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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 32 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أشرطة تسجيل صدام 
حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
على فصل يتناول وضع النظام العراقي آنذاك بعد خمسة أيام من غزو الكويت، حيث 
يصوت مجلس قيادة الثورة على الوحدة مع الكويت وما إذا يجب ترس��يم الحدود بين 
الكويت والمملكة العربية الس��عودية. صدام يناقش الحاجة إلى س��حق المعارضة 
الكويتية ويقول صدام بهذا الصدد: إنني أريد حاًل لهذه المش��كلة. هذا هو الوضع 
في الكويت اآلن. ال أدري لماذا تس��يئون فهمه. إنني أعرف المجتمع الكويتي وأعرف 
أي ن��وع من الفس��اد والرفاهية يعيش فيها ه��ذا المجتمع . نحن نحت��اج إلى طرف 
م��ا )جهة ما – م.( لكي يزوّد ش��بيبتهم بالهرويين؛ علين��ا أن نطلب من طرف ما أن 

يزودهم بالعقاقير.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة قوات الش��رطة 
االحتادية يوم ، أمس االثنني ، عن 
اقتحامها ملنطقة البورصة في 
امي��ن املوص��ل والتي تع��د اكبر 
الغربي  باحمل��ور  للتبضع  س��وق 
للمدينة ، فيما عثرت على اكبر 
نفق لداعش ف��ي تلك املنطقة 
ضم أسلحة متطورة وصواريخ 
وأس��لحة كامتة حيث يؤدي إلى 

قضاء تلعفر . 
وق��ال مص��در امني ف��ي قيادة 
الش��رطة االحتادية إن " القوات 
األمنية بدأت بقصف مبدافعها 
الذكي��ة في منطق��ة البورصة 
احد اكب��ر معاقل داعش والبدء 

باقتحامها من احملور الغربي ". 
وأضاف املصدر في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد إن " 
ق��وات الش��رطة االحتادية بدأت 
البورص��ة  منطق��ة  باقتح��ام 
وبإسناد جوي وسط اشتباكات 
عنيفة م��ع ابرز قي��ادات داعش 

غربي املوصل ". 
وبني املص��در الذي ل��م يفصح 
عن اس��مه إن " القوات األمنية 
قتل��ت نح��و 16 داعش��ياً م��ن 

بينه��م انتحاري��ون إضافة إلى 
قتل ثالث��ة من قناص��ي داعش 
بقصف جوي ملنطقة البورصة 

 ."
وتابع إن " القوات األمنية عثرت 
على اكبر نفق لداعش في احملور 
الغرب��ي ضم أس��لحة متطورة 
وصواريخ وأس��لحة كامتة حيث 
ي��ؤدي النفق إلى قضاء تلعفر " 
الفت��اً إلى إن " الق��وات األمنية 
تقوم بنقل األسلحة والصواريخ 
ليتم تفجير النفق واستهداف 

الدواعش في نهاية النفق ". 
من جانبها أعلنت قيادة عمليات 
نين��وى , أم��س االثن��ني ، تقدم 
الق��وات األمنية بنحو كبير في 
ح��ي اليرموك بالس��احل األمين 

للموصل. 
وق��ال مصدر امني ف��ي القيادة 
إن "الق��وات األمنية من اجليش 
العراق��ي والش��رطة االحتادي��ة 
تقدم��ت بص��ورة كبي��رة ف��ي 
ح��ي اليرموك بالس��احل األمين 
ملدينة املوصل مستغلة ضعف 
عصابات داع��ش اإلجرامية في 

معظم نقاط متركزها". 
تتمة ص3

عثرت على نفق يؤدي لقضاء تلعفر

الشرطة االتحادية تقتحم أكبر معاقل "داعش" 
في منطقة البورصة أيمن الموصل

قوات الشرطة االحتادية خالل قتالها مع عصابات داعش في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
لألم��ن  ال��وزاري  اجملل��س  عق��د 
الوطني،اجتماع��اً برئاس��ة القائد 
رئيس  املس��لحة  للق��وات  الع��ام 
الوزراء حيدر العبادي، وناقش اجمللس 
اقتراب حس��م معركة "قادمون يا 
نينوى" وأوضاع النازحني من مدينة 

املوصل. 
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئي��س 
ال��وزراء ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "رئيس الوزراء 
القائ��د الع��ام للقوات املس��لحة 
حي��در العب��ادي ت��رأس، اجتماع��اً 

للمجلس الوزاري لألمن الوطني".
"اجملل��س  أن  املكت��ب،  وأض��اف 
ناق��ش س��ير معرك��ة قادم��ون يا 

نين��وى لتحري��ر اجلان��ب األمين في 
املوص��ل حيث مت تق��دمي تقارير عن 
واقت��راب  البطل��ة  تق��دم قواتن��ا 
حس��م املعركة وحتقي��ق االنتصار 
النهائ��ي، كما جرى بح��ث أوضاع 
النازح��ني واجلان��ب اإلنس��اني في 
الكفيلة  واتخاذ اإلجراءات  املوصل 

بشأنها".
وتابع، أنه "مت تقدمي التقرير النصف 
س��نوي لتقيي��م االس��تقرار ف��ي 
احملافظ��ات ومعاجلة بع��ض نقاط 
الضعف عل��ى وفق إج��راءات يتم 
اتخاذها"، مش��يراً إل��ى أن "اجمللس 
والتوجيه��ات  الق��رارات  ناق��ش 

السابقة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مكتب رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي، عن حتقيق االمم املتحدة عبر 
محققيه��ا ف��ي العراق ب��� 40 ملف 

فساد.
وق��ال مع��اون مدي��ر مكت��ب رئيس 
الوزراء نوفل أبو الشون، في فعاليات 
ببغ��داد  للطاق��ة  الع��راق  منت��دى 
في يوم��ه الثان��ي واألخي��ر وتابعته 
"الصب��اح اجلديد"، ان "محققي األمم 
املتحدة يحققون ب� 40 ملف فس��اد 
بنحو مهني بعيداً عن أي تشخيص 
وينظ��رون بج��دوى وجود  سياس��ي 
مكات��ب مفت��ش الع��ام ف��ي وزارات 

ومؤسسات الدولة".
اخلمي��س  ي��وم  "س��تقام  وأض��اف 
املقبل، ورش��ة بحضور رئيس الوزراء 
ح��ول كيفي��ة رف��ع تقيي��م العراق 
في تصني��ف منظمات الش��فافية 

الدولية في العام املقبل".
وكانت احلكومة العراقية قد وقعت 
ف��ي 11 م��ن آب 2016، اتفاقي��ة مع 
برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائ��ي ف��ي 
بغ��داد لتعزي��ز ق��درة احلكوم��ة من 
أجل تقّصي قضايا الفس��اد الكبيرة 
واملعقدة والتحقيق فيها ومالحقتها 

قضائياً. 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت وزارة النفط العراقية امس 
االثن��ني بياناً بش��أن اس��تقدامها 
عناصر امنية بحق متظاهرين امام 

مبنى الوزارة وتفريقهم بالقوة.
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، انه "في 
الوقت الذي تؤمن فيه وزارة النفط 
بحق املواطنني بالتظاهر واملطالبات 
الش��رعية بحقوقه��م عل��ى وفق 
م��ا كفل��ه الدس��تور والقوان��ني . 
وبخص��وص موض��وع قي��ام بعض 

املواطن��ني م��ن خريج��ي الكليات 
الهندس��ية وغيرها بالتظاهر امام 

الوزارة، تود ان توضح االتي".
ال��وزارة جميع  "لق��د اس��تنفذت 
الوس��ائل ف��ي إقن��اع املتظاهرين  
وعلى مدى االيام واألسابيع واالشهر 
املاضية ب��أن قانون املوازنة االحتادية 
لعام 2017 لم يوفر التخصيصات 
املالية والدرجات الوظيفية بسبب 
الصعوب��ات املالي��ة واالقتصادي��ة 

التي تواجه بلدنا.
تتمة ص3

المجلس الوزاري لألمن الوطني 
يناقش اقتراب حسم معركة الموصل

مكتب العبادي يكشف عن قيام األمم 
المتحدة بالتحقيق في 40 ملف فساد

"النفط" تصدر توضيحًا بشأن 
استقدامها قّوات أمنية

"داعش" ينشر نساء قناصات 
فوق مباني غرب الموصل

"داعش" يصادر السيارات في أيمن الموصل 
ويزعم بتعويض أصحابها في "الفتح الثاني" 23

بغداد - وعد الشمري:
كشفت وزارة الكهرباء، أمس االثنني، 
ع��ن ق��رب اب��رام اتفاق م��ع مجلس 
محافظة بغداد يتضمن تقليل أجور 
املولدات االهلي��ة، مؤكدة أن االجراء 
وقتي حلني اجناز  مشروع اخلصخصة 
وانهاء جميع الشركات االستثمارية 

عملها في العاصمة.
وق��ال مصع��ب امل��درس املتح��دث 
إل��ى  ف��ي حدي��ث  ال��وزارة  باس��م 
"العم��ل  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مبشروع خصخصة الكهرباء ما زال 
مس��تمراً، وقد بل��غ مراحل متطورة 
وع��اد بنتائج ايجابي��ة على املواطن 
من اجلهة ومعدالت االستهالك من 

جهة اخرى".
وتاب��ع املدرس أن "ع��دداً من مناطق 
بغ��داد مت االنته��اء م��ن إحالتها الى 
عقود اخلدمة واجلباية وبلغت نسب 
التجهي��ز ف��ي احيائها  24 س��اعة 

يومياً".
وأش��ار إل��ى أن "مناط��ق اخ��رى ما 
زال��ت قي��د تنفيذ العق��ود واحيلت 

الى ش��ركات منحت مهلة 6 أشهر 
الس��تكمال عمله��ا حي��ث نس��ب 
التجيه��ز لديه��ا حالياً بح��دود 16 

ساعة".
وأستطرد املدرس أن "الوزارة الحظت 

أن ه��ذه املناطق وبرغم قلة انقطاع 
الكهرب��اء ف��أن اصح��اب املول��دات 
االهلية يبيعون االمبير على املواطن 
بس��عره كما لو أن نس��ب التجهيز 

قليلة جداً".

واف��اد ب��أن "مقترح��اً قدمن��اه إلى 
مجل��س محافظ��ة بغ��داد وخ��الل 
لقائن��ا برئي��س جلن��ة الطاق��ة فيه 
مش��تاق الش��مري بايجاد تسعيرة 
مح��ددة لالمبي��ر س��واء للمناطق 

احملال��ة ال��ى املش��اريع أو غيرها في 
عموم العاصمة".

وتوقع املتحدث الرس��مي للوزارة أن 
"تس��فر االيام القليلة املقبلة ابرام 
اتفاق رس��مي بني ال��وزارة ومجلس 
اب��دى اس��تعداده  ال��ذي  احملافظ��ة 
للتع��اون م��ن أج��ل اجب��ار اصحاب 
املول��دات االهلية على حتديد س��عر 
االمبير بنحو يتناس��ب مع ساعات 

التجهيز".
وأكمل املدرس بالقول إن "حرصاً لدى 
وزارة الكهرب��اء بأن يتمت��ع املواطن 
بساعات كاملة من التجهيز، وتوفر 
كامل االمكانات م��ن اجل ان ينعم 
املواطن بالطاقة السيما مع اقتراب 

فصل الصيف".
من جانبه، أك��د عضو جلنة الطاقة 
في مجلس محافظة بغداد س��عد 
سادر أن "احلكومة احمللية مستعدة 
الج��راء أي تعاون م��ع وزارة الكهرباء 
على صعي��د حتديد اس��عار االمبير 

للمولدات االهلية".
تتمة ص3

قالت إنه "إجراء وقتي لحين االنتهاء من مشاريع الخصخصة"

"الكهرباء" تكشف عن اتفاق قريب يخّفض أجور المولدات األهلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقر مجل��س النواب في جلس��ته 
املنعق��دة يوم ام��س االثنني قانون 
ش��بكة  لقان��ون  األول  التعدي��ل 
االع��الم العراقي وتضمن التعديل 
الغاء ش��رط العمر العضاء هيئة 
القان��ون  رب��ط  وكذل��ك  األمن��اء 
هيئة األمناء مبجل��س الوزراء بدالً 
عن مجل��س الن��واب وادن��اه نص 

التعديل.
بن��اء على ما اق��ره مجلس النواب 

طبق��اً الح��كام البند )ثاني��اً( من 
املادة )61( والبن��د )ثالثاً( من املادة 

)73( من الدستور
اص��دار  اجلمهوري��ة  رئي��س  ق��رر 

القانون اآلتي:
لقان��ون  االول  التعدي��ل  قان��ون 
ش��بكة االعالم العراقي رقم ) 26( 

لسنة 2016
امل��ادة 1: يلغ��ى نص امل��ادة 7 من 
قانون شبكة االعالم العراقي رقم 
26 لس��نة 2015 ويح��ل محله ما 

يأتي:
املادة 7: تتألف الشبكة من:-

اوالً: مجلس امناء الشبكة
ثانياً: رئيس الشبكة

ثالث��اً: التش��كيالت الت��ي يقرها 
مجل��س االمناء ووفق��اً لإلجراءات 
قان��ون  ف��ي  عليه��ا  املنص��وص 
اإلدارية  التش��كيالت  اس��تحداث 
ارتباطها رقم  ودمجه��ا وتعدي��ل 
12 لس��نة 2011 او اي قانون يحل 

محله

املادة 2: يلغى نص البندين )اوالً( و 
)ثانياً( من املادة 8 من قانون شبكة 
االع��الم العراق��ي رقم 26 لس��نة 

2015 ويحل محلهما ما يأتي:
املادة 8: اوالً: يتكون مجلس االمناء 
من س��تة اعضاء، جميعهم غير 
تنفيذي��ني، ثلثهم عل��ى األقل من 
والدراية  باخلبرة  يتمتعون  النساء، 
باألم��ور اإلعالمي��ة أو الثقافية أو 

اإلدارية أو املالية أو القانونية...
تتمة ص3

البرلمان يصوت على التعديل األول
لقانون شبكة اإلعالم العراقي

متابعة

تقريـر

متابعة الصباح الجديد:
تعتزم بيروت اس��تضافة املؤمتر 
واملع��رض العامل��ي الثالث حول 
املالية واخلدم��ات املصرفية في 
العراق على مدار يومني »11-10 
من نيس��ان اجل��اري وحتت رعاية 

البنك املركزي العراقي.
م��ن  نخب��ة  املؤمت��ر  س��يجمع 

املسؤولني البارزين في احلكومة 
العراقي��ة م��ن صن��اع الق��رار، 
كالس��يد علي العالق محافظ 
البنك املركزي، والدكتور سلمان 
التخطي��ط،  وزي��ر  اجلميل��ي 
والس��يد جب��ار اللعيب��ي وزي��ر 
النف��ط، والدكت��ور فاضل نبي 
املالي��ة،  وزارة  وكي��ل  عثم��ان 

والدكتور سامي االعرجي رئيس 
الوطني��ة،  االس��تثمار  هيئ��ة 
والدكتور مظهر محمد صالح 
الوزراء لألمور  مستش��ار رئيس 
فيصل  والس��يد  االقتصادي��ة، 
الهيمص رئيس البنك التجاري 

العراقي...
تفصيالت ص8

بغداد ـ الصباح الجديد:
للحزب��ني  املش��ترك  الوف��د  انه��ى 
الكردستاني،  الدميقراطي  الرئيسني 
واالحتاد الوطني الكردس��تاني امس 
االثنني اجتماعه مع االحتاد اإلسالمي 
االس��تفتاء  بش��أن  الكردس��تاني 
عل��ى انفصال إقليم كردس��تان عن 

العراق.
وق��ال مس��ؤول املكتب السياس��ي 
لالحتاد االسالمي الكردستاني هادي 

علي في مؤمتر صحفي مشترك مع 
عض��و الوفد املش��ترك للحزبني روز 
نوري شاويش في اربيل، ان االجتماع 
بحث االزمات في اقليم كردس��تان، 
منوهاً الى تقارب النظر بني األطراف 

بشأن معاجلة تلك االزمات.
واض��اف ان االط��راف متفق��ة على 
معاجل��ة ازم��ات اقلي��م كردس��تان 
واجراء االستفاء ومستقبل االقليم، 
موضحاً، ان االحتاد االسالمي مع حل 

املشكالت في كردستان.
من جهته وصف ش��اويش االجتماع 
بأن��ه كان ايجابي��اً، مؤك��داً وج��ود 
تقارب في وجهات النظر حلل جميع 

مشكالت اقليم كردستان.
وتابع ان وفداً من احلزبني الدميقراطي 
الكردس��تانيني  الوطن��ي  واالحت��اد 
ي��زور بغ��داد قريب��اً لطرح مس��ألة 

االستفتاء.
تفصيالت ص2

"الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني" 
يتفقان على إجراء استفتاء اإلقليم

بيروت تستضيف المؤتمر والمعرض العالمي الرابع 
حول المالية والخدمات المصرفية في العراق

املولدات األهلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر طبي ف��ي نينوى،امس 
االثن��ني، بالعثور على ٢٠ جثة تعود 
لنس��اء وأطفال أعدمهم "داعش" 

جنوبي احملافظة.
وقال املصدر، إن "مستشفى ناحية 
القيارة جنوب املوصل، تس��لم، ٢٠ 

جثة تعود لنساء وأطفال أعدمهم 
تنظيم داع��ش اإلرهابي ف��ي أثناء 
الس��احل  الهرب من  محاولته��م 
األمي��ن غ��رب املوص��ل"، مبين��اً أن 
"اجلث��ث عث��ر عليها م��ن قبل قوة 

أمنية قرب ناحية القيارة".
وأض��اف املص��در ، أن "بعض اجلثث 

متفسخة، حيث مت دفنهم في ذات 
املواقع التي أعدمهم بها التنظيم 

اإلرهابي".
وفي س��ياق آخ��ر أفاد مص��در في 
مدين��ة املوصل،ام��س االثن��ني، بأن 
مس��لحو تنظيم "داع��ش" قتلوا 
إمام وخطيب احد مساجد اجلانب 

األمين في املوصل. 
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "عصاب��ات داع��ش قتل��ت إمام 
وخطيب احد مساجد اجلانب األمين 
في منطقة حاوي الكنيس��ة رمياً 
بالرصاص أمام األهالي بعد رفضه 
إصدار حكم إعدام بحق مجموعة 

رفض��وا  الذي��ن  األش��خاص  م��ن 
املس��اهمة ف��ي تنفي��ذ عملي��ات 
انغماس��ية وانتحارية ضد القوات 

األمنية املتواجدة هناك".
م��ن جه��ة أخ��رى انهي��ار نق��اط 
مرابط��ة "داع��ش" اخللفي��ة ف��ي 

معسكر الغزالني باملوصل

وأك��د املص��در أن "اخلطي��ب رفض 
إصدار احلكم بحق هؤالء األشخاص 
وإط��الق الرصاص عليه��م كون إن 
ق��رارات اإلحكام تص��در من قاضي 
وتنفيذها من قبل جهات مختصة 

باإلعدام ".
تتمة ص3

العثور على ٢٠ جثًة لنساء وأطفال أعدمهم "داعش" جنوبي نينوى
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بع��د ان اتفق��ا ف��ي خت��ام اجتماع 
عقداه برئاسة مس��عود بارزاني اول 
امس االح��د على اجراء االس��تفتاء 
على اس��تقال االقليم خ��ال العام 
احلالي، دش��ن املكتبان السياس��يان 
للح��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 
واالحت��اد الوطن��ي جول��ة جديدة من 
املباحث��ات مع القوى الكردس��تانية 
في سياق س��عيهما الستطاع رأي 
االحزاب السياس��ية بش��أن مسألة 

االستفتاء على استقال االقليم.
وف��ي ح��ن طالب��ت ق��وى واط��راف 
االوض��اع  بتطبي��ع  سياس��ية 
السياس��ية واع��ادة تفعي��ل برمل��ان 
االقلي��م قبي��ل التوج��ه ال��ى اجراء 
االس��تفتاء، اعلن املتحدث الرسمي 
باس��م احل��زب الدميقراط��ي محمود 
محم��د انه ال يعتقد بض��رورة إعادة 
تفعي��ل عم��ل البرمل��ان قب��ل البدء 

باجراء االستفتاء.
التحضي��رات  ان  محم��د  واض��اف 
ستبدأ الجراء االس��تفتاء واننا حتى 
وان اجرينا االس��تفتاء متمس��كون 
بأن تكون لدين��ا افضل العاقات مع 
بغ��داد وكذلك الجراء ح��وار مع دول 

اجلوار..
واك��د ان وفداً مش��تركاً من اجلانبن 
ب��دأ جول��ة مباحث��ات م��ع الق��وى 
لتأجي��ل  ني��ة  ال  وان  الكردس��تانية 
مسألة االستفتاء وان االستفتاء لن 
يض��ر او يهدد أية دول��ة او مكون في 

العراق واملنطقة.  
ف��ي غض��ون ذل��ك توج��ه وف��د آخر 
ش��كله احلزبان برئاس��ة رئيس برملان 
املكتب  االس��بق عض��و  كردس��تان 
السياس��ي لاحت��اد الوطن��ي عدنان 
مفتي ويضم كذل��ك فاضل ميراني 
سكرتير املكتب السياسي في احلزب 
الدميقراطي وفؤاد حسن رئيس ديوان 
رئاس��ة االقليم، الى بغ��داد للتحاور 
حول مستقبل العاقة ووضع الكرد 
ف��ي العراق بع��د ان تبن��ى التحالف 

السياس��ية  االغلبي��ة  الوطن��ي 
للحكم بعد االنتخابات املقبلة، وهو 
م��ا ادى الى تولد خش��ية لدى الكرد 
من امكانية تهميش��هم ف��ي ادارة 

الدولة ومفاصل احلكم في الباد.
تبن��ي قي��ادات ف��ي االحت��اد الوطني 
احل��زب  توجه��ات  الكردس��تاني 
حي��ال  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
مس��تقبل الكرد والعاقة مع بغداد 
ومس��ألة االس��تفتاء، ولد اس��تياء 
واس��عاً لدى قي��ادات وم��اكات في 
االحتاد الذين تساءلوا عن السبب وراء 
التغي��ر الذي طرأ على موقف االحتاد، 
وهو االق��رب الى بغ��داد وله عاقات 
وثيقة مع قواها السياسية وحتديداً 

الشيعية منها 
قيادي في االحتاد الوطني الكردستاني 

رفض الكش��ف عن اس��مه قال في 
حدي��ث للصب��اح اجلدي��د،  ان االحتاد 
ومع االس��ف الش��ديد ابتعد بنحو 
واض��ح ع��ن الثوابت الوطني��ة التي 
كان يتبناها في زمن مام جال، ووقع 
بنحو واضح حت��ت تأثير الضغوطات 
احل��زب  ميارس��ها  الت��ي  القومي��ة 
الدميقراطي، الذي يس��تعمل الورقة 
وتسويقها  قناعاته  لتمرير  القومية 
السياس��ية  الق��وى  جمي��ع  عل��ى 

الكردستانية.
وتابع املسؤول ان االحتاد الوطني برغم 
ع��دم قناعته من الناحي��ة العملية 
املوضوعي��ة  والعوام��ل  والظ��روف 
والذاتية باجراء االستفتاء في الوقت 
الراه��ن، ب��ل وحت��ى في املس��تقبل 
القريب، اال انه رضخ لرغبة وسياسة 

احلزب الدميقراطي، وقال »كيف ميكن 
اجراء االستفاء في ظل وجود خافات 
عميقة بن القوى الكردستانية ولم 
نتمكن م��ن ترتيب البي��ت الداخلي 
الكردي وحل��د االن ال اح��د يعرف اين 

تذهب واردات االقليم النفطية.
وتابع م��ن الناحي��ة اإلقتصادية فإن 
قادت  النفطي  سياسة اإلس��تقال 
اإلقليم ال��ى كارثة حقيقية أدت في 
احملصلة ال��ى قطع روات��ب املوظفن 
من بغ��داد، وعجز حكوم��ة اإلقليم 
عن دف��ع ربع رواتب موظفيها،إضافة 
ال��ى  إغراق اإلقليم حت��ت ديون تفوق 
20 مليار دوالر، ناهيك عن إستش��راء 
الفساد بنحو غير مسبوق في جميع 

مرافق احلكومة.
واك��د ان االحتاد اع��د خارطة طريق 

كأس��اس حل��وار م��ع الدميقراط��ي 
واالط��راف السياس��ية األخرى اين 
ذهب��ت ه��ذه الورقة ومل��اذا لم يتم 
التط��رق اليها في اجتم��اع االحتاد 
مع الدميقراط��ي، مضيفاً ان اغلب 
قيادات االحتاد اضافة الى مؤسساته 
الرصينة تعارض السياسة احلالية 
للمكتب السياس��ي ال��ذي ابتعد 
بنح��و كبي��ر ع��ن ثواب��ت االحت��اد 

االساسية.
حرك��ة التغيير بدوره��ا عبرت عن 
اس��تغرابها من اقحام االقليم في 
ازمة جديدة مع املركز مش��يرة الى 
ان الذي��ن ركبوا على ظهر القضية 
كردس��تان  لش��عب  املش��روعة 
ويعرض��ون مق��درات الش��عب كل 
يوم الى انواع من املآس��ي والويات، 

يخدرون الش��عب باالمس مبس��ألة 
عل��م كرك��وك والي��وم مبوضوع��ة 

االستفتاء.
وق��ال عض��و مجل��س الن��واب عن 
حرك��ة التغيير هوش��يار عبد اهلل 
ف��ي تغري��دة على صفحت��ه مبوقع 
التواص��ل االجتماع��ي في��س بوك 
» ان ش��عب كردس��تان ل��م يع��د 
يحت��اج بع��د االن ال��ى الروات��ب او 
واردات النف��ط الن س��يتناول م��ن 
االن فصاعًدا اخلبر مع االس��تفتاء، 
وس��تصرف واردات��ه وثرواتهم على 

اجراء االستفتاء املزعوم.
 عب��د اهلل تاب��ع موجهاً ع��دداً من 
االسئلة الى االحتاد الوطني واحلزب 
الدميقراطي اولها »ه��ل انتم على 
اس��تعداد ان تطلبوا من املواطنن 
املش��اركة ف��ي االس��تفتاء قب��ل 
الكش��ف عن م��وارد االقلي��م واين 
تذهب ثرواته، وملاذا اليحصل املوظف 
عل��ى راتبه في االقليم، والثاني هل 
ستس��محون للبرملان ب��أن يجتمع 
كمرجع ش��رعي لشعب كردستان 
ليقرر بش��أن مس��ألة االس��تفتاء، 
ام انكم في املكتبن السياس��ين 
لاحت��اد والدميقراطي حصلتم على 
تفويض من قبل الش��عب كمرجع 
اعل��ى ل��ه، ويضي��ف عب��د اهلل ان 
هناك كثيراً من املس��ائل اجلوهرية 
التي يجب ان تبحث وتعالج قبل ان 
نخطو نحو االستفاء اال انه الحياة 

ملن ننادي. 
ش��اويس  ن��وري  روز  ق��ال  ب��دوره 
رئي��س الوفد التفاوضي املش��ترك 
للدميقراطي واالحت��اد الوطني الذي 
زار ام��س االثنن االحتاد االس��امي 
واغلب القوى واالحزاب السياسية 
ف��ي اربيل، ف��ي مؤمت��ر صحفي ان 
الوف��د يعم��ل على اس��تطاع آراء 
جميع القوى واالطراف السياسية 
حول مسألة االستفتاء، مشيراً الى 
تبلور رأين لدى القوى السياس��ية 
التي تباحث معها، وهي هل ينبغي 
بحث مسألة االستقال مع بغداد 

قبل اجراء االستفتاء ام بعده.

داعش ينشر نساء قناصات 
فوق مباني غرب الموصل

الموارد المائية تؤكد قدرتها على استيعاب 
الفيضان المحتمل من سد الطبقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر أمني في محافظة 
نينوى، عن نش��ر تنظي��م »داعش« 
ع��دد م��ن قناصات��ه م��ن العنصر 
العالي��ة  املبان��ي  ف��وق  النس��وي 
إلعاق��ة تقدم الق��وات االمنية في 
اجلانب االمي��ن من مدين��ة املوصل، 
فيم��ا أكد أن التنظيم اعتمد على 
ه��ذا االس��لوب إليقاع اكب��ر عدد 
م��ن الضحايا ب��ن املدني��ن الذين 

يحتجزهم كدروع بشرية.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
»تنظيم داعش االرهابي نش��ر عدد 
من قناصاته وهن نساء من كتيبة 

اخلس��ناء فوق عدد م��ن املباني في 
االحي��اء التي تش��هد مع��ارك في 
املوصل«،  االمي��ن غرب��ي  الس��احل 
مبينا ان »الغاية من نشر القناصة 
هو تأخير تقدم القوات االمنية من 

جهة واعاقة حسم املعارك«. 
وأوض��ح املصدر، أن »اخلس��ائر التي 
من��ي به��ا التنظي��م االرهابي في 
معارك حترير امين املوصل دفعته الى 
االعتم��اد على النس��اء بعد مقتل 
ع��دد كبي��ر م��ن قناصي��ه بينهم 
املدعو  الشيشانية  الكتيبة  قائدة 

أبو حفص الشيشاني«.
وأض��اف املصدر، أن »احد اس��اليب 

تنظيم داعش هو احتجاز عشرات 
املدني��ن في من��ازل كبيرة ونش��ر 
قناصات��ه فوقه��ا«، الفت��ا الى أنه 
»عند استهداف املوقع الذي ينتشر 
فيه عناص��ر داعش يكون الضحايا 
من املدنين، وهذا ما فعله التنظيم 

في اكثر من موقع«.
واش��ار املصدر الى »قيام التنظيم 
ف��ي  مفخخ��ة  س��يارات  بوض��ع 
الشوارع وعند استهدافها تنفجر 
وتلح��ق اضرارا جس��يمة باملدنين 
الذين يكون��ون محتجزين في تلك 
املن��ازل الت��ي ينقله��م التنظي��م 

االرهابي اليها«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر امل��وارد املائية حس��ن 
اجلنابي، انها ستستوعب املوجة 
احملتمل��ة من س��د  الفيضاني��ة 
الطبق��ة ف��ي س��وريا، مبينا ان 

اضرارها ستكون مادية فقط.
وق��ال اجلناب��ي في بي��ان اطلعت 
ان��ه  اجلدي��د«  »الصب��اح  علي��ه 
»ال يوج��د تقيي��م خاص بش��ان 
س��د الطبق��ة وان االم��ر متروك 
لاش��قاء الس��ورين بشأن نفي 
او تاكيد مخاط��ر انهياره نتيجة 
اس��تمرار القتال م��ع االرهابين 
الذين يحتلون املوقع منذ سنوات، 

وتوقف احملطة الكهرومائية التي 
حتصن بها االرهابيون«.

واضاف اجلناب��ي ان »العراق جاهز 
املوج��ة  وتس��ليك  الس��تيعاب 
الفيضاني��ة احملتمل��ة ف��ي حال 
االنهي��ار«، مبين��ا ان��ه »في حال 
انهيار السد فان املوجة ستصل 
اربع��ة  بع��د  العراقي��ة  احل��دود 
اي��ام، والى س��د حديث��ة بحدود 
خمس��ة ايام، وهي فت��رة كافية 
الخذ احتياط��ات اضافية لتأمن 
س��امة املواطنن وس��امة سد 

حديثة«.
وتاب��ع اجلناب��ي ان »االض��رار ف��ي 

اعال��ي الف��رات ف��ي عان��ة وراوة 
والقائم ق��د تك��ون مادية فقط 
وليس في االرواح«، مبينا ان »سد 
حديث��ة في��ه ف��راغ خزن��ي يبلغ 
حوال��ي 33 ملي��ار مت��ر مكعب، 
وفي حال انهياره س��يكون لدينا 
وقت اضافي لزيادة الفراغ اخلزني 
الس��تيعاب املوجة القادمة التي 
ق��د تك��ون تش��تتت ال��ى درجة 
كبي��رة بس��بب انبس��اط االرض 
وطول املسافة بن السدين التي 
تبلغ بح��دود 700 كم، عن طريق 
زي��ادة االطاقات من الس��د قبل 

وصول املوجة الفيضانية«.

الـديمقـراطي واالتحـاد يتفقان برغم اعتراضات 
التغيير على إجراء االستفتاء خالل العام الحالي

بدأ الطرفان على ضوئه جولة مباحثات مع القوى الكردستانية
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

في ع��ام 2011 وصف رئيس اجلمهورية الس��ابق 
وزعيم حزب االحتاد الوطني الكردس��تاني ، جال 
الطالبان��ي ،كرك��وك على انها قدس كردس��تان 
في اش��ارة واضح��ة إل��ى ان ه��ذه احملافظة هي 
ج��زء اليتجزأ من االقلي��م وال ميكن التخلي عنها 
وستبقى هدفاً منشوداً مهما طال الزمن .. وفي 
عام 2015  اعلن  رئيس االقليم مسعود البارزاني 
ان احل��دود اجلدي��دة للمنطق��ة ترس��م بال��دم ، 
ونستش��ف من خال هذه التصريحات ان االكراد 
لن يتخلوا عن س��عيهم لضم كركوك لإلقليم 
، ورمب��ا ان قرارهم بإع��ان االنفصال متوقف على 

هذه اخلطوة ، فكركوك مدينة الذهب االسود !!
وف��ي ظل ه��ذه التوجهات والتقاطع��ات  دخلت 
كرك��وك نفقاً مظلماً ، ففي الوقت الذي مازالت 
فيه داعش تهدد أم��ن احملافظة مع بقاء احلويجة 
محتل��ة من قبل ه��ذا التنظي��م االرهابي ، اقدم 
احملافظ جنم الدين كرمي ال��ذي ينتمي حلزب االحتاد 
الوطني الكردستاني على خطوة تسببت بخلط 
االوراق وتأجيج االوضاع ، حن قرر رفع علم االقليم 
فوق املباني الرس��مية إلى جانب العلم العراقي ، 
فكانت اول ردود الفعل ، مطالبة املكونات األخرى 
برفع اعامها أيضاً لتصبح كركوك مدينة األعام 
!! .. حتى انقرة اعربت وعلى لس��ان سفيرها في 
بغ��داد عن انزعاجها ! الش��ديد   خلطوة حكومة 
كركوك ، وإنها لن تس��تمر في سياسة الصمت 
ازاء ه��ذه اخملالفة للدس��تور العراقي !! ، وهنا رمبا 
يري��د الس��فير ان يش��ير من طرف خف��ي إلى ان 
انق��رة لديها ق��وات في داخل االراض��ي العراقية 
ميكنه��ا التدخل اذا اقتض��ت الضرورة ، خصوصاً 
عندما يقول ان تركيا ستتابع املوقف عن كثب !! 
.. وطاملا ذكّرنا السفير فاحت يلدز بالدستور ونبهنا 
إل��ى ان رفع علم اقليم كردس��تان يعد مخالفة 
دستورية ، فأن التساؤل املثار هنا : هل للحكومة 
املركزية أي سلطة او والية على احلكومات احمللية 
غير املنتظمة بإقليم ، هل بإمكان املركز ان يتخذ 
أي اجراء مينع مبوجبه هذه احلكومة احمللية او تلك 
من اتخاذ أي  فعل يتعارض مع الدستور ؟ .. ام انها 
تكتفي باالستنكار واإلعان عن االنزعاج والرفض 
فق��ط ؟ ..  نعم ، ان بإم��كان احلكومة املركزية ان 
متنع قرار حكومة كركوك مبوجب الدستور . كما 
ان البرملان االحتادي هو ايض��اً قادر على اتخاذ قرار 
بإن��زال عل��م االقليم م��ادام ان  مصير محافظة 
كركوك مازال ،غير مح��دد ، وهكذا فعل البرملان 
، ولكن قراره جوبه بالرفض واالس��تنكار من قبل 

الكرد مجتمعن !!
نعم .. نح��ن ندرك ضرورة وأهمي��ة ان تكون ردود 
الفعل مدروس��ة وبعيدة عن التهور ، االمر الذي 
قد يتسبب بإثارة املزيد من االزمات التي نحن في 
غن��ى عنها اآلن ، ولكن ف��ي املقابل يجب ان المير 
ه��ذا االمر من دون موقف ح��ازم ، الن تركه هكذا  
س��نكون امام سياس��ة االمر الواق��ع  وعند ذاك 
تصبح كركوك ج��زءاً من االقليم من دون العودة 
إلى ابنائه��ا ليقولوا كلمتهم ف��ي تقرير مصير 
مدينته��م م��ن خال اس��تفتاء ع��ام كما دعت 
إل��ى ذلك املادة 140 من الدس��تور .. وصدقوني ان 
الامركزية الت��ي يتحدثون عنه��ا كثيراً التعني 
اعان احملافظات » اس��تقالها« ادارياً وسياس��ياً 
واقتصادياً ،!!.. الامركزي��ة تعني توفير اخلدمات 

وليس رفع االعام فوق السطوح !!

كركوك.. َعَلم فوق
َعَلم تحت

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

صوت��ت  الت��ي  بريطاني��ا  أصبح��ت 
لانس��حاب من عضوية االحتاد األوروبي 
كما يقول بعض املراقبن الذين نش��روا 
دراس��ة حول هذا املوض��وع على املوقع 
حيث اضافوا ان » االحتاد االوروبي اصبح 
االن  اكثر عرضة للتفكك خصوصاً وان 
هذا االمر قد دفع اسكتلندا، التي تدعم 
البق��اء ف��ي االحت��اد األوروبي، ملمارس��ة 
ضغوط جديدة من أجل إجراء استفتاء 
ث��ان لانفصال ع��ن اململك��ة املتحدة، 
ومنحت رئيسة وزراء أسكتلندا بحسب 
البريطانية  نظيرته��ا  املص��ادر  بع��ض 
مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن 
بعض القضاي��ا واالرتباط��ات املتعلقة 
بخ��روج بريطاني��ا من االحت��اد، ملمحة 
بأنها س��تلجأ إلى اس��تفتاء استقال 
ثان لانفصال، لاس��تفادة م��ن مميزات 

االنضمام إلى التكتل األوروبي.« 
واشاروا  إلى أن«  أسكتلندا، وهى إحدى 
املقاطعات املكون��ة للمملكة املتحدة 
إل��ى جان��ب أيرلن��دا الش��مالية وويلز 
وإجنلترا، ل��م تكن تريد االنس��حاب من 
االحتاد األوروبي لرغبتها فى البقاء داخل 
السوق األوروبية الواحدة. وبرغم تهديد 
أس��كتلندا املتكرر بإجراء استفتاء ثان 
ال��رأي  أن اس��تطاعات  إال  لانفص��ال 

ترجح عدم جناح رئيسة وزراء أسكتلندا، 
نيكوال س��يترجن فى االستفتاء الثاني، 
مثلم��ا حدث ف��ى االس��تفتاء األول فى 
2014. من جانب آخ��ر وبخت تيريزا ماي 
رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة الزعيم��ة 
س��تيرجن  نيك��وال  االس��كتلندية 
عل��ى  اس��تفتاء  بإج��راء  ملطالبته��ا 
االس��تقال قائل��ة إن احل��زب القوم��ي 
االسكتلندي لديه »رؤية أحادية« مركزة 
على االنفص��ال عن اململك��ة املتحدة. 
وأضافت م��اي »الرؤي��ة األحادي��ة التي 
أبداه��ا احل��زب القوم��ي االس��كتلندي 
اليوم مؤسفة للغاية« وأضافت بدال من 
اللعب بالسياسة على مستقبل بادنا 
يتعن عل��ى احلكوم��ة االس��كتلندية 
جي��د  حك��م  تق��دمي  عل��ى  التركي��ز 
وخدمات عامة للش��عب االسكتلندي. 

فالسياسة ليست لعبة.«
وبينوا ان »  اس��كتلندا عارضت بنسبة 
%62 اخل��روج م��ن االحت��اد االوروب��ي في 
حزي��ران املاض��ي، في حن فض��ل 52% 
م��ن البريطاني��ن ذلك. وفي اس��تفتاء 
العام 2014، حصل معارضو االستقال 
عل��ى %55 لكن اس��تطاعاً اجرته »بي 
ام جي« ونش��ر كش��ف تأيي��د %48 من 
بريطانيا.  االسكتلندين لانفصال عن 
اال ان ذل��ك يتطل��ب موافق��ة احلكومة 
البريطانية احملافظة برئاسة تيريزا ماي 
الت��ي تس��تعد الطاق اج��راءات اخلروج 
م��ن اوروبا.ويبحث الن��واب البريطانيون 

مشروع قانون تاريخي يجيز ملاي تفعيل 
اخل��روج من االحت��اد االوروب��ي، واذا ما أقر 
مش��روع القانون س��ريعاً، ميكن ان تبدأ 
اجراءات االنفصال ع��ن االحتاد االوروبي. 
وبع��د موافقة الن��واب في ق��راءة اولى 
على مشروع القانون في مطلع شباط 
وتعديله امام مجلس اللوردات، ميكن ان 
يت��م اقرار النص نهائياً ف��ي البرملان، اال 

اذا طلب مجلس العموم دراسته بنحو 
مطول.ومبج��رد مصادق��ة امللكة عليه 
فس��يتعن على ماي اباغ بروكسل بأن 

لندن خرجت من االحتاد االوروبي.« 
كم��ا بينوا ان » الوزير بريكس��ت ديفيد 
ديفي��س  دع��ا النواب ال��ى االمتناع عن 
»تقييد يدي« ماي قب��ل بدء املفاوضات 
الت��ي يفترض ان تنه��ي أكثر من اربعن 

عام��اً م��ن عاق��ة متقلبة، طالب��اً من 
الن��واب رف��ض تعديل��ن تق��دم بهم��ا 
مجل��س الل��وردات. ويطال��ب اللوردات 
بحماي��ة حق��وق ثاث��ة ماي��ن أوروبي 
يعيش��ون في اململك��ة املتح��دة، وبأن 
يك��ون البرمل��ان صاح��ب الق��رار االخير 
حول االتفاق الذي سيبرم مع املفوضية 
االوروبية. الى جانب ذلك دافعت رئيسة 

الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحماس��ة 
تزاي��د  وس��ط  بريطاني��ا  وح��دة  ع��ن 
التكهنات ب��أن قوميي اس��كتلندا قد 
يستغلون بدء احملادثات بشأن بريكست 
للمطالب��ة بإجراء اس��تفتاء ث��ان على 
االس��تقال. وفي كلمة أمام ناش��طي 
احل��زب ف��ي غاس��كو، قال��ت زعيم��ة 
احملافظن إن احلفاظ على وحدة انكلترا 
واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية هو 
»أولويته��ا الش��خصية« وأنه »ال يوجد 
حال��ة اقتصادية« تس��تدعي تقس��يم 

اململكة املتحدة.« 
واك��دوا ان » م��اي ايض��اً حمل��ت على 
احل��زب الوطن��ي االس��كتلندي، ال��ذي 
أدار احلكوم��ة املنحلة ف��ي ادنبره خال 
العق��د املاض��ي، قائلة إن »هاجس��ه« 
لنيل االستقال تسبب بجنوح أولويات 
الناخبن. وأدى تصوي��ت بريطانيا العام 
املاضي لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي 
إل��ى اهت��زاز وح��دة اململك��ة، إذ اي��دت 
الغالبية في اس��كتلندا بقاء بريطانيا 
في االحتاد. ولكن برغ��م ذلك، صوت 52 
في املئة من البريطانين لصالح اخلروج.

وتتزاي��د التكهن��ات بأن رئيس��ة الوزراء 
االس��كتلندية نيك��وال س��تورجن ق��د 
تس��تغل بدء مفاوضات بريكس��ت في 
وقت الحق إلطاق اس��تفتاء جديد على 
االس��تقال. ووع��دت ماي بأن��ه عندما 
تخرج بريطانيا م��ن االحتاد األوروبي، فإن 
بعض الس��لطات التي ستس��تعيدها 

لندن من بروكسل، ستحول إلى ادنبره. 
وتعهدت بأنها س��تتحدث باس��م كل 
اململكة خال مفاوضاتها، قائلة »نحن 
أربع دول، ولكن في القلب نحن ش��عب 

واحد«.
ف��ي الس��ياق ذاته اش��ار املراقب��ون الى 
ان«  نيك��وال س��تيرجن  رئيس��ة وزراء 
اس��كتلندا قال��ت إن اس��كتلندا يجب 
أن يكون لها حق اختيار االس��تقال عن 
بريطاني��ا إذا رفض��ت مطالبها بش��أن 
خط��ة جت��ارة جدي��دة لبريطاني��ا بعد 
خروجه��ا م��ن االحت��اد األوروب��ي. وقالت 
س��تيرجن إن خط��ة اخلروج م��ن االحتاد 
األوروب��ي التي عرضتها رئيس��ة الوزراء 
البريطاني��ة تيريزا ماي في وقت س��ابق 
متثل »كارثة اقتصادي��ة« لبريطانيا وإن 
اسكتلندا لم تصوت لصاحلها.وأضافت 
»ال ميكن السماح للحكومة البريطانية 
بإخراجنا من االحتاد األوروبي ومن السوق 
املوحدة بصرف النظر عن آثار ذلك على 
اقتصادن��ا وف��رص العمل ومس��تويات 
كدول��ة  س��معتنا  وعل��ى  املعيش��ة 
منفتحة متس��امحة من دون أن يكون 
لدى اسكتلندا القدرة على االختيار بن 
ذلك وبن مس��تقبل مختلف.« وتابعت 
»رئيس��ة الوزراء لم تنجح بتصريحاتها 
اليوم س��وى ف��ي زيادة ف��رص مثل هذا 

االختيار.«

* عن موقع الفورين بوليسي 

من أجل البقاء ضمن االتحاد األوروبي

استفتاء اسكتلندا لخروجها من بريطانيا بات حتميًا

في حين طالبت قوى 
واطراف سياسية بتطبيع 
االوضاع السياسية واعادة 
تفعيل برلمان االقليم 
قبيل التوجه الى اجراء 
االستفتاء، اعلن المتحدث 
الرسمي باسم الحزب 
الديمقراطي محمود محمد 
انه ال يعتقد بضرورة إعادة 
تفعيل عمل البرلمان قبل 
البدء باجراء االستفتاء

بارزاني
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثن��ني ب��أن ش��خصني أصيبا 
بانفجار عبوة ناسفة قرب محال لبيع 

املشروبات الكحولية غربي بغداد.
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة قرب محال لبيع املش��روبات 
الكحولية في منطقة الطوايل، غربي 
بغداد انفجرت، مس��اء ي��وم امس ، ما 
أس��فر عن اصاب��ة ش��خصني بجروح 

مختلفة". 
ال��ذي طل��ب ع��دم  واض��اف املص��در 
الكش��ف عن اس��مه، ان "ق��وة امنية 
وصل��ت ال��ى م��كان احل��ادث ونقل��ت 
املصابني الى مستش��فى قريب لتلقي 

العالج، وفتحت حتقيقا باحلادث". 

ديالى – استهداف ابراج 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االثنني بسقوط ثالثة أبراج 
للكهرباء شمال شرقي قضاء ب عقوبة 

جراء استهدافها بعبوات ناسفة.
وق��ال املص��در االمن��ي إن "مجهولني 
قاموا بتفجير عبوات ناسفة بخمسة 
اب��راج للكهرباء في خط خ��ارج نطاق 
اخلدم��ة مبحيط إم��ام وي��س، )55 كم 
شمال ش��رقي بعقوبة(، ما أسفر عن 

سقوط ثالثة منها وتضرر اثنني".
"اس��تهداف  أن  املص��در  وأض��اف 
أب��راج الكهرب��اء في محافظ��ة ديالى 
ف��ي  تب��رز  وب��دأت  خطي��رة،  ظاه��رة 
األش��هر املاضية"، داعي��ًة إلى "ضرورة 
حت��رك اجله��ات اخملتص��ة من أج��ل درء 

مخاطرها". 

كركوك – انفجار ناسفة 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثن��ني أن مدني��اً اصيب 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة ش��مال غرب��ي 

احملافظة.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جانب طريق ف��ي ناحية 
س��ركران التابعة لقضاء الدبس، )٤٥ كم 
شمال غربي كركوك(، انفجرت، مساء يوم 
امس ، ما اس��فر عن اصابة مدني بجروح 

مختلفة".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه، أن "قوة من الش��رطة اخلت 
املص��اب ال��ى مستش��فى قري��ب لتلقي 

العالج وفتحت حتقيقاً باحلادث". 

صالح الدين – استهداف دورية 
اعلن مصدر أمني في قضاء طوز خورماتو 

التاب��ع حملافظة صالح الدي��ن امس االثنني 
عن إصابة سبعة من عناصر البيشمركة 

بإنفجار عبوة ناسفة غربي القضاء.
وق��ال املصدر  إن "عبوة ناس��فة انفجرت، 
فج��ر ي��وم امس عل��ى دورية تابع��ة للواء 
اخلامس بقوات البيش��مركة قرب جس��ر 
زرك��ه، )٤٠ كم غ��رب طوز خورمات��و(، ما 

اسفر عن إصابة ٧ عناصرها بجروح".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه، أن "قوة امني��ة طوقت مكان 
احل��ادث، ونقلت اجلرحى الى مستش��فى 

القضاء للعالج". 

الفلوجة – انفجار ملغمة 
افاد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس االثن��ني، بأن س��يارة ملغمة 
الغرب��ي ملدين��ة  املدخ��ل  انفج��رت ف��ي 

الفلوجة.

وقال املص��در االمني ان "س��يارة ملغمة 
يقودها انتحاري انفجرت صباح يوم امس 
في س��يطرة امني��ة مش��تركة للجيش 
والش��رطة والت��ي متث��ل املدخ��ل الغربي 

ملدينة الفلوجة".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه، ان "هناك انباء عن س��قوط 
الق��وات  صف��وف  ب��ني  وجرح��ى  قتل��ى 

االمنية". 

االنبار – استهداف مدنيني 
ذكر مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس االثنني ب��أن أربعة جنود قتلوا 
وأصيب مدني بتفجير عبوة ناسفة غربي 

احملافظة.
وق��ال املصدر  إن "عبوة ناس��فة انفجرت، 
مس��اء يوم االحد على عجلة مدنية تقل 
جنوداً ش��رق مدينة الرطبة )310كم غرب 

الرمادي( غربي االنبار. 
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه، أن "االنفجار اسفر عن مقتل 
أربعة جنود واصاب��ة مدني بجروح"، الفتاً 
ال��ى أن "ق��وة عس��كرية نقل��ت اجلث��ث 
الى الط��ب العدلي واجلريح ملستش��فى 

قريب". 

ميسان - ممارسة أمنية
كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان 
واملنش��آت امس االثنني عن تنفيذ أقسام 
شرطة ميس��ان ممارس��ة أمنية مسائية 
ضمن قواطع مس��ؤوليتها وسعياً منها 
في حف��ظ األم��ن واالس��تقرار ولتفويت 
الفرصة على كل من تس��ول له نفس��ه 

زعزعة األمن في احملافظة
وق��ال قائ��د ش��رطة  محافظة ميس��ان 
واملنش��ات العميد نزار موهي ألس��اعدي 

ل�"الصب��اح اجلديد" ان ش��رطة ميس��ان 
أمني��ة ضم��ن قواط��ع  نف��ذت ممارس��ة 
مس��ؤوليتها متكن��ت من خالله��ا  إلقاء 
القبض على )13( مطلوبا للعدالة وضبط 

دراجات وعجالت مخالفة  

نينوى – عملية اعدام
أفادت مصادر محلية ف��ي مدينة املوصل 
امس االثن��ني إن عصابات داعش االرهابية 
قتلت إمام وخطيب احد مس��اجد اجلانب 

األمين للمدينة.
وذكر املصادر احمللية ان عناصر من تنظيم 
داعش قتلت رجل الدين "في منطقة حاوي 
الكنيسة رمياً بالرصاص أمام األهالي بعد 
رفضه إصدار حكم إعدام بحق مجموعة 
من األش��خاص الذين رفضوا االسهام في 
تنفيذ عمليات انغماسية وانتحارية ضد 

القوات األمنية املتواجدة هناك".

انفجار عبوة ناسفة في منطقة الطوايل غربي بغداد * استهداف دورية بعبوة ناسفة غرب طوزخورماتو
  انفجار سيارة ملغمة عند المدخل الغربي للفلوجة * ممارسة أمنية للشرطة لحفظ األمن في ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت قي��ادة عمليات بغداد ام��س االثنني عن 

القاء القبض على عصابتني احداها 
ت��روج للعمل��ة امل��زورة واألخرى تتاج��ر باحلبوب 

اخملدرة شرقي ووسط العاصمة.
وقال��ت القيادة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان القوات ف��ي اللواء الثاني ش��رطة 
احتادية متكن ووفق معلومات استخبارية دقيقة 
م��ن القاء القب��ض عل��ى عصابت��ني احداهما 
لطبع وتروي��ج العملة املزورة واالخرى للمتاجرة 

باحلبوب اخملدرة.
وأش��ار البي��ان الى ضبط بحوزته��م كمية من 
احلبوب اخملدرة ومبالغ م��ن العملة املزورة ضمن 
منطقتي الس��عدون وزيونة في جانب الرصافة 

من العاصمة بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجرى فريق اس��تقصائيٌّ تابٌع لدائرة الوقاية في 
هيأة النزاهة مجموعة زياراٍت ميدانيٍَّة ملديريَّات 
تربية بغ��داد؛ بغية الوقوف على واقع حال تلك 
مة للمواطنني،  املديريَّات ومستوى اخلدمة املُقدَّ
د عل��ى ض��رورة اس��تيفاء قراب��ة ملياري  ش��دَّ
ة امل��دارس األهليَّة ملصلحة  دين��ارٍ ُمترتِّ�بٍة بذمَّ
وزارة التربي��ة؛ نتيج��ة مخالف��ات جتديد إجازة 
التأسيس، الفتاً إلى أهميَّة وضع  قاعدة بياناٍت 
دُ تاريخ تأسيس املدارس األهليَّة داخل البلد  حُتدِّ

وخارجه والغرامات املُترتِّ�بة عليها.
ونبَّه الفريٌق على ضرورة وضع وتفعيل كاميرات 
املراقب��ة داخل غرف خزن األس��ئلة الوزاريَّة في 
قس��م االمتحانات للمديري��ات كافة مع وضع 
آليٍة مناس��بٍة بخصوص اإلشراف على مراقبة 

الكاميرات.
ص الفريق في تقريره املرس��لة نسخة  وش��خَّ
من��ه إلى مكتب وزير التربية فتح أقس��ام غير 
أساس��ية م��ن قبل مديري��ة التعلي��م املهنيِّ 
بحجة التطوير واالس��تحداث األم��ر الذي قاد 
إلى طباعة مناهج وكتب وصرف أموال كبيرة، 
داعياً الوزارة إلى ضرورة تأليف جلنٍة ؛ للتحقيق 

في املوضوع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغ��داد، ان مخربني وخارجني عن 
القان��ون اضرموا الن��ار في املرك��ز البلدي في 
منطقة السيدية، مؤكدة حقها القانوني في 
اقامة دع��وة قضائية على االش��خاص الذين 

هاجموا مقر املركز. 
وقال��ت مديرية العالقات واالع��الم في االمانة 
ف��ي بيان اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"ان 
"مجموعة من اخملرب��ني واخلارجني عن القانون 
قاموا مبهاجمة املوقع البديل ملقر املركز البلدي 
في منطقة الس��يدية بعد ساعات من حملة 
إلزالة التجاوزات احلاصلة على الش��ارع العام 
الذي يتس��بب بعرقلة س��ير املواطنني ويشوه 

منظر املنطقة".
امانة بغداد تعلن عن وضع خطة إلعادة افتتاح 

جميع الشوارع املغلقة بالصدر
إخماد حريق في العرصات وسط بغداد

واضاف��ت انها "حتتفظ بحقه��ا القانوني في 
اقامة دع��وة قضائية على االش��خاص الذين 
هاجم��وا مق��ر املركز البل��دي واضرم��وا فيه 
النيران واحلقوا اضرارا كبيرة فيه"، مشيرا الى 
ان "املالكات اخلدمي��ة في امانة بغداد ماضية 
باجراء حمالت ازالة التجاوزات والتي تؤثر سلبا 
على حرك��ة املواطنني وتتس��بب باحلاق اضرار 
جسيمة باالرصفة والشوارع والبنى التحتية، 
فضالً على تش��ويهها ملنظر العاصمة بغداد 

ذات االرث اخلضاري".
وتق��وم امان��ة بغداد ب��ني احلني واالخ��ر بازالة 
البسطيات عن بعض الشوارع التي اصبحت 

ظاهرة شائعة في بعض مناطق بغداد .

القبض على عصابتين 
للمتاجرة بالمخدرات 

والعملة المزورة

"النزاهة" تطالب 
باستيفاء ملياري دينار 

من المدارس األهلية

مخربون يضرمون النار 
بالمركز البلدي في 

السيدية

الملف األمني

الشرطة االحتادية تقتحم أكبر 
معاقل "داعش" في منطقة 

البورصة أمين املوصل
وأض��اف املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن " الق��وات األمنية تعتمد 
اس��تعمال  عل��ى  قتاله��ا  ف��ي  أالن 
األسلحة املتوسطة واخلفيفة تفادياً 

لسقوط ضحايا مدنيني ".
وفي س��ياق متصل أس��قطت قوات 
احلشد الش��عبي، أمس االثنني ، ثالث 
طائ��رات مس��يرة مفخخ��ة تابع��ة 
لتنظيم “داعش” اإلجرامي قرب مطار 

تلعفر غرب املوصل. 
وق��ال بيان إلعالم احلش��د الش��عبي 
اجلديد‘‘  ‘‘الصب��اح  تلق��ت صحيف��ة 
احلش��د  ق��وات  إن"   ، من��ه  نس��خة 
الشعبي/ اللواء الرابع أسقطت ثالث 
طائرات مس��يرة انتحارية قرب مطار 

تلعفر غرب مدينة املوصل”. 
وأض��اف  أن" الطائ��رات كانت حتتوي 
عل��ى متفج��رات وصواع��ق وم��زودة 

بقنينة حتتوي على غازات سامة". 
والى ذلك أعلنت خلية اإلعالم احلربي 
, أمس االثنني , تدمير معمل لتفخيخ 
الناسفة  العبوات  العجالت وصناعة 
في قض��اء تلعفر غربي املوصل, فيما 
أك��دت قت��ل 17 “داعش��ياً” باجلان��ب 

الغربي للمدينة. 
وذك��ر بي��ان للخلية تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة من��ه, إن 
“صقورالقوة اجلوية متكنت, من توجيه 
عدة ضربات ف��ي مناطق متفرقة من 
املوص��ل أس��فرت عن تدمي��ر معمل 
العبوات  العجالت وصناعة  لتفخيخ 
الناس��فة ف��ي قض��اء تلعف��ر غربي 

املوصل”. 
وأضاف البي��ان, أن “الضرب��ات اجلوية 

أس��فرت أيضاً ع��ن إعطاب رش��اش 
مق��اوم للطائ��رات م��ع قتل تس��عة 
إرهابي��ني وح��رق صنادي��ق قناب��ر في 

قضاء البعاج املوصل”. 
وأوضح, انه “مت تدمير مخزن لألسلحة 
واالعتدة م��ع تفجير صواريخ محلية 
الصن��ع وقت��ل ثماني��ة إرهابيني ومن 
ضمنه��م مس��ؤول اخمل��زن اإلرهاب��ي 
املكنى ابو عم��ر البدراني كانوا داخل 

اخملزن في ناحية بليج املوصل”. 

العثور على ٢٠ جثًة لنساء وأطفال 
أعدمهم "داعش" جنوبي نينوى

الفت��اً ال��ى أن "ه��ذه اخلط��وة تأت��ي 
م��ن قب��ل تل��ك العصاب��ات لترهيب 
األهالي وتخويفهم لتنفيذ إعمالهم 
بع��د  مخالفته��ا  وع��دم  اإلرهابي��ة 
فقدانه��ا اغلب األراض��ي التي كانت 

حتت سيطرتها في املوصل".
كما افاد مصدر محلي في محافظة 
االنبار،ام��س االثن��ني، ب��أن مجهولني 
اس��تهدفوا من��ازل لعائ��الت عناصر 
تنظيم "داع��ش" بقنابل صوتية في 

مدينة هيت غربي احملافظة.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، إن 
"مجهولني قاموا في س��اعة متأخرة 
م��ن ليلة امس، باس��تهداف عدد من 
املنازل التابعة لعناصر عوائل تنظيم 
داعش في مدينة هيت، ) 70كم غرب 

الرمادي(". 
وأض��اف املص��در ، أن "تل��ك القنابل 
لم تس��فر ع��ن وقوع خس��ائر مادية 
او بش��رية في صفوف العائالت التي 

تسكن تلك املنازل".

اجمللس الوزاري لألمن الوطني 
يناقش اقتراب حسم معركة 

املوصل
إضاف��ة لعدد م��ن املواضي��ع األخرى 

املدرجة على جدول األعمال".
وتخوض القوات العراقية املش��تركة 
عمليات عس��كرية واس��عة النطاق 
الس��تعادة الس��يطرة على الساحل 
األمين في مدين��ة املوصل من تنظيم 
"داع��ش"، بعد إعالن حترير الس��احل 
األيس��ر أواخ��ر ش��هر كان��ون الثاني 

املاضي.

مكتب العبادي يكشف عن قيام 
األمم املتحدة بالتحقيق في 40 

ملف فساد
املتح��دة  االمم  برنام��ج  وس��يعمل 
االمنائي، على وفق بنود االتفاقية، على 
توظيف محققني دوليني للمساعدة 
في تدريب محقق��ني عراقيني وتقدمي 
املشورة، وسيكون مقّر احملقق الرئيس 
ف��ي هيئة النزاه��ة ومجلس القضاء 

األعلى.
الكهربائ��ي  التي��ار  مل��ف  وع��ن 
واالس��تثمار فيه، أكد أبو الشون بانه 
"ال ميكن توفير كهرباء 24 س��اعة اذا 
ل��م يكن هنالك نظ��ام جباية فعال" 
مؤكداً ان "الكهرباء ليس��ت مجانية 
وامن��ا هن��اك نفق��ات كبي��رة تصرف 

عليها في االنتاج والتوزيع".
وأضاف أن "مشروع استثمار الطاقة 
ناج��ح، ولألس��ف نس��مع  مش��روع 
أص��وات تس��يس املوض��وع وبع��ض 
مجال��س احملافظات تعارض املش��روع 
م��ن دون ان تقيمه" مؤكًدا ان "العراق 
الينعم في كهرباء 24 ساعة من دون 

جباية فاعلة".
ودعا أبو الش��ون "مجالس احملافظات 
واملواطنني بإع��ادة النظر في موضوع 

اجلباية بطريقة إيجابية".

"النفط" تصدر توضيحاً بشأن 
استقدامها قّوات أمنية

وبالتال��ي يتع��ذر على ال��وزارة اطالق 
التعينات في الوقت احلالي  بحس��ب 
تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء 
ووزارة املالي��ة ، فضال عن تش��كيلها 
للجن��ة وزارية  ملقابل��ة ممثلني عنهم 
واالس��تماع الى مطالباتهم  وتوثيق 
بياناتهم من اجل تعينهم مستقبال 
في حالة اطالق الدرج��ات الوظيفية 
وحاج��ة  االختصاص��ات  وحس��ب 

الشركات النفطية".
واس��تدرك البيان "لك��ن اصرار بعض 
املتظاهرين عل��ى إغالق بوابات الوزارة 
م��ن  ال��وزارة   ملوظف��ي  ومنعه��م  
الدخول وممارسة واجباتهم  الرسمية 
برغم عدم حص��ول املتظاهرين على 
الترخيص من اجله��ات املعنية والذي 
اسهم في ارباك عمل الوزارة وتعطيل 
مصاحلها ، مما اس��تدعى االس��تعانة 
بالقوات االمنية ومكافحة الش��غب 
التابعة لوزارة الداخلية لفتح بوابات 

الوزارة ودخول املوظفني" .
وأنهت ال��وزارة البيان بالق��ول انها " 
تتفهم هذه املطالبات ومشروعيتها 
لكن ليس على حساب تعطيل وارباك 

عمل الدوائر الرسمية".

البرملان يصوت على التعديل األول
لقانون شبكة اإلعالم العراقي

ويراعى عند اختياراتهم تنوع الشعب 
وثقافاته.

ثانياً: يعلن مجلس األمناء عن املناصب 
الش��اغرة ف��ي عضويت��ه ويحق لكل 
العراقيني الذين تتوفر فيهم الشروط 

املنصوص عليها ف��ي هذا القانون أن 
يقدموا طلباً لش��غل ه��ذه املناصب 
ويرفع مجلس األمناء قائمة بأس��ماء 
جمي��ع املتقدمني املتوفرة فيهم تلك 
الش��روط الى مجلس ال��وزراء، والذي 
يق��وم ب��دوره باختي��ار األفض��ل من 
بينه��م وع��رض العدد املطل��وب الى 

مجلس النواب للتصويت عليهم.
امل��ادة 3: يلغى نص املادة 11 واملادة 22 
واملادة 26/خامس��اً من قانون شبكة 
االعالم العراقي رقم 26 لس��نة 2015 
ويراعى تعديل تسلسل مواد القانون 

تبعاً لذلك
امل��ادة 4: يلغى نص امل��ادة 21/اوالً من 
قانون شبكة االعالم العراقي رقم 26 

لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي
املادة 21: اوالً: ما يرَصد للش��بكة من 
العامة  املوازن��ة  تخصيصات ضم��ن 

للدولة
املادة 5: يلغ��ى نص املادة 26/رابعاً من 
قانون شبكة االعالم العراقي رقم 26 

لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
امل��ادة 26: رابع��اً: تق��وم هيئة االعالم 
بتوفي��ر  العراقي��ة  واالتص��االت 
الالزمة  البثية  والت��رددات  التراخيص 
لعمل الش��بكة مبا يُرَصد في موازنة 
الشبكة من تخصيص لهذا الغرض، 
وال تخض��ع الش��بكة ال��ى مراجعة 

االداء من قبل الهيئة املذكورة.
االسباب املوجبة

نظراً لص��دور قرار احملكم��ة االحتادية 
العليا املرقم )90 وموحداتها 107/99/

 2016/6/27 بتاري��خ  احتادي��ة/2015( 
واحلكم فيه بعدم دس��تورية العديد 
من نص��وص قان��ون ش��بكة االعالم 
العراقي رقم 26 لس��نة 2015 ولسد 
الفراغ التشريعي الذي أحدثه احلكم 

املذكور ُشرِّع هذا القانون.

"الكهرباء" تكشف عن اتفاق 
قريب يخّفض أجور املولدات 

األهلية
وأضاف سادر في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اغلب س��كان العاصمة 
م��ن ذوي الدخ��ول احمل��دودة والفقيرة 
وذلك يتطلب منا الوقوف مع اجلهات 
ذات العالقة اليجاد حلول على صعيد 

أسعار اجلباية".
وش��دد على أن "مشروع اخلصخصة 
قد حق النتائج املطلوبة، برغم بعض 
مالحظاتن��ا عليه، فهو وّفر س��اعات 
جتهيز الس��يما في مناط��ق اليرموك 

وزيونة على مدار اليوم".
ولفت س��ادر إل��ى أن "ورق��ة التعرفة 
كانت ف��ي البداية قد كلفت املواطن 
مبال��غ كبي��رة بس��بب ع��دم فهمه 
لطبيعة الترش��يد لكنه��ا تناقصت 
م��ع م��رور الوق��ت ونتيج��ة للوع��ي 
وتقلي��ل اس��تعمال الطاق��ة التي ال 

ضرورة لها".
أن "مالحظاتن��ا تتعل��ق  إل��ى  ونب��ه 
باملناطق احمليطة بتلك التي طبق فيها 
مش��روع خصخصة الكهرباء، حيث 

تناقصت فيها ساعات التجهيز".
إل��ى  الكهرب��اء  وزارة  س��ادر  ودع��ا 
"االلتفات له��ذه الثغ��رة ومعاجلتها 
سريعاً، ألن املناطق احمليطة باليرموك 
وزيون��ة باتت تعاني من نقص حاد في 

ساعات التجهيز".
وكان��ت وزارة الكهرب��اء ق��د أطلقت 
في وقت س��ابق مش��روع خصخصة 
الطاقة ومنح املش��اريع إلى شركات 
اس��تثمارية بغية جتهيز املواطن على 

مدار اليوم.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  يس��تمر 
به��دف  املدني��ني  مبص��ادرة عج��الت 
تفخيخه��ا، م��ع اس��تمراره بقصف 
االحياء احمل��ررة باجلانب االيس��ر احملرر، 
فيم��ا تتعالى نداءات لتس��ريع اعادة 
وتيرة احلياة في االحياء الش��رقية من 

مدينة املوصل.
وق��ال مص��در امن��ي عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظ��ة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان "تنظيم داع��ش االرهابي 
مس��تمر بالس��طو عل��ى ممتل��كات 
االهالي في االحياء غير احملررة باجلانب 
االمي��ن من مدين��ة املوص��ل، حيث ان 
الس��يارات  عناصره يقومون مبصادرة 
املدنية العائ��دة لالهالي، كما يصادر 
أي��ة عجل��ة تركه��ا اصحابه��ا وفروا 
الى م��كان آخر، من اج��ل تفخيخها 
واس��تعمالها ض��د الق��وات االمنية 

املشتركة".
وأض��اف ان "عناصر التنظيم يبلغون 
اصحاب تلك الس��يارات بأنه س��يتم 
خالفته��م  قب��ل  م��ن  تعويضه��م 
املزعومة في حال استعادة سيطرتهم 
على كامل مدينة املوصل، او س��يتم 
الثان��ي(  )الفت��ح  ف��ي  تعويضه��م 
للمدين��ة في وقت الحق، ويس��لمون 

أصحابها إيصاالت بهذا الشأن".
ونق��ل املصدر عن إرهابي��ني من حيي 
الصحة و 17 متوز )اقصى غرب اجلانب 
االمي��ن( ان "بع��ض االهال��ي رفض��وا 
اعط��اء س��ياراتهم لعناص��ر داعش 
مبين��ني انه��ا مص��در ال��رزق الوحيد 
لعائالتهم واش��اروا الى انه يبدو ان ال 
احد سيعوضهم في ظل االنسحابات 
املستمرة لعناصر التنظيم، فابلغهم 
عناصر املفرزة ان )احلكومة الرافضية( 

ستعوضكم".
به��ذه  يكتف��ي  ال  "الع��دو  وتاب��ع 
االج��راءات التي تلحق خس��ائر مادية 
فادح��ة باالهالي، بل ان��ه يقوم حالياً 

باجبار االهالي ف��ي االحياء غير احملررة 
على اس��كان ما ال يقل عن 6 عائالت 
في املنزل الواح��د ذي الطابق الواحد، 
واس��كان ما يق��ل ع��ن 14 عائلة في 
املنزل ذي الطابقني، ويدعوهم لتدبير 
اموره��م م��ن ناحي��ة امل��اء والغ��ذاء 

بانفسهم".

استمرار قصف االحياء احملررة 
بجانبي املوصل من قبل داعش

االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  اس��تمر 
بقص��ف االحي��اء احمل��ررة ف��ي جانبي 

املدين��ة بقذائف الهاون من عيار 80 و 
120 ملم )يصل مدى االخير الى نحو 
7 كلم وميكن زي��ادة مدياته من خالل 

اضافة حشوات اضافية للقذيفة(.
فقد اس��تهدف التنظي��م االجرامي 
باجلان��ب  والبلدي��ات  الس��كر  حي��ي 
االيس��ر، حيث مت اس��تهداف محيط 
مستشفى اخلنس��اء للوالدة في حي 
البلدي��ات بع��دد من القذائ��ف، كما 
س��قطت قذائف أخ��رى على محيط 

املنازل القريبة منه.
اما في حي الس��كر فتم اس��تهداف 

محيط مستش��فى اب��ن االثير بنحو 
10 قذائ��ف هاون اس��فرت عن اصابة 

عدد من املدنيني بجروح متفاوتة.
كما قصف التنظي��م االجرامي حي 
الرس��الة باجلان��ب االمي��ن بع��دد من 
قذائ��ف الهاون اس��فر ع��ن  اصابة 3 
مدنيني بج��راح، اما ف��ي منطقة تل 
الرمان )االمين( فقد س��قط 3 شهداء 
مدنيني بينهم طفل وإصابة 7 آخرين 
م��ن عائلتني بس��قوط قذائ��ف هاون 

اطلقتها مفارز داعش اجملرمة.
عل��ى صعي��د آخ��ر، دع��ا ناش��طون 

موصلي��ون الى تس��ريع وتي��رة اعادة 
احلي��اة ف��ي األحياء احملررة ف��ي اجلانب 

االيسر.
وناش��د الناش��طون وزارة الداخلي��ة 
عناص��ر  عم��ل  بتفعي��ل  العراقي��ة 
املرور في ش��وارع املوص��ل للتخفيف 
م��ن االختناقات املروري��ة التي حتصل 
ف��ي الكثي��ر م��ن الط��رق الرئيس��ة 
بع��د االنتعاش احلاصل ف��ي العملية 
التجاري��ة وع��ودة حرك��ة املتبضعني 

وطالب املدارس واغلب دوائر الدولة.
البلدي��ة  دوائ��ر  م��ن  طالب��وا  كم��ا 

مضاعفة جهوده��ا في رفع االنقاض 
والنفايات وتصريف املياه التي سدت 
عدداً من االس��واق والط��رق الداخلية 
بس��بب االمط��ار االخيرة املس��تمرة 
منذ 4 ايام، داعني االهالي الى التعاون 

وعدم ترك نفاياتهم في الشوارع.
كما وجه��وا دعوات الى وزارة الصحة 
بأجه��زة  املوص��ل  لتزوي��د  االحتادي��ة 
حاضن��ات االطف��ال اخل��دج بس��بب 
قلتها في مستشفيات املدينة حيث 
يضط��ر القائمون عليه��ا على وضع 

طفلني او 3 في احلاضنة الواحدة.

عناصر التنظيم يبلغون 
أصحاب تلك السيارات 
بأنه سيتم تعويضهم 
من قبل خالفتهم 
المزعومة في حال 
استعادة سيطرتهم 
على كامل مدينة 
الموصل، أو سيتم 
تعويضهم في )الفتح 
الثاني( للمدينة في 
وقت الحق، ويسلمون 
أصحابها إيصاالت بهذا 
الشأن

داعش يصادر سيارات املوصليني في اجلانب األمين

دعوات لتسريع وتيرة الحياة بأيسر المدينة

"داعش" يصادر السيارات في أيمن الموصل
ويزعم بتعويض أصحابها في "الفتح الثاني"
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اعالم المحافظة 
عق��د اجمللس األعل��ى لرعاية البيئة 
اجتماعا  واس��ط،  ف��ي محافظ��ة 
البديري  رش��يد  برئاسة  تخصصيا 
النائب الثاني حملافظ واسط، وحضور 
الدكتور خالد العجياوي رئيس جلنة 
البيئة في مجلس احملافظة، وممثلي 
الدوائر املعنية؛ إلعداد ورقة احملافظة 
ف��ي االس��تراتيجية الوطنية إلزالة 

األلغام.
وقد ناق��ش اجملتمعون دور محافظة 
واسط، في االستراتيجية الوطنية 
إلزالة األلغام، مؤكدين على أهمية 
تنفيذ العمل أو جزء منه، أو اإلشراف 
علي��ه متابعت��ه؛ وذل��ك ألن الضرر 
واملقذوفات  األلغ��ام  تس��ببه  الذي 
من مخلفات احلروب يقع على أبناء 
احملافظ��ة، فيؤدي الى وف��اة وإصابة 
وع��وق املئ��ات من الضحاي��ا، فضال 
عن حتجيم عمليات االستثمار التي 
يؤم��ل حصولها ف��ي املناطق التي 

توجد فيها األلغام.
وأوضح البدي��ري أن لهذا االجتماع 
أهمية كبيرة؛ تأتي من حيث التزام 
الع��راق مبعاه��دة )أوت��اوا( الدولية، 

والتي تعهد فيها ب��أن يكون خاليا 
من األلغام وجمي��ع نفايات احلروب، 
ف��ي نهاي��ة ع��ام 2018، مضيفا ان 
إلزال��ة  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
األلغ��ام تق��وم عل��ى أوراق متعددة 
به��ذه  املش��مولة  للمحافظ��ات 
االس��تراتيجية؛ لذل��ك ف��إن ه��ذا 
االجتم��اع يناقش ورق��ة محافظة 
واس��ط، أو دورها في االستراتيجية 
الوطنية، وما ميك��ن ان يطلق عليه 
باالستراتيجية احمللية إلزالة األلغام، 
وهو ما تعان��ي منه احملافظة كثيرا، 
من حيث الضحايا في األش��خاص، 

وحتديد فرص االس��تثمار في املواقع 
املؤهلة لذلك.

وأفاد البدي��ري ان الورق��ة تضمنت 
ايض��ا تخصيص باب ف��ي امليزانية 
املركزي��ة إلزال��ة األلغ��ام ووجود دور 
تنفي��ذي أو رقاب��ي للمحافظة في 
األعم��ال، وتش��كيل جلنة برئاس��ة 
احملاف��ظ أو من يخوله تق��وم بذلك 
ال��دور، والتنس��يق م��ع املنظم��ات 
لتدري��ب  املتخصص��ة،  الدولي��ة 
مالكات محلية، ذات خبرة سابقة، 
فض��ال عن االتفاق مع املس��تثمرين 

بإزالة األلغام وزيادة مدة العقود.

ايمان سالم*
العامة  ال��زوراء  اعلنت ش��ركة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
امكانياته��ا  ع��ن  واملع��ادن 
اب��دت  فيم��ا  التصنيعي��ة 
اس��تعدادها لتلبي��ة احتياجات 
والكهرب��اء  النف��ط  قطاع��ي 
التخصصي��ة  منتجاته��ا  م��ن 

املتنوعة.
بأس��م  الرس��مي  الناطق  وقال 
عل��وان  الواح��د  عب��د  ال��وزارة 
الش��مري ب��أن ش��ركة ال��زوراء 
الش��ركات  تع��د م��ن  العام��ة 
املتخصص��ة في مج��ال جتهيز 
وتأهيل وصيانة محوالت التوزيع 
الس��عات  ولش��تى  س��يمنس 
حي��ث تتوفر جمي��ع االمكانيات 
البش��رية واملادي��ة لذل��ك م��ن 
عملي��ات التصمي��م للملف��ات 
وانتاجها وفلترة الزيوت وجتفيف 
االج��زاء الفعالة وكذلك صيانة 
الفحوص��ات  واج��راء  اخلزان��ات 
القياس��ية املطلوبة للمحوالت 
   ICE    وحسب املواصفة العاملية

. 60076

واض��اف الش��مري ان الش��ركة 
وقعت وف��ي وقت س��ابق عقدا 
مديري��ة   / الكهرب��اء  وزارة  م��ع 
توزيع كهرب��اء الكرخ لتجهيزها 
الس��عات  مختلف��ة  مبح��والت 
وبكمية ) 110 ( محوالت ، مبينا 
أن الشركة متتلك مصنعا ألعادة 
تأهي��ل محركات اجله��د العالي 
وبق��درات تصل الى 5 آالف كيلو 
واط اضاف��ة ال��ى انت��اج ملفات 
املول��دات بق��درة 15 ال��ف كيلو 
واط وانتاج االس��الك النحاسية 
املعزولة مللفات احملركات وجلميع 
الوثوقي��ة  ولزي��ادة  القياس��ات 
والكفاءة يق��وم املصنع بتأهيل 
احمل��ركات بأس��تعمال منظومة 
التغطي��س بالرزن وحس��ب اخر 
التقنيات العاملية املعتمدة حيث 
يت��م تغطيس القال��ب احلديدي 

وامللفات بالرزن .
واوض��ح الش��مري ان الش��ركة 
تطمح الى حتقيق انتاج احملركات 
بالكام��ل محلي��ا كونها متتلك 
مع��دات ومكائ��ن للتأهيل ومن 
منش��أ هندي ش��ركة بارمونت 

IEC- وحسب املواصفة العاملية
60034  فض��ال ع��ن س��عيه�ا 
الطاق�ات وفت�ح  زي����ادة  ال��ى 
ال�دول  ال���ى  للتس��وي�ق  اف�اق 

اجمل�اورة.
ال��زوراء  ش��ركة  وقام��ت  ه��ذا 
خ��ط  بأس��تحداث  العام��ة 
وجتمي��ع  لتصني��ع  متكام��ل 
جميع فالتر الهواء املس��تعملة 
الغازية  الكهرب��اء  في محطات 
بنوعيها االسطواني واخملروط��ي 
وغيره�ا من الفالت��ر الصناعية 
اذ يق��وم اخلط بأنت��اج االغطية 
العلوي����ة والس��فلية للفلت��ر 
ودرفل����ة  وتقطي����ع  وانت��اج 
املشبكات الداخلية واخلارجي��ة 
اخل��اص  ال��ورق  وانت��اج  للفلت��ر 
بالفلت��ر وجتميع االجزاء املتعددة 
الشركة تطويره  وتعتزم  للفلتر 
بأحجام  النتاج فالتر ومرشحات 
وان����واع اخ��رى تس��تعمل في 
وخدمي��ة  صناعي����ة  حق��ول 

كثي�رة.

*اعالم الصناعة 

تحت قبة مجلس النّواب العراقي 
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سعاد التميمي

كش��فت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن انه 
مت اج��راء مليونن و661 الف عملية 
جراحية في عام 2016 مقارنة بعدد 
العملي��ات اجلراحي��ة ف��ي االعوام 
الس��ابقة التي لم تبل��غ اكثر من 
مليون و483 الف عملية جراحية . 
مع��رض  ف��ي  الوزي��رة  واوضح��ت 
اس��تجوابها حت��ت قب��ة مجل��س 
كل  م��ع  ان��ه  العراق��ي  الن��واب 
ال��وزارة م��ن معوقات  ماتواجه��ه 
مالي��ة خصوص��ا وان موازنة 2017 
للوزارة كانت تقش��فية ش��بيهه 
مبوازن��ة 2016 نتيجة للوضع املالي 
العام للدول��ة ، كما ان وزارة املالية 
صرفت 30 % فقط من مخصصات 
ال��وزارة املق��ررة لها ضم��ن موازنة 

العام احلالي . 
وبين��ت  الدكت��ورة عديل��ة » بانها 
رفعت كتاب��ا الى مجل��س النواب 
ورئي��س مجل��س الن��واب ونائب��ي 
الصح��ة  وجلن��ة  اجملل��س  رئي��س 
والبيئ��ة واللجنة املالي��ة ذاكرة ان 
ه��ذه املرحل��ة نواجه ازم��ة كبيرة 
في مج��ال االدوية املنق��ذة للحياة 
واملزمنة وادوية السرطان والتخدير 
واللقاح��ات والت��ي س��تؤدي ال��ى 
ظهور جيل يفتقد ال��ى اللقاحات 

الضرورية » . 
واشارت الوزيرة الى ان وزارة الصحة 
ت��ؤدي دوره��ا ومهامه��ا بالص��ورة 
املطلوبة ، اذ ت��زود املراكز الصحية 
ف��ي مخيمات النازحن في املناطق 
احملررة باالدوية واملستلزمات الطبية 
املطلوب��ة اضاف��ة ال��ى متابعتها 
الى س��ير عمل املفارز الطبية في 
اخمليمات وتس��جيل حاالت االصابة 

بالسرطان وحتويلها للعالج .  
واك��دت ان ال��وزارة تق��دم اخلدمات 

الوقائية للنازح��ن من قبل الرصد 
الوبائ��ي فضال عن تق��دمي اخلدمات 
الطبية والرعاية الصحية خمليمات 
النازح��ن من 3 مح��اور في مخيم 
اخلازر وحسن شامي ومخيم ديبك 
اضافة الى التع��اون مع املنظمات 

الدولية واحمللية . 
واوضح��ت الوزي��رة ان جميع عقود 
وزارة الصحة هي بناء على احتياج 
دوائ��ر الصحة وهي متر بسلس��لة 

م��ن االجراءات الفني��ة وجلان اعداد 
الكلف وجلان دراس��ة وحتليل وجلان 
فحص للنماذج ، كما ان عقد االثاث 
الطب��ي هو عق��د واح��د لتجهيز 
اس��رة ومستلزمات اخرى اساسية 
يتضم��ن جمي��ع امل��واد من س��رير 
متعدد احل��ركات ودواش��ك وبرفان 
ودوالب جنب السرير وسلة نفايات 
تس��تعمل ف��ي صال��ة العمليات 
النفايات  ولها مواصف��ات الت��الف 

الصحية منعا للتلوث . 
ولفت��ت الدكت��ورة عديل��ة الى ان 
هن��اك جزءا م��ن احتياجات صاالت 
العملي��ات هو احل��ذاء الطبي الذي 
يستعمل  من قبل اطباء وجراحن 
واطباء التخدي��ر واملالكات الطبية 
والصحي��ة العامل��ة ف��ي صال��ة 
العملي��ات وله مواصف��ات خاصة 
بانه مضاد للبكتيريا ومضاد للتيار 
الكهربائ��ي ووزنه خفي��ف كما ان 

املادة املصنوع��ة منه التتفاعل مع 
املواد الكيمياوية ويساعد الطبيب 
على الوق��وف في اثن��اء العمليات 
لس��اعات طويل��ة ، اضاف��ة ال��ى 
دواش��ك خاصة للمرض��ى بحاالت 
خاصة مثل قطع احلبل الش��وكي 
واملش��لولن والذي��ن يحتاجون الى 
حركة الس��رير لكي الحت��دث قرح 

سريرية .
الوزي��رة ان عق��د االث��اث  واك��دت 

الطب��ي جاء مبثاب��ة االنق��اذ وذلك 
لوجود املؤسسات الصحية املدمرة  
في املناط��ق احمل��ررة بالكامل مثل 
دائ��رة صحة ص��الح الدي��ن واالنبار 
ونين��وى  بع��د حتريره��ا م��ن دنس 
داع��ش االرهاب��ي وان ه��ذه الدوائر 
الصحية حتتاج ال��ى االثاث الطبي 
اخلدم��ات  ان��واع  افض��ل  لتق��دمي 
الطبية والصحي��ة والعالجية الى 

ابناء شعبنا في احملافظات كافة . 

وزيرة الصحة تؤكد إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية لعام 2016 

إن موازنة 2017 
للوزارة كانت 

تقشفية شبيهه 
بموازنة 2016 

نتيجة للوضع المالي 
العام للدولة ، كما 

أن وزارة المالية 
صرفت 30 % فقط 

من مخصصات 
الوزارة المقررة 

لها ضمن موازنة 
العام الحالي

الدكتورة عديلة حمود

الشعبية تجّهز 
النازحين في دهوك 

بأدوية األمراض المزمنة

اتصاالت ميسان 
تقوم بإصالح عوارض 

التراسل الضوئي

حمالت رقابية على محال 
بيع المواد الغذائية 

وأفران الصمون  

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية 
انه��ا جهزت النازحن في مخيمات محافظة 

دهوك بأدوية األمراض املزمنة .
وذكر معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية 
الدكتور ش��هاب احمد جاس��م قيام قس��م 
الصيدلة في الدائ��رة بتجهيز مديرية صحة 
دهوك بأدوية األمراض املزمنة ويقوم ش��خص 
مخول بالتس��لم ليتم بعد ذلك إرسالها إلى 
مخيمات النازحن هناك لتوزع على املصابن 

باألمراض املزمنة .
وبن الدكتور جاس��م  انه مت في وقت س��ابق 
جتهي��ز النازح��ن ف��ي اربي��ل والس��ليمانية 
باألدوية من القاطنن في اخمليمات وان الدائرة 
مس��تمرة بالتجهي��ز ش��هريا لت��وزع عل��ى 

املصابن باألمراض املزمنة من النازحن ( .

ميسان - الصباح الجديد: 
متكنت مالكات التراس��ل الضوئي واملايكروي 
في مديري��ة اتصاالت وبريد ميس��ان التابعة 
للشركة العامة لالتصاالت والبريد من اصالح 
عوارض التراسل الضوئي ضمن مسار الكابل 
الضوئي عمارة - فجر بالتنس��يق مع مالكات 
التراس��ل الضوئ��ي في مديري��ة اتصاالت ذي 

قار.
كم��ا متكن��ت ه��ذه امل��الكات من اجن��از ربط 
وتش��غيل الكابل الضوئي في مس��ار عمارة 
– مش��رح اضافة الى نصب وتشغيل محطة 
ضوئية نوع rtn-620 في ناحية املشرح ايضا.

وم��ن جهة اخ��رى مت نصب وصل��ة مايكروية 
بس��عة 16 وحدة تراس��ل ضوئية نوع E1 بن 
قض��اء الكحالء وناحي��ة بني هاش��م ، كما 
متكن��ت هيئ��ات الكابل في ب��داالت احملافظة 
من اصالح عوارض الش��بكة الهاتفية حيث 
مت اص��الح 72 خط��ا هاتفي��ا واكم��ال صيانة 
كابل ثانوي بسعة 20 زوجا في بدالة العمارة 
املركزي��ة وكذل��ك صيان��ة 65 خط��ا هاتفيا 
واصالح 6 تقاسيم في بدالة االركسن وقيام 
حملة لصيانة اخلط��وط الهاتفية في قلعة 
صال��ح تضمن جتهيز املش��تركن باالس��الك 

الهاتفية مجانا .

اعالم الصحة 
 قامت ش��عبة الرقابة الصحية في قطاع 
التاجي للرعاية الصحي��ة األولية وبحملة 
صحي��ة على محال بي��ع اللح��وم وااللبان 
والبي��ض واملنتج��ات احليواني��ة باجلمل��ة ) 
األسواق ( ملتابعة الشروط الصحية فيها .

واوض��ح مدي��ر القط��اع الدكت��ور محمد 
جاس��م العبيدي أن احلملة ش��ملت أيضا 
تبلي��غ صاح��ب العالق��ة بإرس��ال العمال 
للفحص الطبي للحص��ول على البطاقة 
الصحية وشهادة التربية الصحية وكذلك 
الق��ام بحملة صحية عل��ى أفران الصمون 
احلجري ملتابعة الشروط الصحية والتأكيد 
على صاح��ب العالقة باس��تعمال النفط 
األبيض في العمل واس��تعمال ملح غذائي 

مدعم باليود .
ولفت مدير القطاع الى انه مت تبليغ أصحاب 
احملال املتجاوزة وغير اجملازة مراجعة الشعبة 
للحصول على اإلجازة الصحية حملالهم بعد 
إكمال الش��روط الصحي��ة الواجب توفرها 
في احمل��ال العامة وحس��ب تعليمات قانون 

الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .

اعالم الصناعة 

العامة لالسمنت  الش��ركة  باشرت 
وزارة  ش��ركات  إح��دى  العراقي��ة  
الصناع��ة واملعادن بتش��غيل معمل 
ملعم��ل  التاب��ع  الورقي��ة  األكي��اس 
اسمنت الكوفة بعد توقف دام ألكثر 

من 9 سنوات .
ل��وزارة  الرس��مي  الناط��ق  وق��ال 
الصناعة واملعادن عبد الواحد علوان 
ألش��مري أن مالكات الشركة قامت 
بإع��ادة تش��غيل معم��ل األكي��اس 
الورقي��ة محققة ج��دوى اقتصادية 
كان��ت تنفق لش��راء تل��ك األكياس 
لتعبئة االس��منت املنتج في معمل 
الكوفة ، مش��يرا إل��ى أن هذا العمل 
وغيره من أعم��ال الصيانة والتأهيل 
مس��تمر على وفق خطط ومنهجية 
أعدت من قبل الش��ركة لسد حاجة 
السوق وخفض األسعار لعودة هيبة 
صنع في العراق باألس��واق احمللية من 

جديد.
وأشار ألشمري الى ان مالكات معمل 
اسمنت بابل متكنت من تشغيل فرن 
في املعمل بعد انقطاع دام ألكثر من 
5 س��نوات وجاءت ه��ذه اجلهود التي 
تبذله��ا مالكات العمل الهندس��ية 
باملنت��ج  والفني��ة دعم��ا للنه��وض 
احمللي ولزيادة اإلنتاج تشجيعا حلركة 
للنهوض  األعمار ومساندة احلكومة 

بالصناعة الوطنية. 
على صعيد متصل اعلنت الش��ركة 
الهيدروليكية  للصناع��ات  العام��ة 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
واملع��ادن عن تنفي��ذ اعم��ال العقد 
املب��رم م��ع الهيئة العامة للس��دود 
واخلزان��ات التابع��ة ال��ى وزارة املوارد 
املائي��ة بالتعاون مع ش��ركة بانيجدا 
)panigda( االيطالية فيما كش��فت 
ع��ن تصني��ع الدفع��ة الصفرية من 
عنق اسطوانة الغاز لصالح الشركة 
العامة لتعبئة الغ��از التابعة لوزارة 

النفط .

وب��ن الش��مري ب��أن اعم��ال العقد 
احلامل��ة  االب��راج  جتمي��ع  تضمن��ت 
وه��ي  التخصصي��ة  للكامي��رات 
كاميرات حراري��ة ذات مديات مراقبة 
عالي��ة بارتفاعات متع��ددة )15( مترا 
و)20( مت��را ونص��ب ه��ذه االبراج في 
مواقع الس��دود في الهندية والكوت 
وحديثة واملوصل بالتعاون مع شركة 
)panigda( االيطالي��ة مبوج��ب عقد 
املش��اركة املبرم معه��ا ، مؤكدا عزم 
الش��ركة على انش��اء خ��ط انتاجي 
متكامل لتصنيع هذه االبراج لتنفيذ 
العق��ود االخ��رى املش��ابهة التي قد 

تبرم مستقبال .
م��ن جه��ة اخ��رى ابرمت الش��ركة 
النحاس��ية  للصناع��ات  العام��ة 
وامليكانيكية التابعة لوزارة الصناعة 
واملعادن عقداً لصال��ح وزارة التربية/
الفلوج��ة يتضم��ن جتهيزها  تربي��ة 

رحالت مدرسية.
وقال الشمري ان الشركة وقعت عقداً 
مع تربية الفلوج��ة يقضي جتهيزها 

برحالت مدرس��ية ومت تسليم )1000( 
رحلة من قيمة العق��د املبرم)5000( 
مقعد دراسي التي انتجت في ورشة 
االم��ن التابع��ة لها ، مبين��ا ان ثمن 

الواحدة منها )47( الف دينار.
ع��ن  الش��مري  افص��ح  ذل��ك  ال��ى 
تصنيع الش��ركة العامة للصناعات 
الصفرية من  الدفعة  الهيدروليكية 
عنق اسطوانة الغاز لصالح الشركة 
العام��ة لتعبئ��ة الغ��از التابعة الى 
وزارة النف��ط مبوجب العقد املبرم بن 
الطرف��ن ، مش��يرا الى ان��ه قد متت 
املباشرة بانتاج الكمية الكلية احملددة 
ضم��ن العق��د والبالغ��ة )200( الف 
قطعة بعد قب��ول الدفعة الصفرية 
من قب��ل اجلهة املس��تفيدة ، مؤكدا 
على ان ادارة الش��ركة تعمل جاهدة 
م��ن اج��ل زي��ادة الطاق��ة االنتاجية 
اليومي��ة وتهيئ��ة كل املس��تلزمات 
املطلوب��ة لتطوي��ر العم��ل لاليف��اء 
بالتزاماته��ا التعاقدي��ة باملدد احملددة 

لها .

تقرير

االسمنت العراقية تباشر بتشغيل معمل األكياس الورقية
الميكانيكية تجهز التربية بالرحالت المدرسية 

الشركة العامة لالسمنت العراقية

المجلس األعلى للبيئة يضع 
استراتيجية إلزالة األلغام 

الزوراء تسعى لتلبية احتياجات
 قّطاعي النفط والكهرباء 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امان��ة بغ��داد انها باش��رت 
بنص��ب 3 مش��اريع جدي��دة للم��اء 
الصاف��ي في اط��راف جانب��ي الكرخ 

وذك��رت   . للعاصم��ة  والرصاف��ة 
مديري��ة العالق��ات واالع��الم ان دائرة 
ماء بغداد باش��رت نصب )3( مشاريع 
للم��اء الصافي طاق��ة الواحد منها 

200 مت��ر مكعب في الس��اعة االول 
يخدم منطقتي الفحامة وس��ريدات 
واملناطق اجمل��اورة لهما والثاني يخدم 
منطقة الس��ويب ضمن قاطع بلدية 

الرش��يد والثالث يخدم منطقة حي 
الس��الم في الزعفرانية .  واضافت ان 
هذه املشاريع تخدم املناطق الواقعه 
بعي��دا عن اخلط��وط الناقل��ة للماء 

الصافي االستراتيجية وحلل مشكلة 
قل��ة حصة امل��اء الصاف��ي الواصلة 
اليها الس��يما في موسم الصيف "  
. يذك��ر ان امانة بغ��داد قامت نهاية 

الع��ام املاض��ي بأفتتاح مش��روع ماء 
الرصاف��ة العم��الق وال��ذي ينتج في 
مرحلت��ه االولى نح��و )910( آالف متر 

مكعب يومياً .

3 مشاريع ماء جديدة في أطراف العاصمة بغداد
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واشنطن ـ بي بي سي:
ق��ال الرئيس األميركي، دونال��د ترامب، إن الواليات 
املتحدة س��وف »حتل« مش��كلة التهدي��د النووي 
الق��ادم م��ن كوريا الش��مالية، س��واء مبس��اعدة 

الصني أو بدونها.
وخ��ال مقابلة م��ع صحيف��ة فاينانش��يال تاميز 
البريطاني��ة، حذر ترامب من أنه مس��تعد التخاذ 
إجراء أحادي اجلانب للقضاء على هذا التهديد، إذا 
ل��م تضغط الصني على النظام احلاكم في بيونغ 

يانغ.
وقال ترامب: »حسنا، إذا لم تعمل الصني على حل 
قضية كوريا الشمالية سنفعل نحن. هذا كل ما 

أقوله لكم«.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول م��ا إذا كان يعتقد أن 
بإمكان��ه النجاح في ذلك م��ن دون تعاون الصني، 

أجاب ترامب: »متاما«.
وتأتي تصريحات ترامب قبيل زيارة مرتقبة للرئيس 
الصيني »شي جني بينغ« للواليات املتحدة، خال 

األسبوع اجلاري.
وأضاف ترامب: »الصني لها نفوذ كبير على كوريا 
الشمالية. وستقرر بكني إذا ما كانت ستساعدنا 
عل��ى ح��ل ه��ذه املش��كلة أم ال. وإذا س��اعدونا 
سيكون ذلك جيدا بالنسبة لهم، وإذا لم يفعلوا 

فلن يكون ذلك جيدا ألي طرف«.
ولدى س��ؤال ترامب حول م��ا إذا كان يقصد حتركا 
منف��ردا و«مباش��را إزاء كوري��ا اجلنوبي��ة«، فقال: 

»لست مضطرا أن أقول أكثر من ذلك«.
وتأت��ي تصريح��ات ترامب قبل لقائ��ه املرتقب مع 
الرئي��س الصيني في ن��ادي »مار إيه الغ��و«، الذي 
ميتلكه ترامب في والي��ة فلوريدا، اخلميس املقبل، 
وتعد األحدث في سلسلة حتذيرات أصدرها بشأن 

تطورات البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

المنامة ـ رويترز:
أق��ر مل��ك البحرين حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
اليوم تعديا دستوريا يتضمن إلغاء حصر القضاء 
العس��كري باجلرائ��م الت��ي يرتكبها عس��كريون 
ومحاكمة مدني��ني بقضايا تتعل��ق باإلرهاب في 

محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع اجلديد على محاكمة املدنيني 
في حال ارتكابهم جرائم تشكل »ضررا باملصلحة 

العامة«.
وتق��ول الفق��رة »ب« م��ن امل��ادة 105 »يقتص��ر 
اختص��اص احملاك��م العس��كرية عل��ى اجلرائ��م 
العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع واحلرس 
الوطن��ي واألمن العام، وال ميتد إلى غيرهم إال عند 
إع��ان األح��كام العرفي��ة، وذلك في احل��دود التي 

يقّرها القانون«.

موسكو ـ بي بي سي:
أفادت األنباء الواردة من روس��يا بسقوط قتلى في 
انفجار مبحطة لقطارات األنفاق في مدينة س��ان 
بطرس��بيرغ. وذك��رت وكالة تاس الروس��ية أن 10 

قتلى سقطوا في االنفجار.
ونش��ر موقع الكتروني مقرب م��ن الكرميلن صورا 
لش��خص ملقى على رصيف إحدى احملطات وآثار 
الدمار في واحدة من عرب��ات القطار. وقد أغلقت 
الس��لطات 3 محط��ات، بحس��ب وس��ائل إعام 

محلية.
وبحس��ب وكاالت األنب��اء، قدم الرئيس الروس��ي 
فادميي��ر بوتني املوجود ف��ي املدينة تعازيه ألس��ر 

الضحايا.
وقال بوتني، عقب حديثه إلى املس��ؤولني األمنيني، 
إن الس��لطات تتوقع كافة االحتماالت ومن بينها 

أن يكون االنفجار عما ارهابيا.

ترامب: سنحل مشكلة 
كوريا الشمالية بمساعدة 

الصين أو من دونها

ملك البحرين يقر تعديال 
دستوريًا يتيح محاكمة 

مدنيين عسكريًا

انفجار بمحطة لقطار 
األنفاق في سان بطرسبيرغ 

في روسيا

متابعة الصباح الجديد:

تناقش اجملموع��ة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا, مع االحتاد األوروبي في 
بروكس��ل اليوم الثاث��اء, موضوع 
نزوح متطرف��ني من معقل تنظيم 
داع��ش ف��ي املوص��ل العراقية إلى 
منطق��ة الس��احل األفريقي. وبات 
ل مصدر قلق  ه��ذا املوضوع يش��كِّ
كبي��ر لق��ادة ال��دول األفريقية مبا 
فيها اجلزائر, التي يشهد شريطها 
احلدودي التهابا بسبب توتر األوضاع 
األمني��ة ف��ي ليبيا، وع��دد من دول 
اجلوار كمالي والنيجر التي تنتش��ر 
فوق أراضيها جماعة »بوكو حرام« 

وبوركينافسو.
وكش��ف مف��وِّض الس��لم واألمن 
ف��ي االحت��اد األفريقي, إس��ماعيل 
ش��رقي, نهاية الع��ام املاضي, عن 
وجود تهديد قوي ملنطقة الساحل 
واجلزائ��ر حتدي��دا بع��د ف��رار 2500 
مقات��ل م��ن تنظيم »داع��ش وهو 
يتمركزن حاليا في السودان قادمني 
من مختل��ف بؤر التوت��ر على غرار 
س��ورية والع��راق واليم��ن. واعترف 
املسؤول, بالتعقيدات األمنية التي 
تواجهها القارة السمراء. وحّذر في 
الس��ياق نفس��ه من التحالف بني 
والعصابات  االرهابي��ة  التنظيمات 
اإلجرامية س��واء تلك التي تنشط 
في مجال تهريب اخملدرات والساح 

أو تهريب البشر.
وخي��م ه��ذا املوضوع عل��ى اللقاء 
ال��ذي جم��ع رئيس جلن��ة اجملموعة 
أفريقيا  ل��دول غ��رب  االقتصادي��ة 
ماسيل داسوزا بالرئيس املوريتاني, 
محم��د ول��د عبد العزيز, الس��بت 
املاضي. وقال رئي��س جلنة اجملموعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا, في 
تصريحات صحافية, إنه استعرض 
مع الرئي��س املوريتاني األوضاع في 
منطقة الس��احل وسبل حمايتها 
م��ن احتم��ال ن��زوح املتطرفني من 

مدينة املوصل العراقية عبر سورية 
وص��وال إلى ليبيا. وأوضح ماس��يل 
يس��عون  االرهاب��ني  أن  داس��وزا, 
جاهدين اآلن للقي��ام بهذه املهمة 
واتخ��اذ من كي��دال املالي��ة وجهة 

لهم«، على حد تعبيره.
الرئي��س  م��ع  تباح��ث  أن��ه  وب��نينَّ 
املوريتاني بخصوص سبل التصدي 
بشكل س��ريع وفاعل لهذه اخملاطر 
التي إذا لم يت��م التصدي لها فورا 
يتهدد أمن املنطقة برمتها واجلوار 
اإلقليم��ي على وج��ه اخلصوص ». 
وتباحث الطرفان س��بل التنس��يق 
بني اإليك��واس وموريتانيا وقوة األمم 
املتح��دة ف��ي الس��احل. وأك��د أن 
موضوع نزوح متطرفني من معقل 
تنظيم الدولة اإلسامية »داعش« 
في املوص��ل العراقية إلى منطقة 

س��يكون  األفريق��ي  الس��احل 
مح��ور نقاش بني االحت��اد األوروبي و 

»اإلكواس«.
وقال من جهت��ه الرئيس املوريتاني, 
في تصريحات صحافية, إن »األزمة 
الليبية أعطت دفعا حلركة اإلرهاب 
في منطقة الس��احل والصحراء«. 
وأك��د ق��درة دول املنطق��ة ق��ادرة 
عل��ى حتم��ل مس��ؤولياتها لتوفير 
األم��ن في ح��ال ت��رك الق��رار لها، 
ف��ي إش��ارة ضمنية إل��ى تدخات 
دولية متنع ذل��ك. وعززت تصريحات 
الرئي��س املوريتاني, دراس��ة حديثة 
العس��كرية  املؤسس��ة  نش��رتها 
اجلزائري��ة, ف��ي الع��دد األخي��ر من 
مجل��ة اجلي��ش اجلزائ��ري, أكدت إن 
سماسرة الساح لهم دورًا رئيسًيا 
ف��ي التطورات املتطرف��ة في ليبيا 

ومنطقة الساحل على حد سواء، 
كاش��فة أنهم اس��تخدموا معبرا 
جديدا ميتد مباش��رة من ليبيا إلى 
مالي، نحو دول الساحل الصحراوي 
األخرى لتنفي��ذ عملياته، مضيفة 
أن هؤالء السماس��رة تس��ببوا في 
تأزمي األوضاع األمني��ة في عدة دول 

من بينها ليبيا ومالي.
وسلطت الدراس��ة األمنية الضوء 
على انتش��ار الس��اح في اجلنوب 
اجلزائ��ري, من طرف جتار األس��لحة 
وسماس��رته الذي��ن له��م عاق��ة 
دول  ف��ي  املتطرف��ة  باجلماع��ات 
الس��احل كالنيجر ومال��ي وليبيا، 
ودور األجه��زة األمني��ة ف��ي اجلزائر 
ونظيراته��ا ف��ي هذه البل��دان في 
توقيف الشبكات اخملتصة في هذا 
النوع من األنش��طة احملرمة قانونا. 

وخل��ق سماس��رة الس��اح معبرا 
جديدا ميتد مباش��رة من ليبيا إلى 
مالي نحو دول الساحل الصحراوي 

األخرى في عمليات تهريبه.
وأش��ارت الدراسة إلى أن سماسرة 
يس��تخدمون  كان��وا  الس��اح 
محورين أساسيني إما في دول غرب 
أفريقي��ا عبر غينيا بيس��او وليبريا 
وس��يراليون، وإما من الش��رق عبر 
السودان قبل تقسيمه والصومال 
وإثيوبيا لتنتش��ر في دول الساحل. 
وأصبح��وا بفع��ل تده��ور األوضاع 
األمنية في ليبيا منذ س��نة 2011 
ميت��د  ثالث��ا  مح��ورا  يس��تعملون 
مباش��رة من ليبيا إل��ى مالي نحو 
دول الس��احل الصح��راوي األخرى؛ 
لتنتش��ر بذل��ك أع��داد هائلة من 
قطع الساح استغلتها اجلماعات 

اإلرهابي��ة ف��ي تصعي��د األوض��اع 
األمنية في املنطقة، قدرتها تقارير 
صدرت خ��ال 2014 بأكث��ر من 30 
ملي��ون قطع��ة س��اح تس��تحوذ 
عليه��ا جماع��ات مس��لحة داخل 

التراب الليبي.
وأك��دت اجمللة أن اجلزائ��ر على دراية 
كاملة بالتحديات األمنية اخلطيرة 
عل��ى حدوده��ا اجلغرافي��ة مع دول 
اجلوار التي كان��ت مصدرا لإلرهاب 
املنظمة بجميع  واجلرمية  اإلقليمي 
أشكالها، ال سيما مع تأزم األوضاع 
األمني��ة وعدم االس��تقرار في كل 
م��ن ليبي��ا ومالي الدولت��ني اللتني 
تعتب��ران جزءا ال يتج��زأ من العمق 
االستراتيجي للجزائر، التي تسعى 
لدعم ومرافقة هذه الدول سياسيا 

وأمنيا وفقا ملبادئها الثابتة.

لندن ـ بي بي سي: 
تعت��زم بريطانيا إرس��ال مدربني 
عس��كريني إلى األردن ملس��اعدة 
الق��وات اجلوي��ة ف��ي الب��اد في 
قتاله��ا ض��د تنظي��م داع��ش ، 
بحس��ب ما س��تعلنه رئيس��ة 

الوزراء، تيريزا ماي.
وحت��دد ماي امس االثنني عددا من 
إل��ى إنعاش  الهادفة  اإلج��راءات 
التع��اون ب��ني اململك��ة املتحدة 
واألردن، ملعاجل��ة التط��رف، خال 

زيارتها للعاصمة األردنية عمان.
وتناقش م��اي أيضا دع��م الباد 
ملواجهة أف��واج الاجئني الفارين 

من الصراع في سوريا.
األردن  ف��ي  التدري��ب  وس��يتم 
واململكة املتحدة ملساعدة قوات 
األردن اجلوية في حتس��ني قدراتها 
على ضرب أهداف تنظيم داعش 

.
وت��زور م��اي أيضا خ��ال جولتها 
السعودية، حيث تتركز املباحثات 

الرواب��ط  تدعي��م  هن��اك عل��ى 
التجاري��ة واألمني��ة ف��ي الوقت 
ال��ذي تس��تعد في��ه بريطاني��ا 

ملغادرة االحتاد األوروبي.
وقالت م��اي في تصريح قبل بدء 
اجلول��ة إن هذا »يخ��دم مصالح 
بريطانيا من حيث الرخاء واألمن. 
وحت��ى نس��اعد ف��ي مواجه��ة 
نواجهه��ا  الت��ي  التهدي��دات 
االس��تقرار  وع��دم  اإلرهاب  م��ن 
السياس��ي في املنطقة، ينبغي 

أن نلتقي بهم في بادهم«.
يق��ع  األردن  أن  م��اي  وأضاف��ت 
في اجلبه��ة األمامي��ة ل�«أزمات 
والعمل مع  إقليمية متع��ددة«، 
األردن سيس��اعد عل��ى »احلفاظ 

على أمن البريطانيني«.
»وكذلك احلال مع السعودية: إذ ال 
ينبغي أن ننسى أن االستخبارات 
الت��ي تلقيناه��ا ف��ي املاضي من 
ه��ذا البل��د، أنقذت حي��اة مئات 
املتحدة،  اململكة  األشخاص في 

كان ميكن أن يتعرضوا للخطر«.
والس��عودية ه��ي أكبر ش��ريك 
جت��اري لبريطاني��ا ف��ي منطقة 
الشرق األوس��ط، إذ بلغت قيمة 
الس��لع واخلدمات املص��درة إليه 
6.6 ملي��ار جنيه اس��ترليني في 

.2015
وتدعم بريطانيا كذلك التحالف 
ال��ذي تق��وده الس��عودية لقتال 

املتمردين في اليمن بالساح.
وتعرض��ت احلكوم��ة النتق��ادات 

الس��عودية  م��ع  لضلوعه��ا 
بس��بب عدد القتلى بني املدنيني، 

واستمرار اجملاعة في املنطقة.
كما تعرضت احلكومة لضغوط 
م��ن نواب في البرمل��ان من أحزاب 
مختلفة لتغيير سياس��تها في 

هذا الصدد.
وسوف تثير زيارة ماي للسعودية 
أسئلة ش��ائكة لها في الداخل 
ف��ي  اإلنس��ان  حق��وق  بش��أن 

السعودية.

باريس ـ أ ب ف:
ذك��ر وزراء خارجية االحت��اد االوروبي 
امس االثنني في لوكسمبورغ بانهم 
يعتبرون انه ال ميكن للرئيس السوري 
بشار االسد البقاء في السلطة في 
ختام املرحلة االنتقالية السياسية 
التي يدعون اليها، وذلك ردا على ما 

بدا انه حتول في املوقف االميركي.
وأق��رت الوالي��ات املتح��دة اخلميس 
املاضي  بان رحيل الرئيس الس��وري 
لم يع��د »أولوية« بالنس��بة اليها 

وانها تبحث عن استراتيجية جديدة 
لتس��وية النزاع في سوريا املستمر 

منذ اكثر من ست سنوات.
وأعلنت س��فيرة الوالي��ات املتحدة 
لدى االمم املتحدة نيكي هيلي أيضا 
ان باده��ا تري��د العم��ل م��ع تركيا 
وروس��يا اليجاد حل سياس��ي على 
امل��دى الطويل في س��وريا بدال من 

التركيز على مصير بشار االسد.
وق��ال وزير اخلارجي��ة الهولندي برت 
كوندرس عند وصول��ه الى اجتماع 

االحت��اد االوروب��ي في لوكس��مبورغ 
»كان لدين��ا عل��ى ال��دوام املوق��ف 
نفسه، ال اعتقد ان هناك مستقبا 
لاس��د، لكن القرار يعود للشعب 

السوري«.
ويرتقب ان يذكر وزراء خارجية الدول 
االعضاء ال�28 في ختام اجتماعهم 
الش��هري االثنني وكم��ا فعلوا في 
تشرين االول املاضي، »بانه لن يكون 
هناك س��ام دائ��م في س��وريا في 
ظل النظام احلالي« بحسب مصدر 

دبلوماسي.
وقال وزير اخلارجية الفرنس��ي جان-

م��ارك آيرول��ت انه يج��ب »حصول 
انتقال سياسي فعلي وعند انتهاء 
يتعلق  السياس��ية وحني  العملية 
االم��ر ببن��اء س��وريا املس��تقبل، ال 
ميكن لفرنس��ا ان تتص��ور للحظة 
ان س��وريا ه��ذه ميك��ن ان يديره��ا 
االس��د طاملا انه يتحمل مسؤولية 
في الوض��ع الراهن، اكث��ر من 300 
أل��ف قتيل وس��جناء وتعذيب وبلد 

مدم��ر، اعتقد انها مس��ألة احلس 
باملسؤوليات«.

م��ن جهت��ه ق��ال نظي��ره االملان��ي 
س��يغمار غابريال »لق��د قلنا على 
الدوام انه يعود للسوريني ان يقرروا 
من سيكون رئيسهم واي حكومة 
س��تكون لديه��م، وان��ه م��ن غير 
اجملدي تس��وية مس��الة االسد في 
البداية الن ذلك س��يقود الى طريق 

مسدود«.
ورأى ان »الوالي��ات املتحدة أصبحت 

االن تعتم��د موقف��ا أكث��ر واقعية 
من الس��ابق« عبر تخليها بش��كل 
واضح عن املطال��ب برحيل الرئيس 

السوري.
واض��اف غابريال »لكن هن��اك أمرا 
غير مقب��ول، وهو ان يبقى ديكتاتور 
ارتكب مثل هذه اجلرائم الرهيبة في 
املنطقة ف��ي منصبه بدون عقاب« 
باس��م »التركي��ز عل��ى مكافح��ة 
تنظيم الدولة االسامية. هذا االمر 

ال ميكن ان يكون موقف أوروبا«.

بريطانيا ترسل مدربين عسكريين إلى األردن للمساعدة في قتال داعش

االتحاد األوروبي يستبعد أي دور لألسد في مستقبل سوريا

سيكون محور نقاش بين الـ«إكواس« واالتحاد األوروبي في بروكسل

نـزوح عناصـر »داعـش« مـن العراق 
يثير مخاوف الجزائر وقادة أفريقيا

سلطت الدراسة األمنية 
الضوء على انتشار 
السالح في الجنوب 

الجزائري, من طرف تجار 
األسلحة وسماسرته 

الذين لهم عالقة 
بالجماعات المتطرفة في 

دول الساحل كالنيجر 
ومالي وليبيا
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7 اقتصاد

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير النف��ط جبار علي اللعيبي 
إن إنتاج العراق م��ن الغاز الطبيعي 
سيتضاعف لثالثة أمثاله إلى 1700 
مليون ق��دم مكعبة يومي��ا بحلول 
عام 2018 مع تنفيذ الدولة العضو 
في منظمة أوبك مش��روعات للحد 

من حرق الغاز.
وق��ال اللعيبي أمام مؤمت��ر للطاقة 
ف��ي بغداد إن »إنتاج الغاز س��يرتفع 
إلى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا 
في 2017 من 650 ألف قدم مكعبة 

يوميا في 2016«.
وفي العام املاضي بدأ العراق تصدير 
س��وائل الغاز من إنتاج ش��ركة غاز 
البص��رة وه��ي مش��روع مش��ترك 
وش��ل  اجلن��وب  غ��از  ش��ركة  ب��ن 

وميتسوبيشي.
وجتم��ع الش��ركة الغ��از املصاح��ب 
لعملي��ات إنتاج النف��ط من حقول 
جنوب الب��الد وتعاجله ليصبح وقودا 
حملط��ات الكهرب��اء وس��وائل وغ��از 

للطهي.
وف��ي كان��ون الثان��ي املاض��ي قالت 
ش��ركة غاز اجلن��وب إنه��ا تتوقع أن 
يضاعف العراق صادرات غاز البترول 
املس��ال لثالثة أمثاله��ا ومضاعفة 
لثالث��ة  الغ��از  مكثف��ات  ص��ادرات 
أمثاله��ا ف��ي 2017 بفض��ل جم��ع 
كمي��ات أكب��ر منهم��ا م��ن حقول 

النفط اجلنوبية.
وأوضح��ت إن »م��ن املق��رر أن ترتفع 
صادرات الغاز الطبيعي املس��ال إلى 
100 ألف طن هذا العام من 30 ألف 
طن ف��ي 2016. وس��ترتفع صادرات 
مكثف��ات الغ��از إل��ى 400 ألف متر 

مكعب هذا العام من 200 ألف متر 
مكعب في 2016«.

في الش��أن ذاته، قال وزير النفط إن 
»العراق يخطط لزي��ادة طاقة إنتاج 
اخل��ام إل��ى خمس��ة مالي��ن برميل 

يومياً قبل نهاية العام احلالي«.
وقال اللعيبي خالل املؤمتر، إن »العراق 
س��يواصل بالتوازي مع ذلك خطط 
التنقي��ب من أجل زي��ادة احتياطاته 

مبا يعادل 15 ملي��ار برميل في العام 
2018، لتصل إلى 178 مليار برميل«. 
وأض��اف أن »خط��ط زي��ادة الطاقة 
املوج��ودة  احلق��ول  م��ن  اإلنتاجي��ة 

تشمل خطة حلقن مياه البحر«.
إل��ى ذل��ك، ق��ال األم��ن الع��ام ل��� 
“منظمة البل��دان املصدرة للنفط« 
)أوبك( محمد باركين��دو إن »العراق 
بأنه  للمنظم��ة  أعطى تطمين��ات 

سيلتزم التزاماً كامالً باتفاق خفض 
املعروض النفطي الهادف إلى تعزيز 

أسعار اخلام.
وذك��ر باركين��دو ف��ي مؤمت��ر قطاع 
الطاقة أن مستوى االلتزام باالتفاق 
املب��رم بن املنتجن من داخل “أوبك« 
وخارجها عل��ى خفض املعروض في 

نهاية العام املاضي مشجع«.
ومضى ال��ى الق��ول، إن »مس��توى 

النف��ط  ملنتج��ي  الع��ام  االلت��زام 
بتخفيضات اإلنتاج بلغ 86 في املئة 
ف��ي كان��ون الثاني املاض��ي و94 في 

املئة في شباط املاضي«. 
وأض��اف أن “التركي��ز اآلن على إعادة 

التوازن إلى السوق«.
وس��يجتمع وزراء النفط في “أوبك« 
الش��هر املقبل لتحديد ما إذا كانوا 
سيمدون اتفاق خفض إنتاج النفط 

إلى ما بعد حزيران املقبل.
ووصف باركين��دو االجتماعات التي 
عقده��ا م��ع رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي وق��ادة عراقي��ن آخرين في 

بغداد بأنها كانت “بناءة جداً”. 
وأشاد مبا وصفه “مرونة« العراق في 
احملادثات والتي ساعدت في التوصل 
إلى اتفاق خفض اإلنتاج بن “أوبك« 

واملنتجن من خارجها.

»التجارة« توّزع 77 % من مستحقات مزارعي الموصل

لبنان: عجز الموازنة 4.8 مليار دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة توزيع 77 %  من 
مس��تحقات الفالح��ن واملزارعن 
م��ن ابن��اء مدين��ة املوص��ل لعام 
2016 في حن كش��فت عن تأمن 
الس��ابقة  االع��وام  مس��تحقات 
وتوزيعها حال توفر الرصيد املالي.

وقال��ت الوزارة في بي��ان صحافي، 
ان »عمليات التدقيق التي اجريت 
م��ن دي��وان الرقابة املالي��ة وجهاز 
االم��ن الوطني الليات التس��ويق 
ول��م  اس��تكمالها  مت  والتس��لم 
تعد هناك مشكلة تذكر في دفع 
واملزارعن   للفالحن  املس��تحقات 

وان  خاص��ة  الس��ابقة  لالع��وام 
الوزارة اس��تكملت توزيع 77 %  من 
املس��تحقات لع��ام 2016 نتيجة 
توف��ر التخيصيص��ات املالية من 

قبل وزارة املالية«.
بي��ان ال��وزارة اوض��ح اس��تكمال 
جميع االج��راءات االدارية والفنية 

واملزارع��ن  الفالح��ن  ملعام��الت 
املس��وقن حملص��ول احلنط��ة في 
املوصل واك��د انه »س��يتم توزيع 
املس��تحقات ح��ال وج��ود  ه��ذه 
لالع��وام  املال��ي  التخصي��ص 

السابقة«.
واشار البيان الى ان »وزارة التجارة 

التس��ويقي  املوس��م  بدء  اعلنت 
حملص��ول احلنطة ف��ي محافظات 
الوس��ط واجلن��وب وم��ن املؤم��ل 
التس��ويق  خط��ة  ع��ن  االع��الن 
للمحافظ��ات الش��مالية وعل��ى 
مت  الت��ي  الزراعي��ة  اخلط��ة  وف��ق 
وزارة  م��ع  بالتنس��يق  اعداده��ا 

الزراعة واجلهات ذات العالقة وهي 
توف��ر دعم��ا حكومي��ا للمزارعن 
اس��عار  خ��الل  م��ن  والفالح��ن 
مدعوم��ة وفي اط��ار برنامج يتم 
فيه االعتماد على املنتوج الوطني 
ف��ي تأم��ن س��لة الغ��ذاء ومادة 

الطحن على وجه اخلصوص«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يُحال مش��روع املوازنة العامة في 
لبن��ان عل��ى اجملل��س النيابي بعد 
توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلري��ري عليه، بعدم��ا أجنز اجمللس 
مناقشته الثلثاء املاضي ليشكل 
بع��د غي��اب 12 عام��اً، “محط��ة 
إلع��ادة االنتظ��ام احلقيق��ي إل��ى 
املالي��ة العامة«، وفق��اً لتوصيف 
وزي��ر امل��ال اللبناني علي حس��ن 
خلي��ل، معتب��راً أن إق��رار املوازنة 
“كان واح��داً من أبرز القضايا التي 
ش��ّكلت خالل الس��نوات املاضية 
أم��ام اللبنانين واحلكومات  حتدياً 

املتعاقبة”.
وأعل��ن خليل ف��ي مؤمتر صحافي، 
أرقام املوازنة لهذه السنة، مقّدراً 
النفق��ات ب��� 23670 ملي��ار ليرة 
مقاب��ل  ف��ي  دوالر(  ملي��ار   15.7(
نفق��ات محققة فعلي��اً قيمتها 
22600 مليار لي��رة عام 2016. في 
ح��ن تبلغ اإلي��رادات 16384 مليار 
لي��رة )10.9 مليار دوالر( في مقابل 
14959 ملياراً عام 2016، أي بزيادة 
9.5 ف��ي املئ��ة، فيصب��ح العج��ز 
باالس��تناد إلى هذه األرقام 7283 
ملي��اراً )4.8 مليار دوالر( في موازنة 
هذه السنة، في مقابل عجز فعلي 

بلغ 7453 ملياراً عام 2016”.
وق��ال خليل “برغم الفائض األولي 
البالغ 800 ملي��ار ليرة عام 2016، 
وعندم��ا نتحدث عن ه��ذا العجز 
الفعلي علينا اإلش��ارة إلى أن هذا 
الفرق احملدود ج��داً واإليجابي تأتي 
م��ن ضمنه الزي��ادة عل��ى خدمة 
الَدي��ن فقط 413 مليار ليرة وعلى 
 185 ومتمماته��ا  الروات��ب  بن��د 

ملياراً”.
وأكد أن هذه املوازنة “قلصت العجز 
ول��و بنس��بة مح��دودة وخفض��ت 
معدل الَدين العام، وعلى أثره يُقّدر 
تراج��ع العجز كنس��بة إل��ى الناجت 

إل��ى 8.7 ف��ي املئة ف��ي مقابل 9.3 
في املئ��ة للع��ام الس��ابق”. ولفت 
إلى أن النفقات “موزعة على فوائد 
عل��ى خدم��ة الَدين بقيم��ة 7152 
ملي��ار لي��رة و7374 ملي��ار للرواتب 
وملحقاته��ا و2100 ملي��ار كعجز 
كهرب��اء، قب��ل ان نض��ع اي اضافة 
وفق��اً للخط��ة اجلديدة”. وكش��ف 
أن “اإلنف��اق االس��تثماري يصل الى 

حدود 2353 مليار ليرة”.
وتوق��ع خلي��ل أن يس��جل “النم��و 
االقتصادي 2 في املئة وهي نس��بة 
ال تزال محدودة وحتتاج إلى إجراءات 

لتحسينها”.

اع��داد  ف��ي  االجت��اه  أن  وأوض��ح 
املوازنات “س��يركز مستقبالً على 
موازنات متوس��طة األجل«، وقال 
“أعددن��ا خط��ة مالي��ة حتى عام 
2022 تس��تهدف خف��ض العجز 
املال��ي الى ألف��ي ملي��ار ليرة في 
مقاب��ل 7001 مليار حالي��اً”. ورأى 
أن ذلك “س��يتحقق من خالل إدارة 
فاعل��ة لإلنفاق وتطوي��ر القدرات 
في جباية اإليرادات واحلد من الهدر 
والفساد”. ولفت إلى “إعطاء اعتبار 
خاص لزيادة االستثمارات لتطوير 
البنى التحتية ف��ي املرافق ومنح 
حوافز لالستثمار والنمو”. وأوضح 

أن “ه��ذه اخلطة س��ُتعرض خالل 
الش��هرين املقبل��ن على مجلس 

الوزراء ملناقشتها وإقرارها”.
وأكد خليل “شمولية هذه املوازنة 
اذ تدخل فيها كل نفقات سلسلة 
الرت��ب والروات��ب واإلي��رادات التي 
أحيل��ت مبوجب مش��روع القانون 
الذي يناق��ش في مجلس النواب”. 
وقال “إذا أدخلت أرقام السلس��لة 
ف��ي املوازن��ة س��يكون هن��اك أثر 
ايجاب��ي عل��ى تخفي��ف العج��ز 
للموازن��ة رمب��ا يق��ارب 450 مليار 
ليرة”. وأك��د “عدم إخفاء أي إنفاق 

أو عجز في هذه املوازنة”.

خطة لرفعه إلى 1400 مليون قدم مكعب يوميًا في 2017

العراق يضاعف انتاجه من الغاز الطبيعي

في كانون الثاني الماضي 
قالت شركة غاز الجنوب 
إنها تتوقع أن يضاعف 
العراق صادرات غاز 
البترول المسال لثالثة 
أمثالها ومضاعفة 
صادرات مكثفات الغاز 
لثالثة أمثالها في 2017 
بفضل جمع كميات أكبر 
منهما من حقول النفط 
الجنوبية

تعتزم بتروتشاينا دراسة املشاركة في الطرح العام 
األولي لش��ركة أرامكو الس��عودية بناء على ظروف 
الس��وق لتصب��ح ثاني ش��ركة نفط صيني��ة كبرى 
تبحث االستثمار بشركة النفط الوطنية العمالقة 

هذا األسبوع.
وق��ال وانغ دونغ ج��ن مدير بتروتش��اينا ونائب رئيس 
مجل��س اإلدارة خ��الل إفادة صحفي��ة عقب اإلعالن 
ع��ن نتائج أكبر منتج للنفط والغاز في الصن لعام 
2016 عرضت أرامكو الس��عودية ه��ذه اخلطة على 
بتروتش��اينا. وأضاف »أعتقد أننا س��نجري تقييمنا 

ودراستنا بناء على الوضع في السوق.«
كانت سينوبك قالت أمس االثنن إن رئيس أرامكو زار 
الش��ركة وإن اجلانبن سيجريان محادثات بخصوص 
الط��رح العام األول��ي املتوقع أن يك��ون أكبر عملية 

لبيع األسهم في العالم.
وقال وان��غ إن بتروتش��اينا جتري أيض��ا محادثات مع 
أرامك��و بخص��وص محطته��ا للبتروكيماويات في 
إقليم يونان وإمكانية تزويد حقول النفط السعودية 

بتقنياتها اخلاصة باالستخراج املعزز للنفط.
وتتطلع أرامكو الستثمار ما بن مليار و1.5 مليار دوالر 
في مصفاتها اجلديدة بجن��وب غرب الصن. وتتوقع 
الش��ركة أن تدور أس��عار النفط ب��ن 50 و58 دوالرا 
للبرميل هذا العام لتتعافى من أدنى مستوياتها في 

عدة سنوات التي سجلتها في أوائل 2016.

كش��فت ش��ركة بريتيش بترولي��وم البريطانية 
عن حتقيق اكتش��اف جديد للغ��از الطبيعي في 
منطقة امتياز ش��مال دمياط البحرية في شرق 

دلتا النيل.
وأشارت الش��ركة في بيان إلى أن هذا ثالث جناح 
لنش��اطها االستكش��افي ف��ي القط��اع، بعد 
كشفي »سالمات« في 2013 و«أتول« في 2015.

وقال��ت إنه ج��رى حف��ر البئ��ر االستكش��افية 
»القطامية الضحلة1-« حتى عمق إجمالي بلغ 
1961 مت��راً في مي��اه عمقها 108 أمت��ار تقريباً 
باس��تخدام احلف��ار »القاه��ر 2«، ويج��ري حالياً 
دراس��ة اخلي��ارات املتعلقة بربط هذا الكش��ف 
بالبني��ة التحتية القائمة. ويق��ع بئر القطامية 
الضحل��ة1- عل��ى بع��د 60 كم ش��مال مدينة 
دمياط. ومتثل حصة شركة بي بي %100 من هذا 
االكتشاف، فيما لم تكشف الشركة عن حجم 
االحتياطات املؤكدة أو املقدرة في بئر »القطامية 
الضحل��ة1-«. يذكر أن »ب��ي بي« تعمل في مصر 
من��ذ أكثر م��ن 55 عام��اً، وبلغت اس��تثماراتها 
خالله��ا قرابة 30 ملي��ار دوالر، ويتركز نش��اطها 

أساساً في استكشاف وإنتاج البترول والغاز.
وتنتج الش��ركة البريطانية حالياً قرابة %10 من 
إنتاج مصر السنوي من البترول واملتكثفات، كما 

تنتج ما يقرب من %40 من إجمالي إنتاج الغاز.

أعلن��ت ش��ركة إين��ي اإليطالية للنف��ط والغاز في 
إفصاح لها هذا األس��بوع أن الديون املستحقة على 
إيران للشركة بلغت 278 مليون دوالر في كانون األول 
2016 انخفاضا من 339 مليون دوالر في الفترة ذاتها 
من ع��ام 2015. وانخفض الدين كثيرا عن مس��تواه 

في عام 2011 حن كان يصل إلى ملياري دوالر.
وكان الرئي��س التنفي��ذي إليني كالوديو ديس��كالزي 
قال في تش��رين الثاني إن إيني ستس��تأنف العمل 

حاملا تسترد قيمة استثماراتها في إيران.
وقال��ت إين��ي إن الس��داد يتم عبر بي��ع النفط الذي 
تنتجه الشركة من امتيازات في إيران مع تلقي إيني 
نس��بة من حصيلة البيع. وأضافت الشركة أن هذه 
اآللية دخل��ت حيز التنفيذ في األش��هر األخيرة من 

2016 مع تعويض إيني مببلغ 44 مليون دوالر.
وتس��عى إين��ي إل��ى اس��تعادة املبلغ كام��ال بهذه 
الطريق��ة وما زال��ت املفاوضات مس��تمرة وحصلت 
إين��ي على املزيد من كميات اخل��ام بالفعل في أوائل 

.2017

بتروتشاينا

بريتيش بتروليوم

إيني

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقت��رح العض��و ف��ي منت��دى بغداد 
االقتص��ادي عامر اجلواهري، الس��ير 
ف��ي التنفيذ الفع��ال واملهني واملرن 
للس��تراتيجية الصناعية حتى عام 
2030، والت��ي نص��ت عل��ى حتقي��ق 
صناع��ة وطني��ة منافس��ة إقليمياً 
وعاملياً تعتمد التميز واإلبداع وحتقق 
اقتصاداً متنوعاً، وتس��تحدث فرص 
عم��ل باس��تخدام امل��وارد بفاعلية 

وكفاءة ومسؤولية.
وأش��ار إلى أن تنفيذ الس��تراتيجية 
“يتطلب بناء ن��واة جتمعات صناعية 
تنافس��ية تعتم��د عل��ى املنش��آت 
الصناعي��ة الكبي��رة واملتكاملة مع 
سالس��ل القيمة احمللي��ة والعاملية، 
وإيجاد ظروف عمل فاعلة ومستقرة 
تس��مح بوج��ود املنش��آت اخلاص��ة 

ومنوها”. 
وش��دد على “أهمية حتس��ن البنية 
التحتية الصناعية واملعرفية، وتبني 
نظام حوكمة مناسباً يدعم تنفيذ 

الستراتيجية”.
ويواجه القطاع الصناعي في العراق 

مش��كالت من أهمها ع��دم القدرة 
املستوردة،  البضائع  على منافس��ة 
الت��ي ال حتم��ل املواصف��ات النوعية 
وتدخل بأشكال مختلفة ومن منافذ 
كثي��رة، فضالً عن ع��دم وجود آليات 

حماية حقيقية للمنتج الوطني.
واعتب��ر اجلواهري، إمكان “تش��كيل 
مرحل��ة  ف��ي  التنافس��ية  مرص��د 
ض��رورة  وأك��د  الحق��ة”.  بس��يطة 
“اس��تمرار حمل��ة إج��راءات تأهي��ل 
وتطوير املصانع التي سبق ونّفذتها 
وزارة الصناع��ة واملعادن، وتش��غيل 
املعامل مبهنية وصرامة وجدوى، كي 
تك��ون قادرة على اإلنت��اج بالطاقات 
مس��تهدفة  املتاح��ة  القص��وى 
الطاق��ات التصميمية، م��ع مراعاة 
وك��ون  املتاح��ة  املالي��ة  الق��درات 
اي تطوي��ر ف��ي اجلوان��ب اإلنتاجي��ة 
والتس��ويقية، سيساهم في حتقيق 
م��وارد إضافية”. ول��م يغفل أهمية 
األخذ في االعتبار “أولوية القطاعات 
اعتم��اد  م��ع  التطوي��ر،  وج��دوى 
خطط األعمال التي س��بق إعدادها 
للشركات العامة في وزارة الصناعة 
عل��ى  الق��درة  وحتس��ن  واملع��ادن، 
تسويق اإلنتاج وتنافسيته وحمايته 

في السوق احمللية”.
التنس��يق  عل��ى مجل��س  واقت��رح 
الصناع��ي “توّل��ي تغيي��ر مكون��ات 
الش��ركات  ادارة  مجال��س  عم��ل 
ك��ي  وآليت��ه،  الصناعي��ة  العام��ة 
تتحم��ل مس��ؤولياتها في حتس��ن 

األداء وحتقي��ق الربحية لش��ركاتها، 
وإدخ��ال صصممث��ل قطاع��ي م��ن 
النشاط اخلاص عضواً فيها وبحسب 
النش��اط، مع التح��رك لتغيير مبدأ 
الفص��ل ب��ن اإلدارة وامللكية، بتحرر 
مجال��س اإلدارة م��ن س��لطة املدير 

العام ومعاجلة ذلك بالتشريع”. 
وأوصى ب��� “زيادة متثيل مؤسس��ات 
القطاع اخلاص في مجلس التنسيق 
ض��رورة  عل��ى  وش��دد  الصناع��ي”. 
“اس��تعانة وزارة الصناع��ة واملعادن 
مبجل��س مستش��ارين م��ن اخلب��راء 

االختصاص  واصح��اب  املتقاعدي��ن 
واالهتمام��ات القطاعية، كي يكون 
الذراع االستش��ارية املعتمدة للوزير 
الصناع��ي  التنس��يق  ومجل��س 
وللمنظومة الصناعية، وللمشاركة 
في رصد اخلطط ونش��اطات الوزارة 
وتقوميه��ا،  الصناع��ي  والقط��اع 

ومتابعة تنفيذ القرارات”.
وكان احت��اد رج��ال األعم��ال ومرك��ز 
املش��اريع الدولية نظما ورشة عمل 
لبرنام��ج احلوار بن القط��اع اخلاص 
وصن��اع الق��رار، وُطرح��ت خالله��ا 
بصراحة س��بل التخلف االقتصادي 
املتمثل��ة بالبيروقراطي��ة والفس��اد 
والتقاطعات التشريعية التي تنظم 
العمل، والت��ي تخلق بيئة عمل غير 
مناسبة جلذب االستثمارات في كل 

القطاعات.
وتركزت احلوارات في الورشة، بحسب 
تقرير نقلته »احلي��اة« الدولية، على 
ضرورة خلق حلول واقعية ملش��اكل 
أن مقوم��ات  االقتص��اد، خصوص��اً 
التنمي��ة االقتصادية متوافرة وميكن 
حتقيقها في بع��ض القطاعات في 
شكل س��ريع، في حال نُظم العمل 
القطاع��ن  ف��ي  خصوص��اً  فيه��ا 

الزراعي والصناعي. 
القطاع��ات  واق��ع  إل��ى  وتطّرق��ت 
املصرفية واالستثمار والزراعة وكذلك 
الصناعة واملقاوالت والبنى التحتية، 
والتج��ارة واألعمال والس��ياحة، إلى 
جان��ب العم��ل على حش��د اجلهود 
لتطوير القطاع واملشاريع الصناعية 
واإلنتاجي��ة، والوق��وف عن��د ضعف 
القدرات وكش��ف الفس��اد وركاكة 
البن��ى التحتية وغي��اب التخطيط 
مس��تويات  وقل��ة  الس��تراتيجي، 

التنفيذ وتدني آليات الرقابة.
معاجل��ة  عل��ى  احل��وارات  وش��ددت 
املشكالت التنموية وحتقيق اإلصالح 
من  الوطن��ي  والتح��رر  االقتص��ادي 
اإلره��اب والتخل��ص م��ن الفس��اد 
وتعزي��ز الوح��دة الوطني��ة، وتنوي��ع 
اإلنت��اج الوطني. ولم تغفل موضوع 
التق��ارب ب��ن املصارف واالس��تثمار 
وأهمي��ة ذلك في تعاف��ي االقتصاد. 
ورأت أن ال ب��د م��ن أن يأخ��ذ القطاع 
اخل��اص دوره في التنمية االقتصادية 
وأن يُفّع��ل دور املص��رف الصناع��ي. 
وأشارت إلى أهمية تطوير اإلنتاجية 
وتوجي��ه الق��روض إل��ى م��ا يحقق 

اجلدوى االقتصادية.

خبراء يقترحون اعتماد منشآت متكاملة

مجّمعات صناعية تنافسية لتنويع اإليرادات
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آفاق 8

سيمون جونسون*

األمريك��ي  الرئي��س  برنام��ج  عان��ى 
دونالد ترامب االقتص��ادي الوطني من 
انتكاسة كبيرة األسبوع املاضي عندما 
ق��ررت القيادة اجلمهوري��ة في مجلس 
النواب س��حب مش��روع القانون الذي 
مت إعداده على عجل إللغاء واس��تبدال 
قانون الرعاية املتاح )أو برنامج الرعاية 
الرفيع��ة  للجه��ود  ونظ��را  ألوبام��ا(. 
املس��توى التي كرس��ها الرئيس لهذه 
القضية، فإن فشل أغلبية اجلمهوريني 
في عرض مش��روع قابل للتطبيق كان 

محرجا للغاية.
الس��ؤال الرئيس��ي اآلن هو ما إذا كان 
ترام��ب ق��ادرا عل��ى املض��ي قدما في 
البنود األخرى املوجودة فى جدول أعمال 
اجلمهوري��ني ذات الصل��ة باالقتص��اد. 
ولثالثة أسباب، ستكون حملة ترامب 
السياس��ية الرئيس��ية املقبل��ة حول 

الضرائب في ورطة كبيرة.
أوال، هناك دور الناش��طني املهم. فمنذ 
الثان��ي، اكتش��ف  نوفمب��ر/ تش��رين 
الكثير من الناس أن العمل السياسي 
الش��عبي في الواليات املتحدة يُحدث 
املنظم��ة  املس��يرات  - مث��ل  تغيي��را 
مكات��ب  وزي��ارات  جي��دا،  تنظيم��ا 
الكوجنرس، وإلقاء اخلطابات في قاعات 

البلديات، ودعوة أعضاء الكونغرس.
ويس��تجيب أعض��اء الكونغرس لهذا 
العمل ألن وظائفهم تعتمد على ذلك. 

ويش��هد مجلس النواب إعادة انتخابه 
كل عامني - وهو أمر يحدده الدس��تور 
األمريك��ي إلجبار الن��واب على التقرب 
من ال��رأي العام. وإذا ل��م يفعلوا ذلك، 
فإنهم س��يواجهون منافس��ني جادين 
التمهيدي��ة وحمالت  االنتخاب��ات  في 

إعادة االنتخاب.
انتخ��اب  إع��ادة  س��تعتمد  وباملث��ل، 
الكوجن��رس لنيل غورس��وتش احملافظ 
جدا ف��ي احملكمة العليا ف��ي الواليات 
املتحدة على ع��دد املكاملات الهاتفية 
التي يتلقاها أعضاء مجلس الشيوخ. 
ويريد كل من أعضاء مجلس الشيوخ 
آراء  واجلمهوريني معرفة  الدميقراطيني 
مواطنيه��م - ولي��س هن��اك طريق��ة 
لتحقي��ق ذل��ك أفض��ل م��ن املكاملات 

الهاتفية.
أن��ا مستش��ار جملموع��ة ف��ي معه��د 
ماساتشوس��تس للتكنولوجي��ا الذي 
أنش��أ موق��ع عل��ى ش��بكة اإلنترنت، 
به��دف   ،http://fiftynifty.org
اس��تخدام  م��ن  األميركي��ني  متك��ني 
شبكتهم االجتماعية إلجراء مكاملات 
م��ع الكونغ��رس. وكانت االس��تجابة 
كبيرة للغاية: على سبيل املثال، قمت 
بإجراء نداءين بنفس��ي في األس��ابيع 
األخي��رة، لكن ش��بكتي قام��ت بأكثر 
من 160 مكاملة. وش��هد موقع فيفتي 
نيفتي نفس��ه أكثر من 1200 مكاملة 

استمرت ألكثر من 31 ساعة.
التحدي الثاني الذي يواجهه اجلمهوريون 
هو أن الروح السياسية واملعنوية تتغير 
بس��رعة. ُهزم الدميقراطيون وأحبطوا 

ف��ي نوفمبر/ تش��رين الثاني. واآلن هم 
موح��دون ومهتمون - ولس��بب وجيه. 
حتى وقت قريب، كان يبدو صعبا وقف 
اقتراح ترام��ب للرعاية الصحية، الذي 
كاد أن يج��رد نحو 24 ملي��ون أمريكي 
من تغطية التأم��ني على مدى العقد 
الداخلية  االنقس��امات  لك��ن  املقبل. 
للجمهوري��ني جعل��ت الدميقراطي��ني 
يعتق��دون أنهم إذا ما بق��وا متحدين، 
فإنهم قد يضع��ون عقبات في جدول 

أعم��ال ترام��ب وس��وف يس��تعيدون 
مقاع��د كثيرة ف��ي نوفمبر/ تش��رين 

الثاني 2018.
ك��م عددهم؟ ف��ي 1 م��ارس/آذار، كان 
هناك 237 جمهوري��ا و 193 دميقراطيا 
في مجلس النواب )مع خمسة مقاعد 
شاغرة(. لكن هناك 23 من اجلمهوريني 
ف��ي مجل��س الن��واب الذي��ن ميثل��ون 
املقاطعات التي صوتت لصالح هيالري 
كلينتون في نوفمبر/ تش��رين الثاني - 

وكثير منهم في وضعية هشة اليوم.
على س��بيل املث��ال، يب��دو أن املندوبة 
ميمي والترز، م��ن منطقة كاليفورنيا 
اخلامسة واألربعني، ليست على اتصال 
مع ناخبيه��ا إطالقا. وفي مناقش��ات 
للرعاي��ة  ترام��ب  ملقت��رح  اللجن��ة 
الصحي��ة، الحظت بش��كل غير الئق، 
عب��ارة »دع األلع��اب تب��دأ«، قبل دعم 
التش��ريع حت��ى مت س��حبه. ملالحظة 
ارتف��اع الضغط في األش��هر املقبلة، 

شاهد تغريدة تويتر لديف مني، أستاذ 
القان��ون ف��ي جامع��ة كاليفورنيا في 
إيرفني. مجموعة سوينغ ليفت لديها 
موقع مفيد على شبكة االنترنت مُيَكن 
الن��اس من العثور عل��ى أقرب منطقة 
للكونغرس – وهي النقطة التي يجب 
تركي��ز اهتمامهم  الدميقراطيني  على 

وتبرعاتهم عليها.
التحدي الرئيس��ي الثالث الذي يواجه 
ترام��ب هيكل��ي ف��ي طبيعت��ه. فقد 
انحرف الرئيس إلى اليمني املتطرف من 
خالل إس��ناد مناصب عليا  في البيت 
األبيض ملتش��ددين من بينهم ستيفن 
ك. بانون كبير االستراتيجيني، وبيتسي 
ديفوس وزيرة التعليم وسكوت برويت 
مسؤول عن وكالة حماية البيئة، وريك 
بي��رى وزير الطاق��ة. ه��ؤالء وزمالؤهم 
ف��ي احلكومة يس��تخدمون إج��راءات 
تنفيذية ملتابعة جدول أعمال متطرف، 
مثل إزالة احلماية البيئية، مما س��يؤدي 
إل��ى تلوي��ث اله��واء واملاء ف��ي جميع 

أنحاء الواليات املتحدة.
وفي الوقت نفسه، يُدرك ترامب أنه إذا 
اعتمد التشريعات التي يفضلها جتمع 
احلري��ة - وه��ي كتلة تض��م احملافظني 
األكث��ر تطرف��ا ف��ي مجل��س النواب، 
حيث قام أعضاؤه��ا مبجهودات كبيرة 
إللغاء أوباماكير - فس��يفقد الوسط 
السياس��ي. وفي هذه احلالة، سيتكبد 
اجلمهوري��ون ف��ي الكونغرس خس��ائر 
كبي��رة ف��ي منتص��ف املدة ف��ي عام 
2018، وفي عام 2020 سيواجه ترامب 
هزمي��ة ُمهينة كبرى لم يش��هدها أي 

رئيس حاكم على اإلطالق.
وفيما يتعل��ق باإلصالح الضريبي، يريد 
جتمع احلرية )ورئيس مجلس النواب بول 
رايان( في املق��ام األول خفض معدالت 
األغني��اء. كما يرغب ترامب في خفض 
ضرائبه��م بش��كل أوس��ع، لكن ذلك 
س��يزيد من العجز بش��كل كبير - مما 
س��يعقد األمور على جتم��ع احلرية، ألن 
القيام بذلك س��يعرضهم للتحديات 

األساسية.
ميكن لترامب م��ن حيث املبدأ احلصول 
على الدعم الدميقراطي، على س��بيل 
املث��ال، إذا ضاعف اإلنف��اق على البنية 
التحتية. لكن مل��اذا يريد أي دميقراطي 
يع��ني  ال  ال��ذي  الرئي��س  يس��اعد  أن 
أش��خاص مثل بانون وديفوس و بروت و 
بيري فحس��ب، بل يعطي أيضا لهؤالء 
األمن��اء احلري��ة الكامل��ة ف��ي تنفيذ 
سياس��ات ض��ارة وغير مس��ؤولة في 

الداخل واخلارج؟
عندما متك��ن ترامب م��ن العمل بدون 
الكونغ��رس، كان��ت مواعي��ده وأوامره 
التنفيذي��ة متطرفة للغاي��ة. أما في 
مجال التشريع، فإن التطرف ليس حال، 
بس��بب احلاجة إلى اجتذاب الوس��ط 

اجلمهوري من أجل مترير القوانني.
عل��ى  يج��ب  األثن��اء،  ه��ذه  وف��ي 
الدميقراطي��ني أن يجعل��وا ذلك صعبا 
املنال وأن يركزوا بش��كل مباش��ر على 

استعادة مجلس النواب العام املقبل.

* كبي��ر االقتصاديني الس��ابقني في 
صندوق النقد الدولي.

دروس من فشل برنامج الرعاية الصحية لترامب  

متابعة الصباح الجديد:

تعتزم بيروت استضافة املؤمتر واملعرض العاملي 
الثال��ث حول املالي��ة واخلدم��ات املصرفية في 
الع��راق على م��دار يومني »10-11 من نيس��ان 

اجلاري وحتت رعاية البنك املركزي العراقي.
س��يجمع املؤمتر نخبة من املس��ؤولني البارزين 
ف��ي احلكوم��ة العراقي��ة م��ن صن��اع القرار، 
كالس��يد علي العالق محافظ البنك املركزي، 
والدكت��ور س��لمان اجلميلي وزي��ر التخطيط، 
والس��يد جبار اللعيبي وزي��ر النفط، والدكتور 
فاضل نبي عثمان وكيل وزارة املالية، والدكتور 
س��امي االعرج��ي رئي��س هيئ��ة االس��تثمار 
الوطني��ة، والدكت��ور مظه��ر محم��د صالح 
مستش��ار رئيس ال��وزراء لألم��ور االقتصادية، 
والسيد فيصل الهيمص رئيس البنك التجاري 
العراقي، والس��يد احمد الكنان��ي رئيس جلنة 
االقتصاد واالس��تثمار ف��ي البرمل��ان العراقي، 
والعديد من رؤساء البنوك احلكومية واالهلية 

ورجال االعمال واالختصاصيني.
ان الغاي��ة م��ن تنظي��م هذا احل��دث املهم هو 
لتطوير البنية التحتية للبنوك واملؤسس��ات 
املالي��ة في العراق من خ��الل تطوير التعاون ما 
بني البنك املركزي العراق��ي والوزارات والبنوك 
واملؤسس��ات املالي��ة العراقي��ة املعني��ة م��ع 
البنوك واملؤسس��ات املالي��ة العاملية وكذلك 

املستثمرين الدوليني.
وس��يحضر املؤمت��ر اضاف��ة ال��ى ممثل��ني م��ن 
البن��ك الدولي��ةWorld Bang ومؤسس��ة 
التنمي��ة الدولية ifC وايض��ا oCEd والبنوك 
 Citi Bang««،  Standardالعاملي��ة مث��ل
ChartEd«  »Jp Morgan« »، مندوبني من 
البنوك اللبناني��ة، والعربية، والعراقية، وبنوك 
ومؤسس��ات مالية م��ن دول منطقة الش��رق 

االوسط، وشمال افريقيا.
س��يبحث املؤمت��ر مجموعة م��ن احمل��اور التي 
وضعت ف��ي جدول اعم��ال املؤمتر ملناقش��تها 

اهمها:
*خطط واستراتيجيات البنك املركزي العراقي 

للمرحلة املقبلة.
*االصالح��ات املالي��ة الت��ي حت��اول احلكوم��ة 

تنفيذها جلذب واستقطاب املستثمرين.
*مس��تقبل البنوك احلكومية: بن��ك الرافدين، 

وبنك الرشيد.
*دور البن��وك االس��المية واس��تراتيجية بنك 

النهرين اجلديد.
*االس��واق املالي��ة العراقي��ة ودوره��ا في دعم 

االقتصاد العراقي.
*الوضع احلال��ي للقطاع املصرفي ومش��اركة 

شركات االقراض االجنبية.
*البيئ��ة التكنلوجي��ة ودورها احمل��وري في دفع 

عجلة االبتكار وتخفيف اخملاطر
*واقع االقتصاد العراقي وتطوراته املرتقبة.

*آليات االنتق��ال من االقتصاد الش��مولي الى 
اقتصاد السوق في العراق.

*االستثمار في العراق ما بني الواقع والطموح.
وس��وف يناقش هذا املؤمتر العديد من القضايا 
املهم��ة االخرى، مب��ا في ذلك مص��ادر التمويل 
للمش��اريع الكبيرة، والبن��ى التحتية، وتطوير 
س��وق العراق ل��ألوراق املالية، وف��رص التمويل 

للقطاع اخلاص العراقي.
ان مؤمت��ر املالي��ة واخلدم��ات املصرفي��ة ف��ي 
الع��راقiraq finanCE 2017 ه��و اس��تمرار 
للمؤمت��رات الس��ابقة الت��ي نظمتها ش��ركة 
ساميكس��كو في لندن 2012، وفي دبي 2014، 
وفي بيروت 2016، وقد حضر تلك املؤمترات اكثر 
من 1000 مندوب من جميع انحاء العالم، وجنح 

ف��ي حتقيق االهداف التي وضع��ت لها، ولذلك 
اقترح البنك املركزي على شركة ساميكسكو 

بإقامة املؤمترات سنويا.
وينظ��ر املؤمت��ر الراب��ع ال��ى بي��روت كوجه��ة 
مثالي��ة نظ��را لكونه��ا مركزا للمؤسس��ات 
املالي��ة العاملية، التي تس��عى الى املش��اركة 
ف��ي املش��اريع االقتصادي��ة والتطويري��ة ف��ي 
العراق. ونظرا للتع��اون الدائم ما بني املصارف 
العراقية، واملصارف اللبنانية والذي مت من خالل 
حتقيق جناح��ات عدي��دة، فقد مت االتف��اق على 
عق��د املؤمتر في بيروت، لتك��ون نقطة التعاون 
ما بني اصحاب املش��اريع في العراق، واملمولني 

واملستثمرين احملتملني في املنطقة.
ان انعقاد هذا املؤمتر وخاصة في الظروف احلالية 
التي مي��ر بها الع��راق، له اهمي��ة كبيرة وذلك 
لض��رورة العم��ل على قيام وض��ع مالي رصني 
لتقوي��ة الثقة باالقتص��اد العراق��ي، وكذلك 
ابالغ املؤسس��ات املالية واملصرفي��ة العاملية، 
بان الع��راق مصمم على االس��تمرار على بناء 
اقتصاده، ومؤسس��اته املالية املتطورة، برغم 

الظروف الصعبة التي مير بها.

لقد مت دعوة أكبر املؤسس��ات املالية، والبنوك 
العاملية، وش��ركات التامني الكب��رى، وهيئات، 
للمشاركة  العاملية  االس��تثمار  ومؤسس��ات 
الفعال��ة في هذا املؤمت��ر، واملعرض ألجل عرض 
واس��تعداداتهم  وخدماته��م،  امكانياته��م، 
للعمل والنه��وض بالوضع املالي، واالقتصادي، 
والبنك��ي، واخلدمات املصرفية واالس��تثمارية 
االخ��رى، املرتبط��ة بالبن��ى التحي��ة، واملالي��ة 
واالقتصادي��ة ف��ي الع��راق، وق��د اب��دت ه��ذه 
املؤسسات العاملية رغبتها باحلضور واملشاركة 

الفعالة في املؤمتر.
ان برنام��ج املؤمت��ر س��يتكون م��ن مس��اهمة 
البنك املركزي العراقي، ومس��اهمات الوزارات، 
واملؤسس��ات العراقية املعنية التي س��تدعى 
له��ذا املؤمت��ر، وباألخ��ص وزارة املالي��ة، ووزارة 
الوطني��ة،  االس��تثمار  وهيئ��ة  التخطي��ط، 
والبنوك، واملصارف، احلكومية، والبنك التجاري 
العراقي tBi شركة التأمني العراقية، وكذلك 
الوزارات واملؤسس��ات االخرى ذات الشأن منها 
وزارة النف��ط، ووزارة الصناعة واملع��ادن، ووزارة 
التعلي��م العال��ي والبحث العلم��ي، واجلهات 

العراقي��ة االخرى املهتمة مبوض��وع املؤمتر، من 
البن��وك االهلية، واملؤسس��ات املالية، هذا الى 
جانب مؤسسات وشركات عاملية متخصصة 
في وقائع املؤمتر، وورش��ات عمل��ه التي تعرض 
فيها امكانياتها، ومش��اريعها االس��تثمارية، 
واملالي��ة املرتبط��ة بش��تى جوان��ب ومواضيع 

املؤمتر.
املؤمت��ر  ه��و   2017 الع��راق  مالي��ة  مؤمت��ر  ان 
الوحيد الذي يركز عل��ى جمع املالكات االدارية 
واملس��تثمرين من جميع الش��ركات واملصارف 
املس��ؤولني احلكومي��ني  العاملي��ة م��ع كب��ار 
وامل��دراء  واملص��ارف  الش��ركات  واصح��اب 
التنفيذيني في الع��راق وذلك لتحقيق الهدف 
املش��ترك للطرف��ني وهو ايجاد ف��رص التعاون 
والش��راكة ف��ي مج��ال العم��ل عل��ى تطوير 
املشاريع املشتركة واالس��تثمار والتمويل في 

العراق.
ويتضمن جدول اعمال املؤمتر احملاور التالية:

_ ما هي االصالح��ات االقتصادية التي اعلنت 
عنها احلكومة وتسعى الى حتقيقها؟

ما هي توجه��ات البنك املرك��زي نحو صياغة 

جدي��دة للسياس��ة النقدي��ة ونح��و اص��الح 
النظام املصرفي؟

ما هي املش��اريع االس��تثمارية املشتركة بني 
القطاع العام واخلاص-برامج ppp؟

ما هي سبل النجاح في االستثمار في املشاريع 
الصغرى واملتوسطة في العراق؟

كي��ف اس��تفاد العراق م��ن خب��رات املصارف 
االجنبية وماهي جتاربها في العراق؟

ما هي القوانني والش��روط احلالية لالس��تيراد 
والتصدير وما هي اخلطط لتحسينها

كي��ف س��يتمكن العراق م��ن تكوي��ن البيئة 
اجليدة الستقطاب االستثمار االجنبي؟

تخصيصات موازن��ة 2017 واالجتاهات اجلديدة 
في السياسة املالية العراقية 

ما هي التشريعات املطلوبة حلماية االستثمار 
االقتصادي واملصرفي؟

التحدي��ات والف��رص املتاحة ال ص��الح املالية 
العامة

كيف ميكن الترويج خلدمات املصارف العراقية 
والياتها؟

نحو معامالت مالية خالية من غسيل اموال

ما هي سياس��ات واجراءات احلكومة ملكافحة 
الفساد وغسيل االموال؟

اس��تراتيجية البن��ك املرك��زي للتنس��يق بني 
السياستني النقدية واملالية

دور املص��ارف ف��ي متوي��ل االس��تثمار املرتقب 
إلصالح املناطق املتضررة

حماية زبائن املصارف في ضوء املعايير الدولية 
والعراقية

تطوي��ر البني��ة التحتي��ة للدف��ع االلكتروني 
والقوانني املتعلقة بها

مس��تقبل الصيرفة االسالمية في العراق في 
خدمة االستثمار

وس��وف يناق��ش املؤمت��ر العديد م��ن القضايا 
الهام��ة االخ��رى مبا ف��ي ذلك مص��ادر جديدة 
ومبتكرة لتمويل املشاريع الكبرى واملتوسطة 
والصغيرة تطوير وبناء مشاريع البنى التحتية 
وتطوي��ر س��وق العراق ل��ألوراق املالي��ة وفرص 

التمويل للقطاع اخلاص.
. ويه��دف ه��ذا املؤمتر ال��ى تعزيز التع��اون بني 
املص��رف املركزي العراقي وال��وزارات واملصارف 
واملؤسسات املالية العراقية املعنية من جهة، 
واملصارف واملؤسس��ات املالية العاملية وكذلك 
املس��تثمرين الدولي��ني من جهة أخ��رى، على 
وفق ما أعلن رئيس الش��ركة املنظمة للمؤمتر 
»ساميكس��كو احملدودة« عباس احلس��يني في 

حديث إلى »احلياة«.
ويتط��رق املؤمت��ر إل��ى إع��ادة إعم��ار املناط��ق 
املتض��ررة، ومص��ادر متوي��ل البن��ى التحتي��ة 
واملشاريع الكبيرة. ويُتوقع ان يراجع هذا املؤمتر 
التوصي��ات الت��ي أصدره��ا املؤمت��ر الثالث في 
اختت��ام اجتماعات��ه في بيروت الع��ام املاضي، 
ويعقد املؤمتر في ظل ظ��روف اقتصادية دولية 
وإقليمي��ة ومحلي��ة اس��تثنائية، ناجم��ة عن 
االنخف��اض الكبير في أس��عار النف��ط، وبروز 
حتدي��ات أمني��ة كبي��رة متمثل��ة باملواجه��ة 
العس��كرية التي تخوضها احلكومة العراقية 
ض��د تنظيم »داعش« اإلرهابي، وما خلفته من 
تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة، شكلت 

ضغًطا كبيرًا على املوازنة العام. 
وذك��ر احلس��يني: ان املالية العام��ة للدولة مبا 
في ذل��ك السياس��ة املالية وقط��اع اخلدمات 
املصرفي��ة واملالي��ة، إضاف��ة ال��ى السياس��ة 
الرئيس��ة لتطوي��ر  الركائ��ز  النقدي��ة، متث��ل 
االقتص��اد العراق��ي، ل��ذا س��يركز املؤمتر على 
ه��ذه احمل��اور به��دف املس��اهمة ف��ي صياغة 
اس��تراتيجيات وبرامج وخط��ط جديدة، ترمي 
إل��ى تخطي األزمة املالية الت��ي مير بها العراق 
بع��د انهي��ار أس��عار النف��ط ف��ي الس��نوات 
املاضية، واالنتقال ال��ى مرحلة النمو والتنويع 
االقتصادي، من خالل حش��د امل��وارد والطاقات 
الكامن��ة ف��ي االقتص��اد ولفت مراقب��ون الى 
وجود ظ��روف مالئمة لتطوير التعاون املصرفي 
بني لبنان والعراق، خصوًصا مع توجه احلكومة 
العراقية نحو االنفتاح التدريجي على اقتصاد 
الس��وق، عززه صدور قوانني وتشريعات تشجع 
االستثمارات األجنبية، بينها تأسيس املصارف 
والف��روع املصرفي��ة في اخلارج. فيم��ا بلغ عدد 
ف��روع املص��ارف اللبنانية في الع��راق نحو 10 
منتشرة في ش��تى املناطق، ويعد املراقبون ان 
العراق يحتاج إلى إص��الح مصرفي واقتصادي 
خصوًصا بس��بب أحادي��ة االقتص��اد العراقي 
واعتم��اده على إي��رادات تصدير النف��ط، التي 
انخفضت عائداته بس��بب تراجع أسعاره. وال 
تغفل األزمة املس��تجدة الناجت��ة من الكلفة 
العالي��ة ف��ي اإلنف��اق العس��كري ملواجه��ة 
تنظيم »داعش« اإلرهاب��ي، ونزوح أعداد كبيرة 
من املواطن��ني وتدمير البني��ة التحتية، ما زاد 

الضغوط على املوازنة العامة.

بيروت تستضيف المؤتمر والمعرض العالمي الرابع 
حول المالية والخدمات المصرفية في العراق
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رئيس هيئة االستثمار سامي االعرجي

جانب من مؤمتر سابق

الوفد العراقي



ف��ي وق��ت حت��ارب في��ه احلكومة 
احلش��د  وفصائ��ل  العراقي��ة 
الش��عبي داع��ش ف��ي املوص��ل، 
الدولية مبا  واس��تمرار االش��ادات 
انتصارات  الع��راق م��ن  يحقق��ه 
ضد داع��ش، واس��تمرار احلكومة 
بالتأكي��د عل��ى ان البيش��مركة 
احل��رب  ف��ي  مهم��اً  دوراً  تلع��ب 
عل��ى االرهاب، بوصفها ش��ريكة 
اساسية في تلك املعركة، ظهرت 
ال��ى الس��طح، أزمة سياس��ية، 
الذي  بطله��ا محافظ كرك��وك، 
اوعز مؤخ��را الى مجلس احملافظة 
الى رفع العلم الكردس��تاني الى 
جان��ب العلم العراق��ي فوق دوائر 
الدولة ومؤسس��اتها، في اش��ارة 
منه ال��ى ان املدينة ه��ي جزء من 
اقلي��م كردس��تان، ف��ي خط��وة، 

عده��ا الكثيرون، جتاوزا للدس��تور 
التي وضعت س��ياقات  والقوانني 
لتحدي��د  ودس��تورية،  قانوني��ة 
هوي��ة املدين��ة. القرار ص��در بعد 
والع��رب،  التركم��ان  مقاطع��ة 
جللسة التصويت على رفع العلم 
في مجل��س كركوك، وه��ذا يدل 
ايضا على ان األكراد، هم القومية 
األكثر نفوذا وسلطة داخل املدينة. 
ولم يس��تمر األمر طويال، اذ صوت 
مجلس النواب العراقي على انزال 
العراقي  العل��م  وابق��اء  العل��م، 
لوح��ده ف��وق أبني��ة مؤسس��ات 
الدول��ة. هوية كرك��وك، هي ابرز 
مشكلة تواجه النظام السياسي 
 ،2003 ال��ذي ُش��كل بع��د ع��ام 
ولألس��ف، لم تستطع النصوص 
الدس��تورية وال القانوني��ة ايجاد 

حل لهذه املشكلة، وجود تدخالت 
اقليمية ودولية، ولتعنت األطراف 
السياس��ية مبواقفه��ا، جعل من 
األزمة تتصاعد، وتصل الى ذروتها 
بإعالن رف��ع العلم الكردس��تاني 
الى جانب العلم العراقي. موقف 
املوح��د،  الكردس��تانية  الكت��ل 
واجلهة التي اصدرت القرار، اعطى 
ومهم��ة جلميع  واضحة  رس��ائل 
الكت��ل السياس��ية وللمتابعني، 
فمن ناحية ان حزب االحتاد الوطني 
الذي يعده كثيرون اقل تعصباً من 
احل��زب الدميقراطي وه��و مع بقاء 
كردس��تان ضم��ن الع��راق، لكننا 
جنده اليوم، من الداعني الى التوتر، 
عبر اق��دام احد اعضاء احلزب وهو 
جن��م الدين كرمي، محافظ كركوك 
باإليع��از ال��ى مجل��س احملافظ��ة 

الكردس��تاني.  العلم  رفع  لغرض 
اليوم، خرجت الكتل الكردستانية 
مبوقف موحد، جتاه التصويت على 
ان��زال العلم، عبر االنس��حاب من 
البرملان، احتجاجا على  جلس��ات 
القرار. وه��و موقف كان غائباً في 
امل��دة املاضية، اذ ثم��ة تقاطعات 
واختالف��ات في وجهات النظر بني 
احلزب��ني الكرديني، بدرج��ة كبيرة، 
عّول عليها الكثيرون لغرض ايجاد 
موطئ قدم، لصوت كردي، معتدل، 
ميي��ل الى بغ��داد اكثر م��ن اربيل. 
لكن ما حصل ه��و قطع أي امل، 
والتأكيد على ان األكراد، يسيرون 
بطري��ق واحد، وال خ��الف بينهم، 
فيما يتعلق مبس��ألة مهمة وهي 
كركوك. اخلطوة التي اقدم عليها 
مجلس كركوك، ال س��ند لها من 

القان��ون، اذ ان القانون 21 لس��نة 
2008، ل��م مين��ح صالحية جملالس 
احملافظ��ات لغرض رف��ع اعالم غير 
العلم العراقي، ولم مينحها حتديد 
هوي��ة أي مدين��ة عراقي��ة. ثم ان 
مسألة كركوك، حتتاج الى تدخل 
تش��ريعي، ورمبا تعديل للدستور، 
حي��ث ان املادة 140 من الدس��تور 
التي طالب رئيس اجلمهورية الذي 
يعد احلامي واملدافع عن الدستور، 
ال قيمة قانونية لها، اذ ان الفقرة 
الثاني��ة منه��ا، ح��ددت موع��داً 
لتنفيذه��ا وه��و ع��ام 2007، وملا 
انته��ى موعد تنفيذه��ا، فينبغي 
ان يص��ار ال��ى تعديل ه��ذه املادة، 
لغرض ايجاد صيغة دستورية حلل 
مشكلة املدينة. ومن دون اآلليات 
الدس��تورية والقانوني��ة، ال ميكن 

ألي جه��ة ان حتدد هوي��ة املدينة، 
ونفوذه��ا  س��لطاتها  ومت��ارس 
عليه��ا. خصوص��اً اذا كانت تلك 
الس��لطة، متارس سياس��ة األمر 
الواقع، وتعالج القضايا من طرف 
مك��ون  ألي  اكت��راث  دون  واح��د، 
آخر. وينبغي على كل املش��اركني 
خصوصا  السياس��ية،  بالعملية 
املكون��ات الت��ي متل��ك مناص��ب 
كبي��رة ف��ي الدول��ة، ان تس��هم 
م��ع احلكوم��ة والق��وات األمنية 
ف��ي توحي��د الصف��وف ملواجهة 
خطر داعش الذي اس��هم بخراب 
املوصل، ونزوح اهلها. اما سياسة 
افتع��ال األزمات، فل��ن جتدي نفعاً 
لعبة مكشوفة  ألصحابها، وهي 
من قب��ل اجلهات التي تش��علها 
على مكاس��ب  احلص��ول  لغرض 

انش��غال  مس��تغلة  جدي��دة، 
احلكوم��ة باحل��رب عل��ى داع��ش، 
اآلخ��رى  الداخلي��ة  واملش��كالت 
للبل��د. حل املش��كلة يحتاج الى 
موقف من بغ��داد، موقف موحد، 
يكون نابع��اً من مصلح��ة البلد 
والش��عور ب��أن هوي��ة كرك��وك، 
يج��ب ان تبق��ى عراقي��ة او حت��ل 
وفق��اً لآلليات الدس��تورية. وعلى 
األطراف الت��ي يهمها كركوك، ان 
تسعى الى تأهيل البنى التحتية 
وخل��ق ف��رص عم��ل للعاطل��ني، 
واخلدمات العامة، وتطهير املدينة 
م��ن االره��اب بنح��و كام��ل، بدال 
من الس��عي ال��ى اث��ارة األزمات، 
وخلق اجواء سياسية متوترة بني 

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

ّ
ّ

سالم مكي

مارك ليونارد

كاتب عراقي

مدير العالقات 
الخارجية في المجلس 

األوروبي

رمبا س��ينظر املؤرخ��ون إلى املمثل 
االميرك��ي الي��ك بولدوي��ن عل��ى 
أن��ه أكثر حلي��ف مفي��د للرئيس 
االميرك��ي دونالد ترام��ب فتقليد 
بولدوي��ن لترامب خ��الل البرنامج 
الكومي��دي » عرض ليلة الس��بت 
املباش��ر » بنح��و متك��رر وال��ذي 
متت مش��اهدته على نطاق واسع 
يجع��ل ترامب يبدو كأضحوكة مما 
يعمي خصوم الرئيس السياسيني 

عن خطورة أيدولوجيته .
يت��م  م��ا  ع��ادة  فإن��ه  بالطب��ع 
التهك��م عل��ى السياس��يني في 
جمي��ع األوق��ات ولكن بالنس��بة 
بالفع��ل  توج��ه  هن��اك  لترام��ب 
بع��دم أخذ أرائه السياس��ية على 
محمل اجلد. إن ش��كل سياساته 
وأكاذي��ب  تغري��دات مشوش��ة   –
عنصري��ة  وتصريح��ات  صريح��ة 
وغير متجانس��ة ومحاباة صريحة 
وبغيض��اً  غريب��اً  يع��د  لإلق��ارب- 
للطبق��ة البيروقراطي��ة مم��ا يؤثر 

سلبا على املضمون .
يأخ��ذون  الذي��ن  أولئ��ك  وحت��ى 
ترام��ب على محمل اجلد فش��لوا 
في تتب��ع أصل احلرك��ة الترامبية 
فالدميقراطيون يشعرون بالغضب 
الش��ديد بس��بب حتيزه ضد املرأة 

وكراهيته لإلجان��ب إلى احلد الذي 
جعلهم يفش��لون في فهم كيف 
يتواصل مع العديد من مناصريهم 
وبالنسبة للجمهوريني  السابقني 
التقليدي��ني فهم حريص��ون جدا 
على وجود » جمهوري« في احلكم 
ويطب��ق السياس��ات التقليدي��ة 
احملافظ��ة –مث��ل إلغ��اء الضوابط 
والتخفيض��ات  التنظيمي��ة 
الضريبية – لدرجة أنهم يتجاهلون 
عناصر من برنامج��ه والتي تقلب 
آراءهم التقليدية رأساً على عقب 

.
إن جزء من املش��كلة رمبا تكون أن 
ترام��ب خرج من معظ��م احلوارات 
وهو يدعم سياسات تفضل القوة 
التجانس  الزخ��م عل��ى  وإعط��اء 
واإلنتظام وهذا قد يتس��بب في أن 
يص��ف املراقبون مح��اوالت ترامب 
لترسيخ أساس أيدولوجي للحركة 
الترامبي��ة مث��ل اجملل��ة اجلدي��دة 
جلوليوس كراين »شؤون أمريكية« 
أنه��ا مح��اوالت متناقضة  عل��ى 
بنحو كبير لكن حقيقة أن ترامب 
لي��س أيدولوجياً متزمت��اً ال يعني 
أن ال يكون هو جس��ر التواصل مع 

إيدولوجية جديدة.
املؤسس��ة  إس��توعبت  لق��د 

السياسية البريطانية هذا الدرس 
بع��د صعوبات فلس��نوات عديدة 
كان احملافظ��ون والليبرالي��ون على 
حد سواء يقللون من شأن احلركة 
الثاتش��رية ولكنهم فش��لوا في 
إستيعاب أن من يقف خلف شعر 
ثاتشر األشقر وصوتها احلاد كانت 
سياس��ات ثورية عكس��ت تسارع 
التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية 

األساسية.
لم تكن ثاتش��ر فيلس��وفة وهذا 
ال��كالم ينطبق على ترامب كذلك 
تك��ون  إلن  حتت��اج  ل��ن  ولكنه��ا 
فيلسوفة فلقد كان يتوجب عليها 
فق��ط إجت��ذاب أش��خاص قادرين 
على صق��ل األيدولوجية وبرنامج 
س��يحمل  وال��ذي  السياس��ات 
أس��مها في نهاية املط��اف وهذا 

بالتحديد ما فعلته .
ما عدا ه��والء األيدولوجيني فلقد 
أهمي��ة  إس��توعب  م��ن  أول  كان 
املش��روع السياس��ي لثاتشر هم 
ينتم��ون إلقص��ى  الذي��ن  أولئ��ك 
اليس��ار : لق��د إخترع��ت مجل��ة 
مصطل��ح  الي��وم  املاركس��ية 
الثاتش��رية س��نة 1979. لقد رأت 
الش��خصيات اليسارية ما عجزت 
اإلحزاب السياس��ية الرئيسة عن 

رؤيته وهو حتدي ثاتش��ر األساسي 
للهياكل اإلقتصادية واإلجتماعية 
والت��ي كانت مقبول��ة على نطاق 

واسع منذ احلرب العاملية الثانية.
إن مدي��ر حتري��ر تلك اجملل��ة مارتن 
جاك والذي حاول كما حاول آخرون 
أن يق��دم فهم��ا نظري��ا للحركة 
مؤخ��را  ل��ي  ش��رح  الثاتش��رية 
مل��اذا عادة م��ا يتم جتاه��ل أهمية 
تلك احلرك��ة فق��ال » إن التحليل 
السياس��ي في ذل��ك الوقت كان 
لدرج��ة  ومؤسس��اتيا  إحصائي��ا 
كبي��رة حي��ث كان التركي��ز على 
أداء األحزاب السياس��ية مما يعني 
أنه فش��ل ف��ي معرف��ة التغيرات 

العميقة ضمن اجملتمع ».
هناك تشابه كبير بني آواخر سنة 
1979 واحلاضر فكما أدركت ثاتشر 
تزايد اإلس��تياء من النظام القدمي 
وعملت عل��ى تطبيق األفكار التي 
كان��ت موج��ودة عل��ى الهام��ش 
،أدرك ترامب كذلك حالة الغضب 
والقل��ب لقطاع��ات كبي��رة م��ن 
الطبق��ة العامل��ة وال��ذي ضاقوا 
ذرعاً باإلنظمة املترسخة منذ أمد 

بعيد.
ومثل ثاتش��ر ق��ام ترام��ب بجذب 
مس��تعدين  متزمتني  أيدولوجيني 

وراغبني بإن يقوموا بتعريف احلركة 
الترامبية ل��ه ويقف في قلب تلك 
احلرك��ة س��تيفن بان��ون الرئي��س 
لبريتب��ارت  الس��ابق  التنفي��ذي 
ني��وز وه��ي املفضل��ة للقومي��ني 
املتش��ددين العنصريني من أقصى 
اليم��ني علما أن بانون يعمل حاليا 

ككبير إستراتيجيي ترامب.
لقد ق��ام بان��ون بتعري��ف احلركة 
الترامبي��ة أثناء خط��اب ألقاء في 
مؤمتر احلركة السياسية احملافظة 
على ضوء األمن القومي والسيادة 
وتفكيك  اإلقتصادي��ة  والوطني��ة 
الدول��ة اإلدارية حيث ق��ال » نحن 
شعب لديه إقتصاد وليس إقتصاد 
ف��ي بعض األس��واق العاملية التي 

لديها حدود مفتوحة فقط«.
إن ه��ذا يعك��س صراعاً أساس��ياً 
ب��ني احلرك��ة الثاتش��رية واحلركة 
الترامبي��ة فاإلخي��رة ته��دف إلى 
القض��اء على اإلجم��اع الليبرالي 
اجلدي��د املتعل��ق باألس��واق الت��ي 
واخلصخص��ة  للتنظي��م  تفتق��ر 
والتج��ارة احل��رة والهج��رة وه��ي 
الت��ي ش��كلت احلركة  العناص��ر 
الثاتشرية ولكن حتى لو إختلفت 
تبقى  التكتي��كات  ف��إن  اإلف��كار 

متشابهة.

وحت��ى تع��زز الدعم ال��ذي حتظى 
ب��ه كان��ت ثاتش��ر تواج��ه بنحو 
إختياره��م  يت��م  أع��داء  مباش��ر 
بعناي��ة  وذلك من عم��ال املناجم 
األرجنتيني  والرئي��س  البريطانيني 
اجلن��رال ليوبول��دو جالتي��ري إل��ى 
البيروقراطيني في بروكسل وباملثل 
وكم��ا أخبرني كري��ج كينيدي من 
معهد هودس��ون مؤخ��را » يرغب 
بان��ون ف��ي أن يجع��ل الليبراليني 
املعادي��ن لترامب أكث��ر راديكالية 
ويدفعهم للدفاع عن قضايا جتعل 
ينفر  التقليدي  االميرك��ي  اجملتمع 
منه��م » فف��ي كل م��رة يتظاهر 
خص��وم ترام��ب من أج��ل حقوق 
أو حق��وق  املس��لمني  أو  النس��اء 
اإلقليات اجلنس��ية فإنهم يعززون 

قاعدة الدعم الرئيسة لترامب.
يجادل جاك أن فشل حزب العمال 
البريطان��ي ف��ي إس��تيعاب فكرة 
الثاتش��رية هو الس��بب  احلرك��ة 
الرئيس��ي لبقاءه خارج الس��لطة 
حلوال��ي عقدين من الزم��ان تقريبا 
وهو يعتقد أن رئي��س الوزراء توني 
بلي��ر كان أول زعيم يدرك حقيقة 
احلركة الثاتشرية وهي أيدولوجية 
جديدة قلب��ت على عقب القواعد 
ولك��ن  الراس��خة  واإلقتراض��ات 

يؤك��د ج��اك أن بلي��ر تأقلم فقط 
مع اإليدولوجية اجلديدة عوضاً عن 

محاولة تغييرها.
 إن هذا ال يبش��ر باخلي��ر ملعارضي 
ترام��ب والذين ما يزال��وان بعيدين 
ع��ن اإلق��رار باألبع��اد اإليدولوجية 
لرئاسته فذهنهم ما يزال مشتتا 
الواضح  ترام��ب  إفتق��اد  بس��بب 
للمهارات القيادي��ة وحتى القدرة 
العقلية -والتي من املؤكد ال ميكن 
أظهرتها  التي  باملهارات  مقارنتها 
ثاتش��ر- لدرجة أنهم فش��لوا في 
اإلنقس��امات  عم��ق  إس��تيعاب 
ومشاعر القلق التي كشف عنها 

ترامب .
رمبا م��ن املري��ح أن نص��ف ترامب 
بالغب��ي أو الضحك على تغريداته 
الت��ي تعاني م��ن أخط��اء إمالئية 
برب��اط  املثبت��ة  عنق��ه  وربط��ة 
الص��ق ولكن أبع��اد وآثار رئاس��ته 
خطيرة ولو فشل معارضو ترامب 
التقدمي��ون ف��ي اإلنخ��راط بنحو 
ج��دي مع الق��وى التي عكس��ها 
وعززها إنتصار ترامب – وخاصة ردة 
الفعل العكس��ية ضد الليبرالية 
اجلدي��دة- فحتى ع��زل الرئيس لن 
يكون كافيا إلرجاع اجلني الترامبي 

إلى القمقم .

ترامب اآليديولوجي المتزمت 
PROJECT
SYNDICATE

بريكسيت

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يومه��ا ابلغ مترنيخ، مهندس الصفقات التي تتم 
م��ن وراء الظهور وحتت الطاولة، جتمعاً لالخالقيني 
النمس��اويني القول: ال تش��غلوا انفسكم.. نحن 
ال نس��تعمل ضمائرنا عندما يتعلق االمر باحللول 

الوسط، بل ال نستعملها في اغلب االحيان. 
في هذا، يشغلنا السؤال عما تبقى من اخالقيات 
»الشأن العام« في سلوك الكثير من الالعبني في 
ساحة العمل السياس��ي حيث تعوزهم صراحة 
السياس��ي النمس��اوي، ف��ي االعت��راف بانع��دام 
الوجدان في ادارة املواقف، وفي الوالء واملعارضة، او 
احلقد، بني ماهو مشروع او ما هو غل.. واحلال فاننا 
بصدد احياء قيم الضمير من القواميس للتذكير 

بها، إن نفعت الذكرى:  
يعّرف  قاموس »الالن��د« املعتمد في املصطلحات 
الفلس��فية،  الضمي��ر بان��ه خاصي��ة العقل في 
إص��دار أحكام معياري��ة تلقائية، أم��ا الالهوتيات 
فانها تقربه من الوجدان، وفي النتيجة، هو الصوت 
الداخل��ي، الرادع للظلم، املش��جع عل��ى العدالة 

حتى لو كانت باهظة التكاليف على صاحبه. 
 لس��نا اوصياء على ضمائر الناس. لكن املشكلة 
ان الضمير غدا، لدينا، واحداً من املمتلكات القابلة 

للبيع مثل اية سلعة. 
 تس��تطيع ان تش��تري ضمي��ر، وتدف��ع، مثلم��ا 
تس��تطيع ان تش��تري قبع��ة وتلب��س. والضمير 
الذي تش��تريه ميكن ان يبلى فتلقي به الى س��لة 
املهمالت، مثل أي حذاء يعتق فتش��مره الى حاوية 

الزبالة. 
الضمي��ر ال يبيع��ه فق��ط احملتاج��ون ال��ى املال او 
الطامع��ون بالث��روة. ثم��ة م��ن يدن��س ضمي��ره 
ف��ي االعيب يضل��ل به��ا اجلمهور لصال��ح فكرة 

غاشمة. 
يرتفع س��عر الضمائر حسب س��وق التداول، وفي 
السياسة تنتعش هذه السوق، ولها جتار ومافيات 

وشاشات ملونة. 
 الضمي��ر وازع، مان��ع، رقيب. ح��ني يغيب فان ذلك 
يعني اخلروج عن فضاء القيم الى جاذبية الدناءات، 

االبتعاد عن التفريق بني ما هو حّق وما هو باطل.
  وهو اّلذي يس��تدرج االنس��ان الى الن��دم عندما 

تتعارض األشياء التي يفعلها مع قيم الشرف. 
 البع��ض يتحرك ضميره احيان��اً ليندم على فعل 

مخززٍ، لكنه سرعان ما يندم على انه ندم. 
حتى االن ال منلك مصدات وضعية متنع عملية بيع 
وش��راء الضمائر، فقط حني يسقط ضحايا لهذه 
العملية، وليس ثمة بيع للضمائر ال يسقط بعدها 
ضحاي��ا، وقد يكون ضحية ذلك قوت الش��عب، او 
املال العام، او قطرة احلياء، او س��احة للعدالة، وقد 

يكون الضحية وطن باكمله. 
 ****

سوفوكليس:
» أفضل أن أفشل بشرف على أن أجنح عن طريق 

الغش«.

ساسة بال ضمير..
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زينب الكناني 
االلكترون��ي  بري��دي  فتح��ُت  بتوت��ر 
لعلّ��ه��ا كتب��ت ل��ي بعد آخ��ر لقاء 

مقيت بيننا! فوجدُت رسالتها:
أّيه��ا اجلام��ح إل��ى رغيد احلي��اة، من 
خوَّلك أن تُ��رخ��ي قبضة احلبل التي 
عقدته��ا ح��ول ُعنق��ي! فائضة عن 
تع��داد ه��ذه األرض , كزائ��دة دودي��ه 
كان يجب أن أُبتر من جس��د الكون .. 
توّرمت أصابعي وأنا أكتب وأش��طب 
لك.. لَِم أنقذت حياتي؟! هل لتكتبني 
في فضيحة أدبية تُ��هديك شهرة ال 
تُ�ثّمن بحياة بائس��ة مثلي.. وال تقل 
أحببتني أبدا، كنت أرنو لعالقة عبثيه 
معك بال وفاء، خيانات وال َعقد زوجي 
يُقرنُ��ك بضائع��ه، ف��ي لقاءاتنا التي 
كنت حترص فيها على ضبط املكان و 
الزمان املُلٍهم لنصوصك و هرطقاتك, 

فهمت جدا مرامك الباطني 
فكن��َت تش��اهدني ببرود وأن��ا أغلق 
باستمرار أنفي تهيُّئاً ملوٍت تُ��داهمني 
كينونت��ه، أج��رب خنق الطي��ور التي 
أحب .. أمزق أجمل فساتيني بدون أن 
أرتع��ش هل كنَت تكتش��فني أم لم 

تُ�صدق جديتي؟
ر بُسمعتي  أكُتبني إن ش��ئت و ش��هِّ
ت�ُ�ضحكن��ي  وال  ق�ُ�رائ��ك،  أم��ام  
بأسطورة الشرف عندما يُهتك ستُر 
وط���ن! له��ذا يهمني جداً أن أوِصم 
بالعار!  املزعوم��ة  جب��ن رجولتك��م 
جتنَّى وارس��مني بُخبث، فأنا قديسة 
ه��ذا املبغى الكبي��ر، وألُك��ن روايتك 
التي يُش��ارُ إليها بن أقط��اب أرضنا 
املش��تعلة! أكُتب كيف حلروق األمس 
��د أدمي الي��وم والغ��د، ال أريدك  أن جُتعِّ
س��اكناً أمام��ي فالوج��وم يُذكرن��ي 
باجلثث التي زاحمت طرقاتنا ذات يوم، 
والدم��اء ما أبقت للورد لوناً ننتش��ي 

مبنظره.
أتذك��ُر جيداً عيني��ك املنتفختن من 
الذهول عندما س��كبُت امل��اء املغلي 
على قدمي ولم أصُرخ .. قلُت لك إني 
أحاول تطهير جلدي من ُجذام الزمني 

طويال .. أخبرتك بأني لسُت سوى ابنة 
عاقَّة للدكتور يحيى عالم السيطرة 
ز  ف��ي اجلامعة التكنلوجية الذي تعكَّ
على عصا املرض وه��و يُحاضر ليورِث 
طلبت��ه ترك��ة ِعلِْمه.. زاعق��اً فيهم 
كلم��ا ش��رد ذهنه��م خ��ارج درس��ه 
)يتمن��ون موت��ي كي ال أش��رح لكم 
هذه املعادالت التي تُ��ش��كل مفتاح 
الس��يطرة على منظومة الصواريخ( 
.. كان يتقاضى دوالرين ال تكفيه أجرة 
تاكس��ي إلى اجلامعة. كان واحدا من 
مئ��ات العلم��اء الذين ق�ُ�تل��وا بكامت 

ص��وت .. أو ثقبوا رأس��هم بآلة حفر 
اجل��دران.. رم��وه مقطعا ف��ي أكياس 
ق�ُ�مامة على الرصيف احملاذي لبيتنا 
.. أن��ا املتواطئة مع القتلة بُجبني لم 

أثأر لوالدي حد اللحظة..
هل رأيت ف��ي حياتك طالب��ة علم .. 
تس��ير في ش��ارع الكفاح مع ُمزوري 
تتع��رَّف على  واحلشاش��ن..  العملة 
ُمدمن��ي الصم��غ والب��ودرة، تدخ��ل 
املُرخصة،  حواني��ت األس��لحة غي��ر 
ترتدي أسمال الشحاذين! ال أعلم لَِم 
فعلُت كل هذا بنفس��ي؟ هل ألنسى 

أبي أم ألتخل��ص من عائلتي العريقة 
واجلبان��ة، جيراُن س��وء ك�ُ�ن��ا أيضا، 
ذات رُْعب غلّ��قنا األبواب على ُجبننا 
ووقرن��ا ضمائرنا ك��ي ال نتورط بغوث 
عائل��ة جاورتن��ا ٢٠ عام��اً، ُهّجروا بن 
ليلة وُضَحاَها بعد أن ُوِس��َمت بابهم 
بك��ف أحم��ر، دّس���وا لهم رس��الة 
مفادُها أّن طائفتكم كافرة وستلقى 

حتفها في َجَهنَّم !  ..
 أن��ا أكرُه وجودي حت��ت عباءة مجتمع 
ُمته��رِّئ، لتعلَ��م أني عَق��رُت أنوثتي 
واس��تأصلُت رحمي كي ال أجنب أوالداً 

أثكلَه��م يوًم��ا ف��ي وط��ٍن تطحنه 
األحقاد.. 

س��أعبُث مع الزب��ال وبائ��ع مكانس 
اخلوص، أكري اخلرائب لساعات أعذب 
بها نفس��ي قبل امل��وت. ال حتاول أيها 
الكات��ب إنق��اذي م��ن ُج��ب انتح��ار 
يجذبن��ي قع��ُره وال ت�ُ�حدثن��ي ع��ن 
جس��د ممش��وق أو جاذبي��ة مكلومة 
فلسُت مؤهله ألعيش .. قد  طلَّقتني 
احلياة بال رجعة .. فاكت�ُ�ب عني أّيها 
الكاتب أسطورة تُ��بقيك جنماً كونياً 

وتذرُني هشيماً في سدمي النهاية! 

سرد

واحتقنت مش��اعري باإلحب��اط.. اجلت 
نظري ف��ي الغرفة.. س��ريران وش��معة 
مالب��س ومصب��اح تآكلت اش��عته في 
نسيج عنكبوت.. الغرفة تتلون بالترقب 
وبكسرة ضوء كاب وانا اتعقب زمنا ثقيال 
ينبض ف��ي داخل��ي.. متعنت في��ه.. كان 
يزج نظراته في الف��راغ امامه.. لم اتبن 
الطريقة املثلى ملداهمته وثلم ش��روده.. 

لم اقنط واحلحت على سؤاله ..
� كم الساعة االن..؟

بجزع ظاهر نظر في ساعته..
� اخلامسة..

� اخلامس��ة ..؟في صال��ة الفندق كانت 
الساعة تش��ير الى الس��ابعة اال ربعا.. 

اعتقد انها قاربت الساعة السابعة..
وبإص��رار م��د ي��ده التي حتمل الس��اعة 
ل��ي.. هيئته اجلادة اتس��مت بس��خرية 
شاحبة.. نهضت من سريري.. امسكت 
بي��د ش��بيهي وحدق��ت الى الس��اعة.. 
كان عقرب الزم��ن املتحرك يدور بحركة 
عكس��ية فيمش��ط االرقام من اليسار 
الى اليم��ن.. صعقت.. كل الزمن ميضي 
م��ن اليم��ن ال��ى اليس��ار ما ع��دا زمن 
ش��بيهي فهو زم��ن عكس��ي.. عجبت 
كيف ال تص��اب عقارب س��اعته بالدوار 
وكيف الفت حركة القهقرى والنكوص.. 
العق��رب الكبي��ر ينتص��ب عن��د ابواب 
اخلامس��ة.. ومن نافذة بهية في وس��ط 
الس��اعة حملت ان اخلميس مقي��د وقابع 
وراء قضبان مزججة.. التفت اليه وبنبرة 

جادة سألت..
� في أي يوم نحن..؟

وبال مباالة ثانية وبتل��ك النظرة الواثقة 
اردف قائال..

� اال ت��رى الس��اعة..؟ نح��ن ف��ي ي��وم 
اخلميس..

� اخلمي��س ..؟اليوم الثالث��اء.. انا واثق من 
ذلك كاقتناعي املطلق بان اسمي سالم 
..ان س��اعتك ه��ذه مجنون��ة.. دورانه��ا 

عكسي وتربك الزمن لديك..
لم يأبه بكالمي.. عدت الى سريري.. قررت 
ان اس��تجمع ذكائي في جولة خس��ران 
ثاني��ة ليقين��ي بان ش��بيهي ق��د قذف 
علينا س��هوا م��ن زمن اخ��ر.. أحلت علّي 
رغبة محموم��ة في تصفي��ة احكامي 
اخلاصة من ترهات��ه وان امضي معه الى 

اخر جنونه..

� في أي عام نحن..؟
� في عام خمسة وخمسن..

اطلقت ضحكة اهتزت لها اجلدران.. لم 
ترتعش مالمحه ولم ينتبه الى ابتسامة 
الهزء التي خالطت مرارته.. وجهه بانت 
فيه س��عادة كاذب��ة غير ان هواجس��ي 
طعنت بقلق متصل..قد يضطرد احلديث 
ويتش��عب ولكني خمنت م��ا تؤول اليه 
النتيجة وقد احشر في متاهة..لذا كان 
لزام��ا ان ادج��ج حيرتي مبش��اغلته وزرع 
ارضه مبصائد وهمية العتقادي الراس��خ 

ان مجادلة مجنون جنون ايضا..
� في عام خمس��ة وخمس��ن ونحن في 

مشارف قرن جديد..؟
� نعم في خمسة وخمسن.. 

� اصدقني القول من انت..؟
اس��تقامت جلس��ته..في عيني��ه بريق 
خاص..اللوعة تترهل في قس��ماته وجل 
حذق��ه ان يس��تدرج لهفتي الى ش��رك 

حجته..
� انا انت..ولكنني حقيق��ي وانت زائف.. 
اسمنا واحد.. وعمر كل منا اربع واربعون 
س��نة.. انا ولدت في نهاي��ة قرن تقهقر 
الزمن لدي واعيش االن في عام خمس��ة 
وخمس��ن وانت ولدت في عام خمس��ة 
وخمسن وتعيش نهاية القرن.. بحساب 
بسيط س��تجد باني على صواب وبانك 

جتدف في الوهم..
صمت..فط��ن الى ب��زوغ حيرتي..فكر ان 
يقاي��ض يقين��ي االعمى به��وس منير..

نهض من مكانه وجلس بالقرب مني..
� حس��نا لنجعل االخرين حكما على ما 

نقول..
في الش��وارع نصف املضاءة كان الناس 
مسرعن.. رؤوسهم منكسة.. يحسبون 
خطواته��م بع��د ان اضاع��وا حس��اب 
االش��ياء..احلزن االبيض يدخر في الرؤوس 
والغض��ون اجملهدة..اوقفن��ا احدهم في 

وسط الشارع..باغته بسؤال مفاجئ..
� في أي عام نحن..؟

وقف مفكرا.. نظر ال��ى كلينا لم يلمح 
الش��به التام بيننا.. ش��فتاه تفضحان 

خرس افكاره.. زعق..
� ) ها (..

ولى هاربا.. الى عتمة الشارع..
ف��ي نزهت��ي مع��ه.. دلفن��ا ال��ى اماكن 
معتم��ة واخ��رى بهيج��ة.. االنفع��االت 

حتتش��د على صفحة وجهه فتارة يقف 
امام مح��ل كبير مغلق بواجهة معتمة 

ليهمس لي..
� انظر م��ا اجمل ه��ذه الكازينو.. هناك 
على تل��ك الطاولة قب��ل االخيرة اجلس 
م��ع حبيبتي دوما نطالع اجلرائد والكتب 
ونحتس��ي احالما ساخنة.. هل ندخل..؟ 
رمب��ا نص��ادف حبيبت��ي او بعض��ا م��ن 

اصدقائنا الطيبن..
تلجمن��ي الدهش��ة.. ل��م يطف��ح من 
حيرتي س��وى عينن جاحظتن ولس��ان 
مم��وه بالصدأ.. ل��م يعلق عل��ى غفلتي.. 
وعلى ط��ول الطري��ق راح ي��زرع اخلرائب 
املهج��ورة باحلي��اة.. فهنا يق��رأ ويطالع 
الصحف صباحا.. عند الظهيرة من هذا 
السوق يتس��وق وفي هذا الركن الهادئ 

يطفئ ليله..
توقفن��ا امام اح��د املطاع��م املكتظة.. 
كان��ت املصابي��ح تع��وي ف��ي واجهت��ه 
ف��ي  بالس��يارات..  حتتش��د  واالرصف��ة 
املطعم موائد تغص باجلوع وطوابير مترغ 
شهواتها في لعاب االنتظار….تفحصت 
شبيهي بدقة.. اطربه الهرج واملرج.. وبود 

عارم قال..
� انظ��ر.. هذا املنظر يوم��ي امام مكتبة 
الرش��يد.. املكتبة مزدحمة طوال الليل 
والنه��ار.. االخرون يقفون طوابير بانتظار 

دورهم باملطالعة..
اجبت وبحزم..

� ولكنها ليس��ت مكتبة الرشيد.. هذا 
مطعم الرشيد..الناس هنا لكي تاكل ال 

لكي تقرأ..
اطلق ضحكة مدوية.. كان ميسح كالمه 
بسخرية الذعة.. وامام شرودي اوقف احد 
املارة..اقتاده من يده.. صوب نظراته نحو 

قطعة متوهجة..
� اقرا لي ما كتب فيها..؟

اجاب الشخص واثقا..
� مطعم الرشيد..

ل��م احتمل��ه اكثر من ه��ذا.. فق��د بدا 
مشاكسا في كل شيء..قررت ان اطبب 
ه��ذا الكاب��وس بجرع��ة صلف..وام��ام 

عينيه شهرت سبابتي وبصوت عال..
� اتركني ..لقد زلزلت كياني..

افترقنا..كل مضى ف��ي طريقه..في كل 
االيام املنصرمة لم ميح وجودي الرخو اثار 

ظالله العالقة في كياني..

سالم حربه

في صالة الفندق وامام موظف االستقبال 
دونت في ورقة بضعة معلومات سلمتها 
الى املوظف الذي الحق كلماتي باهتمام 
ش��ره.. ان��ا ال اه��وى الفن��ادق فرائحتها 
تصيبن��ي بالق��رف ولكني التج��أ اليها 
اضط��رارا إلدامة اعمالي ومش��اغلي في 
املدن لبعيدة.. ف��ي الفندق تزدهر وحدتي 
واكنس مللي بن��وم رخيص.. رفع موظف 
االس��تقبال عن الورقة وبعين��ن براقتن 
تأملن��ي مليا.. لن تش��طب م��ن ذاكرتي 
ابتسامته احلائرة وهي تشرق وتختفي في 
اس��تغراقه املتكرر بن الورقة والدهشة 
الت��ي تعج به��ا مالمح��ي.. ازاح قنوطه 

بكالم متعثر قائال..
� عف��وا لدين��ا نزيل في الفندق باالس��م 
نفس��ه وباملعلوم��ات ذاته��ا.. حتى رقم 
الهوي��ة الش��خصية متطابق.. يس��كن 
الغرفة املرقمة ) 44 ( وفيها سرير شاغر.. 
قد يكون احد اخوانك..او..ال اعلم..ال باس..
ه��اك مفت��اح الغرفة قد تؤن��س وحدتك 

بصحبة غامضة..
ف��ي الغرفة كن��ت امامه وجه��ا لوجه..
وجدت��ه مس��تلقيا على س��ريره..التفت 
الي..بدا نس��خة مني..ل��م تربك فطنتي 
س��وى س��عادة مدخرة في قس��ماته..ما 
ميي��زه عني ،ش��عر فاحم ،مالم��ح نضرة 
وعين��ان تخزن��ان بهجة اسرة..جلس��ت 
على السرير الشاغر..لم يدر بخلدي يوما 
ان يكون هناك نسخة مني اجلس قبالته 
واش��وش املس��افة بين��ي وبين��ه باحليرة 
والش��كوك.. لم يوخز وج��ودي رزانته بل 
واص��ل التحدي��ق ف��ي نقط��ة مجهولة 
في اجلدار املقابل.. ش��عرت بان حواس��ي 

اليقظة تستدرج قلقي بالسؤال..
� االسم الكرمي..؟

دون ان يلتفت وكمن ميضغ كلماته اجاب 
بضجر..
� سالم..

م��ا كن��ت ادري يوم��ا ان الس��مي ص��دى 
يقض��م هدوئ��ي القل��ق كم��ا ف��ي نبرة 
شبيهي.. تولدت لدي رغبة في النفاذ الى 
اعماقه وان اعلق على مسمار الفضيحة 
كل اس��راره ، نزوات��ه ، حيات��ه العاطفية 
بعد ان اجدبت ذاتي في الس��نن االخيرة 

تأرجح
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علي سرمد
فِق الُغروُب هنا ال يستمدُّ مالمَحه من الشَّ

م غروٌب أكثُر دمويًة مَن الدَّ
يَْفَصُح عن كينونِته بال خديعْة

رقاِت فَيْسَتبيُحها يتطاوُل على نَُعاِس الطُّ
برشاقِة البلُّور إلى ماٍء أشبه باحلريق،

  يبني عرَشه على اجلِّثِث التي ما زالْت تبتكر 
احلياة.

غروٌب ليس له غيُر السوادِ املنتشرِ على مسافٍة 
بن السماِء واألرض 

في زمٍن أصبحْت فيه الشمُس كرًة يجرُّها 
القادمون بِأَْعمدِة الرُّخام، فيما هي ليسْت ِسوى 

ُكتلٍة من الفحِم اليابِس حتت أعمدِة الكهرباء.
ُكلَّما شحَّ السوادُ أو تالشى

راب  غيَّرْت النجوُم مواِقَعَها واستعانْت بالسَّ
 لُِتْوِهَم الناظريَن بضياء َعيَنيها البارزتِن

 كسكٍن يذبح الظلَّ ويرمي صداه حتت القبور.
غروٌب له أعُن املساِء حبٌر ملصوٌق على َجبينه

 والهواُء فقاعاٌت من املوت،
 يرسُم الكوَن برصاصٍة ثالثيِة األَبْعاد 

وكلُّ ما دونها مجرَّدُ وهٍم يُدْحرُِج أنفاَسه على 
جليد النار. 

غروٌب نحتته الساللُم من أقاصي البحار
 لِتْسَتعذَب ماَءها ِمن فِم أرواِحنا 

التي أصبحْت دميًة لكلِّ ريٍح
ريق نسْت غبارَها عند ُمْنَعَطِف الطَّ

ً ذات يوٍم ِجئَته متأخرا
اردات  رأيُت وْقَع أْقداِمه الشَّ

د األبَواَب علناً  تتوسَّ
وكانت الشمس قد َعلَِقْت في حناِجرِنا

مَت  فآثرْنا الصَّ
لئالَّ نبوَح مباِء الكالم الذي استوى مثل جثٍة  

َمٍة على مائدة الطريق. متفحِّ
ُل إليها أْن تزوَل ِهْمنا على رؤوِسنا نتوسَّ

غير أنَّ الساعة التي تسبق الليل قد هرَبْت
من ساللِة الوقت

 فُكنَّا  َكَمْن يَْبحُث عن املنسياِت احلميمِة في 
الفهارس والكهوف.

لنا مراثينا أجَّ
روِب العابرِة َعبرَ  مِت للدُّ  وأرخينا حباَل الصَّ

أفواِهنا،
 والقادموَن يسقطون جيالً فجيال في الفراغ 

الذي  يثقب الضوء
فهل لنا أْن نودَع أنفاَسنا التي خيَّطها الزمن؟

 أم سندفُن َعويلَنا حتت الرُّكام. 
َعزَْمنا الرَِّحيَل واصطفينا النُّعاَس 

غير أنَّ وقَع ُخَطانا كانْت تسبقنا
م  وأْكياِس امْلَْوتى. فاصطدنا بشعاِع الدَّ

الشفُق الذي ترونَه ليس ِسوى سيالٍن ِمَن احلِْبرِ
 تفاقَم لونُه مبرور الزَّمن.
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ع��زت: إنه��ا ] املذكرة [ حتت��وي على إيضاح 
للجماهير العربية – أوالً، لش��عبنا العراقي 
الك��رمي الذي س��يواجه ه��ذه املؤام��رة، وأن 
ه��ذا الش��عب هو ال��ذي س��يتحمل أثقل 
األعب��اء وأخطر وأغل��ى التضحي��ات. كما 
أنها حتت��وي على إيضاح لش��عبنا العربي. 
إنه ش��يء مهم جداً بالنس��بة للش��عب 
العرب��ي لك��ي يفه��م أن هن��اك مؤام��رة، 
مؤام��رة تقوده��ا الكوي��ت، ومؤامرة كهذه 
تتطابق م��ع وتكّمل املؤام��رة التي تقودها 
الصهيوني��ة لغ��رض تدمي��ر الع��راق. هذه 
املذك��رة ح��ددْت هذه النق��اط بدقة. لذلك 
نحن نريد أن نُخبر ش��عبنا العربي وشعبنا 
العراق��ي لكي يفه��م العالم ب��أن القيادة 
العراقية تعي املؤامرة الكويتية، نحن نعي 
هذه املؤام��رة الصهيوني��ة – اإلمبريالية – 
الكويتية ضد العراق وضد البلدان العربية. 
بعد إيضاح وتفسير كهذا، سيكون للعراق 
ُعذر مش��روع لكي يقوم بعمله، سواء كان 
العمل ذاك الذي أوصى به الرفيق محمد أو 
العمل ال��ذي يدعو إلى االقتراب من العرب. 
أعني، أن العراق س��يكون معذوراً وسُينظر 
إلي��ه بصورة مواتية على أي عمل يقوم به،. 
إن األمة العربية واألنظمة العربية والعالم 
كله واجلماهير العربية ستعذر العراق على 
أي عمل يقوم به. ال تعذره فقط؛ س��تطلب 
العراقي��ة  واجلماهي��ر  العربي��ة  اجلماهي��ر 
من الع��راق ملواجه��ة مؤامرة كه��ذه بكل 

الوسائل املتاحة له. 
وكذلك، إنها متلك ما أدهشتني في الرسالة 
)يقصد املذكرة – م. (؛ إنها متلك املرونة، أعني 
أن باس��تطاعتنا أيضاً أن نستنتج من تلك 
الرس��الة أنه، أعني مهما كان الش��خص 
ال��ذي يقرأه��ا، س��واء كان كويتي��اً، عربياً، 
مصري��اً، جزائرياً، س��عودياً – س��يرى املرونة 
فيها، مبعنى أنه إذا كان العرب منزعجني مما 
تقوم ب��ه الكويت، وإذا كانت الكويت ودولة 
اإلم��ارات العربي��ة قد نُصح��ا بالعدول عن 
نهج هذه السياسة، س��تنتهي املشكلة. 
به��ذه الطريق��ة ال يلزمه��م أن يفزعوا وأن 
يأت��وا باجلي��وش العربي��ة. به��ذه الطريقة 
ل��ن نخيفهم. حتتوي الرس��الة على املرونة 
م��ن حيث أنن��ا إذا أش��ركنا )جامعة الدول 
العربي��ة( وإذا عثروا على حل للمش��كلة، 
عندئذ س��تنتهي املش��كلة. هذه الرسالة 
تفي��د بأنه إذا ما مت حل هذا املأزق، عندئذ لن 
تكون هناك مش��كلة بني الكويت والعراق. 
الع��راق لن يجلب مش��كلة جدي��دة لكي 
يباغت العرب. إنها اآلن مش��كلة موجودة، 
وعل��ى الكوي��ت أن تالح��ظ ذل��ك ألن هذه 
مؤام��رة. إذاً حني تتوقف املؤامرة، س��ُتحل 
املش��كلة. لهذا الس��بب أنا أعتقد أن هذه 
الرسالة مرنة. إن هدفها هو أن تشير إلى أن 
العراق سيتصرف بحرية؛ هذا األمر موجود 
إلى جانب التهدي��دات والغزوة ألن عالقاتنا 

وسياساتنا واضحة. 
علي: سيدي، لقد وافقنا في ذلك االجتماع 
ب��أن ه��ذه ه��ي خطتن��ا. إن املس��ألة التي 
اقترحه��ا الرفيق محمد ه��ي للتوكيد بأن 
أمي��ركا قد أك��دْت في ه��ذه القضية – أن 
جتع��ل دول اخللي��ج خائفة من��ا قبل احلرب 
لك��ي نخس��ر  )1(. اجلانب اآلخ��ر، أعني أن 
العنصر الضمني في  الرسالة، لم يعِط أي 

انطباع بأننا نروم ابتالع الكويت. 
خمسة أيام بعد غزو الكويت، مجلس قيادة 
الث��ورة يصّوت عل��ى الوحدة م��ع الكويت 
وم��ا إذا يجب ترس��يم احلدود ب��ني الكويت 
واململكة العربية السعودية. صدام يناقش 
احلاجة إلى سحق املعارضة الكويتية )7 آب   

] أغسطس [ 1990( )2( 
ويقول صدام: إنني أريد حالً لهذه املشكلة. 
هذا هو الوضع في الكويت اآلن. ال أدري ملاذا 
تسيئون فهمه. إنني أعرف اجملتمع الكويتي 
وأعرف أي نوع من الفساد والرفاهية يعيش 

فيها ه��ذا اجملتمع . نحن نحت��اج إلى طرف 
م��ا )جهة م��ا – م.( لك��ي يزّود ش��بيبتهم 
بالهرويني؛ علين��ا أن نطلب من طرف ما أن 

يزودهم بالعقاقير. 
ذكر 1: كل العرب كانوا يفعلون ذلك، كلهم 

يجلبونها ] العقاقير [ ويصدرونها ... 
إنه��م  أنفس��هم؟  يظن��ون  َم��ن  ص��دام: 
يعتق��دون أنهم أحس��ن م��ن أي بلد عربي 
آخر وينظرون باس��تصغار إلى أي ش��خص 
آخر. إنهم يظنون أن كل َمن يحاول التقرب 
منهم ويقيم عالقة ودية معهم هو بسبب 

أموالهم. رفيق علي؟ 
علي: ش��كراً، سيدي. كل شيء بات واضحاً 
فيم��ا يتعلق بهذا املوض��وع. ال األجانب وال 
العرب في م��ا مضى واآلن في الكويت كان 

يؤمنون بالوحدة الكاملة. 
] أصوات متداخلة. [ 

ذك��ر 2: نع��م، س��يدي، ] غير مس��موعة [ 
الفلسطيني ] غير مسموعة [. 

ذك��ر 3: ] غي��ر مس��موعة [ س��يذهب إلى 
الكويت، أعني سيشترك – 

صدام: واهلل، إنه ال يريد أن يشترك؛ إنه يريد 
أن يترك – 

ذكر 3: ] غير مسموعة. [ 
ص��دام: ... س��ننتظر مدًة م��ن الزمن لكي 
نلتقط أنفاس��نا. إذا فش��لنا، يتعني علينا 
فوراً أن نش��ّكل وح��دة.  ] غير مس��موعة 
[  كل َم��ن يري��د أن يغادر فليغ��ادر؛ كل َمن 
يريد أن ميوت دعه ميت وكل َمن يش��فى دعه 
يش��فى. ] غير مسموعة. [ دكتور سعدون، 

هذا هو احلل الوحيد. 
صدام: أنا لسُت مندهشاً وال متأثراً، وحتى 
إذا س��معتهم ] العراقي��ني الذين ال يؤيدون 

صدام [، يصرخون لن يؤثروا علّي. 
ذكر 4: ] غير مسموعة. [ 

صدام: لقد دافعُت عن العراقيني حني غزوُت 
الكوي��ت. هذه ه��ي ال� ] غير مس��موعة [ 
العراقي��ني، لك��ن بق��در تعلق األم��ر بهذه 
اخل��ردوات املأخوذة م��ن كل جي��ش، تقريباً 
ربعه��م إلى نصفهم ه��م غجر، ليس لدي 

أمل كبير فيهم. 
ذك��ر 4: إنن��ي أتكل��م اس��تناداً إل��ى ] غير 
أن جمي��ع  أعن��ي  ف��رداً.   15  ] مس��موعة 

الكويتيني فاسدون؛ إن أزمتهم الكبرى اآلن 
حتديداً هو انحرافهم األخالقي وما إلى ذلك. 
] غير مس��موعة. [ كل انح��راف له ميزاته 
اخلاص��ة. لن نك��ون قادرين على الس��يطرة 
عليهم. نح��ن نحتاج فقط إل��ى تزويدهم 

باخلدمات الرئيسة. 
ص��دام: ه��ل تس��تطيع، م��ن فضل��ك، أن 
تخبرن��ي ماذا لديك في م��ا يتعلق بالوحدة 

الفيدرالية؟ )3( 
طارق: إنك تعني االحتاد الفيدرالي. 

صدام: أجل. 
ط��ارق: يك��ون اجلي��ش واح��داً، السياس��ة 
اخلارجية واحدة، وبالطبع، احلكومة تسيطر 
على االقتصاد والبلد لديه اقتصاد واسع مع 
قسم خاص باالقتصاد الفيدرالي. الشرطة 

فقط – األمن العام، أعني األمن السياسي 
– الش��رطة احمللية فقط، البلديات، التربية 
والتعلي��م، الصحة، واجملالس اخلاصة. أعني 
اآلن نح��ن لدينا ] غير مس��موعة [ )اجمللس 
التش��ريعي(. أعن��ي أن لديه��م )مجل��س 
تش��ريعي( و )مجل��س تنفي��ذي(، لكنه��ا 
ليس��ْت حرفي��اً احلكوم��ة؛ احلكوم��ة هي 
احلكوم��ة الفيدرالي��ة. الس��فارات واحدة؛ 
ومقع��د  واح��د،  الدبلوماس��ي  الس��لك 
واح��د للمنظم��ات الدولية. مقع��د واحد. 
واألراضي اإلقليمية تُعتبر واحدة، س��يدي، 
مبا أن املنطقة هي منطقة واحدة وليس��تْ 

مقسمة في البلد املّوحد. 
صدام: إنني أحتاج إلى توضيح جيد للوضع 
ف��ي الكويت. دعونا نب��دأ بالرفيق مزبان. ما 
هو مستقبل العالقات العراقية – الكويتية 

اآلن؟ أجبني بكلمة واحد فقط. 
مزبان: الوحدة، سيدي. 

صدام: أي نوع من الوحدة؟ ] أصوات متداخلة 
بينم��ا كان هناك أش��خاص يصّوتون. كان 

بعضهم يصّوتون للحكم الذاتي. [
مزبان: ] غير مسموعة. [ 

صدام: دكتور سعدون. 
سعدون: ] غير مسموعة [ احلكم الذاتي. 

صدام: احلكم الذاتي. رفيق طه؟ 
] أش��خاص كثي��رون يتكلمون ف��ي الوقت 

نفسه. [ 
ص��دام: كيف ميكنك أن تفس��ر ه��ذا؟ أنت 
وزير الش��ؤون اخلارجية؛ بوس��ع احلكومة أن 
تسيطر على الوضع طوال مدة من الزمن. 

ط��ارق: جوابي هو الوحدة الوطنية ملدة عام 
واح��د إلى أن ] غير مس��موعة [. أعتقد أن 
الهدف األساس��ي والوشيك في عام واحد 
أو عام ونصف ه��و الوحدة. لكن اآلن  ] غير 

مسموعة [. 
صدام: رفيق سعيد. 

سعيد:  )4( لدّي مالحظة أود أن أضيفها إلى 
ما قاله الرفاق. نح��ن نتوقع أن تتحرك)األمم 
املتح��دة( وحتاول أن حترر الش��عب الكويتي. 
] غير مس��موعة. [ أعتق��د أن هذا هو الذي 

سيحدث. في رأيي، الوحدة هي احلل. 
صدام: رفيق علي. 

علي: س��يدي طلبُت التحدث مرات قليلة، 

لكنك لم تعطني الفرصة. من فضلك، أود 
أن آخذ دقيقتني من وقتك. 

ص��دام: ال، ال، م��ع الرفيق ] غير مس��موعة 
[. نحت��اج إلى البدء بالتح��رك، ألنه مع كل 
يوم مير ال نعرف ما الذي س��يجلبه لنا اليوم 

التالي !
عل��ي: س��يدي، إذا أسس��نا وح��دة كاملة، 
أي ش��يء آخ��ر، إن��ك تعرف أننا لن نخس��ر 
الكوي��ت فقط، بل كذل��ك مصداقيتنا مع 
ش��عبنا، مع حزبنا، مع سياس��تنا والعالم 
بأس��ره! فضالً ع��ن   ذلك، علين��ا أن نواجه 

العرب مجدداً! 
صدام: رفيق لطيف. 

لطي��ف: أعتق��د أن ه��ذا يج��ب أال ] غي��ر 
مس��موعة [؛ كان من املمكن تأجيلها إلى 

 ...
صدام: أحمد. )5( 

أحمد: ] غير مسموعة [  
صدام: حسني. 

حسني كامل: ] غير مسموعة. [ 
صدام: محمد. 

محمد: أال يعرف الش��عب أن الكويت جزء 
من العراق؟ أعني أنه شيء مكتوب بالتاريخ. 
والس��عوديون، من  والكويتيون،  العراقيون، 
املفت��رض به��م أن يعرفوا ه��ذه احلقيقة ! 

هناك   جزء، سيدي – 
ص��دام: ] غير مس��موعة [ بّل��غ حتياتي إلى 
احلكومة املؤقت��ة. إنني أريده��م أن يبعثوا 
رسالة لكي يكون لدينا وحدة كاملة غداً. 

ذكر: )6(  حتت أمرك، سيدي. 
] كالم في اخللفية غير مسموع. [ 

صدام: بع��ون اهلل ] اجلميع يؤيدون صدام [، 
وإذا س��معُت أنكم لم تقطعوا لس��ان أي 
شخص يتكّلم من أعماق مريبة سأبدّلكم 
جميعاً، ومن بينكم قائد )احلرس اجلمهوري(. 
تقول��ون لهم: » إنكم عراقي��ون اآلن »، وإذا 
فت��ح أي فرد فمه أو خلق ضجًة، عليكم أن 

تفرغوا الطلقات النارية في حنجرته. 
ذكر: وماذا بشأن الشخص الذي يغادر خارج 

احلدود؟ 
ص��دام: ميكننا أن نفتح احل��دود إذا كان فرد 
م��ا يريد املغادرة، إمنا علين��ا أن نقرر َمن هم 
الرج��ال الذين ال نريده��م، ألننا ما إن نفتح 
احلدود عليهم أن يفتحوا ] غير مس��موعة. 

 ]
] كالم في اخللفية غير مسموع. [ 

صدام: هل نحتاج إلى تعيني حدودهم؟ 
] كالم في اخللفية غير مسموع. [ 

ص��دام: علينا أن نب��دأ من هن��اك. محمد، 
ه��ل نحتاج إلى تعيني احلدود أم ليس هناك 

حاجة ألن نفعل ذلك؟ 
محمد: نعم، س��يدي، ألن اململكة العربية 
السعودية تس��يطر على جزء من الكويت! 
ل��ذا،   إذا عّينا احلدود حتى اجلزء القريب من 
العربي��ة الس��عودية، الكويت متل��ك اجلزء 
األكبر وهو شيء مت التش��اور حوله رسمياً 

في وزارة الشؤون اخلارجية – 
صدام: مزبان. 

مزبان: س��يدي، مل��اذا يتعنّي علين��ا أن نعنّي 
احل��دود؟ هل نريد أن نركل ] غير مس��موعة 

[ خارج الكويت؟ 
صدام: ] غير مسموعة. [ 

ذكر: س��يدي، هذا األمر يعتمد على وسائل 
اإلع��الم، إذا أعلنوا ذلك فوراً س��يكون األمر 

صعباً في هذه احلالة. 

هوامش:
ف��ي  العراقي��ون  الق��ادة  اش��تكى   )1  (
مناس��بات عدي��دة ف��ي 1989 و 1990 بأن 
ل  الواليات املتحدة كانت حتاول أن تش��كّ
حتالف��اً مناوئاً للعراق ف��ي اخلليج. أنظر: 
» اجتماع وزي��ر اخلارجية األمريكي يوم 6 
تش��رين األول )أكتوبر( مع وزي��ر اخلارجية 
وزارة  مذك��رة   ،« عزي��ز  ط��ارق  العراق��ي 
األول  تش��رين   13  ،327801 اخلارجي��ة  
)أكتوب��ر( 1989، وق��ت الدخول 3 نيس��ان 
 http: // foia  :أبري��ل( 2008 عل��ى املوق��ع(
state. gov.؛  » وول س��تريت جورنال حتاور 
ص��دام، »   FBIS – NES -90 -128، 3 مت��وز   
)يولي��و( JN0107095890  ،1990، وكال��ة 
األنباء العراقي��ة )INA( )بالعربية(، بغداد، 

1 متوز )يوليو( 1990:   25. 
)SH-SHTP-A-001 *  )2-232: » مسؤولون 
عراقيون يناقش��ون اجتياح الكويت »، 7 
آب )أغس��طس( 1990. لغ��رض  احلص��ول 
عل��ى تس��جيل يؤك��د في��ه وزراء صدام 
قرار ضم الكويت إلى العراق ويناقش��ون 

أشكاالً مختلفة للتوحيد، أنظر: 
يلتقي  SH-SHTP-A-000-632: » ص��دام 
بالوزراء العراقيني في ما يتعلق بحسنات 

غزو الكويت، 4 آب )أغسطس(   1990.  
)3(   يش��ير مصطلح » االحتاد الفيدرالي 
» إلى عالقة الع��راق بالكويت. في األيام 
القليلة األولى بعد الغزو حتدثْت وس��ائل 
اإلعالم العراقية عن احلاجة إلى » حكومة 
مؤقتة » في الكويت، التي » قد ال حتتاج 
إلى أكثر من أيام قليلة أو أس��ابيع قليلة 
» لغرض تأسيسها. كما أعلن العراقيون 
عن انسحاب القوات من الكويت. مع أن 
ص��دام كان يهدف بش��كل جلي وكحد 
أدن��ى إلى أن يحّول جار الع��راق إلى دولة 
تابعة،  لي��س من الواض��ح بالضبط ما 
هو نوع العالقة الت��ي كان يتوقعها وما 
إذا كان ق��د خط��ط أص��الً ألن يجعله��ا 
محافظة عراقية. من احملتمل أنه خطط 
ألن ينتظر إل��ى أن يخف الغضب الدولي 
قب��ل أن يعلن الضم الرس��مي للكويت 
لكن��ه جلأ إلى االعتقاد بأن إعالن الوحدة 
الفوري��ة ب��ني البلدي��ن ش��يء ض��روري 
إلضع��اف العصي��ان الكويت��ي، وتقوية 
الروح املعنوية العراقية، أو احليلولة دون 
ح��دوث التدخ��الت األجنبية. ف��ي 8 آب 
)أغس��طس( 1990 أعلن مجل��س قيادة 
الث��ورة )RCC( قرار الع��راق » إعادة الفرع  
)الكويت( إل��ى األصل )العراق(، في وحدة 
ش��املة، أبدية، وغير منفصلة. » في 28 
آب )أغس��طس( أعلن العراق أن الكويت 
أصبح��ت احملافظة العراقية التاس��عة 
عش��رة. أنظ��ر كارش وروس��تي: » صدام 
حسني »، 217 – 222؛ مار: » تاريخ العراق 

احلديث »: 231 – 232.  
)4(   م��ن احملتم��ل س��عيد عب��د اجملي��د 
الفيص��ل التكريت��ي، أمني س��ر القيادة 
القطرية حلزب البعث. )في األرجح، هذه 

املعلومة غير دقيقة – م.( 
)5( م��ن احملتم��ل أحم��د حس��ني خضير 
الس��امرائي، رئي��س ديوان الرئاس��ة في 
أثناء )أم املعارك(. ف��ي آذار )مارس( 1991، 

حل محل طارق عزيز كوزير للخارجية. 
)6( في مواضع عديدة من هذا التسجيل، 
التش��وش من��ع املترجمني م��ن تزويدنا 
مبعلومات مميزة عن املتحدث عدا حقيقة 

كونه صوت ذكر.

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 32« 

صدام: بعون اهلل ] 
الجميع يؤيدون صدام 
[، وإذا سمعتُ أنكم 
لم تقطعوا لسان أي 

شخص يتكّلم من 
أعماق مريبة سأبدّلكم 

جميعًا، ومن بينكم قائد 
)الحرس الجمهوري(. 
تقولون لهم: » إنكم 

عراقيون اآلن »، وإذا فتح 
أي فرد فمه أو خلق 

ضجًة، عليكم أن تفرغوا 
الطلقات النارية في 

حنجرته

خمسة أيام بعد غزو 
الكويت، مجلس 

قيادة الثورة يصوّت 
على الوحدة مع 

الكويت وما إذا يجب 
ترسيم الحدود بين 
الكويت والمملكة 
العربية السعودية. 

صدام يناقش الحاجة 
إلى سحق المعارضة 

الكويتية ويقول 
صدام: إنني أريد حاًل 

لهذه المشكلة. هذا 
هو الوضع في الكويت
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كربالء - فراس الكرباسي:

في حدث يعد هو االكبر من نوعه 
عل��ى مس��توى العراق، ش��هدت 
ذات  املقدس��ة  محافظ��ة كربالء 
انط��الق فعاليات  الديني،  الطابع 
مهرجان النهج السينمائي بدورته 
الثالثة بحضور املتولي الش��رعي 
املقدس��ة  احلس��ينية  للعتب��ة 
الش��يخ عب��د امله��دي الكربالئي 
والوكي��ل االق��دم ل��وزارة الثقافة 
جابر اجلابري واملش��رف العام على 
قن��وات كرب��الء الفضائي��ة حيدر 
جلوخان واكثر من 500 شخصية 
فني��ة عراقي��ة وعربي��ة واجنبية 
املهرجان ملدة خمسة  وسيستمر 
اي��ام وس��يتم ع��رض 93 فيلم��اً 
س��ينمائياً قصير في ثالثة محاور 

)روائي، وثائقي، رسوم متحركة(.
وان مهرج��ان النهج الس��ينمائي 
الدول��ي ه��و مهرجان س��ينمائي 
الس��ينمائية  باألف��الم  يخت��ص 
القصي��رة )روائي، وثائقي، رس��وم 
مجموع��ة  تقيم��ه  متحرك��ة(، 
ف��ي  الفضائي��ة  قن��وات كرب��الء 
ف��ي  املهرج��ان  تأس��س  الع��راق، 
الع��ام 2014 وكان انط��الق دورته 
األولى ف��ي ٢٥-٣-٢٠١٥ ، ويتعامل 
املهرج��ان مع الس��ينما على أنها 
رسالة إنسانية وظيفتها صناعة 
حي��اة يعيش فيها الن��اس كرماء 

سعداء.
امله��دي  عب��د  الش��يخ  وق��ال 
الكربالئي في كلم��ة له »ان على 
الفنان��ن االلتف��ات ال��ى املب��ادئ 
احلي��اة  منه��ا  يصنع��ون  الت��ي 

التي ننش��دها جميع��اً لتحقيق 
الس��عادة والع��دل واالس��تقامة 
لكل البش��رية، لتعيش الشعوب 
اخلير  ويع��م  والتكاتف  بالتع��اون 
والسعادة في جميع ارجاء املعمورة 
بعيدا عن صراعات الظلم والش��ر 

والقسوة«.

واض��اف ان »على الفنان ان يجعل 
اخلير واحلق معيارا يحركه في عمله 
وفنه ويبتعد عن دائرة الباطل, وان 
يعمل على توعية االنس��ان بدائرة 
اخلي��ر والعدل والفضيل��ة واملبادئ 
والقي��م, وان ال تغريه امل��ادة واملال 

واجلاه والشهرة«.

م��ن جهت��ه ق��ال املش��رف عل��ى 
املهرجان حيدر جلوخان في كلمه 
له »ان مش��روعنا الفني االعالمي 
ميثل مش��روًعا ابداعياً يسعى الى 
وجتذي��ر جوانب  وايض��اح  حتقي��ق 
واالخالق��ي  االجتماع��ي  الواق��ع 
والفك��ري في اجملتمع��ات العاملية 

الثقافي��ة  احلي��اة  اث��راء  به��دف 
بصورة جذابة ومؤثرة ولقد تبنينا 
مصطلح حتديث الرؤى وهذا يعني 
التحديث والتغيير بجوهر معاني 
احلي��اة وه��و قائ��م عل��ى املناهج 
العلمية الت��ي تختزل في باطنها 
التحويل  والق��درة عل��ى  االب��داع 

تكوينه��ا  منط��ق  م��ن  الفن��ي 
البصري واجلماهيري«.

وبعده قال مدي��ر املهرجان واخملرج 
الس��ينمائي حس��نن الهاني »ان 
األفالم التي شاركت في املهرجان 
بنس��خته الثالث��ة بلغ��ت 1387 
فيلم��اً م��ن 103 دول��ة ، موضحاً 
ان ذل��ك الرقم ميث��ل عالمة فارقة 
تستدعي الوقوف عندها وجعلها 
خط��وة نح��و االنط��الق واألب��داع 
والشرعي  الفكري  الفحص  وبعد 
مت اختي��ار 300 فلم وبع��د الفرز مت 
الوصول الى 93 فيلماً من 25 دولة 
هي العراق وايرلن��دا وايران ومصر 
والهند وايطالي��ا وبلجيكا وتركيا 
وبولن��دا وفرنس��ا واجلزائ��ر وكوريا 
واس��تراليا  وكندا  واميركا  واملانيا 
والبرازيل وكوس��تريكا واالرجنتن 
وش��يلي  ونيوزلن��دا  والفليب��ن 

والصن وبريطانيا ولبنان.
وكرم املهرج��ان الفنانان املصريان 
محم��ود اجلن��دي وفت��وح احم��د 
,فضالً عن من��ح رئيس مجموعة 
الفضائية ش��هادة  قنوات كربالء 

دكتوراه فخرية.
جوائز مهرجان النهج السينمائي 
الدول��ي عب��ارة عن س��بيكة من 
الذهب عيار 21 قيراطاً على شكل 
لوكو املهرجان واجلائزة االولى ١٠٠ 
غ��رام واجلائ��زة الثاني��ة ٧٥ غراماً 
واجلائ��زة الثالثة ٥٠ غراماً وهنالك 
جوائ��ز فضية عبارة عن س��بيكة 
م��ن الفض��ة عل��ى ش��كل لوكو 
املهرج��ان )ب��وزن ١٠٠ غ��رام( متنح 
للحائز على جائزة جلنة التحكيم 
واحلائز على جائزة مس��ابقة افالم 

السيناريو والفنانون الرواد.

بمشاركة 26 دولًة وأكثر من 500 شخصية فنية

كربالء تشهد انطالق فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي الثالث
الوحدة تضاعف حدة نوبات نزالت البرد

كش��فت دراسة طبية النقاب عن أن الوحدة قد تزيد من 
حدة نوب��ات البرد التي يصاب بها املريض الذي يعاني من 

الشعور بالوحدة.
وقال��ت الدكتور »اجنى ليروي« أس��تاذ األم��راض املناعية 
في جامعة »هيوس��ن« األميركية، نعتق��د أن هذا األمر 
مهم، ال س��يما بسبب العبء االقتصادي املرتبط بنزالت 
البرد، مضيفة أن املالين من األشخاص يفقدون أياماً في 

العمل كل عام بسبب هذه النزالت.
وأوضح��ت األبح��اث التي أجريت على م��ا يقرب من 159 
متطوع��اً، تراوحت أعمارهم ما بن 18 – 55 عاما، أصيبوا 
بفي��روس ن��زالت الب��رد، وأظه��رت األبح��اث أن الش��عور 
بالوحدة يجع��ل الناس عرضة للوف��اة املبكرة واألمراض 

اجلسدية األخرى.                            

العدسات الالصقة قد تصيبك بالعمى
حذر تقرير نش��رته صحيفة »ديلي ميل« من اس��تعمال 
العدس��ات الالصقة ملدة طويلة تتجاوز ال� 10 س��نوات، 
حيث إن العدسات الالصقة كما أطلقوا عليها العدسات 

البالية تكون أكثر عدوى بامليكروبات والفطريات.
وأوضح التقرير، أن العدوى تزيد 6 أضعاف في األشخاص، 
الذي��ن أجروا عملي��ات ليزك لتصحي��ح اإلبصار، وتعرض 
هؤالء األش��خاص للعمى، وأش��ار التقرير إلى أن هذا ما 
يطل��ق عليه التهاب القرنية امليكروبية، وهي احلالة التي 
يت��م غزو القرنية إما من البكتيريا والفطريات أو األميبا، 
حي��ث تلتص��ق ه��ذه امليكروب��ات بالعدس��ات، وتختبئ 
بالقرني��ة، وال تس��بب أضعاف الرؤية فقط، وإمنا تس��بب 

آالم، وقد تؤدى إلى حدوث التهاب وقرح بالعن.
وحذر اخلبراء من استعمال العدسات الالصقة، ويفضلون 
اجراء عمليات اإلبصار »الليزك« بداًل من ارتداء العدسات 
الالصقة، ويرجع ذلك إلى أن العديد من مرتدى العدسات 
الالصق��ة ال يتبع��ون النظاف��ة الس��ليمة ويخاط��رون 

بالعدوى.
وقال التقرير إن نحو واحد من بن 3 من مرتدى العدسات 
الالصق��ة عان��وا من مش��كالت بالع��ن نتيج��ة ارتداء 
العدس��ات الالصق��ة أو الش��عور ب��آالم بالع��ن، والتي 
تتطلب زيارة ألخصائي عيون، ألن ارتداء العدسة من دون 
تنظيفها جيداً، ميكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا خلف 
العدس��ة، مما يؤدى إلى القرح، وانخف��اض الرؤية، ويكون 
م��ن الصعب عالج هذا النوع من البكتيريا، وقد تس��بب 

العمى.

األعمال المنزلية تساعد
في شفاء مرضى األزمات القلبية

أكد باحثون أميركيون ضرورة تش��جيع األشخاص الذين 
أصيبوا بأزمة قلبية من قبل على ممارسة األعمال املنزلية 

ملساعدتهم في استعادة عافيتهم.
وقال الباحثون من جمعية القل��ب األميركية: إن القيام 
باألعم��ال املنزلي��ة ميك��ن أن يك��ون أول طريق الش��فاء 
بالنس��بة لألش��خاص الذي��ن عانوا م��ن أزم��ة قلبية أو 

جلطة دماغية.
وأوض��ح الباحثون أن ممارس��ة الرياضة له��ا فوائد كثيرة 
ملرضى القلب واألوعية الدموية وحتس��ن صحتهم بنحو 
عام، لكن العديد من املرضى يجدون مشقة في الرياضة 
أو حتى مغادرة منازلهم، وهو ما يعني عادة وصف الكثير 

من األدوية لهم في محاولة الحتواء املرض.
وأوصى الباحثون بتش��جيع ه��ؤالء املرضى بداًل من كثرة 
األدوية على ممارسة األعمال املنزلية اليومية التي تساعد 
في حتسن صحتهم بنحو عام، السيما بن كبار السن.
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لندن - وكاالت:
من الصور الذاتية لفنانن قدماء 
إل��ى ص��ور الس��لفي املعاصرة 
التي تلتقط بالهواتف احملمولة، 
يستكش��ف معرض ف��ي لندن 
لطريقة  اإلبداعي��ة  اإلمكان��ات 
للتعبير يواجه شكلها املعاصر 
دوم��اً بالس��خرية بوصفه ضرباً 

من التفاهة.

اذ تدش��ن قاع��ة ساتش��ي في 
العاصم��ة البريطاني��ة معرض 
س��يلف  ت��و  س��يلفي  ف��روم 
إكسبرش��ن »من الس��لفي إلى 
التعبير الذات��ي« الذي تقول إنه 
س��يكون أول معرض في العالم 
يلق��ي نظرة على تاري��خ الصور 

الذاتية.
وينطل��ق املعرض بص��ور للفنان 

الهولن��دي رمبران��ت الذي عاش 
في القرن الس��ابع عش��ر والذي 
رس��مت عش��رات م��ن ص��وره 
ذاتي��ة حميمية  الذاتية س��يرة 

له.
وتع��رض لوحاته على شاش��ات 
رقمي��ة ميك��ن أن يضغ��ط املرء 
عليها زر »إعجاب« ليظهر قلب 
أحمر فوق الصورة مثلما يحدث 

في مواقع التواصل االجتماعي.
ويقول نايجل هيرس��ت الرئيس 
إن  لقاعة ساتش��ي  التنفي��ذي 
صور السلفي املعاصرة مختلفة 
ألنه��ا تظهر »كيف ن��ود أن يرانا 

العالم ال كيف ومن نكون«.
وأضاف: »ليس من قبيل الصدفة 
أن معظم صور السلفي تلتقط 
ف��ي مواق��ع مثي��رة ف��ي أثن��اء 

العط��الت عندم��ا يختبر الناس 
مختلف��ة ع��ن حياتهم  أم��وراً 
العادية، األمر ال يتعلق مبشاركة 
املعرفة بشأن إنس��انيتنا لكنه 
يتعلق حقا مبش��اركة نس��خة 
م��ن هوياتن��ا نري��د أن يصدقها 

الناس«.
وف��ي العصر الرقم��ي أصبحت 
الصور السلفي واسعة االنتشار 

وضمت الكلم��ة باإلجنليزية إلى 
معجم أوكسفورد في 2013.

ويس��تمر املع��رض حت��ى نهاية 
مايو/أي��ار ويتضمن ص��وراً ذاتية 
لالعب ك��رة القدم ديفيد بيكام 
وجنم��ة تلفزي��ون الواق��ع كي��م 
أول ص��ورة  كارداش��يان وحت��ى 
سيلفي التقطها حيوان وكانت 

لقرد.

أول معرض في العالم يلقي نظرة على تأريخ السلفي
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بغداد ـ الصباح اجلديد:
كلف االحتاد اآلسيوي للكرة الطائرة، 
ــق االحتاد  عباس علي الهندي، منس
ــى  ــراف عل ــة، باإلش ــي للعب العراق
ــن  ــيدات دون س ــيا للس بطولة آس
ــتقام في مدينة  23 عاما، والتي س
ــيما التايالندية في الفترة  ريتشاس

من 13 وحتى 21 آيار املقبل.
ــاد العراقي للكرة  ــس االحت وقال رئي
الطائرة، مناف فاضل، في تصريحات 
صحفية »تلقينا إخطارا من االحتاد 
اآلسيوي بتكليف املنسق اإلعالمي 

باحتادنا باإلشراف على بطولة آسيا 
للسيدات«.

ــيوي اختار  ــاد اآلس ــاف أن االحت وأض
ــام املاضي كعضو  ــدي في الع الهن
ــة التي تضم خيرة  للجنة اإلعالمي
ــار  وأش ــارة..  الق ــي  ف ــن  اإلعالمي
ــن جانب  ــى أن تكليفه م ــل إل فاض
ــراف املباشر  ــيوي لإلش االحتاد اآلس
ــوالت تأكيد  ــى إحدى أقوى البط عل
ــتوى  لنجاحه، بعد أن متيز على املس
ــاطات  ــة جميع نش ــي، وتغطي احملل

الكرة الطائرة.

ميسان ـ قسم اإلعالم:
ــانية  ــم اجلماهير امليس ــرب حل  أقت
ــم االوملبي منجزا بعد  برؤية ملعبه
اقتراب االعمال من نهايتها، أذ يسير 
العمل بهمة كبيرة من قبل الكوادر 
ــية والفنية لوزارة الشباب  الهندس
ــروع،  ــركة للمش والرياضة مع الش
ــبة االجناز النهائية الى  ووصلت نس
ــا متبقي هو  ــن االعمال وم 78 % م
االعمال البسيطة التي من املمكن 
لها ان تختتم خالل الفترة القليلة 

املقبلة.
ــرة املهندس املقيم  ــاد عضو دائ  وأف
حسن علي محمد رؤوف ان االعمال 
ــداول الزمنية التي  ــة ووفق اجل جاري
ــر وتأهيل  ــادة تطوي ــا الع مت وضعه
ــي الذي يعد  ــان االوملب ملعب ميس
ــتراتيجية التي  ــاريع االس احد املش
ــوزارة لتهيئتها وفق  تعول عليها ال
ــاد  ــا االحت ــي وضعه ــات الت املتطلب
ــي لكرة القدم )فيفا( وبالرغم  الدول
ــروع بفعل  ــن ايقاف العمل باملش م
ــباب  الش ــر  وزي ان  اال  ــف،  التقش
والرياضة عبد احلسن عبطان وجه 
ــان  باكمال العمل في ملعب ميس
ــه  وزيارات ــه  توجيهات وان  ــي  االوملب
ــرة  ــث دائ ــتمرة وح ــه املس ومتابعت
ــركة املنفذة  املهندس املقيم والش
ــال جميع  ــروع من اجل اكم للمش
ــل افتتاحه، ما هي  ــال من اج االعم

ــحذ الهمم  الى طريقنا من اجل ش
ــل افتتاح  ــود من اج ــف اجله وتكثي

امللعب في املوعد الذي مت اعالنه.
ــدس الزراعي  ــد املهن من جهته اك
ــب مت  ــة امللع ــرمي ان ارضي ــد ك حام
زراعتها يوم 20177/3/3 بعد وصول 
الثيل نوع برمودا هجن من االمارات 
ــعودية والكويت  ــه الى الس ومت نقل
ــان  والبصرة ومنها الى مدينة ميس
على شكل اكياس عن طريق برادات 
ــى 2 درجة  ــرودة وصلت ال وبدرجة ب
مئوية ليتم بعدها زراعتها بأشراف 
شركة sis البريطانية التي تعد من 
أفضل الشركات العاملية في مجال 
ــرة القدم  ــة أرضيات مالعب ك زراع

والعناية بها وبوجود الكادر الهندي 
ــقي أربعة  ــذي يقوم بعملية الس ال
ــا مت التقنن  ــرات في اليوم وبعده م
ــب الظروف املناخية  بالسقي حس
ــقي  ــة خاصة للس وهناك 35 مرش
ــي للملعب  ــوزع على اخلط اجلانب تت
وأركانه ومنتصف الساحة من اجل 
ان يكون السقي متساويا لكل ارجاء 
ــتقدام احملراث  امللعب فضال عن اس
بعملية  ــام  القي وبعدها  ــي  القرص
ــا حتدثنا عن  ــة، واذا م ــدل بالرول احل
التربة فقد مت فحصها في اخملتبرات 
ــة املطابقة للمواصفات  ونالت درج
ونأمل ان تكون االرضية جاهزة خالل 

االيام القليلة املقبلة.

العواصم ـ وكاالت:
ــه  ضيف ــى  عل ــد  مدري ــال  ري ــاز  ف
ــر امس  ــس -3صف ــو االفي ديبورتيف
ــعة  التاس ــة  املرحل ــي  ف األول 
ــباني  ــن الدوري اإلس ــرين م والعش
ــوز الرابع  ــدم، ليحقق الف لكرة الق
ــدوري، ويحافظ على  ــي ال ــا ف توالي
ــن تفصالنه  ــن اللت ــارق النقطت ف
ــلونة حامل  عن غرميه ومطارده برش
ــه بفوز  ــذي واصل صحوت ــب ال اللق

ثمن على غرناطة 1-4.
ــو،  ــانتياغو برنابي ــب س ــى ملع فعل
ــوزا صعبا  ــي ف ــادي امللك ــق الن حق
ــس، هو الرابع له  ومتأخرا على أالفي
على التوالي منذ تعادله غير املتوقع 
في املرحلة اخلامسة والعشرين على 

ملعبه مع سبورتينغ خيخون 3-3.
ــال اال مرة  ــس على ري ــم يفز االفي ول
ــا، وكانت  ــر 14 مباراة بينهم في آخ
ــى ملعب النادي  بنتيجة -1صفر عل
ــم 1999-2000، في  امللكي في موس
ــارة آخرها  ــل تعادلن و11 خس مقاب

هذا املوسم 4-1.
وقال زيدان "يجب ان نتحسن بشكل 
دائم لكن عندما نلعب مرة كل ثالثة 
أيام، ال يعد ممكنا اللعب بشكل جيد 

طوال 90 دقيقة".
ــا صعوبات، ولم تكن  اضاف "واجهن
ــرر رونالدو  ــرة جيدة، لكن فجأة م فت
ــيطر  ــكو الذي س ــى ايس ــرة ال الك
ــذي  ــال ال ــجل".ورفع ري ــا وس عليه
ــلتا فيغو،  لديه مباراة مؤجلة مع س
ــة وحافظ على  رصيده الى 68 نقط
ــن اللتن تفصالنه عن  فارق النقطت

ــوز الثاني  ــذي حقق الف ــلونة ال برش
ــارته امام  ــذ خس ــي من ــى التوال عل
ديبورتيفو ال كورونيا في املرحلة قبل 
ــق جراح غرناطة  املاضي، عندما عم

قبل االخير 1-4.
املباراة  ــي  الكاتالون ــادي  الن ــاض  وخ
ــه االرجنتيني ليونيل  ــي غياب جنم ف
ــي وقائده جيرار بيكيه بعدما  ميس
ــي اراحتهما  ــرر املدرب لويس انريك ق
ترقبا للقمة النارية غٍد االربعاء ضد 

اشبيلية.
ــن ليونيل  ــار إلى كل م ــم نيم وانض
ــواريز وصامويل  ــس س ــي ولوي ميس
ــجيله  ــدو وغيرهم بتس ــو وريفال ايت
ــلونة.وجاء  الهدف رقم 100 مع برش

ــي الدقيقة 90+1 أمام  هدف نيمار ف
املضيف غرناطة األحد ضمن اجلولة 
ــرين من الدوري في  التاسعة والعش
اللقاء الذي انتهى لصالح برشلونة 
ــار أهدافه املئة في  ــجل نيم 4-1.وس
ــع الكاتالوني وبات  ــاراة له م 177 مب
ــادي املئة مع  ــي يدخل ن ــث برازيل ثال
ــلونة بعد ايفاريستو وريفالدو..  برش
ــل نادي املئة  ــواريز دخ وكان لويس س
ــت. ويخوض  ــون الثاني الفائ في كان
ــلونة  ــمه الرابع مع برش نيمار موس
ــم 2014-2015 أفضلهم  وكان موس

تهديفيا بـ39 هدفاً.
ــيس  ــون سانش رام ــب  ــى ملع وعل
ــن 31 الف  ــخوان وأمام اكثر م بيس

متفرج، فشل اشبيلية في استعادة 
املركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل 
سلبا مع ضيفه سبورتينغ خيخون.

ورفع التعادل رصيد اشبيلية الى 58 
نقطة، وبقي متخلفا بفارق االهداف 
ــبت  ــو مدريد الفائز الس عن اتلتيك

على مضيفه ملقة -2صفر.
ــو ال  ــى ديبورتيف ــيا عل ــاز فالنس وف
ــا بثالثة اهداف نظيفة تناوب  كوروني
على تسجيلها االرجنتيني ايزيكييل 
 29( ــا  البنتوس وراوول   )10( ــاراي  غ
ــه( والبرتغالي  خطأ في مرمى فريق
الدولي  )90+1(.واهدر  جواو كانسيلو 
ــة جزاء  ــر ركل ــل فج ــي فيص املغرب
ــا في الدقيقة  لديبورتيفو ال كوروني

املركز  الى  ــيا  فالنس الثامنة.وصعد 
ــة  ــد 33 نقط ــر برصي ــث عش الثال
ال  ــو  لديبورتيف ــة  نقط  27 ــل  مقاب

كورونيا السادس عشر.
ــب اخر، انتهت قمة املرحلة  وفي جان
ــزي  االنكلي ــدوري  ال ــن  م ــن  الثالث
ــنال وضيفه  ــن ارس ــرة القدم ب لك
مانشستر سيتي بتعادل خاسر 2-2 
على ملعب االمارات في لندن األحد، 
ــل الفريقان في استغالل  بعدما فش
ــي املتصدر السبت  ــارة تشلس خس

أمام كريستال باالس.
ــوت )40( واالملاني  ــجل تيو والك وس
ــي  ــي )53( هدف ــكوردان مصطف ش
ــانيه )5(  ــنال، واالملاني ليروي س ارس
ــرو )42(  ــيرخيو اغوي واالرجنتيني س

هدفي مانشستر سيتي.
ــل الفريقان السيما سيتي في  وفش
ــي على  ــارة تشلس ــتغالل خس اس
ــاالس 2-1  ــتال ب ــه أمام كريس ملعب
ــبت في افتتاح املرحلة، النعاش  الس
ــى اللقب،  ــة عل ــال في املنافس اآلم

فارتضيا بتعادل مخيب.
ــان  ــي 23 نيس ــان ف ــي الفريق ويلتق
ــاري على ملعب وميبلي في نصف  اجل

نهائي كأس انكلترا.
ــتعادة املركز  ــيتي في اس وفشل س
ــث من ليفربول الذي كان تغلب  الثال
ــبت،  ــون 3-1 الس ــاره ايفرت ــى ج عل
ــز الرابع برصيد 58  فتراجع الى املرك
ــدة، بينما  ــارق نقطة واح ــة بف نقط
ــادس  ــنال الى املركز الس تراجع ارس
ــه  ل ان  ــا  علم ــة،  نقط  51 ــد  برصي

وملانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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لجنة الفيفا.. 
تظاهرة غاضبة

يبدو املشهد غريبا، فالرياضة العراقية، استقبلت 
أمس وفداً ممثالً عن االحتاد الدولي لغرض معاينة 
ــدف تقدمي  ــرة وأربيل به ــالء والبص ــب كرب مالع
التقرير احلاسم لرفع احلظر عن مالعبنا اجلميلة، 
ــات  ــات املنتخب ــراق ملباري ــف الع ــكان تضيي وام

الوطنية واألندية في شتى البطوالت.
ــاب الذهبية، كربالء  ــي مدينة القب ــد حل ف الوف
ــو معاينة  ــيبدأ منها منطلقاً نح ــة، س املقدس
ملعب احملافظة الدولي، فيما سيكون له رحالت 
اخرى في أربيل والبصرة، كان في استقباله وفداً 
ــة واحتاد الكرة  ــباب والرياض كبيراً من وزارة الش

املركزي.
ــد الزائر، الذي  ــتقبل الوف وفي اجواء بهيجة اس
نأمل ان يخرج بانطباعات ايجابية ويرفع توصياته 
ــها في اجتماعها املقبل،  للفيفا الذي سيناقش
ــل رئيس االحتاد اآلسيوي سلمان بن  في وقت ارس

إبراهيم تطمينات بشان ملف العراق.
ــرب مقر احتاد الكرة، خرجت عصر  في بغداد، وبق
ــا العديد من العبي  ــس تظاهرة غاضبة قاده أم
ــخصيات  ــر وش ــابقن وجماهي ــات الس املنتخب
ــارع  ــن، فقد نظم املتجمهرون في الش وإعالمي
ــوا مظاهرة  ــرة، نظم ــر احتاد الك ــؤدي إلى مق امل

وسط إجراءات أمنية مشددة.
ــاد الكرة  ــاً لتغيير احت ــوا طلب ــرون خرج املتظاه
ــل التظاهرة الى ما  ــه، برغم املناداة بتاجي وإقالت
بعد انتهاء جلنة فيفا من عملها، وفي وقت هدد 
ــعود باقفال  ــرة عبد اخلالق مس ــس احتاد الك رئي
ابواب االحتاد وايقاف اعماله والشكوى لدى فيفا، 
ــة مرفوضة، في ضوء ما آلت  عاداً التظاهرة حال
ــتركة في  اليه نتائج العديد من املنتخبات املش
تصفيات آسيا املؤهلة الى نهائيات كاس العالم، 
ــرض احلائط، معللن ذلك  اال انهم ضربوا ذلك ع
بالفشل الذريع في ادارة دفة األمور، وال سيما ما 
حدث للمنتخب الوطني من تراجع واضح وخروج 
حزين من تصفيات آسيا املؤهلة الى كأس العالم 
ــارة االخيرة امام السعودية، وتقهقره  بعد اخلس
الى املركز 114 عامليا في تصنيف »فيفا« األخير.

املشهد الرياضي، حافل باالحداث، وااليام املقبلة 
ــتكون حبلى باملفاجأت، نتمنى ان تكون خيرا  س

لرياضتنا التي عانت الكثير.

بغداد ـ الصباح الجديد:

ــيكون فريق الزوراء لكرة القدم  س
مطالباً من أي وقت مضى بتحقيق 
االنتصار  في مواجهته مع اجليش 
ــاعة السادسة  ــوري في الس الس
من مساء اليوم الثالثاء في اجلولة 
الرابعة من دور اجملموعات لبطولة 
ــيوي في ملعب  ــاد االس كأس االحت
ــا  ــوز فيه ــري، ألن الف ــور القط اخل
ــرب عصفورين  ــيكون مبثابة ض س
بحجر واحد اولهما ان فوز النوارس 
سيزيح اجليش من موقع الصدارة 
وايقاف زحفه نحو احدى بطاقتي 
ــزوراء ميلك 5  ــيما ان ال ــل س التأه
ــن والفوز الذي  ــن التعادل نقاط م
ــيكون كفيال  ــن والفوز س حققه
ــدور الثاني  ــزوراء الى ال ــال ال بانتق
ــر  ــيوية واالم ــة االس ــن البطول م
ــد جدارة  ــيتمثل بتأكي ــي س الثان
ــزوراء بتحقيق الفوز على اجليش  ال
ــوري الذي تغلب عليه ذهابا..  الس
واجليش له 6 نقاط، فيما للزوراء 5 
نقاط، واالهلي االردني له نقطتن 
ــى  عل ــداف  االه ــارق  بف ــاً  متفوق

السويق العماني.
ــن  م ــا  مؤلًف ــاراة  املب ــيقود  وس
ــاحة، يعاونه  ــو، حكم س ياماموت
ناجني توشيكي، وتاناكا مساعدين، 
نصر  كابيروف  ــتاني  والطاجيكس
ــيكون  ــا رابًعا، فيما س اهلل، حكًم
ــير عبداخلالق  ــرف املباراة بش مش
ــن  ــان، ومقّوم احلكام حس من لبن

كاظمي من إيران.
ــرب من إدارة  ــذا وأكد مصدر مق ه
نادي الزوراء العراقي أن الثنائي عالء 
ــرة ومحمد كاصد يغيب  عبد الزه

ــي مباراته  ــوف الفريق ف ــن صف ع
املرتقبة أمام اجليش السوري اليوم 
ــب نادي اخلور  ــي تقام على ملع الت
ــة الرابعة  ــري في إطار اجلول القط
كأس  ــة  لبطول ــات  اجملموع ــدور  ب

االحتاد اآلسيوي.
ــات  تصريح ــي  ف ــدر  املص ــال  وق
ــد  ــالء عب ــب ع ــة إن الالع صحفي
ــد  ــارس محم ــه احل ــرة وزميل الزه

ــد الفريق  ــم يلتحقا بوف كاصد ل
ــة الدوحة  ــة القطري في العاصم
بعد انتهاء مهمتهما مع املنتخب 

الوطني.
ــا  ــى أن غيابهم ــدر إل ــار املص وأش
ــاز  ــق وللجه ــا للفري ــد مفاجئ يع
ــاراة في  ــا وأن املب ــي خصوص الفن
ــدد هوية  ــد حت ــة وق ــة األهمي غاي
الفريق املتأهل إلى الدور الثاني من 

البطولة.. وأوضح أن الثنائي طلب 
ــاركة  راحة بعد عودتهما من املش
ــا عدم قدرتهما  مع املنتخب وأبدي
ــيوية جراء  على خوض املباراة اآلس
ــدرب أبدى  ــفر ولكن امل جهد الس
غضبه من عدم التحاقهما مؤكدا 
ــيناقش أمرهما بعد العودة  أنه س

إلى العاصمة بغداد.
يشار إلى أن الزوراء يعاني أيضا من 

غياب الالعب عباس قاسم بسبب 
ــم  ــبب تراك ــاف بس ــة اإليق عقوب

البطاقات.
ــد فريق الزوراء خدمات قلب  ويفتق
ــي مباراة  ــم ف ــه عباس قاس دفاع
ــا اليوم،  ــوري املقرر له اجليش الس
ــه  ــة اإليقاف.ويواج ــبب عقوب بس
الزوراء، اجليش ضمن اجلولة الرابعة 
ــكأس االحتاد  ــات ب ــن دور اجملموع م

اآلسيوي.
ــي للنادي،  ــق اإلعالم ــال املنس وق
عبدالرحمن رشيد، في تصريحات 
صحفية إن الفريق سيدخل املباراة 
ــب دفاعه، لتلقيه  منقوصا من قل
ــابقة  ــات الس ــي املباري ــن ف إنذاري

بالبطولة.
ــت  ــق اكتمل ــى أن الفري ــار إل واش
ــي  العب ــاق  التح ــد  بع ــه  صفوف
ــي، مضيفا »نأمل  املنتخب الوطن
ــق نتيجة إيجابية  أن يحقق الفري
ــوم، ألن نتيجتها قد  في مباراة الي
حتدد بنحو كبير مالمح املتأهل عن 

اجملموعة.
ــة  ــن اجلول ــر، ضم ــب اخ ــن جان م
ــة  املرحل ــات  ملنافس ــة  السادس
ــرة املمتاز عصر  الثانية لدوري الك
ــاء فوزا  ــق املين ــجل فري ــس، س أم
ــرخ باربعة  ــق الك ــرا على فري كبي
اهداف من دون رد، تقاسم تسجيل 
ــوكان  ــار ش ــد جب ــداف محم االه
واملصري احملترف أحمد ياسر، فيما 
ــاء وأمانة  ــاراة الكهرب ــت مب انته
ــلبي، وكذلك  بغداد بالتعادل الس
انتهت مباراة زاخو ونفط الوسط 
ــجل  ــه، س ــدف ملثل ــادل به بالتع
ــرف عالء  ــوري احملت ــوف الس للضي
ــة 48 وتعادل  ــبلي في الدقيق الش
لزاخو شهرام مهدي في الدقيقة 

.54
ــهدت اجلولة ذاتها فوز النفط  وش
ــن نظيفن،  ــري بهدف ــى البح عل
ــى النجف بهدفن  وفوز احلدود عل
ــد للنجف، فيما  مقابل هدف واح
تاجلت مباراة الزوراء ونفط اجلنوب 
بسبب ارتباط فريق الزوراء مبباريات 
ــيوي، وبقي فريق  كاس االحتاد االس

القوة اجلوية في االنتظار.

الميناء يقسو على الكرخ في الدوري الممتاز

اليوم.. الزوراء يالعب الجيش السوري بشعار الفوز آسيويًا 

الزوراء في امتحان آسيوي جديد

ملعب ميسان

عباس هندي

برشلونة يفوز على غرناطة
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مفكرة الصباح الجديد

الزوراء ـ الجيش

ليستر سيتي ـ سندرالند
مان يونايتد ـ إيفرتون

أتليتكو مدريد ـ سوسييداد

6:00 مساًء

9:45 مساًء
10:00 مساًء

10:30 مساًء

كأس االتحاد اآلسيوي 

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

برشلونة يفوز.. وقّمة أرسنال وسيتي تنتهي بتعادل خاسر
في الدوريات األوروبية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ــة  البدني ــة  التربي ــرة  دائ ــت  أقام
والرياضة – قسم االندية الرياضية 
ــباب والرياضة ندوة  ــي وزارة الش ف
ــة  االندي ــون  قان ــول  ح ــة  تعريفي
 1986 ــام  لع  18 ــم  رق ــة  الرياضي
 ،198 ــنة  لس  37 ــم  رق ــه  وتعديل
والرياضة  ــباب  الش بحضور مدراء 
ــؤولي  ــداد واحملافظات ومس في بغ

الشعب الرياضية.
ــة فالح  ــم االندي ــدم مدير قس وق
ــن مواد  ــالً ع ــرحاً مفص ــودة ش ع
ــيما  وفقرات القانون النافذ، وال  س
ــة إجراء انتخابات  املتعلقة بكيفي
ــة وعملية االقتراع  الهيئات االداري
ــة الهيئة  ــح لعضوي ومواد الترش

ــة لكل نادٍ، وتصنيف الهيئة  االداري
العامة لكل نادٍ.

وقال عودة ان قانون االندية الرياضية 
ــم 37، اكدا  ــه رق ــم 18 وتعديل رق
على شرط الشهادة الدراسية في 
الترشح لعضوية الهيئات االدارية 
ــهادة  ــة والتي ال تقل عن ش لألندي

االعدادية وما يعادلها.
وتابع مدير قسم االندية الرياضية 
ــيس االندية  ان جتديد اجازات التأس
ــباب والرياضة  ــل وزارة الش من قب
ــر  املؤمت ــاء  انته ــى  عل ــيعتمد  س
ــون الهيئة  ــي للنادي، وتك االنتخاب
ــرعية  ــة قد حصلت على ش االداري
ــق بنود وفقرات  الهيئة العامة وف
ــى  ــة ال ــذ، باإلضاف ــون الناف القان

ــي والوثائق  ــف االنتخاب تدقيق املل
ــي الهيئة  ــن ف ــية للفائزي الدراس
االدارية من قبل دائرة املفتش العام 
ــل ادراج النادي في  ــي الوزارة، قبي ف
ــة التي تقدمها  ــدول املنح املالي ج
ــوم العراق  ــوزارة لألندية في عم ال
ــيتم حجب اجازة  وبخالف ذلك س
ــة  ــة اخملالف ــن االندي ــيس ع التأس
ــنة 1986وتعديله  ــون 18 لس لقان
رقم 37 لعام 1988، وعدم ادراجها 

في قوائم املنح املالية.
وسيكون نادي العلم الرياضي في 
ــالح الدين اول االندية  محافظة ص
التي جتري انتخابات رسمية، وذلك 
غٍد االربعاء وتعقبها اندية احملافظة 

والبالغة 16 نادياً.

ندوة تعريفية عن  قانون األندية 

عباس هندي مشرفًا على طائرة سيدات آسيا

ملعب ميسان األولمبي 
يقترب من مراحله النهائية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنان  على  اإلختيار  وقع 
هم��ام إبراهي��م من قبل 
العراقي  األعمال  مجلس 
ماجد  بالدكتور  املتمث��ل 
سعد  والسيد  السعدي، 
ناج��ي، والس��يدة عبي��ر 
نائ��ب أم��ن س��ر اجمللس، 
إله��ام  الفن��ان  لتك��رمي 
املدفع��ي ف��ي العاصمة 
االردني��ة عم��ان، بحضور 
الش��خصيات  كب��ار 
االجتماعية، والسياسية، 
والفني��ة، في  الس��ادس 

من نيسان اجلاري.
وس��يكون همام إبراهيم 
أول من يكرم الفنان إلهام 
ان  املدفعي، حيث س��بق 
اعاد تق��دمي اغنيه "مالي 

بطريقه  بالسوق"  شغل 
.Remix

كم��ا يس��تعد إبراهي��م 
إلط��الق أغنيت��ه اجلديدة 
"ان��ي عراق��ي" في احلفل 
كعرب��ون محب��ة لبل��ده 
الذي طاملا حمله  العراق، 
في قلبه وتغنى به، وهي 
من انتاج مجلس االعمال 

العراقي.

اشار املمثل باسم مغنية 
تصوي��ر  يتاب��ع  ان��ه  ال��ى 
احل��ب  "كل  مسلس��ل 
كل الغ��رام" وه��و امتداد 
"ياس��مينا"  ملسلس��ل 
ال��ذي حق��ق جناح��اً باهراً 
كذل��ك  عرض��ه،  وق��ت 
"ثورة  مسلس��ل  تصوي��ر 

الفالحن".
وع��د باس��م ف��ي حديث 
ان كل مسلس��ل  خ��اص 
له  ينجح يش��كل  لبناني 
س��عادة كبي��رة، حت��ى لو 
لم يكن مشاركاً به وقال: 

للدرام��ا  متعص��ب  "ان��ا 
اللبنانية، حتى لو لم أكن 
مشاركاً بالعمل، فالنجاح 
يجع��ل للمنتج��ن دافعا 
أكب��ر لتق��دمي مسلس��ل 

لبناني".

كشفت املمثلة املصرية 
شيرين رضا عن كواليس 
مشيرة  الفنية،  حياتها 
الى إن نشأتها في عائلة 
فنية، أمر جعلها تعشق 
الفن منذ صغرها، وحتب 
أن تدخل عالم التمثيل، 
أن والدها كان  وخاص��ة 

يشجعها على ذلك.
ان  ال��ى  رض��ا  واش��ارت 
اعتزلت فيها  التي  املدة 
تس��بب  كان��ت  الف��ن، 
وأحيان��ا  القل��ق،  له��ا 

الن��دم، ولكنها اعتزلت 
بس��بب ابنتها نور التي 
تعده��ا أهم ش��يء في 
دائما  وتعطيها  حياتها، 

األولوي�ة.

همام إبراهيم 

شيرين رضا

باسم مغنية

أخبــارهــــــــــم

بغداد - رجاء حميد رشيد:
مبشاركة نسويه فعالة من أساتذة 
/بغ��داد  جامعت��ي  ف��ي  القان��ون 
اجملتمع  ومنظمات  واملس��تنصرية، 
املدني، وممثلي حتال��ف 1325، وعدد 
م��ن اإلعالمي��ات، عق��دت جمعية 
نس��اء بغ��داد "إح��دى منظم��ات 
اجملتمع املدني"، ورشة عمل، وحملة 
مدافع��ة، إلق��رار قان��ون مناهضة 
العنف ضد املرأة للفترة "25 _27" 
من شهر اذار، على قاعة عشتار في 

مقر اجلمعية ببغداد.
وقال��ت احملامية رش��ا خال��د مديرة 
املش��روع "نظمت جمعية نس��اء 
بغ��داد وضم��ن مش��روع احل��د من 
التميي��ز والعنف ضد املرأة، وبدعم 
من منظمة مس��اعدات الش��عب 
النرويجي ورشة تدريبية حول آليات 
قانون  لتمري��ر مش��روع  املدافع��ة 
مناهضة العنف األسري الذي ابتدأ 

منذ عام 1951.
  وعرضت مديرة املش��روع مسودة 
القان��ون مؤكدة على ض��رورة مترير 

القان��ون حلماية األس��رة العراقية، 
وتفعيل دور اإليواء حلماية النس��اء 
الناجي��ات م��ن العن��ف، وخرج��ت 
الورشة ببناء فريق احلملة، مع وضع 
خط��ة احلملة، متضمن��ة املبادرات 

الفردية لكل عنصر في الفريق.
السابقة  التجارب  ولالستفادة من 
بزي��ارة  س��نقوم  خال��د:  أضاف��ت 
ميداني��ة إل��ى مدين��ة اربي��ل في 
كردس��تان الع��راق، م��ع ع��دد من 
املش��اركن في الورشة، والعاملن 
عل��ى هذا القان��ون، لغرض اإلطالع 
واالستفادة من جتربتهم في أنشاء 
دور اإليواء اخلاصة بالعنف األسري، 
والعقب��ات  التحدي��ات  ملعرف��ة 
التي تع��وق ه��ذه احلملة، وس��بل 

االستجابة لها. 
 وعن أهمية إق��رار قانون دور اإليواء 
قالت الدكتورة صباح س��امي داود 
رئيس قس��م القان��ون اجلنائي في 
كلي��ة القانون /جامع��ة بغداد: "مت 
مناقشة مش��روع قانون دور اإليواء 
منذ سنة 2012، لكن لم يقرأ، ولم 

يص��ل إلى مجل��س الن��واب، وذلك 
لع��دم تقب��ل الفكرة م��ن اجملتمع 
بالدرجة األس��اس، ألنهم يعتقدون 
ب��ان دور اإلي��واء هي للم��رأة فقط، 
وبالتال��ي فبحك��م التقاليد فهي 
مرفوض��ة، مع ان املعّن��ف ميكن ان 

يكون الرجل نفسه او الطفل.

وأك��دت صب��اح عل��ى أهمي��ة دور 
اإلي��واء، وذل��ك لضمان م��كان آمن 
للمعن��ف داخل األس��رة، أي��ا كان، 
خصوص��ا وان بعض األس��ر حاليا 
أصبحت مفكك��ة لفقدان الكثير 
من أفراده��ا بحوادث اإلرهاب، وكما 
نعلم ف��ان األرام��ل جت��اوز عددهن 

فاخلل��ل  أيتامه��ن،  م��ع  امللي��ون 
بالتطبيق، وعدم فهم صّناع القرار 
ع��ن احل��االت التي س��يعاجلها هذا 
القانون فيم��ا لو مت تش��ريعه، وما 

يعاجله من مشكالت. 
وأشارت صباح في حالة عدم قبول 
ه��ذا القانون، فيمكن تعديل قانون 
العقوبات املرقم 111 لسنة 1969، 
بإضافة "في الظروف املش��ددة" إذا 
كان ضم��ن األص��ول، أو الف��روع، أو 
قرابة، يعد ظرفا مش��ددا، ويضيف 
م��ن  حال��ة  االحترازي��ة  للتدابي��ر 
احلاالت، وذل��ك بأخذ أمر حماية من 
الش��خص الذي ميثل خطورة على 
الط��رف اآلخر. وهذا أحد احللول في 
حالة بقاء ه��ذا القانون عائقا أمام 

حماية األسرة. 
وذك��رت صباح ب��أن قان��ون العنف 
األس��ري قرئ ق��راءة أول��ى في عام 
2013، وحل��د االن ل��م تت��م قراءته 
قراءة ثانية، أما التعديالت فلم يتم 

مناقشتها أصال.
انتصار  املدني��ة  الناش��طة  وقالت 

امليالي وممثلة رابطة املرأة العراقية، 
"ان أهمية هذه الورشة كونها احدى 
الوسائل املهمة للتوعية اجملتمعية 
حول ما يتعل��ق بالعنف ضد املرأة،  
واحلاجة إلى حمالت توعية وتثقيف  
العن��ف،  ومخاط��ر  مض��ار  ح��ول 
ألن��ه يش��كل ظاهرة س��لبية لها 
تأثيراتها، ليس��ت فقط على املرأة، 
وإمنا على األسرة ككل، فالسكوت 
جرمية يذه��ب ضحيتها الكثير من 
النس��اء، وأحيانا األطفال، فالعنف 
األس��ري  س��واء  من قبل الزوج، أو 
األخ، واألقارب كاخلال، والعم أحيانا، 
تترتب عليه عدة أمور ومخاطر على 
جس��د امل��رأة، ونفس��يتها، ناهيك 
ع��ن احلديث ع��ن مظاهر بش��عة 
من العن��ف مث��ل زواج القاصرات، 
العش��ائرية،  والنهوه  والفصلي��ة، 
التي تتعرض لها معظم النس��اء، 
داخ��ل  العن��ف  أيض��ا  وهن��اك 
الت��ي  واملضايق��ات  املؤسس��ات، 
تتع��رض لها املرأة من خالل  ظاهرة 

التحرش .

حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تقودها نساء بغداد

جانب من الورشة

هونج كونج - رويترز: 
بيعت لوحة للفن��ان األميركي "آندي واره��ول"، تصور الزعيم 
الصيني الس��ابق "ماو تسي تونغ"، مببلغ 12.6 مالين دوالر في 
مزاد بهوجن كوجن، وهو ما يقل عن املبلغ الذي كان من املتوقع أن 

تباع به وهو 15 مليون دوالر.
وبيعت اللوحة جلامع حتف آس��يوي في مزاد لس��وذبي مس��اء 
األحد. وبدأ وارهول سلس��لته من رس��ومات ماو في عام 1972 
عندما بدأت العالقات ما بن اخلصمن في احلرب الباردة حينذاك 
الصن، والواليات املتحدة، في التحس��ن بعد زيارة تاريخية قام 

بها الرئيس األميركي السابق ريتشارد نيكسون، لبكن.

بغداد - الصباح الجديد:
تواصلت في دار ثقافة األطفال احتفالية مهرجان ربيع 
األطف��ال التاس��ع، إذ أقيم ي��وم أمس االثن��ن، احتفال 
بالتع��اون مع هيئ��ة النزاهة، في إط��ار الفعاليات التي 
ستس��تمر 45 يوماً، كجزء من فعالي��ات اختيار بغداد 

ضمن املدن اإلبداعية. 
وتضمن االحتفال افتتاح ورش��ة للرس��م احلر، وورش��ة 
املطالع��ة واحلكايات، رس��وم األطف��ال، والتعرف على 
اللوح��ة الفائ��زة، وتضم��ن املهرج��ان فعالي��ات فنية 
متنوعة، وشاركت مدرس��ة "أم سلمة" االبتدائية في 

عدة فعاليات. 
وعرض في احتفالية اليوم فيلم "الطلقة البريئة"، من 
إخراج فاخر حس��ن، ويتحدث الفيل��م عن حتذيرات من 
مخاطر ألعاب العنف مثل الرشاش��ات، واملسدس��ات، 
واملداف��ع، ألنه��ا تش��جع عل��ى العن��ف حت��ى يصبح 

سلوكا.
واختتم احلفل ببرنامج س��ؤال وجواب إعداد جمال عبد 
سلمان، وتقدمي أحالم علي، كما اختيرت لوحة الطفلة 
أالء محمد إبراهيم كأحس��ن رس��امة، وهي طالبة في 

الصف الرابع االبتدائي مدرسة ام سلمة.

الصباح الجديد - وكاالت:
اقتن��ت اجلزائر وثائق تاريخية نادرة من احلقبة العثمانية في 
تاري��خ اجلزائر، إلتاحتها للباحثن حس��ب م��ا أوردت وكالة 

األنباء الرسمية "واج".
وحس��ب الوكالة، فق��د اقتنت اجلزائ��ر 600 وثيقة تاريخية 
كانت معروضة في امل��زاد العلني بدار "مارمابات مالفوس" 

مبدينة تولوز الفرنسية، حسب بيان لوزارة الثقافة. 
وتع��ود هذه الوثائ��ق الت��ي مت اقتناؤها إلى "فت��رة التواجد 
العثمان��ي باجلزائ��ر، وإل��ى الس��نوات األولى م��ن االحتالل 
الفرنس��ي"، وتتمثل ف��ي مجموعة "مخطوط��ات، وصور، 

وخرائط، وكتب نادرة".
ومث��ل اجلزائ��ر وزارة الش��ؤون اخلارجي��ة، ووزارة الثقافة في 
العملي��ة، التي عرفت "منافس��ة كبيرة م��ن طرف الكثير 
من الهيئات واملؤسسات الفرنس��ية"، إضافة إلى جامعي 

الوثائق القدمية األجانب، حسب البيان نفسه.
وشارك في العملية الرئيس املدير العام للمؤسسة الوطنية 
للفن��ون املطبعية، واملدير العام بالنيابة للمكتبة الوطنية 

القنصلية  وممث��ل  ية اجلزائرية،  ئر ا جلز ا
ق��دروا  حي��ث  بتول��وز، 

العلمية  "األهمي��ة 
لتلك الوثائق".

لوحة زيتية لوارهول تباع بمبلغ 
12.6 مليون دوالر في هونج كونج

ثقافة األطفال وهيئة 
النزاهة تقيمان 

احتفال ربيع الطفولة

الجزائر تشتري 
"تأريخها" من فرنسا

 الصباح الجديد - وكاالت:
من��ة  الفنان��ة  كش��فت 
ش��لبي ف��ي تصريح��ات 
املواق��ع  الح��د  خاص��ة 
بأخب��ار  تعن��ى  الت��ي 
الف��ن والفنان��ن، عن 
أن  تفض��ل  أنه��ا 

يك��ون احلكم عل��ى أي عم��ل فني 
عق��ب عرض��ه، رافضة ف��ي الوقت 
نفس��ه التخمين��ات الت��ي خرجت 
بس��بب اع��الن فيل��م "األصلين"، 
الذي تُش��ارك في بطولته وإتهامها 

باجلرأة فيه.
وأضاف��ت ش��لبي، قائل��ة: "أرف��ض 

النقد الس��طحي الذي ال يحمل أي 
معن��ى، او اس��اس، وأح��ب أن يكون 
النق��د بن��اءا، وقائم��ا على أس��اس 
علمي، لذا فمن رأوا أن الفيلم جريء 
أنصحهم باملش��اهدة أواًل، ومن ثم 
احلكم على الفيل��م، من دون فرض 

أي أحكام مسبقة على العمل".

وتواصل منة حالًيا تصوير مشاهدها 
في مسلسل "واحة الغروب"، الذي 
تؤدي دور البطولة أمام الفنان خالد 
النب��وي، وتش��ارك ب��ه في موس��م 
رمضان املقب��ل مع نخبة كبيرة من 
املمثل��ن، والعمل من إخراج كاملة 

أبو ذكرى.

"منة شلبي" ترد على منتقدي 
"األصليين" وتنصحهم بالمشاهدة

متابعة - سالم البغدادي:
اقامت دائرة الس��ينما واملسرح تشييعا 
رمزي��ا للفنانة الراحل��ة " ناهدة الرماح" 
ي��وم أم��س االثنن ف��ي الس��اعة احلادية 

عشرة صباحا داخل املسرح الوطني.
ناهدة احدى اه��م الفنانات ف��ي العراق، 
حيث ل��م تكن الرم��اح مج��رد ممثلة، بل 
كانت مناضل��ة، وصاحبة موقف، وثوابث 
ل��م حتد عنه��ا، حت��ى انها فضل��ت ترك 
ارض الوطن الذي كان ميثل لها عش��قها 
االول واألهم، عل��ى ان تتنازل عن مبادئها 

وافكارها.
كانت خط��وات الرماح األول��ى في فيلم 
"من املسؤول" في العام 1956 أكدت من 

خالله حساسية عالية وجريئة في عالم 
التمثيل النسوي في العراق.

اختارت بوعي انتماءها املتميز إلى مدرسة 
املس��رح في العراق "فرقة املسرح الفني 
احلديث" لتؤدي معها أول أدوارها الكبيرة 
شخصية "امرأة خرساء" في مسرحية، 
"الرج��ل الذي ت��زوج امرأة خرس��اء"، في 
الع��ام 1957 عل��ى قاع��ة املل��ك فيصل 

املسماة حاليا "قاعة الشعب".
وقد ص��دم خب��ر وفاتها الوس��ط الفني 
العراق��ي بع��د اس��بوعن م��ن تعرضها 
حلادثة ح��رق حيث نقلت عل��ى أثرها الى 
احد املستشفيات في بغداد حيث توفيت 

عن عمر ناهز 79 عاما.

الصباح الجديد - وكاالت:
فتحت الش��رطة البريطانية 
النار عل��ى كالب هائج��ة، بعد 
هجومه��ا عل��ى س��كان في وس��ط 
مدينة بولتون ش��مال بريطانيا صباح 

األحد.
وعثر املسعفون على سيدة تبلغ 
من العمر 60 عاما، مت 
عضها من قبل 
الكالب  أحد 
نوع  م��ن 

ال�"بيت ب��ول"، كما أصي��ب رجل في 
الثالثينيات بعض في ساقه.

وقال كريس ألسوب، أحد الضباط في 
ش��رطة منطقة مانشس��تر الكبرى: 
" مت توظي��ف عناصر مس��لحة لقتل 
ال��كالب الهائج��ة، وما ي��زال البحث 
جاريا ع��ن كلب آخر، يعتق��د أنه كان 

جزءا من اجملموعة".
ووفقا لصحيف��ة "تيليغراف"، أضاف 
ألسوب: " تصرف الشرطة مت بعد وضع 
أولوية قصوى، وهي حماية الس��كان 

ومنع األذى عنهم".
ويذكر أن الشرطة قتلت كلبن، فيما 

أمسكت باثنن آخرين. 

تشييع رمزي لفنانة
 الشعب ناهدة الرماح

كالب تهاجم المواطنين في 
بريطانيا والشرطة تتدخل

بغداد - الصباح الجديد:
الرس��وم  مس��ؤول  ق��ال 
املتحركة في قن��اة كربالء 
عب��د  ع��دي  الفضائي��ة، 
الكاظ��م: إن إنتاج الرس��وم 
املتحرك��ة في الع��راق ضئيل 
العتب��ة  عم��دت  له��ذا  ج��داً، 
احلس��ينية إل��ى جم��ع الطاق��ات 
الشابة من شتى احملافظات، وتأسيس 
قس��م خاص بالرس��وم املتحركة في 
قناة كربالء الفضائية منذ عام 2011.

 وتاب��ع عب��د الكاظم: أنتجن��ا الكثير 
القصي��رة،  الكارتوني��ة  األف��الم  م��ن 

إعج��اب  نال��ت  الت��ي  واملسلس��الت 
ووس��ائل  واملش��اهدين،  احلاضري��ن، 
اإلع��الم ف��ي محاف��ل دولي��ة كثيرة، 
مضيف��اً: جربن��ا في الس��نة املاضية 
فق��رة "الرحال"، وكان��ت فقرة جميلة 
نالت استحس��ان اجلمه��ور واحلضور، 
وأحببن��ا تك��رار ه��ذه التجرب��ة ه��ذه 
السنة ضمن مهرجان النهج، وأضفنا 
االمنيشن،  ومس��ابقة  االمنيشن،  فقرة 
للنجاح الذي حققت��ه فقرة "الرحال" 

في العام املاضي.
وأشار عبد الكاظم إلى أن هذه الدورة 
وم��ن  واس��عة  مش��اركات  ش��هدت 

دول ش��تى ومنه��ا: اجنلت��را، والبرازيل، 
وفرنس��ا، وإيطاليا، وإيران، ومش��اركة 
واحدة من العراق، فقد شارك أكثر من 
س��تن فيلما، ومت��ت املوافقة على 32 
فيلما للدخول في املسابقة الرسمية، 
وهن��اك جلن��ة مختص��ة ف��ي تقييم 
األعمال، شرط أن يفوز فيلم واحد في 

املهرجان.
 ومتنى عبد الكاظم احلصول على دعم 
فني لنش��ر الثقافة العربية األصيلة، 
والتخل��ص مم��ا يص��در م��ن الثقافات 
العربي��ة الت��ي حت��رص عل��ى العنف، 

واألمور السلبية اخلارجة عن عاداتنا.

جائزة ألفضل فيلم أنيميشن
 في مهرجان النهج السينمائي الدولي
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