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أدخلت عملية االس��تفتاء في إقليم كردس��تان العراق 
والتي جرت في اخلامس والعش��رين من الشهر املاضي 
احلياة السياس��ية واالجتماعي��ة للعراقيني بوجه عام 
واألكراد بوجه أخص في نفق مظلم لم تخرج منه حتى 
اآلن. الرطانة السياس��ية التي سبقت ورافقت وتبعت 
تلك العملية تش��به عملية هذيان سياسي سوريالي 
أع��رج، أكثر منه خطاباً واقعي��اً ميضي ويتقدم أو يتأخر 
على قدمني س��ليمتني. فهذا اخلطاب لم يتصاحب مع 
تعبي��رات اجتماعية متنامية التأثير بقدر ما كان خياراً 
انقس��امياً فصيحاً ومن دون اس��تفزاز أو تعّس��ف من 
املرك��ز االحتادي في بغداد العاصم��ة الفيدرالية للبالد. 
وإذ يفتقد ذلك اخلطاب مقومات التبرير العقالني أمام 
الش��ركاء السياس��يني في العاصمة، إال أنه أثار بنحٍو 
مماث��ل ردود فعل عني��ف لدى العراقي��ني وزوبعة غضب 
وحيرة أفضت في نهاية املطاف الى نتائج خطيرة على 

الواقع الذي تعيشه حكومة إقليم كردستان. 
وال عج��ب أن أربي��ل، وال س��يما احل��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني، لم يفهم ما الذي ج��رى وأدى الى تغيير 
دراماتيك��ي ف��ي اخلط��اب السياس��ي ل��دى م��ن كان 
يعتبره��م احللف��اء املوثوق��ني والثمين��ني لألك��راد في 
العراق. ولم تشذ مواقف اإلدارة األميركية أو دول االحتاد 
األوروبي وال ال��دول القريبة واحلليفة املنتظرة للس��يد 
مس��عود بارزاني كتركيا واململكة العربية الس��عودية 
عنها. فالعواصم الدولية لم جتمع على رفض ش��يء أو 
حتول سياس��ي كما أجمعت على رفض القرار الكردي 
س��واء بإجراء االس��تفتاء أم رفض النتائ��ج احملتملة ملا 

بعده.
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العرب واألكراد 
والشراكة المستحيلة !

اسماعيل زاير

هذا الصباح

ملحق "       " 
ملف العدد:

شراكة العرب واألكراد

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات االنب��ار ، 
أمس األربعاء ، عن اس��تعداد قوات 
لتطهي��ر  املش��تركة  العملي��ات 
ومسك الشريط احلدودي بني قضاء 
القائ��م وناحي��ة ربيع��ة التابع��ة 
حملافظ��ة نين��وى لتعق��ب اجملاميع 

اإلرهابية  .
واكد القائد العام للقوات املسلحة 
حيدر العبادي، أن القدرة العسكرية 
"الكبيرة" التي ميتلكها العراق في 
الوق��ت احلالي تنافس ق��درات دول 
املنطقة، فيما أش��ار إل��ى امتالك 
احلكومة مش��روعاً كام��الً لتأمني 

احلدود العراقية السورية.
وقال العبادي في مؤمتره الصحافي 
التلفزي��ون  بحس��ب  االس��بوعي 
الرس��مي، إن "الع��راق اليوم ميتلك 
ق��درة عس��كرية كبي��رة تناف��س 

قدرات دول املنطقة".
وأض��اف، "لدين��ا مش��روع كام��ل 
لتأمني احلدود العراقية الس��ورية"، 
متابع��اً "لدين��ا قل��ق بخص��وص 
املناط��ق احلدودي��ة للع��راق الت��ي 

سيطر عليها داعش في سوريا".
من جانبه قال قائد عمليات االنبار 
اللواء الرك��ن محمود الفالحي في 
‘‘الصباح  حديث خاص لصحيف��ة 

اجلدي��د‘‘ إن "الق��وات األمني��ة في 
قي��ادة عملي��ات اجلزي��رة والفرق��ة 
العش��ائري  واحلش��د  الس��ابعة 
تستعد القتحام الشريط احلدودي 
مع س��وريا من جهة قضاء القائم 
غرب��ي االنب��ار باجتاه ناحي��ة ربيعة 
لتعق��ب  نين��وى  محافظ��ة  ف��ي 
خالي��ا عصابات داع��ش اإلجرامية 
متهي��دا العتقاله��م او قتلهم في 
خط��وة ته��دف ال��ى تام��ني هذه 
املناطق ومسكها من قبل القوات 

األمنية".
وأضاف ان " القوات األمنية أكملت 
جميع استعداداتها القتحام جميع 
املناطق على الش��ريط احلدودي مع 
سوريا”، مش��يرا الى إن " العملية 
األمني��ة كان من املق��رر انطالقها 
فجر الي��وم إال إن الظروف املناخية 
حالت دون ذل��ك ومت تأجيلها لدواع 
أمني��ة وم��ن املق��رر انطالقها في 
غضون الساعات القليلة املقبلة".
م��ن جانبه أعلن مص��در امني في 
قيادة عمليات غرب��ي االنبار ، أمس 
األربعاء ، عن انتش��ار امني كثيف 
للقوات األمنية واحلش��د الشعبي 

في صحراء االنبار الغربية .
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 

األمني��ة  الق��وات   " إن  اجلدي��د‘‘ 
مس��نودة بق��وات م��ن احلش��دين 
انتش��رت  والعش��ائري  الش��عبي 
للمرة األول��ى في مناطق مختلفة 

من صحراء االنب��ار الغربية وصوال 
إلى محافظة ص��الح الدين ضمن 
خط��ة أعدته��ا القي��ادات األمنية 
الغربية  االنبار  لتمش��يط صحراء 

تنظيمات  بقاي��ا  والقض��اء عل��ى 
داع��ش التي كان��ت  تتواجد بكثرة 
ف��ي ه��ذه املناط��ق ، مش��يرا إلى 
ان��ه" مت العث��ور عل��ى ع��دد م��ن 

اخملابئ والعبوات الناس��فة التابعة 
خ��الل  اإلرهابي��ة  للتنظيم��ات 

العمليات العسكرية . 
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فيمـا تتهيـأ القـّوات المشتركـة للسيطـرة الكاملـة علـى الحدود مـع سوريـا

العبـادي: القـدرة العسكريـة العراقيـة
تنافـس قدرات دول المنطقـة

قوات اجليش العراقي في صحراء االنبار

التغيير تهدد بتحريك الشارع إذا لم يتم
األمم المتحدة تطالب العراق بإعادة 2حل حكومة اإلقليم وتشكيل انتقالية

3النظر في تعديل قانون األحوال الشخصية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع العراق واالحت��اد االوربي، أمس 
األربعاء، اتفاقيتني إلعادة االستقرار 
في املناطق احملررة، بتخيص منحة 
مقداره��ا 60.4 مليون ي��ورو، وقال 
وزير التخطيط س��لمان اجلميلي 
في مؤمت��ر صحافي عل��ى هامش 
وتابعت��ه  االتفاقيت��ني  توقي��ع 
"الصباح اجلديد"، إن "العراق وقع 
اليوم مع االحت��اد االوربي اتفاقيتي 
منحة لتمويل تنفيذ مش��روعني 

يهدفان إلى إعادة االستقرار وعودة 
املدني��ني باملناط��ق احمل��ررة ومببلغ 

إجمالي يبلغ 60.4 مليون يورو".
وأشار اجلميلي، إلى أن "املشروعني 
يهدف��ان إلى مواجه��ة التحديات 
األم��ن  وحتدي��ات  االنس��انية 
ويس��هم  واملصاحلة  واالس��تقرار 
في متويلهما باملشاركة مع االحتاد 
االوررب��ي ع��دد من ال��دول املانحة 
وه��ي الدمنارك وفنلن��دة وإيطاليا 
واململك��ة  واس��تونيا  والياب��ان 

املتحدة".
وأضاف، أن "املش��روع األول والذي 
تبل��غ منحت��ه 50.4 ملي��ون يورو 
عل��ى  للمس��اعدة  مخصص��ة 
إعادة اخلدمات األساسية وإصالح 
البن��ى التحتية العام��ة وكذلك 
إلعادة احلياة للنش��اط االقتصادي 
واس��تعادة اخلدم��ات االساس��ية 
وكس��ب العيش من خ��الل تقدمي 

منح للمشاريع الصغيرة".
وتابع، أن "املشروع الثاني الذي تبلغ 

منحت��ه 10 ماليني يورو س��يكون 
مخصصاً لالستمرار في تسهيل 
عملي��ة تنظي��ف األراض��ي التي 
التفجيرات  للتلوث م��ن  تعرضت 
وس��يتم ذلك عن طريق مكافحة 
األلغام في األمم املتحدة بالتنسيق 
مع احلكومة العراقية"، مؤكداً أن 
"ذلك سيس��اعد في خلق ظروف 
تسمح بعودة آمنة وطوعية ألكثر 

من 3 ماليني نازح".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��د املتحدث الرس��مي ل مجلس 
القض��اء األعل��ى القاض��ي عب��د 
الس��تار بيرق��دار، أم��س االربعاء، 
حاجة البالد إلى حتديث التشريعات 
التي ُس��ّنت ف��ي عقود س��ابقة، 
فيما أكد من جهة أخرى أن قانون 
العفو العام األخير أتاح لفاسدين 

اإلفالت من العقاب.
م��ع  ح��وار  ف��ي  بيرق��دار،  وق��ال 
صحيفة "القضاء" اطلعت عليه 

"الصب��اح اجلدي��د"، إن "ما ورد من 
نصوص في قانون العفو العام وما 
رافقتها من سلبيات كان القضاء 
قد أش��ار إليها قب��ل إصدارها من 
خ��الل اجتم��اع ج��رى ب��ني رئيس 
واعضاء محكمة التمييز االحتادية 
مع اللجن��ة القانونية في مجلس 
النواب"، مبينا ان "القانون قد مرر 
ومت التصويت عليه رغم السلبيات 
مل��زم  والقض��اء  في��ه  املوج��ودة 

بتطبيق القانون بعد نفاذه".

وأض��اف بيرق��دار أن "هن��اك م��ن 
الفاس��دين ق��د أدين��وا بق��رارات 
قضائية وصدرت األحكام العقابية 
ولكنهم  القان��ون  وف��ق  بحقهم 
ش��ملوا بقانون العفو العام الذي 

شرعه مجلس النواب".
وحت��دث بيرق��دار عن التش��ريعات 
"قان��ون  أن  مؤك��داً  العراقي��ة، 
العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 مثالً ش��رع من��ذ نصف قرن 
وكان النظ��ام االجتماعي واإلداري 

والسياس��ي يختلف عّما موجود 
النص��وص  والكثي��ر م��ن  حالي��ا 
القانونية والعقابية ال تنسجم او 
تختلف عم��ا كان عليه احلال قبل 

خمسني سنة". 
وتاب��ع أن "هن��اك نصوصا عقابية 
تفرض غرام��ات مبقدار مائتي دينار 
وه��ذا املبل��غ كان قبل خمس��ني 
سنة يساوي قيمة عقار في ارقى 
مناط��ق بغداد في حني ال يس��اوي 

حاليا قيمة قدح شاي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الدفاع، عرفان محمود 
احليالي، خ��الل لقائه بالس��فير 
السعودي في بغداد، عبد العزيز 
الش��مري، امس األربعاء، تنسيق 

اجلهود للقضاء على اإلرهاب.
وق��ال مكت��ب احليالي ف��ي بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، إن "وزي��ر الدف��اع، عرف��ان 
اس��تقبل،  احليال��ي،  محم��ود 

امس، س��فير اململك��ة العربية 
السعودية في بغداد عبد العزيز 
الشمري، فيما جرى خالل اللقاء 
بح��ث العالق��ات الثنائي��ة ب��ني 
العس��كرية  الس��يما  البلدي��ن 
منها وتنس��يق اجله��ود من اجل 
القض��اء عل��ى االره��اب وفكره 
املتط��رف الذي ميث��ل خطراً على 

املنطقة والعالم بأسره".
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العراق والسعودية يبحثان 
التنسيق للقضاء على اإلرهاب

العراق واالتحاد األوربي يوّقعان
 اتفاقيتي منحة بمبلغ 60,4 مليون يورو

القضاء األعلى يطالب بتحديث التشريعات
 القانونية من أجل الوقوف بوجه الفساد 

أمانة مجلس الوزراء تدعو إلعادة إعمار 
القطاع الصحي بالمناطق المحررة

وكاالت ـ الصباح الجديد:
األمريكية  الس��لطات  ق��ررت 
نش��ر قوات مكافح��ة اإلرهاب 
من مش��اة البحرية األميركية 
"املارين��ز" حلماي��ة ع��دد م��ن 
س��فارات الواليات املتحدة في 
الشرق األوسط حتسبا ألعمال 
عنف قد تنجم ع��ن االعتراف 
األميرك��ي  للرئي��س  املتوق��ع 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.
اإلدارة  ف��ي  وق��ال مس��ؤولون 
ترامب سيعترف  إن  األميركية 
عاصم��ة  بالق��دس  رس��ميا 
إلسرائيل في خطوة ستؤجج 
الش��رق  التوت��ر ف��ي منطقة 

األوسط.
اإلع��الم  وس��ائل  ونقل��ت 
مس��ؤولني  ع��ن  األميركي��ة 
ف��ي اجليش األميرك��ي قولهم 
إن نش��ر ق��وات خاص��ة م��ن 
احت��رازي،  إج��راء  "املارين��ز" 

البعثات  أمن وسالمة  لضمان 
الدبلوماس��ية األمريكي��ة في 

الشرق األوسط.
دونالد  األمريكي  الرئيس  وأبلغ 

ترامب، في وقت سابق كالً من 
الرئيس الفلسطيني والعاهل 

الس��فارة  نقل  بنيته  األردن��ي 
إلى  األميركي��ة في إس��رائيل 
الق��دس. وح��ذرت العديد من 
الدول من "التداعيات اخلطيرة" 
ملثل هذا القرار الذي من شأنه 
تدمير اآلمال في إحياء عملية 
اإلس��رائيليني  ب��ني  الس��الم 

والفلسطينيني.
يش��ار الى ان قوات املارينز هي 
للقوات  األربع��ة  الف��روع  أحد 
العسكرية األميركية، تخضع 
 United( جزئي��ا لقوات البحرية
ف��ي  خاص��ة   )StateS navy

األم��ور غي��ر القتالي��ة. يعمل 
ف��ي س��الح مش��اة البحري��ة 
األميركي 190،000 الف مارين 
MarineS( ف��ي اخلدمة  )مف��رد 
الفعلي��ة و40،000 الف جندي 
في االحتياط. ويقع مركز قيادة 
في أرلينغتون بوالية فيرجينيا 
القي��ادة  مكات��ب  وتض��م 

والتحكم.

أميركا تنشر "المارينز" لحماية
 سفاراتها في الشرق األوسط

تقرير

الصدر يرفض مشاركة أعضاء كتلة األحرار
 في الدولة "تشريعًا وتنفيذًا"

تقريـر

بغداد- وعد الشمري:
أك��دت اللجنة املالي��ة في مجلس 
النواب وجود العديد من املالحظات 
عل��ى مش��روع املوازن��ة االحتادي��ة 
للعام املقب��ل، مؤكدة أنها بانتظار 

مالحظ��ات الكت��ل عليه��ا لغرض 
إرس��ال الئح��ة موح��دة به��ا إلى 
احلكوم��ة بغي��ة معاجلته��ا، فيما 

حذرت من إرجاع القانون بأكمله.
وقال عض��و اللجن��ة النائب رحيم 

عل��ى  "االعتراض��ات  إن  الدراج��ي 
مش��روع املوازنة ب��دأت كبيرة جداً 
وش��ملت جميع احملافظات س��واء 
البص��رة أو ذي قار أو ميس��ان مروراً 
باملناط��ق احملررة وص��والً إلى إقليم 

كردستان".
وأض��اف الدراج��ي في حدي��ث إلى 
"كث��رة  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
االعتراض��ات تقف عائق��اً حقيقياً 
األول��ى  بالق��راءة  املض��ي  أم��ام 

للمشروع".
وأشار إلى أن "اللجنة املالية سوف 
تتس��لم تلك االعتراض��ات ومن ثم 
تتول��ى دراس��تها وإعداده��ا ضمن 
تقري��ر موحد وترفع��ه إلى مجلس 

الوزراء" ، وأرجع الدراجي هذا اإلجراء 
إلى "التخلص م��ن طعون مجلس 
الوزراء على القانون بعد إقراره أمام 

احملكمة االحتادية العليا".
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"الماليـة النيابيـة" تحـّذر من إعـادة مشـروع الموازنـة
 الى الحكومـة قبل إكمـال االعتراضـات عليـه

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس كتل��ة االحرار ضياء 
االس��دي، أم��س االربع��اء، ع��ن 
زعيم  اصدرها  التي  التوجيهات 
التي��ار الصدري مقت��دى الصدر 
الى جمي��ع العامل��ني بالكتلة، 
فيما اشار الى انها تضمنت عدم 

مشاركة الكتلة باالنتخابات.

وق��ال االس��دي في بي��ان تلقت 
لقائه  اجلدي��د"، خالل  "الصباح 
بزعي��م التيار الص��دري مقتدى 
األخير مش��اركة  رفض  الصدر، 
أعض��اء كتلة األحرار في الدولة 
ان  مبين��ا  وتنفي��ذاً"،  تش��ريعاً 
"هن��اك توجيهات م��ن الصدر، 
يجب عل��ى العامل��ني بالكتلة 

اعتمادها والتمسك بها".
واضاف ان "من ضمن التوجيهات 
ان من غير املسموح على جميع 
أو  كتنفيذي��ني  عمل��وا  الذي��ن 
تش��ريعيني ف��ي كتل��ة األحرار، 
االنتخاب��ات  ف��ي  باملش��اركة 

املقبلة"
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قوات املارينز

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د األم��ني العام جملل��س الوزراء 
مه��دي الع��الق، أم��س األربع��اء، 
احلاج��ة إلى إع��ادة إعم��ار قطاع 
الصحة ف��ي املناطق احملررة، فيما 
ب��ني أن العراق اجته م��ن االقتصاد 

الشمولي إلى االقتصاد احلر.
وقال العالق خالل ترؤسه اجتماع 
الكويتي��ة  العراقي��ة  الورش��ة 
للتحضي��ر للمؤمتر الدولي إلعادة 

إعم��ار الع��راق والتنمي��ة املق��رر 
انعق��اده ف��ي الكويت في ش��هر 
ش��باط من العام املقبل، بحسب 
بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د" 
نس��خة من��ه، إن "الع��راق يهتم 
باجلان��ب االس��تثماري ويول��ي له 
أهمية في هذا املؤمتر، كون العراق 
اجت��ه م��ن االقتص��اد الش��مولي 
ال��ى االقتصاد احل��ر معتمداً على 
والبش��رية  الطبيعية  امكانياته 

في مختلف القطاعات الصناعية 
والزراعي��ة والس��ياحية وقدرت��ه 

استيعاب الكثير من املشاريع". 
ولفت العالق، إل��ى "حرص رئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العبادي 
واحلكومة العراقية للمضي قدماً 
وتوجيهه  للمؤمت��ر،  واالس��تعداد 
بتش��كيل فري��ق وطني برئاس��ة 

االمانة العامة".
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بيان 11 آذار/ مارس 1970 والوثائق المتعلقة به حتى 11 آذار 1974

البعث والحركة الكردية.. شباط 1963



إعداد المركز االوروبي 
لدراسات مكافحة اإلرهاب 

واإلستخبارات

لإلره��اب  التص��دي  قضي��ة  ش��كلت 
عل��ى صفح��ات اإلنترن��ت م��ن مواقع 
ووس��ائل تواصل صداعا ح��ول العالم، 
خاص��ة ألولئ��ك ال��ذي يع��ون األهمية 
العنكبوتية  الشبكة  اكتسبتها  التي 
ف��ي احلرب على اإلرهاب ك��ّرا وفّرا، وبات 
اإلنترنت مي��دان جتنيد املتطرفني األهم 
في العقد األخير، إذ ميتلئ برس��ائلهم 
ودعواته��م ومبرراتهم وكل الوس��ائل 
الت��ي يغس��لون بها أدمغة املرش��حني 

ليكونوا متطرفني.
وف��ي املقاب��ل أدرك��ت الق��وى الكبرى 
املعرك��ة  أن  لإلره��اب  املكافح��ة 
االفتراضي��ة أصع��ب بكثي��ر م��ن تلك 
الت��ي جت��ري عل��ى األرض، وتنوعت هنا 
املقترح��ات لكن لم يت��م بعد التوصل 
إل��ى اس��تراتيجية فكري��ة محددة في 

مواجهة التطرف.
و غّيرت التيارات” اجلهادية” من أساليب 
وطرق استقطابها للشباب، وذهبت في 
اجتاه اعتماد اإلنترن��ت ومواقع االتصال 
االجتماعي، بدل التركيز على املساجد 
أو الس��جون أو غيره��ا م��ن الفضاءات 

املعتادة.
حّتم على اجلهات الرس��مية والدينية 
مواكب��ة ه��ذا التح��ّول والتركيز أيضا 
على مقاومة االستقطاب والتجنيد في 
معاقله اجلدي��دة. القناعة بأن محاربة 
اإلره��اب يج��ب أن تأخذه ف��ي االعتبار 
التح��ّوالت الت��ي تعرفه��ا التنظيمات 
املتطرف��ة، وأهمي��ة نق��ل املعركة إلى 
جبهات جدي��دة، لم حتجب وجود هنات 
ومواط��ن قصور ف��ي امليادي��ن اجلديدة 

للمعركة.
داعش يطور وسائل خاصة به 

للتواصل االجتماعي
أكد مدير وكالة الشرطة التابعة لالحتاد 
األوروبي )يوروب��ول(، أن تنظيم “داعش” 
ط��ور وس��ائل للتواص��ل االجتماع��ي 
خاص��ة به جتنبا للحمالت األمنية على 
اتص��االت عناصره وعل��ى الدعاية التي 
يقوم��ون بها،وقال مدي��ر الوكالة “روب 
وينراي��ت”، إن املنصة اجلديدة للتنظيم 
على اإلنترنت اكتش��فت خالل عملية 
اس��تهدفت  س��اعة   48 اس��تغرقت 

التطرف على اإلنترنت.
يق��ول” وينراي��ت”، في مؤمت��ر أمني في 
لن��دن: “خ��الل تل��ك العملي��ة تبني أن 
داع��ش يط��ور اآلن منص��ة خاص��ة به 
للتواص��ل االجتماعي.. عل��ى اإلنترنت 
للتروي��ج جل��دول أعماله”…”يظهر هذا 
أن بع��ض أعضاء التنظي��م على األقل 
م��ا زال��وا يبتكرون ف��ي ه��ذا الفضاء.
وخالل حملة منسقة شنتها )يوروبول( 
عل��ى مواد لتنظيمي داع��ش والقاعدة 
الوالي��ات  م��ن  مس��ؤولني  مبش��اركة 
املتح��دة وبلجي��كا واليون��ان وبولن��دا 
والبرتغ��ال، ج��رى رصد أكث��ر من ألفي 
تدوين��ة للمتطرفني منش��ورة على 52 

منصة للتواصل االجتماعي.
وأك��د مدي��ر وكال��ة الش��رطة أن جلوء 
مس��لحي التنظي��م إلنش��اء خدم��ة 
خاصة بهم ج��اء نتيجة  تظافر جهود 
والش��رطة وقط��اع  اخملاب��رات  أجه��زة 
التكنولوجيا للضغ��ط على التنظيم 
املتش��دد م��ا دفعه للبحث عن س��بل 
للتحايل على ذلك.وأضاف، “من املؤكد 
أننا جعلن��ا عملهم في ه��ذا الفضاء 
أصعب كثيرا، لكننا ما زلنا نرى املقاطع 
املصورة املروعة تنشر واالتصاالت جتري 

على نطاق واسع عبر اإلنترنت”.

مرتكبو جرائم االنترنت حتت الطلب   
األوروبي��ة  الش��رطة  منظم��ة  قال��ت 
)يوروبول( ع��ام2016 إن مرتكبي جرائم 
ال��ذي يضع��ون خدماته��م  االنترن��ت 

يوف��رون  الطل��ب  حت��ت  التعاقدي��ة 
للجماعات املتشددة الوسيلة ملهاجمة 
أوروبا لك��ن تلك اجلماع��ات لم توظف 
بعد تل��ك التقنيات في هجمات كبرى، 
وأضافت املنظمة في تقريرها السنوي 
بش��أن مخاطر االنترنت عن عام اتسم 
بعن��ف تنظيم “داعش” ف��ي أوروبا “في 
الوق��ت احلال��ي ال يتواف��ر س��وى دليل 
ضعي��ف على أن قدراتهم على )تنفيذ( 
تتج��اوز  االنترن��ت  بواس��طة  هج��وم 

التشويه املعتاد للمواقع اإللكترونية.

اإلرهاب اإللكتروني والشبكة 
العنكبوتية

رغم التقدم التكنولوجي الذي وصلت 
إلي��ه احلكوم��ات ح��ول العال��م، ف��إن 
مساعيها احلثيثة إلزالة احملتويات التي 

تدع��و أو ت��روج لإلره��اب على ش��بكة 
اإلنترنت لم حتقق أي جناح، نظرا للطرق 
البديل��ة، والت��ي يلج��أ إليه��ا أصحاب 
هذه احملتويات لإلف��الت من الرقابة وفي 
تقرير جديد ملؤسس��ة “كواليام”، وهي 
مؤسس��ة بحثي��ة ملكافح��ة اإلرهاب، 
عن جهود السلطات البريطانية حملاربة 
التش��دد عل��ى اإلنترنت، ق��ال خبراء إن 
املواد الداعية إلى اإلرهاب أو إلى األفكار 
املتش��ددة تعود للظهور على الشبكة 
الس��لطات  قي��ام  ف��ور  العنكبوتي��ة 

بإزالتها.
وأش��ار البحث إلى أن وح��دة مكافحة 
اإلره��اب عل��ى اإلنترنت ف��ي بريطانيا 
أزالت 65 ألف محتوى من اإلنترنت كان 
يدعو إل��ى اإلرهاب، منه��ا 46 ألف عام 
2016، الفت��ا إل��ى أن 70 باملائة من هذه 

املوضوع��ات كانت تدور ح��ول األحداث 
في سوريا والعراق.

مواجهات تقنية لآلرهاب  االلكتروني
يب��دو أن خطر احملت��وى املتط��رف على 
ش��بكات التواصل االجتماع��ي وازدياد 
اس��تهدافهم  عب��ر  الش��باب  جتني��د 
متط��رف،  ومرئ��ي  مكت��وب  مبحت��وى 
دفع بع��ض املنظم��ات ملواجه��ة ذلك 
تقنًيا، فكان اس��تحداث تقنية جديدة 
لتعقب ما ميك��ن أن يعد تطرًفا وإرهابًا 
على اإلنترنت تقني��ة جديدة بإمكانها 
التع��رف على ص��ورة أو مقطع مرئي أو 
حتى نص مح��دد، وتعقب��ه في جميع 
املواق��ع وحذف��ه، وتنبي��ه إدارات تل��ك 
املواق��ع إلي��ه، عم��ل عليها »مش��روع 
ترع��اه  ال��ذي  التط��رف«  مواجه��ة 

منظمة »ميركيور« األميركية و»مركز 
األبح��اث« من��ذ أكثر من س��نة، ومتت 
جتربتها، وكش��فت عن دقة عالية لدى 

تطبيقها.

إجراءات تشريعية لتنسيق حذف 
خطابات الكراهية والتطرف

كشفت التحقيقات  أن االحتاد األوروبي 
يفك��ر ف��ي اتخاذ إج��راءات تش��ريعية 
لتنسيق كيفية قيام مواقع الكترونية 
مثل فيس��بوك وتويت��ر وجوجل بحذف 
خط��اب الكراهي��ة والتحري��ض عل��ى 
العنف،وأدى انتش��ار خطاب الكراهية 
واألخبار املزيفة على وس��ائل التواصل 
الش��ركات  تع��رض  إل��ى  االجتماع��ي 
لضغ��وط متزاي��دة للتخل��ص منه��ا 
بس��رعة.تقول املفوضي��ة األوروبية في 
مس��ودة وثيق��ة إنها قد تط��رح تدابير 
تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية 
عام 2017 ملعاجلة التش��تت والغموض 
املواق��ع  بح��ذف  املرتب��ط  القانون��ي 

االلكترونية احملتوى غير القانوني.
وكشفت أملانيا النقاب مارس 2017عن 
قانون من شأنه تغرمي شركات التواصل 
االجتماع��ي ما يص��ل إل��ى 50 مليون 
يورو )53.62 مليون دوالر( إذا تقاعس��ت 
عن حذف خطابات التطرف بسرعة مما 
أث��ار قلقا من احتم��ال تعريضها حرية 
التعبير للخطر،واتفق فيسبوك “وتويتر 
ويوتيوب” التابع جلوجل ومايكروسوفت 
ع��ام 2016 على ميثاق س��لوك لالحتاد 
األوروب��ي ملعاجل��ة خط��اب الكراهي��ة 
والتحري��ض على اإلرهاب على االنترنت 
واجه��ت  ولكنه��ا  س��اعة   24 خ��الل 
انتق��ادات من املفوضية لع��دم حتليها 

بالسرعة الكافية.
أعلنت ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
العمالق��ة فيس��بوك ويوتي��وب وتويتر 
ومايكروس��وفت،  ي��وم 27 يونيو 2017، 
إنه��ا تش��كل مجموعة عم��ل عاملية 
لتوحيد جهودها، حلذف احملتوى املتطرف 

من منصاتها.
وفي اس��تجابة لضغوط من حكومات 
أوروبي��ة وم��ن الوالي��ات املتح��دة، بعد 
سلس��لة هجمات ش��نها متشددون، 
س��تتبادل  إنه��ا  الش��ركات  قال��ت 
احلل��ول الفنية حلذف احملت��وي اإلرهابي، 
وستتعاون بش��كل أوثق مع خبراء في 

مكافحة اإلرهاب.
ونقل��ت رويترز ع��ن بيان للش��ركات إن 
العامل��ي ملكافح��ة  اإلنترن��ت  منت��دى 
اإلرهاب “سيصوغ ويضع هيكال جملاالت 
ب��ني  واملس��تقبلية  احلالي��ة  التع��اون 
شركاتنا، وسيدعم التعاون مع شركات 
تكنولوجيا أصغر ومنظمات للمجتمع 
املدن��ي وأكادمييني وحكوم��ات وكيانات 

مثل االحتاد األوروبي واألمم املتحدة”.
يأت��ي التحرك بعدما دع��ا زعماء االحتاد 
األوروبي شركات التكنولوجيا  في وقت 
س��ابق إلى تأسيس منتدى متخصص، 
جدي��دة،  وأدوات  تكنولوجي��ا  وتطوي��ر 
لتحس��ني الرصد اآلل��ي، وحذف احملتوى 

املتطرف.
إن العنف املوجه ضد األفكار والعقول، 
يكون أبعد من العنف التقليدي املوجه 
ضد األشخاص واملمتلكات ، فهو قتال 
من ن��وع آخر، أكثر تط��ورًا وحداثة ، أنه 
حملة ش��املة تس��تعمل كل األدوات 
املتوفرة وكل األجهزة للتأثير في قلوب 
وعقول جماعة مح��دودة بهدف تدمير 
مواقف معينة، وإح��الل مواقف أخرى، 
تؤدي إلى س��لوكية تتف��ق مع مصالح 

الطرف الذي يشن هذه احلملة.
وهذا ما سعت إليه العديد من احلركات 
التواص��ل  ش��بكات  عب��ر  املتطرف��ة، 
االجتماع��ي ، وأن االنترن��ت يوف��ر كًما 
هائ��الً من األدبيات “اجلهادي��ة” الهادفة 
إل��ى تلقني املرش��حني للقت��ال ، حتى 
أصبح “اجله��اد” حركة عاملي��ة، بعد أن 

كان محصورًا محلًيا.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

هددت حركة التغيير بشن حملة 
اعالمي��ة وحتري��ك الش��ارع، ض��د 
السلطات في اإلقليم، اذا لم يقم 
الكردس��تاني،  الدميقراطي  احلزب 
بال��رد على مقترحها الذي قدمته 
حلل حكوم��ة االقليم وتش��كيل 

حكومة انتقالية.
وذك��رت صحيف��ة )ازان��س( التي 
ف��ي  الكردي��ة  باللغ��ة  تص��در 
تقري��ر تابعت��ه الصب��اح اجلدي��د 
ام��س االربعاء، ان حرك��ة التغيير 
امهلت احلزب الدميقراطي بزعامة 
مس��عود بارزاني، الذي يشغل ابن 
اخي��ه نيجرف��ان بارزان��ي منصب 
رئيس حكومة االقليم لغاية االول 
من ش��هر كان��ون الثان��ي املقبل 
للتج��اوب م��ع حزم��ة املقترحات 
التي قدمتها والتي تضمنت ثالث 
فقرات اهمها حل حكومة االقليم 

وتشكيل حكومة انتقالية.  
وق��ال مصدر مس��ؤول في حركة 
التغيي��ر ان حزب��ه امه��ل احل��زب 
الدميقراطي من اجل نفيذ املبادرة 
او املقترحات التي قدمتها التغيير 
السياس��ية  االوض��اع  الص��الح 
واالقتصادية في كردس��تان، وتابع 
التغيي��ر  ف��ان حرك��ة  وبخالف��ه 
ستلجأ الى االعالم وحتريك الشارع 
ضد الس��لطة واالحزاب املهيمنة 

على احلكم في االقليم.
واضاف املس��ؤول الذي فضل عدم 
االفصاح عن اس��مه،لكنه عضو 
ف��ي اجمللس القي��ادي ف��ي حركة 
التغيي��ر ان اح��د اخلي��ارات الت��ي 
ستلجأ اليها احلركة البدء بحملة 
اعالمية واسعة وتسليط الضوء 
على االخفاقات والفشل املستمر 
حلكوم��ة االقليم، فيما س��يكون 
اخلي��ار الثان��ي تق��دمي اس��تقالة 
وزراء حرك��ة التغيير املبعدين عن 
حكومة االقليم بقرار من املكتب 
الدميقراطي  السياس��ي للح��زب 

منذ عام 2015.    
ب��دوره ق��ال القي��ادي ف��ي احلزب 
اهلل  عب��د  س��الم  الدميقراط��ي 

للصحيفة ان احل��زب الدميقراطي 
درس املقترح��ات الت��ي قدمته��ا 
حركة التغيير وقام باملقابل بتقدمي 
خيارين حلركة التغيير، االول يدعو 
ال��ى ع��ودة حرك��ة التغيي��ر الى 
املش��اركة ف��ي حكوم��ة االقليم 
احلالية مع اجراء بعض التغييرات 

الشكلية على احلكومة   
ام��ا اخلي��ار الثاني يش��ير فهو ان 
تعم��ل حكوم��ة االقلي��م عل��ى 
التهيئة الج��راء انتخابات مبكرة 
الفائ��زة  اجله��ة  بدوره��ا  لتف��رز 
بتش��كيل حكوم��ة جدي��دة في 

االقليم.
وكان املنسق العام حلركة التغيير 
عم��ر س��يد علي ق��د اس��تقبل 
القنص��ل الع��ام األميرك��ي لدى 
إقلي��م كردس��تان، ك��ني غ��روس 

وبح��ث معه املش��اكل الداخلية 
ف��ي إقلي��م كردس��تان والس��بل 
الكفيلة تشكيل حكومة مؤقتة 

والعالقات بني أربيل وبغداد.
ان  ال��ى  اش��ار  للحرك��ة  بي��ان 
برفق��ة  زار  االميرك��ي  القنص��ل 
وفد م��ن القنصلية، املقر الرئيس 
للحركة في مدينة الس��ليمانية، 
الداخلي��ة  املش��كالت  بح��ث  مت 
ف��ي إقليم كردس��تان وتش��كيل 
حكوم��ة مؤقت��ة والعالق��ات بني 

أربيل وبغداد.
بدوره أكد عضو اخللية التنفيذية 
في حرك��ة التغيير ج��الل جوهر 
إص��رار احلركة على ح��ل حكومة 
إقلي��م كردس��تان التي ق��ال انها 
غارقة في الفس��اد، وفشلت على 
الصعد كافة، مؤكدا إصرار حركة 

التغيير على حل ه��ذه احلكومة، 
وتش��كيل حكوم��ة مؤقت��ة بدال 

عنها.
واض��اف جوه��ر ف��ي تصريح��ات 
صحفية أن حركة التغيير قدمت 
لوف��د حكومة اإلقليم مش��روعا 
يحدد مهام احلكومة املؤقتة التي 
تطالب بها احلركة والذي يتضمن 
ث��الث نقاط اساس��ية وه��ي أوال 
اتخاذ االستعدادات الالزمة إلجراء 
االنتخاب��ات العامة ف��ي االقليم، 
والثاني تشكيل وفد للبدء بحوار 
بن��اء مع بغ��داد، والثالث حتس��ني 

الوضع املعيشي للمواطنني.
وبش��أن عودة وزراء حركة التغيير 
ان  جوه��ر  ب��نّي  احلكوم��ة،  إل��ى 
ل��الرادة،  فاقدة  االقليم  حكوم��ة 
وله��ذا ل��م يس��محوا لوزرائهم 

بالعودة إلى ممارسة أعمالهم في 
حكوم��ة فاق��دة اإلرادة، داعيا إلى 
ض��رورة قي��ام وزراء احلركة بتقدمي 
اس��تقالتهم، موضح��ا انهم لم 

يعودوا يثقون بهذه احلكومة.
يش��ار الى ان وفد حكومة إقليم 
بارزاني  برئاسة جنيرفان  كردستان 
املق��ر  زار  ق��د  طالبان��ي  وقب��اد 
الرئيس��ي حلركة التغيي��ر مبدينة 
الس��ليمانية مؤخ��را، وطالب في 
اجتماع مع وفد من احلركة  بدعم 
حكومة االقليم ملواصلة أعمالها، 
وتش��ميل وف��د مش��ترك لزي��ارة 
العاصمة بغداد، وباملقابل قدمت 
حرك��ة التغيير للوف��د احلكومي 
مشروعا يتضمن ثالثة مقترحات 
إلدارة املرحل��ة احلالية التي يعاني 
فيها إقليم كردس��تان من أزمات 

متفاقمة.
واالستياء  الس��خط  وتنامى  هذا 
جت��اه  كردس��تان  ف��ي  الش��عبي 
حكومة االقليم احلالية، التي يدير 
احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني، 
اغل��ب مفاصله��ا، عق��ب اتب��اع 
سياس��ة االس��تقالل االقتصادي 
عن بغداد، التي ادت الى قصم ذكر 
اقتصاد االقليم وقط��ع ميزانيته 
من العاصمة بغداد، لتأتي مرحلة 
اجراء االس��تفتاء كالقش��ة التي 
قصمت ظه��ر البعي��ر، واطاحت 
احلالي��ة  للحكوم��ة  ام��ل  بآخ��ر 
باخل��روج م��ن االزم��ة االقتصادية 
والسياس��ية الت��ي تعاني نتيجة 
للتف��رد وهيمن��ة بع��ض االحزاب 
على مقدرات االقليم واالس��تيالء 

على ثرواته، وجتويع شعبه.

التغيير تهدد بتحريك الشارع إذا لم يتم
حل حكومة اإلقليم وتشكيل انتقالية

أمهلت الديمقراطي حتى نهاية العام الحالي 

ما نش��ر في وس��ائل االعالم من اتخ��اذ اجراءات 
قانونية بحق ن��واب رئيس اجلمهورية الثالثة ومن 
ثم صدور بيانات م��ن جهات قضائية او من جهة 
النزاهة بانه لم يتم احالة نواب رئيس اجلمهورية 
للقضاء وان كان تكذيب اخلبر اخلاص بنواب رئيس 
اجلمهورية كان محددا باالحالة الى احملكمة فانه 
لم يتضمن تكذيب اتخاذ أية اجراءات قانونية مبا 
فيها مثال االج��راءات االحترازي��ة مثاله املنع من 
الس��فر، ذلك ان املنع من الس��فر اج��راء احترازي 
مارس��ته هيئ��ة النزاهة م��ادام ان قان��ون هيئة 
النزاهة خولها باتخاذ أية اجراء ملكافحة الفساد 
املالي واالداري والبحث عن النزاهة واالمانة والعفة 

طبقا لقانون الهيئة رقم )٣٠( لسنة ٢٠١١ .
ال س��يما وان املن��ع من الس��فر او حج��ز االموال 
املنقولة وغير املنقولة ليس��ت اجراءات قضائية 
صرفة اي ال يش��ترط صدورها من احملاكم فقط ال 
س��يما وان قانون حتصيل الدي��ون احلكومية خول 
اجلهات احلكومية اس��تحصال املبال��غ والتقييد 
على املطلوبني باموال للدول��ة الجل اعادة اموال 

الدولة.
 يؤكد ذل��ك ان النظام القانوني العراقي لم مينح 
أي ش��خص أية حصانة او معصومية عند اتخاذ 
االجراءات القانونية بحق أي ش��خص باس��تثناء 
احلصان��ة املؤقتة العض��اء مجلس الن��واب بقدر 
ال��دورة االنتخابية وهي اربع س��نوات اذ باالمكان 
تنفي��ذ القبض واتخاذ االج��راءات القانونية بحق 

البرملانيني حال اكمالهم مدة االربع سنوات.
 وحت��ى في هذه يجوز اتخ��اذ االجراءات القانونية 
بحق النواب في اثناء الدورة التشريعية اذا متَ رفع 
احلصان��ة عنه او عند رف��ع احلصانة ع��ن النائب 
طبقا للمادة )٦٣( من الدستور وحيث ان احلصانة 

قررها الدستور للنواب فقط .
وبالتال��ي فان نواب رئي��س اجلمهورية ال يتمتعون 
بأي��ة حصان��ة ال س��يما وان قان��ون ن��واب رئيس 
اجلمهوري��ة رق��م )١( لس��نة ٢٠١١ لم يق��رر أية 
حصانة لنواب رئي��س اجلمهورية ومبدأ عدم متتع 
أية شخصية في العراق بأية حصانة ميتد ليشمل 
نواب رئيس اجلمهورية ونواب رئيس الوزراء ورئيس 

اقليم كردستان أية حصانة .
وبالتال��ي يجوز اتخ��اذ االج��راءات القانونية بحق 
املذكورين من دون أي��ة موافقة من قبل أية جهة 
اخرى فهم يعاملون معاملة اي موظف او مواطن 
اعتيادي من حي��ث ال توجد حصانة لهم وهذا ما 
ميك��ن قول��ه على ما حص��ل م��ن تصريحات من 
جهات متعددة ال سيما وان تطبيق قانون النزاهة 
مس��ألة واجب��ة التطبي��ق ال س��يما وان هنالك 
حربا وحملة على الفس��اد املال��ي واالداري  يؤكد 
ذلك عدم وج��ود حكم قانوني او دس��توري ينص 
على من��ح حصانة ألية جهة وان القاعدة املقررة 
دس��توريا في املادة )١٩( من الدستور تقرر احكام 
القانون والقضاء على اجلميع واملادة اخلامسة من 

الدستور تقرر السيادة للقانون.

المسؤولون الكبار 
ليس لهم حصانة 

دستورية أو قانونية

مساٍع أوروبية حثيثة لحذف محتويات الدعاية المتطرفة على اإلنترنيت
تقـرير

حركة التغيير

الدعاية املتطرفة على األنترنيت

تنامى السخط 
واالستياء الشعبي 
في كردستان تجاه 
حكومة اإلقليم 
الحالية، التي يدير 
الحزب الديمقراطي 
واالتحاد الوطني، 
اغلب مفاصلها، 
عقب اتباع سياسة 
االستقالل االقتصادي 
عن بغداد
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بغداد  ـ الصباح الجديد:
كشفت مفتش��ية الداخلية، امس 
األربعاء، أكثر من 200 حالة فس��اد 

مالي وإداري خالل الشهر املاضي.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب املفت��ش العام 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
منه، إن "مفارز وجلان مكتب املفتش 
العام ل��وزارة الداخلية خالل ش��هر 

تش��رين الثاني املنصرم، متكنت من 
اكتش��اف 207 حاالت فس��اد اداري 
ومالي ف��ي مفاصل ال��وزارة ببغداد 
واإليصاء بإعادة أكثر من 180 مليون 

دينار خالل نفس الشهر".
وأض��اف أن "مف��ارز وجل��ان مديري��ة 
التدقيق والرقابة املالية استطاعت 
دين��اراً   )51,272,496( إع��ادة  م��ن 

ال��ى خزينة الدول��ة وأوص��ت بإعاد 
ومنعت  أخرى  دين��اراً   )77,820,192(
من الهدر مبلغاً قدره )55,777,290( 

دينارا".
وتابع ان "املديرية متكنت أيضاً من أن 
تبنّي رأيها في 42 مجلس��اً حتقيقياً 
و55 قضية واردة اليه��ا من مديرية 
تفتيش بغ��داد 17 قضية أخرى من 

مديرية تفتي��ش احملافظات، ودققت 
6 عق��ود، وتابع��ت تنفي��ذ 27 عقداً 
للوزارة،  ضمن اخلطة االس��تثمارية 
خطته��ا  ضم��ن  آخ��ر  عق��داً  و63 
التشغيلية، فيما متكنت من تدقيق 

200 معاملة تدقيقاً داخلياً".
وذك��ر تقري��ر مديري تفتي��ش بغداد 
لشهر تش��رين الثاني املنصرم أن " 

اللجان واملفارز التفتيش��ية متكنت 
م��ن اكتش��اف 207 حاالت فس��اد 
اداري ومالي، بلغ عدد حاالت الفساد 
االداري املكتش��فة 184 حالة، فيما 
بل��غ ع��دد ح��االت الفس��اد املال��ي 

املكتشفة 23 حالة".
ولف��ت الى أن "مؤش��رات الفس��اد 
االداري تلخصت ب� 121 حالة اهمال، 

و30 حالة تزوير، و25 حالة استغالل 
وظيفي، و4 حاالت س��وء استعمال 
مخالف��ات  ومثله��ا  للس��لطة 

ضبطية".
وأش��ار الى ان "مؤش��رات الفس��اد 
املالي تلخصت ب� 11 حالة هدر باملال 
الع��ام، و7 حاالت رش��وة، و 4 حاالت 

اختالس، وحالة سرقة واحدة".

»الداخلية« تكشف أكثر من 200 حالة فساد خالل الشهر الماضي



بغداد – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعاء ان "عبوة ناسفة انفجرت 
بالقرب من س��وق شعبي بحي الوحدة 
جنوبي العاصمة" ، مضيفا أن "االنفجار 

اسفر عن جرح خمسة مدنيني".
على صعيد متصل ذكر الناطق باس��م 
وزارة الداخلي��ة العميد س��عد معن ان 
"مف��ارز اس��تخبارات حماية املنش��أت 
العامل��ة ضم��ن وكالة االس��تخبارات 
ألق��ت القب��ض عل��ى ثالث��ة متهمني 
مطلوبني عن عدة قضايا منها س��طو 
مس��لح وس��رقة ارتكب��ت ف��ي جانب 

الرصافة".

ديالى – عملية امنية  
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس األربع��اء، اختطاف نازح في 

قضاء خانقني شمال شرقي احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مجهول��ني اختطفوا 
نازح��ا من كش��ك صغي��ر يتخ��ذه بابا 
لكس��ب ال��رزق ف��ي احلي العس��كري 
بقضاء خانقني ش��مال شرقي ديالى" ، 
مضيفا ان "اخلاطفني اقتادوا النازح الى 
جه��ة مجهولة"، الفتا الى أن "االجهزة 

االمنية فتحت حتقيقا باحلادث".

كركوك – عمليات اختطاف 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االربعاء ب��أن مجموعة 
مسلحة اختطفت اربعة مدنيني جنوب 

غربي احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "مسلحني قاموا بخطف ثالثة 
مدنيني م��ن قريتي النصر والش��ريفية 
التابعة لناحية الري��اض غربي كركوك 
)45 كم جنوب غرب��ي كركوك("، مبينا 

ان "هؤالء االش��خاص لهم صلة قرابة 
مع ضباط بالق��وات االمنية" ، مضيفا 
ان "مجموعة مسلحة اخرى اختطفت 
مدني��اً مع عجلت��ه في قري��ة اخلزيفي 
التابعة لناحية الرياض غربي كركوك"، 
مش��يرا ال��ى ان "اخملتط��ف ه��و قريب 
الح��د الضب��اط الكبار في املؤسس��ة 

العسكرية األمنية في كركوك".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة بابل ام��س االربعاء عن القاء 
القبض على عدد من املطلوبني بقضايا 
جنائي��ة ومخالف��ات قانونية فيمناطق 

متفرقة من احملافظة.
وبين��ت املديري��ة ان��ه وضم��ن جهودها 
القان��ون  س��لطة  لف��رض  املس��تمرة 
متكن��ت مفارزها م��ن القبض على عدد 
من املتهمني بعمليات اس��تباقية ووفق 

معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات 
قبض قضائية، مشيرة إلى أن املتهمني 
العالق��ة  ذات  اجله��ات  ال��ى  احيل��وا 

الستكمال التحقيق معهم. 

صالح الدين – عملية نوعية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس االربعاء ان قوة أمنية 
القت ، القبض على ارهابي مطلوب في 
مدين��ة تكريت مرك��ز محافظة صالح 

الدين.
وذك��ر املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اسمه ان "اس��تخبارات 
قيادة عمليات ص��الح الدين وعلى وفق 
منهجه��ا القائم على االس��تمرار في 
مط��اردة وتعق��ب اإلرهابي��ني واخلالي��ا 
اإلرهابي��ة، وبعملي��ة نوعية ومعلومات 
ومتابعة دقيقة ألقت القبض على احد 
اإلرهابي��ني الذي��ن اتخذوا من الش��قق 

الس��كنية ف��ي تكريت م��الذا آمنا في 
محاولة منه للتخفي والهرب عن أعني 
األجهزة األمنية التي كانت له باملرصاد 
بع��د هروبه م��ن منطقة س��كناه في 

ناحية الصينية باالنبار".

االنبار – عملية امنية 
اعلن مصدر امني فش شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س االربعاء ان قوات احلش��د 
الش��عبي عثرت على معس��كر تدريب 
ارهابي��ي داعش وورش��ة تفخيخ تابعة 

لهم ببادية اجلزيرة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه  ان، قوات اللواء احلادي عشر 
في احلشد الشعبي عثرت، صباح اليوم، 
على معس��كر تدريب يع��ود لعصابات 
داع��ش االرهابي��ة ف��ي قاط��ع عمليات 
الصينية ببادية اجلزيرة" ، مضيفا قوات 
الل��واء متكنت خالل عملي��ات التطهير 

املس��تمرة م��ن العث��ور عل��ى ورش��ة 
لتفخيخ العجالت والعبوات الناس��فة 

تابعة للتنظيم بقاطع الصينية".

ميسان – اعتقال ارهابي 
كش��فت قيادة ش��رطة ميس��ان امس 
األربعاء ع��ن القبض على مجرم خطير 
ه��ارب مطلوب بتهم��ة اإلرهاب والقتل 

العمد. 
وقال قائد ش��رطة احملافظة العميد نزار 
موهي الساعدي انه بعد ورود معلومات 
اس��تخبارتية حول تواجد املتهم ) ح. ر 
.ج( في ناحية الس��الم مت تش��كيل قوه 
مش��تركة ضربت طوقا امنيا ملداهمة 
م��كان تواجده وألقي القب��ض عليه" ، 
مضيف��ا أن "املته��م مطل��وب بقضايا 
وته��م أهمها امل��ادة 4 إره��اب وقضايا 
عديدة أخرى ومت إحالته للتحقيق لينال 
ج��زاؤه الع��ادل"، ووصفه بأن��ه "مجرم 

خطير". 

ذي قار – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي ق��ار امس االربع��اء ان مف��ارز امنية 
متكنت من القاء القبض على مطلوبني 
وضب��ط م��واد منتهي��ة الصالحية  في 

احملافظة .
وذك��ر املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه انه " م��ن خالل 
العمل امليداني املس��تمر ملديرية شؤون 
الس��يطرات والطرق اخلارجي��ة لتنفيذ 
أوام��ر القبض الصادرة من قبل  القضاء 
العراقي لبسط سلطة القانون وفرض 
األمن باالعتم��اد على التفتيش الدقيق 
باس��تخدام  املستمس��كات  وتدقي��ق 
قواع��د  بيان��ات املطلوب��ني احململة على 
بص����ورة  واحملدث��ة  حاس��وب  أجه��زة 

دورية". 

انفجار عبوة ناسفة في حي الوحدة جنوبي بغداد * اختطاف 4 مواطنين من ناحية الرياض غربي كركوك
ضبط ورشة للتلغيم في بادية الجزيرة في األنبار* اعتقال مجرم خطير مطلوب بتهمة اإلرهاب في ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قي��ادة عمليات بغداد، أم��س االربعاء، عن 
اعادة افتتاح ش��ارع رئيس��ي ش��مال العاصمة، 

مبينة ان هذا الشارع مغلق منذ عام 2014.
وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي 
في تصريح صحفي، انه "تقرر اعادة افتتاح طريق 
رئيسي شمال منطقة الراشدية شمال بغداد"، 

مبينا ان "هذا الطريق مغلق منذ عام 2014".
واض��اف الربيعي ان "هذا الطريق، يحاذي  الطريق 
الرئي��س باجت��اه محافظ��ة ديال��ى"، مش��يرا الى 
ان "اع��ادة افتتاح��ه جاء بع��د اس��تقرار الوضع 

االمني".
م��ن جانبهم، اب��دى مواطنون من ابن��اء املنطقة 
ارتياحهم العادة فت��ح هذا الطريق املهم، واكدوا 

انه " سيسهل وصولهم الى مناطقهم".
يذكر ان قي��ادة عمليات بغداد ق��ررت رفع العديد 
م��ن الس��يطرات االمنية املنتش��رة في ش��وارع 
العاصم��ة، اضافة الى اع��ادة فتح الط��رق التي 
اغلقت منذ س��نوات بعد حتس��ن الوضع االمني 
في بغداد ولتقليل الزخم املروري احلاصل بشوارع 

العاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي  اجله��از  أعل��ن 
النوعي��ة، أم��س االربعاء، ش��روطا وضعها إلعادة 
تصنيع الذهب خارج العراق، مشيراً الى ان من بني 
الشروط، استيفاء مبلغ مقداره 50 الف دينار عن 

كل كيلو غرام من الذهب.
وجاء في بي��ان للجهاز تلق��ت، "الصباح اجلديد"، 
نس��خة منه: "اس��تناداً إلى قرار مجل��س الوزراء 
املرق��م 335 في تش��رين االول املاض��ي بخصوص 
ضوابط إعادة تصنيع الذهب خارج العراق، فانه مت 
وضع شروط تقتضي تقدمي طلب من قبل الراغب 
ف��ي إعادة التصنيع إلى اجله��از املركزي للتقييس 
والس��يطرة النوعية يدون فيه رقم إجازة ممارس��ة 
مهن��ة الصياغة والكمية املراد إخراجها مع جلب 
املصوغات املراد إعادة تصنيعها إلى اجلهاز لغرض 

الفحص وتثبيت العيار والوزن".
وتضمن البي��ان ايضاً ان:"من الش��روط االخرى ان 
يقوم اجلهاز املركزي / قسم وسم املصوغات بتزويد 
الشركة أو الش��خص اجملاز بكتاب رسمي معنون 
إل��ى مديرية كم��رك وش��رطة املطار يح��دد فيه 
اس��م حامل الذهب ومقدار الذهب املراد إخراجه 
وعياره"، مبينا انه "يجب ان يقدم خطاب ضمان ال 
يقل مبلغه عن كمية الذهب املراد إخراجه ويكون 
نافذاً ملدة شهرين على األقل ويتم مصادرة خطاب 
الضمان في حالة عدم إدخال الذهب املراد تصديره 

ضمن فترة نفاذية اخلطاب".

إعادة افتتاح طريق 
رئيسي مغلق منذ 2014

وضع شروط إلعادة تصنيع 
الذهب خارج العراق

الملف األمني

العبادي: القدرة العسكرية العراقية 
تنافس قدرات دول املنطقة

وأضاف املص��در الذي لم يكش��ف عن 
أس��مه إن" انتش��ار الق��وات األمني��ة 
والقوات الساندة لها تأتي ضمن خطة 
أعدته��ا القيادات األمنية لتطهير هذه 
املناطق م��ن التنظيم��ات بنحو نهائي 

من دون الرجوع إليها بعد ذلك".
نش��رت  األمني��ة  الق��وات   " أن  وب��ني 
كمائن ونقاط تفتيش في تلك املناطق 
للحيلول��ة دون تس��لل مجرمي داعش 
الى املناط��ق احملررة والتع��رض للقوات 

االمنية خالل االيام القادمة ".
ومن جهته أك��د عضو اللجنة األمنية 
جملل��س محافظة االنبار احمد ش��وقي 
، ي��وم أم��س األربعاء ، بأن خمس��ة من 
مجرم��ي داع��ش قتلوا بقص��ف جوي 

استهدف وكرا لهم غربي االنبار.
وقال شوقي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "طيران اجليش قصف وكرا يتحصن 
في��ه عدد م��ن خاليا عناص��ر عصابات 
داعش اإلجرامية جنوبي قضاء الرطبة 
غرب��ي االنبار مما أدى إل��ى مقتل ثمانية 

منهم".
وأضاف أن " القصف تركز على مناطق 
صح��راء قض��اء الرطب��ة وص��وال إل��ى 
منطقة النخيب في خطوة تهدف إلى 
متشيط هذه املناطق بعد حترير القاطع 
الغربي للمحافظة ”، مبينا ان "عملية 
تعقب اخلاليا النائمة في صحراء االنبار 
الغربي��ة مازال��ت مس��تمرة إل��ى حني 

القضاء عليها نهائيا".
وال��ى ذل��ك أحبط��ت ق��وات احلش��د 
، تعرض��ا  األربع��اء  أم��س   ، الش��عبي 
لعناص��ر داع��ش اإلرهابية ف��ي قضاء 

البعاج غربي املوصل .
وقال��ت الق��وات في بي��ان له��ا تلقت 
صحيفة  ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن" احلش��د 
الش��عبي متكن من قتل س��تة دواعش 
خالل اش��تباكات معهم م��ن بعد ورود 
معلوم��ات ع��ن تواجده��م ف��ي قضاء 

البعاج غربي املوصل ".
وأضاف أن "تل��ك اجملموعة كانت تعقد 
اجتماعا في املنطقة املذكورة من اجل 

التحضير لهجمات مسلحة ".

العراق والسعودية يبحثان التنسيق 
للقضاء على اإلرهاب

وأضاف البيان، أن "الس��فير السعودي 
ق��دم التهان��ي والتبري��كات ال��ى وزير 
الدفاع مبناس��بة االنتص��ارات الكبيرة 
الت��ي حققتها قواتنا املس��لحة على 
العصاب��ات االرهابية وحتري��ر األراضي 

العراقية من دنسهم".
م��ع  العراقي��ة  العالق��ات  وش��هدت 
الس��عودية خ��الل األش��هر القليل��ة 
املاضي��ة حتس��ناً ملحوض��اً، حيث زار 
رئي��س وزراء الع��راق حي��در العب��ادي 
السعودية مرتني مؤخرا وعادت الرحالت 
اجلوية بني البلدي��ن و اعيد العمل الى 

معبر عرعر البري بني البلدين.

"املاليـة النيابيـة" حتـّذر من إعـادة 

مشـروع املوازنـة الى احلكومـة قبل 
اكمـال االعتراضـات عليـه

ونّوه إلى  أن "مجلس النواب يُفاجأ بعد 
كل موازنة ونقاش��ات مطولة وتفاوض 
مع اجلانب احلكومي بطعن على القانون 
ينهي جهداً كبيراً للنواب قد يس��تغرق 

اشهراً".
أن "إحال��ة املقترح��ات  الدراج��ي  وأورد 
يعني أنها س��تعود بعد التصديق على 
ما يتم املوافقة عليه من مجلس الوزراء 

إلى مجلس النواب مرة أخرى".
ويرى عض��و اللجنة املالي��ة النيابية أن 
"الس��لطة التنفيذي��ة ليس��ت عاجزة 
ع��ن تلبية طلبات النواب"، مس��تدالً ب� 
"قرب انتهاء العمليات العسكرية التي 
كان��ت تأخذ أم��واالً كبيرة م��ن اخلزينة 
إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك 

كميات إنتاجه".
لكن��ه يس��تغرب "االس��تمرار بوج��ود 
بن��ود تف��رض ضرائ��ب عل��ى املواطنني 
واس��تقطاعات من رواتبهم الش��هرية 

برغم التحسن االقتصادي".
ونفى الدراجي "وجود ش��روط مسبقة 
"تعن��ت  أن  مبين��اً  املوازن��ة"،  لتمري��ر 
التحالف الكردس��تاني بطلبه نس��بة 
%17 س��يجعل اإلقلي��م ف��ي وض��ع ال 

يحسد عليه.
ويؤك��د أن "توزي��ع التخصيص��ات على 
احملافظات على وفق النسب السكانية 
هو اخليار األمثل"، مردفاً ان "منح إقليم 
كردستان نسبة %17 في بعض السنوات 
جاء على وفق املعيار السياس��ي وليس 

احلقيقي الستحقاقه".
وشدد الدراجي على أن "مجلس النواب 
سيخفض النسبة إلى %12، ولن يقبل 

بزيادتها حتت أي ظرف".
 وحت��دث ع��ن "مفاجآت س��يعلن عنها 
قريباً بعد قراءة مس��تفيضة ملش��روع 
القانون ألن هنال��ك أرقاماً غير مقبولة 

لتخصيصات مؤسسات الدولة".
وفيم��ا أف��اد الدراجي ب�"ع��دم وجود أي 
درج��ة وظيفي��ة للع��ام املقب��ل، وهذه 
نقطة سلبية حتس��ب على احلكومة"، 
طالب ب��� "حتويل أموال أرب��اح املقاولني 
ع��ن املش��اريع إل��ى روات��ب اآلالف م��ن 
خريجي اجلامعات بعد تعيينهم للعمل 

في تلك املشاريع".
ب��اب  فتح��ت  "احلكوم��ة  أن  ويواص��ل 
والش��راكة على مصراعيه،  االستثمار 
ووضع��ت نصوص��ا متنحه��ا صالحي��ة 
أبرام العقود االس��تثمارية استثناًء عن 

القوانني العراقية".
وأكمل الدراجي بالقول إن "جميع هذه 
األمور س��وف نناقش��ها تباع��اً، لكننا 
الي��وم ننتظر من الن��واب مالحظاتهم 

على املشروع".
م��ن جانب��ه، ذكر عض��و اللجن��ة اآلخر 
جب��ار العبادي في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "هن��اك دع��وات اطلقه��ا 
البع��ض لكنها غي��ر دس��تورية بإعادة 

املشروع برمته إلى احلكومة".
وتاب��ع العب��ادي أن "لدين��ا الصالحي��ة 
أو  املبال��غ،  بتخفي��ض  الدس��تورية 
املناقل��ة ب��ني أبوابها، ك��ون املوازنة لها 

خصوصية".
ولف��ت إل��ى أن "الض��رورة تأت��ي حالياً 
باس��تمرار النقاش��ات داخ��ل مجل��س 
النواب واالبتعاد عن فك��رة اعادتها إلى 

احلكومة مرة اخرى".
وحذر م��ن "اضاف��ة مبالغ اخ��رى على 
مجمل مبل��غ املوازنة كونها س��تكون 
عرض��ة للطع��ن وااللغاء م��ن احملكمة 
للس��ياقات  وفق��اً  العلي��ا  االحتادي��ة 

الدستورية".
ونصح العبادي ب� "مس��اعدة احلكومة 
في مج��ال التخصيص��ات املالية كون 
الع��راق مايزال في وض��ع صعب للغاية 
باستمرار حالة احلرب وأن اسعار النفط 

لم تصل بعد إلى مستوى مطمئن".

العراق واالحتاد االوربي يوقعان 
اتفاقيتي منحة مببلغ 60,4 مليون 

يورو
وأكد اجلميل��ي، أن "احلكومة العراقية 
س��تقدم كل الدعم الالزم لتس��هيل 
تنفي��ذ ه��ذه املش��اريع"، معرب��ا ع��ن 
املشترك  والتنسيق  التعاون  "استمرار 

في كافة اجملاالت الفنية واإلنسانية". 
وكان س��فير االحتاد األوروبي اجلديد في 
العراق رامون بليكوا أكد لرئيس الوزراء 
حيدر العب��ادي، في 22 تش��رين الثاني 
املاض��ي، دعم االحت��اد األوروب��ي جلهود 
اإلعمار وبناء املؤسسات واحلفاظ على 

وحدة العراق.
وتعرض��ت محافظ��ات األنب��ار وصالح 
وأج��زاء م��ن  ونين��وى  وديال��ى  الدي��ن 

بغداد لدم��ار هائل بس��بب العمليات 
العس��كرية، ويش��كل إعماره��ا حتدياً 
كبي��راً أم��ام احلكوم��ة الت��ي أبلغت، 
في وقت س��ابق، إل��ى الواليات املتحدة 
»احلاج��ة إلى الدع��م اجل��وِّي والتعاون 
االس��تخباري ملُواَجهة اإلرهاب. وتوفير 
للنازح��ني.  الضروريَّ��ة  املُس��تلزَمات 
وإعم��ار البن��ى التحتية بع��د القضاء 
عل��ى )داعش(، في ما يش��به مش��روع 

)مارشال(.

أمانة مجلس الوزراء تدعو إلعادة 
إعمار القطاع الصحي باملناطق 

احملررة
مبيناً أن "الفريق يعمل على إجناز تقرير 
اخر ملس��ح أض��رار القطاع الس��كني 
معتمداً على استمارات واليات خاصة 
اعتمدت بالتعاون م��ع فريق الهيبتات 

في االمم املتحدة". 
الت��ي  الع��الق، "األض��رار  واس��تعرض 
احمل��ررة  امل��دن  ف��ي  االٍره��اب  س��ببها 
ومبختلف القطاع��ات والبنى التحتية 
وس��عي  التعلي��م  قط��اع  وخاص��ة 
احلكوم��ة بالتع��اون م��ع األمم املتحدة 
لتأهي��ل وبناء امل��دارس"، مش��يراً إلى 
"احلاج��ة إلعادة إعمار قط��اع الصحة 
وبن��اء املستش��فيات واملراك��ز اخلاصة 

بتأهيل املعاقني واجلرحى".

الصدر يرفض مشاركة أعضاء كتلة 
االحرار في الدولة "تشريعاً وتنفيذاً"

، مبين��ا ان "الص��در وج��ه ب��أن تك��ون 

الس��نوات األربع املقبلة لكل من عمل 
في كتلة األحرار س��نوات راحة أو عمل 
غي��ر العم��ل احلكوم��ي التنفي��ذي أو 

التشريعي".
بإمكاني��ة  وج��ه  "الص��در  ان  وتاب��ع 
اس��تئناف العم��ل السياس��ي، وبن��اء 
وإعداده��ا  السياس��ية  املؤسس��ة 
للس��نوات األرب��ع املقبل��ة، وذلك بعد 
االنتخاب��ات وهو امر مره��ون بالظروف 
واملعطيات"، موضحا ان "الكتلة التي 
يدعمها الصدر وجماهير التيار الصدري 
هي الكتلة الوطنية العابرة وال ينبغي 
التقاط��ع معها وهناك جهات مكلفة 
بالتعاون معها وإدارة عملها )غير كتلة 

األحرار(".
واك��د االس��دي ان "اإلخ��وة واألخوات 
الدرج��ات  التنفيذي��ني م��ن اصح��اب 
مؤسس��ات  ف��ي  العامل��ني  اخلاص��ة 
الدول��ة، س��يكون لهم ترتي��ب خاص 
وس��يكون لهم غطاء سياسي فنرجو 
منهم عدم االستعجال"، داعيا اجلميع 
من التشريعيني نوابا وأعضاء مجالس 
محافظات واحملافظني ونوابهم الى "ان 
يوقع��وا على رس��الة س��نوجهها الى 
الصدر تفيد بأن كتلة األحرار والعاملني 
فيها لن يتقدموا للترشح لالنتخابات 

املقبلة تنفيذا لتوجيهات قيادتنا".
يذكر ان عددا من وسائل االعالم تناقلت 
اخبارا تضمنت ان زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر ق��رر جتميد عمل كتلة 
االحرار النيابية التابعة للتيار ملدة أربع 

سنوات.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:
حث��ت املمثل��ة اخلاص��ة لألمني 
املعني��ة  املتح��دة  ل��ألمم  الع��ام 
بالعنف اجلنسي في حاالت النزاع 
) براميال بات��ن ( واملمثلة اخلاصة 
املعنية باألطفال والنزاع املسلح 
العراَق )غامبا ( على إعادة النظر 
التعدي��الت على  ف��ي مش��روع 
قانون األحوال الش��خصية التي 
تُغّير األحكام القانونية املُنِظمة 
ومم��ا   ، بش��كٍل ج��ذرّي  لل��زواج 
يبعُث عل��ى القلق أن التعديالت 
املقترح��ة ه��ذه ال تتط��رق إل��ى 
حتديد احل��د األدنى لس��ن الزواج 
وال تنطبق عل��ى جميع مكونات 

اجملتمع العراقي.
وقالت املمثلة اخلاصة باتن ان وزير 
خارجية العراق الدكتور ابراهيم 
اجلعفري وقع في 23 أيلول 2016 
م��ع األمم املتحدة بياناً مش��تركاً 
يُلزم رسمياً مبنع العنف اجلنسي 
املتصل بالنزاع��ات والتصدي له 
في أعقاب جرائم العنف اجلنسي 
لداعش التي هّزت ضمير العالم 
وإحدى الركائز الرئيس��ة للبيان 
املش��ترك هي "دعم اإلصالحات 
لتعزيز  والسياسية  التشريعية 
العن��ف  جرائ��م  م��ن  احلماي��ة 

اجلنسي واالستجابة لها."
واوضح��ت ان مكتُبنا تلقى ِمراراً 
تأكي��داِت م��ن رئي��س مجل��س 
ال��وزراء حي��در العب��ادي ورئيس 
مجل��س النواب س��ليم اجلبوري 
ب��أن حتقيَق ُكٍل م��ن ركائز البيان 
املش��ترك أمٌر ضرورٌي إلعادة بناء 
الع��راق بع��د داعش " ، مش��يرة 
ال��ى أن "الِفتي��ان والفتيات في 
الع��راق الذين ُهم أص��الً ضحايا 
النتهاكاٍت جس��يمٍة ناجمٍة عن 
سنواٍت من النزاع، يتعرضون اآلن 
خلط��ر احلرم��ان م��ن طفولتهم. 
ويتعنّي على حكوم��ة العراق أن 

تتخذ جميع اإلجراءات املطلوبة 
حلماي��ة كّل طفٍل من خالل منع 
اعتماد سياس��اٍت ميكن أن تضّر 
باألطف��ال املعرضني أصالً للنزاع 

املسلح." 
موافق��ة  "أن  بات��ن  وأضاف��ت 
مجلس النواب العراقي من حيث 
املبدأ على مشروع قانوٍن ال يُحّددُ 
بش��كٍل صريٍح احلدَّ األدنى لسّن 
الزواج بثمانية عش��ر عاماً لُكٍل 
من النساء والرجال متّثل تراجعاً 
كبيراً عن تلك االلتزامات. كما أن 
من شأن ذلك أن يزيد االنقسامات 
ف��ي الوقت ال��ذي يتعاف��ى فيه 
العراق من آثار النزاع ضد داعش، 
املرتبط  وكذلك العنف اجلنسي 
بالنزاعات." وأش��ارت كذلك إلى 

أن ه��ذه التعدي��الِت القانوني��ِة 
املقترح��ِة مُيك��ن أن تُ��ؤّدي إل��ى 
انته��اكاٍت محتمل��ٍة اللتزامات 
املُلزِم��ة قانون��اً مبوجب  الع��راق 
اتفاقي��ة القض��اء عل��ى جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة، فضالً 

عن اتفاقية حقوق الطفل.
اخلاصتان  املمثلت��ان  واختتم��ت 
بات��ن وغامب��ا بتش��ديد "احل��ّث 
حلكومة العراق على إعادة النظر 
ف��ي ه��ذه التعدي��الت املقترحة 
لقان��ون األح��وال الش��خصية“، 
واكدت��ا م��ن جدي��ٍد التزامهم��ا 
"بالوق��وف مع حكومة وش��عب 
العراق لضمان القضاء على آفة 
العنف اجلنسي وحماية األطفال 

املتأثرين بالنزاع املسلح."

 وكان��ت األمم املتح��دة قد حثت 
الع��راق عل��ى إع��ادة النظر في 
مش��روع تعديالت قانون األحوال 
الش��خصية ال��ذي م��ن ش��أنه 
الس��ماح ل��زواج القاص��رات ، اذ 
انتقدت وزارة اخلارجية االميركية 
بش��دة في وقت س��ابق موافقة 
مجلس النواب العراقي من حيث 
املبدأ على مشروع قانون يسمح 
بزواج فتي��ات ال تتجاوز اعمارهن 

تسع سنوات.
ويقول منتقدون إن القانون الذي 
يس��عى العراق إلقراره سيجعل 
س��لطة احملاك��م الديني��ة اقوى 
بكثير من احملاكم القضائية فيما 
يتصل مبلف االحوال الشخصية 
، وقالت املتحدث باسم اخلارجية 

االميركي��ة هي��ذر نوي��رت عل��ى 
هام��ش مؤمتر صحف��ي عقدته 
في واشنطن إن الواليات املتحدة 
تعارض على نح��و قاطع "فكرة 

تزويج االطفال غير البالغني".
وشبهت نويرت املشروع العراقي 
املقت��رح بأنه ال يختلف عما كان 
ميارس��ه تنظيم داعش وقالت إن 
واش��نطن لطامل��ا ادانت فظاعة 
جع��ل  ف��ي  داع��ش  ممارس��ات 
االطفال كعرائ��س ، وتابعت "ما 
زلنا نعارض بش��دة فك��رة زواج 

البالغني من األطفال".
ويعود قانون األحوال الشخصية 
احلال��ي ف��ي الع��راق إل��ى ع��ام 
1959 واُعتب��ر ف��ي حينه��ا م��ن 
اكث��ر القوانني تقدم��ا في بلدان 

منطقة الشرق االوسط ، وأعطى 
قان��ون األحوال الش��خصية في 
ذل��ك الوقت س��لطة للمحاكم 
القضائية على حس��اب احملاكم 
الديني��ة ف��ي اعق��اب س��قوط 
النظام امللكي في خمس��ينيات 
القرن املاضي ، وحدد القانون سن 
18 عام��ا كحد ادن��ى للزواج مع 
تقييد ملزم بتع��دد الزواج ومنع 
الزواج القس��ري. وظ��ل القانون 

ساريا لسنوات طيلة.
ومع قرب االنتخابات التشريعية 
في الع��راق في اي��ار مايو املقبل 
العراقي��ون  املش��رعون  يح��اول 
التصويت على القانون بش��كل 
قاط��ع س��عيا للحص��ول على 

مكاسب انتخابية كما يبدو.

يتعرض الفتيان 
والفتيات في العراق 
االن لخطر الحرمان 

من طفولتهم الذين 
هم أصاًل ضحايا 

النتهاكاتٍ جسيمةٍ 
ناجمةٍ عن سنواتٍ 

من النزاع مع تنظيم 
" داعش" االرهابي

زواج القاصرات

أبدت قلقها من تعديالت قانون األحوال الشخصية

األمم المتحدة تطالب العراق بإعادة النظر
في تعديل قانون األحوال الشخصية
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إصالح التخسف الحاصل في خط أمطار زيونة وشارع الجمهورية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

حقق��ت امان��ة بغداد نس��بة اجناز 
متقدمة من اعمال تنظيف مجرى 
قناة اجليش بطول اكثر من 23 كم 

.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
امس االربعاء ان امانة بغداد وصلت 
الى نسب متقدمة جدا في تنظيف 
حوض قن��اة اجليش ال��ذي ميتد من 
شمالي العاصمة قرب جسر املثنى 
ال��ى منطق��ة الرس��تمية جن��وب 
العاصم��ة عب��ر تقس��يمها الى 5 
مقاط��ع ضمن مس��ؤولية بلديات 
والصدر  الثانية  والصدر  )الش��عب 

االولى والغدير وبغداد اجلديدة(.
واضافت املديرية ان الدوائر البلدية 
قامت بإستعمال آليات تخصصية 
في اعمال تنظيف مجرى القناة عبر 
رف��ع العوالق واالدغال والترس��بات 
وم��ن املؤمل اكم��ال االعم��ال في 
االي��ام القليل��ة املقبل��ة لتهيئتها 
في تصريف مي��اه االمطار في حال 

هطولها بكميات كبيرة .
على صعيد متصل ش��ارفت أمانة 
بغداد عل��ى إكمال أعم��ال اصالح 
ش��ارع  ف��ي  احلاص��ل  التخس��ف 
اجلمهوري��ة خلدمة ع��دد من احملالت 
الس��كنية في مركز العاصمة في 
املكثفة ملوسم  االستعدادات  اطار 

االمطار .
وذك��رت املديري��ة ان م��الكات دائرة 
بلدية مركز الرصافة ش��ارفت على 
اكم��ال اعم��ال إصالح التخس��ف 
احلاص��ل في خ��ط االمط��ار ضمن 
ق��رب س��احة  اجلمهوري��ة  ش��ارع 
اخلالن��ي خلدمة محلتي )104 و107( 
ونفق التحرير ضمن االس��تعدادات 
الكبيرة التي تبذلها ملوسم االمطار 
االص��الح  اعم��ال  ان  موضح��ة   ،
تضمن��ت ابدال خط االمطار بطول 
مل��م   )1000( وبقط��ر  مت��راً   )24(

وبعم��ق يت��راوح بني )3ال��ى4( أمتار 
ملعاجلةاملشكالت التي تعاني منها 
بع��ض املناط��ق القريبة ف��ي أثناء 

هطول االمطار . 
ال��ى ذل��ك وجه��ت امين��ة بغ��داد 
باإلس��راع  الدكت��ورة ذكرى علوش 
بإعمال إصالح التخس��ف احلاصل 
في خط االمط��ار الرئيس مبنطقة 
التي  املش��كالت  ومعاجل��ة  زيون��ة 
كان��ت تعان��ي منها في املواس��م 

املاضية .
وذك��رت املديري��ة ان » امينة بغداد 
الدكتورة اطلعت رفقة مديري عام 
دائرتي مجاري بغداد وبلدية الغدير 

عل��ى اعم��ال معاجل��ة التخس��ف 
احلاص��ل ضمن محلة 714 في خط 
امط��ار محط��ة س��حب الضباط 
بط��ول )91( م وبقط��ر )1000( ملم 
وبعمق يت��راوح بني )7الى 8( م الذي 
يخدم منطقة زيون��ة بالكامل في 

تصريف مياه االمطار .
واضاف��ت ان » دائرة مج��اري بغداد 
باش��رت تنفي��ذ )11( بئراً لس��حب 
الركائ��ز  ونص��ب  اجلوفي��ة  املي��اه 
إس��تبدال  على  والعمل  الس��اندة 
االنبوب القدمي ن��وع دكتايل بأنبوب 
جدي��د ن��وع )GRP( » ، وتابعت ان » 
امين��ة بغ��داد إطلعت ايض��اً على 

واق��ع اخلدمات ضم��ن قاطع بلدية 
الغدي��ر ووجه��ت باالهتمام مبظهر 
الشوارع الرئيسة وازالة التجاوزات 
واخملالف��ات كم��ا تابع��ت ميداني��اً 
اخلدم��ات املقدم��ة للمواطنني في 
منطق��ة الس��يدية ضم��ن قاطع 
بإزال��ة  وأوع��زت  الرش��يد  بلدي��ة 
جميع التجاوزات ضمن محلة 827 
واالهتمام بالنظافة وتأهيل اجلزرات 

الوسطية » . 
ام��ني بغ��داد  ذل��ك وجه��ت  ال��ى 
الدكت��ورة ذكرى عل��وش مبضاعفة 
حمالت إزال��ة التج��اوزات احلاصلة 
على الشوارع واالرصفة والساحات 

العام��ة في مدينة الص��در وقاطع 
بلدية الرشيد ».

ونقل��ت مديرية العالقات واالعالم 
ع��ن امينة بغ��داد وخ��الل جولة 
ميداني��ة له��ا رفق��ة مدي��ر عام 
دائرة بلدية الصدر االولى توجيهاً 
مبضاعفة حمالت إزالة التجاوزات 
الداخ��ل  ش��وارع  ف��ي  احلاصل��ة 
والف��الح وميس��ان ضم��ن قاطع 
الدائ��رة البلدي��ة وإزال��ة اللوحات 
احمل��ال  ومس��قفات  االعالني��ة 
التجاري��ة الت��ي نصبت بش��كل 
عش��وائي وتنظيمها بشكل الئق 
وجت��اوزات اصحاب محال بيع املواد 

اإلنشائية )السكالت(«.
كما أك��دت امينة بغ��داد ضرورة 
مضاعف��ة اجله��د البل��دي داخل 
وإلغ��اء  الس��كنية  القطاع��ات 
غي��ر  النفاي��ات  جتم��ع  مح��اور 
النظامية وإنشاء محاور نظامية 
والتنسيق مع مختاري القطاعات 
بخصوص عملي��ة تقدمي اخلدمات 

البلدية الى املواطنني«.
االطالع  أيض��اً  اجلولة  وتضمن��ت 
عل��ى واق��ع منطقة ح��ي اجلهاد 
وش��ارع 65 / الف��او واوصت بإزالة 
التجاوزات وتكثيف اعمال التأهيل 

والتنظيف ». 

أمانة بغداد تحقق نسبة إنجاز متقدمة من أعمال تنظيف مجرى قناة الجيش 

 قامت الدوائر البلدية 
بإستعمال آليات 

تخصصية في أعمال 
تنظيف مجرى القناة 

عبر رفع العوالق 
واألدغال والترسبات 
ومن المؤمل اكمال 

األعمال في األيام 
القليلة المقبلة

أعمال تنظيف مجرى قناة اجليش 

إعادة  تأهيل النافورات 
والجزرات الوسطية 

في أيسر الموصل

أمينة بغداد توّجه 
بمضاعفة حمالت 
إزالة التجاوزات 

العراق يشارك في 
ملتقى القاهرة الدولي 

للربط اإللكتروني 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
واالشغال العامة املباشرة بتنفيذ حملة العادة 
تأهيل وصيانة النافورات واجلزرات الوسطية في 

ايسر املوصل.
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان مديرية بلدية 
املوصل التابع��ة ملديرية البلديات العامة احدى 
تشكيالت الوزارة باش��رت بتنفيذ حملة العادة 
وترميم وصيانة النافورات واجلزرات الوس��طية 
املتضررة جراء االعمال التخريبية في 4 مناطق 
متفرقة في ايس��ر املوصل وه��ي )دورات تقاطع 
املص��ارف ودورة قب��ع ودورة حامل��ة اجل��رار ودورة 
محم��د طاه��ر زيناوة( ، مش��يرا ال��ى ان اعمال 
 UNDPالصيان��ة متت بالتنس��يق م��ع منطمه

التابعة لالمم املتحدة.

بغداد - الصباح الجديد:
وجه��ت امني بغ��داد الدكت��ورة ذك��رى علوش 
مبضاعف��ة حم��الت إزال��ة التج��اوزات احلاصلة 
على الش��وارع واالرصفة والساحات العامة في 

مدينة الصدر وقاطع بلدية الرشيد ».
ونقل��ت مديرية العالق��ات واالعالم ع��ن امينة 
بغداد وخالل جولة ميدانية لها رفقة مدير عام 
دائ��رة بلدية الص��در االولى توجيه��اً مبضاعفة 
حم��الت إزالة التج��اوزات احلاصلة في ش��وارع 
الداخل والفالح وميس��ان ضم��ن قاطع الدائرة 
البلدية وإزال��ة اللوحات االعالنية ومس��قفات 
احملال التجارية التي نصبت بش��كل عش��وائي 
وتنظيمها بشكل الئق وجتاوزات اصحاب محال 

بيع املواد اإلنشائية )السكالت(«.
كما أكدت امين��ة بغداد على ضرورة مضاعفة 
اجله��د البل��دي داخ��ل القطاع��ات الس��كنية 
وإلغ��اء محاور جتم��ع النفايات غي��ر النظامية 
وإنش��اء محاور نظامية والتنسيق مع مختاري 
القطاع��ات بخص��وص عملية تق��دمي اخلدمات 

البلدية الى املواطنني«.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك الع��راق ممث��ال بوزي��ر التعلي��م العالي 
والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى 
في امللتق��ى الدولي الس��ابع للرب��ط التقني 
للبن��ى التحتي��ة االلكتروني��ة العربي��ة ف��ي 

القاهرة .
وقال العيس��ى ف��ي كلمت��ه الت��ي القاها في 
اجللس��ة االفتتاحي��ة ان احلاج��ة بات��ت ملحة 
لتش��كيل منظومة ربط الكتروني ملؤسسات 
الدول العربية والس��يما التعليمية منها التي 
تس��عى ال��ى االرتقاء مبس��توى ادائه��ا الذي ال 

ينفصل عن متطلبات جودة اخلدمات العاملية.
ووصف وزير التعليم امللتقى الذي حملت دورته 
الس��ابعة عنوان ) التعلي��م والعلوم واالبتكار ( 
والذي عقد بالتزامن مع املؤمتر السنوي التاسع 
للمنظمة العربي��ة لضمان اجلودة في التعليم 
باخلطوة املهمة والناجح��ة كونها متهد لبلورة 

مشاريع استراتيجية كبرى. 
واعرب العيسى عن استعداد العراق لفتح افاق 
التعاون والتنسيق العلمي والتقني مع البلدان 
العربي��ة والعاملي��ة الت��ي تربطه��ا منظومات 
تعليمي��ة ومعرفية متط��ورة لتحقي��ق جودة 
التعلي��م في الع��راق داعيا في الوقت نفس��ه 
الى تشكيل مؤسس��ة عربية مختصة بجودة 

وتصنيف اجلامعات واملؤسسات التعليمية.

اخلميس 7 كانون األول 2017 العدد )3833(

Thu. 7 Dec . 2017 issue )3833(

متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
في وزارة التجارة، اس��تنفار اسطول 
نقله��ا ملناقل��ة احلنط��ة احمللية بني 

احملافظات كافة . 
واوضح��ت مدير عام الدائ��رة ابتهال 
هاش��م صاب��ط بان��ه مت االيع��از الى 
قس��م النق��ل املركزي احد اقس��ام 
الدائ��رة بتوجي��ه اقس��ام النقل في 
توجي��ه  بض��رورة  ال��وزارة  ش��ركات 
م��ادة  مناقل��ة  ال��ى  ش��احناتهم 
احلنطة احمللية املتواجدة في عدد من 
احملافظ��ات والتي حتتاج ال��ى مناقلة 
، وقد مت��ت مناقل��ة 40 الف طن من 
مخم��ور الى بغداد و 39 الف طن من 
الط��وز الى بغ��داد و 20 الف طن من 
س��امراء الى بغداد و 35 الف طن من 
واس��ط الى البصرة وحس��ب اخلطة 
التسويقية املعدة من قبل الشركة 

العامة لتجارة احلبوب .
واش��ارت بانه مت توجي��ه جلان متابعة 
من قس��م النقل املرك��زي للتواجد 
في اقسام النقل للمتابعة امليدانية 

حلركة االس��طول وتس��هيل عملية 
الس��ير وحس��ب اخلط��ه املوضوعه 
لذلك فضال عن اس��تمرار االسطول 
مبناقلة ال��رز الفيتنامي من ميناء ام 

قصر الى بقية احملافظات .
من جانبها اعلنت الش��ركة العامة 
لتج��ارة امل��واد الغذائي��ة ف��ي وزارة 
التج��ارة عن قي��ام اس��طول نقلها 
بايص��ال كمي��ات من الس��كر وزيت 
الطعام الى محافظة االنبار ومخازن 
بازوايا في املوصل لتجهيز املواطنني 
في تلك املناطق باحلصة التموينية . 
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
قاس��م حمود منصور ان 30 شاحنة 
من اس��طول نقل الش��ركة احململة 
مبادتي الس��كر وزيت الطعام وصلت 
الى مخازن الش��ركة ف��ي محافظة 
صالح الدين من اجل نقلها وتفريغها 
املوص��ل  ف��ي  بازواي��ا  مخ��ازن  ف��ي 
لتجهيزها للمواطنني ضمن مفردات 

البطاقة التموينية 
واضاف املدير العام ان أس��طول نقل 
الش��ركة قام ايض��ا بتحميل مادتي 
الس��كر وزي��ت الطعام م��ن مخازن 
الدب��اش ال��ى محافظة االنب��ار من 

اجل جتهيز املناط��ق واألقضية احملررة 
حديثا م��ن عصابات داعش اإلرهابية 

، مبينا انه مت تشكيل جلان مشتركة 
من قس��م الرقابة والتدقيق وقسم 

الش��حن والنقل ملرافقة الس��ائقني 
لغرض متابعة عملية حتميل وتفريغ 

امل��واد الغذائية وتس��هيل اإلجراءات 
عن��د مرور الش��احنات ف��ي الذهاب 
واالياب م��ن بغداد وال��ى محافظات 
الع��راق ، كم��ا مت التوجي��ه بض��رورة 
متابعة وصيانة الشاحنات وإدامتها 
وتذليل الصعاب ومعاجلة املشكالت 
الس��ائقني  عم��ل  تواج��ه  الت��ي 
عندالتحميل والتفريغ ، الفتا الى ان 
اس��طول نقل الشركة اسهم ايضا 
ف��ي حتميل مادة احلنطة من س��ايلو 
واس��ط وتفريغه��ا ف��ي محافظ��ة 
البصرة ومناقل��ة مادة الرز من ميناء 

ام قصر الى بغداد.
على صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة 
التجارة عن استمرار الفرق الفنية من 
قس��مي  التموين واحلاسبة التابعة 
لدائرة التخطيط واملتابعة وبالتعاون 
م��ع دائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة بجرد 
واحصاء االع��داد احلقيقية للعائالت 
مبخيمات اي��واء النازحني في املوصل 
وتس��هيل اجناز معام��الت املواطنني 
اخلاصة بالبطاقة التموينية وتدقيق 

آليات العمل بفرع نينوى.
وقالت ال��وزارة في بي��ان بثه املكتب 
االعالم��ي نقالً ع��ن مدير ع��ام دائرة 

التخطي��ط واملتابع��ة ان��ه بتوجيه 
من رئيس خلي��ة االزمة وكيل الوزارة 
االقدم وليد املوس��وي بارس��ال فريق 
فني بتدقيق واحصاء بيانات العائالت 
النازحة ف��ي مخيمات ايواء النازحني 
في املوصل وباش��راف مدير عام دائرة 
التخطي��ط واملتابعة ومع��اون مدير 
دائرة الرقابة التجارية شاكر سعدي 
ش��اكر حيث مت التدقي��ق ومقاطعة 

البيانات .
واضافت الوزارة ف��ي بيانها ان الوفد 
اطلع على الرصي��د املتوفر من املواد 
التموينية في اخمل��ازن والية التجهيز 
بعده��ا مت التوجة ال��ى مخيم اخلازر 
مبس��ؤولي  واللق��اء  ش��ام  وحس��ن 
االع��داد  عل��ى  للوق��وف  اخمليم��ات 
الفعلي��ة للعائالت واالف��راد املغادرة 
للمخميات ، مشيرة الى انه مت كذلك 
زيارة مجمع دوائ��ر التجارة في بازوايا 
واللق��اء مب��دراء الفروع والش��ركات 
ومكتب املفتش العام ومدير الرقابة 
التجاري��ة باملوصل ، مش��يرة الى ان 
الوف��د اش��رف كذلك عل��ى تدقيق 
بيان��ات العائ��الت ف��ي محافظ��ات 

شمالي العراق. 

تقرير

وزارة التجاره تستنفر أسطولها لمناقلة الحنطة المحلية بين المحافظات
باشرت بنقل السكر وزيت الطعام إلى األنبار والموصل 

مناقلة احلنطة احمللية بني احملافظات

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
االجتماعية عن  والش��ؤون  العم��ل 
اطالق دفع��ة جديدة من راتب املعني 
املتف��رغ في بغداد جلرحى اجليش من 
املتسلمني سابقاً ابتداء من يوم امس 
االربعاء لغاية يوم االثنني املقبل عدا 
يوم اجلمعة بواقع )300( معني يوميا، 
وذلك في املركز العراقي-الكوري في 
الوزارة من الساعة التاسعة صباحا 
لغاية الساعة الثانية ظهراً، بحضور 
املع��ني فق��ط م��ع املستمس��كات 
االص لية واملصورة للطرفني )املعني 
واملعوق( وصورة عن التقرير الطبي. 

االعاق��ة  ذوي  هيئ��ة  رئي��س  وق��ال 

واالحتياجات اخلاصة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوس��وي ان يوم السبت 
املقبل سيكون موعدا لتسليم راتب 
املعني املتفرغ للجرحى العسكريني 
الذي��ن مت��ت احالته��م مؤخ��را من 
هيئ��ة التقاعد الوطني��ة الى هيئة 
رعاي��ة ذوي االعاق��ة واج��ري حتديث 
بياناتهم في مديرية ش��ؤون احملاربني 
ونش��رت اسماؤهم في موقع الوزارة 
وموق��ع الهيئة البالغ عددهم )404( 

مستفيدين. 
وب��ني رئيس الهيئ��ة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوس��وي ان التوزيع يتم 
بااللي��ة نفس��ها الت��ي وزع��ت بها 
روات��ب املعني املتفرغ للمدنيني ، بعد 
استكمال االجراءات الفنية واملالية 

كاف��ة من خالل حتديث بياناتهم عن 
طريق ملء استمارة حتديث البيانات 
الت��ي وضعها قس��م  واملعلوم��ات 
االحصاء في الهيئة، باالعتماد على 
التقارير الطبية الس��ابقة الصادرة 
ع��ن اللج��ان الطبي��ة العس��كرية 
في وزارة الدف��اع على ان يراعى يعاد 

فحصهم في عام 2018. 
يذك��ر ان جرح��ى اجلي��ش العراق��ي 
كانوا يتقاض��ون راتب املعني املتفرغ 
مبقدار 75 الف دينار، وبعد شمولهم 
بقانون رقم 38 لس��نة 2013 اخلاص 
برعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات 
اخلاصة اصبح الراتب 170 الف دينار 
مس��اواة مع م��ا يتقاض��اه اقرانهم 

املدنيون. 

ناصر عبد ويس*
اع��دت الش��ركة العام��ة لصناعة 
االس��مدة اجلنوبية احدى ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن خطة تدريبية  
متكاملة في مجاالت عدة  من خالل 
اقامتها ل��دورة تدريبية متخصصة 
وورش��ة عمل ف��ي مج��االت االنتاج 
وادارة اجلودة مبشاركة  اكثر من )50( 
منتسبا من مالكات شركات  الوزارة 
لرفده��م  باخلب��رات اجلديدة اخلاصة 
بالعم��ل عل��ى اخلط��وط االنتاجية 

واملعدات واالجهزة في معاملها.
وذكر مدير مرك��ز االعالم والعالقات 
العامة في مق��ر الوزارة عبد الواحد 
علوان الشمري بأن صناعة االسمدة 
حترص بأستمرار على اضافة خبرات 

جديدة ملالكاتها واداخ��ال التقنيات 
احلديث��ة لعملهم ورفع مس��تواهم 
وحتسني االنتاج السيما وانها متتلك 
من االمكانيات الفنية والهندس��ية 
الفاعلة واملهمة ، مبينا  ان الشركة 
نظمت دورة تدريبية للمالكات الفنية 
حول منظومات الس��يطرة احلديثة 
)التحكم املنطقي املبرمج )PLC في 
مجم��ع  وزارة العل��وم والتكلنوجيا 
بالتع��اون والتنس��يق م��ع الهيئ��ة 
العام��ة للبحث والتطوير الصناعي 
وش��ركة ال��زوراء احدى تش��كيالت 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن تهدف الى 
رف��ع كف��اءة امل��الكات العاملة في 
الصيانة واالنتاج السيما في مجال 
منظومات الس��يطرة ف��ي املصانع 

االنتاجي��ة مبينا بانه مت اس��تعمال 
والبرامجي��ات  التقني��ات  اح��دث 
للتعريف مباهي��ة وطرق العمل على 
منظومة )PLC( والتي مت انتاجها من 

قبل شركة )SIEMENS( العاملية .
ولف��ت مدي��ر املرك��ز  ال��ى ان ه��ذة 
الدورة لها اهمية كبيرة ملا حتويه من 
معلومات قيمة وهي ليست االولى 
م��ن نوعها حيث مت اقامة عدة دورات 
اخرى في مج��ال التحكم املنطقي 
املبرم��ج )PLC( ونظ��ام الس��يطرة 
 SCADA( وجمع املعلومات االشرافي
و PLC( وتعد من املنظومات احلديثة 

واملتطورة.

*اعالم الشركة 

إطالق دفعة جديدة من راتب
 المعين المتفرغ لجرحى الجيش 

األسمدة الجنوبية تنّفذ برامج
  تدريبية للنهوض بالواقع اإلنتاجي 

بغداد - الصباح الجديد:
وزارة  توجيه��ات  ال��ى  اس��تنادا 
الكهرب��اء لتنفي��ذ إس��تراتيجية 
اإلعالم الوطني��ة لدعم منظومة 
الطاق��ة الكهربائي��ة ف��ي جميع 
قطاع��ات اجملتم��ع لغ��رض خل��ق 
عالقة تفاعلية وتواصل مس��تمر 

ب��ني ال��وزارة واملواط��ن ، واط��الع 
املواط��ن عل��ى جمي��ع مش��اريع 
الوزارة والتحديات التي تواجهها .

اعد قس��م العالقات واإلعالم في 
املديري��ة خط��ة عم��ل ذات رؤي��ة 
واضحة خلل��ق عالقة تفاعلية بني 
الوزارة واملواطن التركيز على نشر 

الوع��ي بني أبنائنا الطلبة في هذا 
اجملال .

فق��د حققت م��الكات القس��م 
واللج��ان اإلعالمية ف��ي املديريات 
ميدانية خالل  زي��ارات  واألقس��ام 
الفص��ل الدراس��ي األول ولغاي��ة 
2017/11/30 أكث��ر م��ن )40( زيارة 

مدرسة بهدف نشر ثقافة ترشيد 
اس��تهالك الطاق��ة الكهربائي��ة 
وتوضي��ح الغاي��ة وااله��دف م��ن 
مشروع عقود اخلدمة واجلباية بني 
أبنائنا الطلبة واألسرة التدريسية 
لتعزيز ثقافة الترش��يد ، والقيام 
مبب��ادرات إعالمية توعوية ولقاءات 

حوارية وفعاليات وأنشطة ضمن 
املدرسة والبيئة احمليطة بها.

عل��ى صعي��د ذي صل��ة مت اختيار 
)10( ط��الب م��ن مدرس��ة حت��ت 
مسمى )أصدقاء الكهرباء( تكون 
مهامهم مس��اعدة إدارة الورشة 
ف��ي تش��غيل وإطف��اء األجه��زة 

الطلبة على  الكهربائي��ة وح��ث 
االستعمال األمثل كون الكهرباء 
نعمة واحملافظة عليها مسؤولية 
اجلميع من خالل إقامة الفعاليات 
واملع��ارض الصيفية التي تش��ير 
إل��ى ترش��يد اس��تهالك الطاقة 

الكهربائية. 

الكهرباء تعقد 40 ندوًة للتوعية بمشروع الخدمة والجباية والترشيد
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ضج��ت وس��ائل االع��الم، عل��ى اختالف 
أنواعها وجنسياتها خالل األيام املاضية، 
بتناول عزم الرئيس األميركي دونالد ترمب 
نقل السفارة األميركية من تل ابيب الى 

القدس. 
وعلى الرغم من ان ترمب لم يحول عزمه 
الى قرار فعلي حتى كتابة هذه السطور، 
اال ان وسائل االعالم ضجت بردود األفعال 
التي تواترت بشأنه على املستويني العربي 
والعامل��ي ملا ينطوي علي��ه هذا العزم من 

خطورة بالغة.
 كل ردود األفعال في الس��احتني العربية 
املض��ادة  الرؤي��ا  عكس��ت  والدولي��ة 
لفكرة ترم��ب او عزمه، ع��دا ردود الفعل 
اإلسرائيلية التي رحبت في البداية بنقل 
الس��فارة األميركية الى الق��دس ثم ما 
لبث��ت ان التزمت الصمت..هن��ا متابعة 
ل��ردود األفع��ال الت��ي تناقلتها وس��ائل 

االعالم التي اشرنا اليها

*اردوغان »القدس خط أحمر 
للمسلمني«

ه��دد رئي��س تركيا رج��ب طي��ب اردوغان 
بعقد اجتماع للدول االعضاء في منظمة 
التع��اون االس��المي ملعارض��ة أي حت��رك 
يعت��رف بالقدس عل��ى انها اس��رائيلية 
واضحة. وقال اردوغان امام برملان بالده »ان 

القدس، خط أحمر للمسلمني«. 
واضاف »سنواصل كفاحنا ضد هذا بعزم 
حتى النهاية«، وهذا ميكن أن مير على طول 
الطري��ق بقطع العالقات الدبلوماس��ية 

مع اسرائيل ».

*مصر واالردن يحذران من اثارت وعاء 
الغليان في املنطقة

حت��دث وزراء اخلارجي��ة م��ن مص��ر واألردن 
م��ع وزير اخلارجي��ة ريكس تيلرس��ون في 
الس��اعات ال� 36 املاضي��ة، محذرا من أن 
انحيازه مع إسرائيل في مشاحنات قدمية 
ح��ول وض��ع القدس ميك��ن أن يثي��ر وعاء 
الغلي��ان بالفع��ل في املنطق��ة. وجتاهل 
ترامب املهلة نصف السنوية يوم اجلمعة 
املاضي التي فرضها قانون عام 1995 على 
الرئيس االميركي بيل كلينتون على نقل 

السفارة الى القدس.

*البابا يؤكد ضرورة االعتراف بحقوق 
اجلميع

قال البابا فرنس��يس ام��س األربعاء قبل 
إع��الن الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
املزمع االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
إن ”االعت��راف بحق��وق اجلميع“ في األرض 

املقدسة شرط أساسي للحوار.
وأدل��ى الباب��ا ال��ذي حت��دث م��ع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بشأن األزمة 
ام��س االول الثالث��اء به��ذه التصريحات 
أمام مجموعة من الزوار الفلس��طينيني 
املشاركني في حوار األديان مع الفاتيكان.

وأضاف »إن األرض املقدس��ة بالنسبة لنا 
نحن املسيحيني هي بال جدال أرض احلوار 

بني الرب والبشرية«.
وحت��دث البابا عن احلوار ب��ني األديان »وفي 

اجملتمع املدني أيضا«.
وتابع »والش��رط األساس��ي له��ذا احلوار 
ه��و االحت��رام املتبادل وااللتزام بترس��يخ 
هذا االحترام في سبيل االعتراف بحقوق 

اجلميع أينما كانوا«.

*خامنئي يشير الى عجز واشنطن عن 

حل القضية الفلسطينية 
قال املرش��د اإليراني األعلى أية اهلل علي 
خامنئ��ي، امس األربع��اء، إن نية الواليات 
املتح��دة لنق��ل س��فارتها إل��ى القدس 
دليل عجزها وفش��لها ف��ي حل القضية 

الفلسطينية.
اس��تقباله  خ��الل  خامنئ��ي  وأض��اف 
كب��ار املس��ؤولني اإليرانيني السياس��يني 
اإلسالمية  الدول  والعسكريني وس��فراء 
مبناس��بة حلول عيد املول��د النبوي وفقا 
للمذهب الش��يعي: »االنتصار س��يكون 
حليف��ا لألم��ة اإلس��المية وفلس��طني 
الفلس��طيني  والش��عب  س��تتحرر 
سينتصر«، مش��يرا إلى أن أيدي الواليات 
املتح��دة أصبح��ت مغلولة ف��ي قضية 

فلسطني وال ميكنها حلها.
وأك��د خامنئ��ي أن الش��عب اإليراني هو 
»أه��ل وحدة«، مضيفا أن��ه يوجد »هناك 
ف��ي املنطق��ة م��ن يس��عى وراء احلرب«. 
مشيرا إلى أن »مصير الدول التي تسعى 

وراء احلروب في املنطقة هو الزوال«.

*ال تعليق من نتياهو بشأن خطوة 
ترامب 

لم يعلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياه��و على اعت��زام الوالي��ات املتحدة 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل امس 
األربع��اء وذلك ف��ي أول تصريحات علنية 
له منذ تأكيد البيت األبيض السياس��ة 

اجلديدة.
وحتدث نتنياهو في كلمته التي استغرقت 
21 دقيق��ة بإيجاز عن جوان��ب القوة في 
اقتصاد إس��رائيل ونطاقه العاملي مركزا 

على أهمية الروابط مع الواليات املتحدة. 
لكن��ه لم يذكر إع��الن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب املزمع بشأن القدس واملقرر 

في وقت الحق امس األربعاء.

*حتذير اوروبي 
ح��ذرت وزي��رة خارجي��ة االحت��اد األوروبي 
إجرائه��ا  خ��الل  موغيرين��ي  فيديري��كا 
محادث��ات مع وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
ريكس تيلرس��ون ف��ي بروكس��ل من أي 
خطوة من شأنها نسف جهود استئناف 

عملية السالم “يجب جتنبها«.
وقال��ت موغيريني »يج��ب إيجاد حل عبر 
املفاوض��ات للتوص��ل إل��ى ح��ل لوض��ع 
لدولت��ني  عاصم��ة  باعتباره��ا  الق��دس 
)إس��رائيلية وفلسطينية( في املستقبل 

بطريقة تلبي تطلعات الطرفني«.

*اعتداء صريح 
واعتبرت جامعة الدول العربية في ختام 
اجتماع طارىء، امس االول  الثالثاء، أن أي 
اعت��راف بالقدس عاصمة إلس��رائيل هو 

»اعتداء صريح على األمة العربية«.

*قطر ترفض  
وأعرب��ت قط��ر ع��ن »رفضها الت��ام ألي 
إجراءات تدعو لالعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل«.
ونقلت وكالة األنب��اء القطرية )قنا(، عن 
مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية ) لم تذكر 
اسمه(، إن » من شأن مثل هذه اإلجراءات 
تقويض اجلهود الدولية الرامية إلى تنفيذ 

حل الدولتني«.

*العراق يحذر 
ورفض��ت احلكومة العراقي��ة، امس االول 
الثالثاء، اعتزام الواليات املتحدة األميركية 
نقل س��فارتها من تل أبي��ب إلى القدس 
احملتلة، محذرة من تداعيات هذه اخلطوة.

وقال حي��در العبادي، رئيس ال��وزار، خالل 
مؤمتر صحف��ي عقب اجتم��اع احلكومة 
األس��بوعي ببغ��داد، إن »مجل��س الوزراء 
)العراقي( يرفض نقل السفارة األميركية 
تداعي��ات  م��ن  ويح��ذر  الق��دس،  إل��ى 

املوضوع«.

*العاهل املغربي يرفض اإلعالن احملتمل 
أع��رب العاه��ل املغرب��ي، املل��ك محمد 
السادس، امس االول الثالثاء، عن »رفضه 
القوي« لإلع��الن احملتمل من قبل الواليات 
املتح��دة األميركي��ة االعت��راف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل.
وجاء ذلك خالل اتصال هاتفي مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، حسب بيان 

للديوان امللكي املغربي.
وقال البيان إن امللك محمد السادس »عبر 
عن رفض��ه القوي لكل عمل من ش��أنه 
املس��اس باخلصوصية الديني��ة املتعددة 
للمدين��ة املقدس��ة أو تغيي��ر وضعه��ا 

القانوني والسياسي«.

*السيسي: نقل السفارة »يعقد« 
الوضع

وقال��ت الرئاس��ة املصري��ة، في بي��ان، إن 
السيس��ي تلق��ى اتص��االً هاتفي��اً م��ن 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب، امس 

االول الثالث��اء، بحثا خالل��ه »القرار املزمع 
اتخاذه بش��أن الق��دس«. وإن السيس��ي 
أكد على »املوقف املصري الثابت بش��أن 
احلفاظ على الوضعية القانونية للقدس 
ف��ي إطار املرجعي��ات الدولي��ة والقرارات 

األممية ذات الصلة«.
كما أكد على »ض��رورة العمل على عدم 
تعقيد الوض��ع باملنطقة من خالل اتخاذ 
إجراءات من شأنها تقويض فرص السالم 

في الشرق األوسط«.

*السعودية: نقل السفارة خطوة 
خطيرة 

نقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية أن 
امللك س��لمان بن عبدالعزيز أكد لترامب، 
خ��الل اتصال هاتفي، أن أي إعالن أميركي 
بش��أن وضع القدس يس��بق الوصول إلى 
تس��وية نهائية يعتبر »خطوة خطيرة«، 
ويزي��د  الس��الم  مبفاوض��ات  وس��يضر 
التوت��ر باملنطقة، موضحا أن »سياس��ة 
اململك��ة كانت وال تزال داعمة للش��عب 

الفلسطيني وحقوقه التاريخية«.
وش��دد العاهل الس��عودي عل��ى أن »من 
ش��أن ه��ذه اخلط��وة اخلطيرة اس��تفزاز 
مش��اعر املس��لمني كافة ح��ول العالم 
نظرا ملكانة القدس العظيمة واملس��جد 

األقصى القبلة األولى للمسلمني«.

*شيخ األزهر: نقل السفارة »سيفتح 
أبواب جهنم على الغرب 

م��ن جهت��ه، ح��ّذر ش��يخ األزه��ر، أحمد 
الطيب، امس االول الثالثاء، من أن اإلقدام 
على نقل السفارة األميركية إلى القدس 

»س��يفتح أبواب جهنم على الغرب قبل 
الشرق«.

ج��اء ذلك خ��الل لقائه مع رئي��س الوزراء 
البريطان��ي األس��بق، واملبعوث الس��ابق 
للجن��ة الرباعي��ة الدولي��ة للس��الم في 
الش��رق األوس��ط، تون��ي بلي��ر، ش��رقي 

القاهرة، وفق بيان لألزهر.
وقال الطيب »اإلق��دام على هذه اخلطوة 
وس��يؤجج  العامل��ي،  الس��الم  س��ُيهدد 
غضب املسلمني، ويُعزز التوتر واالنقسام 

والكراهية عبر العالم«.

*علماء فلسطني باخلارج تعدها 
استهانة مبشاعر املسلمني 

واعتبرت هيئة علماء فلسطني في اخلارج 
)غير حكومية(، أن »نقل س��فارة الواليات 
املتح��دة إلى مدينة الق��دس احملتلة، ميثل 
تصعي��داً عدواني��اً خطي��راً، واس��تهانًة 
مبش��اعر املس��لمني الذين يعّدونها ثالث 

أقدس مدينة لديهم«.
وأش��ارت الهيئ��ة  إل��ى أن »الواجب على 
األم��ة كّله��ا مواجه��ة هذا االس��تهتار 
مبشاعرها وش��عائرها، بكل ما تستطيع 

من جهودٍ وإمكانات«.

*هنية: »جتاوز لكل اخلطوط احلمراء«
اعتب��ر رئي��س املكتب السياس��ي حلركة 
حم��اس إس��ماعيل هني��ة، ام��س االول 
الثالث��اء، أن نق��ل الس��فارة »جت��اوز لكل 
اخلط��وط احلم��راء«، داعي��ا إل��ى رفضها 

فلسطينيا وعربيا.
وأكد هني��ة في رس��الة بعثه��ا لزعماء 
الدول العربية واإلس��المية واألمني العام 

ملنظم��ة املؤمتر اإلس��المي، واألمني العام 
جلامعة الدول العربية، وهيئات ومنظمات 
عربية ودولية أن الش��عب الفلس��طيني 
في أماكن تواجده كافة »لن يسمح لهذه 
املؤامرة أن متر، وستبقى خياراته مفتوحة 

للدفاع عن أرضه ومقدساته«.

التكهنات تدفع اميركا الى احلذر
    احلس��ابات األميركي��ة س��واء مل��ا ه��و 
متوقع بشأن نقل الس��فارة الى القدس 
أم لردود األفعال دفع��ت الواليات املتحدة 
ال��ى اصدار حتذي��رات لرعاياها س��واء في 

إسرائيل ام دول أخرى من العالم
ففي ظل أجواء سياس��ية متوترة وسط 
تنامي التكهنات احمليطة بالقرار األميركي 
املرتقب بش��أن نقل سفارة واشنطن إلى 
القدس، أمرت الواليات املتحدة موظفيها 
الرس��ميني، امس االول الثالث��اء، بتجنب 
زي��ارة مدينة الق��دس القدمي��ة والضفة 

الغربية بعد دعوات للتظاهر.
وأفادت توجيهات صادرة عن وزارة اخلارجية 
الواس��عة  الدع��وات  »م��ع  األمريكي��ة 
للخ��روج ف��ي تظاه��رات ام��س االربعاء 
في القدس والضفة الغربية، ال يس��مح 
للموظف��ني احلكوميني األميركيني وأفراد 
عائالتهم حتى إشعار آخر السفر بشكل 
ش��خصي إلى مدين��ة الق��دس القدمية 

والضفة الغربية«.

ترمب يتجاهل العالم ويتصلب
وفيم��ا تتواتر تداعيات ما ميكن ان يوصف 
بأزمة سياسية جديدة للرئيس األميركي 
دونال��د ترمب جتاه��ل األخي��ر التحذيرات 
الص��ادرة من الش��رق األوس��ط والعالم، 
ام��س االول الثالث��اء، من نس��ف عملية 
السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
وأبلغ قادة في املنطقة بنيته نقل السفارة 

األميركية من تل أبيب إلى القدس.
وأعلنت السلطة الفلسطينية هذا عن 
طريق خدمة انباء وفا التي تديرها الدولة 
بع��د وقت قصي��ر من حدي��ث الزعيمني. 
وصرح البيت األبي��ض للصحافيني امس 
االربع��اء ب��أن ترامب أج��رى محادثات مع 
عباس ورئيس الوزراء االس��رائيلي بنيامني 
نتانياهو والعاه��ل األردني امللك عبد اهلل 

الثاني ليخبرهم بقراره.
وذكرت وكالة األنباء الفلس��طينية )وفا( 
أن الرئيس الفلس��طيني محمود عباس 
تلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب ام��س الثالث��اء أبلغه فيه 
باعتزامه نقل السفارة االميركية من تل 
ابي��ب الى القدس. وقال املتحدث باس��م 
الرئاس��ة نبيل أبو ردينة إن الرئيس عباس 
ح��ذر من مخاط��ر مثل هذا الق��رار على 
عملي��ة الس��الم واألمن واالس��تقرار في 

املنطقة والعالم ». 
الس��كرتير  س��اندرز  س��ارة  وقال��ت 
الصحفى للبي��ت االبيض للصحفيني 
امس االول الثالثاء »ان الرئيس، متصلب 
جدا ف��ي تفكيره ف��ي ه��ذه املرحلة«، 
واصفا عملية صنع القرار بانها عملية 
مش��تركة ب��ني ال��وكاالت. وم��ن جهة 
اخرى، قال ابو ردينة في بيان ان »املوقف 
الفلس��طيني حازم وثاب��ت ،ولن تكون 
هن��اك دولة فلس��طينية بدون القدس 
الش��رقية عاصمة لها وفق��ا لقرارات 
اجملتم��ع الدول��ي«. كما عقد أب��و مازن 
اجتماعا طارئا في مكتبه بعد محادثة 

هاتفية مع ترامب ».

تحدث وزراء الخارجية 
من مصر واألردن مع 
وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون في الساعات 
الـ 36 الماضية، 
محذرين من أن انحيازه 
مع إسرائيل في 
مشاحنات قديمة حول 
وضع القدس يمكن أن 
يثير وعاء الغليان بالفعل 
في المنطقة

نقل السفارة األميركية.. قنبلة موقوتة قد تفجر المنطقة

القدس ــ أ ب ف :
ازم��ة املوق��ف األميركي بش��أن القدس 
كل  وواجه��ت  الي��وم  ولي��دة  ليس��ت 
الرؤساء االميركان الذين كان بينهم من 
أراد نق��ل الس��فارة الى الق��دس وتراجع 
عن ارادت��ه، فيما كان بينهم من جتاوزها، 
وتع��ود ه��ذه األزمة ال��ى بداي��ات القرن 
العش��رين. فبعد احل��رب العاملية األولى، 
وضع��ت مدين��ة القدس حتت س��يطرة 
االستعمار البريطاني كجزء من انتدابها 
لفلس��طني. وبع��د تلميح��ات بريطانيا 
 ،1947 بنواياه��ا االنس��حاب ف��ي ع��ام 
تبنت اجلمعية العمومي��ة لألمم املتحدة 
خطة لتقس��يم األراضي الفلسطينية 
إلى دولت��ني عربي��ة ويهودية م��ع إعالن 
القدس »جهة مس��تقلة حتت إدارة األمم 

املتحدة«.
لم يت��م تنفيذ ه��ذه اخلطة. وب��داًل من 
ذلك، وف��ي نهاي��ة االنت��داب البريطاني 
في أيار 1948، أش��ار الزعماء الصهاينة 
إل��ى خط��ة األمم املتحدة التقس��يمية 
ف��ي إعالنهم قي��ام دولة إس��رائيل. أدت 
حرب عام 1948 )الت��ي أنتهت إلى نكبة 
مت  الشعب الفلسطيني( إلى هدنة قسَّ
القدس إلى نصف��ني، مع احتالل القوات 
اإلس��رائيلية القس��م الغربي وسيطرة 
القوات األردنية على القس��م الشرقي. 
تضمنت األخي��رة املدينة القدمية األثرية 
في القدس، والتي حتتوي على مواقع ذات 
أهمية دينية كبيرة بالنس��بة للديانات 
)املس��يحية، اإلسالم  الثالث  التوحيدية 

واليهودية(.
»عندما أعلنت إس��رائيل استقاللها في 
عام 1948، اعترف الرئيس ترومان وبشكل 
فوري بالدولة اجلدي��دة. ولكن لم تعترف 
الواليات املتحدة بالس��يادة اإلسرائيلية 
عل��ى أي ج��زء م��ن الق��دس. كم��ا ل��م 
تعترف بالسيادة األردنية على اجلزء الذي 
تسيطر عليه من املدينة. وفي نفس هذا 
الع��ام، م��ررت اجلمعي��ة العمومية لألمم 

املتحدة بدعم من الواليات املتحدة قرارًا 
يش��ير إلى أن الق��دس ‘ينبغي أن حتصل 
عل��ى تعام��ل ممي��ز ومنفصل ع��ن باقي 

فلسطني‘. 
وفي عام 1949، عندما أعلنت إس��رائيل 
ع��ن اجتم��اع افتتاح��ي لبرملانه��ا ف��ي 
الق��دس، رفض��ت إدارة تروم��ان إرس��ال 
ممث��ل عنها ألن »الواليات املتحدة ال ميكن 
أن تدع��م أي ترتي��ب يتضم��ن ش��رعنة 
لتأسيس سيادة إس��رائيلية على أجزاء 

من أراضي القدس«.
»وفي عام 1967، احتلت إس��رائيل كامل 
مدين��ة الق��دس. وضم��ن إج��راءات األمم 
املتح��دة الت��ي تلت ذل��ك، أش��ارت األمم 
املتح��دة إل��ى أن »السياس��ة القائم��ة 
حلكومة الواليات املتحدة: هي أن وضعية 
الق��دس... ال ينبغي حتديده��ا من جانب 
واح��د ب��ل بالتش��اور مع كاف��ة اجلهات 

املعنية. 
»وف��ي ع��ام 1993، ومبس��اعدة الواليات 
املتح��دة، واف��ق ممثل��ون ع��ن إس��رائيل 
والش��عب الفلس��طيني عل��ى وضعية 
ينبغ��ي  محوري��ة  كقضي��ة  الق��دس 
حتديدها بش��كل ثنائي ضمن مفاوضات 
ثابتة. وبش��كل متتالي، س��عى كل من 
الرئيس جورج بوش والرئيس باراك أوباما 
ملساعدة األطراف في صياغة مفاوضات 
ف��ي كاف��ة القضاي��ا الب��ارزة، مب��ا فيها 

وضعية القدس«.
وم��ن جانبه��ا، أعلن��ت إس��رائيل ع��ن 
»عاصمتها املوح��دة والكاملة« في عام 
1980، تعرضت لرد فعل قوي من مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة، وهو ما ش��جع 
تل��ك الب��الد أن تنق��ل س��فاراتها م��ن 
القدس الغربية إلى املدن األخرى. واليوم، 
ال متتل��ك أي دول��ة أجنبي��ة س��فارة لها 
في الق��دس، بالرغم م��ن حفاظها ،من 
ضمنهم الواليات املتحدة ، على العديد 
م��ن القنصلي��ات املتفرقة أو منش��ئات 

أخرى هناك.

*قانون »سفارة القدس« في عام 1995
يعد قانون »س��فارة القدس« لعام 1995 
أق��وى تعبيٍر عن رغب��ة الكونغرس بنقل 
الس��فارة األميركية إلى القدس احملتلة. 
فقد أعل��ن القانون أنه »ينبغي االعتراف 
بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل« وأنه 
»ينبغي تأسيس سفارة الواليات املتحدة 
في القدس في موعد أقصاه أيار 1999«. 
ولضمان تنفيذ القانون، فرض الكونغرس 
عقوبات على اجلهات التنفيذية في حال 
فش��لت في اتخ��اذ مثل ه��ذه القرارات 
ضمن املوع��د املذكور. وبش��كل محدد، 

يشير البند 3 )ب( من القانون:

*دبلوماسيون إسرائيليون سابقون 
لترامب »القدس عاصمة سيشعل 

املنطقة«

في رس��ال لغرينب��الت: الواليات املتحدة 
ل��م تتجاه��ل أب��دا حقيق��ة أن القدس 
هي بي��ت جملموعتني قوميت��ني. وتصريح 
ترام��ب باالعت��راف بالق��دس كعاصمة 
إلسرائيل، وجتاهل األماني الفلسطينية 
بهذا الش��ان يعمقان عدم املس��اواة بني 
الطرف��ني، وتض��ر باحتم��االت الس��الم 

ألجيال، وقد تشعل املنطقة
س��يتم تعلي��ق %50، عل��ى األكث��ر، من 
التمويل اخملصص لوزارة اخلارجية للسنة 
»االس��تحواذ  أج��ل  م��ن   1999 املالي��ة 
وصيانة املباني في اخلارج« إلى حني قيام 
وزارة اخلارجي��ة بإع��الم الكونغرس أنه مت 
افتتاح الس��فارة األميركية في القدس 

بشكل رسمي.
وإذا مت خرق ذلك، سوف يتم قطع متويالت 
الس��نة املالية 1999 اخملصصة لصيانة 
وبناء الس��فارات والقنصليات واملكاتب 

اخلارجية األخرى األميركية إلى النصف، 
»إال إذا مت« أو »حت��ى« افتت��اح الس��فارة 

األميركية في القدس.
ولك��ن إدارة كلينتون رفع��ت اعتراضات 
قوي��ة خ��الل املناقش��ات الت��ي حدث��ت 
عل��ى هذا القانون. وم��ن منظور إجرائي، 
كان يح��دث اجلدل بعد فت��رة وجيزة من 
االحتفال ب�«اتفاقي��ة طابة«، حيث كان 
اإلسرائيليون والفلسطينيون قد اتفقوا 
للت��و عل��ى ترتيب��ات حكوم��ة مؤقت��ة 

للضفة الغربية وغزة.
كان��ت آم��ال اإلدارة األميركي��ة مرتفعة 
ألن ت��ؤدي ه��ذه اخلطوة إلى س��الم دائم، 
وحاججت إدارة كلينتون أن »هذا التركيز 
على القدس السابق ألوانه« قد »يقوض 
د فرص الس��الم«. كما  املفاوضات ويعقِّ
أش��ارت إدارة كلينتون إلى أن البند 3 )ب( 
من القانون يناقض الدستور، مستشهدًة 

مبذكرة من مكتب االستشارة التشريعي 
التابع لوزارة العدل أن »الدس��تور يضمن 
للرئيس وأجهزت��ه التنفيذية أن يطبقوا 
العالقات الدبلوماسية للدولة مع الدول 

األخرى«، مبا فيها قضايا االعتراف.
وكاس��تجابة له��ذه اخمل��اوف ، ولتجنب 
الفيتو الرئاس��ي ، عدل الكونغرس هذا 
القانون ليتضمن تقدمي تنازل، حيث نصَّ 

البند 7. القسم 7 )ب(:

*شرعية اإلعفاء:
ابت��داًء من 1 تش��رين الثاني 1998، يحق 
للرئي��س تعليق امل��دة احملددة ف��ي البند 
3 )ب( مل��دة س��تة أش��هر، إذا ق��رر وأخبر 
الكونغرس مسبًقا بضرورة هذا التعليق 
حلماية مصالح األم��ن القومي للواليات 
املتح��دة، فضال يحق للرئي��س مثل هذا 
التعلي��ق لفترة لس��تة أش��هر إضافية 
ف��ي نهاية أي فترة عندما يكون التعليق 
جاريًا في هذا البند، في حال حدد الرئيس 
وأعل��م الكونغ��رس مس��بًقا بالتعليق 
اإلضافي وضرورته حلماية مصالح األمن 

القومي للواليات املتحدة.
واش��ارة الى ينبغي أن يتضم��ن التقرير 
حت��ت بن��دي )1( أو )2( بي��ان ف��ي قائم��ة 
املصال��ح التي تتأثر والت��ي يريد الرئيس 
التعليق من أجلها، ونقاش كيفية تأثير 

هذه التحديدات على املصالح.
فيم��ا اش��ارة البن��د 7 )ب( ف��ي املقابل، 
إل��ى أنه في ح��ني مت اإلعفاء ع��ن القيود 
ينبغ��ي  )ب(،   3 البن��د  ف��ي  املفروض��ة 
تطبيقها في الس��نة املالية التالية، إال 

إذا كان هناك عام تنازلي آخر.
وتطرق البند التاريخ التشريعي للقانون 
أن رعاي��اه كانوا ميتلك��ون رؤًى مختلفة 
فخ��الل  اإلعف��اء.  تق��دمي  م��دى  ح��ول 
اجلداالت، عبَّر بع��ض الرعاة للقانون عن 
فهمهم ب��أن البند 7 س��يمكن الرئيس 
من »اإلعفاء من القانون إذا كان له نتائج 
سلبية على عملية السالم« أو »توسيع 

التقييدات على منش��آت وزارة اخلارجية 
إذا اعتقد ضرورتها حلماية األمن القومي 

ومصالح الواليات املتحدة«. 
في حني أكد آخرون أن القسم 7 »ينبغي 
ر بش��كل أضيق، باعتباره  أن يُقرأ ويفسَّ
يق��دم »مرونة... عند وج��ود حدث طارئ 
وتغي��ر مفاج��ئ ف��ي الظ��روف احمليطة 
فقط«، وليس باعتباره يسمح »للرئيس 
بنقض التش��ريع ببس��اطة جملرد رفضه 

للقانون«.
وبغض النظر عن الغموض الذي يشوب 
مدى اإلعفاء أو بسببه، مر قانون »سفارة 
الق��دس« املعدل عب��ر الكونغرس بدعم 
كبي��ر وأصب��ح قانونً��ا بعد ذل��ك بفترة 
وجيزة. واستعملت إدارة كلينتون وبوش 
وأوباما البن��د 7 لتمديد نتائج عدم نقل 
الس��فارة، وهو أمر اس��تمرت عليه إدارة 
ترامب حتى شهر حزيران/ يونيو املاضي.

*ما الذي تعنيه نهاية مدة اإلعفاء؟
إن ق��رار جتدي��د اإلعفاء س��يحافظ على 
الوضع الراهن لستة أشهر إضافية على 
األقل. ما من ش��يء سيوقف إدارة ترامب 
من التط��وع للس��عي بنقل الس��فارة 
األميركي��ة للقدس، ولكنها ل��ن تُواجه 
بأي عقوبات قانونية إذا اختار فعل ذلك.

وف��ي املقاب��ل، في ح��ال س��مح ترامب 
بإنه��اء اإلعفاء، ف��إن هذا س��يعيد قرار 
احلد م��ن التمويالت املقترح��ة في البند 
3 )ب(، مم��ا س��يقلل م��ن التموي��ل الذي 
ميك��ن أن تس��تخدمه وزارة اخلارجية من 
أجل »االس��تحواذ وصيانة املنش��آت في 
اخل��ارج« إل��ى النصف، إال وحت��ى إصدار 
وزير اخلارجية ق��رارًا وإعالمه للكونغرس 
بأنه مت افتت��اح الس��فارة األميركية في 
القدس. ومبا أننا في السنة املالية 2018 
حالًيا، فإن هذا التحديد س��ينطبق على 
التموي��ل اخملصص للس��نة املالية 2019 
بن��اء على القس��م 7 )ب( م��ن القانون، 

والذي يبدأ في 1 تشرين الثاني 2019.

قراءة في قانون »سفارة القدس«. ما هي خيارات ترامب؟
انتهت مدة اإلعفاء ذات الستة أشهر

السفارة األميركية في اسرائيل



نيويورك ـ وكاالت:

أّدى توجي��ه االّته��ام إلى ماي��كل فلني، 
مستش��ار األم��ن القومي الس��ابق ل� 
دونالد ترامب، وأنباء عن توسيع املدعي 
العام روبرت مولر دائرة التحقيقات إلى 
حسابات بنكية في اخلارج، إلى تصعيد 

التوتر في واشنطن. 
ونقلت مص��ادر صحافية عن صحيفة 
»هاندلس��بالت« األملانية أن مولر طالب 
مص��رف »دويتش��ه بن��ك« بتس��ليمه 
سجالت بنكية، في إطار حتقيقه بشأن 
تدخل روس��ي محتمل ف��ي االنتخابات 
توّض��ح  ول��م  املاضي��ة.  الرئاس��ية 
الصحيف��ة األملانية الت��ي اعتمدت في 
تقريره��ا على »مص��ادر مّطلع��ة«، ما 
إذا كانت الس��جالت البنكية املطلوبة 

تتعّلق بالرئيس ترامب أو مقّربني منه.
وكان فل��ني أرف��ع مس��ؤول ب��ني أربعة 
أش��خاص متّ حت��ى اآلن توجي��ه االتهام 
إليه��م في إطار التحقي��ق الذي يقوده 
احملقق املستقل روبرت مولر بشأن تواطؤ 
محتم��ل بني فريق ترامب االنتخابي في 
2016 وبني موس��كو، وإذا ما كان ترامب 
حاول عرقل��ة القضاء عند قيامه بطرد 
املدي��ر الس��ابق لوكالة االس��تخبارات 

املركزية »سي آي إيه« جيمس كومي.
وي��رى مراقب��ون أن س��ماح مولر لفلني 
بس��يطة  بتهم��ة  بالذن��ب  باإلق��رار 
كالك��ذب عل��ى احملقق��ني، فإن��ه وّجه 
رس��الة بأنه يعتزم املض��ي في حتقيقه 
أبعد في س��لم الس��لطة السياسية. 

لك��ن ال ي��زال م��ن غي��ر الواض��ح على 
م��ن يركز حتقيق مول��ر )73 عاما( أو ألي 
غاي��ة. إذ يحافظ املدير الس��ابق ملكتب 
التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي( الذي 
يندر ظهوره علنا على الس��رية التامة، 
مكتفي��ا بتلميحات ترد ضم��ن دعاوى 
قضائي��ة كافية إلث��ارة اخلوف حتى في 
البي��ت األبيض لكنه��ا ن��ادرة فيتعذر 

التكهن بتحركاته املقبلة.
وعلقت آشا رانغابا، العميلة السابقة 
ل��دى »إف ب��ي آي« والت��ي حتاض��ر اآلن 
ف��ي جامعة »ي��ال« ملوق��ع »بوليتيكو« 
أن »مول��ر وبع��د موافق��ة فل��ني على 
اإلق��رار بالذن��ب وعل��ى التع��اون م��ع 
احملقق��ني، لي��س أمامه س��وى االنتقال 
إلى مس��ؤولني أكبر«. ويتمّتع احملققون 
املتمرسون في فريق مولر بخبرة خاصة 
في مجال تعقب األم��وال عبر متاهات 
التموي��ل الدولية، وب�«قلب« الش��هود 
ضد مرؤوسيهم والتعامل مع حتقيقات 
ملكافحة اإلرهاب، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويعود لهذه املهارات الفضل 
في التوصل إلى توجيه االتهامات حتى 
األول،  أكتوبر/تش��رين   30 فف��ي  اآلن. 
وّج��ه مولر إل��ى املدير الس��ابق حلملة 
ترام��ب االنتخابية بول مانافورت ونائبه 
ريتش��ارد غيتس تهم التآم��ر وتبييض 
األم��وال وجرائم مالية أخ��رى، مرتبطة 
بعمله��م م��ع السياس��ي األوكران��ي 

فيكتور يانوكوفيتش املوالي ملوسكو.
في اليوم نفسه، وبصورة منفصلة، أقّر 
مستشار السياسة اخلارجية في احلملة 
بابادوبولوس  لترمب ج��ورج  االنتخابية 
بأنه كذب عل��ى احملقق��ني الفيدراليني 

ح��ول اتصاالت��ه م��ع الكرمل��ني. ويوم 
اجلمعة املاضي، كش��ف مول��ر أن فلني 
وافق على التعاون مع التحقيق، بعد أن 
تبنّي أنه كذب حول فحوى محادثاته مع 
السفير الروسي في واشنطن سيرغي 

كيسلياك في كانون األول 2016.
ورغ��م أن بابادوبولوس كان ش��خصية 
غير مهمة في حملة ترمب، فإن الوثائق 
التي تضمنها قبوله التعاون تكش��ف 
أّن��ه بن��ى عالقات م��ع روس ف��ي لندن 
بعلم من مرؤوس��يه في احلملة، ودعم 

منهم. وقال مولر إن بابادوبولوس أطلع 
مرؤوس��يه عل��ى اتصاالته م��ع الروس، 
لكن��ه ل��م يكش��ف علنا عن أس��ماء 
األش��خاص الذين وّجهت إليه الرسائل 
اإللكترونية أو ردوده��م. وجاء في وثائق 
احملكم��ة أنهم »مس��ؤولون كب��ار« في 

احلملة االنتخابية.
وهن��اك أم��ران واضح��ان م��ن قضي��ة 
بابادوبول��وس؛ األول أن اتصاالت��ه تظهر 
منط��اً من االلت��زام مع روس��يا من قبل 
احلملة االنتخابية، والثاني أن مولر يعلم 

م��ن كان وراءها ف��ي احلملة. ومبالحقته 
ماناف��ورت وغيت��س بجرائ��م خطي��رة 
غير مرتبطة مباش��رة بالتحقيق الذي 
يقوده، من بينها تبييض نحو 75 مليون 
دوالر، يكون مولر قد حددهما بصفتهما 
شاهدين محتملني مس��تقبال. وتقول 
تقارير إعالمية إن كالهما كان في موقع 
يتي��ح له معرف��ة ما إذا كان��ت احلملة 
تق��وم بالتنس��يق م��ع روس��يا عندما 
حصل التدخل ف��ي االنتخابات. كما أن 
ماناف��ورت ش��ارك في اجتم��اع موضع 

ش��بهات في حزيران 2016 مع محامية 
روس��ية عرضت تق��دمي معلومات تضر 
باملرش��حة الدميقراطي��ة آنذاك هيالري 

كلينتون.
وع��ن فل��ني، نقل��ت وكال��ة الصحافة 
الفرنس��ية ع��ن محلل��ني قوله��م إنه 
يساعد مولر في ترس��يخ قضيته عبر 
3 طرق. األولى تتم عبر تزويد فلني مولر 
مبعلوم��ات ذات قيم��ة ضد أش��خاص 
يس��تهدفهم  أهمي��ة  أكث��ر  آخري��ن 
التحقي��ق، ليضمن تخفي��ف العقوبة 
علي��ه. الطريقة الثانية مت��ر عبر تأكيد 
فل��ني أن احلمل��ة كان لديه��ا اتصاالت 
ثابت��ة م��ع ال��روس. وتثير مس��تندات 
احملكم��ة الت��ي قدمها فري��ق مولر إلى 
اتص��االت بني فل��ني و«مس��ؤول كبير« 
و«مس��ؤول كبي��ر ج��دا« ف��ي احلمل��ة 
بش��أن محادثاته مع كيسلياك. وتؤكد 
الوثائق أن فلني كان يتحرك بتوجيه من 
احلملة االنتخابية. وأوردت وسائل إعالم 
أميركي��ة أن صهر ترامب ومستش��اره 
املق��رب جاريد كوش��نير، هو أحد هؤالء 

املسؤولني.
ثالثا، ميكن أن يشكل قيام ترامب بطرد 
فلني في فبراير )ش��باط( أساسا التهام 
الرئي��س أو أش��خاص آخري��ن بعرقل��ة 
القض��اء. وه��ذه عل��ى األقل الرس��الة 
الت��ي تلقاها البيت األبي��ض حتى اآلن، 
مب��ا أن مولر مصر عل��ى التزام الصمت. 
ورأى محام��ي ترام��ب ج��ون داود ملوقع 
»أكس��يوس« اإلخب��اري، أن��ه ال ميك��ن 
إدان��ة الرئي��س بعرقل��ة التحقيق ألنه 
»كبير مسؤولي أجهزة تطبيق القانون 
)مبوجب الدستور(، ولديه كامل احلق في 

التعبي��ر عن رأيه ف��ي أي قضية«. كما 
نفى ترامب »أي تواطؤ« على اإلطالق.

تكلف��ة  بلغ��ت  آخ��ر،  صعي��د  عل��ى 
التحقيق��ات اخلاص��ة التي يق��وم بها 
احملقق اخل��اص روبرت مولر حول التدخل 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  ف��ي  الروس��ي 
بلغ��ت أكثر م��ن 6.7 ملي��ون دوالر منذ 
توليه مس��ؤولياته في أيار وحتى أيلول 
املاض��ي. وأوض��ح مكت��ب مول��ر، وفق 
مص��ادر صحافي��ة، أن 3.2 مليون دوالر 
منه��ا أنفق��ت مباش��رة م��ن مكت��ب 
املدعي اخلاص، فيما دعمت وزارة العدل 

التحقيقات ب�3.5 مليون دوالر.
وقالت التقارير الصادرة عن وزارة العدل 
األميركية إن اجلزء األكبر من املبلغ الذي 
أنفق��ه مكت��ب مولر )نح��و 1.7 مليون 
دوالر( ُخص��ص لروات��ب فري��ق احملققني 
معه، حيث عني مولر 17 محاميا خاصة 
للعمل على مباشرة التحقيقات. كما 
أنفق 220 ألف دوالر على الس��فر خالل 
الفت��رة نفس��ها. وطلب��ت وزارة العدل 
م��ن مكتب مول��ر أن يق��دم تقريرا عن 

النفقات كل ستة أشهر.
ومباش��رة بعد ص��دور التقري��ر، انتقد 
العالي��ة  التكلف��ة  اجلمهوري��ون 
للتحقيقات ووصفوه��ا بأنها مضيعة 
أن  إال  الضرائ��ب.  دافع��ي  ألم��وال 
الكونغ��رس ال يس��تطيع منع التمويل 
عن مولر، خاصة أنها ليس��ت جزءا من 
حزمة التمويل الس��نوية لوزارة العدل، 
بل تأتي من حس��اب تابع لوزارة اخلزانة. 
كما تن��ّص أنظم��ة وزارة الع��دل على 
وج��وب توفير جمي��ع املوارد املناس��بة 

إلجراء هذا التحقيق.

شؤون عربية ودولية6

الرياض ـ وكاالت :
التقى ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان 
أم��س ف��ي الري��اض وزي��رة اخلارجي��ة األميركي��ة 

السابقة كونداليزا رايس.
وذكرت وكالة األنباء الس��عودية أن اللقاء حضره 
مستشار األمن الوطني محمد الغفيلي، مشيرة 
إلى أن اللقاء تناول عددا من املسائل ذات االهتمام 

املشترك.
وكان العاه��ل الس��عودي امللك س��لمان بن عبد 
العزيز استقبل في وقت سابق في مكتبه بقصر 
اليمام��ة في الري��اض، وزيرة اخلارجي��ة األمريكية 

السابقة كونداليزا رايس.
وحضر االس��تقبال وزير الداخلية عب��د العزيز بن 
س��عود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء رئيس الديوان امللكي خالد بن عبد 

الرحمن العيسى.
وأوضح��ت الوكالة أنه مت تب��ادل األحاديث في هذا 

االستقبال حول عدد من املوضوعات.

أثينا ـ رويترز:
يب��دأ الرئي��س التركي رج��ب طيب إردوغ��ان هذا 
األس��بوع زيارة تاريخية إلى اليونان في إشارة إلى 
حتس��ن العالقات بني البلدين رغم استمرار اخلالف 

بني اجلانبني بشأن موضوعات عديدة.
وف��ي ع��ام 1996 كانت اليونان وتركيا على ش��فا 
ح��رب لكن خفت ح��دة التوترات من��ذ ذلك احلني. 
ويتع��اون البل��دان حالي��ا مبوجب اتفاق ب��ني أنقرة 
واالحت��اد األوروبي لوقف تدفق الالجئ��ني إلى أوروبا 

عبر اليونان.
ورغ��م ذلك تش��هد العالق��ات بني تركي��ا وبعض 
حكوم��ات دول االحت��اد األوروبي توترا ل��ذا فإن زيارة 
إردوغان املقررة في الس��ابع والثامن من ديس��مبر 
كان��ون األول اجل��اري تكتس��ب أهمية بالنس��بة 
ألثينا. فالزيارة ستضمن استمرار التواصل بشأن 

أزمة املهاجرين عالوة على املسائل الثنائية.

سول ـ رويترز:
ق��ال جيش كوريا اجلنوبي��ة إن قاذفة أميركية من 
طراز بي1-بي حلقت فوق ش��به اجلزي��رة الكورية 
ام��س األربع��اء ف��ي إط��ار تدريب جوي مش��ترك 
وواس��ع النطاق مع كوريا اجلنوبية نددت به كوريا 
الش��مالية ووصفته بأنه يدفع ش��به اجلزيرة إلى 

حافة حرب نووية.
وانطلق��ت القاذف��ة م��ن ج��وام وانضم��ت إل��ى 
مقاتالت أميركية من طرازي إف22- وإف35- خالل 
التدريبات التي بدأت في كوريا اجلنوبية يوم االثنني 
املاضي  وتس��تمر حتى اجلمع��ة املقبلة في وقت 

تتصاعد فيه التوترات في شبه اجلزيرة.
كما تأتي التدريبات بعدما اختبرت كوريا الشمالية 
األس��بوع املاضي ما وصفته بأنه أكثر صواريخها 
الباليستية العابرة للقارات تطورا وقالت إنه قادر 

على الوصول إلى الواليات املتحدة.
وتهدد كوريا الش��مالية بش��كل مس��تمر كوريا 
اجلنوبي��ة والوالي��ات املتحدة وحلفائهم��ا. وقالت 
وكالة األنباء الرس��مية لكوريا الشمالية مطلع 
ه��ذا األس��بوع إن إدارة الرئيس األميرك��ي دونالد 

ترامب »تتسول حربا نووية« 

محمد بن سلمان
 يلتقي كونداليزا
 رايس في الرياض

اليونان وتركيا 
تسعيان للتقارب
خالل زيارة إردوغان

قاذفة أميركية
 تحلق فوق شبه 
الجزيرة الكورية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أنهت القمة اخلليجية في الكويت، 
أعماله��ا في أقل من 5 س��اعات 
ش��هدت كلم��ة ألمي��ر الكوي��ت 
الش��يخ صباح األحم��د الصباح، 
وثانية لألم��ني العام عبداللطيف 
الزيان��ي وعدد من رؤس��اء الوفود، 
الش��يخ  اخلارجية،  وزير  وكش��ف 
صباح اخلال��د الصباح، أّن »انعقاد 
القمة اخلليجية ومشاركة الدول 
الس��ت األعض��اء ف��ي مجل��س 
التعاون اخلليجي فيها هو رسالة 
واس��تنكر  اجملل��س«،  الس��تمرار 
البي��ان اخلتامي العم��ل االرهابي 
احلوثي  ميليش��يات  باس��تهداف 
ملدن سعودية بعشرات الصواريخ 
الباليس��تية الصن��ع وتهديده��ا 
باالس��تمرار في اس��تهداف مدن 

اجمللس األخرى. 
ول��م يحض��ر القم��ة م��ن زعماء 
اخلليج س��وى أمير الكويت، وأمير 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، 
ومتثلت الدول األربع الباقية بوزراء 
خارجي��ة أو مس��ؤولني. وما لفت 
أمس االول  إعالن اإلمارات تشكيل 
جلنة مشتركة مع السعودية في 
والسياسية  االقتصادية  القضايا 
والعس��كرية ته��دف إل��ى تعزيز 

العالقات.
وبنّي وزي��ر اخلارجي��ة الكويتي في 
اختت��ام القم��ة، أّن »انعقاد هذه 
الظ��روف  ه��ذه  وس��ط  القم��ة 
احلساسة والدقيقة إقليمياً ودولياً 
يعكس صعوب��ة الرؤية والبصيرة 
واحلكمة التي يتحلى بها أصحاب 
اجلاللة والس��مو قادة دول مجلس 
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة 
وإميانهم بأهمية ه��ذه املنظومة 
انعقادها حتت  وحتمية مواصل��ة 
البي��ان  عك��س  كان،  ظ��رف  أي 
اخملتلفة ألصحاب  ال��رؤى  اخلتامي 
اجلاللة والس��مو حي��ال مختلف 
التحدي��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة 

والسبيل األمثل ملعاجلتها«.
وافتتح  الش��يخ صب��اح األحمد 
القمة الثامن��ة والثالثني بالدعوة 

إلى إيج��اد آلية لف��ض املنازعات 
ف��ي مجل��س التع��اون اخلليجي، 
قائالً: “لنعم��ل على تكليف جلنة 
لهذا  األساس��ي  النظام  لتعديل 
الكيان مبا يضمن لنا آلية محددة 
لف��ض النزاع��ات مبا تش��مله من 
التام  التزامن��ا  ضمان��ات تكف��ل 
النظ��ام األساس��ي«، ومع حضور 
أمير قط��ر، أوف��د خ��ادم احلرمني 
ب��ن  س��لمان  املل��ك  الش��ريفني 
عبدالعزي��ز وزي��ر اخلارجي��ة عادل 
اجلبير، في حني ترأس وفد اإلمارات 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية أنور 
قرقاش، ومثل البحرين نائب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، ومثل س��لطنة 
ُعمان فهد بن محمود آل س��عيد 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 

الوزراء.
وشدد البيان اخلتامي على »احلرص 
على دور مجلس التعاون ومتاسكه 
ووحدة الصف بني أعضائه ملا يربط 

بينها من عالقات خاصة وسمات 
وأنظم��ة متش��ابهة  مش��تركة 
أساس��ها العقي��دة اإلس��المية 
واملصير املش��ترك ووحدة الهدف 
التي جتمع بني ش��عوبها ورغبتها 
ف��ي حتقي��ق املزيد من التنس��يق 
والتكام��ل والتراب��ط بينه��ا في 
جميع امليادين من خالل املس��يرة 
اخليرة جمللس التعاون واقتناعها بأن 
الس��امية  التطلعات  ذلك يخدم 
واإلس��المية،  العربي��ة  لألم��ة 
وأك��د الق��ادة التمس��ك بأهداف 
اجملل��س التي نص عليه��ا نظامه 
األساس��ي بتحقيق أعلى درجات 
التكام��ل والتراب��ط ب��ني ال��دول 
األعضاء في جميع امليادين وصوالً 
إلى وحدتها. وأك��د القادة أهمية 
العمل عل��ى تنفيذ قرارات اجمللس 
األعلى واالتفاقات التي مت إبرامها 
في إطار مجلس التع��اون والتزام 

مضامينها.
تنفي��ذ  اجملل��س بس��رعة  ووج��ه 

املنظوم��ة  بن��اء  اس��تكمال 
الدفاعي��ة املش��تركة واملنظومة 
األمنية املشتركة لتحقيق األمن 
جمي��ع  ومواجه��ة  واالس��تقرار 
التحديات األمنية وبلورة سياسة 
خارجية موحدة وفاعلة للمجلس 
ومكتس��باته  مصاحل��ه  حتف��ظ 
اإلقليمي��ة  الصراع��ات  وجتنب��ه 
والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه 
وطموحاتهم واستكمال مقومات 
الوح��دة االقتصادي��ة ف��ي إط��ار 

مجلس التعاون.
واس��تنكر اجمللس األعل��ى العمل 
املتطّرف باس��تهداف ميليشيات 
احلوث��ي مدينت��ي مك��ة املكرمة 
والري��اض ومدن اململك��ة العربية 
الصواريخ  الس��عودية بعش��رات 
الصن��ع  اإليراني��ة  الباليس��تية 
ف��ي  باالس��تمرار  وتهديده��ا 
اس��تهداف مدن اجمللس األخرى ما 
يعد تصعيداً خطيراً في العدوان 
عل��ى اململك��ة وتهدي��داً لألم��ن 

اخلليجي واألمن القومي العربي. 
وأشاد اجمللس بكفاءة كوادر ونظم 
الدفاع اجلوي في اململكة العربية 
م��ن  متكن��ت  الت��ي  الس��عودية 
اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها 
قبل أن تصل إل��ى أهدافها، داعياً 
اجملتمع الدول��ي إلى الوقوف بحزم 
ضد اس��تهداف املدن بالصواريخ 
الباليس��تية ووض��ع آلي��ات أكثر 
فاعلي��ة للتفتي��ش واملراقبة ملنع 
اس��تخدام موانئ اليمن من قبل 

امليليشيات ألغراض عسكرية.
واقت��رح أمي��ر الكوي��ت الش��يخ 
الصباح،  اجلاب��ر  األحم��د  صب��اح 
اخلليجي��ة  القم��ة  افتت��اح  ف��ي 
 ، بالكوي��ت أم��س االول الثالث��اء 
إيج��اد آلي��ة لف��ض النزاعات في 
مجل��س التعاون اخلليج��ي، كما 
دعا إلى تغيير النظام األساس��ي 
للمجلس، وس��جلت القمة غياباً 
لغالبي��ة زعم��اء دول اخلليج، كان 
أبرزه��م خادم احلرمني الش��ريفني 

امللك س��لمان بن عبد العزيز، في 
مؤشر على عمق األزمة القطرية 
وانس��داد آفاق احللول السياسية. 
وكان أمير قط��ر متيم بن حمد آل 
ثان��ي، الزعي��م اخلليج��ي الوحيد 
الذي شارك في القمة، إضافة إلى 

أمير الكويت.
األحم��د  الش��يخ صب��اح  وأك��د 
ض��رورة أن يبقى مجل��س التعاون 
ف��ي منأى عن أي خ��الف يطرأ بني 
ال��دول األعض��اء “حت��ى ال يتأثر” 
آلي��ة انعقاده«،  اجمللس و«تتعطل 
وانتق��د أمي��ر الكويت الس��لوك 
اإليران��ي “اخملالف لقواعد حس��ن 
اجل��وار”. كم��ا دع��ا احلوثي��ني إلى 
االمتثال حل��ل األزمة اليمنية وفق 
املرجعي��ات الث��الث ، ورغم األزمة 
القطرية، عقدت القمة اخلليجية 
ال�«38« أمس االول الثالثاء ، تأكيداً 
عل��ى ق��درة الدول األعض��اء على 
عل��ى احلفاظ  االجتم��اع، وحرصاً 

على الكيان اخلليجي.

صنعاء ـ وكاالت :
قالت مصادر ميني��ة، امس األربعاء، 
إن الق��وات املوالية للرئيس اليمني 
عبد رب��ه منصور هادي، س��يطرت 
على سلس��لة جب��ال الهاملي في 
تعز وتتقدم نحو محافظة احلديدة.
وأكدت ذات املص��ادر أن قوات هادي 
سيطرت على جميع مواقع عناصر 
جماع��ة »أنص��ار اهلل« )احلوثي��ني(، 
ف��ي منطق��ة الهامل��ي، كما متت 
الس��يطرة على جبل حريزين وجبل 
الكبائر وقرية الكيمه، ما أدى ملقتل 

العشرات من احلوثيني.

في غضون ذلك، أفادت وكالة األنباء 
اليمنية »س��بأ« التابعة للحوثيني، 
بأن قوة صاروخية ومدفعية قصفت 
مواق��ع التحال��ف العرب��ي بقيادة 
أن العش��رات  الس��عودية، مؤكدة 
من جنود التحالف لقوا مصرعهم 
واللج��ان  للجي��ش  بعملي��ات 

الشعبية التابعني ل�«أنصار اهلل«.
وأوضح مصدر عس��كري، أن القوة 
جتمع��ات  اس��تهدفت  املدفعي��ة 
ب��رج  ف��ي  الس��عوديني  للجن��ود 
اخلش��ل بجيزان، وجب��ل قيس، كما 
استهدفت جتمعات أخرى في بوابة 

املوسم، في الرمضة والطوال.
من جهتها، قالت قناة »املس��يرة« 
التابع��ة للحوثيني، ام��س األربعاء، 
إن طي��ران التحال��ف العربي ش��ن 
4 غ��ارات على قريتي رم��ادة وعيال 
محم��د مبديري��ة نه��م، و3 غ��ارات 
على معس��كر الصيفي في مدينة 
صع��دة. ونقلت ع��ن مصدر محلي 
ف��ي نه��م ب��أن غ��ارات التحال��ف 
استهدفت مسجدا في قرية عيال 

محمد باملديرية.
باملقابل  ق��ال وزير الدفاع األمريكي 
جي��م ماتي��س إن مقت��ل الرئي��س 

اليمن��ي الس��ابق عل��ي عب��د اهلل 
صالح من شأنه أن يؤدي على املدى 
القصير إلى تردي الوضع اإلنس��اني 

في اليمن .
وأدى احلصار ال��ذي فرضه التحالف 
واحلرب الدائرة في اليمن إلى كارثة 
إنس��انية إذ أن نحو س��بعة ماليني 
ش��خص على ش��فا اجملاع��ة فيما 
يش��تبه ف��ي إصاب��ة زه��اء مليون 

شخص بالكوليرا.
وص��رح ماتي��س للصحافيني، على 
م��ن طائ��رة عس��كرية وه��و ف��ي 
طريقه لواش��نطن عائداً من رحلة 

قصيرة إلى الشرق األوسط وجنوب 
آس��يا، أنه »من املبك��ر جداً معرفة 
تأثير مقتل صالح على مسار احلرب 

الدائرة في اليمن«.
وق��ال إن »مقتل صالح إما قد يدفع 
باجت��اه مفاوضات س��الم  الص��راع 
تدعمها األمم املتح��دة أو حتوله إلى 

حرب أكثر شراسة«.
وأضاف »هناك شيء واحد بوسعي 
قوله بأن الوضع بالنس��بة لألبرياء 
هناك م��ن الناحية اإلنس��انية من 
األرج��ح أن ي��زداد س��وءاً على املدى 
القصير«، إال أنه لم يفس��ر س��بب 

ذلك.
يتوج��ب  لذل��ك   « ماتي��س  أردف 
علينا أن نش��مر عن سواعدنا اآلن، 
ملعرف��ة ما الذي س��نفعله بش��أن 
ال��دواء والغ��ذاء واملي��اه النظيف��ة 

والكوليرا«.
وتابع بالق��ول إن��ه » يتوجب علينا 
التركيز على اجلانب اإلنس��اني في 

الوقت الراهن«.
ويق��ول محلل��ون إن »مقتل صالح 
سيكون له تأثير إيجابي كبير على 
احلوثي��ني وضرب��ة قوي��ة للتحالف 

الذي تقوده السعودية«.

تواصل الهجمات بين أطراف النزاع في اليمن وقّوات هادي تتقدم في »الحديدة«

أّكدوا على ضرورة إبقاء مجلس التعاون في منأى عن أي خالفات

قّمـة الكويـت تدعـو الـى تبّنـي آليـة
مشتركـة لفـض النزاعـات بيـن األعضـاء

إعالن اإلمارات 
تشكيل لجنة 
مشتركة مع 

السعودية 
في القضايا 
االقتصادية 
والسياسية 

والعسكرية

اجتماع القمة اخلليجية

تقـرير
في إطار التحقيقات بشأن تدخل روسي محتمل في االنتخابات الرئاسية

تصاعد التوتر في واشنطن بسبب االتهامات ضد مايكل فلين وحساباته البنكية
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
بيان 11 آذار/ مارس 1970 والوثائق المتعلقة به حتى 11 آذار 1974

9
مذكرة مال مصطفى البارزاني إلى رئيس الجمهورية عبد السالم عارف

10
البعث والحركة الكردية.. شباط 1963

)Thu. 7 Dec. 2017 issue (3833اخلميس 7 كانون األول 2017 العدد

اسماعيل زاير

أدخل��ت عملية االس��تفتاء ف��ي إقليم 
كردستان العراق والتي جرت في اخلامس 
والعش��رين من الش��هر املاض��ي احلياة 
للعراقي��ن  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
بوجه ع��ام واألكراد بوجه أخص في نفق 
مظلم لم تخرج منه حتى اآلن. الرطانة 
السياسية التي سبقت ورافقت وتبعت 
تل��ك العملي��ة تش��به عملي��ة هذيان 
سياسي سوريالي أعرج، أكثر منه خطاباً 
واقعياً ميضي ويتقدم أو يتأخر على قدمن 
سليمتن. فهذا اخلطاب لم يتصاحب مع 
تعبيرات اجتماعية متنامية التأثير بقدر 
ما كان خياراً انقسامياً فصيحاً ومن دون 
اس��تفزاز أو تعّس��ف من املركز االحتادي 
في بغ��داد العاصم��ة الفيدرالية للبالد. 
وإذ يفتق��د ذلك اخلطاب مقومات التبرير 
العقالن��ي أمام الش��ركاء السياس��ين 
ف��ي العاصم��ة، إال أن��ه أثار بنح��ٍو مماثل 
ردود فعل عنيف ل��دى العراقين وزوبعة 
غضب وحيرة أفضت ف��ي نهاية املطاف 
ال��ى نتائ��ج خطيرة عل��ى الواق��ع الذي 

تعيشه حكومة إقليم كردستان. 

وال عج��ب أن أربي��ل، وال س��يما احل��زب 
الدميقراطي الكردس��تاني، لم يفهم ما 
ال��ذي ج��رى وأدى الى تغيي��ر دراماتيكي 
في اخلط��اب السياس��ي لدى م��ن كان 
يعتبره��م احللف��اء املوثوق��ن والثمينن 
لألك��راد في الع��راق. ولم تش��ذ مواقف 
اإلدارة األميركية أو دول االحتاد األوروبي وال 
الدول القريبة واحلليفة املنتظرة للسيد 
مسعود بارزاني كتركيا واململكة العربية 
السعودية عنها. فالعواصم الدولية لم 
جتمع على رفض ش��يء أو حتول سياسي 
كم��ا أجمعت على رف��ض القرار الكردي 
سواء بإجراء االستفتاء أم رفض النتائج 

احملتملة ملا بعده. 
احل��زب  مبوق��ف  يتعل��ق  فيم��ا  أم��ا 
إعالنات  الكردس��تاني م��ن  الدميقراطي 
احلكوم��ة املركزية في بغداد فلم يتجاوز 
االستخفاف واالستهانة وكأنها مواقف 
ال وزن لها او تأثير على املسرح السياسي 
احملل��ي أو الدولي أو اإلقليمي. فمع الزمن 
أطلقه��ا  الت��ي  التحذي��رات  تراكم��ت 
الدكتور حيدر العبادي عن الضرر املمكن 
حدوث��ه على العالقات ب��ن أربيل وبغداد 
ولكن مسعود بارزاني استمر في ممارسة 
خط��اب االس��تهانة الى درج��ة مهينة 

ببغداد. فعندما ضغط الرئيس معصوم 
على اجلانبن قبل االستفتاء على ضرورة 
اللقاء واستقبال وفد من اإلقليم لبحث 
املش��كالت العالقة أرس��ل له البارزاني 
وفداً ميّثل جلنة االستفتاء املرفوض. كما 
واستمر في جتاهل العواقب التي جتسدت 
س��لباً مبجملها ض��د سياس��ات احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني والتي عّبرت 
عن مواصلة الرف��ض الدولي واإلقليمي 
لسياس��ة االستفتاء بحيث بقي بارزاني 
لوحده مع دولة إسرائيل في وجه العالم 

كله. 
الي��وم ونحن على بعد أس��ابيع من تلك 
العاصفة ن��رى أن القناعة ل��دى بارزاني 
أوضح من الس��ابق على خطل القناعة 
الس��ابقة بحي��ث خ��رج بنفس��ه م��ن 
معادلة القرار احلاس��م في اإلقليم الذي 
تع��رض لالنتقاد الش��ديد عل��ى انتزاعه 
رئاس��ة اإلقلي��م من دون غطاء ش��رعي 
وف��ي ظل برملان أعرج طرد منه معارضوه 
ونفاهم الى الس��ليمانية وعاقب رئيس 
البرمل��ان على معارضته السياس��ية له 
وهو الرئي��س املنتخب ال��ذي يفترض أن 

يتولى منصب الرئيس بعد خلوه.
وبع��د، فق��د ورث��ت القي��ادات الكردي��ة 

هدية مس��مومة تتمثل في االس��تفتاء 
وحكومة منقس��مة تنهمر على أذيالها 
وحضنه��ا تهم الفس��اد الرهيب وليس 
لديه��ا إال خي��ارات مح��دودة وقاس��ية 
وعس��يرة في افضل األوصاف. وحيث أن 
احلي��اة ال تتوقف عند أي عقب��ة أو رغبة 
ه��ذا احلاك��م أو ذاك ف��إن املعضلة التي 
يعيش��ها ش��عب كردس��تان ال تقل في 
عمقه��ا وتعقيده��ا م��ن املعضلة التي 
السياس��ية. وأصبح  النخب  تواجهه��ا 
من الواضح ان مس��عود سّلم متفجرة 
االس��تفتاء ملن بعده من دون حل ش��اف 

ملصيرها. 
وقصة االستفتاء تأتي من مشورة لعقل 
غير ك��ردي هو األميركي بيت��ر غالبريث. 
فه��و املنظر االس��تراتيجي لسياس��ات 
بارزاني منذ ع��ام 2003. وهو الذي اقترح 
أساساً فكرة االس��تفتاء كما دّونها في 
كتابه اخلطير »نهاي��ة العراق«. وكان قد 
ارتبط غالبريث مع السيد مسرور بارزاني 
وتفاع��ال في التفكير واملمارس��ة بحيث 
حتول��ت أف��كار غالبري��ث الى مش��اريع 
تتبناه��ا حكوم��ة احل��زب الدميقراط��ي 
الكرس��تاني. ولهذا فق��د أقنع غالبريث 
السيد نيجير بارزاني بعملية االستفتاء 

قبل ست سنوات أو حّولها لتكون بروفة 
أولى له��ذه العملية اخلطيرة التي بناها 
على أس��اس ان العراق املوح��د لن تقوم 
له قائمة وس��ينتهي الى التقسيم الى 
ثالثة أقاليم شيعية� سنية� كردية. ولم 
تأخذ األطراف السياس��ية تلك البروفة 
عل��ى محمل اجلد، على عك��س البروفة 
األخيرة التي عصف��ت نتائجها بالصف 

الكردي قبل غيره. 
النظ��ر  وجه��ات  ف��ي  االختالف��ات  إن 
ع��ن  العراقي��ة  العربي��ة  والسياس��ات 
نظيرتها الكردية ليست بنت اليوم ولكن 
املتنورين في البالد رأوا أن نهوض برنامج 
سياس��ي لعراق دميقراطي يتشارك فيه 
العرب واألكراد ممكن ومتاح بعد االحتالل 
األميرك��ي للعراق عام 2003. ولكن الذي 
حدث ه��و أن األكراد كانوا هم من تخلوا 
عن زورق املش��روع الدميقراطي واستندوا 
الى اس��تنفاذ املكاسب العابرة الناجمة 
والسياس��ية  االقتصادية  التحوالت  عن 
املفجع��ة في الع��راق. ومن هن��ا جند أنه 
م��ن اجليد أن يس��تعيد الق��ارئ العراقي 
والعرب��ي والكردي تفصي��الت التحوالت 
التي ش��هدتها احمل��اوالت التأريخية حلل 
اإلش��كال مع بغداد. مبا في ذلك التعريج 

على االتفاقات التي عقدت بن الطرفن 
واملنطق الذي س��اد فيها والسياس��ات 

التي تبناها الطرفان. 
وال بد من اإلشارة الى أن النصوص املرفقة 
تتصل بأف��كار ذلك الزمان ورجاالته وهم 
أغلبهم عسكريون انقالبيون أو فاشيون 
ماكرون كم��ا في حال مفاوضي البعث . 
كما أن املناخ السياسي في تلك املراحل 
كان مناخاً مس��اعداً على الروح املغامرة 
كي تس��تأثر بحكم املنطقة واستعباد 
شعوبها من شتى القوميات والطوائف. 
ه��ذا حت��ى ال ننس��ى دور إس��رائيل في 
تعميق اخلالفات وفي استغاللها من أجل 
إضع��اف دول املنطق��ة، إذ كانت احلركة 
الكردي��ة متورطه حتى النخاع، كما هي 

اليوم في العالقة مع تل أبيب.  
هن��ا ال بد م��ن القول أن حلم الش��راكة 
ب��ن الش��عبن العرب��ي والك��ردي ف��ي 
الع��راق تع��ّرض لضرب��ات مميت��ه نتيجة 
طغي��ان املصالح الش��خصية لألحزاب 
أو الش��خصيات وانقيادها لروح مغامرة 
مميتة ل��م تبرز جروحه��ا العميقة بعد.. 
ولك��ن م��ن املمكن للش��عب الكردي أن 
يك��ون رمب��ا املتض��رر األكبر مم��ا يحصل 

اليوم. 

العرب واألكراد والشراكة المستحيلة !
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الملف 8

نص البيان
أجرى مجلس قيادة الثورة اتصاال بينه 
وبني قيادة الس��يد مصطفى البارزاني 
رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني ، 
ومت تبادل  وجهات النظر واقتنع اجلميع 
بض��رورة قب��ول محتويات ه��ذا البيان 
وتنفيذها. وهو يؤكد عزمه على تعميق 

وتوسيع االجراءات الفعالة. 
الستكمال اس��باب النهوض الثقافي 
والتطور الع��ام في املنطق��ة الكردية 
االول��ى متك��ني  بالدرج��ة  مس��تهدفا 
اجلماهير الكردية من ممارسة حقوقها 
ف��ي  عملي��ا  واش��راكها  املش��روعة 
املس��اهمة اجل��ادة ف��ي بن��اء الوط��ن 
والكف��اح من اج��ل اهداف��ه القومية 

الكبرى لذا قرر مجلس قيادة الثورة:
1 - تكون اللغة الكردية لغة رس��مية 
م��ع اللغ��ة العربية ف��ي املناطق التي 
غالبية س��كانها من االك��راد ، وتكون 
اللغ��ة الكردية لغ��ة التعليم في هذه 
املناط��ق ، وت��درس اللغ��ة العربية في 
الع��راق كلغ��ة ثانية في احل��دود التي 

يرسمها القانون.
2 - ان مش��اركة اخوانن��ا االك��راد في 
الك��رد  ب��ني  التميي��ز  وع��دم  احلك��م 
وغيره��م في تقل��د الوظائ��ف العامة 
مبا فيها املناصب احلساس��ة والهامة 
في الدول كال��وزارات واجليش وغيرها.. 
كانت ومازالت م��ن االمور الهامة التي 
ته��دف حكوم��ة الثورة ال��ى حتقيقها 
فه��ي في الوق��ت الذي تقر ه��ذا املبدأ 
تؤك��د ضرورة العمل م��ن اجل حتقيقه 
بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة 
ونس��بة الس��كان وما اص��اب اخواننا 

االكراد من حرمان في املاضي.

3 - نظ��را للتخلف الذي حلق بالقومية 
الكردي��ة ف��ي املاض��ي م��ن الناحيتني 
خط��ة  توض��ع  والتربوي��ة  الثقافي��ة 

ملعاجلة هذا التخلف عن طريق:
أ - االسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة 
الثورة ح��ول اللغة واحلق��وق الثقافية 
للشعب الكردي ، وربط اعداد وتوجيه 
املناه��ج اخلاص��ة بالش��ؤون القومية 
الكردية في االذاعة والتلفزيون باملديرية 

العامة للثقافة  واالعالم الكردية.
ب - إع��ادة الطلب��ة الذي��ن فصل��وا او 
اضط��روا ال��ى ترك الدراس��ة بس��بب 
ال��ى  املنطق��ة  ف��ي  العن��ف  ظ��روف 
مدارس��هم بغض النظر عن اعمارهم، 

او ايجاد عالج مالئم ملشكلتهم.
ف��ي  امل��دارس  فت��ح  م��ن  االكث��ار  ج - 
املنطق��ة الكردي��ة ، ورفع مس��تويات 
التربية والتعليم وقبول الطلبة االكراد 
في اجلامع��ات والكليات العس��كرية 
والبعثات والزماالت الدراس��ية بنسبة  

عادلة.
4 - يك��ون املوظف��ون ف��ي الوح��دات 
االدارية التي تسكنها كثرة كردية من 
االكراد او ممن يحس��نون اللغة الكردية 
م��ا توفر العدد املطل��وب منهم ، ويتم 
تعيني املسؤولني األساسيني )محافظ 
قائمق��ام ، مدير الش��رطة ، مدير امن 
وماش��ابه ذلك( ويباش��ر ف��ورا بتطوير 
اجه��زة الدولة في املنطقة بالتش��اور 
ضم��ن اللجن��ة العليا املش��رفة على 
تنفي��ذ ه��ذا البيان مبا يضم��ن تنفيذه 
ويعزز الوحدة الوطنية واالس��تقرار في 

املطقة.
5 - تقر احلكومة حق الش��عب الكردي 
في اقام��ة منظمات طلبية وش��بيبة 

ونس��اء ومعلم��ني خاصة ب��ه ، وتكون 
ه��ذه املنظمات أعضاء ف��ي املنظمات 

الوطنية العراقية املتشابهة.
6 - الفق��رة )أ(-  مي��دد العمل بالفقرتني 
)1( و)2( م��ن قرار مجلس قي��ادة الثورة 

املرقم )59(
وامل��ؤرخ 1968/8/5 حت��ى تاري��خ صدور 
هذا البيان ، ويشمل ذلك جميع الذين 
اسهموا في اعمال العنف في املنطقة 

الكردية.
الفق��رة )ب( يع��ود العم��ال واملوظفون 
املدني��ني  م��ن  واملس��تخدمون 
والعس��كريني ال��ى اخلدم��ة ويتم ذلك 
م��ن دون التقي��د باملالك ويس��تفاد من 
املدنيني ف��ي املنطق��ة الكردية ضمن 

احتياجاتها. 
7 - الفق��رة )أ( تش��كل هيئ��ة من ذوي 
باملنطق��ة  للنه��وض  االختص��اص 
الكردي��ة من جمي��ع الوج��وه بأقصى 
س��رعة ممكنة وتعويضها عما اصابها 
ف��ي الس��نوات االخي��رة وتخصي��ص 
ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه 

الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفق��رة )ب( اعداد اخلط��ة االقتصادية 
بنحو يؤم��ن التط��ور املتكافئ النحاء 
الع��راق اخملتلف��ة م��ع مراع��اة ظ��روف 

التخلف في املنطقة الكردية.
الفقرة )ج( تخصي��ص رواتب تقاعدية 
لعائالت الذين استش��هدوا في ظروف 
االقتت��ال املؤس��فة من رج��ال احلركة 
الكردي��ة املس��لحة وغيرهم وللعجزة 
واملشوهني بس��بب تلك الظروف على 
وفق تش��ريع خاص على غرار القوانني 

املرعية.
الس��ريع الغاث��ة  العم��ل  )د(  الفق��رة 

املتضرري��ن واملعوزي��ن عن طري��ق اجناز 
مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل 
للعاطل��ني وتق��دمي معون��ات عيني��ة 
ونقدي��ة مناس��بة واعط��اء تعوي��ض 
معق��ول للمتضررين الذي��ن يحتاجون 
الى املس��اعدة ، ويناط ذل��ك باللجنة 
العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم 

الفقرات السابقة.
8 - اعادة سكان القرى العربية والكردية 
الى اماكنهم الس��ابقة ، اما س��كان 
القرى الواقعة في املناطق التي يتعذر 
اتخاذها مناطق سكنية وتستلمكها 
احلكوم��ة الغ��راض النفع الع��ام على 
وف��ق القانون ، فيجري اس��كانهم في 
مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما 

حلقهم من ضرر بسبب ذلك.
9 - االس��راع بتطبيق قان��ون االصالح 
الزراع��ي في املنطقة الكردية وتعديله 
بنحو خ��اص يضمن تصفية العالقات 
االقطاعية ، وحصول جميع الفالحني 
عل��ى قط��ع مناس��بة م��ن االراض��ي 
الزراعي��ة  الضرائ��ب  م��ن  واعفائه��م 
املتراكمة عليهم خالل س��نني القتال 

املؤسفة.
10 - جرى االتفاق على تعديل الدستور 

املؤقت كما يلي:
أ - يتكون الشعب العراقي من قوميتني 
العربي��ة  القومي��ة  هم��ا  رئيس��يتني 
والقومية الكردية ويقر هذا الدس��تور 
القومي��ة  الك��ردي  الش��عب  حق��وق 
وحقوق االقليات كاف��ة ضمن الوحدة 

العراقية.
ب - اضاف��ة الفق��رة التالية ال��ى املادة 
الرابع��ة م��ن الدس��تور: تك��ون اللغة 
الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة 

العربية في املنطقة الكردية.
ج - تثبي��ت م��ا تق��دم م��ن الدس��تور 

الدائم.
11 - اعادة االذاعة واالس��لحة الثقيلة 
ال��ى احلكوم��ة ، ويكون ذل��ك مرتبطا 

بتنفيذ املراحل النهائية من االتفاق.
12 - يكون احد نواب رئيس اجلمهورية 

كرديا.
13 - يج��ري تعدي��ل قان��ون احملافظات 

بنحو ينسجم مع هذا البيان.
14 - اتخ��اذ االج��راءات املطلوب��ة بعد 
اع��الن البي��ان بالتش��اور م��ع اللجنة 
العليا املش��رفة على تنفيذه لتوحيد 
احملافظ��ات والوح��دات االداري��ة الت��ي 
تقطنها كثرة كردية وفقا لالحصاءات 
الرس��مية التي جتري ، وس��وف تسعى 
الدول��ة لتطوير ه��ذه الوح��دة االدارية 
وتعمي��ق وتوس��يع ممارس��ة الش��عب 
الك��ردي فيها جملم��ل حقوقه القومية 
ضمان��ا لتمتعه باحلك��م الذاتي. والى 
ان تتحقق ه��ذه الوحدة االدارية يجري 
تنس��يق الش��ؤون القومي��ة الكردي��ة 
عن طريق اجتماع��ات دورية تعقد بني 
اللجن��ة العلي��ا ومحافظ��ي املنطقة 
الش��مالية ، وحيث ان احلك��م الذاتي 
س��يتم في اطار اجلمهورية العراقية، 
فأن اس��تغالل الث��روات الطبيعية في 
هذه املنطقة من اختصاص س��لطات 

هذه اجلمهورية بطبيعة احلال.
15 - يس��هم الش��عب الك��ردي ف��ي 
الس��لطة التشريعية بنسبة سكانه 

الى سكان العراق.
ايها املواطنون االكراد:

ان ارادتك��م في الوح��دة الوطنية هي 
وحدها التي ستنتصر. وسوف تتحطم 

عل��ى صخ��رة وعيكم ملس��ؤولياتكم 
التاريخي��ة جمي��ع احمل��اوالت الرامي��ة 
ال��ى اضع��اف تالحمك��م الكفاح��ي. 
ان جموعك��م املناضل��ة تنفض اليوم 
ع��ن كاهله��ا غب��ار مكائ��د اعدائكم 
والطامع��ني فيكم لتس��ير معا  كتلة 
واح��دة. تفي��ض بالقوة والوع��ي وادارة 
العمل والكف��اح. لنصرة قضية االمة 
العربية الكبرى فلس��طني . ولتحقيق 
اهدافكم السامية في الوحدة واحلرية 

واالشتراكية.
يا جماهير امتنا العربية املناضلة:

هك��ذا تنته��ي صفحة م��ن صفحات 
تاريخ هذا القط��ر املناضل لتفتح بيد 
الثورة وايدي جمي��ع املناضلني االحرار 
من ابناء ه��ذا القطر صفح��ة جديدة 
مش��رقة. تتجدد فيها م��رة اخرى فوق 
احملب��ة  الطيب��ة ش��روط  االرض  ه��ذه 
والس��الم والتآخي ب��ني قوميتني لهما 
تاري��خ كفاح��ي مش��ترك طوي��ل عبر 
التاري��خ ، وس��وف يكون لهم��ا اليوم 
وغدا والى االبد ش��رف احياء نضالهما 
املش��ترك من اجل القضاء على اعداء 
القوميتني... اعداء الشعوب واالنسانية 
.. االس��تعمار والصهيوني��ة  جمع��اء 
والتخل��ف وش��رف االس��هام في دعم 
الكف��اح االنس��اني من اج��ل التحرر 
والتق��دم وترس��يخ حض��ارة العص��ر 
على اس��س احلق واملساواة والعدل بني 

الشعوب كافة.
فالى نضال مشترك... وآمال مشتركة 
وانتصارات قومية وانسانية مشتركة.

مجلس القيادة الثورة
1970/3/11

مذك��رة البارزان��ي املؤرخة في احلادي عش��ر من 
شهر تشرين األول 1964 حول مماطالت احلكومة 
وتقاعسها عن تنفيذ التعهدات التي قطعتها 
قبيل وقف اطالق النار وبعده الى جانب مشروع 

احلكم الذاتي املفصل.

سيادة املشير الركن عبد السالم محمد عارف 
رئيس اجلمهورية العراقية احملترم

سيادة الرئيس:
بدافع من الواجب ومن احلرص على وحدة وسالمة 
الش��عبني العرب��ي والك��ردي في الع��راق نصدر 
بش��عور مخلص نبيل ه��ذه املذك��رة ونقدمها 

عرضا للواقع بكل ما فيه من مرارة.
بروح تؤمن بالس��لم والعق��ل: طريقان يوصالن 
لنتائج طيبة بعيدة ع��ن رؤى الدم الفاجع الذي 
لطخ الذرى الشم والسهول اخلضر ، دم الشعب 
احل��ر الذي فرض عليه الس��ير في درب االلم وهو 

يريد العيش الكرمي.
ان ما س��تحمله هذه املذكرة من اراء هي اجماع 
الكثرة الكاثرة من الشعب الكردي. انها كلمات 
حق يس��نده الواق��ع التاريخ��ي والقانوني وارادة 

احلياة بعيدة عن شوائب التشويه والتضليل.
ايها السيد الرئيس:

منذ ان ارتد ش��بح املوت عن كردس��تان حاس��را 
وبدت بوادر الس��الم وانفتح اجملال للحوار الهادئ 
حل��ل ما تعقد وحتى اليوم وق��د قارب العام ، من 
دون ان يلمس الش��عب الكردي اي جتسيد لالمل 

القليل الذي فتحت بابه هدنة ايقاف القتال.
ولعلن��ا منلك احلق ونقولها ممزوجة باملرارة ان بذور 
الثقة قد زرعت ولم تخضر ، وكان االمل ان تورق 
وتزهر وان الذي ينظر بدقة يشعر ويحس باليأس 

واجلفاف.
ولنستقرئ ما حدث:

ح��ق املواطنة في العراق وتكاف��ؤ الفرص نظريا 
وواقعيا له حدود واضح��ة بينة تفصل بني احلق 
والواجب ولكن الفرد الكردي اصبح اليوم يعيش 
واقع��ا انعدم��ت فيه حدود احلق وجتس��مت فيه 
ح��دود الواج��ب بنحو كاد يس��اوي ف��ي الفهم 
معن��ى م��ن معان��ي التميي��ع العنص��ري الذي 
ش��جبته االنس��انية. ومن ص��ور ذل��ك ان ابواب 
الوظائف العامة املدنية والعسكرية سدت في 
وج��وه االكراد اذ يوجد ما يق��ارب االلف من كبار 
موظفي الدولة وبضعة االف من ضباط القوات 
املسلحة ليس بينهم من االكراد اال اقل القليل 

بحيث لم  يتجاوز اصابع اليدين.
وم��ن صور ذلك ايضا ان وزارة النفط كانت تضم 
دائرة اس��مها »تعريق الشركات النفطية«. وبني 
»التعريق« و«التعري��ب« يضيع احلق الكردي بعد 

ان كان له ذلك.
وم��ن صور ذل��ك كذلك ان ما ص��رف في بضعة 
اش��هر عل��ى تدمير كردس��تان وقد ق��ارب مائة 
ملي��ون دين��ار ، اعلن احلك��م احلالي ف��ي العراق 
بعد الثامن عش��ر من تش��رين الثاني ومبزيد من 
الدعاية والضجيج انه خصص خمس��ة ماليني 
دينار س��نويا لتعمير ما كلف تخريبه في اشهر 
مائ��ة مليون دين��ار. وليت االمر وق��ف عند هذه 
اخلط��وط النافرة للصورة. ب��ل تعداها الى مزيد 
من »النفرة« اذ ل��م يصرف من ذلك التخصيص 
الضئيل اال بضعة االلف من الدنانير. وكان وجه 
الصرف- وهنا وجه الغرابة- على اعادة بناء اخملافر 

والطرق العسكرية.
واالكث��ر غراب��ة ان البع��ض االخر ذه��ب جليوب 
»اجل��اش« اولئ��ل الذي��ن تس��ميهم الس��لطة 
بالفرس��ان بالرغ��م من انه��م مازال��وا يرهقون 
لق��اء  طائل��ة  مبخصص��ات  الدول��ة  ميزاني��ة 
اس��تعدائهم عل حق الشعب الكردي واباحتها 

لهم القتل والسلب والنهب.
ومن صور ذلك ما عاناه الشعب الكردي من ابادة 
بكل اس��لحة الفتك والدمار وما حل بالقرى من 
ح��رق وقتل كما ح��دث في الس��ليمانية واربيل 
واملوصل وكركوك وخانقني. مدنا وقصبات وقرى 
بنحو يذك��ر باب��ادة اجلنس كل ذلك مبس��ؤولية 

البعض ممن هم في املسؤولية هذا اليوم.
نقول: انه برغ��م ذلك فقد نفذت عملية تهجير 
االك��راد. اذ اخلي��ت 37 قري��ة من ق��رى اربيل من 
مالكيها وس��اكنيها م��ن الفالح��ني واعطيت 
لعش��ائر عربية اس��كنت فيه��ا وزودت باحلماية 
وامل��ال وم��ا يعينهم عل��ى الزرع بقص��د تعريب 

املنطقة.
وفي كرك��وك املدينة- طردت االلف من العائالت 
الكردية من بيوته��ا لتحل محلها عوائل عربية 
وقد راف��ق تلك احلمل��ة التهجيري��ة تصريحات 
ملس��ؤولني كبار تشير بوضوح الى ان ما جرى هو 
من اجل عروبة العراق وايهام الشعب العربي بأن 
بقاء العروبة ال يكون اال بالقضاء على الش��عب 

الكردي.
ان هذه الصورة بعمق مرارتها- ال نرس��مها على 
سبيل ذكر املاضي اذ انها ما زالت حقيقة قائمة 
ولم يقم احلكم احلالي باي اجراء يشعر بانه يريد 
حل املشكلة حال سلميا. فقد مرت قرابة تسعة 
اشهر واحلال على ما هي عليه وان بقاء احلال مع 

االقرار بسوئه داللة ال حتتاج الى عمق تأويل.

يا سيادة الرئيس:
م��ن البديه��ي ان الك��ردي- اس��وة بالعربي في 
الع��راق- ال ميك��ن ان ينعزل بالعمل السياس��ي 
املش��روع كجزء من ح��ق املواطنة. لك��ن الواقع 
يش��ير بوض��وح ان العزل السياس��ي قد فرضه 
احلكم القائم على الش��عب الكردي بطريق غير 
مباشر. واية ذلك ان احلكم القائم حصر العمل 
السياسي في اطار التنظيم احلكومي املشروع 
الوحي��د ، وهو االحت��اد االش��تراكي العربي الذي 
ال مج��ال للعمل السياس��ي خارج اط��اره. ومن 
التس��مية يظهر العزل السياس��ي لالكراد. واال 
فكيف يكون مجال عمل سياس��ي لشعب غير 

عربي في تنظيم ال مكان لهم فيه؟
هذا التس��اؤل يقودن��ا الى بديهي��ة اخرى تؤكد 
قص��دا خفيا هو ان احلكم احلال��ي يريد ان يكون 
الكردي عربي��ا او في االقل ه��ادرا لكرديته لكي 
يتمتع بابسط حقوق املواطنة في وطنه العراقي 
وهو العمل السياس��ي. ولعل ف��ي االجراء الذي 
اتخذته السلطة استعجاال ولم تصطبر ملعرفة 
موقف الش��عب الكردي من )االحتاد االشتراكي( 
متاش��يا م��ع القص��د اخلف��ي ال��ذي فضحت��ه 
البديهي��ة التي نعتناه��ا انفا. فق��د عينت من 
العرب من اعتبرتهم ممثلني على االلوية الكردية. 
وفي ه��ذا ما فيه م��ن التأكيد للتفس��ير الذي 
ذهبن��ا اليه. وبذلك تتجل��ى احلقيقة التي تؤكد 
ان احلك��م احلالي يريد االكراد ان يكونوا مواطنني 

بال حقوق.
ايها السيد الرئيس:

لقد تخللت الفت��رة من الهدنة حتى اليوم عدة 
مباحثات مع كبار املسؤولني في احلكم وبالرغم 
من ان حقوق الش��عب الكردي في احلكم الذاتي 
مس��لم بها االن اال ان السيد رئيس الوزراء عرض 
وجه��ة نظر غريبة ومعطلة حل��ق ثابت ومبتوت 
فيه. فقد اش��ار ال��ى ان احلكومة احلالية ال متلك 
ح��ق اخلوض في ه��ذا املوض��وع بغي��اب البرملان 
املنتخب من الشعب. ان هذه االشارة حتمل اكثر 
من غم��ط حلقوق الش��عب الك��ردي. اذ تنطوي 
عل��ى التهرب من معاجلة القضية بحيث اصبح 
الته��رب نهج��ا للحكوم��ة وهذا مرف��وض من 

اساسه استنادا لالسباب التالية:
اوال: ان الش��عب الكردي ف��ي العراق ليس طارئا. 
وال كان شعبا من دون ارض وبال حق يرجئ اخلوض 
في تثبيت حقه الى ان يكون للشعب في العراق 
برملان يقرر. فالش��عب الكردي كأخيه الش��عب 
العرب��ي ف��ي العراق ق��دمي. وقد حترر كالش��عب 
العرب��ي من س��يطرة االمبراطوري��ة العثمانية 
واختار )كذا( مش��اركة الع��رب باختيار عام حتت 
اش��راف دولي لتكوي��ن العراق ال��ذي بناه العرب 
واالكراد بحرية واختيار وعلى اساس من املساواة 
التامة في احلقوق و الواجبات كما هو مثبت في 
التزامات احلكومة العراقية منذ تأسيس��ها . ما 
التصري��ح املؤرخ ف��ي 25 اي��ار 1932 الذي صادق 
عليه اجمللس النيابي العراقي في 28 كانون الثاني 
1933 اال واح��دا م��ن االدلة الكثي��رة على ذلك. 
فاملادة التاسعة من التصريح االنف الذكر تنص 
على ان اللغة الكردية هي اللغة الرس��مية في 
الدوائر واحملاكم واملدارس في كردس��تان وتوجب 

ادارة املنطقة من قبل موظفني اكراد.
وقد نصت املادة االولى والعاش��رة من التصريح 
املذك��ور كذل��ك- ب��أن احلق��وق املثبت��ه لالكراد 

تعد كقوانني اساس��ية ال يج��وز ان ينقضها او 
يعارضها اي قانون او نظام او عمل رسمي ال في 
حينه وال في املس��تقبل وانها تعد تعهدات ذات 

شأن دولي.
مم��ا تقدم يظه��ر بوضوح ان وجهة نظر الس��يد 
رئي��س ال��وزراء معطلة حل��ق الش��عب الكردي 
املس��تند الى شرعية راس��خة بدأت مع تكوين 
الع��راق كدول��ة ، ب��ل كان اساس��ا من اس��س 
تكوينه دوليا. فال حاجة لقانون جديد لتثبيت ما 

هو ثابت وال يجوز لقانون جديد الغاؤه.
ثاني��ا: ان ثورة 14 متوز كان��ت مجال مناء للقومية 
العربي��ة والقومية الكردية ف��ي ذات الوقت ، مما 
جعل الدس��تور املؤقت الذي ص��در بعدها ينص 
بصراحة على وجود القومي��ة العربية والكردية 
على اس��اس املش��اركة ف��ي هذا الوط��ن. وبعد 
14 م��ن رمضان خطا احلكم خطوات اوس��ع في 
ايضاح حقوق القوميت��ني املتأخيتني في العراق. 
فق��د اصدر اجمللس الوطني لقي��ادة الثورة انذاك 
بيانا يتضمن االعتراف باحلقوق القومية للشعب 
الك��ردي عل��ى اس��اس الالمركزية. وم��ن اجلدير 
بالذكر هو ان س��يادتكم وبعضا من املس��ؤولني 
قد س��اهمتم في اصدار ه��ذا البيان وثبتم كون 
االكراد ش��عبا له حقوق اساس��ية ف��ي العراق 
وليس��وا اقلية. ولك��ن الذي اصبح مث��ار غرابة 
للش��عب الكردي ه��و ان الدس��تور املؤقت الذي 
اصدرمتوه بعد الثامن عشر من تشرين الثاني لم 

يكن مبس��توى الوضوح الذي كان عليه الدستور 
املؤقت بع��د »ثورة 14 متوز« وبيان اجمللس الوطني 

بعد 14 رمضان.
بل واكثر من ذلك ، ان حق الشعب الكردي لم يرد 
في باب اساسي من ابواب الدستور بل ذكر ذكرا 
غامضا وعارض��ا في فضل غير رئيس��ي وبنحو 

غير واضح وغير مقبول اطالقا.
ثالث��ا: ان احلكوم��ة احلالي��ة قد ش��رعت قوانني 
ذات مس��اس بحق��وق املواطن��ني وواجباتهم بل 
وبكيانه��م كالقوان��ني االش��تراكية. وش��رعت 
قوانني ذات مساس بكيان العراق ككل ، كميثاق 
الوحدة )في 26 من ايار( كل ذلك من دون االستناد 
الى استفتاء شعبي وال رجوع الى مجلس نيابي 
منتخب ولكنها في موضوع اقرار حقوق الشعب 
الكردي القومي��ة الثابتة قانونيا ودوليا ، تعكس 
احلجة وترج��ئ االمر معتذرة بعدم وجود مجلس 
نيابي منتخب. ان فيما تقدم تناقضا غريبا يدعو 

الى تساؤالت عديدة.
ايها السيد الرئيس:

نخل��ص مما تقدم )الى( ان الش��عب الكردي الذي 
ضحى في س��بيل قوميته وكيانه بخيرة ابنائه 
ال ميكن��ه ان يك��ون بجانب اي عم��ل ينقص من 
حقوق��ه القومية امللح��ة او يعطلها. وهو بقدر 
ما يتمس��ك باحلل��ول الهادئ��ة املس��املة جاهز 
للتضحية بكل ش��يء في س��بيل احلفاظ على 
حقوق��ه واهداف��ه. ان املطلب املل��ح العادل هو 

االس��تجابة حل��ق الش��عب الكردي ف��ي احلكم 
الذات��ي ضم��ن جمهوري��ة عراقي��ة دس��تورية 
دميوقراطية اسوة بالدول التي تعيش فيها اكثر 
م��ن قومي��ة واحدة كيوغس��الفيا ، وسويس��را 
واالحتاد الس��وفياتي وتشيكوس��لوفاكيا وكندا 
والهند وغيرها حيث حلت هذه الدول مش��كلة 
القومي��ات فيه��ا مبراعته��ا لنقط��ة جوهري��ة 
وهي االعتراف وتطبيق احلق��وق القومية جلميع 

القوميات القاطنة فيها على قدم املساواة.
ان املصلحة الوطنية تقضي بضرورة االخذ بروح 
الفه��م الواضح والص��دق في العم��ل واملبادرة 
عل��ى ضوء م��ا احتوته ه��ذه املذك��رة من نقاط 
حددت املشكالت واحللول. وان اهمال ما ورد فيها 
تأكيد لروح الشك وسير في الدروب التي ال تؤدي 
الى احلل القريب الواضح الذي تفرضه املصلحة 
الوطنية في العراق لتس��ود راية االخوة العربية 
الكردية وتندغم اماني الشعبني العربي والكردي 
ف��ي ان واحد بعيدا عن االخط��ار والكوارث التي 

اعاقت تقدم العراق حضاريا.
واملن��ا وطي��د ب��أن مذكرتنا هذه س��وف تلقى 
االهتم��ام املطلوب من قبل املس��ؤولني ونتطلع 
الى تعيني وفد مخول بصالحيات كاملة لاللتقاء 
بوفدن��ا املعد له��ذا الغرض بغية ايج��اد احللول 

احلاسمة النهائية للمسألة.
وهذه هي احلقوق القومية للشعب الكردي كما 

نطلبها:

1 - تعدي��ل الفق��رة االخي��رة م��ن امل��ادة 19 من 
الدس��تور املؤق��ت التي تن��ص عل��ى: )ويقر هذا 
الدس��تور حقوقه��م القومي��ة ضم��ن الوحدة 
العراقية( لتصبح كما يلي: )ويقر هذا الدس��تور 
حق��وق الش��عب الك��ردي على اس��اس احلكم 

الذاتي ضمن الوحدة العراقية(.
2 - وتنفي��ذا ملا جاء في امل��ادة االولى اعاله فأننا 
ن��رى ان تطبيق ذل��ك يكون كما يل��ي: )أ( تتكون 
وح��دة اداري��ة تش��مل الوي��ة اربي��ل ، وكركوك 
والس��ليمانية واقضي��ة زاخ��و وده��وك وعقرة 
وعمادية وش��يخان وس��نجار وتلعف��ر وخانقني 
وجميع االقضية والنواحي التي تسكنها اكثرية 
كردية ف��ي لواءي املوصل وديالى وتس��مية هذه 
الوحدة االدارية بوالية او محافظة كردستان. )ب( 
تدار ه��ذه الوالية او احملافظي��ة من قبل مجلس 
تنفي��ذي منبثق عن مجلس تش��ريعي يس��مى 
مبجلس الوالي��ة او احملافظي��ة وينتخب اعضاؤه 
بطريقة االنتخاب املباشر من قبل القاطنني في 
كردستان. ويكون اجمللس التنفيذي مسؤوال امام 
مجلس الوالي��ة او احملافظية الذي يكون له احلق 
في حجب الثق��ة عنه ومرتبط باحلومة املركزية 
بواسطة رئيس املسمى رئيس اجمللس التنفيذي 
لوالي��ة او محافظي��ة كردس��تان. )ج( يخت��ص 
مجلس الوالي��ة او احملافظية بتش��ريع القوانني 
واالنظمة احمللية الدارة شؤون كردستان والتي ال 
تتعارض مع دستور اجلمهورية. )د( يختص اجمللس 

التنفيذي باالم��ور التالية ضمن حدود الوالية او 
احملافظي��ة. )1( تنفي��ذ القوان��ني واالنظمة التي 
يش��رعها اجمللس التشريعي للوالية او احملافظية 
في الش��ؤون التالية: العدل ، االدارة ، الشرطة ، 
التربي��ة و التعليم ، الصحة ، الزراعة ، الغابات ، 
الطرق واملواصالت ، البلديات ، العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة ، االعم��ار ، االس��كان ، املصاي��ف ، 
التبوغ وغير ذلك من الش��ؤون التي ليس��ت من 
اختصاص احلكومة املركزية. )2( تنفيذ القوانني 
واالنظمة العامة التي تصدرها احلكومة املركزية 
والتي ال تع��ارض مع كيان الوالي��ة او احملافظية. 
)3( تعيني املوظفني واملس��تخدمني الدارة جميع 

شؤون الوالية او احملافظية.
3 - تك��ون اللغ��ة الكردية اللغة الرس��مية في 
الوالية او احملافظية مع استخدام اللغة العربية 

ومراعاة حق االقليات في استعمال لغاتها.
4 - تتكون مالية الوالية او احملافظية من:

1 - املوارد احمللية والضرائب والرس��وم التي جتبى 
داخلها.

2 - حصة الوالية او احملافظية من القروض واملنح 
الت��ي حتصل عليه��ا احلكومة املركزية بنس��بة 
تتف��ق وعدد س��كانها وما تقدم له��ا احلكومة 

املركزية من املنح والقروض.
3 - حص��ة الوالي��ة او احملافظي��ة م��ن اي��رادات 
اجلمارك واملطارات واملوانئ بنسبة عدد سكانها 

الى العراق.
4 � حص��ة الوالية او احملافظية من عوائد النفط 

بنسبة عدد سكانها الى سكان العراق.
5 - حق��وق املواطنني من االقلي��ات في الوالية او 

احملافظية:
تضم��ن قوان��ني وانظم��ة الوالي��ة او احملافظية 
احلق��وق الثقافي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة 
واحلريات الدميقراطي��ة للمواطنني القاطنني في 
كردستان لضمان مساواتهم التامة في احلقوق 
والواجبات مع ابناء القوميتني العربية والكردية 
وميثلون في الوالية او احملافظية واجمللس التنفيذي 

بنسبة عادلة.
6 - يكون نائ��ب رئيس اجلمهورية كرديا وينتخب 

من قبل اجمللس التشريعي الوالية او احملافظية.
7 - املواد العامة:                    

1 - يكون لسكان الوالية او احملافظية في الوزارة 
، نائب رئيس وزراء وعدد من الوزراء يتناس��ب مع 

نسبة سكان العراق.
2 - تكون نس��بة املوظفني االكراد ف��ي الوزارات 
واالدارات املركزية متناس��بة مع س��كان والية او 

محافظية كردستان.
3 - يقب��ل في جامع��ة بغداد واملعاه��د العالية 
العراقية وكذلك يرس��ل الى البعثات والزماالت 
واملن��ح الدراس��ية ع��دد م��ن ط��الب الوالية او 

احملافظية بنسبة تتناسب مع السكان.
8 - الشؤون العسكرية:

1 - االبق��اء على فصائل االنص��ار الوطنية كما 
ه��ي عليها االن. حلني تش��كيل جلن��ة الوالية او 
احملافظي��ة ويج��ري حتويله��ا حينذاك ال��ى قوة 
نظامية باسم )الدرك او حرس احلدود( وحتديدها 

بعشرين الف مسلح.
2 - ي��ؤدي ابناء الوالية او احملافظية خدمة العلم 

ضمن حدودها.
3 - يع��اد الضب��اط وضب��اط الص��ف واجلن��ود 
املط��رودون واحملال��ون ال��ى التقاعد م��ن االكراد 

السباب سياسية قومية الى وظائفهم واعتبار 
م��دة خدمتهم ف��ي صف��وف فصائ��ل االنصار 

خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
4 - يس��تخدم ابن��اء الوالي��ة او احملافظي��ة م��ن 
الضباط وضب��اط الصف واجلنود ف��ي الوحدات 
العس��كرية ف��ي الوالي��ة او احملافظي��ة في غير 

حاالت احلرب اذا سمح املالك.
5 - يقب��ل في الكليات العس��كرية والش��رطة 
العس��كرية  واملؤسس��ات  والطي��ران  واالركان 
االخ��رى ع��دد م��ن ط��الب الوالي��ة او احملافظية 

يتناسب مع نسبة سكانها.
6 - يك��ون اعالن االح��كام العرفية في الوالية او 
احملافظي��ة حالة احل��رب او وجود خط��ر حقيقي 
بالع��دوان اخلارج��ي مبوافقة اجمللس التش��ريعي 

للوالية او احملافظية.
7 - للحكومة املركزية ارسال قوات اضافية  الى 
منطقة كردس��تان في حال��ة التعرض لهجوم 
خارج��ي او تهدي��د حقيق��ي  عل��ى اجلمهورية 
العراقية وفي غير هذه احلاالت يجب اخذ موافقة 
اجملل��س التش��ريعي والتنفيذي في كردس��تان. 
على ان ال يعرقل مضمون هذه املادة قيام اجليش 

العراقي بتمريناته وفرضياته االعتيادية.
8 - يكون قيام قطعات اجليش العراقي باحلركات 
العس��كرية والتعبوية داخل كردستان مبوافقة 
مجلس��ها التش��ريعي اوبناء على طلب اجمللس 

التنفيذي.
9 - يع��د باط��ال كل ن��ص تش��ريعي مهما كان 
مصدره اذا كان من شأنه تقييد حقوق الشعب 
الك��ردي القومية والدميقراطية ويضيق مجاالت 

متتعه بها.
10 - فيما يتعلق بتنفيذ هذه املطاليب:

1 - تتك��ون جلن��ة مش��تركة بعدد متس��او من 

الطرف��ني وذلك لس��ن قان��ون تش��كيل والية او 
احملافظي��ة كردس��تان وانتخاب مجل��س الوالية 
او احملافظي��ة ووضع هذه البن��ود وغيرها موضع 

التنفيذ.
2 - تبح��ث اللجن��ة املش��تركة وتق��رر جمي��ع 
االج��راءات املطلوب��ة وتهيئ مش��اريع القوانني 
واالنظمة التي ترتئي اصادرها من قبل احلكومة 
ضروريا لتعزيز الثقة بني الطرفني وتقوية اواصر 
االخ��وة بني الع��رب واالكراد وحتاش��ي كل خالف 
او س��وء تفس��ير حول االختصاصات والواجبات 
كم��ا يتطلبه التوافق واالنس��جام بني احلكومة 
املركزية ووزرائها ودوائرها وبني س��لطات الوالية 

او احملافظية واجهزتها.
3 - اجن��از االمور الواردة في الفقرة )1و2( من هذه 
املادة باس��رع وقت او انتخ��اب مجلس الوالية او 
احملافظية ملمارسة مهامه في مدة اقصاها اربعة 

اشهر من تاريخ املوافقة على هذا املشروع.
4 - االس��راع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام 
بدفع تعويضات عادلة ال��ى جميع افراد فصائل 
االنصار الوطنية وتوزيعها عليهم من قبل جلنة 

مشتركة من الطرفني تشكل باسرع وقت.
5 - اع��ادة العش��ائر العربي��ة الت��ي اس��كنها 
البعثيون في قرى كردستان الى اماكنها االصلية 

واعادة اصحابها الشرعيني اليها باسرع وقت.
6 - االسراع باعادة جميع املوظفني واملستخدمني 
والذي��ن  التقاع��د  عل��ى  واحملال��ني  املفصول��ني 
اعتبروا مس��تقيلني بسب حوادث كردستان الى 
وظائفهم السابقة مع تعويضهم عما حلق بهم 
من اضرار واعتب��ار مدة انقطاعهم عن اخلدمة ، 

خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
7 - حل الفرسان وجتريدهم من السالح واعادتهم 

الى اماكنهم.
8 - االس��راع باط��الق س��راح جمي��ع املوقوفني 
واحملكومني بس��بب ح��وادث كردس��تان واصدار 
العفو العام عن احملكومني واملعتقلني واملبعدين 

السياسيني في العراق.
11 - تعدي��ل امل��ادة االولى من الدس��تور املؤقت 
الت��ي تنص عل��ى )ان الش��عب العراقي جزء من 
االم��ة العربية( الى مايلي: )ان الش��عب العربي 

في العراق... جزء من االمة العربية(.
12 - اضافة املادة التالية على الدستور املؤقت:

)تطوير القومية الكردية بنفس املس��توى الذي 
تتط��ور في��ه القومي��ة العربي��ة م��ن النواحي 

السياسية واالقتصادية والثقافية(.
13 - ضمان حقوق االقلي��ة الكردية خارج حدود 
والي��ة او محافظية كردس��تان ومس��اواتها في 

احلقوق والواجبات مع غيرها من املواطنني.
14 - ف��ي حالة قيام وحدة او احتاد بني اجلمهورية 
العراقي��ة واي قط��ر عربي اخر ، تصب��ح والية او 
محافظي��ة كردس��تان اقليمي��ا يتمت��ع بنفس 
احلقوق التي تتمتع بها االقاليم املكونة للوحدة 
او االحتاد. وتلزم بنفس واجباتها ويسمى ب)اقليم 

كردستان(.
وفي اخلت��ام ايها الرئي��س... ارجو قب��ول خالص 

احتراماتي.

مصطفى البارزاني
1964-10-11
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بيان 11 آذار/ مارس 1970 والوثائق المتعلقة به حتى 11 آذار 1974

مذكرة مال مصطفى البارزاني إلى رئيس الجمهورية عبد السالم عارف

إن الشعب الكردي في العراق 
ليس طارئا. وال كان شعبا 

من دون أرض وبال حق يرجئ 
الخوض في تثبيت حقه الى 
أن يكون للشعب في العراق 

برلمان يقرر. فالشعب 
الكردي كأخيه الشعب 

العربي في العراق قديم. 
وقد تحرر كالشعب العربي 
من سيطرة االمبراطورية 

العثمانية واختار )كذا( 
مشاركة العرب باختيار عام 
تحت إشراف دولي لتكوين 

العراق

مال مصطفى بارزاني ورفاقه شمالي العراق

من اعالن بيان 11 اذار 1970
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تخصيص رواتب 
تقاعدية لعائالت 
الذين استشهدوا 
في ظروف االقتتال 
المؤسفة من 
رجال الحركة 
الكردية المسلحة 
وغيرهم وللعجزة 
والمشوهين بسبب 
تلك الظروف على 
وفق تشريع خاص 
على غرار القوانين 
المرعية.
الفقرة )د( 
العمل السريع 
إلغاثة المتضررين 
والمعوزين عن طريق 
إنجاز مشاريع سكنية 
وغيرها تؤمن العمل 
للعاطلين وتقديم 
معونات عينية 
ونقدية مناسبة 
وإعطاء تعويض 
معقول للمتضررين

 إن المطلب 
الملح العادل هو 
االستجابة لحق 
الشعب الكردي 
في الحكم الذاتي 
ضمن جمهورية 
عراقية دستورية 
ديموقراطية 
أسوة بالدول التي 
تعيش فيها أكثر 
من قومية واحدة 
كيوغسالفيا ، 
وسويسرا واالتحاد 
السوفياتي 
وتشيكو 
سلوفاكيا وكندا 
والهند وغيرها 
حيث حلت هذه 
الدول مشكلة 
القوميات فيها 
بمراعاتها لنقطة 
جوهرية وهي 
االعتراف وتطبيق 
الحقوق القومية 
لجميع القوميات 
القاطنة فيها على 
قدم المساواة

نص البيان
أجرى مجلس قيادة الثورة اتصاال بينه 
وبني قيادة الس��يد مصطفى البارزاني 
رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني ، 
ومت تبادل  وجهات النظر واقتنع اجلميع 
بض��رورة قب��ول محتويات ه��ذا البيان 
وتنفيذها. وهو يؤكد عزمه على تعميق 

وتوسيع االجراءات الفعالة. 
الستكمال اس��باب النهوض الثقافي 
والتطور الع��ام في املنطق��ة الكردية 
االول��ى متك��ني  بالدرج��ة  مس��تهدفا 
اجلماهير الكردية من ممارسة حقوقها 
ف��ي  عملي��ا  واش��راكها  املش��روعة 
املس��اهمة اجل��ادة ف��ي بن��اء الوط��ن 
والكف��اح من اج��ل اهداف��ه القومية 

الكبرى لذا قرر مجلس قيادة الثورة:
1 - تكون اللغة الكردية لغة رس��مية 
م��ع اللغ��ة العربية ف��ي املناطق التي 
غالبية س��كانها من االك��راد ، وتكون 
اللغ��ة الكردية لغ��ة التعليم في هذه 
املناط��ق ، وت��درس اللغ��ة العربية في 
الع��راق كلغ��ة ثانية في احل��دود التي 

يرسمها القانون.
2 - ان مش��اركة اخوانن��ا االك��راد في 
الك��رد  ب��ني  التميي��ز  وع��دم  احلك��م 
وغيره��م في تقل��د الوظائ��ف العامة 
مبا فيها املناصب احلساس��ة والهامة 
في الدول كال��وزارات واجليش وغيرها.. 
كانت ومازالت م��ن االمور الهامة التي 
ته��دف حكوم��ة الثورة ال��ى حتقيقها 
فه��ي في الوق��ت الذي تقر ه��ذا املبدأ 
تؤك��د ضرورة العمل م��ن اجل حتقيقه 
بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة 
ونس��بة الس��كان وما اص��اب اخواننا 

االكراد من حرمان في املاضي.

3 - نظ��را للتخلف الذي حلق بالقومية 
الكردي��ة ف��ي املاض��ي م��ن الناحيتني 
خط��ة  توض��ع  والتربوي��ة  الثقافي��ة 

ملعاجلة هذا التخلف عن طريق:
أ - االسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة 
الثورة ح��ول اللغة واحلق��وق الثقافية 
للشعب الكردي ، وربط اعداد وتوجيه 
املناه��ج اخلاص��ة بالش��ؤون القومية 
الكردية في االذاعة والتلفزيون باملديرية 

العامة للثقافة  واالعالم الكردية.
ب - إع��ادة الطلب��ة الذي��ن فصل��وا او 
اضط��روا ال��ى ترك الدراس��ة بس��بب 
ال��ى  املنطق��ة  ف��ي  العن��ف  ظ��روف 
مدارس��هم بغض النظر عن اعمارهم، 

او ايجاد عالج مالئم ملشكلتهم.
ف��ي  امل��دارس  فت��ح  م��ن  االكث��ار  ج - 
املنطق��ة الكردي��ة ، ورفع مس��تويات 
التربية والتعليم وقبول الطلبة االكراد 
في اجلامع��ات والكليات العس��كرية 
والبعثات والزماالت الدراس��ية بنسبة  

عادلة.
4 - يك��ون املوظف��ون ف��ي الوح��دات 
االدارية التي تسكنها كثرة كردية من 
االكراد او ممن يحس��نون اللغة الكردية 
م��ا توفر العدد املطل��وب منهم ، ويتم 
تعيني املسؤولني األساسيني )محافظ 
قائمق��ام ، مدير الش��رطة ، مدير امن 
وماش��ابه ذلك( ويباش��ر ف��ورا بتطوير 
اجه��زة الدولة في املنطقة بالتش��اور 
ضم��ن اللجن��ة العليا املش��رفة على 
تنفي��ذ ه��ذا البيان مبا يضم��ن تنفيذه 
ويعزز الوحدة الوطنية واالس��تقرار في 

املطقة.
5 - تقر احلكومة حق الش��عب الكردي 
في اقام��ة منظمات طلبية وش��بيبة 

ونس��اء ومعلم��ني خاصة ب��ه ، وتكون 
ه��ذه املنظمات أعضاء ف��ي املنظمات 

الوطنية العراقية املتشابهة.
6 - الفق��رة )أ(-  مي��دد العمل بالفقرتني 
)1( و)2( م��ن قرار مجلس قي��ادة الثورة 

املرقم )59(
وامل��ؤرخ 1968/8/5 حت��ى تاري��خ صدور 
هذا البيان ، ويشمل ذلك جميع الذين 
اسهموا في اعمال العنف في املنطقة 

الكردية.
الفق��رة )ب( يع��ود العم��ال واملوظفون 
املدني��ني  م��ن  واملس��تخدمون 
والعس��كريني ال��ى اخلدم��ة ويتم ذلك 
م��ن دون التقي��د باملالك ويس��تفاد من 
املدنيني ف��ي املنطق��ة الكردية ضمن 

احتياجاتها. 
7 - الفق��رة )أ( تش��كل هيئ��ة من ذوي 
باملنطق��ة  للنه��وض  االختص��اص 
الكردي��ة من جمي��ع الوج��وه بأقصى 
س��رعة ممكنة وتعويضها عما اصابها 
ف��ي الس��نوات االخي��رة وتخصي��ص 
ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه 

الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفق��رة )ب( اعداد اخلط��ة االقتصادية 
بنحو يؤم��ن التط��ور املتكافئ النحاء 
الع��راق اخملتلف��ة م��ع مراع��اة ظ��روف 

التخلف في املنطقة الكردية.
الفقرة )ج( تخصي��ص رواتب تقاعدية 
لعائالت الذين استش��هدوا في ظروف 
االقتت��ال املؤس��فة من رج��ال احلركة 
الكردي��ة املس��لحة وغيرهم وللعجزة 
واملشوهني بس��بب تلك الظروف على 
وفق تش��ريع خاص على غرار القوانني 

املرعية.
الس��ريع الغاث��ة  العم��ل  )د(  الفق��رة 

املتضرري��ن واملعوزي��ن عن طري��ق اجناز 
مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل 
للعاطل��ني وتق��دمي معون��ات عيني��ة 
ونقدي��ة مناس��بة واعط��اء تعوي��ض 
معق��ول للمتضررين الذي��ن يحتاجون 
الى املس��اعدة ، ويناط ذل��ك باللجنة 
العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم 

الفقرات السابقة.
8 - اعادة سكان القرى العربية والكردية 
الى اماكنهم الس��ابقة ، اما س��كان 
القرى الواقعة في املناطق التي يتعذر 
اتخاذها مناطق سكنية وتستلمكها 
احلكوم��ة الغ��راض النفع الع��ام على 
وف��ق القانون ، فيجري اس��كانهم في 
مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما 

حلقهم من ضرر بسبب ذلك.
9 - االس��راع بتطبيق قان��ون االصالح 
الزراع��ي في املنطقة الكردية وتعديله 
بنحو خ��اص يضمن تصفية العالقات 
االقطاعية ، وحصول جميع الفالحني 
عل��ى قط��ع مناس��بة م��ن االراض��ي 
الزراعي��ة  الضرائ��ب  م��ن  واعفائه��م 
املتراكمة عليهم خالل س��نني القتال 

املؤسفة.
10 - جرى االتفاق على تعديل الدستور 

املؤقت كما يلي:
أ - يتكون الشعب العراقي من قوميتني 
العربي��ة  القومي��ة  هم��ا  رئيس��يتني 
والقومية الكردية ويقر هذا الدس��تور 
القومي��ة  الك��ردي  الش��عب  حق��وق 
وحقوق االقليات كاف��ة ضمن الوحدة 

العراقية.
ب - اضاف��ة الفق��رة التالية ال��ى املادة 
الرابع��ة م��ن الدس��تور: تك��ون اللغة 
الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة 

العربية في املنطقة الكردية.
ج - تثبي��ت م��ا تق��دم م��ن الدس��تور 

الدائم.
11 - اعادة االذاعة واالس��لحة الثقيلة 
ال��ى احلكوم��ة ، ويكون ذل��ك مرتبطا 

بتنفيذ املراحل النهائية من االتفاق.
12 - يكون احد نواب رئيس اجلمهورية 

كرديا.
13 - يج��ري تعدي��ل قان��ون احملافظات 

بنحو ينسجم مع هذا البيان.
14 - اتخ��اذ االج��راءات املطلوب��ة بعد 
اع��الن البي��ان بالتش��اور م��ع اللجنة 
العليا املش��رفة على تنفيذه لتوحيد 
احملافظ��ات والوح��دات االداري��ة الت��ي 
تقطنها كثرة كردية وفقا لالحصاءات 
الرس��مية التي جتري ، وس��وف تسعى 
الدول��ة لتطوير ه��ذه الوح��دة االدارية 
وتعمي��ق وتوس��يع ممارس��ة الش��عب 
الك��ردي فيها جملم��ل حقوقه القومية 
ضمان��ا لتمتعه باحلك��م الذاتي. والى 
ان تتحقق ه��ذه الوحدة االدارية يجري 
تنس��يق الش��ؤون القومي��ة الكردي��ة 
عن طريق اجتماع��ات دورية تعقد بني 
اللجن��ة العلي��ا ومحافظ��ي املنطقة 
الش��مالية ، وحيث ان احلك��م الذاتي 
س��يتم في اطار اجلمهورية العراقية، 
فأن اس��تغالل الث��روات الطبيعية في 
هذه املنطقة من اختصاص س��لطات 

هذه اجلمهورية بطبيعة احلال.
15 - يس��هم الش��عب الك��ردي ف��ي 
الس��لطة التشريعية بنسبة سكانه 

الى سكان العراق.
ايها املواطنون االكراد:

ان ارادتك��م في الوح��دة الوطنية هي 
وحدها التي ستنتصر. وسوف تتحطم 

عل��ى صخ��رة وعيكم ملس��ؤولياتكم 
التاريخي��ة جمي��ع احمل��اوالت الرامي��ة 
ال��ى اضع��اف تالحمك��م الكفاح��ي. 
ان جموعك��م املناضل��ة تنفض اليوم 
ع��ن كاهله��ا غب��ار مكائ��د اعدائكم 
والطامع��ني فيكم لتس��ير معا  كتلة 
واح��دة. تفي��ض بالقوة والوع��ي وادارة 
العمل والكف��اح. لنصرة قضية االمة 
العربية الكبرى فلس��طني . ولتحقيق 
اهدافكم السامية في الوحدة واحلرية 

واالشتراكية.
يا جماهير امتنا العربية املناضلة:

هك��ذا تنته��ي صفحة م��ن صفحات 
تاريخ هذا القط��ر املناضل لتفتح بيد 
الثورة وايدي جمي��ع املناضلني االحرار 
من ابناء ه��ذا القطر صفح��ة جديدة 
مش��رقة. تتجدد فيها م��رة اخرى فوق 
احملب��ة  الطيب��ة ش��روط  االرض  ه��ذه 
والس��الم والتآخي ب��ني قوميتني لهما 
تاري��خ كفاح��ي مش��ترك طوي��ل عبر 
التاري��خ ، وس��وف يكون لهم��ا اليوم 
وغدا والى االبد ش��رف احياء نضالهما 
املش��ترك من اجل القضاء على اعداء 
القوميتني... اعداء الشعوب واالنسانية 
.. االس��تعمار والصهيوني��ة  جمع��اء 
والتخل��ف وش��رف االس��هام في دعم 
الكف��اح االنس��اني من اج��ل التحرر 
والتق��دم وترس��يخ حض��ارة العص��ر 
على اس��س احلق واملساواة والعدل بني 

الشعوب كافة.
فالى نضال مشترك... وآمال مشتركة 
وانتصارات قومية وانسانية مشتركة.

مجلس القيادة الثورة
1970/3/11

مذك��رة البارزان��ي املؤرخة في احلادي عش��ر من 
شهر تشرين األول 1964 حول مماطالت احلكومة 
وتقاعسها عن تنفيذ التعهدات التي قطعتها 
قبيل وقف اطالق النار وبعده الى جانب مشروع 

احلكم الذاتي املفصل.

سيادة املشير الركن عبد السالم محمد عارف 
رئيس اجلمهورية العراقية احملترم

سيادة الرئيس:
بدافع من الواجب ومن احلرص على وحدة وسالمة 
الش��عبني العرب��ي والك��ردي في الع��راق نصدر 
بش��عور مخلص نبيل ه��ذه املذك��رة ونقدمها 

عرضا للواقع بكل ما فيه من مرارة.
بروح تؤمن بالس��لم والعق��ل: طريقان يوصالن 
لنتائج طيبة بعيدة ع��ن رؤى الدم الفاجع الذي 
لطخ الذرى الشم والسهول اخلضر ، دم الشعب 
احل��ر الذي فرض عليه الس��ير في درب االلم وهو 

يريد العيش الكرمي.
ان ما س��تحمله هذه املذكرة من اراء هي اجماع 
الكثرة الكاثرة من الشعب الكردي. انها كلمات 
حق يس��نده الواق��ع التاريخ��ي والقانوني وارادة 

احلياة بعيدة عن شوائب التشويه والتضليل.
ايها السيد الرئيس:

منذ ان ارتد ش��بح املوت عن كردس��تان حاس��را 
وبدت بوادر الس��الم وانفتح اجملال للحوار الهادئ 
حل��ل ما تعقد وحتى اليوم وق��د قارب العام ، من 
دون ان يلمس الش��عب الكردي اي جتسيد لالمل 

القليل الذي فتحت بابه هدنة ايقاف القتال.
ولعلن��ا منلك احلق ونقولها ممزوجة باملرارة ان بذور 
الثقة قد زرعت ولم تخضر ، وكان االمل ان تورق 
وتزهر وان الذي ينظر بدقة يشعر ويحس باليأس 

واجلفاف.
ولنستقرئ ما حدث:

ح��ق املواطنة في العراق وتكاف��ؤ الفرص نظريا 
وواقعيا له حدود واضح��ة بينة تفصل بني احلق 
والواجب ولكن الفرد الكردي اصبح اليوم يعيش 
واقع��ا انعدم��ت فيه حدود احلق وجتس��مت فيه 
ح��دود الواج��ب بنحو كاد يس��اوي ف��ي الفهم 
معن��ى م��ن معان��ي التميي��ع العنص��ري الذي 
ش��جبته االنس��انية. ومن ص��ور ذل��ك ان ابواب 
الوظائف العامة املدنية والعسكرية سدت في 
وج��وه االكراد اذ يوجد ما يق��ارب االلف من كبار 
موظفي الدولة وبضعة االف من ضباط القوات 
املسلحة ليس بينهم من االكراد اال اقل القليل 

بحيث لم  يتجاوز اصابع اليدين.
وم��ن صور ذلك ايضا ان وزارة النفط كانت تضم 
دائرة اس��مها »تعريق الشركات النفطية«. وبني 
»التعريق« و«التعري��ب« يضيع احلق الكردي بعد 

ان كان له ذلك.
وم��ن صور ذل��ك كذلك ان ما ص��رف في بضعة 
اش��هر عل��ى تدمير كردس��تان وقد ق��ارب مائة 
ملي��ون دين��ار ، اعلن احلك��م احلالي ف��ي العراق 
بعد الثامن عش��ر من تش��رين الثاني ومبزيد من 
الدعاية والضجيج انه خصص خمس��ة ماليني 
دينار س��نويا لتعمير ما كلف تخريبه في اشهر 
مائ��ة مليون دين��ار. وليت االمر وق��ف عند هذه 
اخلط��وط النافرة للصورة. ب��ل تعداها الى مزيد 
من »النفرة« اذ ل��م يصرف من ذلك التخصيص 
الضئيل اال بضعة االلف من الدنانير. وكان وجه 
الصرف- وهنا وجه الغرابة- على اعادة بناء اخملافر 

والطرق العسكرية.
واالكث��ر غراب��ة ان البع��ض االخر ذه��ب جليوب 
»اجل��اش« اولئ��ل الذي��ن تس��ميهم الس��لطة 
بالفرس��ان بالرغ��م من انه��م مازال��وا يرهقون 
لق��اء  طائل��ة  مبخصص��ات  الدول��ة  ميزاني��ة 
اس��تعدائهم عل حق الشعب الكردي واباحتها 

لهم القتل والسلب والنهب.
ومن صور ذلك ما عاناه الشعب الكردي من ابادة 
بكل اس��لحة الفتك والدمار وما حل بالقرى من 
ح��رق وقتل كما ح��دث في الس��ليمانية واربيل 
واملوصل وكركوك وخانقني. مدنا وقصبات وقرى 
بنحو يذك��ر باب��ادة اجلنس كل ذلك مبس��ؤولية 

البعض ممن هم في املسؤولية هذا اليوم.
نقول: انه برغ��م ذلك فقد نفذت عملية تهجير 
االك��راد. اذ اخلي��ت 37 قري��ة من ق��رى اربيل من 
مالكيها وس��اكنيها م��ن الفالح��ني واعطيت 
لعش��ائر عربية اس��كنت فيه��ا وزودت باحلماية 
وامل��ال وم��ا يعينهم عل��ى الزرع بقص��د تعريب 

املنطقة.
وفي كرك��وك املدينة- طردت االلف من العائالت 
الكردية من بيوته��ا لتحل محلها عوائل عربية 
وقد راف��ق تلك احلمل��ة التهجيري��ة تصريحات 
ملس��ؤولني كبار تشير بوضوح الى ان ما جرى هو 
من اجل عروبة العراق وايهام الشعب العربي بأن 
بقاء العروبة ال يكون اال بالقضاء على الش��عب 

الكردي.
ان هذه الصورة بعمق مرارتها- ال نرس��مها على 
سبيل ذكر املاضي اذ انها ما زالت حقيقة قائمة 
ولم يقم احلكم احلالي باي اجراء يشعر بانه يريد 
حل املشكلة حال سلميا. فقد مرت قرابة تسعة 
اشهر واحلال على ما هي عليه وان بقاء احلال مع 

االقرار بسوئه داللة ال حتتاج الى عمق تأويل.

يا سيادة الرئيس:
م��ن البديه��ي ان الك��ردي- اس��وة بالعربي في 
الع��راق- ال ميك��ن ان ينعزل بالعمل السياس��ي 
املش��روع كجزء من ح��ق املواطنة. لك��ن الواقع 
يش��ير بوض��وح ان العزل السياس��ي قد فرضه 
احلكم القائم على الش��عب الكردي بطريق غير 
مباشر. واية ذلك ان احلكم القائم حصر العمل 
السياسي في اطار التنظيم احلكومي املشروع 
الوحي��د ، وهو االحت��اد االش��تراكي العربي الذي 
ال مج��ال للعمل السياس��ي خارج اط��اره. ومن 
التس��مية يظهر العزل السياس��ي لالكراد. واال 
فكيف يكون مجال عمل سياس��ي لشعب غير 

عربي في تنظيم ال مكان لهم فيه؟
هذا التس��اؤل يقودن��ا الى بديهي��ة اخرى تؤكد 
قص��دا خفيا هو ان احلكم احلال��ي يريد ان يكون 
الكردي عربي��ا او في االقل ه��ادرا لكرديته لكي 
يتمتع بابسط حقوق املواطنة في وطنه العراقي 
وهو العمل السياس��ي. ولعل ف��ي االجراء الذي 
اتخذته السلطة استعجاال ولم تصطبر ملعرفة 
موقف الش��عب الكردي من )االحتاد االشتراكي( 
متاش��يا م��ع القص��د اخلف��ي ال��ذي فضحت��ه 
البديهي��ة التي نعتناه��ا انفا. فق��د عينت من 
العرب من اعتبرتهم ممثلني على االلوية الكردية. 
وفي ه��ذا ما فيه م��ن التأكيد للتفس��ير الذي 
ذهبن��ا اليه. وبذلك تتجل��ى احلقيقة التي تؤكد 
ان احلك��م احلالي يريد االكراد ان يكونوا مواطنني 

بال حقوق.
ايها السيد الرئيس:

لقد تخللت الفت��رة من الهدنة حتى اليوم عدة 
مباحثات مع كبار املسؤولني في احلكم وبالرغم 
من ان حقوق الش��عب الكردي في احلكم الذاتي 
مس��لم بها االن اال ان السيد رئيس الوزراء عرض 
وجه��ة نظر غريبة ومعطلة حل��ق ثابت ومبتوت 
فيه. فقد اش��ار ال��ى ان احلكومة احلالية ال متلك 
ح��ق اخلوض في ه��ذا املوض��وع بغي��اب البرملان 
املنتخب من الشعب. ان هذه االشارة حتمل اكثر 
من غم��ط حلقوق الش��عب الك��ردي. اذ تنطوي 
عل��ى التهرب من معاجلة القضية بحيث اصبح 
الته��رب نهج��ا للحكوم��ة وهذا مرف��وض من 

اساسه استنادا لالسباب التالية:
اوال: ان الش��عب الكردي ف��ي العراق ليس طارئا. 
وال كان شعبا من دون ارض وبال حق يرجئ اخلوض 
في تثبيت حقه الى ان يكون للشعب في العراق 
برملان يقرر. فالش��عب الكردي كأخيه الش��عب 
العرب��ي ف��ي العراق ق��دمي. وقد حترر كالش��عب 
العرب��ي من س��يطرة االمبراطوري��ة العثمانية 
واختار )كذا( مش��اركة الع��رب باختيار عام حتت 
اش��راف دولي لتكوي��ن العراق ال��ذي بناه العرب 
واالكراد بحرية واختيار وعلى اساس من املساواة 
التامة في احلقوق و الواجبات كما هو مثبت في 
التزامات احلكومة العراقية منذ تأسيس��ها . ما 
التصري��ح املؤرخ ف��ي 25 اي��ار 1932 الذي صادق 
عليه اجمللس النيابي العراقي في 28 كانون الثاني 
1933 اال واح��دا م��ن االدلة الكثي��رة على ذلك. 
فاملادة التاسعة من التصريح االنف الذكر تنص 
على ان اللغة الكردية هي اللغة الرس��مية في 
الدوائر واحملاكم واملدارس في كردس��تان وتوجب 

ادارة املنطقة من قبل موظفني اكراد.
وقد نصت املادة االولى والعاش��رة من التصريح 
املذك��ور كذل��ك- ب��أن احلق��وق املثبت��ه لالكراد 

تعد كقوانني اساس��ية ال يج��وز ان ينقضها او 
يعارضها اي قانون او نظام او عمل رسمي ال في 
حينه وال في املس��تقبل وانها تعد تعهدات ذات 

شأن دولي.
مم��ا تقدم يظه��ر بوضوح ان وجهة نظر الس��يد 
رئي��س ال��وزراء معطلة حل��ق الش��عب الكردي 
املس��تند الى شرعية راس��خة بدأت مع تكوين 
الع��راق كدول��ة ، ب��ل كان اساس��ا من اس��س 
تكوينه دوليا. فال حاجة لقانون جديد لتثبيت ما 

هو ثابت وال يجوز لقانون جديد الغاؤه.
ثاني��ا: ان ثورة 14 متوز كان��ت مجال مناء للقومية 
العربي��ة والقومية الكردية ف��ي ذات الوقت ، مما 
جعل الدس��تور املؤقت الذي ص��در بعدها ينص 
بصراحة على وجود القومي��ة العربية والكردية 
على اس��اس املش��اركة ف��ي هذا الوط��ن. وبعد 
14 م��ن رمضان خطا احلكم خطوات اوس��ع في 
ايضاح حقوق القوميت��ني املتأخيتني في العراق. 
فق��د اصدر اجمللس الوطني لقي��ادة الثورة انذاك 
بيانا يتضمن االعتراف باحلقوق القومية للشعب 
الك��ردي عل��ى اس��اس الالمركزية. وم��ن اجلدير 
بالذكر هو ان س��يادتكم وبعضا من املس��ؤولني 
قد س��اهمتم في اصدار ه��ذا البيان وثبتم كون 
االكراد ش��عبا له حقوق اساس��ية ف��ي العراق 
وليس��وا اقلية. ولك��ن الذي اصبح مث��ار غرابة 
للش��عب الكردي ه��و ان الدس��تور املؤقت الذي 
اصدرمتوه بعد الثامن عشر من تشرين الثاني لم 

يكن مبس��توى الوضوح الذي كان عليه الدستور 
املؤقت بع��د »ثورة 14 متوز« وبيان اجمللس الوطني 

بعد 14 رمضان.
بل واكثر من ذلك ، ان حق الشعب الكردي لم يرد 
في باب اساسي من ابواب الدستور بل ذكر ذكرا 
غامضا وعارض��ا في فضل غير رئيس��ي وبنحو 

غير واضح وغير مقبول اطالقا.
ثالث��ا: ان احلكوم��ة احلالي��ة قد ش��رعت قوانني 
ذات مس��اس بحق��وق املواطن��ني وواجباتهم بل 
وبكيانه��م كالقوان��ني االش��تراكية. وش��رعت 
قوانني ذات مساس بكيان العراق ككل ، كميثاق 
الوحدة )في 26 من ايار( كل ذلك من دون االستناد 
الى استفتاء شعبي وال رجوع الى مجلس نيابي 
منتخب ولكنها في موضوع اقرار حقوق الشعب 
الكردي القومي��ة الثابتة قانونيا ودوليا ، تعكس 
احلجة وترج��ئ االمر معتذرة بعدم وجود مجلس 
نيابي منتخب. ان فيما تقدم تناقضا غريبا يدعو 

الى تساؤالت عديدة.
ايها السيد الرئيس:

نخل��ص مما تقدم )الى( ان الش��عب الكردي الذي 
ضحى في س��بيل قوميته وكيانه بخيرة ابنائه 
ال ميكن��ه ان يك��ون بجانب اي عم��ل ينقص من 
حقوق��ه القومية امللح��ة او يعطلها. وهو بقدر 
ما يتمس��ك باحلل��ول الهادئ��ة املس��املة جاهز 
للتضحية بكل ش��يء في س��بيل احلفاظ على 
حقوق��ه واهداف��ه. ان املطلب املل��ح العادل هو 

االس��تجابة حل��ق الش��عب الكردي ف��ي احلكم 
الذات��ي ضم��ن جمهوري��ة عراقي��ة دس��تورية 
دميوقراطية اسوة بالدول التي تعيش فيها اكثر 
م��ن قومي��ة واحدة كيوغس��الفيا ، وسويس��را 
واالحتاد الس��وفياتي وتشيكوس��لوفاكيا وكندا 
والهند وغيرها حيث حلت هذه الدول مش��كلة 
القومي��ات فيه��ا مبراعته��ا لنقط��ة جوهري��ة 
وهي االعتراف وتطبيق احلق��وق القومية جلميع 

القوميات القاطنة فيها على قدم املساواة.
ان املصلحة الوطنية تقضي بضرورة االخذ بروح 
الفه��م الواضح والص��دق في العم��ل واملبادرة 
عل��ى ضوء م��ا احتوته ه��ذه املذك��رة من نقاط 
حددت املشكالت واحللول. وان اهمال ما ورد فيها 
تأكيد لروح الشك وسير في الدروب التي ال تؤدي 
الى احلل القريب الواضح الذي تفرضه املصلحة 
الوطنية في العراق لتس��ود راية االخوة العربية 
الكردية وتندغم اماني الشعبني العربي والكردي 
ف��ي ان واحد بعيدا عن االخط��ار والكوارث التي 

اعاقت تقدم العراق حضاريا.
واملن��ا وطي��د ب��أن مذكرتنا هذه س��وف تلقى 
االهتم��ام املطلوب من قبل املس��ؤولني ونتطلع 
الى تعيني وفد مخول بصالحيات كاملة لاللتقاء 
بوفدن��ا املعد له��ذا الغرض بغية ايج��اد احللول 

احلاسمة النهائية للمسألة.
وهذه هي احلقوق القومية للشعب الكردي كما 

نطلبها:

1 - تعدي��ل الفق��رة االخي��رة م��ن امل��ادة 19 من 
الدس��تور املؤق��ت التي تن��ص عل��ى: )ويقر هذا 
الدس��تور حقوقه��م القومي��ة ضم��ن الوحدة 
العراقية( لتصبح كما يلي: )ويقر هذا الدس��تور 
حق��وق الش��عب الك��ردي على اس��اس احلكم 

الذاتي ضمن الوحدة العراقية(.
2 - وتنفي��ذا ملا جاء في امل��ادة االولى اعاله فأننا 
ن��رى ان تطبيق ذل��ك يكون كما يل��ي: )أ( تتكون 
وح��دة اداري��ة تش��مل الوي��ة اربي��ل ، وكركوك 
والس��ليمانية واقضي��ة زاخ��و وده��وك وعقرة 
وعمادية وش��يخان وس��نجار وتلعف��ر وخانقني 
وجميع االقضية والنواحي التي تسكنها اكثرية 
كردية ف��ي لواءي املوصل وديالى وتس��مية هذه 
الوحدة االدارية بوالية او محافظة كردستان. )ب( 
تدار ه��ذه الوالية او احملافظي��ة من قبل مجلس 
تنفي��ذي منبثق عن مجلس تش��ريعي يس��مى 
مبجلس الوالي��ة او احملافظي��ة وينتخب اعضاؤه 
بطريقة االنتخاب املباشر من قبل القاطنني في 
كردستان. ويكون اجمللس التنفيذي مسؤوال امام 
مجلس الوالي��ة او احملافظية الذي يكون له احلق 
في حجب الثق��ة عنه ومرتبط باحلومة املركزية 
بواسطة رئيس املسمى رئيس اجمللس التنفيذي 
لوالي��ة او محافظي��ة كردس��تان. )ج( يخت��ص 
مجلس الوالي��ة او احملافظية بتش��ريع القوانني 
واالنظمة احمللية الدارة شؤون كردستان والتي ال 
تتعارض مع دستور اجلمهورية. )د( يختص اجمللس 

التنفيذي باالم��ور التالية ضمن حدود الوالية او 
احملافظي��ة. )1( تنفي��ذ القوان��ني واالنظمة التي 
يش��رعها اجمللس التشريعي للوالية او احملافظية 
في الش��ؤون التالية: العدل ، االدارة ، الشرطة ، 
التربي��ة و التعليم ، الصحة ، الزراعة ، الغابات ، 
الطرق واملواصالت ، البلديات ، العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة ، االعم��ار ، االس��كان ، املصاي��ف ، 
التبوغ وغير ذلك من الش��ؤون التي ليس��ت من 
اختصاص احلكومة املركزية. )2( تنفيذ القوانني 
واالنظمة العامة التي تصدرها احلكومة املركزية 
والتي ال تع��ارض مع كيان الوالي��ة او احملافظية. 
)3( تعيني املوظفني واملس��تخدمني الدارة جميع 

شؤون الوالية او احملافظية.
3 - تك��ون اللغ��ة الكردية اللغة الرس��مية في 
الوالية او احملافظية مع استخدام اللغة العربية 

ومراعاة حق االقليات في استعمال لغاتها.
4 - تتكون مالية الوالية او احملافظية من:

1 - املوارد احمللية والضرائب والرس��وم التي جتبى 
داخلها.

2 - حصة الوالية او احملافظية من القروض واملنح 
الت��ي حتصل عليه��ا احلكومة املركزية بنس��بة 
تتف��ق وعدد س��كانها وما تقدم له��ا احلكومة 

املركزية من املنح والقروض.
3 - حص��ة الوالي��ة او احملافظي��ة م��ن اي��رادات 
اجلمارك واملطارات واملوانئ بنسبة عدد سكانها 

الى العراق.
4 � حص��ة الوالية او احملافظية من عوائد النفط 

بنسبة عدد سكانها الى سكان العراق.
5 - حق��وق املواطنني من االقلي��ات في الوالية او 

احملافظية:
تضم��ن قوان��ني وانظم��ة الوالي��ة او احملافظية 
احلق��وق الثقافي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة 
واحلريات الدميقراطي��ة للمواطنني القاطنني في 
كردستان لضمان مساواتهم التامة في احلقوق 
والواجبات مع ابناء القوميتني العربية والكردية 
وميثلون في الوالية او احملافظية واجمللس التنفيذي 

بنسبة عادلة.
6 - يكون نائ��ب رئيس اجلمهورية كرديا وينتخب 

من قبل اجمللس التشريعي الوالية او احملافظية.
7 - املواد العامة:                    

1 - يكون لسكان الوالية او احملافظية في الوزارة 
، نائب رئيس وزراء وعدد من الوزراء يتناس��ب مع 

نسبة سكان العراق.
2 - تكون نس��بة املوظفني االكراد ف��ي الوزارات 
واالدارات املركزية متناس��بة مع س��كان والية او 

محافظية كردستان.
3 - يقب��ل في جامع��ة بغداد واملعاه��د العالية 
العراقية وكذلك يرس��ل الى البعثات والزماالت 
واملن��ح الدراس��ية ع��دد م��ن ط��الب الوالية او 

احملافظية بنسبة تتناسب مع السكان.
8 - الشؤون العسكرية:

1 - االبق��اء على فصائل االنص��ار الوطنية كما 
ه��ي عليها االن. حلني تش��كيل جلن��ة الوالية او 
احملافظي��ة ويج��ري حتويله��ا حينذاك ال��ى قوة 
نظامية باسم )الدرك او حرس احلدود( وحتديدها 

بعشرين الف مسلح.
2 - ي��ؤدي ابناء الوالية او احملافظية خدمة العلم 

ضمن حدودها.
3 - يع��اد الضب��اط وضب��اط الص��ف واجلن��ود 
املط��رودون واحملال��ون ال��ى التقاعد م��ن االكراد 

السباب سياسية قومية الى وظائفهم واعتبار 
م��دة خدمتهم ف��ي صف��وف فصائ��ل االنصار 

خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
4 - يس��تخدم ابن��اء الوالي��ة او احملافظي��ة م��ن 
الضباط وضب��اط الصف واجلنود ف��ي الوحدات 
العس��كرية ف��ي الوالي��ة او احملافظي��ة في غير 

حاالت احلرب اذا سمح املالك.
5 - يقب��ل في الكليات العس��كرية والش��رطة 
العس��كرية  واملؤسس��ات  والطي��ران  واالركان 
االخ��رى ع��دد م��ن ط��الب الوالي��ة او احملافظية 

يتناسب مع نسبة سكانها.
6 - يك��ون اعالن االح��كام العرفية في الوالية او 
احملافظي��ة حالة احل��رب او وجود خط��ر حقيقي 
بالع��دوان اخلارج��ي مبوافقة اجمللس التش��ريعي 

للوالية او احملافظية.
7 - للحكومة املركزية ارسال قوات اضافية  الى 
منطقة كردس��تان في حال��ة التعرض لهجوم 
خارج��ي او تهدي��د حقيق��ي  عل��ى اجلمهورية 
العراقية وفي غير هذه احلاالت يجب اخذ موافقة 
اجملل��س التش��ريعي والتنفيذي في كردس��تان. 
على ان ال يعرقل مضمون هذه املادة قيام اجليش 

العراقي بتمريناته وفرضياته االعتيادية.
8 - يكون قيام قطعات اجليش العراقي باحلركات 
العس��كرية والتعبوية داخل كردستان مبوافقة 
مجلس��ها التش��ريعي اوبناء على طلب اجمللس 

التنفيذي.
9 - يع��د باط��ال كل ن��ص تش��ريعي مهما كان 
مصدره اذا كان من شأنه تقييد حقوق الشعب 
الك��ردي القومية والدميقراطية ويضيق مجاالت 

متتعه بها.
10 - فيما يتعلق بتنفيذ هذه املطاليب:

1 - تتك��ون جلن��ة مش��تركة بعدد متس��او من 

الطرف��ني وذلك لس��ن قان��ون تش��كيل والية او 
احملافظي��ة كردس��تان وانتخاب مجل��س الوالية 
او احملافظي��ة ووضع هذه البن��ود وغيرها موضع 

التنفيذ.
2 - تبح��ث اللجن��ة املش��تركة وتق��رر جمي��ع 
االج��راءات املطلوب��ة وتهيئ مش��اريع القوانني 
واالنظمة التي ترتئي اصادرها من قبل احلكومة 
ضروريا لتعزيز الثقة بني الطرفني وتقوية اواصر 
االخ��وة بني الع��رب واالكراد وحتاش��ي كل خالف 
او س��وء تفس��ير حول االختصاصات والواجبات 
كم��ا يتطلبه التوافق واالنس��جام بني احلكومة 
املركزية ووزرائها ودوائرها وبني س��لطات الوالية 

او احملافظية واجهزتها.
3 - اجن��از االمور الواردة في الفقرة )1و2( من هذه 
املادة باس��رع وقت او انتخ��اب مجلس الوالية او 
احملافظية ملمارسة مهامه في مدة اقصاها اربعة 

اشهر من تاريخ املوافقة على هذا املشروع.
4 - االس��راع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام 
بدفع تعويضات عادلة ال��ى جميع افراد فصائل 
االنصار الوطنية وتوزيعها عليهم من قبل جلنة 

مشتركة من الطرفني تشكل باسرع وقت.
5 - اع��ادة العش��ائر العربي��ة الت��ي اس��كنها 
البعثيون في قرى كردستان الى اماكنها االصلية 

واعادة اصحابها الشرعيني اليها باسرع وقت.
6 - االسراع باعادة جميع املوظفني واملستخدمني 
والذي��ن  التقاع��د  عل��ى  واحملال��ني  املفصول��ني 
اعتبروا مس��تقيلني بسب حوادث كردستان الى 
وظائفهم السابقة مع تعويضهم عما حلق بهم 
من اضرار واعتب��ار مدة انقطاعهم عن اخلدمة ، 

خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
7 - حل الفرسان وجتريدهم من السالح واعادتهم 

الى اماكنهم.
8 - االس��راع باط��الق س��راح جمي��ع املوقوفني 
واحملكومني بس��بب ح��وادث كردس��تان واصدار 
العفو العام عن احملكومني واملعتقلني واملبعدين 

السياسيني في العراق.
11 - تعدي��ل امل��ادة االولى من الدس��تور املؤقت 
الت��ي تنص عل��ى )ان الش��عب العراقي جزء من 
االم��ة العربية( الى مايلي: )ان الش��عب العربي 

في العراق... جزء من االمة العربية(.
12 - اضافة املادة التالية على الدستور املؤقت:

)تطوير القومية الكردية بنفس املس��توى الذي 
تتط��ور في��ه القومي��ة العربي��ة م��ن النواحي 

السياسية واالقتصادية والثقافية(.
13 - ضمان حقوق االقلي��ة الكردية خارج حدود 
والي��ة او محافظية كردس��تان ومس��اواتها في 

احلقوق والواجبات مع غيرها من املواطنني.
14 - ف��ي حالة قيام وحدة او احتاد بني اجلمهورية 
العراقي��ة واي قط��ر عربي اخر ، تصب��ح والية او 
محافظي��ة كردس��تان اقليمي��ا يتمت��ع بنفس 
احلقوق التي تتمتع بها االقاليم املكونة للوحدة 
او االحتاد. وتلزم بنفس واجباتها ويسمى ب)اقليم 

كردستان(.
وفي اخلت��ام ايها الرئي��س... ارجو قب��ول خالص 

احتراماتي.

مصطفى البارزاني
1964-10-11
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بيان 11 آذار/ مارس 1970 والوثائق المتعلقة به حتى 11 آذار 1974

مذكرة مال مصطفى البارزاني إلى رئيس الجمهورية عبد السالم عارف

 إن ثورة 14 تموز كانت 
مجال نماء للقومية 

العربية والقومية الكردية 
في ذات الوقت ، مما جعل 
الدستور المؤقت الذي صدر 
بعدها ينص بصراحة على 

وجود القومية العربية 
والكردية على أساس 

المشاركة في هذا الوطن. 
وبعد 14 من رمضان خطا 
الحكم خطوات أوسع في 
إيضاح حقوق القوميتين 

المتأخيتين في العراق 

مال مصطفى بارزاني ورفاقه شمالي العراق

من اعالن بيان 11 اذار 1970



الملف 10

في أعقاب 14 من رمضان. قدم البارزاني مذكرة 
للحكومة تضمنت مايلي:

أوال: االعت��راف فورا باحلكم الذاتي لكردس��تان 
م��ع إعط��اء ص��ورة م��ن االعت��راف ودس��تور 
اجلمهوري��ة العراقية اجلديد ال��ى جمعية االمم 
املتحدة. واذاعته من راديو بغداد ونشره باجلريدة 

الرسمية والصحف احمللية.
ثانيا: احلدود اجلغرافية : )شماال( تركيا. )شرقا( 
اي��ران. )غربا( س��وريا. )جنوبا( سلس��لة جبال 

حمرين.
ثالثا: تك��ون اللغة الكردية اللغة الرس��مية. 
كما وان الدراس��ة جت��ري باللغ��ة الكردية. اما 
في املناطق التي يس��كنها غير االكراد فتكون 
الدراس��ة بلغاته��ا اخلاصة ال��ى جانب تدريس 

اللغة الكردية.
رابعا: احلكم الذاتي

أ - يك��ون احلك��م برملاني��ا دميقراطي��ا- على ان 
يتش��كل من نائ��ب لرئي��س اجلمهوري��ة ومن 
مجالس وزراء ومجلس وطني في كردستان مع 
ابقاء وزارات اخلارجية والدف��اع واملالية مركزيا 
وتعيني وزراء دولة له��ذه الوزارات في احلكومة 

الذاتية.
ب - يش��ترك في الوزارة املركزي��ة للجمهورية 
العراقية عدد مناس��ب بنس��بة عدد س��كان 
كردس��تان وكذلك ينتخب للمجلس الوطني 
العراق��ي ع��دد م��ن النوائ��ب بنس��بة مكان 

كردستان.
خامسا: اجليش:

أ - تثبيت نسبة معينة من اجليش تتناسب مع 
نفوس كردستان ويكون قوام الوحدات من ابناء 

كردستان- ضباطا وضباط صف وجنودا.
ب - يتأل��ف اجليش من جمي��ع الصنوف: القوة 
اجلوي��ة، املش��اة، ال��دروع، اخملابرة، الهندس��ة، 

املدفعية املضادة للجو.
ج- احداث مؤسس��ات عس��كرية تش��ابه ما 

يوجد في اجلمهورية العراقية.
سادسا: امليزانية العامة.

وتتألف من ورادات الضرائب والكمارك واملكوس 
والرس��وم الخ... وبنس��بة عادلة م��ن عائدات 
النفط ال تقل عن ثلثي الواردات في كردستان.

س��ابعا: االحتف��اظ بق��وات فصائ��ل االنصار 
الوطنية في كردستان حلني االنتهاء من اكمال 
مالكات اجليش وتخصي��ص رواتب وارزاق وبزات 

عسكرية لها.
قدم��ت ه��ذه املطال��ب من قب��ل ق��ادة الثورة 
الكردية في اخلامس من اذار 1963 لوفد رسمي 
بعث��ت به حكومة بغ��داد يضم الل��واء طاهر 
يحيى )رئي��س اركان اجليش( والعمي��د والوزير 
)ف��ؤاد ع��ارف( و )علي حيدر س��لمان( وهو وزير 
س��ابق وس��فير في العهد امللك��ي ثم العهد 

اجلمهوري.
واعلم الوفد ان ما قدم لهم )أي للحكومة( هو 
مش��روع ابتدائي ال يصرون علي��ه، قابل لألخذ 
والرد واكدوا بان احلرب ستس��تأنف ان لم يتم 

البحث في املطاليب خالل ثالثة ايام.
ف��ي اليوم التالي: وبعد عودة الوفد قرر )اجمللس 
الوطني لقيادة الثورة( وهو اعلى س��لطة في 
البالد يومذاك- تش��كيل وف��د دعته الصحف 
واالذاعات في حينه ب�)وفد االتصال الش��عبي( 
ليق��وم مبفاوضة القيادة الكردي��ة وكان الوفد 

يتألف من:
الش��يخ رض��ا الش��بيبي، فائ��ق الس��امرائي 
احملامي، حس��ني جميل احملام��ي، فيصل حبيب 
اخلي��رزان، الدكتور عبدالعزيز الدوري، زيد احمد 

عثمان احملامي.

ثم اجتماع الوفد بقيادة الثورة )مال مصطفى، 
ابراهيم احمد، جالل الطالباني، نوري شاويس 
ال��خ...( في )ج��وار قورن��ه( بتاري��خ 7\3\1963 

وتوصل الفريقان الى اتفاق اولي من بنوده:
للش��عب  القومي��ة  باحلق��وق  االعت��راف   -  1
الكردي على اساس االدارة الذاتية، ويدخل هذا 
االعتراف في الدس��تور املؤقت ثم الدائم عند 
تشريعه وتوضيح طريقة وتوضيح تنفيذ ذلك 

من قبل جلنة مشتركة وتبدأ بالعمل فورا.
2 - اع��الن العف��و الع��ام عن كل من اس��هم 
في عمل يس��توجب املس��ؤولية في القضية 

الكردية واطالق سراح املعتقلني منهم فورا.
3 - تطهير اجلهاز احلكومي ممن اس��اؤوا العمل 

الى وظيفتهم في املنطقة الشمالية.
4 - رف��ع احلج��ز املف��روض على املش��تركني او 
املس��اهمني في الث��ورة الكردي��ة والبدء بدفع 

املبالغ احملجوزة الى اصحابها باسرع وقت.
5 - رفع احلصار االقتصادي في كردستان فورا.

6 - دلي��ال عل��ى حس��ن الني��ة ارت��أى ان يب��دأ 
بسحب القطعات العس��كرية من كردستان 
الى اماكنها الثابتة، ليس��اعد ذلك على خلق 

جو من الثقة املتبادلة والطمأنينة.

البعث والحركة الكردية.. شباط 1963

عبد الكرمي فرحان:
اخلالف االساس��ي بيننا وبينكم هو ان 
اجملتمع العراقي مر مبرحلة خطيرة من 
االرهاب واحلكم الش��يوعي. ثم البعث 
لذل��ك تكره غالبية الش��عب العراقي 

احلزبية كراهية شديدة.

أديب اجلادر:
االح��زاب  ملوض��وع  بالنس��بة  ام��ا 
ف��ي الع��راق فالواق��ع انها ه��ي التي 
س��اعدت على قيام الث��ورة. فقبل عام 
1958 كان��ت هن��اك جبه��ة وطني��ة 
تض��م الش��يوعيني والبعثي��ني وكان 
الش��يوعيون وطنيني حتى 1959 وكان 
البعثي��ون حت��ى ع��ام 1963 كذلك... 
كنت ف��ي االحتاد الس��وفياتي ووجدت 
معلوماته��م عن العراق كانت خاطئة 
متاما. فالشيوعيون ينشرون معلومات 
كاذب��ة عن العراق. ان الش��يوعيون في 
عه��د عب��د الكرمي )قاس��م( س��جنوا 
حوال��ي 80 ال��ف ش��خص والبعثيون 
فعلوا ذلك تقريبا وفي فترات حكمهم 

لم يحققوا اجراءات اشتراكية.

عبد العزيز الدوري:
ث��ورة الزجن القدمية في بغ��داد لم تكن 
ثورة اشتراكية كما يقال احيانا لكنها 
كانت ثورة عبيد ضد اس��يادهم وثورة 
االسماعيليني كانت تستند في بدايتها 
الى مبادئ اسالمية لكنها اتخذت بعد 
ذلك اجتاها شيوعيا فأصبحت تتنافى 

مع املبادئ االسالمية.
من املفيد عندما نتعرض للمش��كلة 
الكردي��ة ان نب��دأ بتصحي��ح بع��ض 
االفكار اخلاصة بتاريخ العراق. لقد كان 
العراق دائما وح��دة واحدة ولم يحدث 
ان انقس��م الى عدد من االقسام كما 
ادع��ى البع��ض وكان يش��ار دائما الى 
ش��مال العراق باس��م منطقة اجلبال 
او منطق��ة اجلزيرة ولم يق��ل احد في 
تاريخ العراق ان اسمها »كردستان« او 
»عراق العجم« فهذا االسم لم يظهر 
اال اخي��را. وفي هذه احل��دود الطبيعية 
ل��م تظه��ر ق��ط دول��ة او ام��ارة حتى 
في عهد العباس��يني بس��بب طبيعة 

االرض الوع��رة وصعوب��ة ربطه��ا معا. 
واثن��اء احل��رب العاملي��ة االول��ى تقدم 
بعض العس��كريني االكراد املشتركني 
ف��ي ق��وات احللف��اء بطلب��ات خاصة 
باس��م االكراد وعملت دول الغرب على 
تش��جيع هذه احلركة ملواجهة الدولة 
العثماني��ة في ذلك الوق��ت وكان من 
ه��ذه الطلب��ات تكوي��ن وح��دة ادارية 
عاصمتها »الس��ليمانية« وعندنا نص 
املراس��الت الت��ي تبادله��ا االك��راد مع 
دول الغ��رب وف��ي فترة االنت��داب تركز 
دائم��ا على حق��وق االقلي��ات واحترام 
حقوقها... كما كان من خطة )قاسم( 
االعتماد على االكراد ملقاومة القومية 

العربية.

عبد الكرمي فرحان:
ف��ي احلقيق��ة ان االك��راد ل��م يؤلفوا 

ق��ط حكومة خاص��ة وكل م��ا حدث 
بع��ض  ان  الس��ابقة  العص��ور  ف��ي 
الش��يوخ كان��وا ميارس��ون نوع��ا م��ن 
اخل��روج عل��ى الس��لطة املركزية عند 
ضعف الس��لطان كما يح��دث في اي 
مجتم��ع اقطاعي. واكثر م��ن هذا اننا 
ال نس��تطيع حت��ى االن ان نحدد لهم 
بدق��ة منطقتهم. ث��م ان لهم اصوال 
متعددة وبعض قبائلهم تزعم انها في 
االصل من »مض��ر« والبعض يزعم انه 
من »الرم��ادي« فالعنصر العربي ممتزج 

بالعنصر الكردي.
من قبل ان تنش��أ اي ثورة في الشمال 
بس��بب قومي. وعندما عاد )البارزاني( 
من االحت��اد الس��وفياتي اعتم��د على 
ش��يوخ القبائ��ل وكون ح��زب )البارت( 
وح��اول ان يعطي��ه مظه��را قوميا اي 
مظه��ر املكافح من اجل حترير ش��عب 

وهم ف��ي احلقيق��ة ال يكونون س��وى 
عش��رة باملائ��ة م��ن االك��راد ، ويعتمد 
)امل��ال مصطف��ى( ايض��ا عل��ى بعض 
الشيوعيني الذين يحملون السالح في 
القتال املسلح. واخيرا اتصل البارزاني 
بالس��عودية ومبتص��رف الس��ليمانية 
وطلب حقن الدماء... وفي رأيي ان )عبد 
الكرمي قاسم( ش��جع االقلية الكردية 

لتقف في وجه الوحدة العربية.

اديب اجلادر:
في االجتماع االخير مع مندوبي احلزب 
السوفياتي استعرضنا معهم املوقف 
وتهدي��دات االس��تعمار وخصوصا في 
اي��ران وكيف يح��اول االس��تعمار اثارة 
االكراد لتهديد الع��راق وابلغناهم بأن 
لدين��ا االدلة على االتص��ال بني االكراد 
والق��وى االس��تعمارية فقال��وا انهم 

يعتقدون بأن هن��اك بالفعل اتصاالت 
)امل��ال مصطف��ى  م��ع  لي��س  ولك��ن 
توج��د  ال  ان��ه  واحلقيق��ة  البارزان��ي( 
مش��كلة للقومية الكردية في العراق 
الننا نعت��رف  بهم وبلغتهم وبحقهم 
في اس��تخدامها في املدارس الخ... ثم 
انهم ف��ي العراق مليون��ان وفي تركيا 
6 ماليني وهم هن��اك ينكرون القومية 
الكردية فلماذا لم تنفجر املشكلة اال 

في العراق؟
بالنس��بة للروس اظن ان خطتهم هي 
ان حصول االكراد على املزيد من احلقوق 
في العراق س��ؤدي الى اثارة االكراد في 
اي��ران وتركي��ا. وفضال عن ه��ذا يرتبط 
موق��ف الروس م��ن االك��راد مبحاولته 
للدفاع عن احلزب الش��يوعي العراقي. 
وفي ظل احلكم البعثي دفعوا للطلبة 
االكراد معونة جعلوها عن طريق احلزب 

الشيوعي العراقي بالذات. القضية ألن 
ليست قضية داخلية خاصة بالعراق. 

ولكن توجد لها اصول خارجية.

عبد العزيز الدوري:
ف��ي احل��رب العاملي��ة الثانية ق��دم لنا 
االملان خريطة القام��ة دولة كردية من 

بحر قزوين حتى االسكندرونة.

فؤاد الركابي:
وله��ذا لم تكن مصادفة ان املش��كلة 
ل��م تظه��ر اال بع��د 14 مت��وز والق��وى 
االنفصالي��ة في اي��ران وتركي��ا تدعم 
ه��ذه احلرك��ة. واجلي��ش االول االيراني 
يس��اعدها. وقد حدث في ايران التقاء 
بني ممثلي هذه احلركة وممثلي اسرائيل. 
وه��ذه واقع��ة مؤك��دة لك��ن الكيان 
العراقي ال يحتمل اكث��ر من االعتراف 

باملساواة الكاملة. وفي رأيي ان احلكم 
الالمرك��زي ال يح��ل املش��كلة ولكنه 
يفت��ح الباب ملش��كلة اكب��ر ويعطي 
فرصة ملطالب اخرى مثال هم يرسمون 
ح��دودا تضع )املوص��ل( و)كركوك( في 
املنطق��ة الت��ي يطالب��ون به��ا. وهذه 
مش��كلة كب��رى ألن اقتص��اد الع��راق 
مبني على البترول في )كركوك( . حتى 
ع��ام 1945 لم يكن االكراد يش��كلون 
سوى %10 من لواء )كركوك( ولكنهم 
وصل��وا الي��وم الى نس��بة %48 كيف 
حدث ه��ذا؟ ح��دث بواس��طة تهجير 
منظمة تشرف عليها شركات البترول 
ع��ن طريق اس��تحضار عم��ال االكراد 
وعائالته��م ومن ه��ذا تتضح مصالح 
ش��ركات البترول ف��ي تأكي��د الكيان 
الكردي. وفي رأي��ي ان قضية االكراد ال 

حتلها سوى الوحدة العربية.

اديب اجلادر:
ش��يخ  )البارزان��ي(  ان  احلقيق��ة  ف��ي 
عش��يرة. اي انه اقطاعي قبلي ال ميكن 
ان يؤمن بالدميقراطية وال باالشتراكية 
ولعل اكبر دليل عل��ى ذلك ان ثورتهم 
ب��دأت بالتحديد ع��ام 1960 وهو العام 
الذي امت��د فيه قانون االصالح الزراعي 
الى مناطقهم . واذا تأملنا وضع اعوان 
)البارزان��ي( جند نفس الش��يء ومنهم 

على سبيل املثال )عباس مامند(.

احمد بهاء الدين:
ولك��ن مل��اذا ال مي��ارس الفري��ق الكردي 
املؤي��د للحكوم��ة دوره؟ ان التيار الذي 
تردد االخبار عنه خ��ارج العراق هو تيار 
)البارزاني( ومن الواجب ان ينشأ صوت 
اخر لالكراد تشجعه احلكومة وتعطيه 

بعض املكاسب.

عبد الكرمي فرحان:
ان االكراد يخافون من عمليات االرهاب 
واالغتيال التي مارسها البارزانيون ضد 
املوالني للحكومة. ان املش��كلة ميكن 
أنهاؤه��ا ف��ي دقيقة واح��دة لو تخلت 
احلكومة العراقية عن املوقف الوحدوي 
التقدمي . ولو اعلن��ا مثال التعاون مع 

طهران بدال من القاهرة .

من محضر جلسات وفدي االتحاد االشتراكي المصري 
والعراقي بشأن القضية الكردية في العراق
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مبادرات التفاوض
بيان مال مصطفى البارزاني

رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني
تلبية لرغبة الس��يد رئيس اجلمهورية املشير 
الرك��ن عبد الس��الم محمد ع��ارف باحملافظة 
عل��ى وحدة الص��ف الوطن��ي وحق��ن الدماء 
البريئ��ة وانه��اء اقتتال االخوة ولثبوت حس��ن 

النية عند السلطة احلاكمة قررنا:
املب��ادرة الى ايقاف اط��الق الن��ار والطلب الى 
اخواني العودة الى محال سكناهم واالنصراف 

الى اعمالهم احلرة الكرمية.
وبه��ذا ينفس��ح اجمل��ال للس��لطة الوطني��ة 
الكفيل��ة  اخلط��وات  اتخ��اذ  ال��ى  للمب��ادرة 
باع��ادة احلي��اة الطبيعية واالمن واالس��تقرار 
ال��ى املنطقة وتتهي��أ الفرصة الق��رار احلقوق 
القومي��ة للمواطن��ني االكراد ضمن الش��عب 
العراق��ي ف��ي وح��دة وطني��ة وارس��اء االخوة 
العربية الكردية على امنت القواعد مبا يصونها 
من الوهن ويحصنها من دسائس املستعمرين 

واملتصيدين والطامعني.
وليعلم اجلميع ان سيادة القانون وتأمني االمن 
النظ��ام في املنطقة كفيل بحل كل معضلة 

مهما كانت مستعصية.
فليسدد اهلل خطى اخمللصني ويكلل جهودهم 
بالنجاح فيم��ا يريدونه للش��عب والوطن من 

وحدة وسؤدد وازدهار.
واهلل من وراء القصد

البارزاني مصطفى
10 شباط 1964

*******************
بيان احلكومة العراقية حول إيقاف األعمال 

العسكرية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

العام��ة  املصلح��ة  مقتضي��ات  عل��ى  بن��اء 
والس��تجابة اخوانن��ا االكراد ملا ج��اء في نداء 
امل��ال مصطفى البارزاني وراغب��ة منا في اعادة 
احلياة الطبيعية الى اجلزء الشمالي من وطننا  
)احلبيب!( ووضع حد حملاوالت االس��تعمار واذابة 
وقط��ع داب��ر املس��تغلني واملتصيدي��ن وقحنا 
للدم��اء البريئة وبناء على م��ا متيله مصلحة 

الوطن العليا...
قررنا ما يلي:

اوال: اق��رار احلق��وق القومي��ة الخوانن��ا االكراد 

ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية واحدة 
متآخية وتثبيت ذلك في الدستور املؤقت.

ثاني��ا: اط��الق س��راح املعتقل��ني واحملتجزي��ن 
واحملكوم��ني بس��ب ح��وادث الش��مال واصدار 
العف��و العام ورفع احلجز ع��ن االموال املنقولة 
وغي��ر املنقولة عن االش��خاص ال��ذي حجزت 

اموالهم.
املناط��ق  ال��ى  احمللي��ة  االدارات  اع��ادة  ثالث��ا: 

الشمالية.
رابعا: اعادة املوظفني واملستخدمني.

خامس��ا: رف��ع القيود املفروضة على تس��ويق 
املواد املعاشية على اختالفها.

سادس��ا: الش��روع باع��ادة تعمي��ر املنطق��ة 
الش��مالية فورا. وتش��كيل اللج��ان اخملتلفة 
لتذليل الصعوبات التي تعترضها حول التقيد 
باالعم��ال الروتيني��ة م��ع مالحظ��ة تعويض 

املتضررين.
س��ابعا: تعويض اصحاب االراضي التي غمرت 
اراضيه��م من ج��راء س��دي )دوكان( و )دربندي 

خان( تعويضا عادال.
ثامن��ا: تتخ��ذ التدابير مبا يضمن اع��ادة االمن 

واستقرار املنطقة الشمالية.

وانن��ا نهيب باخواننا االك��راد العودة الى احلياة 
الطبيعية ببركات ه��ذا البلد وتوحيد الصف 
الوطن��ي جت��اه مؤام��رات االس��تعمار واذنابه 
وليعل��م اخواننا االك��راد باننا س��نعمل على 
ما يضم��ن حقوقهم املش��روعة ش��ان بقية 
املواطنني ف��ي اجلمهورية العراقي��ة واهلل من 

وراء القصد.
تاس��عا: عل��ى جمي��ع ال��وزارات ذات العالق��ة 
اصدار املراسيم واألوامر والتعليمات املتقضية 

تنفيذا ملا جاء في هذا البيان.
)التوقيع(

عبدالسالم محمد عارف
رئيس اجلمهورية

*******************
نص املش��روع الذي نشر رس��مياً. بتوقيعي 
البارزاني ومتص��رف لواء الس��ليمانية عبد 
الرزاق س��يد محمود االرحيم )ل��م يثبت له 
تاريخ ولكنه بالتأكي��د مت بعد الضجة التي 
أثارته��ا مذكرة البارزان��ي لرئيس اجلمهورية 

ورئيس الوزراء- 
- إيضاح احلقوق القومية الكردية –

اوال: لق��د اوضح الدس��تور املؤقت ال��ذي اذيع 
بتاريخ 4 مايس )أيار( 1964 على ان: "العراقيني 
ل��دى القانون س��واء ، متس��اوون ف��ي احلقوق 
والواجب��ات العامة ، ال متيي��ز بينهم  في ذلك 
اجلن��س او االص��ل او اللغة او الدي��ن. ويتعاون 
املواطن��ون كافة ف��ي احلفاظ عل��ى كيان هذا 
الوط��ن مبا فيه��م الع��رب واالك��راد ويقر هذا 
الدس��تور حقوقه��م القومية ضم��ن الوحدة 

العراقية".
س��توضع  )؟(  القومي��ة  تفاصي��ل  ان  ثاني��ا: 
نصوصه��ا م��ن قب��ل مجل��س االم��ة ال��ذي 

سينتخب اعضاؤه من قبل الشعب.
ثالثا: الدراسة: تقر احلكومة )التي هي حكومة 

انتقالية( الدراسة مبا يلي:
أ - تك��ون باللغة الكردية حت��ى الصف الثالث 

املتوسط للمناطق التي يسكنها اكراد.
ب - باللغ��ة العربية ملن يرغب من االكراد ذلك ، 
وألوالد املوظفني والقاطنني العرب في املناطق 

الكردية.
رابعا: التعيني: تراعى نس��بة املواطنني االكراد 
في التعي��ني في الوظائف التالي��ة: )1( الوزراء 
)2( املتصرفيات واالدارة احمللية )3( قبول الطالب 

في اجلامعة وفي االيفاد خارج العراق.
خامس��ا: مس��اواة اخوانن��ا االكراد ف��ي كافة 
احلقوق واالمتيازات والواجبات االخرى ش��أنهم 

شأن بقية املواطنني في اجلمهورية العراقية.
سادس��ا: ان احلكومة احلالية اجنزت الدراسات 
الالزم��ة لتعمير املنطقة الش��مالية ورصدت 
املال ال��الزم وستس��رع قريبا ج��دا بتنفيذها. 
وانها اصدرت التعليمات والوصايا بشأن اعادة 
املوظفني واملستخدمني الى وظائفهم بصرف 
النظر عن املالك. كما عملت على اطالق سراح 
جميع احملتجزين بقضايا الش��مال- وس��هلت 
ايصال البضائع واملواد املعيشية على اختالفها 

الى املناطق النائية في الشمال.
س��ابعا: وان احلكوم��ة احلالي��ة ، انطالق��ا من 
سياستها الرامية الى تأمني كل السبل خلدمة 
ابناء الش��عب على حد سواء ستعمل كل ما 
في وس��عها ألن يعم اخلير والرفاه في الشمال 

وفي املناطق االخرى من وطننا احلبيب.
واهلل املوفق.

البارزان��ي م��ال مصطف��ى        متص��رف لواء 
السليمانية عبد الرزاق سيد محمود

توقيع                                   توقيع

لقاء بني رئيس الوزراء طاهر يحيى ومصطفى بارزاني

مال مصطفى بارزاني والرئيس عبد الرحمن عارف
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة النفط ام��س االربعاء، 
الب��دء باملرحل��ة االولى النت��اج الغاز 
املصاحب م��ن حقل ب��درة النفطي 

شمال شرقي الكوت .
وق��ال وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ف��ي مؤمت��ر صحف��ي، عق��ده عل��ى 
هامش افتت��اح الوحدة االنتاجية، إن 
»حقل بدرة بدأ باملرحلة االولى النتاج 
الغ��از املصاح��ب بع��د معاجلته في 
حق��ل بدرة النفطي ضمن مش��روع 
متكام��ل ومبع��دل 200 ط��ن يوميا 
من الغاز الس��ائل، اضافة الى انتاج 
50 مت��ر مكعب قياس��ي م��ن الغاز 

اجلاف«.
»االنت��اج  ان  اللعيب��ي،  واض��اف 
س��يزداد تدريجيا ليصل الى الطاقة 
التصميمية للحق��ل والبالغ مليون 
ق��دم مكعب قياس��ي م��ن الغاز مبا 
يحقق مردودات مالية تعظم اخلزينة 
االحتادي��ة، فض��ا ع��ن االث��ر البيئي 
والصحي للمناطق احمليطة باحلقول 
النفطية، اضاف��ة عن تزويد احملطات 
الكهربائي��ة بالغاز اجل��اف الذي من 
ش��أنه حتقي��ق االكتف��اء الذاتي من 

الوقود«.
واشار اللعيبي الى ان »الوزارة تسعى 
الستغال الغاز املصاحب في جميع 
احلق��ول النفطية«، مبينا ان »الوزارة 
سبق وان اعلنت قبل ايام عن تطوير 
تسع رقع استكش��افية استثمارية 

في عدد من احملافظات العراقية«.
م��ن جانب��ه ق��ال الوزي��ر الروس��ي 
الكس��اندر نوف��اك خ��ال حض��وره 
إن  االنتاجي��ة  الوح��دة  افتت��اح 
»الش��ركات النفطي��ة الت��ي تقوم 
بتطوي��ر حقل ب��درة النفطية والتي 
تترأس��ه ش��ركة كاز بروم الروسية 
متكنت خ��ال 7 س��نوات م��ن زيادة 
االنت��اج النفط��ي ف��ي احلق��ل بعد 

تطوي��ره ليصل ال��ى 90 الف برميل 
يوميا«.

واض��اف نوفاك ان��ه »مت إكمال البنى 
التحتية للمش��روع وسيكون هناك 
انت��اج واف��ر م��ن النفط والغ��از في 
هذا احلقل«، مبينا ان »االس��تثمارات 
األجنبي��ة في ه��ذا املش��روع بلغت 
اربعة مليارات دوالر وان عدد العاملني 
العراقي��ني في احلق��ل بلغ ثاثة االف 

عامل«.
واش��ار نوف��اك ال��ى ان »العاق��ات 
ب��ني البلدين تس��مح لن��ا بالتعاون 
اه��م  وان  والعس��كري  السياس��ي 

مجال للتعاون ه��و الطاقة حيث ان 
البلدين يتعاونان وينس��قان بشكل 

فعال في أسواق النفط العاملية«.
ومتتلك ش��ركة كاز بروم حصة 40٪ 
من حق��ل بدرة النفط��ي التي فازت 
به مع اربعة ش��ركات نفطية عاملية 
بتطوير احلقل ضمن جولة التراخيص 
الثانية والتي، بلغت نسبة الشركة 
التركية »تي بي او« على ٪10، و 30٪ 
نس��بة ش��ركة كو كاز الكورية، في 
حني بلغت نس��بة الشركة بتروناس 

املاليزية على 20٪ ».
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي 

قد اعلن ف��ي ايلول املاضي أن العراق 
س��يتوقف عن إحراق الغاز منتصف 
ع��ام 2021 ، مش��يراً إل��ى أن الوزارة 
إلنش��اء خمس��ة  وضع��ت خططاً 
مصاٍف في ش��مال ووس��ط وجنوب 

العراق.
وق��ال اللعيب��ي إن »ال��وزارة حققت 
قفزات مهمة في انتاج النفط اخلام، 
فضا عن االس��تثمار األمث��ل للغاز 
وبنس��بة عالية جدا مما كان عليه«، 
مبين��اً أن »الوزارة تعم��ل على إبرام 
اتفاقات مع شركات عاملية الستثمار 
الغ��از« ، مضيفا أنه »م��ن املؤمل أن 

يتوقف العراق عن حرق الغاز مبنتصف 
عام 2021 مب��ا يحقق مردودات مالية 
تعظم اخلزين��ة االحتادية بأكثر من 6 
مليارات دوالر س��نويا، فضا عن األثر 
البيئي والصح��ي للمناطق احمليطة 

باحلقول النفطيةَ«.
»ال��وزارة وضع��ت  أن  الوزي��ر  وتاب��ع 
خططا اس��تراتيجية لزي��ادة االنتاج 
من املش��تقات النفطي��ة والتقليل 
من نسبة استيرادها، من خال طرح 
مشاريع استثمارية إلنشاء خمسة 
مصاف في وس��ط وجنوب وش��مال 

الباد«.

وتفي��د التقدي��رات األولي��ة ل��وزارة 
النف��ط بأن العراق ميتل��ك احتياطياً 
يق��در بنحو 132 ترليون قدم مكعب 
من الغاز، ومب��ا ان نحو %70 من الغاز 
العراقي هو غاز مصاحب الستخراج 
النف��ط فإن م��ا يق��ارب 700 مليون 
قدم مكع��ب منه كان يحترق ويهدر 
بس��بب عدم وجود البني��ة التحتية 
ملعاجلته، ويحل العراق املرتبة احلادية 
عش��ر بني دول العالم الغنية بالغاز 
الطبيعي بعد كل من روس��يا وايران 
وقطر والسعودية واإلمارات وأميركا 

ونيجريا وفنزويا واجلزائر.

يحقق مردودات مالية تعزز الخزينة االتحادية

النفط تبدأ المرحلة األولى إلنتاج الغاز المصاحب من حقل بدرة 

يزداد اإلنتاج تدريجيا 
ليصل الى الطاقة 
التصميمية للحقل 
والبالغة مليون قدم 
مكعب قياسي من 
الغاز بما يحقق 
مردودات مالية 
للخزينة االتحادية ، 
فضال عن األثر البيئي 
والصحي للمناطق 
المحيطة به 

حقل بدرة 

إن الدع��م الذي قدمه البنك املركزي الى االقتصاد الوطني في 
اثناء االزمة االقتصادية واملالية واحلرب على االرهاب هي نقطة 
مضيئة وجتربة جناح مشرفة في بلد مير بظروف قاسية ومبرحلة 
تاريخي��ة هي االصع��ب في مواجه��ة التحدي��ات االقتصادية 
واالمني��ة والتي لم متر بها اية دولة في العالم خال الس��نوات 
الثاث املاضية مثل العراق إذ اسهم اسهامة كبيرة في تعزيز 
الصم��ود االقتصادي وف��ي حتقيق النصر الناج��ز على االرهاب 

وحتقيق االستقرار النقدي واالنتصار املالي .
م��ع االش��ارة ال��ى اجله��ود واالج��راءات احلكيم��ة وتطبيقات 
السياس��ة النقدية واالجراءات التطويري��ة للبنك املركزي في 
املرحل��ة االقتصادي��ة الصعب��ة للعراق حيث اس��تطاع البنك 
من رس��م اس��تراتيجيته للس��نوات )2016-2020( في حتقيق 
االستقرار في النظام املالي وحتفيز النمو االفتصادي والشمول 
املال��ي والبن��اء الهيكلي واملؤسس��ي واالس��تثمار االمثل في 
الرأسمال البشري من خال اجنازات مهمه ابرزها احملافظة على 
التصخم بنسبه التزيد على %2 وعلى مستوى من االحتياطات 

االجنبية ضمن معدالت مقبولة على وفق املعايير الدولية .
اذ بل��غ االحتياطي االجنبي للعراق بحدود 47 مليار دوالر وحتفيز 
القطاع املصرفي  تنظيميا واش��رافيا ورقابيا وتأسيس وحدات 
جدي��دة ضم��ن الهي��اكل التنظيمي��ة للمص��ارف كاالمتثال 
ومكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب وادارة اخملاطر االئتمانية 
والتش��غيلية واص��دار قانون غس��ل االموال 39 لس��نة 2017 
وتطوي��ر انظم��ة املدفوعات وتطبي��ق جميع عملي��ات الدفع 
بالتجزئة وبواس��طة الهاتف النقال وانش��اء املقسم الوطني 
والعم��ل على تطبي��ق املعايي��ر الدولية ف��ي التقاري��ر املالية 
انس��جاما م��ع مب��دأ الش��فافية واالفصاح يض��اف الى ذلك 
جهود البنك املبذولة يوميا في حتفيز عمليات الش��مول املالي 
والتركيز على مبادرة توطني رواتب املوظفني لغرض رفع نس��بة 
الشمول املالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في اجلهاز 
املصرف��ي ولغرض اع��ادة الثقة بالقطاع املصرف��ي قام البنك 
باعادة تقيي��م وتصنيف املص��ارف وفقا للمعايي��ر واملقاييس 
الدولي��ة في تقييم نتائج االعمال وقي��اس كفاءة االداء كذلك 
تأس��يس ش��ركة ضمان الودائع  بهدف رفع نسبة االدخار لدى 
املصارف وتقليل نس��بة االكتناز في البيوت وبالتالي تنش��يط 
االقتصاد من خال تفعيل االستثمار والتمويل املصرفي واتخاذ 
االجراءات التنظيمية والهيكلية واستحداث مركز االيداع في 
س��وق العراق لاوراق املالية وتأس��يس مركز وطني لاستعام 

االئتماني. 
 وعلى مس��توى العاق��ات املصرفية الدولية اس��تطاع البنك 
املركزي وبجهود اس��تثنائية للمحافظ وفريق عمله من اعادة 
العاقات مع البنوك املركزية العربية واالجنبية وايصال االجنازات 
املتحققة خال السنوات الثاث املاضية الى املوسسات املالية 
الدولية احلاكم��ة مثل منظمة العمل املالي والتي اس��همت 
ف��ي انتقال تصني��ف العراق م��ن الرمادية ال��ى املتابعة وتعد 
زيارة احملافظ الش��هر املاضي الى مجلس االمن الدولي وعرضه 
االجنازات والتطويرات التنظيمية والبنيوية والتقنية واالمتثال 
للمعايي��ر الدولية في االب��اغ املالي وتعزي��ز  الثقة باالقتصاد 
العراقي وبقدرة العراق على االلتزام باالستحقاقات االئتمانية  
الدولية واشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان لها 
األث��ر الواضح في تعزي��ز الصمود االقتص��ادي واالنتصار املالي 

والسير بخطى ثابتة نحو االستدامة املالية . 

مستشار اقتصادي مصرفي

البنك المركزي يدعم االقتصاد 
الوطني لتحقيق االستقرار النقدي
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البصرة - الصباح الجديد:
أعل��ن محافظ البصرة أس��عد عبد 
األمي��ر العيداني ام��س األربعاء، عن 

توقي��ع مذك��رة تفاهم مع ش��ركة 
فرنس��ية متهي��داً لتنفيذ مش��روع 
يقضي بإنش��اء أول ش��بكة للمترو 

ف��ي احملافظ��ة تتك��ون م��ن خطني 
مرتفعني و15 محطة.

تصريح��ات  ف��ي  العيدان��ي  وق��ال 

مت  تفاه��م  "مذك��رة  إن  صحفي��ة 
توقيعها مع إدارة ش��ركة )الس��توم 
متهي��داً  الفرنس��ية  ترانس��بورت( 

لتنفيذ مش��روع حي��وي في البصرة 
يخص قطاع النقل ويتمثل بانش��اء 
ش��بكة للمترو"، مبين��اً أن "مبوجب 

املذك��رة س��وف يتم تنفي��ذ املرحلة 
الهندسية للمش��روع بالتعاون بني 

الشركة واحلكومة احمللية".

توقيع مذكرة مع شركة فرنسية إلنشاء أول مترو في البصرة 
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الطريقة السردية. 
ــ من اين جاء عنوان حدائق الصمغ؟

هي عنوان إلحدى القصص التي ضمتها 

ــة، وهذه القصة حتمل لغزاً والبد  اجملموع
ــبب  ــز يدرك س ــكك اللغ ــارئ ان يف للق

تسميتها بحدائق الصمغ. 
ــون كذابا  ــح يجب ان يك ــب الناج الكات
ــة يتطلب ذلك  ــا، تكنيك الكتاب محترف
ــت بحاجة الى نقل الواقع كما  انت لس
ــدرك ملا يحصل والقارئ ال  هو فالقاري م
ــل يحتاج الى  ــراءة املذكرات ب يحتاج لق

من يستفز خياله
وبشأن مشروعه املستقبلي قال

ــداد في يوم ما(،  ــدي رواية بعنوان )بغ عن
ــتكون  ــاء اهلل س وهي قيد الطبع وان ش

بيد القاري في عام 2018.
ــن  اجلدير بالذكر ان القاص والروائي حس
ــطني  ــباب النش ــح من الكتاب الش فال
ــة، اول رواية له كتبها  ــي مجال الكتاب ف
ــي كراون(، ثم اصدر روايته  بعنوان )تكس
ــارئ الطني(،  ــت بعنوان ) ق ــة وكان الثاني
ــي معرض بيروت،  وعمله قيد التوقيع ف
ــه )حدائق الصمغ(،  هي الرواية الثالثة ل
ــن فالح على  ــات حس ــم تقتصر كتاب ل
ــن لنصوص  ــب العديد م ــرد بل كت الس
ــرحية التي القت قبوال واعجابا من  املس
قبل جمهور املثقفني، هو االن في بيروت، 
ــرحياً،  ــرض له عمالً مس ــي بغداد يع وف
ــنة 2015 حصل على افضل نص  في س
ــوان )بير  ــرحي في العراق وكان بعن مس

عليوي(. 

بيروت ـ حذام يوسف:
 

ــي في معرض  ــور االديب العراق كان حلض
ــر اصدارت  ــاب، اثر واضح عب ــروت للكت بي
ــني االدباء  ــرز من ب ــا كان االب ــدة، ورمب عدي
ــرص على حضور  ــن زوار املعرض في احل م
فعاليات املعرض واقتناء الكتب املعروضة 
، القاص والروائي حسن فالح، كان من بني 
االدباء العراقيني الذين شاركوا في املعرض 
ــق الصمغ  ــه القصصية حدائ مبجموعت

والتي قال عنها اثناء توقيعه على 
ــدار لي ،وهي  ــغ( اخر اص ــق الصم - )حدائ
ــر  ــة، مبئة واثني عش ــة قصصي مجموع
ــر قصة  ــة عش ــة، ضمت  خمس صفح
ــط،  املتوس ــورات  منش ــن  ع ــدرت  وص
 « ــة  كافكاوي  « ــة  القصصي ــة  واجملموع
ــول »ما  ــدا وللطرفة أق ــز ج ــكل ممي بش
ــة »، القصة تعتمد  بيهة صدك وال كلم
على اجلملة املكثفة في الصورة، وكتابة 
ــة اجدها اصعب من كتابة الرواية،  القص
ــي الرواية هناك مجال مفتوح للكتابة،  ف
ــزم بالتخطيط  ــت مل ــن بالقصة ان ولك

للجملة وهندستها، 
ــق  ــارئ بحدائ ــد الق ــع ان يج ــل تتوق - ه

الصمغ اسلوبا مغايرا؟ 
ــلوب جديد، ورمبا  نعم ألنني كتبتها  بأس
ــا بهذه  ــي اكتب به ــرة االولى الت ــي امل ه

القاص حسن فالح يوّقع حدائق الصمغ في معرض بيروت للكتاب

جانب من حفل التوقيع في بيروت

 )حدائق الصمغ( آخر إصدار لي، 
وهي مجموعة قصصية، بمئة 

واثنتي عشر صفحة، ضمت  
خمسة عشر قصة وصدرت عن 

منشورات المتوسط، والمجموعة 
القصصية »كافكاوية« بشكل 

مميز جدا وللطرفة أقول »ما 
بيهة صدك وال كلمة«، القصة 

تعتمد على الجملة المكثفة 
في الصورة، وكتابة القصة 

أجدها أصعب من كتابة الرواية، 
في الرواية هناك مجال مفتوح 

للكتابة، ولكن بالقصة أنت ملزم 
بالتخطيط للجملة وهندستها 

متابعة-الصباح الجديد:

ــة في  ــازك املالئك ــون ن ــتضاف صال اس
جمعية الثقافة للجميع الروائي الكبير 
ــي للحديث  ــن مجيد الربيع عبد الرحم
ــه، ورواياته  ــة، وقصص ــن جتربته األدبي ع

على مدى أكثر من اربعني عاما. 
ادارت اجللسة الدكتورة سالمة الصاحلي، 
ــة  ــيرته اإلبداعي ــى مس ــت عل ــي اثن الت
ــجيلي  واألدبية، وعرض بعدها فيلم تس
ــزل بها،  ــي ن ــات الت ــه، واحملط ــن بدايات ع
للكاتب توفيق التميمي، واالخراج للفنان 

طالب السيد.
ــه بالكتابة،  ــن بدايات ــف ع ــدث الضي حت
ــراق وخارجه،  ــل الع ــرة داخ ــه الث واجنازات
ــه في الناصرية، ومن ثم  ــقط راس ومس
ــروت، ثم املغرب،  ــه من بغداد الى بي تنقل

واستقراره االخير في تونس.
ــي  ــى دوره االدب ــف ال ــار الضي ــا أش كم
ــة في املغرب  ــر الثقافة العراقي ــي نش ف

ــه من ادبيات  ــي، ومتابعة ما يصل العرب
ــة عنها،  ــة النقدي ــني، والكتاب للعراقي
ــات االدبية  ــرات واملهرجان وكذلك املؤمت
التي شارك فيها كممثل لبلده العراق.

ــة،  من املداخالت التي جرت خالل اجللس
ــني يوسف  ــعد ياس ما قاله الدكتور س
ــال: في  ــة »الوكر« فق ــاول رواي الذي تن
رواية »الوكر« أراد الربيعي التركيز على 
ــه في الكتابة ، التي تتطلب  خصوصيت
ــا إبتكار  ــات، منه ــن املقوم ــر م الكثي
الصورة الفنية تلقائيا وليس إستعاريا، 
ــن رؤى، وقيم، وأبعاد، ودالالت، وعناصر  م
ــلوبية،  ــة وإس ــزات لغوي ــة، وممي جمالي
ــه عبر  ــلل إلي ــه، أو تتس ــرض علي ال تف
ــه مع  ــالل تفاعل ــن خ ــا م ــد، إمن التقلي
الظروف العينية التي عاشها، فالرواية 
ــراق، وفي حقبة  ــا في الع ــدور أحداثه ت
ستينية معروفة، إال انها ال تفصح عن 
إسم التنظيم السري، وال تكشف عن 

نظام محدد،
لكن »عماد« بطل الرواية املنتمي حزبيا،  

ــا عماد  ــول: »أن ــة  205 يق ــي صفح وف
الصالح، لست ملكا حلزب واحد، بل أنا 
ضمير وطني، هذا ما أريده ووسيلتي«. 

ــم ورقة نقدية  ــير احلاج قدم الناقد بش
ــا الى  ــار فيه ــم« اش ــن »رواية الوش ع
ــاد القصة وقال: بعدما صدرت رواية  ابع
ــاء وكّتاب  ــل معها أدب ــم(، تفاع )الوش
عراقيني وعرب، لكن هذا التفاعل، الذي 
ــاالت، كان قاصرا  ــرات املق ــم بعش تُرج
ــول ثيمتها فقط،  ــد دار ح قبالتها! لق
ــي،  ــقوط السياس ــاال، حيث الس إجم
ــري، والعار االجتماعي...  واالحباط الفك
إلخ. أي أن هذا الدوران الثيمي، خصوصا 
بشأن »كرمي الناصري«: املتأزم، والهارب، 
ــه، قد غنب  ــزوم، واالنتهازي، والتائ وامله
ــم( نقديا ذلك، تعليال، ألنه غفل  )الوش
ــردي،  ــهواً أم عمداً« عن املبنى الس »س

وتقنياته اجلمالية في هذه الرواية.
ــد رد القاص عبد االمير اجملر على         وق
ــال: ان ماقاله الناقد  ــم فق قراءة احلاج
ــير حاجم غير دقيق، حيث قال »من  بش

ــرات والندوات  ــي للمؤمت ــالل متابعات خ
ــنوات املاضية،  التي كانت تقام في الس
ــن يتناولون هذه الرواية  كان النقاد الذي
ــي غائب  ــرى للروائ ــات اخ ــا رواي ومثله
طعمة فرمان كرواية )النخلة واجليران( 
وغيرها، بانها مثلت بداية التجديد في 
ــى الثيمة، فان  ــة« اما التركيز عل الرواي
هذا ناجت عن كون الرواية بنحو عام متثل 
ــية،  ــوي على ثيمة سياس خطابا ينط
ــفية بالضرورة، وهذا  ــانية، وفلس وإنس
ــالف واجلدل، وهو امر طبيعي  يثير االخت
ــيما في تلك  ــه النقد، س ــغل ب ان ينش
الفترة التي مثلت صراعا عقائديا، مازال 

مستمرا بأشكال اخرى.
ــالت كان هناك وقفة  ومن ضمن املداخ
من قبل القاصة ايناس البدران الربيعي 
ــا على رأيه  ــكره من خالل كلمته لتش
ــرف  ــي كتابها االخير. وقالت: لي الش ف
بأن أحظى بهذا التقييم من ابن اجلنوب 
ــل نقاءه، واملفتون بفضاءاته،  الذي يحم

وهموم ناسه.

     
كتب ـ عبد العليم البناء :

ــني احتاد   ــة ب ــات طويل ــود ومباحث ــد جه بع
الناشرين العراقيني والوكالة الدولية للرقم 
املعياري الدولي للكتاب ISBN ، مت في املؤمتر 
ــورت باملانيا اإلقرار  ــد في فرانكف الذي انعق
بذلك وتسليم الرقم الدولي اخلاص بالعراق 
،واصبح احتاد الناشرين العراقيني ميثل وكالة 

.)ISBN  ( العراق للرقم الدولي  للكتاب
 أعلن ذلك ل)الصباح اجلديد( الدكتور عصام 
خضير نائب رئيس احتاد الناشرين العراقيني 
ــي للكتاب   ــم الدول ــد الرق ــح : » يع ، وأوض
ــس الدولية  ــة التقيي ــد أنظم ــه أح بوصف
ّكن الباحث  ــهلة، متمٌ ــة س (ISO(، أداة عصري
ــى أحد العناوين أو  أو القارئ من التعرف عل
ــر معني في بلد  ــات الصادرة عن ناش الطبع
ــوان أو للطبعة  ــني ، وهو رقم فريد للعن مع

الواحدة ». 
ــم الدولي املوحد  ــاف خضير: » إن الرق وأض
ــم الهوية الذي  ــرب إلى رق ــاب هو أق للكت
ــراد للتعريف بهم، ولكنه رقم  يعطى لألف
ــتوى العالم  ــى مس ــه عل ــي يعمل ب عامل
ــاب ويعتمد في جميع  ــع على الكت ،فيطب

انحاء العالم » .
مؤكدا : » أصبح باالمكان االن احلصول على 
الرقم الدولي من احتاد الناشرين العراقيني 
بعد أن يتم امالء التعهد و استمارات خاصة 
ــيتم منح االرقام  ــجيل ».وبني: » وس للتس
الدولية حسب الفئات اآلتية :للمؤلفني اذا 
كان النشر يقوم به املؤلف شخصيا، ولدور 
النشر العراقية ، وللجهات احلكومية التي 
ــوعات  ــن الكتب او املوس ــدارات م لها اص
،واملنظمات احلكومية وغير احلكومية التي 
ــرين العراقيني  ــاد الناش ــاج الرقم و احت حتت
ــح الرقم )  ــي العراق ملن ــة الوحيدة ف اجله

ISBN( حيث يشار عربيا الى الرقم الدولي 
للكتاب ب )ردمك( ، وعامليا ب) ISBN (، وهو 

مبثابة الهوية للكتاب ».
ــم الدولي للكتاب وكيف  وحول فكرة الرق
تولدت؟ قال د. عصام خضير:« تولدت هذه 
ــتينيات  ــرة في بريطانيا منتصف س الفك
القرن املاضي وذلك مببادرة من أحد موزعي 
ــني نتيجة احلاجة لنظام  الكتب البريطاني

يساعده على تنظيم و توزيع الكتب .
ــي اطار  ــم يدخل ف ــذا الرق ــيرا:« أن ه مش
ــراتها  حماية امللكية الفكرية وأحد مؤش
،ومينح فقط لكتاب واحد واليعطى لكتاب 
ــاب  ــات الكت ــم معلوم ــع الرق ــر، ويتتب آخ
ــم وهذا  ــذا الرق ــة به ــة اخلاص التفصيلي
ــرات احلماية  ــد مؤش ــر اح ــاب ويعتب الكت

الفكرية«.
ــا حامل الرقم  ــي يتمتع به ــن املزايا الت وع
ــتفيده من  ــاب وما الذي يس ــي للكت الدول

ــم ؟ بني خضير أن » الرقم الدولي  هذا الرق
ــر  ــاب وعائديته للناش ــه تعريف  للكت في
ــن الرقم في عملية  ــتفاد م واملؤلف ، ويس
ــراءاً ، الميكن أن  ــا و ش ــب بيع ــداول الكت ت
ــب كتاب رقمه غير صحيح ، وتتطابق  يطل
ــا والميكن ان  ــع عناوينه ــب م ــام الكت ارق
ــي  ــم الدول ــا ان الرق ــل اختالف.كم يحص
ــورات وقواعد البيانات  ــد معرفاً للمنش يع
ــتخدامه يوفر الوقت  البيبلوغرافية ، واس
ــخ .وأن  ــل اخطاء النس ــف وتقلي والتكالي
ــم الدولي مييز  ــتخدام الصحيح للرق االس
ــة أو الرقمية  ــكال الكتب املطبوع بني اش
ــول الزبائن على  ــاعد على حص ، وهذا يس
ــي يحتاجونها.ناهيك عن أن  ــخة الت النس
ــراءة اآللية على  ــل للق ــم الدولي قاب الرق
ــريطية مكونة من 13  ــفرة ش ــكل ش ش
ــاعد على  ــريع ويس ــر س ــذا أم ــا ، وه رقم
ــتخدم في نقاط البيع  جتنب االخطاء، ويس

االلكترونية في املكتبات واملعارض الدولية 
، كذلك - وهذا مهم - يطلب الرقم الدولي 
للكتاب عند مشاركة املؤلف أو الناشر في 

املسابقات واملعارض الدولية ».
ــتطيع  فيها االحتاد  وعن الكيفية التي يس
ــني العراقيني من  ــدم الكتاب واملؤلف أن يخ
ــال خضير: » احتاد  ــي الرقم الدولي ق حامل
ــة اخملولة  ــو اجله ــني ه ــرين العراقي الناش
ــتطيع  ــدة ملنح الرقم الدولي ، ويس الوحي
ــر احلصول على الرقم فورا  املؤلف او الناش

.«
ــوص موعد بدء االحتاد تزويد الكتاب  وبخص
واملؤلفني العراقيني بهذا الرقم وهل هناك 
ــدأ االحتاد فعليا  ــروط خاصة ؟ أكد : » ب ش
ــح الرقم الدولي ، املطلوب فقط تعبئة  مبن
ــل طالب الرقم ،  ــتمارات خاصة من قب اس
ــدره ) 5000  ( دينار مقابل  ــع دفع مبلغ ق م
ــات اخلاصة  ــدة البيان ــة قاع ــم وتعبئ الرق

بذلك«.
وأشار الى أن » الرقم سيسهم في حتقيق 
فوائد محددة على صعيد االرتقاء بصناعة 
ــر وتوزيع الكتاب العراقي، السيما أن  ونش
املقر الرئيس في لندن قد أقر حق العراق في 
ــذا اجلانب ، حيث أن أحد املعايير  للكتاب  ه
ــم الدولي ،  ــو وجود الرق ــور عامليا ه املنش
ــب العراقية بدون رقم دولي  ومعظم الكت

وهذا يضعفها من الناحية الشكلية ».
ــاه تطبيق  ــات والعراقيل جت ــول العقب وح
ــم على الكتب العراقية وكيف مت  هذا الرق
جتاوزها؟ أكد : »التوجد عراقيل تذكر عدا أن 
ــس لديها نظام الترقيم«  بعض املطابع لي
ــام خضير بالقول : »  . وختم الدكتور عص
بإمكان املؤلفني و الناشرين احلصول  على 
ــابقا  الرقم الدولي للكتب التي صدرت س
وال حتمل هذا الرقم ، حيث ميكن طبع الصق 

يحمل الرقم ويلصق على الكتاب« .

 
ــري  اجلزائ ــب  والكات ــي  لإلعالم ــدرت  ص
»مصطفى بسطامي«  أّول رواية باللغة 
ــة املفقودين الذين  العربية، تتناول قضي
ــوا، أو اِختطفوا خالل احلرب األهلية  اِختف
ــعينيات القرن املاضي،  في اجلزائر في تس
والتي جاءت حتت عنوان: »نسريني، بكسر 

الذاكرة وضّم القلب«.
ــدأ أحداث الرواية الصادرة عن دار »آفاق  تب
ــا يلتقي  ــع عندم ــر والتوزي ــوم« للنش ك
ــي اجلامعة  ــس بزميلة له ف ــاب يون الش

ــمها  ــر العاصمة، واس ــة باجلزائ املركزي
نسرين سنة 2007، فيعجب بها ويُحاول 
التقرب منها، لكنه يكتشف أنها فتاة 
ــب«، حيث  ــاٍض قري ــة بِجراح م »ُمثخن
ــرب األهلية  ــالل احل ــف أخوها خ اِختِط
ــالميني والنظام،  التي اندلعت بني اإلس
ــار االنتخابي سنة 1992،  إثر تغيير املس
ــنوات، وأطلق  ــتمرت قرابة عشر س واس

عليها اسم »العشرية السوداء«.
ــرين أمضيا فترة      وبرغم أّن يونس ونس
الطفولة في زمن ومكان واحدين، وهما 
ــنوات التسعينيات،  اجلزائر العاصمة س

ــها،  ــا األحداث نفس إال أنهما لم يعيش
ــرين الوالد واألخ، فإن  ففيما فقدت نس
ــنوات  ــم يخرج طيلة تلك الس يونس ل
من البيت، بعد أن قرر والده، وهو ضابط 
في األمن، حمايته من األحداث الدامية 
ــة وأن والدة  ــها الوطن، خاص التي عاش
ــس توفيت خالل تفجير مطار هواري  يون
ــرية، واِستقدم  بومدين في بداية العش
ــه ما  ــه مربية ترعاه وتدرس ــد البن الوال
ــور التعليمي  ــي الط ــه ف ــاه أقران يتلق

االبتدائي.
      وعليه كان اللقاء بنسرين بالنسبة 

ــى فتاة  ــرد تعرف عل ــس ليس مج ليون
ــاف  ــا وأحبها، ولكنه اِكتش ــب به أُعِج
لتلك املرحلة الصعبة من تاريخ اجلزائر، 
مجسدة في األلم الذي كابدته وما تزال 

نسرين.
ــطامي من خالل      ويُحاول الكاتب بس
الرواية نقل معاناة الضحايا »املُزدوجة«، 
بداية بفقدان ذويهم خالل العشرية، ثم 
في رحلة البحث عنهم طيلة السنوات 

التي تلت نهاية الصراع الدموي.
ــا  ــة اِهتمام ــى الرواي ــر أن تلق     ويُنتظ
ــا تطرقت إلى  ــعني، كونه ــاال واس واقب

فتح ملف مسكوت عنه رسميا، خاّصة 
ــة« ألنها تنقل  ــف بـ«اجلريئ ــا توص وأنه
ــي حصلت خالل  ــاوزات الت ــض التج بع
ــتهدفت الشعب  تلك الفترة، والتي اِس
ــر، وحتى املدن،  األعزل في القرى واملداش
ــر، من خالل  ــرار العاصمة اجلزائ ــى غ عل

التفجيرات واملذابح.
ــاول الكاتب من خالل الرِواية، نقل      يُح
ــعبية،  معاناة اجلزائريني في األحياء الش
ــراش«،  ــه«، و«احل ــرار »صالوميي ــى غ عل
ــردية  ــة س ــا، بطريق ــة«، وغيره و«القب

ومشوقة في الوقت نفسه.

»نازك المالئكة« يستضيف تجربة 
الروائي عبد الرحمن الربيعي األدبية

الدكتور عصام خضير نائب رئيس االتحاد: اتحاد الناشرين الجهة 
)ISBN( الوحيدة لمنح الرقم المعياري الدولي  للكتاب

يعّد أحد أنظمة التقييس الدولية )ISO ( وهو أقرب إلى رقم الهوية

»نسريني« أّول رواية باللغة العربية تتناول قضية المفقودين

الروائي عبد الرحمن الربيعي



بغداد ـ الصباح الجديد:
يعد الع��ب فريق ن��ادي العدالة بكرة 
الق��دم، محم��د عيدان ش��طب، من 
ينتظره��ا  الت��ي  الش��ابة  املواه��ب 
مس��تقبال واع��دا ف��ي عال��م املدورة 
الصغي��رة نظ��را ملوهبت��ه الكبي��رة 
ومواصفات��ه الفنية والبدنية املميزة. 
ف��ي حديثه ل� "الصب��اح اجلديد، قال 

الالعب الشاب:
في اول ايامي انضممت ملدرسة عمو 
باب��ا الكروية واملدرب��ن عصام خليل 
وعماد جاس��م,حيث تعلمت مباديء 
اللعب��ة م��ن خ��الل هذي��ن املدرب��ن 
املميزين والذي سبق ان مثال املنتخبات 
الوطنية واالندية اجلماهيرية لفترات 
طويلة,بعده��ا انتقل��ت للعب ضمن 
اش��بال نادي الصناعة واملدرب شاكر 
لتمثي��ل  انتقل��ت  بعده��ا  طاه��ر.. 
ناش��ئة نادي الصناعة واملدرب رياض 
مزهر,وم��ن ث��م مثل��ت ش��باب نادي 
االمانة واملدرب عبد الزهره اسود,وقد 
اح��رزت مع��ه لق��ب بطول��ة الالعب 

الدولي الراحل ناطق هاشم.. ومثلت 
ن��ادي اجليش الرياضي مع املدرب ماهر 
عكله وع��ادل عكله واحمد حس��ن 
وم��درب حراس املرمى حس��ن كامل 
ف��ي تصفي��ات دوري الدرج��ة االولى 

العراقي لكرة القدم.
املاض��ي  قب��ل  م��ا  املوس��م  وف��ي 
انضمم��ت لصف��وف ن��ادي العدالة 
الرياض��ي واملدرب باس��ل محمد في 

التصفي��ات املؤهلة لل��دوري العراقي 
املمت��از لكرة الق��دم اال اننا لم نفلح 
بالتاهل بسبب قوة االندية املشاركة 
والت��ي تفوقت علينا بنوعية الالعبن 

واالعداد القوي للتصفيات.
يضي��ف الالعب الش��اب قائال: دعيت 
لتمثي��ل اش��بال املنتخ��ب الوطن��ي 
العراقي واملدرب طال��ب جلوب حيث 
حافظت عل��ى تواجدي مع��ه لفترة 
طويلة اال انني لم اسافر مع املنتخب 
البط��والت  ف��ي  مع��ه  للمش��اركة 
اخلارجية بسبب انشغالي بالدراسة.. 
وفي احلقيقة والواقع الكرة العراقية 
ش��هدت تراجعا كبيرا في الس��نوات 
الثالث��ن االخي��رة رمبا بس��بب احلروب 

واالوضاع غير املستقرة.
نحت��اج  بالق��ول:  حديث��ه  واختت��م 
لتنظيم دوري فئات عمرية لالش��بال 
والناش��ئن والش��باب والرديف بغية 
اكتش��اف املزيد من املواهب ال سيما 
وان العراق ميلك قاعدة مواهب كبيرة 

جدا.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
ف��ي أج��واء ملؤها الغبطة والس��رور، 
وبحضور اوملبي، تقدمه االمينان العام 
واملالي، حيدر حسن علي وسرمد عبد 
االله، واعضاء احتاد القوس والس��هم، 
افتتح ظهر أمس االربعاء مركز فاطمة 
التخصصي على هامش اقامة الدورة 
التدريبي��ة والتحكيمية التي يقيمها 
االحت��اد العربي ف��ي العاصم��ة بغداد 

وتستمر ليوم غد اجلمعة .
وافتتح االمن الع��ام للجنة االوملبية، 
حيدر حس��ن علي، مق��ر احتاد القوس 
والس��هم اجلدي��د باخمليم الكش��في 
باملنص��ور وس��ط حفل اقتص��ر على 
اعضاء االحتاد وعش��اق اللعبة والوفود 
العربية املش��اركة في الدورة من دول 
س��وريا واالردن وفلس��طن والسودان 
ومص��ر ، اذ بارك االمن الع��ام اجلهود 
الذاتي��ة إلحتاد القوس والس��هم على 
تهيئة مقر االحتاد برغ��م كل العوائق 
التي تقف امام بناء مقر وميدان للعبة 
يرتق��ى ال��ى النتائ��ج الت��ي يحققها 
ابط��ال القوس والس��هم ف��ي جميع 

االستحقاقات اخلارجية .
على صعيد متص��ل، طالب امن عام 

االحت��اد االفريق��ي للقوس والس��هم، 
احملاض��ر الدولي، الدكت��ور احمد قوره، 
اللجنة االوملبية مب��د يد العون لالحتاد. 
مش��يرا ال��ى: ان الع��راق اصب��ح من 
االرق��ام الرياضية الصعب��ة اينما حل 
في جميع الفعالي��ات، ومنها فعالية 
االحت��اد  مب��اركا  والس��هم.  الق��وس 
إلقام��ة دورة بهذه الروعة، وبناء ميدان 

تخصصي للعبة بجهود مخلصة .
فيما عّب��ر رئيس الوفد االردني، محمد 
راج��ح، ع��ن ش��كره وتقدي��ره إلحت��اد 
القوس والس��هم واللجنة االوملبية ملا 
يقوم��ون به من عمل جب��ار، وفي ظل 
الظروف التي مير بها العراق الش��قيق 
ما يدلل على حب ابناء الوطن لبلدهم 
وحرصه��م الكبي��ر للعم��ل دون ملل 
او كل��ل للبق��اء بن االش��قاء العرب، 
منافس��ن ف��ي البطوالت، وه��ذا هو 
االجن��از بحد ذاته، فكيف اذا كان هناك 
احتضان لدورات عربية وبناء منش��آت 
رياضية بجهود ذاتية.. من جانبه، اكد 
رئيس الوفد السوري، فادي االخرس، عن 
ش��كره للجنة االوملبية ملا تقدمه من 
دعم واس��ناد إلحتاد القوس والس��هم 
املرك��زي الذي يع��د من اب��رز االحتادات 

على املس��توى العربي نتيجة النتائج 
االيجابية التي حققها، السيما منها 
العاملية عبر البطلة الش��ابة فاطمة 
س��عد الت��ي تع��د م��ن اب��رز العبات 

املنطقة العربية .
فيما اك��د رئيس الوفد الس��وداني، 
ش��داد محمد عب��د اهلل: ان رياضة 
الع��راق قد مترض لكنه��ا ال متوت ما 
دام فيما ابن��اء الرافدين الذين لهم 
تاري��خ مش��رف عل��ى م��ر التاريخ، 
ن��رى  ان  باجلدي��د  لي��س  وبالتال��ي 
العاصم��ة الغالي��ة بغ��داد حتتضن 
االش��قاء من ال��دول العربي��ة بهذا 
الكرم والعمل املهني إلحتاد القوس 
والس��هم من خالل تهيئ��ة االجواء 
املناس��بة إلجن��اح ال��دورة التدريبية 
والتحكيمي��ة، وكلها امور تؤكد ان 
رياض��ة الع��راق حاضرة ف��ي جميع 
االجنازات  اخلارجية حلصد  املناسبات 
ال غي��ر، فألف مبارك إلحت��اد اللعبة 
وللجن��ة االوملبية الت��ي هي خيمة 
جلميع االحتادات، ومنها احتاد القوس 

والسهم، بهذا العمل الكبير.

* إعالم اللجنة األوملبية

15رياضة اخلميس 7 كانون األول 2017 العدد )3833(

مسعود يمّثل العراق 
بعمومية غربي آسيا

تعادل إيجابي للحدود 
أمام فريق الحسين

»الطب الرياضي« ينّظم 
محاضرات لمدراس مدينة الصدر

إعالم اتحاد الكرة : 
غ��ادر رئيس االحت��اد العراق��ي لكرة القدم عب��د اخلالق 
مس��عود امس االربع��اء الى العاصم��ة االردنية عمان 
حلضور اجتماع  اجلمعية العمومية الحتاد غربي آس��يا 
لكرة القدم »واف«،الذي س��يعقد هناك اليوم اخلميس  
في مركز امللك احلس��ن بن طالل للمؤمترات في البحر 

امليت، وبحضور رؤساء وأمناء سر احتادات غربي آسيا.
ويشهد االجتماع االطالع ومناقشة العديد من امللفات 
املدرجة على ج��دول األعمال، من أبرزها املصادقة على 
محضر اجتماع اجلمعية العمومية األخير، اضافة إلى 
استعراض التقرير االداري املقدم من اللجنة التنفيذية 
لالحتاد واملتضمن النش��اطات التي أقيمت في الثالثة 
أعوام السابقة، وكذلك عرض املوازنة املالية التقديرية 
للعام القادم 2018 واملصادق��ة عليها من قبل أعضاء 

اجلمعية العمومية.
كم��ا يبح��ث االجتم��اع كاف��ة مس��تجدات أجن��دة 
البط��والت اخلاص��ة باحتاد غربي آس��يا، وع��رض واقرار 
اخلطة االستراتيجية التي كانت األمانة العامة أعدتها 
وتعنى بعام��ي 2017 و2018 وتهدف في مجملها الى 
تطوير اللعبة في دول منطقة غربي آس��يا متاشياً مع 
التوجهات واملبادىء الرئيس��ة التي أنبثقت من خاللها 

فكرة تأسيس احتاد غربي آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أختتمت منافس��ات الدور الراب��ع من املرحلة االولى 
ل��دوري الكرة املمت��از مبباراة أمس الت��ي اقيمت بن 
فريق��ي احل��دود وفريق احلس��ن في ملع��ب التاجي 
التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفن لكل منهما، 
هدفي احلدود عن طريق منتظر عادل في الدقيقة 2 
وم��روان عباس في الدقيقة 90، فيما س��جل لفريق 
احلس��ن علي كرمي في الدقيقة 61 وفايق خضر في 

الدقيقة 69.
ه��ذا ويقف فريق نادي الش��رطة في صدارة الالئحة 
برصي��د 12 نقط��ة جمعها م��ن الفوز ف��ي جميع 
مبارياته االربع الس��ابقة، متفوقاً على الزوراء بفارق 

األهداف.
وف��ي ترتي��ب الهدافن يق��ف 3 العبن س��جلوا 4 
أهداف لكل منهم، وهم »أمين حس��ن من الشرطة 
وزي��اد احمد من النفط وعالء عب��اس من نادي نفط 

الوسط«.

إعالم الدائرة:
نظم��ت دائرة الط��ب الرياض��ي في وزارة الش��باب 
والرياض��ة وبالتع��اون م��ع مديري��ة ش��باب الصدر 
مكافح��ة  ح��ول  توعوي��ة  محاض��رات  سلس��لة 
املنش��طات واخمل��درات لطلب��ة امل��دارس االعدادي��ة 
والثانوي��ة في مدينة الص��در حيث مت زيارة 8 مدارس 
خالل 3 ايام متتالية حيث مت زيارة مدارس )املصطفى 
وبنت اله��دى وصالح العكيلي وقتيبة وس��هل بن 
سعد الس��اعدي والفضيلة والرافدين والنهروان( مت 
تنظي��م محاضرات في هذا اجمل��ال للطلبة من قبل 
الدكتور حس��ام نبيل مدير قسم التوعية واالرشاد 

في دائرة الطب الرياضي.

بغداد ـ فالح الناصر:

االحت��اد  كاس  قرع��ة  أس��فرت 
اآلس��يوي للعام املقبل التي جرت 
صباح أمس في العاصمة املاليزية 
كواالملبور، ع��ن وقوع القوة اجلوية 
حامل اللقب ف��ي اجملموعة االولى 
إل��ى جانب فرق املالكية البحريني 
واجلزيرة األردن��ي والفائز من مباراة 
والس��ويق  الفلس��طيني  الهالل 
العمان��ي، فيما يلع��ب الزوراء في 
اجملموعة الثاني��ة إلى جانب أندية 
العهد اللبناني واملنامة البحريني 

واجليش السوري.
النائ��ب األول لرئيس احت��اد الكرة، 
ش��رار حي��در، ق��ال ان االحتاد يضع 
العراقية  الك��رة  الثق��ة مبمثل��ي 
في احملف��ل اآلس��يوي، حيث ميلك 
تدريبية  وال��زوراء م��الكات  اجلوية 
بنوعي��ة متميزة  والعب��ن  خبيرة 
جدا، ولديهم��ا تأريخ حافل باحراز 
األلقاب، س��يتألقان ف��ي املباريات 

ويؤكدان جدارتهما خارجيا.
وتاب��ع قوله: اجلوي��ة حامل اللقب 
لعام��ن، نتطل��ع لرؤيت��ه يعان��ق 
اللق��ب الثال��ث ليس��جل إجن��ازاً 
تأريخي��اً في البطولة االس��يوية، 
وه��ذا لي��س ببعيد ع��ن الصقور 
ك��رة  تق��دم  الت��ي  املنس��جمة 
جميل��ة فيه��ا اصرار كبي��ر على 
اثبات اجلدارة، منوها ًإلى ان اجلوية 
برغم بدايته املتواضعة في الدوري 
املمت��از، لكنه ع��اد ليحقق الفوز 
وبامكان��ه التف��وق ف��ي املباريات 

املقبلة.
وذك��ر ان الن��وارس بقي��ادة اخلبير 
أيوب أوديش��و، هي االخرى تسعى 
غإلى التحليق بلقب آس��يوي أول، 
وبرغم ان الفريق املوس��م السابق 
وصل إلى مرحل��ة متقدمة، اال ان 
الن��وارس خس��رت ام��ام الصقور 
ف��ي اللق��اء الثاني ال��ذي ضيفته 
الدوح��ة  القطري��ة  العاصم��ة 
به��دف، بع��د التعادل ف��ي اللقاء 
األول ف��ي فرانس��وا حريري بهدف 

لكل منهما.
اما املدرب املساعد لكرة الشرطة، 
س��عد حاف��ظ، اوض��ح ان اجلوية 
بالعبيه ومالك��ه التدريبي وإدارته 
وجماهيره وتأريخه، سيكون جديرا 
بتمثي��ل العراق في البطولة، فهو 
حامل اللقب للعامن الس��ابقن 

عل��ى حس��ابي فريق��ي بنغالورو 
دوش��نبه  واس��تقالل  الهن��دي 
كانت  القرعة  الطاجيكس��تاني، 
في جانب��ه بعض الش��يء، برغم 
ان ك��رة الق��دم ال تعت��رف بذلك، 
بل س��تكون إل��ى جان��ب الفريق 
الذي يقدم االفضل من املس��توى 
ويتمك��ن من ترجم��ة الفرص إلى 
اهداف ويحافظ عل��ى تفوقه من 

اجل كسب املواجهات.

وق��ال ان الف��رق الت��ي س��تالعب 
ال��زوراء ه��ي اصع��ب بكثي��ر من 
تلك التي س��تالقي القوة اجلوية، 
لذلك فمهمة ال��زوراء اصعب في 
ال��دور األول للمجموعات، فرق لها 
ب��اع طويل في اللع��ب بهذا املفل 
واجليش  اللبناني  كالعهد  القاري، 
السوري، لكن يبقى الزوراء بحاجة 
إل��ى تأكيد جدارته ف��ي البطولة، 
وال س��يما انها ابتس��مت للفرق 

العراقي��ة في اخر نس��ختن بعد 
تتويج الصقور الزرقاء باللقب.

م��ن جانبه، أكد م��درب كرة نفط 
اجلنوب عادل ناصر، ان القوة اجلوية 
س��يلعب في مجموع��ة متوزانة، 
ب��ل ميل��ك فيه��ا ارجحي��ة عل��ى 
املنافسن، فهو فريق متميز ميلك 
اللقب اآلس��يوي ملرتن متتاليتن 
واصبحت لديه خبرة في التعامل 
مع االجواء التنافسية في بطولة 

كاس االحتاد اآلسيوي.
واضاف: نادي القوة اجلوية مستقر 
عل��ى الالعب��ن الدولي��ن وبرغم 
التغيير في اجلهاز التدريبي اال انه 
فريق كبي��ر مبعنى الكلم��ة، ينال 
دعما إداري��ا وجماهيريا، وصفوفه 
مثالية الي مدرب، لذلك س��يكون 
جدير باالنتقال إلى االدوار الالحقة 
ثم املنافس��ة على التتويج بلقب 

قاري ثالث على التوالي.

وبش��ان فريق ال��زوراء، ب��ن ناصر، 
ان الن��وارس س��تعاني كثي��را في 
البطول��ة االس��يوية، فاجملموع��ة 
صعبة، واملنافسن ميلكون خبرات 
كبي��رة ف��ي اللعب ضم��ن احملفل 
اآلس��يوي، فريقي العهد اللبناني 
واجليش الس��وري مرش��حان بقوة 
الالحق��ة،  االدوار  إل��ى  للعب��ور 
وسيكونان منافسن للزوراء على 

بطاقتي الصدارة للمجموعة.
داعي��ا النواس إل��ى تعزيز صفوف 
الفريق مبهاجمن من العيار الثقيل 
الن املباري��ات االس��يوية تتطل��ب 
حضور العبن على مس��توى فني 

عالي في اخلط الهجومي.
رئيس القسم الرياضي، لصحيفة 
الدس��تور، الزميل، يوس��ف فعل، 
اشار إلى ان االندية العراقية طاملا 
اثبت��ت جدارة في البطولة، والفوز 
باللقب ملرتن متتاليتن بالنسبة 
للقوة اجلوية يؤكد افضلية األندية 
الت��ي متثل العراق ف��ي هذا احملفل، 
واجلوي��ة ميلك مق��درة فنية عالية 
العب��ور وتص��در مجموعته  ف��ي 
واملنافس��ة عل��ى جتدي��د زعامته 

للمرة الثالثة.
وقال: اجلوية سيكون متميزا كما 
العامن الس��ابقن، فه��و بقيادة 
امل��درب اجلدي��د راضي شنيش��ل 
بالكاس  ليك��ون جدي��راً  يتطل��ع 
اآلس��يوية، ولديه اوراق رابحة في 
الفريق، بل ان تش��كيلته متميزة 
جدا تض��م العناصر الت��ي تدافع 

عن الوان املنتخبات الوطنية.
اما الزوراء فهو سيلعب مبجموعة 
اصعب بعض الش��يء م��ن القوة 
اجلوي��ة، لكن النوارس ق��ادرة على 
التحلي��ق بخبرة امل��الك التدريبي 
بقي��ادة أي��وب أوديش��و، وكذل��ك 
الالعب��ن، إل��ى جان��ب ان ال��زوراء 
يس��عى إلى التعويض الدائم في 
احملاف��ل اخلارجية واملنافس��ة على 
احراز اللقب الق��اري للمرة االولى 

في تاريخه.
واش��ار إل��ى ان العه��د اللبنان��ي 
سيكون منافس��ا للزوراء وكذلك 
اجليش السوري، حيث متيزت الكرة 
ووصول  بتألق جنومه��ا  الس��ورية 
املنتخ��ب األول إلى مب��اراة امللحق 
ام��ام اس��تراليا ف��ي التاهيل إلى 
مونديال روسيا 2018، وهذا يؤكد 
ف��ي  الس��ورية  الك��رة  افضلي��ة 

السنوات االخيرة.
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جانب من تتويج القوة اجلوية بكأس االحتاد اآلسيوي املوسم املاضي

يوسف فعل عادل ناصر سعد حافظ شرار حيدر

متخصصون: الجوية في مجموعة متوازنة.. والزوراء بمواجهات صعبة 
في ضوء قرعة كأس االتحاد اآلسيوي

لعواصم ـ وكاالت:

حلقت ف��رق يوفنت��وس االيطالي وصيف 
النس��خة املاضي��ة ومانشس��تر يونايتد 
االجنليزي وبازل السويسري وروما االيطالي 
باملتأهلن الى الدور ثم��ن النهائي لدوري 
ابطال اوروب��ا في كرة القدم، مس��اء أول 
أم��س بعد اجلولة السادس��ة االخيرة من 
دور اجملموعات، فيما أقصي اتلتيكو مدريد 

االسباني وصيف 2014 و2016.
وانضمت هذه الفرق بالتالي الى تشلسي 
وبرشلونة االس��باني ومواطنه  االجنليزي 
ري��ال مدريد حام��ل اللقب وبش��يكتاش 
التركي وباريس س��ان جرمان الفرنس��ي 
وبايرن ميونيخ االملاني ومانشستر سيتي 
االجنلي��زي ومواطنه توتنهام.. وتس��حب 
قرعة ال��دور ثمن النهائي ف��ي 11 كانون 

االول.
وتأهل يوفنتوس االيطال��ي الى دور ال�16 
بع��د ف��وزه عل��ى مضيف��ه اوملبياكوس 
اليوناني -2صف��ر. وكان مصير يوفنتوس 
ب��ن يدي��ه، اذ كان بحاج��ة ال��ى نقط��ة 

التع��ادل، لضم��ان التحاق��ه ببرش��لونة 
االس��باني ال��ذي اك��د ص��دارة اجملموعة 
الثاني��ة ف��ي اجلول��ة الس��ابقة وتخطى 

ضيفه سبورتينغ البرتغالي -2صفر.
ورف��ع برش��لونة رصيده ال��ى 14 نقطة، 
مقاب��ل 11 ليوفنت��وس، و7 لس��بورتينغ 
الذي حتول الى مس��ابقة الدوري االوروبي 
»يوروب��ا لي��غ«.. وفي املب��اراة الثانية على 
ملعب »كامب نو«، عزز برشلونة سلسلة 
من 24 مباراة لم يخسر فيها على ارضه، 
بفوزه على ضيفه س��بورتينغ البرتغالي 

-2صفر.
وانتظر برش��لونة، حام��ل اللقب 5 مرات 
 59 2015، حت��ى الدقيق��ة  اخره��ا ف��ي 
ليكس��ر التع��ادل، عن طري��ق مهاجمه 
باكو الكاسير بكرة رأسية بعد متريرة من 

دنيس سواريز.
اخملض��رم  اللق��اء، س��جل  نهاي��ة  وف��ي 
الفرنسي جيرميي ماتيو، مدافع برشلونة 
الس��ابق، هدف الفريق الكاتالوني الثاني 

عن طريق اخلطأ )1+90(.
 وعل��ى غرار يوفنتوس بطل 1985 و1996، 
كان تأهل مانشس��تر يونايت��د االجنليزي، 

متوقع��ا،  و2008،  و1999   1968 بط��ل 
فضمن صدارة اجملموعة االولى بفوزه على 
ضيفه سس��كا موس��كو الروس��ي 1-2 

بعدما كان متأخرا في الشوط االول.
ورف��ع يونايت��د ال��ذي كان يري��د تف��ادي 
اخلس��ارة بفارق س��بعة اه��داف، رصيده 
ال��ى 15 نقطة، بف��ارق 3 نق��اط عن بازل 
السويسري الفائز على مضيفه بنفيكا 
البرتغالي متذيل الترتيب -2صفر، فتأهل 
الفريق السويس��ري بأفضلية ثالث نقاط 
عن سسكا موسكو.. وفي املباراة الثانية، 
س��جل ب��ازل هدفي��ه عب��ر النروجي من 
اصول مغربية محمد اليونس��ي برأس��ه 

في الشباك )5( ودمييتري اوبرلن )65(.
وس��جل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
)7( والفرنسي كورنتان توليسو )37 و69( 
لبايرن، وكيليان مبابي )50( لسان جرمان.
وكان س��ان جرم��ان وج��ه عل��ى ارض��ه 
صفع��ة قوية ال��ى باي��رن بالتغلب عليه 
بثالثة اه��داف نظيفة ذهاب��ا، ما ادى الى 
اقال��ة املدرب االيطالي كارلو انش��يلوتي 
واس��ناد املهمة الى املدرب القدمي اجلديد 
ي��وب هاينكس وحقق باي��رن بداية رائعة 

مع هاينكس الذي قاده الى ثالثية الدوري 
وال��كأس احمللين ودوري ابط��ال اوروبا عام 
2013، إذ فاز في تسع من مبارياته العشر 

معه حتى اآلن.
في املقابل، تلقى س��ان جرمان خس��ارته 
االولى في اجملموعة بعد خمسة انتصارات 
كبي��رة، اذ فض��ال ع��ن الفوز عل��ى بايرن 
-3صف��ر، اكتس��ح رينجز االس��كتلندي 
البلجيك��ي  واندرخل��ت  و1-7،  -5صف��ر 

-4صفر و-5صفر.
وفي اجملموع��ة الثالثة، حلق روما االيطالي 
بتشلس��ي االجنلي��زي الى ثم��ن النهائي 
بفوزه عل��ى ضيفه قره ب��اخ االذربيجاني 
به��دف لالرجنتين��ي دييغ��و بيروت��ي في 

الدقيقة 53.
ورف��ع روما رصيده ال��ى 11 نقطة فانتزع 
ص��دارة اجملموع��ة بف��ارق االه��داف امام 
تشلس��ي الذي تع��ادل 1-1 م��ع اتلتيكو 
مدري��د االس��باني وصي��ف 1974 و2014 
و2016، م��ا ادى الى خ��روج االخير من دور 
اجملموع��ات للم��رة االول��ى منذ موس��م 
االوروبي  2009-2010، وسيكمل مشواره 

في »يوروبا ليغ.

في دوري أبطال أوروبا

تأهل يوفنتوس وبرشلونة والمان يونايتد.. وبايرن يثأر من سان جرمان

تقرير

مبامبي يضع الكرة في شباك بايرن

مفكرة اليوم

9:00 مساًء

9:00 مساًء
9:00 مساًء

11:05 مساًء
11:05 مساًء

رييكا ـ ميالن

أتالنتا ـ ليون
ليماسول ـ إيفرتون

وارجم ـ التسيو
أرسنال ـ بوريسوف

الدوري األوروبي

قاعدة الموهوبين كبيرة و نحتاج
 دوري فئات عمرية منّظم

افتتاح مركز »فاطمة« التخصصي بالرماية األولمبية
على هامش الدورة التدريبية التحكيمية بإشراف االتحاد العربيالعب نادي العدالة محمد عيدان لـ »الصباح الجديد«:

محمد عيدان
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الخدمة األخيرة

جمال جصاني

ال نحت��اج الى جهد كبير كي نتأك��د من واقع اخلدمات 
في هذا الوطن املنكوب بهرم األولويات املقلوب. فلم مير 
وق��ت طويل على هبوط لعنة "القادس��يات" على رأس 
ذلك الكائن اخلرافي وم��ا رافقها من هموم واهتمامات، 
حتى بدأ العد التنازلي لكل ما يتعلق باخلدمات وحقوق 
الن��اس في العيش الالئق والكرمي، ه��ذا الواقع املزري لم 
يتغير بعد زوال النظام املباد، ألسباب تطرقنا اليها مراراً 
وتكراراً، إذ أن أمر هذه امللفات البطرانة كاخلدمات يقبع 
في قع��ر قائمة أولوي��ات حكومات ما بع��د "التغيير". 
أم��ا ملاذا بقي هذا امللف م��ن دون ناصر أو معني، فلذلك 
أس��باب عديدة، يقف على رأس��ها ذلك العمل املبرمج 
والطوي��ل من قبل الس��لطات املتعاقبة لش��طب وردع 
كل إمكانية أو اس��تعداد للمطالبة مبثل تلك اخلدمات 
واحلقوق املنسية. أحد أبس��ط احلقوق يتعلق باحلصول 
عل��ى خدمة اإلس��عاف الف��وري، وهي خدم��ة غالباً ما 
تش��كل فاص��الً بني احلي��اة واملوت، إذ يفق��د الكثير من 
املرض��ى فرص��ة البق��اء على قي��د احلياة بس��بب عدم 
قدرته��م في احلص��ول عليها أو تأخرها ف��ي الوصول أو 
غير ذل��ك من النواقص الت��ي غالباً ما تراف��ق خدماتنا 

الطبية بشكل عام.
لقد شهدت خدمة اإلس��عاف الفوري تطوراً كبيراً في 
الكثير من البل��دان، ومنها بلدان كانت حتى زمن قريب 
تفتق��ر ملث��ل ه��ذه اخلدمات أص��الً، حي��ث انضمت الى 
مراكزها وفرق عملها ما يعرف باإلسعاف الطائر، حيث 
تص��ل هذه اخلدمة املتطورة الى احل��االت واألماكن التي 
تعجز عن حتقيقها الوس��ائل التقليدية األخرى، كذلك 
ضّمت ف��رق اإلس��عاف العديد من التقني��ات املتطورة 
واخلب��رات والوس��ائل الت��ي تتمكن خاللها م��ن إيصال 
املري��ض بأفضل ص��ورة ممكنة الى املستش��فى ومراكز 
الع��الج الطبي اخملتلفة. إن حاجة بلدنا الى هذه اخلدمة 
أكب��ر مبا ال يق��اس وحاجة البلدان االخ��رى، ملا مير به من 
وضع اس��تثنائي، حيث ال مير يوم م��ن دون وقوع عمل أو 
أعمال إرهابية وإجرامية يتساقط من جّرائها العشرات 
وأحيان��اً املئات من القتلى واجلرحى، وهي أوضاع تتطلب 
االهتم��ام االس��تثنائي به��ذه اخلدم��ة وتق��دمي كل ما 
حتتاجه للنهوض مبس��ؤولياتها بعيداً عن مبررات حالة 
التقشف وسياسات الترش��يد التي ال يدرك معاييرها 

حتى الراسخون بعلم املوازنات.
إننا ندرك متاماً أن حل مثل هذه املشكالت مرتبط بوجود 
توّجه عام واضح وصارم للنهوض بواقع اخلدمات املتردي، 
وهذا أمر ليس باليسير حالياً، لكن خطورة وحساسية 
مثل هذه اخلدمة، تدفعها ألن تتصدر هرم األولويات ملا مير 
به البلد من ظروف استثنائية، كما ميكن أن تكون حقالً 
رائداً للتحوالت املنشودة في مجال اخلدمات وغيرها من 
احلقول. كل ما نحتاجه هو الشروع بتأميم هذه اخلدمة 
وك��ف يد احملاصصة ومخلوقاته��ا عنها، وتكليف فريق 
عمل جاء أعضاؤه الى ه��ذه املهنة )اخلدمات الصحية( 
بدواف��ع ال عالق��ة لها مبا هو رائج من ش��راهة وجش��ع 
واس��تئثار، فريق مبقدوره إع��ادة الثقة بهذه املهنة التي 
تدهورت س��معتها كثيرا ألس��باب لم تعد خافية على 
أح��د. يبقى الس��ؤال أمام قوارض املش��هد الراهن؛ هل 
تعّدون حصولنا على وداع الئق بعد كل هذا املشوار من 
الضيم واألوجاع ال��ذي قطعناه برفقتكم كثيراً علينا؟ 
أم ستسمحون لنا بسماع صفارات اخلدمة األخيرة؟... 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفن��ان  محب��و  تع��رض 
زي��دان،  أمي��ن  الس��وري 
لصدم��ة كبي��رة متثل��ت 
بتوزي��ع نعي��ه عب��ر ورقة 
نش��رها  ج��رى  رس��مية 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
االجتماعي، وهي الناحية 
التي سببت بأزمة كبيرة، 
دفعت ع��ددًا من املقربني 
م��ن النجم اخملض��رم إلى 
حتى  والنفي،  التوضي��ح 
أت��ى ال��رد احلقيق��ي من 

صاحب العالقة.
وأك��د زي��دان: أن املؤامرة 
ليست جديدة، وقد سبق 
أن بادر البع��ض إلى مثل 
تل��ك احمل��اوالت التي باءت 

بالفش��ل، وقال :"رمبا هو 
متني أكثر مما هو فعل نابع 
الذين يصنعون  من حقد 
املؤامرات الس��خيفة، وال 
ادري م��ن هو ال��ذي ممكن 
به��ذا  امل��وت  يتمن��ى  أن 
الشكل لآلخرين، وأرواحنا 
جميًعا في ي��د اخلالق عز 

وجل".

الثقافية  اللجن��ة  قامت 
بنقاب��ة الصحفي��ني في 
مصر، بافتتاح موس��مها 
والثقافي اجلديد،  الفن��ي 
علي  املطرب  باستضافة 
احلج��ار، مبناس��بة إطالق 
ألبوم��ه الغنائ��ي اجلديد 
بال��ك"، في  تاخ��دي  "ما 
أمسية غنائية تقام على 
املس��رح الرئيس ف��ي دار 
النقاب��ة، يوم اخلميس 14 

ديسمبر.
ويحيي الفنان علي احلجار 
احلف��ل، بع��دد م��ن أب��رز 
أغنيات األلبوم، مبصاحبة 

فرقت��ه املوس��يقية ف��ي 
أداء صوت��ي ح��ي، ومنها 
أغنيات: م��ا تاخدي بالك، 
وعيش��ة احلني��ة، وه��وه 
أنت��ي معايا عل��ي الدنيا، 
حضني،  وج��وه  وجايلك، 

وجبلي، وغيرها.

الت��ي  الش��ائعات  بع��د 
حتدثت ع��ن احيائها حفل 
الس��نة في س��وريا،  رأس 
صدر عن املكتب اإلعالمي 
للفنانة هيفا وهبي البيان 

التالي:
"بعدم��ا انتش��رت أخب��ار 
عديدة، وصور عبر حسابات، 
منص��ات  عل��ى  وص��ور 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
نعل��ن عن إحي��اء النجمة 
هيف��ا وهبي حف��الً غنائياً 
في مدينة دمشق- سوريا 

م��ع  الس��نة،  رأس  ليل��ة 
األجر  تفاصي��ل حول  إيراد 
وأسعار البطاقات، وبعدما 
أخذ اخلبر حّي��زاً كبيراً من 

رواد هذه املواقع.

أيمن زيدان

هيفاء وهبي

علي الحجار

أخبــارهــــــــــم

أحالم يوسف:
بدأت التحضي��رات لالحتفال بأعياد رأس 
الس��نة امليالدية، وتوشحت بعض شوارع 
بغداد بالل��ون األخضر، املتمثل بأش��جار 
امليالد، او أشجار الزينة املعروفة بوصفها 

مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذه املناسبة.
   وحت��ى بعض أصحاب احمل��الت البعيدة 
ع��ن تخصص أدوات وم��واد الزينة، أضاف 

مستلزمات أعياد امليالد الى تخصصه
ثقافة الفرح

يق��ول احم��د كام��ل صاح��ب محل في 
ش��ارع فلس��طني: منذ س��نني طوال لم 
يكن العراقي��ون يهتمون بوضع ش��جرة 
ميالد في بيوتهم، لذلك لم يخطر ببالي 
ان أق��وم ببيعها يوما م��ا، لكن في اآلونة 
األخي��رة، اش��عر ب��ان ثقافة الف��رح لدى 
العراقيني بدأت تتعزز، ومن ضمن مظاهر 
احلياة واملرح هو االحتفال بعيد امليالد، وانا 
كمواط��ن وكتاجر من واجبي التش��جيع 
على تلك الثقافة اإلنسانية ببيع أشجار 

امليالد.
ش��والميت إس��حاق مواطنة من سكنة 
منطق��ة الغدير تق��ول: كل عي��د لرأس 
الس��نة هن��اك العدي��د م��ن العراقي��ني 

يسافرون الى بلد آخر لالحتفال، لكني ال 
أجد لذة باالحتفال خارج بلدي، إضافة الى 
ان العراق بشوارعه التي أصبحت مقفرة 
بس��بب احلدائق التي طمره��ا أصحابها، 
وبن��ى عليه��ا س��كن صغي��ر، واحلواج��ز 
الكونكريتي��ة املنتش��رة، اصبح محتاجا 
لش��يء آخر يق��ف بالضد م��ن كل تلك 
املظاهر الس��لبية، لذل��ك فمهم جدا ان 
تنار املصابيح، وتتوزع النشرات الضوئية، 

واش��جار امليالد، كي نثب��ت ان العراقيني 
مثلهم مث��ل أي بلد، برغ��م كل األوضاع 

الصعبة، لم يضيعوا طريق السعادة.
مهن��د املاجدي صاحب محل هدايا حتدث 
ع��ن مخططاته لعي��د امليالد، واش��جار 
املي��الد املتنوع��ة الت��ي عرضه��ا خ��ارج 
مس��احة احملل وقال: ف��ي كل عام، واعني 
منذ سنني قليلة، بدأت استشعر اهتمام 
العراقيني بش��راء أشجار امليالد، ووجدتها 

بضاع��ة حتمل اكثر من وجه جميل، فهي 
تدر ل��ي أرباح��ا، وتضفي جو م��ن املتعة 
والتفاؤل ملن يس��ير في الشارع، او يدخل 
احملل خاصتي، وهي تش��به الرسالة التي 
نوصلها لكل الظالمي��ني واملتطرفني، ان 
الع��راق باق، وهم زائل��ون، وما يتمدد على 
ارضه ليس��ت أفكارهم الس��وداوية، بل 
الفرح واستبشار اخلير، برغم كل األوضاع 

الشاذة التي مررنا ومنر بها.
واثناء  ش��رائه ش��جرة كان��ت موضوعة 
قبالة احد احملال قال ريان وديع عن طريقة 
احتفالهه باملناسبة: كل عام احرص مع 
عائلتي ان نعلق بعض النشرات الضوئية 
على سور املنزل، إضافة الى بعض الدمى 
مثل غ��زال بابا نويل ال��ذي نقوم بوضعه 
عل��ى الش��رفة أيض��ا، فهذا يع��زز االمل 
داخل أطفالنا بأن العراق بخير، وان اخلوف 
ذه��ب الى غي��ر رجعة، واإلره��اب بفضل 
سواعد جيش��نا بكل صنوفه دُحر وهزم، 
واالحتفال هذه السنة اجمل من األعوام 
الس��ابقة، لكون��ه تزامن م��ع انتصارات 
اجلي��ش، وحتري��ر العدي��د م��ن األراض��ي 
العراقية.. أمتنى للعراقيني الطيبني عاما 

مليئا بالفرح واحملبة.

بغداد تتزين بأشجار الميالد استعدادًا لالحتفال بالسنة الجديدة

بغداد تتزين بأشجار امليالد

بغداد ـ فالح الناصر:
تقيم الفنانة التش��كيلية بسمة البكري معرضها 
الشخصي االول بعنوان "خلجات أنثى" في الساعة 
10 من صباح يوم غٍد اجلمعة في قاعة أرت سيكرتس 

في سوق السراي بشارع املتنبي.
والفنانة بسمة البكري، وجلت عالم الفن التشكيلي، 
النها شغوفة باللوحة واأللوان برغم تخصصها في 
إدارة األعم��ال، وهي متأثرة بالفن��ان محمود فهمي، 
تؤكد في لوحاتها انها تهتم باملرأة والتطلع إلى غٍد 
مشرق لتس��اهم في مقدرة الفن على النهوض من 
ب��ني ركام احلروب واألزمات ليؤدي دوره الفعال في بناء 

اجملتمع.

"خلجات أنثى".. أول معرض 
للتشكيلية بسمة البكري

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت مواق��ع متخصص��ة بش��ؤون الس��يارات، أن 
 Subaru" اإلعالن الرس��مي عن اجليل اجلديد لسيارات
Forester" رباعي��ة الدف��ع س��يجري، ف��ي نوفمبر من 

العام املقبل.
ووفقا للمواقع فإن "Forester" اجلديدة ستأتي بهيكل 
 "Impreza" املط��ور الذي س��تزود به س��يارات "SGP"

و"XV" و"Ascent" التي تعمل سوبارو على إنتاجها.
    ومن املتوقع أن تأتي السيارة اجلديدة بشكل خارجي، 
يش��به س��يارات "Ascent" األخي��رة الت��ي أصدرته��ا 
س��وبارو، م��ع تعديالت طفيفة على ش��كل ش��بكة 
املبرد، واألضواء األمامية واخللفية، فضال عن محركات 
توربينية متطورة بسعة 1.6 و2 لتر قادرة على التسارع 

من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من 4 ثوان.
    كما جتدر اإلش��ارة إلى أن اجليل احلالي من س��يارات 
"Foreste" مزود مبحركات بسعة 2 لتر قادرة على توليد 
ع��زم 150 حصانا. ومح��ركات 2.5 بع��زم 171 حصانا، 
ومحركات توربينية بس��عة 2 لت��رات قادرة على توليد 
عزم 241 حصانا، فضال عن علب س��رعة أوتوماتيكية 

وعادية بستة مجاالت.

إعالن موعد إطالق الجيل 
"Subaru Forester" الجديد من

الصباح الجديد - وكاالت: 
كش��فت معلومات خاصة الى احدى 
الوكاالت اإلخبارية املصرية، بأن أخطاء 
تقنية أدت إلى اتخاذ الفنانة اللبنانية 
س��يرين عبد النور ق��رارًا بإزالة فيديو 
كلي��ب أغنيته��ا اجلدي��دة ع��ن موقع 
إطالقه،  بع��د  "يوتي��وب"، خصوًص��ا 

وظه��ور مجموعة م��ن الهفوات في 
مضمونه، لم تلق رضا النجمة الشابة 
الت��ي كتبت على صفحتها في موقع 
"تويتر": "لألس��ف حصلت مش��كلة 
تقني��ة بكليب "إذا بدك ياني"، وُحذف 
بالوق��ت احلاضر من يوتي��وب، قريًبا رح 
نزل النس��خة اجلديدة، شكرًا حملبتكن 

ودعمكن الدائم".
ولم تل��ق س��يرين الض��وء متاًما على 
األخطاء، واكتف��ت باملوضوع التقني، 
حت��ى ال تس��بب أي إح��راج لصن��اع 
الفيدي��و كليب، ال��ذي مت تصويره في 
لبنان ألغنية بعن��وان "إذا بدك ياني"، 
وهي م��ن كلم��ات وأحلان عم��اد فرح، 

وتوزيع روجيه أبي عقل، ويبدو 
اجتاه عب��د النور إل��ى الغناء 

م��ن جديد جاء م��ع تأجيل 
الدرامي��ة  املش��اركات 
نتيجة علمه��ا بطفلها 
الثان��ي م��ن زوجها فريد 

رحمة .

سيرين عبد النور تكشف أسباب 
حذف أغنيتها من "يوتيوب"

بغداد - الصباح الجديد:
    دعت امانة بغداد في بيان لها "جميع 
وس��ائل االعالم املرئي ومواقع التواصل 
االجتماعي الى زيارة حديقة احليوان في 
متنزه الزوراء لالطالع على واقع اخلدمات 
واالهتمام  احلديق��ة  املقدمة حليوان��ات 
الكبير بها بعد ان نشرت إحدى القنوات 
الفضائي��ة تقري��را عن احليوان��ات وهي 
بحال��ة خم��ول بس��بب عدم تن��اول ما 

يكفيها  من الطعام".
وق��د قام��ت األمان��ة بزي��ارة احلديق��ة 
احليوان��ات  أوض��اع  عل��ى  لالطمئن��ان 

الصحية والغذائية هناك.
    ونق��ل البي��ان ع��ن مدي��ر ع��ام دائرة 
املتنزهات والتش��جير قول��ه، ان "أغلب 
املؤسس��ات االعالمية وزائ��ري احلديقة، 
ال ميتلك��ون خلفي��ة ع��ن كيفي��ة ادارة 
حديق��ة احليوان، لذا نرى بني احلني واحلني 
آخ��ر صدور تصريحات غير مس��ؤولة، ال 
نس��تطيع وصفها اال بالضعف، وعدم 
الدقة، ومفاده��ا ان احليوانات تعاني من 
ضعف، وقلة اهتمام م��ن قبل املالكات 
العامل��ة عل��ى تربيتها، وه��و مخالف 

للحقيقة".
وأضاف: "بإم��كان أي زائر ان يطلع على 
طبيعة الطعام املقدم لهذه احليوانات، 
وطبيعة العالجات املقدمة لها، كما ان 
كثرة التناس��ل هو دلي��ل آخر على جناح 
امل��الكات الطبي��ة باالهتم��ام بصح��ة 
احليوان��ات، فض��ال عن مخ��ازن االغذية 
والطعام املوجود فيها، وبإش��راف مالك 

طبي متخصص".

الصباح الجديد - وكاالت:
     يفتت��ح مهرجان برلني الس��ينمائي 
الدولي في دورته ال�68، بفيلم الرسوم 
املتحرك��ة "جزي��رة ال��كالب" ل��� ويس 

أندرسون.
وقد أعلن املكتب الصحفي ل�مهرجان 
برل��ني أن الدورة ال� 68 منه س��تفتتح 
في 15 فبراير 2018، بالفيلم الكرتوني 
وكات��ب  للمخ��رج  ال��كالب"  "جزي��رة 
الس��يناريو واملمث��ل األميرك��ي وي��س 
أندرس��ون، حيث س��يكون هذا العرض 

العاملي األول للفيلم املنتظر.
     يذكر أن مهرجان برلني الس��ينمائي 
كان قد عرض ألندرسون سابقا ثالثة من 
أعمال��ه، األول فيلم "عائلة تينينباوم" 
ع��ام 2002، والثاني فيل��م "حياة املاء" 
ع��ام 2005 وفيل��م "فندق بودابس��ت 
الكبي��ر" عام 2014، ال��ذي افتتحت به 
ال��دورة 64 ملهرجان برلني الس��ينمائي، 
وحص��ل عل��ى جائ��زة ال��دب الفضي 

للمهرجان آنذاك.
     وأش��ار ديت��ر 

مدير  كوسليك 
إلى  املهرج��ان، 
أن عرض الفيلم 

الكرتوني "جزيرة 
املرة  يع��د  الكالب" 

األولى التي يعرض فيها 
املهرج��ان ف��ي افتتاحه فيلم 

رسوم متحركة.
     ويتح��دث الفيلم ع��ن طفل في ال� 
12 من عمره، يس��افر في رحلة يجوب 
به��ا اليابان بحثا عن كلبه الذي فقده. 
ويق��وم ب��أداء األص��وات ف��ي الفيلم 

نخبة من جنوم هوليود منهم إدوارد 
نورتون، وليف شرايبر، وبيل موري، 

أونو،  ويوك��و  وتيلدا س��وينتون، 
وغيرهم. وسيعرض الفيلم في 
دور الس��ينما في أبري��ل العام 

املقبل.

دعوات لوسائل اإلعالم لالطمئنان 
على حيوانات حديقة الزوراء

ألول مرة.. رسوم متحركة 
في افتتاح مهرجان برلين 

السينمائي لعام 2018

متابعة - الصباح الجديد:
    نش��ر أحد املش��تركني في موقع تويتر 
فيديو عن وظيفة "س��رية" على حسابه 
اخل��اص، بع��د ان اكتش��ف وظيفة جديد 
لبرنام��ج الرس��ام عل��ى جهاز احلاس��وب 

لديه.
     ول��م يت��م اإلع��الن رس��ميا ع��ن هذه 

الوظيف��ة املكتش��فة، حيث يت��م طالء 
خلفية الصورة بلون، ينتقل بالتدريج من 

لون إلى لون آخر "خلفية متغيرة اللون".
    وإلنش��اء خلفية متدرجة األلوان، يجب 
على املشترك تقسيم خلفية اللوحة إلى 
جزأين، وطالئه��ا بلونني مختلفني. بعدها 
يجب تخفيض الصورة إلى بيكسل واحد، 

ومن ث��م إعادته��ا إلى حجمه��ا األصلي. 
وبهذه الطريقة أيضا، ميكن إنشاء خلفية 
متدرج��ة ليس بلونني فق��ط، بل متعددة 

األلوان.
يذكر أن ش��ركة مايكروسوفت كانت قد 
أعلنت، في نهاية ش��هر متوز املاضي، أنها 
ستلغي تطبيق الرسام، وستمحي نظامه 

نهائيا. وهذا ما تسبب مبوجة عارمة 
من االستياء لدى املشتركني، فقررت 
الش��ركة ص��رف النظر ع��ن إلغاء 
برنام��ج الرس��ام. وه��و متوفر اآلن 
بنس��خة جديدة لنظام تش��غيل 
وين��دوز 10 في متج��ر تطبيقات 

."Windows Store"

الكشف عن وظيفة سرية لبرنامج الرسام على الحاسوب
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