
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

3
مناشدات إلزالة األجسام غير 

المنفلقة وفتح الجسور 
بين شطري الموصل

2
مراقبون: االستفتاء ليس 

لتحقيق االستقالل وهو 
مناورة سياسية حزبية

ASSABAH ALJADEED

20 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Tue. 18 July 2017 issue (3742) الثالثاء 18 متوز 2017 العدد

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات نين��وى ، 
أم��س االثنني ، أن الق��وات األمنية 
جاه��زة القتح��ام قض��اء تلعف��ر 
نينوى،  الواق��ع غرب��ي محافظ��ة 
متوقعة بدء معركة حترير القضاء 
قبل نهاية الش��هر احلال��ي، فيما 
اته��م ن��واب أطرافا لم يس��موها 
بالس��عي لتحويل قضي��ة تلعفر 

من عسكرية إلى سياسية. 
وق��ال مصدر امني رفيع املس��توى 
ف��ي قي��ادة عملي��ات نين��وى ف��ي 
حديث خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان"ملف حترير قضاء تلعفر 
مبحافظ��ة نينوى أصب��ح مكتمال 
وهناك قوات عس��كرية مستمرة 

القض��اء  القتح��ام  بالتحش��يد 
وبانتظ��ار األوام��ر م��ن القي��ادات 
"هنال��ك  أن  موضح��اً   ،" العلي��ا 
اللوجستية  االس��تعدادات  بعض 
واالس��تخبارية يت��م التهيئة لها 
لتقليل حجم اخلسائر بني صفوف 

املدنيني والقوات املهاجمة". 
وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح 
عن أسمه أن "هنالك متهيداً لبدء 
معركة التحرير من خالل احملاصرة 
الكامل��ة جلميع مناف��ذ القضاء"، 
الفت��ا الى ان هنالك حرص��اً كبيراً 
ب��أن تك��ون عملية حتري��ر تلعفر ال 
تختل��ف عن الفلوجة أو املوصل أو 

أية منطقة مت حتريرها". 
وتوقع املصدر أن" يكون بدء معركة 

احلسم لتحرير تلعفر قريبا جدا وال 
تتجاوز نهاية الشهر اجلاري". 

م��ن جانبه��ا قال��ت النائ��ب ع��ن 
قضاء تلعف��ر نهل��ة الهبابي يوم 
أمس االثن��ني ، لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن " حتري��ر قض��اء تلعفر 
تع��د قضية سياس��ية وليس��ت 
عس��كرية لوجود تدخالت داخلية 
وخارجي��ة حول ه��ذا املوضوع متنع 
حترير القضاء"، مبينة أن "احلش��د 
الش��عبي والقوات املس��لحة من 
اجليش والش��رطة منعوا من حترير 

تلعفر لألسباب التالية: . 
وأضافت إن "حترير القضاء بحاجة 
إلى تضافر اجلهود من قبل احلكومة 
املركزية واملزي��د من التوافقات مع 

أألكراد". 
"ه��ذه  إن  الهباب��ي  وأوضح��ت 
املش��كالت الداخلي��ة واخلارجي��ة 
منعت من حترير القض��اء وهذا مما 
يؤثر س��لبا عل��ى الوض��ع األمني 
وزي��ادة معاناة العائ��الت املتواجدة 

فيه ".
ومن جهت��ه اعلن الناطق باس��م 
محم��د  العراقي��ة  الدف��اع  وزارة 
اخلض��ري ، أم��س االثن��ني ، عن دور 
الطيران العراقي في معارك تلعفر 
املرتقب��ة، فيم��ا ل��م يفص��ح عن 
املوعد احمل��دد لبدء عملي��ات حترير 
القضاء لض��رورات امنية واحلفاظ 

على عنصر املباغتة. 
تتمة ص3

مع جاهزية القّوات المشتركة القتحام القضاء ..

أطراف داخلية وخارجية تسعى لتحويل تحرير 
تلعفر من قضية عسكرية الى سياسية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، مبنع العم��ل االقتصادي 
داخ��ل مفاص��ل التي��ار، متوعدا 
مبسائلة ومعاقبة اخملالفني، فيما 
دع��ا اللج��ان اخلاص��ة بتفعي��ل 
عمله��ا بصورة "حازم��ة" وإنها 

ثالثة ملفات.
وق��ال الص��در في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" مينع 
منعا باتاً العمل احلكومي داخل 
مفاص��ل التي��ار"، داعي��ا جلن��ة 

مكافحة الفس��اد ال��ى "العمل 
اجلاد واحلازم ضد كل من يستغل 
اس��م التي��ار ملناف��ع اقتصادية 

وإجراء العقوبة املناسبة له". 
مكافح��ة  "جلن��ة  أن  وأض��اف، 
الفس��اد ال دخ��ل له��ا بالعم��ل 
الرقاب��ة  س��وى  االقتص��ادي 
املكت��ب  أن  مبين��ا  املنش��ودة"، 
بالعم��ل  ل��ه  دخ��ل  ال  اخل��اص 
االقتصادي سوى متابعة العمل 

دون التدخل".
تتمة ص3

الصدر يمنع العمل االقتصادي 
الحكومي داخل مفاصل التيار

تنفي��ذا خلط��وط وزارة النفط املس��تندة الى سياس��تها ونهجها في اس��تغالل الث��روة الهيدروكاربونية )النف��ط والغاز( 
واس��تثمارها لصالح العراق وش��عبه، فإن وزارة النفط تعلن عن إطالقها ملش��روع استكشاف وتطوير وإنتاج عدد من الرقع 

االستكشافية واحلقول النفطية احلدودية البرية والبحرية في جنوب ووسط العراق، والتي تشمل:

أوال. الرقع االستكشافية على احلدود العراقية- الكويتية:
1. رقعة خضر املاء.

2. رقعة جبل سنام.
3. رقعة الفاو.

ثانيا. الرقع االستكشافية الواقعة على احلدود العراقية- اإليرانية:
1. رقعة السندباد، ويقع فيها حقل السندباد.

2. رقعة احلويزة، ويقع فيها حقل احلويزة وتركيب احلويزة اجلنوبي.
3. رقعة الشهابي.

4. رقعة زرباطية.
5. رقعة نفط خانة، ويقع فيها تركيب نفط خانة اجلنوبي وحقول نفط خانة، ناودومان وتل غزال.

ثالثا. رقعة اخلليج العربي التي تقع ضمن املياه اإلقليمية العراقية في اخلليج العربي.
س��تقوم وزارة النف��ط/ دائ��رة العقود والتراخيص البترولي��ة بتهيئة املعلوم��ات والبيانات الفنية املتوفرة ع��ن جميع الرقع 
االستكشافية واحلقول النفطية وأعدادها بشكل حقيبة معلومات. بإمكان الشركات النفطية األجنبية املؤهلة مسبقا 
والراغبة باملش��اركة في هذا املشروع احلصول على حقيبة املعلومات الفنية بعد دفع مبلغ من املال مقداره )100000( مائة 

ألف دوالر أميركي يتم حتويله وإيداعه في احلساب املصرفي ذي الرقم
Name:JP MORGAN CHASE BANK New York.
SWIFT CODE:CHASUS33XXXX
A/C No.:400-211-254
A/C Name:TRADE BANK OF IRAQ
SWIFT CODE: TRIQIQBAXXX
Beneficiary name: Oil Exploration Company-lraq.
A/C No.: 0002-001058-002 USD.

على أن يتم تقدمي إثبات الى دائرة العقود والتراخيص البترولية بتحويل وإيداع املبلغ لغرض استالم حقيبة املعلومات.
أما الش��ركات النفطية األجنبية غير املؤهلة )س��واء كانت منفردة أم ائتالف شركات( والراغبة باملشاركة في هذا املشروع، 
فعليها تقدمي املعلومات والوثائق اخلاصة بها واملتعلقة باجلوانب الفنية، املالية، القانونية والصحة والسالمة واألمن والبيئة 
"HSSE" الى دائرة العقود والتراخيص البترولية في موعد أقصاه يوم األحد املصادف 2017/8/20 طلبا لتأهيلها مقابل مبلغ 
مقدراه )25000( خمس��ة وعش��رون ألف دوالر أميركي يتم حتويله وإيداعه في احلساب املذكور آنفا كرسوم تأهيل غير قابل 

لالسترداد.
يش��مل نط��اق عمل عقود استكش��اف وتطوير وإنتاج ه��ذه الرقع االستكش��افية واحلقول النفطية عل��ى كافة عمليات 
االستكش��اف )املس��وحات الزلزالية، حفر اآلبار االستكش��افية والتقييمية وبرنامج مس��ح وإزالة األلغام واألجس��ام غير 
املنفلق��ة(، إنت��اج النفط اخلام واالس��تغالل األمثل للغاز احلر أو الغاز املصاحب، تلتلزم الش��ركات األجنبي��ة املقاولة بتوفير 
التموي��ل، اخلب��رات، التكنولوجيا، املعدات، املكائن، اخلدمات، العمالة املؤهلة لتنفيذ عقودها بش��رط االس��تعانة بالعمالة 

العراقية املؤهلة.
ستقوم الوزارة مبنح عقود هذه الرقع االستكشافية واحلقول النفطية الى الشركات النفطية األجنبية املؤهلة مسبقا من 
قبل الوزارة )سواء املوجود على قائمة الشركات املؤهلة أم التي سيتم تأهيلها الحقا( وسواء كانت هذه الشركات بصفتها 

املنفردة أم كائتالف شركات من خالل التنافس استنادا الى عوامل التنافس التي سيتم اإلعالن عنها الحقا.
كذلك ترغب وزارة النفط باحلصول على مقترحات الشركات املؤهلة املشاركة باملشروع املتعلقة بالنماذج التجارية للعقود 

النفطية لغرض اعتماد األفضل منها والذي يحقق مصلحة الطرفني.
فعلى الشركات النفطية األجنبية منفردة أو ائتالفات الراغبة باملشاركة في هذا املشروع االتصال بدائرة العقود والتراخيص 
البترولي��ة على عنوانه��ا اإللكترون��ي >dg_pcld@oil.gov.iq< أو مراجعتها في مقرها الكائن في اجملمع النفطي/ ش��ركة 
االستكش��افات النفطية/ الطابق الثامن في أثناء أوقات الدوام الرس��مي للحصول على مزيد من املعلومات. كما س��يتم 
عقد مؤمتر صحفي في ديوان وزارة النفط حول هذا املش��روع والدعوة مفتوحة للش��ركات وس��يتم اإلعالن عن موعد هذا 

املؤمتر قريبا.

املدير العام
دائرة العقود والتراخيص البترولية 

July 2017 2017/7/1212وزارة النفط

إعالن
The Ministry of Oil in implementation of its plans based 0n its policy and approach to exploit and placing 
the national hydrocarbon resources (oil and gas) for the benefit of Iraq and Iraqi people, the Ministry 
of oil announces the launch of a new project to explore for, develop and produce number of borderline 
onshore & offshore exploration blocks and oilfields (“the project") in the South and Middle of Iraq which 
includes:

 1. Iraqi-Kuwait borderline Exploration Blocks:
a- Khidher  A1-Mai Block;
b- Jebel Sanam Block; and 
c- Al-Fao Block.

2 .Iraqi-Iranian borderline Exploration Blocks: 
a- Sindbad Block, which includes Sindbad Oilfield;
b- Huwaiza Block, which includes Huwaiza Oilfield and Southern Huwaiza Structure,
c- A1-Shihabi B lock
d- Zurbatia Block, and 
e- Naft Khana Block, which includes Southern Naft Khana structure and naft Khana, 
Naodoman and Tal Khazal Oilfields.

 3. Arabian Gulf Block which is located in the Arbian Gulf.
 THE Ministry of Oil/ Petroleum Contracts &Licensing Directorate ("PCLD") will prepare the available 
technical data and information pertaining to these exploration blocks and fields and make it available as 
a Data Package. 
the prequalified International Oil Companies (IOCs) that are interested in this Project can acquire the Data 
Package after a payment of one hundred thousand US Dollar (US$ 100,000.00). The payment can be made 
as a wire transfer to dle following bank account:
Name: JP MORGAN CHASE BANK New York 
Swift Code: CHASUS33XXX
A/C No. : 400254-211- 
A/C Name: Trade Bank of Iraq
Swift Code: TRIQIQBAXXX 
Beneficiary Name: Oil Exploration Company• Iraq
A/C No. : 0002-001058-002 USD.

Payment proof or receipt should be delivered 10 PCLD in order to receive me Dam Package.
the non-qualified international oil companies, solo or consortia that are interested to participate 

in the Project are required to submit all relevant information and documents regarding their technical 
capabilities, financial solvency, legal status and HSSE procedures to PCLD by Sunday 20th August 2017 
seeking qualification.

A non-refundable qualification Fee of twenty five thousand US Dollar (US$ 25,000.00) should be 
transferred and deposited in the above mentioned bank account.

the scope of the exploration, development and production contracts of the Project comprises all 
exploration operations (De-mining, 2&3D seismic and drilling exploration and appraisal wells), crude oil 
production and optimal utilization of free and associated gas.

The contractors (IOCs) will be obliged 10 make available fund, expertise, technologies, Equipment, 
machinery, services and the required qualified personnel to implement the contracts provided that the Iraq 
qualified personnel should be employed 

the Ministry  0f oil will award the projects` contracts to the qualified international oil companies 
(either On the existing list or to be qualified later), whether solo or as consortia, on comptitive basis. 
Biddable parameters will be declared later.

Moreover the Ministry of Oil kindly requests the qualified participating companies to suggest 
commercial models to be evaluated and agree on the best model for the benefit of both parties. 

The IOCs, Solo or consortia, who desire to participate in this Project may contact PCLD on the following 
email addrms: <dg_pcld@oil.Gov.Iq< or visit PCLD in he Oil Complex/ oil Exploration Company 8th 
floor during formal working time.

The ministry of Oil will convene a press conference at the Ministry Headquarters regarding this 
essential Project and it is laid open 10 the interested companies; b. conference holding date wiIll be 
revealed soon.

Directed Jeneral
Petroleum Contracts & Licensing Directorate

Announcement
The Ministry of Oil



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينم��ا دخل��ت اي��ران وبق��وة عل��ى 
خط املس��اعي الرامية ملن��ع اجراء 
االستفتاء في اقليم كردستان في 
25 م��ن ايلول املقب��ل، اكد مراقبون 
ومختصون بالش��أن السياس��ي ان 
االص��رار على اجراء االس��تفتاء في 
الوق��ت الراهن عدا ع��ن انه يعارض 
توجهات شرائح واسعة من الشعب 
الكردي، فهو مؤامرة لتأسيس كيان 
او مس��تعمرة تركي��ة على ش��كل 

قبرص الشمالية شمالي العراق.
ف��ي غض��ون ذل��ك وفيم��ا كث��رت 
التكهنات ع��ن الثمن ال��ذي يجب 
على احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ان يدفع��ه النه��اء مقاطعة حركة 
التغيير للمس��اعي املبذولة الجراء 
االس��تفتاء ودعاها لتغيير موقفها 
الراف��ض للحديث عن االس��تفتاء، 
في ظل تعطي��ل برملان كردس��تان 
وانتهاء م��دة والية رئي��س االقليم، 
اعلنت حرك��ة التغيير عن موقفها 
النهائي حيال مس��ألة االس��تفتاء 

وآلية تفعيل برملان كردستان.  
واش��ار صال��ح ژاژەەیی وه��و نائب 
رئي��س اجملل��س الع��ام ف��ي حركة 
التغيير، ان رس��الة حرك��ة التغيير 
للحزب الدميقراطي واضحة الحتتمل 
أي تأوي��ل او تفس��ير، وه��ي ان يتم 
اع��ادة تفعيل برملان كردس��تان من 
دون أي قيد او شرط، وان يقوم برملان 
كردس��تان بتعدي��ل قانون رئاس��ة 
اقليم كردس��تان قبيل اصدارقانون 
مينح الشرعية الجراء االستفتاء.     

واك��د ژاژەەی��ی ان مطال��ب حركة 
التغيي��ر واضح��ة وهي ل��م تتغير 
برمل��ان  تفعي��ل  آلي��ة  بخص��وص 
كردستان، والذي يجب ان تكون في 
مقدمة مهامه تعديل قانون رئاسة 
االقليم، والذي ينبغي ان يحدد والية 
رئيس االقلي��م وصالحياته ويضمن 
كذل��ك حتوي��ل نظ��ام احلك��م من 

رئاسي الى برملاني في االقليم.
وكان وفد ايراني رفيع املستوى ضم 
الس��فير االيران��ي ايرج مس��جدي 
والقنص��ل االيراني ف��ي االقليم قد 
اج��رى سلس��لة لق��اءات وزي��ارات 
بزيارة  الحزاب سياسية اس��تهلها 

املكتب السياس��ي لالحتاد الوطني، 
ت��اله بزي��ارة االحت��اد االس��المي في 
اربيل، وختمها بلقاء رئيس حكومة 

اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
بارزاني اش��ار وفقا لبيان من رئاسة 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، ال��ى 
ان��ه بام��كان إي��ران ان تلع��ب دوراً 
ايجابياً حلل املشكالت العالقة بني 
ب��أن معاجلة  اربيل وبغ��داد، مؤكداً 
املشكالت حتتاج الى حوارات جدية، 
تستطيع ايران ان متارس دوراً ايجابياً 

في هذه املسألة.
من جانب��ه ق��ال الس��فير االيراني 
اي��رج مس��جدي وبني خ��الل اللقاء 
بأن��ه »مثلم��ا كان��ت اي��ران تق��ف 
عوناً إلقليم كردس��تان في األوقات 
وبكل  فأنها ستس��عى  الصعب��ة، 
ش��كل من األش��كال حل��ل جميع 
املشكالت العالقة بني اربيل وبغداد 

عن طريق احلوار«.
وبينم��ا يج��ري وفد رفيع املس��توى 
م��ن االحت��اد الوطني الكردس��تاني 

ج��الل  الرئي��س  يتزعم��ه  ال��ذي 
طالباني، لقاءات مع املسؤولني في 
طهران، قال رئي��س االركان العامة 
للقوات املس��لحة االيراني��ة اللواء 
محمد باق��ري، ان احلديث عن اجراء 
االس��تفتاء ف��ي اقليم كردس��تان 
ام��ر مرفوض م��ن قب��ل اجلمهورية 

االسالمية وجيران العراق االخرين.
وتاب��ع »انه اليوم وبع��د دحر داعش 
واالرهابيني التكفيريني بعد 3 اعوام 
من احلرب وتش��ريد الكثير من ابناء 
الش��عب العراق��ي العزي��ز وتقدمي 
الكثير من الشهداء وجناح الشعب 
واملرجعية الديني��ة وانتصار اجليش 
والقوات الشعبية؛ فان احلديث عن 
االس��تفتاء ف��ي كردس��تان العراق 
وفصل جزء من جسد العراق ال يبدو 

امراً طبيعيا«.
وع��د اللواء باقري خالل ملتقى قادة 
الق��وة البرية للح��رس الثوري طرح 
موضوع االس��تفتاء في كردس��تان 
الع��راق بداي��ة ملش��كالت وحتديات 

جدي��دة في هذه املنطق��ة واضاف، 
ان ه��ذا املوضوع لي��س مقبوال ابداً 
م��ن قبل جيران الع��راق وان احلفاظ 
على استقالل ووحدة العراق يخدم 
مصلحة جميع القوميات واملذاهب 

واملكونات العراقية.
موقف احلكومة التركية وشروطها 
بات ينكش��ف ش��يئاً فش��يئاً جتاه 
اجراؤه  املزمع  االس��تفتاء  مس��ألة 
في اقلي��م كردس��تان، وذكر موقع 
سارا بريس ان وزير اخلارجية التركي 
مول��ود جاويش أوغلو وبينما ش��دد 
على ض��رورة وحدة أراض��ي العراق، 
كش��ف في الوقت ذاته عن شروط 
بالده في حال قيام دولة في شمالي 

العراق.
وأوضح جاويش أوغلو في تصريح ل� 
قناة TRT الرسمية التركية، أنهم 
في الوقت احلالي ليس��وا مع اجراء 
االس��تفتاء وتوجه اقليم كردستان 
نحو االستقالل، مشدداً على أنهم 
إذا أي��دوا قي��ام دول��ة في ش��مالي 

العراق، مس��تقبالً ف��ان بالده لديها 
ش��روط حيال ذلك أغلبها ش��روط 

عسكرية.
وكشف جاويش اوغلو عن أن اقليم 
كردستان يجب أن يكون مثل شمال 
قب��رص ف��ي متن��اول يد تركي��ا وأن 
تكون قرارات أنقرة س��ارية املفعول 
فيه، ويجب استعمال أراضي اقليم 
كردس��تان لضرب مق��رات ومواقع 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني، 
مضيفاً أنه يجب ان يتم ذلك، على 
وف��ق اتف��اق جدي��د، بحي��ث تبقى 
الق��وات التركية ف��ي أراضي اقليم 
كردس��تان، اضاف��ة الى زي��ادة عدد 
القوات التركية هناك لضرب حزب 

العمال الكردستاني.
ف��ي  السياس��ية  العل��وم  اس��تاذ 
جامعة الس��ليمانية البروفيس��ور 
محمد رؤف س��عيد اكد في حديث 
للصباح اجلديد ان الهدف من اجراء 
االس��تفتاء ليس اعالن االس��تقالل 
احل��زب  رئي��س  لبق��اء  ه��و  وامن��ا 

الدميقراطي في منصبه، ولفت الى 
ان حرك��ة التغيي��ر معارض��ة كليا 
الج��راء االس��تفتاء اضاف��ة الى، ان 
االحت��اد الوطني غير مواف��ق ولديه 
مالحظات جوهري��ة على االجراءات 
املتخ��ذة الج��راء االس��تفتاء،فضالً 
عن ان ش��رائح واسعة من مجتمع 
النواي��ا  ان  مضيف��أً  كردس��تان، 
الت��ي تق��ف وراء اجراء االس��تفتاء 
التصب في صالح الش��عب الكردي 
وه��ي تنفي��ذ الرادة خارجي��ة لبناء 
مس��تعمرة تركي��ة ف��ي ش��مالي 

العراق مماثل لقبرص الشمالية.
واك��د ان��ه متيق��ن م��ن ان احل��زب 
اليمقراط��ي س��وف يتراج��ع ع��ن 
اصراره على اجراء االس��تفتاء، نزوال 
عن��د الرف��ض االقليم��ي والدول��ي 
الجراء االس��تفتاء فضالً عن انعدام 
التأيي��د الداخل��ي له��ذا اخليار في 
الوقت الراهن، مؤكدا ان ابوب احلوار 
مازالت مفتوحة مع بغداد للتفاهم 

ومعاجلة املشكالت العالقة.      

مراقبون: االستفتاء ليس لتحقيق االستقالل وهو مناورة سياسية حزبية
أكدوا أنها مؤامرة لتأسيس مستعمرة تركية شمالي العراق مماثلة لقبرص

عبد الزهرة محمد الهنداوي 

رائحة البارود مازالت مت��أ االرجاء في املوصل ، وثمة 
جث��ث حتت االنق��اض لم يتم انتش��الها بعد ،  بل و 
وجود عناصر من الدواعش يتخفون في ازقة املدينة 
القدمية و)درابينه��ا( ، فضال عن ذلك ، هناك مناطق 
رر  اخرى تابعة لنين��وى مثل تلعفر والعياضية لم حتحُ

بعد .. 
نع��م رائحة البارود مازالت تنتش��ر في ارجاء املدينة 
وأبناؤه��ا لم يزيل��وا غبار احلرب ع��ن وجوههم فهم 
مازالوا بانتظار وصول اخلدمات ومنها املاء ,والكهرباء 
لكي يغسلوا وجه مدينتهم ,وينيروا دروبها ، كما ان 
غبار النصر الكبير الذي حتقق هو ايضا مازال يغطي 
األجواء ، فأهلها وعلى الرغم من مأس��اتهم فرحوا 
كثي��را بزوال االحتالل الداعش��ي اذ ب��ات بإمكانهم 
ان يدخنوا )اجلكاير( علنا من دون خش��ية تعرضهم 
للجلد !،وأصبح بإمكان الشباب ارتداء )الشورتات ( 

القصيرة وال احد يعترضهم او يعتقلهم ..
وإذا ابتعدن��ا ع��ن نين��وى ف��ان هناك مناط��ق اخرى 
تابع��ة حملافظات اخرى لم حترر بع��د ومنها احلويجة 
التي تش��كل )س��كينة خاصرة( لأمن في املوصل 
وكرك��وك وص��الح الدين  فه��ي متثل اح��د املعاقل 
املهمة للدواعش ، كما توجد مناطق تابعة حملافظة 

االنبار تنتظر حتريرها ايضا ..
ووفق��ا لهذه املعطيات فإننا لم نصل بعد الى حترير 
كامل ارضنا من داعش ، وان كان الواقع يؤكد ان حترير 
املناطق املتبقية ليس سوى مجرد وقت خصوصاً بعد 
املعلومات التي تواترت عن مقتل البغدادي في الرقة 
السورية، ولكن يبدو ان اعالن التحرير وحتقيق النصر 
، فتح الباب واسعاً امام تشكيل خارطة التحالفات 
السياسية مع بدء العد التنازلي لالنتخابات احمللية 
املزمع اجراؤها في ايلول املقبل – وان كان السيد اياد 
عالوي اعلن موافقة الكتل السياسية على تأجيلها 
مل��ا بع��د االنتهاء م��ن داع��ش -  تليه��ا االنتخابات 
البرملانية في نيسان من العام املقبل ، فقد شهدت 
االيام املاضية حراكاً سياسياً واسعاً ، وخصوصا من 
قبل القوى التي متثل احملافظات التي احتلتها داعش 
، ولك��ن ما طبع هذا احلراك هو عدم االنس��جام بني 
تل��ك القوى واختالف توجهاته��ا ورؤاها فيما يتعلق 
مبس��تقبل تلك املناطق ، ومع وجود ش��ركاء دوليني 
ينتظ��رون من العراق موقفا موحدا بش��أن عمليات 
اع��ادة االعم��ار للمناط��ق املنكوب��ة ، وبالتالي فان 
هذا التش��تت في املواقف يعطي رس��الة س��لبية 
للمجتمع الدولي مما قد يدفع بعض  الدول الى اعادة 
النظ��ر مبواقفها ازاء العراق ، الس��يما انن��ا بانتظار 
عق��د املؤمتر الدول��ي للمانحني ف��ي الكويت مطلع 
الع��ام املقب��ل ، ومعنى هذا ان عملي��ة انتاج وتدوير 
للمشهد ذاته الذي مللنا مشاهدته منذ عام ٢٠٠٣ 
حلد االن وتسبب لنا بالكثير من الكوارث السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية ، وهو املش��هد ذاته الذي 
تس��بب بظهور داعش وس��قوط ثلث العراق محتال 

بيد هذه الشرذمة املارقة 
ولهذا ف��ان املطلوب ه��و مغادرة  االحادي��ة اللونية 
ف��ي التحالفات اجلديدة ومحاول��ة احداث حالة من 
التم��ازج اللوني ، وهذا ال��كالم ال يقتصر على ممثلي 
املناط��ق احملررة امنا حتى بقية مناط��ق العراق ، فآثار 
داع��ش لم تنحص��ر بنين��وى وصالح الدي��ن واالنبار 
امنا وصل ش��رره الى كل مناط��ق البالد .. فكيف لنا 
ان نعي��د االعمار مع اس��تمرار الس��ير على خارطة 
التحالفات القدمية نفسها ؟؟!! ..غبار النصر يجب ان 
اليحجب الرؤية لنبقى ندور في فلك الوجوه نفسها 
والتحالفات القدمية املصبوغة بصبغة طائفية ذات 
طبيعة محاصصاتية تسببت بهالك احلرث والنسل 
، وإال م��ن يضمن لنا عدم ظهور نس��خة جديدة من 

داعش ؟؟!! 

غبار المعارك.. وخارطة 
التحالفات

تقـرير

مايكل نايتس 
و يوسف قليان

انطلقت املعركة لتحرير املوصل من 
قبض��ة تنظيم »داعش« من س��هل 
نين��وى، وهو عب��ارة عن ق��رى زراعية 
متعددة األع��راق والطوائف تنتش��ر 
ف��ي األراضي الش��مالية الش��رقية 
احمليطة باملدينة. وكان هذا هو االجتاه 
ال��ذي بدأت منه قوات األمن العراقية 
الوالي��ات  املدع��وم م��ن  والتحال��ف 
املتح��دة عملي��ة حتري��ر املدين��ة في 
تشرين األول/أكتوبر 2016. فقد كانت 
مناطق س��هل نينوى مث��ل قرقوش 
وبعش��يقة  وتلكي��ف  وتللس��قف 
وبرطل��ة خاضعة لس��يطرة تنظيم 
»داع��ش« طيلة 27 ش��هراً، أي لفترة 
توازي تقريباً س��يطرته على املوصل 

نفسها. 
واآلن، بعد س��بعة أش��هر على حترير 
سهل نينوى، ال تزال أجزاء كبيرة منه 
خالية من السكان، كما أنه مقّسم 
بني قوات احلكومة العراقية والقوات 
الكردي��ة، إلى جانب ميليش��ياتهما 

الت��ي تعم��ل بالوكال��ة واملكّونة من 
للمس��يحيني  احمللي��ة  اجملتمع��ات 

والشبك.
ماس��ة  بحاج��ة  اآلن  املنطق��ة  إن 
إلى التحال��ف الذي تق��وده الواليات 
املتحدة للمساعدة في تطوير تدابير 
بن��اء الثقة- واألمن التي من ش��أنها 
احلّد من خطر اندالع اش��تباكات بني 
الق��وات وحتس��ني التنس��يق األمني 
ودعم إعادة اإلعم��ار، وبالتالي متهيد 
الطريق أمام إعادة املش��ردين داخلياً 
م��ن اخمليم��ات الت��ي يقيم��ون فيها 
ف��ي »إقليم كردس��تان« إلى ديارهم. 
وتعني الطبيعة املساملة نسبياً التي 
تطغ��ي على العالقات الس��ائدة بني 
الطوائف في سهل نينوى أن التدخل 
ينطوي على فرصة جيدة للنجاح إذا 
ما حصل قبل أن تسّمم امليليشيات 

العالقات بني اجملتمعات احمللية.

السيطرة املتنازع عليها 
على سهل نينوى

هناك فارق ضئيل بني س��هل نينوى و 
“احل��دود الداخلية املتنازع عليها” في 
العراق، املنطق��ة التي كانت تخضع 

للع��راق أثن��اء حكم صدام حس��ني 
حتى عام 2003، والتي يّدعي »إقليم 
كردستان« أنه يجب توحيدها إدارياً مع 
البلدات  وتنتشر  العراق«.  »كردستان 
الزراعي��ة  اواجملتمع��ات  املس��يحية 
القدمي��ة ف��ي الس��هل حي��ث متتزج 
م��ع املس��توطنات العربي��ة القدمية 

واجملتمعات اليزيدية والكردية. 
مث��ل  صغي��رة  أقلي��ات  وتعي��ش 
الكاكائي��ني والش��بك ف��ي س��هل 
نينوى، وهو املكان الوحيد في العالم 
ال��ذي يقطنه الش��بك. وعلى الرغم 
م��ن أن الس��هل ه��و مبعظم��ه جزء 
من محافظة نين��وى اخلاضعة إلدارة 
احتادي��ة ومقرها املوصل، إاّل أن األكراد 
لطاملا أعربوا ع��ن رغبتهم في تقدمي 
احلماي��ة ألي مجتمع��ات تعيش في 
الس��هل وترغ��ب في االنضم��ام إلى 

»إقليم كردستان«.
وعندم��ا هاج��م تنظي��م »داع��ش« 
 ،2014 حزيران/يوني��و  ف��ي  املوص��ل 
كان س��هل نينوى خاضعاً لسيطرة 
مزيج متعدد اللغات واجلنس��يات من 
ق��وات األمن. )في آب/أغس��طس من 
ذلك العام، جنح التنظيم في بس��ط 

سيطرته الكاملة على سهل نينوى(. 
وق��د متكن��ت ق��وات األم��ن الكردية 
من إح��كام قبضته��ا الفعالة على 
املناطق املس��يحية بواسطة عناصر 
وامليليشيات  الكردية  االس��تخبارات 
املس��يحية الت��ي تلقت األم��وال من 
األكراد وحامية جي��ش عراقي تتألف 
إل��ى حد كبير من جنود أكراد يتلقون 
األوامر من قيادة »إقليم كردس��تان«. 
ق��وات  االحت��ادي  الع��راق  وف��ر  وق��د 
الش��رطة، وب��دأت بغداد ف��ي اختبار 
رعاية ميليشيات الشبك، مستغلة 
مخ��اوف اجملتمع الش��بكي املس��لم 
الش��يعي، ال��ذي اس��تحُبعد بش��كل 
عام م��ن ترتيب��ات احلماي��ة الكردية 
وتع��رض لهجمات تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« بش��كل متك��رر. ورغم 
أن س��هل نينوى ب��دا هادئ��اً للغرباء، 
إال أن املنطق��ة ضم��ت قطبة خفية 
مظلمة: فقد ش��عر الشبك بأنه قد 
مت التخلي عنهم، وخشي املسيحيون 
م��ن مع��دالت املوالي��د املرتفعة في 
أوساط املس��لمني احملليني فضالً عن 

تدفق األكراد.
والي��وم ليس��ت الترتيب��ات األمني��ة 

سوى نسخة مضخمة للوضع الذي 
كان سائداً قبل عام 2014، مع بعض 
التقلب��ات اجلديدة غير الس��ارة. وفي 
الواق��ع، تتش��ارك العديد م��ن قوات 
األم��ن حالي��اً ف��ي عملي��ات املراقبة 
وف��رض النظ��ام ف��ي مدن األش��باح 

املهجورة في سهل نينوى:
تفرض قوات “البيش��مركة” الكردية 
و”الزيرفان��ي” س��يطرتها عل��ى خط 
محصن يش��مل مدناً مث��ل تلكيف 

وبعشيقة وبرطلة.
تس��يطر قوات الفرقة 16 في اجليش 
العراق��ي على نق��اط التفتيش على 
الطريق الس��ريع بني املوص��ل وأربيل 

وعلى ضواحي املوصل.
تتول��ى الش��رطة العراقية بش��كل 
اسمي املسؤولية عن مراكز الشرطة 

في سهل نينوى.
تحُعتبر “كتائب بابلي��ون” ]“لواء بابل”[ 
البالغ قوامها 1,000 عنصر جزءاً من 
»وحدات احلش��د الش��عبي«، القوات 
املتطوعة الت��ي تتقاضى رواتبها من 
بغداد. وهذا اللواء الذي يقوده الزعيم 
املس��يحي ري��ان الكلدان��ي ويتمركز 
لي��س  تلكي��ف  منطق��ة  ش��مال 

محلياً ف��ي الواقع بل يش��مل أفراداً 
من الش��بك والعرب الش��يعة الذين 
املدعومة  ب��در«  جلبته��م »منظمة 
م��ن إيران من خارج نينوى عند انتهاء 

املعركة على سهل نينوى.
تعمل “وحدات حماية س��هل نينوى” 
ذات الغالبية املس��يحية والتي يبلغ 
ع��دد أفراده��ا حوال��ي 500 عنص��ر، 
اس��مياً حتت مظلة »وحدات احلش��د 
الش��عبي«، لكنها تنف��ذ عملياتها 
بش��كل مس��تقل عن قي��ادة »قوات 
احلش��د الش��عبي« في بغ��داد. وقد 
تلقت عناصر “وحدات حماية س��هل 
نينوى” تدريباً أمريكياً وحصل أفرادها 
على عتاد غير فتاك من منظمة غير 
ربحي��ة مقرها في الوالي��ات املتحدة 
حتم��ل اس��م “صن��دوق دعم س��هل 

نينوى”. 
وقد قاتلت ه��ذه الوحدات إلى جانب 
الوالي��ات  بقي��ادة  التحال��ف  ق��وات 
املتحدة والقوات العراقية في املعركة 
الس��ترداد س��هل نينوى، وتقيم اآلن 
نقاط تفتيش في املناطق الش��رقية 

املسيحية مثل قرقوش وبرطلة.
“حرس س��هل نينوى” البال��غ قوامه 

1500 عنص��ر هو ق��وة كردية تعمل 
بالوكالة وترتبط ب�”اجمللس الش��عبي 
الكلداني الس��رياني اآلش��وري”، وهو 
حزب سياس��ي أسسه عضو »احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني« سركيس 
أغاجان. ويركز “حرس س��هل نينوى” 
على املنطقة الشمالية من بعشيقة 

إلى ألقوش، قرب بحيرة املوصل.
تش��ّكل “قوات س��هل نين��وى” التي 
تض��ّم نح��و 500 عنص��ر مجموعة 
كردية أخ��رى تعمل بالوكالة وترتبط 
ب�”ح��زب بي��ت نهري��ن الدميقراطي”، 
وتركز أيضاً على املنطقة الشمالية. 
ترتبط “دويخ نوش��ا” )“الذين يضحون 
بأنفس��هم” بالس��ريانية( ب�”احل��زب 
الوطني اآلش��وري”، وكالهما يتركزان 

في اجلزء الشمالي من سهل نينوى.
ونظ��راً إلى عدم وجود آلية تنس��يق، 
م��ن املرّجح أن حتت��دم التوت��رات بني 
قوات األمن خالل األش��هر املقبلة، مما 
قد يس��فر عن اش��تباكات مسلحة 
ويعيق على أقّل تقدير اتخاذ إجراءات 
فعالة ملنع تش��تت مسلحي تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« من املوصل احملررة 

وانتشارهم في املنطقة.  

بعد سبعة أشهر على التحرير

تدابير بناء الثقة واألمن في سهل نينوى

بارزاني

بارزاني اشار وفقا لبيان 
من رئاسة حكومة إقليم 
كردستان، الى انه بامكان 
إيران ان تلعب دورًا ايجابيًا 
لحل المشكالت العالقة بين 
اربيل وبغداد، مؤكدًا بأن 
معالجة المشكالت تحتاج 
الى حوارات جدية، تستطيع 
ايران ان تمارس دورًا 
ايجابيًا في هذه المسألة

التربية تسمح للطلبة الراسبين بثالثة 
دروس باداء امتحانات الدور الثاني

العراق يدعو هولندا الى فتح خط جّوي 
بين بغداد وأمستردام

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزيره��ا  ان  التربي��ة،  وزارة  اعلن��ت 
ق��رر الس��ماح للطلبة الراس��بني 
بثالثة دروس ب��اداء امتحانات الدور 
الثاني، مبينة ان ذلك يشمل طلبة 

الدراسة املتوسطة.
وق��ال وزير التربية محمد اقبال في 
بي��ان ورد الى » الصباح اجلديد« انه 
»تقرر الس��ماح للطلبة الراسبني 
بثالثة دروس باالمتحانات النهائية 
للع��ام احلال��ي لل��دور االول، ب��اداء 
االمتحان��ات في ال��دور الثاني بدال 

من درسني«.
واض��اف اقب��ال ان »ذل��ك يش��مل 

طلبة الدراس��ة املتوسطة«، الفتا 
الى ان »ه��ذا االجراء جاء تزامنا مع 
الظروف االس��تثنائية التي مير بها 

البالد«.
وكان��ت وزارة التربية قد اعلنت في 
وقت سابق عن إعادة العمل بنظام 
س��ابق يتعلق باملراك��ز االمتحانية 
للدراس��ة االبتدائية، مش��يرة إلى 
أنه س��يتم حتديد إدارات املراكز من 

املالك االبتدائي.
وقالت الوزارة ، إنه متت »العودة إلى 
النظام املعمول به س��ابقا واخلاص 
للدراس��ة  االمتحاني��ة  باملراك��ز 
»اللجنة  أن  االبتدائية«، موضح��ة 

واالمتحان��ات  للتق��ومي  الدائم��ة 
العم��ل مبضم��ون  تعلي��ق  ق��ررت 
الكتاب اخلاص بك��ون مدراء املراكز 
االمتحانية في االمتحانات العامة 
للدراس��ة االبتدائي��ة م��ن م��الك 

التعليم الثانوي حصرا«.
وأضافت الوزارة أنه »س��يتم حتديد 
م��ن  االمتحاني��ة  املراك��ز  إدارات 
املالك االبتدائ��ي وكما هو معمول 
به س��ابقا«، الفتة إل��ى أن »القرار 
الوزي��ر  لتوجيه��ات  تنفي��ذا  ج��اء 
ومن داف��ع احلرص والثق��ة العالية 
بالكوادر التربوية في الوزارة بكافة 

املراحل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  دع��ا 
اجلعفري، أم��س االثنني، احلكومة 
الهولندي��ة الى العمل على فتح 
خط جوي بني بغداد وأمس��تردام، 
فيما أش��ار اجلانب الهولندي الى 
أن مؤمت��را خاص��ا بش��ؤون املياه 
سيعقد في هولندا خالل األشهر 
املقبلة، مؤكدا أهمية مش��اركة 

العراق فيه.
وقال مكت��ب اجلعفري ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، 
إن األخي��ر »تس��لم نس��خة من 
أوراق اعتماد سفير هولندا اجلديد 

ل��دى الع��راق ماتاي��س فولترس، 
وج��رى خ��الل اللقاء اس��تعراض 
ب��ني  الثن���ائي����ة  العالق��ات 
بغداد وأمس��تردام وسبل دعمها 
ومب��ا يع��زز املصالح املش��ت�ركة 
بني  املش��تركة  اخملاطر  ومواجهة 

البلدين«.
وأعرب اجلعفري، بحس��ب البيان، 
عن ش��كر العراقي��ني ل�«مواقف 
هولندا الداعمة للعراق في حربه 
ض��د اإلره��اب، وتدري��ب الق��وات 
العس��كري«،  اجملال  في  العراقية 
داعيا الى »العمل على فتح خط 
طيران جوي بني بغداد وأمستردام 

مل��ا له من أثر كبي��ر في فتح آفاق 
جديدة للتعاون«.

من جانب��ه، أكد فولترس أن »أمن 
رأس  عل��ى  واس��تقراره  الع��راق 
أولويات العالق��ات بيننا، ونتطلع 
التعاون املشترك وإعادة  لتعميق 
بناء املدن العراقية وعودة العوائل 
النازح��ة إلى مناطق س��كناها«، 
مبينا أن »هولندا ستس��تضيف 
خ��الل األش��هر املقبل��ة مؤمت��را 
خاص��ا ف��ي مج��ال املي��اه، ونعد 
مشاركة العراق في املؤمتر مهمة 
جدا ليستفيد العراق من اخلبرات 

الهولندية في هذا اجملال«.
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بغداد – نزاع مسلح
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثن��ن، مقتل مواط��ن في نزاع 
عشائري مس��لح اندلع بن عشيرتن 
االس��لحة  اس��تعمال  ال��ى  وتط��ور 
اخلفيفة في منطق��ة النهروان جنوب 

شرقي بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "نزاعا عش��ائريا مس��لحا 
اندل��ع، ب��ن عش��يرتن ف��ي منطقة 
النهروان، جنوب شرقي بغداد"، مشيراً 
ال��ى أن "الن��زاع تطور الى اس��تعمال 
االسلحة اخلفيفة". وأن "النزاع اسفر 

عن مقتل احد املواطنن". 

ديالى – هجوم مسلح
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 

ديالى امس االثنن بأن صائغ ذهب قتل 
بهجوم مس��لح نفذه مجهولون على 
طري��ق رئيس في اط��راف قضاء بلدروز  

شرقي احملافظة.
وقال املصدر  الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه إن "صائغ ذهب قتل بهجوم 
شنه مسلحون مجهولن على طريق 
رئيسي في اطراف قضاء بلدروز )30كم 
ش��رق ب عقوبة(". وان "االجهزة االمنية 
فتحت حتقيقا للكشف عن مالبسات 

احلادث ". 

كركوك – عملية اغتيال 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنن مقتل ما تسمى 
"مس��ؤولة دي��وان صح��ة داعش" في 
احلويجة جنوب غربي احملافظة بظروف 

غامضة.

وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "مجموع��ة مجهولة 
ترت��دي النق��اب اقتحم��ت، صباح يوم 
امس احد مق��رات ما يس��مى بديوان 
صح��ة داعش في قض��اء احلويجة )55 
ك��م جن��وب غرب��ي كرك��وك(، وقاموا 
بتوجي��ه ع��دة طعنات الى مس��ؤولة 
الدي��وان". وأن "املقتول��ة ه��ي واحدة 
من اه��م طبيب��ات التنظي��م وحتمل 
اجلنس��ية البريطاني��ة وهي من اصول 

سودانية ". 

صالح الدين – عملية امنية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس االثن��ن أن عنصرا 
ف��ي ق��وات البيش��مركة قت��ل بنيران 
قناص تابع لتنظيم "داعش" ش��رقي 

احملافظة.

وقال املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قناص��ا تابعا لتنظيم 
داع��ش أطلق النار، مس��اء ي��وم امس 
باجت��اه أح��د عناصر البيش��مركة في 
أثن��اء تواجده على س��اتر في منطقة 
الزرك��ة بقضاء طوز خورماتو ش��رقي 
محافظ��ة صالح الدين، ما أس��فر عن 
مقتله ف��ي احلال". الفتا ال��ى أن "قوة 
من البيش��مركة نقلت جث��ة القتيل 
الى دائرة الطب العدلي في القضاء". 

الفلوجة – تفجير عبوات 
اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن 
جليل الربيعي امس االثنن، عن تفجير 
150 عبوة ناس��فة حتت السيطرة في 
عملي��ة "جحاف��ل النص��ر" لتطهير 

مناطق شرقي الفلوجة.
وقال الفريق الركن الربيعي  إن "عملية 

جحافل النصر ملناطق ش��رق الفلوجة 
واملمتدة من قناة الثرثار ولغاية ضفاف 
نهر الف��رات تضمن��ت تطهير جميع 
املناطق وتنظيف الشوارع من العبوات 
الناس��فة". مضيف��ا أن "العملي��ة مت 
خالله��ا تفجي��ر اكثر م��ن 150 عبوة 
ناسفة وتطهير 80 منزال و30 مضافة، 

اضافة الى حرق زورقن للعبور". 

االنبار – قصف جوي 
كش��ف القيادي في حش��د عش��ائر 
قط��ري  الش��يخ  البغ��دادي  ناحي��ة 
العبي��دي امس االثنن، عن تدمير ثالث 
عج��الت ل�تنظيم "داع��ش" االرهابي 
بقص��ف ج��وي جن��زب بحي��رة الثرثار 

شمالي محافظة األنبار.
وق��ال الش��يخ العبي��دي إن "طي��ران 
التحال��ف الدول��ي قصف، فج��ر يوم 

ام��س ثالث عج��الت لتنظي��م داعش 
االرهابي في منطقة تقع جنوب بحيرة 
الثرثار ش��مالي األنبار، قرب محافظة 

صالح الدين. 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة نينوى امس االثنن ان قوات 
اللواء 33 في احلش��د الشعبي كبدت 
ارهابيي داعش خس��ائر كبيرة باألرواح 

واملعدات جنوب غرب صحراء نينوى.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه ان "ابطال اللواء 
33 في احلش��د الشعبي اشتبكوا مع 
ارهابي��ي داع��ش جنوب غ��رب صحراء 
نينوى، واسفرت االشتباكات حتى االن 
عن قتل انغماس��ين اثنن، وخمس��ة 
مس��لحن، فض��ال عن تفجير س��يارة 

حتمل س��الحا رش��اش عي��ار ٢٣ ملم، 
وهرب ثالث سيارات تابعة لداعش". 

البصرة – اطالق نار
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س االثنن، بأن مس��لحن 
مجهول��ن أطلقوا النار عل��ى دار تقع 
وسط املدينة وتعود الى قاض ، مشيرا 
الى أن القوات األمنية اتخذت اجراءات 
حلماي��ة ال��دار، وفتح��ت حتقيق��اً في 

االعتداء.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "مس��لحن مجهولن 
أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على 
دار س��كنية تقع في منطقة العشار 
تع��ود الى أح��د القض��اة"، مبين��اً أن 
"االعت��داء لم يس��فر ع��ن إصابات أو 

أضرار تذكر ". 

اندالع نزاع مسلح بمنطقة النهروان جنوبي بغداد * مقتل ما تسمى "مسؤولة صحة داعش" في الحويجة 
تفجير عبوات ناسفة تحت السيطرة شرقي الفلوجة * تدمير 3 عجالت ملغمة بقصف جوي شمالي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير عام املنافذ احلدودية سامي السوداني، 
أم��س االثنن، ع��ن ضبط 12 الف حب��ة مخدرة 
بحوزة احد املسافرين مبنفذ الشالمجة احلدودي 

في محافظة البصرة.
وقال السوداني في تصريح صحفي،  إنه مت "ضبط 
12 الف حبة مخدرة بحوزة احد املس��افرين في 
منفذ الش��المجة احل��دودي مبحافظ��ة البصرة 

والواقع بن العراق وايران".
وأضاف الس��وداني، أن "املواد اخملدرة مت كش��فها 
من قبل مفارزنا في املنفذ والعاملن على جهاز 
كش��ف اخملدرات االيون سكان"، الفتاً الى "احالة 
الش��خص ال��ذي ضبط��ت بحوزته احلب��وب الى 

القضاء".
يذك��ر أن مديري��ة املناف��ذ احلدودي��ة تضبط بن 
فت��رة وأخرى دخ��ول بضائع وأدوي��ة وأغذية "غير 
مرخصة" أو غير مستوفية لإلجراءات القانونية، 

عبر منافذ البالد احلدودية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت بعثة األمم املتحدة في العراق )يونامي( ان 
حكومة اململكة املتحدة ساهمت مببلغ إضافي 
ق��دره 5.2 مالي��ن دوالر أميرك��ي ملش��روع إعادة 
االس��تقرار التابع لبرنام��ج األمم املتحدة اإلمنائي، 
والذي ميّول مبادرات س��ريعة ف��ي مناطق محّررة 

من سيطرة داعش.
وذكر بي��ان للبعثة ورد الى "الصب��اح اجلديد" ان 
"إجمالي مساهمة اململكة املتحدة في املشروع 

اصبح نحو 15 مليون دوالر حتى اليوم".
وبن، ان "مش��روع إعادة االستقرار، يساعد وفق 
أولوي��ات حتّدده��ا حكوم��ة العراق والس��لطات 
احمللي��ة، في اإلس��راع ف��ي إع��ادة تأهي��ل البنى 
التحتية العام��ة، وتقدمي منح إلى املؤسس��ات 
الصغي��رة، وتعزي��ز ق��درات احلكوم��ات احمللي��ة، 
وتش��جيع العم��ل املدني واملصاحل��ة اجملتمعية، 
إضاف��ة إلى توفير فرص عم��ل قصيرة املدى عبر 

برامج األشغال العامة".
ونق��ل البي��ان ع��ن متح��دث باس��م الس��فارة 
البريطاني��ة لدى العراق، قوله "كانت ش��جاعة 
الش��عب وق��وات األم��ن العراقي��ن والتزامهما 

عامالً حاسماً في هزمية ‘داعش’ في املوصل".
وأضاف "علينا اليوم التنّبه للتحديات السياسية 
واالقتصادي��ة واإلنس��انية العاجل��ة املرتقب��ة" 
مش��يرا الى ان "ه��ذه املس��اهمة اإلضافية في 
مش��روع إعادة االس��تقرار التاب��ع لبرنامج األمم 
املتح��دة اإلمنائي ت��دّل عل��ى أّن اململكة املتحدة 
س��وف تواصل دع��م الع��راق في مس��يره نحو 

التعافي".
ويعمل مش��روع إع��ادة االس��تقرار، الذي أنطلق 
في حزيران 2015، ف��ي مناطق محّررة حديثاً في 
محافظ��ات األنبار وصالح الدي��ن ونينوى وديالى 

وكركوك. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر محلي في نينوى، بأن عشرات السبايا 
لدى "داعش" في تلعفر غرب املوصل اختفن في 
ظ��روف غامضة، وس��ط مخاوف م��ن تعرضهن 

لتصفية جسدية من قبل التنظيم.
وق��ال املصدر في تصريح صحفي، إن "عش��رات 
الس��بايا اللواتي يحتجزهن عناصر وقادة داعش 
ف��ي مناطق عدة من تلعفر غرب املوصل اختفن 
في ظ��روف غامضة خ��الل األس��ابيع املاضية"، 
مبينا أن "االختفاء بدأت يتناقل أخباره السكان 

احملليون بشكل كثيف".
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم الكش��ف عن 
اس��مه، أن "داع��ش روج عبر خالياه ال��ى انه قام 
بنقل بعض سباياه الى خارج تلعفر لبيعهن في 
س��وريا لكن هناك مخاوف ج��ادة من تعرضهن 
لتصفية جس��دية من قبل التنظيم"، موضحاً 
أن "التنظيم بدء يدرك خطورة الس��بايا اللواتي 
ميلك��ن معلوم��ات تفصيلي��ة عن حي��اة قادته 
ومس��لحيه وأس��مائهم احلركية ما قد دفع الى 

تصفيتهن".
يذك��ر أن تنظي��م "داعش" يطلق على النس��اء 
اللوات��ي احتجزهن في املناطق التي احتلها بعد 
حزي��ران 2014 لقب "س��بابا"، وتق��در أعدادهن 

باآلالف حسب إحصائيات أممية.

المنافذ الحدودية تضبط 
12 ألف حبة مخدرة

بريطانيا تقدم مساعدة 
للعراق تبلغ 5.2 

ماليين دوالر

اختفاء جماعي غامض 
لسبايا "داعش" في تلعفر

الملف األمني

أطراف داخلية وخارجية 
تسعى لتحويل حترير تلعفر 

من قضية عسكرية الى 
سياسية

لصحيف��ة  اخلض��ري  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان" الطيران 
العراق��ي املتمث��ل بالقوة اجلوية 
وطيران اجليش قد اس��هم بنحو 
فاعل في املعارك الس��ابقة منذ 
انطالقها وأحرز انعطافة كبيرة 
في مجريات مواجه��ات القوات 
صنوفه��ا  بش��تى  املس��لحة 
م��ع داعش بع��د حتقيق��ه االف 

الطلعات اجلوية". 
ف��ي  الطي��ران  دور  ان"  وأض��اف 

املوص��ل الس��يما ف��ي املدين��ة 
القدمية قد اقتصر على االهداف 
املنتخب��ة للطبيع��ة اجلغرافية 
للمدينة وتداخل االبنية وأزقتها 
االهال��ي  وج��ود  الضيق��ة م��ع 
أحملاصرين إال ان املع��ارك املقبلة 
ف��ي تلعفر ستش��هد دورا اكبر 

للطيران". 
وتاب��ع ان" توقي��ت ب��دء املعارك 
مره��ون بأوام��ر قائ��د عملي��ات 
قادم��ون ي��ا نين��وى الفريق عبد 
االمي��ر يار اهلل ولن يتم االفصاح 
عنها لض��رورات امنية واحلفاظ 

على عنصر املباغتة". 
وفي س��ياق متصل قتلت قوات 

احلش��د الش��عبي ي��وم ، أم��س 
االثن��ن ،  7 عناص��ر م��ن داعش 
باش��تباك  انتحاري��ان  بينه��م 
مس��لح جن��وب غ��رب صح��راء 

نينوى. 
وذك��ر بيان للحش��د الش��عبي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نسخه منه ان" فصائل املقاومة 
و ق��وات الل��واء 33 في احلش��د 
الشعبي اش��تبكت مع عناصر 
داعش جنوب غرب صحراء نينوى 
وأسفر عن قتل انغماسين اثنن، 
و 5 مس��لحن، فضال عن تفجير 
سيارة حتمل سالحا رشاش عيار 
٢٣ مل��م، وه��رب ثالث س��يارات 

تابعة للتنظيم االجرامي". 
ويش��ار ال��ى ان قائ��د عملي��ات 
قادمون ي��ا نين��وى الفريق قوات 
خاص��ة الركن عب��د األمي��ر يار 
اهلل قد أعلن ، الس��بت املاضي ، 
عن ق��رب إنطالق املرحلة الرابعة 
لتحرير قضاء تلعفر من سيطرة 

عصابات داعش. 
وأعل��ن القائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة حي��در العب��ادي ف��ي 
العاش��ر من الش��هر اجلاري عن 
انته��اء معركة الس��احل األمين 
ملدين��ة املوص��ل وإع��الن النصر 
النهائي عل��ى مجاميع “داعش” 

اإلجرامية.

الصدر مينع العمل االقتصادي 
احلكومي داخل مفاصل التيار

وأكد الصدر، أن "أي من التشكيالت 
)س��رايا  وباخلص��وص  العس��كرية 
الس��الم( ممنوع تدخلها واشتراكها 
ف��ي العمل املالي واالقتصادي، ومن 
يعم��ل خالف ذلك يج��ب معاقبته 
"السياس��ين  أن  مبين��ا  ف��وراً"، 
ممنوع��ون  والس��ابقن  احلالي��ن 
أيض��ا م��ن التدخ��ل ف��ي العم��ل 

االقتصادي".
ودع��ا الص��در اللج��ان اخلاصة الى 
"تفعيل عملها بصورة جادة وحازمة 
إلنهاء ملفات، األراضي والتجاوزات، 
وملف املوانئ السيما ميناء البصرة، 

فضال عن ملف املطارات، الس��يما 
مطار النجف"، مشددا على ضرورة 
"قي��ام الهيئة السياس��ية بإنهاء 
ملف املفرغن والعمل على زج من 
هو أهل للوظيفة بطريقة شرعية 
مكافح��ة  فعل��ى  وإال  وقانوني��ة، 
الفس��اد العمل عل��ى معاقبتهم 

وبال استثناء". 
وكان ممث��ل زعي��م التي��ار الس��يد 
مقتدى الصدر أبلغ محافظ بغداد، 
اجلمع��ة )30 حزي��ران 2017( ب��راءة 
األخير من الذين يس��تحوذون على 
أم��الك الدول��ة ويدع��ون االنتم��اء 
للتيار، داعيا ال��ى ضرب من "يخرق 

القانون" بيد من حديد.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ال ميك��ن الي مواطن عراقي من غير 
اه��ل نينوى ان يزعم ان��ه زار مدينة 
املوص��ل م��ن دون ان يق��وم بجولة 
في اشهر اس��واقها، وخاصة سوق 
الدواس��ة والس��رجخانة ف��ي امين 
املدين��ة، وس��وق النب��ي يونس في 

ايسرها.
وبالرغ��م من االعالن الرس��مي عن 
حتري��ر مدينة املوص��ل بالكامل في 
العاشر من متوز اجلاري، اال ان عمليات 
التطهي��ر والبحث عن فلول داعش 
املنهزم��ن واخملتبئن في س��راديب 
او حت��ت االنق��اض ف��ي منطقت��ي 
حتدي��دا  والش��هوانية  القليع��ات 
باملوص��ل القدمي��ة، اال ان اصح��اب 
احملال التجارية في س��وق الدواسة 
ب��ادروا بنفض الغب��ار واالنقاض عن 
محالهم متهيدا ملمارسة اعمالهم 
التجارية، علما ان املنطقة تعد من 
اج��زاء املوص��ل القدمية ف��ي اجلهة 

الشرقية منها حتديدا.
املوصل��ي محمد  املدني  الناش��ط 
حسن الفضلي، حتدث ل� "الصباح 
اجلدي��د" وق��ال "س��وق الدواس��ة 
وسوق السرجخانة يعدان الشريان 
الرئي��س للحرك��ة التجارية مبدينة 
لهذي��ن  احلي��اة  واع��ادة  املوص��ل، 
الس��وقن متثل طفرة كبيرة لالمام 
على طريق اعادة احلياة لهذه املدينة 

املنكوبة".
واض��اف "ع��ودة احلرك��ة التجارية 
او الصناعي��ة للموص��ل ل��ن يكون 
بقرار حكومي او دولي، بل من خالل 
مبادرات فردية و جماعية، ش��ريطة 
احلصول على دعم لوجستي او فني 
من اجله��ات اخملتصة س��واء احمللية 

منها او الدولية".
واش��ار احليالي الى انه "بالرغم من 
مضي نحو اسبوع على االعالن عن 
حترير املوصل رسميا، وبالرغم من ان 
سوق الدواسة يعد جزءا من املوصل 

القدمية الت��ي حتررت كآخر منطقة 
باملوصل، اال انه مت رصد وجود حركة 
من قبل اصحاب احملال التجارية في 
س��وق الدواس��ة لتفقد محالهم، 

وتنظيف ما ميكن تنظيفه".
وتابع "ه��ذه املبادرات الش��خصية 
تس��تحق الدع��م، حي��ث ان ازال��ة 
ومخلفات  الكونكريتي��ة  االنقاض 
العملي��ات احلربي��ة بحاج��ة جلهد 
مؤسس��اتي كالبلدية التي ينبغي 
ان تدفع بآلياتها اخلدمية لرفع تلك 
اخمللف��ات وفت��ح الطرق��ات، وايضا 
هنال��ك تخوف م��ن وج��ود عبوات 

ناس��فة او الغ��ام او اجس��ام غي��ر 
منفلقة ب��ن تلك االنق��اض، وهذا 
م��ن اختص��اص اجلهد الهندس��ي 
في القوات االمني��ة العراقية التي 
ينبغي ان تؤمن هذا السوق واطرافه 

والطرق املوصلة اليه".
س��وق  "تأم��ن  ان  احليال��ي  وي��رى 
الدواس��ة يع��د ناقصا م��ا لم يتم 
احليوي،  الكورني��ش  تأم��ن ش��ارع 
م��ن املقذوفات غي��ر املنفلقة ورفع 
االنق��اض من��ه، اضافة ال��ى وجود 
متعل��ق آخ��ر به��ذه املس��ألة وهو 
االسراع بافتتاح اجلسور بن جانبي 

املدين��ة، حيث ال ميك��ن ان ينتعش 
أي جانب مبع��زل عن االخر، فهنالك 
املدين��ة  بامي��ن  مح��ال  اصح��اب 
والعك��س  بايس��رها،  يس��كنون 

صحيح".
ومض��ى بالق��ول ان "اغل��ب محال 
الدواس��ة تعرضت الض��رار جزئية، 
وهنال��ك اس��واق ومح��ال تدم��رت 
م��ن  ج��زء  تق��دمي  وان  بالكام��ل، 
التعويضات الصحابها سيس��هم 
ف��ي اعادة احلياة لس��وق الدواس��ة 

بنحو اسرع".
وبخص��وص البضائ��ع الت��ي كانت 

في تلك احمل��ال قبيل حتريره��ا، افاد 
احليالي بالقول "اغلب اصحاب تلك 
احملال التجاري��ة نقلوها الى مخازن 
ببيوتهم او في مناطق مس��تأجرة 
بضواح��ي املدينة، علم��ا ان عناصر 
داعش نهب��وا أية محتوي��ات عثروا 
عليه��ا قب��ل هربهم م��ن منطقة 
الدواسة، فضال عن ان عدداً ال بأس 
به من تل��ك احملال كان فارغا حينها 
بسبب الركود االقتصادي احلاد الذي 
خنق احلرك��ة التجارية باملوصل في 
اثن��اء قط��ع الطرق��ات اخلارجي��ة، 
وايض��ا الن االهال��ي كانوا يفضلون 

انفاق اموالهم على املواد الغذائية 
اس��واق  بينما  االساس��ية حينها، 
تبي��ع مالب��س  اغلبه��ا  الدواس��ة 

شبابية بالدرجة االساس".
ودع��ا احليال��ي "حكومت��ي بغ��داد 
ونين��وى ال��ى دع��م اجله��ود احمللية 
والش��عبية العادة احلياة الى اشهر 
اسواق املوصل، االمر الذي سيخلق 
ف��رص عمل ال حتصى، وس��تنتعش 
احلرك��ة التجارية ف��ي ابرز مفاصل 
املدينة، والتي تشكل مصدرا مهما 
للرزق ملئات او رمبا آالف العائالت من 

املوصل وخارجها".

ناشط موصلي: 
سوق الدواسة 
وسوق السرجخانة 
يعدان الشريان 
الرئيس للحركة 
التجارية بمدينة 
الموصل، وإعادة 
الحياة لهذين 
السوقين تمثل 
طفرة كبيرة 
لألمام على طريق 
إعادة الحياة لهذه 
المدينة المنكوبة

موصليون يطالبون بفتح اجلسور بني جانبي املوصل

أشهر أسواق أيمن المدينة تنفض عنها غبار الحرب

مناشدات إلزالة األجسام غير المنفلقة
وفتح الجسور بين شطري الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن األمن العام جملل��س الوزراء 
مهدي الع��الق، أن الع��راق ميتلك 
توجه��ات إيجابي��ة م��ع معظم 
عالقات��ه  لتطوي��ر  العال��م  دول 
االقتصادي��ة، فيم��ا أك��د ضرورة 
ع��ودة احلي��اة الطبيعي��ة للمدن 

احملررة.
وقال��ت األمانة في بي��ان ورد الى 
"األم��ن  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
العام جمللس الوزراء مهدي العالق 

التق��ى، الي��وم، وفد احت��اد الغرف 
التجاري��ة ف��ي الع��راق برئاس��ة 

جعفر احلمداني".
ونقل البيان ع��ن العالق قوله، إن 
"احلكومة العراقي��ة متنح أولوية 
قص��وى إلع��ادة اعم��ار املناط��ق 
التجاري��ة املتض��ررة م��ن اعمال 
اإلره��اب وامل��دن احملررة م��ن براثن 
داعش لتع��ود احلياة اليها بصورة 
طبيعي��ة بع��د اس��تتباب األمن 
والوض��ع االقتص��ادي والتج��اري 

فيه��ا"، داعيا ال��ى "التعامل مع 
القطاع اخلاص كشريك جتاري مع 
احتاد الغرف التجارية واالستفادة 

من عالقاته العربية والدولية".
وكان رئي��س الوزراء حيدر العبادي 
أك��د، األربع��اء )22 آذار 2017(، أن 
احلكومة ل��ن تتراجع ع��ن حملة 
اإلصالح وهي مس��تمرة مبحاربة 
الفس��اد، مش��يراً إل��ى أن العراق 
س��يخرج من األزم��ة االقتصادية 

أقوى من قبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصفت مس��ؤولة ف��ي األمم املتحدة، 
الدمار في اجلانب األمين غربي مدينة 
املوصل الذي حترر مؤخراً من ارهابيي 

داعش بأنه "األسوأ في العراق".
وقالت وقالت املمثلة املقيمة لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائ��ي في العراق، ليز 
غراندي بحس��ب بي��ان لبعث��ة األمم 
املتحدة في العراق )يونامي( اطلعت 
عي��ه "الصب��اح اجلدي��د" إّن "حجم 
الدمار غربي املوصل هو األس��وأ في 

الع��راق، فق��د تض��ّررت 38 منطقة، 
بينها 15 مدّمرة تقريباً".

وأضاف��ت "هن��اك حالي��اً أكث��ر من 
300 مش��روع قي��د التنفي��ذ إلعادة 
االس��تقرار إلى املوص��ل، بينها نحو 
70 مشروعاً غربي املوصل، لكن ذلك 
ليس سوى البداية، فهناك كّم هائل 
م��ن العمل ال��ذي يحتاج إل��ى إجناز 

سريعاً".
وكان رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
أعل��ن األثن��ن املاضي حتري��ر املوصل 

بالكامل من داعش وسط دمار هائل 
للمدينة.

وق��درت احلكوم��ة العراقي��ة، كلفة 
اعادة اعمار بنحو ملياري دوالر لهذه 
املهم��ة، وحت��اول تأمينه��ا محلي��اً، 
وانفاقه خالل س��نة واحدة بالتعاون 

مع املنظمات الدولية".
وقال العب��ادي في 22 حزيران املاضي 
ان كلفة دمار البنى التحتية بسبب 
احلرب عل��ى داعش تتجاوز 100 مليار 

دوالر.

توّجه إيجابي للعراق مع معظم الدول 
لتطوير العالقات االقتصادية

األمم المتحدة تعدُّ الدمار
بأيمن الموصل األسوأ في العراق



سحر حسين*

»القض��اء«  صحيف��ة  نش��رت 
االلكتروني��ة ف��ي عدده��ا األخير أن 
محكم��ة جن��ح الك��رادة س��جلت 
تراجع��ا في عدد الدع��اوى عن العام 
املاض��ي، الفت��ة الى حس��مها 400 
دع��وى خالل هذه امل��دة ، فيما أكدت 
أن أغلب اجلرائم تتعل��ق بالتعامالت 
املالي��ة ، أش��رت وج��ود قضايا حترش 

ومتاجرة باالعضاء البشرية.
وقال��ت قاض��ي أول احملكم��ة ذك��رى 
جاسم إن »منطقة الكرادة تعد اكبر 
مركز اقتص��ادي في الب��الد والطابع 
التج��اري ه��ذا جع��ل فيه��ا اجلرائم 
تتس��م بصبغة اقتصادية«، مضيفا 
ب��ن تس��جيل  تتن��وع  »اجلرائ��م  أن 
الصك��وك ب��ال رصي��د واالحتي��االت 
املالي��ة والتهديد فضال ع��ن قضايا 
التح��رش التي تتمركز في منطقتي 

البتاوين وشارع السعدون«. 

ولفت��ت ذك��رى جاس��م ال��ى »كثرة 
قضايا حترير صكوك كاذبة بال رصيد 
في منطق��ة الكرادة كونها منطقة 
حتت��وي عل��ى العدي��د م��ن املصارف 
األهلية واحلكومية«، مش��يرة الى ان 
»مبالغ بعض ه��ذه الصكوك عالية 
ج��داً تصل ف��ي بعض األحي��ان إلى 

املليارات«.
وبينت جاس��م ان »القانون العراقي 
تعامل مع جرمية تسجيل الصك من 
دون رصي��د على أنه��ا جنحة وأوجب 
احلب��س خم��س س��نوات والغرام��ة 
املالي��ة عقوبة ملرتكبه��ا«، موضحة 
أن »حترير هذه الصكوك تبقى جرمية 
س��واء تنازل املش��تكي ام لم يتنازل 

لوجود حق الصالح العام«. 
وكون الك��رادة منطقة جتارية وتكثر 
فيها التعامالت املالية من بيع وشراء 
فق��د ازدادت ط��رق االحتي��ال ، وع��ن 
ابرز طرق االحتيال تؤش��ر جاس��م أن 
»اكثر الطرق تتمثل ب�تبديل العملة 
م��ن خ��الل ايه��ام الناس ب��أن قيمة 

هذه العملة اكبر م��ن قيمه الدينار 
العراقي ومن ث��م يتبن بأنها مزيفة 

وال ميكن التعامل بها«.
ولفتت الى ان »اغلب عصابات تبديل 
العمل��ة هم م��ن جنس��يات عربية 
أو عراقي��ن يتنك��رون ب��زي عرب��ي«، 
وكش��فت عن »القبض على عصابة 
ف��ي الكرادة تق��وم بتبدي��ل العملة 
يدع��ي افرادها انهم من دول اخلليج« 
، مبينة أن »احملكمة حس��مت خالل 
5 أش��هر ما يقرب م��ن 400 دعوى«، 
الفت��ة ال��ى أن »قانون العف��و العام 
اس��هم ف��ي تراج��ع ه��ذه الدعاوى 
مقارنة باالعوام الس��ابقة«. وتابعت 
ان »أغلب هذه الدعاوى تتراوح ما بن 
باالعضاء  واملتاجرة  التهدي��د  قضايا 
والكح��ول  واملش��اجرات  البش��رية 

ودعاوى املرور«.
وع��ن قضاي��ا التحرش أك��د قاضي 
ضي��اء  القاض��ي  الك��رادة  حتقي��ق 
عبد احلس��ن كاظ��م ان »اغلب هذه 
ف��ي منطقت��ي  تتمرك��ز  القضاي��ا 

البتاوي��ن والس��عدون«، موضح��اً ان 
»معظم مرتكبي التحرش يضبطون 
عن طريق القبض عليهم في حاالت 
التلب��س أو م��ن خالل قي��ام املعتدى 

عليهم برفع شكوى أمام احملكمة«.
وف��ي م��ا يتعل��ق بوس��ائل االثب��ات 
التي تس��تند اليها احملكمة في هذه 
القضاي��ا قال كاظم في تصريح الى 
»القض��اء« ان »احملكمة تس��تند الى 
شهادة الشهود في قضايا التحرش 
اللفظ��ي والى حال��ة املعتدي في ما 
اذا كان ف��ي حالة س��كر أم في حالة 

طبيعية«.
واشار كاظم الى أن »املشرع العراقي 
التح��رش ف��ي قان��ون  ال��ى  تط��رق 
العقوبات العراقي رقم 111 لس��نة 
1969 بامل��واد )400،401،402 ( وح��دد 
عقوبت��ه باحلب��س م��دة ال تزيد على 
س��نة او غرامة مالي��ة بغض النظر 

عن جنسه«. 

*اعالم القضاء 

»الفوالذية«تتمكن من تصنيع موجهة الهواء لصالح الطاقة الكهربائية

محليات 4

متابعة الصباح الجديد: 

باش��رت الش��ركة العامة لصناعة 
الس��يارات واملع��دات التابعة لوزارة 
الصناعة واملعادن باعمال التشغيل 
الس��باكة  خلط��وط  التجريب��ي 
والقولب��ة الذي انش��ئ بعد جتهيزه 
باحدث االجهزة واملعدات من شركة  

BeIIoi االيطالية.
وق��ال املهن��دس عدنان احم��د رزين 
مدير عام الشركة في تصريح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
والهندس��ية  الفني��ة  امل��الكات  ان 
شرعت بالتش��غيل التجريبي لهذا 
ملش��روع الذي بلغ��ت كلفت��ه ) 4 ( 
مالين و670 الف يورو  ضمن اخلطة 
االستثمارية التي وضعتها الشركة 
لغ��رض تطوي��ر وحتدي��ث معاملها 
وخطوطه��ا االنتاجية من اجل زيادة 

االنتاج وتعظيم مواردها املالية .
وبن املدير العام ان الطاقة االنتاجية 
له��ذا املش��روع  ال��ذي م��ن املؤمل 
افتتاحه خالل االيام القليلة املقبلة 
)300( ط��ن س��نوياً لش��تى ان��واع 
املصبوبات احلديدية والالحديدية بيد 
ان الطاق��ة االنتاجية خل��ط املقالبة 
تبل��غ )50( قطعة في الس��اعة زنة 
القطع��ة الواحدة منه��ا )80( كيلو 
غرام��ا ، مؤك��دا ان ه��ذه اخلط��وط 
تعم��ل باحدث املواصف��ات العاملية 
للمسابك مما يسهم في سد حاجة 
ش��ركات القطاعن الع��ام واخلاص 

من املصبوبات املتنوعة. 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
احدى  االلكترونية  العامة لالنظمة 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
ع��ن معاودتها العمل في مش��روع 
مصافي حديثة بعد توقف دام الكثر 
من س��نه بس��بب الظروف االمنية 
الت��ي مرت بها املنطق��ة خالل املدة 

املاضية .
وق��ال مدير عام الش��ركة يوس��ف 

محم��د جاس��م في تصري��ح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
ان الشركة استأنفت تنفيذ اعمال 
عقده��ا املوق��ع م��ع وزارة النف��ط / 
ال��ذي  ش��ركة مصاف��ي الش��مال 
يقضي بتحديث منظومة السيطرة 
ملصفى حديثة حيث  تشمل  اعمال 
العق��د جتهي��ز وتش��غيل وفح��ص 
 DCS ( منظومة س��يطرة مركزي��ة
( م��ع جميع ملحقاته��ا مع لوحات 
توزيع كهربائية وصمامات س��يطرة 
، كاش��فا عن وصول امل��واد اخلاصة 
باملرحلة االولى من ش��ركة فوكس 
ب��ورا االميركية املصنع��ه االصلية 

ال��ى مق��ر الش��ركة حيث س��يتم 
نقله��ا بعد ذلك ال��ى موقع العمل 
ف��ي مصافي حديثة الجن��از االعمال 

املطلوبة .
وفي الس��ياق ذاته تعاقدت الشركة 
االلكتروني��ة  لالنظم��ة  العام��ة 
م��ع الش��ركة العراقي��ة للخدمات 
املصرفي��ة التابعة ال��ى وزارة املالية 
لغ��رض جتهيز ونص��ب جهاز بصمة 
الكتروني عدد 3 حديث و4 حاسبات 
متكامل��ة وكيس حاس��بة عدد 2 و 
4 تالفات ورق وجهاز س��كنر وتقدمي 
جه��زت  فيم��ا  التدري��ب  خدم��ات 
الشركة العامة لصناعة السيارات 

واملعدات /مصن��ع البطاريات بجهاز 
بصمة الكتروني عدد 8 .

الى ذل��ك متكنت الش��ركة العامة 
لوزارة  التابعة  الفوالذية  للصناعات 
تصني��ع  م��ن  واملع��ادن  الصناع��ة 
موجه��ة اله��واء لصالح الش��ركة 
العامة لتاهي��ل منظومات الطاقة 

الكهربائية.
 وقال املهندس جالل عباس حس��ن 
مدير عام الشركة في تصريح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
ان م��الكات مس��بك الصلب اخلاص 
ف��ي الش��ركة صنع��ت)28( قطعة 
م��ن موجه��ة اله��واء بدق��ة عالية 

املواصف��ات  تضاه��ي  ومبواصف��ات 
العاملي��ة  ف��ي اجل��ودة  لالمكانيات 
الكبي��رة الت��ي متتلكه��ا الش��ركة  
واخلب��رات العلمي��ة والعملية التي 
ادت ال��ى حصوله��ا عل��ى ش��هادة 
اجلودة العاملية مما اس��هم في اجلمع 
العاملي��ة  املواصف��ات  ب��ن حتقي��ق 
ملنتج��ات الش��ركة  م��ع احتف��اظ 
ب��روح املواطنة احمللي��ة التي ادت الى 
تخفي��ض كل��ف التصني��ع وج��اء 
ذلك  من مبدا التعاون املش��ترك بن 
الش��ركتن  لتطوير وحتسن  قطاع 
الكهرباء في الع��راق بصورة افضل 

خدمة للصالح العام. 

من جهة اخرى بن حسن ان مالكات 
بتصني��ع  قام��ت  ايض��ا  املس��بك 
كوبلنك طواحن االسمنت الرئيس          
الش��ركة  لصال��ح   KW   )3400  (
العراقية/ معمل  العامة لالسمنت 
اس��منت الكوف��ة ، مش��يراً الى ان 
انتج��ت مبواصفات  امل��ادة املصنعة 
عالية من الدقة  السيما وان املصنع 
ميتلك خبرات هندس��ية وفنية متتد 
الى عدة عقود في هذا اجملال ، مبديا 
رغبة مالكات املس��بك االس��تعداد 
لتصني��ع اي ج��زء حس��ب العرض 
والطلب بعد عمل القوالب املطلوبة 

مبستوى عال وسرعة في االجناز.

»صناعة السيارات« تباشر بأعمال التشغيل التجريبي لخطوط السباكة والقولبة 

شرعت المالكات 
الفنية والهندسية 

بالتشغيل التجريبي 
لخطوط السباكة 

والقولبة ضمن 
الخطة االستثمارية 

التي وضعتها 
الشركة لغرض 
تطوير وتحديث 

معاملها وخطوطها 
اإلنتاجية

الشركة العامة لصناعة السيارات

الحرب الناعمة 
ما بعد داعش 

ماذا ينتظر العراق ما بعد داعش ؟ االنتصار 
العس��كري النهائي في احلرب اخلشنة قاب 
قوسن او ادنى بعد اعالن النصر الكبير في 
املوص��ل، وما تبقى من ح��روب في احلويجة 
وتلعفر وراوة وعن��ة والقائم وبعض اجليوب 
ال تع��دو ان تكون نزهة ل��دى ابطال القوات 
لتحريره��ا،  الش��عبي  واحلش��د  االمني��ة 
فمعرك��ة املوص��ل الت��ي ش��بهت باحلرب 
العاملية الثانية اثبت فيها العراقيون شدة 
بأسهم ورباطة جأشهم النهاء دولة اخلالفة 
املزعومة، وتكسرت على ايدي ابطال العراق 
كل أساطير الرعب واخلوف التي بثتها تلك 

العصابات اجملرمة.
لكن بعد فش��ل كل غزو وإحباط املؤامرات 
التي حتاول النيل من إرادة الش��عب، تش��ن 
احل��رب الناعم��ة الهادفة الى متزيق اش��الء 
اجملتمع عب��ر بث س��موم الفرق��ة والفتنة 
والتنافر والتناحر، ل��ذا فنحن مقبلون على 
ح��رب ناعم��ة عش��واء تس��تهدف نعم��ة 
الوح��دة الناجتة ع��ن نقمة داع��ش وحتاول 
اعادة الوضع السياسي الى حقبة تسببت 

بتفرعن واستفحال االرهاب .
العدو سيس��تعمل كل الوس��ائل املتاحة 
للتأثي��ر ف��ي اآلخري��ن، وس��يركز إعالم��ه 
املسموم على اخلوض في القضايا الداخلية 
والطائفية والعرقية والقومية، وس��يكون 
اش��د فتكا في احل��رب الناعمة من خوضه 
اخليار العسكري وذلك باستهدافه العقول 

والتأثير في الرأي العام . 
العراق ما بعد داعش يحتاج الى إعادة البنى 
التحتي��ة لالنس��ان قب��ل احلج��ر، فاألفكار 
املتطرفة س��تعود بنا ال��ى جماعة إرهابية 
جديدة لرمبا اش��د جرما من داعش، وكذلك 
نح��ن نحت��اج الى جي��ش إعالم��ي وطني 
يصد الهجمات الفكرية املعوجة ويسهم 

بترسيخ مبدأ املواطنة . 
وأخي��را ..البلد على مفترق ط��رق، والطريق 
االس��لم ل��ه وجلمي��ع ابنائه الذه��اب نحو 
تصفي��ر اخلالفات ب��ن القوى السياس��ية 
واجملتمعية اخملتلفة وتوس��يع نقاط االلتقاء 
وتقلي��ص فج��وات اخل��الف عب��ر مش��روع 
وطن��ي جامع اساس��ه احلوار البن��اء بعيدا 
عن االجن��دات اخلارجية التي لم يجِن البلد 
منها س��وى املوت الذي ط��ال جميع أبنائه 
وضي��ع مقدراته ودم��ر اثاره ومدن��ه وابكى 

مئات االرامل واأليتام واالمهات الثكلى.

*كاتب عراقي

ميسان - خاص:
تعتزم  شركة نفط ميسان بقيامها  بعمليات 
تطوي��ر 3 حق��ول جدي��دة باجله��د الوطن��ي 

وبالتنسيق مع شركة احلفر العراقية .
وقال مدير عام شركة نفط ميسان املهندس 
عدنان نوش��ي ل�« الصباح اجلديد » تضمنت 
خطة العام احلالي تنفيذ برنامج الستكشاف 
وتقيي��م 3 حقول جدي��دة وهي كل من حقل 
احلويزة احلدودي ودمية إضافة إلى استكشاف 
تركي��ب حقل قلع��ة صالح  80 ك��م جنوب 

مركز احملافظة  .
واض��اف املدير العام ان مالكات ش��ركة احلفر 
العراقي��ة تس��لمت موق��ع احلفر ف��ي قلعة 
صالح لتش��رع بعد اكتم��ال نصب برج احلفر 
بعملي��ات حف��ر أول بئ��ر استكش��افي ف��ي 
ه��ذا التركيب كم��ا أن عملي��ات التقيم في 
حقل��ي احلوي��زة ودمي��ة مس��تمرة للحصول 
على املعلوم��ات النفطي��ة الكافية لتطوير 
ه��ذا احلق��ول في مراح��ل قادم��ة  ومن خالل  
ش��ركات صينية بتطوير حقول شركة نفط 
ميس��ان الرئيس��ة فيما تقوم مالكات نفط 
ميس��ان بإدارة وتطوير حق��ل العمارة وحقل 

نور النفطي شرقي احملافظة  .

تطوير 3 حقول نفطية 
جديدة في ميسان 

تقرير

»الصكوك الكاذبة« وتزوير العملة تستحوذ على أعمال جنح الكرادة
أشرت وجود قضايا تحّرش ومتاجرة باألعضاء البشرية 

محكمة جنح الكرادة

عالء كاظم العقابي* 
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بغداد - الصباح الجديد: 
دع��ت الهيئة العليا للح��ج والعمرة 
املشمولن باحلج الى مراجعة املراكز 
قب��ل  اللقاح��ات  بأج��راء  الصحي��ة 

التوجه الى الديار املقدسة. 
وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة 
حسن فهد الكناني في بيان تسلمت 
" الصباح اجلديد" نس��خة منه انه" 
على املواطن��ن الفائزين بقرعة احلج 
له��ذا العام مم��ن لم يراجع��وا املراكز 
اج��راء  ال��ى  االن  لغاي��ة  الصحي��ة 
اللقاح��ات اخلاصة مبوس��م احلج، الن 
ه��ذه اللقاح��ات بحاجة ال��ى مدة ال 
تقل عن أس��بوعن الخ��ذ مفعولها 

واالستفادة منها". 
واكد الكناني ان "م��ن الضروري اخذ 
ه��ذه اللقاحات من قبل املش��مولن 
باحلج للوقاية من االمراض االنتقالية 
واملعدي��ة خ��الل تأدية مناس��ك احلج 
معوف��ى  احل��اج  يك��ون  ان  وضم��ان 

ومحصن ضد هذه األمراض". 
وكان رئي��س هيئ��ة احل��ج والعم��رة 
الش��يخ الدكتور خالد العطية اعلن 
في وقت س��ابق ان الهيئة حددت يوم 
االربع��اء الثان��ي من الش��هر املقبل 
اول رحل��ة جوي��ة  موع��دا النط��الق 
للحج��اج العراقين و6 من��ه موعدا 
النط��الق اول قوافل احل��ج البرية من 

احملافظات عبر منفذ عرعر احلدودي.
عل��ى صعيد متص��ل بن مدي��ر عام 
دائ��رة صح��ة بغداد/الك��رخ الدكتور 
جاس��ب لطيف احلجام��ي ان دائرتنا 
ح��ددت 16 مرك��زا صحيا ف��ي جانب 
الك��رخ لتق��دمي اخلدم��ات الوقائي��ة 
والصحي��ة والتلقيحي��ة حلجاج بيت 
اهلل احلرام اس��تعدادا الداء مناس��ك 
احل��ج للموس��م احلال��ي 1438 ه��� / 

2017 م .
واشار الدكتور احلجامي الى ان املركز 
الصحية تقع ضمن الرقعة اجلغرافية 

للدائرة توزعت ما بن قطاعات الرعاية 
الصحي��ة االولية حيث فت��ح قطاع 
الكاظمية  الكاظمية مركز صح��ي 
االول واحلري��ة وق��ام قط��اع التاج��ي 
بتخصيص مركز صحي التاجي االول 
، بينم��ا حدد قط��اع الع��دل مركزي 
الع��دل والعامرية ومرك��ز صحي ابي 
غريب لقط��اع ابي غري��ب واحملمودية 
االول لقطاع احملمودي��ة املركز صحي 
الطارمي��ة ضمن الرقع��ة اجلغرافية 
لقط��اع الطارمي��ة وخص��ص قطاع 
الكرخ 3 مراك��ز صحية هي )املنصور 
االمنوذج��ي ومرك��ز صح��ي الس��الم 
)الطوبجي( ومركز صحي القادسية( 
وفتح قطاع الدورة مركز صحي بالط 
الش��هداء اضاف��ة ال��ى فت��ح مركز 
صحي الش��باب ومركز صحي البياع 
ف��ي قط��اع االع��الم ومرك��ز صحي 
الس��كني في  والس��الم  اجلمعي��ات 

قطاع العامل .

متابعة الصباح الجديد:
اطلعت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حس��ن من الدكتورعبد 
الس��تار اللواص مدير ع��ام دائرة صحة 
االنبار عل��ى افتتاح عدد من املش��اريع 
الصحية ف��ي احملافظة لتعزيز اخلدمات 
الصحية فيها ومن بينها افتتاح مركز 
صحي االمل ف��ي الكيل��و18 بالتعاون 
م��ع اجلمعية الطبي��ة العراقية ليقدم 
خدماته للنازحن من املنطقة الغربية 

واملوصل .
واوضح��ت الوزي��رة انه مت ايض��ا افتتاح 
االس��منت  دور  ف��ي  الصح��ي  املرك��ز 
بالفلوجة بعد اكم��ال تأهيله من قبل 
منظمة UNDP ورف��ده باحتياجاته من 
االدوية واالجهزة واملس��تلزمات الطبية 
ليق��دم خدمات��ه الوقائي��ة والطبي��ة 
والعالجي��ة الكف��وءة البن��اء املنطقة 
واالط��الع على جتهي��ز مركز االس��نان 
التخصص��ي ف��ي الفلوج��ة باجه��زة 

االس��نان التخصصية نتيجة لتعرضه 
للدم��ار واخلراب م��ن العناصر االرهابية 
واس��تحداث  املاضي��ة  الفت��رة  خ��الل 
قطاع البغ��دادي ورفده باحتياجاته من 
امل��الكات الطبي��ة والصحي��ة واالدوية 

واالجهزة واملستلزمات الطبية.
الزي��ارات  اس��تعراض  اللق��اء  وتن��اول 
امليدانية التي قام بها الدكتور اللواص 
ال��ى مخيم��ات النازح��ن ف��ي عامرية 
الفلوج��ة م��ع فريق طب��ي متخصص 
لتق��دمي اخلدم��ات الوقائي��ة والطبي��ة 
والعالجي��ة ونق��ل ع��دد م��ن املرض��ى 
التداخالت  العامرية الجراء  ملستشفى 
اجلراحي��ة ومتابعة تفاصي��ل زيارة وفد 
م��ن اجملل��س العلم��ي لدراس��ة البورد 
العربي برئاس��ة رئيس اجمللس الدكتور 
عصام اجلنابي الى مستشفى الرمادي 
واملوافق��ة  التعليمي��ن  والفلوج��ة 
على اس��تحداث دراس��ة البورد العربي 
للجراحة العامة مرك��ز االنبار وكذلك 

للجراح��ة  االنب��ار  مرك��ز  اس��تحداث 
البولية للبورد العربي

م��ن جان��ب اخر اق��ام قس��م الصحة 
العامة في دائرة صحة بغداد / الرصافة 
اكبر حمل��ة طبية وصحي��ة للعيادات 

املتنقلة في مناطق اطراف الرصافة .
وقال الدكتور بشار عبد اللطيف مدير 
قس��م الصحة العامة ف��ي الدائرة ان 
ه��ذه احلملة بتوجيه من قبل مدير عام 
دائرة صحة بغ��داد / الرصافة  الدكتور 
عب��د الغني س��عدون الس��اعدي  اقام 
قسم الصحة حملة الى مناطق عديد 
م��ن الرصافة  وهي النه��روان ومعامل 
الطاب��وق ومنطق��ة الرش��اد ومنطقة 
احلرية والصف��وة والردينية وغيرها من 
املناطق االطراف لغرض تقدمي اخلدمات 
الطبي��ة م��ن خ��الل فح��ص ومعاجلة 
املرضى ومتابعة االطفال دون اخلامسة 
وتلقيحه��م ف��ي اللقاح��ات الس��يما 

االطفال املتسربن من اللقاح . 

هيئة الحج تدعو المشمولين 
إلى اإلسراع بعملية التلقيح 

وزيرة الصحة تبحث استحداث مراكز 
لجراحة البورد العربي في األنبار

بغداد – الصباح الجديد
اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة د. املهندسة آن نافع 
اوس��ي، ان ال��وزارة تش��ارف عل��ى اجناز 
مش��روع تأهيل وتطوير )43،5( كم من 

الطري��ق الذي يربط قض��اء خانقن مع 
مندل��ي في محافظة ديالى ، مش��يرًة 

الى ان نسبة االجناز وصلت الى 85%.
وقالت ان املالكات الهندس��ية والفنية 
في ش��ركة حموراب��ي العام��ة احدى 

تقدم��ا  اح��رزت  ال��وزارة  تش��كيالت 
ملحوظ��ا في تنفي��ذ مش��روع تأهيل 
طري��ق )خانقن – مندلي ( في احملافظة 
 ، والذات��ي  االل��ي  اجله��د  بأس��تعمال 
مؤك��دة أن " االعمال اخلدمية تضمنت 

فرش السبيس واكساء طبقتن بطول 
اجمالي 43،5كم وبس��مك )10 ( س��م 
للطبقة االساس��ية  فضال عن اعمال 

تنفيذ اكتاف الطريق .
واضافت املهندسة اوسي أن " املشروع 

يعد من املشاريع املهمة واالستراتيجية 
في احملافظ��ة فضال عن دوره في حتقيق 
انس��يابية مرور املركبات ، مشيرة الى 
أن " الفت��رة املرتقب��ة ستش��هد اجناز 
املش��روع بعد ان وصلت نس��بة االجناز 

الى %85. واوضح��ت أن " الوزارة تعمل 
ضمن اخلطة املعدة على اجناز املشاريع 
وتأهي��ل وتطوير  والعمرانية  اخلدمي��ة 
البن��ى التحتي��ة في عم��وم احملافظات 

خدمة للصالح العام.

إنجاز مشروع تأهيل طريق )خانقين - مندلي(  في ديالى قريبا



سميرة مراد *
ق��ام مدير عام ش��ركة الرش��يد 
العام��ة للمق��اوالت االنش��ائية 
اح��دى تش��كيالت وزارة االعم��ار 
واالسك���ان والبلديات العام��ة 
محم��د  مس��لم  املهن��دس 
الى مش��روع  بزي��اره  اس��ماعيل 
اعم��ار وتأهيل جس��ر غماس في 
محافظ��ة ال��د يواني��ة والتق��ى 
مبدير املشروع املهندس عالء عبد 
ناصر الذي قدم ش��رحا وافيا عن 
واالض����رار  اجلس��ر  مواصف��ات 
الت��ي حلقت ب��ه ، نتيج��ة حادث 

سابق .
ووع��د بإجن��از االعمال ف��ي املوقع 
قب��ل امل��دة احمل��ددة ان ش��اء اهلل 
وق��د التقى املدير العام في موقع 
ناحية  باملش��روع مدي��ر  العم��ل 
غماس والنائبة ابتس��ام وهي من 

اهالي الناحية.
وعب��رت النائب��ة ع��ن ارتياحه��ا 
للمباش��رة ف��ي العم��ل في هذا 
املش��روع اخلدم��ي وال��ذي يخدم 
الناحية ويس��هم بتقليل  اهالي 
املروري���ة وتس��هيل  االختناقات 

تنق��ل املواطن��ني والس��ابلة بني 
ضفتي اجلسر . 

من جانب آخر أبدت النائبة ابتسام 
اس��تعدادها حلل الصعوبات التي 
تواجه الش��ركة في سبيل اجناح 
وبأس��رع وق��ت خدمة  املش��روع 

ألهالي الناحية . 
اجلدي��ر بالذكر ان العم��ل قد بدأ 
فعلي��ا" ف��ي التاس��ع م��ن مت��وز 
واجل��اري كمرحلة اول��ى لتفكيك 
اج��زاء اجلس��ر احلدي���دي املنهار 

وترتيبها في موقع العمل وتنفيذ 
مجموعتني من املساند في وسط 
النه��ر عل��ى بع��د 20م م��ن كل 
جانب تتك��ون كل منها من طرق 
 H-Pile( س��ت ركائز م��ن احلديد
( م��ع تنفي��ذ ط��وق ف��وق اعل��ى 
الركائز)قبع��ة( واع��ادة تنصي��ب 
اجلس��ر احلدي�دي وتعويض كافة 

االجزاء املتضررة واملفقودة.

*اعالم الرشيد 

اعالم الصحة 
اعل��ن مدي��ر مستش��فى الكرخ 
رائ��د عب��داهلل  الدكت��ور  الع��ام 
االنب��اري عن جن��اح فريق طبي من 
إجراء عملية جراحية بأستعمال 

. )3D moDel ( مجسم ثالثي
الطب��ي  الفري��ق  رئي��س  وذك��ر 
ااختصاص جراحة الوجه والفكني 
الدكتور ياس��ر ري��اض ان املريضة 
تعاني من ورم في الفك السفلي 

الفحوص��ات  بينت��ه  م��ا  ه��ذا 
الت��ي  والس��ريرية  الش��عاعية 
اجري��ت للمريض��ة، وبن��اء عل��ى 
نتائ��ج الفحوص��ات ق��رر فري��ق 
طبي أج��راء عملية ألس��تئصال 
ورم م��ن الفك الس��فلي وترميم 
عظم الفك بواسطة الصفيحة 
 )Reconstnction Plate  ( املعدنية 
وعظم الورك بأستعمال مجسم 
ثالثي االبع��اد)3D moDel( وتكللت 

العملية بالنجاح 
كل  العم��ل  فري��ق  أن  يذك��ر 
ري��اض  م��ن االختص��اص ياس��ر 
واختصاص تخدير عبد الرس��ول 
عبادي ومقيم اقدم محمد حسن 
فاطم��ة موفق  قدمى  ومقيم��ة 
واملمرض��ة فخري��ة عب��د االمي��ر 
واملمرضة االء حس��ان ومس��اعد 

تخدير علي هدهود .

ميسان - خاص:
نظ��م الفريق الطبي م��ن مالكات 
الزائ��ر الصح��ي في مس��ح جميع 
الس��كانية  والتجمع��ات  الق��رى 
الصغيرة والبيوت املتناثرة في القرى 
واألري��اف ضمن الرقع��ة اجلغرافية 
ملركز صح��ي الفاطمي والتابع الى 
القط��اع الصح��ي الثال��ث ضمن 
للزائر  الوطن��ي  املش��روع  برنام��ج 
الصحي في صحة ميسان لتقدمي 
اخلدمات الصحية ورعاية الطفولة 

وحتصينها ضد اإلمراض االنتقالية 
اخلطي��رة والوصول الى ابعد نقطة 
جتمع س��كاني في الق��رى واألرياف 

البعيدة إليصال اللقاح لهم.
وقال مدير املش��روع  خلف محمد 
الكعبي ل�« الصباح اجلديد«باشرنا  
باملسح امليداني في القرى واألرياف 
البعيدة وتسجيل البيانات اخلاصة 
باألطف��ال املس��تحقني للقاح��ات 
ضمن اجلداول املق��ررة لهم و متكن 
فريق الزائر الصح��ي وبرغم ارتفاع 

درج��ات احل��رارة م��ن أجراء املس��ح 
امليدان��ي ل���� ) 17 ( قري��ة وتلقيح 
األطف��ال ، حيث ش��كلت أربع فرق 
لتغطي��ة ه��ذه الق��رى باللقاحات 
الروتيني��ة إضافة إلى لقاح ش��لل 

األطفال .
مت  ال��ذي  األطف��ال  ع��دد  وكان 
تلقيحهم )80 (طفال بلقاح الشلل 
اللقاح��ات  بش��تى  طف��ال   ) و)91 
(جرع��ة    180( مبع��دل  الروتيني��ة 

متنوعة.
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متابعة الصباح الجديد:

 ش��اركت وزارة العم��ل والش��ؤون 
هيئ��ة  م��ن  بوف��د  االجتماعي��ة 
احلماية االجتماعية برئاس��ة مدير 
عام دائ��رة تكنولوجي��ا املعلومات 
في الهيئ��ة املهن��دس جمال بالل 
وعضوية مدير قسم اعالم الهيئة 
واملتحدث الرس��مي عم��ار منعم 
بورش��ة الدع��م التنفي��ذي الت��ي 
اقامها البنك الدولي ضمن منهاج 
لالعان��ات  التجريب��ي  البرنام��ج 
بالصح��ة  املش��روطة  النقدي��ة 

والتعليم.
وحضر فعاليات الورش��ة مسؤول 
ال��وزارة  ف��ي  املنظم��ات  قس��م 
صادق البهادلي مبش��اركة فرق من 
وزارت��ي التربي��ة والصح��ة وممثلي 
اجملتمع  مجموعة م��ن منظم��ات 
املدن��ي العاملة والس��اندة لعمل 
ال��وزارة وقس��م البح��ث امليداني 

واالجتماعي في الهيئة. 
وق��ال منعم ان الورش��ة ناقش��ت 
س��بل وآليات التواصل مع الفئات 
املش��مولة بالبرنام��ج التجريب��ي 
املش��روطة عبر  النقدية  لالعانات 
وس��ائل االتصال واالعالم ، مضيفا 
ان وف��د العم��ل والوف��ود االخ��رى 
املشاركة اس��تمعوا الى محاضرة 
قيم��ة القتها اخلبيرة الدولية زينة 
عفيف تناولت علم السلوكيات ملا 
له من اهمية في كيفية التعامل 
وايصال الرس��ائل للمشمولني ألن 
التعامل سيكون مع عائالت فقيرة 
ومح��دودة الثقافة وحتت��اج لطرق 

تعامل خاصة . 
الورش��ة رك��زت  ان  وب��ني منع��م 
ايضا على مناقش��ة اطالق حملة 
عب��ر    )sms( القصي��رة  الرس��ائل 
شبكات الهاتف النقال واهميتها 
التجريبي  بالبرنام��ج  التعريفي��ة 
املش��ار اليه آنف��ا واختيار االفضل 
منه��ا وكذلك كيفية اس��تعمال 
وس��ائل االتصال واالع��الم االخرى 
وس��بل  واجل��دوى  والتحدي��ات 
معاجلته��ا وتق��ومي التجرب��ة م��ن 
اج��ل االس��تفادة م��ن النتائج في 
رس��م مالمح اخلطة النهائية قبل 

انطالق البرنامج ال��ذي من املؤمل 
ان يبدأ ف��ي ايلول املقب��ل، مؤكدا 
ان��ه ج��رت خ��الل الورش��ة متارين 
عملية الختيار افضل نص لرسائل 
العتماده��ا  القصي��رة    )sms(���ال
في ايص��ال التبليغ ع��ن البرنامج 

للمستفيدين.  
واشار املتحدث باسم هيئة احلماية 
االجتماعية في وزارة العمل الى ان 
الورش��ة تأتي ضم��ن ورش اقامها 
البن��ك الدول��ي م��ن اج��ل تهيئة 
وتنمية قدرات العاملني في وزارات 
والصح��ة قبل  والتربي��ة  العم��ل 
البدء بالتنفي��ذ الفعلي للبرنامج 
للتحوي��الت النقدي��ة املش��روطة 
بالتع��اون  والتعلي��م  بالصح��ة 
الدول��ي  البن��ك  منظمت��ي  م��ع 

و)يونيسيف(. 
ه��ذا ويه��دف البرنام��ج املذك��ور 

الى رفع املس��توى املعاشي لألسر 
الفقي��رة وكذل��ك رف��ع املس��توى 
الثقافي والتنمي��ة اجملتمعية وهو 
االمر املنس��جم مع سياسة وزارة 
الفئات  الهادفة ملس��اعدة  العمل 
الفقي��رة واحملتاج��ة وايض��ا تنمية 
والعملي��ة  الثقافي��ة  قدراته��م 
ليكونوا عامالً ايجابي��اً ومؤثراً في 
اجملتم��ع وحس��ب ما وجه ب��ه وزير 
العم��ل املهن��دس محمد ش��ياع 

السوداني. 
على صعي��د متص��ل وتعبيرا عن 
رؤي��ة مس��تقبلية ونظ��رة وقراءة 
صحيحة ملس��تقبل واعد وافضل 
بعد عمليات التحرير املباركة طرح 
وكيل وزارة العمل لش��ؤون العمل 
الدكت��ور عب��د الك��رمي عب��د اهلل 
مبادرة )تشجيع احلوار اجملتمعي بني 
املكون��ات( للمحافظ��ات واملناطق 

احملررة امام اجللس��ة االخيرة جمللس 
الوكالء في االمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء الذي تبن��ى ب��دوره املبادرة 
جمل��ة  م��ع  باعمامه��ا  ووج��ه 
مقترح��ات اخ��رى عل��ى ال��وزارات 

واجلهات املرتبطة بوزارة كافة.
وذك��ر وكيل ال��وزارة ان��ه وفي ظل 
العراق  الت��ي يعيش��ها  الظ��روف 
ولغ��رض التقدم نح��و االمام بعد 
احملافظات  وبقي��ة  املوص��ل  حتري��ر 
واملدن والقصب��ات ولوجود هاجس 
لدى ش��تى الفعالي��ات اجملتمعية 
ولغ��رض رس��م ص��ورة للمرحل��ة 
)احل��وار  مب��ادرة  طرحن��ا  املقبل��ة 
اجملتمعي( في اجللسة االخيرة جمللس 
ال��وكالء من اجل االرتق��اء بالعراق 
وجت��اوز األخطاء الس��ابقة وكذلك 
االس��تفادة م��ن جتارب الش��عوب 
التي مرت بالظروف املماثلة ومنها 

مب��ادرة الزعي��م اجلن��وب افريق��ي 
الراحل نيلسون مانديال .

واكد وكي��ل الوزارة ان��ه مت اعتماد 
املب��ادرة من قب��ل االمان��ة العامة 
توجي��ه  وص��در  ال��وزراء  جملل��س 
باعمامها بكتاب رسمي الى جميع 
الوزارات واحملافظات لتشجيع احلوار 
اجملتمعي، مضيف��ا انها متثل دعوة 
صادقة الى تكثيف احلوار اجملتمعي 
من قبل اجلميع من اجل مش��اركة 
الفعالي��ات  واس��عة م��ن ش��تى 
اجملتمعية وكل من موقعه س��واء 
أكان في االس��رة او الزقاق او احمللة 
او كان��وا رج��ال اعم��ال وأكادمييني 
وشيوخ عش��ائر ومثقفني وشباب 
منظم��ات اجملتمع املدن��ي ليعربوا 
ع��ن وجه��ات نظرهم واالس��هام 
في صنع القرار وبالتالي يؤثروا في 
القرارات النهائية ورسم مستقبل 

افضل لبلدهم.
واش��ار عبد الكرمي ال��ى ان مجلس 
ال��وكالء تبن��ى ايضا ايج��اد تعاون 
بني الوزارات وخلية االزمات املدنية 
إلعداد تقري��ر مفصل عن االجنازات 
احلكومي��ة املتحقق��ة ف��ي اعادة 
للمحافظات  واالعمار  االس��تقرار 
احملررة، مؤك��دا ان االمان��ة العامة 
االج��راءات  جت��اوز  ال��ى  دع��ت 
املش��اريع  اجناز  في  البيروقراطي��ة 
اخلدم��ات  بتق��دمي  تتعل��ق  الت��ي 
للمواطن��ني وايضا ال��ى زيادة ورفع 
وتي��رة تق��دمي تل��ك اخلدم��ات في 
املوص��ل الس��يما املتعل��ق منه��ا 
والتعلي��م  والصح��ة  ب�)التربي��ة 
والبلديات وامل��اء والكهرباء( فضال 
ع��ن االس��تمرار بتق��دمي اخلدمات 
الضروري��ة خمليم��ات النازحني حلني 

عودتهم الى مناطقهم .

مجلس الوزراء يعتمد تشجيع »الحوار المجتمعي« في المناطق المحررة

العمل والبنك الدولي يستعرضان تطبيق اإلعانة المشروطة بالصحة والتعليم 
وكيل وزارة النقل 

يحضر اجتماع اللجنة 
العليا لمترو بغداد

فريق أجنبي متخصص 
بجراحة العيون  يجري 

عمليات مجانا 

بغداد - الصباح الجديد: 
حضر الوكيل الفني لوزارة النقل عباس عمران اجتماع 
اللجنة العليا ملترو بغداد برئاس��ة امينة بغداد واعضاء 
اللجن��ة م��ن اج��ل دراس��ة مق��ررات اللج��ان الفرعية 

بخصوص استمالك االراضي.
وقال عمران اننا قمنا بدراس��ة جمي��ع املقترحات التي 
من ش��انها تنفيذ ه��ذا املش��روع ، مبيناً ان��ه يعد من 
اهم املش��اريع اإلس��تراتيجية في الع��راق ، مضيفا ان 
وزارة النقل تس��عى لتنفيذ هذا املش��روع بإحلاح كبير ، 
مشددا على ان وزير النقل كاظم فنجان احلمامي يبذل 
مساعي حثيثة لتذليل الصعوبات واملعوقات التي حتول 

دون إنشائه . 

اعالم صحة الرصافة 
ص��رح الدكتور عم��ار فؤاد عيس��ى مدير مستش��فى 
اب��ن الهيث��م التعليمي للعي��ون عن مباش��رة الفريق 
الطبي الهندي املس��تقدم مبش��اركة املالكات الطبية 
املتخصص��ة في املستش��فى باجراء عملي��ات خاصة 
ل��زرع القرني��ة مجانا على نفق��ة وزارة الصحة والبيئة 
فيم��ا حرصت دائ��رة صحة الرصافة عل��ى تأمني جميع 
املس��تلزمات املطلوبة لضمان جناح عمل الوفد الهندي 
مبا فيه��ا االدوية واملعدات الطبية اضاف��ة الى املالكات 

الطبية املساعدة .
واوض��ح مدير املستش��فى الدكتور عيس��ى ان برنامج 
التح��ول التدريجي من االخالء الى االس��تقدام الطبي 
قد اس��هم في توفير مبالغ مالية كبيرة ملوازنة الدولة 
انعك��س بالتال��ي على تقليل حج��م االنفاق فضال عن 
تدريب املالكات الطبية والصحية العراقية واكتسابها 
اخلبرة املطلوبة الجراء تلك العمليات من خالل مرافقتها 

للفرق الطبية االجنبية   
من جانبه اش��ار الدكتور محم��د حمزة أحمد اخصائي 
طب وجراحة العيون ورئيس جلنة استقبال الفرق الطبية 
االجنبية ، ان الفريق الطبي الهندي الذي يرأس��ه اجلراح  
)روه��ات ب��ان(  هو الس��ادس الذي حضر للمستش��فى 
الجراء عمليات زرع القرنية مبس��اعدة االطباء العراقيني 
، مضيفا ان الفريق يجري عمليات ملدة اس��بوع في اثناء 
تواجدهم تصل من 35 الى 40  عملية في املستش��فى 
منها عمليات زرع قرنية بسيطة واجلزئية  وزرع عدسات 
ورفع س��اد وتصحيح بؤبؤ العني وزرع خاليا جذعية وهي 
عملي��ات متقدمة ومتطورة تبل��غ كلفة الواحدة منها 

من 4000  الى 6000 دوالر في داخل العراق وخارجه .

أعمال تأهيل جسر غماس

ركزت الورشة على 
إطالق حملة الرسائل 
القصيرة )sms( عبر  
شبكات الهاتف 
النقال وأهميتها 
التعريفية بالبرنامج 
التجريبي واختيار 
األفضل منها

جانب من االجتماع

مدير عام شركة الرشيد يّطلع
 على تأهيل جسر غّماس بالديوانية 

نجاح جديد تحققه مستشفى الكرخ 
الستئصال ورم في الفك السفلي  

صحة ميسان  تطلق حملة لتلقيح المتسربين 
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دبي ـ أ ب ف:
ق��ال أن��ور قرقاش وزي��ر الدول��ة اإلماراتي للش��ؤون 
اخلارجي��ة إن هن��اك حاجة ملراقبة دولي��ة في األزمة 
بني قطر وال��دول املقاطعة لها معرب��ا عن اعتقاده 
ب��أن الضغ��وط التي مت��ارس عل��ى الدوح��ة »جتني 
ثمارها«. وقطعت الس��عودية واإلم��ارات والبحرين 
ومصر عالقاتها بقطر في حزيران واتهمتها بتمويل 
ودعم اجلماع��ات املتطرفة وهي التهم التي تنفيها 

الدوحة.
وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، ش��ملت إغالق 

حدودها البرية والبحرية ومجاالتها اجلوية.
وقال قرقاش، في تصريحات معدة س��لفا من املقرر 
أن يدل��ي بها في لندن ام��س االثنني، نحن »نريد حال 
إقليمي��ا ومراقب��ة دولي��ة«.  وأضاف قرق��اش »نريد 
التأك��د م��ن أن قطر، الدول��ة التي متل��ك احتياطيا 
نقديا قيمته 300 مليار دوالر، لم تعد راعية بش��كل 
رسمي أو غير رس��مي لألفكار اجلهادية واإلرهابية« 

ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن املراقبة املقترحة.

الكويت ـ وكاالت:
توج��ه النائ��ب األول لرئيس مجل��س ال��وزراء، وزير 
اخلارجية الكويتي، صباح خالد احلمد الصباح، امس 
االثنني ، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خاللها 

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.
ويس��تقبل السيسي، صباح اخلالد، في مقر رئاسة 
اجلمهوري��ة في مص��ر اجلديدة، أين س��يتم تباحث 
تط��ورات األزم��ة اخلليجي��ة م��ع قطر والوس��اطة 
الكويتية، وآخر مستجداتها، فضال عن بحث تعزيز 
التع��اون الثنائي ف��ي اجملاالت السياس��ية واألمنية 
واالقتصادية، ومواصلة التش��اور والتنس��يق حول 
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املش��ترك، خصوص��ا عملية الس��الم في الش��رق 

األوسط ومكافحة التنظيمات اإلرهابية.
كما س��يلتقي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
وزير اخلارجية الكويت��ي، األمني العام جلامعة الدول 

العربية أحمد أبو الغيط.
ويضم الوفد املرافق لصباح اخلالد س��فير الكويت 
لدى مصر، محمد الذويخ، ومس��اعد وزير اخلارجية 
لش��ؤون الوطن العرب��ي، عزيز الديحان��ي، ومندوب 
الكوي��ت الدائم لدى جامعة ال��دول العربية، أحمد 

البكر وعددا من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

انقرة ـ وكاالت:
أعلن اجليش التركي أن 17 عس��كريا أصيبوا جراء 
تفجي��ر اس��تهدف عربته��م، ام��س االثن��ني، في 

محافظة هكاري جنوب شرقي البالد.
وحّمل بيان صادر عن اجليش عناصر »حزب العمال 
الكردس��تاني« مس��ؤولية االعت��داء ال��ذي وق��ع 
أثناء م��رور العرب��ة املنكوبة ف��ي ضواحي مدينة 
يوكسكوفا، مضيفا أن جميع املصابني نقلوا إلى 

املستشفى بشكل عاجل.

اإلمارات تدعو لحل إقليمي 
ألزمة قطر ومراقبة دولية

وزير الخارجية الكويتي إلى 
القاهرة للقاء السيسي وأبوالغيط

إصابة 17 عسكريًا في 
تفجير جنوب شرقي تركيا

طرابلس ـ بي بي سي:

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني 
في ليبي��ا املعترف به��ا من طرف 
األمم املتح��دة، فاي��ز الس��راج إلى 
تنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية 
في آذار 2018، وذل��ك بهدف إنهاء 

العنف الذي يعصف بالبلد.
كلم��ة  ف��ي   ، الس��راج  وأض��اف 
مت بثه��ا الس��بت املاض��ي، قائ��ال 
»س��تكون والية احلكومة املقبلة 
ثالث سنوات كحد أقصى أو حتى 
صياغة وتنظيم استفتاء من أجل 

الدستور«.
السياس��ية  املنافس��ة  وتعرق��ل 
واالقتت��ال بني امليليش��يات جهود 
ليبيا من اخلروج من حالة الفوضى 
الت��ي أعقب��ت االنتفاض��ة الت��ي 
اندلع��ت في ع��ام 2011 وما تالها 
من إس��قاط نظام العقيد معمر 

القذافي وقتله.
وتواجه حكومة الس��راج عراقيل 
لف��رض س��لطتها عل��ى كام��ل 
أراضي ليبيا من��ذ أن بدأت عملها 
في العاصمة طرابلس في آذار عام 
2016 في ظل وجو إدارة منافس��ة 
في ش��رق ليبيا ترف��ض االعتراف 

بشرعيتها.
ودع��ا الس��راج إلى وق��ف إلطالق 
النار ماعدا جهود محاربة اإلرهاب 
ودمج تدريجي للكيانات البرملانية 
املنافس��ة املتمركزة في طرابلس 

وفي شرق ليبيا.
وقال الس��راج إنه يتقدم بخارطة 
طريق بدافع إصراره على اخلروج من 

األزمة احلالية وتوحيد الليبيني.
وتاب��ع »أن��ا على ثق��ة ب��أن الروح 
الوطنية س��تتغلب على املصالح 
الشخصية الضيقة وأدعو اجلميع 
إل��ى تق��دمي التن��ازالت وإن كان��ت 

مؤملة«.

وس��يمثل االتف��اق عل��ى خط��ة 
انتخاب��ات في  انتخابي��ة وإج��راء 
أنحاء الب��الد حتديا كبيرا بس��بب 
االنقس��امات السياسية وانعدام 
األمن واالشتباكات وتدهور البنية 

األساسية.
وغرق��ت ليبي��ا ف��ي ص��راع بع��د 
االنتفاضة التي أطاحت بالقذافي 
قبل ست سنوات. وأدت االنتخابات 
الس��ابقة التي أجري��ت في البالد 
في 2014 إلى تش��كيل حكومتني 
وبرملانني متنافس��ني في طرابلس 
وف��ي الش��رق وكالهم��ا تدعم��ه 
حتالفات فضفاض��ة من جماعات 

مسلحة.
وحكوم��ة الوف��اق الوطن��ي نتاج 
التفاق توسطت فيه األمم املتحدة 
إلرس��اء االس��تقرار وتوحيد ليبيا 
مت التوقي��ع علي��ه بنهاي��ة 2015 
بدعم جزئي من فصائل سياسية 
بس��لطة  وتتمت��ع  ومس��لحة. 
فصائ��ل  وتعارضه��ا  مح��دودة 
متمركزة في الشرق متحالفة مع 

القائد العسكري خليفة حفتر.
ومنذ وصوله إلى طرابلس في آذار 
من العام املاضي، يكافح الس��راج 
لتشكيل حكومة فاعلة أو لكبح 
فصائل مس��لحة قوي��ة. ووصلت 

األحوال املعيشية ألسوأ أوضاعها 
ج��راء أزم��ة ح��ادة في الس��يولة 
وانقطاع متك��رر للكهرباء واملياه 

وتدهور اخلدمات العامة.
وف��ي غض��ون ذل��ك اتف��ق رئيس 
حكوم��ة الوفاق الوطن��ي الليبية 
املدعوم��ة م��ن األمم املتح��دة فايز 
الس��راج م��ع القائد العس��كري 
اللواء خليفة حفت��ر على العمل 
سويا إلنهاء األزمة التي تشهدها 
رس��مي  بي��ان  بحس��ب  الب��الد، 

مشترك.
وج��اء اإلعالن ع��ن االتف��اق عقب 
انته��اء جولة محادثات اس��تمرت 

يوم��ني في دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة التي تعد إلى جانب مصر 
الرئيس��يني حلفتر الذي  الداعمني 
ال يعت��رف بحكومة الس��راج في 

طرابلس.
وُع��ني حفتر من قب��ل برملان طبرق 
شرقي البالد قائدا للجيش الليبي 
بينما يصر الس��راج على أن تكون 
قيادة اجلي��ش خاضعة للحكومة 

املعترف بها دوليا.
اج��راءات  الطرف��ان  يتخ��ذ  ول��م 
واضح��ة لوق��ف حالة االنقس��ام 
التي تشهدها ليبيا منذ اإلطاحة 
بالزعي��م الليب��ي الراح��ل معمر 

القذافي عام 2011 ولكن بحسب 
البيان، اتفق الطرفان على تشكيل 

جيش موحد للبالد.
وكان��ت األمم املتح��دة ق��د رحبت 
بلقاء حفت��ر والس��راج الذي يعد 
أول لق��اء يجمع بينهما منذ أكثر 

من عام.
م��ن جانبها، قال��ت وزارة اخلارجية 
اإلماراتية في بيان، نش��رته وكالة 
األنباء الرسمية، إن هناك »تقدما 
ملموس��ا في الوساطة والتوفيق 
بني أقطاب األزمة الليبية«، وأشاد 
التي  اإليجابية«  البيان »باألج��واء 

سادت احملادثات.

دمشق ـ أ ب ف:
أعلنت قوات سوريا الدميوقراطية 
واش��نطن امس  الت��ي تدعمها 
االثنني انها استعادت السيطرة 
على حي جديد في الرقة )شمال 
سوريا( من أيدي جهاديني تنظيم 

داعش.
وتش��ن هذه القوات وهي حتالف 
كردي عربي عملية »درع الفرات« 

من��ذ ثمانية اش��هر الس��تعادة 
الرق��ة التي دخلته��ا في مطلع 

حزيران.
وأعلنت املتحدثة باسم العملية 
جيهان الش��يخ احم��د لوكالة 
فران��س ب��س »لق��د مت حترير حي 
اليرموك البارحة«، في اشارة الى 
احلي الكبير على الطرف اجلنوبي 

الغربي للمدينة.

وتابع��ت املتحدث��ة م��ن مدينة 
ع��ني عيس��ى )50 كلم ش��مال 
الرقة( ان »احلملة مستمرة لكن 
هناك اش��تباكات عنيفة جدا«، 
وأضاف��ت »نخطو خطوات ثابتة 
وس��ليمة ، املهم بالنس��بة لنا 
ليس الس��رعة بل حترير املدنيني 

والقضاء على داعش«.
من جهته، ذكر املرصد الس��وري 

حلقوق االنس��ان ان قوات س��وريا 
ف��ي  تقدم��ت  الدميوقراطي��ة 
اليرموك لكنها ال تسيطر عليه 

بالكامل بعد.
وتابع املرصد ان التحالف الدولي 
بقيادة واش��نطن يس��يطر على 
القس��م الغربي م��ن احلي لكن 
مع��ارك عنيف��ة تتواص��ل، كما 
أورد ان مئ��ات املدني��ني ف��روا من 

لس��يطرة  اخلاضع��ة  املناط��ق 
اجلهاديني في املدينة الى مناطق 
باتت حتت س��يطرة قوات سوريا 
الس��اعات  ف��ي  الدميوقراطي��ة 

ال�24 االخيرة.
وس��يطر تنظي��م داع��ش على 
الرق��ة ف��ي بداي��ة 2014 وفرض 
على س��كانها أحكام الشريعة 
املش��ددة وم��ارس فظائ��ع مثل 

قط��ع ال��رؤوس واألط��راف ف��ي 
الساحات العامة والرجم.

س��وريا  ق��وات  حاص��رت 
الدميوقراطية الرقة عدة أش��هر 
قب��ل اقتحامه��ا ف��ي 6 حزيران 
وبات��ت تس��يطر عل��ى نحو 30 
باملئة منها، وفق املرصد السوري 
ف��ي  ومق��ره  اإلنس��ان  حلق��وق 

بريطانيا.

قوات سوريا الديموقراطية تحقق تقدما جديدًا في مواجهة الجهاديين في الرقة

إلنهاء العنف الذي يعصف بالبالد

السراج يدعو إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا العام المقبل

سيمثل االتفاق 
على خطة انتخابية 

وإجراء انتخابات 
في أنحاء البالد 

تحديا كبيرا 
بسبب االنقسامات 
السياسية وانعدام 
األمن واالشتباكات 

وتدهور البنية 
األساسية

فايز السراج
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
أم��س االثن��ن، مع ش��ركة »بيكر 
هي��وز« التابع��ة لش��ركة جن��رال 
تطوي��ر حقلي  إليكتري��ك، عق��د 
مبحافظ��ة  والغ��راف  الناصري��ة 
اجل��اف  الغ��از  إلنت��اج  الناصري��ة 

والسائل واملكثفات.
وأوض��ح اللعيب��ي ف��ي بي��ان على 
موقع الوزارة، أن »املشروع سيجري 
على مرحلت��ن؛ األولى متمثلة في 
تنفي��ذ منش��أة لتجفيف وضغط 
الغ��از تت��راوح إنتاجيته��ا ب��ن 70 
و100 مليون قدم مكعب قياس��ي 

يومياً«.
واملرحل��ة الثانية، تتمث��ل في إجناز 
جدي��د  معم��ل  وبن��اء  املش��روع، 
لس��وائل الغاز بقدرة اس��تيعابية 
تبل��غ 200 ملي��ون ق��دم مكع��ب 

قياسي يومياً، وفقاً للبيان.
»املش��روع  ان  اللعيب��ي،  وتاب��ع 
سيسهم في إيقاف حرق الغاز في 
احلقل��ن، إضافة إل��ى توفيره للغاز 
اجلاف، واس��تعماله كوقود حملطات 
الكهربائية، كما  الطاق��ة  تولي��د 
س��يتم اس��تخدام الوقود الثقيل 

في تلك احملطات«.
ولف��ت اللعيبي إلى أن »املش��روع 
س��يقوم بإنتاج مئات آالف األطنان 
من سوائل الغاز سنوياً على شكل 
غ��از البت��رول املُس��ال، واملكثفات؛ 
على أن يتم تصدي��ر الفائض منه 
لألس��واق العاملية؛ والذي س��ينتج 

بخزين��ة  كبي��رة  إي��رادات  عن��ه 
الدولة«.

ويُخطط العراق لزيادة طاقة إنتاج 
اخلام إلى 5 مالين برميل يومياً قبل 

نهاية العام اجلاري.
على الصعي��د ذاته، أعلن��ت وزارة 
النف��ط، أمس االثنن، ع��ن افتتاح 

معمل للغاز الس��ائل في ميسان 
ف��ي  اس��طوانة   1200 بطاق��ة 
الس��اعة، مش��يرة الى ان املعمل 
احملل��ي  االس��تهالك  س��يؤمن 

للمحافظة واملناطق اجملاورة«.
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة تعبئة 
الغ��از عل��ي جبير في بي��ان تلقت 

الس��ومرية ني��وز نس��خة منه ان 
للغاز  افتتح��ت معم��ل  »ال��وزارة 
السائل في ميس��ان بطاقة 1200 
اس��طوانة في الس��اعة«، مشيرا 
الى ان »املعم��ل يعتبر من املعامل 

املتطورة في العراق«.
واضاف جبير ان »الش��ركة ماضية 

في تنفيذ اخلط��ط التي وضعتها 
النش��اء وتطوي��ر وتاهي��ل معامل 
تعبئ��ة الغاز في جميع محافظات 
البالد«، مضيفا ان »افتتاح املعمل 
مبحافظ��ة  كمي��ت  مدين��ة  ف��ي 
ميس��ان سيعزز انتاج احملافظة من 
اسطوانات الغاز السائل وسيؤمن 

للمحافظ��ة  احملل��ي  االس��تهالك 
واملناطق اجملاورة«.

وتس��عى وزارة النف��ط ال��ى حتويل 
جميع معامله��ا لتعبئة الغاز من 
اليدوي��ة ال��ى االومتاتيكية لغرض 
اجمله��ز  املنت��وج  بج��ودة  االرتق��اء 

للمواطنن«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت دائرة تس��جيل الش��ركات 
في وزارة التج��ارة، أمس االثنن، عن 
تأس��يس 169 ش��ركة وطنية خالل 
حزي��ران، مش��يرة إل��ى إحال��ة 249 
أخ��رى للمحقق العدل��ي خملالفتها 

الضوابط.

وق��ال مدير عام الدائ��رة عبد العزيز 
جبار عبد العزيز في بيان للوزارة، إن 
»الدائرة اص��درت عدة قرارات تتعلق 
توزعت  الش��ركات،  بتعديل عق��ود 
مابن زيادة رأس مال ودمج حسابات 

شركة وتصفية حسابات شركة«.
وأض��اف، أنه »مت توثيق 186 ش��ركة 

مس��جلة وتأش��ير احملاض��ر وإحالة 
)249( ش��ركة ال��ى احملق��ق العدلي 
والتعليمات«،  الضواب��ط  خملالفتها 
مبين��ا أن »م��الكات الدائ��رة اجنزت 
معام��الت تأس��يس )169( ش��ركة 
وطنية وتس��جيل )5( فرع لش��ركة 
اجنبية خالل شهر حزيران املاضي«.

»الدائ��رة  أن  العزي��ز،  عب��د  وتاب��ع 
قامت بدراسة احلس��ابات اخلتامية 
للش��ركات الوطني��ة البالغ عددها 
باالضافة  )1262( ش��ركة وطني��ة، 
الى دمج حسابات 21 شركة وزيادة 
راس مال )17( ش��ركة«، مردفا »كما 
قامت بتصفية حسابات )7( شركة 

ودراس��ة حس��ابات مكات��ب وفروع 
الش��ركات االجنبية ل� )94( شركة 
والتأك��د م��ن  احلج��وزات  وتأش��ير 
االسماء احملجوزة اموالهم ل� )389( 

وتدقيق وصوالت ل�)3951(«.
وأش��ار إل��ى، »أن »الدائ��رة صدقت 
التأسيس��ية  االجتماعات  محاضر 

للش��ركات احملدودة والبال��غ عددها 
)200( محضر، باالضافة الى تصديق 
)32( محض��را خ��اص باجتماع��ات 
الهيئة العامة للشركات املساهمة 
فضال ع��ن تصديق ق��رارات الهيئة 
العامة لشركات االشخاص احملدودة 

والبالغ عددها )734( قرارا«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة التخطي��ط، أم��س 
انخف��اض مع��دل  االثن��ن، ع��ن 
التضخم لش��هر حزيران بنسبة 
%0.5، والتضخم السنوي بنسبة 
%0.1، مش��يرة الى أن املس��ح لم 
يش��مل محافظتي االنبار ونينوى 

بسبب الوضع االمني فيهما.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
الزه��رة  عب��د  التخطي��ط  وزارة 
املرك��زي  »اجله��از  إن  الهن��داوي 
لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط 
أجنز تقرير التضخم لشهر حزيران 
املاض��ي 2017 على أس��اس جمع 

أس��عار  ع��ن  ميداني��ا  البيان��ات 
الس��لع واخلدمات املكونة لسلة 
املس��تهلك م��ن عين��ة مخت��ارة 
م��ن منافذ البيع ف��ي محافظات 

العراق كافة«.
املع��دالت  »ه��ذه  أن  وأض��اف 
حتتس��ب م��ن الس��لع واخلدمات 

التي تشم���ل الغذائية واإليجار 
والصح��ة  واالتص��االت  والنق��ل 
والتعلي��م وغيره��ا مم��ا يقتني��ه 

املستهلك«.
واض��اف الهنداوي ان »مؤش��رات 
املاضي  التضخم لش��هر حزيران 
ش��هدت انخفاضا بنس��بة 0.5% 

مقارن��ة بالش��هر الذي س��بقه، 
اضاف��ة الى انخف��اض التضخم 
الس��نوي بنس��بة %0.1 مقارن��ة 

بشهر ايار 2016«.
واشار الهنداوي الى ان »االنخفاض 
في التضخم جاء نتيجة انخفاض 
اس��عار قس��م امل��واد الغذائي��ة 

بنسبة %2.8 مقابل ارتفاع اسعار 
قسم السكن بنسبة 2.4%«.

واوضح الهنداوي ان »املسح الذي 
مت اج��راه خالل ش��هر حزي��ران لم 
يش��مل محافظتي االنبار ونينوى 
ال��ذي  االمن��ي  الوض��ع  بس��بب 

تشهده هذه احملافظات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
زادت ش��ركة »غازبروم« الروس��ية 
للطاق��ة، إنتاجه��ا وصادراتها من 
الغ��از الطبيع��ي، حت��ى 15 يوليو 

اجلاري.
وج��اء في بي��ان الش��ركة: »من 1 
كانون الثاني وحتى 15 متوز 2017، 

زاد إنت��اج مجموع��ة )غازبروم( من 
الغ��از الطبيع��ي بنس��بة 18.8% 
أو مبق��دار 39.3 ملي��ار متر مكعب 
ليصل إلى 248.8 ملي��ارا، مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي«.
أك��د  الص��ادرات  يخ��ص  وفيم��ا 
بيان الش��ركة أن حج��م صادرات 

)غازبروم( م��ن الغاز الروس��ي إلى 
الدول البعيدة )خارج نطاق رابطة 
ال��دول املس��تقلة(، ارتف��ع خ��الل 
الفت��رة الس��ابقة املذك��ورة أعاله 
ب��� 11.3 ملي��ار متر مكع��ب أو ب� 
%12.3 ليصل إلى 102.9 مليار متر 
مكعب مقارن��ة بنفس الفترة من 

.2016
وزادت ال��واردات إل��ى ش��مال غرب 
ووسط أوروبا، بنس��بة %16.7 إلى 
أملانيا، وبنسبة %77.2 إلى النمسا، 
و %24.8 إلى التشيك، و %25.8 إلى 

سلوفاكيا.
في ش��أن آخر، ارتفع س��عر صرف 

الروبل أمام كل من الدوالر واليورو، 
نتيجة صعود سعر برميل النفط 

اخلام في األسواق العاملية.
وأظهرت بيانات بورصة موس��كو، 
أن س��عر صرف الدوالر بلغ مقابل 
العمل��ة الوطني��ة الروب��ل 59.12 

روبل بانخفاض بلغ 3 كوبيكات.

كم��ا وصل س��عر ص��رف العملة 
األوروبية الي��ورو إل��ى 67.68 روبل 
كوبي��كات   7 مبق��دار  متراجع��ة 

مقابل العملة الروسية.
جاء ذلك بعد أن وصل سعر برميل 
النفط مزيج »برن��ت« العاملي إلى 

49.25 دوالر.

التجارة: تأسيس 169 شركة وطنية في حزيران

انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.5 %

روسيا تزيد إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي

إلنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا

»النفط« توّقع عقدًا لتطوير حقلين إلنتاج الغاز

اللعيبي، ان »المشروع 
سيسهم في إيقاف 
حرق الغاز في 
الحقلين، إضافة إلى 
توفيره للغاز الجاف، 
واستعماله كوقود 
لمحطات توليد الطاقة 
الكهربائية، كما سيتم 
استخدام الوقود الثقيل 
في تلك المحطات«

أحد احلقول النفطية العراقية

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية في التعامالت املبكرة 
أمس االثنن وسط تداوالت اتسمت بالضعف مع 
بداية موسم إعالن نتائج كبرى شركات املنطقة 

والواليات املتحدة.
وصعد املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي 0.2 باملئة 
بينما وجد املؤشر ستوكس 50 لألسهم القيادية 
مبنطقة اليورو صعوبة في احلفاظ على مكاسب 

طفيفة. 
وفي األس��بوع املاضي سجلت املؤشرات األوروبية 
أق��وى أداء ف��ي أكث��ر م��ن أس��بوعن إذ س��ارع 
املس��تثمرون لشراء األس��هم التي تراجعت جراء 
بعض التشديد في موقف السياسة النقدية من 

جانب بنوك مركزية.
وحتققت مكاس��ب في جمي��ع القطاعات تقريبا 
لك��ن أس��هم امل��وارد األساس��ية س��جلت أكبر 

املكاسب وزاد مؤشر القطاع نحو واحد باملئة. 
وقادت ش��ركات أجنلو امريكان للتعدين ونورسك 
هيدرو وجلينكور االجتاه الصعودي بعد أن س��جل 
س��عر النح��اس أعلى مس��توى في ثالثة أش��هر 
ونصف الش��هر بفضل بيانات قوي��ة للناجت احمللي 
اإلجمال��ي م��ن الص��ن أكب��ر دولة مس��تهلكة 

للمعادن في العالم.

لندن ـ رويترز:
تكب��د ال��دوالر األميركي خس��ائر ليس��جل أدنى 
مستوياته في عش��رة أشهر مقابل سلة عمالت 
ام��س االثنن م��ع ابته��اج املس��تثمرين ببيانات 
صينية تبعث على التفاؤل ليقبلوا على معامالت 
االس��تفادة من فروق أس��عار الفائ��دة في عمالت 

مرتفعة العائد مثل الدوالر األسترالي.
وف��اق الن��اجت احمللي اإلجمال��ي للص��ن التوقعات 
بنم��وه 6.9 باملئة على أس��اس س��نوي ف��ي الربع 

الثاني من العام.
وقفز الدوالر األس��ترالي إلى أعلى مستوياته في 
عام��ن واخترق مس��تويات مقاوم��ة فنية مهمة 
في نطاق 0.7700-0.7778 دوالر أميركي. وسجلت 

العملة 0.7814 دوالر في أحدث سعر لها.
واس��تقر ال��دوالر األميرك��ي مقاب��ل ال��ن عن��د 

112.575 ين.

أنقرة ـ رويترز:
ق��ال وزير املالية التركي ناج��ي إقبال امس االثنن 
إن إيرادات اخلصخصة في تركيا في النصف األول 
من العام بلغت 5.8 ملي��ار ليرة )1.64 مليار دوالر( 
وتوق��ع أن تصل للمس��توي املس��تهدف عند 13 

مليار ليرة في نهاية العام.
وأبدى الوزير اعتقاده خالل مؤمتر صحافي أن معدل 
التضخم س��ينخفض إلى رقم ف��ي خانة اآلحاد 
بنهاية العام وأن أرقام النمو االقتصادي ستتجاوز 

التوقعات الرسمية.
في شأن آخر، قال اخلبير واحمللل التركي جواد غوك، 
إن االقتصاد التركي مس��تقر نتيج��ة الثقة التي 
أرساها حزب العدالة والتنمية مبختلف القطاعات 
وتقوي��ة البني��ة التحتي��ة، م��ا أعط��ى حصان��ة 
لالقتص��اد من االهت��زاز، برغم محاول��ة االنقالب 
الفاشلة وما سبقها من حصار وعقوبات روسية، 
أو حت��ى ما تاله��ا من تفجي��رات ومحاولة زعزعة 

األمن الداخلي وتخويف املستثمرين والسياح.
وخالل حديثه لصحيفة »العربي اجلديد«، نس��ب 
غوك أسباب حتسن مؤش��ر النمو االقتصادي في 
تركيا إل��ى امتصاص احلكومة صدم��ة االنقالب، 
برغم آثارها الس��لبية واخلس��ائر الت��ي جاءت من 
إخراج ش��ركات »فت��ح اهلل غول��ن« الذي خطط 
لالنقالب وما تبعها من تخوف إحجام املستثمرين 

والسياح وتراجع الصادرات وخاصة إلى روسيا.

ارتفاع األسهم األوروبية

الدوالر يتراجع أمام 
سلة عمالت

تركيا: 1.64 مليار دوالر 
حصيلة الخصخصة

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أك��د البيت األبيض أن انخف��اض عائدات 
الضرائب س��يؤدي إلى زيادة عجز امليزانية 
األميركية إلى 702 مليار دوالر خالل العام 
اجلاري، وهو أعلى بنح��و 99 مليار دوالر مما 

كان متوقعا في نهاية أيار املاضي.
وكذل��ك توقع تقرير ملكت��ب إدارة امليزانية 
أن العج��ز للعام املال��ي 2018، والذي يبدأ 
في 1 كانون األول، سيزيد بنحو 149 مليار 
دوالر، ليبل��غ زهاء 589 مليار دوالر، أي أكثر 
م��ن عجز العام املاض��ي البالغ 585 مليار 

دوالر.
ويلق��ي التقري��ر اللوم على السياس��ات 
الفاشلة لإلدارة الرئاسية السابقة )إدارة 
باراك أوباما( في التسبب مبثل هذه الزيادة 

في عجز امليزانية.
وق��ال ميك مالفان��ي، مدي��ر امليزانية في 
البي��ت األبيض: “إن من��و العجز على املدى 
القصير يؤكد احلاجة املاس��ة الس��تعادة 
االنضب��اط املالي فيما يتعل��ق بالعالقات 

املالية في البالد”.
وأض��اف: “حتتاج بالدنا إل��ى إجراء تغييرات 

كبي��رة ف��ي السياس��ات إذا كن��ا نري��د 
وحتقي��ق  بأم��ان  يعيش��وا  أن  ملواطنين��ا 

مستقبل زاهر لهم”.
وفي أي��ار املاضي، وع��د الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بتحقيق التوازن في امليزانية 
على م��دى 10 أعوام، إال أن مكتب املوازنة 
بالكونغرس أقر أنه من غير املرجح حتقيق 
حل��م اإلدارة األميركية اجلديدة مبتوس��ط 

منو نسبته %3 سنويا.
يذك��ر أن مجل��س الن��واب األميرك��ي أقر 
نس��خته م��ن مش��روع قان��ون ميزاني��ة 
عس��كرية س��نوية، ه��ي األضخ��م ف��ي 
تاريخه، حيث وصلت إلى 700 مليار دوالر.

وجاء التصويت عل��ى امليزانية، التي حتدد 
أيضاً سياسة اجليش وخولت لوزارة الدفاع 

اإلنفاق، بعد تأييد 344 نائباً مقابل 81.
لكن مش��روع القانون واجه عقبات أخرى 
قب��ل أن يصب��ح قانون��اً، خاصة أن��ه يزيد 
اإلنفاق الدفاعي ألكثر من مس��توى العام 
املاض��ي الذي بلغ 619 مليار دوالر، وهو أمر 
محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون 
الس��يطرة على امليزانية لعام 2011 على 

اإلنفاق احلكومي.
ويريد ترامب زيادة اإلنفاق العس��كري من 

خ��الل خف��ض اإلنف��اق غير العس��كري، 
عل��ى  اجلمهوري��ن  س��يطرة  مس��تغالً 

األغلبي��ة ف��ي مجل��س الن��واب، لكنهم 
يحتاجون ملساندة دميقراطين في مجلس 

الش��يوخ والذي��ن قاوموا خط��ط ترامب 
لتغيير توجهات اإلنفاق في امليزانية.

ويزي��د مش��روع القان��ون اجلدي��د مليزانية 
الدف��اع اإلنف��اق على الدف��اع الصاروخي 
بنس��بة ٪25، كم��ا يتضمن زي��ادة رواتب 
اجلنود بنسبة ٪2.4، وهي أكبر عالوة لهم 

في ثماني سنوات.
وسيصّوت مجلس الشيوخ على نسخته 
م��ن مش��روع القانون في وق��ت الحق من 
هذا الش��هر، ويجب التوفيق بن نسختي 
اجمللس��ن قبل إرسال مشروع القانون إلى 
البيت األبي��ض ليوقعه ترام��ب؛ ليصبح 

قانوناً نافذاً.
في شأن آخر، خفض صندوق النقد الدولى 
توقعاته لنمو االقتصاد األميركي بسبب 
عدم اليقن إزاء سياسات البيت األبيض.

ويتوق��ع الصن��دوق اآلن منوا بنس��بة 2.1 
باملئ��ة ف��ي عام��ي 2017 و 2018، مقابل 
تقديرات س��ابقة بلغت 2.3 في املئة لعام 

2017 و 2.5 في املئة لعام 2018.
وجاءت التوقعات كذلك أقل من نسبة 3 
في املئة التي يستهدفها البيت األبيض.

وح��ذر صن��دوق النق��د الدول��ى م��ن أن 
مقترح��ات مث��ل تقلي��ص اإلنف��اق على 
البرام��ج الت��ى تفي��د األس��ر منخفضة 
ومتوس��طة الدخ��ل ميك��ن أن ت��ؤدى إلى 

تباطؤ النمو.
وقال الصندوق “املش��اورات كش��فت عن 
خالف��ات حول مجموعة من السياس��ات 
وتركت أسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت 
استراتيجيات اإلدارة املقترحة هى األنسب 

لتحقيق الغرض املنشود منها”.
وتتمت��ع الوالي��ات املتحدة بثال��ث أطول 
عملي��ة توس��ع اقتص��ادي له��ا منذ عام 

.1850
غي��ر أن صندوق النق��د الدول��ى يقول إن 
الب��الد تواجه مش��كلة ف��ى التكيف مع 
التحدي��ات الت��ى تنتجه��ا التكنولوجيا 

والتغيرات الدميوغرافية.
وق��ال صندوق النقد الدول��ى إن االقتصاد 
األمريك��ى “فع��ال” أيض��ا في م��ا يتعلق 
بالتوظي��ف، وهو ما يصع��ب حتقيق مزيد 
م��ن النمو. وفي الوقت نفس��ه أدى الفقر 

وتفاوت الدخل إلى تباطؤ الطلب.
وأع��رب الصندوق ع��ن تأييد أف��كار مثل 
اإلص��الح الضريب��ي وسياس��ات اإلج��ازة 
األسرية واالس��تثمار في البنية التحتية 
كوس��يلة لتعزي��ز النمو. لكن��ه حذر من 
بعض التدابير األخ��رى التي تدعمها إدارة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

توقعات ببلوغه 589 مليار دوالر

الميزانية األميركية تواجه خطر عجز هائل
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يتأث��ر النف��ط ، خالفا للس��لع االخرى 
بدرجة كبيرة بالعوامل اجليوسياس��ية 
والت��ي فعل��ت فعله��ا في الس��نوات 
القليلة املاضية بدءا من الربيع العربي 
عام 2011 واخلشية من أن يؤدي ذلك الى 
توقف اإلم��دادات ، ال س��يما اإلمدادات 
املارة عبر قناة السويس أو مضيق هرمز 
انته��اء بته��دد » احلرك��ة احلوثية« في 
اليمن بغلق مضيق باب املندب . وجاءت 
محاولة االنقالب العس��كري الفاشلة 
في تركيا يوم 15 متوز /يوليو 2016 لتؤدي 
الى توقف حركة السفن عبر » مضيق 
البوس��فور لوقت قصي��ر ، وهو ما ذكر 
العال��م باالهمية الكبي��رة و واملتزايدة 
لتركيا كممر لعبور السلع االولية بني 

روسيا  وأسيا الوسطى واوروبا.
ميك��ن تأطير االهتم��ام بام��ن الطاقة 
وقضاياه��ا املتش��عبة م��ن » الناحية 
التاريخية الى عش��ية احل��رب العاملية 
االولى ع��ام 1914ح��ني أتخ��ذ الزعيم 
البريطاني » ونس��تون تشرتشل« وكان 
في حينها وزيرا للحربية ، قرارا بتحويل 
طاقة االس��طول البحري��ة التي كانت 
نعمل بالفحم الى العمل على النفط 
اخلام جلعل االس��طول البريطاني أسرع 

وافضل من نظيرتها االملانية.
االهتم��ام  ب��دأ  التاري��خ  ذل��ك  ومن��ذ 
املتصاع��د بأمن الطاقة ، وال ش��ك في 
ان مرد االهتم��ام بهذا املوضوع ال يعزى 
فقط ال��ى اخت��الل التوازن ب��ني عرض 
االم��دادات والطلب علي��ه ، بل ميكن أن 
تعزى كذلك الى ان أمن الطاقة أصبح 
مرادفا للتهديدات االرهابية ، وأبلغ دليال 
عل��ى ذلك م��ا قامت ب��ه » داعش بعد 
س��يطرتها على محافظ��ة نينوى في 
العراق وأعالنها »دولة اخلالفة«املزعومة 
من س��يطرتها على مراكز التكرير في 

بيجي والشرقاط.
 ما هدد بتوقف االنتاج النفطي العراقي 
اضاف��ة ال��ى حالة »ع��دم اليقني » في 
بع��ض الدول املص��درة ، والى الس��باق 
والتنافس اجليوسياس��ي وحاجة الدول 

للطاق��ة لتعزيزالنمو االقتصادي ولعل 
الطل��ب املتعاظ��م في الص��ني لتعزيز 
عملي��ة النم��و االقتص��ادي فيها يعد 
م��ن أب��رز االمثل��ة على ذلك ال س��يما 
وأن الص��ني كانت وحتى وق��ت قريب – 
مطلع التس��عينيات - مص��درا صافيا 
للنف��ط ، بيد أن ذلك تغي��ر جذريا بدءا 
م��ن ع��ام2004 مع ارتفاع االس��تهالك 
على النفط فيها الى أكثر من 7 ماليني 
برمي��ل يوميا ، متجاوزة في ذلك اليابان 
، التي كانت حتى وقت قريب ثاني أكبر 

مستهلك في العالم .
ال��ى ذلك ، ف��أن العالم أخ��ذ باالعتماد 
عل��ى مص��ادر طاق��ة م��ن دول مازالت 
نظ��م االمن فيها قي��د التطوير ، وتبرز 
بني اآلون��ة واالخرى خالفات سياس��ية 
تؤثر بنح��و غير محس��وب أو أومتوقع 
على تدف��ق الطاقة وانس��يابها ولعل 
مث��ال عل��ى ذلك ما حص��ل في مطلع 
عام 2008 من خالف بني روسيا االحتادية 
واوكرانيا حول تس��عير الغاز الطبيعي  
والذي أفضى ال��ى توقف أمدادات الغاز 
املتجهة الى أوروبا وال س��يما أمداداتها 

الى بولندا واملانيا.
وال تتوقف جتليات أمن أمدادات الطاقة 
عند ه��ذا احلد فقط بل متتد لتش��مل 
مع النمو املتس��ارع في جت��ارة الطاقة 
 Choke  « ما يع��رف ب »نقاط االختناق
Points عب��ر املم��رات البحري��ة  ، ومن 
اهمها مضيق هرمز قبالة الش��واطئ 
االماراتي��ة التي مير من خاللها أكثر من 
17 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 40% 
من جت��ارة النفط البحرية وهناك نقاط 
اختناق أخرى - والتي ال تقل اهمية عن 
مضي��ق هرم��ز ومنها كل م��ن مضيق 
مالقة  الذي يربط شبه القارة الهندية 
طامل��ا  اذ  اله��ادي  احملي��ط  بش��واطئ 
تعرض��ت الناق��الت البترولي��ة العابرة 
خالله��ا لعملي��ات قرصن��ة ، ومضيق 
» ب��اب املندب » ال��ذي يربط بحر العرب 

بالبحر االحمر ومضيق » البوسفور«
 الذي يربط البحر االس��ود وبحر قزوين 

بال��دول املطلة عل��ى ش��واطئ البحر 
االبيض املتوسط .

 
األهمية االستراتيجية 

ملضيق هرمز
اث��ار اعالن دول االحتاد االوروبي في نهاية 
يناي��ر 2012 فرض عقوب��ات اقتصادية 
جديدة على أيران عل��ى خلفية ملفها 
النووي املثير للج��دل مبا في ذلك حظر 
ال��واردات النفطي��ة االيراني��ة ، اث��ار رد 
فع��ل أيران��ي غاض��ب بالتهدي��د بالرد 
على ه��ذه العقوب��ات بإغ��الق مضيق 
هرمز احليوي أمام املالحة الدولية ، وهو 
تهديد ف��ي حال تنفيذه ، س��تكون له 
تداعيات وخيمة أذ سيعني ذلك حرمان 
العالم م��ن 17 مليون برميل يوميا من 
النفط اخل��ام الذي متر خالله على ظهر 
الناقالت العمالقة ، ناهيك عن االضرار 
بالص��ادرات  الت��ي س��تلحق  البالغ��ة 
اخلليجي��ة والتي مير نحو %80منها عبر 
ذل��ك املضيق، وال ش��ك ف��ي أن تنفيذ 
التهدي��دات االيراني��ة بإغ��الق املضيق 
يرق��ى الى مس��توى إعالن ح��رب على 

العالم وفقا للقانون الدولي .

غلق املضيق والبدائل املتاحة
يع��دد مضي��ق هرم��ز ال��ذي يق��ع بني 
س��لطنة عم��ان واي��ران وال��ذي يربط 
اخللي��ج العرب��ي ببح��ر الع��رب ، أح��د 
اهم املمرات املائية االس��تراتيجية في 
العالم ، ويبلغ ع��رض املضيق 60 كيلو 
مت��راً تعب��ره يوميا الناق��الت النفطية 
العمالقة التي يزيد وزنها عن 150 ألف 
طن ، والت��ي تصل في س��اعات الذروة 
ال��ى ناقلة واحدة كل 6 دقائق أي مبعدل 

يومي قدره 30 ناقلة .
وميث��ل حجم النفط ال��ذي عبر املضيق 
عام 2015 ما يعادل تقريبا%35من جتارة 
البت��رول البحرية ، وهو ما يعادل كذلك 
%20 م��ن أجمال��ي التج��ارة البترولية 
في العال��م ، وتعد قارةأس��يا الوجهة 
اجلغرافية الرئيس��ة للنفط العابر من 

خ��الل املضي��ق اذ اس��تأثرت بأكثر من 
%85من الصادرات البترولية كان حصة 
االس��د فيه��ا لالس��واق النفطية في 
اليابان والصني والهند وكوريا اجلنوبية.

وقد دفع��ت التهديدات االيرانية بأغالق 
مضيق هرمز امام ناقالت ، دول مجلس 
التع��اون للتفكير جديا في اس��تخدام 

خطوط االنابيب كبديل لذلك :
 -1 اململك��ة العربية الس��عودية: يعد 
خ��ط  Petroline أح��د أه��م اخلطوط 
البديلة في ح��ال غلق املضيق ، ويعرف 
أيض��ا بش��بكة انابيب الش��رق الغرب 
، ويبل��غ طول��ه 757 ميال حي��ث يربط 
ابقيق في الشرق مبيناء ينبع على البحر 
االحمر وبطاق��ة اس��تيعابية قدرها 5 

مليون برميل يوميا.   
2. االم��ارات العربي��ة املتح��دة : فق��د 
أعلنت عن بدء تش��غيل خ��ط  أنابيب 
لنقل النفط لديها من حقول حبشان 
في امارة أبو ظبي الواقعة غربي اخلليج 
، ال��ى مرفأ الفجي��رة على خليج عمان 
شرقا دون املرور في مضيق هرمز بطاقة 
تصل الى 1.4 مليون برميل يوميا ميكن 
زيادته��ا ال��ى 1.8 مليون برمي��ل يوميا 
كح��د أقص��ى ، االم��ر ال��ذي س��يتيح 
تصدير %70 من أنتاج االمارات النفطي 
عب��ر الفجي��رة دون امل��رور مبضيق هرمز 

احملفوف باخملاطر.
-3 الع��راق:  س��يتحمل الع��راق ال��وزر 
االكبر في حال إغالق مضيق هرمز أمام 
املالح��ة الدولية ال س��يما وأن أكثر من 
%90 من إجمالي صادراته النفطية تتم 

عبر اخلليج العربي.
وف��ي املقابل فإن صادراته��ا من املنافذ 
الش��مالية )كركوك(عبر ميناء جيهان 
الترك��ي على البحر االبيض املتوس��ط 
ال متثل س��وى %10من إجمالي صادراته 

النفطية  .
وهناك محاوالت الع��ادة احياء عدد من 
اخلط��وط املعطلة منها خ��ط بانياس 
على س��احل البحر االبيض املتوس��ط 
، بيد ان ما تش��هده س��ورية اليوم من 

قالقل حت��ول دون حتقيق ذلك في الوقت 
الراهن .

كم��ا ان اع��ادة احياء اخل��ط املمتد الى 
ميناء ينب��ع على البح��ر االحمر والذي 
تص��ل طاقته االس��تيعابية الى 1.650 
ملي��ون برميل يوميا واملغل��ق منذ غزو 
الكوي��ت ع��ام 1990 ، هو االخ��ر بعيد 
املنال حاليا ملا يعتري  العالقات العراقية 

السعودية من فتور.
مح��دود  بنح��و  الع��راق  ويس��تخدم 
اس��طوله من الصهاريج لنقل النفط 
ال��ى االردن والت��ي ميك��ن زي��ادة عددها 
كأح��د البدائل املتاحة ف��ي حال اغالق 

املضيق امام املالحة الدولية.
وهناك توجه النش��اء خط أنابيب يربط 
مدينة البصرة في جن��وب البالد مبيناء 
العقبة االردن��ي وبطاقة انتاجية تصل 

الى مليون برميل يوميا .

إيران وسياسة حافة الهاوية:
ان ما يشهده العالم اليوم من توتر بني 
قطبي الرحى في اخلليج العربي : ايران 
و السعودية يعيد الى الذاكرة )سياسة 
   policy of brinkmanship )حافة الهاوية
التي سادت في ستينيات القرن املاضي 
إب��ان أزم��ة الصواريخ في كوب��ا ، حني 
أعلن زعيم احلزب الشيوعي خروتشوف 
)في خريف عام 1962( عن نشر صواريخ 
نووية قبالة ش��واطئ فلوريدا ، ما حدا 
بالرئيس االميرك��ي ) جون كنيدي( الى 
أص��دار بي��ان ش��ديد اللهج��ة أدى في 
نهاية املطاف الى نزع فتيل االزمة بعد 
أن حبس العالم أنفاس��ه اليام خشية 
اندالع ح��رب نووية تأت��ي على االخضر 

واليابس.
لكن البعض م��ن املراقبني ينظرون الى 
التهديد االيراني بغلق املضيق بإعتباره 
مجرد )جعجع��ة( Sabre Rattling يراد 
منها كس��ب تأييد اجلماهي��ر االيرانية 
والتغطي��ة عل��ى املش��اكل الداخلية 

التي تعاني منها بالده.
أما من الناحية العملية ، فأن لدى أيران 

القدرة العسكرية على خلق قدر كبير 
من االضطراب ف��ي مضيق هرمز وذلك 
على امل��دى القصير ، من خالل توظيف 
واستخدام الفرقاطات والزوارق احلربية 
الصغيرة ذات السرعة الفائقة واملزودة 
بالصواري��خ ، باالضاف��ة ال��ى قدرته��ا 
على تلغيم املمرات مما يعيق االنسياب 

السلس للسفن العابرة .
ويعيد هذا السيناريو الى االذهان )حرب 
الناق��الت( التي اندلع��ت في منتصف 
الثمانينيات من القرن املاضي إبان ذروة 

احلرب العراقية – االيرانية .
بي��د ان قدرة اي��ران على غل��ق املضيق 
لفت��رات زمني��ة طويلة ل��ن يكتب لها 
النجاح الس��باب عديدة ، فعلى الرغم 
م��ن امتالكها لثالث غواصات روس��ية 
الصنع ، اال أن الوجود العسكري البحري 
االمريكي  حتت قيادة االسطول اخلامس 
االمريكي)ومقره البحرين( يجعل تنفيذ 
تل��ك التهديدات صعبا للغاية ، ناهيك 
عن القواعد العس��كرية املساندة في 
املنطقة كقاع��دة العديد اجلوية ومقر 
القي��ادة املركزي��ة الوس��طى للواليات 

املتحدة CENTCOM في قطر.
ال��ى ذل��ك ف��أن غل��ق املضيق س��يثير 
حفيظ��ة حلف��اء اي��ران االس��يويني ال 
س��يما الص��ني ، العض��و الدائ��م في 
مجل��س االمن ، والتي تعتمد بش��كل 

كبير على وارداتها النفطية االيرانية .
واالهم من كل ذلك هو أن غلق املضيق 
س��يؤدي الى حرم��ان ايران م��ن تصدير 
نفطها للخ��ارج اضافة ال��ى حرمانها 
م��ن وارداتها االس��تراتيجية ال س��يما 
وارداته��ا من امل��واد الغذائية والس��لع 

الرأسمالية.

إيران ال متثل التهديد االكبر لتجارة 
املالحة البحرية 

املرموقة   The Economistوفق��ا جملل��ة
فأن أيران ال متثل التهديد االكبر لتجارة 
املالحة البحرية في دول املنطقة ، بل أن 
اخلطر الداهم ق��د يأتي من » اجلماعات 

Non –  State Actors“ «  « دون ال��دول
ومنها جماع��ة » أنصار بيت املقدس » 
في شبه جزيرة س��يناء موقع السكان 
البدو الذين يش��كون التهميش والتي 
تتمركز الى الش��رق من قناة السويس 
. وق��د ش��وهد اجلهاديون ف��ي اكثر من 
مناس��بة قب��ل ع��ام 2013 ف��ي فيلم 
فيديو يصورهم وهم يطلقون صواريخ 
RPG  احملمولة عل��ى الكتف في وضح 
النه��ار على الس��فن وهي تعب��ر قناة 

السويس .
أن جن��اح أي محاول��ة إرهابي��ة إلغ��راق 
س��فينة ، ال س��يما س��فن احلاوي��ات 
س��يفضي الى غل��ق القناة الس��ابيع 
عدة وهو ما س��يجبر السفن لاللتفاف 
ح��ول رأس الرجاء الصال��ح االمر الذي 
س��يضيف أكث��ر م��ن 4 االل��ف كيلو 
مت��ر للرحلة املنطلقة من الس��عودية 
للواليات املتحدة وما سيترتب عليه من 
أرتفاع في التكاليف تضاف الى فاتورة 

الشحن .
خالص��ة القول ، أن انغماس العديد من 
دول املنطق��ة في جلج ح��رب أهلية لم 
يفت في عضد املس��ؤولني احلكوميني 
من أبقاء املم��رات البحرية مفتوحة مبا 
يؤمن املرور االمن للناقالت البترولية من 
دون توقف ال سيما الناقالت املتوجه الى 
أس��يا الشريك الرئيس��ي لدول اخلليج 
النفطي��ة ، أضاف��ة الى تأم��ني وصول 
االم��دادات الى نصف الكرة الش��مالي 
بنح��و منتظم مبا يعزز أم��ن االمدادات 
التي ل��م تتوقف حتى ف��ي ظل أحلك 
الظروف قتام��ة ، ورمبا كان االس��تثناء 
الوحي��د لذل��ك ه��و احلظ��ر النفط��ي 
العربي عام 1973 أبان حرب أكتوبر حني 
أش��هر العرب سالح النفط بنحو ناجز 

في ظروف تاريخية لن تتكرر.

* اقتص��ادي عراق��ي متخص��ص في 
شؤون الطاقة

جرجيس كوليزادة

الب��د ان نقر ف��ي البداي��ة أن دعوات 
الس��يد مقتدى الصدر في بيانه عن 
حترير مدينة املوص��ل كانت حكيمة 
ج��دا، وذل��ك حينما دع��ا الى »حصر 
الس��الح بيد الدول��ة، وأن بقائه بيد 
البع��ض س��يؤدي ال��ى م��ا ال يحمد 
عقب��اه«، و عندما دع��ا الى »انخراط 
افراد احلشد الشعبي في املؤسسات 
واالنس��انية  املدني��ة  احلكومي��ة 
والثقافية ودمج من يصلح بالقوات 
األمنية«، وهذا ميكن اس��تيعابه في 
مش��روع وطني لتوزيع افراد احلش��د 
الرس��مية اخلدمية  على القطاعات 
واملدني��ة وم��ن يرغ��ب تنس��يبه من 
املؤهلني الى اجليش النظامي والقوات 
األمنية، والشك ان هذه الدعوات ومن 
خالل برنامج انس��اني ميكن االخذ به 
بجدية التنفيذ حال التحرير الكامل 
جلميع األراض��ي العراقي��ة من دنس 

تنظيم داعش االرهابي.
والشك ان حترير مدينة املوصل وحتقيق 
االنتص��ار العراقي على أش��رس قوة 
ارهابية في العال��م بفضل االندفاع 
الباس��لة  والش��جاعة  املس��تميت 
والفرق  االره��اب  لق��وات مكافح��ة 
االحتادي��ة  والش��رطة  العس��كرية 
الش��عبي  واحلش��د  والبيش��مركة 
والصنوف الهندسية واالستخباراتية 
والتنسيق  وبالتعاون  واللوجس��تية، 
مع التحالف الدولي برعاية الواليات 
املتحدة، يعتبر صفحة وطنية بالغة 
األهمية العادة بن��اء البالد من جديد 
وف��ق معطي��ات عراقي��ة انس��انية 
لضمان العيش الكرمي لكل املواطنني، 
ولهذا فان عملية احلفاظ على النصر 
وإدام��ة القضاء عل��ى اإلرهاب وعلى 
فكره التكفيري تعتبر مهمة شاقة، 
وكذلك عملية اع��ادة اعمار املناطق 
املنكوب��ة واع��ادة تأهي��ل املكون��ات 
اجملتمعي��ة واجملموع��ات الس��كانية 
املتض��ررة ايضا تعتبر مهمة صعبة، 
وتبني استراتيجية العادة تأهيل افراد 
احلشد الش��عبي خلدمة القطاعات 
املدنية واخلدمي��ة تعد ضرورة ملحة 
لضم��ان الق��وى البش��رية العاملة 
الع��ادة اخلدمات األساس��ية العامة 
وتأمني املستلزمات الرئيسة للحياة، 
وال ش��ك ان املعاجل��ة الفورية لهذه 
االحتياج��ات واملقومات تعتبر ضرورة 
آنية وعاجلة البعاد وازالة آثار ش��بح 
الدم��ار على س��كان املناطق املدمرة 

بالسرعة املمكنة.
وتوازي��ا م��ع ب��دء العم��ل وترس��يح 
املدنية  باالعم��ال  للنه��وض  اجلهود 

الع��ادة احلي��اة ال��ى طبيعته��ا ف��ي 
املنكوبة،  العراقي��ة  املناط��ق  عموم 
فان الدع��وات احلكيمة التي طرحها 
السيد مقتدى الصدر تلزم احلكومة 
استراتيجية  واقرار  بدراسة  االحتادية 
وطني��ة الع��ادة تأهيل أفراد احلش��د 
الش��عبي لضرورات مرتبطة مبرحلة 
اع��ادة االعمار وفترة م��ا بعد داعش، 
ومعل��وم ان هذه القوات الش��عبية 
لعبت دورا كبيرا في مساندة اجليش 
امله��ام  الداء  االخ��رى  والقطاع��ات 
العس��كرية بفعالي��ة وجن��اح ت��ام، 
وكانت هذه القوات مع البيشمركة 
ذخرا لقوات اجليش واالجهزة األمنية 
النقاذ العراق من أحلك الظروف التي 
اوق��ع فيه��ا بدس��ائس اقليمية من 
دول مج��اورة حتن احداه��ا المجادها 
الس��لطانية، وم��ن دول قريبة منها 
بالون��ا  تك��ون  ان  ارادت  صغي��رة 
العراقيني  دونكيشوتيا على حساب 

في غفلة من الزمن.
ولغرض رس��م اس��تراتيجية وطنية 
خاصة باع��ادة تأهيل قوات احلش��د 

الشعبي وضمن اطار اشراف وقيادة 
املس��لحة  للق��وات  الع��ام  القائ��د 
العراقي��ة ورئي��س ال��وزراء على وفق 
الصالحيات اخملولة له من الدس��تور 
الدائ��م، فانن��ا نرتأي ان نط��رح رؤية 
باس��تناد دعوات الس��يد الصدر من 
خ��الل منظ��ور عملي لغ��رض بلورة 
اس��تراتيجية متكامل��ة تؤهل افراد 
احلشد الداء مهمات مدنية انسانية 
النظامية  العراقية  الق��وات  وتدعم 

في عني الوقت، وهي كالتالي:

)1( توزيع جميع املتطوعني في قوات 
احلش��د الشعبي حسب شهاداتهم 
الوزارات  املهنية عل��ى  ومؤهالته��م 
واملؤسس��ات والقطاعات احلكومية 
املدني��ة واخلدمية و اع��ادة تأهيلهم 
وف��ق برامج و ورش مهني��ة وثقافية 
والتراكم��ات  العن��ف  اث��ار  الزال��ة 
الت��ي المس��ت حياتهم  الس��لبية 
خالل مجابهتهم لقوى الظالم التي 
انطوت حتت تس��مية تنظيم داعش 

االرهابي.

)2( اعادة جميع املنتسبني احلكوميني 
املتطوعني في قوات احلشد الشعبي 
الى مواقعهم الس��ابقة، واحتساب 
فت��رة خدمتهم مضاعف��ة الغراض 
التقاعد، واع��ادة تأهيلهم على وفق 
ورش وبرامج مهني��ة وثقافية الزالة 
اثار العنف والتراكمات السلبية التي 
المس��ت حياتهم خالل مجابهتهم 
لق��وى الظ��الم ف��ي تنظي��م داعش 

االرهابي واملنظمات التكفيرية.
التنظيمي  بالهي��كل  االحتفاظ   )3(

للحشد الشعبي وابقائه حتت قيادة 
القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة، 
لض��رورات احلاجة اليه في حال الغزو 
واالعت��داء اخلارجي عل��ى البالد وفي 
حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية 

والصحية.
)4( احلف��اظ عل��ى قي��ادة الهي��كل 
التنظيم��ي املنحل حتت قيادة القائد 
العام ملتابعة الشؤون واالمور اخلاصة 
بقوات احلش��د ومنتسبيها ومتابعة 
اع��ادة  برام��ج  وأعم��ال  نش��اطات 
التأهي��ل املدن��ي واملهني ف��ي بغداد 

واحملافظات.
)5( تأس��يس صن��دوق حت��ت عن��وان 
)صندوق التأهيل الش��عبي( لضمان 
الوطني��ة  االس��تراتيجية  متوي��ل 
العادة تأهيل أفراد احلش��د الشعبي، 
وبرأس��مال ال يق��ل عن خمس��مائة 
ملي��ون دوالر لضم��ان برام��ج اعادة 
التأهيل وف��ق رؤية مدنية ومنهجية 

انسانية.
)6( ضمان حق املنتس��بني في احلشد 
م��ع  احلكومي��ة  والس��لف  باملن��ح 

س��ائر املواطنني لل��زواج وبناء البيت 
والس��يارة واقامة املشاريع الصغيرة 
لضم��ان فرصة العم��ل وتأمني املورد 
املال��ي االقتص��ادي، وذل��ك لضم��ان 

مصير هذه الشريحة.
)7( اع��ادة جميع األس��لحة الثقيلة 
واملتوس��طة واخلفيفة الى احلكومة 
والى اجليش النظام��ي واالبقاء على 
هذه االسلحة في اخملازن العسكرية 
جملابهة اية ظروف طارئة في املستقبل 
ته��دد العراق، وذلك لض��رورات اعادة 
تش��كيل هي��كل احلش��د ف��ي تلك 
الظ��روف اذا دعت احلاج��ة الوطنية 

والدفاعية اليها.
)8( الغاء جميع اجملموعات املس��لحة 
واملكون��ات  باالح��زاب  املرتبط��ة 
السياس��ية املش��كلة حت��ت قي��ادة 
م��ع  والتعام��ل  الش��عبي  احلش��د 
منتس��بيها وقياداتها امليدانية على 
وف��ق النق��اط الواردة اع��اله لضمان 

حقوقهم وامتيازاتهم.
وعائالته��م  الش��هداء  تك��رمي   )9(
واجلرحى واملصابني واملعاقني، وضمان 
رواتب تقاعدية حسب االستحقاقات 
وحس��ب قوانني مرعية بهذا الشأن، 
وذلك لضمان مستقبل افراد عائالت 
الش��هداء واملضح��ني بحياتهم من 

احل البالد.
)10( اجراء حتقي��ق قانوني كامل في 
اعم��ال االفراد واجملموعات احملس��وبة 
على احلشد والتي ارتكبت انتهاكات 
وخروق��ات بح��ق االخرين ف��ي مجال 
حقوق االنسان والسماح للمواطنني 
املتضررين بتس��جيل الدع��اوي لدى 
محكم��ة مختصة في ح��ال اثبات 

ذلك وتعويضهم حسب القانون.
مف��ردات  أه��م  باختص��ار  ه��ذا 
استراتيجية عراقية وطنية للتعامل 
مع احلش��د الش��عبي الذي ش��ارك 
بفعالي��ة وهم��ة عالي��ة م��ع جنود 
اجلي��ش وق��وات الف��رق العس��كرية 
النظامي��ة والبيش��مركة ف��ي دحر 
وبه��ذه  االرهاب��ي،  داع��ش  تنظي��م 
املناسبة نسأل اهلل ان يدمي االنتصار 
العراقي وان يتح��ول البالد الى واحة 
دميقراطي��ة منوذجي��ة للعيش الكرمي 
وللبناء والتنمية م��ع احترام كرامة 
وحق��وق االنس��ان، وان تتح��ول ال��ى 
مصدر اشعاع بكل مكوناته العربية 
والكردية والشيعية والسنية لتشع 
منها االنوار االنسانية النارة املنطقة 
بحيويته��ا احلضارية املتمي��زة، واخر 
دعوانا اخلير والس��الم للجميع، واهلل 

من وراء القصد.

)*( كاتب وصحفي

أمن امدادات الطاقة وتداعياتها الجيوسياسية

الصدر واستراتيجية إعادة تأهيل الحشد الشعبي

عناصر من احلشد الشعبي
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تأسيس صندوق تحت عنوان )صندوق التأهيل 
الشعبي( لضمان تمويل االستراتيجية 

الوطنية العادة تأهيل أفراد الحشد الشعبي، 
وبرأسمال ال يقل عن خمسمائة مليون دوالر 
لضمان برامج اعادة التأهيل وفق رؤية مدنية 

ومنهجية انسانية



بيين  درامييية  مسييرحية  كأنهييا 
اجلمهييوري االبيض دونالييد ترامب 
وبيين الدميقراطييي االسييود باراك 
اوباما تعرض على مسارح برود واي 
يسييعى ترامب فيها الى الغاء ارث 
اوباما على املسييتوى السياسي و 

االقتصادي و االجتماعي.
طيب..اسمحوا لي ان اتولى انعاش 
ذاكرة البعييض عن االتهامات التي 
اطلقهييا اجلمهوريون على الرئيس 
باراك اوباما و هو اول مواطن اسود 
يحتل املكتب البيضاوي في البيت 
االبيض ..قالوا عنه)رئيس ضعيف_ 
متردد ينأى بنفسه عن اخلوض في 
املغامييرات و اكثيير من ذلييك انهم 
قالييوا ان اوباما ارتكب اكبر غلطة 
اسييتراتيجية عندما امر بسييحب 

القييوات االميركييية ميين العراق_
لكننييا نعلم مثل غيرنييا ان اوباما 
كان قييد تعهييد في اثنيياء حملته 
االنتخابية ان يتولى سحب القوات 
االميركية من العييراق، وانه فضال 
عيين ذلك اتبييع سياسيية عقالنية 
حمل  بها الرئيس اجلمهوري جورج 
بوش مسؤولية االزمة االقتصادية  
التييي اصابت اميييركا وكادت تؤدي  
الييى حييدوث كسسيياد اقتصادي 
اشييبه بالكسيياد العظيييم الذي 
ضرب اميركا في اواخر عشرينيات 
طييوال  واسييتمر  املاضييي  القييرن 
الثالثينيييات وان اميركا بلغت ذلك 
الوضع االقتصادي الكارثي مما حدا 
باصحيياب املصانع الى اغالق ابواب  
مصانعهم وشركاتهم وبالنتيجة 

ارتفعييت نسييبت البطاليية ليعم 
تبعا لذك السييخط بن املواطنن 
وكل ذلك جاء نتيجة  قيام الرئيس 
جورج بوش بشن احلرب على نظام 
طالبان في افغانسييتان في العام 
2001وميين ثم قيامه بشيين احلرب 
ضد نظييام الرئيس العراقي صدام 

حسن في العام 2003 .
كان اوبامييا قييد رفييع فييي اثنيياء 
حملته االنتخابية للفوز بالرئاسة 
)التغيير..الى  شييعار  االميركييية 
االمام وعندي حلم وهو الشييعار 
ذاتييه الذي رفعييه داعييية احلقوق 
املدنييية للزنييوج القييس »مارتيين 
لوثيير كنغ«الذي اغتالته شييرذمة 
عصابة »كوكلس كالن« االرهابية 
واالكثر من ذلييك ان اوباما التفت 

الى جزيرة قصب السييكر ليقول 
كوبييا  علييى  احلصييار  فييرض  ان 
الشيييوعية قد انتهت صالحيته 
منييذ ان فرضتييه اميييركا نتيجة 
ازمة خليج اخلنازير التي اوشكت 
ان تؤدي الى حرب عاملية ثالثة في 
عهد الرئيس السوفييتي »نيكيتا 
خروتشييوف« والرئيييس االميركي 
العالقات  واعيياد  »جييون كنييدي« 
الدبلوماسييية مييع كوبييا ويقال 
»أرنسييتو  االرجنتينييي  الثائيير  ان 
تشييي جيفارا« هو الذي طلب من 
السييوفييت نصب صواريخ حتمل 
رؤوسييا نووييية موجهيية لضييرب 
اميييركا فييي حاليية تفاقييم ازمة 
خليج اخلنازير ووصولها الى طريق 

مسدود.

اعلم ان كل هذا اصبح من التاريخ 
ومن االفضييل لنا ان نعيش احلاضر 
ونقييرأ ان الرئيييس دونالييد ترامييب 
اعلن قبييل ايام الغاء جميع قرارات 
حكومة سييلفه بيياراك اوباما في 
عالقييات اميركا مييع كوبا كما انه 
هاجييم فييي كلميية لييه العالقات 
االميركية الكوبية والنظام الكوبي 
وقيامييه باضطهاد املعارضن ودعا 
حكومة هافانا الى اجراء أنتخابات 
واطييالق سييراح جميع ألسييجناء 
السياسييين ولكن بعض املراقبن 
عدوا ألهجوم واالتهامات ضد كوبا 
تدخال في شييؤونها الداخلية كما 
وجه الرئيييس ترامب وزير خارجيته 
»ريكس تيلرسون« بتشكيل فريق 
لتوسيع أتاحة االنترنيت في كوبا 

وطلب من حكومة كوبا برئاسيية 
املزيييد  عمييل  كاسييترو«  »راؤول 
لتحسن حقوق االنسان في كوبا. 
واملثييير ان ترامييب بات يسييتعمل 
الدبلوماسييية  لغيية خالية ميين 
جرائييم  سيييفضح  انييه  بقولييه 
نظام كوبا وأتهييم الرئيس أوباما 
بأبرام صفقة مع احلكومة تتولى 
نشيير ألعنف وعدم االستقرار في 
منطقة ألبحر الكاريبي بحسييب 

مزاعمه. 
وبرغم هذه االجراءات التي اتخذها 
ترامب فان العالقات الدبلوماسية 
بن اميركا وكوبا سييتبقى قائمة 
كما لم تفرض مزيييدا من القيود 
على السلع التي ميكن للمواطنن 
االميركييين اخلروج بهييا من كوبا 

مثل السيجار الهافاني .
مما يشييار الييى ارث اوبامييا انه قام 
بالعييام 2016 بزيييارة كوبييا وهي 
الزيارة االولى لرئيس اميركي منذ 
قيييام الثييورة الكوبية فييي العام 
1958 ضييد احلكييم الدكتاتييوري 
بقيييادة باتيسييتا الذي هييرب الى 

خارج بالده .
عمييا  العالييم  حسيينا....لينظر 
سيقوم به الرئيس ترامب احلريص 
على زيادة ثراء اصحاب البنوك )وول 
سييتريت (  في نيويورك واصحاب 
لالسييلحة  املنتجيية  املصانييع 
في  واالسييتراتيجية  البالسييتية 
حن يزداد عدد الفقراء في الواليات 
املتحدة االميركية ..يا سالم سلم 

احليطة بتتكلم.

9 رأي

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

ترامب يسعى إللغاء إرث أوباما
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

صادق باخان

نوريل روبيني

* كاتب عراقي

أستاذ في كلية 
ستيرن لألعمال في 

جامعة نيويورك.

تفقييد  املالييية  األسييواق  بييدأت 
السياسييات  تراجع  إزاء  أعصابها 
النقدية غير التقليدية في العديد 
وقريبا،  املتقدمة.  االقتصادات  من 
سييوف يكون بنك اليابان والبنك 
البنكيين  السويسييري  الوطنييي 
املركزييين الوحيدين اللذين ما زاال 
يبقيان على سياسات نقدية غير 

تقليدية في األمد البعيد.
فقد بدأ بنك االحتياطي الفيدرالي 
األميركي ينهييي تدريجيا برنامج 
شراء األصول )التيسير الكمي( في 
عام 2014، ثم بدأ تطبيع أسييعار 
الفائدة في أواخر عام 2015. واآلن 
بدأ البنك املركييزي األوروبي ينظر 
في السييرعة الواجبيية للخفض 
التيسييير  التدريجييي لسياسيية 
الكمييي في عام 2018، ومتى يبدأ 
التراجييع التدريجييي عن أسييعار 

الفائدة السلبية أيضا. 
وعلى نحو مماثل، أنهى بنك إجنلترا 
آخر جييوالت التيسييير الكمي يي 
االسييتفتاء  بعد  أطلقهييا  التييي 
علييى اخلييروج من االحتيياد األوروبي 
في يونيو/حزيران يي وينظر اآلن في 

رفع أسعار الفائدة. كما أشار كل 
من بنييك كندا وبنييك االحتياطي 
في أسييتراليا إلى أن رفع أسييعار 

الفائدة قادم قريبا.
ومييع ذلييك، سييوف تضطيير كل 
هذه البنييوك املركزية إلييى إعادة 
تقييدمي السياسييات النقدية غير 
التقليدييية إذا حدثييت أزمة ركود 
أو أزميية مالية أخرى. ولنتأمل هنا 
موقف بنك االحتياطي الفيدرالي 
بوضع  يتمتييع  الييذي  األميركييي، 
أقوى من غيره من البنوك املركزية 
للخروج من السياسييات النقدية 
غير التقليدييية. فحتى إذا جنحت 
سياسيية تطبيع أسييعار الفائدة 
فييي إعييادة أسييعار الفائييدة إلى 
مستوى التوازن، فإن هذا املستوى 

لن يكون أعلى من 3%.
ويجييدر بنييا أن نتذكيير أن معييدل 
التوازن في دورتي بنك االحتياطي 
الفيدرالي السييابقتن من إحكام 
القواعييد التنظيمييية كان 6.5% 
و%5.25 علييى التوالييي. وعندمييا 
اندلعت األزمة املالية العاملية ثم 
تالهييا الركييود في الفتييرة 2007-

2009، خفييض بنييك االحتياطييي 
الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي 
ميين %5.25 إلييى ِصفر فييي املائة. 
وألن ذلييك لم يكن كافيييا لتعزيز 
االقتصيياد، بييدأ بنييك االحتياطي 
الفيدرالي يالحق سياسات نقدية 
غييير تقليدييية، بإطييالق برنامييج 

التيسير الكمي للمرة األولى.
وكما أظهييرت دورات السياسيية 
املاضييية،  القليليية  النقدييية 
فحتييى لو متكن بنييك االحتياطي 
الفيدرالي من إعادة معدل التوازن 
إلى %3 قبل حدوث الركود القادم، 
فليين يتيياح له برغييم ذلييك احليز 
الكافي للمناورة بفعالية. وسوف 
يتجه خفض أسعار الفائدة نحو 
حد الِصفر األدنييى قبل أن يخلف 
ذلك أي تأثير يُذَكر على االقتصاد. 
وعندما يحدث هذا، فسوف يُترَك 
وغيره  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
من البنييوك املركزية الكبرى أمام 
أربعيية خيارات فقييط، وكل منها 

ينطوي على تكاليف وفوائد.
فأوال، بوسييع البنييوك املركزية أن 
تسييتعيد سياسييات التخفيييف 

الكمييي أو االئتمانييي، ميين خالل 
شراء السندات احلكومية الطويلة 
األجييل أو األصول اخلاصيية لزيادة 
السيولة وتشجيع اإلقراض. ولكن 
مع توسييع امليزانيييات العمومية 
للبنوك املركزية بشكل كبير، من 
الصعب أن نعد التيسييير الكمي 

بال تكلفة أو خاليا من اخملاطر.
وثانيا، تسييتطيع البنوك املركزية 
الفائييدة  أسييعار  إلييى  تعييود  أن 
السلبية، كما فعل البنك املركزي 
األوروبييي، وبنييك اليابييان، والبنك 
وبعييض  السويسييري  الوطنييي 
البنييوك املركزية األخييرى، إضافة 
إلى التيسييير الكمي واالئتماني، 
فييي السيينوات األخيييرة. ولكيين 
أسييعار الفائدة السييلبية تفرض 
تكاليف علييى املدخرين والبنوك، 

والتي يجري متريرها إلى العمالء.
ثالثا، تستطيع البنوك املركزية أن 
تغير معدل التضخم املستهدف 
من %2 إلى %4 على سبيل املثال. 
واآلن يستكشف بنك االحتياطي 
الفيدرالييي وغيييره ميين البنييوك 
املركزييية هييذا اخليييار بنحييو غير 

رسمي، ألنه قد يزيد سعر الفائدة 
املتوازنة إلييى %5 أو %6، ويخفض 
خطر بلوغ حييد الِصفر األدنى في 

جولة أخرى من الركود.
غير أن هييذا اخليار مثييير للجدال 
لبضعة أسباب. فالبنوك املركزية 
تناضييل بالفعييل لتحقيق معدل 
التضخييم %2. ولتحقيييق هييدف 
التضخم بنسييبة %4، رمبا تضطر 
إلى تنفيذ املزيد من السياسييات 
النقدية غير التقليدية على مدار 
فتييرة زمنييية أطول. وعييالوة على 
ذلييك، ال ينبغي للبنييوك املركزية 
توقعييات  أن تعديييل  تفتييرض  أن 
التضخييم ميين %2 إلييى %4 قييد 
ُسِمح  فعندما  يجري بسالسيية. 
للتضخم باالجنراف من %2 إلى 4% 
في سييبعينيات القرن العشرين، 
غير  التضخم  توقعييات  أصبحت 
مسييتقرة بالكامييل، وجتيياوز منييو 

األسعار %4 بأشواط.
أما اخليييار الرابييع املتيياح للبنوك 
املركزييية فيتلخييص فييي خفض 
هييدف التضخم من %2 إلى صفر 
في املائة على سييبيل املثال، كما 

الدولية.  التسييويات  بنييك  نصح 
ذلك أن هييدف التضخم األقل من 
شأنه أن يخفف من االحتياج إلى 
سياسييات غييير تقليدييية عندما 
تقترب أسييعار الفائييدة من ِصفر 
في املائة ويظل التضخم أقل من 

.2%
بيييد أن أغلييب البنييوك املركزييية 
لديهييا أسييباب لعدم اتبيياع مثل 
هذه االستراتيجية. فبادئ ذي بدء، 
رمبا يؤدي معدل التضخم ِصفر في 
ظل فترات مطولة من االنكماش 
يي عندما يكون الهدف ِصفرا في 
املائة والتضخييم أقل من الهدف 
يي إلى انكميياش الديون. وإذا زادت 
القيميية احلقيقييية )املعدلة تبعا 
للتضخم( للديون االسمية، فقد 
يُفضي هذا إلييى إفالس املزيد من 
املدينيين. وعييالوة على ذلييك، في 
املفتوحة،  الصغيييرة  االقتصادات 
رمبييا يؤدي هدف الِصفيير في املائة 
إلى تعزيز قيمة العملة، وبالتالي 
زيادة تكاليف اإلنتاج واألجور على 
املصدرييين احمللييين والقطاعييات 

املتنافسة على الواردات.

فييي نهاييية املطاف، عندمييا تأتي 
دورة الركود التالية، لن جتد البنوك 
املركزية في االقتصادات املتقدمة 
أي اختيييار غييير استكشيياف حد 
الِصفر األدنى مييرة أخرى في حن 
تختييار بيين أربعيية خيييارات غير 
جذابة. وسوف تتوقف اختياراتها 
علييى الكيفييية التييي تييزن بهييا 
ميزانياتهييا  تضخيييم  مخاطيير 
العمومية، وفرض التكاليف على 
واملسييتهلكن، ومالحقة  البنوك 
أهداف تضخم رمبا يكون حتقيقها 
مستحيال، وإحلاق الضرر باملدينن 

واملنتجن في الداخل.
بعبارة أخرى، يتعيين على البنوك 
املعضييالت  تواجييه  أن  املركزييية 
السياسية نفسها التي صاحبت 
األزمة املالية العاملية، مبا في ذلك 
»اختيييار« مالحقيية السياسييات 
النقدية غير التقليدية أو االمتناع 
عيين مالحقتها. وألن األزمة املالية 
ميين احملتم أن تؤثر علييى االقتصاد 
مييرة أخرى، فيبدو أن السياسييات 
النقدية غير التقليدية من املنتظر 

أن تبقى معنا ملدة طويلة.

الشذوذ الجديد في السياسة النقدية
PROJECT
SYNDICATE

ذعر ترامب
طارق حرب

إدخال الييروع وإلقاء الرعب لييدى املواطنن بالقول 
ان هنالك نسييخة جديدة ميين داعش او ان االرهاب 
سيييزداد وان االرهيياب واالضييرار وهييذه الظييروف 
ستستمر وسواها من العبارات والتصريحات التي 
تخرج عن احلق في الرأي وحرية التعبير  وال تستقيم 
مييع الرأي السياسييي وامنا يخرج القييول من الرأي 
السياسي ومن طلب االستمرار باحلذر واالستمرار 
باتخيياذ االجييراءات املطلوبة للقضيياء على داعش 
في املناطق االخرى والبقيياء على االندفاع الوطني 
نفسييه يحولها الى فعل غير مشروع ومما يخالف 
القانون ال بل قد يعد اجلرمية الواردة في املادة )٢١٠( 
من قانون العقوبات رقم )١١١( لسيينة ١٩٦٩ وهي 
جرمييية اذاعة أخبييار او بيانييات او شييائعات كاذبة 
ومغرضيية او بييث دعايييات مثيرة اذا كان من شييأن 
ذلييك تكدير االمن العييام او القاء الرعب بن الناس 
واحلاق الضرر باملصلحة العامة وتصل عقوبة هذه 
اجلرمية الى احلبس مدة خمس سيينوات وقد تشكل 
هذه االقوال والتصريحات واالعالنات جرمية ارهابية 
السيما ان املادة االولى من قانون مكافحة االرهاب 
رقم )١٣( لسيينة ٢٠٠٥ عدت ادخال الرعب واخلوف 
والفزع بن الناس او اثارة الفوضى ألغراض ارهابية  

فعال ارهابيا ويعد ارهابا .
ال سيييما وان الفقييرة االولى من املييادة الثالثة من 
قانون مكافحة االرهاب املذكور يعتبر كل فعل ذي 
دوافع ارهابية ومن بينها اي شييكل من االشييكال 
التي تخرج عن  حرية التعبير التي يكفلها القانون 
والعقيياب على هييذه اجلرمية قد تصييل الى عقوبة 
االعدام خاصة اذا صدر بقصد سيئ وليس بحسن 
نييية ذلييك ان القييول والتصريييح فييي الفضائيات 
ووسائل االعالم قد يكون مملوءا بسوء النية والقصد 
اجلنائي والتعمد باالضرار وادخال الفزع والروع وزرع 
روح الفوضى خاصيية ان بعض هذه التصريحات ال 
تختلف عن تصريحات داعش واجلماعات االرهابية 
او تصريحييات ممن جاهر بتأييييده لالرهاب ومعاداته 
للعييراق صحيح ان هنالك ميين يطلق التصريحات 
السييباب سياسييية للتقليل ميين االنتصييارات او 
الطعن برئيييس الييوزراء والعملية السياسييية او 
للحصول على مكاسب انتخابية او الي سبب آخر 
سياسييي ولكن االصح ان احكام قانون العقوبات 
وقواعد قانون مكافحة االرهاب باملرصاد لذا فالذي 
نطلبه التقليل ميين هذه التصريحات النارية التي 
تثير املواطيين االعتيادي وتدخل عليه اخلوف والفزع 
بحيييث ال يثق مبا حتقق من انتصييار وانه مهدد من 
داعش واالرهاب في املاضي واالن واملستقبل وختاما 

الرفق وليس اخلرق.

إرعاب المواطنين 
من داعش جديد
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دراسة

يؤم��ن كثير من الناس أن الثقافة هي في األصل مجموعة 
عناصر يحتاجها اإلنسان لتطوير معارفه أو حتسني ذائقته، 
وأن ه��ذه العناصر لم تتغير مب��رور الوقت إال قليالً، بإضافة 

بعض الفعاليات العقلية واجلسدية إليها.
ورمبا يكون هذا التفسير قدمياً نوعاً ما، نشأ في ظل ظروف 
وأنظم��ة سياس��ية وحياتية معينة.  ولك��ن احلقيقة أنه 
ماي��زال يجد ه��وى في نفوس العامة، ويحظ��ى باملزيد من 
االهتم��ام ل��دى املعنيني. ولع��ل وزارات الثقاف��ة في البالد 
العربي��ة هي خير مثال على ذل��ك. فهي لم تخرج عن هذا 
اإلطار بعد. ولم تفعل سوى االهتمام مبهرجانات شعرية أو 
أدبية أو إقامة معارض فنية أو العناية بعروض مس��رحية، 
وأحياناً إصدار كتب وعقد ندوات. أما ما عدا ذلك فال يدخل 
في اختصاصاتها، وليس��ت لها أي صل��ة به. حتى لو كان 

جزًء أساسياً من عملها املهني في السابق، مثل اإلعالم!
غي��ر أن مفهوم الثقافة في القرن احلادي والعش��رين تغير 
كثيراً إل��ى الدرجة التي بات معها التعريف الس��ابق غير 

واقعي باملرة.
فالطاقة مثالً ليست بعيدة الصلة باجلو الثقافي، وليست 
منبت��ة اجلذور عنه. بل إن  العالم يش��عر اليوم أنها احملرك 
احلقيقي لألنش��طة العلمي��ة واإلنس��انية، وأن مقدار ما 
أحرزت��ه من تطور انعك��س على حياة الن��اس بنحو هائل. 
فالنت��اج الفن��ي واألدبي ف��ي العصور القدمي��ة لم يكتب 
له االنتش��ار بس��بب نقص الطاقة. وجرى تدش��ني عصر 
النهضة في أوروبا مع التحول من اس��تهالك اخلش��ب إلى 
اس��تغالل الفحم. ولم يكن عصر األنوار  ليقدم أطروحاته 
التي غي��رت وجه العال��م، و«هزت أكثر األعم��دة ثباتاً في 
الكنيس��ة الكاثوليكي��ة« ل��وال ظه��ور طالئ��ع الطاق��ة 

األحفورية في تلك القارة.
إن الطاقة واحلضارة مفهومان متداخالن، فبقدر ما يتيسر 
من الطاقة لش��عب من الش��عوب، بقدر ما ي��زداد رصيده 
احلضاري. وال غرابة أن تكون أكثر البلدان استهالكاً للطاقة 

هي أكثرها تطوراً في جميع اجملاالت.
ولق��د قيل أن تضاعف إنتاج الطاقة س��مح بتحرير أعداد 
كبيرة من الرقيق، في الق��رون األخيرة. هذا األمر الذي كان 
ف��ي ح��د ذاته حدث��اً ثقافياً مهم��اً. فلما ظه��رت الطاقة 
األحفوري��ة وخصوصاً النفط، اختفت هذه الظاهرة  بنحو 

كامل.
رمب��ا ال يغف��ل الكثي��رون أن كل األنش��طة الثقافية التي 
يقوم بها املتحمس��ون اليوم تستهلك من الطاقة الشئ 
الوفي��ر. وأن من املس��تحيل إنتاج فيل��م، أو طبع كتاب، أو 
عرض مس��رحية، م��ن دون وجود طاقة كافية. والش��ك أن 
وجود كميات إضافية منها، س��يعمل على توس��يع رقعة 

هذه األنشطة.
إن احلص��ول عل��ى الطاق��ة، واس��تغاللها بنح��و صحيح، 
والتطل��ع إلى أش��كال جدي��دة منها، ال يخ��رج كثيراً عن 
الهم الثقافي، ألنه الشرط األساس في منو وتطور صناعة 

الثقافة في أي بلد من البلدان! 

عن الطاقة

محمد زكي ابراهيــم

شكر حاجم الصالحي
أق��رأ ل��ه ألول مرة ه��ذا الب��وح واحلنني , 
فتبهرني إلتقاطاته املميزة وسالمة لغته 
الشعرية وجمال صوّره الباذخة اجلمال , 
وليس هذا غريباً على ش��اب مثله أّرقته 
ليالي النأي عن الوطن وذكريات النش��أة 
األول��ى ف��ي احلل��ة املزيدية وم��ا منحته 
للثقافة العراقية من عطاءات يشار لها 
على أي��دي مبدعيها الذين م��ألوا الدنيا 
ثقافة ومعرفة واجن��ازات حضارية كبيرة 
’ ويقظان عبد احلميد احلس��يني س��ليل 
أس��رة عريقة لها من احلضور والفاعلية 
ما يبهج ويثير األعتزاز , فّعمه الش��اعر 
عل��ي احلس��يني وّعم��ه اآلخ��ر الفن��ان 
املوس��يقي الكبي��ر عدن��ان احلس��يني , 
عم��ودان في ش��جرة مثمرة واب��ن عّمه 
نصي��ر علي الدكت��ور املهن��دس في فن 
العمارة واملؤلف املثاب��ر في انتاج اجلديد 
في فنونها , ومجموع��ة يقظان )) ألّوح 
بقلب أبيض (( تكريس ألبداعه الذي يقول 
عنه زميلنا حامد فاضل الذي ترجمه الى 
اللغة االجنليزية : يقترب الشاعر يقظان 
احلس��يني بومضات ديوانه الشعري هذا 
م��ن رأي الناقد هربرت ريد , فهو ميس��ك 
األمت��الء  ويط��ّوع   , الش��كل  بناصي��ة 
أس��طر  ببضع��ة  للومض��ة  الداخل��ي 
مكتنزة بنصاع��ة الفكرة , التي ال يترك 
مفرداته��ا تنطلق من وجدانه الش��عري 
, إال بعد أن تكمل أدوار اس��تحالتها في 
عملي��ة اخللق األدب��ي , لتحّلق من الذات 
النصية ألض��اءة األثر الكلي في املعادلة 
االبداعية لهذه الومضات الشعرية التي 

يشكل طرفيها الشاعر والقارئ ..
وم��ع أني أتفق كقارئ منت��ج مع ما يراه 
في س��طوره التي زينت غ��الف اجملموعة 
نظ��ر  وجه��ة  وه��ذه  لكن��ي   , األخي��ر 
ش��خصية , ال أراها موجهاً قرائياً لآلخر 
وامنا هي ش��هادة ح��ق ازاء منجز يقظان 
احلس��يني ال��ذي أدهش��نا وج��دد ثقتنا 
باألبداع العراقي ومتيزه , وكانت عوناً في 
تتبع مسار جتربة احلسيني وجتلياته التي 
انتجتها س��نوات الغرب��ة واالغتراب في 
كندا و قطر وأصقاع الدنيا األخرى .........

وقب��ل ان أقرأ ومض��ات احلس��يني التي 
لم يض��ع له��ا عنوان��ات بل وض��ع لها 
ارقام��اً ب��دأت ف��ي )) 1 (( وانته��ت في )) 
فائدته��ا  واتس��اع  جماله��ا  وزاد   ))  80
وانتش��ارها ترجمتها ترجمة أمينة أبدع 
فيه��ا الزميل حامد فاض��ل , وكانت بني 
دفّت��ي )) أل��وح بقل��ب أبيض (( ش��اهدة 
على ابداع عراقي لش��اعر عراقي ش��اب 
, اجنبت��ه احللة املزيدي��ة وحاضنتها بابل 

العظيم��ة , أق��ول ان التلوي��ح دائماً ما 
يكون في األيدي ولكن يقظان احلسيني 
يّلوح بقلب أبيض كاسراً التوقع وخارجاً 
ع��ن النمط��ي واملأل��وف , وتل��ك مهارة 
ودربة حتس��ب له , ولكن لنسأل ملن يّلوح 
الش��اعر في الثمانني ومضة التي أحتفنا 
بها , وبنظرة سريعة وجدت ان الومضات 
79,67,65,63,59,58,39,24,19,7,6, كانت 
تفض��ح تلويحت��ه لوطن فارق��ه وعانى 
من أجل��ه ما يثير ف��ي ) روح��ه امللتاعة 
موجات الش��وق واحلن��ني والتذكر , ليس 
بلغة البكاء على األط��الل وامنا من اجل 

األم��ل باالنبعاث والنه��وض وجتاوز احملن , 
وستكون ش��واهدنا التمثيلية مصداقاً 
لزعمن��ا ه��ذا ...    يقول الش��اعر املبدع 

احلسيني :
                 بني عناكب أيامنا 

                 وتنهيدة وطن
                  سيول جارفة

وفي الومضة )7( :
                 لنا مع الريح مسار

                 ولنا ملتقى
                 رمبا تهب ريح وطن

وف��ي الومض��ة ))24(( يؤكد احلس��يني 

تعلقه بدفء الوطن :
                  الناسجات خيوط االمل 

                  حروفاً
                  هن اوطاننا الدافئة

اذن... فالش��اعر ال ي��رى غي��ر الوط��ن / 
األوطان مالذاً وحضناً ومستقبالً رغيداً , 
وهو الذي طحنته مدن الغربة بوحشتها 
وهواج��س لياليه��ا , فهو ميّن��ى النفس 
ب��� ) ريح وطن ( وتنهدية وطن مش��تهى 
وبحروف تنس��ج خيوط أمله في العودة 
الى مرابع الصبا والشباب بعد ان اذاقته 
س��نوات البع��د مرارته��ا , وجعلته يرى 

األش��ياء من حول��ه , اش��ارات دالة على 
وطن��ه ال��ذي ينبض ف��ي ضمي��ره وفي 
وجدان��ه برغ��م كل الس��عادات ) اآلنية( 
التي تفي��ض عليه بهناءاته��ا ولكن بال 
وطن تّنس��م في صباحاته طلع النخيل 
وعاش لياليه على ضفة فراته املنس��اب 
بني الق��رى والبس��اتني احلاملة , ولس��ت 
أشك حلظة بأن الشاعر احلسيني يتحرق 
للق��اء أحبته واصدق��اء طفولته وصباه 
وابن��اء عمومت��ه واترابه وه��ذا تفضحه 
ومضاته التي أثارت الش��جون وأطلقت 
االسئلة في سماوات الترقب واالنتظار :

                   ال تصدق��وا ان للم��وج 
اجنحة

                           تعود بنا الى وطن ....
                                                   الومضة 

)39)
ولنقرأ هنا في الومضة )59( وجع يقظان 

احلسيني وحجمه املتناسل :
                            يدِك املشتهاة

                            ال تضعيها هنا
                            وال هنا .. وال هنا

                            وج��ع هن��ا . ووج��ع هن��ا 
. و وهن هنا ..

                            ف��ي كل ناحي��ة م��ن 
جسد البالد 

ما أصدق الش��عر وما أنبل الش��اعر وهو 
يتوج��ع ملا حل ف��ي الب��الد , وأي بالد هي 
بالد الطفولة واألي��ام املورقة والذكريات 
اجلميل��ة , ولكن برغ��م كل هذه األوجاع 
س��يأتي اليوم القريب ال��ذي نرى الوطن 
م��ع يقظ��ان احلس��يني س��املاً معافى 
بصحوة أبنائه ووحدة تطلعاتهم , فهذا 
الع��راق الذي ماالن والهان ولكن الظروف 
الضاغط��ة وس��وء ادارت��ه ه��ي جعلته 
بهذا املآل املؤل��م .. ومادام العراقيون قد 
أدركوا ان خالصهم ومستقبلهم ببياض 
قلوبهم فانهم سيلوحون مع احلسيني 
بقلب أبيض برغم ان الطغاة واملستبدين 
ومش��علي الفنت والضغائن وس��يظل ) 
اجلري��ان كالم االنهار ( ونق��ول كما يقول 

املبدع املتألق يقظان احلسيني :
                          ندّجن أحالمنا 

                          كي حتملنا الى وطن
                          ال فرق من اجلهة ذاتها 

                          أو من اجلهة األخرى
                          ألحالم�����نا ..

وف��ي اخلتام أود أن أش��ير ال��ى ان قراءتي 
ه��ذه هي حتية ملبدع عراق��ي ُحّلي أصيل 
أمتعن��ا مبنج��زه ) ألوح بقل��ب أبيض (  , 
فكله ش��عر اختزل معاناة شاعر أكتوى 
بهجير املنافي , والش��كر للزميل حامد 
فاضل الذي أبدع ف��ي ترجمة هذا األجناز  

.....

ألّوح بقلب أبيض

غالف الديوان

قصيدة

جميل شعث
 

حّتى البكاُء كان فكرًة،
وكان لعبة

 في طفولتنا..
كنا عندما نبكي على أّي شيء؛

نستدرُج الدمَع لشفاهنا
ونَتذّوُقه.

***
مّرًة منُت والعلكُة في فمي.

ف��ي الصب��اح رأته��ا أمي معجون��ًة في 
شعري.

قّصتها وبكيُت:
"صارت حفرة على رأسي!"

قّبلتني وقالت:
ف��ي الليل س��يرى الن��اُس على رأس��َك 

القمر.
***

إذا تكّشف ولٌد في الليل، قالت:
ته. اسم اهلل عليك، وغطَّ

وإذا كّش��ف الولُد عجيَنه��ا الصباحّي، 
قالت:

ته. اسم اهلل عليك، وغطَّ
أّيها الشعُر

يا سواد العني ومحيطها األبيض،
منْ قليالً،

وتكّشْف كطفٍل 
في الليل.

***
البحُر أوسع من اسمه في فمي، 

ونظرتي إليه أوسع منه.
حّدثُت نفسي بهذا 

كسائٍح نزل من سفينٍة كبيرة،
وعالج غربته بإعادة النظر 

إلى طائٍر في السماء.
***

كّلما رأيُت شيًئا دّورته باخليال،
واخلياُل يريُد األرَض مستقيمة.

اخلياُل يجرح نفَسه باحلواّف:
يُعطي املاَء ُجزرًا،

ويُعطي األرَض ماء.
***

يُد اإلنسان قصيرة،
يصلها بيٍد أخرى أو بالسالح.

يداي نظيفتان..

إمّنا فتحُت احلنفّية
أللعَب بالصوت.

***
الشالالُت الصغيرُة 

على ظهور اجلبال 
جتري وتصل..

برغم أنها عرجاء 
كإمضاٍء يَختلُف قليالً 

عن نفس اإلمضاء. 
***

كم كسرْنا أسماَءنا في الصغر،
كم شّوهناها،

كم كّررنا فتنة تكسير األشجار،
وصناعة املتاهات بأيدينا 

على أوراق بيض،
ونحن نتدّرُب على إمضاء 

مُيّيزنا عن غيرنا في املُعامالت. 
***

قد أعطيَك اجلسرَ 
ويبقى لي النهُر،

لكن ال أعطيَك الطريَق.
فأنا ال أمشي جتديًفا 

على الزرع 

الذي سقيته بنهري.
***

أسماُء كثيرٌة للسيف
ما تغّلَبْت عليه. 

أسماُء كثيرٌة للورد 
انتشرْت..

ولكن عندما نُحبُّ نُسّمي 
الوردَة وردة.

***
أُحبُّ اخلريف،

يُوِصُل األوراَق إلى العتبة.
أوراُق اخلريف 

ال تذهُب إلى البحر.

واخلريُف ضرورٌة أمنّية، 
كاحلرص على الكؤوس ناقصًة 

لتأمني حملها.
***

أُحبُّ يدي
أُقّلُبها كرغيٍف،

وال أكّف عن إلقائها في الهواء
كليرٍة من ذهب.

وحتديًدا اآلن،
أُذّكُرها باجلروح التي أكلتها

وهي تفتُح املُعّلبات.
***

لو أصابعي على كتِفِك

حلّرَكِت القمَح الذي في فم املالك.
جرُس الباب ُمتَخٌم بالرنني،

ما ِمن إصبٍع مُترِّنُه.
ما يُعيُد األرَض إلى قمحها

أّن القلَب يُجّرُب في ُحّبِك كّل وسيلة.
سقُف أحالمنا عاٍل،

لدرج��ة أّنن��ا ال نس��تطيع رّش قمحن��ا 
عليه

للعصافير. 
 ***

ليس الغياُب 
أن يغيَب القمُر وراء غيمة. 

الغياُب هو 

أن تغيَب غيمٌة وراء القمر، 
ومتطرَ عليه ليلمَع أكثر..

فيما األرُض هناك 
سوداُء وقاحلة.

***
األرُض وأنا

كالنا منشي..
أنا عليها،

وهي على الهواء.
حني أُحّك ظهري من أثر الريح 

ال أعيُقها،
وحني حتُكُّ ظهرَها 

تُعيُق اجلميع.

أخطاء غير مقصودة

متابعة الصباح الجديد:
 

جسدت فرقة )باليه لوزان( املعركة بني 
احلياة واملوت، وخاضت بس��الح اجلس��د 
رقصة انتهت بترك آثار الدهش��ة على 
أرض املعرك��ة، حتت س��قف مهرجانات 

بيت الدين الدولية.
فبعد عشر سنوات على رحيل موريس 
بيجار، صاح��ب البصم��ة القوية على 
س��احة الرقص احلديث في العالم، عاد 
طيف��ه ليحلق في س��ماء بي��ت الدين 
في لبنان، وليحتف��ي باحلياة على مدى 
فرق��ة  متتاليتني.واس��تعادت  ليلت��ني 
)باليه لوزان( بإشراف جيل رومان )باليه 
م��ن أجل احلياة( على خش��بة املس��رح 
بعد مرور 20 عاماً على انطالق العرض.

وف��ي بداي��ة الع��رض الليل��ة املاضية 
تكش��ف الراقص��ون م��ن حت��ت غطاء 
أبي��ض الواحد تلو اآلخر ليس��تحضروا 
بأجس��ادهم فنان��ني رحل��وا ف��ي عمر 

"مب��رض  إصابته��م  نتيج��ة  الش��باب 
العصر".

فري��دي  إل��ى  حتي��ة  الراقص��ون  وأدى 
ميركوري مغني فرقة )كوين( والراقص 
ج��ورج دون اللذي��ن خطفهم��ا "مرض 
التس��عينيات.ومتكن  مطل��ع  العصر" 
الراقص��ون من تلوين امل��وت على إيقاع 
خاص مصحوب بتصاميم فيرساتشي، 
وأصرت الرقصات على االنتصار للحياة 
لينته��ي الع��رض برقصة عل��ى أغنية 

كوين )العرض يجب أن يستمر(.
يخاط��ب رومان كل م��ن رحلوا في عمر 
الش��باب قائال ف��ي منش��ور وزع خالل 
العرض "أنتم قلتم لن��ا أن نخلق احلب 
وليس احل��رب. نحن ابتدعنا احلب، ولكن 
مل��اذا احل��ب يعم��ل حرب��اً علينا؟".كما 
وزعت مقتطفات كان قد خطها بيجار 
ويقول فيه��ا إن )بيجار بالي��ه( "عالقة 
حب مع باليه عملها كوين، فيها إبداع 
وفيها ح��ب وفيها عن��ف وفيها فرح".

وكان الراقصون يختالون على املس��رح 

كفراش��ات ملونة وتنوعت أزياؤهم بني 
أث��واب األع��راس واألزياء الكالس��يكية 
وثي��اب البح��ر وتلك املالبس املش��دودة 

التي تبرز تفاصيل اجلسد.
وبدا احلاضرون من كل األعمار متسمرين 
على مقاعدهم يرقب��ون تلك اخلطوات 
التي تبدو وكأنها مس��رحية متناغمة 

األحداث.             
جتوب فرقة )باليه ل��وزان( العالم لتؤدي 
أجم��ل إبداعات املصم��م العاملي الذي 
غير كثيراً في مفهوم الرقص في القرن 
العش��رين وكان يحل��م بفت��ح عال��م 
الباليه ألوس��ع ش��ريحة م��ن اجملتمع.

وب��دأت مهرجانات بيت الدي��ن الدولية 
في 1985 وس��ط احتدام احلرب األهلية 
اللبناني��ة التي انتهت ع��ام 1990 بعد 
زه��اء 15 عاماً.وتق��ام املهرجان��ات في 
قص��ر بي��ت الدي��ن والذي يع��رف أيضا 
بقصر األمير بش��ير، ويع��د من أفضل 
األمثلة على العمارة اللبنانية في أوائل 

القرن التاسع عشر.

صدور كتاب )األسرة المسلمة.. وأثر التغيير الحضاري فيها(رقصة بين الحياة والموت في مهرجانات بيت الدين

شيماء عبد الرحمن
 

صدرَ كت��اب جديد بعنوان: )األس��رة 
املس��لمة.. وأثر املتغي��رات احلضارية 
فيه��ا( للدكتور محم��د كاظم عبد 
اهلل الزركاني، ضمن سلس��لة علوم 
اجتماعية التي تصدرها دار الشؤون 
العام��ة. وهي سلس��لة  الثقافي��ة 
تس��عى إلى فتح آفاق جدي��دة أمام 
الدراس��ات االجتماعي��ة مب��ا يت��الءم 
م��ع متطلب��ات احلاج��ة العامة في 
الوس��طني العلم��ي والثقافي. تبلغ 
ع��دد صفحات��ه )390( صفح��ة من 

القطع املتوسط.
اقتض��ت طبيعة الكتاب تقس��يمُه 
إلى مقدم��ة وثالثة فص��ول وخامتة، 
أختي��ار  أس��باب  املقدم��ة  تناول��ت 
املوض��وع وم��ا أش��تملت علي��ه من 

أهداف.
جاَء الفص��ل األول بعنوان: )األس��رة 

ف��ي العص��ور القدمي��ة( وق��د أرتأى 
املؤل��ف أن يكون على س��تة مباحث 
أش��تمَل األول نظ��ام األس��رة عن��َد 
املصري��ني القدم��اء، والثان��ي يخص 
األس��رة البابلية، أم��ا الثالث فتناول 
نظام األسرة عنَد اليونان، وأما الرابع 
فبحَث  نظام األس��رة عن��د اليهود، 
واخلام��س فأخت��َص بنظام األس��رة 
عند املس��يحية، والسادس متطرف 
إل��ى نظام األس��رة عن��د العرب قبل 

اإلسالم.
أم��ا الفصل الثان��ي: فتن��اول نظام 
األس��رة من املنظور اإلس��المي، أذ مت 
تقس��يمه إل��ى ثالثة مباح��ث، درَس 
املبحث األول مكانة املرأة في الشريعة 
اإلسالمية، وأش��تمَل املبحث الثاني 
عل��ى تنظيم اإلس��الم لعالقة اآلباء 
باألبن��اء، واملبحث الثال��ث تركز على 
أهم التشريعات اإلسالمية للحفاظ 

على أخالق األسرة وحيائها.
أم��ا الفصل الثالث فق��د بحث فيه 

تأثير التطور احلضاري في األس��رة، 
إذ مت تقسيمه الى أربعة مباحث:
باملفاهي��م  التعري��ف  األول: 

واملصطلحات احلضارية.
والثاني: تناول��ت فيه أثر الفكر 

الغربي في األسرة املسلمة.
والثالث أشتمَل على احلركات 
الفكرية الواف��دة من الغرب 

وأثرها في اجملتمع املسلم، 
والراب��ع أقتص��ر عل��ى م��ا 
التكنولوج��ي  للتط��ور 
لوس��ائل اإلعالم م��ن آثار 

خطرُه على األسرة.
تضمن��ت اخلامت��ة أه��م 
النتائ��ج الت��ي توصلت 
إليها الدراسة، أجملت 
عرض��ه  س��بق  م��ا 
تفصيالً ثم التوصيات 
مبوض��وع  املتعلق��ة 
أعقب��ت  الدراس��ة 

بقائمة املصادر.

لوحة للفنان الراحل أحمد الربيعي
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صدام: بالطب��ع، إن معانيها تختلف عن 
] توقف قصير [ – بالطبع، إنهم يقولون 
ذل��ك باس��تمرار، إمنا ه��ذه امل��رة بهيئة 
وثيقة حتم��ل توقيع��اً. لكن له��ا معاٍن 
مهمة أخرى. إنها أول مرة يتم التفاوض 

فيها مع العراق. إنها أول مرة يتم – 
ذكر 1: يوجد اتفاق مسنود. 

ص��دام: إنه��م ينصت��ون لوجه��ة نظر 
العراق. إنها أول مرة يتم فيها اس��تبدال 
الس��رايا العسكرية ] توقف قصير [ من 
خالل املفاوضات التي سمح بها )مجلس 
األمن( ومفاوضات مس��تندة إلى قرارات 
)مجلس األمن(.  )1( حسناً، إنها ليسْت، 
إنها ليس��ْت مفاوضات بخصوص شيء 
جدي��د، أعن��ي. النتائج الت��ي مت التوصل 
إليها ص��درْت بهيئة ق��رارات. فقط ال�] 
توقف قصير [ التوقيع. اآلن، مع التوقيع، 
العالم سيفهم أن العراق مخلص أكثر. 
ما إن يرس��لوا التقري��ر األول عن املواقع 
ويقول��ون إن��ه ال يوج��د فيها ش��يء له 
صلة باملوضوع، أكاذيب الواليات املتحدة 
وبريطاني��ا ستنكش��ف وه��ذا أم��ر له 

معنى كبير. 
محمد:  )2( ألول م��رة أيضاً األمني العام 
يلع��ب دوراً م��ن خ��الل تش��كيل فري��ق 
مخصص لقضية قرارات )مجلس األمن( 
الذي كرس��وا مع��ه )اللجن��ة اخلاصة(، 
وهي مس��ألة تتعلق ب�)اللجنة اخلاصة( 
التي شكلوها بسلطة أقوى من سلطة 
)مجل��س األم��ن(. اآلن، م��ن وجهة نظر 
عملية، )اللجنة اخلاص��ة( تؤلف الدعم 
ال��ذي يعتمد علي��ه األمريكيون في كل 
ش��يء تقريباً. االتفاق أحل��ق الضرر بهذه 
القضي��ة ودف��ع األمني العام لتش��كيل 
فريق خاص. واألمني العام هو الش��خص 
ال��ذي له احلق في اختي��ار اخلبراء من ال�، 
)اللجنة اخلاصة(، ومن الوكالة الدولية ] 
للطاقة الذرية [، على أساس فردي وليس 

بحسب قواعد هاتني  املنظمتني ...
نحن نعطي النجاح ملا سيفعله الروس، 
الفرنس��يون، والصيني��ون ف��ي إضاف��ة 
اخلب��راء، وهذا م��ن أجل توازن الس��لطة 
ال��ذي كنا نطال��ب به – وم��ا أكدناه في 
االتفاق مع الروس، س��يدي الرئيس، الذي 
يع��ارض بقوة – ثغ��رة كبي��رة كانْت قد 
ُخلقْت قب��ل االتفاق بحيث تتم املوافقة 
عليها مع وثي  ] قة [ – مبس��اعدة وثيقة 

ثانية اآلن – 
ص��دام: طالبن��ا بت��وازن الس��لطة وقد 

وعدنا – 
محمد: نعم. 

صدام: أنه سيشّكل فريقاً – 
محمد: نعم. 

صدام: على أساس متوازن. 
محم��د: وق��د تعهد ه��و نفس��ه أمام 
س��يادتك، بأن��ه س��يعمل وفق��اً لذلك. 
ليس من أجل الفريق اخلاص الذي سيتم 
تشكيله، حسناً، بل من أجل، في املعنى 
الذي سيساعد الروس واآلخرين بواسطة 
تعي��ني اخلبراء، الطريق��ة التي عنّي فيها 
)بك��ر(، والطريقة التي عنّي فيها بطرس 

– غالي إيكيوس. )3( 
اآلن األم��ني العام احلال��ي أصبح متورطاً 
في املس��ألة وهذا بفضل ه��ذا االتفاق، 
س��يدي الرئيس. حتى م��ن وجهة النظر 
التقنية، من املنظور التقني للعمل، هذا 
اجلانب مفيد لنا وإن ش��اء اهلل، سيجلب 

لنا فائدة ملحوظة. )4( 
ال��� - س��يدي الرئي��س، كنا ق��د تلقينا 
أوامر تفي��د بأن الطرائ��ق يجب وضعها 
م��ن أجل ه��ذا الفريق اخل��اص حني يأتي 
ليش��تغل على التحقيق. طرائق خاصة 
يجب وضعها من أجل أنش��طته وليس 
عل��ى وفق م��ا مت إجن��ازه من قب��ل أولئك 

األغبياء العامل��ني في )اللجنة اخلاصة(. 
الرفيق طارق عزي��ز واألمني العام ل� )األمم 
املتح��دة( اتفقا على ن��وع الطرائق التي 
على وفقها سُينجز عملهم في املواقع 
الرئاس��ية. الرفيق ط��ارق، متبع��اً أوامر 
الس��يد الرئي��س، كان ق��د جه��ز كتاباً 
رس��مياً موقعاً اليوم قبل توقيع االتفاق. 
لقد شدد على النقاط اآلتية في الكتاب 

الرسمي الذي أمر به السيد الرئيس. 
أوالً: لكي مننع طلب أي وثيقة من الوثائق 
ألن س��بعاً من املواقع الرئاسية ال يوجد 
فيه��ا وثائق، واملوقع امله��م يحتوي على 
وثائق احلكومة. ل��ذا، هذا املوقع ليس له 
صلة مبا يفعلونه. لذا قال ] كوفي عنان [ 

له ] طارق عزيز [: » نعم. »
ثانياً: العينات التي من املمكن أخذها، في 
حالة أنهم يحتاجون إلى عينات من املاء، 
عينات من التربة، عينات من احلش��ائش 
لكي يت��م حتليلها في اخملتبر املوجود في 
بغداد، العينات ] توقف قصير [ حس��ناً، 
دعنا ن��رى عينات املاء، الكمية نفس��ها 
من امل��اء يجب تقس��يمها إلى نصفني. 
قّس��منا الكمية، أخذوا قسماً واآلخرون 

أخذوا القسم اآلخر. لكي ال يحتالوا ... 
ص��دام: هذه ف��ي ال��� ] توق��ف قصير [ 
يتعني علينا أن نقول، إلى ] توقف قصير 
[ حصل ذلك فقط في اليوم الذي س��بق 

األمس – 
محمد: نعم. 

صدام: لكي نقول هذا للرفاق. 
محم��د: س��يدي الرئيس، هذا الش��يء 
أُم��ر به في التفاصي��ل، طيب، لكي – إذا 
دخل عشرة أشخاص ] منشأة صناعية 
لغرض تفتيش��ها [، سيرافقهم عشرة 
عراقيني في األقل. كل شخص سيرافقه 
ش��خص آخر. كل واح��د يصاحبه واحد 

آخر، إذا لم يكْن أكثر. 
ص��دام: أحده��م ميك��ن أن يرمي ش��يئاً 

ويقول فرد آخر منهم أنه وجده. 
محمد: نعم. 

صدام: ق��د يكون هذا ش��يئاً كيماوياً أو 
نووياً أو – 

محمد: نعم، سيدي الرئيس. لقد أعددنا 
له��م طريق��ة للوص��ول إلى املنش��آت 

الصناعية – 
صدام: ] في الظاهر يتحدث مع ذكر 3  [. 

هذا كوزيريف. )5( 
ذكر 3: ليس هناك أحد.   

صدام: نعم. 
محم��د: وفرن��ا له��م وس��ائط النق��ل، 
وس��ائط نقل عراقية، بحيث أن وسائط 
النق��ل و) األمم املتح��دة( وال أع��رف م��اذا 
ميكنه��م الدخ��ول إل��ى مواقعن��ا. لقد 
زّودناهم بالس��يارات وزّودناهم باملرافقني 

)احلرس( – 
صدام: هذا هو اجملهود الذي س��نقوم به، 

يا رفاق. 
محمد: كما سنجعل هذا أيضاً – 

صدام: ميكن أن يكون منسجماً مع ال� - 
محمد: مع الرتبة – 

صدام: ] غير مسموعة. [ 
محمد: نعم. 

ذكر 3: سيكون هذا مختلفاً. 
محمد: ال�، هذه ليس��ْت زي��ارة مباغتة. 
ه��ذه زيارة متفق عليه��ا. بناء على ذلك، 
إن قضي��ة املواقع احلساس��ة ال تنطبق 
عليه أو على ما يفس��ره. نحن لن جنعل 
ه��ذه الترتيبات متضي ش��وطاً أبعد ألن 
زي��ارة املواقع احلساس��ة، الطريقة التي 
ُفهمْت بها، تعني هجوماً بالس��واطير. 

هذا شيء ممنوع. 
طه: س��يدي الرئيس، لقد جاءْت أهمية 
القرار. أعني، إذا كان سيأتي بعد الهجوم، 
أهميت��ه ما كانت لتك��ون مثل أهميته 
قبل الهجوم. لو أنه جاء قبل أس��بوعني، 

لي��س كما هو عليه اآلن حيث نحن على 
احلاف��ة ويريدون ه��م أن يحطمونا. هذه 
خدمة، هل تفهمن��ي، لقد متْت البرهنة 
من دون ريب على أن العراق يقبل اتفاقه 
لي��س انطالقاً من اخلوف. وفي   احلقيقة، 
ف��ي املؤمت��ر الصحف��ي، الرفي��ق طارق، 
انتب��ه إلى ه��ذه النقطة وحت��دث عنها 
ب��� - بطريق��ة ممتازة – وإل��ى جانب ذلك، 
لق��د تطرقنا إل��ى اجله��ود، إال إن الناس 
يكررون هذا و- موقع الس��رايا )الوحدات 

العسكرية( املوجودة. 
ال���، بصدق، م��ا يقلقني في ه��ذا األمر 
ه��و كيفي��ة تعزي��ز ثق��ة ال���، أولئ��ك 

الذي��ن تس��اورهم الش��كوك، أعني. إن 
النس��بة املئوية ألولئك املتش��ككني ال 
ت��زال مرتفعة، ف��ي العراق وف��ي امليدان 
السياسي العربي. كلما كان بوسعنا أن 
نع��زز ] توقف قصير [، أعني، ليس أولئك 
الذين يثقون بنا، بل أولئك املتش��ككني. 
حس��ناً، ليس اآلن. لق��د جتاوزنا اآلن هذه 
املرحلة بطريقة مقنعة. سيدي الرئيس، 
ف��ي اعتق��ادي أنه ف��ي األش��هر األربعة 
املقبل��ة، س��تبرز عوام��ل إضافية لكي 
تعزز قوة العراق التي من ش��أنها أن تؤثر 
عل��ى البل��دان. إنن��ي اعتق��د أن موقف 
روس��يا، فرنس��ا والصني س��يكون أقوى 
في مواجهة ثانية. أوالً بس��بب املصالح 
الش��خصية التي ستتجس��د وبسبب، 
بس��بب، م��ا س��يخرجون ب��ه م��ن هذه 

القضية ملنفعة وجودهم ودورهم. 
طه: كان رئي��س اللجنة حاض��راً. كان ] 
بينون [ س��يفان حاضراً. )6( كان حاضراً 
ف��ي ال���] توق��ف قصي��ر [ – ج��اء ] في 
الظاهر سيفان [ معه ] في الظاهر عنان 
[. » إذا كانت لديكم مالحظات لنا، نحن 
مستعدون. غداً، س��نبعث إليكم كتاباً 
رس��مياً يتضم��ن النق��اط الت��ي حتدثنا 

عنها بشأن اخلطة » – 
ص��دام: إن��ه يري��د أن يعمل عل��ى بلورة 

التعويضات. 
ط��ه: نعم. لقد وضعناها ضمن النقاط. 
س��ألته عن مبل��غ التعويض. ق��ال لي: 
» لق��د فهمته��ا. » س��يدي الرئيس، إذا 
طرحوا نس��بة واحد باملائة – ] مناقشة 
غير مسموعة بني صدام واآلخرين [. لقد 

جنحنا في ما يتصل بالتكاليف – 
] نهاية التسجيل. [ 

صدام يناقش املناط��ق التي يتعني على 
العراق أن يس��تمر فيه��ا برفض مطالب 
األمم املتح��دة بن��زع األس��لحة واحتمال 
نش��وب ح��رب م��ع الوالي��ات املتح��دة. 
بع��د مرور بضعة أس��ابيع فق��ط، يجبر 
صدام مفتش��ي جلن��ة   )اليونس��كوم( 
على مغادرة العراق، األم��ر الذي أدى إلى 

أن تقص��ف الواليات املتح��دة وبريطانيا 
الع��راق بالقناب��ل خالل عملي��ة )ثعلب   
الصحراء( )تقريباً أواخر تش��رين الثاني ] 

نوفمبر [ 1998( )7(
صدام: أبو أحمد ] ع��زت إبراهيم الدوري 
[، في )مجلس الوزراء( و) القيادة العامة( 
– أقصد بع��د أن طلبُت من الفريق عامر 
أن يق��ول له��م: » هل هناك ش��يء آخر 
متبٍق لم يدمروه أو يفتش��وه؟ » ألنه رمبا 
يوجد ش��يء – ] غير مسموعة [ أحدهم 
استشهد مبا قاله أحد املرافقني )احلرس(، 
بأن أحد الرفاق اس��مه كذا وكذا إذ قال: 
» أود أن نطل��ق عدداً قليالً من الصواريخ 

على الكويتيني ! » لعلهم يعتقدون أننا 
ال نزال نخفي الصواريخ وما إلى ذلك. 

ع��زت: لقد ضربناهم ] من��ذ عهد قريب 
[ بستة. 

ص��دام: ق��ْل لهم، أخ��ي. ق��ل لهم في 
)مجلس الوزراء( كم دمروا هم وكم بقي. 
إنه لم يقْل. قلُت: » هل لدينا شيء؟ هل 
لدينا صواريخ، بحوث بيولوجية، أسلحة 
كيماوية، أو ما يُس��مى إنتاج اليورانيوم 
اخملصب وتس��ليح؟ » قال: لقد دمروا كل 
ش��يء ! إذاً، ماذا بقي؟ ق��ال إنه يواصلون 
الق��ول: » إن��ك حتت��اج إل��ى أن تعطين��ا 
أسماء األشخاص، الش��ركات، والبلدان 
الذين / التي تعودمت على التعامل معهم 
/ معها »، عل��ى الرغم من أنهم يقدرون 
أن يج��دوا طريقة ملعرف��ة ذلك، بخاصة 

أسماء البلدان. 
طارق: اآلن هم يعرفون نس��بة 85 باملائة 

منها ألنهم ] غير مسموعة [. 
صدام: لكننا – أنت��م باعتباركم أعضاء 
قي��ادة، عليك��م دوماً أن تتذك��روا بعض 
احلقائ��ق الواقعي��ة، بينما هناك أش��ياء 
أخ��رى غي��ر مطل��وب منا أن نكش��فها 
لل��رأي الع��ام. حتى اآلن هو ال��رأي العام 
والعام��ل اآلخر. العام��ل اآلخر هو إنهم 
يعتزمون أن يدمروا األساس األخالقي ألن 
لعالقاتن��ا مع األمم، البل��دان األخرى ومع 
األش��خاص اآلخرين. في سبيل املثال، أي 
صديقني سيختلفان في اآلراء، وإنه ليس 
بالش��يء اجليد أن تتكلم م��ن وراء ظهر 
صديق��ك )تغتاب��ه(، وأن حتك��ي قصصاً 
قاله��ا صديقك بينما كان��ت جتمعهما 

عالقة ودية وطيبة. 
عزت: ] غير مسموعة. [ 

صدام: أو تعودا أن يكونا صديقني، لكن 
ما إن تنتهي صداقتهما ويقول أحدهما 
ش��يئاً ضد الش��خص اآلخر، س��يقول 
اآلخ��ر إن��ه لم يق��ْل ذلك. حينم��ا تبدأ 
باالستشهاد بأش��ياء، ستجبرني على 
التبرير. بناء على ذلك، الش��خص األول 
يتعني عليه أال يقول ش��يئاً ! أليس��ْت 
هذه ه��ي التقاليد العراقية بالنس��بة 
لألشخاص الذين لديهم أعراف وتقاليد 
ويفهمون؟ ما لم تأِت وتقول َمن تعامل 
معك��م، هذا حني يذهب��ون ويحصلون 
عليها، وهذا حني نكون مجبرين على أن 
نحكي للناس قصة الطرف اآلخر، األمر 
ال��ذي يجب علينا أال نفعله. أو حتى إذا 
فعلنا   ذلك، أخش��ى أن شخصاً ما مير 
ويقول: » مرحباً، أخي. كيف تتوقع مني 
أن أتوقف بينما فعل��َت هذا بي ودمرَت 
مس��تقبلي )هذه الصياغ��ة بالعامية 
العراقية – م.(، أو أنَك فعلَت هذا لفالن 
وفالن؟ » إنك ترى، يتعني عليك أال تقول 
إن الفرد اآلخر ] غير احملدد [؛ يجب عليك 

أال تفعل ذلك. 
حني أقول إنه عليك��م أال تفعلوا ذلك، 
هذا ال يعني أال تقولوه. يجب عليكم أال 
تقولوه – حني يأتون ونعطيهم األسماء، 
لكنه��م بعده��ا يع��ودون ويقول��ون: » 
ألم تعطونا أس��ماء األش��خاص أنتم 
أنفس��كم؟ » هذا يصبح ش��يئاً ثابتاً، 
ثابتاً ضدنا. وعقب ذلك يذهب شخص 
ما ويقول لهم ش��يئاً ويأت��ون ليقولوا: 
» لق��د س��معنا ك��ذا وكذا م��ن البلد 
الفالن��ي. » ميكنن��ا أن نفند ه��ذا أمام 
القانون ونقول: » إن أردمت أن تصدقوا ذلك 
البلد فهذا ش��يء مت��روك لكم، لكننا 
لم نتعامل   معه. » سنعطيهم احلرية 
في أن تصدقوا مبا يري��دون أن يصدقوه، 
لكننا ال نقدر أن نقول   لهم: » حس��ناً، 
ه��ذا يصبح ش��يئاً ضدنا. » وس��يردون 
علين��ا قائل��ني: » طيب، لق��د أطلقتم 
العراقية  بالعامي��ة  )تعبي��ر  )هلكث��ر( 
يعن��ي: هذه الكمي��ة – م.( من القنابل، 

)هلكثر( م��ن الصواري��خ، )هلكثر( من 
احلاويات الكيماوية أو األشياء املتصلة 
باملداف��ع، )هلكث��ر( م��ن  ] القذائ��ف [  
األنبوبية وق��د جرى تقويتها من جديد. 
لقد قويناها باملواد الكيماوية احلقيقية 
وكانوا ه��م يعرفونها وقد دمروها. هذا 
األمر يجعل هذه الكمي��ة من األطنان 
واملواد اخلام التي اش��تريتموها من هذه 
األط��راف الت��ي صنعْت ه��ذه الكمية 
من األطنان، إذاً هي��ا، أخبرونا، أين ذهب 
الفارق. » علين��ا أن نقول لهم في هذه 
احلال��ة أين ه��و الف��ارق: في ي��وم كذا، 
وزعنا ك��ذا وك��ذا وهلم جرا. س��نجد 
أنفس��نا نواجه القانون الدولي، ونحن 
نتكل��م عن ش��يء إثر آخر. س��يجربون 
كل شيء، وال يذكرون احلقيقة القائلة 
إنه��م دمروا كل ش��يء كانوا يريدون أن 
يدمروه وقالوا إن العراق نفذ نس��بة 95 
باملائة من الق��رارات. أليس هذا ما قاله 
إيكيوس؟ فيما يتعلق بنسبة 5 باملائة، 
رمبا نحتاج إلى عش��رة أعوام أخرى من 
دون أن نتوص��ل إلى نتائ��ج. بالكاد كنا 
قادري��ن على إجناز نس��بة 95 باملائة في 
ثالث��ة أع��وام. إذاً، إلى أي��ن نذهب إذا ما 
س��عينا إلى تنفيذ نس��بة ال�خمسة 
باملائ��ة؟ إذاً، نح��ن ننجز جوه��ر القرار. 
لكن أن نعطيهم األس��ماء لألس��باب 
التي ذكرناه��ا مجتمعة، س��يحلمون 
حتى باحلصول على اسم واحد ألسباب 

معنوية، أخالقية، وإنسانية ! 

هوامش:
) 1( الكلمة العربية املستخدمة هنا 
» أساطيل »، وهي تعني إما » سرايا » 
أو » أساطيل ». )بالطبع » أساطيل » 

هو املعنى املقصود  – م.( 
) 2( ق��د يك��ون ه��ذا محمد س��عيد 
الصحاف، وزير خارجية العراق )1992 

 .)2001 –
) 3( رمبا هذه إشارة إلى الفريق املاليزي 
)أب��و س��ماح بن أب��و بكر( ال��ذي ُعينّ 
آمر ق��وة )عملي��ة األمم املتح��دة( في 
الصوم��ال )يونيس��كوم 2( في كانون 
الثان��ي )يناير( 1994. ف��ي حينها كان 
كوفي عنان نائب األمي العام ل� )األمم 

املتحدة(. 
) 4( تفضي��ل العم��ل هذا م��ع األمي 
العام ب��دالً من جلنة )اليونيس��كوم( 
يتجلى ف��ي تس��جيالت إضافية من 
ه��ذه امل��دة الزمنية أيض��اً؛ أنظر، في 
-SH-SHTP-A-001  * املث��ال:  س��بيل 

257: » ص��دام ومس��ؤولون عراقي��ون 
يناقشون شروط زيارة )مجلس األمن 
الدولي(، االجتم��اع غير مؤرخ )تقريباً 

 .)1998
)5 ه��ذه إش��ارة واضح��ة إل��ى أندريه 
كوزيري��ف، وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي 

 .)1996 – 1990(
) 6( بينون سيفان هو املدير التنفيذي 
ملكت��ب )األمم املتح��دة( ل��� )برنام��ج 
الع��راق(. م��ن أج��ل االط��الع عل��ى 
التحقي��ق املتعلق بدور )األمم املتحدة( 
في فضيح��ة )النفط مقابل الغذاء(، 
 . . فولكر، ريتش��ارد جينّ أنظر ب��ول أينّ
)جلن��ة  بي��ث،   وم��ارك  غولدس��تون، 
االستجواب املس��تقلة(، » تقرير عن 
إدارة برنامج )النفط مقابل الغذاء( »، 
7 أيلول )سبتمبر( 2005، وقت الدخول 
22 أيلول )سبتمبر( 2008 على املوقع  

www.iic.offp.org/Mgmt.htm
SH-SHTP-A-001-198: » ص��دام   )7 (
ومستشاروه يناقش��ون قواعد ] األمم 
املتح��دة [ و ] مجل��س األمن الدولي [ 
»، االجتماع غير م��ؤرخ )تقريباً أواخر 

تشرين الثاني ] نوفمبر [ 1998(. 
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حسي كامل

»          « 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 53 القسم األول« 

صدام: أو تعودا أن 
يكونا صديقين، 

لكن ما إن تنتهي 
صداقتهما ويقول 
أحدهما شيئًا ضد 

الشخص اآلخر، 
سيقول اآلخر إنه لم 
يقْل ذلك. حينما تبدأ 
باالستشهاد بأشياء، 

ستجبرني على 
التبرير. بناء على ذلك، 
الشخص األول يتعين 

عليه أال يقول شيئًا

صدام: بالطبع، إن 
معانيها تختلف 

عن ] توقف قصير 
[ – بالطبع، إنهم 

يقولون ذلك 
باستمرار، إنما هذه 
المرة بهيئة وثيقة 
تحمل توقيعًا. لكن 
لها معانٍ مهمة 
أخرى. إنها أول مرة 
يتم التفاوض فيها 
مع العراق. إنها أول 

مرة يتم 

تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

صراعات داخل بيت الحكم تمهد الى انقالب قصر فاشل  بقيادة حسين كامل 
صدام يسّلم المفتشين كل ما أخفاه ويوافق على »النفط مقابل الغذاء«
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متابعة الصباح الجديد: 

اعت��اد جمه��ور املطربة في��روز أن 
تطل عليه��م »ج��ارة القمر« من 
ف��وق خش��بات أع��رق املهرجانات 
واملسارح العربية لكنها فاجأتهم 
ه��ذه امل��رة بإطالل��ة عب��ر موق��ع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك » 

لطرح أحدث أغنياتها.
الرس��مية  الصفح��ة  ونش��رت 
لفي��روز عل��ى فيس��بوك مقطعاً 
صغيراً من أغني��ة جديدة بعنوان 
»ميك��ن« وهي األغني��ة الثانية في 
ألبومه��ا الغنائ��ي اجلديد »ببالي« 

الذي سيصدر في 22 أيلول.
واألغني��ة مترجم��ة م��ن أغني��ة 
»إمياج��ن« للمغن��ي وامللحن جون 
لينون، فيما تولت اخملرجة والكاتبة 
رمي��ا عاصي الرحبان��ي، ابنة فيروز، 
بالعربية، وأشرف  الكلمات  كتابة 
ستيف سيدويل على توزيع العمل 

اجلديد.
وتق��ول كلمات األغنية »لوين بدنا 
نف��ل م��ن كل إلي ع��م بيصير ما 
فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير 
بإيدينا عم بنخرب كل اللي بنيناه 
ال حك��م وال كراس��ي ال حق��د وال 
بغ��ض ال دين وال مصاري وال حروب 
تلي األرض ش��و اللي مانعنا نوحد 
الل��ي نحنا قس��مناه ميكن أنا عم 

احلم«.
داخ��ل  لألغني��ة  أدائه��ا  وخ��الل 
االستديو بدا صوت فيروز مالئكياً 
عذباً قاهراً للزمن وعابرا للسنني. 

وق��ال الناقد الفني عب��دو وازن إن 
هذا الص��وت يطل علين��ا معيدا 
واحلن��ني جلمه��ور  الش��وق  إلين��ا 

فيروز.
وأض��اف »فيروز متارس الي��وم نوعاً 
من التحدي لتثبت أن صوتها مازال 
فيروزياً ساحراً كما اعتدناه وليس 
هناك م��ن طريقة أخرى لتخاطب 

ناسها إال عبر هذا الصوت«.
وع��د وازن، أن األغان��ي القصي��رة 
الت��ي تقدمها اليوم تعكس واقعا 
اللبنانيون وتعيشه هي  يعيش��ه 
وتش��عر به. وق��ال »ص��وت فيروز 

يبقى هو اجلوه��ر وهو كالنار الذي 
يظ��ل حت��ت الرم��اد. وجمهوره��ا 
ينتظرها ف��ي خريف العمر فيجد 
أن الربيع يسكن في صوتها. وهي 
تثب��ت اليوم أنها ل��م تكن مغنية 
فحسب بل كانت أساس التجربة 
الرحبانية ومن دونها لم تكن هذه 

التجربة وجدت هويتها«.
وكانت صفح��ة الفنانة فيروز قد 
أطلقت ف��ي حزيران أول أغنية من 

ألبوم »ببالي« حملت عنوان »ملني« 
وذل��ك مبناس��بة الذك��رى احلادية 
والثالث��ني لرحي��ل زوجه��ا عاصي 

الرحباني.
وتقول كلمات األغنية »ملني بتسهر 
النجم��ة؟ ليه بتخل��ص العتمة؟ 
ملني بيبكي احلور؟ ليه األرض بتدور؟ 
إل��ك أو إلي أو مش لش��ي« ، وهي 
أغنية عربتها ابنتها رميا كترجمة 
من أغني��ة »بور كي ف��اي ليتوال« 

أو »ملن تس��هر النجمة« للمغنية 
جيلبير بيكو.

وس��تطلق فيروز هات��ني األغنيتني 
بنح��و رس��مي ف��ي أيل��ول ضمن 
عش��ر  عل��ى  حتت��وي  مجموع��ة 
أغني��ات هي ببالي، مل��ني، ميكن، ما 
تزعل مني، أنا وياك، حكايات كتير، 
بغير دني، بي��ت صغير بكندا، ورح 
نرجع نلتق��ي. واأللبوم م��ن إنتاج 

شركة »ديكا ريكوردز«العاملية.

ول��م تكن ه��ذه املرة األول��ى التي 
تطلق فيها فيروز أغاني مستوحاة 
من النم��ط الغربي إذ يش��ير وازن 
إل��ى مرحلة ق��دم فيه��ا الرحابنة 
بطاب��ع  غربي��ة  أغني��ات  وفي��روز 
السامبا والرومبا في خمسينيات 
القرن املاض��ي، ومن هذه األغنيات 
لينا، وداد، انت ي��ا مي زهرة وليالي 
نيسان. ويشرح وازن أن ثورة قامت 
ضد األخوين رحباني آنذاك واتهما 
بإضف��اء طاب��ع غربي عل��ى الفن 

اللبناني.
من جانب اخر عبر أسطورة الغناء 
الفرنسي، شارل ازنافور، عن رغبته 
ف��ي الغناء مع في��روز ضمن ثنائي 
مش��ترك باللغ��ة العربي��ة، وذلك 
في أثناء زيارته العاصمة اللبنانية 
بيروت األسبوع املاضي.حيث وصل 
الفنان الفرنسي إلى لبنان إلحياء 
س��هرة فني��ة ضم��ن مهرجانات 

مدينة فقرا كفر ذبيان الصيفية.
ازناف��ور مؤمت��راً صحفي��اً  وعق��د 
كش��ف فيه عن رغبته في الغناء 
م��ع في��روز، قائالً: »ُطرح��ت فكرة 
الغناء مع فيروز منذ س��نوات، وأنا 
قادر على الغناء بالعربية إن تطلب 

األمر مني ذلك«.
وأوض��ح ازناف��ور أنه ال يس��تطيع 
أن يك��ون ش��خصاً طائفي��ا، م��ع 
االكتفاء بكونه أرمنيا، حيث قال: 
»لن أس��تطيع أن أغن��ي باألرمنية 
فقط، بل على العكس يجب علينا 
التع��رف على الديان��ات واالنفتاح 

على العالم«.
ويذك��ر أن ازناف��ور يجدد نش��اطه 
الفني عبر تألي��ف أغنية كل يوم، 
وه��و ال يت��ردد ف��ي إحي��اء حفالت 

ومهرجانات تتطلب منه السفر.

أسطورة األغنية الفرنسية يتمنى الغناء مع فيروز

»جار القمر» تفاجئ جمهورها بإطاللة عبر موقع التواصل االجتماعي 

فيروز

شريط ملون
صدور العدد الثاني من مجلة كلكامش

أصدرت دار املأمون للترجمة والنش��ر ف��ي وزارة الثقافة، 
العدد االلكتروني الثاني م��ن مجلة كلكامش الناطقة 

باللغة االنكليزية لعام 2017.
وتن��اول الع��دد مواضيع ثقافي��ة مختلف��ة تتعلق بكل 
مفاص��ل الثقاف��ة العراقية من خ��الل األب��واب الثابتة 
للمجلة، حيث تضمن قصة الدرويش للقاصة مها عادل 
ومس��رحية خريف للكاتب صميم حس��ب اهلل، إضافة 
إل��ى املقاالت النقدي��ة مثل املقام��ات البصرية للكاتب 
فاضل عباس املوس��وي وأدب األطفال وكذلك سير ثابتة 
مثل كوكب حمزة ومحمد نوش��ي وشمل العدد األبواب 
املتحركة فيها ملف خاص للفنان الكبير نصير ش��مه 
ال��ذي نال جائزة فنان الس��الم من منظمة اليونس��كو، 

إضافة إلى اإلخبار الثقافية اخلاصة بالوزارة.

جراحون وجدوا 27 عدسة
الصقة عالقة في عين مريضة

وجد اطب��اء جراحون ف��ي بريطانيا، 27 عدس��ة الصقة 
عالق��ة ف��ي ع��ني امرأة ف��ي أثن��اء إعداده��ا جلراحة في 

عينها.
وكانت هذه العدسات املوجودة في عني املريضة البالغة 
من العمر 67 عاماً، تس��بب لها انزعاجاً ألنها ببس��اطة 

تسبب جفاف العني والشيخوخة.
يش��ار الى أن ه��ذه احلادثة وقعت في تش��رين الثاني من 
الع��ام املاضي إال أنه في الوقت احلال��ي متّ التحدث عنها 

في اجمللة الطبية البريطانية.
وقال روبال مورجاريا، طبيب عيون متخصص كان من بني 
العاملني في القضية في مستشفى سوليهول بالقرب 
من برمنغهام، إنهم لم يش��اهدوا مث��ل هذه احلالة من 

قبل.
وقد اكتش��ف أخصائيو العيون بداية وجود 17 عدس��ة، 
وبعد إج��راء الفحوصات اكتش��فوا وجود 10 عدس��ات 

أخرى عالقة في العني.
وقال��ت املريضة إنه��ا كانت ترتدي العدس��ات الالصقة 
ش��هريا مل��دة 35 عام��اً ولكنها ل��م تكن ت��زور الطبيب 

بانتظام.

»السوداني« يوعز بإيداع مواطنة مسنة
من منطقة حي األمين في دار المسنين

اوعز وزير العمل والش��ؤون االجتماعية املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني بإيداع املواطنة )ا.ك.ش( من منطقة 

االمني في احدى دور الدولة االيوائية. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم: انه استناداً 
الى توجيه من وزير العمل قام فريق الرصد امليداني التابع 
للوزارة برفق��ة فريق من قناة هنا بغداد بزيارة املواطنة )أ 
ك ش( التي تفترش االرض مكانا تسكن فيه في منطقة 
ح��ي االمني ببغ��داد ملتابعة حالته��ا واقناعها بامكانية 

ايوائها في دور الدولة. 
واضاف: ان فريق الرصد امليداني اطلع على حالة املواطنة 
وتب��ني انها من مواليد 1953 وليس لديها مأوى، مش��يرا 
ال��ى ان الفريق قام بنق��ل املواطنة الى دار املس��نني في 
منطقة الش��ماعية بعد اجراء اخملاطب��ات املطلوبة مع 

محافظة بغداد اليداعها في الدار. 
واوض��ح: ان الوزي��ر يتابع ش��خصًيا احل��االت التي تخص 
عمل الوزارة والتي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي 
او في ش��تى وس��ائل االعالم بهدف مس��اعدة احملتاجني 

واملشمولني باإلعانات. 

لقد عرفت بغداد التمثيل وخاصة التمثيل 
املس��رحي بعد احلرب العاملية االولى س��نة 
١٩٢٠، اذ ج��رت مح��اوالت اول��ى للتمثي��ل 
بعد هذا التاريخ  ولو ان هنالك اش��كال من 
التمثيل س��بقت هذه التاريخ وميكن اعتبار 
فن املقامات كجنس ادبي  الذي انتش��ر في 
بغداد في الزمن العباسي شكالً متواضعا 
م��ن التمثيل ففي املقامة الِقرَّدية  نس��بة 
ال��ى القرد التي كتبه��ا االصفهاني عن دار 
الس��الم او بغداد واضحا اذ يق��ول- بينا انا 
في دار الس��الم قافال من البلد احلرام اُميس 
ميس الرجلة على شاطئ دجلة اذ انتهيت 
ال��ى حلقة ق��وم يل��وى الط��رب اعناقهم 
ويشق الضحك اشداقهم  فساقني احلرص 
الى ماس��قهم--- فإذا هو قّراد يُرقص قرده 
ويضحك من عنده ---  قال لي الذنب لأليام 

ال لي فأعتب على صرف الليالي--(
اي ل��م يكن في بغ��داد متثيل حت��ى القرن 
العش��رين ال��ذي ح��دد للتمثي��ل قواع��د 
واس��اليب مما لم يكن موج��وداً حيث كانوا 
يقيم��ون املهرجان��ات ممثل��ني انتصاراتهم 
وحروبهم بنحو بسيط ومتثيل بدائي حيث 
ال توج��د ف��رق متثيلية باملعن��ى املعروف وال 
مس��ارح كما هو موجود من قرون في اوروبا 
وكل ما كان موجوداً في بغداد هو التمثيل 
اخليالي للتسلية او ما يسمى »بالقرة قوز« 
والذي يقوم به جماعة من املهرجني في دور 
املراق��ص واملالهي وامتد الى »الس��ينمات 
»بعد ذلك وخاصة ف��ي فترات توقف عرض 

الفلم.
وكان هذا النوع من التمثيل الس��بب االول 
في احلط من كرامة التمثيل حتى اس��تقر 
لدى الناس هذه الصورة املشوهة، اذ ال يكاد 
يتم ذكر التمثيل اال وصورة الوجوه الهزلية 
ذات االصب��اغ واملالب��س املزركش��ة واخل��رق 
واملرقع��ات واحلركات التي جتلب الس��خرية 
واالس��تهزاء قبل االبتسام والضحك ولكن 
افتت��اح املدارس بعد احل��رب االولى، وتأليف 
اجلمعي��ات ادى الى حتري��ك التمثيل بكونه 
مدرس��ة يس��تفيد منها الن��اس اكثر من 
اس��تفادته من ق��راءة الكتب واالس��تماع 
للقص��ص ف��ي املقاه��ي وم��ن البغداديني 
الذين كان لهم قصب السبق في التمثيل 
)جمي��ل رم��زي قبط��ان احد كب��ار ضباط 
اجليش واحملامي جنيب ال��راوي واحمد الراوي 
مدير ش��رطة ونائ��ب رئيس دائ��رة التنفيذ 
عب��د الرحم��ن خض��ر وموظ��ف االوق��اف 

صالح الس��هروردي واحملامي قاسم العلوي 
والكتب��ي عبد الكرمي خضر ( ، وغيرهم وبدأ 
تشكيل الفرق التمثيلية فتألفت اول فرقة 
متثيلي��ة في الع��راق هي جمعي��ة التمثيل 
العربي س��نة١٩٢٢ ،برئاسة محمد خالص 

حمادي .
فأقامت عدة عروض مس��رحية وفي س��نة 
١٩٢٤، تشكلت جمعية مكتبة التقدم من 
طالب مدرسة االليانس اليهودية في بغداد 
ومثلت ع��دداً من املس��رحيات الت��ي نالت 

استحسان البغداديني.
وكان م��ن بني اعضاء هذه اجلمعية الطالب 
نسيم عزير وخضوري ش��هرباني وابراهيم 

البيگ وهارون خرموش وسليم الياس.
وتألفت جلنة متثيلية في مدرس��ة التفيض 
االهلي��ة واقامت عروض مس��رحية كثيرة  
حي��ث كان رئي��س اللجن��ة عب��د الوه��اب 
العاني ,وفي تلك الفترة زارت بغداد العديد 
من الف��رق التمثيلية املصري��ة منها فرقة 
الفنانة فاطمة رش��دي الت��ي قدمت عدداً 
من العروض في بغ��داد وقد وقعت فاطمة 
رش��دي ف��ي ح��ب احد ضب��اط الش��رطة 
فطلقت زوجها الفن��ان عزيز عبد وتزوجت 
من ه��ذا الضاب��ط ولك��ن هذا ال��زواج لم 
يستمر س��وى س��نة واحدة  وفرق متثيلية 
تركي��ة  ،اضافه للف��رق املصرية منها  عبد 
النب��ي كش��كش ب��گ والب��دوي وابراهيم 
س��امي وفرقة آر طغ��رل ،وكان لهذه الفرق 
تأثي��ر على الفرق العراقي��ة وبعدها تألفت 
فرق��ة  ار املعلم��ني التمثيلي��ة ورئيس��ها  

الصحفي املعروف نوري  ثابت .
وكان��ت من الفرق البغدادي��ة املهمة حيث 
تقدم عروضها على مسرح الثانوية املركزية 
في منطقة القش��لة حتى ان امللك فيصل 
االول حض��ر اح��دى عروضه��ا الت��ي نالت 
استحسان امللك فأولى تشجيعاً ملمثليها 
في النادي العسكري وليمة حضرها الفريق 

جعفر باشا العسكري.
وكان من اش��ترك في التمثي��ل نوري ثابت 
ومحم��ود فهم��ي وناص��ر عوني وش��فيق 
س��لمان وغيرهم وحضرت الى بغداد فرقًة 

جورج ابيض املصرية.
 ويع��د تأليف فرقة حقي الش��بلي الفرقة 
التمثيلي��ة الوطني��ة القف��زة الكبرى في 
التمثيل املس��رحي في بغداد حيث ضمت  
ش��خصيات اصبحت من قادًة البلد ثقافة 
وادارة منه��م عب��د احلمي��د فخ��ري وعبود 

الش��اجلي وعب��د احلميد اخلطي��ب وصبري 
الذويبي وعثمان الش��يخ س��عيد ومحيي 
الدين محم��د وگرجي كاش��ي ،وبعد ذلك 
عمل في ه��ذه الفرقة احمد حقي ومهدي 
وف��ي وفاض��ل عب��اس وعب��داهلل الع��زاوي 
ونسيم عزير وناصر عوني وعزت عوني وعبد 
العزيز علي ومنش��ي صال��ح وعبد احلميد 
الدروبي واوگس��ت مومرجي ومي��ر الياهو 
ولويس ناص��ر وألول مرة  كانت هنالك فتاة 
في الفرقة هي »مديحة س��عيد« واشتغل 
مع فرقة حقي الشبلي االساتذة السوريني 
واملصري��ني منه��م بش��ارة واكي��م وعب��د 

اللطيف املصري ومحمد املغربي وزوجته .
 وجتولت الفرقة في جميع العراق وفي سنة 
١٩٢٩، س��افر الش��بلي الى مصر لدراسة 
التمثيل وفي اواخر هذه الس��نة تش��كلت 
فرقة باس��م الفرقة التمثيلية الش��رقية 
واس��تبدل اس��مها ال��ى فرق��ة الرش��يد 
ورئيس��ها صبري شكوري وفي سنة ١٩٣٥، 
تشكلت جمعية احياء الفن برئاسة كمال 

عاكف.
وكان الش��بلي قد عاد من مصر سنة١٩٣٠ 
م��ع فرقة فاطمة رش��دي وف��ي اواخر هذه 
الس��نة شكل حقي الش��بلي فرقة باسم 
فرقة حقي الش��بلي وزاول��ت عملها حتى 
سنة ١٩٣٥، حيث سافر الشبلي الى فرنسا 
لدراس��ة التمثيل ومت تشييد مسارح منها 
مسرح دار التمثيل ومسرح بغداد ومسارح 
اخرى ف��ي بغداد، وزارت فرق مصرية كفرقة 

يوسف وهبي وفرقة امني عطاهلل.
وتش��كلت ف��رق متثيلية اخ��رى منها فرقة 
العهد العلمي برئاس��ة عبد اجمليد يوسف 
وحتولت الى الفرقة التمثيلية العربية وفي 
سنة١٩٣٣، تش��كلت فرقة ما بني النهرين 
وفرقة جمعية أنصار التمثيل برئاسة عبد 
اهلل العزاوي وعضوية فوزي االمني وس��ليم 

بطي سنة١٩٣٤.
 وفي اواخر هذه السنة تشكلت فرقة بابل 
التمثيلية وفي ١٩٣٥، تشكلت نقابة هواة 
التمثي��ل وحددت غرضها بإصالح املس��رح 
والس��ينما واسس��ها فري��ق من الش��باب 
يديره��ا عب��د اهلل الص��راف وعضوية عبد 
احلاف��ظ الدروبي ونعيم عب��د االحد وناجي 
الواع��ظ ، واسس��ت ن��ادي اله��واة لتقدمي 
االعمال الفنية وبعد سنة١٩٣٦ بلغ التطور 
التمثيل��ي اعلى مداه بحيث ميكن القول ان 

هنالك فن متثيلي في بغداد.

التمثيل في بغداد بعد الحرب العالمية األولى
طارق حرب

تراثيات

بوغوتا ـ وكاالت: 
اس��تعاد فنانو ش��ارع على جدران 
الوطنية عالم  مكتبة كولومبي��ا 
رواي��ة »مئ��ة ع��ام م��ن العزل��ة« 
لغابرييل غارس��يا ماركيز مبناسبة 

مرور خمسني عاماً على صدورها.
وهذه الرس��ومات الضخمة البالغ 
حجمها 13 مترا على 10 امتار اجنزها 
الكولومب��ي اوس��كار غونزالي��س 
»غواتش��ه«  باس��م  املع��روف 
واالميركي اندرو بيسكاين املعروف 

باس��م »غايا« وهي حتتف��ي براوية 
الكات��ب الكولومبي احلائ��ز جائزة 
نوبل لآلداب وقد صدرت في 30 ايار/

مايو 1967.
وقال غواتشه )36 عاما( »كل واحدة 
منه��ا متثل جانب��ا واردا في الرواية: 
احمل��ارب ومحرم��ات احل��ب والعنف 

املرتبط بتاريخ كولومبيا«.
ويحم��ل املش��روع اس��م »حوارات 
متضافرة«.وقد نقل الفنانان بدقة 
عال��م الواقعية الس��احرة ملاركيز 

م��ع نق��ل قص��ة عائل��ة بوينديا ، 
وبغي��ة حتقي��ق ذل��ك ادخ��ال ادوات 
عصرية »تفرض العزلة في اجملتمع 
املعاص��ر« عل��ى ما اوض��ح »غايا« 
وهو فن��ان من نيويورك في الثامنة 

والعشرين.
املعن��ون  اجل��داري  الرس��م  فف��ي 
دي��كان بحضور  يتص��ارع  »احلرب« 
عس��كري ال مبال يض��ع قناع طير 
وعين��اه ش��اخصتان ال��ى هات��ف 

نقال.

»انه  الكولومب��ي  الفن��ان  واوضح 
هرب من الواقع عبر التكنولوجيا«، 
وهو اجنز جداريات في اوروبا والواليات 

املتحدة واميركا الالتينية.
وقد توفي غابرييل غارسيا ماركيز 
الذي نال جائزة نوب��ل لآلداب العام 
1982، عن 87 عاماً في العام 2014، 
في مكس��يكيو حي��ث كان يقيم 
منذ س��نوات عدة ،وقد نثر جزء من 
رم��اده في أيار ف��ي كولومبيا على 

الساحل الكاريبي.

فنانون يحتفون بالذكرى الخمسين لـ»مئة عام من العزلة» 

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

مهنياً: تعق��د صداقات جديدة مهمة، ويحل 
االطمئنان م��كان القل��ق والريب��ة عاطفياً: 
تشاطر الش��ريك أحالمه وأهدافه، وإذا كنت 
وحيداً فقد تباش��ر عالقة متين��ة وثابتة وان 

كنت مرتبطا فان حرارة احلب في اوجها.

مهنياً: مت��ارس صالحياتك بدون حتفظ، وتبادر 
إل��ى اتخاذ خط��وات صعبة ل��م تتجرأ على 
اتخاذه��ا في الس��ابق عاطفي��اً: حيوية على 
الصعي��د العاطف��ي جتعلك جنماً ب��ال منازع، 
أغلق أبوابك أمام املشاكل وال تفتحها مهما 

اشتدت الظروف.

مهنياً: تتحس��ن األحوال فتش��عر بجو أكثر 
أمان��اً، كم��ا يحمل الي��ك هذا الي��وم طالعاً 
جيداً وحظاً كبيراً يس��هل لك مغامرة مادية 
عاطفي��اً: ال تب��رر أخطاء احلبي��ب وواجهه مبا 
تشعر، وال تدع النقاش يؤدي الى توترالعالقة 

مهني��اً: قد تش��عر ببعض العراقي��ل املالية 
لذل��ك ُك��ن أكث��ر تنظيم��اً وال تتس��رع في 
أي اس��تثمار  عاطفي��اً: متّه��ل ال داع��ي إلى 
اس��تعجال االرتباط، وحاذر التسرع في اتخاذ 

اي قرار مصيري

مهني��اً: يخف عن��ك الضغ��ط ويحمل هذا 
الي��وم بعض احلل��ول، ورمبا تصادف ش��خصاً 
يساعدك ويأتيك ببعض االقتراحات عاطفياً: 
تخ��وض نقاش��ات بس��يطة م��ع الش��ريك 
إلقناع��ه بالتخلي عن أنانيت��ه، فتنجح حيناً 

وتفشل حيناً آخر

مهنياً: يوم جميل جداً جتد نفس��ك فيه أمام 
فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، لن تخيب 
آمالك، بل كن صبوراً عاطفياً: قد جتد نفسك 
في حيرة مفاجئة بس��بب تصّرفات الشريك، 

وهذا سيدفعك إلى احلسم سريعاً

مهني��اً: يحمل ه��ذا اليوم اقتراح��ات جيدة، 
وحتقق أن��ت بدورك إجن��ازات رائعة تس��تحق 
التقدير والتهنئة، وتنج��ح محادثاتك املالية 
وتشعر بالقوة.  عاطفيا سيكون هناك لقاءا 

حميميا بينك وبني الشريك.

مهني��اً: توقع جناح��اً في بعض األم��ور، إياك 
واملتاع��ب واجل��دال، إنه ي��وم يبّش��ر بالنجاح 
غير املتوق��ع عاطفياً: تنش��غل اليوم بإيجاد 
حلول لبعض املشاكل وال تدخل في نقاشات 

عقيمة مع احلبيب غير مضمونة النتائج.

مهني��اً: تكتس��ب معلومات كثي��رة، وتقوم 
بزي��ارات عمل لتب��ادل اآلراء واألف��كار مع من 
س��بقوك في مجال��ك املهني عاطفي��اً: متر 
عالقتك العاطفي��ة بتجربة دقيقة، وقد تقع 

حتت خطر القطيعة أو البعاد أو االفتراق.

مهني��اً: تتق��ّدم إل��ى األمام خط��وة خطوة 
وتبني مستقبلك على أسس متينة ودائمة، 
وتواجه مسألة كانت تشغل بالك وحتسمها 
عاطفي��اً: ال تضع احلبيب أمام الضغوط فهو 
ميّر بفترة عصيبة جتعل��ه بالغ التوتر وكن له 

خير معني. 

مهني��اً: وّظ��ف طاقات��ك ف��ي أم��ور إداري��ة 
وتنظيمي��ة، جتّنب توقيع أي ورقة أو مس��تند 
أو املباش��رة بخط��وة جدي��دة مهم��ا كثرت 
اإلغراءات والضغوط. عاطفيا س��ياتيك خبرا 

من احلبيب يكون مفاجأة سارة.

الحوتالدلوالجدي

عمودي أفقي
1 – فريق كرة قدم سوري 

 2 – ملكي – ظواهر جغرافية
 3 – نفاد رأس املال

 4 – داء – عاصف��ة بحري��ة – 
نصف شاهد

5 – عكس��ها م��ن احلب��وب – 
مدرب كرة قدم يوغسالفي

6 – مطر شديد – قصد 
 7 – رياضي مغربي – سيف 

8 – عكس��ها صوت الضبع – 
سقط  صريعاً 

9 – مدين��ة مغربية – االس��م 
الثاني حلارس مرمى لبناني 

 1 – فريق كرة قدم س��وري – 
قبيلة عربية قدمية 

2 – نادي أوروبي
3–عكسهاشرد – متشابهة 
4 – تالل – عكسها اإلحسان  

5 – نادي إنكليزي – خدع 
 6 – أس��م موص��ول – مل��ع – 

معركة
سعودية  مدينة  7–عكسها 

– قدح
 8 – حارس مرمى أملاني 

– قبيل��ة عربي��ة  – ع��دل   9
أشتهد أفرادها بالبخل .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنياً: يوم مناسب لشراء عقار جديد فاحلظ 
يحالفك في األمور التي تتعلق بالشراء اليوم 
عاطفي��اً: انّبهك من التكّبر على احلبيب، بل 
ب��ادر إلى االعتذار، فهو س��هل حلظة ارتكاب 

اخلطأ وليس ُمِذالًّ.
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بغداد ـ إعالم األولمبية:
طرحت االكادميية االوملبية العراقية 
مش��روعا رياضي��ا على مس��توى 
الرياض��ة اجملتمعي��ة وم��ا ميكن ان 
يقود اليه م��ن نتائج ايجابية على 
امل��دى البعي��د بالنس��بة لرياضة 

االجناز.
وج��اء املش��روع ف��ي كت��اب صدر 
ع��ن االكادميية بعن��وان " التواصل 
اجملتمع��ي  والس��لم  الرياض��ي 
..اف��كار وجت��ارب " تالي��ف الدكتور 
ه��ادي عب��داهلل مدي��ر االكادميي��ة 
واالس��تاذ س��امي عبداالمام مدير 
اعالم مجلس دبي الرياضي ويضم 
الكت��اب – املش��روع س��تة فصول 
تتضم��ن اف��كارا وجتارب م��ن دول 
مختلفة على صعيد تنمية اجملتمع 
رياضيا والتركيز على جتربة دبي في 
ممارس��ات نبض دب��ي الرياضية في 

شتى الفعاليات.
وق��ال الدكت��ور هادي عب��داهلل ان 
االساس هو املشروع الرياضي الذي 

يقدمه  الكت��اب ونتمنى ان تتبناه 
جهة حكومي��ة او اهلية لتنفيذه 
على وف��ق اسس��ه العلمية وكل 
خطواته بس��يطة ميكن اجنازها مبا 
العراقي  اجملتم��ع  يت��الءم وطبيعة 
ف��ي ه��ذه املرحل��ة من اج��ل جتاوز 
وحت��ى  اجملتمعي��ة  املش��اكل  كل 
النفس��ية التي أفرزتها مرحلة ما 

بع��د االحت��الل االمريك��ي , ويركز 
الرياضية  الفعاليات  املشروع على 
والثقافي��ة املصاحبة لها بطريقة 
بلدان   التج��ارب ف��ي  اس��تلهمت 
ش��قيقة وصديقة لصنع التجربة 
الرياضية العراقية اخلاصة في هذا 
االطار ال��ذي يحقق مب��ادئ امليثاق 

االوملبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظ��م احت��اد املب��ارزة املرك��زي ف��ي 
الس��اعة 5 من عصر يوم غٍد األربعاء 
ف��ي قاع��ة املرك��ز التدريب��ي لالحتاد 
باملدينة الش��بابية، مهرج��ان النصر 
والتحري��ر، حتت ش��عار )املوصل حتررت 
بأي��دي العراقي��ن(، اعل��ن ذلك رئيس 
االحتاد املركزي للعبة، زياد حسن، وقال 
ان تنظيم املهرجان ياتي اكراماً لدماء 

ش��هداء أبط��ال الع��راق الذي��ن ذادوا 
ع��ن تربة الوطن بارواحه��م الطاهرة، 
مش��يراً إل��ى ان التنس��يق عالياً بن 
احتاده وبن احتاد بغداد للمبارزة واملركز 

الوطني لرعاية املوهبة الرياضية.
وذكر ان املهرجان س��يتضمن العديد 
من الفعاليات الفنية والشعرية التي 
متجد بطوالت القوات األمنية وحشدنا 
الذين  الشعبي وتستذكر الش��هداء 

ميثلون نب��راس احلري��ة بع��د ان جادوا 
بدماءهم واجل��ود بالنفس هي اقصى 
غاية اجلود، ودعا حسن جميع وسائل 
اإلعالم إلى احلض��ور ملتابعة ومواكبة 
املهرجان الذي سيش��هد ايضاً تكرمي 
الفرق الفائزة والالعبن االبطال الذين 
اش��تركوا في بطولة النصر والتحرير 
للفئ��ات العمرية الت��ي اختتمت اول 

امس.

بغداد ـ ميثم الحسني:
حصدن العب��ات املنتخب العراقي 
اوس��مة  ث��الث  الق��وى  اللع��اب 
فضي��ة في بطولة الع��رب اجلارية 
منافس��اتها ف��ي تون��س ، ضم��ن 
اول  الثان��ي.  الي��وم  منافس��ات 
احلص��اد كان ع��ن طري��ق الالعب  
دلس��وز عبي��د الوص��ام الفض��ي 
ف��ي بطولة العرب اللع��اب القوى 
اجلارية منافس��اتها االن في تونس 
في س��باق 100م حواجز للسيدات 
بزمن ق��دره 14،80 ثانية محطمة 
الرق��م العراقي الس��ابق ، وعززت 
دانة حس��ن رصيد العراق بفضية 
في س��باق 100م وحلقتها زميلتها 

االء حكت بفضية سباق 400 م.
وقال رئيس الوفد العراقي الدكتور 
عادل العذاري: ان العداءة العراقية 
دلس��وز عبيد قدم��ت اداء مميز في 
س��باق 100م حواج��ز ومتكنت من 
حتطي��م رق��م عراقي جدي��د ونيل 
الوس��ام الفض��ي ، حيث خطفت 
الع��داءة املغربية ذهبية الس��باق 
فيم��ا كانت البرونزي��ة من نصيب 
العداءة التونسية.. وبن: ان الوفد 
لرصيده وس��امن  اضاف  العراقي 
فضي��ن عبر العداءة دانة حس��ن 
ق��دره   بزم��ن  100م  س��باق  ف��ي 
11،80ثاني��ة فيما كان��ت الذهبية 
والبرونزي��ة م��ن نصي��ب الالعبات 

املغربيات .
وبن ان الفضية الثانية حصدتها 
الالعبة االء حكمت بس��باق 400م 
بزمن بلغ 56.7 ثانية متفوقة على 
الالعبة الس��ودانية التي حصدت 
الوس��ام  ذه��ب  فيم��ا  لبرونزي��ة 
البرونزي��ة لالعب��ة املغربية ، حيث 
س��يطرن الالعبات املغربيات على 
املراكز االولى. يش��ار الى ان العراق 
بات رصيده ف��ي البطولة العربية 
وث��الث  ذهبي��ة  اوس��مة  اربع��ة 

برونزيات.

* املنس��ق اإلعالمي الحتاد ألعاب 
القوى

إعالم الدائرة:
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  برعاي��ة 
عبط��ان  احلس��ن  عب��د  االس��تاذ 
أطلق��ت ، أول ام��س،  دائرة ش��ؤون 
االقاليم واحملافظات / قسم املوهبة 
الرياضي��ة / املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهبة الرياضي��ة لكرة القدم على 
مالعب مدينة بس��ماية الس��كنية 
و بالتع��اون م��ع الهيئ��ة الوطني��ة 
لالس��تثمار فعاليات احتفالية عده 
ابتهاجاً بالنصر الكبير املتحقق في 
املوص��ل ودح��ر االٍرهاب الداعش��ي ، 

تستمر لثالثة ايام.
ممث��ل الهيئ��ة الوطنية لالس��تثمار 
ضي��اء األش��يطر عب��ر ف��ي تصريح 
الع��الم الدائ��رة عن تقدي��ره العالي 
الش��باب  ل��وزارة  الفّع��ال  لل��دور 
والرياضة ممثالً بدائرة شؤون االقاليم 
واحملافظات وممثلها عل��ي عبد اجلبار 
املش��رف على املالعب الرياضية في 
مدينة بسماية السكنية  من خالل  
املالعب واالماكن الترفيهية والقيام 
بأعمال الصيان��ة واالدامة املطلوبة 

ملف��ت  وبش��كل  املالع��ب  له��ذه 
للنظ��ر ومف��رح البناء ه��ذه املدينة 
احلديثة والنموذجي��ة. وثمن التعاون 
القائم بن الوزارة و الهئية الوطنية 
لالستثمار في هذا اليوم ومشاركة 
اهال��ي مدينة بس��ماية احتفاالتها 
تزمانا مع انتصارات جيشنا واحلشد 
الشعبي على داعش ، والقضاء على 

) دولة اخلرافة (.
واش��ار الى ان االحتف��االت تضمنت 

أيض��اً اقامة مباراة بك��رة القدم بن 
فريقي شركة هانوا الكورية اجلنوبية 
و أهال��ي مدين��ة بس��ماية ، فيم��ا 
س��تقام غداً االثنن مباراة ثانية بن 
فريقي منتخب الرواد الوطني و نادي 
شباب العدل الرياضي فيما تختتم 
االحتفالية املشتركة الثالثاء القادم 
بتنظي��م حملة للتب��رع بالدم وفاءاً 
لتضحيات قواتنا املسلحة واألمنية 

الباسلة وحشدنا الشعبي البطل.
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الخميس.. بدء نهائي العراق 
للفئات العمرية بالشطرنج

منتدى التحدي يضّيف 
احتفالية فخر الوطن

بغدادـ رافد البدري*
تنطلق بعد غد اخلميس على قاعة فندق برج السالم 
في بغ��داد بطولة نهائي العراق بالش��طرجن  للفئات 
العمري��ة والت��ي س��تقام للفترة 20-23 من الش��هر 
اجلاري مبش��اركة الالعبن املترشحن من شبه نهائي 
العراق وبواقع 4 العبن من كل فئة بالنسبة لالعبن 
دون 6-8-10 ، و6 العبن بالنسبة لفئة دون 12 ودون 14 
عاماً، تعقبها بطولة نهائي العراق للشباب املفتوحة 
والتي س��تقام للفترة من 23 ولغاية 27 من شهر متوز 

اجلاري.
وقال رئيس االحتاد العراقي للشطرجن ظافر عبد االمير: 
ستفتتح البطولة في الساعة الواحدة من ظهر يوم 
اخلميس املقبل ومبش��اركة واس��عة لالعب��ي الفئات 
العمرية الذين ترشحوا من بطولة شبه نهائي العراق، 
مضيفاً بان البطولة ستش��هد منافسات قوية جداً 
والتي على ضوء النتائج سيتم اختيار ابطال وبطالت 
العراق لكل فئة من الفئات املشاركة، واخص بالذكر 
العب��ي الفئت��ن دون 12 عام��اً ودون 14 عام��اً، حيث 
يتواجد العبون على مس��توى ع��ال اغلبهم حصلوا 
عل��ى نتائج متمي��زة في بطوالت الع��راق والبطوالت 
اخلارجية التي ش��اركوا فيها، مش��يراً الى ان متابعي 
اللعبة من ذوي االختصاص يركزون على هاتن الفئتن 
باعتبار العبيها هم االكثر تطوراً ونضجاً وسيكونون 
مستقبل لعبة الفكر في القريب العاجل، لذلك ومن 
ب��اب االهتمام بهاتن الفئتن وفس��ح اجمل��ال الختيار 
االفضل منهم من خالل النتائج التي س��تتحق، ارتاى 
االحتاد اقامة منافساتهم في اليوم االول من البطولة 
حصراً وفي يوم اخلميس املوافق 20 متوز اجلاري، وستقام 
املنافس��ات وفق النظام السويسري الكل ضد الكل 
ومن مرحلتن اثنتن، من اجل اختيار بطل وبطلة كل 

فئة من الفئات املشاركة.
واش��ار الى ان منافس��ات الفئات العمرية لدون 8-6-

10 س��تقام ي��وم 21 وتس��تمر حتى 23 من الش��هر 
ومبش��اركة الالعبن الذين ترش��حوا من بطولة شبه 
نهائ��ي الع��راق وبواقع 4 العبن م��ن كل فئة للذكور 
واالناث،وسيلعبون دوري من مرحلتن وسيتوج البطل 

الذي سيجمع اكبر عدد من النقاط.
املفتوح��ة  للش��باب  الع��راق  بطول��ة  ان  واوض��ح 
س��تنطلق يوم 23 وتس��تمر حتى يوم 27 من شهر 
مت��وز اجلاري، وهي بطولة معتمدة دولياً وسيش��ارك 
فيه��ا اكثر من 50 العباً والعبة، وس��تقام البطولة 
وفق النظام السويس��ري من 9 ج��والت، وعلى ضوء 
النتائ��ج املتحقق��ة س��يتم اختيار االبط��ال الذين 

سيتاهلون الى نهائي العراق للمتقدمن.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدع��و وزارة الش��باب والرياض��ة وس��ائل االعالم 
جميعاً حلضور حفل انط��الق بطولة فخر الوطن 
والتي تقيمه��ا جلنة الفرق الش��عبية في الوزارة 
وبالتعاون مع مديريات الش��باب والرياضة وهيئة 
احلشد الشعبي، دعما لعوائل الشهداء وااليتام، 
وذلك في الس��اعة اخلامس��ة عصر اليوم الثالثاء 
وعلى ملعب منتدى التحدي في مدينة الشعب.

تونسي وأسكتلندي 
يحاضران لقضاة المالكمة

السليمانية ـ قاسم شالكه*
ف��ي اختت��ام ال��دورة التحيمية الدولي��ة التي 
اقيم��ت ف��ي مدين��ة الس��ليمانية مبش��اركة 
واح��د وعش��رون حكم��ا عراقيا و حك��م واحد 
م��ن ايران  حي��ث يطمح احل��كام لنيل النجمة 
الدولي��ة وتصنيفهم كح��كام دولين من اجل 
تطوي��ر مهاراتهم التحكيمي��ة خدمة للعبة، 
حتت اش��راف خبراء التحكي��م الدولي كل من 
التونس��ي محمد ابراهيم واالسكتلندي اندرو 
فيل��د، حيث ع��رب احملاض��رون عن س��عادتهم 
لتفاعل احلك��م العراقي مع معطي��ات الدورة 
وم��دى اس��تيعاب احلك��م العراق��ي للقوانن 
التحكيمية ومستجداتها حيث كان حضورهم 

واضح ايام احملاضرات.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

الرياض ـ أحسان المرسومي*

يس��عى منتخبن��ا االوملب��ي بكرة 
الق��دم الى اكم��ال حتضيراته مع 
بداي��ة الع��د التنازل��ي النط��الق 
اجملموع��ة  تصفي��ات  منافس��ات 
الثانية املؤدية الى نهائيات اس��يا  
التي تضيفها الصن مطلع العام 
املقبل والتي س��تكون مؤهلة الى 
اوملبي��اد طوكي��و 2020 ، و ينه��ي 
منتخبنا  مساء اليوم الثالثاء  في 
ملعب اعداد القادة اخلاص باالحتاد 
للق��اء  اس��تعداده   الس��عودي 
افغانس��تان غدا باقامة اخر وحدة 
تدريبي��ة ، وه��ي احلص��ة الرابعة 
لالوملبي منذ وصول��ه الى الرياض 
اجلمعة املاضي اذ س��بق ان خاض 
وحدتن  يومي السبت واالحد ركز 
فيها شهد على  بعض التحركات  
التكتيكية  واجلم��ل  الهجومي��ة 
حلاالت لعب معينة والتهديف من 
خارج منطقة اجلزاء وتوزيع الكرات 
للمهاجم��ن من اط��راف امللعب ، 
كما عالج خالل وحداته التدريبية 
بع��ض االخط��اء التي وق��ع فيها 
دف��اع املنتخب في مباراته االخيرة 
ام��ام االردن ، واج��رى املنتخب في 
الس��اعة السادس��ة من مس��اء 
يوم ام��س االثنن وح��دة تدريبية 
في اس��تاد االمير فيصل بن فهد ) 
امللز ( الذي سيستضيف مباريات 
اجملموعة استغرقت ساعة واحدة 
بحسب تعليمات االحتاد االسيوي 
بغية  احس��اس الالعبن بارضية 

امللعب. 
وتس��لمت جل��ان االحتاد االس��يوي 
مسؤوليتها التنظيمية يوم امس 

االثن��ن ، اذ ق��ام املش��رفن عل��ى 
املباري��ات وهم كل من اس��الموف 
من طاجيكس��تان وسن جاي من 
الهند واملنس��ق السعودي يحيى 
القرني  بزيارة تفقدية الى مالعب 
تفتيش��ية  وزيارة  الف��رق  تدري��ب 
لفندق راديس��ون بلو مق��ر اقامة 
املنتخب��ات  ، فيم��ا ح��دد االحت��اد 
املب��اراة مكانا  االس��يوي ملع��ب 
القام��ة ويعقد املؤمت��ر الفني في 
الس��اعة 11 م��ن صب��اح الي��وم 

الثالث��اء والصحف��ي ف��ي الثالثة 
ظهرا ، في قاعة مقر اقامة الوفود 
في فندق رايس��ون بل��و.. واكتمل 
املنتخبات املشاركة بوصول  عقد 
السادسة  في  البحريني  املنتخب 
من مس��اء ام��س االثن��ن وقبله 
كان قد وصل منتخب افغانستان 
في س��اعات مبك��رة م��ن صباح 
الي��وم ذاته ، فيم��ا حضر املنتخب 
الس��عودي الى مق��ر اقامة الفرق 
ظه��ر االح��د املاض��ي ، فيما كان 

منتخبنا اول الواصلن يوم اجلمعة 
املاضي .

وس��اور الوفد العراقي خالل االيام 
املاضية بعض القلق نتيجة العدد 
غير الطبيعي في اصابات العبينا 
، اال ان جميعه��ا كانت بس��يطة 
وللحمد هلل ، كما اكد لنا طبيب 
املنتخ��ب الدكت��ور غال��ب عباس 
، قائ��ال » جمي��ع الالعبن بصحة 
جيدة وجاهزين للمباراة باستثناء 
الالعب حم��زة عدنان الذي تعرض 

تدريبات الس��بت  لالصابة خ��الل 
منح��ه  الطب��ي  الفري��ق  وارت��اي 
اس��تراحة مل��دة يوم��ن م��ن اجل 
االستش��فاء الكام��ل مبس��اعدة 
املعاجلن صالح ط��رار وفارس عبد 
اهلل اللذي��ن ب��ذال جه��ودا كبيرة  
لتجهي��زه بص��ورة كامل��ة ، ام��ا 
الالع��ب احم��د عبد الرض��ا فقد 
س��محنا له في االشتراك بصورة 
طبيعية في تدريب يوم امس بعد 
ان منحناه هو االخر استراحة يوم 

واح��د اثر تعرض��ه لالصاب��ة  في 
تدريبات السبت ، ويضيف » عاجلنا 
ايضا مشكلة املهاجم جبار كرمي 
الذي عانى من الم في ضرسه  ومت 
اج��راء ال��الزم له بع��د اصطحابه  
الى مستش��فى خاص باستقبال 

العبي البطولة.
على صعيد متصل اكتملت بعثة 
املنتخب االوملب��ي اول امس االحد 
بوص��ول  مس��اعد امل��درب عباس 
عبيد ، قادما من العاصمة االردنية 
بعد ان استحصل من هناك سمة 
الدخول الى االراضي الس��عودية ، 
وقال عبي��د للموف��د االعالمي  » 
ان ع��دم التحاقه م��ع البعثة من 
النجف جاء بعد ان امت اصدار جواز 
جديد في بغ��داد بعد تلف القدمي 
، مش��يرا الى انه سعيد بالتحاقه 
مع الوفد ومساهمته ان شاء اهلل 
مع املالك التدريبي في تقدمي صورة 

ناصعة عن الكرة العراقية .
والري��اض ه��ي عاصم��ة  املمكلة 
اكبر  الس��عودية وه��ي  العربي��ة 
مدينة اذ تبلغ مساحته 1435 كم 
مرب��ع ، وتبعد عن مك��ة املكرمة 
واملدين��ة املنورة حوال��ي 800 كم، 
حوال��ي  س��كانها  ع��دد  يبل��غ   ،
5.25 ملي��ون نس��مة. ويعود أصل 
تسميتها إلى كلمة الرياض، وهي 
جمع روضة؛ حيث تعني ألرض ذات 
اخلضرة والبس��تان احلس��ن ، تبلغ 
حرارتها في هذا الوقت من السنة 
46 م ، فيما تنخفض مس��اءا الى 
38 – 34 م اثن��اء اوق��ات مباري��ات 

البطولة من ) 6 – 10 ( مساء.

* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

اليوم المؤتمر الفني للتصفيات اآلسيوية

األولمبي يطوي صفحة التحضير ويستعد الختبار أفغانستان.. غدًا
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مباراة سابقة ملنتخبنا األوملبي

صورة الغالف

جانب من املهرجان »عدسة: عباس كردي«

العواصم ـ وكاالت:

املدريدي��ة تس��خر  الصحاف��ة  أّن  يب��دو 
م��ن نظيرته��ا الكاتالونية ح��ول املبالغ 
الضخم��ة الت��ي صرفها نادي برش��لونة 
في الس��نوات القليل��ة املاضية لتدعيم 
صفوف الفري��ق، دون احلصول على ألقاب 
نوعية كثيرة، حيث فش��ل ف��ي التتويج 
بلقب دوري أبط��ال أوروبا لكرة القدم في 
املوس��من املاضي��ن.. ولفت��ت صحيفة 
»م��اركا« أن ن��ادي برش��لونة أنف��ق خالل 
الثالث س��نوات األخيرة ما يقرب من 140 

مليون يورو لتدعيم خط دفاعه فقط.
وتعاقد برش��لونة في صي��ف عام 2014، 
م��ع الفرنس��ي جيرم��ي ماثيو م��ن نادي 
فالنسيا اإلس��باني مببلغ 20 مليون يورو، 
والبلجيك��ي توم��اس فيرمايلن من نادي 
أرس��نال اإلنكلي��زي ب���19 ملي��ون يورو، 
والبرازيل��ي دوغالس ب� 4 مالي��ن يورو من 

نادي ساو باولو البرازيلي.
وض��م الن��ادي الكاتالون��ي، ف��ي صي��ف 
عام 2015 اإلس��باني أليك��س فيدال من 
إشبيلية اإلس��باني مببلغ 19 مليون يورو، 
ثم في صي��ف عام 2016، اب��رم صفقتي 
الفرنس��ين صامويل أومتيت��ي من ليون 
الفرنس��ي ب�25 ملي��ون ي��ورو، و لوكاس 
ديني من باريس س��ان جيرمان الفرنسي 

ب�16 مليون يورو.
وف��ي »امليركاتو« الش��توي املاض��ي، وّقع 
برش��لونة مع البرازيلي مارلون سانتوس، 
م��ن فلومينيس��ي البرازيل��ي مقاب��ل 6 
مالين يورو، كما ضم في سوق االنتقاالت 
نيلس��ون  البرتغالي  احلالي��ة  الصيفي��ة 
س��يميدو من بنفي��كا البرتغال��ي ب�30 

مليون يورو.
والحظ��ت الصحيف��ة، املقربة م��ن نادي 
ري��ال مدري��د أّن برش��لونة ل��م يس��تفد 
كثي��راً من معظم هذه الصفقات، فرحل 
ماثي��و عن الفري��ق مجاناً ه��ذا الصيف، 

بينم��ا أعي��ر فيرمايلن ودوج��الس خالل 
املوس��من املاضين، كما أّن فيدال عانى 
م��ن التهميش لفترة طويلة قبل تعرضه 
لإلصابة، فيما لم يظهر ديني باملس��توى 

املنتظر منه.
ال��ى ذل��ك، كش��ف البرتغالي نيلس��ون 
سيميدو، العب برش��لونة اجلديد، سبب 
تفضيله الن��ادي الكتالوني وإصراره على 
الصي��ف  للبلوجران��ا خ��الل  االنضم��ام 

اجلاري.
وقال س��يميدو ف��ي تصريح��ات نقلتها 
صحيفة »سبورت« اإلسبانية: »برشلونة 
ميتل��ك أفضل فري��ق في العال��م، وحتى 
حينم��ا اختار فريقي في ألع��اب الفيديو 

دائًما يكون البلوجرانا«.
وتاب��ع: »أح��ب رونالديني��و كثي��رًا من��ذ 
الطفول��ة وه��و أحد الالعب��ن املفضلن 
بالنس��بة ل��ي ألن��ه كان يفع��ل أش��ياء 
رائعة داخل امللعب وتسبب بأدائه املذهل 
م��ع برش��لونة ف��ي أن أصبح مش��جًعا 

للن��ادي الكتالوني«.وحتدث س��يميدو عن 
دور مواطن��ه أندري��ه جوميز ف��ي اللعب 
لبرشلونة بقوله: »كنا سويًا في بنفيكا 
للش��باب وبعدها اجتمعن��ا في املنتخب 

البرتغالي«.
وأكمل: »في بطولة كأس القارات األخيرة 
حتدث معي وأخبرني بأن الفريق رائع والكل 
يش��عر في غرف��ة املالبس كأنن��ا عائلة، 
وأكد لي أنني س��أكون محظوًظا بالعب 
في البلوجرانا، كما س��بقني البرتغالين 

ديكو ولويس فيجو وفيرناندو كوتو«.
واختتم: »بدأت في خط الوس��ط وكنت 
وتس��جيل  الهجوم��ي  اللع��ب  أح��ب 
األه��داف، ولكن ف��ي النهاي��ة لعبت في 
مركز الظهي��ر األمين«.وانضم س��يميدو 
إلى صفوف برش��لونة قادًم��ا من بنفيكا 
مببلغ 30 مليون يورو ليصبح أول صفقات 
الفري��ق الكتالون��ي في الصي��ف اجلاري 
بعد استعادة جيرارد ديلوفيو من إيفرتون 

اإلجنليزي.

سيميدو يكشف سبب انضمامه للبلوجرانا

برشلونة أنفق 140 مليون يورو لتدعيم خط دفاعه

تقرير

سيميدو

األكاديمية األولمبية تطلق مشروع 
»التواصل الرياضي والسلم المجتمعي«

غدًا.. اتحاد المبارزة ينّظم 
مهرجان النصر والتحرير

3 فضيات لنساء ألعاب القوى عربيًا

احتفالية بالنصر الكبير على مالعب بسماية



عمان ـ رياض عبد الكريم:
كان يوماً ليس كبقية االيام، شهدته اروقة 
وباحات الس��فارة العراقية ف��ي العاصمة 
االردنية عمان، حيث توافد املئات من اجلالية 
العراقي��ة املقيمة في عم��ان، والعديد من 
واإلعالمي��ة،  السياس��ية،  الش��خصيات 
والدبلوماس��ية األردني��ة، وه��م يحمل��ون 
االع��الم العراقية، وطاقات ال��ورد، مهنئني 
ومبارك��ني النص��ر العظيم ال��ذي حققته 
الق��وات العراقي��ة املش��تركةعلى فل��ول 
عصابات داعش، وس��حقهم ف��ي املوصل، 
وحترير هذه املدينة التي ادخلت احلزن وااللم 
لنفوس العراقيني، بعد اجتياحها االجرامي 

من قبل عصابات داعش.
واقام��ت الس��فارة العراقي��ة ف��ي عم��ان 
احتفاال كبيرا بهذه املناسبة، عبرت خالله 
س��فيرة العراق صفيه السهيل في كلمة 
استهلت به االحتفال قائلة " هذه الدعوة 
جاءت احتف��اء باالنتص��ارات التي حققها 
ابن��اء القوات املس��لحة العراقية، بش��تى 
صنوفها وتشكيالتها على عصابات داعش 

االرهابية في املوصل ".
واش��ارت الس��هيل " ان بط��والت اجلي��ش 
العراقي ومن سانده من العشائر، واحلشد 

الش��عبي، كانت س��ببا مهم��ا في حتقيق 
االنتص��ار الكبي��ر، وحتري��ر مدين��ة املوصل 
ش��كرها  الس��هيل  وقدم��ت  بالكام��ل. 
للمملك��ة، ممثل��ة بجاللة العاه��ل االردني 
عب��د اهلل الثان��ي، وللش��عب االردني على 
دعمهم، وتضامنهم مع الشعب العراقي 

طيلة مدة املواجهة.
الصب��اح اجلدي��د التق��ت مجموع��ة م��ن 
العراقيني الذين توافدوا على السفارة وفي 

وجوههم عالمات الفرح واالبتهاج:
 " هذه فرحة مابعدها فرحة، ونحن نشهد 
هذا النصر الكبير الذي لم نش��ك مطلقا 
م��ن انه س��يتحقق بإرادة وع��زم العراقيني 
االب��اة "، ه��ذا ماعبرت عنه الس��يدة نادية 
العمري املقيمة في عمان، واضافت " جئنا 
الى مقر الس��فارة وكأننا ف��ي ارض العراق 
الت��ي طاملا احببناها، وكن��ا لها كما كانت 
لن��ا ".  نظير طالب رج��ل اعمال مقيم في 

عم��ان قال " بعد ه��ذا النصر املبني نتطلع 
الن تبدأ عملية االعم��ار والبناء في العراق، 
لنك��ون ف��ي طليعة ه��ذه املهم��ة، النني 
اجزم بان اعادة اعمار العراق هي مسؤولية 

جماعية وشعبية وطنية ".
 جاسم الكعبي يرى ان النصر الكبير يجب 
ان يتبعه نصر سياسي أكبر موضحا: حتى 
نُ��دمي زخم هذا االنتصار على السياس��يني 
في العراق ان يستلهموا تضحيات الشعب 
العراق��ي، ويعي��دوا النظر ف��ي مواقفهم 
ونواياه��م، ويتجهوا نح��و التوحد من اجل 

عراق مستقر وشعب مزدهر".
 دي��اب اخملتار طبيب أردني ق��ال " هي فرحة 
كبي��رة لنا في االردن ايض��ا، ألننا مع العراق 
وش��عبه احملترم ف��ي خندق واح��د ملقارعة 
اإلره��اب، وانتصارات الع��راق هي انتصارات 

لألردن ايضا ".
 مياس��ه احليدري طالب��ة جامعية قالت " 
الي��وم نحن ف��ي الس��فارة العراقية جئنا 
العراقي��ة،  باالنتص��ارات  ونهن��ئ  لنب��ارك 
وفي دواخلنا ش��عور واحس��اس بان الهوية 
العراقية هي من جمعتن��ا في هذا املكان، 
بغض النظر عن بقي��ة االنتماءات الدينية 

واملذهبية والقومية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عّب��ر الفن��ان محمد رياض 
بنج��اح  س��عادته  ع��ن 
مسلس��ل "كف��ر دلهاب" 
ال��ذي ش��ارك م��ن خالله 
في موس��م درام��ا رمضان 

املاضي.
فعل  ردود  "تلقي��ت  وق��ال 
ح��ول  كثي��رة  إيجابي��ة 
املسلس��ل، وهذا أسعدني 
بش��دة، وأمتنى أك��ون عند 
حسن ظنهم دائما، وأقدم 
أعماال مفيدة، وذات رسالة 
وه��دف كم��ا تعلمن��ا من 

الكبار".
حتمس��ه  س��ر  وع��ن 
لشخصية بهاء الدين التي 
قدمه��ا، ق��ال أن��ه وجدها 

جتربة تستحق املغامرة.

احم��د  الفن��ان  كش��ف 
زاه��ر  أنه س��عيد للغاية 
بخطوة مسلسل "احلالة 
ج" حيث كانت له نكهته 
اخلاص��ة، مؤك��دا على أن 
التع��اون بينه وبني حورية 
فرغلي ممتع للغاية، حيث 
أش��ار إل��ى أنه��ا فنان��ة 
راقية  وإنس��انة  موهوبة 
واالنس��جام طغ��ى على 
أول  بينهم��ا من  التعاون 
مش��هد وقفا في��ه أمام 

بعضهما البعض.
وأشار زاهر في تصريحات 
الفني��ة  املواق��ع  الح��د 
حريص��ا  كان  أن��ه  إل��ى 
عل��ى متابع��ة ردود فعل 

اجلمهور حلظ��ة بلحظة، 
للتعرف عل��ى آراء الناس 
ح��ول العمل، حيث يقول 
أن أص��داء العم��ل كانت 
بالنسبة  للغاية  مرضية 
ل��ه، ُمضيفا أن��ه ال مانع 
لدي��ه من تك��رار التعاون 
م��ع حوري��ة ف��ي أعمال 

أخرى.

رصدت عدس��ات الباباتزي 
املمثل��ة األميركية داكوتا 
جونس��ون، وه��ي تقضي 
والدها  م��ع  الوقت  بعض 
وزوجت��ه  جونس��ون،  دون 

كيلي فليجر أمس.
وقد سافرت جونسون الى 
والية سافانا وذلك لتصوير 
 The" اجلدي��د  فيلمه��ا 
 Peanut Butter Falcon
".  وش��وهدت داكوتا في 
مكان��ني مختلف��ني ف��ي 
ذل��ك الي��وم، فالتقت مع 
والدها، ثم شوهدت وهي 
االعم��ال  ببع��ض  تق��وم 
وحص��دت  املدين��ة.  ف��ي 

داكوت��ا عل��ى جن��اح كبير 
 fifty shades" في فيل��م
of grey" ال��ذي أثار اجلدل 
كثيراً بس��بب مش��اهده 
فيلمها  أم��ا  الفاضح��ة. 
املقبل فهو يعالج موضوع 
الشباب الذين يعانون من 

متالزمة داون. 

محمد رياض

داكوتا جونسون

احمد زاهر

أخبــارهــــــــــم

اجلالية العراقية في عمان يحتفلون بالنصر

العراقيون في عّمان يتوافدون على السفارة وينشدون للنصر الكبير

بغداد - زينب الحسني:  
أكد وزي��ر النفط جبار علي اللعيبي انن��ا نؤمن بقيمة ومكانة 
الفنان في اجملتمع، واهمية الدور الذي يلعبه في بناء اجملتمع من 
خ��الل عطاؤه الذي ال ينضب، والفن��ان الكبير فاضل خليل احد 
هؤالء، وهو من الذين أرس��وا التقالي��د واملفاهيم النبيلة للفن 

في خدمة قضايا وتطلعات اجملتمع. 
وقال املتحدث باس��م الوزارة عاصم جه��اد ان وزير النفط جبار 
عل��ي اللعيب��ي اوعز بزيارة الفن��ان الرائد فاض��ل خليل، وتفقد 

حالته الصحية واحتياجاته الضرورية.
واض��اف جهاد انه نقل حتيات وزير النفط الذي يحرص على دعم 

املبدعني في جميع مناحي احلياة.
م��ن جهته ثم��ن الفن��ان الكبير فاض��ل خليل ه��ذه االلتفاتة 
واالهتم��ام من لدن وزي��ر النفط جبار اللعيب��ي، مؤكدا ان ذلك 
مينحه دافعاً معنوياً ملواصلة الشوط الفني في خدمة العراق .

كركوك-الصباح الجديد:
 أق��ام البي��ت الثقافي في كرك��وك، احتفالية فني��ة، بالتزامن 
مع احتفاالت أس��بوع النصر مبناس��بة حتري��ر املوصل من دنس 
عصابات داعش اإلرهابية، حتت ش��عار )احتدنا فانتصرنا.. وحتررت 

املوصل(.
حض��ر االحتفالي��ة محاف��ظ كركوك الس��ابق عب��د الرحمن 
مصطف��ى، وعز الدي��ن احملمدي الرئي��س األس��بق للمفوضية 
العلي��ا لالنتخابات، ورئيس احت��اد األدباء والكت��اب في احملافظة 

سداد هاشم.
وألق��ى مدير البي��ت الثقافي في كركوك يوس��ف طيب صالح 
كلمة، هنأ فيها القوات التي اسهمت في حترير املوصل، وحتقيق 
النص��ر املبني، وقال إن هذه االحتفالي��ة نظمها البيت الثقافي 
لتعك��س روح األخ��وة في احملافظ��ة، بعد أن ع��ادت املوصل إلى 

شقيقاتها من محافظات العراق مرفوعة الرأس.
بعدها بدأ الفن��ان عارف املعاضيدي مع فرقة اإلنش��اد التابعة 
للبي��ت الثقافي، بتقدمي أنش��ودة صفي النية كلمات الش��اعر 
صباح س��لمان راضي، واحلان ع��ارف املعاضي��دي، وأداء املطربة 
س��وزانا، ثم أنش��ودة )نخوة عش��ايرنا(، وأنش��ودة )البيت نفس 
البي��ت( تلتها عروض فنية من أغاني ودبكات وباللغات العربية، 
والكردي��ة، والتركماني��ة، للمط��رب نه��اد ماجن��و، والتي تغنت 
باالنتص��ارات واملالح��م البطولي��ة لقواتن��ا األمنية، وجيش��نا 
الباس��ل، وم��ن كل القوميات واملكونات الت��ي يفتخر بها عراق 

اليوم.

الصباح الجديد - وكاالت:
تش��ارك 16 دولة عربي��ة وأجنبية ف��ي فعاليات ال��دورة األولي 
ملهرجان مص��ر الدولي ملوس��يقي الفرانك��و أراب التي تنطلق 
يوم 21 يوليو وتس��تمر حتى 27 من الشهر نفسه مبدينة شرم 
الشيخ.  وقال وليد احلس��يني رئيس مهرجان الفرانكو أراب، إن 
الدورة تش��مل 3 فعاليات هي مس��ابقة غنائية للمتس��ابقني 
من الدول املشاركة، وحفالت غنائية ملطربني، وماراثون سياحي 
بهدف تنش��يط الس��ياحة ملصر، وأض��اف أن املتس��ابقني في 
األغنية يس��عون للحصول على لقب جنم الفرانكو أراب، والتي 
تقام فعالياتها على مسرح"هوليوود" في مدينة شرم الشيخ، 
من خالل جلنة حتكيم يرأسها املوسيقار هاني شنودة، بعضوية 
كل م��ن املوزع املوس��يقي يحيي املوجي، والش��اعر عنتر هالل، 

واملوزع حمادة احلسيني.
وأض��اف أن الدول املش��اركة في املهرجان هي "لبنان، وس��وريا، 
وتون��س، واجلزائ��ر، واملغرب، والكويت، والس��عودية، والس��ودان، 
وفرنسا، وأوكرانيا، وأرمينيا، والعراق، واليمن، واإلمارات، واألردن"، 

إضافة إلى مصر التي تشارك ب 20 متسابقا.
ولفت إلى أنه مت توجيه الدعوة لكل من وزراء الشباب، والرياضة، 
والثقافة، واآلثار، والسياحة مبصر، حلضور فعاليات الدورة، بهدف 

تدعيم وتنشيط السياحة مبدينة شرم الشيخ.

نيويورك-رويترز: 
قال شريك جورج روميرو مبتكر أفالم الزومبي، إنه توفي بسبب 
إصابته بس��رطان الرئة في مستش��فى بتورنت��و يوم األحد عن 

77 عاما.
وكت��ب روميرو وأخرج فيلم )نايت أوف ذا ليفينج ديد( في 1968، 
والذي يروي قصة ع��ودة املوتى إلى احلياة، وأكلهم حلوم األحياء، 
إضاف��ة إلى خمس��ة أجزاء منه��ا )دون أوف ذا دي��د( الذي تصدر 

إيرادات السينما في 1978.
وإضاف��ة إل��ى رعب الزومب��ي الذين يأكل��ون حلوم األحي��اء، فإن 
سلس��لة أفالم )ديد( متح��ورت حول موضوع األش��خاص الذين 
يعيش��ون في رعب في أثناء خضوعهم للحصار، حيث يتحول 
كل منه��م ض��د اآلخ��ر، بدال من االحت��اد في مواجه��ة عدوهم 

املشترك.
وق��ال روميرو لنيويورك تاميز في 2016 إن الكثير من األش��خاص 

شاهدوا فيلمه ونتيجة ذلك "ظل الفيلم حيا".
ويذك��ر موقع )آي.إم.دي.بي دوت كوم( لقاعدة بيانات األفالم على 
اإلنترنت، أن فيلم )نايت أوف ذا ليفينج ديد( الذي تكلف إنتاجه 
قراب��ة 114 أل��ف دوالر، حصد إي��رادات في جمي��ع أنحاء العالم 
بنح��و 30 مليون دوالر. ويق��ول املوقع إن فيل��م )دون أوف ذا ديد( 

حقق إيرادات بلغت 55 مليون دوالر في جميع أنحاء العالم.

وزير النفط يّكرم الفنان فاضل 
خليل ويوعز بتفقد حالته الصحية

البيت الثقافي في كركوك 
يحتفي بأسبوع النصر

العراق يشارك بمهرجان 
"الفرانكو أراب" بشرم الشيخ

وفاة جورج روميرو مبتكر 
أفالم الزومبي عن 77 عامًا

الصباح الجديد - وكاالت:
تشارك النجمة  ش��يرين عبدالوهاب 
 RMC في إحياء حفل فني على مسرح
Theatre بالس��احل الشمالي، والذي 
 RMC Worldwide ش��ركة  تنظم��ه 
تنش��يط  هيئ��ة  برعاي��ة   ،Partners
السياحة ووزارة السياحة، وذلك ضمن 
س��ت حفالت فنية س��يتم تنظيمها 

خالل فصل الصيف.
 وأعربت الفنانة شيرين، عن سعادتها 
بالس��احل  الفن��ي  احلف��ل  بإحي��اء 
الس��ياحة،  لتش��جيع  الش��مالي 
وإرس��ال رس��الة أن مص��ر بل��د آمنة، 
قائل��ة: "متحمس��ة للمش��اركة في 
احلفل، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة 

للجمهور".
ويتميز مس��رح RMC بتصميمه على 
الط��راز العامل��ي املوج��ود ف��ي الدول 
الفنية  احلفالت  األوروبية، الستضافة 
العاملي��ة، به��دف الترويج للس��ياحة 
املصري��ة، ورس��الة تأكي��د للعال��م 
أجم��ع بأن مصر بل��د األمن واألمان، 
كما يتميز بكثرة شاشات العرض 
للضي��وف، فض��ال عن تقس��يمه 
لعدد من املستويات وفقا لدرجات 

احلضور، والذي يتسع إلى 2000 
ضيف.

 وش��هد RMC Theatre تنظيم 
واح��دة من أبرز احلف��الت الفنية 
الت��ي أقيم��ت خ��الل الس��نوات 

املاضي��ة، والت��ي كان آخرها 
في شهر أكتوبر املاضي، 

العامل��ي  للنج����م 
بولت��ون،  ماي��كل 

ش��هدت  والذي 
ح��ض�����ورا 

جم�اهيري��ا 
كبي����را 

جدا.

شيرين تشارك بحفلة 
الساحل الشمالي لتنشيط 

السياحة في مصر
بغداد - حذام يوسف:

بع��د اكتمال مش��روع تعال 
نكتب في بغداد، والذي أخذ 
على عاتقه، تنمية مواهب 
الكتابة، وبعد  األطفال في 
بأقالم  اص��دار مطبوع��ات 
األطف��ال الذي��ن 
شاركوا في ورش 
مدارسهم  داخل 
بغ��داد  ف��ي 
 ، ت فظ��ا حملا ا و
القاص  ارت��أى 
س��م  قا
ي  د س��عو
ع��م  بد و
االحتاد  من 
م  لع��ا ا
ء  ب��ا د لأل
والكتاب، 
م��ة  قا بإ
ش  ر و
ثقافي��ة 

لألطف��ال، ته��دف ال��ى دع��م األطفال 
ف��ي كتابة القص��ة القصي��رة، وصقل 
مواهبه��م في ه��ذا اجملال، الس��يما قد 
كش��فت الورش الس��ابقة في مشروع 
)تع��ال نكتب ف��ي بغداد(، ع��ن مواهب 
عديدة للطالب، وحركت خيالهم، فأبدع 
عددا منهم، في كتابة القصة، وبالفعل، 
متت املباش��رة وعلى قاعة اجلواهري يوم 
16 مت��وز 2017، ب��أول ورش��ة لألطف��ال 
في كتاب��ة القصة القصيرة، بإش��راف 
القاص قاسم س��عودي، ومبشاركة عدد 
م��ن األطفال الذين تراوحت أعمارهم ما 
بني السادسة والرابعة عشر، وبحماسة 
منه��م ومن احملاض��ر، كان الوقت ميضي 
س��ريعا، وه��م يتنافس��ون ف��ي س��رد 
حكاياته��م، وتعلم الوق��وف بثبات اما 

اجلمهور، وقراءة القصة. 
اجلدير بالذكر ان الشاعرين علي احلمزة، 
ومن��ار املدن��ي، ش��اركا س��عودي بإجناز 
مشروع )تعال نكتب في بغداد( لتعليم 
طالب امل��دارس اإلبتدائي��ة كتابة قصة 
الطف��ل، وجنحوا بع��د الف��رز والغربلة، 
باحلصول على )15( نّصاً قصصّياً واعداً، 
يضمّنه��ا الكت��اب ال��ذي ص��در مؤخراً 
حت��ت عن��وان )مغام��رات البال��ون بوبو(، 
وقد تبرع��ت خمس م��ن الفّنانات إلجناز 
رس��ومه، هّن العراقّيات إنطالق محمد 
عل��ي، وإيف��ان حكم��ت، ومه��ا طال��ب 
مّكي، والفلس��طينّية دميا أبو محسن، 

واملصرّية سحر عبد اهلل. 

ورشة لألطفال على قاعة 
الجواهري.. خيال خصب في 

كتابة القصة القصيرة

الصباح الجديد - وكاالت:
ب��دأت عملية تصوي��ر الفيلم التاريخ��ي، االيراني 
العراقي املش��ترك )مالك االش��تر النخعي( الذي 
يتول��ى مهم��ة اخراج��ه العراق��ي أزه��ر خميس، 
بالتعاون مع العتبة العباسية، كما يتولى مهمة 
إنتاج��ه وادارة تصوي��ره االيراني "حي��در رحيمي" 
الى جانب عدد م��ن املمثلني العراقيني وااليرانيني. 
ويحم��ل الفيلم مضمونا تاريخي��ا، ويؤدي الفنان 
"حميد رضا تاج دولتي" دور مالك االشتر في هذا 
الفيلم. ومن املقرر ان يعرض فيلم "مالك االشتر 
النخع��ي" عل��ى القن��وات التلفزيوني��ة العراقية 
في الش��هر املقبل، ومن ثم سيتم عرضه من على 

القنوات الناطقة باللغة الفارسية.

بدء تصوير الفيلم التأريخي 
"مالك األشتر النخعي"  الصباح الجديد - وكاالت:

ليس ل��ألكل، لكنه س��يكون بالتأكيد 
أغلى ساندويتش )شطيرة( في 

العالم، إذ يصل سعره إلى 
20 أل��ف دوالر، ويُباع في 

"دجاج كنتاكي".
فقد أطلقت الشركة 
الرائدة في  األميركية 
الوجب��ات الس��ريعة، 

"زنغ��ر  س��اندويتش 
ميتيورايت" مقابل هذا 

املبلغ الكبي��ر، ويباع على 
موقع خاص جديد ل�"كي إف 

سي".
أما الس��ر وراء الس��عر املبالغ في��ه، فهو أن 
الس��اندويتش اجلدي��د مصنوع م��ن صخور 

ني��زك، مت جلبه��ا م��ن 
تش��كيلها  ومت  الفض��اء، 

الشطيرة  هيئة  على 
الش��هيرة لكنتاك��ي 

وزن  ويبل��غ  "زنغ��ر". 
الساندويتش املثير 
 4.3 ما يقرب من 

كيلوغرام.
املوق��ع  وعل��ى 
www. اجلدي��د 
 ،kfclimited.com
تباع بعض املنتجات 
مثل  لكنتاك��ي،  األخرى 
القمصان، والوس��ائد، والتمائم 

التي حتمل شعار سلسلة املطاعم 
املميز، لكن بأسعار معقولة.

"ساندويتش كنتاكي"
  يباع بـ 20 ألف دوالر
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