
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

615
طائرات حربية تقصف من 
جديد درنة الليبية وتقتل 

52 مسلحًا من »اإلنقاذ«

جستن ميرام يغيب عن 
األسود في ودية األردن.. 

الخميس

27
شركة دانا غاز تطالب 

بتعويضات تصل إلى 26 
مليار دوالر من حكومة اإلقليم

»النفط« تدرس
التحّوط في إنتاج الخام

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Tue. 30 May 2017 issue (3708) الثالثاء 30 أيار 2017 العدد )3708(

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 48 ص11

تواص��ل " الصب��اح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق اش��رطة تس��جيل 
صدام حس��ين / االعمال الس��رية لنظام اس��تبدادي / 1978 – 2001 وتسلط حلقة 
الي��وم الضوء على انخراط العراق في العديد من المواجهات والمناقش��ات الحامية 
مع المجتمع الدولي. اش��تكى صدام في وق��ت مبكر يرجع إلى خريف 1991 من أن 
اإلذعان لمتطلبات المفتش��ين لم يؤدي إال إلى تردي وضع العراق وأن )اليونس��كوم( 
كانت تجمع بيانات من الممكن اس��تخدامها الستهداف القيادة العراقية. أمر صدام 
مرؤوسيه بأن يمتنعوا ويخوّفوا المفتشين، وناقش المساعي العراقية لتعزيز التفرقة 
بين األعضاء الدائمين ل� )مجلس األمن الدولي( وصدام يرثي لكبار المستش��ارين بأن 

اإلذعان للمفتشين يقوّي اآلراء المناوئة للعراق.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت احملكمة االحتادية العليا امس 
االثنني جلس��ة، قررت فيها انتخاب 
خبراء ف��ي دعوى طعن احلكومة في 
بعض مواد وفقرات املوازنة االحتادية 

للعام 2017.
وذك��ر بيان صدر ع��ن احملكمة تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا عقدت 
جلس��تها الي��وم )أم��س( برئاس��ة 
القاض��ي مدح��ت احملم��ود وحضور 
جمي��ع اعضائه��ا ونظ��رت في عدد 
م��ن الدع��اوى املدرجة عل��ى جدول 

أعمالها".
وأضاف أن "الدع��وى األولى تعلقت 
بالطع��ن بثالثة وعش��رين مادة من 
قان��ون املوازنة العام��ة للعام 2017 
وق��دم الطعن م��ن رئي��س مجلس 
ال��وزراء اضاف��ة إل��ى وظيفته ضد 
اضاف��ة  الن��واب  مجل��س  رئي��س 
احملكم��ة  ق��ررت  لوظيفت��ه حي��ث 
انتخ��اب ثالث��ة خب��راء ف��ي مجال 
املوازنات لتقدمي تقريرهم بخصوص 

اجلوانب املالية".
وأش��ار البيان إل��ى أن "تقرير اخلبراء 
س��يتضمن تش��خيص املناقل��ة أو 
االضافات، وه��ل اضافة اعباء مالية 
على املوازن��ة غير ظاهرة في بنودها 
ولكنها س��تظهر بع��د التطبيق"، 
منوهاً إلى أن "التقرير سيجيب ايضاً 
عن امكانية انقاص تلك التعديالت 

أو االضافات م��ن موارد املوازنة، وهل 
أن املدعي عليه اضافة لوظيفته قد 

جتاوز صالحياته الدستورية؟".
وتابع أن "اخلب��راء من مهامهم بيان 
كل مناقل��ة أو اضاف��ة وتأثي��ر ذلك 
على س��قف املوازن��ة"، متابع��اً ان 
"اجللسة مت تأجيلها إلى اخلامس من 
الش��هر املقبل لغرض تقدمي اخلبراء 

تقريرهم".
وأوض��ح ان "احملكم��ة ردت دعوت��ني 
للطع��ن باس��تجواب وزي��ر التجارة 
بالوكال��ة ووزي��ر التخطي��ط ك��ون 
الش��كلية  االس��تجواب  اج��راءات 
الدستورية،  لش��روطها  مستوفية 
م��ن  فه��و  الوقائ��ع  تقيي��م  أم��ا 

اختصاص مجلس النواب".
ولف��ت البيان إلى "تأجيل النظر في 
دعوى اس��تجواب وزير الزراعة حتى 
اخلامس من الش��هر املقبل لتمكني 
وكي��ل املدعى علي��ه رئيس مجلس 
النواب اضافة إل��ى وظيفته لتبليغ 
املدع��ي وزي��ر الزراع��ة مبس��تندات 
االس��تجواب على وفق م��ا افتت به 
العلي��ا بوجوب  احملكم��ة االحتادي��ة 
تبلي��غ الوزير املس��تجوب بأس��ئلة 

االستجواب واسانيدها".
يذك��ر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
قدم طعن��اً امام احملكم��ة االحتادية 
بكل املناقالت الت��ي أجرها مجلس 
الن��واب عل��ى موازن��ة 2017، والتي 
تق��در قيمته��ا ب���280 ملي��ار دينار 

بضمنه��ا 54 ملياراً مت��ت مناقلتها 
ملوازنة مجلس النواب.

وفاج��أت احلكومة مجل��س النواب 
بتقدميه��ا طعناً ب� 23 مادة من بنود 

املطالب��ة  2017، تتضم��ن  موازن��ة 
بإلغ��اء 15 فق��رة، وإع��ادة صياغ��ة 

فقرات أخرى.
تتمة ص3

المحكمة االتحادية تقّدم ثالثة خبراء
لحسم طعن الحكومة في موازنة 2017

جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بحث اجمللس الوزاري لألمن الوطني 
برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
تطوي��ر ق��درات الق��وات االمني��ة 
بالعاصمة  التفتي��ش  نق��اط  في 
بغ��داد وتخفي��ف الزخ��م املروري 
وتعزي��ز اجلهد االس��تخباري، فيما 
واف��ق على تش��كيل جلنة بش��أن 
قرار مجلس االم��ن الدولي اخلاص 

بحماية االهداف احليوية.
للعبادي  االعالم��ي  املكت��ب  وقال 
ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
"ت��رأس،  األخي��ر  إن  اجلدي��د"، 

اجتماعاً للمجل��س الوزاري لألمن 
الوطن��ي"، مبيناً أن "اجمللس ناقش 
س��ير معركة حترير املوصل ضمن 
عملي��ات قادمون يا نينوى واقتراب 
قواتن��ا م��ن حتري��ر كام��ل اجلانب 

االمين".
وأض��اف، "كما ج��رى بحث تطوير 
قدرات قواتنا ف��ي نقاط التفتيش 
الرئيس��ة  النق��اط  وباالخ��ص 
الزخ��م  وتخفي��ف  بغ��داد  ف��ي 
امل��روري اضاف��ة الى تعزي��ز اجلهد 

االستخباري".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اخلارجية العراقية أنها 
بحثت مع روس��يا فتح خط جوي 
مباشر بني بغداد وموسكو وإلغاء 
الدخول للدبلوماسيني  تأش��يرات 
كمرحلة أولى، مشددة على ضرورة 

رفع مستوى التعاون بني البلدين.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان أوردته، 
علي��ه  اليوم،واطلع��ت  روس��يا 
"س��فير  إن  اجلدي��د"  "الصب��اح 
جمهورية العراق لدى روسيا، حيدر 
منصور الع��ذاري، بحث مع رئيس 
غرفة التجارة في روس��يا االحتادية 

بالعاصم��ة  كاتبري��ن  س��يرغي 
موسكو، العالقات الثنائية وسبل 
تطويره��ا ف��ي اجملال��ني التج��اري 

والصناعي".
وأعرب الس��فير العراقي، بحسب 
البيان، عن "دعمه لرجال األعمال، 
وأن أه��م أه��داف عم��ل البعث��ة، 
ه��و رف��ع مس��توى التع��اون ب��ني 
البلدين"، موضحا أن "دور السفارة 
ه��و التنس��يق ب��ني املؤسس��ات 
والش��ركات العراقي��ة ونظيراتها 

الروسية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التربية، تس��ليمها 
وجبة اولية من الكتب املنهجية 

الى خمسة مديريات للتربية.
واك��د وزير التربي��ة محمد إقبال 
عمر الصيدلي ف��ي بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، "حرص 
الوزارة لهذا العام على تس��ليم 
الكت��ب املنهجي��ة لطلبتنا في 
الوقت املناس��ب واحملدد"، مؤكدا 
ف��ي  الطموح��ة  "خطته��ا  ان 
هذا اجمل��ال بدأت تظه��ر نتائجها 

االيجابية بنحو واضح".

وبني اقب��ال ان "الوزارة تس��لمت 
مت  الت��ي  احمللي��ة  املطاب��ع  م��ن 
التعاقد معها الى االن نحو اكثر 
م��ن ٢,٢٥ مليون كت��اب منهجي 
ول١٩ مادة وبنسب اجناز مختلفة 
تتراوح بني ٢٥٪ الى ١٠٠٪ "، الفتا 
ال��ى ان "الوزارة س��لمت الكتب 
املنهجي��ة الى خم��س مديريات 
قامت مبراجعة اخمل��ازن في الوزارة 
القادس��ية  مديري��ات  وه��ي   ،
وواسط وميس��ان والكرخ االولى 

والثالثة".
تتمة ص3

"األمن الوطني" يبحث
تخفيف الزخم المروري

وتعزيز الجهد االستخباري

العراق وروسيا يبحثان إلغاء تأشيرة 
السفر ورفع مستوى التعاون

"التربية" تباشر بتوزيع أول
وجبة من الكتب المنهجية

إلقاء منشورات بالموصل القديمة
تحث المواطنين على الخروج

"إرخاء الحبل" خطة عراقية محبكة 
لتفتيت الدواعش بالموصل 23

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت جلن��ة اخلب��راء النيابية، 
أمس االثنني، عن امكانية االنتهاء 
م��ن تس��مية املفوضي��ة اجلديدة 
لالنتخابات خالل شهر متوز املقبل، 
الفتة إلى أن اجراءاتها اس��همت 
في خف��ض اع��داد املتبق��ني من 
املرش��حني إل��ى أكث��ر م��ن 100 
بارس��الها  افادت  فيما  ش��خص، 
ملفاتهم إلى اجلهات ذات العالقة 

والتحقق  لغرض تدقيقها امني��اً 
من شهادتهم الدراسية.

وق��ال عض��و اللجنة زانا س��عيد 
في حديث م��ع "الصباح اجلديد"، 
إن "عملن��ا ف��ي اختي��ار مجلس 
مفوضني جدي��د تابع للمفوضية 
ق��د  لالنتخاب��ات  املس��تقلة 
بع��د  متقدم��ة  مراح��ل  وص��ل 
انهائن��ا فص��والً م��ن املباحث��ات 

واالجتماعات".

وتابع س��عيد، النائب ع��ن االحتاد 
االس��المي الكردستاني، أن "أكثر 
من الف شخص تقدم الينا خالل 
املدة املاضية، وقد جرى متحيصهم 
واالط��الع عل��ى س��يرهم الذاتية 

وامكانياتهم".
ولفت إلى "تقلي��ص العدد بنحو 
110 متقدمني فق��ط، اما البقية 
فقد جرى ابعادهم عن الترش��يح 

على وفق معايير مهنية".

ونّوه س��عيد إلى "ارس��ال اسماء 
املتقدمني للجه��ات ذات العالقة 
والبحث  العالي  التعلي��م  كوزارة 
العلمي للتحقق من ش��هاداتهم 
الدراس��ية كذلك هيئة املساءلة 
والعدال��ة ملعرف��ة موقفه��م من 
اج��راءات االجتث��اث، اضاف��ة إلى 
وزارة الداخلية للتأكد من سالمة 

موقفهم االمني".
تتمة ص3

لجنة الخبراء: اختيار مفوضية االنتخابات الجديدة قبل تموز المقبل
نفت وجود تدّخل سياسي في عملها أو فرض للمرشحين

 
انطونيو كوتيرش*

عندما دخلُت إل��ى مبنى األمانة 
العام��ة ل��ألمم املتح��دة ألول مرة 
كأم��ني عام ف��ي كان��ون الثاني/

يناي��ر، كان أول عمل قمت به هو 
أنن��ي وضعت إكليال م��ن الزهور 
إحي��اء لذك��رى أكثر م��ن 500 3 
موظف من موظفي األمم املتحدة 
الذين جادوا بأرواحهم في خدمة 
الس��الم. وف��ي وق��ت الح��ق من 
األس��بوع نفس��ه، قتل اثنان من 
حفظ��ة الس��الم التابع��ني لألمم 
املتح��دة في جمهوري��ة أفريقيا 
الوس��طى، حي��ث كان��ا يؤدي��ان 
عملهما للحيلولة دون أن تتحول 
املواجهات العنيفة بني الطوائف 
إلى عملي��ات قتل جماعي. ففي 
كل يوم يخاطر حفظة الس��الم 
التابع��ون لألمم املتحدة بحياتهم 
وه��م يقوم��ون بالوس��اطة بني 
اجلماع��ات املس��لحة التي حتاول 

أو تس��عى  قتل بعضه��ا بعضاً 
إلى إيذاء املدنيني.

وعل��ى امت��داد احلقب��ة املاضية 

عام��اً،  الس��بعني  تف��وق  الت��ي 
اس��همت عملي��ات األمم املتحدة 
حلفظ الس��الم في إنقاذ وحتسني 

حياة عدد ال يحصى من البش��ر، 
كما س��اعدت ع��دداً يعز حصره 
من األس��ر التي نكبته��ا احلروب 
عل��ى أن تب��دأ صفح��ة جدي��دة 
في حياته��ا. وقد دل��ت األبحاث 
قيم��ة حفظ  عل��ى  املس��تقلة 
الس��الم لدوره في منع انتش��ار 
أعم��ال العن��ف، وخف��ض ع��دد 
القتل��ى ف��ي صف��وف املدني��ني 
بنس��بة تفوق 90 في املائة عادة، 

مقارنة مبا قبل االنتشار.
ونح��ن نعل��م أيض��اً أن حف��ظ 
السالم فّعال من حيث التكلفة. 
فميزاني��ة األمم املتح��دة حلف��ظ 
الس��الم أقل م��ن نص��ف 1 في 
املائ��ة م��ن اإلنف��اق العس��كري 
جمي��ع  ويتقاس��مها  العامل��ي، 
أعضاء األمم املتحدة البالغني 193 
دولة عضًوا. وتُبنّي الدراسات في 
الواليات املتحدة أن تكلفة بعثات 
األمم املتحدة حلفظ الس��الم أقل 
بثماني��ة أضعاف م��ن التكلفة 
التي تتكبده��ا الواليات املتحدة 

عندما تقوم بالعمليات مبفردها. 
على أن ثمار هذا االستثمار أكبر 
م��ن ذلك بكثي��ر إذا راعينا النمو 
اللذي��ن  االقتصادي��ني  والرخ��اء 
يتحققان بفضل زيادة االستقرار 
واألم��ن بعد جناح بعث��ات حفظ 

السالم.
وف��ي عاملنا املتراب��ط، فإن ظهور 
اإلره��اب العامل��ي يعن��ي أن عدم 
االستقرار في أي مكان هو خطر 
على االس��تقرار ف��ي كل مكان. 
وتتص��در عملي��ات األمم املتحدة 
حلف��ظ الس��الم الطليع��ة ف��ي 
جهودن��ا م��ن أج��ل من��ع ظهور 
مناط��ق تس��ود فيه��ا الفوضى 
وميك��ن أن تصب��ح مرتع��اً يزدهر 
فيه انعدام األمن واجلرمية العابرة 
للحدود الوطنية والتطرف. فهي 
اس��تثمار ف��ي الس��الم واألم��ن 

والرخاء العاملي.

* األمني العام لألمم املتحدة
النص الكامل ص2

حفظ السالم يقّلص النفقات ولكن يجب التكّيف مع الواقع الجديد
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير الدف��اع األميركي، جيمس 
ماتيس، أن فش��ل الدبلوماس��ية مع 
كوريا والش��مالية وبدء ح��رب معها 

سيكون "كارثياً".
وق��ال ماتيس ف��ي حديث عل��ى قناة 
"س��ي بي اس"، "هذا النظام يشكل 
خطراً عل��ى املنطق��ة، عل��ى اليابان 
وكوري��ا اجلنوبية، وفي حال وقوع حرب 
فسيشكل كذلك خطراً على الصني 
وروس��يا، لك��ن األه��م هن��ا، أن ه��ذا 
سيكون كارثيا، في حال وصلت األمور 

إلى األعمال القتالية، إذا لم نستطع 
حل املس��ألة بالسبل الدبلوماسية". 
وأضاف الوزير أن حرباً كهذه "ستكون 
القت��ال األصع��ب ف��ي حي��اة الكثير 
من الناس"، مش��يرا إل��ى وجود مئات 
والصاروخي��ة  املدفعي��ة  األنظم��ة 
لدى كوريا الش��مالية، والتي ميكنها 
إصاب��ة إح��دى أضخم م��دن العالم، 
سيؤول. وتشهد شبه اجلزيرة الكورية 
توتراً عل��ى خلفية التج��ارب النووية 
الش��مالية  الكوري��ة  والصاروخي��ة 
األميركي��ة  املش��تركة  واملن��اورات 

الكورية اجلنوبية، الت��ي تعدها بيونغ 
يانغ تهديداً ألمنها.

وزاد التصعيد بعد التهديدات املتبادلة 
بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية 
بتبادل الضربات النووية والصاروخية، 
وحتريك ق��وة بحرية أميركي��ة بقيادة 
حامل��ة الطائ��رات "كارل فينس��ون" 
نحو املنطقة في 29 نيس��ان املاضي، 
وتهديدات بيونغ يان��غ بإغراق احلاملة 
وضرب القواع��د األميركية في كوريا 
اجلنوبية واليابان وحتى بضرب األراضي 

األميركية بصواريخ نووية.

ماتيس يحّذر من عواقب "كارثية" إذا
فشلت الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد وزير الدفاع األميركي جيمس 
ماتيس، أنه ال مفر من س��قوط 
ضحاي��ا مدنيني ف��ي احلرب على 

املتطرفني ب سوريا والعراق.
وقال ماتيس في حديث مع قناة 
"سي بي إس" إن "هؤالء الضحايا 
واقع في هذا النوع من األوضاع"، 

مش��يراً الى أن بالده "تفعل كل 
م��ا ف��ي وس��عها م��ن الناحية 
اإلنسانية مع أخذها في االعتبار 
الض��رورات العس��كرية لتفادي 

سقوط ضحايا مدنيني".
وت��رى منظمات غير حكومية أن 
ارتفاع عدد الضحايا في صفوف 
املدني��ني، ناج��م عن رغب��ة إدارة 

الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
ف��ي تس��ريع عملي��ة محارب��ة 
تنظيم "داعش" والقضاء عليه، 

وهو ما ينفيه البنتاغون.
البنتاغ��ون يعت��رف بقت��ل 352 
مدني��اً ف��ي الغ��ارات األميركية 

بسوريا والعراق.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال قائد قوات الشرطة االحتادية 
إن قوات��ه توغلت ف��ي عمق حي 
الزجنيلي بالس��احل األمين ملدينة 
املوصل وقتلت 26 من مسلحي 

تنظيم داعش.
وأوض��ح الفري��ق ش��اكر جودت 
ف��ي تصري��ح صحف��ي اطلعت 

أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
قوات الشرطة االحتادية "تفرض 
س��يطرتها على مس��احة 400 
متر في عمق حي الزجنيلي شمال 
املدينة القدمية وحتكم قبضتها 

على االبنية واملفترقات".
 26" قتل��ت  قوات��ه  ان  وأض��اف 
عجلت��ني  ودم��رت  داعش��ياً 

م��زودة  الي��ة  و12  مفخخت��ني 
دراج��ات  و7  ثقيل��ة  باس��لحة 
نارية ملغم��ة وفككت 5 منازل 
العائ��الت  وح��ررت  مفخخ��ة 

احملاصرة داخلها".
وأش��ار إلى أن الطائرات املسيرة 
تقص��ف  االحتادي��ة  للش��رطة 
املتحرك��ة  االه��داف  "عش��رات 

ودم��رت  للدواع��ش  والثابت��ة 
وس��قائف  للذخيرة  مس��تودعا 
املدينة  املقاتلني ش��مال  الي��واء 

القدمية".
وف��ي س��ياق آخ��ر أعلن��ت وزارة 
الداخلية، ع��ن اعتقال متهمني 
اثنني على وفق قضايا "ارهابية" 
احدهما مسؤول "جتنيد داعش"، 

في محافظة صالح الدين.
ال��وزارة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د س��عد اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مف��ارز 
وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االحتادية اس��تخبارات ومكافحة 
إره��اب صالح الدي��ن متكنت من 
الق��اء القب��ض عل��ى متهم��ني 

اثنني مؤش��رين ضم��ن االهداف 
إرهابي��ة"،  بقضاي��ا  املطلوب��ة 
مبين��اً أن "ه��ذه العملية نفذت 
اس��تناداً ملعلومات اس��تخبارية 
عن تواج��د املتهمني بالقرب من 
قضاء الطوز بع��د أن كانا فارين 

في اكثر من منطقة".
تتمة ص3

االتحادية تتوغل في عمق "الزنجيلي" وتقتل 26 داعشيًا

انطونيو كوتيرش

البنتاغون يقر بسقوط ضحايا مدنيين في سوريا والعراق



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ح��ذر اعضاء في جلن��ة االقتصاد 
والطاقة في برملان كردستان من 
مخاطر استمرار سياسة االقليم 
االقتصادي��ة، التي اس��همت في 
ارتفاع حجم الديون وتدهور قطاع 
الطاقة، جراء انعدام الشفافية، 
وتفاقم الديون والتعويضات التي 
تطالب بها الش��ركات االجنبية 

العاملة في االقليم .
فبينم��ا طالبت ش��ركة دانا غاز 
االماراتي��ة بقراب��ة ملي��اري دوالر 
ع��ن  جدي��د  كتعوي��ض  اخ��رى 
خس��ائرها ف��ي االقليم ، اش��ار 
عض��و في برمل��ان كردس��تان، ان 
االقلي��م يتجه نح��و كارثة ودمار 
اقتص��ادي جديد، مؤكدا ان ملف 
النفط والغاز س��يؤدي الى تهدمي 
وسقوط كردستان، فضال عن انه 

سيسهم بتجويع املواطنني.    
واضاف ساالر محمود في تصريح 
ان االقلي��م مقب��ل عل��ى كارثة 
وته��دمي اقتصادي جدي��د، نتيجة 
القبال��ه عل��ى خس��ارة ملي��اري 
دوالر اخ��رى لصالح ش��ركة دانا 
غاز االماراتية، التي تس��تثمر في 

مجاالت الطاقة باالقليم.
واضاف محمود، بعد ان خس��رت 
حكوم��ة االقليم دعوى س��ابقة 
رفعته��ا  دوالر  ملي��اري  بقيم��ة 
احملاك��م  باح��دى  دان��ا  ش��ركة 
البريطانية، فأن الشركة املذكورة 
وش��ركاءها قام��ت برف��ع دعوى 
قضائية ضد حكومة االقليم، في 
احدى محاكم الفصل بالواليات 
املتحدة االميركية، تطالب فيها 
مببلغ 26 مليار وخمسمئة مليون 
دوالر كتعويض عن اخلسائر التي 
حلقت بها، جراء منعها من تنفيذ 
املشاريع االستثمارية التي كانت 
بصدد تنفيذها وفقاً لعقد سابق 
وقعت��ه عام 2007  م��ع حكومة 

االقليم.   
ب��دوره ق��ال نائ��ب رئي��س جلن��ة 
االقتص��اد والطاق��ة ف��ي برمل��ان 
كردس��تان عل��ي حم��ه صال��ح 

ف��ي تصريح للصب��اح اجلديد، ان 
التي  التعويض��ات  م��ن  قس��ماً 
تطال��ب به��ا ش��ركة دان��ا غ��از 
تعود الى العقود الس��ابقة التي 
وقعتها مع حكومة االقليم عام 
2007 وان القس��م الثان��ي م��ن 
التعويضات البالغ 26 مليار دوالر 
ال��ذي تطالب به الش��ركة يعود 
ال��ى ادعائها بأن حكومة االقليم 
تعترض قي��ام الش��ركة بتنفيذ 
مش��اريعها وتطويرها، الفتاً الى 
ان ذل��ك يحت��اج ال��ى محكم��ة 
مس��تقلة لتقرر حق الشركة او 

بطالن ادعائها.
وف��ي ح��ني اش��ار صال��ح الى ان 
مث��ل ه��ذه القضايا تأخ��ذ عادة 
وقتاً طويال حلس��مها في احملاكم 
الث��روات  وزارة  الدولية،حم��ل 
االقلي��م  وحكوم��ة  الطبيعي��ة 
املسؤولية عن اخلسائر والكوارث 
الت��ي حتل مبل��ف النف��ط والغاز 
باالقلي��م ال��ذي قال ان��ه يفتقر 

الى ابس��ط قدر من الش��فافية 
واالم��ام بتداعياته الكارثية على 

املواطنني في االقليم. 
وح��ول توق��ف حكوم��ة االقليم 
ع��ن نش��ر تقاريره��ا الش��هرية 
عن نس��ب تصدير وبي��ع النفط 
واملبالغ  العاملي��ة  ف��ي االس��واق 
وواردات��ه املالية، ق��ال نائ برئيس 
اللجنة االقتصادي��ة، ان التقارير 
السابقة التي كانت وزارة الثروات 
الطبيعية تقوم بنشرها لم تكن 
محل ثقة النها كانت تفتقر الى 
تأييد أية جهة رقابية عادة، وهي 
االن تتجه الى مزيد من التدهور، 
وتاب��ع ان حكوم��ة االقليم التي 
اوقف��ت رواتب ش��رائح واس��عة 
من اجملتم��ع غير مهتم��ة بحياة 
فقدان��اً  هن��اك  وان  املواطن��ني، 
واهداراً واض��ح ملليارات الدوالرات 
وال يقتصر الفس��اد على اختفاء 
ام��وال  م��ن  ملياري��ن  او  ملي��ار 
النفط، وان املبالغ احلقيقة تفوق 

ذل��ك بكثي��ر وفق��اً للعديد من 
التي  التقارير واالدل��ة واالثباتات، 
قال بانه قدمها، واضاف ان هؤالء 
الذي��ن يحكمون االقلي��م حالياَ 
اليستطيعون اجراء أية اصالحات، 
النهم اساساً متهمون بالفساد 

وسرقة اموال الشعب.
وكانت شركة دانة غاز االماراتية 
ق��د اعلنت ع��ن موعد جلس��ة 
استماع جديدة للنظر في حجم 
التعويض��ات الواجب على اقليم 
كردس��تان، دفعها الئتالف يضم 
الش��ركة، وقال باتريك أملان وارد، 
دانة  التنفيذي لش��ركة  الرئيس 
غاز، ف��ي تصريح نقلته وس��ائل 
اعالم اماراتية، ان هيئة التحكيم 
مبحكمة لندن للتحكيم الدولي، 
ستعقد جلسة استماع مقبلة، 
التعويضات  ف��ي حج��م  للنظر 
الواج��ب دفعها من قبل حكومة 
للتعويض عن  إقليم كردس��تان 
التعاقدية،  بالتزاماته��ا  إخاللها 

ونتيج��ة األض��رار الناجم��ة عن 
التأخير في تطوير احلقلني األكبر 

إلنتاج الغاز في االقليم والعراق.
وكانت شركة دانة غاز االماراتية 
للطاقة، اعلنت في اواسط شهر 
ش��باط املنصرم، فوزه��ا بحكم 
اقليم كردس��تان  ضد حكوم��ة 
ام��ام محكمة لن��دن للتحكيم 

الدولي. 
م��ن جهت��ه وعل��ى صعي��د ذي 
صلة ق��ال عضو جلن��ة االقتصاد 
والطاقة في برملان كردس��تان انه 
من��ذ بداي��ة العام احلال��ي 2017 
وحل��د االن اختف��ى وفق��د قرابة 
اربعة ملي��ارات و200 مليون دوالر 
من واردات النف��ط املصدر فقط 

خالل العام احلالي. 
واض��اف فائ��ق مصطف��ى وه��و 
عض��و ف��ي برمل��ان االقلي��م عن 
حرك��ة التغيي��ر، ان وزارة الثروات 
الطبيعي��ة ل��م تقم بنش��ر أية 
وكمي��ات  حج��م  ع��ن  تقاري��ر 

صادراته��ا من النف��ط اخلام منذ 
بداية العام احلالي وحلد االن.

وفقاً  »ان��ه  واض��اف مصطف��ى 
للمتابع��ات الت��ي اجريناه��ا عن 
االحتادي��ة  النف��ط  وزارة  طري��ق 
وميناء جيهان التركي، ان كميات 
النف��ط الت��ي قام��ت حكوم��ة 
االقليم بتصديرها خالل االشهر 
اخلمس��ة من العام احلالي بلغت 
اربع��ة  قراب��ة  املالي��ة  وارداته��ا 
ملي��ارات دوالر«، ومب��ا ان حكومة 
االقلي��م وزعت منها مليارا و250 
ملي��ون دوالر على ش��كل رواتب 
فان��ه يظه��ر اختف��اء ملياري��ن 
و750 ملي��ون دوالر، فض��ال ع��ن 
فق��دان ملي��ار و750 مليون دوالر 
وه��ي واردات بي��ع النف���ط عبر 
الصهاري��ج والش��احنات احململة 
بالوقود الت��ي حتمل وقود االقليم 
وهي باألالف يومياً الى املوانئ في 

دول اجلوار.

شركة دانا غاز تطالب بتعويضات تصل 
إلى 26 مليار دوالر من حكومة اإلقليم

ملف النفط يتجه باإلقليم نحو الهاوية ومزيد من الديون
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

الب��راءة السياس��ية ل��م تع��د موج��ودة !,  وان 
التعامل بها وعلى اساس��ها لم يعد مجديا ألن 
كل شيء اصبح ملوثا ومن غير املنطقي ان يكون 
املرء بريئا  وهو يس��ير وسط )زور للواوية( مثال  !! 
وإال عد احمقا !..وملناس��بة احلدي��ث عن البراءة ، 
هل يس��تطيع احد اقناع��ي  ان القمة )العربية 
االسالمية – الترامبية( التي احتضنتها الرياض 
مطلع االس��بوع املاضي هي قم��ة بريئة هدفها 
محارب��ة االره��اب والتطرف وإنصاف املس��لمني 
والع��رب الذين ذبحه��م االرهاب م��ن الوريد إلى 
الوري��د الن %95 م��ن ضحاي��ا االره��اب ه��م من 
املس��لمني كما اخبرنا  حامي العروبة واإلس��الم  
)اب��و ايفانكا( في كلمته ام��ام قمة الرياض ؟؟ !! 
.. م��ن يقنعني انها قمة بريئ��ة وهي لم تعطي 
العراق فرصة للحدي��ث بوصفه املتضرر واحملارب 
رق��م واح��د لعصابات داع��ش ف��ي العالم وهو 
يق��ف في قل��ب العاصف��ة ؟.. حت��دث املصريون 
والكويتيون وآخ��رون وهم االقل عرضة لإلرهاب ، 
فان كان هدف القمة بحس��ب عنوانها محاربة 
االره��اب  .. من يقنعني انها قمة بريئة وقد جنح 
الرئيس ترامب  في توقيع عدد من االتفاقيات مع 
امللك س��لمان  بقيمة 400 مليار دوالر بضمنها  
صفقات عظيمة من االس��لحة االمريكية كما 
وصفه��ا ترامب ؟ .. من يقنعن��ي انها قمة بريئة 
وقد عصبت  االرهاب من اوله إلى اخره برأس إيران  
ومنح��ت داعميه احلقيقيني صك البراءة من كل 

الدماء التي مألت وديان العراق وسهوله؟
ان التساؤل غير البريء الذي يثار هنا على هامش 
قمة العرب واملس��لمني الترامبي��ة ! هو ملاذا االن 
في هذا التوقيت يتنادى زعماء اكثر من 50 دولة 
لعقد مثل هذه القمة بهدف )وضع استراتيجية( 
جديدة ملكافحة اإلره��اب  واجلميع يعلم ان هذا 
االرهاب لم يظهر في االس��بوع املاضي ، بل كان 
قد ض��رب ط��وال وعرضا ف��ي الكثير م��ن بلدان 
العال��م  منذ س��نوات ؟ أ ش��عر ترام��ب بالذنب 
ف��أراد ان يكف��ر عن ذنب��ه ؟ ام ان ال��دول العربية 
واإلس��المية افاقت من سباتها وقررت مكافحة 
االرهاب ؟ .. لس��ت ادري لَم تراودني اجابة تأويلية 
لهذا التساؤل مفادها ان التوقيت كان محسوبا 
بدقة متزامن��ا مع اقتراب املعارك التي يخوضها 
الع��راق ضد داعش من نهاياته��ا وهذه النهايات 
بالتأكي��د س��تضع نهاي��ة لداع��ش املصنوعة 
خصيص��ا لألجواء العراقية ! ف��ي اروقة اخملابرات 
االمريكي��ة ، ومعنى ه��ذا ان عملية البحث عن 
بدي��ل لداعش قد بدأت وهي ف��ي طور التحميل 
وحامل��ا تكتم��ل عملي��ة التحميل هذه س��يبدأ 
العمل عل��ى زرع البديل املرتق��ب لكي ال تواجه 
املنطقة )فراغا ارهابيا( قد يؤدي إلى تنامي القوى 
الوطني��ة في الع��راق وبع��ض دول االقليم ، ألن 
تفكير االدارة االمريكية يقوم على اس��اس ابقاء 
دول الشرق االوسط سوقا ألسلحتها ، من خالل 
اثارة املشاكل االمنية والسياسية التي جتعل من 
هذه الدولة طالب��ة للدعم االمريكي بنحو دائم 
، وإال كيف متكن ترامب من اقناع امللك س��لمان 
بتوقيع عدد من صفقات االس��لحة بقيمة 110 
مليارات دوالر ، أال يؤكد ذلك ان سياسة واشنطن 
لم تتغير وس��تبقى قائمة على )قط( أصدقائها 
من خالل اثارة مخاوفهم من عدو حتت اليد دائما 
؟ .. وف��ي ظل كل ه��ذه التداعي��ات والتداخالت 
يأتيك م��ن يحدثك عن ب��راءة االطفال في عيون 
ترام��ب وايفانكا !! .. ويحدثونك ع��ن براءة اخوة 

يوسف من دم اخيهم  !!

براءة ترامب!

تقـرير

انطونيو كوتيرش*

عندم��ا دخل��ُت إل��ى مبن��ى األمانة 
العامة ل��ألمم املتحدة ألول مرة كأمني 
عام في كان��ون الثاني/يناير، كان أول 
عمل قمت به هو أنني وضعت إكليال 
من الزهور إحياء لذكرى أكثر من 500 
3 موظ��ف من موظف��ي األمم املتحدة 
الذي��ن ج��ادوا بأرواحهم ف��ي خدمة 
السالم. وفي وقت الحق من األسبوع 
نفسه، قتل اثنان من حفظة السالم 
التابعني لألمم املتح��دة في جمهورية 
أفريقيا الوس��طى، حيث كانا يؤديان 
عملهم��ا للحيلول��ة دون أن تتح��ول 
املواجه��ات العنيف��ة ب��ني الطوائف 
إلى عمليات قت��ل جماعي. ففي كل 
يوم يخاطر حفظة الس��الم التابعون 
ل��ألمم املتحدة بحياتهم وهم يقومون 
بالوس��اطة بني اجلماعات املس��لحة 
التي حت��اول قت��ل بعضها بعض��اً أو 

تسعى إلى إيذاء املدنيني.
         وعل��ى امت��داد احلقب��ة املاضية 
التي تفوق الس��بعني عاماً، اسهمت 
عمليات األمم املتحدة حلفظ الس��الم 
في إنقاذ وحتسني حياة عدد ال يحصى 
من البش��ر، كما س��اعدت عدداً يعز 

حصره من األسر التي نكبتها احلروب 
عل��ى أن تب��دأ صفح��ة جدي��دة في 
حياتها. وقد دلت األبحاث املس��تقلة 
عل��ى قيمة حفظ الس��الم لدوره في 
منع انتش��ار أعمال العنف، وخفض 
ع��دد القتل��ى ف��ي صف��وف املدنيني 
بنس��بة تف��وق 90 ف��ي املائ��ة عادة، 

مقارنة مبا قبل االنتشار.
         ونح��ن نعل��م أيض��اً أن حف��ظ 
الس��الم فّعال م��ن حي��ث التكلفة. 
فميزانية األمم املتحدة حلفظ الس��الم 
أقل من نصف 1 في املائة من اإلنفاق 
العسكري العاملي، ويتقاسمها جميع 
أعضاء األمم املتحدة البالغني 193 دولة 
عضًوا. وتُبنّي الدراس��ات في الواليات 
املتحدة أن تكلفة بعثات األمم املتحدة 
حلفظ الس��الم أق��ل بثمانية أضعاف 
من التكلفة الت��ي تتكبدها الواليات 
املتح��دة عندم��ا تق��وم بالعملي��ات 
مبفردها. على أن ثمار هذا االس��تثمار 
أكبر من ذلك بكثي��ر إذا راعينا النمو 
والرخاء االقتصاديني اللذين يتحققان 
بفضل زي��ادة االس��تقرار واألمن بعد 

جناح بعثات حفظ السالم.
         وف��ي عاملن��ا املتراب��ط، ف��إن 
ظهور اإلره��اب العاملي يعني أن عدم 
االستقرار في أي مكان هو خطر على 
االس��تقرار ف��ي كل م��كان. وتتصدر 
عمليات األمم املتحدة حلفظ الس��الم 
الطليع��ة في جهودنا م��ن أجل منع 
ظهور مناطق تس��ود فيها الفوضى 
وميك��ن أن تصب��ح مرتع��اً يزدهر فيه 
انعدام األمن واجلرمية العابرة للحدود 
الوطنية والتطرف. فهي استثمار في 

السالم واألمن والرخاء العاملي.
         ولقد اسهمت بعثاتنا في إحراز 
جملة من اإلجنازات في ميادين حتقيق 
االستقرار والتنمية والنمو االقتصادي 
في بل��دان متتد م��ن الس��لفادور إلى 
ناميبيا، ومن موزامبيق إلى كمبوديا. 
وقد أجنز أربٌع وخمسون عملية والياتها 
وأنهت نشاطها، وسينضاف إلى تلك 
احلصيلة في األش��هر املقبلة بعثتان 

أخريان في ليبريا وكوت ديفوار.
         وبرغ��م أن األمم املتح��دة تواج��ه 
حتدي��ات ونقائ��ص ف��ي جهودن��ا في 
مجال حفظ الس��الم، فينبغي أيضاً 
أن نعترف بالنجاح��ات التي أحرزناها 

في عملنا من أجل السالم.
         فق��د كان��ت جمهورية أفريقيا 
اإلب��ادة  خط��ر  تواج��ه  الوس��طى 
اجلماعي��ة عندم��ا دخله��ا حفظ��ة 
الس��الم قبل عامني. لكنها اليوَم قد 
انتخب��ت حكومة جديدة في س��ياق 
عملي��ة س��لمية ودميقراطي��ة، وهي 
تعم��ل جاهدة من أج��ل املضي قدما 
صوب حتقيق السالم واالستقرار ونزع 
الس��الح وس��يادة القان��ون. وإضافة 
إلى ذلك فإن بعثتن��ا، وهي بعثة األمم 
املتح��دة املتكاملة املتع��ددة األبعاد 
لتحقي��ق االس��تقرار ف��ي جمهورية 

أفريقيا الوسطى، تقدم دعماً حاسماً 
لتقليص خطر اجلماعات املس��لحة، 
برغ��م أن الوض��ع م��ا ي��زال صعب��اً. 
وم��ن املفزع أن يتخيل امل��رء العواقب 
املأس��اوية إن لم يكن حفظة السالم 

قد توجهوا إلى هناك.
         أما في جنوب السودان، فحفظة 
السالم التابعون لألمم املتحدة يوفرون 
املأوى ألكثر من 000 200 مدني فروا ملا 
دمرت دياره��م من جراء االقتتال. وفي 
الوقت الذي يهدد فيه ش��بح اجملاعة 
البل��د، ف��إن حفظة الس��الم يوفرون 
األمن لوكاالت املس��اعدة اإلنس��انية 
إليصال املعونة املنقذة ألرواح الناس.

         إن الس��الم ق��د يب��دو في عاملنا 
كاملفهوم اجملرد. ولكن حتقيق السالم 
في امليدان يتوقف على العمل الشاق 
املره��ق يومي��اً وف��ي ظ��روف خطيرة 
صعب��ة. والعالم يع��ول على حفظة 
الس��الم التابع��ني ل��ألمم املتحدة في 
أن يذهب��وا إلى حيث ال يس��تطيع وال 
يريد اآلخرون أن يذهبوا، برغم احلواجز 

الكثيرة التي يتعني عليهم جتاوزها.
         عل��ى أن عمليات الس��الم التي 
تضطلع به��ا األمم املتحدة تواجه في 
األغلب األعم ثغرة ب��ني أهدافنا وبني 
الوسائل املتاحة لنا من أجل بلوغها. 

وف��ي كثي��ر م��ن األماك��ن، ينتش��ر 
حفظة السالم حيث ال يبدي األطراف 
املتحارب��ون أدنى التزام بالس��الم. بل 
إن بعثاتن��ا ذاتها ق��د أصبحت بنحو 
متزايد هدف��اً يترصده كل من أطراف 

النزاع وأهل التطرف العنيف.
         ويتطل��ب من��ا التص��دي له��ذا 
الواق��ع اجلدي��د القي��ام بإصالح��ات 
استراتيجية جادة، استناداً إلى حتليل 
واليات وقدرات بعثاتنا وشراكاتنا مع 
احلكومات واآلخري��ن. ويجب علينا أن 
نكيف عمليات الس��الم مع الظروف 
اخلطي��رة والصعب��ة الت��ي تواجهها 

حاليا.
         ولق��د أجنزن��ا بالفعل إصالحات 
س��اعدت في التقليل من التكاليف 
بق��در كبي��ر وإمدادن��ا مبرون��ة أكب��ر 
لنش��ر حفظة الس��الم ف��ي غضون 
آج��ال قصيرة. ولك��ن م��ا زال يتعني 
بذل الكثير م��ن اجلهد في هذا اجملال. 
ولقد عقدت الع��زم على التعاون مع 
اإلقليمي��ة  واملنظم��ات  احلكوم��ات 
والش��ركاء اآلخرين لتزوي��د عمليات 
حفظ السالم باألدوات والقواعد التي 

حتتاج إليها.
         ولق��د تلطخت س��معة حفظ 
السالم في السنوات األخيرة بقضايا 

التي  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 
هي انتهاك صارخ جلميع القيم التي 
نؤمن به��ا. والتصدي لهذه اآلفة هي 
إحدى أولويات منظومة األمم املتحدة. 
ولقد قدمت خط��ة إلى جميع الدول 
األعضاء ف��ي األمم املتحدة تهدف إلى 
إنه��اء اإلفالت م��ن العقاب، وس��وف 
أعني مدافعني عن حقوق الضحايا في 
بعثاتنا حلفظ الس��الم وفي مقر األمم 
املتحدة. وإنني أنوي أن أعبئ دعم قادة 

العالم لهذه اإلجراءات احلاسمة.
         عندم��ا يُس��أل الناس في أرجاء 
العالم قاطبة، م��ن نيويورك إلى نيو 
دله��ي، ومن القاهرة إل��ى كيب تاون، 
عما هي أولوياتهم، فإن جوابهم يكون 
هو نفس��ه. فه��م يريدون الس��المة 
واألمن، ويريدون أن يربوا أطفالهم في 
جو الس��الم وأن يوفروا لهم التعليم 
اجلي��د والفرص الت��ي تفتح لهم باب 

املستقبل على مصراعيه.
         وحفظة الس��الم التابعون لألمم 
املتح��دة هم إح��دى الوس��ائل التي 
نس��تعني بها في بلوغ تلك املطامح 
وفي العمل م��ن أجل تعزيز األمن في 

العالم لصالح اجلميع.

*األمني العام لألمم املتحدة 

حفظ السالم يقلص النفقات ولكن يجب التكيف مع الواقع الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلي��ة اإلعالم احلرب��ي، امس 
االثنني، أن طائرات القوة اجلوية ألقت 
منش��ورات على مناطق املوصل حتث 
املواطنني على اخل��روج باجتاه القوات 
األمني��ة.  وقال��ت اخللي��ة ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد«، إن 

»طائرات الق��وة اجلوية ألق��ت، ليلة 
أمس، اآلالف املنشورات على مناطق 
املوصل القدمية والزجنيلي والش��فاء 
والصحة«. وأوضحت، أن »املنشورات 
حث��ت املواطن��ني على اخل��روج باجتاه 
الق��وات األمني��ة من خ��الل املمرات 

اآلمنة من اجل سالمتهم«.

وكانت خلية اإلع��الم احلربي أعلنت، 
اخلمي��س )25 أي��ار 2017(، ع��ن قيام 
طائ��رات الق��وة اجلوية بإلق��اء مئات 
اآلالف من املنش��ورات على املدن غير 
احمل��ررة في اجلانب األمي��ن من املوصل، 
مبينة أن املنش��ورات حث��ت املدنيني 

على اخلروج من ممرات آمنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم ممثل العراق الدائم لدى الوكالة 
الدولية للطاقة املتجددة الس��فير 
رع��د االلوس��ي أوراق اعتم��اده الى 
املدير الع��ام للوكال��ة عدنان أمني 
ممثالً دائم��اً جلمهوري��ة العراق لدى 
بالعاصمة  الوكال��ة ف��ي مقره��ا 

االماراتية ابو ظبي.
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد«، أنه »جرى 
خالل مراس��م تقدمي اوراق االعتماد 
بحث امكانية التعاون املشترك بني 

اجلانبني لتعزيز العمل بينهما«.
ودعا الس��فير العراقي املدير العام 

للوكال��ة ال��ى إمكانية مس��اعدة 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  الع��راق 
وبالتحدي��د الطاق��ة الكهربائي��ة 
الس��يما وان الع��راق مي��ر بظ��روف 
ال��ى تق��دمي  اس��تثنائية تتطل��ب 
االمكانيات واملس��اعدات كافة في 

مجال الطاقة املتجددة«.

إلقاء منشورات بالموصل القديمة تحث 
المواطنين على الخروج

العراق يدعو الوكالة الدولية للطاقة 
للمساعدة في مجال الكهرباء

كانت شركة دانة 
غاز االماراتية قد 
اعلنت عن موعد 
جلسة استماع 
جديدة للنظر في 
حجم التعويضات 
الواجب على اقليم 
كردستان، دفعها 
الئتالف يضم 
الشركة
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بغداد – عمليات دهم 
ذكر مص��در امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االثنني بأن ش��خصني مت اعتقالهما 
أحدهما بتهمة اإلرهاب جنوبي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة أمنية نفذت فجر يوم 
ام��س عملي��ات دهم وتفتي��ش في بعض 
من��ازل منطق��ة بغ��داد اجلدي��دة جنوبي 

بغداد، أسفرت عن اعتقال شخصني".

ديالى – انفجار الصقة 
اف��اد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس االثنني بان مدنيني اثنني أصيبا 
بانفج��ار عبوة الصقة أس��فل مركبة في 

أطراف قضاء بلدروز شرقي احملافظة. 
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف عن 

اس��مه ان "عب��وة الصق��ة كان��ت مثبتة 
اسفل س��يارة مدنية يستقلها شخصان 
انفج��رت لدى مرورهما ف��ي أطراف قضاء 
بلدروز )30كم ش��رق بعقوبة (، ما اس��فر 

عن اصابتهما بجروح متفاوتة".

بابل – عملية امنية 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة ش��رطة 
محافظة بابل امس االثنني ان مفارز امنية 
الق��ت القبض عل��ى 34 متهما على وفق 
مواد قانونية مختلف��ة في عموم مناطق 

احملافظة، خالل ال� 24 ساعة املاضية.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان " عملية القاء القبض على 
املتهم��ني متت عل��ى وفق مذك��رات قبض 
واستنادا ملعلومات اس��تخباراتية دقيقة، 
مبينا ان��ه مت احالة املتهم��ني الى اجلهات 
اخملتص��ة لغ��رض اس��تكمال االج��راءات 

القانونية بحقهم". 

صالح الدين – اعتقال مطلوبني 
وزارة  باس��م  الرس��مي  املتح��دث  اعل��ن 
الداخلية امس االثنني عن اعتقال متهمني 
اثنني على وف��ق قضايا "ارهابية" احدهما 
مس��ؤول "جتني��د داعش"، ف��ي محافظة 

صالح الدين.
وقال الناطق باس��م الوزارة العميد سعد 
إن "مف��ارز وكال��ة االس��تخبارات  مع��ن 
اس��تخبارات  االحتادي��ة  والتحقيق��ات 
ومكافحة إره��اب صالح الدين متكنت من 
القاء القبض على متهمني اثنني مؤشرين 
ضمن االهداف املطلوبة بقضايا إرهابية" 

.

االنبار – قصف جوي 
افاد مصدر عسكري في الفرقة السابعة 

مبحافظ��ة األنب��ار، االثن��ني، ب��أن طي��ران 
التحال��ف الدول��ي دم��ر معم��ل تفخيخ 

لتنظيم "داعش" في راوه غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "طي��ران التحالف الدولي 
قص��ف صباح يوم ام��س معمال لتفخيخ 
العجالت لتنظي��م داعش في مدينة راوه، 
) 230كم غرب الرم��ادي(، غربي محافظة 

األنبار".

النجف – عمليات دهم 
كش��ف مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النجف ام��س االثنني عن القاء 
القب��ض على عدد من املطلوبني واخملالفني 

بجرائم مختلفة . 
واوضح املصدر االمني ان مفارز امنية قسم 
شؤون السيطرات والطرق اخلارجية القت 
القب��ض عل��ى ١٦ مطلوبا في س��يطرات 
احملافظة وعدد من اخملالفني ، موضحا انه مت 

القاء القبض على مطلوب إلى محافظات 
الديوانية وكربالء واخر مطلوب إلى شرطة 

الكوت بجرائم مختلفة. 

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرب��الء امس االثن��ني ان الق��وات االمنية 
الق��ت القبض عل��ى عدد م��ن املطلوبني 
للقض��اء، بقضايا جنائية مبناطق متفرقة 

من احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "التهم تنوع��ت بني جرائم 
ش��ملت اح��كام امل��واد 444ق.ع و446 ق.ع 
اإلعت��داء  و234   413 واملادت��ني  الس��رقة 
واملس��اس بس��ير القضاء وامل��ادة 14 من 
قان��ون مكافح��ة اخملدرات وامل��ادة 23 مرور 

واخرى مختلفة".

نينوى – اشتباكات مسلحة 
كشف مصدر محلي في محافظة نينوى 
ام��س االثنني ان قوات احلش��د الش��عبي 
حررت ناحي��ة القحطانية ش��مال قضاء 
البعاج غربي املوصل بالكامل من عصابات 

داعش االرهابية.
وذكر املصدر احمللي الذي رفض الكشف عن 
اس��مه ان قوات احلشد "باشرت بعمليات 
التطهي��ر ومالحق��ة جيوب داع��ش" في 

الناحية غربي املوصل . 

ذي قار – ممارسة امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي 
ق��ار امس االثنني ان فوج طوارئ الش��رطة 
متك��ن من تنفيذ ممارس��ة أمني��ة ملالحقة 
اخلارجني عن القان��ون وإلقاء القبض على 
املطلوب��ني للقض��اء العراق��ي ضمن إطار 

فرض سلطة القانون واستتباب األمن .

واش��ار املصدر الى ان الفوج نفذ ممارس��ة 
أمني��ة مبنطقت��ي اخلض��راء والقاطول مت 
خالله��ا الق��اء القب��ض عل��ى متهم��ني 
عل��ى وفق احكام امل��ادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب.

البصرة – انفجار صوتية 
اف��اد مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س االثن��ني، ب��أن مجهول��ون 
استهدفوا دار منتسب في قوات الشرطة 
بعبوة صوتية محلية الصنع تقع في حي 

احلسني وسط احملافظة .
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مجهول��ني مس��لحني قاموا 
بتفجي��ر عب��وة صوتي��ة محلي��ة الصنع 
عل��ى دار س��كنية ملنتس��ب ف��ي ق��وات 
الشرطة تقع في حي احلسني ضمن مركز 

احملافظة"، 

اعتقال إرهابيين اثنين في بغداد الجديدة جنوبي العاصمة * انفجار الصقة أسفل مركبة ببلدروز شرقي ديالى 
تدمير معمل لتلغيم العبوات بقصف جوي غربي األنبار * استهداف دار شرطي بعبوة صوتية وسط البصرة  

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة، أن وزيره��ا قاس��م 
االعرج��ي أش��رف ش��خصيا عل��ى اخم��اد 
حريق كبير اندلع في بناية للعطور وس��ط 
العاصم��ة بغ��داد، مش��يرة ال��ى أن احلريق 
اس��فر عن اصابة مدني واح��د افراد الدفاع 

املدني باالضافة الى خسائر مادية. 
وقال املتحدث باس��م الوزارة العميد سعد 
مع��ن في تصري��ح صحفي اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" إن " حريق��ا اندل��ع في 
الطاب��ق الراب��ع ببناي��ة للعطور في س��وق 
الشورجة التجاري وسط العاصمة بغداد"، 
مبينا أن "فرق الدفاع املدني تقوم بعمليات 
اخم��اد احلريق باش��راف ش��خصي وتواجد 
ميدان��ي م��ن قب��ل وزي��ر الداخلية قاس��م 

االعرجي".
وعزا معن س��بب احلريق الى "س��وء تخزين 
العطور واملواد التي تدخ��ل في صناعتها"، 
مش��يرا الى أن "ف��رق الدف��اع املدني حتاول 
حتجي��م احلريق حت��ى اليصل ال��ى البنايات 

االخرى ويسبب اثار او خسائر اقتصادية"
ولفت معن الى ان احلريق "اسفر عن اصابة 
احد املواطن��ني وأحد افراد الدف��اع املدني"، 

باالضافة الى خسائر مادية ".
يذكر أن بغداد وعددا من احملافظات تش��هد 
بني فترة وأخرى اندالع حرائق عدة، الس��يما 
في دوائر الدولة واألسواق التجارية الكبيرة، 
فيما تعزو فرق الدف��اع املدني غالبيتها إلى 

حدوث متاس كهربائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مدير عام منطقة ارون��د احلرة االيرانية 
اس��ماعيل زمان��ي، امس االثنني، ع��ن االتفاق 
على دخول الس��يارات العراقية الى املنطقة 

من دون تأشيرة.
وق��ال زماني في تصريح نقلت��ه وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية، وتابعته "الصباح اجلديد"، 
انه "مت اع��داد اتفاق بني املنطق��ة ومحافظة 
خوزس��تان م��ن جه��ة واحلكوم��ة العراقي��ة 
م��ن جهة اخ��رى حول حرية تنقل الس��يارات 
العراقي��ة في املنطقة احل��رة من دون احلصول 

علي تأشيرة".
واض��اف زمان��ي ان��ه "من خ��الل توقي��ع هذه 
االتفاقية، س��وف ميكن للمركب��ات العراقية 
التوج��ه من دون تأش��يرة الى منطق��ة اروند 
احلرة"، مش��يرا الى ان "دخول هذه الس��يارات 
داخ��ل س��ائر االراض��ي االيراني��ة يتطلب من 

اصحابها احلصول على تأشيرة".
وتاب��ع ان "ه��ذا من ش��أنه تنش��يط صناعة 
الس��ياحة ف��ي مدينتي أب��ادان وخرمش��هر 

االيرانيتني وجذب السياح من بلد مجاور".
يذكر ان كال من العراق وايران يفرضان تاشيرة 
رس��وم على الوافدين م��ن كال البلدين والتي 
تت��راوح م��ا يق��ارب م��ن 30 دوالر للش��خص 

الواحد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحالف الوطني، عمار احلكيم، ان 

الفساد بأنواعه احد ابرز مصاديق الظلم".
باالمس��ية  كلمت��ه  ف��ي  احلكي��م  وذك��ر 
الرمضانية الثانية التي تقام سنوياً مبكتبه 
في بغداد خالل شهر رمضان أن "هناك انواع 
م��ن التجاوز على املال الع��ام واخلاص ومنها 
ماهو مخفي وغير ظاهر ومنها ماهو معلن 

متجاهر به".
وحذر "من خطورة اكل مال اليتيم بالباطل 
او اس��تبداله او خلط��ه م��ع ام��وال اخرى" 
مش��دداً على "ضرورة ان يعي اجملتمع اهمية 
رعاي��ة عوائ��ل الش��هداء انصاف��ا وعرفان��ا 
لتضحي��ات ابائه��م ف��ي مواجه��ة االرهاب 

وحفظ العراق".

إخماد حريق كبير في 
سوق الشورجة بإشراف 

األعرجي

دخول سيارات عراقية 
إلى منطقة إيرانية من 

دون تأشيرة

الحكيم يعّد الفساد
أحد أبرز مصاديق الظلم

الملف األمني

احملكمة االحتادية تقّدم ثالثة 
خبراء حلسم طعن احلكومة 

في موازنة 2017
وتط��ال الطع��ون بن��وداً مهمة 
أس��هم إدراجها، ضم��ن املوازنة 
اإلق��رار،  عملي��ة  بتس��ريع 
كمخصصات البت��رودوالر، التي 
تطالب بها احملافظات، ومراجعة 
التراخي��ص  ج��والت  عق��ود 

النفطية.
كما طعنت احلكومة بالنس��بة 
للمحافظات  ُخصص��ت  الت��ي 
إي��رادات املنافذ،  احلدودي��ة م��ن 
البيش��مركة  ومخصص��ات 
موازن��ة  م��ن  اقتطع��ت  الت��ي 
اجليش، اضافة الى الطعن ببند 
ين��ص عل��ى ايق��اف التعيينات 
الثالث، ونس��بة  الرئاس��ات  في 
التي  املوظف��ني  اس��تقطاعات 
قلصه��ا البرملان ال��ى %3.8 بدال 

من 4.8%.
وكان البرملان جنح ألول مرة بتمرير 
املوازن��ة باإلجم��اع، نهاية العام 
املاض��ي، في وقته��ا احملدد قبيل 
انتهاء الس��نة املالية، وأشاعت 
س��رعة مترير املوازن��ة أجواًء من 
التف��اؤل جلهة تراج��ع اخلالفات 
السياس��ية التي تتصاعد حول 

صياغة املوازنة في كل عام.
وتبلغ موازنة الع��ام اجلاري 106 
تريليونات دينار بعجز 21 تريليون 
دين��ار بنس��بة %20 من أجمالي 

املوازنة.

االحتادية تتوغل في عمق 
"الزجنيلي" وتقتل 26 داعشياً

وأض��اف مع��ن، أن "املعلوم��ات 

كان  احده��م  ان  ال��ى  تش��ير 
مس��ؤول  منص��ب  يش��غل 
التجنيد لداعش االرهابي واآلخر 
يحمل هوية مزورة للتخفي عن 
اعني االجه��زة االمني��ة"، الفتاً 
الى أنه "مت نص��ب كمني والقي 
عليهم��ا  والتحف��ظ  القب��ض 
ذات  اجله��ات  ال��ى  واحالتهم��ا 
االجراءات  الس��تكمال  العالقة 

القانونية".
م��ن جهة أخ��رى أفاد مس��ؤول 
محلي في ديال��ى، امس االثنني، 
بصد هجوم شنه "داعش" على 
نقطة مرابطة أمنية مشتركة 

شمال شرقي احملافظة. 
وق��ال مدي��ر ناحية الس��عدية 
ف��ي حديث  الزركوش��ي  أحمد 
أمني��ة  "ق��وة  إن  صحف��ي، 
مش��تركة مدعوم��ة باحلش��د 
الش��عبي من ل��واء 110 صدت 
هجوم��ا ش��نه تنظي��م داعش 
عل��ى نقط��ة مرابط��ة أمني��ة 
مشتركة في قرية ربيعة ضمن 
ك��م   60( الس��عدية،  ناحي��ة 

شمال شرقي بعقوبة(".
وأضاف الزركوش��ي، أن "إحباط 
هج��وم داع��ش لم يس��فر عن 
أية إصابات ف��ي صفوف القوى 
الش��عبي،  واحلش��د  األمني��ة 

والوضع حتت السيطرة".

"األمن الوطني" يبحث
تخفيف الزخم املروري

وتعزيز اجلهد االستخباري
الفتاً ال��ى أن اجمللس ناقش ايضاً 
تدري��ب ق��وات م��ن مكافح��ة 

مكافح��ة  ملش��روع  االره��اب 
املناطق  في  االرهابية  اجلماعات 

الصحراوية".
وتاب��ع، أنه "مت��ت املوافقة على 
تشكيل جلنة بشأن قرار مجلس 
االمن الدولي 2341 لسنة 2017 
اخلاص بحماية االهداف احليوية، 
اضاف��ة الى مناقش��ة عدد آخر 
من املواضيع املدرجة على جدول 
االعم��ال ومتابع��ة التوجيهات 

السابقة"
يش��ار ال��ى أن اجملل��س ال��وزاري 
لألمن الوطني يعقد اجتماعاته 
بنحو دوري برئاسة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ملناقشة عدد من 

املواضيع األمنية.

العراق وروسيا يبحثان إلغاء 
تأشيرة السفر ورفع مستوى 

التعاون
وأش��ار العذاري، إل��ى أن "جهود 
الهيئ��ة الدبلوماس��ية تنصب 
حاليا على سبل اإلسراع بفتح 
خط ج��وي مباش��ر ب��ني بغداد 
توقيع  إل��ى  إضافة  وموس��كو، 
إللغاء  احلكومتني  ب��ني  اتفاقية 
تأشيرات الدخول حلملة اجلوازات 
الدبلوماسية واخلدمة كمرحلة 
أولى ثم لرجال األعمال كمرحلة 
تأش��يرات  منحه��م  أو  ثاني��ة، 
متعددة ناف��ذة لثالث أو خمس 

سنوات".
لدى  العراقي  الس��فير  وش��دد 
موسكو على أن "خطوة كهذه 
ستسهم بنحو كبير في توفير 
أج��واء مناس��بة للتع��اون بني 

البلدين".
م��ن جانب��ه، أكد رئي��س غرفة 
التج��ارة ف��ي روس��يا االحتادية 
كاتبرين، أن لدى "رجال األعمال 
الروس��ية  والش��ركات  ال��روس 
مش��اريع كثي��رة ف��ي املاض��ي 
وبس��بب الظروف األمنية التي 
م��ر به��ا الع��راق جعل��ت تلك 
الش��ركات تفق��د الكثي��ر من 
اس��تثماراتها"، مؤك��داً "رغبة 
ورج��ال  الروس��ية  الش��ركات 
األعمال في العودة والعمل في 

السوق العراقية".

"التربية" تباشر بتوزيع أول
وجبة من الكتب املنهجية

و دعت ال��وزارة بحس��ب البيان 
االخ��رى  العام��ة  "املديري��ات 
تس��لم  اج��ل  م��ن  التح��رك 
حصصها من الكتب املنهجية 
الواصل��ة والتي مت جتهيزها بها ، 
مضيفاً بانها تس��عى لتحقيق 
االكتف��اء الذات��ي منه��ا بهمة 

واخالص كافة العاملني".

جلنة اخلبراء: اختيار مفوضية 
االنتخابات اجلديدة قبل متوز 

املقبل
وأوضح عض��و جلنة اخلب��راء أن 
"مقاب��الت مباش��رة م��ن قبلنا 
ستجري ملن تبقى من املرشحني 
بعد شهر رمضان وخالل الفصل 

التشريعي املقبل".
وبني أن "اجلولة املقبلة ستكون 
حاسمة من أجل اختيار تسعة 
اعض��اء يقدم��ون إل��ى مجلس 

املصادق��ة  لغ��رض  الن��واب 
عليهم".

وأكد سعيد أن " ملف املفوضية 
لالنتخابات  اجلديدة  املس��تقلة 
سيحسم قبل شهر متوز املقبل 
انتخاب االعضاء  حيث س��يتم 

اجلدد".
ضغ��وط  أي  "وج��ود  ونف��ى 
سياسية على اللجنة في مترير 
االخرين  مرشحني على حساب 

لصالح اجندات حزبية".
"عملن��ا  أن  س��عيد  وأورد 
يتس��م باملهنية، كما ان قانون 
املفوضية املستقلة لالنتخابات 
مينع اختي��ار اعضاء في مجلس 
املفوض��ني ينتمون إل��ى كتل أو 

احزاب سياسية".
لكن��ه ينب��ه ف��ي الوق��ت ذاته 
أن "توزي��ع املقاعد ب��ني اعضاء 
اجمللس يج��ب أن يراعي مكونات 

الشعب العراقي".
إن  بالق��ول  س��عيد  وأكم��ل 
"االلية تك��ون باعطاء مقعدين 
للكرد ف��ي اجمللس، واثنني آخرين 
للعرب السنة، وخمسة مقاعد 

للشيعة".
م��ن جانبه، ذكر عض��و اللجنة 
حبيب الطرفي في تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "اخلبراء 
ساعون في اجناز مهمتهم قبل 

االنتخابات املقبلة".
النائ��ب عن  الطرف��ي  وأض��اف 
التحال��ف الوطن��ي أن "ع��دداً 
كبيراً من االجتماعات مت عقدها 
مؤخراً، كما بحثن��ا في ملفات 
مئ��ات املتقدمني حت��ى توصلنا 

إلى املرشحني احلاليني".
وأش��ار إل��ى أن "التق��دمي إل��ى 
بش��كل  حص��ل  املفوضي��ة 
الكترون��ي، ومب��ا يضم��ن ع��دم 
حصول خروق وتالعب باالليات".
وحت��دث الطرف��ي ع��ن "وج��ود 
ح��رص كبير ل��دى اللجن��ة بأن 
بالسرعة  يس��تكملوا عملهم 
املمكن��ة الس��يما وأنن��ا عل��ى 
اعت��اب اكث��ر م��ن اس��تحقاق 

انتخابي".
الوطن��ي  التحال��ف  أن  يذك��ر 
بوصف��ه الكتلة النيابية االكبر 
ش��دد عل��ى ض��رورة أن تنتهي 
جلنة اخلبراء من اختيار مفوضية 
باس��رع  لالنتخابات  مس��تقلة 
وق��ت، فيم��ا صوت عل��ى عدم 
التجدي��د الي من اعضاء اجمللس 

احلاليني لوالية ثانية.

البنتاغون يقر بسقوط 
ضحايا مدنيني في سوريا 

والعراق
اجليش االميركي: واش��نطن رمبا 
كان له��ا دور بس��قوط ضحايا 

مدنيني في املوصل
وكان التحال��ف الدولي، بقيادة 
واش��نطن، اعت��رف بقت��ل أكثر 
م��ن 450 مدنياً منذ بدء حملته 
م��ن   ،2014 ف��ي  العس��كرية 
ف��ي  مدني��ني   105 ضمنه��م 
املوصل ف��ي اذار املاض��ي، فيما 
"إي��روورز"  مجموع��ة  أك��دت 
الصحفي��ة اللندني��ة أن ع��دد 
الضحاي��ا الكل��ي أصبح 3681 

على األقل.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كشف مصدر عسكري عراقي في 
محافظة نينوى عن خطة محبكة 
مت وضع اسسها قبل بدء عمليات 
حترير محافظة نينوى، مشيراً الى 
ان اسلوب "إرخاء احلبل" مع بعض 
املش��تبه بهم اسهم في تفكيك 
داع��ش  تنظي��م  ق��وة  وتفتي��ت 
املوصل،  االرهاب��ي مبرك��ز مدين��ة 
مبين��اً ان العقاب س��ينال عناصر 
انهم  الذين يعتق��دون  التنظي��م 

مبنأى عن يد القانون والقضاء.
وق��ال الضابط ال��ذي يحمل رتبة 
مقدم في اجلي��ش العراقي، والذي 
رف��ض الكش��ف عن هويت��ه، في 
حديث ال��ى "الصب��اح اجلديد" ان 
"تعقيدات معركة حترير محافظة 
نينوى عامة، ومدينة املوصل بنحو 
خاص، ال ميكن وصفها وتفصيلها 
سياس��ية  بق��رارات  الرتباطه��ا 
محلي��ة وارادة وطنية، قد تتقاطع 
توجه��ات  م��ع  تلتق��ي جزئي��اً  او 

اقليمية و دولية".
واضاف "كنا ام��ام حتديات عديدة 
املعلوم��ات  وكان��ت  ومعق��دة، 
تردن��ا بنح��و وفير،  االس��تخبارية 
بع��ض  ف��ي  تتض��ارب  لكنه��ا 
التقاري��ر  ح��ني  ف��ي  التفاصي��ل، 
واملعلوم��ات التي كانت تس��ربها 
وس��ائل االع��الم الغربي��ة كان��ت 
اقرب الى تقارير اس��تخبارية منها 
تقاري��ر صحفي��ة، وبعضها  ال��ى 
ويعق��د  عملن��ا  يش��وش  كان 
التي وضعن��ا خطوطها  خططنا 

العريضة".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "اكث��ر ما 
كان يثي��ر ريبتن��ا واهتمامن��ا ه��و 
ع��دد عناص��ر داعش ف��ي محيط 
وف��ي داخ��ل مدينة املوص��ل، على 
وفق تقارير استخبارية وصحفية، 
واخذنا باحلس��بان مقتل نحو 50% 
م��ن عناص��ر التنظي��م باط��راف 
املوص��ل وه��رب اآلخ��رون واع��ادة 

تنظيمهم مبركز املدينة".

وتاب��ع "كنا عل��ى يق��ني ان هزمية 
املوص��ل  مبحي��ط  الدواع��ش 
س��تنعكس ايجابياً بالنس��بة لنا 
في داخلها، حي��ث ان الهاربني من 
حال��ة  سيعكس��ون  عناصره��م 
اليأس على العناصر التي تستعد 
للمقاوم��ة مبركزها، له��ذا اعددنا 
خطة مناس��بة لهك��ذا مواقف، 
املعن��وي  االنهي��ار  الس��تغالل 
بصفوف الع��دو، ومنحهم فرصة 
مؤقتة بالنسبة لنا، وفرصة كبيرة 
لله��رب  لعناصره��م  بالنس��بة 
م��ن خط��وط القت��ال، والس��عي 

لالندساس بني جموع النازحني".
ون��وه املصدر ال��ى ان "تفتيت قوة 

داع��ش مبدين��ة املوصل ب��دأت من 
هنا، حيث ان املئات من عناصرهم 
املسلحة رموا اسلحتهم وحلقوا 
حلاهم، وبعضه��م تظاهر بالبقاء 
مبنزل��ه كمدن��ي اع��زل وبعضهم 
فضل اخلروج مع املدنيني كنازحني 
ال��ى اخمليمات  بالوص��ول  يرغب��ون 
التي اعدت لهذا الغرض، على امل 
اخلروج من تلك اخمليمات فيما بعد 
ومغادرة البالد من دون رجعة فيما 

بعد".
مبيناً ان "اسلوب )إرخاء احلبل( مع 
املشتبه بهم وتركهم بحالهم مع 
مراقبة مش��ددة من بعيد، شجع 
مئات أخرى م��ن عناصر التنظيم 

عل��ى الف��رار من خط��وط القتال، 
االمر الذي اسهم باضعاف خطوط 
الع��دو بنحو ملفت، حيث بات في 
قبضتن��ا الكثير من عناصر داعش 
من غير املس��لحني و ال يش��كلون 
أية خطورة علين��ا في منازلهم او 
في مخيم��ات النازح��ني، لكنهم 
يعيش��ون في قلق و رعب مستمر، 
خش��ية القبض عليهم، وهؤالء مت 
حتييده��م واخراجهم من املعركة 

على وفق خطة )إرخاء احلبل(".
وش��دد املتحدث على ان "عمليات 
القب��ض عل��ى املش��تبه بهم من 
عناصر داعش في املناطق احملررة او 
في مخيمات الن��زوح، افضت الى 

كش��ف خاليا اخرى، وجتريد العدو 
م��ن اس��لحة كثي��رة كان يع��ول 
عليها بضمنه��ا خاليا االغتياالت 
باملسدس��ات الكامتة ف��ي االحياء 
احمل��ررة، كم��ا مت كش��ف مخ��ازن 

للعبوات واالحزمة الناسفة".
"لدين��ا معلومات  بالقول  ومضى 
كثيرة عن املشتبه بهم، واغلبهم 
ميك��ن القب��ض عليهم ب��أي وقت 
تتعل��ق  واملس��ألة  نح��ن،  نق��رره 
املعلوم��ات  ومطابق��ة  بتدقي��ق 
االمني��ة الت��ي بحوزتن��ا، علماً ان 
اهال��ي مدين��ة املوص��ل، وبع��ض 
سكان القرى احمليطة بها، يرفدوننا 
مبعلومات بعضها معزز بوثائق من 

الت��ي نش��رها التنظي��م االرهابي 
عل��ى ش��كل فيديوه��ات او صور 
االجرامي��ة  فوتغرافي��ة العمال��ه 
م��ن حف��الت االعدام��ات والرجم 

وغيرها".
وشدد بالقول "لن يفلت أي ارهابي 
انتمى لتنظيم داعش، سواء بقي 
مبنزله بجانب��ي املوصل ليزعم انه 
مدن��ي ب��ريء او حاول االندس��اس 
م��ع جم��وع النازح��ني، الن عناصر 
الطعم  ابتلع��وا  االرهابي  داع��ش 
الذي نصبناه له��م الجل تفكيك 
ونح��ن جنن��ي  قوته��م،  وتفتي��ت 
ثمار ذلك حالي��اً من خالل االنهيار 

السريع بصفوفهم".

تعقيدات معركة 
تحرير محافظة نينوى 
عامة، ومدينة الموصل 
بنحو خاص، ال يمكن 
وصفها وتفصيلها 
الرتباطها بقرارات 
سياسية محلية وإرادة 
وطنية، قد تتقاطع 
أو تلتقي جزئيًا مع 
توجهات إقليمية 
ودولية

القوات املشتركة في أحياء اجلانب األمين للموصل

لن ينُجو أي داعشي من الجرائم التي اقترفها

"إرخاء الحبل" خطة عراقية محبكة لتفتيت الدواعش بالموصل
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بغداد - الصباح الجديد:

باشرت وزارة الصحة والبيئة تنفيذ 
اعمال املسح التقني حلقول االلغام 
ضم��ن رقعة حق��ل ب��درة النفطي 

مبحافظة واسط .
وقال مدير عام دائرة ش��ؤون االلغام 
خالد رشاد ان الفرق التابعة للدائرة 
ستباش��ر باالعمال الفنية للمسح 
التقني ملساحة )32( الف متر مربع 
ضم��ن حق��ل ب��درة النفط��ي قرب 
احل��دودي م��ع جمهورية  الش��ريط 
اي��ران بالتنس��يق م��ع  ش��ركة غاز 
بروم الروسية واملتعاقدة بدورها مع 
شركة نفط الوسط وذلك من اجل 
دعم وتعزي��ز زيادة مع��دالت االنتاج 
النفط��ي دعما لالقتص��اد الوطني 

واملوازنة العامة للدولة .
و اوضح مدي��ر عام الدائرة ان الدائرة 
تواصل انشطتها الفنية في تنفيذ 
مح��اور  البرنام��ج الوطني العراقي 

لش��ؤون االلغام في املناطق امللوثة 
فضالع��ن جهوده��ا املماثل��ة ف��ي 
املناط��ق احمل��ررة من دن��س عصابات 

داعش االرهابية .
يش��ار ال��ى ان وزارة الصحة والبيئة 
نفذت مشاريع املس��ح غير التقني 
لتقلي��ص  االراض��ي امللوث��ة ون��وع 
او  عنق��ودي  تك��ون  كان  امللوث��ات 
مقذوف��ات غي��ر منفلق��ة او الغام 
وكذلك الغ��اء املناط��ق اخلطرة من 
قاعدة بيانات في دائرة شؤون االلغام 
للمناط��ق الت��ي نظف��ت م��ن قبل 
مديرية الدفاع املدني في احملافظات 
’وهذه املش��اريع تساعد على تقليل 
الكلف من خالل تقليص املساحات 
امللوث��ة اثناء احال��ة املناطق امللوثة 

للتطهير من قبل الشركات .  
عل��ى صعي��د متصل نظم��ت وزارة 
الصح��ة والبيئة عددا م��ن الزيارات 
امليدانية ال��ى مجموعة من مدارس 
محافظ��ة واس��ط ضم��ن حملتها 
للتوعي��ة البيئي��ة والصحي��ة ب��ن 

طلبة وتالميذ املدارس لالطالع على 
الواق��ع البيئ��ي للم��دارس واعطاء 
املالحظات إلى إدارات املدارس ودوائر 
التربية التابعة لها حيث س��تكون 
متابع��ة دوري��ة ف��ي بغ��داد وبقية 

احملافظات .
وقال مدير عام دائرة التوعية واإلعالم 
البيئي أمير علي احلسون  إن مديرية 
عش��رات  نظم��ت  واس��ط   بيئ��ة 
الزي��ارات امليدانية مل��دارس احملافظة 
لالطالع عل��ى واقعها البيئي وإلقاء 
محاض��رات التوعي��ة ع��ن أهمي��ة 
البيئة ف��ي حياة الطلب��ة واالطالع 
على واقعها البيئي ومراقبة الوضع 

البيئي والصحي للمدارس .
واوض��ح مدي��ر بيئة واس��ط صباح 
عب��اس فلي��ح إن الزي��ارات امليدانية 
ش��ملت مدارس ) متوسطة املدينة 
الث��ورة  , مدرس��ة  للبن��ن  املن��ورة 
االبتدائية للبنن , مدرس��ة النوارس 
االبتدائية للبنات , متوسطة اجملتبى 
للبنن , متوسطة الشهيدة اسراء 

عباس , مدرس��ة النقاء االبتدائية , 
النشأ اجلديد للبنن , معهد  الفنون 
اجلميلة للبنن , ثانوية اغصان الورد 
, امل��ودة االبتدائي��ة , التعاون العربي 
للبن��ن , ال عم��ران للبن��ن , ثانوية 
رقية للبن��ات , القي��روان االبتدائية 
للبن��ن ( ومت خ��الل الزي��ارات الق��اء 
احملاضرات قدمه��ا متخصصون في 
مجال الوعي البيئي بالتنس��يق مع 
مديري��ة التربية في احملافظة تركزت 
على النظافة الشخصية للتالميذ 
ونظاف��ة املدرس��ة ومي��اه الش��رب 
وضرورة ترش��يد استهالكه ونظافة 
دورات املي��اه ,مؤك��دا عل��ى ض��رورة 
االهتم��ام باحلدائق املدرس��ية وزيادة 
املساحات اخلضر كونها تسهم في 

حتسن وحماية البيئة املدرسية .
يشار إلى إن اإلستراتيجية الوطنية 
أكدت على أهمية  التوعية البيئية 
لطلب��ة وتالمي��ذ امل��دارس كونهم 
املس��تقبل البيئي الذي تراهن عليه 
مثل هذه اخلطط واإلستراتيجيات .

وّجهت بدعم وزيادة حوافز العاملين في ردهات الطوارئ واإلنعاش والعناية المركزة
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مناشدة 

ام��ام انظ��ار معال��ي وزي��ر الدفاع 
احملترم

م/ رفع احليف 
حتية طيبة.. 

 )84101590( الرق��م االحصائ��ي  اني 
الرائ��د اجلري��ح عم��ر جاس��م زيدان 
دورة )94( الكلية العس��كرية االولى 
الرس��تمية ، كن��ت ام��ارس عمل��ي 
كضابط في اجليش في الفوج الثاني 
الل��واء )55( فرق��ة املش��اة )17( وكان 

موقعنا جنوب بغداد .
وف��ي ي��وم 2010/5/13 ف��ي الثامن��ة 
صباحاً انفج��رت عبوتان في منطقة 
الزمبرانية خلف منطقة عرب جبور، 
وكانت العبوة عبارة عن )سي ان سي 
وسي فور( وكنت احد اجلرحى وكانت 
حالتي خطرة جداً وعلى الفور فقدت 
بص��ري فق��د احترقت عين��اي وبترت 
س��اقي اليسار وهددت ساقي االخرى 
بالبتر وقد نقلت ملستشفى اليرموك 
للعالج وبقيت فيه قرابة الش��هر من 
دون اي حتس��ن ، بعده��ا نقل��ت على 
حس��ابي اخلاص الى طه��ران للعالج 
وقد اجريت ل��ي اكثر من )40( عملية 
وان��ا الى االن مازل��ت قيد املعاجلة في 
طهران والس��ليمانية وعلى حسابي 
اخل��اص وف��وق كل ذل��ك وان��ا فاق��د 
لبصري قام��وا بنقلي لع��دة وحدات 
داخ��ل الفرقة ثم ال��ى خارجها خالل 
تل��ك الفت��رة املاضية وانا في ش��دة 
املي ، اجبرت على احلضور الى وحدتي 
علماً اني اس��تأجرت س��يارة اسعاف 
من مستشفى اهلي في السليمانية 
الى وحدتي التي كنت اعمل بها وقت 

احلادث , 
ولم يس��أل ع��ن حالت��ي اي احد من 
ال��وزارة او الفرقة )17( من��ذ اصابتي 
وحت��ى رفع مظلمتي بعد 6 س��نوات 
م��ن احل��ادث ف��ي وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي واالع��الم علماً ان العديد 
من القن��وات الفضائي��ة قد عرضت 
اجراء مقابلة تلفزيونية لعرض حالتي 
ام��ام العالم ولكني رفضت وحلد االن 
ارفض ذلك وارفض التش��هير بالوزارة 
لكون��ي احد اف��راد اجلي��ش العراقي 

الباسل .
مظلمتي

قابل��ت وزير الدف��اع خال��د العبيدي 
والل��واء عبد اللطيف مس��ؤول ادارة 
الضباط واللواء الدكتور فاضل مدير 
اخلدم��ات الطبية بتاري��خ 2016/8/9 
وبع��د س��ماع مظلمتي اوع��ز الوزير 
ال��ى اجله��ات املعنية منح��ي جميع 
احلقوق املالي��ة الت��ي صرفتها داخل 
العراق وخارجه منذ اصابتي ، علماً ان 
)النقيب بسام( تسلم مني الوصوالت 
املالي��ة للعملي��ات في مستش��فى 
)بقي��ة اهلل( ف��ي طه��ران ومصدقة 
ف��ي املستش��فى وال��وزارة الكثر من 
)20 عملي��ة( ودققت من قبل اللجنة 
الطبي��ة الت��ي حددت نس��بة العجز 

واكدت صحتها.
وق��د مت تعين معن بأم��ر وزاري صادر 
من معالي الوزير بالعدد )6753/2/2/1( 
ف��ي 2016/8/11 املرفقة ص��ورة عنه 
ربطاً، كون نسبة عجزي %100  وكما 
مبن في تقرير اللجان الطبية املرفق 
صورة عنه ربطاً وحدد الوزير ان تكون 

والدتي هي املعن لي ومت اس��تدعاؤها 
ال��ى مطار املثن��ى واكملت ما عليها 
م��ن توقيع وبصمة وم��لء املعلومات 
واخذ مستمسكاتها واخبروها بانها 
اكملت كل ماعليها وانها ستتسلم 

مستحقاتها خالل ايام .
بعد ذلك مت منح��ي رتبة رائد مكرمة 
م��ن دولة رئي��س الوزراء اس��تناداً الى 
االم��ر ال��وزاري ذي الع��دد )724/1 في 
2017/1/5 ( علماً اني اس��تحق ترفيع 
قب��ل س��نتن بتاري��خ )2015/1/6( أي 
قب��ل صدور االمر ال��وزاري اعاله وذلك 
اسوة باقراني وعليه ارجو منحي رتبة 
)مق��دم( كون ه��ذا هو اس��تحقاقي 

الفعلي حالياً.
واوعز الوزير املقال وعلى الفور مبنحي 
نظ��راً  متح��رك  كهربائ��ي  كرس��ي 
الصحية  وحالت��ي  لنس��بة عج��زي 
املتردي��ة  ، ول��م اتس��لم اي مبلغ من 
اي جه��ة كون��ي جريحا ف��ي اجليش 
العراقي لذا اطالب مبنحي اياها اسوة 

باقراني. 
وبع��د تنحي��ة الوزير ع��ن منصبه 
توقفت جميع االج��راءات املتعلقة 
ب��ي واملذكورة اع��اله ل��ذا ارجو من 
س��يادتكم رفع الغنب عن��ي كوني 
اعاني من��ذ اصابتي بتاري��خ 5/13/ 
2010 م��ن تلكؤ معامالتي في وزارة 

الدفاع.

ولكم مني جزيل الشكر.
 ابنك����م الرائد اجل��ريح
 عمر جاس���م زيدان خلف

 امرة دائرة االدارة – ادارة الضباط  

متابعة الصباح الجديد:

اك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ن 
عل��ى اهمي��ة التعاون املش��ترك 
والعم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د 
التنفيذي��ة  الس��لطتن  ب��ن 
والتش��ريعية والذي من شانه ان 
ينعكس بخدم��ات وقائية وطبية 
وعالجية يجن��ي ثمارها املوطنون 

الكرام 
واش��ارت الوزي��رة خ��الل لقائه��ا 
رئيس  اجلب��وري  قتيب��ة  الدكت��ور 
جلن��ة الصح��ة والبيئ��ة النيابية 
عض��و اللجنة خول��ة الزيادي الى 
ال��دور احملوري ال��ذي يؤديه مجلس 
الن��واب ف��ي دعم واس��ناد جهود 
ال��وزارة لالرتقاء باداء املؤسس��ات 
الصحي��ة في عم��وم الب��الد من 
خالل تش��ريع واقرار القوانن التي 
متنح ال��وزارة االنس��يابية واملرونة 
ف��ي تنفي��ذ خططه��ا الرامي��ة 
ال��ى ايص��ال اخلدم��ات الصحية 
الكفوءة الى ابناء ش��عبنا العزيز 
،  وج��رى خ��الل اللقاء مناقش��ة 
اجله��ود الدؤوب��ة العم��ار وتاهيل 
املؤسس��ات الصحية في املناطق 
احمل��ررة وخاص��ة محافظة صالح 

الدين .
م��ن جانبه ثم��ن النائ��ب اجلبوري 
جه��ود الوزيرة وحرصه��ا الدؤوب 
عل��ى تق��دمي اخلدم��ات الصحية 
الكفوءة في عموم البالد والسيما 
املناط��ق احمل��ررة في ص��الح الدين 
م��ن  بالرغ��م  واملوص��ل  واالنب��ار 
التحدي��ات االمني��ة واملالية وقلة 
التخصيص��ات م��ن وزارة املالية ، 
الفت��ا ال��ى ان الوزارة اس��تطاعت 
الطبي  ايصال خدماتها وجهدها 
الى جميع املناطق وارسال رسالة 
ال��ى العال��م بان العراق بش��عبه 
وحشده وجيش��ه وقواته االمنية 
تقف صف��ا واحد ض��د الدواعش 

اجملرمن من اجل صنع مس��تقبل 
مشرق لالجيال .

على صعيد متصل وجهت الوزيرة 
خالل ترؤس��ها االجتم��اع الدوري 
للوكالء واملديري��ن العامن لدوائر 
مرك��ز الوزارة بدع��م وزيادة حوافز 
العاملة في  الصحي��ة  امل��الكات 
ردهات الطوارئ واالنعاش والعناية 
املركزة للمؤسسات الصحية في 
عموم بغ��داد واحملافظ��ات تثمينا 
لدوره��م الكبي��ر ومايقدموه من 
خدم��ات طبية وعالجي��ة كفوءة 
في ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية 
التي يشهدها عراقنا  والتحديات 

احلبيب
رصي��د  تعزي��ز  اللق��اء  وناق��ش 
املؤسس��ات الصحي��ة في عموم 
الب��الد م��ن االدوية واملس��تلزمات 
متابع��ة  ال��ى  اضاف��ة  الطبي��ة 
استقدام الفرق الطبية االجنبية 
الكفوءة الجراء العمليات املعقدة 
في مركز الناصرية جلراحة القلب 
من قبل فريق اميركي متخصص 
لالطف��ال  القل��ب  بجراح��ة 
واس��تقدام فريق طبي تركي واخر 
هن��دي ال��ى مستش��فى االم��ام 
الص��ادق )ع( ف��ي محافظ��ة بابل 
الجراء العمليات املعقدة باجلملة 

العصبية والكس��ور واجراء دورات 
الطبي��ة  للم��الكات  تطويري��ة 
والصحي��ة ف��ي مستش��فى ابن 
الهيثم من قبل اطباء اختصاص 
بالقرنية فضال عن اجراء عمليات 

ترقيع القرنية .
كم��ا تن��اول االجتم��اع متابع��ة 
املشروع الوطني للديلزة والكلية 
الصناعي��ة وتعزيز التنس��يق مع 
نقاب��ة الصيادلة الجناح املش��روع 
ف��ي  االدوي��ة  بتس��عيرة  اخل��اص 
القط��اع اخلاص ، مؤكدة س��عي 
ال��وزارة وحرصه��ا ال��دؤوب عل��ى 
االرتقاء باداء املؤسسات الصحية 

في عم��وم البالد ومنها محافظة 
ديالى .

واش��ارت خ��الل لقائه��ا محافظ 
ديالى مثن��ى التميمي الى اهمية 
والعم��ل  الفاعل��ة  الش��راكة 
ب��روح الفري��ق الواحد ب��ن الوزارة 
واحلكومة احمللية والذي س��يجنى 
ثماره اهالي ديالى الكرام بخدمات 

صحية كفوءة .
وناقش اللق��اء دعم الوزارة العمار 
الصحي��ة  املؤسس��ات  وتاهي��ل 
للمناط��ق احمل��ررة ف��ي ديالى من 
عصابات داعش االجرامية ورفدها 
والعي��ادات  االس��عاف  بس��يارات 

الطبية املتنقلة ومتابعة املشاريع 
ومنها  احملافظ��ة  ف��ي  الصحي��ة 
املستشفى االسترالي سعة 400 
س��رير واهمية اع��ادة العمل فيه 
ليقدم خدماته للمرضى من ابناء 

احملافظة .
من جانبه اش��اد محاف��ظ ديالى 
بجه��ود الوزيرة في دعم واس��ناد 
املقدم��ة  الصحي��ة  اخلدم��ات 
للمواطن��ن ودوره��ا الكبي��ر في 
اعم��ار  صن��دوق  م��ع  التنس��يق 
املناطق احملررة العادة تاهيل واعمار 
التي طالها  الصحية  املؤسسات 
تخريب عصابات داعش االرهابية. 

وزيرة الصحة تناقش الدور المحوري للسلطة التشريعية في االرتقاء بالواقع العالجي 

 أكدت وزيرة 
الصحة على الدور 

المحوري الذي 
يؤديه مجلس 

النواب في دعم 
وإسناد جهود 

الوزارة لالرتقاء 
بأداء المؤسسات 

الصحية في عموم 
البالد

جانب من اللقاء

المعدات تعلن عن 
تصنيع وتجميع محطة 

تحويل الكهرباء المتنقلة

محافظ ميسان يتفّقد 
تأهيل الملعب األولمبي 

والطريق الحولي 

اإلنشائية تنّظم 
معرضًا خاصًا لمادة 
القرميد المعدني

حسين حسن*
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لصناع��ة الس��يارات 
واملع��دات التابع��ة ل��وزارة الصناع��ة واملعادن عن 
تصنيع وجتميع محطة حتوي��ل الكهرباء املتنقلة 
  KV/11/MVA 250  ) 132( ذات س��عات تش��غيلية
بالتعاون م��ع وزارة الكهرباء ال��ذي يعود باملنفعة 
لصالح املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية 

/ منطقة الفرات االوسط . 
وقال املهندس عدنان احمد رزين مدير عام الشركة 
ملرك��ز االع��الم والعالقات العام��ة في ال��وزارة ان 
الشركة اجنزت اعمالها في مجال تصنيع وجتميع 
عرب��ة لول��ودر مبواصف��ات خاص��ة وبالتع��اون مع 
مالكات وزارة الكهرباء لبناء وانش��اء وحدة حتويل 
الطاقة الكهربائية متعددة السعات التشغيلية 
التي تخ��دم قطاع الكهرب��اء ، مبين��اً ان الكلفة 
االجمالي��ة للعربة واملعدات )200( مليون دينار بيد 
ان قيمتها االس��تيرادية من اخل��ارج تقدر مبليارين 
و500 ملي��ون دينار وه��ذا اجناز  كبي��ر  يضاف الى 

انشطة الشركة االخرى النمطية احلالية.

*اعالم الصناعة 

ميسان - خاص:
تفقد محافظ ميسان علي دواي الزم ضمن جوالته 
امليدانية التفقدية اليومية مشروع تأهيل ملعب 

ميسان االوملبي  .
واوضح احملافظ ل�« الصباح اجلديد« لقد مت االطالع 
على الساحه الرئيس��ة للملعب ومتابعة اعمال 
التبلي��ط وتهيئة أعمال الش��وارع اخلارجية والتي 
م��ن املؤم��ل تبليطها خ��الل هذه االي��ام و ضرورة 
أكمال الساحات األماميه لوقوف السيارات خارج 

اسوار امللعب وضمن الفترة الزمنية احملددة.
من جان��ب اخر تفق��د احملافظ  نقط��ة الربط بن 
الطري��ق احلولي وطريق امليمون��ه ومت االطالع على 
حرك��ة الس��ير ، ووج��ه  احملاف��ظ بلدي��ة العمارة 
ومديرية الطرق واجلس��ور بفتح هذا املسار بفرش 
الطبق��ات الترابية باحلصى اخلاب��ط والتبليط من 

أجل تسهيل حركة املركبات بانسيابية .
على صعيد متصل تفقد احملافظ محطة التحويل 
الكهربائي��ة ف��ي املنطق��ة الصناعي��ة واخلاصة 
بتجهيز منطقة عواش��ة وبع��ض احياء احملافظة 
الت��ي تعاني من انطفاء التيار الكهربائي بس��بب 
عطل أح��د احملوالت  واالس��راع بأعم��ال الصيانة 
وبالس��رعة املمكنة وخالل ساعات من اجل عودة 
التيار الكهربائي في تلك االحياء داخل احملافظة . 

بغداد - الصباح الجديد:  
نظمت الش��ركة العامة لتجارة املواد االنشائية 
احدى تش��كيالت وزارة التجارة معرضا واس��عا 

ملادة القرميد املعدني بجميع انواعه وأشكاله .
واوضح مدير عام اإلنش��ائية وكالة صباح فليح 
الس��اعدي ان ش��ركته  قام��ت وبالتع��اون م��ع 
الشركة اجملهزة ملادة القرميد املعدني السعودي 
املنش��أ ) ش��ركة باهر حس��ن (  باقامة معرض 
خاص للقرميد في فروع االنشائية التي تسلمت 

مادة القرميد.
واض��اف مدير عام الش��ركة ان الش��ركةاعلنت 
اطالق بيع تلك املادة منذ مدة قليلة حيث عمدت 
الش��ركة اجمله��زة بأخذ القياس��ات للمباش��رة 
بعم��ل املعرض اخملت��ص مبادة القرمي��د في فروع 
) بغ��داد , النج��ف , البصرة ,كرب��الء ( كي تكون 

واجهة عرض وإعالنا للترويج عن هذه املادة .
من جان��ب اخر ش��هدت الش��ركة حملة عمل 
تطوعي��ة واس��عة من كل اس��بوع اس��تجابة 

لتوجيهات مدير عام الشركة.

تقرير

البيئة تجري مسوحات تقنية لحقول األلغام في حقل بدرة النفطي
بالتنسيق مع شركة غاز بروم الروسية 

مسوحات تقنية حلقول األلغام في حقل بدرة النفطي

ايمان سالم*
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لالنظمة 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  االلكتروني��ة 
الصناع��ة واملع��ادن عن اس��تعدادها 
القام��ة دورات تدريبية في مختبراتها 

التخصصية او في اقليم كردستان.
وقال مدي��ر عام الش��ركة  املهندس 
يوس��ف محمد جاس��م في تصريح 
ملرك��ز االعالم والعالق��ات العامة في 
ال��وزارة ب��أن الش��ركة متتل��ك ع��ددا 
من اخملتب��رات املتخصص��ة في اجراء 
الفحوص��ات اخملتبرية ، ولديها القدرة 
على اقامة  دورات تدريبية في مجاالت 

متعددة  منها اجراء فحوصات القبول 
اخملتبري��ة للمش��اريع الت��ي تنفذه��ا 
الش��ركة والتي تس��هم ف��ي تقليل 

الكلفة النهائية للمشاريع .
واضاف املدير العام ان الشركة تسعى 
ايض��ا الى تدريب مالكات الش��ركات 
الس��يطرة  مج��ال  ف��ي  احلكومي��ة 
الصناعية واعداد واجهات التشغيل 
والتخاط��ب مع املس��تخدم  وجتميع 
املنظوم��ة وبرمجته��ا اضاف��ة ال��ى 
تدريب مالكات الش��ركات احلكومية 
في مجال السيطرة الصناعية واعداد 
واجه��ات التش��غيل والتخاطب مع 

املس��تخدم ثم جتميع املنظومة وبناء 
الكابين��ات ودورة تدريبي��ة في مجال 
برمجة الراوتر واختباره قبل تس��لمه 
وتدري��ب املالكات الفنية للمش��اريع 
التي تنفذها الشركة ودورات تدريبية 
للم��الكات الهندس��ية العاملة في 
مجال تكنولوجي��ا املعلومات ودورات 
متخصصة في اس��تعمال احلاسوب 
ودورات لتعليم كيفية ربط الشبكات 
وادراته��ا وعمل الس��يرفرات اخملتصة 

لتلك الشبكات .

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزي��ر العدل د.حي��در الزاملي، ان 
اللجنة املش��كلة لتقييم عمل دائرة 
االصالح العراقية اعتمدت في عملها 
ج��ودة االداء املؤسس��ي بالتخطيط 
التوثي��ق  وإج��راءات  االس��تراتيجي 
والتنظي��م والتدريب والبنى التحتية 
ومتطلب��ات الس��المة املهني��ة ، من 

اج��ل اعادة تقييم عم��ل هذه الدائرة 
ومبا يتالءم م��ع التوجيهات احلكومية 

في مجال االصالح وحقوق االنسان.
واوض��ح الوزير خالل ترؤس��ه في مقر 
باللجن��ة  خاص��اً  اجتماع��اً  ال��وزارة 
الوزارية املش��كلة لتقييم عمل دائرة 
االص��الح العراقي��ة ، مش��يرا الى ان 
الوزارة ته��دف عبر اللجن��ة املكلفة 

بتحقيق زيادة كف��اءات مالكات ادارة 
الس��جون وحصوله��م عل��ى تطوير 
التوعية القانونية واالجرائية، وايجاد 
نظام يسمح بقياس التطور والتغيير 
الس��جون،  داخ��ل  املمارس��ات  ف��ي 
وتطوي��ر م��واد داعم��ة لعم��ل هذه 
املؤسس��ة احليوية، وتنفيذ جلس��ات 

توعية بحقوق وواجبات النزالء.

اإللكترونية تقيم دورات تدريبية
 في مختبراتها التخصصية

لجنة وزارية تسهم في االرتقاء
 بمستوى عمل دائرة اإلصالح العراقية
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فرساي ـ رويترز:
تعهد الرئيس الفرنس��ي اجلدي��د إميانويل ماكرون 
بنه��ج ح��ازم ف��ي أول محادثات جتمع��ه بالرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوتن امس االثن��ن بعد حملة 
االنتخاب��ي  فريق��ه  خالله��ا  اته��م  انتخابي��ة 
اإلعالم الروس��ي مبحاول��ة التدخل ف��ي العملية 

الدميقراطية.
وكان ماكرون، الذي تولى الرئاس��ة قبل أسبوعن 
قال إن احلوار مع روس��يا ض��روري ملواجهة عدد من 
النزاعات الدولية. ولكن العالقات يشوبها انعدام 
الثقة جراء دعم باريس وموسكو ألطراف مختلفة 
في احلرب األهلية الس��ورية وبسبب الصراع أيضا 

في أوكرانيا.
وبع��د احملادثات م��ع نظرائه الغربي��ن في اجتماع 
حلف ش��مال األطلسي في بروكس��ل وفي قمة 
مجموعة السبع في صقلية يستضيف ماكرون 

الرئيس الروسي في قصر فرساي خارج باريس.
وسيس��عى ماكرون لبداية جدي��دة في العالقات 
الفرنس��ية الروسية وقال »ال غنى عن احلديث مع 
روس��يا ألن هناك عددا م��ن القضايا الدولية التي 

لن حتل دون حوار شاق معها«.

مانيال ـ رويترز:
أف��ادت تقارير إعالمية بأن أكثر من 100 ش��خص 
قتلوا ف��ي مدينة ماراوي بجن��وب الفلبن نتيجة 

مواجهات بن اجليش ومسلحي »داعش«.
وأوضح متحدث باسم القوات املسلحة الفلبينية 
أن االش��تباكات بن اجلانبن أودت بحياة 19 مدنيا 
و11 عس��كريا و4 من رجال الش��رطة، مضيفا أن 
اجلي��ش متكن من القض��اء على 61 مس��لحا من 

أنصار »داعش«.
ه��ذا، وكان الرئي��س الفلبيني، رودريغ��و دوتيرتي، 
ق��د أعلن خالل زيارته إلى روس��يا، الثالثاء املاضي، 
األحكام العرفية في جزي��رة مينداناو، وذلك على 
خلفية احت��دام القتال في مرك��ز محافظة الناو 
ديل س��ور، مدينة م��اراوي، الواقعة جن��وب البالد، 
بن اجليش ومتشددي جماعة »ماوتي«، التي أعلن 
زعيمه��ا، إس��نيلون هابيلون، مبايعت��ه لتنظيم 

»داعش« عام 2014.
يذك��ر أن ميندان��او ه��ي ثان��ي أكب��ر جزي��رة في 
الفلبن وتش��هد منذ فترة طويلة نشاطا مكثفا 

لالنفصالين اإلسالمين.

برلين ـ رويترز:
قال ش��تيفن زايبرت املتحدث باس��م املستشارة 
األملاني��ة أجني��ال ميركل ام��س االثن��ن إن ميركل 
على قناعة تامة بأهمية العالقات عبر األطلسي 
وهي تش��عر أن من الصواب تسليط الضوء على 
اخلالفات في العالقات بن أملانيا والواليات املتحدة 

بغية احلفاظ على هذه العالقات.
وأثارت ميركل صدمة كثيرين في واشنطن ولندن 
حينم��ا قال��ت ام��س االول األحد إن��ه يتعن على 
أوروبا أن متس��ك زمام مصيرها بيديها في تلميح 
إل��ى أن الواليات املتحدة في عه��د الرئيس دونالد 
ترام��ب وبريطانيا بعد خروجها من االحتاد األوروبي 

لم يعودا شريكن ميكن االعتماد عليهما.
وقال زايبرت في مؤمتر صحفي دوري في برلن امس 
االثنن »كلمات املستشارة تعبر عن نفسها. إنها 

واضحة ومفهومة«.
ومض��ى بالق��ول »ألن العالق��ات عبر األطلس��ي 
هامة للغاية بالنس��بة إلى هذه املستشارة فمن 
الصائب من وجهة نظره��ا التحدث بصراحة عن 

اخلالفات«.

ماكرون يتعهد بنهج حازم 
في أول محادثات مع بوتين

مقتل أكثر من 100 
شخص في الفلبين

ميركل على »قناعة تامة« 
بالعالقات عبر األطلسي

متابعة الصباح الجديد: 

أعلن��ت الق��وات املوالي��ة حلكومة 
ص��د  الليبي��ة،  الوطن��ي  الوف��اق 
ال��ذي ش��نته  الواس��ع  الهج��وم 
موالي��ة  مس��لحة  مجموع��ات 
للحكومة غيرِ املعترف بها بقيادِة 
خليف��ة الغويل عل��ى مناطَق في 
العاصم��ة طرابل��س ، بعد معارك 

عنيفة . 
الوطني  الوف��اق  وأفادت حكوم��ة 
مبقت��ل 52 مس��لحا م��ن الق��وات 
الهج��وم  بس��بب  له��ا  التابع��ة 
الذي »ش��نه اللواء الس��ابع التابع 
ترهونة وكتائب مصراته  ملسلحي 
بقيادة صالح بادي، احملس��وب على 

حكومة الغويل«.
وال تزال قوات اللواء السابع التابعة 
موجودة ف��ي املطار، لك��ن مصادر 
ليبية ذكرت أن كتائب مصراتة قد 
انس��حبت منه، وأكد مدير املكتب 
اإلعالمي للقي��ادة العامة للجيش 
الليبي أن ق��وات البنيان املرصوص 
الرئاس��ي  للمجل��س  التابع��ة 
املتف��ق عليها  الهدن��ة  اخترق��ت 
في جنوب الب��الد، وهاجمت قاعدة 

»براك الشاطئ«. 
وق��ال العقي��د أحم��د مس��ماري: 
الهج��وم،  ش��نت  الت��ي  »الق��وة 
كان يقوده��ا أب��و ع��زام الس��وري، 
واش��تبكت ام��س االول االحد مع 
اللواء 12 مجحفل التابعة للقوات 
املس��لحة الليبي��ة، والتي متكنت 
من ص��د الهج��وم وقت��ل العديد 
م��ن عناصرهم«، وتابع أنه »غنمت 
قواتنا آليات وأس��لحة عس��كرية 
وراءه��م  املهاجم��ون  تركه��ا 
وجرت الس��يطرة م��رة أخرى على 

القاعدة«.
وأكدت مص��ادر أمني��ة أن حمالِت 
مداهم��ة وتفتي��ش واس��عة تتم 
اجلبلية،  والط��رق  املناط��ق  خملتلف 
التي تربط صح��راء مصر احلدودية 
م��ع ليبي��ا والس��ودان بحث��اً ع��ن 
املني��ا، وأوضحت  منف��ذي ح��ادث 
اإلرهابي��ة  العناص��ر  أن  املص��ادر 

الط��رق  م��ن  ش��بكة  تس��تخدم 
اجلبلية، خالل محاوالتها التس��لل 
إل��ى مص��ر، عب��ر احل��دود الليبية 
والسودانية. وأبلغت مصر مجلس 
األمن الدولي ب��أن الضربات اجلوية 
على مواق��ع املتطرفن في ش��رق 
ليبي��ا، »تأتي في إط��ار حق الدفاع 

املشروع عن النفس«.
ول��م ي��أت إع��الن تنظي��م »أنصار 
الش��ريعة« في ليبيا حل نفس��ه 
بجديد برأي مس��ؤول ف��ي اجليش 
الوطني الليبي الذي يقوده املشير 
خليفة حفت��ر. وقال الضابط الذي 
يش��رف على جانب م��ن العمليات 
اجلاري��ة ض��د مس��لحي »داعش« 
و«القاعدة« في محوري »الصابري« 
و«س��وق احلوت« في شمال ووسط 
بنغازي، إن »أنصار الشريعة« توارى 
عن الواجهة منذ بدء العام 2015، 
م��ع بروز »داعش« في ش��رق البالد، 

خصوصاً في بنغازي.
وأوض��ح أن التنظيم املتطرف فقد 
معظم قادته في الش��هور األولى 
النط��الق »معرك��ة الكرام��ة« في 
أيار من العام 2014، وأميره محمد 
الزه��اوي ُقتل ف��ي نهاي��ات العام 
2014، أثناء املعارك التي دارت حول 
مط��ار »بنينا« الدول��ي، بن اجليش 
واملس��لحن الذين كانوا اس��تولوا 

على محيطه.
وب��رز تنظي��م »أنصار الش��ريعة« 
على الس��احة ف��ي ليبيا مع إعالن 
ف��ي  تورط��ه  املتح��دة  الوالي��ات 
الهجوم الذي اس��تهدف في أيلول 
2012 القنصلي��ة األميركي��ة في 
بنغ��ازي، وأدى إلى مقتل الس��فير 
األميركي كريس��توفر ستيفنز و3 
أميركي��ن آخري��ن. وكان للتنظيم 
نفوذ بارز في مدينة درنة في ش��رق 

البالد.

 وم��ع تأس��يس »مجل��س ش��ورى 
مجاهدي درنة«، انضوى فيه، وبعد 
ظهور »داعش« في بنغازي في أواخر 
الع��ام 2014 وبدايات 2015، بايعت 
قي��ادات ب��ارزة في��ه التنظيم، من 
بينهم املدعو أبوعب��داهلل الليبي، 
وه��و مفتي »أنص��ار الش��ريعة«، 
الذي نش��ر تس��جيالً صوتي��اً على 
أعل��ن فيه  للمتش��ددين،  مواق��ع 
بيعة اجلماعة ل�«أبوبكر البغدادي« 

وتنظيم »داعش«.
ومنذ ذل��ك احلن توال��ت مبايعات 
قادة األنص��ار ل�«داعش«. وانضوت 
فلول »أنصار الشريعة« في الشرق 
ضمن »س��رايا الدفاع عن بنغازي« 
الت��ي ضم��ت مقاتل��ن متطرفن 
فارين من ساحات احلرب في بنغازي 

وأجدابيا.
 وتتمركز تلك السرايا اآلن في اجلفرة، 
وتتلقى حالي��اً ضربات موجعة من 

الليبي،ويُض��اف  الطي��ران  س��الح 
»أنصار الش��ريعة« إلى »القاعدة« 
ُمصنف��ة  كجماع��ات  و«داع��ش« 

دولياً كتنظيمات إرهابية.
وع��رض التنظيم ف��ي بيان مطول 
حت��ت عن��وان: »الرس��الة وصل��ت 
س��تحملها«  الش��عب  وجم��وع 
مس��يرته، ووّجه رس��ائل عدة إلى 
املنطق��ة  ليبي��ا خصوص��اً  أه��ل 
إل��ى  فيه��ا  يدعوه��م  الغربي��ة، 
اجله��اد، ويحذره��م م��ن التحالف 
م��ع الغرب. وقال في خت��ام البيان: 
»نعل��ن لألم��ة واجملاهدي��ن عام��ة 
وأهلن��ا ف��ي ليبيا خاص��ة عن حل 
جماعة أنصار الش��ريعة في ليبيا 
رس��مياً، ليكتب تاريخه��ا مباء من 
ذهب، بعد مسيرة حافلة بالدعوة 
واجلهاد، قدم فيها أنصار الشريعة 
نكون  وبهذا  ومقاتليه��ا.  قياداتها 
أفس��حنا الطريق لغيرنا من أبناء 

ه��ذه األمة الصادقن حلمل األمانة 
من بعدنا«.

وظل��ت درن��ة مرك��ز ق��وة جلماعة 
»أنصار الشريعة« ومصدر نفوذها 
داخ��ل »مجلس ش��ورى مجاهدي 
درن��ة«، لذل��ك كان الفت��اً إعالنها 
حل نفس��ها بع��د ي��وم واحد من 
قصف ج��وي مصري ملعس��كرات 
ومق��ر قي��ادة اجملل��س ف��ي املدينة 
الساحلية، بعد س��اعات من قتل 
مس��لحن في الصح��راء الغربية 
28 مس��يحياً مصري��اً كان��وا في 
رحلة دينية إلى دير األنبا صموئيل. 
ويبدو أن »مجلس شورى اجملاهدين« 
أراد التحل��ل من أعباء ضم تنظيم 
ُمصن��ف دولياً كجماع��ة إرهابية، 
عبر بيان بحله، خصوصاً أن الضربة 
اجلوي��ة املصرية نالت تأيي��داً دولياً، 
لكن قيادت »أنصار الشريعة« ال بد 

باقية ضمن اجمللس.

بيونغ يانغ ـ وكاالت: 
جنوبي��ة  كوري��ة  مص��ادر  قال��ت 
وأميركي��ة وياباني��ة إن بيون��غ يانغ 
أطلق��ت اجلمعة املاضي��ة ما يبدو 
أن��ه صاروخ باليس��تي قصير املدي 
سقط داخل موقع بحري يرجح أنه 
في املنطق��ة االقتصادية احلصرية 

لليابان.
وأش��ار اجليش الك��وري اجلنوبي في 
بيان إل��ى أن الص��اروخ يرج��ح أنه 
باليس��تي من طراز سكود وانطلق 

ملسافة 450 كيلومترا تقريبا.
من جانبها، قالت القيادة األميركية 
للمحي��ط اله��ادئ ف��ي بي��ان إنها 

رص��دت إطالق ص��اروخ باليس��تي 
قصي��ر امل��دى بالقرب م��ن قاعدة 
القوات اجلوية في وانس��ان، ش��رق 
كوريا الشمالية، سقط في البحر 

بعد 6 دقائق من التحليق.
وأضافت القيادة أنه »جتري حتليالت 
م��ع جه��ات مختصة ملعرف��ة نوع 

الصاروخ الباليستي بالضبط«.
وذك��رت قيادة دف��اع الفضاء اجلوي 
األميركية الش��مالية أن الصاروخ 
لألراض��ي  تهدي��دا  يش��كل  ال 

األميركية.
يوش��يهيدي  م��ن جهت��ه، ص��رح 
س��وغا األمن العام جملل��س الوزراء 

اليابان��ي أن الصاروخ س��قط على 
ما يب��دو في املنطق��ة االقتصادية 
اليابانية في بحر اليابان، ولفت إلى 
أن إطالق كوريا الش��مالية صاروخا 
ميثل إش��كالية كبي��رة من منظور 
سالمة حركة النقل البحري واجلوي 
ويش��كل خرق��ا واضح��ا لق��رارات 

مجلس األمن الدولي.
وذكرت مص��ادر يابانية أن الصاروخ 
حلق عل��ى ارتف��اع منخفض يقدر 
ب��� 100 كيلومت��ر وبل��غ املنطق��ة 

االقتصادية اليابانية »بصعوبة«.
ه��ذا اإلط��الق ه��و ثال��ث اختب��ار 
للصواريخ الباليستية جتريه بيونغ 

يانغ خالل أسبوعن بعد التجربتن 
في 14 و21 أيار، وسبقه بيوم واحد 
اختبار س��الح جديد من نوع »أرض 

– جو«.
أدان��ت اخلارجية الكوري��ة اجلنوبية 
بش��دة إط��الق كوري��ا الش��مالية 
الصاروخي، الذي وصفته باالنتهاك 
الس��افر لق��رارات مجل��س األم��ن 
الدول��ي، وتهديدا خطيرا للس��الم 
واألم��ن الدولين، وأضافت س��ؤول 
أنها لن تتسامح مع استفزاز كوريا 
الش��مالية، وس��تقوم ب��رد ص��ارم 

عليها.
وف��ي طوكي��و، عقد رئي��س الوزراء 

الياباني ش��ينزو آبي جلسة طارئة 
وتعه��د  الوطن��ي،  األم��ن  جملل��س 
بالقيام بتحرك مع دول أخرى لوقف 
املتكررة«،  يانغ  بيونغ  »اس��تفزازات 
قائال: »س��نقوم بعم��ل معن لردع 
كوري��ا الش��مالية بالتع��اون م��ع 

الواليات املتحدة«.
وأك��د آب��ي للصحفي��ن: »مثلم��ا 
اتفقنا في قمة مجموعة الس��بع، 
في اآلونة األخيرة متثل قضية كوريا 
الشمالية أولوية قصوى للمجتمع 

الدولي«.
وفي مكاملة هاتفي��ة امس االثنن، 
اليابان��ي  اخلارجي��ة  وزي��را  اتف��ق 

فوميو كيس��يدا واألمريكي ريكس 
تيلرس��ون على زيادة الضغط على 

بيونغ يانغ.
وتس��عى طوكيو لتمري��ر عقوبات 
جديدة ض��د بيونغ يانغ في مجلس 
األم��ن الدول��ي، وتقول إنه��ا تعول 
عل��ى أن تتخ��ذ موس��كو وبك��ن 
»مواقف بناء« من هذا التوجه. وفي 
هذا الص��دد تولى طوكي��و أهمية 
خاصة للمحادثات التي سيجريها 
م��ع  الياباني��ن  املس��ؤولن  كب��ار 
يان��غ جي��ه تش��ي عض��و مجلس 
الدول��ة الصيني، الذي بدأ زيارة إلي 

العاصمة اليابانية امس االثنن.

بيونغ يانغ تطلق مجددًا صاروخًا باليستيا سقط في بحر اليابان

بعد اختراقها الهدنة المتفق عليها في جنوب البالد

طائرات حربية تقصف من جديد درنة الليبية 
وتقتل 52 مسلحًا من »اإلنقاذ«

أكدت مصادر أمنية 
أن حمالتِ مداهمة 

وتفتيش واسعة تتم 
لشتى المناطق والطرق 

الجبلية، التي تربط 
صحراء مصر الحدودية 

مع ليبيا والسودان بحثًا 
عن منفذي حادث المنيا

القصف على ليبيا

تقـرير

لندن ـ وكاالت: 

أش��ار اس��تطالع لل��رأي البريطان��ي 
تلغراف«،  نش��رته صحيفة »صنداي 
الى أن زعيم »ح��زب العمال« جيرميي 
كوربن، أقرب من الفوز في االنتخابات 
من أي وقت مضى خالل احلملة احلالية 
بفض��ل زيادة الدعم من النس��اء. وال 
ي��زال »ح��زب العم��ال« اآلن متأخرًا 6 
نق��اط فقط ع��ن »ح��زب احملافظن« 
خالل أقل من أسبوعن، وهي النقطة 
التي تعتبر أصغر فجوة س��جلت من 
قبل اس��تطالع للرأي أجرت��ه »أورب« 

الدولية منذ بدا التصويت.
ويحوز ح��زب احملافظن عل��ى 44 في 
املائ��ة م��ن االص��وات بينم��ا حص��ل 
ويص��ل   .38% عل��ى  العم��ال  ح��زب 
 ،7 ال��ى  الليبرالي��ون  الدميقراطي��ون 
بينما انهار اوكي��ب الى 4 فقط. وهو 
يش��هد تراجع��ا جذريا في الس��باق 
االنتخاب��ي، حي��ث يتمت��ع احملافظون 
بف��ارق 15 نقطة على ح��زب العمال 
في بداية الش��هر، يبدو أن عودة حزب 
العمل إلى الناخب��ات، اللواتي اجتهن 
بش��كل متزايد نحو حزب كوربن في 
األس��ابيع األخيرة. وكان 31 في املائة 
فقط من النساء يخططن للتصويت 

ف��ي منتصف أيار ، ولك��ن هذا الرقم 
قد قفز إلى 40 في املائة هذا األسبوع 
،وه��و مجرد نقطة واح��دة بعد حزب 

احملافظن.
ويش��ير االس��تطالع الذي اجري بعد 
هج��وم مانشس��تر االرهاب��ي يومي 
االربع��اء واخلمي��س املاض��ي ، الى ان 
حزب العمال لم يتأثر باألمن ليصبح 
قضية انتخابية اكثر بروزا. كما تشير 
إلى أن بيانها اليس��اري، الذي ش��مل 
زي��ادة الضرائب 5 في املائة والتعميم 
الش��امل عل��ى نط��اق واس��ع، لعب 

بشكل أفضل مع اجلمهور. 
وق��ال جون��ي هيلد، العض��و املنتدب 
لش��ركة »أورب إنترناش��ونال«: »كان 
التغيير الرئيس��ي في أربعة أسابيع 
هو التح��ول في الدعم بن النس��اء. 
»حيث ان النس��اء يب��دو أنهم مييلون 
إلى التصويت حلزب العمال«. وفي ما 
يتعل��ق بالقضايا، تتمت��ع املرأة بقدر 
أكبر م��ن الثقة في جيرمي��ي كوربن 

من الرجال.
واضاف��ت: »ان تيري��زا ق��د حتت��اج ال��ى 
مناشدة هؤالء النساء خالل االسبوعن 
املقبلن اذا ارادت زيادة اغلبية النس��اء 
ف��ي مجلس العم��وم«. وتزامن التغيير 
احلاد في اس��تطالعات الرأي مع االفراج 
ع��ن البيان��ن العمالي��ن واحملافظ��ن 
االس��بوع املاضي. وكان عرض سياسة 

العم��ال الذي مت تس��ريبه قبل اس��بوع 
يتضمن مقترحات رئيسية مثل تأميم 
الس��كك احلديدية التي ابدت شعبية 
لدى الناخبن وفقا الستطالعات الرأي. 
وش��هد بيان احملافظن عناوين رئيسية 
الرعاي��ة  إصالح��ات  عليه��ا  تهيم��ن 
إلغ��اء  ش��ملت  والت��ي  االجتماعي��ة، 
مدفوع��ات الوق��ود الش��توية العاملية 

و »التأم��ن الثالث��ي« عل��ى معاش��ات 
الدولة.

وبع��د أي��ام، اضطرت تيري��زا ماي إلى 
عك��س موقفها بع��د هجمات حزب 
العم��ال عل��ى »ضريب��ة« م��ن خالل 
الوع��د بوض��ع حد لعدد األس��ر التي 
س��تدفع مقابل الرعاية االجتماعية. 
يظهر تعق��ب االنتخابات في »أورب« 

حجم اس��تطالعات الرأي املش��ددة. 
وفي أواس��ط أيار ، بلغ عدد احملافظن 
46 ف��ي املائة ونس��بة العمل 31 في 
املائ��ة، والنس��ب اآلن 44 و 38. كم��ا 
يوفر االس��تطالع رؤى ح��ول ما يقود 
هذا التغيير. وتقلص األطراف األصغر 
حجما. وفي أواخر نيسان، أيد أوكيب 
وليب دميز معا حوالي 18 في املائة من 

الناخبن. وانخف��ض ذلك إلى 13 في 
املائة مع اقتراب موعد االنتخابات.

ويب��دو أن ناخبي خ��روج بريطانيا من 
االحت��اد األوروبي قد صع��دوا إلى حزب 
العمال في األس��بوع املاض��ي، بينما 
أخ��ذت قضاي��ا أخ��رى ف��ي الصدارة 
مكانه��ا. واح��د م��ن كل أربع��ة من 
ناخب��ي اخلروج يع��ودون اآلن إلى حزب 
العمال، مقابل واحد من كل خمسة 
ف��ي األس��بوع املاض��ي. وم��ع ذل��ك، 
تواصل الس��يدة ماي قيادة قوية ضد 
الس��يد كوتربن عندم��ا يتعلق األمر 
مبن هو األفضل للتعامل مع القضايا 
الرئيس��ية الت��ي تواجه الب��الد. كما 
ان لديه��ا اص��رارًا على تن��اول بعض 
القضاي��ا مثل االقتص��اد البريطاني، 
والهجرة، وبريكس��يت، والدفاع وأمن 
البالد عن الس��يد كورب��ن. وهو أكثر 

ثقة في النفس.
وي��ؤدي احملافظ��ون ب��ن النس��اء إلى 
أدنى مس��توى مس��جل.  ويعتزم 40 
ف��ي املائ��ة من الس��كان اإلن��اث اآلن 
التصويت لصالح حزب العمال بينما 
يق��ول 41 في املائة أنهن س��يصوتن 
للمحافظ��ن. وهذا يعني أن نس��بة 
تيريزا ماي بن النس��اء قد انخفضت 
مبقدار 15 نقطة منذ أسبوعن. يبدو 
أن الناخب��ن املتبق��ن أيضا يبتعدون 
عن احملافظ��ن نحو العم��ال بدال من 

وانخفض  الليبرالين.  الدميقراطي��ن 
حزب تيريزا ماي بس��ت نقاط من بن 
48 ف��ي املائة مقارنة مع االس��بوعن 
املاضي��ن بينما حصل ح��زب العمال 

على خمس نقاط في نفس الفترة.
ف��ي ح��ن أن فريق جيرمي��ي كوربن ال 
يب��دو وكأن��ه واقع��ي عندم��ا يتعلق 
األم��ر بالتصوي��ت حيث ال ت��زال تدير 
احملافظ��ن بهوام��ش كبي��رة عندما 
يتعل��ق األمر بقدرتها عل��ى التعامل 
م��ع القضايا الرئيس��ية التي تواجه 
اململكة املتحدة. وفي األس��بوع الذي 
قت��ل في��ه 22 ش��خصا ف��ي هجوم 
إرهابي في مانشس��تر، اختار 57 في 
املائة من الناخبن تيريزا ماي وحزبها 
بوصفهم��ا م��ن س��يبذالن قص��ارى 
جهدهم��ا للحف��اظ عل��ى س��المة 
اململكة املتحدة. و٪30 فقط يعتقدون 
أن جيرميي كوربن وفريق قيادة العمال 

سيحققان أفضل عمل.
وباملثل، أعاد 59 في املائة من احملافظن 
القيام بأفضل وظيفة عندما يتعلق 
األم��ر بالدف��اع، مقابل 28 ف��ي املائة 
الذين اختاروا العمل. ومن الواضح أن 
احملافظن يبرزون بشكل واضح عندما 
يتعل��ق األم��ر بقضايا مث��ل احلصول 
عل��ى أفضل صفقة خل��روج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي واالقتصاد ومعاجلة 

الهجرة.

بفضل الدعم من النساء له بعد حادثة التفجير في »مانشستر«

استطالع للرأي  في بريطانيا  يظهر أن »حزب العمال« قريب من الفوز في االنتخابات
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال ف��اح العام��ري مدي��ر ع��ام 
ش��ركة تسويق النفط )سومو( إن 
الع��راق قد تدرس التحوط في جزء 
م��ن إنتاج نفطها اخلام كوس��يلة 
حلماي��ة اإلي��رادات احلكومي��ة في 
مواجه��ة مخاط��ر تقلب أس��عار 

اخلام.
وق��ال العامري، وه��و أيضا مندوب 
البل��دان  منظم��ة  ل��دى  الع��راق 
ف��ي  )أوب��ك(،  للبت��رول  املص��درة 
مقابل��ة م��ع رويت��رز »م��ن ضمن 
س��تراتيجيتنا في املس��تقبل أننا 
قد ن��درس التحوط جل��زء من اخلام 
العراقي.. س��ومو تقترح فكرة في 
الوق��ت احلالي ولم تتم دراس��تها 

بعد«.
وليس م��ن الواضح ن��وع التحوط 
الذي قد تدرسه س��ومو. وتسعى 
بيمكس  مثل  املؤسس��ات،  بعض 
التي حتتكر النفط في املكس��يك، 
لضمان بي��ع النفط بس��عر ثابت 
بينم��ا  الع��ام  ط��وال  ومضم��ون 
يتح��وط آخرون مثل ش��ل وبي.بي 
في مبيعاتهم ضد تقلب أس��عار 

النفط في األجل القصير.
األج��ل  ف��ي  التح��وط  ويس��اعد 
القصي��ر على احلد م��ن التقلبات 
الس��عرية بني وقت توقي��ع عقود 
بيع النفط ووقت التسليم وسداد 

القيمة.
وق��ال العامري »هن��اك الكثير من 
املتطلبات التي يجب تنفيذها أوال 
وه��ي احلاجة إلى دراس��ة التحوط 
جيدا وتدريب أشخاص واحلاجة إلى 
معرفة أفضل الش��ركات العاملة 
ف��ي التح��وط.. م��ا زلن��ا ال نفهم 

عملية التحوط بشكل كامل«.
وأض��اف أنه لي��س م��ن املؤكد أن 
العراق سيتبنى ممارسات التحوط.

كما قال العامري إن سومو تهدف 
إلى اس��تخدام أدوات مثل املزادات 
لتعزي��ز  املش��تركة  واملش��اريع 
مصالح الع��راق النفطية وتقليل 

استيراد املنتجات النفطية.
وليتاس��كو  س��ومو  وأسس��ت 

الروسية شركة مشتركة للتجارة 
في دبي لتس��ويق اخل��ام لتنضما 
بذلك إلى منتجني آخرين مبنطقة 
الش��رق األوسط يشترون ويبيعون 

النفط لتعزيز دخلهم.
وفي الش��هر املاضي باعت سومو 
أول شحنة من خام البصرة اخلفيف 
من خ��ال مزايدة ف��ي بورصة دبي 
للطاقة والتي ق��د تصبح منصة 
ويجري تسويق  السعر.  الكتشاف 
اخلام العماني الذي يباع في آس��يا 

في بورصة دبي للسلع حاليا.
عل��ى الصعيد ذات��ه، قال��ت وزارة 
الث��روات الطبيعي��ة ف��ي إقلي��م 
كردس��تان إنه��ا تتطل��ع إلج��راء 
مباحث��ات بن��اءة م��ع وزارة النفط 
االحتادية بش��أن كيفية إدارة الثروة 

النفطية في الباد.
ج��اء ه��ذا التصري��ح ف��ي أعقاب 
تصريح��ات أدلى بها وزي��ر النفط 
اجتم��اع  خ��ال  اللعيب��ي  جب��ار 

منظم��ة أوبك، اخلمي��س املاضي، 
قال فيها إن العاقات بني احلكومة 
العراقية وحكومة إقليم كردستان 
جيدة، مؤكدا انه س��يزور اإلقليم 
بتخفيض  للتباحث حول شموله 
اإلنتاج وامللف��ات املتعلقة بقطاع 

النفط.
وقال��ت وزارة الث��روات الطبيعي��ة 
في بي��ان له��ا، إن »اإلقليم يرحب 
لوزي��ر  اإليجابي��ة  بالتصريح��ات 
النفط جبار اللعيبي بشأن حتسني 
العاق��ات ب��ني حكوم��ة اإلقليم 
»حكوم��ة  أن  مبين��ة  وبغ��داد«، 
اإلقلي��م تتطلع الس��تضافة وزير 
النفط وإجراء ح��وارات بناءة حول 
املعلقة بش��أن ملفات  القضاي��ا 

النفط والغاز«.
وأضاف��ت، أن »حكوم��ة اإلقلي��م 
ترح��ب باحل��وار البن��اء األخير مع 
وزير الكهرباء في احلكومة قاسم 
الفه��داوي بش��أن التع��اون ف��ي 

مج��ال قط��اع الكهرب��اء وتوفير 
واملنتج��ات  للطاق��ة  احملروق��ات 
النفطية املكررة التي تساعد في 
إعادة اعمار املوصل واملناطق احملررة 
األخرى مبحافظة نينوى بعد هزمية 

داعش«. 
وأك��دت »التزامه��ا بالدخ��ول في 
ح��وارات بن��اءة وبحس��ن ني��ة مع 
شركائها في احلكومة االحتادية من 

أجل التعاون في مجال الطاقة«. 
وأشارت الوزارة إلى أن »هناك عددا 
قليا من املسؤولني والشخصيات 
السياس��ية في بغ��داد يعارضون 
هذه األج��واء اجلدي��دة والواقعية 
ب��ني احلكومة االحتادي��ة وحكومة 
اإلقليم«، مش��ددة عل��ى »أهمية 
االنتباه من هذه األصوات املعارضة 

كي ال تقوض فرص التقدم«.
وعّدت الوزارة »التصريحات األخيرة 
ملدير شركة سومو فاح العامري 
بشأن عملية تصدير نفط اإلقليم 

مضللة وأن تعليقاته تتعارض مع 
أج��واء التع��اون اجلدي��د«، مؤكدة 
اإلقلي��م  أن »سياس��ة حكوم��ة 
الواقع��ي  والتع��اون  اإليجابي��ة 
النفطي  القط��اع  مع مس��ؤولي 
التابع��ة للحكوم��ة االحتادية في 
كركوك وزير الكهرب��اء في بغداد 
لم يس��هم ف��ي توفي��ر الكهرباء 
لكرك��وك فقط وإمنا تس��اعد في 
إعادة بن��اء املناطق احمل��ررة احملاذية 

إلقليم كردستان«. 
وش��ددت الوزارة على، أن »حكومة 
اإلقلي��م واثق��ة م��ن أن الطرفني 
سيسجان موقفا إيجابيا وواقعيا 
خال احلوارات املقبلة ولن تفسح 
اجملال للمحاوالت التي تعيق احلوار 

بني اجلانبني«.
في ش��أن متصل، أوع��ز اللعيبي، 
جلن��ة  بتش��كيل  أيض��اً،  أم��س 
لدراسة خصخصة قطاع التوزيع، 
مش��يرا الى ان ذلك ياتي لفس��ح 

اجملال امام شركات القطاع اخلاص 
لتطوي��ر قط��اع التوزي��ع لتق��دمي 

افضل اخلدمات.
وق��ال املتح��دث الرس��مي للوزارة 
عاصم جهاد ان »وزير النفط اوعز 
للجه��ات املعنية لتش��كيل جلان 
مختص��ة تضم دوائ��ر )القانونية، 
االس��تثمارية(  االداري��ة،  الفني��ة، 
لوض��ع خارطة طري��ق خلصخصة 
قط��اع التوزيع عل��ى مراحل وفق 

القوانني والتعليمات النافذة«.
واضاف جهاد ان »وزير النفط حدد 
فترة ش��هر الجناز واكمال اللجنة 
توصياته��ا االولية اخلاصة باخلطة 
الت��ي اوعز به��ا«، مش��يرا الى ان 
»ذل��ك يأت��ي لفس��ح اجمل��ال امام 
ش��ركات القطاع اخل��اص لتطوير 
افض��ل  لتق��دمي  التوزي��ع  قط��اع 
اخلدمات ومب��ا يواكب التطور الذي 
يش��هده هذا القطاع في البلدان 

االخرى«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة، أم��س 
االثن��ني، ان الكمي��ات املس��وقة من 
الفاح��ني واملزارعني حملصول احلنطة 

احمللية للموس��م التسويقي احلالي 
بلغت اكثر من مليون طن.

وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة هيثم 
إن  بي��ان صحاف��ي،  اخلش��الي ف��ي 
احلنطة  املس��وقة م��ن  »الكمي��ات 

احمللية بلغ��ت 1137861 طن«، مبينا 
ان »كمي��ات احلنط��ة الدرجة درجة 
اولى بلغت 993772 طن، فيما بلغت 
كميات احلنطة م��ن الدرجة الثانية 
131995 ط��ن، ودرج��ة ثالثة 12094 

طن«.
واضاف اخلش��الي ان »هذه الكميات 
توزعت على محافظة واس��ط التي 
احتلت املرتب��ة االولى بكمية بلغت 
433781 ط��ن، وج��اءت باب��ل ثاني��ا 

بكمية 125690 طن، والديوانية ثالثا 
بكمية 108438 طن، في حني احتلت 
النجف رابعا بكمية 101715 طن«.

البطاقة  وتق��در كمي��ات مف��ردات 
الواجب توفرها س��نوياً  التمويني��ة 

تت��وزع بواقع أربع ماي��ني و400 ألف 
طن م��ن احلنطة ونحو مليون طن رز 
و800 الف طن من السكر و500 ألف 
ط��ن من مادة حلي��ب األطفال و600 

ألف طن من مادة زيت الطعام.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفاد مصدر مس��ؤول في احلكومة 
سيس��تأنف  الع��راق  أن  أم��س 
النق��د  مفاوضات��ه م��ع صن��دوق 
ف��ي  االربع��اء  غ��د  ي��وم  الدول��ي 
العاصم��ة االردني��ة عم��ان لبحث 
اتفاق التعاون االئتماني الذي وقعه 

في العام 2015.
عراقي��ا  »وف��دا  إن  املص��در  وق��ال 
برئاس��ة وزي��ر املالية وكال��ة عبد 
الرزاق العيسى سيستأنف االربعاء 

مباحثاته مع صندوق النقد والبنك 
الدولي��ني بش��أن اتف��اق التع��اون 
االئتماني الذي وقع في العام 2015 
للحص��ول عل��ى ق��رض 3 مليارات 

دوالر بفائدة ال تتجاوز 2٪«.
وأض��اف أن »الوف��د العراقي يضم 
محافظ البنك املركزي علي العاق 
الوزراء للشؤون  رئيس  ومستش��ار 
صال��ح  محم��د  مظه��ر  املالي��ة 
النف��ط  وزارات  ف��ي  ومس��ؤولني 

واملالية والتخطيط«.

لرئي��س  املال��ي  املستش��ار  وكان 
مجل��س ال��وزراء، مظه��ر محم��د 
صالح، وصف في نيس��ان املاضي، 
املباحث��ات العراقي��ة م��ع صندوق 

النقد الدولي باإليجابية.
الدولي��ة  االحتياطي��ات  أن  وأك��د 
للع��راق مازال��ت ضم��ن مس��توى 
األمن، مشيرا إلى أن البنك الدولي 
وع��د بدع��م البرام��ج التمويلي��ة 
للنهوض بالبني��ة التحتية وإعادة 

االعمار.

على صعيد آخر، ق��دم ممثل العراق 
الدولي��ة  الوكال��ة  ل��دى  الدائ��م 
للطاق��ة املتجددة رعد اآللوس��ي، 
أوراق اعتماده الى مدير عام الوكالة، 
داعيا اياه إلى مس��اعدة العراق في 

مجال الطاقة الكهربائية.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة اخلارجية، أمس 
االثنني، إن »ممثل العراق الدائم لدى 
الوكال��ة الدولية للطاقة املتجددة 
الس��فير رعد االلوس��ي، قدم اوراق 
اعتم��اده الى املدي��ر العام للوكالة 

عدن��ان امني ممثاً دائم��اً جلمهورية 
الع��راق ل��دى الوكالة ف��ي مقرها 

بالعاصمة االماراتية ابو ظبي«.
واض��اف، »وج��رى خ��ال مراس��م 
تقدمي اوراق االعتماد بحث امكانية 
التع��اون املش��ترك ب��ني اجلانب��ني 

لتعزيز العمل بينهما«.
البي��ان  ودع��ا الس��فير، بحس��ب 
»املدير العام للوكالة الى امكانية 
مساعدة العراق في مجال الطاقة 
الكهربائية،  الطاق��ة  وبالتحدي��د 

بظ��روف  مي��ر  الع��راق  وان  س��يما 
اس��تثنائية تتطل��ب ال��ى تق��دمي 
االمكانيات واملس��اعدات كافة في 

مجال الطاقة املتجددة«.
واش��ار البي��ان الى، »ان��ه مت افتتاح 
اكبر مش��روع في الشرق االوسط 
الذي انش��ئ بالتعاون مع الوكالة 
الدولي��ة للطاقة املتج��ددة ودولة 
االمارات العربية املتحدة الستخراج 
الطاق��ة الكهربائية م��ن الطاقة 

الشمسية«.

»التجارة«: 1.1 مليون طن كميات الحنطة المسّوقة

»المالية« تستأنف مفاوضاتها مع صندوق النقد بشأن القروض

شكّلت لجنة لدراسة خصخصة قطاع التوزيع

»النفط« تدرس التحّوط في إنتاج الخام

قال العامري »هناك 
الكثير من المتطلبات التي 
يجب تنفيذها أوال وهي 
الحاجة إلى دراسة التحوط 
جيدا وتدريب أشخاص 
والحاجة إلى معرفة أفضل 
الشركات العاملة في 
التحوط.. ما زلنا ال نفهم 
عملية التحوط بشكل 
كامل

لندن ـ رويترز:
قال مصدر بشركة سوناطرك اجلزائرية احلكومية 
للنف��ط أمس االثن��ني لرويترز إن الش��ركة رفعت 
س��عر البيع الرس��مي خلام مزيج صحارى لشهر 
حزيران إلى مس��توى عند خصم قدره 35 س��نتا 

دون مستوى خام برنت املؤرخ.
وحتدد س��عر البيع الرس��مي للخ��ام اجلزائري في 
حزيران مقارنة مع خصم قدره 65 س��نتا للبرميل 

في أيار.

القاهرة ـ رويترز:
قال��ت وزارة التجارة والصناع��ة املصرية أمس 
االثن��ني إن عجز املي��زان التجاري في األش��هر 
األربع��ة األولى م��ن 2017 هبط 48 باملئة على 

أساس سنوي إلى 8.493 مليار دوالر.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الصادرات 
زادت 14 باملئ��ة إل��ى 7.438 ملي��ار دوالر حت��ى 
نهاية أبريل نيس��ان في حني تراجعت الواردات 

30 باملئة إلى 15.931 مليار دوالر.
وعزا طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حتسن 
التجارة اخلارجية املصرية في البيان الصحفي 
إل��ى »ترش��يد ال��واردات واحلد من اس��تنزاف 
العمات الصعبة )مم��ا أدى إلى( زيادة االعتماد 
علي الصناعة احمللية من خال إحال املنتجات 
احمللية محل املنتجات التي كان يتم استيرادها 

من اخلارج«.
لكن ريهام الدسوقي محللة االقتصاد املصري 
ل��دى أرقام كابيتال قالت إن تراجع الواردات قد 
يكون ألن األش��هر املقابلة م��ن 2016 كان بها 
نق��ص في ال��دوالر وبالتال��ي تراجع لل��واردات 
بجانب هدوء االس��تثمار املباش��ر بع��د حترير 

سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة«.
وتخل��ت مصر ف��ي الثالث من تش��رين الثاني 
عن ربط س��عر صرف اجلنيه بالدوالر األمريكي 

ورفعت أسعار الطاقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجلت األسهم األوروبية تراجعا طفيفا عند 
الفتح أمس االثنني لتنزل من أعلى مستوياتها 
في نحو عامني نتيجة هبوط أسهم الشركات 
املالي��ة ف��ي حني أبع��دت عطات في أس��واق 
رئيس��ة مث��ل بريطاني��ا والوالي��ات املتح��دة 

املستثمرين عن النشاط.
ونزل املؤش��ر س��توكس األوروب��ي 0.1 في املئة 
ومؤش��ر األس��هم اإلس��بانية 0.4 ف��ي املئ��ة 
بينما لم يطرأ تغير يذكر على املؤش��ر داكس 

األملاني.
وأسواق بريطانيا مغلقة أمس االثنني مبناسبة 

عطلة.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الرئيسة 
في أوروبا وتصدرت البنوك قائمة اخلاسرين مع 
مواصلة املستثمرين جني األرباح بعد املكاسب 
الضخم��ة الت��ي حققها القط��اع مقارنة مع 

املستويات املتدنية في الصيف املاضي.
وهبط سهم مجموعة انترناش��ونال ايرالينز، 
الشركة األم للخطوط اجلوية البريطانية، 2.5 
باملئة. وعانت اخلط�وط اجلوي��ة الب��ريطاني�ة 
م��ن اضط��راب��ات كبي��رة في أنش��طته��ا 
مطل��ع األس��ب����وع أدت إل��ى إلغ����اء أكثر 
م��ن أل��ف رحلة بس��بب عط��ل ف��ي نظ��م 

الكمبيوتر.
ونزل س��هما بانك��و بي.بي.ام وأون��ي كريديت 

اإليطاليني نحو اثنني في املئة لكل منهما.

الجزائر: سوناطراك 
ترفع سعر بيع الخام

مصر: تراجع عجز 
الميزان التجاري

انخفاض األسهم 
األوروبية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

واجه الفريق االقتصادي للرئيس دونالد 
ترام��ب ردة فع��ل عنيفة إث��ر إعانه 
مس��ودة موازنة عام 2018 ، وكان أبرز 
الوع��ود تقلي��ص مبل��غ 3.6 تريليون 
دوالر في إنف��اق احلكومة الفيديرالية 
على مدى العقد املقبل، بالتزامن مع 
خفوض��ات ضريبية ومتويل مش��اريع 
البنية التحتي��ة بقيمة تريليون دوالر 

في السنوات العشر املقبلة.
وعل��ى الف��ور، رد االقتصادي��ون على 
مدير مكتب املوازنة مايك مولفاني، 
الضريبية  أن اخلفوض��ات  معتبري��ن 
س��تؤدي إلى ت��دٍن أكبر ف��ي عائدات 
احلكومة منه ف��ي إنفاقها، ما يعني 
زيادة في العجز السنوي البالغ نصف 

تريلي��ون دوالر. وأنفقت احلكومة 3.5 
وجن��ت   ،  2016 دوالر ع��ام  تريلي��ون 
نحو 3 تريليون��ات دوالر من عائداتها 

الضريبية وغيرها.
خطت��ه  أن  مولفان��ي  ويعتق��د 
»س��تفضي إل��ى تقلي��ص اإلنف��اق 
بواقع ربع تريليون دوالر سنوياً، تعادل 
البني��ة  تكالي��ف  ناق��ص  التراج��ع 
التحتية. لكن املبلغ املذكور لن يؤدي 
إلى خفض العجز بواقع النصف، ألن 
موازن��ة ترامب للع��ام املقبل، تلحظ 
تقليص��اً ملحوظ��اً ف��ي الضرائ��ب، 
يتوقع االقتصادي��ون مبَن فيهم فريق 
ترام��ب نفس��ه، أن يكل��ف اخلزين��ة 
نحو نصف تريليون دوالر س��نوياً من 

عائداتها.
ف��ي احملصلة، تتدّنى عائ��دات أميركا 
إلى 2.5 تريليون دوالر سنوياً بحسب 

موازن��ة ترامب لع��ام 2018 ، وكذلك 
اإلنفاق إل��ى 3.25 تريليون في الوقت 
ذاته، م��ا يعن��ي ارتفاعاً ف��ي العجز 
الفيديرالي الس��نوي إل��ى نحو 750 
ملي��ار دوالر. ويثي��ر ذل��ك معارض��ة 
ش��ديدة من حزب ترامب اجلمهوري، 
ال��ذي يس��يطر عل��ى غالبي��ة ف��ي 

الكونغرس بغرفتيه.
لك��ن مولفان��ي اس��تعاد النظري��ة 
إليه��ا  يلج��أ  الت��ي  االقتصادي��ة 
اجلمهوري��ون ف��ي كل مرة يس��عون 
إل��ى خف��ض الضرائ��ب واملعروفة ب� 
»رس��م الفر«، والقاضية بأن تقليص 
الضرائ��ب يرف��ع النمو ما ي��ؤدي إلى 
ازدي��اد مداخي��ل األميركي��ني، وتالياً 

زيادة ضرائبهم وعائدات احلكومة.
ويب��دو أن مولفاني تخل��ى عن وعود 
ترامب االنتخابية القائلة بدفع الناجت 

احملل��ي األميرك��ي إلى النم��و مبعدل 
4 في املئة س��نوياً، فق��ال إن »خطة 
موازنة الع��ام املقبل الت��ي يقدمها 
ستفضي إلى رفع منو الناجت احمللي من 
2 في املئة الذي يسجله سنوياً منذ 

العام 2001 ، إلى 3 في املئة سنوياً.
م��رة أخ��رى، انتف��ض االقتصادي��ون 
عل��ى مولفاني، وأكدوا أن من ش��به 
املس��تحيل رف��ع النم��و االقتصادي 
ف��ي وقت تبل��غ نس��بة البطالة 4.4 
في املئ��ة، وهي من املع��دالت االدنى 
التي يعتبرها االقتصاديون مبثابة »يد 
عاملة كاملة«. ويستبعدون حصول 
مزي��د م��ن التراجع. وغي��اب العمال، 
يعن��ي  االقتصادي��ني،  آراء  بحس��ب 

تلقائياً صعوبة رفع النمو.
ف��ي موض��وع الي��د العامل��ة، قدم 
فري��ق ترام��ب رداً مبتك��راً باإلش��ارة 

إل��ى مجموعت��ي بيان��ات تصدرهما 
وزارة العم��ل األميركية حول س��وق 
العم��ل. تُعرف اجملموعة األولى ب� »يو 
٣«، وه��ي تعتبر العاطلني من العمل 
األميركيني ممّ��ن يبحثون عن وظيفة، 
وه��ي املتداول��ة إعامي��اً. اجملموع��ة 
الثانية من البيانات حتمل اس��م »يو 
٦«، وهي تأخذ في االعتبار األميركيني 
العاملني في وظائ��ف بدوام جزئي أو 
يبحث��ون ع��ن عمل أفض��ل من ذلك 
الذي يشغلونه. ووفقاً ل� »يو ٦« يبلغ 
عدد األميركيني العاطلني من العمل 
أو من العاملني بدوام جزئي 6 مايني. 
ويوض��ح مولفان��ي أن خط��ة ترامب 
تتمحور حول إعادة توظيف هؤالء، ما 
يكفل برفع نسبة النمو من 2 إلى 3 

في املئة سنوياً.
لك��ن زي��ادة النمو في س��وق يعمل 

فيه��ا 160 مليوناً، تعن��ي أن إضافة 
3.75 ف��ي املئة من الي��د العاملة لن 
ترف��ع 50 في املئة من منو الناجت احمللي 
س��نوياً، ما يعني أن الوصول إلى منو 
3 في املئ��ة صعب املنال في الواليات 
املتح��دة في امل��دى املنظ��ور. ويعني 
ذل��ك أيضاً أن اخلفوض��ات الضريبية 
النم��و  رف��ع  ميكنه��ا  ال  املقترح��ة 
والعائدات، بالنس��ب التي يتصورها 

ترامب وفريقه.
في الس��ياق ذاته، لف��ت اقتصاديون 
خصوص��اً م��ن الليبرالي��ني، إل��ى أن 
دوالر  ملي��ون   360 مبل��غ  تقلي��ص 
س��نوياً م��ن اإلنف��اق احلكومي على 
رعاي��ة الفق��راء الذي يش��كلون 20 
في املئة من السكان بحسب بعض 
التقديرات، ف��ي مقابل إعطاء أموال 
إضافي��ة إلى أغنى 10 ف��ي املئة من 

األميركيني، يعن��ي حصر املال في يد 
عدد أصغر من األميركيني، أي خفض 
عدد املس��تهلكني ما يؤثر سلباً في 

نسبة النمو االقتصادي.
مس��ودة موازن��ة 2018 التي قدمها 
ترامب، تغرق في مش��اكل احلس��اب 
واالقتصاد. رمبا لهذا الس��بب، يعتبر 
األميركيون أن مسودات املوازنة التي 
يقدمها الرؤس��اء تكون ع��ادة عبارة 
عن »الئحة متنيات« يوجهها الرؤساء 
ملناصريهم. أما املوازنة الفعلية التي 
يقره��ا الكونغ��رس، فه��ي تختلف 
في العادة جذري��اً عما يطلبه البيت 
األبيض، ما يفس��ر تصريحات أركان 
اجلمهوريني ف��ي الكونغرس، بالقول 
انهم سيباشرون العمل على موازنة 
2018، وس��يأخذون ف��ي الوقت ذاته 

مسودة احلكومة في االعتبار.

خطتها ترفع النمو إلى 3 % بداًل من 4 %

الجمهوريون يتجاهلون »موازنة« ترامب
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سمير النصيري*
عندما اطلق البن��ك املركزي العراقي 
اس��تراتيجيته للسنوات 2020-2016 
بالتزامن مع دع��وات التغيير اجلوهري 
والش��امل الصادرة عن السيد رئيس 
مجلس ال��وزراء ومجلس النواب .كان  
هدفه هو رس��م خارطة طريق خلمس 
سنوات مقبلة لتحقيق االستقرار في 
النظام املالي  مبا يسهم في  الوصول 

للشمول املالي  واالصالح املصرفي
 وال��ذي يهمن��ا كمختصني بالش��أن 
االقتص��ادي واملصرف��ي ه��و م��ا هي 
اآللي��ات والسياس��ات اجلدي��دة التي 
ميك��ن ان يعتمده��ا البن��ك املرك��زي 
واملصارف احلكومية واخلاصة واجلهات 
ذات العالق��ة فيم��ا يخ��ص االصالح 
املصرف��ي عل��ى وفق منه��ج التغيير 
العراقي  لالقتصاد  املنش��ود  اجلوهري 
ف��ي املرحل��ة املقبلة والذي يش��كل 
االول��ى  احللق��ة  املصرف��ي  القط��اع 

واالساسية فيه .
ان اس��تراتيجية البنك املركزي حددت 
ورس��مت الطريق لالص��الح املصرفي 

وفقا ً لألهداف الرئيسة التالية:
1. دعم وحتقيق االستقرار املالي.

املصرف��ي  القط��اع  دور  تفعي��ل   .2
واملؤسسات املالية.

3. تطوير البنية التنظيمية والهيكل 
التنظيمي.

4. تطوير رأس املال البشري.
5. تفعيل وتكامل العالقات الداخلية 

واخلارجية.
ومبا أن ه��ذه االهداف االس��تراتيجية 

قد مت حتدي��د فترة تطبيقاتها الزمنية 
بخمس س��نوات لتحقي��ق 23 هدفا ً 
فرعيا ً أش��تق منها يقوم على اساس 
ورس��وخ  املال��ي  االس��تقرار  حتقي��ق 
النظام املالي وإعمام الش��مول املالي 
مؤسس��ي  اص��الح  ال��ى  والوص��ول 
وهيكلي للقطاع املصرفي في العراق. 
لك��ن من خ��الل حتليل آلي��ات ونقاط 
العمل لتحقيق االهداف اعاله نالحظ 
أن االس��تراتيجية قد ح��ددت أولويات 
واضحة لتحقي��ق االصالح وبالتأكيد 
أن ه��ذه األولويات مت تش��خيصها في 
ضوء التحديات التي يواجهها القطاع 
املصرفي بس��بب االزم��ة االقتصادية 
واملالي��ة اخلانق��ة الت��ي يعان��ي منها 
الذاتي��ة  لألس��باب   ً حالي��ا  الع��راق 

واملوضوعية املعروفة للجميع.
حيث ميكن تشخيص أولويات معاناة 
والت��ي يتطل��ب  القط��اع املصرف��ي 
م��ن البنك املرك��زي العراقي واجلهات 
احلكومي��ة ذات العالق��ة م��ن رس��م 
ووضع آليات وإجراءات معاجلتها خالل 
للسنوات 201٦-٢٠٢٠ وهي كما يلي:

والزبائ��ن  املواطن��ني  ثق��ة  إع��ادة   .1
بالقط��اع املصرف��ي العراق��ي وبنحو 

خاص املصارف االهلية .
2. العم��ل عل��ى زيادة نس��بة االدخار 
في املصارف الى نسبة االكتناز خارج 
املصارف حيث بلغت نسبة االدخار 23 

% ونسبة االكتناز 77 % .
3. اس��تكمال املرتك��زات الهيكلي��ة 

والتقنية للرقابة االستباقية 
4. تأس��يس مؤسسات وإصدار قوانني 

ضمان الودائع واالئتماءات .
5. مراجع��ة وتقيي��م نتائ��ج أعم��ال 

بواس��طة  وإعادة تصنيفها  املصارف 
ش��ركات دولي��ة معتم��دة . وحتدي��د 
املص��ارف الضعيفة الت��ي حتتاج الى 
تدخل البنك املرك��زي العراقي إلعادة 

نشاطها وحمايتها من االفالس .
6. مس��اعدة ودع��م املص��ارف الت��ي 
تعرض��ت للضرر في احملافظ��ات التي 

دخلها داعش .

7. معاجلة نافذة بيع العملة ومحاولة 
ايج��اد بدائل ب��دال ً عنها كتأس��يس 

مصرف للتجارة اخلارجية.
8. تفعي��ل مبادرة البن��ك املركزي في 
متويل املش��اريع الصغيرة واملتوسطة 
ومب��ا يس��هم ف��ي تنش��يط ال��دورة 
االقتصادي��ة وتنوي��ع م��وارد املوازن��ة 

العامة لعام 2016 .

لذلك ولغ��رض إجراء التغيير اجلوهري 
ملنه��ج االص��الح املصرف��ي على وفق 
م��ا ورد باالس��تراتيجية عل��ى وف��ق 
نظ��رة ثاقب��ة لالولوي��ات والتحديات 
الت��ي يعاني منها القط��اع املصرفي 
العراقي نقت��رح تنفيذ وتطبيق الرؤى 

واالفكار التالية : 
أوال : قي��ام البن��ك املرك��زي بدراس��ة 

وحتليل الواقع الذي تعيش��ه املصارف 
احلكومية واالهلية من خالل مراجعة 
املص��ارف  وتقيي��م وتصني��ف ه��ذه 
الى بياناتها املالي��ة ونتائج  اس��تناداً 
اعماله��ا لع��ام 2015 و٢٠١٦واعتماد 
مؤشرات تقييمية واضحة ومستندة 
الى قان��ون املصارف الناف��ذ واملعايير 

الدولية .
وتكلي��ف فريق عم��ل متخصص في 
التحلي��ل املالي وحتديد معايير كفاءة 
االداء للمص��ارف ف��ي جميع مجاالت 
العم��ل املصرف��ي االداري واملصرفي و 
االئتماني ويفضل ان يكون هذا الفريق 
دوليا ً مس��تقال وحيادياً آخذين بنظر 
االعتبار نتائج نظام التقييم للفصل 

االول ٢٠١٧.         
ثاني��اً : قي��ام البنك املرك��زي العراقي 
بالس��يطرة الكاملة واالش��راف على 
حركة العمل املصرفي في العراق من 
خالل التركيز على الرقابة االستباقية 
االلكترونية املكتبية وامليدانية وبنحو 
اخملالفات  وحتدي��د  مبرمج ومخط��ط 
ل��ألدارات  والتج��اوزات  والهف��وات 
التنفيذية املصرفي��ة واتخاذ اجراءات 

تصحيحية . 
ثالثاً - تطبيق قرار مجلس ادارة البنك 
املركزي العراقي بشأن ضوابط ترشيح 
واملوظف��ني  االدارة  مجل��س  اعض��اء 
القياديني في املص��ارف والتركيز على 
الكفاءة املهني��ة والنزاهة الوظيفية 
والتجاري��ة  الش��خصية  والس��معة 

واخلبرات االختصاصية .
رابع��اً - هيكل��ة املص��ارف احلكومية 
والعم��ل عل��ى خصخصته��ا وفق��اً 
للمذك��رة املوقعة م��ع البنك الدولي 

م��ع التركي��ز عل��ى مس��اهمتها مع 
بعض املص��ارف الرصينة في القطاع 
املصرفي اخلاص وبنس��بة التزيد على 
25 % عل��ى ان ت��دار ه��ذه املص��ارف 
بعقلي��ة اقتص��اد الس��وق وتخض��ع 
لرقاب��ة ديوان الرقابة و اتخاذ اخلطوات 
املدروسة لتأس��يس مصرف للتنمية 
الدولة  برأسماله  تشارك  واالستثمار 
بنس��بة ال تزيد على %25 وان يدار من 
قبل القط��اع املصرفي اخلاص وتتولى 
الدول��ة التوجي��ه والرقاب��ة عل��ى ان 
تخض��ع حس��اباته ملراقب��ة وتدقي��ق 

ديوان الرقابة املالية .
خامساً :- قيام  البنك املركزي العراق 
باع��ادة النظ��ر بسياس��ته اخلاص��ة 
النقدية  السياسة  بالس��يطرة على 
وبالتحديد الياتها ووسائلها املتعلقة 
باحملافظ��ة على س��عر ص��رف الدينار 
العراق��ي مقاب��ل العم��الت االجنبية 
وهذا يتطلب دراس��ة موض��وع نافذة  
العملة وايجاد بدائل أخرى تنس��جم 

مع حالة االقتصاد العراقي.
سادساً :  قيام البنك املركزي بتشكيل 
م��ع   باالش��تراك  استش��ارية  جلن��ة 
رابطة املصارف واخلبراء واملستشارين 
االقتصادي��ني واملصرفيني من القطاع 
اخلاص يقدم املشورة واخلبرة جمللس ادارة 
البنك ودوائره اخملتص��ة وقبل صناعة 
بالسياس��ة  اخلاصة  املهمة  القرارات 
النقدي��ة ومدى تأثيره��ا على الوضع 
االقتص��ادي تنفيذا لتوصي��ات املؤمتر 
املصرفي العراقي الثالث املنعقد في 

نهاية عام 2015 .

*مستشار اقتصادي ومصرفي

احمد موسى جياد*
بعث »مكتب الوزي��ر« بتاريخ 23 مايس 
2017 رس��الة الكترونية بعنوان برامج 
ومنج��زات وزارة النفط بع��د التعديل 
ال��وزاري االخي��ر مرفق��ة بتقرير يحمل 
العن��وان نفس��ه مك��ون م��ن خم��س 
صفحات مصورة ال��ى مجموعتني من 
املرس��ل اليهم وقد كن��ت ضمن كلتا 

اجملموعتني.
وفي الب��دء البد م��ن الق��ول والتأكيد 
عل��ى ان هك��ذا تواص��ل، بني ال��وزارات 
التنفيذية من جهة واملعنيني من خبراء 
واكادمييني وفني��ني من ذوي االختصاص 
وغيرهم م��ن جهة ثاني��ة، امر مرغوب 
وض��روري ومرح��ب ب��ه وحتم��ي عمال 
مببادئ احلوكمة التشاركية والشفافية 
وخدم��ة املصلحة الوطنية. ولكن ذلك 
يتطل��ب باالس��اس املصداقية؛ صحة 
املوضوعية  املعلوم��ة؛  ودق��ة  واكتمال 
والوض��وح ف��ي الط��رح وتق��دمي االدلة 
القابلة للتحقق من كل ما يرد بش��أن 

االمور املطروحة.
في ض��وء ما تقدم وبعد ق��راءة التقرير 

ميكن ابداء املالحظات التالية:
اوال: هناك اكثر من تساؤل حول املسائل 
الش��كلية للتقرير. فالتقرير لم يكتب 
على ورق يحمل اسم الوزارة والشعارها 
والعنوانها وال ختمها. كذلك ان التقرير 
غير موقع من قبل أي شخص واليحمل 
تاري��خ اص��داره. وان البري��د االلكتروني 
ال��ذي ارس��ل التقرير )كيمي��ل( وليس 
البريد الرسمي للوزارة. تضمن التقرير 
عنوان املوق��ع االلكتروني لل��وزارة وقد 
حاول��ت عدة م��رات التواصل مع املوقع 
للتاكد من وج��ود التقرير فيه وفي كل 
مرة احصل على رسالة تشيربان املوقع 
اليجي��ب. يضاف ال��ى ذل��ك ان التقرير 
كان على شكل نسخ مصورة )سكاند 
كوبي( ولي��س على ش��كل )وورد او بي 
دي اف( بخ��الف الصيغ��ة االعتيادية ملا 
يرس��ل م��ن اخبار م��ن مكت��ب الوزير. 
واغلب الظن ان التقرير قد اعد من قبل 
ش��خص من خ��ارج الوزارة ول��ه عالقة 

مباشرة مع الوزير!!!
كل ماذكر قد يش��كل اساس��ا للشك 
ف��ي مصداقي��ة التقري��ر وخاص��ة في 
االونة االخيرة الت��ي كثرت فيها حاالت 
التقارير واالخبار املفبركة. لقد كان من 
الواج��ب على »مكتب الوزي��ر« االنتباه 
لهذه األمور الش��كلية ولك��ن املهمة 
ايضا. ومع ذلك س��أفترض حسن النية 
وان التقري��ر مع��د ومرس��ل م��ن قبل 

مكتب الوزير.
ثاني��ا: تضم��ن التقري��ر االش��ارة ال��ى 
العديد م��ن االمور والوقائ��ع واالجنازات 
واملش��اريع الس��ابقة للتغيي��ر الوزاري 
االخير؛ ولكنه��ا كتبت بصيغة تعطي 
االنطباع بأنها اجنازات الوزارة/الوزير بعد 
التغيي��ر ال��وزاري االخير. وهذ يش��كل 
غاية ف��ي الغنب واالجح��اف والتضليل 

وع��دم العدالة في إق��رار اجنازات الوزارة 
ونس��بها، ضمني��ا، الى الوزي��ر احلالي. 
وعلي��ه م��ن املنطق��ي التس��اؤل ملاذا 
ل��م يرك��ز التقرير، كما يش��ير عنوانه، 
عل��ى فت��رة م��ا بع��د التغيير ال��وزاري 

فقط؟؟؟؟؟؟
ثالث��ا: تضم��ن التقري��ر العدي��د م��ن 
املعلوم��ات غير الدقيق��ة بغض النظر 
عن اهمية املعلومة. مثال يشير التقرير 
الى »االستراتيجية الوطنية املتكاملة 
للنف��ط والطاقة،...،والت��ي صدرت عام 
2011« و« قد مرت س��ت س��نوات على 
اعدادها«. ان كل م��ن العنوان والتاريخ 
غي��ر دقي��ق حي��ث ان »االس��تراتيجية 
الوطني��ة املتكامل��ة للطاق��ة 2013-
2030 » مت اقراره��ا م��ن قب��ل مجل��س 
ال��وزراء ف��ي 16 ماي��س 2013 ووزع��ت 
النس��خ املطبوعة بتاريخ حزيران 2013 
. يب��دوان ال��وزارة لم تعتم��د على تلك 
االس��تراتيجية املعتم��دة رس��مياً من 
قبل احلكومة بل اعتمدت على املسودة 
االولية لالس��تراتيجية، علماً ان العقد 
مع الش��ركة التي اجنزت االستراتيجية 
وقع بتاري��خ 1 مت��وز 2010 . وهذا يعني 
أيض��ا ان م��ا تنج��زه ال��وزارة »االن وما 
خطط��ت له للس��نوات املقبلة«، كما 
يذكر التقرير، قد اعتمد على فهم غير 
دقيق لالستراتيجية الوطنية املتكاملة 

للطاقة 2030-2013.
واملث��ال الثان��ي يتعل��ق بش��ركة غ��از 
البصرة حيث يشير التقرير الى »توقف 
العمل فيها منذ عام 2015 ». وهذا امر 

غريب جداً ومجاف للحقيقة ويتناقض 
متاماً مع ما اعلنت��ه الوزارة ذاتها. حيث 
س��بق للوزارة ان اعلنت ف��ي بداية هذا 
الش��هر ان »مجم��وع الكميات التي مت 
تصديرها من قبل ش��ركة غاز البصرة 
من م��ادة املكثفات خ��الل العام 2016 
املاض��ي والت��ي بلغ��ت )268061( متراً 
مكعب��اً كما بل��غ مجم��وع الكميات 
املصدرة من مادة الغاز السائل الفائض 
عن حاجة العراق للع��ام 2016 املاضي 
)30341( طن��ا«. كذل��ك يتع��ارض م��ا 
ورد ف��ي التقري��ر مع ما ورد بش��أن هذه 
الش��ركة ف��ي االتفاقي��ة املوقعة بني 
العراق وصندوق النق��د الدولي في متوز 
عام 2016. ومن اجلدير بالذكر ان العمل 
في تلك الش��ركة قد تعث��ر، ولكن لم 
يتوقف، ف��ي حتقيق االهداف ألس��باب 
عديدة منها التخصيصات املالية وهذا 
ما يفس��ر تخصي��ص 350 مليون دوالر 
لهذه الشركة ضمن االتفاقية املوقعة 
بني العراق وصندوق النقد الدولي هذه.  
رابع��ا: التناقض املنطقي ف��ي التقرير. 
يؤكد التقريران الوزارة اوقفت خالل عام 
2016عمليات التطوير اخلاصة بجوالت 
التراخي��ص واحلق��ول العامل��ة باجلهد 
الوطني وفي الوقت نفس��ه يشير الى 
انه »مت حفر واص��الح ما مجموعه 149 
بئ��را«. والس��ؤال هنا ه��ل مت حفر هذه 
االبار في عام 2017 ؟؟ وهل فعال اوقفت 
ال��وزارة عمليات التطوير في عام 2016 
ام انها خفضت برنامج العمل ألسباب 
مالي��ة؟؟ واذا كانت ال��وزارة قد اوقفت 

عمليات التطوير في عام 2016 فكيف 
متت زي��ادة االنتاج اليوم��ي للنفط في 
جنوب الع��راق خالل االش��هر الثمانية 
االولى من عام 2016 )قبل تسلم الوزير 
احلال��ي مهام��ه( بواق��ع %16.7 مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2015؟؟   
كذل��ك ذك��ر التقرير بأن��ه مت »تقليص 
العمال��ة االجنبي��ة بنس��بة اكثر من 
%30«. جي��د ولك��ن م��ن ه��ي احلقول 
النفطي��ة التي مت فيها حتقيق مثل هذا 
التقلي��ص املؤثر؟ وهل حتق��ق ذلك بعد 
التعديل الوزاري؟ وهل كان ذلك نتيجة 
إليقاف ال��وزارة عملي��ات التطوير كما 
يدع��ي التقرير؟ وه��ل مت احالل العمالة 
العراقي��ة ب��دال من العمال��ة االجنبية 

واين؟ الخ!!
ومن اجلدي��ر بالذكران وزي��ر النفط دعا 
خالل االجتماع الذي عقد في 7 شباط 
املاض��ي مع ممثلي الش��ركات النفطية 
العامل��ة ف��ي الع��راق ضم��ن ج��والت 
النفطي��ة بحض��ور مدير  التراخي��ص 
عام  دائرة العقود والتراخيص البترولية 
ومدراء شركات القطاع النفطي املعنية 
النفطية،  واالدارات املشتركة للحقول 
الى قيام الش��ركات االجنبية بتقليص 
اعداد العمالة االجنبية واس��تبدالهم 
العراقي��ة واعطائهم فرصة  بالعمالة 
اكبر بالعمل على ان يتم ذلك بأشرافه. 
فهل مت تقليص ثلث العمالة االجنبية 
بفترة ثالثة اش��هر فقط؟ وان كان ذلك 
صحيحاً وفي حالة عدم احالل العمالة 
العراقي��ة ف��ان هذا يش��ير ال��ى وجود 

بطال��ة مقنعة في العمال��ة االجنبية 
وبكلف اقتصادية واجتماعية باهظة.

ويذك��ر التقرير«وض��ع خط��ة لتطوير 
حق��ول جديدة مس��تقبال« ثم يضيف 
»وق��د حقق��ت ه��ذه اخلط��ط نتائ��ج 
متميزة عل��ى صعيد االنت��اج..« ويعود 
ليؤكد »س��نحقق طاقة انتاجية...«. و 
االمر نفس��ه ينطبق على ماذكر بشأن 
حتسني االدارة املكمنية حيث استعمل 
التقري��ر عب��ارات »تعم��ل« و«حققت« 
و«س��يطبق«. م��ا هذا التخب��ط واملزج 
والتداخ��ل بني ماهو مخطط ومتحقق 

وسوف يتحقق!!!!!!!

خامسا: تساؤالت إضافية
ذك��ر التقرير بان��ه مت االتفاق م��ع ايران 
»عل��ى توحيد حقلني لغ��رض التطوير 
املش��ترك« ولك��ن ل��م يتم ذكر اس��م 
احلقل��ني وال معلوم��ات ع��ن مضامني 
واالطر القانوني��ة والتعاقدية احلاكمة 
لهذا التطوير املشترك. يضاف الى ذلك 
ان مثل ه��ذه االتفاقي��ات الدولية )بني 
دولتني جارتني( يجب ان تخضع، حسب 
الدس��تور احلالي، ال��ى موافقة مجلس 
الن��واب؛ فهل حصل��ت موافقة اجمللس 

ومتى؟؟؟؟؟
فيما يتعلق مبصفى ميسان االستثماري 
فقد ورد ف��ي التقرير بان ال��وزارة اجنزت 
»خط��وات واجراءات ب��دء العمل،..، وقد 
ابتدأ العم��ل فيه بالفع��ل«. وهذا امر 
مثير لالستغراب؛ حيث ان الوزير نفسه 
ق��د صرح في 13 اذار املاضي »ان املقاول 

ل��م يب��دأ بع��د. وال اعلم مل��اذا. ولكني 
اعتقد باننا سننهي العقد )مع املقاول( 
وس��نعيد اعالن املصف��ى«. يضاف الى 
ذل��ك ان الش��ركة املقاول��ة )س��اتارمي( 
ق��د اعل��ن افالس��ها قانوني��ا وصدرت 
احكام من محاك��م اوروبية بحقها ومت 
انسحاب الشركة املؤتلفة مع ساتارمي 
من املش��اركة في املصفى. ولدي االدلة 
التي تدعم ماذكر بحق ش��ركة ساتارمي 
ومديرها التنفيذي وقد سبق ان كتبت 
الكثير ع��ن هذه الصفقة املش��بوهة 

منذ البداية.
بعد التعديل الوزاري ازدادت نسبة الغاز 
الطبيع��ي املصاحب احمل��روق الى الغاز 
الطبيعي املصاح��ب املنتج من 69.9% 
في ش��هر مت��وز 2016 ال��ى %73.9 في 

شهر اذار 2017. فاين االجناز؟؟؟؟؟  
وفي الفترة نفسها ازداد انتاج املصافي 
الفج��وة ف��ي  بنس��بة %14.9 ولك��ن 
الطلب على املنتجات النفطية اصبح 
في ش��هر اذار املاض��ي %20.5 اكثر من 
انت��اج املصاف��ي مم��ا يعني االس��تمرار 
ف��ي اس��تيراد املنتجات لس��د احلاجة 
احمللية. واغلب ما ورد في التقرير بش��ان 
املصاف��ي ق��د كت��ب بصيغة »س��وف 
ونعمل وس��نطرح وغيرها من العبارات 
املس��تقبلية« والتي التش��ير الى اجناز 

فعلي جلهد مابعد التغيير الوزاري.
 كذلك أشار التقرير الى توقيع »مذكرة 
تفاه��م مع ش��ركة امريكية النش��اء 
مصفى اس��تثماري في البصرة بطاقة 
يومي��ا«  برمي��ل  ال��ف   150 ال��ى   100

فمت��ى مت التوقي��ع على ه��ذه املذكرة؟ 
وماه��ي  الش��ركة؟  ه��ذه  ه��ي  وم��ن 
املكونات والش��روط االساسية ملذكرة 
التفاه��م هذه؟ وماه��ي اجلدوى الفنية 
واالقتصادي��ة لهذا املصف��ى في ضوء 
املش��اريع املماثلة ف��ي البصرة وخاصة 
مقترح مصفى الف��او)300 الف برميل 
يوميا( ومشروع نبراس للبتروكيماويات 
ب��ني وزارة الصناع��ة واملعادن وش��ركة 

شل.
م��ع االس��ف م��ازال التخب��ط وفقدان 
الرؤية الصائبة وانعدام دراسات اجلدوى 
الفنية واالقتصادية سائداً فيما يتعلق 
بقطاع التصفي��ة وقد تكثف كل ذلك 
وبنح��و ص��ارخ  وخطير بع��د التعديل 

الوزاري االخير.   
اشار التقرير الى »التعاقد مع شركتي 
اكسون موبيل)االميركية( وسي ان بي 
سي )الصينية( على تطوير حقلي نهر 
عمر وارطاوي واكمال ... ». والسؤال هنا 
ه��ل مت التعاقد فعال ام ان الوزارة تعمل 
على ذلك؟ وف��ي حالة التعاقد الفعلي 
فما هي ش��روط وطبيعة العقد ومتى 
وقع وهل استحصلت موافقة مجلس 

الوزراء واعلم مجلس النواب؟      
سادسا: مالم يذكره التقرير

لم يتضمن التقرير اية اشارة الى الدور 
املعيب والسلبي فيما يتعلق بتخفيض 
انت��اج العراق ضمن االوب��ك ولم يدافع 
ع��ن حقوقه كما فعلت ايران او ليبيا او 

نيجيريا بل وحتى اندونيسيا.
كما لم يتضمن التقرير االشارة الى ما 
دعا اليه الوزير بتوس��يع شركة ناقالت 
النف��ط وبع��د ان مت االعالن عن ش��راء 
ناقلتني مت ايقاف املوضوع من قبل رئيس 

الوزراء بعد التداول مع سومو!!!!
وم��ن الغري��ب ان التقرير ل��م يذكر أي 
ش��يء ع��ن القان��ون البائ��س اخل��اص 
بشركة النفط الوطنية العراقية الذي 

ارسل مؤخراً الى مجلس النواب.  
كذلك لم يوضح التقرير مبررات حجب 
املعلومات الدورية واالنحس��ار الشديد 
واخلطي��ر في الش��فافية فيم��ا يتعلق 
النف��ط والغ��از واالس��تهالك  بإنت��اج 
الداخلي والغاز املصاحب احملروق وعوائد 
ص��ادرات املكثف��ات والغ��از البترول��ي 
املس��ال )ال بي ج��ي( وغيرها من االمور 
املماثل��ة والتي حصلت من��ذ التعديل 

الوزاري االخير وليومنا هذا. 
ان باإلم��كان الكتابة اكثر مما ذكر اعاله 
وتوفير معلومات اشمل واكثر تفصيال 

ولكنني اكتفي بهذا القدر.         
 واخي��راً اود التأكيد وب��كل قوة وقناعة 
صادق��ة: يجب ان ال يؤخ��ذ ما ذكر بهذا 
ال��رد عل��ى انه تقلي��ل من جه��ود كل 
العاملني ف��ي وزارة النفط. مطلقا. بل 
محاول��ة للتوضيح وتوفي��ر املعلومات 
وتفنيد االدعاءات التي تغنب حق وجهود 

العاملني في الوزارة ذاتها.    
                 

*استشارية التنمية واالبحاث

االستقرار في النظام المالي يحقق اإلصالح المصرفي والشمول المالي

مالحظات على »برامج ومنجزات وزارة النفط 
بعد التعديل الوزاري األخير«
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األغلبي��ة  حك��م  الدميقراطي��ة 
الع��ادل، واملقص��ود بالع��ادل ه��و 
األقلي��ة،  حق��وق  طم��س  ع��دم 
واملقصود بحقوق االقلية هو ليس 
مش��اركتهم لألغلبية ف��ي فترة 
احلكم وامنا حقوقهم الدس��تورية 
والسياس��ية  املدنية  كحقوقهم 
األقتصادي��ة  وحقوقه��م 

واالجتماعية والثقافية.
تتك��ون  السياس��ية  األغلبي��ة 
االنتخابية  العملي��ة  م��ن خ��ال 
الدميقراطي��ة العادل��ة عل��ى وفق 
نظام انتخابي عادل يتيح للجميع 
ف��رص متس��اوية  احلص��ول على 
للترشيح على وفق نظام األغلبية 
األنتخاب��ي او في األق��ل على وفق 
النظ��ام االنتخاب��ي اخملتل��ط ب��ن 

األغلبية والنسبية بشرط حصول 
حزب أو حتالف برملان على النصف 
1+ من ع��دد مقاعد البرملان وكلما 
زادت هذه النس��بة عن ذلك تكون 
األغلبي��ة مريحة اكث��ر، وهنا جتدر 
األش��ارة الى ان رئي��س اجلمهورية 
غير مخّير بتكلي��ف رئيس الوزراء 
ب��ل هو مجبر بتكليف »مرش��ح« 
الكتل��ة النيابية االكبر ع��دداً أي 
ذات االغلبي��ة البرملاني��ة حس��ب 

الدستور العراقي. 
ان مفه��وم األغلبية السياس��ية 
يك��ون ناجح التطبيق ف��ي الدول 
التي تُؤس��س احزابها على أساس 
وطنّي��ة  برام��ج  وذات  املواطن��ة 
ولي��س عل��ى االحزاب املُؤسس��ة 
عل��ى اخللفية الفئوي��ة كاحزاب 

خصوص��ا  الديني��ة  او  القومي��ة 
في الدول متع��ددة املكونات، فاذا 
طّب�قنا مبدأ االغلبية السياسية 
عندنا سيفوز حزب او أئتاف ديني 
شيعي وستستمر معاداته او في 
األقل اس��تمرار املعاناة والتشّكي 
من��ه  لك��ون الطوائ��ف واالدي��ان 
بالتهمي��ش  ستش��عر  االخ��رى 
)مثال: تركيا ، ايران، مصر )حكومة 
محمد مرس��ي( ...(. اما لو طبقنا 
مفهوم األغلبية السياس��ية في 
احزاب البرامج التي تؤس��س على 
اس��اس املواطنة فسيتمثل فيها 
كل املكّونات على اساس املواطنة 
او  بالتهمي��ش  اح��د  يش��عر  وال 
العداء لآلخرين )مثال : سويس��را، 
الهند، بريطانيا...(. وقد يقول قائل 

ممكن تطبيق هذا املبدأ في العراق 
من خال تشكيل أئتاف او حتالف 
برملان بن حزب شيعي وحزب سني 
األغلبية  وآخر ك��ردي ويش��كلون 
السياس��ية ، فنقول هنا صحيح 
ه��ي اغلبي��ة سياس��ية ولكنها 
الطائفي��ة  للمحاصص��ة  ع��ودة 
العرقي��ة وس��نعود للمرب��ع االول 
احلزبوطائفي��ة  وللمحاصص��ة 
القوائ��م  وستش��عر  نفس��ها 

العلمانية بالتهميش والتشّكي.
املشرع الدستوري العراقي عندما 
ش��ّرَع نص املادة )76( من الدستور 
رئي��س  يكل��ف  )اوال:  ونّصه��ا: 
اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية 
االكث��ر ع��ددًا بتش��كيل مجلس 
الوزراء خال خمسة عشر يوماً من 

تاريخ انتخ��اب رئيس اجلمهورية.(. 
فلو كان النص يقول )يكلف رئيس 
اجلمهورية مرشح احلزب أو الكتلة 
األنتخابية االكثر اصواتاً بتشكيل 
مجل��س ال��وزراء...( مل��ا حصل أي 
حزب او حتال��ف انتخابي على ثقة 
مجلس الن��واب م��ن دون ان يعود 
ملب��دأ احملاصص��ة احلزبوطائفي��ة، 
لذلك جاء تفسير احملكمة االحتادية 
العلي��اً صحيحاً عندما فّس��ر ان 
مرشح الكتلة النيابة األكثر عدداً 
هو من يكّلف بتش��كيل احلكومة 
الن مفهوم عب��ارة كتلة نيابية ال 
يرد مبناس��بة االنتخابات بل فقط 
مبناس��بة البرملان ويطلق مبناسبة 
االنتخابات كلم��ات اخرى للداللة 
على اش��تراك اكثر م��ن حزب في 

قائمة انتخابية واحدة وتستعمل 
كلمات مثل حتالف، أئتاف، احتاد... 
وايضاً اورد الدستور في هذه املادة 
النيابية  الكتلة  )...مرش��ح  عبارة 
األكثر ع��دداً...( وكلمة عدداً تعني 
عدد اعض��اء الكتل��ة وليس عدد 
االصوات التي حصلت عليها. أما 
على افتراض ان الدستور نص على 
ان رئي��س اجلمهورية يكّلف احلزب 
او الكيان السياسي الفائز باعلى 
االصوات لتشكيل احلكومة لكان 
ذلك افضل واكثر استقراراً ذلك ان 
هذا سيجبر االحزاب الى التحالف 
فيم��ا بينها ويب��داً ع��دد االحزاب 
بالتناق��ص ال��ى ان يك��ون لدين��ا 
حزبان او بضعة احزاب ستتنافس 
ف��ي االنتخاب��ات ش��ريطة تقليل 

الش��خصية العضاء  االمتي��ازات 
البرملان والغ��اء تقاعدهم الن ذلك 
س��وف يس��ّرع عملية تقليل عدد 

االحزاب. 
األغلبي��ة  حكوم��ة  مفه��وم  ان 
هو احل��ل لكثي��ر من مش��كاتنا 
ش��ريطة ان )ال( تك��ون االغلبي��ة 
السياسية بيد حزب أو أئتاف من 
احزاب قائمة على اس��س دينية او 
عرقي��ة أو ايديولوجية ضّيقة النه 
سوف يؤدي الى دكتاتورية املكّون، 
ونعن��ي بااليديولوجي��ة الضّيقة، 
هي األيديولوجي��ات القائمة على 
اس��س دينية او إحلادي��ة او عرقية 
القائمة  وعكسها االيديولوجيات 
على اس��س اقتصادي��ة او برامج 

علمية وتنموية.
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عادل الالمي

جيم أونيل

الرئيس السابق 
للهيئة المستقلة 

لالنتخابات

الرئيس السابق 
لمؤسسة غولدمان 

ساكس

أه��ل  م��ن  فخ��ور  مواط��ن  أن��ا 
مانشستر، على الرغم من حقيقة 
مفادها أنني لم أكن مقيماً هناك 
بنحو دائم منذ تركت املدرسة إلى 
اجلامعة عندم��ا كنت في الثامنة 
عش��رة من عمري. لق��د ولِدت في 
مستشفى سانت ماري بالقرب من 
وسط املدينة، ونشأت في ضاحية 
ساحرة في جنوب مانشستر، قبل 
أن أذهب إلى املدرس��ة الثانوية في 
بورن��اج. وبعد م��رور ثمانية وثاثن 
عاما منذ كن��ت طالباً في بورناج، 
ذهب إلى املدرسة نفسها سلمان 
عبي��دي، املش��تبه في أن��ه منفذ 

تفجير مانشستر.
ولعل ه��ذا العمل الش��نيع الذي 
نفذه عبيدي، وأعلن تنظيم الدولة 
اإلسامية مسؤوليته عنه، أفظع 
م��ن التفجي��ر امل��روع ال��ذي نفذه 
اجليش اجلمه��وري األيرلندي والذي 
دم��ر أجزاًء من وس��ط املدينة قبل 
21 عاما، وهو احل��دث الذي يعتقد 
كثي��رون أنه لع��ب دورا أساس��يا 
في نهضة مانشس��تر. ففي تلك 

احلالة في األق��ل، أعطى املفجرون 
حتذي��را قب��ل تس��عن دقيقة من 
التفجي��ر، مم��ا س��اعد ف��ي جتنب 
اخلسائر في األرواح. على النقيض 
م��ن هذا، تس��ببت فعل��ة عبيدي 
الهمجية في مقتل 22 ش��خصا، 

وكان أكثرهم من األطفال.
كن��ت  األخي��رة،  الس��نوات  ف��ي 
مش��اركاً بكثاف��ة ف��ي اجلوان��ب 
املتعلق��ة بالسياس��ات ف��ي هذا 
االنتعاش االقتصادي العظيم الذي 
شهدته املدينة. فقد توليت رئاسة 
مجموع��ة استش��ارية اقتصادية 
جملل��س مانشس��تر الكب��رى، ث��م 
ش��غلت منص��ب رئي��س جلنة منو 
املدن، التي دعت إلى إنشاء برنامج 
»احملطة الشمالية«، وهو البرنامج 
املعني بربط مدن شمال بريطانيا 
متماس��كة.  اقتصادي��ة  بوح��دة 
انضمم��ت  الح��ق،  وق��ت  وف��ي 
لفت��رة وجيزة إل��ى حكومة ديفيد 
كامي��رون، للمس��اعدة في تنفيذ 
املراح��ل األولى من برنامج »احملطة 

الشمالية«.

لم يس��بق ل��ي أن حض��رت حفا 
موسيقياً في س��احة مانشستر، 
ولك��ن يبدو أنه موق��ع عظيم من 
مواق��ع املدين��ة. وكم��ا ب��رز مطار 
مواص��ات  كمرك��ز  مانشس��تر 
يخ��دم احملط��ة الش��مالية، تلعب 
الس��احة دوراً مماث��ا عندما يتعلق 
األمر بالترفيه. وكما تشير التقارير 
احملزنة ع��ن املتضررين، جاء احلضور 
من أجزاء عديدة من شمال إجنلترا 

)وأماكن أخرى(.
في السنوات القليلة املاضية، نالت 
مانشس��تر قدرًا كبي��راً من الثناء 
االقتص��ادي،  انتعاش��ها  بس��بب 
مبا ف��ي ذلك موقعه��ا عند القلب 
الش��مالية،  للمحطة  اجلغراف��ي 
وأنا عل��ى يقن من اس��تمرار هذه 
احلال. إذ تش��ير مستويات تشغيل 
العمالة واملؤشر اإلقليمي ألعمال 
مديري املش��تريات إل��ى أن الزخم 
االقتص��ادي، عل��ى مدار القس��م 
األعظم من العامن املاضين، كان 
أقوى في شمال غرب إجنلترا مقارنة 
بأداء الباد ككل، مبا في ذلك لندن. 

من الصعب أن نستنتج ما إذا كان 
ه��ذا راجع��ا إلى سياس��ة احملطة 
الش��مالية؛ ولكن أياً كان السبب 
فإن��ه موضع ترحي��ب عظيم ومن 

األهمية مبكان احلفاظ عليه.
ولكن م��ا يزعجني ش��خصياً هو 
أن كثيرين ما زالوا يتس��اءلون عن 
ماهي��ة احملط��ة الش��مالية. ف��ي 
جوهره��ا، متثل احملطة الش��مالية 
اجلغرافي��ا االقتصادي��ة الت��ي تقع 
بن ليفربول في الغرب، وشيفيلد 
إل��ى الش��رق، وليدز إلى الش��مال 
الشرقي، ومانشستر في الوسط. 
وتبلغ املس��افة من مانشستر إلى 
وس��ط أي من ه��ذه امل��دن األخرى 
أقل م��ن 40 مي��ا )64 كيلومترا(، 
وهي مس��افة أقصر من خط مترو 
األنفاق في لندن من س��نترال إلى 
بيكاديلي، أو ديستريكت الينز. وإذا 
كان في اإلمكان ربط 7 ماين إلى 
8 ماي��ن ش��خص يعيش��ون في 
هذه املدن �� وف��ي البلدات والقرى 
الش��مالية ومناطق أخ��رى بينها 
�� عن طري��ق البنية األساس��ية، 

فمن املمك��ن أن يعمل��وا كوحدة 
واح��دة ف��ي م��ا يتص��ل بأدوارهم 

كمستهلكن ومنتجن.
وعل��ى هذا فإن احملطة الش��مالية 
لتغيي��ر  حقيقي��ة  أداة  س��تمثل 
بني��ة االقتصاد البريطاني. بل ورمبا 
تكون، إل��ى جانب لن��دن، منطقة 
اقتصادية ديناميكية ثانية تسجل 
على نطاق عامل��ي. وهذه الفرضية 
البسيطة هي التي قادت احلكومة 
الس��ابقة إل��ى وضع أف��كاري في 
صل��ب سياس��اتها االقتصادي��ة، 
والس��بب ال��ذي أكس��ب احملط��ة 
لألعم��ال  جاذبيته��ا  الش��مالية 
التجارية هنا في اململكة املتحدة 

وفي اخلارج.
الواقع أنه مش��هد مثير، وبرغم أن 
عم��ر احملطة الش��مالية ال يتجاوز 
ث��اث س��نوات، فقد ب��دأت تُظِهر 
للفوائد  ونظ��را  التق��دم.  عامات 
االقتصادية األع��رض املترتبة على 
التكت��ل، فرمبا أمكن متديد ش��عار 
احملط��ة الش��مالية إل��ى ش��مال 
إجنلترا بالكامل، لكي يشمل بنحو 

خاص هال ونورث إيس��ت. ولكن ما 
أطلق عليه غالبا مس��مى »قطب 
مان-شيف-ليدز« الذي مييز احملطة 
الش��مالية، ومانشستر التي تقع 
ف��ي قلبه��ا، يأتي ب��كل تأكيد بن 

املستفيدين األوائل.
على الرغم من هذا، كثيراً ما قلت 
لقادة السياسة احمللية، والقائمن 
عل��ى األعمال، وأولئ��ك من محبي 
العم��ل اخليري، وغيره��م، إن جناح 
مانشس��تر الكبرى سيظل بعيدا 
كل البع��د ع��ن االكتم��ال ما لم 
تس��تفد املناط��ق الواقع��ة خارج 
لوس��ط مانشستر  املباشر  اجلوار 
من الدينامية اإلقليمية. وكل من 
ينظ��ر إلى م��ا هو أبع��د قليا من 
ميل إلى شمال أو جنوب أو شرق أو 
غرب س��احة ألبرت في مانشستر 
�� ناهيك عن مناطق أقل قربا مثل 
أولدهام وروتش��ديل �� يس��تطيع 
أن يدرك احلاج��ة إلى قدر كبير من 
التحس��ن، مبا في ذل��ك التعليم، 
والتدريب على املهارات، والشمول، 
من أجل ضم��ان النجاح في األمد 

البعيد.
أياً كان الدافع املنحرف الذي حرك 
عبيدي البالغ م��ن العمر 22 عاماً 
والذي فجر نفس��ه م��ع الضحايا 
األبري��اء كم��ا يب��دو، ف��إن الِفعلة 
النكراء البغيضة التي ارتكبها لن 
تُفِقد مستقبل مانشستر املشرق 
العامر باألمل بريق��ه. وأنا ال أدعي 
أنني أفهم عالَ��م اإلرهاب، ولكني 
أعل��م أن أولئ��ك الذين يعيش��ون 
في مانشس��تر وحولها وفي مدن 
الش��عور  إل��ى  يحتاج��ون  أخ��رى 
بأنهم جزء م��ن مجتمعهم الذي 
يتقاس��مون تطلعاته وطموحاته. 
ومن املؤكد أن أولئك الذين ينتمون 
إل��ى مجتمعاتهم حق��ا أقل ميا 
إلى إحل��اق األذى به ���� وأكثر ميا 
إلى املس��اهمة بقوة في نش��اطه 

املتجدد.
اآلن أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى، 
حتتاج مانشس��تر إلى الرؤية التي 
تقدمه��ا احملطة الش��مالية. وهي 
الرؤي��ة الت��ي يجدر مب��دن ومناطق 

أخرى أن حتاكيها.

مستقبل مانشستر المشرق
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يستعير شعر بوتين الطويل

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال يجد الكثير من املتناقش��ن البريطانين نقطة 
حتول االنسان الى خنزير، وهم يتوقفون بذهول عند 
اجملزرة املروعة التي ارتكبها شاب من اصل ليبي في 
ملعب يشارك فيه عشرات االلوف من الشباب في 
حفل موس��يقي، ويوقع قتلى وجرحى بالعشرات، 
وهناك الكثيرون منهم يتمس��كون بالرأي )املريح 
لهم( الذي يذهب الى ان اجلاني فاقد العقل، فليس 
لدى هؤالء أي استعداد لقبول فكرة ان ثمة عقيدة 
دينية او سياس��ية تبيح حصد االرواح البريئة من 
الفتي��ان، مم��ن ال تعنيهم السياس��ة والصراعات 

وشؤون العقائد واالختافات بن البشر. 
وح��ن يتاب��ع املواط��ن البريطان��ي املعلومات عن 
اجلاني ال��ذي ينحدر م��ن عائلة الذت به��ذه الباد 
من جور ح��كام بادها وحظيت بالرعاية واالحترام 
وضمان��ات العي��ش فأن ذلك يرب��ك معايير نظرته 
الى انقاب االنس��ان على مضيف��ه، بهذه النذالة 
وانعدام احترام اجلميل، وهذا ال يشمل حق الضيف 
في رفض سياس��ة الباد او معارضتها باالشكال 

املتاحة مبافيها العصيانات املدنية. 
لق��د اصاب االرتباك الكثيرين وصعب عليهم، في 
اج��واء الصدمة والذه��ول، التفاعل م��ع التهمة 
الرائج��ة ض��د »التط��رف االس��امي« كخلفي��ة 
الرت��كاب مثل هذه اجملازر، وصارت وس��ائل النش��ر 
تبح��ث عن احللقة التي ينتقل فيها االنس��ان الى 
حي��وان متوح��ش، وثمة محللون دخل��وا تفاصيل 
»العقي��دة اجلهادي��ة« الغاش��مة م��ن دون طائل 
فانهم ينتهون ف��ي افضل االحوال عند موضوعة 
صراع احلض��ارات، وهي موضوعة تثير التباس��ات 
ف��وق االلتباس��ات التي تعم املناقش��ات، في حن 
بقي��ت النقط��ة ذات العاق��ة بتأثي��ر »التطرف« 
على سلوك االنس��ان وبخاصة حن يصاحب هذا 
التط��رف كراهية جامح��ة الح��دود حملمولها من 
احلقد على ما يُعتقد انهم »أعداء«، وشفاء الغليل 
مبنظر القت��ل اجلماعي بهم من دون متييز، ومن ثم 
يزداد االلتباس حن يقال ان السفاح يسعى بذلك 
ان يتق��رب من الرب وينال عن جرميته »الثواب« وهو 

دخوله اجلنة.
وحسنا فعل النائب في مجلس العموم البريطاني 
العراقي االصل »ناظم زهاوي« حن نش��ر انتباهة 
تؤك��د انه مثل حال الس��فاح الليب��ي االصل ولد 
في بريطانيا وعمل واصب��ح نائباً ولم ينحرف الى 
ما انحرف له ذلك الس��فاح الذي حولته العقيدة 
املتطرف��ة ال��ى خنزير، لكن االكثر هوال بالنس��بة 
للبريطاني��ن )وان��ا ال احتدث عن السياس��ين( هو 
اكتش��افهم ان ثم��ة عددا م��ن ابن��اء املهاجرين 
املس��لمن ركبوا مركب اخلنزير الليبي، وهم مثله 
يعدون لهجم��ات تطال عابري الس��بيل باجلملة، 
بوصفها جسوراً الى اجلنة، وعبادة جديدة.. ملعبود 

يثيب اتباعه بقدر االرواح التي يزهقون.
 *********

ابو حامد الغزالي: 
»أش��د الناس حماقة أقواهم اعتقاداً في فضل 

نفسه«. 

تحول االنسان الى خنزير 
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قصة قصيرة

حسين ابو سعود
اس��ودت الدنيا في عينيه فجأة وقرر ان 
يتخلص من حياته، بعد ان أعيته احليل 
وس��دت دونه كل أبواب الرزق، نعم لقد 
فشل سليمان في العثور على مقومات 
احلي��اة مث��ل الوظيفة املناس��بة والدار 
الواس��عة والداب��ة الس��ريعة والزوجة 

املطيعة.
لق��د أع��د كل ش��يء لتنفي��ذ ق��راره 
وامل��كان  املناس��ب  الوق��ت  باالنتح��ار، 

املناسب.
*****

مط��ر متقط��ع والغيوم تلبد الس��ماء 
واللي��ل م��ا زال في أوله وس��ليمان كان 
يفت��رش االرض ف��ي ضاحي��ة املدين��ة 
الصاخب��ة وقد أمس��ك بيده أس��اليب 
االنتح��ار العصري��ة، كومة م��ن حبوب 
االس��برين وموس حاد لقطع الش��رايني 
واألوردة وشالل من الشجاعة التي وّلدها 
الهروب م��ن الواقع وع��زم متدفق نحو 
الصبر ملدة نصف س��اعة فق��ط ريثما 
ينتهي كل ش��يء ويرحل سليمان نحو 
العدم وترحل معه همومه ومش��اكله 

وأمانيه وسنوات عمره الغض.
*****

قبل ان تدنو س��اعة الصفر بقليل بدأت 
الرياح جتري مبا تش��تهي الس��فن ولعب 

القدر لعبته وكانت املفاجأة.
رج��ل علي��ه اث��ار الوق��ار وهندامه كان 
يوح��ي بانه م��ن اصح��اب اجل��اه واملال 
وس��أل س��ليمان عن س��ر وج��وده في 
ه��ذا امل��كان النائي وِفي هذه الس��اعة 
، فانه��ار س��ليمان وبكى ب��كاء مرا وما 
كان م��ن ذلك الرجل ال��ذي كان يتجول 
على قدمي��ه في تلك األمس��ية بعيدا 
ع��ن مخيمه ومرافقي��ه اال ان طلب من 
س��ليمان ان يكفك��ف دموع��ه ويتهيأ 
ملرافقته ال��ى اخمليم القري��ب وقد عرف 
الرج��ل ال��ذي كان يرب��و عل��ى األربعني 
بان في داخل هذا االنس��ان س��را جديرا 
باالكتشاف ورافق س��ليمان الرجل الى 
مخيمه حيث رأى اخلدم واحلش��م وهم 
يهرول��ون مينة ويس��رة والني��ران كانت 
تعلوه��ا الق��دور وكان املرافق��ون م��ن 
خاصة الرج��ل يتجاذبون أطراف احلديث 
فيما بينهم ولكنهم قطعوا حديثهم 
فج��أة عندما حملوا س��يدهم وهو يدخل 
عليه��م فهب��وا جميعا واقف��ني ، ولم 
يجلس��وا قب��ل ان يومئ اليه��م الرجل 
باجلل��وس بعد ان أخ��ذ مكانه في صدر 
اجمللس وبدأت النظرات الفضولية تطارد 
هذا الشاب الغريب الذي احتل مجلسا 
على مي��ني الرجل وكانت ه��ذه النظرات 

تراقب املوقف بحسد وذهول.
طل��ب الرج��ل الوق��ور م��ن الش��اب ان 
يحك��ي قصت��ه وب��دأ الش��اب يحكي 
املأس��اة بصوت متهدج أشبه ما يكون 

بالهمهم��ة حي��ث كانت عزة نفس��ه 
متنع��ه من ان يكش��ف لكل اجلالس��ني 
أس��راره، وبع��د ان انتهى س��ليمان من 
سرد قصته وبث همومه ابتسم الرجل 
الوق��ور وطمأنه وطلب من��ه ان يرافقه 
عدة ايام ريثما يح��ني موعد العودة الى 

املدينة ليضع حدا ملأساته.
*****

رافق س��ليمان ه��ذا الرج��ل الوقور في 
رحل��ة عودته الى املدينة ووجد نفس��ه 
فج��أة في قص��ر منيف حتده األش��جار 
الباسقة وكانت مظاهر الترف املوجودة 
في ذلك الزمان بادية على طريقة عيش 
ه��ذا الرجل ، حيث كان الوحيد في تلك 
املدينة الذي ميلك س��يارة باإلضافة الى 
العرب��ات الفخم��ة التي جتره��ا اخليول 
األصيل��ة ، وم��ا كان  من الرج��ل الوقور 
اال ان عهد الى س��ليمان اإلشراف على 
الفالحني الذين ميلؤون أراضيه وبساتينه 
ووهبه دارا واس��عة كما أهداه جوادا من 
خيرة جي��اده وطلب منه ان يش��رع في 
البح��ث عن فت��اة األح��الم  ليخطبها 

له  واختار س��ليمان ابنة احد الفالحني 
مببارك��ة الرج��ل الوقور  وكان��ت الفتاة 
في غاي��ة الروع��ة َخلقا و ُخلق��ا وكان 
الرجل الوقور يتردد  على بيت س��ليمان 
كل يوم يجالس��ه وينادمه ويغدق عليه 
وعلى زوجت��ه الكثير من فضله وكرمه 
وإحس��انه  وما كان من س��ليمان اال ان 
تخلى ع��ن فكرة االنتح��ار متاما بعد ان 
التق��ى هذا الرج��ل الذي يقط��ر طيبة 
وانس��انية وأريحية ، هذا الرجل الذي ال 
ي��دع يوما مير دون ان ي��زور هذين الزوجني 
و يس��أل عن حاجته��ا وكان يطلب من 
الزوجة البوح بطلباتها كي ينفذها لها 
، لقد كان رحيما عليها ألنها من عائلة 
فقيرة وزوجة لس��ليمان  وكان يداعبها 
ويطي��ل النظ��ر اليها ويكنيه��ا بأخت 

البنات ويقصد بناته.
*******

ذات يوم جاء الرجل الى منزل س��ليمان 
كالع��ادة وكان��ت اجلدي��ة بادي��ة عل��ى 
مالمح وجه��ه وطلب من س��ليمان ان 
يهيئ نفسه للسفر الى املدينة اجملاورة 

ك��ي ينج��ز ل��ه بع��ض االعم��ال هناك  
وم��ا كان من س��ليمان اال ان وافق على 
طلب س��يده وحزم حقائبه اس��تعدادا 
للس��فر في مس��اء الي��وم التالي وكان 
الرجل الطيب قد جهز سيارته إليصال 
س��ليمان الى محطة القطار بنفس��ه 
وأوصله فع��ال  الى احملطة و ودعه هناك 
بع��د ان أوص��اه س��ليمان بزوجته خيرا 
ولم ينتظ��ر الرجل مجيء القطار حيث 
قفل راجعا الى قصره وانتظر س��ليمان 
القط��ار ال��ذي كان علي��ه ان يصل في 
الس��اعة العاشرة مس��اء لينطلق في 
إكم��ال رحلته في الس��اعة العاش��رة 
والنص��ف ولك��ن القط��ار لم ي��أِت في 
العاش��رة وال في احلادية عش��رة وكانت 
وسائل االتصال في تلك األيام  ضعيفة 
جدا بحيث ال يس��تطيع ناظر احملطة ان 
يتلقى شيئا عن أسباب التأخير بشكل 
س��ريع، ولكن  األخبار املشؤومة وصلت 
في النهاية ، انها الكارثة ، لقد س��قط 
القط��ار بعرباته وركابه ف��ي النهر بعد 
ان انفج��ر اجلس��ر بفعل عبوة ناس��فة 

وضعه��ا مجه��ول ، وق��د اعت��ذر ناظر 
احملطة م��ن املس��افرين وطل��ب منهم 
العودة الى منازلهم الستحالة السفر 
في تلك الليلة وهكذا عاد املسافرون الى 
بيوتهم وهم يندبون احلظ األسود  وعاد 
س��ليمان الى بيته مش��يا على األقدام 
لع��دم وجود أية واس��طة  نقل في تلك 
الس��اعة املتأخرة  من الليل ، كان فرحا 
وحزينا ف��ي وقت واح��د ،كان فرحا ألنه 
سيلتقي بزوجته التي لم يفارقها ليلة 
واحدة من��ذ ان تزوجها، وكان حزينا ألنه 
لم يستطع السفر لينهي اعمال سيده 
ال��ذي كان كرميا معه ال��ى درجة كبيرة 
وألول مرة منذ ان تعرف على هذا الرجل 
الطيب ثم بدأ س��ليمان يحدث نفسه 
وهو في طريقه الى البيت عن ش��هامة 

هذا الرجل وإنسانيته وافضاله.
ت��راءى البي��ت لناظ��ره من بعي��د وكان 
التعب قد أنهك قواه والنعاس قد أفقده 
السيطرة على مش��يته خطوة خطوة 
ومنظر البيت ي��زداد وضوحا والليل في 
هزيع��ه الثاني والس��كون يل��ف الكون 
لفا مرعبا، ووقع نظره على س��يارة ذلك 
الرج��ل وه��ي جاثمة ام��ام منزله فقال 
في س��ره بني��ة طيبة: كم هو إنس��ان 
هذا الرجل لقد آث��ر النوم في بيتي كي 
يبعد اخلوف ع��ن قلب زوجتي الصغيرة، 
ان��ه ال يريدها ان تش��عر بالوحش��ة، يا 
الهي كيف أستطيع ان أرد لهذا الرجل 

جميله وإحسانه.
********

م��ن حس��ن احل��ظ ان��ه كان يحمل في 
جيبه مفتاحا اضافيا للبيت ولم يش��أ 
س��ليمان ان يزعج زوجت��ه وأباه الروحي 
ف��ي مثل ه��ذه الس��اعة املتأخ��رة من 
الليل، فخلع ح��ذاءه وفتح الباب بهدوء 
تام وتوج��ه الى غرفة نوم زوجته وكانت 
املفاج��أة الثانية، س��مع ص��وت زوجته 
احلن��ون وهي تبك��ي وعبارات التوس��ل 

والرجاء كانت تنطلق من لسانها:
ان��ت أيه��ا الرجل مبثابة اب��ي، وقد كنت 
طيب��ا معن��ا الى اخ��ر درج��ات الطيبة 
فلماذا ال تكمل إحسانك علينا وتتركني 

وشأني؟ 
وهن��ا اندفع س��ليمان كالليث الهصور 
ال��ى داخل احلج��رة ليرى الرج��ل الوقور 
ش��اهرا مسدس��ه مح��اوال اغتص��اب 
الدمي��ة اجلميلة، فوثب س��ليمان على 
الرجل ال��ذي لم يعد وق��ورا وانتزع منه 
املس��دس واراد ان يقتله ل��وال انه تذكر 
العقاب الذي س��ينزل ب��ه بعد ان ينهي 
فعلت��ه ولكنه قب��ل ان يبصق في وجه 
الرج��ل البصقة االولى واالخيرة س��أله 

عن سر هذا التناقض، فأجابه الرجل:

انه الثمن يا سليمان
بصق س��ليمان في وجه الرجل واتخذ 
من اللي��ل س��تارا هو وزوجت��ه ورحال 

سويا الى اجملهول.

الثمــن

الهاتف ي��رن .. يرن بقوة وبأكث��ر من مرة  .. 
لم يس��معه احد.  معلق فوقه الفته )رقم 

هاتف اسعاف قدمي(.
انع��كاس ص��ورة لالجئ خلف ح��دود بلده  
بعبارات )مدينتي احلبيب��ة, احبك مدينتي. 

مدينتي احبك؟(.
ص��وت ال معنى ل��ه يتناثر ف��ي ازقة املدينة 
يضاج��ع آذانه��م بعده��ا  عب��ارات الالجئ 
)ش��هداء مدينتي احلبيه , احبكم ش��هداء 

مدينتي, اجلنة بيتكم شهداء مدينتي(

مواطن
في عتم��ة الليل  تتوغل االفكار في ذاكرته 
وتفوح منها الكلمات  بال صوت وال لس��ان 
اخذت تتناسل لتخرج حروف  دون فكرة  ,في 

الصباح يش��كر كلماته عل��ى دعوة الفكر 
وعن��د منتصف النه��ار االف��كار اصبحت 

لشهيد بقميص الوطن.

حدوة
الغربة والعزلة اش��د اطباق��ا على  ذاكرته 

الت��ي تنهش��ها ح��روف املاض��ي املمزوجة 
بصورة ابيه املعلقة على جدار متشقق آيل 
للس��قوط وركن البيت س��اخن بالطفولة 
وقدميه فيها بصيص من محراب امه , اخذ 
يلوك احل��روف والكلمات في وس��ط البيت 
ببؤب��ؤ عينيه اخلش��نة.  ظل يل��وك احلروف 
حت��ى اخذ وليمة منها يصعب على العقل 
هضمها. بعدها بدقائق سقط اجلدار وظلت 

ذاكرته معلقه حتت صورة ابيه.

اوس عبد علي

امرأة داعرة.
شرطي يجلس على الرصيف.

معلم يتكئ على سبورة.
فتاة عند تقاطع الشارع تبيع حلمها.

طفل يهرع خلف كره مؤدجلة .

قصص قصيرة جدًا

24 دقيقة

قصيدة

نص

حسام لطيف البطاط

إنَّها شهوُة الكتابِة تغتالُ�ني مرًة أُخرى
أنا العابُر املوِغُل في صحراِء القصيدة 
سأُهيُِّئ جفنيَّ ألخطرَ مْن دمعِة حزن

سأُهيُِّئ كفيَّ
ألبعَد مْن إمياءِة وداع

وأُهيُِّئ ليلي 
لسوادٍ أوحش من ذاكرِة احلرب ..

سأزرُع قلبي
فوَق غمامِة صيٍف
أخطأتْها املََواسم

أيُّها املُوغُل في صحراِء القصيدة
ما أسوأَ أْن تُصبَح جسرًا

يُعلِّ��ُق�َك احلزُن بني فجيعتني !
تغتالُني شهوُة الكتابِة مرًَّة أُخرى

ُب بالصمِت ... أنا اخمُلضَّ
بنكهِة الفجيعِة

سأعترُف اآلَن بكلِّ خطاياي الوردية
وأزرُع زنبقًة ضائعًة

تهزأُ من وقِع أقداِم اخلطيئة
سأتوغُل خارَج احللم

بسذاجِة عاشٍق ...
بحكمِة أمٍّ ال تُتقُن غيرَ الدعاء 

فمازاَل في احلزِن األخيرِ
رمُق نشوٍة عابرة

نشوُة احلرِف األول
االحتراق األخير

س��أعترُف  أم��اَم آخ��ر جنم��ٍة ف��ي فضاِء 
التمني:

إّن��ي أّوُل َمْن أطل��َق نحو القل��ِب رصاصَة 
عشٍق

أعترُف اآلن 
أنَّ حجارَة قلبي 
ال تُؤمُن باجلمرِ ..

دليِل العاشقني !
أنا صاحُب )النزِف األخير(

من يبدُل ذاكرتي بقليٍل من ملِح البهجة
برماٍل من شاطِئ حلم
رمبا تُورُق حلظٌة خائنة ..

رمبا يأتي ليٌل مفعٌم بأشباِح القصائد
والنجوم:

َج خلسًة جنمٌة حتترُف التوهُّ
خوًفا من عاشٍق ال يُجيُد سوى

بعثرِة أحالمِه ..

ارٍ إطاللٌة ال يفهمها سوى بَحَّ
أضاعْتُه املراكُب ذاَت بحر !

��ُر جراَح الكوِن بابتسامٍة غائمة تُعطِّ
إنَّها قيثارُة األمِس 

مدينٌة ال حُتبُّ سوى ذبِح القصائد
هاِك أوردتي إذًا 

فأنا آخُر دواويِن احلب !

جالل حسن
 

كلما تصمتني أكثر
يحلو فمك الريان

لكن قلبك يضطرب
حني يتفجر البوح في خنق 

الكلمات.
عن الهواجس أحدثك

عن مقل الكالم
عن الشجرة اليابسة

وعن شهيق الهيام
أحدثك عن الغابات
وأقصد مجرى املاء

متى يروي تلك الشجرة
وقد وصل اجلفاف الى األوراق؟

لك مالمح قلبي
حني يقوى على النبض
يسرع، وأنا لست بعداء

فما بال اشتياقي يعبر املدى
يطير، وأنا أمكث في عزاء رثاء

لم نتفق على احلب
لكن الفؤاد هوى

ال عليك من جنوني
فأنت فنون وكرى
نتشابه بالصمت
ونختلف بالكالم

فعلى أي ملة
سيكون الغرام
أسكب حنيني
في كأس فارغة

لكي متلئيه
بجنوني فيك

ال طريق يوصلني اليك
وال دليل

هذه الغابة موحشة
وأنا تائه

من هدوء صمتك
ومفزوعا من  سراب الظنون

َشهوُة الكتابة

متواريًا 
عن السراب

ي
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*األعوام املبكرة )-1991 1993( 
العقوب��ات  م��ن  املبك��رة  األع��وام  ف��ي 
تفتي��ش  وعملي��ات  االقتصادي��ة 
)اليونيسكوم(، انخرط العراق في العديد 
م��ن املواجه��ات واملناقش��ات حامية مع 
اجملتمع الدولي. اش��تكى ص��دام في وقت 
مبكر يرجع إلى خريف 1991 من أن اإلذعان 
ملتطلبات املفتش��ن لم يؤدي إال إلى تردي 
وض��ع الع��راق وأن )اليونس��كوم( كان��ت 
جتمع بيان��ات م��ن املمكن اس��تخدامها 
الس��تهداف القي��ادة العراقية. أمر صدام 
مرؤوسيه بأن ميتنعوا ويخّوفوا املفتشن، 
وناقش املساعي العراقية لتعزيز التفرقة 
بن األعض��اء الدائمن ل��� )مجلس األمن 

الدولي(. 
صدام يرثي لكبار املستشارين بأن اإلذعان 
للمفتش��ن يق��ّوي اآلراء املناوئ��ة للعراق 
)تقريب��اً 19 – 21 آب ] أغس��طس [ 1991( 

 )1(
ص��دام: إن أح��د األخط��اء الت��ي اقترفها 
بعض األشخاص هو أنه حن قرر العدو أن 
يؤذيكم، تظنون أن هن��اك فرصة لتقليل 
األذى م��ن خالل العمل بطريقة ما، إمنا لن 

يحصْل   هذا. األذى لن يكون أقل. 
ذكر 1: الع��دو مصمم؛ لدي��ه خطة وهو 

مستمر في إتباعها. 
صدام: وه��و مصمم على إتب��اع خطته، 
لكنك��م ال حتاولون كس��ب صديق جديد 
ليواجه عمل��ه العدواني. ه��ذه القضية 
مهم��ة وجوهري��ة، إنه��ا ليس��ْت قليلة 
األهمية. حس��ناً، ما هو العداء؟ ماذا أرانا 
إياه األمريكيون كإش��ارة ممكن��ة لتقليل 
أذاهم جزئياً؟ لم نرَ شيئاً يأتي منهم. لقد 
أعطيتهم كل شيء. أعني، أعطيتهم كل 
شيء: الصواريخ، واألس��لحة الكيماوية، 
البيولوجي��ة والنووي��ة. ل��م يعطوكم أي 
شيء مقابل ذلك، وال حتى كسرة خبز. لم 
يعطونا أي شيء مقابل ذلك، حسناً، لقد 
أصبحوا أس��وأ. الق��رارات الثالثة األخيرة 
ليسْت ذات عالقة وطيدة باملوضوع. ليس 
هن��اك صلة. طي��ب، في احلال، ت��اك، تاك، 
تاك، به��ذه الطريق��ة صنعوا الق��رارات. 
أكث��ر قليالً بعض الش��يء، إنه��م يريدون 
أن يأتوا بجيوش��هم لكي يجعلوها تقف 
على مداخل آبار النفط ولكي يقولوا لنا: 
» نح��ن الذين س��نعطيكم النفط. نحن 
َم��ن يقرر ما إذا نعطيك��م أو ال نعطيكم 
إياه. نحن َمن يقرر كم نأخذ من النفط. » 
طي��ب، هو ذا لب القضية. إنه يعني أنهم 
سيجلبون النظام الذي يريدونه ويعطونه 

للشخص الذي يريدونه. 
ذك��ر 1: واآلن م��ن املفت��رض أن يأتي خبير 

ويفتش. 
صدام: ملاذا يتعن علينا أن نكون لطيفن 
معه؟ ال شيَء في الوضع يتطلب أن نكون 

لطيفن ودمثن معه.  
صدام وحاش��يته يناقش��ون استخبارات 
العراق في عملي��ات تفتيش األمم املتحدة 
املس��تقبلية )تقريب��اً أيلول ] س��بتمبر [ 

 )2( )1991
ط��ارق: كان��وا خائفن من غ��ارة مفاجئة، 
ألننا نع��رف جدول عمل فري��ق التفتيش، 
لذلك تهيأنا لهذه الفرق. )3( لقد جلسنا، 
وحللن��ا جمي��ع االحتماالت، إل��خ. قدمنا 
له��م الصورة السياس��ية كم��ا نقرأها. 
وأنا ش��خصياً صّرحُت في وقت سابق بأن 
الرفيق عبد كان يحضر هذه االجتماعات. 
)4(  قل��ُت له��م: » ال حتدثون��ي عن هجوم 
عس��كري. ال تضع��وه ف��ي حس��اباتكم. 
لس��تم أنتم َمن يس��تنتج، نح��ن وحدنا 
لدينا حس��اباتنا. إنكم تزودوننا بعملكم، 
دعون��ا نفه��م وس��نقول لكم م��ا الذي 
يتع��ن عليك��م أن تفعل��وه. » إذاً بالرغم 
من إصغائنا لتعليقاتهم   ومالحظاتهم، 

لكن القضية املتعلقة ب� - 
صدام: نحن لم جنعلهم مشغولن. 

ط��ارق: إن السياس��ة ه��ي اختصاصنا ... 
هناك جوان��ب أخرى تتعلق بهذه الطائرة، 
هن��اك اعتب��ارات سياس��ية وأمني��ة من 
املفت��رض االلتف��ات إليه��ا، إل��خ. مثلما 
أع��رب الرفي��ق. إمنا من الناحي��ة التقنية، 
من املمكن أن هذه الطائرة ستس��تخدم 
التصوير الفوتوغرافي احلراري. أعني أنهم 
كانوا قد صّوروا املواقع فوتوغرافياً من قبل، 
غي��ر أنهم لم يصّوروا الق��اع فوتوغرافياً. 
إنهم يقولون إنهم يرغبون بتصوير بعض 
املناط��ق فوتوغرافياً، املناطق التي يظنون 
أن فيه��ا ش��يئاً ما، لهذا يتع��ن علينا أن 

نستعد لذلك. )5( 
] يتوقف التسجيل نحو عشرين ثانية. [

صدام: نعم، رفيق محمد. 
محمد: )6(  س��يادتك، في الواقع، بات من 

الواضح من خالل هذه الوقائع – 
ص��دام: ه��ل وضعوا إط��اراً زمنياً ملس��ح 

كهذا؟ 
دكتور سعدون: ال، ال، سيادتك. 

محم��د: لكنه��م كانوا يضع��ون حينما 
يريدون املباشرة. 

صدام: هوه؟
محمد: البداية، أعني. 

ذكر 1: منتصف الشهر. 
محمد: لقد حددوا البداية إمنا لم يحددوا 
املدة الزمنية. إذا تابعنا األحداث والحظنا 
األمريك��ي،  الرئي��س  وأفع��ال  س��لوك 
تصريحات��ه، اله��دف الرئي��س اآلن ال��ذي 
يتطلع��ون إل��ى حتقيق��ه هو اس��تهداف 
الس��يد الرئيس ] صدام [ ش��خصياً. وإن 
كل م��ا أعلن��ه الرف��اق، والطريق��ة التي 
يقومون بها ] األمريكيون [، أعتقد أن هذا 
كله أشبه بالبحث عن ذرائع. وهو يريدون 
أن يقوموا بعمل مضاد معن بكل وسيلة 
من الوسائل. إن تصريحات بوش تدل على 
ذلك. إذاً،   س��يادتك، ما أريده هو أنه يجب 
علين��ا أن نكون صبوري��ن وجريئن ويجب 
علينا أن نك��ون مرنن لك��ي نتجاوز هذه 
املرحلة احلرجة، ألنه تقريباً العالم بأسره 

طم��اع بطريق��ة غي��ر اعتيادي��ة. وهناك 
تقيي��م عرب��ي وغي��ر عربي ض��دك وضد 
النظ��ام عموماً، غير أن الهدف األس��اس 
هو استهداف الس��يد الرئيس شخصياً. 
س��يادتك، إنن��ي أس��اند م��ا أع��رب عنه 
الدكتور س��عدون، وفي احلقيقة، ولكي ال 
نعطيهم أي حجة، إلى جانب ذلك، يتعن 

علينا أن نتعاون. 
من أجل املس��تقبل، علينا أن نتجاوز هذه 
املرحلة التي منر بها من اآلن حتديداً. علينا 
أن نك��ون مرنن فعالً وفي املس��تقبل، إن 
ش��اء اهلل، س��يكون كل ش��يء عل��ى ما 

يرام. 
ص��دام: ما أري��ده هو ما يل��ي: أوالً، رفضنا 

يج��ب أن يبق��ى حازم��اً. أعن��ي أن رفضنا 
يج��ب أن يبقى حازم��اً، وعلينا أن نعرضه 
بطريق��ة هي ضد إرادتنا. وفي الوقت ذاته، 
ألن ما يس��تطيعون أن ينفذوه اليوم، في 
يوم آخر لن يكونوا قادرين على تنفيذه. ألن 
كل دولة لها توقيته��ا على ضوء قدرتها 
العام��ة. حت��ى وجودهم العس��كري في 
املنطق��ة، وطبيعتن��ا وطبيع��ة جيراننا، 
هذه العناصر كلها سُتدرس في حلظتها. 
هناك اختالف بن موافقتنا ورفضنا. هذه 

هي النقطة األولى. 
النقط��ة الثاني��ة: علين��ا أن جنبره��م أن 
يحددوا إطاراً زمنياً ... ألنهم إذا لم يضعوا 
إط��اراً زمني��اً، من املمكن أن يس��تمر هذا 
طوال عش��رة أعوام. سيأتون في كل مرة، 

وسيبقى التهديد األمني. 
ذكر 2: بالطبع. 

صدام: أعني، ألنهم ح��ن بدأوا عدوانهم 
كانت لديهم معلومات قليلة عنا. 

سعدون: أجل. 
ص��دام: ولدي بره��ان، أعن��ي أن هذا ليس 
كالم��اً عرضي��اً، أع��رف، أن هن��اك قضايا 
معينة أعرفها، بأن معلوماتهم عنا قليلة 
جداً. إمن��ا اآلن، معلوماتهم عنا ازدادْت، أي 
مبعنى من الناحية األمنية. يهرب شخص 
من املواقع اخلاصة، يس��ألونه في س��بيل 
املثال: َم��ن يأتي إلى املوق��ع؟ َمن ينام هنا 
وَم��ن ال ينام هن��ا؟ أعني ه��ذه معلومات 
جدي��دة. إنه��م يعتمدون ف��ي تقييمهم 
عل��ى هذه املعلومات، ويقارنون بينها وبن 
املواقع األخرى، َمن الذي ينام هنا وَمن الذي 
ال ين��ام هنا؟ وبناء على ذلك، يعتمدون في 

تقييمهم على هكذا معلومات. 
إنهم يعتبرونها أشياًء ُمسّلماً بها، إنهم 
يريدون أن يصوروا فوتوغرافياً املناطق التي 
تختل��ف ع��ن توقعاتهم. لع��ل أقمارهم 
الصناعي��ة لم تلتفْت التفات��اً كافياً إلى 
هذه املواقع. وبناء عل��ى ذلك، هذا الوضع 
سيستمر وسيس��تمر لكي يصير وضعاً 
خطي��راً ما لم تكون مذكرتنا واضحة في 

طلب حتديد إطار زمني لهذه القضية. 
طارق: لكن م��دة وجودها )يقصد الطائرة 

– م.( ف��ي اجملال اجل��وي العراقي س��يكون 
معلوماً ألنها جزء من عملية اإلبالغ. 

ص��دام: بصرف النظ��ر عن ذل��ك، بصرف 
النظر عن ذلك، أعني إننا نعرف بوجودهم، 
لكنن��ا نحتاج إل��ى معرفة الوق��ت الذي 
تس��تغرقه إلكمال مهمتها، من البداية، 

من اليوم األول حتى اليوم األخير. 
طارق: نعم .

صدام: يتعن علينا أن نعرف ذلك. 
طارق: نعم. 

ص��دام: ] غير مس��موعة. [ لن تكون هذه 
عملي��ة ال مح��دودة. قضي��ة ذات نهاي��ة 

مفتوحة –
ذكر 2: صحيح. 

ص��دام: ه��ذه ناحي��ة. رمب��ا س��يكون من 
املناس��ب أكث��ر ألن تق��ول مل��اذا يجب أن 
تكون طائرة أمريكية؟ ملاذا ال نستطيع أن 
نس��تخدم طائرة س��وفييتية؟ في سبيل 
املثال، يجب على البلدان اخلمس��ة  )7( أن 
تتفق على أس��لوب العملية، ونوع اجلهاز 
املس��تخدم في الطائرة. أعن��ي يلزمنا أن 
نثير مشاكل، نثير مشاكل، علينا أن نقّدم 
لآلخري��ن أع��ذاراً، اآلخري��ن الواقفن على 
اخلط��وط اجلانبية، أعن��ي إنهم يقولون: » 
ملاذا ال نقحم أنفس��نا في هذه القضية؟ 
لن نخ��رج بأي ش��يء منه��ا. » أعني ملاذا 
يتع��ن على الع��راق أن يطعمه��م اخلبز؟ 
والع��راق يج��ب أال يكون حت��ت رحمتهم، 
ويطل��ب منه��م م��ا إذا س��يوافقون أم ال 
يوافق��ون. يوافق��ون أم ال يوافقون، يتعن 
على العراق أن ميلك نصوصاً جاهزة يكون 
قادراً على استخدامها خالل مناوراته مع 

األطراف املعنية. 
ذكر 2: صحيح. 

صدام: أعني، عموماً، إنني أرى سياساتنا 
متيل نحو جهة العمى. أود أن آتي بأطراف 
أخ��رى إلى املس��ألة. نحن نق��ول، هو ذا 
البل��د الذي يق��ود الع��دوان علينا، نحن 
نري��د أن نعرف نوع اجله��از الذي حتتاجه 
األمم املتح��دة لغ��رض إكم��ال مهمتها. 
أوالً: هن��اك البل��دان اخلمس��ة، عليهم 
األمم  ومتطلب��ات  حاج��ات  يدرس��وا  أن 
املتحدة. هل يحتاج��ون إلى هذه األنواع 
م��ن األجهزة؟ هل يحتاج��ون إلى طائرة 
من هذا النوع؟ هل يجب أن يش��رف هذا 
الكي��ان على هذه العملية؟ في س��بيل 
املثال، هل الهند جزء من مجلس األمن؟ 
دعونا نشرك اآلخرين. حسناً، طيب، رمبا 
ال يتع��ن عليهم أن يس��معوا ذلك، إمنا 

في األقل لقد أثرنا بعض املواضيع. 
ذكر 2: نعم .

ص��دام: النص مه��م. علين��ا أن نقول، 
على كل ح��ال، على الرغم من قناعتنا 
مبوقفن��ا، وصح��ة موقفنا، إل��خ. نحن 
لن منن��ع حتليقاً من هذا الن��وع إذا كان 
مفروض��اً علين��ا. علين��ا أن نؤكد على 

الكلم��ات: » إذا كان مفروض��اً علينا »، 
ه��ذه الطريقة ال تُع��د موافقة، لكننا 
نق��ول: » إذا كان مفروض��اً علين��ا وقد 
تبنت��ه األمم املتح��دة. » دعوه��م يردون 
على ه��ذا. نحن نق��ول إن األمم املتحدة 
تبنْت ه��ذا، وهذا ش��يء مطلوب والبد 
منه، ونحن ال نش��تري اقتراحاتكم. إن 
مشاركة السوفييت والهند، مشاركة 
كيان مراقب��ة على ن��وع األجهزة التي 
يحتاجون إليها فعالً لذلك الغرض. في 
األقل من خ��الل هذا العم��ل نكون قد 
اس��تبقنا وأضعفنا اجلانب التآمري من 

هذه القضية. 
إذا ضع��ف اجلانب التآم��ري أو زال، حينئذ 
يتع��ن علين��ا الق��ول إننا حققنا ش��يئاً 
م��ا. أعني، ألن فرداً واح��داً ليس على غرار 
ثالثة أف��راد. أعني حن ي��رى ثالثة تقنين 
الطائرة وهي حتل��ق، يفحصون نوع اجلهاز 
املستخدم، إلخ. دعوهم ] غير مسموعة. 

 ]
علين��ا أال منضي إل��ى احلرب بس��بب هذا 
األمر، ألننا لس��نا في مرحلة ندخل فيها 
حرب��اً، إمنا ف��ي األقل دعون��ا نضايق عدونا 
باس��تمرار. ملاذا، ملاذا نح��ن – يتعن علينا 
وال  برفضن��ا،  باس��تمرار  نضايقه��م  أال 
نضايقهم مبوافقتنا، إمنا يتعن علينا دوماً 
أن نضع لهم خطوطاً لكي ال يتجاوزوها، 
خطوطاً بن الرفض والقبول. أعني، علينا 
أن نُش��رك اآلخرين، نُشركهم بطريقة ما 

بحيث تنصهر آراء مختلفة ومتباينة.  

هوامش:
) SH-SHTP-A-001  )1-210 *: » ص��دام 
وحاشيته يناقشون اإلرهاصات واحملاولة 
االنقالبية للحزب الش��يوعي في اإلحتاد 
الس��وفييتي »، االجتم��اع غي��ر م��ؤرخ 
)تقريباً 19 – 21 آب ] أغسطس [ 1991(. 
ص��دام   «  :251-SH-SHTP-A-001  *  )2  (
السياس��يني  مستش��اريه  وكب��ار 
يناقش��ون طل��ب األمم املتح��دة اخلاص 
باملس��ح   اجلوي »، االجتماع غير مؤرخ 
)تقريباً أيلول ] سبتمبر [ – تشرين األول 

] أكتوبر [ 1991(. 
) 3( تش��ير معلومات في ج��زء أبكر من 
التس��جيل إل��ى أن » ه��م » وهو ضمير 
رمبا يش��ير إلى اجلنرال عامر الس��عدي، 
حس��ني كامل، ومجموعة من التقنيني 
العراقيني، كان عامر املستشار العلمي 
الرئاس��ي لص��دام وعض��و االرتباط مع 
تش��ارلس  )اليونيس��كوم(.  مفتش��ي 
ديلفير، نائب رئيس )اليونيسكوم(، قّدر 
فيما بعد أن نسبة واحد باملائة فقط مما 
كانت تعتزمه )اليونيسكوم( كعمليات 
تفتيش مفاجئة فاجاْت فعالً العراقيني. 

ديلفير » إخِف وابحث »: 93. 
) 4( في األرجح عبد الغني عبد الغفور، 
وزير م��ن دون حقيبة وزاري��ة. )رمبا يكون 

عبد التواب مال حويش – م.( 
إل��ى  إم��ا  إش��ارة  ه��ذه  أن  يب��دو   )5  (
االستخدام األولي لطائرات االستطالع 
U -2 األمريكي��ة عالية االرتفاع من قبل 
)اليونيس��كوم( أو طائ��رات الهليكوبتر 
األجنبي��ة أثناء عمليات التفتيش. وافق 
العراق على القب��ول مجدداً بتحليقات 
هليكوبتر )اليونيس��كوم( في 4 تشرين 
األول )أكتوب��ر( 1991. » األمم املتحدة تبدأ 
بطلعات جوي��ة بطائ��رات الهليكوبتر 
للعثور على مواقع الصواريخ في العراق 
»، جريدة  )نيويورك تاميز(، 4 تشرين األول 

)أكتوبر( 1991. 
) 6( رمبا محمد حمزة الزبيدي، الذي رقاه 
صدام من نائ��ب رئيس الوزراء إلى رئيس 

وزراء في 13 أيلول )سبتمبر( 1991. 
) 7( هذه إشارة إلى األعضاء اخلمسة 

الدائمني في مجلس األمن الدولي. 

»          « 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 48« 

صدام: ولدي برهان، 
أعني أن هذا ليس 

كالمًا عرضيًا، أعرف، 
أن هناك قضايا 

معينة أعرفها، بأن 
معلوماتهم عنا 

قليلة جدًا. إنما اآلن، 
معلوماتهم عنا 

ازدادتْ، أي بمعنى من 
الناحية األمنية. يهرب 

شخص من المواقع 
الخاصة

طارق: كانوا خائفين 
من غارة مفاجئة، ألننا 
نعرف جدول عمل فريق 
التفتيش، لذلك تهيأنا 

لهذه الفرق.  لقد 
جلسنا، وحللنا جميع 

االحتماالت، إلخ. قدمنا 
لهم الصورة السياسية 

كما نقرأها. وأنا 
شخصيًا صرّحتُ في 

وقت سابق بأن الرفيق 
عبد كان يحضر هذه 

االجتماعات
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بغداد - حذام يوسف:

ازدحمت قاعة املسرح الوطني يوم 
اخلميس املاضي باحلضور، الذي جاء 
من بغداد واحملافظات، ليتابع منهاج 
العراقية، في  الفرقة السيمفونية 

حفلها الشهري.
الس��يمفونية  الفرق��ة  قدم��ت 
العراقية خالل احلفل أكثر من عمل 
فني لهانز كونتر مومر، مس��توحاة 
م��ن الفلكلور العراق��ي منها: مروا 
بين��ا م��ن متش��ون، جيمال��ي والي، 
وتضمن املنهاج اس��تراحة قصيرة، 
الس��يمفونية  الفرق��ة  لتباش��ر 
العراقية، بإبه��اج اجلمهور العراقي 
مبنهاجها مع الفن��ان فرات قدوري، 
و)ن��داء ال��روح، ودمي��ا، ون��ور عيوني، 
وغ��زل عش��تار، والرحي��ل، وفلف��ل 
وبه��ار(، ومن ث��م انتقلت الى جورج 
بيزيه، وس��ويت L,Arlesienne، رقم 

2 بثالثة اجزاء.
قدمت خالل احلفل أيضاً مجموعة 
من االعمال االبداعية للفنان خليل 
)غروب(.  بعن��وان  اس��ماعيل حقي 
والفن��ان اس��ماعيل ل��ه مؤلف��ات 
كثيرة تص��ل الى خمس��ن مؤلفا 
موس��يقياً، حاص��ل عل��ى العديد 
من الش��هادات التقديرية من دائرة 
الفن��ون املوس��يقية، وبي��ت املقام 
العراقي، ونقابة الفنانن، اضافة الى 

جائزة التأليف املوسيقي عام 2013، 
وهو من مواليد املوصل 1932، درس 
اصول التأليف والهارموني، على يد 

قائد الفرقة السيمفونية العراقية 
سابقا هانز كونتر مومر.

كم��ا ش��ارك ف��ي منه��اج احلف��ل 

املوسيقي الفنان أدور كاظم حسن، 
على آل��ة التش��يلو فانتازيا، وعمل 
آخر للتشيلوا، واالوركسترا، بعنوان 

دجلة والفرات، واالستاذ ادور كاظم 
من مواليد بابل عام 1958، درس مع 
االستاذ الروسي الكسي اسيبوف، 

وانض��م الى الفرقة الس��يمفونية 
العراقي��ة اول م��رة ع��اد 1977، ثم 
ت��رك العم��ل ليعم��ل مدرس��ا في 
معهد الفن��ون اجلميلة، واش��ترك 
ف��ي العدي��د م��ن احملاف��ل الدولية، 
واسس اوركسترا دبي السيمفوني 
ع��ام 2007، وف��ي فت��رات س��ابقة 
كان رئيًسا لقس��م التشيلو، قدم 
العدي��د م��ن االعمال املوس��يقية 

كمؤلف، وكعازف صولو.
وف��ي لق��اء س��ريع م��ع ع��دد م��ن 
احلاضري��ن لتلك االمس��ية، توقفنا 
مع الس��يدة ام أريج وس��ألناها عن 
ه��ذه الفعالية وم��ا تأثيره��ا على 
املواطن العراقي، وبع��د تردد قالت: 
كنت أظ��ن عندم��ا دعتن��ي ابنتي 
للحضور بأن احلضور سيكون قليال، 
ورمبا سنكون نحن وكم عائلة معنا 
في املسرح، لكنني تفاجأت بالعدد 
الهائل للجمهور، والذي تزاحم على 
باب القاعة لدرجة اربكت املشرفن 
االع��داد  بس��بب  القاع��ة،  داخ��ل 
الكبي��رة الت��ي فضل��ت ان تقضي 
أمسيتها مع الفرقة السيمفونية 
العراقية، انا ممتنة البنتي ألنني حقا 
استمتعت، وممتنة للمشرفن على 
هذه الفعاليات القيمة، التي تثبت 
ان العراق��ي مهما م��رت عليه من 
ظروف، يبقى انس��ان محبا للحياة، 
وه��ي غذاء  واملوس��يقى،  ولألم��ل، 

الروح ».

على قاعة المسرح الوطني 

الفرقة السيمفونية العراقية تقيم
حفلها الشهري بحضور جماهيري كبير

جانب من احلفل

من أجواء شهر رمضان »عدسة: زياد متي«لقطة

ابن النفيس: نجاح عملية طارئة
لرفع )مسمار( من القلب

جنح فريق متخصص بجراحة القلب املفتوح مبستش��فى ابن 
النفيس التعليمي، برفع جس��م غريب )مسمار حديدي( من 

البطن االمين للقلب في عملية نادرة وخطيرة جداً.
ووفقاً لرئي��س الفريق اخصائي جراحة القل��ب الدكتور جبار 
الطائ��ي، فان” )املس��مار( والذي يبلغ طول��ه )3( اجن، قد اخترق 

القفص الصدري ووصل للبطن االمين للقلب.
وزاد الطائي قائالً: ان حالة الش��اب س��جاد عب��اس )21( عاماً 
والذي ميته��ن مهنة النجارة، كانت خطيرة جداً بس��بب هذا 
احل��ادث، لكننا اجرين��ا له عملية طارئة اس��تغرقت س��اعة 

ونصف تقريباً، انتهت بالنجاح، وأنقذنا حياته.

حملة للتبرع بالدم في جامع )الشروفي(
دعم��ا جلرحى قواتنا املس��لحة البطلة وحش��دنا الش��عبي 
املق��دس ,حتت ش��عار)دماؤنا توحدن��ا( برعاية مدي��ر عام دائرة 
صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي 
وبالتعاون والتنس��يق مع مكتب الس��يد الش��هيد الصدر مت 
تنفيذ حملة تبرع بالدم في باحة جامع وحس��ينية الشروفي 
في منطقة الش��عب إذ ش��ملت احلملة املؤمن��ن الكرام من 

املصلن. 
وق��ال الدكت��ور ك��رمي بهار ن��ده مدير قس��م العملي��ات في 
الدائ��رة: إن ه��ذه احلملة التي قام بها مرك��ز التبرع بالدم في 
مدينة الصدر والتي أقيمت في جامع وحس��ينية الش��روفي 
بالتعاون والتنس��يق مع مكتب الس��يد الشهيد الصدر، من 
اجل مس��اندة إخوانهم في احلشد الشعبي املقدس والقوات 
األمنية. وأضاف: أن احلملة مت من خاللها التبرع بأكثر من)150( 

قنينة دم.

زيادة القبول في اعداديات
التمريض والقبالة

أعلن الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير عام دائرة 
صح��ة بغ��داد الرصاف��ة: ان الدائ��رة بصدد زي��ادة القبول في 
اعداديات التمريض والقبالة ومعه��د املهن الصحية العالي 
للع��ام الدراس��ي املقبل م��ن اج��ل معاجلة ش��حة املالكات 

التمريضية.
 وأش��ار خالل االجتماع مجلس اإلدارة: إن الدائرة أعدت دراسة 
ح��ول زيادة إعداد القبول في االعداديات التمريض وكذلك في 
معه��د املهن خ��الل املرحلة احلالي��ة. وبن إن احتي��اج الدائرة 
إلى أكث��ر من 9 االف من امل��الكات التمريضية في حن إعداد 

املالكات التمريضية ال يتجاوز أربعة أالف. 
موضح��اً: إننا نحتاج إلى أكثر من 2000 قابلة لس��د احتياج 
املؤسسات الصحية من القابالت. منوها إلى إن الدائرة وخالل 
خطتها لتوس��عة في قبول اإلعداد من خ��الل زيادة إعداد في 
معه��د املهن الصحي��ة العالي، فض��الً عن فتح الدراس��ات 

املسائية.

قطاع الصدر ينظم ندوة
لمناهضة العنف االجتماعي 

اقام قط��اع الرعاية الصحية االولية ف��ي مدينة الصدر ندوة 
ملناهضة العنف االجتماعي بالتنسيق مع الشرطة اجملتمعية 

في مدينة الصدر وعلى قاعة مقر القطاع.
وأكد مدير القطاع الدكتور باسم الكناني على ضرورة معرفة 
االسباب التي ادت الى العنف االجتماعي ومعاجلته من خالل 
توعي��ة وتثقيف اجملتم��ع. من جهتها عرف��ت الدكتورة علياء 
الس��راي رئيس مجل��س ادارة مركز العال للتدري��ب والتنمية 

البشرية معنى العنف وانواعه وكيفية التعامل معه.

أن مح��ال الصياغ��ة والصاغ��ة ف��ي بغداد 
س��نة 1935 ,وكما وردت في الدليل الرسمي 
ململكة العراقية س��نة 1936 ,والذي يالحظ 
منه ان عدد محال الصياغة كان اكثر بكثير 
من ع��دد مح��ال الصياغ��ة في بغ��داد االن 
بالرغ��م م��ن ان ع��دد نفوس بغ��داد االن بلغ 
س��تة اضعاف م��ا كان عليه ع��دد النفوس 
في تلك الس��نة كذلك يالح��ظ ان عددًا من 
الصاغ��ة املش��هورين منه��م مث��ال عباس 
عمارة والد الش��اعرة واالديبة الكبيرة مليعة 
عب��اس عمارة وقد توزعت احمل��ال على اماكن 
كثيرة من بغداد لكن اكثرها كان في ش��ارع 
املس��تنصر وفي هذا الش��ارع كان محل ادم 
صفر وانيس  الفياض وجاني السهر وحمادي 
رهيف وداهش فرحان ودخيل واوالده ورش��ود 
البادي وزيدان خلف وس��كران هرمز وشامخ 
جابر وش��دود صب��ي وصالح حاج��و وصالح 
امهيل��و وصالح هاش��م وضام��ن حويزاوي 
وعب��اس عم��ارة وعبد احلس��ن صب��ي وعبد 
الرزاق سيف وغالب عبد احلسن وغريب داخل 

ومجيد ع��ذاب ومحس��ن كيط��ان وامنادي 
مجدي وناش��ور غامن وناصر جابر وناصر اعزار 

ومنر سهر.
 ام��ا احملال املوج��ودة في جان��ب الكرخ فهي 
خيطان ساهي ورسن عبيد ورمان دوار وزبون 
ص��در وعن��اد غافل وع��ذاب دفي��ش وعيدان 
عبي��د وكالص حال��وب وم��ول داخ��ل وناهي 
جب��ر اما احملال املوجودة ف��ي خان جغان فهي 
شوع اسحاق وصيون الياس وشاؤول منشي 
والياهو طويق اما احمل��ال املوجودة في امليدان 
فه��ي ج��ودة رجب وحم��ادي رج��ب وخضير 
كيطان وعودة مش��عل وقد توزعت عدد من 
احمل��ال على مناطق متعددة م��ن بغداد منها 
محل باروخ الصائغ في ش��ارع الرش��يد وفي 
ب��اب الش��يخ ومحل تاي��ه انصي��ري وجودة 
سهر وفي س��وق الغزل جرجيس خوري وفي 
باب الش��يخ جودة سهر ,وفي س��وق الغزل 
خضوري نس��يم وفي س��احة امليدان خضير 
كيطان وفي باب الش��يخ س��لمان مصبوب 
وعك��رب ش��يخ وناص��ر صيوان وفي ش��ارع 

الرش��يد فيدار منشي وفي الس��وق البدوي 
س��يكال وفي سوق الزرزور ش��اؤول بونا وفي 
باب الش��يخ شلش جنزار ,وفي جانب الكرخ 
عودة رمضان وفي ساحة امليدان عودة مشعل 
وفي شارع الرشيد ميكو غوث بازيان ويالحظ 
ان العاملن في محال الصاغة في بغداد في 
تلك الفترة كان اكثرهم من املكون الصابئي 
ولك��ن توجد محال صياغ��ة عائدة للمكون 
املس��يحي واملكون االرمني وقد يوجد محل 
او اثنن عائد للمسلمن لكن تبقى االغلبية 
العظمى لعاملن من املكون الصابئي خالفاً 
ملا موجود عليه االن  ان اغلب محال الصاغة 
والذهب عائ��دة للمس��لمن وان القلة جداً 
عائ��دة للصابئة حيث انقلب��ت املعادلة في 
بغداد بالنس��بة لع��دد الصاغة وعدد محال 

الصياغة .
مع مالحظة ان اغلب محال الصاغة هي في 
قل��ب بغداد اي في املنطق��ة احملصورة ما بن 
باب املعظم وامليدان وتنتهي في محلة السن 

كاو ما يسمى ببغداد الشرقية سابقاً.

محال الصياغة في بغداد سنة 1935
طارق حرب

تراثيات

بغداد - الصباح الجديد: 
عقدت هيئ����ة رعاية الطفولة 
العم��ل  وزي��ر  يترأس��ه  ال��ذي 
والش��ؤون االجتماعية املهندس 
الس��وداني  ش��ياع  محم��د 
اجتماعاً ضم ممثلن عن منظمة 
للطفول�����ة  املتح��دة  االمم 
الطفولة  )اليونيسف( وسفيرة 
في الع��راق الدكتورة زينة القره 
غول��ي وممثل ع��ن دائ��رة ثقافة 
في  والرياضة  الش��باب  وفن��ون 

وزارة الشباب والرياضة.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال   
العم��ل عم��ار منعم ان��ه جرى 
مناقش��ة  االجتم��اع  خ��الل 
مجموع��ة م��ن القضاي��ا منها 
حتديد االلي��ات واخلطط اخلاصة 
بتنظي��م حمل��ة دع��م االس��ر 
واالطف��ال النازح��ن في مخيم 
)كيل��و 18( في محافظة االنبار، 
مبيناً ان الهيئ��ة تنوي اطالقها 
بالتع��اون مع عدد من املنظمات 

ارتب��اط  اعض��اء  ومبس��اهمة 
الهيئة في احملافظات للتخفيف 
من حج��م املعان��اة ألكث��ر من 

2000 طفل نازح. 
واضاف ان االجتم��اع ناقش اخر 
بإقامة  اخلاص��ة  االس��تعدادات 
احتفالية ي��وم الطفل العراقي 
ال��ذي يوافق 13-7 م��ن كل عام 
بالتع��اون والتنس��يق م��ع دائرة 
ثقافة وفنون الش��باب في وزارة 

الشباب والرياضة.  

بغداد - الصباح الجديد: 
تستعد وزارة الثقافة ضمن البرنامج 
الترفيهي للعطلة الصيفية افتتاح 
برنامجه��ا الترفيه��ي لألطفال في 
املرك��ز الثقاف��ي للطف��ل العراق��ي 
التاب��ع لدار  »الفان��وس الس��حري« 
ثقافة األطفال ف��ي 11حزيران 2017 

في مركزها الكائن في املنصور.
يتضمن البرنام��ج عدد من الفقرات 
والتدريبية اخملتلفة منها  الترفيهية 
عروض س��ينمائية حديث��ة كل يوم 

خميس على سينما املسرح تشتمل 
أفالم تهتم بتنمية ثقافة األطفال.

ويح��رص املرك��ز الثقاف��ي للطف��ل 
التربوية  بتنمية مه��ارات األطف��ال 
والفنية من خالل دروس في احلاسوب 
وفن االتيكيت واملوس��يقى والرسم 
والفنون املسرحية وصناعة األعمال 
اليدوية، ويشمل التدريب أيضا دروس 
تعلم اللغتن االنكليزي والفرنسي.

يتضمن البرنام��ج عدد من الفقرات 
اخملتلف��ة  والتدريبي��ة  الترفيهي��ة 

منها عروض س��ينمائية حديثة كل 
ي��وم خميس على س��ينما املس��رح 
تش��تمل أفالم تهتم بتنمية ثقافة 
األطف��ال. ويح��رص املرك��ز الثقافي 
للطف��ل بتنمي��ة مه��ارات األطفال 
التربوية والفنية من خالل دروس في 
واملوسيقى  االتيكيت  وفن  احلاسوب 
والرسم والفنون املسرحية وصناعة 
األعم��ال اليدوية، ويش��مل التدريب 
أيضا دروس تعلم اللغتن االنكليزي 

والفرنسي.

هيئة رعاية الطفولة واليونيسف
تبحثان سبل دعم األطفال النازحين

الثقافة تبدأ برنامجها الترفيهي
لألطفال في حزيران المقبل

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

ال تت��رّدد ف��ي التعبير عن وجه��ة نظرك مهما 
كلفك ذلك، وف��ي النهاية ال بد من أن تتوضح 
الصورة فتنال حقك عاطفياً: مؤشرات إيجابية 
من الشريك تعطيك أمالً أكبر في املستقبل، 

لكن التريث واجب الستيضاح كل األمور .

تصطدم بجهات رسمية أو مهنية تعترض على 
حتّركاتك، ورمّبا تختلف مع الزمالء ويسود النفور 
ألن األم��ور تبدو على درجة كبيرة من التش��ّنج 
عاطفياً: حب جديد يطرق باب قلبك فترّحب به 

بتفاؤل، ألنه يحمل معه مشروع زواج.

حب��ك للعمل ي��ؤدي دوراً حاس��ماً في تزكية 
وضع��ك املهني، وه��ذا تكون ل��ه انطباعات 
إيجابية متعددة عاطفياً: الشك غير املبّرر من 
الشريك يسهم في زيادة النفور بينكما، وقد 

يكون له انعكاسات سلبية غير متوقعة.

هذا اليوم مهم جداً وق��د يحمل إليك جناحاً 
باهراً ش��رط التعامل مع األمر الواقع بهدوء 
وحكمة ومسؤولية عاطفياً: تتحول صداقة 
أو زمال��ة إل��ى عالق��ة ح��ب فاس��تعّد لهذا 

التغيير الكبير في حياتك. 

تتمتع بنش��اط ذهني وجس��دي باه��ر ورّكز 
اهتمامات��ك عل��ى بع��ض املكاس��ب املالية 
احملتمل��ة عاطفي��اً: تضعك املس��ؤولية التي 
تشعر بها بس��بب ارتباطك باحلبيب في توتر 

شديد.

محطة جديدة في حياتك املهنية، ومستقبل 
واع��د ينتظرك إذا حافظت على املبادىء التي 
انطلق��ت منها عاطفي��اً: تش��عر باالنزعاج 
بسبب استخفاف الشريك بك وتقرر االبتعاد 

عنه بعض الشيء.

تهورك وتصرفك غير املدروسن جتاه اآلخرين، 
قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، 
فتريث حتى تتجنب ذلك عاطفياً: خالف غير 
متوقع مع الشريك يؤدي إلى مشكلة جدية 

بينكما قد تؤثر سلباً في العالقة.

تقدم على تغيرات جذرية في العمل، وتشعر 
بأّن احلي��اة تتجاوب معك بال عراقيل ووفقاً ملا 
خطط��ت له عاطفياً: مهم��ة صعبة إلقناع 
الشريك بوجهة نظرك، فهو يرى أن املوضوع 

يستحق مراجعة شاملة وحاسمة.

كل ش��يء يس��ير بصورة صحيحة وأفضل في 
العم��ل، وال تس��تبعد تعاون��اً مع فئ��ات جديدة 
وتبّدالً لبعض األوضاع بحيث تضع حّداً لشراكة 
أو لتع��اون قدمي عاطفياً: ال تفك��ر في املاضي مبا 

يتعلق باحلبيب ما دمت متأكداً من حبه لك.

يوم حاس��م جداً لرس��م معالم مستقبلك 
املهن��ي، وإذا جتاوزت املوضوع فإن األيام املقبلة 
س��تكون أفض��ل ومش��رقة عاطفي��اً: ي��وم 
عصيب مع الشريك لكنه ال يستحق الذكر، 
ومن األفضل تقدمي تنازالت خفيفة لتخطيه.

عليك أن جتد حلوالً جذرية للمش��كالت التي 
ق��د تعترض��ك اليوم، وق��د جتبر عل��ى اتخاذ 
ق��رارات نهائي��ة عاطفياً: مواق��ف غير مبّررة 
من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت 

أخيراً منك.

الدلو الحوتالجدي

إذا ب��دت لك األجواء دقيقة ملواجهة، فاعلم أنها 
تس��ير نحو التصعيد في وس��طه، وقد تتحول 
إلى احتكاكات كبيرة أو حتى ش��يء من العنف 
عاطفي��اً: حضورك الظريف ف��ي كل مكان حتّل 
فيه يجعل منك شخصاً محبوباً لدى الشريك. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. اللقب الفني لعاصي احلالني

2. اللقب الفني لصباح
3. أقول لها كالما فيه عتاب

4. نص��ف طويل o عقل o ش��عور 
ومتن بتحسن احلال )معكوسة(.

الغن��اء  قيص��ر  الفن��ي  لقب��ه   .5
العربي.

6. متشابهان o يد o نصف لبيب.
س��تار  س��وبر  الفن��ي  لقبه��ا   .7

العرب.
8. نص��ف س��جال o أعط��اه م��ا 

يجعله يقضي وقته
9. لقبه الفني الهضبة
10. جنم األغنية العربية

1. ه��رب o يصيبه في كبده او يخّس��ره 
o نصف عودة.

 o 2. ال��ذي يأب��ى عل��ى نفس��ه الضيم
سئم

3. روع وأخاف o عائلي
4. أدوات نستخدمها للصعود إلى أعلى 

والنزول o اماكن مرتفعة
 o )5. التحام��ا وقت��اال )مفع��ول مطلق

نصف قادت.
تعه��د   o )مبعث��رة(  النخي��ل  ثم��ر   .6
بالعناية والرعاية والصرف )معكوس��ة 

o انت )باالجنليزية(.
7. أصابه الغرور o الذي يقوم بالرشف.

8. لقبها الفني النجمة الذهبية
9. نصف جوار o كثير الهبل )بالعامية(

10. براءة )مبعثرة( o صدر

كلمات متقاطعة
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 بغداد ـ علية عزم*
 اس��تعداداً للموس��م التدريبي 
الوطني��ة  املراك��ز  ف��ي  اجلدي��د 
الرياضية بدائرة  لرعاية املوهب��ة 
شؤون االقاليم واحملافظات اجنزت 
املالكات الهندس��ية والفنية في 
ش��عبة الصيانة بقسم املوهبة 
الرياضية بالدائرة اعمال الصيانة 
الرياضية العش��ر  القاع��ات  في 
مبجم��ع املركز الوطن��ي باملدينة 

الشبابية.
 وقال مس��ؤول ش��عبة الصيانة 
املهن��دس األق��دم عب��د الرض��ا 
محمد عبد الرض��ا العالم املركز 
الوطن��ي ان الش��عبة تضطل��ع 
بأعمال الصيانة كافة في قاعات 
اجملمع وعلى مدار الساعة ، وجنري 
ج��رودات وكش��وفات دورية لكل 
قاعة على حدة إلدراج احتياجاتها 
م��ن اعم��ال الصيان��ة اخلاص��ة 
بالكهرب��اء واإلن��ارة و الصحيات 
ومتابعة اجهزة التبريد ومنظومة 
التبري��د املرك��زي ف��ي القاع��ات 
الرياضي��ة فض��ال ع��ن تصلي��ح 
املول��دات الكهربائية في  وإدامة 
اجملمع ، اما بالنس��بة جملمع املركز 
الوطني في دائرة شؤون االقاليم 
واحملافظات تق��وم حالياً مالكات 
الش��عبة بأعمال صيانة مجاري 
تصريف املياه الثقيلة مبا يتضمن 
اعم��ال احلفر وتس��ليك األنابيب 
اجلدي��دة وبناء محط��ة تصريف 
ترتب��ط باحملط��ة الرئيس��ة ف��ي 

الوزارة.

واض��اف ان أعم��االً اخ��رى تعنى 
به��ا الش��عبة ومالكاته��ا م��ن 
املهندسني الزراعيني ومنها رعاية 
حدائق اجملمع وأعمال التش��جير 
ومكافحة األدغال واحلش��ائش و 
متابعة منظوم��ات الري اخلاصة 
بذلك ، فض��الً عن إن��ارة احلدائق 

واملمرات.
واش��ار ال��ى ان اعم��ال ش��عبة 
الصيان��ة خ��الل فت��رة املوس��م 
املرك��ز  مجم��ع  ف��ي  الرياض��ي 
الوطني تشمل جميع احتياجات 
الصيانة  القاع��ات م��ن اعم��ال 
تقوم به��ا مالكاتها في الفترتني 

وبصورة  وأملس��ائية  الصباحي��ة 
انية لغ��رض إدامة س��ير العمل 
الرياض��ي التدريبي ف��ي القاعات 

الرياضية.
وش��دد على ان مالكات ش��عبة 
الصيان��ة الهندس��ية ف��ي فروع 
الكهرب��اء و امليكاني��ك والزراعة 
وكذل��ك  املدني��ة  والهندس��ة 
امل��الكات الفني��ة ومجموعه��م 
١٣ موظفاً س��تبقى سباقة في 
اجن��از االعمال املناطة بالش��عبة 
من قبل مس��ؤولي دائرة ش��ؤون 
احلريصني  واألقالي��م  احملافظ��ات 
عل��ى تواص��ل زخ��م العمل في 
مجمع املرك��ز الوطني للموهبة 
الرياضية وعلى اعلى مس��تويات 
في��ه.  واالداري  الرياض��ي  اإلجن��از 
يذكر ان مسؤول شعبة الصيانة 
م. عب��د الرضا محمد عبد الرضا 
اقدم  يعمل كرئيس مهندس��ني 
ومس��ؤوالً للش��عبة الهندسية 
ف��ي املرك��ز الوطني من��ذ ثالثة 
أعوام اشرف خاللها على العديد 
من املش��اريع الكبيرة في اجملمع 
ومنه��ا فندق بي��ت الرياضة وقد 
ج��رى تكرمي��ه ب��درع ال��وزارة من 
قبل وزير الش��باب والرياضة عبد 
احتفالية  ف��ي  احلس��ني عبطان 
افتت��اح الفن��دق ، باالضافة الى 
تكرمي��ه بدرع التمي��ز لعام ٢٠١٦ 
ف��ي احتفالي��ة خاص��ة أقيمت 

نهاية العام املاضي.

 * إعالم الدائرة

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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شجعان الصاالت
باح��رازه الوس��ام الفضي ف��ي نهائيات أمم آس��يا التي 
اختتمت مؤخ��راً في العاصم��ة التايالندي��ة بانكوك، 
فقد أكد شجعان العراق ممن دافعوا عن الوان املنتخب 
الش��بابي في البطولة، انهم أهالً للمس��ؤولية، كانوا 
بحق شجعان بقيادة ،علي طالب، »ابو شجاع«، ظهروا 
بروح األسرة الواحدة وبقلب العراقي الغيور على بلده، 
جاؤوا إلى بانك��وك محملني بهموم الوطني وصرخات 
الثكالى ودم��وع األيتام واحملرومني، ليخطفوا الوس��ام 

الفضي بجدارة، وكانوا األقرب إلى الذهب.
كان ش��جعان الع��راق، متميزي��ن بكل ش��يء، تايالند 
ومالعبها ش��هدت له��م، بالكفاءة واجل��دارة، اطاحوا 
باملنافسني في اجملموعة األلى ليعتلوا الصدارة بالنقاط 

الكاملة ال� 15 من الفوز في مبارياتهم اخلمس.
ث��م انتقل��وا إلى مرحل��ة خ��روج املغلوب ف��ي دور ربع 
النهائي عندم��ا فازوا على أوزبكس��تان ثم اليابان في 
نص��ف النهائ��ي، وليخس��روا بش��رف أم��ام املنتخب 
اإليران��ي في اللقاء االخير برحلة النهائيات برغم انهم 
حج��زوا اح��دى تذكرتي التأه��ل واللعب ف��ي نهائيات 

أوملبياد األرجنينت في العام 2018.
تف��وق الصاالت كان جديراً باالش��ادة، فقد لعب رئيس 
الوف��د، رئيس جلن��ة الصاالت يحي��ى زغي��ر دوراً مهماً 
في تهيئ��ة االجواء االيجابية ام��ام الالعبني ومالكهم 
التدريبي، وكان ملدير الفريق عقيل عبد الزهرة هو االخر 
دوراً فعاالً كما للمستش��ار الفني هيثم عباس بعيوي 
وعضو اللجنة علي عيسى، فيما كان املنسق اإلعالمي 
للجن��ة الزميل عدي صبار، جدي��راً باملهمة، كان فعاالً 
ومتواصالً مع وس��ائل اإلع��الم، يزود اجلميع برس��ائلة 
اجلميل��ة من قلب احلدث، يتواص��ل بال كلل او ملل عبر 
وس��ائل االتصال احلديثة والشبكة العنكبوتية او عبر 

الهاتف من بانكوك.
الص��االت، بلغ��وا العاملي��ة، فاملش��اركة املقبل��ة في 
األرجنتني، تتطلب اهتماماً كبي��راً وحرصاً مثالياً على 
ان تك��ون مش��اركة العراق مؤث��رة، أملنا باملس��ؤولني 
م��ن وزارة الش��باب والرياضة واللجن��ة األوملبية واحتاد 
الكرة ان يثمنوا إجن��از وإعجار الليوث في كرة الصاالت 

وانتقالهم إلى الفضاء العاملي الواسع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال عضو امل��الك التدريب��ي لفريق نادي أمان��ة بغداد، 
وس��ام طالب: انه اختتم مش��اركته في دورة متقدمة 
في )اختبارات فس��لجية لقياس��ات اللياق��ة البدنية( 
اقيمت ف��ي جامعة اليبزك األملانية. مبيناً: انه كان بني 
5 مدرب��ني من العراق، وه��م الدكتور كاظ��م الربيعي 
والدكت��ور عب��د الكرمي ناعم وباس��ل مه��دي ومحمد 
العبيدي. مش��يراً إلى: ان مجموع املدربني املش��اركني 
في الدورة التي اس��تمرت 8 ايام بل��غ 12 مدرباً، بينهم 

من السعودية وسوريا وسلطنة عمان وأملانيا.
وتاب��ع طالب: اس��تفدنا من املش��اركة ف��ي الدورة 
املتخصصة في االختبارات الفس��لجية لقياس��ات 
اللياق��ة البدني��ة وهو عل��م متطور ج��داً تهتم به 
البل��دان املتقدم��ة في عالم كرة الق��دم، حيث بات 
العلم التدريب��ي يرتكز على مقوم��ات عدة. منوهاً 
إلى: ان الدورة ش��هدت غلقاء محاضرات بإشراف 3 
من اصحاب شهادات البروفسور في هذا التخصص، 
كما ثم��ن جهود مدير التطوير، مس��ؤول الدورة، ذو 
الفق��ار الصبيحاوي وهو عراق��ي يعمل في جامعة 
اليبزك، ملا قدمه من جهود كبيرة في املساندة جلميع 
املدرب��ني والعمل على إجن��اح ايام ال��دورة التدريبية 

املتقدمة.
وقدم املدرب الش��اب ش��كره إل��ى إدارة ن��ادي أمانة 
بغ��داد لتعاونها معه في حتمل تكاليف املش��اركة 
في الدورة احلديثة ف��ي اليبزك. مبيناً: ان إدارة النادي 
حرصت على اش��راكه ف��ي الدورة مل��ا تتضمنه من 
معلوم��ات حديث��ة ترتق��ي باالمكان��ات التدريبية 
للمدربني،وذلك في منهاج اإلدارة لتطوير مستويات 

املالكات التدريبية العاملة في النادي.

5  مدربين يختتمون 
دورة متقدمة في ألمانيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف باسم قاسم، مدرب املنتخب 
العراقي األول لكرة القدم، أن جميع 
العبي املنتخب، سينضمون للفريق، 
قبل مباراة اليابان، باستثناء جسنت 
ميرام، الذي س��يتخلف ع��ن املباراة؛ 

ألسباب إدارية.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية، 
إن الالعب��ني احملترفني، س��يلتحقون 
باملنتخب قب��ل مباراة اليابان في 13 
حزي��ران، ضم��ن اجلول��ة الثامنة من 

تصفيات مونديال روسيا 2018.
وأوضح »بعض الالعبني سيتواجدون 
ف��ي مب��اراة األردن الودي��ة بالبصرة، 
واآلخري��ن يلتحق��ون بنا ف��ي مباراة 
كوري��ا اجلنوبي��ة الودية، ف��ي مدينة 
العني اإلماراتية«.. وب��نينَّ أن القائمة 
الرئيس��ية، والت��ي تض��م 23 العًبا، 
س��يتم االعتماد عليها ف��ي مباراة 
كوري��ا اجلنوبي��ة التجريبي��ة، وأمام 

اليابان في تصفيات املونديال.
وأوض��ح »الفترة قصيرة ج��ًدا، ولم 
تس��مح لنا إضافة أس��ماء جديدة، 
باس��تثناء أمين حسني، وفهد طالب، 
أن  الرض��ا«، مؤك��ًدا  وأحم��د عب��د 
القائمة، ستش��هد إضاف��ات أخرى 

قبل مباراة اإلمارات.
ويلق��ي منتخب الع��راق، األردن وديًا، 
ف��ي البص��رة اخلمي��س املقب��ل، ثم 
كوريا اجلنوبية ف��ي 4 حزيران املقبل 

مبدينة العني في اإلمارات.
يذك��ر أن العراق، فق��د أي فرصة في 
حج��ز بطاق��ة للتأه��ل للمونديال، 
اخلامس��ة  املرتب��ة  يحت��ل  حي��ث 
باجملموع��ة الثانية ب���4 نقاط، بفارق 
12 نقط��ة ع��ن املتصدري��ن اليابان، 
والس��عودية، قب��ل 3 ج��والت على 

النهاية.
في اجلان��ب االخر، يواص��ل املنتخب 
األردن��ي لكرة الق��دم، تدريباته على 

ملع��ب البتراء، اس��تعداداً ملواجهة 
نظيره العراقي ودياً، اخلميس املقبل 
على اس��تاد جذع النخلة في مدينة 

البصرة.
وكش��ف مدي��ر املنتخ��ب أس��امة 
ط��الل، ع��ن إتاح��ة الفرص��ة أم��ام 
وسائل اإلعالم ملتابعة أول 30 دقيقة 
م��ن تدريبات الغد والتق��اط الصور، 
برغم عدم اكتمال صفوف املنتخب، 
مشيراً إلى أن يوم امس شهد تواجد 
احملترف��ني ، مع تواص��ل غياب العبي 
الوح��دات الرتباطه��م بلق��اء كأس 

االحتاد اآلسيوي ،مع الوحدة السوري 
اليوم الثالثاء.

وأكد في تصريحات للموقع الرسمي 
لالحتاد األردني، أن التدريب سيشهد 
تواج��د 17 العب��اً فق��ط ، بانتظ��ار 
التحاق ع��دي الصيفي وصالح راتب 

بعد غد األحد بالتجمع .
ولفت طالل، إلى أن املنتخب سيغادر 
إلى البصرة خل��وض مواجهة العراق 
بغي��اب العب��ي الوح��دات، ملنحهم 
االلتح��اق  الكافي��ة، قب��ل  الراح��ة 
بتجم��ع النش��امى مس��اء اجلمعة 

املقب��ل، واالنضم��ام للوف��د املتجه 
له��وجن ك��وجن للقاء أصح��اب األرض 
في الس��ابع م��ن يوني��و املقبل، ثم 
مباراة فيتنام في 13 من الشهر ذاته 
مبدينة سايجون ضمن اجلولة الثانية 

من تصفيات كأس آسيا 2019.
التجم��ع احلالي��ة  وق��ال:« مرحل��ة 
تغلفه��ا ظ��روف صعب��ة م��ع تعذر 
ت��درب املنتخب بصف��وف مكتملة 
مع بداية التجمع، إلى جانب الرحلة 
الش��اقة والطويلة نحو شرق آسيا 

خالل شهر رمضان املبارك«.

غ��ٍد  فج��ر  س��نتوجه  وأوض��ح:« 
األربع��اء إل��ى البصرة للق��اء العراق 
اخلمي��س  مس��اء  العاش��رة  عن��د 
املقبل، ليعود الوف��د صباح اجلمعة 
للعاصمة عمان، ثم يس��افر مجدداً 

فجر األحد املقبل إلى هوجن كوجن«.
وتضم قائمة منتخ��ب األردن: معتز 
ياسني، يزيد أبو ليلى، إبراهيم دلدوم، 
ف��راس ش��لباية، ياس��ر الرواش��دة، 
إبراهي��م الزواهرة، مهن��د خير اهلل، 
زيد جابر، إحس��ان ح��داد، بهاء عبد 
الرحم��ن، عبي��دة الس��مرية، أحمد 

سمير، محمود مرضي، صالح راتب، 
ع��دي الصيف��ي، موس��ى التعمري، 
مصع��ب اللح��ام، ياس��ني البخيت 
وحم��زة ال��دردور، إلى جان��ب العبي 
عام��ر ش��فيع، محم��د  الوح��دات 
الدميري، طارق خطاب، رجائي عايد، 

منذر أبو عمارة وبهاء فيصل.
يذك��ر أن املنتخ��ب األردن��ي يتصدر 
اجملموع��ة الثالث��ة بالتصفيات بعد 
ف��وزه باجلولة األولى عل��ى كمبوديا 
7-0، مع تعادل أفغانس��تان وفيتنام 
موقع��ة  أهمي��ة  يؤك��د  م��ا   ،1-1
س��ايجون للمض��ي قدماً ف��ي ريادة 

اجملموعة.
م��ن جانب��ه، وافق االحت��اد البحريني 
لك��رة الق��دم عل��ى ترش��يح ثالثة 
حكام دوليني لقيادة مباراة املنتخب 
العراق��ي ونظي��ره األردن��ي الدولية 
الودية املق��رر إقامته��ا على ملعب 
املدين��ة الرياضي��ة ف��ي البصرة يوم 

اخلميس املقبل.
وق��ال عضو جلنة احل��كام في االحتاد 
العراق��ي لكرة القدم حازم حس��ني 
في تصريح��ات صحفي��ة إن االحتاد 
البحرين��ي وافق عل��ى اختيار طاقم 
حتكيم��ي متأل��ف من ثالث��ة حكام 
الع��راق  منتخب��ي  مب��اراة  لقي��ادة 

واألردن.
التحكيم��ي  الطاق��م  ويتأل��ف 
م��ن احلك��م الدول��ي عل��ي حس��ن 
للس��احة  حكم��ا  الس��ماهيجي 
يس��اعده احلك��م املس��اعد الدولي 
واحلك��م  س��بت  مب��ارك  إبراهي��م 
املس��اعد الدولي فيصل شبر علوي، 
فيم��ا اخت��ارت جلنة احل��كام الدولي 

سالم عامر حكما رابعا.
ويحتض��ن ملعب ج��ذع النخلة في 
املدينة الرياضية مبدينة البصرة لقاء 
العراق واألردن في أولى املباريات التي 
س��تقام على األراضي العراقية بعد 
قرار االحتاد الدولي برفع احلظر اجلزئي 

عن املالعب العراقية.

طاقم بحريني يقود اللقاء في البصرة

جستن ميرام يغيب عن األسود في ودية األردن.. الخميس
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مدريد ـ وكاالت:

نظ��م ن��ادي أتلتيك��و مدري��د مب��اراة 
وداعية مللعبه »فس��ينتي كالديرون«، 
أول أمس، ب��ني الفريق احلال��ي لألتلتي 
وفري��ق آخر أُطل��ق عليه اس��م »جنوم 
ك��رة القدم«، وفًقا مل��ا ذكرته صحيفة 

»موندو ديبورتيفو« الكتالونية.
وش��ارك ضمن فري��ق أتلتيك��و مدريد 
بعض رموز الروخي بالنكوس السابقني، 
مثل دييجو ف��ورالن وليو فرانكو وبيريا 

وأنطونيو لوبيز.
 كم��ا ش��ارك البرازيل��ي »رونالدينيو« 
أيًض��ا في املباراة، إضاف��ًة إلى هيجيتا 
وماركوس سينا وكانيجيا ويوفالوسي، 
وقائ��د أتلتيك��و مدريد احلال��ي، جابي، 
ومهاجمه فرناندو توريس، والعب خط 
الوس��ط، كوك��ي، إلى جان��ب النجم 
اجلزائ��ري الدول��ي، رياض مح��رز، الذي 
لع��ب م��ع فريق »جن��وم ك��رة القدم«، 
وس��جل هدًف��ا ف��ي مرم��ى أتلتيك��و 

مدريد.. وانتهى اللقاء بفوز فريق »جنوم 
كرة القدم« بنتيجة »4-5«.

وسينتقل األتلتي، املوسم املقبل، إلى 
ملعب��ه اجلديد »وان��دا ميتروبوليتانو«، 

تارًكا »فسينتي كالديرون«.
إلى ذلك، كش��ف رئيس ن��ادي أتلتيكو 
مدري��د، إنريك��ي س��يريزو أن مهاجم 
أنط��وان جريزم��ان،  الروخيبالنك��وس، 
سيس��تمر مع الفريق املوسم املقبل، 
مؤكدا أن الالعب الفرنسي سيكون في 

امللعب اجلديد، »واندا متروبوليتانو«.
مل��ك  كأس  نهائ��ي  مب��اراة  وعق��ب 
إس��بانيا التي أقيم��ت الليلة املاضية 
على ملعب »فيس��نتي كالديرون« بني 
برش��لونة وديبورتيفو أالفيس وانتهت 
أن  س��يريزو  أك��د  البارس��ا،  بتتوي��ج 
جريزمان س��يلعب املوسم املقبل على 

أرض ملعب األتلتي اجلديد.
الالع��ب  ح��ول  س��ؤاله  عل��ى  وردا 
الفرنسي، قال رئيس النادي: »لن يكون 
هنا )على ملعب فيس��نتي كالديرون(، 
بل س��يكون في االس��تاد اجلديد، واندا 

متروبوليتانو«.
كما أبدى سيريزو تقديره للقاء األخير 
الذي شهده ملعب فيسنتي كالديرون 
وأب��رز أن نهائي كأس املل��ك كان وداعا 

رائعا ملعقل األتلتي.
وأك��د أن امللعب ش��هد أيض��ا »نهاية 
و  لألتلت��ي  بالنس��بة  لليج��ا  رائع��ة 
أيض��ا كان رائعا، وقال: »لم يبق س��وى 
اس��تقبال العبينا القدامى أمس األول 
)في مباراة اس��تعراضية( ثم سيسدل 
الس��تار. إن��ه أمر مح��زن لك��ن احلياة 
تس��تمر ويج��ب التط��ور ومس��تقبل 
أتلتيك��و مدريد س��يكون على ملعب 

املستقبل«.
��د فرناندو توريس، مهاجم  في حني، أكنَّ
أتلتيك��و مدري��د، عقب انته��اء مباراة 
وداع ملعب »فيسنتي كالديرون« حتت 
عن��وان »نهاي��ة أس��طورة« أن جمي��ع 
»مئ��ات  يدفن��ون  للفري��ق،  املنتم��ني 

الذكريات، وإجنازات ال حصر لها«.
لك��ن توريس، أش��ار إلى أنه��م، يجب 
أن »ميألوا باحل��ب« امللعب اجلديد »واندا 

ميتروبوليتانو«.
وق��ال توري��س: »مس��اء اخلي��ر جلميع 
عائل��ة أتلتيك��و مدري��د. الي��وم نقول 
وداًع��ا لبيتن��ا، لهذا الكالدي��رون الذي 
نحبه كثيرًا، ال��ذي يأتي إليه الكثيرون 
مبس��اعدة أجدادنا، وها نحن اآلن نأتيه 

مع أبنائنا، وأبائنا، وأصدقائنا«.
وتاب��ع: » ندف��ن مئ��ات الذكري��ات في 
هذا امللعب، وإجن��ازات وتواريخ، ال حصر 

لها«.
واس��تغل املهاج��م اخملض��رم، فرص��ة 
امت��الء امللعب عن آخ��ره للتحدث عن 
امللعب اجلديد، »وان��دا ميتروبوليتانو«، 
ال��ذي س��ينتقل إليه الفري��ق بدًءا من 

املوسم املقبل.
وق��ال: »لقد علمونا أن نح��ب ملعبنا. 
مسؤولية العودة للميتروبليتانون تقع 
على عاقتنا اآلن، لوان��دا ميتروبليتانو، 
وملئ��ه باحل��ب، ووضع��ه ف��ي املكانة 
الت��ي يس��تحقها، فنحن م��ن نصنع 
من أتلتيكو مدريد شيًئا مختلًفا. إلى 

األمام أتلتي«.

توريس: ندفن إنجازات ال حصر لها
تقرير

أساطير كرة القدم في وداع تأريخي لملعب أتلتيكو مدريد

جنوم الكرة يلتقطون سيلفي للذكرى

جسنت يغيب عن ودية األردن

أعمال شعبة الصيانة

بغداد  ـ إعالم البارالمبية:
أعلن رئي��س االحتاد العراقي لكرة 
املتحركة  الكراسي  السلة على 
خالد رشك: أن احتاده تلقى دعوة 
رس��مية م��ن اللجن��ة املنظمة 
لبطول��ة الصني الدولي��ة والتي 
تقام هن��اك خالل تش��رين األول 
ال��ذي  املقب��ل.. وأوض��ح رش��ك 
يش��غل أيض��ا منص��ب النائ��ب 
األول لرئي��س اللجن��ة الباراملبية 
ه��ذه  إن  العراقي��ة:  الوطني��ة 

البطولة مؤهل��ة لبطولة كأس 
العالم التي ستقام العام املقبل 
ف��ي مدينة فرانكف��ورت األملانية 
وه��ي فرص��ة مؤاتي��ة للتنافس 
م��ع منتخب��ات آس��يوية عالية 
املس��توى حلص��ول عل��ى بطاقة 
التأهيل حيث ستترش��ح س��تة 

فرق إلى أملانيا.
العراق��ي  املنتخ��ب  إن  وأض��اف: 
بإمكانه أن يتنافس على مقعدين 
نظراً لقوة املنتخبات املش��اركة 

والياب��ان وكوريا  مثل: اس��تراليا 
الترش��ح  بإمكانها  الت��ي  وإيران 
ويبق��ى التنافس عل��ى مقعدين 
اثن��ني.. وأش��ار إل��ى: إن املنتخب 
العراقي سيدخل في معسكرين 
احدهما داخلي واآلخر خارجي في 
مصر أو إيران استعداداً للبطولة 
حتت إش��راف امل��درب مهند جبار 
ومس��اعده كاظم هلي��ل حيث 
س��يبدأ املعس��كر الداخلي بعد 

عيد الفطر املبارك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس احتاد املب��ارزة املركزي، زياد 
حسن: ان العراق سيدخل االنتخابات 
املقبلة لالحتاد العربي التي ستجرى 
يوم 10 من ش��هر حزيران املقبل في 
األردن س��اعياً إل��ى الف��وز مبنص��ب 
هنال��ك  ان  إل��ى:  مش��يراً  قي��ادي 
تفاهمات كبيرة جترى بتنس��يق عال 
مع االش��قاء العرب إلنتخاب العراق 
لشغل موقع متميز في قيادة االحتاد 

العربي للفترة املقبلة.
م��ن جان��ب اخ��ر، اعل��ن حس��ن: ان 
وف��د املنتخ��ب الوطن��ي للمب��ارزة 
بسالح الس��يف العربي غادر أمس، 
للمش��اركة في منافس��ات بطولة 
جائزة روسيا الكبرى التي ستنطلق 
منافس��اتها ي��وم اخلمي��س املوافق 
األول من شهر حزيران املقبل. مبيناً: 

ان الوفد سيكون برئاسة عضو احتاد 
اللعبة ظاف��ر ناموس، ويضم املدرب 
رعد قاس��م، والالعبني حمزة حبيب 

ومرتضى حسن.
: ان احتاده سيش��ترك بالعبني  وب��نينّ
لس��الحي الشيش وس��يف املبارزة 
الت��ي  الش��باب  ن��دا  ف��ي بطول��ة 
س��تنطلق ي��وم 29 اجلاري ف��ي دبي، 
واملش��اركة العراقي��ة مضيفة من 
اجلانب اإلماراتي. كما ذكر رئيس احتاد 
املب��ارزة املركزي تلقي الع��راق دعوة 
للمش��اركة في بطولة آس��يا التي 
س��تضيفها هونك كونك ابتداًء من 
يوم 15 حزيران املقبل، حيث س��يتم 
انتقاء الالعبني االبرز، ولكال اجلنسني 

للمشاركة في البطولة القارية.
إل��ى ذلك، اش��اد حس��ن مب��ا حتقق 
للمنتخ��ب الوطني في منافس��ات 

البطول��ة العربي��ة االخي��رة الت��ي 
اقيمت في االردن بعد حصول العراق 
الوس��ام  11 وس��اماً، منه��ا  عل��ى 
الذهبي للمبارز علي حسن عبود، إلى 
جانب 6 أوس��مة فضة و4 برونزيات. 
وتابع: ان الوفد العراقي يش��ترك في 
البطوالت االخيرة بعناصر ش��بابية 
جدي��دة اك��دت حض��وراً فع��االً في 

املنافسات اخلارجية.
وعن النش��اط احمللي، قال: ان بطولة 
االحتاد الرمضانية تنتظر استحصال 
املوافقات األمنية الرسمية من وزارة 
الش��باب والرياضة لغ��رض تنظيم 
املشاركني  وخروج  انس��يابية دخول 
النها جترى في أوقات املساء. مناشداً 
الوزارة االسراع في منح احتاد اللعبة 
بتنظيم  الش��روع  املوافقات لغرض 

البطولة التي تقام بنحو سنوي.

»سلة الكراسي« تشارك في بطولة الصين الدولية

العراق ينافس على موقع قيادي في 
انتخابات االتحاد العربي للمبارزة

»شعبة الصيانة« تنجز أعمالها بالمركز 
الوطني لرعاية الموهبة الرياضية
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اتجاه آخر

عباس عبود سالم

 "جئن��ا م��ن الس��عودية وه��م اس��تقبلونا بنحو 
جيد، وعبر امللك س��لمان عن مش��اعره اجليدة جتاه 
اس��رائيل، وأس��تطيع ان اخبرك��م ان هذا الش��يء 
كان خ��ارج متن��اول الي��د، املوق��ف من اي��ران جعل 
هناك مش��تركات بني بعض الدول العربية والشرق 
اوس��طية واس��رائيل، وهم اجتهوا باجتاه اس��رائيل 
االن، وهذه احدى فوائد معاداة ايران، وجدت مشاعر 
مختلفة مع اسرائيل من دول كانت الحتمل مشاعر 

طيبة السرائيل"
هذا ماقاله الرئيس االميركي دونالد ترامب لنظيره 
االس��رائيلي في تصريحات علنية، وهذا يقودنا الى 
حتليل هذا اخلطاب الصادم، واعادة حس��اباتنا بنحو 
اساسي، فالعالقات بني الدول في املنطقة تشكلت 
عل��ى ثالث��ة عوام��ل االول واالهم مص��ادر الطاقة، 
والثاني ام��ن اخلليج، والثالث املوقف من اس��رائيل 

والعوامل مترابطة فيما بينها.
فقبل جناح الثورة االسالمية في إيران وبعد انحسار 
النف��وذ البريطاني ف��ي املنطقة نهاية س��تينيات 
الق��رن املاضي ظهرت اربع��ة مفاهيم المن اخلليج، 
االول خليج��ي، والثان��ي اميرك��ي، وللع��راق وإيران 
مفهوم��ان متض��ادان ازاء ه��ذه املس��الة، فالرؤية 
اخلليجي��ة له��ذا املفهوم كانت تقوم على ش��قني 
االول رب��ط ام��ن اخللي��ج باالم��ن القوم��ي العربي، 
لالستفادة من العمق العربي ملوازنة فكي كماشة 
الع��راق وإيران، والثاني العمل مبب��دأ )القوة الذاتية( 
وهو مامت بالفعل بعد قيام مجلس التعاون اخلليجي 

مع االستعانة بالواليات املتحدة والقوى الكبرى.
اما املفهوم االميركي المن اخلليج فيقوم في شقه 
االول عل��ى الرغبة بالتواجد العس��كري على ارض 
اخلليج، حلماية تدف��ق الطاقة )هذا مافعله الرئيس 
االميركي جيمي كارت��ر بعد الثورة االيرانية اذ اعلن 
تشكيل قوة االنتشار الس��ريع وصرح بنحو واضح 
بانه لن يسمح الي دولة في العالم بالسيطرة على 
مناب��ع الطاقة(، والش��ق الثاني يق��وم على حرمان 
روس��يا من حلم الوصول للمي��اه الدافئة، وحماية 
امن اس��رائيل وهي االهداف االساس��ية لواشنطن 
في املنطقة، )سعت قطر الى تشييد قاعدة العديد 
على نفقتها لتكون موطيء نزول القوات االمريكية 
التي ش��يدت فيها قاعدة السيلية واصبحت مقرا 
للقيادة االميركية الوسطى(، اضافة الى فصل امن 
اخلليج عن الصراع العربي االس��رائيلي وهو ماحتقق 

بعد احلرب العراقية االيرانية، وحرب حترير الكويت.
 ام��ا املفهوم العراقي فكان يقوم على اهمية اقناع 
دول اخللي��ج عل��ى ان ان يك��ون الع��راق ه��و احلارس 
المنها، مبواجهة الشرطي االيراني املدعوم اميركيا 
ايام الش��اه، وحاول العراق ان يلعب هذا الدور بنحو 
فعل��ي خالل س��نوات حرب اخللي��ج، لكنه اصطدم 
بصخ��رة الرفض اخلليجي بع��د انتهاء احلرب، فكان 

اجتياح الكويت ثم حرب اخلليج الثانية.
وكان االمبراط��ور االيران��ي اخملل��وع الش��اه محمد 
رض��ا بهل��وي فرض نفس��ه عل��ى دول اخلليج بديال 
عن الفراغ ال��ذي احدثه انس��حاب بريطانيا، ولكن 
بعد الثورة االس��المية في ش��باط 1979 تغير احلال 
وس��عت إيران الى ترسيخ مفهوم خصوصية االمن 
أي ان لكل دولة من دول اخلليج شأنها االمني اخلاص 
به��ا، وهي محاول��ة ذكية لفك ارتب��اط امن اخلليج 
باالمن القومي العربي واعادة ربطه مع امن وس��ط 
آسيا، وساعدت سياس��ة صدام حسني املتخبطة 
عل��ى جناح الرؤي��ة االميركي��ة واخلليجي��ة الى حد 
كبي��ر، وااليرانية الى حد ما واندحار وفش��ل الرؤية 

العراقية.
الي��وم تتغير املعادالت فدول اخلليج هي من يتحكم 
اخللي��ج  ودول  االوس��ط  والش��رق  آس��يا  بوس��ط 
وباخلصوص اململكة العربية السعودية التي جنحت 
ال��ى حد كبير في فصل ام��ن اخلليج عن أي دور آخر 
بع��د عزل مصر والعراق عن التأثير ومحاولة تطويق 
ايران والتطبيع مع اس��رائيل س��را او عالنية وهو ما 

اكده الرئيس ترامب.
كل ه��ذا يدعون��ا ان نفكر بعم��ق وان نحلل بعمق 
فكل شيء من حولنا يتغير ومن الضروري ان نعرف 

مايجري من حولنا.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - حذام يوسف:
بحضور عدد م��ن االدب��اء والباحثني، 
)مفكرون عراقيون(،  وضمن سلسلة 
ضيفت امانة الش��ؤون الثقافية في 
االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكت��اب في 
العراق يوم األربع��اء املاضي، الدكتور 
علي املره��ج، ومحاضرة ع��ن )صورة 

االخر(.
األمسية أدارها الدكتور الناقد أحمد 
الزبي��دي، الذي رح��ب باحلضور، مثنيا 
عل��ى جه��د املره��ج ثقافي��اً وادبياً، 
ش��اكراً له تلبيته للدع��وة في هذه 
اجللسة:" هذا الوجه السومري اخمللوق 
من )طينة( قلعة سكر، ذو االبتسامة 
الت��ي ال ترم��ش ش��فتاها، وصاحب 
)العقل( الفلس��في ال��ذي ال يكّل وال 
ميل، يحتفي به احت��اد األدباء والكتاب 

ف��ي العراق حت��ت مظل��ة ) مفكرون 
عراقيون (، إنه األس��تاذ الدكتور علي 

عبد الهادي املرهج ".
بعده��ا ترك احلدي��ث للدكتور املرهج 
ليوض��ح لن��ا الف��رق ما ب��ني الفعل 
لالس��تعمار:  وااليجاب��ي  الس��لبي 
"عندم��ا دخ��ل نابليون ال��ى مصر، ال 
ميك��ن ان نق��ول اال ان حلظ��ة الوعي 
تش��كلت م��ن ه��ذه اللحظ��ة، رمبا 
نابليون جاء بدبابة، ولكنه جاء بوعي 
فالفع��ل  والتكنولوجي��ا،  احلداث��ة 
الس��لبي لالحتالل، كانت له جوانب 
إيجابي��ة أيض��ا، إضافة ال��ى تنظيم 
الوع��ي اإلداري واحلي��اة االجتماعي��ة، 
مث��ال على ذلك، اعل��ن للمصريني ان 
كل من يصط��اد كلبا يعطيه مبلغا 
م��ن امل��ال، وكان بعده��ا ان اصبحت 

الس��احات خالي��ة متاما م��ن الكالب 
الس��ائبة، وأيض��ا طل��ب ان يوض��ع 

مصب��اح ام��ام كل بي��ت، فتحول��ت 
م��ن  ش��علة  ال��ى  كله��ا  االحي��اء 

اإلضاءة، فه��ذه أيضا أم��ور إيجابية، 
وتثقيفهم  الس��كان،  توعي��ة  باجتاه 
الى أهمية االهتم��ام مبدنهم، وكلنا 
يتذكر بع��د احداث التغيي��ر، اعطى 
اليابانيون الذي��ن تواجدوا في العراق، 
س��كان احدى املدن، مبلغ��ا من املال 
ل��كل من يجمع س��لة نفايات، وبعد 
م��دة قليل��ة كان��ت املدين��ة تتمي��ز 
بنظافتها، عن املدن األخرى، هنا ميكن 
القول ان احملتل نقل لنا صورة جميلة 
مل��ا ميكن ان تكون علي��ه هذه املدينة، 
اذن االس��تعمار ميك��ن ان يكون مؤثرا 
بطريق��ة تخدمنا، وتك��ون لصاحلنا، 
الن  االس��تعمار،  ع��ن  دفاع��ا  لي��س 
هويتنا تبقى هي األولى واالهم، لكن 
الش��خصية العمرانية الغربية، لها 

القدرة على التأثير اإليجابي.

ويواص��ل الدكتور علي املرهج حديثه 
في محاضرة )ص��ورة اآلخر( فيؤكد:" 
هناك تصور قدمي، وه��ي فكرة نقلها 
الغرب، وروج لها، ان العرب وجدانيون، 
وليسوا عقالنيني، وخدم هذه الفكرة 
ببس��اطة،  تقبلناها  اعالمهم، حتى 
وصرنا نحن من يروج لها، االعالم هنا 
ل��ه عالقة قوية بنقل صورة اآلخر عن 

اآلخر.".
تخللت اجللسة عدد من املداخالت من 
قبل احلضور اغنت موضوع اجللس��ة، 
الش��اعر محم��د  الدكت��ور  منه��م 
حسني ال ياسني، والناقد علي حسن 
الف��واز، والقاص عب��د األمير اجملر، في 
ختام اجللس��ة ق��دم احت��اد االدباء درع 
اجلواهري للدكتور املره��ج تقديرا له 

وجلهده في الثقافة واالدب.

الدكتور علي المرهج يعرض صورة اآلخر على قاعة الجواهري

األمسية أدارها الدكتور الناقد أحمد الزبيدي

بغداد - الصباح الجديد:
كرم وزير الثقافة والسياحة واالثار فرياد رواندزي الفنان الرائد 
محمد احم��د اربيلي، وذلك تقديراً جله��وده الفنية الكبيرة، 

وإجنازاته في رفد وإغناء املشهد الثقافي العراقي.
ونظم وفد من البيت الثقافي في اربيل زيارة إلى منزل الفنان 
محم��د احمد اربيل��ي، ونقل له حتيات الس��يد وزير الثقافة، 
ومتنياته له بالش��فاء العاجل، بع��د اجرائه لعملية جراحية 
ف��ي عينه. م��ن جهته ش��كر الفنان وامللح��ن محمد احمد 
اربيلي وزير الثقافة عل��ى التفاتته الكرمية، داعياً وفد البيت 
الثقافي في أربيل نقل حتياته، وش��كره لوزي��ر الثقافة فرياد 

رواندزي على مبادرته اللطيفة.
يذكر ان الفنان وامللحن محمد احمد اربيلي يعد من الفنانني 
الرواد، الذين أستمر عطاؤهم الى مدة قريبة، ومتتد مسيرته 
الفنية الى نهاية اخلمسينيات من القرن املاضي، حني سجل 

أول اغنية في دار االذاعة والتلفزيون سنة 1959.
ومتي��ز الفنان محم��د احمد اربيلي بقدرته ومتي��زه في الغناء 
باللغ��ات الكردية، والعربي��ة، والتركمانية، ول��ه الكثير من 
األعمال املس��جلة حلس��اب االذاع��ة والتلفزيون ف��ي بغداد، 

والقنوات احمللية.
والى جانب الغناء الذي أبدع فيه الفنان محمد احمد اربيلي، 
فأنه مع��روف عنه إمكانياته في مج��ال التلحني، ويحتفظ 
بع��دد متميز من هذه االعمال الت��ي غناها عدد من املطربني 

العراقيني.

وزير الثقافة يكّرم الفنان 
الرائد محمد أحمد أربيلي

الصباح الجديد - خاص:
إِس��َتقَبل وَزير الَثقافة فري��اد رواندزي، 
املهن��دس آراس حبي��ب ك��رمي، األَم��ني 
الَعراق��ي،  الَوطن��ِي  للمؤمَت��رِ  الَع��ام 
بحضور األس��تاذ علي حمي��د املفتش 
الع��ام لل��وزارة. وج��رى التأكي��د خالَل 
اللِقاِء عل��ى أَهميِة الَدورِ ال��ذي تَلَعبُه 
وِزارِة الَثقافة في َمجاِل نَش��رِ وتَسويِق 
الَفعالي��اِت، واألَنِش��طِة اإلِبداعيِة في 
مش��تى املَياديِن واجمَل��االت. وأََكد َحبيب 
إِنَ��ُه يأَمل ف��ي أَن يَِتم الَتنس��يَق ِخالِل 
الَفت��رِة املُقِبلِة َم��َع وزارِة الثقافة على 
َصعي��ِد الَقياِم بأَنش��طٍة َمتنوعة. ِمن 
جانِبِه أََكَد رواندزي على أََن أَبواَب الِوزارِة 
وُمؤسس��اتِها، َمفتوحة أَم��ام اجلِهاِت 

التي تَهَتم بِالفعالياِت املُتنوعة، ولَديها 
إِمكاني��اٍت َفنيٍة وثَقافي��ة، ُمبيناً وجودِ 
حاجٍة إلى القياِم بِأَنش��طٍة ُمشَتركٍة 

ِسواء في بغداد، أو احملافظات. 
القي��اِم  إِمكاني��ِة  الِطرف��اِن  وَبََح��َث 

بِالعديِد ِمَن املَش��اريع التي ِمن شأنِها 
إِضاءِة حاِضرِ اإلِبداع الِعراقي في شتى 
احلُقول، إِضافِة إِلى َكيفيِة اإلِس��تفادِة 
ِمن الِعالقاِت الَدوليِة مِبا يَعود بِالفائِدِة 

على الَثقافِة العراقية.

متابعة - أحالم يوسف:
بحض��ور ع��دد كبي��ر م��ن الفنانني 
واالدب��اء ف��ي احت��اد االدب��اء، احتفى 
ملتقى اخلميس اإلبداعي على قاعة 
اجلواهري، بالفنان الكوميدي املعروف 

محمد حسني عبد الرحيم.
 ادار اجللس��ة رئيس امللتقى الشاعر 
واإلعالمي عدنان الفضلي :" باس��م 
اخلمي��س  وملتق��ى  االدب��اء،  احت��اد 
اإلبداع��ي، نرح��ب بالضي��ف الفنان 
الكبير محمد حس��ني عبد الرحيم، 
جلس��تنا اليوم تتمي��ز بأنها احتفاء 
بأحد رموز الفن الكوميدي العراقي، 
ال��ذي ت��رك بصم��ة واضح��ة على 
الس��احة الفني��ة العراقي��ة، وه��و 

م��ن الفنان��ني الذين حافظ��وا على 
االس��فاف،  العراقية من  الكوميديا 
ولم يس��مح لنفس��ه ان يس��ير مع 
التي��ار، بل اتخذ لنفس��ه خطاً مميزاً 
وملتزماً، محمد حسني من املبدعني 
الكب��ار الذي يتذك��ره العراقيون في 
الكثي��ر م��ن االعم��ال الكوميدي��ة، 
البرام��ج  او  املسلس��الت،  س��واء 
الكوميدية التي قدمها من الشاشة 

العراقية.".
حتدث محمد حسني عبد الرحيم عن 
شوطه الفني املليء باملفارقات، فقد 
ب��دأ رحلته الفنية بالغناء، وش��ارك 
في برنامج للمسابقات كان يشرف 
عليه الفنان كرمي وصفي: "نشأت في 

منطقة قنبر علي، التي تضم الكثير 
م��ن الش��خصيات املميزة أس��لوبا 
وثقاف��ة ومظه��را، وقد اس��تثمرت 
معرفتي بها، بالكثير من األدوار التي 

قدمتها على التلفزيون".
اجلدي��ر بالذكر ان عبد الرحيم، ممثل 
كومي��دي تراجيدي عراقي من أصل 
 ،1955 موالي��د  م��ن  فلس��طيني 
ش��ارك بطال وممثال ثانوي��ا في عدد 
كبير من املسلس��الت التلفزيونية 
م��ن  ال��ى تقدمي��ه ع��دداً  إضاف��ة 
البرامج الكوميدية، منها البرنامج 
األشهر "استراحة الظهيرة"، الذي 
شاركته التقدمي في حينها الفنانة 

الراحلة امل طه.

رواندزي وحبيب يبحثان 
الَمشاريع الَثقافية المشتركة

ملتقى الخميس اإلبداعي يحتفي 
بالفنان محمد حسين عبد الرحيم
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