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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 49 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة 
تسجيل صدام حسين / األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 
وتس��لط حلقة اليوم الضوء على توقعات صدام بأن العراق سيفلت من 
العقوبات االقتصادي��ة الدولية في منتصف عقد التس��عينيات من القرن 
العشرين. فسر ذلك بالقول إن نش��ره لفرق )الحرس الجمهوري( على 
حدود الكويت سيخلق أزمة دولية إذ أنها، بدورها، ستؤدي إلى مفاوضات، 
تس��ويات، وتنازالت للعراق. كان صدام قد أطلق على المناوش��ة اس��م 
"العبور إلى الضفة األخرى "، وهكذا أشار إلى اعتقاده بأن األزمة سوف 

تسهل إنهاء العقوبات االقتصادية.  

بغداد - أسامة نجاح:
العمليات  كشفت قيادة قوات 
املش��تركة ، يوم أمس السبت ، 
عن قرب بدء صفحة عسكرية 
جدي��دة باجتاه املوص��ل القدمية 
الن��وري ومنارة  بضمنها جامع 
احلدب��اء، فيما أش��ارت الى ان ، 
الق��وات االمنية ستس��تعمل 
أس��لوباً مختلفاً ف��ي العملية 

املرتقبة. 
باس��م قي��ادة  الناط��ق  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العميد 
الرك��ن يحيى رس��ول ان "قوات 
الش��رطة االحتادي��ة مس��تمرة 
ف��ي عملي��ة التقدم ف��ي حي 
الزجنيل��ي وه��ي تس��يطر على 
أج��زاء كبي��رة من��ه"، مبيناً ان 
"ق��وات اجليش مس��تمرة ايضاً 
ف��ي عملي��ة التوغ��ل والتقدم 
الش��فاء ومستشفى  في حي 
اجلمهوري وتس��يطر أيضاً على 

أجزاء كبيرة منه". 
وأضاف رسول في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان 
"جام��ع النوري ومن��ارة احلدباء 
ه��ي ضم��ن منطق��ة املوصل 
القدمي��ة وه��ي مطوق��ة بنحو 
اس��تهداف  ويج��ري  كام��ل 
عناصر التنظيم اإلرهابي فيها 
"، كاش��فاً ع��ن "ق��رب انطالق 
صفحة عس��كرية جديدة بعد 

حتري��ر حيي الش��فاء والزجنيلي 
باجت��اه اقتح��ام وحتري��ر مدينة 

املوصل القدمية". 
املقبلة  "الصفح��ة  ان  وأوضح 
وأس��لوب  بتكتي��ك  س��تكون 
مختلفني عن السابق وذلك عن 
القطعات  االعتماد على  طريق 
الراجل��ة الن املنطق��ة قدمية ال 
تصلح لتقدم العجالت واآلليات 
العس��كرية الن افرعها ضيقة 
ومتالصقة إضاف��ة الى الزخم 

السكاني فيها". 
قي��ادة  أعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
الشرطة االحتادية ،أمس السبت 
، عن اس��تعادة نحو 40 إلى 50 
باملائ��ة من ح��ي الزجنيلي غربي 
مدين��ة املوص��ل من س��يطرة 

تنظيم داعش. 
وق��ال مص��در أمني ف��ي قيادة 
الش��رطة االحتادية إن" املرحلة 
الثانية للعمليات العس��كرية 
في منطقة الزجنيلي ش��هدت 
تغييراً في اخلطة بعد استعادة 
نحو 25 في املائة من مساحتها 
إذ كثف��ت الق��وات عملياته��ا 
واس��تمرت ف��ي التق��دم "ليال 
بإس��ناد طي��ران اجليش  نه��اراً 

العراقي". 
لصحيف��ة  املص��در  وأض��اف 
"ل��م  أن��ه  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
يتب��ق إال القليل لتصل القوات 

العراقي��ة إل��ى ش��مال املدينة 
القدمية م��ن املوصل"، مؤكداً " 

ان ق��وات الش��رطة دمرت نحو 
76 س��يارة ملغوم��ة للتنظيم 

ومص��ادرة 24 أخ��رى فضال عن 
تفكيك مئات البيوت املفخخة 

وقتل املئات من املسلحني.
تتمة ص3

"العمليات المشتركة" تكشف عن قرب انطالق حملة 
جديدة لتطهير الموصل القديمة من المجاميع اإلرهابية 

القوات املشتركة في املدينة القدمية للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
ورئي��س التحال��ف الوطن��ي عم��ار 
احلكي��م، أهمية إج��راء االنتخابات 
ف��ي موعدها احملدد، مش��ددين على 
ضرورة تنشيط التواصل واملشاورات 

بني جميع األطراف.
وقالت رئاس��ة اجلمهوري��ة في بيان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
معصوم "زار، سماحة السيد عمار 
الوطني  التحال��ف  رئي��س  احلكيم 
رئي��س اجملل��س األعلى اإلس��المي، 
وتباحث��ا ح��ول آخ��ر املس��تجدات 
السياس��ية واألمني��ة، فض��ال عن 
اإلشادة بانتصارات قواتنا املسلحة 
بجميع تشكيالتها في معركة حترير 

مدينة املوص��ل من عصابات داعش 
اإلرهابي��ة حي��ث أن ش��عبنا يقاتل 
اإلرهاب نيابة عن العالم أجمع وفي 

ظروف اقتصادية عصيبة".
وأض��اف البيان أن "الرئيس معصوم 
والس��يد عمار احلكيم ش��ددا على 
ضرورة تنشيط التواصل واملشاورات 
بني جميع األطراف لتهيئة مناخات 
سياس��ية وبيئة ايجابي��ة من أجل 
تنفيذ امله��ام العليا وفي مقدمتها 
حتقيق النصر النهائي على اإلرهاب 
وإج��راء االنتخاب��ات ف��ي موعده��ا 
الدس��توري فضال عن اجناز املصاحلة 
اجملتمعية والتغلب على الصعوبات 

االقتصادية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
السبت،  اخلارجية،امس  وزارة  عزت 
إيق��اف تروي��ج معام��الت إص��دار 
هوية األح��وال املدنية في عدد من 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
إل��ى ب��دء وزارة الداخلي��ة بإصدار 
البطاقة الوطنية املوحدة كبديل 
عن الوثائق الش��خصية الثبوتية 
األخ��رى، مؤكدًة جديته��ا بتهيئة 
للبطاق��ة  إص��دار  محط��ة   20
الوطني��ة في ال��دول الت��ي تتوفر 
فيها منظومة إصدار جوازات فور 
إلجراءاتها  الداخلي��ة  اس��تكمال 

املتعلقة بهذا اخلصوص.

ال��وزارة  باس��م  املتح��دة  وق��ال 
أحم��د جم��ال ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إن "وزارة 
الداخلية ش��رعت ومن خالل عدد 
م��ن دوائر األح��وال املدنية التابعة 
له��ا بإص��دار البطاق��ة الوطنية 
الوثائ��ق  ع��ن  كبدي��ل  املوح��دة 
األخ��رى،  الثبوتي��ة  الش��خصية 
ال��ذي  التوق��ف  أن  نب��ني  وعلي��ه 
حصل ف��ي ترويج معامالت إصدار 
هوية األح��وال املدنية في عدد من 
والقنصلية  الدبلوماسية  بعثاتنا 

يعود لهذا السبب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر 
بوتني م��ع رئي��س حكوم��ة اقليم 
كردس��تان نيجيرف��ان بارزاني اليوم 
العالق��ات الثنائي��ة ب��ني اجلانب��ني 

وسبل تطويرها.
الرئاس��ة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
الروس��ية دميت��ري بس��كوف ف��ي 
تصري��ح صحف��ي ان الرئيس بوتني 
اجتمع في س��انت بطرسبورغ مع 
بارزان��ي حيث ناقش اجلانبان س��بل 

تعزيز التعاون في اجملال النفطي.
وأضاف ان املس��ائل العس��كرية او 

صفقات االسلحة لم تناقش خالل 
هذا اللقاء.

وعلى صعيد متص��ل وقعت املدير 
التنفيذي لشركة )روس نفط( ايغور 
سيتشني ووزير املوارد الطبيعية في 
حكومة كردس��تان اشتي هورامي 
اتفاقي��ة تقض��ي بالقي��ام باعمال 
استكشاف النفط وتطوير احلقول 

النفطية في االقليم.
وأوض��ح الناط��ق أن ه��ذا التوقيع 
املنت��دى  هام��ش  عل��ى  ج��اء 
االقتصادي العاملي في مدينة سان 

بطرسبورغ.

معصوم والحكيم يؤكدان ضرورة 
تنشيط المشاورات بين جميع األطراف

الخارجية توضح سبب إيقاف
إصدار هوية األحوال خارج العراق

بوتين وبارزاني يبحثان التعاون 
النفطي ويتجنبان المسائل العسكرية

الشرطة االتحادية تشيد بدعم
التحالف الدولي وتصفه بـ "الجيد"

زيارة نادية مراد إلى مسقط رأسها تعيد
إلى األذهان مأساة قرية كوجو اإليزيدية 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
يعتزم مجل��س النواب في فصله 
"تش��ديد"  املقب��ل؛  التش��ريعي 
قضي��ة  لضب��ط  إجراءات��ه 
التي أس��همت في  "الغياب��ات"، 
"عرقل��ة" مترير عددٍ م��ن القوانني 
املهمة، إضافة إلى  إعاقة الدورين 

الرقابي والبرملانية جمللس النواب.
ويرك��ز البرمل��ان عل��ى فقرتني في 
اآللي��ة املزم��ع إتباعه��ا بالفصل 
التش��ريعي املقب��ل، للح��د م��ن 
إلغاء  تتضمن  الن��واب"،  "غيابات 
جمي��ع اإلج��ازات، وفق��اً للقانون 

والنظ��ام الداخل��ي ال��ذي أعطى 
يس��مى  م��ا  تق��دمي  صالحي��ة 
وف��ي  ل���)8( جلس��ات،  باإلج��ازة 
ح��ال جت��اوزت الغياب��ات الثل��ث، 
الداخلي  بالنظ��ام  العم��ل  يت��م 
بانته��اء العضوية. بحس��ب بيان 
جملل��س النواب وردت نس��خة منه 

ل�"الصباح اجلديد".
كم��ا س��يتم تكليف فري��ق من 
جلس��ة-  كل  ف��ي  املوظف��ني- 
أس��ماء  بتثبي��ت  للمباش��رة 
احلاضرين؛ اعتماداً على التسجيل 
وعلى الكاميرات املوجودة؛ وإشعار 

اجلهات اإلعالمية واملالية. 
ائتالف دولة القانون- بزعامة نائب 
رئي��س اجلمهورية ن��وري املالكي- 
انتق��د ضع��ف رئاس��ة مجل��س 
الن��واب ف��ي التعاطي م��ع ملف 
"الغياب��ات"،  مؤك��داً إن��ه أصبح 

"ظاهرة" في جميع اجللسات.
وفي هذا السياق، يقول النائب عن 
ائتالف دولة القانون- املنضوي في 
التحالف الوطني- عباس البياتي 
إن "اجللسة األخيرة جمللس النواب 
ف��ي الفصل التش��ريعي املاضي، 
أربعة  التصويت عل��ى  تضمن��ت 

قوانني مهمة، غير إن عدم اكتمال 
للجلس��ة  القانون��ي  النص��اب 
ح��ال دون ذلك"، موضح��اً إن "من 
غي��ر املعقول أن يحظ��ر 167 نائباً 

اجللسة من مجموع 328".
وطال��ب البيات��ي، ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، رئاسة مجلس 
النواب بأن "تك��ون أكثر حزماً في 
مس��ألة الغياب��ات"، مؤك��داً في 
الوقت ذاته إن "إجراءات اجمللس ما 
زال��ت قاصرة في احل��د من ظاهرة 

الغيابات".
تتمة ص3

"النّواب" يشدد إجراءاته بشأن "الغيابات" في الفصل التشريعي المقبل
بعد تحولها من "حالة" إلى "ظاهرة"

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مجلس محافظ��ة بغداد، 
أمس الس��بت، عن تقدميه مقترح 
حلفظ االم��ن في املدين��ة، مطالباً 
بنقل نش��اط قيادة العمليات إلى 
االطراف ومناطق احل��زام، فيما دعا 
إلى تسليم العاصمة ومدنها إلى 
وزارة الداخلي��ة م��ع تعزي��ز اجلهد 

االستخباري.
االمني��ة  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
ف��ي اجملل��س محم��د الربيعي في 
حدي��ث م��ع "الصباح اجلدي��د"، إن 
"املعلوم��ات املتوف��رة لدين��ا م��ن 
اجلهات االس��تخبارية والعسكرية 
تفيد بأن اغلب اعمال العنف داخل 

بغداد مصدرها حزام العاصمة".
وتاب��ع الربيعي أن "قي��ادة عمليات 
بغ��داد ه��ي املعنية مبس��ك االمن 
العاصم��ة  مس��احات  كل  ف��ي 
واالقضي��ة  ومدنه��ا  وضواحيه��ا 
التابعة له��ا وال توجد هناك جهة 

اخرى تشاركها".

وأش��ار إل��ى أن "جمي��ع املنظمات 
االرهابي��ة في العراق س��واء داعش 
ومن قبلها القاع��دة معروفة لدى 

اجلمي��ع بأنها تصّعد عملياتها في 
شهر رمضان من كل عام وبالتالي 
حتص��ل لدينا خروق كما هو انفجار 

بالكرادة االسبوع املاضي".
ولف��ت الربيع��ي إل��ى أن "القوات 
االمني��ة ف��ي بغ��داد لم حت��دث أي 

تغيير في خططها، إمنا صعدت من 
حيطتها وحذرها بنحو أكثر".

وأف��اد رئي��س اللجن��ة االمنية بأن 
"بغداد تعيش حال��ة انذار )ج( منذ 
15 من شهر شعبان، مروراً برمضان 

وينتهي مع آخر ايام عيد الفطر"
ويل��وم الربيع��ي قي��ادة عملي��ات 
بغداد "كونها تستنس��خ اخلطط 
واالج��راءات والقي��ادات الس��ابقة 
نفسها "، مشددا على "عدم وجود 
خطط واضحة املعالم بقدر ما هو 

االعتماد على النفير العام".
وأوض��ح أن "املش��كلة االمني��ة ال 
ميك��ن معاجلته��ا بالط��وارئ، أمن��ا 
خط��ط حكيمة"، مطالباً ب� "نقل 
عملي��ات بغ��داد إل��ى اطرافها وال 
نس��تغني ع��ن نق��اط التفتي��ش 
الرئيس��ة املعروفة بس��يطرات )أ( 
بوصفه��ا بوابات العاصمة وتقدما 
املدين��ة بي��د وزارة الداخلية وتعزيز 

جهد االستخبارات".
تتمة ص3

مجلس بغداد يقدم مقترحًا لحفظ األمن بتسليم المدينة إلى "الداخلية"
طالب بنقل نشاط العمليات إلى "الحزام" وتفعيل الجهد االستخباري في العاصمة

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وزارة اخلارجي��ة العراقية، 
ع��ن تع��رض موقعه��ا اإللكتروني 
إلى "هجمة مركزة"، مش��يرة إلى 
تس��جيل أكثر من 23 ألف محاولة 
اختراق خالل ال�24 ساعة املاضية، 
فيم��ا اتهمت "جه��ات مجهولة" 
بتنفي��ذ تل��ك الهجم��ة على وفق 

"جهد منظم".
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
احم��د جم��ال ف��ي بي��ان اطلعت 
"تعرض  اجلدي��د"،  عليه"الصب��اح 

اخلارجية  ل��وزارة  االلكتروني  املوقع 
العراقي��ة إل��ى هجم��ة الكترونية 
مرك��زة حيث مت تس��جيل أكثر من 
23 ألف محاولة اختراق خالل ال�24 

ساعة املاضية".
اختراق املوقع االلكتروني لوزارتني

وأضاف جم��ال أن ذل��ك "يدل على 
وجود جه��د منّظم له��ذا الغرض 
تقف خلفه بعض اجلهات اجملهولة، 
م��ن دون حتقي��ق أي جن��اح باختراق 

املوقع".
وجاء ذلك بعد س��اعات من تعرض 

املوقع��ني اإللكترونيني الرس��ميني 
والرياض��ة  الش��باب  لوزارت��ي 
إل��ى  أدى  الخت��راق  والبلدي��ات، 
توقفهم��ا وظهور عب��ارات كتبها 

اخملترق.
وكان املوق��ع اإللكتروني الرس��مي 
جلهاز األم��ن الوطن��ي العراقي قد 
تعرض، الثالثاء املاضي، الختراق أدى 
إلى توقفه وظهور عب��ارات كتبها 
اخملت��رق انتق��د فيه��ا "احملاصص��ة 
والفساد" و"التعيينات التي ال متت 

بصلة للجهاز". 

"الخارجية" تكشف عن
اختراق موقعها اإللكتروني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن الرئي��س الترك��ي رجب 
طي��ب أردوغان أن بالده تخطط 
عل��ى طول  لتش��ييد ج��دران 
حدودها مع العراق وإيران، على 
غرار ما يجري حاليا على احلدود 

مع سوريا.

وقال أردوغ��ان إن تركيا أكملت 
حتى اآلن بناء جدار طوله 650 
كيلومترا على طول احلدود مع 

سوريا.
وبدأت تركيا بتشييد اجلدار عام 
2014 من أجل تعزيز أمنها مبنع 
تسلل املقاتلني األكراد وعناصر 

تنظي��م "داع��ش" فض��ال عن 
الالجئني من سوريا. 

"س��نفعل  أردوغ��ان  وأض��اف 
الش��يء نفس��ه عل��ى ط��ول 
احلدود مع العراق، وفي املناطق 
م��ع  احل��دود  عل��ى  املناس��بة 

إيران".

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر في شرطة محافظة 
األنبار، أمس الس��بت، بأن قوة من 
حماية الط��رق اخلارجية أحبطت 
هجوم��ا ل�"داع��ش" على نقطة 

تابعة لها غربي احملافظة.
وقال املصدر في تصريح صحفي، 
الط��رق  حماي��ة  م��ن  "ق��وة  ان 

اخلارجية التابعة لش��رطة االنبار 
أحبط��ت الي��وم، هجوما لداعش 
على نقطة تابعة لها في منطقة 
الكيل��و 140 غرب الرم��ادي، على 

الطريق الدولي السريع".
طل��ب  ال��ذي  املص��در  وأض��اف 
ع��دم الكش��ف ع��ن اس��مه، أن 
"القوة متكنت م��ن صد الهجوم، 

واس��تولت عل��ى عجل��ة مدرعة 
تابعة لعصابات داعش، فضال عن 
مقتل عدد من عناصر التنظيم".
يذكر أن القوات األمنية تصد بني 
احل��ني واألخر هجم��ات وتعرضات 
ل�"داع��ش" على مق��رات ونقاط 
تابع��ة لها غرب��ي األنب��ار، وغالبا 
ما توقع خس��ائر مادية وبش��رية 

بصفوف التنظيم.
أعلن��ت  متص��ل  س��ياق  وف��ي 
بغداد،ام��س  عملي��ات  قي��ادة 
الس��بت، إحب��اط هج��وم نف��ذه 
مق��ر  عل��ى  انتحاري��ني  أربع��ة 
للحش��د العشائري شمال غربي 

العاصمة.
وقال��ت القيادة ف��ي بيان اطلعت 

عليه "الصباح اجلديد"، إن "قواتنا 
األمنية متكنت من إحباط محاولة 
إرهابية ألربع��ة انتحاريني يرتدون 
أحزم��ة ناس��فة بالتع��رض على 
مقر فوج للحشد العشائري في 
منطقة احلالبس��ة ش��مال غربي 
بغداد، حيث مت قت��ل ثالثة منهم 
من قب��ل قواتنا األمنية في اللواء 

/59 فيما فجر الرابع نفس��ه بعد 
محاصرته".

من جهة أخرى أعلن رئيس اجمللس 
احملل��ي لقض��اء هي��ت مبحافظة 
االنبار محمد احملمدي، عن اعتقال 
"إرهابي" وس��ط القضاء بحوزته 

50 عبوة ناسفة.
تتمة ص3

إحباط هجوم لـ"داعش" على نقطة لحماية الطرق الخارجية غربي األنبار

نقاط التفيش في بغداد

تركيا تخطط لبناء جدار على
طول حدودها مع العراق وإيران

 إعالن الشركة العامة لموانئ 
العراق بشأن "مناقصة تشغيل 

مشترك )BOT( لمحطة 
الحاويات )A( في ميناء الفاو 

الكبير"

نص اإلعالن على الصفحة األخيرة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ف��ي الوق��ت ال��ذي تخل��ى االحتاد 
الوطني الكردس��تاني ع��ن اقامة 
أية مراس��م او مظاه��ر احتفالية 
مبناس��بة الذكرى الثانية واالربعني 
لتأسيس��ه التي صادف��ت يوم اول 
ام��س اخلميس، نظ��راً لوفاة عضو 
نائب سكرتيره  املؤسس��ة  هيئته 
الس��ابق زعي��م حرك��ة التغيي��ر 
طالب��ت  مصطف��ى،  نوش��روان 
اوساط ش��عبية وسياسية االحتاد 
باعادة النظر بسياساته السابقة، 
والتمسك باالس��س واملبادئ التي 
للمطالب  تلبي��ة  لتحقيقها  جاء 

املشروعة للمواطنني.    
الوطني  السياسي لالحتاد  املكتب 
ه��ذه  اس��تثمر  الكردس��تاني 
املناس��بة ودعا جميع األطراف الى 
املشاركة في العملية السياسية 
في االقليم الى مراعاة املسؤولية 
الوطني��ة واع��الء روح التس��امح 
وقب��ول اآلخ��ر، وض��رورة االس��راع 
العملي��ة  اخلط��وات  اتخ��اذ  ف��ي 
بغية حتقيق تق��ارب أكثر ومعاجلة 
بنح��و  السياس��ية  املش��كالت 
نهائ��ي، خاصة في ظ��ل الظروف 
تواجه  الت��ي  واخملاطر  والتحدي��ات 
السياسية  واملستجدات  املنطقة 

املقلقة في العراق وما حوله.
وق��ال املكت��ب السياس��ي لالحتاد 
بيان  الكردس��تاني ف��ي  الوطن��ي 
الس��نوية  الذك��رى  مبناس��بة 
ال���42 لتأس��يس االحت��اد الوطني، 
ان هن��اك مس��تجدات متوقع��ة 
حلدوث تغييرات كبيرة في اخلارطة 
السياسية لهذه املنطقة مبا فيها 
اقليم كردستان، بعد انتهاء احلرب 

على داعش في العراق واملنطقة. 
وأض��اف البيان ب��أن داخ��ل البيت 
الكردي يعاني التشتت، وأن عالقات 
القوى واألطراف السياس��ية على 

الس��احة الكردية ليست مبستوى 
حتديات املرحلة، بل توجد مشكالت 
عميق��ة ب��ني القوى السياس��ية، 
ضايق��ت اجملتمع الك��ردي وخلقت 

استياء واسعاً وسطه.
ودع��ا املكت��ب السياس��ي جميع 
األطراف املش��اركة ف��ي العملية 
ال��ى  الكردس��تانية  السياس��ية 
الوطني��ة  املس��ؤولية  مراع��اة 
وقب��ول  التس��امح  روح  واع��الء 
اآلخر، والتعام��ل مع األوضاع بروح 
اتخاذ  املس��ؤولية واالس��راع ف��ي 
اخلط��وات العملي��ة نح��و حتقيق 
تقارب أكب��ر ومعاجلة املش��كالت 

بنحو نهائي.

وأض��اف » أن االتف��اق عل��ى اجراء 
االس��تفتاء في كردس��تان يحتاج 
ومعاجل��ة  وطن��ي  اتف��اق  ال��ى 
القانوني��ة  املش��كالت  جمي��ع 
وتفعي��ل البرمل��ان وتغيي��ر نظ��ام 
احلك��م ومعاجلة األزم��ة واالوضاع 

االقتصادية الصعبة للمواطنني.
التغيي��ر  بعث��ت حرك��ة  بدوره��ا 
برقي��ة تهنئة الى االحت��اد الوطني 
ذك��رى  مبناس��بة  الكردس��تاني 
تأسيس��ه الثانية واالربعني، وفيما 
اك��دت اهمية ال��دور ال��ذي لعبه 
االحت��اد الوطني ف��ي حركة التحرر 
بتحريك عجلة  الكردية، طالبت��ه 
العملية السياس��ية املتوقفة في 

االقليم. 
وقالت حرك��ة التغيير في برقيتها 
ان��ه وفي ظ��ل االوضاع احلساس��ة 
الراهنة التي مير بها شعب كردستان 
والتي وصلت بالعملية السياسية 
ال��ى طريق مس��دود، تعطلت معه 
عمل برملان كردستان، يحمل االزمة 
القتصادية اعباء كبيرة على كاهل 
املواطن��ني، تتج��ه معه معيش��ة 
وحياة املواطن��ني يوماً بعد يوم آخر 
نحو األس��وأ، اننا تتوق��ع من االحتاد 
الوطني ان يعل��ب دوره في معاجلة 
والقانونية  السياس��ية  املشكالت 
واالداري��ة واالقتصادية في االقليم، 
وتابع��ت ان افض��ل س��بيل لذلك 

هو تنفيذ بنود االتفاق السياس��ي 
املوقع ف��ي )2016/5/17( بني حركة 

التغيير واالحتاد الوطني.
في غضون ذلك اكد سكريتر اجمللس 
املركزي لالحتاد الوطني الكردستاني 
عضو الهيئة التأسيس��ية للحزب 
ان االحت��اد الوطن��ي سيس��تمر في 
نضاله السياس��ي حملاربة الفس��اد 
تطلع��ات  وحتقي��ق  واحملس��وبية 
اجلماهير في احلري��ة والدميقراطية 
والعدال��ة  القان��ون  وس��يادة 

االجتماعية.
واضاف عادل مراد في كلمة القاها 
خ��الل مراس��يم نظمه��ا اجملل��س 
املركزي اخلميس )1-6-2017( الحياء 

الذكرى 42 لتأسيس االحتاد الوطني، 
»اننا جميعاً يجب ان نسعى لعقد 
املؤمت��ر الع��ام الرابع ال��ذي يعد من 
املهام الرئيسة التي تقع على عاتق 
القيادة وم��الكات واعض��اء احلزب، 
إلع��ادة احليوية وال��روح وضخ دماء 
جدي��دة في قي��ادة االحت��اد الوطني 

الكردستاني.
الى ذلك ذك��رت مصادر مطلعة ان 
عضو املكتب السياس��ي السيدة 
هيرو ابراهي��م احمد عقيلة االمني 
العام لالحتاد الوطني جالل طالباني 
رفض��ت ترتيبات قام بها مس��ؤول 
املكت��ب  ف��ي  العامل��ة  الهيئ��ة 
السياس��ي م��ال بختي��ار ورئي��س 
الدكت��ور  االقلي��م  رئاس��ة  دي��وان 
فؤاد حس��ني، لزي��ارة كان من املقرر 
ان يق��وم بها رئي��س االقليم رئيس 
احلزب الدميقراطي مس��عود بارزاني 
ال��ى املكت��ب السياس��ي لالحت��اد 
في اربي��ل لتق��دمي التهانئ بذكرى 

تأسيس االحتاد.
واض��اف املص��در وفق��اً ملوقع باس 
ني��وز التاب��ع ملس��رور بارزان��ي جنل 
مسعود بارزاني، ان بختيار وحسني 
اتفق��ا عل��ى ان يس��تقبل اعضاء 
املكت��ب السياس��ي لالحت��اد ف��ي 
مبن��ى املكتب السياس��ي مبدينة 
اربي��ل رئي��س احل��زب الدميقراطي 
مس��عود بارزاني، وه��و ما رفضته 
الس��يدة هي��رو، التي قال��ت وفقاً 
للمص��در ان عل��ى رئي��س احل��زب 
الدميقراطي ان يأتي الى محافظة 
السليمانية حيث يسكن الرئيس 
طالباني ومقر املكتب السياس��ي 
لتقدمي التهاني، ال ان يذهب اعضاء 
املكتب السياس��ي الى اربيل كي 
يتلق��وا التهنئ��ة م��ن بارزاني، ما 
دف��ع باالخير الى االكتف��اء باجراء 
اتص��ال هاتفي م��ع النائ��ب االول 
لالمني العام كوسرت رسول علي، 
هنأ خالله االحتاد بذكرى تأسيسه 

الثانية واالربعني.

في ذكرى تأسيسه 42: االتحاد الوطني 
يسعى لعقد مؤتمره للعام الرابع

أشار الى أن إجراء االستفتاء يحتاج الى إعادة تفعيل البرلمان وتغيير نظام الحكم
طارق حرب

يوم2017/6/2اعلنت وزارة أخرى تعرض موقعها 
االلكتروني للقرصنة االلكترونية او ما يس��مى 
بالتهكير وإخضاعه لرغبات شخصية وفقدان 
سيطرة الوزارة على هذا املوقع ومتكني القرصان 
االلكتروني من تعطيل املوقع وعدم استجابته 
لطلبات اجله��ات احلكومي��ة بتعطيله واطالع 
القرصان على جميع مايعد من االس��رار بحيث 
يتمكن القرصان من نقل ه��ذه املعلومات اليه 
او الى أي��ة جهة خارجي��ة او داخلية صديقة او 
معادية الغراض حس��نة كالدراس��ة او ألغراض 
اجرامية كالتجسس وسوى ذلك من االحتماالت 

وغيرها.
 كثير من  الضرر الذي يصيب املصلحة العامة 
ويوقف النش��اط احلكومي ويؤثر على اخلدمات 
الت��ي  يج��ب ان تقدمه��ا الدائ��رة احلكومي��ة 
للمواطنني وللدوائر احلكومية االخرى او خدمات 
خارجي��ة للدول واملنظمات والش��ركات واالفراد 
باخلارج ومب��ا ان هنالك حاالت قرصنة الكترونية 
اخ��رى ومبا ان االمن الوطن��ي اعلن القبض على 
م��ن ارتكب جرمي��ة القرصن��ة االلكترونية التي 
تع��رض له��ا االمن الوطن��ي فأن االم��ر يتطلب 
االس��راع ف��ي اتخ��اذ االج��راءات القانونية من 
حتقي��ق ومحاكم��ة وف��رض العقوب��ة على من 
يثبت ارتكابه هذه اجلرمية االلكترونية والوصول 
الى احملرض��ني والقصد من ارتكابها وهل حصل 
تس��ريب للمعلوم��ات وم��ن ه��ي اجله��ة التي 
ارسلت اليها هذه املعلومات وما هي املعلومات 
الت��ي مت ارس��الها والكيفية الت��ي حصلت بها 
اجلرمي��ة ال س��يما انها وقعت عل��ى اعلى جهاز 
امن��ي في الدولة وه��ل ان العيب ف��ي االجهزة 
االلكتروني��ة التي س��اعدت اجمل��رم على جرميته 
أم ان هناك اش��خاصاً يعمل��ون في هذه الدوائر 
ساعدوا عمداً او اهماال على ارتكاب هذه اجلرمية 
الن لذلك أثراً في حتديد النص القانوني الواجب 
التطبيق الوارد في احكام اجلرائم املاس��ة بأمن 
الدولة الداخلي واخلارجي واالحكام االخرى التي 
حددت جرائ��م وعقوبات أخرى م��ن غير اجلرائم 

السابقة.
 وفي جميع االحوال فأن ارتكاب جرمية القرصنة 
والتهكير وحدها من دون الظروف التي ذكرناها 
س��ابقاً أي قرصن��ة بعيدة عن جمي��ع االحوال 
االخ��رى كالدولة الع��دو والتجس��س واالضرار 
باألم��وال ومن دون قصد آخر فأن مرتكب اجلرمية 
يعاقب على وفق احكام الفقرة الرابعة من املادة 
)١٩٧( م��ن قان��ون العقوبات رقم )١١١( لس��نة 
١٩٦٩  حيث تصل عقوبته الى السجن ملدة ١٥ 
س��نة اما اذا  توفر في اجلرمية الظروف السابقة 
فأن االعدام او الس��جن املؤبد ه��ي العقوبة وال 
ب��د من االس��تعجال الس��تفحال ه��ذه اجلرمية 
وتفاقمه��ا واش��تدادها مما يوجب االس��راع في 
التحقي��ق واحملاكمة واحلك��م والعقوبة اليقاف 

هذه اجلرائم او محاددتها في اقل شيء.

القرصنة اإللكترونية 
جريمة ماسة بأمن 

الدولة

تقـرير

أريا بنديكس
ترجمة : حسني محسن

إعالن إدارة ترامب اإلنس��حاب من إتفاق 
باريس بش��أن تغي��ر املناخ دف��ع الدول 
وقادة العالم إلى إعادة تأكيد إلتزامهم 
بامليث��اق العاملي. إن إتف��اق باريس الذي 
مت توقيع��ه في ع��ام 2015 خ��الل إدارة 
أوبام��ا، ه��و إتفاقي��ة من��اخ عاملي غير 
مس��بوقة تهدف إلى إحت��واء إنبعاثات 
الغازات الس��اخنة وحماية العالم من 
اإلحتباس احلراري. ورفضت دولتان فقط 
- نيكاراغ��وا وس��وريا - التوقي��ع عل��ى 

االتفاق في عام 2015.
وخالل قم��ة مجموعة الس��بعة التي 
عق��دت ف��ي ايطاليا االس��بوع املاضي 
ش��جع العدي��د م��ن زعم��اء العال��م 
الرئي��س ترامب على البق��اء عضواً في 
امليث��اق حي��ث يق��ال ان دبلوماس��يني 
أجانب عقدوا محادثات مع أعضاء إدارة 
ترامب على أمل أن يقوم الرئيس بتغيير 
رأيه. و في صباح يوم االربعاء، كررت األمم 
املتحدة هذا النداء، مقتبسة من أقوال 
األم��ني الع��ام ل��أمم املتح��دة انطونيو 
جوتيري��س الذي قال »ان التغير املناخي 
ال ميك��ن إنكاره. وال ميك��ن وقفه. و توفر 
احلل��ول املناخية فرص��اً ال مثيل لها ». 
حتى البابا فرانس��يس أمل��ح إلى رغبته 
في أن تبق��ى الواليات املتحدة جزءا من 

اإلتف��اق عندما س��لم ترامب نس��خة 
موقعة من عمله الذي يس��لط الضوء 
على ض��رورة مكافحة تغير املناخ الذي 
يسببه اإلنس��ان خالل زيارة ترامب إلى 

الفاتيكان.
وفى صب��اح يوم األربع��اء املاضي ، اكد 
مس��ؤولون بالبي��ت االبي��ض ان ترامب 
يعتزم ت��رك إتفاق باري��س، على الرغم 
من ان البعض مازال يجادل بانه لم يتم 
اتخاذ قرار بعد. وقيل ان موظفي ترامب 
منقس��مون ح��ول ه��ذه املس��ألة، مع 
إيفان��كا ترامب، وجاريد كوش��نر، ووزير 
اخلارجية ريكس تيلرس��ون قد أقترحوا 
البق��اء، بينم��ا ش��جع مدي��ر وكال��ة 
حماية البيئة س��كوت بروي��ت، و كبير 
االستراتيجيني ستيف بانون، ومحامي 
البي��ت األبيض دون ماكجان، ش��جعوا 
عل��ى اخل��روج. وف��ي األس��بوع املاضي، 
كت��ب 22 من اعضاء مجلس الش��يوخ 
األميركي رسالة الى ترامب يشجعونه 
على االنس��حاب من امليثاق، قائلني أنه 
ميكن ان مينع��ه قانونيا من إلغاء خطة 
الطاق��ة النظيف��ة وهى مب��ادرة أخرى 

لإلحتباس احلراري في عهد أوباما.
و ق��د أعلن ترامب ف��ي تغريدة له على 
تويت��ر ف��ي ليلة األربع��اء املاض��ي، أنه 
س��يعلن عن قراره النهائي في الثالثة 
عص��راُ م��ن الي��وم التالي ف��ي حديقة 
البي��ت األبيض. و ق��د تعهد ترامب في 
وق��ت س��ابق ف��ي حملت��ه اإلنتخابية 

باخل��روج من إتفاقية باري��س، و كان قد 
وص��ف ظاه��رة اإلحتب��اس احل��راري ب� 

»اخلدعة«.
و وفق��اً لوكالة أنباء أكس��يوس، التي 
كان��ت أول وكال��ة أنب��اء قام��ت بنقل 
خبر تخطي��ط ترامب لإلنس��حاب من 

اإلتفاقي��ة، فإن إدارة ترام��ب تناقش ما 
إذا كانت س��تخرج رسميا من امليثاق - 
وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات - 
أو ببساطة تترك معاهدة األمم املتحدة 
بش��أن تغير املناخ الت��ي تفاوضت على 
إتفاق باريس - وهي عملية أسرع وأكثر 

إثارة للجدل.
وبغ��ض النظ��ر عم��ا إذا كان ترام��ب 
سيبقى أو يغادر، فإن معظم احلكومات 
األجنبية ملتزم��ة بإحترام امليثاق. وفي 
ق��ال متح��دث  املاض��ي،  آذار   / م��ارس 
بإس��م وزارة اخلارجية الصينية إن على 

جمي��ع أعض��اء إتفاق باري��س أن »يفوا 
الص��ني  أن  مضيف��اً  بالتزاماته��م«، 
ستفعل الشيء نفس��ه، بغض النظر 
عن كيفي��ة تغير سياس��ات املناخ في 
البل��دان األخرى«. وبعد ش��هرين، قالت 
ال��وزارة ان الرئيس الصيني ش��ي جني 
بينغ حتدث م��ع رئيس فرنس��ا اميانويل 
ماكرون ح��ول »كيفية حماية اإلجنازات 
التي حققتها حكوم��ات العالم، و من 

ضمنها إتفاقية باريس«.
و بينما تغ��ادر الواليات املتحدة االتفاق، 
تسعى الصني أن تكون زعيم مكافحة 

تغير املناخ.
ووفق��ا ملفوض املناخ في االحتاد األوروبي 
ميغي��ل أري��اس كانيت، ش��كل االحتاد 
األوروبي والص��ني حتالفاً جديداً رداً على 
ق��رار ترامب. وق��ال كاني��ت لصحيفة 
الغاردي��ان يوم االربعاء ان الدول »تنضم 
ال��ى الق��وى للمضي قدما ف��ى تنفيذ 
اإلنتق��ال  وتس��ريع  باري��س  اتفاقي��ة 
العاملي ال��ى الطاق��ة النظيفة«. وفى 
إط��ار جهودهم��ا املش��تركة، أعرب��ت 
الص��ني واالحتاد األوروبي عن »التزامهما 
السياس��ي« باالتفاق، وتش��جع جميع 

الدول املوقعة على القيام بذلك.
 وق��ال م��اروس ش��يفكوفيتش، نائ��ب 
رئيس إحت��اد الطاقة في االحتاد األوروبي، 
للصحفيني األسبوع املاضي: »بالنسبة 
ألوروب��ا ال توجد خط��ة ب، ألننا ال منلك 
خطة ب«. و أس��تعمل رئيس املفوضية 

االوروبي��ة جان كل��ود جونك��ر كلمات 
اقسى للتعبير عن هذا األمر. حيث أبلغ 
اعضاء مؤمتر طالبي ان »واجب اوروبا هو 
القول: ال ميك��ن لأميركيني اخلروج من 
أتفاق حماي��ة املناخ. فق��ط ألن ترامب 
ال يع��رف التفاصي��ل ». وأضاف جونكر 
أن الق��ادة األوروبي��ني حاول��وا تفس��ير 
تداعي��ات ت��رك األتفاق لترام��ب، ولكن 
ل��م يتمكنوا من إقناع��ه. وقال جونكر 
»ليس كل شيء فى االتفاقيات الدولية 

اخبارا مزيفة«.
وف��ي حني أن قرار ترامب قد ال يؤثر على 
م��ا إذا كانت ال��دول تخت��ار البقاء في 
اتفاق باري��س، فإنه ميك��ن أن يؤثر على 
ما إذا كان املوقعون عرضة للمس��اءلة. 
وفي غياب الرقابة األميركية، قد تكون 
الدول أقل ميالً إلى اإلبالغ بشفافية عن 
انبعاث��ات الغازات املس��ببة لالحتباس 
احل��راري. وي��رى خب��راء آخ��رون أن ق��رار 
ترام��ب قد يضع��ف س��لطة الواليات 
املتح��دة على املس��رح العامل��ي. وقال 
نيك��والس بيرن��ز، املس��ؤول الكبير في 
ادارة ب��وش، لصحيف��ة »نيويورك تاميز« 
انه »م��ن منظور السياس��ة اخلارجية، 
ف��ان هذا خطأ ف��ادح وه��و »تخلي عن 
القيادة االميركية«. وأضاف ال استطيع 
التفكي��ر ف��ي اي ش��يء اكث��ر تدميرا 

ملصداقيتنا من ذلك.

*عن مجلة أتالنتك

مع تعهد العديد من الدول بالتمسك في الحفاظ على البيئة

العالم يقف بالضد من قرار ترامب باالنسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ف قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفريق رائد ش��اكر ج��ودت، الدعم 
املق��دم م��ن التحال��ف الدولي الى 
محوره ف��ي معركة حتري��ر املوصل 
ب�«اجلي��د«، مش��ددا عل��ى ض��رورة 
االس��تفادة من خب��رات ومعلومات 
واملتحض��رة  املتقدم��ة  اجلي��وش 
العس��كرية  الوح��دات  لتطوي��ر 

العراقية.
وقال جودت في حديث متلفز تابعته 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »التحال��ف 
الدولي هو بدرجة مستشارين على 

االرض وقيادة العمليات املش��تركة 
هي م��ن تنس��ق كل الدع��م الذي 
ممك��ن ان يُق��دم للبلد«، الفت��اً الى 
ودعمه��م  »التحال��ف موج��ود  أن 
مبس��توى جيد فيما يخص محورنا، 
االحتادي��ة  الش��رطة  دع��م  فه��و 
بتنسيق الضربات اجلوية واملدفعية 
قي��ادة  طري��ق  ع��ن  والصاروخي��ة 

العمليات املشتركة«. 
الت��ي  االستش��ارة  ن��وع  وبش��أن 
تق��دم ال��ى الق��وات العراقي��ة من 
قب��ل التحالف الدول��ي اجاب قائد 
الش��رطة االحتادي��ة، أن »االجه��زة 

االمني��ة لها الق��درة الكافية على 
حتري��ر االراض��ي العراقي��ة، اال أن��ه 
متحض��رة  متقدم��ة  كجي��وش 
الراقي��ة  متتل��ك م��ن االمكاني��ات 
كان ال ب��د من االس��تفادة من هذه 
املعلومات واخلبرات لتطوير وحداتنا 

العسكرية وجيوشنا«.
الدول��ي بقيادة  التحال��ف  وينف��ذ 
الوالي��ات املتح��دة األميركية، منذ 
تش��كيله قب��ل أكث��ر م��ن عامني 
غ��ارات جوي��ة تس��تهدف مواق��ع 
تابعة لتنظيم »داعش« في العراق 

وسوريا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  أعلن��ت 
االجتماعي��ة، ع��ن إط��الق مبال��غ 
اإلعان��ة االجتماعي��ة ألكثر من 13 
ألف مستفيدة ضمن امللحق الرابع 
للدفعة الثانية من عام 2017، فيما 
حددت منتصف الشهر احلالي آخر 

موعد لتحديث البيانات.
وقال��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة حماي��ة 
امل��رأة ف��ي ال��وزارة عطور حس��ني 
املوس��وي ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
»ال��وزارة  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
أطلق��ت مبال��غ اإلعان��ة لثماني��ة 

آالف و707 مس��تفيدات ممن مت قفل 
بطاقاته��ن وتوقف��ت رواتبه��ن في 
بغ��داد واحملافظات لغرض التحديث 
بياناته��ن  حتدي��ث  إكم��ال  وبع��د 
وإجراء املس��ح امليداني لهن وإدخال 
معلومات استمارة البحث امليداني 

)pmt( في واجهة البرنامج«.
وأضاف��ت املوس��وي أن��ه »مت إطالق 
مبال��غ اإلعان��ة ألربع��ة آالف و688 
مس��تفيدة من أص��ل 15 ألف ممن 
ظهرت لهن في شريط الراتب عبارة 
)فوق خط الفقر( وقدمن اعتراض«.

ودعت املوسوي، جميع املستفيدات 

إل��ى  بياناته��ن  مم��ن ل��م يحدث��ن 
»اإلس��راع ف��ي حتديثه��ا الن آخ��ر 
موع��د للتحديث س��يكون في 15 
حزي��ران 2017 وبعدها سيس��قط 
حق املطالب��ة باإلعانة وس��تقطع 

نهائياً«.
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  وكان��ت 
االجتماعية أعلنت، في )17 نيسان 
2017(، ع��ن إط��الق مبال��غ اإلعانة 
و207  آالف  ألربع��ة  االجتماعي��ة 
مس��تفيدين وذل��ك بع��د تقاط��ع 
معلوماته��م ومس��حهم ميدانيا 

وإدخال معلومات استمارة املسح.

الشرطة االتحادية تشيد بدعم التحالف 
الدولي وتصفه بـ«الجيد«

العمل تطلق اإلعانة االجتماعية 
ألكثر من 13 ألف مستفيدة

ترامب
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بغداد – هجوم انتحاري 
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س الس��بت، إحب��اط هجوم 
نفذه أربعة انتحاريني على مقر للحشد 

العشائري شمال غربي العاصمة.
واوض��ح املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكشف عن اس��مه إن "قواتنا األمنية 
متكن��ت م��ن إحب��اط محاول��ة إرهابية 
ألربعة انتحاريني يرتدون أحزمة ناسفة 
بالتع��رض عل��ى مق��ر ف��وج للحش��د 
العشائري في منطقة احلالبسة شمال 
غربي بغداد، حيث مت قتل ثالثة منهم من 
قبل قواتن��ا األمنية في اللواء /59 فيما 

فجر الرابع نفسه بعد محاصرته". 

ديالى – عملية امنية 
اعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء 

الركن جاسم الس��عدي امس السبت، 
عن انطالق عملية امنية في ناحية ابي 
صيدا ش��مال ش��رقي ب عقوبة، لتعقب 
املطلوبني للقض��اء وانهاء ملف اجلرمية 

املنظمة وتعزيز االستقرار الداخلي.
وق��ال اللواء الركن الس��عدي ان "قوات 
امنية مش��تركة باش��راف مباش��ر من 
قبله بدات بتنفيذ محاور عملية امنية 
واسعة في مركز ناحية ابي صيدا)30كم 
شمال ش��رق بعقوبة( واملناطق احمليطة 
به��ا لتحقيق ثالثة اهداف رئيس��ة هي 
تعق��ب املطلوب��ني واعتقاله��م وانهاء 
ملف اجلرمية املنظمة وتعزيز االستقرار 

الداخلي".

االنبار – اعتقال مطلوب 
كشف رئيس اجمللس احمللي لقضاء هيت 
مبحافظ��ة االنبار محم��د احملمدي امس 

الس��بت ع��ن اعتقال "إرهابي" وس��ط 
القضاء بحوزته 50 عبوة ناسفة.

م��ن  "ق��وة  ان  اجملل��س  رئي��س  وق��ال 
اس��تخبارات الل��واء 29 التاب��ع للفرقة 
الس��ابعة باجلي��ش متكنت، مس��اء يوم 
ام��س م��ن إلق��اء القب��ض عل��ى احد 
اإلرهابي��ني وس��ط هيت )70ك��م غرب 
مت  "اإلرهاب��ي  أن  مضيف��ا   ، الرم��ادي( 
اعتقال��ه بع��د مداهم��ة اح��د املنازل 
وس��ط هيت"، الفت��ا إل��ى أن "اإلرهابي 
اعترف بوجود 50 عبوة ناس��فة بحوزته 
ومت الوص��ول إليه��ا وتفكيكها من قبل 

اجلهد الهندسي". 

الديوانية – خطة امنية 
اكد قائد ش��رطة محافظ��ة الديوانية 
العميد فرقد زغير مجهول امس السبت 
انه متوضع خطة امنية لتفقد عدد من 

الس��يطرات اخلارجية ونقاط التفتيش 
ف��ي احملافظة ، فضال عن متابعة س��ير 
اجراءات اخلطة االمني��ة التي وضعتها 
مديرية الشرطة مبناسبة شهر رمضان 

املبارك.
واضح مدير الش��رطة خالل لقائه عدد 
من الضباط واملنتس��بني عل��ى اهمية 
بذل اقص��ى اجلهود واخ��ذ اعلى درجات 
احليطة واحلذر من اجل تفويت الفرصة 
عل��ى العدو االرهابي ال��ذي بدأت فلوله 
بالتقهقر , مش��ددا في الوقت نفس��ه 
على ضرورة تفتيش االشخاص الوافدين 

الى احملافظة . 

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار امس الس��بت انه بن��اء على 
خلي��ة  متكن��ت  دقيق��ة  معلوم��ات 

اس��تخبارات ف��وج الط��وارئ الثال��ث 
)املهمات اخلاص��ة ( بالتعاون مع مركز 
شرطة النصر  من إلقاء القبض على 
ثالثة متهمني احده��م مطلوب على 
وف��ق أح��كام امل��ادة )406ق.ع( جرائم 

القتل.
واض��اف املصدر الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه كم��ا متكن��ت اخللية من 
الق��اء القب��ض عل��ى متهم��ني اثنني 
على وف��ق أحكام املادة )43ق.ع( جرائم 
التهدي��د , وضبط س��يارة بحوزة احد 
املتهمني وبندقية نوع )RBK(. واشارت 
املديرية الى قيامه��ا باحالة املتهمني 
الى اجلهات اخملتصة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

ميسان – عمليات امنية 
كش��فت مديري��ة ش��رطة محافظة 

ميس��ان امس الس��بت ان مف��ارز من 
الش��رطة متكنت من إحب��اط عملية 
س��رقة عجلة وإعادتها إل��ى مالكها 
الش��رعي و إلقاء القبض على سبعة 
متهم��ني مطلوبني للقضاء على وفق 

مواد قانونية مختلفة.
وواض��ح مدي��ر الش��رطة العميد نزار 
موه��ي ألس��اعدي  ان مف��ارز قس��م 
ش��رطة قض��اء امليمون��ة بع��د ان مت 
تبليغها  بتع��رض أح�د املواطنني إلى 
عملية تس��ليب وس��رقة عجلته من 
خ��الل إجباره على الوقوف حتت تهديد 
السالح وعلى الفور مت تش�كيل فريق 
عم���ل واالتصال بالقطع��ات واملفارز 
والدوري�ات املنتش��رة  ، ونشر الدوريات 
اإللية  والس��يطرات حيث متكن فريق 
العم��ل من مالحقة الس��راق وتضيق 
اخلن��اق عليهم مما أجبره��م على ترك 

العجلة و الهروب إل��ى إحدى املناطق 
النائية، واعاتها إلى مالكها .

نينوى – تفجير ملغمات 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة نين��وى امس الس��بت عن 
تفجي��ر أربع س��يارات ملغم��ة وثالث 
دراجات ف��ي اجلانب االمين م��ن مدينة 
املوص��ل ، مبين��اً أن ن��داءات تنظي��م 
"داع��ش" أطلقت على ي��وم "اجلمعة 

املشؤوم للمهاجرين".
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "الش��رطة االحتادية فجرت 
أرب��ع س��يارات ملغمة وث��الث دراجات 
في حي الزجنيلي". مضيفا ان تنظيم 
داعش أطلق عل��ى يوم أمس االول يوم 
اجلمع��ة املش��ؤوم للمهاجري��ن وذلك 

بعد مقتل 75 مهاجراً". 

إحباط هجوم انتحاري على مقر للحشد غربي بغداد * انطالق عملية أمنية في أبي صيدا شرقي بعقوبة 
اعتقال إرهابي بحوزته 50 عبوًة ناسفًة وسط هيت * تفجير4 سيارات و3 دراجات ملغمة أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة األنواء اجلوية والرصد الزلزالي، وقوع 

زلزال قوي نسبياً في شمال محافظة ذي قار.
وذك��ر بي��ان للهيئ��ة اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد" "س��جلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة 
أرضية مس��اء ي��وم االول من ام��س اجلمعة في 
الس��اعة 7:09:54 بالتوقي��ت احملل��ي حيث تبعد 
7 ك��م جنوب غرب قضاء الرفاع��ي و21 كم عن 

قلعة سكر مبحافظة ذي قار".
وأض��اف ان اله��زة "بلغت قوته��ا 4 درجات على 
مقياس رختر، وقد ش��عر بها املواطنون ش��عورا 
واضح��ا ف��ي قض��اء الرفاعي واملناط��ق احمليطة 

بها".
وأش��ار البي��ان الى ع��دم "تس��جيل حصول أية 

اضرار مادية او بشرية حلد االن".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطت قوة أمنية على ش��احنة كبيرة )تريلة( 
محمل��ة بأطنان من املتفجرات من مادة الس��ي 
فور في حي 17 متوز باجلانب األمين ملدينة املوصل.

وذك��ر بيان خللية االع��الم احلرب��ي اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، أن "مفارز مديرية االستخبارات 
العس��كرية في اللواء 3 الفرق��ة 16 عثرت على 
شاحنة كبيرة )تريلة( محملة بعشرات االطنان 
من مادة الس��ي ف��ورc4 مخبأة بني الش��احنات 
ف��ي منطقة 17 متوز احملررة ف��ي اجلانب االمين من 

املوصل مبساعدة األهالي".
وأضاف ان القوة "قامت بتفريغ احلمولة واتالفها 

من قبل اجلهات الهندسية اخملتصة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرشيد، عن دفع رواتب املتقاعدين 

عبر فروعه ومنافذ البطاقة الذكية.
وقال املصرف في بيان لع اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن��ه "باش��ر بدف��ع روات��ب املتقاعدين 
املدني��ني لوجبة آيار 2017، بع��د ان رفع رواتبهم 

عبر فروعه ومنافذ البطاقة الذكية". 
وأضاف املصرف ان "ذلك يشمل حاملي البطاقة 

الذكية )كي كارد( ومتقاعدي الصرف اليدوي".
ويقوم مصرف الرش��يد والرافدين بتوزيع الرواتب 
ف��ي  العس��كريني كل ش��هرين  للمتقاعدي��ن 
االش��هر الفردية، في حني تق��وم بتوزيع الرواتب 
للمتقاعدي��ن املدني��ني كل ش��هرين لالش��هر 

الزوجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربية،ام��س الس��بت، أن 390 ألف 
طالب وطالبة موزعون على 3779 مركزاً امتحانياً 
سيتوجهون اليوم االحد ألداء االمتحانات النهائية 
الوزاري��ة للمرحلة املتوس��طة، مش��يرًة الى أنها 
أكملت كافة اس��تعداداتها الفنية واللوجستية 

إلجناح العملية االمتحانية لهم.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "عدد الطلبة الذين س��يتوجهون يوم 
الي��وم االح��د املواف��ق 4/6/2017 ألداء االمتحانات 
النهائي��ة الوزاري��ة للمرحل��ة املتوس��طة الصف 
الثالث متوسط للعام الدراسي 2017-2016 يبلغ 
390 أل��ف طالب وطالبة موزعني على 3779 مركزاً 

امتحانياً في عموم العراق".
وأضافت الوزارة، أنها "أكملت كافة اس��تعداداتها 
الفنية واللوجس��تية إلجن��اح العملية االمتحانية 
للمرحلة املتوس��طة عن طريق طباعة االس��ئلة 
وتوفير املس��تلزمات االمتحاني��ة للطلبة وإصدار 
التوجيهات والتعليمات االمتحانية الس��نوية إلى 
املديريات العامة للتربية في بغداد واحملافظات كافة 

والتي على ضوئها شكلت اللجان الفرعية".
وتابع��ت، أن��ه "مت التنس��يق م��ع اجله��ات األمنية 
اخملتصة لتوفي��ر احلماية للمراكز االمتحانية خالل 
مدة االمتحان، وهو س��ياق يتم العمل به س��نوياً، 
فض��ال عن التنس��يق م��ع وزارة الكهرب��اء لتوفير 
التيار الكهربائي خالل فت��رة االمتحان"، موضحًة 
أن "االمتحان يبدأ الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت 
بغداد بالنس��بة لداخ��ل العراق، أما خ��ارج العراق 
فيك��ون االمتحان الس��اعة احلادية عش��ر صباحاً 

بتوقيت بغداد ايضاً".

زلزال يضرب
شمال ذي قار

ضبط )تريلة( محملة بأطنان 
من السي فور في الموصل

"الرشيد" يباشر بدفع
رواتب المتقاعدين

اليوم بدء االمتحانات 
الوزارية للمرحلة المتوسطة

الملف األمني

"العمليات املشتركة" تكشف عن 
قرب انطالق حملة جديدة لتطهير 

املوصل القدمية من اجملاميع 
اإلرهابية

 وم��ن جهته أف��اد مص��در امني في 
قيادة عمليات نينوى , أمس السبت، 
بأن الشرطة االحتادية أجلت 14 عائلة 

من حي الزجنيلي وسط املوصل. 
‘‘الصباح  وق��ال املص��در لصحيف��ة 
اجلديد‘‘  إن" قوات الش��رطة االحتادية 
متكن��ت من إج��الء 14 عائل��ة كانت 
محاصرة م��ن قبل مجامي��ع داعش 

اإلجرامية منذ شهور". 
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه أن" عملي��ة 
اإلجالء مت��ت بعجالت عس��كرية ومت 

نقلهم إلى أماكن أكثر أمنا". 
الى ذلك ، اعلن قائد عمليات قادمون 
يا نين��وى، الفريق الرك��ن عبد االمير 
رش��يد ياراهلل، اجلمعة املاضية ، عن 
حترير حي الصحة االولى في الساحل 
االمين من املوصل ورفع العلم العراقي 

على مبانيه. 
وفي س��ياق متص��ل أف��ادت مديرية 
إعالم احلشد الشعبي، أمس السبت، 
بوصول قوات احلشد مشارف مجمع 

الرسالة جنوب قضاء البعاج. 
وق��ال إعالم احلش��د في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، إن "قوات اللواءي��ن 11 و41 في 
احلشد الشعبي وصلت، الى مشارف 
قض��اء  جن��وب  الرس��الة،  مجم��ع 

البعاج". 
وأض��اف البي��ان، أن "الق��وات تهدف 
الى قط��ع طريق إمداد عناصر داعش 

االجرامي باجتاه مركز القضاء". 

وكانت الق��وات العراقية قد أطلقت 
عملياته��ا  ش��باط/فبراير   19 ف��ي 
العس��كرية الس��تعادة اجلانب األمين 
من املوصل بعد فرض سيطرتها على 

كامل اجلانب األيسر من املدينة. 

إحباط هجوم لـ"داعش" على 
نقطة حلماية الطرق اخلارجية 

غربي األنبار
وقال احملمدي ف��ي حديث صحفي، إن 
"قوة من استخبارات اللواء 29 التابع 
للفرق��ة الس��ابعة باجلي��ش متكنت، 
مس��اء اليوم، من إلقاء القبض على 
اح��د اإلرهابيني وس��ط هيت )70كم 

غرب الرمادي(".
مت  "اإلرهاب��ي  أن  احملم��دي،  وأض��اف 
اعتقال��ه بع��د مداهمة اح��د املنازل 
وس��ط هيت"، الفتا إلى أن "اإلرهابي 
ناس��فة  50 عب��وة  بوج��ود  اعت��رف 
بحوزته ومت الوصول إليها وتفكيكها 

من قبل اجلهد الهندسي".
م��ن جان��ب آخر أعل��ن القي��ادي في 
احلش��د الش��عبي جب��ار املعم��وري، 
مقت��ل ثالث��ة عناص��ر م��ن تنظيم 
"داع��ش" باش��تباك مع عش��ائر في 

أطراف قضاء البعاج غربي نينوى.
وقال املعموري ف��ي تريح صحفي، إن 
"عش��ائر عربية تس��كن قرى أطراف 
قضاء البعاج غربي نينوى اش��تبكت 
مع مسلحي تنظيم داعش بعد قيام 
التنظي��م بإعدام أح��د املدنيني رميا 
بالرصاص لرفضه اخل��روج من منزله 

تنفيذاً ألوامرهم".
أن "ثالث��ة م��ن  املعم��وري،  وأض��اف 
مس��لحي داعش ُقتل��وا فيما كانت 
هن��اك إصاب��ات ف��ي صف��وف أبن��اء 

العش��ائر"، مؤكداً أن "الوضع متوتر 
بع��ض  يحاص��ر  والتنظي��م  حالي��اً 

القرى".
وأوض��ح املعم��وري، أن "داع��ش قام 
بتهجير عش��رات األس��ر م��ن القرى 
إل��ى  ونقله��ا  بالبع��اج  احمليط��ة 
مركز القض��اء في محاولة بائس��ة 
الس��تخدامهم كدروع بش��رية أمام 
تق��دم قوات احلش��د الش��عبي التي 
جنح��ت ف��ي جت��اوز أغل��ب خطوطه 

الدفاعية".

معصوم واحلكيم يؤكدان ضرورة 
تنشيط املشاورات بني جميع 

األطراف
وأوض��ح أن "اللقاء تط��رق أيضا إلى 
أهمية إي��الء اهتمام كبير بتوس��يع 
عالقات العراق مع محيطه اإلقليمي 
والدولي واس��تثمار دوره ومكانته في 
الوق��ت احلاضر وهو يحظ��ى باحترام 

وتقدير اجملتمع الدولي".

اخلارجية توضح سبب إيقاف
إصدار هوية األحوال خارج العراق

وأض��اف جم��ال، أن "وزارة اخلارجي��ة 
جادة وبالتع��اون م��ع وزارة الداخلية 
ف��ي تهيئة قراب��ة 20 محطة إصدار 
للبطاقة الوطنية املوحدة في الدول 
الت��ي تتوف��ر فيها منظوم��ة إصدار 
ج��وازات ف��ور اس��تكمال الداخلي��ة 
الجراءاتها املتعلقة بهذا اخلصوص"، 
اجل��وازات  "إص��دار  أن  إل��ى  مش��يراً 
مس��تمر وبنحو طبيع��ي في جميع 

البعثات العراقية في اخلارج".
وتاب��ع جمال، أنه "بإم��كان املواطنني 
الذين يرومون إص��دار جوازات جديدة 

ولديهم مستمسكات قدمية مضى 
عل��ى إصداره��ا أكث��ر من خمس��ة 
عش��ر عاماً وال يس��تطيعون السفر 
إل��ى الع��راق أن يصدروا ص��ورة قيد 
الكترونية من خالل شخص يخولوه 
بذل��ك لغ��رض اس��تكمال معاملة 

اصدار اجلواز"

"النّواب" يشدد إجراءاته بشأن 
"الغيابات" في الفصل التشريعي 

املقبل
ويش��ير النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة 
القانون إلى إن "الغيابات في مجلس 
الن��واب تع��دت كونها مج��رد حالة، 
حتى أصبحت ظاه��رة، وذلك عندما 
ال يتواجد نص��ف أعضاء اجمللس" في 

معظم اجللسات.
ووج��ه رئيس البرملان س��ليم اجلبوري 
في )25 أيار 2017( بجرد أسماء النواب 
الذين جت��اوزت غياباته��م احلد املقرر، 
مؤك��دا أن "بع��ض الن��واب كان قد 
قدم إجازات مرضي��ة وإجازات تتعلق 
مبش��اركته- مبوج��ب ق��رار مجل��س 
الش��عبي،  باحلش��د  املوقر-  الن��واب 
إضاف��ة إل��ى وج��ود ح��االت أخرى مت 
جتاوز الغيابات النسبة املقررة"، فيما 
كش��ف في الوقت ذاته ع��ن "تقدمي 
مجل��س القض��اء األعلى كتب��اً إلى 
مجلس النواب، تتضمن رفع احلصانة 

عن 24 نائباً".
أما كتل��ة املواط��ن- برئاس��ة زعيم 
التحالف الوطني عمار احلكيم- فقد 
طالبت هيئة احلشد الشعبي بتزويد 
مجلس النواب بأسماء أعضاء اجمللس 
املنتم��ني للحش��د، متهم��ة بعض 

أعضاء البرملان ب�"التحايل".

وف��ي ه��ذا الش��أن، يق��ول النائ��ب 
ع��ن كتل��ة املواط��ن- املنضوي��ة في 
اللكاش  الوطن��ي- محمد  التحالف 
إن "مجلس الن��واب لديه الكثير من 
القوان��ني التي متس حي��اة املواطنني 
وبنية الدولة العراقية، لكن اخللل في 
النصاب القانوني للجلس��ات يحول 

دون متريرها".
ويضي��ف الل��كاش، ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "خطوة مجلس 
النواب- بشأن التشديد على غيابات 
الن��واب- جي��دة، لكننا نحت��اج إلى 
خطوات أخرى"، مش��يراً إلى إنه "من 
غي��ر املقب��ول ألعض��اء ف��ي مجلس 
الن��واب التحاي��ل بحج��ج امل��رض أو 

التواجد في احلشد الشعبي".
ويكش��ف النائب عن كتل��ة املواطن 
عن "مفاحتة هيئة احلش��د الشعبي، 
الن��واب  بأس��ماء  البرمل��ان  بتزوي��د 
بالفع��ل ف��ي صف��وف  املتواجدي��ن 

احلشد".

مجلس بغداد يقدم مقترحاً 
حلفظ األمن بتسليم املدينة إلى 

"الداخلية"
وأكمل الربيع��ي أن "االلية املقترحة 
م��ن قب��ل مجل��س احملافظ��ة ممثلة 
باحل��د  كفيل��ة  االمني��ة  بلجنته��ا 

وبنسبة كبيرة من خطورة داعش".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة س��عد 
املطلب��ي أن "تنظي��م داعش تفهم 
بأن��ه ف��ي انحس��ار مس��تمر وايقن 
هزميت��ه العس��كرية أم��ام الق��وات 

العراقية".
وأش��ار املطلب��ي ف��ي تصري��ح إل��ى 
"الصباح اجلدي��د"، إلى "وجود ثغرات 

العاصم��ة،  ف��ي  موج��ودة  امني��ة 
واالرهابي��ون يس��تغلونها في ضرب 

املواطنني".
ويرى أن "ملف اخلروق في بغداد معقد 
للغاي��ة ويحت��اج إلى جه��ود حثيثة 
لتف��ادي الس��ماح للع��دو باخت��راق 

دفاعاتنا في العاصمة".
ولف��ت املطلب��ي إل��ى أن "التنظيم 
االرهاب��ي عاد م��رة اخرى إل��ى فكرة 
بع��د  بغ��داد  قل��ب  ف��ي  التفجي��ر 
اس��لوب  وه��و  االرض  خس��ارتهم 

انتهجته القاعدة في وقت سابق".
اج��رت  بغ��داد  "عملي��ات  أن  وزاد 
نش��اطات امنية مهمة ف��ي اطراف 
العاصمة حتت مسمى السيل اجلارف 
وكذلك في منطقة أبو غريب"، لكنه 
يعرب عن اس��فه ل� "توقفها من دون 

معرفة االسباب".
ويؤكد عضو اللجن��ة االمنية جمللس 
أن "قي��ادة عملي��ات بغ��داد  بغ��داد 
تعمل باكثر من طاقتها فنش��اطها 
ميتد إل��ى محافظة االنب��ار، في حني 
االفضل أن يك��ون بتركيز عملها في 
العاصمة وتعزيز قوتها واعادة تأهيل 

عناصرها".
ويتوق��ع املطلب��ي "ع��ودة العمليات 
العس��كرية في مناط��ق حزام بغداد 
فيه��ا  املناط��ق  تل��ك  ك��ون  قريب��اً 
مشكالت وغثرات ينبغي معاجلتها".
يش��ار إلى أن تنظيم داعش االرهابي 
قد صعد عملياته ف��ي بغداد مؤخراً 
باس��تهداف منطقة الك��رادة ودائرة 
التقاعد العام��ة، يأتي ذلك بالتزامن 
مع االجراءات االمنية املش��ددة التي 
تعيش��ها العاصم��ة خ��الل ش��هر 

رمضان.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

عاد اس��م قرية كوج��و ليتصدر 
العديد من وسائل االعالم احمللية 
قيام س��فيرة  والدولي��ة، عق��ب 
النوايا احلسنة، الناجية االيزيدية 
نادية مراد بزيارتها وزيارة منزلهم 
ف��ي تلك القري��ة املنكوب��ة التي 
اطل��ق عليها البعض "س��بايكر 

االيزيدية".
كوج��و الواقعة جنوب بس��نجار 
بنح��و 15 كل��م، تعرض��ت البادة 
كاملة على ايدي عصابات داعش 
اجتياحه��ا في  بع��د  االرهابي��ة، 
الثال��ث من آب / اغس��طس عام 
2014، لك��ن الكارث��ة احلقيقي��ة 
وارتكاب ابشع مجزرة بحق اهلها 
كان يوم اخلامس عشر من الشهر 

نفسه.
تنش��ر  اجلدي��د"  "الصب��اح 
بنكب��ة  اخلاص��ة  االحصائي��ات 
كوج��و، التي ترقى لتكون عملية 
ابادة جماعية )جينوس��ايد( و هي 
صفحة مؤملة من هذا امللف الذي 
لم يتم حس��مه على املس��توى 
الدول��ي واالمم��ي حلد االن بس��بب 
عدم انضمام العراق الى معاهدة 
روم��ا او )نظام روم��ا(  و االنضمام 
الى احملكمة اجلنائية  الدولية  في 
الهاي والى اتفاقي��ات اخرى بهذا 

الشأن.
وعلى وفق آخر احصائية بخصوص 
قرية كوج��و املنكوب��ة، فان عدد 
س��كانها قبل الكارثة كان يبلغ 
1640 نسمة، وعدد املوجودين في 
القري��ة يوم 15 آب 2014 في اثناء 
االب��ادة اجلماعية كان م��ا يقارب 
1200 ش��خص، مت قت��ل الرج��ال 
والش��باب ف��ي مواق��ع متفرقة 
ف��ي اط��راف القري��ة ومت دفنه��م 
ف��ي مقابر جماعية، اما النس��اء 
اس��رهم  مت  والبن��ات  واالطف��ال 
واختطافهم وعددهم يقارب 800 
ش��خص، وف��ي منطق��ة صوالغ 
)ش��رق س��نجار( مت عزل النس��اء 

الكبي��رات بالس��ن ومت اعدامهم 
ودفنهم مبقابر جماعية.

اما عدد الناج��ني من القرية قبل 
ي��وم 3 آب 2014 فق��د كان 544 
ش��خصاً، عدد الرجال الذين جنوا 
من مج��زرة االعدام��ات 19 رجال،  
وع��دد الرج��ال الناجني من اس��ر 
داعش 15 رجال، عدد الناجيات من 
البنات واالطفال، فه��و كالتالي، 
النساء 135، البنات 105، االطفال 
الذك��ور 137، االطف��ال االناث 91 

ناجية.
بينم��ا ع��دد اخملطوفني واالس��رى 
املتبقني حتت قبض��ة داعش 253 
فرداً، النس��اء اجملهوالت املصير او 

مدفون��ات مبقبرة صوالغ وعددهن  
77 س��يدة، النس��اء املتقدم��ات 
بالس��ن او العجائز اللواتي توفني 
ف��ي منطق��ة تلعفر خ��الل فترة 
االس��ر عل��ى وف��ق ش��هود عيان 
فه��ن 3 فقط، فيما ع��دد الرجال 
والش��باب الش��هداء واملفقودين 
400 ش��خص،، فضال ع��ن ان 32 
عائل��ة ابي��دت ع��ن بك��رة ابيها، 
بينما لم ينُج سوى فرد واحد من 

36 عائلة.
وبرغم ماس��اة قري��ة كوجو التي 
تعد ايقون��ة احلزن االيزي��دي، فان 
ملف اعتبار ما اص��اب االيزيديني 
مبنزلة ابادة جماعية )جينوسايد( 

م��ا زال صعب��ا، بس��بب عوائ��ق 
قانوني��ة تتمث��ل بع��دم انضمام 
او  روم��ا  معاه��دة  ال��ى  الع��راق 
محكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة في 
رئي��س  ان  م��ن  بالرغ��م  اله��اي، 
ال��وزراء العراق��ي احلال��ي، حي��در 
العب��ادي س��بق ان اعل��ن دعم��ه 
ملل��ف اجلينوس��ايد االيزيدي، هذا 
امللف الذي يحظى باهتمام اكبر 
من قبل حكومة اقليم كردستان 
والتي ش��كلت جلنة للتعريف به 
وجمع��ت االف االدل��ة والقصص 

املوثقة بهذا الشان.
وكان��ت النائب��ة االيزيدي��ة فيان 
دخيل ق��د قادت في وقت س��ابق 

حملة جلمع التواقيع في مجلس 
للتصويت على  العراق��ي  النواب 
قرار يلزم الدولة العراقية للتوقيع 
عل��ى معاهدة روم��ا، التي  تؤكد 
عل��ى أن أخطر اجلرائ��م التي تثير 
قلق اجملتمع الدولي بأس��ره يجب 
أال متر م��ن دون عق��اب وأنه يجب 
ضم��ان مقاض��اة مرتكبيها على 
نحو فع��ال من خالل تدابير تتخذ 
عل��ى الصعيد الوطن��ي وكذلك 
من خالل تعزيز التع��اون الدولي، 
وعق��دت الع��زم عل��ى وضع حد 
إلفالت مرتكبي ه��ذه اجلرائم من 

العقاب.
روم��ا  "نظ��ام  اعتم��اد  مت  وق��د   

اجلنائية  للمحكم��ة  األساس��ي 
الدولية" يوم 17 يوليو/متوز 1998 
بالعاصمة اإليطالية روما، ليتوج 
جه��ودًا اس��تمرت طوي��ال بهدف 
إقامة كيان دولي مس��تمر يتولى 
مهمة احملاس��بة على ما تشهده 
احل��روب والنزاع��ات اخملتلف��ة من 
للحق��وق  واضح��ة  انته��اكات 
األساس��ية التي كفلها القانون 

الدولي لإلنسان.
ام��ا اجلرائ��م الت��ي تدخ��ل ف��ي 
اختص��اص احملكم��ة مبوجب هذا 
النظام: أ( جرمية اإلبادة اجلماعية. 
ب( اجلرائ��م ض��د اإلنس��انية. ج( 

جرائم احلرب. د( جرمية العدوان.

"الصباح الجديد" تنشر 
اإلحصائيات الخاصة 
بنكبة كوجو، التي ترقى 
لتكون عملية إبادة 
جماعية )جينوسايد( 
وهي صفحة مؤلمة من 
هذا الملف الذي لم يتم 
حسمه على المستوى 
الدولي واألممي لحد 
اآلن بسبب عدم انضمام 
العراق الى معاهدة 
روما أو )نظام روما(  
واالنضمام الى المحكمة 
الجنائية  الدولية  في 
الهاي والى اتفاقيات 
أخرى بهذا الشأن

جانب من زيارة نادية مراد الى قرية كوجو

قتل واختطف نحو 1200 مواطن من أهلها

زيارة نادية مراد إلى مسقط رأسها تعيد
إلى األذهان مأساة قرية كوجو اإليزيدية
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بغداد - الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  نظم��ت 
االجتماعي��ة محاض��رة ع��ن جترب��ة 
املش��اريع  الصغيرة ودورها في احلد 
م��ن البطال��ة ودعم س��وق العمل 
على قاعة املرك��ز العراقي - الكوري 
للتدري��ب املهن��ي بحض��ور الوكيل 
االقدم للوزارة املهندس فالح العامري 

وعدد من منتسبي دوائر الوزارة .
والقى مستش��ار وزارة العمل اخلبير 
كاظم ش��مخي محاضرة س��لطت 
الضوء على جتربة القروض الصغيرة 
امل��درة للدخل وجتارب ال��دول الرائدة 
في هذا اجملال والتحديات التي تواجه 
الع��راق للنه��وض بالقط��اع اخلاص 

ودعم املشاريع الصغيرة.
واوض��ح اخلبير ش��مخي ان القروض 
مبال��غ  اس��تثمار  ه��ي  الصغي��رة 
بس��يطة في مش��روع يدي��ره ذاتيا 
عاطل م��ن العمل ليدر دخال مقبوال 
وحتتاج الس��وق احمللية نتاجه وتتوفر 

فيه��ا ظ��روف النج��اح ، مؤك��داً ان 
املش��اريع الصغي��رة ب��دأت مبب��ادرة 
ابداعية وسرعان ما اصبحت برامج 
رائدة تنقل االسر الفقيرة من الفقر 

واجلوع الى العيش االمن. 
واض��اف اخلبير ش��مخي ان التدريب 
يعد امرا ف��ي غاية االهمية في ادارة 
املش��اريع الصغيرة وتنمي��ة قابلية 
الش��باب عل��ى قيادته��ا وخاصة ان 
الش��باب فئ��ة اجتماعي��ة جدي��رة 
اخلب��رات  ال��ى  وحتت��اج  باالهتم��ام 
ان  ال��ى  ، الفت��ا  املتراكم��ة عملي��ا 
تصميم سياس��ة تشغيلية داعمة 
لالقتصاد ومرتبطة به توفر ظرفا آمناً 
لنهج الدولة الراعية للحقوق ومتنح 
الش��باب طاق��ة ابداعي��ة متجددة 

ومحفزة على االبداع واالبتكار. 
وبني شمخي ان االطالع على التجارب 
الدولي��ة الناجح��ة يثري السياس��ة 
االقتصادية والتش��غيلية للبالد على 
حد س��واء ويعني الشباب على ركوب 
اجملازف��ة ويحفز روح املب��ادرة القتحام 
عالم جديد هو عالم العمل االبداعي 

املنتج. 
واش��ار ال��ى ان البيئ��ة العراقية متثل 
واقعا معقدا اثرت فيه احلرب واالرهاب 
والسياس��ات س��لبا ما انعكس على 
االقتص��اد القوم��ي واضع��ف قدرته 

على النهوض بواقعه ، ومما زاد الوضع 
االقتص��ادي تده��ورا هب��وط اس��عار 
النفط في السوق العاملي واحلرب على 
االرهاب واالنقس��امات السياسية مما 
جعل الع��راق غارقا في دوامة االزمات 

وبدوره انعك��س ذلك على القطاعات 
االقتصادي��ة وخاص��ة الصناعة التي 
كادت ان تتوق��ف كلي��ا مما يس��تلزم 
تغيير النهج الصناعي نحو املشاريع 
الصغيرة باعتماد آلية جديدة تشجع 

على اقامتها وانتش��ارها على اساس 
علمي مدروس.

وتاب��ع اخلبي��ر ش��مخي ان املش��اريع 
الصغي��رة لها اهمية كبي��رة لدورها 
وتس��ريع  البطال��ة  امتص��اص  ف��ي 
لرف��ع مس��توى  االقتص��ادي  النم��و 
الدخل القوم��ي وينعكس ذلك على 
الفردي واالس��ري  الدخل  مس��تويات 
لصالح مؤش��رات التنمية البش��رية 
، مش��يرا الى ان احلكوم��ة بادرت الى 
تطبي��ق جترب��ة املش��اريع الصغي��رة 
حت��ت عن��وان التأهي��ل اجملتمع��ي ثم 
القروض الصغيرة والقروض امليس��رة 
القامة مش��اريع م��درة للدخل ولكل 
برنامج مزاي��اه ومصادر متويله والفئة 

االجتماعية التي يستهدفها.
واوض��ح ان ه��دف ه��ذه التجربة هو 
تأمني فرص العمل وبالذات للمناطق 
االكث��ر فق��را واع��ادة التدري��ب وفقا 
للمتطلبات اجلدي��دة وزيادة االنتاجية 
ودع��م االقتصاد الوطن��ي ، فضال عن 
رص��د متغيرات س��وق العم��ل، الفتا 
الى ان هناك مجموع��ة من العوامل 

التي تس��هم في اجناح هذه التجربة 
منها تكوين دعم رس��مي عال وتأييد 
شعبي للمشاريع الصغيرة ومعاجلة 
سريعة وفعاله لظاهرة اغراق السوق 
وتأس��يس  املس��توردة  باملنتج��ات 
هيئ��ة متخصصة بتنمية املش��اريع 

الصغيرة وتطويرها.
واك��د اخلبي��ر ش��مخي عل��ى ضرورة 
الق��روض  من��ح  اج��راءات  تبس��يط 
وتوسيع مجاالتها االنتاجية واخلدمية 
ف��ي االري��اف واملدن م��ع وضع خطط 
الح��كام التكامل االنتاج��ي واملهاري 
البين��ي واس��هام الدول��ة برأس��مال 
لدعم الش��باب في اقامة املش��اريع 
واالعم��ال الريادي��ة، فض��ال ع��ن بناء 
االعم��ال وم��دن صناعية  حاضن��ات 
القامة صناعات ممكن��ة التكامل مع 
املش��اريع الصغيرة ، فيما اش��ار الى 
ض��رورة نش��ر الوعي وثقاف��ة العمل 
وس��ط الش��باب والتعريف باالعمال 
االبداعية واالبتكارات ووضع سياسة 
مالية وتس��ويقية مؤاتية للمشاريع 

الصغيرة. 

يتعرضون لمخاطر اإلصابات بالعمليات العسكرية وتفّشي األمراض 
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متابعة الصباح الجديد:  

اعرب��ت منظم��ة الصح��ة العاملية 
املتح��دة  األمم  وصن��دوق   )WHO(
القل��ق  ع��ن   )UNFPA( للس��كان 
العمي��ق إزاء األوضاع الصحية لنحو 
180 ألف شخص من الرجال والنساء 
واألطفال الذين تفي��د التقارير أنهم 
ما يزال��ون محتجزين داخ��ل املدينة 
القدمي��ة غرب املوصل حيث أصبحت 
إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية 

الصحية محدودة للغاية. 
واكدت املنظمة والصندوق االممي في 
بيان لهما تسلمت » الصباح اجلديد« 
نس��خة منه ان عش��رات اآلالف من 
النساء واألطفال واملسنني في املدينة 
القدمي��ة يتعرضون خملاط��ر اإلصابات 
العس��كرية  بالعملي��ات  املتعلق��ة 
وتفش��ي األمراض التي ميكن توقيها 
باللقاح��ات، واألم��راض املنقولة عن 
طريق املياه واإلس��هال احلاد واجلفاف 
الش��ديد واألش��كال احملتمل��ة  م��ن 
سوء التغذية فضال عن االحتياجات 
املتعلق��ة بالصحة اإلجنابية  احلرجة 
مبا في ذلك رعاي��ة األمهات وحديثي 
الوالدة وتدبير حاالت احلمل املعقدة. 

وتوق��ع البيان ان تزداد أع��داد ضحايا 
اإلصابات احلالية املرتفعة باألس��اس 
ح��االت  و906  االف   6 تبل��غ  والت��ي 
سجلت من غرب مدينة املوصل خالل 
املدة من شباط وحتى 28 أيار املاضي 
وذلك مع تغلغل القتال داخل املدينة 
القدمية ، ومن املتوقع أن يصل الفارون 
من مناطق القتال إلى نقاط التجمع 
واخمليم��ات بحالة صحي��ة متدهورة 

تتطلب عناية طبية عاجلة. 
لالس��تجابة  االس��تعداد  ولغ��رض 
له��ذه االحتياج��ات الصحي��ة حول 
منظم��ة  قام��ت  املوص��ل  مدين��ة 
األمم  وصن��دوق  العاملي��ة  الصح��ة 
املتح��دة  للس��كان - دعم��اً ل��وزارة 
الصحة – بتوسيع نطاق االستجابة 
حل��االت الط��وارئ ولتأم��ني إمكانية 
وصول املدنيني إل��ى خدمات معاجلة 
والرعاية  اإلصابات وحاالت الط��وارئ 

الصحي��ة األولية وخدم��ات الصحة 
اإلجنابية ، وعل��ى وجه التحديد، زادت 
منظمة الصحة العاملية وشركاؤها 
الصحيون عدد نقاط عالج الصدمات 
الط��وارئ  إم��دادات  مترك��ز  وأع��ادت 
وس��ائر  للحي��اة  املنق��ذة  واألدوي��ة 
املع��دات الطبية في داخ��ل املوصل 
وحول نقاط جتمع النازحني واخمليمات 

اخملصصة الستقبالهم. 
الصح��ة  منظم��ة  وس��عت  كم��ا 
العاملية أيضا ق��درة خدمات اإلحالة 
الطبية م��ن خالل توفير 6 س��يارات 
إسعاف إضافية تتطلب احلاجة إليها 
لدعم مس��ار اإلحالة الطبية بصورة 
كاملة بدءاً من نقطة الطوارئ حيث 
تُتخ��ذ اإلج��راءات الطبي��ة لتحقيق 
وحن��ى  االس��تقرارللمصاب  حال��ة 

مرحلة إعادة التأهيل. هذا إضافة إلى 
نش��ر خمس عيادات طبي��ة متنقلة 
جدي��دة في غرب املوص��ل تهدف إلى 
حتصني األطفال غير امللقحني وتوفير 
خدمات الرعاية الصحية األساسية 
ف��ي جميع املواقع الرئيس��ة لتجمع 
وف��ي  واس��تقبالهم  النازح��ني 

مخيماتهم. 
وصرح ألطاف موساني ممثل منظمة 
الصحة العاملية ف��ي العراق قائال إن 
الطواريء  العاجل خلدم��ات  الوصول 
م��ع  مكتم��الً  الصدم��ات  وع��الج 
اخلدم��ات الصحية املنق��ذة للحياة 
وحمالت التحصني الطارئة والتيقظ  
الحتماالت  تفش��ي األمراض املعدية 
ه��ي أكبر أولوياتنا ف��ي هذه املرحلة، 
آخذين بعني االعتبار الظروف احملفوفة  

باخملاط��ر الت��ي يتعني على الس��كان 
الفاري��ن جتاوزه��ا للبق��اء عل��ى قيد 

احلياة حتت درجات حرارة محرقة«.
ومن بني  180 ألف شخص يحتمل 
وجودهم في املدينة القدمية يتوقع 
وج��ود نحو 50 ألف امرأة في س��ن 
اإلجن��اب م��ن الالت��ي ل��م يحصلن 
على أي��ة خدمات للصحة اإلجنابية 
مم��ا يجعله��ن عرض��ه خملاط��ر عدة 
مبا ف��ي ذل��ك ال��والدات العس��يرة 
املتح��دة  األمم  صن��دوق  ويوف��ر   ،
للسكان خدمات الصحة اإلجنابية 
الطارئ��ة لهؤالء النس��اء من خالل 
5 مستش��فيات للوالدة و 14 غرفة 
والدة جوال��ة وثابت��ة إضاف��ة إل��ى 
35 عي��ادة جوال��ة وثابت��ة للصحة 
اإلجنابي��ة ، وقد مت تأس��يس خدمات 

الصن��دوق في مخيم��ات النازحني 
واجملتمع��ات املضيف��ة ف��ي ش��رق 
املوصل وغرب��ه، وهي في وضع جيد 
ميكنها من خدمة النساء والفتيات 

في مدينة املوصل القدمية. 
راماناث��ان  حت��دث  جانب��ه  م��ن 
األمم  صن��دوق  ممث��ل  باالكريش��نان 
املتحدة للسكان في العراق قائالً ان 
صندوق األمم املتحدة للس��كان في 
وض��ع جيد ملواصل��ة توفير خدمات 
الصحة اإلجنابية املنقذة للحياة في 
اخلطوط األمامية وتعزيز مس��ارات 
اإلحال��ة ، ونح��ن ممتن��ون للجهات 
املانح��ة الت��ي تس��اعد ف��ي جعل 
عملنا ممكناً وهي أس��تراليا وكندا 
اإلنس��انية  املس��اعدات  وصن��دوق 
 ( األوروبي��ة  للمفوضي��ة  التاب��ع 

ECHO(، والياب��ان، وصن��دوق دع��م 
الك��وارث اخلارجية التاب��ع للواليات 
املتحدة األميركية )OFDA(، إضافًة 
لدع��م  املرك��زي  الصن��دوق  إل��ى 
االس��تجابة للط��واريء التابع لالمم 
املتح��دة )CERF( وصن��دوق الدعم 
 Humanitarianاملتح��د اإلنس��اني 

 .Pooled( )Funding
وتدع��و منظمة الصح��ة العاملية 
وش��ركاؤها في اجملموعة الصحية 
إلى توفير دعم عاجل لس��د فجوة 
التموي��ل احلال��ي واملق��درة بنح��و 
الصحية  للتحديات  للتصدي   85%
الطارئ��ة في إطار عملي��ة املوصل، 
وملس��اعدة م��ا يزيد عل��ى 6 ماليني 
ش��خص يحتاج��ون إل��ى اخلدمات 

الصحية في شتى أرجاء العراق.

المنظمات الدولية توّسع نطاق استجابتها لحماية النازحين غربي الموصل

يتعرض عشرات 
اآلالف من النساء 

واألطفال والمسنين 
في المدينة القديمة 

لمخاطر اإلصابات 
المتعلقة بالعمليات 
العسكرية وتفشي 

األمراض التي يمكن 
توقيها باللقاحات

حماية النازحني غربي املوصل

اللجنة العراقية المصرية 
المشتركة تناقش ورقة 

التفاهم بين البلدين 

محافظ بغداد يبحث 
إنشاء مشروع 

لتدوير النفايات

إلغاء 19 وكالًة غذائيًة 
وطحين خالل شهرآذار الماضي

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت وزارة التج��ارة اجتماع��ا متهيدي��ا للجنة 
العراقية املصرية املشتركة التي تضم ممثلني عن 
ال��وزارات والهيئ��ات املعنية وذلك م��ن اجل اعداد 
مس��ودة ورقة العمل النهائية اخلاصة باالتفاقية 

التي ستعقد بني البلدين خالل الشهر اجلاري .
واوضح وكيل الوزارة االقدم وليد حبيب املوس��وي 
انه مت خالل االجتماع مناقشة االراء واملقترحات من 
قبل الهيئات والوزارات احلكومية  املعنية من اجل 
اعداد ورقة التفاهم بني العراق ومصر ورفعها الى 
رئيس الوزراء للمصادقة عليها والذي وجه بضرورة 
اقامة عالقة اقتصادية وجتارية وامنية وسياس��ية 

وعقد اتفاقية شاملة بني البلدين .
واضاف الوكيل االقدم ان اللجنة ناقشت القضايا 
املهمة املتعلقة بالتعاون التجاري واملالي وتفعيل 
مذكرات التفاهم ومشكلة سمة الدخول ) الفيزا 
( التي تس��هل دخول رجال االعم��ال لكال البلدين 
اضافة الى تس��هيل عملية النقل البري والبحري 
وتذلي��ل الصعوبات في املناف��ذ احلدودية ومتابعة 

الديون على الشركات اخلاصة.
واش��ار الوكيل االقدم للوزارة الى ان الدولة حترص 
عل��ى اقامة عالق��ات متين��ة مع اجلان��ب املصري 
والعمل على رس��م السياس��ات االقتصادية بني 
البلدين وتب��ادل اخلبرات واالس��تفادة من التجربة 
الكبيرة في قطاعات الكهرباء والزراعة والصناعة 

والتجارة.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث محافظ بغ��داد املهندس عطوان العطواني 
مع وفد احدى الش��ركات السويس��رية الرصينة 
املتخصصة تنفيذ مشاريع تدوير النفايات تنفيذ 

مشروع مماثل في احملافظة ».
واكد احملاف��ظ ان »محافظة بغ��داد حريصة على 
تبني مث��ل ه1ه املش��اريع وهي س��باقة في دعوة 
الش��ركات العاملية اخملتصة للعمل في محافظة 
بغ��داد ، مضيفا ان احملافظة جاهزة لتوفير البنى 
التحي��ة وتق��دمي ش��تى  التس��هيالت واإلجراءات 
وتنفي��ذ مش��اريع  واإلداري��ة الحال��ة  القانوني��ة 

استثمارية بهذا اجملال«.
واضاف احملافظ ان احلكومة احمللية تشجع شركات 
االستثمار العاملية للعمل في احملافظة وتقدم كل 
الدعم املطلوب لتنفيذ هذه املش��اريع التي تعود 

بالنفع على احملافظة ومواطنيها ».

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائ��رة التخطي��ط واملتابع��ه مبرك��ز وزارة 
التج��ارة ع��ن الغ��اء 19 وكال��ة غذائي��ة وطحني 
خالل اذار املاضي بس��بب مخالفته��م للضوابط 

والتعليمات .
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
ان دائرتها قامت وخالل الش��هر ذات��ه مبنح وكالة 
واحدة وتدوير 24 وكالة واستحداث وكاالت مدورة 
غذائي��ة وطحني )24( فضال عن تس��جيل 14 الفا 
و681 طفال حديث الوالدة وتسجيل جديد 37 الفا 

و406 افراد في فروع التموين . 
ولفتت الى انه مت ش��طب 53 الف��ا و82 فردا خالل 
الشهر ذاته من البطاقة التموينية بسبب السفر 
او الوف��اة او اس��باب اخرى وبهذا الصدد ش��ددت 
املدير العام على الدوائر احلكومية وغير احلكومية 
ذات العالق��ة واملواطنني كافة بض��رورة االبالغ عن 
املتوفني واملسافرين ليتسنى للدائرة شطبهم من 
البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات 
املعم��ول بها في ال��وزارة وذلك حفاظ��ا على املال 
الع��ام وللحد من حاالت التالع��ب التي قد حتصل 

بهذا اخلصوص .   

تقرير

العمل تطرح رؤيتها بشأن المشاريع الصغيرة وأهميتها في دعم السوق  
بعد أن اصبحت برامج رائدة تنقل األسر الفقيرة إلى العيش اآلمن

محاضرة عن جتربة املشاريع  الصغيرة

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واسط املهندس مالك 
خلف وادي الدريع��ي مع مدير بلدية 
الك��وت املهن��دس س��يف درع وعدد 
من املهندسني اخملتصني بالتصاميم 
الهندس��ية موضوع انش��اء جس��ر 
عل��ى نه��ر الدجيلة، يرب��ط بني حي 

احلوراء ومنطقة السفحة.
وقام احملافظ بزي��ارات ميدانية لعدد 
من املناطق الختيار املكان املناس��ب 
إلنش��اء اجلس��ر؛ حس��ب املتطلبات 
احتياج��ات  ومراع��اة  العلمي��ة، 

املواطنني، وتقدمي أفضل اخلدمات. 
واستمع الدريعي الى شرح مفصل 
م��ن مدي��ر بلدية الك��وت، الذي أكد 
على قدرة مديرية بلدية الكوت على 

انش��اء جسر مش��اة بعرض 1,25م، 
عل��ى نه��ر الدجيلة، يرب��ط بني حي 

احلوراء ومنطقة السفحة.
وأثن��ى احملافظ على جه��ود املالكات 
الهندسية في مديرية بلدية الكوت، 
التي تبذلها إلجناز مثل هذه املشاريع 

احليوي��ة التي تخدم ابن��اء احملافظة، 
مقترحا ان يكون اجلسر بعرض 1.5م؛ 
وذلك لزيادة الفائدة منه، وتس��هيل 
م��رور العج��الت اخلدمي��ة الصغيرة 
)الستوتات(، التي يحتاجها املواطنون 

في نقل البضائع.

محافظ واسط يبحث إنشاء 
جسر مشاة على نهر الدجيلة 

بغداد - الصباح الجديد: 
أف��ادت األرق��ام التي س��جلتها 
املتح��دة ملس��اعدة  األمم  بعث��ة 
م��ا  مبقت��ِل  )يونام��ي(  الع��راق 
مجموع��ه 354 مدني��اً عراقي��اً 
وإصابة 470 آخرين، جراء أعمال 
اإلرهاب والعنف والنزاع املسلح 
الت��ي وقعت ف��ي الع��راق خالل 

شهر أيار . 
وبلغ ع��دد القتل��ى املدنيني في 
ش��هر أيار 345 ش��خصاً ، فيما 
بلغ ع��دد اجلرح��ى املدنيني 446 
شخصاً ، ومن بني هذه احلصيلة، 
بل��غ مجموع الضحاي��ا املدنيني 
في محافظة نينوى 160 قتيالً و 
52 جريحاً ، وفي محافظة بغداد 

س��قط 86 قتي��الً 226 جريح��اً، 
وف��ي محافظة البصرة لقي 13 
ش��خصاً مصرعهم وأصيب 41 

آخرون.  
الت��ي  املعلوم��ات  وبحس��ب 
حصل��ت عليه��ا البعث��ة م��ن 
بلغت  األنب��ار،  مديري��ة صح��ة 
 136 املدنيني  الضحاي��ا  جمل��ة 
ش��خصاً )47 قتي��الً 89 جريحاً( 
، وقد مت حتدي��ث إحصائية األنبار 
لتشمل الضحايا الذين سقطوا 

حتى تاريخ 31 أيار داخل.
لألم��ني  اخل��اص  املُمث��ل  وأدان   
العام ل��ألمم املتحدة ف��ي العراق 
يان كوبيش استمرار استهداف 
اإلرهابيني للمدنيني قبل ش��هر 

رمضان املبارك وفي األيام األولى 
منه. 

وق��ال كوبيش إن تنظي��م داعش 
اإلرهاب��ي يلفظ أنفاس��ه األخيرة 
ف��ي املوصل لكنه واص��ل مد يده 
الشريرة هناك وفي مناطق أخرى 
من اج��ل تخفيف الضغط عليه، 
بقص��د قت��ل وإصابة أكب��ر عدد 
ممكن من املدنيني ، لقد استهدف 
تنظيم داع��ش باملتفجرات محال 
مزدحماً لبي��ع املرطبات في بغداد 
حي��ث تتجمع العائ��الت ليال بعد 
اإلرهابي��ون  اإلفط��ار وق��د فج��ر 
شارعا قرب دائرة التقاعد العامة 
في العاصمة وكذلك اس��تهدف 

البصرة في اجلنوب.« 

اعالم الوزارة 
اعلن��ت وزارة النف��ط ع��ن ارتفاع 
واالي��رادات  الص��ادرات  مع��دل 
اي��ار املاض��ي  املتحقق��ة لش��هر 
مقارن��ة بش��هر نيس��ان املاض��ي  

االولي��ة  االحصائي��ة  بحس��ب   ،
تس��ويق   ش��ركة  ع��ن  الص��ادرة 
النفط العراقية »س��ومو« ، حيث 
بلغت كمية الصادرات من النفط 
اخلام اكثر من )101( مليونا و)134( 

الف��ا و)586 ( برميال بايرادات بلغت 
اكثر من )4( مليارات و)663 ( مليون 

دوالر.
وقال املتحدث باس��م وزارة النفط 
عاصم جهاد ان مجموع الكميات 

املص��درة من النفط اخلام لش��هر 
ايار  املاضي م��ن احلقول النفطية 
في وس��ط وجنوب الع��راق  بلغت 
)100( ملي��ون و)455( ال��ف برميل 
في ح��ني كان مجم��وع الصادرات 

م��ن نف��ط كرك��وك )679( الف��ا 
ان  ال��ى  ، مش��يرا  و)580( برمي��ال 
املعدل اليومي للص��ادرات بلغ )3( 
مالي��ني و)262( ال��ف برمي��ل ، وان 
معدل س��عر البرميل الواحد بلغ  

)46,108( دوالر .
يذك��ر ان الوزارة وم��ن خالل اميانها 
باط��الع الش��عب عل��ى عمليات 
التصدير وااليرادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري .

النفط تعلن عن ارتفاع الكميات المصدرة من الخام في أيار  

»يونامي« تصدر تقريرا عن أعداد
 الضحايا في العراق لشهر أيار 
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البصرة - سعدي علي السند:

ناص��ر  مع��اد  الباحث��ة  ألق��ت 
ش��اكرفي قس��م عل��وم احلياة 
بجامع��ة  العل��وم  كلي��ة  ف��ي 
البصرة  محاضرة بعنوان التلوث  
العمليات  لص��االت  املايكروب��ي 
اجلراحي��ة على قاعة الدراس��ات 
العليا بالقسم املذكور وبحضور 
أساتذة وطلبة الدراسات العليا. 
 الباحثة معاد قالت ل�«الصباح 
اجلديد« تضم��ن البحث التطرق 
الى أهمي��ة عملي��ات التعقيم 
اجلراحي��ة  العملي��ات  لص��االت 
للتصني��ف الدول��ي للبلدان من 
الذات��ي إلجراء  ناحي��ة االكتفاء 
العمليات ومن ناحية الس��ياحة 
الطبي��ة وذك��ر مص��ادر التلوث 
العملي��ات  لص��االت  املتنوع��ة 
م��ع ذكر الطرق املتع��ددة إلجراء 
عملي��ات التطهي��ر والتعقي��م 
وباألخ��ص الط��رق املس��تحدثة 
التي تشمل على إستراتيجيات 
جديدة منها األش��كال املتعددة 
لتصمي��م الصاالت والتي اثبتت 
دوره��ا في تقليل نس��ب التلوث 
إضاف��ة الى ذك��ر أن��واع اإلحياء 
اجملهريه املس��ببه للتلوث ودورها 
في حص��ول اإلصابات ف��ي اثناء 

اجراء العمليات اجلراحيه .

عزل البكتريا املنتجة 
للهستامني

والقت الباحثة هن��اء خليل في 
قسم علوم احلياة ايضا محاضرة  
املنتجة  البكتري��ا  بعنوان ع��زل 
للهس��تامني واملرتبط��ة ببعض 
قاعة  الصحيةعلى  املش��كالت 
رقم 4 بالقسم املذكور وبحضور 
أساتذة وطلبة الدراسات العليا.
وتضم��ن البح��ث التط��رق الى 
131 عين��ة م��ن عين��ات بيئي��ة 
الوسط   واس��تعمال  وس��ريرية 
NiveN agar في الدراسة احلالية 

املنتجة  البكتريا  للكش��ف عن 
للهستامني في جميع العزالت ) 
االس��ماك واالجبان ( ومن عينات 
الب��راز والقش��ع وكانت نس��بة 

النتيج��ة املوجب��ة ) 68% , 40%, 
%70 , %21,56( عل��ى التوال��ي ، 
نتيج��ة لتغير لون الوس��ط من 
اللون األخضر الى البنفس��جي 
وش��ملت الدراس��ة ايض��ا على 
البيئي��ة  الع��زالت  تش��خيص 
للهستامني  املنتجة  والسريرية 
 vitek بواسطة استعمال جهاز 
compact 2-  وذل��ك اعتماداً على 

47 اختبارا م��ن البايوكيميل ومت 
عزل العديد من األجناس اضافة 
ال��ى ان��ه مت دراس��ة حساس��ية 
 16 اجت��اه  الع��زالت  ومقاوم��ة  

مضاداً حيوياً .

قابلية الفطريات على 
التكسير احليوي للمبيدات

والقت طالبة الدراس��ات العليا 

املاجستير شيماء سعيد رحيم 
في قسم علوم احلياة محاضرة 
الفطريات على  قابلي��ة  بعنوان 

التكسير احليوي للمبيدات.
التعري��ف  احملاض��رة  وتضمن��ت 
وط��رق  الكيمائي��ة  باملبي��دات 
التركي��ب  حس��ب  تصنيفه��ا 
طبيع��ة  وحس��ب  الكيمائ��ي 
الى  التط��رق  عمله��ا وكذل��ك 
مجاالت اس��تعمال املبيدات في 
اإلنتاج الزراعي واإلنتاج احليواني 
العامة  الصح��ة  وف��ي مج��ال 
واالش��ارة ال��ى أه��م التأثي��رات 
التي حتدثها املبيدات في النظام 
البيئ��ي من خ��الل تراكمها في 
سالسل الغذاء ووجود متبقيات 
له��ذه املبي��دات ف��ي األغذي��ة 
وقت التس��ويق وه��ذا يعود الى 

للمبيدات  اخلاطئ  االس��تعمال 
وغياب التقيد باالسس العلمية 
 ، املنظم��ة له��ذا االس��تعمال 
مش��يرة الى اهمية ال��دور الذي 
تلعبه الفطريات في التكس��ير 

احليوي للمبيدات في البيئة.

الطحالب اخلضر املتحملة 
للملوحة

وناقشت طالبة الدراسات العليا 
املاجستير في قسم علوم احلياة 
علي��اء عبد احلس��ني رس��التها 
بعض  )اس��تخالص  املوس��ومة 
املركب��ات الفعال��ة م��ن بعض 
املتحملة  اخلض��راء  الطحال��ب 
للملوح��ة ودراس��ة تطبيقاتها 
احليوي��ة ( على قاعة الدراس��ات 

العليا.

ع��زل  الدراس��ة  وتضمن��ت 
 DuNaliella الطحل��ب االخض��ر
املاحلة  املائي��ة  م��ن الس��بخات 
البصرة  اخملتلفة في محافظ��ة 
ومت ع��زل بع��ض املركب��ات منه 
وتضمن��ت الصبغ��ات والدهون 
والقلويدات وقد اثبتت الدراسة 
ان الطحالب ث��روة مائية وتنمو 
في املياه امللوثة وشديدة امللوحة 
التخلص  ف��ي  ،وبذلك تس��هم 
من امللوثات ،بالتالي االس��تفادة 
منها إلنت��اج مركبات كيميائية 
عضوية مثل الزيوت وانتاج الديزل 
احليوي كطاقة بديلة او مرافقة 
للوقود االحفوري ، او استخالص 
الصبغات واس��تعمالها كمادة 
مض��ادة لألكس��دة ومكم��الت 
األنس��جة  وتصبي��غ   ، غذائي��ة 

النباتي��ة او احليواني��ة كم��ا ان 
)اخمللف��ات  االس��تخالص  ن��اجت 
الطحلبية ( ميكن اس��تعمالها 

كأعالف او سماد.
ان  بين��ت  احلالي��ة  الدراس��ة   
الظ��روف املثلى إلنت��اج صبغات 
احمللية  العزل��ة  م��ن  الكاروت��ني 
هي التركيز امللح��ي )1.5( موالر 
هو األمث��ل ، وتعريض الطحلب 
ال��ى إض��اءة مس��تمرة، ودع��م 
املزرع��ة باملغذي��ات N و p  كم��ا 
ان الظ��روف املثلى إلنتاج الزيوت 
من العزلة احمللية ه��ي :التركيز 
امللح��ي )3( م��والر ه��و التركيز 
األمث��ل ، والتعرض الى اش��عة 
 ، uv م��ع االض��اءة االعتيادي��ة 
الوسط  من  الفوس��فات  وازالة 

الزرع�ي.

 تطرق البحث الى 
أهمية عمليات 
التعقيم لصاالت 
العمليات الجراحية 
للتصنيف الدولي 
للبلدان من ناحية 
االكتفاء الذاتي 
إلجراء العمليات ومن 
ناحية السياحة الطبية 

الباحثة معاد ناصر تلقي بحثها عن التلوث  املايكروبي لصاالت العمليات اجلراحية

أقامها قسم علوم الحياة بكلية العلوم بجامعة البصرة

محاضرة عن التلوث  المايكروبي لصاالت العمليات الجراحية
التنمية الصناعية 

تشارك في مؤتمر دعم 
القّطاع الخاص في بابل

ذي قار: تسويق 84 
ألف طن من الحنطة 

للموسم الحالي 

حسين حسن*
ش��اركت املديرية العام��ة للتنمية الصناعية 
التابع��ة ل��وزارة الصناعة واملع��ادن في مؤمتر 
اقيم في محافظة بابل لدعم القطاع اخلاص 
بحض��ور احملاف��ظ ورئي��س واعض��اء مجل��س 
احملافظ��ة ورئي��س احت��اد الصناع��ات العراقي 
وممثل��ي وم��دراء الدوائ��ر اخلدمي��ة املعنية في 
احملافظ��ة فضال ع��ن حضور ممثلي غ��رف احتاد 

الصناعات العراقية. 
وق��ال مصدر مخ��ول ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في ال��وزارة ان االطراف املش��اركة في 
املؤمت��ر وضع��ت ف��ي اولوياتها معاجل��ة وحل 
املشكالت التي تواجه القطاع اخلاص من خالل 
االف��كار واملقترحات التي من ش��أنها تطويره 
ومواصلة النهوض به ، مبيناً ان املديرية تسعى 
جاهدة عل��ى جتاوزالصع��اب واملعوق��ات التي 
تعرقل مشاريع القطاع اخلاص ضمن املبادرات 
الداعمة له واالستمرار في مد يد  التعاون مع 
املبادرات التي تطرحها اي جهة كانت مبا يصب 

في خدمة هذا القطاع احليوي.
واش��ار املصدر ان هذه املش��اركة جاءت ضمن 
سلس��لة املشاركات الواس��عة للمديرية في 
الندوات واملؤمترات املش��تركة للتح��اور وابداء 
الراي والتي تصب في خدمة اجلميع  من خالل 
وض��ع احلل��ول املالئمة لدف��ع عجل��ة التطور 

واالرتقاء بصناعة وطنية رصينة.

*اعالم الصناعة 

ذي قار - علي حسين
اك��د النائب االول حملافظ ذي قار عادل الدخيلي 
تس��ويق  84 ال��ف طن من محص��ول احلنطة 
و4300  طن من الش��عير العلفي الى س��ايلو 
الناصرية والرفاع��ي ، متابعاً مع املتخصصني 
الزراعي��ة  اخلط��ة  تنفي��ذ  الزراع��ي  بالش��أن 

الصيفية لهذا العام .
وذك��ر النائ��ب االول للمحافظ��ة أن الكميات 
املس��وقة حملصول احلنطة بلغت نحو 84 الف 
ط��ن فيم��ا مت جتهي��ز4300 طن م��ن محصول 

الشعير العلفي ».
وناقش رئيس اللجنة الزراعية العليا في ذي قار 
في اجتماع عق��د مببنى ديوان احملافظة موقف 
تس��ويق محص��ول احلنطة وأهم املش��كالت 
التي تواجه املزارعني وتسهيلها من قبل مدراء 
السايلو في الناصرية وقضاء الرفاعي وتنفيذ 
اخلطة الصيفية على وفق ما مخطط لها » . 
وش��دد رئيس اللجنة الزراعية عل��ى » ضرورة 
اإليف��اء بالوع��ود م��ع وزارة التج��ارة وحتقي��ق 
النسب املقررة من قبلها مع حتديد كميات من 
احملاصي��ل املرفوضة التي حتتوي على ش��وائب 
وتهيئة الطاق��ة اخلزنية املطلوبة للمحاصيل 
»، متابع��ا مع ع��دد من م��دراء الدوائر املعنية 
موق��ف احلص��ة املائي��ة ومش��كالت احلص��اد 

واملساحات الزراعية . 
وكان نائ��ب محاف��ظ ذي ق��ار ورئي��س اللجنة 
الزراعية العليا في احملافظة عادل الدخيلي قد 
أعلن في وقت سابق زيادة املساحات اخملصصة 
لزراع��ة محصول الش��لب م��ن 3000 دومن الى 
4500 دومن يتم توزيعها على الشعب الزراعية 

في عموم احملافظة . 

متابعة الصباح الجديد:
واصلت امانة بغداد جهودها احلثيثة 
لإلرتق��اء بالواق��ع اخلدم��ي واجلمالي 
للعاصم��ة عب��ر حمالتها الواس��عة 

واملكثفة.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم ان 
" بلدية مرك��ز الكرخ قامت بحمالت 
الرئيسة  تضمنت غس��ل الش��وراع 
والفرعي��ة خالل نوب��ة العمل الليلي 
ونصب حاوي��ات جلمع النفايات للحد 
من انتشارها العشوائي في االماكن 

والساحات العامة  " .
واوضح��ت  ان " قس��م اجمل��اري ق��ام 
بحمالت ضمن احملليت��ني )216 و222( 
تضمن��ت تنظي��ف خط��وط اجمل��اري 
االنس��دادات  وفت��ح  والش��بكات 
الطينية وتعويض  الترس��بات  وازالة 
االغطية املفقود في عدد من املناطق 

ضمن الرقعة اجلغرافية للدائرة" .

وبينت ان "قس��م الطرق قام بأعمال 
صيان��ة القالب اجلانب��ي املتضرر في 
ع��دد م��ن الش��وارع ضم��ن اعم��ال 
محلت��ي االمنوذجية وصيان��ة احجار 
الرصف ونصب  مطبات صناعية في 
الش��وارع القريبة من املدارس ورياض 
االطفال ، مش��يرة ال��ى ان " مالكات 
قسم الزراعة قامت بزراعة  الشتالت 
ضم��ن قاطع ش��ارع دمش��ق وإدامة  
احلدائ��ق واملتنزه��ات  عب��ر تش��ذيب 
االش��جار وقص الثيل وزراعة عدد من  
النباتات املوس��مية والدائمية وإدامة 

منظومات الري ".
عل��ى صعي��د متص��ل نف��ذت امانة 
بغداد حملة جديدة إلزالة التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى االرصفة والش��وارع 
والس��احات بجانبي الكرخ والرصافة 
حفاظ��ا عل��ى جمالي��ة العاصم��ة 
العالقات  وذك��رت مديري��ة  بغ��داد." 

بغ��داد  بلدي��ة  دائ��رة   " ان  واالع��الم 
اجلدي��دة نفذت حمل��ة ضمن احملالت 
)741و729 و717 و739( ش��ملت إزالة 
مواقع لغس��ل الس��يارات وعدد من 
مواقع اجل��زر العش��وائي ومواقع بيع 
الفواكه واخلضر وع��دد من اللوحات 
االعالني��ة غير املرخص��ة ". واضافت 
ان" دائرة بلدية الشعلة  بالتعاون مع 
مديرية احلراس��ات واالم��ن في امانة 
بغداد وبالتنس��يق مع قيادة عمليات 
بغداد نفذت حمل��ة الزالة التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى االرصفة والش��وارع 
ضمن احملالت)462و458و454( شملت 
جت��اوزات احمل��ال التجارية واالكش��اك 
واملطاعم والتج��اوزات البنائية وازالة 
املروجة للس��لع  االعالنية  اللوح��ات 

واخلدمات بطريقة عشوائية ".
وبين��ت ان "دائرة بلدي��ة مركز الكرخ 
نفذت حملة واس��عة ضم��ن احملالت 

)211و213 و214( أزال��ت خاللها عددا 
احمل��ال  ومس��قفات  االكش��اك  م��ن 
التجاري��ة وعرب��ات الباع��ة اجلوال��ني 
وعددا م��ن اللوح��ات االعالني��ة غير 
املرخصة "، مش��يرة ال��ى ان مالكات 
دائ��رة بلدية الش��عب بالتع��اون مع 
مديرية احلراسات واألمن قامت بإزالة 
عدد من االكشاك نصبت جتاوزاً على 
األرصفة و)4( مواقع لغسل السيارات 
و )45( مسقفاً و )3( مواقع لبيع املواد 

اإلنشائية ".                  
يذك��ر أن أمانة بغداد تنف��ذ وبصورة 
مستمرة حمالت ش��به يومية إلزالة 
التج��اوزات وعلى وف��ق خطة أعدت 
)10( جت��اوزات  إلزال��ة مااليق��ل ع��ن 
إسبوعياً ضمن قاطع كل دائرة بلدية 
من أج��ل إظه��ار ش��وارع العاصمة 
باملظهر الإلئق وتس��هيل إنس��يابية 

حركة السير واملرور فيها .

أمانة بغداد تطلق حمالت واسعة لالرتقاء بالواقع الخدمي والجمالي 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديل��ة حمود حس��ني عن فت��ح دورة 
االش��عة والس��ونار) التعليم املوازي ( 
ف��ي دائرة مدين��ة الطب وتس��تمر 12 
ش��هرا وضمن منهاج الدورات املعتمد 
لالشعة والسونار من اجل فسح اجملال 
ملالكاتن��ا الطبية في تنمي��ة قدراتها 
وخاصة في مجال االش��عة والس��ونار 
ولتعزيز مؤسس��اتنا الصحية باطباء 

مؤهلني في هذا اجملال .
واشترطت التعليمات ان يكون املتقدم 
طبيب��ا ت��درج اكمل ما اليق��ل عن 10 
اشهر في التدرج الطبي خدمة فعلية 
ويك��ون مس��تمرا باخلدم��ة ف��ي وقت 
تقدمي الطلبات مع ع��دم ممانعة دائرته 

وتعتم��د الكت��ب وخالص��ات اخلدم��ة 
الرسمية واملفصلة من حيث العناوين 
الوظيفي��ة والتواريخ الصادرة من دوائر 
الصح��ة وبتوقي��ع مدير ع��ام الدائرة 

حصرا .
كم��ا اش��ترطت التعليم��ات ان يكن 
ممارس ع��ام و مم��ارس بف��رع )الباطنية 
، النس��ائية والتولي��د ، واطفال ( بعد 
موافقة دائرته وان يتعهد باخلدمة في 
الدائرة التي رش��ح منها ملدة س��نتني 
ويتم رف��ض »املقبول في ال��دورة« من 
قبل اللجنة اذا لم يكن س��ليما بدنيا 
وصحي��اً وان ال تكون الطبيبة املقدمة 
لل��دورة حامال واذا ثبت انها حامل بعد 
القب��ول يلغى قبولها ويق��دم املقبول 
تعهداً  في دائرته ويتم رفع التعهدات.

دورة لألشعة والسونار ) التعليم 
الموازي ( في مدينة الطب 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املفوضية السامية لشؤون 
الالجئ��ني م��ع ش��ركائها املعنيني 
توفي��ر املزيد من اخمليم��ات بأقصى 
جهودها من أجل إس��تقبال نازحي 
غ��رب املوصل في اخمليم��ات وتوفير 
املأوى الط��ارئ واملعونة في املوصل 
واطرافها للناس غير القادرين على 
التحرك من املدين��ة والذين يلوذون 
بالفرار منها أو العائدين إلى شرقي 

املوصل.
ويأتي العمل على تفعيل األنشطة 
بالتزام��ن م��ع إرتفاع ح��اد بأعداد 
يل��وذون  الذي��ن  النازح��ني مؤخ��را 
بالفرار من الصراع الدائر في غربي 
املوصل ويقدر عدد األشخاص الذين 
الذوا بالف��رار م��ن مناطق ش��مال 
غربي املوص��ل واملدينة القدمية في 
األس��بوع املاض��ي بنح��و  10 االف 

شخص يوميا.
وق��ال ممث��ل املفوضي��ة الس��امية 
لش��ؤون الالجئني في العراق برونو 
الس��امية  املفوضي��ة  ان  غي��دو 
لشؤون الالجئني وشركاءها تتحرك 
بأسرع ما ميكن وبأقصى جهدنا من 
أجل مساعدة النازحني من املوصل 

ليعيدوا بناء حياتهم. 
واضاف ممث��ل املفوضية نحن نقوم 
بتوفير املعونة في املناطق التي يفر 
الناس إليها و الت��ي يفرون منها." 
و"نحن متواجدون في اخمليمات في 
العليل والس��المية ونحن  حم��ام 
على امت االستعداد للذهاب لداخل 
املوصل من أجل توفير املأوى الطارئ 
وعدد العزل للنازحني الذين يعودون 

لبنايات مهدمة أو متضررة."
وقامت املفوضية السامية لشؤون 
الالجئ��ني بتش��ييد 12 مخيما من 

أج��ل اإلس��تجابة ملوج��ة الن��زوح 
واملناط��ق  املوص��ل  الكبي��رة م��ن 
احمليط��ة بها وم��ن ضمنها مخيما 
حس��ن ش��ام 2 ومخيم السالمية 
1 وال��ذي ش��يد بتمويل م��ن وزارة 
التابع��ة  واملهجري��ن  الهج��رة 
مت  وال��ذي  العراقي��ة)  للحكوم��ة 
إفتتاحهما اوائل ش��هر ايار املاضي 
، فيما يس��تمر العمل على مخيم 
2 والذي سيس��توعب  الس��المية 
قرابة 30 الف شخص فور إكتماله 

بصورة تامة.
و قد بل��غ عدد النازحني من املوصل 
و املناط��ق احمليطة بها منذ ش��هر 
تش��رين األول املاض��ي أكث��ر من , 
976 ال��ف ش��خص وفق��ا ألحدث 
األحصائيات احلكومية عند إنطالق 
العملي��ات العس��كرية و تتضمن 
هذه اإلحصائية أكثر من 566,000 

شخص نزحوا من غرب املوصل منذ 
منتصف شهر شباط املاضي .

و ق��د وف��رت املفوضية الس��امية 
لشؤون الالجئني وشركاؤها املعونة 
ألكثر من 487 الف شخص نزح من 
املوص��ل يقطن��ون ف��ي اخمليمات أو 
خارجها منذ تش��رين األول املاضي 
ويقدر ع��دد العائدي��ن إلى مناطق 
س��كناهم األصلية بنحو152 الف 

شخص. 
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت وزير 
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار 
العام��ة ع��ن اجن��از جمي��ع اعمال 
تأهيل وصيانة محطات وش��بكات 
اجمل��اري ف��ي اجلان��ب االيس��ر م��ن 
مدين��ة املوصل ، التي تضررت جراء 
االعمال التخريبية التي قامت بها 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة خالل 

فترة سيطرتها على املدينة .

بغداد - الصباح الجديد:
من خ��الل جول��ة ميدانية ال��ى طريق 
والراب��ط  احملافظ��ة  غ��رب  البتي��رة 
ب��ني محافظ��ة ميس��ان ومحافظ��ة 
القادس��ية ال��ى محافظ��ة النج��ف 
وكرب��الء حيث يعد ه��ذا الطريق املمر 

الرئي��س لزائ��ري العتبات املقدس��ة ، 
ولكثرة احلوادث التي حصلت في اآلونة 
األخي��رة خصوص��اً ف��ي أي��ام الزيارات 
محافظ��ة  م��ن  للزائري��ن  املقدس��ة 
ميس��ان والوافدي��ن م��ن دول اجل��وار .  
وأوعز مدي��ر عام دائرة صحة ميس��ان 

الدكتور علي محمود العالق الى قسم 
الصح��ة العام��ة وقس��م العمليات 
الطبي��ة وطب الط��وارئ ال��ى افتتاح 
مرك��ز صح��ي ومرك��ز إس��عاف فوري 
ثابت لتسهيل نقل ومعاجلة االصابات 
نتيجة احلوادث املرورية وكذلك العمل 

على خدم��ة الزائرين والق��رى القريبة 
حيث ستش��هد األي��ام املقبلة افتتاح 
هذا املركز والذي س��يكون م��ن البناء 
اجلاه��ز ) الكرفان��ات ( ووج��ود عجالت 
اس��عاف ثابت��ة ومس��عفني مؤهل��ني 

لتقدمي خدمات االسعاف الفوري .

افتتاح إسعاف فوري ثابت في البتيرة لمعالجة إصابات الحوادث 

»مفوضية الالجئين » تسعى إلى توفير
 المزيد من المخيمات لنازحي الموصل  

إنجاز أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي في الجانب األيسر 
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لندن ـ رويترز:
ذكرت وسائل إعالم إيرانية رسمية  امس السبت 
أن انفجارا وقع في متجر كبير في مدينة ش��يراز 
بجن��وب إي��ران مما أس��فر عن إصابة 37 ش��خصا 

مضيفة أن حتقيقا جاريا ملعرفة سبب االنفجار.
وق��ال محم��د ف��اروق زادة مدي��ر إدارة اإلطفاء في 
ش��يراز للتلفزيون الرس��مي إن الس��بب رمبا كان 
تسرب غاز أو انفجار مواد قابلة لالشتعال مخزنة 

في املتجر. وأضاف أن حتقيقا جار.
ونقل��ت وكال��ة اجلمهوري��ة اإلس��المية اإليرانية 
لألنباء عن رئيس مركز الط��وارئ في إقليم فارس 
قوله إنه ليست هناك حاالت حرجة بني املصابني.
وقالت الوكالة إن االنفجار كان مدويا مضيفة أن 

جدران املتجر انهارت.
وأظه��رت تس��جيالت فيدي��و بثت على وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي حريقا وصل إل��ى الطابق 
الثان��ي من املبنى. وتهش��مت نوافذ متاجر ومبان 

في الشارع.

صنعاء ـ وكاالت:
حذرت املنظمة األممية للطفولة »اليونيسف« من 
أن تفش��ي مرض الكوليرا بس��رعة غير مسبوقة 
في األراضي اليمنية يه��دد بتحول وضع األطفال 

السيء أصال إلى كارثة حقيقية.
وأعلن املدير اإلقليم��ي للمنظمة، خيرت كاباالري 
في بيان نش��ر على موقع »يونيس��ف« أمس االول 
اجلمعة، أن حوالي 70 ألف شخص أصيبوا باملرض 
خالل ش��هر واحد فقط، ما أس��فر ع��ن وفاة 600 

منهم.
وأض��اف املس��ؤول أن��ه م��ن املرجح وص��ول عدد 
املصابني إلى 130 ألف ش��خص خالل األسبوعني 
املقبلني، إذا استمر انتشار املرض بالوتائر الراهنة.

و أوض��ح البيان أن األطفال هم األكثر تضررا جراء 
تفش��ي املرض، حيث يعانون أوضاع��ا صعبة في 
املستش��فيات.. وش��دد البيان على أن عددا كبيرا 
من األطف��ال يفارقون حياتهم ف��ي صمت يوميا 
بجميع أنحاء البالد ألس��باب ميك��ن الوقاية منها 
وعالجها بسهولة، مبا في ذلك الكوليرا واإلسهال 

وسوء التغذية
وناش��د املس��ؤول األممي، في بيانه، اجملتمع الدولي 
لبذل كل ما بوسعه فورا في سبيل تزويد األطباء 
اليمني��ني باإلم��دادات الطبي��ة ودعم املس��اعي 
اإلغاثي��ة األممي��ة ف��ي مج��االت الصح��ة واملياه 
والصرف الصح��ي والتغذية وكذل��ك رفع الوعي 

داخل اليمن.
وأش��ار كاباالري إلى أن منظمته حتتاج عاجال إلى 
مبلغ 16 مليون دوالر للحيلولة دون تفشي انتشار 

الكوليرا.

كوبنهاغن ـ أ ب ف:
ألغ��ت الدمن��ارك، ام��س االول اجلمع��ة ، عقوب��ة 
التجدي��ف، بعد أن اعتمدتها على مدى 334 عاما 

حملاسبة التهجم العلني على الديانات.
ووافق��ت جمي��ع األح��زاب السياس��ية املمثل��ة 
بالبرملان على هذا اإللغاء، باس��تثناء االشتراكيني 

الدميقراطيني الذين عارضوه.
ونقل��ت صحيف��ة »يالندز بوس��ن«، ع��ن النائب 
املع��ارض برونو ي��روب، صاحب مب��ادرة إلغاء هذه 
العقوب��ة، قول��ه: »ال ميك��ن للدين أن يق��رر ما هو 
مس��موح وما ه��و غير مس��موح قوله بش��كل 

علني«.
وتتي��ح املادة ال�140 من القانون اجلزائي الدمناركي، 
ح��ول التجديف، فرض عقوبة الس��جن 4 أش��هر 
كحد أقص��ى، إال أن القضاة نادرا ما اس��تخدموا 

هذه املادة.
فخ��الل األعوام ال�80 األخيرة، ل��م يالحق القضاء 
الدمنارك��ي أش��خاصا بتهمة التجديف س��وى 4 

مرات، كان آخرها في شباط املاضي.

الدنمارك تلغي
 قانونا عمره 334
 عاما يخص األديان

إصابة 37 في انفجار 
بمتجر كبير في مدينة 

شيراز اإليرانية

»اليونيسف« تعلن عن 
كارثة تهدد أطفال اليمن

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعل��ن اجليش الس��وري مقتل أكثر 
م��ن 70 عنصرا م��ن تنظيم داعش 
بقصف جوي ومدفعي اس��تهدف 
مق��رات التنظي��م ف��ي دي��ر الزور، 
في وقت اقتحمت »قوات س��ورية 
الدميوقراطية« أمس االول اجلمعة، 
بلدت��ني مهمتني قرب مدينة الرقة، 
معقل »داعش« في سورية، وسط 
يس��مح  اتف��اق  ع��ن  معلوم��ات 
التنظي��م  عناص��ر  بانس��حاب 
منهما، من دون أن يتضح إن كانت 
وجهتهم الرقة نفس��ها أم البادية 

السورية.
ونقلت وكالة »س��انا«، اليوم امس 
السبت  ، عن مصادر عسكرية، أن 
القصف أسفر كذلك عن تدمير 4 
عرب��ات مزودة برشاش��ات، ومدافع 

ودبابة وعربة نقل شاحنة.
اجلي��ش  م��ن  وح��دات  وكان��ت 
االول  الس��وري اس��تهدفت، أمس 
اجلمعة، مواق��ع لتنظيم »داعش«، 
املقاب��ر  منطقت��ي  محي��ط  ف��ي 
والبانورام��ا، وتلت��ي ب��روك وعلوش 
وح��ي املطار القدمي ف��ي مدينة دير 

الزور ومحيطها.
ه��ذا واقتحم��ت »ق��وات س��ورية 
الدميوقراطية« أمس االول اجلمعة، 
بلدت��ني مهمتني قرب مدينة الرقة، 
معقل »داعش« في سورية، وسط 
يس��مح  اتف��اق  ع��ن  معلوم��ات 
بانسحاب عناصر التنظيم منهما، 
من دون أن يتضح إن كانت وجهتهم 
الرقة نفس��ها أم البادية السورية، 
وه��و أمر كانت روس��يا حّذرت منه 
اخلمي��س املاضي ، مه��ددة بضرب 
أي أرت��ال للتنظيم تنس��حب نحو 

املناطق الصحراوية. 
وبالتزام��ن م��ع ذلك، ق��ال الرئيس 
فالدميي��ر بوتني أم��س االول اجلمعة 
إن الرئي��س بش��ار األس��د ارتك��ب 

أخطاء كثيرة، وإن تدخل روسيا في 
س��ورية ليس للدفاع عن شخصه، 
عل��ى مؤسس��ات  للحف��اظ  ب��ل 
الدولة خشية انهيارها، معتبراً أن 
»معارضي األسد ليسوا مالئكة«.

وق��ال بوتني خ��الل مش��اركته في 
منتدى سان بطرسبرغ: »إننا ندافع 
بالدرج��ة األول��ى عن مؤسس��ات 
الدولة السورية وليس عن الرئيس 
األس��د، وال نري��د أن يتش��كل في 
سورية وضع مشابه ملا متر به ليبيا 

أو الصومال أو أفغانستان«. 
ودعا إلى عدم توجيه أصابع االتهام 
إلى األسد وحده، متسائالً »لنتحدث 
في شكل دقيق، هل ارتكب األسد 
أخطاء؟« وأجاب: »ليس قليالً، على 
ما يبدو«، قبل أن يضيف متس��ائالً 
أيض��اً: »وهؤالء الذي��ن يواجهونه؟ 

هل هم مالئكة؟ َم��ن يقتل الناس 
هناك ويعدم األطف��ال؟ َمن يقطع 
الرؤوس؟ هل هؤالء األش��خاص َمن 

يجب أن ندعمهم؟.
وقال بوت��ني: »التهديد اإلرهابي في 
س��ورية ليس مش��كلة مفتعلة، 
وهناك، وف��ق تقديراتن��ا األولية، 4 
آالف ش��خص م��ن روس��يا وحدها 
موجودون حالياً في س��ورية، وذلك 
إضاف��ة إل��ى 4.5 – 5 آالف آخري��ن 
من بلدان رابطة الدول املس��تقلة، 
غالبيته��م من آس��يا الوس��طى. 
وأضاف: إنهم يحاولون العودة ، لن 

ننتظر وصولهم إلينا أو إليكم.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن 
نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف قوله أمس االول اجلمعة  
إن مبعوث األمم املتحدة ستيفان دي 

ميستورا سيزور موسكو األسبوع 
املقب��ل إلجراء محادث��ات في امللف 
السوري، في خطوة تستبق الدعوة 
إلى جول��ة جديدة م��ن مفاوضات 

جنيف.
وفي س��ورية، أفادت شبكة »الدرر 
س��ورية  »ق��وات  ب��أن  الش��امية، 
الدميوقراطية« اقتحمت أمس االول 
اجلمعة ، بلدتي هني��دة واملنصورة 
غ��رب مدينة الرقة، بعد انس��حاب 
تنظيم »داعش« في إطار اتفاق بني 

الطرفني. 
ودارت اشتباكات عنيفة في هاتني 
املنطقت��ني من��ذ مس��اء اخلميس 
املاض��ي، قبل أن تقتحم »س��ورية 
الدميوقراطي��ة« فجر أمس اجلمعة 
املنص��ورة م��ن جهته��ا اجلنوبي��ة 

الغربية. 

وتابعت أن االشتباكات في محيط 
املنص��ورة وهنيدة اخلميس  املاضي 
كان��ت بس��بب تعث��ر املفاوض��ات 
ب��ني تنظيم داعش وقوات س��ورية 
عملي��ة  ح��ول  الدميوقراطي��ة 
االنس��حاب، بعد أن مت االتفاق على 
التنظيم بعتاده الكامل  انسحاب 
إل��ى البادية الس��ورية، وذلك خالل 

72 ساعة. 
وأضاف��ت أن »داع��ش« ن��ادى أمس 
االول اجلمعة عبر مكبرات الصوت 
في املس��اجد مطالباً الذين يريدون 
اخل��روج م��ع عناصره م��ن األهالي 
بتحضير أنفسهم لالنسحاب من 

املنصورة وهنيدة.
وفي جنيف قال��ت اللجنة الدولية 
للصلي��ب األحم��ر إن��ه م��ن غي��ر 
املرجح أن تش��هد سورية »مشروع 

مارشال« إلعادة إعمارها مع احتمال 
عودة مئ��ات اآلالف من املدنيني إلى 
منازلهم قريباً على رغم أن حتقيق 
السالم ما زال أمراً بعيد املنال. وقال 
رئي��س الصليب األحم��ر بيتر ماورر 
ف��ي كلمة بع��د زيارته اخلامس��ة 
لس��ورية، إن اللجنة تكثف عملها 
إلع��ادة البني��ة التحتية ف��ي املاء 
والصح��ة والكهرباء إل��ى املناطق 
التي اس��تعادتها احلكوم��ة والتي 

يعود إليها املدنيون. 
وقال ماورر جملموعة من الصحافيني 
البع��ض  »يتح��دث  جني��ف  ف��ي 
اآلن ع��ن مش��روع مارش��ال كبي��ر 
لس��ورية لكننا نعرف أيضاً أن هذا 
لن يح��دث إذا لم يكن هناك توافق 
سياس��ي ويتحقق احلد األدنى من 

االستقرار«.

بنغازي ـ رويترز:
قالت قوات تابعة للجيش الوطني 
الليب��ي املتمرك��ز في ش��رق ليبيا 
امس االول اجلمعة إنها دخلت مدن 
اس��تراتيجية في منطق��ة اجلفرة 
الصحراوية واشتبكت مع فصائل 
مناوئ��ة بع��د ش��ن غ��ارات جوية 

مكثفة في املنطقة.
ويضغ��ط اجليش الوطن��ي الليبي 
من أجل توس��يع وجوده في وسط 

يتناف��س  ليبي��ا وجنوبه��ا حي��ث 
على الس��يطرة مع قوات مرتبطة 
باحلكومة املدعومة من األمم املتحدة 

في طرابلس وخصوم آخرين.
يع��رض  العس��كري  والتصعي��د 
للخط��ر اجله��ود الدولي��ة الرامية 
إلى توحيد املعس��كرات السياسة 
واملس��لحة في ش��رق وغرب ليبيا 
عل��ى  التناف��س  تواص��ل  والت��ي 
الس��لطة رغ��م التوص��ل خلط��ة 

انتقالية بوساطة األمم املتحدة في 
أواخر عام 2015.

االول  ام��س  اش��تباكات  كان��ت 
اجلمعة بني القوات املوالية للجيش 
الوطني الليبي وس��رايا الدفاع عن 
بنغازي وهي قوة تضم إس��الميني 
ومقاتل��ني آخري��ن فروا أم��ام تقدم 
اجليش الوطني الليب��ي منذ العام 
املاضي ف��ي مدينة بنغازي بش��رق 

البالد.

وق��ال أحم��د املس��ماري املتحدث 
باسم اجليش الوطني الليبي إن 12 
مقاتال، ستة على كل جانب، القوا 
حتفهم. وأضاف أن اجليش الوطني 
الليبي بسط س��يطرته على مدن 
ودان وهون وسوكنة على الرغم من 
أنه لم يس��يطر على قاعدة اجلفرة 

اجلوية إلى الغرب من ودان.
وأظهرت لقط��ات فيدو م��ن ودان، 
التي دخلتها كتيبة الزاوية التابعة 

للجيش الوطني الليبي امس االول 
اجلمعة، س��يارات حتترق على جانب 
الطري��ق وع��ددا من اجلث��ث ملقاة 

على األرض.
جاء التقدم بعد أن قال مس��ؤولون 
طائ��رات  إن  وس��كان  عس��كريون 
مقاتلة تابعة لقوات اجليش الوطني 
ش��نت ضربات جوي��ة مكثفة ليل 

اخلميس على اجلفرة.
وش��نت مصر أيضا خالل األسبوع 

املنص��رم غارات جوي��ة على اجلفرة 
باإلضاف��ة إلى مدينة درنة بش��رق 
ليبي��ا. وقالت مصر إن هذه الغارات 
له��م  متش��ددين  اس��تهدفت 
صل��ة بهج��وم عل��ى مس��يحيني 
ف��ي محافظة املنيا مبص��ر رغم أن 
محللني قالوا إن هذه الغارات كانت 
ته��دف فيما يب��دو إلى مس��اعدة 
خليف��ة حفتر قائد اجليش الوطني 

الليبي وحليف مصر الوثيق.

نيويورك ـ وكاالت:
الدول��ي  األم��ن  مجل��س  ص��دق 
باإلجم��اع، ام��س االول اجلمع��ة، 
على قرار بف��رض عقوبات جديدة 

على كوريا الشمالية.
وينص القرار الذي أعدته الواليات 
التج��ارب  عل��ى  ردا  املتح��دة، 
الصاروخية املتكررة من قبل كوريا 
الشمالية انتهاكا لقرارات مجلس 
األم��ن الدول��ي ذات الصلة، ينص 
إدراج ش��خصيات وشركات  على 

جدي��دة من كوريا الش��مالية في 
»القائمة السوداء«.

ويدعو القرار السلطات في بيونغ 
يانغ إلى الوقف الفوري لنشاطها 
الصاروخي والن��ووي، ويؤكد على 
متس��ك مجل��س األم��ن الدول��ي 
بالتس��وية الدبلوماس��ية للتوتر 

القائم في شبه اجلزيرة الكورية.
وقال نائب مندوب روس��يا الدائم 
فالدميي��ر  املتح��دة،  األمم  ل��دى 
س��افرونكوف، في كلمة له بعد 

عملية التصويت، إن روسيا أيدت 
اعتماد ه��ذا القرار ال��ذي يطالب 
بيون��غ يان��غ ب��أن »تغي��ر نهجها 
بالتزاماتها  وتوف��ي  املقب��ول  غير 

الدولية«.
طال��ب  الس��ياق،  ه��ذا  وف��ي 
م��ن  توضيح��ات  س��افرونكوف 
الواليات املتحدة بش��أن التوسيع 
بح��ق كوريا  لعقوباته��ا  األخي��ر 
الش��مالية ال��ذي تعرض��ت له 3 

شركات روسية ومواطن روسي.

وجدد سافرونكوف موقف روسيا 
املواجه��ة  القائ��ل إن سياس��ية 
والتصعيد لن جتلب الس��الم إلى 
ش��به اجلزيرة الكورية، فضال عن 
أن العقوب��ات األحادي��ة أم��ر غير 
شرعي من ناحية القانون الدولي، 
وأظهرت عدم فعاليتها كأسلوب 

شامل حلل املشاكل الدولية.
وتعهدت مندوبة الواليات املتحدة، 
نيك��ي هايل��ي، مبواصلة الضغط 
على كوريا الش��مالية حتى تنفذ 

التزاماتها بش��أن قرارات مجلس 
األمن بالكامل.

وش��ددت هايل��ي عل��ى أن اجملتمع 
الدول��ي يتع��ني علي��ه ال��رد على 
إط��الق بيونغ يانغ »االس��تفزازي« 
للصواري��خ، ال��ذي يه��دد األم��ن 
والس��لم ف��ي املنطق��ة، فض��ال 
ع��ن أن��ه يه��دد أم��ن الكثير من 
دول العال��م، من بينه��ا الواليات 

املتحدة.
من جانبه، أعلن من��دوب الصني، 

لي��و جي ي��ي، أن اعتم��اد مجلس 
األمن القرار يظهر »وحدة موقف 
اجملتم��ع الدول��ي إزاء برامج بيونغ 

يانغ الصاروخية والنووية«.
وأكد املندوب الصيني أن تس��وية 
قضي��ة ش��به اجلزي��رة الكوري��ة 
ميك��ن التوص��ل إليها م��ن خالل 
ال��ذي  الن��ووي،  البرنام��ج  وق��ف 
بالتزامن  تطوره كوريا الشمالية، 
مع إيق��اف التدريب��ات األمريكية 

الكورية اجلنوبية املشتركة.

قوات شرق ليبيا تتقدم في مدن استراتيجية

مجلس األمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

الجيش السوري يقتل 70 مسلحا من »داعش« في دير الزور

بوتين: بشار األسد ارتكب أخطاء
 كثيرة ولكن معارضيه ليسوا بـ«مالئكة« 

اقتحمت 
»قوات سورية 

الديموقراطية« أمس 
االول الجمعة ، بلدتي 

هنيدة والمنصورة 
غرب مدينة الرقة، 

بعد انسحاب تنظيم 
»داعش« في إطار 
اتفاق بين الطرفين

اجليش السوري  

تقـرير

كابول ـ وكاالت:
يسود توتر شديد العاصمة األفغانية بعد 
مقت��ل أربعة أش��خاص، أمس االول ، خالل 
مواجهات ب��ني قوات األمن وجموع غاضبة 
كانت تطالِب باستقالة احلكومة األفغانية 
بعد االعتداء املروِّع بشاحنة مفخخة أوقع 

األربعاء 90 قتيالً. 
وقد أطلقت الشرطة الرصاص احلي لتفريق 
مئ��ات املتظاهري��ن الذين كان��وا يحاولون 
التوجه إلى القصر الرئاسي. وقال املتحدث 
وحي��د  األفغاني��ة  الصح��ة  وزارة  باس��م 
مجروح لوكالة الصحافة الفرنسية: »في 
مظاه��رة ام��س االول اجلمعة قت��ل أربعة 

أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح«. 
وتتزايد حدة الغضب في أفغانس��تان منذ 
اعتداء بش��احنة مفخخة أس��فر عن 90 
قتي��الً على األقل ومئ��ات اجلرحى في احلي 
الدبلوماس��ي بالعاصم��ة األفغانية الذي 

يُفَترَض أنه يتمتع بحماية مشددة.
وجتم��ع املتظاه��رون قرب موق��ع االنفجار، 
ورددوا هتافات مناهضة للحكومة و«املوت 

لطالبان«. ورَدَّت الش��رطة بإطالق النار في 
الهواء واس��تخدام خراطي��م املياه عندما 
حاول بعض منهم جتاوز طوق أمني. وقالت 
الناش��طة رحيل��ة جعفري ف��ي املظاهرة 
إن »إخوتن��ا وأخواتن��ا قضوا ف��ي االعتداء 
الدام��ي األربعاء املاض��ي، وال يفعل قادتنا 

شيئاً إلنهاء هذه املذبحة«. 
وأضافت: »نريد العدالة، نريد أن يتم شنق 
منف��ذي الهجوم«. وأك��د متظاهر آخر أن 
التجمعات س��تتواصل إلى حني استقالة 
الرئي��س أش��رف غن��ي ورئيس الس��لطة 
التنفيذي��ة في البالد عب��د اهلل عبد اهلل. 
وق��ال: »يوم��اً بعد ي��وم، يتع��رض مدنيون 
أبري��اء للقتل عل��ى أيدي إرهابي��ني. إذا لم 
يكن بوس��ع قادتنا إح��الل األمن، فعليهم 

االستقالة«.
األفغانية  االس��تخبارات  أجهزة  ونس��بت 
تنفي��ذ االعت��داء إل��ى »ش��بكة حقاني« 
املس��لحة املتحالفة مع حركة »طالبان«، 
التي تق��ف وراء عدد كبير م��ن الهجمات 
عل��ى الق��وات األجنبي��ة واألفغانية، لكن 

طالب��ان الت��ي تخوض هجومها الس��نوي 
التقليدي في الربيع، نفت أيَّ تورُّط لها في 

االعتداء. 
وقال مص��در حكومي لوكال��ة الصحافة 
الفرنس��ية إن الرئيس أشرف غني ميكن أن 
يأم��ر قريباً بإعدام 11 س��جيناً من طالبان 
وش��بكة حقاني، وفيما ال يزال أش��خاص 
في ع��داد املفقودين بع��د الهجوم، نبهت 
السلطات الصحية إلى تعذر التعرف على 

بعض اجلثث.
واحلي الدبلوماسي يضم القصر الرئاسي 
وعدة سفارات ويفترض أنه يحظى بأفضل 
حماية أمنية في البالد، وتضررت نحو عشر 
بعثات دبلوماسية من جراء االعتداء، وكان 
هناك أكثر من عش��رين من موظفيها في 
ع��داد القتل��ى أو اجلرح��ى، وه��ذا االعتداء 
الذي وق��ع في إطار من التدهور األمني في 
أفغانستان، ندد به العالم بأسره. وشهدت 
كابل في األش��هر ال�12 األخيرة 15 اعتداًء 
كبي��راً، وباتت في الفص��ل األول من 2017 
امل��كان األش��د خط��راً عل��ى املدنيني في 

أفغانستان، بحس��ب األمم املتحدة. وتفكر 
الواليات املتحدة املنخرطة في أفغانستان 
ف��ي أطول ن��زاع ف��ي تاريخها، حالي��اً، في 

إرسال عسكريني إضافيني.
وه��ي تنش��ر حالي��ا 8400 عس��كري في 
أفغانستان إلى جانب خمسة آالف ينتمون 
إلى دول أخرى في احللف األطلس��ي تتمثل 
مهمته��م األساس��ية في تدري��ب اجلنود 
األفغ��ان وتقدمي املش��ورة لهم. وش��يعت 
كاب��ل، اخلمي��س املاض��ي ، ضحايا أس��وأ 
اعت��داء تش��هده منذ 2001، وه��ي ال تزال 
حت��ت وطأة الصدمة، فيما يتصاعد غضب 
السكان إزاء فشل احلكومة األفغانية في 

حمايتهم.
ذ ف��ي خامس  وأح��دث الهج��وم ال��ذي نُفِّ
أيام ش��هر رمضان، حف��رة هائلة في هذه 
املنطق��ة الت��ي ت��ؤوي القص��ر الرئاس��ي 
والكثير من الس��فارات األجنبية، ويُفَترَض 
أنه��ا األش��ّد حتصيناً ف��ي الب��الد، وحلقت 
ببع��ض الس��فارات أض��رار، كم��ا ُقِتل أو 

أصيب عشرون من موظفيها. 

جموع غاضبة طالبت باستقالة الحكومة على خلفية الهجوم االرهابي 

التوتر الشديد يسود العاصمة األفغانية بعد مقتل أربعة متظاهرين برصاص الشرطة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع وزير النف��ط جبار علي اللعيبي 
تعافي أس��عار النفط في عام 2018، 
على ضوء متديد دول »أوبك« وخارجها 
اتف��اق خف��ض االنت��اج ل� 9 أش��هر 

مقبلة.
وق��ال اللعيبي ف��ي حوار م��ع وكالة 
»س��بوتنيك« عل��ى هام��ش منتدى 
الدولي: »آمل  بطرسبورغ االقتصادي 
أن يساعد هذا على استقرار السوق، 
اعتقد أن األس��عار س��تتعافى العام 

املقبل«.
وأضاف أن »أوبك مس��تعدة للتدخل 
ف��ي ح��ال هبط��ت أس��عار النف��ط 

بشكل حاد«.
وكانت دول »أوبك« وخارجها توصلت 
في اجتماعها، يوم 30 تشرين الثاني 
املاضي، إل��ى اتف��اق يقضي بخفض 
حج��م إنتاجه��ا م��ن النف��ط بنحو 
1.8 ملي��ون برميل يومي��ا، اعتبارا من 
مطلع ع��ام 2017، إل��ى 32.5 مليون 
برميل يوميا، في ح��ن اتفقت الدول 
من خارج املنظمة على أن يبلغ حجم 
التخفي��ض اإلجمال��ي إلنتاجها من 
النفط 558 أل��ف برميل يوميا، منها 

300 ألف برميل من جانب روسيا.
في الشأن ذاته، قال نائب رئيس الوزراء 
الروسي أركادي دفوركوفيتش بإنه ال 
يعتقد أن االتفاق العاملي على خفض 
إنت��اج النف��ط س��يتغير إذا هبطت 

أسعار اخلام.
وق��ال دفوركوفيت��ش ل�«رويترز« على 
هامش املنتدى االقتصادي الدولي في 
سان بطرس��بورغ »إذا نزلت األسعار 

فال أعتقد أننا سنعدل االتفاق«.
على صعيد متصل، اتفقت ش��ركة 
النفط الروس��ية العمالقة روسنفت 
عل��ى استكش��اف وتطوير خمس��ة 
حق��ول ف��ي إقلي��م كردس��تان م��ع 
س��عيها ألن تصبح العبا رئيس��ا في 

واح��دة من أحدث املناط��ق النفطية 
وأسرعها منوا في العالم.

وذكرت مصادر ان »روس��نفت وقعت 
مع حكومة إقليم كردستان اتفاقات 
تقاس��م إنتاج خلم��س مناطق امتياز 
إنه��ا  الروس��ية  الش��ركة  وقال��ت 
ستستهدف التنقيب عن الغاز أيضا 

في املستقبل«.
الرئي��س  سيتش��ن  إيج��ور  وق��ال 
التنفي��ذي لروس��نفت وأح��د أق��رب 
احللف��اء للرئي��س للروس��ي فالدميير 
بوت��ن إن »الش��ركة توس��ع التعاون 
مع كردس��تان بعدما وقعت في وقت 
س��ابق هذا العام اتفاق متويل مسبق 
بضم��ان مبيع��ات النف��ط الكردي��ة 

ملصافي روسنفت في أملانيا«.

واضاف سيتش��ن إن »االتفاق يضرب 
مث��اال عل��ى اس��تثمارات ذات ثق��ل 
في واح��دة م��ن املناطق الرئيس��ية 
بالشرق األوسط مبا سيتيح للشركة 
توس��عة نط��اق )أنش��طة( إنتاجها 
اللقي��م  وتوفي��ر  واستكش��افها 
لشبكة التكرير املتنامية لروسنفت 

وزيادة ربحية أصولنا العاملية«.
م��ن جانبه، ق��ال املتحدث الرس��مي 
باسم الش��ركة، ميخائيل ليونتيف، 
لوس��ائل إعالم روس��ية، إن ش��ركته 
»أبرم��ت اتفاقي��ات م��ع اإلقليم متتد 
مل��دة 20 عاماً في مج��االت التنقيب 
واخلدمات اللوجستية وتطوير البنية 

التحتية وجتارة موارد الطاقة«.
وأضاف أن »قدرة خ��ط أنبوب تصدير 

م��ن  ميت��د  ال��ذي  الرئي��س  النف��ط 
كردس��تان إلى تركيا تبلغ حالياً 700 
أل��ف برمي��ل يومياً، ومن املق��رر زيادة 
الق��درة إل��ى أكثر من ملي��ون برميل 
بحلول أواخ��ر العام اجل��اري«، متابعاً 
أن »اإلقليم ميتل��ك احتياطيات تقدر 
ب��� 45 مليار برميل م��ن النفط، و5.7 

تريليون متر مكعب من الغاز«.
وعق��دت حكومة إقليم كردس��تان، 
اجلمعة، على هام��ش أعمال املنتدى 
اإلقتص��ادي الدول��ي املقام في س��ان 
اتفاق��ات ضخمة  بطرس��بورغ، عدة 
ومهمة مع ش��ركة روزنفت الروسية 
العمالق��ة لتوس��يع آف��اق التع��اون 
الس��تراتيجي ف��ي مج��ال التنقيب 
وإنتاج الطاق��ة، اضافة إل��ى اجملاالت 

التجارية واللوجستية.
الرئي��س  ب��ن  االتفاقي��ات  ووقع��ت 
التنفيذي لروزنفت، إيجور سيتش��ن، 
بحكومة  الطبيعي��ة  الث��روات  ووزير 
إقلي��م كردس��تان، آش��تي هورامي، 
قبي��ل اجتم��اع رئي��س وزراء إقلي��م 
كوردس��تان، نيجيرف��ان البارزاني، مع 

الرئيس الروسي، فالدميير بوتن.
وأك��دت الش��ركة ف��ي بي��ان »التزام 
الطرف��ن ب��� PSA )اتفاقي��ة اخلدمة 
املش��تراة( للعق��ود املبرم��ة كج��زء 
م��ن املنت��دى وباألخذ بنظ��ر االعتبار 
خمس��ة حقول جيولوجي��ة مهمة، 
وكذل��ك التطلع نح��و مناطق أخرى 
ف��ي التعاون م��ن أجل العم��ل على 

االستكشاف واإلنتاج ومنها الغاز«.

وتابع��ت أن »الوثائ��ق املوقع��ة تع��زز 
التعاون بن روزنفت وكردس��تان التي 
بدأت في شباط 2017 في إطار توقيع 
إتفاقية بشأن بيع وشراء النفط اخلام 

في الفترة بن 2017 و2019«.
ومضت بالقول إن »االتفاقية اجلديدة 
تتي��ح ب��دء احل��وار ح��ول املش��اركة 
الكامل��ة للش��ركة ف��ي واح��د من 
األقالي��م املهمة في مج��ال التطوير 
بس��وق الطاقة العامل��ي، حيث يقدر 
االحتياطي النفطي لكردستان ب�45 
مليار برميل، واحتياطي الغاز ب�5.66 
ترليون متر مكعب )بحسب تقديرات 
وزير الث��روات الطبيعية في اإلقليم(، 
وهذه اإلتفاقية ستؤدي إلى املزيد من 

استثمارات روزنفت في اإلقليم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر ف��ي جلن��ة النزاهة 
النيابية، أمس الس��بت، أن املصارف 
املصنف��ة ضم��ن الفئ��ة »C« ف��ي 
البن��ك  يعت��زم  ال��ذي  التصني��ف 
املرك��زي إعالنه »اس��تحوذت« على 
الدوالر خالل الفترة املاضية وحاولت 
»تش��ويه« س��معة البنك، مشيرا 
إلى أن تل��ك املصارف اتهمت طيلة 
الفت��رة املاضي��ة بتنفي��ذ عمليات 
غس��يل أموال ولم تلتزم بالشروط 

املصرفية العاملية.
وقال املصدر في حديث صحافي، إن 
 C املصارف املصنف��ة ضمن الفئة«

في التصنيف الذي سيعلنه البنك 
املركزي العراقي هي التي استحوذت 
على ال��دوالر خالل الفت��رة املاضية 
البنك«،  وحاولت تش��ويه س��معة 
الفتا إلى أن »هذه املصارف لم تلتزم 
بالش��روط املصرفي��ة العاملية التي 
من املفت��رض أن تخضع لها جميع 

البنوك«.
وأض��اف املص��در الذي فض��ل عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن »ش��روط 
البن��ك املرك��زي تتضم��ن عمليات 
ودائع وغس��يل األم��وال إضافة إلى 
وتهريب  الس��رقة  وعمليات  اخملاطر 

العملة«.

وأشار املصدر إلى أن »تلك املصارف 
اتهمت طيلة الفترة املاضية بتنفيذ 
عملي��ات غس��يل أم��وال، وصدرت 
التحقي��ق  دع��وات ع��دة بض��رورة 

معها«.
وتابع املصدر أن »بعض تلك املصارف 
أقدمت ف��ي وقت س��ابق على أخذ 
أم��وال املواطن��ن الت��ي وضعوه��ا 

كودائع من دون تسليمها لهم«.
الى ذل��ك، اتهم��ت عض��و اللجنة 
القانوني��ة النيابي��ة عالية نصيف, 
أمس السبت, البنك املركزي العراقي 
باخل��روج ع��ن الس��ياقات املهني��ة 
والقانوني��ة، مبين��ة أن التصنيفات 

األخي��رة هي لعبة جدي��دة مبتكرة 
إلضافة فساد بطرق ملتوية وممرات 
ضيق��ة أعط��ت اللجان املش��كلة 
في التقييم ش��رعنة في الفس��اد 

واملساومة عبر جمع النقاط.
وقال��ت نصيف, في بي��ان صحافي, 
إن »هنال��ك مصارف أُسس��ت منذ 
شهور كانت ش��ركات حتويل مالي 
معظمه��ا اقترضت األم��وال لرفع 
رأس ماله��ا، والغ��رض منه��ا ليس 
بن��اء مؤسس��ات مصرفي��ة تخدم 
اجملتمع وتفّعل قس��م االئتمان وإمنا 
االس��تفادة فق��ط م��ن ناف��ذة بيع 
العمل��ة«, متهم��ًة »البنك املركزي 

الس��ياقات  باخل��روج عن  العراق��ي 
املهنية والقانونية«.

وأضافت, أن »البنك املركزي هو من 
يتحم��ل ه��ذه السياس��ة اخلاطئة 
املصرفية  األه��داف  البعي��دة ع��ن 
احلقيقي��ة الت��ي تصب ف��ي خدمة 
اجملتمع من خالل تش��جيع املصارف 
عل��ى تق��دمي التس��هيالت وتفعيل 
قس��م االئتمان في دعم املش��اريع 
واملش��اريع  والزراعي��ة  الصناعي��ة 
الصغي��رة الت��ي ته��دف ال��ى رفع 

مستوى االقتصاد العراقي«.
وتابعت, بحس��ب البيان, »يجب أن 
ال ينس��ى البنك املرك��زي بأنه حتت 

النواب،  ومراقبه مجل��س  إش��راف 
لذلك نطالب البنك املركزي بوضع 
حد له��ذه التج��اوزات واإلخفاقات 
وتصحي��ح مس��اره ف��ورا، وبخالف 
لذل��ك س��نمضي بع��د العطل��ة 
التشريعية بالسياقات الدستورية 
وحس��ب النظ��ام الداخل��ي جمللس 
الن��واب مبحاس��بة املس��ؤولن عن 
ه��ذا املل��ف داخ��ل قب��ة البرملان«, 
»خصوص��ا  بالق��ول  مس��تدركًة 
وأن هنال��ك تأيي��دات كثي��رة بهذا 
اخلصوص من قبل نواب ورؤساء جلان 
متخصص��ة في اجمل��ال االقتصادي 

واملالي«.

مصارف نفّذت »غسيل أموال« تستحوذ على مزاد الدوالر

أربيل تتفق مع روسنفت لتطوير 5 حقول في اإلقليم

»اللعيبي« يتوقع تعافي أسعار النفط في 2018

وقعت االتفاقيات بين 
الرئيس التنفيذي لروزنفت، 
إيجور ستيشن، ووزير 
الثروات الطبيعية بحكومة 
إقليم كردستان، آشتي 
هورامي، قبيل اجتماع 
رئيس وزراء إقليم 
كوردستان، نيجيرفان 
البارزاني، مع الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتين

نيويورك ـ رويترز:
أغل��ق النفط منخفضا بأكثر م��ن واحد في املئة 
ليس��جل خس��ائر لألس��بوع الثاني على التوالي 
بفعل مخاوف من أن انس��حاب الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب من اتفاق باريس املناخي قد يس��رع 
وتي��رة اإلنتاج ف��ي الواليات املتحدة ويغرق س��وق 

النفط العاملية.
وأغلقت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت منخفضة 68 س��نتا أو م��ا يعادل 1.3 باملئة 
إل��ى 49.95 دوالر للبرميل في ح��ن نزل خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 70 سنتا أو 1.5 باملئة 
إلى 47.66 دوالر للبرميل. واختتم اخلامان األسبوع 

منخفضن بأكثر من أربعة باملئة.
وقال��ت بيكر هي��وز خلدمات الطاقة ي��وم اجلمعة 
إن الش��ركات األميركية أضاف��ت 11 منصة حفر 
نفطية في موجة زيادة قياس��ية اس��تمرت على 

مدار 20 أسبوعا على التوالي.
ولقي انسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية 2015 
العاملية التاريخي��ة ملكافحة تغير املناخ إدانة من 
حلفاء واش��نطن وأثار مخاوف من أن إنتاج النفط 

األميركي قد يزيد بوتيرة أسرع.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهرت بيانات أصدرته��ا وزارة اجلمارك والتجارة 
التركية أن العجز التجاري للبالد ارتفع 5.49 في 
املئة على أس��اس سنوي في أيار إلى 7.65  مليار 

دوالر.
وزادت الص��ادرات 9.5 باملئ��ة في أي��ار إلى 13.22 
ملي��ار دوالر، في حن قفزت ال��واردات 21.4 باملئة 

إلى 20.88 مليار دوالر.
وكان��ت هيئة اإلحص��اء التركية أعلن��ت ارتفاع 
العج��ز في ميزان التجارة اخلارجية ب� 7ر%16 في 
نيسان املاضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 
املاض��ي، وذلك نتيجة منو الواردات بصورة أس��رع 

من الصادرات. 
وتس��ببت واردات الطاق��ة إل��ى ارتف��اع إجمالي 
الواردات، مع ارتفاع اإلنفاق التركي عليها بنسبة 
%33 مبا يعادل 68ر2 مليار دوالر، مقارنة بنيس��ان 

املاضي. 

نيويورك ـ رويترز:
أغلق��ت األس��هم األميركي��ة عن��د مس��تويات 
قياس��ية للجلس��ة الثانية عل��ى التوالي بدعم 
من مكاسب للقطاعن التكنولوجي والصناعي 
طغ��ت عل��ى األث��ر الن��اجت ع��ن تقري��ر الوظائف 

األميركية.
واستنادا إلى أحدث البيانات املتوافرة ارتفع املؤشر 
داو جونز الصناعي 57.59 نقطة أو ما يعادل 0.27 
باملئة إلى 21201.77 نقطة في حن صعد املؤشر 
س��تاندرد آند بورز 500 مبقدار 8.63 نقطة أو 0.36 
باملئة إلى 2438.69 نقطة واملؤشر ناسداك اجملمع 

58.97 نقطة أو 0.94 باملئة إلى 6305.80 نقطة.

50 دوالرًا لبرميل 
»برنت«

ارتفاع العجز التجاري 
التركي

مستويات قياسية 
لـ »وول ستريت«

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أعلن وزير املال املصري عمرو اجلارحي، 
أن املراجعة املقبل��ة لصندوق النقد 
الدول��ي املتعلقة ببرنام��ج اإلصالح 
االقتص��ادي س��تكون ب��ن تش��رين 
الثاني وكان��ون األول املقبلن، بعدما 
أنهت بعثة الصندوق املراجعة األولى 
ف��ي 11 أي��ار املاضي، متهي��داً لصرف 
اجلزء الثاني من الش��ريحة األولى من 
قرض الصندوق ملصر البالغة قيمته 
12 مليار دوالر واتفق عليه في تشرين 

الثاني املاضي.
وتبل��غ قيم��ة الش��ريحة األولى من 
القرض 4 مليارات دوالر، حصلت مصر 
من أصلها عل��ى 2.75 مليار دوالر في 
تش��رين الثان��ي املاضي، وم��ن املقرر 
احلصول عل��ى 1.25 مليار دوالر خالل 
الش��هر اجلاري، على وفق تصريحات 
اجلارحي في مؤمتر صحافي، موضحاً 
أن ال��وزارة »ت��درس حالياً تأثي��ر زيادة 
الضم��ان  وحزم��ة  الفائ��دة  س��عر 
االجتماع��ي الت��ي أقرته��ا احلكومة 
أخي��راً ب���46 مليار جني��ه )2.5 مليار 
دوالر( على حج��م العجز املتوقع في 

موازنة العام املالي املقبل«.
ولم يس��تبعد أن يك��ون تأثير حزمة 
الضم��ان االجتماع��ي عل��ى العجز 

»محدوداً«.
وتس��تهدف احلكوم��ة خفض عجز 
املوازنة إلى 9 في املئة من الناجت احمللي 

اإلجمال��ي خالل الع��ام املالي املقبل، 
م��ن 10.8 في املئ��ة متوقع��ة خالل 

العام املالي احلالي.
وفاجأ البنك املركزي األسواق األسبوع 
املاضي، برفع الفائدة األس��اس 2 في 
املئ��ة، وبلغت أس��عار الفائ��دة على 
اإلي��داع واإلقراض لليلة واحدة 16.75 
و17.75 ف��ي املئ��ة عل��ى التوالي، ما 
قفز بأسعار العائد على أدوات الدين 
احلكوم��ي إلى أكثر م��ن 20 في املئة 

في املزادات التي طرحتها أخيراً.
وميث��ل اإلنف��اق عل��ى فائ��دة الدي��ن 
احلكومي أقل قلي��اًل من ثلث اإلنفاق 
احلكوم��ي في مش��روع موازنة العام 
املالي املقبل، وهي أكبر أبواب اإلنفاق 
الع��ام ب���380 ملي��ار جني��ه. وميت��د 
قرض البنك لثالث س��نوات بقيمة 4 

مليارات دوالر سنوياً.
وتنف��ذ احلكوم��ة املصري��ة برنام��ج 
إص��الح اقتصادي��اً من��ذ نهاي��ة عام 
2015، ش��مل ف��رض الضريب��ة على 
القيمة املضافة وحترير سعر الصرف 
وخف��ض الدع��م املوج��ه للكهرباء 
وامل��واد البترولية، س��عياً إلى إنعاش 
االقتص��اد وإعادته إلى مس��ار النمو 

وخفض واردات السلع غير األساس.
على صعي��د منفصل، ق��ّرر العاهل 
الس��ادس  محم��د  املل��ك  املغرب��ي 
التغيب عن القمة ال�51 للمجموعة 
االقتصادي��ة لغ��رب أفريقيا )أكواس( 
التي تفتتح أعمالها أمس في منروفيا 
عاصم��ة ليبيري��ا. إذ يُتوقع حس��م 

طلب تق��ّدم ب��ه املغ��رب لالنضمام 
إلى االحتاد االقتصادي ل��دول أفريقيا 
الواقع��ة عل��ى احملي��ط األطلس��ي. 
وعزت مص��ادر مغربي��ة التغّيب عن 
القمة األفريقية، إلى توجيه الدعوة 
لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامن 
نتانياهو إلى حضور القمة، ما شكل 
مفاج��أة لدول أعضاء ق��ررت خفض 

متثيلها في القمة.
وكان مق��رراً أن يعق��د امللك محمد 
السادس خالل زيارة ليبيريا، على وفق 
بيان لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
الدول��ي املغربي��ة لق��اء مع رئيس��ة 
ليبيري��ا، وأن يعقد محادثات مع قادة 
دول البل��دان األعضاء ف��ي اجملموعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وإلقاء 

خطاب أمام القمة. 
ولفت��ت املص��ادر، بحس��ب »احلياة« 
الدولي��ة، إل��ى أن ع��دداً م��ن ال��دول 
األفريقي��ة »قررت تقليص مس��توى 
متثيله��ا ف��ي ه��ذه القمة إل��ى احلد 
األدن��ى، لعدم موافقتها على الدعوة 
املوجهة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
في ح��ن اس��تغربت دول أخرى هذه 

الدعوة«.
وأوضح��ت أن ملك املغ��رب »يأمل أال 
يأتي حضوره األول في قمة اجملموعة 
االقتصادي��ة لدول غ��رب أفريقيا في 
س��ياق من التوت��ر واجل��دل، ويحرص 

على تفادي كل خلط أو لبس«.
وتعم��ل نيجيري��ا وه��ي أكب��ر دولة 
في أفريقيا، على تأس��يس ش��راكة 

اقتصادي��ة وصناعية م��ع املغرب ملد 
أنب��وب للغ��از الطبيع��ي، يصل إلى 
االحتاد األوروبي على مس��افة س��تة 
آالف كيلومت��ر على طول الس��احل 
األطلس��ي، ومُيّكن من إنش��اء سوق 
مش��تركة إلنت��اج الكهرب��اء الت��ي 
تواج��ه دول في غ��رب أفريقيا نقصاً 

في الطاقة.
وتُقدر قيمة املش��روع بنحو 30 مليار 
دوالر، وميك��ن أن يرتف��ع إلى 40 ملياراً 
لتمويل مشاريع مستقبلية تشمل 
البني التحتية العابرة للحدود، وقيام 
اندماج صناعي إقليم��ي، رمبا يجعل 
مع��دالت النمو ف��ي املنطقة تتجاوز 

مرتن معدلها الدولي.
وأفادت املصادر بأن شركات دولية أبدت 
اهتماماً مبشروع الغاز األفريقي، الذي 
يُعتبر أكبر حت��ول اقتصادي- إقليمي 
في القارة يصل وس��طها بشمالها، 
ويربطها بأس��واق االحتاد األوروبي عبر 

املغرب وجبل طارق.
ويُع��ّد املغ��رب املس��تثمر األول ف��ي 
غ��رب أفريقيا والثاني على مس��توى 
القارة في قطاعات متتد من املصارف 
والس��ياحة  الزراعة  إلى  واالتصاالت، 
والعقار والطاق��ات املتجددة. وبلغت 
قيم��ة االس��تثمارات املغربي��ة ف��ي 
الق��ارة )منها اس��تثمارات خليجية( 
نح��و 4.8 ملي��ار دوالر الع��ام املاضي. 
ومتثل التجارة البينية مع دول جنوب 
الصحراء نحو 8 في املئة من املبادالت 

اخلارجية املقدرة ب�60 مليار دوالر. 

قمة غرب أفريقيا االقتصادية تبحث انضمام المغرب

»النقد الدولي« يراجع برنامج اإلصالح في مصر
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اريك تراجر*

عندما تس��ربت األخبار ع��ن الهجوم 
املدّمر الذي وقع يوم اجلمعة واستهدف 
املس��يحيني األقباط في صعيد مصر، 
حي��ث ُقتل ما ال يقل عن 28 ش��خصاً 
وُج��رح 23 آخري��ن كان��وا عل��ى م��ن 
حافلة متجهة إلى أحد األديرة، جاء رد 
اإلس��اميني البارزين في مصر افترائياً 
كم��ا كان متوقع��اً. فق��د زعم��وا أن 
احلكوم��ة املصرية كانت وراء الهجوم، 
وأن املس��يحيني نالوا ما يستحقونه. 
وأصدرت جماعة »اإلخوان املس��لمني« 
بياناً ج��اء فيه: »نندهش م��ن الفائدة 
م��ن وراء اش��عال الفتن��ة ف��ي مصر 
ووضعها في آت��ون حوادث دموية تؤدي 
به��ا إلى اجملهول«، كما وضع التصريح 
أس��ئلة حتقيقي��ة على غ��رار، »كيف 
عرف املهاجم اإلرهابي أن هناك حافلة 
حتم��ل أطفاالً ونس��اًء وأنفس بريئة؟«، 
ف��ي تلميٍح إل��ى تواط��ؤ احلكومة مع 

اإلرهابيني.
وال يقف »اإلخ��وان« وحدهم في طرح 
نظرية املؤام��رة هذه. فعلى أثر احلادث، 
م��ا كان من آيات العرابي، اإلس��امية 
التي تقي��م في نيوي��ورك وتفتخر بأن 
لديه��ا أكثر من 400 أل��ف متابع على 
موقع »فيس��بوك« ومارست ضغوطاً 
عل��ى الكونغ��رس ف��ي وق��ت س��ابق 
م��ن هذا الش��هر، إاّل وأضاف��ت نكهًة 
طائفية إلى اخللي��ط. فقد كتبت: »إّن 
القضي��ة برمته��ا ]ته��دف[ إلى خلق 
قم��ٍع س��طحي ضد املس��يحيني في 
مصر، وحت��اول تصدير صورة تظهرهم 
على أنه��م مضطَهدون«. وأضافت أن 
باب��ا الكنيس��ة القبطي��ة تواضروس 
الثاني شريك في هذه املؤامرة الشائنة 

والقاسية.
أما أحمد املغير، أحد شباب »اإلخوان« 
البارزين، فق��د كان األكثر صراحًة في 
تعبي��ره إذ كت��ب على حس��ابه على 
موقع »فيسبوك«: »سواء كان الهجوم 

انتقام��اً من املس��يحيني أو أن النظام 
احلاكم هو املس��ؤول، النتيجة واحدة. 
املس��يحيون يدفع��ون ثم��ن حتالفهم 
مع النظام املص��ري، وليس هناك حل 
أمامه��م، إال التراج��ع والتصال��ح مع 
املسلمني أو  أن دمائهم سوف تستمر 

مثل األنهار ولن يهتم أحد«.
ويعكس بيان املغير العلم اإلس��امي 
أّن  يع��د  ال��ذي  االمنوذج��ي  املص��ري 
املسيحيني مس��ؤولون بنحو أساسي 
عن اإلطاحة مبحمد مرسي، أول رئيس 
منتخ��ب ف��ي مص��ر، ف��ي متوز/يوليو 
2013، وع��ن حمل��ة القمع القاس��ية 
الت��ي تعرضت لها جماع��ة »اإلخوان« 
بع��د ذلك. وف��ي الواقع، ل��م يكن بابا 
الكنيسة القبطية سوى واحد من بني 
العديد من الشخصيات، ومعظمهم 
شخصيات مسلمة - مبن فيهم شيخ 
جامع��ة األزهر، وزعيم حزب س��لفي، 
والسياس��ي غي��ر اإلس��امي محمد 
البرادعي، وناش��طون ش��باب ب��ارزون، 
وكبار القادة العس��كريني، وغيرهم - 
من الذين س��اندوا وزي��ر الدفاع آنذاك 
عبد الفت��اح السيس��ي عندما أعلن 
االنقاب. لكن مب��ا أن جماعة »اإلخوان 
املس��لمني« تعتب��ر مهمته��ا موازيًة 
لإلس��ام، فه��ي تنظ��ر إل��ى خط��وة 
اإلطاح��ة مبرس��ي كعم��ل مناه��ض 
للمس��لمني بقي��ادة غي��ر املس��لمني 
وحلفائهم. لذل��ك، إذا كان اجلهاديون 
مس��ؤولني ع��ن هج��وم ي��وم اجلمعة 
في املنيا، فقد كان��وا ينتقمون فقط، 
وفق��اً لكلم��ات املغي��ر، م��ن »جرائم 

املسيحيني« - أي االنقاب وما بعده.
تعاونه��م  ع��ن فك��رة  لك��ن بعي��داً 
م��ع احلكوم��ة املصري��ة، كم��ا يزعم 
»اإلخوان املس��لمون«، يتنامى ش��عور 
املس��يحيني املصريني بأنه��م مدينون 
بالفضل بصورة متزايدة حلكاٍم عجزوا 
ع��ن حمايته��م م��راراً وتك��راراً. ففي 
نهاي��ة املط��اف، إن الهج��وم الدموي 
ال��ذي وق��ع ي��وم اجلمعة ليس س��وى 
األخي��ر في سلس��لٍة م��ن الهجمات 

اإلرهابي��ة - التي تبنى تنظيم »الدولة 
اإلسامية« االعتداءات األكثر وحشية 
منه��ا - ض��د اجملتم��ع املس��يحي في 
مص��ر. فق��د قت��ل تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��امية« 25 ش��خصاً في اعتداء 
ش��ّنه على كنيس��ة في القاهرة في 
كان��ون األول/ديس��مبر، كما تس��ّبب 
بتهجير أكثر من 100 أسرة مسيحية 
من ش��مال س��يناء بعد سلسلة من 
وآذار/ ف��ي ش��باط/فبراير  الهجم��ات 

مارس، إلى جانب مقتل 49 مس��يحياً 
في  تفجيرين استهدفا كنيستني يوم 
أحد الشعانني في نيسان/أبريل. ووفقاً 

ل� »معهد التحرير لسياس��ات الشرق 
األوسط«، شّن اإلرهابيون أكثر من 30 
اعتداًء على مؤسس��ات مسيحية أو 
أفراد مسيحيني خال األشهر الستة 
املاضية، ما أّدى إلى مقتل 121 شخصاً 

وإصابة 168 آخرين.
ولي��س ما يج��ري مجرد أعم��ال عنف 
عش��وائية، بل جزء من إس��تراتيجية 
سياس��ية حاقدة. وكم��ا ذكر الباحث 
في »جامعة جورج واش��نطن« مختار 
عوض، ف��إن تنظيم »داع��ش« يعتقد 
للمس��يحيني  املناه��ض  إرهاب��ه  أن 
سيزعزع استقرار مصر، متاماً كما أدت 

الهجمات التي شّنها سلفه ]تنظيم 
»القاع��دة«[ ضد الش��يعة في العراق 
إلى تأجي��ج عدم االس��تقرار في تلك 

الباد.
ويقيناً أّن جماعة »اإلخوان املسلمني« 
ليست مسؤولة بنحو مباشر عن هذه 
الهجم��ات. إاّل أّن التحري��ض املع��ادي 
للمس��يحيني الذي متارس��ه يس��هم 
في بيئة تضفي الش��رعية على مثل 
ه��ذه الهجم��ات. وبالفعل، ف��إن قادة 
»اإلخوان« يصفون املسيحيني بانتظام 
على أنهم ليس��وا ضحاي��ا العنف بل 
املس��تفيدين م��ن حكوم��ة مصري��ة 

قمعت بوحش��ية جماع��ة »اإلخوان« 
وغيرها من اجلماعات اإلسامية. 

إن احلملة الدعائية الطائفية ليس��ت 
خفي��ة. ففي تعليق نُش��ر على موقع 
»فيس��بوك« ف��ي نيس��ان/أبريل، على 
سبيل املثال، ادعى باطاً زعيم جماعة 
»اإلخوان املس��لمني« جمال حش��مت 
أن الرئي��س املص��ري السيس��ي ألغى 
تدري��س التعليم اإلس��امي ]الديني[ 
في املس��اجد، مضيفاً بنحو اعتراضي 
]ب��أن ذلك حدث[: »حتى مع اس��تمرار 
التعليم الديني املسيحي في مدارس 
األح��د ]بالكنائس[«. وف��ي تعليٍق آخر 
في وقٍت س��ابق من الش��هر نفس��ه، 
ادعى حشمت أن »املتطرفني الدينيني 
اليهود واملسيحيني« الذين »يحكمون 
العال��م« هم املس��ؤولني ع��ن زعزعة 
الت��ي يقوده��ا  اس��تقرار احلكوم��ات 
نفس��ه،  املنوال  وعل��ى  اإلس��اميون. 
وفي أعقاب هجمات أحد الش��عانني، 
ألق��ى زعي��م آخر ف��ي اجلماع��ة، هو 
عب��د املوج��ود الدرديري، بالل��وم على 
املس��يحيني بس��بب«األزمة«، وأش��ار 
إل��ى أن العن��ف لن ينته��ي إال عندما 
جان��ب  إل��ى  املس��يحيون  يصط��ف 
»املسلمني«، الذين قصد بهم على ما 

يبدو اإلساميني.  
وفي مناس��باٍت أخرى، تُص��ّور جماعة 
»اإلخ��وان« املس��يحيني عل��ى أنه��م 
املعتدون. فقد نش��ر احلزب السياسي 
التاب��ع للجماع��ة صورة عل��ى موقع 
»تويت��ر« لرجال دين مس��يحيني ميّرون 
أمام دبابة خال زيارة البابا فرنس��يس 
إلى القاهرة في نيس��ان/أبريل، معلناً 
املص��ري ه��و »ميليش��يا  اجلي��ش  أن 
الكنيس��ة«. وف��ي أعق��اب هجم��ات 
أح��د الش��عانني، رّوج الناش��ط ف��ي 
ش��باب »اإلخ��وان املس��لمني« عم��رو 
فراج ل� نظرية املؤام��رة التي تزعم أّن 
باب��ا األقب��اط كان على علٍم مس��بق 
بالهجوم وغادر الكنيسة قبل وقوعه.

أما األكثر شيوعاً فهو ببساطة وصف 
قادة »اإلخوان املسلمني« للمسيحيني 

على أنهم األعداء. فقد غّرد زعيم في 
جماعة »اإلخوان« أش��رف عبد الغفار 
في نيس��ان/أبريل عل��ى موقع »تويتر« 
السيس��ي[  ]يعن��ي  »يهودي��اً  وق��ال: 
يحكم مصر لصالح إسرائيل ويسعى 
لتقسيمها، في حني يهني املسيحيون 

املصريون اإلسام واملسلمني«.
ومتّثل هذه التعليقات حتريضاً س��افراً 
عل��ى العن��ف - ال س��يما نظ��راً إلى 
موق��ف  جت��اه  الضئي��ل  التعاط��ف 
املسيحيني املصريني احملفوف ]باخملاطر[ 
في بع��ض أنحاء الباد. وف��ي مقابلة 
تلفزيونية ف��ي أعق��اب هجمات أحد 
الش��عانني، نق��ل ابن ش��قيقة إحدى 
ح��راس األمن، وه��ي عميد مس��لمة 
قتل��ت ف��ي التفجير، عن ع��دم ارتياح 
خالت��ه في حراس��ة الكنيس��ة: فقد 
تس��اءلت م��ا إذا كان اهلل س��يتقبل 
صلواتها إذا أّدت الصلوات في كنيسة، 
وما إذا كانت سُتعد شهيدة إذا ماتت 
في الكنيس��ة. وبالطب��ع، توّفيت في 
نهاية املطاف في أثناء تأديتها واجبها. 
وقد ش��ارك اب��ن ش��قيقتها قصتها 
كدلي��ل على وحدة مصر. وقال »الذين 
لق��وا مصرعه��م كان��وا مس��يحيني 
يصلون ومس��لمني يصلون«، مضيفاً 
»أؤكد بش��دة ل� تنظيم »داعش« أننا 

... لم ننتِه«. 
إال أن التحري��ض الطائف��ي ل� جماعة 
»اإلخوان« يهدف إلى جعل املس��لمني 
ف��ي  التفكي��ر  يعي��دون  املصري��ني 
حراس��ة الكنائ��س - مثلم��ا جتعلهم 
وحش��ية تنظيم »الدولة اإلسامية« 
يعي��دون التفكي��ر ألس��باب أمني��ة. 
وفي حني اس��تنكر الرئيس السيسي 
وأدان مس��اعي اإلرهابي��ني »في ضرب 
متاس��كنا«، فإن عدم فعالية حكومته 
في حماية املس��يحيني ق��د ترك هذه 
الطائف��ة حت��ت رحم��ة ه��ذه الضربة 

املضاعفة املرّوعة.   

*إري��ك تراجر ه��و زميل »اس��تير ك. 
واغنر« في معهد واشنطن.

كولن كول* 

تأزم العالقات االميركية التركية:
يكمن سبب النزاع بني تركيا واميركا 
ف��ي مواصلة األخي��رة بتقدمي الدعم 
يحاربون  الذي��ن  الس��وريني  لألك��راد 
ب��دأت  اإلرهاب��ي.  داع��ش  تنظي��م 
الشراكة بني الواليات املتحدة ووحدات 
حماية الشعب الكردية وامليليشيات 
العربي��ة الس��ورية -املعروف��ة حالياً 
باسم قوات سوريا الدميقراطية- منذ 
أكثر م��ن عامني حتت قي��ادة الرئيس 
الس��ابق باراك أوباما، واستمرت إدارة 
الرئيس دونالد ترام��ب احلالية بدعم 
قوات س��وريا الدميقراطية التي يبلغ 
ع��دد أفراده��ا 50 ألف جن��دي كقوة 
محاربة لداعش في ش��مال س��وريا، 
وقد اقتربت الق��وات حالياً من فرض 
سيطرتها على الرقة -وهي عاصمة 
تنظيم داعش- بع��د موافقة ترامب 
على خط��ة لتقدمي األس��لحة بنحٍو 
مباشر هذه القوات للمعركة األخيرة 
للقضاء على التنظي��م، لكنَّ تركيا 
ت��رى أن ه��ذه القوات تش��ّكل خطراً 
كبي��راً؛ بس��بب انتمائه��ا إلى حزب 
العمال الكردستاني الذي نّظم مترداً 
دموي��اً داخل تركيا قب��ل ثاثة عقود، 
فتس��ببت هذه املصال��ح املتعارضة 
بحدوث تصادم بني واش��نطن وأنقرة 
في الوقت الذي تسعى فيه الواليات 
املتح��دة االميركي��ة القض��اء عل��ى 

داعش في سوريا.
تعد مخ��اوف تركي��ا بش��أن القوات 
الدميقراطية الس��ورية أم��راً بديهياً 
ومعروف��اً عل��ى نط��اق كبي��ر؛ ولكن 
ما ل��م يكن معلوماً ل��دى العديد أن 
اإلج��راءات والق��رارات الت��ي اتخذها 
الرئيس رجب طيب أردوغان تس��ببت 
ف��ي عرقل��ة اجله��ود املش��تركة بني 
الوالي��ات املتحدة االميركي��ة وتركيا 
للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي؛ 
األمر الذي دف��ع الواليات املتحدة إلى 
توطيد عاقاتها م��ع وحدات حماية 
وامليليش��يات  الكردي��ة  الش��عب 
العربي��ة الس��ورية وتش��كيل قوات 
سوريا الدميقراطية في نهاية املطاف؛ 
ومع سيطرة هذه القوات على الرقة، 
فمن غير املرجح أن تتخلى عنها إدارة 

ترامب اآلن.
في األيام األخيرة من حقبة إدارة أوباما، 
كان الرئيس االميركي على استعداد 
بزي��ادة التدري��ب واملس��اعدة لقوات 
س��وريا الدميقراطي��ة للقض��اء على 
داعش نهائي��اً، إاّل أن اجلنرال املتقاعد 
مايكل فلني -مستشار ترامب لألمن 
القومي- طلب من أوباما إيقاف تلك 
اإلدارة  املس��اعدات ليتس��نى لفريق 
اجلدي��دة إج��راء تقييم خ��اص بهم؛ 

وأصب��ح واضح��اً اآلن ب��أن فلني قد مت 
رش��وته لتمثي��ل مصال��ح احلكومة 
التركية قب��ل أن يصبح مستش��اراً 

لألمن القومي.
يب��دو أن إدارة ترام��ب قد توصلت إلى 
النتائج نفس��ها التي توص��ل إليها 
أوبام��ا بعد دراس��ة جمي��ع اخليارات، 
وهي أن القوات الدميقراطية السورية 
تعد القوة الوحي��دة الصاحلة إلعادة 
الس��يطرة عل��ى الرق��ة ف��ي م��دة 
قصيرة؛ ومع ذلك، ق��ررت إدارة ترامب 
تأجيل تقدمي الدعم اإلضافي للقوات 
-والس��يما مع تس��ليح أفراد وحدات 
حماية الشعب الكردية وامليليشيات 
أش��هر  لع��دة  الس��ورية-  العربي��ة 
احتراماً للتحالف بني الواليات املتحدة 
الداخلية؛  أردوغان  وتركيا وسياسات 
ويب��دو أن إدارة ترام��ب كان��ت تنتظر 
نتائج االس��تفتاء التركي في 16 من 
نيسان املاضي لزيادة تعزيز السلطة 
الرئاسية؛ مما سيمنح ألردوغان فرصة 
في عدم إثارة املش��اعر القومية التي 

تناهض اخلطة االميركية.
بعد فوز أردوغان في االس��تفتاء الذي 
يعزز من سلطته بنسبة ضئيلة، قام 
ترام��ب باتخاذ خط��وة مثيرة للجدل 
حينم��ا هّنئ��ه، ومن املرج��ح أنه قام 
بذل��ك لتس��هيل إجناز مهم��ة حترير 
الرقة من تنظي��م داعش، ومتت دعوة 

أردوغ��ان أيض��اً الجتماع م��ع ترامب 
ف��ي البيت األبيض؛ وه��ي خطوة من 
ش��أنها أن حتس��ن صورة السياس��ة 
التركي��ة نظ��راً لانتق��ادات الدولية 
املتزايدة حول تراجع الدميقراطية في 

تركيا.
لم تنجح اخلط��ة االميركية بالتأثير 
على تركيا، ففي 25 من نيسان املاضي 
قام��ت طائرات حربي��ة تركية بضرب 
وح��دات حماي��ة الش��عب الكردي��ة 
الس��ورية  العربي��ة  وامليليش��يات 
ومواقع حل��زب العمال الكردس��تاني 
على جانبي احلدود السورية-العراقية، 
وقد أس��فرت عملية القصف -التي 
وقعت على بع��د بضعة أميال فقط 
من املناطق التي كان��ت تعمل فيها 
الق��وات االميركي��ة- ع��ن مقتل 20 
ش��خصاً من مقاتلي وحدات حماية 
الش��عب، وف��ي الوقت نفس��ه، أّدت 
الضرب��ات التركية في ش��مال غرب 
العراق التي استهدفت حزب العمال 
الكردس��تاني على جبل سنجار إلى 
قت��ل عدد م��ن ق��وات البيش��مركة 
الكردي��ة، فل��م يكن هناك تنس��يق 
رس��مي مع الوالي��ات املتح��دة، وقد 
مت إعط��اء اجليش االميركي إش��عاراً 
قبل أقل من س��اعة من بدأ العملية 

التركية.
ه��دد أردوغ��ان مبواصل��ة تركيا ضرب 

وحدات حماية الش��عب ما لم تتخلَّ 
الواليات املتحدة عن شراكتها معها، 
وذل��ك بع��د أن قدمت تركي��ا دعمها 
لاقت��راح الروس��ي بإنش��اء “مناطق 
ف��ي  الص��راع  لتجمي��د  تصعي��د” 
أماكن أخرى في س��وريا، وأش��ار أحد 
مستش��اري أردوغان إل��ى أن القوات 
االميركي��ة ق��د يتم قصفه��ا إذا ما 
اس��تمرت في دعم السوريني األكراد، 
وإذا نفذت تركيا هذه التهديدات، فإن 
ذلك سيؤدي إلى إحداث حرب حدودية 
بينها وبني األكراد تعطل حملة حترير 
الرقة؛ األم��ر الذي يق��وض مصلحة 
األمن القوم��ي للواليات املتحدة، وإذا 
ما تس��بب خطأ عس��كري من قبل 
تركي��ا إل��ى وفاة أف��راد م��ن القوات 
االميركية فذلك س��يقود إلى حدوث 

صراع مباشر بني واشنطن وأنقرة.
س��تكون قضي��ة الدع��م االميركي 
لألك��راد الس��وريني القضي��ة األولى 
التي س��يثيرها ترامب حينما يلتقي 
مع أردوغان في واشنطن نهاية شهر 
آي��ار احلالي؛ وم��ن املرج��ح أن يحاول 
أردوغ��ان حّث الرئي��س االميركي في 
إلغاء قراره بتس��ليح وحدات حماية 
الش��عب والبح��ث عن بدائ��ل أخرى 
إلنقاذ الرقة وهو أمر مس��بتعد، لكْن 
ه��ل يعن��ي ذل��ك أن مصي��ر حليفي 
الناتو هو الدخ��ول في صراع ال ميكن 

إصاحه؟ اجل��واب ه��و كا، بل يعني 
أن اإلدارتني بحاج��ة إلى وضع خطط 
لتخفيف ح��دة التوت��ر بينهما قبل 
فوات األوان؛ إذ إن حملة هزمية تنظيم 
داعش اإلرهابي ومس��تقبل العاقات 
االميركية-التركية على شفا حفرة.

لك��ي يتس��نى إلدارة ترام��ب فه��م 
اخلي��ارات املتاح��ة عليه��ا أوالً فه��م 
أس��باب الوصول إلى ه��ذه النقطة 
احلرجة، إذ ارتكب��ت الواليات املتحدة 
أن  إال  أخط��اًء كبي��رة ف��ي س��وريا، 
املشكلة احلالية هي نتيجة اخليارات 
التي اتخذه��ا أردوغ��ان والتي دفعت 
الوالي��ات املتحدة إلى عقد ش��راكة 
مع األك��راد كقوة وحي��دة مناهضة 

لتنظيم داعش في شمال سوريا.
بدأت املش��كلة في أيلول عام 2014 
حينما هاجم مس��لحون من تنظيم 
داع��ش بل��دة كوبان��ي -وه��ي بل��دة 
حدودية ذات أغلبية كردية تس��يطر 
عليها وحدات حماية الش��عب منذ 
عام -2012؛ األم��ر الذي أدى إلى نزوح 
أكثر من 100 ألف مواطن إلى تركيا، 
فام��ت األخي��رة بنق��ل دبابته��ا إلى 
احل��دود ورفض��ت التدخ��ل نيابة عن 
وحدات حماية الشعب بينما شاهد 
العالم س��يطرة التنظي��م اإلرهابي 
عل��ى املدين��ة وفرض حص��ار عليها، 
ومنع��ت األكراد األت��راك من الدخول 

إلى سوريا لتقدمي املساعدة.
رأى املس��ؤولون األت��راك أن املعرك��ة 
ف��ي كوبان��ي ب��ني كيان��ني إرهابيني؛ 
فوضع أردوغان ش��روطاً قبل تقدمي أي 
مس��اعدات تركية للمدينة احملاصرة 
وهي أن على وحدات حماية الش��عب 
التخلي عن النظام السوري، وتفكيك 
املقاطعات اإلدارية في ش��مال شرق 
س��وريا وش��مال غربه��ا، والتزامهم 

بعدم تهديد احلدود التركية.
 2014 ف��ي منتص��ف تش��رين األول 
أمر أوباما بإس��قاط جوي لإلمدادات 
األكراد  للمقاتلني  والذخائ��ر  الطبية 
الذي��ن كانوا في أم��س احلاجة إليها، 
ث��م متكن��ت أنق��رة وواش��نطن من 
التوصل إلى حل وسط يسمح لقوات 
البيش��مركة العراقي��ة بالعبور من 
خال تركيا إلى كوباني للمس��اعدة 

في تعزيز وحدات حماية الشعب.
حينم��ا تصاعد القتال ف��ي كوباني، 
بدأ املسؤولون االميركيون والتركيون 
مبناقش��ة ش��روط التحال��ف ال��ذي 
تقوده الوالي��ات املتحدة للوصول إلى 
القواع��د اجلوي��ة التركية، وناقش��وا 
كذل��ك ش��روط التع��اون األميركي-
الترك��ي إلبع��اد تنظي��م داعش عن 
احل��دود التركي��ة؛ وق��د ق��ام اجلنرال 
املتقاعد جون ألني -املبعوث االميركي 
عل��ى  القض��اء  لتحال��ف  اخل��اص 

التنظي��م اإلرهابي ف��ي ذلك الوقت- 
ونائبه بريت ماكغورك، بعرض اقتراح 
بفتح القواع��د التركية -التي كانت 
تستخدمها الواليات املتحدة ألغراض 
االس��تخبارات، ومراقبة املعارك التي 
يخوضه��ا مقاتلو التنظيم- لش��ن 
التنظي��م، وتضمنت  هجمات ض��د 
اخلط��ة أيض��اً جهوداً مش��تركة بني 
الوالي��ات املتح��دة وتركي��ا لتدري��ب 
قوات املعارضة السورية وتسليحها، 
وتق��دمي الدعم اجلوي من قبل القوات 
التنظيم  لدحر  والتركية؛  االميركية 
اإلرهابي م��ن جميع املناطق احلدودية 
التركية والسورية، وكان هناك حديث 
حول إدخال ق��وات العمليات اخلاصة 
التركية كمستش��ارين للعمل جنباً 

إلى جنب مع أولئك املقاتلني.
رافق كات��ب املقال -في أواخر ش��هر 
تش��رين الثان��ي ع��ام -2014 نائ��ب 
الرئي��س جو بايدن مل��دة يومني لعقد 
محادث��ات مع رئي��س ال��وزراء أحمد 
أردوغ��ان ف��ي  داود أوغل��و والرئي��س 
إس��طنبول؛ وكان اله��دف األس��اس 
من تل��ك احملادثات ه��و احلصول على 
املوافقة حول اقتراح ألني وماكغورك 
-الل��ذان عما على نطاق واس��ع مع 
كبار املسؤولني األتراك-، فوافق داوود 
أولغلو في اجتماع له مع بايدن على 
االقتراح املقدم، في حني مت رفضه من 
قبل أردوغان الذي كانت لديه أولويات 
مختلفة. صّرح باي��دن بعد ما يقرب 
من خمس س��اعات م��ن احملادثات عن 
مخاوف أردوغان بش��أن دعم الواليات 
املتح��دة االميركية لوح��دات حماية 
الش��عب في كوباني، مشيراً إلى أن 
تركيا قام��ت أيضاً بتأييد مجموعات 
تعد مصدراً للمش��كات من وجهة 
نظر الواليات املتحدة مبا في ذلك أحرار 
الشام -وهي قوة س��لفية متشددة 
تعمل مع تنظيم القاعدة السورية-، 
قام باي��دن بحّث أردوغ��ان على وضع 
ه��ذه اخلافات جانباً م��ن خال تبني 
اقتراح ألني-ماكغورك؛ وللتخلص من 
مخاوف أردوغان بشأن وحدات حماية 
الشعب، فإن الواليات املتحدة وتركيا 
س��تحددان بدي��اً ملكافح��ة تنظيم 
داع��ش اإلرهابي. بنّي أردوغ��ان تقبله 
لاقت��راح اجلديد ولكن بش��رط واحد 
هو أن عل��ى الوالي��ات املتحدة فرض 
منطقة حظر جوي شمال سوريا، مبا 
ف��ي ذلك مدينة حلب، فلم يكن ذلك 
طلباً جديداً، فعلى مدى عامني سعى 
أردوغان إلى إنش��اء منطقة آمنة في 
الشماليتني  وإدلب  محافظتي حلب 
ملنع تدفق الاجئني الس��وريني، ومنح 
املتمردي��ن املناهضني لألس��د فرصة 
إعادة التنظيم والتدرب ويتم دعمهم 
بفرض حظر جوي إلبطاء مخططات 

الرئيس السوري في املنطقة.

حرب المؤامرة الساخرة على مسيحيي مصر
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آليتني  العراقي  الدس��تور  تضمن 
لتعديل��ه، األول��ى نص��ت عليها 
املادة )126( حتت مسمى األحكام 
اخلتامي��ة، وميك��ن عده��ا مبنزل��ة 
القواعد العام��ة للتعديل، لكنه 
ف��ي موضع آخر ن��ص على قاعدة 
بأنها  أخرى نستطيع تس��ميتها 
وتنف��ذ  واس��تثنائية  انتقالي��ة 
مل��رة واح��دة فقط نص��ت عليها 
املادة )142( حت��ت مظلة القواعد 
أالنتقالي��ة حيث وضع��ت لغاية 
مرحلة  رافقت  ولظ��روف  معينة، 
اع��داد واق��رار الدس��تور وأخ��ذت 
ش��كل الش��رط من وجه��ة نظر 

املشرع الدستوري.
ومن خالل اس��تقراء قرار احملكمة 

/54( املرق��م  العلي��ا  االحتادي��ة 
ف��ي  الص��ادر  احتادي��ة/2017( 
)2017/5/22( ف��ي تفس��ير هاتني 
املادتني وهو جاء بطلب من رئاسة 
مجلس النواب، حيث صدر احلكم 
الدس��توري بأن تطبيق آلية املادة 
س��ابقا  يك��ون  أن  يج��ب   )142(
لتطبي��ق االلية ال��واردة في املادة 

.)126(
امل��ادة )142( وهي آخ��ر االضافات 
الواردة على الدس��تور ويبدو أنها 
وضعت شرطا  يجب تنفيذه فقد 
أوردت طريق��ة لتعديل الدس��تور 
وه��ي بتش��كيل مجل��س النواب 
جلنة من أعضائه ممثلة للمكونات 
العراق��ي  للش��عب  الرئيس��ة 

مهمته��ا تقدمي توصية بتعديالت 
وصف��ت بأنه��ا ضروري��ة على أن 
مجل��س  اعض��اء  عل��ى  تع��رض 
للتصويت  واح��دة  دفع��ة  النواب 
عليه��ا باألغلبي��ة املطلقة لعدد 

أعضاء اجمللس.
واألغلبية املطلقة لعدد األعضاء 
بحس��ب ق��رار احملكم��ة االحتادية 
العليا رق��م )33/ احتادي��ة/ 2007( 
ه��ي )النص��ف 1+( لع��دد اعضاء 
مجلس النواب سواء من احلاضرين 
أو الغائبني في جلس��ة مكتملة 
النصاب، أي موافقة ما ال يقل عن 
)165( نائباً م��ن مجموع االعضاء 

في الدورة احلالية.
وبعد حص��ول حزم��ة التعديالت 

عل��ى موافقة االغلبي��ة املطلقة 
عل��ى  تع��رض  اعضائ��ه  لع��دد 
استفتاء الش��عب العراقي وتعد 
ناجح��ة بش��رطني، االول موافقة 
الش��عب  م��ن  املصوت��ني  ثلث��ي 
رف��ض  والثان��ي ع��دم  العراق��ي، 
تل��ك التعدي��الت من ثلث��ي ثالث 

محافظات فاكثر.
االلي��ة  أن   )142( امل��ادة  وأك��دت 
املرس��ومة فيه��ا مس��تثناة من 
اليات تعديل الدس��تور الواردة في 

املادة )126(.
ال��ذي تضمنته  االس��تثناء  وهذا 
املادة )142( جاء ايضاَ  بشرط وهو 
ضرورة االنتهاء من االليات الواردة 
فيه��ا بتعديل الدس��تور ومن ثم 

الصيرورة إلى االلي��ات الواردة في 
املادة )126( من الدستور.

أن احملكم��ة االحتادية اش��ارت في 
ق��رارات س��ابقة ضمن��اً إل��ى أن 
االولوية تأتي بتطبيق املادة )142( 
القرار  وآخرها  الدس��تور،  لتعديل 
رق��م )119/ احتادي��ة/ 2015( الذي 
تضمن عدم دس��تورية قرار رئيس 
مجلس الوزراء بإلغاء منصب نائب 
رئيس اجلمهورية املنصوص عليه 
في املادتني )69( و)75( من الدستور، 
حيث جاء في نص القرار »أن القرار 
املطعون بعدم دس��توريته بإلغاء 
مناصب نواب رئيس اجلمهورية قد 
صدر خالفاً ملا رسمته املادة )142( 
م��ن الدس��تور فيك��ون مخالف��اً 

الحكامه مما يقتضي احلكم بعدم 
دستوريته..«.

ونعتقد بأنه لو كانت املادة )142( 
من الدس��تور قد ج��رى تطبيقها 
لقالت احملكم��ة إن الغاء منصب 
يتطلب  اجلمهوري��ة  رئي��س  نائب 
تعديل الدستور على وفق احكام 

املادة )126( منه.
وبالتالي ال يكون لرئيس اجلمهورية 
أو مجل��س ال��وزراء مجتمعني أو 
خم��س اعض��اء مجل��س النواب 
صالحي��ة اقت��راح التعدي��ل االول 
للدستور، وهذه االليات تضمنتها 
املادة )126( كون متوقف تنفيذها 
حلني االنتهاء من اليات املادة )142( 
التي تخول تعدي��ل املواد مبا فيها 

االليات الواردة في  املادة )126(.
وه��ذا يعن��ي ان امل��ادة )142( جاء 
حكمها مطلق��اً ومخوالً بتعديل 
جميع مواد الدس��تور أو اي منها 
من دون أس��تثناء، اما املادة )126( 
ينبغ��ي  ش��روطا  اوردت  والت��ي 
االلت��زام به��ا وه��ي تختل��ف في 
بعض مفاصله��ا عن الية تعديل 
الدس��تور الواردة في امل��ادة )142( 

منه.
ولك��ن قد يثار تس��اؤل هن��ا، هل 
الفش��ل ف��ي تعدي��ل الدس��تور 
وفق امل��ادة )142( يعني أن احلاجة 
منتفي��ة له مبوج��ب تل��ك املادة، 
نعتقد ب��أن املوض��وع يحتاج إلى 

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

ّ
ّ

إياس الساموك

ياير مينتسكر

كاتب وصحفي عراقي

أستاذ التاريخ في 
جامعة برينستون

لق��د ظه��ر من قب��ل ف��ي التاريخ 
ش��يء مثل اميركا دونال��د ترامب، 
فمجرد التفكير في ذلك ستجد أن 
ترامب يقضي وقته إما في املكتب 
البيض��اوي ال��ذي ه��و اآلن مزي��ن  
بس��تائر ذهبية أو في منتجعه مار 
إي��ه الغو و الذي يحت��وي على برج 
و بواب��ات حراس��ة و س��رير أميري 
مغطى فهو ميثل النسخة احلديثة 
من لويس الرابع عشر و يعيش في 
نسخته اخلاصة من قصر فرساي.

األربع��ني  و  اخلام��س  الرئي��س  إن 
للوالي��ات املتح��دة مث��ل نظي��ره 
باحلقائ��ق  مه��ووس  التاريخ��ي 
والتزوير فقد  واألصال��ة  واألكاذيب 
طال��ب عندم��ا ق��ام  ب��أول زي��ارة 
رس��مية له إلى اململك��ة املتحدة 
بأن ينق��ل مبوكب في ش��ارع املول 
الش��هير في لندن ، وقبل أن ميضي 
حتى مائة يوم على رئاس��ته أصدر 
أمرا بقتل الناس في س��وريا بينما 

ه��و يتكل��م ح��ول »رؤي��ة أجم��ل 
قطعة م��ن كعكة الش��وكوالته 

على اإلطالق ».
إن التاري��خ ال يك��رر نفس��ه ولكن 
كم��ا زعم مارك توين ف��إن للتاريخ 
قافي��ة وق��د كان��ت هن��اك قافية 
تاريخية لترامب مع املاضي و لكن 
رئاسته ليست إعادة للفاشية في 
القرن العشرين كما قال املؤرخ ييل 
تيموثي س��نايدر وآخ��رون. بدال من 
ذل��ك، لقد أعاد الرئي��س االميركي 
امله��ووس بالتلفاز ش��يئا أكبر من 
ذلك بكثير وأكثر متش��يا مع خيال 
ديزن��ي و هو الب��الط امللكي اخلاص 

به.
وهذا ما يفس��ر س��بب انش��غال 
األدوار  ولع��ب  باملظاه��ر  ترام��ب 
امللكي��ة وملاذا قام��ت إدارته بتكرار 
للب��الط  الكالس��يكية  النم��اذج 
امللكي وص��وال إلى امله��رج فلديه 
ابنته االميرة اجلميلة التي ال ميكن 

أن ترتك��ب أي خط��أ وأبناء ضعفاء 
يقبعون في ظ��ل والدهم و زوجته 

املولودة في اخلارج ذات اللهجة.
األجنبي��ة الصعب��ة و التي تعيش 
في مس��كن منفص��ل فهي متثل 
ماري أنطوانيت في العصر احلديث 
و ه��ي غالب��ا م��ا تته��م بالتبذير 

والطيش.
بعي��دا ع��ن األس��رة ل��دى ترامب 
م��ن  تتأل��ف  ملكي��ة  حاش��ية 
املستش��ار الشرير س��تيف بانون 
و ال��دوق املفضل جاريد كوش��نر و 
مجموع��ة من املصرفيني ودعونا ال 
ننسى شون سبايسر املهرج بينما 
الش��خصية الوحيدة التي ما تزال 
مفقودة من بني هذه الشخصيات 
هو الرجل الغامض مثل راسبوتني 
لكي يهم��س بنصائحه الغامضة 
ف��ي أذن املل��ك حي��ث يج��ب على 
امي��ركا أن تترقب وصول مثل هذه 

الشخصية.

يبدو أن رئاسة ترامب قد جاءت من 
فيلم درامي يتعل��ق بحقبة القرن 
الس��ابع عش��ر أو الثامن عش��ر و 
هذا لي��س من قبيل املصادفة فقد 
بنيت ثقافة الب��الط الباروكي في 
أوروبا ح��ول الرجال الذين يتمتعون 
بإمتيازات كبي��رة ويعرفون القليل 

جدا عن عمل احلكومة.
 لقد أدى ذلك إلى انعدام اإلستقرار 
بنح��و كبي��ر  وهو ما جتل��ى بطرق 
مذهلة و لم تكن قصورهم مجرد 
هي��اكل معماري��ة رائع��ة ولكنها 
أيضا تع��د أماكن للحف��اظ على 
وفق��ا  االجتماعي��ة.  الس��يطرة 
للوص��ف املعاص��ر  للوي��س الرابع 
تطبيق��ه  ميك��ن  وال��ذي  عش��ر 
بس��هولة عل��ى ترام��ب »لم يكن 
هناك شيء يحبه  أكثر من اإلطراء 
أو بكالم أوض��ح التزلف واملداهنة 
وكلم��ا كان ذل��ك أكث��ر فظاظ��ة 

وغباء زاد إعجابه بذلك .«

لق��د اعتم��د الق��ادة مث��ل لويس 
واإلمبراط��ورة  عش��ر  الراب��ع 
الروماني��ة املقدس��ة ماري��ا تيريزا 
على مستش��ارين موثوقني للقيام 
بالعمل الذي ال يستطيعون القيام 
به بأنفس��هم وتالعبوا في الوقت 
نفسه  باملستشارين ضد بعضهم 
البعض حت��ى ال يقدروا على جمع 
الكثير من السلطة وميكن تطبيق 
الوص��ف املعاصر لثقاف��ة البالط 
الباروك��ي طبق��ا ألح��د املراقب��ني 
على عالقة كوش��نر و بانون اليوم 
فق��د قال »البالط ه��و املكان الذي 
ال يوج��د فيه صدي��ق قريب مبا فيه 
الكفاية لدرجة أنه ال ميكن يصبح 

ان عدوا في وقت الحق«.
لقد تعلم رج��ال البالط األوروبيون 
عل��ى مدى ق��رون م��ن املمارس��ة 
الكثير ح��ول ما ميكن فعله و عدم 
فعله في حياة البالط امللكي فقد 
يأتي الشخص في البالط و يذهب 

إم��ا عن طريق الط��رد مثل مايكل 
فلني و هو مستشار األمن القومي 
األول لترام��ب أو قط��ع الرأس مثل 
ما حص��ل الثنتني من زوجات هنري 
الثامن ولكن هذا لن يغير دينامية 
ذل��ك العال��م فكل ش��خصية أو 
تص��رف في ه��ذا العال��م يعد من 

العوارض وليس األسباب.
وتعل��م رج��ال الب��الط أيضا جتنب 
إظهار الغطرس��ة جتاه خصومهم 
حيث ميك��ن لهذا أن ينف��ر احللفاء 
احملتملني كم��ا لم يهتم��وا كثيرا 
بإس��تعمال التفسير املنطقي مع 
أميرهم وبالنظر إلى إفتقار امللوك 
خلبرة كبيرة في احلكم فإن محاولة 
املنطق��ي  التفس��ير  إس��تعمال 
معهم ستش��كف ع��ن جهلهم 
وق��د ت��ؤدي إلى زي��ادة ش��عورهم 
بإنعدام األس��تقرار وغالبا ما تؤدي 

إلى سقوط رجل البالط.
إن النظر لرئاس��ة ترام��ب كتكرار 

ف��ي  األميري��ة  للثقاف��ة  جدي��د 
واش��نطن العاصم��ة يش��به م��ا 
الرئاس��ي  ديزن��ي للقصر  فعلت��ه 
الفرنس��ي ولك��ن ه��ذا ليس على 
س��بيل التسلية فحس��ب بل أنه 
يعطينا نظرة متفحصة لكيفية 
عمل الس��لطة عند ترامب وعلى 
ه��ذا األس��اس ف��إن ه��ذه النظرة 
توصف لنا مس��ار عم��ل لم يحظ 

بإهتمام العامة.
وبعب��ارة أخ��رى، في ح��ني أن بالط 
ترام��ب امللك��ي يط��رح مش��كلة 
الميركا فإنه ميكن أن يعطينا احلل 
أيضا وذلك من خالل إثارة ش��كوك 
االميركي��ني الطبيعية في النظام 
امللك��ي وب��دال م��ن وص��ف ترامب 
بأن��ه هتل��ر القادم علين��ا أن ننظر 
إليه عل��ى أنه ارس��اتز بوربون وهو 
يترأس مار ايه الغو بطريقة تشبه 
الطريق��ة التي ت��رأس فيها هوالء 

البالط الفرنسي املكروه جدا.

نظام دونالد ترامب القديم
PROJECT
SYNDICATE

رفض ترامب التفاقية باريس

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال ينبغ��ي للق��اريء ان يتوقع مني اجابة ش��افية 
على السؤال: عهد صدام افضل أم عهد التغيير؟ 
ذل��ك ألن��ي عّده س��ؤاال غي��ر منهج��ي وال تتوفر 
يز  في��ه عناصر املوضوعي��ة التاريخية الت��ي ال جتجُ
املقارنة ب��ني حقب التاريخ اس��تنادا الى  جزئيات 
مصال��ح او منافع او اض��رار او أحداث ذات طبيعة 
طارئة، أو حتى ما تخسره البالد من ارواح ابنائها، 
ورب قائ��ل ان املدخ��ل هذا خال��ف معايير اجملادلة 
والبحث االحترافي حني سمى العهد الذي خلَف 
نظ��ام صدام ب�«عهد التغيير« .. حس��نا.. انه من 
وجهة نظري عهد التغيير والس��قوط واالحتالل 
والتح��ول الدميقراطي والفوضى مع��ا، فكل من 
ه��ذه التوصيفات لها قدر معني في ما حصل في 
التاس��ع من نيسان 2003 وما حلقه، وإن على نحو 

متفاوت. 
من الطبيع��ي ان يداف��ع املنتفعون م��ن النظام 
الس��ابق، مم��ن خس��روا منافعه��م ومناصبه��م 
وامتيازاته��م ع��ن ذل��ك العه��د ويجيب��ون على 
السؤال حول االفضلية بني العهدين على طريقة 
»وه��ل نحتاج ال��ى مقارنة؟ انظروا اح��وال االمن 
واعمال العنف والتفجيرات؟« ورمبا ينضم اليهم 
الكثي��ر من املواطن��ني ممن فقدوا اع��زاء لهم في 
دورات العن��ف، ويعيش��ون كوابي��س التهديدات 

اليومية حلياتهم، وحياة عائالتهم. 
وباملقابل، من املفهوم ان ينبري باستحسان العهد 
اجلديد وذم م��ا قبله اولئك الذين فتح هذا العهد 
امامهم فرص االثراء والس��لطة واملنافع وتغّيرت 

احوالهم نحو حظوظ ما كانوا يحلمون بها.
واحل��ال، ف��ان الذي��ن ي��رون ب��أن العهد الس��ابق 
»افضل« س��يجدون وفرة من االمثلة واالس��باب 
عن االس��تقرار واخلدمات واالداء احلكومي ليعززوا 
جداله��م، يضيف��ون له��ا خطايا العه��د اجلديد 
الصارخ��ة م��ن دورات العن��ف وت��ردي اخلدم��ات 
وانح��الل االدارة وتضاربها وفس��ادها، فيما يجّهز 
املدافعون عن عهد ما بعد صدام اس��باباً حاشدة 
ح��ول »افضلية« ه��ذا العهد من حي��ث مرتبات 
التعبي��ر  العائ��الت وحري��ات  وم��وارد  املوظف��ني 
والتعددية السياس��ية ويضيف��ون لها ما ارتكبه 
العهد الس��ابق م��ن خطايا باش��عال احلروب مع 
اجليران والتجنيد االجب��اري والبطش املفرط بكل 
م��ن حتيطه ش��بهة عدم الوالء وفقدان عش��رات 

االلوف من الشباب في طاحونة احلروب.
افض��ل م��ن  الس��ؤال«ايهما  االجاب��ة عل��ى  ان 
العهدي��ن؟« ميكن ان تتحقق في حال تكفلت بها 
عق��ول محصنة ض��د الوالء وضغ��وط املصلحة 
واخل��وف واجملامل��ة.. وه��ي س��تكون اكث��ر دق��ة 
وموضوعي��ة ومطابقة ملعايير البحث املس��ؤول 
حني تس��تعيد البالد عقلها واس��تقرارها وتضع 
جانب��ا وعث��اء رحلتها الوع��رة.. آن��ذاك )انتباه( ال 

اهمية للنظر الى العهدين، كماٍض.. 
فاملهم هو املستقبل.   

 *******
سوفوكليس 

» أفض��ل أن أفش��ل بش��رف عل��ى أن أجنح عن 
طريق الغش«.

اإلشكالية في السؤال: 
أي العهدين أفضل..؟



ثقافة10
قراءة

علوان السلمان 

فك��ري  وع��ي  الش��عري..نتاج  الن��ص   
وجمالي يحققه املنتج)الشاعر( بتحريك 
الواقع وتفجيره عبر لغة ايحائية خالقة 
لصوره��ا املنبعث��ة م��ن مت��ازج الذات��ي 
العم��ل  ف��ي  باملوضوعي..كون)االص��ل 
الفن��ي هو االحس��اس..(..على حد تعبير 

الفيلسوف االيطالي كوتشي..
ع��ن  االدب��ي  النق��د  حت��دث  ..وتاريخي��ا 
التكثي��ف واجمل��اورة بع��د ان اهت��دى الى 
قوانني القول الش��عري الت��ي انحصرت 
في)اللف��ظ ومعناه( م��ن جهة..واللفظ 
وجمال��ه م��ن جه��ة اخرى..وم��ن ه��ذه 
الثنائي��ة الضدية)اس��س الش��كالنيون 
الروس نظامهم املعرفي النقدي احلداثي 
القائم عل��ى حتاور الثنائي��ات في العمل 
تأسيس��ية  مس��احة  االدبي(..بوصف��ه 
لتشييد النص الش��عري مبنى ومعنى..
بتوظي��ف لغ��ة ايحائي��ة تنح��و منحى 
واقعيا وتش��كل احملور ال��ذي تنطلق منه 
الذي يستنطق  رؤية املستهلك)املتلقي( 
ص��وره ويكش��ف عم��ا خل��ف الفاظه..
فيعلن عن الرؤى املنتجة وما ينبثق منها 
من معالم مضمونية وافكار مس��تفزة 

للذاكرة ونابشة خلزينها املعرفي..
  وباس��تحضار اجملموعة الش��عرية)ليل 
س��مني( بنصوصه��ا النابض��ة باحلي��اة 
وموجوداتها بعد ان بئ��رت عواملها انامل 
الش��اعرعلي  ومهندس��ها  مبدعه��ا 
فرح��ان واس��همت دار ميزوبوتامي��ا في 
نصوص  وانتشارها/2016..كونها  نشرها 
منفتحة على آفاق داللية وقيم اجتماعية 
والنصي��ة  اش��كالها)النصية  ب��كل 
القصيرة جدا)الوامضة والش��ذرية(..من 
اجل حتقي��ق موقف انس��اني..فضال عن 
قيمته��ا اجلمالية اخلالقة خلطاب يتكىء 
على فضاء دالل��ي عبر بنية يغلب عليها 
االنزياح الذي يكشف عن اكتظاظ اخمليلة 
الش��اعرة باملعطيات احلسية..ابتداء من 
العنوان العالمة الس��يميائية املس��تلة 
م��ن م��ن اح��د نص��وص اجملموعة)جنوم 

نحيلة(..
ليل سمني 

يزدرد النساء في الشرفات
ويتلف الصبية بكوابيس حتت الشمس( 

/ص5.. 
بنيتني)زماني��ة  ب��ني  م��ا  جتم��ع  والت��ي 
ومكانية( بفونيميها الدالني على انسنة 
يس��تدعي  الزمان��ي مجازا..وهو  الظرف 
مكتظ��ة  لرحل��ة  املس��تهلك)املتلقي( 
بعوامله��ا  اخلصب��ة بالرؤى واالحاس��يس 
باسلوب شائق يعتمد التكثيف اجلملي 

والتناغم الصوري..
� وحدنا ندق باب الصالة

فتزفر املئذنة أنبياء كسالى
أو محاربني برائحة اخلشب

� نعلم ان املدينة احتم��ال املكوث..لكن 
َشعرنا الذي

يطول ينبيء بصلع الفكرة
أو ه��وس االصابع عندم��ا فاجأها تبعثر 

اجلسد
وصالة الشهادة

أقص��د ش��هادة الوفاة املصدق��ة بختم 
احلرب الشرعي

أو بختم الب��الد املعجونة بالغبار..  /ص5 
� ص6

  فالش��اعر ينشغل باش��كاليات الواقع 
ومقارب��ة اليوم��ي فيتفاع��ل والتجرب��ة 
الواقعية مبا فيها من انكسارات وخيبات..

كونه يشتبك مع بعضها ويقيم عالقاته 
التفاعلي��ة واليومي��ة ليبن��ي ش��عريته 
عل��ى التقابل بني عامل��ني متضادين هما: 

الذاكرة)املتخيل( والواقع)املوضوع(..
النني زجاج

)س��أنطح( ظلها لتتكس��ر كريات دمي 
وتسيل

وسيصبح ظلها لزجا
التاج نائم بحبور على رأسها

ياه........... 
التاج نائم بحبور على 
ال ق ص ا ئ د    /ص56

  فالش��اعر يقتنص اللحظة باستخدام 
لتحقي��ق  الس��ريع  التصوي��ر  اس��لوب 
مش��هدية متف��ردة بدراميته��ا احلركية 
الت��ي تنفذ ال��ى اعماق الذات للكش��ف 
ع��ن دواخله��ا مب��ا امتلك��ت م��ن ايحاء 
لفظي وتكثيف جملي خللق ش��كل من 
اش��كال احلداثة التي حتالفت والتحوالت 
الفكرية والفنية واملؤثرات اخلارجية خللق 
عوامله املسايرة للعصر الذي وسم بعصر 
السرعة..وهو يعبر عن احساس شعوري او 
مشهد وامض..مقتصد بالفاظه وموجز 

التركيبية  بخصوصيته  بعباراته..متفرد 
م��ع ايح��اء وتفرد ف��ي االيق��اع والصورة 
املنبثق��ة من لغة رام��زة وفكرة منبعثة 
من بني ثناياه..فضال عن احتش��اء الذات 
املنتجة داخل عوالم النص وتراكيبه..لذا 
كان��ت حركتها الداخلي��ة حضورا فاعال 
يف��وق حركته��ا اخلارجية باعتم��اد لغة 
ادراكية تخاطب الفك��ر قبل العاطفة..

فيتماهى معه��ا بتدفق وجداني منبعث 
من دائرة الوعي الش��عري املؤطر لعوامله 

الصورية ودالالت��ه املوحية بتقنيات فنية 
شكلتها مجموعة من املهيمنات داخل 
بنية النص جتس��دت في التنقيط)النص 
الصامت والبعد التش��كيلي( الذي يعد 
عنصرا بنيويا مؤديا للتأويل..باس��تدعاء 
املتلقي ملليء بياضاته مبا يناسب فحواه..
العامية)نطح/عالكة/ االلفاظ  وتوظيف 
الزركة..(..للكش��ف ع��ن االنتماء البيئي 
املكان��ي.. اضافة الى التش��ظي احلرفي 
البصري الذي يكش��ف عن دواخل الذات 

النفسي..
� ال تتلفظي

اسمي امام العصافير
النها ستتخذ فمك عشا..  /ص110

� ال تغسلي قدميك مباء الفرات
الن��ه س��يغير مجراه نح��و منزل��ك..   /

ص111
  فالشاعر يحاول تبئير الكلمات واجلمل 
من اجل حتقيق  ازاحة واعية مقترنة بقول 
الرؤية.. النفري الصوفي)كلما اتس��عت 
ضاقت العبارة(..مع اس��تنطاق اللحظة 
الش��عرية عب��ر نس��ق لغوي ق��ادر على 
تولي��د املعاني من اجل توس��يع الفضاء 
الدالل��ي للجمل��ة الش��عرية املكتظ��ة 
واحلدث..(اضافة  واحلرك��ة  بعناصر)الزمن 
ال��ى العاطفة املنس��ابة به��دوء من بني 
الثنايا الصورية الكاش��فة عن مكنونات 
احاسيس��ها.. وعمق  وانفعاالتها  الذات 

مع مفارقة اسلوبية ادهاشية..
الالفتات السود تخنق اجلدران

اجلدران تتقوض حتت االرواح
االرواح ترفرف مع البنفسج
البنفسج ينام مبرح الغياب

 � / ص52  يصافح...الالفت��ات    الغي��اب 
ص53

  فالن��ص مبجمل حتركاته الرامزة ودالالته 
اللفظي��ة املعبرة عن احلالة الش��عورية 
والنفسية باسلوب دينامي حالم..وعمق 
داللي يتداخل والس��ياق اجلمعي بقدرته 
التعبيري��ة اخملتزل��ة لتراكيبه��ا اجلملية 
ش��كال  الش��عري  للمأل��وف  املتج��اوزة 
وتعبيرا..اذ عمق االحس��اس ونفاذ الرؤية 
التش��كيل  امتلك��ت خصوصية  الت��ي 
اللغوي املتميز بايقاعه الذاتي وانثياالته 
بكثافة لغوية خالقة لصورها الشعرية..
فكان تش��كيل النص وفق  تصميم ينم 
عن اش��تغال يعتمد اجلزئيات وينسجها 
نس��جا رؤيوي��ا يرق��ى من احملس��وس الى 

الذهني..
  وبذلك قدم الشاعرنصوصا تنوعت في 
بنائها مبش��هدية سيمية منفتحة على 
التأوي��الت واالس��ئلة..فضال عن اخالصه 
لعوامل��ه م��ن خ��الل اهتمام��ه بالبني��ة 
الدرامي��ة املكثفة والفك��رة املضمونية 
وعنص��ر املفارق��ة والتركيز عل��ى البنية 
املكاني��ة باعتباره��ا منظوم��ة ثقافية..

اجتماعية داخل مسارات النص.. 

محمد بنيس 

1. لنت��رْك جانب��اً ذلك احلدي��َث احلميم عن 
العَب��ث أو الالمعنى في حياتن��ا، ولنلتفْت 
إل��ى كلمة واح��دة، هي الثقاف��ة. يبدو لي 
أن هذه الكلمة هي الت��ي مبقدورنا االنتباه 
إليها، في زم��ن أصبحت العروبة في مهّب 
الريح. فنحن كلما تقدمنا، اليوم، في تأمل 
ما نعيش، اتضح مشهُد الفاجعة التي لن 
تكون عاب��رة. أحياناً تُصيبني كآبة ال أعرف 
كي��ف أتخلص منه��ا. ومعه��ا ينتفي كلُّ 
كالم. لك��ن الصحوة تفاجئن��ي، على حني 
غرة، وأنا أنتقل بني بل��دان وحضارات أو بني 

كتب وأعمال.
ليس هذا كثيراً في زمننا. لذا أخّلص ما أراه 
ممكناً، في كلم��ة الثقافة. نعم، هي كلمة 
يصع��ب الدفاع عنها، بل ه��ي كلمة يكاد 
النط��ق بها أن يكون اليوم مس��تحيالً. وإن 

اعتقدن��ا أن في هذا الوص��ف مبالغة، فما 
أظ��ن هذا االعتقاد س��وى تعبي��ر عن وْعي 
س��اذج. قضْينا ما يقرب من قرنني من أجل 
أْن تصبح الثقافة مشتركة بني جميع أبناء 
البلد العرب��ي الواحد، ثم ب��ني جميع أبناء 
البالد العربية. ما يق��رب من قرنني، وما هو 
علي��ه البالد العربية من نف��ور من الثقافة 

دليل على اندحار فكرة الثقافة ذاتها.
2. غالب��اً م��ا خلط��ت الدولة ب��ني العلوم 
الديني��ة وب��ني الثقاف��ة مبعناه��ا العلمي 
واألدب��ي واإلنس��اني. أو ه��ي س��ّلمت ب��أن 
الثقافة هي الترفيه ونشر املعارف بطريقة 
سطحية أو إعالمية. بهذا اكتفت بأن جتعل 
الثقافة مادًة قابل��ة للتصالح مع نظامها 
نظ��ام  واجتماعي��اً.  وعقائدي��اً  سياس��ياً 
تتعارض مع��ه الثقافة باعتبارها منظومة 
م��ن القيم الفكري��ة واجلمالي��ة النقدية. 
وإن ه��ي اصطدمْت بثقاف��ة نقدية، عربية 
أو أجنبية، ب��ادرت إلى مصادرته��ا بعبارات 

لبقة، أو بألفاظ صريحة في قساوتها عند 
الض��رورة. كثي��راً ما كنُت أحت��ار، مثالً، في 
فه��م موقف بْعض املؤسس��ات، الثقافية 
والتعليمية واإلعالمي��ة، من أعمال تتناول 
الدين واجلنس واألخالق، من خالل سلوكات 
فردية أو مواقف فكرية وجمالية. ال تتحّمل 
هذه املؤسسات أن تسمح لعمل، بل لنص 
من النصوص التي تتن��اول واحدة من هذه 
اجمل��االت أو بعضه��ا جن��ب بع��ض، أن يقع 
في يد القراء، من التالميذ إلى األش��خاص 
البالغني، أو يقدم إليهم في شكل سمعي 
أو بصري. مجرد ذكر كلمة تنتمي إلى هذه 
اجمل��االت تض��ع العمل أو الن��ص في الئحة 
املمنوعات. وال يدري، الذين ميارسون الرقابة 
أو يقومون بإصدار حكم املنع، أنهم يبررون 
إش��هار املتزمتني سيف الفتوى باإلحلاد في 
حق املؤلفني واملبدعني. وال تس��أل عّما يلي 

الفتوى.
كن��ت أحتار، ألن القائم��ني على منع كهذا 

يقّدمون أنفس��هم على أنه��م متفتحون 
اجلدي��د،  ع��ن  مدافع��ون  الثقاف��ة،  عل��ى 
حريصون على نش��ر وْعي يستجيب لزمن 
حديث، متفهمون حلاجيات إنس��ان يعيش 
ف��ي مجتمع يتفاعل م��ع العالم، الذي هو 
ف��ي النهاي��ة غربي، أساس��ه قي��م، منها 

احلرية والدميقراطية.
3. ازدواجية في املوقف تبنّي لي أن خطورتها 
أعمُق من خطورة املتزمتني، الذين ال يكّفون 
ع��ن التصريح بأن في الدين والفكر الديني 
جواباً عن كل ما يحتاج إليه اإلنسان. فهي 
تضاع��ف من األس��وار التي متن��ع الثقافة 
باس��م الثقافة، متنع احلرية باس��م احلرية، 
وال أقول عنها إنها متنع الدميقراطية باسم 
الدميقراطي��ة، ألن الدميقراطي��ة كلم��ة مت 
االس��تحواذ بس��هولة عليه��ا، م��ن خالل 
كلم��ة الش��ورى، ذات الرن��ني ال��ذي يبعث 

الراحة في النفوس.
ه��ي ازدواجية لم تنجْح في تعليم األجيال 

املتالحقة قيماً حديث��ة، ولم تؤّد إلى جعل 
الف��رد ينتقل إلى وضعية  الش��خص الذي 
يتحمل املس��ؤولية ف��ي اختياراته، ويكون 
مستعداً ليؤدي ثمن هذه االختيارت، أكانت 
تتص��ل بقضايا عادية أو قضاي��ا مصيرية، 
تتعل��ق باحلياة املش��تركة. وعندما يحصل 
اخللل تنسى الدولة أن مصدره في التوجيه 
الفاس��د الذي أعطته للثقاف��ة، فال تفكر 
إال في تدخل العنف بتسمية احلل األمني، 
رداً عل��ى كل م��ا ال يتواف��ق م��ع اختيارات 

سلطتها.
لذل��ك، أعود وأقول الثقاف��ة، بدون أّي رقابة 
عل��ى الثقافة. فنح��ن، أحببن��ا أم كرهنا، 
نحصد ما زرعنا، وس��يطول زم��ُن احلصاد. 
هو حصاد املزيد من املآس��ي. فال حتزن. غّير 
وْجهة نط��رك، وانتب��ْه إلى ه��ذه الكلمة، 

الثقافة.           

*نقال عن موقع ضفة ثالثة 

الثقافُة في المقّدمة*

الوعي الشعري والتنوع البنائي في)ليل سمين(

يرتبط الش��عر بالفكرة الفائقة دائما، وكلُّ كتابة شعرية 
ترتب��ط بتمّث��ل ه��ذه الفكرة من خ��الل فاعلي��ة االنزياح، 
بوصفه��ا محاول��ة ف��ي التعبي��ر عن تل��ك الفك��رة، عبر 
االستعارة واجملاز، أو عبر تقانات التأليف والتكوين واالختزال، 
ومبا يُعطي لدالة الش��عر مجاال للتأويل، ولتوصيل املعاني 

بطرٍق شتى..
يضعنا  الش��اعر د. عل��ي حداد أمام لعب��ة كتابة األفكار، 
بوصفا وعيا، ورس��الة، إذ مينح ه��ذه الكتابة خصوصية أْن 
تكون توصيفا خلطابه الشخصي، اخلطاب الذي تستغرقه 
هواج��س االس��تعادة، ورؤيا الش��اعر الباحث ع��ن الغائب، 

واملقصي، والبعيد...
يكتب علي حداد  عن املكان، بوصفه هاجسه الشخصي، 
والذي يس��تدعي من خالله أس��ماًء وامكنة بعيدة، وأرواح 

غائبة، تلك التي يُعيد لذة اكتشافها واستحضارها..
ش��عرية املكان هي الش��عرية الفاعلة، في مشغل كتابه 
الش��عري) متاما..كم��ا حت��دث املوجة املوج( الص��ادر عن دار 
العصامي/ بغداد/ 2016 إذ بدت هذه الش��عرية وكأنها هي 
جوهر فكرته الفائقة، فكرة الس��ؤال والبحث واالستدعاء 
والوج��ود واملعنى، حيث تس��تغرقه لذة التق��اط ما ينثال 
منه��ا، وما تفضي ب��ه معاٍن، هي هواجس��ه، وهي مرقاته 
ال��ى س��ر الفكرة.. قصائ��د الكتاب  تتجوه��ر عند حافات 
تلك الشعرية، تؤنسنها، تتخّلقها مسكونة بالتفاصيل، 
تالم��س س��رائر نس��غها، إذ توهبها ش��غف االس��تعادة 
والتش��هي، ورؤيا م��ا يجوس به املكان م��ن حميمية، ومن 

أرواح غائبة..
لكلِّ مكان تضاريسه، وروائحه،
ونقوش على صدره تتحدث عنه

وكف من االستمالة
تُدنيك شيئا، فشيئا إليه،
لينسجم الصحو بينكما

هكذا.. كنت أحكي لنفسي
التي أدهشتها تفاصيل هذي املدينة..ص103 

امل��كان اليمن��ي ه��و الش��فرة الدافق��ة واملُس��تعادة، هو 
االس��تعارة الكب��رى التي إت��كأ عليها علي ح��داد، وكأنه 
يحاول عبر أس��طرة ماتوحي به، أْن يختصر عوالم املعيش 
واجمل��اورة والذهاب بالقصيدة الى زمن ش��عري، له دهش��ة 

االنسحار، وخّفة النفور، وغواية االعتراف..
قصائد مسكونة باحلياة، تتقصى الغياب بوصفه حضورا 
مدهش��ا، تس��تنطق س��رائر امل��كان األليف، تُبّجل��ه، ترمم 

خرائبه، تهجس ألرواحه بأناشيد فائقة العذوبة..
اليق��ع علي ح��داد في ه��ذه القصائد حتت وط��أة الذكرى، 
بل يجد نفس��ه يكتب تاريخا ش��خصيا ل��ه، تتضح فيه 
مالمح األشياء والتفاصيل واليوميات واألصدقاء الراحلني 
والعالقني باحلياة والطبيعة، إذ تتبدى رؤيته مكشوفة أمام 
لعبة باهرة، فيها الكثير من الوضوح التواصل، القريبة من 

لذة من يكتب سيرته، أو يفتح قمصيه لريح طيبة..
قصائد  الكتاب تقترح  قارئا  لها، فهي  األقرب  الى قصائد 
التع��ّرف، حيث تس��تدعي القصيدة الش��خصية، مجال 
القراءة، عب��ر توظيف تقانات الدراما، وحميمية املش��اعر، 
تلك التي يشتبك فيها السيري بالرؤيوي، واحلسي بالتأملي، 
واليوم��ي بالعمومي،  ومبا تتركه��ا  أثره على  القارىء ذاته، 
الباحث عن س��ر األمكنة، األفكار التي تصطخب فيها، أو 

التي حُتّفزه على التلذذ بفعل االستعادة..
كان يترك شجو القصيدة

مرتهنا الحتماالته
ويذهب كيما يرى بيته
)وهو لم يكتمل بعد(

ليتابع بعض التفاصيل
حول الطالء

وشكل املصابيح، لون الستائر
ماذا سيزرع عند املداخل

وما كان يصغي لهذا الرسيس
الذي يتصاعد من حوله:

أن البيت يسكنه املبتل بالشعر
غير القصيدة..

يظّل علي حداد ش��اعر أفكار، وش��اعر رؤى، والتزاوج  مابني 
الرؤيا والفكرة هو اجملال الذي يش��يء بش��عرية التفاصيل، 
حيث يتبدى  املكان اليمني، واملكان الواس��طي بوصفهما 
مكاني االستعارة واالستعادة، والوجود بدالالته  املشحونة 
بهواجس االغت��راب، واملنفى، وبأس��ى البعيد الذي  يكتب 

القصيدة وكأنها شفرته  في االقتراب واالكتمال..    

علي حداد.. القصائد 
بوصفها هواجس األمكنة

علي حسن الفواز

د.ثائر العذاري

في الس��نوات األخيرة انش��غلت أقسام األدب 
في اجلامعات العربية بفك��رة )النقد الثقافي( 
باملفه��وم الذي قدمه د.عب��د اهلل الغذامي في 
كتابه الذائ��ع الصيت )النق��د الثقافي- قراءة 
في األنس��اق الثقافية العربية(، فكتبت مئات 
األبح��اث والرس��ائل واألطاري��ح بعنوانات مثل 
)شعر فالن في ضوء النقد الثقافي( و)األنساق 
الثقافية في خط��ب فالن( و)مقاالت في النقد 
الثقاف��ي( وهكذا. لكن معظ��م هذه الكتابات 
األكادميي��ة )بالقدر الذي أتيح لي االطالع عليه( 
كان��ت جتتر املقوالت النظري��ة للغذامي، بينما 
ال تفل��ح في تطبيقها بص��ورة مقنعة. ونظن 
أن ذلك حدث لس��ببني؛ األول: انعدام الدقة في 
فهم فرضي��ات الغذامي في كتابه، والثاني: أن 
تلك الفرضيات، في املمارس��ة التطبيقية، لم 

تستطع تطوير اإلجراءات املنهجية الالزمة.
م��ن امله��م، ب��دءا، اإلش��ارة إل��ى أن مفهوم 
النق��د الثقافي عند الغذامي هو مش��روعه 
 Culturer   اخل��اص، وهو مختل��ف متاما ع��ن
criticismعن��د الغربي��ني، فه��ذا املصطل��ح 
الذي ميك��ن أن جند جذوره في القرن التاس��ع 
عش��ر ف��ي كتاب��ات ماثي��و أرنول��د وتوماس 

كاراليل، لكن من اس��تعمل املصطلح وحدد 
مفهوم��ه هو )جاك بارنوز( امل��ؤرخ األمريكي 
من أصل فرنس��ي ع��ام 1934، ويعرف بارزون 
بأن��ه )مؤرخ أف��كار(، ألن��ه كان معنيا بتأريخ 
التطور الفكري، واملصطلح )النقد الثقافي( 
عن��ده يعني البحث في أث��ر التطور الفكري 
ف��ي املدونة الثقافي��ة مبا فيه��ا األدب، وهذا 
يفس��ر تنوع كتاباته التي منها الكتابة عن 

البيسبول والرواية البوليسية.
أم��ا املصطلح ال��ذي وضع��ه الغذامي فهو 
يش��تغل ف��ي مغاي��ر، وه��و فكرة األنس��اق 
الثقافي��ة املضم��رة ف��ي الثقاف��ة اجلمعية 
العربية )وهي مضمرة ألنها أنساق مخجلة، 

وهذا كالمي ولم يقله الغذامي(. 
متثل تلك األنس��اق الش��يفرة اجلمعي��ة التي 
تش��به برامج الكومبيوتر، فهي توجه تفكير 
الفرد من غير أن يش��عر، ومهم��ا حاول األديب 
إخفاءه��ا فإنها س��تخلق احليل التي تتس��لل 
منه��ا إل��ى الن��ص األدب��ي، والغذامي ي��رى أن 
البالغ��ة والش��عرية ه��ي أكبر الثغ��رات التي 
حتتال األنساق الثقافية لفرض نفسها عبرها.

ويش��ترط الغذامي في النص ليكون قابال ألن 
يك��ون موضوعا للنق��د الثقاف��ي أن يتضمن 
الثقاف��ة  تكتب��ه  األول  متعارض��ني  نس��قني 
اجلمعي��ة ال املؤلف وهو خف��ي مخاتل والثاني 

ظاه��ر مضاد ل��ه وهو الذي يتجس��د في لغة 
النص وأس��لوبها البالغي والش��عري. ولذلك 
يض��ع مصطلحا آخ��ر وهو التوري��ة الثقافية، 
فالن��ص األدب��ي ال��ذي يح��اول كاتب��ه جعله 
ش��خصيا معبرا عن األفكار التي يريد أن يقنع 
الق��ارئ بأنها أفكاره هو، ذلك النص يخفي في 
بنيته العميقة نسقا فرضته الثقافة اجلمعية 
املتوارثة، ألن الغذامي يشترط أن يكون النسق 
عريق��ا في التاري��خ توارثته األجيال. والنس��ق 
األكبر الذي يركز الغذامي عليه هو )الفحولة( 
الذي يدل )وهذا فهم��ي وليس كالم الغذامي( 
على معنى جنسي، فضال عن متثيله للسلطة 
والقوة. ومن هذا النس��ق تتفرع كل األنس��اق 

األخرى التي حتدث عنها الغذامي.
ال ش��ك أن اجلزء النظري م��ن كتاب د.عبد اهلل 
الغذامي مقنع بل مبهر، لكن اجلزء التطبيقي 
يثير تس��اؤالت ويس��تدعي اعتراض��ات. ففي 
دراس��ته لن��زار قباني مث��ال، ال يتوفر الش��رط 
الذي وضعه، وهو وجود النس��قني املتعارضني، 
فنزار واضح في تصريح��ه )بفحولته( ونظرته 
إلى املرأة بوصفها جسدا وموضوعا للشهوة، 
فما الذي كش��فه النق��د الثقافي من مضمر 
ال نعرفه في ش��عره. وهذا ما حدث لدراس��ات 
كثي��رة كتب��ت في اجلامع��ات العربي��ة، فهي 
تتحدث عن نس��ق مضمر لكنها في التطبيق 

تشير إلى ما هو ظاهر وبني.
يفتقر البحث عن األنس��اق املضمرة في النص 
األدب��ي إل��ى إج��راءات علمي��ة منهجية ميكن 
االطمئنان إليها، فالباحث يبدأ عادة بالقول أن 
هناك نسقا ثقافيا مفاده كذا، وإن هذا النسق 
مضمر في قول الش��اعر ك��ذا، لكن اجلميع ال 
مير بخطوة مهمة قبل هذا اإلجراء، وهي إثبات 
وجود النس��ق الثقافي أوال، وهذا ما لم يفعله 
الغذام��ي أيضا، فقد قرر وجود نس��ق صناعة 
الفح��ل، ولكن��ه لم يبني كيف توص��ل إلى أن 
هذا نس��ق قار منذ القدم وإلى اآلن، والس��ؤال 
املهم هنا هو ما اإلجراءات التي ينبغي اتباعها 
إلثبات وجود النسق الثقافي أصال؟ ويبدو لي أن 
اجلواب موجود في عرض الغذامي املوجز لكتاب 
فنس��نت ليتش )النقد الثقافي(، الذي يقرر أن 
هذا الن��وع من النق��د »يس��تخدم املعطيات 
السوس��يولوجيا  واملنهجي��ة ف��ي  النظري��ة 

والتاريخ والسياسة واملؤسساتية....«
ف��ي النهاي��ة أرى أن كت��اب الغذامي مفصل 
مهم في الدراسات األدبية العربية، وإنه أضاء 
زاوي��ة لم يضئها أحد قبله، لكنه قال في هذا 
الكت��اب كل ما ميكن قوله في املوضوع، وإن أي 
دراس��ة أخرى حتاول انتهاج املنهج نفس��ه لن 
تكون سوى عملية )لت وعجن( ملقوالته، ثم ال 

توصل إلى منجز جديد.

أوهام النقد الثقافي والمؤسسة األكاديمية
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غالف الكتاب

 عبد اهلل الغذامي



*منتصف عقد التسعينيات: توقعات بـ » 
العبور » )-1994 1996( 

ــن  ــيفلت م ــراق س الع أن  ــدام  ــع ص توق
ــي  ف ــة  الدولي ــة  االقتصادي ــات  العقوب
ــن القرن  ــعينيات م ــف عقد التس منتص
العشرين. فسر ذلك بالقول إن نشره لفرق 
ــدود الكويت  ــوري( على ح ــرس اجلمه )احل
ــث أنها، بدورها،  ــيخلق أزمة دولية بحي س
ــتؤدي إلى مفاوضات، تسويات، وتنازالت  س
للعراق. كان صدام قد أطلق على املناوشة 
ــرى »،  ــة األخ ــى الضف ــور إل ــم » العب اس
وهكذا أشار إلى اعتقاده بأن األزمة سوف 
ــات االقتصادية.  )1(  ــهل إنهاء العقوب تس
ــد أعلن عام 1995 بوصفه » عام العبور  لق
»، مع أن انشقاق حسني كامل وجلوءه إلى 
ــاوالت العراق في اإلفالت  األردن أكد أن مح
ــتبرهن أنه  ــات االقتصادية س من العقوب
ــر جناحاً من العام  ــن يكون عام 1995 أكث ل
ــرطة الصوتية  ــبقه. )2(  في األش الذي س
ــاروه  ومستش ــدام  ص ــش  يناق ــة،  التالي
ــر)احلرس اجلمهوري( عام 1994 وكيف  نش
ــل الواليات  ــوم من قب ــييس املزع أن التس
ــام  التفتيش، حصول العراق  املتحدة لنظ
ــو غير  ــكوب(، وه ــزة )اجليروس ــى أجه عل
ــداوة االميركية  ــص بفعل ذلك، والع مّرخ
ــراق من أن )يطلع( نظيفاً.  التي منعْت الع
ــكوب: جهاز حلفظ توازن الطائرة  )اجليروس

وحتديد اجتاهها – م.( 
صدام يقول إنه نشر فرق )احلرس اجلمهوري( 
في اجلنوب على أمل أن يخلق أزمة )تقريباً 

9 – 10 تشرين األول ] أكتوبر [ 1994( )3( 
ــة إلى عضو  ــم يعهدون مبهم ــر 1: إنه ذك
ــيطاً مع العراق،  جمهوري لكي يكون وس
في إشارة إلى جورج  شولتز، وزير اخلارجية 
األميركي السابق، ألننا تعاملنا معه. )4(  

ــوه في  ــذي عين ــو ال ــذا ه ــل ه ــدام: ه ص
البوسنة – الهرسك؟ )5( 

ذكر 1: ال. 
ــذا هو اجلمهوري الذي كان وزير  طارق: ال، ه
ــالل إدارة ريغان. في  ــة االميركي خ اخلارجي
ــات االميركية  ــت العالق ــك الوقت كان ذل
ــك ] غير  ــدة وبناء على ذل ــة جي – العراقي

مسموعة [. 
ــموعة [  ــان: ] غير مس ــني رمض ــه ياس ط

اتفاقيات أخرى. 
ــتمر، رفيق  ــع، رفيق محمد. اس صدام: تاب

محمد. 
محمد:  )6( نعم، سيادتك .

صدام: دعه يقرأها، لدي تعليق أود أن أدلي 
به، ومن ثم تقرأ لنا بعدها. 

محمد: نعم، سيادتك، بحسب أمرك. 
ــلة  ــا، لقد عقدنا سلس ــدام: كما قلن ص
ــة،  ــذه القضي ــول ه ــات ح ــن االجتماع م
ــني. كما  ــهرين الفائت ــة خالل الش بخاص
ــن االجتماعات  ــلة م عقدنا كذلك سلس
ــف. وقد توصلنا  ــب املوق في املاضي بحس
ــه إذا لم  ــول إن ــذي يق ــتنتاج ال ــى االس إل
ــي اجلولة  ــات االقتصادية ف ــْع العقوب تُرف
ــرة، أو اجلولة  ــة، أعتقد اجلولة األخي املقبل
ــر ] من تشرين  ــرة، أعني في العاش العاش
ــا، عندئذ  ــم يرفعوه ــر( [، إذا ل األول )أكتوب
ــة ما. )7(  ــا أن منضي خللق أزم ــني علين يتع
ــق آفاقاً جديدة حيث  وهذه األزمة رمبا تخل
ستكون البيئة السياسية مساعدة أكثر. 
ــوى بكثير وبرهان  ــى قدرات أق ــا تؤدي إل رمب
أقوى لكي نطور املوقف مع أولئك املعنيني 

بالسياسة الدولية. 
ــك إن  ــا كذل ــابق قلن ــاع الس ــي االجتم ف
ــض احلدود، من مثل  ــية لها بع الدبلوماس
ــل موجود وكل قدرة موجودة ال  أن كل عام
ميكنهما أن يعمال بعمق في البلد بحسب 
ــة حيث  ــى حال ــال إل ــات، وأن يص املقتضي
ــة اخلارجية ال مُيكن تنفيذها في  السياس
ــتصل إلى نقطة  ــية س البلد. الدبلوماس

ــل في تنفيذ سياسات البلد  بحيث تفش
ــبب العوامل  ــة متوازنة. لهذا الس بطريق
ــار، وأن  ــا بنظر االعتب ــرى يجب أخذه األخ
ــرة، لكي  ــروف املتيس ــا إلى الظ نخضعه
ــذه اجلبهة. كما  ــم إمكانية تفعيل ه نقّي
ــي جميع  ــاء بأنه ف ــي اللق ــاً ف ــا أيض قلن
ــاً.  ــوت جوع ــل أن من ــن ال نقب ــوال، نح األح
ــعبنا  ــى آخر، نحن ال نقبل أن ميوت ش مبعن
من اجلوع ونحن جنلس هنا مكتوفي األيدي 
ــاهده وهو يصبح كالصومال، أو على  نش
ــدان األخرى التي متوت  غرار هاييتي، أو البل
شعوبها من اجلوع، ونشاهد شعبنا يتلقى 
ــا الغربيون  ــي يرميه ــة الت ــا األطعم بقاي
ــن دون أن نوفر  ــة وُمذلة، م بطريقة ُمهين

لشعبنا سبل إنقاذ حقيقية. 
ــه إذا  ــني إن ــة للعراقي ــا بصراح ــد قلن لق
ــل أن تفقدوا صبركم،  ــدمت صبركم، قب فق
ــد، وأنه وصل  ــط إن صبركم نف ــوا فق قول
ــا موظفني  ــن باعتبارن ــة، ونح ــى النهاي إل
ــول لكم إن  ــرى هذا، نق ــؤولني، حني ن مس
ــتقامة واملنطق،  هذه هي تصريحات االس
ــا وصلْت النقطة  ــفنا أن قدراتن وإذا اكتش
ــا ومتوتون من اجلوع،  ــتجوعون فيه التي س
ــنفتح لكم  ــة، س ــذه احلال ــت ه إذا حصل
ــا  م ــتنتجون  تس ــد  ق ــون.  الك ــراديب  س
ــتنتجون. كان هذا واضحاً، أعني، هذه  تس
ــة للعراقيني، أعني  ــالة كانت واضح الرس

أساسيات الوضع العراقي الراهن. 
ــني. إحداهما فرقة تابعة  لقد حّركنا فرقت
ــرة، وأعقبنا  ــرس اجلمهوري إلى البص للح
ــة الثالثة  ــذه الفرق ــة ثالثة. ه ذلك بفرق
التي حّركناها هي التي جعلْت االميركيني 
ــة   تأهب، ألن  ــهم في حال يضعون جيش
هذا يعني أن هناك أربع فرق تابعة للحرس 

اجلمهوري إحداها قريبة من  األخرى. )8( 
ــة؛ إنها  ــرق األربع فرقة قدمي ــدى الف إن إح
ــوارئ لـ )قلعة صالح(،  جزء من خطة الط
ــي الفرقة الثالثون. إلى  والفرقة الرابعة ه
ــي العمق،  ــدرات اجليش ف ــود ق ــب وج جان
ــني [ أن  ــم ] االميركي ــاً له ــى واضح أمس
ــل  ــوم بعم ــعها أن تق ــذه بوس ــدرة كه ق
خطير، أعني، هذا العمل سيحّرك الوضع، 

بالطريقة ذاتها التي تتابعونها عن كثب. 
ــيملك  ــعبنا س نحن مهتمون دوماً بأن ش
القناعة القوية بأنه ليس هناك من بدائل 
ــعها أن تخدم عمل  ــرة بوس ــا من فك – م
ــة التي ميكن أن  ــع العقوبات االقتصادي رف
ــن دون أن يضعها في  ــل، م ــا العق يدركه
ــياقها الصحيح. إن أزمة كهذه يحتاج  س
املرء، أعني يحتاج املرء إلى األخذ والعطاء، 
كما تفيد أدبيات السياسة، بحيث يسفر 
ــا بوصفها  ــن متييزه ــن نتائج ميك ــك ع ذل
ــؤولة عن النتائج  نتيجة فردية تكون مس
األخرى والوضع يتم التعامل معه بطريقة 
ــث ال جتعل النتائج املميزة األخرى هي  بحي

النتيجة الرئيسة. 

ــد أن  ــة وأعتق ــن التعبئ ــُت ع ــد تكلم لق
ــتمر ألن العقوبات  ــب أن تس ــة يج التعبئ
ــل  البدائ وألن  ــتمر،  تس ــة    االقتصادي
ــفنا أن  ــعنا اختيارها إذا اكتش ــي بوس الت
ــيلة – أو الوسائل األخرى – غير قادرة  الوس
ــا الواضح في  ــق الهدف، هدفن على حتقي
ــة رفع العقوبات  ــذه املرحلة، وهي مرحل ه
ــتخدم أصدقاؤنا  االقتصادية. ولكي ال يس
ذلك كحجة للكسل والتراخي أو التملص 
من املواقف التي بنيناها في غضون عام أو 
أكثر، معهم، أقول إننا أبلغنا الفرنسيني، 
ــرة بعد هذا  الصينيني، الروس، أعني مباش
ــم وقلنا لهم إننا  ــاع. لقد أبلغناه االجتم
الحظنا مخاوفهم فيما يتعلق بوجود جزء 

من قوات )احلرس اجلمهوري( في البصرة. 
ذكر 3: اجليش. 

ــدام: ال، ال، أعني اجليش، إنني أعني هذا،  ص
إنني أعني هذا، أعني أن اجليش موجود في 
ــل اجلدل،  ــة التي ال تقب ــه النظامي مواقع
ــوا ذلك في  ــا. لقد حاول ــب لن وهذا مكس
املاضي وقد باءْت جهودهم بالفشل. اجليش 
ــباً ألي عمل  ــة، حتس ــي املنطق ــود ف موج
ــباً ألي احتمال  ــن إيران، أو حتس محتمل م
ــد هنا هو )احلرس  ــر، لكن العنصر اجلدي آخ
ــة البصرة.  ــوري(، وجوده في منطق اجلمه
ــال القائل بأن اجليش قد  هذا يقّوي االحتم
ــد  الكويت. أعني أن هذا  ينفذ عمالً ما ض
هو الذي أفسح اجملال لـلعاصفة الرعدية. 
ذكر 1: إنهم يعرفون أن )احلرس اجلمهوري( 

هو ] غير مسموعة [. 
ــموعة [ إنكم تعرفون أن  صدام: ] غير مس
هذا هو حقنا الطبيعي، ] و [ نحن أحرار في 
أن نقوم بعمل ما طاملا إننا في أرضنا. نحن 
أحرار في أن نحّرك قواتنا على وفق خطط 
ــخة لكي نواجه أي احتمال، أو لغرض  راس
ــه. على الرغم من ذلك،  التدريب الذي جنري
ــم فرصة ملضاعفة  ــد أن نعطيك نحن نري
ــم،  جهودك ــة  لتقوي ــة  فرص ــم،  جهودك
ــم، ونحن نأمل  ــرى نتيجة جهودك لكي ن
ــة  النتيج ــن  ع ــفر  سيس ــم  جهدك أن 
ــة برفع العقوبات  ــة واحملددة املتعلق املواتي
ــعب العراقي. وهي  ــن الش ــة ع االقتصادي

تواجه حقائق كهذه، قررْت القيادة سحب 
تلك القوات وإكمال تدريبها في محافظة 
أخرى، وليس محافظة البصرة، وأن تتوقف 

هناك حتديداً. 
ذكر 2: ] غير مسموعة. [ 

صدام: أعني البصرة. 
ــمال البصرة، خارج البصرة،  عزت: ليس ش

خارج احملافظة. 
صدام: إنني أفّضل أن نقول خارج محافظة 

البصرة. 
عزت: ] غير مسموعة. [ 

ــول لهم إن هذه  ــدام: على كل حال، نق ص
القضية ] غير مسموعة [، كما لو أنه غير 
مسموح لنا أن نقّوي قواطعنا املوجودة، أو 

ــتبدالها، أو إجراء التمارين والتدريبات  اس
ــن نرفض ذلك  ــة البصرة، نح في محافظ
ــن أمر، في  ــة. مهما يكن م ــورة قاطع بص

هذا الوضع، هذا هو قرارنا. 
عزت: ] غير مسموعة. [

صدام: على أي حال، خارج املنطقة بحيث 
ــال، نحن  ــي هذا املث ــموعة [ ف ــر مس ] غي
نعطيهم مهلة، حني تُعطى األوامر، أعني 
ــتمروا  ــم، عليكم أن تس ــد أن تُبّلغوه بع
ــالل هذا  ــة. من خ ــذه اخلط ــي تنفيذ ه ف
العمل، سنحرم االميركيني من أي شرعية 
ــج  النتائ ــة  مالحق ــون  يواصل ــم  جتعله
ــداف املتحققة  ــلبية التي تلغي األه الس
ــفهم ويعريهم في  ــذا سيكش ــالً، وه أص
ــن الدولي،  ــس األم ــادم جملل ــاع الق االجتم
ــوء هجمات أصدقائنا، املنطق،  ذلك في ض
ــا وموقفنا. ]  ــات، وأمام منطقن واالعتراض
ــموعة [ قواطعنا موجودة هنا، ]  غير مس
ــعنا أن  ــموعة [ في أي وقت بوس غير مس
ــى املنطقة التي  ــا إل ــا وأن نعيده نحّركه

نختارها نحن ] غير مسموعة [. 
صدام ومستشاروه يحللون كيف ستؤثر 
ــى والطموحات  ــة الدولة العظم سياس
ــة  ــادم للجن ــر الق ــى التقري ــة عل الفردي
ــأمم املتحدة )تقريباً آذار  اخلاصة التابعة ل

] مارس [ 1995( )9( 
ــوس رحلته إلى  ــل إيكي ــارق: حني أكم ط
ــفيرنا بالروس وبعث  ــكو، إلتقى س موس
ــفير  ــد رأيته. إال أن الس ــا تقريراً، وق إلين
ــا تقريراً  ــب إلين ــي بغداد جل ــي ف الروس
ــّلمه  ــر وضوحاً، وقد س ــاً، أدق وأكث دقيق
ــر يتعلق  ــر. )10(  التقري ــى عام ــد إل بالي
ــوس. نحن لم  ــات إيكي ــة مناقش بنتيج
ــيادتك، لذا من املفيد  نرسله بعد إلى س

إذا ما يراجعه سيادتك. 
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الش��رق أوس��طية واألفريقي��ة، معهد 
ش��يلوه، جامعة تل أبيب(، نسخة من 
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19 كان��ون األول )ديس��مبر( 2008 على 
www.un.org/Depts/unmovic/ املوق��ع 

documents/715.pdf. بع��ض التقاري��ر 
اجلديدة أشارْت إلى أن إيكيوس سيرسل 
تقريره نصف الس��نوي في 10 تش��رين 
األول )أكتوب��ر( 1994. روب��رت بل��وك: » 
ص��دام اليائ��س يقبل حت��دي العالم »، 
جري��دة )االندبندت( )لندن(، 10 تش��رين 

األول )أكتوبر( 1994. 
) 8( نشر العراق لقوات احلرس اجلمهوري 
باجت��اه الكوي��ت أح��دث رداً عس��كرياً 
أمريكياً. بدأْت عملي��ة )احملارب اليقظ( 
ف��ي 7 تش��رين األول )أكتوبر( 1994 وفي 
نهاي��ة األمر اس��تخدمْت  نش��ر قوات 
الط��وارئ براً، وجواً وبح��راً في الكويت 
واملنطق��ة. أنظ��ر: دبلي��و. إيري��ك هير: 
» عملي��ة ] احمل��ارب اليق��ظ [: نظري��ة 
ال��ردع التقليدي، العقيدة، واملمارس��ة 
» )قاعدة ماكس��ويل اجلوي��ة: مطبعة 

اجلامعة اجلوية، 1996(.  
*SH-SHTP-A-001-254: » ص��دام    )9 (
السياس��يني  املستش��ارين  وكب��ار 
الدبلوماسية مع  العالقات  يناقش��ون 
الوالي��ات املتحدة وروس��يا »، االجتماع 

غير مؤرخ )تقريباً آذار ] مارس [ 1995(. 
) 10( يبدو أن هذه إشارة إلى اجلنرال عامر 

السعدي. 

»          « 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 49« 

صدام: لقد حرّكنا 
فرقتين. إحداهما 

فرقة تابعة للحرس 
الجمهوري إلى البصرة، 

وأعقبنا ذلك بفرقة 
ثالثة. هذه الفرقة 

الثالثة التي حرّكناها 
هي التي جعلتْ 

االميركيين يضعون 
جيشهم في حالة   

تأهب، ألن هذا يعني أن 
هناك أربع فرق تابعة 

للحرس الجمهوري

توقع صدام أن العراق 
سيفلت من العقوبات 

االقتصادية الدولية في 
منتصف عقد التسعينيات 

من القرن العشرين. 
فسر ذلك بالقول إن 
نشره لفرق )الحرس 

الجمهوري( على حدود 
الكويت سيخلق أزمة 

دولية بحيث أنها، 
بدورها، ستؤدي إلى 
مفاوضات، تسويات، 

وتنازالت للعراق
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تحقيقات 12

الرمادي ـ خاص:

االنبار : محافظة عراقية تقع في غربي 
العراق وتُعد من أكبر احملافظات مساحًة 
حيث تُشّكل مايعادل الثلث ) 3/1 ( من 
تلك املساحة أي ) 138,500 كم2 ( وعدد 
س��كان يصل ملليون و600 ألف نس��مة 
حس��ب احصائيات ع��ام 2014، يحّدها 
من الش��مال محافظتي ص��اح الدين 
ونين��وى وس��وريا من الش��مال الغربي 
وأآلردن م��ن الغرب والعاصمة بغداد من 
الشرق والعربية السعودية من اجلنوب 
وكرباء املقدس��ة والنجف االشرف من 

اجلنوب الشرقي.
وكلمة أنبار كلمة عربية تعني ) اخملزن(، 
أنبار جمع ) نبر= مخزن( أسماها املناذرة 
بهذا االس��م النه��ا كانت مس��تودعاً 
للُع��دد احلربي��ة او ألنها كان��ت مخزناً 
للحنطة والش��عير، وتشتهر احملافظة 
بزراعة القمح والبطاطا والذرة الصفراء 
واالعاف  ومجموع��ة م��ن اخلض��روات 
مل��ا حتويه من بس��اتني كثي��رة، وتعتمد 
الزراع��ة فيه��ا عل��ى االرواء الس��يحي 

وآآلبار أو العيون وأألمطار.
وتضم االنبار حس��ب تقدي��رات اخلبراء 
نح��و )53 ترليون( قدم ُمكّعب من الغاز 
الطبيعي اضاف��ة الى الثروات املعدنية 
العديدة كالذهب والفوسفات واحلديد..

وغيره��ا، ايض��ا هناك تقدي��رات بوجود 
نح��و ) 300 ملي��ار( برميل م��ن النفط 
اخلام في صحراء هذه احملافظة ، ويُعتقد 
أّن ه��ذا س��بب م��ن أس��باب محاوالت 
الق��وات االميركي��ة للس��يطرة عليها 
وبن��اء قواعد عس��كرية فيه��ا..!! وقد 
ش��هدت مناطق عّدة من االنبار معارك 
ضاري��ة ب��ني تل��ك الق��وات ومجامي��ع 
م��ن املتمردي��ن واالرهابيني ث��ّم جاء دور 
العصابات الداعش��ية لتحتل احملافظة 
بتأريخ 17-5-2015 والتي بدورها قامت 
بارت��كاب مجازر بش��عة بح��ق أألهالي 
والعاملني من الرسميني في مؤسسات 
الدول��ة هناك،وتدمي��ر أكث��ر م��ن ثاث 
وحدة س��كنية بش��كل كامل اضافة 
لتض��ّرر آآلف آخرى بأض��رار متفاوتة..!! 
وط��ال الدمار مش��اريع ودوائر الكهرباء 
واملاء والنفط واحملط��ات الوقودية وبنى 
حتتي��ة آخ��رى بش��كل كبير وواس��ع !! 
وبعد معارك شرس��ة استمرت ألشهر 
عدة ش��اركت فيه��ا قطع��ات اجليش 
أألبطال  الش��عبي  واحلش��د  العراق��ي 
وقواتن��ا االمنية وأبناء العش��ائر بدعم 
من الطيران العراقي والتحالف الدولي 
متّ حتري��ر الرمادي واملناطق آآلخرى بتأريخ 
28-1-2016 ليحتفل العراقيون وأهالي 
االنب��ار بهذا االنتصار الكبير مبش��اركة 
وحضور رئيس ال��وزراء د. حيدر العبادي 
الذي حرص على أن يتفّقد املدينة ليقف 
على حج��م الدمار ال��ذي أصابها،وأمر 
فوراً بتش��كيل جلنة ُعلي��ا العادة اعمار 
الرم��ادي وتس��هيل ع��ودة املدنيني الى 

ديارهم برئاسة محافظة االنبار السيد 
ُصهيب الراوي وعضوية مس��ؤولني من 
احلكومة االحتادية في الوزارات املعنية ، 
حول اهمية ع��ودة االنبار حلضن الوطن 
ومل��ف اخلدمات ال��ذي تقدّم��ه الدوائر 
املعنية للمواطنني وحتديداً فيما يخص 
تواب��ع وزارة النف��ط ُمثلة بف��رع االنبار 

للمنتجات النفطية .
حت��ّدث ال��راوي بحض��ور بع��ض أعضاء 
مجلس احملافظة خال لقائه مجموعة 
م��ن الصحفي��ني الذي��ن زاروا احملافظة 
مؤخرا قائا: لاع��ام الوطني دور كبير 
في بناء الثقافة اجملتمعية وهو املسؤول 
عن نقل احلقائق كما هي من دون تزويق 
او حتريف ونحن ُسعداء بتواجدكم بيننا، 
ُمضيف��اً قب��ل أن أحتّدث عن أي ش��يء 
البّد ل��ي أن أذكر مواقف رئي��س الوزراء 
د. العب��ادي ف��ي دعم��ه املتواصل لهذه 
املدين��ة املنكوبة وبصراح��ة في جميع 
لقاءاتن��ا مع��ه كان يس��أل بتفاصي��ل 
دقيقة عن واقع احملافظة ويصدر أوامره 
للجهات املعنية بسرعة تلبية طلباتنا 
أو حاجتنا لتعزيز هذا املفصل احليوي أو 
ذاك، ونحن كممثلني ع��ن اهالي االنبار 
نُثّم��ن ل��ه تل��ك املواقف وه��و املعروف 
بتعامله مع العراقيني بنفس واحد دون 
النظ��ر له��ذا العنوان القوم��ي أو ذلك 

العرقي .
وكما تعلمون تعرضت احملافظة بعد عام 
2003 خملاطر عدة وليس آخرها احتالها 
م��ن العصاب��ات االرهابية الداعش��ية 
ونتيج��ة لتلك الظ��روف تأّخرت عملية 
البن��اء واالعمار واليوم وبعد حتريرها من 
دنس الدواعش االجن��اس تعمل ماكات 
دوائرنا اخلدمية ب��كل طاقاتها من أجل 
عودة احلياة الطبيعية للمحافظة التي 
ينتظرها مس��تقبل ُمش��رق باذن اهلل ، 
وبطبيعة احلال تكون هناك مش��كات 
وش��كاوى عل��ى ه��ذه الدائ��رة أو تلك 
املؤسس��ة لكن والكام للسيد الراوي 
رمبا هناك تأخير او تعّثر في هذا املشروع 
أو ذاك بس��بب الظ��روف االقتصادي��ة 
الصعبة التي مير بها العراق االّ أّن احلياة 
طبيعي��ة ف��ي احملافظة كما ش��اهدمت 
وورش العم��ل ل��م تتوقف أب��داً وهناك 
مشاريع سيتم تنفيذها في قادم االيام 
بعد أن رُصدت له��ا مبالغ مالية كبيرة 
م��ن احلكومة وأيض��ا منها املش��مول 
بالتخصيصات التي س��تأتي من الدول 
الداعمة للعراق ونحن نستبش��ر خيرا 
في هذا اجملال، وأنا الأنفي وجود شكاوي 
من بعض املواطنني حول هذه اخلدمة أو 
تلك لكن ولألمان��ة لم تصل ملكتبنا او 
مسامعنا أّي شكوى عن عمل القّطاع 
النفطي في احملافظة املُمثل بفرع االنبار 
لتوزي��ع املنتجات النفطية وبش��خص 
مديرها املستش��ار القانون��ي االقدم – 
الدكتور- فيصل مخلف محمد وجميع 
العامل��ني معه في ه��ذا القّطاع الذين 
كان��وا وبرغم اخملاط��ر والظروف أألمنية 
الصعب��ة يس��يرون خل��ف القطع��ات 

العسكرية في أثناء معارك التحرير من 
أجل س��رعة ايصال املنتجات النفطية 
للمناطق احمُلررة لتس��هيل عودة العمل 
ف��ي الدوائ��ر اخلدمي��ة لتفت��ح ابوابها 
امام أهالي احملافظ��ة كذلك تصديهم 
بشجاعة لعصابات التهريب التي كانت 
تتاج��ر باملش��تقات النفطي��ة لتعيش 
احملافظة بأزمة خانق��ة ولتصل طوابير 
املركب��ات واملواطنني ملس��افات طويلة، 
وقطع��ا مث��ل هك��ذا جه��ود ومواقف 
الترضي بع��ض االطراف الفاس��دة من 
الذي��ن يقومون الي��وم بالترويج لثقافة 
د.  لش��خص  االس��اءة  أو  التش��كيك 
فيص��ل وحتى العاملني مع��ه في هذا 

الفرع .
في هذا اجلانب حتديداً البّد لي أن أُش��يد 
بتفهم الوزارة بش��خص السيد الوزير 
االستاذ – جبار لعيبي ملثل تلك املواقف 
وأحّي��ي وقف��ة وكي��ل الوزارة لش��ؤون 
أك��رم  معتص��م  املهن��دس  التوزي��ع- 
وملتابع��ة مفتش عام الوزارة األس��تاذ – 

حمدان عويجل راش�د واحلضور امليداني 
ملدي��ر ع��ام ش��ركة توزي��ع املنتج��ات 
النفطي��ة الس��يد- عل��ي عب��د الكرمي 
املوس��وي الذي أش��رف ش��خصياعلى 
اع��ادة بن��اء واعم��ار جمي��ع احملط��ات 
الوقودية الت��ي اُصيبت بأض��رار كبيرة 
نتيجة تلك املعارك والبّد لي أن أش��كر 
جميع الف��رق التابعة للش��ركة أعاه 
وهي تواصل جهودها وزياراتها امليدانية 
للمحافظة من أجل توفير املش��تقات 
النفطي��ة جلمي��ع املناط��ق ،م��ن جهة 
آخرى طالب ال��راوي بزيادة حصة األنبار 
من الكهرباء بسبب املساحة اجلغرافية 
الكبيرة لها ومن اجل التس��ريع بعودة 
عجل��ة العم��ل للمنش��آت واملعام��ل 
احلكومية وأألهلي��ة كذلك طالب وزارة 
الش��باب باالهتمام بالقط��اع الرياضي 
وبن��اء منش��آت وماع��ب رياضية تليق 

باجنازات الرياضيني فيها .
وم��ن اجلدير بالذكر كان قد س��بق هذا 
اللقاء قيام مدير فرع االنبار للمنتجات 

النفطي��ة الدكت��ور – فيص��ل مخلف 
محم��د وبرفقة بعض مدراء االقس��ام 
والوف��د الصحف��ي بجول��ة ميداني��ة 
ش��ملت مناط��ق ) الكرم��ة والفلوجة 
واخلالدية وحصيبة الش��رقية....وغيرها 
انته��اًء بالرمادي( للوق��وف على حجم 
الدم��ار ال��ذي أصاب القّط��اع النفطي 
ب��كل مفاصله والذي وص��ل في بعض 
املواق��ع واحملطات حلد اخل��راب وصعوبة 
ترميم��ه اال باعادة بنائه من جديد لكّن 
وللحق د. فيصل ورفاقه في الفرع بذلوا 
جهوداً ُمضنية في اختصار الزمن وحتدي 
الظ��روف االمنية الس��اخنة في بعض 
املناط��ق وحت��ى املناخي��ة  وبالتوجيه 
واالش��راف املباش��ر من قب��ل مدير عام 
الش��ركة رئيس مهندسني أقدم – علي 
املوسوي متّ اعادة العمل بجميع املواقع 
النفطية تقريبا وباتت احملطات الوقودية 
بفضل االستقرار االمني الذي تنعم به 
احملافظ��ة تعمل لس��اعات متأخرة من 

الليل .

م��ن هن��ا نُطال��ب معالي وزي��ر النفط 
املهندس/ جبار لعيبي املعروف مبواقفه 
الوطنية أن يقوم ش��خصياً بتكرمي هذا 
الف��رع ب��كل عناوين��ه بصفت��ه وجهاً 
ناصع��اً لوجه الوزارة حس��ب ماتناقله 
ف��ي  والرس��ميني  املواطن��ني  بع��ض 
احملافظ��ة ، ونُطال��ب املعني��ني باملدينة 
بعدم زج الدوائر اخلدمية مبش��كاتهم 
الش��خصية او نزاعاته��م احلزبي��ة ألّن 
مصلح��ة املواط��ن أألنب��اري ف��وق كل 

املصالح ..
وتض��م األنب��ار نح��و 53 تريلي��ون قدم 
مكعب م��ن الغاز الطبيعي إضافة إلى 
الث��روات املعدني��ة العدي��دة كالذهب 
واليوراني��وم  واحلدي��د  والفوس��فات 

والكبريت والفضة.
في ثمانينيات القرن املاضي اكتش��ف 
احتياطي ضخم من النفط اخلام والغاز 
في )حقل عكاس( في  الصحراء الغربية 
جن��وب مدين��ة القائ��م ، ع��ام 2001م 
نفطي��ة جديدة  اكتش��فت منطق��ة 
في صحراء األنب��ار وكانت احلكومة قد 
وضعت خططا حلفر آبار استكشافية 
فيه��ا لكن غ��زو العراق ح��ال دون ذلك. 
ويتوق��ع خب��راء النف��ط إمكانية وجود 
م��ا ق��د يص��ل إل��ى 300 ملي��ار برميل 
من النف��ط اخلام ف��ي صح��راء األنبار، 
ويعتقد أن هذا سبب محاوالت القوات 
الس��يطرة عل��ى منطقة  األميركي��ة 
الس��نوات  دون غيره��ا طيل��ة  األنب��ار 

اخلمس االولى للغزو االميركي.
ام��ا احتياط��ات املعادن ف��ي محافظة 
10 ملي��ارات طن  االنبار في الفوسفات 

997 مليون طن وحجر الكلس 
80 مليون طن والدولومايت  والكاؤولني 

 8 6 330 مليون طن ورمال الزجاج 
 2 3 2 مليون طن واحلصى والرمل 
م3  أل��ف   1750 مليون م3  والقار 
طن  مليون   5,84 واحلديد الرسوبي 

33 مليون طن . واجلبس 
ن الشركة

الش��ركة جزء من وزارة النفط تكلف 
باملش��اريع النفطي��ة والغازي��ة. تتبع 
الش��ركة في تنفي��ذ اعماله��ا على 
االس��اليب املتبعة من قبل الشركات 
الهندس��ية واملقاول��ة العاملي��ة ف��ي 
التفصيلي��ة  للتصامي��م  اعداده��ا 
املطلوب��ة  واملع��دات  امل��واد  وجتهي��ز 
وتنفيذ املشاريع حقلياً. وتنفيذ اعمال 
الفحص الهندسي لانابيب واخلزانات 
واعمال اللحام لضمان سامة العمل 
املنجز عند التشغيل االولي والفحص 

التجريبي للمشروع.

شركة املشاريع النفطية :
تقوم شركة املشاريع النفطية كذلك 
لكل  االساس��ية  التصاميم  باع��داد 
مش��روع كما تعرض املش��اريع كا او 
جزءا كمقاوالت عامة او خاصه وعند 
االحالة تتولى الشركة متابعة التنفيذ 
ب��دءا باق��رار التصامي��م االساس��ية 

م��رورا بالتصامي��م التفصيلي��ة مع 
القط��اع  ف��ي  املس��تفيدة  اجله��ات 
النفطي ومتتد االعمال الى املنش��آت 
الس��طحية حلق��ول النف��ط والغ��از 
الغاز  اس��تثمار  ومش��اريع  واملصافي 
والنشاطات  واالنابيب  واملس��تودعات 
املس��اندة واخلدمات االخ��رى، تتضمن 
هذه االعمال اعداد املواصفات للمواد 
واملع��دات وتهيئ��ة وثائ��ق املناقصات 
والعقود مع قدرتها لتنفيذ مش��اريع 

خارج القطاع النفطي 
يذكر تقدير أجرته س��لطات االنتداب 
البريطان��ي قب��ل ش��هر نيس��ان عام 
1920 أن مجموع س��كان لواء الدليم 
)األنب��ار( كان 250 ألف نس��مة أي ربع 
مليون وأن مجموع س��كان محافظة 
بغداد كان 250 ألف نس��مة من أصل 
مليوني نسمة هم سكان العراق في 
ذلك الوقت، ويبلغ عدد س��كان مدينة 
بغداد اليوم 8.5 مليون نسمة. وبينهم 
يوجد نحو نصف ملي��ون مواطن من 
محافظ��ة األنبار ف��ي بغ��داد و باقي 
ينتمون  أنبارية  وأصوله��م  احملافظات 
لعش��ائر األنبار هج��روا لبغداد خال 
اخلمسة قرون املاضية وآخر هجراتهم 
لبغداد كانت خال فترة العش��رينات 

والثاثينات من القرن العشرين.
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة 
االعمار واالس��كان ان الهيئة العامة 
للطرق واجلسور التابعة للوزارة  تنفذ 
ع��دداً م��ن املش��اريع االس��تراتيجية 
لقطاع الطرق واجلسور في محافظة 
االنبار ضمن خطة ال��وزارة في تنفيذ 
املشاريع الرابطة لعديد من احملافظات 

الباد والدول اجملاورة.
وذكر املكتب االعامي للوزارة  في بيان 
ان” الهيئ��ة العامة للطرق واجلس��ور 
تش��رف على مشاريع الطرق واجلسور 
ف��ي محافظة االنبار ومنها مش��روع 
جس��ر حديث��ة اخلرس��اني عل��ى نهر 
الف��رات في قض��اء حديث��ة وبكلفة 
)13,985(  ملي��ار دين��ار ويعتب��ر م��ن 
اجلسور احليوية التي  يبلغ طول اجلسر 
)528(م  وطريق راوه احلضر حيث ينفذ 
الطري��ق بكلفة )49( ملي��ار دينار وهو 
من املش��اريع اخلدمية واالستراتيجية 
للمحافظ��ة حي��ث يرب��ط محافظة 
االنبار مبحافظة نينوى و كذلك تنفيذ 
مش��روع جس��ر الفلوجة الثالث وهو 
واملهمة  اإلس��تراتيجية  املشاريع  من 
في احملافظ��ة حيث س��يؤدي الى فك 
االختناق امل��روري في الفلوجة بكلفة 
)31,994( مليار دينار وقد بلغت نسبة 
االجناز في املش��روع مراح��ل متقدمة 
حيث تبلغ )%76( والعمل يسير بوتيرة 
جيدة وضمن البرنام��ج احملدد للعمل 
ويبلغ طول اجلس��ر )648(م بواقع )27( 
فضاء م��ع تقاطعني وينفذ املش��روع 
من قبل ش��ركة املعتصم للمقاوالت 

االنشائية احد تشكيات الوزارة”.
.ومن اهلل التوفيق .

محافظ االنبار: رئيس الوزراء د. حيدر العبادي قّدم وما زال يقدم دعمًا كبيرًا لمحافظتنا
ُهناك تعّثر في بعض المشاريع الخدمية بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق
مرتاحون لعمل فرع االنبار للمنتجات النفطية الذي لم تصلنا عن خدماته أي شكوى لحد آآلن

الشركة جزء من وزارة النفط تكلف بالمشاريع 
النفطية والغازية. تتبع الشركة في تنفيذ 
اعمالها على االساليب المتبعة من قبل 

الشركات الهندسية والمقاولة العالمية في 
اعدادها للتصاميم التفصيلية وتجهيز المواد 
والمعدات المطلوبة وتنفيذ المشاريع حقليًا

األحد 4 حزيران 2017 العدد )3712(

Sun. 4 Jun. 2017 issue )3712(

*الراوي: وزارة النفط بشخص الوزير ووكيل شؤون التوزيع والمفتش العام ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية 
لم يبخلوا علينا بالدعم والتجهيز بكميات كبيرة من أجل اعادة التيار الكهربائي والخدمات األخرى للمحافظة

*الوقود بأنواعه عصب الحياة ، لذلك كانت مالكاتنا النفطية تسير خلف القطعات العسكرية لتأمين إيصال المشتقات 
النفطية للمرافق الحيوية في المحافظة إلعادة تشغيلها

مدير عام شركة توزيع املنتجات  النفطية علي عبد الكرمي املوسويد. فيصل مخلف محمد مدير فرع االنبار للمنتوجات النفطيةمعتصم أكرم وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع محافظ االنبار الدكتور صهيب الراويجبار علي حسني اللعيبي وزير النفط
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  م��درب منتخبن��ا  ق��ال 
للناش��ئني بكرة الق��دم، قحطان 
جثير، ان منتخب الناشئني سيغادر 
إلى االردن ي��وم 16 اجلاري ملواجهة 
الشقيق االردني يومي 18 و20 من 
ش��هر حزي��ران اجل��اري جتريبياً في 
عمان، ثم يبدأ معسكره التدريبي 
ف��ي الياب��ان للمدة م��ن 3 ولغاية 
13 م��ن ش��هر متوز املقبل��ة، حيث 
س��يتضمن املعس��كر في اليابان 
اج��راء تدريبات مكثف��ة ومباريات 
جتريبية، ثم هنالك دعوة من اجلانب 
البحريني تتضمن تضييف ناشئة 
العراق مطلع ش��هر آب املقبل في 
مبارات��ني وديتني، واكد املدرب ثقته 
الكبي��رة بق��درات الالعب��ني على 

التفوق في احملفل العاملي املقبل.
وق��ال ان اللجن��ة االوملبي��ة وعدت 

ايضاً بتأمني معس��كرات تدريبية 
للنائ��ني لدع��م حتضيرات��ه ورف��ع 
املقبل،  الدولي  للمحفل  جاهزيته 
وق��دم جثي��ر ش��كره ال��ى جميع 
الذين يعملون عل��ى خدمة الكرة 

الدؤول��ة  واملس��اندة  العراقي��ة 
للمنتخبات الوطنية وهي تستعد 

للمشاركات اخلارجية.
واوضح ان هناك اجتماعاً سيعقده 
م��ع وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، حيث وعد االخير 
بتأمني متطلب��ات عدة للمنتخب 
الناش��ئ لدف��ع عجل��ة حتضي��ره 
لألس��تحقاق املقبل ال��ذي ينتظر 
ان تق��ام قرعة منافس��اته ش��هر 
مت��وز املقبل، منوهاً إل��ى ان الوزارة 
وضعت ملعب املنتخبات الوطنية 
في املدينة الش��بابية حتت تصرف 
املنتخب، مبينا ان عدم وجود اإلنارة 
في املساء حال دون اجراء التدريبات 
في��ه نظ��راً الج��راء التدريبات في 
شهر رمضان املبارك بعد االفطار، 
ليتم اختيار ملع��ب اجلادرية الذي 

توجد فيه االضواء الكاشفة.

بكين ـ وكاالت:
الصين��ي،  اجلمه��ور  س��يحتفي 
بإجنازات ليونيل ميس��ي، أسطورة 
فريق برش��لونة لك��رة القدم، من 
خ��الل حديقة ترفيهية جديدة في 

بكني.

ومن املنتظر افتتاح احلديقة، التي 
دش��نها ميس��ي أفضل العب في 
العال��م خمس م��رات، بالعاصمة 
وقال��ت   ..2019 ف��ي  الصيني��ة 
اجملموعة التي تدير أعمال ميسي، 
في بيان إن احلديقة ستحتوي على 

20 قاعة ترفي��ه داخلية وخارجية 
على مساحة 42 الف متر مربع.

وحضر ميسي، الفائز بجائزة احلذاء 
الذهب��ي بصفته أفضل هداف في 
بطوالت الدوري اخلمس الكبرى في 

أوروبا باملوسم املنقضي.

افتتاح حديقة ميسي بالصين في 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال امل��درب، علي طال��ب، الذي 
حص��ل م��ع منتخبنا الش��بابي 
في نهائيات آس��يا التي اختتمت 
مؤخراً ف��ي تايلند على الوس��ام 
املقبل��ة،  املرحل��ة  ان  الفض��ي: 
وبعد انتهاء شهر رمضان الكرمي، 
ستش��هد عقد جلسة مع احتاد 
اللعبة لوضع اخلطوط العريضة 
الش��بابي  املنتخ��ب  إلع��داد 
للمشاركة في اوملبياد االرجنتني 
ف��ي ع��ام 2018 بك��رة الصاالت، 
املنتخب  لتش��كيلة  والالعب��ون 
في املش��اركة املقبلة سيكونون 
ف��ي   ،2002/2000 موالي��د  م��ن 
ح��ني ان الالعب��ني حالي��اً الذي��ن 
حققوا النجاحات ال يحق للكثير 
منهم اللعب في االوملبياد، لذلك 
س��يكون لزاماً ان يتم تش��كيل 
اصح��اب  وان  جدي��د،  منتخ��ب 
اإلجناز اآلسيوي ال يجب ان يتركوا، 
بل على احت��اد اللعبة ان يرعاهم 

ويقدم لهم االهتمام.
واوضح: انه تلقى عرضاً احترافياً 
م��ن أح��د االندية اإلندونيس��ية، 
لكنه لم مينح اجلانب اإلندونيسيي 
النهائ��ي بش��أن خوض  اجل��واب 
جتربة احترافية. مبيناً: انه جندي 
من جن��ود العراق يترق��ب تهيئة 
املنهاج املثال��ي لرحلة التحضير 

بإختبارات طويلة  والتي س��تبدأ 
لالعب��ني ف��ي ش��تى احملافظات، 
منها البصرة الت��ي متلك العبني 
جيدي��ن، وبأعمار صغي��رة. داعياً 
احت��اد الكرة الى تهيئة متطلبات 
اقامة املالكني اإلداري والفني في 
اجراء اختب��ارات لالعبي احملافظة 
اجلنوبي��ة في امل��دة املقبلة التي 

سيبدأ منها رحلة التحضير.
واض��اف: ان��ه كان مين��ي النفس 
بإلتقاط صورة تذكارية مع املدرب 
اإلس��باني لويس فونس��يكا، في 
محط��ات عدة جمعت��ه باملدرب، 
فس��بق ان إلتقاه ف��ي عام 2013 
النف��س  مين��ي  وكان  مباليزي��ا، 

بإلتقاط صورة تذكارية معه، ثم 
إلتقاه في معايشة بفيتنام، وفي 
البطولة االسيوية االخيرة إلتقاه 
وجها لوجه، حيث كان االسباني 
مدرب��اً للمنتخب املضيف تايلند 
ف��ي مباراة ضم��ن دور اجملموعات، 
وكانت اخر مباراة ضمن اجملموعة 
عراقي��ة  انته��ت  الت��ي  االول��ى 
بس��بعة اه��داف مقاب��ل ث��الث 

أهداف للمنتخب التايلندي.
وذكر: انه قال في املؤمتر الصحفي 
الذي عقب املباراة انه كان يتمنى 
التقاط صورة تذكارية مع لويس 
بالفوز عليه  فونس��يكا، فكيف 

في لقاء مثير بنهائيات آسيا.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أع��رب األمي��ر عل��ي بن احلس��ني، 
رئيس االحتاد األردن��ي لكرة القدم، 
عن س��عادته وفخ��ره بتواجده في 
مدين��ة البصرة، حلض��ور لقاء رفع 
احلظر اجلزئي عن املالعب العراقية، 
ال��ذي انته��ى بف��وز الع��راق على 

شقيقه األردني )0-1(.
املؤمت��ر  األمي��ر عل��ي ف��ي  ��د  وأكَّ
الصحفي، عقب اللقاء، أن املرحلة 
املقبلة، ستش��هد تكاتف اجلهود 
والتعاون املش��ترك بأعلى درجاته؛ 
س��عًيا إلقامة املباريات الرس��مية 
عل��ى املالع��ب العراقي��ة، وع��دم 

االكتفاء باللقاءات الودية.
العراقي، يستحق  »الشباب  وقال: 
ع��ودة املباري��ات الدولي��ة، خملتلف 
املدن هنا، رس��مية كان��ت أو ودية. 
بينكم  بالفخر لتواج��دي  أش��عر 
اليوم لالحتفال برفع احلظر، آمالً أن 
تستمر مثل هذه األجواء الرياضية 

املميزة، الفترة املقبلة«.
ولف��ت األمير علي، إل��ى العالقات 
الوثيق��ة والتاريخي��ة الت��ي تربط 
أهمي��ة  مق��درًا  بالع��راق،  األردن 
االجتماع��ات الت��ي عقده��ا ف��ي 
بغداد، مع الرئيس العراقي، ورئيس 

الوزراء، وعدد من كبار املسؤولني.
الش��باب  وزي��ر  دور  إل��ى  وأش��ار 
االحتاد  ورئيس  العراق��ي،  والرياضة 

في رفع احلظر عن املالعب.
وق��ال األمير علي، إن لقاء املنتخب 
ملع��ب  عل��ى  والع��راق  األردن��ي 
جذع النخلة ف��ي مدينة البصرة، 
يع��د »نقط��ة البداية« م��ن أجل 
عودة  الطريق لضمان  اس��تكمال 
كاف��ة املباريات الرس��مية والودية 

إلى العراق.
ب��دوره، قدم رئيس اإلحت��اد العراقي 
لكرة القدم عبد اخلالق مس��عود، 
شكر األسرة الرياضية في العراق 

لألمير عل��ي، مثنًيا عل��ى جهوده 
الكبي��رة والب��ارزة، لرفع احلظر عن 

إقامة املباريات في العراق.
م��ن جانب��ه، عبَّر باس��م قاس��م، 
مدرب املنتخب العراقي األول لكرة 
القدم، عن رضاه عن األداء والنتيجة 
في املباراة الودية التي جرت مساء 

اخلميس، أمام املنتخب األردني.
 كان املنتخ��ب العراقي فاز بهدف 
نظي��ف على نظي��ره األردني، على 
ملع��ب ج��ذع النخلة ف��ي مدينة 

البص��رة، ف��ي أول مباراة لباس��م 
قاس��م عل��ى رأس اإلدارة الفني��ة 
ملنتخ��ب أس��ود الرافدي��ن..  وقال 
قاس��م، في تصريح��ات صحفية: 
»البداي��ة جي��دة م��ن حي��ث أداء 
والنتيجة  الفريق بص��ورة عام��ة، 

التي انتهت إليها املباراة«.
 ولف��ت إل��ى أن »الطم��وح أكب��ر 
بكثي��ر، وعلينا تق��دمي أداء أفضل 
ف��ي األي��ام املقبل��ة، لك��ن لضيق 
الوقت، وكث��رة ارتباطات الالعبني، 

أن  أعتق��د  الس��ريع،  وجتمعه��م 
النتيجة واألداء مقبولني«.

 وأش��ار إل��ى أنه الح��ظ انخفاض 
املس��توى البدني لبعض الالعبني، 
ما يحت��م علينا رف��ع جاهزيتهم 
من خ��الل الدفع بهم ف��ي املباراة 
املقبل��ة، وتكثي��ف التدريبات، كي 
يصل��وا للجاهزي��ة البدني��ة، قبل 
لقاء اليابان 13 من الش��هر اجلاري، 

بتصفيات املونديال.
إلس��عاد  يس��عى  أن��ه  وأوض��ح   

اجلماهير العراقية، من خالل تقدمي 
منتخب قادر عل��ى الدفاع عن إرث 
الك��رة العراقي��ة، ويك��ون مقارًعا 

ملنتخبات القارة.
 وأكد »هذا األمر لن يأتي بالتمني، 
بل باالجتهاد واملثابرة. علينا جميًعا 
كاحتاد معني باللعبة، وجهاز فني، 
والعبني تق��دمي أفضل م��ا لديهم 
الستعادة هوية املنتخب العراقي، 

والعودة إلى حتقيق نتائج مميزة«.
في حني، أش��اد عبد اهلل املس��فر، 

املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب األردني، 
باألداء العام للفري��ق خالل املباراة 
الودي��ة التي جمعته، اخلميس، مع 
نظيره العراقي في البصرة، »رغم 
في  وذلك  واإلصاب��ات«،  الغياب��ات 
اللق��اء ال��ذي انتهى بف��وز العراق 

بهدف من دون رد.
واعتب��ر املس��فر، ف��ي تصريحات 
نش��رها املوق��ع الرس��مي لالحتاد 
األردني للكرة، أن »لقاء العراق أمام 
جماهي��ره العريضة يع��د اختبارًا 
مثم��رًا، وفرص��ة مثالي��ة لوض��ع 
الالعب��ني حت��ت ضغ��ط، وخ��وض 
املباري��ات خارج القواعد، واملنتخب 
جنح في جت��اوز كل ذلك وقدم األداء 
املطل��وب، خاص��ًة ف��ي الش��وط 

الثاني«.
وق��ال املدرب: »ل��م أهتم للنتيجة 
بقدر األداء، بني الشوطني طلبنا من 
الالعبني التركي��ز أكثر على الكرة 
والسيطرة، إلى جانب التقدم نحو 
املرمى العراقي بش��كل مس��تمر، 
وكن��ا قريب��ني من التس��جيل في 

أكثر من مناسبة«.
كان  الع��راق  »لق��اء  أن  وأوض��ح 
م��ن  للعدي��د  متمي��زة  محط��ة 
الالعب��ني الش��باب ف��ي املنتخب، 
اجلهاز الفني لم يش��عر بأي نقص 
احتج��اب  رغ��م  الصف��وف،  ف��ي 
العبي الوحدات«.. وأضاف املسفر: 
»أتيح��ت لن��ا الفرص��ة باختب��ار 
منتخبنا الشاب أمام منافس قوي 
وجماهي��ر عريضة.. العرض الفني 
كان مقنًع��ا، وبرزت بعض األخطاء 
الت��ي س��نعمل عل��ى جتنبها في 

املباريات القادمة«.
وبارك امل��درب جناح لقاء رفع احلظر 
عن الك��رة العراقية، متمنًيا مزيًدا 
من النج��اح والتق��دم للعراق في 
احملاف��ل الدولي��ة القادم��ة، لكنه 
االحتفالي��ة  األج��واء  أن  اعتب��ر 
ساهمت في تشتيت تركيز بعض 

الالعبني خالل املباراة.

قاسم والمسفر راضيان عن األداء والنتيجة

األمير علي: اللقاء خطوة لعودة المواجهات الرسمية لمالعب العراق

بشار رسن يقود هجمة على املرمى األردني

قحطان جثير

بغداد  ـ ميثم الحسني*
باش��ر منتخب الع��اب الق��وى حتضيرات��ه اليومية 
اس��تعدادا للمشاركة في بطولة اسيا التي ستقام 
ف��ي مدينة اوديس��ا في الهند للفترة من الس��ادس 

ولغاية التاسع من شهر متوز املقبل .
وق��ال االمني املالي الحتاد العاب القوى الدكتور زيدون 
جواد ان العبي املنتخب شرعوا باالستعداد لبطولة 
اسيا التي ستقام في شهر متوز بالهند فور عودتهم 
من دورة التضامن االس��المي ، الفتا ان االحتاد اعتمد 
عل��ى االختب��ارات االخي��رة الت��ي اقامها ف��ي املركز 
التخصصي باالضافة الى نتائج بطولة اندية العراق 

بدورها الثاني.
واش��ار ال��ى ان اجتماع كونغ��رس االحتاد االس��يوي 
س��يقام على هامش البطولة لفترة يومني تس��بق 
البطولة وس��يمثل العراق رئيس االحتاد ونائب رئيس 

االحتاد االسيوي الدكتور طالب فيصل

* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

بغداد ـ رافد البدري*
وجه االحتاد العراقي املركزي للشطرجن دعوة الى كافة 
االحت��ادات الفرعية ف��ي احملافظات القام��ة بطوالت 
الفئ��ات العمري��ة دون 14 عام��اً، وق��ال ضمير جبار 
موس��ى عضو االحتاد ورئيس االحتاد الفرعي حملافظة 
بغداد: ان االحتاد املركزي سينظم بطولة شبه نهائي 
العراق في العاش��ر من ش��هر حزي��ران اجلاري، لذلك 
ومن ب��اب التحضي��ر له��ذه البطول��ة املهمة فقد 
وجهنا االحتادات الفرعي��ة في احملافظات الى تنظيم 
بطوالتها للفئات العمرية دون 14 عام والتي تشمل 
الفئات 6-8-10-12-14 من الذكور واالناث للفترة من 
1-6 من ش��هر حزيران اجلاري، مضيفاً انه وعلى ضوء 
اقامة املنافسات سيتم ترشيح العب واحد من كل 
فئة ليتسنى لهم املشاركة في بطولة شبه نهائي 
العراق الذي س��يقام في قاعة برج السالم في بغداد 
للفترة م��ن 10 ولغاية 13 من ش��هر حزيران املقبل، 
مبيناً ان 4 العبني فقط من الذكور واالناث املشاركني 
ف��ي بطولة الش��به نهائي س��يصعدون الى نهائي 

العراق الذي سيقام في 15 من شهر متوز املقبل

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عض��و املالك التدريبي للمرك��ز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية بكرة السلة، الدكتور لؤي سامي: 
ان التدريب��ات ب��دأت ه��ذا االس��بوع بنح��و مكثف 
للتحضير من أجل املشاركة في نهائيات دوري أندية 

العراق لفئتي الناشئني والشباب بكرة السلة.
واوض��ح س��امي: ان التدريب��ات ب��دأت بنحو مكثف 
بإنتظ��ام 20 العب��اً للفئت��ني، بعد انته��اء الالعبني 
م��ن اداء االمتحانات النهائية للموس��م الدراس��ي 
2017/2016، وتتضم��ن التدريب��ات حالي��اً لالعب��ي 
السلة عناصر اللياقة البدنية واملهارات االساسية، 
وهي تع��د مبنزل��ة االعداد اخل��اص للنهائي��ات التي 
تش��ترك فيها أندية من ش��تى احملافظات. مبيناً: ان 
فئة الش��باب من مواليد 2000، والناش��ئني مواليد 
: ان ف��رق كرة الس��لة ف��ي املركز  2001�2002. وب��نينّ
الوطن��ي لرعاية املوهبة الرياضية لفئتي الناش��ئني 
والش��باب متكنت من فرض جدارتها في منافس��ات 
أندي��ة بغ��داد، واحرزت املركز األول ف��ي الفئتني على 
حساب فريق نادي الشرطة على التوالي، حيث افرزت 
التصفيات وجود خام��ات متميزة في املركز الوطني 
ميكن االس��تفادة منه��ا في تدعيم ابرز ف��رق الدوري 
املمت��از او الدرجة األولى. واض��اف: ان هنالك توجهاً 
لزي��ارة مراكز ف��روع املرك��ز الوطني ف��ي احملافظات 
بكرة الس��لة، واجراء مباريات جتريبية امامها بسبب 
عدم وجود ف��رق ميكن مالقاتها في بغداد بعد انتهاء 

منافسات املوسم السلوي.

»ألعاب القوى« يباشر 
تحضيراته لسباقات آسيا

10 الجاري.. بدء نصف 
نهائي أندية الشطرنج

»وطني الموهوبين« بالسلة 
يستعد لنهائيات العراق

العواصم ـ وكاالت:

أعلن الروس��ي أرتي��م دزيوبا، مهاجم 
زينيت س��ان بطرسبرج الروسي، أول 
أمس، أنه سيغيب عن منتخب بالده 
خالل كأس القارات التي تستضيفها 

البالد، منتصف الشهر اجلاري.
وق��ال دزيوب��ا ف��ي بيان نش��ره االحتاد 
الروس��ي للعب��ة »حالت��ي الصحية 
س��تبقيني خ��ارج قائم��ة املنتخ��ب 
الروس��ي في كأس القارات. ال أريد أن 
أشغل مكان أحد، ألنني لست جاهزا 

بنسبة 100 باملئة«.
ويعاني املهاجم الدولي )28 عاما( من 
مشاكل في الركبة منذ عدة أسابيع، 
ولكنه سافر رفقة باقي اجملموعة إلى 
النمس��ا من أجل اإلعداد للبطولة.. 
ووفق��ا ألطباء املنتخ��ب، لم تتعرض 
ركبة الالعب النتكاسة، ولكن دزيوبا 
ال يستطيع خوض احلصص التدريبية 

بنفس نسق باقي الالعبني.
ومن املمك��ن أن يلجأ ستانيس��الف 
للدب  الفن��ي  املدير  شيرشيس��وف، 
الروسي، الستدعاء املهاجم اخملضرم 

ال��ذي ق��دم  أليكس��اندر بوخ��اروف 
موسما كبيرا مع فريقه روستوف.

وتأتي روس��يا، صاحب��ة األرض، ضمن 
اجملموع��ة األولى ف��ي البطول��ة إلى 
البرتغ��ال، بطلة  جان��ب منتخب��ات 
أوروب��ا، ونيوزيلندا، بطل��ة أوقيانوس، 
الكون��كاكاف،  بطل��ة  واملكس��يك، 
أم��ام  مش��وارها  س��تفتتح  حي��ث 
نيوزيلندا يوم 17 حزيران اجلاري مبدينة 
سان بطرس��برج، ثم س��تلعب أمام 
البرتغال يوم 21 من نفس الشهر في 
العاصمة موس��كو، قب��ل أن تختتم 
مباري��ات اجملموعات أمام املكس��يك 

بعدها بثالثة أيام.
إلى ذلك،  قررت روسيا في اللحظات 
األخيرة ، استبدال أرضية ملعب سان 
بطرسبرج، الذي يس��تضيف املباراة 
القارات  االفتتاحي��ة لبطول��ة كأس 

لكرة القدم في 17 حزيران.
بلدية س��ان بطرس��بورج،  وأعلن��ت 
عن زرع العش��ب اجلديد بامللعب بعد 
موافق��ة االحتاد الدول��ي لكرة القدم 
)فيفا(، نتيجة س��وء حال��ة األرضية 

القدمية.
وكان��ت حال��ة امللعب ه��ي العقبة 

األكبر التي واجه��ت املنظمني خالل 
»فيف��ا«  وق��رر  األخي��رة..  الش��هور 
واللجنة املنظمة ف��ي منتصف آيار، 
إلغ��اء مباري��ات الدوري املق��ررة على 
ذلك امللعب، ال��ذي جرى افتتاحه في 
22 نيس��ان، على أن يعود الس��تقبال 
االفتتاحي��ة  املب��اراة  اجلماهي��ر م��ع 

لكأس القارات.
واعترف نائب حاكم املدينة اجو البني، 
آنذاك أنه يجرى التعامل مع العشب 
بش��كل خاص، من خالل اس��تخدام 
وس��ائل تدفئة لتفادي تض��رره جراء 

الصقيع الشديد في الليل.
وأك��د الب��ني األن أن األرضية اجلديدة 
للملعب ستكون جاهزة بحلول 12-

13 حزيران.. ويحوي امللعب الذي يسع 
ألكثر م��ن 68 أل��ف متفرج س��قفا 
متحركا، وسيستضيف أيضا املباراة 
النهائي��ة ل��كأس الق��ارات، وكذلك 
نهائ��ي  نص��ف  مواجه��ات  إح��دى 
موندي��ال 2018 ومباري��ات بكأس أمم 

أوروبا 2020.
وفي صعيد اخر، دأ منتخب تش��يلي، 
بطل قارة أمريكا اجلنوبية، التحضير، 
خل��وض بطول��ة كأس الق��ارات، التي 

ستحتضنها روس��يا يوم 17 حزيران 
اجل��اري.. وانضم ع��دد م��ن الالعبني 
املنتخ��ب، مثل  الدولي��ني ملعس��كر 
احل��ارس كالودي��و برافو )مانشس��تر 
سيتي( والعبي وسط باير ليفركوزن 
وسيلتا فيجو، تشارليز أراجنيز وبابلو 

هرنانديز.
ويس��تعد فري��ق امل��درب األرجنتيني 
 3 خل��وض  بيت��زي،  أنطوني��و  خ��وان 
مباريات ودية لإلعداد للبطولة، أولها 
مس��اء اجلمعة القادم أم��ام بوركينا 

فاسو على امللعب الوطني.
وعق��ب املب��اراة، س��يعلن بيتزي عن 
قائمة ال���23 العبا التي س��تخوض 
البطول��ة، حيث س��تواجه تش��يلي 
أيضا قبل انطالقها روس��يا صاحبة 
األرض، ي��وم 9 حزيران في موس��كو، 
ورومانيا يوم 13 من نفس الشهر في 

كلوج.
ويلع��ب منتخ��ب »الروخ��ا« ضم��ن 
كأس  ببطول��ة  الثاني��ة  اجملموع��ة 
القارات، والتي تضم أملانيا واستراليا 
ال��ذي  أفريقي��ا  والكامي��رون، بط��ل 
سيس��تهل البطولة أمام��ه يوم 18 

حزيران اجلاري.

اإلصابة تحرم دزيوبا من المشاركة مع روسيا في كأس القارات
استبدال أرضية ملعب سان بطرسبرج تقرير

ملعب سان بطرسبرج

قحطان جثير يثق بقدرة الناشئين
 على التفوق في المونديال

مدرب شباب الصاالت يتلقى عقدًا 
ماليزيًا ويتهيأ لمعايشة في إسبانيا

علي طالب
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نسخة منه إلى...

عباس عبود سالم

عندم��ا كنا نطالع مس��رحيات وليم شكس��بير في مقتبل 
اعمارنا س��واء النص االجنليزي الذي ندرس��ه ف��ي االعدادية، 
او النص��وص املترجم��ة، كان��ت تأخذنا الدهش��ة م��ن روعة 
وجمالي��ة املفردات التي اختارها الكاتب لس��رد مس��رحياته 
اخلالدة، ومن ش��دة تعلقنا به، صدقن��ا حكاية أصله العربي 

وان اسمه )شيخ سمير(.
 اس��رد هذه الس��طور وانا اش��هد اجتياح املفردة الس��وقية 
للبرامج واملواد االعالمية التي تنتجها الفضائيات واالذاعات 
العراقي��ة بنحو غير مس��بوق، ال��ى درجة انها تتس��ابق في 
طرح مفردات رمبا كانت حتتاج الى جرأة لتمريرها عبر وس��ائل 

االعالم.
القصة بدأت مطلع التسعينيات مع صعود املسرح التجاري، 
الذي فتح الباب واسعاً امام مفردات الشارع لتحتل اخلشبة، 
التي من املفت��رض انها متثل عرش الفن االول، لكن هذا الفن 
الراق��ي حتول الى فن اس��تعراض اجس��اد العاه��رات حملاكاة 

الغرائز والهدف كسب املال الاكثر.
وبدل الصعود الى لغة املس��رح العالية نزل املسرح الى لغة 
الش��ارع املتدنية املليئة باملفردات الس��وقية مثل الش��تائم 
بانواعها وااليحاءات اجلنس��ية وااللق��اب الوضيعة واالمثلة 
كثيرة، وفي اواخر التسعينيات ظهرت جتربة افالم السكرين 
التي تش��به الى حد كبير املس��رح التجاري وانتجت عشرات 
االفالم التجارية التي لم يكتب لها النجاح، وانتقل االمر الى 
االغان��ي الهابطة عل��ى وزن العكربة وغيرها التي أفس��دت 

اذواق اجيال عراقية متعاقبة.
 وبع��د االنفت��اح االعالمي الكبي��ر الذي راف��ق تغيير النظام 
السياسي في نيسان 2003 توسعت قاعدة االعالم العراقي، 
وضعف��ت او انعدم��ت الرقابة، وانتقل فاي��روس الهبوط من 
املس��رح والفيديو كليب الى التلفزيون واالذاعات، وبالتحديد 
ال��ى البرامج الترفيهي��ة واملنوعة، التي اس��تعانت بعضها 
بفنان��ن كوميدي��ن نقلوا جتربة )املس��رح الهاب��ط( ليبرعوا 
في صناعة )التلفزيون الهابط(، وهو هبوط من اجل كس��ب 
جمهور تاف��ه، وتتفيه جمهور آخر على اس��تعداد للتفاهة، 

وبالتالي سقوط الشاشة الفضية.
والطام��ة الكب��رى ان الهبوط في اللغ��ة االعالمية والتلوث 
الس��معي البصري التلفزيون��ي لدينا يبلغ ذروته في ش��هر 
رمض��ان املب��ارك، حيث تظهر عش��رات البرام��ج اخلالية من 
الهدف والرس��الة، واملليئ��ة باملفردات الس��وقية املعبرة عن 
بؤس، واحباط، وتشكيك، وتفكك مجتمعي، ومن خاللها يتم 

استجداء اجلمهور غير الواعي في كوميديا تثير الشفقة.
ام��ا مقدمات ومقدمي ه��ذا النوع من البرام��ج )الترفيهية 
الرمضاني��ة(، فهم قضية في حد ذاتهم، حيث تغيب معايير 
اختبار جمالي��ة الصوت وصالحيته، وتغيب معايير س��المة 
اللغ��ة العربية وجودة االلقاء، ومقبولية الش��كل، والنرى اال 
اجس��اد انثوية تتصن��ع امليوعة ووجوه فتي��ات بطبقات من 
مس��احيق التجميل، يتوزع عليه��ا كل ماهو اصطناعي من 
رموش، وعدس��ات الصقة، وش��عر طويل مرك��ب، ناهيك عن 
نف��خ كل ماهو قاب��ل للنفخ، والعبث مبا خل��ق اهلل الى احلد 

الذي يصدق عليه رأي املثل العراقي )العب بنفسك خلقة(.
هذه البرامج اظهرت لنا جيال من االعالميات اللواتي اليجدن 
س��وى )القهقهة( و)الكركرة( و)الغنج املصنع( و)تس��فيط 
الس��والف اجملت��رة(، وتقليد التقليع��ات اللبناني��ة للبرامج 
املش��ابهة على طريقة )الكوبي الرديء( الذي يصنع جمهورا 

رديء الذوق.
اما االذاع��ات فهي قضية اخرى التقل خطورة عن شاش��ات 
التلف��زة، وه��ذا كله يدع��و املهتمن واحلريص��ن على الذوق 
العراق��ي، وعل��ى الهوي��ة العراقي��ة، وعل��ى معايي��ر اجلودة 
االعالمية، ان يكون لهم موقف.. ورأي.. في االقل، واال فزحمة 

الس��ليم من ش��يخ س��مير... ال��ذي علمن��ا التذوق 
للمفردة السليمة.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

هالة  الفنان��ة  كش��فت 
صدقي عن سعادتها بردود 
شخصية  بشأن  األفعال 
التي  النف��وس"  " حي��اة 
تقدمها في مسلس��ل " 

عفاريت عدلي عالم".
س��عيدة  صدقي:  وقالت 
ب��ردود األفع��ال اإليجابية 
ع��ن ش��خصية " حي��اة 
النفوس"، اجلميع أش��ادو 
بها برغم غرابتها، إال أنه 
ومختلف  جديد،  ش��كل 
متاًم��ا، عم��ا قدمت��ه من 
قبل عبر ش��وطي الفني، 
ويكفين��ي أنن��ي قصدت 
املش��اهدين  أفاج��ئ  أن 

بهذه الش��خصية، ولقد 
استطعت أن أحقق ذلك.

اإلس��تعداد  كيفية  وعن 
له��ا قالت: بالطبع كانت 
حتت��اج الس��تعداد كبير، 
طريق��ة  ف��ي  بخاص��ة 
الش��عر،  تصفي��ف 

ومالبسها.

كش��فت الفنان��ة إله��ام 
ش��اهن عن السبب الذي 
غيَّبها هذا العام عن دراما 
رمضان، وقالت: هناك عمل 
درام��ي أعجبه��ا بعن��وان 
"ابني أن��ا" ولكن ما عطل 
التصوير هو االختالف على 
اسم مخرج العمل، وعدم 
ال��ذي  باملوس��م  اللح��اق 
حتضيرية،  جللسات  يحتاج 
ألش��هر  يس��تمر  وتصوير 
عدة. وأش��ارت إله��ام إلى 
أنه��ا جتل��س ه��ذا الع��ام 
عل��ى كرس��ي املش��اهد، 
لُتتاب��ع عدداً م��ن األعمال 

الدرامية.
إلى  ف��ي تصري��ح  وأكدت 

أح��د املواق��ع الفنية على 
اإلعالنات  ش��اهدت  أنه��ا 
ببعض  اخلاصة  الدعائي��ة 
األولى  واحللقات  األعم��ال، 
ألكثر من عم��ل، وقالت إن 
األعمال ُمبشرة باخلير، وأن 
هن��اك نوعي��ات مختلفة 
تش��جع عل��ى متابعته��ا 
خالل شهر رمضان اجلاري.

املغربي  الفن��ان  كش��ف 
س��عد جمل��رد أن��ه يواظب 
الفرائ��ض  تأدي��ة  عل��ى 
ش��هر  خ��الل  الديني��ة 
رمض��ان املبارك، مش��يرًا 
إلى أن احلقيقة في قضية 
فتاة  باغتص��اب  اتهام��ه 
فرنسية باتت قريبة جًدا.

وق��ال جمل��رد: اساًس��ا لم 
أتوق��ف يوًما ع��ن الصوم 
املبارك،  رمضان  في شهر 
واآلن أص��وم وأصل��ي، وال 

تأدية واجبي  انقطع ع��ن 
مؤكًدا  مؤمن.  كمس��لم 
أن احلق سيظهر بعد فترة 

وجيزة.

هالة صدقي

سعد لمجرد

الهام شاهين

أخبــارهــــــــــم

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
نحُن س��هارى هذا العال��م.. ج�ئنا من 
بغ��دادَ، مجروحًة وجميلة.. نفتُح أبواَب 
العال��ِم لألمط��ار.. جئنا م��ن البصرِة 
الضح��ى  يَحملُه��ا  البح��ر..  طفل��َة 
عل��ى كتفيه.. من الكوف��ِة تلعُب حتَت 
قمصانِ�ها النجوم.. من املوصِل حزينة 
.. كوجوه�نا املصلوبِة حتت الش��مس.. 
جئنا من ال مكاَن ومن كلِّ مكان.. نحُن 
العش��اَق األقحاَح .. اجملروح��َن بصوت 

املغني.. الذي ماَت من كثرة احلّب.
هذه بعض املقاطع م��ن قصيدة )نحن 
س��هارى العالم( التي ألقاها الش��اعر 
كرمي عبد في األمسية، التي نظمها له 

املقهى الثقافي العراقي في لندن.
الش��اعر والق��اص كرمي عب��د، معروف 
والقصصي،  الش��عري  انتاج��ه  بغزارة 
فق��د أص��در العدي��د م��ن اجملموع��ات 
الشعرية منها )اطروحة الندى(، و)بلبل 
الشتاء والصيف(، ومجاميع قصصية 
منه��ا، )خرزة زرقاء(، و)العيون الس��ود(، 
و)ليالي الس��يد  و)مالحقة االش��باح(، 

سلمان(، وغيرها.
في بداية الثمانينيات، بداية الش��تات، 
بداية موس��م الهجرة بحثا عن احلرية 
واحلياة، انتشرت بن االصدقاء املغتربن 
مقول��ة لك��رمي عبد "نحن ل��م نتغرب، 
ب��ل متددنا لننتش��ر ح��ول العال��م. أو 
اجدادنا،  امج��اد  لنعيد  إلستكش��افه 
احلض��ارة،  انطلق��ت  منه��م  الذي��ن 

وانتشرت حول العالم!.
كان الش��اعر ضمن املثقف��ن، واالدباء، 
والفنانن، الذي��ن رحلوا عن العراق بعد 
الغزو البعثي، وتنكيله بكل املعارضن، 
الرافض��ن  واملس��تقلن  واملثقف��ن، 
االنتماء الى ماكنة اجلهل والقتل تلك.

ق��دم ال��ى لن��دن م��ن دمش��ق، الت��ي 
كان��ت احملطة األولى لبع��ض املغتربن 
واملهجري��ن العراقين. على أمل العودة 
لبغداد في أقرب فرصة. وبعد إن ضاقت 
بهم س��بل العودة وس��بل العمل في 
س��وريا، اضطروا لإلنتش��ار في أصقاع 
العالم األبعد، مثل السويد، والدمنارك، 

ولندن، وغيرها.

قرأ بعض قصائده مثل )أحواُل الندامى(، 
وقصيدة )ابتهاجاً بفس��تانك اجلميل(، 
و)رب�م��ا(، وبعض��اً من القصائ��د التي 
كتبها ف��ي التس��عينيات بعد قدومه 
ال��ى لندن، آخر محط��ات التغرب، مثل 
قصيدة )قميُص الغريِق وطيُر السماء(، 

و)نحن سهارى هذا العالم(.
م��ن املواق��ف الطريفة في األمس��ية 

كان إن الش��اعر الضيف ه��و من قدم 
املضيِّف! الكاتب عدنان حسن احمد، 
الذي تأخر لظ��روف طارئة، لكنه حتدث 
الحقا ع��ن قصيدة كرمي عب��د، ووصف 
لغته الش��عرية بالتكثي��ف، والتوهج، 
واجمل��از: تتوهج اللغة ف��ي نصوص كرمي 
عب��د، خاص��ة فيم��ا يس��مى بالن��ص 
املفت��وح ذي البن��اء القصصي، القريب 

م��ن بناء ما يس��مى بالرواية القصيرة، 
أو القص��ة الطويلة، أو م��ا يعرف بال�) 
املقال��ة  يكت��ب  كذل��ك   ..)novella
الفكري��ة والسياس��ية." وق��رأ عدنان 
حس��ن احم��د، احدى تل��ك النصوص 

املفتوحة )السقوط في البئر(.
وتبعه املس��رحي والشاعر فالح هاشم 
باحلديث عن الش��اعر الضيف: كتابات 
كرمي عبد س��واء كانت فكرية أدبية، او 
سياس��ية تش��بهه متاما، فهو شفاف 
وصادق، يرفض اخلطأ، وقد يزعل ويقاطع 
من ي��راه ال يلتزم بالقي��م االجتماعية، 
واالنس��انية... ف��ي داخل��ه رج��ل بريء 
ج��داً، ونقي جداً، وهذا ما نلمس��ه في 
قصائده. قد يغضب بس��رعة ان الحظ 
ش��يئاً يتنافى مع افكاره ومبادئه، " ثم 

ختم حديثه بقراءته ألحد النصوص.
اختتمت األمسية باحلديث عن الرواية، 
فكرمي عبد يعد الرواية "ملحمة العصر 
احلديث، عم��ل مركب يحت��اج الى رؤى 
متعددة"، فيستغرب كيف يستسهل 
اآلخرون كتابتها: "أنا بوصفي ش��اعراً، 

بإمكاني تكثيف م��ا ميكن من احداث، 
وه��ذا م��ا حصل ف��ي "النوف��الت"، أي 
القصص الطويلة. فخبرتي في الشعر، 
والس��رد الواقعي، متكن��ي من تفكيك 
بعض قصصي القصيرة، وأحولها الى 
رواية، البعض حول األدب وسيلة للربح 
مادي��اً أو معنوي��اً، "الش��هرة واجلوائز". 
فالكاتب العربي يفتقد احلرية، فهناك 
رقابة مجتمعية وس��لطوية، في حن 
ان عالم��ة الرواي��ة هي احلري��ة". ويقول 
ما معناه انه يرى روايات البعض، قصة 
قصي��رة، لكنهم اضافوا هنا وهناك أي 
"مّدوه��ا" ليحولوها ال��ى رواية، وميكن 
اخت��زال مئات الصفحات الى عش��رين 

صفحة أو أقل.
واحلقيق��ة إن كل النص��وص باإلمكان 
اختزاله��ا، حت��ى القصائ��د املطول��ة، 
الكثي��ر  ع��ن  االس��تغناء  باالم��كان 
م��ن األبي��ات، م��ن دون ان يح��دث خلل 
بالقصيدة. خاصة بعض قصائد اليوم 
الت��ي معظمه��ا مجرد تس��طير كالم 

غير مترابط احيانا.

"سهارى العالم" بأمسية للشاعر كريم عبد في المقهى الثقافي العراقي بلندن

أمسية للشاعر كرمي عبد

:BBC - الصباح الجديد
أك��د دوق كامبري��دج األمير ويلي��ام، وش��قيقه األمير هاري، 
أنهم��ا يؤديان واجبهما كأبناء باملش��اركة في فيلم وثائقي، 
تنتجه هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي س��ي" عن والدتهما 

األميرة ديانا.
وق��ال األميران إنهم��ا يري��دان "مناصرة والدتهم��ا"، وإنهما 

يشعران بأنهما خذالها في املاضي بعدم الدفاع عنها.
ويتحدث ويليام وهاري في الفيلم الوثائقي عن األسبوع الذي 
ت��ال وفاة والدتهما، ب��دءا من اللحظة التي س��معا فيها نبأ 
الوفاة، وحتى جنازتها. ويأت��ي هذا الفيلم تزامنا مع الذكرى 
العش��رين لوفاة ديانا في 31 أغسطس/آب. ويتضمن الفيلم 
الوثائقي، ومدته 90 دقيقة ويحمل اس��م "ديانا"، مش��هدا 
يقول فيه ويليام: "جزء من السبب الذي جعلني وهاري نقوم 

بهذا الدور، هو شعورنا بأن هناك ديناً علينا نحوها "ديانا".
وقال األمير هاري إن مقدار املش��اعر واحلب التي تدفقت بعد 

وفاتها كانت أمراً "مذهال" بالنسبة له كطفل صغير.
وتذك��ر قائال: "من خالل تذكر م��ا حدث، لقد كان أمرا مذهال 
أن والدتن��ا كان لديه��ا ه��ذا التأثير الكبير عل��ى الكثير من 
الن��اس". ويتضمن الفيلم مقابالت م��ع أصدقاء مقربن من 
األميرة الراحلة، وشخصيات سياسية، وصحفين، بعضهم 
يتح��دث ع��ن حادث وف��اة ديانا وتبعات��ه للم��رة األولى. كما 
أعلنت بي بي س��ي عن عرض مسلس��ل درامي باسم "ديانا 

وأنا"، يتناول تأثير وفاة ديانا على أربعة من عامة الناس.

األميران ويليام وهاري يشاركان 
في فيلم وثائقي عن األميرة ديانا

الصباح الجديد - وكاالت:
دع��ا النجم والناش��ط ف��ي مجال 
التغيُّر املناخي ليون��اردو دي كابريو 
جمه��وره، لدع��م ث��الث منظماٍت 
و  ،Indivisible ه��ي:  نِش��طة، 

 Nationalو  ،Stand Up America

أو   ،Resources Defense Council
مجلس الدف��اع عن امل��وارد الوطنية 
الت��ي جتمع التبرعات، م��ن أجل متويل 
حت��رك قانون��ي مناهٍض لسياس��ات 

ترامب املتعلقة بالبيئة.
ويحتج ليوناردو بذلك على قرار الرئيس 

األميرك��ي، دونالد ترامب، بانس��حاب 
الوالي��ات املتحدة من اتفاقي��ٍة دوليٍة 

ملكافحة ارتفاع درجات احلرارة.
وكت��ب دي كابريو على صفحته على 
االجتماعي:  التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
ش��ارْك في دعم هذه املنظمات التي 

تقف عل��ى اخلط��وط األمامية بهذه 
املواجهة".

كما انه كتب بعد قرار ترامب: "اليوم، 
عان��ى كوكبنا. لق��د أصب��ح القيام 
بتحرٍُّك م��ا أكثر أهمية م��ن أي وقٍت 

مضى".

ليوناردو دي كابريو يواجه دونالد
 ترامب بسبب قضية بيئية

خاص - حذام يوسف:
أقام��ت نقابة الصحفي��ن العراقين في 
مقره��ا الرئيس، وعلى قاعة االجتماعات، 
ورش��ة تثقيفية حول االعالم االنتخابي، 

قدم لها الدكتور ناظم الربيعي.
احلمل��ة  أهمي��ة  ع��ن  الربيع��ي  حت��دث 
االنتخابية إعالميا، وطرق إيصال رس��الة 
املرش��ح للناخب��ن، م��ن خ��الل االلتزام 
بالقواع��د والس��لوكيات اخلاص��ة، التي 
العليا املس��تقلة  املفوضي��ة  وضعته��ا 
لالنتخاب��ات، مبينا ان غالبي��ة املواطنن 
عازف��ون عن املش��اركة ف��ي االنتخابات، 
بس��بب خيبة األمل التي نتجت عن عدم 
الت��زام املرش��حن بوعوده��م للمواطن، 
املس��ألة املهمة أيضا، هي هو دور االعالم 
بالعملية االنتخابية، حول تعّلم املرشح 
طريق��ة الق��اء اخلط��ب، والتعام��ل م��ع 
وس��ائل االع��الم. األس��تاذ اياد الس��عيد 
أكد انها ليس��ت ورش��ة تدريبي��ة، بقدر 
ماه��ي فرص��ة لتب��ادل األفكار، الس��يما 
ان املش��اركن قام��ات عالية ف��ي االعالم 
والصحاف��ة، وحتدث ع��ن موضوع االعالم 
االنتخاب��ي، الذي كان م��ن املقرر ان يكون 
خمس��ة أيام: لكننا سنتحدث باختصار 

على املوضوع بكل تفاصيله.

 تطرق الس��عيد ال��ى العش��وائية التي 
م��رت به��ا االنتخاب��ات الس��ابقة، وعدم 
وضع برنامج واضح للمرشح لإلعالن عن 
نفس��ه، وركز على عدة مح��اور يجب ان 
تؤخذ بنظر االعتبار وهي مهمة للحملة 
االنتخابي��ة منها "الفريق املعني باحلملة 
االنتخابية يج��ب أن يعمل كفريق وليس 
كأفراد، واملستش��ار القانوني، إضافة الى 
مهمة أمن الصندوق واملسؤول اإلعالمي، 
وحتم��ا املتطوع��ن املؤمن��ن باملرش��ح 
وببرنامج��ه، وامله��ارات الت��ي يتمتع بها 
قائد احلملة في االقناع والترويج للبرنامج 

احملدد للمرشح.

خاص - سالم البغدادي:
موق��ع  عل��ى  األول  أم��س  ي��وم  انتش��ر 
التواص��ل االجتماعي "فيس بوك" فيديو 
لنادية مراد، الفتاة العراقية من الطائفة 
األيزيدي��ة، والتي هربت من اس��ر تنظيم 
داع��ش اإلرهاب��ي، بعد ان مت س��بيها 
النس��اء  العديد من  م��ع 
إثر اجتياحه مدينة 
املوص��ل، وقي���ام 
اف����راده بقت��ل 
والدته��ا م���ع 

اخوتها الستة.
م��راد  متكن���ت 
اله�رب  م����ن 
مبساع�دة أحد 
املواط���ن��ن 
 ، ك ه��ن����ا
ووصل�����ت 
إل��ى م��كان 
مت  ثم  آم��ن، 
ترحيله����ا 
إل��ى أملانيا، 

ليت��م 
جلته��ا  معا
من  هن��اك 

األذى اجلس��دي، والنفسي، الذي تعرضت 
له من قبل أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وقد اجرت عدة قنوات تلفزيونية مقابالت 
معه��ا، إضاف��ة الى لقاءات دبلوماس��ية 
منها ف��ي مجل��س االم��ن الدولي حيث 
حتدثت عن تفاصيل رحلته��ا املؤملة، منذ 
دخ��ول داعش، ومن ث��م وصوله��ا الى بر 

األمان في املانيا.
عادت نادي��ة مراد لتتخل��ص من الغصة 
الت��ي الزمتها طيل��ة رحلته��ا، حيث لم 
تتمكن م��ن الب��كاء حزناً وامل��اً على من 
فقدته��م من عائلتها. وق��د رافقها عدد 
من افراد اجليش، واحلش��د الش��عبي، كي 
يؤمن��وا طريقها، وبكى معه��ا املقاتلون 
االش��داء، تأث��را بصراخه��ا، وه��ي تبحث 
ع��ن ذكرياتها بن أنق��اض البيت املهدم. 
وقد ادل��ت ببعض املعلومات الى األجهزة 
األمنية والى بعض القنوات التلفزيونية، 
ح��ول م��ن ق��ام مبس��اعدة التنظيم في 
ارتكابه أبشع اجلرائم ضدهم كعراقين، 

وكطائفة.
 لكن عودتها كانت بادرة خير بأن ما تهدم 
سيبنى بس��واعد االشراف، ومن مات لم 
يذهب دمه سدى، فقد ثأر له كل عراقي، 

اختار ان يضع روحه بن كفيه.

نقابة الصحفيين العراقيين تقيم 
ورشة خاصة حول االعالم االنتخابي

نادية مراد تعود لتشهد على 
اطالل مدينتها وانتصارات الجيش

بغداد - الصباح الجديد:
يض��م  فرنس��ي  وف��د  زار 
15 ش��خصية م��ن الفنان��ن، 
ف��ي  والكت��اب،  والصحفي��ن، 
األول م��ن ه��ذا الش��هر،  الي��وم 
املتح��ف العراق��ي، عل��ى هامش 

زيارتهم للعراق، للتعرف على احلركة 
والثقافي��ة،  والفني��ة،  املس��رحية، 
واالطالع عل��ى آثار الع��راق، وقد ابدى 
الزوار اعجابهم باآلث��ار املعروضة في 

قاعاته.
التقى الوفد وزير الثقافة والس��ياحة 

واالث��ار فرياد روان��دزي، وقد جرى خالل 
اللقاء احلديث عن احلركة املس��رحية، 
والفنية، وعن مجمل الوضع الثقافي 

واألثاري العراقي.
جدي��ر بالذك��ر ان ع��دداً م��ن الوفود 
العاملية م��ن أوروبا وأس��تراليا قامت 

بزي��ارة املتح��ف لدع��م الع��راق، في 
زاوية الت��راث واالثار، بعد ان ضم عدداً 
من املناطق األثري��ة الى الئحة التراث 
العاملي، وسعيه اليوم لضم عدد آخر 
لالئحة نفسها، بعد ان تتوفر الشروط 

واملعايير اخلاصة بهذا املوضوع.

وفد فرنسي يزور المتحف العراقي
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