل وهم 
في منافيه��م االختياري��ة تلْك، ما 
يجعلنا نتص��ور مقدار احلشو الذي 

امتألت به صفحاتهم. 
م��ن األهمية مبكان، القول؛ أن قيمة 
نقد الوثائق تأتي كذلك من خطورة 
املواق��ف الفكري��ة الت��ي ميك��ن أن 
تنبني على اعتمادها، فبالعودة إلى 
بعض الوثائق املهمة التي مت نقدها 
وإثب��ات زيفها، ميك��ن التعريج على 
واح��دة مهم��ة ض��جاّ املستفيدون 
منها طعن��ا بناقدها الراهب “فاال”، 
تلك ه��ي املعروف��ة بوثيق��ة “هبة 
تعتب��ر  وكان��ت  قنسطنط��ني”، 
مقدس��ة من وجهة نظ��ر البابوات 
الذين “كان��وا يقولون إن اإلمبراطور 
قنسطنط��ني الكبي��ر وه��ب فيها 
البابوي  أراض��ي إيطاليا للكرس��ي 
على اعتبار أنها إرث الرسول بطرس 
أخذه عن السيد املسيح مباشرة”، 
فق��د أثبت ف��اال أن الوثيقة مزيفة، 
وأن رج��ال الكنيسة ه��م َمن وضع 
وأن  قنسطنط��ني،  خ��امت  عليه��ا 
السي��د املسي��ح لم مين��ح احلواري 
بطرس شيئا ف��ي إيطاليا أو غيرها 
)حس��ني مؤنس، التاري��خ املؤرخون، 

ص69(.  
لن��ا أكثر ص��وب النصوص  ولو توغاّ
املقدس��ة، ميك��ن الق��ول أن تل��ك 
التاريخ��ي  -باملعن��ى  النص��وص 
التوثيق��ي- تب��دأ بكلم��ات ألقاها 
املوحي إل��ى املوحى إلي��ه، فأذاعها 
اخ  األخير ب��ني الناس وتلقفها النساّ

ألهميتها الروحية وقاموا بتدوينها 
بوسائل التدوين املتاحة في العصور 
اخملتلف��ة، فتحولت النص��وص إلى 
وثائق قابل��ة للتداول وتكرار الَنسخ 
والتوزي��ع. وبرغ��م اهتم��ام الكتاّاب 
الكهنوتي��ة  والسلط��ة  واحمل��ررون 
بتقص��ي الدقة في التدوي��ن، إالاّ أن 
ع��دم قيام املوحى إلي��ه بتلك املهة 
ي��ة الكتاب��ة أو الفاصل  بسب��ب أماّ
الزمن��ي بينه وبني وقت التدوين، أمر 
جعل من الكلم��ات املقدسة وثائق 
نصياّ��ة قابل��ة للعرض عل��ى النقد 

والتثباّت. 
وإذا تغاضينا عن النصوص املقدسة 
الت��ي تتن��اول أمورا غيبي��ة سابقة 
وقع��ت في غاب��ر األزم��ان أو الحقة 
ستقع في عصور مقبلة، باعتبارها 
غي��ر قابل��ة لإلثبات بشري��ا كونها 
خارج الزمن األرضي املتعارَف عليه- 
ف��إن نصوصا أخ��رى تتن��اول أحداثا 
املُعاش، فيصبح  للتاري��خ  تُنِسبها 
الباحث��ني  أم��ام  مشرَع��ا  الب��اب 

املهتم��ني بأمر املطابق��ة بني النص 
واخمللف��ات األرضية التي تشير إليه. 
وكما هو معروف فإن أفضل النتائج 
التي ميكن أن تصل إليها الدراسات 
والبح��وث التاريخية، هي تلك التي 
جتمع بني وثيقة أدبية )نص مكتوب( 
وأخ��رى مادي��ة )أثر ملم��وس(، األمر 
ال��ذي يستدعي اإلستعان��ة بعلم 
اآلث��ار للتحقق من صح��ة الوثيقة 
املكتوبة، وهي مسألة تثير اهتمام 
او  الديني��ة  اجله��ات  م��ن  الكثي��ر 

السياسية في عاملنا املعاصر.
سع��ت احلرك��ة الصهيوني��ة منذ 
تأسيسها لدغدغة مشاعر اليهود 
ب� “األرض املوعودة”، في إطار جهودها 
الرامية لتأسيس وطن يجمع يهود 
العال��م، مستن��دة ف��ي ذل��ك إلى 
نصوص الكت��اب املق��دس- العهد 
��ل قيمة إميانية  الق��دمي، الذي يشكاّ
عليا عند غالبي��ة معتنقي الديانة 
اليهودي��ة. فكان ال بد م��ن املوائمة 
واملطابقة ب��ني نصوص التوراة التي 

تتن��اول حوادث تاريخي��ة وبني وقائع 
األرض إلثبات ص��دق التاريخ والدين 
مع��ا، ول��م يكن العال��م املسيحي 
أق��ل حماسا في ذل��ك اإلجتاه -على 
قاع��دة اإلمي��ان املشترك��ة بالعهد 
القدمي- عندما تشكل��ت في العام 
برعاي��ة  بريطاني��ة  هيئ��ة  1865م 
امللكة فيكتوري��ا ورئاسة األسقف 
كانتربري، أطلق عليها إسم صندوق 
التنقيب في فلسط��ني، فتوجهت 
إل��ى منطق��ة احل��رم الشريف في 
الق��دس والت��ي يُعتقد إنه��ا موقع 
)ف��راس  الق��دمي  هيك��ل سليم��ان 

سواح، تاريخ أورشليم، ص25(.
ومن��ذ ذل��ك احل��ني توال��ت بعث��ات 
التنقي��ب األثري حول أشهر املعالم 
األثرية في فلسطني، وتواصل النبش 
ق��رب أساس��ات األبني��ة القائم��ة 
للوصول إل��ى األرض الع��ذراء التي 
ال يوج��د حتتها آث��ار خلاّفها البشر. 
وكانت سلط��ة اآلث��ار اإلسرائيلية 
-بعد اعت��راف العالم بدولتهم- قد 

أخ��ذت عل��ى عاتقها تل��ك املهمة، 
واستمر احلفر دون كلل للعثور على 
أية عالمات تدعم ما جاء في التوراة 
عن مجد إسرائي��ل الغابر، وعظمة 
أنبيائهم وقوة ممالكهم وجيوشهم 
وحنكة قادته��م وفخامة أبنيتهم، 

فماذا كانت النتيجة؟
م��ن بني اخلالص��ات اآلثاري��ة املهمة 
واملبنية على جهود تنقيبية عملية 
تراكمت في مدى سنني طويلة، هو 
ما مت جمعه وحتليله ونقده في كتاب 
“الت��وراة على ضوء اكتشافات علم 
اآلثار” ملؤلفه اسرائيل فنكلشتاين، 
وه��و بدرج��ة بروفيس��ور ويشغ��ل 
منصب رئي��س قسم علم اآلثار في 
جامع��ة تل أبيب، كم��ا شاركه في 
التألي��ف نيل أش��ر سيلبرمان وهو 
مؤرخ وباحث أمريكي. وعلى ما يبدو 
م��ن مطالع��ة الكتاب أن��ه يتحلى 
بالكثير م��ن املوضوعي��ة واحليادية 
الت��ي أغضبت رجال دي��ن وجماهير 
واسع��ة. ويبنياّ هذا الكتاب الطويل 
نسبيا ف��ي أحد مواضع��ه املهمة، 
نتيجة اجلهود اآلثارية املبذولة التي 
امتدت من قرن آلخ��ر، بالقول: “لقد 
أخفقت كل التنقيبات اآلثارية التي 
أُجري��ت، ف��ي الق��رن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين، حول جبل 
الهيكل في أورشليم )القدس( في 
التعرف حتى على مجراّد أثر بسيط 
لهيك��ل سليم��ان األسط��وري، أو 

مجمع َقْصره” )الكتاب، ص173(
وفي موضع آخر من الكتاب يلخص 
املؤل��ف -أو املؤلف��ان- نتيجة حتمل 
استف��زازا أكبر جلمع املؤمنني، حتى 
لكأن��ه يقول أن م��ا آمنت به الناس 
على م��ر آالف السنني لم يكن اكثر 
من وه��م وخيال، حيث ي��رد القول: 
“ل��م تكن تل��ك القص��ة التاريخية 
الت��ي ترويها التوراة، ب��دءا من لقاء 
إل��ى  ورحلت��ه  اهلل،  م��ع  إبراهي��م 
كنعان، إلى تخلي��ص موسى لبني 
إسرائيل من العبودية، وحتى صعود 
وانهي��ار مملكت��ي إسرائي��ل ويهوذا، 
وحيا إعجازي��ا، بل كانت نتاجا رائعا 
للخيال اإلنساني اخلصب” )الكتاب، 
ص23(. وف��ي صفحة أخرى: “أصبح 
واضح��ا -اآلن- أن العديد من أحداث 
التاري��خ التورات��ي لم حت��دث ال في 
املكان، وال بالطريقة واألوصاف التي 
رُوي��ت في الكتاب املق��دس العبري، 

بل بعض أشهر احلوادث في الكتاب 
املق��دس العبري لم حت��دث مطلقا 
أصال” )الكتاب، ص28(.                                                 
وينبغي االستدراك من أن الكتاب ال 
يقصد الغي��اب املطلق للمجموعة 
اليهودية أو لشخصيات أمثال داود 
وسليم��ان، حيث يرد ف��ي صفحات 
أخ��رى أن اليه��ود -استن��ادا إلحدى 
النظري��ات الباحثة ف��ي أصولهم- 
السكاني��ة  اجملموع��ات  م��ن  ه��م 
الت��ي نشأت ف��ي فلسط��ني ذاتها، 
َمثله��ا َمثل غيرها مم��ن سبقوهم 
الرقع��ة  نف��س  ف��ي  وعاصروه��م 
اجلغرافي��ة، ول��م يثب��ت خروجهم 
اجلماعي من مصر حيث ال أثر ميكن 
اقتفاءه لالستدالل على عسكرتهم 
في صح��راء سين��اء ألربع��ني عام، 
كم��ا ان تطور اليه��ود كمجموعة 
واقعية  -وإنشائهم ممالك  سكانية 
صغيرة، وم��ن ث��م انهيارها وسبي 
أبنائه��ا- جاء منسجم��ا مع تطور 
تك��ون  أن  دون  احمليط��ة،  املنطق��ة 
لليهود أي قدرات إبداعية خاصة. وأن 
داود وسليمان -حسب خرائب الدور 
التي يُعتقد أنها تع��ود إليهم- لم 
تُِشر في واقع احلال ألكثر من كونها 
دورا تشبه ما يبتنيه زعماء عشيرة 
متواضعة لسكنهم، وأنهما حكما 
منطق��ة ريفية هامشي��ة معزولة 
دون وجود دليل على أي ثراء أو رخاء.

وجهة نظر مغايرة ترى أن ما توصل 
إليه عل��م اآلثار بخصوص مطابقة 
الشواه��د األثري��ة م��ع النص��وص 
التوراتية، ميثل النتائج التي جاء بها 
هذا العلم “حت��ى اآلن”، مما يعني أن 
حفري��ات مستقبلية ميك��ن لها أن 
تغياّ��ر ف��ي النتائ��ج أو تقلبها رأسا 
عل��ى عق��ب، ولعل هذا ال��رأي ميثل 
رغبة الكثير م��ن رجال الدين )يهود 
ومسيحي��ون ومسلم��ون(، سعي��ا 
منه��م للمحافظ��ة عل��ى إميانهم 
الديني بالطريقة التي اعتادوها، دون 
أن تهتز الص��ورة املعروفة للعقيدة 
الراسخة في عقول وضمائر جموع 
غفيرة م��ن املؤمنني. ميكن القول أن 
وجهة النظر هذه صائبة قدر تعلق 
األمر مبواصلة البحث العلمي، الذي 
ال ميكن إغالق باب��ه، حيث أن رسالة 
العل��م هي املضي ُقدم��ا في طريق 
للحقيقة  والتقدم طلب��ا  التط��ور 

النسبية وخدمة للبشرية.  

7 قضايا

وثائق تأريخية

في إطار الصراعات الثنائية بين العديد من القوى اإلقليمية والدولية الفصائل المسلحة من غير 
الدول المنخرطة بقوة في أزمات المنطقة، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل سوريا، 

مثلما حدث في 27 أبريل 2017، عندما قامت بقصف مستودعات أسلحة يُعتقد أن إيران أرسلتها 
إلى حزب اهلل بالقرب من مطار دمشق الدولي
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آفاق 8

طارق شفيق 
وأحمد موسى جياد

 
خامساً :ان تشكيلة »مجلس االدارة« 
مبني��ة عل��ى صيغ��ة قدمي��ة عفى 
عليه��ا الزمن ولم تع��د مالئمة في 
ضوء الظروف احلالي��ة واملستقبلية 
لعمل الشركات النفطية. فشركة 
النف��ط الوطنية معنية فقط بجزء 
من القطاع النفطي اال وهو القطاع 
يتطل��ب من  وه��ذا  االستخراج��ي، 
اعضاء مجلس االدارة االملام ومعرفة 
والتقني��ة  الفني��ة  االساسي��ات 
واالقتصادي��ة والتعاقدي��ة وظ��روف 
العم��ل وغيرها اخلاص��ة بنشاطات 

القطاع االستخراجي.
 وعليه ماهي مبررات ضم ممثلني عن 
والبنك  والتخطي��ط  املالي��ة  وزارات 
املركزي كأعض��اء في مجلس االدارة 
ف��ي الوقت الذي ال يوج��د، مثال، من 
ميثل احملافظ��ات املنتجة او العاملني 
ف��ي الشرك��ة او املعاه��د الفني��ة 
والكليات املتخصص��ة او منظمات 
رجال االعم��ال العاملني في القطاع 

النفطي االستخراجي.
لم حت��دد مس��ودة القان��ون املقترح 
العديد من االم��ور املهمة مثل آلية 
تعيني مجلس االدارة ومن هي اجلهة 
املعنية بذلك؛ مهام وصالحيات رئيس 
ومجلس ادارة الشركة وال آلية اتخاذ 
وغيرها  النصاب  واكتم��ال  القرارات 
من االم��ور املتعلقة بعم��ل اجمللس. 
وه��ذا يعني سريان امل��واد والفقرات 
اخلاصة به��ذه االم��ور واملذكورة في 

القانون رقم 123 املعدل.
كذلك لم تتضم��ن مسودة القانون 
املقت��رح أي اش��ارة ال��ى »االعض��اء 
االحتياط« وعليه ليس واضحاً فيما 
اذا كان وج��ود العضوي��ن االحتياط 
املذكوري��ن ف��ي القان��ون رق��م 123 
املع��دل يتعارض مع مسودة القانون 

املقترح ام ال، مما يتطلب التوضيح.
وفيم��ا يتعل��ق باخلبيري��ن اخملتصني 
اللذي��ن يرشحهم��ا وزي��ر النف��ط، 

لم تذكر مس��ودة القان��ون املقترح 
فيم��ا اذا كان��ا من ضم��ن العاملني 
ف��ي القطاع النفط��ي اومن خارجه 
وهل ان الترشي��ح مشروط مبوافقة 

مجلس االدارة او مفروض عليه.
ق��د يكون م��ن املفيد وج��ود أعضاء 
»مستقل��ني« غي��ر دائمي��ني وغي��ر 
متفرغ��ني وم��ن دون ح��ق التصويت 
م��ن اصح��اب اخلبرة املشه��ودة في 
النفط  لصناعة  االساسية  اجلوانب 
االستخراجي��ة وغي��ر العاملني )في 
حينه( في أي من مؤسسات الدولة.

واخيراً ولي��س آخراً، فانه من الغريب 
واملري��ب ان مس��ودة القانون املقترح 
ل��م تتضمن ول��م تؤكد عل��ى مبدأ 
االدارة  مجل��س  »استقاللي��ة« 
باستثناء اشارة طفيفة في االسباب 
املوجبة. وهذا يشكل خلال مؤثرًا قد 
يترك آثاراً سلبية على عمل الشركة 
وخاص��ة ف��ي حال��ة وج��ود نزع��ات 
تسلطية وفردية لدى وزير النفط و/

او رئيس الوزراء. ومن اجلدير بالذكر ان 
املسودات السابقة لقانون الشركة 
و قان��ون 123 املع��دل ق��د اكدت في 
موادها، وليس في االسباب املوجبة، 

على مبدأ استقاللية اجمللس.
استقاللي��ة  ضع��ف  او  انع��دام  ان 
يتناق��ض  الشرك��ة  ادارة  مجل��س 
املمارس��ات  جمي��ع  م��ع  باملطل��ق 
املعم��ول به��ا حالي��ا ف��ي جميع او 
اغل��ب شرك��ات النف��ط الوطني��ة 

)احلكومية(.
املالحظ��ات اع��اله حتتم مب��ا ال يقبل 
الشك ض��رورة اعادة النظر وصياغة 
املواد والفقرات ذات العالقة مبجلس 

ادارة الشركة.
وعليه فإننا نرى ما يلي:

يدير الشركة مجلس ادارة مستقل 
واالداري��ة  املالي��ة  الش��ؤون  ف��ي 
والتنفيذي��ة والعملياتي��ة املتعلقة 

بالشركة .
يتألف مجلس االدارة من:

ا- رئيس اجمللس : حت��دد درجته ويعني 
ويعفى بقرار من مجلس الوزراء؛ ميثل 
الشركة ويكون مسؤوال امام اجلهات 

املعنية بكل ما يتعلق بالشركة.

ب- اعضاء متفرغني )في االقل اربعة(: 
حت��دد درجة كل منهم ويعني ويعفى 
بقرار من مجل��س الوزراء. وينتخبون 
احده��م كنائب للرئي��س  ملدة سنة 
بالتناوب وتن��اط لكل منهم مهمة 
إدارة واح��دة او اكثر من التشكيالت 
التنظيمية ملرك��ز الشركة )حسب 
الهيكل التنظيمي للشركة(. يعني 
العض��و املتفرغ لفترة معينة  قابلة 
للتجدي��د واليعفى م��ن منصبه إال 

ألسباب قانونية.
تتضمن مؤه��الت الرئيس واالعضاء 
املتفرغني اخلبرة الناجحة املوثقة  في 
الصناعة النفطية التقل عن عشرين 
سنة ويتص��ف بالنزاهة والشفافية 
وف��ي أي من االختصاص��ات التالية: 
االقتص��اد او التسوي��ق او القان��ون 
االدارة  او  احلوكم��ة  او  العق��ود  او 

وبح��وث العمليات اوالتكنولوجيا او 
الهندسة او شؤون التنقيب واالنتاج 

واحلفر او اجليولوجيا.
ج- اعضاء غير متفرغني وهم املدراء 
العام��ون للشركات املنتجة للنفط 
والشركات املنتجة للغاز- الشركات 
اململوك��ة  )وهي ف��ي الوقت احلاضر 
ك��ل م��ن شرك��ات نف��ط الشمال، 
نف��ط البصرة، نف��ط الوسط، نفط 
ذي ق��ار( غ��از اجلنوب، غ��از الشمال؛ 
الشركة العامة ألنابيب نقل النفط 

والغاز)الرئيسة(؛
د- عضو غير متفرغ ميثل مركز وزارة 
النفط بدرجة ال تقل عن مدير عام.  
ه- مدير عام شركة تسويق النفط- 

سومو
وفيم��ا يتعلق مبهام مجل��س االدارة 

نرى بأنها تتضمن:

ا- وضع السياسات واخلطط الفنية 
واالقتصادي��ة واملالي��ة والتنظيمية 
واالداري��ة املطلوبة لسي��ر نشاطات 
الشرك��ة مبا يحقق اهدافها بكفاءة 
مؤش��رات  وف��ق  وعل��ى  وفعالي��ة 

محددة.
ب- ممارس��ة احلق��وق والصالحي��ات 
املتعلقة بسياسات وخطط الشركة 
النفطي��ة  السياس��ة  ض��وء  ف��ي 
املعتم��دة وتل��ك اخملول��ة للشرك��ة 

مبوجب التشريعات النافذة.
ج- اعداد وتنفيذ تشكيالت الشركة 
وتقسيماتها  واالداري��ة  التنظيمية 

في مركز الشركة وخارجه.
وتطوي��ر  تنمي��ة  برام��ج  وض��ع  ه- 
االستثم��ار النفط��ي ف��ي مناط��ق 
عم��ل الشرك��ة ومتابع��ة تنفيذها 
مب��ا يسهم ويؤمن تطوي��ر الصناعة 

النفطية.
و- وض��ع برام��ج مكثف��ة ومعجل��ة 
املهني��ة  الق��درات  فج��وة  ملعاجل��ة 
واملعلوماتي��ة  والتكنولوجي��ة 
واالقتصادية و التخطيطية والقانونية 
وغيره��ا للعاملني في شتى نشاطات 
وتنظيمات الشركة وعلى وفق اهداف 

ومؤشرات محددة كمياً وزمنًيا.
ز- وض��ع خطط وبرام��ج متخصصة 
احلق��ول  )يونيتايزيش��ن(  بتوحيدي��ة 
املشترك��ة ب��ني احملافظ��ات وكذل��ك 
احلق��ول احلدودية املشترك��ة مع دول 

اجلوار.
ف��ي حالة وج��ود خالف ب��ني الشركة 
ووزارة النف��ط يحال االمر الى مجلس 

الوزراء حلسمه.
ح- اع��داد نظ��ام داخل��ي للشرك��ة 

يتضمن :
واختصاصات  وواجبات  1. صالحيات 

تشكيالت الشركة.
2. الهيك��ل االداري ملرك��ز الشرك��ة 
وحتديد  له��ا  التابعة  والتشكي��الت 
نطاق عمل وواجبات الوحدات االدارية 

والتنظيمية التابعة لها.
ادارة  مبجل��س  املتعلق��ة  االم��ور   .3
الشرك��ة مثل آلية اتخ��اذ القرارات، 
اكتمال النصاب والتصويت وغيرها.

4. نظ��ام خ��اص للشرك��ة يتعل��ق 
بالروات��ب واخلدمة واحلواف��ز واملنافع 

واملسؤولية االجتماعية وغير ذلك.
5. اجلوان��ب التنظيمية والعملياتية 
والشرك��ات  مركزالشرك��ة  ب��ني 
اململوك��ة والشركات االخ��رى التي 

تتعامل مع الشركة؛
6. االستعانة باخلبراء واالستشاريني 
البت��رول.  بش��ؤون  ومتمرس��ني 
يت��م االختيارعل��ى اس��اس االعالن 
والتنافسي��ة والشفافية وعلى وفق 

عقد حسب حاجة الشركة.
7. االموراملتعلقة باالجتماع السنوي 

للجمعية العمومية؛
الضامن��ة  والضواب��ط  االس��س   .8
ونشراملعلوم��ات  للشفافي��ة 
والتقاريرالدوري��ة الشامل��ة جلمي��ع 
نشاط��ات الشرك��ة وتوفيرها على 

املوقع االلكتروني للشركة.

9. أي��ة أم��ور أخ��رى تتعل��ق مبه��ام 
وتشكيالتها  الشرك��ة  ونشاط��ات 

وبتنفيذ اهدافها
 سادس��اً: لم حتدد مس��ودة القانون 
وصري��ح  مباش��ر  بنح��و  املقت��رح 
نشاط��ات ومج��ال عم��ل الشركة. 
ولكن بدالل��ة الشركات »اململوكة« 
م��ن قبله��ا ف��ان نش��اط الشركة 
ينحصر، مبوج��ب املادة4--ثانيا:2، في 
مج��االت » استكش��اف واستخراج 

وانتاج النفط والغاز«.
ف��ي ضوء هذا النص ف��ان الشركات 
املعنية بنق��ل النفط اخلام )االنابيب 
الرئيس��ة( وتسويق��ه )سومو( تقع 
خ��ارج نطاق عم��ل شرك��ة النفط 
الوطنية في حني )قد( تكون شركة 
الشركات  العراقي��ة ضم��ن  احلف��ر 
»اململوك��ة« . ولك��ن ه��ل ان جميع 
الشركات العامة العاملة حالياً في 
نشاط��ات استكش��اف واستخراج 
وانتاج النفط والغاز ستكون مملوكة 
من قب��ل الشركة؟ وهل ه��ذا االمر 

مرغوب وعملي؟  
وعلي��ه من الضروري ان حتدد مسودة 
القان��ون وبوضوح ماه��ي نشاطات 
الشرك��ة وحت��دد باالس��م م��ن هي 
الشركات اململوكة من قبلها ضمن 
الشرك��ات القائمة عند تشريع هذا 

القانون.
وف��ي هذا اجملال نرى ان تتضمن مهام 

الشركة مايلي:
التنقيب والتطوير  ا-تنفيذ عمليات 
واالنتاج والنقل والتخزين والتسويق 

فيما يتعلق بالنفط والغاز.
ب- االش��راف عل��ى تنفي��ذ عق��ود 
اخلدمة جلوالت التراخيص مبا يضمن 

حقوق ومصلحة العراق.
ج- ادارة وتشغي��ل شبك��ة االنابيب 
الداخلي��ة الرئيس��ة لنق��ل النفط 

والغاز.
د- العمل على بل��وغ اعلى مستوى 
م��ن التط��ور والنم��و ف��ي العم��ل 
واالنتاج واالستثمار في هذا القطاع 
على وف��ق اس��س اقتصادية بهدف 
حتقي��ق االستخراج االمث��ل للنفط 

من مكامنه باقل كلفة.

لقمان عبد الرحيم الفيلي*

ج – القوة:
اجله��ة   ،JICA(( م��ع  ممت��ازة  • عالق��ات 
املسؤولة ع��ن الق��رض الياباني امليسر 

للعراق.
• املوق��ف الرسم��ي اليابان��ي إيجاب��ي 

وداعم للعراق.
• عدم وجود أي خالف أو عداوات تأريخية 

بني البلدين.
• الس��وق العراقي��ة متث��ل عنصر جذب 

االستثمارات اليابانية.
• ميثل العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي 
في العالم؛ وبذل��ك يشكل عامل إغراء 
للشرك��ات اليابانية عل��ى إقامة عالقة 

طويلة األمد معه.
• الياب��ان بل��د ذو إمكان��ات اقتصادي��ة 
وتكنولوجي��ة كبي��رة، والع��راق بثرواته 
الطبيعي��ة العمالق��ة يشك��الن ثنائياً 
اقتصادي��اً ناجحاً وكالهم��ا يحتاج إلى 

اآلخر.
• تأكي��د للسمع��ة اجلي��دة للشركات 
واملستهل��ك  الس��وق  ل��دى  الياباني��ة 
العراقي فإن العراق يسعى التفاقات مع 

اليابانيني.
• توجه قوي للحكومة اليابانية لتصدير 
لل��دول  التحتي��ة  البن��ى  تكنولوجي��ا 

النامية.
• موارد بشرية كبي��رة بحدود 37 مليون 
شخص، أغلبها شبابية وطبقة واسعة 

متعلمة.
مبساح��ات  مستوي��ة  خصب��ة  أرض   •

واسعة.
• قان��ون االستثم��ار رق��م )13( لسن��ة 
2006 وتعديالته، ال��ذي منح االمتيازات 
للمستثمر األجنبي مثل احلق في البيع 
والشراء في سوق العراق لألوراق املالية.

د – الفرص:
• إن تطبي��ق االتفاق سيفتح الباب أمام 

استثمارات يابانية إضافية.
• نقل التكنولوجيا اليابانية املتطورة.

• اكتساب املهارة واخلبرات اليابانية.
• حتريك االقتصاد العراقي.

• القضاء عل��ى البطالة وحتسن الوضع 
األمني.

• االتفاق مع اجلانب الياباني على تنفيذ 
مشروع ميّثل رم��زاً للعالقة االقتصادية 
مث��ل حق��ل  البلدي��ن  ب��ني  املتقدم��ة 
الناصري��ة النفطي أو ش��رق بغداد أو أي 

مشروع آخر مقبول من الطرفني.
• توفر مشاريع متعددة معد لالستثمار 
في قطاعات الزراعة والكهرباء والصحة 

واالتص��االت  والصناع��ة  واإلسك��ان 
والسياحة والسفر.

• إنت��اج النفط ف��ي الع��راق سيستمر 
بالزيادة للسنني املقبلة.

الوطني��ة  الهيئ��ة  زي��ادة صالحي��ات   •
لالستثم��ار لتشم��ل جمي��ع اإلجراءات 
واملوافقات اإلدارية والفنية لبدء املشروع 

وتنفيذه من قبل املستثمرين.
• القي��ام بحمالت ترويجي��ة لالستثمار 
ف��ي العراق م��ن طريق برنام��ج مبرمج 
حس��ب األولوي��ات بالنسب��ة للس��وق 
العراقية والسيما في البلدان املتقدمة 
كالوالي��ات املتحدة األميركي��ة واليابان 

والدول األوروبية.
• وجود أعداد كبي��رة من اآلبار النفطية 
غي��ر املستغل��ة حت��ى اآلن، فض��الً عن 
مواقع لم يتم التنقيب فيها عن النفط 

من قبل.
تاسعاً – التوصيات:

تواج��ه  الت��ي  الكبي��رة  التحدي��ات  إن 
احلكومة العراقية في مجال بسط األمن 
والنظام، وإع��ادة إعمار البالد تستوجب 
راسخة،  اقتصادي��ة  اعتماد سياس��ات 
ق��ادرة على االستجاب��ة للضرورات التي 
تفرضها تداعيات املرحلة الراهنة. فمن 
الض��روري أن تعمد املؤسسات العراقية 
املعنية إلى إعداد خط��ط استراتيجية 
شامل��ة لالستف��ادة من املن��اخ الدولي 
املؤي��د لعملي��ة التح��ول الدميوقراطي 
اجلارية ف��ي الع��راق، وحتويل��ه إلى دعم 
اقتص��ادي وتقن��ي مبن��ي عل��ى أسس 
املصالح املشتركة؛ وإن طموحات كهذه 
حتتاج إلى تدابي��ر سياسية وأخرى فنية 

)اقتصادية وتشريعية(.
وفيم��ا يخص تطور العالقات مع اليابان 
واستثمارها بالنح��و األمثل، فإني أدعو 
إلى دع��م جهود حكومتن��ا في صياغة 
واض��ح  واقتص��ادي  سياس��ي  منه��ج 
املعالم، يشّكل األساس في التعامل مع 
الطرف الياباني على وفق إطار املصالح 
املتبادلة؛ ألن عالقات العراق واليابان هي 
من ن��وع العالقات املربحة )رب��ح – ربح( 
لكال اجلانبني بسبب حاجة كليهما إلى 
اآلخر، وميكن إجمال التدابير السياسية 
والفنية التي ينبغي على العراق القيام 
به��ا لتحويل العالق��ة مع الياب��ان إلى 
عالقة مربحة إلى أبعد احلدود، على وفق 

التصورات التالية:
• التدابير الفنية.

• تفعي��ل عم��ل وزارة اخلارجية العراقية 
في قي��ادة امللفات الثنائي��ة املهمة مع 
الياب��ان كونها جزءاً حيوي��اً من عالقات 

العراق اخلارجية.

• اإليع��از إل��ى وزارة التخطيط العراقية 
بالتع��اون مع ال��وزارات اخملتص��ة إلعداد 
قائمة تفصيلية باملشاريع التي يفضل 
تنفيذه��ا من قبل الشرك��ات اليابانية، 
لتك��ون قاع��دة انط��الق وخط��ة عمل 
بنحٍو  العراقي��ة  للخارجي��ة  مبرمج��ة 
خ��اص واحلكوم��ة بنحٍو ع��ام؛ لتتحرك 
عل��ى أساسه��ا لتشجي��ع املؤسسات 
والهيئات احلكومي��ة واخلاصة اليابانية، 
للمشارك��ة في حملة إعادة اإلعمار في 

العراق.
• تفعي��ل االتف��اق االستراتيج��ي ب��ني 
البلدين كونه خطوة مهمة باجتاه تطوير 
عالق��ات البلدي��ن، وأرى أن يب��ادر اجلانب 
العراق��ي بالدع��وة إل��ى عق��د اجتماع 
وزاري للوزراء املعني��ني، والسيما النفط 
والكهرب��اء والتخطيط واالستثمار، في 
كال اجلانبني لوض��ع القواعد األساسية 
حل��وار مباشر يسته��دف تطوير عالقات 
البلدي��ن ف��ي جمي��ع اجمل��االت، ويُفّضل 
إج��راء هذه االجتماعات في طوكيو أوالً، 

ثم في بغداد.
• األخذ بنظر احلسبان طبيعة السلوك 
اليابان��ي ف��ي التعاط��ي م��ع اجلوان��ب 
االقتصادي��ة والفني��ة، فم��ن األفض��ل 
أن تك��ون املطال��ب العراقي��ة واضح��ة 

ومحددة.
• استكمال بناء املؤسسات االقتصادية 
املتخصصة، وتطوير املؤسسات احلالية 

باالستفادة من اخلبرات الدولية وإعطاء 
دور أوس��ع للقطاع اخل��اص العراقي في 
املشاركة بالتنمي��ة الشاملة من خالل 
خصخصة بعض القطاعات االقتصادية 

في البالد.
• محاربة ظاه��رة الفساد اإلداري واملالي 
من خالل اتباع أسالي��ب الشفافية في 

إدارة املؤسسات االقتصادية.
• تشجي��ع قي��ام شراك��ات جتاري��ة بني 
القطاع��ني العام واخل��اص العراقي من 
جهة والشرك��ات العاملي���ة من جهة 
أخ��رى كوسيل����ة لنق������ل اخلب��رات 
تعت��رض  الت��ي  املشك��الت  ومعاجل��ة 
سبيل التنمية الشاملة في العراق في 
اجملاالت األمني��ة، والتقنية، والصناعية، 

والتعليمية، والتجارية، واملالية.
• صياغ��ة استراتيجي��ة بعي��دة امل��دى 
سياسي��ة  متوازي��ة  ومبح��اور  للع��راق 
واقتصادية على ال��دول الكبرى املفيدة 
للبلد ف��ي الوقت احلاض��ر وفي مقدمة 
هذه ال��دول، الياب��ان، حي��ث إن معظم 
التحرك��ات جل��ذب االستثم��ارات تكون 
غي��ر منسق��ة ب��ني اجله��ات العراقية 
مث��ل هيئ��ة االستثم��ار ووزارات النفط 
والتجارة والصناعة وغيرها، ومن املمكن 
االستف��ادة من جتارب ال��دول األخرى في 
هذا اجملال، كما هو احلال في قيام اليابان 
بتزويد فيتنام بتقنية مشاريع القطارات 
السريعة، ضمن ق��روض ميّسرة طويلة 

األمد.
• إن الت��زام الع��راق ب��أن يك��ون شريكاً 
استراتيجياً لليابان في مجال الطاقة ال 
يعني إعطاء أفضلية لليابان في مجال 
األسعار أو التسهي��الت القانونية التي 
قد تعك��س تأثيراً سلبي��اً على سمعة 
العراق ال��ذي ينادي بالنزاهة والشفافية 
بالتعامل مع جميع االط��راف التجارية 
بحيادي��ة وبت��وازن كامل، ب��ل املقصود 
أن يك��ون التزاماً سياسي��اً يُروج له قبل 
التوقي��ع علي��ه م��ع اجله��ات اليابانية، 
وميكن فرض شروط العراق على اليابانيني 
الذين ال يريدون أي مفاضلة على حساب 
اآلخري��ن بل الت��زام أخالق��ي وسياسي 
بعي��د األمد من الع��راق بتأمني إمدادات 

الطاقة وبأسعار السوق السائدة.
إح��دى  أن  إل��ى  هن��ا  اإلش��ارة  ن��ود   •
املشك��الت الت��ي تتص��ف به��ا الوفود 
التفاوضي��ة العراقي��ة م��ع الشرك��ات 
واجلهات األجنبية بنح��وٍ عام واليابانية 
بنح��ٍو خ��اص بأنه��ا تركز عل��ى اجلانب 
االقتص��ادي فقط م��ن دون أي نظرة إلى 
البع��د االستراتيجي بعيد األمد لعالقة 
الع��راق مع ال��دول التي يت��م التفاوض 
مع شركاته��ا، واملقصود مج��دداً ليس 
التن��ازل ع��ن فق��رات معين��ة لصال��ح 
هذه ال��دول التي تعّد صديق��ة للعراق، 
بل املقص��ود استثم��ار ه��ذه العالقات 
االقتصادية والعقود واملفاوضات وغيرها 

لتقريب األصدقاء إلينا وتشجيعهم ملد 
يد الشراكة االستراتيجية معنا وليس 
العكس؛ أي أن التفاع��ل يجب أن يكون 
بش��أن إيجاد شري��ك استراتيجي بعيد 
األمد ولي��س عرضاً أو طلب��اً جتارياً على 

املدى القصير.
• يح��اول الع��راق بناء اقتص��اده وبنيته 
التحتي��ة عل��ى وفق أح��دث املواصفات 
العاملي��ة، إال أنن��ا يج��ب أن ال ننس��ى 
العامل الزمني في هذا التوجه، حيث إن 
عدم استثمار الفرص املقدمة من بعض 
األصدق��اء قد يع��ّد خسارة عل��ى املدى 
البعي��د؛ نتيج��ة ع��دم استثمارها في 
وقتها؛ لذلك من املفّضل دراسة الفرص 
املقدم��ة بت��أٍن، ووضع العام��ل الزمني 
والبع��د االستراتيج��ي وكلفة الفرصة 
الضائعة قبل إصدار أي قرار نهائي بهذا 

الشأن.
• إمكاني��ة إنش��اء دائ��رة متخصص��ة 
في اخلارجي��ة العراقي��ة يرأسها سفير 
على غرار ما كان موج��ودا في اخلارجية 
اليابانية تتولى تنسيق ملف اإلعمار بني 
العراقية  العراقية والسفارات  اخلارجية 
ال��وزارات  وم��ع  اخل��ارج  ف��ي  العامل��ة 

واملؤسسات العراقية داخل العراق.
• قد يكون من املناسب أن تقوم احلكومة 
العراقية بإحالة بعض مشاريع القرض 
اليابان��ي امليّس��ر ODA إل��ى الشركات 
اليابانية اخملتصة وذات السمعة الطيبة؛ 

مما يحقق للعراق الفوائد التالية:
1. إن شمول الشركات اليابانية بتنفيذ 
مشاري��ع الق��رض سيشج��ع احلكومة 
الياباني��ة عل��ى من��ح ق��روض جدي��دة 
وبالش��روط  املستقب��ل،  ف��ي  للع��راق 
امليسرة نفسها؛ ألنه��ا ستعود بالنفع 
عل��ى قط��اع األعمال في الياب��ان وعلى 
االقتصاد الياباني بنحٍو عام الذي يعاني 
-كما ذكرن��ا سابقاً- من رك��ود؛ بسبب 
ضع��ف الطل��ب الداخل��ي وبحث��ه عن 
أسواق جديدة لتصريف منتجاته؛ وهذا 
اإلج��راء لي��س م��ن أجل احلص��ول على 
هذه األم��وال لدعم املوازن��ة احلكومية 
فحسب، ب��ل من أجل أن يك��ون هنالك 
تواج��د ياباني عل��ى األرض العراقية في 

قطاع اإلعمار.
2. تبدي��د مخ��اوف بع��ض الشرك��ات 
الياباني��ة الت��ي تخشى م��ن عدم متكن 
اجلهات احلكومي��ة العراقية، من الوفاء 
باجل��دول الزمن��ي املناس��ب لتعهداتها 
املالية جت��اه تل��ك الشركات، ف��ي أثناء 
تنفيذ املشاريع العراقية أو بعد ذلك؛ إذ 
تتيح الق��روض اليابانية التي سيحصل 
عليه��ا العراق م��ن احلكوم��ة اليابانية 

عام��ل تطمني كبير لتلك الشركات ألن 
حكومة بالدهم ستكون ج��زءاً أساساً 
من آلية التسديد املالي للمشاريع التي 

ستنفذها.
3. االستفادة م��ن اخلبرات اليابانية على 
األرض ف��ي تنمي��ة قدرات م��وارد العراق 
البشرية من مهندس��ني وفنيني، فضالً 
عن التعلم من أسل��وب اإلدارة اليابانية 
املتقدم في قيادة املشاريع االستراتيجية 

الكبرى.
عاشراً: اخلامتة:

إن ما نالحظه م��ن خالل مراقبة احلركة 
ه��و  الياباني��ة  للساح��ة  االقتصادي��ة 
تهافت ال��دول إلقامة العالق��ات معها 
في شت��ى فروعها واالستثمار في كافة 
امليادين املتاحة، في حني نعتقد أن هناك 
غياب��اً في الرؤية االستراتيجية لعالقات 
الع��راق م��ع الياب��ان أدت إل��ى انحسار 
العالق��ات حت��ى م��ن اجلان��ب اليابان��ي 
في مدي��ات معينة نرى أنه��ا حتتاج من 
صن��اع القرار ف��ي العراق إل��ى مراجعة 
شامل��ة وسريع��ة إذا كن��ا راغب��ني في 
تطوي��ر عالقاتنا الثنائي��ة وتعزيزها في 
شت��ى اجملاالت، واالرتق��اء بها إلى درجات 
متقدم��ة وإمكاني��ة تق��دمي تطمينات 
للياب��ان بتأم��ني مصاحله��ا ف��ي مجال 
الطاق��ة من دون أن يخ��ل ذلك مبصاحلنا 
والطويل��ة  القصي��رة  االستراتيجي��ة 
األمد، ونرى أن هذا املوضوع هو غاية في 
األهمية، أي أن تكون هناك مبادرة عراقية 
لتوط��ني االهتمام الياباني بالعراق ملا له 
من دور في انعاش االقتصاد العراقي، وال 
نستبعد أن يأتي يوم تسهم اليابان في 
انطالق��ة االقتص��اد العراقي كما حدث 
في بع��ض دول آسيا التي ك��ان لليابان 
الفض��ل ف��ي انطالقته��ا الصناعي��ة؛ 
وبخالفه فإننا نتصور أن الدعم الياباني 
للعراق لي��س التزاماً أبدياً، وقد تستجد 
موضوعات حتول االهتم��ام الياباني عن 
العراق والسيما مع وجود بوادر في األفق 
في زيادة اهتمام اليابان في بلدان أخرى؛ 
وه��ذا سيك��ون عل��ى حس��اب اهتمام 
الساس��ة الياباني��ني بالع��راق، وميك��ن 
القول إن الياب��ان رائدة في مجال بحوث 
الطاقة البديلة، وفي حال انصرافها عن 
مواصلة االهتم��ام بالعراق وإذا لم يكن 
لدينا م��ا نقدمه من محف��زات للطرف 
اآلخ��ر فإن ذلك سيقود إل��ى اختالل في 
ميزان املصال��ح املتبادلة الذي لن يصب 

في مصلحتنا بكل تأكيد.

*السفير العراقي السابق في الواليات 
املتحدة األميركية.

من أجل قانون فاعل ومالئم لشركة النفط الوطنية العراقية

العالقات االقتصادية االستراتيجية للعراق مع اليابان
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استقر فقه القانون الدولي على 
اعتب��ار تس��ليم اجملرمني ش��كال 
م��ن اش��كال التع��اون الدول��ي 
ف��ي مكافح��ة اجلرمي��ة واجملرمني 
، وحماي��ة اجملتمعات م��ن اخمللني 
وحت��ى   ، واس��تقرارها  بأمنه��ا 
اليبقى  هؤالء العابثون مبنأى عن 
العقاب يعيثون في االرض فسادا 
. ان هذا النوع من التعاون الدولي 
ه��و نتيجة طبيعي��ة للتطورات 
الت��ي حدث��ت في اجمل��االت كافة 
ومنها مج��ال االتصاالت وتقنية 
املعلوم��ات ، حيث لم تعد احلدود 
القائمة بني الدول تشكل حاجزا 
ام��ام مرتكبي اجلرائ��م ، كما ان 

نش��اطهم االجرام��ي ل��م يعد 
قاصرا على اقليم معني بل امتد 
الى اكثر من اقليم  ، حيث اصبح 
اجملرم يشرع في التحضير جلرميته 
في بلد ، وينفذها في بلد ثان ، ثم 
يفر الى بلد ثالث . فاجلرمية اصبح 
له��ا طاب��ع دولي واجملرم نفس��ه 
اصبح مجرما دوليا . وهذا ينطبق 
على اجلرائم املتعلقة باالنترنيت 
العابرة  وباجلرائم  بش��كل خاص 
للح��دود بنح��و ع��ام . وحيث ان 
اجهزة انفاذ القانون التس��تطيع 
جتاوز حدودها االقليمية ملمارسة 
االعم��ال التنفيذية على اجملرمني 
الفارين ، كان البد من ايجاد آلية 

معينة للتع��اون مع الدولة التي 
ينبغي اتخاذ بعض تلك االعمال 
ف��وق اقليمها ، ولك��ي يتم ذلك 
ويكون هناك تع��اون دولي ناجح 
في مج��ال حتقي��ق العدالة كان 
ه��ذا  مج��االت  تنظي��م  لزام��ا 
 ، تش��ريعيا  الدول��ي  التع��اون 
وقضائي��ا ، وتنفيذيا . فالدولة اذ 
هي م��ن اعضاء اجملتم��ع الدولي 
البد له��ا من الوف��اء بالتزاماتها 
املترتب��ة على عالقاته��ا الدولية 
من خ��الل املعاهدات واالتفاقيات 
الت��ي تتعلق  والثنائية  الدولي��ة 
 . اجملرم��ني  واس��ترداد  بتس��ليم 
ولو رجعنا لتل��ك االتفاقيات جند 

ان الدول��ة التي يتواج��د املتهم 
بارتكاب اح��دى اجلرائ��م العابرة 
للح��دود )وم��ن بينه��ا اجلرائ��م 
عل��ى  باالنترني��ت(  املتعلق��ة 
اقليمه��ا ملزم��ة مبحاكمته اذا 
كان تشريعها يتضمن جترمي تلك 
االفع��ال ، واال فعليها تس��ليمه 
الى الدولة الطالب��ة لكي تقوم 
مبحاكمت��ه ، او تنفي��ذ العقوبة 
بحق��ه ان كان ق��د حوك��م من 
قبلها على وف��ق احكام قانونها 
الوطني . فهذا التسليم يحقق 
فالدول��ة   ، الدولت��ني  مصال��ح 
الطالب��ة تضم��ن معاقب��ة من 
اخل بقوانينها وتشريعاتها ، اما 

الدولة املطلوب منها التس��ليم 
فان ذلك يس��اعدها على تطهير 
اقليمه��ا من ش��خص خارج عن 
القانون وابعاده ع��ن اقليمها مما 
يس��اعدها عل��ى ضم��ان امنها 
واس��تقرارها . ولذل��ك حرص��ت 
ال��دول عل��ى عق��د االتفاقي��ات 
الثنائي��ة ، واالقليمية ، والدولية 
الت��ي تنض��م موضوع تس��ليم 
اجملرم��ني . اضاف��ة ال��ى تضمني 
ش��روط  الوطني��ة  تش��ريعاتها 
وضوابط التس��ليم واالس��ترداد 
وم��ن هذه الدول كان العراق فقد 
تضم��ن قانون اص��ول احملاكمات 
اجلزائي��ة رقم )23( لس��نة 1971 

 368 ال��ى   352 امل��واد م��ن  ف��ي 
من��ه ش��روط وضواب��ط االناب��ة 
اجملرم��ني  وتس��ليم  القضائي��ة 
والتعاون الدولي في هذه اجملاالت 
. كم��ا ارتب��ط الع��راق باتفاقية 
الرياض للتعاون القضائي العربي 
لع��ام 1983،  اضافة للعديد من 
االتفاقي��ات الثنائي��ة ، والدولية 
املتعلقة بتسليم اجملرمني ، ونقل 

احملكومني . 
ان تس��ليم اجملرمني يعن��ي قيام 
الدولة املطلوب منها التس��ليم 
، بتسليم ش��خص موجود على 
اراضيه��ا ال��ى دولة اخ��رى وهي 
الدولة طالبة التس��ليم لغرض 

محاكمته عن جرمية نسب اليه 
ارتكابه��ا ، او لتنفيذ حكم صادر 
ض��ده م��ن محاكمه��ا . ففكرة 
عل��ى  تق��وم  التس��ليم  نظ��ام 
وجود عالق��ة بني دولت��ني االولى 
تطال��ب بان يس��لم لها مرتكب 
االجراءات  لتتخذ بحق��ه  اجلرمية 
املطلوبة اليقاع العقاب املطلوب 
بحق��ه ، والثاني��ة يوج��ه اليه��ا 
طلب التس��ليم لتقرر بعد ذلك 
اما االس��تجابة للطل��ب اذا كان 
متفق��ا مع تش��ريعاتها النافذة 
، او م��ع معاه��دة ، او اتفاق يربط 

بينهما ، واما الرفض . 
)يتبع(
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

فتحي الجواري

داليا مارين

قاضي عراقي

رئيسة قسم 
االقتصاد الدولي في 

جامعة ميونخ

يحفر االقتصاد الرقمي خطوطاً 
فاصل��ة جدي��دة ب��ني رأس املال 
والعم��ل، م��ن خ��الل الس��ماح 
لش��ركة واح��دة، أو ع��دد قليل 
من الشركات، باالستحواذ على 
حص��ة متزاي��دة الضخامة في 
»اخلارقة  الشركات  السوق. وألن 
النج��اح« تعمل على املس��توى 
العاملي، وتهيمن على األس��واق 
ف��ي دول متعددة في وقت واحد، 
فق��د تزايد إلى ح��د كبير تركيز 
اقتصادات  األس��واق في ش��تى 
مجموع��ة العش��رين املتقدمة 
والناشئة الكبرى خالل السنوات 

اخلمس عشرة املاضية فقط.
وملعاجل��ة هذه الظاه��رة، ينبغي 
تعم��ل  أن  العش��رين  جملموع��ة 
املنافسة  إنش��اء ش��بكة  على 
العاملي��ة الس��تعادة املنافس��ة 
ومعاجل��ة التف��اوت ف��ي الدخل 
بني رأس املال والعمل. ومع حتول 
حصة أكبر م��ن إجمالي الدخل 
إلى رؤوس أموال عبر العديد من 
دول مجموعة العشرين، فسوف 
تسعى شبكة املنافسة العاملية 
إلى عكس اجت��اه االنخفاض في 

حص��ة العمل في الن��اجت احمللي 
اإلجمالي.

خالل فترة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، كان نحو %70 من الناجت 
احمللي اإلجمال��ي الوطني يذهب 
إلى دخل العمل، وتذهب النسبة 
املتبقي��ة )%30( إل��ى دخل رأس 
امل��ال. وق��د وصف ج��ون ماينارد 
كين��ز اس��تقرار حص��ة العمل 
بوصف��ه أم��را أش��به باملعجزة. 
ولكن القاعدة تعطلت منذ ذلك 
الوقت. ففي الفترة بني منتصف 
العش��رين  الق��رن  ثمانيني��ات 
واليوم، انخفضت حصة العمل 
في الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 
إلى %58، في حني ارتفعت حصة 

رأس املال إلى 42%.
في االقتصاد الرقمي اليوم تدفع 
قوت��ان بارزتان االنح��دار العاملي 
في حص��ة العمل ف��ي إجمالي 
الدخل. الق��وة األولى تتمثل في 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة ذاته��ا، 
والت��ي تنحاز عموم��ا نحو رأس 
املال. وكان تقدم علوم الروبوتات، 
وال��ذكاء االصطناع��ي، وتعل��م 
اآلالت م��ن األس��باب الت��ي أدت 

إلى تس��ارع وتي��رة إزاحة األمتتة 
للعمال.

أم��ا القوة الثانية فهي أس��واق 
االقتص��اد الرقم��ي الت��ي ترفع 
ش��عار »الفائز يحصد النصيب 
األعظم«، والذي أتاح للشركات 
املهيمنة اكتساب قدرة مفرطة 
على زيادة األسعار من دون خسارة 
العدي��د م��ن العم��الء. وتدي��ن 
الشركات اخلارقة اليوم مكانتها 
املتمي��زة للتأثي��رات الش��بكية 
التكنولوجي��ا  عل��ى  املترتب��ة 
الرقمية، والت��ي بِفعلها يصبح 
املنتج أكثر جاذبية مع ازدياد عدد 
مس��تعمليه. وبرغ��م أن إطالق 
واخلدمات  البرمجي��ات  منصات 
عبر اإلنترنت رمب��ا يكون مكلفا، 
املنص��ات  ه��ذه  توس��يع  ف��إن 
وبالتالي،  نس��بيا.  غير مكل��ف 
تستطيع الش��ركات التي جرى 
أن تس��تمر  بالفع��ل  إنش��اؤها 
بعدد  باالس��تعانة  النم��و  ف��ي 
من العم��ال أقل كثي��را مقارنة 
مبا كانت حتت��اج إليه منهم في 

املاضي.
وتساعد هذه العوامل في تفسير 

ملاذا دََفع االقتصاد الرقمي صعود 
ش��ركات ضخم��ة وال حتتاج إلى 
عدد كبير م��ن العمال. فبمجرد 
ترسخ هذه الشركات وهيمنتها 
عل��ى س��وقها اخملت��ار، يس��مح 
االقتص��اد اجلديد له��ا مبالحقة 
للمنافس��ة  مناهض��ة  تدابي��ر 
والتي متنع املنافس��ني الفعليني 
واحملتمل��ني من حت��دي أوضاعها 
الراس��خة. وكم��ا يثب��ت خبراء 
االقتص��اد ديفيد أوت��ور، وديفيد 
ولورانس كاتز، وكريستينا  دورن، 
باترس��ون، وجون ف��ان رينني، فإن 
الصناع��ات األميركي��ة صاحبة 
التركي��ز األس��رع منوا لألس��واق 
شهدت أيضا أكبر انخفاض في 

حصة العمل في الدخل.
ويُفض��ي تركيز الس��وق املتزايد 
على ه��ذا النح��و إلى توس��يع 
الفج��وة ب��ني الش��ركات الت��ي 
امل��ال(  )رأس  الروبوت��ات  متتل��ك 
والعم��ال الذي��ن حت��ل محلهم 
ولك��ن  )العم��ل(.  الروبوت��ات 
مواجه��ة ه��ذا األم��ر تتطل��ب 
إعادة اختراع مكافحة االحتكار 
ف��ي العص��ر الرقم��ي. بي��د أن 

املعني��ة  الوطني��ة  الس��لطات 
باملنافس��ة ف��ي دول مجموع��ة 
العش��رين غير مجه��زة بالقدر 
الراه��ن  الوض��ع  ف��ي  الكاف��ي 
لتنظيم الش��ركات التي تعمل 

على املستوى العاملي.
وع��الوة على ذلك، ال تس��تطيع 
تث��ق  أن  العش��رين  مجموع��ة 
املنافس��ة  أن  ف��ي  ببس��اطة 
العاملي��ة ق��ادرة بنفس��ها على 
تصحيح امليل نحو تركيز السوق 
املتزايد. فكم��ا أثبت أندرو برنارد 
للوالي��ات املتح��دة، وكما أظهر 
تييري ماي��ر وجيامناركو أوتافيانو 
ألوروب��ا، حتابي التج��ارة الدولية 
الكب��رى.  اخلارق��ة  الش��ركات 
والواقع أن العوملة رمبا توفر املزايا 
للشركات األكبر واألكثر إنتاجية 
ف��ي كل صناعة، فيؤدي هذا إلى 
توس��عها �� وإرغام الش��ركات 
األصغر حجما واألقل إنتاجا على 
اخلروج من السوق. ونتيجة لهذا، 
تصبح الصناعات خاضعة على 
نحو متزايد لهيمنة الش��ركات 
اخلارق��ة مع حص��ة متدنية من 

العمل في القيمة املضافة.

وتَُع��د الوالي��ات املتح��دة مثاال 
واضح��ا في هذا الس��ياق. فهي 
تستضيف العديد من الشركات 
اخلارق��ة الي��وم، وم��ع ذل��ك لم 
تتمك��ن الهيئ��ات التنظيمي��ة 
املعنية مبكافح��ة االحتكار من 
تقيي��د الق��وة الس��وقية لهذه 
الش��ركات. وف��ي ح��ني تبح��ث 
مجموعة العش��رين عن س��بل 
ملعاجلة مش��كلة تركيز السوق، 
تس��تخلص  أن  له��ا  فينبغ��ي 
الوالي��ات  جترب��ة  م��ن  ال��دروس 
املتح��دة، وأن تبحث عن س��بل 
للتحس��ني مع جتن��ب إخفاقات 

الواليات املتحدة.
وب��دال م��ن الب��دء م��ن الِصفر، 
ينبغ��ي لنا أن نبني على املعرفة 
الس��لطات  ل��دى  املؤسس��ية 
املعنية باملنافسة على املستوى 
الوطني، وأن نضم موظفني من 
ذوي اخلب��رة ف��ي ه��ذه العملية. 
وم��ن املمكن أن تعمل ش��بكة 
املنافس��ة األوروبي��ة كمخطط 
أساس��ي لشبكة على مستوى 

مجموعة العشرين.
ش��بكة  إنش��اء  م��ن  اله��دف 

منافس��ة عاملي��ة هو بن��اء إطار 
قانون��ي فّع��ال لف��رض قان��ون 
التي  الش��ركات  على  املنافسة 
تزاول ممارسات جتارية عبر احلدود 
تعم��ل عل��ى تقييد املنافس��ة. 
عل��ى  الش��بكة  تعم��ل  ورمب��ا 
تنس��يق التحقيق��ات وق��رارات 
اإلنفاذ وإص��دار مبادئ توجيهية 
جديدة بش��أن كيفية رصد قوة 
التواطؤية  واملمارس��ات  السوق 

في االقتصاد العاملي.
ف��ي املاض��ي، كان��ت مجموعة 
العش��رين ترك��ز عل��ى ضم��ان 
املتعددة  الش��ركات  عدم متكني 
اجلنس��يات من االس��تفادة من 
الفوارق ب��ني الواليات القضائية 
اخملتلفة لتجنب سداد الضرائب. 
ولكن مجموعة العش��رين اآلن 
حتتاج إلى توس��يع نطاقها، من 
خالل االعتراف بأن التكنولوجيات 
الرقمي��ة تعمل على خلق نتائج 
في السوق، وإذا تُرَِكت بال ضابط 
أو رابط من ِقَبل شبكة منافسة 
عاملية جديدة، فس��وف تستمر 
في محاباة الش��ركات املتعددة 
اجلنسيات على حساب العمال.

استعادة المنافسة في االقتصاد الرقمي
PROJECT
SYNDICATE

أصدقاء

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ثم��ة في الدعاي��ة االنتخابية املبكرة ش��عار اقامة 
الدول��ة القوية، ثم يج��ري اخللط )غي��ر البريء( بني 
الدول��ة واحلكومة لينكش��ف لنا ان الدع��وة تروج 
الى ش��عار دعائي انتخابي ُمسبق االعداد هو إقامة 
حكوم��ة قوي��ة، ث��م، نتهجأ ف��ي ما بني الس��طور 
ان ه��ذه احلكوم��ة تنحى ال��ى املركزي��ة الصارمة، 
ث��م اخيراً، نتعرف الى تش��كيك في ج��دوى الدولة 
االحتادي��ة واحلكومة االحتادية، وكأنهما الس��بب في 
الفوضى والفس��اد وانتش��ار االرهاب واجلرمية، وهذا 

بيت القصيد كما يقال.         
 ولي��س هن��ا م��كان احلديث ع��ن مآل دول��ة صدام 
»القوية« وال م��آل غيرها  من الدول املعروفة بالقوة 
واجلبروت، وبعيدا عن تدقيق مدى س��المة النية من 
وراء الدع��وة )اآلن( ال��ى حكومة قوي��ة وعالقة ذلك 
باحلمل��ة االنتخابية املبكرة، ف��ان اجلدل في جوهره، 
ومن��ذ س��نوات، يترك��ز عل��ى ج��دوى الدميقراطية 
عب��ر االنتقال من الدول��ة املركزية ال��ى الالمركزية 
)االحتادي��ة(  بل ان الكثير م��ن املعنيني يتحدثون عن 
دول��ة مركزية قوية كوصفة للمرحلة املقبلة، وكأن 
الدول��ة االحتادي��ة هي نقي��ض قوة احلكم وس��بب 
الفوضى والفساد، او هي عقبة امام الدولة القوية 

املهيبة اجلانب.
م��ن زاوي��ة يب��دو ان املغدور ف��ي هذه اجمل��ادالت هو 
الدميقراطي��ة التي هي اقرب الى النظام الالمركزي، 
علم��اً بأن مفه��وم الدميقراطية، قدر ما هو واس��ع 
س��عة التطبيقات التي يش��ار لها منذ جتربة اثينا 
ف��ي القرن اخلامس قبل امليالد حتى االن ال يبتعد في 
مضمونه الفلس��في والتطبيقي مع��اً، عن معنى 
ترش��يد احلكم ليصبح »حكم الش��عب لنفسه« 
بعيدا عن الق��وة واالكراه والتفوي��ض الثيوقراطي، 
ويتم هذا في صوره املبس��طة عبر اش��كال معينة 
من ممارس��ة حق اختي��ار احلاكم، وق��د تطورت هذه 
االش��كال على مدى سبعة االف س��نة واستقرت، 
حتت تأثير الثورة الفرنس��ية الرائ��دة، على التجارب 
االنتخابي��ة التنافس��ية البرملاني��ة احل��رة إلقام��ة 
احلكومات الالمركزية، وهذا يفس��ر حقيقة ان خيار 
الدميقراطي��ة غ��دا قريباً من افئدة واش��واق املاليني 
الت��ي اتضح انها مس��تعدة خلوض مع��ارك ضارية 
ودامية من اجل الفوز بالدميقراطية التي سرعان ما 
احّت��دت، في اكثر من معرك��ة تاريخية، بالكفاح من 

اجل احترام حقوق القوميات واحتادها االختياري.
****************

ديغول:
يقاومونن��ي، لكن��ي ال اس��تطيع  “أحت��رم م��ن 

احتمالهم”.

الديمقراطية  
و«الدولة القوية«

| القسم األول |
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ثقافة10
قصة قصيرة

انمار رحمة اهلل

)شفي��ف( رج��ٌل ُمبتلى بلسان��ه، يعترف 
بهذا دائم��اً. مبناسبة أو م��ن دونها، وكأنه 
يحذر كل شخ��ص يصادفه، يروي قصصاً 
عن لسانه بداي��ة بالقصة املشهورة التي 
يق��ول فيه��ا، أنه ح��ن كان طف��اً يخرج 
إلى الس��وق مع أبيه، و ح��ن يريد أن يعبر 
الش��ارع ميسك��ه أبوه من لسان��ه، كي ال 
يفلت من��ه وتدهس��ه سي��ارة مسرعة.. 
يقول شفي��ف )إنه يخاف عليَّ من أن أتيه 
في الس��وق الكبير. فكلما سألت أبي عن 
سبب مسكه للساني، وملاذا ال يفعل كما 
يفعل اآلب��اء مع ابنائه��م، فهم ميسكون 
هم، يجيبن��ي أبي أن  أطفاله��م م��ن أكفِّ
لساني هو الشيء األقوى في جسدي(. في 
املن��زل يتعلم شفيف على يد أمه القراءة 
واحلس��اب والعلوم، لقد وضعت له سبورة 
صغيرة، وصارت امه متسك بلسانه، تؤشر 
به على السبورة تارة، وتارة أخرى تستعن 
به على ضرب الذباب، ثم تلفه وتضعه في 
فم ابنه��ا إن لم تك��ن محتاجة له. وحن 
يشته��ي ملء فراغه يحك��ي لوالدته عن 
املدرس��ة، ع��ن معلمه ال��ذي يضربه على 
لسان��ه عقاب��اً إن أخط��أ، وع��ن أصدقائه 
الذي��ن ميسك��ون لسان��ه املتدل��ي، فيقع 

شفيف على األرض فيضحكون.. 
بعد سن��وات َكُب��رَ شفيف و ص��ار رجاً، 
السيط��رة عل��ى  ل��م يستط��ع  لكن��ه 
لسان��ه. مازال يذكر كي��ف سقطت فتاة 
عل��ى األرض، سحق��ت لسانه حن كانت 
متشي وراءه. لقد كان لسانه يسحل وهو 
ال ي��دري، فعث��رت الفتاة عل��ى األرض مع 
صيحة عالية، جتمه��ر الناس حول الفتاة 
ورفعوه��ا، وظلوا يشتم��ون شفيف على 
فعلت��ه، وامروه أن يض��ع لسانه في فمه 
حن يسير، كي ال تقع بنات الناس نتيجة 
التعث��ر به.. ومرة أخ��رى َعلِ��ق لسانه بزرِّ 
سترة مديره، بعد أن دخل املدير إلى غرفة 
املوظف��ن، واجتم��ع بهم وألق��ى خطبة 
طويلة، غادر املدير ذو الكرش الكبير غرفة 
املوظف��ن، ساح��اً شفي��ف وراءه. وحن 
انتبه إل��ى لسان شفيف العالق بسترته، 
ر  وبخ��ه املدي��ر وخصم من راتب��ه، ثم صدَّ
ب��ه كت��اب عقوبة حتت تهم��ة االستهزاء 

بتوجيهات اإلدارة..
 الكثير من املشاك��ل مرت على شفيف. 
يشع��ر باحل��زن والضع��ف ح��ن ال يجيد 
السيطرة عل��ى لسانه. له��ذا صار حذراً 
ج��داً من وق��وع مشاكل إضافي��ة. وشدد 

م��ن مراقبته للسانه، في اجللوس والسير 
واحلديث مع األشخاص. في بعض األحيان 
تقع مشاكل طفيفة، فيغضُّ النظر عنها 
، كحافلة سحقت لسانه قبل شهر إثناء 
عب��وره الشارع، و زميل اقف��ل الباب على 
لسان��ه ف��ي العم��ل، و قطٌّ ع��ظَّ لسانه 
لي��اً حن ك��ان ميش��ي عل��ى الرصيف...

وغيرها من احلوادث التي اعتبرها شفيف 
حوادث جانبي��ة، ولن تؤثر عل��ى حياته إن 
التزم الصمت وغ��ض النظر. حتى حدثت 
الش��يء الذي غي��ر حياته...مث��ل كل مرة 
عن��د غ��روب الشم��س، يخ��رج شفي��ف 
ملمارس��ة املشي بعد قلة امل��ارة. مفتشاً 
ع��ن الطرقات اخلالي��ة من أق��دام الناس، 
وعج��ات السيارات، وباليع املياه اآلسنة. 
وصل إلى نهر املدينة املسافر عبر أرضها. 
جل��س هناك ومدَّ لسانه على وجه النهر، 
الش��يء الوحيد الذي ك��ان يريحه، هو أن 

النهر ال ميانع أن يغطس فيه ذلك اللسان، 
مستمتع��اً شفيف بب��رودة املاء وصفائه. 
لكن النهر في تل��ك اللحظة كان يحمل 
لشفي��ف مفاج��أة، طفلة كان��ت متاطل 
األمواج بحثاً عن منقذ ينقذها من الغرق. 
وق��ف شفيف مذهوالً، ح��اول االستنجاد 
بالن��اس لكن��ه لم يعث��ر على أح��د، وقد 
كان��ت اللحظات سريعة، فإما أن ينقذها 
وإما االنتظ��ار وطلب النج��دة، وإلى ذلك 
احلن ستكون الطفل��ة لقمة سهلة في 
ف��م النهر. لم يجد شفيف سوى لسانه، 
رمى به صوب الطفلة، فلم تفلح احملاولة 
االول��ى، رمى به مج��دداً فعلق بالطفلة و 
جرَّها على مهل. لقد كانت األمواج قوية 
تصارَع شفيُف معها بكل قوته، وهو ينظر 
إلى الطفلة التي بدت فاقدة للوعي. ظل 
يسحب به��دوء حتى وصل��ت إلى اجلرف، 
ثم انتشلها و وضعها جانباً وضغط على 

صدرها. تقيأت الطفلة ماء ملوثاً بالوحل، 
وظل��ت تنظر بعين��ن جامدت��ن بشكل 

مستقيم. سألها شفيف:
 - من أنت..؟ أين أهلك؟

 اخذت الطفلة شهيقاً قوياً ثم قالت:
- أنا.. با أهل 

سألها شفيف: 
- وكيف سقطت في النهر؟

 ردت الطفل��ة وكان رده��ا مصحوباً بزخة 
دموع: 

- لق��د سقط��ت في النه��ر ... أنا مصابة 
ساق��ي  وزلق��ت  أنتب��ه  بالعمى...ل��م 

وسقطت
تأس��ف شفي��ف عليها ث��م اخبرها أن ال 
تهتم، فهي اآلن مبأمن حن جنت من الغرق. 

ثم تساءلت الطفلة:
- هل ستتركني..؟

 صم��ت طوي��اً وه��و ينظر إل��ى وجهها، 

وإل��ى أشع��ة القمر الت��ي فضحت ما به 
من بياض صاف. تخ��ّوف شفيف من قرار 
مرافقتها ل��ه، فباغتت��ه الطفلة قبل أن 

ينطق حرفاً:
- هل تأخذني معك ..؟أرجوك ساعدني

 انهضه��ا وصعدا إلى الشارع الطويل ذي 
األضواء الساطعة. كان الشارع خالياً من 
البشر. اخبره��ا أنه موافق على صحبتها 
ل��ه. فرحت الطفلة وقالت وهي متسح ما 

تبقى من دموع
- إذن لنذهب إلى املنزل

 أراد شفيف مدَّ ي��ده إليها لكي يرشدها 
ست  إل��ى الطري��ق، لكنها سبقت��ه وتلمَّ
جانب جسده حتى وصلت إلى لسانه، ثم 
أمسكت بطرف اللسان بقوة وقالت)هيا 
بنا(. ل��م يعترض شفي��ف على مسكها 
للسانه، بل ابته��ج وسارا جنباً إلى جنب 

إلى املنزل.

َصـداقـــة

األشي��اء حتى أفضل من صباحاتي، وحن 
أستيق��ظ، أك��ون قد خرجت م��ن رأسي، 
وترك��ت األجم��ل هن��اك، ومتني��ت لو كان 

باحللم قلما !
الكتابة..صديقتي التي عودتني، أن جتلس 
..فتحضنني  باهتم��ام، ك��ي تسمعن��ي 
رفع��ت »رش��ا« رأسها باجت��اه مخاطبها، 
لتصطدم بظلها، يقلدها بحائط الغرفة 

الصامتة !
أكانت تكلم نفسها طوال الوقت !

ع��ادت له��ا هلوسة اللي��ل، كلما اختلت 
بنفسها .

 تل��ك حالته��ا من��ذ سبع سن��وات، منذ 
التحاقها بدار األيتام، بعد وفاة أسرتها إثر 
انهيار البيت اجلديد ..فقدت أسرتها بأقل 
من خمس��ة دقائق.. غ��ادرت البيت جللب 
احللي��ب ألخته��ا الصغيرة، م��ن صيدلية 

احل��ي، لتتفاج��أ مبط��ر غزير، غس��ل وجه 
احلي املتس��خ، وأصوات عوي��ل، تنبؤها أن 
يد املطر، ضربت على يد مشيدي البنايات 
املغشوش��ة، مؤنبة موبخ��ة، فأبانت عن 
ثغ��رات دف��ع ثمنه��ا، أسرته��ا الصغيرة 
أخذه��ا أحد اجلي��ران لدار األيت��ام، بعد أن 
هواياته��ا  عائلتها.ترك��ت  له��ا  تنك��رت 
هناك، بقل��ب النادي، وبقل��ب بيت كبرت 
فيه أحام لم يكتب له��ا رؤية النور  كان 
يزوره��ا جاره��م الوحيد »إبراهي��م« الذي 
أودعه��ا بال��دار، وزوجته كل ي��وم جمعة، 
يأتيانها محملن بثي��اب جديدة، وأحذية، 
وبعض الشكوالت��ة واحللوى، وصور العبي 
التنس املفضلن عندها، وطبق كسكس، 
ب »سبع خضاري« و«التفاية« و »البيض« 
والل��وز ..متاما كم��ا طبق والدته��ا، كانت 
تطلق عليها اس��م الفنانة »الشعيبية« 

كلم��ا رأت ذاك الطبق املزركش، املتجانس 
ألوان��ا، كما لوح��ة فنان.بزيارتهما تشتم 
عب��ق احل��ي، والبي��ت، ورائح��ة أسرته��ا. 
كانت زوجة إبراهيم تضمها إلى صدرها، 
وتتمن��ى ل��و ضمتها إل��ى بقي��ة أوالدها، 
لك��ن »الغالب اهلل«، فعم��ل زوجها على 
قد احل��ال يكفيها أن تستق��ي من احلنان 
ساعة جمع��ة ، وباقي األيام تقضيها مع 
املمرضة حنان، تلك التي كانت تزورها كل 
مس��اء، بحقنة استرخ��اء، كلما صرخت 
باألطب��اء تطالبه��م بأسرته��ا  ساع��ة 
م��ن الزم��ن، تساف��ر فيه��ا إل��ى حياتها 
وأحامها املسروقة،م��ن مطر »العشاق« 
كم��ا يصنف��ه الشع��راء ..ولو رأوه بعن 
س��اكن��ي األحي����اء املهترئ��ة، ألسموه 

»سارق األحام«..
 مر ما يقارب السنة على تردد اجلار وزوجته 

عليها، إلى أن انقطعت زيارتهما ،ألسباب 
ال زال��ت جتهلها ..رمب��ا أخذهما املطر كما 
كل هط��ول ورباب !صديقتها، لم اختفت 
أيضا، ولم اختف��ت املمرضة »حنان« ..لم 

يختف الطيبون ويبقى املطر !؟
استغف��رت اهلل وتناولت منديا ورقيا من 
العلب��ة، ومسح��ت الع��رق املتصبب من 
جبينها، ثم اختف��ت حتت اللحاف..وبكت 
كثيرا......كثي��را .....!هي حتب الثرثرة..حتى 

بالبكاء!
 وباحلل��م، جلس��ت القرفص��اء، تنظ��ف 
سريرها الصامت، من مداد األقام امللونة، 
نسيت أن درجة االحتفاظ باألشياء، داخل 

اجليوب، تردي االنتظار فيضانا ملطخا 
 حش��ت وسادتها قط��ع إسفنج، وعوض 
أن متت��ص واقعه��ا، نفث��ت برأسها،حمى 

وسائد.

رشيدة محداد

همس لها متسائا 
-من كان يهتم بك ..بغيابي..؟

-الكتابة!
-هنيئا لها..! 

استطرد متسائا:
-من فيكم��ا كانت تدلل األخ��رى ..؟ كنت 

أمها ؟..أم كانت أمك..!
-بالتأكي��د هي..الكتابة..!دللتن��ي كثي��را، 
كانت أمي ! كنت أص��رخ من حمى األرض، 
فتم��رر على جبيني منشفة ح��روف باردة، 
تض��م آهات��ي لصدره��ا، فأمتاث��ل للشفاء 
تنه��دت ث��م استأنف��ت احلدي��ث: أنا حرف 
برأسي، حن تخلو مني األذان، أكتبني بورق 
يسمع، يجيب، ويحترم آداب احلديث .كانت 
ل��دي صديقة اسمها »رباب« تعارفنا بنادي 
الرياض��ة، وتط��ورت صداقتن��ا، فأصبحت 
تتردد على بيتي، نتسامر ليا، ونزاول رياضة 
املشي صباحا، ونشرب الشاي بفناء البيت 
مساء. منرح كثي��را.. ونثرث��ر طويا.! كانت 
تعدن��ي أنن��ا لن نفت��رق ..لم أك��ن بحاجة 
إل��ى كتاب، وال موسيق��ى، لم أكن بحاجة 
إلى السفر، فبقصصه��ا كان يلذ الترحال 

..ويحلو النغم!
استفقت يوما على صدمة غيابها أتعلم..  
؟ اكتشف��ت فيم��ا بع��د، أنه��ا مساعدة 
اجتماعية، واخصائي��ة نفسية، خصصت 
بأجندته��ا أسبوع��ان لي..وآخر لغيري! هي 
كانت تؤدي واجبها ال غير، وانتهى عملها..
بظرف أسبوعن كتب��ت لها كثيرا، وثرثرت 
طوي��ا ...فلم جتبني..! ل��م تكن تسمعني، 
ولم يكن لديها وقت لتحتويني وتفاهاتي، 
ومهاثراتي..وكأنن��ي سمعت إصفاق الباب 
بوجه��ي، حن تركت له��ا رسالة بهاتفها، 
ولم جتبني...قد تك��ون مشغولة، قد تكون 
نائمة..قد................ م��ن يومها، وأنا أقتني 
الكت��ب، أقرؤه��ا وأحتفظ به��ا بخزانتي..
وأكتب..أكتب كثيرا...! وأثرثر كالعجوز بن 
السطور ال أحتدث كثيرا، وأكتب كثيرا حتى 

مبنامي.
 حن أستكن لوسادتي، أجدني أكتب أروع 
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شكر حاجم الصالحي

مطٌر من ألواٍن وغناء ونساء
يهطل كّل مساء

يغسل خّدي ) زاينده (
ويضاجع رمل الضفتن

وما بن صبايا ) بل خاجو ( واثداء النهر
ترقص اجنحٌة وتلوذ حمامات النهدين

ايتها النرجسة اقتربي
) سيه سه بُّل ( يراودني

وأ واوين اجلسر

ملبدة بنثيث العطرِ
الناس سكارى

وأنا ثملُّ بسواد العينن
دّوخني قرمز هاتن الشفتن
أعينيني فالليل يشاكسني

وإشاراتي قاصرة
�� هل تفلح في إيصال املعنى

وجنون الرغبة
أْم نترك هذي اللعبة ؟ ��

لكن عيونك تأكلني 
والروح حّترضني 

كي أغرق في جرفيك 
بل أروي عطشي

من كحلة عينيك
فعام الصمت اقتربي

ودعينا نفترش العشب ونصحو
ثم دعينا نلتحف النبض

ونار القلبن
تعالي يا بنُت تعالي

فكّلي رهن يديك
ألموت على اخلدين

زاينده : نهر يقسم اصفهان الى نصفن
ب��ل خاجو / سي��ه سه بُ��ل : جسور قدمية 

على زاينده

نصيف الناصري

بَْعَد َعْودَتنا الى الَبيت أْكَملْنا 
الَشراب بنفس االسلوب الذي 

اْخَتلَْفنا
ث  َعلَْيه في البار. لَم نََتَحدَّ
َعن املَْنَهج االقتصادي ألنَّنا 

بصراحة ال
مَنَْتلك خزانة، والَثرْوَة مُيْكن 

تَبادلها َمع اآلخرين. َحياتنا 
اْعتيادية

وَلَم نَرْتَكب األْفعال الشائنة. 
يَقوُل الَطبيب انَُّه َسَيْسَمح 

لَنا بالَعْودة
الى الريف، واْشَترَط َعلَْينا أن 
ال منارس اجلنس وأن َنَتحاشى 

لَْدَغة
األْفعى. اجلنس نَهاية متعادلة 

للعب َمع الَطبيَعة. لَو ُكنَّا 
اْسَتَجْبنا 

لَنصْيَحة هذا األْْحمق السمن،
 لََبَدت لَنا َحقْيَقة املَرض 

َصْعبة الفهم.
قالَت لي بَْعد أن رَأت خراف 

الهال 
تَْثغو في أصص الزهور 

املوضوعة
على النافذة، أنَّ أُّمها اْحَتَفلَت 

بأوَّل »ظهور
للَطمث« عْندها. »كان ُعْمري 

14 أو 15 َسنة
وَُكْنُت أدَْهُن أْخشاب تابوت 

أبي« قالت لي.
اْسَترخى ُكّل ِمّنا وَلَم نُحاوُل 

االتصال مبدراء
املَصارف. بالنْسَبة لي فأنا 

أْضجُر ِمن طريقتهم
في اثارة الفْتَنة بَْيني وَبَْن 

دون على الذين يُشدِّ
جَتّنب الَعْيش في الاوعي.

اصفهانية

حياتنا 
والثروة

لوحة للفنان ماهود أحمد

لوحة للفنانة منى نحلة

ي
ك

 م
ق

وف
 م

ان
فن

 ال
ال

عم
ن أ

م



يناقش��ون  ومستش��اروه  *ص��دام 
الهجمات الصاروخية العراقية على 
أهداف في إسرائيل واململكة العربية 
الس��عودية )تقريب��اً 17 – 18 كان��ون 

الثاني ] يناير [ 1991( )1( 
صدام: كم��ا اتفقنا من قب��ل، علينا 
أن نك��ون باردي��ن وهادئ��ن، علينا أن 
نحاف��ظ عل��ى موجوداتن��ا احليوي��ة 
ونظهر كيفية اس��تعمال مثل هذه 
املوجودات احليوية لكي نسدد إليهم 
سنش��ن  ولعلم��ك،  قوي��ة.  ضرب��ة 
هجم��ات صاروخي��ة على ت��ل أبيب 
واملدن الرئيس��ة في إس��رائيل اليوم. 
سنهاجمها جميعاً بال استثناء. )2( 

طارق: صواريخ تقليدية؟
صدام: نعم، صواريخ تقليدية. أعني 
املدِمرة  ال��رؤوس  أنن��ا سنس��تعمل 
األخرى، كما تع��رف، رداً على الرؤوس 

املدِمرة التي يستعملونها. 
ذكر 1: نعم .

ص��دام: بحي��ث أن املعركة س��تغدو 
أكثر إث��ارة. إنه الزم��ن. نحن ال نبالي 
مبائت��ي طائرة وزي��ادة أو مبائتي طائرة 
وأق��ل، وعندئذ ملاذا حتافظ إس��رائيل 
على قوتها؟ دعنا نش��مل إس��رائيل 
في القتال. دعنا نرَ ما إذا كانوا قادرين 

على التصدي. 
طارق: س��يادتك، لقد هاجمنا أهدافاً 

في العربية السعودية و- )3( 
صدام: بعض املصافي السعودية بعد 

ذلك، سنهاجم املدن السعودية. 
ذكر 1: وملاذا بعد ذلك؟

صدام: دعنا نركز على إسرائيل. دعنا 
نكس��ر عظم ابنة أمي��ركا )يقصد: 
إسرائيل– م.(، دْع الغرب كله يشهد، 
دعه��م يّرحلون جثامن األش��خاص 

الذين سيموتون. 
ذكر 1: أجل، أجل. 

ص��دام: وعق��ب ذل��ك، س��وف نناوب 
هجماتنا. س��وف نشن هجمات على 
إسرائيل، ومن ثم نشن هجمات على 
العربية الس��عودية، أليس كذلك، أم 

ال؟
ذكر 1: آ نعم. ]  أصوات متداخلة. [ 

ص��دام: الري��اض، ج��دة، أعن��ي أنن��ا 
س��نهاجم جمي��ع امل��دن الت��ي تقع 
ضم��ن م��دى صواريخنا، باس��تثناء 
مك��ة املكرم��ة واملدين��ة املن��ورة. ال 
نريد أن نطلق أي ص��اروخ على هاتن 

املدينتن. 
ع��زت: ] غي��ر مس��موعة [ ذات ي��وم 
كان هن��اك برنام��ج ف��ي التلفزيون 
اإلس��رائيلي حيث س��ألوا امرأة: » ما 
هي فكرت��ك عن الع��دوان؟ » أجابت 
امل��رأة قائلة: » نحن ال نريد أن ننخرط 

في معركة مع العراق. » 
صدام: السعودية؟

عزت: نعم، السعودية. 
ط��ارق: قواعد صواريخن��ا مأمونة، إن 

شاء اهلل، سيدي. 
صدام: نعم، جميعها مأمونة. 

ذك��ر 2: غي��ر أن إس��رائيل، ك��م مرة 
أعلنوا أنهم هاجموا القواعد؟ )4( 

صدام: أليسْت هي الصواريخ بعيدة 
املدى؟ 

ذكر 3: نعم، نعم. 
صدام: هذه الصواري��خ بعيدة املدى، 
كنا ق��د عرضناه��ا لرؤيته��م طوال 
ش��هر كام��ل، لك��ي يروه��ا – لكي 
يصوروها فوتوغرافي��اً. وحن خمنُت 
أن احلرب باتت محتومة، اس��تدعيُت 
أب��ا الصواري��خ )يعني: املس��ؤول عن 
الصواري��خ – م.( وقل��ُت ل��ه: » ال أريد 
أن يعرف أحد م��ن الناس مبوقع حتى 
ص��اروخ واح��د »، وقد اتفق��ُت معه 
كي��ف س��يوزع الصواري��خ ف��ي كل 
مكان، وأين س��يخزنها.  )5(  وهكذا، 
وال حت��ى ص��اروخ واحد ُض��رب خالل 

هذه الغارات اجلوية كلها. )6( 
طارق: ] غير مسموعة. [ 

سنباش��ر  حتدي��داً  اآلن  ص��دام: 
باس��تخدام الصواري��خ، وبقوة تامة، 
صب��اح الغد. ل��و كنُت أع��رف ] غداً 
[ أنك��م أقوي��اء مب��ا يكف��ي ولديكم 
اجلسارة، سأنتظر يومن، ثالثة، أربعة 

أيام قبل أن نباشر بإطالقها. 
]  اجلميع يتحدثون في الوقت نفسه. 

 ]
صدام: إذاً، سنهاجمهم ليالً، إن شاء 

اهلل. 
عزت: نهاجم أهدافاً عسكرية؟ 

صدام: واهلل، إنك تع��رف، إنني أعتبر 
املدن اإلس��رائيلية كلها أهدافاً. إنها 
متلك أهدافاً أساس��ية، ثابتة، املراكز 
الرئيسة للحكومة، املصانع الرئيسة، 

إلخ .، غير أن هذا سيحدث. 
عزت: سنقول إنها أهداف رئيسة. 

صدام: سنقول أيضاً ] غير مسموعة 
 .]

طارق: س��نعلن األهداف الرس��مية. 
)يقص��د  س��قطْت  وإذا  س��يادتك، 
الصواريخ – م.( على مناطق سكنية، 

ستبدو لهم تقليدية فيما بعد. 
صدام: س��تكون تقليدية، س��يردون 
علين��ا أيض��اً ب��أن يهجم��وا علين��ا 
ميلك��ون  إنه��م  بصواريخه��م. 

الصواريخ. 
ع��زت: إنن��ي أتس��اءل م��ا إذا لديهم 

صواريخ )كروز(. 
ذك��ر 3: ال، لديهم ن��وع مختلف من 

الصواريخ. 
صدام: إنهم ] اإلسرائيليون [ ميلكون 

صواريخ )بيرشنغ(. )7( 
ذكر 3: إنهم ال ميلكون )بيرشنغ(. 

متحدثون كثيرون في الوقت نفسه: 
] صواريخ [ غريكو، غريكو. )8( 

صدام: بيرشنغ. لديهم بيرشنغ منذ 
أمد بعيد! 

طارق: منذ أمد بعيد. 
ع��زت: من��ذ زم��ن طوي��ل، صواري��خ 

بيرشنغ األمريكية. 
ط��ارق: ال أعتقد أن ال� )بيرش��نغ( ذو 

مدى طويل بحيث يصل إلى بغداد. 
عزت: بيرشنغ له مدى 520. 

ص��دام: صاروخ بيرش��نغ يس��تطيع 
الوصول إلى )احلبانية(. )9( 

ط��ارق: نعم، )الفلوج��ة( و) احلبانية(، 
نعم. 

صدام: لكن رمبا ميلك ال� )غريكو( ذلك 
املدى. ال بد أنهم ] أميركا [ أعطوهم  
] إسرائيل [ بعض الصواريخ في ذلك 

الوقت -
   

 الفصل السابع

احلصار االقتصادي واللجنة اخلاصة 

لق��د أعطيته��م ] األميركين [ كل 
ش��يء. أعني، أعطيتهم كل ش��يء: 
الصواري��خ، واألس��لحة الكيماوي��ة، 
البيولوجية والنووي��ة. لم يعطوكم 
أي شيء مقابل ذلك، وال حتى كسرة 
خب��ز. لم يعطون��ا أي ش��يء مقابل 
ذلك، حس��ناً، لقد أصبحوا أس��وأ ... 
إنه يعن��ي أنهم س��يجلبون النظام 
ال��ذي يريدونه ويعطونه للش��خص 

الذي يريدونه. 
- ص��دام حس��ن، تقريب��اً 19-21 آب 

)أغسطس( 1991)10(
بقي��ادة  الدول��ي  التحال��ف  طال��ب 
الوالي��ات املتحدة ف��ي 1991 أن يجّرد 
العراق نفس��ه بصورة ممك��ن إثباتها 
 )WMD( من أس��لحة الدمار الشامل
والصواريخ بعيدة املدى ثمناً للسالم. 
بعد مرور اثني عش��ر عاماً، برر حتالف 
 « املتح��دة،  الوالي��ات  بقي��ادة  آخ��ر 
التحال��ف الطوعي »، غ��زوه للعراق 

مس��تنداً )أي التحال��ف(  بنحو أولي 
عل��ى مزاعمه بع��دم الت��زام العراق 
بتعهداته ف��ي نزع األس��لحة. لكي 
نفهم وجهات نظر صدام وس��لوكه 
في ما يتصل بالعقوبات االقتصادية 
وعملي��ات التفتي��ش املفروض��ة من 
قب��ل األمم املتحدة، يتعن على املرء أن 
يدرك ملاذا انتهْت حرب ما، وملاذا بدأْت 
حرب أخ��رى، وماذا جرى ف��ي األعوام 
الفاصل��ة بن احلربن، حيث أن أفضل 
وص��ف ميكننا أن نطلق��ه عليها هي 
أنه��ا حقب��ة زمنية ال ه��ي حرب وال 

سالم. 
العقوب��ات  م��ع  الع��راق  جترب��ة  إن 
االقتصادية، بحس��ب ما قاله صدام، 

س��بقْت غزوه للكويت. في الس��نة 
الت��ي س��بقْت الغ��زو، اته��م صدام 
الوالي��ات املتح��دة بف��رض احلص��ار 
االقتصادي من خالل رفضها لتمديد 
س��لف امل��واد الزراعية املص��درة إلى 
الع��راق. )11(  ح��اول مجل��س األمن 
الدولي )UNSC( أن ينقض ] الشغلة 
االقتصادي��ة  العقوب��ات  بف��رض    ]
بحس��ب قرار مجلس األم��ن الدولي 
املرقم 661. مّه��د قرار مجلس األمن 
الدول��ي 661 الس��بيل التخ��اذ ق��رار 
مجل��س األم��ن الدولي املرق��م 687، 
الذي مرره مجل��س األمن في الثالث 
من نيس��ان )أبري��ل( 1991، بعد مرور 

شهر على توقف احلرب . 
اش��ترط قرار مجلس األم��ن الدولي 
العقوب��ات  ف��رض  اس��تمرار   678
الع��راق  يجب��ر  لك��ي  االقتصادي��ة 
عل��ى أن يجّرد نفس��ه بص��ورة ممكن 
التحقق منه��ا من البرامج املتعلقة 
ب��� WMD والصواري��خ بعي��دة املدى، 
ولكي ينصحه بالعدول عن أنشطة 
األعض��اء  مس��تقبالً.  حيازته��ا 
الدائم��ون في مجل��س األمن الدولي 
UNSC، عل��ى أي ح��ال، اختلفوا في 
تفس��يراتهم للفق��رة 22 من القرار. 
في حن أن الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة فس��رته بأنه يعني أنه يجب 
على الع��راق أن ينزع أس��لحته كلياً 
قبل أن ترف��ع األمم املتحدة أي عقوبة 
فرنس��ا  االقتصادية،  العقوب��ات  من 
وروس��يا دعت��ا إل��ى رف��ع العقوبات 
االقتصادية بأسلوب تدريجي لغرض 
مكافأة العراق على إذعانه املهم، مع 
إنه ليس باإلذعان الكامل، لتعهداته 

بنزع األسلحة. )12( 
يب��دو أن ص��دام كان قد ق��رر أن يدمر 
اخملزون االحتياطي ل� WMD العراقية 
خ��الل صيف 1991، عل��ى الرغم من 
أن��ه رفض االعت��راف ب��أن نظامه قد 
س��ّلح العوامل البيولوجية وس��عى 
إل��ى االحتف��اظ بق��درات اإلنتاج ذي 
االستخدام املزدوج. )13(  على الرغم 
من تدمير الع��راق خملزونه االحتياطي 
الضاري��ة  مقاومت��ه   ،WMD م��ن 

لعملي��ات تفتيش معين��ة، تخويفه  
للمفتش��ن، رفضه تسمية اجملهزين 
السابقن، وعدم قدرته أو عدم رغبته 
بتوفير بيان��ات كاملة ودقيقة تتعلق 
بن��زع األس��لحة هذه كله��ا قّوضْت 

صحة ومصداقية نزعه لألسلحة .
بصورة علنية وخاصة معاً، عّبر صدام 
ومرؤوسيه عن اعتقادهم بأن الواليات 
املتح��دة واللجن��ة اخلاص��ة التابعة 
ل��ألمم املتح��دة للعراق )اليونس��كوم 
UNSCOM( كانت��ا ترغب��ان بإطال��ة 
أمد العقوب��ات االقتصادية وعمليات 
التفتي��ش بغ��ض النظر ع��ن جتاوب 
الع��راق وإذعان��ه. )14(  لق��د زعم��وا 
أن الوالي��ات املتحدة أعطْت رش��اوى 

للمفتش��ن، وأن )اليونس��كوم( كان 
جتمع معلومات مستهدفة من أجل 
الوالي��ات املتحدة، وأن املفتش��ن رمبا 
زرع��وا دليالً لكي يتهموا بواس��طته 
العراق. صدام، بدوره، حاول أن يسيس 
عملية التفتيش. أعطى رشاوى إلى 
كبار مس��ؤولي األمم املتحدة والقادة 
األجانب، ربط مقاوالت النفط بسلوك 
الدول جت��اه العراق ف��ي األمم املتحدة، 
وأثار أزمات كوسيلة من وسائل خلق 
ظروف كان يعتقد أنها ستفضي إلى 

تنازالت مواتية للعراق.  

هوامش:
)SH-SHTP-A-001  )1-043: » كب��ار 
يناقش��ون  العراقي��ن  املس��ؤولن 
عملي��ات التحال��ف الدول��ي ض��د 
الع��راق »، االجتم��اع غي��ر م��ؤرخ 
)تقريباً 17 – 18 كانون الثاني ] يناير 

. )1991 ]
) 2 أطلق العراق صواريخ )س��كود( 
على إس��رائيل في 18 كانون الثاني 

)يناير( 1990. 
) 3( رمب��ا يُش��ير ه��ذا إلى س��د من 
ني��ران املدفعي��ة العراقي��ة في 17 
كانون الثان��ي )يناير( عل��ى أهداف 
في مدين��ة )اخلفجي( الس��عودية. 
ريك أتكنسون: » احلرب الصليبية: 
القص��ة غير احملكية حل��رب اخلليج 
هاوت��ون  )نيوي��ورك:   « الفارس��ي 

ميفلن، 1993 (:   66. 
) 4( إنه شيء غير واضح ملاذا يعتقد 
املستشارون أن إس��رائيل هاجمت 
قواعد الصواريخ العراقية. املراجع 
املتوافرة علناً ال تسجل أمثلة يزعم 
فيه��ا الزعماء اإلس��رائيليون أنهم 
هاجموا الع��راق إب��ان )أم املعارك(، 
م��ع أنه أمر ش��ائع في النقاش��ات 
العامة واخلاصة حلاش��ية صدام أن 
يفترض��وا التورط اإلس��رائيلي في 
أعمال الوالي��ات املتحدة، والعكس 

بالعكس. 
)5( يبدو أن صدام يشير إلى اجتماع 
ي��وم 12 كانون الثان��ي )يناير( 1991 
مع الفريق حازم عبد الرزاق األيوبي، 
آم��ر س��لك صواري��خ أرض – أرض 
العراقي��ة )SSM(. أنظر ح��ازم عبد 
ال��رزاق األيوب��ي: » ثالث��ة وأربع��ون 
صاروخ��اً على الكي��ان الصهيوني 
»، جريدة )الع��رب اليوم( )بالعربية، 
عّم��ان(، 27 تش��رين األول )أكتوب��ر( 

  .32-31 :1998
)6 ( التحال��ف الدولي ال��ذي تقوده 
الوالي��ات املتحدة غ��ار على مواقع 
ثابت��ة عراقي��ة، مع أن الع��راق كان 
ق��د نش��ر صواريخه م��ع وحداتها 

املتنقلة. 
)7( تط��ور احل��وار يوض��ح أن صدام 
يش��ير إلى صواريخ )بيرش��نغ 1( أو 
)بيرش��نغ 1A(، وليس )بيرشنغ 11( 
طويلة املدى. وعلى كل حال، ال متلك 
إس��رائيل صواريخ )بيرشنغ( من أي 
نوع كان. إدارة فورد درس��ْت مسألة 
بيع صواريخ )بيرشنغ( إلى إسرائيل 
لكنه��ا ف��ي اخلت��ام ق��ررت رف��ض 
املس��ألة. كامل منص��ور وجيمس 
كوهن: » ما وراء التحالف: إسرائيل 
األمريكية  اخلارجية  السياسة  في 
جامع��ة  مطبع��ة  )نيوي��ورك،   «
كولومبيا، 1994 (: 120 – 121. قائد 
احل��رس اجلمه��وري العراقي الفريق 
أياد فتيح الراوي، عّلق في تسجيل 
مس��تولى عليه قائالً إن العراق فّرق 
قواته ونش��رها ألنه كان يعتقد أن 
الواليات املتحدة قد نقلت صواريخ 
)بيرش��نغ( املزودة بال��رؤوس املدِمرة 
النووي��ة إل��ى العربية الس��عودية. 
 «  :250-SH-SHTP-V-001  * أنظ��ر 
ضباط رفيعو املس��توى يناقش��ون 

عدوان الوالي��ات املتحدة والتحالف 
الدولي على العراق واالس��تعدادات 
العس��كرية للهجمات احملتملة »، 
1993. ف��ي الواقع، بحلول وقت هذا 
االجتم��اع كانت الوالي��ات املتحدة 
قد دمرْت معظ��م، إمنا ليس جميع، 
صواريخه��ا ال��� )بيرش��نغ( وفق��اً 
لش��روط )معاهدة الق��وات النووية 
متوس��طة املدى(. وودز: » أم املعارك 

 .n112 ،170 169- :«
)8( بع��د أن هاجم العراق إس��رائيل 
أول م��رة بصواريخ )س��كود(، نائب 
وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي لورنس 
إيغلبورغ��ر توق��ع أن ت��رد بإط��الق 
أرض   – أرض  )غريك��و(  صواري��خ 
على العراق. كجزء من سياس��تها 
املتسمة بالغموض فيما يتعلق مبا 
إذا كانت متلك أس��لحة   نووية، لم 
تؤكد إسرائيل ولم تنفي امتالكها 
لصواري��خ )غريكو(. أنظ��ر أفيغدور 
هاسلكورن: » العاصفة املستمرة: 
العراق، األس��لحة الس��امة والردع 
» )نيوهيف��ن، CT: مطبعة جامعة 
ي��ال، 1999 (: 130؛ دان وليم��ز: » قد 
الصواري��خ  إس��رائيل  تس��تخدم 
البالس��تية ض��د إي��ران »، جري��دة 
)واش��نطن تامي��ز(، 19 آذار )م��ارس( 

 .2009
ف��ي  عراقي��ة  جوي��ة  قاع��دة   )9(

الصحراء الغربية العراقية. 
 :*  210-SH-SHTP-A-001   10  (
يناقش��ون  وحاش��يته  ص��دام   «
االنقالبي��ة  واحملاول��ة  اإلرهاص��ات 
االحت��اد  ف��ي  الش��يوعي  للح��زب 
السوفييتي »، االجتماع غير مؤرخ 
 ] أغس��طس   [ آب   21-19 )تقريب��اً 

  .)1991
 «  :671-SH-SHTP-A-000  )11  (
صدام وكبار مستشاريه يناقشون 
الغ��زو العراقي للكويت »، 30 أيلول 
SH-PDWN- س��بتمبر(1990؛ أنظر(

D-000-533: » صدام يجتمع بالوفد 
األول  تش��رين   6  ،« الس��وفييتي 

)أكتوبر( 1990. 
) 12( ف��ي الفقرة 33، مجلس األمن، 
» يق��رر أيضاً أنه عن��د املوافقة من 
قبل اجمللس على البرنامج الذي دعا 
إليه ف��ي الفق��رة 19 وعند موافقة 
اجملل��س بحي��ث يك��ون الع��راق قد 
أكم��ل جميع أعمال��ه املذكورة في 
الفق��رات 8 إل��ى 13، منع اس��تيراد 
البضائع واملنتجات التي منش��أها 
الع��راق ومن��ع التحوي��الت املالي��ة 
التي له��ا صلة أيضاً املتضمنة في 
الق��رار 661 )1990( بحي��ث يج��ب 
أال يك��ون لها ق��وة أو تأثي��ر أبعد. » 
بالنسبة للقرار 687 ونقاش يتعلق 
 « أنظ��ر   ،22 الفق��رة  بتفس��يرات 
قرارات مجلس األمن – 1991 »، وقت 
الدخ��ول 2 كانون األول )ديس��مبر( 
www.un.org/ املوق��ع  عل��ى   2008

أّي.  ج��ورج  Docs/scres91.htm؛ 
لوبي��ز وديفيد كورتراي��ت: » احتواء 
العراق: العقوبات جنحْت »، )شؤون 
خارجية ] ف��ورن أفي��رز [( 83 )متوز ] 

يوليو [ – آب ] أغسطس [ 2004(. 
13( »  تقري��ر ديلفير » اجمللد األول، » 

إرسال رسالة »: 9.  
)14( ق��رار مجلس األمن الدولي املرقم 
687، 3 نيس��ان )أبريل( 1991 وهو قرار 
وق��ف إطالق الن��ار في ح��رب اخلليج 
1991، تأسس��ت جلنة اليونيس��كوم 
ملراقبة التزام العراق بتعهداته اجلديدة 
في نزع األس��لحة. يونيسكوم تولْت 
قيادة في املهمات غير النووية،  بينما 
الوكالة  تقاس��مْت املس��ؤوليات مع 
الدولية للطاقة الذرية )IAEA( لغرض 
مراقب��ة إذعان الع��راق للقضايا التي 

لها صلة باألسلحة النووية.  

»          « 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 46« 

اشترط قرار مجلس 
األمن الدولي 678 

استمرار فرض العقوبات 
االقتصادية لكي يجبر 
العراق على أن يجرّد 

نفسه بصورة ممكن 
التحقق منها من 

البرامج المتعلقة ب� 
WMD والصواريخ بعيدة 
المدى، ولكي ينصحه 
بالعدول عن أنشطة 

حيازتها مستقبال

صدام: هذه الصواريخ 
بعيدة المدى، كنا قد 

عرضناها لرؤيتهم 
طوال شهر كامل، لكي 
يروها – لكي يصوروها 

فوتوغرافيًا. وحين 
خمنتُ أن الحرب باتت 
محتومة، استدعيتُ 

أبا الصواريخ وقلتُ له: 
» ال أريد أن يعرف أحد 

من الناس بموقع حتى 
صاروخ واحد
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يناقشون حرب الدفاع عن »غزو الكويت« بوصفها »كونه« والخسائر البشرية ال حديث عنها
كل المقدمات عن خيار قصف إسرائيل وسوء تقدير النتائج الكارثية 

القوات العراقية اثناء غزوها للكويت
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بغداد - وداد ابراهيم:

حني تس��نح ل��ك الفرص��ة لزيارة  
اربي��ل ان كان��ت فرص��ة عم��ل او 
س��ياحة، ف��ا تتردد بالذه��اب الى 
مدين��ة تش��به بغ��داد والرم��ادي 
والفلوج��ة وكرك��وك وتقترب في  
الش��به مع قرى ونواح��ي محاذية 
له��ا او محاذية ملدين��ة املوصل، ال 
ادعي انه��ا مدين��ة فاضلة لكني 
وج��دت نفس��ي ف��ي مدينة حتقق 
االستقرار االجتماعي والطمأنينة 
لع��دد م��ن االجن��اس ج��اءت من 
اطراف العراق وجنوبيه ووس��طه، 
مفرداته��ا االنس��ان وموضوعه��ا 
بالص��دق  املش��تغل  نش��اطه 
باإلخ��اص،  املدفوع��ة  وحركت��ه 
حياة مخصب��ة بامل��ودة والتراحم 
ومرصوف��ة بتعاضده��ا، ابراجه��ا 
السام مرفرفاً باخلير والوئام، اربيل 
حني تدخلها تش��عر ان��ك تعيش 
ف��ي زمن جدي��د مدين��ة مكتظة 
باأللوان واالجناس واللغات،  قلبها 
اس��مه العراق وه��ي تنتمي فعا 
ل��كل العراقي��ني، اس��واق ومحال 
ومطاعم وفنادق تعتليها اس��ماء 
او اس��ماء  عربي��ة وكردي��ة مع��اً 
باللغة الكردية واالجنليزية، اسماء 
اخذت من مناطق بغداد وشوارعها 
ومعاملها، محات قصر الرشيد او 
مطعم ابو نؤاس، او محال العراق، 
ح��ني تكون في الس��وق ف��ا تتردد 
باحلدي��ث م��ع البائ��ع  بلهجتك او 
لغتك احمللي��ة فأن حتدثت بالعربية 
فس��تجده يتحدث معك بالعربية 
الكردي��ة  باللغ��ة  حتدث��ت  وان 
فس��تجد هناك اجابة سريعة من 
البائع والغري��ب ان كل الباعة في 
السوق يتحدثون لغة املشتري من 
دون ان يس��ألك من أي مكان جئت 
او من أي قومية او أي مدينة تنتمي 
اليه��ا؟ قد تتعجب انك في مدينة 
كلها العراق قوميات اديان احاديث 
الوان مابس تنتمي للزي الشعبي 
الكردي صبية يرتدون الش��ورت او 
البنطل��ون اجلين��ز يرافقهم صبي 
بالزي الكردي البديع، النساء بالزي 
الك��ردي واخريات يلبس��ن املابس 
مبودي��ل جدي��د واخري��ات يلبس��ن 

العب��اءة عل��ى ال��رأس او العب��اءة 
العربي��ة، ويتحدث��ن بلهج��ة اهل 
الرم��ادي والغربي��ة اغ��اٍن كردي��ة 
تنطل��ق من بع��ض احمل��ات واغاٍن 
تركية تنطلق من محل بيع اقراص 
ليزرية، املبهر ه��ذا التنوع في كل 
شيء،  فتيات يتحدثن لهجة اهل 
الرمادي واخرى تتحدث لهجة اهل 
املوصل، في تتوقف اخريات لشراء 
حقائب وحديث مع البائع باللهجة 
والباع��ة يكتبون على  الكلدانية، 
بضاعتهم االسعار كما جتدها في 

أي مدينة في عموم العراق. 
تعل��م  عن��وان  حمل��ت  مكتب��ة 
الكردي��ة بطاقة وكتب��ت باللغة 
العربية، ال تتعجب أنك في مدينة 
كلها عراق كله��ا مامح عراقية، 

وإذا م��ا حاول��ت ان تأخ��ذ الب��اص 
)الكوس��تر( لتصل ال��ى اي مكان 
في مدينة اربيل فا تتردد بالسؤال 
وبلهجتك ان كانت عربية او كردية 
حتدث��ت  ان  حت��ى  او  كلداني��ة  او 
باللغة التركمانية مدينة مكتظة 
بالثقافات مكتظة بأناس تش��عر 
بأنه��م ينتمون الي��ك اينما تكون 

وكيف تكون.
قب��اب جلامع كبير توس��ط املدينة 
واقت��رب م��ن منطق��ة ع��ني كاوه 
وعلى مس��افة هناك كنيسة مار 
يوسف وهذا االس��م موجود على 
كنيس��ة في منطقة ال��دورة في 

بغداد.
س��عد جبار بائ��ع كارتات ش��حن 
موباي��ل يق��ول: ترك��ت منطقتي 

في بغداد منذ فترة وحصلت على 
العمل هنا م��ع عائلتي وانا اعيش 
مع كل االجناس واالقوام في اربيل 
اجلميل��ة التي احتضنتن��ا من دون 
كلل، نعم اشعر باحلنني الى بغداد 
لكني اش��عر في الوق��ت ذاته أنى 
التصق مبدينة تشبه العراق فأهل 
املدينة ميتازون بالطيبة واحملبة لكل 
العراقيني وهذا ما جعلني استقر 

هنا مع اهلي.
احمد نوري من االنبار يقول اسكن 
م��ع عائلتي في ح��ي الزيتون الذي 
يق��ع في أطراف اربي��ل واعيش مع 
عائلت��ي بأم��ان واس��تقرار عرفت 
من البع��ض ان هن��اك الكثير من 
العائ��ات عادت ال��ى االنبار لكني 
أفكر بالبق��اء هنا كونه��ا مدينة 

او  للطائفي��ة  معن��ى  ألتع��رف 
العنصرية تس��كن فيه��ا العديد 
من االجن��اس واالديان م��ا جعلها 
مدينة جتمع مبحبة كل العراقيني.

االنس��ة رشا ايش��و قالت: انا هنا 
مش��اركة ف��ي دورة ع��ن ش��بكة 
التواصل االجتماعي تقام في هذا 
املدين��ة من قبل اح��دى منظمات 
اجملتمع املدني وهذه هي املرة االولى 
الت��ي ازور به��ا  اربي��ل وبصراح��ة 
ش��عرت براحة كبيرة فانا اس��كن 
في فندق وف��ي منطقة عني كاوه 
ف��ي املطعم اس��تمع ال��ى اغاني 
في��روز وفي فت��رة الغداء اس��تمع 
ادي��ث  الفرنس��ية  املطرب��ة  ال��ى 
بي��اف وح��ني جتول��ت ف��ي املدينة 
وجدت ان بعض املؤسس��ات كتب 

عليه��ا باللغة الكردي��ة والعربية 
وبع��ض االس��واق الكبي��رة كتب 
عليها االس��م باللغ��ة االجنليزية 
او الفرنس��ية وهذا يعطي انطباع 
انه��ا مدينة متحضرة تس��توعب 
في��ه  العامل��ون  الثقاف��ات   كل 
يتحدثون مع��ي باللغة الكلدانية 
وم��ع صديقت��ي من بغ��داد احتدث 
باللهجة البغدادية، البعض تعلم 
اللهج��ة الس��ورية م��ن العاملني 
االكراد  بع��ض  الس��وريني فص��ار 
وباللهج��ة  العربي��ة  يتحدث��ون 
الس��ورية، التعامل راٍق في الكثير 
كنيس��ة  زرت  املؤسس��ات،  م��ن 
اس��مها مار يوسف فوجدت فيها 
الكثي��ر م��ن املس��يحيني، اش��عر 
باني لست غريبة،  فالوجوه كلها 
مألوف��ة ف��ي امللب��س والتصرفات 
واني  الراق��ي، باألخص  والتعام��ل 
اس��كن ف��ي ناحية الق��وش التي 
تبع��د بحدود س��اعتني ع��ن اربيل 

وتابعة ملدينة نينوى.
  من عل��م هؤالء احملب��ة واالمتزاج 
م��ن علمهم كي��ف يتعاملون مع 
اب��ن الفلوج��ة وابن االنب��ار والزائر 
من ق��رى القوش او غيرها من مدن 

محاذية ملدينة املوصل.
 من علمهم كي��ف يتعاملون مع 
ابن بغداد، بعيدا عن كل االجراءات 
القانوني��ة التي تفتعله��ا الدوائر 
من اقامة مختومة او كفيل اوغير 

ذلك.
العربي��ة ولك��ن   اك��راد تعلم��وا 
الف��رص س��محت له��م بتعل��م 
اللهجة الس��ورية لظروف العمل 
او الن اماكن عم��ل جمعتهم مع 
عامل��ني ف��ي الفن��ادق او املقاهي 

وهم يحملون اجلنسية السورية.
من علم س��كنة مدينة اربيل هذا 
االحتواء والتضامن واحلب والتآلف 
والتعاط��ف واالنس��جام، ومعرفة 
االخ��ر وتقب��ل كل املتناقضات في 
عال��م واس��ع ب��ني جبل وس��هل 
اس��واق وكنائ��س وجوام��ع حتمل 
اس��ماء جاءت من التاريخ العميق 
واالماك��ن  باألح��داث  واملكتن��ز 
واالبطال والشخصيات كل شيء 
ف��ي اربيل مت��اح امام��ك ان كنت 
قادم��اً من بغداد او م��ن أي مدينة 

في عموم العراق.

ال تتعجب أنك في مدينة كلها عراق

أربيل مدينة مفرداتها اإلنسان مخصبة بالمودة والتراحم

شريط ملون
“التشكيلية” تستعد إلقامة مهرجان الواسطي

تس��تعد دائرة الفنون التشكيلية إلقامة مهرجان الواسطي 
قريب��اً وعلى قاعة املعارض في الطابق األرضي من مبنى وزارة 

الثقافة في شارع حيفا.
وقال مدير املعارض حس��ني موحي سيتم تشكيل جلنة فنية 

لتقييم واختيار األعمال املشاركة في املهرجان.
مؤك��داً على إن تكون األعمال جديدة ومؤطرة، وأش��ار موحي 
إلى إن قس��م املعارض قد تسلم بحدود 50 عماً فنياً بشتى 
األساليب واالجتاهات مشيراً الى األبواب مفتوح أمام الفنانني 

من بغداد واحملافظات للمشاركة.

مستشفى “الرشاد “ ينّظم جلسات في العالج 
السلوكي لأليتام

نظم االطب��اء والباحثون العاملون في مستش��فى الرش��اد 
جلس��ات ف��ي الع��اج الس��لوكي لأليتام املس��جلني ضمن 

مؤسسة عني لرعاية االيتام.
وش��ارك في تنظيم اجللس��ات الدكتور مهدي صالح باسم 
والباحث النفس��ي س��عد جويعد زبون. ويذكر ان مستشفى 
الرش��اد نسب اطباء وباحثني للعمل ضمن مؤسسة عني من 
اجل عاج االطفال واالرامل املس��جلني فيه. حيث تتم دراسة 
حالة االيت��ام واالرامل ومن ثم يتم وضع برنامج عاجي دوائي 
وس��لوكي ش��هري، إضافة الى متابعة احل��االت الصعبة عن 

طريق باحثات املؤسسة.

مسرحيو العراق يعقدون جلسًة موسعة 
يعقد مس��رحيو العراق جلس��ة موس��عة حتت ش��عار )واقع 
املس��رح العراقي اليوم(، يوم األربعاء 24 أيار، في بناية منتدى 
املسرح في السنك الس��اعة السادسة مساءاً بحضور فني 
كبير ملناقش��ة واقع املس��رح العراقي منذ التغيير عام 2003 

إلى يومنا هذا.
وقال مدير املس��ارح الفن��ان فاح إبراهيم: إن دائرة الس��ينما 
واملس��رح ستش��ارك مس��رحيو العراق رؤاهم اخملتلفة وعلى 

صعيد األجيال املسرحية املتعددة من دون متييز.
وستكون إدارة اجللس��ة من قبل الفنان واخملرج املسرحي حامت 
عودة ومبش��اركة الباحثني الدكتور يوس��ف رش��يد والدكتور 

صميم حسب اهلل وظفار احمد املفرجي. 
وقد جاء اإلعان عن هذه اجللسة بعد توجيه دعوات من اإلدارة 
العامة إل��ى العديد من الفنانني العراقي��ني لصياغة برنامج 
مس��تقبلي تفاعلي للنهوض باملسرح العراقي ودفع عجلته 

إلى األمام.

جمعية األصدقاء للثقافة والفنون تفتتح 
معرض )فضاءات(

افتتح��ت جمعية األصدق��اء للثقافة والفنون، يوم الس��بت 
20أي��ار، معرضها التش��كيلي بعنوان )فض��اءات( على قاعة 

كاليري مجيد في مطعم الشيف سيتي الكائن باملنصور. 
واحتوى املعرض الذي حضره الفنان الرائد سعد الطائي على 
25 لوحة و200 عمل من النحت واخلزف، وقدم الفنانون أعمال 

فنية حملت األسلوب الواقعي والتعبيري واحلداثة.
وجاءت مش��اركات الفنانني لدعم للفن التش��كيلي والدفع 
مبس��يرة الفن والثقافة ف��ي العراق وأحي��اء كل أنواع الفنون 

التشكيلية.
 وش��ارك ف��ي املع��رض فنان��ني له��م حضوره��م الفني في 
الوسط الثقافي، منهم )جواد الزيدي، محمد عجمي، محمد 

القاسم(.
ويذك��ر إن املع��رض يس��تمر لغاي��ة ي��وم اخلمي��س 25-5 من 

اخلامسة عصراً إلى السابعة والنصف مساء.
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لقطة

بطاقة شخصية

 »عدسة: زياد متي«

صموي��ل باركل��ى بيكي��ت كاتب 
مسرحي إيرلندي، إضافة الى أنه 

كان ناقداً أدبياً وشاعراً.
ول��د بيكي��ت في مدين��ة فوكس 
روك، دبل��ن ف��ي 13 نيس��ان ع��ام 
الكت��اب  أح��د  م��ن  كان   ،  1906
املش��هورين في القرن العشرين. 
كما انه يع��د من اهم اإلحداثيني 
ألنه كان يسير على نهج وخطى 
متأث��رًا  كان  جوي��س.  جيم��س 
إلى  العظم��اء، إضافة  بالكت��اب 
ذل��ك يعد بيكي��ت الكاتب األهم 
في الس��لوك األدبي لتي��ار مارتن 
اس��لن الذي يطلق عليه »مسرح 

العبث«. 
باللغت��ني  أعمال��ه  أكث��ر  كت��ب 
الفرنسية واالجنليزية ثم ترجمها 

بنفسه إلى لغات أخرى. 
أن أهم ما مييز أعمال بيكيت أنها 
لبعض  بسيطة وجوهرية، ووفقاً 
تفسيراته، أنه كان يكتب أعماله 
وفقاً لإلنس��ان املعاصر كان مييل 
إلى التش��اؤم. فقد شرح بيكيت 

التشاؤم بأسلوب »الفكاهة  هذا 
األعم��ال  تل��ك  » ف��ي  الس��وداء 
الت��ي أت��ى بها في ص��ورة اإليجاز 

واإلختصار. 
حص��ل بيكيت على جائ��زة نوبل 
ف��ي األدب ع��ام 1969 تكرميً��ا له 
عل��ى أعماله الت��ي كونها بنحو 
جديد في أنواع الروايات في األدب 
املس��رحي، كما أنه نس��ق عرض 
أعمال��ه بناًء على »فقر اإلنس��ان 
مت  ان��ه  إل��ى  اضاف��ة  املعاص��ر«، 
اختيارُه رئيساً جلمعية صاوى في 

ايوسدانا في ايرلندا عام 1984.
م��ن بع��د كتاب��ة ه��ذه الروايات 
اجتهد بيكي��ت من اجل امكانية 
نثري��ة ميك��ن  الوص��ول ألعم��ال 

االستمرار بها. 
أدى ه��ذا االجته��اد إل��ى ظه��ور 
قصص قصي��رة منها )النصوص 
األبدي��ة( ومجدداً في ع��ام 1950 
كت��ب بيكي��ت كتاب��ه املس��مى 
كان  ال��ذي  كي��ف(،  )أتس��اءل 
بالطريقة النثري��ة واألكثر عمًقا 

وجوهرية، حي��ث كان يحكى في 
بدايته عن رج��ل مجهول الهوية 
يحبو على الوحل ويحمل حقيبة 
مليئة باملعلبات. كتب بيكيت في 
هذا الكتاب بأس��لوب راٍق نصفه 
بأسلوب الفقرات وكتابة الرسائل 

مستخدًما عامات الترقيم:
كان بيكي��ت مضط��راً ان يقضي 
عش��ر سنوات ليعطي عمًا نثريا 

غي��ر الدرام��ا ال��ذي قدمه��ا في 
كتاباته، حيث كتب رواية )أتساءل 
كيف( التي ترقى فيها بأس��لوبِه 
من حي��ث املضم��ون والش��كل، 
وحينئ��ذ ب��دأت فت��رة جديدة في 

كتابات بيكيت.
النش��ر  حق��وق  جمي��ع  كان��ت 
ملس��رحيات بيكي��ت محفوظ��ة 
من قبل ابن أخيِه اخملرج املسرحي 
اش��تهر  ال��ذي  بيكي��ت«  »ادوارد 
للكيفي��ة  الص��ارم  بتنظيم��ِه 
التي س��تعرض بها املس��رحيات 
للجمه��ور فا يس��مح باإلخراج 
الضعي��ف ال��ذي ال يتواف��ق م��ع 
قوان��ني املس��رح في مس��رحيات 

بيكيت.
كتب آخر أعماله »ما هي الكلمة 
» ع��ام 1988 حي��ث كتبه��ا على 
فراش��ه ألن��ه كان مريض��اً وف��ي 
آخ��ر أي��ام حياتِه، إضاف��ة إلى أنه 
وجد لُه مختارات ش��عرية باللغة 
الفرنسية. توفي صمويل بيكيت 

في عام 1989 مبدينة باريس.

صمويل بيكيت

صمويل بيكيت

عمودي أفقي

فانته��ت  انه��ار   - وَل��د   -  1
حضارة.

2 - تعّوٌد غير محمود - مشي.
3 - مؤسس علم الكيمياء.

ف��ي  قم��ة  أعل��ى  فيه��ا   -  4
العالم.

5 - خلل أو مرض )معكوسة(.
6 - مخترع��و احل��روف البجدية 

قبل 4000 سنة.
7 - العب كرة قدم عاملي.

8 - 24 ساعة - صغير احلجم - 
متشابهان.

9 - تق��ال لب��دء حديث عن بعد 
- غصن.

10 - واضع أسس علم اجلبر.

1 - ضربتها أميركا بالقنبلة النووية.
2 - ناقش بحدة - خوف شديد.

3 - مصباح - جود.
4 - اطرح واقذف - متش��ابهان - حرف 

عطف.
5 - ف��ي القم��ح وما ش��ابه - عميق ال 

شيء حتته )معكوسة(.
6 - ضمير املتكلمني - جبل في سوريا.

7 - يعيش - أسف على ما فات.
8 - م��ن القارات o متش��ابهان - عضو 

متعدد الوظائف في الرأس
9 - ش��خصية قاتلة في األدب املصري 

- من اليونان.
10 - عاصم��ة بل��د أورب��ي محاي��د - 

يستدل به على املكان.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت س��ريع 
الغضب م��ع الزماء. يجب أن يكون هدفك اجلودة 
ولي��س الكمي��ة! ك��ن دبلوماس��ًيا فيم��ا يتعلق 
باخلافات. ه��ذا ينطبق على األمور الش��خصية. 

أنت تعادي اآلخرين بصورة متكررة. 

بس��بب الظروف املتغي��رة، يب��دو أن هدفك خارج 
الس��يطرة من جدي��د. ال يج��ب أن ينتابك اليأس 
واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في املوقف بتمعن. 
قد يكون مجرد انطباع وميكن جعل اخلس��ارة في 

أضيق احلدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة. 

ال شيء يسير حسب رغبتك في الوقت احلالي، ولكن 
إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بش��كل 
أسرع، كما قد تساعد آراء اآلخرين. سوف تواجه في 
حياتك اخلاصة جميع أنواع املشكات، ولكن يجب أن 

تكون وجهة نظرك واضحة في هذا املوقف.

أنت مفع��م بالطاقة والتف��اؤل، وال عجب أن كل 
ش��يء تواجه��ه ينجح بس��رعة وبكف��اءة ويثمر 
نتيجة جي��دة. إعجاب كل م��ن حولك بك واضح 
ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في 

األهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص.

إن العراقي��ل الت��ي تنب��أت بقدومه��ا منذ فترة 
طويل��ة تظهر تدريجًيا وتتح��ول إلى واقع، وبات 
تفاديه��ا مس��تحياً. واجه تل��ك التحديات في 
أسرع وقت، حتى وإن كانت املهمة صعبة. كلما 

تأخرت في ذلك.

ال تص��اب بخيبة أمل كبيرة مع س��ير مجريات 
األم��ور اليوم، فعلى الرغم م��ن خططك، فإنك 
لن تتمكن من إجناز الكثير. قاوم الرغبة في لوم 
اآلخرين إذا س��ارت األمور ضد رغبتك. توقعاتك 
غير الواقعية قد تصيبك بخيبة األمل. على أية 

حال، ال تيأس.

أن��ت تش��عر بالتجدي��د واحليوية، خاص��ة عندما 
تكتس��ب وتستش��عر اإلش��ارات اإليجابي��ة من 
محيطك. عليك اآلن البدء في مشروعات معتمًدا 
على خيالك وإبداعك الش��خصي. بفضل ثقتك 
بالنف��س الفطرية، فبإمكان��ك اليوم أكثر من ذي 

قبل أن تساعد اآلخرين. 

أن��ت اآلن مفع��م باحليوي��ة، وس��وف تتمكن من 
التعام��ل م��ع املوضوع��ات الهام��ة. يس��اعدك 
التفكي��ر الواض��ح عل��ى االنته��اء م��ن موضوٍع 
ما بنج��اح. وحت��ى في حيات��ك اخلاص��ة، تتضح 

الشكوك التي كانت لديك.

هناك ما يعوقك عن التقدم في اجتاه أهدافك، فا 
تي��أس أو تتوقع تلقي الكثير من املواس��اة من أي 
شخص. احش��د قوتك واستمر في تتبع أحامك 
– حتى وإن كان البد من تغييرها بعض الش��يء. ال 

تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. 

األشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية 
خاصة معك؛ فانتفع من ه��ذه الفترة ملواجهة 
املشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي االقتراب 
أكثر من هدفك. س��وف تس��اعد الديناميكية 

التي تنمو بني الفريق على الوقوف بصابة.

اس��تعد لكل م��ا هو غي��ر متوق��ع، فاملفاجآت 
الس��ارة في انتظارك. فوق ذلك، ش��ريك حياتك 
يحتف��ظ بش��يء خ��اص ل��ك، ولك��ن ال جتعل 
توقعات��ك ترتف��ع أكثر من الازم، وكن ش��كورًا 
عل��ى كل ما تتلقاه. س��وف يتفاع��ل األصدقاء 

معك بإيجابية.

الحوتالجديالدلو

يبدو في الوقت احلالي أنك تواجه عددًا متزايًدا من 
التعقي��دات غير املتوقع��ة. ال يقع اللوم على من 
هم حولك – في بعض األحيان تكون أنت اخملطئ. 
حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات املوجودة في 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة.

حظك اليـوم



لندن ـ وكاالت:
فاج��أ النج��م السوي��دي زالت��ان 
بتصريح  اجلميع  إبراهيموفيت��ش، 
مثير للجدل ح��ول مستقبله مع 

الشياطني احلمر.
إبراهي��موفيت����ش،  ونش������ر 
الرسم��ي  فيدي��و عبر حساب��ه 
التواص����ل  موق����ع  عل��ى 
»إنستاج���رام«،  االجتماع����ي 
وهو يسي��ر داخل حم��ام سباحة 
بنحو طبيع��ي، في إط��ار برنامج 
التأهي��ل ال��ذي ينف��ذه للتخلص 
م��ن آالم اإلصاب��ة.. ول��م يكت��ف 
جنم مانشست��ر يونايتد بذلك، بل 
كتب رسال��ة مقتضبة: »أنا جاهز 

للنهائي«.

ويرتبط مانشست��ر يونايتد مبباراة 
فاصلة في مش��واره هذا املوسم 
عندم��ا يالقي أياك��س أمستردام 
الهولندي أواخر الشهر اجلاري، في 
الدوري  النهائي��ة ملسابقة  املباراة 

األوروبي.
إبراهيموفيت��ش  زالت��ان  ويغي��ب 
أبري��ل   20 من��ذ  املالع��ب  ع����ن 
املاض��ي، عندما سق��ط متأث��رًا 
الرب��اط  ف��ي  قط��ع  بإصاب�����ة 
اليمن���ى  للركب����ة  الصليب��ي 
خ����الل مب��اراة أندرخلت ف��ي دور 
الثمانية ملسابقة الدوري األوروب�ي، 
مما أنهى مشواره، وأثار اجلدل حول 
إمكانية استمراره ملوسم إضافي 

مع املانيو.

روما ـ وكاالت:
وصف احل��ارس جانلويجي بوفون، 
قائد يوفنتوس، فوز فريقه بالدوري 
اإليطالي لكرة الق��دم، للموسم 
السادس توالًي��ا، والثنائية احمللية 
التوال��ي،  عل��ى  الثالث��ة  للم��رة 
بالتاريخ الكبير، الذي يُكتب على 

يد زمالئه بالفريق.
تصريح��ات  ف��ي  بوف��ون،  وق��ال 
تليفزيونية لشبكة "ميدياسيت"، 
عقب الفوز عل��ى كروتوني )0-3( 
باجلول��ة ال���37 م��ن الكالتشيو، 
والتتوي��ج رسمًي��ا باللقب: "لقد 
كتبن��ا فص��الً جديًدا ف��ي كتاب 
التاريخ".. كان يوفنتوس، توج قبل 
4 أيام، بلقب ك��أس إيطاليا، على 

حساب التسيو.
وأضاف بوفون، 39 عاًما: "الفوز لم 

يك��ن أبًدا سهالً. البقاء بالقمة ال 
يأتي إال بالعمل الضخم، والتفاني 
دائًم��ا بالتدريب��ات، والتخطي��ط 
اجلي��د".. وتاب��ع "إذا أردت دائًما أن 
تف��وز بأي مباراة فعلي��ك دائًما أن 
متتل��ك اإلص��رار ال��الزم، لتحقيق 
ذلك، وأن تسع��ى من أجل حتقيق 

هدفك".
واختتم حارس مرم��ى يوفنتوس، 
حديث��ه قائالً: "م��ا يتحقق اليوم، 
هو نتاج تضحية اجلميع، والعمل 
بشكل جماعي مخلص، ال يفكر 

خالله، أي شخص في نفسه".
يذك��ر أن يوفنت��وس، يواج��ه ريال 
مدري��د، ف��ي نهائ��ي دوري أبطال 
أوروبا 3 حزيران املقبل في كارديف 
بويل��ز، وبوسع��ه حتقي��ق ثالثي��ة 

تاريخية.
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مدريد ـ وكاالت:

تُوِّج ري��ال مدريد، بط��الً للدوري 
اإلسبان��ي لكرة الق��دم، للمرة 
ال�33 في تاريخه، بعد فوزه على 
مضيفه ماالجا )2-0( أول امس، 
على ملعب »ال روزاليدا« باجلولة 

ال�38، األخيرة من البطولة.
مدري��د،  ري��ال  ثنائي��ة  ��ل  سجَّ
كريستيانو رونالدو، وكرمي بنزمية 
ف��ي الدقيقت��ني )2، و55(.. ورفع 
ري��ال مدري��د، رصي��ده إل��ى 93 
نقطة، وينهي البطولة متصدرًا 
الترتيب، ليح��رز اللقب األول له 

منذ 2012.
م ريال مدريد، مباراة منوذجية،  قدَّ
وتعام��ل بكل هدوء م��ع اللقاء، 
مثلم��ا يفعل امل��درب زين الدين 
زي��دان، ف��ي كاف��ة مواجهات��ه 
ليحصد لقب الليجا، للمرة 33  

في تاريخه.
��ق زين الدين زي��دان، مدرب  وحقَّ
ريال مدريد، العدي��د من األرقام 
املميزة مع الفريق امللكي، عندما 
ق��اده للتتوي��ج بلق��ب ال��دوري 
اإلسباني لكرة القدم، وتُوِّج ريال 
مدريد، بلقب الليجا للمرة ال�33 
في تاريخ��ه، واألولى منذ 2012، 
بعدم��ا أنه��ى البطول��ة ب���93 
نقطة، متفوًق��ا على برشلونة، 

الوصيف ب�90 نقطة.
وأصبح زين الدي��ن زيدان، املدرب 
السادس في تاري��خ ريال مدريد، 
بالليج��ا، كالعب  يت��وج  ال��ذي 
وم��درب، بعد كل م��ن: ميجيل 
مولون��ي،  ولوي��س  موني��وز، 
وخورخ��ي فالدان��و، وفيسنت��ي 

ديل بوسك��ي، وبيرند شوستر.. 
كم��ا أصبح زي��دان، ثاني مدرب، 
دوري  يستطي��ع حتقي��ق لق��ب 
األبطال، والليجا كالعب ومدرب، 

بعد ميجيل مونيوز.
وأصبح زين الدي��ن زيدان، مدرب 

ريال مدريد، ثاني مدرب فرنسي، 
يتمك��ن م��ن التتوي��ج بلق��ب 
الليجا بع��د مارسيل دومينجو، 

مدرب أتلتيكو مدريد السابق.
األتلتي،  دومينج��و، م��ع  وت��وج 
باللق��ب ف��ي موس��م »1969-

1970«.. زك��ان دومينج��و، ق��اد 
األتلتي، للتتويج باللقب في أول 
موسم يقود خالله الفريق، وفي 
حالة زيدان فإنه قاد الريال للقب 
ف��ي أول موس��م كام��ل يلعب 

الريال حتت قيادته.

التدريبية  زيدان، مسيرت��ه  وبدأ 
م��ع الفري��ق األول للري��ال، ف��ي 
منتصف املوس��م املاضي، بعد 

إقالة رافاييل بنيتيز.
زيدان،  اللق��ب، يخل��ف  وبه��ذا 
مدرب برشلون��ة لويس إنريكي، 

ال��ذي ت��وج باللق��ب ف��ي آخ��ر 
موسمني، علًم��ا بأن آخر مدرب، 
توج بالليجا مع ريال مدريد، قبل 
زي��دان، ك��ان البرتغال��ي جوزيه 

مورينيو.
يذكر أن الرق��م القياسي لعدد 
م��رات الف��وز بالليج��ا كمدرب 
يعود إلى الراحل ميجل مونيوز، 
ب�9 ألقاب كلها مع ريال مدريد.

ل ريال مدري��د، حتت قيادة  وسجَّ
زي��دان 58 هدًف��ا خ��ارج ملعبه 
املوسم،  بالدوري اإلسباني، هذا 
وهو أفضل أرقام��ه في موسم 

واحد، في تاريخهم بالبطولة.
واحتفل جنوم ريال مدريد، بشكل 
جنون��ي بلق��ب الليج��ا الثالث 
والثالثني، واألول منذ عام 2012، 
وذلك فور إطالق حكم مباراتهم 
م��ع ماالج��ا صاف��رة النهاي��ة، 
والتي أعلنت فوز امللكي باملباراة 
وبلق��ب  رد،  دون  م��ن  بهدف��ني 

الليجا في ذات الوقت.
االحتف��االت ب��دأت ف��ي ملعب 
لن��ادي  التاب��ع  روزالي��دا  ال 
ماالج��ا، حي��ث حتل��ق الالعبون 
ف��ي مجموع��ات ف��رح، وحي��وا 
حض��رت  الت��ي  جماهيره��م 
إلى امللع��ب، والتقط��وا الصور 

التذكارية بهذه املناسبة.
جن��وم  يتوج��ه  أن  املق��رر  وم��ن 
امليرينج��ي من مدين��ة ماالجا، 
إلى مي��دان سيبيليس اخملصص 
الحتفاالت الن��ادي باأللقاب في 
العاصمة اإلسبانية، لالنضمام 
إل��ى أفراح اجلماهي��ر التي بدأت 
بالزحف إلى امليدان مبجرد انتهاء 
املباراة وإعالن امللكي بطال لليجا 

اإلسبانية.

احتفاالت جنونية لنجوم الملكي

ريال مدريد بطاًل للدوري اإلسباني للمرة الـ 33 في تأريخه

جنوم الريال يحتلفون بدرع الليجا

بوفون

إبراهيموفيتش

ستوكهولم ـ وكاالت:
حققت السويد، ف��وزًا مفاجًئا، وأحرزت لقب بطولة 
العال��م لهوكي اجللي��د، بعدما تفوق��ت على كندا 
املدافعة عن اللقب بضربات الترجيح، عقب التعادل 
)1-1( أول أمس، وحافظت السويد، على هدوئها في 
ضربات الترجيح، وأنقذ احلارس هنريك لوندكفيست، 
4 ضرب��ات ليقود فريقه إلحراز لق��ب بطولة العالم، 

ألول مرة منذ 2013.
تقدم��ت السويد بهدف بواسط��ة فيكتور هيدمان، 
وأدركت كندا التعادل سريًعا عن طريق رايان أوريلي.

وذهبت امليدالية البرونزي��ة لروسيا، التي فرطت في 
التق��دم بهدف��ني، وخسرت )4-2(، أم��ام كندا بالدور 
نص��ف النهائ��ي السبت، بعدم��ا ف��ازت )5-3( على 

فنلندا، بفضل ثنائية من نيكيتا جوسيف.

زغرب ـ وكاالت:
أحرز فريق رييك��ا لقب الدوري الكرواتي لكرة القدم، 
ألول مرة، أول أمس، لينهي هيمنة دينامو زغرب الذي 
توج باللقب 11 مرة متتالية.. وتفوق رييكا 4-0 على 
سيبالي��ا، ليتق��دم بفارق خمس نق��اط على دينامو 

قبل جولة واحدة على نهاية املسابقة.
وتق��دم رييكا بهدف��ني مبكرين بواسط��ة املهاجم 
السويس��ري ماري��و جافرانوفيت��ش، وأض��اف رومان 
بيزي��اك هدًف��ا ثالًثا قب��ل نهاية الش��وط األول، ثم 

اختتم داريو زوباريتش الرباعية في الشوط الثاني.
وسيلع��ب رييك��ا ف��ي املرحل��ة الثانية م��ن األدوار 
التمهيدية ل��دوري أبطال أوروبا، بعدم��ا أصبح رابع 
فري��ق كرواتي يح��رز اللقب بعد دينام��و، البطل 18 
مرة، وهايدوك سبليت وإن.كيه زغرب.. وسبق لرييكا 
الفوز بكأس كرواتيا ثالث مرات، وبكأس يوغوسالفيا 

السابقة مرتني.

أبو ظبي ـ وكاالت:
تعاقد نادي دبا الفجيرة اإلماراتي، مع البرازيلي سياو، 
ليدافع عن ألوان فريقه األول لكرة القدم في املوسم 
املقب��ل، وذلك بع��د نهاية مشوار الالع��ب مع ناديه 
السابق احتاد كلباء، بهبوطه إلى دوري الدرجة األولى 

في املوسم املقبل.
ويبلغ سياو من العم��ر، 35 عاماً، وسيكون موسمه 
املقبل، ه��و الثامن على التوالي مع الكرة اإلماراتية، 
بعدم��ا تنقل ما بني أندي��ة الشب��اب واألهلي واحتاد 

كلباء، وأخيراً، دبا الفجيرة.
وسبق أن دع��م دبا الفجيرة صفوف��ه، بالتعاقد مع 
املهاج��م السنغالي احلسن ديالو، وحتاول إدارة النادي 
تدعيم صفوف الفريق امللقب ب�«النواخذة«، بأفضل 
العناص��ر، مع احلفاظ على االستقرار الفني للفريق، 
ولهذا جددت التعاقد مع امل��درب البرازيلي كاميلي، 

والطاقم الفني للموسم املقبل.

السويد ُتحرز بطولة 
العالم لهوكي الجليد

رييكا ينهي سيطرة دينامو 
زغرب على الدوري الكرواتي

دبا الفجيرة يتعاقد 
مع البرازيلي سياو

العواصم ـ وكاالت:

إيلين��ا سفيتولين��ا، ببطولة  فازت 
إيطاليا املفتوحة للتنس للسيدات، 
أول أم��س، لتحص��د لقبه��ا الرابع 
هذا املوسم بعد انهيار منافستها 
الروماني��ة سيمون��ا هالي��ب، ف��ي 

اجملموعة احلاسمة.
وأضاف��ت سفيتولين��ا بفوزها 6-4، 
و7-5، و6-1، لق��ب ايطاليا أللقابها 
ف��ي تايوان، ودب��ي، وأسطنبول، هذا 

املوسم.
وتفوق��ت هاليب، الفائ��زة ببطولة 
مدريد األسبوع املاضي، في اجملموعة 
األول��ى، برغم تعرضه��ا اللتواء في 
الكاحل وبدت الالعبة الرومانية في 
طريقها نح��و الفوز عندما كسرت 
إرس��ال منافستها بالش��وط األول 
باجملموعة الثانية.. لكن سفيتولينا، 
جنحت في الع��ودة، وتقدمت )1-3(، 
وأحبط��ت انتفاض��ة هالي��ب، عدة 

مرات ملعادل��ة النتيجة في الشوط 
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وتقدمت الالعب��ة األوكرانية )0-5(، 
سريًع��ا ف��ي اجملموع��ة احلاسم��ة، 
قب��ل أن حتقق فوزها باملباراة 31 هذا 

العام.
من جانب اخر، حقق االملاني الصاعد 
الكسن��در زفيريف أكبر انتصار في 
مسيرته عندم��ا تغلب على نوفاك 
ديوكوفيتش املصن��ف الثاني عامليا 
6-4 و6-3 ليحرز لق��ب بطولة روما 

للتنس لألساتذة أول أمس.
وك��ان زفيريف )20 عام��ا( في قمة 
مست��واه منذ كسر إرسال الصربي 
األول  الش��وط  ف��ي  ديوكوفيت��ش 
ليصبح أصغر الع��ب يفوز ببطولة 
ديوكوفيتش  أح��رز  لألساتذة من��ذ 

لقب بطولة ميامي عام 2007.
وحتك��م زفيري��ف في إيق��اع اللعب 
من اخلط اخللفي بفضل تسديداته 
باليدي��ن  السلس��ة  اخللفي��ة 

وبتسديداته األمامية القوية.

ديوكوفيتش  إرسال  زفيريف  وكسر 
مجددا في الشوط الثالث باجملموعة 
الثاني��ة ثم حس��م االنتصار بعدما 
كس��ر اإلرس��ال أيضا ف��ي الشوط 

التاسع.
وبدا أن ديوكوفيتش، الذي عانى من 
اإلصابات واالفتق��ار للثقة منذ فاز 
ببطول��ة فرنسا املفتوحة في يونيو 
حزي��ران املاض��ي، استع��اد هيمنته 
عندما هزم دوميني��ك تيم في قبل 
النهائ��ي السب��ت لكن��ه عجز عن 
تقدمي املست��وى نفسه ف��ي مباراة 

أول امس.
م��ن جه��ة اخ��رى، ساف��ر احلكمان 
الدولي��ان ولي��د القريتل��ي واني��س 
الرصايصي، إلى العاصمة الفرنسية 
باريس، في انتظ��ار أن يلتحق بهما 
ياسني خلض��ر، للمشاركة في إدارة 

مباريات بطولة روالن جاروس.
وه��ذه ليس��ت امل��رة األول��ى، التي 
يتواج��د فيها التحكي��م التونسي 
ف��ي روالن ج��اروس، ضم��ن بطوالت 

اجلراند سالم.
وقال احلك��م الدولي وليد القريتلي، 
ف��ي تصريح خّص ب��ه ، قبل مغادرة 
تونس »نح��ن سعداء بثق��ة االحتاد 
الدول��ي للتن��س في حك��ام نسور 

قرطاج«.
ل��ي  »بالنسب��ة  القريتل��ي  وتاب��ع 
املشارك��ة ف��ي إدارة مباري��ات ف��ي 
بطول��ة روالن ج��اروس تع��د حلًما، 
وتعتبر محطة مهمة في مسيرتي 
التحكيمية على املستوى الدولي«.. 
يذكر أن بطولة روالن جاروس للعام 
املاض��ي، ش��ارك فيه��ا التونسيان 
ياس��ني خلض��ر كحك��م رئيس��ي، 
ومحم��د الطاهر شق��رون كحكم 

خط.
وميث��ل تون��س ف��ي ه��ذه البطولة، 
الالع��ب مالك اجلزي��ري، الذي يدخل 
الرئيس��ي  اجل��دول  إل��ى  مباش��رة 
للرج��ال، والالعب��ة ان��س جابر التي 
ف��ي  التصفي��ات  بج��دول  ستم��ر 

مسابقة السيدات.

سفيتولينا تتّوج بكأس إيطاليا.. وزفيريف يحرز لقب روما بالتنس
3 حكام تونسيين في منافسات روالن جاروس تقرير

زفيريف

لندن ـ وكاالت:
اختتم الالع��ب اإلجنليزي اخملضرم 
بيت��ر كراوت��ش، مهاج��م ستوك 
البرمييير  سيت��ي، مش��واره ف��ي 
ليج ه��ذا املوسم محقًق��ا رقًما 

قياسًيا.
وذكرت شبكة »سكاي سبورتس« 
في إحصائية لها أن بيتر كراوتش، 
بات أكثر العب ف��ي تاريخ الدوري 
اإلجنلي��زي يهز شب��اك املنافسني 
الرأس، مستفيًدا  بسالح ضربات 
من قامته الطويل��ة التي تتجاوز 

حاجز املترين.
وسجل بيت��ر كراوت��ش 50 هدًفا 
م��ن ضرب��ة رأس، متفوًق��ا عل��ى 
األسطورة املعتزل آالن شيرر جنم 
بالكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد 
46 هدًف��ا، يليهما ديون دوبلني 45 

هدًفا، وليس ريو فرديناند 40 هدًفا، 
ودواي��ت ي��ورك جن��م مانشست��ر 
يونايت��د الساب��ق 38 هدًف��ا.. في 

حني يتس��اوى ك��ل م��ن دونكان 
فيرجسون وتي��دي شيرنينجهام 

برصيد 36 هدًفا.

إبراهيموفيتش يفّجر مفاجأة قبل النهائي األوروبي

إنجاز تأريخي لكراوتشبوفون: كتبنا فصاًل جديدًا في كتاب التأريخ

كراوتش



بغدادـ الصباح الجديد:
وسط أهتم��ام حكومي وحضور 
فعال، اقيمت صباح أمس اإلثنني 
نظمته��ا  جميل��ة  احتفالي��ة 
الوطني��ة  الباراملبي��ة  اللجن��ة 
العراقية في قاعة الزوراء بفندق 
الرشي��د، حتت شع��ار ) متحدي 
اإلعاق��ة ي��داً بي��د م��ع قواتن��ا 
املسلحة واحلش��د الشعبي في 
مقارعة االرهاب(، وبحسب كلمة 
رئيس اللجنة الباراملبية الدكتور 
عقي��ل حميد، فان��ه االحتفالية 
تقام بواق��ع 3 أحتفاليات وليس 
واح��دة، أولها االنتص��ارات التي 
يحققه��ا رجال الع��راق الغيارى 
م��ن الق��وات االمني��ة واحلشدي 
الشعبي املقدس ورجال العشائر 
األره��اب  بوج��ه  املنتفض��ة 
وكذل��ك  االحتادي��ة،  والشرط��ة 
مبناسب��ة إق��رار قان��ون اللجن��ة 
الباراملبية ال��ذي سيكون حامياً 
حلقوق الرياضي��ني من منتسبي 
االبط��ال  الباراملبي��ة  اللجن��ة 
الذي��ن حقق��وا النجاح��ات في 
شت��ى امليادين واعتل��وا منصات 
ليؤك��دوا جدارتهم في  التتويج 

البطوالت.
اما النقطة الثالثة في االحتفال 
فتتمثل ف��ي املشارك��ة بفرحة 
اجلمهور الرياض��ي بصورة عامة، 
والكروي خصوصاً في رفع احلظر 
اجلزئ��ي ع��ن مالعبن��ا العراقية 
واستع��ادة حقوقنا ف��ي اللعب 
على ارضنا وب��ني جمهورنا الذي 

حتمل صبراً كثيراً.
وكان احلفل الذي حضره العديد 
ممثل  تقدمها  الشخصي��ات  من 
رئيس اجلمهوري��ة، وكذلك نائب 
املالكي،  ن��وري  رئيس اجلمهورية 
واالم��ني الع��ام لعصائ��ب أه��ل 

احل��ق الشي��خ قي��س اخلزعل��ي، 
ورئي��س جلنة الشب��اب والرياضة 
ف��ي البرمل��ان املهن��دس جاسم 
محم��د جعفر، قد شه��د إلقاء 
باملناسبة اش��ادوا فيها  كلمات 
اللجن��ة  رياضي��ي  حقق��ه  مب��ا 
الباراملبي��ة وتسجيلهم الفضل 
اإلجنازات في املشاركات اخلارجية 
باعتالء منصات التتويج والعودة 
باألوسمة  العراق محمل��ني  إلى 

والكؤوس.
كم��ا اش��اد املالك��ي واخلزعل��ي 
وجعف��ر باق��رار قان��ون اللجن��ة 
الباراملبية، عادي��ن ذلك، بالنقلة 
املهمة ف��ي مسي��رة الرياضيني 
من متحدي اإلعاقة الذين أكدوا 
واملتمي��ز  الفع��ال  حضوره��م 
اخلارجي��ة،  االستحقاق��ات  ف��ي 
مؤكدين ان النجاحات التي تقام 
عل��ى الصعي��د الرياض��ي توازي 
ما يحققه ابن��اء العراق االبطال 
على سواتر الشرف والكرامة ممن 

يتصدون لألرهاب الداعشي.
الباراملبية  اللجن��ة  وكان حف��ل 

أمس، ب��دأ بآي من الذكر احلكيم 
للق��ارئ امل��درب الدكت��ور سعد 

دخيل، وعزف النشيد الوطني 
ثم قدمت اللجنة درعها إلى نائب 
املالكي،  ن��وري  رئيس اجلمهورية 
ودرع اخ��ر إلى الشي��خ اخلزعلي، 
واخ��ر إل��ى رئيس جلن��ة الشباب 
والرياض��ة، ث��م ع��رض املكت��ب 
الزميل  برئاسة  للجنة  اإلعالمي 
فلماً  السلمان،  اإلعالمي هشام 
يوثق جناحات الباراملبية وابطالها، 
لين��ال اعج��اب احلض��ور، فيم��ا 
اط��رب الشاع��ر ع��ادل محسن 
احلض��ور بقصائد جميل��ة نالت 
تفاعالً كبيراً من احلضور، قصائد 
محسن، تغن��ت برياضي اللجنة 
وتسجيلهم التف��وق في احملافل 
اخلارجي��ة، فضالً عل��ى إشادة مبا 
يسط��ره بطال الق��وات االمنية 
واحلشد الشعب��ي من انتصارات 
ف��ي مع��ارك الش��رف.. لتختتم 
فرقة جتمع املعوق��ني في العراق 
احلفل اجلمي��ل مبعزوفات غنائية 

بقيادة الفنان نزار كاظم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأه��ل منتخبن��ا الوطن��ي بك��رة 
الص��االت لفئ��ة الشب��اب حت��ت 
20 سن��ة إل��ى دور نص��ف نهائي 

لبطولة آسيا اجلارية منافساتها 
في تايالند بعد فوزه على املنتخب 

الياباني بهدف من دون رد أمس.
الشباب��ي  منتخبن��ا  وسيواج��ه 

ف��ي الساعة 3 م��ن عصر يوم غد 
االربع��اء منتخ��ب منغولي��ا في 
للبطولة  النهائ��ي  الدور نص��ف 

اآلسيوية.

 بغداد ـ قسم اإلعالم:
 تدع��و وزارة الشب��اب والرياض��ة 
املدرج��ة  الرياضي��ة  االندي��ة 
أسمائه��م أدن��اه ال��ى مراجع��ة 
الدائ��رة املالي��ة الست��الم منح��ة 
الط��وارئ مستصحب��ني معه��م 

تخوي��ل باسم األمني املالي للنادي 
و وص��ل قب��ض و ابتداء م��ن اليوم 
الثالث��اء، واألندي��ة ه��ي )  اشنونا 
للمعاق��ني ، واملثن��ى ، و الزعيم، و 
الناصري��ة، و البص��رة للمعوقني، 
والدغ��ارة،  وقرق��وش،   ، وربيع��ة 

وسنج��ار ، واملهناوي��ة ، والبي��اع ، 
والديوانية، واألهلي، والدير ، والنور، 
و االزده��ار، واالثوري ، وفتاة البصرة 
واألنب��ار،   والفلوج��ة،  واألرمن��ي،   ،
والشهي��د اب��و ريش��ة،  وحديثة ، 

وهيت ، و الصديقية(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تشه��د قاع��ة الشع��ب لأللعاب 
املغلق��ة ف��ي الساع��ة اخلامسة 
والنصف من عص��ر اليوم الثالثاء 
املرك��زي،  السل��ة  احت��اد  تسل��م 

لشه��ادة فضية من االحتاد الدولي 
للعبة«FIBA« باعتباره افضل احتاد 
متطور، وبني احت��اد السلة املركزي 
في دعوة وجه��ت لوسائل اإلعالم 
تسلمت »الصباح اجلديد« نسخة 

منها، ان االحتاد املركزي سيتسلم 
اليوم وعلى هامش مباراة املسدس 
الذهب��ي ب��ني فريق��ي الشرط��ة 
والنف��ط، التكرمي اخلاص من االحتاد 

الدولي ممثالً بالشهادة الفضية.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
وجه وزير الشب��اب والرياضة عبد 
بأعادة  احلس��ني عبط��ان، االح��د، 
اعم��ار ارضية ملعب ن��ادي الكرخ 

الرياضي.
وقال عبط��ان خالل لقائ��ه رئيس 
الك��رخ  لن��ادي  االداري��ة  الهيئ��ة 
الرياض��ي شرار حي��در ان ال��وزارة 

مالع��ب  اظه��ار  عل��ى  حريص��ة 
االندي��ة كاف��ة بالص��ورة اجلميلة 
التي تتناسب م��ع االستحقاقات 
ال��وزارة  ان  مضيف��اً  الرياضي��ة، 
تدع��م جمي��ع االندي��ة م��ن اجل 
ترميم مالعبها وإجنازها بنحو الئق 
للموس��م الكروي املقب��ل 2017-

.2018

الشب��اب  وزي��ر  استقب��ل  كم��ا، 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان، 
رؤس��اء اندي��ة الشعل��ة واحلري��ة 
والغزالي��ة بحض��ور النائب حيدر 

الفؤادي.
واستم��ع الوزي��ر خ��الل االجتماع 
الى املشكالت التي تواجه االندية 

الرياضية.

ميثم عادل*
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من جنرال إلى جنرال!
بع��د جناح احتاد لعبتنا املوقر تفتيت التظاهرات 
عن طري��ق فكرة )ف��رق تس��د( باستمالة عدد 
م��ن قادته��ا وإسكاته��م بع��دد م��ن املناصب 
املستحدثة واخم��اد ثورة رياضية كان باإلمكان 
اإلطاحة به. والن احتادنا يُْؤِمن بَِطرْْق احلديد وهو 

ساخن اجته الى )التذويب( عقب )التفتيت(.
 تذوي��ب قضي��ة التعاق��د م��ع م��درب اجنبي 
)محت��رم( لقي��ادة املنتخ��ب الوطن��ي العراقي 
لك��رة القدم ف��ي املرحلة املقبل��ة بداعي عدم 
توفر األموال ومتل��ص املؤسسات احلكومية من 
التزاماته��ا لذا االجتاه يسي��ر بالتعاقد مع احد 

)جنراالتنا( احملليني ومااكثرهم.
على األقل هذا مافهمناه من تصريحات أعضاء 
احتادنا وبعض احملسوبني عليه، الصعوبة تكمن 
ف��ي اجلهد الذي عل��ى الرياضي احمل��ب لبلده ان 
يقوم ب��ه إلعادة تركيب األحداث ذلك ان )قصة( 
شعبنا بنحو عام وجمهورنا الرياضي على نحو 

خاص مع املشهد البانورامي لساستهم.
 لنتكل��م ع��ن الرياضة فحس��ب، ينطلق مثل 
تراني��م مؤثرة في حركة دائرية جتمع بني احداث 
ماضية وترتيبات الى احداث اخرى قادمة، تتكرر 
فيها املأسي واآلالم واالحزان املكتومة املنبعثة 
م��ن تخّرص��ات وفوضوي��ة املس��ؤول العراق��ي 

نفسه.
غي��ر ان امللحم��ة الكروية تأتي م��ع نهاية كل 
حقب��ة اكثر بؤساً وشق��اًء، يستقي��ل او يقال 
جنرال )ك��روي( وينطف��ئ ن��وره لنكتشف في 
الفص��ل اآلتي انعك��اس صورته في ك��ل املرايا 
جنراالً بع��د جنرال ضمن إيقاع متكرر ولم نعد 
نعرف ايهم املزيف وأيهم احلقيقي! المناص في 
النهاي��ة من صرخة حقيقي��ة تسقط االقنعة 
وتخرج احلش��ود الى الشارع الن كل من )خلف( 

اليختلف عن من )سلف(!.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى اليوم الثالثاء اخر مباريات اجلولة ال� 13 من 
املرحل��ة الثانية لدوري الك��رة املمتاز في اللقاء 
ال��ذي سيجم��ع فريق الشرطة م��ع كربالء في 

ملعب الشعب الدولي.
ق الطلبة، فوزًا كبيرًا على الكرخ  إل��ى ذلك، حقَّ
)4-1( أول أم��س، ف��ي اجلول��ة  ذاته��ا.. افتت��ح 
النتيج��ة، للطلبة إيه��اب كاظم، في الدقيقة 
)11(، وعزَّزه��ا احملترف اإليف��واري أبو بكر كونيه، 
لينتهي الش��وط األول بتقدم الطلبة، بهدفني 
��ن في الش��وط الثاني، ياسر عبد  نظيفني.ومتكَّ
احملسن، م��ن إضاف��ة الهدفني الثال��ث والرابع، 
ل هدف الكرخ  للطلب��ة )59، 67(، في حني سجَّ
الوحي��د، عل��ي حم��ة، ف��ي الدقيق��ة )76( من 

املباراة.
بهذا الف��وز، رفع الطلبة، رصي��ده ل�46 باملركز 
التاسع، فيما جتمد رصيد الكرخ، عند النقطة 
15 ف��ي ذي��ل القائمة.وفي مباراة أخ��رى، تعادل 
النجف وضيفه نف��ط اجلنوب، بدون أهداف في 
املب��اراة التي أقيمت على ملع��ب النجف، ولم 
يتمكن الطرفان، من هز الشباك، ليكتفي كل 
منهم��ا بنقطة.. ورفع النجف رصيده، إلى )47( 
نقط��ة باملركز الثام��ن، فيما ب��ات رصيد نفط 

اجلنوب )34( في املركز ال�11.

اليوم.. الشرطة 
يالعب كربالء في 

ممتاز الكرة

باكو ـ مؤنس عبداهلل*

ف��ي  مشاركت��ه  الع��راق  اختت��م 
منافس��ات دورة الع��اب التضام��ن 
االسالمي بنسخته��ا الرابعة التي 
اقيمت ف��ي العاصمة االذربيجانية 
باك��و ما ب��ني الثاني عش��ر والثاني 
والعشري��ن م��ن شه��ر اي��ار اجلاري 
ومبشارك��ة 54 دول��ة اسالمية متثل 
ث��الث ق��ارات ه��ي اسي��ا وافريقيا 

واوربا.
 واحتل العراق املرك��ز الثالث عشر 
بأوسمته  االوسم��ة  ترتيب  بجدول 
ال� 14 وبواقع وسامني ذهبيني االول 
ك��ان م��ن نصي��ب الع��ب منتخب 
الع��اب القوى بفعالية رمي القرص 
مصطف��ى كاظ��م داغ��ر والوسام 
الذهبي الثاني كان من نصيب العب 
منتخب رفع االثقال في وزن 85 كغم 
صفاء راشد املرك��ز الثامن اسيويا، 
واحرز العراق سبعة اوسمة فضية 
ذهب��ت لك��ل م��ن الرباع��ني احمد 
فاروق وزن 77 كغم وسلوان جاسم 
وزن 105 كغم والعبي منتخب الزور 
خانة صبري جاب��ر صبري الذي احرز 
وسام��ني ف��ي فعاليتي اجل��رخ تيز 
والكب��ادة وزميله رض��ا غالب الذي 
اح��رز الوسام الفضي ف��ي فعالية 
امليل الثقيل واملالكمني حسن علي 
ناص��ر وزن 49 كغم وعمار جبار وزن 
60 كغ��م وحق��ق الع��راق خمسة 
اوسم��ة نحاسية كانت من نصيب 
منتخب ك��رة اليد ومنتخ��ب الزور 
خان��ة ف��ي فعالية الفرق��ي والعب 
منتخ��ب الع��اب الق��وى لفعالية 
رك��ض 110 م موان��ع محمد سعد 
والعب منتخب املصارعة الرومانية 

طه ياس��ني وزن 71 كغم ومنتخب 
السباحة ف��ي منافس��ات فعالية 
الزوجي للمنصة الثابتة 10 م ومثل 
املنتخب في هذه الفعالية الالعبان 
حسني عب��د اجلبار وحسني حكيم، 
واحتل الع��راق املرك��ز الثامن على 
مست��وى القارة االسيوية بعد ايران 
واوزبكست��ان والبحرين واندونيسيا 

وقيرغيست��ان والسعودي��ة واالردن 
فيم��ا احتل املرك��ز الساب��ع عربيا 
خل��ف البحري��ن واجلزائ��ر واملغ��رب 

ومصر والسعودية واالردن.
واح��رز منتخب الع��راق بالزور خانة 
4 اوسمة ف��ي منافسات املسابقة 
التضام��ن  الع��اب  دورة  ضم��ن 
االسالمي بنسختها الرابعة وبواقع 

3 اوسم��ة فضية ووس��ام نحاسي 
واحد.. وقال م��درب منتخب العراق 
باللعب��ة وسيم علي البل��داوي: ان 
املشارك��ة العراقي��ة كانت ناجحة 
كان��ت  االربع��ة  واالوسم��ة  ج��دا 
مستحقة نظرا لصعوبة املنافسة 
وق��وة املنتخب��ات املشارك��ة وعلى 
رأسه��ا ايران ال��ذي يع��د املنتخب 

االفض��ل ف��ي العال��م فض��ال عن 
منتخب الدول��ة املضيفة اذربيجان 

وطاجيكستان وافغانستان.
واوض��ح البل��داوي: ان اسباب��ا عدة 
اضاع��ت علين��ا اح��راز العديد من 
االوسم��ة الذهبي��ة ف��ي املسابقة 
املذك��ورة ومنه��ا االصاب��ات الت��ي 
خ��الل  الالعب��ني  اه��م  ضرب��ت 

معسك��ري اي��ران واذربيجان فضال 
الفاضح  التحكيمي  الظل��م  على 
والواض��ح في عدد م��ن الفعاليات 
ومنه��ا فعالية الكب��ادة حيث كان 
الالع��ب جابر صبري االحق بالوسام 
الذهبي من منافسه االيراني ولكن 
التحكي��م منح اي��ران الذهب ولم 
ينفع معه��م االعت��راض الرسمي 
ال��ذي قدمن��اه وبالتال��ي مت اعتماد 

النتائج كما هي.
اذربيجان  املضيف��ة  الدول��ة  فازت 
باملرك��ز االول وصدارة جدول ترتيب 
االوسم��ة بانتهاء منافسات اليوم 
العاش��ر ) االخي��ر( بع��د منافسة 
قوية وشرسة مع الوصيفة تركيا، 
نهاي��ة  اذربيج��ان ف��ي  وجمع��ت 
منافس��ات دورة الع��اب التضامن 
منوع��ا  وسام��ا   154 االسالم��ي 
وبواق��ع 75 ذهبي��ا و46 فضيا و33 
نحاسيا وتلتها تركيا ثانية برصيد 
185 وساما منوعا وبواقع 68 ذهبيا 
و63 فضيا و45 نحاسيا واحتفظت 
ايران باملركز الثالث بعد ان جمعت 
90 وساما منوعا وبواقع 31 ذهبيا 
و26 فضي��ا و33 نحاسي��ا وجاءت 
برصيد  الرابع  باملرك��ز  اوزبكستان 
62 وساما منوعا وبواقع 15 ذهبيا 
و17 فضيا و30 نحاسيا وحافظت 
اخلام��س  املرك��ز  عل��ى  البحري��ن 
برصيد 21 وساما منوعا وبواقع 12 
ذهبيا و5 فضية و4 نحاسية، وجاء 
الع��راق املرك��ز الثال��ث عشر في 
ج��دول الترتيب حي��ث بلغ رصيده 
14 وساما منوع��ا وبواقع وسامني 
ذهبيني وسبع��ة فضية وخمسة 

اوسمة نحاسية.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

بعد إحرازه 14 وسامًا ملونًا

العراق في المركز 13 بين 54 دولة بختام »التضامن اإلسالمي«

منتظر فالح في محاولة مبنافسات التضامن اإلسالمي »عدسة: قحطان سليم«

املالكي يتسلم درع الباراملبية
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بغداد ـ فالح الناصر:

أك��د نائب رئي��س الهيئة اإلداري��ة لنادي 
الدف��اع املدن��ي الرياضي، املق��دم، أسعد 
يوس��ف دح��ام، ان الن��ادي عل��ى اب��واب 
وض��ع حجر األس��اس مللعب ك��رة القدم 
للساح��ات املكشوفة بع��د استحصال 
املوافق��ات األصولية ووجود قطعة األرض 
التابعة للنادي ف��ي مقره اجلديد مبنطقة 

الشعب.
وذك��ر، ان ملعب الن��ادي اجلدي��د سيوفر 
االرض املناسب��ة الب��داع الف��رق الكروية 
التابع��ة للنادي التي تشترك في بطوالت 
االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، مبيناً ان 
الرياضيني في نادي الدفاع املدني يترقبون 
بلهف��ة وضع حج��ر األس��اس واملباشرة 
بتشييد امللعب اجلديد، بل وان الرياضيني 
يتطلع��ون إل��ى ان تكون للن��ادي مدينة 
رياضي��ة متكاملة تضم مالعب ومسبح 
وقاع��ات متع��ددة االغراض فض��الً على 
قاع��ة للمناسب��ات اس��وة بالعدي��د من 
األندي��ة االخرى، مؤك��داً ان املق��ر اجلديد 

وبطولة الطاولة، يعدان إيذاناً ببدء رحلة 
جديدة في تأريخ نادي الدفاع املدني الذي 
حق��ق العديد من النجاح��ات، ليس على 
الصعي��د احملل��ي فحس��ب، ب��ل وخارجياً 
عندم��ا ق��دم العديد م��ن الالعب��ني إلى 

املنتخبات الوطنية.
وذكر ان اجلهود واضحة في العمل وما قام 
به منتسب��ي النادي من إعجاز في تأهيل 
قاعات املق��ر اجلديد واظهاره��ا بالصورة 
اجلميلة ف��ي حفل االفتت��اح، يؤكد مدى 
عم��ق العالق��ة الت��ي يرتبط��ون بها مع 
الن��ادي روحياً، فهنالك إيثار وتضحية في 
ابهى صوره��ا من جمي��ع املنتسبني في 
السهر وب��ذل اجلهد املضاعف في سبيل 

تهيئة االمور واالرتقاء بالنادي إلى امام.
واوض��ح ان رئي��س ن��ادي الدف��اع املدن��ي 
الرياض��ي، املدي��ر الع��ام ملديري��ة الدفاع 
املدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، يولي 
أهتمام��أً كبيراً بالن��ادي وفرقه الرياضية 
التي تضم العديد من األلعاب بينها كرة 
الق��دم وكرة الص��االت »اخلماسي« وكرة 
السلة رجال ونس��اء والتنس وقوة الذراع 
وخماس��ي الك��رة والك��رة الشاطئي��ة، 

وهنال��ك ألع��اب اخرى سيت��م زجها في 
توجيهات  املقبل��ة بحس��ب  البط��والت 
رئيس الن��ادي وتطلعات الهيئ��ة اإلدارية 
الت��ي تتألف م��ن اللواء كاظ��م سلمان 
بوهان رئيساً واملقدم أسعد يوسف دحام 
نائب��اً والنقي��ب أكرم والي ضي��دان أميناً 
للسر والنقيب منير عب��اس شاوي أميناً 
مالياً وعضوية النقي��ب حسني جار اهلل 

جماغ واملهندس محمد هاشم ضهد.
وق��ال ان نادي الدف��اع املدني الذي تأسس 
في الع��ام 2005، كان يعان��ي عدم وجود 
مق��راً خاصاً، حيث امض��ى العمل لفترة 
طويلة في احدى غرف ملجأ في منطقة 
اليرموك، وبعد تسنم اللواء بوهان رئاسة 
النادي، ق��رر ان يكون للن��ادي ومنتسبيه 
مق��راً مثالي��اً يلي��ق بكونه أح��د األندية 
التابعة لوزارة الداخلية، فتم تاهيل ملجأ 
رقم 28 ف��ي منطقة الشعب الذي عانى 
كثي��راً بسبب عملي��ات النهب والسلب 
بع��د اح��داث احل��رب ع��ام 2003، وك��ان 
موقع��اً يحتاج إل��ى عمل مض��ٍن وكبير 
جداً، لكن بسال��ة املنتسبني وجهودهم 
الكبي��رة توضح��ت بص��ورة رائع��ة ف��ي 

التكات��ف والعمل يداً بيد من اجل تأهيل 
املقر واعادت��ه للخدمة بنحو مثالي جداً، 
وبوقت قياسي ، ومت افتتاح النادي بحضور 
شخصي��ات بارزة في الوس��ط احلكومي 

م��ن وزارة الداخلي��ة او الرياضي من جنوم 
وشخصيات رياضي��ة متلك حضوراً فعاألً 
في املي��دان، فض��ال على جه��ود القوات 
االمني��ة ف��ي منطقة الشع��ب ووجهاء 

العشائر الذين شارك��وا افراح منتسبي 
النادي في افتتاح املقر اجلديد.

فقد ك��ان اجلميع حريصاً عل��ى التجوال 
في قاعات النادجي واالطالع على ما كان 
عليه سابقاً وما اصبح في الوقت احلالي 
بحس��ب التوثيق ف��ي املع��رض الصوري 
الذي مت اطالع اجلميع عليه في اثناء حفل 
االفتتاح، فقد كانت صور العمل واضحة 
وبذل��ت في ذلك جهود جبارة، حيث وصل 
اجلميع إلى النجاح ليؤكدوا أهلية النادي 
في تضيي��ف البطوالت بالفت��رة املقبلة 
ضمن املساع��ي الكبيرة إلدارة النادي في 
االفنتاح عل��ى اجلميع والعم��ل من أجل 
رياض��ة عراقي��ة صحيح��ة ترتك��ز على 

قاعدة صلبة.
واض��اف: ان ن��ادي الدف��اع املدن��ي بحلته 
اجلدي��دة يض��م قاع��ات لرئي��س الن��ادي 
ونائبه وامني السر واالمانة املالية ووحدة 
احلساب��ات واإلدارية،  وقاع��ات مت تاهيلها 
بجه��ود غاية في الروع��ة، حيث سميت 
القاعات باسم��اء شهداء مديرية الدفاع 
املدن��ي، منها قاعة الشهيد الرائد جمال 
شغات��ي لألجتماع��ات وقاع��ة الشهيد 

العمي��د ثام��ر ناج��ي حس��ن لأللع��اب 
الرياضية، فضال على قاعة اخرى للحديد 
وكرة الطاولة التي ضيفت مؤخراً بطولة 
ك��أس وزي��ر الداخلي��ة وه��ي أول بطولة 
تق��ام باش��راف مديرية التدري��ب البدني 
والعاب الشرطة في وزارة الداخلية بهذه 
اللعبة، إذ استحدثت هذا العام وشهدت 
مشاركة نوعية وتنظيماً ناجحاً بالتعاون 
بني مديري��ة التدريب��ي البدن��ي ومديرية 
الدفاع املدني قسم األلعاب، فقد جنحت 
املالك��ات اإلداري��ة والفني��ة والرياضي��ني 
املنتسبني لن��ادي الدفاع املدني في اثبات 
اجلدارة بشهادة اجلميع في حسن احلفاوة 
واالستقب��ال وايص��ال املنافس��ات إلى بر 

األمان.
كما اشاد دحام، بالدور اإلعالمي وتسليط 
االضواء على جناحات الفرق الرياضية في 
ن��ادي الدفاع املدني، واحلض��ور املتميز في 
حفل افتتاح املقر اجلديد، وكذلك بطولة 
كأس وزي��ر الداخلية بكرة الطاولة، حيث 
تول��ي إدارة الن��ادي أهتماماً كبي��راً لهذا 
اجلان��ب املهم، فاإلعالم شريك��اً أساسياً 

في النجاحات.

نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الدفاع المدني.. أسعد يوسف دحام:
تقرير

قريبًا سنضع حجر األساس للملعب المكشوف.. ونعمل على توسيع الفرق الرياضية 

أسعد يوسف دحام

»شباب الصاالت« إلى نصف نهائي آسياإشادة رسمية بإنجازات البارالمبية

دعوة ٢٨ ناديًا لتسّلم منحة الطوارئ

شهادة دولية فضية لـ »السلة«

عبطان يوّجه بحل مشكالت 4 أندية
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بغداد - حذام يوسف:
االخطاء القانونية في السرد العراقي، 
هو عن��وان محاض��رة القانون��ي طارق 
حرب، عل��ى قاع��ة اجلواهري ف��ي احتاد 
االدب��اء، وال��ذي حل مؤخ��را ضيفا على 
نادي السرد، بحضور حشد من املثقفني 

واإلعالميني.
 أدار اجللسة القاص والصحفي محمد 
إس��ماعيل، الذي حتدث عن أهمية هذه 
احملاضرة جلميع الكتاب الس��اردين، في 
الكش��ف عن االخط��اء التي يقع فيها 
بع��ض الكتاب:" القانون��ي طارق حرب، 
ماجس��تير قان��ون من جامع��ة بغداد، 
دبلوم الدراس��ات القانوني��ة العليا من 
وخبير  اإلس��كندرية، مح��ام  جامع��ة 
قانون��ي، رئي��س حتري��ر جري��دة البرملان 
س��ابقا، وم��درس قانوني ف��ي عدد من 
الكلي��ات واملعاه��د، له ثمانية عش��ر 
مؤلفا في ش��ؤون القان��ون، واالنظمة 

الدستورية، والتاريخ، ومباحث دستورية 
متنوع��ة، ول��ه ش��روحات كثي��رة في 
االص��ول العس��كرية والتقاعد، وكلها 
مؤلفات يحتاجها اب��ن املهنة واملطلع، 
ولذل��ك فضل طارق حرب علينا جميعا 

في هذا الشأن الدقيق جدا.
تاب��ع إس��ماعيل: اليوم يتش��رف نادي 
الس��رد ف��ي احت��اد االدباء ف��ي تضييف 
القانوني الكبي��ر طارق حرب، ليصحح 
الرؤية القانوني��ة لزمالئنا القصاصني، 
والتي تدق ناقوس االنذار، لنطبق حديث 
الرس��ول عليه وعلى آله أفضل الصالة 
والس��الم: “اس��تعينوا على كل مهنة 
بصال��ح اهله��ا "، واحلقيق��ة جميع��ا 
نحتاج الى هذه املعلوم��ات القانونية، 
مهم��ا كان��ت بس��يطة ك��ي ال نق��ع 
في اخط��اء يكتش��فها الق��ارئ ونقع 

باإلحراج".
بعدها حتدث اخلبير القانوني طارق حرب 

بادئا حديثه بحكمة صوفية تقول "من 
اخللق ان يتخلق اخمللوق بأخالق خالقه"، 
ش��اكرا ن��ادي الس��رد، واحت��اد االدب��اء 

:"اتش��رف بأن أكون عل��ى هذه القاعة، 
قانوني��اً، وثقافياً، واتش��رف ب��أن أكون 
الي��وم معكم، واحتاد االدب��اء أراه املكان 

األزك��ى ادبياً، وثقافي��اً، واعالمياً، وحتى 
وطنيا، إذ لم ينقطع عن نشاطاته حتى 
في الس��نوات الت��ي كان يصعب على 
العراقي التنقل في الش��ارع بسهولة، 

فكان احتاد االدباء مالذا لنا.
وب��دأ حرب مبحاضرت��ه: القانون بنحو 
ع��ام  ل��م يتن��اول لألس��ف موضوع 
الس��رقات األدبية التي س��ادت على 
بعض القصص، وهناك قوانني تنظم 
الثقافة، واملعرفة، كقانون احتاد االدباء 
رقم 71 لعام 1980، وقانون حماية حق 
املؤلف رقم 3 ومن ثم قانون 83 لسنة 
2004 ، الت��ي عّرفت املثقف تعريفات 
كثي��رة، اذ ان القان��ون اش��ار ال��ى ان 
املثقفني هم اصحاب االفكار اخلالبة، 
مطالبا املبدعني العراقيني من شتى 
اجناس��هم األدبية باالهتمام بالرموز 
احلضاري��ة والتراثي��ة العراقية، ألنها 
الصورة االجمل للب��الد، داعيا الدولة 

الى توجيه اهتمامها ورعايتها لألدباء 
والكت��اب، النهم الوجه األجمل الذي 
ميثلنا خ��ارج الوطن. وواصل القانوني 
ط��ارق ح��رب احلدي��ث ف��ي االخطاء 
القانونية التي يقع بها بعض الكتاب 
في الدراما العراقية، خاصة ما يتعلق 
باألزي��اء التاريخية، وبع��ض االحداث 
الت��ي تتطل��ب م��ن املؤلف الق��راءة، 
واالطالع، وعدم االعتماد على ذاكرته، 
حت��ى ال تتداخل االحداث، وتش��تبك 
عليه الس��نوات، السيما وان املتلقي 
قد يكون قانونيا فيكش��ف االخطاء، 
وقد يكون اس��تاذا بالتاريخ فيلتقط 

االخطاء التاريخية.
تخللت اجللس��ة عدد م��ن املداخالت 
لألدباء واملثقفني الذين تابعوا احملاضرة 
منهم الروائية عالية طالب، والناطق 
االعالم��ي الحتاد االدباء الش��اعر عمر 

السراي، والقاص عبد االمير اجملر.

اتحاد األدباء يكشف األخطاء القانونية في السرد العراقي 
في محاضرة نقاشية لطارق حرب

جانب من اجللسة

مسابقة نسوية رمضانية بمليون 
دينار وسفرة إلى أهوار العمارة 

تفعيل التعاون بين مؤسسة مجلس 
الشباب الوطني والمتحف العراقي

بريطانيا تشن الحرب 
على التدخين

بغداد - الصباح الجديد:
يقيم )مهرجان العنقاء الذهبية الدولي الرحال( الدورة 
الرابعة اس��تراليا ملبورن – العراق ميس��ان، مس��ابقة 
شعرية نسوية جلميع احملافظات يوم 27 رمضان، وملدة 3 

أيام في فندق كورميك التركي.
وقال األديب محمد رش��يد مؤسس املهرجان: ان الفائزة 
االولى ستمنح جائزة العنقاء الذهبية الدولية للشعر، 
ومبل��غ قيمت��ه )1000000( واح��د مليون دين��ار عراقي، 
وان القصائد املش��اركة ستكون مس��توحاة من شهر 
رمضان الفضيل، وليلة القدر املباركة، وستكون للوفد 
النس��وي س��فرة الى اهوار العم��ارة، وجول��ة تتضمن 
)السوق املسقوف /كنيس��ة ام االحزان/ مندي الصابئة 
املندائيني/ ش��ارع الكورنيش /اجلس��ر املعل��ق/ الرصيف 

املعرفي /متثال املرأة امليسانية(.
daraqussa62@gmail." االتص��ال عل��ى  لالش��تراك 
)07801129727( يذك��ر ان مهرج��ان  com"، واملوباي��ل 
العنقاء الذهبية الدولي الرحال افتتح في القاهرة عام 
2003، وهولندا عام 2012، واس��تراليا عام 2015، وجتول 
ف��ي عدد من العواصم وامل��دن العربية واألجنبية، منها 
القاه��رة، وتونس، وبيروت، وإس��طنبول، واي��ران، وعمان، 
والدوح��ة، ومدينة دنه��اخ، والهاي، وأمس��تردام، ولندن، 
والعمارة، وأربيل، ودمش��ق، وسيدي بوس��عيد، وذي قار، 

وبغداد.

بغداد - الصباح الجديد: 
زار املتح��ف العراق��ي يوم الس��بت 20 من أي��ار، مجموعة 
من العائالت العراقي��ة، ووفد من منظمة الصليب االحمر 
الدولية، وكذلك مؤسسة مجلس الشباب الوطني، وهي 
مؤسسة تطوعية شبابية، تضم أكثر من منظمة تهتم 

باجلانب الثقافي، والتربوي، والقانوني.
وقال الس��يد رئيس مؤسس��ة مجلس الش��باب الوطني 
محمد حاك��م الطائي: ان مؤسس��تنا تطوعي��ة� وليس 
لدينا دعم خارجي� ولدينا صندوق تكافل اجتماعي، ونعمل 
على اقامة دورات متنوعة، لتقليل نس��ب اجلرمية من خالل 

توعية الشباب.
واضاف الطائي: ان زيارتنا للمتحف بدعوة من منظمة زيو 
سودرا االثارية، وهي الزيارة األولى، وفي نيتنا ان يكون هناك 
تع��اون مع املتح��ف العراقي، واالخ��وة العاملني عليه، من 
اجل نش��ر ثقافة العراق بأبهى صورة، وفي الواقع لم تكن 
لدينا معرفة مس��بقة باملتحف وما يح��وي من آثار قيمة، 
ام��ا االن فنرغ��ب بتفعيل ه��ذا اجملال، وخصوص��ا لألجيال 
املقبلة، ابتداًء من رياض األطفال، وحتى اجلامعات، وتنظيم 

السفرات العلمية للطلبة، كي يفتخروا بحضارتهم.
واش��ار الطائي: نحن لدينا تعاون مع أكثر من دولة عربية، 
وس��نحرص ان تك��ون زيارة املتح��ف على ج��دول اعمالنا، 
لتعريفه��م بحضارتنا، بدال م��ن اصطحابهم الى املناطق 
الترفيهية، والفنادق، وان شاء اهلل القادم سيكون أفضل.

الصباح الجديد - وكاالت:
ستبدأ بريطانيا بتطبيق قوانني صارمة جديدة تخص تدخني 
الس��جائر واملدخنني، ابتداء من األحد، بهدف تقليل نس��بة 

املدخنني.
ووفق��ا لصحيفة "اندبندنت"، فأن أكبر التغييرات س��تطرأ 

على مظهر علبة السجائر اخلارجي.
ووفقا لقانون التبغ اجلديد، فأن جميع علب السجائر ستباع 
بعلب��ة خض��راء اللون، وهو الل��ون الذي وصف��ه باحثو علم 
نفس ب�"األقبح في العالم"، والهدف تنفير الناس من شراء 

علبة السجائر.
وس��يتوجب على صّناع الس��جائر أن تكون العلبة اخلارجية 
مكونة بنس��بة 65 باملئة من رس��ائل أو ص��ور حتذيرية، مثل 

صورة لرئة متضررة من آثار التدخني.
وس��يمنع القانون اجلديد العلب الصغي��رة التي حتتوي على 
10 س��جائر فقط بسعر أرخص، وس��تحتوي كل علبة على 

20 سيجارة في األقل، بسعر عالي الثمن.
كما تهدف احلكومة البريطانية إليقاف صنع الس��جائر ذات 
النكهات املتعددة مثل النعناع، والفانيال بحلول عام 2020.

الصباح الجديد - وكاالت:
 بع��د 146 عاما من العروض، 
طوى سيرك رينجلينج بروس، 
وبارن��وم آن��د بايل��ي، خيمته، 
وودع املهرج��ون، والبهلوانات، 
اجلماهير  املدرب��ة،  واحليوانات 
في آخر ع��رض على اإلطالق، 
يحمل عن��وان "أعظم عرض 
على األرض" والذي أقيم على 

مشارف نيويورك يوم األحد.
وق��ال كيني��ث فيل��د، املدير 
فيل��د  لشرك��ة  التنفي��ذي 
مالك��ة  انترتينمن��ت، 

السيرك، خ��الل العرض الذي 
ب��ث مباش��رة عل��ى موق��ع 
رينجلينج: إن القلب لينفطر 
لرؤيتك��م جميع��ا حتض��رون 

العرض النهائي".
وتأتي اخلامتة التي أعلن عنها 
فيلد في يناي��ر كانون الثاني، 
بعد عام من انصياع الشركة 
لنش��طاء حق��وق اإلنس��ان، 
وموافقتها على وقف عروض 
األفيال. ومثلت هذه العروض 
عنصر جذب ألكث��ر من قرن، 
حي��ث كان��ت األفي��ال رم��زا 

لعالمة رينجلينج بروس.
وق��ال فيلد ف��ي بي��ان آنذاك 
إنه قرر طي خيمة الس��يرك، 
التش��غيل  نتيج��ة تكاليف 
املرتفعة، إضافة إلى انخفاض 
وقال��ت  التذاك��ر.  مبيع��ات 
الشركة إنه بعد وقف عرض 
األفي��ال، فإن تراج��ع احلضور 

"كان أكبر من املتوقع".
واس��تمر السيرك في عروض 
النم��ور، واألس��ود، واخلي��ول، 
حت��ى  واجلم��ال،  وال��كالب، 
النهاي��ة، عل��ى الرغ��م م��ن 

االنتق��اد احل��اد م��ن منظمة 
أج��ل معامل��ة  "ن��اس م��ن 

أخالقية للحيوانات".
"أعظ��م  عب��ارة  واش��تهرت 
الت��ي  األرض"  عل��ى  ع��رض 
الس��يرك  اس��تعملها 
اخمل��رج  أن  لدرج��ة  كش��عار، 
الس��ينمائي سيس��يل ب��ي. 
دمييل اس��تعمله��ا اسم��ا 
لفيلم أخرج��ه ع��ام 1952، 
وكان م��ن بطولة ش��ارلتون 
هيستون، وبيتي هوتون، وفاز 

عنه بجائزة األوسكار.

إسدال الستار عن "أعظم عرض على األرض" بعد 146 عامًا
:BBC - الصباح الجديد

ق��ال املمثل الكومي��دي األميركي 
الصاعد حس��ن منه��اج: إن أمام 
ممثلي الكوميديا فرصة جديدة في 

عصر الرئيس دونالد ترامب.
وكان منهاج قد قدم حفل عش��اء 
املراس��لني في البي��ت األبيض في 
أبريل/ نيس��ان املاضي، وهو احلفل 

الذي جتاهله ترامب.
وقال املمثل األميركي لبي بي سي 
إن "أمرا رائعا" يحدث في مواجهة 
سياسات ترامب. وأوضح أن املناخ 
السياس��ي مالئم، لدرجة منحته 

فرصة غي��ر متوقعة لتقدمي حفل 
عشاء املراسلني.

وأصبح ترام��ب أول رئيس أميركي 
ال يحضر تقليد العش��اء منذ عام 
1981 حي��ث كان الرئي��س آن��ذاك 
رونالد ريغ��ان يتعافى م��ن إصابة 

بطلق ناري.
التح��ركات  ه��ذه  وقوبل��ت 
باعتراضات، لكن منهاج، "أميركي 
مسلم"، قال: إن السياسات أذكت 
رد الفع��ل ب��ني ممثل��ي الكوميديا 
األميركي��ني م��ن أصول آس��يوية، 

وكذلك املسلمني.

ومنه��اج ليس املمث��ل الكوميدي 
الوحي��د ال��ذي استفاد م��ن تولي 
دونال��د ترام��ب الرئاس��ة، إذ حقق 
برنامج "ليلة السبت" التلفزيوني، 
فق��رات  تق��دمي  عل��ى  دأب  ال��ذي 
الرئي��س وحكومته،  ساخرة ع��ن 
أعلى نسب��ة مشاهدة خالل نحو 

20 عاما.
وقال وجهات علي، املؤلف والكاتب 
ف��ي صحيف��ة نيويورك تامي��ز، إنه 
يرغب في توجيه الش��كر لترامب 
ال��ذي س��اعد ف��ي إتاح��ة صوت 

ملمثلي الكوميديا.

ممثل أميركي: عصر ترامب فرصة ذهبية للكوميديا
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