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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 43 ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تسجيل صدام 
حس��ين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
عل��ى حديث صدام حس��ين في اجتماعاته م��ع جنراالته وكبار مستش��اريه في أواخر 
1990 وكان��ون الثاني )يناي��ر( 1991، حيث عّلق صدام على الظ��روف التي في ظلها 
سيستخدم األسلحة الكيمياوية والبيولوجية. في أواخر تشرين الثاني )نوفمبر(، تحدث 
ع��زت عن " نية العراق في اس��تعمال الم��واد الكيمياوية  "، وأعلن ص��دام بأن العراق 
س��يضرب أعداءه " بكل ش��يء. " في مناس��بات عدة، أش��ار صدام أنه يعتبر الضربة 
النووي��ة األميركية معقول��ة تمامًا وأن العراق، في اس��تعداده الحتمال كهذا، خطط 

ونفذ تدريبات إخالء عسكرية واسعة النطاق في بغداد والمدن العراقية األخرى.

بغداد - أسامة نجاح:
الشعبي  احلشد  كشفت هيئة 
، يوم أمس الس��بت ، عن حترير 7 
قرى شرق وغرب ناحية القيروان 
خالل ال�24 ساعة املاضية ، فيما 
أش��ارت إل��ى إن ، القوات طهرت 
الطري��ق الراب��ط ب��ن القيروان 

وسنجار غربي مدينة املوصل. 
وقال املتحدث األمني باسم هيئة 
احلشد الشعبي يوسف الكالبي 
إن "قوات احلشد الشعبي حررت 
الطري��ق العام الرابط بن ناحية 
القيروان والبعاج غرباً والقيروان 

وسنجار شماال". 
وأضاف الكالبي في حديث خاص 
إن  ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  لصحيفة 
"ألوية احلش��د الش��عبي حررت 
قريتي )ام حجارة( و)مغير العبد( 
ش��رق القيروان بع��د إجالء أكثر 
اس��تعملتهم  عائل��ة   ٤٠ م��ن 
داعش كدروع بش��رية" ، مشيرًا 
املتجحفل��ة  الق��وات  ان"  إل��ى 
ح��ررت أيض��اً ق��رى )خنيس��ي( 
الطريق   القيروان مبحاذاة  شمال 
القي��روان  ب��ن  الراب��ط  الع��ام 
وقضاء سنجار" وقرية )تل بنات( 
بالكام��ل ش��مال الناحية بعد 
مواجهات شرس��ة م��ع عناصر 
داع��ش دام��ت لس��اعات تكبد 

فيها العدو خسائر كبيرة". 
وبن ان" "قوات احلشد الشعبي 
متكنت من حترير قري��ة )تل عزو( 
جن��وب ش��رق ناحي��ة القيراون 

غربي املوصل". 

من جانبها أعلنت قيادة احلشد 
الشعبي، أمس السبت ، تطهير 
قريتي "تل غ��زة" و"ام الزنابير"، 
ش��مال  ن��ازح   1500 واج��الء 

القيروان، غربي املوصل. 
وقال أمر اللواء احلادي عش��ر في 
احلشد الشعبي علي احلمداني، 
ف��ي بي��ان للحش��د الش��عبي 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘، نس��خة منه إن "قوات 
الل��واء متكنت من تطهير قريتي 
ف��ي  الزنابي��ر(،  و)ام  )ت��ل غ��زة( 
اجتاه الش��ارع الع��ام الرابط بن 
القي��روان واحلضر ومناطق أخرى 

غرب املوصل".
وأض��اف أن "قوات الل��واء قامت 
بأجالء 1500 نازح ش��مال ناحية 

القيروان غربي املوصل". 
وفي سياق متصل أعلنت قيادة 
جه��از مكافح��ة اإلره��اب ، يوم 
أم��س الس��بت ، ع��ن حترير حي 
الهرمات الثالثة وإدامة التماس 

مع حي 17 متوز بأمين املوصل . 
وق��ال القائد في جهاز مكافحة 
اإلره��اب الفريق الركن س��امي 
العارض��ي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  إن " قطعات الش��رطة 
االحتادي��ة املتمثل��ة بفرق��ة الرد 
اجلي��ش  وقطع��ات  الس��ريع 
املتمثلة باللواء املدرع ٣٤ الفرقة 
املشاة  واللواء  التاسعة  املدرعة 
٧٣ فرقة املش��اة اخلامسة عشر 
متكن��ت من حترير ح��ي الهرمات 
الثالثة وإدام��ة التماس مع حي 

17 متوز . 
وأوض��ح ان��ه" بذلك تك��ون قد 
أكمل��ت الق��وات األمني��ة حترير 
بالكام��ل  الهرم��ات  منطق��ة 
في الس��احل األمين م��ن مدينة 

املوصل". 

وأنهى احلشد الشعبي ، اجلمعة 
املاضي��ة ، حتري��ر 21 قري��ة ف��ي 
الي��وم األول لعملي��ات “محمد 
رس��ول اهلل الثانية” ضمن احملاور 
باجت��اه  والش��رقية  الش��مالية 

ناحية القيروان غرب تلعفر. 

تلق��ت  للحش��د  بي��ان  وذك��ر 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه، ان “الوية احلش��د 
حررت حت��ى اللحظة ق��رى )تل 
حاجم، ام الش��بابيط، امكيبرة، 
سبايا خروش، سدخان، ابو حلاف، 

الس��كرية، ت��ل س��لوان، بوث��ة، 
الزنابير،  ام  امكيب��رة،  خويتل��ه، 
وادي الثرثار، ام دابل، ابو راس��ن، 
ت��ل دغ��ش، هيل��ت، ت��ل ابطخ، 
جديدة، تل ايعاب، مهدي محل(.
تتمة ص3

تطهير الطريق الرابط بين القيروان وسنجار في عملية 
واسعة تستهدف محاصرة "داعش" غربي نينوى  

احلشد الشعبي يسيطر على الطريق بني القيروان وسنجار

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  دع��ا 
إل��ى  الس��بت،  معصوم،ام��س 
حتقي��ق املصاحل��ة اجملتمعية بن 
أمام  الطري��ق  العراقي��ن وقطع 
"اجلماع��ات التكفيري��ة"، فيم��ا 
ج��دد نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة 
ن��وري املالكي رفض��ه "تعطيل" 
االنتخابات وحتذي��ره من "مؤامرة 

مخفية".
وقال معصوم في كلمة له خالل 
للمصاحل��ة  الوطن��ي  "امللتق��ى 
الوطنية" الذي عقد في النجف 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلديد"، إن 

"العراقي��ن بهم حاجة ماس��ة 
لتضاف��ر اجلهود من أجل الس��ير 
قدماً لضمان إعمار البالد ووحدتها 
وسيادتها على أراضيها"، مشدداً 
عل��ى "ض��رورة حتقي��ق املصاحلة 
اجملتمعية كحاجة ملحة السيما 

في املناطق احملررة من داعش".
وأض��اف معص��وم أن "العراقين 
بهم بحاج��ة إلى بعضهم اآلخر 
أكث��ر م��ن أي وقت مض��ى وهذا 
التعاضد لقطع الطريق  يتطلب 
التكفيرية وأي  أم��ام اجلماع��ات 

عودة لألنظمة الدكتاتورية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مظهر محمد صالح املستشار 
االقتص��ادي لرئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ان العالق��ة النفطية بن 
بغ��داد واربيل حتتاج ال��ى تفاهمات 
للوصول الى حلول من شأنها ادراج 
عائدات النفط العراقي املصّدر من 
قبل حكومة اقليم كردس��تان في 
املوازنة االحتادية، فيما اشار الى تأمن 
احلكومة املركزي��ة لرواتب موظفي 
الدول��ة املتقاعدي��ن ومس��تحقات 

رواتب الرعاية االجتماعية.
وقال صال��ح في تصري��ح صحفي 

ان " عل��ى اقلي��م كردس��تان تقدمي 
كشف حس��اب من احدى شركات 
التس��ويق العاملية يتضمن االنتاج 
وحج��م  حقول��ه  ف��ي  النفط��ي 
املالية متهيدا  والعائ��دات  التصدير 
إلضافته��ا الى عائ��دات النفط من 
حقول وس��ط وجنوب العراق ليتم 
عل��ى اساس��ها احتس��اب مبال��غ 
املوازن��ة االحتادية للدول��ة العراقية 
بدال ع��ن اعتماد تل��ك املوازنة على 
نفط محافظات الوس��ط واجلنوب 

فقط".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قنصلية دولة الكويت في 
اربيل متويل دولة الكويت إنشاء 
جن��اح خ��اص في مستش��فى 
الط��وارئ مبدين��ة اربي��ل بغي��ة 
استقبال اكبر عدد من املصابن 
العس��كرية  العملي��ات  ج��راء 

اجلارية في املوصل.
وق��ال القنص��ل الع��ام لدول��ة 
الكويت في اربيل عمر الكندري 
ف��ي تصري��ح صجفي ان��ه "في 
الكوي��ت  دول��ة  اهتم��ام  اط��ار 
الصح��ي  بالواق��ع  بالنه��وض 
الطبي��ة  املس��اعدات  وتق��دمي 
للنازحن العراقي��ن بادرت دولة 
الكويت بإنشاء جناح )الكويت( 

الط��وارئ  مستش��فى  ف��ي 
باربيل".

وأوض��ح ان ذلك يأتي "لتخفيف 
العمليات  الن��اجت ع��ن  الضغط 
املوصل  اجلارية في  العس��كرية 

على مستشفيات اربيل".
دول��ة  ان  الكن��دري  واض��اف 
الكوي��ت قامت بإنش��اء اجلناح 
وتوفير جميع مستلزماته ليتم 
خالل��ه تقدمي اخلدم��ات الطبية 
للمصابن من مدينة  الضرورية 
املوصل واطرافها، مشيراً إلى ان 
العمل في املش��روع في مراحله 
النهائية وس��يتم افتتاح اجلناح 

في غضون االيام القادمة.
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معصوم والمالكي يؤكدان 
دعمهما للمصالحة المجتمعية 

وتجاوز العقبات

المستشار االقتصادي للعبادي 
يدعو اإلقليم لبيان عائداته 

النفطية

الكويت تمول إنشاء جناح
في مستشفى الطوارئ بأربيل

السيطرة على حريق اندلع في غابات 
الموصل بسبب قذائف "داعش"

"داعش" يجبر األهالي على السكن في 
بيوت مقصوفة مع عائالت مناصريه 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
تترقب العاصمة بغداد وصول وفد 
يضم جميع األحزاب السياس��ية 
في إقليم كردستان لبحث عملية 
"االس��تفتاء" املزمع��ة، فضالً عن 
ع��دد م��ن القضاي��ا اخلالفية بن 
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم 

كردستان.
وتأتي "الزي��ارة املرتقبة" في وقت 
الكردس��تانية  األح��زاب  تخ��وض 
حراكاً سياسياً "مكوكياً" لبحث 

آلي��ة إج��راء االس��تفتاء، متهي��داً 
ل�"انفص��ال" اإلقليم ع��ن الدولة 

العراقية.
وعل��ى الرغ��م م��ن عدم كش��ف 
موع��د الزي��ارة املرتقب��ة، وأعضاء 
"الوفد الكردس��تاني" الزائر، إال إن 
"الصب��اح اجلدي��د" حصلت على 
تأكي��دات ب��أن الزي��ارة تأت��ي بعد 
تهيئة الوفد الكردي الثالثي- الذي 
زار بغ��داد ف��ي )4 نيس��ان 2017(- 

األرضية املناسبة لها.

وفي هذا السياق، تقول النائبة عن 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
أشواق اجلاف إن "إقليم كردستان 
عاك��ف عل��ى مناقش��ة موضوع 
إن  إل��ى  مش��يرة  االس��تفتاء"، 
تخوض  الكردس��تانية  "األح��زاب 
فيما  زيارات مكوكي��ة  سلس��لة 
بينها بش��أن املوضوع ذاته، فضالً 
ع��ن مناقش��ة االس��تفتاء داخل 

األحزاب نفسها".
وتضي��ف اجل��اف ف��ي حدي��ث مع 

"الصب��اح اجلديد"، إن املناقش��ات 
بن األحزاب الكردس��تانية تتعلق 
االس��تفتاء،  وتوقي��ت  ب�"آلي��ة 
متهيداً لتسمية مرشح؛ من داخل 
ه��ذه األحزاب؛ للجنة الس��باعية 
األحزاب  )تضم  تش��كيلها  املزمع 
األساس��ية  الكردس��تانية 
املكونن  وممثل��ن ع��ن  اخلمس��ة، 
املس��يحي والتركماني في إقليم 

كردستان(".
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"وفد رفيع" يضم جميع األحزاب
السياسية الكردستانية يزور بغداد.. قريبًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
توس��ع منظمة األمم املتح��دة للهجرة 
برامجها في محافظة األنبار العراقية، 
التي تأث��رت كثيراً باألزمات اإلنس��انية 
دع��م  البرام��ج  وتش��مل  املس��تمرة. 
األعمال التجارية الصغيرة، وخلق فرص 
العمل والهياكل األساس��ية اخلفيفة، 
والش��رطة  الطبي��ة،  واملس��اعدات 

اجملتمعية.
وعقب رصد مصفوفة املنظمة الدولية 
للهجرة لتتب��ع النزوح، ما ي��زال هناك 
أكث��ر من ١٨٨ ألف ش��خص ن��ازح في 
محافظة األنبار بسبب األزمات احلالية 
، ولكن في الوقت نفسه عاد ُقرابة ٨١٤ 

ألف نازح من األنبار.
 اضرار جسيمة أحُلقت بالبنية التحتية 
ف��ي كل م��ن الرم��ادي والفلوج��ة في 
محافظة األنبار بعد اس��تعادتهما من 

ِقبل الق��وات العراقية ف��ي عام ٢٠١٦. 
وتشمل االحتياجات التي مت حتديدها من 
خالل مب��ادرة املنظمة الدولية للهجرة 

ف��ي تطوي��ر خطة عم��ل اجملتمع احمللي 
ف��ي الفلوج��ة بالتعاون مع س��لطات 
تأهي��ل  وإع��ادة  التوظي��ف  احملافظ��ة، 

اخلدمات األساسية مبا في ذلك شبكة 
املياه واملراكز الصحية واملدارس.

الدولي��ة  املنظم��ة  بعث��ة  رئي��س  زار 

للهجرة في الع��راق توماس لوثر فايس 
مؤخرًا الفلوجة، وناقش في أثناء زيارته 
والعائدين  النازحن  احتياجات وحتديات 
مع ممثلي احملافظات وقام أيضا مبراجعة 
مش��اريع املنظمة الدولية للهجرة؛ وال 
س��يما تلك التي تركز عل��ى االنتعاش 

االقتصادي احمللي.
وق��ال نائ��ب محاف��ظ األنب��ار الس��يد 
مصطف��ى العرس��ان: "بصفتي رئيس 
خلي��ة االزم��ة، أدرك��ت م��دى صعوبة 
الظ��روف وكمية االحتياج��ات الهائلة 
وخاصة ف��ي منطقة عامرية الفلوجة، 
ومن الصعب التخفي��ف من حدة هذا 
الوضع. لقد تلقينا الدعم من املنظمة 
الدولی��ة لألجرة عندم��ا واجهنا نزوحاً 
واس��ع النط��اق ولعبن��ا دوراً فعاال في 

مساعدة النازحین.
تتمة ص3

استهدفت دعم األعمال التجارية الصغيرة وخلق فرص عمل 

المنظمة األممية للهجرة تستجيب لالحتياجات المستمرة في محافظة األنبار

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��اد امر لواء 29 ضمن الفرقة 
الس��ابعة ب اجلي��ش ف��ي قضاء 
هيت باألنبار، بتعاون أهالي هيت 
مع األجه��زة األمنية وتزويدهم 
القض��اء،  ف��ي  باملعلوم��ات 
فيم��ا اك��د ان الق��وات األمنية 
الى جميع  الوصول  استطاعت 
اخليوط للخالي��ا النائمة ضمن 

قاطع مسؤولية اللواء.
وقال العميد الركن جنيب احمد 

خليف��ة ف��ي حدي��ث صحفي، 
إن "هن��اك جتاوب��ا وتعاون��ا من 
مدين��ة  وأهال��ي  املواطن��ن 
هي��ت )70ك��م غ��رب الرمادي( 
بالتنس��يق م��ع اإلدارة احمللي��ة 
في القض��اء"، مبين��ا ان "هذه 
اإلدارة  ب��ن  الطيب��ة  العالق��ة 
احمللي��ة واملواطن كس��بها لواء 
29 باجليش وكس��ب ثقة الناس 
س��يل  املعلوم��ات  وأصبح��ت 
كامل تص��ل الى اس��تخبارات 

لواء 29 باجليش".
"هن��اك  أن  خليف��ة،  وأض��اف 
تنس��يقا كام��ال ب��ن األجهزة 
األمني��ة ف��ي هي��ت م��ن فوج 
طوارئ 18 شرطة هيت وقسم 
اإلرهاب وقس��م االجرام ومركز 
واجلي��ش"، الفتا  ش��رطة هيت 
معلوم��ات  "هن��اك  أن  ال��ى 
ومص��ادر جرى البحث عنها من 
قبل خلية االستخبارات باللواء 
29 باجلي��ش وتب��ادل املعلومات 

واملص��ادر مت الق��اء القبض على 
الكثير من املطلوبن في قضاء 
هيت وضمن قاطع املسؤولية".

ضبط��ت  آخ��ر  س��ياق  وف��ي 
ق��وة أمني��ة، صواري��خ )ذكية( 
لعصابات داع��ش االرهابية في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وذكر بيان لوزارة الدفاع اطلعت 
اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
االس��تخبارات  "مديري��ة  ان 
العس��كرية في الل��واء الثالث 

الفرقة السادسة عشر ضبطت 
مس��تودعاً للصواري��خ الذكية 
يعود لعصابات داعش اإلرهابية 
ف��ي منطقة حاوي الكنيس��ة 

في أمين املوصل".
م��ن جه��ة أخ��رى أعل��ن قائد 
عمليات قادمون يا نينوى الفريق 
الرك��ن عبد األمير يار اهلل، حترير 
حي اإلصالح الزراعي الثانية في 

الساحل األمين ملدينة املوصل.
وق��ال يار اهلل ف��ي بيان اطلعت 

إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
اإلرهاب حررت  "قوات مكافحة 
الثانية  الزراع��ي  حي اإلص��الح 
في الس��احل األمي��ن من مدينة 
املوص��ل ورفعت العلم العراقي 

فوق مبانيه".
األمنية حررت،  الق��وات  وكانت 
ف��ي وق��ت س��ابق م��ن الي��وم 
اجلمع��ة، حي اإلص��الح الزراعي 
األول��ى في الس��احل األمين من 

مدينة املوصل.

الكشف عن خاليا نائمة لـ"داعش" بتعاون األهالي باألنبار

تؤك��د دائ��رة التقاعد والضم��ان االجتماع��ي للعمال عن 
اس��تمرارها بالعمل بنظام الدف��ع اإللكتروني الذي يتيح 
ألصح��اب العمل تس��ديد مبال��غ االش��تراكات إلكترونيا 
)C-ACH نظام املقاصة اإللكترونية( عن طريق حساباتهم 
املفتوحة لدى املصارف )حكومية أو أهلية( بتحويل املبالغ 
الى حسابي الدائرة، األول اجلاري رقم )565( بالدينار العراقي 
املفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية/ 351، والثاني احلساب اجلاري )92289( بالدوالر 
األميرك��ي املفتوح لدى مص��رف الرافدين الف��رع الرئيس، 

راجن من مراجعي الدائرة العمل مبوجبه.

علي جعفر محمد احللو
املدير العام

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال

إعالن

اضرار كبيرة في البنى التحتية مبدينة الرمادي



شؤون عراقية2

بغداد ـ وعد الشمري:

أستبعد مجلس محافظة االنبار، 
أمس الس��بت، اجراء االنتخابات 
احمللي��ة أو النيابية ف��ي موعدها 
العملي��ات  اس��تمرار  بس��بب 
العس��كرية، فيما شكا تعرضه 
إل��ى حمل��ة سياس��ية كبي��رة، 
ق��ال إنها تط��ال احلكومة احمللية 
واعضائه��ا فضالً ع��ن القيادات 
العسكرية واالمنية والعشائرية 

في املدينة.
وذك��ر عض��و مجل��س احملافظة 
ف��ي  الطرم��وز  خل��ف  أركان 
حدي��ث م��ع »الصب��اح اجلديد«، 
إن »املؤش��رات االمني��ة االولي��ة 
في االنب��ار تدل على ع��دم اجراء 
االنتخاب��ات احمللية أو النيابية في 

موعدهما املقرر«.
»اس��تمرار  أن  الطرم��وز  وتاب��ع 
وع��دم  العس��كرية  العملي��ات 
اكتمال حترير احملافظة من تنظيم 
املدينة  يجع��ل  االرهابي  داع��ش 
معرضة إل��ى التهديدات االمنية 
وبالتالي م��ن الصعوبة أجراء أي 

استحقاق انتخابي حالياً«.
وأش��ار إلى أن »بدء حترير ما تبقى 
م��ن احملافظ��ة قد يحص��ل بعد 
االنته��اء م��ن معرك��ة املوص��ل 

واستعادتها بالكامل«.
ولفت املسؤول احمللي إلى أن »اهم 
مناطق االنبار التي حتت سيطرة 
داعش متث��ل اجلانب االخر من نهر 
الفرات وفي مقدمتها عنة وراوة 
والش��ريط  القائم  إل��ى  وص��والً 

احلدودي مع سوريا«.
»تنج��ز  أن  الطرم��وز  ويتوق��ع 
املقبل  الع��ام  االنتخاب��ات خالل 

حي��ث س��يتم التخل��ص نهائياً 
من بقايا تنظيم داعش االرهابي 
املتواجدين في الصحراء الغربية 
التحالف  بالتنس��يق مع ق��وات 

الدولي«.
وأس��تطرد أن »محافظ��ة االنبار 
وبعد حترير مركزها واهم املناطق 
فيها الس��يما الفلوجة والرمادي 
وهيت تتعرض حالياً إلى هجمة 
م��ن بع��ض الكتل السياس��ية 
التي تريد السيطرة على الشارع 
فيها متهيداً لدخ��ول االنتخابات 

املقبلة«.

وأوضح الطرموز أن »هذه اجلهات 
السياسية تقوم حالياً مبهاجمة 
القوى املس��اندة للقوات االمنية 
والت��ي ه��ي ج��زء م��ن احلش��د 
نتع��رض  وبالتال��ي  العش��ائري، 
إلى تش��ويه نحن ف��ي احلكومة 
احمللية وكذل��ك القيادات االمنية 
والعس��كرية ف��ي احملافظ��ة باي 

شكل كان«.
ودعا »رئيس الوزراء حيدر العبادي 
إل��ى مالحظ��ة ه��ذه الهجم��ة 
والتدخل دعماً الستقرار احملافظة 
التي تس��عى للع��ودة إلى احلياة 

مرة اخرى بعد التخلص من الزمر 
االرهابية«.

إن  بالق��ول  الطرم��وز  وأكم��ل 
»اغل��ب الق��وى السياس��ية في 
احملافظة داعم��ة جلهود احلكومة 
احمللية والقوات االمنية من خالل 
الدور الذي تؤديه في بسط االمن 
داعش  بقايا تنظي��م  ومالحق��ة 
االرهاب��ي س��واء داخ��ل امل��دن أو 

خارجها«.
من جانب��ه، يتفق عض��و اجمللس 
االخر فرحان محمد مع الطرموز 
انتخابات  تأجي��ل  على »ض��رورة 

ف��ي  اقامته��ا  وع��دم  االنب��ار 
موعدها«.

وأض��اف محمد ف��ي تصريح إلى 
أن »بع��ض  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
املناط��ق الغربي��ة ف��ي املدين��ة 
ل��م يت��م تطهيره��ا بالكامل«، 
مطالباً ب� »تسريع تدخل القوات 
العس��كرية لتحريره��ا من أجل 

اعادة احلياة اليها«.
االنتخاب��ات  »اقام��ة  أن  وي��رى 
يتطلب من جميع اجلهات املعنية 
تأم��ن فتح مراك��ز انتخابات في 
مدن عنة وراوة والقائم لكي جتري 

العملي��ة الدميقراطية على وفق 
االسس الصحيحة«.

ومض��ى إل��ى أن »ال��دور يجب أن 
يكون بعد التحرير مباشرة باعادة 
النازحن إل��ى ديارهم، وتهيئة ما 
يكمن من وسائل قبل اخلوض في 

أي استحقاق انتخابي«.
العس��كرية  الق��وات  أن  يذك��ر 
بش��تى صنوفه��ا جنح��ت خالل 
امل��دة املاضي��ة ف��ي حتري��ر اغلب 
مناطق االنبار في عمليات نوعية 
طالت اهم معاقل تنظيم داعش 

االرهابي في احملافظة.

مجلس األنبار يستبعد إجراء انتخابات 
المحافظة في الموعد المقرر

أكد إمكانية إقامتها العام المقبل بعد التخلص من تنظيم »داعش«
طارق حرب

يوم جمعة املتنبي 5/12  وفي قش��لة نامق باش��ا 
البغدادي��ة كان لق��اء الصحاب الثقاف��ة   وارباب 
املعرفة ملناقشة بسيطة ملشروع قانون النقابات 
واالحتادات املهنية الذي متت مناقشته يوم اخلميس 
م��ع النائ��ب االول لرئي��س البرملان وق��د كان لقاء 
اجلمع��ة بحض��ور رئيس احت��اد الصحفين العرب 
حيث مت ابداء بعض االراء وش��يء م��ن االقتراحات 
وبعض الطلبات  والذي نراه كخبراء قانون وخبراء 

اعالم وحضور كرمي ما يلي:-- 
1. ان مش��روع القان��ون اجلديد يج��ب ان يتضمن 
استمرار منح املكانة االعلى التي تبوأتها النقابات 
واالحت��ادات املؤسس��ة بقوانن خاص��ة كنقابات 
احملامن والصحفين واالطباء والصيادلة واالحتادات 
كاحت��اد االدباء  والكتاب مثال بحيث مينع تأس��يس 
نقاب��ة او احتاد ملهنة او نش��اط موج��ودة نقابة او 
احتاد يت��واله  كقانون نقابة احملامن )١٧٣ (لس��نة 
١٩٦٥ وقانون نقابة الصحفين رقم)١٧٨ (لس��نة 
١٩٦٨  وقانون احتاد االدباء لس��نة ١٩٨١ وس��واها 
م��ن القوانن لوجود احكام ف��ي النظام القانوني 
العراق��ي التي تتكلم عن هذه النقابات واالحتادات 
واالعتراف الدولي بهذه النقابات واالحتادات كاالحتاد 
العربي للمحام��ن والصحفين واالحت��اد العاملي 
للصحفين والن قبول  تأسيس نقابة او احتاد مماثل 
للنقابة واالحتاد سيؤدي الى الفوضى واالضطراب 
في حتديد اجلهة اخملتصة باملهنة واحلرفة الس��يما 
وان القانون اجلديد تس��اهل في تش��كيل النقابة 
واالحتاد  من ٢٥ شخصاً فقط يعني جواز تشكيل 
االف من النقابات واالحتادات في املهنة والنش��اط 
الواح��د واذا مت قبول ذلك ف��ي االحزاب فان تعددية 
االحزاب تطلبها الدستور والواقع  خالفا للنقابات 
واالحت��ادات التي لن يتطلبها الدس��تور ويرفضها 

الواقع.
٢. على مش��روع القانون اجلديد ايراد احكام عامة 
لم ترد ف��ي القوان��ن اخلاصة كتأس��يس نقابات 
واحتادات في املهن واالنشطة غير املنظمة سابقا 
بقوانن خاصة والتوجد لها نقابات واحتادات مثاله 
املنظم��ات غي��ر احلكومية ال��واردة بالقانون) ١٢ (

لس��نة٢٠١٠ او توحيد االحكام  العامة كش��رط 
اجلنس��ية واالهلية وشروط النقيب ورئيس االحتاد 
من حيث املمارسة والعمر واحلقوق التقاعدية من 
دون االحكام التي تنف��رد بها نقابة من دون نقابة 
أخرى كش��رط البكالوريوس للمحامي والطبيب 
الصيدل��ي وع��دم اش��تراط ذلك ف��ي الصحفي 

واالديب مثال.
٣. اع��ادة صياغة مش��روع القانون بحيث  يحتوي 
عل��ى االحكام التي ذكرناها واحكام وقواعد اخرى 
ال مج��ال لتفصيله��ا في ه��ذه الكلم��ة املوجزة 
ونعتق��د ان قيام نقاب��ة الصحفي��ن بعقد ندوة 
او لق��اء للنقابات واالحت��ادات بوصفها اعلى جهة 
اعالمية في البالد ملناقشة احكام الدستور اخلاصة 
بالنقابات الس��يما وان الدستور يوافق الكثير من 
االحكام الواردة في قوانن النقابات واالحتادات وان 
نظرة الدس��تور اليها تختلف عن نظرته لالحزاب 
أي اختالف النظرة املهنية عن النظرة السياسية 

اختالف حقيقة وموضوع االثنن.

قانون النقابات الجديد

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

في تقرير نش��ره عدد م��ن املراقبن 
للشأن الش��رق اوسطي اشاروا في 
عدد من املقاالت والتقارير مت نشرها 
عل��ى املوقع ال��ى ان » تنويع مصادر 
الدخ��ل – التح��ول إل��ى اقتصاد ما 
بع��د النفط، رمب��ا ال يخل��و حديث 
أي مس��ؤول س��عودي لإلعالم خالل 
األش��هر املاضية، ومنذ إطالق رؤية 
2030 ف��ي )نيس��ان( 2016 من ذكر 
جمل��ة م��ن اجلملتن في الس��ياق، 
س��واء ب��داٍع أو م��ن دون داٍع، ه��ذه 
اجلم��ل تأتي دائًما عن��د احلديث عن 
أي إصالح اقتصادي في البالد، سواء 
كان ف��رض ضرائب جدي��دة أو رفًعا 
للدع��م، أو حت��ى اإلع��الن ع��ن بيع 
كلي أو جزئي »اخلصخصة« إلحدى 

شركات القطاع العام.« 
م��ا اضاف��وا ان »  حدي��ث محم��د 
االقتص��اد  وزي��ر  نائ��ب  التويج��ري، 
والتخطي��ط الس��عودي، ف��ي عدة 
تصريحات  أهم ما يجب أن نتوقف 
أمامه كثيرًا، إذ يكشف عن خطط 
ب��الده لالعتماد على مص��درٍ جديٍد 
للدخ��ل، رمبا يتف��وق عل��ى املصدر 
األساسي »النفط« خالل السنوات 
الث��الث القادمة، إذ قال: إن احلكومة 
الس��عودية تتوقع جم��ع نحو 200 
مليار دوالر في السنوات املقبلة عبر 
بيع أصول في مؤسساٍت حكومية 
, مؤك��داً أن الترتيبات اإلدارية لهذه 
اخلطوة باتت مكتملة وأن احلكومة 

تعتزم البدء ف��ي خصخصة بعض 
أربع��ة  الع��ام ف��ي  األص��ول ه��ذا 
قطاعات ه��ي الرياض��ة والكهرباء 
واملي��اه وصوامع احلب��وب، فيما ذكر 
أن مبلغ املئتي مليار دوالر ال يش��مل 
عش��رات امللي��ارات م��ن ال��دوالرات 
املنتظ��رة من طرح %5 من ش��ركة 

أرامكو النفطية العمالقة.« 
كما بينوا ان » سياسة اخلصخصة 
ليست مستحدثه باململكة ولكن، 
تلج��أ العدي��د م��ن ال��دول س��واء 
املتقدم��ة أو النامي��ة، إل��ى تبن��ي 
ه��ذه السياس��ة التي ظه��رت في 
ثمانينيات الق��رن املاضي، لتحقيق 
وفًق��ا  تختل��ف  مح��ددة،  أه��داف 
لطبيعة السياسة واآلليات املتبعة، 
لكّنه��ا تأتي إجم��ااًل؛ إما لتخفيف 
األعب��اء املالي��ة ع��ن الدولة وس��د 
العج��ز، أو جتويد كفاءة الش��ركات 
والزي��ادة من ربحيتها، وأخيرًا تطوير 
األس��واق املالي��ة احمللي��ة البورصة، 
ومحاولة إنعاش��ها من خالل إدراج 

شركات جديدة بها.« 
اجت��اه   « ان  ال��ى  ايض��ا  واش��اروا 
الس��عودية يأتي لهذه السياس��ة 
بعد التراجع احلاد في إيرادات البالد، 
جراء هبوط أس��عار النفط، وتفاقم 
عج��ز املوازن��ة، إذ تنتظ��ر اململكة 
دع��م األوض��اع املالي��ة العامة من 
خالل ه��ذه اخلطوة اجلريئة واجلديدة 
على أكبر اقتصاد عربي، إذ سجلت 
البالد عجزاً بنحو 79 مليار دوالر في 
موازنة 2016، وتسعى للقضاء على 

العجز بحلول عام 2020.« 

وبين��وا ان » التركيب��ة االقتصادية 
السعودية ظلت في العقود املاضية 
مختلف��ة متاًما عن غيرها في أغلب 
دول املنطق��ة، إذ كانت أكثر انغالًقا 
ع��ن العال��م اخلارج��ي، إضافة إلى 
االعتم��اد عل��ى قوان��ن متن��ع متلُّك 
األجانب باململكة، ناهيك عن قانون 

الكفي��ل الذي تتميز به دول اخلليج، 
لكن وعلى ما يبدو أن رؤية 2030 لن 
تبقي على ه��ذا احلال طوي��اًل. وفي 
االقتصادي  االنفت��اح  أولى خطوات 
الت��ي تس��عى إلي��ه اململك��ة عبر 
رؤي��ة األمي��ر محم��د بن س��لمان، 
لالنفت��اح  االنغ��الق  م��ن  التح��ول 

على األس��واق العاملية، إذ سمحت 
احلكوم��ة للمؤسس��ات األجنبي��ة 
بتداول أسهم الشركات السعودية 
املتداولة في الس��وق املال��ي تداول، 
وبالرغ��م م��ن ه��ذه اخلط��وة التي 
كانت األولى من نوعها، فإن الالئحة 
التنفيذية للبورصة الس��عودية ما 

زالت حتظر على املس��تثمر األجنبي 
متل��ك أكثر م��ن %5 من أس��هم أي 

مصدر تكون أسهمه مدرجة.«
 كما ع��دوا  اإلعالن عن خصخصة 
مش��روعات حكومية تقدر قيمتها 
أن  برغ��م  دوالر  ملي��ار   200 بنح��و 
عجز املوازن��ة املتوقع في 2017 أقل 
م��ن 60 ملي��ار دوالر، ث��ورة جدي��دة 
يقوده��ا األمير محمد بن س��لمان، 
وذلك اس��تكمااًل للنقل��ة النوعية 
االستراتيجي،  التفكير  أسلوب  في 
والتي ظه��رت في »رؤية 2030, كما  
أن األمير الشاب ينظر بعن األعجاب 
املنفتحة على  للتجربة اإلماراتي��ة 
االقتص��اد العامل��ي، واملتنوع��ة في 
العديد من اجملاالت منها الس��ياحة 
والنق��ل واملوانئ والطي��ران وغيرها، 
ومع صداقة وتقارب علني بن أميري 
اإلمارات والسعودية كان من املنتظر 
أن حت��دث نقل��ة م��ا ف��ي االقتصاد 

السعودي يتبناها بن سلمان.« 
االقتص��ادات  أن«  ايض��ا  وأك��دوا 
اخلليجي��ة بصف��ٍة عامة ال س��يما 
االقتصاد السعودي تعاني من خلل 
هيكلي تتمثل أعراضه في االعتماد 
عل��ي ري��ع العوائ��د النفطية، وهي 
م��ا ولدت وكرس��ت حال��ة التبعية 
للعالم اخلارجي وما تبعه من فساد 
واحتكار وفي النهاي��ة الال إنتاجية 
التي هي السمة الرئيسة لالقتصاد 

السعودي.
وتابع��وا ان هذا اخللل الهيكلي كان 
من الطبيعي أن يولِّد أزمًة كبري مع 
تراجع أسعار النفط عاملًيا، فحدثت 

أزمة عجز املوازنة العامة، واضطرت 
احلكومة للسحب من االحتياطيات 
دوالري��ة من  واالقت��راض بس��ندات 
اخلارج وألغت العديد من املشروعات 
العامة التي كان من املقرر تنفيذها 

خالل عام 2016 . 
وعن عالق��ة هذا اخللل باخلصخصة 
واجت��اه اململكة إليها، اش��ار اخلبراء 
ال��ى  ان الدول��ة الس��عودية ه��ي 
املس��تحوذ األكبر على املشاريع في 
الس��وق، وبالتالي ترّت��ب علي إلغاء 
كبير  انكم��اش  املش��روعات  ه��ذه 
في األس��واق وبداية أزمة اقتصادية 
اس��تمرار  م��ع  خاص��ة  حقيقي��ة 
تراج��ع عوائ��د النفط، ورمب��ا تكون 
اخلصخصة إع��ادة لتوزيع احلصص 
بالس��وق جتنًبا لتفاقم األزمة ما زاد 

عجز احلكومة.« 
كم��ا اوع��زوا ال��ى أن اخلصخص��ة 
ليست فقط ملواجهة عجز املوازنة 
العام��ة للدولة بل هي بداية لعصر 
جديد من االقتصاد السعودي، إذ إن 
امل��زج بن القطاع��ن العام واخلاص 
والسماح بتملك األجانب واالنفتاح 
االقتص��ادي عل��ى العال��م اخلارجي 
س��يكون أه��م خصائ��ص الث��ورة 
اجلديدة، التي لن تتوقف عند احلدود 
االقتصادية، بل ستتطلب تغيرًا في 
املنه��ج القيمي للمجتمع الوهابي 
الراس��خة عبر ما يقارب العقد من 

الزمان.«

*ع��ن معه��د بولينغ��ي لألبحاث 
والدراسات االستراتيجية

ضمن سياسة التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط

الخصخصة في السعودية.. ماذا عن ثورة محمد بن سلمان الجديدة

جلسة سابقة جمللس محافظة األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املتحدث باسم احلشد الشعبي 
أحمد األس��دي، أن احلش��د الشعبي 
جزء من املؤسس��ة العس��كرية في 
الع��راق وداعما لها، فيم��ا لفت الى 
أن قوان��ن وزارتي الدف��اع والداخلية 
تنطبق على احلشد وبالتالي ال يحق 
ملنتسبيه االش��تراك باالنتخابات إال 

بعد تقدمي استقالتهم.
وق��ال األس��دي ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عقده في كرب��الء وتابعته »الصباح 

اجلديد«، إن »احلش��د الش��عبي ليس 
بدي��ال عن اجليش والق��وات األمنية«، 
مؤكدا أنه »جزء من هذه املؤسس��ة 

وداعما لها«. 
وأضاف األسدي، أن »احلشد الشعبي 
كم��ا يش��ير القان��ون هو ج��زء من 
القوات املس��لحة، وم��ا ينطبق على 
والداخلي��ة ينطبق  الدف��اع  وزارت��ي 
عليه، وال يحق ألي منسب من احلشد 
الشعبي الترشيح لالنتخابات إال إذا 

استقال«. 

وتاب��ع األس��دي، »ال يخل��و حزبا من 
املش��اركة باحلش��د الش��عبي، ومن 
حق هذه القوى املش��اركة بالعملية 
السياس��ية لكن ليس من حق احد 
اس��تثمار املقاتلن أو االشتراك وهو 

جزء من احلشد الشعبي«.
يذك��ر أن ع��دة مس��ؤولن أكدوا في 
وق��ت س��ابق، أن احلش��د الش��عبي 
جزء من القوات املس��لحة العراقية 
التي تأمتر بإمرة القائد العام للقوات 

املسلحة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مدير مديري��ة الدفاع املدني 
العمي��د  نين��وى  محافظ��ة  ف��ي 
محمد محم��ود، الس��يطرة على 
مبنطق��ة  نش��ب  »كبي��ر«  حري��ق 
األيس��ر  الس��احل  ف��ي  الغاب��ات 
ملدينة املوصل بسبب قذائف هاون 
أطلقها تنظيم »داعش«، مش��يراً 
إل��ى ع��دم وق��وع إصابات بش��رية 

نتيجة احلريق.
وقال محمود ف��ي حديث صحفي، 

إن »تنظي��م داعش أطل��ق قذائف 
ه��اون عل��ى منطق��ة الغابات في 
الساحل األيسر من مدينة املوصل 
وتسبب عن ذلك اندلع حريق كبير 

في مساحات كبيرة من الغابات«.
وأض��اف، أن »س��رعة االس��تجابة 
املدن��ي  الدف��اع  ب��ن  والتنس��يق 
والبلدية س��اهم في احتواء احلريق 
والس��يطرة عليه، ولم تسجل أية 
إصابات بشرية«، مبيناً أن »الغابات 
تضررت بشكل كبير بسبب احتراق 

األشجار ومساحات كبيرة منها«.
يذك��ر أن تنظي��م »داع��ش« يقوم 
بشكل شبه يومي بقصف املناطق 
الت��ي مت حتريرها من س��يطرته في 
املوص��ل، بهدف إيقاع خس��ائر في 

صفوف أهالي تلك املناطق.
يش��ار إل��ى أن رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي أعلن، الثالث��اء )24 كانون 
الثان��ي 2017(، ع��ن حتري��ر اجلان��ب 
األيس��ر ملدينة املوصل من سيطرة 

تنظيم »داعش« بشكل كامل.

الحشد الشعبي: ال يحق لمنتسبينا االشتراك 
في االنتخابات إال بعد استقالتهم

السيطرة على حريق اندلع في غابات الموصل 
بسبب قذائف »داعش«

تابع الطرموز أن 
»استمرار العمليات 
العسكرية وعدم اكتمال 
تحرير المحافظة من 
تنظيم داعش االرهابي 
يجعل المدينة معرضة 
إلى التهديدات االمنية 
وبالتالي من الصعوبة 
أجراء أي استحقاق 
انتخابي حاليًا
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بغداد – محاولة اختطاف 
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات 
بغداد امس الس��بت، عن احباطها 
محاولة خلط��ف طفل من منطقة 

زيونة شرقي العاصمة.
وق��ال املص��در إن "ق��وة م��ن اللواء 
الثاني ش��رطة احتادي��ة متكنت من 
احب��اط محاولة خلط��ف طفل من 
منطقة زيونة شرقي العاصمة". ، 
الفت��ا الى انه بعد تطويق العصابة 
ورود معلوم��ات ع��ن حال��ة  ح��ال 
اخلطف، أُضط��رت الى ترك الطفل 

والذوا بالفرار". 

ديالى – استهداف دورية 
اكد مص��در محلي ف��ي محافظة 
ديالى، امس السبت، بأن جنديا قتل 
واصيب عنصر باحلش��د الش��عبي 
بانفج��ار عبوة ناس��فة على دورية 

مش��تركة في محيط قرية محررة 
شمال شرق بعقوبة.

وق��ال املص��در ان "عب��وة ناس��فة 
انفجرت على دورية مش��تركة قرب 
قري��ة ربيع��ة ف��ي محي��ط ناحية 
)60كم ش��مال ش��رق  الس��عدية 
بعقوبة(، ما اسفر عن مقتل جندي 
واصابة عنصر باحلش��د الش��عبي 

بجروح".

كركوك – هجوم مسلح
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كركوك امس ، الس��بت، 
ب��ان مدنيا أصيب بهجوم مس��لح 

جنوب شرقي احملافظة.
مجموع��ة   " إن  املص��در  وق��ال 
مسلحة تس��تقل س��يارة حديثة 
أطلق��ت النار، مس��اء ام��س، على 
س��يارة مدني في احلي العس��كري 
جنوب شرقي كركوك، ما اسفر عن 

اصابته بجروح متوسط"، مبينا ان 
"املس��لحني قاموا بس��رقة سيارة 

املدني".

االنبار – اعتقال ارهابي 
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي ناحي��ة 
البغ��دادي مبحافظ��ة األنب��ار امس 
السبت، بأن قوة مشتركة اعتقلت 
"داعش"  لتنظيم  ينتمي  "ارهابياً" 
اثناء تفجيره عبوة ناس��فة أصيب 
خالله��ا اثن��ني م��ن املدني��ني ف��ي 

البغدادي غرب الرمادي.
وقال املصدر  إن "احد إرهابيي داعش 
قام بوضع ثالث عبوات ناسفة على 
جدران منازل س��كنية في منطقة 
البغدادي،  ناحية  الشهداء وس��ط 

)90 كم غرب الرمادي(".

كربالء – عملية استباقية  
كش��فت مديرية شرطة محافظة 

كرب��الء امس الس��بت ب��ان مفرزة 
امني��ة نف��ذت أوام��ر قب��ض وحتري 
صادرة م��ن القضاء العراقي وألقت 
القب��ض عل��ى 17 مته��م مطلوبا 

على وفق مختلف املواد القانونية.
واوضح قائد شرطة احملافظة اللواء 
احمد زويني أن  إجراءاتنا االستباقية 
هي م��ن أجل  ض��رب أوكار اجملرمني 
االرهابي��ني والقب��ض عليهم. الفتا 
إل��ى أن اخلط��ة األمني��ة للزيارة قد 

وضعت حيز التنفيذ .

الديوانية – عملية امنية 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظة الديوانية امس الس��بت 
ان دوريات قس��م مكافحة اخملدرات 
متكن��ت م��ن القاء القب��ض على 3 
متهمني من املتعاط��ني واملتاجرين 
باحلب��وب اخمل��درة وذلك بع��د جمع 
املعلومات عنهم م��ن قبل املصادر 

م��كان  عل��ى  والتع��رف  اخلاص��ة 
تواجدهم

واف��اد املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه ان مفارز مركز 
القبض  الق��ت  ش��رطة اجلمهوري 
على اح��د االش��خاص بالقرب من 
منزل��ه وذل��ك لقيام��ه باالعت��داء 
على احد املواطن��ني بالضرب بعدة 
طعن��ات ف��ي اجلس��م  بواس��طة 
ال��ة حادة في الوقت ال��ذي مت اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقه. 

ذي قار – اطالق نار
اعل��ن مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة ذي قار امس الس��بت ان 
طفال يبلغ من العمر خمسة أعوام 
لق��ي حتف��ه باطالق ن��ار في حفل 

زفاف شمالي احملافظة.
لق��ي  ان طف��ال  املص��در  وأوض��ح 
مصرعه وأصيب اثنان آخران بإطالق 

نار عش��وائي في حف��ل زفاف اقيم 
بناحية النصر شمالي ذي قار".

واضاف��ت، "دون��ت اق��وال املدع��ني 
)ب��أن  واف��ادوا  الش��خصي  باحل��ق 
اس��باب احل��ادث وق��وع بندقية نوع 
كالشنكوف على االرض اثناء الرمي 
من قب��ل اجلاني في حف��ل الزفاف( 

وطلبوا الشكوى ضد اجلاني ". 

نينوى – ضبط صواريخ
كشف مصدر محلي في محافظة 
نينوى ان قوة أمنية ضبطت صواريخ 
ذكية لعصابات داعش االرهابية في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل
واف��اد املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان "مديرية 
االستخبارات العسكرية في اللواء 
الثال��ث الفرقة السادس��ة عش��ر 
للصواري��خ  مس��تودعاً  ضبط��ت 
الذكي��ة يع��ود لعصاب��ات داع��ش 

ح��اوي  منطق��ة  ف��ي  اإلرهابي��ة 
الكنيسة في أمين املوصل" .

البصرة – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
شرطة محافظة البصرة واملنشآت 
امس الس��بتا ان مفارز امنية القت 
القب��ض عل��ى ع��دد م��ن مرتكبي 
اجلرائ��م اجلنائية اخملتلفة في عموم 
احملافظة بضمنه��م متهم بجرمية 
قتل واربع��ة متهمني عليوفق املادة 
الرابع��ة عش��ر من قان��ون اخملدرات 
وضبط بحوزته��م مواد مخدرة في 

مناطق متفرقة باحملافظة.
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان مديري��ة 
شرطة احملافظة متكنت في عملية 
أمني��ة اخرى من إلقاء القبض على 
بالنصب  متهم بالس��رقة ومتهم 

واالحتيال .

إحباط محاولة اختطاف طفل في زيونة شرقي بغداد * استهداف دورية بعبوة بناحية السعدية شرقي بعقوبة
  اعتقال إرهابي حاول تفجير عبوة غربي الرمادي * ضبط صواريخ ذكية لعصابات داعش أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد،امس السبت، انها امهلت 
االطباء وذوي املهن الصحية في مدينة الصدر 
اس��بوعا واحدا فقط لتسديد ما بذمتهم من 

رسوم املهنة واالعالن والنظافة.
وقالت االمانة في بيان اطلهت هليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "دائرة بلدية الص��در االولى رصدت 
قيام الغالبية العظمى من االطباء وذوي املهن 
الصحية بالتهرب من تسديد ما بذمتهم من 
رسوم املهنة والنظافة واالعالن والتي التتجاوز 

)250( الف دينار سنويا".
واضاف��ت ان "دائ��رة البلدي��ة امهل��ت عيادات 
التحليالت  ومختب��رات  والصيدليات  االطب��اء 
املرضي��ة ومذاخ��ر االدوي��ة في مدين��ة الصدر 
اس��بوعا واحدا فقط لتس��ديد م��ا بذمتهم 
من هذه الرس��وم"، مه��ددة ب�"اغالق العيادات 
الطبي��ة وف��ق القوان��ني واالنظم��ة البلدي��ة 

املعمول بها خالفا لذلك".
ودعت االمانة اجلميع الى "التعاون مع مالكاتها 
و االلتزام بتسديد الرسوم على وفق التوقيتات 

الزمنية احملددة جتنباً للمساءلة القانونية".
يذك��ر ان أمانة بغداد اعلنت، في وقت س��ابق، 
عن حتديد رس��وم مهنة %10 من مبلغ اإليجار 
الس��نوي للمحال، مش��يرة الى أنها س��تقوم 
مبراعاة ممارس��ي هذه املهن من خالل تقس��يط 

مبالغ اجلباية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قي��ادة عمليات بغداد امس الس��بت عن 
القب��ض على عصابة تتاجر باألعضاء البش��رية 
وبحوزتها طفلة حديثة الوالدة، واحباط محاولة 

اختطاف طفل في العاصمة.
وقالت القيادة في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان��ه ف��ي عملي��ة نوعية متكن��ت قوة 
مش��تركة من جه��از االم��ن الوطن��ي و الفوج 
الثالث في اللواء السابع شرطة احتادية من القاء 
القبض عل��ى عصابة خطف ومتاجرة باالعضاء 
البشرية في حي الصحة ضمن منطقة الدورة، 
منوه��ا ال��ى "ضب��ط بحوزتهم طفل��ة حديثة 

الوالدة كانوا يرومون بيعها".
وأضافت القيادة ان "قوة متكنت من اللواء الثاني 
ش��رطة احتادية من احباط محاولة خلطف طفل 
م��ن منطق��ة زيون��ة بع��د تطويقها ح��ال ورود 
معلومات ع��ن حالة اخلطف مما اضطر العصابة 
ال��ى ت��رك الطف��ل، والذوا بالف��رار"، مبين��ة ان 

"البحث جار عن افراد العصابة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محاف��ظ األنب��ار، صهيب ال��راوي، إنطالق 
مشروع املرحلة اخلامسة من إعادة تأهيل املنازل 
املتضررة في قضاء الرمادي بالتنسيق مع برنامج 

األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )هابتيات(.
وقال الراوي في بيان ل��ه اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، أن "املرحلة اخلامس��ة ستتضمن إعادة 
تأهي��ل ١٠٠ منزل ف��ي حي املعلم��ني في قضاء 
الرمادي" مشيرا الى، أن "تنفيذ املرحلة اخلامسة 
س��يتم في القري��ب العاج��ل، بعد اس��تكمال 
BHA  عمليات التقييم امليداني من قبل برنامج

."ITAT
وثمن احملافظ، اجلهود االس��تثنائية لبرنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية HABITAT، في 
تنفيذ املراحل األربعة الس��ابقة، والتي تضمنت 
إع��ادة تأهي��ل املن��ازل ف��ي منطقت��ي التأميم 

والسبعة كيلو، في قضاء الرمادي

"األمانة" تمهل األطباء 
أسبوعًا لتسديد ما 

بذمتهم

القبض على عصابة 
تتاجر باألعضاء 

البشرية

تأهيل المنازل 
المتضررة في الرمادي 

بدعم أممي

الملف األمني

تطهير الطريق الرابط بني القيروان 
وسنجار في عملية واسعة 

تستهدف محاصرة "داعش" غربي 
نينوى

واض��اف ان “اهم خس��ائر داعش هي 
قت��ل )77( عنص��راً م��ن داع��ش ب��ني 
انتحاري��ني وانغماس��يني وتدمي��ر 15 
س��يارة مفخخة و )3 سيارات بيكب( 
من قبل طي��ران اجليش بع��د رصدها 
من قبل استخبارات احلشد الشعبي، 
اضاف��ة ال��ى الس��يطرة عل��ى دبابة 

مفخخة”. 
وتاب��ع ان “ق��وات احلش��د متكنت من 
الس��يطرة عل��ى مخب��أ لألس��لحة 
كم��ا  القي��روان،  ش��رقي  واالعت��دة 
داعش  اتص��االت  ضبط��ت منظومة 

شمالي الناحية”.

معصوم واملالكي يؤكدان دعمهما 
للمصاحلة اجملتمعية وجتاوز 

العقبات
وأش��ار معص��وم إل��ى أن "املصاحل��ة 
املت��ني  األس��اس  ه��ي  اجملتمعي��ة 
للمش��روع االس��تراتيجي للنه��وض 
الش��امل بالعراق"، الفت��ا في الوقت 
ذاته إلى أن "املصاحلة ليس��ت ممارسة 

غريبة في العراق".
وف��ي الس��ياق ذاته ج��دد نائب رئيس 
اجلمهورية ن��وري املالك��ي، رفضه أي 
"تعطي��ل" لالنتخاب��ات، مح��ذراً من 
وج��ود "مؤام��رة مخفي��ة" تس��عى 
لتحقي��ق ذل��ك وفت��ح الب��اب أم��ام 
"التدخالت"، فيم دعا إلى إلغاء مبدأ 

"األقلية واألكثرية" بني العراقيني.
وق��ال املالك��ي في كلم��ة القاها في 
"امللتق��ى" ، "إننا يجب أن نتجاوز كل 
العقب��ات الت��ي وضعه��ا اإلرهابيون 
والفاسدون، وإن ش��عبنا صمم على 

مواجهة التحديات والفكر التكفيري 
أن "عل��ى  إل��ى  واالقصائ��ي"، الفت��اً 
تعطي��ل  أي  يرفض��وا  أن  العراقي��ني 
لالنتخاب��ات الن املؤام��رة اخملفي��ة رمبا 
تق��ف خلف عملي��ة تعطيلها لفتح 

الباب أمام التدخالت".
وأض��اف املالكي "أنن��ا اليوم أصبحنا 
على قاعدة مشتركة وال نسمح ألحد 
ب��أن يتجاوز على أي عراقي"، مش��يرًا 
ف��ي الوقت ذاته إلى أن��ه "يجب إلغاء 

مبدأ األقلية واألكثرية في البالد".
وتابع "أننا نفتح أيدينا لكل الشعوب 
والدول التي تريد عالقات متكافئة مع 
العراق وعلى أساس احترام سيادتنا"، 
مبيناً أن "العراقي��ني يريدون االنفتاح 
عل��ى العال��م ألننا عش��نا س��نوات 

طويلة حتت احلصار".

املستشار االقتصادي للعبادي 
يدعو اإلقليم لبيان عائداته 

النفطية
وبش��أن الوضع املالي للدولة ، قال ان 
" رواتب موظف��ي الدولة واملتقاعدين 
بروات��ب  املش��مولني  ومس��تحقات 
ش��بكة احلماية االجتماعية تعد من 
العراقي��ة ومؤمنة  الدول��ة  اولوي��ات 
بنحو جيد ، وان الظروف الصعبة التي 
مي��ر بها الع��راق حالياً م��ن الناحيتني 
االقتصادية واألمنية لن تكون اصعب 
م��ن تل��ك الت��ي واجهها الع��راق في 
العام��ني املاضيني ومتك��ن خاللها من 

تأمني الرواتب".

الكويت متول إنشاء جناح
في مستشفى الطوارئ بأربيل

وذك��ر ان انش��اء اجلن��اح ج��اء تلبية 
لطلب وزارة الصحة بحكومة اقليم 
كردس��تان الع��راق لقل��ة الص��االت 

اخملصصة للطوارئ في مستشفيات 
املدينة بسبب الضغط املتزايد عليها 
ف��ي االقلي��م الس��تقبالها املصابني 
جراء العمليات العسكرية اجلارية في 

املوصل وأطرافها.
واك��د ان ل��دى دول��ة الكوي��ت خطة 
املس��اعدات  تق��دمي  ف��ي  طموح��ة 
االنسانية في جميع اجملاالت للنازحني 
مج��ال  ف��ي  خصوص��ا  العراقي��ني 

الصحة.

"وفد رفيع" يضم جميع األحزاب
السياسية الكردستانية يزور 

بغداد.. قريباً
وتتابع النائبة ع��ن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني حديثه��ا قائلة: "هناك 
وفد من جميع األحزاب الكردستانية 
يعت��زم زي��ارة العاصمة بغ��داد قريباً، 
والقضايا  االس��تفتاء  ملناقشة ملف 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  ب��ني  العالق��ة 
وحكومة إقليم كردس��تان"، مؤكدة 
في الوقت ذاته إنه "لم يتم تش��كيل 
الوفد حتى اآلن )وقت إعداد التقرير(". 
وتوّضح اجلاف إن "الزيارة األخيرة التي 
السياس��ية  األح��زاب  ضمت ممثل��ي 
الكردستانية الثالثة، إلى بغداد )في 4 
نيسان 2017(، كانت لتمهيد األرضية 
للزي��ارة املرتقب��ة للوفد ال��ذي يضم 

جميع األحزاب الكردستانية".
وبحس��ب النائب��ة اجلاف ف��إن "إجراء 
االس��تفتاء ف��ي إقليم كردس��تان ال 
يعني انفصال اإلقليم"، غير إنها "لم 
تس��تبعد االنفص��ال"، الفت��ة إلى إن 
"االس��تفتاء ميثل املرحلة احلالية )...( 
واألحزاب الكردس��تانية ستقرر فيما 

بعد مسألة االنفصال".
وف��ي )4 نيس��ان 2017(، وصل "الوفد 
الثالث��ي" الكردس��تاني إل��ى بغ��داد 

قادما من أربيل، ضم س��كرتير احلزب 
فاض��ل  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
ميران��ي وعض��و املكتب السياس��ي 
لالحت��اد الوطني الكردس��تاني عدنان 
املفت��ي ورئيس ديوان رئاس��ة اإلقليم 

فؤاد حسني.
ويقول النائب عن حزب االحتاد الوطني 
الكردس��تاني عب��د العزيز حس��ن إن 
"الوف��د الكردي الذي م��ن املرتقب أن 
ي��زور بغداد قريباً، يس��عى إليجاد حل 
ملس��ألة إقرار قان��ون النف��ط والغاز، 
إضاف��ة إل��ى تطبي��ق امل��ادة 140 من 
املتنازع  باملناطق  املتعلقة  الدستور"، 

عليها. 
ويضيف إن "مش��روع قان��ون النفط 
والغاز عّطل منذ عام 2007، بس��بب 
إن  مبين��اً  سياس��ية"،  مش��كالت 
"القانون س��ينظم العالقة النفطية 

بني املركز واإلقليم".
ويش��ير حسن إلى إن "جميع الزيارات 
كردس��تان  إقلي��م  ب��ني  املتبادل��ة 
واحلكوم��ة االحتادية، تص��ب في اجتاه 
ح��ل املش��كالت اخلالفي��ة العالق��ة 
ب��ني اجلانب��ني، موضح��اً إن "حل تلك 
املش��كالت يحت��اج إل��ى إرادة وطنية 
من الطرفني، وخارطة طريق واضحة، 
ال سيما بعد حترير مدينة املوصل من 

داعش".
يعاد إلى األذه��ان إن الهيئة القيادية 
للتحال��ف الوطني أكدت في )11 أيار 
2017( "ضرورة اإلس��راع في تشكيل 
اللجن��ة السياس��ية للتح��اور م��ع 
إقليم كردستان ووضع املعايير واحملاور 

والتوقيتات اخلاصة بعملها".
يش��ار إلى إن األزمة السياس��ية في 
إقليم كردستان اتسعت حّدتها بعد 
تعطيل "البرملان الكردس��تاني" منذ 
)12 تش��رين األول 2015(، حني منعت 

قوات تابعة للح��زب الدميقراطي في 
حاجز تفتيش بالقرب من أربيل يوسف 
محمد رئيس البرملان الكردستاني من 
الدخول اليها ملزاولة مهامه النيابية.

املنظمة األممية للهجرة تستجيب 
لالحتياجات املستمرة في 

محافظة األنبار
إن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية 
احلالي��ة بدعم من املنظم��ة الدولية 
للهجرة امر في بالغ االهمية، ومن دون 
هذا الدعم، ال ميكن تلبية االحتياجات 

العديدة للنازحني".
العيس��اوي  الس��يد عيس��ى  وق��ال 
قائممق��ام الفلوجة: "نأمل في إعادة 
بن��اء ه��ذه املدين��ة وفي تق��دمي دعم 
أفضل للعائدين، وقد دعمت املنظمة 
الدولي��ة للهج��رة املدين��ة مبش��اريع 
عدي��دة، وخاصة إع��ادة تأهيل البنية 

التحتية."
ناقشت الس��لطات احمللیة وموظفي 
املنظم��ة الدولی��ة لألج��رة توس��یع 
التنمیة اجملتمعیة للمنظمة  برنامج 
الدولی��ة لألج��رة ف��ي األنب��ار لتوفیر 
الدعم لس��بل كس��ب العیش ألکثر 
م��ن ٢٥٠ ف��رداً. كما حص��ل أكثر من 
٢٠٠ ش��خص من مجتمعات مختارة 
من الفلوج��ة على حزم دعم األعمال 
لبدء أو إعادة فتح محالت جتارية، جنبا 
إل��ى جنب م��ع دورات خدم��ة تطوير 

األعمال.
وفي أثناء وجودهم ف��ي الفلوجة، زار 
وفد املنظمة الدولي��ة للهجرة مركز 
متكني امل��رأة، حيث تس��اعد املنظمة 
على إصالح��ه وجتهيزه. كما أن هناك 
مش��اريع بني��ة حتتية خفيف��ة أخرى 
قي��د التنفيذ في الفلوجة وهي إعادة 
تأهيل محطة تصريف املياه وشبكة 

املي��اه، وإع��ادة تأهيل مرك��ز الرعاية 
الصحية.

وق��ال الس��ید توم��اس لوث��ر فايس، 
رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة 
في الع��راق: "من الضروري تش��جيع 
والعائدي��ن  النازح��ني  العراقي��ني 
واجملتمع��ات املضيفة ومس��اعدتهم 
في طريقهم نحو حتقيق االس��تقرار 
واالنتعاش. املنظمة الدولية للهجرة 
عازمة على معاجلة ه��ذه املتطلبات، 
م��ن خ��الل دع��م األعم��ال التجارية 
الصغي��رة، وخلق فرص العمل، وإعادة 
األساس��ية  العامة  اخلدمات  إنش��اء 

والبنية التحتية."
كم��ا ح��ددت خط��ة عم��ل اجملتم��ع 
احلاجة إلى دعم الش��رطة اجملتمعية 
وذل��ك إس��تجابًة للش��ؤون األمنية. 
يه��دف برنام��ج الش��رطة اجملتمعية 
التاب��ع للمنظم��ة الدولي��ة للهجرة 
إلى تيس��ير احلوار ب��ني اجملتمع املدني 
املس��اهمة  أج��ل  م��ن  والش��رطة 
في حتقي��ق األم��ن، من خالل إنش��اء 
منتدي��ات الش��رطة اجملتمعية. ففي 
األنبار، مت إنش��اء خمسة منتديات في 
الفلوجة والرمادي بدعم من املنظمة 

الدولية للهجرة.
وبالتنس��يق م��ع إدارة الصح��ة ف��ي 
األنبار، زادت املنظمة الدولية للهجرة 
من دعمها الصح��ي للنازحني وأفراد 
اجملتم��ع املضيف وذلك بتق��دمي ُقرابة 
١٠٠ أل��ف استش��ارة طبي��ة أولي��ة 
من��ذ أيلول ٢٠١٥، وكذل��ك دعم إدارة 
الصح��ة ف��ي األنب��ار بتوفي��ر الدواء 

واملعدات لهم.
تق��وم مصفوف��ة املنظم��ة الدولية 
للهج��رة لتتبع الن��زوح برصد النزوح 
ف��ي العراق، ويش��مل أكث��ر من ١٣٠ 

موقعاً في األنبار. 

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بدأ تنظيم داعش االرهابي بنهب ما 
تبقى من املواد الغذائية في االحياء 
القليل��ة الباقي��ة حت��ت س��يطرته 
بامي��ن املوص��ل ويزعم انه يس��تعد 
حلص��ار طويل، فيما تق��وم عناصره 
باجبار االهالي على الس��كن مبنازل 
آيلة للس��قوط بسبب قصفها مع 

عائالت مناصرين تابعني له.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلديد" ان "مفارز من تنظيم داعش 
االرهابي تقوم بجمع ونهب ما تبقى 
من املواد الغذائي��ة مبنازل املواطنني 
ف��ي االحي��اء القليل��ة الباقية حتت 
س��يطرة العدو الداعشي، ويتركون 
ال  لالهال��ي  ج��داً  قليل��ة  كمي��ات 

تكفيهم اال لبضع ايام".
التنظيم يبحثون  واضاف "عناص��ر 
عن ثالث مواد غذائية رئيس��ة، وهي 
الطح��ني، القم��ح و زي��ت الطعام، 
على وفق ما نقله ناجون من االحياء 
الغربية التي ما زالت حتت س��يطرة 

الدواعش".
"مف��ارز  ان  ال��ى  املص��در  واش��ار 
الع��دو يبلغون االهال��ي انه عليهم 
االس��تعداد حلصار طوي��ل االمد في 
االحي��اء القدمي��ة مبدين��ة املوص��ل، 
الغذائي��ة  امل��واد  ه��ذه  جم��ع  وان 
امر مه��م ج��داً ملقاتل��ي التنظيم 
وللمدني��ني، والتي س��يتم توزيعها 
من قبل التنظيم نفس��ه، حس��ب 

مزاعمهم".
وتاب��ع "التنظي��م يق��وم مبص��ادرة 
ونه��ب املواد الغذائي��ة من أي مكان 
ينس��حبون منه، ع��الوة على نهب 
احملال التجارية التي تركها اصحابها، 
فيما مفارز راجلة او تستقل دراجات 
ناري��ة تدع��و االهالي ال��ى االقتصاد 
بامل��واد الغذائية واالب��الغ عن اخملازن 
الت��ي ق��د تض��م كمي��ات منه��ا، 
البرغل  تصني��ع  معام��ل  وخاص��ة 

واجلري��ش واحلبية ومخ��ازن احلنطة 
)االس��ياف(، كما يدعون  والش��عير 
االهال��ي الى نق��ل البنزين اخملصص 
املنزلي��ة  الكهربائي��ة  للمول��دات 
ال��ذي ميكن العثور علي��ه في املنازل 
املهجورة، وايض��ا االبالغ عن براميل 
النف��ط االبي��ض ك��ي تق��وم مفارز 
منه��م بنقله ال��ى مناطق تخضع 

لسيطرتهم".
ون��وه املص��در الى ان "مف��ارز العدو 
تزع��م ان��ه لديه��م ما يكف��ي من 
العت��اد والس��الح واالنتحاريني ملنع 
القوات االمنية من التقدم، لكنهم 

يدع��ون االهال��ي الى تس��ليم املواد 
الغذائية الزائدة عن حاجتهم، فيما 
اعداد كبيرة م��ن املواطنني يكتفون 
بوجبة واحدة او وجبتني من الطعام 
الت��ي اغلبه��ا من الطح��ني والتمر 
وبعض االعشاب التي ميكن طبخها 

وتناولها".
ان "الع��دو مس��تمر بنهب  مبين��اً 
البي��وت الت��ي غادره��ا اصحابه��ا، 
ويق��وم بحرقه��ا وح��رق العج��الت 
املدني��ة ايضا به��دف احلصول على 
س��حابات دخان ويزعم ان اصحابها 
كف��رة ومرتدين النه��م تركوا ارض 

اخلالفة وذهبوا الى ارض الكفر، كما 
انه مس��تمر بزرع العبوات الناسفة 
في الطرق الداخلية مع نش��ر جثث 
العش��رات م��ن املدني��ني الذين يتم 
اعدامهم بعد القبض عليهم وهم 
في طريقهم لله��رب باجتاه القوات 

االمنية".
وبحسب املصدر ذاته فان "التنظيم 
يجب��ر االهالي الذين يس��تعملهم 
كدروع بشرية وينقلهم معه في كل 
انسحاب يضطر اليه، يجبرهم على 
الس��كن مبنازل مقصوفة وبعضها 
آيلة للس��قوط برفق��ة عائالت من 

مناصرين له، حي��ث يزعم التنظيم 
ان البي��وت املقصوفة اكثر امنا النه 

ال ميكن اعادة قصفها مجدداً".
ومضى بالق��ول "التنظيم االرهابي 
يدعو االهالي احملاصرين الى التخلي 
ع��ن املرضى واملس��نني م��ن ذويهم 
عل��ى اعتبار ان��ه ال تتوفر لهم ادوية 
او عالج��ات، فيما يحتف��ظ بالكثير 
م��ن االدوية واخلاص��ة بجرحاه، كما 
يستمر بدعوة الشباب والرجال الى 
حمل السالح واملش��اركة معه في 
القت��ال، ويزع��م ان الق��وات املقبلة 
سترتكب مجازر واعتداءات على وفق 

مزاعمه املستمرة بهذا الشأن".
ونق��ل املصدر ع��ن ناج��ون قولهم 
تعص��ف  الت��ي  "الهس��تيريا  ان 
التنظيم بسبب هزائمهم  بعناصر 
االخيرة جتب��ر االهالي على االنصياع 
الوامرهم من ناحية تس��ليم بعض 
امل��واد الغذائي��ة، م��ن دون القب��ول 
بحمل السالح معهم، الن الدواعش 
مس��تعدين إلعدام عائالت بأكملها 
من دون رأفة او ش��فقة، وقد ارتكبوا 
الكثير من هذه اجلرائم التي سيتم 
الكشف عنها بعد التحرير الكامل 

ملدينة املوصل "

مفارز من تنظيم 
داعش اإلرهابي 
تقوم بجمع ونهب 
ما تبقى من المواد 
الغذائية بمنازل 
المواطنين في 
األحياء القليلة الباقية 
تحت سيطرة العدو 
الداعشي، ويتركون 
كميات قليلة جدًا 
لألهالي ال تكفيهم 
اال لبضع أيام

جانب من أحياء املوصل املدمرة

التنظيم ينهب المواد الغذائية ويزعم أنه يستعد لحصار طويل في أيمن الموصل

داعش يجبر األهالي على السكن في بيوت مقصوفة مع عائالت مناصريه
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د.خالد القيسي
ش��اركت كلية التربية ف��ي اجلامعة 
الوطني  التنسيقي  باملؤمتر  العراقية 
الثاني للس��امة واالم��ن الكيميائي 
والبايولوج��ي واالش��عاعي والن��ووي 
الذي اقامته جامعة بابل برعاية وزير 
التعليم العال��ي الدكتور عبد الرزاق 
العيس��ى، وحتت ش��عار )نعمل معا 
من أجل عراق آمن(. ومتثلت مشاركة 
الكلية بالبحث املوسوم ) استعمال 
بعض املواد الطبيعي��ة ملعاجلة املياه 
الصناعية امللوثة( والذي قدمه ثاثة 
من تدريسيي قس��م الكيمياء وهم 
الدكت��ور عبدالقادر محمد والدكتور 

ع��اء  والتدريس��ي  زي��دان   ق��دوري 
عبدالكرمي ابراهيم وش��ارك الدكتور 
فرقد طالب جن��م ببحث يهتم بإزالة 

العناصر الثقيلة من املياه الصناعية 
عب��اد  قش��ور  باس��تعمال  امللوث��ة 

الشمس.

متابعة الصباح الجديد:

واإلعم��ار  التطوي��ر  جلن��ة  أعلن��ت 
في مجل��س محافظ��ة البصرة أن 
احملافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع 
م��ن خطته��ا للع��ام احلال��ي على 
الرغ��م م��ن أن النص��ف األول م��ن 
العام أوش��ك على االنقضاء، فيما 
ع��زت ذلك الى ع��دم مصادقة وزارة 
التخطيط على أي مشاريع جديدة 
باستثناء خمسة مشاريع من املقرر 

متويلها من القرض البريطاني.
وقالت رئيس��ة اللجن��ة زهرة حمزة 
البج��اري إن »وزارة التخطي��ط ل��م 
تص��ادق على أي من املش��اريع التي 
ص��ادق عليه��ا مجل��س احملافظ��ة 
الع��ام  خ��ال  بتنفيذه��ا  وطال��ب 
احلالي«، مبينة أن »احلكومة االحتادية 
منحت استثناءات خلمسة مشاريع 
أخرى من املق��رر متويلها من القرض 
البريطان��ي، وه��ي تتعل��ق بتأهيل 

البن��ى التحتية اخلدمي��ة في مركز 
قضاء القرنة وناحية الش��رش وحي 

الغدير )منطقة ياسني خريبط(«.
أن  اللجن��ة  رئيس��ة  وأضاف��ت 
»املش��اريع اخلدمي��ة املتفرقة التي 
يج��ري تنفيذها ف��ي بعض مناطق 
البصرة تنفذ بجهد مديرية البلدية 
العام��ة  الش��ركة  م��ن  وبتموي��ل 
للموان��ئ«، الفت��ة الى أن »ش��ركة 
نفط البصرة )اجلنوب سابقا( بصدد 
تنفيذ مشاريع أخرى لتأهيل بعض 
الشوارع وتشييد جسر جديد على 

شط البصرة«.
وأش��ارت ال��ى أن »ع��دم تنفي��ذ أي 
مشروع من خطة اعمار البصرة لعام 
2017 س��وف تترتب عليه تداعيات 
سلبية وخيمة على الوضع اخلدمي 
في احملافظ��ة«، عادة ان »املش��كلة 
األخرى هي وجود مش��اريع خدمية 
كثيرة كان��ت قيد التنفي��ذ وقررت 
احلكومة االحتادية إيقاف العمل بها 

قبل اجنازها ألسباب مالية«.

على صعيد متصل اعلنت رئيس��ة 
اللجن��ة أن احلكوم��ة احمللية تلقت 
عروضا من شركات أجنبية لتنفيذ 
مش��اريع خدمي��ة بصيغ��ة الدفع 
باآلج��ل، فيم��ا أك��دت أن احملافظة 
فيه��ا عش��رات املش��اريع املتوقفة 

بسبب الضائقة املالية.
وقالت إن »ش��ركات أجنبية كثيرة، 
ومنه��ا ش��ركات صيني��ة وإيرانية 
ورومانية واس��بانية، أب��دت رغبتها 
واستعدادها لتنفيذ مشاريع تخص 
البن��ى التحتي��ة اخلدمب��ة بصيغة 
الدفع باآلجل«، مبينة أن »احلكومة 
احمللية في البص��رة تنتظر من وزارة 
املالي��ة اصدار موافق��ات وتعليمات 
بهذا الش��أن ليتس��نى لها تنفيذ 

مشاريع بهذه الصيغة«.
وأضاف��ت البجاري أن »البصرة فيها 
92 مش��روعا متوقف��ا من��ذ عامني 
بس��بب األزمة املالية، ونس��بة اجناز 
كل مش��روع منه��ا ال تزي��د عل��ى 
80 %«، مش��يرة ال��ى أن »الطريقة 

الوحيدة إلكمال تلك املشاريع التي 
تخص ش��تى القطاع��ات اخلدمية، 
ومنه��ا الصحة والتربي��ة التعليم، 
ه��ي التعامل مع ش��ركات بصيغة 

الدفع باآلجل«.
وأكدت البجاري أن »املش��اريع التي 
توقف العمل بها قبل اجنازها مهددة 
باالندث��ار، ومن ناحية هندس��ية قد 

تصل نسبة االندثار الى 50 %«.
يذك��ر أن البصرة تع��د مركز صناعة 
النف��ط في الع��راق، ومن أه��م املدن 
النفطي��ة في العال��م، إذ متتلك نحو 
59 % من احتياطات العراق النفطية، 
وتضم أضخم احلق��ول النفطية في 
الع��راق، منها مجنون والرميلة وغرب 
القرنة، ومن خال احملافظة يتم تصدير 
معظم كميات النفط العراقي التي 
تعتم��د موازنة الدول��ة على عوائدها 
بش��كل ش��به كام��ل، وبالرغم من 
ذلك فإن س��كان احملافظة يعانون من 
ضعف اخلدمات ومش��كات البطالة 

وأزمة سكن خانقة. 

شددت على الحد من ملوثات األنشطة الصناعية 
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سعاد التميمي*

 تبادل��ت وزيرة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة  عديلة حمود حس��ني 
الوكيلني  وال��رؤى م��ع  االف��كار 
اجلميل��ي  ح��ازم   . د  الفن��ي 
واالداري د . زام��ل العريب��ي حول 
املؤسسات  باداء  االرتقاء  س��بل 
التحديات  ومواجه��ة  الصحية 
االمني��ة واملالي��ة املتمثلة بقلة 
لتنفيذ  املالي��ة  التخصيص��ات 
الرامي��ة  واخلط��ط  البرام��ج 
ال��ى تطوي��ر اخلدم��ات الوقائية 
والطبي��ة والعاجي��ة املقدم��ة 

للمواطنني .
االلي��ات  ال��ى  اللق��اء   وتط��رق 
الواجب اتباعه��ا لتوفير االدوية 
الس��رطانية ال��ى مراك��ز عاج 
الس��رطانية  واالم��راض  االورام 
ف��ي عم��وم الب��اد ، والتأكي��د 
اللقاحات لتجهيز  على متابعة 
مراكز الرعاي��ة الصحية االولية 
اثن��اء احلم��ات  والس��يما ف��ي 
العق��ود  وجتدي��د  التلقيحي��ة 
الكلى  بتوفير غس��ات  اخلاصة 

في مراكز الكلية الصناعية .
تدارس��ت  على صعي��د متصل 
الدكت��ورة عديل��ة  حم��ود م��ع 
املهن��دس ثائرجعف��ر مديرع��ام 
واخلدم��ات  املش��اريع  دائ��رة 
الهندس��ية عقد اجتماع جديد 
م��ع ممثل��ي الش��ركات التركية 
ملش��اريع  املنف��ذة  واالملاني��ة 
مستش��فيات ٤٠٠ س��رير ف��ي 
محافظات البصرة وميسان وذي 
ق��ار وكرباء املقدس��ة والنجف 
االشرف ومتابعة التطور احلاصل 
ف��ي مس��تويات ونس��ب االجناز 
لتلك املشاريع وتذليل العقبات 
واملعوقات التي تعترض االسراع 
باجن��از تل��ك الص��روح الصحية 
العماقة واس��هامها في تقدمي 
البناء ش��عبنا  الكفوءة  اخلدمة 

العزيز 
كم��ا تط��رق اللق��اء ال��ى ضرورة 
وتأهيل املؤسسات  اعمار  متابعة 
الصحي��ة في املناط��ق احملررة من 
خال صندوق اعمار املناطق احملررة 

واملنحة الكويتية
م��ن جان��ب اخ��ر اوع��زت حم��ود 
خ��ال لقائها الصيدالن��ي احمد 
حميد مدير عام الش��ركة العامة 
لتس��ويق االدوي��ة واملس��تلزمات 
بتجهي��ز  باالس��راع  الطبي��ة 
مستشفى حماية االطفال التابع 
لدائ��رة مدين��ة الط��ب باالدوي��ة 
وجه��از  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
انعاش خ��اص باالطف��ال حديثي 

الوالدة ، كم��ا جرى التوجيه خال 
اللق��اء مبتابع��ة تعزي��ز الرصي��د 
الدوائي للدوائر الصحية ومبا يؤمن 
تقدمي اخلدمات الصحية الكفوءة 

للمواطنني الكرام 
على صعيد متصل ناقشت الوزيرة 
م��ع د . ش��اكر احل��اج مدي��ر دائرة 
بيئة الوس��ط تفعي��ل االجراءات 
الرقابية الرادعة للحد من امللوثات 
لانشطة الصناعية الكبيرة في 
بغداد ، وتناول اللقاء اطاع الوزيرة 
املس��تقبلية  واالفكار  الرؤى  على 
اخلاصة بدائرة بيئة الوسط وسبل 
االرتقاء باالداء وتطويره في الدوائر 
التابعة لها في محافظات بغداد 

وديالى واالنبار.
كم��ا ج��رى التأكيد خ��ال اللقاء 
عل��ى دعم ال��وزارة للدائرة واملهام 
الكبي��رة التي تقوم بها الس��يما 
الناجمة  بامللوثات  مايتعلق منها 
عن االنشطة الصناعية الكبيرة.

ق��د  عديل��ة  الدكت��ورة  وكان��ت 
اخملتب��رات  معه��د  افتتح��ت 
التعليمية في دائرة مدينة الطب 
بحلت��ه اجلدي��دة واطلع��ت على 
م��ا يضمه ه��ذا املرك��ز املرجعي 
اجه��زة مختبري��ة حديث��ة  م��ن 
وم��ن مناش��يء عاملي��ة رصين��ة 
لتق��دم خدماته��ا التخصصي��ة 
الثالثي��ة للمواطن��ني ف��ي مجال 

والهرمونات  ال��دم  امراض  فحص 
حتدي��د  واجه��زة  والفايروس��ات 

وظائف اجلسم  .
واك��دت الوزيرة عل��ى ان اجناز هذا 
املش��روع يأت��ي ف��ي ظ��ل ظروف 
امني��ة  وحتدي��ات  اس��تثنائية 
متمثل��ة باحل��رب عل��ى االره��اب 
وقلة التخصيصات املالية ، الفتة 
ال��ى انه يأتي ضم��ن توجه الوزارة 
لارتق��اء باخلدم��ات اخملتبري��ة في 
دوائر الصحة ببغ��داد واحملافظات 
عل��ى وف��ق نظ��ام ش��راء اخلدمة 
الج��راء الفحوص��ات الت��ي كانت 

تفتقدها مؤسساتنا الصحية .
واشارت الوزيرة الى اطاق تسمية 

معهد اخملتبرات التعليمية بعد ان 
كان قس��ما وذلك النه يعد املركز 
الرئيس ل��دورة اخملتبرات التي متتد 
قرابة خمسة عشر شهرا وكونه 
البورد  التدريب��ي لطلب��ة  املرك��ز 
والعراق��ي بصفته مركزا  العربي 
بحثي��ا لطلبة الدراس��ات العليا 
الدكت��وراة واملاجس��تير والدبلوم 
الدراس��ات  ومركزا لتدريب طلبة 
اجملموع��ة  كلي��ات  ف��ي  االولي��ة 
الطبي��ة ، مبينة ان هذا املش��روع 
س��تعقبه مش��اريع مماثل��ة ف��ي 
الب��اد لارتقاء  عموم محافظات 
ابن��اء  ال��ى  املقدم��ة  باخلدم��ات 

شعبنا العزيز. 

الصحة تسعى الى تعزيز رصيد مؤسساتها من األدوية السرطانية واللقاحات 

دعت وزيرة الصحة 
الى االرتقاء 

بأداء المؤسسات 
الصحية ومواجهة 

التحديات األمنية 
المتمثلة بقلة 

التخصيصات المالية 
لتنفيذ البرامج 

والخطط الرامية 
الى تطوير الخدمات 

الطبية المقدمة 
للمواطنين

جانب من اللقاء

فريق رقابي يتابع 
تجهيز الحبوب 

لمطاحن الفرات األوسط

التنمية الصناعية 
تمنح )18( إجازة 

تأسيس لمشاريع جديدة 

إعادة تشغيل محطة الضخ 
الحراري لمجاري الموصل 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت الش��ركة العامة لتصني��ع احلبوب في 
وزارة التجارة عن قيام فريق رقابي مشترك بزيارة 
فروع الشركة واملطاحن العاملة في محافظات 
الفرات االوس��ط ملتابعة عملها واالشراف على 
وح��دات الرقاب��ة وآلي��ة جتهي��ز م��ادة الطحني 

للمواطنني في احملافظات .
واوضح مدير عام الشركة  املهندس طه ياسني 
عباس ان فريقا رقابيا مش��تركا برئاس��ة مدير 
قس��م الرقاب��ة وعضوية مدراء ش��عب الرقابة 
الداخلي��ة ورقاب��ة املطاح��ن زار مق��رات ف��روع 
الش��ركة واملطاح��ن العاملة مبحافظ��ات بابل 
والنج��ف وكرب��اء لتفعي��ل ال��دور الرقابي في 
متابع��ة عمل الفروع واالش��راف عل��ى وحدات 
الرقابة فيها ومتابعة عم��ل املطاحن واالطاع 
عل��ى الي��ة التجهي��ز وايص��ال م��ادة الطحني 

للمواطنني في تلك احملافظات .
 واش��ار املدير العام الى انه مت س��حب مناذج من 
االنت��اج لغ��رض فحصها في مختبرات قس��م 
الس��يطرة النوعي��ة مبقر الش��ركة للتأكد من 
نوعي��ة االنتاج وم��دى مطابقت��ه للمواصفات 

املعتمدة. 

اعالم الصناعة 
منح��ت املديرية العام��ة للتنمية الصناعية 
احدى تشكيات وزارة الصناعة واملعادن ) 18 
( أجازة تأس��يس ملشاريع صناعية جديدة في 

شهر نيسان املاضي .
وأكد مدير عام املديرية املهندس سام سعيد 
احم��د  ف��ي تصريح ملركز االع��ام والعاقات 
العام��ة في ال��وزارة بأن محافظ��ة بغداد قد 
حصلت على اجل��زء االكبرمن هذه االجازات و 
بواق��ع )5( اج��ازات ، مضيفا بأنه مت تخصيص 
)11( قطعة ارض لتأسيس املشاريع الصناعية 
فيما منحت املديرية اضافة الى ذلك  شهادات 
اكمال تأس��يس للمش��اريع الصناعية التي 

تتوفر فيها الشروط املطلوبة .
وقال املدير العام ان الشروط املطلوبة تتضمن 
ش��هادة تخص��ص بالصناع��ات االنش��ائية 
وبرأسمال قدره مليار و129 مليون دينار وعدد 
العمال 18 عاما ، موضحا ان ماكات املديرية 
تواص��ل عملها بأج��راء الكش��وفات الدورية 
على املش��اريع الصناعية للتأكد من سامة 
س��ير العمل فيه��ا ومعرفة حج��م االضرار 
والصعوب��ات في حال وجوده��ا لوضع احللول 

املناسبة لها .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
عن اعادة تش��غيل محطة الضخ احلراري جملاري 

املوصل في محافظة نينوى. 
وذكر املركز االعامي لل��وزارة ان مديرية مجاري 
نين��وى التابعة ملديرية اجملاري احدى تش��كيات 
الوزارة اعادة تشغيل محطة الضخ احلراري في 

املوصل بعد تعرضها الى اعمال ارهابية.
تعم��ل  احملط��ة  ان  االعام��ي  املرك��ز  واض��اف 
بكام��ل طاقته��ا والبالغة 5500 م 3 / س��اعة ، 
حيث س��تخدم احياء ) املهندس��ني - اجملموعة 
الثقافي��ة - حي نركال - الوزراء - واجزاء من حي 

الشرطة(.
يذكر ان فرق الصيانة في مديرية مجاري نينوى 
مس��تمرة في عملها لتش��غيل جميع احملطات 
وصيان��ة الش��بكات وخطوط النق��ل بالتزامن 
م��ع حتري��ر احملافظة م��ن دنس عصاب��ات داعش 

االرهابية. 

تقرير

إعمار البصرة تعلن عدم تنفيذ مشاريع ضمن خطتها الحالية 
تسعى الى تأهيل البنى التحتية في القرنة 

تأهيل البنى التحتية في القرنة

وفد اجلامعة العراقية املشارك في املؤمتر التنسيقي الوطني الثاني

اعالم المحافظة  
واس��ط  محاف��ظ  يواص��ل 
املهن��دس مال��ك خل��ف الوادي 
جوالته امليداني��ة لتفقد  املراكز 
االمتحانية برفقة رئيس��ة جلنة 
والتعليم ف��ي مجلس  التربي��ة 
احملافظة ساجدة نزر ومدير تربية 
واس��ط وذلك من اج��ل االطاع 
عل��ى س��ير االمتحان��ات وتوفير 

االجواء املائمة للطلبة .
واوع��ز احملافظ خ��ال جوالته في 
ال��ى مدير  االمتحاني��ة  املراك��ز 
التربي��ة بض��رورة توفي��ر جميع 
وس��ائل الراحة للطلبة في اثناء 

اجل  من  االمتحان��ات  تأديته��م 
النهوض بالواق��ع التعليمي وما 

متثله هذه  الشريحة من اساس 
في تقدم البلد . 

محافظ واسط يتفقد تأدية
 الطلبة لالمتحانات النهائية

الجامعة العراقية تشارك في المؤتمر 
الوطني للسالمة في بابل  

ذي قار - علي حسين
يحي��ى  ق��ار  ذي  محاف��ظ  ذك��ر 
الناص��ري، ان ع��ددا من املش��اريع 
اخلدمية مازالت معطلة بس��بب 
تأخر وصول موازنة البترودوالر منذ 
2015 ، مؤكدا ان احلكومة احمللية 
باش��رت بإحالة اغلبية مش��اريع 

موازن��ة البت��رو دوالر لع��ام 2014 
في ش��مال ذي قار الى الشركات 

احلكومية.
الناصري خ��ال اجتماع  واوض��ح 
ملناقش��ة آلي��ات ص��رف موازن��ة 
ان" احلكوم��ة احمللية  البت��رودوالر 
في ذي ق��ار مازال��ت تنتظر بقية 

مبال��غ موازنة البترو دوالر املتأخرة  
حتى  لسنوات2017-2016-2015 
ميكنن��ا احالة املش��اريع اخلدمية 
التي اقرته��ا الوحدات االدارية في 
الرفاع��ي والنص��ر وقلعة س��كر 

والفجر "،
واض��اف احملافظ لقد اجتمعنا مع 

ادارة شركة نفط ذي قار لتنظيم 
لتنفيذ  املش��ترك  العم��ل  آلي��ة 
االجتماعي��ة  املناف��ع  مش��اريع 
اخلاصة بش��ركة بترون��اس  لعام 
فت��رات  تأخ��رت  ان  بع��د   2014
طويل��ة ف��ي وزارة النف��ط، واالن 
باش��رنا بإحالة هذه املشاريع الى 

واغلبيته��ا  املعني��ة  الش��ركات 
شركات حكومية".

يذك��ر أّن مجلس الن��واب أقر في 
دورته املاضية حص��ول احملافظات 
النفطي��ة عل��ى تعوي��ض م��ادي 
مقابل كل برميل نفط مستخرج 

أو مكّرر فيها. 

 ٢٠١٧ موازن��ة  مش��روع  وكان 
ن��ص عل��ى ان تعتمد نس��بة 5% 
م��ن اي��رادات النفط اخل��ام والغاز 
اواملك��رر في  املنت��ج  الطبيع��ي 
احملافظ���ة على أن يخصص مبلغ 
مقداره 500 مليار دينار ، كمشاريع 

الى احملافظات واالقاليم املنتجة.

محافظ ذي قار يحيل أغلبية مشاريع الموازنة الى الشركات الحكومية
عزا تأخر تنفيذها لعدم صرف أموال البترودوالر 
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سمير النصيري *

تسعى الى تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني 

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اقام��ت 
االجتماعي��ة بالتع��اون م��ع مرك��ز 
للصم مؤمتر  التخصصي  احلس��ن 
الصم االول ملنظمات اجملتمع املدني 

كافة املعنية بالصم والبكم.
وق��ال وزير العم��ل املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني خ��ال املؤمتر انه 
س��بق ان التقى نخبة من منظمات 
اجملتمع املدني اخلاص��ة بهذه الفئة 
ومت التطرق الى امور ومواضيع تخص 
الش��ريحة  توفي��ر اخلدم��ات لهذه 
عل��ى  ال��وزارة  ان  ال��ى  مش��يرا   ،
اس��تعداد لاستماع الى املشكات 
مبا يسهم  واملقترحات  والش��كاوى 
في ضم��ان حقوق هذه الش��ريحة 
وتق��دمي االهتمام لها ضمن الواجب 

االخاقي الذي تلتزم به الوزارة. 
واض��اف الوزي��ر ان وزارة العمل هي 
ال��وزارة الراعية لكل فئ��ات اجملتمع 
الضعيفة ومتارس مهامها من خال 
الهيئات والدوائر واالقس��ام التابعة 

لها في احملافظ��ات وتقدم اخلدمات 
ضم��ن قوان��ن ناف��ذة ، مبين��ا انه 
والتحديات  الصعبة  الظروف  برغم 
الت��ي واجه��ت البل��د اال ان الوزارة 
كانت حاض��رة فيها من خال هيئة 
االعانات  احلماية االجتماعية ومنح 
واستبعاد  للمس��تفيدين  النقدية 
غير املستحقن من شبكة احلماية 

االجتماعية. 
وبن الس��وداني ان هناك نحو اربعة 
ماين ف��رد م��ن عم��وم احملافظات 
احلماي��ة  ببرنام��ج  مش��مولون 
ترلي��ون  رص��د  مت  إذ   ، االجتماعي��ة 
و850 مليار دين��ار لتغطية االعانات 
النقدية للمس��تفيدين من احلماية 
االجتماعية. مش��يرا الى ان الوزارة 
ش��كلت مؤخرا هيئة تعنى برعاية 
ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاصة 
مب��ادئ  ضم��ن  تأسس��ت  الت��ي 
االتفاقية الدولية حلقوق االشخاص 
ذوي االعاق��ة ومتث��ل خط��وة مهمة 
لضمان حق��وق هذه الفئ��ة ، الفتا 
ال��ى ان الهيئة ب��دأت مبوازنة وموارد 
ادارة  ضعيف��ة وش��كلت مجل��س 

 39 رق��م  قان��ون  بتنفي��ذ  وب��دأت 
لس��نة 2015 انطاقا من االجراءات 
املتعلق��ة باملع��ن املتف��رغ ، فضا 
عن اج��راءات اخرى تتعل��ق بتنفيذ 

القانون ومضامينه. 
واوض��ح  الوزير ان ال��وزارة ماضية في 
العمل على زيادة تخصيصات الهيئة 
بع��د ان كانت بح��دود 50 مليار دينار 
في عام 2016 ووصل��ت الى 60 مليار 
دينار في ع��ام 2017 وهي عازمة على 
زيادته��ا في املوازنة املقبلة ، مش��يرا 
ال��ى ان ال��وزارة ضمن س��ياق عملها 
مس��تمرة وملتزم��ة بالتواص��ل م��ع 
اجلمعي��ات ومنظم��ات اجملتمع املدني 
الفاعلة في بغداد واحملافظات لتقدمي 
كل الرعاية واالهتمام بش��ريحة ذوي 
االعاقة واالحتياج��ات اخلاصة. واعرب 
عن امله في تش��خيص ابرز املعوقات 
واملش��كات من خال االس��تماع الى 
االش��خاص م��ن ذوي الص��م اليجاد 
حل��ول له��ا س��واء أكان��ت متعلقة 

بالوزارة او جهات اخرى.
 على صعيد متصل بحث وزير العمل 
مع مدير اجمللس الثقاف��ي البريطاني 

ف��ي العراق ديفيد ب��اردو وضع برنامج 
لبن��اء وتطوير قدرات قادة ومدرس��ي 
ومدرب��ي التعليم والتدري��ب التقني 

واملهني . 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم ان مدي��ر اجمللس عبر عن 
ش��كره لوزي��ر العم��ل على حس��ن 
اس��تقباله مثني��ا على دع��م الوزارة 
املتواصل وتقدميها التسهيات الجناح 
البرنام��ج، فيما قدم مدي��ر البرنامج 
للمراح��ل  ش��رحا  صال��ح  حس��ن 

التحضيرية السابقة.  
واضاف منعم انه جرى خال االجتماع 
بحث آلية تنفي��ذ البرنامج في األيام 
املقبلة لبناء قدرات القادة في املراكز 
التدريبي��ة التابع��ة لدائ��رة التدريب 

املهني.  
يذك��ر ان برنامج بن��اء وتطوير قدرات 
التعلي��م  ق��ادة ومدرس��ي ومدرب��ي 
والتدري��ب التقن��ي واملهن��ي هو جزء 
من مشروع اصاح التعليم والتدريب 
التقن��ي واملهني في الع��راق بتمويل 
من االحت��اد االوروب��ي وتنفيذ منظمة 

اليونسكو. 

تقرير

العمل تناقش المعوقات التي تواجه شريحة الصم والبكم في المجتمع

جانب من املؤمتر

متابعة الصباح الجديد:

باشرت ش��ركة جتارة احلبوب في 
وزارة التجارة بصرف مستحقات 
املس��وقن  والفاحن  املزارع��ن 
للحنطة للموس��م احلالي لعام 
                                        .2017

الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
ان  اخلش��الي  هيث��م  املهن��دس 
مواقع الش��ركة ف��ي محافظة 
واسط بعد استكمال اجراءاتها 
قام��ت  الصك��وك  بتنظي��م 
بتوزيع صك��وك مبالغ الكميات 
املس��وقة م��ن احلب��وب لصالح 
محاف��ظ  بحض��ور  ش��ركته 
واس��ط ورئيس اللجنة الزراعية 
ترك��ي  هاش��م  احملافظ��ة  ف��ي 
العوادي واملس��وقن والفاحن ،                                           
مضيفا ان ع��دد الصكوك التي 
مت تنظيمها واملعدة للتوزيع على 
مس��وقي احملافظ��ة بل��غ )٩٠٠( 
صك للمدة من ٢٦ / ٤ ولغاية  ٨ 
/ ٥ وبنسبة )١٠٠٪ (.                                      
واش��ار املدي��ر الع��ام ان املراك��ز 
محافظ��ات  ف��ي  التس��ويقية 
تزايد  واجلنوب ش��هدت  الوسط 
احململ��ة  الش��احنات  طوابي��ر 
مبحص��ول احلنط��ة احمللية وذلك 
بع��د ان اعلن��ت ش��ركة احلبوب 
صك��وك  تنظي��م  مباش��رتها 
مس��تحقات الكميات املسوقة 
من احلنطة ملوسم 2017 وبنسبة  
)١٠٠٪ ( للكميات املس��وقة بعد 
ان مت حتوي��ل اش��عارات الص��رف 
الى  املص��ارف املعتمدة في كل 
محافط��ة وهذا مالم تش��هده 
اب��واب املراك��ز التس��ويقية ايام 
التسويق االولى .                                           

ولفت املدير العام الى ان الكميات 
املسوقة لغاية االن شارفت على 
)٣٠٠( ال��ف طن حنطة بانواعها 
توزع��ت  ف��ي محافظة واس��ط 
)١٣٩( الفا و335 طنا ومحافظة 
ذي ق��ار  ) ٣٦( الف��ا و995 طن��ا 
والديواني��ة ) ٣٦( الف��ا و36 طنا 
وميس��ان ) ٣٢( الف��ا و535 طنا 
وباب��ل )١٩( ال��ف ط��ن والنجف 
)١٥( الف��ا و476 طنا وكرباء )٨( 

 )٨( والبص��ره  طن��ا  و834  االف 
 )٤٨٣( وبغ��داد  طن��ا  و834  االف 
طن��ا واخيرا ديالى التي باش��رت 
التس��ويق يوم العاش��ر من ايار 

)٣٧٠( طنا .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
الش��ركة العامة لتج��ارة املواد 
الغذائية ان ع��دد العائات التي 
التموينية  بحصصه��ا  جه��زت 
في الس��احل االمي��ن من املوصل 
كان��ت 25 الفا و796 عائلة وعدد 
افراده��ا 111 الفا و96 فردا  وعبر  
116 وكيا.                                               

الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
املهن��دس قاس��م حم��ود انه مت 
كذل��ك تأمن احلصة الش��هرية 
ملناط��ق قضاء مخم��ور والكوير 
والقراج وقص��ران وعدد العائات  
38 الفا و502 عائلة وعدد االفراد 

205 آالف و962 ف��ردا وعب��ر   75 
وكيا ومن مخازن فرع كركوك.                                
وعلى الس��ياق ذاته اش��ار حمود 
الى وصول ش��احنات اللش��ركة 
الطع��ام  زي��ت  م��ادة  ملناقل��ة 
م��ن مخ��ازن ف��رع كرك��وك الى 
مخ��ازن املوص��ل بازواي��ا اضافة 
الى  وص��ول ش��احنات محملة 
مبادة الس��كر من مخازن الدباش 
ال��ى مخزن خزي��ن مخيم حمام 
العليل للموصل الساحل االمين 
س��كر  كي��س   700 وبكمي��ات 
وكمية 6600 كارتون زيت الطعام  
ومايعادل 120 طنا ، مش��يرا الى 
ان  ش��ركته مس��تمرة بتجهيز 
احلصة الش��هرية م��ن احلصص 
التمويني��ة للعائ��ات املوصلية 
ف��ي املناطق احمل��ررة والتي تتحرر 
ومن خال الوكاء املعتمدين  في 

العائات وبانسيابية  جتهيز تلك 
عالية. 

الى ذلك بح��ث معاون مدير عام 
ش��ركة جت��ارة احلبوب  ف��ي وزارة 
التجارة وعض��و خلية االزمة مع 
الركن  الفري��ق  االمنين  الق��ادة 
عبدالغن��ي االس��دي قائد جهاز 
مكافحة اإلره��اب واللواء الركن 
جعفر البطاط رئيس أركان قيادة 
الش��رطة االحتادي��ة ف��ي اجلانب 
االمين من املوصل انسيابية دخول 
ش��احنات الوزارة احململ��ة باملواد 
الغذائية الى املناطق احملررًة  .                             
واوضح خال لقائه بهم بعد فتح  
جسر منيرة انه مت  مناقشة ايصال 
في  للعائ��ات  التمويني��ة  امل��واد 
املناطق التي حتررت والتس��هيات 
الت��ي تقدمه��ا اجله��ات االمنية 
للوزارة بدخول ش��احناتها احململة 

جانب��ه  .م��ن  الغذائي��ة  بامل��واد 
اكد الل��واء الركن جعف��ر بوجود 
كمي��ات من احلنطة ف��ي اكداس 
مخزون��ة في منطقة احملطة وهي 
محمية من قبل قيادة الش��رطة 
االحتادية ، وفي هذا اخلصوص اشار 
نعيًم ال��ى قيام ماكات ش��ركة 
احلب��وب ف��ي املوصل بالكش��ف 
عليه��ا حالي��ا التخاذ االج��راءات 
                                                    . مناقلته��ا  بش��ان  املطلوب��ة 
وعلى السياق ذاته زار املكصوصي 
مخي��م النازح��ن  ) ش��اريا ( في 
ده��وك والذي يض��م ٣١٧٠ عائلة 
)١٧( ال��ف ف��رد حي��ث ومت  لق��اء 
ايص��ال  ملناقش��ة  اخملي��م  ادارة  
امل��واد الغذائية اضاف��ة الى لقاء 
العائ��ات ف��ي اخمليم واالس��تماع  
الى شكاواهم بشان وصول املواد 
من اجل اتخاذ االجراءات السريعة 

بشانها .
الى ذل��ك اعلنت ش��ركة تصنيع 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن 
جتهي��ز العائ��ات املتواج��دة ف��ي 
احي��اء اجلان��ب االمين م��ن املوصل 
بكمي��ة 1262 كيس��ا م��ن مادة 
الطحن ضم��ن مفردات البطاقة 

التموينية.                
وقال مدير عام الشركة املهندس 
طه ياسن ان ماكات الفرع قامو 
بجرد العائ��ات املتواجدة في تلك 
االحي��اء بالتع��اون مع ف��رع متوين 
نينوى ، مش��يرا الى ان الش��ركة 
جهزت احياء تل الرمان والشهداء 
واليرموك حيث بلغ عدد العائات 
اجمله��زة 1389 عائل��ة تضم 6942 
ف��ردا بواس��طة 9 وكاء متوزعن 
على احياء اجلانب االمين من مدينة 

املوصل .

مواقع الشركة في 
محافظة واسط 
بعد استكمال 
إجراءاتها بتنظيم 
الصكوك قامت 
بتوزيع صكوك 
مبالغ الكميات 
المسوقة من 
الحبوب

صرف مستحقات مسوقي احلنطة للموسم احلالي في واسط

جّهزت عائالت أيمن الموصل بالمواد الغذائية 

حماية اإلنتاج الوطني التجارة تباشر بصرف مستحقات مسوقي الحنطة للموسم الحالي في واسط 
في موازنة 2017

ورد في موازن��ة 2017 والتي اقره��ا مجلس النواب 
العراقي  نص��وص بدعم وحماي��ة االنتاج الوطني 
والزام املؤسس��ات احلكومية بش��راء منتجاته من 

اجلهات احمللية املنتجة .
ان م��اوراء ذل��ك بالتأكي��د ه��و اعط��اء دور لانتاج 
الوطني لاحال بدال من االنتاج املس��تورد باالغلب 
االع��م من مناش��ئ رديئة وبنوعي��ات غير خاضعة 
للس��يطرة النوعية واملواصفة العراقية والتعرفة 
الكمركي��ة مم��ا اغ��رق الس��وق العراق��ي ببضائع 
متنوعة تدخل ضمن قائمة الس��لع غير الضرورية 
واالستهاكية الترفيهية وادت الى استنزاف اموال 
العراق بالعملة االجنبية وعدم السماح للمنتجات 
الوطني��ة ان حتتل حيزا من املنافس��ة مع الس��لع 

املستوردة .
وبعد معان��اة العراق من االزمة االقتصادية واملالية 
وللحاجة املاس��ة الى تعظيم وتنويع مصادر املوارد 
غير النفطية بسبب هبوط اسعار النفط العاملية 
اضطرت احلكومة ومجلس النواب االهتمام  بدعم 
وحماي��ة املنتج احملل��ي وحماية املس��تهلك ولكي 
اليكون ه��ذا الدع��م مجرد نص��وص ف��ي املوازنة 
وحب��را على ورق ندع��و اجلهات احلكومي��ة املعنية 
بوضع اليات ووس��ائل تنفيذية ملاورد باملوازنة وفقا 
ملا يلي: هيكلة الصناع��ات احلكومية وخصصتها 
للصناع��ات الكبيرة التي كان��ت تعمل قبل 2003 
وتشجيع ومتويل املشاريع الصغيره واملتوسط  في 
جميع القطاع��ات القطاعات االنتاجي��ة الزراعية 
والصناعية واالس��كان بهدف تنويع مصادر امتويل 
للموازنة العامة ودراسة الس��وق وحتديد ااستيراد 
املنتج��ات الت��ي يوجد منها انت��اج محلي والعمل 
على وف��ق مبدأ )االس��تيراد مكم��ا لانتاج احمللي 

وليس منافسا له( .                                       
اضافة الى تطبيق قانون التعرفة الكمركية واعادة 
النظر بالقوان��ن الضريبية وقان��ون حماية املنتج 
احملل��ي باجتاه احل��د من االس��تراد وحماي��ة وتطوير 
الصناعات الوطنية واش��راك القط��اع اخلاص في 
صناع��ة الق��رارات االلقتصادي��ة ودعم��ه وتق��دمي 
القروض والتسهيات له وتوفير املاد االولية الدامة 
عجل��ة االنتاج الوطن��ي وان يكون ش��عارنا ) كلنا 

ندعم انتاجنا الوطني( .

*مستشار اقتصادي ومصرفي

النجف - الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر النقل كاظ��م فنجان احلمام��ي من أن 
مطار النجف االشرف الدولي ينضوي حتت سلطة 

الطيران املدني العراقي. 
وعق��د الوزير اجتماعا موس��عا مع مجل��س إدارة 
املطار تداول فيه س��بل تطوير املطار، ضمن جولة 
أجراه��ا في مراف��ق املطار وصاالته فق��ال أن مطار 
النج��ف الدول��ي م��ن املط��ارات الكبي��رة وخاضع 
للجن��ة التنس��يقية العلي��ا التي تض��م مطارات 

العراق احمللية.
واوضح الوزي��ر أن هناك اجتماعا مرتقبا س��يرعاه 
يضم محاف��ظ النجف ورئيس مجلس��ها ورئيس 
مجلس إدارة املطار لدراس��ة س��بل تق��دمي الدعم 
ملش��اريع املطار ، الفتا الى ان مطار النجف االشرف 
الدول��ي قام بتعزيز صندوق ال��واردات في محافظة 
النجف ب� 9 ماي��ن دوالر في العام املاضي وكذلك 
مليون ونصف املليون دوالر لنادي النجف فضا عن 
دعم املطار املتواصل لقطاع الصحة في احملافظة.

وأعل��ن احلمام��ي أن جزءا من واردات املطار س��يتم 
تخصيصه��ا لتطوي��ر مراف��ق املدينة املقدس��ة ، 
مش��ددا على أن أعم��ال التطوير ف��ي املطار جتري 
وفقا للقياسات الدوليةروان العمل يتم على مدار 
الساعة ليس��توعب املطار اعداد الزائرين املتزايدة 

عاما بعد عام آخر.
واستدرك احلمامي أن واردات مطاري بغداد والبصرة 
تذهب مباش��رة إلى وزارة املالية وليس لوزارة النقل 

املسؤولة عن املطارات.

وزير النقل: إيرادات 
مطار النجف ستخصص 

لتطوير المدينة 

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت الشركة العامة لصناعة 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
ف��ي س��امراء SDI ع��ن برنامجها 
االنتاجي لش��هر نيسان لتصنيع 
احلبوب واملض��ادات احلياتية وعدة 
ان��واع م��ن الش��رابات والقطرات 
واملراهم بقيمة انتاجية تصل الى 

4 مليارات و34 مليون دينار .
وأوض��ح مدير عام الش��ركة فالح 
حس��ن صالح في تصري��ح ملركز 
االع��الم والعالق��ات العام��ة بأنه 
وبعد وصول املواد االولية للشركة 
مت اتخاذ جمي��ع التدابير املطلوبة 
لها  اخملتبرية  الفحوص��ات  وأجراء 
بوضع  الش��ركة  باش��رت  حي��ث 

برنام��ج انتاج��ي وصل��ت قيمته 
ال��ى  4 ملي��ارات و34 مليون دينار 
سيتم خالله جتهيز وزارة الصحة 
باملس��تحضرات الطبية املتعاقد 
عليها أضافة الى جتهيز الس��وق 
احمللي��ة وفقا ملتطلباته من االدوية 
الت��ي  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
تنتجها الش��ركة ذات االش��كال 

الصيدالنية اخملتلفة. 
وضم��ن  بان��ه  صال��ح  واك��د 
التوجيهات الوزارية فأن الش��ركة 
حت��رص دائما عل��ى احملافظة على 
مس��توى انتاجه��ا النوع��ي الذي 
وفاعليته  وكفاءت��ه  بجودته  ميتاز 
العالي��ة وال��ذي مت تصنيعه على 
وفق الدساتير العاملية البريطانية 

واألميركي��ة ، الفتا ال��ى أن  توفير 
املواد االولية من مناشئها العاملية 
الرصينة يواجه في بعض االحيان 
صعوبة في وصولها مما يؤثر سلبا 

على سير العملية االنتاجية .
واع��رب املدير العام ع��ن امله في 
ايجاد آلي��ة جدي��دة  لتوفير هذه 
املواد وذلك بتخفيف االجراءات من 

قبل اجلهات الرسمية ذات العالقة 
لغرض تس��هيل وتأم��ن وصولها 
وللحيلول��ة دون توق��ف العملية 
االنتاجية مثمنا في الوقت نفسه 
الدور الكبير واجلهود االستثنائية 
الت��ي تق��وم به��ا وزي��رة الصحة 
في دع��م الصناع��ة احمللية عامة 

وصناعة االدوية بصورة خاصة . 

معمل سامراء يعلن عن برنامجه لتصنيع األدوية المتنوعة  

ايمان سالم*
العام��ة  الف��رات  حقق��ت ش��ركة 
واملبيدات  الكيمياوي��ة  للصناع��ات 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
نس��بة تط��ور كبيرة ف��ي مبيعاتها 
خ��الل الرب��ع االول من الع��ام احلالي 
مقارنة مب��ا حتقق للفترة املماثلة من 

العام املاضي .
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 

علي قاسم كاظم ان الشركة متكنت 
من حتقيق زي��ادة ف��ي مبيعاتها من 
املركز وحامض  الكبريتي��ك  حامض 
ان  موضح��ا   ، اخملف��ف  الكبريتي��ك 
الشركة حققت نسبة تطور قدرها 
%128 عن مبيعاتها من مادة حامض 
الكبريتيك املركز ونسبة تطورقدرها 
%178 عن مبيعاتها من مادة حامض 
الكبريتي��ك اخملفف مقارنه بنس��ب 

املبيع��ات املتحققة خالل الربع االول 
من العام املاضي .

واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى ان الزيادة 
في حج��م املبيعات وارتفاع نس��ب 
للسياس��ة  نتيج��ة  ج��اء  التط��ور 
التس��ويقية اجلديدة التي تنتهجها 
ف��ي  العالي��ة  واملرون��ه  الش��ركة 
تعامله��ا مع الزبائن وانفتاحها على 
االس��واق احمللية وتفعي��ل عمل جلان 

الترويج اضافة ال��ى اعمال الصيانة 
الدورية واملس��تمرة ملع��دات املصنع 
والتي اس��همت بص��ورة كبيرة في 
زي��ادة االنتاج وخفض نس��ب التلف 
الى املس��تويات القياسية واالرتفاع 
مبستويات االنتاج اليومي من 25 طنا 

الى 35 طنا في اليوم الواحد .

*اعالم الصناعة 

الكيمياوية تحقق نسبة كبيرة في مبيعاتها من المبيدات

سعاد التميمي*
اكدت وزيرة الصحة والبيئة  الدكتورة 
عديلة حمود حس��ن ح��رص الوزارة 
وس��عيها الدؤوب لالرتقاء باخلدمات 
الوقائية والطبية والعالجية املقدمة 
ال��ى ابناء املناطق احمل��ررة في املوصل 

من خالل اعمار وتأهيل املؤسس��ات 
الصحية ف��ي تلك املناط��ق ورفدها 
بحاجته��ا من االدوية واملس��تلزمات 
الطبية احلديثة اضافة الى املالكات 
الطبية والصحي��ة الكفوءة لتقدم 

خدماتها للمواطنن .

الصحة تناقش تعزيز 
خدماتها في المناطق المحررة 
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واشنطن ـ رويترز:
سيدلي مسؤوالن بإدارة الرئيس األميركي السابق 
باراك أوباما امس االثنني بش��هادتيهما في حتقيق 
يجريه مجلس الش��يوخ بش��أن مزاعم عن تدخل 
روس��يا في انتخابات الرئاس��ة عام 2016 وبشأن 
تواط��ؤ محتمل بني حملة الرئي��س دونالد ترامب 

وموسكو.
وس��يدلي جيمس كالب��ر مدير اخملاب��رات الوطنية 
أثناء رئاس��ة باراك أوباما وس��الي ييتس نائبة وزير 
العدل بشهادتيهما أمام جلنة الشؤون القضائية 
الفرعي��ة للجرمية واإلرهاب مبجلس الش��يوخ في 
أول ش��هادة علنية ملس��ؤولني س��ابقني من إدارة 
الرئي��س الدميقراط��ي في أح��د التحقيقات التي 

يجريها الكوجنرس فيما يتعلق بروسيا.
وبدأت جل��ان تابع��ة للكوجنرس حتقيق��ات بعد أن 
توصلت وكاالت مخابرات أميركية إلى أن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني أمر باختراق مواقع جماعات 
سياس��ية تابعة للح��زب الدميقراط��ي إلضعاف 
الثق��ة ف��ي االنتخاب��ات والتأثير عل��ى التصويت 

لصالح املرشح اجلمهوري ترامب.

بروكسل ـ بي بي سي: 
ب��دأت ف��ي بلجي��كا محاكم��ة غيابي��ة لثماني 
ش��يخات من أفراد األس��رة احلاكمة في أبو ظبي 

بتهم معاملة عشرين خادمة مثل العبيد.
وتفيد األنباء بأن الشيخة حمدة آل نهيان وسبعا 
من بناتها يواجهن تهمة تهريب البشر وسجنهن 
قسرا. واس��تمعت احملكمة إلى اخلدم الذين قالوا 
إنهم قد تعرضوا ملعاملة مهينة ولم يتلقوا أجرا 
وكان عليه��م العمل أربعا وعش��رين س��اعة في 

اليوم.
وكانت الشيخة حمدة آل نهيان وصلت مع بناتها 
الس��بع إلى بروكس��ل في عام 2008، وأقامت في 
جن��اح فاخ��ر بفندق كونراد مدة س��بعة أش��هر، 
بحس��ب ما أفادت صحيف��ة »تريبيون دي جنيف« 

السويسرية.
وحينما وصلت الش��يخات الثمان��ي إلى بلجيكا 
كان برفقته��ن 23 خادم��ة من ثماني جنس��يات 
مختلفة، ولم »يحصلن عل��ى رواتبهن« و«عملن 

ليال ونهارا واضطررن للنوم على األرض.«
وتق��ول باتريس��يا لوكوك م��ن منظم��ة »ميريا« 
»تعرض��ن  اخلادم��ات  إن  البلجيكي��ة  احلقوقي��ة 
لإلس��اءة اللفظي��ة« وس��وء املعاملة م��ن جانب 

الشيخات الالتي منعنهن من مغادرة الفندق.

الطبقة ـ رويترز:
ق��ال قائد في ائتالف قوات س��وريا الدميقراطية إن 
من املتوقع أن تقتح��م قواته مدينة الرقة معقل 
تنظي��م داعش في س��وريا في »بداي��ة الصيف« 
باالستعانة بأسلحة تنتظر وصولها من التحالف 

الذي تقوده الواليات املتحدة.
وأض��اف عبد الق��ادر هفيدلي القي��ادي في قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة إن قوات��ه تنتظ��ر إمدادات 
تش��مل عرب��ات مدرعة م��ع اس��تعدادها إلطالق 
واح��دة م��ن أكبر املعارك حس��ما ف��ي احلرب ضد 

املتشددين في العراق وسوريا.
وبينما أم��د التحالف بالفعل املقاتلني العرب في 
قوات س��وريا الدميقراطية باألسلحة وافق البيت 
األبيض هذا األس��بوع للمرة األولى على تس��ليح 
وح��دات حماية الش��عب الكردية وه��ي العنصر 
الرئيسي في قوات سوريا الدميقراطية في خطوة 

أثارت غضب تركيا.
وتعتب��ر أنق��رة الوح��دات امت��دادا حل��زب العمال 
الكردستاني الذي يشن حربا في جنوب شرق البالد 

منذ ثالثة عقود سعيا إلى حكم ذاتي لألكراد.

مسؤوالن بإدارة أوباما يشهدان في 
تحقيق بين حملة ترامب وروسيا

8 شيخات من األسرة الحاكمة 
في اإلمارات ُيحاكمن في بلجيكا

قوات سوريا الديمقراطية 
تنتظر أسلحة للهجوم على الرقة

متابعة الصباح الجديد :

قال البي��ت األبيض إن الرئيس دونالد 
ترام��ب، سيس��عى ف��ي أول جول��ة 
خارجي��ة ل��ه، ف��ي 19 أي��ار ، وتب��دأ 
بالس��عودية، ث��م إس��رائيل وبعدها 
الش��راكة  تعزي��ز  إل��ى  الفاتي��كان، 
األمنية مع الدول العربية واإلسالمية 
جه��ود  خل��ف  الش��عوب  وتوحي��د 
دع��م الس��الم. وبعد ذلك س��يتجه 
ترامب إلى بروكس��ل حلضور اجتماع 
قم��ة ل�«حلف ش��مال األطلس��ي«، 
وإلى صقلي��ة حلضور اجتم��اع قمة 
قال مستشار  الس��بع«.  »مجموعة 
القوم��ي هربرت ماكماس��تر،  األمن 
في موجز صحاف��ي، إن جولة ترامب، 
ته��دف إل��ى »ب��ث رس��الة وح��دة« 
من خ��الل زي��ارة األماكن املقدس��ة 

للمسيحية واليهودية واإلسالم.
وقال ماكماس��تر، إن ترامب سيحث 
القادة املس��لمني الذين سيلتقيهم 
مل��ك  يس��تضيفها  قم��ة  خ��الل 
الس��عودية س��لمان بن عبد العزيز، 
على التص��دي لتنظي��م »القاعدة« 
وتنظي��م »الدول��ة« وإي��ران والنظام 
الس��وري الذي��ن ينش��رون الفوضى 
الزي��ارة  أن  إل��ى  ولف��ت  والعن��ف. 
س��تتضمن رس��الة مليئ��ة باألم��ل 
والس��الم واالزدهار في العالم أجمع 
ترام��ب  وأن  الثالث��ة،  األدي��ان  وب��ني 
م��ن  الش��عوب  لتوحي��د  »يس��عى 
مختل��ف األديان حول رؤية س��لمية 

متقدمة ومزدهرة«.
وأشار املسؤول األميركي إلى أن زيارة 
السعودية ستتضمن اخلطوات األولى 
لتأسيس شراكة أمنية أقوى وأعمق 
م��ع ش��ركاء واش��نطن اخلليجي��ني 
والعرب واملس��لمني. وسيعقد ترمب 
خ��الل زيارت��ه للمملكة ث��الث قمم: 
قمة ثنائية مع امللك س��لمان، وقمة 
م��ع قادة دول اخللي��ج، وقمة مع قادة 

دول عربية وإسالمية.
ق��ال  إس��رائيل،  إل��ى  زيارت��ه  وع��ن 
مستش��ار األمن القوم��ي إن ترامب 
س��يؤكد في زيارته عل��ى »العالقات 

األميركي��ة الوثيق��ة« مع إس��رائيل، 
كما أنه »س��يعبر« في اجتماعه مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ع��ن »رغبت��ه ف��ي الكرام��ة وتقرير 
ورداً على  املصي��ر للفلس��طينيني«. 
س��ؤال عما إذا كان ترامب س��يجمع 
نتنياهو وعباس معا في قاعة واحدة 
خ��الل الزيارة املقررة ف��ي 22 و23 أيار 
قال مكماستر إن هذا األمر يعود إلى 
وأضاف  اآلخرين.  والزعيم��ني  الرئيس 

»اخلطط النهائية لم تتحدد بعد«.
وفي الفاتيكان، يبحث ترامب احلريات 
الدينية وس��بل مكافحة االضطهاد 
والتعاون  بالبش��ر،  واالجت��ار  الدين��ي 
في املهمات اإلنس��انية في مختلف 

أنحاء العالم.
من جه��ة أخرى، قال مس��ؤول كبير 
في البيت األبيض رفض الكشف عن 
هويته، لوكالة »رويت��رز«، إن الواليات 

اس��تكمال  وش��ك  عل��ى  املتح��دة 
سلس��لة م��ن صفق��ات األس��لحة 
للس��عودية تزي��د قيمته��ا عن 100 
مليار دوالر وذلك قبل أسبوع من زيارة 

الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض. 
وأضاف املس��ؤول إن ه��ذه احلزمة قد 
تزيد ف��ي نهاية األمر ع��ن 300 مليار 
دوالر خالل عش��ر س��نوات ملساعدة 
قدراته��ا  تعزي��ز  عل��ى  الس��عودية 
الدفاعية، في الوقت الذي تواصل فيه 
الوالي��ات املتحدة احلف��اظ حلليفتها 
إس��رائيل عل��ى تفوقها العس��كري 

النوعي على جيرانها.
وق��ال املس��ؤول »إنن��ا ف��ي املراح��ل 
األخيرة من سلسلة صفقات«. هذه 
احلزمة يجري ترتيبها كي تتزامن مع 
زيارة ترامب للسعودية. وقال املسؤول 
إن احلزمة تش��مل أس��لحة أميركية 
وصيانة وسفناً وانظمة الدفاع اجلوي 

الصاروخ��ي واألمن البح��ري. وأضاف 
»سنرى التزاماً كبيراً جداً،وهو يهدف 
بطرق كثيرة إلى بناء قدرات من أجل 
يواجهونها«. وقال  الت��ي  التهديدات 
»إن��ه أمر طيب لالقتص��اد األميركي 
ولكنه أم��ر طيب أيضا في ما يتعلق 
ببناء ق��درات تتناس��ب م��ع حتديات 
املنطقة. س��تظل إس��رائيل حتتفظ 
بتفوق«.  وقالت مصادر لوكالة رويترز 
في األسبوع املاضي إن برامج شركة 
لوكهيد مارتن في الصفقة تش��مل 
بض��ع بطاري��ات م��ن نظ��ام الدفاع 
الصاروخ��ي )ثاد(. وتصل تكلف نظام 
ثاد، مثل ذلك الذي تنش��ره واشنطن 
في كوري��ا اجلنوبية، إلى حوالى مليار 
دوالر. من بني الصفقات اتفاق قيمته 
11.5 مليار دوالر لش��راء أربع س��فن 
حربي��ة متع��ددة املهام م��ع خدمات 
املرافق��ة وقط��ع الغيار كان��ت وزارة 

اخلارجية األميركية وافقت عليها في 
عام 2015. وأعقبت االتفاق محادثات 
وتصمي��م  ق��درات  عل��ى  للوق��وف 
الس��فن، لكنه لم يصبح قط عقًدا 
نهائًي��ا. وقال��ت املص��ادر إن اخلطوة 
املقبلة للسفن ستكون على األرجح 

خطاب اتفاق بني البلدين.
وتعد الوالي��ات املتحدة املورد الرئيس 
ملعظ��م احتياج��ات الس��عودية من 
طائرات مقاتل��ة من طراز إف15- إلى 
أنظمة قيادة وحتكم تساوي عشرات 
املليارات من الدوالرات في الس��نوات 
حتفي��ز  ترام��ب  وتعه��د  األخي��رة. 
االقتص��اد األميركي من خ��الل زيادة 

الوظائف في مجال التصنيع.
دباب��ة   133« الصفق��ة  وش��ملت 
1إيه1/إي��ه2«  إم  ط��راز  م��ن  أبرام��ز 
س��يتم تعديله��ا وف��ق االحتياجات 
السعودية إضافة إلى 20 دبابة أخرى 

س��تحل مجل دبابات معطوبة لدى 
الس��عودية، و«153 مدفًعا رشاًش��ا 
)12.7 مل��م(« و«266   50 م��ن عي��ار 
مدفًعا رشاًش��ا من عي��ار 7.62 ملم 
طراز ام240« وقاذف��ات قنابل دخانية 

وعربات مصفحة وآالف والذخائر.
وقد ذكر وزير اخلارجية السعودي عادل 
اجلبير في وقت سابق، في تصريحات 
صحفي��ة، مبقر س��فارة اململكة في 
واش��نطن أن زيارة ترم��ب للمملكة 
ستش��مل »قم��ة ثنائي��ة، وقمة مع 
ق��ادة دول اخلليج العرب��ي، وقمة مع 

قادة دول عربية وإسالمية«.
وذكرت وسائل إعالم سعودية، أن من 
املق��رر أن تعقد القمة الس��عودية-
األميركية، وبعدها س��يحضر ترامب 
اجتم��اع ق��ادة دول مجل��س التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربي��ة، ف��ي قمته 
نصف السنوية، وكذلك من املقرر أن 
يشارك ترامب في القمة اإلسالمية-
أن  املنتظ��ر  الت��ي م��ن  األميركي��ة، 
يحضره��ا رئيس وزراء باكس��تان نواز 
شريف، والرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي، وعدد من قادة الدول التي 
العس��كري  التحالف  تش��ارك ف��ي 

اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب.
وكان��ت مص��ادر أميركية مس��ؤولة 
قال��ت، ل�CNN، إن ترامب س��وف يزور 
الفاتيكان  ثم  وإس��رائيل  السعودية 
في طريقه إلى املشاركة اجتماعات 
وأضاف��ت  الس��بع.  وقم��ة  النات��و 
املص��ادر أن هذه الزي��ارات تأتي ضمن 
اس��تراتيجية للتواص��ل م��ع األديان 
وال��دول للتصدي التط��رف ومحاربة 
تنظي��م »داع��ش« ومواجه��ة إيران. 
إن ه��ذه  بالق��ول  وتابع��ت املص��ادر 
فرصة تس��مح إلدارة ترامب مبواصلة 
السياس��ات التي تس��اعد في تعزيز 

قوة أميركا وإضعاف أعدائها.
يذكر أن واشنطن والرياض حريصتان 
على حتس��ني العالقات الثنائية التي 
توترت حتت إدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما ألس��باب منه��ا تأييده لالتفاق 
الن��ووي الذي أبرمته الق��وى العاملية 
مع إيران، خصم الس��عودية الرئيس 

في املنطقة.

تونس ـ رويترز:
يب��دو أن القائ��د العس��كري الليبي 
خليفة حفتر، الش��خصية القيادية 
في ش��رق البالد، وفائز السراج رئيس 
احلكومة املدعومة م��ن األمم املتحدة 
ف��ي طرابلس مرتاحان بع��د أن جتاوزا 
مأزقا بينهما اس��تمر أكث��ر من عام 

ف��ي محادثات في أبوظبي األس��بوع 
املاضي.

واالجتم��اع رمبا كان وديا لكن من غير 
الواضح م��ا إذا كان أي م��ن الرجلني 
ق��ادرا على قي��ادة نس��ق معقد من 
الفصائل على جانبي الصراع الليبي 

باجتاه حل وسط.

ومن غير الواضح أيضا إن كانت الدول 
األجنبي��ة الت��ي لها اس��تراتيجيات 
مختلف��ة ف��ي ليبيا ستس��اعدهما 
في حتقي��ق ذلك خاص��ة وأن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لم يعلن بعد 

عن سياسة جتاه ليبيا.
وبعد أن متزقت إلى مناطق متنافسة 

ف��ي أعق��اب انتفاض��ة 2011 الت��ي 
ساندها حلف شمال األطلسي وأدت 
إل��ى اإلطاحة مبعم��ر القذاف��ي فإن 
آفاق اس��تقرار وتوحي��د ليبيا عرضة 
للخط��ر. وراود الق��وى الغربية األمل 
في أن تلعب حكومة الوفاق الوطني 
التي يرأسها السراج هذا الدور. لكن 

على الرغم من ارتف��اع إنتاج النفط 
وهزمي��ة تنظي��م داعش ف��ي معقله 
مبدينة سرت في ظل حكومة السراج 
فإنه��ا عاجزة عن بس��ط س��لطتها 
أو حل األزمات األمني��ة واالقتصادية 
احل��ادة منذ وصولها إلى طرابلس في 

مارس آذار من العام املاضي.

وف��ي نفس الوقت بن��ى حفتر قاعدة 
نف��وذه ف��ي الش��رق عل��ى حس��اب 
حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي عندم��ا 
سيطر ما أطلق عليه اجليش الوطني 
الليب��ي حت��ت قيادت��ه عل��ى معظم 
بنغازي ومنش��آت النفط الى اجلنوب 

الغربي من املدينة.

الضفة الغربية ـ أ ب ف: 
التصوي��ت  الفلس��طينيون  ب��دأ 
امس السبت النتخاب مجالسهم 
البلدية في الضفة الغربية احملتلة 
في اقتراع يعكس مجددا االنقسام 
الفلس��طيني اذ ان��ه يج��ري بدون 

مشاركة قطاع غزة.
وفتح��ت مراك��ز االقت��راع في نحو 
مئة مدرس��ة في الضف��ة الغربية 
التي حتتلها  االرض الفلس��طينية 

اسرائيل منذ خمسني عاما
وتوجهت دونا كفري مع فتح مراكز 

االقت��راع الى مرك��ز التصويت في 
حي الطيرة الراقي في رام اهلل، مقر 
وقالت  الفلس��طينية.  الس��لطة 
لفرانس برس »حان الوقت لنتمكن 
من اخاذ القرار في مدينتنا وبلدنا«.
تع��ود آخ��ر انتخابات رئاس��ية الى 

2005. و م��ا زال��ت والي��ة الرئي��س 
محمود عباس مس��تمرة في غياب 
توافق مع حركة حماس االسالمية 
املنافس��ة للسلطة الفلسطينية 

التي يقودها عباس.
ومن��ذ 2007 تس��يطر حماس على 

قط��اع غ��زة بينما تدير الس��لطة 
الفلسطينية الضفة الغربية.

وص��وت رام��ي ن��زال املوظ��ف في 
وكال��ة غ��وث وتش��غيل الالجئني 
ل��ألمم  التابع��ة  الفلس��طينيني 
املتحدة )اونروا( في مدرسة في حي 

عني مصباح على سفح واحدة من 
التالل احمليط��ة برام اهلل. وقال »من 
املهم ان يقدم كل شخص صوته« 
»يتحم��ل  ان  ايض��ا  يج��ب  لك��ن 
التي عهد  املنتخب��ون املس��ؤولية 

بها اليهم«.

طريق ليبيا إلى المستقبل غامض برغم تجاوز مأزق بين حفتر والسراج

الفلسطينيون يبدأون التصويت في انتخابات بلدية تقتصر على الضفة الغربية

تهدف إلى »بث رسالة وحدة« من خالل زيارة ثالثة أديان

ترامب إلى السعودية لتعزيز الشراكة األمنية مع الدول 
العربية وتوحيد الشعوب مع واشنطن ضّد اإلرهاب

قال مسؤول في البيت 
األبيض، إن الواليات 
المتحدة على وشك 

استكمال سلسلة 
من صفقات األسلحة 

للسعودية تزيد قيمتها 
عن 100 مليار دوالر 

وذلك قبل أسبوع من 
زيارة الرئيس دونالد 

ترامب إلى الرياض

زيارة ترامب الى السعودية

تقـرير

باريس ـ وكاالت: 

املنتخ��ب  الفرنس��ي  الرئي��س  يدخ��ل 
اميانويل ماكرون، عند الس��اعة العاشرة 
الي��وم األح��د، قص��ر اإلليزي��ه، ليصب��ح 
رس��مياً أصغر رئيس في تاريخ اجلمهورية 
الفرنسية وخامس أصغر رئيس دولة في 
العالم. يأتي ذلك خالل عملية التس��لم 
والتسليم التي س��تحصل اليوم األحد، 
في آخر يوم من والية الرئيس االش��تراكي 
فرنس��وا هوالند الذي أعل��ن نهاية العام 
املاض��ي أنه س��يحكم فرنس��ا حتى آخر 

حلظة من عهده وهو ما التزم به.
وسيس��تقبل هوالن��د الرئي��س املنتخب 
عل��ى أس��فل الدرج��ات الصغي��رة التي 
تفض��ي إلى القصر الرئاس��ي على أنغام 
ي��ؤدي  فيم��ا  العس��كرية،  املوس��يقى 
احلرس اجلمه��وري التحية للرئيس الثامن 
للجمهورية الفرنسية اخلامسة. وبعدها، 
س��يجتمع الرئيس��ان »اخللف والسلف« 
منفردي��ن الط��الع الرئي��س اجلدي��د على 
أس��رار الدولة الفرنس��ية وعلى مفاتيح 
الس��الح النووي الذي ال ميكن استخدامه 
إال بأمر من رئيس اجلمهورية. ومن املنتظر 
بعدها أن يرافق ماكرون الرئيس الس��ابق 

حت��ى درج اإلليزيه ليلق��ي بعدها خطاب 
التنصيب املفترض أن يكون مبثابة رس��م 
خريط��ة طري��ق للتوجهات األساس��ية 

للعهد اجلديد.
وين��ص البروتوك��ول الفرنس��ي عل��ى أن 
يصعد الرئيس اجلديد جادة الشانزليزيه، 
في س��يارة مكش��وفة، محاط��اً بخيالة 
احل��رس اجلمه��وري وبحضور كب��ار أركان 
الدول��ة ليضع باقة من الزه��ور على قبر 
اجلندي اجملهول وينير الشعلة. وفي الوقت 
عينه، س��تعمد أمانة القصر إلى اإلعالن 
ع��ن اس��م أول رئي��س حلكوم��ة العهد 
اجلديد الذي اختاره ماكرون ليدير املعركة 
االنتخابية التش��ريعية سعياً وراء توفير 
أكثري��ة نيابية تدعم الرئيس وتس��اعده 
في وض��ع برنامج��ه االنتخاب��ي موضوع 

التنفيذ.
مكان��اً  يدخ��ل  ال  ماك��رون  أن  معل��وٌم 
مجهوالً. فهو يعرف القصر الرئاسي عن 
ظهر قلب ألنه ش��غل منصب مستشار 
اقتص��ادي للرئي��س هوالند، ث��م منصب 
أمني عام مساعد للرئاسة قبل أن يكلفه 
هوالن��د ب��وزارة االقتصاد في ع��ام 2014. 
وف��ي األي��ام األخيرة، عمل فري��ق ماكرون 
م��ع أمني عام الرئاس��ة جان بي��ار جوييه 
حتى جترى عملية التسلم والتسليم في 

أفضل الظ��روف. وخالل األي��ام التي تلت 
اجلول��ة الثانية من االنتخابات الرئاس��ية 
التي حقق فيها ماكرون فوزاً اس��تثنائياً 

بحصوله على 66 في املائة من األصوات، 
اغتن��م هوالن��د كل املناس��بات والفرص 
ليع��رب عن دعمه ملستش��اره الس��ابق، 

وليعرب عن اس��تعداده للمس��اعدة في 
حال طلب منه ذلك.

وقال الرئيس املنتهي��ة واليته امس االول 

اخلميس ، لصحافيني رافقوه في الطائرة 
التي أعادته من أملانيا، إن عملية التسلم 
والتسليم ستدور ببساطة وبوضوح وفي 
أج��واء يخيم عله��ا الود. وش��دد هوالند 
عل��ى رغبته ف��ي جناح عه��د ماكرون في 
املهم��ة التي أوكلت إلي��ه، مضيفاً أنه ال 
ينقل الس��لطة ملعارض سياس��ي، وإذن 

فإن األمور أكثر سهولة. 
وبحس��ب هوالن��د، فإن��ه س��ينقل إل��ى 
ماك��رون كل املعلوم��ات مبا فيه��ا األكثر 
حساس��ية لينطلق في مباشرة مهامه 
منذ حلظة انتقال السلطة إليه. وبالنظر 
للتعليق��ات الت��ي صدرت ع��ن املعارضة 
والصحافة التي اعتبرت أن عهد ماكرون 
ليس إال استمراراً لعهده، أكد هوالند أنه 
سيمتنع عن التعليق على قرارات األخير، 
معتبراً أنه يتعني ترك الرئيس اجلديد يتخذ 
قرارات��ه ويتحمل تبع��ات خياراته وتالفي 
الظهور مبظهر املستشار أو املرشد. وهذه 
املرة سيكون الوداع مقصوراً على هوالند 
وماك��رون فق��ط من غي��ر زوج��ة الثاني، 
ألن رفيق��ة درب هوالن��د اجلدي��دة جول��ي 
غاييه ال تظهر في املناس��بات الرس��مية 
علماً أنهما يعيش��ان مع��اً. ومنذ حلظة 
تنصيبه، س��يتعني عل��ى الرئيس اجلديد 
أن يف��كك األلغ��ام السياس��ية املزروعة 

عل��ى درب��ه. وأوله��ا التفاهم م��ع رئيس 
حركة الدميقراطيني »الوس��ط« فرنسوا 
بايرو الذي عبر عن غضبه بس��بب الغنب 
الذي أصابه في الترش��يحات لالنتخابات 
النيابي��ة الت��ي أعلنه��ا ح��زب ماك��رون 

»اجلمهورية إلى األمام«. 
وفيما يعتب��ر بايرو أن ماكرون لم ينصفه 
وأن حزب��ه تخل��ى ع��ن التفاهم��ات التي 
حصل��ت بينهم��ا عن��د انضمام��ه إلى 
حملته قبل الدورة األولى، فإن مس��ؤولي 
»اجلمهوري��ة إل��ى األمام« يتهم��ون بايرو 
باجلش��ع االنتخابي. لكن ماكرون الباحث 
ع��ن توفير أكثري��ة نيابية ف��ي البرملان ال 
مصلحة له ف��ي االنقطاع عن بايرو الذي 

يعد في فرنسا من رواد اخلط الوسطي.
وبانتظ��ار ذل��ك، ف��إن أول عمل رس��مي 
خارجي سيقوم به ماكرون غدا االثنني هو 
زيارة املستش��ارة األملاني��ة أجنيال ميركل، 
وق��د أصبح��ت ه��ذه الزي��ارة تقليدي��ة 
للرؤساء الفرنس��يني في بداية عهدهم. 
وس��تتم الزيارة حتت ش��عار الصداقة ألن 
ميركل عب��رت أكثر من م��رة عن دعمها 
ملاك��رون بوجه مارين لوبان التي رأت فيها 
تهديداً ألوروبا وعودة للقومية املتعصبة، 
ولذا فقد رفضت اس��تقبالها أيام احلملة 

االنتخابية.

أوَّل عمل رسمي خارجي يقوم به »زيارة المستشارة األلمانية ميركل«

إيمانويل ماكرون يدخل اليوم األحد قصر اإلليزيه كأصغر رئيس في تأريخ فرنسا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:     

أك��د مص��در مس��ؤول بالهيئة 
أن  املصري��ة  للبت��رول  العام��ة 
استيراد 2 مليون برميل من اخلام 
املنتظ��ر وصوله خالل  العراق��ي 
األيام القليلة املقبلة )من ش��هر 
أي��ار اجل��اري( يوف��ر 280 ألف طن 
م��ن اخلام يس��هم في تش��غيل 
طاقات معامل التكرير املعطلة، 
في وقت بني فيه أن س��عر برميل 
النفط املصدر عن هذه الشحنات 

سيبلغ نحو 50 دوالراً.
تصريحات  ف��ي  املص��در  وأوضح 
تابعته��ا »الصب��اح اجلدي��د«، أن 
خام البصرة سيوفر 2 مليون من 
خام هيئة البترول، املوجه ملعمل 
تكرير ميدور، في ظل نقص اخلام 
املص��ري ووجود طاق��ات تكريرية 
معطلة بنح��و %90 بجانب اجلام 

الكويتي. 
وأض��اف املص��در أن »ال�280 ألف 
طن من اخلام العراقي تستخلص 
كوق��ود من��ه، وقود الدي��زل، زيت 
الغاز الغاز املسال والنفثا وغيرها 
التي س��تكررها  املش��تقات  من 

املعامل املصرية.
وأش��ار املصدر إلى أن س��عر ال�2 
ملي��ون برميل من اخل��ام العراقي 
تت��راوح بني 100 إل��ى 105 ماليني 

دوالر حسب األسعار العاملية«.
ومض��ى الى الق��ول، أن »كميات 
توفر  املس��تخرجة  الدي��زل  وقود 
ما يعادل ش��حنتني يتم السوالر 
 30 بقيم��ة  ش��هريا  املس��تورد 
النافت��ا  وكمي��ات  دوالر،  ملي��ون 
تصديره��ا  ميك��ن  املس��تخرجة 
بنح��و 12 ملي��ون دوالر، كما يتم 
اس��تخدام كميات زيت التدفئة 
محط��ات  ف��ي  املس��تخرجة 
الكهرب��اء أو يتم تصديرها في 4 

ش��حنات بكميات 100 ألف طن 
بقيمة 20 مليون دوالر«.

وأك��د أن »كمي��ات م��ن النفث��ا 
املس��تخرجة بالكام��ل س��يتم 
تصديرها خاصة أن اإلنتاج احمللي 
يكف��ي احتياج��ات احملل��ي ويتم 
تصدير كيمات ما بني 50 إلى 75 

ألف طن شهرياً«.
وتابع املص��در أن »ذلك الى جانب 
ما يوفره من الغاز املسال للسوق 
احمللي م��ن دون تأخي��ر في وصول 
الش��حنات املس��توردة«، مشيرا 
إلى أن شحنات أرامكو السعودية 
اس��تطاعت تغطية االحتياجات 
احمللي��ة بجانب اإلنت��اج احمللي من 

املنتجات البترولية.

أصدرت  عل��ى صعي��د متص��ل، 
اكتشافات  لتطوير   EBR شركة 
النف��ط والغ��از قائم��ة بال��دول 
اكب��ر  متل��ك  الت��ي  العش��ر 
احتياطي��ات نفطي��ة، حيث جاء 
العراق خامساً باحتياطيات تبلغ 
143 ملي��ار برمي��ل، أغلبه��ا في 
ال  واجلنوبية  الوس��طى  حقول��ه 
س��يما في حق��ول الرميلة الذي 
يعد من أضخمها على مس��توى 
العال��م، ومجنون وغ��رب القرنة 

اضافة الى حقول ميسان.
وجاءت فنزويال على رأس القائمة 
بامتالكه��ا أضخ��م احتياطيات 
نفطية مؤكدة تبل��غ 300 مليار 
برمي��ل م��ن النف��ط، وف��ي عام 

2011 جتاوزت فنزويال الس��عودية 
ف��ي قائم��ة البلدان الت��ي لديها 
أكب��ر احتياطي��ات نفطية. كما 
أن ل��دى فنزويال أيضا احتياطيات 
ضخمة من الرمال النفطية مثل 
تلك املوج��ودة في كن��دا. ونظرا 
اللزج��ة، فإنه ميكن  لطبيعته��ا 
إنت��اج النفط م��ن ه��ذه الرمال 
القط��ران م��ن خ��الل الوس��ائل 

التقليدية.
في حني جاءت الس��عودية ثانية 
تراجع��ت  الت��ي  باحتياطياته��ا 
ال��ى 269 ملي��ار برمي��ل وتق��در 
بخم��س االحتياطيات التقليدية 
العاملي��ة. ويقبع جان��ب كبير من 
احتياطياتها في ع��دد قليل من 

احلقول النفطية العمالقة.
أما كندا فاحتل��ت املركز الثالث 
باحتياطياته��ا املؤك��دة البالغة 
171 ملي��ار برمي��ل، ويقب��ع 95% 
م��ن احتياطيات كن��دا النفطية 
التقليدي��ة والرمال النفطية في 
اقليم البرت��ا، ويصدر جانب كبير 
من النف��ط الكندي الى الواليات 
املتح��دة. وف��ي املرتب��ة الرابع��ة 
ج��اءت اي��ران باحتياطي��ات تبلغ 
157.8 مليار برميل. في حني حلت 
باحتياطيات  الكوي��ت سادس��ة 
برمي��ل  ملي��ارات   104 تبل��غ 
ويحتض��ن حقل برق��ان العمالق 
نح��و %70 منه��ا، باعتب��اره ثاني 
اكب��ر حقول النفط ف��ي العالم. 

باحتياطي��ات  االم��ارات،  تلته��ا 
قدرت بنحو 98 مليار برميل منها 
66 مليار برميل في حقل زقم في 
أبوظبي التي تستحوذ على 90% 

من االحتياطيات.
وذكر تقرير الش��ركة، أن روس��يا 
الثامن��ة  املرتب��ة  ف��ي  حل��ت 
ملي��ار   80 تبل��غ  باحتياطي��ات 
برمي��ل، يق��ع جانب كبي��ر منها 
تليها  الس��يبيرية.  السهول  في 
تبلغ  باحتياطيات  تاس��عة  ليبيا 
48.3 ملي��ار برمي��ل، وه��ي اكبر 
احتياطي��ات نفطية في افريقيا. 
وأخي��را نيجيري��ا، الت��ي متلك 37 
مليار برميل وهي ثاني احتياطيات 

مؤكدة في افريقيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن نائ��ب مدي��ر جلن��ة التنمية 
واإلص��الح، الصين��ي، نينغ جي جه، 
أن س��لطات بالده تتوقع بلوغ حجم 
االس��تثمارات األجنبية للش��ركات 
الصينية في السنوات ال�5 املقبلة 

نحو 600-800 مليار دوالر.
وقال املس��ؤول الصيني خالل مؤمتر 
صحاف��ي عش��ية املنت��دى الدولي 

»احل��زام والطري��ق«: »لدينا توقعات 
إجمال��ي  إل��ى  بالنس��بة  مح��ددة 
االس��تثمارات الصينية ف��ي اخلارج 

خالل السنوات اخلمس املقبلة«.
وتاب��ع جي ج��ه »اعتبارا م��ن العام 
املقبل، سيصل حجم االستثمارات 
الصيني��ة في اخل��ارج إلى 130-120 
 800-600 أي  س��نويا،  دوالر  ملي��ار 
مليار دوالر خالل السنوات اخلمسة 

املقبلة«.
وبشأن القسم الكبير اخملصص من 
ه��ذه االس��تثمارات، أكد املس��ؤول 
منه��ا  كبي��را  ج��زءا  أن  الصين��ي، 
س��يذهب لتطوير احلزام االقتصادي 

للبالد.
ووفقا له، س��يكون ه��ذا األمر »قوة 
دافع��ة قوي��ة النتع��اش االقتص��اد 
العاملي وحترير االستثمارات املتبادلة 

والتج��ارة«. وبلغ��ت االس��تثمارات 
الصيني��ة املرتبط��ة مبب��ادرة احلزام 
والطريق 60 ملي��ار دوالر منذ 2013، 

حسب جي جه.
وتعن��ي ه��ذه املبادرة الت��ي طرحها 
الرئيس الصيني، ش��ي ج��ني بينغ، 
ألول مرة في 2013، تنفيذ مش��اريع 
تنموي��ة هائل��ة ومتنوعة تش��ارك 
فيه��ا أكثر من 60 دول��ة على طول 

»احلزام والطريق« مب��ا فيها معظم 
الدول العربية.

الط��رق  املش��اريع بش��ق  وتتعل��ق 
ومد س��كك احلديد، وبناء املنش��آت 
األساسية لضمان سالسة الشحن 
الب��ري والبح��ري واجل��وي، واملمرات 
العابرة للحدود للطاقة الكهربائية، 
إضافة إلى توصيل كابالت وشبكات 
االتص��ال الت��ي تس��مى مج��ازا ب� 

»طريق احلرير املعلوماتي«، وإنش��اء 
لتنش��يط  احلرة  التج��ارة  مناط��ق 
التجارة، وتنمي��ة األعمال التجارية 
للح��دود،  العاب��رة  اإللكتروني��ة 
الطاق��ات  تطوي��ر  ف��ي  والتع��اون 
النظيف��ة واملتج��ددة، إضاف��ة إلى 
البيولوجي  التن��وع  احلف��اظ عل��ى 
ومواجه��ة التغي��ر املناخ��ي لبن��اء 

»طريق احلرير األخضر«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تداول في سوق العراق لألوراق املالية 
اسهم بحجم مليار سهم وبقيمة 
وصلت الى 25 ملي��ار دينار محققة 
زيادة في ع��دد الش��ركات املتداولة 

خالل األسبوع املاضي.
وقال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد السالم في بيان صحافي، 

ان »سوق العراق لألوراق املالية نظم 
خالل االس��بوع املنتهي ف��ي احلادي 
عشر من ايار احلالي خمس جلسات 
النظام��ي  الس��وق  ف��ي  للت��داول 

وجلسة واحدة في السوق الثاني«.
وأضاف ان »عدد الش��ركات املدرجة 
ش��ركة   99 بلغ��ت  الس��وق  ف��ي 
مساهمة بعد اكتمال اجراءات ادراج 

اس��هم مصرف العالم االس��المي 
لالستثمار والتمويل منها 71 شركة 
مدرجة ف��ي الس��وق النظامي و28 

شركة مدرجة في السوق الثاني«.
واكد عبد السالم انه وخالل جلسات 
االس��بوع املاض��ي تداولت اس��هم 
52 ش��ركة في السوق النظامي و4 
شركات في الس��وق الثاني ليصبح 

عدد الشركات املتوقفة عن التداول 
لع��دم التزامه��ا بتق��دمي االفص��اح 
السنوي والفصلي للهيئة والسوق 

14 شركة. 
ومضى الى القول، ان »عدد االسهم 
املتداول��ة لألس��بوع املاض��ي بلغت 
20 ملي��ار س��هم ف��ي مقاب��ل 25 
مليار س��هم لألس��بوع ال��ذي قبله 

لينخفض بنس��بة %19.03 قياس��ا 
باألسبوع الذي قبله، في حني بلغت 
قيمة االس��هم املتداولة لألس��بوع 
املاض��ي 14 ملي��ار دينار ف��ي مقابل 
24 مليار دينار لألس��بوع الذي قبله 
لتنخفض بنس��بة %41.07 قياس��ا 

باألسبوع الذي قبله«.
وب��ني مدير الس��وق التنفي��ذي، ان 

االس��بوع  املنفذة  الصفقات  »عدد 
املاضي بل��غ 1745 صفق��ة مقابل 
1523 صفقة لألس��بوع الذي قبله 
 ISX الس��وق  مؤش��ر  لينخف��ض 
60 بنس��بة %1.54 خالل االس��بوع 
املاض��ي عن اغالقه لألس��بوع الذي 
قبل��ه عندم��ا اغلق عل��ى 629.47 

نقطة«.

الصين تغزو العالم باستثمارات تصل إلى 700 مليار دوالر

25 مليار دينار تداوالت »األوراق المالية« في أسبوع

143 مليار برميل احتياطيات الخام العراقي المؤكدة

50 دوالرًا لبرميل النفط المصّدر إلى مصر

كميات وقود الديزل 
المستخرجة توفر ما 
يعادل شحنتين يتم 
السوالر المستورد 
شهريا بقيمة 30 
مليون دوالر، وكميات 
النافتا المستخرجة 
يمكن تصديرها بنحو 
12 مليون دوالر

نيويورك ـ رويترز:
س��جلت أس��عار النف��ط ارتفاع��ا طفيف��ا في 
التس��وية حي��ث تع��ززت اآلم��ال ف��ي إمكانية 
تقلي��ص تخمة املعروض من اخلام في األس��واق 
العاملية م��ع انخفاض اخملزونات األميركية وتزايد 
الدعم الس��تمرار خفض اإلم��دادات الذي تقوده 

أوبك.
وجرت تسوية العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
برن��ت عل��ى ارتفاع مبقدار س��بعة س��نتات إلى 
50.84 دوالر للبرمي��ل في حني زاد اخلام األميركي 

اخلفيف سنتا واحدا إلى 47.84 دوالر للبرميل.
وصعدت أسعار النفط يوم اخلميس مع انخفاض 
ف��اق التوقعات ف��ي مخزونات اخل��ام األميركية 
على أس��اس أس��بوعي بل��غ 5.3 ملي��ون برميل 
وهو ما مثل إش��ارة عل��ى أن تخفيضات اإلنتاج 
التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون تس��اعد في 
تقلي��ص تخمة املعروض من اخلام في األس��واق 

العاملية.
وتلتقي منظمة البلدان املص��درة للبترول أوبك 
ومنتجون آخرون في اخلامس والعش��رين من أيار 
التخاذ قرار بشأن متديد اتفاق خفض اإلنتاج الذي 
توصلوا إليه في تشرين الثاني من عدمه. وقالت 
الس��عودية إنها تتوقع متديدا إلى نهاية 2017 أو 

رمبا إلى ما بعد ذلك.
وبحسب البيانات التي نش��رتها بيكر هيوز يوم 
اجلمعة زادت الش��ركات األميركية عدد حفارات 
النفط لألس��بوع الس��ابع عش��ر عل��ى التوالي 

بواقع تسع حفارات إلى 712 منصة.
وارتف��ع إنتاج الواليات املتحدة م��ن النفط أكثر 
من عش��رة في املئة منذ منتصف 2016 إلى ما 
يزيد على 9.3 مليون برميل يوميا، قرب مستويات 

إنتاج روسيا والسعودية وهما أكبر منتجني.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع الذهب ليتج��ه إلنهاء األس��بوع من دون 
تغير يذكر حيث أججت اإلقالة املفاجئة لرئيس 
مكت��ب التحقيقات االحت��ادي بالواليات املتحدة 
مخاوف املس��تثمرين وعززت الطلب على املعدن 
ف��ي الوقت الذي هبط فيه ال��دوالر والعائد على 

السندات األميركية.
وارتفع الس��عر الف��وري للذه��ب 0.3 باملئة إلى 
1228.01 دوالر لألوقي��ة األونص��ة محوم��ا حول 

متوسط مستوى حركته في 100 يوم. 
وصعد الذهب 0.5 باملئة في اجللس��ة الس��ابقة 

مسجال أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر.
وزادت عقود الذه��ب األميركية اآلجلة 0.3 باملئة 

في التسوية إلى 1227.70 دوالر لألوقية.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى صعدت الفضة 
0.7   باملئ��ة إل��ى 16.41 دوالر لألوقي��ة ف��ي حني 
انخف��ض البالت��ني 0.1 باملئة إل��ى 913.65 دوالر. 
واجته املعدنان لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في 

أربعة أسابيع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وداو  ب��ورز  آن��د  س��تاندرد  املؤش��ران  انخف��ض 
األميركي��ان حيث أثرت بيان��ات اقتصادية هزيلة 
عل��ى قط��اع البن��وك وتزاي��دت اخمل��اوف بش��أن 

نوردستروم ومتاجر جتزئة أخرى.
وانخفض املؤشر داو جونز الصناعي 23.22 نقطة 
أو ما يع��ادل 0.11 باملئة إلى 20896.2 نقطة في 
حني تراجع املؤش��ر س��تاندرد آند بورز 500 مبقدار 
3.57 نقط��ة أو 0.15 باملئة إل��ى 2390.87 نقطة 
بينما زاد املؤش��ر ناس��داك اجملمع 5.27 نقطة أو 

0.09 باملئة إلى 6121.23 نقطة.

ارتفاع برنت النخفاض 
المخزونات األميركية

الذهب عند 1228 
دوالرًا لألوقية

تراجع مؤشرات السوق 
األميركية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ف��ي ض��وء الكلف��ة املرتفع��ة إلعادة 
اإلعمار في الدول العربية التي دمرتها 
احلروب والنزاع��ات والتي تناهز تريليون 
»إس��كوا«،  لتقدي��رات  وفق��اً  دوالر، 
وتخطي خسائر النش��اط االقتصادي 
600 مليار دوالر، كان إجماع في افتتاح 
منت��دى »متويل إع��ادة اإلعمار- ما بعد 
التح��والت العربية« أم��س في بيروت، 
ال��ذي نظمه احت��ادا املص��ارف العربية 
و»الدول��ي للمصرفيني العرب« برعاية 
رئي��س مجلس الوزراء اللبناني س��عد 
احلريري وحض��وره، على ال��دور الكبير 
للقط��اع املصرف��ي العرب��ي في متويل 

إعادة اإلعمار.
وأعلن رئيس االحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب ج��وزف طربيه، أن »كلفة إعمار 
البنى التحتية في الدول العربية التي 
دّمرته��ا احل��روب والنزاع��ات بحس��ب 
»إس��كوا« تبلغ نح��و تريلي��ون دوالر«، 
الفتاً إلى جتاوز »اخلس��ائر الصافية في 
النش��اط االقتص��ادي 600 مليار دوالر 
أي ما يعادل 6 في املئة من الناجت احمللي 
ف��ي املنطق��ة العربية، كم��ا أّدت إلى 

عجز في املالي��ات العامة لهذه الدول 
بل��غ 250 مليار دوالر ب��ني عامي 2011 

و2015«.
وأكد »تكثيف جهودنا في االحتاد لرصد 
تط��ور األح��داث والتحضي��ر جملابه��ة 
ارتداداته��ا املالي��ة واالقتصادية ووضع 
اخلطط املستقبلية«. ورأى، في حديث 
نقلته »احلي��اة« الدولية على موقعها 
اإللكترون��ي، أن دور املص��ارف العربية 
»يتمح��ور أمام ه��ذه املعضل��ة حول 
تأمني التمويل، خصوصاً بالنسبة إلى 
مش��اريع إعادة البناء واإلعمار، باعتبار 
أنها متلك اإلمكانات والكفاءات واملوارد 
البش��رية، لكن تنقصها ع��ودة األمن 
واالستقرار، واالستراتيجيات احلكومية 

للتعامل مع مجريات األحداث«.
وع��ّد رئي��س احت��اد املص��ارف العربية 
محم��د اجلراح الصباح، ض��رورة »درس 
كيفية متويل إعادة اإلعمار جلهة املبالغ 
املطلوب��ة ومصادر تأمينه��ا وكلفتها 

وشروط احلصول عليها«.
وأكد أن الهدف من املؤمتر هو »مشاركة 
القط��اع املصرف��ي العرب��ي ف��ي وضع 
االستراتيجيات والسياسات التمويلية 
املطلوبة لتأمني األموال الالزمة لتسريع 

عجلة اإلعمار والتنمية«.
اجملمع��ة  املوج��ودات  أن  إل��ى  وأش��ار 

للقط��اع املصرفي العرب��ي »بلغت 3.4 
تريليون دوالر نهاية عام 2016، مشكلة 
140 في املئة من حج��م الناجت العربي، 
ووصل��ت الودائع إل��ى 2.2 تريليون دوالر، 
في حني تُق��در التس��ليفات بنحو 1.9 
تريلي��ون دوالر أي 77 في املئة من الناجت، 

بنمو 8 في املئة نهاية عام 2015«.
ولم يغفل ما تخس��ره ال��دول العربية 
سنوياً »بسبب هجرة العقول العربية«، 
مقدراً اخلس��ائر ب� »أكث��ر من 1.7 مليار 
دوالر ما يتطلب بيئة سياس��ية وأمنية 

مناسبة ومستقرة«.
التج��ارة  غ��رف  احت��اد  رئي��س  وأعل��ن 
والصناع��ة والزراع��ة اللبنانية محمد 
ش��قير، أن القط��اع اخل��اص اللبنان��ي 
»جاهز للمشاركة بفعالية في عملية 

إعادة اإلعمار«. 
وكش��ف عن »التواصل خالل الفترات 
املاضية مع مؤسسات القطاع اخلاص 
العربي��ة واألجنبي��ة، خلل��ق ش��راكات 
ضخمة ومبواصفات عاملية تكون على 
قدر حجم هذه العملية«. وشدد على 
»أهمية ه��ذه االندفاعة التي تأتي في 

وقتها ونساندها بكل إمكاناتنا«.
واعتب��ر حاكم مصرف لبن��ان املركزي 
رياض سالمة، أن »النظام املصرفي في 
العالم وف��ي ضوء مق��ررات »بازل3-«، 

سيصعب عليه مبفرده متويل إعادة بناء 
ال��دول العربية التي عاش��ت وتعيش 

حروباً«. 
وقال: »إذا نظرنا إل��ى لبنان، كان الناجت 
احملل��ي ع��ام 1974 يبلغ نح��و 8 باليني 
ليرة أي ما يساوي 3.5 مليار دوالر، وكان 
الَدي��ن الع��ام 52 مليون لي��رة أي 22.6 
ملي��ون دوالر. وكان س��عر اللي��رة في 
مقابل الدوالر 2.3، وكانت الفائدة على 
س��ندات اخلزينة بالليرة لسنة واحدة 

3.73 في املئة عام 1977«. 
وأوضح سالمة أن الناجت »كان ليحافظ 
على منوه الس��نوي بنسبة 6 في املئة 
لوال احل��رب، ول��كان حج��م االقتصاد 
وصل إلى ضعف ما هو عليه اليوم أي 
100 مليار دوالر، ولكان مت احتواء الَدين 

العام ضمن مستويات مقبولة«.
»س��عى  لبن��ان  أن  س��المة  وأوض��ح 
إلى إع��ادة بناء الدول��ة وإعادة تنظيم 
حماي��ة  اللي��رة،  وتثبي��ت  املداخي��ل 
للقدرة الش��رائية التي كانت انعدمت 
ف��ي احل��رب«. وخلُ��ص مق��دراً األضرار 
للح��روب  االقتصادي��ة  والتكالي��ف 
الثالث��ة األهم ليبيا- اليمن- س��ورية، 
مبئات الباليني وهي فرصة لالس��تثمار 
حني يحل الس��الم«. لكن س��أل: »َمن 

سيمّول هذه الورشة؟«.

منتدى بيروت يبحث دور البنوك في التمويل

تريليون دوالر إلعادة إعمار دول عربية دمرتها الحروب
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العالم حتكم��ه املصالح املتضادة 
وصع��ود عوام��ل الق��وة وتس��لل 
عوام��ل الضع��ف. ف��ا الرئي��س 
الك��وري  الرئي��س  وال  االميرك��ي، 
الش��مالي مبجنون��ن. فاجلنون هو 
الصور واالنطباعات التي يغرسها 
اع��ام فريق ضد االخ��ر. وكقاعدة 
احل��كام  ف��ان  االس��تثناء  تقب��ل 
يستشيرون، ويدققون، ويخططون، 
ناجحن  يجعلهم  وما  ويتفكرون. 
او فاشلن.. مهزومن او منتصرين 
لق��وى كامنة  اس��تثمارهم  ه��و 
حقيقي��ة تنقلهم م��ن الضعف 
ال��ى الق��وة، او اخف��اء ازماته��م 
وهمي��ة،  مبقوم��ات  وضعفه��م 
تنقلهم من الق��وة الى الضعف. 
فسياسات »ترامب« تزداد وضوحاً. 
اذ تراجع، مثاً، جزئي��اً او كلياً، في 
ملفات داخلية، كالرعاية الصحية، 

الس��ور مع  وتكاليف  واملهاجرين، 
املكس��يك حتت ضغوطات الواقع، 

فماذا عن السياسة اخلارجية؟
 ،»Josh Rogin يقول »جوش روجن
الصحفي االميرك��ي املعروف: »ال 
توجد سياس��ة خارجية اميركية 
قائمة على مبدأ، بل توجد محاولة 
يأخ��ذ فري��ق  لوض��ع هيكلي��ة«. 
»ترامب« شعاراته االنتخابية، من 
حالته��ا اخلام ويقوم��ون بصقلها 
بنم��وذج ليض��ع علي��ه »ترامب« 
ختمه النهائ��ي. فيزور وزير الدفاع 
»ميت��س« ال��دول االوروبي��ة ف��ي 
ش��باط، يلي��ه »تيلرس��ون« وزي��ر 
نائ��ب الرئيس  اخلارجي��ة، واخي��راً 
انتق��ادات  فيعي��دون  »بن��س«.. 
»ترام��ب« الوروب��ا وحتمله��ا اعباء 
حمايتها وح��ول محاربة االرهاب، 
لك��ن بلغ��ة اكث��ر دبلوماس��ية، 

ويصلون لنقاط مشتركة.. واالمر 
نفس��ه م��ع ش��رق اس��يا وامللف 
»ميتس«  في��زور  الك��وري.  النووي 
االصدقاء واحللفاء في املنطقة في 
ش��باط، ثم يذهب تيلرس��ون في 
اذار، و«بن��س« في نيس��ان. فاالمر 
في��ه امت��داد لسياس��ات »احلزب 
اجلمهوري« واع��ادة هيكلتها اكثر 

منه تغيراً لسياسات اميركا. 
 يبدو اس��تنتاج »جوش« منطقياً. 
وس��يرى من يس��تذكر التاريخ ان 
كس��اح  التهدي��د  دبلوماس��ية 
للح��زب اجلمهوري )ب��وش(، جاءت 
بعد دبلوماسية »االحتواء« لعهد 
»كلنت��ون«. وتأت��ي لغ��ة التهديد 
»اوباما«  بعد سياسة  ل�«ترامب«، 
و«كي��ري« في »االحت��واء«. لكن ال 
القوة  لغة »االحت��واء« تس��تثني 
والعقوب��ات، وال االخيرة تس��تثني 

فالضرب��ة  واحل��وار.  »االحت��واء« 
ه��ي  مث��اً،  »الش��عيرات«  ف��ي 
خط��وة محس��وبة، حتس��ن م��ن 
الداخلية  والق��وى  احللفاء  احترام 
التس��وية  وش��روط  ل�«ترام��ب«، 
منظوراً اليها اسرائيلياً واميركياً.. 
وليس��ت مجرد خطوة نحو احلرب 
»ترام��ب«  لقب��ل  واال  الش��املة، 
ضغوط��ات التصعي��د االقليمية 
واالوروبية بعد الضربة. كذلك االمر 
في كوريا الش��مالية، فاالسطول 
تتصاع��د،  والتهدي��دات  يتح��رك 
لك��ن الع��ن واله��دف يتجه��ان 
للصن وقدرتها في الضغط على 
»بيانغ يونغ«، فالتدخل العسكري 
س��يكون اصع��ب بع��د التفجير 
النووي الس��ادس مم��ا قبله.. واألمر 
ل��ن يختل��ف فيما يخص روس��يا 
فامي��ركا  اي��ران..  او  اخللي��ج  او 

»الدميقراطي��ة«  او  »اجلمهوري��ة« 
متفق��ة بأن »امي��ركا اوالً«، ولكي 
يصح اس��تمرار هذا املب��دأ عاملياً، 
او  »دميقراط��ي«  رئي��س  الب��د ألي 
»جمهوري« جتاوز احملاور الثاثة ادناه 
في االقل، لكي يتسنى الكام عن 
تغير جذري في السياسة اخلارجية 

االميركية:
1 - برغ��م ق��وة الوالي��ات املتحدة 
وقدراته��ا لكنه��ا ل��م تع��د دولة 
عظم��ى حتك��م العال��م ال عب��ر 
وال  العظمي��ن،  القوت��ن  نظ��ام 
نظام القوة االحادية بعد سقوط 
االحتاد السوفياتي. فخال ربع قرن 
استعادت روسيا الكثير من قوتها، 
العماقة..  الصن  قوة  وتصاعدت 
وكذل��ك الكثي��ر من ال��دول التي 
لن تس��مح المي��ركا االس��تفراد 

بالعالم.

املتح��دة  الوالي��ات  احتل��ت   -  2
مكانتها كق��وة عظمى كممولة 
عليه��ا  تعتم��د  الت��ي  لل��دول 
منظومته��ا في الس��يطرة على 
النظ��ام العامل��ي. ويتطل��ب قلب 
املنظوم��ة  لتصب��ح  املعادل��ة 
هي الت��ي مت��ول امي��ركا، امتاك 
املنظوم��ة مقوم��ات ذل��ك، وهي 
الت��ي ل��م تتراج��ع مواقعها منذ 
احلربن العامليتن، من دول عظمى 
او غنية الى دول من الدرجة الثانية 
والثالثة، او دول مرهقة موازناتها، 
اال بس��بب االعب��اء واالزمات التي 

عانت وتعاني منها.
3 - ل��م يع��د م��زاج ال��رأي العام 
الداخلي او العامل��ي هاضماً، كما 
كان ملنطق التهدي��د واحلرب.. وان 
سياسات اللجوء للحوار واالنكفاء 
االميركية في العقود االخيرة، لم 

تفرضها اه��واء وعوامل ذاتية، بل 
جاءت بس��بب التغي��رات العاملية 
االقتصادية والسياسية والعوامل 
املرتدة السلبية للحرب في فيتنام 
وافغانس��تان والعراق وغيرها.. وان 
العودة لتلك السياس��ات لن تقود 
الفض��ل م��ن النتائج الت��ي قادت 

اليها تلك السياسات.
»امي��ركا اوالً« ش��عار صحيح في 
اع��ادة تنظيم البي��ت االميركي.. 
ام��ا عاملي��اً، فاب��د ان يض��ع ف��ي 
حس��بانه ان كثي��ر م��ن البلدان، 
الت��ي بات��ت مقتدرة، تق��ول ايضاً 
»بل��دي اوالً«.. وال تقب��ل ان يك��ون 
الش��عار االميركي على حسابها، 
وس��تواجه اي��ة هيكل��ة جدي��دة 
تس��عى لاس��تفراد واحلرب، كما 

واجهتها سابقاً.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

نعم.. سياسات »ترامب« أقل غموضًا
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وزير النفط السابق

مستشار أول في 
معهد مونتين في 

باريس

باريس- قبل االنتخابات الرئاس��ية 
الفرنس��ية والتي انته��ت مؤخراً 
طلبت اإلذاعة العامة الوطنية في 
الواليات املتحدة االميركية إن جتري 
معي مقابلة من أجل التحدث عن 
النتيجة ولكن كان هناك ش��رط 
وهو أنه سيتم عمل املقابلة فقط 
ف��ي حالة ف��وز مرش��حة اجلبهة 
الوطنية اليمينية املتطرفة مارين 
لوب��ان. يبدو أن االخبار الس��عيدة 
مث��ل هزمية لوب��ان ال تع��د أخباراً 

رئيسة هذه اإليام .
لك��ن في واق��ع األمر ف��إن إنتصار 
الوس��طي املؤي��د إلوروب��ا إميانويل 
ماك��رون ه��و تطور مه��م للغاية 
ففي الع��ام املاضي عندما صوتت 
اململكة املتحدة م��ن أجل اخلروج 
وأنتخب��ت  األوروب��ي  اإلحت��اد  م��ن 
االميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
دونالد ترامب كرئيس��ها بدا وكإن 
الش��عبوية اليمينية إنتقلت من 
م��ا يبدو مس��تحيا إلى ش��يء ال 
ميكن مقاومته وبطريقة أو بأخرى 

كانت تس��تعد فرنس��ا لشعبوي 
ميين��ي آخ��ر إلن يف��وز بالس��لطة 
فإلى جانب تأثرها الشديد بإزمات 
منطقة اليورو ف��ي العقد األخير، 
تعرضت فرنس��ا مؤخرا ملوجة من 

الهجمات اإلرهابية.
لك��ن الناخب��ن الفرنس��ين –مبا 
في ذل��ك العدي��د ممن ل��م ينجح 
مرش��حهم أو حزبه��م املفض��ل 
بالوص��ول للجولة الثاني��ة- أقروا 
مبخاطر الس��ماح للوبان بالوصول 
لقص��ر اإلليزيه ومنح��وا ماكرون 
نص��را م��ؤزرا. لق��د عك��س ذلك 
السياس��ي  وال��ذكاء  النض��وج 
وأعطى درس��ا للمملكة املتحدة 
والواليات املتح��دة االميركية )رمبا 
كان ذلك هو اجل��زء التي لم ترغب 
ف��ي  الوطني��ة  العام��ة  االذاع��ة 

مواجهته(.
رمبا م��ن العوام��ل املس��اعدة هو 
أن لوب��ان حطم��ت ف��ي املناظ��رة 
الرئاس��ية الثانية الواجهة والتي 
عمل��ت بج��د وإجتهاد م��ن إجل 

بناءها . إن حملتها لنزع الشيطنة 
عن اجلبهة الوطني��ة- لقد قامت 
سنة 2015 بطرد والدها جان ماري 
من احلزب الذي أسس��ه- لم تكن 
إال مس��رحية فهي كانت وما تزال 

إبنة أبيها.
لكن اإلنتخابات الفرنس��ية جرت 
بالشكل الذي جرت عليه كما قال 
الكاتب ميشيل دي موناجن ليس 
فق��ط إلن لوبان كانت لوبان ولكن 
أيضا إلن ماكرون كان ماكرون ففي 
زمن آخر كان ميكن لشباب ماكرون 
وإستقاليته أن يكون عبئا كبيرا 
ولكن في البيئة احلالية من إنعدام 
الثقة جتاه املؤسسة السياسية ، 
إحتمالي��ة حصول  قدم ماك��رون 

شكل من أشكال التجديد.
بالطبع ، تتج��اوز أبعاد اإلنتخابات 
الفرنس��ية ح��دود فرنس��ا فف��ي 
اململكة املتحدة التي دعت رئيسة 
الوزراء فيه��ا تيريزا ماي إلنتخابات 
عامة مفاجئة في الش��هر املقبل 
م��ن أج��ل تدعي��م مركزه��ا ف��ي 

املتعلق��ة  القادم��ة  املفاوض��ات 
باخل��روج البريطان��ي م��ن اإلحت��اد 
األوروب��ي »البريكس��ت » تواج��ه 
تش��كيل  إع��ادة  إحتمالي��ة  اآلن 
احملور الفرنسي-األملاني وهو محور 
س��يكون أكث��ر توازن��اً وبالنتيجة 
أكثر اس��تقراراً مقارن��ة بأي وقت 
مض��ى . إن م��ن املؤك��د أن الورثة 
السياس��ين لوينستون شيرشل 
لن يدعموا مرشحا يشعر باحلنن 
لفرنسا حتت ظل حكومة فيشي 
ليسوا مخطئن عندما  ولكنهم 
إنتص��ار  ب��إن  بالقل��ق  يش��عرون 
املرشح األكثر تأييدا إلوروبا سوف 

يزيد من عزلتهم .
ف��ي واقع األمر فإن م��ن احملتمل أن 
إنتصار ماكرون –والذي إحتفل فيه 
على أنغام موسيقى نشيد الفرح 
الوطني  النش��يد  وهو  لبيتهوفن 
األوروبي- سيؤدي لتنشيط وحتفيز 
وتأيي��دا  إعت��داال  األكث��ر  الق��وى 
إلوروب��ا في طول أوروب��ا وعرضها ) 
بإس��تثناء هنغاري��ا وبولندا(. لقد 

أثبت ماك��رون أن التفاؤل املدعوم 
ببرنام��ج واض��ح وح��ازم ميكن أن 
يحقق الف��وز باإلنتخاب��ات وحتى 
في أوروبا الت��ي بدا وكأنها مقيدة 
بالتشاؤم واخلوف . إن من املؤكد أن 
نهجه سينعكس على االنتخابات 
العامة املقبلة في أملانيا وإيطاليا.

إن إنتص��ار ماكرون لم يكن نقطة 
حتول لصورة فرنس��ا )والشعبوية 
اليمينية ( في أوروبا فحس��ب ،بل 
كان أيض��ا نقط��ة حت��ول لصورة 
أوروب��ا في العال��م فعلى العكس 
م��ن إدع��اءات الرئي��س الروس��ي 
فادميير بوتن ف��إن القارة العجوز 
ليست في طور التحلل وهي قادرة 

على جتديد نفسها.
إن ه��ذا ق��د يكون مخيب��ا لإلمال 
بالنسبة لروس��يا ولكن بالنسبة 
للص��ن ف��إن انتصار ماك��رون هو 
في  فالصيني��ون  إيجاب��ي  تط��ور 
نهاية املط��اف ال يحبون الغموض 
وخاص��ة عندم��ا يؤثر ذلك س��لبا 
األس��واق حي��ث كان م��ن  عل��ى 

املمكن أن يؤدي انتصار لوبان لتلك 
النتيجة بالتحديد.

املتح��دة  للوالي��ات  بالنس��بة 
االميركي��ة فإن الردود على انتصار 
متفاوت��ة  كان��ت  رمب��ا  ماك��رون 
األمريكين  لغالبي��ة  فبالنس��بة 
الذي��ن لم يصوتوا لترامب فإن من 
احملتم��ل أن فوز ماك��رون أعطاهم 
ش��عورا باالرتياح والرض��ا فهزمية 
لوب��ان م��ا ه��ي إال رس��الة توبيخ 
لترام��ب نفس��ه ولكن رمب��ا كان 
هناك كذلك ش��عورا باحلسد فلو 
كان عن��د الدميقراطين مرش��حا 
مثل ماك��رون عوضا ع��ن هياري 

كلنتون ملا أصبح ترامب رئيسا.
إن األميركان الذين صوتوا لترامب 
رمب��ا كان��وا غي��ر متأكدي��ن م��ن 
ش��عورهم حيال فوز ماكرون فمن 
وجهة نظ��ر أيدولوجي��ة كان فوز 
ماك��رون مخيبا لألم��ال ولكن من 
وجهة نظر جيوسياسيه فإن فوزه 
ال يعد خبرا س��يئا فتعزيز الركيزة 
األوروبية ضمن الناتو س��وف يفيد 

وبالنسبة  بأكمله  الغربي  العالم 
لترام��ب – وه��و نرجس��ي أكث��ر 
من��ه أيدولوجي وال��ذي لم يلتقي 
بلوب��ان م��ن قبل عل��ى الرغم من 
اإلحتفاء بها م��ن قبل العديد في 
إدارته- فإن من املمكن اإلس��تفادة 
م��ن فوز ماكرون بع��دد من الطرق 

اإليجابية.
بالنس��بة ملاكرون ما ي��زال العمل 
ف��ي بدايته وحتى يحق��ق التغيير 
ال��ذي وعد ب��ه ويبقى رم��زا آلمال 
العالم التقدمية فإن على حركته 
»اجلمهورية إل��ى األمام » أن حتقق 
أغلبية في االنتخابات التشريعية 
ف��ي الش��هر املقب��ل حي��ث نأمل 
الفرنس��يون  الناخبون  أن يظه��ر 
مجددا الوعي الذاتي واحلكمة وأن 
يقدموا له الدع��م الذي يحتاجه 
في اجلمعية الوطنية فالذي على 
احمل��ك ليس مس��تقبل سياس��ي 
أو مس��تقبل حزب��ه ب��ل مصي��ر 
اجلمهورية الفرنس��ية ومستقبل 

أوروبا.

معجزة ماكرون
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يتخلص من جيمس كومي

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

باس��تثناء تركيا االردوغانية التي يبدو انها ستستمر 
وقت��اً ف��ي خانة ق��وى التطرف، مت��ر منطقة الش��رق 
االوس��ط، انظمة وح��ركات وحتالفات، ف��ي مخاضات 
عسيرة ومتداخلة ومفاجئة، وبعضها خارج انضباط 
االستراتيجيات العامة، هذا إذا ما ُقرئت هذه اخملاضات 
على انها ليست بالضرورة ايجابية وال هي دائًما عفوية 
املتها أزمات احملاور وصراع االرادات وفش��ل الصفقات 
واملراهنات، لك��ن القول بان رياح االعتدال والبحث عن 
حلول عبر املفاوضات يقت��رب من الصحة وذلك بديل 
عن  احل��روب احمللية التي دخلت ف��ي دوامات كارثية ال 
نفق بائن للخروج منها، وال مؤشر على استفراد جهة 

او محور في تقرير شكل النتائج. 
 ففي احلرب الدائرة على االراضي اليمنية تصدع محورا 
املواجهة وظهرت الى الس��طح ب��وادر انفصام داخل 
كل محور، بن الس��عودية واالمارات م��ن جانب، وبن 
الرئيس اليمني السابق علي عبداهلل صالح وحلفائه 
احلوثين من جانب آخر، وتناقلت وس��ائل االعام وقائع 
عن مفت��رق طرق بن اجلانبن، وله��ذا التصدع جتليات 
عل��ى االرض ق��د تعبر عن نفس��ها ف��ي خرائط نفوذ 
)أو صفق��ات( جديدة ال يقف االمي��ركان بعيداً عنها، 
ول��ن تتوقف نتائجها عند حد الطاق السياس��ي بن 

اجلانبن. 
وفي س��وريا بدأت احللقة ذات العاق��ة بترتيب مصير 
الرئيس بش��ار االس��د تتخذ ش��كل صفق��ة )او حل 
وس��طي( بن موسكو وواش��نطن وانعكس االمر في 
اخبار مفاجئة عن حرب ضروس داخل اجلماعات الدينية 
املس��لحة املتطرف��ة تس��تهدف انهاء التش��رذم)في 
الس��احة اجلهادية( وبناء قوة جديدة تتولى التفاوض، 
وس��ط اجراءات الفت��ة جلهة عمليات اعادة الس��كان 
النازح��ن ال��ى بلداته��م بضمانات »مش��تركة« من 

جميع االطراف. 
وتش��اء ري��اح التغيير والبحث عن مس��ار سياس��ي 
جدي��د ان تض��رب الكتل��ة الفلس��طينية اجلهادي��ة 
االكب��ر )حم��اس( لتقرر )في مؤمتر له��ا( ابعاد زعيمها 
خالد املش��عل ال��ذي قادها الى عزلة خانقة بس��بب 
نب��ذه خليار التفاوض وانخراطه في احملور القطري الذي 
خاض حروبا ضارية )وُمكلفة( في ليبيا ومصر وسوريا 
ووجدت حركة حماس نفس��ها خال هذه املعارك في 
وضع التابع واملعزول  واملط��ارد في الوقت ذاته ، وخرج 
مؤمتر احلرك��ة بفيادة جدي��دة على رئيس��ها القيادي 
اس��ماعيل هني��ة املع��روف بتحبي��ذه لفك��رة احلوار 
وبخاصة فيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، وتفيد 
الق��راءات املبك��رة ان هنية قد يس��عى الى تنش��يط 
التعاط��ي مع العواصم العربية الت��ي اغلقت ابوابها 

امام حماس. 
احمللل��ون ينظ��رون ال��ى اج��واء ومقدم��ات االنتخابات 
الرئاسية االيرانية على انها فاصلة اخرى في مخاضات 
املنطقة، بحثاً عن مسارات تقلل من كلف املواجهة. 

 ********
الدوس هسيكلي: 

»التجارب ال تعلم إال املستعدين للتعلم«.

مخاضات المنطقة



ثقافة10

علوان السلمان

اخيرا كان بح��ث الدكت��ورة نادية هناوي 
املوسوم)التس��ريد ف��ي الرواي��ة الس��ير 
ذاتية التخييلية( ..نقتطف منه)ان كتابة 
الرواية السير ذاتية لصق باملبدع الذي يرى 
بعني ناطقة ترصد ما خفي على اآلخرين 
حام��ا كاميرا ذاكراتية تلتقط له كل ما 
هو صغير وتفصيلي ق��د يعجز غيره عن 
التقاطه ورصده..ويستلهم التسريد في 
رواية)ازمنة الدم( التاريخ القدمي جنبا الى 
جنب الواقع املعيش في ش��كل تخييلي 
س��ير ذاتي ينطوي عل��ى جتريب قصصي 
ينته��ج واقعي��ا ايهاميا لتغ��دو الذاكرة 
منقسمة على نفسها والذات متشظية 
نفس��يا ومكاني��ا باس��تعمال اس��اليب 
مختلفة على مستوى الشكل ومستوى 
الضمائ��ر  ف��ي  التن��وع  مث��ل  املوض��وع 
واالصوات الس��ردية مع التاعب بسيرورة 
الزمن وجعل الفضاء الكتابي منش��طرا 
ال��ى منت وهامش م��ع التن��اوب بنائيا ما 
بني متنني مرويني وعنونة رئيسة وفرعية 
فض��ا ع��ن توظي��ف التقان��ات الفني��ة 
املائم��ة االخ��رى كاملش��هدية واملنتجة 
والس��يناريو والتداخل االجناس��ي ما بني 
السردية والش��عرية والوصفية واحلوارية 

واملسرحية وامليتاسردية...( ص152..
   اما جلسات اليوم الثاني فقد افتتحتها 
الطاول��ة املس��تديرة املتج��اوزة للقوالب 
اجلاهزة للجلس��ة الصباحية التي ادارها 
عبدالك��رمي  هش��ام  الدكت��ور  م��ن  كل 
والقاصة والروائية عالية طالب وش��ارك 
فيها كل من النقاد)باقر جاس��م محمد 
وعلوان السلمان وعقيل هاشم ومحمد 
ابو خضير وجمعة مطلك وبشير حاجم 
وحامد فاضل..( وقد سبق اوراقهم النقدية 
اربع ش��هادات اولها للروائي عبدالس��تار 
ابراهيم وثانيهم��ا للقاصة والروائية رغد 
الس��هيل وثالثها للقاص والروائي سعد 
محم��د رحي��م واخي��را ش��هادة الناق��د 
باسم عبداحلميد حمودي التي جرتنا الى 
عالم الروائي عبداجمليد لطفي برس��ائله 
املوجهة للمتحدث.. بعده��ا كانت ورقة 
الناقد باقر جاس��م محمد والتي حملت 
عنوان)املدخل اللساني في دراسة االيروس 
في السرد( منها)ان املمارسة االيرويسية 
مت��ر مبرحلتني اس��تثنائيتني: االولى االحتاد 
بالرج��ل(  وامل��رأة  بامل��رأة  باآلخر)الرج��ل 
والثاني��ة هي احت��اد قوى الب��دن والنفس 
والعق��ل ف��ي حلظ��ة ال��ذروة القص��وى 
ل��دى كل من الرج��ل وامل��رأة.. انها حلظة 
التجلي والغي��اب في آن واحد او النيرفانا
nirvana أو حلظة عالم النشوة والغبطة 
الناقد)ويكش��ف  اللحظية..(ويضي��ف 
التمثيل اللساني للتجربة االيروسية في 
السرد عنصرا مهما من عناصر التكوين 
الفكري واجلمالي للنص الس��ردي س��واء 
أكان قصة قصيرة او رواية..( ص210.. تاه 
الناقد علوان السلمان في بحثه)تقنيات 
الش��كل الروائ��ي � املس��رات واالوجاع � 
امنوذجا( مما جاء فيه) يعد عقد الستينيات 
من القرن العش��رين عقد ازده��ار الرواية 
ص��وب  اجتاهه��ا  اذ   .. فني��ا  العراقي��ة 
التجدي��د والتجريب في البناء الس��ردي.. 
وف��ؤاد التكرل��ي احد اولئك املس��اهمني 
الفاعلني في تطوير ف��ن الرواية مبا قدمه 
ف��ي حتديثها والقص��ة العراقي��ة ..حتى 
صار م��ن املتقدمني على غي��ره بتواصله 
االبداع��ي اوال ومحاولت��ه املس��تمرة في 
االبتكار والتجديد ثانيا.. ومن ثم االنتقال  

بالرواية والقصة من سردها الكاسيكي 
ال��ى س��ياقات التحدي��ث الفني ش��كا 
ومضمونا.. الذي جتلى في رواية )املسرات 
واالوج��اع( الص��ادرة ع��ام /1998 الرواي��ة 
الت��ي تقوم ف��ي بنيته��ا الس��ردية على 
واحل��دث  والش��خصية  وامل��كان  الزم��ان 
واللغ��ة املتفاعلة م��ع عوامله��ا.. اضافة 
الى الزمن املؤثر الفاعل في دالالت السرد 
ال��ذي يوظف تقان��ات تبرز تع��دد االزمنة 
الداخلي)املونولوج(  واحلوار  التذكر  ..منها 
واالرتداد)االسترجاع(وهناك تسريع السرد 
او ابطائ��ه ع��ن طري��ق االيجاز ال��ذي هو 
)التلخي��ص او التكثي��ف او االقتضاب او 
اخلاص��ة ..( اضافة ال��ى التقانات الفنية 
كاحل��ذف والوصف واملش��هد.. اما املكان 
بوصفه)ش��بكة م��ن العاق��ات وال��رؤى 
ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها 
لتش��ييد الفضاء الروائي الذي ال يتحقق 
اال م��ن خال حرك��ة الش��خصيات فيه 
وتفاعله��ا معه..(فق��د اتس��ع  فش��مل 
والش��خصيات  االمكنة  ب��ني  العاق��ات 
واحلوادث.. اضافة ال��ى توظيفه في تطور 
الس��رد وبنائ��ه.. وال يفوتن��ا ان نذك��ر ان 
بنية الزم��ان واملكان هي التي تولد فضاء 
النص وتخلق للفعل فيه مس��افة ينمو 
فيه��ا.. اضافة ال��ى اللغة التي تش��كل 
اجلمالي��ة ف��ي الن��ص من خ��ال النظام 
التركيبي اللغوي لها والش��خصية التي 
تكم��ن اهميتها في ال��دور الذي تقوم به 
واملس��احة التي تش��غلها والرم��ز الذي 
متثل��ه ..أما ال��راوي فيها في��روي بضمير 

ال)ه��و( التقني��ة البارزة في بنية الس��رد 
م��رة والت��ي تنطلق من اس��لوب الس��رد 
املوضوع��ي.. كونه العليم بكل ش��يء.. 
والذي يب��دأ بالس��يرة املوضوعية لعائلة 
)توفيق الم( بطل الرواية .. ابتداء من جده 
)عبد املولى( ووصفه ) بجس��ده القصير, 
املت��ني , وبخلقته الغريبة , فهو اقرب الى 

القرد منه الى االنسان..(ص5 ..
   ث��م ينتق��ل الراوي بوص��ف تاريخ تطور 
عائل��ة )عب��د املولى( وابنائ��ه في خانقني 
حتى انتقال ولده )س��ور الدين( الى بغداد 
ووالدة )توفيق الم( الرمز الذي نشأ في ظل 
ظروف املدينة التي جعلت منه منش��قا 
ع��ن قي��م العائل��ة وعاداته��ا وتقاليدها 
بس��بب تنوي��ره الفك��ري وحصوله على 
شهادة احلقوق.. اضافة الى سعي الرواية 
ال��ى ان تق��دم اس��تقراء لتاري��خ العراق 
السياسي منذ ثاثينيات القرن العشرين 
العراقي��ة  للح��رب  االول  الع��ام  حت��ى 
االيراني��ة بدالل��ة التواري��خ الت��ي اوردها 
)توفي��ق( في يوميات��ه.. اذ مواكبة احداث 
و1963  و1958  و1956   1952 و   1948
و1980.. فورقة الناقد عقيل هاشم التي 
تطرق��ت للرواية العراقي��ة اجلديدة والتي 
جاء فيه��ا)ان مياد رواي��ة عراقية جديدة 
يعن��ي ان هناك حاجة الى تغيير في بنية 
الس��رد وهو ايضا نتيج��ة حتمية جدلية 
التاريخي��ة واالجتماعية...(  من التغيرات 
ص226.. ت��اه الناق��د محم��د ابو خضير 
االشهاري  املوسوم)اخلطاب  بحثه  لتقدمي 
محفا س��رديا( ج��اء فيه)يح��وز اخلطاب 

االش��هاري وح��دة ش��عرية مس��تدعية 
لنصوص وافكار واساليب وبنى تواصلية 
وهيكلية إلنشاء  معماريته هادفا التأثير 
واالتصال والتفعيل الترويحي ونحس��ب 
ان ش��روع الوحدات والعناصر الش��عرية 
تب��دأ م��ن مش��هدية الع��رض او البداية 
حي��ث طرح احل��دث او احلكاية االطار ومن 
ث��م انتاج حكاي��ات داخلي��ة متوالية في 
ل��وح اخلطاب ذات��ه..( ص249..ام��ا الناقد 
والباح��ث جمعة مطل��ك فقد حتدث عن 
النقد االدبي والرواية االجتماعية وضرورة 
تكوي��ن نظرية نقدية ..تاه الناقد بش��ير 
حاجم بورقة نقدية حملت عنوان)البنية 
الف��ذة خصيص��ة التكنيك ف��ي الرواية 
العراقي��ة( مؤكدا فيه عل��ى ثيمة النص 
قائا)ام��ا في الثيمة فثم��ة اقناع القارئ 
ب��� الن��ص عل��ى دفعت��ني: اعتيادي��ة ثم 
اس��تثنائية.. اي تصاعدياx تنازليا بتعلق 
كلتاهم��ا تراتبي��ا عن��د قارئ مت��أن غير 
متعجل مبج��رى االحداث ضمن ش��بكة 
ن��ص الرواي��ة.. حي��ث طريق��ة وصفها= 
س��ردها=نقلية  امان��ة  الرؤي��ا+  عقلي��ة 
الرؤية( ص254.. اخيرا كانت ورقة القاص 
والناق��د حام��د فاضل الت��ي وقفت على 
نتاج محمد خضير س��رديا... اما اجللسة 
املسائية التي ترأس ادارتها الدكتور سام 
حربة فكان محورها الرئيس)اجتاهات نقد 
الرواي��ة العراقية املعاصرة( وقد س��بقت 
بش��هادة للقاص��ة نعيم��ة مجيد..تاها 
بحث الناقد فاضل ثامر املوسوم)اس��ئلة 
الرواي��ة اجلديدة..امن��اط البني��ة االطارية 

في الرواية العراقية اجلديدة( الذي اش��ار 
فيه الناق��د الى انه)ت��كاد تعمد معظم 
الرواي��ات التاريخية العربي��ة احلديثة الى 
االستهال ببنية اطارية حكائية خارجية 
مته��د او تب��رر امل��نت الروائ��ي التاريخي او 
اخملطوطة التي تش��كل في الغالب املنت 
النصي االساس��ي للعمل الروائي وحتقق 
ه��ذه البني��ة االطاري��ة مجموع��ة م��ن 
االهداف الفني��ة واالجتماعية والثقافية  
والتواصلي��ة منها محاول��ة اقناع القارئ 
بوج��ود مس��افة فنية ب��ني الروائي واملنت 
الروائي التاريخ��ي وبأن املؤلف ال يصطنع 
او يختلق اعتم��ادا على التخييل الصرف 
احلدث التاريخي الروائي.. فمثل هذا االيهام 
مين��ح الن��ص التخييل��ي صدقي��ة اعلى 
بوصفه جزءا من مدونة تاريخية رسمية 
او ش��به رس��مية كم��ا ان ه��ذه احلكاية 
االطارية متنح الس��رد طابع��ا موضوعيا 
مستقا عن ذات املؤلف وعن الكشوفات 
ذاتية)االتوبيوغرافية(  السير  االنثياالت  او 
اح��دى  او  املؤل��ف  وع��ي  ع��ن  املعب��رة 
ش��خصياته الروائي��ة وتتخ��ذ احلكاي��ة 
االطارية امناطا مختلفة ومظاهر سردية 
متنوعة فقد تك��ون مبثابة مقدمة يعلن 
فيها الروائي انه ال عاقة له باملنت الروائي 
املنش��ور وانه مجرد وس��يط لنشره بعد 
ان وصله بطريق��ة ما ..أو من خال عثوره 
عليه في عملية تنقيب بحثية مضيئة..( 
ص288..تاه الناقد ياسني النصير ببحثه 
املعنون)اآلخر ف��ي الرواية اجلديدة: الرواية 
ومحادثات املدينة( من��ه) محادثة املدينة 
مختلفة اللغة عن لغة احلوار املديني الن 
عم��اد احملادثة املدينية االس��ئلة واالجوبة 
وال��دوران ح��ول املوضوع إليض��اح بعض 
م��ا التبس في��ه ومادتها احلي��اة اليومية 
وليست املشكات الفكرية او الفلسفية 
او الصراع��ات االيديولوجي��ة الكبيرة اال 
انها تش��كل االرضية الت��ي تقوم عليها 
حوارات املدينة لذلك لم يعتمد افاطون 
احملادثة بل احلوار الن احملادثة ارتبطت بتطور 
املدينة اليونانية ومؤسساتها والفلسفة 

املصاحبة لذلك كله..( ص302..
ثم يختص��ر بحث��ه بقول��ه)ان محادثات 
املديني��ة تدور ح��ول حدث مش��ترك بني 
فئت��ني مختلفت��ي الفك��ر بينم��ا ت��دور 
رأي��ني  ب��ني  والعم��ل  الري��ف  محادث��ات 
يختلف��ان ف��ي التفاصيل..هذا االس��اس 
للمحادثة س��يتغير تبعا لتطور املدينة( 

ص303 � ص304..
  فالناق��د صادق الصكر الذي حمل بحثه 
بائ��ع  عنوان)االره��اب والس��رد:من قت��ل 
الكتب(..وقد اتخذ من رواية سعد محمد 
رحيم امنوذجا ملا ميارس��ه االرهاب من قتل 

ووووو..
وف��ي نهاي��ة اجللس��ة كان ب��اب النقاش 
مفتوحا عل��ى مصراعيه م��ن اجل خلق 

معلومة مضافة او ايصالها لاخر..
  اخي��را كان البي��ان اخلتام��ي ال��ذي تاه 
الصحف��ي محم��د اس��ماعيل بص��وت 
ه��اديء ولغ��ة واضحة دغدغت املش��اعر 
..فتوزي��ع  املؤمت��ر  اه��داف  واوصل��ت 
الش��هادات التقديرية بقب��ل دافئة حتت 
ظال)الشيراتون وقاعة الوركاء( والتهنئة 
بنج��اح متفرد ب��كل مفاصل��ه تنظيما 
وادارة وتخطيط��ا مبرمج��ا ضاه��ى ب��ل 
وجتاوز املؤمترات عربيا وعامليا بفقراته التي 
عايش��ها احلضور املتميز  ب��ا ملل فكان 
اضافة خاقة يزهو بها الفكر االنس��اني 
ب��كل اوراق��ه النقدية الت��ي جمعت بني 
دفت��ي غاف حم��ل عامته الس��يمائية  

الدالة على متنه)السارد..رائيا(..

ال ميلك الش��اعر إالاّ أن يكون رائيا، وش��رط الرؤيا  يتحول 
من كونه الزمة انطولوجية الى ممارسة في التعبير عن 
ه��ذه األنطولوجيا، إذ يس��تعني الش��اعر بكل حموالت  
اللغة- االستعارة، اجملاز، القناع، التورية، االحالة- ليكون 

املائز  في متثات تلك الرؤيا..
الش��اعر حيدر احلجاج يتكئ على االس��تعارة  ليمارس 
وظيف��ة الرائ��ي، وليكون- من خالها  ش��اهدا على ما 
يس��اكنها، وما ميكن أناّ تثي��ره، أو ما جتاهر به، إذ ال يجد 
الشاعر سوى هذه اللعبة/ االيغال في االستعارة للتعبير 

عن وجوده القلق، واالفصاح عن خوفه وخيبته..
في كتابه الش��عري) عن ال��وردة وهي تُطي��ح بحياتي( 
الصادر عن دار ميزوبوتامي��ا/ بغداد يضعنا احلجاج أمام 
هواجس��ه الش��عرية، وهي تامس مرائ��ر الوجود، وما 
يقابلها من مرائره الش��خصية، حيث الفقد، والغياب، 
والوج��ع، واألوه��ام،  النس��يان، وحي��ث يل��وذ الش��اعر 
باس��تعاراته بوصفها طقوس��ا، للبحث عن ما يش��به 

التطهير واخلاص..
كي يتعراّف على خيبته

التي الزمته
منذ الوالدة

بدت أشياؤه
قطيعا من املرارة...

قصائد الكتاب ليس��ت قصائد س��يرية، بق��در ما أنها 
قصائد)مشاهدات( إذ يامس الشاعر ما هو يومي، أو ما 
هو غائر  في وجدانه اجلنوبي، حيث ذاكرة اللوعة، وحيث 
��ة املعنى، وحيث ش��طارته ف��ي أْن يبتك��ر املعاني  خفاّ
��ات التي التصل إالاّ إلي��ه، فهو الوحيد  الض��د، والتوصاّ
ناّي بهذه اللعبة وسرائرها،  ألنه  رائيها وشاهدها.. املَعاّ

��ة عتبٌة للكش��ف ع��ن هشاش��ة وجود  ال��وردة/ اخلفاّ
الش��اعر، فهي اس��تعارة أولى ملا يليها من اس��تعاراٍت 
حُتي��ل ال��ى يوميات��ه، وال��ى خيبات��ه، فه��و ال ميل��ك إالاّ 
خارط��ة  اللعب��ة، لعب��ة، أْن يل��وذ باللغ��ة، وأْن يتطهر 
اس قاموس��ها،  فيها، أو يتك��ىء على قوة تعازميها وقداّ
حيث يجد الش��اعر/ اجلنوبي نفسه بعد فجائع احلروب 
والغزوات واخلرائب وحيدا، ال ميلك سوى أن يكتب مراثيه، 
الش��خصية والس��الية والوطنية.. الكتابة هنا لعبة 
صياني��ة للوج��ود، ورغ��م تقاطعها مع س��يولة اللغة 
واستعارتها النافرة، إالاّ أنها تبدو وكأنها التعويذة التي 
ميلكها الش��اعر/ املُغني، حيث يس��تعيد عبرها  ذاكرة 
الفقد، وش��غف احلضور، فوسط عتمة الغياب، واحلياة 
التي تُطيح بها الوردة، يدرك الش��اعر س��ر اللعبة، تلك 
التي تبادل الكتاب��ة وظيفتها، فكاهما مباحان للرؤيا، 
والش��هادة، مثلما هما مس��كونان  بذاكرة مفجوعة، 
ه��ي ذاكرة املكان/ احلروب، ذاك��رة الوجود/ اجلنوب، ذاكرة 

الغياب/ احلضور..
أسفل  احلروب

تتكاثر الشياطني واالرامل
أما الرايات  السود

فترفرف عاليا
لتلوك صبانا

والتئن
لذلك املشيب الذي يلوح على األصابع

ومُيراّغ احلدقات بحلكته..
قصائ��د الكتاب/ اجملموع��ة ال حدَّ لها ف��ي التعبير عن 
ش��عريتها، فهي مس��كونة مبا ميكن تس��ميته بكتابة 
احلاف��ة، حيث يقف الش��اعر عن حافة الرؤي��ا، أو حافة 
الوج��ود، ومبا يجع��ل الكتابة وكأنها محاولة إلش��هار 
تلك الرؤيا، وملمارس��ة ش��هوة االلتفات ال��ى العالم، إذ 
كلُّ شيء يتداعى، وال خاص إالاّ بالشعر، فهو التطهير، 
والس��فر، والعري، مثلما هو مواجهة  احملو، واس��تدراك 
م��اال يُدرك.. وتقانة  النثر في  هذه القصائد جتعله أكثر 
متثاّا لهذا الهمس واالفصاح، إذ تنزاح اللغة- دون قيود- 
الى أفق اس��تعاراتها، وكأنها صوت الش��اعر الداخلي، 
الصوت  الذي يندفُع، صارخا، عاويا، ُمحتجا  على )حياة 
تُطي��ح بها ال��وردة( مقارن��ة باحلياة الت��ي أطاحت بها  
احلروب واخليبات واملتاه��ات، وكأن هذا التقابل الوجودي 
بني ال��وردة واحلرب  ه��و جوهر الرؤيا  الذي أراد الش��اعر 
البوح به عبر قصائده التي ظلت تشبهه، فهي تتوسد 

حجرا كما  يقول احلجاج ذاته...

حيدر  الحجاج..
الكتابة عند حافة الرؤيا

شواخص

علي حسن الفواز

)2-2(كتابة

القاهرة ـ ميدل ايست أونالين:
أوص��ى املش��اركون ف��ي ملتق��ى القاهرة 
الدولي الثاني للنقد األدبي بتحديد موعد 
ثاب��ت النعق��اد امللتقى بش��كل دوري كل 
عام��ني وتأس��يس جائزة محكم��ة للنقد 

األدبي.
وجاءت التوصيات في ختام امللتقى مساء 
األربع��اء مبق��ر اجمللس األعل��ى للثقافة في 
القاهرة بعد جلس��ات استمرت على مدى 

ثاثة أيام.
وناقش امللتق��ى 70 ورق��ة بحثية مقدمة 
من نق��اد وباحثني من مصر والعراق واألردن 
واملغرب وتونس واجلزائر والسعودية واليمن 
ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وأذربيجان.

وق��ال الناق��د واألكادمي��ي املص��ري أحمد 
درويش مقرر املؤمتر ورئيس اللجنة املنظمة 
بعد إعان التوصيات »أوصينا بإقامة املؤمتر 
كل عامني ألن اجمللس األعلى للثقافة لديه 
العديد م��ن املؤمترات في الش��عر والرواية 
وغيرها لذلك س��تكون هذه املدة األنسب 
حتى ال تتداخل مواعيد األحداث الثقافية 

واألدبية«.
وأضاف »كما أننا نفس��ح الوقت ألنفسنا 
حتى نس��تعد جيدا للملتقى ليخرج على 
أفض��ل وج��ه. وكانت م��ن ب��ني توصياتنا 
إقام��ة جائزة للنقد وهذا يحتاج إلى إعان 
موضوع املسابقة قبل انعقاد امللتقى بعام 
على األقل ليس��تطيع الباحث��ون والنقاد 
إعداد موضوعاتهم وإرس��الها ثم تبحثها 

جلنة التحكي��م وتقيمها.. كل هذا يحتاج 
لوقت«.

وكان��ت ال��دورة األول��ى مللتق��ى القاه��رة 
الدولي للنقد األدبي عقدت في 2010 قبل 
أن يتوقف بع��د انتفاض��ة 25 يناير/كانون 
الثان��ي 2011 ليعود ويس��تأنف من جديد 

هذا العام.
وع��ن مامح اجلائ��زة املرتقبة ق��ال درويش 
»الع��ادة املتبع��ة اآلن ه��و أن متن��ح جائزة 
للرواية وجائزة للش��عر ونحن اآلن س��نرى 
عندم��ا نش��رع في تطبي��ق فكرتن��ا عدد 

اجلوائز وفروعها«.
وأض��اف »قد تكون جائزة للش��باب وجائزة 
للكب��ار أو ق��د تكون ثاث جوائ��ز. كل هذا 
س��يتضح عندم��ا جنلس لنح��دد ميزانية 

اجلائزة وتفاصيلها«.
وكان م��ن بني توصي��ات امللتق��ى أيضا أن 
تعق��د الدورة القادمة حت��ت عنوان )قضايا 
لغة النق��د األدبي ومصطلحاته(. وأقيمت 
دورة ه��ذا الع��ام حت��ت عن��ون )احل��وار مع 

النص(.
وتضمنت باقي التوصيات إنش��اء صفحة 
إلكتروني��ة ثابت��ة عل��ى موق��ع التواصل 
امللتق��ى  باس��م  فيس��بوك  االجتماع��ي 
تسجل فيها أسماء جميع املشاركني حتى 
يتس��نى من خالها تب��ادل اآلراء واملقاالت 
والبح��وث وكذل��ك طباعة األبح��اث التي 
ش��اركت في الدورة الثانية بعد مراجعتها 

وحتريرها.

ملتقى القاهرة الدولي للنقد 
يوصي بجائزة محكمة

ضع��ف مجم��وع وزن��ه ووزني م��ن الكتب، 
ناهيك مبنج��زه الطافح باجلدة ومش��روعه 

النقدي الواضح املعالم.
يبهرك النصير بصوته الهادئ الذي ال يرتفع 
ف��وق صوت��ك، وطريق��ة صياغت��ه للعبارة 
بحي��ث ال تك��ون قاطعة جازم��ة، كان حني 
يري��د تصوي��ب حك��م نختلف في��ه يقول: 
ما رأي��ك لو قلنا كذا بدل ك��ذا؟ والصياغة 
نفسها كان يستعملها حني يريد تصحيح 

خطأ وقعت فيه.
يش��عرك النصي��ر ح��ني جتالس��ه بالصلة 
الوثيق��ة ب��ني احلري��ة والبح��ث، فهو ميكن 
أن يفك��ر معك، مبنطلقات��ك الفكرية أنت 
ويص��ل إل��ى نتائ��ج، فتفكي��ر النصير غير 
مرتب��ط بإيديولوجي��ة أو مذهب فلس��في 
بعينه، في جلس��تنا األول��ى كدت أقطع أن 
النصير بنيوي إلى العظ��م، حداثوي ال يرى 
جدوى في أن تعود إلى التراث لتفيد منه في 
بح��ث علمي. بينما رأيته في الليلة التالية 
قارئا هضم التراث األدبي العربي، يرى أن فيه 
الكثير مما أهملناه وكان ميكن أن ينفعنا في 

قراءتنا الشعر والسرد املعاصرين.
عندم��ا عرضت أول فصل من رس��التي في 
املاجس��تير عل��ى أس��تاذي الراح��ل د.علي 
عباس علوان رحمه اهلل أواسط 1987 حدث 
ما جعل ذلك اليوم درس��ا قاسيا في حياتي 

ال ميكنني نس��يانه أبدا، فقد وجد أني بدأت 
إحدى فق��رات البحث بعبارة )يج��ب أن....(، 
قال لي: على من توج��ب هذا يا ثائر؟ )يجب 
أن( ه��ذه قله��ا لطلبتك.. يج��ب أن تقلموا 
أظافركم وتغس��لوا وجوهكم، في الدرس 
األدبي ال ش��يء مقطوع ب��ه، فما دام النص 
قابا ألن ت��راه من زوايا متعددة فا يحق لك 
أن توج��ب زاويتك أنت عل��ى غيرك. ووبخني 
بطريقة جعلتني أشعر إلى اليوم أن عبارات 
مثل )يجب أن والبد وال مناص وال مفر وأجزم 
وأعتق��د( إمنا ه��ي ضرب من الكف��ر البواح 
ال��ذي يلقي بي��دي صاحبه إل��ى التهلكة، 
يح��رم على الباحث اس��تعمالها وحرمتها 
على نفس��ي إلى األبد كأن ال وجود لها في 
معاجم العربية. لق��د كنا محظوظني -أنا 
وجيلي- أن تعلمنا على يد كبار كان يهمهم 
س��لوك الباحث العلمي وشخصيته أكثر 
من علم��ه ومقدرته على االلتزام بالس��ن 
واملناه��ج، فالعلم ميكن أخ��ذه من الكتب، 
أما الس��لوك فهو مترين ال ميكن أن يتعلمه 

اإلنسان إال على يد معلم.
ضع ه��ذه القام��ات أم��ام أمن��وذج آخر من 
الباحث��ني، م��ا حتدثه ع��ن عال��م أو ناقد إال 
فاجأك باتهامه باخلطأ والضال ورمبا الغباء 
واجله��ل، يلق��ي التهم جزافا، ف��إذا طالبته 
بالدليل ترك مجلسك كأنه يقول لك: وأنت 

أيضا جاهل مثله.
أو آخر وصف جنس��ا أدبيا بصفة ما، صفة 
ش��ائعة قاله��ا العش��رات غي��ره، ولكنه 
ل��م يقرأهم، فس��ماها مصطلح��ا، فصار 
يتص��رف كما لو أنه قد فل��ق احلباّ والنوى، 
إذا جالس��ك ال ينظر في وجهك، بل يشيح 
عن��ك موجه��ا نظرات��ه إلى الس��قف، ثم 
حرم تل��ك الصفة التي اس��تعمالها على 
غي��ره، فم��ا أن يت��ورط أحد باس��تعمالها 
حتى يتهمه بالس��رقة. وس��أفرض أنه أتى 
مبصطل��ح ل��م يلتفت إليه م��ن قبله، فما 
نف��ع املصطلح إن لم يوظف��ه اآلخرون في 
كتاباتهم؟ أنا الذي ما غادرت يوما شعوري 
بأن��ي تلميذ أتعلم حتى من طلبتي، كتبت 
أكثر من مرة كلمات أصف فيها ظاهرة ما، 
ث��م صارت بعد ذلك مصطلحات ش��ائعة، 
فكان هذا يفرحني ويشعرني أني قد أصبت 

في ذلك األمر.
كان أجدادن��ا ح��ني يتناظ��رون أو يكتب��ون 
يصفون أنفس��هم بأبشع الصفات )العبد 
احلقير، الفقي��ر، املتطاول، اجلاهل.....(، حتى 
يكسروا ما قد ينمو في نفوسهم من كبر، 
ورح��م اهلل أبا نؤاس ال��ذي خاطب إبراهيم 

النظام املعتزلي بالقول:
فقل ملن يدعي في العلم فلسفة *** عرفت 

شيئا وغابت عنك أشياء.

د.ثائر العذاري

كان أس��تاذنا الراح��ل د.ناصر ح��اوي رحمه 
اهلل  م��ن أكث��ر م��ن تأثرنا أن��ا وزمائي بهم 
م��ن الكبار، فقد كان حريصا على أن يعلمنا 
أخاق الباح��ث قبل أس��اليب البحث، وكان 
يركز عل��ى خصلتني اثنتني؛ أم��ا األولى فهو 
اإلصغاء لآلخر الذي كان ش��ديدا في تدريبنا 
عليه، بل كان هو أمنوذجا ومثاال ملن يحسنه. 
كان ي��رى أننا حني نس��تمع لآلخر ونفكر في 
الوقت نفس��ه في الرد فإنن��ا نضيع %70 مما 
قال��ه. وأما الثانية فه��ي التواضع، فقد كان 
ي��رى أن الكب��ر ي��دل قطعا عل��ى اجلهل، ألن 
الباحث اجلاد يزداد شعوره باجلهل كلما تعلم 
أكثر، فكل جديد يتعلمه يفتح أبوابا ألشياء 
أخ��رى ال يعرفه��ا، وكلم��ا ازدادت املعلومات 

ازدادت اجملهوالت أضعافا.
تذكرت أستاذي الراحل وأنا أشارك في مؤمتر 
الس��رد الثاني، إذ رأيت أمنوذجا يش��بهه من 
املثقفني والباحثني، هو الناقد ياسني النصير 
ال��ذي حالفني احلظ مبجالس��ته ف��ي ليالي 
املؤمتر الثاث، فوجدته نس��خة من أس��تاذي 
ناص��ر حاوي. فكان حني أحت��دث يصغي إلي 
بطريق��ة جتعلن��ي أش��عر أنه يتعل��م مني، 
واحل��ق أن ما قرأه النصير في حياته قد يكون 

العالم والمتعالم

مؤتمر السرد الثاني وتجاوز اآلفاق

ينتقل الراوي بوصف 
تاريخ تطور عائلة )عبد 
المولى( وأبنائه في 
خانقين حتى انتقال ولده 
)سور الدين( الى بغداد 
ووالدة )توفيق الم( 
الرمز الذي نشأ في ظل 
ظروف المدينة التي 
جعلت منه منشقا عن 
قيم العائلة وعاداتها 
وتقاليدها بسبب تنويره 
الفكري وحصوله على 
شهادة الحقوق
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**صدام وأعضاء حزب البعث يناقشون 
اس��تعمال األس��لحة الكيمياوية ضد 
اجلنود واملدنيني اإليرانيني )6 آذار ] مارس 

 )1( )1987 ]
عبد الغن��ي: ... الوقت الذي نضرب فيه 
متروك بالتأكيد لرأي سيادتك السديد 
ورأي القيادة العامة للقوات املس��لحة. 
سيدي، من الواضح أن تكون الضربة في 
غرب املدن طاملا أنها مأهولة بالس��كان 
وفيها منشآت اقتصادية. إن ضرب املدن 
هو اجلانب النفس��ي ال��ذي يُهزم العدو 
الفارسي ويبني لهم أن اخلميني صار مييل 
لكراهية اإليرانيني أنفسهم. إنه شيء 
صحيح أن املنش��أة االقتصادية تبطئ 
االقتصاد الفارس��ي، لكن سيان، ضرب 
املدن له نتائج اقتصادية وسيكولوجية 
نحتاجه��ا نح��ن. إن ن��وع امل��دن الت��ي 
تُض��رب يجب أن تك��ون، بالتأكيد، مدناً 
مهم��ة بتأثير أعمق، ق��در اإلمكان، إمنا 
في الوقت نفس��ه هذا موضوع متروك 
للقي��ادة العامة ولس��يادتك. لكن لدي 
رأي، س��يدي، فيما يتعلق ب� 21 آذار. )2( 
ف��ي 21 آذار، الوضع تتصاعد وتيرته في 
داخل إي��ران على مس��توى كبير وإنني 
أعتق��د أن��ه إذا كان هن��اك احتمال أن 
نضربه��م ف��ي الوقت عينه ف��ي داخل 
امل��دن، أي مدين��ة م��ن املدن، ق��د يكون 
للضربة تأثير سيكولوجي بقدر يضاهي 
هزمية اجليش الفارس��ي، فضالً عن تأثير 
س��يكولوجي إيجابي أعلى بقدر تعلق 

األمر بالعراقيني. شكراً، سيدي. 
سعدون: لدي سؤال عسكري، سيدي .

صدام: تابع كالمك. 
سعدون: هل الس��الح الكيمياوي مؤثر 
كما نعتقد، أعني الطريقة التي نفكر 

بها كمدنيني؟
صدام: نعم، مؤثر على الش��خص الذي 
ال يس��تعمل القن��اع ف��ي ه��ذه احلالة 

بالطريقة التي نفكر فيه كمدنيني. 
سعدون: إنك تعني أنه يُفني باآلالف؟ 

ص��دام: نعم، إنه يُفن��ى باآلالف ] توقف 
قصي��ر [. إن��ه يفني ب��اآلالف ويقيدهم 
من الش��رب أو تناول الطع��ام املتوفر، و 
] غير مس��موعة [ من مغ��ادرة املدينة 
مدة من الزمن إلى أن تُطهر من التلوث 
تطهيراً كامالً – ال شيء؛ ال يقدر أن ينام 
على فراش، يأكل، يش��رب، أو أي ش��يء. 

سيغادرون ] غير مسموعة [ عراة. 
عزت: لدّي تعليق حول هذا األمر. 

صدام: نعم؟
ع��زت: إنن��ي أواف��ق عل��ى كل ش��يء 
األم��ر  تعل��ق  بق��در  لك��ن  ناقش��ناه، 
الس��الح  أو  الكيمياوي��ة  باألس��لحة 
الكيمياوي، أعتق��د أنه يلزمنا أن نكون 
عندم��ا  املس��تطاع  ق��در  اقتصادي��ني 
نس��تخدمه ف��ي اجلبهة طامل��ا أنه من 
املمك��ن أن بعض الضربات على اجلبهة 
ق��د ال يكون له��ا املدى املؤثر للس��الح 
ال��ذي نتصوره، الذي حتدث عنه الدكتور 
س��عدون حمادي بس��بب وض��ع اجلنود 
في اجلبه��ة. أوالً، اإليرانيون بدأوا تقريباً 
باس��تعمال األقنع��ة اآلن ف��ي اجلبهة، 
اجلبه��ة مفتوح��ة واجلن��ود منتش��رون 
– ل��واء مفت��وح، فرقة مفتوح��ة مع أن 
تشكيالتهم ليسْت نظامية على غرار 
)ح��رس خميني(. غي��ر أن التأثير فيهم 
يتطل��ب ظروفاً ش��املة، أعن��ي اجلانب 
التقن��ي واجلوان��ب كله��ا، م��ن مثل ال 
أقنعة، إنه��م مجتمعون بأعداد كبيرة، 

حينذاك حتصل النتيجة املؤثرة. 
ما أعنيه باالس��تعمال االقتصادي ] هو 
[ أنن��ي ال أع��رف ما إذا لدين��ا قدرة على 
اإلنتاج التي من ش��أنها أن تلبي احلاجة 
كالم  ف��ي  املوصوف��ة  االس��تراتيجية 
الس��يد الرئيس؛ هذا سيكون موضوعاً 
آخر. نح��ن نضرب القطع��ات مبا منلكه 
كلما سنحْت لنا الفرصة والظروف، بيد 
أن��ه إذا لم يكْن هن��اك إنتاج كاٍف لكي 

يك��ون بحوزتن��ا كمية كافي��ة لضربة 
اس��تراتيجية نحتاجها نح��ن، علينا أن 
نستخدم هذا السالح اقتصادياً إلى أن 
يكون لدينا كفاية مما نحتاج إليه. إنني 
أعّول كثيراً على هذه الضربات. أقس��م 

أنه ما من أحد يسألنا ملاذا ضربتم. 
صدام: لس��ُت متأكداً، رفيق عزت، ما إذا 
كنَت تعرف أم ال أن السالح الكيمياوي 
ال مُيك��ن اس��تعماله ما لم أُع��ِط أمراً 

باستعماله ! 
عزت: إذاً، لدي الصورة كلها أمام عينّي؛ 
الكميات والنوعيات ستكون معروضة 

حتماً، التأثير، الوضع، إلخ. 
ردع وإخضاع أس��لحة الدمار الش��امل 

WMD في )أم املعارك( 
ف��ي اجتماعات��ه م��ع جنراالت��ه وكبار 
مستش��اريه ف��ي أواخ��ر 1990 وكانون 
الثاني )يناي��ر( 1991، عّل��ق صدام على 
الظ��روف التي في ظلها سيس��تخدم 
األس��لحة الكيمياوي��ة والبيولوجي��ة. 
في أواخر تشرين الثاني )نوفمبر(، حتدث 
ع��زت عن » ني��ة العراق في اس��تعمال 
امل��واد الكيمياوية  »، وأعل��ن صدام بأن 
العراق س��يضرب أعداءه » بكل ش��يء. 
» ف��ي مناس��بات ع��دة، أش��ار ص��دام 
أنه يعتب��ر الضربة النووي��ة االميركية 
معقولة متاماً وأن العراق، في استعداده 
الحتم��ال كهذا، خطط ونف��ذ تدريبات 
إخ��الء عس��كرية واس��عة النطاق في 

بغداد واملدن العراقية األخرى. 
في أواخر كانون األول )ديس��مبر(، ناقش 
عل��ي حس��ن اجملي��د )» عل��ي كيمياوي 
»( مع ص��دام الس��يناريوهات املمكنة 
العراقي��ة.  الكيمياوي��ة  للهجم��ات 
خل��ق علي قضية ض��د تلويث بالوعات 
الكوي��ت بامل��واد الكيمياوي��ة ألن املواد 
الكيمياوية ستتبدد وتكون غير مؤثرة؛ 
يك��ون من الصع��ب أن نعادله��ا؛ وبعد 
انتش��ارها في البحر، ق��د تلحق الضرر 
بالعراقيني؛ اخملاوف املتعلقة بثأر الواليات 
املتحدة س��تكون غائبة بنح��و بارز من 
القائم��ة. كما عّبر عل��ي عن خوفه من 
أن املواطن��ني الهارب��ني جنوباً من بغداد 
س��ينطلقون مباش��رًة ص��وب احل��رب 
الكيمياوية وسيتعذبون عذاباً شديداً، 
وهك��ذا أمل��ح إل��ى أن��ه كان يعتقد أن 
احلرب الكيمياوية ستنش��أ بني القوات 
العراقية وقوات التحال��ف الدولي. في 
منتصف كان��ون الثاني )يناي��ر(، ناقش 
صدام احلاجة لالس��تعداد الس��تعمال 
والبيولوجي��ة  الكيمياوي��ة  األس��لحة 
في بالغ اللحظة بواس��طة الصواريخ 
والطائرات املقاتل��ة في حالة حصول » 
الضرورة القصوى ». شرح صدام لطارق 
عزي��ز أنه عل��ى الرغ��م م��ن أن العراق 
س��يطلق رؤوس��اً مدِمرة تقليدية على 
إس��رائيل، سيس��تخدم أس��لحة غير 
تقليدية فقط » رداً على الرؤوس املدِمرة 

التي يستخدمونها. » 
ل��م يجد احملررون أي دليل في األش��رطة 
الصوتي��ة يش��ير إل��ى أن ص��دام كان 
يعتقد أن اخلوف االميركي من الهجمات 
الكيمياوي��ة  باألس��لحة  العراقي��ة 
والبيولوجية على إسرائيل أو أن الواليات 
املتحدة قد ردع��ْت ضغطاً اميركياً جتاه 
بغ��داد؛ على أي ح��ال، كان صدام يزعم 
أن درع العراق، روح��ه القتالية، وضربات 
الناجحة  التقليدية  صواريخ )س��كود( 
ق��د حدْت بب��وش أن يأم��ر بوقف إطالق 
النار من جانب واحد.  )3( هذا إلى جانب 
أن صدام أسقط من حسابه استعمال 
أس��لحته الكيمياوي��ة والبيولوجي��ة، 
أو دفاعات��ه املدني��ة، باعتبارها وس��ائل 
ردع نافع��ة. تذك��ر ص��دام أن تهديداته 
الكيمياوي��ة  األس��لحة  باس��تعمال 
املزدوج��ة في الدفاع ع��ن األمة العربية 
ق��د منع إس��رائيل م��ن الهج��وم على 
ليبي��ا. كما أعلن قائ��الً إن قادة الواليات 
املتحدة قد أجل��وا الهجوم على العراق 

ألن اس��تعدادات الدفاع املدني العراقي 
أعطْت إش��ارة إلى االميركي��ني بأنهم 
سيتكبدون الكثير من اخلسائر البشرية 

في حالة نشوب احلرب. 
التحري��ر  منظم��ة  ورئي��س  ص��دام 
الفلس��طينية ياس��ر عرفات يناقشان 
تهدي��د إس��رائيل الن��ووي لبغ��داد )19 

نيسان ] أبريل [ 1990( )4( 
القواع��د  يخ��ص  فيم��ا   ... ص��دام: 
االميركي��ة، وهي منتش��رة ف��ي كافة 
أرجاء العالم، في  تركيا، إلخ. ميكننا أن 
نكنسها. يتعني علينا أن نستعد لذلك 
املس��توى، أعن��ي يجب علين��ا أال نفرح 
مبج��رد ال��كالم ألن الكالم لي��س مجرد 
كالم، إنه مس��ألة قرار والت��زام. إن كل 

الكالم الذي قلناه جاء عبر سلسلة من 
االجتماعات مع الضباط العس��كريني. 
إنه��ا لم حتصْل به��ذه   الطريقة – ماذا 
بوس��ع الصواريخ أن تفعل، ماذا بوسع 
)الق��وة اجلوية( أن تفعل. نحن نتفحص 
دفاعاتنا ومتطلباتها، نتفحص قواعدنا. 
م��ا ه��ي األوامر الت��ي من املفت��رض أن 
تُرسل إلى هذه القواعد؟ عندما تُضرب 
بغداد بالقنابل الذرية، كيف س��يكون 
رد فعلنا – هذه األش��ياء كلها أخذناها 
بعني االعتبار. إنه ليس خيارنا، أقس��م، 
لكنه ش��يء ال بد منه. حني يأتي العدو 
وليس هناك قدم ثقيلة تقدر أن توقفه، 
القضية الفلسطينية والوضع العربي 
ل��ن يكونا جيدين أب��داً؛ وبناء على ذلك، 
إنه ليس توقيتنا. لو كان خيارنا الخترنا 
توقيتاً مختلفاً، غير أنها مسألة ضرورة، 
وعلينا أن نك��ون مجبرين على الضرورة 
التي تقول إنن��ا نحتاج إلى موقف قوي 

اآلن. 
ص��دام: أب��و عمار ] االس��م املس��تعار 
لياس��ر عرفات [، إنه يتعل��ق بالتوقيت. 
ل��و كان لدينا التوقيت الصحيح ووضع 
والفلس��طينيون  العربي��ة  البل��دان 
كانوا بخير، ملا قلنا م��ا نقوله اآلن ورمبا 
سنش��عر باحلرج جتاههم. ولكن مبا إننا 
لسنا على هذا الطريق، لن نفعلها أبداً 
ولن يعطينا العدو الفرصة لذلك. حني 
رأى العدو صاروخاً، ق��ال: » العراق ميلك 
صواري��خ تصل إلى تل أبيب. » حس��ناً، 
ت��ل أبي��ب بحوزتها صواري��خ تصل إلى 
جميع العواصم العربية. » العراق ميلك 
األس��لحة الكيمياوية وقد استعملها 
بنج��اح على اإليرانيني وبن��اء على ذلك، 
الع��راق ل��ن يفكر مرتني ف��ي ما يتصل 
بضرب إسرائيل باألسلحة الكيمياوية. 
» حني تس��أل تل أبيب: » ملاذا يستخدم 
العراق الس��الح الكيمياوي ضدكم؟ » 
اجلواب لغرض إعادة فلسطني إلى العرب، 
ولك��ي ال يهجموا على العرب، وهذا هو 
األمر ! بناء عل��ى ذلك، يجب عليكم أال 
تخافوا من السالح الكيمياوي العراقي 
بعد اآلن. لكنه ش��يء حس��ن إذا كانت 
إسرائيل متلك القنبلة الذرية، وأن لديها 

احلق في أن تفعل هذا ! 

ياسر: والقنبلة اجلرثومية. إنها جيدة. 
صدام: إنها متلك احلق! 

ياس��ر: وكذلك القنبلة الذرية، القنبلة 
الكيمياوي��ة، والقنبل��ة اجلرثومية. إنه 
شيء مؤكد. إنها ] إسرائيل [ متلك 240 
رأس��اً نووياً مدِمراً: 12 رأساً نووياً مدِمراً 
ل��كل عاصمة عربية. هذه األش��ياء لن 

تهدد األمن العربي ! 
ص��دام: إذاً إنني أقول هذه الكلمات وأنا 
في منتهى اله��دوء، وأرتدي بزة مدنية.   

] احلاضرون يقهقهون. [ )5( 
ذكر 1: إنها مسألة دبلوماسية. 

صدام: إذاً، إنني أقول هذه الكلمات ألنه 
يتعني علينا أن نكون مس��تعدين لهذا 

املستوى. 

صدام وبطانته يناقشون قدرات أسلحة 
الدم��ار الش��امل العراقي��ة وتهديدات 
العراق الرادعة )تقريباً منتصف تشرين 

الثاني ] نوفمبر [ 1990( )6( 
صدام: لدينا القابلية ألن نعرف أن بوسع 
أمري��كا أن تؤذين��ا، إمنا لدين��ا القابلية 
ألن ن��ؤذي أمريكا والقابلي��ة ألن نحبط 
أسلحتها التكنولوجية املتقدمة، التي 
س��وف تس��تخدمها. )7( لق��د صنفنا 
بعض��اً منها، من مثل طائرة التس��لل، 
وقد حتدثنا على املستوى االستراتيجي. 

عزت: ] غير مسموعة. [ 
العربي��ة  اململك��ة  نحّم��ل   :1 ذك��ر 
القانوني��ة،  املس��ؤولية  الس��عودية 

سيدي. 
صدام: لقد حتدثنا وقلنا نحن نحّملهم 
املسؤولية القانونية ] أصوات متداخلة 
[. لق��د حتدثنا حديثاً قوياً. أعني أن خط 

كالمنا كان كما أردته. 
ذكر 2: هو ذا. 

صدام: إمن��ا بطريقة مقنع��ة، طاملا إنه 
يتعني علين��ا أن نس��يطر عليهم قبل 
أن يؤث��روا في ش��عبنا. أعني، إنه ال يزال 
بوس��عنا أن نتحدث عما سيحصل، إمنا 
من دون مغ��االة. دعها تب��دو أصغر، إمنا 
مع جميع املتطلب��ات بحيث لن يصاب 

شعبنا بالصدمة. 
ذكر 1: سيدي، هناك إشارة في مسّودة 
الق��رار الذي ُوزع علينا ي��وم أمس ] غير   
مس��موعة [.  )8( املوض��وع على األكثر 
له عالقة بالقضي��ة الكيمياوية حيث 
تق��ول )املس��ّودة – م.( ف��ي النهاي��ة إن 
العراق لن يضرب باملواد الكيمياوية. إذاً، 
س��ايكولوجياً، إنني أعتقد فيما يتعلق 
بش��عبنا – وجانب سايكولوجي مضاد 
ف��ي داخل جند واحلج��از ] منطقتان في 
اململكة العربية الس��عودية [ والقوات 
االميركي��ة املوجودة – أعتقد أنه يلزمنا 
أن نذك��ر النقاط نفس��ها التي ذكرتها 
س��يادتك في الثاني من نيسان )أبريل (:  
)9( أن��ه في حالة وق��وع  العدوان، علينا 
أن نس��تخدم جمي��ع األس��لحة الت��ي 
بحوزتن��ا، مبا فيها الس��الح الكيمياوي 
امل��زدوج، بوصف��ه ش��يئاً مطلوباً لكي 
نترك تأثيراً إيجابياً في شعبنا، وكإجراء 
معاك��س ض��د الق��وات االميركية في 
دة القرار تذكر  جند واحلجاز، مبا إن مس��وّ

الكيمياوي في مواضع كثيرة. 
ط��ارق: لي��س هن��اك إش��ارة إلي��ه في 

مسّودة القرار. 
ذكر 1: يوم أمس – 

عزت: ال، ال، ليس هناك إشارة – 
طارق: ليس هناك إش��ارة في مس��ّودة 

القرار. كان هذا مجرد كالم بينهم! 
صدام: حتذير اميركي. 

] أص��وات  اميرك��ي.  3: تصري��ح  ذك��ر 
متداخلة. [

صدام: إما اميركي أو بريطاني – 
ط��ارق: إنه��ا غي��ر موج��ودة. كان ه��ذا 

كالمهم. )10( 
ذكر 3: بأن العراق اس��تخدم األس��لحة 

الكيمياوية. 
طارق: مس��ّودة القرار تفيد بأنها مجرد 

مواد كيمياوية. 
أن  علين��ا  خطي��ر  ش��يء  إن��ه  ع��زت: 
نكش��ف نيتنا في استعمال األسلحة 

الكيمياوية؛ كيف نفعل ذلك؟ 
صدام: هوه ؟

ذك��ر 1: إذا ه��ذه موجودة في مس��ّودة 
القرار – 

طارق: س��نعطيهم ع��ذراً ألن يش��نوا 
هجوماً نووياً. 

ذك��ر 1: نع��م، وإس��رائيل أيض��اً نفس 
الطريقة، سيدي. هذا مجرد رأي .

صدام: سنضربهم بكل شيء. 
ذكر 1: بكل شيء، بكل قدراتنا ] أصوات 

متداخلة [. 

* هوامش:

ص��دام   «  :023-SH-SHTP-A-001  )1(
وأعضاء حزب البعث يناقشون احلرب 
العراقي��ة – اإليراني��ة »، 6 آذار )مارس( 
1987. ه��ذه ه��ي اجللس��ة األولى من 
SH-SHTP- * االجتماع املس��جل في
ومس��ؤولون  ص��دام   «  :896-A-000
حكومي��ون آخ��رون يناقش��ون حالة 
البلد إبان احل��رب العراقية – اإليرانية 
واس��تعمال األس��لحة الكيمياوي��ة 
»، 6 آذار )م��ارس( 1987. فيم��ا يتعل��ق 
بالتس��جيل الثان��ي، أنظ��ر قس��م: 
» ص��دام ومستش��ارون عس��كريون 
املناس��ب  االس��تعمال  يناقش��ون 
لألس��لحة الكيمياوية » في الفصل   

الرابع. 
)2( وقف مؤقت إلطالق النار كان قد أُدرج 

في جدول لكي ينتهي بهذا التاريخ.  
)3( أنظ��ر قس��م: » ص��دام يلم��ح إلى 
أن » ال��روح القتالي��ة » للع��راق دفعْت 
الرئيس بوش لطلب وق��ف إطالق النار 

»، والهامش 76 في الفصل اخلامس. 
ص��دام   «  :037-SH-SHTP-A-001   )4(
يجتم��ع مبس��ؤولن عراقي��ن، ياس��ر 
عرف��ات، والوف��د الفلس��طيني »، 19 
نيس��ان )أبري��ل( 1990. ترجم��ة كاملة 
متوف��رة ف��ي كت��اب وودز وليس��ي: » 
مش��روع وجه��ات النظ��ر العراقي��ة –  

مواد املصدر األولي »: 19 – 24. 
) 5( يب��دو أن ص��دام وعرف��ات يتكلمان 

بسخرية واستهزاء. 
»ص��دام   :848-SH-SHTP-A-000   )6  (
ومستش��اروه يناقشون احلرب احملتملة 
مع الواليات املتح��دة »، االجتماع غير 
مؤرخ )تقريباً منتصف تشرين الثاني ] 

نوفمبر [ 1990( .
النس��خة  م��ن  أبك��ر  ف��ي ج��زء    )7(
األصلية، أش��ار صدام إل��ى أن التجارب 
العراقي��ة أظهرْت أن الدخ��ان املنبعث 
من آب��ار البترول املش��تعلة س��يخلق 
مش��اكل لالس��تهداف الذي تقوم به 
قوات التحالف. البترول املش��تعل في 
التجرب��ة » كّون س��حابة بارتفاع 500 
متراً، حيث لم يكْن بوسعهم  ] اجملربون 

[ رؤية الطائرة »، شرح صدام. 
)  8( ق��رار مجلس األم��ن الدولي املرقم 
678 ُمرر في 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 
1990، خّول الواليات املتحدة بالهجوم 
على العراق في أو بعد 15 كانون الثاني 
)يناير( 1991 إن لم ينسحب العراق من 

الكويت .
)9(   ق��ال ص��دام في حديث 2 نيس��ان 
)أبري��ل( 1990: » إذا أُرتك��ب عدوان ضد 
أي بلد عربي وطلب ه��ذا البلد العربي 
مس��اعدتنا من بعي��د، ل��ن نتأخر عن 
تقدمي املس��اعدة له. ] الواليات املتحدة 
إذا  واهمت��ن  [ س��تكونان  وبريطاني��ا 
تصورت��ا أنهم��ا قادرت��ان عل��ى إعطاء 
إس��رائيل غط��اء لك��ي تأت��ي وتضرب 
بعض املنش��آت املعدني��ة الصناعية. 
واهلل، س��نجعل الن��ار تلته��م نصف 
الع��دوان  إذا حاول��ت ش��ن  إس��رائيل 
على الع��راق. » رئيس اجلمهورية يحذر 
إس��رائيل، وينتقد الوالي��ات املتحدة. » 
FBIS-NES-90-064، 3 أبريل   )نيسان(، 
من إذاعة بغ��داد احمللي��ة )بالعربية(، 2 

نيسان )أبريل( 1990. 
) 10( في 30 تش��رين الثان��ي )نوفمبر(، 
أدلْت فرنس��ا وبريطانيا بتصريح علني 
مش��ترك وفيه حذرتا بغداد من » البدء 
الكيمياوي��ة  األس��لحة  باس��تعمال 
اخلارجي��ة  وزي��ر   « البيولوجي��ة.  أو 
الس��وفييتي ش��يفرنادزه أصدر حتذيراً 
مشابهاً بعدها بوقت قصير. مستشار 
صدام )الذكر 1( دمج هذين التصريحن 
وق��رار مجلس األمن الدولي 678. دبليو. 
أن��درو تيري��ل: » احل��رب الكيمياوية و] 
عاصفة الصح��راء [: الكارثة التي لم 
ت��أِت أبداً »، » حروب صغيرة وعصيانات 

» 4، العدد 2 )خريف 1993 (: 270. 

»          « 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 43« 

في أواخر كانون األول 
)ديسمبر(، ناقش 
علي حسن المجيد 

)علي كيمياوي( مع 
صدام السيناريوهات 
الممكنة للهجمات 
الكيمياوية العراقية. 

خلق علي قضية 
ضد تلويث بالوعات 

الكويت بالمواد 
الكيمياوية ألن المواد 

الكيمياوية ستتبدد 
وتكون غير مؤثرة

عزت: إنني أوافق على 
كل شيء ناقشناه، 

لكن بقدر تعلق األمر 
باألسلحة الكيمياوية 
أو السالح الكيمياوي، 

أعتقد أنه يلزمنا أن 
نكون اقتصاديين قدر 

المستطاع عندما 
نستخدمه في الجبهة 
طالما أنه من الممكن 
أن بعض الضربات على 

الجبهة قد ال يكون لها 
المدى المؤثر
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علي عبد األمير صالح

تأصيل إجرامي لعقيدة »كل شيء مباح في الحرب« وسعدون حمادي غير متحمس الستعمال السالح الكيمياوي 
االمبراطورية الصدامية تستعيد فلسطين بالمقلوب

ضحايا السالح الكيمياوي في حلبجة
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لندن ـ وكاالت:

أهدى البلجيكي ميتش��ي باتش��واي 
مهاج��م ن��ادي تشيلس��ي اإلجنلي��زي 
فريقه لق��ب الدوري اإلجنلي��زي املمتاز 
لكرة القدم، بعدما سجل هدف الفوز 
الوحي��د ف��ي مرم��ى املضيف وس��ت 
بروميتش ألبيون )1-0( مساء أول أمس 
عل��ى ملعب »ذا هاوثورن��ز« في اجلولة 
الس��ابعة والثالثني وقب��ل األخيرة من 

عمر املسابقة.
وكان تشيلس��ي بحاج��ة للفوز على 
وس��ت بروميتش من أجل ضمان الفوز 
باللقب بغض النظر عن مباراة مطارده 
توتنهام املقبلة أمام مانشستر يونايتد 
مساء األحد، فكان له ما أراد عن طريق 
باتشواي بعد دقائق من نزوله بديال في 
الشوط الثاني بدال من اإلسباني بيدرو 

رودريجيز.
وارتفع رصيد تشيلس��ي به��ذا الفوز 
إلى 87 نقطة، ليبتعد بفارق 10 نقاط 
عن توتنهام الذي يتبقى له 3 مباريات 
في املس��ابقة، أم��ا وس��ت بروميتش 

فتوق��ف رصي��ده عن��د 45 نقطة في 
املركز الثامن.

الس��ادس  ه��و  اللق��ب  ه��ذا  ويع��د 
لتشيلسي في تاريخ الدوري اإلجنليزي، 
والثاني له في األع��وام الثالثة األخيرة 
بعدم��ا ظف��ر ب��ه ف��ي املوس��م قبل 
املاضي بقيادة املدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وحسم نادي تشيلسي اإلجنليزي فوزه 
بلق��ب البرميييرلي��ج له��ذا املوس��م، 
بع��د االنتص��ار الصعب على وس��ت 
بروميت��ش ألبي��ون بهدف م��ن دون رد 
سجله البديل ميشي باتشواي، اذ رفع 
البل��وز رصيده إل��ى 87 نقطة بعد 37 
جولة من املس��ابقة، وبفارق 10 نقاط 

عن توتنهام أقرب املالحقني.
اخلاص��ة  »أوبت��ا«  ش��بكة  وقال��ت 
باإلحصائيات، إن تشيلسي رفع رصيده 
إلى 6 ألقاب في الدوري اإلجنليزي، منها 
5 في املس��مى اجلديد »البرميييرليج«، 
وفقط مانشس��تر يونايتد هو الفريق 
الذي فاز أكثر من تشيلسي باملسمى 
اجلديد حيث فاز الشياطني احلمر ب�13 

لقبا.

وبات تشيلس��ي أول فري��ق في الدوري 
اإلجنلي��زي يحقق اللقب ي��وم اجلمعة، 
من��ذ أن فعلها جاره اللندني أرس��نال 
في ع��ام 1989، على ملعب أنفيلد رود 

معقل ليفربول.
م��درب  كونت��ي  أنطوني��و  وأصب��ح 
تشيلس��ي، رابع م��درب إيطالي يفوز 
بلق��ب ال��دوري اإلجنلي��زي بع��د كارلو 
وروبرت��و  أنش��يلوتي م��ع تشيلس��ي 
مانشس��تر س��يتي  م��ع  مانش��يني 
وكالودي��و رانييري مع ليس��تر س��يتي 

املوسم املاضي.
وب��ات كونتي راب��ع مدرب أيًض��ا يفوز 
بلق��ب ال��دوري ف��ي املوس��م األول له 
بالبطول��ة، بعد جوزيه مورينيو وكارلو 
أنش��يلوتي م��ع تشيلس��ي، ومانويل 

بيليجريني مع مانشستر سيتي.
وف��ي املواس��م األربع��ة األخي��رة ل��ه 
كم��درب لألندية، اس��تطاع كونتي أن 
يت��وج بلقب الدوري جمي��ع املرات، مع 
يوفنتوس ثالث مرات وتشيلس��ي هذا 

املوسم.
»س��كاي  ش��بكة  قال��ت  ح��ني  ف��ي 
سبورتس« إن جون تيري تفوق على روي 

كني، وأصب��ح أول قائد لفري��ق إجنليزي 
يفوز بلقب الدوري خمس مرات.

واحتفل العبو فريق تشيلسي اإلجنليزي، 
بقائ��د البلوز جون تي��ري، بطريقة مميزة 
عق��ب الف��وز بلق��ب البرميييرليج بعد 

التغلب على وست بروميتش ألبيون.
ومتك��ن تشيلس��ي  م��ن الف��وز بلقب 
عق��ب  املوس��م،  ه��ذا  البرميييرلي��ج 
االنتصار على وس��ت بروميتش ألبيون 
به��دف دون رد ف��ي اجلول��ة ال���37 من 

الدوري اإلجنليزي.
وحم��ل العب��و الفري��ق اللندن��ي جون 
تيري، عل��ى األعن��اق احتفااًل ب��ه، بعد 
اقتراب رحيله عن البلوز نهاية املوس��م 
احلالي، بعد مس��يرته الطويلة الزاخرة 
باأللقاب مع تشيلسي.. وترددت العديد 
م��ن األنباء تفيد برحي��ل جون تيري عن 
البل��وز في ظ��ل ع��دم اعتم��اد املدرب 
اإليطالي أنطوني��و كونتي املدير الفني 
لتشيلس��ي عليه.. ويحتل تشيلس��ي 
اإلجنلي��زي  ال��دوري  بلق��ب  بالتتوي��ج 
السادس في مسيرته، علما بأنه حقق 
لق��ب البرميييرليج )املس��مى اجلديد( 5 

مرات.
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»اآلسيوي« يحسم مالعب 
مواجهة الزوراء والقوة الجوية

بدء صيانة ملعب 
المدينة الرياضية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حس��م االحت��اد االس��يوي املالع��ب التي س��تقام بها 
مباراتي ذهب واياب نصف نهائي كأس االحتاد االسيوي 

بني الزوراء والقوة واجلوية ومواعيد اقامتهما.
وق��ال عض��و املكت��ب االعالمي الحت��اد الكرة حس��ني 
اخلرس��اني في تصريحات صحفية ان االحتاد االس��يوي 
لكرة القدم يثبت رس��ميا موعد اقامة مباراتي نصف 
نهائي بطولة كاس االحتاد االسيوي ملنطقة غربي آسيا 
بني فريقي القوة اجلوية والزوراء ، حيث س��تجري مباراة 
الذهاب على ملعب اربيل في الس��اعة السادس��ة من 
مساء يوم الثاني والعشرين من الشهر اجلاري بحسب 
رغبة الفري��ق املضيف ) القوة اجلوي��ة(.. وبني ان مباراة 
االي��اب س��تقام في الس��اعة التاس��عة والنصف من 
مس��اء يوم التاس��ع والعشرين من الش��هر اجلاري في 
العاصم��ة القطري��ة الدوحة بحس��ب رغب��ة الفريق 

املضيف ) الزوراء(.
واشار الى ان املواعيد ثبتت بشكل رسمي وان الفريقني 
س��يحضران للمبارات��ني ، الفت��ا ان لقاء الق��وة اجلوية 
والزوراء س��يضمن مقع��د الحد االندي��ة العراقية في 
املباراة النهائية وهذ مكسب يحسب للكرة العراقية. 
يش��ار الى ان نادي الزوراء اعترض على تس��مية ملعب 
اربي��ل ملباراتي الذهاب واالي��اب وطالب االحتاد مبخاطبة 
االحتاد االس��يوي ليكون مباراة االياب في كربالء ، اال ان 
االحتاد االس��يوي رفض طل��ب االحتاد العراق��ي ما اجبر 
الزوراء على تسمية ملعب نادي العربي في قطر ملعبا 

مفترضا للمباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مدير عام دائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات في 
وزارة الش��باب والرياضة طالب املوسوي، ادخال املدينة 
الرياضي��ة في محافظة البصرة ف��ي مرحلة الصيانة 
اعتبارا من ال�200 من شهر ايار اجلاري استعدادا ملباراة 
رفع احلظر التي ستجمع منتخبنا الوطني مع منتخب 

االردن الشقيق في الثاني من شهر حزيران املقبل.
 واضاف املوس��وي ان هذا االجراء يات��ي اليصال املدينة 
الرياضي��ة ومالعبها الى اجلاهزي��ة املطلوبة من جميع 
اجلوان��ب وهي حتتض��ن مباراة عل��ى درج��ة كبيرة من 
االهمي��ة كونها س��تكون املدخل لرف��ع احلظر الكلي 
عن املالعب العراقية التي ستستقبل حينها املباريات 
الرس��مية، موضحا ان االنش��طة الرياضية ستتوقف 
في مدينة البصرة الرياضة خالل مدة الصيانة وملا بعد 

مباراة االردن الودية.
 وبني املوسوي ان اجلهود استنفرت بناءا على توجيهات 
وزير الش��باب والرياضة الس��يد عبد احلس��ني عبطان 
بوج��وب تأم��ني جمي��ع متطلب��ات االحتادي��ن الدول��ي 
واالس��يوي بكرة الق��دم، مؤكدا ان تعاون املؤسس��ات 
الرياضية مع مس��اعي وزارة الش��باب س��يضفي الى 

نتائج ايجابية النهاء ملف احلظر عن الكرة العراقية.

المانيا ـ أمير الداغستاني*

يس��دل الس��تار اليوم االحد على 
املعاقني  لرماي��ة  العالم  بطول��ة 
التي اقيم��ت في مدين��ة هانوفر 
االملانية مبشاركة العرق الى جانب 
منتخب��ات ايران وتركي��ا والبرازيل 
واالرجنت��ني  وانكلت��را  واملاني��ا 
واس��تراليا وروسيا وكندا والصني 
واوكرانيا  وماليزي��ا  واوزبكس��تان 
وكولومبيا وكازخس��تان وكرواتيا 
والس��ويد  وايرلن��دا  والكوي��ت 
والهند وكوري��ا اجلنوبية والتيفيا 
وماليزي��ا  وفرنس��ا  وايطالي��ا  
ومقدوني��ا والنروي��ج وسويس��را 
والبرتغ��ال  وبولن��دا  وس��لوفانيا 

وبلغاريا وسلوفاكيا.
 ومتكن ثالثة م��ن العبي منتخبنا 
من التاه��ل للبراملبياد املقبلة في 
فعالية مس��دس الهواء ملس��افة 
10 امت��ار بعد اجتيازه��م لالرقام 
التاهيلية في البطول��ة احلالية ، 
وهم شهد اكرم التي جمعت 354 
عالمة ، وس��ارة عب��اس وجمعت 

361 ، ورياض احمد وجمع 546 .
في حني لم يتاهل الرامي حسني 
البندقي��ة  فعالي��ة  ف��ي  عل��ي 
الهوائية من وضع الوقوف ملسافة 
10 امتار حي��ث حقق 597 وبفارق 
عالمتني عن الرقم التاهليلي 599 
عالمة. وقال عبدالباسط مدلول: 
ان مش��اركتنا كانت مفيدة جدا 
وق��د اس��تفدنا من تواج��د  اقوى 
رماة العالم ونافس��ناهم بجدارة 
واجتزنا العبني والعبات دوليني على 
مس��توى عال بكل ثقة، مبينا: ان 
املشاركة منحت العبي منتخبنا 
واملعنويات اضافة  بالنفس  الثقة 
الى اخلب��رة ، الفتا ال��ى ان التاهل 
يعد اجنازا بحد ذاته ،الس��يما بعد 

ان اجتزن��ا ابط��ال اللعب��ة الذين 
هيئوا بش��كل متميز ، واوضح ان 
اللجن��ة املنظمة قدمت تهنئتها 
وتقديرها  لوفد العراقي مبناسبة 
تاه��ل ثالثة من العبي��ه من بني 4 
العبني ، وخت��م ان االحتاد العراقي 
لرماي��ة املعاق��ني وباالتف��اق م��ع 
العراقي��ة  البراملبي��ة  اللجن��ة 
س��يضع منهاج��ا خاص��ا بغي��ة 
اع��داد املنتخ��ب من وق��ت مبكر 
للدخول في منافسات الباراملبياد 

بنحو متكام��ل.  وختم: منتخب 
العراق مشواره في بطولة العالم 
لرماية املعاقني الت��ي اقيمت في 
مدينة هانوفر االملانية مبش��اركة 
 R3 الالعبني حس��ني عل��ي ) فئة
الهوائية  البندقي��ة  ( بفعاليت��ي 
ملسافة 10 م من وضع االنبطاح ، 
ورياض احمد ) P4 ( باملسدس احلر 
ملس��افة 50 م والهوائي ملس��افة 
 P4 ( 10 م ، والالعبة ش��هد اكرم
( بفعاليتي املس��دس احلر ملسافة 

50 م ومسدس الهواء ملسافة 10 
 P4 م ، والالعبة س��ارة عباس )فئة
( بفعالية مسدس الهواء ملسافة 

10 م.
يذك��ر ان الوف��د العراق��ي وص��ل 
ال��ى مدين��ة هانوفر الت��ي تبعد 
ع��ن املط��ار مبس��افة 50 كم عن 
مركز املدينة ، في س��اعة متاخرة 
من ليل��ة اجلمعة املاضي��ة وبعد 
مع  االج��راءات  واكم��ال  االتف��اق 
اجلهة املنظم��ة توجه الى »فندق 

مي��دن« في ضواحي هانوفر والتي 
تبعد عن املركز ب 40 كم والتي مت 
تغييرها بفندق )ش��تاف انشتاف( 
بعد اعتراض رئيس الوفد العراقي 
توف��ر  لع��دم  كاظ��م  س��لمان 
متطلبات واحتياجات املعاقني في 
الفندق مم��ا دعا منظمي البطولة 
السكان الوفد العراقي في فندق 
افضل تتوفر فيه كل املستلزمات 
املهم��ة الت��ي يحتاجه��ا الالعب 
املع��اق اضافة الى انه اقرب مليدان 

البطولة.
م��ن جانبه اب��دى رئي��س اللجنة 
املنظمة للبطول��ة االملاني فليب 
النضب��اط  ارتياح��ه  بيرنه��ارد 
والت��زام الوفد العراق��ي ووصوله 
بالوق��ت احمل��دد بغية مش��اركته 
ف��ي منافس��ات بطول��ة العالم 
الت��ي تع��د م��ن اه��م البطوالت 
املؤهلة للبراملبي��اد املقبلة وانهاء 
املنافس��ات بش��كل مثمر والتي 
اسفرت عن تاهل ثالثة من العبي 
دور  ،مثمنا  للباراملبي��اد  املنتخ��ب 
التي  البراملبي��ة العراقية  اللجنة 
كانت على تواصل يومي من اجل 
مش��اركة منتخ��ب الع��راق ف��ي 
املنافسات ووفرت كل ماطلب منها 
، وكذل��ك احتاد الرماي��ة التي كان 
ملتزما في تهيئة كل مستلزمات 
املش��اركة ، موضحا ان ارقام هذه 
البطولة اعتمدت رس��ميا ضمن 
االجن��دة الدولية الحت��اد اللعبة . 
وتالف الوفد العراقي من الس��يد 
سلمان كاظم رئيس الوفد ، وعبد 
الباس��ط مدلول مدرب املنتخب ، 
والالعبتني ش��هد اكرم )مسدس 
هوائي(، وس��ارة عباس )مس��دس 
هوائ��ي( وحس��ني عل��ى )بندقية 
هوائي��ة( وري��اض احم��د موح��ان 

)مسدس هوائي (.
ويغادر الوفد العراقي مدينة هانوفر 
االملانية يوم  غٍد االثنني متوجها الى 
مطار اتاتورك باسطنبول التركية 
برحلة تستغرق س��اعتني واربعني 
ينتظراملنتخ��ب  بعده��ا  دقيق��ة 
باملط��ار م��دة ث��الث س��اعات ثم 
يتوجه من مطار اتاتورك الى مطار 
بغداد في رحلة تستغرق ساعتني 

ونصف الساعة.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

المنافسات تختتم اليوم في هانوفر األلمانية

»الرماية« يحصل على 3 بطاقات تأهيل للبارلمبياد المقبل

وفد رماية الباراملبية
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كونتي وتيري يدخالن تأريخ الدوري اإلنجليزي بأرقام قياسية
تقرير

هدف قاتل يقود تشيلسي للفوز بسادس ألقابه في البريمييرليج

احتفاالت تشيلسي

مفكرة الصباح الجديد

وست هام ـ ليفربول
هوتسبيرز ـ مان يونايتد

الس بالماس ـ برشلونة

إنتر ميالن ـ ساسولو

ريال مدريد ـ إشبيلية

كروتوني ـ أودينيزي
روما ـ يوفنتوس

4:15 عصرًا
6:30 مساًء

9:00 مساًء

1:30 ظهرًا

9:00 مساًء

4:00 عصرًا
9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

 بغداد ـ أحسان المرسومي*
ق��ّدم األم��ني املال��ي ف��ي اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية  سرمد 
والتبري��كات  التهان��ي  عبداالل��ه 
لالحتاد العراقي لكرة الس��لة بعد 
حصول��ه عل��ى جائ��زة الش��هادة 
الفضي��ة م��ن قبل االحت��اد الدولي 
لك��رة الس��لة وذلك اثن��اء انعقاد 
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
الدولي في مدينة كوانزو الصينية 
االس��بوع املاض��ي ، وق��د قدم��ت 
هذه الش��هادة وذلك جلهود االحتاد 
في تطوير كرة الس��لة للش��باب 
للفترة من 2014-2017 حيث تقدم 
تصنيف العراق في هذه الفئة الى 
املرك��ز 62 عاملي��ا وال��ى املركز 14 

اسيويا وبرصيد 7:5 من النقاط.
املكت��ب  ان  عبداالل��ه  وأوض��ح 
التنفي��ذي يبارك ه��ذا اإلجناز لكرة 
العراقية وس��يناقش مع  الس��لة 
لبرنام��ج  الدع��م  س��بل  االحت��اد 
اإلع��داد ملنتخبن��ا الس��لوي الذي 
ينتظ��ره اس��تحقاق مه��م وذلك 

عبر املش��اركة في تصفيات كأس 
العالم 2019 وذلك بعد ان أوقعته 
القرعة في اجملموعة الرابعة رفقة 
كل م��ن ايران وقطر وكازاخس��تان 
الف��رق  ه��ذه  س��تلعب  حي��ث 
التصفيات بطريقة الذهاب واالياب 
ابتداء من أشهر تشرين الثاني من 
ه��ذا العام وش��باط وحزي��ران من 
الع��ام املقب��ل ، ليتأهل م��ن هذه 
اجملموعة ثالث فرق والتي س��تلعب 
ال��دور النهائي من التصفيات بعد 
ان يتم تقسيم الفرق االثنى عشر 
املتأهلة م��ن اجملامي��ع االربعة الى 
مجموعتني وبواقع س��ت فرق في 
كل مجموع��ة ، وتلعب هذه الفرق 
بطريق��ة الذهاب واالي��اب ليتأهل 
الثالث��ة األوائل م��ن كل مجموعة 
باالضاف��ة الى افض��ل رابع من بني 
اجملموعت��ني ،وبذل��ك يصب��ح عدد 
الف��رق املتأهل��ة ع��ن قارة اس��يا 
واوقيانوس��يا س��بعة ف��رق وذلك 
للم��رة االولى بع��د ان اصبح عدد 
الف��رق املتأهلة ال��ى كاس العالم 

اثنني وثالثني فريقا.
وأش��ار األم��ني املالي ال��ى أهمية 
اإلع��داد والتحضي��ر اجلي��د لهذه 
ف��رق  وان  خصوص��ا  التصفي��ات 
اجملموعة تتق��دم علينا بالتصنيف 
العاملي حيث حتت��ل ايران املركز 25 
50 وكازاخس��تان  باملرك��ز  وقط��ر 
يحت��ل  فيم��ا  عاملي��ا   56 باملرك��ز 

منتخبنا التصنيف 92عامليا.
 من جهته عبر رئيس االحتاد املركزي 
ش��كره  ع��ن  العمي��دي  حس��ني 
وتقديره على هذه االلتفاته الطيبة 
، مش��يرا ال��ى ان عق��د اجتم��اع 
االوملبي��ة م��ع االحت��اد ومناقش��ة 
س��بل جناح املهمة املقبلة ستعود 
من دون ادنى ش��ك بالفائدة لالحتاد 
واملنتخب الذي سيقدم كل مالديه 
من اجل التاهل الى نهائيات كاس 
العال��م لتك��ون فيها امل��رة االولى 
التي يتاهل فيه��ا منتخب عراقي 

بكرة السلة الى مونديال اللعبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
املدن��ي  الدف��اع  ن��ادي  ينظ��م 
الرياض��ي صب��اح غ��د األثن��ني 
احتفالية مبناسبة افتتاح مقره 
ف��ي منطق��ة الش��عب،  اعلن 
ذلك، اكرم والي، امني س��ر نادي 

الدفاع املدني الرياضي.
وب��ني ان حف��ل االفتت��اح الذي 
س��يكون برعاي��ة إدارة الن��ادي 
الت��ي يرأس��ها الل��واء كاظ��م 
سلمان بوهان، مدير عام مديرية 
الدف��اع املدن��ي، ومت��ت تهيئ��ة 
جميع مستلزمات وإجناح حفل 
االفتت��اح في املق��ر الذي يضم 
قاع��ات ل��إدارة ولالجتماع��ات 
واش��ار  الرياضي��ة،  ولأللع��اب 
ال��ى ان دع��وة احلض��ور حلف��ل 
العديد  ال��ى  وجهت  االفتت��اح 
من الش��خصيات وجنوم الكرة 
الس��ابقني، فضالً على وسائل 

اإلعالم.
واش��ار وال��ي، إل��ى ان هنال��ك 
ومراحل  الن��ادي  لصور  معرضاً 
اكم��ال العمل س��يتم عرضه 
في حف��ل االفتت��اح،  مش��يراً 
إلى ان الغاية من عرض وتوثيق 

مراح��ل العمل الط��الع اجلميع 
على ما بذله منتس��بي النادي 
م��ن جه��ود كبيرة ف��ي تأهيل 

القاعات بوقت قياسي.
واضاف: متت املوافقة الرسمية 
على تشييد ملعباً لكرة القدم 
املواصفات  بحسب  املكشوفة 

املتمي��زة، إل��ى جان��ب ملعب��اً 
خلماس��ي الكرة وملعباً للكرة 
مس��احة  ضم��ن  الش��اطئية 
األرض التابع��ة للن��ادي، معرباً 
ع��ن ثقت��ه بق��درات رياضي��ي 
النجاحات  النادي على حتقي��ق 
املنشأ اجلديد  واالس��تفادة من 
ال��ذي يض��م قاع��ات مؤهل��ة 
بعناية كبيرة س��تكون أساس 
لب��دء مرحلة جديدة في رياضة 
نادي الدف��اع املدني نحو حتقيق 

النجاحات.
كما ذكر أمني س��ر نادي الدفاع 
املدن��ي، ان قاع��ة الن��ادي بكرة 
الطاول��ة س��تضيف بع��د غٍد 
الثالثاء، منافسات بطولة كاس 
وزي��ر الداخلية بك��رة الطاولة 

لفرق القيادات واملديريات.
يذكر ان الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
الدف��اع املدن��ي تعم��ل بنح��و 
مؤق��ت، وتتأل��ف م��ن كاظ��م 
س��لمان بوهان رئيس��اً وأسعد 
يوس��ف دحام نائباً واكرم والي 
اميناً للس��ر ومنير عباس اميناً 
مالياً وعضوية حسني جار اهلل 

ومحمد هاشم.

»األولمبية« تبارك إنجاز السلة 
وتتعهد دعم الوطني في كأس العالم

غدًا.. افتتاح المقر الجديد لنادي الدفاع المدني

اكرم والي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ّدم املدير الفن��ي لن��ادي الطلبة 
العراق��ي مظف��ر جبار اس��تقالته 
م��ن تدريب الفريق ف��ي ظل النتائج 

الس��لبية التي تعرض له��ا الفريق 
في األدوار السابقة من الدوري.

واخت��ارت الهيئ��ة اإلداري��ة للن��ادي 
العراق��ي مس��اعده حبي��ب جعفر 

مدربا للفريق مع إضافة املدرب حيدر 
محمد مس��اعدا ل��ه واإلبقاء على 
وصف��ي جبار مدربا حل��راس املرمى.. 
ويعد حبي��ب جعفر امل��درب الثالث 

هذا املوسم الذي يشرف على تدريب 
الطلب��ة، حيث بدأ املوس��م املدرب 
الس��ابق أيوب أوديش��و الذي تعاقد 
اآلن مع فريق نفط الوسط ليخلفه 

مظفر جبار قبل أن يقدم استقالته 
مع نهاية اجلولة 29 من الدوري.

وق��اد حبي��ب جعف��ر مس��اء أمس 
م��ع  الطلب��ة  لفري��ق  األول  امل��ران 

طاقم��ه التدريبي وس��يقود الفريق 
في مبارات��ه املقبلة أمام نادي أمانة 
بغداد عل��ى ملعب األخير حلس��اب 

اجلولة 30 من الدوري.

حبيب جعفر يقود كرة الطلبة
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جهاز للتسلية
 وأداة للدعاية

عباس عبود سالم

قبل ايام احتف��ل العراق بذكرى اطالق اول بث تلفزيوني 
عربي وشرق اوس��طي من بغداد، ورمبا يشعر الكثير من 
مدمن��ي التلفزي��ون باملفاجأة كون الري��ادة التلفزيونية 
العراقية غير منعكس��ة على التفوق في هذا اجملال، أي 
ان مص��ر ولبنان واخلليج وه��ي البلدان التي عرفت البث 
التلفزيوني بعدنا بسنوات، ورمبا عقود، حتتل اليوم صدارة 
هذه الصناعة، من حيث اجلودة، والتس��ويق، والرس��الة، 

ومتانة البنية التحتية، وحجم االهتمام.
وم��ن املؤس��ف حق��ا ان نحتف��ل بعد عقود بتاس��يس 
التلفزيون الذي س��بقنا في��ه دوالً كثي��رة، وليس لدينا 
شيء نتباهى به، مالكاتنا الصحفية لم تتأهل بشكل 
كاف لتحت��رف الصحاف��ة التلفزيوني��ة ب��ل المنتل��ك 
صحاف��ة تلفزيوني��ة حقيقي��ة، فالعم��ل الصحف��ي 
التلفزيوني يتطلب مه��ارات عالية واملاماً بلغة الصورة 
بدرج��ة تختلف كليا عن الصحيف��ة واالذاعة، وكوادرنا 
الفني��ة والهندس��ية احملترفة مازالت تع��د على اصابع 

اليد الواحدة.
ل��م ننجح في امت��الك قمر صناعي للب��ث التلفزيوني 
ولم نس��ع لدخ��ول عالم امل��دن االعالمية مث��ل غيرنا، 
ومحطاتن��ا التلفزيوين��ة اي الفضائي��ات برغم كثرتها 
لكنها مازالت تفتقر للكثير من شروط واسس احتراف 
العمل التلفزيوني، قواعدنا االكادميية والعلمية مازالت 
بعيدة عن مواكبة التطورات والقفزات الهائلة في هذه 
الصناعة االعالمية الفريدة، جمهورنا النخبوي يصعب 
عليه التمييز والتقييم، وم��ازال يحكم من خالل اللون 
السياس��ي بعيدا ع��ن ت��ذوق او تقييم ج��ودة املنتوج، 
ووس��طنا االعالمي يفتقر الى خمسة نقاد مهنيني في 
االقل من املمك��ن لهم ان يح��ددوا للجمهور وللنخبة 

مسارات الدخول واخلروج من سياج معايير اجلودة.
بدأنا التلفزيون مبكرا وليس هناك من شيء تركه الرواد 
االوائل لنا سوى ذكريات متفرقة، وبنية حتتية لتلفزيون 
الع��راق يق��ال انه��ا كان��ت تعد االكب��ر وااله��م عربيا، 
ولكنن��ا مازلنا املتخلف��ني عن اللحاق برك��ب القفزات 
التكنولوجية الهائلة، تأخرنا في ولوج عصر الفضائيات 
ودخلن��ا بقن��اة فضائية بس��يطة ت��كاد التختلف عن 
محطة التلفزيون االرضي التي كانت حتتكرها السلطة 
لنفسها بنحو كامل، وتخلفنا عن االخرين في توظيف 

التقنيات والعلوم احلديثة للتلفزيون بنحو عام.
فلس��نا اول تلفزي��ون عرب��ي وظف الهندس��ة والفنون 
لصناع��ة االبهار البص��ري، فضائياتنا ليس��ت اول من 
استعمل الشاش��ات العمالقة video wall في نشرات 
االخبار، وليست اول من ربط مواقع التواصل االجتماعي 
بالبث التلفزيوني من خالل السي جي الهاشتاك، وال اول 
من ادخل تقنية HD  ، ولس��نا اول من وظف االنفوغراف 
للتغطي��ات اخلبرية، م��ازال االعالم املم��ول خليجيا هو 

الرائد واملهيمن في هذا السباق.
عجزنا عن مواكب��ة التقدم الهائل ف��ي هذه الصناعة 
التي احتكرتها السياس��ة وكانت حتتكرها الس��لطة، 
ومازلنا نتجاهل او جنهل فن وعلم صناعة الرسائل غير 
املباش��رة، ونتس��ابق للدعاية املباش��رة مدحا او قدحا، 
اي انن��ا عاجزون ع��ن التأثير باالخر من خ��الل التلفزيون 
الذي مازل في مفهومنا ليس اال جهازاً للتس��لية واداة 

تقليدية للدعاية.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يعم��ل املمث��ل املص��ري 
عل��ى  الس��قا  أحم��د 
تصوي��ر  م��ن  اإلنته��اء 
مش��اهده في مسلسل 
احلصان األس��ود بأس��رع 
وقت، خاصة وأنه ينتظره 
الغض��ب  أي��ام  فيل��م 
والثورة، الذي تعاقد على 
املش��اركة ف��ي بطولته 
مع اخملرج محمد سامي، 
وه��و م��ن تألي��ف وحيد 

حامد.
وي��ؤرخ الفيل��م ملرحل��ة 
مهمة ف��ي تاريخ مصر، 
بدأت بعد ث��ورة 25 يناير 
2011، وتنته��ي مع قيام 
ث��ورة 30 يوني��و، ويرك��ز 

ما  أساس��ي على  بنحو 
يتع��رض ل��ه الوطن من 
مثل  إرهابي��ة  هجم��ات 
واقع��ة إختط��اف اجلنود 
رفح  وأح��داث  املصريني، 
السقا  ويجسد  وغيرها، 
أحداثه ش��خصية  ف��ي 
الفت��اح  عب��د  الرئي��س 

السيسي.

بدأ املمثل املص��ري إدوارد 
بتصوي��ر مش��اهده ف��ي 
 ،2 اجلماع��ة  مسلس��ل 
والذي كتبه وحيد حامد.

اجلزء الثاني من "اجلماعة" 
يتناول تولي املرشد الثاني 
الهضيبي حكم  حس��ن 
اإلخوان  وعالقة  اجلماعة، 
بجمال عبد الناصر وثورة 
1952، وإعدام سيد قطب، 
والذي يجس��د فيه إدوارد 
ش��خصية رج��ل يهودي، 
تكتم عن تفاصيلها حلني 

عرض العمل.
العمل يعرض في رمضان 

وه��و من بطول��ة النجم 
األردن��ي إياد نص��ار، وعبد 
ومحمد  مخي��ون،  العزيز 
فهيم، وصابرين، ومحمد 
املصري،  وياس��ر  البي��اع، 
ش��ريف  إخ��راج  وم��ن 

البنداري.

أوضحت الفنانة السورية 
ميادة احلن��اوي أن حالتها 
الصحي��ة على م��ا يرام، 
وأن كل م��ا في األمر أنها 
غذائية  حلمي��ة  خضعت 
قاس��ية، من أجل إنقاص 
وزنه��ا، وه��ذا كل ما في 

األمر.
التي  القرارات  وحول أهم 
ندمت عليها الحقاً، قالت 
في  احلناوي خالل مقابلة 
والذي  عائش��ة،  برنام��ج 
يعرض عبر قناة التاسعة 
التونس��ية، أن أكث��ر قرار 

ندمت عليه ف��ي حياتها 
ه��و ق��رار ال��زواج، والذي 
تع��ده من األخط��اء التي 
بين��ت  كم��ا  ارتكبته��ا، 
أنها غير نادمة على عدم 

إجناب.

احمد السقا

ميادة حناوي

ادوارد

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد إبراهيم:
م��ن حقن��ا ان نتب��ارى، ونفتخ��ر مب��ا كان 
للفن��ان العراق��ي م��ن ش��أن، وبالتحديد 
فن��ان م��ن مدينة واس��ط، وم��ن حقنا ان 
نتمسك بالنوازع الغريزية حلفظ النوع، مبا 
يش��به احلصانة، للحفاظ واالحتفاء دائما 
باملؤسس االول ملدرس��ة التصوير العربي، 
وهو يحيى بن محمود بن يحيى بن احلسن 
الواس��طي، ونطلق على ع��دة مهرجانات 

اسم "الواسطي"
قال عنه النحات الراحل جواد سليم واصفا 
إي��اه، ب� "أعظم من ظهر من املصورين في 
الع��راق". ف��كان اول مهرج��ان حمل هذا 
االس��م عام 1972، ويأتي املهرجان الثالث 
عام 1983، حت��ى تس��تعيد وزارة الثقافة 
هذا املهرجان ع��ام 2010، في عهد وزيرها 
ماهر دلي احلديثي، بعرس فني كبير، حشد 
ل��ه ش��خصيات فني��ة عربي��ة، متضمنا 
فعالي��ات عدة منها، معرض للبوس��ترات 

بأشراف الراحل نوري الراوي.
اعالمي��اً  جناح��اً  املهرج��ان  حق��ق  وق��د 
وجماهيري��اً م��ن خ��الل اص��دار صحيفة 
خاصة به، حتمل اسم املهرجان، وقد حتدث 
الناقد التشكيلي صالح عباس عن اهمية 

هذا املهرج��ان من انها تكم��ن في كونها 
س��ابقة غي��ر معه��ودة منذ ع��ام 2003: 
فلم تش��هد القاعات معرضا للملصقات 
املتنوعة، والتي تكرست ملناسبات عديدة 
متتل��ك  امللصق��ات  وكل  الف��ن،  تخ��ص 
مؤهالت االعمال االنتقائية الناجحة، ذلك 
انها وقعت ضمن اختيارات فنان رائد وقدير 
ان��ه الفن��ان نوري ال��راوي، ومن ب��ني مئات 

امللصقات انتقى اربعني ملصقا.
الواسطي  اسم  له دالالت فنية عظيمة، 

وهو اول من عمل في فن التصوير العربي، 
هو احد ابناء  مدينة واسط في العراق، هذا 
الرجل الذي عاصر ياق��وت احلموي، واملؤرخ 
اب��ن االثير، ويعد اكب��ر مترجم للصور عبر 
ذهنية متقدة بارع��ة، وعقل متفتح على 
الثقافات، واملع��ارف، والعل��وم،  وهو الذي 
اختط نس��خة من مقامات احلريري وزينها 
بعشرات املنمات، مستعمال احلبر األسود، 
ويخلط��ه ببقاي��ا ح��رق ألي��اف الكاف��ور، 
وميزجها بزيت اخلردل، وبعض األلوان األخرى 

التي كان يقوم بتحضيرها بنفس��ه، ووقع 
الواس��طي باس��مه ف��ي آخ��ر اخملطوطة، 
وهذه طريقة الناس��خني، فحفظ اسمه، 
ونال ش��هرة كبيرة، يذك��ر ان كتابه املأثور 
حتتفظ به املكتب��ة الوطنية في "باريس"،  
والنس��خة الثاني��ة ف��ي اح��دى مكتبات 

"بروسيا".
اليوم تس��تعيد دائرة الفنون التشكيلية 
هذا املهرجان ليش��هد ش��هر أيار/ مايس 
احلال��ي، مهرجان الواس��طي بعد انقطاع 
طوي��ل، لظروف مالي��ة تتعل��ق بامليزانية، 
واملهرجان��ات.  املع��ارض  وبتخصيص��ات 
وس��يفتتح املهرج��ان بتاري��خ 2017/5/24 
وذل��ك في الطابق االرضي م��ن مبنى وزارة 

الثقافة.
وق��ال حسني موحي مدير قسم املعارض 
ف��ي الدائ��رة: ان املهرج��ان يتضمن خمس 
فعالي��ات هي مع��ارض الرس��م والنحت 
واخلزف والتراث الش��عبي واخلط والزخرفة 
اإلس��المية مش��يرا إن املهرجان تس��تمر 

فعالياته ملدة عشرة أيام. .
وأك��د إن األعمال التي ستشارك ستخضع 
إلى اللج��نة الفنية املتخصصة بتقييم 

االعمال وصالحيتها للمشاركة.

بعد توقف.. مهرجان الواسطي يستعيد نشاطاته أواخر شهر آيار

وزير الثقافة يفتتح الجناح العراقي 
في بينالي البندقية 2017

إعالن إحدى مناطق جاكارتا 
منطقة خالية من التدخين

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت مصادر مقربة من النجمة 
الس��ورية س��وزان جن��م الدي��ن، أنها 
عادت إل��ى مقاعد الدراس��ة مجددًا، 
اجلامع��ات  بإح��دى  بالتحاقه��ا 
األميركي��ة، لدراس��ة األدب اإلجنلي��زي 
فيه��ا، ك��ي تتمكن م��ن إتق��ان اللغة 
االجنليزية بنحو جيد، كونها مرش��حة 
لبطول��ة فيلم عاملي، خالًف��ا ملا كان قد 
ت��ردد عن أنها دخلت جامعة "فالنس��يا" 
االس��بانية، لتكم��ل دراس��تها هناك في 
الهندس��ة املعمارية، للحصول على درجة 

ماجستير.
وسبق أن تلقت املمثلة السورية عرًضا منذ مدة 
للقيام ببطولة فيلم س��ينمائي عاملي، لكنها 
اعت��ذرت ع��ن ذلك لك��ون الفيلم يس��يء إلى 
الع��رب في مضمونه، كما قالت حينها. ولكن 
يبدو وحس��ب مقربني منها، أنها متحمس��ة 
هذه املرة للعرض، وأنها ستباش��ر العمل فيه 
بعد أخذها قس��ًطا من الراح��ة، عقب اجملهود 
الكبي��ر ال��ذي بذلت��ه في امل��دة األخي��رة. وقد 
اختارت متضية إجازته��ا في أميركا، كما جرت 

العادة مع عائلتها املقيمة هناك.
وم��ا تزال س��وزان تعي��ش فرحة جن��اح عملها 

األخير "ش��وق"، الذي متيزت م��ن خالل أحداثه 
أنه��ا حظي��ت  "روز"، خصوًص��ا  بش��خصية 
بالنس��بة األكبر من املتابعة واإلعجاب حسب 
آراء اجلمهور والنقاد، وحس��ب التصويت الذي 
قامت به صفحة املسلسل على "الفيسبوك.  
وق��د حصلت على نس��بة تصوي��ت عالية من 
ِقب��ل اجلمه��ور بف��ارق كبير جدا ع��ن زمالئها، 
لدرج��ة املطالب��ة بتغيي��ر اس��م العم��ل من 
"ش��وق" إلى "روز" ملا تركته تلك الش��خصية 
من أثر بالغ وعميق في نفوس��هم، لتثبت جنم 
الدي��ن من جديد، أنها "الف��رس الرابح في كل 

عمل تشارك به".

سوزان نجم الدين تتجه للمشاركة
 في فيلم عالمي ضخم

متابعة - الصباح الجديد:
افتت��ح فرياد رواندزي وزي��ر الثقافة والس��ياحة واالثار، اجلناح 
العراق��ي ف��ي بينالي البندقي��ة، وهذه هي امل��رة الثالثة التي 
يشارك فيها العراق من خالل مؤسسة "رؤيا" للفن والثقافة. 
وتش��ارك الوزارة ب�٤٠ قطعة آثارية متثل شتى مراحل حضارة 
وادي الرافدين، وهذه هي املرة االولى التي يش��ارك فيها العراق 
ف��ي مثل هذه الفعالي��ة بقطع آثارية من��ذ ١٩٨٨. وقد القى 
روان��دزي كلمة قصيرة رح��ب فيها باحلض��ور، وأثنى على دور 
مؤسس��ة رؤيا في هذه املش��اركة. ووعد مبزيد من املشاركات 
الدولية ألج��ل تعريف العال��م باآلثار العراقي��ة. ووجه الوزير 
شكره وتقديره للمشاركني من الفنانني العراقيني في اجلناح 

العراقي.
والتق��ى الوزير ع��دداً م��ن الفنان��ني واحلضور م��ن العراقيني 
واألجانب، اذ شهد اجلناح العراقي حضورا كبيرا من الزوار من 

شتى اجلنسيات.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعل��ن ح��ي ف��ي العاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرت��ا نفس��ه، 
منطق��ة خالية من التدخني، مع اعت��زام طالب تنظيم مزيد 
م��ن االحتجاجات ضد ما يعدونه محاول��ة متزايدة من جانب 

شركات السجائر الستهداف الشبان.
وتتصدى بضع جماعات اآلن، لكبريات شركات إنتاج السجائر 
في العالم في إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 250 مليون 
نس��مة، وحيث يدخن نح��و ثلثي الرجال وميك��ن أن يبلغ ثمن 

علبة السجائر أقل من دوالرين.
وفي ش��رق جاكرتا مت طالء صف ال يق��ل عن 12 منزال في حي 
بيناس تاجنول، بألوان س��اطعة في مارس / آذار، مع الفتة زرقاء 
معلق��ة قرب املدخل كتب عليه��ا، يعلن احلي منطقة خالية 
من التدخني. وقال نوبي س��يل أندي س��وبو وهو طالب عمره 
22 عاما، ونس��ق البرنامج مع جماعة مدنية، إنه مت تش��جيع 
س��كان احلي على اإلقالع عن التدخني، أو جتنبه" حتى ال يكون 

هذا احلي جميال فقط، وإمنا صحي أيضا".
ونظم أكث��ر من 200 ش��خص معظمهم ط��الب، احتجاجا 
الش��هر املاضي لالعتراض على معرض صناعي مقبل ملعدات 
صنع الس��جائر في جاكرتا، ويعتزمون تنظيم حشد آخر هذا 
األسبوع، حس��بما قال أحد منظمي االحتجاج ويدعى مانك 

مارجاناما هيندرا.

الصباح الجديد - رويترز: 
قال��ت الش��رطة ي��وم اجلمع��ة إن 
مس��ودة نادرة إلح��دى روايات هاري 
بوت��ر كتبت بخ��ط اليد م��ن قبل 
املؤلف��ة جي��ه. كي��ه. رولينج على 
خ��الل  س��رقت  بريدي��ة،  بطاق��ة 
سطو في وس��ط إجنلترا، وناشدت 
املعجب��ني بالس��احر عب��ر أنح��اء 

العالم تقدمي املساعدة.
والرواي��ة التي يبلغ ع��دد كلماتها 
800 كلم��ة، وأع��دت قب��ل ث��الث 
بوت��ر،  ه��اري  والدة  م��ن  س��نوات 
والتي بيعت مقاب��ل 25000 جنيه 
اس��ترليني )32152 دوالراً( في مزاد 
خي��ري في عام 2008 ، س��رقت من 

عقار في برمنجهام.

وكتبت رولينج عل��ى تويتر "يرجى 
عدم شرائها إذا عرضت عليك. فقد 
بيعت أصال ف��ي املزاد إلى "اجنليش 
بن"، وهي املالك الذي يدعم حريات 
الق��راء من خالل تق��دمي العطاءات 
لذلك". ومت التبرع بعائدات املزاد إلى 
"أجنليش بن" وه��ي منظمة تدافع 
ع��ن حرية التعبير و ديسليكس��يا 

أكشن".
املس��ؤول  جوانس��ي  ب��ول  وق��ال 
بشرطة وست ميدالندز: األشخاص 
الوحيدون الذين سوف يشترون هذه 
القطعة الفريدة، هم املش��جعون 
احلقيقي��ون لهاري بوتر. نناش��د أي 
فرد يرى ه��ذه القطع��ة، أو تعرض 

عليه للبيع االتصال بالشرطة".

الصباح الجديد - وكاالت:
عث��ر علم��اء آث��ار مصريون 
على 17 مومياء في سراديب 
محافظ��ة  ف��ي  اكتش��فت 
املنيا جنوبي القاهرة، حسبما 
أعلن��ت س��لطات اآلث��ار، يوم 

امس السبت.
وق��ال ص��الح اخلول��ي رئيس 
الفريق املس��ؤول ع��ن هذا 
املس��جل  االكتش��اف، 
تونة  منطق��ة  في 
ف��ي  اجلب��ل 

محافظة املني��ا في مؤمتر صحفي: 
"عثرنا عل��ى س��راديب حتتوي على 

عدد من املومياوات".
ف��ي  االكتش��اف  ه��ذا  وس��جل 
منطق��ة "تونا اجلب��ل" الصحراوية 
غربي محافظ��ة املنيا، علما أن أول 
الكش��وفات في املنطقة يعود إلى 
ع��ام 1931. وقال اخلول��ي في املؤمتر 
ال��ذي أقيم في خيم��ة عمالقة في 
ج��وار موقع االكتش��اف: "هذه أول 
جبان��ة آدمية في مصر الوس��طى 
به��ذا العدد م��ن املومي��اوات، وهي 
تبشر أن هناك جبانة كبيرة وراءها". 
وبحس��ب اخلول��ي: تعرضت اجلبانة 
للنبش "قدميا أو حديثا. واللصوص 

متكنوا من الوصول إليها".

سرقة مسودة نادرة 
إلحدى روايات هاري بوتر

اكتشاف 17 مومياًء 
داخل سراديب في مصر

الصباح الجديد - وكاالت:
في حدٍث فني يحدث ألول مرة 
يجتمع جنما األكش��ن، جاكي 
شان وسلفس��تر ستالون، في 
فيل��م حرك��ة جدي��د يحمل 

 ."Ex – Baghdad" اسم
وت��دور أحداث الفيل��م، الذي 
آرش مي��ل وأخرج��ه  كتب��ه 
س��كوت ووه، ح��ول قص��ة 
هجوم مسلح تعرضت له 

محطة تكرير للنفط تديرها ش��ركة 
صيني��ة في الع��راق، وحتدي��داً مبدينة 
املوص��ل. وعل��ى إث��ر الهج��وم، تقرر 
احلكومة الصينية تكليف رجل ذي باع 
طويل في مجال احلماية اخلاصة )يقوم 
بدوره جاكي شان(، مبهمة السفر إلى 
العراق، لتخلي��ص العّمال الصينيني 
من األس��ر. ومبجرد طرح فكرة العمل 
تعرض لعدد من االنتق��ادات من ِقبل 
نقاد أجانب، والذين رأوا أن املكان الذي 

تدور فيه أحداث العمل في العراق غير 
مناسبة ألن يكون فيلًما كوميديًا، أو 
كم��ا زع��م النقاد، م��كان األحداث ال 
يناس��ب "أفالم الفش��ار" في إشارة 

ألفالم احلركة املشوقة.
ومن بني النقاد جاءت اخملرجة األملانية، 
ليكسي ألكساندر، والتي كتبت عبر 
حسابها الشخصي على موقع تويتر: 
"كفوا عن إهانة العرب في أفالمكم. 

أرجوكم كفوا عن هذا".

وكتبت "ألكساندر" في تغريدة أخرى: 
"هذا هو املكان الذي يس��تغله شان 
وستالون، ويريان أنه مثير لفيلمهما، 
مش��يرة لعملية عاصف��ة الصحراء 
التي احتدمت ف��ي العراق عام 1991، 
حني قامت القوات األميركية بإطالق 
الرصاص على املئات من قوات اجليش 
العراقي بعد نصب كمائن لهم على 
الطري��ق املذكور، م��ن دون اعتقال، أو 

محاكمة.

انتقادات لفيلم أميركي عن العراق: كفوا عن إهانة العرب
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