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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 54 ص11

تواصل "الصب��اح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة 
تسجيل صدام حس��ين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 
وتسلط حلقة اليوم الضوء على الوضع العقلي لحسين كامل وقد ناقش 
ص��دام مع أعضاء م��ن القيادة هذا األمر حيث يق��ول بهذا الصدد " كان 
مرضه يجعل��ه قريبًا من المنص��ب الذي يهدف إليه، وه��و، منصب نائب 
رئي��س ال��وزراء والحقًا، منصب رئيس ال��وزراء. بطبيعة الح��ال لم يكنْ 
بوسعه أن يفصح عن جميع أمنياته أمام صدام حسين، لذلك كان يتحاشى 
هذه القضايا من أجل تعيينه بهذا المنصب. إال إن الصورة بأكملها كانت 
ماثلة أمامي، وكان من الواضح أنه كان سيطلب من اآلخرين ألن يفصحوا 

عن رأيه".

بغداد - وعد الشمري:
بع��د رف��ض ثلث��ي زعم��اء الكتل 
السياسية اسماء املرشحني جمللس 
اخلدمة االحتادي وقرروا اعادتها إلى 
احلكوم��ة الج��راء تعدي��الت على 
الالئح��ة املقدم��ة، ع��ّدت اللجنة 
القانوني��ة النيابي��ة االج��راء غير 
شرعي، مبينة أن السياقات تفرض 
على رئاسة البرملان عرض االسماء 
على النواب للتصويت، فيما تؤكد 
للتحال��ف  السياس��ية  الهيئ��ة 
مناقش��ة  مع��اودة  أن  الوطن��ي 
االس��ماء اجلديدة لن حتصل إال في 

الفصل التشريعي االخير.
وقال رئيس كتل��ة الرافدين يونادم 
كن��ا ف��ي حدي��ث م��ع "الصب��اح 
اجلدي��د"، إن "اجتم��اع قادة الكتل 
البرملاني��ة ح��اول ايج��اد صيغ��ة 
حل ملش��كلة مرش��حي احلكومة 
لش��غل مقاع��د مجل��س اخلدمة 

االحتادي".
وأضاف كنا الذي كان متواجداً في 
االجتماع ان "ثلثي احلاضرين صوتوا 
بالضد من هؤالء املرشحني بحجة 
عدم وج��ود متثيل لبع��ض الكتل 

السياسية أو االحزاب فيها".
وفيم��ا ينتق��د "عرقلة تش��كيل 
م��ن  االحت��ادي  اخلدم��ة  مجل��س 

قب��ل ق��ادة الكت��ل"، رأى أن "ذلك 
يعن��ي اس��تمرار عملية الفس��اد 
ف��ي التعيينات داخل مؤسس��ات 

الدولة".
ويطالب كنا ب� "ايجاد حل ملوضوع 
ابق��اء التعيين��ات رهين��ة الكتل 
وع��دم  التح��زب  أو  السياس��ية 
شمول املواطنني االعتياديني فيها 
كونه��م ال ينتم��ون إل��ى جه��ات 

سياسية تدعمهم".
بدوره، أفاد عضو اللجنة القانونية 
النيابي��ة أمني بكر في تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، ب��أن "عملية 
تف��رد ق��ادة الكتل النيابي��ة بقرار 
اخلدمة  اعادة مرش��حي مجل��س 
إلى احلكومة غير شرعي ويخالف 

القانون".
وأض��اف بك��ر، النائب ع��ن الكتل 
الكردستانية، أن "النظام الداخلي 
جمللس النواب يف��رض عرض هكذا 
مواضيع على النواب للتصويت أما 
باملوافق��ة عليهم أو قرار اعادتهم 

إلى احلكومة".
ال��وزراء  "جملل��س  أن  إل��ى  ولف��ت 
صالحي��ة س��حب االس��ماء قبل 
متريره��ا لغ��رض اج��راء تعدي��الت 

شاملة أو جزئية عليها".
تتمة ص3

قادة الكتل يقّررون إعادة مرّشحي مجلس الخدمة 
إلى الحكومة بسبب عدم تبعيتهم لألحزاب

اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير اخلارجية الروسي، سيرغي 
الفروف س��عي بالده لتعزيز جهود 
القي��ادة العراقي��ة إلع��ادة إعمار ، 
في حني دعا نائب رئيس اجلمهورية 
ن��وري املالك��ي، العراق��ي ض��رورة 
تفعيل التعاون بني موسكو وبغداد 
ف��ي محارب��ة اإلرهاب في الش��رق 

األوسط.
وقال املالكي، خ��الل لقائه الفروف، 
أمس في موسكو "علينا تنشيط 
تعاوننا بشكل أكبر حملاربة اإلرهاب 
ف��ي املنطق��ة، ونع��د أن البلدي��ن 

هما هدفان لإلرهابي��ني ومن يقف 
وراءهم".

م��ن جانب��ه، أعل��ن وزي��ر اخلارجية 
الروسي، سيرغي الفروف، أن روسيا 
مس��تمرة في تطوي��ر التعاون مع 

العراق.
وقال الف��روف "نحن نهدف لتطوير 
وتوس��يع التعاون والش��راكة التي 
تع��ود جذورها إل��ى النصف الثاني 
من القرن املاضي"، مش��يراً إلى أن 
روسيا تسعى لتعزيز جهود القيادة 

العراقية إلعادة إعمار االقتصاد".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ّد زعيم التيار الصدري الس��يد 
مقت��دى الص��در، أم��س االثن��ني، 
أن حري��ة ال��رأي والتعبير مكفول 
بالدستور وال يحق للبرملان وال غيره 
التعدي عليه، فيما دعا العراقيني 
ال��ى من��ع تكمي��م م��ا وصفه��ا 
ب�"االص��وات الناعق��ة" التي تريد 

تأخير عجلة االصالح. 
الصدر وفي رد له على س��ؤال ورد 
من احد اتباعه بش��أن موقفه من 
مش��روع قانون حرية التعبير الذي 
يناقش��ه البرمل��ان، ق��ال إن "حرية 
الرأي والتعبير مكفول بالدس��تور 
لغي��ره  وال  للبرمل��ان  ال  يح��ق  وال 

التعدي عليه".
وشدد الصدر أنه "ليس للبرملانيني 
يرفض��ه  م��ا  عل��ى  التصوي��ت 
الش��عب"، مش��يرا ال��ى أن م��ن 
اهم ما اجنز بعد س��قوط النظام 
الس��ابق "اعط��اء العراق��ي حرية 

ابداء رأيه". 
اح��د الصحفيني  وبش��أن تعرض 
بس��بب مقاالته،  املقاض��اة  ال��ى 
ان "االخ س��ليم  الص��در  أوض��ح 
احلسني وامثاله من االصوات احلرة 
واالقالم الواعية ان تس��تمر بابداء 
اراءها ونقدها للحاالت الفاس��دة 

والشاذة اياً كان".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر برملاني، أمس االثنني، بأن 
مجلس النواب صوت على مشروع 
قانون املوازنة املعدلة للعام 2017.

وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي، 
إن "مجلس النواب صوت بجلسته 
املنعقدة، اليوم، على مشروع قانون 
املوازن��ة املعدلة العام��ة االحتادية 

للسنة املالية 2017".
الى ذلك اعلن عضو اللجنة املالية 
النائ��ب هيث��م اجلب��وري، ان تعديل 
املوازن��ة تضمن مناقل��ة 30 مليارا 

الى رواتب احلشد وإعمار الكرادة.

وق��ال اجلب��وري ان "قان��ون تعدي��ل 
قانون املوازن��ة االحتادية 2017 الذي 
مت اقراره اليوم تضمن مناقلة مبلغ 
30 ملي��ار دين��ار م��ن تخصيصات 
مجلس النواب الى رواتب منتسبي 

احلشد الشعبي".
وتابع ان "خمسة مليارات من هذه 
املبالغ س��تخصص ألمان��ة بغداد 
إلعمار منطقة الكرادة، اضافة الى 
الصحة  ل��وزارة  تخصي��ص مبالغ 
لشراء االدوية و توزيع استحقاقات 

الفالحني ".
تتمة ص3

روسيا تسعى لتعزيز جهود 
الحكومة العراقية في إعادة 

اإلعمار

الصدر يؤكد على االلتزام بدستورية 
قانون حرية الرأي والتعبير

البرلمان يصّوت على مشروع قانون 
الموازنة المعدلة للعام 2017

الكشف عن االستيالء على
15 مليار دوالر من نفط كركوك

قصة مراهقة ألمانية انضمت
لـ "داعش" عثر عليها في الموصل 213

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن النائب الس��ابق حي��در املال، 
أم��س االثن��ني، ص��دور ام��ر قبض 
بحق النائب��ة عالية نصيف بتهم 
والتش��هير"،  والق��ذف  "التزوي��ر 
مش��يرا ال��ى ان كتابا ارس��ل الى 

البرملان لرفع احلصانة عنها. 
وق��ال املال في مؤمتر صحفي عقده 
اليوم في مجل��س النواب وتابعته 
"النائب��ة  ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
عالي��ة نصي��ف اتهمتن��ا بعرقلة 

التجارة س��لمان  وزير  اس��تجواب 
اجلميل��ي، برغ��م انن��ا ندع��م اي 
اس��تجواب بالطرائ��ق القانونية"، 
مبينا انه "ترش��ح لدينا من خالل 
املتابعة قيام نصيف بتزوير تواقيع 
اس��تجواب اجلميلي التي قدمتها 
البرمل��ان وح��ني علم��ت  لرئاس��ة 
بوص��ول الوثائ��ق الين��ا وتقدمين��ا 
ش��كوتني جمللس القضاء بواقعتي 
التزوي��ر والقذف والتش��هير، بدأت 
بالتش��هير بنا في وسائل االعالم 

واتهامنا بشتى التهم".
واضاف امل��ال "اننا فضلنا عدم الرد 
حل��ني بت القضاء باالمر"، مش��يرا 
الى "انني كرجل قانون ونائب سابق 

ال ميكن ان انزلق لهذا املستوى".
وتابع املال "س��يكون ردنا من خالل 
القض��اء ال��ذي تفاعل مش��كورا 
وبسرعة مع الدعاوى التي تقدمنا 
بها واصدر اوامر قبض بحق نصيف 
وارسل طلبا للبرملان لرفع احلصانة 
عنه��ا"، داعيا رئاس��ة البرملان الى 

"تفعيل رف��ع احلصانة عن نصيف 
مع بدء جلس��ات االس��بوع املقبل 

حتى يأخذ القضاء دوره".
وأك��دت النائب��ة عن ائت��الف دولة 
أم��س  القان��ون عالي��ة نصي��ف، 
االثن��ني، مضيها باس��تجواب وزير 
التج��ارة وكالة س��لمان اجلميلي 
مبوعده احملدد، مشددة على انها لن 
تهت��م لتهديدات النائب الس��ابق 
حي��در امل��ال ب��أن التواقيع م��زورة 

وسيذهب بها الى القضاء.

صدور أمر قبض بحق "عالية نصيف"
وإرسال كتاب للبرلمان لرفع الحصانة

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة اخلارجية اإليرانية، أمس 
االثنني، صحة األنب��اء التي حتدثت 
ع��ن ط��رد الس��فير اإليران��ي من 
العالقات مع  الكوي��ت، ووصف��ت 
ه��ذا البلد اخلليج��ي بأنها "طيبة 

دائما". 
وق��ال املتح��دث باس��م اخلارجية 
االيرانية بهرام قاسمي خالل إيجاز 
صحفي، أمس، إن طهران "حتتفظ 
بحق الرد على قرار الكويت تقليص 
اإليراني على  الدبلوماسي  الوجود 
أراضيه��ا، وس��تعمل ال��الزم ف��ي 

الوقت املناسب".
وشدد قاس��مي على أن "السفارة 
االيرانية في الكويت ستستمر في 
عملها على مس��توى الس��فير"، 
مش��يرا الى أن "الس��فير االيراني 

سيبقى هناك".
اإليران��ي،  الدبلوماس��ي  وأوض��ح 
ف��ي جواب��ه عل��ى س��ؤال ح��ول 
إع��الن الكويت ع��ن تخفيض عدد 
عل��ى  اإليراني��ني  الدبلوماس��يني 
أراضيه��ا ردا عل��ى "قضية خلية 

العبدلي": "لقد أعلنا عن مواقفنا، 
والعامل��ون ل��م يت��م طردهم بل 
هنالك خفض لعدد الدبلوماسيني، 
حيث أبلغوا س��فيرنا يوم اخلميس 
بضرورة خفض عدد الدبلوماسيني 

خالل شهر ونصف".
واضاف "كانت عالقاتنا مع الكويت 
طيب��ة دائم��ا، واإلج��راء األخير لم 
يك��ن إيجابي��ا، إال أن س��فيرنا باق 
في الكويت والس��فارة ستستمر 

في عملها على مستوى السفير. 
ينبغ��ي تفه��م بع��ض الظ��روف 
ونحن نحتفظ ألنفس��نا بحق الرد 
وس��نتخذ اإلج��راء املطل��وب في 

الوقت املناسب".

"ع��دد  أن  إل��ى  قاس��مي  ولف��ت 
ف��ي  الكويتي��ني  الدبلوماس��يني 
طهران أقل من عدد الدبلوماسيني 

اإليرانيني في الكويت".
هذا وكان��ت الكويت ق��د اكتفت 
باإلع��الن ع��ن ق��رار تخفيض عدد 
ف��ي  اإليراني��ني  الدبلوماس��يني 
أراضيه��ا، دون الكش��ف عن عدد 
فيما  املطرودي��ن،  الدبلوماس��يني 
تناقل��ت وس��ائل إعالم خب��را عن 

مهلة 48 يوما ملغادرة البالد.
إلى  الدبلوماس��ية  األزم��ة  وتعود 
إيراني��ة مزعوم��ة ملا  مس��اعدات 
أطل��ق علي��ه "خلي��ة العبدل��ي" 
املتهمة بالتخابر مع طهران وحزب 

هلل.
وع��ادت ه��ذه القضي��ة القدمي��ة 
نس��بيا إلى الواجه��ة، بعد صدور 
ق��رار م��ن محكمة متيي��ز كويتية 
بس��جن ع��دد م��ن املتهم��ني في 
القضية الذين س��بق أن مت اإلفراج 
الداخلية  عنه��م، فيم��ا أعلن��ت 
الكويتي��ة أن ه��ؤالء اختف��وا عن 

األنظار.

الخارجية اإليرانية تنفي طرد سفيرها من الكويت
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية،  الصح��ة  وزارة  اك��دت 
أم��س االثن��ني، ان وزي��رة الصحة 
خ��الل  وجه��ت  حم��ود  عديل��ة 
لقائها مدير عام الشركة العامة 
لتس��ويق االدوي��ة واملس��تلزمات 
بتوفي��ر  باالس��راع  الطبي��ة، 
احتياجات برنامج اللقاحات لعام 
2018 ومتطلب��ات عالج االمراض 

السرطانية.
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت 

عليه "الصباح اجلديد"، ان "وزيرة 
الصح��ة والبيئ��ة وجه��ت خالل 
لقائها مدير عام الشركة العامة 
لتس��ويق االدوي��ة واملس��تلزمات 
بتوفي��ر  باالس��راع  الطبي��ة، 
احتياجات برنامج اللقاحات لعام 
2018 ومب��ا يس��هم ف��ي دميومة 
البرامج واحلمالت التلقيحية من 

االمراض والتفشيات الوبائية".
البيان،  ووجهت حمود، بحس��ب 
"بتلبي��ة احتياج��ات ومتطلبات 

عالج االم��راض الس��رطانية من 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
وخاصة مركز االورام السرطانية 

في مدينة الطب".
واضافت الوزارة انه "مت مناقش��ة 
تعزي��ز الرصي��د الدوائ��ي للدوائر 
الصحية في املناط��ق احملررة من 
واملستلزمات  االس��عاف  عجالت 
الطبية ومبا يس��هم في استقرار 
وع��ودة  املناط��ق  تل��ك  وتام��ني 

النازحني الى منازلهم".

وزيرة الصحة توّجه بتوفير اللقاحات لعام 2018 
ومتطلبات األمراض السرطانية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن مجل��س القضاء االعلى، 
أمس االثنني، عن تسجيل نحو 
14 أل��ف حالة زواج ف��ي البالد 
خ��الل ش��هر حزي��ران املاضي، 
فيما اش��ار الى تسجيل أربعة 
آالف حالة طالق خالل الش��هر 

ذاته. 
وقال املتحدث الرس��مي جمللس 
القض��اء األعل��ى القاضي عبد 

الستار بيرقدار، في بيان ورد الى 
"الصباح اجلديد"، إن "محاكم 
 14255 البالد شهدت تسجيل 
زواج��اً و3792 حالة طالق خالل 

شهر حزيران املاضي". 
وأض��اف بيرق��دار أن "محكمة 
استئناف بغداد الرصافة احتلت 
املرتب��ة األول��ى بع��دد ح��االت 
الزواج، فيما احتلت اس��تئناف 
نينوى املرتب��ة الثانية"، مؤكدا 

أنها "إش��ارة إلى ع��ودة احلياة 
للمدينة احملررة حديثا".

وعن ح��االت الط��الق لفت إلى 
أن "محكمة اس��تئناف بغداد 
الك��رخ ج��اءت باملرتب��ة األولى 

بعدد حاالت انفصال األزواج". 
املرجعي��ة  ح��ذرت  أن  وس��بق 
الديني��ة، م��ن اتس��اع ح��االت 

الطالق في العراق.
تتمة ص3

بغداد - أسامه نجاح:
أعلنت قيادة عمليات قادمون يا 
نينوى ، أمس االثنني ، إن جميع 
بانتظار  العسكرية  القطعات 
س��اعة الصفر القتحام قضاء 
تلعف��ر ، فيم��ا تس��تعد قوات 
لتنفي��ذ  االحتادي��ة  الش��رطة 
تكتيك جديد في عملية حترير 

القضاء من اجملاميع اإلرهابية . 
وقال مصدر أمني رفيع املستوى 
في قي��ادة عملي��ات قادمون يا 
نين��وى إن "النصر املتحقق في 
الس��احل األمين ملدينة املوصل 
أعط��ى حاف��زاً معنوي��اً كبيراً 
العس��كرية  القطعات  جلميع 
في اجليش والش��رطة واحلشد 

كي يتقدموا في بقية املناطق 
الت��ي م��ا زال��ت بي��د قبض��ة 

مجاميع داعش اإلجرامية". 
وأضاف املصدر في حديث خاص 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن  لصحيفة 
العسكرية  القطعات  "جميع 
مستعدة لتحرير قضاء تلعفر 
بنح��و نهائ��ي واالنته��اء م��ن 

صفحة املوصل". 
ل��م  ال��ذي  املص��در  وأش��ار 
يفص��ح ع��ن أس��مه إل��ى أن 
القض��اء  داخ��ل  "املعلوم��ات 
تؤكد أن عناصر مجرمي داعش 
يعانون من االنقس��ام الداخلي 
ف��ي صفوفه��م بس��بب هرب 
قياداته��م واالنكس��ار الكبير 

الذي ح��ل بهم في الس��احل 
األمين ملدينة املوصل". 

وأعلن في وقت سابق املتحدث 
باس��م وزارة الدف��اع العراقية 
العميد الطيار محمد اخلضري، 
إن الق��وات العراقية قد أنهت 
اس��تعداداتها إلط��الق عملية 
تلعف��ر من  اس��تعادة قض��اء 

تنظيم داعش. 
وأك��د اخلض��ري ف��ي حديث��ه 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  أن" 
والتطهير  التفتي��ش  عمليات 
في م��ا تبقى من جيوب داعش 
في املوصل لن تؤثر على انطالق 
العمليات العسكرية اجلديدة.

تتمة ص3 

القطعات العسكرية بانتظار ساعة الصفر القتحام قضاء تلعفر لتحريره من زمر داعش

املتحدث باسم اخلارجية االيرانية بهرام قاسمي

أربعة آالف حالة طالق في عموم البالد الشهر الماضي

اللجنة القانونية: اإلجراء يخالف النظام الداخلي لمجلس النّواب
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

عاد ملف الفس��اد والتالع��ب بواردات 
نف��ط كركوك واقليم كردس��تان الى 
الواجهة مجددا، بعد العجز الواضح 
حلكومة اقليم كردس��تان ع��ن توزيع 
رواتب موظفيها لشهر ايلول املنصرم، 
عق��ب قيام احلكوم��ة التركية بحجز 
واردات نفط االقلي��م في احد البنوك 

التركية.  
وذك��رت قن��اة KNN  التابع��ة حلركة 
التغيي��ر ان مش��كالت كبي��رة جنمت 
ب��ن حكوم��ة االقلي��م وهال��ك بنك 
الترك��ي، م��ا ادى ال��ى تأخ��ر حصول 
حكومة االقلي��م على ام��وال واردات 
نفط االقلي��م املودعة في هذا البنك، 
وتاب��ع تقري��ر للقن��اة ان هال��ك بنك 
وبتوجيه م��ن احلكوم��ة التركية في 
مس��عى منه��ا ملن��ع املس��اعي التي 
السلطات الجراء االستفتاء  دشنتها 
على اس��تقالل االقليم، قامت بوضع 
العدي��د م��ن العراقيل امام اس��ترداد 
اموال بيع النفط الكردي في االسواق 

العاملية.   
م��ن جهته اك��د نائب رئي��س اللجنة 
املالية واالقتصادية في برملان كردستان 
علي حم��ه صالح ان حكومة االقليم 
فش��لت في معاجلة اس��تعادة اموال 
واردات النف��ط املودعة في بنك تركي، 
مش��يرا الى ان هناك مخ��اوف من ان 
يك��ون املوق��ف التركي ناجم��ا عن رد 
فع��ل ومعارضة تركية ملس��ألة اجراء 
االستفتاء في االقليم، ما سيؤدي الى 
عدم قدرة حكومة االقليم على منح 
رواتب املوظفن املتأخرة منذ اشهر.   

ومع ان املتحدث بإسم حكومة إقليم 
كردس��تان س��فن دزي نفى إستيالء 
تركي��ا عل��ى عائ��دات نف��ط اإلقليم، 
عازي��ا أس��باب تأخ��ر وص��ول األموال 
لع��دة أيام الى خل��ل فني بن املصرف 
املصدر واملصرف املستلم«، مؤكدا أنه 
»مت معاجل��ة اخللل ويت��م حاليا حتويل 
األموال بن املصرفن بنحو منتظم«، 
اال ان وزارة املالية في حكومة االقليم 
ل��م تعل��ن بنحو رس��مي ع��ن موعد 
مح��دد لتوزيع رواتب ش��هر ايار للعام 
احلال��ي 2017، برغ��م م��رو اكث��ر من 
ش��هرين ونصف الش��هر على موعد 

توزيع رواتب املوظفن.
واك��د علي حمه صالح في تصريح ان 
حكومة االقليم تصدر قرابة 700 الف 
برميل نفط يوميا وهي تكفي لتوزيع 
روات��ب املوظفن من دون اس��تقطاع 
او تخفي��ض، اال انه��ا تعج��ز مع ذلك 
ع��ن توزي��ع رواتب املوظف��ن اخملفضة 
الى اكثر من النصف من دون مس��وغ 

قانوني. 
ولف��ت حم��ه صال��ح ال��ى ان جان��ب 
من الزي��ارة املرتقب��ة لرئيس حكومة 
االقليم نيجيرفان بارزان��ي الى تركيا، 
سيخصص ملناقش��ة العالقة املالية 
واملش��كالت ب��ن حكوم��ة االقلي��م 
والبن��وك التركي��ة الت��ي ت��ودع فيها 
اموال واردات نفط االقليم، مشيرا الى 
انه كما قامت ايران مؤخرا باستعمال 
املي��اه كورقة ضغط ضد الس��لطات 
ف��ي االقلي��م، ف��ان تركيا تس��تعمل 
واردات نف��ط االقلي��م املودع��ة لديها 
للضغط باجتاه منع اجراء االس��تفتاء 
املزمع اج��راؤه في 25 من ايلول املقبل 

في االقليم.
ولف��ت ال��ى ان ع��دم موافق��ة تركيا 
على اجراء االستفتاء يعني بالنتيجة 
قطع رواتب موظفي االقليم، واذا كان 
االستفتاء مبوافقتها فهو يعني انشاء 

قبرص جديدة في اقليم كردستان.  
وذك��رت مص��ادر مطلع��ة للصب��اح 
اجلديد ان آلية اس��تعادة اموال واردات 
اس��تبدال  وش��كل  االقلي��م  نف��ط 
العملة الصعبة تس��ببت في انعاش 
السوق السوداء للعملة وزيادة عملية 
غس��يل االموال في االقلي��م، وهو ما 
دفع ببعض البنوك االجنبية املطالبة 
بالس��يطرة على حركة تنقل االموال 
واالنفالت الواضح في نقل واستبدال 

العملة الصعبة.  
وذكرت املص��ادر ان فريقا مختصا من 
الس��فارة االميركي��ة في بغ��داد قام 
مؤخرا بزي��ارة وزارة املالية في حكومة 
االقلي��م، لالط��الع على الكش��وفات 
البنكي��ة لل��وزارة، وتاب��ع ان الفري��ق 
اخملتص دعا الى ض��رورة ان تتقيد وزارة 

املالية بالتعليم��ات البنكية العاملية 
في تعاملها مع اس��ترداد واس��تبدال 

العملة الصعبة.    
وعل��ى صعيد ذي صلة كش��ف نائب 
رئي��س اللجنة االقتصادي��ة في برملان 
احل��زب  اس��تحواذ  ع��ن  كردس��تان 
الدميقراطي واالحت��اد الوطني على ١٥ 
ملیارا و ٧٩٣ ملیون دوالر من اموال بيع 

نفط محافظة كركوك.
واعل��ن علي حم��ه صالح ف��ي تقرير 
عل��ى  اجلدي��د  الصب��اح  حصل��ت 
نس��خة منه انه وبعد سيطرة اللواء 
االول للنف��ط والغ��از التاب��ع للحزب 
الدميقراطي الكردستاني، على حقلي 
هافنا وباي حس��ن شمالي محافظة 
كركوك في 2014/7/10 ومبا ان االنتاج 
اليوم��ي لهذي��ن احلقل��ن يبل��غ 262 
الف برميل يومي��ا وفقا لوزارة النفط 
العراقية، فان حكومة االقليم متكنت 
خالل السنوات الثالث املاضية من بيع 
ما قيمته، ١٢ملیارا و ٧٣٣ ملیون دوالر، 
مضيف��ا »اال ان واح��د باملئ��ة من هذا 

املبلغ لم مينح لكركوك وسكانها«.
واض��اف حمه صال��ح ان واردات هذين 
احلقل��ن خ��الل ال36 ش��هرا املاضية 
تكفي ملنح رواتب 25 ش��هرا ملوظفي 
االقليم، متس��ائالً »اين ذهب كل هذه 

االموال«؟. 
من جانبه وجه عضو برملان كردستان 
عن االحتاد الوطني الكردستاني ساالر 
محمود انتقادات شديدة اللهجة الى 
حكومة االقليم وسياستها النفطية 
التي تضع نف��ط مدينة كركوك قبل 

مصالح اهلها.
واوضح محمود ف��ي تصريح للصباح 
اجلدي��د أن نصف كمي��ة النفط التي 
يصدره��ا اإلقلي��م تأت��ي م��ن حقول 
محافظ��ة كرك��وك، فيم��ا تس��اءل 
ع��ن اجله��ة املس��تفيدة مم��ا وصفها 
ب�«السياس��ة اخلاطئة« التي ميارسها 

اإلقليم بشأن تصدير النفط.
وق��ال محم��ود ان س��كان محافظة 
كرك��وك ال ينوبهم عل��ى مر العصور 
اب��ار  م��ن  املنبع��ث  الدخ��ان  س��وى 

النفط واملاس��ي التي خلفها امتالك 
احملافظ��ة، الحيتاط��ي نفط��ي كبير، 
الن االطراف الكردس��تانية تس��تولي 
باسم الكراديتي على نفط احملافظة، 
واليحصل س��كانها اال عل��ى الدخان 
املنبعث من ابار النفط املنتش��رة في 

جميع ارجاء املدينة.
وق��ال محم��ود »منذ متوز ع��ام 2014 
س��يطرت حكومة اقليم كردس��تان 
عل��ى حقول نفط باي حس��ن وهافانا 
غرب كرك��وك التي تنت��ج يوميا نحو 
250 ال��ف برمي��ل، فضال ع��ن حقول 
نف��ط بابا كوركر وجمبور وخبازة التي 
تنت��ج أيض��ا نح��و 160 ال��ف برميل، 
الفتا ال��ى أن نحو 100 برميل من هذه 
الكمي��ة يتم تزويده��ا ملصافي كلك 
وكرك��وك ودوكان، ام��ا البقي��ة فيتم 

تصديرها الى اخلارج.
وأضاف محم��ود، أن »احصائيات وزارة 
الثروات الطبيعي��ة تفيد بأن حكومة 
االقليم تصدر يوميا 600 الف برميل، 
وبحس��ب هذه اإلحصائي��ة فإن نفط 
الكمي��ة  نص��ف  يش��كل  كرك��وك 
املصدرة من اقليم كرستان الى اخلارج 
»، متسائال »من هي اجلهة املستفيدة 
م��ن ه��ذه السياس��ة اخلاطئ��ة التي 
متارس��ها كردس��تان واين املبالغ التي 

تصرف من نفط كركوك؟«.
وتاب��ع، أن��ه »ب��دال من جع��ل نفط 
كركوك جسرا قويا لربط احملافظة 
وأهله��ا بإقلي��م كردس��تان، ص��ار 
س��ببا في خلق اس��تياء وامتعاض 
لدى أهالي احملافظة بس��بب الغنب 
الذي يعانون منه، مشيرا الى أن من 
األفضل أن يك��ون االهتمام بأهالي 
كرك��وك بدال من االهتم��ام بنفط 

محافظتهم فقط.
وكان اصرار حكومة إقليم كردس��تان 
عل��ى تصدير نف��ط كردس��تان بنحو 
مستقل في األول من شهر متوز 2015، 
قد تسبب بقطع ميزانية االقليم من 
املوازنة االحتادية البالغة %17 من قبل 
احلكوم��ة االحتادي��ة، وهو ما تس��بب 
روات��ب موظف��ي  بالنتيج��ة بقط��ع 
كردستان، وخلق ازمة اقتصادية حادة، 
النفطية  االتفاق��ات  اغل��ب  اخفقت 
التي وقعت الحقا بن حكومتي املركز 
واالقليم في معاجلة االزمة السياسية 

واالقتصادية الناجمة في االقليم. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت هيئة رعاية الطفولة التابعة 
لوزارة العمل والش��ؤون االجتماعية، 
اجتماع��ا م��ع ع��دد م��ن منظمات 
بقضاي��ا  املعني��ة  املدن��ي  اجملتم��ع 
األطفال لبحث م��ا ميكن تقدميه من 
خدمات وبرامج لألطفال في املناطق 
احملررة. وقالت مدي��رة مكتب الهيئة 
عبير اجللبي خالل ترؤسها االجتماع، 
بحسب بيان للوزارة ورد الى »الصباح 
اجلدي��د«، إن »ه��ذا االجتم��اع يأت��ي 
اس��تنادا الى توجيه��ات وزير العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة رئيس هيئة 
ش��ياع  محم��د  الطفول��ة  رعاي��ة 
الس��وداني بض��رورة االنفت��اح على 
املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع 

املدني للعمل سوية مبا يخدم تنفيذ 
البرامج والنشاطات التي تضمنتها 
وثيقة سياس��ة حماي��ة الطفل في 
الع��راق الت��ي اعدته��ا هيئ��ة رعاية 
الطفولة بالتع��اون مع منظمة االمم 

املتحدة للطفولة )يونيسيف(«.
واوض��ح البي��ان، إن »اجللبي ش��ددت 
خالل لقائه��ا مبمثلن ع��ن منظمة 
بواب��ة العدال��ة، ومنظم��ة التعاون 
اخليرية، وش��بكة التدري��ب الوطنية 
املتحدة للقيادة واالدارة، على اهمية 
ال��دور ال��ذي تلعب��ه هيئ��ة رعاي��ة 
الطفولة ف��ي ظل التحدي��ات التي 
تواجه الطفولة في العراق«، مؤكدة 
ان »الوض��ع احلالي للمناط��ق احملررة 
يحت��اج ال��ى تضاف��ر جه��ود جميع 

املؤسس��ات احلكومي��ة واملنظم��ات 
الدولي��ة ومنظم��ات اجملتم��ع املدني 
للنهوض بواق��ع االطفال وتقدمي كل 
م��ا ميك��ن ان يق��دم لالس��ر النازحة 

وخاصة االطفال منهم«.
واض��اف، إن »اجملتمع��ن اتفقوا على 
تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة 
العادة تأهيل االطفال وتقدمي الدعم 
واملساندة لهم وخاصة تلك البرامج 
الت��ي تضمنته��ا وثيق��ة سياس��ة 
حماي��ة الطف��ل، إذ س��تقوم ه��ذه 
املنظم��ات بعملي��ة اع��ادة تأهي��ل 
ال��دور االيوائية ف��ي محافظة نينوى 
االطف��ال  الس��تقبال  وتهئيته��ا 
النس��ب  ومجهول��ي  املتضرري��ن 

وايداعهم في تلك الدور.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس 
االثنن، عن متكن املفارز التفتيش��ية 
والتدقيقية في مكتب املفتش العام 
ل��وزارة الداخلية، من اكتش��اف 268 
حال��ة فس��اد اداري ومالي ف��ي دوائر 
ومفاصل الوزارة في بغداد واحملافظات 

خالل شهر حزيران املنصرم فقط.
وقال��ت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، إن »التقرير الصادر 
ع��ن ش��عبة التخطي��ط واملتابع��ة 
ف��ي مكت��ب املفت��ش العام لش��هر 
حزيران 2017 الى مجمل النشاطات 
التفتيش��ية والتدقيقي��ة والرقابية 
الت��ي نفذتها م��الكات املكتب خالل 
الش��هر«، مبينة أن »مديرية تفتيش 

بغ��داد متكن��ت خ��الل الش��هر م��ن 
اداري  100 حال��ة فس��اد  اكتش��اف 
ومال��ي، كان��ت مؤش��رات الفس��اد 
االداري منه��ا 90 حال��ة، متثلت ب� 70 

حالة اهمال و9 حاالت تزوير«.
وأش��ارت إلى ان »مؤش��رات الفساد 
املالي املكتشفة 10 حاالت، متثلت ب� 
7 حاالت رش��وة وحال��ة لواحدة لكل 
من االخت��الس واخفاء امل��واد والهدر 

باملال العام«.
وتابعت إن »مديرية تفتيش احملافظات 
متكنت من اكتشاف 162 حالة فساد 
اداري ومالي، كانت مؤشرات الفساد 
االداري منها 149 حالة، متثلت ب� 120 
حال��ة اهم��ال، و 16 حالة اس��تغالل 
وظيفي، و 10 حاالت س��وء استغالل 

للسلطة، و 3 حاالت تزوير«، موضحة 
املال��ي  الفس��اد  مؤش��رات   « ان 
املكتش��فة 13 حال��ة، متثل��ت ب��� 7 
حاالت اختالس، و 5 حاالت هدر باملال 

العام، وحالة اخفاء مواد واحدة«.
واضافت ان »مديرية التدقيق والرقابة 
املالي��ة التابعة ملفتش��ية الداخلية 
متكنت من ارج��اع 89,074,050 دينار 
ال��ى خزين��ة الدولة، وأوص��ت بإعادة 
1,109,234,678 دين��اراً، ومنعت هدر 

1,060,588,900 دينار«.
الرص��د  »مديري��ة  أن  إل��ى  ولفت��ت 
وتقيي��م األداء متكنت خالل الش��هر 
من تشكيل 10 جلان لتقصي احلقائق 
رفع��ت تقارير مفصل��ة عن القضايا 

املشكلة ألجلها«.

اكتشاف 268 حالة فساد إداري ومالي 
في مفاصل » الداخلية«

العمل تبحث مع منظمات المجتمع المدني 
دعم األطفال في المناطق المحررة

الكشف عن االستيالء على 15 مليار دوالر من نفط كركوك
بعد استغالل العديد من حقولها من قبل اإلقليم

عبدالزهرة محمد الهنداوي

قدرنا ان نختلف في كل ش��يء من باب ان االختالف 
رحم��ة !  وكأنن��ا نختلف من اجل االختالف نفس��ه 
لننعم برحمته ! بصرف النظر عن االسباب فيما اذا 
كان اختالفنا  رحمة ام نقمة ! .. وهكذا كان االختالف 
سيد الساحة منذ اللحظات االولى التي تلت صدور 
فتوى الس��يد السيس��تاني باجله��اد الكفائي ومن 
ثم تش��كيل احلشد الش��عبي الذي ادى دوراً عظيماً 
في اعادة التوازن إلى املش��هد العراقي بعد االنهيار 
املري��ع والتداعي اخلطير لدرج��ة تهديد وجود العراق 
بعد احتالل الدواعش ملدينة املوصل وإعالن ماسمي 
بدول��ة )اخلراف��ة( .. ففي غضون س��اعات احتش��د 
املتطوعون، متوجهن من فورهم إلى ساحات القتال 
حيثما وجد اخلطر الداعشي ، وحينها كان الدواعش 
يهددون آم��ن العاصمة بغداد .. وفي بداية االمر كان 
دور احلش��د دفاعياً ع��ن العاصمة وبع��ض املفاصل 
احلساسة بالدرجة االساس حلن ترتيب االوراق والبدء 
بخطة جديدة تعيد الهيبة للبلد ، ومع بدء احلش��د 
الش��عبي لفعاليات��ه القتالي��ة ، الدفاعي��ة ب��دأت 
االصوات تعلو هن��ا وهناك من خالل ماكنة اعالمية 
هائلة مهمتها تش��ويه صورة ه��ذا الفعل العراقي 
اخلال��ص وبن��اء صورة ذهني��ة لدى الناس ب��أن هؤالء 
املتطوع��ن هم عبارة عن ميليش��يات جاءت بهدف 
االنتقام من خالل القتل والتدمير والس��رقة !!، وهم  
ليسوا سوى عصابات مسلحة خارجة على القانون 
وليس بإمكان احلكومة ضبطها او السيطرة عليها 
!! .. ولكن مبرور الزمن متكنت فصائل احلشد الشعبي 
من اظهار الصورة احلقيقي��ة للفعل ومحو الصورة 
الس��لبية التي رسمها املرجفون ، اذ  ملس الناس في 
املناطق الت��ي يتم حتريرها التعامل االنس��اني الذي 
يطب��ع افعال ه��ؤالء املتطوعن ، .. ث��م جاء بعد ذك 
القان��ون رقم 40 لس��نة 2016 الذي قضى بان تكون 
هيئة احلش��د الش��عبي جزءاً من القوات املسلحة 
العراقي��ة وترتبط بالقائد العام، وبهذا ُقطع الطريق 
امام الذين يتحدثون بعدم شرعية احلشد وقانونيته 
.. وإذ انطلق��ت مع��ارك التحري��ر ابت��داء م��ن جرف 
الصخر وصالح الدين واالنب��ار وصوال إلى نينوى كان 
احلشد الشعبي العبا اساس��يا وجهدا حاسما في 
س��ير املعارك، االم��ر ال��ذي اعطى الق��وات االمنية 
االخرى زخما معنويا كبيرا اس��هم في هزمية داعش 
في وقت ومدة زمنية ل��م يكن يتوقعها حتى خبراء 
ق��وات الدول املتحالفة ضد االره��اب ومنها الواليات 

املتحدة االميركية. 
اليوم ، ونحن عل��ى اعتاب مرحلة جديدة تفصل بن 
زمن��ن ، االول ظهور داعش واحتاللها  لألرض وتدمير 
البن��ى التحتية ث��م التحرير ، والثان��ي مرحلة اعادة 
البن��اء التي تتضم��ن اعمار املناطق احمل��ررة والعمل 
على شيوع االستقرار ومحاربة الفساد ، فما هو دور 
احلش��د الش��عبي في املرحلة املقبلة  ؟ السيما انه 
اصبح مؤسس��ة حكومية ، فمرحلة القتال انتهت 
واألرض حتررت واحلرب وضعت اوزارها ، بفضل بطوالت 
ودماء ابناء احلش��د وجميع قواتن��ا االمنية االخرى  ، 
فهل س��يتم تس��ريح املقاتلن الذي��ن انضموا إلى 
احلش��د ؟ .. ام س��يجري العمل على االس��تفادة من 
تلك الطاقات الش��بابية الكبيرة ، .. اعتقد انه ليس 
من املناسب تس��ريحهم  في ظل الظروف احلالية ، 
لذلك، ينبغي العمل عل��ى زجهم في عملية البناء 
واألعم��ار وهم على اس��تعداد للقيام بهذه املهمة ، 
فم��ن ضّحى  بدمه من اجل التحري��ر من املؤكد انه 
مستعد لبذل عرقه من اجل البناء .. القضية حتتاج 
إلى العمل بجدية ألن يكون احلش��د الش��عبي رقما 
ايجابي��ا في معادلة البناء، كم��ا كان رقما مؤثرا في 

معادلة التحرير وحتقيق النصر الكبير. 

الحشد .. بين معادلتي 
التحرير والبناء

تقـرير

بغداد ـ حسين الساهي:

عندم��ا يذكر اس��م الع��راق او وادي 
املتلقي شرعة  الرافدين، يس��تذكر 
حمورابي، واخت��راع الكتابة وقبلها 
العجل��ة، وقبلهم��ا الزراعة...فوادي 
الرافدين في ذهن اإلنس��انية يعني 
حتضر البشر، شان التحضر في وادي 
النيل وهضبة فارس والسند ووديان 

انهار الصن الكبرى السبعة.
لكن املتلقي نفس��ه الي��وم تنطبع 
في ذهن��ه مآس��ي احل��روب والقتل 
األطف��ال  ومعان��اة  التكفي��ري 
والنس��اء وبقي��ة العراقي��ن، بفعل 
ف��ن الطائفية والتعص��ب القومي 
داع��ش  وهجم��ة  واألنعزال��ي 

الظالمية.
العراقي��ة مدعومة  النخ��ب  لك��ن 
ب��إرادة دولية م��ن املانحن تس��عى 
إلى دعم اجلهد الوطني إلس��تعادة 
الس��لم اآلهلي والتعايش اجملتمعي 
بالتخلص من مسببات األزمة، التي 
ف��ي مقدمتها التط��رف املتأتي من 
اجلهل بقيمة الس��لم اجملتمعي في 
خلق فرص حياة الئقة للجميع. وهي 
املهمة التي تتكفل بها مؤسسات 

رس��مية وش��عبية متع��ددة، ف��ي 
اجلمهوري��ة  رئاس��تي  مقدمته��ا 
وال��وزراء والعدي��د م��ن منظم��ات 

اجملتمع املدني الفاعلة.
وتأخ��ذ بع��ض مؤسس��ات اجملتمع 
املدن��ي، على عاتقها مهمة معاجلة 
و«استشفاء« حاالت مرضية ناجمة 
ع��ن محن احل��روب والنزاع��ات التي 
وترسباتها خالل  العراقيون  عاشها 
قرابة األربعن س��نة املنصرمة، منذ 

احلرب العراقية اإليرانية...
ف�«اله��روب م��ن الظلم��ة« برنامج 
يعنى باحلاالت النفسية التي يعاني 
منها أطفال وشباب وشابات وبقية 
املواطن��ن، يتواله��ا 36 طبيباً عاماً 
ف��ي 36 مركزاً صحي��اً، موزعة كما 
يلي: ده��وك 12 مركزاً صحياً، بغداد 
8 مراكز، النجف 8 ، بابل 8. ويساند 

عمل كل طبيب باحثان نفسيان.
وضمن خطة »الهروب من الظلمة« 
ال��ذي يرع��اه مكت��ب الدميقراطية 
وحقوق اإلنس��ان والعم��ل في وزارة 
اخلارجية األميركية وتنفذه مؤسسة 
AMAR اخليرية الدولية، تدريب مدراء 
املدارس ومعلم مساعد لكل منهم 
على تقدمي املعونة النفسية األولية 
م��ن خ��الل دروس تعن��ى بتس��ليط 
الض��وء على املش��اكل النفس��ية 

التي يصطدم بها التالميذ والطالب 
وبقية الشباب.

البرنام��ج  ه��ذا  الق��ى  وعملي��اً 
م��ن  لي��س  واس��عاً  استحس��اناً 

خ��الل إش��ادات وش��هادات قيم��ة 
فق��ط، مثلما تطرق له أ. د. حس��ن 

ع��الوي مستش��ار وزي��ر الداخلي��ة، 
إمن��ا من خالل األقبال  الواس��ع على 
البرنامج من قبل شرائح اجتماعية 
متنوع��ة. يذك��ر ان برنامج��اً إذاعياً 
يبث اس��بوعياً من إذاعة الناس ملدة 
ساعة لتس��ليط الضوء على سبل 
العالج األولي للمشاكل النفسية.

واملؤك��د ه��و ان احلاالت النفس��ية 
ه��ي نتيجة ألس��باب متع��ددة، في 
مقدمته��ا العن��ف األس��ري ال��ذي 
)التطرف  العن��ف اجملتمع��ي  يول��د 
والتعص��ب( الناجم��ة جميع��اً عن 
اجله��ل والتخل��ف واحلرم��ان، بفعل 
البطال��ة والفق��ر وع��دم مواكب��ة 
مس��يرة التقدم في القرية الكبيرة 
 AMARالعالم( في زم��ن العوملة. و(
 5 صحي��ة،  مراك��ز   6 تدي��ر  الت��ي 
منها ف��ي إقليم كردس��تان العراق 
تعن��ى بالنازحن م��ن هجمة داعش 
الظالمي��ة، تع��ي املعان��اة الكبيرة 
مل��ن ُهج��ر من س��كنه وُس��لخ من 
الدعم  الطبيعي��ة، فبجانب  حياته 
النفس��ي األول��ي والتخصصي في 
مراكز بحرك��ة في أربي��ل، وخانكه 
وماملي��ان وآس��يان وقيم��اواه ف��ي 
دهوك، حي��ث قراب��ة 120 الف نازح 
ومس��تفيد م��ن خدم��ات املراك��ز، 
حترص AMAR عل��ى مواصلة برامج 

خاصة لتمكن الش��ابات والشباب 
وبقي��ة ن��زالء اخمليمات عل��ى تعلم 
الذائق��ة  وتطوي��ر  ولغ��ات  مه��ن 
اإلنس��انية من خالل دورات لتعليم 
اخلياطة، واحلالقة وتصفيف الشعر 
والتجمي��ل، واحلاس��وب وصيانت��ه، 
واللغ��ة االجنليزي��ة، ومح��و األمية، 

واملوسيقى.
اش��اعت  مناس��بة  كان��ت  وق��د 
ف��ي مخي��م خانك��ه االبتس��امات 
العريضة، برغم احزان النزوح وفراق 
الديار واحل��رارة املرتفعة، عند تخرج 
وجب��ة جدي��دة من متك��ن النازحن 
الثق��ة  ب��دت  خريج��اً،   50 ضم��ت 
واضحة على وجوههم وهم يتلقون 
ش��هادات التخ��رج، وعيونهم تلمع 
بتفاؤل ال يخلو من بقع حذر كامنة، 
وكأن كل م��ن اخلريج��ات واخلريجن 
يق��ول: »نعم حياتن��ا صعبة بعد ان 
دم��رت احياؤنا حيثم��ا متددت داعش 
الظالمي��ة، لكننا مجهزون بخبرات 

مضافة لنحقق حياة افضل«.
انه��ا محاولة منظمة ل��� »الهروب 
من الظلم��ة« بالتوعية النفس��ية 
والتمكن في احلص��ول على مهنة 
تضم��ن مورد رزق ح��الل بكرامة من 
يعم��ل فيضيف في اجملتم��ع قيمة 

جديدة بفكره وعرقه.

بعد مآسي الحروب والقتل التكفيري

»الهروب من الظلمة« وتمكين الشباب من استئصال منّظم لدمار داعش والتعصب

حكومة االقليم فشلت في معاجلة استعادة اموال واردات النفط املودعة في بنك تركي

مجموعة اخلريجني من دورات عديدة في مخيم خانكه
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بغداد – عملية امنية 

اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية امس 
االثنني، عن اعتقال "ارهابي" داخل عجلة 
حتتوي مواد تفجير في جانب الكرخ غربي 

بغداد.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة العميد 
سعد معن إن "مفارز مديرية استخبارات 
الش��رطة االحتادية العاملة ضمن وكالة 
االس��تخبارات اعتقلت ارهابيا في جانب 
الكرخ م��ن بغ��داد وضبط��ت بصحبته 
عجل��ة بداخلها مواد تفجي��ر موضوعة 
في مخابىء ، مضيفا أن "املعتقل اعترف 
بع��د التحقيق معه بوجود مضافة فيها 
اس��لحة وأعتدة شمال بغداد مت ضبطها 

اصوليا .

ديالى – انفجار ناسفة
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى ام��س االثنني، بأن اثن��ني من قوات 
البيشمركة اصيبا بجروح بانفجار عبوة 
ناس��فة عل��ى دوريتهم ش��مال ش��رقي 

احملافظة.
وقال املص��در الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كان��ت 
موضوع��ة عل��ى جانب طري��ق زراعي في 
محي��ط ق��رى جميل��ة، )74كم ش��مال 
ش��رق ب عقوبة(، انفجرت صباح يوم امس 
مستهدفة دورية لقوات البيشمركة، ما 
اسفر عن اصابة اثنني من افرادها بجروح 

متفاوتة".

كركوك – عملية اعدام 
ذك��ر مصدر أمني في ش��رطة محافظة 

كركوك امس االثنني بأن تنظيم "داعش" 
أصدر حكما بإعدام أحد أبرز قادته بتهمة 
التجس��س في قض��اء احلويج��ة جنوب 

غربي احملافظة.
وقال املص��در الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "ما يسمى رئيس احملكمة 
الش��رعية بتنظي��م داعش أص��در  قرارا 
بإع��دام أحد أبرز قادة التنظيم في قضاء 
احلويجة )55 كم جن��وب غربي كركوك(، 
ويكن��ى أبو عمر اجلبوري وه��و مقرب من 
زعي��م التنظيم ابو بك��ر البغدادي ، بعد 
ان اتهم باخليانة والتجسس ضد التنظم 

وتسريب معلومات عن مواقعه". 

الفلوجة – انفجار ملغمة 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة قضاء 
الفلوج��ة التاب��ع حملافظ��ة االنب��ار امس 

االثنني بأن س��يارة ملغم��ة انفجرت في 
املدخ��ل الغربي ملدينة الفلوجة ش��رقي 

احملافظة.
وق��ال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه  إن "س��يارة ملغم��ة يقودها 
انتح��اري انفجرت، مس��اء يوم امس ، في 
سيطرة احلالبسة باملدخل الغربي ملدينة 
الفلوجة". وأن "االنفجار ادى الى سقوط 

عدد من االشخاص بني قتيل وجريح"

االنبار – اجنار عبوة 
اكد مصدر عسكري في محافظة األنبار 
ام��س االثنني، ب��أن ضابط��ا باجليش قتل 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة خ��الل محاولة 

تفكيكها غربي احملافظة.
وق��ال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "عبوة ناسفة من مخلفات 

داع��ش انفجرت صب��اح ي��وم امس على 
ضاب��ط مفرزة املعاجلة ف��ي قيادة الفرقة 
السابعة النقيب معنى السعدون، خالل 
محاولته تفكيكها في صحراء كبيسه 
جنوب مدينة هيت )70كم غرب الرمادي(". 
وأن "االنفجار أس��فر عن مقتله باحلال"، 
الفتا ال��ى أن "قوة من اجليش نقلت اجلثة 

الى الطب العدلي". 

كربالء – نزاع مسلح 
كش��ف املتح��دث ف��ي قي��ادة ش��رطة 
محافظة كربالء امس االثنني الس��يطرة 
على النزاع العشائري الذي اندلع شرقي 
احملافظة، مؤكدا ع��دم وجود اصابات في 

النزاع.
وقال املتحدث باسم القيادة الرائد احسان 
االس��دي إن "قائد شرطة احملافظة اللواء 

احمد الزويني وصل، مساء يوم امس الى 
مكان النزاع"، مؤكداً أنه "متت السيطرة 
علي��ه". مضيف��ا أن "اخلالف بس��يط وال 

وجود ألية اصابات فيه". 

املثنى – انفجار لغم 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
املثن��ى امس االثنني ان انفجار لغم ارضي 
ف��ي محيط ناحي��ة بصي��ة الواقعة في 
البادي��ة اجلنوبي��ة حملافظ��ة املثن��ى اودى 

بحياة ثالثة اطفال اشقاء .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان االش��قاء الثالث��ة لق��وا 
حتفه��م اث��ر انفج��ار لغ��م ارض��ي من 
اخمللف��ات احلربية التي تع��ود حلرب اخلليج 
ف��ي الع��ام 1991". ، الفت��ا ال��ى ان جثث 
الضحاي��ا نقلت الى الط��ب العدلي في 

السماوة متهيداً لتسلميهم لذويهم".
نينوى – انفجار عبوات

اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نين��وى امس االثنني ان انفجارا مدويا وقع 
داخ��ل عي��ادة ميدانية جلرح��ى التنظيم 
االرهاب��ي "داعش" وس��ط قض��اء تلعفر 
غرب��ي مدينة املوص��ل، مبينا ان ذلك دفع 
اف��راد التنظيم لالس��تنفار وقطع بعض 

الطرق الرئيسة.
وق��ال املص��در االمن��ي الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان "انفجارا مدويا 
وقع في منزل س��كني وسط تلعفر غرب 
املوصل"، مبين��ا ان "املنزل تبني انه عيادة 
طبية سرية جلرحى داعش". الفتا الى انه 
لم تعرف اس��باب االنفجار الذي كش��ف 
ع��ن العيادة والتي تقع في زقاق س��كني 

يضم عائالت ارهابيني عرب واجانب". 

اعتقال إرهابي يحمل مواد تفجير غربي بغداد * استهداف دورية مشتركة للشرطة شمال شرقي ديالى 
إعدام أبرز قادة داعش بتهمة التجسس بكركوك * انفجار ملغمة في المدخل الغربي لقضاء الفلوجة

3 شؤون عراقية

متابعة الصباح الجديد:
أعلن��ت رئاس��ة محكم��ة اس��تئناف البص��رة 
االحتادية، أم��س االثنني، تأجي��ل محاكمة رئيس 
مجل��س احملافظة صباح البزون��ي للمرة الثانية، 
مؤك��دة عدم املوافقة عل��ى طلب بنقل الدعوى 

الى محكمة أخرى للجنايات.
وقالت رئاس��ة احملكم��ة في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "محاكمة رئيس مجلس 
محافظ��ة البص��رة صب��اح حس��ن البزون��ي مت 
تأجيلها للمرة الثانية"، مبينة أن "احملاكمة تقرر 

تأجيلها الى يوم )31 متوز 2017(".
ولفتت ال��ى أن "التأجيل ج��اء لقيامه بالطعن 
بقراري اإلحالة، وكذلك رد طلب نقل الدعوى الى 
محكمة جنايات أخرى خارج محكمة استئناف 

البصرة االحتادية".
وكان القي��ادي في كتلة ائتالف دولة القانون في 
البصرة ورئيس مجل��س احملافظة صباح البزوني 
توج��ه في )5 مت��وز 2017( الى محكم��ة النزاهة 
في ض��وء أمر منها باس��تقدامه، ثم قرر قاضي 
التحقي��ق توقيفه على ذم��ة التحقيق، وفي )6 
مت��وز 2017( أعلنت رئاس��ة محكمة اس��تئناف 
البصرة االحتادية في بي��ان لها أن "قرار التوقيف 
جاء عل��ى خلفية اته��ام البزوني بقبول رش��وة 
من رجل أعمال لبناني اجلنس��ية"، وفي )12 متوز 
2017( تقرر إحالة الدعوى الى محكمة اجلنايات 
م��ع متديد فت��رة التوقيف فق��رر محامي الدفاع 
الطع��ن بق��رار اإلحالة، وق��دم طلباً آخ��ر بنقل 
الدعوى الى العاصمة بغداد، وفي غضون ذلك ما 
ي��زال البزوني قيد االحتجاز في قس��م مكافحة 

اإلجرام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت وزارة العدل، أمس االثنني، من ظهور بعض 
األش��خاص ممن يدع��ون انتمائه��م أو اتصالهم 
بالوزارة أو قياداتها ويعملون على خداع املواطنني 
لتحقيق منافع خاصة والكس��ب غير املشروع، 

داعية من يتعرف عليهم لإلبالغ عنهم فورا.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "بع��ض األش��خاص مم��ن يدع��ون 
انتمائهم أو اتصالهم ب��وزارة العدل أو قياداتها 
لتحصي��ل  املواطن��ني  عل��ى خ��داع  ويعمل��ون 
منافعهم اخلاصة أو ابتزاز املواطنني في س��بيل 
الكسب غير املشروع"، مبينة أن "هؤالء املنتحلني 
يدعون أن بإمكانهم التوس��ط في إجراءات نقل 
املوظفني ويستغلون أصحاب العقول البسيطة 

في هذا االجتاه". 
وطالبت الوزارة جميع األجهزة األمنية ب�"مراقبة 
هذه احلاالت والس��يطرة عليه��ا"، داعية كل من 
يتع��رف على هؤالء املدعني واملنتحلني الى "إبالغ 
األجهزة الرقابية واملنية فوراً، وان الوزارة ال تتحمل 

تبعات االنخداع بوعود هؤالء الفاسدين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت دائرة صح��ة بغداد/ الك��رخ التابعة لوزارة 
الصح��ة والبيئ��ة، أم��س  االثنني، إل��ى احلفاظ 
عل��ى أرواح األطب��اء، معتب��رة أن ح��وادث قت��ل 
األطب��اء هي محاولة إلفراغ العراق من الكفاءات 

واالختصاصات النادرة.
وقال مدير عام الدائرة جاس��ب لطيف احلجامي 
في بيان ورد الى "الصباح اجلديد" إن "اجلرائم التي 
تس��تهدف األطباء والس��يما في اآلونة األخيرة، 
خس��ارة للبلد، وعمليات خطفه��م واغتيالهم 

باتت حتزن القلب كثيرا".
ودعا احلجامي، "جميع اإلطراف واجلهات املعنية 
كافة إلى حتمل املسؤولية في احلفاظ على أرواح 
وحياة األطباء الذين كل همهم وجهدهم ينصب 
من اجل إنق��اذ حياة الن��اس وان هناك مواطنني 
مرضى بحاجة إلى اخلدمات التي يقدمونها لهم 

دون متيز".
واوضح البيان، إن تعلي��ق احلجامي جاء على اثر، 
"خبر مقتل طبيبة االسنان شذى فالح في مركز 
صحي الوش��اش/ قط��اع الكرخ أم��س، ومقتل 
الدكتور سليم عبد احلمزة في منطقة املعامل/ 
ش��رق بغداد واختطاف الدكتور محمد علي زاير 

في جانب الكرخ في اليوميني املاضيني".

تأجيل محاكمة رئيس 
مجلس البصرة للمرة 

الثانية

"العدل" تحّذر من 
التعامل مع منتحلي 

الصفة والمزورين

"صحة الكرخ" تدعو 
للحفاظ على أرواح 

األطباء

الملف األمني

قادة الكتل يقّررون إعادة 
مرّشحي مجلس اخلدمة 
إلى احلكومة بسبب عدم 

تبعيتهم لألحزاب
وشدد بكر على أن "اجراء قادة 
الكتل ه��و مخال��ف للقانون، 
وكان عل��ى رئاس��ة البرملان أن 
تتولى مفاحت��ة مجلس الوزراء 
برف��ض االس��ماء ف��ي ض��وء 
ق��رار النواب بجلس��ة برملانية 

رسمية".
وعل��ى صعي��د متص��ل، ذك��ر 
السياس��ية  الهيئ��ة  عض��و 
للتحالف الوطني عامر الفايز 
"الصب��اح  إل��ى  تعلي��ق  ف��ي 
اجلدي��د"، أن "احلكوم��ة لديها 
الوقت الكافي لتبديل اس��ماء 
املرشحني وعرض قائمة جديدة 

على النواب".
وأشار الفايز القيادي في كتلة 
املواطن إلى أن "مجلس النواب 
ليس م��ن صالحيته التصويت 
عل��ى اس��ماء املرش��حني في 
هذا الفصل، أمنا في الذي يليه 

بداية من العام املقبل".
وزاد أن "عملي��ة التصوي��ت ال 
طويلة  مناقش��ات  تس��تغرق 
اق��رار  تخ��ص  الت��ي  كتل��ك 
القوانني، أمنا هي عملية واحدة 

مبنح الثقة من عدمه".
ومضى الفايز إلى "وجود رغبة 
حقيقية ل��دى مجلس النواب 
بتش��كيل مجلس اخلدمة في 
هذه الدورة وع��دم تأجيله من 
أجل حس��م مل��ف التعيينات 

داخل مؤسس��ات الدولة على 
اسس قانونية س��ليمة بعيداً 

عن الوالءات احلزبية".
وكان مجلس الن��واب قد اجل 
املاض��ي  االس��بوع  منتص��ف 
التصويت على اعضاء مجلس 
املقدم��ني  االحت��ادي  اخلدم��ة 
م��ن احلكوم��ة بحج��ة ع��دم 

معرفتهم بسيرهم الذاتية.

القطعات العسكرية 
بانتظار ساعة الصفر 
القتحام قضاء تلعفر 
لتحريره من زمر داعش

وش��دد اخلضري ، عل��ى أهمية 
تأمني احلدود العراقية السورية، 
مضيفا أن" الق��وات العراقية 
مدعومة بغط��اء جوي منعت 
الكثي��ر من عمليات التس��لل 

من العراق وإليه. 
من جانبها تس��تعد الشرطة 
االحتادية لتنفيذ تكتيك جديد 
في عملي��ة حترير تلعفر ، فيما 
اس��تكملت الصفح��ة األولى 
م��ن عمليات تطهي��ر املناطق 

احملررة في املوصل القدمية .
وق��ال قائد الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت ، 
ي��وم أمس االثن��ني ، ف��ي بيان 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘نسخة منه  ان" قواته 
س��تعتمد تكتيكاً عس��كرياً 
ل��م يس��بق تطبيقه  جدي��داً 
ف��ي معركة اجلان��ب األمين في 
بعملي��ات  مش��اركتها  ح��ال 

حتري��ر تلعف��ر وان وح��دات من 
تواص��ل  االحتادي��ة  الش��رطة 
وتتلق��ى  املكثف��ة  تدريباته��ا 
دعما لوجستيا لهذه املهمة". 
وأوض��ح ج��ودت " إن قطعات 
الش��رطة االحتادية استكملت 
الصفحة األول��ى من عمليات 
تطهي��ر املناط��ق احمل��ررة ف��ي 
املوص��ل القدمية من اإلرهابيني 
وتعثر  ومخلفاتهم  املتخف��ني 
على طائ��رة مس��يرة مجهزة 
بالقناب��ل وكمي��ات كبيرة من 
العب��وات الناس��فة وصواريخ 
مضادة للدروع وأحزمة ناسفة 
وقناب��ر هاون وورش��ة لتصنيع 
اح��د  وتعتق��ل  املقذوف��ات 

اإلرهابيني ". 
وم��ن جهت��ه أفاد مص��در من 
داخل مجلس محافظة نينوى 
، ان عصاب��ات داعش اإلرهابية 
وخس��ارتها  انهياره��ا  ب��ررت 
ف��ي مدين��ة املوصل عل��ى انه 
انس��حاب عم��دت إلي��ه تلك 
العصاب��ات مما س��مته )بأرض 

اخلذالن واملعصية(. 
لصحيف��ة  املص��در  وأض��اف 
ان" عصابات  ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
داع��ش اإلرهابي��ة ب��ررت عب��ر 
نقاطها اإلعالمي��ة في مدينة 
تلعفر إن انكسارها وخسارتها 
في معركة مدينة املوصل كان 
بس��بب تخ��اذل وخيانة بعض 
م��ع  وتعاونه��م  عناصره��م 
الق��وات األمنية حيث س��مت 
ارض املوص��ل ب���)أرض اخلذالن 

كان��ت  ان  بع��د  واملعصي��ة( 
تطل��ق عليه��ا )ارض التمكني 
والطاعة( مكان انطالق وإعالن 

اخلالفة املزعومة. 
وتابع املصدر الذي لم يكشف 
عن أسمه إن" عصابات داعش 
أهالي  أقن��اع  اإلرهابية حت��اول 
تلعفر إنهم لم يخسروا مدينة 
املوص��ل ب��ل إنهم انس��حبوا 
منه��ا بعد إن أدركت قياداتهم 

حجم االختراق األمني. 
وال��ى ذلك ذك��ر القي��ادي في 
احم��د  الش��عبي  احلش��د 
احلس��يني ، بأن قوات احلش��د 
هجوم��ا  أحبط��ت  الش��عبي 
اإلجرامي قرب  داعش  لتنظيم 

قضاء تلعفر غربي احملافظة. 
لصحيف��ة  احلس��يني  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" ق��وات 
احلش��د الش��عبي متكنت من 
إحباط هجوم بري نفذه داعش 
بث��الث عج��الت خرج��ت م��ن 
قضاء تلعفر متجهة إلى عدد 
من نقاط احلش��د الش��عبي"، 
مبينا أن" قوات احلشد متكنت 
من تدمي��ر العجالت وقتل من 

كان بداخلها . 
تلعف��ر  قض��اء  أن"  وأض��اف 
مط��وق بالكام��ل والقطعات 
إع��الن  بانتظ��ار  العس��كرية 
آخر  لتحري��ر  الصف��ر  س��اعة 
معاق��ل داع��ش اإلجرامي في 

نينوى" .
الوزراء، حيدر  رئيس  وسيكلف 
التركيب��ة  بس��بب  العب��ادي، 

السكانية املعقدة في تلعفر، 
القتح��ام  مش��تركة  ق��وات 
مكافحة  تتقدمه��ا  املدين��ة، 
تس��ريبات  وس��ط  اإلره��اب 
العباس  عن مش��اركة فرق��ة 
القتالي��ة، وقوامه��ا خمس��ة 
آالف مقاتل حتدد حتركاتها وزارة 

الدفاع العراقية. 
وكان حي��در العب��ادي قد أعلن 
في 10 مت��وز اس��تعادة مدينة 
املوصل بالكامل من س��يطرة 
تنظيم داع��ش ضمن عمليات 
عسكرية واسعة انطلقت في 
تشرين األول من العام املاضي.

روسيا تسعى لتعزيز جهود 
احلكومة العراقية في إعادة 

اإلعمار
 " عل��ى  الف��روف  أك��د  كم��ا 
تضام��ن روس��يا م��ع جه��ود 
تتخذها احلكومة العراقية من 
أجل تطبيع الوض��ع في البالد 
وخاصة في مجال القضاء على 
التهدي��د اإلرهاب��ي، وق��ال من 
املهم أن هذا الصراع يجري في 
إطار اجلهود املشتركة للقضاء 
عل��ى اإلره��اب ف��ي املنطق��ة 
بأكملها ومنها العراق، سوريا، 

ليبيا، اليمن والدول األخرى.

الصدر يؤكد على االلتزام 
بدستورية قانون حرية الرأي 

والتعبير
، مشددا ان "من مسؤوليتهم 
تق��ومي اخلط��أ ودع��م اص��وات 

االص��الح مب��ا يلي��ق"، مؤك��دا 
الق��وة  نس��تمد  "منه��م 

والعزم".
االح��رار  "كل  الص��در  ودع��ا 
العراقي��ني ال��ى من��ع تكميم 
االص��وات الناعق��ة والتي تريد 

تأخير عجلة االصالح". 
وق��رر مجل��س الن��واب خ��الل 
جلس��ته االعتيادية املنعقدة، 
أم��س، تأجي��ل التصويت على 
مش��روع قانون حري��ة التعبير 
عن ال��رأي واالجتماع والتظاهر 
الس��لمي بطلب م��ن اللجان 

اخملتصة.

البرملان يصّوت على مشروع 
قانون املوازنة املعدلة للعام 

2017
وعق��د مجلس الن��واب، أمس 
االثن��ني، جلس��ته االعتيادي��ة 
برئاسة سليم اجلبوري وحضور 
180 نائب��ا، فيم��ا اف��اد مصدر 
برملاني ان اجللس��ة ستش��هد 
م��ن  ع��دد  عل��ى  التصوي��ت 
القوان��ني واجناز الق��راءة االولى 

لقوانني اخرى.

أربعة آالف حالة طالق في 
عموم البالد الشهر املاضي

الفتة الى أنه��ا ظاهرة خطير 
ف��ي اجملتم��ع العراق��ي ته��دد 
بتفكك الكيان األسري، ودعت 
ال��ى ضرورة دراس��ة أس��بابها 
عل��ى  والعم��ل  احلقيقي��ة 

معاجلتها.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

رئة املوصل السياحية واحد ابرز 
متنفس لها، ومحطة استراحة 
للعائ��الت املوصلي��ة وزوارها من 
احملافظات االخ��رى، انها الغابات 
السياحية الشهيرة، التي طالها 
االهم��ال مثلما طال اش��جارها 
عب��ث العابث��ني او الباحثني عن 
اب��ان س��يطرة تنظيم  حطبها 
اج��زاء  اغل��ب  عل��ى  داع��ش 
محافظ��ة نين��وى، والت��ي بدأت 
اجله��ود إلعادتها الى م��ا كانت 

عليه في سابق عهدها.
الغاب��ات ع��ام  انش��اء ه��ذه  مت 
1953 عل��ى مس��احة تق��در ب� 
ال��ف دومن، وتض��م اش��جار مثل 
اليوكاليبتوس، االسبندر، اجلنار، 
ال��دردار والصنوب��ر وغيره��ا من 
االن��واع واالصن��اف الت��ي تالئم 

الظروف البيئية للمدينة.
 وق��د كانت ه��ذه الغاب��ات في 
احس��ن حاالته��ا حتى اواس��ط 
املاضي،  القرن  الثمانينيات م��ن 
ال��ى ح��ني مت اس��تقطاع بعض 
املس��احات منه��ا إلقامة بعض 
املنش��آت فيه��ا مث��ل مقتربات 
اجلس��ر الثالث واخلامس وكذلك 
فن��دق نين��وى الدول��ي ومجمع 
ومجم��ع  الس��ياحي  الس��دير 
وتوس��يع  الس��ياحية  القري��ة 
الطريق الرئيس��ي على حساب 
املناطق اخلضر فيها مع انش��اء 
مجموعة كبيرة من الكازينوهات 

واملطاعم والقاعات وغيرها.
يقول الناش��ط املوصلي محمد 
حسني احليالي ان "اكثر االضرار 
الت��ي اصابت منطق��ة الغابات 
الس��ياحية كان خ��الل االع��وام 
الثالثة لسيطرة عصابات داعش 
عل��ى املدينة، حي��ث ان االهمال 
طالها، وقام بانشاء معسكرات 
مت  وبالتال��ي  فيه��ا،  تدري��ب 
جوي��ة  بضرب��ات  اس��تهدافها 

اس��فرت عن اندالع حرائق فيها 
وم��وت مئ��ات االش��جار وتضرر 

اعداد ال حتصى منها".
واضاف"ل��وال ق��رب الغابات من 
نهر دجلة ملاتت اغلبها عطش��ا 
حيث ان املياه تتس��رب في باطن 
االرض وتس��قي اجل��ذور على ما 
يبدو، لكن ايضا وبسبب تنظيم 
الوقود  داع��ش، وبس��بب ش��ح 
وارتفاع اثمانه ابان سيطرته على 
املدينة، فقد طالت ايادي الفقراء 
الغابات من  واملعوزي��ن اش��جار 
اج��ل االحتطاب، لطبخ الطعام 
ط��وال ايام الس��نة او للحصول 
عل��ى الدفء في فصل الش��تاء، 

وبالتالي كان��ت الغابات هي من 
دفع ثمن جرائم داعش".

واش��ار احليالي ال��ى ان "كوكبة 
املوص��ل  مدين��ة  ش��باب  م��ن 
ب��دأت جهوده��ا الع��ادة احلي��اة 
الى الغابات الس��ياحية، واعادة 
الس��ياحية  منش��آتها  تأهي��ل 
بدعم من بلدي��ة املوصل، علما 
انه ينبغي زراعة االف الش��تالت 
اجلديدة ورعايتها باس��تمرار، مع 
تأم��ني املنطقة م��ن املقذوفات 
غير املنفلقة والعبوات الناسفة 
احملتمل وجودها فيها، فضال عن 
رف��ع االنق��اض، واع��ادة تنظيم 
م��ع  االش��جار،  ري  ش��بكات 

ادام��ة املضخ��ات وتصليحها او 
استبدال العاطل منها".

وتابع "عل��ى وفق معلوماتنا فان 
باش��رت  ش��بابية  مجموع��ات 
ش��وارع  لتنظي��ف  بالعم��ل 
منطق��ة الغاب��ات بالتعاون مع 
البلدي��ة، نذك��ر منه��ا كلنا ايد 
وحدة، خوتنا للخير، فجر احلدباء، 
جن��ة،  موصلن��ا  وط��ن،  هم��ة 
موصل الس��الم، و االمل اجلديد، 
ونتمنى ان يتم دعم هذه اجملاميع 
الشبابية والطموحة، من خالل 
التي  توفي��ر اآللي��ات واملع��دات 
حلاجتهم  اضاف��ة  يحتاجونه��ا 
زراعيني وفنيني  الى مهندس��ني 

وغير ذلك".
وي��رى احليال��ي ان "احلدي��ث عن 
اع��ادة احلي��اة ملنطق��ة الغابات 
السياحية، ال يجوز ربطه مبسألة 
املوص��ل  اص��اب  ال��ذي  الدم��ار 
القدمي��ة )املقابل��ة للغابات في 
اجلان��ب االخ��ر م��ن النه��ر(، الن 
اعادة احلياة للموصل يكمن في 
تفاصيل هن��ا او هناك، وال ميكن 
اع��ادة احلي��اة دفعة واح��دة، الن 
اعمار املوصل يحتاج لدعم دولي 
ضخم فضال عن جهد حكومي 
وتخصي��ص ام��وال طائل��ة، لذا 
يج��ب البدء باالمور او املش��اريع 
تنفيذه��ا،  واملت��اح  الصغي��رة 

علم��ا ان االض��رار في املنش��آت 
الس��ياحية ليس كبي��راً وميكن 
تأهيله��ا بأس��ابيع قليل��ة حال 

توفر االمكانات".
"ش��باب  ان  بالق��ول  ومض��ى 
لف��رص  متعطش��ون  املوص��ل 
العمل بسبب الوضع االقتصادي 
الصعب الذي ميرون به، وان احياء 
الس��ياحية  الغاب��ات  منطق��ة 
وتأهي��ل منش��آتها ومطاعمها 
واملتنزه��ات س��يوفر فرص عمل 
ال حتصى، وستس��هم بتنشيط 
وقطاعات  الس��ياحي  القط��اع 
اخ��رى معطل��ة حاليا بس��بب 

توقفه".

كانت هذه الغابات 
في أحسن حاالتها 
حتى أواسط الثمانينيات 
من القرن الماضي، 
الى حين تم استقطاع 
بعض المساحات منها 
إلقامة بعض المنشآت 
فيها مثل مقتربات 
الجسر الثالث والخامس 
وكذلك فندق نينوى 
الدولي ومجمع السدير 
السياحي ومجمع 
القرية السياحية 
وتوسيع الطريق 
الرئيسي على حساب 
المناطق الخضر فيها

غابات املوصل

متطوعون يكافحون إلعادتها الى سابق عهدها بدعم من البلدية

مساٍع إلعادة الحياة الى "غابات الموصل" السياحية
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اعالم المحافظة 
اطلع محاف��ظ واس��ط مالك خلف 
ال��وادي على س��ير العمل ف��ي دائرة 
ف��ي  املدني��ة  واالح��وال  اجلنس��ية 
مدين��ة الكوت والتقى مدي��ر الدائرة 
وع��ددا م��ن الضب��اط ، مؤك��دا على 
املواطن��ن  اجن��از معام��ات  اهمي��ة 
بالسرعة املمكنة. وأكد احملافظ على 
أهمية تق��دمي التس��هيات املمكنة 
بأسرع  وإجناز معاماتهم  للمواطنن 
م��ا ميكن بعي��داً عن حلق��ات الروتن 
الزائدة ، مشدداً على أهمية أن تكون 
جميع االجراءات املتخذة في إجناز تلك 

املعامات وفقا للقانون.
عل��ى صعيد اخر التق��ى احملافظ وفد 
الش��ركة الصينية املنفذة ملش��روع 
شارع سعيد بن جبير في قضاء احلي؛ 
للتباحث بشأن سرعة االجناز، وتذليل 
العقب��ات ، مؤكدا على ض��رورة بذل 
اجلهود احلثيثة، والتعاون بن الشركة 
والدوائ��ر احلكومي��ة ذات العاقة، من 

أجل جت��اوز جميع العقبات التي ميكن 
حصولها في أعمال تنفيذ املشروع.

وأوضح احملافظ ان الش��ركة الصينية 
تقوم بتنفيذ مش��روع ش��ارع سعيد 
ب��ن جبير في قضاء احل��ي، من تبليط 
وخطوط ماء ومجاري، وان العمل جار 
ف��ي تنفيذه، واض��اف ان اخلط الناقل 
للمنتجات النفطية مير عبر الش��ارع، 
مم��ا يتطل��ب الدقة لتنظي��م عملية 

م��روره عبر الش��ارع، وكذل��ك يوجد 
مشروع مجاري في املنطقة نفسها، 
تقوم بتنفيذه وزارة االعمار واالسكان 
والبلدي��ات واالش��غال، ويحت��اج الى 
منفذ لعب��ور أنابيب اجمل��اري، وهم ما 
يت��م التباحث بش��أنه مع الش��ركة 
الصينية، والطل��ب منها بوضع حل 
جذري وس��ريع، مل��رور خ��ط املنتجات 

النفطية، وخطوط اجملاري.

متابعة الصباح الجديد:

اكد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني ان 
تنفيذ قان��ون احلماية االجتماعية يعد 
م��ن اهم البرامج الت��ي حتظى بأولوية 
احلكوم��ة وه��و ج��زء م��ن البرنام��ج 
احلكوم��ي لرئي��س ال��وزراء ال��ذي نال 
ثق��ة مجلس الن��واب خال تش��كيل 

احلكومة.
واشاد الوزير السوداني خال لقاء وفد 
العمل مع بعثة البنك الدولي بجهود 
بعث��ة البن��ك ف��ي الع��راق الداعم��ة 
لبرام��ج وزارة العم��ل وخاص��ة قانون 
احلماي��ة االجتماعي��ة ال��ذي وصل��ت 
مراح��ل تنفيذه الى نس��ب عالية  في 

ظل ظروف اقتصادية وامنية صعبة.
احلماي��ة  قان��ون  ان  الوزي��ر  وب��ن 
اهمي��ة كبيرة  اكتس��ب  االجتماعية 
ف��ي الوض��ع الراهن للب��اد الن جناحه 
مثل عام��ا مكما لانتص��ارات التي 
البطل��ة  االمني��ة  قواتن��ا  حققته��ا 
وابناء احلش��د الشعبي واصبح محط 
اهتمام املعنين من حيث توجيه راتب 
االعان��ة ال��ى املس��تحقن الفعلي��ن 
ووج��ود الباح��ث االجتماعي وانش��اء 

قاعدة بيانات رصينة على وفق انظمة 
الكتروني��ة متطورة وعملي��ة تقاطع 
البيان��ات وكله��ا مثلت حلق��ات لردع 

الفساد واحلد منه .
واش��ار الوزير ال��ى وجود حال��ة واحدة 
تقترب من ش��بهات الفس��اد اال وهي 
تسلل غير احملتاجن الى البرنامج احيانا 
، مؤكدا ان هيئ��ة احلماية االجتماعية 
طبقت القانون بشفافية ودقة ما ادى 
الى اكتش��اف )100( ال��ف متجاوز  ومت 
اس��تبعادهم واعادة مبلغ )140( مليار 
دينار الى خزينة الدولة سنويا لصرفها 

الى مستحقن اخرين .
وع��ن اس��تمرار تقدمي خدم��ات الوزارة 
للمناط��ق احملررة اوضح الس��وداني ان 
الوزارة اس��تطاعت منذ ثاث س��نوات 
مضت االستمرار واحملافظة على تقدمي 
الت��ي كانت  للمحافظ��ات  اخلدم��ات 
حتت سيطرة داعش االرهابي من خال 
االس��تمرار مبنح راتب االعانة للنازحن 
من تلك احملافظات بع��د اجراء البحث 
امليداني عقب حتديث البيانات ميدانيا 
من خ��ال ف��رق البح��ث الت��ي كانت 
موجودة ف��ي جميع اخمليم��ات واطاق 
روات��ب االعان��ة له��م وعل��ى س��بيل 
املثال استطاعت الوزارة اجراء البحث 
وادخ��ال بيان��ات اكث��ر م��ن )73( الف 

مستفيدة ومس��تفيد من مشمولي 
نينوى في واجه��ة البرنامج ومت اطاق 
رواتبهم خال الدفعة الثالثة من عام 

2017 وهو جزء من التزام احلكومة جتاه 
ابنائه��ا في تل��ك املناط��ق وخاصة ان 
الكثير منه��م اصبح حتت خط الفقر 

بسبب احداث داعش االرهابي .
واكد الوزير السوداني ان جهود الوزارة 
مس��تمرة ف��ي تدعيم االس��تقرار في 

ه��ذه املناط��ق لدميوم��ة االنتص��ارات 
ومحاولة كسب ثقة املواطنن  النهم 
في مرحلة دقيقة وانتقالية من حكم 
عصاب��ات مجرمة الى الع��ودة حلضن 
الدولة والقانون ومهمتنا كوزارة ايضا 
منع استغال الناس سلبا والعودة الى 

العنف.
وبن السوداني ان وزارة العمل تستعد 
وبالتعاون مع البن��ك الدولي والوزارات 
ذات العاق��ة لتطبيق برنامج االعانات 
النقدية املش��روطة وهي ق��ادرة على 
تنفيذه ألنها متتل��ك جهازاً ادارياً وفنياً 
ال��ى  الوص��ول  ويس��تطيع  خب��رة  ذا 
املس��تهدفن ، اال ان ضع��ف املوازن��ة 
ميث��ل التحدي الكبي��ر الن العراق لديه 
اتفاقات وبرام��ج لإلصاح مع صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي .
وطال��ب الوزي��ر بعثة البن��ك ان تدعم 
برام��ج احلماي��ة االجتماعي��ة والنظر 
اليها كبرامج داعمة لاستقرار ويجب 
ان تؤخ��ذ بنظر االعتبار واحملافظة على 
التقرير  وان  املرص��ودة  التخصيص��ات 
االخي��ر لصندوق النق��د الدولي يدعم 
توجهن��ا وتوج��ه احلكوم��ة العراقية 
، مش��يرا ال��ى ان��ه وف��ي ح��ال جن��اح 
برنامج االعانة املش��روطة في املناطق 
التجريبية س��يعمم ليشمل مناطق 

اوسع.
وع��ن وج��ود ط��رح لش��مول االعان��ة 
املش��روطة عودة النازحن  الى مناطق 
س��كناهم اوضح وزير العمل امكانية 
اعتم��اد برنامج ثال��ث يتلخص بتقدمي 
ال��ى  العائدي��ن  للنازح��ن  الق��روض 
سكناهم إلنشاء مشروع مدر للدخل 
للن��ازح يخ��رج م��ن خ��ال اقامته من 
برنام��ج رواتب االعان��ة إلعطاء فرصة 
لغيره يس��تحق فضا عن خلق فرص 
عمل ل��ه وللكثيرين لكون ان خطوات 
تنفي��ذ قان��ون احلماي��ة االجتماعي��ة 
رقم 11 متر بث��اث مراحل )االعانة غير 
املش��روطة واالعانة املشروطة وتأهيل 
إلنش��اء  قرض��اً  ومنح��ه  املس��تفيد 
مش��روع يخرج م��ن خاله م��ن نظام 

االعانة(.
وج��رى خال اللقاء ال��ذي حضره مدير 
ع��ام تكنولوجيا املعلوم��ات في هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة املهندس جمال 
بال ومدير مكتب رئيس الهيئة حيدر 
ليث ومدير قس��م االعام في الهيئة 
عم��ار منع��م ومدير قس��م العاقات 
العربي��ة والدولي��ة ف��ي ال��وزارة علي 
الش��اوي بحث العديد من املشتركات 
بن ال��وزارة والبنك الدول��ي واخلطوات 

املستقبلية الواجبة التنفيذ.

تواصل تنفيذ الحمالت الخدمية في نينوى

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

ناقش��ت وزيرة االعمار واالسكان 
والبلدي��ات واالش��غال العامة د . 
آن نافع اوسي مع فريق العمليات 
في البنك الدولي معوقات وآليات 
تنفيذ بن��ود القرض الطارئ الذي 
قدمه البنك للعراق العادة اعمار 
املناطق احملررة ومساهمة شركات 
الوزارة في تنفيذ املشاريع املمولة 

من القرض .
وذكر املركز االعام��ي في الوزارة 
ان ذلك ج��اء خال االجتماع الذي 
ترأسته الوزيرة في  فندق الرشيد 
، بحض��ور رئي��س صن��دوق اعادة 
اعم��ار املناطق احمل��ررة مصطفى 
الهيت��ي ومدي��ر عملي��ات البنك 
الدول��ي ابراه��م الدجاني والوفد 
املراف��ق ل��ه وممث��ل ع��ن االمان��ة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء ، اضافة 
الى ممثلي عدد م��ن الوزارات التي 
لديها مشاريع في املناطق احملررة 
والتي متت احالته��ا للتنفيذ من 
قب��ل ش��ركات ال��وزارة ، حيث مت 
فيه مناقشة سبل تفعيل آليات 
ص��رف االموال املطلوب��ة لتنفيذ 
املشاريع التي وافق عليها البنك 
واملعوقات الت��ي منعت تنفيذها 

خال االشهر املاضية .
االجتماع  الوزيرة خ��ال  واك��دت 
على اهمية اعط��اء الدور االكبر 
ال��وزارة ف��ي التنفيذ  لش��ركات 
واالش��راف على املشاريع ، مبينة 
أن لدى ال��وزارة ش��ركات رصينة 
ذات خب��رة ف��ي مج��ال تش��ييد 
البنى التحتية السيما في قطاع 
واجملاري  وامل��اء  واجلس��ور  الط��رق 
متت��د  وال��دور  العام��ة  واملبان��ي 

لسنن طويلة .
م��ن جانب��ه اك��د مدي��ر فري��ق 
عملي��ات البنك الدول��ي ، حرص 
البن��ك على تنفيذ بن��ود القرض 
الطارئ بنس��بة %100 مع نهاية 
العام احلالي ، معربا عن امله في 
تافي املعوقات التي اخرت صرف 
االم��وال خ��ال االش��هر املاضية 
لضمان انس��يابية صرف االموال 
واالستعجال في تقدمي املساعدة 

للس��كان ف��ي املناط��ق احمل��ررة ، 
فيم��ا اكد ممث��ل االمان��ة العامة 
جمللس ال��وزارة ، ان االمانة العامة 
اعدت تعليمات جديدة بخصوص 
تنفيذ بنود القرض الدولي الطارئ 
باالتفاق مع البنك وس��يتم خال 
االي��ام املقبل��ة اعمامه��ا عل��ى 
ال��وزارات والدوائ��ر املعنية كافة 
لضمان انس��يابية تنفيذ فقرات 

القرض .
 عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
ال��وزارة  ان  اوس��ي  املهندس��ة 
تواصل تنفي��ذ حماتها اخلدمية 
في محافظة نينوى إلعادة احلياة 
ودعم عملية االستقرار وإغاث��ة 

النازحن.
وذكرت الوزير أن مديرية البلديات 
العامة احدى تش��كيات الوزارة 
تواص��ل حماته��ا اخلدمي��ة من 
أجل إعادة احلياة واالس��تقرار في 

أقضي��ة ونواحي احملافظة كافة و 
مس��اندة القوات األمنية وتقدمي 
لل��وزارات  اللوجس��تي  الدع��م 
اخلدمي��ة لغ��رض دع��م عمليات 

األمن واالستقرار .
عملي��ات  ان  الوزي��ر  واضاف��ت 
ش��ملت  واالس��تقرار  الدع��م 
البلدية من  تأهي��ل املؤسس��ات 
أج��ل املباش��رة بتق��دمي اخلدمات 
وتوفير  للمواطن��ن م��ن جان��ب 
فرص عمل في احملافظة من جانب 
آخر حيث شملت أحياء ) القيارة 
، الكوي��ر ، مخمور ، حمام العليل 
، الش��ورة ، احلمداني��ة ، النمرود ، 
برطلة، بعش��يقة ، تلكيف ، زيل 
كان ، دانة ، زمار ، ربيعة ، الشمال 
، س��نجار ، فاي��دة ( مش��يرًة إلى 
جتهيز مديرية بلديات نينوى بعدد 
كبير م��ن اآللي��ات التخصصية 
احلديثة لغرض األسراع في إعادة 

اخلدمات إلى املدن احمل��ررة وبواقع 
ش��فات   ( ش��ملت  آلي��ة   )26(
- بل��دوزرات – كابس��ة نفاي��ات – 
ق��اب – حوضي��ات – س��احبات 
( ، وتابع��ت الوزي��رة ان��ه مت صرف 
الرواتب املدخ��رة جلميع املوظفن 
من مديرية بلديات نينوى وبلدية 
املوص��ل والذي��ن دقق��وا أمنياً و 
ثبت عدم تورطهم مع اجلماعات 

اإلرهابية.
م��ن جانب��ه اك��د مدي��ر بلديات 
نينوى عبد الق��ادر الدخيل انه مت 
تنفيذ ع��دد من مش��اريع البنى 
التحتي��ة ف��ي عم��وم احملافظ��ة 
وصيان��ة  تبلي��ط  لتش��مل 
الش��وارع ف��ي قصب��ة باقوف��ة 
بقض��اء تلكيف وبكمي��ة 6500 
م2 ، وتبلي��ط وصيان��ة الش��وارع 
ف��ي قصب��ة تلس��قف ، وتأهيل 
الش��وارع وصبغ القال��ب اجلانبي 

في ناحية الش��ورى وإكساء عدد 
من الشوارع الداخلية مع املدخل 
الرئي��س ف��ي ناحي��ة بعش��يقة 
املتن��زه مقاب��ل امللعب  وتأهي��ل 
واجلزرة الوس��طية و تأهيل وصب 
وبناء قوال��ب جانبية في مناطق 
متفرقة من ناحية القيارة , فضا 
عن تأهيل وإكس��اء اجلزء املتضرر 
من الش��ارع الرئيس لقرية احلود 
وبط��ول ) 1400 ( م , مضيف��ا انه 
مت تبليط مس��ارات شبكة اجملاري 
للش��وارع الرئيس��ة ف��ي ناحية 
برطلة مع تأهيل مسارات شبكة 
وإنشاء سقيفة لسيطرة  اجملاري 
برطلة املدخل الرئيس مع إنشاء 
سوق اخلضراوات في حي التحرير 
من ناحية برطلة وصب ومعاجلة 
احلفر والتخس��فات بالكونكريت 
املس��لح في ناحية حمام العليل 
مع صب وصيانة القوالب اجلانبية 

وردم احلفر في الشارع اجلبلي في 
قضاء سنجار .

واش��ار مدي��ر بلديات نين��وى عبد 
الق��ادر الدخي��ل ان��ه فض��اً عن 
تبليط عدد من الشوارع في ناحية 
النمرود ورف��ع النفايات واألنقاض 
ناحي��ة  ف��ي  املس��تنقعات  وردم 
ربيع��ة وتأهي��ل احلديق��ة العامة 
وتبلي��ط عدد م��ن الش��وارع في 
قضاء احلمدانية وتأهيل الشوارع 
وصيان��ة األجزاء املتض��ررة بفعل 
العمليات العس��كرية في مدخل 
ناحية الشمال مع أعمال هندسة 
املرور وتأهيل وإكساء الشوارع في 
ناحي��ة ربيع��ة وصيانة الش��وارع 
الداخلي��ة وردم املس��تنقعات في 
قض��اء زيل��كان مع أكس��اء عدد 
من الش��وارع الرئيسة في ناحية 
القوش وتأهيل وإكس��اء الشوارع 

في ناحية زمار .

العراق يبحث مع البنك الدولي صرف قرض إعمار المناطق المحررة

أكدت وزيرة 
اإلعمار على 

اهمية إعطاء 
الدور االكبر 

لشركات الوزارة 
في التنفيذ 

واإلشراف على 
المشاريع لما 

تمتلكه من 
شركات رصينة 

ذات خبرة في 
مجال تشييد البنى 

التحتية 

الدكتورة آن نافع اوسي مع فريق العمليات في البنك الدولي

الهيئة العليا للحج 
والعمرة تقيم المؤتمر 

السنوي لإلرشاد 

دورات تدريبية في 
هندسة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات

كهرباء الوسطى تواصل 
صيانة محطاتها التحويلية 

بغداد - الصباح الجديد: 
برعاية رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ 
الدكت��ور خال��د العطي��ة اقام��ت دائرة االرش��اد 
والبحوث املؤمتر الس��نوي للمرش��دين واملرشدات 
ملكتب بغداد الثاني واحملافظات الغربية والشمالية 
بالتعاون مع ديوان الوقف السني ، بحضور الشيخ 
الدكت��ور عبد اللطي��ف هميم وعدد  م��ن مدراء 

وموظفي الهيئة واملرشدين واملرشدات. 
وقال رئيس الهيئة العطية خال كلمته في املؤمتر 
الذي عقد حتت ش��عار )االرشاد الديني – وسطية 
واعت��دال(  ان »اخلدم��ات التي تؤديه��ا الهيئة من 
س��كن ونق��ل واطع��ام وغيره��ا حتق��ق اهدافها 
وغايته��ا حينما ينجح املرش��دون الديني��ون باداء 
دورهم املطل��وب منهم وحتقيق اله��دف من هذه 
الرحل��ة، وهو ان ينجح املرش��د ف��ي التأثير باحلاج 
وزيادة اميانه وخلق عاقة جديدة بينه وبن اهلل عز 

وجل«. 

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت الش��ركة العام��ة خلدمات الش��بكة 
الدولي��ة للمعلومات دورات تدريبية لهندس��ة 
االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات في عمان 
ومل��دة 10 ايام ملنتس��بي ش��ركتنا  من قس��م 

البرامجيات .
وتضمنت الدورة االول��ى تطبيقات عملية على 
ام��ن املعلومات واختبار االختراق على ) اخلوادم ( 
واجهزة الشبكات واملواقع االلكترونية والهدف 
منه��ا بن��اء خب��رة وجترب��ة عملية ف��ي اختبار 
االخت��راق حيث مت تطبيق جت��ارب حتاكي العديد 
من السيناريوهات املش��هورة في مجال اختبار 
االخت��راق لك��ي متك��ن ماكاتن��ا ش��ركتنا من 

التعامل مع اي حالة مستقبلية . 
أما الدورة الثانية فتضمنت دروسا متقدمة في 
ASP. برمجة وتصمي��م املواقع واالنظمة بلغة
NET ، هدفت هذه الدورة التعريف تطبيق أحدث 
تقني��ات البرمج��ة وكيفية اس��تعمال الدوائر 
البرمجية بالطرق املثلى وحتصن )الس��كريبت 

البرمجي( من الناحية االمنية .

بغداد  - الصباح الجديد:
تواص��ل املاكات الهندس��ية والفنية في املديرية 
العام��ة لنق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة املنطق��ة 
الوس��طى أعم��ال الصيان��ة الدوري��ة  لع��دد من 
محطاتها التحويلي��ة حيث مت اضافة الزيت ملغير 
الفولتي��ة للطور S واجراء الكش��ف على معدات 
GIS 400 ك.ف في محطة شمال بغداد 400 ك.ف 
واج��راء الفح��ص على زي��ت احملولة الرئيس��ة في 

محطة ماء الرصافة التحويلية .
كم��ا تواصل هذه املاكات صيان��ة اجهزة احلماية 
للمغذي��ات 33/ 11  ك.ف في محطة جنوب بغداد 
400 ك.ف والعم��ل عل��ى صيان��ة قواط��ع الدورة 
االحتي��اط جه��ة 11 ك.ف في محطت��ي املنصور 
واملثن��ى التحويليت��ن  واضافة غ��از SF6 لقاطع 
دورة متنقلة احلي 132 ك.ف واجراء الكش��ف على 
معدات الش��بكة اخلارجية جه��ة 132 /400 ك.ف 
ف��ي محط��ة واس��ط 400 ك.ف فضاً ع��ن اجراء 
الفح��ص عل��ى اجه��زة احلماي��ة ملتنقل��ة االمن 
وصيانة منظوم��ة الهيدروليك على قاطع الدورة 
132 ك.ف خل��ط جنوب بغ��داد الغازية في محطة 
االم��ن 400 ك.ف و متابعة جمي��ع االمور الفنية 
واالداري��ة للمحط��ات التحويلي��ه وكل مايتعلق 
ببرنام��ج االطف��اء والفصل االضط��راري من قبل 

اقسام التشغيل .

تقرير
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جانب من االجتماع

جانب من اللقاء

اعالم الصناعة 
اعلنت الش��ركة العامة لانظمة 
وزارة  االلكتروني��ة احدى ش��ركات 
الصناع��ة واملعادن عن تعاقدها مع 
ش��ركة س��يمنس االملانية لنصب 
وتش��غيل وحدات سيطرة للوحدة 
املس��يب  االول��ى حملط��ة كهرب��اء 

احلرارية.
وذكر مصدر مخول في  الشركة بأن 

توقيع هذا العقد جاء نتيجة حلرص 
الش��ركة على العمل مع شركات 
عاملي��ة رصين��ة ورائدة له��ا بصمة 
واضحة في عملها ، مش��يرا الى ان 
الش��ركة نفذت اعم��ال العقد من 
خال مركز اخل��ازن التابع لها والذي 
س��يكون من مهامه ايضا تصميم 
وتأهي��ل ونصب وتش��غيل وتنفيذ 
منظوم��ات املس��يطرات املبرمجة 

الصناعي��ة ومنظومات الس��يطرة 
عل��ى احلراري��ات للس��يطرة عل��ى 
التسخن  احلرارة كاالفران ومعدات 

والتبريد.
فيما س��تنفذ ماكات مركز اخلازن 
ايضا اعمال العقد املوقع مع املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية / 
الفرات االوسط الصاح منظومة ) 

AVR( التابعة لها .

بغداد – الصباح اجلديد
أقام��ت وزارة الزراع��ة وبالتع��اون 
م��ع منظم��ة األغذي��ة والزراعة 
لألمم املتحدة ) الفاو ( ورشة عمل 
حول أساس��يات األمن الغذائي ، 
بحضور مستشار الوزارة لشؤون 
الثروة احليوانية الدكتور حس��ن 

ال��وزارات  وممثل��ي  عل��ي س��عود 
املعنية .

وذك��ر قس��م العاق��ات واإلعام 
والتع��اون الدول��ي أن املستش��ار 
ب��ن أن الورش��ة خصص��ت وملدة 
3 أي��ام لعم��ل اللجن��ة املركزية 
لألمن الغذائي التي ترأسها وزارة 

الزراع��ة وتض��م ف��ي عضويتها 
وزارات الصح��ة والبيئ��ة وامل��وارد 
العالي  والتعليم  والتجارة  املائية 
والداخلي��ة  العلم��ي  والبح��ث 
وجهاز األم��ن الوطني إضافة إلى 
الوزارات  ممثلي  أمكانية مشاركة 

الساندة كالتربية واخلارجية .

 الزراعة تنّظم ورشة عمل حول أساسيات األمن الغذائي

محافظ واسط يّطلع على واقع العمل
 في دائرة جنسية وأحوال واسط

»اإللكترونية« توّقع عقدًا مع “سيمنس” 
لنصب وحدات سيطرة في محطة المسيب
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متابعة الصباح الجديد:

ذك��ر املتح��دث باس��م وزارة العم��ل 
والشؤون االجتماعية عمار منعم ان 
نسبة اس��ترجاع املبالغ ضمن قروض 
صن��دوق املش��اريع الصغي��رة بلغت 
ومنذ بداية ع��ام 2017 ولغاية نهاية 
حزيران املاضي ما يقرب من %95 وهي 

نسبة متقدمة جدا .
النس��بة  تل��ك  ان  منع��م  واوض��ح 
حتققت بفضل توجيهات وزير العمل 
املهن��دس محمد ش��ياع الس��وداني 
بض��رورة متابع��ة اس��ترجاع مبال��غ 
الق��روض املمنوحة وايض��ا الترجمة 
الدقيقة والفاعلة للعاملني في دائرة 
التشغيل والقروض ، مبينا ان نسبة 
اس��ترجاع مبالغ القروض لعام 2016 

بلغت 79% .
وق��ال منع��م ان الف��رق احلاصل في 
نسب اس��ترجاع تلك االموال واضح 
وان مجم��وع املبل��غ املس��ترد للمدة 
اع��اله والبالغ��ة س��تة اش��هر بل��غ 
)20( ملي��ار دين��ار ، مضيف��ا ان ع��دد 
املتقدم��ني للحص��ول عل��ى ق��روض 
صندوق املشاريع الصغيرة بلغ )120( 
ال��ف متقدم م��ن ع��ام 2013 ولغاية 
ع��ام 2015 مبعدل 53 الف مس��تفيد 
ف��ي كل وجبة ق��روض الذين ظهرت 

اسماؤهم في الوجبات من )21-1(. 
ودعا منعم املواطنني الى عدم اخللط 
بني املتقدم ملنحه قرضا وبني من لديه 
تس��جيل كباحث عن العمل وتسلم 
ورق��ة استش��ارية  الت��ي ال متث��ل أي 
الت��زام من قبل ال��وزارة ملنح القرض ، 
علما ان منح القرض يأتي عبر شروط 
وتعليم��ات ينفذها املتق��دم تختلف 
متاما عن ورقة االستشارية كمسجل 
باحث عن العمل، مؤكدا ان من لديه 
استفسار او ش��كوى ميكنه االتصال 
عل��ى االرق��ام اخملصصة لذل��ك وفي 
اثن��اء الدوام الرس��مي وس��تتعامل 
الوزارة بجدية تامة مع أي استفس��ار 

او شكوى مقدمة. 
واخي��را اك��د املتح��دث باس��م وزارة 
العمل انه وحال االنتهاء من استرداد 

جميع االموال س��تعمد ال��وزارة الى 
فتح باب التقدمي على قروض صندوق 
املشاريع الصغيرة على وفق الضوابط 

واالنظمة املعمول بها. 
وكان مدي��ر قس��م دع��م املش��اريع 
بدائ��رة  للدخ��ل  امل��درة  الصغي��رة 
التش��غيل والقروض في وزارة العمل 
عاط��ف احمد عبد االمي��ر قد قال ان 
الوزارة حددت جملة ضوابط للتقدمي 
على القروض التي متنح للباحثني عن 
العمل املسجلني في قاعدة البيانات 
بحسب اسبقية التس��جيل ، منها 
ان يك��ون عمر الباحث ع��ن العمل ال 
يق��ل عن 18 س��نة وال يزي��د على 45 
سنة وان يقوم املقترض نفسه بادارة 
املش��روع ، وان الباحث ع��ن العمل ال 

يحق له تس��لم اكثر من قرض واحد، 
مشيرا الى ان الوزارة تستوفي نسبة 
3 % كأج��ور خدم��ات ادارية من مبلغ 

القرض. 
على صعيد متصل ذكر مدير قس��م 
احلماي��ة االجتماعية في نينوى خالد 
امج��د ان فريق��ا م��ن باحثي قس��م 
نينوى الى مخي��م )ديبكة( للنازحني 
الواق��ع في منطقة مخم��ور )جنوب 
ش��رق املوصل( من أجل حتديث بيانات 
املس��تفيدين النازحني الى محافظة 
كرك��وك، موضحا ان فري��ق الباحثني 
وجد ١٢ مس��تفيدا فقط من نازحي 
محافظ��ة  ال��ى  نين��وى  محافظ��ة 
كركوك ، مشيرا الى ان الفريق اجرى 
حتديثاً لبياناتهم ، متهيدا إلطالق راتب 

االعانة لهم خالل االيام املقبلة علما 
انهم من الشمول القدمي. 

وبني مدير قس��م حماية نينوى انه مت 
القيام بزيارة مخيمات النازحني الدورية 
واجن��زت خالل الزيارات ٦٨ معاملة من 
القدمي وسوف  الش��مول  مستفيدي 
تطل��ق اعاناته��م الوجب��ة الرابع��ة 
لعام ٢٠١٧، فضال عن اس��تمرار عمل 
املالكات املنتش��رة في أيس��ر املوصل 
والتي غطت جميع املس��تفيدين في 
الساحل االيسر. واشار امجد الى انه 
ومع اطاللة االس��بوع احلالي س��وف 
س��يتوجه الباحث��ون  االجتماعي��ون 
ف��ي قس��م نين��وى ال��ى الس��احل 
االمين إلجراء عملية املس��ح امليداني 

للمستفيدين. 

يذك��ر ان مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماي��ة 
االجتماعي��ة في وزارة العمل اكد في 
وقت س��ابق وخالل لقائ��ه مجموعة 
م��ن نازح��ي نين��وى الس��اكنني في 
بابل وكرب��الء ان حتديث بيانات نازحي 
املناط��ق الس��اخنة واحملررة مس��تمر 
لوج��ود اس��تثناء بس��بب الظ��روف 
املعروفة في مناطقهم ، داعيا من لم 
يحدث بياناته الى االسراع في حتديثها 
من اجل اس��تكمال البحث امليداني 
وادخ��ال معلومات اس��تمارة البحث 
)pmt( ف��ي واجه��ة البرنام��ج الطالق 
مبالغ االعان��ة ملن توقفت بطاقاتهم 

بسبب عدم حتديث العنوان. 
وذكر املوس��وي خالل اللق��اء انه متت 
مفاحتة اقس��ام احلماية االجتماعية 

في احملافظ��ات التي يس��كنون فيها 
واللجان العليا لغرض حتديث بياناتهم 
واط��الق اعاناتهم ف��ي امللحق او في 
الدفع��ة املقبلة، موضح��ا ان بعض 
اعاناتهم لديهم  املتوقف��ة  النازحني 
اعتراضات وس��تتم دراستها من قبل 
اللج��ان العلي��ا باحملافظات واقس��ام 
الدوائ��ر االجتماعي��ة بالتنس��يق مع 

قسم حماية نينوى. 
وطال��ب مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماي��ة 
احملافظات  اقسام  االجتماعية جميع 
بض��رورة حتديث بيان��ات النازحني في 
اق��رب وق��ت ممك��ن لتجن��ب ايق��اف 
االعان��ة عنه��م بحس��ب توجيهات 
وزي��ر العم��ل والش��ؤون االجتماعية 

املهندس محمد شياع السوداني. 

ألف مواطن تقدموا للحصول على القروض 

العمل تسترد 95 % من مبالغ قروض صندوق دعم المشاريع الصغيرة 
العراق ينّفذ مع الصحة 

العالمية برنامجا 
للوقاية من شلل األطفال

أمانة بغداد  تغلق عددًا 
من المشاتل المتجاوزة 

إتالف مواد غذائية 
غير صالحة لالستهالك 

في ميسان

بغداد - الصباح الجديد:
بدأت وزارة الصح��ة والبيئة بتنفيذ برنامج تدريبي 
مش��ترك مع منظمة الصحة العاملية - البرنامج 
االقليم��ي الس��تئصال م��رض ش��لل األطفال في 
اقليم شرق املتوس��ط - حول محاكاة االستجابة 

في حال تفشي وباء شلل األطفال .
واوضح مصدر اعالمي من دائرة الصحة العامة ان 
البرنام��ج ابتدأ اعماله بحضور ممثلي الوزارة - دائرة 
الصحة العامة ، وخبير منظمة الصحة العاملية - 
اقليم شرق املتوسط - الدكتور طارق عبد الرحمن 
، واملشاركني من ذوي االختصاص اذ يهدف ملواجهة 
التحدي��ات اجلدي��دة نتيج��ة لظه��ور )27( اصابة 

باملرض في سوريا في وقت سابق .
وتضم��ن م��واد البرنامج اس��تعراض نق��اط القوة 
والضعف في انشطة مواجهة املرض ، والتحديات 
الت��ي تواجه العراق ف��ي حالة حص��ول اية اصابة 
خصوص��ا وان الع��راق والعالم قطع ش��وطا حتى 
وصل��ت االصابات بالفاي��روس لعام ٢٠١٧ لش��لل 
األطفال الى )8( اصابات اذ انحصرت بني باكس��تان 
)5( اصاب��ات ، وافغانس��تان )3( اصابات بعد ما كان 
املرض يس��جل ما يقارب )350( الف اصابة س��نويا 

في العالم قبل عام 1988.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت امانة بغداد عن إغالق عدد من املش��اتل 
املتج��اوزة ضم��ن قاط��ع دائ��رة بلدي��ة الغدي��ر 

بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد«.
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم ان« قس��م 
التجاوزات ف��ي دائرة بلدية الغدي��ر بالتعاون مع 
مديرية احلراس��ات واالمن وبالتنس��يق مع قيادة 
عمليات بغداد اغلق عدداً من املش��اتل في شارع 
فلس��طني لتجازوها على املس��احات احملددة لها 

وإحلاقها اضراراً كبيرة بالشارع ».
واضافت ان« اعمال اإلغالق جاءت بعد اس��تنفاد 
جمي��ع  االج��راءات القانونية املتمثل��ة بتوجيه 
إن��ذارات ألصح��اب املش��اتل بض��رورة االلت��زام 
باملس��احات احمل��ددة له��م  وعدم التج��اوز على 

الشارع العام »,
واش��ارت ال��ى ان« الدوائر البلدية االربع عش��رة 
مستمرة بإجراء حمالت إزالة التجاوزات احلاصلة 
على الش��وارع والس��احات العامة التي شوهت 
منظ��ر العاصمة بغ��داد فضالً ع��ن تأثيرها في 
حركة الس��ير واملرور وجتاوزها على اخلدمات التي 

تقدم للمواطنني ».

ميسان - خاص:
اتلف��ت دائ��رة صحة ميس��ان 11 طنا م��ن املواد 
الغذائي��ة ) ش��عرية ( غي��ر صاحلة لالس��تهالك 

البشري لفشلها مختبرياً .
وق��ال الدكتورعل��ى نعم��ة  الن��وري ل�«الصباح 
اجلدي��د« ان فرقن��ا في الرقاب��ة الصحية متكنت 
من ضبط كمية 11 طنا في احد اخملازن التجارية 
وبعد الفحص ثبت عدم صالحيتها لالستهالك 
البش��ري ومت تكثيف اجلهد الرقابي على االسواق 
واحمل��ال التجارية ومخازن الغذائية للحفاظ على 

ارواح املواطنني .  
واض��اف الدكتور النوري ان��ه بعد ضبط الكمية 
اعاله في اخملزن مت س��حب النماذج اخملتبرية واخذ 
العينات من املواد الغذائية وارس��الها للمختبر 
املرك��زي ، وكان��ت النتيجة ع��دم مطابقة املادة 
والبالغ��ة  املس��توردة   ) الش��عرية   ( الغذائي��ة 
11طن��ا للفحوصات اخملتبري��ة وعد م صالحيتها 

لالستهالك .
ولف��ت النوري الى ان��ه مت اتالفها مبنطقة الطمر 
الصح��ي ومبحض��ر اصول��ي وحض��ور اصح��اب 
العالقة وممثلني عن مديرية منفذ الشيب احلدودي 
وش��رطة الكمارك واالمن العس��كري احلدودي ، 
مش��يرا الى اس��تمرار فرقنا الرقابي��ة الصحية 
مبراقبة ومتابعة االسواق واحملال التجارية ومخازن 
االغذي��ة ومحطات املاء بس��بب  ارتف��اع درجات 
احل��رارة ودورها في س��رعة اتالف امل��واد الغذائية 

للحفاظ على حياة املواطنني.

 بلغ عدد المتقدمين 
للحصول على 
قروض صندوق 
المشاريع الصغيرة 
)120( ألف متقدم 
من عام 2013 
ولغاية عام 2015 
بمعدل 53 ألف 
مستفيد في كل 
وجبة قروض 

عمار منعم مع املهندس محمد شياع السوداني

منى خضير عباس*   
برعاية رئيس ديوان الوقف الشيعي 
وبأشراف مباشر من قبل مدير عام 
دائرة إحياء الشعائر احلسينية رائد 
داوود مش��يهد اقامت دائ��رة إحياء 
الش��عائر احلس��ينية بالتعاون مع 
قسم العالقات العامة واالعالم في 
ديوان الوقف الشيعي حفال بهيجا 
مبناسبة )اس��بوع االنتصار( وإعالن 
بي��ان حتري��ر املوص��ل العزي��زة بيد 
ابطالنا البواسل من قواتنا االمنية 

وحشدنا الشعبي املقدس.
وابت��دأ احلفل بايات كرمية من كتاب 
اهلل احلكي��م تاله��ا ق��راءة س��ورة 
الفاحت��ة وقوفا على ارواح ش��هداء 
العراق ث��م عزف النش��يد الوطني  
بعدها كلمة دي��وان الوقف تفضل 
واملال��ي  االداري  الوكي��ل  بالقائه��ا 
الش��يخ سامي املس��عودي ، مبينا 
أن فرح��ة االنتص��ار ل��ن تكتمل اال 
بأكمال حترير كامل اراضينا العزيزة 

وتطهير عراقنا م��ن دنس عصابات 
داعش اجملرمة .

واض��اف الوكيل ان رئي��س الديوان 
يتق��دم بواف��ر الش��كر والعرف��ان 
الش��يعي  الوقف  ديوان  ملنتس��بي 
الذين لبوا نداء املرجعية الش��ريفة 
احلش��د  صف��وف  ف��ي  وتطوع��وا 

أن  موضح��ا   ، املب��ارك  الش��عبي 
عددهم جتاوز املئة منتسب واختتم 
قصائ��د   بق��راءة   املب��ارك  احلف��ل 
ش��عرية واالهازيج احلماسية التي 

حيت ابطالنا على سواتر الشرف.
 

*اعالم الوقف 

اعالم الشركة 
توزي��ع  ش��ركة  م��الكات  إفتتح��ت 
املنتج��ات النفطي��ة ف��ي محافظة 
النجف األش��رف محطة تعبئة وقود 
) ريب��ال الش��رق 2( األهلي��ة بحضور 
محاف��ظ النج��ف األش��رف ومدي��ر 
هيئة توزي��ع الفرات األوس��ط ومدير 
فرع النج��ف ورئيس جلنة الطاقة في 
احملافظ��ة وعدد من أعض��اء احلكومة 
احمللي��ة الذين أبدوا إعجابهم باجلهود 
الت��ي تبذلها ش��ركة التوزيع خدمًة 

للمواطنني الكرام .
واوض��ح مدي��ر ع��ام ش��ركة توزي��ع 
املنتج��ات النفطي��ة ان موق��ع هذه 
احملطة سيخدم أبناء احملافظة ملوقعها 
اإلس��تراتيجي بجوار مط��ار النجف 
الدول��ي ووقوعها عل��ى الطريق الذي 
يرب��ط النج��ف األش��رف باحملافظات 
اجلنوبي��ة ، مضيف��اً إن إفتتاح هكذا 
مش��روع س��يخدم أهال��ي النج��ف 
الكرام  كونه منفذ جديد يضاف الى 

املنافذ التوزيعية األخرى .

من جانب��ه أوضح مدي��ر هيئة توزيع 
الف��رات األوس��ط لي��ث منس��ي إن 
احملطة قد أجنزت على وفق مواصفات 
فنية حديثة وتس��تخدم فيها منافذ 
جتهيز رباعي��ة ذو حتكم ألكتروني في 
إدارته��ا ، فضالً عل��ى إحتواءها على 
أس��واق مما جعلها تضاه��ي احملطات 

األوربية .
من جهت��ه أكد محافظ النجف لؤي 

الياسري ان احلكومة احمللية بشقيها 
التنفيذي والتشريعي تعمالن معا مع 
وزارة النف��ط ضمن خططها الرامية 
لتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني 
عبر قطاع التوزيع ، مش��يداً باجلهود 
التي تبذلها مالكات ش��ركة التوزيع 
في دع��م هذه املش��اريع التي تهدف 
إلى خدم��ة أبناء احملافظ��ة من خالل 

توفير أنواع املشتقات النفطية . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن الوكيل الفن��ي ل��وزارة االعمار 
واالس��كان والبلدي������ات واالش��غال 
العام��ة املهن��دس جاب��ر عب��د خاجي 
احلس�اني عن اطالق مبلغ ثماني�����ة 
ملي��ارات دين��ار لتنفي��ذ احل��ل الدائم 

ملش��روع م��اء النهروان.  وق��ال الوكيل 
الفني للوزارة في اثناء اجتماع موس��ع 
مع مدير م�اء بغ�داد ان مجلس الوزراء 
خصص املبالغ املطلوبة الكمال تنفيذ 
مشروع ماء النهروان ضمن تخصيصات 
مش��اريع البنى التحتية ، مؤكداً على 

ضرورة تقدمي الش��ركة املنفذه برنامج 
عمل يتضمن االسراع بتنفيذ املشروع 
لغرض وضع�ه ف��ي خدمة املواطنني . 
ودع�ا الوكيل الفني الى ضرورة انه�اء 
التجاوزات على شبكات امل�اء الناقل�ة 

من قبل املزارعني.

اعالم الصناعة 
العام��ة  الف��رات  ش��ركة  حقق��ت 
للصناع��ات الكيمياوي��ة واملبي��دات 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
نس��ب تطور مرتفعة قي مبيعاتها 
خ��الل النصف االول من العام احلالي 
مقارن��ة مب��ا هو متحقق خ��الل املدة 

املماثلة من االعوام السابقة .
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
علي قاس��م الش��مري ف��ي تصريح 

ملركز االعالم والعالق��ات العامة في 
ال��وزارة ان حجم مبيعات الش��ركة 
من م��ادة حام��ض الكبريتيك املركز 
تضاعف خالل عام 2017 ليصل الى 
3379 طن��ا مقاب��ل 1255 طنا خالل 
ع��ام 2015  وبنس��بة  تط��ور بلغت 
169 % ، موضح��ا ان الكمية التي مت 
تس��ويقها من هذه امل��ادة خالل عام 
2017 تضاعف��ت عم��ا كان��ت عليه 
خالل عام 2016, فيما تضاعف حجم 

مبيعات الش��ركة م��ن مادة حامض 
الكبريتيك اخملفف خالل العام احلالي 
ليص��ل ال��ى 871 طنا مقاب��ل 305 
اطنان في العام 2015 وبنسبة تطور 

بلغت 186% .
واش��ار املدي��ر الع��ام الى ان نس��بة 
التطور ف��ي حجم املبيعات من مادة 
مقارنة  املرك��ز  الكبريتيك  حام��ض 
بالنص��ف االول م��ن الع��ام املاضي 

2016 وصلت الى 50 % .

إطالق 8 مليارات دينار لتنفيذ مشروع ماء النهروان

»الفرات« تحقق نسب تطور مرتفعة في حجم مبيعاتها 

الوقف الشيعي يقيم حفال بهيجا 
افتتاح محطة تعبئة وقود أهلية بمناسبة )أسبوع االنتصار(

بمواصفات حديثة في النجف

بإشراف شركة توزيع المنتجات النفطية 
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باريس ـ رويترز:
قالت فرنس��ا إنها ستس��تضيف الي��وم الثالثاء 
محادثات بني فائز السراج رئيس احلكومة الليبية 
املدعوم��ة من األمم املتح��دة وخليفة حفتر القائد 

العسكري في شرق ليبيا.
وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في 
بيان أن ماكرون سيس��عى خ��الل احملادثات إلظهار 
مساندة باريس جلهود تدعمها األمم املتحدة بهدف 
حتقي��ق االس��تقرار في ليبيا »الذي س��يقوم على 

مشاركة كافة الفصائل اخملتلفة في ليبيا«.
وتعيش ليبيا في فوضى واشتباكات منذ أطاحت 

فصائل معارضة مبعمر القذافي في 2011.
وتؤيد احلكومات الغربية اتفاقا سياس��يا تدعمه 

األمم املتحدة وتشكلت مبوجبه حكومة السراج.
لك��ن حفتر ال��ذي أعلن هذا الش��هر النصر على 
جماعات مس��لحة منافس��ة ف��ي املعركة على 
بنغ��ازي، ثان��ي أكب��ر مدن ليبي��ا، يرف��ض القبول 

بشرعية احلكومة في طرابلس.

دمشق ـ بي بي سي:
ش��نت طائرات حربية تابعة للحكومة الس��ورية 
ع��دة غارات جوية في منطقة الغوطة الش��رقية 
بريف العاصمة دمش��ق امس االول األحد  بعد يوم 
من إعالن اجليش الس��وري وقف األعمال العدائية 
في املنطقة، حس��بما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان ومقره بريطانيا.
وذكر املرصد أن هدوءا نسبيا ساد املنطقة السبت 
بع��د أن دخل اتفاق وقف إط��الق النار حيز التنفيذ 

باستثناء حوادث إطالق نار متفرقة.
وقال إن طائرات حربية شنت امس االول األحد ست 
ضربات جوية استهدفت بلدتي دوما وعني ترما في 

الغوطة الشرقية اخلاضعة لسيطرة املعارضة.
ودعا تيار الغد الس��وري، وهو جتمع لش��خصيات 
س��ورية معارضة حلكومة الرئيس بش��ار األس��د 
ويتخذ م��ن القاهرة مق��را له، أط��راف النزاع في 
الغوطة الش��رقية لاللتزام باتف��اق الهدنة الذي 
ج��رى توقيع��ه ب��ني احلكوم��ة الس��ورية وق��وات 

املعارضة.

كابول ـ بي بي سي:
قت��ل 30 ش��خصا على األق��ل، وأصي��ب نحو 42 
آخرين، حينما فجر انتحاري سيارة مفخخة غربي 

العاصمة األفغانية كابول.
أعلن ذلك متحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية، 

مشيرا إلى إن عدد الضحايا مرشح لالرتفاع.
وطوقت الش��رطة منطق��ة االنفج��ار التي تقع 
بالقرب من منزل نائب رئيس الوزراء محمد محقق 
زعي��م طائف��ة الهزارة الش��يعية، التي تش��كل 

غالبية سكان تلك الضاحية.
وقالت الش��رطة األفغانية إن مرتكب الهجوم أو 
الهدف منه لم يتضح��ا بعد. ويعد ذلك التفجير 
االنتحاري هو األحدث في سلس��لة أعمال العنف 
في أفغانس��تان، التي حص��دت أرواح 1662 مدنيا 

خالل النصف األول من العام اجلاري.
ويأت��ي الهج��وم بع��د نحو أس��بوعني م��ن إعالن 
تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على مسجد 
بالعاصمة، أس��فر عن مقتل أربعة أشخاص على 
األقل. وش��هدت كابول س��قوط نحو 20 في املئة 
من القتل��ى املدنيني، الذين س��قطوا خالل العام 
اجلاري، من بينهم 150 ش��خصا قتلوا في تفجير 
هائل استهدف ش��احنة نهاية أايار املاضي، وذلك 

وفقا ألرقام األمم املتحدة.

30 قتيال وعشرات الجرحى 
في تفجير انتحاري في كابول

فرنسا تستضيف محادثات بين 
السراج وحفتر اليوم الثالثاء

الجيش السوري »يشن غارات 
في الغوطة الشرقية«

متابعة الصباح الجديد:

وصل إلى اس��رائيل امس االثنني 
مبعوث الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى الش��رق األوس��ط في 
محاولة لتخفيف التوترات بشأن 
اجراءات أمني��ة جديدة فرضتها 
الدولة العبرية على مداخل احلرم 
القدسي وتسببت باندالع أعمال 

عنف دامية خالل األيام األخيرة.
غرينبالت  زي��ارة جيس��ون  وتأتي 
بعد أكثر من أسبوع من التوترات 
املرتبطة باحلرم القدس��ي والذي 
يعد في قلب النزاع الفلسطيني- 

االسرائيلي.
فبع��د هج��وم وقع ف��ي 14 متوز 
وأسفر عن مقتل عنصري شرطة 
اس��رائيليني، نصبت الس��لطات 
لكش��ف  بواب��ات  االس��رائيلية 
احل��رم  مداخ��ل  عل��ى  املع��ادن 
الذي يضم املس��جد  القدس��ي 

األقصى وقبة الصخرة.
ف��ي  الفلس��طينيون  وي��رى 
االجراءات األمنية األخيرة محاولة 
س��يطرتها  لبسط  اس��رائيلية 
على املوقع وهو م��ا دفعهم إلى 
رفض دخول احلرم القدسي وباتوا 
ي��ؤدون صلواته��م في الش��وارع 

احمليطة.
وتقول الس��لطات االس��رائيلية 
أن منفذي عملي��ة 14 متوز هربوا 
وانطلقوا  احلرم  إلى  مسدس��ات 

منه ملهاجمة عناصر الشرطة.
االحتجاج��ات  وتخلل��ت 
أسفرت  صدامات  الفلسطينية 
عن مقتل خمس��ة فلسطينيني 

وثالثة اسرائيليني.
ف��ي العاصم��ة األردني��ة َعّمان، 
رفعت حادثة وقع��ت امس االول 
األح��د منس��وب القل��ق بش��أن 
احتمال اتساع رقعة العنف حيث 
أن  اس��رائيليون  أفاد مس��ؤولون 
حارسا اسرائيليا تعرض العتداء 
باس��تخدام مف��ك للبراغي في 
مجمع السفارة االسرائيلية في 

األردن رغ��م أنه لم يتضح بعد إن 
كان الهج��وم مرتب��ط باخلالفات 

بشأن احلرم القدسي.
وأعلنت وزارة اخلارجية االسرائيلية 
أن احلارس قتل أردنيني اثنني خالل 
احلادث��ة فيما أصي��ب هو بجروح 

طفيفة.
وفي قطاع غزة، قصفت مدفعية 
اس��رائيلية ام��س االثنني موقعا 
تابعا حلركة حماس بعدما سقط 
م��ا يعتقد أنه ص��اروخ أطلق من 
املكان في منطق��ة غير مأهولة 

في اسرائيل.
ومن جهته، قال مسؤول أميركي 
طلب عدم الكش��ف عن هويته 
إنه م��ع تنامي اخمل��اوف من وقوع 
املزي��د م��ن االضطراب��ات، »غادر 
الليلة  اس��رائيل  إلى  )غرينبالت( 
املاضي��ة لدعم اجله��ود من اجل 

احلد من التوتر في املنطقة«.
واتخذت األزم��ة بعدا دوليا حيث 

س��تجري محادثات مغلقة امس 
االثنني في مجلس األمن بش��أن 
العن��ف املتصاع��د بعدما دعت 
كل من مصر وفرنس��ا والسويد 
إلى اجتماع عاجل لبحث س��بل 

وقف التصعيد في القدس.
أملح مس��ؤولون  ومن جهته��م، 
اسرائيليون إلى أنهم قد يعدلون 
االجراءات في احلرم، وهو ما زاد من 
إمكانيته وضع كاميرات مراقبة 
عل��ى بعض مداخله، في إش��ارة 
محتمل��ة إل��ى أنها قد تش��كل 

بديال لبوابات كشف املعادن.
أعض��اء  أم��ام  حديث��ه  وف��ي 
حكومت��ه األح��د، أك��د رئي��س 
بنيام��ني  االس��رائيلي  ال��وزراء 
نتانياهو أنه »منذ اندالع األحداث، 
أجريت سلس��لة من التقييمات 
م��ع عناص��ر األم��ن، مب��ن فيهم 

املتواجدون في امليدان«.
وأض��اف »تصلن��ا منه��م صورة 

محدث��ة عن الوض��ع إضافة إلى 
توصيات بشأن اخلطوات القادمة 
بن��اء  قراراتن��ا  س��نتخذ  الت��ي 

عليها«.
العربي��ة  األص��وات  وتعال��ت 
بالتح��رك  املن��ددة  واإلس��المية 
االسرائيلي لرمبا كان أبرزها حتذير 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
أحمد أب��و الغيط في تصريحات 
األح��د اس��رائيل م��ن »اللع��ب 
بالن��ار« عب��ر فرضه��ا االجراءات 
اجلديدة التي رأى الرئيس التركي 
رج��ب طيب اردوغ��ان فيها إهانة 

للعالم اإلسالمي.
وأما البابا فرنس��يس فأشار إلى 
أن��ه يتابع األح��داث اجلارية بقلق 
داعيا األطراف املتنازعة إلى تبني 

لغة احلوار واالعتدال.
ووصل الوض��ع إلى درجة الغليان 
الت��ي  اجلمع��ة،  ص��الة  خ��الل 
يس��تقطب املس��جد األقص��ى 

عادة اآلالف خاللها.
انط��الق  إلمكاني��ة  وحتس��با 
اس��رائيل  منع��ت  تظاه��رات، 
اجلمع��ة الرج��ال الذي��ن يبلغون 
من العمر أقل م��ن 50 عاما، من 
دخول املدينة القدمية للمشاركة 

في الصالة.
وقع��ت  االش��تباكات  أن  إال 
ب��ني ق��وات األم��ن االس��رائيلية 
محي��ط  ف��ي  والفلس��طينيني 
وباق��ي مناطق  القدمية  املدين��ة 
والضف��ة  الش��رقية  الق��دس 
الغربي��ة احملتلت��ني، م��ا تس��بب 

مبقتل ثالثة فلسطينيني.
السبت  االش��تباكات  وتواصلت 
فأسفرت عن مقتل فلسطينيني، 
أحده��م بانفجار قنبل��ة حارقة 
كان��ت بحوزت��ه، قب��ل أن تندلع 
صدامات أخرى في محيط مدينة 

القدس القدمية ليل األحد.
وليل اجلمعة، اقتحم فلسطيني 

من��زال في اح��دى مس��توطنات 
الضف��ة الغربي��ة احملتل��ة حيث 
طعن أربع��ة اس��رائيليني، توفي 

ثالثة منهم.
أن  االس��رائيلي  اجلي��ش  وأعل��ن 
املهاجم البالغ من العمر 19 عاما 
حتدث على موقع »فيسبوك« عن 

احلرم القدسي وعن الشهادة.
االج��راءات  تثي��ر  م��ا  وكثي��را 
االس��رائيلية في احلرم القدسي 
ومحيطه غضب الفلسطينيني.
وفي العام 2000، س��اهمت زيارة 
زعي��م املعارض��ة آن��ذاك اريي��ل 
ش��ارون إل��ى احل��رم في إش��عال 
االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
التي دامت أكثر من أربعة أعوام.

ويقع احلرم القدسي في القدس 
الش��رقية احملتلة الت��ي ضمتها 
اس��رائيل بع��د ح��رب 1967 في 
خط��وة ل��م يعترف به��ا اجملتمع 

الدول

وارسو ـ أ ب ف:
اس��تخدم رئي��س بولن��دا اندري 
دودا ام��س االثنني ح��ق النقض 
ضد تعديالت أقرها البرملان على 
العلي��ا واجمللس  قان��ون احملكمة 
الوطن��ي للقض��اء الت��ي قالت 
املعارضة أنها تضعف استقالل 

القضاء.
وأعل��ن الرئي��س قراره بع��د أيام 
م��ن التظاهرات، هت��ف خاللها 

األحد  االح��د  امس  املش��اركون 
»نري��د الفيت��و« في جتم��ع أمام 

القصر الرئاسي.
وطلبت املفوضي��ة األوروبية في 
االس��بوع الفائت م��ن احلكومة 
التعديالت  »تعلي��ق«  البولندية 
القضائية ولوحت بتفعيل املادة 
الس��ابعة م��ن اتفاقي��ة االحتاد 
االوروبي«، اي فرض عقوبات مثل 
تعليق حق بولندا في التصويت 

داخل االحتاد.
البولن��دي في  الرئي��س  وأعل��ن 
التلفزي��ون  نقله��ا  تصريح��ات 
»ق��ررت أن أرد إل��ى البرملان، أي أن 
اس��تخدم حق��ي ف��ي النقض، 
قان��ون احملكمة العلي��ا وكذلك 
قانون مجل��س القضاء الوطني 

ألنهما متصالن«.
إل��ى  احلاج��ة  تأكي��د  وك�����رر 
إصالح النظ��ام القضائي معلنا 

ب��دأت  كثيف��ة  مش��اورات  أن 
م��ع خب����راء ق��انوني��ني لهذا 

الغرض.
وتاب��ع »لي��س م��ن تقاليدن��ا أن 
يتدخ��ل املدعي الع��ام في عمل 
احملكمة العليا«، في إش��ارة إلى 

ما ورد في أحد التعديالت.
تاب��ع دودا ان »ه��ذا القان��ون لن 
بالعدال��ة« في  يع��زز الش��عور 
اجملتمع ، هذه القوانني حتتاج إلى 

تصحيح«.
وتظاهر اآلالف في مختلف أنحاء 
بولندا خالل األي��ام املاضية ضد 
تعديالت القوانني التي طرحتها 
احلكوم��ة احملافظ��ة، معتبري��ن 
انه��ا تُخضع القض��اء لهيمنة 
السياسيني. وميلك احلزب احلاكم 
»القانون والعدالة« االكثرية في 

غرفتي البرملان.
كما اعتبرت املعارضة ومنظمات 

وقضاة واالحتاد األوروبي واخلارجية 
االميركي��ة بعض أوج��ه تعديل 
قان��ون احملكمة العلي��ا مخالفة 
إقرارها بسرعة  للدس��تور، بعد 
اخلمي��س واجلمع��ة املاضية في 

مجلسي النواب والشيوخ.
لك��ن احل��زب احلاك��م يدافع عن 
ويعتبره��ا  التعدي��الت  ه��ذه 
محورية لتنظيم سلك القضاء 

ومكافحة الفساد.

رئيس بولندا يستخدم حق النقض ضد تعديل قانون المحكمة العليا

في محاولة لتخفيف التوترات بشأن االجراءات أالمنية

مبعـوث ترامـب في إسـرائيل لنـزع فتيل 
اندالع أعمال عنف دامية جديدة في القدس

في قطاع غزة، 
قصفت مدفعية 
اسرائيلية امس 

االثنين موقعا تابعا 
لحركة حماس بعدما 

سقط ما يعتقد أنه 
صاروخ أطلق من 

المكان في منطقة 
غير مأهولة في 

اسرائيل

جانب من االشتباكات في األقصى

تقـرير

انقرة ـ أ ب ف:

ب��دأت ام��س االثن��ني في اس��طنبول 
محاكمة العديد من الصحافيني في 
الصحيفة اليومية املعارضة الشهيرة 
في تركيا »جمهورييت«، بتهمة »دعم 
منظمات ارهابية مس��لحة«، بعدما 
قضوا عدة أشهر خلف القضبان في 
قضية أثارت اخملاوف بشأن وضع حرية 
اإلع��الم في ظل حك��م الرئيس رجب 

طيب اردوغان.
ويحاك��م ف��ي اجملم��وع 17 صحافي��ا 
ومس��ؤوال ومتعاون��ا يعم��ل او عمل 
سابقا مع الصحيفة املعروفة بنقدها 

الشديد لنظام اردوغان.
اس��ماء  بت��الوة  احملاكم��ة  وب��دأت 
املتهمني التي اس��تقبلها جمع قدم 
لدع��م احملاكم��ني في قاع��ة احملكمة 

بالتصفيق.
وبحسب الئحة االتهام فان احملاكمني 
ع��دة  او  واح��دة  مبس��اعدة  اتهم��وا 
»منظمات ارهابية« مشيرا الى حزب 
ومجموع��ة  الكردس��تاني  العم��ال 
يسارية متشددة وحركة الداعية فتح 
اهلل غولن املتهم م��ن النظام بتدبير 
محاولة انقالب في صيف 2016، االمر 

الذي ينفيه غولن قطعيا.
وجتمع العديد من االش��خاص بينهم 
صحافي��ون ونواب م��ن املعارضة امام 

احملكمة امس االثنني واطلقوا بالونات 
ملون��ة ورددوا هت��اف »الصحافة حرة 

وال ميكنها تكميمها«.
وبني املتهمني هناك اقالم شهيرة على 
غ��رار كات��ب العمود قدري غورس��يل 
والصحاف��ي احم��د ش��يك ورس��ام 
الكاريكاتور موسى كارت اضافة الى 
صاحب الصحيفة اكني اتاالي ورئيس 

حتريرها مراد سابوجنو.
وأعتب��ر رئيس منظمة مراس��لون بال 
حدود بيار هاس��كي ان احملاكمة التي 
ب��دأت ام��س االثن��ني في اس��طنبول 
»تختصر كل ما يجري في تركيا التي 
بات��ت أكب��ر س��جن للصحافيني في 

العالم«.
وتابع هاس��كي في حديث على اذاعة 
فران��س انت��ر ان تركي��ا »دميوقراتورية، 
مزيج من الدميوقراطية والديكتاتورية، 
حيث يتم االحتفاظ مبظاهر التعددية 
لكن مع تش��ديد متزايد للس��يطرة 
على املؤسس��ات وتالشي السلطات 

املضادة« وبينها االعالم.
واعتقل املش��تبه بهم منذ تش��رين 
األول الع��ام املاض��ي مبوج��ب حال��ة 
الط��وارئ التي ُفرَضت بع��د محاولة 
االنق��الب الت��ي وقعت ف��ي 15 متوز ، 

.2016
وتخش��ى املعارض��ة م��ن اس��تغالل 
الس��لطات حلال��ة الط��وارئ ملالحقة 
كل م��ن يتح��دى اردوغ��ان، وفي حال 

متت إدانته��م، فقد يواج��ه املتهمون 
السجن ملدد قد تصل إلى 43 عاما.

وينظر إلى احملاكم��ة على أنها اختبار 
حلرية الصحافة في تركيا، التي حلت 
ف��ي املرتب��ة ال���155 في آخر مؤش��ر 

ملنظمة مراس��لون بال ح��دود املتعلق 
بحري��ة الصحاف��ة ف��ي العال��م، أي 
بعد بيالروس��يا وجمهوري��ة الكونغو 

الدميوقراطية.
وبحس��ب مجموع��ة »ب��ي24« حلرية 

صحافي��ا   166 هن��اك  الصحاف��ة، 
يقبعون في السجون التركية، اعتقل 

معظمهم في ظل حالة الطوارئ.
لك��ن اردوغان أص��ر ف��ي مقابلة هذا 
الشهر أن هناك »صحافيان حقيقيان 

اثن��ان فق��ط« خل��ف القضب��ان في 
تركيا.

»جمهوريي��ت«  صحيف��ة  وحتول��ت 
التي تأسس��ت عام 1924 وتعد أقدم 
صحيفة قومية ش��عبية ف��ي البالد، 
إل��ى ش��وكة ف��ي خاص��رة اردوغ��ان 
خ��الل األعوام القليل��ة املاضية. أمني 
ع��ام منظم��ة مراس��لون ب��ال حدود 
كريس��توف دلوار يق��ول إن محاكمة 
موظفي صحيفة »جمهورييت« يعد 
التركية  للصحافة  مبثابة محاكم��ة 

بأسرها
وتعد واح��دة بني األص��وات املعارضة 
احلقيقية القليلة في الصحافة، التي 
تهيمن عليها وس��ائل اإلعالم املؤيدة 
للحكومة واليوميات الشعبية األكبر 
التي باتت أكثر حرصا على عدم حتدي 

السلطات.
كم��ا جت��ري محاكم��ة رئي��س حتري��ر 
الصحيفة الس��ابق جان دوندار الذي 
ف��ر إل��ى أملاني��ا غيابيا، حي��ث حكم 
علي��ه بالس��جن ملدة خمس��ة أعوام 
وعش��رة أشهر على خلفية تقرير في 
الصفحة األول��ى اتهم فيه احلكومة 

التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا.
وقض��ى احملبوس��ون حتى الي��وم 267 
يوما في الس��جن، باس��تثناء ش��يك 

املوقوف منذ 206 أيام.
اس��تمرت  اعتقاله��م،  من��ذ 
»جمهوريي��ت« بتخصيص مس��احة 

العمدة صحافييها املسجونني ولكن 
بفراغ أبيض بدال من الكتابة.

واعتبر أنصار الصحيفة أن االتهامات 
املوجه��ة ضد العامل��ني فيها تهدف 
فقط إل��ى تكميم أفواههم وتضييق 

اخلناق على »جمهورييت«.
وتتهم الس��لطات موظفي الصحيفة 
بدعم حزب العمال الكردستاني وحزب 
الثوري-جبهة، إضافة  الشعبي  التحرر 
إل��ى حركة غولن التي تس��ميها أنقرة 

»منظمة فتح اهلل اإلرهابية«.
لكن أنصارها يصرون على أن الصحيفة 
لطامل��ا انتق��دت اجملموعات الث��الث، مبا 
فيها منظمة غول��ن، الذي ينفي بدوره 
أي صلة له مبحاولة االنقالب الفاشلة.

أن  إل��ى  االتهام��ات  الئح��ة  وتش��ير 
»جمهوريي��ت« أطلق��ت عملية تهدف 
إل��ى ب��دء »حرب غي��ر متكافئ��ة« ضد 

اردوغان.
والش��هر املاض��ي، أف��ادت مجموعة 
العم��ل ح��ول االعتق��ال التعس��في 
اعتق��ال  أن  املتح��دة  ل��المم  التابع��ة 
موظف��ي الصحيفة كان تعس��فيا، 
داعي��ة إل��ى اإلف��راج الف��وري عنهم 

ومنحهم حق احلصول على تعويض.
ورأت اجملموعة األممية أن سجنهم »ناجت 
عن ممارس��تهم حلقوقهم وحرياتهم« 
معربة ع��ن قلقها بش��أن »ضبابية« 
االتهام��ات املوجهة إليه��م املتعلقة 

بدعم مجموعات إرهابية.

في قضية أثارت المخاوف بشأن اإلعالم في ظل أردوغان

بدء محاكمة صحفيين في المعارضة بتهمة »دعم منظمات إرهابية في تركيا

بدء محاكمة صحفيني في تركيا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أك��د عض��و ف��ي برمل��ان إقلي��م 
كردستان أن نصف كمية النفط 
الت��ي يصدره��ا اإلقلي��م تض��خ 
م��ن محافظة كرك��وك، في حني 
تس��اءل عن اجلهة املس��تفيدة مما 
وصفه��ا ب�«السياس��ة اخلاطئة« 
اإلقلي��م بش��أن  الت��ي ميارس��ها 

تصدير النفط.
وقال س��االر محمود، ف��ي حديث 
صحافي، إنه »منذ متوز عام 2014 
سيطرت حكومة اقليم كردستان 
عل��ى حق��ول نف��ط باي حس��ن 
وهافان��ا غرب كرك��وك التي تنتج 
يوميا نحو 250 الف برميل، فضال 
عن حقول نفط بابا كركر وجمبور 
وخبازة الت��ي تنتج أيضا نحو 160 
الف برمي��ل«، الفتا ال��ى أن »نحو 
100 برميل م��ن هذه الكمية يتم 
تزويده��ا ملصافي كل��ك وكركوك 
ودوكان، اما البقية فيتم تصديرها 

الى اخلارج«.
وأض��اف محم��ود، أن »احصائيات 
تفي��د  الطبيعي��ة  الث��روات  وزارة 
بأن حكوم��ة االقليم تصدر يوميا 
600 ال��ف برميل، وبحس��ب هذه 
اإلحصائي��ة ف��إن نف��ط كركوك 
يش��كل نصف الكمي��ة املصدرة 
من اقليم كرس��تان ال��ى اخلارج«، 
اجله��ة  ه��ي  »م��ن  متس��ائال 
السياس��ة  املس��تفيدة من هذه 
اخلاطئة التي متارس��ها كردستان 
واين املبال��غ التي تصرف من نفط 

كركوك؟«.
وتاب��ع، أن��ه »بدال م��ن جعل نفط 
كركوك جسرا قويا لربط احملافظة 
وأهله��ا بإقلي��م كردس��تان، صار 
س��ببا في خلق غضب عميق لدى 
أهالي احملافظة بسبب الغنب الذي 

يعانون��ه«، مش��يرا ال��ى أن »م��ن 
األفضل أن يكون االهتمام بأهالي 
كركوك بدال م��ن االهتمام بنفط 

محافظتهم فقط«.
وكان محمود عّد ملف النفط في 
اإلقليم »غير شفاف«، مشيرا إلى 
أن موارده ال تخضع ألية مؤسسة 
رقابي��ة، فيم��ا أك��د ع��دم إطالع 
كتلت��ه عل��ى تفاصي��ل العق��ود 
النفطي��ة الت��ي أبرمتها حكومة 

كردستان.
وقال محم��ود، إن »مل��ف النفط 
ف��ي كردس��تان غير ش��فاف وأن 
البرملان غي��ر مطلع على تفاصيل 
العق��ود الت��ي أبرمته��ا حكومة 
اإلقليم فضال عن أن موارد النفط 
ال تخضع ألية مؤسس��ة رقابية«، 
الفت��ا إل��ى أن »العق��ود النفطية 
الت��ي أبرمته��ا حكوم��ة إقلي��م 
كردستان سابقا شكلت خسارة 

لي��س ملواطني كردس��تان  كبيرة 
املقبلة  وإمن��ا لألجي��ال  فحس��ب 

أيضا«.
وأض��اف أن »أعضاء كتل��ة االحتاد 
الوطني الكردس��تاني ف��ي برملان 
عل��ى  مطلع��ون  غي��ر  اإلقلي��م 
النفطي��ة«،  العق��ود  تفاصي��ل 
السياس��ي حلزبه  املكتب  محمال 
باعتباره  النفط  »مسؤولية ملف 
املس��ؤول عن أداء فريقه احلكومي 

والبرملاني«.
واالحتاد  التغيي��ر  وكان��ت حرك��ة 
اإلس��المي الكردستاني واجلماعة 
اإلس��المية الكردستانية واحلركة 
اإلس��المية الكردس��تانية ببرملان 
إقليم كردس��تان قالت إن االتفاق 
النفطي األخي��ر حلكومة اإلقليم 
مع شركة روس نفت الروسية ما 
ه��ي إال امت��داد التفاقيات خلقت 

أوضاعا سيئة في كردستان.

وكانت حكومة إقليم كردس��تان 
أعلنت عن تصدير نفطها بشكل 
مس��تقل في األول من ش��هر متوز 
2015، فيم��ا دعا رئي��س حكومة 
اإلقلي��م نيجرف��ان البارزان��ي إلى 
إب��رام اتفاقي��ة جديدة ب��ني بغداد 
وأربيل بس��بب عدم إرسال بغداد 
املس��تحقات املالي��ة لإلقليم في 
مقاب��ل كمي��ات النف��ط التي مت 

تصديرها.

النقد الدولي: تباطؤ النمو االقتصادي في الشرق األوسط
الصباح الجديد ـ وكاالت:

االقتص��ادي ف��ي  النم��و  يش��هد 
الش��رق االوسط وش��مال افريقيا 
تباط��ؤا ملحوظ��ا ه��ذا العام في 
ح��ني من املتوق��ع ان يتراجع النمو 
في الس��عودية الى نح��و الصفر، 
بحس��ب ما أعلن صن��دوق النقد 

الدولي أمس االثنني.
وبع��د أداء أفضل م��ن املتوقع في 
الع��ام 2016 مع معدل منو بلغ 5%، 
لن يزيد ه��ذا املعدل عن %2,6 هذا 

الع��ام في دول الش��رق االوس��ط 
ال��ى  اضاف��ة  افريقي��ا  وش��مال 

افغانستان وباكستان.
وكان االداء اجلي��د الع��ام املاض��ي 
م��رده خصوص��ا من��وا قوي��ا ف��اق 
%6,5 ف��ي اي��ران بفضل املس��توى 
املرتفع لالنتاج النفطي، بحس��ب 

الصندوق.
اال ان الصندوق خفض في مراجعته 
آلف��اق االقتصاد العامل��ي توقعاته 
للنمو في السعودية، املصدر االول 

للنفط اخلام في العالم، الى 0,1% 
فقط في مقابل %0,3 في توقعاته 

لشهر نيسان املاضي.
وس��تكون تلك أدنى نسبة منو في 
السعودية منذ العام 2009 عندما 
س��جل االقتصاد انكماش��ا ب�2% 
على خلفية تراجع عائدات النفط 

بعد االزمة االقتصادية العاملية.
وحذر صن��دوق النقد م��ن انه »اذا 
تواص��ل التراج��ع احلالي الس��عار 
النفط فيمك��ن ان تؤثر اكثر على 

آف��اق ال��دول املص��درة للنفط في 
املنطقة«.

وبعد حتسن الى أكثر من 55 دوالرا 
للبرمي��ل بفض��ل اتف��اق خلف��ض 
العرض ب��ني الدول املنتجة للنفط 
من منظمة الدول املصدرة للنفط 
»اوب��ك« وخارجه��ا، خصوص��ا بني 
الس��عودية وروس��يا، ع��اد س��عر 
البرمي��ل ال��ى ما دون عتب��ة ال50 

دوالرا.
اال ان الصن��دوق يتوق��ع في الوقت 

نفس��ه حتس��نا في مع��دل النمو 
االقتص��ادي االقليمي مبعدل 3,3% 

في 2018.
ومن املفترض ان ترتفع هذه النسبة 
الع��ام  ب1,1%  الس��عودية  ف��ي 
املقبل بتراجع ب%0,2 باملقارنة مع 
توقعات نيس��ان، بحسب صندوق 

النقد الدولي.
الس��عودي سجل  االقتصاد  وكان 
مع��دالت من��و ب%4,1 و%1,7 تباعا 

في 2015 و2016.

وخس��رت الدول املص��درة للنفط 
في الشرق االوسط مئات مليارات 
الدوالرات منذ انهيار أسعار النفط 
في اواسط 2014 فتحول الفائض 

الضخم في موازناتها الى عجز.
وملواجه��ة ه��ذا الوض��ع، اضطرت 
ه��ذه الدول ال��ى اعتم��اد اجراءات 
سياس��اتها  واص��الح  تقش��ف 
خصوصا  واالقتصادي��ة  النقدي��ة 
من خ��الل زي��ادة اس��عار احملروقات 

والكهرباء.

تراجع مبيعات المركزي 2.2 مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:

تراجع��ت مبيعات البن��ك املركزي 
العراق��ي م��ن العم��الت األجنبية 
لنح��و 124.13 مليون دوالر، مقابل 
ي��وم  مب��زاد  دوالر  ملي��ون   126.36
اخلمي��س، بانخف��اض ق��دره 2.23 

مليون دوالر، بحسب بيان املركزي.
وأضاف املركزي، في البيان، أن سعر 
الصرف بل��غ 1182 ديناراً لكل دوالر 
ف��ي امل��زاد املنعق��د مبش��اركة 37 
مصرف��اً، و10 ش��ركات للتحوي��ل 

املالي.

وأوضح املرك��زي، في البيان، أن بيع 
املبال��غ احملولة حلس��ابات املصارف 
ف��ي اخل��ارج يك��ون بس��عر 1190 
ديناراً ل��كل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر ذاته.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أنهى املؤش��ر 
الع��ام لبورص��ة الع��راق تداوالته، 
أمس االثنني، متراجعاً %0.15، عند 
 0.86 مستوى 557.3 نقطة، فاقداً 
نقطة، مقارنة مبس��تويات إقفاله 

يوم األحد. 
وضغ��ط على اجتاه املؤش��ر هبوط 

عدة أسهم، على رأسها العراقية 
إلنتاج اللحوم املتراجع 3.33%. 

وهبط املصرف العراقي اإلس��المي 
الكن��دي  انخف��ض  كم��ا   ،2.86%
واملص��رف  البيطري��ة  للقاح��ات 
عل��ى  و2.44%   2.67% التج��اري 

الترتيب. 
ارتفع��ت  اآلخ��ر،  اجلان��ب  عل��ى 
العراقية لتسويق التمور املتصدرة 
 ،9.57% الس��وق بنح��و  الرتفاعات 
يليه��ا العراقي��ة إلنتاج الب��ذور ب� 
للصناعات  الوطني��ة  ث��م   ،5.86%

املعدنية بنسبة 4%. 
وزاد حج��م الت��داوالت الي��وم إلى 
18.98 ملي��ار س��هم مقابل 1.14 
مليار س��هم باجللس��ة السابقة، 
فيم��ا زادت الس��يولة إل��ى 15.64 
مليار دينار مقاب��ل 813.37 مليون 

دينار بجلسة األحد. 
وعلى مس��توى أنش��طة التداول، 
تص��در س��هم مص��رف العربي��ة 
بنحو  وقيم��ة  الت��داوالت حجم��اً 
12.99 مليار س��هم و 12.99 مليار 

دينار .

أربيل تستحوذ على واردات نحو 300 ألف برميل يوميًا

نصف صادرات نفط اإلقليم من كركوك

احصائيات وزارة 
الثروات الطبيعية 
تفيد بأن حكومة 
االقليم تصدر يوميا 
600 الف برميل، 
وبحسب هذه 
اإلحصائية فإن نفط 
كركوك يشكل 
نصف الكمية 
المصدرة من اقليم 
كرستان الى الخارج

أحد احلقول النفطية في كركوك

طوكيو ـ رويترز: 
هب��ط املؤش��ر »ني��كاي« القياس��ي ف��ي اختتام 
التعامالت في بورصة طوكيو لألوراق املالية أمس 
اإلثنني إلى أقل مس��توى فيما يزيد عن أسبوعني، 
مقتفي��اً أثر وول س��تريت في وق��ت أضعفت قوة 
الني املعنويات، في حني أخذ املس��تثمرون يبحثون 
عن ف��رص لش��راء أس��هم الش��ركات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم.
وتراج��ع »ني��كاي« 0.6 ف��ي املئة إل��ى 19975.67 
نقطة وهو أقل مس��توى إغالق منذ الس��ابع من 

متوز اجلاري.
وهبط املؤش��ر »توبكس« األوس��ع نطاقاً 0.5 في 
املئة إلى 1621.57 نقط��ة. وبلغ حجم التعامالت 
1.9 تريلي��ون ين فقط )17.1 ملي��ار دوالر( وهو أقل 

مستوى في شهر.

الجزائر ـ رويترز: 
أظهرت بيان��ات رس��مية تراجع العج��ز التجاري 
للجزائ��ر 54.1 في املئة على أس��اس س��نوي في 
النص��ف األول من 2017 إلى 4.84 مليار دوالر نظراً 
لتحسن إيرادات الطاقة لكن فاتورة الواردات ظلت 

مرتفعة برغم فرض قيود.
وبهذا ترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 
79 ف��ي املئة من 56 في املئة في النصف األول من 
2016 وفقاً ألرقام اجلم��ارك. وزادت صادرات النفط 
والغ��از، التي تش��كل 95 ف��ي املئة م��ن إجمالي 
الصادرات، 38.3 في املئة إلى 17.19 مليار دوالر في 

األشهر الستة األولى من 2017.
وبحس��ب األرق��ام، ارتفع��ت القيم��ة اإلجمالية 
للص��ادرات 36.2 في املئة عنها قبل س��نة لتصل 
إلى 18.14 مليار دوالر في حني انخفضت الواردات 

3.8 في املئة إلى 22.98 مليار دوالر.
وفي إطار إصالحات أوس��ع نطاق��اً ملعاجلة تراجع 
اإلي��رادات وخفض اإلنف��اق العام ق��ررت احلكومة 
فرض قيود عل��ى الواردات منذ بدء تراجع أس��عار 
النفط اخلام العاملية منتصف 2014 وهو التراجع 

الذي أثر بشدة على األوضاع املالية للدولة.
وتس��تهدف اجلزائر خفض الواردات 15 مليار دوالر 
في 2017 من مس��توى العام املاضي البالغ 46.72 
مليار دوالر وتتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 

مليار دوالر مقارنة مع 27.5 مليار دوالر في 2016.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اس��تقرت أس��عار الذهب بعدما المس��ت أعلى 
مستوى في أربعة أسابيع أمس االثنني، بدعم من 
الضبابية السياس��ية في الوالي��ات املتحدة ومع 

بقاء الدوالر قرب أدنى مستوى في 13 شهراً.
واستمرت الضغوط على الدوالر نتيجة الشكوك 
في مترير برام��ج الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
للتحفي��ز واإلصالح الضريب��ي، وإن كانت العملة 
األميركية ارتفعت قليالً اليوم. ويؤدي تراجع الدوالر 
إلى خفض تكلفة املعدن األصفر املقوم بالعملة 

األميركية على حائزي العمالت األخرى.
وظ��ل الذهب مس��تقرا م��ن دون تغي��ر يذكر في 
التعام��الت الفورية عن��د 1254.11 دوالر لألوقية. 
وكان املع��دن األصفر المس في وقت س��ابق أعلى 
مس��توى ل��ه ف��ي أربعة أس��ابيع عن��د 1257.18 
دوالر لألوقي��ة بعد ارتفاعه 2.1 في املئة األس��بوع 

املاضي.
ولم يس��جل الذهب تغيراً يذكر أيضا في العقود 
األميركي��ة اآلجلة تس��ليم آب املاضي، ليس��تقر 

عند 1254.30 دوالر لألوقية.
ومن ب��ني املعادن النفيس��ة األخرى، لم تس��جل 
الفض��ة تغي��راً يذكر لتس��تقر عن��د 16.47 دوالر 
لألوقي��ة، بعدما المس��ت في وقت س��ابق أعلى 
مس��توى من��ذ الثالث من متوز اجل��اري عند 16.53 
دوالر لألوقية. وارتفع املعدن 3.26 في املئة األسبوع 
املاضي، مس��جالً أكبر زيادة أس��بوعية منذ أوائل 

كانون الثاني املاضي.

أقل مستوى لـ »نيكاي« 
في أسبوعين

تراجع العجز التجاري 
للجزائر

استقرار الذهب 
وتواصل ضعف الدوالر

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

كشف األمني العام ملنظمة »أوبك«، 
محم��د باركين��دو، أن وزي��ر الطاقة 
نوفاك، سيلتقي  ألكسندر  الروسي 

نظيره السعودي خالد الفالح.
وق��ال بوركين��دو، للصحفيني، على 
هامش اجتماع جلنة »أوبك« الوزارية 
املعنية مبراقبة تطبيق اتفاق خفض 
إنتاج النفط، في س��ان بطرسبورغ 
س��يلتقي  »الفال��ح  الروس��ية: 

نوفاك«.
وأع��رب باركين��دو عن رضاه بش��أن 
الت��زام ال��دول بحص��ص تخفي��ض 
اإلنتاج ضمن االتفاق الذي مت التوصل 
إلي��ه في فيينا الع��ام املاضي، قائال: 
»أظهرت البيانات أن متوسط اإلنتاج 
لفترة األشهر الس��تة املاضية كان 

ممتازا«.

ويعتبر هذا اللقاء املرتقب بني الوزيرين، 
هاما بس��بب الظروف احلالية التي مير 
بها قط��اع الطاقة في ظل األزمة بني 
دول اخللي��ج وقطر )أكب��ر منتج للغاز 
الطبيع��ي بع��د روس��يا(، إضافة إلى 
أن نوفاك والفال��ح بذال جهودا حثيثة 
للتوص��ل إل��ى االتفاق كون موس��كو 
والرياض من أهم الدول املؤثرة بأسواق 

النفط بالعالم.
ال��ى ذلك، ق��ال وزير الطاقة الروس��ي 
أم��س االثن��ني إن جلن��ة م��ن »أوب��ك« 
ومنتجني غي��ر أعضاء فيها قد أوصت 
بتمدي��د تخفيضات إنت��اج النفط ملا 
بعد الربع األول م��ن 2018 إذا اقتضت 

الضرورة.
وجاءت تصريحات الوزير الروس��ي في 
مؤمت��ر صحافي عقد في مدينة س��ان 
بطرس��بورغ الروس��ية بع��د اجتماع 
للجن��ة الوزارية ملراقب��ة تنفيذ اتفاق 
فيين��ا النفطي، والت��ي تضم كال من 

الكويت وفنزويال واجلزائر والس��عودية 
وروسيا وسلطنة عمان.

وأك��د نوف��اك أن الدول املش��اركة في 
االتفاقية ستس��تخدم جميع اآلليات 
لتحقي��ق الت��وازن في س��وق النفط، 
مش��يرا إل��ى ض��رورة أن تنف��ذ جميع 
ال��دول املش��اركة في االتف��اق بدرجة 

.100%
وأض��اف أن خفض اإلنتاج في روس��يا 
وص��ل حالي��ا إل��ى 303 – 305 أل��ف 
برميل يوميا، وهو على وفق متطلبات 

االتفاقية.
خف��ض  فأعلن��ت  الس��عودية،  أم��ا 
صادراته��ا من النفط إل��ى 6.6 مليون 
برميل يوميا، أي دون مس��توياتها قبل 

سنة بنحو مليون برميل يوميا.
وقال وزي��ر الطاق��ة الس��عودي خالد 
الفال��ح إن اململكة قلص��ت إنتاجها 
مبا يفوق تعهدها ف��ي إطار االتفاقية، 
وال��ذي يق��در بثل��ث تقلي��ص ال��دول 

األخرى.
ومن النقاط الت��ي بحثها االجتماع 
زي��ادة اإلنتاج ل��دى نيجيري��ا وليبيا، 
العضوي��ن ف��ي »أوب��ك« واملعفيتني 
حتى اآلن م��ن حملة خفض اإلنتاج، 
حيث قال الوزير الروس��ي إن اللجنة 
توصل��ت إل��ى اتف��اق م��ع نيجيري��ا 
على خفض اإلنتاج بنفس مس��توى 
يص��ل  عندم��ا  اآلخري��ن  األعض��اء 
إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

ب��دوره، ق��ال وزي��ر النف��ط الكويتي 
عصام املرزوق إن »أوبك« قد تدعو إلى 
عقد اجتماع غير عادي لتغيير اتفاق 
اإلنتاج من أجل ض��م نيجيريا، التي 
وافقت على فرض س��قف مشروط 

على إنتاجها النفطي.
وأش��ار الوزي��ر الكويتي إل��ى أنه من 
املقرر عقد االجتم��اع التالي للجنة 
الفنية لدول »أوب��ك« واملنتجني غير 

األعضاء باملنظمة في 21 آب.

موسكو: 305 آالف برميل يوميًا معدل خفض اإلنتاج

»أوبك« تترقب لقاء وزيري الطاقة الروسي والسعودي
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رانولف فينس

قبل خمس��ة وثالثني عاما، سافرت أنا و 
تش��ارلز بيرتون كجزء من حملة عاملية 
عبر احمليط املتجمد الشمالي عن طريق 
القطب الشمالي حيث قمنا بالتخييم 
عل��ى  صفيحة جليد س��ريعة احلركة  
ملدة ثالثة أش��هر و لق��د كانت الرحلة 
مبنزل��ة إع��ادة تش��كيل ملس��ار حياتنا 

وشكلت أساسا لسجل عاملي دائم.
ولكن هناك سجل آخر وهو سجل أقل 
اس��تقرارا ينتمي إلى اجللي��د القطبي 
الش��مالي نفس��ه حيث تقل��ص إلى 
أصغر حجم سجل على اإلطالق بحلول 

مارس من هذا العام. 
إن اختف��اء اجللي��د القطب��ي يحرك��ه 
اس��تعمال الوق��ود األحف��وري الذي ال 
يعكس فقط ظاهرة االحتباس احلراري 
بل له أيضا تأثير مباش��ر أكثر بس��بب 
االعتم��اد الواس��ع النط��اق عل��ى زيت 
الوق��ود الثقيل لتش��غيل الس��فن. إن 
زي��ت الوق��ود الثقي��ل رخي��ص ومتوفر 
بكثره ولكنه أيضا س��ام وقذر فعندما 
تتنقل الس��فن في القطب الشمالي 
فه��ي ت��ودع امللوث��ات مث��ل أكس��يد 
الكبري��ت والكربون األس��ود في اجلليد 
والثلوج ويسرع تراكم امللوثات في ذوبان 
الثلوج والتي تعمل على تس��خني مياه 
احمليط��ات وتؤدي بدورها إل��ى خلق دورة 

تعزز نفسها تؤدي للمزيد من الذوبان.
و قد تتاح للعال��م فرصة لعكس هذه 
االجتاه��ات عندما جتتمع جلن��ة حماية 
البيئ��ة البحري��ة التابع��ة للمنظم��ة 
البحرية الدولية هذا األسبوع في لندن 
حيث ستقترح كندا إلى جانب عدد من 
الدول األعضاء في القطب الش��مالي 
وال��دول غي��ر القطبية الش��مالية في 
ذلك االجتماع اس��تراتيجية للحد من 
اس��تعمال ونق��ل زيت الوق��ود الثقيل 
من قبل السفن في القطب الشمالي 
دول��ة  تدع��م كل  أن  الض��روري  وم��ن 
من ال��دول احلاضرة هذا اإلج��راء الهام 
حلماية النظام اإليكولوجي في القطب 

الشمالي الهش والسريع التالشي.
 يعد زيت الوق��ود الثقيل »ملك الوقود 
ولكن��ه  الس��تينيات  من��ذ  البح��ري« 
خضع في الس��نوات األخي��رة ملزيد من 
التدقي��ق حيث منع زيت الوقود الثقيل 
في أغس��طس ع��ام 2011 م��ن دخول 
الس��فن التي تدخل املي��اه في القطب 
املتجم��د اجلنوب��ي ولك��ن دول القطب 
الش��مالي كان��ت أبطأ ف��ي التحرك و 
قد ش��كل زيت الوق��ود الثقيل في عام 
2015 حوال��ي ٪60 م��ن الوقود البحري 
الذي تستهلكه الس��فن العاملة في 

القطب الشمالي.
تدفع االعتب��ارات اإلقتصادية إلى زيادة 
ش��عبية زي��ت الوق��ود الثقي��ل ولكن 
من املفه��وم اآلن على نطاق واس��ع أن 

تكلفته البيئية والبشرية تفوق الفوائد  
فعندم��ا يتس��رب زيت الوق��ود الثقيل 
في املياه اجلليدي��ة فإنه يتفكك ببطء 
وميك��ن أن يدم��ر النظ��م اإليكولوجية 
وس��بل العيش ألولئك الذين يعتمدون 
عليها و يعد زي��ت الوقود الثقيل أيضا 
مص��درا هاما لتل��وث اله��واء حيث أن 
التأثيرات الناجمة عن االحترار املناخي 

للكربون األس��ود على سبيل املثال هي 
أس��وأ بخمس��ة أضعاف ف��ي القطب 
الش��مالي مما هي عليه في في خطوط 

العرض األدنى.
إن الوق��ود البديل متوفر للنقل البحري 
فزيت الديزل البح��ري والغاز الطبيعي 
املسال، على س��بيل املثال، فعاالن من 
حي��ث التكلفة وأكث��ر نظافة من زيت 

الوق��ود الثقي��ل واملطل��وب ه��و اإلرادة 
السياسية لتنفيذ االنتقال إلى خيارات 
أقل تلويثا. وفي الوق��ت احلالي لم يتم 
فرض س��وى حظ��ر محدود عل��ى زيت 
الوق��ود الثقيل مثل تل��ك التي فرضت 
ف��ي احملي��ط اجلنوب��ي واملي��اه احمليط��ة 
باألرخبيل النرويجي في سفالبارد ومع 
تراج��ع اجلليد ف��ي القطب الش��مالي 

س��تفتح ممرات ش��حن جديدة لسفن 
أكب��ر حتمل أعالم عدد أكب��ر من الدول، 
مما يجع��ل أنظمة زيت الوق��ود الثقيل 
أكثر أهمية و لقد حذر مجلس القطب 
الش��مالي م��ن أن زيادة حرك��ة املالحة 
البحرية س��تزيد من مخاطر التسربات 

النفطية الكارثية.
تتخ��ذ بعض البلدان بالفع��ل إجراءات 
فق��د أعلن��ت الواليات املتح��دة وكندا 
في ع��ام 2016 عن »اخلف��ض تدريجيا« 
في اس��تعمال زيت الوق��ود الثقيل في 
السفن العاملة في القطب الشمالي 
حي��ث تدعم العديد من البلدان األخرى 
ه��ذا العم��ل به��دوء ولك��ن الدع��م 
الس��لبي لي��س كافي��ا واآلن بعد عقد 
الدولية،  البحري��ة  املنظم��ة  اجتم��اع 
يجب على املزيد م��ن البلدان أن تتقدم 
إلى األم��ام وأن تضم صوتها إلى العدد 
املتزايد من ال��دول التي تدعو إلى فرض 
حظر على النف��ط الثقيل في القطب 
الش��مالي وقد أيد البرملان األوروبي من 

جانبه بالفعل مثل هذه اخلطوة.
يتزاي��د الزخم نح��و إزالة زي��ت الوقود 
الثقي��ل ف��ي القطب الش��مالي حيث 
أن الرابطة الدمناركية ملالكي الس��فن 
ومشغلي الرحالت البحرية في القطب 
الش��مالي هرتيغروتن هما مجرد إثنني 
من الالعبني الذين يدعون إلى تش��ديد 
اللوائ��ح أو تطبيق حظ��ر صريح ولقد 
أبرزت شركات الش��حن األخرى احلاجة 

تكاف��ؤ  عل��ى  للحف��اظ  لوائ��ح  إل��ى 
الفرص.

ف��ي  هرتيغروت��ن  ش��ركة  إنضم��ت 
يناي��ر ع��ام 2017  إلى حتال��ف القطب 
الت��زام  إلط��الق  النظي��ف  الش��مالي 
القطب الش��مالي وجتمع املب��ادرة بني 
واملستكش��فني  الش��حن  مش��غلي 
القطبي��ني واملنظمات غي��ر احلكومية 
لدعم  والش��ركات  احمللية  واجملتمع��ات 
إزال��ة زي��ت الوق��ود الثقي��ل و قبل أي 
زيادة في الش��حن البحري في القطب 
الش��مالي، بينما حتث صناع��ة النقل 
البحري األوس��ع على التحول إلى أنواع 
الوقود البديلة. )لقد قمت بالتوقيع في 

وقت سابق من هذا العام(.
وف��ى اجتم��اع جلن��ة حماي��ة البيئ��ة 
البحري��ة له��ذا الش��هر، يتع��ني على 
ال��دول األعضاء في املنظم��ة البحرية 
الدولية البن��اء على التقدم الذى حتقق 
بالفعل م��ن خالل دع��م التخلص من 
زيت الوقود الثقيل الذي اقترحته كندا 
و يج��ب عليها على وج��ه اخلصوص أن 
تلتزم بإنفاذ أي تدابير تتخذها املنظمة 
البحري��ة الدولي��ة وأن تضم��ن حظ��ر 
استعمال زيت الوقود الثقيل في نهاية 
املطاف من املياه القطبية الش��مالية. 
نح��ن لدينا الوقت الكاف��ي للتأثير في 
األرقام القياس��ية املتعلقة باجلليد في 
القطب الشمالي ولكن يجب علينا أن 

نعمل بسرعة.

احمد موسى جياد
ثانياً: تفضيل الشركات االجنبية وعلى 

اجلهد الوطني
كل املؤش��رات واملعلوم��ات املتوفرة تدل 
على ان جميع هذه الرقع االستكشافية 
)او احلقول املكتش��فة( س��يتم احالتها 
على الش��ركات النفطية االجنبية ولن 
يتم تطويره��ا باجلهد الوطني. وفي هذا 
الش��أن الب��د م��ن تس��جيل املالحظات 

التالية:
)1(- عل��ى الرغ��م من تصريحات��ه التي 
يق��ول فيه��ا بانه يدعم اجله��د الوطني 
في تطوي��ر احلقول فان جميع ممارس��ات 
وزي��ر النفط احلال��ي تتناق��ض متاما مع 
تصريحات��ه. فقد س��بق وان اقترح على 
مجلس محافظ��ة كربالء بإحالة حقول 
الفرات االوس��ط الثالثة على الشركات 
االجنبية، ثم عرض 12 حقال متوس��طا 
وصغي��را بنف��س الصيغ��ة؛ كذلك وعد 
بتخصيص حقل��ني حملافظة البصرة؛ ثم 
تفاوض مع شركة اكسون موبل الرتهان 
حقلي ارطاوي ونهر بن عمر؛ واخيرا هذه 
احلقول احلدودية. فماذا س��يترك للجهد 

الوطني او لشركة النفط الوطنية؟
)2(- ان ه��ذا التوج��ه نح��و الش��ركات 
االجنبي��ة يتع��ارض ايض��ا وبوضوح مع 
خطط الشركات الوطنية في احملافظات 
املنتج��ة والتي تهدف الى تطوير احلقول 
باجلهد الوطني مم��ا يعني ان الوزير فرض 
ويف��رض تفضيله للش��ركات االجنبية 
على حس��اب اجله��د الوطن��ي!!!. فقد 
ق��ال مدير ع��ام ش��ركة نفط ميس��ان 
عدنان نوش��ي س��اجت )حس��ب موقع 
وزارة النف��ط بتاري��خ 5 كانون اول 2016( 
بش��أن حقل احلوي��زة ان »خط��ة تطوير 
احلقل س��تبدأ في العام اجلديد وباجلهد 
الوطني«.  كما واشار خالد حمزة عباس 
مع��اون مدي��ر عام ش��ؤون احلق��ول في 
ش��ركة نفط اجلنوب )البصرة( في شهر 
ش��باط املاضي الى بدء االنتاج في حقل 

السندباد بني 3 الى 6 أشهر.
)3(- لق��د س��بق وان صرح وزي��ر النفط 
)خ��الل مقابلت��ه م��ع الش��رقية والتي 
تناولته��ا ف��ي حينه( بانه لي��س للعراق 
احلق في مناقش��ة احلق��ول احلدودية مع 
الكويت عندما تكون تلك احلقول محالة 
للش��ركات االجنبي��ة )مبوج��ب ج��والت 
التراخي��ص(. فاذا كان االم��ر كذلك فما 
هو س��بب اصرار الوزير عل��ى احالة هذه 
احلق��ول والرقع احلدودية الى الش��ركات 
االجنبي��ة وهو عل��ى علم تام ب��ان هذه 
االح��االت س��تجرد العراق م��ن حقوقه 
القانونية والسيادية؟؟؟ اضافة الى ذلك 
وحس��ب تصريحات وكيل الوزارة االقدم 
فياض نعمة في ش��هر نيسان 2016 بان 
الع��راق وقع مذكرة تفاه��م مع الكويت 
بش��ان التطوي��ر بصيغ��ة »الوحدانية- 
يونيتايزش��ن«  وان ال��وزارة اعدت مذكرة 

مماثلة مع ايران.
والش��فافية ونوعية  التنافس��ية  ثالثا: 

العقود 
النف��ط »احلص��ول عل��ى  وزارة  تطل��ب 
مقترحات الش��ركات املؤهلة املشاركة 
باملش��روع املتعلقة بالنم��اذج التجارية 
للعقود النفطية لغرض اعتماد االفضل 
منها وال��ذي يحقق مصلحة الطرفني«. 

البد م��ن وقفة تقييمية جدية حول هذا 
االمر الهام جدا.

)1(- ليس في تاري��خ العالقات النفطية 
ب��ني اي��ة دولة نامي��ة وش��ركات النفط 
الدولية ما يش��ير الى قي��ام تلك الدولة 
بعرض ه��ذا العدد م��ن احلق��ول والرقع 
وتطل��ب ف��ي الوقت نفس��ه م��ن تلك 
الشركات تقدمي العقود احلاكمة ملشاريع 
تطوير تلك احلقول والرقع. فال الشواهد 
العملي��ة  االعتب��ارات  وال  التاريخي��ة 
وال املمارس��ات التفاوضي��ة وال حتقي��ق 
املصلحة الوطنية وال املسائل االعتبارية 
لبلد تقارب صناعة النفط فيه من عتبة 

قرن كامل تبرر هذا الطلب!!
)2(- م��ن اساس��يات ومبادئ وممارس��ات 
املفاوضات الدولية ان من يعد املس��ودة  
اومذكرة  اواالتفاقية  )للعقد  االساسية 
التفاهم الخ( يحصل على قوة تفاوضية 
اكثر من الذي يستلم تلك املسودة. وفي 
حالتن��ا هذه ف��ان الش��ركات النفطية 
الدولي��ة )بس��بب خبرته��ا  التفاوضية 
وامكانياتها القانوني��ة والفنية واملالية 
املتخصص��ة(  والبش��رية  والتعاقدي��ة 
س��تعمد ) منطقيا( ال��ى تقدمي صيغة 
او ش��روط عق��د يحق��ق اعلى س��قف 
تفاوضي��ة  تن��ازالت  اي  وان  ملصلحته��ا 
الحقة مهما تتعدد اش��كالها س��تترك 
ذلك العقد لصاحله��ا اكثر من ان يكون 
لصال��ح الط��رف االخ��ر )وزارة النف��ط(. 
وهنا علينا ان نتذك��ر ارقام اجور اخلدمة 
»العالية جدا« التي قدمتها الش��ركات 
النفطية ف��ي جوالت التراخيص مقارنة 
باألرق��ام »التعاقدي��ة« الت��ي قبلت بها 

تلك الش��ركات ومنها مثال تلك اخلاصة 
بحقول ميسان الثالث حيث كان التباين 
بني الرقمني يعادل عشرة اضعاف تقريبا 
ونف��س االمر ينطب��ق على عق��د حقل 
الزبير. وانني ارى من الس��ذاجة ان نتوقع 
من الش��ركات النفطي��ة الدولية تقدم 
ما »يحقق مصلحة الطرفني« كأس��اس 

للتفاوض!! 
)3(- ويصبح االمر اكثر صعوبة وتعقيدا 
في حالة »عدم التوازن النوعي والكمي« 
ب��ني  االمكانيات البش��رية والتنظيمية  
لالطراف التفاوضية. وكما موضح اعاله 
فان ما تعرض��ه وزارة النفط يصنف الى 
ثالث مجموع��ات: حقول منتجة؛ حقول 
مكتش��فة )مت ف��ي قس��م منه��ا حفر 
اب��ار ولم يت��م احلفر في بعضه��ا االخر( 
ورقعة استكش��افية بحري��ة واحدة. ان 
كل مجموعة س��يكون لها عقد خاص 
يختلف جوهريا )بدرج��ات متفاوتة( عن 
عق��دي اجملموعت��ني. يضاف ال��ى ذلك ان 
اعالن الوزارة اش��ار الى تس��ع رقع فقط 
في ح��ني ان تفاصيل االعالن تش��ير الى 
12 رقع��ة وتركي��ب جيولوج��ي وحقل. 
ول��و افترضن��ا ج��دال ان هن��اك ش��ركة 
واحدة )منفردة او ائتالف ش��ركات( لكل 
من الرقع التسعة فس��يكون امام وزارة 
النفط على االقل تسعة عقود متباينة 
متاما. وهنا تبرز التساؤالت التالية والتي 

على وزارة النفط اخذها بنظر االعتبار:
            ه��ل متل��ك دائ��رة العق��ود ف��ي 
ال��وزارة االمكانيات البش��رية واملعرفية 
لتحلي��ل وتقيي��م العق��ود املقدمة من 

تلك الشركات؟

ماه��ي معايي��ر اختيار العق��د في حالة 
عدم وجود عرض تنافسي؟

ماهي املعايير التنافسية للمفاضلة في 
حالة وج��ود اكثر من ع��رض ألية رقعة؟ 
)لم تذكر دائ��رة العقود في اعالنها هذه 

املعايير وال متى ستعلنها(
املعلوم��ات  واوضح��ت  كم��ا   -)4(
والتصريحات الرسمية ان صيغة العقد 
ستتضمن »املس��وحات الزلزالية وحفر 
االبار االستكشافية والتقييمية وبرامج 
مس��ح وازال��ة االلغ��ام واالجس��ام غير 
املنفلقة وانتاج النفط اخلام واالستغالل 
االمث��ل للغ��از احل��ر او الغ��از املصاحب، 
وتوفير التمويل واخلب��رات والتكنولوجيا 

واملعدات واملكائن واخلدمات ».
وه��ذا يعن��ي ان م��دة العق��د )بغ��ض 
النظر عن طبيعته القانونية( س��تكون 
بالض��رورة بعي��دة املدى قد تتج��اوز 15 
عام��ا؛ ولك��ن ذلك يتوق��ف على خطط 
التطوي��ر التي حتدد مس��توى االنتاج في 

ضوء االحتياطي املؤكد للحقل املعني.
)5(- خالل مقابلته مع تقرير نفط العراق 
)اراوار( ب��ني مدير عام دائ��رة العقود عبد 
امله��دي العميدي مب��ا معن��اه ان الوزارة 
س��تقوم بأعداد امنوذج العق��د النهائي 
الش��ركات  بع��د تس��لمها ملقترح��ات 
اخلاص��ة بالش��روط التجاري��ة )املالي��ة( 
مؤكدا ان الوزارة لن توقع عقود مشاركة 
في االنتاج؛ ولكنه اشار الى عقد يتضمن 
»توزي��ع االرباح«. . وفي هذا اخلصوص ارى 

من الضروري جدا ما يلي:
)ا(- جتنب استخدام »عقد توزيع االرباح« 
الن هذا العقد رمبا يش��كل )من النواحي 

القانونية واالقتصادية والفعلية( اجلانب 
النق��دي لعقد املش��اركة ف��ي االنتاج؛ 
وخاصة عندما يوفر هذا العقد للشركة 
االجنبية »حق امتالك االرباح املستقبلية 

)فيوتر بروفت تايتل كليم(«؛
)ب(- على ال��وزارة االس��تفادة من جتربة 
عقود جوالت التراخيص وجتنب نواقصها 
وخاصة ما يتعلق بنسبة استرداد الكلف 
الرأس��مالية وهيكلية تسديد رصيدها 
املتبقي. وفي هذا اجملال هناك العديد من 
البدائل املمكنة التي تعتمد على نوعية 

احلقل او الرقعة االستكشافية؛
التنافس��ية«  »املعايي��ر  حتدي��د  )ج(- 
للمفاضل��ة ب��ني الع��روض املقدمة من 
الش��ركات بع��د دراس��ة وتقيي��م تلك 
املعايي��ر بنحو س��ليم ومهن��ي وضمن 

افتراضات عديدة.
)د(وق��د يكون من املفيد ج��دا قيام دائرة 
العقود ف��ي ال��وزارة بعرض ومناقش��ة 
وتقيي��م  كل من بدائ��ل »توزيع االرباح« 
و«نس��بة وهيكلي��ة اس��ترداد  الكل��ف 
التنافس��ية«  و«املعايي��ر  الرأس��مالية« 
بنح��و  النهائ��ي«  العق��د  »امن��وذج  و 
مستفيض ومهني ومتاني قبل عرضها 
عل��ى الش��ركات االجنبي��ة؛ ورمب��ا م��ن 
املفيد اش��راك اخلبراء واملعنيني بالعقود 
النفطي��ة من العراقيني خ��ارج القطاع 

النفطي في هذه املناقشة.
)ه(- كذلك اجد من الضروري جدا تضمني 
فقرة في »امنوذج العقد النهائي« تتعلق 
بح��ق العراق في ش��مول احلق��ل املعني 
بصيغة »الوحدانية- يونيتايزشن«  عند 
الضرورة؛ على الرغم من انني ارى ان يتم 

تطوير احلق��ول احلدودية باجلهد الوطني 
فق��ط العتب��ارات اقتصادي��ة وعملي��ة 
وخاصة ف��ي حالة االتف��اق علي تفعيل 
صيغ��ة »الوحدانية- يونيتايزش��ن« مع 

ايران او الكويت في املستقيل املنظور.
الغ��از  باس��تغالل  الثان��ي:  املوض��وع 
الطبيع��ي املصاح��ب من حق��ول نفط 

الناصرية والغراف في محافظة ذي قار
ان استمرار حرق الغاز الطبيعي املصاحب 
يش��كل احد شواهد فش��ل السياسة 
النفطية ف��ي العراق. وعل��ى الرغم من 
ان عق��ود جولة التراخي��ص الثانية تلزم 
كل م��ن ال��وزارة والش��ركات املتعاقدة 
استغالل الغاز املصاحب وان شركة غاز 
البصرة )كمش��روع مشترك مع كل من 
شركتي ش��ل ومتسوبيشي( تستعمل 
بعض م��ن الغ��از املصاح��ب املنتج من 
بعض احلقول اجلنوبية؛ اال ان نسبة حرق 
الغ��از الزالت مرتفع��ة وتتزايد طرديا مع 
تزايد انتاج النفط مس��ببة اضرارا بيئية 
مؤثرة وخس��ائر اقتصادي��ة هائلة. ورغم 
كل التصريح��ات والوع��ود واخلطط فان 
نسبة حرق الغاز املصاحب قد ازدادت من 
%72 في ش��هر كانون ثاني الى %75 في 

شهر نيسان من هذا العام.
وف��ي هذا اجملال اعلن��ت وزارة النفط )13 
مت��وز 2017( بانه مت توقيع عقد مش��روع 
اس��تغالل الغ��از املصاحب ف��ي حقلي 
الناصري��ة والغ��راف مع ش��ركة جنرال 
الكت��رك )متمثل��ة بش��ركة بيكرهيوز( 
حي��ث يتم تنفيذه عل��ى مرحلتني وعند 
اكتماله يكون بقدرة 200 مليون مقمق 
وس��يتم توفير الغاز اجلاف حملطات توليد 

الطاقة الكهربائي��ة وتصدير اطنان من 
غاز البترول املسال واملكثفات.

م��ن اجلدير بالذك��ر ان هذا املش��روع هو 
م��ن نتائ��ج »اتفاقي��ة املش��اركة« وهي 
االولى م��ن نوعها التي وقعته��ا الوزارة 
مع ش��ركة جنرال الكترك )جي اي نفط 
وغاز( في ش��هر نيس��ان من ع��ام 2016 
)في وق��ت الوزير الس��ابق( وتغطي عدة 
مج��االت وانش��طة في  قط��اع النفط 

والغاز والطاقة الكهربائية.
ومن الطبيعي القول ان اي مشروع جدي 
الستغالل الغاز املصاحب يشكل اضافة 
نوعية مهمة لالقتصاد العراقي يستحق 
الدعم واالسناد؛ اال ان ذلك يتطلب اعداد 
دراس��ة اجل��دوى االقتصادي��ة الرصين��ة 
والواقعية من جهة والشفافية الكاملة 
للعقود املتعلقة بذلك املشروع. وهذا ما 

لم تفعله او توضحه وزارة النفط.
)1(- ل��م تعلن وزارة النف��ط حلد تاريخه 
اية تفاصي��ل تتعلق مبضامني وش��روط 
اتفاقي��ة املش��اركة املذك��ورة اعاله وال 
االط��ر القانوني��ة احلاكم��ة وخاصة ما 
يتعل��ق باملس��ائل املالية. ونض��را لكون 
وزارة النف��ط ه��ي الت��ي وقع��ت ه��ذه 
االتفاقية فانها من الناحية الدس��تورية 
تعتب��ر اتفاقية دولية مم��ا يحتم موافقة 
البرمل��ان العراق��ي عليها بقانون ينش��ر 
في اجلريدة الرسمية- الوقائع العراقية، 

فهل مت ذلك؟ 
)2(- كذل��ك لم توض��ح ال��وزارة ماهية 
االلتزام��ات القانوني��ة والتعاقدية لكل 
م��ن )او ب��ني( ش��ركة جن��رال الكترك و 

شركة بيكرهيوز.
)3(- م��ن الواض��ح ان ه��ذا املش��روع قد 
احي��ل الى الش��ركة بطريقة مباش��رة 

وبدون اعالن وبدون اي عرض تنافسي.
)4(- كم��ا ل��م يت��م نش��ر او تق��دمي اية 
اخل��اص  بالعق��د  تتعل��ق  معلوم��ات 
بهذا املش��روع او ش��روطه االساس��ية؛ 
وعليه ف��ان افتقاد كل من التنافس��ية 
والش��فافية تزيد من احتمالية الش��ك 
في نزاهة العقد حي��ث من الثابت دوليا 
والش��فافية  التنافس��ية  ان  وقانوني��ا 
والنزاهة هي ضمن االعمدة االساس��ية 
للحوكمة الرشيدة والضامنة لتحقيق 

مبدا »قيمة للمال- فاليو فورمني«.
)5(- ولي��س من املعروف فيما اذا مت ام لم 
يت��م اعداد اجل��دوى الفني��ة االقتصادية 
للمش��روع وحج��م التدفق��ات النقدية 
)كل��ف رأس��مالية وتش��غيلية وعوائد( 
الس��نوية واالجمالية؛ هيكلية ومصادر 
وشروط التمويل؛ معدل املردود الداخلي 
)اي ار ار(؛ املفاضل��ة ب��ني البدائل الفنية 
املتاحة وغيرها من املسائل التي تتناولها 

عادة دراسات اجلدوى للمشاريع.
وختام��ا البد م��ن التذكير ان الدس��تور 
العراقي )في املادة 112 –ثانيا( يؤكد على 
امرين اساس��يني لهما عالقة مباش��رة 
باملوضوعني التي متت مناقشتهما اعاله: 
االول يتعل��ق بتحقي��ق »اعل��ى منفعة 
للشعب العراقي« والثاني اعتماد »أحدث 
تقنيات مبادئ الس��وق«؛ وفي ضوء ما مت 
عرضه وحتليله يتضح ان الوزارة لم متتثل 
لهذه املتطلبات الدس��تورية امللزمة في 

كال املوضوعني!            

استشارية التنمية واالبحاث )العراق(
النروج

حظر زيت الوقود الثقيل في القطب الشمالي

تطوير الحقول الحدودية واستغالل الغاز الطبيعي في ذي قار

مشاريع مهمة ولكن العقود مبهمة وتفتقر الى الشفافية

احد حقول الغاز في ذي قار
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كم��ا ه��و معل��وم ان الس��لطة 
التشريعية في العراق هي مجلس 
يض��م  ال��ذي  العراق��ي  الن��واب 
328 عضواً )نائب��اً( ممن انتخبهم 
الش��عب لك��ي ينوب��وا عنه في 
ممارس��ة الوظيف��ة التش��ريعية 
والرقابية باس��م الش��عب، وهذا 
التفويض او االناب��ة الصادرة من 
جمهور الناخبني على وفق املبادئ 
الدميقراطية  ال تنتهي عند وضع 
الناخب لورقة االقتراع في صندوق 
االنتخاب��ات، بل من ح��ق الناخب 
املواط��ن ان يتاب��ع ويراقب اعمال 
ممثلي��ه الذين اختاره��م ويتعرف 

عل��ى نش��اطاتهم التش��ريعية 
في مناقشة مس��ودات مشاريع 
القوان��ني املعروض��ة على اجمللس 
إلقرارها بالتصويت العلني وايضاً 
ليطل��ع الش��عب عل��ى نش��اط 
ممثليه ف��ي عملي��ة الرقابة على 
اداء السلطات االخرى التنفيذية 
والقضائي��ة والرقاب��ة عل��ى اداء 

الهيئات املستقلة.
ومب��ا ان الدس��تور العراق��ي نصًّ 
تك��ون   �: اوالً   /)53( )امل��ادة  ف��ي 
جلس��ات مجلس الن��واب علنيًة 
اال اذا ارتأى لض��رورٍة خالف ذلك.( 
وايض��اً النظ��ام الداخل��ي جمللس 

النواب ال��ذي نصَّ ف��ي )املادة 29 
/ أوالً:  تك��ون جلس��ات اجملل��س 
علنية إال إذا تطلبت الضرورة غير 
ذلك بطلب من رئيس اجللس��ة أو 
باقت��راح من مجلس الرئاس��ة أو 
رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 
35 عضواً م��ن أعضائه ومبوافقة 
اجملل��س بأغلبي��ة احلاضرين. وفي 
هذه احلالة ال يحضر أحد اجللسة 
حتى من موظف��ي اجمللس ويقوم 
النائب��ان ومن يَُنس��ب م��ن قبل 
هيئ��ة الرئاس��ة بتنظيم احملضر.

) فيتحت��م على مجل��س النواب 
اضافة الى نقل جلسات مجلس 

الن��واب عل��ى اله��واء م��ن خالل 
قنوات تلفزيونية مخصصة لهذا 
الغرض وبثها أيضاً من خالل اذاعة 
مخصص��ة لهذا الغ��رض ايضاً، 
وحت��ى اذا ل��م تتوف��ر األمكانية 
لتخصي��ص قن��اة تلفزيوني��ة أو 
اذاعة له��ذا الغ��رض فيمكن ان 
تقوم القنوات واالذاعة احلكومية 
باقتطاع اوقات من بثها جللسات 

البرملان صورًة وصوتاً. 
واعم��االً ملب��دأ عالنية اجللس��ات 
املنص��وص عليه دس��توريا كما 
اس��لفنا فيتوج��ب على مجلس 
للراغب��ني  الس��ماح  الن��واب 

م��ن اجلمه��ور ووس��ائل االع��الم 
منظم��ات  وممثل��ي  واخملتص��ني 
اجملتمع املدن��ي ان يحضروا داخل 
قب��ة البرمل��ان ملتابعة اجللس��ات 
بهدوء ومن دون تشويش او تدخل 
في ما ي��دور في جلس��ة البرملان 
وف��ق ضوابط واج��راءات يضعها 
مجلس النواب وتخصيص مكان 
خ��اص للجمه��ور داخ��ل قاع��ة 
جلس��ة البرمل��ان وبع��دد مقاعد 
مح��ددة مبكان يس��مع باملتابعة 
وال يس��مح بالتأثي��ر على س��ير 
اجللسة، وعن جتربتي الشخصية 
ف��ي هذا املنحى فقد حضرت في 

وقت سابق احدى جلسات البرملان 
الكندي وس��محوا ل��ي بالدخول 
وان��ا ش��خص اجنبي وجلس��ت 
ف��ي ش��رفات تط��ل عل��ى قاعة 
االجتم��اع ومتكن��ت م��ن متابعة 
اجللس��ة وكان م��ن ب��ني احلضور 
اضافة للمواطنني مجموعة من 

الصحفيني بكاميراتهم.
مبدأ عالنية اجللس��ات البرملانية 
لي��س فقط مس��ألة احلضور في 
جلس��ات البرملان ب��ل يتعداه الى 
احلق باحلضور في اجتماعات جلان 
البرمل��ان خصوص��اً للمختص��ني 
مبوض��وع االجتم��اع، وملنظم��ات 

اجملتم��ع املدني اخملتص��ة مبوضوع 
اجتماع اللجنة املعنية، الن ذلك 
جزء مهم من متابعة عمل ممثلي 

الشعب. 
عل��ى  واالط��الع  احلض��ور  ه��ذا 
الس��لطة  عم��ل  مجري��ات 
التشريعية سيشعر النائب بانه 
ُمتاب��ع وُمراق��ب رقابة ش��عبية 
مباش��رة مما يدفع��ة ليكون اكثر 
حرصاً ف��ي ادائه عل��ى مصلحة 
الش��عب  ومصلح��ة  ناخبي��ه 
وسيكون مبنزلة تقييم الإدائه قد 
يدفع الناخب��ني إلعادة انتخابه أو 

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

ّ
ّ

عادل الالمي

هانز فيرنرسين

الرئيس السابق 
للمفوضية العليا 

لالنتخابات

أستاذ االقتصاد 
والمالية العامة في 

جامعة ميونيخ

إيكونوميس��ت  ذي  كانت مجلة 
على ح��ق عندما ذكرت في تقرير 
له��ا مؤخ��را أن فائض احلس��اب 
اجل��اري احلال��ي في أملاني��ا مرتفع 
للغاي��ة. ولك��ن ما الس��بب وراء 
ارتف��اع الفائ��ض األملاني إلى هذا 
احل��د؟ يق��ول بع��ض املراقبني إن 
حجم الص��ادرات األملانية مرتفع 
ألنه��ا تق��وم بتصني��ع منتجات 
عالية اجلودة، في حني يزعم آخرون 
أن أملانيا تستورد القليل جدا، ألن 

أجورها منخفضة للغاية.
ويش��ير آخ��رون إل��ى أن فائ��ض 
احلس��اب اجل��اري ل��دى أي دول��ة 
يُعادِل بحكم التعريف صادراتها 
م��ن رأس املال. وبالتالي فإن أملانيا 
لديها فائض م��ن املدخرات أعلى 
م��ن االس��تثمارات، وحتت��اج إلى 
اإلقالل م��ن االدخ��ار واإلكثار من 

االستثمار. 
بطبيع��ة احل��ال، يعك��س فائض 
احلساب اجلاري األملاني أيضا عجزا 
في بلدان أخرى، وخاصة الواليات 
املتحدة، التي متثل نحو ثلث قيمة 
عجز احلس��اب اجلاري في ش��تى 
أنح��اء العالَم. وعلى ه��ذا، فرمبا 

يدع��و املرء دول العج��ز في أقرب 
وقت إلى زيادة قدرتها التنافسية، 
وخفض األج��ور، وزيادة مدخراتها 

وتقليص استثماراتها.
ولنتأمل هنا الدول املثقلة بالديون 
في جن��وب أوروبا. على الرغم من 
متكنه��ا م��ن موازنة حس��اباتها 
اجلاري��ة، نظرا النخفاض أس��عار 
اخلارجية،  ديونه��ا  عل��ى  الفائدة 
فرمبا تدير فوائض كبيرة لس��داد 

ديونها.
الغرض  التوصيات احمل��ددة  ولكن 
لن حتملنا بعيدا. فحتى يتس��نى 
لن��ا أن نق��رر أي��ن ينبغ��ي إجراء 
التعديالت، ينبغ��ي لنا أن نفهم 
األم��وال  رؤوس  تدف��ق  مل��اذا  أوال 
الفائض��ة م��ن أملانيا إل��ى بقية 

العالَم.
في اعتقادي أن ضخامة مديونية 
األميركية  الفيدرالي��ة  احلكومة 
وميزانيتها املس��رفة من املصادر 
فق��د  للمش��كلة.  الرئيس��ية 
النقدي��ة  السياس��ة  اس��همت 
ينتهجه��ا  الت��ي  املتس��اهلة 
الفيدرال��ي  االحتياط��ي  بن��ك 
ف��ي الوالي��ات املتحدة ف��ي دعم 

بنح��و  األميرك��ي  االقتص��اد 
مصطن��ع، واالقتص��اد األميركي 
الق��روض  عل��ى  مبن��ي  ذات��ه 
اإلسكان  وقروض  االس��تهالكية 
ذات املس��ؤولية احمل��دودة. وكانت 
الواليات املتحدة قادرة على احلياة 
مبا يتج��اوز مواردها من خالل بيع 
س��ندات مالية مقوم��ة بالدوالر 
للعالَ��م، ألن الدوالر ه��و العملة 
االحتياطي��ة العاملية الرئيس��ة. 
ولكن هذا النه��ج أنتج اقتصادا 
قائم��ا عل��ى التجزئ��ة وأضعف 

قطاع التصنيع احمللي.
وتكمن مشكلة أخرى في منطقة 
اليورو. فق��د أدى تقدمي اليورو إلى 
حتس��ن اجلدارة االئتماني��ة لدول 
جن��وب أوروبا بنحو كبي��ر، إذ بدا 
من غير املعق��ول أن تُفلِس بلدان 
اليورو. ذلك أنها متلك حق طباعة 
األم��وال التي تقبله��ا دول أخرى 
كعط��اء قانوني. وكان��ت نتيجة 
هذا الش��عور املصطن��ع باألمان 
تدفق رؤوس األموال اخلاصة بوفرة 
إلى جن��وب أوروبا حتى عام 2008 
تقريبا، مم��ا أدى إلى خلق فقاعات 
ائتمانية تضخمية دمرت القدرة 

التنافسية لتلك البلدان.
وعندم��ا اندلعت األزم��ة املالية، 
اس��تفادت دول الي��ورو اجلنوبي��ة 
م��ن حقها ف��ي طباع��ة النقود، 
نظ��ام  م��ن  فعلي��ا  فاقترض��ت 
الي��ورو ما لم تس��تطع اقتراضه 
من األس��واق. واس��تعملت تلك 
األموال لس��دد الدي��ون القدمية، 
ومواصلة ش��راء الس��لع، وشراء 
العقارات وغير ذل��ك من األصول 

في اخلارج.
وع��الوة على ذل��ك، وََع��د البنك 
املرك��زي األوروب��ي بتوفير احلماية 
املعام��الت  اجملاني��ة، م��ن خ��الل 
النقدية الصريحة، للمستثمرين 
من القطاع اخلاص الذين تشجعوا 
على االستمرار في وضع أموالهم 
في اجلنوب. وليس من املستغرب 
أن تش��هد كل دول جن��وب أوروبا 
اس��تمرار نس��ب الدين إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي في االرتفاع على 
الرغ��م م��ن التعه��دات املبذولة 
ف��ي إطار امليثاق املال��ي املعزز في 
عام 2012 بخفض النس��ب على 
أساس س��نوي، من أجل االقتراب 
تدريجي��ا من احلد %60 املنصوص 

عليه في معاهدة ماستريخت.
كما تسبب االس��تعمال املفرط 
)املتماش��ية  الكينزية  للتدابي��ر 
م��ع نظريات جون ماين��ارد كينز( 
املفرطة، إلضفاء الش��رعية على 
افتقار دول منطقة اليورو املثقلة 
بالدي��ون إلى الضواب��ط والقيود 
عل��ى امليزانية خ��الل األزمة، في 
امتصاص األموال إلى خارج أملانيا، 
عندما حاول املس��تثمرون فعليا 
االنس��حاب م��ن جن��وب أوروب��ا. 
وأفضى هذا إل��ى حتفيز الواردات، 
فس��هم بالتالي في زيادة فائض 

احلساب اجلاري األملاني.
بيد أن أملانيا ال تستفيد إال بالكاد 
م��ن ه��ذا الوضع، ألن الس��ندات 
الت��ي  الدي��ن  وإق��رارات  املالي��ة 
تلقته��ا من دول العج��ز لم تعد 
حتقق معدل فائدة يُذَكر، وأصبح 
س��دادها غي��ر مؤكد عل��ى نحو 
متزاي��د. الواق��ع أن م��ا يقرب من 
نص��ف صافي األص��ول األجنبية 
التي تراكمت لدى أملانيا من خالل 
فوائض احلساب اجلاري في املاضي 
مطالب��ات  مج��رد  اآلن  تش��كل 
امليزاني��ة  عل��ى  مس��تهدفة 

العمومية للبنك املركزي األملاني، 
والتي تبلغ حاليا 861 مليار يورو.

املس��تهدفة  املطالبات  وتعكس 
التموي��ل ال��ذي اضط��ر البن��ك 
املرك��زي األملان��ي، وفق��ا لقواعد 
نظام الي��ورو، إلى متديده إلى دول 
العجز ف��ي منطقة الي��ورو، من 
خالل إصدار أوامر دفع خاصة بها. 
ولن يتمكن البنك املركزي األملاني 
أب��دا من إع��الن اس��تحقاق هذه 
املطالبات وصالحياتها للس��داد، 
وق��د ح��دد مجل��س محافظ��ي 
البن��ك املركزي األوروب��ي الفائدة 

املستحقة عليها عند الِصفر.
وعل��ى ه��ذه اخللفية، يب��دو من 
املناس��ب اتب��اع نهج ذي ش��قني 
احلس��اب  فائ��ض  لتقلي��ص 
اجل��اري األملاني. فأوال، تس��تطيع 
أملاني��ا أن تقدم ع��الوات اإلهالك 
للمستثمرين من القطاع اخلاص، 
كما اقت��رح رئيس معه��د آيفو. 
وه��ذا من ش��أنه أن يس��اعد في 
إعادة توجيه بعض رؤوس األموال 
التي تتدف��ق حاليا إلى دول أخرى 

نحو استعماالت محلية.
ثانيا، تستطيع دول جنوب منطقة 

اليورو والوالي��ات املتحدة أن تعود 
أخي��را إلى سياس��ة تق��وم على 
اإلدارة املنضبط��ة للدي��ون. وهذا 
من ش��أنه أن يقلل م��ن وارداتها 
م��ن أملاني��ا، وبالتال��ي تدفق��ات 
رأس املال إلى خ��ارج أملانيا، والتي 
تُقاس على فائض احلساب اجلاري. 
وعلى وجه اخلصوص، يحتاج بنك 
االحتياط��ي الفيدرالي األميركي 
والبنك املركزي األوروبي إلى إنهاء 
السياس��ات النقدية املتساهلة 
�� وخاص��ة ح��زم اإلنق��اذ املالي 
وضمانات البنك املركزي األوروبي 
التي تعم��ل بنحو مصطنع على 
إع��ادة توجي��ه رؤوس األموال إلى 

جنوب أوروبا.
الواق��ع أن املنطق مُيل��ي أن أملانيا 
غير ق��ادرة على تقلي��ص فائض 
حس��ابها اجلاري واالس��تمرار في 
متدي��د القروض العام��ة واخلاصة 
الرخيص��ة لدول أخرى في الوقت 
املكاسب  نفسه. وس��وف تكون 
كبي��رة إذا فه��م الساس��ة هذه 

احلقيقة األساسية.

كيف يمكن تقليص فائض ألمانيا ؟
PROJECT
SYNDICATE

دي ان اي سلفادور دالي
طارق حرب

ماص��رح به اكثر م��ن نائب ي��وم  2017/7/22 
م��ن وج��ود الحدهم ف��ي كافتيري��ا  مجلس 
الن��واب ويتنق��ل ف��ي اروق��ة البرمل��ان  الجل 
التأثير على الن��واب الذين تولوا التوقيع على 
طلب اس��تجواب لس��حب تواقيعهم الجل 
افش��ال طلب االس��تجواب بحيث ال يتحقق 
العدد املطلوب للقيام باجراءات االس��تجواب 
االم��ر الذي يؤدي الى فش��ل االس��تجواب وال 
يس��تطيع النائ��ب طال��ب االس��تجواب وال 
رئاس��ة البرمل��ان دع��وة الوزير للحض��ور بعد 
حتديد موعد االستجواب وال يستطيع النائب 
توجيه اس��ئلة للوزير كونه سوف لن يحضر 

لعدم دعوته
وب��ادئ ذي ب��دء نق��ول ان الدس��تور والنظام 
الداخل��ي جمللس الن��واب ال يوج��د فيه حكم 
يتضم��ن من��ح النائب ال��ذي وض��ع توقيعه 
الس��تجواب الوزي��ر او رئيس الهيئة س��حب 
التوقي��ع الذي قام به ووقع على القائمة التي 
تتضمن اسماء وتواقيع النواب الذين يطلبون 
االس��تجواب اي خ��ال الدس��تور والقانون من 
سحب النائب لتوقيعه كما ان هذا السحب 
بعد التوقيع ميكن تفس��يره عل��ى ان النائب 
استعمل التوقيع الغراض معينة وملا حتققت 
هذه االغراض س��حب النائب توقيعه وكلمة 
االغ��راض كلم��ة عام��ة ش��املة والظ��روف 
واالح��وال حتدد ما هي ولكن لي��س من بينها 
ان س��لوك الوزير اس��تقام  وس��يرته تعدلت 
بحيث ال داعي الس��تجوابه وقد يكون سحب 
التوقي��ع يدخل حتت تبري��ر ان النائب لم يكن 
عل��ى اطالع قبل وضع توقيع��ه ولم يدرك ما 
هي��ة االثار املترتبة على االس��تجواب وهذا ال 
ميكن قبول��ه ممن وصل ال��ى عضوية مجلس 
النواب وامور البالد بيده وال يبقى اال تفس��ير 
واض��ح وهو الذي ميكن ان يؤديه من حضر الى 
البرمل��ان وجتول في اروقته وان كنا مع حس��ن 
الظن ونبتعد عن س��وء الظ��ن حتى ولو في 
نائ��ب واحد ولكن البد من احترام املس��ؤولية 
الوطنية والوج��ه االخالقي والتزامه في عدم 
س��حب التوقيع بعد وضع��ه الن ذلك له آثار 
خطي��رة تطرقنا ال��ى بعضها س��ابقا وامور 
اخ��رى  ميكن ادراكها ببس��اطة وختاما نقول 
ان تقسيرنا وتأويلنا وتقديرنا لسحب التوقيع 
ال يبتع��د ع��ن اح��كام التوقي��ع عل��ى طلب 
االس��تجواب ال��واردة في الفقرة س��ابعا من 
املادة )٦١( من الدستور واملواد )٥٠( وما بعدها 
من النظ��ام الداخلي جمللس الن��واب حيث ان 
موافق��ة ٢٥ نائب��ا  عل��ى طلب االس��تجواب 
يجعل من الطلب دس��توريا وقانونيا وسحب 
توقي��ع واحد بحيث يبقى ٢٤ يؤدي الى ابطال 
االس��تجواب وعدم تبليغ الوزير للحضور الى 
البرمل��ان وفي جميع االح��وال ال بد من  ايقاف 
احملاوالت للتأثير على االداء الدستوري والقانوي 

للبرملان املوقر .

النائب وتوقيعه 
الخاص باالستجواب 
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املت��واري خل��ف دالالت األن��ا الش��عرية 
للش��اعر الباحث��ة ع��ن م��ا وراء املعنى 

املباشر 
 ) ألني خضت أحد عشر حرباً 

رأيت فيها أحداً عشرة بقعة دم 
ل��م أعرف أي م��ن أخوتي ق��د قميصي( 

ص69 .
وألن هذه النا الشعرية يصعب أالمساك 
بها داخل  ص��ورة أو معنى واحد  كونها 
تنفتح  دالليا داخل النص الواحد كونها 
ترتبط بشبكات تأويله  سسيو تاريخية 

تتش��ظى لتكون النح��ن   كعتبة ثانية 
لذا تظل متوارية خالف اش��كال املعنى  
من خالل عناوين القصائد  الفرعية التي 
تظ��ل مغلقة عل��ى الداخل ن��ا / النحن 
أكث��ر من نا اآلخ��ر اخلارج وه��و ما يؤخذ 
على اجملموعة ) إسراؤنا،حجراتنا،خيوطنا 
، كهفنا، قرانا ،اشياؤنا (  وهو ما يعكس 
القصدي��ة واله��دف م��ن التأويل حيث 
يتح��رك النص داخل بنية نصية مغلقة 
)مدوناتنا( طاملا مارس��ت وصايتها على 
صورة املعنى الثقافي والفني السائد من 
خالل اش��تراطاتها الديني��ة والتاريخية 
املقدسة  التي تتحكم في إنتاج املعنى 

)قالوا إنا دعونا إلهاً من دون اهلل 
وأعادونا لكهوفنا 

ن��زرع صحراءنا مبا تكس��ر م��ن القلوب(
ص29.

 عمد الش��اعر إلى إعادة  تش��كيل أفق 
ومنظور ش��عري على وف��ق رؤية تأويلية  
فكري��ة وفنية تتس��ع وتتم��دد لتتجاوز 
صورة املعنى السائد وذلك باعتماد على 
تقنية اإلنزي��اح الداللي والذي انقس��م 

الى نوعني :
األول سياقي استعاري تأريخي  من خالل 
تناص��ات  مثل قصص القرآن ، يوس��فنا 

،وكهفنا، و إسراؤنا ... الخ
)يتامى ضربوا آذانهم

 س��كنوا دهوراً في الكهوف يكدس��ون 
العلقم

متوهمني عطر الياسمني 
وهو مير على ريح بطونهم(28 

وآخر اس��تبدالي فني جمال��ي متثل في  
املعان��ي    ،   الص��وت ، الدالل��ة ،اللغ��ة 

)مألونا أولئك احلاملني لذنوب عرشهم 
وما كانوا مرسلني 

ما وضعوا في عنق الفرح قالدة 

تركوا على أعناقنا ما يؤرخ للحزن(ص60 
.

تتبنى اجملموعة الش��عرية )نا( مبجملها  
خطاباً ثقافياً يكشف عن إستراتيجية 
نقدي��ة حجاجية ترفض الثب��ات واملوت 
لص��ورة املعن��ى وه��و يكش��ف عن هم 
الشاعر وقصديته في متثل لغة اخلطاب  
للبحث ع��ن مكامن اخلل��ل واجلمود من 
داخ��ل بنيتن��ا الثقافي��ة واالجتماعي��ة 
املرتبط��ة بنح��و وثي��ق بي ن��ا اجلمعية 
التي ترتكز في بنيتها اللغوية مرجعية 
تاريخي��ة وديني��ة وثقافية تقت��ات على 
مدون��ات مغلقة  عل��ى  ص��ورة أحادية 
لفه��م  أي نص��وص تخض��ع   املعن��ى 
وتفسير تاريخي ماضوي ظاهري مقدس 
لذا س��عى الشاعر إلى فك هذا االرتباط 
املباش��ر مع املعن��ى الس��ائد من خالل 
اعتماد رؤي��ة وخطاب تأويل��ي قادر على 
كس��ر هذا االنغالق الفكري واس��تبدال 
املعاني القدمية املرتبطة بقدسية النص 
عل��ى حس��اب اإلنس��ان مبعان��ي روحية 
وإنس��انية تنفتح على ش��تى أش��كال 
املعاني اإلنسانية املتجددة تتيح لنا أيجاد 
مساحة رحبة من املشتركات اإلنسانية 
وال ميك��ن ذل��ك إال بجعل نا ال��ذات التي 
حتي��ل بدورها إلى نا النحن  تنفتح نحوه 
ن��ا العالم  عب��ر لغة تواصلي��ة تداولية 
لصورة املعنى اإلنس��اني لتك��ون  قادرة 
على تفكيك واس��تبدال املعاني القدمية  
املدونات املغلقة  مبع��اٍن جديدة مدونات 
مفتوح��ة عل��ى جميع أش��كال الفهم 

والتفسير من دون اشتراطات مسبقة 
)لم أسمع منك أنت 

ما أعنيه املرأة 
ما أقصده البالد 

ما أناديه احلياة (ص87 .

حيدر جمعة العابدي
 

تقوم اإلس��تراتيجية الش��عرية للكاتب 
علي لفته سعيد في مجموعته الشعرية 
)ن��ا( الص��ادرة ع��ن دار متوز لس��نة 2016 
على رؤي��ة مركزية تعتمد ف��ك االرتباط 
التأريخ��ي مع صورة املعنى األصل املدونة 
األول��ى والتي جعل��ت من ص��ورة املعنى 
املتداول  مجرد تكرار ونسخ للغة  واملعنى 
. يعتمد الش��اعر آلية التأوي��ل واإلنزياح 
الدالل��ي ف��ي توظي��ف  وبن��اء معمارية 
القصي��دة وه��و ما يس��هم  بالغي��اً من  
استبدال صورة املعنى املستهلك بصورة 
فنية وفكري��ة تعتمد معن��ى ومضموناً 
موازياً من حيث الش��كل أو الصورة لكن 
مختلفة م��ن حيث الداللة واالس��تثمار 
املوضوعي والنعوت  مس��تعيناً بتقنيات 
فنية ولغوية  تعتمد  االبتكارو االستعارة 
والعالقات الصوتية التي تتش��كل بفعل 
اجملاورة والتناصات التاريخية ،و التراكيب 
اجلملية الت��ي تنفتح  بدورها على دالالت 
فكرية  عب��ر تاريخية  ، والتقدمي والتأخير 

،واحلذف داخل النص  
)قميصنا أس��رينا به محمال بعرق الوجع 

ونهارا 
حتى إذا ما حل الليل 

سجد عليه نبي يكتب آياته 
مرتال ما تس��معه الس��ماء من أفواهنا ( 

ص5 .
تتخذ  اس��تراتيجيه االنزياح الداللي في 
اجملموعة م��ن  )نا( أس��اليب وطرقاً فنية 
وموضوعي��ة مختلف��ة فترتب��ط بنح��و 
مباشر بالذات الشعرية كعتبة أولى )نا( 
الش��اعر لتكون معبرة ع��ن قصدية  لذا 
يل��زم الدخ��ول اليها  فك ش��فرة املعنى 

االنزياح الداللي وتمّثالته في المجموعة الشعرية
)نا( لعلي لفته سعيد

غالف الكتاب

دراسة

قصة قصيرة

يعتمد الشاعر آلية التأويل واإلنزياح 
الداللي في توظيف  وبناء معمارية 
القصيدة وهو ما يسهم  بالغيًا من  

استبدال صورة المعنى المستهلك 
بصورة فنية وفكرية تعتمد معنى 
ومضمونًا موازيًا من حيث الشكل 

أو الصورة لكن مختلفة من حيث 
الداللة واالستثمار الموضوعي 

والنعوت  مستعينًا بتقنيات فنية 
ولغوية  تعتمد  االبتكارو االستعارة 

والعالقات الصوتية التي تتشكل 
بفعل المجاورة والتناصات التاريخية

بأجمعه بسماواته وأراضيه.
ثم صم��ت ملتفتاً إل��ى الكاهن الواقف 
جنبه، الذي شرع بالترمن واإلنشاد وهو يزيح 
الغطاء ع��ن الكتلة املغطاة فتكش��فت 
عن عدة متاثيل لنساء ورجال. وإذا بالكاهن 
وخلف��ه القائ��د وجمي��ع اجلن��ود يركعون 

مصلني أمام األوثان وهم يرددون التراتيل.
أصابنا الذعر، ومتس��كت أن��ا بأذيال أمي 
وجدتي، والتصقنا جميعاً ببعضنا البعض 
مبهوري��ن خائف��ني. نحن ل��م نواجه بكل 
تاريخنا مثل هذا احلشد اجلبار من املصلني 
املنش��دين بتراتيل عجيبة جعلتنا نرجتف 
تأث��راً ووج��ال. كان مش��هد األوث��ان مثيراً 
حقاً، فإن أشعة شفق الغروب النحاسية 
أضف��ت عليها حياة وتوهج��ا بأنوار خالبة 
تنب��ض ب��أرواح اآلله��ة الكامن��ة فيه��ا. 
بالتدريج ش��رعنا نحن القرويني »الكفرة« 
واحدا بع��د واحٍد نرك��ع وراء اجلنود، ونحن 
نح��اول أن ن��ردد التراتيل نفس��ها لألوثان، 

آلهة احلضارة اجلديدة.
***

بع��د قرون وق��رون، وقد أصبح��ت أنا أماً، 
وأم��ي أصبحت حكيمة بع��د ان ورثت أبي 
ش��يخ القري��ة الراحل، دخ��ل علينا جيش 
جديد بأزياء خالبة وأسلحة مرعبة. أحرقوا 
معبدنا وحطموا أوث��ان آلهتنا. مت جتميعنا 
نحن السكان املرتعبني، ووقف قائد اجليش 
وبجانب��ه رجل بثي��اب غي��ر اعتيادية، من 
الواضح أن��ه كاهن، وخلف��ه كتلة كبيرة 
مغط��اة بقم��اش أبي��ض. خط���ب بن���ا 

القائد:
� أيها الناس قد جئناكم محررين ولسنا 
غزاة. ال نبتغي بكم الشر أبدا، بل كل اخلير 
والصالح. ها نحن جنلب لكم أعظم ما في 
اخلليقة وأسمى ما توصلنا إليه بعد أجيال 
وأجيال من البحث والكفاح: احلضارة.. نعم 

إنها احلضارة التي لم تعرفوها من قبل..

فصرخت أمي احلكيمة:
� ما هي احلضارة أيها القائد.. أهي حيوان 

أم إنسان؟
� ال أيتها الش��يخة، إنها ش��يء أعظم 
وأروع ألنها جتعل منكم شعباً جديداً راقياً 

تتمتعون بأنوار اإلميان بدين احلق.
 � لك��ن أيها القائد لدين��ا ما يكفي من 
اإلميان والدين. فنحن منذ أن ُوِجْدنا، نتوارث 
عن أس��الفنا عبادتنا لألوثان التي دمرمتوها 
الي��وم ف��ي معبدنا. ألنن��ا نع��رف أن أرواح 

اآللهة تعيش فيها.
فصرخ القائد بغضب:

 � كال ثم كال، أنتم تكفرون باإلله وتهينون 
العقل وتزلون عن درب احلق. كيف إلنس��ان 
عاقل أن يعبد أوثان��اً من حجر تصنعونها 
أنتم بأنفس��كم. إنها جماد مثل أي حجر 
أص��م، ال يأخ��ذ وال يعطي. انظ��روا كيف 
قمن��ا بتدميرها بكل س��هولة من دون أن 

حترك أي ساكن.
      كيف يس��مح لك��م عقلكم جتاهل 
اإلل��ه األوح��د العظي��م الق��ادر على كل 
ش��يء قدير. عرشه في السماء. وهو الذي 
خلق كل ش��يء، أنتم وأوثانكم، بل الكون 

بأجمعه بسماواته وأراضيه.
 ثم صمت ملتفتاً إل��ى الكاهن الواقف 
جنبه، الذي شرع بالترمن واإلنشاد وهو يزيح 
الغطاء ع��ن الكتلة املغطاة فتكش��فت 
ع��ن صليب كبير وعليه إنس��ان مصلوب. 
وإذا بالكاهن وخلفه القائد وجميع اجلنود 
يركعون مصلني أمام الصليب وهم يرددون 

تراتيل الكاهن: أبانا الذي في السماوات..
أصابنا الذعر، ومتسكت أنا بابنتي وأمي، 
والتصقنا ببعضنا البعض خوفا وانبهارا، 
فنحن ل��م نواجه بكل تاريخن��ا مثل هذا 
احلش��د اجلب��ار م��ن املصل��ني املنش��دين 
بتراتيل عجيبة جعلتنا نرجتف تأثرا ووجال. 
وكان مؤثراً حقاٍ مش��هد الصليب الكبير 

وعلي��ه ذلك اإلنس��ان العجي��ب املصلوب 
وجراح��ه النازف��ة م��ن ضلع��ه وكفي��ه. 
أش��عة ش��فق الغروب النحاسية أضفت 
علي��ه حياة وتوهج��ا بأن��وار خالبة تنبض 
بروح اإلله األوح��د الكامنة فيه. بالتدريج 
شرعنا نحن القرويني الكفرة عبدة األوثان، 
واحدا بع��د اآلخر نرك��ع وراء اجلنود، ونحن 
نح��اول أن نردد نفس التراتيل إلله احلضارة 
اجلدي��دة: أبانا ال��ذي في الس��ماوات. بعد 
ق��رون وقرون، وقد أصبح��ت أنا بدوري جدة 
حكيمة وورثت زوجي شيخ القرية الراحل، 
دخ��ل علين��ا جي��ش جدي��د بأزي��اء باهرة 
وأس��لحة حديدية مذهلة، فجر كنيستنا 
وأعدم القس��يس وجنود امللك. مت جتميعنا 
ونح��ن مرتعبون، ووقف قائد اجليش وفوقه 
يخفق علم الثورة وبجانبه رجل بثياب غير 
عس��كرية من الواضح أنه إنسان مثقف. 
وخلف املثقف هنالك كتلة كبيرة مغطاة 

بقماش أبيض. خطب بنا القائد:
� أيها الناس قد جئناكم محررين ولسنا 
غزاة. ال نبتغي بكم الشر أبداً، بل كل اخلير 
والصالح. ها نحن جنلب لكم أعظم ما في 
اخلليقة وأسمى ما توصلنا إليه بعد أجيال 
وأجيال من البحث والكفاح: احلضارة.. نعم 

إنها احلضارة التي لم تعرفوها من قبل..
فصرخت أنا:

� ما هي احلضارة أيها القائد.. أهي حيوان 
أم إنسان؟

� ال أيتها الش��يخة، إنها ش��يء أعظم 
وأروع ألنها جتعل منكم شعباً جديداً راقياً 

تتمتعون بأنوار اإلميان بعقيدة احلق.
� لكن أيه��ا القائد لدينا م��ا يكفي من 
اإلميان والدين. فنحن منذ أن ُوِجْدنا، نتوارث 
عن أس��الفنا عبادتنا لل��رب املصلوب، ألننا 

نعرف أن روح اإلله تعيش فيه.
فصرخ القائد بغضب:

� كال ث��م كال، أنت��م تكف��رون بحضارة 
العل��م، وتهين��ون العقل وتزل��ون عن درب 
التق��دم والرق��ي. كيف إلنس��ان عاقل أن 
يعبد مثل هذا اخلش��ب وه��ذا احلجر الذي 
تس��مونه رب��اً، وتتجاهل��ون أن��وار العلم، 
الذي أثبت أنه أعظم إله حقيقي وواقعي 
نصنعه نحن البشر بإرادتنا وعقلنا. العلم 
وحده القادر على كل شيء قدير. هو الذي 
سيصنع لكم اخللود ويجنبكم كل اخملاطر 
واألم��راض ومينحك��م االكتفاء والس��الم. 
نعم العلم هو الذي س��يخلق لكم اجلنة 

على األرض. 
ثم صم��ت ملتفتاً إلى املثق��ف الواقف 
جنبه، الذي شرع بالترمن واإلنشاد وهو يزيح 
الغطاء عن الكتلة املغطاة فتكشفت عن 
مسلة كبيرة مكتوب عليها »أنوار العلم 
وجن��ان التق��دم ». وإذا باملثق��ف وخلف��ه 
القائ��د وجمي��ع اجلنود يقفون منش��دين 

أمام املسلة:
أبانا الذي ف��ي اخملتبرات، وأمن��ا التي في 

املصانع..
أصابن��ا الذع��ر ومتس��كت أن��ا بابنت��ي 
وحفيدت��ي، والتصقن��ا ببعضن��ا البعض 
خوف��اً وانبه��اراً، فنح��ن لم نواج��ه بكل 
تاريخنا مثل هذا احلشد اجلبار من املصلني 
املنش��دين بتراتيل عجيبة جعلتنا نرجتف 
تأث��راً ووجال. وكان مش��هد املس��لة وعلم 
الث��ورة اخلف��اق مثيري��ن حقاً، فإن أش��عة 
ش��فق الغروب النحاسية أضفت عليهما 
حي��اة وتوهجاً بأن��وار خالبة تنب��ض بروح 
آله��ة العلم والتق��دم الكامن��ة فيهما. 
بالتدريج شرعنا نحن القرويني املسيحيني 
البدائيني املتخلفني، واحدا بعد واحٍد نركع 
وراء اجلن��ود، ونحن نحاول أن ن��ردد التراتيل 

نفسها إلله احلضارة اجلديدة:
أبانا الذي ف��ي اخملتبرات، وأمن��ا التي في 

املصانع..

سليم مطر

ذات ي��وم، قب��ل آالف األعوام، وأن��ا لم أزل 
طفلة، دخ��ل اجلي��ش قريتنا النائي��ة التي 
تقع عند أط��راف الغابة. أحرقوا أش��جارنا 
وقام��وا  طواطمن��ا،  وحطم��وا  املقدس��ة 
يتجميعن��ا نحن الس��كان املرتعبني. وقف 
قائ��د اجلي��ش وبجانب��ه رج��ل بثي��اب غير 
اعتيادية، م��ن الواضح أن��ه كاهن، وخلفه 
كتلة كبيرة مغطاة بقماش أبيض. خطب 

بنا القائد:
� أيها الناس قد جئناكم محررين ولس��نا 
غزاة. ال نبتغي بكم الشر أبداً، بل كل اخلير 
والصالح. ها نحن جنلب لكم أعظم ما في 
اخلليقة وأسمى ما توصلنا إليه بعد أجيال 
وأجيال من البحث والكفاح: احلضارة.. نعم 

إنها احلضارة التي لم تعرفوها من قبل..
     فصرخ��ت جدتي، وهي حكيمة القرية 

ووريثة جدي الراحل شيخ القرية:
� ما هي احلضارة أيها القائد.. أهي حيوان 

أم إنسان؟
� ال أيته��ا الش��يخة، إنها ش��يء أعظم 
وأروع ألنها جتعل منكم شعباً جديداً راقياً 

تتمتعون بأنوار اإلميان بدين احلق.
� لك��ن أيها القائ��د لدينا م��ا يكفي من 
اإلمي��ان والدين. فنحن منذ أن ُوِجْدنا، نتوارث 
عن أس��الفنا عبادتنا للطبيعة من أشجار 
وصخ��ور وحيوانات ونيران وصواعق وأمطار، 

ألننا نعرف أن أرواح أجدادنا تعيش فيها.
فصرخ القائد بغضب:

� كال ث��م كال، أنت��م تكف��رون باآلله��ة 
وتهين��ون العق��ل وتزل��ون ع��ن درب احل��ق. 
كيف إلنس��ان عاقل أن يعبد أرواح األسالف 
ويتجاهل اآللهة اجلب��ارة العظيمة القادرة 
على كل ش��يء قدير. هي التي خلقت كل 
املوج��ودات، أنت��م وأس��الفكم وغاباتك��م 
الك��ون  ب��ل  وصواعقك��م،  وحيواناتك��م 

من القطع املتوسط.
نسج الكاتب روايته من حاالت اجملتمع وبلورها 
في فكرة لتحظى برواية شيقة جتذب القارئ 

لالستمتاع بأحداثها ومؤثراتها.

رنا محمد نزار
  

تعد دار الشؤون الثقافية صرحاً ثقافياً المعاً 
في الوس��ط الثقافي فهي مؤسسة ثقافية 
توازي مؤسس��ات النش��ر العربية، دأبت هذه 
ال��دار عل��ى تق��دمي إصداراتها عبر سالس��ل 
متنوعة. فضمن سلس��لة )س��رد( صدر لها 
حديثاً كتاب جديد بعنوان )أحيانا وبال معنى( 
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صفحة من القطع املتوسط.
شمل الكتاب مجموعة قصصية ضمت )22( 
قصة كتبت بأس��لوب ش��يق وسلس وكانت 
حتمل معاني وعناوين مختلفة مستش��هداً 
بأنواع من التج��ارب االجتماعية التي تهدف 
إلى بل��ورة فكرة  موضوع ما اخت��اره الكاتب 

من خياله.
كما صدرت عن الدار رواية بعنوان )موت صانع 
القبعات( للكاتب علي حداد ب�)223( صفحة 

جيوش الحضارات !

لوحة للفنان  ياسني احملمداوي

مبارك السريفي
  

اجلسد األزرق الهيمان
في حشمة يراوغ زرقة الثوب

و يرتسم
و الثوب األزرق الغيور

في متّوج ميحو تضاريس اجلسد
و يعاند

أما العيون املستمتعة بلحظة التخادع
فخلسة تخدع اإلثنني معاً
اللقلقان باألبيض و األسود

و في وقار يقفان
فوق صومعة املسجد

متعانقني يرقبان حركة القطارات
ينزل مسافرون يرحل آخرون

و هما هناك عالياً
و في وقار يرقبان

حركة الفضاءات
يهدم مكان و يشيد آخر

و هما هناك عالياً وفي وقار
 ال يأبهان بتغير املكان

وال حركة الزمان
ملحمة األرض واحللم والرجال 
)لهاث شديد( .. )نبش شديد(

أنامل دامية تنبش ركام البيت الذي كان
تنبش التراب املبلل واحلصار

أنامل دامية تعيد خلط التراب األزلي
من حتت األنقاض

الحت دمية حمراء
جنت االنامل ارتفع اللهاث

)نبش شديد( .. )لهاث شديد(
االنامل الدامية ترتعش حول الدمية

متسح عنها تراب البيت الذي كان والغبار
بحنان تسحب ما تبقى من الدمية

وبقية يد متسك بها     

أبت أال تتركها وحيدة
باألم��س حكى االب البنته أس��طورة االرض 

واحللم والرجال
باألم��س حكت البن��ت لدميتها أس��طورة 

األرض واحللم والرجال 
)بكاء شديد(
)نبش شديد(

)لهاث شديد(
دموع تنهم دماء تسيل أجساد تتحلل 

على أرض
يولد فيها االطفال مشروع قربان

فدى مللحمة األرض واحللم والرجال 
ذات صباح باكر في إحدى مقاهى طنجة

رشفت من كأسي
رمبا نسيت هاتفي هنا

رمبا ضاع هاتفي هنا
رشفت من كأسي وحدي هنا 

أتطلع إلى عقارب ساعتي

الشارع العريض خال
إال م��ن بع��ض الثمل��ني وبائع��ات اله��وى 

يتمايلون في اجتاهات مختلفة
إشراق ميحو خذالن الليل
متوعداً ومنذراً باملعاودة

بدأ املقهى يحيى و ساعة يدي وقفت
أخرجت النقود من جيبي
دفعت .. قطعت الرصيف

أوقفت سيارة أجرة
»محطة القطار«

قلت.
»نسيت هاتفي« قلت.

رجعت .. فتشت .. سألت
»محطة القطار«

قلت.
أشفقت على الثملني وبائعات الهوى

 وعلى نفسي »وحيدا أنا«
قلت »من دون هاتفي«

لحظة تخادع
شعر صدور كتاب )أحيانا وبال معنى(

ورواية )موت صانع القبعات(



اخلائن: ملاذا انشق؟ *
أدى انشقاق حسني كامل إلى قدر كبير 
من التأمل في حاش��ية ص��دام ملعرفة 
الس��بب ال��ذي دفع��ه ملغ��ادرة العراق. 
مالْت النقاشات إلى التركيز على ثالث 
فرضيات حصرية بصورة غير مشتركة. 
كانت الفرضية األولى تذهب إلى القول 
إن كامل كان مريضاً عقلياً. فيما تذهب 
الثانية إلى القول إن��ه فرَّ لكي يتفادى 
املضاعف��ات الناجم��ة ع��ن أنش��طة 
محظورة. بينما كانت الفرضية الثالثة 
تقول إنه كان لديه طموحات سياسية 

محَبطة. 
*ص��دام وكب��ار املس��ؤولني يناقش��ون 
س��لوك حس��ني كام��ل بع��د عملية 
جراحية في الدماغ )17 آب ] أغسطس 

 )1( )1995 ]
صدام: الطبيب األجنبي الذي أجرى له 

العملية شرح
 ل��� - كان هن��اك أيض��اً طبي��ب أردني 
يش��رف على العملي��ة اجلراحي��ة. )2(  
أخبره��م بأن يكونوا حذري��ن منه. هذا 
الرجل ليس باإلنسان السوي وقد يؤدي 

وضعه إلى االنتحار. 
ذك��ر 1: هذا يعن��ي أن بإمكانه أن يقتل 

شخصاً ما أو يقتل نفسه. 
صدام: لم نسمْع بذلك من قبل. 

ذكر 2: وراء األذن – انطباعي بأن العملية 
اجلراحية وراء األذن. 

ص��دام: ال، لق��د حف��روا هن��ا، في هذه 
املنطق��ة ]؛ [ له��ذا إن عين��ه انته��ْت 
)بالعامي��ة العراقي��ة: راح��ْت – م.(، إذا 
الحظ��ت. لق��د أج��روا العملي��ة عب��ر 

األنف. 
اخلالي��ا  بع��ض  رفع��وا  كم��ا   :1 ذك��ر 
النامي��ة. كان  واألش��ياء  الس��رطانية 

الورم حميداً .
ذك��ر 3: إن إصابت��ه تؤثر على س��لوكه 
وجتعل س��لوكه عدواني��اً ومييل للتبدل 
من مزاج إلى مزاج آخر. هذا من املمكن 
أن ي��ؤدي إل��ى نوع من الكآب��ة التي من 

شأنها أن تفضي إلى االنتحار. 
صدام: س��أل الطبي��ب األردني الدكتور 
أومي��د ] غي��ر مس��موعة [. )الدكت��ور 
أومي��د مدح��ت مب��ارك وزي��ر الصحة 
العراقي في األع��وام األخيرة من حكم 
ص��دام وحتى الغزو األمريكي في 2003 
– م.( ق��ال: » اهلل رحيم. » قال ذلك ألنه 

خالل العملية اجلراحية هذه
 ] التغيرات في شخصية حسني كامل 

[ ستزداد.  
 ذكر 1: ] غير مسموعة. [ 

ص��دام: ] غي��ر مس��موعة [. كما قال 
أيض��اً إن��ه كان يطل��ب م��ن الدكت��ور 
أومي��د احلب��وب. ال أع��رف أي ن��وع م��ن 
احلب��وب، حبوباً مهدئة. الحظُت قبل أن 
ميضي إلجراء اجلراحة. الحظُت بس��بب 
الطريقة الت��ي كان يتحدث بها معي، 
لم يكْن يتحدث بطالقة. الحظُت ذلك 
مرتني. ذات مرة أقبل إلّي في )البحيرة(.  
)3( ج��اء إلّي وه��و يقود س��يارة، لذلك 
دعوُت ش��قيقه وأخبرت��ه أن يتبعه في 
س��يارة ويأخذه إلى البيت، ألنني كنُت 
قلقاً وخائف��اً على وضع��ه، وتعال إلّي 
حني ترج��ع ألنن��ي أود التح��دث إليك. 
س��ألته: » هل الحظَت عليه أي شيء؟ 
» لم يكونوا ق��د أدركوا بعد. قال لي: » 
ال، س��يدي. لم أحلْظ شيئاً. » لكنه في 
بعض األحي��ان ينتابه ص��داع. قلُت له 
هذا هو وضع��ه الذي ش��اهدته. كنُت 
أخش��ى أنه في أثناء قيادته للس��يارة 
قد يحصل له هذا الوضع وينتحر. بناء 
عل��ى ذلك، عليك أن تنتب��ه إليه إلى أن 

نرى حالته الصحية. 

ذكر 2: يوجد طبيب عراقي. 
عراق��ي  اختصاص��ي  ص��دام: طبي��ب 
تكل��م أيضاً مع الدكت��ور أوميد. ] غير 
مس��موعة. [ توص��ل إلى االس��تنتاج 
نفس��ه ال��ذي توص��ل إلي��ه الطبيبان 
األجنب��ي واألردن��ي. من األفض��ل له أن 
يُجن – لق��د نعتناه بتلك الطريقة ولن 

نتراجع عن هذا النعت. 
ذكر 2: ملاذا لم يقولوا ] غير مس��موعة 
[ قبل ] غير مس��موعة [ وزير الصحة ] 

غير مسموعة [؟ 
صدام: هذا هو الوضع في بلدان )العالم 
الثال��ث(. كان محرج��اً م��ن أن يق��ول 
لن��ا. في)هيئ��ة التصنيع العس��كري( 
كان��وا قد الحظوا جمي��ع هذه احلاالت. 
في بع��ض األحي��ان يكون كئيب��اً وفي 
منته��ى الغض��ب وغالباً يتح��ول إلى 
شيء آخر. التناقضات. كانت لديه هذه 
التناقض��ات، باألصل، لكنها ازدادْت في 

اآلونة األخيرة. 
ذكر 2: لقد ازدادْت بسبب املرض. 

ص��دام يخب��ر مجل��س قي��ادة الث��ورة 
بأن��ه ح��ّذر حس��ني كامل م��ن املغاالة 
ف��ي طموحات��ه السياس��ية )15 آب ] 

أغسطس [ 1995( )4( 
صدام: إن العمل الغادر األخير حلس��ني 
كام��ل ل��ه عام��الن. العام��ل األول هو 
الطموح: حب اإلجناز. بيد أنه كان يدرك 
أن هذا االجناز ال مُيكن حتقيقه بواسطة 
هذه )املس��يرة( وبالصورة التي رسمها 
لنفس��ه. كان حس��ني كام��ل يريد أن 
يصب��ح نائب رئي��س ال��وزراء، واخلطوة 
التالي��ة، خ��الل مرحلة صدام حس��ني، 
أو بع��د ص��دام حس��ني، أن يص��ل إلى 
الصالحي��ة كله��ا. لقد ش��رحُت لكم 
كيف يعمل عقله. لم أتوصْل إلى هذا 
االستنتاج اآلن حتديداً؛ لقد استنتجُت 
هذا ف��ي وقت مبكر جداً. قد يتس��اءل 
بعضكم، ملاذا لم يصبْح حسني كامل 
نائباً لرئيس الوزراء؟ على الرغم، استناداً 
إلى السياق العام حيث كان يقف، هذا 
األمر لي��س بالغريب جداً. غير أن صدام 
حس��ني ال يريد أن يجعل��ه نائب رئيس 
ال��وزراء. كان مرضه يجعل��ه قريباً من 
املنصب الذي يهدف إليه، وهو، منصب 
نائ��ب رئي��س ال��وزراء والحق��اً، منصب 
رئيس ال��وزراء. بطبيعة احل��ال لم يكْن 
بوس��عه أن يفصح عن جميع أمنياته 
أمام صدام حسني، لذلك كان يتحاشى 
ه��ذه القضايا م��ن أج��ل تعيينه بهذا 
املنص��ب. إال إن الصورة بأكملها كانت 
ماثلة أمامي، وكان من الواضح أنه كان 
سيطلب من اآلخرين ألن يفصحوا عن 
رأيه، من دون خجل، لكي تتصاعد وتيرة 
األمور إلى ه��ذه الدرجة أو تلك الدرجة 
أو ه��ذا املنص��ب أو ذاك املنص��ب. لقد 
أرهفت السمع. تارًة كنُت أدلي بتعليق، 
وهو تعليق لم يُفهم – كيف أرى مرض 
ه��ذا الرجل؟ وطوراً كنُت أش��رح األمور 

بإيجاز. بعدئذ كيف أننا لم – 
س��أذكر الس��بب اآلخ��ر لك��ي أنه��ي 
حديث��ي. العام��ل اآلخ��ر هو الش��عور 
الذي سيكتش��فه ص��دام عن مجمل 
س��لوكه ] سلوك حس��ني كامل [ غير 
وانحرافه. لهذا  املش��روع، اس��تغالله، 
السبب الذ بالفرار. هرب بعيداً في ظل 
ش��عور بأن األفكار التي تدور في عقله 
ال مُيك��ن حتقيقه��ا مع صدام حس��ني. 
لذلك توق��ف ولم يتجاوز احلدود. توقف 
كوزير في احلكومة العراقية. وباعتباره 
وزي��راً ف��ي احلكوم��ة العراقي��ة، كانت 
أعمال��ه تص��ل ميكروس��كوب صدام 
حس��ني لكي يرى م��ا إذا كان يقوم بها 
بالطريقة الصحيحة أم بطريقة أخرى 
تشتمل على االنحراف وبناء على ذلك، 

حزم أمتعته وغادر الع��راق، وهي يفكر 
مع نفس��ه: » دعني أذهب بكرامة قبل 
أن يجردني ] ص��دام [ من ذلك العنوان، 
ويجعلن��ي أمضي في وض��ع مختلف. 
» وكم��ا أعلنُت في رس��التي، أي عنوان 
بارز يتعلق ب� » ملاذا » قد ال يكفينا لكي 
نستنتج وألن نكون قادرين على اإلجابة 
عنه. لكن الشخص الذي يروم اخليانة، 
ال يشرح، وال يقول ملاذا أنا أريد أن أخون. 
أعني، حني يش��رح لنا ملاذا يريد اخليانة، 
عندئ��ذ س��نقول: » واحد، اثن��ان، وهذا 
هو كل ش��يء. » لكنه مريض بس��بب 

االمتي��از والصالحي��ة ف��ي كليهما ... 
لذلك انحرف. 

قب��ل هذه اآلون��ة، بالطب��ع، حكيُت له 
ع��ن مرضه. لي��س هذا الع��ام، إمنا منذ 
أم��د طويل. قلُت له: » حس��ني، أنت. » 
قال لي: » نعم. » قلُت له: » إنك مريض 
إل��ى درجة أنك ال ترى أّي حد باس��تثناء 
منص��ب صدام حس��ني. » قل��ُت له: » 
إنني أحذرك، هذا ش��يء خطير، خطير 
بالنس��بة ل��ك، وه��و ش��يء خطير أن 
يكون لديك مثل هذا اخليال، ألن هذا هو 
)حزب البعث العربي االش��تراكي(، ورمبا 
ليس ثمة قائد كهذا في العالم يتكلم 
إلى أس��رته بوضوح كالذي يتحدث به 
صدام حسني. » اآلن جميع أفراد أسرتي 
يفهمون، لكن أكبرهم س��ناً، وحسني، 
م��ن بينه��م، ورمبا أش��خاص آخ��رون ال 
يزال��ون ال يفهم��ون م��ا يعني��ه صدام 

حسني. 
همام:  )5(  سيدي، زمالئي، لقد حتدثتم 
وغطيتم جميع القضايا، إمنا ال تزال لدي 
مالحظة واحدة. س��ألَت س��يادتك عن 
اإلجراء اجلراحي الذي خضع له ] حسني 
كام��ل [. رمب��ا توج��د منافع من ش��رح 
هذه املعلومة. لدينا في أس��رتنا احلالة 
املرضي��ة عينها وهي ش��بيهة بحالته 
– مري��ض متعل��م، مثق��ف ومؤهل ذو 
شهادة أعلى من ش��هادته – وبدأ يطرأ 
تغير على س��لوكه في األعوام القليلة 
املنصرم��ة. س��لوك غري��ب، وعدوان��ي 
ورغبته غير الس��وية ف��ي اخلصام، قبل 
أن نكتش��ف امل��رض. وق��د أُجري��ْت له 
عملية جراحية لغرض إزالة الورم كله، 
وهي حالة شبيهة بحالة حسني. وحني 
سألُت الطبيب عن التغير في سلوكه 
والرغبة العدوانية والشجار مع الناس، 
قال لي إن هذا من تأثير الورم وهو شيء 
متوق��ع أن يؤثر عل��ى تصرفه حتى بعد 

االنتهاء من العملية اجلراحية. 
صدام: ما هو اسم الطبيب ؟

همام: الدكت��ور عبد اله��ادي اخلليلي، 
سيدي. )6( إنه عالم متميز لكنه لم ينْل 
موافقتنا للعمل في )ابن سينا(، )7( ألنه 
من أصل إيراني، لكن��ه واحد من أذكى 
العلماء ف��ي تخصصه. س��يدي، هذه 
حقيقة وعلينا أن نتقبلها. وس��يادتك 
بوسعه أن يسأل األطباء املتخصصني، 
ه��و أو اآلخرين، من اختصاصيي الدماغ 
الذين يعرفون ع��ن أعراض املرضى قبل 
وبعد إجراء العملية اجلراحية للمريض 

املصاب بهذا املرض. 
صدام: إنه يتشاجر مع الناس ألي سبب 

من األسباب. 
هم��ام: إن��ه عليل، س��يدي، ه��ذه هي 
احلقيقة، وأنا أعتق��د أن هذا املرض رمبا 
يؤدي به ف��ي يوم ما إل��ى أن ينتحر وأنا 
أتوق��ع أن هذا س��يكون عاجالً بس��بب 
مرضه. هذا ما نويُت أن أشرحه ألن ذلك 

الكالم قد يستمر إلى األبد. 
صدام: نعم، دكتور ] غير مسموعة [ .

دكت��ور في مجل��س ال��وزراء ] مجهول 
[: ش��كراً س��يدي، أيها الرئيس القائد. 
احلقيق��ة ه��ي إنن��ي ال أود أن أقلل من 
أهمي��ة الواق��ع واحلادث��ة الغ��ادرة، إمنا 
يتع��ني علين��ا أن نك��ون منصفني مع 
أنفس��نا. كنا ق��د واجهن��ا الواقع وما 
قال��ه الدكت��ور همام هو حال��ة طبية 
حقيقي��ة ف��ي الط��ب وه��ي معروفة 
بخاص��ة عندما يكون ال��ورم واقعاً في 
فص اجلبني م��ن الدماغ، الذي يؤثر على 
الذاك��رة والس��لوك. )ف��ي األرجح هذا 
الدكت��ور ه��و الدكتور أومي��د مدحت 
مبارك وزي��ر الصحة الذي أش��رنا إليه 
آنف��اً، إذ كان ف��ي منصبه هذا في وقت 

عقد االجتماع – م.( 
صدام: الذاكرة وماذا؟

دكت��ور ف��ي مجل��س ال��وزراء: الذاكرة 
والسلوك والتصرفات. 

صدام: السلوك! 
دكت��ور في مجل��س الوزراء: الس��لوك، 
التصرف��ات. املرض��ى املصاب��ون به��ذا 
امل��رض قبل اخت��راع املف��راس احللزوني 
والرن��ني املغناطيس��ي ج��رْت العادة أن 
يتم التعامل معهم بوصفهم مجانني 
حتت إشراف أشخاص حكماء من كبار 
الس��ن وأطب��اء نفس��انيني. ف��ي احلال 
يتغي��ر الس��لوك: إذا كان املريض امرأة 
أو رج��الً متدين��اً )ورع��اً( ق��د يصبحان 
العك��س أو عدواني��ني متام��اً ... قال لي 
الطبيب إن هذه احلالة ستستمر حتى 
إذا كان ال��ورم ليس كبيراً، وحتى عندما 
يك��ون بحجم صغير جداً، إن كهربائية 
الدم��اغ تتغير وتس��تمر نوبات حصول 
)داء الش��قيقة( ويتعني عليه أن يتناول 
أدويته طوال س��نوات حياته. باإلضافة 
إل��ى ذلك، علي��ه أن يراق��ب حصول أي 
حالة م��ن االكتئاب، أو عل��ى العكس، 
في حالة حصول أي حالة من االنتعاش 
واخلف��ة والفرح، ألنها هي أول األعراض. 
س��ألني الطبيب م��ا إذا كانت لديه أي 
أع��راض من مث��ل )جن��ون العظمة( أو 

شيء من هذا القبيل. 
*صدام ومستشاروه يناقشون اختالس 
حس��ني كام��ل مل��وارد الدول��ة املالي��ة   
)منتص��ف - إلى أواخر آب ] أغس��طس 

 )8( )1995 )]
ذكر 1: إنني اعتقد، سيدي، إن سمحَت 
لي أن أفسر هنا، إنني أشعر أن الفساد 
ب��دأ في نهاية 1993، حينما عيناه وزيراً 
ل��� )الصناع��ة واملع��ادن( ... كان يعمل 
بحرية، وكان يريد أن يرش��و وزراء آخرين. 
لس��وء احلظ، األش��خاص املقربون منه 
تعودوا أن يشجعوه وكانوا يعطونه ما 
يطلبه. س��يدي، إنني أتوقعه أن يصبح 
عضو قيادة )عض��و قيادة قطرية: وهي 
منزلة رفيعة املستوى في حزب البعث – 
م.( أو نائب رئيس الوزراء. بصراحة، كنُت 
واحداً من أولئك األشخاص الذين كانوا 
يدعون له )يبتهل��ون إلى اهلل من أجله 
– م.( لك��ي يصبح)عضو قي��ادة( وليس 
نائباً لرئيس ال��وزراء؛ في احلقيقة، لكي 
ال تواجهنا مش��كلة. لق��د فعلها، في 
الواقع، وكنُت محقاً في تنبؤاتي. لو أنه 
لم يصبْح نائب��اً لرئيس الوزراء و) عضو 
قي��ادة(، كان س��يخلق لن��ا العديد من 
املشكالت،  )9(  وكنُت خائفاً، لكنني لم 
أتوقع��ه أن يذهب إلى األردن. لم يخطرْ 

ذلك ببالي، غي��ر أنني كنُت متيقناً من 
أنه سيخلق مشكلة في العراق لو أنه 
لم يصْل إلى هذه املناصب. إذاً، سيدي، 
ه��ذه نقطة واح��دة. في نهاي��ة 1993 
وفي 1994، بدأ يتعامل مع اجلانب املالي 
مبف��رده بطريقة غير موثوق بها! تعّودنا 
أن نس��مع عن ذل��ك، إمن��ا كان يصعب 
علينا أن نصدق ذلك. لكن ما تعود على 
القيام به حني يس��مع أحداً ما يتحدث 
عنه هو أن ] غير مسموعة [ ويقول ل� ] 
غير مسموعة [ من حوله – لكن احلمد 
هلل، لم أس��تطْع أن أكون على غرارهم 
فيم��ا يتعل��ق بهذا الش��أن وم��ا كنُت 
ألغدو قادراً على القيام بذلك من أجله. 
كان يقول جلماعته أن ] غير مس��موعة 
[ لهذا الوزير وذاك الوزير. س��يدي، لقد 
أرس��لُت بع��ض الوثائ��ق حي��ث كانت 
بعضه��ا ] غير مس��موعة [ الدولة، ما 
إن تُسجل الشركات في )وزارة التجارة(، 
يكون له منصب حس��اس فيها. وكما 
تعرف، سيدي، كل شركة لها عشرات 
يفت��ش ه��و  املس��اهمني.  اآلالف م��ن 
ع��ن أحد املس��ؤولني من أقارب��ه ويقوم 
بج��رد عدد األس��هم الت��ي ميلكها في 
الشركة. هذا الشيء يصعب القيام به 
في احلاسوب، س��يدي. لكنه فعل هذا 
لك��ي يجهزها لس��يادتك لك��ي يكون 
باس��تطاعته أن يعذب ذلك الشخص. 
إذاً، كانت تلك طريق��ة خبيثة ملعاقبة 

الناس والتخلص منهم. 

هوامش:
) SH-SHTP-A-001*   )1-259: » صدام 
السياس��يني  املستش��ارين  وكب��ار 
يناقش��ون الصحة العقلية حلس��ني 
كامل، واملش��كالت مع حس��ني ملك 

األردن »، 17 آب )أغسطس( 1995. 
) 2( م��ع أن هوية » الطبيب األجنبي » 
مبهمة، الدكتور أشرف الكوردي، وهو 
الطبيب الش��خصي لياس��ر عرفات، 
العملي��ة  بتفاصي��ل  العراقي��ني  زّود 
اجلراحي��ة الت��ي أُجري��ت ل� حس��ني 
SH-SHTP-A- كامل في عّمان. أنظ��ر

000-837: » صدام وكبار املستشارين 
السياسيني يناقشون خيانة حسني 
كامل »، االجتماع غير مؤرخ  )تقريباً 

أواخر 1995 – مطلع 1996(. 
) 3( )بحي��رة الثرث��ار (: بحي��رة تق��ع 
نحو س��بعة وخمس��ون ميالً شمال 
بغ��داد، بني نهري دجل��ة والفرات. رمبا 
يش��ير صدام إل��ى قص��ر بالقرب من 
البحي��رة. )رمبا هي: بحي��رة احلبانية، 
وهي منطقة سياحية في محافظة 

األنبار، غرب العراق – م.( 
) SH-SHTP-A-000 )4-837 : » ص��دام 
السياس��يني  مستش��اريه  وكب��ار 
يناقش��ون خيان��ة حس��ني كامل »، 
االجتم��اع غير م��ؤرخ )تقريب��اً أواخر 

1995 – مطلع 1996(. 
) 5( همام عبد اخلالق عبد الغفور هو 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

)ثمانينات القرن العشرين – 2003(. 
)6( عب��د اله��ادي اخلليلي ه��و رئيس 
قس��م اجلراحة العصبية في جامعة 

بغداد )1988 – 2005(. 
) 7( ابن سينا: مستشفى مهيب في 

العراق. 
) SH-SHTP-A-000  )8-762: » ص��دام 
خيان��ة  يناقش��ون  عراقي��ون  ووزراء 
حس��ني كامل »، االجتماع غير مؤرخ 
)تقريب��اً منتص��ف – إلى أواخ��ر آب ] 

أغسطس [ 1995(. 
) 9( حس��ني كام��ل لم يصب��ْح نائباً 
لرئيس ال��وزراء وال عضواً في )مجلس 

قيادة الثورة(. 
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صدام حسني مع حسني 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 54« 

همام:  )5(  سيدي، 
زمالئي، لقد تحدثتم 

وغطيتم جميع 
القضايا، إنما ال تزال 

لدي مالحظة واحدة. 
سألتَ سيادتك عن 
اإلجراء الجراحي الذي 

خضع له ] حسين كامل 
[. ربما توجد منافع من 
شرح هذه المعلومة. 
لدينا في أسرتنا الحالة 
المرضية عينها وهي 

شبيهة بحالته

صدام: إن العمل 
الغادر األخير لحسين 
كامل له عامالن. 
العامل األول هو 

الطموح: حب اإلنجاز. 
بيد أنه كان يدرك أن 
هذا االنجاز ال يُمكن 

تحقيقه بواسطة هذه 
)المسيرة( وبالصورة 
التي رسمها لنفسه. 

كان حسين كامل يريد 
أن يصبح نائب رئيس 

الوزراء

تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

المعلومات عن سلوك حسين كامل كانت ممنوعة من التداول بين األركان 
صدام يخاطب أعوانه: ال قائد في العالم مثل فراستي
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لندن ـ وكاالت: 

بعد عام م��ن انضمامها لداعش 
اإلرهاب��ي، وهربه��ا م��ن حياته��ا 
القدمي��ة كمراهق��ة مدلل��ة في 
أملاني��ا، عث��رت الق��وات العراقية 
مؤخراً على الشابة »ليندا وينزل« 
ف��ي أح��د أنف��اق داع��ش مبدينة 
املوصل، بعد حتريرها في العاش��ر 

من متوز جاري.
التامي��ز  صحيف��ة  ونش��رت 
تشارتر  لديفيد  البريطانية مقاالً 
بعن��وان »األملاني��ة الت��ي أغراه��ا 
شاب أحبته على اإلنترنت للسفر 

إلى العراق«.
وق��ال كات��ب املق��ال إن »املراهقة 
األملاني��ة الت��ي انضم��ت لداعش 
الت��ي وج��دت في املوص��ل، كانت 
ق��د وقعت ف��ي حب ش��اب على 
اإلنترن��ت أقنعه��ا باالنضمام إلى 

لداعش«.
وأض��اف كاتب املقال أن »الش��اب 
كان ضم��ن املس��لحني اخملتصني 
س��هل  مراهق��ني  بتجني��د 
اس��تدراجهم«، مش��يراً إلى أنها 
س��افرت إلى املوصل وكانت تبلغ 

من العمر 15 عاماً.
الت��ي  وين��زل«  »لين��دا  أن:  وأردف 
عاش��ت ف��ي كن��ف داع��ش ملدة 
ع��ام قبل أن تعث��ر عليها القوات 
العراقية وه��ي مختبئة في نفق 
حت��ت املدين��ة القدمي��ة، كانت قد 
س��رقت م��ن أمه��ا ثم��ن تذكرة 
الس��فر للع��راق وقالت له��ا أنها 
س��تقضي عطلة نهاية األسبوع 

مع أصدقائها.
وتاب��ع قول��ه إن��ه »ف��ور وصولها 
للعراق، ُس��لمت لداع��ش وغيروا 
اس��مها إل��ى )أم م��رمي(، ونقل��ت 
للموص��ل وكان��ت تع��د جهادية 

للزواج«.
ونق��ل كات��ب املقال ع��ن كاثرينا 
وينزل، وال��دة ليندا إنني »أش��عر 

بغضب شديد ألن ابنتي تعرضت 
لغس��يل دم��اغ كام��ل، وأقنعت 
بترك بلدها من قبل ش��خص من 

دون أن تخبرني«.
وأضافت كاثرينا »عندما فتش��ت 
غرفتها، وجدت دع��اء من الديانة 
اإلسالمية وكمبيوتر تأكدت منه 
ان لديها حس��ابا على فيس��بوك 

غير الذي أعرفه«.
وأردف��ت »وج��دت رس��ائل عل��ى 
فيس��بوك م��ن أصدق��اء لها في 
منطقة الش��رق األوس��ط، تقول 

لنصلي فالنهاية قادمة«.
وأش��ار كاتب املقال إل��ى أن ليندا 
كان��ت فتاة هادئة وحساس��ة إال 
أنها أحست بالوحدة لدى انفصال 

والديه��ا وانتقالها ملنزل زوج أمها 
التي انفصلت عنه فيما بعد.

وأض��اف أن »لين��دا كان��ت تصوم 
في شهر رمضان وتقول للجميع 
أنها تتبع حمية غذائية كما أنها 
كان��ت تلبس مالبس محتش��مة 

في الصيف«.
وخت��م كات��ب املقال بالق��ول إنه 

»عدد األملان الذين انضموا لداعش 
وهم دون سن الثامنة عشر يقدر 
بنح��و خمس��ني ش��خصاً، كما 
أن ع��دد املواطن��ني األمل��ان الذين 
انضموا لداع��ش يقدر بنحو 930 

شخصاً«.
وعثر على »ليندا« في أحد األنفاق 
برفق��ة مجموع��ة م��ن النس��اء 
الداعش��يات، وقد ارتدت بعضهن 

أحزمة ناسفة.
وأوضحت القوات األمنية أن هذه 
الفرقة النسائية كانت تعمل ك� 
تابعة لداعش، وتضم  »ش��رطة« 
نساء من روسيا وتركيا والشيشان 
وكن��دا، عل��ى وفق ما ذك��ر موقع 

»ديلي ميل« البريطاني.
وكانت ليندا في ال� 16 من عمرها 
عندم��ا هرب��ت م��ن منزله��ا في 
أملانيا ف��ي حزيران الع��ام املاضي، 
بعد أن اش��ترت تذكرة س��فر إلى 
تركيا باس��م والدتها، وادعت في 
املط��ار أنها والدته��ا لتتمكن من 
صع��ود الطائ��رة م��ن دون مرافق، 
ثم تس��للت من تركيا إلى سوريا 

ومنها إلى العراق.
املقرب��ون  أصدقاؤه��ا  وأوض��ح 
أنه��ا كانت قد اعتنقت اإلس��الم 
قبل س��فرها وتعرف��ت على أحد 
االرهابيني عبر غرف الدردشة على 
اإلنترنت، وهو من أقنعها بالسفر 

واالنضمام لداعش.
وأوضحت السلطات األملانية أنها 
م��ا زالت جت��ري حتقيق��ات للتأكد 
م��ن أن الفت��اة التي عث��ر عليها 
ف��ي املوص��ل، هي نفس��ها ليندا 

املفقودة. 

تعرفت على أحد اإلرهابيين عبر اإلنترنت وأقنعها باالنضمام لهم

قصة مراهقة ألمانية انضمت لـ« داعش » ُعثر عليها في الموصل

مراهقة أملانية داعشية

شريط ملون
محاكمة بائعي وسائل الغش للطلبة

صّدق��ت محكمة حتقيق الرصاف��ة اعترافات مجموعة قاموا 
ببيع س��ماعات الغش لطالب الس��ادس اإلع��دادي عن طريق 
صفح��ة الكترونية مبواقع التواص��ل االجتماعي بعد القبض 

عليهم متلبسني في كمني نصب لهم.
وقال��ت نائب املدع��ي العام ام��ام محكمة حتقي��ق الرصافة 
القاض��ي اميان غضبان: إن »محكم��ة حتقيق الرصافة صدقت 
اعترافات أربعة متهمني يقومون ببيع سماعات الغش لطالب 

السادس اإلعدادي«.
وأضاف��ت غضب��ان أن »املتهمني كانوا يرّوج��ون لعملهم عبر 
صفح��ة الكترونية في مواق��ع التواصل االجتماعي من خالل 

نشر اإلعالنات«.
وأكدت أن »املتهمني اعترفوا بقيامهم ببيع هذه الس��ماعات 

بأسعار تصل الى 100 دوالر أو أكثر«. 
موضحة انه »مت إلقاء القبض على املتهمني بواس��طة كمني 

نصب لهم في إحدى مكاتب منطقة باب الشرقي »
وأش��ارت إلى انه »مت ضبط عدد من الس��ماعات وأجهزة أخرى 

مينع تداولها«.
                       

لجنة الثقافة واإلعالم النيابية
تطالب بحماية آثار نينوى

طالب��ت جلنة الثقافة واألع��الم النيابية رئيس ال��وزراء القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة الدكت��ور حي��در العب��ادي وجميع 
القيادات األمنية واحلش��د الش��عبي، باحلف��اظ على اآلثار في 
محافظ��ة نينوى وحمايتها من الس��رقات الت��ي تتعرض لها 

بنحو مستمر.
وصرحت رئي��س اللجنة ميس��لون الدملوجي الي��وم »أن آثار 
املوصل في جميع مناطق محافظة نينوى تتعرض للس��رقة 
خصوصاَ في مناطق احلمدانية, دير مار بهنام الشهيد، وناحية 
قرقوش« داعية القائد العام للقوات املس��لحة ووزيري الدفاع 
والداخلي��ة ومدي��ر مكافحة اإلره��اب, ومدير جه��از اخملابرات 
الوطني, ومستش��ار األمن الوطني, وقيادة احلش��د الشعبي 
إل��ى تخصي��ص قوة أمني��ة حلماي��ة املواقع األثري��ة املوجودة 
فيه��ا، من اج��ل احلفاظ على امل��وروث التاريخ��ي للمحافظة 
بع��د تدمير اغلب املواقع من قبل العصاب��ات اإلرهابية والتي 
جعلتها مكش��وفة وس��ائبة أم��ام ضعفاء النف��وس الذين 
يحاولون اختطاف فرحة االنتصارات من أبناء الشعب العراقي 

بأعمالهم الدنيئة.

90 % من حاالت االنتحار سببها
مرضي ومحاولة لجلب األنظار

أك��دت الش��رطة اجملتمعي��ة ان 90 % من ح��االت االنتحار في 
البلد سببه مرضي وبعضها محاولة جللب االنظار.

وذك��ر مدير الش��رطة اجملتمعية العميد احلقوق��ي خالد احملنا 
ان« موضوع االنتحار ليس في العراق فقط وامنا يعد مش��كلة 
عاملية ومنظمة الصحة اول من طرقت جرس االنذار خلطورتها 

.«
واضاف ان » وس��ائل التواصل االجتماعي أس��همت بتسليط 
الضوء عل��ى تلك احلالة، حي��ث الكثير من وس��ائل التواصل 
تعرض حاالت االنتحار التي وقد تكون محاولة جللب االنظار«، 
مش��يراً الى ان » اس��باب االنتحار كثيرة و90 % منها س��بب 

مرضي«.
وتابع » لدى الش��رطة اجملتمعية دور كبير في هذا اإلطار ولكن 
يبقى الدور االساسي لألسرة كونها اجلدار احلامي ومن خاللها 

يتم حتصني الفرد من خالل اسرته«. 
واشار الى ان« الكثير من الناس يتعرض ألمراض نفسية، ولكن 
ليس لدينا ثقافة ملراجعة طبيب نفسي عكس ما هو معمول 
ب��ه في دول العالم املتقدمة، ونعد ذلك وصمة اجتماعية في 

بعض االحيان او يتم اخذ حبوب لتوازن كيمياء الدماغ«.

كان��ت احلالقة ف��ي بغداد حتى 
اواس��ط القرن العشرين حيث 
اندث��ر هذا النوع من احلالقة من 
بغ��داد وكثرت صالونات احلالقة 
الناس  ومح��ال احلالقة وهج��ر 
الطرق القدمي��ة، وهي ما كانت 
معروفة باحلالقة السفري بنحو 
عام كون ادوات احلالقة يضعها 
احل��الق ف��ي حقيب��ة صغي��رة 
ال��ذي  امل��كان  ف��ي  وينش��رها 
اعتاد احلالق��ة فيه او انه يقطع 
الش��وارع ف��أن طل��ب أحدهم 
منه احلالقة نش��ر ادواته واخرج 
قطعة قماش ابيض ليلف بها 
الرقبة لكي ال تنتشر مخلفات 
احلالقة على بقية اجزاء اجلسم 
ويضع احلالق م��رآة صغيرة يرى 

بها الشخص نفسة.
هذا عندما كانت احلياة بسيطة 
قليلة  املساحة  وبغداد صغيرة 
الس��كان مبوارد مالية محدودة 
انتهى  لس��كانها، ولكن ه��ذا 
الوضع  الدخول وحتس��ن  بزيادة 
االقتصادي ودخول ادوات احلالقة 
وتأس��يس  اجلديدة  الكهربائية 
اجلدي��دة  احلالق��ة  مح��الت 
والكبي��رة وم��ن ان��واع احلالقة 

التي كانت سائدة سابقاً.
-1زيان احل��واف أي احلالقة بإزالة 
شعر الرأس بصورة خط يحيط 
ف��ي  الش��عر  وبق��اء  بال��رأس 
منتصف ال��رأس وهو مياثل الى 
حد ما حالقة الشباب في هذه 
االيام لكن ليس بطيات الشعر 

املوجودة حالياً.
-2زيان اجمليدي اي حالقة وس��ط 
ال��رأس باملوس ويبقى الش��عر 
الذي يحي��ط بالرأي يق��ال لها 

»كعكولة« بال عامي. 
-3زيان القلم وهي احلالقة التي 
تزي��ل الش��عر مباكنة م��ن نوع 
الوس��ط ويت��م حتدي��د الرقبة 
بامل��وس وه��ي طريق��ة حالقة 

الصبيان.
-4زيان الگذلة اي حالقة جميع 
ال��رأس مبكين��ة ناعم��ة وت��رك 
الش��عر املنس��دل على اجلبهة 

واعلى الوجه حيث يسمى هذا 
الشعر گذلة.

-5زي��ان التوالي��ت او م��ا يعرف 
بحالق��ة )س��بورت( حي��ث يتم 
تخفيف الش��عر ومازلت اتذكر 
ان حالق محلتنا قرية الرستمية 
جنوب بغداد كان يحلقنا بهذا 
الن��وع من احلالق��ة خاصة عند 
املوع��د اخل��اص باحلالق��ة ليلة 
العي��د رح��م اهلل عب��د ح��الق 
القري��ة فلق��د كان��ت طقوس 
ومناس��بات  ومواعيد  للحالقة 
اذ عن��د حالقة الطفل ألول مرة 
يك��ون ما يت��م دفع��ه للحالق 
كثي��راً يختل��ف ع��ن احلالق��ة 
العادي��ة وتت��م احلالقة وس��ط 
الهاله��ل والزغاريد ونثر احللوى 
وامللب��س يأخ��ذ االهل الش��عر 
املقص��وص لالحتفاظ به طول 

العمر او شراء ذهب بوزنه.
واعتاد احلالقون ان ال يأخذوا اجرة 
عن حالق��ة الطفل حتى موعد 

ختانه حيث االجرة املرتفعة.
والبد لكل عريس ان يذهب قبل 
ليل��ة الزفة والدخول الى احلالق 
حلالقة رأسه ذلك ان احلالقة من 

موجبات العرس.
ومن الع��ادة الوجوبية ان يقول 
احل��الق واملوجودي��ن مل��ن أكمل 
وهو  )نعيم��اً(  احلالق��ة كلم��ة 
مل��زم بجابتهم بعب��ارة )أنعم 

اهلل عليكم(.
وكان احل��الق ال يقتص��ر عمله 
عل��ى احلالقة فق��ط وامنا يقوم 
بأعم��ال منه��ا قل��ع االس��نان 
بواس��طة ) الكالبتني( او اخليط 
البريس��م(  ن��وع)  املفت��ول من 
حيث تثبت بداية اخليط باألرض 
ونهايت��ه  مس��مار  بواس��طة 
بالس��ن وح��ال رف��ع ال��رأس او 
اجلسم الى االعلى يُقلع السن 
وعادة ما حتصل احلركة  بضربة 
مباغتة او دغدغ��ة ومن اعمال 
احل��الق االخ��رى وض��ع القطرة 
في العني وحالقة ش��عر الصدر 
وتقليم االظافر وختان االطفال 
اذ لدي��ه ادوات الق��ص ويق��وم 
التشريط مبوس  بعملية  احلالق 
احلالقة او ما يسمى) احلجامة( 
حي��ث يض��ع ال��كأس الصغير 
الدم  واالنب��وب حيث يس��حب 
ايًض��ا بعملية  احل��الق  ويق��وم 
الفص��د اي وخ��ز الوري��د ف��ي 
موضعني من يد االنسان ليخرج 
ال��دم الفاس��د وكذل��ك يقوم 
احل��الق مبداواة الس��رة ومعاجلة 
عدم وجود الش��عر وسوى ذلك 
حي��ث يكون طبيًب��ا وحالقاً اما 
ادوات احلالقة التي يس��تعملها 

حالقو تلك االيام فهي :-
١- م��وس احلالقة وهي آلة حادة 
من الف��والذ االجنبي حيث يتم 

حالق��ة ال��رأس منرة صف��ر بها 
ويتم ش��حذه بني فت��رة واخرى 
ول��ه اس��ماء عديدة منه��ا ابو 
السيف وابو البكرة وابو التاج .

٢- ماكن��ة احلالق��ة وهي بأرقام 
حس��ب نوع الق��ص منها منرة 
اربع��ة او ثالث��ة واثن��ان او من��رة 

صفر.
٣- املس��ن وهو ال��ذي يتم فيه 
س��ن ادوات احلالق��ة ويكون من 

احلجر األزرق.
٤- القاي��ش وه��و قطع��ة من 
اجللد املصق��ول يُحد بها املوس 

بعد حده باملسن.
٥- ومش��ط وقطعة من الشب 
الت��ي حت��دث  اجل��روح  ملعاجل��ة 
في اثن��اء احلالق��ة وقطعة من 
يلفه��ا احل��الق على  القم��اش 
وحقيبة  تس��مى)وزرة(  وسطه 
االدوات  ه��ذه  جتم��ع  جلدي��ة 
وطاسة يوضع بها املاء ومطارة 
م��اء واداة )الچرخ( حل��د امواس 

احلالقة.
وم��ن متطلبات مح��ل احلالقة 
يق��وم صب��ي  يدوي��ة  مروح��ة 
لتوفي��ر  عجلته��ا  بتحري��ك 
ه��واء ملن تتم حالقت��ه او صبي 
يحم��ل مروحة يدوي��ة )مهفة( 
النخي��ل وماكنة  م��ن خ��وص 
نفطية صغيرة لتس��خني املاء 

املستعمل باحلالقة.

الحالقة في بغداد حتى منتصف القرن العشرين
طارق حرب

تراثيات

نيويورك ـ وكاالت: 
أن  حديث��ة  دراس��ة  كش��فت   
الكالب األليفة ش��هدت تغيرات 
ف��ي جيناته��ا الوراثي��ة جعلتها 
حيوان��ات اجتماعية بصورة أكبر 

من الذئاب.
وأمضت ف��ون هول��دت، الباحثة 
في علم األحياء التطورية، وفريق 
من زمالئها بجامعة برينس��تون 
الث��الث  الس��نوات  األميركي��ة، 
األس��س  دراس��ة  ف��ي  املاضي��ة 
للس��لوك  املس��ببة  اجليني��ة 

االجتماعي عند الكالب والذئاب.
وكش��فت الدراس��ة: أن الكالب 
تتمتع بس��لوك اجتماع��ي أكبر 
من الذئاب التي نشأت وتربت في 
نف��س الظروف، وأن الكالب بنحو 
ع��ام تعطي مزيداً م��ن االهتمام 
توجيهاته��م  وتتب��ع  للبش��ر 

وأوامرهم بصورة أكثر فاعلية.
وتقدم الدراس��ة » التي نش��رت 
في مجلة س��اينس أدفانسيسز 
» فكرة مثي��رة لالهتمام، وهي أن 
الكالب ذات السلوك االجتماعي 

املفرط، حتمل عاملني معدلني من 
اجلينات الوراثية.

تل��ك  أن  هول��دت  واعتق��دت 
املتغي��رات اجلينية عن��د الكالب 
تثب��ط من وظائفه��ا الطبيعية، 
مؤدي��ة لنفس األم��ور التي نراها 
عن��د البش��ر الذين يعان��ون من 
متالزمة ويليامز، وبرغم أن الكالب 
تنح��در من فصيل��ة الذئاب منذ 
عشرة آالف س��نة على األقل، إال 
أنها ساعدت اإلنسان في العثور 
عل��ى طع��ام وقام��ت بحمايت��ه 

من أن يصبح هو نفس��ه طعاماً 
للحيوانات املفترسة.

وأج��رت هول��دت حتلي��الً جيني��اً 
دور  عل��ى  للتع��رف  إضافي��اً 
احمليط��ة  الوراثي��ة  اخلصائ��ص 
باجل��ني الوراثي املتغي��ر في عينة 
والذئ��اب،  ال��كالب  م��ن  أوس��ع 
البيان��ات  وكش��فت مجموع��ة 
التغيرات  أن  والسلوكية  اجلينية 
ف��ي خريط��ة الصف��ات الوراثية 
س��اعدت في حتويل الذئ��اب إلى 

كالب محبة لإلنسان.

ما هو سبب قرب الكالب من اإلنسان وحمايته على مر السنين؟ 

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تعاكس الظ��روف كل تطّلعاتك من خالل 
حتّركات��ك ومواقف بعضهم، وق��د يتحّرك القضاء 
والقانون على نحو طارئ ضدك، عاطفياً: ال تفكر إال 
بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل املصاعب 

مع الشريك، السلبية قد تكون أكثر ضرراً.

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رس��وم أو 
ضرائب أو مصروف ما ال بّد منه. عاطفياً: حب 
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك، لكن هنالك 
مطّب��ات يجب جتاوزها للوص��ول إلى األهداف 

املطلوبة.

مهنياً: قد يغيب فريق او ش��خص كنت تعّول 
علي��ه الكثير ورمب��ا تضطر ال��ى تأجيل رحلة 
بس��بب بعض التعقي��دات، عاطفي��اً: اندفاع 
الشريك إلرضائك يوّرطه في بعض املشكالت، 

لكّن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.

مهنياً: يرّكز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة 
أو مهمة خارج البالد أو س��فر أو مشروع واسع 
االنتش��ار، عاطفياً: املناقشات العاطفية تأخذ 
وقتاً طويالً، لكّن األهم يبقى النتيجة املطلوبة 

التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى حتّمل مسؤوليات 
مهني��ة جدي��دة، وقد جتبر عل��ى تأجيل بعض 
املواعي��د تلبية لواج��ب مهن��ي، عاطفياً: قد 
يكون كظم غيظ الش��ريك ع��ن جتاوزاتك هو 

الهدوء الذي يسبق العاصفة.

مهنياً: يناس��بك هذا الي��وم ويؤّهلك لعمل 
جدي��د ويب��رز مهارات��ك، ول��ن تته��رب م��ن 
املس��ؤوليات وتب��ادر إل��ى جدي��د، عاطفي��اً: 
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء 

الذي أظهرته في تعاملك معه.

مهنياً:ال بد من إيجاد مخارج سريعة من األزمة 
الت��ي أنت عرضة له��ا، وقد جتبر عل��ى اإلقدام 
على خطوة جريئة ج��داً، عاطفياً: أنت مفعم 
باالنفعاالت واملشاعر الكبيرة واحلب، قد تشرق 

بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً: تعيش إرباكاً وتضطر الى كبت املشاعر 
أو التراجع عن مش��روع، وتف��ّوت عليك فرصة 
رمبا، عاطفياً: كل الظروف مؤاتية لتقدم على 
خطوة مهمة حتّدد من خاللها مستقبلك مع 

الشريك، فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياً: يس��ّلط هذا اليوم الضوء على ش��راكة 
شخصية أو مهنية، وحتاول أن تقنع الطرف اآلخر 
بقضيت��ك، عاطفي��اً: ال تؤجل األم��ور العاجلة، 
فالتراكم ليس في مصلحتك، وهو س��يحّد من 

قدرتك على تسيير األمور بسهولة مع احلبيب.

مهنياً: تتجّمد العقود واملشاريع املطروحة وتتعّثر 
في الدقيقة األخيرة، ال حتزن وال تتشاءم، بل هّدئ 
م��ن روع��ك ألن األم��ور س��تعود إل��ى طبيعتها، 
عاطفياً: األجواء اجليدة ضرورية، ذلك يسهم في 

إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة وجناح.

مهنياً: تش��هد يوماً مميزاً من العالقة املهنية 
الرائعة، اس��تفد منها قدر املستطاع، وتقرب 
من الزمالء، عاطفياً: يزداد إعجابك بالش��ريك، 
وهذا من ش��أنه تأكيد صوابية قرارك باختياره 

ليكون نصفَك اآلخر.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: يس��لط هذا اليوم املميز الضوء على 
قضاي��ا مالية في هذا اإلطار، عاطفياً: تتلقى 
دعم��اً إضافي��اً لتعزي��ز عالقت��ك العاطفية 
بالش��ريك، لكن االنتباه ضروري من بعض من 

يحاولون زعزعة العالقة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. باب في التلفزيون

2. وعاء للماء o مردود مالي
3. قريب من جهة األب o نشفى

4. عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة 
 o الرائحة ولها استخدامات عالجية

للتعريف
5. م��ن أوقات الص��الة o أقدم مدينة 

سكنها اإلنسان )في فلسطني(
6. أخف الغازات في الطبيعة

7. طير عينه أكبر حجما من دماغه
8. ملج��أ للعل��م واملعرف��ة o ناع��م 

امللمس
9. قصص��ي روس��ي مؤل��ف احل��رب 

والسالم o متشابهان
10. امبراطور فرنسي o حسم األمر

1. ل��م ي��ؤده حق��ه o اجلانب الرئيس��ي 
واألكبر في األشياء

2. في ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )م(
3. طيور مائية o شخص واحد o أحضر

4. املادة العطرية املس��تخرجة من أنواع 
احلوت o فيه شفاء للناس

5. أعطى يده وفردها o واحد )باالجنليزية( 
o شاي )باالجنليزية(

6. درجة حرارة اجلو مرتفعة o اس��تدرك 
وأعاد النظر o متشابهان

7. للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8. خوف وقلق شديد o منير )مبعثرة(

o م��ع الس��المة  9. ذه��ب ول��م يع��د 
)باالجنليزية معكوسة(

10. دول��ة فيه��ا 40 ملي��ون نخل��ة )في 
موسوعة غينيس(

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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العواصم ـ وكاالت:

حقق مانشس��تر يونايت��د الفوز على 
ريال مدريد ب��ركالت الترجيح بهدفني 
مقاب��ل ه��دف، بع��د انته��اء الوق��ت 
األصل��ي بالتع��ادل اإليجاب��ي 1-1، في 
املباراة التي أقيمت على ملعب ليفيز 
بكاليفورني��ا، ضم��ن بطول��ة الكأس 

الدولية لألبطال.
لينجارد للش��ياطني  تق��دم جيس��ي 
احلمر في الدقيقة األخيرة من الشوط 
األول، فيم��ا تع��ادل كاس��يميرو لريال 
مدريد م��ن ركلة جزاء في الدقيقة 68 

من زمن اللقاء.
وفي ركالت الترجيح، س��جل ليونايتد 
كالً من دالي بليند وهنريك مخيتريان، 
فيما أح��رز لويز كويزدا لري��ال مدريد.. 
لم يظه��ر على اللق��اء الطابع الودي، 

حي��ث ب��دأ كال املدرب��ني املب��اراة بعدد 
كبي��ر م��ن الالعبني األساس��ني، وكان 
واضحا اهتمام اجلانبني باملباراة كونها 
بروف��ة للقاء الس��وبر األوروب��ي، الذي 
سيجمعهما مجددا يوم 8 آب املقبل.

هذا وقالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
إن البرتغال��ي جوزي��ه موريني��و مدرب 
مانشس��تر يونايتد، الذي تولى سابقا 
اإلدارة الفني��ة لريال مدريد، اس��تقبل 
العبو امللكي ف��ي النفق داخل امللعب، 

بشكل حار وعاطفي.
واس��تقبل مورينيو جميع العبي ريال 
مدري��د بش��كل جي��د، ولكن��ه خص 
النج��وم الذي��ن عم��ل معه��م بعناق 
خ��اص وحار وف��ي مقدمته��م القائد 
الثان��ي للفريق مارس��يلو.. وأوضحت 
الصحيف��ة أن عناق��ا جم��ع مورينيو 
بالويل��زي جاريث بيل، ال��ذي لم يعمل 

حتت إمرة البرتغالي.

وتعتب��ر هذه ه��ي املباراة، ه��ي الثانية 
الت��ي يواج��ه فيه��ا موريني��و فريقه 
السابق ريال مدريد، األولى عندما كان 
مدربًا لنادي تشيلسي، وانتهت املباراة 
بف��وز امللك��ي وديًا ف��ي كأس األبطال 

أيًضا.
من جانب اخر، أجرى ن��ادي ريال مدريد 
اإلس��باني العديد م��ن االنتقاالت هذا 
الصي��ف حت��ى اآلن، س��واء كان ذلك 
بالتعاقد مع العبني جدد، أو بيع بعض 

جنوم الفريق احلالي.
وباع ريال مدريد حتى اآلن 5 من العبيه، 
قبل أكثر من ش��هر على إغالق س��وق 
االنتقاالت الصيفية، آخرهم البرازيلي 
دانيل��و الذي رحل ملانشس��تر س��يتي 

أمس.
وقال موقع »البرنابي��و« اخملتص بأخبار 
امللك��ي، إن عمليات بي��ع الالعبني في 
ري��ال مدريد أدخل��ت عل��ى خزائنه ما 

يق��رب من 134 مليون ي��ورو، وحطمت 
الرقم القياسي الس��ابق )113 مليون 
ي��ورو( ال��ذي مت تس��جيله ف��ي صيف 

.2013
وبدأ ريال مدري��د صيفه ببيع املهاجم 
الش��اب ماريانو دياز لليون الفرنس��ي 
مقابل 8 ماليني يورو، ثم إعارة خاميس 
رودريجز إلى بايرن ميونيخ ب�10 ماليني 
ي��ورو، وبيع ألف��ارو موراتا لتشيلس��ي 
مببلغ أش��ارت تقارير صحفية لوصوله 
إلى 80 مليون ي��ورو، وانتقال البرازيلي 
دانيل��و ملانشس��تر س��يتي مقابل 30 
ملي��ون ي��ورو، وس��ابًقا مت بي��ع املدافع 
سوس��يداد  لري��ال  لورينت��ي  دييج��و 

اإلسباني ب�6 ماليني يورو.
أم��ا في صي��ف ع��ام 2013 فق��د باع 
وهيجواي��ن  أوزي��ل  م��ن  كل  امللك��ي 
وكاليخون وبي��درو ليون وراؤول ألبيول، 

مقابل 113.5 مليون يورو.

ــادي  ــي لن ــب اإلعالم المكت
الدفاع المدني

شدد وزير الشباب والرياضة، عبد 
احلسني عبطان، على ضرورة قيام 
مديري��ة الدف��اع املدن��ي بأخذ دور 
أكبر في تأمني ش��روط الس��المة 
أس��وة  الرياضي��ة،  للمالع��ب 
بإهتمامها بجميع شرائح اجملتمع 

العراقي.
وق��ال عبط��ان، ف��ي اثن��اء لقائه 
مدير ع��ام مديرية الدف��اع املدني 
بوه��ان  س��لمان  كاظ��م  الل��واء 
والوف��د املراف��ق ل��ه، ف��ي مكتبه 
أم��س االثن��ني: ان ملديري��ة الدفاع 
املدني جهودا كبي��رة في احلد من 
احلوادث املؤسفة والقيام مبعاجلات 
س��ريعة، وبذل اجلهود الكبيرة في 
سبيل الوصول بالسرعة املمكنة 
إل��ى موقع احل��دث، وخصوصا في 

املالعب الرياضية.
وأك��د الوزي��ر: ان مديري��ة الدفاع 
املدني يج��ب ان تقوم ب��دور فعال 
م��ن اجل حتس��ني مع��دل العمل، 
وان يكون حضور املديرية بإداراتها 
ومالكاته��ا العاملة ف��ي املقدمة 
دائما. مبين��اً: ان الفيفا أكد على 
الصح��ة  وج��ود  تأم��ني  ض��رورة 
والدف��اع املدن��ي النهم��ا يع��دان 

ركيزتني أساس��يتني في النهوض 
بواق��ع الرياضة، ب��ل احلياة بصورة 

عامة.
واشاد عبطان بجهود نادي الدفاع 
املدني الرياضي وم��ا أحرزته فرقه 
الرياضي��ة من نتائ��ج إيجابية في 
فيها  اش��تركت  التي  البط��والت 
منذ تأسيس النادي في عام 2005 

حتى اآلن.
من جانبه، أك��د مدير عام مديرية 
الدفاع املدني، اللواء كاظم سلمان 
بوهان: انه يثم��ن جهود الوزير في 

دعم القطاع الرياضي، مقدماً في 
الوقت نفسه ش��رحاً موجزا على 
ما حقق��ه النادي منذ ب��دء رحلة 
العم��ل وتأسيس��ه، منوه��ا الى: 
ان الن��ادي مقبل عل��ى وضع حجر 
األس��اس للملعب الرئيسي لكرة 

القدم في املدة املقبلة.
هذا وحضر اللق��اء معاون مديرية 
عل��ي  العقي��د  املدن��ي  الدف��اع 
مصطف��ى، ونائب رئي��س الهيئة 
اإلدارية لنادي الدفاع املدني املقدم 

أسعد يوسف دحام.

بغداد ـ رافد البدري:
اختتم��ت يوم امس على قاعة فندق 
برج الس��الم ببغ��داد بطولة نهائي 
الع��راق للفئات العمري��ة دون 8-6-
10-12-14  مبش��اركة واسعة لعدد 
كبي��ر م��ن الالعب��ني الذي��ن مثل��وا 
11 محافظ��ة عراقي��ة ه��ي: بغداد 
واملوصل واربيل والسليمانية وذي قار 
والسماوة والديوانية وواسط وديالى 
ودهوك وصالح الدين،  ومتكن الالعب 
مع��زز ظاه��ر حبيب م��ن محافظة 
الديواني��ة من الف��وز باملرك��ز االول 
لفئة دون 14 عاماً تاركاً املركز الثاني 
لالعب الس��ليمانية احمد جزا وجاء 

مصطفى فالح من ديالى ثالثاً.

فيم��ا توج��ت الالعب��ة نبا س��امي 
عباس من بغ��داد باملركز االول لفئة 
دون 14 عام��اً، وحصلت الالعبة وداد 
صب��اح نوري م��ن بغداد ايض��اً على 
املركز الثاني، وجاءت الالعبة اليقني 
ضمير جبار من بغداد باملركز الثالث، 
وفي فئ��ة دون 12 عاماً توج زيد عالء 
من البصرة باملركز االول وجاء حسني 
س��عيد ثانياً وحل امير ظاف��ر ثالثاً، 
واحرز الالعبة نهاد صباح نوري املركز 
االول لفئة دون 12 عاماًوجاءت طيبة 

مهدي باملركز الثاني.
وفي فئة 10 س��نوات احرز يوس��ف 
جنيب املرك��ز االول وج��اء زكريا مازن 
ثانياً،ومتكنت فاطمة صالح من احراز 

املركز االول لفئة 10 س��نوات وحلت 
طيبة مه��دي باملركز الثاني،وحصل 
الالع��ب علي صالح على املركز االول 
لفئة 8 سنوات وجاء بدر صالح ثانياً.  
ومتكنت الالعبة رتاج سعد محسن 
من احراز املركز االول لفئة 8 سنوات 
وج��اءت ن��ور اله��دى ظاف��ر باملركز 
الثاني،واسفرت نتائج فئة 6 سنوات 
عن فوز الالعب زيد عمر باملركز االول 
وحل مصطفى اسامة ثانياً، اما فئة 
6 س��نوات اناث فقد احرزت س��هاد 
صب��اح املرك��ز االول وج��اءت نرجس 

دلشاد باملركز الثاني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

االسكندرية - ميثم الحسني*
يخ��وض فري��ق نادي نفط الوس��ط 
مباراته الثانية ف��ي بطولة االندية 
العربية اجلارية احداثها في مدينتي 
املصريتني  واالس��كندرية  القاه��رة 
ي��وم اخلمي��س املقب��ل ام��ام فريق 
اله��الل الس��عودي في ثان��ي ادوار 
اجملموع��ة الثالث��ة الت��ي تضم الى 

جانبهما الترجي التونس��ي واملريخ 
السوداني.

رئيس الهيئة االدارية االستاذ خالد 
عب��د الوهاب وصل ام��س االول الى 
مقر اقامة الوفد في فندق ريدسون 
بلو قادما من العاصمة بغداد لدعم 
الفريق ومساندته برحلته العربية.

وق��ال عب��د الوه��اب يحت��م علينا 

الوقوف بجان��ب الالعبني والتواجد 
معهم في ارض امللعب من اجل رفع 
معنوياتهم وشد من ازرهم لتقدمي 
افض��ل مالديه��م ، نع��م ان االدارة 
كانت تخطط ملش��اركة افضل من 

حيث االستقطابات.

* إعالم النادي
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فوز ثاٍن للناشئة 
على األردن

اإلصابات تضرب 
العبي الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��دد منتخب العراق للناش��ئني ف��وزه على نظيره 
التجريب��ي  اللق��اء  أول أم��س ف��ي   ،)1-2( األردن��ي 
الثان��ي الذي جمع بينهما، على ملعب القويس��مة 
بالعاصم��ة األردنية عمان، ليختت��م بذلك املنتخب 

العراقي معسكره هناك.
وس��جل هدف الع��راق األول عبد اهلل حس��ون، في 
الدقيق��ة 25، فيما عادل الكف��ة للمنتخب األردني، 
رزق بن��ي هان��ي، في الدقيق��ة 60، قبل أن يحس��م 
املباراة مرتضى أحمد لصالح العراق بالهدف الثاني 

في الدقيقة 74.
وقال مدرب منتخب الناش��ئني العراقي، علي هادي، 
في تصريحات صحفية إن »املباراة كانت من أصعب 
املباريات التي خاضها املنتخب في معسكري األردن 
ولبن��ان، حيث قدمت إجابات كاملة حول املس��توى 
العام للفريق، ال س��يما أن جميع الالعبني يشاركون 

ألول مرة في مباريات دولية، وال ميلكون اخلبرة«.
وأض��اف امل��درب أن »املباري��ات ال���4 الت��ي خاضها 
املنتخب في املعس��كرين، أضاف��ت الكثير للجهاز 
الفني والالعب��ني، الذين اس��تطاعوا تقدمي مباريات 
جي��دة في اجململ«.وكان املنتخ��ب العراقي قد تفوق 
على مستضيفه األردني، في املباراة األولى، بنتيجة 

.)3-4(

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعاني فريق الزوراء من غياب 4 العبني أساسيني في 
املباراة املرتقبة أمام نفط ميس��ان، السبت املقبل، 

والتي ستشهد افتتاح ملعب ميسان األوملبي.
وق��ال عضو الهيئ��ة اإلداري��ة للنادي عب��د الرحمن 
رشيد، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيفتقد 
4 من العبي��ه املؤثرين، نتيجة االحت��راف واإلصابات 

وأسباب أخرى.
وأض��اف »نعاني بع��د احتراف عالء مه��اوي ومهند 
عبد الرحيم واصابة جنم ش��وان، وغياب أمجد كلف 
بسبب عقد قرانه، وبالتالي سيتأثر الفريق بغياب 4 
من التشكيل األساسي، لكن ثقتنا كبيرة بالالعبني 
املتواجدين«.وأضاف »سعداء بأننا سنكون طرفا في 
مباراة افتتاح ملعب ميس��ان األوملبي، إعادة إعماره، 
ونأم��ل أن تك��ون املب��اراة جيدة من حيث املس��توى 

الفني«.
يش��ار إلى أن الزوراء يحتل املركز اخلامس برصيد 62 
نقطة ، فيما يش��غل نفط ميس��ان املرتبة 11 ب�36 

نقطة.

»وطني الطائرة« يستهل 
شوطه اآلسيوي بالخسارة 

سورابايا ـ طه كمر* 
خس��ر منتخبن��ا الوطن��ي للك��رة الطائرة ي��وم أمس 
مبارات��ه االول��ى أم��ام نظي��ره االيراني بثالثة أش��واط 
نظيفة ، في افتتاح بطولة آس��يا مبدينة س��ورابايا في 

اندونيسيا مبشاركة 16 دولة.
م��درب منتخبنا ن��زار اش��كيلي أكد ان اخلس��ارة أمر 
طبيع��ي في الرياضة وليس في الك��رة الطائرة ، وهذا 
ح��ال جميع منتخبات العالم ، مش��يرا الى ان العبينا 
لم يكون��وا بيومهم في هذه املب��اراة ، لتعرضهم الى 
ش��د عصبي غير مبرر قد يكون السم الفريق االيراني 
وسمعته التي تتردد على لسان جميع الفرق املشاركة 
ف��ي البطول��ة االثر الفعال ف��ي ذل��ك ، فعندما يفكر 
العبون��ا انهم يواجهوا بطل القارة بالتأكيد س��يكون 
هناك رهب��ة وخوف لكن م��ا حص��ل ان العبينا جردوا 
خصمه��م بع��ض اوق��ات اللقاء م��ن خطورت��ه اال ان 
احملصل��ة أك��دت تفوق الفري��ق االيراني ، مش��ددا على 
ان الفرص��ة الزالت قائمة ولدين��ا مباراتني أمام الصني 
تايبة وباكستان وس��يكون التعويض حاضرا باذن اهلل 
تعالى. رئيس االحت��اد العراقي للعبة مناف فاضل عقد 
اجتماعا قصيرا مع العب��ي منتخبنا واجلهاز الفني له 
قبل املباراة بساعتني في مقر سكن الوفد وحتدث لهم 
بض��رورة تنفيذ كل الواجبات املناطة بهم خالل املباراة 
ألج��ل حتقيق الف��وز خصوصا في املب��اراة االولى يعني 
الكثير الس��يما اننا نواجه بط��ل القارة ، وحثهم على 
اجلدية العالية بعيدا عن الشد واخلوف مبينا ان الفريق 
االيراني لم يك��ن بالفريق الذي م��ن الصعوبة التفوق 

عليه ولم يكن مستواه افضل من مستوى العبينا.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

الرياض ـ أحسان المرسومي*

ظفر منتخبنا االوملبي لكرة القدم 
حت��ت 23 ع��ام بالبطاق��ة االول��ى 
ع��ن اجملموعة الثاني��ة املؤهلة الى 
نهائيات اس��يا ف��ي الصني مطلع 
العام املقبل  بع��د ملحمة كروية 
رائع��ة قدمها ابن��اء كتيبة املدرب 
عبد الغني شهد في ملعب امللك 
فيص��ل بن فهد في الرياض انتهت 
بالفوز  ) 2 – 0 ( بحضور رئيس االحتاد 
السعودي الدكتور عادل عزت وعدد 
ورئيس  الرياضية  الشخصيات  من 
ش��رار  الكاب��ن  العراق��ي  الوف��د 
حيدر وعدد من موظفي الس��فارة 

العراقية في الرياض .
اه��داف املباراة جاءت في الش��وط 
االول عن طريق حس��ني علي وامين 
حسني فيما كاد االخير ان يتسبب 
مبشكلة للمنتخب بعد ان مت طرده 
في الدقيقة 65 من املباراة ليكمل 
االوملب��ي بقية الدقائق منقوصا مما 
تسبب بضغط كبير على العبينا 
الذي��ن كانوا ابطاال بحق الس��يما 
خط الدفاع مع تالق الفت للحارس 
احمد باس��ل الذي ذاد ع��ن مرماه 
بض��راوة ، لتنطل��ق اف��راح العبي 
منتخبنا بعد اطالق صافرة احلكم 
العماني يعقوب عب��د الباقي من 
امللع��ب وحتى وصوله��م الى مقر 

اقامتهم في فندق راديسون بلو.
وهنا رئي��س الوفد  الكابن ش��رار 
حيدر الش��عب العراقي واجلمهور 
الرياض��ي و اعض��اء البعث��ة م��ن 
واعالميني  واداريني  مدربني والعبني 
عل��ى اجنازهم املهم��ة على اكمل 
وج��ه وق��د بذل��وا جه��ودا كبيرة 
تكللت بحصوله��م على  صدارة 
اجملموعة الثاني��ة مؤكدا ان االحتاد  
قرر تك��رمي متمي��ز للمنتخب بعد 
الع��ودة ال��ى بغ��داد ،  وكان م��ن 
املفت��رض ان نكرمه��م هن��ا اال ان 
الوض��ع امل��ادي لالحت��اد واللجن��ة 
االوملبية جعلنا نؤجل التكرمي حلني 
الوص��ول ، واضاف حي��در » املباراة 
كان��ت فاصلة وقوية ج��دا وزادتها 
صعوب��ة طرد الالعب امين حس��ني 

، املنتخ��ب الس��عودي فري��ق جيد 
ومنظ��م ومعد منذ فت��رة طويلة 
، وق��دم العبون��ا ملحم��ة كروي��ة 
س��تتذكرها االجيال كثيرا حققوا 
الس��عودية  الف��وز  عل��ى  فيه��ا 
ب��ني ارضه وجمه��وره وه��و مالم 
يتحقق من��ذ زمن بعيد ، مش��يرا 
ال��ى انه راه��ن من��ذ البداية على 
نوعي��ة الالعبني وامل��الك التدريبي 
اجليد ال��ذي ميتلك اكثر من مفتاح 
للعب فيما كان البدائل مبس��توى 
املس��ؤولية وق��د حتق��ق اله��دف 
االهم وهو التاهل ال��ى النهائيات 
وبالعالم��ة الكامل��ة ، وتابع  قائال 
» املنتخب االوملبي س��يكون فريق 
املس��تقبل وامل الك��رة العراقية 
الوالدة ليس��ت فقط بالالعبني بل 
حتى ايضا باملدربني ولدينا مدربني 
م��ن احملافظات س��يحفز زمالئهم 

الباقني على احلذو بحذوهم.
ب��ارك امل��درب عب��د الغني ش��هد 
الش��عب العراق��ي عل��ى  االجن��از 
الرياضي اجلدي��د والذي يتزامن مع 
انتصارات  قواتنا املسلحة واحلشد 

الشعبي  ، وقال للموفد االعالمي   
» اس��تعدادنا فقير للبطولة ولم 
نتجمع اال قب��ل ايام من انطالقها 
، اختزلن��ا الوق��ت ووصلنا بالفريق 
الى اجلهوزية املطلوبة ، رمت الفريق 
بدأ يتصاعد من مب��اراة الى اخرى 
م��ن خ��الل االنضب��اط التكتيكي 
الذي نؤكد عليه خ��الل التدريبات 
واحملاضرات اليومية ، العبونا كانوا 
ممي��زون ف��ي املب��اراة االخي��رة امام 
السعودية التي اعدت فريقها منذ 
س��نة ولديه��م العب��ون مهاريون 
فضال ع��ن لعبهم عل��ى ارضهم 
وب��ني جماهيرهم وبخي��اري الفوز 
والتعادل ، لعبنا بواقعية وضيقنا 
املساحات على العبيهم املهاريني 
في اخلطوط االمامية وارتدادنا كان 
راقيا ومدروسا ، حسمنا النتيجة 
من الشوط االول لوال حالة الطرد 
التي تعرض لها امين حسني ونحن 
املنتخ��ب الوحي��د ال��ذي حصد 9 
نق��اط كامل��ة م��ن مجموعت��ه ، 
ودعا ش��هد االخوان في االحتاد الى 
االهتم��ام باملنتخ��ب االوملبي النه 

يعد نواة للوطني وس��تكون االبوا 
ب ف��ي الفت��رة املقبلة مش��رعة 
م��ن اجل التحضي��ر االمثل لالدوار 
املقبلة ، مش��يرا ال��ى ان املنتخب 
استحس��ان  نال��ت  بص��ورة  ادى  
كل املتابع��ني اثبتت ج��دارة الكرة 
العراقي��ة وهيبته��ا ، ومن��ذ فترة 
طويلة لم نتمك��ن من الفوز على 
السعودية في ارضها وهذا يعطي 
انطباع��ا اننا س��ائرون في الطريق 

الصحيح.
من جهته اشاد الدكتور عادل عزت 
رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم 
بالف��وز العراقي ، وقال في تصريح 
بع��د انته��اء املب��اراة ان املنتخ��ب 
العراقي اس��تحق الفوز النه  كان 
الطرف االفضل في املباراة وكان ندا 
قويا ، متمنيا ان يتواجد املنتخبان 
ف��ي االدوار النهائية لكاس اس��يا 

في الصني .
امي��ن  منتخبن��ا  مهاج��م  وق��دم 
التدريبي  اعتذاره للمالك  حس��ني 
العراقي ع��ن التصرف  والش��عب 
الذي قام ب��ه اثناء املباراة وادت الى 

طرده منها ، قائ��ال » عادة ماالعب 
بهدوء خالل املباريات ، ولم اسعى 
ابدا الى املش��اكل كم��ا الحظني 
اجلميع في املباراتني الس��ابقتني ، 
اال ان املدافع الس��عودي استفزني 
ببع��ض الكلمات ول��م اقصد ابدا 
دف��ع الالعب الذي بالغ بس��قوطه 
ومث��ل عل��ى احلكم ، واض��اف امين 
حس��ني الذي حصد لق��ب هداف 
ج��اءت   6 مبجم��وع  التصفي��ات 
خمس��ة في مرم��ى افغانس��تان 
وواح��د ف��ي مرم��ى الس��عودية » 
ان��ه تعل��م كثيرا من ه��ذا الدرس 
ف��ي  انضباط��ا  اكث��ر  وس��يكون 

املنافسات املقبلة » .
قبل ان نس��دل الس��تار ع��ن اخر 
فص��ول رحلة االس��ود للتصفيات 
االوملبي��ة ، البد من االش��ادة بكل 
اعضاء الوفد الذين عكسوا صورة 
رائعة عن العراق من خالل التزامهم 
وانضباطهم العالي اينما تواجدو 
س��واء ف��ي الفندق ام ف��ي ملعب 
التدريب وبش��هادة اجلميع ومنهم 
االخوة من السعودية ، كما ان الفوز 

بالبطاقة ابدا لم يات اعتباطا ، بل 
جاء عن جهد كبير وتكاتف اجلميع 
بدءا من رئيس الوفد الكابن شرار 
حيدر وتعامل��ه الراقي مع اجلميع 
واملدرب الترب��وي الرائع عبد الغني 
شهد ومساعديه احلريصني حيدر 
جنم وعباس عبي��د ومدرب احلراس 
اجملته��د عب��د الكرمي ناع��م ومدير 
املنتخب الدكتور عبد الكرمي فرحان 
الذي لم تفته ش��اردة وال واردة في 
تهيئة  االم��ور االدارية على افضل 
وجه ، وم��درب اللياقة االس��باني 
غونزالو الذي يع��د مكمال لعائلة 
الوطيدة  العالق��ة  االوملب��ي بع��د 
واحلميم��ة م��ع اجلمي��ع ، وحت��ى 
النبخ��س حق االخري��ن البد من ان 
نش��يد بعم��ل املنس��ق االعالمي 
حسني اخلرساني الذي تابع  االمور 
االعالمي��ة باهتم��ام كبي��ر وايضا 
بجه��ود منس��ق احتاد الك��رة في 
الس��عودية محم��د ابراهيم الذي 
س��هل ام��ور الوف��د العراقي منذ 
وصول��ه وحت��ى مغادرت��ه ، كم��ا 
الننس��ى عم��ل الفري��ق الطب��ي 
للمنتخ��ب الذي بذل جهودا جبارة 
خ��الل فت��رة االقام��ة ف��ي عم��ان 
والري��اض م��ن خالل الس��هر على 
بصورة  وجتهيزهم  الالعب��ني  راحة 
كاملة للمباري��ات برغم االصابات 
العديدة التي تعرض لها الالعبون 
غال��ب  الدكت��ور  م��ن  كل  وه��م 
املوس��وي واملعاجل��ني ف��ارس عبد 
اهلل وصال��ح طرار ، وعمل االداريني 
االخرين اللذي��ن لم يهنا لهما بال 
اال عل��ى راحة الالعبني  وتوفير كل 
م��ن جتهيزات  الفريق  مايحتاج��ه 
رياضية وام��ور عديدة وهما طالب 

منشد وصباح مجيد.
بارك اهلل فيك��م ونتمنى ان نكون 
ق��د وفقنا في نق��ل احلقيقة كما 
هي م��ن اح��داث جرت ف��ي رحلة 
املنتخب ال��ى التصفيات االوملبية 
في الرياض عبر اثنتي عشر رسالة 
يومية بدأت من بغداد وانتهت في 

الرياض.

* موف��د االحتاد العراق��ي لالعالم 
الرياضي

ملحمة عراقية في المالعب السعودية

األولمبي يحجز مقعدًا مريحًا في نهائيات الصين
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أمين حسني يستقطب األضواء 

جانب من اللقاء

»الملكي« يحّطم رقمه القياسي في بيع الالعبين

مانشستر يونايتد يهزم ريال مدريد في بروفة السوبر األوروبي

تقرير

لقطة من مباراة مانشستر والريال

عبطان يشدد على دور أكبر لـ »الدفاع 
المدني« في تأمين سالمة المالعب

معزز ظاهر يتّوج بلقب األندية 
للفئات العمرية بالشطرنج

نفط الوسط يالعب الهالل السعودي
 في ثاني مبارياته العربية.. الخميس

تسهم في رفع الحظر عن المالعب



البصرة - سعدي علي السند: 
أق��ام قصر الثقاف��ة والفنون ف��ي البصرة، 
التاب��ع لدائ��رة العالقات الثقافي��ة العامة 
بوزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار، بالتعاون 
مع احتاد االذاعي��ني والتلفزيونيني العراقيني 
ف��رع البص��رة، املع��رض الش��خصي األول 
للفنانة التش��كيلية ميسون املاهود، حتت 
ش��عار )لش��هداء النصر تنحن��ي األلوان(، 
على قاعة القصر مبنطقة الشناشيل في 

"نظران" بالبصرة القدمية.
وقص ش��ريط افتتاح املعرض البروفس��ور 
طارق العذاري رئيس مؤسسة "آنو للفنون 
األدائي��ة"، بحضور عدد كبي��ر من مبدعي 
مدين��ة البص��رة م��ن األدب��اء، والفنان��ني، 
واإلعالمي��ني، واألكادميي��ني، وعائ��الت م��ن 
اجملتم��ع البص��ري، وقن��وات فضائية قامت 
بتغطية هذا النش��اط املتمي��ز، تعبيرا عن 
تفاع��ل اجلميع م��ع ابداع الفنان��ة املاهود، 

وتشجيعا ملوهبتها.
 الفنان��ة التش��كيلية املبدع��ة ميس��ون 
داخ��ل املاهود قالت في حديثها ل� )الصباح 
اجلديد(: أهدي معرضي هذا الى ش��هدائنا 
األبرار الذين صنعوا النصر بدمائهم الزكية 
الطاهرة، وايضا الى روح أخي الشاعر ناظم 

املاهود.

 وأش��ارت املاهود الى انها اس��تعملت في 
معرضه��ا الذي ضم 70 لوحة، فن الرس��م 
بالديجيت��ال على جه��از الكومبيوتر: اجد 
انها طريقة مناس��بة ل��ي كحالة أتفاعل 
معه��ا، وأح��اول أن أص��ل من خالله��ا الى 
املتلق��ي، وكل��ي حرص أكيد عل��ى أن أضع 
ه��ذه اللوحات أم��ام من يش��اهدها، وهي 
أنيقة، وجميلة، ومعبرة، تدخل الى أعماقه 
بالطريقة التي يراها مناسبة، وأرى أن لكل 
لوحة م��ن لوحات معرضي ه��ذا قصة في 
داخلي، فلم أرسم ألجمع لوحاتي، بل أرسم 
ملا ي��دور في ذهني من انطباعات، وأجمعها 

بروح عاش��قة للف��ن، وأصن��ع منها لوحة 
متثلن��ي، وأود أن أقول لكم انني أعيش الفن 
التش��كيلي ف��ي كل ايام��ي، وأعطيه كل 
أوقات فراغي، فعندما أش��عر بأنني حزينة 
أتعامل مع لوحة جديدة، فأنسى ذلك احلزن، 
ألن اللوحة تش��دني خلصوصي��ة التعامل 
والتفاعل معها، لتكون موضوعا جديدا في 
حياتي، وكل هذا التفاعل ينسيني حلظات 
احلزن أو األلم، وكذلك عندما أفرح فأنش��د 
بلوحة جديدة، وأزداد فرحا، وهذا يعني انني 
أعي��ش لوحات��ي كونها قضيت��ي، وعندما 

مع يرتبط الفنان بعالقة  ح��ب 

لوحات��ه كونه��ا متثله، فأنه يحق��ق بها ما 
يصبو اليه ويتمناه من جناح، ويتفاعل ايضا 
مع املتلقني من مشاهدي لوحاته، ليستمع 
ال��ى انطباعاتهم، ومالحظاتهم، ونقدهم، 
لي��زداد بها انفتاحا عل��ى ما يتعامل به من 

تخصص إبداعي.
واختتمت ميسون املاهود حديثها بالقول : 
لوحاتي هي س��عادتي، وهي التي تبعث في 
نفسي اإلرادة بأن أزداد ابداعا، وتأمال، كونها 
تس��كن روحي، وتداعب مش��اعري، وتخلق 
ف��ي نفس��ي تصميم��ا للمزيد م��ن األلق 
التش��كيلي، بفن حقيقي أحس��ه وأشعر 
به، وأريد م��ن كل املتلقني أن يقرأوا اصراري 
هذا بوض��وح، وأفصح لهم م��ع كل لوحة 
بأنني أتس��ابق إلش��راقة جديدة في ميدان 
الفرح التش��كيلي، ودعوني بهذه املناسبة 
أن أش��كر األس��تاذ عبداحل��ق املظفر مدير 
قصر الثقاف��ة والفنون ف��ي البصرة، وكل 
مالك القصر من موظفني وموظفات، فقد 
فتح��وا أمامي أب��واب القصر، وس��اعدوني 
عل��ى تعليق لوحات��ي في "البارتش��نات"، 
وهيئ��وا القاعة بنحو يبعث على الس��رور، 
فهك��ذا ه��م دائم��ا ف��ي كل األنش��طة 
والفعالي��ات التي يقيمونها، فألف ش��كر 

لهم ولتشجيعهم. 

رياض عبد الكريم

في حفل اس��تقبال نظمته اح��دى العائالت العراقية 
املقيمة في عمان ، مبناسبة االنتصارات التي حققتها 
قواتنا البطلة على داعش وحترير املوصل، وكنت من بني 
املدعوين اضافة الى مجموعة طيبة من الشخصيات 
والنخب االجتماعية ، وفي اجواء اتسمت مبالمح الفرح 
والتطلع الى غد عراقي مزدهر ومستقر ، كانت مجمل 
االحادي��ث تنصب على بعض من الذكريات املؤملة التي 
كانت تعتصر القلوب وهي حتمل بني طياتها االس��ف 
واالمتعاض ملا حل ببعض مدن العراق عندما دنس��تها 
عصاب��ات داعش اجملرمة ، وروى بعض احلضور روايات من 
متابعاتهم لس��ير املعارك وما يحص��ل من تفجيرات 

وقتل وخطف الخ.. من جرائم داعش املروعة .
مالفت انتباهي وفاجأني بنحو مباش��ر ، اشارة العديد 
من احلضور الى ان متابعاتهم كانت تستقي معلوماتها 
من خالل صحيفة " الصباح اجلديد " ، من دون ان يعرف 
ه��ذا البعض انني من اس��رة " الصباح اجلديد" ، وبرروا 
ذل��ك بأن ما كان ينش��ر او يبث من بع��ض الفضائيات 
لم يكن دقيقاً ، ف��ي حني كنا جند دقة املعلومات فيما 
تنش��ره الصباح اجلديد ، � والكالم لبعض املتحدثني � 
وهنا تدخلت متس��ائال : وكيف حتصلون على الصباح 
اجلدي��د في عمان ، وس��ريعاً جاءني اجلواب من احدهم، 
"نح��ن نتابع موقعها االلكترون��ي يوميا" ، واضاف آخر 
"ان��ه موقع ممت��از ويدخله مئ��ات االالف م��ن القراء" ، 
وق��ال ثالث " انا مدمن على قراءة الصحف � وهو رجل 
سبعيني � والصباح اجلديد صحيفتي املفضلة ، ألنني 
اج��د فيها مهنية صحفية عالية املس��توى ، وحيادية 
وطنية غير مسيس��ة ، لكن ما يزعجن��ي هو قراءتها 
الكترونيا ، ألنني ادمنت طيل��ة مدة حياتي على قراءة 

الصحف الورقية ، فهي متعتي الصباحية .
وم��ن دون مبالغة ، تناولت احادي��ث االخرين اعجابهم 
بتنوع م��واد الصحيفة ، واهتمام البعض االخر مبالحق 
زاد االس��بوعية ، واس��تقرار وهدوء ووضوح التصميم ، 
في حني وجه العديد من احلضور انتقادات خلروج بعض 
وسائل االعالم عن اخلطوط احملددة لها وجتاوز اخالقيات 
املهن��ة ، وتبني اخلط��اب الفئوي واللج��وء الى فبركة 
االخبار والتقارير التي ال طائل من ورائها س��وى زعزعة 

االستقرار وتشتيت االخاء الوطني .
ثم��ة مالحظة مهم��ة اثارها احد احلض��ور قائال " كم 
متنيت ان اجد الصح��ف العراقية الى جانب الصحف 
االردني��ة والعربية في عم��ان" ،اجبت��ه بلغة الصمت 
في داخل��ي " هذا طموحنا في الصب��اح اجلديد ، نحن 
نخطط مع الزميل رئيس التحرير لالرتقاء بالصحيفة 
الى املس��توى العاملي ، واالنتقال به��ا من االطر احمللية 
، ورمبا نحت��اج بعض الوقت وبع��ض االمكانات ، لكنه 

يبقى مشروعنا املستقبلي . 
قب��ل ان اغادر ، تقدمت بالش��كر والتقدي��ر لكل اآلراء 
والتقدي��رات التي قيلت بحق الصب��اح اجلديد ، معبرا 
عن اعتزازي واحترامي لهذه التقييمات وقلت مخاطبا 

اجلميع :
س��أنقل تقييماتكم ألس��رة التحري��ر وللزميل رئيس 
التحري��ر، م��ن دون ان اكش��ف عنوان��ي ف��ي الصباح 

اجلديد.
وانا اه��م باخلروج، الحظت عالمات االندهاش ترتس��م 

على وجوه البعض!!!.

الصباح الجديد.. صديقة 
العراقيين في عّمان

صادق باخان

من يقرأ العنوان اعاله سيقول هذا اسراف باملبالغة.
حس��ناً ..خاط��ب فيلس��وف املان��ي االح��زاب املتناحرة 
الغارقة ف��ي اجملادالت العقيمة بقوله)ان ش��ئتم اخلروج 
من هذه املتاهة السياس��ية فأالحرى بكم القضاء على 

البطالة( . 
فاجلائ��ع عل��ى س��بيل املثال م��ا الذي يصنع��ه ألخراس 
شياطني اجلوع من معدته فال سبيل امامهم اال اللجوء 
ال��ى طرق الش��ر فنجد مافيات س��وق العمل تس��تغل 
العاطلني وبالتالي تدفعهم الى ارتكاب اجلرائم مبنحهم 
مئة  دوالر او اكثر او الى دفعهم الى اغتيال خصومهم او 

يلجأون الى السطو املسلح للمصارف واحملال التجارية 
البطال��ة ظاه��رة عاملية تنتش��ر في ال��دول الصناعية 
الكب��رى نظ��را ال��ى تع��رض ه��ذه البل��دان ال��ى ازمات 
اقتصادية دورية تضطر امامها الى تسريح مئات العمال 
واملوظف��ني ويكفي ان نعرف ان في مدينة نيويورك حيث 
املص��ارف الضخمة في وول س��تريت االف العاطلني عن 

العمل الذين ميارسون مهنة التسول .
ال نبالغ اذا قلنا ان التسول في العراق صار مهنة للبعض 
فانت اذا خرجت في الصباح الباكر الى عملك فس��ترى 
املتس��ولني يحتلون مرائب بغداد اجلدي��دة وباب املعظم 
فض��ال ع��ن انتش��ارهم ف��وق االرصف��ة وفي الش��وارع 
العامة او ترى االطفال قد تس��ربوا من مدارسهم وقيام 
اهلهم الى دفعهم الى ممارس��ة التسول او القيام ببيع 
احملارم الورقي��ة او العلكة فكيف الس��بيل الى القضاء 
على البطالة والتس��ول ؟؟؟لقد قرأ الناس ان بعض دول 
القرن االفريقي جلأت الى معاجلة التس��ول وذلك بادخال 
املتس��ولني الى مراكز التدريب املهن��ي ليتلقوا التدريب 
عل��ى املهن الت��ي يتمكنون م��ن ممارس��تها وقد جنحت 
تلك البلدان في معاجلة ظاهرة التس��ول فكيف يتمكن 

العراق من معاجلة ظاهرة التسول.
يرى اقتصاديون ان املؤسسات الصغيرة من متوسطة 
قط��اع خصب يس��تطيع ان يدعم البل��د واالقتصاد 
الوطن��ي وينق��ذه م��ن مش��كالت البطال��ة والفقر 
والكس��اد وضع��ف التصنيع ومن اج��ل ان يقوم هذا 
القطاع بدوره يقتضي توفي��ر البيئة املطلوبة له من 
خالل وضع االطر التش��ريعية اخلاص��ة التي تأخذ في 
االعتب��ار ظروف هذه املؤسس��ات وحجمها فضال عن 
السياس��ات الت��ي تع��زز دور هذا القط��اع الى جانب 
منحه التس��هيالت الضرورية والترويج ملنتجات تلك 

املؤسسات في داخل العراق وخارجه .
اج��ل ان اللج��وء الى تفعي��ل املؤسس��ات الصغيرة 
واملتوسطة من شأنها تقليص مساحة البطالة في 

العراق. 

البطالة تؤدي الى الجريمة 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

هي��الري  املمثل��ة  ض��ي  متمُ
داف حالي��اً، إجازته��ا م��ع 
ل��وكا ف��ي كن��دا،  ابنه��ا 
ان  احلظ  وحلس��ن 
ان  اخت��ارت  داف 
أيام،  تبتعد لبضعة 
ش��قتها  الن  وذل��ك 
للس��طو  تعّرضت  قد 
من قب��ل مجموعة من 
اتصال  وفي  الس��ارقني. 
احملط��ات  إح��دى  اجرت��ه 
التلفزيوني��ة االجنبية مع 
مصدر مقرب من هيالري، 
طمأن االخير محّبيها عن 

وضعه��ا، اال ان��ه لم يخف 
خوف داف مما ح��دث: "هذا 
ومزعج،  مخي��ف  الوض��ع 
ولك��ن هي��الري ممتن��ة ألن 
وموظفيه��ا،  عائلته��ا، 
وحيواناته��ا  ومنزله��ا، 

األليفة، كلها بخير.

س��يلينا  الفنانة  ظهرت 
غوميز م��ع حبيبه��ا "ذا 
ويكند" في لوس اجنلوس، 
وهم��ا يغ��ادران املطع��م 
الغ��داء. وقد  تناوال  حيث 
البالغة من  غوميز  عادت 
العم��ر 25 عام��اً لتوه��ا 
برفق��ة صديقه��ا البالغ 
م��ن العم��ر 27 عاما من 
باريس، حي��ث كان ل� "ذا 
ويكند" حفلة موسيقية 
في "لوالبالوزا"، وذلك قبل 

يوم من ميالد سيلينا.
م��ن جهة أخ��رى، طلبت 
أصدقائها  م��ن  س��يلينا 
وعائلته��ا التب��رع ملرك��ز 
لوبوس لألبحاث مبناسبة 
عيد ميالدها، وفتحت اجملال 
للجماهي��ر للتبرع ايضاً. 

حس��ابها  على  وكتب��ت 
على أحد مواقع التواصل 
جزيال  شكرا  االجتماعي: 
املعايدات مبناس��بة  لكل 
طلب��ت  مي��الدي!  عي��د 
وأصدقائي  عائلت��ي  م��ن 
كنت��م  إذا   - التب��رع 
ترغب��ون ف��ي االنضم��ام 
اضغط��وا عل��ى الرابط" 
برابط  منشورها  وأرفقت 

للتبرعات.

يبدأ النجم أحمد السقا 
تصوي��ر فيلم��ه اجلدي��د 
"س��ري للغاي��ة" تأليف 
وحي��د  الكبي��ر  الكات��ب 
محم��د  وإخ��راج  حام��د، 
س��امي. وينتظ��ر الس��قا 
اس��تئناف محمد س��امي 
تصوي��ر مش��اهد العم��ل 
خالل األي��ام املقبلة، حيث 
توق��ف العم��ل قبل حلول 
املاضي، بعد  شهر رمضان 
تصوي��ر عدد من املش��اهد 
والتي اس��تمرت أس��بوعا 

ويتواجد السقا في  فقط، 
الساحل الشمالي لقضاء 
إجازة الصيف، ولكنه يتابع 
التفاصيل اخلاصة بالعمل 

مع القائمني عليه.

هيالري داف

احمد السقا

سيلينا غوميز

أخبــارهــــــــــم

مراسل الصباح اجلديد مع التشكيلية ميسون املاهود

المعرض األول للتشكيلية ميسون الماهود )لشهداء النصر تنحني األلوان(

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت النجم��ة لطيف��ة عن 
الس��بب ف��ي ع��دم خوضه��ا أي 
جترب��ة درامي��ة عقب مسلس��ل 
"كلم��ة س��ر" ال��ذي قدمته في 
برغ��م  املاض��ي،  قب��ل  رمض��ان 
لدخول  باستعدادها  تصريحاتها 

مسلس��ل درامي جدي��د، وقالت 
في تصريحات لها مع احد املواقع 
التي تهتم بأخبار الفن والفنانني، 
إن السبب في ذلك يعود لرغبتها 
ألبومه��ا  التف��رغ لتنفي��ذ  ف��ي 

الغنائي اجلديد.
وأش��ارت لطيف��ة إل��ى أن لديها 

جترب��ة درامي��ة س��يتم عرضه��ا 
خ��ارج رمض��ان، وهي م��ن نوعية 
الستني حلقة، حيث  مسلسالت 
تؤكد عل��ى أن املسلس��ل مير في 
مراح��ل الكتابة النهائي��ة، وأنها 
س��تعلن عن تفاصيله في الوقت 
املناس��ب. وف��ي الوق��ت نفس��ه 

تواص��ل لطيف��ة العم��ل عل��ى 
ألبومه��ا الغنائي اجلدي��د، الذي 
ب��دأت العم��ل علي��ه قبل نحو 
ستة أشهر، حيث إنها طرحت 
أغنية دي��و مؤخرا م��ع الفنان 
أحمد شيبة مؤخرا، من ضمن 

األلبوم اجلديد. 

لطيفة ُتوّضح تفصيالت استعدادها
 خوض تجربة درامية طويلة

بغداد ـ فالح الناصر: 
حصد وفد هيئة احلوار الثقافي العربي 
الدائم/ فرع العراق، شهادات تقديرية 
ودروعاً بعد مش��اركته ف��ي مهرجان 
الشعر العربي السابع، الذي اقيم في 
لبنان، بإش��راف هيئة احل��وار الثقافي 

العربي ومقرها لبنان.
وبحسب رئيسة فرع العراق، ورئيسة 
الوفد ف��ي املهرجان، س��مية الناصر، 
في اثناء حديثها ل� "الصباح اجلديد": 
ان الع��راق اش��ترك بوفد، ض��م ايضاً 
الشاعران عمار الورار، واحمد الصباغ، 
والتش��كيليان عب��اس البياتي، وزينب 

مريوش.
 وأوضحت الناصر ان الشاعرين، الورار 
والصب��اغ، اش��تركا ف��ي 5 أمس��يات 
شعرية اقيمت في اجلامعة اللبنانية، 
ونظمت األمس��ية الثانية في البقاع 
مبنطق��ة ف��ب الي��اس، فيم��ا اقيمت 

الثالثة جنوب لبنان، والرابعة في قمة 
جب��ل ترش��يش، وفي هذه االمس��ية 
الق��ت رئيس��ة الوف��د كلم��ة العراق 

باملناسبة.
اما االمس��ية االخيرة فق��د ضيفتها 
قاع��ة مس��رح طرابل��س، وذك��رت ان 
حناجر الش��عراء الع��رب صدحت في 

ه��ذه االمس��يات، فيم��ا كان نصيب 
العراق تألقاً واضحاً، كس��ب فيه دروع 
وشهادات تقديرية، مبينة ان درع وزارة 
الثقافة اللبنانية قدمه الوزير سليم 
الصباغ، إلى رئيس��ة الوف��د العراقي 
والش��اعرين، فيم��ا مت تطويق الصباغ 
بالعلم العراقي تأكيداً على العالقات 

االخوي��ة الت��ي تربط الش��عبني 
العراقي واللبناني.

ان  الناص��ر  وأوضح��ت 
البياتي ومريوش،  التش��كيليان 
افتتح��ا معرض��اً للرس��م، في 
اللبنانية، حيث  قاعة اجلامع��ة 
افتت��ح املع��رض وزي��ر التعليم 
اللبناني عبد الرحيم مراد، وجمع 
م��ن املس��ؤولني، ونال��ت لوحات 
ومت  واإلش��ادة،  االعجاب  الفنانني 
وقال��ت  باملناس��بة.  تكرميهم��ا 
الناص��ر: ان الوفود العربية قررت 

والبدء  املشترك،  العمل  تعزيز 
بتحضي��رات ملش��روع كبير 

يسهم في االرتقاء بواقع 
الثقافة العربية يكون 

منطلقة من تونس 
اخلضراء في املدة 

املقبلة.

بغداد - الصباح الجديد:
والبالي��ة  املوس��يقى  مدرس��ة  أج��رت 
اختب��ارات للطلب��ة املوهوب��ني املتقدمني 

للدراسة فيها.
وأكد مدير مدرس��ة املوس��يقى والباليه 
احمد س��ليم، ان هذا العام شهد أفضل 
اختي��ار واختب��ار للطلب��ة املوهوب��ني في 
مدرس��ة املوس��يقى والبالي��ه، على وفق 
وباإلش��راف  فني��ة متخصصة،  معايي��ر 
اليوم��ي لوكيل ال��وزارة مدير ع��ام دائرة 
الفنون املوسيقية وكالة فوزي االتروشي، 
عل��ى س��ير عملي��ة االختبار، عل��ى وفق 

نظام املدرسة، لالرتقاء باملستوى التربوي 
والفني، واحلرص على الدقة في االختيار.

يذك��ر ان مدرس��ة املوس��يقى والبالي��ه 
اختب��رت ال��ى االن )29( طالب��ا م��ن أصل 
)83( م��ن املتقدم��ني. وس��تعلن النتائج 
ي��وم 2017/7/30 ويتم الحقا حتديد موعد 
للموهوب��ني من غي��ر خريج��ي روضة دار 
الس��الم التابع��ة للمدرس��ة، ويتم قبول 
ع��دد اضاف��ي منه��م يعتمد عل��ى مدى 
توف��ر املقاعد واملس��احة ف��ي الصفوف، 
منع��ا الكتظاظه��ا، وملن��ح فرص��ة أكبر 
للمدرس��ات واملدرس��ني لتدريس املناهج 

واملق��ررات في اج��واء مالئمة، 
حتاش��يا لإلش��كاالت الت��ي 

كانت حتدث في السنوات 
السابقة. وخالل الزيارات 

لالتروش��ي،  املتك��ررة 
س��روره  ع��ن  أع��رب 
لسير العمل بالنحو 
ووع��د  املطل��وب، 

العم��ل  باس��تمرار 
اداء املدرس��ة.  لتطوي��ر 

علم��ا انها الوحي��دة على 
مستوى العراق.

"الموسيقى والباليه" تبدأ بإجراء 
االختبارات للطلبة الموهوبين 

"هيئة الحوار الثقافي" تحصد دروعًا وشهادات في لبنان
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