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بغداد - عادل محمد:
نفى التيار الصدري، أمس السبت، 
بنح��و قاط��ع عزمه الدخ��ول مع 
ائتالف الوطنية بزعامة اياد عالوي 
في قائمة واحدة للمش��اركة في 
االنتخابات املقبلة، وبرغم تأكيده 
بوج��ود تقارب في وجه��ات النظر 
بني الطرفني في قسم من امللفات 
اجلوهري��ة اخلاص��ة ب��ادارة الدولة، 
اتهم اطرافاً في التحالف الوطني 
لغ��رض  الش��ائعات  ه��ذه  بب��ث 

تشوية صورته.
لك��ن كتلة إياد ع��الوي ابقت باب 
أمام  التحال��ف معه��ا مفتوح��اً 
جميع الكتل السياسية مبا فيهم 
ما اسمته  الصدريني، مش��ترطة 

تغلي��ب املصال��ح العام��ة عل��ى 
الطائفية واحلزبية.

وقال مصدر ب��ارز في كتلة االحرار 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "التيار الصدري منشغل حالياً 
مبل��ف االص��الح ف��ي مؤسس��ات 
التي  التظاه��رات  ورعاية  الدول��ة 
تطالب بتوفير اخلدمات للعراقيني 
املال  الفاس��دين وس��راق  وابع��اد 

العام".
وتابع املص��در، الذي آث��ر عدم ذكر 
اسمه، أن "لدى اتباع اخلط الصدري 
سواء من داخل الوسط السياسي 
أو خارجه عالقات وثيقة مع شتى 

املكونات االجتماعية واحلزبية".
تتمة ص3 لقاء سابق بني عالوي والصدر

أتهم أطرافًا ببث الشائعات لتشويه صورته

الصدريون ينفون ائتالفهم بقائمة واحدة
مع عالوي في االنتخابات المقبلة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الق��اء  الداخلي��ة  وزارة  اعلن��ت 
القب��ض على معاون ما يس��مى 
مبسؤول عصابات داعش االرهابية 

في شرق مدينة املوصل.
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية 
العمي��د س��عد معن ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 
ان" خلية الصقور اإلس��تخبارية 
الق��ت القب��ض عل��ى اإلرهاب��ي 
امللق��ب )ابو هاجر( الذي يش��غل 
منصب مع��اون اإلرهابي امللقب 

)أب��و أدي��ب ( مس��ؤول عصابات 
داعش اإلرهابية في محور ش��رق 

املوصل ".
واض��اف ان��ه " مت القب��ض عل��ى 
املواطنني  ب��ني  االرهابي متخفياً 
ملدين��ة  األيس��ر  اجلان��ب  ف��ي 

املوصل".
وف��ي س��ياق آخ��ر أف��ادت قيادة 
عملي��ات بغ��داد امس الس��بت 
مبقت��ل انتحاري��ني اثن��ني يعتقد 
انتماؤهما لتنظي��م داعش بعد 
محاصرتهما ف��ي احدى مناطق 

العاصمة.
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان لها، 
اجلديد"،  "الصباح  اطلعت عليه 
ان ق��وة م��ن الل��واء 24 متكن��ت 
من قت��ل ارهابيني اثن��ني يرتديان 
حزامني ناس��فني بعد االشتباك 
ف��ي  ومحاصرتهم��ا  معهم��ا 

منطقة املقالع.
مقتل س��تة من ق��ادة "داعش" 
بقص��ف لطي��ران التحالف في 

كركوك
أفاد مصدر أمن��ي في محافظة 

كرك��وك، ب��أن س��تة م��ن ق��ادة 
تنظيم "داع��ش" ُقتلوا بقصف 
الدول��ي  التحال��ف  لطي��ران 
للتنظيم  تابع��اً  رتالً  اس��تهدف 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "طائ��رات التحال��ف الدول��ي 
قصف��ت، رت��الً تابع��اً لتنظي��م 
داعش في قري��ة القدس بناحية 
غرب��ي  جن��وب  الرش��اد)٣٥كم 

كركوك(".
تتمة ص3

إلقاء القبض على معاون مسؤول داعش في شرق الموصل

مكتب العبادي يشدد على عدم 
السماح لتركيا بأي عملية برية 

داخل العراق

الحكومة تؤكد عودة قرابة 
المليوني نازح إلى مناطقهم 

المحررة
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مكت��ب رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي، رفض قي��ام تركيا بأي 
عملية عس��كرية عل��ى أراضي 

العراق.
وأك��د املتحدث باس��م املكتب، 
س��عد احلديث��ي، ف��ي تصري��ح 
"الس��لطات  أن  صحف��ي، 
العراقي��ة لن تس��مح ألي جهة 
خارجي��ة بخوض عملي��ات برية 
على أراضي البالد، س��واء أكانت 
هي تركيا أو أي بلد آخر،" مشيراً 
إلى أن "موق��ف بالده هذا واضح 

وثابت".
وأض��اف، أن "بغ��داد تنتظ��ر من 

أنق��رة اإليف��اء بوعوده��ا به��ذا 
الش��أن بع��د انته��اء العملي��ة 
اجلارية لتحرير ما س��يطر عليه 
داع��ش، م��ن أراض��ي محافظة 

نينوى".
وأش��ار ال��ى، أن "تركي��ا تعهدت 
قواته��ا م��ن  س��ابقا بس��حب 
العراقية، مبررة نشرها  األراضي 

هناك بوجود خطر إرهابي".
وكان وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغل��و، أن قوات بالده قد 
"تتدخل قريباً" في شمال العراق 
للقي��ام بعملية عس��كرية ضد 

من وصفهم ب�"اإلرهابيني".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا رئيس اللجنة العليا إلغاثة 
الهجرة  وزي��ر  النازحني  وإي��واء 
محم��د  جاس��م  واملهجري��ن 
االس��ر  الس��بت  امس  اجل��اف 
العائدة إلى مناطق س��كناها 
األصلي��ة إل��ى التس��جيل في 
فروع ال��وزارة واملكاتب املعنية 
حتى يت��م صرف منحة العودة 
لهم  اخملصصة من قبل اللجنة 
العليا للنازحني والبالغة مليون 

ونصف املليون دينار .
وذك��ر الوزير في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، أن 
ال��وزارة افتتح��ت )14( مرك��ز 

للعودة ف��ي محافظات صالح 
األي��ام  واالنب��ار خ��الل  الدي��ن 
تس��جيل  لغ��رض  املاضي��ة 
موضح��اً  العائ��دة،  العائ��الت 
أن " اللجن��ة العلي��ا للنازحني 
بع��ودة  ق��رار  عل��ى  صادق��ت 
النازح��ني  من جنوب ووس��ط 
الع��راق إلى مناطقه��م احملررة 
في سهل نينوى واملناطق احملررة 
األخرى فضال عن تكليف وزارة 
النقل  باص��ات  بتأمني  النق��ل 
مناطقه��م  إل��ى  إلعادته��م 
األصلية في نينوى وبالتنسيق 

مع العمليات املشتركة.
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أك��دت قي��ادة ق��وات الش��رطة 
االحتادي��ة ي��وم ، امس الس��بت ، 
بأن القوات األمني��ة متكنت من 
كس��ر خطوط الص��د االمامية 
لزم��ر داع��ش اإلرهاب��ي في حي 
)الزجنيلي( ال��ذي يعد خط امداد 
لداع��ش احملاصري��ن داخل جامع 
النوري الكبير ومنارة احلدباء في 

امين املوصل . 
وقال مصدر امني رفيع املستوى 
ف��ي قي��ادة الش��رطة االحتادية 
ان "العملي��ات العس��كرية في 
الس��احل االمين ملدين��ة املوصل 
م��ع  بالتعاط��ي  مس��تمرة 
املعلومات االستخبارية النوعية 
, الفتاً الى ان " اغلب ابناء نينوى 
العس��كرية  القطعات  ي��زودون 
باملعلوم��ات املهمة ع��ن اماكن 
تواج��د الع��دو داع��ش االرهابي 
قطعاتن��ا  عل��ى  يس��هل  مم��ا 
العس��كرية تنفي��ذ خططهم 
أي  اح��داث  دون  وم��ن  بنج���اح 

ض�رر. 
وأضاف املصدر في حديث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
ان" ق��وات النخب��ة التابعة الى 

الش��رطة االحتادي��ة متكنت من 
كس��ر خطوط الص��د االمامية 
لداعش في حي )الزجنيلي( الذي 
يعد خط امداد لداعش احملاصرين 
داخل جامع النوري الكبير ومنارة 

احلدباء . 
وأوضح املصدر الذي لم يفصح 
العملي��ات   " ان  أس��مه  ع��ن 
م��ن  تبط��ئ  ل��م  العس��كرية 
وتيرته��ا بل اصبح��ت اكثر دقة 
وحذراً للحفاظ على ارواح الناس 
خوف��اً من اس��تخدامهم دروعاً 

بشرية من قبل العدو . 
الش��رطة  ان " قطع��ات  وب��ني 
االحتادية في اخلط��وط االمامية 
متكن��ت من قتل ثالث��ة من كبار 
قادة داع��ش االرهابي في مدينة 
املوص��ل القدمية , الفت��اً الى ان" 
القوات احمل��ررة حتافظ على ارواح 
العائ��الت  احملاصرة ف��ي ميادين 

القتال . 
وألق��ت القوات األمني��ة ، أمس 
الس��بت ، القبض عل��ى معاون 
داع��ش  عصاب��ات  مس��ؤول 
ش��رق  مح��ور  ف��ي  اإلرهابي��ة 

املوصل. 
تتمة ص3

الشرطة االتحادية تكسر خطوط الصّد األمامية
لـ"داعش" في حي )زنجيلي( بأيمن الموصل

قوات الشرطة االحتادية خالل معارك حترير اجلانب األمين من املدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ّد رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
امس الس��بت، ان استعمال السالح 
الكيمياوي في س��وريا جرمية مدانة 
ومس��تنكرة، مبين��اً ان الع��راق م��ع 
الشعب الس��وري الذي وقع ضحية 
الرئي��س  نائ��ب  اك��د  فيم��ا  ذل��ك، 
االميركي ان الدعم للعراق مس��تمر 
وسيزيد في محاربة االرهاب وتدريب 

القوات العراقية.
وقال مكتب العبادي في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلدي��د" ان "رئيس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي تلقى اتصاال 
هاتفي��اً من نائب الرئي��س االميركي 
ماي��ك بنس"، مبين��اَ انه "جرى خالل 
االتص��ال مناقش��ة س��ير معرك��ة 
املتحقق��ة  واالنتص��ارات  املوص��ل 

واس��تمرار الدع��م الدول��ي للع��راق 
ف��ي محارب��ة االره��اب واالوضاع في 

املنطقة".
البي��ان،  بحس��ب  بن��س  وب��ارك 
املوصل  في  املتحقق��ة  "االنتصارات 
وتط��ور الق��درات القتالي��ة للقوات 
العراقية"، مش��يراً الى ان "سياسة 
امي��ركا ف��ي املنطق��ة ل��م تتغي��ر 
واالولوية لنا تتمثل بهزمية داعش في 

العراق واملنطقة".
وتاب��ع ان "الدع��م للعراق مس��تمر 
وسيزيد في محاربة االرهاب وتدريب 
وتس��ليح الق��وات العراقي��ة"، الفتا 
الى ان "الوالي��ات املتحدة االميركية 
تراق��ب الوضع في س��وريا وتركيزها 

االول على داعش.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر زعيم التيار الصدري السيد 
مقتدى الصدر،امس السبت، بياناً 
بش��أن القص��ف االميرك��ي على 
س��وريا، وفيما دعا اميركا وروسيا 
ال��ى ك��ف اذاهم��ا على س��وريا، 
دع��ا الرئي��س بش��ار االس��د الى 

االستقالة.
وقال الصدر في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "ال ينبغي 
عل��ى الرئيس االميرك��ي ان يفرط 
في تصريحات��ه ومواقفه وقراراته 
الرعناء.. فهذا ليس مضراً الميركا 

فحس��ب ب��ل مض��ر للمجتم��ع 
الدول��ي كافة..فال ينبغي عليه ان 
يزج نفسه في محرقة جديدة قد 
يدفع اجلمي��ع ضريبتها وقد تكون 
س��وريا )فيتن��ام( جدي��دة لهم"، 
مبين��ا "ان��ه ال ميك��ن ان يعق��ل 
ان يكي��ل مبكيال��ني.. اذ يقص��ف 
املدني��ني العزل ف��ي املوصل وفي 
الوقت نفس��ه يستنكر القصف 
املدان للمدني��ني بالكيمياوي.. أال 
يكف��ي س��وريا ان تكالبت عليها 
االيادي اجمع من الداخل واخلارج...
تتمة ص3

العبادي يعّد استعمال السالح 
الكيمياوي بسوريا جريمة مدانة

مقتدى الصدر يدعو إلى االنسحاب 
العسكري من سوريا ويطالب

األسد باالستقالة

"داعش" يقتل 140 مدنيًا
بمجزرة ارتكبها بأيمن الموصل

"داعش" يتحصن بالمباني الرسمية 
بأيمن الموصل لتدميرها 23



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكادمييون وخبراء كرد لم يخفوا في 
تصريحات للصباح اجلديد تخوفهم 
من اص��رار بع��ض االح��زاب والقوى 
الكردية على اجراء االس��تفتاء على 
اس��تقالل االقلي��م، وه��و م��ا عّدوه 
ركوباً ملوجة قومية تغذيها مطامح 
ع��ن  بعي��دة  اقليمي��ة،  ومصال��ح 
العليا لش��عب كردستان،  املصالح 
الذي يعي��ش منذ اكثر من س��نتني 
اس��وأ فترات��ه بع��د الفش��ل الذي 
اصاب مؤسس��ات االقليم تعطلت 
معه اغل��ب االدارات،عجزت حكومة 
االقلي��م عن منح روات��ب موظفيها 

في اوقاتها احملددة.
ف��ي  السياس��ية  العل��وم  اس��تاذ 
البروفيس��ور  الس��ليمانية  جامعة 
الدكتور محمد رؤوف سعيد عد في 
حديث للصباح اجلدي��د هذا الطرح 
الدميقراط��ي  احل��زب  يتبن��اه  ال��ذي 
الكردس��تاني، ه��و جتس��يد خملطط 
تركي يهدف الى اعادة والية املوصل 
الى الدولة التركية، من خالل الدولة 
الكردي��ة املزعوم��ة، وه��و مس��عى 
الس��تقدام قوات تركي��ة الى داخل 
العراق، بحجة حماية الدولة الكردية 
بع��د تفجي��ر االوضاع ب��ني االقليم 

واحلكومة الفدرالية مستقبالً.
سعيد اضاف ان هذا اخملطط يتضمن 
كذل��ك س��لخ االقليم ع��ن العراق 
مبخطط اعد بني الدميقراطي وتركيا 
وضم��ه الحقاً الى الدول��ة التركية، 
مؤك��داً انه م��ن الناحي��ة العملية 
سياس��ياً واقتصادياً، فأن تش��كيل 
دول��ة كردية غير عمل��ي واجراء غير 

مدروس في الوقت الراهن.
واوضح س��عيد ان اثارة الدميقراطي 
ه��ذا االمر ف��ي الوقت الراه��ن، يأتي 
كذل��ك للتغطية على جت��اوزه على 
ف��ي  القان��ون  وس��يادة  الش��رعية 
االقلي��م، ومصادرة احلري��ات العامة 
واخلاصة، وقال »ان االستفتاء يهدف 
ال��ى نس��يان م��ا يحص��ل االن م��ن 
انتهاكات وفشل اداري في االقليم«.  
ولف��ت اس��تاذ العلوم السياس��ية 
ف��ي جامعة الس��ليمانية الى ان ما 

يحدث االن من حتش��يد باجتاه اجراء 
انق��رة  الوام��ر  تنفي��ذ  االس��تفتاء، 
باحداث أزم��ة مع الع��راق لتحقيق 
والي��ة  باس��تعادة  الترك��ي  احلل��م 
املوصل م��ن خالل احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني، ال��ذي يقايض الدولة 
التركي��ة عل��ى اعادة والي��ة املوصل 
مقابل بقائ��ه وتثبيت اركانه وبقائه 
ف��ي الس��لطة، وتاب��ع ان مايحصل 
ش��عب  مصلح��ة  ف��ي  اليص��ب 
كردس��تان، وان بقاء كردستان ضمن 
العراق افضل خيار في الوقت الراهن، 
وهو افضل بكثير من تأس��يس دولة 
ريعي��ة دكتاتوري��ة يحكمه��ا حزب 

واحد. 
في غضون ذلك وفي حني اعلن عضو 
اجمللس القيادي في احلزب الدميقراطي 
علي عوني ان القوى الكردس��تانية 
وبع��د حص��ول ن��وع م��ن االجم��اع 
حول مس��ألة االس��تفتاء سيبدأون 

باالج��راءات املطلوبة لتحديد موعد 
وآلية اجراء االستفتاء، جدد هوشيار 
زيب��اري عض��و املكت��ب السياس��ي 
للدميقراط��ي الكردس��تاني تأكي��د 
حزبه عل��ى اجراء االس��تفتاء خالل 
مصي��ر  لتحدي��د  احلال��ي  الع��ام 

االقليم.
واضاف زيب��اري في تصري��ح لرويترز 
تابعت��ه الصباح اجلدي��د ان النتيجة 
التي سيخرج بها االستفتاء التعني 
بالض��رورة اس��تقالل االقلي��م ع��ن 
العراق في الوقت الراهن، مشيراً الى 
ان حزب��ي الدميقراطي الكردس��تاني 
اجتماعهما  اتفق��ا خ��الل  واالحت��اد 
األخي��ر على إجراء االس��تفتاء خالل 

العام احلالي.  
واضاف زيباري ان نتيجة االس��تفتاء 
س��تكون مبنزلة ورق��ة ضغط للكرد 
على احلكومة االحتادي��ة، متوقعاً ان 
يص��وت غالبية ش��عب كردس��تان 

بنعم في االستفتاء لصالح تأسيس 
دولة كردستان، نافياً وجود معارضة 
لهذا الطرح داخل البيت الكردي في 

الوقت الراهن.  
من جهته وجه عضو اجمللس القيادي 
في االحتاد الوطني الكردس��تاني عّد 
عضو مجلس الن��واب اريز عبد اهلل 
تف��رد الدميقراطي واالحت��اد الوطني 
بتمثيل االقليم لدى العراق في ظل 
االقليم  برملان ومؤسس��ات  تعطيل 
مبنزلة افالس للمؤسسات الوطنية 
واستخفاف واالستهانة بالشرعية. 
عبد اهلل وجه ف��ي تصريح للصباح 
اجلديد انتقادات شديدة اللهجة الى 
اآللية الت��ي اعتمدت في تش��كيل 
وزيارة الوفد الكردي الى بغداد، وفيما 
يعان��ي االقليم من تعطي��ل برملانه 
وفقدان رئيسه لشرعيته القانونية 
وغياب عدد من ال��وزراء عن حكومة 
االقلي��م فاننا جند ان وفًدا حزبياً يزور 

بغداد مدعياً متثل شعب كردستان. 
وتابع ان ذل��ك يأتي في الوقت الذي 
ميتلك االحت��اد والدميقراطي كتلتني 
كبيرتني في مجلس النواب العراق، 
الكردس��تانية  الكتل  ال��ى  اضافة 
األخ��رى التي تع��د املمثل احلقيقي 
لشعب كردستان في العراق، معرباً 
عن اس��تغرابه لعدم استش��ارة او 
اش��راك ممثلي الكرد في بغداد، في 
برنام��ج او موع��د او االجتماع��ات 
الت��ي اجراه��ا الوف��د الك��ردي في 
بغ��داد، مؤك��داً ان االحت��اد الوطني 
بهذا  الكردس��تاني  والدميقراط��ي 
االس��لوب م��ن العمل السياس��ي 
اثبت��وا لالط��راف العراقية ان ممثلي 
الك��رد في بغداد القيم��ة او اهمية 
له��م، وه��و م��ا يفس��ر عل��ى انه 
باملمثل��ني  لالس��تهانة  محاول��ة 
بغ��داد  ف��ي  للك��رد  احلقيقي��ني 
واالستخفاف بالش��رعية كما هو 

حاصل في االقليم.     
وكان الوف��د الكردي املفاوض قد زار 
العاصم��ة بغداد االربع��اء املنصرم 
والطيف  املس��ؤولني  وتباحث م��ع 
السياس��ي بخص��وص ن��زع فتيل 
االزمة التي ولدها رفع علم االقليم 
فوق املباني احلكومية بكركوك الى 
جان��ب العلم العراق��ي، فضال عن 

التباحث في مسألة االستفتاء.
وفي حني قال اعضاء الوفد الكردي 
ان رئي��س الوزراء حيدر العبادي قدم 
مقترح��اً جديداً ملعاجل��ة ازمة علم 
كرك��وك واخلالفات الت��ي تلته بني 
بغداد واربيل، علمت الصباح اجلديد 
من مصادر موثوقة ان املقترح الذي 
قدم��ه العب��ادي يتمث��ل باالبق��اء 
عل��ى العل��م مرفوعاً عل��ى مباني 
للحكوم��ة  التابع��ة  املؤسس��ات 
احمللية في كركوك وانزاله من على 

االبنية واملؤسسات الفدرالية.

»داعش« يقتل 140 مدنيًا »النزاهة« تكشف عن وجود وسائل إعالم فاسدة وتغطي على المفسدين
بمجزرة ارتكبها بأيمن الموصل بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت هيئة النزاهة،امس الس��بت، 
وجود وس��ائل اعالم فاسدة وتغطي 
على املفس��دين، فيما اشار الى انه 
متت احالة وزراء ومحافظني واعضاء 
مجالس محافظات الى القضاء في 

الدورة احلالية.
وقال رئيس الهيئة حس��ن الياسري 
في كلم��ة له خالل املؤمت��ر العلمي 
التاسع الذي يحمل شعار )بالنزاهة 
تزده��ر اجملتمع��ات( ال��ذي اقي��م في 
العتبة احلسينية، وتابعته »الصباح 
اجلديد«، ان »كل وزارة مسؤولة على 

دوائرها في محاسبة الفساد، ونحن 
ال نس��تطيع محاس��بة كل الدوائر، 
الن ذلك ليس من عمل النزاهة كونه 
يحتاج الى ع��دد كبير من املوظفني 

في كل دائرة«.
واضاف الياس��ري »نحن النصرح في 
وسائل االعالم، لوجود فقرة في قانون 
النزاه��ة مينع ذكر اس��ماء املتهمني 
لكون التحقيق سري، وحتى النكون 
فاس��دين مث��ل املفس��دين الذي��ن 
يصرحون في وسائل االعالم«، مشيرا 
ال��ى »وجود وس��ائل اعالم فاس��دة 

وتغطي على املفسدين«.

وتابع الياس��ري ان »الهيئ��ة احالت 
وزراء ومحافظ��ني واعض��اء مجالس 
محافظ��ات ال��ى القضاء ف��ي هذه 

الدورة احلالية«.
يذكر أن هيئ��ة النزاه�ة، هي هيئ�ة 
حكومي�ة رسمية مستقلة معني�ة 
ومكافح���ة  العام��ة  بالنزاه���ة 
الفس�اد، أنش��أت في العراق باسم 
مفوضي���ة النزاه��ة العامة مبوجب 
القانون النظامي الصادر عن مجلس 
الدس��تور  وعّدها  العراق�ي  احلك��م 
العراق���ي الدائم لع��ام 2005 إحدى 
الهيئات املستقلة وجعلها خاضعة 

لرقابة مجلس النواب وبدل اس��مها 
إلى هيئة النزاه��ة، وتهدف إلى منع 
الفس��اد ومكافحته ولها وسائلها 
وتأدي��ة  حتقيق��ه  ف��ي  القانوني��ة 
وظيفتها، وهي تقس��م إلى جانبني؛ 
األول قانوني والثان��ي تربوي إعالمي 
الهيئ��ة موظف  وي��رأس  تثقيف��ي، 
بدرج��ة وزير يعينه رئي��س الوزراء وال 
جتوز إقالت��ه إال من مجل��س النواب 
بالطريقة نفس��ها الت��ي يقال بها 
ال��وزراء، وللهيئة نائ��ب واحد، وتقوم 
بإصدار استبيان شهري يبني مؤشر 

تعاطي الرشوة في العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مجلس امن إقليم كردس��تان 
ان تنظيم داعش اقدم على مجزرة 
جماعي��ة بقتل م��ا ال يقل عن 140 
مدني��اً حاول��وا الفرار م��ن مناطق 
س��يطرته ف��ي اجلان��ب األمي��ن من 
املناط��ق  املوص��ل ص��وب  مدين��ة 
التي تتواجد فيه��ا القوات األمنية 

العراقية.
ونقل اجملل��س عن جه��از مكافحة 

اإلره��اب التابع ل��ه قول��ه، انه في 
يومي االثنني والثالثاء من األس��بوع 
املاض��ي ق��ام التنظي��م بارت��كاب 
مج��زرة جماعية بح��ق 140 مدنيا 
حاولوا الفرار من مناطق سيطرته.

وأض��اف البي��ان ان التنظي��م علق 
بع��ض اجلثث على أعمدة الكهرباء 
في حيي اإلصالح والتنك، والبعض 
االخر القاها ف��ي خطوط صده مع 

القوات العراقية.

زيباري: االستفتاء ورقة سياسية للضغط 
على الحكومة االتحادية

خبراء يعّدونه مخططًا تركيًا الستعادة والية الموصل
طارق حرب

صوت البرملان على تعديل قانون شبكة االعالم العراقي 
رق��م )26( لس��نة 2015 واذا كان��ت هنالك مالحظات 
كثي��رة على قانون التعديل فانن��ا نذكر بعضاً منها اذ 
من غير املعقول ان يعدل القانون ولم يكمل السنتني 
من عمره حيث مت نش��ر القانون في اجلريدة الرس��مية 
جري��دة الوقائ��ع العراقية ي��وم 2015/8/31 ومت تعديله 
يوم 2017/4/3أي لم يطبق وينفذ اال مدة قليلة وليس 
م��ن املقبول ان يتول��ى مجلس النواب نفس��ه بدورته 
االنتخابي��ة احلالية تش��ريع القانون في نهاية س��نة 
2015 وتعديل��ه ف��ي بداي��ة س��نة 2017 اذ ان ال��دورة 
احلالي��ة جمللس النواب ابتدأت ي��وم 1\7\2014 وهذا يدل 
على مدى االضطراب والفوضى التش��ريعية الواقعة 
وع��دم الدقة في اح��كام الصياغ��ة القانونية، واالمر 
الثاني ال��ذي ميكن قوله كان من املطلوب على البرملان 
اس��تمزاج رأي احلكوم��ة أي رأي مجلس ال��وزراء وعدم 
انف��راد البرملان مبوضوع التعديل كمقترح وترويجه في 
البرمل��ان والتصويت عليه وتش��ريعه م��ن دون اخذ رأي 

احلكومة في مثل هذا التشريع.
 و ال يغن��ي عن ذلك ما قالته رئي��س جلنة الثقافة من 
انها استمزجت رأي امني عام مجلس الوزراء فاالصل ان 
يكون استمزاج رأي مجلس الوزراء او ان مجلس الوزراء 
يتولى تقدمي مش��روع قانون التعديل مل��ا في التعديل 
من جوانب تكون احلكومة ادرى بها من البرملان وانفراد 
البرملان بكتابة املقترح ومناقشته وتشريعه يعني  انه 
ابتعد عن مبدأ التعاون والتكامل مع احلكومة واقترب 
من مبدأ االنفراد والتجادل مع احلكومة وهذا ما الميكن 
قبول��ه الن املوضوع وجميع القوانني تتعلق بالش��عب 

وال بد من استمزاج رأي احلكومة.
 واالمر الثالث هو ان التعديل منح النساء كوتا ال مثيل 
لها وال يوجد حكم دس��توري يؤيدها ذلك ان الدستور 
في املادة )49( قرر احملاصصة والكوتا النس��وية للمرأة 
ف��ي مجلس الن��واب فقط وليس في أي��ة جهة أخرى 
وحي��ث ان الكوتا واحملاصصة النس��وية خالفاً لقاعدة 
املس��اواة املقررة في املادة )14( من الدس��تور فإنه كان 
من املطلوب ان ال يتولى البرملان منح محاصصة وكوتا 
للنس��اء او ان تكون احملاصصة والكوتا بنس��بة قليلة 
وليس نس��بة الثلث التي تفوق نسبة الربع الواردة في 

الدستور.
 واالم��ر اآلخر ه��و ان قان��ون التعديل قرر ع��ّد اعضاء 
مجل��س االمن��اء بدرجة وكي��ل وزارة خالف��اً للحملة 
اخلاص��ة باالص��الح وتقليص الدرج��ات الوظيفية وما 
ينتج عنه من تقليص االنفاق ال سيما وان عدد اعضاء 
مجل��س االمناء س��تة أي انه يوجد س��تة وكالء وزارة 
في )وزارة( ش��بكة االعالم العراقي في حني عدد وكالء 
ال��وزارة في أية وزارة ال يزيد على ثالثة وكالء وان اعضاء 
مجلس احملافظة الذين يتم انتخابهم وليس تعيينهم 
كم��ا يحصل بالنس��بة العض��اء مجل��س االمناء هو 
بدرج��ة مدير عام فنكون في حيرة بني منتخب بدرجة 

مدير عام وغير منتخب بدرجة وكيل وزارة .
وكان م��ن املطلوب منح اعض��اء مجلس االمناء درجة 
مدي��ر عام كم��ا هو مق��رر العض��اء بع��ض الهيئات 
املس��تقلة كمفوضية االنتخابات وال ب��د لنا ان نذكر 
ان قانون ش��بكة االعالم رقم )26( لسنة 2015  تولت 
احلكوم��ة الطعن في احكامه ام��ام احملكمة االحتادية 
العليا واستجابت هذه احملكمة لكثير من الطعون التي 
قدمتها احلكومة واص��درت قرار حكم في 2016/6/27  
تطرق الى بع��ض االحكام الواردة في القانون واخملالفة 
للدستور ال سيما املادة السابعة اخلاصة بعدد االعضاء 
وتش��كيل جلنة الرقابة املالية واس��تحداث تشكيالت 
في الش��بكة واالعالن عن مناصب شاغرة وان اعضاء 
مجل��س االمناء م��ن اصحاب الدرجات اخلاصة س��واء 
كانوا بدرجة مدير عام او درجة وكيل وزارة ترشيحهم 

يكون من اختصاص مجلس الوزراء فقط.

تعديل قانون شبكة 
اإلعالم

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في دراسة قام بها اجلنرال » ليكس ديور 
» مع عدد من املتابعني مت نش��رها على 
عدد من وس��ائل االعالم املقروءة اشار 
بها الى ان »  الس��لطات االس��رائيلية 
وبس��بب تعنتها املستمر وسياستها 
للقرارات  التوسعية اجلديدة وجتاهلها 
واملواثي��ق الدولي��ة، س��تواجه حتديات 
كبيرة خصوصاً وانه��ا قد بدأت تفقد 
الكثي��ر من احللف��اء يض��اف الى ذلك 
الت��ي  اخلطي��رة  االمني��ة  التحدي��ات 
تعي��ش  الت��ي  املنطق��ة  تش��هدها 
الي��وم حروب��اً وازمات كبي��رة , ووصف 
األم��ني الع��ام ل��أمم املتحدة ب��أن جي 
مون املس��توطنات اإلس��رائيلية بأنها 
»أعم��ال اس��تفزازية« تثير تس��اؤالت 
بش��أن التزامه��ا بح��ل الدولتني بعد 
نحو 50 عاماً من احتالل أراض يس��عى 
دولته��م  إلقام��ة  الفلس��طينيون 

عليها.« 
و اض��اف ان » التوت��رات القائم��ة ب��ني 
إس��رائيل وعدد م��ن ال��دول األوروبية، 
بسبب اس��تمرار االنتهاكات واجلرائم 
التي تقوم بها سلطات االحتالل بحق 
ابن��اء الش��عب الفلس��طيني، ماتزال 
مح��ط اهتمام واس��ع خصوص��اً وان 
اس��رائيل قد س��عت وعلى الرغم من 

ال��ى تصعيد  االنتق��ادات املتواصل��ة، 
والدبلوماس��ية ضد  حربها االعالمية 
ال��دول املنتقدة، و تضاع��ف التوتر مع 
االحت��اد األوروب��ي عل��ى خلفية وس��م 
أكبر  وإع��الن  املس��توطنات،  منتجات 
ثان��ي محكم��ة باالحت��اد األوروبي رفع 
اس��م حرك��ة »حم��اس« م��ن قوائم 

اإلرهاب األوروبية.«
وف��ي س��ياق متص��ل اش��ار دي��ور ان 
»إس��رائيل ردت بغضب على انتقادات 
أميركي��ة وأوروبي��ة مل��ا تق��وم به من 
إج��راءات ف��ي الضفة الغربي��ة احملتلة 
مب��ا في ذل��ك وصف مس��ؤول س��ابق 
للس��فير األميركي لدى تل أبيب بأنه 
»صب��ي يهودي صغي��ر.« وبرغم اللغة 
الدبلوماسية التي غلفت اخملاوف التي 
عبر عنها أقرب حلفاء إس��رائيل فإنها 
مست وتراً حساساً في إسرائيل التي 
تتصرف بصرامة في مواجهة ما تعدها 
مح��اوالت متنامي��ة لعزلها بس��بب 

سياساتها ضد الفلسطينيني.« 
ديور ي��رى ان« االنتق��ادات التي انهالت 
عل��ى ش��ابيرو  لم تختلف ع��ن أخرى 
وجهت لوزيرة خارجية السويد مارجو 
ولس��تروم التي دعت إلى إجراء حتقيق 
مستقل في مساعي إسرائيل ملواجهة 
تصاعد أعم��ال العنف قائلة إن بعض 
املهاجم��ني الفلس��طينيني ُقتلوا في 
بعض احل��االت »خارج إط��ار القانون.« 
ووصف وزير الطاقة اإلسرائيلي الوزيرة 

الس��ويدية بأنها »معادية للسامية.. 
س��واء بقص��د أو بغي��ر قص��د« ول��م 
يتراجع نتنياهو نفسه عن هذا الوصف 
وقال عما أش��ارت إليه ولس��تروم »إنه 

مشني.. وال أخالقي.. وغبي.«
في الس��ياق ذات��ه  دعا رئي��س الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيامني نتنياه��و لتوجه 
أكثر »يقظة« في التعامل مع الصراع 
وش��جب  الفلس��طيني  اإلس��رائيلي 

مبادرة السالم الفرنسية قائال إنه ليس 
من شأنها إال تشجيع الفلسطينيني 
على رفض احللول الوسط. وكان اقتراح 
وزير اخلارجية الفرنس��ي لوران فابيوس 
بعقد مؤمتر دولي للسالم أحدث إشارة 
إل��ى االحباط ف��ي الغرب ج��راء غياب 
التح��رك نحو حل الدولتني منذ انهيار 
مفاوض��ات توس��طت فيه��ا الواليات 

املتحدة في عام 2014.« 

كما اوضح ديور بأن فرنس��ا ستعترف 
بدولة فلس��طينية. وستثير مثل هذه 
اخلطوة مخ��اوف في إس��رائيل من أن 
حتذو دول أوروبية أخ��رى -تعارض أيضاً 
منذ م��دة طويل��ة بناء املس��توطنات 
في األراضي احملتلة- حذو فرنس��ا. وفي 
تصريحات عام��ة حلكومته لم يرفض 
نتنياهو صراحة فكرة عقد مؤمتر دولي 
إال أنه أوض��ح أن األخبار التي وردت عن 

اخلط��ة جتعل من املتع��ذر البدء فيها. 
وقال مس��اعد له إن إسرائيل ستدرس 

مثل هذا الطلب مبجرد أن يصلها.« 
الى جانب ذلك اش��ار دي��ور أن » االحتاد 
موقف��اً  بصعوب��ة  تبن��ى   االوروب��ي 
مش��تركاً بش��أن عملية الس��الم في 
الشرق االوسط مع سعي دول اعضاء 
الى التخفيف من التركيز على اعمال 
املس��توطنون،  ميارس��ها  التي  العنف 
او ال��ى مس��ألة وض��ع ملصقات على 
الس��لع املنتج��ة ف��ي املس��توطنات. 
وتبن��ى وزراء خارجية ال��دول ال� 28 في 
االحتاد االوروبي النص الطويل بعد يوم 
من املفاوضات، علماً بأن املوافقة عليه 
كانت متوقعة من دون مناقش��ات في 
مس��تهل االجتماع الش��هري للوزراء 

في بروكسل.«
من جانب آخر نوه ديور الى ان » اسرائيل 
لديها  الس��ويدي  الس��فير  استدعت 
لتنق��ل إليه م��ا وصفت��ه »بغضبها« 
من دعوة وزيرة اخلارجية السويدية إلى 
حتقي��ق لتحدي��د ما إذا كان��ت القوات 
ارتكب��ت عملي��ات قتل  اإلس��رائيلية 
خارج إطار القانون بحق فلسطينيني. 
وقالت وزارة اخلارجية اإلس��رائيلية في 
بيان إنها استدعت السفير السويدي 
كارل ماجنوس نيسير لالحتجاج على 
ما قالت إنه »بيان آخر منها )ولستروم( 
يش��هد على انحيازها بل وس��لوكها 

املعادي إلسرائيل«.

وق��ال دي��ور أن  » جماع��ات أتهم��ت 
مدافعة عن حقوق االنس��ان إسرائيل 
املفرط��ة لقم��ع  الق��وة  باس��تعمال 
هجمات يشنها فلسطينيون بسبب 
غضبه��م م��ن زي��ادة زي��ارات اليه��ود 
للحرم القدس��ي. ونقل��ت وكالة أنباء 
تي.ت��ي ع��ن ولس��تورم قوله��ا خالل 
مناقش��ة برملانية »من املهم أن يكون 
هناك حتقي��ق معمق في هذه الوفيات 

من أجل التوضيح واملساءلة.«
كم��ا بني ديور انه » وف��ي ظل اخلالفات 
بني حكومة رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
الرئي��س  وإدارة  نتنياه��و  بنيام��ني 
األميركي ب��اراك أوباما بش��أن االتفاق 
النووي مع إيران ُكش��ف النقاب خالل 
الش��هور األخيرة عن معلومات مهمة 
تزع��م أن احلليف��ني يتجسس��ان على 
بعضهم��ا البع��ض. وتصر إس��رائيل 
عل��ى أنها توقفت عن هذه األنش��طة 
البحري��ة  ف��ي  احملل��ل  جن��دت  من��ذ 
األميركي��ة جوناثان ب��والرد عميال لها 
في الثمانينيات. وقال شتاينتز »نعرف 
أن األميركيني يتجسسون على العالم 
بأكمله وعلينا أيضاً وعلى أصدقائهم, 
لكن ما يزال األمر مخيبا لآلمال بنحو 
عام ألننا منذ عقود لم نتجسس على 
الواليات املتح��دة أو جنمع معلومات أو 

نفك شفرات هناك.« 

* عن موقع الـ »فورين بوليسي«

في ظل سياسات تل أبيب التوسعية

العالقات اإلسرائيلية ـ األوروبية تتجه نحو االستفزاز العلني 

زيباري: إن نتيجة 
االستفتاء ستكون 
بمنزلة ورقة ضغط 
للكرد على الحكومة 
االتحادية، متوقعًا 
ان يصوت غالبية 
شعب كردستان 
بنعم في االستفتاء 
لصالح تأسيس دولة 
كردستان
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بغداد – انفجار الصقة 
ذكر مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
بغداد امس الس��بت مقتل ارهابيني 
اثنني يرتديان حزامني ناس��فني غربي 

العاصمة .
وافاد املص��در ان" قوة م��ن اللواء 24 
متكنت من قتل ارهابيني اثنني يرتديان 
حزام��ني ناس��فني بع��د االش��تباك 
معهما ومحاصرتهم��ا في منطقة 

املقالع غربي بغداد".
عل��ى صعيد متصل ق��ال املصدر  إن 
"عب��وة الصقة كانت مثبتة اس��فل 
س��يارة مدني��ة انفجرت صب��اح يوم 
امس لدى مرورها على اخلط السريع 
قرب منطق��ة املعالف جنوبي بغداد، 
م��ا ادى ال��ى مقت��ل س��ائقها على 

الفور".

ديالى – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس امس الس��بت، ان احلش��د 
أحب��ط هجوما مس��لحا  العش��ائري 
ش��نه تنظيم "داع��ش" االرهابي على 

نقطة مرابطة امنية شرق ب عقوبة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "نقط��ة مرابطة أمنية 
للحشد العشائري تعرضت إلى هجوم 
مس��لح ش��نه تنظيم داعش االرهابي 
في أطراف منطقة شروين في محيط 

ناحية املنصورية قرابة الواحدة ليال".

كركوك – سطو مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس الس��بت بأن مس��لحني 
س��رقوا نحو 50 كغم م��ن الذهب من 
جتار عل��ى الطريق الراب��ط بني كركوك 

وأربيل شمالي احملافظة.

وق��ال املصدر إن "مجموعة مس��لحة 
تستقل سيارات حديثة اعترضت جتاراً 
يحمل��ون كمية من الذهب تقدر بنحو 
50 كغ��م عل��ى طريق كرك��وك أربيل 
ف��ي منطق��ة الت��ون كوبري ش��مالي 

كركوك".
ال��ذي طل��ب ع��دم  املص��در  وأض��اف 
الكش��ف عن اس��مه، أن "املس��لحني 
اختطفوا التجار وبعد ساعات رموهم 
قرب الشارع العام في نفس املنطقة"، 
مبين��اً أن "املس��لحني س��رقوا الذهب 

وفروا إلى جهة مجهولة". 

صالح الدين – ضبط اعتدة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدين امس الس��بت 
القب��ض  الق��ت  االمني��ة  الق��وات  ان 
عل��ى اربع��ة ارهابي��ني فيم��ا ضبطت 
كدس��ا للعتاد يع��ود لعصابات داعش 

االرهابية.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "املفارز امليدانية التابعة الى 
املديري��ة العامة لالس��تخبارات واألمن 
وبالتنس��يق مع مديرية شرطة صالح 
الدي��ن عث��رت عل��ى ك��دس للعبوات 
الناسفة من مخلفات عصابات داعش 
اإلرهابي��ة في منطقة حي القادس��ية 

شمال قضاء تكريت".

االنبار – تفجير ملغمة 
اعل��ن مدي��ر أف��واج ط��وارئ ش��رطة 
محافظ��ة األنبار العمي��د الركن خالد 
جعيجر عبد الدليمي امس السبت عن 
تفجير س��يارة ملغمة حتت السيطرة 

قرب مطعم غربي الرمادي.
وقال العمي��د الركن الدليمي  إن "قوة 
من الفوج الثالث طوارئ شرطة االنبار 
متكن��ت، صباح ي��وم امس م��ن العثور 

عل��ى س��يارة ملغم��ة مركون��ة قرب 
مطع��م زرزور في منطقة ال� خمس��ة 

كيلو غربي الرمادي".
وأض��اف العمي��د الرك��ن الدليمي، أن 
"الق��وة متكنت م��ن تفجير الس��يارة 
امللغم��ة حت��ت الس��يطرة، دون وق��وع 
خسائر بش��رية بني صفوف املدنيني او 

األجهزة األمنية". 

النجف – عملية دهم 
اك��د مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة النجف االش��رف واملنش��آت 
ام��س الس��بت مداهمة من��زل لتاجر 

باحلبوب اخملدرة في احدى االحياء . 
وقال املصدر ان قائد ش��رطة محافظة 
النجف العمي��د احلقوقي محمد عبد 

الواحد الالمي شكل فريقا للتحري 
والتحقي��ق بأش��رافه وعضوي��ة مدير 
مكافحة اجرام النجف ومدير ش��عبة 

اخملدرات وعدد من الضباط واملنتس��بني 
بعد ورود معلومات مهمة عن احد جتار 

احلبوب اخملدرة واملؤثرات العقلية". 

نينوى – عملية امنية 
اعل��ن مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س الس��بت، ع��ن اعتق��ال 
مع��اون مس��ؤول لتنظي��م "داع��ش" 
االرهابي شرق املوصل في عملية امينة 

بالساحل االيسر.
الصق��ور  "خلي��ة  ان  املص��در  وق��ال 
اعتق��ال  م��ن  متكن��ت  اإلس��تخبارية 
اإلرهابي امللقب أبو هاجر الذي يش��غل 
منص��ب مع��اون مس��ؤول عصاب��ات 
داعش اإلرهابية في محور شرق املوصل 

اإلرهابي امللقب أبو أديب".
واضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه  الوزارة ان "اعتقال��ه مت عندما 
كان متخفياً ب��ني املواطنني في اجلانب 

األيسر ملدينة املوصل". 

البصرة – انفجار صوتية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الس��بت، بأن مس��لحني 
مجهول��ني فج��روا عب��وة صوتية على 
مكتب فرقة موس��يقية شعبية يقع 
ف��ي قض��اء الزبير م��ن دون ح��دوث أي 

إصابات بشرية.
وق��ال املص��در  إن "مجهول��ني فجروا 
بحدود الس��اعة الواحدة من فجر يوم 
امس عبوة صوتية محلية الصنع على 
مكتب فرقة موس��يقية شعبية يقع 
في س��وق البن��ات ضمن قض��اء الزبير 

الواقع غربي احملافظة".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن "االنفجار تسبب بأضرار 
مادية بسيطة، ولم يسفر عن إصابات 

بشرية". 

مقتل انتحاريين في منطقة المقالع غربي بغداد * استهداف نقطة مرابطة أمنية بهجوم شرقي بعقوبة
اعتقال معاون مسؤول "داعش" شرقي الموصل * انفجار صوتية في سوق البنات  جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائ��رة الهج��رة واملهجرين ف��ي األنبار 
، ع��ن عودة قراب��ة 125 ألف اس��رة نازحة الى 

احملافظة.
وق��ال مدي��ر الدائرة محمد رش��يد في حديث 
صحف��ي، إن "قراب��ة 125 أل��ف اس��رة نازحة 
متكنت من الع��ودة ملناطقها احمل��ررة في مدن 
الرم��ادي والفلوجة والكرم��ة واخلالدية وهيت 

والرطبة وحديثة".
وأض��اف رش��يد، أن "أكث��ر من 62 ألف اس��رة 
نازحة عادت الى قض��اء الرمادي، وأكثر من 32 

ألف اسرة نازحة عادت الى قضاء الفلوجة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر أمني في محافظ��ة كركوك، بأن 
مسلحني سرقوا نحو 50 كغم من الذهب من 
جتار عل��ى الطريق الرابط ب��ني كركوك وأربيل 

شمالي احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن "مجموعة 
مسلحة تس��تقل س��يارات حديثة اعترضت 
جت��اراً يحملون كمية من الذهب تقدر بحوالي 
50 كغم على طريق كركوك أربيل في منطقة 

التون كوبري شمالي كركوك".
وأض��اف املص��در ، أن "املس��لحني اختطف��وا 
التج��ار وبع��د س��اعات رموهم قرب الش��ارع 
العام في نفس املنطقة"، مبيناً أن "املسلحني 

سرقوا الذهب وفروا إلى جهة مجهولة". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مصرف الرافدين،امس الس��بت، اس��تمراره 
في من��ح الق��روض للمواطنني عب��ر فروعه في 
بغ��داد واحملافظات لش��راء وحدات س��كنية في 

املشاريع االستثمارية.
وقال��ت مدير عام املص��رف خولة طالب جبار في 
بيان اطلعت علبه "الصباح اجلديد" ان "املصرف 
مس��تمر مبنح قروض للمواطنني لشراء وحدات 
س��كنية"، مبين��ا ان "من��ح تلك الق��روض جاء 
لتمكني املواطنني من شراء وحدات سكنية في 

املشاريع االستثمارية" . 
واضاف��ت جبار ان "هذه اخلط��وة تهدف الى حل 

ازمة السكن التي تعاني منها البالد".

عودة 125 ألف أسرة 
نازحة إلى األنبار

سرقة 50 كغم ذهب
من تجار في كركوك

الرافدين يؤكد استمراره 
بمنح قروض للمواطنين

الملف األمني

الشرطة االحتادية تكسر خطوط 
الصّد األمامية لـ"داعش" في حي 

)زجنيلي( بأمين املوصل
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد 
س��عد معن في بيان حصلت " صحيفة 
‘الصباح اجلدي��د‘‘ على نس��خة منه" ان 
مفارز خلية الصقور االستخبارية في وزارة 
الداخلية متكنت م��ن القاء القبض على 
اإلرهابي امللقب ) أبو هاجر ( الذي يش��غل 
منصب معاون اإلرهابي امللقب ) أبو أديب 
( مس��ؤول عصابات داع��ش اإلرهابية في 
محور ش��رق املوصل ، مشيراً الى " انه مت 
القبض عليه متخفي��اً بني املواطنني في 

اجلانب األيسر ملدينة املوصل".
وم��ن جانبه أف��اد مصدر امن��ي في قيادة 
عملي��ات قادمون ي��ا نينوى ب��أن" عناصر 
تنظيم داع��ش اإلجرامي قتلوا عش��رات 
املدنيني مم��ن حاولوا الفرار من املوصل في 
األيام املاضية وعلق��وا العديد من اجلثث 
عل��ى أعم��دة الكهرباء ف��ي الوقت الذي 
تواصل في��ه الق��وات العراقية هجومها 

الستعادة املدينة. 
وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
ان" أهال��ي منطق��ة ح��ي التن��ك عثروا 
على جثة مش��وهة ومعلقة على عمود 
للكهرب��اء مع ثالثة ش��بان آخري��ن كانوا 

يحاولون الفرار في احلي نفسه. 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن أسمه 
أن"  أكثر من 40 مدنياً في املدينة القدمية 
قتلوا عندم��ا ضبطهم عناصر التنظيم 

اإلجرامي وهم يحاولون الهرب . 
ودم��رت طائ��رات اف 16 مخازن أس��لحة 
وأعت��دة ومصنع��اً لتفخي��خ العج��الت 

وقتلت من فيها بتلعفر". 
وذكر بي��ان لقيادة الق��وة اجلوية حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘على نس��خة 
منه انه ثأراً لشهداء طيران اجليش االبطال 
نفذت مقاتالت F16 السرب التاسع عدداً 
م��ن الضربات اجلوي��ة عل��ى اوكار داعش 
ف��ي قض��اء تلعفر حي��ث مت اس��تهداف 
مخازن اسلحة واعتدة ومصنع لتفخيخ 
العج��الت ومت تدميرها إضافة الى تفجير 
عدد من العج��الت املفخخة كانت داخل 

املصنع ". 
وذك��ر بي��ان خللي��ة االعالم احلرب��ي تلقت 
اجلدي��د‘‘  نس��خة  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
من��ه، انه " بن��اًء على معلوم��ات مديرية 
االستخبارات العسكرية وجهت طائرات 
الق��وة اجلوي��ة ضربة جوية اس��فرت عن 
تدمير موقع لتفخيخ العجالت بالكامل 

في حي السالم بتلعفر”. 
وأضاف��ت اخللية في بيانه��ا انه" مت خالل 
الضرب��ة تفجير 8 عجالت مفخخة وقتل 
مس��ؤول التفخيخ الع��ام لقاطع تلعفر 
ومسؤول جتهيز العجالت املفخخة وعدد 

من القيادات والعناصر املتواجدة فيه".

العبادي يعّد استعمال السالح 
الكيمياوي بسوريا جرمية مدانة

حيث ان مش��ورة العراق وموقفه الذي مت 
ذكره فيما يخص س��وريا مهم بالنسبة 

لنا".
من جانبه، اك��د العبادي "اهمية التركيز 
عل��ى هزمية داعش، حيث انن��ا اقتربنا من 
حتقيق النصر النهائي عليه وهو ما يؤكد 
القدرة العراقية على جتاوز الصعاب واحلاق 

الهزمية بهذه العصابات االرهابية".
وتابع ان "العراق يعد اس��تعمال السالح 
الكيمي��اوي ف��ي س��وريا جرمي��ة مدان��ة 
ومس��تنكرة"، الفتا الى "اننا مع الشعب 
الس��وري ال��ذي وق��ع ضحي��ة، حي��ث ان 
الشعب العراقي كان ضحية ايضا بضربه 
بالكيمي��اوي من قب��ل النظام الس��ابق 
ولذلك دعينا لتحقيق دولي عاجل ودقيق 

وادانة أي جهة قامت بذلك".
وش��دد العبادي على "ضرورة وضع خطة 
شاملة النهاء التصعيد اجلاري في سوريا 
وتوحي��د اجلهود في س��بيل القضاء على 
االرهابي��ة  واملنظم��ات  داع��ش  تنظي��م 

األخرى وانهاء وجودها".

مقتدى الصدر يدعو إلى االنسحاب 
العسكري من سوريا ويطالب

األسد باالستقالة
لك��ي يأت��ي دور امي��ركا الس��لبي ايضا 

واملتضرر الوحيد هو الشعب السوري".
واضاف الصدر، "ال اس��تبعد ان يكون قرار 
ترام��ب بقصف س��وريا ه��و االذن بتمدد 
داع��ش في مناطق أخرى، فغالباً ما تكون 
اميركا راعية لالره��اب كما تعودنا منها 
ذلك في الكثي��ر من املوارد"، مس��تدركا 
"ث��م انه اذا أرادت امي��ركا ان تكون راعية 
للس��الم فعليه��ا ان تدعم احل��وار وانقاذ 
الش��عوب ف��ي كل املناط��ق س��واء في 
فلس��طني او بورما او البحري��ن او غيرها 
من املناطق وان ال تكون ميالة جلهة جلهة 

من دون اخرى".
وتابع الص��در، "ليعلم اجلمي��ع ان تدخل 
امي��ركا العس��كري ل��ن يك��ون مجدياً.. 

فهي ق��د اعلنت قصفه��ا للدواعش في 
العراق ومازال االرهاب جاثًما على اراضينا 
املقدس��ة ول��م يك��ن تدخله��ا مجدي��اً 
وال نافع��اً عل��ى االط��الق"، الفت��اً الى انه 
"حس��ب ظني فإن مث��ل ه��ذه القرارات 
س��تجر املنطقة الى صراع الس��يما مع 
وجود رايات أخرى تدعي حتريرها او انقاذها 
لس��وريا اجلريح��ة والتي ص��ارت مصلبا 

لصراعات سياسية مقيتة".
ودع��ا الص��در، اجلمي��ع الى "االنس��حاب 
العسكري من سوريا الخذ الشعب زمام 
االمور فهو صاحب احلق الوحيد في تقرير 
مصيره واال سيكون عبارة عن ركام يكون 

املنتفع الوحيد هو االرهاب واالحتالل".
وطالب الص��در اميركا ب�"كف اذاها كما 
ان ذل��ك مطل��وب من روس��يا والفصائل 
االخرى"، مش��يرا الى انه "لعلي اجد من 
االنصاف ان يقدم الرئيس بش��ار االس��د 
اس��تقالته وان يتنح��ى ع��ن احلكم حبا 
بس��وريا احلبيبة ليجنبها وي��الت احلروب 
وس��يطرة االرهابيني فيعط��ى زمام االمر 
ال��ى جه��ات ش��عبية نافذة تس��تطيع 
الوق��وف ض��د االره��اب النق��اذ االراضي 
الس��ورية باس��رع وقت ليكون له موقف 
تاريخي بطول��ي قبل ان يفوت االوان والت 

حني مندم".

إلقاء القبض على معاون مسؤول 
داعش في شرق املوصل

وأض��اف املص��در ، أن "الضرب��ة أس��فرت 
عن مقتل س��تة من ق��ادة تنظيم داعش 
ملناط��ق جن��وب غرب��ي كرك��وك بينهم 
املسؤول املالي وما يسمى بقائد الشرطة 

اإلسالمية".
من جهة أخرى نفذ طيران اجليش، ضربتني 
جويتني، أسفرتا عن اس��تهداف عدد من 
مواق��ع لتنظيم داعش ف��ي اجلانب األمين 

من مدينة املوصل،
وقالت وزارة الدف��اع في بيان لها اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان مت تدمي��ر 
عجلة أحادية وش��فل، ح��اول اإلرهابيون 
استخدامها لتأخير تقدم قطعات اجليش 
العراقي على األرض وهي تواصل حترير ما 
تبق��ى من أحياء اجلان��ب األمين من مدينة 

املوصل.

مكتب العبادي يشدد على عدم 
السماح لتركيا بأي عملية برية داخل 

العراق
وقال جاويش أوغلو في مقابلة صحفية، 
"نعت��زم الدخ��ول عس��كرياً إلى ش��مال 
املنظم��ات  تهدي��دات  حملارب��ة  الع��راق 
اإلرهابية هن��اك" مبيناً ان "حزب العمال 
الكردستاني يريد إنشاء قاعدة عسكرية 
الع��راق،  ش��مال  س��نجار  مدين��ة  ف��ي 
وحتويلها إلى قنديل ثان و نحن لن نسمح 

له بذلك" حسب قوله.
العم��ال  ح��زب  أن  إل��ى  أوغل��و  وأش��ار 
الكردس��تاني يس��تهدف تركي��ا، وأنقرة 

تكافح ضده خارج وداخل البالد".

احلكومة تؤكد عودة قرابة املليوني 
نازح إلى مناطقهم احملررة

ون��وه ال��ى ان أع��داد النازح��ني العائدين 
إل��ى مناطقه��م األصلي��ة ف��ي مجمل 
محافظات  البالد بلغ��ت قرابة  املليونني   

ش��خص عائ��د  وان  نس��بة الع��ودة من 
العدد الكل��ي للنازحني  بلغت %47  ومن 
املتوقع ان ترتفع نسبة العودة في  األشهر 

املقبلة لتصل إلى 60% ".
وأش��ار الوزير الى أن نسبة عودة النازحني 
في محافظة االنبار بلغت  %64  ونس��بة 
العودة ف��ي محافظة ديال��ى بلغت 58% 
وص��الح الدي��ن  %96 فض��ال عن نس��بة 
العائدي��ن إل��ى املناطق احملررة ف��ي نينوى 

والتي بلغت  7% .

الصدريون ينفون ائتالفهم بقائمة 
واحدة مع عالوي في االنتخابات 

املقبلة 
ولفت إل��ى أن "تقارباً كبي��راً في وجهات 
اجلوهري��ة  للقضاي��ا  بالنس��بة  النظ��ر 
يجمعن��ا م��ع ائت��الف الوطني��ة بزعامة 
إي��اد عالوي مبنع التفرد بالس��لطة وعودة 
الدكتاتورية إلى سدة احلكم مرة أخرى".

لك��ن املص��در نف��ى بنحو قاط��ع "وجود 
حتال��ف مع ع��الوي س��واء حالي��اً أو على 
املس��توى املنظ��ور، أو للنزول ف��ي قائمة 
واحدة ف��ي االنتخاب��ات املقبل��ة محلية 

كانت أو نيابية".
وأته��م املص��در الص��دري "اطراف��اً ف��ي 
التحالف الوطني باثارة هذه الش��ائعات 
م��ن أج��ل ارباك الوض��ع وتش��ويه صورة 
كتلة االحرار بحج��ة أنها تنوي التحالف 
م��ع قائم��ة يزعم البع��ض بأنه��ا تنادي 

باملصاحلة مع البعث اجملرم".
وتوقع أن "يش��ترك اخلط الصدري بكتلة 
النظ��ام  بحس��ب  متع��ددة  أو  واح��دة 
االنتخابي الذي س��يجري اعتماده، لكنه 

سيساند اجلهات األخرى املؤيدة لالصالح 
ومن التي اشتركت بالتظاهرات علمانية 

كانت أو سنية أو شيعية أو كردية".
وخلص املصدر بالقول إن "التيار الصدري 
يقف مع احلل الوطني وصعود شخصيات 
كفوءة الدارة البالد، واالبتعاد عن تس��يس 
املؤسس��ة العس��كرية وبالتالي هو بادر 
باتخ��اذ ق��راره مبن��ع املنتس��بني لس��رايا 

السالم من املشاركة في االنتخابات".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائ��ب ع��ن ائت��الف 
الوطني��ة عبد الكرمي عبط��ان في حديث 
مع "الصباح اجلديد"، أن "ابوابنا مفتوحة 
للتحال��ف مع جميع الكتل السياس��ية 

التي تخدم العراق واملصلحة العامة".
وتاب��ع عبط��ان أن "اجلهود تنص��ب حالياً 
لتكوين اغلبية سياس��ية بامكانها ادارة 
البل��د، وهذا ميك��ن أن يحصل م��ع التيار 
الص��دري أو حت��ى الكتل املؤي��دة لرئيس 

مجلس الوزراء حيدر العبادي".
وش��دد على "وجود تفاهم��ات جيدة مع 
التيار الصدري على اتباع منهج سياسي 
يخدم العراق"، مستدركاً "لكننا لم نصل 

بعد إلى مرحلة التحالف الرسمي".
وأكم��ل عبطان بالق��ول إن "عدم دخولنا 
في قائمة واحدة قب��ل االنتخابات ال مينع 
حص��ول حتالف داخ��ل قبة البرمل��ان بعد 
ظهور النتائج لتكوين جبهة سياس��ية 

كبيرة بامكانها تشكيل احلكومة".
وكانت احملكمة االحتادية العليا قد فسرت 
في عام 2010 املادة الدس��تورية املتعلقة 
بالكتل��ة االكب��ر بأنه��ا الت��ي تتش��كل 
بعد ترديد القس��م وليس��ت الفائزة في 

االنتخابات.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يتعم��د تنظي��م داع��ش االرهابي 
التحص��ن مب��ا تبق��ى م��ن املباني 
الرس��مية بامي��ن املوص��ل الكمال 
تدمير املدين��ة، مع قيامه بقصف 
املصل��ني بخطبة اجلمعة بايس��ر 
الثان��ي عل��ى  املدين��ة لالس��بوع 
التوال��ي، فيم��ا اعل��ن اعالمي��ون 
تأسيس  وناشطون موصليون عن 
"مرصد نين��وى للتوثيق" ملواجهة 

مرحلة ما بعد داعش.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "حتس��ن الطقس في 
محافظ��ة نينوى عموم��اً ادى الى 
ارتفاع وتي��رة الضربات اجلوية على 
مواق��ع تنظي��م داع��ش االرهابي 
فيم��ا تبقى م��ن االحي��اء الغربية 
التي ما زالت بقبضته، س��واء من 
قب��ل طي��ران التحال��ف الدولي او 

الطيران احلربي العراقي".  
واض��اف "ولتجنب ه��ذه الضربات 
العنيفة، والكمال تدمير ما تبقى 
من املنش��آت احلكومي��ة في امين 
املدين��ة، يتعم��د عناص��ر الع��دو 
عل��ى االحتم��اء مبب��ان حكومية، 
وامل��دارس  املستش��فيات  مث��ل 
وغيرها، فضال عن احتمائه باملنازل 

املكتظة باالهالي احملاصرين".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "قي��ادات 
ب��ارزة من العدو التج��أت الى أكبر 
مستش��فيات املوصل )ابن سينا( 
العام ف��ي مدينة الط��ب باجلانب 
األمي��ن، واس��تبق ذلك بنق��ل عدد 
من جرح��اه لتلقي الع��الج والذي 
خصص له��م ردهات بكاملها، ومت 
اس��تهدافه بضربات جوية، وسط 
مخاوف ع��ن احل��اق االذى باملرضى 
املدني��ني الذي��ن اضط��ر بعضهم 
للهرب ومغادرة املستشفى برغم 

حاجتهم لتلقي العالجات".
وتاب��ع "كم��ا ان مجامي��ع أخ��رى 
م��ن التنظي��م االرهاب��ي تعمدت 
االختب��اء في مبن��ى الدفاع املدني 
ف��ي منطق��ة البورص��ة، وكان��ت 
ترافقهم سيارة مصفحة ومفرزة 
ه��اون كان��ت تس��تهدف القوات 

االمنية واالحي��اء احملررة بقذائفها، 
فتم معاجلتها واسكاتها بضربات 
جوي��ة عنيف��ة، م��ع احل��اق اضرار 

باملبنى".
وبحس��ب املص��در ذات��ه فأنه "مت 
رصد مفرزة هاون تابعة للعدو في 
مدرس��ة العقيدة التي تقع خلف 
االعدادي��ة املركزي��ة ف��ي منطقة 
املدين��ة،  بامي��ن  فتح��ي  الش��يخ 
وكانت مفرزة هاون تطلق قذائفها 
على اجلانب االيسر احملرر، ومت تدمير 
املفرزة بضربة صاروخية مع مقتل 
4 م��ن عناصر الع��دو، فيما حلقت 

اضرار مببنى املدرسة".
ومضى بالق��ول "كما مت رصد رفع 
اعالم داعش��ية عل��ى العديد من 
املنازل اخلاوية او املأهولة بالسكان 
بامين املدينة من قبل عناصر داعش، 

وهي دعوة صريحة الس��تهدافها 
واحل��اق اكب��ر اذى ممك��ن باالهالي 
والبنى الفوقية، وايضاً للتشويش 
على مق��رات واوكار الع��دو، لكن 
القوات االمنية لها اس��اليبها في 
معرف��ة االه��داف احلقيقي��ة من 

االهداف الوهمية الزائفة".
اس��تهدف  آخ��ر،  صعي��د  عل��ى 
التنظيم االرهابي حيي الش��رطة 
صاروخية  بقذائ��ف  واملهندس��ني 
اسفرت عن اصابة عدد من املدنيني 
بج��روح وذل��ك ف��ي اثن��اء خ��روج 
املصلني من صالة اجلمعة، علماً ان 
داعش استهدف املصلني في اثناء 

خروجهم في اجلمعة املاضية.

تأسيس "مرصد نينوى للتوثيق"
وناش��طون  اعالمي��ون  اعل��ن 

موصلي��ون عن تأس��يس "مرصد 
نينوى للتوثيق" ملواجهة مرحلة ما 

بعد داعش على شتى االصعدة.
وعلى وفق بيان صادر عن مجموعة 
والنش��طاء  االعالمي��ني  م��ن 
املوصلي��ني، والذي تابعه مراس��ل 
"الصب��اح اجلديد" ف��ي نينوى فأن 
مرصد نينوى للتوثيق هو "منصة 
صفح��ات  مجموع��ة  أطلقته��ا 
التواصل  موصلي��ة )على مواق��ع 
االجتماع��ي( لتوثيق ما يحدث في 
نين��وى عل��ى الصعيد اإلنس��اني 
والعمران��ي، وه��ي جه��ة رقابي��ة 
مدنية مستقلة من سكان نينوى 
والهدف األساس��ي هو  املدني��ني، 
انش��اء قاعدة في نينوى تستطيع 
متثيل الرأي العام املدني في احملافل 
الدولية واحمللية واإلقليمية والدفاع 

عن محافظة نينوى وأهلها".
واهدافه��ا هي "تأس��يس منصة 
اع��الم تهت��م بش��ؤون محافظة 
نين��وى بكل جوانبه��ا، تعزيز الرأي 
العام وتقريبه من االحداث اليومية 
املتعلق��ة بنينوى عل��ى األصعدة 
والدولي��ة،  واإلقليمي��ة  احمللي��ة 
م��ع مراقب��ة كل م��ا يح��دث في 
املوص��ل وتوثيقه باألدل��ة والوثائق 
والشواهد، و احلث على بناء اجهزة 
امنية مهنية حتترم حقوق االنسان 
وتقف ال��ى جانب املواطن وحتميه، 
اضافة الى مراقبة اداء كل االجهزة 

االمنية العاملة في نينوى".
ومن االهداف األخ��رى هو "العمل 
عل��ى إزالة آث��ار داعش م��ن نينوى 
وإع��ادة تأهيل احملافظ��ة عبر طرح 
ال��رأي املدن��ي املعت��دل، مواجهة 

داعش  ومواجهة  املتشدد  اخلطاب 
دع��م  م��ع  وارهابه��ا،  واعالمه��ا 
الش��باب ف��ي نين��وى ومس��اندة 
وتعزي��ز  التطوعي��ة  مبادراته��م 
العم��ل التطوع��ي ف��ي املدين��ة، 
وتعزي��ز العالق��ة ب��ني املواطن��ني 
العراقي��ة  والق��وات  نين��وى  ف��ي 

املسلحة".
اضاف��ة ال��ى "العمل عل��ى "نقل 
ت��راث نين��وى وثقافاته��ا املتعددة 
التعاي��ش  وتعزي��ز  العال��م  ال��ى 
الس��لمي بني اطيافه��ا، ومتابعة 
م��ا قطعت��ه احلكوم��ة العراقية 
من وعود لتحري��ر نينوى واعمارها 
واالستمرار باملطالبة لتنفيذ لتلك 
الوعود، مع مراقب��ة اداء التحالف 
الدولي ملكافحة االرهاب ودوره في 

نينوى".

تحسن الطقس 
في محافظة 
نينوى عمومًا أدى 
إلى ارتفاع وتيرة 
الضربات الجوية على 
مواقع تنظيم داعش 
اإلرهابي فيما تبقى 
من األحياء الغربية 
التي ما زالت بقبضته، 
سواء من قبل طيران 
التحالف الدولي أم 
الطيران الحربي 
العراقي

من جرائم داعش في املوصل

موصليون يعلنون تأسيس "مرصد نينوى لتوثيق جرائم التنظيم"

"داعش" يتحصن بالمباني الرسمية بأيمن الموصل لتدميرها
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متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
احدى تشكيالت وزارة التجارة اسعار 
ش��راء احلنط��ة احمللية م��ن الفالحني 

واملسوقني لهذا العام احلالي 2017 .
وقال مدير عام الشركة رئيس اللجنة 
العلي��ا للتس��ويق املهن��دس هيث��م 
جمي��ل اخلش��الي ان اس��عار ش��راء 
احلنطة احمللية اعتمدت حس��ب قرار 
مجلس الوزراء ، مضيفا ان االس��عار 
اعتمدت على اس��اس الدرجات والتي 
حددت بثالث درجات وباسعار مدعومة 
للفالح هدفه��ا احلصول على حنطة 
واملواصفة  تتناسب  مبواصفات جيدة 

العراقية.
وكشف اخلش��الي ان االسعار حددت 
حس��ب درج��ة احلنط��ة درج��ة اولى 
بسعر )٥٦٠( الف دينار للطن الواحد 
واحلنط��ة درج��ة ثانية بس��عر ) ٤٨٠( 
الف دين��ار للطن واخيرا حنطة درجة 
ثالثة بس��عر  )٤٢٠( الف دينار للطن 

الواحد .
ويأتي التفاوت باس��عار الدرجات من 
بانتاجه  واملسوقني  الفالحني  اهتمام 
والعم��ل عل��ى تنقية احلنط��ة قبل 
تس��ويقها لتكون مبواصفات احلنطة 

املستوردة.
من جانب آخر باشرت املالكات الفنية 
في فرع املثنى التابع للشركة العامة 
صيان��ة  بعملي��ة  احلب��وب  لتج��ارة 
املس��قفات التابعة للف��رع قبل بدء 

املوسم التسويقي.
واوضح مدي��ر فرع الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلبوب في املثن��ى املهندس 
ع��ادل عبد علي ان الصيانة ش��ملت 
الس��قوف واجل��دران اجلانبية واالبواب 
بانس��يابيةعالية  لتك��ون حركته��ا 
اضاف��ة ال��ى عمل مظ��الت لالبواب ، 
مضيف��ا ان عملي��ة الصيان��ة جاءت 
بالتزامن مع اس��تعدادات الفرع قبل 

ب��دء املوس��م التس��ويقي حملص��ول 
احلنطة لتكون اخملازن جاهزة للحفاظ 
على ماس��يتم تس��لمه من حنطة 
ه��ذا املوس��م.  على صعي��د متصل 
ص��ادق وزير التجارة الدكتور س��لمان 
عل��ي اجلميل��ي على خطة تس��ويق 
محصول احلنطة للع��ام احلالي التي 
اعدتها اللجنة العليا للتس��ويق في 
الش��ركة العام��ة لتج��ارة احلبوب . 
واوضح اخلش��الي ان خطة التسويق 

اخملتبري��ة  املواصف��ات  تضمن��ت 
والتعليم��ات والش��روط والضواب��ط 
واملراكز التس��ويقية التي س��تعتمد 
ه��ذا املوس��م. وق��ال املدي��ر العام ان  
خط��ة التس��ويق تضمن��ت كذل��ك 
االمور االدارية واملالية واالسعار ، الفتا 
الى ان  خطة التسويق قبل املصادقة 
مت مناقش��تها في اجتماع مش��ترك 
ضم ممثلني عن وزارة الزراعة وتصديق 
الب��ذور اضاف��ة ال��ى االحت��اد الع��ام 

للجمعي��ات الفالحي��ة واملستش��ار 
الزراعي ، مبين��اً ان الوزارة أعلنت في 
وقت س��ابق أن خطة تسويق احلنطة 
هذا املوس��م جتري اس��تنادا للخطة 
الزراعية السابقة ومن دون أي تغيير.

االس��تعدادات  أن  اخلش��الي  واك��د 
التس��ويقي  للموس��م  متواصل��ة 
حملصول احلنطة ه��ذا العام من خالل 
تهيئ��ة مواق��ع اخل��زن والس��ايلوات 
والس��احات القريبة منها فضال عن 

تهيئة مراكز الفحص اخملتبري ضمن 
املواق��ع ومب��ا يس��اعد على اإلس��راع 
في تس��لم كميات احلنطة املسوقة 
م��ن الفالح��ني واملزارعني عل��ى وفق 
اخلطة الزراعية الت��ي اعدتها الوزارة 
بالتنس��يق مع وزارة الزراعة واجلهات 
ذات العالق��ة وق��د مت تهيئ��ة جمي��ع 
التسويق  االستعدادات إلجناح حملة 
مبا يس��هم في االعتم��اد على املنتج 
واملزارعني  الفالح��ني  ودع��م  الوطني 

املسوقني حملصول احلنطة.
وأضاف املدير الع��ام أن  وزارة التجارة 
تس��عى لالهتم��ام باملنت��ج الوطني 
وزج��ه ف��ي عملي��ة جتهي��ز املفردات 
الغذائي��ة التي توزعه��ا الوزارة ضمن 
مش��روع البطاق��ة التمويني��ة ف��ي 
ظل التوجه احلكوم��ي اجلاد في دعم 
الفالح��ني واملزارع��ني وتوفي��ر املن��اخ 
املالئم له��م للمش��اركة في حملة 

التسويق ودعم املنتج الوطني .

التجارة تعتمد أسعار شراء الحنطة المحلية حسب درجة تسويقها 

 يأتي التفاوت 
بأسعار الدرجات 

من اهتمام 
الفالحين 

والمزارعين 
المسوقين باإلنتاج 

والعمل على 
تنقية الحنطة قبل 
تسويقها لتكون 

بمواصفات الحنطة 
المستوردة

إحدى مزارع احلنطة

إياس حسام الساموك

المحكمة االتحادية وأعداد 
النواب ومجالس المحافظات

أغلقت احملكم��ة االحتادية العلي��ا الباب أمام 
تأوي��الت واجته��ادات فردية يعتم��د البعض 
منه��ا على مزاي��دات ذات طابع سياس��ي أو 
جه��ل في القان��ون بخصوص أع��داد أعضاء 

مجلس النواب ومجالس احملافظات.
وق��د يس��أل البع��ض مل��اذا س��كت القضاء 
الدستوري في العراق عن هذا اإليضاح طيلة 
امل��دة املاضي��ة؟ اجل��واب يأتي ب��أن احملكمة ال 
تستطيع اس��تصدار قرار في مسألة ما من 
دون دعوى ترفع أمامها إما بطعن دستوري أو 

تفسير لنصوص دستورية.
ه��ذا يعن��ي أن احملكمة ل��م تبادر م��ن تلقاء 
نفسها في تفسير نص املادة 49 من الدستور 
التي تنص على أن »يتكون مجلس النواب من 
ع��دد من االعضاء بنس��بة مقعد واحد لكل 
مائ��ة ألف نس��مة من نفوس الع��راق ميثلون 
الشعب العراقي بأكمله«، بل بناًء على طلب 
م��ن االمانة العام��ة جمللس الن��واب في ضوء 
أسئلة محددة اس��تعرضها القرار واحدا تلو 

االخر وأجاب عليها تفصيالً.
مؤخ��راً، ظهرت بع��ض االص��وات املنادية بأن 
ع��دد 100 ال��ف يخص فق��ط الناخب��ني، أي 
من ل��ه حق االنتخ��اب مبوج��ب القوانني ذات 
العالق��ة، وبالتالي ميكن تقليل ع��دد النواب 
كون املش��مولون بحق االنتخاب هم اقل من 

عدد نفوس العراقيني بشكل عام.
لكن احملكمة االحتادية أوضحت قصد املشرع 
في قرار يتفق م��ع القانون واملنطق من خالل 
الفهم الصحيح للنص الدس��توري املش��ار 

اليه في طلب التفسير.
وج��اء في نص الق��رار أن »التعبي��ر الوارد في 
النص الدس��توري )نس��مة( جاء مطلقاً ولم 
يخص��ص بعدد املصوتني واملطلق يجري على 

إطالقه«.
نعتق��د ب��أن ه��ذا الرأي ه��و الصحي��ح, فلو 
اراد املش��رع الدس��توري غير ذل��ك لذكر بأن 
النواب ميثلون 100 ال��ف »ناخب، أو مصّوت«، 
ال »نس��مة«، حيث هناك فرق بني املفهومني، 
ف��األول مبوج��ب القانون ه��و العراق��ي الذي 
تتوف��ر في��ه الش��روط القانوني��ة واألهلي��ة 
للتصوي��ت في االنتخابات، والش��روط هي أن 
يكون عراقي اجلنس��ية، وكام��ل األهلية، وأمت 
الثامنة عش��رة م��ن عمره في الس��نة التي 
جترى فيها االنتخابات، ومس��جل في س��جل 
الناخب��ني وفقاً ألح��كام القان��ون واألنظمة 
واإلجراءات التي تصدرها املفوضية املستقلة 

لالنتخابات.
أما النسمة، فهي كل العراقيني بغض النظر 
عن حالتهم الشخصية س��واء من الناحية 

العمرية أو من مراكزهم االجتماعية.
مع مالحظة أن الدس��تور أورد كلمة »ناخب« 
في موضعني أحدهما يتعلق بتعريف الناخب 
وش��روطه واألخر جاء في اليات طلب التحول 
إل��ى اقالي��م، ولو أراد املش��رع الدس��توري أن 
ينصرف االمر إلى )الناخب( لكان قد أورد ذلك 
صريحاً ف��ي الفقرة التي تتعل��ق مبعدل 100 

الف لكل نائب لكنه ذكر مفردة »نسمة«.
مبا أن ه��ذا النص جاء دس��تورياً، فأن تعديله 
بالزي��ادة أو النقص��ان أو بتغيي��ر املفهوم من 
النف��وس إلى الناخب��ني يتطل��ب تعديالً في 

الدستور على وفق احكام املادة 142 منه.
أن الدس��تور ومبوج��ب هذه املادة ح��دد اليات 
تعديل��ه وهي بتش��كيل جلنة نيابي��ة تقدم 
املقترحات عل��ى مجلس النواب  لكي حتصل 
على موافقة االغلبية املطلقة، ومن ثم على 
الشعب لالستفتاء عليها، ويكون االستفتاء 
عل��ى املواد املعدل��ة، ناجح��اً مبوافقة اغلبية 
املصوت��ني، واذا لم يرفض��ه ثلثا املصوتني في 

ثالث محافظات أو اكثر.
أما عن أعض��اء مجالس احملافظ��ات، فلم يرد 
حتدي��د عددهم في الدس��تور، أمن��ا جاء ضمن 
قانون صادر عن مجلس النواب، والقانون يعدل 
بقانون آخر، أي بإم��كان مجلس النواب اجراء 
زي��ادة أو نقص��ان عددهم من خ��الل مداخلة 
تشريعية، وهو ما نّص عليه القرار القضائي.

ذي قار - علي حسين:

دعا الس��فير االميركي املعتمد في 
بغداد دوغالس س��ليمان الشركات 
االميركي��ة لالس��تثمار في مناطق 
االه��وار العراقي��ة واالس��هام ف��ي 
للقطاع  التحتي��ة  البن��ى  تطوي��ر 
الس��ياحي في املناط��ق املذكورة ، 
وذلك خالل زيارته ملناطق االهوار في 

قضاء اجلبايش شرقي الناصرية .
وق��ال الس��فير االميركي دوغاليس 
صحف��ي  مؤمت��ر  خ��الل  س��ليمان 
مش��ترك م��ع املس��ؤولني احمللي��ني 

ف��ي ذي ق��ار » ان��ا س��عيد ان اكون 
ف��ي مناط��ق االه��وار مبحافظة ذي 
قار ، فانا اعي��ش فعال في املنطقة 
اخلض��راء ببغ��داد لك��ن املنطق��ة 
اخلض��راء احلقيقي��ة ه��ي هن��ا في 

مناطق االهوار ».
واضاف السفير ان »مناطق االهوار 
متتلك مقومات النه��وض والتطور 
في جمي��ع اجمل��االت والس��يما في 
قطاع الس��ياحة«، مش��يرا الى انه 
بحث مع احلكوم��ة احمللية البرامج 
املمكنة لتطوير السياحة في هذه 
املناط��ق من خ��الل انش��اء املرافق 

السياحية واملطاعم والفنادق .

واكد السفير سليمان ان السفارة 
الدبلوماسية  وممثلياتها  االميركية 
البص��رة س��وف تعم��ل م��ا  ف��ي 
رجال  لتس��هيل مهمة  بوس��عها 
االعم��ال الراغبني باالس��تثمار في 
تلك املناطق ، الفتا الى ان السفارة 
االميركي��ة س��تعمل عل��ى ح��ث 
ش��ركات بالده للدخول الى س��وق 

االستثمار في محافظة ذي قار .
من جانب��ه قال نائ��ب محافظ  ذي 
قار محم��د الصويلي خ��الل املؤمتر 
الس��فير  زي��ارة  ان«  الصحف��ي 
االميركي ملناطق االهوار من شأنها 
ان توف��ر دعم��ا اقتصادي��ا واعالميا 

مهما له��ذه املناطق خصوصا بعد 
العاملي  الت��راث  انضمامها لالئحة 
، مش��يرا ال��ى ان » ذي قار وفي ظل 
االزم��ة االقتصادية التي تعيش��ها 
تتطل��ع لدع��م ال��دول الصديق��ة 
بقطاعاته��ا  للنه��وض  للع��راق 

االقتصادية والسياحية واالثرية .
وبني نائ��ب احملافظ انه » ق��ّدم رؤية 
وخططه��ا  املتكامل��ة  احملافظ��ة 
املستقبلية في دعم مناطق االهوار 
وتطوير بناها التحتية لتكون مهيأة 
الستقبال الّس��ياح على مدار ايام 
الس��نة من خالل جتهيزها باملرافق 

احليوية املطلوبة .

تقرير

السفير األميركي يدعو  شركات بالده لالسثمار في األهوار
خالل زيارته لمناطق األهوار في قضاء الجبايش

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن توزي��ع 
77   % م��ن مس��تحقات الفالح��ني 
واملزارعني من ابن��اء مدينة املوصل 
لع��ام 2016 في حني كش��فت عن 
تأمني مستحقات االعوام السابقة 
وتوزيعها حال توفر الرصيد املالي. 

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت 
" الصباح اجلديد" على نسخة منه 
ان عملي��ات التدقي��ق التي اجريت 
من دي��وان الرقاب��ة املالي��ة وجهاز 
االم��ن الوطن��ي الليات التس��ويق 
ول��م  اس��تكمالها  مت  والتس��لم 
تعد هناك مش��كلة تذكرفي دفع 

املس��تحقات للفالح��ني واملزارعني 
وان  خاص��ة  الس��ابقة  لالع��وام 
الوزارة اس��تكملت توزيع %77 من 
املس��تحقات لع��ام 2016 نتيج��ة 
توفر التخصيصات املالية من قبل 

وزارة املالية .
بيانه��ا  ف��ي  ال��وزارة  واوضح��ت 
االج��راءات  جمي��ع  اس��تكمال 
االدارية والفنية ملعامالت الفالحني 
واملزارعني املسوقني حملصول احلنطة 
ف��ي املوصل وس��يتم توزي��ع هذه 
املستحقات حال وجود التخصيص 

املالي لالعوام السابقة.
 واش��ار البيان الى ان وزارة التجارة 

اعلن��ت بدء املوس��م التس��ويقي 
حملص��ول احلنط��ة ف��ي محافظات 
املؤم��ل  وم��ن  واجلن��وب  الوس��ط 
التس��ويق  خط��ة  ع��ن  االع��الن 
للمحافظات الشمالية وعلى وفق 
اخلط��ة الزراعي��ة الت��ي مت اعدادها 
بالتنسيق مع وزارة الزراعة واجلهات 
دعم��ا  توف��ر  وه��ي  العالق��ة  ذات 
حكومي��ا للمزارعني والفالحني من 
خالل اس��عار مدعوم��ة وفي اطار 
برنام��ج يتم في��ه االعتم��اد على 
املنت��ج الوطن��ي في تأمني س��لة 
الغ��ذاء ومادة الطح��ني على وجه 

اخلصوص.

بغداد - الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  اك��د 
الدكتور عبد  العلم��ي  والبحث 
ال��رزاق العيس��ى عل��ى ض��رورة 
توج��ه الكلي��ات اخملتص��ة ال��ى 

تطوير الزراعة غير التقليدية .
وق��ال العيس��ى ل��دى ترؤس��ه 
اجتم��اع جلن��ة عم��داء كلي��ات 
الزراعة ملناقش��ة توصيات ورش 
الت��ي  التخصصي��ة  العم��ل 
نظمته��ا دائرة البحث والتطوير 
الراه��ن  الظ��رف  ض��رورات  ان 
يقتض��ي ان يك��ون للزراع��ة دور 
وإسهام رئيس في دعم االقتصاد 

الوطني .
وأضاف الوزي��ر ان توجه الكليات 
اخملتص��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال نحو 
الزراع��ات غير  تنمي��ة وتطوي��ر 
التقليدي��ة والس��يما تلك التي 
تدخل ف��ي الصناع��ات الطبية 
يعد خطوة تأسيسية صحيحة 
م��ع  العم��ل  عل��ى  مش��ددا   ،
املنظم��ات العاملية للتقليل من 
تأثير التغي��رات املناخية ، ووضع 
التي  العلمي��ة  وال��رؤى  املناهج 
تدع��م تطوي��ر آلي��ات الس��قي 
التصح��ر  ومكافح��ة  املبرم��ج 
البيئي وحتفيز  التل��وث  وتطويق 

واألس��مدة  األع��الف  صناع��ة 
م��ع  املطل��وب  والتنس��يق 
املؤسس��ات احلكومي��ة املعنية 
على وفق خارطة عمل وسقوف 

زمنية محددة .
ال��رؤى  اجملتمع��ون  واس��تعرض 
ش��أنها  م��ن  الت��ي  واملف��ردات 
تطوي��ر االختصاص��ات الزراعية 
ف��ي اجلامع��ات العراقي��ة وثمن 
احلاضرون مش��روع زراعة املليون 
ش��جرة ال��ذي أطلقت��ه كلي��ة 
بغ��داد  جامع��ة  ف��ي  الزراع��ة 
االخ��رى  اجلامع��ات  ومبش��اركة 

واجلهات احلكومية الساندة.

بغداد - الصباح الجديد:
إفتتحت أمانة بغداد ورشة لتصنيع 
احلاوي��ات املتري��ة لتوزيعه��ا عل��ى 
األماكن العامة في العاصمة بغداد 
للحف��اظ عل��ى النظاف��ة والبيئة 

والصحة العامة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
دائرة بلدي��ة الصدر الثانية افتتحت 
بحض��ور مديره��ا العام وع��دد من 
اعض��اء مجل��س احملافظ��ة ورش��ة 

لتصنيع احلاويات املترية ومبواصفات 
االجنب��ي  االنت��اج  تناف��س  عالي��ة 
وبتكلف��ة اق��ل موفرة بذل��ك املال 

واجلهد وبتمويل ذاتي .
يت��م  الت��ي  ان احلاوي��ات  وأضاف��ت 
تصنيعه��ا في هذه الورش��ة يجري 
توزيعها تباعاً عل��ى املراكز البلدية 
أن تس��هم بص��ورة  املؤم��ل  وم��ن 
كبي��رة في جم��ع وحص��ر النفايات 
ومنع إنتش��ارها بصورة عش��وائية 

في الساحات والش��وارع واألرصفة 
واجل��زرات الوس��طية حفاظ��اً على 

جمالية ونظافة مدينة بغداد .
واش��ارت الى ان ه��ذه احلاويات متتاز 
بسهولة احلركة والتفريغ في أماكن 
جتمع النفايات املؤقتة أوفي اآلليات 
التخصصي��ة التي جتوب الش��وارع 
يومياً عبر 3 نوب��ات عمل )صباحية 
ومسائية وليلية( لنقلها الى مواقع 

الطمر الصحي بصورة آمنة.

بغداد - الصباح الجديد:
شارفت امانة بغداد على اكمال 
اعم��ال تطوير وتأهيل الش��ارع 
اخلدمي احمل��اذي لطري��ق محمد 
القاس��م للمرور السريع ضمن 

قاطع بلدية االعظمية.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
االعظمي��ة  بلدي��ة  دائ��رة  ان 
واس��تنادا الى توجيه��ات امينة 
اجن��از  نس��ب  حقق��ت  بغ��داد 

متقدم��ة ف��ي تنفي��ذ فق��رات 
تطوير الش��ارع اخلدم��ي احملاذي 
لطريق محمد القاس��م للمرور 
الس��ريع ضمن محلة )301( في 
منطق��ة الوزيري��ة بط��ول نحو 

كيلو متر واحد .
واضاف��ت ان االعم��ال ش��ملت 
ف��رش احلص��ى اخلاب��ط واعمال 
الرش واحلدل واجراء الفحوصات 
اخملتبرية واصالح القالب اجلانبي 

ورص��ف الرصيف باحلجر وتعلية 
املنهوالت متهيدا الكس��ائه مبادة 
االسفلت الذي سيجهز من قبل 

دائرة املشاريع.
واش��ارت ال��ى ان اعم��ال التطوير 
والتأهي��ل تأتي بعد اكم��ال دائرة 
اص��الح  اعم��ال  بغ��داد  مج��اري 
التخسفات التي حصلت في خط 
بغداد الناقل ملياه الصرف الصحي 
واالمطار في الشارع اخلدمي .                                           

توزيع 77 % من مستحقات 
فالحي ومزارعي الموصل 

افتتاح ورشة لتصنيع الحاويات المترية 
الخاصة باألماكن العامة

العيسى يوّجه الكليات المتخصصة
 إلى تطوير الزراعة غير التقليدية

تطوير الشارع الخدمي
 المحاذي لطريق محمد القاسم

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة  الف��رات  ش��ركة  وقع��ت   
للصناعات الكيمياوية واملبيدات إحدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عقدا 
م��ع املديري��ة العام��ة إلنت��اج الطاقة 

الوس��طى  للمنطق��ة  الكهربائي��ة 
التابعة لوزارة الكهرباء يقضي بتجهيز 
محطة كهرباء واسط بكمية )2000( 
طن من مادة حامض الكبريتيك املركز 
. وأك��د مص��در مخ��ول في الش��ركة 

عل��ى أن ه��ذا العق��د يع��د م��ن اهم 
العقود الت��ي ابرمتها ش��ركة الفرات 
في الس��نوات االخيرة كونه وألول مرة 
يتم التعاقد على كمية 2000 طن من 
م��ادة حامض الكبريتي��ك املركز ومبدة 

جتهي��ز 6 اش��هر الى محط��ة كهرباء 
إنش��اؤها  والت��ي مت  احلراري��ة  واس��ط 
حديثا م��ن قب��ل وزارة الكهرباء والتي 
تع��د اكب��ر محط��ة النت��اج الكهرباء 
ف��ي الع��راق وتغط��ي رب��ع احتياجات 

البلد م��ن الطاق��ة الكهربائية . واكد 
املصدر على ان الشركة تتعهد بتأمني 
جميع احتياجات هذه احملطة من املادة 
املذكورة ومبواصف��ات عالية ، الفتا الى 
أن اب��رام هذا العقد ج��اء نتيجة وثمرة 

بذلتها  الت��ي  االس��تثنائية  للجه��ود 
إدارة الش��ركة استنادا لتوجيهات وزير 
الصناع��ة واملع��ادن بض��رورة تفعي��ل 
اجلانب التس��ويقي والتنسيق الفاعل 

مع وزارات ودوائر الدولة .

الكيمياوية تجّهز الكهرباء بإنتاجها من حامض الكبريتيك المركز



مراجعة العقود
نحن ندرك وجود دع��وات إلعادة النظر 
ف��ي عق��ود اخلدم��ة املبرم��ة مبوج��ب 
ج��والت التراخي��ص.  ون��درك كذل��ك 
التوجهات السياس��ية ملثل  طبيع��ة 
إدراج  وراء  وخاص��ة  الدع��وات،  ه��ذه 
أحكام محددة ف��ي قوانني املوازنة.  إن 
هذه الدعوات مشروعة، كما هو مبني 
أدن��اه، ومرغوٌب فيه��ا ع��ادًة، ولكنها 
غي��ر عملية في ظل الظ��روف احلالية 
غير املس��تقرة في العراق وحالة سوق 
النف��ط.  كم��ا أنن��ا نخش��ى النتائج 
اخمليب��ة لآلم��ال آخذين بنظ��ر االعتبار 
املفاوضات السابقة للوزير عبد الكرمي 
لعيبي التي أجريت عندما كانت أحوال 
البالد والس��وق مستقرة نسبياً – وهو 

ما نشير إليه في القسم التالي.
رغم أن لدينا خالفاتنا في تقييم عقود 
اخلدمة، فإننا ندرك العديد من العيوب 
الهيكلية لعق��د اخلدمة، والتي أثارها 
العديد، مبا ف��ي ذلك نحن، ومنها على 

سبيل املثل:
• إن وصف��ه بعقد خدمة هو تس��مية 
خاطئة ل��ه إذ أنه عق��د هجني يجمع 
بني املش��اركة في اإلنتاج/عقد خدمة 
)فاملق��اول كونه مس��تثمراً يس��اهم 
في اتخاذ القرارات(. وعليه فان املقاول 
يتمتع بأملي��زة التي توفره��ا اتفاقيات 
املش��اركة في اإلنتاج، وهي املساهمة 
في اتخ��اذ الق��رارات واألج��ل الطويل 
للعقود، وفي نفس الوقت يتمتع مبيزة 
عق��ود اخلدمة عن طريق الدفع الفوري 

السترداد استثماراته .
• إن��ه عق��د طوي��ل األج��ل ميت��د ملدة 
25 عام��اً )يتمي��ز عقد اخلدم��ة مبدته 
القصي��رة ويظ��ل صنع الق��رار في يد 

صاحب السيادة(؛
• يشجع على ممارسة »طالء الذهب«في 
ش��راء املواد، بدالً من التوفير الواقعي 
لتعظي��م مكافآت  التكالي��ف[،  ]في 
الش��ركة )فأج��ور املق��اول ت��زداد مع 
ش��راء سلع باهظة الثمن والناجتة عن 
صيغة عامل النس��بة »R« املستخدم 

في تنظيم مكافأة الشركة(.
وقبل كل ش��يء، فإن عق��ود اخلدمات 

تعاني من  ثالثة عيوب رئيسية هي:
- لق��د مت الف��وز بعط��اء موجز خطة 
التطوي��ر وتبني��ه على أس��اس أعلى 
 ’Plateau‘ معدل إلنت��اج نفط ال��ذروة 
)عل��ى الرغم م��ن أنه ال ميك��ن التأكد 
من��ه م��ن الناحي��ة الفنية( ب��دال من 
حتقيق االستخالص األمثل للنفط من 

تكوين املكمن بأقل تكلفة للوحدة.
- اعتم��اد عق��ود طويلة األج��ل، تخلو 
من نسبة محددة مسبقاً من »احملتوى 
احمللي،« )التعاقد الثانوي مع  الشركات 
احمللي��ة ومس��اعدتها عل��ى التنفي��ذ 
والعمل بكفاءة( يؤدي إلى تصدير جزء 
أكب��ر من الثروة الوطني��ة بينما يعيق 
نقل الدراية التكنولوجية للش��ركات 
الوطنية اخلاصة.  إن احملتوى احمللي مهم 
إلى درج��ة أن إي��ران وروس��يا تطالبان 
ب�منح %51 للش��ركات احمللية وترتفع 

هذه النسبة إلى %70 في النرويج.
-  يكون الس��داد الفصلي للتكاليف 
الدخ��ل  م��ن   50% لغاي��ة  واالتع��اب 
اإلجمال��ي، مم��ا يجعل��ه عبئ��اً عل��ى 
احلكوم��ة وخاص��ة خ��الل انخف��اض 
أسعار النفط.  إن اتفاقيات االمتيازات 
اتفاقي��ات  م��ن  والعدي��د  القدمي��ة 
املش��اركة في اإلنتاج تدف��ع تكاليف 
التشغيل واألرباح س��نوياً في حني أن 
دفع االستثمار امللموس )الذي ميكن أن 
يش��مل اآلبار املنتج��ة( يتم على مدى 
فترة من الزمن يتناسب مع حياة هذه 

اآلبار، ولنقل، 10-20 سنة.
وقد أظهر شرط التسديد ربع السنوي 
املذك��ور أعاله أن��ه أصبح عبئ��اً على 
خزين��ة احلكومة، األمر ال��ذي يتطلب 

معاجلته من خالل التفاوض.
وم��ع ذل��ك، ف��إن العي��وب الهيكلية 
له��ذه العقود هي م��ن الكثرة بحيث 
أنه��ا تتطل��ب مراجعة كامل��ة، وهي 
غي��ر ممكن��ة كم��ا أنه��ا غي��ر عملية 
في ظ��ل أوضاع احل��رب احلالية واحلالة  
االجتماعي��ة واملالي��ة الراهنة، اضافة 
الى وضع الس��وق العاملية الذي ما زال 

متدهورا.
وعالوة عل��ى ذلك، ف��إن مراجعة وزارة 
النف��ط ف��ي املاض��ي خلفض س��قف 
اإلنت��اج إلى 9 مليون برمي��ل يومياً قد 
قدم لش��ركات النفط العاملية تنازالت 

عديدة باهظة الثمن ال مبرر لها، على 
حس��اب املصلحة العراقي��ة، ومثلها 
ميكن أن يحصل متاماً في ظل احلكومة 
احلالية وحالة السوق. وتوضيحا لذلك 

نقول:

أوالً:
خ��الل فترة والي��ة الوزير الس��ابق عبد 
الكرمي لعيبي ومن خالل مراجعة سرية 
لبعض عقود اخلدمة، فأن العراق ليس 
فقط لم يستفد إطالقاً من خالل منح 
هذه التن��ازالت، ال بل أنه، ف��ي الواقع، 
أضعف موقف��ه التفاوضي إلدخال أي 
حتس��ني في هذه العقود.  لقد انصبت 

املراجعة على:
1 - جعل مدة العقد الطويلة أطول ب� 

5 سنوات أخرى.
 R” factoR“ 2 - إقص��اء معادلة عام��ل
من حس��اب املكافأة الذي من ش��أنه 
أن يزيد مكافأة الش��ركة مبا يقرب من 

.30%-25
3 - تخفيض حصة الشريك احلكومي 
م��ن %25 إل��ى %5 والذي من��ح ]فرق[ 

املكافأة للشركات.  
4 - أعلنت ش��ركة روسية مؤخراً أنها 
ل  »تتوق��ع أن تفاوض على عق��د ُمعدَّ
مع الع��راق بهدف احلص��ول على ربح 
إضاف��ي.«  ومن اجلدي��ر بالذكر أن هذه 
الش��ركة، مث��ل كل ش��ركات النفط 
العاملية األخرى، أعفيت من متطلبات 
رأس املال املقدم مسبقاً البالغ 7 مليار 

دوالر بسبب تخفيض سقف االنتاج.

ثانياً:
تعلمنا اخلبرة الدولية أنه عندما يقوم 
البل��د املضيف بإع��ادة التفاوض على 
العقود وهو في حالة عس��ر مالي، فإن 
النتيج��ة س��تكون لصالح ش��ركات 

النفط العاملية.

ثالثاً:
إن تعدي��ل حتميل العق��ود وصوالً إلى 
%50 م��ن الدخ��ل ربع الس��نوي لدفع 
التكاليف واملكافأة لش��ركات النفط 
العاملية، وذلك للتخفيف عن احلكومة 
من مستوى دفع عاٍل جداً يتناسب مع 
انخفاض إجمالي الدخل عندما يكون 
مستوى أسعار النفط منخفضاً، من 
خالل ربط الدفع إلى مستوى األسعار، 
هو كما يبدو خيار قائم قيد النظر. إن 
مثل ه��ذا التعديل ينطوي على قصور 

خاص به، كما هو مبني أدناه.

»فت��رات  ف��إن  التجرب��ة،  وبحس��ب 
انخف��اض األس��عار« ه��ي أق��ل تواتراً 
وأقصر م��ن »فترات ارتفاع األس��عار.«  
لذل��ك، ف��إن مراجعة العق��د اعتماداً 
عل��ى فترة انخفاض األس��عار ميكن أن 
ي��ؤدي إلى حرم��ان البالد م��ن املليارات 
من اإليرادات لصالح ش��ركات النفط 

العاملية خالل كامل مدة كل عقد.
يب��دو أن معظم ق��ادة صناعة النفط 
الدولي��ة وال��وزراء ورؤس��اء ال��وكاالت 
ذات الصل��ة الذي��ن حض��روا مؤخ��راً 
)7 آذار/م��ارس 2017( املؤمت��ر الس��نوي  
ceRaWeek في هيوس��ن، تكساس 

متفقون على التنبؤ بأن أسعار النفط 
العاملي��ة س��تتراوح ب��ني 50 دوالر و 60 
دوالر خالل الثالث إلى اخلمس س��نوات 

القادمة.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكي  
)eIa( في تقريرها اخلاص بآفاق الطاقة 
ف��ي األجل القصير  Steo الصادر في 
مارس، أن يكون س��عر نف��ط برنت 55 
دوالر/برميل ف��ي 2017 وتتنبأ بارتفاعه 
دوالري��ن في 2018.  وع��الوة على ذلك، 
ف��إن أح��دث توقع��ات إدارة معلومات 

الطاقة األمريكي لس��وق النفط ملدة 
5 س��نوات يوحي بأن إم��دادات النفط 
العاملي��ة قد تواجه الصعوبات ملواكبة 
الطلب بعد عام 2020، مما ينش��أ عنه 
خطر زي��ادة حادة في األس��عار، ما لم 
يتم املوافقة على مش��روعات جديدة 
في وقت قريب.  ومع ذلك، تشير بيانات 
هذه اإلدارة لطاق��ة فائضة كبيرة في 
العام املقبل، والتي لها انعكاس��اتها 
عل��ى أس��عار النف��ط.  الع��راق، وفقاً 
إلدارة معلوم��ات الطاق��ة األمريك��ي، 
س��وف يحتفظ مبكانته باعتباره ثاني 
أكب��ر منت��ج في أوب��ك بإضاف��ة 700 
ألف برميل في اليوم للوصول إلى 5.4 
ملي��ون برميل في اليوم في عام 2022، 
وهو أق��ل بكثير حتى من ذروة التعاقد 

املنقحة املستهدفة.
 Ben Van ومع ذلك، فإن بني فان بيوردن
التنفيذي لش��ركة  الرئيس   ،BueRden

ب��أن   ،ceRaWeek ف��ي  ح��ذر،  ش��ل، 
انخفاض استهالك النفط حال حلول 
الثاني��ة وخطر  األلفي��ة  عش��رينيات 
تغير املناخ س��وف يس��تنفد تسامح 
الناس مع ش��ركات الوق��ود األحفوري 
إذا ل��م تكن حذرة.  »علين��ا أن نعترف 
ب��أن الطلب على النفط س��وف يصل 
إلى ذروته، وميكن أن يصله بالفعل في 

العقد املقبل.  وهذا ميكن أن يحدث.«
بن��اء عل��ى ما س��بق، فنح��ن نقف 
بق��وة ض��د إع��ادة النظر ف��ي عقود 
اخلدم��ة املبرم��ة إذا كان مث��ل ه��ذا 
التعدي��ل يلح��ق املزي��د م��ن الضرر 
باملصالح االقتصادية للبلد.  في هذا 
اإلط��ار، من امله��م أن نتذكر أن قانون 
املوازنة 2017 تشترط على احلكومة 
االحتادي��ة ووزارة النفط تعديل عقود 
اخلدم��ة من أج��ل: حماي��ة املصالح 
االقتصادي��ة للع��راق، وزي��ادة إنت��اج 
وإيجاد  التكاليف،  النفط، وخف��ض 
اآللية التي تربط استرداد التكاليف 

مع أسعار النفط.
وعالوة على ذلك، فإننا نعتقد أن وزير 
النفط الس��ابق عبد الك��رمي لعيبي 
يجب أن يُحاسب على التنازالت التي 
قدمها الى شركات النفط العاملية، 
العراقي��ة  باملصال��ح  الت��ي أض��رَّت 

بشدة.
كما أن��ه يجب إع��ادة النظر في كل 
إج��راءات املوافق��ة الت��ي يق��وم بها 
مجل��س ال��وزراء، والتي من ش��أنها 
أن تف��ّوت الكش��ف ع��ن اإلهمال أو 
الس��ماح به، مما يؤدي إلى ]خس��ارة[ 

مالي��ة عالية، وذل��ك لضمان حماية 
الث��روة الوطني��ة ض��د اإلهم��ال و/أو 
]احليلولة دون قيام[ نتائج احتيالية.

االستسالم واخلطط غير املبررة
أوالً:

االحتياطيات املؤكدة
ح��ال التصري��ح بزي��ادة االحتياطيات 
املؤكدة من 143 إلى 153 مليار برميل، 
)ويب��دو أن��ه جاء بن��اًء على اكتش��اف 
جدي��د ف��ي الرقعة 10، يق��در بحوالي 
10ملي��ار برميل ، علما انه من الناحية 
الفني��ة، فانه من الس��ابق ألوانه ومن 
اخلطأ أن نضيف ذل��ك إلى االحتياطي 
املؤكد(، دعت وزارة النفط إلى خطة ال 
مبرر لها للب��دء بالتنقيب في املناطق 

البحرية.
إن الزي��ادة ف��ي االحتياط��ات املؤك��دة 

للعراق ليست باألمر اجلديد:
فف��ي نيس��ان/أبريل 2013 ق��دم وزي��ر 
النفط عبد الك��رمي لعيبي آنذاك بياناً 
رسمياً يؤكد أن احتياطيات العراق هي 
150 ملي��ار برميل.  حتى أن الدراس��ة 
اإلحصائية للطاق��ة العاملية الصادرة 

من ش��ركة بي پ��ي BP، طبعات 2014 
و 2015، اعتمدت هذا الرقم في نهاية 
ع��ام 2013 ونهاي��ة ع��ام 2014 عل��ى 
التوالي.  ومع ذلك، فإنها في طبعتها 
لع��ام 2016 خفضت ه��ذا الرقم إلى 
143.1 ملي��ار برمي��ل ف��ي نهاي��ة عام 
2015.  وكان هذا الرقم األخير، 143.1، 
قريباً م��ن التقدير املعلن عنه من قبل 
وزارة النفط العراقية في تشرين األول/

أكتوبر 2010.
وم��ع ذلك، يج��ب عل��ى ال��وزارة تقدمي 
التفاصي��ل واحلجة الداعم��ة للتقدير 
اجلديد، الذي يجب أن يأخذ بنظر االعتبار  
النفط املنتج سنوياً، قبل أن تطلب من 
أوب��ك العتم��اده، ألن مثل ه��ذا الطلب 
ميك��ن أن يضعف الثقة ب��وزارة النفط 
والوزير احلالي في حال عدم التوافق مع 
األرق��ام املعلنة س��ابقاً، والتي ميكن أن 

تلطخ مصداقية وزارة النفط.
إن التحقق والتثبت م��ن االحتياطيات 
اجلدي��دة املؤك��دة هو أكث��ر أهمية من 

مجرد اإلعالن عنها.

ثانياً
التنقيب في املناطق البحرية

وق��د أثبتت االدراس��ات التي ق��ام بها 
ش��فيق في وق��ت مبكر م��ن 1997 أن 
احتياطي��ات الع��راق املؤك��دة في ذلك 
الوق��ت هي أكثر م��ن 115 مليار برميل 
وميكنها أن تدع��م ذروة إنتاج بواقع 10 
مليون برميل يومياً واحملافظة عليه ملدة 
عشر سنوات دون احلاجة لبرميل واحد 

من احتياطيات جديدة.
احلاجة احلالية الفورية للعراق هي إعادة 
تأهي��ل بنيت��ه التحتي��ة، بالتزامن مع 
تطوير عقود اخلدمة احلالية مع شركات 
النفط العاملي��ة وتعزيز اجلهد الوطني.  
إن املزي��د من التنقيب ع��ن احتياطيات 
جديدة يعادل استثماراً إضافياً مجمداً، 

ال يوّلد إيراداً لألمة.
إن فك��رة إدخ��ال رقعة لالستكش��اف 
في املناط��ق البحرية ليس��ت جديدة.  
ففي عام 2010، كانت خريطة املناطق 
االستكشافية األولية جلولة التراخيص 
الرابعة قد تضمنت 54 رقعة بضمنها 
واح��دة ف��ي املناط��ق البحري��ة؛ إال أن 
هذه املنطقة أس��قطت م��ن القائمة 

النهائية للمناطق املعروضة.
والتبري��ر ال��ذي تس��وقه وزارة النف��ط 
للتنقيب في املناطق البحرية بالكاد أن 
يكون مقنعاً وميكن أن يكون ضاراً جداً، 
مالياً وتعاقدياً.  وعالوة على ذلك، فإننا 

ال نعتقد أن مثل ه��ذا التنقيب يجذب 
اهتمام ش��ركات النفط العاملية ما لم 

يتم تقدمي شروط مغرية لها.
لي��س هناك على اإلطالق أي أس��باب 
مقنع��ة، خاص��ة ف��ي ظ��ل األزم��ة 
املالية احلالية الت��ي تواجهها البالد، 
ملتابعة مث��ل هذا التنقي��ب املكلف 
ف��ي املي��اه اإلقليمي��ة خصوص��اً وأن 
تكلف��ة التطوير البحري هي أضعاف 
التكلف��ة عل��ى اليابس��ة، وأن البالد 
لديه��ا بالفعل 153 ملي��ار برميل من 
االحتياطي��ات املؤك��دة، كم��ا تدعي 
ال��وزارة.  إن اقتصاديات استكش��اف 
وإنت��اج النفط تش��ير إل��ى البدء مع 
األقل تكلفة على اليابس��ة واملعروف 
بإمكانياته العالية،  قبل االنتقال إلى 

األكثر تكلفة في املناطق البحرية.

ثالثاً:
س��وء فه��م اتف��اق أوب��ك لتخفي��ض 

اإلنتاج
ومما يؤسف له أن أداء الوزارة/وزير النفط 
كان ضعيف��اً نوعا ما قب��ل وأثناء اتفاق 
أوب��ك ف��ي 30 تش��رين الثاني/نوفمبر 
2016 ال��ذي أدى إل��ى اتخاذ ق��رار انتاج 
الع��راق ليك��ون 4.351 ملي��ون برمي��ل 
يومي��اً خ��الل النص��ف األول م��ن عام 
2017.  لق��د كان��ت عائ��دات التصدير 
في العراق ف��ي كانون الثاني 2017 أقل 
م��ن عائدات كانون األول 2016.  كما أن 
عائدات صادرات ش��باط ه��ي أيضاً أقل 

على أساس يومي.
األكث��ر س��خرية في هذه املس��ألة هو 
االستس��الم كما يدل علي��ه االعتراف 
ب��أن: »الع��راق كان يج��ب أن يُعفى من 
خفض االنتاج بفضل الظروف التي مير 
بها البلد،« وكذل��ك بيان آخر متناقض 
ص��در مؤخ��راً: »نح��ن راض��ون إلى حد 
م��ا، ولكنن��ا نتطل��ع للتحس��ني ف��ي 
األس��عار،« وال��ذي مت تك��راره بحزم في 
أسبوع ceRa.  ويؤكد أيضاً بأن العراق 
قد الت��زم »بش��كل كامل« م��ع اتفاق 
أوب��ك، على الرغم من أن جميع املصادر 
الدولية تش��ير إلى العكس؛ ثم يتراجع 
بالقول إن امتثال العراق هو بواقع 85% 
وإن »إنتاجنا في ازدي��اد، ولكن صادراتنا 
ه��ي ضمن اتف��اق أوبك.«  وق��دم أيضاً 
آراء متضاربة بش��أن م��ا إذا كان العراق 
يوافق على متديد اتفاق التخفيض ملدة 
ستة أشهر أخرى أم ال بالقول إن العراق 

سيخفض االنتاج إذا قررت أوبك ذلك!
إن هذا التضارب، واالستس��الم، وس��وء 
فه��م اتف��اق أوب��ك يض��ر باملصداقية 
ويعمل على تآكل الثقة مبوقف العراق 
كثاني أكبر مصدر في األوبك.  يجب أن 
يكون العراق مهتماً باحلفاظ على موقع 
اجملهز املوثوق به على املدى الطويل، وإال 
فإن املصافي والدول املستهلكة سوف 
تفق��د الثقة بالعراق لضمان إمداداتها 
على املدى الطويل.  ونحن نوصي بشدة 
اتخ��اذ قضي��ة تخفي��ض إنت��اج أوبك 
وقضاي��ا القل��ق الدولي بجدي��ة أكبر، 
من قبل وزارة النفط، مما هو عليه احلال 

حتى اآلن.

هوامش:
 CERAWEEk اجتم��اع دولي س��نوي 
ينعقد بحضور ومش��اركة أبرز قادة 
صناعة الطاقة وخب��راء تكنولوجيا 
الطاقة واملال ومس��ؤولني حكوميني 
للتباح��ث واحل��وار تنظم��ه ش��ركة 
 CAmbRidgE كامبريدج ألبحاث الطاقة
 EnERgy REsEARCh AssoCiAtEs

)تأسست في الواليات املتحدة سنة 
1983( املتخصصة في تقدمي املشورة 
للحكومات والشركات اخلاصة فيما 
واجتاهات  الطاق��ة،  أس��واق  يخ��ص 
الصناعة، واالس��تراتيجيات اخلاصة 
في  اجليوسياس��ية  واملؤث��رات  به��ا 
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االنكليزية ومت ترجمت��ه الى العربية 
م��ن قب��ل االس��تاذ مصب��اح كمال  
ومراجعة األس��تاذ املهن��دس كامل 
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أحد احلقول النفطية

ليس هناك على 
اإلطالق أي أسباب 

مقنعة، خاصة في 
ظل األزمة المالية 

الحالية التي تواجهها 
البالد، لمتابعة مثل 

هذا التنقيب المكلف 
في المياه اإلقليمية 
خصوصًا وأن تكلفة 
التطوير البحري هي 
أضعاف التكلفة على 

اليابسة

نقف بقوة ضد إعادة 
النظر في عقود 

الخدمة المبرمة إذا 
كان مثل هذا التعديل 
يلحق المزيد من الضرر 
بالمصالح االقتصادية 
للبلد.  في هذا اإلطار، 

من المهم أن نتذكر أن 
قانون الموازنة 2017 

تشترط على الحكومة 
االتحادية ووزارة النفط 

تعديل عقود الخدمة

مطالبات بمراجعة شاملة لسياسة العراق النفطية وعقود جوالت التراخيص
بض��رورة  عراقي��ون  مس��ؤولون  طال��ب 
مراجعة السياسات النفطية في العراق 
)ثان��ي أكب��ر منتجي منظم��ة أوبك بعد 
الس��عودية(، في ظل غياب دور الشركات 
الوطني��ة، وبه��دف زي��ادة اإلي��رادات بعد 
تراجع أسعار اخلام بأكثر من ثلثي قيمته 
عل��ى مدار عامني ونصف، ما تس��بب في 

مضاعفة العجز باملوازنة السنوية.
وأض��اف املس��ؤولون، أن »إع��ادة مراجعة 
السياس��ات النفطي��ة البد وأن تش��مل 
تقدي��رات االحتياطي النفط��ي والغازي، 
وقضية تطوير احلقول النفطية املشتركة 
بني العراق والكويت، مع التركيز على عدم 

التنازل عن حقوق العراق النفطية«.

االحتياطي النفطي
وق��ال مهدي احلافظ، عض��و جلنة النفط 
والطاق��ة ف��ي البرمل��ان العراق��ي، ووزي��ر 
التخطي��ط األس��بق، إن هن��اك ض��رورة 
إلجراء مراجعة للسياسية النفطية في 
البالد، والتي تتعلق بتقديرات االحتياطي 
النفطي والغ��ازي، وقضية تطوير احلقول 
النفطية املشتركة بني العراق والكويت، 
عل��ى أن يك��ون هن��اك تركيز عل��ى عدم 

التنازل عن حقوق العراق النفطية.
ويوج��د ف��ي الع��راق 24 حق��الً نفطي��اً 
مش��تركاً م��ع إي��ران والكويت وس��وريا، 
من بينه��ا 15 حقالً منتج��اً واألخرى غير 

مستغلة، أبرزها: سفوان والرميلة والزبير 
م��ع الكويت، ومجنون وأب��و غرب وبزركان 

والفكه ونفط خانه مع إيران.
وأضاف احلافظ، »اخلب��راء النفطيون يرون 
أن عق��ود اخلدمة الت��ي وقعها العراق مع 
ش��ركات النف��ط العاملية خ��الل جوالت 
التراخيص النفطية غير شرعية، كونها 
ال تختلف عن عقود املشاركة في اإلنتاج، 
والتي تس��مح للمستثمرين إبداء آرائهم 
حيال تطوير املشاريع النفطية التي تقع 

ضمن حقولهم«.

تقييم احلقول
بدوره، ق��ال محمد احل��اج محمود، وكيل 

وزارة اخلارجية الس��ابق، إن العراق ابرم مع 
الكويت في السابق اتفاقاً يقضي بطرح 
مل��ف اجراء تقيي��م للحق��ول النفطية 
املشتركة بني البلدين وعددها أربع حقول 
كمناقصة امام شركات مختصة تتولى 
تقيي��م احلقول وتقدمي مقترح عن كيفية 

االستثمار االمثل لها.
وأضاف احل��اج،  »لكن إلى اآلن لم يحصل 
أي تط��ور بش��أن االتف��اق، بينم��ا ب��دأت 
الكوي��ت باحلف��ر ببعض اآلب��ار النفطية 
املش��تركة ولم يصدر العراق حتى اآلن أي 

اعتراض«.
وف��ي كان��ون األول املاضي، أعل��ن العراق 
والكوي��ت ع��دة اتفاق��ات بينهم��ا، بعد 

مباحث��ات جرت خ��الل زيارة وزي��ر النفط 
العراق��ي للكوي��ت، وم��ن ضم��ن ه��ذه 
االتفاق��ات تزويد الكوي��ت بالغاز، في ظل 

تطابق الرؤى بني البلدين.
وتاب��ع احلاج، »لدينا أيض��اً حقول نفطية 
مش��تركة م��ع إي��ران، ومت ط��رح تكليف 
ش��ركة خب��راء مختصة لتتول��ى تقييم 
احلق��ول النفطي��ة وتق��دمي رؤيته��ا ع��ن 
كيفية االس��تثمار األمثل لتلك اآلبار، إال 
أن إي��ران رفضت تكليف ش��ركة أجنبية 
تتول��ى املهمة، وأك��دت أن لديه��ا خبراء 

قادرون على إدارة املهمة«.
وزاد احل��اج، »وإلى اآلن لم يحدث أي تطور، 
باس��تثناء أن اجلانب اإليران��ي بدأ بالفعل 

باحلفر في احلقول املش��تركة وجتاوز على 
احلقول العراقية«.

حصة نفطية
من جهته، قال عدنان اجلنابي، رئيس جلنة 
النف��ط والطاقة ف��ي البرمل��ان العراقي، 
إن هن��اك ض��رورة إلعادة العمل بش��ركة 

النفط الوطنية.
الصب��اح اجلديد تنش��ر املقترح��ات التي 
مت مناقش��تها في ن��دوة اقامه��ا معهد 
التقدم للسياسات االمنائية والتي تناولت 
السياسة النفطية في العراق واملقدمة 
من قبل االس��تاذ طارق ش��فيق واالستاذ 

احمد موسى جياد .

طارق شفيق** ـ احمد موسى جياد***
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

قالت وس��ائل إعالم محلية في السويد 
إن الشرطة اعتقلت مش��تبها ثانيا في 
الهج��وم الذي قتل أربعة أش��خاص في 

ستوكهولم
وق��ال احملام��ي الع��ام ف��ي الس��ويد إن 
الس��لطات ألقت القبض امس السبت 
عل��ى رج��ل لالش��تباه ف��ي ضلوعه في 
عمل إرهابي عقب هجوم بش��احنة على 
أح��د األس��واق املزدحمة ف��ي العاصمة 

ستوكهولم.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا 
وأصيب 15 ش��خصا آخري��ن جراء اندفاع 
شاحنة مسروقة إلى مركز جتاري متعدد 
االقس��ام يعج باملتس��وقني في وس��ط 

املدينة.
وقالت وس��ائل إع��الم محلي��ة إن هناك 
مش��تبه آخر اعتقلته الس��لطات، لكن 

الشرطة لم تؤكد ذلك بعد.
وقال��ت الس��لطات احمللية إن س��تة من 
املصاب��ني غادروا املستش��فى بعد تلقي 
الع��الج امس الس��بت في حني يس��تمر 
تس��عة مصاب��ني آخرين، بينه��م طفل، 
في تلق��ي الع��الج. ولم تعل��ن أي جهة 
مسؤوليتها عن الهجوم حتى اآلن، لكن 

قوات األمن الس��ويدية شددت اإلجراءات 
األمنية على احلدود، إذ ال يستبعدون تورط 

املزيد من العناصر في تنفيذ الهجوم.
وقال س��ائح أس��ترالي يُدعى غني فوران، 
كان موج��ودا ف��ي املرك��ز التج��اري أثناء 
احلادث: »استدرت ألتفاجأ بشاحنة كبيرة 
تنطلق نحوي. وكانت متيل من جانب إلى 
آخ��ر ف��ي املمر، كم��ا ل��و أن قائدها فقد 
السيطرة عليها، كما كانت حتاول دهس 
الناس.« وأض��اف: »كان حدثا مروعا، فقد 
صدمت الش��احنة عدد من األش��خاص، 
كما صدمت عربة أطفال بداخلها طفل 

فحطمتها.«
هذا وأكد رئيس وزراء الس��ويد س��تيفان 

لوف��ان إن اإلرهاب لن يهزم بالده ،وأن األمر 
اس��تغرق وقتا طويال من الش��رطة حتى 
أتت إلى موقع احلادث، مرجحا أن الهجوم 

مت بسرعة فائقة.
ويقع املركز التجاري في وسط العاصمة 
مزدح��م  م��كان  ف��ي  س��توكهولم 
باملتسوقني واملارة، والذي مت إخالؤه مبا في 
ذل��ك محطة القط��ارات الرئيس��ية مع 

ضرب أطواق أمنية حول موقع الهجوم.
وأُغلقت جمي��ع محطات مت��رو األنفاق 
،كم��ا أم��رت الش��رطة بإغ��الق جمي��ع 

املكاتب احلكومية في العاصمة.
وقال ش��هود عيان لوكالة أنباء رويترز إن 
رجال الشرطة كانوا يحملون ما يبدو أنه 

حقائب جلثامني ضحايا احلادث.
كم��ا ظه��رت عل��ى األرض آث��ار إطارات 
وه��ي  بالدم��اء،  ملطخ��ة  الش��احنة 
الش��احنة التي اس��تولى عليها خاطف 
مقنع أثناء تس��ليم طل��ب ألحد احلانات 

في منطقة دورتنغاتان.
وق��ال رئيس الوزراء الس��ويدي س��تيفان 
لوفن إن »الس��ويد لن تُه��زم ولن ينتصر 

اإلرهاب.«
وأضاف: »رس��التنا واضحة، لن تهزمونا، 
ل��ن تتحكموا ف��ي حياتنا، ل��ن تنتصروا 

علينا، لن تنتصروا أبدا.«
وق��ال مل��ك الس��ويد كارل جوس��تاف: 
»نتضامن م��ع كل املتضررين من احلادث 

وأسرهم.«
ومن جانبه، قال جني كلود يانكر، الرئيس 
التنفي��ذي لالحتاد األوروب��ي الذي كان في 
زيارة إلى الس��ويد تزامنا مع احلادث: »إنه 

هجوم علينا جميعا.«
عل��ى م��دار األش��هر القليل��ة املاضي��ة 
األوروبي��ة  العواص��م  بع��ض  تعرض��ت 
لهجم��ات مماثل��ة تضمنت ده��س املارة 
في األس��واق املزدحمة واألماكن العامة 

بسيارات تنطلق بسرعة وسط اجلموع.
خط��ورة  األكث��ر  األخي��ر  احل��ادث  وكان 
ف��ي لن��دن عندم��ا ح��اول قائد س��يارة 
مهاجمة مجمع البرمل��ان البريطاني في 
وسيتمنس��تر بس��يارة مندفع��ة أعلى 

جس��ر ويستمنس��تر، وطع��ن ش��رطي 
الشهر املاضي.

وقتل الهجوم أربعة أشخاص عالوة على 
إصابة خمس��ني ش��خصا آخري��ن جراء 

الدهس.
وال زال��ت جه��ات التحقي��ق البريطانية 
تبحث في دوافع ارتكاب خالد مس��عود، 
منف��ذ الهج��وم في لن��دن ال��ذي أردته 
وس��ط  اآلن  حت��ى  قتي��ال،  الش��رطة 
ترجيحات تش��ير إلى أن��ه ال عالقة له مبا 

يعرف بتنظيم داعش .
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي 
إن منفذ الهجوم رمبا »تأثر ب�«أيدولوجية 

إسالمية متشددة«.

بغداد ـ حذام يوسف:

قب��ل أن يوجه الس��فير الفلس��طيني 
احلض��ور  ال��ى  أحم��د عق��ل كلمت��ه 
باملناسبة ، وجهها الى الصباح اجلديد 
قائ��ال :« اليوم هو احتف��ال بذكرى يوم 
األرض الفلسطيني، والذي يصادف في 
الثالث��ني من كل ع��ام، إذ نحتفل بهذه 
الذك��رى، وه��ي تذكير ب��ان األرض هي 
أس��اس الصراع مع العدو الصهيوني، 
واله��دف أيض��ا، تذكي��ر األجي��ال ب��ان 
النضال من اجل األرض يجب ان يستمر 
ال��ى ان تتحرر ه��ذه األرض، واليوم نحن 
نعي��ش فت��رة صعب��ة ف��ي املنطق��ة 
العربية، وأود أن أش��ير الى اننا سعداء 
في الع��راق، ونح��ن نواك��ب انتصارات 
العراقي��ني الت��ي حتققت ض��د اإلرهاب 
ومحاوالته البائس��ة الجتياح املنطقة 
بهدف تفتيت ه��ذه املنطقة بعد مئة 

س��نة م��ن اتفاقي��ة س��ايكس بيكو، 
والنضال من اجلها وانهاء هذا اإلرهاب، 
هو خطوة كبيرة باجتاه تقوية املنطقة 
العربي��ة، وبالتال��ي حتري��ر فلس��طني، 
وحتم��ا حتريرها يحتاج ال��ى دول عربية 

قوية تدعمها وتؤكد وجودها .. » .
االحتفالي��ة بيوم األرض ب��دأت بكلمة 
لعض��و املكت��ب السياس��ي للح��زب 
الشيوعي العراقي األستاذ بسام يحيى 
: » أربع��ون عاما مضت عل��ى االحداث 
التي ش��هدتها امل��دن الفلس��طينية 
ي��وم الثالث��ني م��ن اذار ع��ام 1976 في 
املثل��ث والنقب وجن��ني، احتجاجا على 
االس��تيطاني،  اإلس��رائيليني  سياسة 
ليسقط ستة شهداء في بلدات عرابة 
ودير حنة، لتروي دماءه��م الزكية ارض 
فلس��طني وطنهم، ولتض��يء الطريق 
لقواف��ل املناضل��ني، وتزي��د م��ن ع��زم 
رفاقه��م وأبناء ش��عبهم في املقاومة، 
والتح��دي والصم��ود وإرادة التمس��ك 

باألرض، وليجر األعداء اذيال خبيبتهم، 
وليكون ذلك الي��وم، يوم األرض مفخرة 
من مفاخر اصالة الروح الفلس��طينية 

في االنتماء والعطاء والتشبث بالوطن، 
رافعني مشاعل النضال املشرف عاليا،  
ان ي��وم االرض لي��س ذك��رى النتفاضة 
الشعب الفلسطيني فحسب، بل رمزا 
كفاحيا للش��عوب واالحرار في العالم، 
وعنوانا لرفض كل اشكال السياسات 
الهمجية العدوانية في مس��ح الروح 
الوطني��ة، انه��ا ذكرى وخارط��ة طريق 
لتترس��خ يوم��ا بعد ي��وم ف��ي وجدان 
احلري��ة  محب��ي  وكل  الفلس��طينيني 
واملس��اواة والعدالة، ولم تنتهي احداث 
ي��وم األرض عن��د ذلك التاري��خ ألن روح 
النضال مس��تمرة مادامت السياسات 
اإلس��رائيلية الهمجي��ة حت��اول خن��ق 

الفلسطينيني والتضييق عليهم .. ».
ومن ثم كلمة للس��فير الفلسطيني 
الدكتور أحمد عقل الذي وجه الش��كر 
والتقدي��ر للحزب الش��يوعي العراقي 
ولكل العراقيني مثمنا الروح اإلنسانية 
لديه��م ودعهم لفلس��طني :« هي ام 

البداي��ات ام النهاي��ات، كانت تس��مى 
فلس��طني،  صارت فلس��طني، سيدتي 
ألنك س��يدتي اس��تحق احلي��اة، الرفاق 
قيادة وكوادر احلزب الشيوعي العراقي، 
االخوة واالخوات والضيوف، ارحب بكم 
اجم��ل ترحي��ب في ه��ذا الي��وم املهم 
وال��ذي نحرص دائم��ا ان نحتفل به في 
هذا املكان، وهذا ال يحدث بنحو عفوي، 
وامنا نريد ان نرس��ل رس��الة نضالية، ان 
فلس��طني كانت باس��تمرار لدى احلزب 
الش��يوعي العراق��ي، ول��دى الش��عب 
وليس��ت  وطني��ة،  قضي��ة  العراق��ي 
قضية بلد اخر، مئات الش��هداء الذين 
سقطوا في النضال من اجل فلسطني 
وعلى ارض فلسطني، احلزب الشيوعي 
العراقي اول من ش��كل مؤسسة ضد 
احلرك��ة الصهيونية ع��ام 1936، حتى 
في بدايات تكوين احلزب الش��يوعي زار 
الرفيق فهد فلس��طني وعاد ليش��كل 
حركة ضد الصهيونية، في الثالثني من 

اذار م��ن كل عام نحتفل بهذه الذكرى، 
الن ه��ذه الذكرى اكدت على مجموعة 
م��ن القضايا املهمة واالساس��ية ، أوال 
تعني ان أس��اس الصراع هو األرض، وان 
نظري��ة االس��تعمار والصهيونية التي 
قالت ان الكبار س��يموتون وان الصغار 
سينس��ون اك��دت يوم األرض ش��عبنا  
الفلسطيني والذي مورست عليه كل 
وس��ائل االضطه��اد، وتغيي��ب الذاكرة 
الفلسطينية  الذي بقي حتت االحتالل 
الصهيوني، انه انتفض بعد ثالثني عاما 

من اجل األرض ضد هذا احملتل ..«.
م��ن ب��ني احلض��ور كان الباح��ث هادي 
الطائ��ي، الذي خ��ص الصب��اح اجلديد 
للدول��ة  الع��راق  دع��م  بحدي��ث ع��ن 
الفلسطينية :« في سنة 61 كان مؤمتر 
اللق��اء العرب��ي، ودعوا ال��دول العربية 
واإلس��المية، وكان حاضرا آنذاك مفتي 
الديار الفلس��طينية  امني احلس��يني،  
في هذه الفترة كان العراق يخرج دورات 

من ضباط الصاعق��ة واملراتب،  وكانت 
رواتبهم من اجليش العراقي ويسلمهم 
الى امني احلس��يني، ويؤك��د ان قضية 
فلسطني أهلها بالدرجة األولى، ونحن 
عونهم لهم، ودعا لالعتراف باجلمهورية 
الفلس��طينية، إذ ان اول مؤمت��ر بدأ في 
الع��راق وكان��ت املس��اعدات واالعانات 
مس��تمرة، أيضا كان هناك دعم ثقافي 
عبر مجموعة من اإلصدارات من الكتب 
واجمل��الت األدبية التي تناق��ش القضية 

الفلسطينية .. » .
تخلل��ت االحتفالية بيوم األرض قراءات 
شعرية لعدد من الشعراء من فلسطني 
والعراق منهم الشاعر الدكتور محمد 
خالد، والشاعرة الشابة سهاد كاظم، 
فق��رات  أيض��ا  االحتفالي��ة  وتضم��ن 
غنائي��ة موس��يقية للفرق��ة الفني��ة 
جملموع��ة  واس��تذكار  الفلس��طينية، 
من األغنيات والرقص��ات من الفلكلور 

الفلسطيني .

مقتل وأصابه 19 شخصًا في اقتحام متجر بوسط العاصمة السويدية ستوكهولم

السفير الفلسطيني يؤّكد لـ«              « يوم األرض تذكير لألجيال بأن النضال من أجل األرض يجب أن يستمر إلى أن تتحرر

الشرطة تلقي القبض على سائق الشاحنة التي دهست المارة

بعد مضي أربعين عامًا على األحداث التي شهدتها المدن الفلسطينية
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7 اقتصاد

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ش��ارك املدي��ر العام ل� »صن��دوق أوبك 
للتنمي��ة الدولي��ة« )أوفيد( س��ليمان 
جاس��ر احلرب��ش عل��ى رأس وف��د عالي 
املس��توى، في ال��دورة الثالث��ة ملنتدى 
»الطاق��ة املس��تدامة للجمي��ع« التي 
أُقيمت في مدين��ة نيويورك األميركية 
حتت عنوان »املضي قدماً بوتيرة أس��رع 

- سوياً«.
ويجم��ع هذا املنتدى الب��ارز الذي يُعقد 
كل س��نتني عش��رات اخلب��راء والوزراء 
واملسؤولني من رجال األعمال واملنّظمات 
الدولّي��ة ومص��ارف الت��نمية واجلهات 
املعني��ة في مج��ال الطاقة، ملناقش��ة 
وتش��كيل  وآفاقه��ا  الطاق��ة  قضاي��ا 
سياس��اتها. ويه��دف إلى اس��تعراض 
األف��كار اجلديدة واحلل��ول املبتكرة التي 
ميكن من خاللها تس��ريع وتيرة الوصول 
إلى الطاقة، وتنشيط االستثمار ودفع 
العمل نحو الطاقة املستدامة للجميع 

بحلول عام 2030.
وفي ح��واره مع املدير الّتنفيذي واملمثل 
اخلاص لألمني العام لألمم املّتحدة املعني 
مبب��ادرة الطاق��ة املس��تدامة للجميع 
راش��يل كيت، والذي متّ بّث��ه عبر موقع 
التواصل االجتماعي »فايس��بوك«، قال 
احلربش إن »أوفي��د يبذل قصارى جهده 
لتحقيق أه��داف التنمية املس��تدامة 
من أج��ل األجيال املقبل��ة«. وأوضح أن 
»أوفي��د ينظر إلى التنمية املس��تدامة 
بوصفها رحل��ة ال مقصداً«، مؤّكداً أّنه 
»يبن��ي حتالفات م��ع أصحاب املصلحة 
من املؤّسسات املماثلة كافة، فضالً عن 
قيادته مجموعة الّتنسيق التي تتألف 
من عشر مؤسس��ات عربية، ليس من 
أجل إيجاد حلول فحسب بل متويل هذه 

احللول أيضاً«.
واعتب��رت كي��ت أن »أوفي��د »قطع��ة 
حاس��مة من اللغز نحو ح��ّل معضلة 
الطاقة«، من خالل »االس��تثمار وتوفير 
التموي��ل ال��الزم لرجال األعم��ال الذين 

يحتاجون إليها«.

وفي معرض تعليقه في شأن مشاركة 
»أوفي��د« في جلس��ة النق��اش بعنوان 
»خارج الشبكة - نحو الهدف«، ملراجعة 
كيفّية زيادة اإلنتاجّية من خالل احللول 
ما في بلدان أفريقيا  الالمركزية، الس��يّ
جنوب الّصحراء الكبرى وجنوب آس��يا، 
أّك��د احلربش أّن »احلكوم��ات ال تزال في 
حاجة ماس��ة إلى تطوير الّسياس��ات 
واألط��ر الّتنظيمي��ة الالزم��ة لتحويل 
الّتحدي العامل��ي للوصول إلى الّطاقة، 
إلى فرص متاحة للش��ركات اخلاصة«. 
وشّدد على »ضرورة توسيع دائرة احللول 
املقّدمة إل��ى البلدان الفقيرة لتحقيق 
الهدف الس��ابع م��ن أه��داف الّتنمية 
املس��تدامة الذي يتمثل في ضم���ان 
حص����ول اجلمي��ع بكلف��ة ميس��ورة 
على خدمات الطاق��ة احلديثة املوثوقة 
واملس��تدامة بحلول عام 2030، وتوفير 
اخلدم��ات الكهربائية لنحو 1.05 بليون 

شخص يعيشون حالياً من دونها.
وأشار احلربش إلى أن جهود »أوفيد« على 
الصعي��د اإلمنائي تأتي ف��ي املقام األول 

الشريكة،  البلدان  ملتطلبات  استجابة 
منوه��اً بأن املش��كلة األساس��ية هي 
أن��ه »ن��ادراً م��ا نتلق��ى طلبات س��واء 
من احلكوم��ات أو من القط��اع اخلاص، 

لتمويل حلول الطاقة املوزعة«.
والتج��ارب  »الدراس��ات  أّن  وأوض��ح 
العملية لدى أوفيد، أظهرت أن معظم 
املناطق الريفّية النائية املنتش��رة على 
نطاق واس��ع ليس��ت متصلة بشبكة 
الكهرباء الوطنية لعدم اجلدوى التقنية 
أو االقتصادي��ة، ل��ذا جن��د أن احلكومات 
والقطاع اخلاص نادراً ما تطالب بتمويل 

مشاريع الطاقة في تلك املناطق«.
وأض��اف احلرب��ش أّن »أوفيد اس��تجاب 
بالفعل له��ذه املعضلة، وق��ام باتخاذ 
كاس��تخدام  بديل��ة  أخ��رى  إج��راءات 
م��وارد املؤسس��ة اخملصص��ة لبرام��ج 
املنح لتمويل مش��اريع شبكات توليد 
الكهرباء الصغيرة واملتناهية الصغر«، 
مش��يراً إل��ى »ضرورة خف��ض تكاليف 
حل��ول الطاق��ة الصغيرة عل��ى نطاق 

واسع وتعزيز مناذج التمويل البديلة«.

تنشيط االستثمار في القّطاع حتى 2030

»أوفيد« يشارك في منتدى »الطاقة المستدامة للجميع«

بغداد ـ الصباح الجديد: 

توق��ع وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيب��ي ان ترتفع صادرات العراق 
من املكثفات ال��ى 20 ألف برميل 
يوميا م��ع ارتفاع مع��دل تصدير 
الغاز املسال الى 1500 طن يوميا.

وفي الع��ام املاضي بدأت ش��ركة 
تسويق النفط »س��ومو« تصدير 
سوائل الغاز من إنتاج شركة غاز 
البص��رة وهي مش��روع مش��ترك 
ب��ني ش��ركة غ��از اجلنوب وش��ل 

وميتسوبيشي.
وكان اللعيب��ي ق��ال، ف��ي وق��ت 
س��ابق، ان »الظ��روف مش��جعة 
الجن��از مش��روع ام��داد الكوي��ت 
بالغاز في ظ��ل »التجاوب الكبير 
من الطرف��ني والتطابق في الرؤى 

املشتركة«.
وجتمع الش��ركة الغ��از املصاحب 
لعمليات إنتاج النفط من احلقول 
اجلنوبي��ة وتعاجل��ه ليصبح وقودا 
حملط��ات الكهرباء وس��وائل وغاز 

طهي.
وفي كانون الثان��ي املاضي، قالت 
ش��ركة غ��از اجلنوب إنه��ا تتوقع 
أن »يضاعف الع��راق صادرات غاز 
البت��رول املس��ال لثالث��ة أمثالها 
مكثف��ات  ص��ادرات  ومضاعف��ة 
الغ��از لثالث��ة أمثالها ف��ي 2017 
بفضل جمع كميات أكبر منهما 

من حقول النفط اجلنوبية«.
وأك��دت إن »م��ن املق��رر أن ترتفع 
ص��ادرات الغاز الطبيعي املس��ال 
إل��ى100 ألف طن ه��ذا العام من 
30 ألف طن في 2016.. وسترتفع 
صادرات مكثف��ات الغاز إلى 400 
أل��ف متر مكعب ه��ذا العام من 

200 ألف متر مكعب«.

الى ذلك كش��ف مصدر مسؤول 
أن توقي��ع اتفاقي��ة أنبوب النفط 
العراق��ي م��ع اململك��ة االردني��ة 
األسبوعني  س��يكون في غضون 

املقبلني.
وق��ال املص��در، ف��ي أَثْن��اء قم��ة 
والت��ي عقدت  الثالث��ة  الطاق��ة 
مؤخ��را ف��ي عم��ان، ان »اململكة 
األردني��ة واحلكوم��ة العراقية لن 
تتحم��ال أي ع��بء ف��ي تكلف��ة 
عمليات التمديد والتي تبلغ نحو 
5,6 ملي��ار دوالر، وأن م��ن يتحمل 
الكلف��ة هو مس��تثمر املش��روع 

شركة ماس العاملية«.

ويؤكد العراق انه س��يضع تطوير 
صناعة الغاز وتصديره في صدارة 
أولوي��ات مش��اريع الطاق��ة التي 
يعم��ل عل��ى إجنازها قريب��ا، وفي 
حني كشف عن قرب اجناز مشروع 
امداد الغاز مع الكويت فان توقيع 
اتفاقي��ة أنبوب النف��ط العراقي 
مع اململكة االردنية س��يكون في 

غضون األسبوعني املقبلني.
ويأتي هذا في وق��ت قال فيه وزير 
النف��ط جبار اللعيب��ي إن »إنتاج 
الطبيع��ي  الغ��از  م��ن  الع��راق 
س��يتضاعف لثالث��ة أمثاله إلى 
1700 مليون ق��دم مكعبة يوميا 

بحل��ول َس��َنة 2018 م��ع تنفيذ 
منظم��ة  ف��ي  العض��و  الدول��ة 
منظمة النفط العاملي مشروعات 

للحد من حرق الغاز«.
اللعيب��ي أك��د ان الع��راق تتمتع 
بعالق��ات تع��اون جيدة م��ع دولة 
الكوي��ت، مرجحا االنته��اء قريبا 
م��ن اجناز مش��روع امدادها بالغاز 

وفقا التفاق مبرم بني اجلانبني.
وكان وزير النف��ط قال، في كلمة 
ألقاه��ا بافتت��اح منت��دى العراق 
للطاق��ة ان العراق س��يزود دولة 
الكوي��ت بنح��و 200 مليون قدم 
مكعبة من الغ��از يوميا في اطار 

عالقات التعاون اجليدة التي تربط 
البلدين.

وكش��ف في الوقت نفس��ه عن 
مباحثات عراقية – إيرانية لتوقيع 
اتفاقية شراكة في انتاج احلقول 

النفطية احلدودية املشتركة.
وب��ني اللعيبي ان الع��راق حققت 
تطورا ملحوظا في صناعة الغاز 
ساعد على حتقيق زيادة كبيرة في 
انتاجها أَثْناء العام احلالي، مشيرا 
الى انها متكنت أَثْناء العام اجلاري 
من اس��تثمار ملي��ار و400 مليون 
ق��دم مكعب��ة م��ن الغ��از يوميا 
مقابل 650 ملي��ون قدم مكعبة 

أَثْناء العام املاضي.
وأضاف ان انت��اج العراق من الغاز 
املس��ال ارتفع من ثالثة إلى ستة 
آالف ط��ن يوميا فيم��ا بلغ معدل 
تصدي��ر الغ��از املس��ال ألف طن 
يومي��ا ف��ي ح��ني يص��در العراق 
كذلك 15 ألف برمي��ل يوميا من 

املكثفات.
وأعرب اللعيبي ع��ن توقعاته بأن 
يس��تمر االنتاج في التطور خالل 
العام املقبل ليص��ل معدل الغاز 
املس��تثمر ال��ى 1.7 ملي��ار ق��دم 
مكعب��ة يوميا ويبل��غ انتاج الغاز 

املسال سبعة آالف طن يوميا.

متابعة الصباح الجديد:
متتلك الواليات املتحدة أكبر مخزون 
س��تراتيجي م��ن النفط اخل��ام في 
العال��م، لكنها تتج��ه مؤخرا لبيع 
ج��زء منه، فيما تعم��ل الصني على 
زيادة حجم مخزونها مستفيدة من 

أسعار النفط املنخفضة.
ف��ي آذار املاضي، وللم��رة األولى في 
التاريخ، اشترت الصني التي تعد أبرز 
مستهلكي اخلام في العالم كميات 
من مخزونات اخلام األميركية، حيث 
اش��ترت من الوالي��ات املتحدة 550 

ألف برميل مقابل 28.8 مليون دوالر، 
وبرغ��م أن قيمة الصفقة ليس��ت 

ضخمة لكنها تعد سابقة.
وفي الوق��ت الذي تق��وم فيه بكني 
بتخزي��ن احتياطيات طوارئ في ظل 
انخفاض أسعار اخلام، باتت الواليات 
املتحدة ت��رى أن مخزوناتها لم تعد 
متث��ل ج��زءا مهما من أم��ن الطاقة 
لديها، أو عنصرا حاس��ما حال وقوع 

اضطرابات.
ببن��اء  املتح��دة  الوالي��ات  وب��دأت 
مخزوناتها الس��تراتيجي في العام 

احلظ��ر  أث��ر  بعدم��ا  وذل��ك   ،1975
املفروض بني العام��ني 1973 و1974 
بشكل كبير على أسعار الوقود في 

الواليات املتحدة.
النف��ط  مخزون��ات  وبلغ��ت 
املتحدة،  الواليات  لدى  الستراتيجي 
في 17 آذار، نحو 693.4 مليون برميل، 
وه��و أقل من املس��توى القياس��ي، 
الذي بلغته اخملزونات في العام 2009، 

وقّدر حينها ب� 727 مليون برميل.
وعندما مت تداول سعر برميل النفط 
دون مستوى 50 دوالرا للبرميل كانت 

الفرصة مثالية للشراء كما فعلت 
الصني. بالرغم م��ن أن بكني اجتهت 
إلى تخزين النفط ف��ي وقت متأخر 
وحتدي��دا ف��ي الع��ام 2007، إال أنها 
سرعان ما عززت قدراتها التخزينية 

على نحو مثير لإلعجاب.
وعل��ى نقي��ض الوالي��ات املتح��دة، 
التي تنش��ر بيان��ات منتظمة حول 
مخزوناته��ا، تفض��ل الص��ني إبقاء 
تفاصيل مخزوناتها اخلاصة س��رية، 
وبالتال��ي ف��إن معظ��م املعلومات 
اخملزون��ات  حج��م  ح��ول  املتاح��ة 

الصينية ليست سوى تخمينات.  
ففي حزيران املاضي، ذكر بنك »جيه 
بي مورغان« أن تقديراته تش��ير إلى 
متك��ن الص��ني م��ن تخزي��ن حوالي 
400 مليون برمي��ل من النفط اخلام 
بحل��ول منتصف الع��ام 2016، في 
الوقت الذي تس��تهدف 511 مليون 

برميل.
وفي املرتبة الثالث��ة، تأتي مخزونات 
 324 بنح��و  تق��در  والت��ي  الياب��ان، 
مليون برميل. فبالنس��بة لطوكيو 
يعتبر املس��توى احلال��ي للمخزونات 

الس��تراتيجي ة كافيا إلى حد كبير 
ملواجه��ة أي أزم��ة أو تعطل مؤقت. 
وعلى هذا األس��اس، فضلت اإلبقاء 

عليها كما هي حاليا.
تليه��ا ف��ي املرتب��ة الرابع��ة، كوريا 
اجلنوبي��ة مبخزون س��تراتيجي يبلغ 
نحو 146 ملي��ون برميل من النفط 
اخل��ام. وف��ي املرك��ز اخلام��س تأت��ي 
إسبانيا، التي متتلك سعة تخزينية 
تق��در بنحو 120 مليون برميل، وهي 
األخ��رى أبقت على مخزوناتها خالل 

الفترة األخيرة من دون تغيير.

الواليات المتحدة األولى عالميًا بمخزون النفط الخام 

متابعة الصباح الجديد:
وّق��ع وزراء الطاقة والكهرب��اء في 14 
دول��ة عربي��ة مذك��رة تفاه��م أمس، 
مش��تركة  عربي��ة  س��وق  إلنش��اء 
مذك��رة  توقي��ع  وج��اء  للكهرب��اء. 
التفاهم مبقر األمان��ة العامة جلامعة 
الدول العربي��ة بالقاهرة، على هامش 
أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس 
ال��وزاري العرب��ي للكهرب��اء. ووّقع��ت 
مذك��رة التفاهم 14 دول��ة عربية هي 

العراق والسعودية واإلمارات والبحرين 
واجلزائر والس��ودان وُعمان وقطر وجزر 
القم��ر والكويت ومصر وليبيا واملغرب 

واليمن.
وأك��د األم��ني الع��ام املس��اعد رئيس 
قطاع الش��ؤون االقتصادية باجلامعة 
العربية كمال حس��ن علي، في كلمة 
ل��ه على هام��ش التوقي��ع، أن مذكرة 
التفاهم الت��ي وقعها الوزراء املعنيون 
بش��ؤون الكهرباء في ال��دول العربية 

أو م��ن مُيثله��م، تُع��د وثيق��ة رفيعة 
املس��توى وتؤكد التزامهم السياسي 
الكهربائ��ي  الرب��ط  بدع��م مس��يرة 
لش��بكات الدول العربي��ة. ودعا رئيس 
االجتماع وزي��ر النفط والكهرباء واملاء 
الكويتي عص��ام عبد احملس��ن املرزوق 
ف��ي كلمته أمام اجللس��ة االفتتاحية 
الجتماع��ات الدورة ال�12 جمللس الوزراء 
العرب املعنيني بش��ؤون الكهرباء، إلى 
ض��رورة االهتمام بنق��ل التكنولوجيا 

واملنظم��ات  ال��دول  م��ع  والتع��اون 
اإلقليمية والدولية، وتكثيف التدريب 
وبرام��ج التطوي��ر للك��وادر العربي��ة 
بهدف االرتق��اء بأداء وتطوي��ر العمل، 
منوهاً بأهمية الستراتيجي ة العربية 
لتطوير اس��تخدام الطاق��ة املتجددة 
2010 - 2030 والتي مت إقرارها من قادة 

الدول العربية.
وأك��د وزير الطاق��ة والصناعة والثروة 
املعدنية الس��عودي خالد الفالح أمام 

ال��دورة، أن خط الرب��ط الكهربائي بني 
اململك��ة ومص��ر يأت��ي كإح��دى ثمار 
التع��اون الثنائ��ي الوثيق ب��ني البلدين 
الش��قيقني ف��ي العديد م��ن اجملاالت، 
وال��ذي يأتي ف��ي إطار اللق��اء املرتقب 
للمل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز مع 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 

في الرياض خالل الشهر اجلاري.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة املتجددة 
التنفي��ذي  املكت��ب  رئي��س  املص��ري 

للمجلس ال��وزاري العرب��ي للكهرباء، 
محمد ش��اكر، إعداد مذك��رة تفاهم 
للتعاون مع البنك الدولي في إنش��اء 
منص��ة لتب��ادل الكهرباء ب��ني الدول 
العربية خالل مرحل��ة انتقالية 2016 
- 2018، به��دف تس��ريع اندماج الدول 
العربية في جتارة الكهرباء كوس��يلة 
العربي��ة  الس��وق  إقام��ة  لتدعي��م 
املش��تركة للكهرب��اء. وأوض��ح وزي��ر 
الكهرب��اء املص��ري أن الطاقة النووية 

أصبحت خياراً ستراتيجياً وأحد بدائل 
إنتاج الطاق��ة وحتلية املياه، التي تلبي 
احتياج��ات الدول بص��ورة نظيفة، مما 
يتطلب اإلعداد له عل��ى املدى البعيد 
واملتوس��ط، مش��يراً إل��ى أن الهيئ��ة 
العربي��ة للطاقة الذري��ة أعدت تقريراً 
ف��ي هذا اإلط��ار حول أنش��طة الدول 
العربي��ة ف��ي م��ا يتعلق باس��تخدام 
التقنيات النووية ف��ي إنتاج الكهرباء 

وحتلية املياه.

تقترب من إنجاز مشروع إمداد الغاز للكويت

»النفط« تتوقع ارتفاع صادرات المكثفات إلى 20 ألف برميل يوميًا

14 دولًة توّقع مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

من المقرر أن ترتفع 
صادرات الغاز الطبيعي 
المسال إلى100 ألف 
طن هذا العام من 30 
ألف طن في 2016.. 
وسترتفع صادرات 
مكثفات الغاز إلى 400 
ألف متر مكعب هذا 
العام من 200 ألف متر 
مكعب

مبنى وزارة النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الزراعة الروس��ي، ألكس��ندر تكاشوف، أن 
صادرات روس��يا م��ن املنتجات الزراعية س��تبلغ في 

العام اجلاري نحو 17 مليار دوالر.
وأضاف الوزير الروسي أن سعر صرف العملة الروسية 
يلع��ب دورا كبيرا في عملي��ة التصدير، إذ أن تراجعه 
يعزز مواقع املنتجات الروس��ية في األسواق العاملية. 
وف��ي الع��ام 2016، ارتفع حجم صادرات روس��يا من 
املنتجات الغذائية بنس��بة %5 مقارنة بالعام 2015، 
على حساب الواردات التي تراجعت في العام املاضي 

بنسبة %6 إلى 25 مليار دوالر.
وأكد تكاشوف أن وزارته ستواصل العمل على تعزيز 
صادرات روس��يا الغذائية، وفي هذا اإلطار س��تعمل 
هئي��ة الرقاب��ة الزراعية الروس��ية »روس س��يلخوز 
نادزور« على تذليل احلواجز والعراقيل أمام الصادرات، 
فيما س��تدعم الوزارة املنتجني عبر مساعدتهم في 

الترويج للمنتجات في املعارض الدولية.

نيويورك ـ رويترز:
صعدت أس��عار النفط ليج��ري تداول��ه بالقرب من 
أعلى مس��توى في شهر وينهي األسبوع على ارتفاع 
نس��بته ثالثة باملئة بعدما أطلق��ت الواليات املتحدة 
صواري��خ على قاع��دة جوية حكومية في س��وريا مما 
أثار مخاوف من احتم��ال امتداد الصراع في املنطقة 

الغنية بالنفط.
وزادت الضبابية اجليوسياس��ية في الش��رق األوسط 
بفعل التحرك األميركي الذي يعد األكثر قوة في عمر 

احلرب األهلية الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
وجتاهلت السوق تقريرا أظهر أن الشركات األميركية 
أضافت منصات حفر نفطية لألس��بوع الثاني عشر 
على التوالي لالستفادة من تعافي أسعار اخلام. وزادت 
الشركات عدد احلفارات العاملة بواقع عشر منصات 

حسبما قالت شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة.
وجرت تس��وية خام القياس العامل��ي مزيج برنت في 
العقود اآلجلة بارتفاع قدره 35 سنتا إلى 55.24 دوالر 
للبرميل. وس��جل اخلام أعلى مستوى خالل اجللسة 
عن��د 56.08 دوالر للبرميل، وهو أعلى مس��توى أيضا 
منذ السابع من مارس آذار، بعد وقت قليل من األعالن 
عن الضربة الصاروخي��ة األميركية. وارتفع اخلام 4.4 

باملئة على أساس أسبوعي.

نيويورك ـ رويترز:
تراجع��ت املؤش��رات الثالث��ة الرئيس��ية لبورصة 
وول س��تريت في تعامالت لتغلق دون املس��تويات 
املرتفعة التي س��جلتها خالل اجللسة بكثير بعد 
نش��ر تقري��ر وظائف ج��اء أضعف م��ن التوقعات 
وتنفي��ذ الواليات املتح��دة هجوم��ا صاروخيا في 
س��وريا وتصريح��ات مس��ؤول مهم ف��ي مجلس 
االحتياط��ي االحت��ادي )البنك املرك��زي األميركي( 

بشأن خطط اجمللس.
وانخفض املؤش��ر داو جون��ز الصناعي بواقع 7.06 
نقط��ة أو م��ا يع��ادل 0.03 باملئة إل��ى 20655.89 
نقط��ة في حني تراجع املؤش��ر س��تاندرد آند بورز 
500 مبقدار 1.93 نقطة أو 0.08 باملئة إلى 2355.56 
نقطة ونزل املؤش��ر ناسداك اجملمع 1.14 نقطة أو 

0.02 باملئة إلى 5877.81 نقطة.
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محمد عبد الجبار الشبوط

حينما انتميت الى حزب الدعوة في أواسط 
الس��تينيات لم يك��ن التثقيف ي��دور حول 
اقناعنا باس��قاط النظام القائم، وامنا حول 
العم��ل من اجل إقامة النظام البديل. فكل 
األنظم��ة الت��ي عاصرناها منذ التأس��يس 
لم تكن بنظرنا أنظمة ش��رعية ومشروعة 
ال م��ن الناحي��ة الفقهي��ة الديني��ة وال من 

الناحية السياسية.
وكان عملن��ا ينص��ب عل��ى إقام��ة نظ��ام 
بدي��ل عبر عملية تغيي��ر اجتماعي وثقافي 
وسياس��ي طويلة.  وكان عنوان هذا النظام 
البديل حت��ى صدور »بيان التفاهم« س��نة 
١٩٨٠ ه��و »الدول��ة االس��امية«. وم��ع انه 
جرى االن تشويه صورة وداللة ومحتوى هذا 
املصطل��ح بس��بب اجلرائم الت��ي ارتكبتها 
القاع��دة وداعش م��ن بعدها، فان الس��يد 
محمد باقر الصدر كتب دستور هذه الدولة 
فيما ع��رف باس��س الدولة االس��امية، او 
األس��س االس��امية، الت��ي أعط��ت صورة 
مغاي��رة للص��ورة احلالي��ة، وكان عددها ٣٣ 
أساس��اً كما اتذكر. لكنها لاسف ضاعت 

ولم يبق منها سوى نحو ١١ أساساً. 
وحني استولى البعث على السلطة في ١٧ 
متوز عام ١٩٦٨ لم يتغير ش��يء في قناعتنا. 
وبقي الش��عار كما هو وهو إسقاط النظام 
القائم وإقامة الدولة االس��امية. انا بقيت 
ف��ي الع��راق ال��ى ع��ام ١٩٧٦، يعن��ي انني 
امضيت ٨ س��نوات حتت حكم البعث. وهي 
فت��رة أضحت بعيدة، ال يعرف عنها ش��باب 
اجملتمع العراقي ش��يئا، وأس��تطيع ان أروي 
ما عرفته بنفس��ي من احداث هذه الفترة. 
وه��ذا ينطب��ق على معظم ان ل��م اقل كل 
املعلوم��ات الواردة في هذا االس��تذكار. فأنا 
أروي لكم املعلومات التي اعرفها مباش��رة 
وليست سماعاً من أحد او نقا عن مصدر. 
وهذا ما نس��ميه بالعلم درايًة وليس العلم 

روايًة.
اخطأنا في تقدير حجم اخلطر الذي سيمثله 
البع��ث على اجملتم��ع والدولة. كم��ا أخطأ 
الشيوعيون والقوميون العرب.  وقد اعترف 
الش��يوعيون به��ذا اخلطأ بوثيقة رس��مية 
بعد ان ذاقوا مرارته. وِفي رس��الة كتبها لي 
أحد قادة القوميني العرب اعترف فيها بهذا 
اخلطأ. وقد نش��رت دراس��ة مطولة في هذا 
اخلصوص في اح��دى صحف املعارضة التي 
كان��ت تص��در في لن��دن. اما نح��ن، واخص 
بالذك��ر ح��زب الدعوة، فلم نعت��رف باخلطأ 
الذي حص��ل. ولعل املعنيني به��ذا اخلطأ ال 
يعرف��ون انهم اخطأوا. ول��ن ميكنني املضي 
قدماً في تفصيل هذا االمر خشية ان يكون 
ذلك إخاال بالقس��م الذي يتلوه كل داعية 
ف��ي يوم انتمائ��ه الى احلزب. م��ن الطبيعي 
ان يؤثر ه��ذا اخلطأ في طريق��ة تعاملنا مع 
اس��تياء البعثي��ني عل��ى الس��لطة، وِفي 
جاهزيتن��ا ملواجهته��م في ح��ال حصل اي 

صدام بيننا وبينهم.
وبقي هذا الشعار، اي إسقاط النظام،  ميثل 
العم��ود الفقري لفكرنا السياس��ي طيلة 
الفترة التي س��بقت ع��ام ٢٠٠٣. وحني طال 
عمر النظام وبدا انه عصي على الس��قوط 
تعال��ت بع��ض األص��وات الت��ي دع��ت الى 
مصاحلت��ه والتف��اوض مع��ه على تس��وية 
سياس��ية. لك��ن ه��ذه األص��وات جوبهت 
برفض قاطع ولم يكتب لها ان تُسمع لفترة 
طويلة. شهدت هذه الفترة احلرب العراقية 
اإليراني��ة وحربي الكوي��ت فضا عن احداث 
داخلية كثيرة ال��ى ان وصلنا الى عام ٢٠٠٢ 
ح��ني علمنا ان إدارة الرئيس بوش انتهت من 
اتخ��اذ قرارها باس��قاط نظام ص��دام وأنها 

بصدد اإلعداد للنظام البديل. 

العامل الدولي
االدارة  ني��ة  ع��ن  املعلوم��ات  تس��رب  كان 
األميركي��ة ش��ن احل��رب من اجل إس��قاط 

تصعيد نقاش نظام صدام سبباً في 
غريب��اً  يع��د  ق��وى ل��م  ب��ني 

ض��ة  ر ملعا ا
العراقي��ة 

ف��ي 
اخل��ارج 
ل  ح��و

أس��قط  ف��ي  ودوره  اخلارج��ي«  »العام��ل 
النظام.

يفك��رون  الذي��ن  كان   ١٩٦٨ ع��ام  من��ذ 
ويخططون السقاط نظام البعث ينطلقون 
ف��ي تفكيرهم من العام��ل الداخلي. وحني 
دخل��ت الوالي��ات املتح��دة على اخل��ط بعد 
ع��ام ١٩٩٠، واتخاذه��ا موقف��اً علني��اً ضد 
النظام الصدامي، انقسمت قوى املعارضة 

وشخصياتها الى قسمني. 
القس��م االول ظل متمسكاً بخيار العامل 
الداخل��ي ورافض��اً لفك��رة دخ��ول العامل 
اخلارج��ي او الدول��ي عل��ى خطط إس��قاط 

النظام الصدامي.
ام��ا القس��م الثان��ي فق��د تقب��ل الفكرة 
مس��تذكراً جتارب س��ابقة مثل دور العامل 
اخلارج��ي ف��ي حتري��ر فرنس��ا م��ن االحتال 

النازي.
ولس��ت بصدد تس��مية ق��وى الفريقني وال 

أسباب كل منهما في هذا االستذكار.
ف��ي ع��ام ١٩٨٥ كتبت ال��ى الدع��وة مبينا 
أهمي��ة العامل الدولي في إس��قاط صدام. 
ول��م يك��ن مل��ا كتب��ت تأثي��ر الن االقت��راب 
م��ن فك��رة العام��ل الدول��ي كان يعد لدى 
االساميني من احملرمات وسببا الثارة الشك 

بالشخص واتهامه بالعمالة!
ومع تس��ارع األحداث بع��د عملية ١١ أيلول 
علم ٢٠٠١ تصاعدت حمى النقاش بني قوى 
املعارض��ة حول دور العام��ل اخلارجي. وفيما 
كان ع��ام ٢٠٠٢ يح��ث اخلطى نح��و نهايته 
عق��دت اجتماع��ات وراء الكواليس بني قوى 
املعارضة )خاصة الرافضة للعامل اخلارجي( 
ومبعوث��ني اميركي��ني انتهت بقب��ول هذه 

القوى لفكرة العامل اخلارجي. 
وِفي ش��هر كان��ون الثان��ي من ع��ام ٢٠٠٣ 
س��ألت قيادي��اً كبي��راً ع��ن موقفه��م من 
مشروع إسقاط صدام عن طريق احلرب، أكد 
لي هذا املسؤول انه لم يعد يعارض الفكرة 
برغ��م انه ضد فكرة احل��رب من حيث املبدأ. 
وهك��ذا تبلور موقف ح��زب الدعوة: يعارض 
احلرب وال ميانع من إس��قاط صدام عن طريق 
العامل الدولي. او هكذا فهمت من املسؤول 
الكبير. لك��ن داعية من دعاة لندن كتب لي 
قبل اّي��ام قائا:«للحقيقة فان حزب الدعوة 
في لندن واوروبا )متاش��ياً مع اغلبية الدعاة 
في املنطقة وكذلك تنس��يقاً م��ع الدعوة 
الدعاة في إيران وسوريا( كان مبدئياً وعملياً 
ضد العامل الدولي إلسقاط صدام وتعامل 
واقعياً وبذكاء مع العامل الدولي واملعارضة 
في اوروبا والتي كان فاعاً اساس��يا او قائداً 

فيها او لها.«
ف��ي هذه األثناء، كان قطار احلرب قد انطلق، 
ول��م يع��د مع��ه مجدي��اً اع��ان املعارضة 

اللفظية له.

حتّول
ش��ّكل موض��وع القبول بالعام��ل اخلارجي 
السقاط نظام صدام نقطة حتول في تاريخ 
املعارضة العراقية تس��تحق إعطاءها وقتاً 

اضافياً.
لم تكن مسألة االستعانة بالعامل اخلارجي 
واردة في اذهان قادة القوى السياسية التي 
جعل��ت إس��قاط نظ��ام البعث هدف��اً لها 
منذ عام ١٩٦٨ وم��ا بعده. ينطبق هذا على 
موقف احلزب الشيوعي وحزب الدعوة مثا. 

كما ذكرت قبل قليل.
ولكن اندالع احلرب العراقية االيرانية في ٢٢ 
ايل��ول من عام ١٩٨٠ )انته��ت في ٨ اب عام 
١٩٨٨( فت��ح التفكير بامكانية إس��قاط او 
سقوط النظام عن طريق احلرب، وهي عامل 

خارجي. 
ومل��ا توقفت احلرب من دون س��قوط النظام 
انصرفت ق��وى املعارضة عل��ى مدى عامني 
تقريب��اً تبحث في ط��رق إس��قاط النظام. 
وكان��ت نقاش��ات املعارض��ة تتح��دث عن 
او  اغتي��ال،  او عملي��ة  انق��اب عس��كري، 

مقاومة مسلحة داخلية، او ثورة شعبية.
وفيم��ا كان��ت ق��وى املعارض��ة العراقي��ة 
املوجودة في ايران وسوريا منغمسة في هذا 
النقاش، اقدم صدام عل��ى احتال الكويت، 
ف��ي ٢ اب عام ١٩٩٠،  ث��م قامت حرب حترير 

الكويت، في العام التالي، ثم قامت 
الش��عبية  االنتفاضة 

لت��ي  ا

حقق��ت جناح��ات ف��ي البداية، ث��م انتهت 
ببقاء صدام، وف��رض العقوبات االقتصادية 
على نظامه الذي اش��اع مصطلح )احلصار 
االقتص��ادي( الس��باب سياس��ية واعامية 

واقتصادية.
األح��داث املتس��ارعة ه��ذه جعل��ت ق��وى 
املعارضة وش��خصياتها املوجودة في لندن 
تفكر في مس��ألة دور العام��ل اخلارجي في 
إسقاط نظام صدام. وأصبحت املفاضلة او 
اجلمع بني العامل اخلارجي والعامل الداخلي 
موضوعاً للنقاش واخلاف بني قوى املعارضة. 
وتدريجياً تبلورت الصورة كما يلي: معارضة 
لن��دن مع العام��ل اخلارج��ي )واملقصود هنا 
الوالي��ات املتحدة(، ومعارضة إيران وس��وريا 

ليست مع العامل اخلارجي.
ف��ي ١٦-١٩ حزي��ران من ع��ام ١٩٩٢ حصل 
تطور مه��م وهو انعقاد مؤمت��ر فيينا لقوى 
املوافقة  العراقي��ة  املعارضة  وش��خصيات 
على دور العامل اخلارج��ي. وانبثق عن املؤمتر 
تش��كيل جديد للمعارضة العراقية اسمه 
»املؤمتر الوطني العراقي« الذي تزعمه الراحل 
احمد اجللبي. في هذا املؤمتر دخل مصطلح 
الفيدرالية ادبي��ات املعارضة العراقية  بعد 
نقاش��ات طويلة ف��ي اللجنة السياس��ية 

التي انبثقت عن املؤمتر وِفي كواليسه.. 
لم حتضر معارضتا سوريا وإيران املؤمتر، وشن 
بعض أقطابها حملة ضده، لكن االتصاالت 
اس��تمرت معها لغ��رض إقناعها بااللتحاق 
مبؤمت��ر فيينا. وجنح��ت هذه االتص��االت في 
إقن��اع ق��وى املعارض��ة العراقي��ة جميع��اً 
بحض��ور املرحل��ة الثاني��ة من املؤمت��ر التي 
عقدت في مدينة صاح الدين في كردستان 
احملررة في نهاية عام ١٩٩٢ حيث متت اضافة 
كلمة »املوحد« السم املؤمتر باللغة العربية 
فيما بقي اس��مه باللغة اإلجنليزية كما هو 

من دون اضافة او تغيير.
وب��ذا حقق تيار العامل الدول��ي زخماً كبيراً 
ف��ي عم��ل املعارض��ة العراقي��ة. وتش��كل 
الهي��كل التنظيم��ي من مجلس رئاس��ي 
ثاث��ي )ش��يعي، س��ني، ك��ردي(، ومجلس 
تنفيذي برئاس��ة احمد اجللبي. وكانت هذه 
الصيغ��ة من بذور فك��رة احملاصصة التي مت 
تطبيقه��ا في العراق بعد س��قوط النظام 
الصدامي. وباش��ر املؤمتر أعماله ونشاطاته 
على املس��توى االعامي والسياس��ي وكان 
يخطط إلط��اق عمليات عس��كرية ايضاً.  
وتولي��ت ان��ا مس��ؤولية املكت��ب االعامي 
ال��ذي أص��در صحيفة »املؤمت��ر« التي كانت 
تطبع في كردستان ولندن وبيروت في الَْيْوَم. 
نفسه وكان اغلب تواجدنا في هذه املرحلة 
في كردس��تان. ومن هنا لم نعد نعد املؤمتر 
»معارضة خارجية« امنا »داخلية« النه يعمل 
م��ن داخ��ل ارض عراقية مح��ررة. وكان هذا 
حتوال مهم��ا ًفي طبيعة املعارضة العراقية. 
و ف��ي ه��ذه األجواء، ظه��ر اجت��اه يدعو الى 
تش��كيل حكومة عراقي��ة مؤقتة، لكن لم 

يكتب لهذا االجتاه النجاح في دعوته. 

رئاسة كلينتون 
تع��رض تيار العامل الدولي الى احباط كبير 
متثل بوص��ول الدميقراطيني )بي��ل كلينتون( 
الى البيت األبيض في الفترة من  ٢٠ كانون 

الثاني ١٩٩٣ الى ٢٠ كانون الثاني ٢٠٠١. 
نش��ط املؤمت��ر الوطن��ي املوحد ف��ي الفترة 
داخلي��ة  مس��تويات  ع��دة  عل��ى  االول��ى 
وخارجي��ة، وأس��س مقراته في كردس��تان 
لينزع عن��ه صفة معارضة اخل��ارج ويتحول 
ال��ى مقاومة داخلي��ة. وص��ارت اجتماعات 
املؤمت��ر تعقد في صاح الدين او ش��قاوة او 
أربيل بدل دمشق او طهران او لندن او فيينا. 

لك��ن إدارة كلينتون لم جتعل 
إس��قاط نظام صدام هدفاً 
جدي��اً لها، وه��ذه مصادرة 
على املطلوب كما يقولون. 

مسؤول أميركي قال مرة 
وه��و يتحدث عن جناح 

كلينتون في امللف 

العراق��ي: ان عدم اضطرارنا للقيام بش��يء 
بخص��وص الع��راق هو جناح بح��د ذاته. بذل 
املؤمتر الوطني وخاصة رئيسه احمد اجللبي 
جهوداً كبيرة لدف��ع إدارة كلينتون خطوات 
أكثر جدي��ة عل��ى صعيد العم��ل الفعلي 
الس��قاط صدام، لكنه لم يفل��ح. وأقصى 
م��ا حتقق هو إصدار الكونغ��رس قانون حترير 
العراق في  ٣١ تشرين االول عام ١٩٩٨، والذي 
لم تضع��ه إدارة كلينتون موض��ع التنفيذ. 
ورف��ض كلينت��ون تس��لم مذك��رة أعدتها 
عدد من الش��خصيات األميركية تضمنت 
اعان منطق��ة آمنة في اجلن��وب على غرار 
املنطق��ة االمنة في كردس��تان وتقدمي دعم 
عس��كري للمعارضة ملقاتل��ة نظام صدام. 
وكان واضح��اً مغزى رفض كلينتون تس��لم 
املعارضة. ادارته لم تك��ن تريد التورط اكثر 

في الشان العراقي.
دخل��ت املعارض��ة العراقية مرحل��ة جمود 
خاصة بعد دخول الق��وات العراقية مدينة 
أربي��ل ف��ي ٣١ اب ١٩٩٦ عل��ى خلفية نزاع 
كردي-كردي )يحتاج احلديث عنه الى تفصيل 
اكثر(. وهو نزاع أدى الى نش��وب حرب أهلية 
في كردستان أدت الى تقسيمها فعلياً بني 
احلزبني الكرديني االحتاد الوطني الكردستاني 
واحلزب الدميقراطي الكردس��تاني. سبب لنا 
هذا النزاع ش��يئاً من خيبة األمل واالحباط، 
ألنن��ا كنا نعد ان التجربة الدميقراطية التي 
ولدت ف��ي كردس��تان من ش��أنها ان تكون 
أمنوذج��اً لتجربة دميقراطية أوس��ع في عراق 

ما بعد صدام.
في عام ١٩٩٨ س��عى اجملل��س األعلى للثورة 
االس��امية بزعام��ة الس��يد محم��د باقر 
احلكيم  الى كس��ر هذا اجلم��ود حيث طرح 
مش��روع النق��اط اخلم��س عل��ى املعارضة 
العراقية في س��وريا. املش��روع الذي أعلنه 
السيد في اثناء زيارته لدمشق حدد العوامل 
اخلمسة ألسقاط النظام وهي العامل احمللي 
والعربي واجليش والعامل الدولي واإلقليمي.  
وِفي وقتها اع��د النص على العامل الدولي 
عدم ممانعة إيرانية على احلوار مع األميركان 

بشأن إسقاط نظام صدام.
ف��ي ع��ام ٢٠٠١ انتخ��ب بوش االبن رئيس��اً 
للواليات املتحدة وضمت إدارته ش��خصيات 
كانت تدعم التدخل العس��كري الس��قاط 
صدام وتق��دمي دع��م للمعارض��ة العراقية 
لتحقي��ق هذا اله��دف. برغ��م ان املعارضة 
العراقي��ة لم تكن في أحس��ن حاالتها في 
هذا الوقت. لكن احداث ١١ أيلول عام ٢٠٠١ 
أعط��ت زخماً كبي��راً لفك��رة القيام بعمل 
عس��كري الس��قاط نظ��ام صدام حس��ني 
بهذه احلجة او تلك. وكانت مسالة أسلحة 
الدمار الش��امل والتعاون مع القاعدة التي 
ضربت املركز التج��اري العاملي في نيويورك 

من اكثر األوراق قوة في هذا اجملال. 
بع��د ضرب نظ��ام طالب��ان وإس��قاطه في 
أفغانس��تان أصب��ح واضحاً لدين��ا، او لدى 
البع��ض منا، ان الضرب��ة األميركية املقبلة 

ستكون في العراق.

التخطيط ملا بعد صدام
بعد اتخاذ قرار إس��قاط نظام صدام، تولت 
الدوائر العس��كرية األميركي��ة التخطيط 
وق��د  للح��رب.  أي  العس��كري،  للجان��ب 
اس��تفادت هذه الدوائر من خبرة حرب حترير 

الكويت عام ١٩٩١.
ام��ا عل��ى اجلان��ب السياس��ي او املدن��ي، 
فق��د تول��ت وزارة اخلارجي��ة ووزارة الدف��اع 
األميركيت��ان، كل م��ن ناحيته��ا، اإلع��داد 
ملرحلة ما بعد صدام وبحث مسألة النظام 

البديل.
وزارة اخلارجية شكلت قسما باسم »مشروع 
مس��تقبل الع��راق« ودع��ت اليه ع��ددا من 
املعارضني العراقيني من شتى االختصاصات. 
واعد هؤالء دراسات ومقترحات حول كيفية 
إدارة البل��د بع��د اإلطاح��ة بنظ��ام ص��دام 

وبخاص��ة املئة يوم االولى التي س��تلي 
احلربي��ة  العملي��ات  توق��ف 

القتالية.
وزارة  ام��ا 
ع  ف��ا لد ا

فق��د 

شكلت هي االخرى قسما بعنوان »مجلس 
اع��ادة إعم��ار  وتطوير الع��راق« وايضاً دعت 
الي��ه مجموعة اخرى من اخلب��راء العراقيني 
ف��ي مختلف اجمل��االت. واعد هؤالء دراس��ات 
مماثل��ة لكيفي��ة إدارة ش��ؤون البل��د بع��د 

اإلطاحة بنظام صدام.
كان��ت الفكرة من وراء هذا اجلهد هي تأمني 
إدارة الع��راق بصورة س��ليمة بعد اإلطاحة 
بنظام صدام حلني تشكيل حكومة عراقية 

منتخبة.
وقد أعد خب��راء الفريقني الذين توزعوا على 
جل��ان تخصصية عديدة خططاً في ش��تى 
اجمل��االت كل حس��ب اختصاص��ه. وعقدت 
جلسات كثيرة في واشنطن ولندن ملناقشة 

هذه اخلطط.
وعم��ل أعضاء الفريقني بهم��ة عالية وهم 
يتص��ورون ان الع��راق س��وف يش��هد بع��د 
اإلطاح��ة بص��دام نش��اطاً كبي��راً من اجل 
إقام��ة نظام دميقراطي وحركة إعمار وإعادة 

بناء شاملة في شتى اجملاالت.
لك��ن، كان تش��كيل فريقني، ولي��س فريقاً 
واح��داً، تعبيراً مس��بقاً عن اخلاف��ات التي 
ستنشب الحقا بني وزارتي الدفاع واخلارجية 

األميركية فيما عرف بامللف العراقي. 
لي��س س��راً ان كا الوزارت��ني كان��ت تري��د 
باالنف��راد بامللف وإدارة األوض��اع بعد توقف 
العمليات العسكرية. ولم يخفي مسؤولو 
الوزارتني من امتعاض احدهما من االخر وهم 

يتحدثون معنا بلهجة »نحن« و »هم«. 
وكان م��ن نتائ��ج اخل��اف، ب��ل الص��راع، ان 
ُوض��ع الفريق��ان  و دراس��اتهما  على الرف 
وج��رى االس��تعانة باجلن��رال گارن��ر وبعده 
برمير وكاهما ل��م يكونا ميلكان اخلبرة ببناء 

الدول. 
اما قوى املعارضة العراقية الرس��مية فقد 
عق��دت مؤمتري لن��دن )١٤-١٥ كان��ون االول 
٢٠٠٢( وص��اح الدي��ن لبحث كيفي��ة إدارة 
البلد بعد اإلطاحة بصدام.  وكانت اخلافات 
عميق��ة بينه��ا لي��س فقط ح��ول طبيعة 
الدولة وامنا حول طريقة اقتس��ام السلطة 

بعد صدام. 
وحلت قوى املعارضة خافاتها بالركون الى 
آلية احملاصصة كما سوف يجري العمل بها 

الحقاً. 
لك��ن املؤمتر اص��در وثيقة مهمة عكس��ت 
تص��ورات ق��وى املعارضة في تل��ك املرحلة. 
وشكل مجلساً قيادياً من ٦٥ شخصاً تولى 
اغلبه��م مناصب في الدول��ة بعد اإلطاحة 

بنظام صدام.
حركة املاكات االسامية )التيار االسامي 
الدميقراط��ي الحقاً( الت��ي كانت تضم دعاة 
س��ابقني وزعت في مؤمتر لندن ورقة بش��أن 
االنتق��ال من املعارضة ال��ى الدولة وقدمت 

الورق��ة ال��ى اجله��ات ذات العاقة 
البريطانية  احلكومت��ني  ف��ي 

واالميركية. وسوف انشر 
بصورة  الورق��ة  هذه 

منفصلة.
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تحل علينا هذه 
األيام ذكرى 

سقوط النظام 
الدكتاتوري البعثي 

الصدامي في ٩ 
نيسان من عام 

٢٠٠٣. ولم يكن 
سقوط هذا النظام 

حدثا منفصال عما 
سبقه، بل كان 

ثمرة تاريخ طويل 
وسلسلة طويلة 

من الفعاليات 
والنشاطات 
والتطورات 

والعوامل الداخلية 
والخارجية قادت 

في النهاية وعبر 
عالقاتها التفاعلية 

مع بعضها الى 
سقوط النظام.
وهذه مناسبة 

مهمة الستذكار 
بعض االمور 

المهمة وتسليط 
االضواء عليها. 
من المهم ان 
اذكر في بداية 
هذا االستذكار 

ان »إسقاط 
النظام القائم« 

كان بالنسبة 
لنا، أعني الحركة 

االسالمية، شعارًا 
مفروغًا منه وغير 
خاضع للمناقشة 

والتفاوض. ذلك 
اننا كنا نؤمن منذ 
البداية ان االنطمة 

القائمة  ال تعبر 
عن إرادة األمة 

وال ثقافتها وال 
تاريخها. 



اليعن��ي اس��تذكار نه��ج ومواقف 
واف��كار االمام محم��د باقر احلكيم 
البق��اء ف��ي احلال��ة نفس��ها التي 
تشكل منها نهج الثورة واملعارضة 
ونظ��ام التصدي املس��ؤول للنظام 
العراقي السابق بل يعني التجديد 
واع��ادة تش��كيل مواق��ف واف��كار 
ونهج يدمي املشروع االول واليتخطاه 
واحداث اخت��راق  ايجاب��ي حقيقي 
ف��ي بني��ة التنظيم  يك��ون معها 
قادراً على اس��تيعاب اش��واق االمة 
واليتع��ارض  الدول��ة  ومتطلب��ات 
والنه��ج واملش��روع االول او الذهاب 
ال��ى تس��ميات اس��تفزازية التليق 
بتاري��خ التجربة االول��ى للمجلس 
االعل��ى وتطع��ن بجه��ود النخ��ب 
والرجال واجلهود التي اشتغل عليها 

اجمللس قبل 30 عاما من االن.
ان التخط��ي عملية غير مس��ؤولة 
المتارسها اال االمم والنخب احملكومة 
بنظ��ام »اللعن��ة« كم��ا ف��ي قوله 
تعال��ى »كلم��ا ج��اءت ام��ة لعنت 
اختها« ونح��ن من الذين يؤمنون ان 
الس��يد عمار احلكيم ليس في وارد 
ازاحة اح��د قدر مايش��تغل الرجل 

برؤي��ة مختلف��ة مثلم��ا اش��تغل 
الس��يد الش��هيد في ي��وم ما قبل 
ربع قرن مبشروع ورؤية وقفت الكتير 
م��ن التي��ارات واالح��زاب العراقي��ة 
االس��امية ضدها ورمب��ا كان خروج 
غالبي��ة تل��ك االحزاب م��ن اجمللس 
وقدم��ت  الثمانيني��ات  اواس��ط 
م��ن  نوع��اً  جماعي��ة  اس��تقاالت 
االعت��راض على اصراره ف��ي تنفيذ 
رؤيت��ه فلم��اذا نق��دس ونل��ح على 
تاصيل الرؤي��ة االولى ونتهم الرؤية 

الثانية باالزاحة اجليلية؟!.
ف��ي ظني ان كل ال��كام الذي خرج 
م��ن البي��ت احلزب��ي للس��يد عمار 
اجليلية  باالزاح��ة  واخل��اص  احلكيم 
لم يكن مس��ؤوال لكن السيد غير 
مس��ؤول على الكام غير املسؤول 
والتنظيم��ات العربي��ة والعراقي��ة 
يح��دث فيه��ا كام كثي��ر بعد كل 
هزمي��ة او مرحل��ة او نهاية ش��وط 
وبداية آخر لكن لي��س بالضرورة ان 
كل مصطلح او شيوع اي ظاهرة او 
فك��رة نقيضة يعني ان القيادة هي 

املسؤولة عن ترشيدها واشاعتها.
نق��ل لي قيادي في اجمللس االعلى ان 

الس��يد احلكيم وب��خ بنحو واضح 
وبكام قريب الى القس��وة منه الى 
االرش��اد والتوجي��ه جماعة االزاحة 
اجليلية وقال له��م مامعناه ان هذا 
الكام غير الئق النكم تريدون ازاحة 
اجلميع من املس��يرة وتلك مس��يرة 
طويلة وفيها من ضحى وقدم وقاتل 
ومن غي��ر املمك��ن االطاح��ة بهذا 
الرعي��ل ال��ذي راف��ق كل التحوالت 
الثورية والسياس��ية في الباد وفي 
املعارض��ة العراقية الس��ابقة ودعا 
في نهاية حديثه الى ضرورة العمل 
على »التكاملية« أي ان يتم العمل 
على اس��اس التكامل ب��ن االجيال 

في اجمللس االعلى وليس االزاحة.
اذن السيد احلكيم يدعو الى االزاحة 
ويرفض في الوقت نفس��ه س��ريان 

خط االطاحة في اجمللس االعلى.
مااريد قوله هنا ان الس��يد احلكيم 
» وهذا هو املهم ف��ي املوضوع« لم 
يتخط ش��هيد احملراب ولم يشتغل 
على مش��روع مغاير ملشروع اجمللس 
االعلى اما اجلماعة الش��بابية التي 
انشأها وس��ماها امل فهي فصيل 
يتحرك باالليات التنظيمية املعروفة 

ويشكل حالة ساندة حلركة اجمللس 
ف��ي العراق وهو حال��ة موجودة في 
كل التنظيم��ات العربية وليس في 
الع��راق وحس��ب..حزب اهلل لدي��ه 
كشافة االمام املهدي وامل لديهم 
فصي��ل رديف وهك��ذا تتحرك تلك 
الفصائل النخبوية والش��بابية في 
دائرة االح��زاب الكبيرة لكي تتعلم 
منه��ا وتتح��رك على وف��ق نهجها 
وتلبي حاجات التنظيم العامة ولم 
يحدث ان اش��اعت كش��افة االمام 
املهدي مصطلحاً مغايراً في احلزب 
او اطلق ش��باب حركة ام��ل كاماً 

مماثا عن رجال موسى الصدر!.
بقيت ماحظة في غاية االهمية من 
وجهة نظري هي ان التحوالت التي 
جت��ري في اجمللس االعلى جلهة تغيير 
مواق��ع ووزارات ووزراء وانس��حابات 
من مواق��ع ونزول ملواق��ع اخرى هي 
حالة طبيعية يجب ان يس��توعبها 
املنسحبون او املبتعدون عن مواقع 
العم��ل احلكوم��ي كونه��ا ح��االت 
عادي��ة حت��دث ف��ي كل التنظيمات 
الص��ورة  ي��رى  وم��ن  السياس��ية 
التلفزيونية العربية سيجد وجوها 

كانت في قمة هرم الس��لطة ثم مت 
اعفاؤها او ترك��ت العمل احلكومي 
بتقدمي استقاالتها لكنها بقيت في 
دوائر العمل خل��ف الصورة االولى..  
هذا يعني ان االولوية للعمل الثوري 
والسياس��ي ف��ي التنظي��م وليس 
املوقع والكرسي احلكومي وهذا سر 
بقاء منظمة التحرير الفلسطينية 
وانهي��ار اح��زاب  عربية واس��امية 
الكرس��ي ونس��يت  عول��ت عل��ى 

وظيفتها الثورية في االمة !.
مثال د. اجلنزوري كان رئيس��اً لوزراء 
مص��ر ف��ي عه��د الرئي��س املصري 
السابق حس��ني مبارك  لكنه عاد 
الى الصورة التلفزيونية مستشارًا 
ل��دى الرئاس��ة املصرية ف��ي عهد 
الس��لطة  وزراء  ام��ا  السيس��ي 
مس��ؤولون  فه��م  الفلس��طينية 
الوطني��ة  احلكوم��ة  مواق��ع  ف��ي 
وزراء ف��ي الص��ورة االول��ى لكنهم 
ث��وار ومناضلون بع��د انتهاء الفترة 

الوزارية.
هذه الديناميكية الوطنية تفتقدها 
اغلب االحزاب العراقية واالسامية 
الش��يعية خصوًصا واال اروني وزيراً 

ثوريا بقي في مكانه بالتنظيم بعد 
انته��اء فترة وزارته ول��م ينتقل الى 
قائم��ة انتخابية اخرى زعان اليلوي 

على شيء!.
م��ااود قوله بود لس��ماحة الس��يد 
..ان علي��ه اس��تيعاب ردات الفع��ل 
عل��ى  تص��در  الت��ي  الش��خصية 
وال��وزارة  الدول��ة  هام��ش حت��والت 
ف��ي التنظي��م واحلرص عل��ى عبور 
املش��كات الناش��ئة ازاء مامت��ر به 
الدول��ة العراقية من صع��ود ونزول 
في املناصب احلكومية في حزبه وان 
اليسمح ملن يتسقط اخلاف باالفادة 
من تل��ك االجواء لصال��ح عمليات 
ش��حن وتوتير ليست من مصلحة 
التنظي��م  وان  خصوص��اً  اجملل��س 
مقبل على انتخابات وطنية مهمة 
وعلي��ه الذه��اب ال��ى االنتخاب��ات 
ب��روح عالية وببني��ة تنظيمية غير 
مختلفة على نفس��ها وان يكس��ر 
حاج��زاً رمبا تخلقه ظ��روف النقاش 
احلاد ف��ي الغ��رف التنظيمي��ة ازاء 
اش��خاص واعضاء في اجمللس كانوا 
فيم��ا مضى اخواناً له في مس��يرة 

التحديات الوطنية الطويلة.

علي��ه ان يكس��ر حاج��ز االعتراض 
ام��ام مصافح��ات مجلس��ية في 
الداخ��ل بعد ان جل��س مع خصوم 
للوطن ف��ي اخلارج وتبنى مش��روع 
التسوية الوطنية مع اكثر اخلصوم 
الوطني��ة  وللتجرب��ة  لن��ا  ع��داوة 
ومن ينهض مبش��روع التس��وية مع 
اخلصوم سيكس��ر حاجز االعتراض 
ازاء مصافح��ة اخوانه كما ان على 
االخوان اخملتلف��ن معه ادراك ان من 
يصاف��ح خصم��اً في اطار تس��وية 
وطني��ة لديه قلب قادر على كس��ر 
حواج��ز االعتراض ام��ام مصافحة 

الشقيق!.
على السيد ان اليدع احداً من الذين 
لم تنضج رؤية االصاح التنظيمي 
في نفوس��هم بالتمادي على تاريخ 
س��ابق كان االم��ام الش��هيد جزءا 
منه وحالة متصلة وملتصقة فيه 
حي��ث يزاح االم��ام مع من ي��زاح اذا 
مامضى هؤالء في النظرية الى آخر 
الشوط واظن ان السيد وقف بحزم 
في مواجهة هذه الظاهرة  واوقفها 
ع��ن  يتوقف��وا  ان  االخري��ن  وعل��ى 

الهمس بها خارج مربع اجلادرية!.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عمار البغدادي

أندرياس فيالسكو   

كاتب عراقي

المرشح الرئاسي 
السابق ووزير المالية 

في شيلي.

كاد مش��روع قانون الرعاية الصحية 
لدونال��د ترام��ب ال��ذي يُطل��ق عليه 
اس��م »ريانكير« نس��بة إل��ى رئيس 
مجلس النواب بول رايان - أن يحرم 24 
مليون أميرك��ي من التأمن الصحي، 
وفق��اً ملكت��ب ميزاني��ة الكونغ��رس 
االميركي. لكن هذا لم يكن الس��بب 
في رفضه من قبل اجلمهورين األكثر 
حتفظ��اً. عل��ى الرغ��م من أن��ه كان 
س��يحقق لترامب وحلزبه��م انتصاراً 
سياس��ياً، رفض احملافظون التصويت 
لصال��ح املش��روع ألنه لم يب��ذل أي 
مجه��ود إللغاء قان��ون الرعاية املتاح 

)»أوباماكير«( والذين يكرهونه.
كان م��ن املمك��ن أن يحتفظ ريانكير 
بقانون أوباماكير الذي مينع ش��ركات 
التأم��ن م��ن اس��تبعاد األش��خاص 
الذي��ن يعان��ون م��ن ظ��روف مرضية 
مس��بقاً. وكان م��ن ش��أنه أن يوف��ر 
إعفاءات ضريبية ملساعدة األشخاص 
ذوي الدخل املنخفض لشراء التأمن 
الصحي. لكن بالنسبة للمحافظن 
في اجملمع االنتخابي، هذه امليزات، على 
الرغم من ش��عبيتها، عبارة عن دعم 
وبذلك حقق معارضو  لاش��تراكية. 

املش��روع انتص��ار األيديولوجية على 
النفعية السياسية.

إن عودة األيديولوجية ليس��ت مجرد 
عل��ى  تقتص��ر  وال  مييني��ة،  ظاه��رة 
الوالي��ات املتحدة. مث��ا نقل جيرميي 
كورب��ن ح��زب العم��ل ف��ي اململكة 
املتحدة بنحو حاد إلى اليسار وبعيداً 
عن النهج العملي لتوني بلير. ويشير 
اس��تطاعات  الكئي��ب في  وضع��ه 
الرأي إلى أن كوربن، مثل اجلمهورين 
احملافظن، يفضل أن يش��عر بالصفاء 
أيديولوجي��اً عل��ى أن يك��ون فع��اال 

سياسياً.
لكن ما هي األيديولوجية بالتحديد؟ 

وملاذا عادت؟
مث��ل  السياس��ية،  األيديولوجي��ة 
الكوليس��ترول، تتك��ون م��ن نوعن: 
جيد وسيئ. األيديولوجية اجليدة أداة 
تنظيمية إلضف��اء معنى على عالم 
معقد. وتع��د مناذج االقتصادين نوعا 
من أنواع األيديولوجية: فهي تبسط 
العال��م، وتؤكد على بع��ض الروابط 
الس��ببية وتقلل من الروابط األخرى، 
وتس��مح لنا مبعرف��ة األدوار املنوطة 
بكل شخص. وكما يقول داني رودريك 

من جامعة هارفارد، » الفهم يتطلب 
البساطة«.

هل الرأس��مالية عادلة؟ بعض الناس 
س��يجيبون بنعم، ألن املنافس��ة في 
األس��واق تف��رض أن يتقاضى العمال 
أجرا حسب ما ينتجونه؛ لكن الناس 
اآلخري��ن ال يتوافقون مع ه��ذا الرأي، 
يس��تغلون  امل��ال  رأس  أصح��اب  ألن 
هؤالء با خج��ل. وميكن أن تكون هذه 
)األيديولوجية( صحيحة  املقترح��ات 
كم��ا ميكن أن تكون خاطئة. لكن من 
خال وضعها في األمام، ومواجهتها 

بالواقع، نتعلم شيئاً عن العالم.
هن��اك كلم��ة أكثر رس��مية - وأكثر 
حداث��ة - لأليديولوجية هي الس��رد. 
لق��د فه��م الكت��اب والسياس��يون 
الناجح��ون من��ذ زمن طوي��ل أهمية 
الس��رد اجليد. وبدأ علم��اء االجتماع 
اآلن فق��ط في تقدير الدور الرئيس��ي 

الذي يلعبه السرد.
ويَُعرف روبرت ش��يلر االقتصادي احلائز 
عل��ى جائزة نوبل الس��رد بأنه »قصة 
بسيطة أو تفسير واضح لألحداث«. 
وقال ش��يلر »على االقتصاد السردي 
اجلديد« أن يدرس »انتش��ار وديناميات 

الروايات الش��عبية ... - وخاصة تلك 
الت��ي ته��م اإلنس��ان أو العاطف��ة - 
وكي��ف تتغي��ر ه��ذه التغي��رات عبر 
االقتصادية  التقلب��ات  لفهم  الزمن، 

.«
أو  الس��رد  تنب��ؤات  كان��ت  وإذا 
األيديولوجي��ة تتع��ارض م��ع الواقع، 
فيمكن للمرء أن يغير الس��رد أو يغير 
احلقائ��ق. واخلي��ار الثاني ه��و عندما 
نواج��ه روايات س��يئة - وأيديولوجية 
رديئ��ة - حي��ث تصب��ح السياس��ات 

بعيدة عن احلقيقة أو الواقع.
و يأتي هذا اخليار نتيجة األيديولوجيات 
التي ليس��ت مجرد أجهزة تعليمية؛ 
كما أنه��ا تخدم أغراض��اً اجتماعية 
ونفس��ية. في كتابهم الكاسيكي 
لعام 1950 حتت عنوان »الش��خصية 
االستبدادية«، أشار املنظر االجتماعي 
األملان��ي ثي��ودور أدورنو وش��ركاؤه في 
التأليف إلى أن »األيديولوجيات لديها 
درجات مختلفة من الدوافع« اعتمادا 
على »احتياجات الف��رد ودرجة تلبية 
هذه االحتياجات أو صدها«. في اآلونة 
األخيرة، قال عالم النفس االجتماعي 
في جامع��ة نيويورك جون جوس��ت 

إن« األيديولوجي��ات ونظ��م املعتق��د 
األخرى تنمو نتيجة محاوالت لتلبية 
والوجودي��ة  املعرفي��ة  االحتياج��ات 

والعائقية للبشرية ».
لفهم الع��ودة األخيرة لأليديولوجية، 
كلم��ة  عل��ى  التركي��ز  م��ن  الب��د 
عائقي��ة في ه��ذا االستش��هاد. أي 
ش��خص يعتقد أن الرأس��مالية غير 
عادل��ة يتقاس��م الش��عور نفس��ه 
مع اآلخري��ن الذين لديه��م االعتقاد 
نفس��ه. إذا اس��تمرت هذه املصادفة 
لبع��ض الوق��ت، وإذا اجتمع أصحاب 
ه��ذا االعتق��اد، وقام��وا بنقاش��ات، 
وتنظيم��ات، وحش��د لصال��ح ه��ذا 
االعتقاد، فإن هوية اجملموعة ستتطور. 
في النهاية، قد تك��ون األيديولوجية 
أكث��ر أهمي��ة، حي��ث أن الرابط الذي 
يجمع اجملموعة هو مصدر تنوير حول 

طبيعة الرأسمالية.
كوزي��ر املالي��ة التش��يلي قبل بضع 
سنوات، تعلمُت هذا الدرس بصعوبة. 
في احتف��ال نهاية العام مع برملانين 
م��ن ائتاف��ي اخل��اص، رفعن��ا نَخب��ا 
لنجاحنا ف��ي احلصول عل��ى العديد 
م��ن املش��اريع العالية اجل��ودة بدعم 

م��ن املعارضة. لكن فش��ل االحتفال 
وباتت الغرفة صامتة. ثم حتدث عضو 
كبير في مجلس الشيوخ: »من يهتم 
بالدع��م الواس��ع ي��ا معال��ي الوزير. 
ولكي نحافظ على احتادنا، نحتاج إلى 
مشاريع تس��مح لنا بخوض معركة 
م��ع املعارض��ة ». كان ه��ذا املنتخب 
يسارياً من التش��يلي ، ولكن حسب 
املنط��ق )أو غير املنط��ق( كان موافقاً 
ملفه��وم اليم��ن احملافظ ال��ذي أغرق 

ريانكير.
اإليديولوجي��ة  سياس��ة  ف��إن  ل��ذا 
املتطرف��ة هي ف��ي النهاي��ة نوع من 
سياس��ات الهوية. الضحي��ة األولى 
ه��ي احلقيق��ة: تذه��ب اجلائ��زة إلى 
احلج��ج الت��ي تربط هوي��ة اجملموعة، 
وليس للحجج الت��ي تلتزم باحلقائق. 
نوعي��ة  ه��ي  الثاني��ة  والضحي��ة 
فالسياس��ات  العام��ة:  السياس��ة 
القائم��ة عل��ى األدل��ة الت��ي تتغي��ر 
وفق��ا للظ��روف عل��ى أرض الواق��ع، 
أو عل��ى وفق نه��ج عمل��ي يحتفظ 
ويتجاه��ل  الناجع��ة  بالسياس��ات 
أن  تس��تطيع  ال  منه��ا،   الفاش��لة 
حتافظ على هوية اجملموعة الواضحة 

إذا كانت السياس��ات التي تنادي بها 
اجملموعة تتغير في كل وقت.

لكن اعتماد السياسة األيديولوجية 
فق��ط على الهوية يض��ع لها حدودا 
تُقل��ص م��ن تطوره��ا. وكم��ا ق��ال 
م��ارك لي��ا م��ن جامع��ة كولومبيا، 
املعقدة  الدميقراطية  اجملتمع��ات  في 
واملتنوعة، النداءات السياس��ية التي 
تس��تند فقط إلى الهويات الضيقة 
- س��واء كانت مرتبطة بأيديولوجية 
أو الدي��ن أو االنتماء - محكوم عليها 
بالفش��ل في النهاية. فإذا ناش��دت 
مؤيدي��ك فق��ط، فه��م وحدهم من 
امنوذج   أنظر  أصواتهم.  س��يعطونك 

كوربن.
لك��ن في ح��االت أخ��رى، تصبح تلك 
احل��دود واضح��ة املعال��م فق��ط مع 
مرور الوقت. م��ن اآلن فصاعًدا، ميكن 
املتطرفة،  األيديولوجية  لسياس��ات 
الذي  الس��يئ  الكوليس��ترول  مث��ل 
تش��بهه، أن تس��بب ق��دراً كبيرًا من 
الض��رر. وم��ن بن األمثلة نش��ير إلى 
ف��ي  الصحي��ة  الرعاي��ة  مناقش��ة 
الوالي��ات املتحدة. وهناك أمثلة أخرى 

مقبلة.

عوائق آيديولوجية
PROJECT
SYNDICATE

هجوم ترامب

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

على مدار الساعة نقرأ ونس��مع اخباراً عن حتالفت انتخابية 
قي��د التش��كيل، بعضه��ا الكثي��ر مم��ا يس��ميه االع��ام ب� 
»التس��ريبات« الت��ي تس��تهدف ج��س النب��ض ورص��د ردود 
االفعال او بهدف اطاق رس��ائل مما اصبح مكش��وفاً غرضها، 
والبع��ض الذي يعنينا من تلك التحالفات اجملّهزة الى التداول 
تفيض منها محاولة تضخيم الزعامة او الكتلة او املش��روع 

السياسي بنوع من الرافعات من خارج املشهد.      
وبعض احلديث، يخرج اآلن من الكواليس الى الفضاء االعامي 
الطلق، ع��ن حتالفات مرّخص لها من دول اخ��رى، او تولد عبر 
التلقيح اجملهري في »انابيب« دقيقة من حوامل خاصة يش��ار 
فيها زيفاً الى دماء جديدة غير متورطة بشبهات الفساد، وهم 
العبون لم يبلغوا سن الرشد بعد، وليس لهم ذرية يتقافزون 
ال��ى املناص��ب والعقود ووكاالت الش��ركات، مم��ا ميكنهم من 
تشكيل حكومة سليمة العود والهوية والسمعة واألهلية، 
ثم، لكي يس��جلوا س��بقا في براءة اختراع، لم يسبقهم له 
أح��د، بعن��وان »والية املس��تقبل« التي س��نعرف انها اخذت 
بويضاته��ا من )األم( احلاضنة العليل��ة، او من حيوانات منوية 
من فح��ل اجنبي )األب( له س��طوة ومليش��يات وقواعد في 
اخلليج ونق�ْلها الى حيازات مناس��بة في مختبرات وكواليس 
ودراب��ن ش��بيهة بقن��اة فالوب حي��ث يتم التلقي��ح وترتفع 
الصل��وات والتبري��كات وتبدأ مرحلة انش��طار واعادة تركيب 

ووالدة املشروع- احلكومة اجلديدة 
 هك��ذا، بالتحدي��د، ُولدت »لوي��ز بوران« التي قّصت ش��ريط 
اطفال االنابيب قبل نحو اربعن عاما، كحّل ملش��اكل الرحم 

)أكرر: مشكات الرحم( واستعصاءات الوالدة الطبيعية.
لك��ن العالم البريطاني »روبرت إدواردز« احلائز على جائزة نوبل 
في الطب عن هذه العمليات اجلينية الرائدة يحذر من »أن منو 
بويضة األنبوب في ظرف غير طبيعي قد يتس��بب في تشوه 
ما للطفل فيما بعد« كما تؤكد عاملة االستنساخ الفرنسية 
»بريجيت بواسولييه« رئيسة مؤسسة »كلون ايد« ان الكثير 
م��ن ال��والدات التي يتم حتقيقه��ا بالتلقيح اجمله��ري ال حتمل 
بالض��رورة صفات امهاتها، بل تنش��أ في الغال��ب غريبة في 

اطوارها، واملهم، قد تكون عليلة، ضعيفة االرادة.
وبعيداً عن هذا، نحتاج هنا الى فهم املنطق الذي يسّوق هذه 
االس��تعانة املذلة باآلخرين، او االستخذاء امامهم، او القبول 
باماءاته��م الختي��ار منص��ب رئيس ال��وزراء وتعين ش��كل 
احلكومة ومكوناتها، وذلك بالقول، ان على هذه الدول )هكذا 
يزعمون( التزامات ال توفيها إال مع حكومة تذعن الى شروطها 
وأهوائها ومع رئي��س للحكومة ال يخرج على فروض التبعية 
لسياس��ات هذه الدول، وال يتخذ ق��رارات او يعقد حتالفات ال 
حتظى مبوافقتها، بدل ان يعكف اصحاب االزمة على تشكيل 
حكومة من كفاءات ورجال علم وخبرة ووطنية ومن االطياف 
التي تش��كل هوية البلد، وبرنامج وحلول عابرة للمحاصصة 

والطائفية والفئوية وهوس الزعامة والكسب احلرام.
منط��ق، عدا عن انه يس��يء ال��ى اصحابه، فه��و يضع جانباً 
س��يادة الدولة العراقية، ويُسقط جملة من املعايير واالليات 
ذات الصل��ة بالدس��تور والبرمل��ان واالس��تحقاق االنتخابي.. 

وقطرة احلياء، 
.************
همنغواي:

»أتع��س أنواع الزعامات هي الت��ي تفرض عليك أن تذكرها 
صباح مساء«

تحالفات بالتلقيح المجهري 
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نيويورك ـ رويترز:

عرضت نحو 200 دار س��ينما مس��تقلة في 
أنحاء الواليات املتحدة فيلم »1984« املأخوذ 
من رواية بنفس االسم للمؤلف جورج أورويل 
تتن��اول الواقع املرير الذي يتخيله الكاتب في 

املستقبل.
ووصف املنظمون العرض بأنه وقفة ضد إدارة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب

وقالت )يونايتد س��تيت أوف س��ينما( التي 
نظم��ت العرض في 44 والي��ة أمريكية يوم 
الثالثاء إن الهدف »هو اتخاذ موقف من أجل 
قيمنا األساسية وهي حرية التعبير واحترام 
غيرنا من البش��ر واحلقيقة البسيطة أنه ال 

وجود ألشياء مثل ’احلقائق البديلة.’«
وم��ن املقرر عرض الفيلم ف��ي كندا واجنلترا 

والسويد وكرواتيا.
وحتكي الرواية األصلية التي صدرت في عام 
1949 وعادت إلى قائمة أفضل الكتب مبيعا 

في الواليات املتح��دة في يناير كانون الثاني 
حكومة »األخ الكبير« التي تتجس��س على 
مواطنيه��ا وجتبره��م على قبول نس��ختني 

متناقضتني للحقيقة.
وعرض الفيل��م في عام 1984 وش��ارك في 

بطولته جون هارت وريتشارد بورت
وأعيد طب��ع الرواي��ة البريطانية ف��ي يناير 
كانون الثان��ي بعد عقود من كتابتها، وذلك 
بعد دف��اع إدارة ترامب ع��ن »حقائق بديلة« 
وهو مصطلح اس��تخدمته كيليان كونواي 

املس��ؤولة في البي��ت األبيض أثن��اء خالف 
بش��أن حجم احلش��د الذي حض��ر تنصيب 

ترامب.
وق��ال أدم بيرنباوم أحد منظم��ي احلدث: إن 
أفكار أورويل حاض��رة اآلن مثلما كانت قبل 

نحو 70 عاما.
وأض��اف »مبعث قلقنا هو فك��رة أن اجلواب 
الوحيد هو ما يأتي فقط على لس��ان اإلدارة 
)إدارة ترام��ب(.. وثمة جهود لقمع أي ش��يء 

دونها.«

إس��رائيلية، حيث يقودانه ف��ي املدينة التي 
غي��رت الكولونيالي��ة معامله��ا، فأصبح��ت 
غريب��ة على س��اكنها احمللي. إيس��تر ومئير 
مولودان في إسرائيل، وحاملان بدولة ال تتحقق 
أبداً: مئير املؤمن بدولة إسرائيل يفقد إميانه 
بس��بب احلرب ثم يخون إيس��تر مع سائحة 
أمريكية )مثل بطل يهودا عميخاي(، فتنهار 
حياة إيس��تر، وجتد أن كل ش��يء يحيط بها 
زائف، كل شيء في إسرائيل معرض للخلل 

واإلنهي��ار، وم��ن خالل رؤي��ة إدوارد س��عيد، 
نصل إلى س��ردية فلس��طينية عن القدس 
غير الس��ردية الكولونيالية، سردية تناقض 
الس��ردية األولى وتهدمها. كل ش��يء قدمي 
يتراءى خلف الش��يء اجلديد ويقضي عليه. 
املدينة مث��ل الطرس: كتاب��ات تنكتب فوق 
كتابات، صور ترتس��م فوق صور وكل كتابة 
تب��دأ باإلمحاء. ترتس��م على ه��ذا الطرس 
كتابة أخرى إلدوار س��عيد: حياته، مسيرته، 

األش��عار الت��ي كان يحفظه��ا وه��و طفل، 
بيانات، موت، أحقاد، خرائط عتيقة، وهنالك 
الرواي��ات اإلس��رائيلية املكتوبة عن القدس: 
رواي��ات عام��وس ع��وز، ديفي��د غروس��مان، 
ديفيد ش��احور، إبراهيم بن يهوش��وع، زوريا 
شيليف...أش��عار وقصائ��د ملناحيم بياليك 
ويه��ودا عميخاي وغيرهم��ا... من خالل هذا 
الكم الهائل م��ن الوثائق، نصل إلى تكذيب 
الرواية الرسمية اإلسرائيلية، ليبدأ سرد آخر 

مختلف: سرد الالجئني واملطرودين واملنفيني، 
س��رد املغيبني واملهمشني، ومن خالل الرواية 
املدح��ورة تتقهقر الرواي��ة املنتصرة، وتظهر 
املدينة من حتت الط��رس بكتاباتها املمحوة 
وذكرياتها املتروكة واملهملة، وإدوارد س��عيد 
يواصل س��يره وتوقفاته، ينظ��ر إليها فترمم 
املدينة القدمية في عينيه، وتتقش��ر بنيتها 
اخلارجية التي صنعتها الرواية الكولونيالية، 

وتتهاوى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��در ع��ن دار الرافدي��ن للطباع��ة والنش��ر 
والتوزيع الطبعة اخلامسة من رواية مصابيح 
 350 بواق��ع  ب��در  عل��ي  للروائ��ي  أورش��ليم 

صفحة.
نب��ذة عن الرواي��ة: إدوارد س��عيد في القدس، 
يرافقه مئير وإيس��تر، وهما من أبطال روايات 
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فشارع الرشيد وساحة الغريري  وباب 
املعظم وباب الشيخ  ومديرية مجاري 
العاصمة والشوارع املغلقة / مكتبة 
مكنزي/ الرجال الذين أكلتهم احلروب 
واملفخخ��ات/ األرام��ل اللوات��ي صرن 
ضعف��ي الع��دد /  البي��وت املهدم��ة 
املهج��ورة / أن كل ه��ذه املس��ميات 
ق��د امتلكت وج��وداً واقعياً في ذاكرة 
املتلق��ي ،  وق��د كان عل��ى القاص أن 
يتجه صوب خلخلة مرجعية املتلقي  
وسحبه الى منطقة أكثر عمقاً  من 
اجملري��ات واملس��ميات  املألوف��ة لديه 
فاس��تثمر كل هذه اجملري��ات  ليخلق 
نصاً افتراضياً ينعكس فيه أثر الواقع 
عبر لغة منتجة خلط��اب آخر يتجاوز 
الظاهر من الواقع باجتاه عمق الظاهرة  
ليضع املتلقي في منطقة اكتش��اف 
ودهش��ة غير معلن��ة  أوجدها النص  
بالوث��وق واالعتماد على ن��ص الواقع  
املعلن واملكتشف .  فانتقل النص من 

املكتشف الى الالمكتشف...
ويقت��رب القاص الربيع��ي في قصة ) 
أس��رار (م��ن فجائع الش��ارع العراقي 
ليفصح عن أقصى ح��االت االنتهاك 
اإلنساني الذي شكل معطًى  ملا آلت 
إليه حرب الداخل  وللوصول الى حتقيق  
نتائ��ج متوازنة  بني هذا اإلفصاح  وما 
ورائيته  فأنه يقترض  س��رداً عجائبياً  
يقترب و يحايث عجائبيته وغرائبيته  
م��ا يجري ف��ي البل��د ،  ولالنتقال من 
نص الواقع  املكش��وف واملكتش��ف 
ف��ي ذاك��رة املتلقي  فأن��ه يجنح الى 
حتليق افتراضه عبر  تبني الشخصية 
املركزي��ة للقصة ومس��ؤولية ملجأ 
تع��رض  ال��ذي  للمجان��ني   الرش��اد 
لس��رقة محتوياته  وأثاثه في نيسان  
2003  وخروج النزالء الى شوارع بغداد 
دون م��أوى وحتويله بع��د االهتمام به  
الى ملج��أ للفتيات القاصرات  الالئي 
تعوزهن احلماية من مداهمة ) الغربان 
الس��ود ( املس��تمر لهن  واغتصابهن  
فاحلدث االفتراضي ينبني على هيكل  
هذه  احلادثة املعروفة ،  وألجل الوقوف 
على  مجريات م��ا يحصل  في امللجأ 
وخارج��ه  ف��أن الس��ارد العلي��م  قد 
افت��رض  أن أس��رار امللج��أ  م��ا كانت 
الش��خصية  ل��وال  خض��وع  تع��رف 
املركزية لعملية غريبة في طبيعتها 
إذ كان  املف��روض ه��و معاجلة  تخمة 
املع��دة من الكلم��ات واجلم��ل  التي 
ش��كلت فيم��ا بعد فضحاً لألس��رار  
الت��ي كان��ت الش��خصية حريص��ة 
على عدم إفش��ائها . إالّ أن��ه . ) على 
م��ر األيام صارت بطنه مخزن أس��راره 
،  خاص��ة ف��ي عقد الس��نني األخير ،  
ل��م يكن في حياته من يس��تطيع أن 
يأمتنه على ما يج��ري ،  باإلضافة الى 

أن  قناعته الذاتية بأن طريق الشكوى  
الى املس��ؤولني  مغلق ولم يجِد نفعاً 
... الن��ص ص 59 (  وب��دالً م��ن االنتباه  
ال��ى املريض وه��و في حال��ة التخدير 
الى هذيان��ه  والتعرف عل��ى بواطنه  
الداخلي��ة  فأن العملية  أساس��ا من  
اجل إخراج أس��راره  م��ن معدته التي 
بات��ت  متخم��ة بس��ببها  ولم يجد 
س��بيالً الى إخراجها ،  وأثناء العملية 
يب��دأ الطبي��ب  باس��تخراج اجلم��ل 
والكلمات  التي تشكلت  على هيئة 
كتل  س��ود )الطبي��ب كان يخرج من 
معدته تلك اجلم��ل  على هيئة كرات 
س��ود ،  اجلمل  الواضحة كانت طرية  
ل��م تتكل��س بع��د ...  كان ينضد ما 
يخرج في صفني على طاولة التشريح 

....النص ص 61(.
 وهنا يتش��كل البناء الغرائبي للنص 
االفتراضي ،  فاألس��رار التي تكدست 

في داخل الش��خصية  لم جتد منفذاً 
العملي��ة  ه��ذه  س��وى  إلخراجه��ا  
اجلراحي��ة  من خالل ه��ذا )الترصيف 
( للجمل والكلم��ات  تتعرف على ما 
يجري  في ملج��أ الفتيات  القاصرات  
عبر س��رد الراوي العلي��م ..،  بضمير 
الشخص الثالث )هو( ) وجد الفتيات 
في داخ��ل البناية  يرجتفن من ش��ّدة 
اجل��وع  وعل��ى وش��ك اله��الك  م��ن 
اإلهمال الذي أصابهن  ملدة ش��هرين ) 
النص ص60(  وشكل املعطى الواقعي  
حاف��زاً للذه��اب بعيداً في تش��كيل 
النص الغرائبي االفتراضي فاإلش��ارة 
الى ما كنت تعاني منه فتيات  امللجأ  
ه��و أم��ر حاص��ل  قد ش��كل خلفية 
للكش��ف  عن ما وراء هذه الظاهرة ، 
خاصة وان النص  قد تضمن إش��ارات  
وأح��داث راكزة في الذاك��رة اجلمعية  
وان ش��كلت أس��راراً  كانت سبباً في  

انتف��اخ بط��ن الش��خصية  املركزية  
بش��كل يثي��ر االس��تغراب   مم��ا دعاه 
الى  مراجعة الطبيب ،  وهذه اإلسرار 
املتعلق��ة  مبا كانت تعاني منه فتيات 
امللجأ  قد بدأت بالتشكيل  منذ عقد 
من الزم��ان  وهي إش��ارة الى التحول 
ف��ي البني��ة االجتماسياس��ية  ف��ي 
ع��ام 2003  .، )  لق��د ابتدأت األس��رار 
بالتش��كيل  بعد انتهاء احلرب  إذ وفد 
سرب من غربان سود  في ظهيرة يوم 
قائظ ، كان يقطع املسافة قادماً  من 
املدينة  ومتجها مباش��رة  الى امللجأ 

...النص ص 62(
فقد كانت الفتيات بعد ذلك يتعرضن 
لي��الً  ال��ى مداهم��ات ه��ذا الس��رب  
من األش��خاص  ذو املالبس الس��وداء  
ويقوم��ون باغتصابه��ن  أو قت��ل من 
ترف��ض ،  األم��ر الذي جع��ل أعدادهن 
تتناقص شيئاً فشيئاً ،  حتى أصبحن 
مائ��ة واثن��ني وخمس��ون فق��ط من 

مجموع  ثلثمائة بعد ثالثة أشهر .
فمنه��ن م��ن اختف��ت ومنه��ن  من 
انتحرت ومنهن م��ن هربت  حتى بات 
ه��ذا األمر يقلق��ه ويتح��ول الى هّم 
وح��زن كبير  كان س��بباً ف��ي انتفاخ 
بطنه  من أسرار امللجأ ، ففي كل يوم 
يدون إفادات الفتيات  اللواتي  يتعرضن 
ال��ى االغتص��اب  ، أو الضرب  ،  وحتى 
أيقن بأن��ه  لن يس��تطيع  حمايتهن  
قرر فتح األبواب ) ان الشحاذة اضعف 
اإلميان وعلى مدى عقد من الزمن كان 
مي��ر في الش��وارع  ليحصي احلمامات 
الت��ي ال تبيض بل تلد عش��رة ،  فقد 
كان نصف عددهن  يحملن سفاحاً... 

النص ص 63(.
ح��اول الق��اص حمي��د الربيع��ي  في 
فصاح��ة  تق��دمي  م��ن  ه��ذا   نص��ه 
س��ردية  اش��تملت  عل��ى معطيات 
الواقع  العراق��ي بتفاصيله املعروفة  
- التي ش��كلت أس��راراً -  ف��ي داخل 
الش��خصية  املركزية  وكانت محفزاً  
لتقدمي نص افتراضي  / غرائبي ليصل 
به��ذه الظاهرة  - اغتص��اب الفتيات 
القاصرات -  الى ما ورائها عبر إسلوب  
التبعيد الذي اتخذه  وس��يلة بالغية  
وس��ردية ف��ي  بن��اء الن��ص  املتخيل 
املتمث��ل  بأط��ر العملي��ة اجلراحي��ة  
الستخراج األسرار  التي لم يتحملها  
اثر تعرض الفتيات  لالغتصاب  والقتل 

وحمل السفاح ...
طيل��ة عقد م��ن الزمان  وه��و العقد 
ال��ذي ش��هد  التح��ول ف��ي  البني��ة 
االجتماسياس��ية العراقي��ة  ،  وب��ذا 
فق��د كان��ت وثيق��ة الواق��ع خلفية 
االفتراضي��ني  الش��خوص   لتح��رك 
وكذلك عجائبي��ة العملية اجلراحية 
لتج��اوز وثائقية الس��رد احملض باجتاه 

تقدمي  نص أدبي مميز .
ط��ني(   م��ن  أذن   ( قص��ة  وتكش��ف 
تأثي��ر احل��رب الداخلية  عل��ى تكوين 

شخصية الفرد العراقي عبر اإلفصاح 
السردي لتأثير األصوات الناجمة  من 
انفجار السيارات  املفخخة والعبوات 
الناس��فة  وصوت أطالقات الرصاص  
ه��ذه الثالثي��ة  الضوضائي��ة  الت��ي 
تقاس��مت فض��اء الش��ارع العراقي 
من��ذ 2003  وإزاء ه��ذه الفوض��ى فأن 
الش��خصية املركزية  تعاني من عدم 
تقبل األص��وات العالي��ة وضجيجها 
ويؤك��د الن��ص زمانية حص��ول هذه 
احلالة للش��خصية  ) لق��د تراءى لها  
أن األص��وات باتت أش��د صخباً ، عما 
كان��ت عليه قبل عقد م��ن الزمان .... 

النص ص 66(.
األلفي��ة  م��ن  األول  العق��د  وه��و 
الثالث��ة  الذي ش��هد انهي��ار البنية 
االجتماساس��ية  العراقي��ة ودخ��ول 
العراق  في نفق االحتراب الداخلي عبر  
التضاد الطائفي املس��لح ، ويستثمر 
النص هذا الوضع الداخلي  للمجتمع 
العراقي  ليجعله اخللفية التي يؤسس 
عل��ى أنقاضها نصه االفتراضي  الذي 
يؤك��د انعكاس  ه��ذه الفوضى  على 
الش��خصية العراقي��ة الت��ي متثلها 
ش��خصية الن��ص الس��ردي املركزية 
التي تعان��ي  من ) تلك الفوضى التي 
تراها في الطرقات  واألسواق والدوائر 
حتي��ل طبل��ة أذنها أوال  ال��ى االحمرار  
ثم يتس��ع تقعيرها لتدخل  األصوات 
بشكل وحشي  الى الطبلة ....النص 
ص 66(  وعلى الرغم من تغيير مكان 
جتواله��ا الى النه��ر واحلدائق  ومحال 
بيع املوسيقى  الهادئة حسب اقتراح 
مدي��رة عمله��ا  ف��ي املص��رف  إاّل أن 
تعرض أذنها  للضوضاء ظلت  قائمة 
مس��ببة لها الضيق  املستمر واملؤذي  
، .  وبع��د مراجع��ة األطباء  تبني  أنها 
تعاني من حالة خاصة  ونادرة احلدوث 
أفصح عنه��ا الطبي��ب  بقوله )إنها 
تعاني من شدة ضوضاء العراق  ، هذا 
آخ��ر البحوث التي وصلتني من اخلارج 
.. الن��ص ص 68 ( لق��د ط��رح الن��ص 
تش��خيصاً مباشراً حلالة الشخصية 
يت��رك  ان  باإلم��كان  كان  املركزي��ة 
التوص��ل إلي��ه للمتلق��ي خاصة وان 
املعطي��ات النصية تس��اعد املتلقي 
في التوص��ل الى حالة الش��خصية 
والضوضاء  الفوض��ى  وه��ي  املركزية 
املتفج��رات  أص��وات  احلاص��ل ج��راء 
واملفخخات وأص��وات الرصاص ، يعد 
من وجهة نظ��ر طبي��ة وعّدها حالة 
ن��ادرة احلدوث ،  وهو ما يريد النص من 
التوص��ل إليه بعد اإلفصاح الس��ري 
حلال��ة الواقع  العراقي الذي كرس��ته  
بني��ة الزمان وامل��كان ،  فعلى صعيد 
الزم��ان  ف��أن النص أك��د  وضع هذه  
احلال��ة للش��خصية املركزي��ة ) قبل 
عقد من الزم��ان ( أي العقد األول من  
األل��ف الثالثة وهو عق��د املفخخات 

واملتفجرات والرصاص الطائش.

يحمل الشاعر مؤيد حنون هواجسه الى اللغة،  يشاطرها 
اللعب��ة، ويغ��ور عبره��ا بحثا عن وج��وده، رؤيت��ه، إذ  تبدو 
اللغة وكأنها هي  املطهر  الذي يأخذه لالعتراف، ويوهمه 

بالوجود الظاهراتي  الذي تصنعه تلك اللغة..
ف��ي مجموعته  الش��عرية اجلديدة) يس��قط احلديث في 
باحة اليد( الصادرة عن دار متوز/ دمش��ق يأخذنا  الش��اعر 
الى هذه اللعبة، حيث تتحول اللغة الى اس��تعارة فائقة 
مل��رآة نرس��يس، وتتح��ول رؤيته ال��ى محاولة ف��ي تدوين 
أسفاره الشخصية، تلك التي تؤّدي فيها اللغة ما التؤّديه 
العالمة، حيث يختبأ الشاعر حتت تلك االستعارات، وينحو 
وال��ى متعالياتها بحثا عن ذاته الت��ي التبدو إاّل بوصفها- 

أيضا- استعارة كبرى..
في قصيدة)نقرات بسعة احللم( يقترح الشاعر مثيولوجيا 
االله نرس��يس ليك��ون قناعه، أو ه��و محاولته في كتابة 
مرثاته الش��خصية، إذ يُحّف��ز جملته الش��عرية لتكون 
هي جملة الرؤيا، تلك التي تتضخم أو تتش��وه أمام املرآة، 
لكنها تفضح عن اعماقه املضطربة، عن روحه اللجوجة، 

املسكونة بغواية البحث عن التطهير.
كان يُطيل رسوخه بالوحدة

التي تُباغت نعاسه
في الليل الطويل

روحه تطلق االشارات..
وفي قصيدة) أكثر رهافة من النس��غ الصاعد الى احلياة( 
يتمثل الش��اعر أحالم��ه/ م��ادة الرؤيا، بوصفه��ا غوايته 
الوحي��دة، أو رمب��ا لعبته ف��ي اس��تعارة األبجدية ومنطق 
الطير، و)س��واد املعرفة( ليكشف عن أْن أحالمه تلك، هي 

نظير وجوده، أو رمبا هي االحتمال )الذي جاء به الى هنا(
الش��اعر يكتب عبر هذا الهاجس قصيدته الش��خصية، 
القصي��دة التي يس��تعير صورها من الطبيع��ة والوجود، 
وكأن ه��ذه القصيدة هي رؤيته اجلامعة، تلك التي تتحول 
صورها املُس��تعادة الى طبيعة رمزي��ة، وعواملها احملتدمة 
الى جمٍل أو وح��داٍت تصويرية تتمثل وجوده، الوجود الذي 
يتسع للعبارة، وملا تأتي به السكرة التي يصنعها )القات( 
مثلما حُتّفزه على اس��تكناه أس��فاره الشخصية، أسفار 
في الرؤيا وفي اللغة، وعبر ماتصنعه القصيدة من س��فٍر 
يتسع باملقابل  إليهامات الطبيعة والوجود  اللذين يقترح 

متثالتهما الشاعر..
كُل من يراني ال يأمن لي

وكان احلجر صامتا
والقات يباهلنا

فنقتفي أثر القول
وحني دنوُت

كان في الرجال عزٌم للرحيل
وكان في املاء مايروق للجرار..

ولع مؤيد حنون باجلمل��ة القصيرة، وأحيانا باملفردة- فعال 
كانت أم إس��ماً- تنعكس على تشّكالت املبنى التصويري 
للمجموعة الش��عرية، فهو يجد في ه��ذه الكتابة نوعا 
من التقتير الذي يجعله أكثر إتكاًء على االستعارة، وأكثر 
استجالبا حلموالتها الرمزية، إذ يحتفل بها، ويحفل  بعديد 
متثالتها، وهذا مايدفعه الى أنس��نة الطبيعة، عبر ممراتها 
وفصولها وأسفارها، وكأنه يكتب نّص أسفاره التي غامر 
فيها، وعاش من خاللها  الكثي��ر من خوائها واحتضارها، 

والذي يشبه خوائه، أو حتى احساسه باالحتضار..
كم من حزٍن يتوعد أقدامنا؟

بحجم هذا اخلواء  -
ُغرر بنا حني جئنا هذه األرض

هل هي حتتضر؟
كال أني أتقّلب غيضا...  -

هذه اجملموعة الش��عرية تكش��ف عن براعة الش��اعر في 
توسيع فعل االستعارة، وفي توظيف األسطورة واحلكاية 
والسيرة وحتى الس��فر ليكون جزءا من لعبته الشعرية، 
لعبة وعيه الظاهراتي الذي يس��تعيد العالم عبر اللغة، 

وعبر استعارتها التي استغرقت الشاعر كثيرا..

مؤيد حنون.. يكتب 
قصيدة االستعارة الفائقة

شواخص

علي حسن الفواز

)2-4(قراءة

االفصاح السردي والتمثل االفتراضي في القصة القصيرة

مجموعة )بيت جني( مصداقا

غالف اجملموعة



*الق��ادة العراقي��ون يتحدث��ون عن إرس��ال 
قوتهم اجلوية وقوتهم البحرية إلى إيران من 
أج��ل حمايتها )مطلع كان��ون الثاني ] يناير 

 )1( )1991 ]
حسني كامل: يجب علينا أن نغّير أسطولنا 
البح��ري بحيث يك��ون مؤثراً كق��وة بحرية 
ونبقي��ه ف��ي أمكن��ة آمن��ة ل��ه. س��يدي، 
األس��طول البح��ري لم يس��هْم ف��ي وضع 
دفاعي ضد الكويت. على أية حال، إنهم لم 
يدخلوا في معركة حقيقي��ة مع اإليرانيني. 
أعني إننا خس��رنا فقط زورقاً واحداً وما إلى 

ذلك ! 
صدام: كال، لقد حاربوا. 

حس��ني كامل: سيدي، لقد حاربوا، إمنا ليس 
دوماً حينم��ا يواجهون ق��وة بحرية ضخمة 

كهذه – 
ص��دام: ] يقاطع��ه. [ إنه ضم��ن خطتنا أال 
يش��ترك األس��طول البح��ري ف��ي املعركة 

املقبلة. 
حسني كامل: س��يدي، علينا أال جنمعه في 
م��كان واحد ب��ل نوزعه هنا وهن��اك، وجنعل 
مركز القيادة يشرف عليه. سندع وزير الدفاع 
يش��رف عليه ويراقبه. بخالف ذلك، س��يدي، 
سنخسره. ناهيك عن ذلك، سيدي، أحضروا 
قوة بحرية ضخمة. لذلك، حني تخرج قوتنا 
البحرية إلى البحر لغرض القتال، كل فرقة 
تغ��ادر، في رأيي، لن تعود؛ رمب��ا تلحق بالعدو 
بع��ض األضرار، إال إنها لن ترجع إما بس��بب 

ضربة جوية أو بحرية. 
صدام: نحن ل��م نعنْي لهم أي واجب تقاطع 
)اعت��راض س��بيل( . حس��ني، ه��ل تتذك��ر 

اخلطة؟
حسني كامل: نعم. 

ص��دام: يتعني عل��ى أس��طولنا البحري أال 
يغادر مواقع معينة. 

ص��دام: لدّي ش��يء آخر وهو كثي��ر األهمية 
بحي��ث أريد أن أكون متيقناً منه. وهو كيف 
يتع��ني علين��ا أن ننش��ر وحداتن��ا بحيث ال 

نتعرض للتدمير من أول قصف بحري. 
ذك��ر 1: إنه��ا موزع��ة ف��ي جمي��ع األمكنة 
وضمن خطة كانْت قد نُفذْت بحيث ال تكون 

كلها في مكان واحد. 
صدام: كن��ُت أعتقد أن بعضه��ا – علينا أن 
جنع��ل بعضها تعبر إلى إيران متجهة صوب 
موانئ البح��ر اإليراني بحي��ث أن، في األقل، 
هج��وم املباغتة لن يأخذ منا كثيراً.  )2(   من 
ثم، بعد أن نرس��لها إلى هناك، بوس��عنا أن 
نعيده��ا بحيث تكون قادرة على العمل ضد 

قوات   التحالف. 
ذكر 2: س��يدي، هذا األمر أُخذ بعني االعتبار 
ودُرس بق��در تعلق األمر بالقوة اجلوية، فضالً 
عن القوة البحرية. فيما يتعلق بالقوة اجلوية، 
لديه��م ثمان طائرات. قلن��ا لهم إننا قادرون 
عل��ى إرس��الها بعي��داً. فيما يخ��ص القوة 
البحري��ة، لدينا خطة لها، وه��ي أن نوزعها 
وال ندعه��ا ترس��و في مكان واحد بحس��ب 
مهماتها احملددة. تلك الوحدات التي لم حتددْ 
له��ا أي مهمة عليها أن تغادر املنطقة. هذا 
شيء ضمن الفعاليات اخملطط لها. على أية 

حال، إن مسألة الطائرات الثماني – 
صدام: أليس لديها مالجئ؟ 

ذكر 2: س��يدي، هذه طائرات إليوش��ن – 76، 
وه��ذه الطائرات ضخمة وهي في  قواعدها. 

)3(
صدام: هل هذا يعني أنها بال مالجئ؟ 

ذكر 2: س��يدي، هذه الطائرات هائلة احلجم 
وقد وزعناه��ا على قواعدن��ا. كل طائرة في 
قاع��دة جوي��ة وهذا ه��و أفضل م��ا ميكننا 
القي��ام به. ليس لدينا مخابئ أو مالجئ لها 

كما يقولون. 
*في ح��وار اس��تعادي، صدام ومستش��اروه 
يناقش��ون كي��ف أطل��ق الع��راق صواري��خ 
الس��كود بينما هو يحمي قواعدها )تقريباً 

 )4( )1993
صدام: اش��رْح للقادة ملاذا فش��ل العدو في 
ضرب أية قاعدة من قواعد إطالق الصواريخ 
حت��ى اللحظ��ة األخي��رة، إل��ى أن توقف��ْت 

املعركة. )5( 

حازم األيوبي: )6(  سيدي -  
صدام: كيف أريناها له��م ] قوات التحالف 
[ ف��ي املنطق��ة الغربية وكيف س��حبناها 
ح��ني آن األوان، كيف فرقناه��ا، وكيف بدأْت 
فيما بعد بضرب إس��رائيل، ضرب – ] تداخل 

أصوات. [ 
ح��ازم: س��يدي، ف��ي الواق��ع، فيم��ا يتعلق 

بالصواريخ – ] تداخل أصوات. [
صدام: بحيث تكون لديهم فكرة – ] تداخل 

أصوات. [ 
حازم: نعم. 

صدام: ويستفيدون منها في املستقبل. 
ح��ازم: كان��ت املنطق��ة الغربي��ة مس��رحاً 
للعمليات الغربية التي كانت بشكل رئيس 
ضد إس��رائيل، وكنا مهتمني في أن جنعلها 
جاهزة. ألنها كانت مفتوحة على وس��عها 
من دون غطاء، وكنا نفكر بأس��اليب كثيرة 
من أجل تنفيذ الواجب بأقل خس��ارة ممكنة 
وبأقل تعرض ممكن. إن حديثي عن غير املرئي 
قد ال يبدو منطقياً، لكنني أؤمن به. أعني إن 
اإلميان بغير املرئي هو شيء صحيح ومذكور 
ف��ي بداية )س��ورة البق��رة(. )7( إن الش��يء 
املهم في عملية التمويه هو دعاء س��يادتك 
لنا؛ اهلل اس��تجاب لدعائك. إنك دوماً تدعو 
الب��اري ليحفظنا من دون اإلرش��اد العملي، 
م��ن دون تعليم��ات قتالي��ة واضح��ة. لقد 
دأب��َت أن تصلي للباري ليضم��ن لنا النجاح 
ويعمي بص��ر العدو. لدي هذا اإلميان وكذلك 
مجموعتي، جميع أفراد مجموعتي. تعّودُت 
أن أنش��ر هذا اإلمي��ان وأتكلم عن��ه ألن اهلل 

يستجيب لدعاء اآلمر العادل. 
النقط��ة األخرى هي اإلج��راءات املالية التي 
اتخذناه��ا. مباش��رًة بعد )يوم الن��داء( أمرنا 
س��يادتك – أعني كانت تل��ك خطوة كبيرة 
في تاريخ احلرب – من أجل إفراغ املستودعات 
بالصواري��خ  امل��زودة  اخملاب��ئ  نبق��ي  وأال 
والقذائ��ف. )8( تلك العملي��ة كانت مهمة 
وجعلتنا نس��تفيد من الغط��اء الطبيعي. 
احل��روب برهنْت على ذلك، بق��در تعلق األمر 
بالصواريخ والقذائف ورمبا القواطع األخرى، 
إن االس��تفادة من الغطاء الطبيعي أفضل 
من أية وسيلة عملية ألنه ... أعني البنايات، 
اخملاب��ئ أو املالج��ئ الواقع��ة حت��ت األرض ... 
لقد اس��تفدنا من األرض ] غير مسموعة [، 
األشجار واحليل الصغيرة مع تدابير صغيرة 
س��يكون ذلك أفضل مبا إننا لن نعتمد على 

املؤسس��ة أو البناية التي سنس��تخدمها 
وهي الش��يء الوحيد الذي منلكه. س��يكون 
لدينا بدائل كثيرة في الغطاء الطبيعي. في 
31 مت��وز )يوليو( – أي ي��وم واحد أو يومان قبل 
)ي��وم النداء( – قواط��ع الصواريخ والقذائف 
حترك��ت ص��وب املنطق��ة الغربي��ة، حتركت 
صوب املنطقة الغربية وكنا جاهزين إلطالق 
النار على إس��رائيل. قلصنا وقت الرمي إلى 
أربع س��اعات ب��دءاً من الوقت ال��ذي تلقينا 
في��ه األم��ر. تش��غيل الصواري��خ بالوق��ود 
الس��ائل يس��تغرق زمناً طويالً؛ 24 س��اعة 
قلما تكفينا لكي نفرغ منها، لكننا اتخذنا 
إج��راءات معينة لك��ي يكون ف��ي مقدورنا 
ال��رد في غضون أربع س��اعات ألن إس��رائيل 
كان��ت تهدد بض��رب الع��راق ف��ي أي وقت، 
وعلين��ا أن نرد فوراً. إذاً، ال��رد الفوري يتطلب 

تقلي��ص الوق��ت أو أس��لوب املعرك��ة إل��ى 
أقصر وقت ممك��ن. نحن لم منكْث في املكان 
نفس��ه أكثر من ليلتني أو ثالث. من الناحية 
العملية، كان م��ن املفترض بنا أن نغّيره في 
كل ليلة، غير أن ذلك كان ش��يئاً مستحيالً 
طاملا أن جميع املناطق سيتم استخدامها. 
رئيس أركان اجليش، اجلنرال حس��ني رش��يد، 
ومس��اعد العملي��ات فريد س��لطان، تعّود 
أن يكرر تعليمات س��يادتك في كل اجتماع 
– تع��ّود أن يؤكد، مج��دداً، حقيقة أال منكث  
مطمئنني وهادئ��ني، حينم��ا كان في موقع 
القيادة املتقدم في البصرة. دأبَت سيادتك أن 
تس��أل عن هذه النقطة في كل لقاء أيضاً؛ 
أعني إنها باتت دعماً مس��تمراً أو تعليمات 

للمجاميع كافة وللضباط كافة. 
صدام: امكثوا نحو يومني في املكان قبل بدء 

املعركة. 
حازم: نعم. وبعدها – 

صدام: أعني – 
ح��ازم: وبعدها ف��ي املدة الزمني��ة الالحقة، 
أمر س��يادتك بس��حبها إلى بغداد – جميع 
املع��دات. وبن��اًء على ذلك، استفس��رُت ألن 
ذلك كان سيس��تغرق وقت��اً أطول، أعني أنه 
س��يكون ] غي��ر مس��موعة [ إلى أس��لوب 
املعرك��ة خالل التحرك. لذل��ك، قلُت إن الرد 
الف��وري ليس باألمر املهم، ب��ل املهم هو أن 
ننتقم عندما نكون جاهزين مبا يكفي. أعني 
أنه أفضل، بهذا األسلوب نحن ال ندمر قواعد 
إطالق الصواريخ العائدة لنا. وبناًء على ذلك، 
سحبناها إلى أمكنة قريبة من بغداد طاملا 
أنه��ا أمكنة أكثر أماناً وغير خالية، أعني أن 

املنطقة مشغولة – ] تداخل أصوات. [ 
ص��دام: ال، ال، أريده��م أن يش��اهدوها ح��ني 

نسحب – 
حازم: نعم – 

ص��دام: إنهم يتلق��ون األخبار وس��يضربون 
أمكنتها التقليدية – 

حازم: نعم – 
صدام: وهذا ما حصل فعالً. 

حازم: املكان الذي كانت فيه. 
صدام: ف��ي احلافة املتوقعة م��ن الرمي، في 
حافة الهجوم. لقد سحبناها، ولكي نتأكد 
من الوقت الذي بقيْت فيه – كان ذلك تقريباً 

حازم: أربعة أشهر تقريباً .
ص��دام: أربع��ة أش��هر. خ��الل ذل��ك الوقت 
حصلوا عل��ى األخب��ار. ما إن س��معوا أنها 

ُس��حبْت إلى بغداد ماذا سيكون توقعهم؟ 
ص��وب معس��كراتها ولهذا الس��بب ُضرب 

)معسكر التاجي( بصورة خطيرة. 
حازم: نعم .

صدام: ] يتمتم لشخص ما. [ لكننا أبقيناها 
في مواضعها. ] تداخل أصوات. [ 

حازم: سيدي، وكذلك – ] تداخل أصوات. [ 
صدام: معلوم. 

حازم: اخلطط البسيطة ضمن حدود قدراتنا 
– ] تداخل أصوات. [ 

ص��دام: إضافة إلى ذلك، بغ��داد لديها دفاع 
ج��وي هو أفضل وأهم من دفاعنا اجلوي كله 

مهما كان نوع الصواريخ. 
حازم: س��يدي، وسائل بسيطة – كنا نتمنى 
أن تكون لدينا قواعد للخداع أو إيقاع العدو 
في الش��رك. لم نكن مقتنع��ني متاماً بأنها 

ستؤدي الغرض الصحيح، ألن اخلداع الكبير 
أو التمويه الشامل يتطلب قدرات كبيرة في 
حني أن جيش��نا ليس متخصصاً فعالً ألداء 
ه��ذه املهمة ألن قاط��ع الكويت – فضالً عن 
القواط��ع األخرى – قاطع مه��م. وبناء على 
ذلك، أسس��نا لواء لقواع��د صواريخ اخلداع 
ش��بيهة جداً بقواعد الصواريخ الروس��ية 
وهي النوع القدمي من نظام R -17 وليس��ْت 
قواع��د صواريخ )الن��داء( )9(، وفتحناها في 
أمكنة كما لو إنن��ا بالفعل في وضع متويه. 
كانت كذلك مخب��أة بطريقة ما بحيث لم 

تكْن تبدو غير أصلية بالنسبة للعدو. 
صدام: إنها تعطي اإلحس��اس بالثقة؛ لنرَ ] 

غير مسموعة [. 
حازم: لم أكْن مقتنع��اً بهذا األمر. كنُت أود 
أن أفك��ر، أعن��ي أن أزيد معداتن��ا. إذاً، كانت 
لدينا قواع��د الصواريخ تل��ك التي تكلمُت 
عنها واملسماة )لونا(، حامالت )عرب( و )لونا( 
الت��ي حتم��ل الصواريخ فق��ط وال تطلقها؛ 
لدين��ا أع��داد كبي��رة منه��ا مخزون��ة ف��ي 
املس��تودع. ) 10(  لذل��ك، جهزناها وأخذناها 
إلى اخلارج أيض��اً، في نحو – أكثر من لوائني. 
لقد أصبحْت مختلطة وأنش��أنا مجموعة 
أطلقن��ا عليه��ا اس��م » مجموع��ة اخلداع 
اخل��اص األولى »، لكننا لم نس��مها – أعني 
أننا حذفنا كلمة » اخلداع » – وقد سميناها 
» مجموع��ة الواج��ب اخل��اص الكبي��رة ». 
اس��تخدمناها في املنطقة الغربية وواحدة 
أخرى شبيهة جداً باألولى في قاطع الكويت 
أيضاً. فضالً عن قواع��د صواريخ )لونا(، كان 
هن��اك لواء آخر حترك بني القطعات املوجودة 
هن��اك وغّي��ر موقعه��ا. بعضها ق��د يكون 
حقيقي��اً وباملس��تطاع إطالقها. ه��ذا األمر 
حصل ف��ي املنطقة الغربي��ة. أود أن أعطي 
فك��رة عن ق��درات الع��دو. قدرات الع��دو ... 
إذا كن��ا مهتمني بنظ��ام قواع��د ] صواريخ 
[ )احلس��ني( وقواع��د الصواري��خ الروس��ية 
األخرى – أعني نظام )احلس��ني( أيضاً – إنه ] 
العدو [ لم يرها ألننا كنا مهتمني بإخفائها 
وحتريكه��ا بعجالة وأال ندخ��ل املواقع حتى 
الدقيق��ة األخيرة ... إذاً، إنني أتس��اءل كيف 
أن��ه ] الع��دو – م. [ ل��م يش��اهْد )مجموعة 
اخلداع اخلاص األول��ى(، التي كان بحوزتها ما 
يزي��د على 26 حاملة صواريخ وقاعدة إطالق 
صواريخ، وكانوا أيضاً يستخدمون تكتيكات 
مش��ابهة لتكتيكات مجموعات الصواريخ 

األخرى لكنهم لم يطلقوا الصواريخ. كانوا 
يستعملون الغطاء الطبيعي. 

منعن��ا  الالس��لكي.  اس��تخدام  منعن��ا 
استعمال الالسلكي في أي حال من األحوال؛ 
كنا نس��تخدم اخلطوط األرضي��ة أو ضباط 
االرتباط )بني الش��عب العس��كرية( فقط. 
ما ب��رز إلى الوجود ف��ي   )أم املعارك(، وحتى 
في معركة )قادس��ية ص��دام اجمليدة( )احلرب 
العراقي��ة – اإليرانية( هو ألنه لم يكْن هناك 
ضباط ارتباط )بني الوحدات العس��كرية( أو 
هيئات ارتباط جي��دة. لكننا كّونا مجموعة 
كبيرة لتس��اعدنا في معاجل��ة التواصل بني 

املنطقتني الغربية واجلنوبية من بالدنا.  

هوامش:
ص��دام   «  :818-SH –SHTP -000   )1(
لب��دء  يس��تعدون  عراقي��ون  ومس��ؤولون 
الضربات االميركية ف��ي 15 كانون الثاني 
1991 »، االجتماع غير مؤرخ )تقريباً مطلع 

كانون الثاني ] يناير [ 1991(. 
) 2(   ف��ي 29 كان��ون الثاني )يناي��ر(، بقايا 
األس��طول البح��ري العراق��ي ف��رْت نحو 
املياه اإلقليمية اإليرانية. هاجمتها بعنف 
طائ��رات القوة البحري��ة االميركية في ما 
سمي ب� » رمي الديكة الرومية في بوبيان 
Bubiyan turkey shoot. » بحل��ول ال��� 30 
من كان��ون الثاني )يناير(، تقريباً عش��رون 
زورقاً مت إغراقها أو حلقْت بها أضرار بليغة. 
)رم��ي الديكة الرومية: مب��اراة في الرماية 

على الديكة الرومية احلية – م.( 
)3( ال� إليوش��ن – 76 طائرة شحن بضائع 

سوفييتية الصنع ضخمة. 
ص��دام   «  :SH –SHTP-V-001 -237  )4(
ومسؤولون عس��كريون يناقشون الدروس 
املس��تقاة في أعقاب حرب اخلليج   1991 

»، االجتماع غير مؤرخ )تقريباً 1993(. 
)5( م��ع أن قوات التحال��ف أطلقْت مزاعم 
صريح��ة ف��ي أثن��اء الن��زاع فيم��ا يخص 
جناحاته��ا ف��ي » صيد صواريخ الس��كود 
» وج��د املس��ح الرس��مي اخل��اص بالقوة 
اجلوي��ة في ح��رب اخلليج في م��ا بعد أن » 
لي��س هناك دليل ال يقبل اجلدل بأن قواعد 
إط��اق صواري��خ الس��كود املتحرك��ة – 
مقابل الشراك عالية األمانة، العجات، أو 
األشياء األخرى املزودة بالتواقيع الشبيهة 
بالس��كود – قد ُدمرْت بواسطة الطائرات 
ثابت��ة اجلناح. » توم��اس أّي. كيني وإليوت 
أّي. كوهني: » تقرير موجز عن مسح القوة 
اجلوية ف��ي حرب اخلليج »)واش��نطن، دي. 
س��ي: مكت��ب طباعة احلكوم��ة، 1993 (: 

 .90 – 89
ق��وات  آم��ر  األيوب��ي،  ح��ازم  الفري��ق   )6(

)السكود( العراقية خال حرب اخلليج. 
)7( س��ورة البقرة هي الس��ورة الثانية في 
القرآن. يبدو أن حازم يش��ير إلى القرآن في 
س��ورة البقرة، اآليتني الثاني��ة والثالثة: » 
ذل��ك الكت��اب ال ريب فيه ه��دى للمتقني. 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصاة ومما 
رزقناه��م ينفقون. » أنظر ترجمة يوس��ف 
علي، وقت الدخول 2 حزيران )يونيو( 2009 

على املوقع 
www.usc.edu/schools/colllege/crcc/
engagement/resources/ texts/muslim/

quran/002.qmt.html
)8( )يوم النداء( هو املصطلح الذي أطلقه 
صدام عل��ى يوم 2 آب )أغس��طس( 1990، 

يوم غزو العراق للكويت. 
)9( ال� R -17 E هو االسم السوفييتي الذي 
يُطل��ق على ص��اروخ س��كود أرض – أرض. 
الن��داء هو قاعدة إط��اق صواريخ من نوع 
دميلر – بنز لصاروخ )احلس��ني( أرض – أرض. 
لص��اروخ )احلس��ني( مدى أط��ول من مدى 
صاروخ س��كود – B، لكنه ًصنع بش��كل 

 .B – أولي من أجزاء سكود
)10( )لونا( هو االسم السوفييتي لصاروخ 
سوفييتي الصنع، مبدى سبعني كيلومتراً. 
كان��ت منظمة حلف ش��مال األطلس��ي  
)النات��و NATO ( ق��د أطلقت عليه اس��م: 

 .) FROG – 7( 7 – ضفدع

»          « 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 34« 

صدام: كيف 
أريناها لهم ] 

قوات التحالف [ في 
المنطقة الغربية 
وكيف سحبناها 

حين آن األوان، كيف 
فرقناها، وكيف 
بدأتْ فيما بعد 
بضرب إسرائيل

صدام: لديّ شيء 
آخر وهو كثير 

األهمية بحيث أريد 
أن أكون متيقنًا 
منه. وهو كيف 

يتعين علينا أن ننشر 
وحداتنا بحيث ال 

نتعرض للتدمير من 
أول قصف بحري
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

هل هي مصادفة ان تك��ون قصة االربعني حرامي ضمن تراثنا 
االدبي؟

بعي��داً ع��ن اجلدل واختالف املس��ميات مل��ا بعد الع��ام 2003 
فهن��اك من يس��ميه عام س��قوط بغ��داد، وهن��اك من يصر 
على انه عام س��قوط النظام. لكن الكل متفق على انه عام 
التغيير، التغيير الذي ل��م ينحصر بالنظام احلاكم آنذاك، بل 

طال عادات واعراف اجملتمع، وروح الفرد العراقي.
التغيي��ر االخط��ر الذي حصل في العراق واملأس��وف عليه هو 
انحسار القانون الوضعي، فبات كل من هب ودب يدوس عليه 
بسلطة العشيرة، او سلطة املنصب. لكن، قد يكون القانون 
املُغي��ب، فرصة للتعرف على حقيق��ة اخالقيات اجملتمع، فمن 
يلزم��ه القانون الوضعي من دون س��واه، فس��يعيث فس��اداً 
وخراب��اً حلظة غيابه، ومن يلزم��ه قانون الضمير فال فرق لديه، 

الن الضمير باق بكل االحوال، ال يطاله اال صاحبه.
بع��ض العراقي��ني الي��وم يصف��ون احلكومة بالعمال��ة ألنها 
حس��ب وصفهم »املس��تهلك« رافقت االحتالل على دباباته 
لتدخل ارض العراق، ودليلهم على ذلك انها وحسب وصفهم 
ايض��ا »نهبت ميزانية الع��راق، فأغلبها لصوص همهم االول 
مصاحلهم الش��خصية«. لك��ن هل يبرأ العراقي��ون من تلك 

الصفة؟
عندم��ا يس��ير أحدنا ف��ي اغلب ش��وارع بغداد الرئيس��ة، أو 
الفرعي��ة فان اول مالحظة س��تلفت انتباهه، هي ان اصحاب 
احملال التجارية على العموم س��رقوا الرصيف قبالة محالهم، 
ليعرض��وا عليه بضاعتهم التي لم تس��عها مس��احة احملل، 
واصحاب دور سكنية سرقوا الرصيف الذي يقع قبالة دورهم 
ليقوموا بتسييجه، ويستغلوه في بناء مرافق صحية، او مرآب 
لس��ياراتهم، او حديقة تك��ون بديال عن حديق��ة البيت التي 
عادة ما يطمرها صاحبه، ليبني عليها »مش��تمل« مبس��احة 

صغيرة أجد ان فيها احتقار واذالل للمحتاجني.
س��رقة الرصيف ال تختلف عن سرقة ميزانية البلد. ال بل هي 
اس��وأ. ألنها سرقة معلنة، امام الكل، واألفظع من هذا انهم 
عادة ما يس��ّيجون الس��رقة مب��ادة غير مكلفة مادياً، حتس��باً 
إلع��ادة تفعيل القوانني مس��تقبال، واضطرارهم إلزالته فيما 
بعد، ألنهم س��رقوا ال حلاجة، بل ألنهم استطاعوا ان يقوموا 

بفعل السرقة.
املتاج��رة الت��ي زحفت ال��ى االخ��الق وصلت ال��ى اوجها بعد 
الع��ام 2003 حت��ى ب��ات النهي ع��ن املنكر، واالم��ر باملعروف، 
كرة تتالقفها اقدام املتالعب��ني بالعقول، فكل يصور املعروف 
ويصور املنكر حسب اهوائه، وحسب طبيعة البيئة التي نشأ 

بها، وطريقة التفكير التي اعتاد عليها.
م��ا مير ب��ه العراق اليوم ه��و امتحان، ليس رباني��اً كما يعتقد 
الكثي��ر، بل امتحان اخالقي، ففي ظل غياب القانون لم يُقدم 
الكل على الس��رقة، لكن في ظ��ل غياب الضمير، نعم، فكل 
من غّيب ضميره س��رق، وقت��ل. فالعيب ليس بدولة ال حتتكم 
الى القانون الوضعي فحسب، بل بشعب ال يحتكم الى قانون 
الرب الذي يحثنا على ان نكون بش��رًا، نحترم بعضنا البعض، 

وال الى قانون الضمير الذي يحيدنا عن ارتكاب اخلطأ.

علي بابا وماليين الحرامية

احالم يوسف
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باريس ـ ميدل ايست أونالين: 

ضمن مشروعه بالتعريف بالكاتبات 
العراقي��ات أق��ام مش��روع »عي��ون 
إينانا« بالتعاون م��ع املركز الثقافي 
األملاني، ومعهد غوت��ه، وبدعوة من 
امللحقي��ة الثقافي��ة في الس��فارة 
الفرنس��ية ببغداد، فعالية ثقافية 
ف��ي باري��س ف��ي الl[ة م��ن 7 إلى 9 
مارس، وج��اءت الفعالية على ثالث 
مراحل رئيسة، وشملت اجتماعات 
املائدة املس��تديرة في باريس، وورش 
وع��رض طبع��ة جديدة م��ن كتاب 
»عيون إينانا« في معرض فرانكفورت 

للكتاب في أكتوبر 2017.
فاض��ل  رش��ا  الكاتب��ة  دع��وة  ومت 
والفنانة التش��كيلية غرام الرباعي 
بيرجي��ت  األملاني��ة  والصحفي��ة 
إينانا(  عي��ون  )مح��ررة  سفنس��ون 
فعالي��ات  ث��الث  ف��ي  للمش��اركة 

ثقافية متنوعة.
وتضمن��ت الفعالية عدة جلس��ات 
ثقافي��ة أقيم��ت بباري��س بضمنها 
احتفالية وزارة اخلارجية الفرنس��ية 
بيوم املرأة العامل��ي بحضور الرئيس 
الفرنس��ي فرانس��وا هوالن��د ووزير 
جان��ب  إل��ى  الفرنس��ي  اخلارجي��ة 
ش��خصيات ثقافية نسوية من كل 

العالم.
وجرت مناقش��ة القضايا املعاصرة 
التي تعاني منها املرأة، وطرح احللول 
املقترح��ة حلل هذه املش��كالت عبر 
ما يس��ّمى بالطاولة املس��تديرة، إذ 
حتدث��ت املش��اركات كل واحدة عما 
تعانيه املرأة في بلدها، ومت تس��ليط 
الض��وء على ما تعانيه النس��اء في 
العالم ج��راء التنظيمات اإلرهابية، 
ومتت اإلش��ارة الى نساء أفغانستان 
ظ��ل  حت��ت  االيزيدي��ات  ومعان��اة 
للجماعات  التعس��فية  املمارسات 

اإلرهابية.
وف��ي دار الكتاب الفرنس��ي حتدثت 
الكاتب��ة غ��رام الربيعي ع��ن وضع 

الكاتبة العراقية حتت ظل التداعيات 
الت��ي مي��ر به��ا الع��راق  العراقي��ة 
والتحوالت السياسية واالجتماعية 
وبينت إصرار الكاتبة العراقية على 
االب��داع واملض��ي بأصع��ب الظروف 
والتحديات وأش��ارت إل��ى أنها قبل 
قدومها قد عملت احتفالية ببغداد 
بيوم امل��رأة العامل��ي، فيما اش��ارت 
الكاتب��ة رش��ا فاضل ال��ى صعوبة 
الكتابة، والتعبي��ر للمرأة العراقية 
في مجتمع ذك��وري ,إضافة الى ما 
عانته حتت ظ��ل األحكام الظالمية 
التي فرضه��ا »داعش« عند احتالله 
مدين��ة تكري��ت، ونقل��ت مش��هد 

االحت��الل من الداخ��ل كونها كانت 
شاهدة حّية عليه.

وفي مساء 7 مارس، استضاف نادي 
بني الفرنس��ي الفنانة التشكيلية 
غرام الربيعي والكاتبة رش��ا فاضل 
للحدي��ث ع��ن مس��يرتهما، وقراءة 
بع��ض نصوصهم��ا أم��ام جمهور 
م��ن الفنان��ني والكت��اب واملثقفني 
فيم��ا حتدث��ت الصحفي��ة بيرغيت 
سيمبس��ون ع��ن أهمية مش��روع 
»إينان��ا« ف��ي التعري��ف بالكاتبات 
العراقيات وإيصال أصواتهن للعالم 

وفتح نوافذ حوار ثقافي.
وبّينتا أن اسم »إينانا« هو اسم الهة 

في الت��راث الرافدين��ي القدمي، وهي 
الهة احلب واحلرب، ومتثل جوانب من 
الشخصية العراقية التي حتمل في 

طياتها احلب، واحلرب، والشجاعة.
إينان��ا  مش��روع  أن  وأوضحت��ا” 
ه��و مش��روع عراق��ي مئ��ة باملئة، 
فالنصوص التي احتواها الكتاب هي 
نصوص لكاتبات عراقيات من أجيال 
متع��ددة ,واللوح��ات التي تضمنها 
,إضاف��ة ال��ى الطباع��ة، والترجمة 
وقد متت ترجمة الكتاب الى االملانية 
والفرنس��ية، وجرت ق��راءة نصوص 
منه بالفرنس��ية، وتخللت اجللسة 
العديد من احل��وارات واملداخالت من 

قبل العديد من الكتاب الفرنسيني 
.

واستكمل الثقافي للفعالية في 8 
مارس، عندما نظمت وزارة اخلارجية 
الفرنس��ية مؤمت��راً خاًص��ا ف��ي ال 
كورنيوف )وهي مدينة في الضواحي 
الشمالية في باريس املعروفة جيداً 
بوجود كثافة كبي��رة من املهاجرين 
القادم��ني م��ن البل��دان األفريقي��ة 
والعربية( لالحتف��ال باليوم العاملي 
حلقوق املرأة، وق��د حضر املؤمتر أكثر 

من 200 شخص.
املستش��ار  فرغ��ون  ثي��ري  وحت��دث 
الفرنس��ية  الس��فارة  الثقافي في 

في بغداد عن أهمية هذه الفعالية 
في إيصال ص��ورة وص��وت الكاتبة 
العراقية الى العالم وعن مش��روع 
»إينانا« الذي تلق��ى دعماً كبيراً من 

السفارة الفرنسية في العراق.
بيرجي��ت  الصحفي��ة  وأضاف��ت 
سيمبسون ما واجهته من صعوبات 
ف��ي انت��اج كت��اب »عي��ون إينان��ا« 
مش��يرة الى اجمله��ود الكبي��ر الذي 
بذلت��ه مع كل من ش��ارك بإنتاجه، 
وعن طموحه��ا بأن يكون هذا فاحتة 
للعال��م تتي��ح للكاتب��ة العراقية 
إيصال صوتها، وكان احلضور مهتماً 
باالستماع إلى ش��هادات الكاتبتني 
فاض��ل،  ورش��ا  الربيع��ي،  غ��رام 
وجتربتهما في احلي��اة، والكتابة في 
العراق، واس��تمر النقاش ألكثر من 
ث��الث س��اعات، ونوقش��ت العديد 
م��ن القضايا، مبا في ذل��ك دور املرأة 
في اجملتمع العراق��ي، فضالً عن غزو 
داع��ش، وق��د تفاع��ل اجلمه��ور مع 
والقصصية  الش��عرية  النص��وص 
التي قرأت عليهم باللغتني العربية 

والفرنسية.
وم��ن باري��س ال��ى املاني��ا مض��ت 
الكاتبات إلكم��ال برنامج الفعالية 
الثقافية، إذ متت اس��تضافتهن من 
 ،»DUSSELDORFER« قبل صحيفة
وهي من أكب��ر الصحف األملانية، إذ 
أقيمت جلسة ثقافية حضرها عدد 
من اإلعالميني، والكّتاب، واملهتمني، 
ومت احلديث فيها ع��ن جتربة الكتابة 
النس��وية ف��ي الع��راق حت��ت ظ��ل 
التداعي��ات السياس��ية، م��ع قراءة 
والقصصية،  الش��عرية،  للنصوص 
والتعري��ف مبش��روع كت��اب »عيون 

إينانا«.
يذك��ر أن مش��روع إينان��ا 2017 هو 
للترويج  ثقافي مخصص  مش��روع 
للكتاب��ات العراقي��ات. ويهدف إلى 
تق��دمي الدعم لهن، للس��ماح لهن 
باملش��اركة بنح��و أكب��ر وتوس��يع 
ككت��اب  اإلبداعي��ة  نش��اطاتهن 

وفنانني.

تعزيز أصوات الكاتبات العراقيات

تجارب نسوية في »عيون إينانا» بباريس وألمانيا

جانب من الفعالية

بغداد - زينة قاسم:
أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي 
للكف��اءات  الالمح��دود  دعم��ه 
ذل��ك  ج��اء  العراقي��ة  واخلب��رات 
خالل حف��ل اقامته ال��وزارة لتكرمي 
العلم��اء واخلب��راء العراقيني الذين 

نالوا االوس��مة الذهبي��ة في مؤمتر 
ومعرض مصر لالختراعات.

واش��ار الوزي��ر انن��ا نفتخ��ر بهذه 
الكوكبة الكبيرة من العلماء الذين 
حص��دوا املركز االول ف��ي »معرض 
مص��ر لالختراع��ات« ومتكن��وا من 

احلص��ول على )23( وس��اما« ذهبياً 
م��ن أصل )68( مدالية ذهبية، وهذا 
االم��ر مح��ط اعتزاز لن��ا، مضيفا« 
اننا نؤكد دعمنا لهذه الش��ريحة، 
ولكل عال��م او مخترع او طبيب او 
مهندس عراق��ي يقدم بحثاً علمياً 

ويحص��ل على ب��راءة اخت��راع، ألنه 
ميثل م��دى تقدم الع��راق، ونعتز ان 
يكون العراق بلدا »معطاء« بالعلم 

والعلماء.
ويذكر ان معرض مصر لالختراعات 
ال��ذي عق��د للم��دة م��ن )1-3 اذار 

2017( شاركت فيه )19( دولة عربية 
واجنبي��ة بضمنه��ا الع��راق منها 
)الهند والصني وماليزيا واندنوسيا 
ولبن��ان ومصر والبحري��ن والكويت 
وغيرها(، وقدمت في املعرض )280( 
براءة اختراع، ومنحت )68( ميدالية 

حص��ل الع��راق منه��ا عل��ى )23( 
ميدالي��ة ذهبية، وأحرز بذلك املركز 
االول في املعرض، وتنوعت البحوث 
وب��راءات االختراع املقدم��ة فمنها 
علمي��ة وهندس��ية وف��ي مجاالت 

الطب والطاقة والنفط.

النفط: تكّرم 23 عالمًا عراقيًا نالوا المركز األول في معرض مصر لالختراعات

لقطة

بطاقة شخصية

بائعو الكتب في شارع المتنبي »عدسة: زياد متي«

أرتور شوبنهاور فيلسوف أملاني، 
معروف بفلسفته التشاؤمية، 
فما ي��راه باحلياة ما هو إال ش��ر 
مطل��ق، فقد بج��ل العدم وقد 
عرف بكتاب العالم إرادة وفكرة، 
أو العال��م إرادة ومتثال في بعض 
الترجمات األخرى، والذي سطر 
في��ه فلس��فته املثالي��ة التي 
يربط فيها العالق��ة بني اإلرادة 
والعقل فيرى أن العقل أداة بيد 

اإلرادة وتابع لها.
الثان��ي  ف��ي  ش��وبنهاور  ول��د 
والعش��رين من ش��هر ش��باط 
لس��نه 1788 م درس الفلسفة 
بجامع��ة جوتنجن ب��ني عامي 
1809 و1811، ث��م انتق��ل إل��ى 
جامعة برلني )1811 – 1813م(، 
دراس��ته بحصوله  حيث ختم 
عل��ى الدكت��وراه عن رس��الته 
التي دونها حتت عنوان :)األصول 
الربع��ة ملبدأ الس��بب الكافي( 
وهي رسالة في العقل وصلته 

بالعالم اخلارجي. 

توف��ي وال��دٌه منتح��راً وهو في 
الس��ابعة عش��رة م��ن عمره، 
ع��اش بع��د ذلك حياة ش��قية 
تعيس��ة بسبب خالفه مع أمه 
بس��بب حي��اة التح��رر من كل 
التي عاش��تها  الفضيلة  قيود 
أم��ه بع��د أبي��ه، وق��د انته��ى 
اخل��الف بينهم��ا إل��ى قطيعة 
كاملة حت��ى ماتت ول��م يرها، 
وقد سبب س��لوك أمه شعوراً 
عنده باملقت الش��ديد للنساء 
الزمه طوال حياته، فلم يرتبط 

بامرأة حتى مات. 
ق��ام بالتدري��س بجامعة برلني 
ع��ام )1820 – 1831م( ولم يكن 
موفًق��ا وال مقبواًل من الطالب، 
وق��د ع��زا ذلك ه��و إل��ى غيرة 
األساتذة اآلخرين منه، وتآمرهم 
ضده ولم تكن كتبه تلقى رواًجا 
مما سبب له إحساًسا مضاعًفا 
والتعاس��ة، لكن في  بالشقاء 
أخر سنوات حياته، بدأت كتبه 
ت��روج واإلقب��ال عليه��ا يتزايد، 

فشعر بالسعادة والرضا. 
وقد كان له بعض املال الذي ورثه 
عن أبيه، مكنه استغاللِه لهذا 
املال من احلص��ول على غرفتني 
املتوس��طة،  الفن��ادق  بأح��د 
عاش فيه��ا طوال الثالثني عاماً 
األخي��رة من حيات��ه، عاش هذه 
احلجرتني،  هات��ني  الس��نني في 

وحي��داً ب��ال أم وال زوج وال ول��د 
وال أس��رة وال وط��ن، وال صديق، 
س��وى كلبه ال��ذي أطلق عليه 
س��كان الفن��دق والقريبون من 
:)ش��وبنهاور  اسم  ش��وبنهاور 

الصغير(.
إن الفيلسوف شوبنهاور يعلي 
من ش��أن الدافع اجلنسي لدى 
اإلنس��ان واحليوان، ويجعل منه 
الركي��زة األساس��ية التي تدور 
عليها حي��اة الف��رد واجلماعة، 
بل يجعل منه األس��اس األوحد 
ال��ذي تدور عليه احلياة عند كل 
اإلنس��ان،  وبخاصة  الكائن��ات، 
ومن ثم ف��إن اجلنس هو مفتاح 
وعل��ى  اإلنس��اني،  الس��لوك 
أس��اس منه ميكن تفس��ير كل 
سلوك إنس��اني من األلف إلى 

الياء.
توف��ي أرت��ور ش��وبنهاور في21 
أيلول ع��ام 1860ع��ن عمر )72 
س��نة( في فرانكف��ورت نتيجة 

مرضه ِ بذات الرئة.

أرتور شوبنهاور

شوبنهاور



بغداد ـ الصباح الجديد:
توج سباحو املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة ب� 40 وس��امأً 
ملون��اً، منع��ا 15 ذهبي بحس��ب 
لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر 
بالس��باحة  الرياضي��ة  املوهب��ة 
عبد االمي��ر الضاحي، واش��ار الى 
ان اجله��ود التي بذلته��ا املالكات 
التدريبي��ة املش��رفة عل��ى اعداد 
الس��باحني الواعدين كانت كبيرة 
وجاءت منس��جمة م��ع تطلعات 
وزارة الش��باب والرياضة في اعداد 

ابطال اللعبة.
هذا وأختتمت صباح أمس السبت 
العراق  اندي��ة  منافس��ات بطولة 
بالس��باحة جلمي��ع الفئ��ات التي 
اطلق عليها لقب الراحل )هاشم 
محم��د البكاء(عضو احتاد اللعبة 
الس��ابق، حي��ث اس��فرت النتائج 
النهائية ملنافسات املتقدمني عن 
فوز نادي اجليش باملركز االول جامعا 
162 نقطة تاله نادي الشرطة وله 
149 نقط��ة ث��م البح��ري وله 81 
نقط��ة، وف��ي منافس��ات فئة 16 
و17 س��نة ف��از الش��رطة باملركز 
االول ول��ه 124 نقط��ة ثم اجليش 
ول��ه 94 نقطة وغاز الش��مال 80 

نقط��ة، وف��ي فئى حتت 15 س��نة 
فم��ا دون توج ن��ادي غاز الش��مال 
باملرك��ز االول ول��ه 114 نقطة ثم 
نادي الكاظمية وله 98 نقطة تاله 

نادي املسيب جامعا 63 نقطة.
وف��ي فئة 12 س��نة فم��ا دون، فاز 
نادي ال��زوراء باملرك��ز االول وله 85 
نقطة، تاله نادي االعظمية وله 75 
نقطة ثم نادي غاز الشمال وله 35 
نقطة، وفي فئة 10 س��نوات توج 

غاز الش��مال ول��ه 110 نقطة ثم 
اجليش وله 85 نقطة فاالعظمية 

برصيد 75 نقطة.
م��ن جانب��ه، ق��ال امني س��ر احتاد 
الس��باحة املركزي، رائد فاضل، ان 
البطول��ة ش��هدت مش��اركة 32 
فريق��ا ميثل��ون ش��تى محافظات 
الع��راق، ومت فيها حتقيق الس��باح 
البطل بكر س��الم رقماً قياس��ياً 
عراقي��اً بفعالي��ة 100 مت��ر ح��رة 

وس��جل زم��ن ق��دره 53،66 ثانية، 
 54،40 الس��ابق  الرق��م  ناس��خاً 

ثانية.
وب��ني ان اصح��اب املراك��ز االول��ى 
واملتميزين سيشتركون في بطولة 
الت��ي  الع��رب للفئ��ات العمري��ة 
س��تقام نهاي��ة ش��هر آب املقبل، 
مبين��ا ان منتخ��ب املتقدمني كان 
مقررا ان يش��ارك ف��ي بطولة دبي 
الدولي��ة، بيد انها ألغيت بس��بب 
التغيي��رات الت��ي ش��هدها احت��اد 

السباحة اإلماراتي.
في حني أكدت احلكم االحتادي، ورقاء 
أمجد عبد الك��رمي، ان احتاد اللعبة 
من��ح الفرصة الكبي��رة للطاقات 
الشبابية في إدارة املنافسات التي 
شهدت جتاوباً كبيراً من السباحني 
التحكيمي��ة وهذا  الطواق��م  مع 
يؤك��د ان الالعب��ني نال��وا قواع��د 

التحكيم في عالم السباحة.
وذك��رت ان الطواق��م التحكيمية 
التي اشتركت في إدارة السباقات 
كان��ت عنص��راً فع��األً ف��ي إجناح 
باالث��ارة  متي��زت  الت��ي  البطول��ة 
الواضحة بني  واملنافس��ة  والندية 
املتس��ابقني م��ن جمي��ع الفئ��ات 

املشاركة.
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فوزان مهمان للشرطة 
وبغداد في دوري الكرة

ثالث مباريات في 
»أخيرة ممتاز الطائرة«

»الرماية« في بطولة 
»فاطمة« الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت مباريات امس ضمن اجلولة الس��ابعة من 
املرحل��ة الثانية ل��دوري الكرة املمتاز ع��ن فوز أمانة 
بغ��داد على ال��زوراء بهدف وفوز نفط ميس��ان على 
فريق احلس��ني بالنتيج��ة ذاتها، وفاز نفط الوس��ط 
على الكهرباء بهدفني مقابل هدف واحد للكهرباء، 
فيم��ا فاز الش��رطة على الك��رخ بالنتيج��ة ذاتها، 

وتعادل النجف وزاخو سلباً.

 بغداد ـ عباس هندي*
املنس��ق االعالمي الحتاد الطائرة تنطلق اليوم االحد 
منافس��ات املرحلة االخيرة من الدوري املمتاز للكرة 
الطائرة باقام��ة ثالث مباريات والتي س��تحتضنها 

قاعة الشعب الدولية مبشاركة 6 فرق.
وقال رئيس اللجنة الفنية س��وادي حسني ان اليوم 
االح��د سيش��هد اقامة ث��الث لقائ��ات االول يجمع 
البح��ري واحلبانية في الس��اعة الثانية بعد الظهر 
تليها مباراة مهمة جتمع البيش��مركة وغاز اجلنوب 
في الرابعة عصرا ويختتم فريق الشرطة والصناعة 

لقائات الدور االول في الساعة السادسة مساًء.
واضاف ان املنافس��ات تس��تكمل في الي��وم التالي 
اذ س��يالعب البيشمركة منافس��ه احلبانية ويالقي 
البحري فريق الش��رطة ويواجه الصناعة منافس��ه 

غاز اجلنوب في نفس توقيتات اليوم االول.
واشار حس��ني الى ان الدور الثالث للمرحلة االخيرة 
سيستهل مبواجهة مهمة بني البحري والبيشمركة 
تليها مباراة ب��ني الصناعة واحلباني��ة ويواجه فريق 
الش��رطة وغ��از اجلن��وب ويلتق��ي في ال��دور ماقبل 
االخي��ر فريقي البيش��مركة والصناع��ة ثم يواجه 
غاز اجلنوب منافسه البحري ويالعب الشرطة فريق 
احلباني��ة.. وتختم املنافس��ات ي��وم اخلميس املقبل 
بلقاء الصناعة والبحري في الس��اعة احلادية عشر 
صباح��ا ثم يواج��ه غاز اجلن��وب منافس��ه احلبانية 
وتختم منافس��ات الدوري في اخلامسة عصرا بلقاء 

الشرطة والبيشمركة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأ منتخبنا الوطني بالرماية االوملبية مش��اركته 
في منافسات بطولة الشيخة فاطممة بنت مبارك 
الدولية بنس��ختها االول��ى التي تضيفه��ا مدينة 

العني اإلماراتية وتستمر لغاية 13 نيسان اجلاري.
ويضم وفدنا الدكتورة أمل س��لومي رئيسة واملدرب 

ليث هاشم والالعبتان فاطمة عباس وآية خلدون.

بغداد ـ علية عزم*

انطلق��ت صب��اح أول أم��س على 
حس��ني  عل��ي  املرح��وم  ملع��ب 
في املدين��ة الش��بابية مباريات ) 
الكروي  واالب��داع  التميز  مهرجان 
االول ( ، الذي تقيمه دائرة ش��ؤون 
احملافظات واألقاليم / قسم املركز 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطني 
لكرة القدم مبش��اركة عشر فرق 
متثل أقسام املركز في محافظات 
) البصرة و ديالى والنجف األشرف 
وكربالء املقدس��ة و ص��الح الدين 
وبابل  وواسط  والقادسية  واملثنى 
ويضيفها مقر املرك��ز للعبة في 

بغداد(.
املهرجان اس��تهل بلقاء جمع بني 
فريقي بغداد وديالى ، وانتهت بفوز 
فريق املركز الوطني بغداد باربعة 
أه��داف مقابل الش��يء للضيوف 
، س��جلت جميعها في الش��وط 
الثاني للمباراة ، اثنان منها كانتا 
بتوقي��ع الالع��ب حس��ني مجيد 
فيما تقاسم بقية احلصيلة كرار 
ع��الء و ك��رار عب��د ه��الل ، عضو 
الوطني  للمركز  التدريب��ي  املالك 
ومساعد مدرب املنتخب الوطني 
الكابنت احمد جمعة  للناش��ئني 
اكد العالم املركز الوطني ان الغاية 
من اقامة مهرجان التميز واالبداع 
االول لك��رة الق��دم ه��ي اختي��ار 
العبني موهوبني في فئة الناشئني 
وحتدي��داً من مواليد ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ 
من العبي املركز الوطني للموهبة 
وفروع��ه  بغ��داد  ف��ي  باللعب��ة 
املنتش��رة في بغ��داد لكون املركز 
ميثل اجلهة الرسمية املعتمدة من 
وزارة الش��باب والرياضة واملعنية 
بالفئ��ات العمري��ة ، وقد حصلت 
موافق��ة وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلسني عبطان على مقترح 
اقامة املهرجان او التجمع الكروي 
وقابليات  لغرض ع��رض مواه��ب 
العبي مراكز املوهبة الكروية امام 
مدرب املنتخب الوطني للناشئني 
الكابنت علي هادي بعد اس��تالمه 
ملهم��ة قي��ادة املنتخ��ب ، النتقاء 
العبني يتمتعون مبواصفات بدنية 
ومهاري��ة تؤهله��م للعب ضمن 
صف��وف املنتخ��ب و التركيز على 

للتخلص  مواليدهم  دقة وصحة 
م��ن ظاه��رة التالع��ب باإلعم��ار 
احلقيقي��ة لالعب��ني ف��ي الفئات 
العمرية والتي - لالس��ف - تعاني 
منه��ا الكرة العراقي��ة ، وبتوجيه 
ودعم مباش��ر من الوزير و اشراف 
واألقاليم  دائرة ش��ؤون احملافظات 
أقيم ه��ذا املهرج��ان وعلى مدى 
يومي السابع والثامن من نيسان 
احلالي ، وس��يخوض كل فريق من 
املش��اركني مبارات��ني ، الفت��اً الى 
ان اخلبيري��ن الكرويني ف��ي الوزارة 
امل��درب وصان��ع النج��وم الكابنت 
داوود س��لمان الع��زاوي و امل��درب 
يحض��ران  محم��د  اس��ماعيل 
املباريات وسيتوليان مهمة تقييم 
عم��ل املراك��ز الوطني��ة لرعاي��ة 
املوهبة الرياضية لكرة القدم في 
بغ��داد واحملافظ��ات والوقوف على 
املس��تويات الفني��ة التي وصلت 

اليها ، فضالً ع��ن املالك التدريبي 
املش��رف على املنتخ��ب الوطني 
للناشئني املؤلف من الكابنت علي 
هادي والكابنت شاكر محمد صبار 
و الكابنت علي حس��ني مش��ربت 

مدرب حراس املرمى .
م��ن جانب��ه اكد م��درب املنتخب 
الوطن��ي للناش��ئني الكابنت علي 
هادي الع��الم املرك��ز الوطني انه 
يبحث عن الالع��ب املوهوب الذي 
يحمل مواصف��ات العب املنتخب 
الوطن��ي لفئته العمرية وتركيزنا 
ف��ي ه��ذا املهرجان ينص��ب على 
اختي��ار مجموع��ة م��ن الالعبني 
ال��ذي  الفري��ق  ال��ى  لضمه��م 
سنشكله ، الفتاً الى ان اهم تلك 
احلقيقي  العم��ر  ه��و  املواصفات 
وتش��كل الركي��زة لالنط��الق في 
عملن��ا لبن��اء جيل ك��روي واضح 
وحقيق��ي للعب��ة ف��ي الع��راق ، 

فضالً عن مواصف��ات بدنية مثل 
و  لالع��ب  اجلس��ماني  التركي��ب 
فك��ره وش��خصيته داخل امللعب 
ووضعه البدني من حيث اكتمال 
اإلع��داد التدريب��ي و ان كان��ت له 
مش��اركة في االندي��ة وكل تلك 
االم��ور تدخ��ل ضمن حس��اباتنا 
كفري��ق مش��رف عل��ى املنتخب 
الوطني للناش��ئني ، هادي ش��دد 
عل��ى ان املهرج��ان الك��روي ه��و 
نقل��ة إيجابية في الرياضة احمللية 
، ف��أول م��رة يكون هن��اك جتمع 
لعش��رة محافظ��ات وب��دالً م��ن 
انتظ��ار اختبار الالع��ب ، االن كم 
كبير من الالعبني ، والتوجد اعذار 
ألي م��درب ف��ي االنتق��اء اعتماداً 
عل��ى صحة اإلعمار له��ذه الفئة 
، حتضيراً لالس��تحقاقات املقبلة 
للمنتخب والتي س��يكون أقربها 

خالل شهر أيلول املقبل .

ملهرج��ان  االول  الي��وم  مباري��ات 
االول  الك��روي  واالب��داع  التمي��ز 
واجه��ت صعوب��ات فني��ة مث��ل 
ارضية ملعب املرحوم علي حسني 
العشبية التي مثلت انتقالة في 
اداء الالعبني املعتادين على ارضية 
الثي��ل الصناع��ي ) التارتان ( كما 
ان بعض الفرق تفتقر الى مالعب 
كرة الق��دم النظامية وتتمرن في 
قاع��ات خماس��ي الك��رة ، فضالً 
ع��ن فت��رة االنقط��اع ع��ن اقامة 
املنافس��ات الكروية ف��ي الفئات 
العمري��ة ، كم��ا اثر عام��ل املناخ 
املغبر وس��رعة الرياح كثيراً على 
وضوح املستويات الفنية واملهارية 
لالعب��ني وه��ذه العوام��ل دخلت 
في حس��ابات املراقب��ني اخملتصني 
الك��روي م��ن حض��ور  بالش��اءن 
املهرجان و االع��الم الرياضي الذي 

رافق مبارياته .

مدرب فريق ديالى الذي خاض فريقه 
مب��اراة افتت��اح املهرج��ان الكروي 
احمد زيدان قال ان العبيه يشعرون 
بالسعادة الكبيرة للمشاركة في 
هذا التجمع الكروي الشبابي من 
العب��ي مراك��ز املوهبة ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات ، كم��ا ان هدف اقامة 
املهرج��ان املتمث��ل بالقضاء على 
آفة التزوير في اإلعمار ، وهو توجه 
صحيح ومطلوب بعد اس��تفحال 
ه��ذه الظاه��رة اخلطي��رة ، املدرب 
احمد زيدان الذي يدرب فريق املركز 
الوطن��ي لك��رة القدم ف��ي ديالى 
منذ ثالث س��نوات اك��د ان العبيه 
من اإلعمار الصغيرة وأجسامهم 
ليس��ت مثالي��ة ، ه��ذا باالضافة 
الى طول الفت��رة التي ظلت فيها 
الكرة العراقي��ة دون دوري حقيقي 
للفئ��ات العمرية وم��اكان موجود 
منه��ا تنخ��ره آفة التزوي��ر ، والذي 
نأمله نحن كمالك تدريبي والعبني 
مهرج��ان  عل��ى  كثي��راً  ونع��ول 
التمي��ز واالبداع الك��روي االول في 
العمرية ونخرج  بالفئ��ات  االرتقاء 
مواهب تش��كل اضاف��ة حقيقية 
وكذل��ك  الوطني��ة  للمنتخب��ات 

االندية اجلماهيرية .
الفرق التس��عة للمراكز الوطنية 
الرياضي��ة ف��ي  لرعاي��ة املوهب��ة 
احملافظات املش��اركة في املهرجان 
تن��زل ف��ي ضياف��ة فن��دق بي��ت 
الرياضة باملدينة الش��بابية و كان 
من اول الوف��ود الواصلة فجراً الى 
البصرة  فريق محافظة  العاصمة 
بحس��ب ماذكره مدي��ر فندق بيت 
الرياض��ة أزه��ر علي ال��ذي اكد ان 
اللجن��ة التنظيمي��ة للمهرج��ان 
ألزم��ت الفرق بإيفاد ١٩ ش��خصاً 
بني العبني وم��الكات تدريبية وقد 
بلغ ع��دد النزالء من وفود املهرجان 
بني ١٩٠ - ٢٠٠ ش��خص ، مش��دداً 
على او فندق بيت الرياضة قد أعد 
خط��ة خاص��ة ومتكامل��ة إليواء 
املش��اركة مبعدل  الف��رق  وإطعام 
٣ وجب��ات طعام وس��كن وخدمة 
على وفق أصول اخلدمة الفندقية 
، باالضاف��ة الى ق��رب الفندق من 
ميدان املنافسة باملدينة الشبابية 

مبلعب املرحوم علي حسني .

إعالم املركزالوطني

علي هادي : تركيزنا ينصب على اختيار العبي بأعمار حقيقية

المركز الوطني ينظم مهرجان التميز واالبداع الكروي األول

بطولة املواهب فرصة الكتشاف الواعدين

جانب من املنافسات »عدسة: عباس كردي«

Sun. 9 Apr. 2017 issue )3669(

تير شتيجن: فلسفة الكاتلوني لن تتغير أمام »السيدة العجوز«

العواصم ـ وكاالت:

قلَّل دينو زوف، أس��طورة حراسة املرمى 
السابق في يوفنتوس، ومنتخب إيطاليا، 
من الع��ودة التاريخية لبرش��لونة،  أمام 
باريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
ومتكن برش��لونة، من التأهل لربع نهائي 
دوري األبط��ال، برغ��م خس��ارته ذهابً��ا 
)0-4(، حيث حقق نتيجة تاريخية بالفوز 
)6-1( عل��ى باريس س��ان جيرم��ان، على 
ملعب الكامب نو، ف��ي إياب ثمن نهائي 

البطولة.
وق��ال زوف، ف��ي تصريح��ات لصحيف��ة 
»آس« اإلس��بانية،: »رميونتادا برشلونة؟.. 
لم أتأثر بها، برغم الزخم اإلعالمي الذي 
صاحبها.. العودة ليس��ت أمرًا ش��ائًعا. 

بالطب��ع الفريق الفرنس��ي ب��دا متوترًا، 
ومنفع��الً أيًض��ا.. وأض��اف بط��ل كأس 
العالم 1982: »ل��م يعجبني أداء باريس 

سان جيرمان، في كامب نو«.
وتطرق زوف، للحديث عن مباراة يوفنتوس 
وبرش��لونة، موضًحا: »ستكون مواجهة 
عظيم��ة. أق��ول لبرش��لونة عليهم أن 
يحذروا للغاية.. هذا اليوفي ال يستسلم 
أبًدا.. في الواقع لديَّ ثقة كبيرة جًدا في 

تأهل يوفنتوس«.
ويستضيف يوفنتوس، برشلونة، الثالثاء 
املقبل، في مب��اراة الذهاب، على أن تقام 
مب��اراة العودة، على ملع��ب »كامب نو« 
معقل الفري��ق الكتالون��ي، األربعاء من 

األسبوع التالي.
م��ن جانبه، يرى األملاني م��ارك أندريه تير 
ش��تيجن، حارس مرمى نادي برش��لونة 
العدي��د  لدي��ه  فريق��ه  أن  اإلس��باني، 

م��ن اخلي��ارات، عندما يواج��ه يوفنتوس 
اإليطال��ي ف��ي رب��ع نهائ��ي دوري أبطال 

أوروبا.
وأجرت صحيفة »توتوسبورت« اإليطالية 
مقابلة مع شتيجن للحديث عن املباراة 
املنتظ��رة أمام يوفنتوس حي��ث قال: »ال 
أعتقد أننا س��وف نتلق��ى 4 أهداف مرة 
أخ��رى، نحن نعلم ما يج��ب علينا فعله 
أواًل، علينا أن نلعب جيًدا أمام ماالجا اآلن 
ومواصلة األداء اجليد بعد إشبيلية، ومن 

ثم نواجه يوفنتوس«.
وعن مواجه��ة بوفون ح��ارس يوفنتوس 
قال: »بوفون أس��طورة، ليس في إيطاليا 
فقط، ولكن ف��ي جميع انح��اء العالم، 
م��ا يزال يلعب في س��ن متقدم��ة جًدا، 
بالنس��بة لي هو قدوتي مثل كل حراس 
املرم��ى ف��ي العال��م، إن��ه يق��وم بعمل 

عظيم«.

وعلق على اجلدل التحكيمي بعد مباراة 
فريقه أمام باريس سان جيرمان وقال: »أنا 
ال أهت��م بهذه األمور، جميع من ش��اهد 
املباراة يعلم أننا س��جلنا 6 أهداف، إنها 
مب��اراة تاريخية س��وف نتذكره��ا كثيرًا 
لي��س فق��ط ف��ي ه��ذا املوس��م، ولكن 

لسنوات كثيرة مقبلة«.
وعن املب��اراة أمام يوفتوس ق��ال: »إنهم 
فري��ق قوي ج��ًدا وميلك��ون العب��ني ذوي 
ج��ودة عالي��ة، س��وف نلعب بأس��لوبنا 
املعتاد، فلسفتنا لن تتغير، جميع العبي 
يوفنتوس ميلكون اجل��ودة لكننا ال نخاف 

أحًدا وسوف نلعب من أجل الفوز«.
وعن إمكانية لعب��ه في إيطاليا يوًما ما 
قال: »ال يوجد ش��يء مستحيل، لكنني 
في الوقت الراهن س��عيد جًدا بتواجدي 
هنا وآمل أن أحقق العديد من النجاحات 

مع الفريق الكتالوني«.

تقرير

دينو زوف يقلل من ريمونتادا برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس

لقطة من لقاء سابق بني برشلونة ويوفنتوس

مفكرة الصباح الجديد

سندرالند ـ مان يونايتد

غرناطة ـ فالنسيا

ميالن ـ باليرمو

إيفرتون ـ ليستر سيتي

بالماس ـ ريال بيتيس

أودينيزي ـ جنوى
التسيو ـ نابولي

3:30 عصررًا

1:00 ظهرًا

4:00 عصرًا

6:00 مساًء

9:45 مساًء

4:00 عصرًا
9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

40  وسامًا ملونًا حصيلة المركز الوطني 
بغداد ـ عمر سامي*لرعاية الموهبة الرياضية 

 انه��ت جلنة االحتاد االس��يوي بكرة 
القدم زيارتها لتفقد مالعب العراق 
واالطالع على البنى التحتية والتي 
تالفت م��ن ممثلي االحتاد االس��يوي 
احم��د عب��د اهلل النعيم��ي وميرزا 
احمد، وزارت اللجنة، مالعب كربالء 
املقدس��ة والبصرة واربيل والنجف 
االش��رف واالط��الع ع��ن كث��ب عن 
مراف��ق املالع��ب، فض��ال ع��ن زيارة 
الفن��ادق واملستش��فيات واملراف��ق 

االخرى.
 وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة العالقات 
والتعاون الدولي في وزارة الش��باب 
والرياضة احمد املوسوي في تصريح 
واالتص��ال  االع��الم  لقس��م  ل����) 
احلكومي( لقد رافقن��ا الوفد ومنذ 
اللحظ��ة االول��ى لدخول��ه العراق 
حتى انتهاء الزيارة بعد اعداد خطة 
عمل ومسار الجتاه الوفد فضال عن 
توفير كراس��ات وفول��درات خاصة 
بجمي��ع مالع��ب الع��راق املنج��زة 
وقي��د االجن��از باإلضافة ال��ى اعداد 
زيارات الى فن��ادق احملافظات الثالث 
واختيار اماكن مناسبة الستضافة 
اجلماهير الكروي��ة والالعبني فضال 
والسيما  املستش��فيات  تفقد  عن 
مستش��فى الكفيل في محافظة 
كربالء املقدس��ة التي اثارت اعجاب 

اللجن��ة م��ن خ��الل تواج��د الكادر 
الطبي واالجهزة الطبية املتطورة.

 واض��اف املوس��وي ان الوف��د خرج 
بانطباعات ايجابي��ة في احملافظات 
الت��ي زاره��ا فضال عن اع��داد ملفا 
صوري��ا ع��ن املالعب الت��ي هي قيد 
االجناز ولم يتس��نى الوق��ت للوفد 
بزيارته��ا منه��ا مالعب ) الش��عب 
وميسان وزاخو والديوانية واحلبيبية( 
فضال عن اط��الع الوفد على خطة 
احملافظ��ات  ف��ي  بالعم��ل  ال��وزارة 

الغربية.
 من جهته اكد عضو احتاد كرة القدم 
ورئي��س جلنة احل��كام ط��ارق احمد 
املرافق للوف��د في محافظة كربالء 
ل�)لقس��م  املقدس��ة، في تصريح 
االع��الم واالتص��ال احلكوم��ي( في 
وزارة الش��باب والرياض��ة، ان الوفد 
اب��دى كل الرضا واالمتن��ان للزيارة 
التي استطيع ان اقول عنها ناجحة 
في كل املقايي��س، وحققت الغاية 
املرجوة منها بعد ان اثمرت عن بناء 
عالق��ات وانفتاح جديد م��ع االحتاد 
االسيوي الذي بدوره سينقل صورة 
ايجابية عن املالعب والبنى التحتية 
للعراق متهيدا لرفع احلظر املفروض 

عن مالعبنا الكروية.

* إعالم الشباب والرياضة

»اآلسيوية« تنهي جولتها 
التفقدية لمالعب العراق 

في اختتام بطولة )هاشم محمد البكاء( لألندية بالسباحة



الصباح الجديد - وكاالت:
توازنه��ا  ام��رأة  فق��دت 
وس��قطت من أعلى جسر 
في كاليفورنيا، عندما كانت 
حت��اول التقاط صور ش��خصية 
"س��يلفي"، وفق��ا مل��ا ذك��رت 

وسائل إعالم أميركية.
وقال��ت الش��رطة احمللية في 
س��اكرامنتو، عاصمة والية 
كاليفورنيا، إن امرأة مغامرة 
اجلسر، عن  من  س��قطت 

ارتفاع 18 مترا، عندما كانت حتاول 
التقاط صورة سيلفي، مشيرة إال 
أنه��ا تعرضت إلصابة ف��ي الذراع، 
وكس��ر ف��ي بعض العظ��ام، كما 

أنها فقدت الوعي.
وذكرت ش��بك��ة "س����ي إن إن" 
برفق����ة  كان����ت  املغاِم��رة  أن 
خمس����ة من أصدقائها كان��وا 
هي��ل،  فورس��ت  جس��ر  ي��زورون 
بالرغ����م م��ن أن الزيارة واملش��ي 
على ه��ذا األخير غي��ر قانوني��ة، 

إال أن املرأة حت��دت اجلميع، وحاولت 
التق��اط ص���ور س��يلفي بط��رق 
خطي��رة، وهو م��ا ع��رض حياتها 

للخطر.
وكش��ف أحد أصدقائه��ا أن املرأة 
كانت تلتقط ص��ورا قبل أن تفقد 

توازنها، وتسقط إلى الوراء.
ويعد فورس��ت هيل أعلى وأخطر 
جسر في كاليفورنيا، حيث يرتفع 
ع���ن س��ط�ح  مت��را  بنح��و220 

األرض.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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النهج سينمائيا

عباس عبود سالم

ع��دت صب��اح اخلميس ال��ى بغداد م��ن كربالء 
بع��د ان حلل��ت ضيفا عل��ى مهرج��ان النهج 
الس��ينمائي الدولي في دورت��ه الثالثة، والذي 
استمر السبوع تطرزت ايامه مبشاركة عشرات 
االفالم من ش��تى دول العال��م، واملهرجان يتم 
تنظيمه سنويا برعاية العتبة احلسينية وقناة 

كربالء.
 بصراحة وبسبب انشغاالتي وضيق الوقت لم 
امتكن من حضور افتت��اح املهرجان وذهبت في 
آخر يومني لهذا الكرنفال الفني الس��ينمائي 
الواع��د الج��د مايس��رني م��ن حي��ث حف��اوة 
االس��تقبال ونوعية احلضور وحس��ن التنظيم 

وكم االفالم املشاركة.
اجلميع يس��تيقظ في الصب��اح، ويتم نقلهم 
بالباص��ات ال��ى مدين��ة الزائري��ن حي��ث مقر 
املهرجان على ميني مدخل املدينة املبهرة قاعة 
فخم��ة طابقه��ا العل��وي مطع��م للضيوف 
اس��توعب املئ��ات منه��م، وطابقه��ا االرضي 
اعد بشكل مناس��ب كقاعة عرض سينمائي 

اكتظت باحلضور بنحو ملفت. 
وف��ي املس��اء تقام ن��دوات نقدي��ة تناقش مامت 
عرضه من ش��تى اجلوانب مبش��اركة اكادمييني 
مرموق��ني وخب��راء عراقي��ني وع��رب واجان��ب، 
وعدد من النقاد واملهتمني بالفن الس��ينمائي 
العراق��ي، وجنوم الس��ينما العراقي��ني والعرب 
وااليراني��ني ويت��م ذل��ك مبتابعة مس��تمرة من 
املسؤولني عن املهرجان السادة حيدر جلو خان، 

وحسنني الهاني.
وكان للش��باب احلصة االكبر في انتاج االفالم 
القصي��رة الت��ي اش��رفت عليها قن��اة كربالء 
وعاجلت قضايا الساعة وفي مقدمتها قضية 

االرهاب والقضايا االنسانية املعاصرة.
متمثل��ة  اجلميل��ة  الفن��ون  كلي��ة  حض��رت 
باس��اتذتها املعروف��ني مث��ل الدكت��ور صباح 
املوس��وي والدكت��ور صال��ح الصح��ن، وغابت 
دائرة السينما واملس��رح برغم حضور عدد من 
اخملرجني املبدعني املنتسبني لها ومنهم الزميل 
س��عد نعمة، كما حض��رت عش��رات الوجوه 
الفني��ة املهم��ة في ه��ذا اجملال مث��ل الكاتب 
والناقد صب��اح رحيمة والناق��د مهدي عباس 
واالديب حميد اخملتار، والدكتور حسن السلمان 
ومن شبكة االعالم العراقي حضرنا انا وزميلي 
اخملرج واالعالمي حس��ن قاس��م الذي هو اصال 

عضو جلنة فرز االفالم في املهرجان.
املهرجان اثبت انه من املمكن صناعة س��ينما 
عراقي��ة ملتزم��ة مؤث��رة باس��تعمال االدوات 
املمكن��ة، ولك��ن في الوقت نفس��ه كش��ف 
احلاج��ة ال��ى بنى حتتي��ة فكرية تنتج اس��لوبا 
عراقيا في صناعة الس��يناريو وبل��ورة الفكرة 
ورسم املكونات، والى من يضع احلدود الفاصلة 
ب��ني لغة الصورة الس��ينمائية وب��ني التمثيل 
املس��رحي الذي غلب على اداء املمثل العراقي 
لعق��ود طويل��ة، وكذل��ك فم��ازال الكثير من 
اخملرج��ني بحاج��ة لف��ك االش��تباك ب��ني لغة 

الصورة وبني االذاعة املرئية.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حس��اباتها  أح��د  عب��ر 
مواق��ع  عل��ى  الرس��مية 
التواصل االجتماعي، عبرت 
املمثل��ة ليل��ى عل��وي عن 
الدكتور  باختيار  سعادتها 
زاه��ي ح��واس وزي��ر اآلث��ار 
األس��بق، س��فيرًا للت��راث 
الثقاف��ي ب��األمم املتح��دة،  
بالفرع��ون  إي��اه  واصف��ة 

العظيم.
وكتب��ت عل��وي ف��ي هذه 
"س��عيدة  املناس��بة: 
وفخورة باختيار عالم اآلثار 
اجللي��ل دكتور زاهي حواس 
الثقافي  للت��راث  س��فيراً 

باألمم املتحدة، إنه الفرعون 
العظيم الذي يحمل مصر 
في قلبه، وعلى جواز سفره 
ويرفع اس��مها عالياً أينما 
حل، شرفت بلدك كعادتك 
يا س��عادة الس��فير، وألف 

مبروك ملصر".

الفنان��ة  أوضح��ت 
أنها  لطيفة،  التونس��ية 
س��عيدة بكل ما قدمته 
خ��الل ش��وطها الفن��ي، 
وحتقيقه��ا الكثي��ر م��ن 
النجاح��ات، ُمش��يرة في 
الوق��ت نفس��ه، الى أنها 
تس��عى إل��ى املزي��د من 
طموحها  وأن  النجاحات، 
ل��م يتوق��ف يوًم��ا، هذا 
وأش��ارت لطيف��ة إلى أن 
عائلتها قدمت لها الكثير 
من الدع��م والوقوف، إلى 
جانبها وتشجيعها على 

حتقيق النجاحات.
إلى  لطيف��ة  وكش��فت 
والعائل��ة  لوالدته��ا  أن 

دوراً كبي��راً ف��ي حياته��ا 
الفنية، ال ميكن أن تنكره، 
أو تنساه، ونفت أن يكون 
الف��ن ق��د س��رقها م��ن 
حياتها اخلاصة، بل تقول 
كان  فعلت��ه  م��ا  كل  ان 
وم��ن  اخلاص��ة،  بإرادته��ا 
ناحي��ة أخ��رى، أوش��كت 

لطيفة.

قررت قناة "أون الفضائية" 
عرض مسلسل "الضاهر" 
ف��ؤاد،  محم��د  بطول��ة 

منتصف الشهر اجلاري.  
 املسلس��ل ت��دور أحداثه 
ش��رطة،  ضاب��ط  ح��ول 
يعيش في حي "الضاهر"، 
ويرتب��ط بقص��ة حب مع 
فتاة يهودية، و قد كان من 
املقرر عرض املسلسل في 
شهر رمضان املقبل، لكن 
ارتأت  املنتج��ة  الش��ركة 
التوقيت  عرضه في ه��ذا 
ومتابعت��ه  ملش��اهدته 

فيم��ا  افض��ل،  بص��ورة 
مُيثل العمل ع��ودة للفنان 
للتمثي��ل  ف��ؤاد  محم��د 
من��ذ آخ��ر عمل ل��ه، وهو 
م��ن  "أغل��ى  مسلس��ل 

حياتي" عام 2010.

ليلى علوي

محمد فؤاد

لطيفة

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
 ي��وم التاس��ع م��ن نيس��ان أصبح 
يوم��اً تاريخياً ليس فقط بالنس��بة 
للعراقي��ني، وامنا بالنس��بة للعالم 
اجمع، فقد س��قط ف��ي ذلك اليوم 
أعتى نظ��ام دكتاتوري ف��ي العالم، 
انه نظام البعث املتمثل بشخصية 
صدام حسني، الذي كان هو احلاكم 
األوحد، ولم تكن بقية احلاش��ية اال 
"حاش��ية"، ينحصر دورها مبا يُرسم 

لها من قبل صدام حسني.
في يوم التاس��ع من نيس��ان أصيب 
ف��رح،  ب��ني  م��ا  بصدم��ة  العال��م 
ومص��دوم، وحزي��ن، فق��د ُصدم من 
كان يعتقد ان��ه كابوس أبدي، وفرح 
من كان يعرف حقيقة احلياة في ظل 
حكم��ه، وحزن من كان مس��تفيدا 
منه ماديا. سواء كانوا افرادا، او دوال، 

وشعوبا.
املواطن��ني  م��ن  بع��دد  التقين��ا 
لنس��ألهم عن ذكرياته��م في ذلك 
اليوم، وفيم��ا لو كانت فرحتهم قد 
نُغص��ت فيم��ا بع��د، او ظلت على 

حالها الى اليوم.
حس��ام الدراجي ذكر ان يوم مولده 
هو التاس��ع من نيس��ان، واستدرك 
قائال "انه يوم مول��دي االفتراضي": 
ه��ذا الي��وم ال ميكن ان ينس��اه احد 
من كال الطرف��ني، املؤيد، واملعارض، 
البع��ث  لق��د مارس��ت مخاب��رات 
س��لطة خفي��ة متثلت بش��ائعات 
بأنفس��هم، حول  يطلقونها  كانوا 
مؤامرات فشلت، وحول اخلونة الذين 
ميك��ن ان يأتونا مبئة لب��وس ولبوس، 
فنجحوا ب��أن يحول��وا العراقي الى 
كائ��ن ضعيف، متش��كك بكل من 
حول��ه حتى اهله، ومتخوف من كل 
من حوله، خوفا من خيانة احدهم، 
واالبالغ عنه، وبالتالي رسم نهايته، 
لكن النتيجة اثبتت انه لم يكن هو 
ونظام��ه اال ثلة مجرمني مارس��وا 
القم��ع والتخوي��ف والترهيب، وفي 
حقيقتهم ه��م مجموع��ة جبناء 
اس��تعملوا قوة السلطة والسالح 

لإلبقاء على مناصبهم.
ام حي��در تق��ول ان نظ��ام البع��ث 

خط��ف منها أوالده��ا األربعة، فقد 
مت اعدامهم ألنهم اتهموا زورا انهم 
ينتم��ون الى ح��زب الدع��وة، فقط 
ألنهم كان��وا متدين��ني، وآخرهم مت 
خطفه من مقر عمل��ه، ولم نعلم 
شيئا عن إعدامه اال بعد السقوط، 
نعم فرحت بهذا اليوم، ألني شعرت 

ان��ه ثأرهم هم وكل م��ن قتل على 
ايدي جالوزة البعث.

مهند الياسري قال: ان البعث ُشيد 
على اجلماجم وال��دم: وهذا ما كان 
يرددونه في اناشيدهم، البعث كان 
العراقيني،  عل��ى  مؤام��رة  وس��يلة 
حيث مارس عملي��ة التخريب بكل 

االش��كال والط��رق، صدام حس��ني 
رصد مكاف��أة ملن تبلغ ع��ن زوجها، 
او اخيه��ا، او ابيه��ا ان هرب احدهم 
من اجليش، او انتم��ى الحد األحزاب 
املعارضة لنظامه، فاس��تغل بذلك 
ضع��ف نف��وس البع��ض، واحلال��ة 
املادي��ة للبع��ض االخر، وم��ن يقدم 
عل��ى مثل تلك الفعل��ة، ال ميكن ان 
يرجع عن وصمة العار التي الصقها 
هو بنفس��ه على جبين��ه، وبالتالي 
مم��زق  ش��خص  ال��ى  فس��يتحول 
وتائه مس��تقبال، هن��اك الكثير من 
املمارس��ات االجرامية التي قام بها 
البع��ث ال ميكن حصرها بدقيقة وال 
حت��ى بأعوام لذلك فاكتفي بالقول 
ان ه��ذا هو ي��وم التحري��ر، وان جاء 
م��ن بعده من يتواءم��ون معه بعدة 

صفات.
ن��وري الس��عيد موظ��ف متقاع��د 
ق��ال: انه��ا خيانة ان ال تب��دي فرحا 
به��ذا الي��وم، صحي��ح انن��ا اليوم 
نعيش مآس��ي أخرى وجديدة علينا 
كعراقي��ني، لك��ن يج��ب ان يعل��م 

والقت��ل،  التفجي��رات،  ان  ال��كل 
واخلطف كان مي��ارس فعليا من قبل 
نظ��ام البعث، لك��ن بطريقة أخرى، 
التفجيرات لم تكن بالشوارع، لكن 
بأجساد املعارضني، اخلطف لم يكن 
بالطريقة التي ميارس��ها العصابات 
اليوم وس��ط اعت��راض اخملطوف، بل 
كان بهدوء أكثر حيث يرافق اخملطوف 
خاطفه وهو يعلم ما سيكون عليه 

مصيره لكنه مجبر على ذلك.
ف��ي اخلتام اق��ول لكل م��ن يترحم 
الي��وم على ص��دام حس��ني، ويجد 
ان زمنه "االع��ور" كان مبصرا، انك 
واهم، ف��ان تطل��ب اجود الس��يء، 
فانت طلبت الس��يء بالفعل، وهنا 
استعير جملة من قصيدة الشاعر 
احمد مطر "جواب لكل االس��ئلة"، 
واقول لكل من سولت له نفسه ان 
يكون سببا بالترحم على دكتاتور.. 
َس��وَف لْن تَبق��ى لَُكم َفوَق ِش��فاِه 

الّناِس إالّ ُجملٌَة ُمنَتَحلَْه،
ِم��ن َمواري��ِث َقبي��ٍح .. ُقبَحُكْم َقد 

لَْه  َجمَّ

ذكريات العراقيين عن يوم التاسع من نيسان سقوط الصنم

الصباح الجديد - وكاالت:
أصدرت إحدى محاكم جنوب غرب أملانيا، حكما بسجن سوري 

مدى احلياة لقتله صديقته بسكني العام املاضي.
ووج��دت محكمة توبنغن الش��اب الس��وري "22 عاما"، مذنبا 
بتهمة قتل صديقته "45 عاما"، وهي أيضا زميلته في مطعم 

"كباب" في بلدة رويتلنغن القريبة.
كم��ا وجدت��ه احملكمة أيضا مذنب��ا في تهم��ة محاولة القتل، 
وإحلاق األذى البدني الش��ديد، ألنه أصاب ش��خصني آخرين في 

هجومه يوم 24 يوليو متوز 2016.
ولم تكش��ف هوية الرجل الس��وري عمال بقوانني اخلصوصية 
األملانية. وأوردت وكالة األنباء األملانية أن املدعى عليه، الذي كان 
قد قدم إلى أملانيا طالبا للجوء، أبلغ احملكمة أنه قتل صديقته 

بدافع الغيرة.

السجن المؤبد لالجئ سوري قتل 
صديقته في ألمانيا بسبب الغيرة

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��ف الفن��ان العراق��ي كاظم 
الس��اهر، عن دوره ف��ي جلنة حكم 
بعض برامج اكتش��اف الهواة، من 
ان��ه كان مفيداً ومحوري��اً، لكن في 
املقاب��ل أش��ار إل��ى أن اجلمهور كان 

حكم��اً عل��ى احل��كام في تل��ك األفكار 
التلفزيوني��ة، التي قدمت مجموعة من 
املواه��ب الواع��دة، وقال : "رمبا س��أكرر 
التجرب��ة في املس��تقبل، ألنه��ا ممتعة، 
لكنها في الوقت نفسه متعبة، وتضع 
امل��رء داخل دائ��رة م��ن التوت��ر، واحلرص 

الشديد على أن تكون األحكام منصفة 
بحق املوهبة اجليدة".

وأوضح كاظم الساهر في حوار مع احد 
املواقع الفنية، أن أعماله الفنية اجلديدة، 
سترى النور ضمن إطار ألبوم كامل، وأن 
هناك أغنيات ستصدر منفردة، وأكد أن 

القصيدة ل��ن تغيب ع��ن أعماله، التي 
يحرص عل��ى أن تكون ذات نوعية فريدة، 
وغي��ر مألوفة، من جهة أخرى اس��تبعد 
الس��اهر أن يك��ون قد فكر ف��ي يوم من 
األي��ام بالتمثيل، م��ع العلم أنه بارع في 

التعاطي مع كاميرا الفيديو كليب .

كاظم الساهر ُيحّضر إلطالق
 أعماله الغنائية الجديدة رسميًا

الصباح الجديد - وكاالت:
قام مجلس األعمال العراقي في العاصمة 
األردنية عّمان، بتكرمي الفنان العراقي إلهام 
املدفعي في حفل كبير، وبحضور مجموعة 
كبيرة من الش��خصيات والوزراء، وسفيرة 

العراق في عّمان صفية السهيل.
ويأت��ي تك��رمي املدفع��ي ع��ن 60 عام��اً من 
العط��اء في اجمل��ال املوس��يقي، حيث يعد 
املدفعي مدرس��ة في أس��لوبه، وقد حتدى 
اجلميع منذ الس��تينيات بأس��لوبه اخلاص، 
وتق��دمي األغنية العربي��ة والعراقية، حيث 

إنتشرت أغانيه في جميع أنحاء العالم.
وقد قام رئي��س مجلس األعم��ال العراقي 
بتكرمي املدفع��ي، وتقدمي ال��درع التقديري، 
كما حض��ر احلفل مجموعة م��ن الفنانني 

العراقيني، واإلعالميني العرب.
يُذك��ر أن املدفع��ي أصدر أغنيت��ه اجلديدة 
"لومال" قبل نحو الشهر، وقام بتسجيلها 
ف��ي بيروت، وهي من كلمات الش��اعر عمر 

ساري وتوزيع ميش��ال فاضل، ويستمر في 
تسجيل أغاني ألبومه اجلديد املقرر طرحه 

في الصيف املقبل.

بكين - رويترز: 
تعه��دت العاصم��ة الصيني��ة بك��ني التي 
تنتشر القمامة في شوارعها، بزيادة اإلنفاق 
للقضاء على تالل النفايات املتزايدة، لكنها 
تواجه صعوبة في إقناع س��كانها بفرز تلك 

النفايات، مع ارتفاع مستوى املعيشة.
التي  العاصمة  وتعه��دت 
22 مليون  يس��كنها 
بإع��ادة  نس��مة، 
تدوير كل النفايات 
بنهاية  املنزلي��ة 
ويق��ول   ،2020
ن  لو و مس��ؤ
إنها س��تزيد 
ميزانيته���ا 
الس��ن�وية 
الب��الغ��ة 
ملي����اري 
ي������وان 

"289.91 ملي��ون دوالر"، لتحس��ني عمليات 
التخلص من القمامة، والفرز املنزلي لها.

وبرغم أن بكني كونت جيش��ا م��ن 20 ألف 
عام��ل من��ذ 2010 لتعلي��م طريق��ة ف��رز 
النفاي��ات، فإنه��ا تواجه صعوبة ف��ي زيادة 

املشاركة.
وقال يانغ كون املس��ؤول اإلداري باملدينة في 
حي ش��ارع املال الراق��ي: "يوجد فقط نظام 
للتصنيف )للنفايات(، لكن ال توجد إجراءات 
عقابية للسكان الذين ال يتبعون التعليمات. 

ال منلك سوى إقناعهم وتقدمي حوافز."
ووع��دت احلكوم��ة املركزي��ة هذا الش��هر، 
بجع��ل فرز القمامة إلزامي��ا في 46 مدينة، 
منها بك��ني، بنهاي��ة 2020، لكن العاصمة 
ميكن أن حتتاج 50 أل��ف عامل آخرين لتلبية 

تلك األهداف.
وتستهدف الصني استثمار قرابة 200 مليار 
يوان لتحقيق هدف إعادة تدوير 35 باملئة من 

النفايات املنزلية، بحلول نهاية 2020. 

تكريم الفنان إلهام المدفعي 
بالدرع التقديري في عّمان

بكين تكافح إلقناع السكان 
بإعالن الحرب على النفايات

امرأة تسقط من أعلى جسر بكاليفورنيا بسبب السلفي
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