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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب ، يوم أمس اجلمعة ، حترير 
معسكر الغزالني ومطار املوصل 
بالكام��ل ف��ي الس��احل االمي��ن 
ملدين��ة املوص��ل ، فيما كش��فت 
عن توجه قوات مكافحة اإلرهاب 
والرد السريع باجتاه حيي الطيران 
واملأم��ون ف��ي اجلان��ب االمي��ن من 

مدينة املوصل . 
وق��ال القائد في جه��از مكافحة 
مع��ن  الرك��ن  الل��واء  اإلره��اب 
الس��عدي  ان "جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب متكن من حترير معس��كر 
الغزالن��ي جن��وب غرب��ي املوصل 
بنحو كامل ومت رفع العلم العراقي 

فوقه" . 
وأضاف السعدي في حديث خاص 
ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصباح  لصحيف��ة 
والرد  االحتادي��ة  الش��رطة  ق��وات 
الس��ريع استطاعت ان حترر مطار 
املوص��ل بالكام��ل ورفعت العلم 
العراق��ي فوقه ، مش��يرًا إلى إن" 
القوات املشتركة  ستتوجه باجتاه 
حي��ي الطي��ران واملأم��ون اللذين 
يعدان أولى أحياء اجلانب األمين من 

مدينة املوصل . 
اجلي��ش  قطع��ات   " ان  وأوض��ح 
املتمثلة بالفرقة املدرعة التاسعة 
االحتادي��ة  الش��رطة  وقطع��ات 
املتمثل��ة بق��وات ال��رد الس��ريع 
والفرقة الثالثة والفرقة اخلامسة 
والفرقة اآللية هي التي ش��اركت 
بتحرير مطار املوصل وبإسناد من 
قبل أبطال طي��ران اجليش والقوة 
اجلوية وطيران التحالف الدولي". 
من جانب��ه أف��اد قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق الركن شاكر رائد 
ج��ودت ، أم��س اجلمع��ة ، بتحرير 
بع��ض القرى ألواقعة في محيط 

مطار املوصل . 
وق��ال الفري��ق ج��ودت ف��ي بي��ان 
ل��ه تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘نس��خة من��ه ، الي��وم، ان 
االحتادية حررت  الشرطة  قطعات 
ق��رى اليرم��وك والصيرمونة  في 
محيط املط��ار و قتلت 16 إرهابياً 
مفخخ��ة  عج��ات   8 وتدمي��ر 
وأسقطت طائرة مسيرة، مشيرًا 
ال��ى ، االس��تياء على مس��تودع 

للمقذوفات في محيط املطار. 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحرر معسكر الغزالني
ومطار الموصل وترفع العلم العراقي فوقهما

قوات الشرطة االحتادية حترر مطار املوصل

متابعة الصباح الجديد:
ف��ي  التامي��ز  صحيف��ة  أف��ردت 
عدده��ا الص��ادر، الي��وم اجلمعة، 
صفحتني تقريب��اً للمعارك التي 
يقودها اجليش العراقي الستعادة 
الس��يطرة على مدين��ة املوصل، 
وج��اء مقاله��ا بعن��وان "ق��وات 
النخبة العراقي��ة تلحق الهزمية 
باجلهادي��ني ف��ي معرك��ة مطار 

املوصل"، إذ تق��ول إن األميركيني 
ف��ي ه��ذه  دوراً مهم��اً  يلعب��ون 
املعرك��ة، وإن عرباتهم املصفحة 
خل��ف  للعي��ان  ظاه��رة  كان��ت 

خطوط املعركة.
مراس��لي  م��ن  ثاث��ة  وينق��ل 
الصحيفة، يشاركون في تغطية 
التاميز ملعركة املوصل، إن القوات 
العراقية متكنت من إلقاء القبض 

على أبو ياس��مني الروس��ي، وهو 
م��ن أكب��ر الق��ادة امليدانيني في 

تنظيم "داعش". 
وتضي��ف الصحيف��ة، ب��أن عدداً 
كبي��رًا م��ن مقاتل��ي التنظي��م، 
قتل��وا في معارك ش��رق املوصل، 
وأن آخرين فروا من القتال قبل بدأ 
معرك��ة املطار غ��رب املدينة، وأن 
التنظي��م ب��ات اآلن يعتمد على 

القصر واألطفال، حس��ب  جتنيد 
مراس��لو  جمعه��ا  تصريح��ات 
الصحيفة من ش��هود عيان من 

بني سكان املوصل.
وفي س��ياق متص��ل اعلنت وزارة 
الداخلية، عن اعتقال 18 عنصراً 
محافظ��ة  ف��ي  "داع��ش"  م��ن 

نينوى.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة 

العمي��د س��عد مع��ن ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 
ان "ش��رطة نينوى قامت بحملة 
تفتيش في حي القاهرة مبحافظة 
نينوى، متكنت من خالها اعتقال 

١٨ إرهابياً من عصابات داعش".
"العملي��ة  ان  مع��ن  واض��اف 
معلوم��ات  ال��ى  اس��تندت 
اس��تخبارية دقيقة"، مشيراً الى 

انه "مت نق��ل املعتقلني الى مركز 
امني للتحقيق معهم".

من جهة اخرى أعل��ن قائد قوات 
الب��راق باحلش��د الش��عبي ف��ي 
األنب��ار واث��ق الفرطوس��ي، ع��ن 
إحب��اط هج��وم ل�"داعش" حاول 
استهداف مقر أمني حلرس احلدود 

غربي احملافظة.
تتمة ص3

القبض على أبو ياسمين الروسي أكبر قادة "داعش" بالموصل وانهيارات كبيرة تلحق بالتنظيم

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف القائ��د الع��ام للقوات 
العبادي،امس  حي��در  املس��لحة 
اجلمعة، عن توجيهه القوة اجلوية 
بضرب مواق��ع تابعة الى تنظيم 
"داعش" داخل االراضي السورية، 
مش��يراً إلى أن تلك املواقع كانت 
مسؤولة عن التفجيرات االخيرة 

في العاصمة بغداد. 
وق��ال العبادي في بي��ان صدرعن 
مكتب��ه االعامي ام��س اجلمعة 
واطلعت عليه "الصباح اجلديد" 

تضم��ن توجيه��ات ال��ى القوات 
في عمليات  املشاركة  املسلحة 
حترير املوصل ، "لقد عقدنا العزم 
عل��ى ماحق��ة االره��اب ال��ذي 
يح��اول قت��ل ابنائن��ا ومواطنينا 
في أي م��كان يتواجد فيه، حيث 
وجهن��ا اوامرن��ا لقي��ادة الق��وة 
اجلوي��ة بض��رب مواق��ع االرهاب 
الداعش��ي في حصيبة وكذلك 
ف��ي البو كم��ال داخ��ل االراضي 

السورية".
تتمة ص3

العبادي يوّجه بضرب مواقع
داعش داخل األراضي السورية 

والطيران العراقي ينّفذ

نينوى ـ الصباح الجديد:
ع��ن  مطل��ع  مص��در  كش��ف 
دخ��ول ق��وات اجلي��ش العراق��ي 
ال��ى معس��كر بعش��يقة، فيما 
اش��ار الى وصول وزي��ر الداخلية 
قاس��م االعرجي، ام��س اجلمعة، 
الى املعس��كر لتفقد القطعات 

العسكرية.
وأف��اد مص��در امني مطل��ع الى 
"الصباح اجلدي��د" ان " قوات من 
الش��رطة االحتادي��ة دخل��ت يوم 

امس الى ناحية بعشيقة".
وتابع املص��در ان " وزير الداخلية 
قاس��م االعرجي وصل الى ناحية 
بعشيقة وقام بزيارة الى املعسكر 

لتفقد القطعات العسكرية ".
وأض��اف املص��در " ان " الق��وات 
التركية املتواجدة في بعش��يقة 
ل��م تطل��ق الن��ار عل��ى القوات 
العراقية حسب اوامر تلقتها من 

قياداتها العسكرية العليا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��ادت املرجعي��ة الدينية،ام��س 
اجلمعة، بتضحيات القوات األمنية 
ف��ي حربه��ا م��ع "داع��ش"، فيما 
شددت على ضرورة التزام املقاتلني 
ف��ي املوص��ل، ودعته��م بحماي��ة 
املواطنني والتعامل اإلنس��اني مع 

املعتقلني. 
وقال ممث��ل املرجعية الدنية العليا 
ف��ي كرباء الش��يخ عب��د املهدي 
الكربائ��ي ف��ي خطب��ة اجلمع��ة 

التي ألقاها في الصحن احلسيني 
وتابعتها "الصباح اجلديد"، نحيي 
الق��وات  وإكب��ار جه��ود  بإج��ال 
األمنية ونشد على أياديهم ونقدر 
تضحياته��م العظيم��ة ونب��ارك 
انتصاراته��م متضرع��ني الى اهلل 
أن ينصرهم عل��ى أعدائهم أعداء 
يتغم��د  وان  واإلنس��انية  الع��راق 
ش��هدائهم بالرحم��ة والرض��وان 

ومين على جراحهم بالشفاء". 
تتمة ص3

القّوات العراقية تدخل معسكر 
بعشيقة ووزير الداخلية يزور 

القطعات العسكرية

المرجعية تدعو المقاتلين
لحماية المواطنين والتعامل 

اإلنساني مع المعتقلين

"داعش" يجبر أطفااًل ومعوقين على 
تنفيذ عمليات انتحارية في العراق

"األمن والدفاع النيابية" ترجح
تحرير "أيمن الموصل" خالل شهر 23

ترجمة: سناء علي 
ف��ي تقاري��ر متتابعة نش��رت على 
البريطانية  الصحاف��ة  صفح��ات 
لع��دد م��ن املراقب��ني م��ن الكتاب 
واحملللني السياسيني اشاروا الى ان 
هن��اك " دورة ال تنته��ي من الرعب 
الدول��ي  اجملتم��ع  يعيش��ه  ال��ذي 
في الوق��ت الراهن نتيج��ة لكثرة 
االزم��ات والتوتر في أكثر من بقعة 
ح��ول العالم، إضاف��ة الى امتاك 
دول العالم ألكثر األس��لحة فتكاً 
ودم��ارًا، إضاف��ة ال��ى ص��راع احملاور 
نتيجة الخت��اف املصالح وتناقض 

املواقف." 
والن االزم��ة الس��ورية ه��ي االكثر 
تهديداً للسلم العاملي، في الوقت 
احلالي، حسب وجهة نظر املراقبني 
ارتبط��ت بالص��راع ض��د  كونه��ا 
اإلرهاب من جهة، واحلروب بالوكالة 
بني دول إقليمي��ة ودولية من جهة 
أخ��رى، ف��ان الص��راع العاملي دخل 
منعطف��اً خطيرًا على مس��تويني 
اولهما انعدام احلل السلمي لازمة 

الس��ورية بع��د فش��ل مفاوضات 
جني��ف األخيرة، إضاف��ة الى عدم 

التوص��ل التفاق ح��ول وقف إطاق 
النار بني الدول الكبرى." 

اما الثاني فأوضحوا ان  اس��تعداد 
احمل��ور املناه��ض للنظام الس��وري 

للتصعي��د  ال��روس  وحلفائ��ه 
العسكري بعد املكاسب امليدانية 
الت��ي حققه��ا النظ��ام الس��وري 
ف��ي حل��ب، إضافة الى املكاس��ب 
امليداني��ة الت��ي حققه��ا االك��راد 
مقابل املعارضة املدعومة من قبل 

تركيا والسعودية." 
الدعاي��ة  أن"  املراقب��ون  وأك��د 
اإلعامي��ة والتروي��ج حل��رب عاملية 
ثالث��ة، رمبا تك��ون  ضربًا من ضروب 
التضخيم والتهوي��ل أكثر مما هي 
حقيقي��ة واقعي��ة، خصوص��اً وان 
العالم متفق على عدم االجنرار وراء 
ح��رب عاملية كوني��ة ميكن ان تؤدي 
الى زوال البش��رية او تكرار أخطاء 
احلرب العاملية األول��ى والثانية في 

اقل تقدير." 
وفي الس��ياق نفس��ه أش��ار عدد 
م��ن الباحثني ايضاً ال��ى ان "التوتر 
واخل��اف ب��دأ بنح��و فعل��ي بع��د 
التدخل املفاجئ لروس��يا في حرب 

سوريا.
تفصيات ص2

الترويج للحرب العالمية الثالثة ما أهدافها.. ومن المستفيد منها؟ 
في ظل تفاقم األزمة السورية بسبب الصراع اإلقليمي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذرت صحيف��ة "س��تار" التركية 
املقرب��ة من حكومة ح��زب العدالة 
طي��ب  رج��ب  والرئي��س  والتنمي��ة 
أردوغان، من وقوع انقاب عس��كري 
جديد في تركيا خال ش��هر مارس/ 
آذار املقبل، مش��يرة إل��ى تصريحات 
زعيم حزب الوطن اليساري املتطرف 
دوغو برينتش��اك التي قال فيها: إن 
"تركي��ا ستش��تعل نارا في ش��هر 

مارس املقبل".

يعقوب  الصحف��ي  الكات��ب  وق��ال 
كوس��ا، في مق��ال ل��ه بالصحيفة 
حتت عنوان "نظير انقاب 28 شباط 
على األبواب، "ل��م أطلع على الفال 
وال الغائب وال أتكهن شيئاً. وال أقول 
هذا من أج��ل تخويفكم وترهيبكم 
وإلقاء الرعب في قلوبكم. وإمنا هناك 

أصوات بدأت تتعالى من األعماق".
تصريح��ات  إل��ى  كوس��ا  وأش��ار 
دوغ��و برينتش��اك الت��ي ق��ال فيها 
ف��ي  ن��ارًا  ستش��تعل  "تركي��ا  إن 

ش��هر مارس املقب��ل"، قائ��ا: "لقد 
فضح��ت نيته��م! إنه��م ال ين��وون 
هذه امل��رة اخلروج بالدباب��ات واألرتال 
العس��كرية في وض��ح النهار مثل 
انق��اب 28 فبراي��ر/ ش��باط وال في 
ظلمات الليل مثل انقاب 15 يوليو/ 
مت��وز. ولكنهم س��يتبعون التقاليد 
القدمية: سينهون كل شيء قبل أن 

يستيقظ الشعب صباحا". 
وأضاف كوسا: "ال أعرف ما إذا كانوا 
س��يقومون بانق��اب أو ال، ولكن��ي 

أعرف جيداً أن الني��ة مبيتة، وهناك 
استعدادات لتنفيذ هذه النية على 
أرض الواق��ع. لقد كتبت م��راراً إذا ال 
تستطيعون أن تفعلوا شيئاً لهؤالء 
الذين يهددون بأن الباد ستتحول إلى 
بحي��رة دماء في حال تطبيق النظام 
احتجازه��م  ميكنك��م  الرئاس��ي، 
والتحقي��ق معه��م لاط��اع على 
هذه املعلومات التي تكش��ف وجود 

استعدادات لانقاب". 
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أجمعت الكتل السياسية، أمس 
اجلمع��ة، عل��ى أهمية مش��روع 
قان��ون انتخابات مجل��س النواب 
للدورة املقبلة واملقدم من رئاسة 
اجلمهوري��ة، وفيما لفت��وا إلى أن 
بن��وده تفّضل االفراد املش��اركني 
ف��ي العملي��ة االنتخابي��ة على 
إل��ى  أش��اروا  الكبي��رة،  الكت��ل 
اعتم��اده نظ��ام )س��انت ليغ��و( 

مبعادلة )1,5(.
وقال النائب عن التحالف الوطني 
حس��ن خاط��ي في حدي��ث مع 

"الصب��اح اجلديد"، إن "مش��روع 
قان��ون انتخابات مجل��س النواب 
للدورة املقبلة واملرسل من رئاسة 
اجلمهوري��ة ينطوي على عدد من 
الفقرات اجلي��دة ونحن ننتظر أن 

يأخذ دوره إلى التشريع قريباً".
وتابع خاطي، عضو كتلة املواطن، 
أن "أول الفقرات االيجابية تشير 
إل��ى النظام اخملتل��ط الذي يعني 
اعطاء فرصة لافراد من القوائم 
في الفوز باملقاعد البرملانية للدورة 
املقبلة بخاف التجارب السابقة 

املساندة للكتل الكبيرة".

ولفت إلى أن "املش��روع يقلل من 
عمر املرش��ح إلى 25 عاماً، وهذا 
ايض��اً يعد مؤش��راً نوعي��اً يفتح 
الب��اب أم��ام الش��باب ف��ي تبوء 

مقاعد السلطة التشريعية".
أما بخصوص الكوتا النس��ائية، 
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  اج��اب 
الوطن��ي أن "القان��ون ابقى على 
أن  )25(%"، مردف��اً  ب���  نس��بتها 
"النظ��ام االنتخاب��ي بنح��و عام 
س��يكون على وفق نظام )سانت 

ليغو( مبعدل )1,5(".
وأوض��ح خاط��ي أن "ذلك يعني 

مس��ك العصا م��ن املنتصف ال 
نذهب إلى نس��بة )1,9( من نظام 
)س��انت ليغ��و( ال��ذي ي��ؤدي إلى 

صعود الكتل الكبيرة".
م��ن جانب��ه، اف��اد النائ��ب ع��ن 
احت��اد الق��وى العراقية مطش��ر 
إل��ى  ف��ي تصري��ح  الس��امرائي 
"الصباح اجلديد"، أن "القانون وفي 
حال س��ماحه للكت��ل الصغيرة 
املش��اركة في االنتخابات والفوز 
س��يحظى بنج��اح كبي��ر عل��ى 

الصعيد التطبيقي".
تتمة ص3

صحيفة تركية مقربة من أردوغان
تحّذر من انقالب جديد في آذار المقبل

مشروع رئاسة الجمهورية النتخابات البرلمان يفّضل األفراد على الكتل
الفرقاء يبدون إعجابهم بالقانون.. والكردستاني يجدد مطالبته بـ "الدائرة الواحدة" متابعة

تقريـر

تفاقم األزمة السورية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��دم مجموع��ة م��ن االكادمييني 
والباحثني مقترحات وأفكار حول 
مش��روع قانون انتخ��اب مجلس 
النواب الذي ارسل من قبل رئاسة 
اجلمهورية الى مجلس النواب قبل 

أيام لغرض مناقشته واقراره.
وضمت ه��ذه اجملموعة نخبة من 
املتخصصني من بينهم البروفسور 
ن��دمي اجلاب��ري ، واملستش��ار بهاء 
املياحي ، والقاضي عدنان البديري 

، وقال البروفسور ندمي اجلابري في 
تصريح خاص "للصباح اجلديد" ، 
" قمن��ا مبراجعة دقيقة ملا ورد في 
مشروع القانون ، واجرينا تعديات 
النص��وص  لبع��ض  جوهري��ة 
الت��ي وجدنا فيها ما الينس��جم 
وطبيعة العمل االنتخابي إضافة 
وج��ود ثغ��رات التتي��ح لارتق��اء 
بسياقات االنتخابات الدميقراطية 
، فضا عن كونها ، بقيت مقيدة 
الت��ي  السياس��ية  باملس��وغات 

انعكست على مامح و نصوص 
املش��روع . لذل��ك افتق��د لصفة 
تقتضيه��ا  الت��ي  العمومي��ة 
صياغ��ة القوان��ني , االم��ر ال��ذي 
يجعل��ه مطابقا ملصال��ح القوى 

السياسية النافذة".
 وأضاف اجلابري " تضمن املشروع 
الكثي��ر من النص��وص املبهمة و 
التي ميكن تأويلها الحقاً و حسب 

رؤية القوى السياسية النافذة".
تفصيات ص8

تعديالت جوهرية على مشروع
قانون انتخاب مجلس النّواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفض��ت أس��عار النفط اليوم 
امس اجلمعة بعدما زادت مخزونات 
اخلام األميركية لألسبوع السابع 
وهو ما يش��ير إلى أن الس��وق ما 
زالت تواج��ه صعوبة في تقليص 
تخم��ة املع��روض برغ��م اجلهود 
الت��ي يبذلها الكثير من املنتجني 

لكبح اإلنتاج.
إدارة معلوم��ات الطاقة  وقال��ت 
األميركي��ة إن مخزونات اخلام في 
 564 ارتفعت  املتح��دة  الوالي��ات 
ألف برميل في األس��بوع املنتهي 
في 17 فبراير ش��باط لكن الزيادة 
جاءت م��ن دون تقدي��رات احملللني 
الذي��ن توقع��وا منوه��ا بواقع 3.5 

مليون برميل.
اخملزون��ات  من��و  اس��تمرار  وج��اء 
ال��ذي  الوق��ت  ف��ي  األميركي��ة 
خف��ض في��ه أعض��اء منظم��ة 
)أوبك(  للبت��رول  املصدرة  البلدان 
ومنتجون آخرون خ��ارج املنظمة 

إنت�اج اخلام.
تتمة ص3

النفط يتراجع مع استمرار نمو المخزونات األميركية

توجهت نحو أولى أحياء الساحل األيمن )الطيران والمأمون(



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

املش��اريع  وتن��وع  تع��دد  برغ��م 
السياس��ية الت��ي قدم��ت مؤخراً 
االح��زاب  قب��ل  م��ن  العتماده��ا 
املتنف��ذة كخارطة طريق لالصالح 
السياسي واالداري واخراج االقليم 
من سلسلة االزمات التي مير بها، اال 
ان اغلب تل��ك البرامج لم ير االنور 
وقتل في مهده نظرًا لتعارضه مع 
مصالح القوى واألطراف املهيمنة 
عل��ى جمي��ع مفاص��ل احلكم في 

االقليم.  
القي��ادي  اجملل��س  ناق��ش  وفيم��ا 
لالحتاد الوطني مش��روعاً العتماده 
احل��زب  م��ع  مش��ترك  كبرنام��ج 
الدميقراطي الكردس��تاني واالتفاق 
على استراتيجية موحدة للتعامل 
م��ع ق��ادم االم��ور، طال��ب احل��زب 
الدميقراط��ي ال��ذي يتزعمه رئيس 
االقلي��م املنتهية واليته مس��عود 
بارزاني االحتاد الوطني الى االسراع 
في االتف��اق على برنام��ج وصيغة 
مشتركة حلل املسائل اخلالفية في 
االقليم،   كخارط��ة طريق ملعاجلة 
السياس��ية  االقلي��م  مش��كالت 

واالقتصادية.
عضو ف��ي اجمللس القي��ادي لالحتاد 
الكردس��تاني كشف في  الوطني 
تصري��ح للصباح اجلدي��د عن اهم 
النق��اط واملب��ادئ الت��ي تضمنها 
مشروع االحتاد الوطني الكردستاني 
واملس��ائل  املش��كالت،  ملعاجل��ة 
العالقة في االقليم، مشيراً الى ان 
املش��روع يتألف من ثمانية محاور 

اساسية وهي كالتالي:-
اوال/ طبيعة العالقة ومس��تقبلها 
واحل��زب  الوطن��ي  االحت��اد  ب��ن 

الدميقراطي.
ثانياً/ االوض��اع الدولية واالقليمية 

واملنطقة وكردستان.
ثالث��اً / معاجلة مناصب الرئاس��ات 

الثالث.
رابعاً / االزمة االقتصادية.

خامساً / مسألة النفط والغاز في 
االقليم.

سادساً / ازمة االدخار االجباري في 
رواتب املوظفن.

/ امليزاني��ة ، االصالح��ات،  س��ابعاً 
التنقيح والتجديد.

ثامناً / االستفتاء واالستقالل .
وبخص��وص آلي��ة معاجل��ة اوضح 
ثالث��ة  ق��دم  الوطن��ي  االحت��اد  ان 
كأس��اس  العتماده��ا  مقترح��ات 
الرئاس��ات الثالث  ملعاجلة مناصب 
في االقليم، وهي تعتمد باالساس 
على مبادرة مس��عود بارزاني التي 
طال��ب فيه��ا بترش��يح ش��خص 
آخر لرئاس��ة االقلي��م، حلن موعد 
اجراء االنتخابات البرملانية املقبلة، 
االول ين��ص عل��ى اتف��اق جمي��ع 
األطراف على مرش��ح م��ا، والثاني 

يطالب بانش��اء هيئة رئاسية من 
لالط��راف  االساس��ية  القي��ادات 
اخلمس��ة الرئيس��ة ف��ي االقلي��م 
لقي��ادة املرحلة االنتقالي��ة، لغاية 
االنتخابات املقبل��ة، على ان تتخذ 
فيه��ا القرارات باالغلبي��ة او ..ثالثاً 
ادخال تغيير رئاسة البرملان وتعديل 
الكابين��ة الثامنة ضم��ن معادلة 
معاجلة املش��كلة، مع االتفاق على 
الية معاجلة منصب رئيس االقليم 
والنظ��ام البرملاني وقانون رئاس��ة 

االقليم.
في غض��ون ذلك قدمت خمس��ة 
احزاب كردستانية مشروعاً طرحت 
فيه موقفها جتاه مس��ألة معاجلة 
رئاس��ة االقلي��م وعالق��ة االقليم 
االقتصادي��ة  واالوض��اع  باملرك��ز 
واالح��وال املعيش��ية للمواطن��ن 

وتطبي��ع  السياس��ية  والعملي��ة 
االوض��اع ف��ي االقلي��م، وطالب��ت 
بتش��كيل مجلس اعلى للتفاوض 
ف��ي الع��راق ملعاجل��ة املش��كالت 
جمي��ع  في��ه  تش��ارك  واألزم��ات 
األط��راف السياس��ية ف��ي العراق 
عل��ى ان يكون املمث��ل اخلاص لالمم 

املتحدة عضو في هذا اجمللس.
 ، )الش��يوعي  اح��زاب  وطالب��ت 
احلرك��ة  الكادح��ن  االش��تراكي، 
والكادحن(  للعم��ال  الدميقراطية 
كذلك بحل مفوضي��ة االنتخابات 
احلالية في االقلي��م، التي قالت ان 
تش��كيلها مت عل��ى أس��س حزبية 
بحتة بعي��ًدا عن املعايي��ر املهنية 
وهي ليس��ت مفوضية مستقلة، 
االزم��ة  مبعاجل��ة  طالب��ت  كم��ا 
االوض��اع  وحتس��ن  االقتصادي��ة 

وع��دم  للمواطن��ن،  الصعب��ة 
معاجل��ة األزمات واملش��كالت على 
أس��س احملاصصة وتقسيم املنافع 

والثروات.  
املكت��ب  س��كرتير  اعل��ن  ب��دوره 
السياس��ي للح��زب الدميقراط��ي 
ان  ميران��ي  فاض��ل  الكردس��تاني 
الوطن��ي  االحت��اد  بانتظ��ار  حزب��ه 
الكردس��تاني، ان ينهي مناقشاته 
الداخلية كي يتفق��ا على برنامج 
وخارط��ة طريق موحدة للعبور الى 
مرحل��ة جدي��دة، مؤك��داً »بعد ان 
نتفق مع االحتاد كطرفن أساسين 
سنوس��ع املبادرة لتش��مل جميع 
االط��راف الت��ي ترغب باملش��اركة 

وادارة مفاصل احلكم في االقليم.
وكان مس��ؤول الهيئة العاملة في 
املكتب السياس��ي لالحتاد الوطني 

مال بختي��ار، اعلن في تصريح لقنا 
)NRT( ان االحت��اد مس��تعد لتوقيع 
اتفاق جديد مع الدميقراطي، اذا ما 
التزم باحلفاظ عل��ى التوازن االداري 
والسياسي في االقليم، واوضح ان 
اجتماع احلزبن املقبل سيخصص 
ملناقش��ة خارط��ة الطري��ق الت��ي 
اعده��ا االحت��اد الوطن��ي ملعاجل��ة 

املشكالت في اإلقليم.
بختيار بن ان االجتماع س��يبحث 
كذلك مس��ألة عدم وجود التوازن 
واملس��اواة التي خلفتها سياسات 
احل��زب الدميقراط��ي منذ س��نوات 
اذا م��ا كان  وتاب��ع  االقلي��م،  ف��ي 
الدميقراط��ي يرغب بإع��ادة التوازن 
وسيادة القانون وحتقيق الشفافية، 
فان االحتاد مس��تعد لتوقيع اتفاق 

جديد وفقاً لتلك االسس.

خمسة أحزاب كردستانية تطالب بتشكيل 
مجلس أعلى للتفاوض في العراق

االتحاد يناقش ثالثة سيناريوهات لمعالجة أزمة رئاسة اإلقليم طارق حرب 

ي��وم 2017/2/18 مت االعالن ع��ن قطع الطريق 
وخانق��ن  وجل��والء  بغ��داد  ب��ن  املوص��ل 
والسليمانية في منطقة املقدادية وقبل يوم 
واح��د فق��ط مت االعالن عن قط��ع الطريق بن 
بغداد وكركوك وش��مالي العراق في منطقة 
اخلال��ص وقبل ذل��ك كانت هنال��ك قطوعات 
للط��رق ف��ي بع��ض احملافظ��ات كمحافظة 
العش��ائرية  النزاع��ات  بس��بب  البص��رة 
ومحافظات أخرى بسبب التظاهر على الرغم 
من ان قط��ع الطرق العامة يترت��ب عليه آثار 
كثي��رة واضرار كبي��رة كما ه��و حاصل لدينا 
في بغداد في قطع الطريق املؤدي الى س��احة 
التحرير وطريق جس��ر امللكة عالية )اجلس��ر 

اجلمهوري( .
وحي��ث ان ظاه��رة قط��ع الط��رق تفاقم��ت 
بش��كل  واش��تدت  وازدادت  واس��تفحلت 
يبتعد عن الوجه االخالق��ي والوجه القانوني 
واملس��ؤولية وااللتزام ف��ي ادراك ان قطع هذا 
الطريق يترتب عليه عدم امكانية ممارسة احلق 
الدستوري املقرر للمواطن في السير في هذا 
الطريق ذلك احلق الذي يقرره الدستور وان كان 
الدس��تور يقرر احلق بالتظاهر فان الدستور ال 
يعطي للمتظاهرين منع املواطن من ممارس��ة 
حق��ه باس��تعمال الطريق وع��دم منعه عن 
هذه املمارسة كذلك فان قطع الطريق يترتب 
عليه أحياناً عدم تنفيذ االلتزام في وقته وقد 
الحظنا من بع��ض املوظفن م��ا يترتب على 
القطع من تأخر في الدوام الرسمي والحظنا 
من بعض احملامن ما يترتب عليه عدم احلضور 
ف��ي احملكم��ة في وقته��ا احمل��دد والحظنا في 
كثي��ر من الناس الضرر ال��ذي يصيب املواطن 
كاحل��االت املرضي��ة الطارئة والش��ديدة التي 
يك��ون للدقيق��ة والدقيقت��ن بق��اء احلياة او 

ذهابها الى املوت .
والحظن��ا ايضا ان قط��ع الطرق مين��ع الناس 
م��ن الوصول الى اهليهم مع م��ا يترتب على 
ذلك من اضطراب االهل بسبب قطع الطريق 
وهنال��ك آثار كثيرة على قط��ع الطريق ولكن 
ف��ي جميع االح��وال فان فعل قط��ع الطريق 
م��ن غير صدور امر من اجلهات االمنية او دوائر 
املرور يعني ارتكاب جرمية يعاقب عليها قانون 
حري��ة التجمع رقم )19( لس��نة 2003 والذي 
من��ع التجم��ع في الط��رق العام��ة اخلارجية 
كما انه قد يش��كل هذا الفعل جرمية مبوجب 
قانون مكافحة االرهاب رقم )13( لسنة 2006 
بكونه يع��رض حياة الناس وحرياتهم للخطر 
وقد يشكل هذا الفعل أيضاً جرمية العصيان 
املعاقب عليها مبوجب املادة )192( وقد يشكل 
اجلرمي��ة ال��واردة بامل��ادة )197 /4( م��ن قان��ون 
العقوبات رقم )111( لس��نة 1969 لذلك فان 
االم��ر يتطلب ايقاع العقوبة وتطبيق القانون 
بحق من يرتكب هذه اجلرمية بصرف النظر عن 
س��بب ارتكابها او الهدف من ارتكابها مادام 

انها ترتب ضرراً للناس .

قطع الطرق العامة 
جريمة 

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

في تقارير متتابعة نشرت على صفحات 
الصحافة البريطانية لعدد من املراقبن 
من الكتاب واحملللن السياسين اشاروا 
الى ان هناك » دورة ال تنتهي من الرعب 
الذي يعيشه اجملتمع الدولي في الوقت 
الراهن نتيج��ة لكثرة االزم��ات والتوتر 
في أكثر من بقعة حول العالم، إضافة 
الى امتالك دول العالم ألكثر األسلحة 
فت��كاً ودم��ارًا، إضافة الى ص��راع احملاور 
نتيج��ة الخت��الف املصال��ح وتناق��ض 

املواقف.« 
االكث��ر  ه��ي  الس��ورية  االزم��ة  والن 
تهدي��داً للس��لم العاملي، ف��ي الوقت 
احلالي، حس��ب وجه��ة نظ��ر املراقبن 
كونه��ا ارتبطت بالص��راع ضد اإلرهاب 
م��ن جهة، واحل��روب بالوكال��ة بن دول 
إقليمي��ة ودولي��ة من جهة أخ��رى، فان 
الصراع العاملي دخ��ل منعطفاً خطيرًا 
عل��ى مس��توين اولهما انع��دام احلل 
الس��لمي لالزمة الس��ورية بعد فشل 
مفاوضات جنيف األخي��رة، إضافة الى 
عدم التوصل التف��اق حول وقف إطالق 

النار بن الدول الكبرى.« 
اما الثاني فأوضحوا ان  اس��تعداد احملور 
املناه��ض للنظ��ام الس��وري وحلفائه 
بع��د  العس��كري  للتصعي��د  ال��روس 
املكاسب امليدانية التي حققها النظام 
السوري في حلب، إضافة الى املكاسب 
امليداني��ة التي حققها االك��راد مقابل 

املعارض��ة املدعوم��ة م��ن قب��ل تركيا 
والسعودية.« 

وأك��د املراقب��ون أن« الدعاية اإلعالمية 
والتروي��ج حلرب عاملي��ة ثالثة، رمبا تكون  
ضربًا من ض��روب التضخيم والتهويل 
أكثر مما هي حقيقية واقعية، خصوصاً 
وان العال��م متف��ق على ع��دم االجنرار 
وراء ح��رب عاملية كوني��ة ميكن ان تؤدي 
ال��ى زوال البش��رية او تك��رار أخط��اء 
احلرب العاملية األول��ى والثانية في اقل 

تقدير.« 
وفي الس��ياق نفس��ه أش��ار ع��دد من 
الباحثن ايض��اً الى ان »  التوتر واخلالف 
بدأ بنحو فعلي بع��د التدخل املفاجئ 
لروس��يا ف��ي ح��رب س��وريا وه��و م��ا 
اس��هم بتغير موازين القوى وافش��ال 
خط��ط واح��الم الرئي��س التركي رجب 
طيب أردوغ��ان، الذي كان يس��عى الى 
إقامة منطق��ة عازلة، متكنه من فرض 
سيطرته املطلقة على احلدود وبالتالي 
ابعاد ش��بح اقامة دولة خاصة بالكرد 
الذين اصبحوا اليوم س��الحاً مهماً بيد 
روس��يا خاصة بع��د االنتص��ارات التي 
حققوه��ا ف��ي الفترة االخي��رة، وهو ما 
زاد في غضب أردوغ��ان الذي اقدم على 
مجازفة كبيرة وغير مدروس��ة، بهدف 
جل��م واضع��اف ال��دب الروس��ي ال��ذي 
سيس��عى الى توس��يع احل��رب احلالية 

لتشمل تركيا.
الباحثون ف��ي تصريحات مؤكدة أثبتوا 
ان تركي��ا تس��عى للتروي��ج لعمل بري 
داخ��ل س��وريا، بع��د ان مال��ت املوازين 

العس��كرية لصال��ح روس��يا الداع��م 
الرئيس��ي للنظام الس��وري، خصوصاً 
في حلب، واقترابه��ا من مدينة »اعزاز« 
باجت��اه احل��دود التركي��ة، ال��ى جان��ب 
س��يطرة اكراد س��وريا على مساحات 
واس��عة من األراضي الت��ي كانت حتت 
س��يطرة املعارضة املدعومة من تركيا، 
االم��ر ال��ذي أضع��ف موقفه��ا كثيراً، 

ودعاه��ا الى البحث عن حلفاء للدخول 
بصورة مباشرة لتعديل املوازين.« 

كما بينوا ان » خ��الف تركيا مع االكراد 
ميت��د ال��ى عق��ود م��ن الزم��ن، حت��اول 
في��ه تركي��ا من��ع االك��راد م��ن حتقيق 
طموحاته��م االنفصالي��ة ف��ي تركيا 
والعراق وسوريا، ومع الفوضى الكبيرة 
في س��وريا، متدد اكراده��ا الى املزيد من 

األراضي من املعارض��ة، مع طموح نيل 
حكم ذاتي في املستقبل.« 

واش��اروا ال��ى ان املس��لحن  االك��راد 
اقترب��وا من مدينة »اع��زاز«، مع اقتراب 
طرد املعارضة املدعومة من تركيا منها، 
»وح��ّذرت أنقرة م��راراً األكراد من دخول 
هذه املدين��ة تخوفاً من رب��ط األقاليم 

الكردية في شرق سورية وشمالها«.

املراقبون نفوا ق��درة تركيا على حتجيم 
دور االك��راد اال بعملي��ة بري��ة محدودة 
قرب احلدود مع تركيا، وهي خطوة تتردد 
تركيا من خ��وض غمارها مبفردها، وقال 
مس��ؤول تركي »نريد عملي��ة برية مع 
حلفائنا الدولين، ومن دون عملية على 
األرض، م��ن املس��تحيل وق��ف املعارك 
في س��ورية«، فيم��ا قال وزي��ر خارجية 
تركيا مولود تش��اوس أوغلو »ليس من 
الواقع��ي لتركيا والس��عودية وقطر أن 
تنّفذ مبفردها عملية برية في سورية«، 
مؤكداً أنه »لم يُتخذ بعد قرار في شأن 
عملية في س��ورية ولم تتم مناقش��ة 
اس��تراتيجية بهذا اخلصوص بنحو جاد 
م��ع احللف��اء , وقال نائب رئي��س الوزراء 
الترك��ي ياجلن أقدوغ��ان، »ما نريده هو 
إقامة شريط أمني يشمل أعزاز بعمق 
عش��رة كيلومترات داخل سوريا وهذه 
املنطق��ة يج��ب أن تك��ون خالي��ة من 

االشتباكات.«
كم��ا اضافوا ان »أع��زاز هي آخر معقل 
للمعارض��ة قبل احل��دود التركية وتقع 
إلى الشمال من مدينة حلب في شمال 
س��وريا وكان��ت قب��ل هج��وم القوات 
السورية جزءا من مسار إمدادات قادمة 
من تركيا إلى قوات املعارضة املناهضة 

للرئيس السوري بشار األسد.« 
كما اوضحوا ان« موسكو ردت ، من خالل 
الناطقة باسم وزارة اخلارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا بالق��ول »من الواضح أن 
هذا يهدف إلى ضمان اس��تمرار وصول 
إمدادات يومية لتنظيم داعش وجبهة 

النصرة وغيرها من اجلماعات اإلرهابية 
من السالح والذخيرة والغذاء من تركيا 
عبر هذه املنطقة وأيضاً الس��ماح لها 

بأن تكون ممراً لإلرهابين«.
وأش��اروا الى أن »عملية برية واس��عة 
النطاق تبدو بعيدة االحتمال في الوقت 
الوالي��ات  اس��تبعدت  احلاض��ر، حي��ث 
املتح��دة ذلك، كما رفض��ت القيام بأي 
عمليات ضد النظام السوري وحلفائه، 
وحذرت روس��يا من ش��ن هج��وم بري، 
ألنها س��تورط األطراف املش��اركة في 

حرب حقيقية«.
كم��ا اك��دوا ان »هناك ت��ردداً تركياً في 
دخول حرب برية في س��وريا على بقية 
حلفائه��ا، كالس��عودية وقطر، بعد ان 
تركت في املي��دان وحيدة، خصوصا وان 
الوالي��ات املتحدة االميركي��ة لم تعِط 
الض��وء األخضر إلطالق عملي��ات برية 
»مح��دودة« داخ��ل س��وريا، إضافة الى 
املعارضة الروس��ية ألي تدخل ممكن ان 
يؤدي الى مواجهة عس��كرية مباشرة 

غير مضمونة العواقب.«
واختتم��وا تقريرهم بالق��ول ان » تركيا 
الي��وم في حيرة م��ن امرها بن التدخل 
للغاي��ة  صع��ب  ام��ر  وه��و  مبفرده��ا، 
ويضعها امام مطرق��ة اجملتمع الدولي 
وسندان الدب الروس��ي، وبن الضغط 
عل��ى حلف��اء مترددي��ن م��ن مواجهة 

عواقب هذا التدخل.« 

تامي��ز  ال��� »ص��ن  ع��ن صحيفت��ي   *
واجلارديان« البريطانيتني 

في ظل تفاقم األزمة السورية بسبب الصراع اإلقليمي

الترويج للحرب العالمية الثالثة ما أهدافها.. ومن المستفيد منها؟

طالبت أحزاب )الشيوعي 
، االشتراكي، الكادحين 
الحركة الديمقراطية 
للعمال والكادحين( 
كذلك بحل مفوضية 
االنتخابات الحالية في 
االقليم، التي قالت ان 
تشكيلها تم على أسس 
حزبية بحتة بعيدًا عن 
المعايير المهنية وهي 
ليست مفوضية مستقلة

استمرار األزمة السورية تنذر بحرب عاملية ثالثة!

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف جنرال أميركي،  أن تنظيم 
»داع��ش« يجب��ر أطف��االً ومعوقن 
عل��ى قي��ادة ش��احنات مفخخ��ة 
وتفجير أنفس��هم وس��ط القوات 
العراقية، مشيرا الى أن الشاحنات 
أو الس��يارات املفخخ��ة م��ن أب��رز 
األس��لحة فى ترسانة التنظيم في 
لعراق، كما في سوريا وأفغانستان.

وق��ال اجلن��رال م��ات إيس��لر، خالل 
مقابلة األسبوع احلالي مع مجموعة 
م��ن الصحافي��ن املرافق��ن لوزي��ر 
الدف��اع األميركى جيم��س ماتيس 

إلى الع��راق، إن »على تنظيم داعش 
إجبار الس��ائقن إذ أنه لم يعد يجد 
متطوعن، وهو دلي��ل على الهزمية 

احلتمية للتنظيم اجلهادي«.
وأض��اف إيس��لر »رأين��ا أش��خاصا 
أجب��روا بالق��وة على قيادة س��يارة 
مفخخة، دفعوا إلى داخلها وقيدوا 
بالسالس��ل«. وتاب��ع »رأين��ا أطفاال 
يدفعون داخل الس��يارات املفخخة 
كس��ائقن، أش��خاص غي��ر قادرين 
على املشب )...( ال أعرف إذا ما كانوا 

وقعوا للقيام باملهمة«.
التحال��ف  ق��وات  أن  إل��ى  وأش��ار 

الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
ع��دة،  مناس��بات  ف��ي  الحظ��ت، 
سيارات مفخخة عادت عن هدفها 
في اللحظة األخيرة لالختباء خلف 

مبان«.
وأوض��ح اجلن��رال األميرك��ي »وهنا 
ن��رى دورية من تنظي��م داعش تقوم 
بعملية بحث عن السيارة املفخخة 
الت��ي تعتبر في حالة تغيب من دون 
س��بب )تعبير عسكري(، ونرى قيادة 
تنظي��م داع��ش تس��أل ع��ن مكان 
تواجد سائق السيارة، ورأينا العديد 

من السائقن« يختفون«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للتحالف  العام��ة  الهيئة  ش��ددت 
وض��ع  ض��رورة  عل��ى  الوطن��ي، 
إس��تراتيجية أمني��ة ملرحلة ما بعد 
تنظي��م »داع��ش« وتفعي��ل اجلهد 
اإلس��تخباري في عموم البالد، فيما 
دعت إلى دراسة مطالب املتظاهرين 
وتنفي��ذ »املمك��ن« منه��ا، محذرة 
في الوقت نفس��ه اجلهات املنظمة 

للتظاهر من »املندسن«.
اجتماعه��ا  ف��ي  الهيئ��ة  وقال��ت 
ال��دوري وفق��اً لبيان اطلع��ت عليه 
»الصباح اجلدي��د« إن »التظاهر حق 

دستوري مع التأكيد على السلمية 
العامة«،  واحلفاظ عل��ى املصلح��ة 
داعي��ة اجله��ات املنظم��ة للتظاهر 
إلى احل��ذر من املندس��ن، فضالً عن 
دراس��ة مطالب املتظاهرين وتنفيذ 
املمك��ن منه��ا، وأن تش��ريع قان��ون 
حرية التعبير أمر ضروري، ليتس��نى 
للجمي��ع إدارة التظاه��ر بالطريقة 

التي حتفظ حقوق اجلميع«.
عب��روا  »اجملتمع��ن  أن  وأضاف��ت، 
ع��ن دعمه��م ومؤازرته��م للقوات 
األمنية وهي تخ��وض معركة حترير 
الس��احل األمين من املوصل«، مؤكداً 

أن »اجملتمع��ن ناقش��وا األم��ن ف��ي 
العاصمة بغ��داد وباق��ي احملافظات 
وخرجت بعدة توصي��ات منها وضع 
إس��تراتيجية أمني��ة ملرحلة ما بعد 

داعش«.
وأوضح��ت، أن »اجملتمع��ن ناقش��وا 
أيض��اً تفعي��ل اجلهد االس��تخباري 
النزاع��ات  لظاه��رة  والتص��دي 
العش��ائرية والتركيز على مكافحة 
اجلرمية املنظمة وتقليل السيطرات 
واإلعتماد عل��ى التكنلوجيا احلديثة 
وحفظ هيبة الدولة وتعميق الثقافة 

األمنية لدى املواطن العراقي«.

داعش يجبر أطفااًل ومعوقين على تنفيذ 
عمليات انتحارية في العراق

التحالف الوطني يدعو لدراسة مطالب 
المتظاهرين ويطرح توصيات لما بعد »داعش«
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بغداد – مقتل انتحاري  
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس اجلمعة متكنت القوات 
االمني��ة من قت��ل انتحاري��اً وتفجير 
عجلت��ه امللغمة ف��ي منطقة جرف 
النداف جنوب شرقي العاصمة بغداد 

دون وقوع خسائر بشرية  .
الى ذلك افاد املصدر  إن "عبوة الصقة 
كانت مثبتة اس��فل عجل��ة مدنية 
في اثن��اء مرورها مبنطقة الراش��دية 
انفجرت، مساء يوم اخلميس ما أسفر 
عن مقت��ل صاحب العجل��ة واصابة 

اخر كان برفقته بجروح متفاوتة
واض��اف املص��در إن "قوة م��ن اللواء 
السابع الشرطة االحتادية متكنت من 
حترير مخطوفة مت خطفها منذ ثالثة 
اش��هر والقاء القب��ض على اخلاطف 
خ��الل عملي��ة امني��ة ف��ي منطقة 

شهداء السيدية جنوبي بغداد".

ديالى – ابطال عبوات 
اعلن قائممقام قضاء اخلالص التابع 
ال��ى محافظ��ة ديالى ع��دي اخلدران 
امس اجلمعة، عن ابطال مفعول أربع 
عبوات ناسفة في قرى محررة شمال 

ب عقوبة.
معاجل��ة  "ف��رق  إن  اخل��دران  وق��ال 
األمني��ة  األجه��زة  ف��ي  املتفج��رات 
أبطلت، مفعول أربع عبوات ناس��فة 
عثر عليها في طرق زراعية تعود لقرى 
الب��و عواد والبو بكر احمل��ررة والواقعة 
في منطق��ة حاوي العظيم، )70 كم 

شمال بعقوبة(".

كركوك – انتشال جثة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس اجلمعة، بأن قوة أمنية 

انتش��لت جثة متفس��خة م��ن نهر 
وسط احملافظة.

وق��ال املصدر  إن "قوة من الش��رطة 
متكنت، ليلة أمس االول ، من انتشال 
جثة ش��اب م��ن نهر اخلاصة وس��ط 
"اجلث��ة كان��ت  أن  كرك��وك، مبين��اً 

متفسخة". 

بابل – اعتقال مطلوب 
قال املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
العمي��د الدكتور س��عد معن امس 
اجلمع��ة إن مف��ارز قس��م مكافحة 
اجلرمي��ة املنظم��ة ف��ي باب��ل الق��ت 
القبض عل��ى اثنني من املتهمني كانا 
يستقالن عجلة نوع بيك اب وبداخلها 
قطع��ه أثرية )مس��لة( وبندقية نوع 

كالشنكوف مع ثالثة مخازن.
وأضاف العميد معن، أن القوة كانت 
بإم��رة مدير قس��م مكافحة اجلرمية 

املنظم��ة في بابل ومت اتخاذ االجراءات 
القانونية بحقهما وفق املادة 40 اثار"، 
الفتا الى "عرض اوراقهما التحقيقة 
أمام قاضي التحقيق اخملتص باجلرائم 

االقتصادية وغسيل األموال. 

صالح الدين – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة ص��الح الدين امس اجلمعة 
ان قوات احلشد الشعبي قتلت جميع 
املنفذين لهجوم اس��تهدفها شرقي 
قضاء الش��رقاط ش��مالي محافظة 
ص��الح الدي��ن، فيما س��يطرت على 

الوضع االمني في املنطقة.
وذكر املص��در ان “الهجوم الي نفذته 
عصابات داع��ش االرهابية على طرق 
االمداد من مفرق الزوية وشارع النمل 
وم��ن جه��ة جب��ل مكح��ول، انتهى 
بقتل جميع املهاجمني من قبل قوات 

اللواء 33 التابع للحش��د الش��عبي، 
والس��يطرة على الوض��ع االمني في 

املنطقة التي تعرضت للهجوم".

االنبار – هجوم مسلح 
اعل��ن قائ��د ق��وات الب��راق باحلش��د 
الشعبي في األنبار واثق الفرطوسي 
ام��س اجلمع��ة، ع��ن إحب��اط هجوم 
ل�"داعش" حاول استهداف مقر امني 

حلرس احلدود غربي احملافظة.
وق��ال الفرطوس��ي إن "ق��وات البراق 
باحلش��د الش��عبي وح��رس احل��دود 
متكنوا م��ن صد هجوما لداعش على 
مقر الفوج الثاني لقوات حرس احلدود 
ق��رب مف��رق الولي��د طريبي��ل غربي 

األنبار".

الديوانية – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 

محافظ��ة الديوانية امس اجلمعة ان 
دوريات ومفارز قس��م شرطة النجدة 
وضم��ن حمالتها املس��تمرة ملالحقة 
اخلارجني عن القانون متكنت من القاء 
القب��ض على 21 مخالف��ا في انحاء 
متفرقة من احملافظة حيث مت احالتهم 
الى املراكز اخملتصة للتحقيق معهم.
الى ذلك القت مفارز قسم مكافحة 
االج��رام ف��ي احملافظ��ة القبض على 
ش��خصني مطلوبني للقض��اء االول 
وف��ق امل��ادة 39 فيم��ا كان االخر وفق 
املادة 452 وذلك بعد جمع املعلومات 
االج��راءات  اتخ��اذ  مت  عنه��م حي��ث 

القانونية بحقهم .

نينوى – اشتباكات مسلحة 
كش��ف القيادي في احلشد الشعبي 
س��امي املس��عودي ام��س اجلمع��ة 
ع��ن مقت��ل 32 عنصراً م��ن تنظيم 

"داعش" بصد هجوم للتنظيم على 
قوات احلش��د في احملور الغربي ملدينة 

املوصل.
وق��ال املس��عودي  إن "احمل��ور الغربي 
ملدينة املوصل ش��هد فجر يوم امس 
تعرضاً كثيفاً من قبل تنظيم داعش 

على قوات احلشد الشعبي".

البصرة – انفجار عبوتني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة البصرة ام��س اجلمعة ان 
عبوتني محليتي الصنع انفجرتا على 
منزل احد املواطنني في منطقة تقع 

وسط محافظة البصرة.
وقالت مص��ادر امني��ة ان " العبوتني 
كانت��ا متكونت��ني من مادة ش��ديدة 
االنفجار وان كال منهما تزن نحو 200 
غ��م وق��د انفجرتا ف��ي منطقة تقع 

وسط احملافظة" .
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير النقل كاظم فنج��ان احلمامي، أنه أمر 
بتجميد عقد تكسي البصرة بشكل مؤقت حلني 
مراجعته وتعديله في ضوء شكاوى من مسافرين 
عب��ر مطار البصرة الدولي أبدوا فيها احتجاجهم 
على زيادة أجور النقل بالس��يارات من داخل املطار 

الى خارجه.
وق��ال احلمام��ي ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن "أم��را 
بتجميد عقد تكسي البصرة أصدرته، اليوم، بعد 
ورود ش��كاوى من مواطنني مس��افرين عبر مطار 
البصرة الدولي تفي��د بزيادة اجور النقل من داخل 
املط��ار الى خارجه"، مبين��ا أن "األمر جاء ملراجعة 
وتعدي��ل العقد مبا يضمن عدم تع��رض املواطنني 

الى أي ابتزاز".
وكان العدي��د من املس��افرين عبر مط��ار البصرة 
الدولي اعربوا عن امتعاضهم وانزعاجهم الشديد 
من زيادة اجور النقل من قبل ش��ركة تتولى توفير 
مركبات حديثة لنقل املسافرين عبر املطار، وليس 
أمام املسافرين خيارا غير التعامل مع الشركة في 
ظل عدم السماح للسيارات املدنية بدخول املطار 
الذي تبع��د بوابته اخلارجية عن بناية املس��افرين 

بضعة كيلو مترات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در أمني ف��ي محافظة كرك��وك، بأن 
قوات البيش��مركة استقبلت 200 مدني فاّر من 

تنظيم "داعش" جنوب وشمال غربي احملافظة
وق��ال املص��در ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن "قوات 
البيش��مركة اس��تقبلت، 200 مدني غالبيتهم 
نس��اء وأطف��ال وكب��ار س��ن ف��روا م��ن قضاء 
احلويج��ة، )55 كم جنوب غرب��ي كركوك(، الذي 
يس��يطر عليه داع��ش وقدمت لهم املس��اعدة 
واملاء والغذاء، وال��دواء لبعض املرضى"، مبينا أن 
"البيش��مركة اس��تقبلتهم في مح��ور الدبس 
شمال غربي كركوك ومكتب خالد جنوب غربي 

احملافظة، متهيدا لنقلهم إلى مقر إيواء".
وأضاف املصدر ، أن "البيشمركة تستقبل يوميا 
العديد من الفارين من مناطق سيطرة التنظيم 
وتقوم بتدقيق أس��مائهم منع��ا لدخول عناصر 

موالني لداعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار  اوضح��ت وزارة 
امس اجلمعة س��فر وزيرها فري��اد رواندزي الى 
العاصمة الفرنس��ية باريس كان حلضور مؤمتر 
ألح��دى املنظمات الدولية بش��أن التنس��يق 
حلماية االثار في املناطق احملررة وليس كما قيل 

بان الوزير هناك للتمتع بعطلة شتوية.
ونش��رت صحيفة العالم قد نش��رت بعددها 
الصادري��وم األول م��ن ام��س اخلمي��س وعلى 
صفحتها األول��ى خبرا مف��اده ان رواندزي في 

عطلة شتوية بباريس.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان لها، اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "الصحيف��ة لم تتوخ 
الدق��ة ف��ي نق��ل اخلب��ر ويحم��ل الكثير من 

املغالطات".
ونوهت الى ان "وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار 
فرياد رواندزي قد غادر بغداد متوجها إلى باريس 
حلضور مؤمتر منظمة التربية والثقافة والعلوم 
)اليونسكو( في باريس حول التنسيق الدولي 
حلماية التراث الثقاف��ي في املناطق احملررة من 
العراق الذي انطلقت أعماله امساخلميس 23 

شباط".
ويعقد هذا املؤمتر بالتنسيق بني وزارة الثقافة 
ومنظمة اليونسكو ، ويضم الوفد وزير التربية 
محم��د إقبال ومستش��ار رئي��س اجلمهورية 

قحطان اجلبوري ومسؤولني عراقيني آخرين.
وعل��ى صعيد آخر وفيما يخ��ص امللف اخلاص 
بالفيل��م االيراني "محمد رس��ول اهلل" والذي 
أثير حوله "ش��بهات فس��اد" ذكرت الوزارة ان 
وزي��ر الثقافة قد أحال امللف إلى املفتش العام 
للوزارة للتحقيق بشأنه وقد بدأ فعال بإجراءات 

التحقيق.
وتابع��ت ال��وزارة ان الوزي��ر عازم عل��ى إج�راء 
الس��ينما  دائ���رة  ف���ي  تغيي���رات جذري���ة 

واملسرح.

وزيرالنقليأمربتجميد
عقدتكسيالبصرة

البيشمركةتستقبل
200مدنيفاّرمن

"داعش"

"الثقافة"تصدرتوضيحًا
بشأنإجازةوزيرها

الملف األمني

تتمات ص1

بغداد ـ مشرق ريسان:

رجحت جلنة األمن والدفاع البرملانية 
االنته��اء م��ن عملية حتري��ر اجلانب 
األمي��ن للموصل في غضون ش��هر، 
مج��ددة نفيه��ا ألي أنب��اء تتحدث 
ع��ن وجود قوات أجنبية تقاتل على 

األرض العراقية.
وق��ال عض��و اللجن��ة النائ��ب عن 
محافظة نينوى أحمد اجلبوري، في 
حدي��ث م��ع "الصباح اجلدي��د"، إن 
"عمليات حترير اجلانب األمين تس��ير 
بنحو جي��د"، مضيف��اً إن "القوات 
التحرير  املش��اركة ف��ي عملي��ات 
متتل��ك القدرة واإلمكان��ات لتحرير 
املدين��ة خ��الل فترة قياس��ية جداً 

وبأقل التضحيات واخلسائر".
ورج��ح عضو جلن��ة األم��ن والدفاع 
البرملاني��ة حتري��ر اجلان��ب األمين من 

املوصل" في غضون شهر".
وبشأن التقارير الصحفية الغربية 
الت��ي حتدثت ع��ن مش��اركة قوات 
وأميركية(  )بريطانية،  أجنبية  برية 
في الصفح��ة األولى م��ن املرحلة 
الثالث��ة لتحري��ر "أمي��ن املوص��ل"، 
يق��ول إن "التدخ��ل األميرك��ي في 
العمليات يقتصر على تقدمي الدعم 
اجل��وي للق��وات العراقي��ة املقاتلة 
عل��ى األرض، إضاف��ة إل��ى الدعم 
اللوجستي ومعاجلة األهداف داخل 

مدينة املوصل".
ويؤك��د: "ال توج��د أي ق��وات بري��ة 
أجنبية مسلحة تقاتل على األرض 

العراقية".
وسبق لرئيس الوزراء حيدر العبادي 
أن جدد تأكيده في )20 شباط 2017( 
ب�"ع��دم وج��ود أي ق��وات أجنبي��ة 
تقات��ل عل��ى األراض��ي العراقية"، 
موضح��اً إن هن��اك "مستش��ارين 
فقط، وان القوات العراقية هي من 
وفقاً  االنتص��ارات".  وحتق��ق  تقاتل 
لبي��ان صدر ع��ن مكت��ب العبادي 
خالل لقائه وزير الدف��اع االميركي 

جيمس ماتيس والوفد املرافق له.
وتشير الترجيحات البرملانية إلى إن 
عملية حترير اجلانب األمين للموصل 
س��تكون أس��رع م��ن نظيرتها في 
"األيس��ر"، عل��ى الرغم م��ن وجود 

"بعض املعرقالت".
ويقول النائب عن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني ماجد شنكالي، في 
حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، إنه 
"في ض��وء املعطيات العس��كرية 
واملعنويات العالية للقوات األمنية 
وانهيار تنظيم داعش، فإن معركة 
حترير الساحل األمين ستكون أسرع، 
على الرغم م��ن وجود بعض األمور 
التي قد تعقد املعرك��ة"، مبيناً إن 
تل��ك املعرق��الت تتمث��ل ب�"األزقة 

والشوارع الضيقة، واألبنية القدمية، 
فضال عن الكثافة البشرية في أمين 

املوصل". 
وعن "الدور األميركي" في عمليات 
التحري��ر، يتاب��ع ش��نكالي حديثه 
قائالً: "القوات األميركية متواجدة 
ف��ي الع��راق وفقاً التفاقي��ة اإلطار 
االس��تراتيجي املوقعة ب��ني العراق 
األميركي��ة،  املتح��دة  والوالي��ات 
وضمن التحال��ف الدولي"، مؤكداً 
إن "الواليات املتحدة قدمت إسناداً 
جوياً جي��داً إلى الق��وات العراقية 

املقاتلة على األرض". 
يعاد إل��ى األذهان إن رئي��س الوزراء 
حيدر العبادي كش��ف، أمس األول، 
ع��ن "إحراز ق��وات األم��ن العراقية 

تقدم��ا خالل الس��اعات األولى من 
انط��الق العملي��ات )في الس��احل 

األمين للموصل(".
مؤمت��ره  خ��الل  العب��ادي  وق��ال 
داع��ش  "عناص��ر  أن  االس��بوعي، 
ف��ي انهيار كبي��ر، وتق��دم القوات 
العراقي��ة إلى مناطق ق��رب مطار 
املوص��ل دليل على ذلك"، مش��يداً 
في الوقت ذات��ه ب�"التعاون الكبير 
ملواطن��ي املوص��ل بإس��ناد القوات 

األمنية باملعلومات".
وعلى الصعيد اإلنس��اني، حصلت 
"الصب��اح اجلديد" عل��ى معلومات 
محلي��ة تفي��د بأن "أهال��ي اجلانب 
األمي��ن يعان��ون م��ن أزم��ة غذائية 
كبي��رة، أفض��ت إلى وف��اة عدد من 

كبار السن".
وفي هذا الش��أن تق��ول النائبة عن 
محافظة نينوى انتصار اجلبوري إن 
"األهال��ي في اجلان��ب األمين يعانون 
من نقص املواد الغذائية"، مبينة إن 
"املنازل واألسواق باتت شبه خاوية 
منذ )17 تشرين األول 2016( من أي 
مخ��زون غذائي، فضال ع��ن انعدام 
املاء  وانقط��اع  اخلدم��ات الصحية 

والكهرباء". 
وأضافت اجلب��وري إن "أهالي اجلانب 
األمين في املوصل يعانون من جرائم 
اإلرهابي  عناص��ر تنظي��م داع��ش 
منذ عامني ونصف العام"، مبشرة 
ب�"ق��رب حتريره��م وخالصه��م من 

التنظيم".

ودع��ت النائبة عن محافظة نينوى 
احلكوم��ة إل��ى "توفير مم��رات آمنة 
حتى يتمكن األهالي من اخلروج من 
املدين��ة، واحلفاظ عل��ى أرواحهم"، 
القوات املس��لحة  كما دعت أيضاً 
املش��تركة املش��اركة ف��ي عملية 
التحري��ر إل��ى "احلفاظ عل��ى أرواح 
املدني��ني األبري��اء وحماي��ة البن��ى 
التحتي��ة للمدينة في أثناء عملية 

التحرير". 
وتش��ير إل��ى إن "الق��وات األمنية 
مارس��ت عم��ال إنس��انياً متمي��زاً 
خالل عمليات حترير اجلانب األيس��ر 
للموص��ل، ونأمل أن ميارس��وا الدور 
ذاته في عمليات حترير اجلانب األمين 

من املدينة". 

عمليات تحرير 
الجانب األيمن تسير 
بنحو جيد، وإن 
القوات المشاركة 
في عمليات التحرير 
تمتلك القدرة 
واإلمكانات لتحرير 
المدينة خالل 
فترة قياسية جدًا 
وبأقل التضحيات 
والخسائر

القوات املشتركة في املوصل

"داعش" يتسبب بأزمة إنسانية.. وال غذاء في المدينة

"األمنوالدفاعالنيابية"ترّجحتحرير"أيمنالموصل"خالل
شهروتنفيمشاركةقّواتأجنبية"برية"فيالعمليات
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القّوات املشتركة حترر معسكر 
الغزالني ومطار املوصل وترفع 

العلم العراقي فوقهما
وف��ي س��ياق متص��ل أعلن��ت قوات 
احلشد الشعبي ، أمس اجلمعة ، عن 
االنتهاء م��ن تطهير قرية أم املصايد 
غ��رب تلعفر ورف��ع العل��م العراقي 

فوقها.
وذكر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه، أن “احلش��د الشعبي / 
اللواء الثاني رفع العلم العراقي في 
قرية ام املصايد بعد انهاء تطهيرها 
من عناصر تنظيم داعش االجرامي”. 
ووجه طيران اجلي��ش العراقي ، أمس 
أجلمع��ة ، ضرب��ات جوي��ة موجع��ة 
لتجمع��ات واوكار “داع��ش” في عدة 

مناطق من املوصل. 
وقالت قيادة طي��ران اجليش العراقي 
في بيان لها تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ نس��خه من��ه ، ان “طي��ران 
اجليش وجه ضربات موجعة لعناصر 
داعش اسفرت عن مقتل 69 عنصرا 
وتدمي��ر 5 عجالت مختلف��ة واحدة 
منه��ا مفخخ��ة واحاديت��ان نوع 23 
ملم ودراجة ناري��ة و 3 مفارز بي كي 
س��ي ومعاجلة وكرين في منطقتي 
الس��حاجية والش��ريعة الشمالية 
ضمن احملور اجلنوبي للساحل االمين”. 
وأضاف البيان “أس��فرت عدة ضربات 
جوي��ة ع��ن مقت��ل 10 عناص��ر من 
“داعش” وتدمير 4 عجالت واحدة منها 
مصفح��ة ف��ي منطقة البوس��يف 
ضمن احملور اجلنوبي للساحل االمين”. 
وأعلنت خلية اإلعالم احلربي،اجلمعة، 
عن حترير معس��كر الغزالني ومطار 

املوصل بالكامل من س��يطرة داعش 
اإلرهابي . 

فيما توجهت قوات مكافحة اإلرهاب 
والرد الس��ريع باجتاه حي��ي الطيران 
واملأمون ف��ي اجلانب االمين من مدينة 

املوصل.
وحتاصر القوات املش��تركة مجاميع 
داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي امي��ن املوصل 

وتلعفر والبعاج من جميع اجلهات. 

القبض على أبو ياسمني الروسي 
أكبر قادة "داعش" باملوصل 

وانهيارات كبيرة تلحق بالتنظيم
حدي��ث  ف��ي  الفرطوس��ي  وق��ال 
صحف��ي، إن "قوات البراق باحلش��د 
الش��عبي وحرس احل��دود متكنوا من 
صد هجوم لداعش على مقر الفوج 
الثاني لقوات حرس احلدود قرب مفرق 

الوليد طريبيل غربي األنبار".
وأضاف الفرطوسي، أن "قوات احلشد 
الشعبي وحرس احلدود كبدوا داعش 
واملعدات"،  ب��األرواح  خس��ائر كبيرة 
الفتاً الى أن "تلك القوات متكنت من 

إسقاط طائرة مسيرة داعش".

العبادي يوّجه بضرب مواقع
داعش داخل األراضي السورية 

والطيران العراقي ينّفذ
وأضاف العبادي، أن "تلك املناطق هي 
التي كانت مسؤولة عن التفجيرات 
االرهابية األخيرة في بغداد"، مؤكدأً 
أن "أبطال اجلو نف��ذوا العملية للرد 

على االرهابيني بنجاح باهر .
وف��ي الس��ياق ذات��ه ،أعلن��ت قيادة 
اجلمعة،  املش��تركة،امس  العمليات 
البي��اع  تفجي��ري  قص��ف منف��ذي 

واحلبيبة في حصيبة وداخل سوريا. 
وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلديد"، "ش��هدت بغداد 
قبل فت��رة عمليات إرهابية من خالل 
تفجير عجالت مفخخة في معارض 
البياع واحلبيبية وكما عهدمت أبنائكم 
استنفروا اجلهد في قيادة العمليات 
الى  للوصول  االستخبارية  واألجهزة 
اجلناة الذي��ن خططوا ونف��ذوا هذه 
العملي��ات اإلرهابية وبع��د أيام من 
العم��ل الدقي��ق مت التوص��ل إليهم 

وحتديد أماكنهم".
وأضاف��ت، "في صب��اح امس انقض 
أبطال القوة اجلوية العراقية بطائرات 
)اف 16( عل��ى أهداف العدو اإلرهابي 
ف��ي مناط��ق حصيب��ة والبوكم��ال 
داخ��ل األراض��ي الس��ورية ومت تدمير 
أوكار عصابات داعش ومقراته بنحو 
كامل وس��تبقى الضربات العراقية 
ق��ادرة على أن تصل ال��ى كل أماكن 

تواجدهم".

القّوات العراقية تدخل معسكر 
بعشيقة ووزير الداخلية يزور 

القطعات العسكرية
وتركي��ا عل��ى خ��الف م��ع احلكومة 
العراقي��ة بش��أن وج��ود قواتها في 
بعش��يقة، وبش��ان األط��راف الت��ي 
تش��ارك ف��ي هج��وم املوص��ل الذي 
تدعمه الواليات املتحدة.وأعلن رئيس 
الوزراء العراقي القائد العام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي في وقت 
سابق انطالق العمليات العسكرية 
لتحري��ر املوصل م��ن قبضة تنظيم 

داعش.

املرجعية تدعو املقاتلني
حلماية املواطنني والتعامل 

اإلنساني مع املعتقلني
وأض��اف الكربالئي، "نؤكد على جميع 
املقاتلني وهم يواجه��ون عدواً ظاملاً ال 
يراعي ادني املعايير األخالقية في حربه 
معهم حيث يتخذ املناطق السكنية 
مواقع للقتال ويجع��ل العوائل دروعا 
بشرية حلماية نفسه"، داعيا املقاتلني 
بش��تى عناوينه��م ألن "يعمل��وا م��ا 
بوس��عهم إلبعاد األذى ع��ن املواطنني 
العالقني ويوفروا احلمايبة لهم بالقدر 
املس��تطاع والتعام��ل اإلنس��اني مع 
املعتقل��ني أيا كانوا وتس��لميهم الى 

اجلهات الرسمية". 
وشدد الكربالئي على "أهمية حراسة 
ممتلكات املواطنني ف��ي املناطق احملررة 
وع��دم الس��ماح ألي كان بالتج��اوز أو 
االس��تحواذ عليها وه��ذا واجب ديني 
وأخالق��ي ووطن��ي"، مضيف��اً بالقول 
ف��ي  املش��اركني  بجمي��ع  "نهي��ب 
التام  بااللت��زام  القتالي��ة  العملي��ات 
وإعط��اء صورة مش��رفة ع��ن املقاتل 

العراقي املدافع عن وطنه".
وكان القائد العام للقوات املس��لحة 
حيدر العب��ادي، أعلن صباح األحد )19 
ش��باط 2017(، انط��الق عمليات حترير 
اجلانب األمي��ن من مدينة املوصل، فيما 
متكنت القوات املش��تركة بالعمليات 

من حترير عدة مناطق وقرى.

صحيفة تركية مقربة من أردوغان
حتّذر من انقالب جديد في آذار املقبل
وتابع "علينا اتخ��اذ التدابير املطلوبة 
للحيلول��ة دون ح��دث ش��يء، من دون 
أهال��ي  ترهي��ب  أو  ف��زع  أو  تخوي��ف 

األناض��ول الذي��ن ينام��ون ف��ي غفلة 
ويقولون لن يحدث شيء، ألن العسكر 
يس��تعدون الرتداء بياداته��م مجددًا، 
هم كذلك ينتظرون ش��هر مارس/ آذار 

بفارغ الصبر، على حد تعبيره. 

مشروع رئاسة اجلمهورية 
النتخابات البرملان يفّضل األفراد 

على الكتل
وحذر الس��امرائي، القيادي في احلزاب 
االس��المي، م��ن "العودة إلى )س��انت 
ليغو( وفق االلي��ة التي اعتمدت خالل 
االنتخابات املاضية حيث اكتس��حت 
الكت��ل الكبي��رة االص��وات ول��م يبق 
للكت��ل الصغي��رة مج��ال للتمثي��ل 

وذهبت اصواتها من دون فائدة".
ويأمل السامرائي ب� "مشاركة جميع 
الناخب��ني ف��ي االنتخاب��ات، وال يجري 

تهميش طرف على حساب االخر".
وأكم��ل بالقول إن "العراق على اعتاب 
مرحل��ة جدي��دة تتطلب م��ن مجلس 
النواب الوقفة للحفاظ على التجربة 
الدميقراطية واش��راك جميع مكوناته 

في صناعة القرار السياسي".
ب��دوره، ذك��ر النائ��ب ع��ن التحال��ف 
الكردس��تاني زانا س��عيد ف��ي تعليق 
إل��ى "الصب��اح اجلديد"، أن "املش��روع 
لم يوزع على اللجان والكتل البرملانية 
حت��ى االن لك��ن اطلعنا عل��ى بعض 

التسريبات".
وشدد س��عيد، عضو االحتاد االسالمي 
الكردس��تاني، على "اهمية املش��روع 
ألن��ه يتح��دث ع��ن مجل��س الن��واب 
املس��تقبلي ويوض��ح ش��كل النظام 

السياسي واحلكومة املقبلة".
وج��دد النائب الكردس��تاني "مطالب 

الكتل في اقليم كردس��تان جميعها 
بتحوي��ل العراق إل��ى دائ��رة انتخابية 
واحدة ال متعددة كما حصل مؤخراً".

ولف��ت س��عيد إل��ى أن "ه��ذه الرؤية 
تع��د اق��رب إل��ى العدال��ة والوطنية 
العراقي،  واالرادة احلقيقي��ة للناخ��ب 
ألن التجرب��ة احلالية ل��م تضمن تلك 

االرادة".
يشار إلى أن رئاسة اجلمهورية اعلنت 
ف��ي االس��بوع املاض��ي عن ارس��الها 
مش��روعاً لقان��ون انتخاب��ات مجلس 
النواب املزمع اجراؤها في شهر نيسان 

من العام املقبل.

النفط يتراجع مع استمرار منو 
اخملزونات األميركية

وقالت مصادر من أوبك نقال عن نتائج 
اجتماع جلنة فنية عقد هذا األس��بوع 
إن مس��توى االلتزام املش��ترك باتفاق 
خفض اإلنتاج الذي جرى التوصل إليه 
أواخ��ر العام املاضي بلغ نحو 86 باملئة 

في يناير كانون الثاني.
وتواص��ل الوالي��ات املتح��دة الت��ي ال 
تشارك في االتفاق زيادة إنتاجها. وقال 
محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون 
استمرار منو اإلنتاج األميركي مع بقاء 
األسعار عند مس��توى قوي مبا يكفي 

للتشجيع على زيادة أنشطة احلفر. 
وانخفض خام القي��اس العاملي مزيج 
إل��ى 56.10 دوالرات  برن��ت 48 س��نتاً 
 0908 الس��اعة  بحل��ول  للبرمي��ل 
بتوقي��ت جرينت��ش بينم��ا تراجع خام 
غرب تكس��اس الوسيط األميركي 39 

سنتاً إلى 54.06 دوالرات للبرميل.



متابعة الصباح الجديد:
بحث رئيًس مجلس إدارة إحتاد الغرف 
التجاري��ة العراقية رئيس غرفة جتارة 
بغداد جعفر رسول جعفر احلمداني 
ف��ي  والتج��ار  املس��توردين  اوض��اع 
التخليص واالخراج الكمركي لوجود 

تباين في عمل املنافذ احلدودية .
وطال��ب احلمدان��ي ف��ي كلم��ة ل��ه 
خالل ن��دوة عق��دت في مق��ر غرفة 
جتارة بغداد رئاس��ة الوزراء ايجاد حل 
للمنافذ احلدودية في ادخال البضائع 
واستش��راء ظاهرة الفساد في تلك 
املناف��ذ ، مؤك��دا ان البلد مي��ر حاليا 
ف��ي حالة حرب شرس��ة مع االرهاب 
ويتطل��ب االمر الوق��وف جميعا في 
صف واح��د في مواجهه قوى البغي 
واالره��اب اال ان هن��ا خطر اخر اليقل 

اهمية عن االرهاب وهو الفساد .
وق��ال احلمدان��ي ان التاج��ر العراقي 
يعاني م��ن صعوبات جمة في ادخال 
بضائعه نتيجة تعدد املنافذ احلدودية 
وتباي��ن التعليم��ات م��ن منفذ الى 
اخر ، اضافة الى تداخل الس��يطرات 
كطرف في ه��ذا املوضوع وخصوصا 

في بغداد .
واش��ار رئيس غرفة جت��ارة بغداد الى 
ان تفاق��م ه��ذه احلالة س��يؤدي الى 
تس��ريح اعداد كبيرة م��ن العاملني 
في احملال وزيادة التضخم ، مؤكدا انه 
في حال عدم االس��تجابة للمطالب 
فسيكون لغرفة جتارة بغداد اجراءات 

عديدة ومنها االعتصام .
م��ن  العدي��د  اجملتمع��ون  وتت��داول 
القضاي��ا واملقترحات منه��ا توحيد 
املناف��ذ احلدودية ف��ي جميع مناطق 
الع��راق واع��ادة النظر ف��ي التعرفة 

الكمركي��ة ب��ني حني واخ��ر وضرورة 
التروي��ج االعالم��ي للهيئ��ة العامة 
للكمارك والتعريف باخر التعليمات 
للتجار واملستوردين  ومنع االحتكاك 
املباش��ر بني التجار ورج��ال الكمارك 
عن طريق احلكومة االلكترونية كأحد 
اج��راءات محارب��ة الفس��اد  وتطرق 
بع��ض اعض��اء غرف��ة جت��ارة بغداد 
العدي��د م��ن املش��كالت واملعوقات 
منها عدم تقدمي تسهيالت مصرفية 
او ضمانات للتجار  وتفاوت التخمني 

على البضاعة من منفذ الى اخر. 

التعدينية تسّوق 1000 طن من مادة التربنتاين   
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هدى فرحان/ ايمان سالم*

بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
م��ع اعض��اء للجن��ة التداولية 
املطلوب��ة  واآللي��ات  الس��بل 
للنه��وض بالقط��اع الصناع��ي 
املش��كالت  ومناقش��ة  اخل��اص 
تواجه��ه  الت��ي  واملعوق��ات 
بتذليلها  الكفيل��ة  واملقترحات 

وحلها .
واك��د الوزي��ر خ��الل االجتم��اع 
املوسع على ضرورة دعم القطاع 
الصناعي اخلاص باتخاذ خطوات 
املش��كالت  ملعاجل��ة  عملي��ة 
واملعوق��ات الكبي��رة واملتراكمة 
التي تواجه هذا القطاع في ظل 
التحديات السياس��ية واالمنية 
التي القت بظاللها على القطاع 
عموم��ا  العراق��ي  الصناع��ي 
وكذل��ك التحدي��ات االقتصادية 
باالنخفاض املس��تمر  املتمثل��ة 

السعار النفط  .
ولفت الوزير الى اهمية الس��ير 
بص��ورة متوازي��ة لدع��م قطاع 
الصناعة اخلاص والعام واخملتلط 
 ، الوطنية  بالصناع��ة  للنهوض 
وبني بأنه والجل ان تكون اللجنة 
فاعلة ومؤث��رة البد من تصنيف 
جملة املشكالت واملعوقات التي 
تواج��ه القطاع اخل��اص والتي مت 
تش��خيصها ، مؤكدا في الوقت 
نفسه على ضرورة االتفاق ووضع 
منهجية عمل للجنة بالتنسيق 
املباشر مع الوزارات ذات العالقة 
لغ��رض التعجي��ل بح��ل ع��دد 
من هذه املش��كالت وحس��مها 
على وف��ق الصالحيات املمنوحة 
والتعليمات والقوانني املركزية  .

السوداني خالل االجتماع  واشار 
ال��ى جمل��ة الق��رارات الداعمة 
للصناعة احمللي��ة التي اتخذتها 
االقتصادية في  الش��ؤون  جلن��ة 
مجلس الوزراء خالل االجتماعات 
الثالثة التي عقدتها ، معربا عن 
امله بأن تس��تثمر هذه املقررات 

للدفع بعجلة الصناعة العراقية 
الى امام ، مبديا استعداده لعقد 
جلس��ة نقاش��ية ب��ني القطاع 
اخلاص وجلنة الشؤون االقتصادية 
ف��ي مجل��س ال��وزراء ف��ي ظل 
الداعم  احلالية  احلكوم��ة  توجه 
والصناعة  احملل��ي  للمنتج  بقوة 

الوطنية .
وتناول االجتماع ايضا مناقشات 
مس��تفيضة ومداخ��الت وتبادل 
واملقترح��ات  واالف��كار  ل��الراء 
ووجه��ات النظ��ر ح��ول العديد 
م��ن القضاي��ا منها االج��راءات 
املتبعة في تطبيق قانون حماية 
املنتجات العراقية وموضوع منح 
ومش��كلة  التجارية  العالم��ات 

تخصي��ص االراضي للمش��اريع 
احملافظ��ات  ف��ي  الصناعي��ة 
والق��روض املمنوحة للصناعيني 
وغيره��ا م��ن االم��ور والقضاي��ا 

االخرى ذات الشأن . 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
وزارة  التعدينية احدى ش��ركات 
الصناع��ة واملعادن عن تس��ويق 
م��ادة  م��ن  ط��ن   1000 كمي��ة 
التربنتاين لصالح ش��ركة رياض 
الرحمة ومبوج��ب عقد التصنيع 
الش��ركة  م��ع  املوق��ع  للغي��ر 

املذكورة .
االع��الم  مرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
والعالق��ات العام��ة ف��ي مرك��ز 

عل��وان  الواح��د  عب��د  ال��وزارة 
وقع��ت  الش��ركة  ان  الش��مري 
عقد تش��غيل للغير مع شركة 
م��ادة  النت��اج  الرحم��ة  ري��اض 
التربنتاين بكمية اجمالية تقدر 
ب��� ) 10500 ( مت��ر مكعب حيث 
تلت��زم ش��ركة ري��اض الرحم��ة 
بتوفي��ر امل��واد االولية وتس��ويق 
املنتج ، مشيرا الى ان انتاج املادة 
يتم حاليا ف��ي وحدة P.V.A بعد 
اج��راء بع��ض التحوي��رات عليه 
حيث حتتوي الوحدة على خزانات 
للمواد االولي��ة بطاقة اجمالية 
تص��ل ال��ى 165 مت��را مكعب��ا 
وخزانات املنت��ج النهائي بطاقة 
اجمالية تبلغ 110 امتار مكعبة 

بطاق��ة  وبلن��درات  ومفاع��الت 
اجمالية قدره��ا 24 مترا مكعبا 
لكل وجبه اضافة الى مجموعه 
من املضخات والعدادات ، مشيرا 
الى ان املصن��ع انتج اربع وجبات 
من م��ادة التربنتاين اي ما يعادل 
اكث��ر م��ن 1000 مت��ر مكع��ب 
م��ع  املوق��ع  العق��د  ومبوج��ب 
الشركة املذكورة ، موضحا بأنه 
وبعد جناح انتاج املادة في مصنع 
انتاجه��ا  حتوي��ل  مت  الراتنج��ات 
الثغرف��ي محافظة  الى مصنع 
البص��رة وان العم��ل متواص��ل 

النتاج هذه املادة .
الى ذلك ذكر الشمري ان الشركة 
س��وقت 138 كغ��م م��ن منتج 

االلكي��د رزن لصال��ح القط��اع 
اخلاص حيث تعد املادة االساسية 
في صناعة اصباغ البوية واالحبار 
االصباغ  وتعد ش��ركة صناعات 
االصب��اغ  ومصان��ع  احلديث��ة 
والقطاع اخلاص  من اهم اجلهات 
املس��تفيدة من هذا املنتج فيما 
مت انتاج 40 كغم من مادة الريزول 
الس��تعمالها كمادة الصقة في 
ال��واح الصوف الصخري وكذلك 
القولب��ة  ف��ي  الس��تعمالها 
الباردة وفي املس��ابك فضال عن 
اس��تعمالها كمادة الصقة في 

صناعة اخلشب والورق.

*اعالم الصناعة

وزير الصناعة يتابع عملية النهوض بالقّطاع الصناعي الخاص 

أكد وزير الصناعة 
على ضرورة دعم 

القطاع الخاص 
باتخاذ خطوات 
عملية لمعالجة 

المعوقات الكبيرة 
والمتراكمة التي 
تواجهه في ظل 

التحديات السياسية 
واألمنية

جانب من االجتماع

الزراعة تشتري كامل إنتاج 
الصناعة من سماد اليوريا 

69 موافقًة بيئيًة 
لألنشطة الصناعية 

والخدمية في المثنى 

جوالت رقابية لمتابعة 
تجهيز المطاحن في 

صومعة البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة ع��ن تعاقده��ا م��ع وزارة 
الصناعة / الش��ركة العامة لصناعة األسمدة 
اجلنوبية لش��راء كامل إنتاجه��ا لهذا العام من 

سماد اليوريا .  
وب��ني الوكيل الفن��ي ل��وزارة الزراع��ة الدكتور 
مه��دي ضمد القيس��ي ب��أن الكمي��ة التي مت 
التعاق��د عليه��ا عن طري��ق الش��ركة العامة 
للتجهي��زات الزراعية تبلغ نح��و 300 ألف طن 
من سماد اليوريا التي تنتجه الشركة ، مضيفا 
إن املنتج يتمي��ز مبواصفات عاملية ويلبي احلاجة 
املس��تعمل من اجلها ، كون��ه ذا كفاءة عالية 
وهو يخض��ع حلكم اجله��از املرك��زي للتقييس  

والسيطرة النوعية .
وثم��ن الدكتور القيس��ي جهود الش��ركة في 
إنتاجه��ا ه��ذا ، مهيب��ا ببقية الف��روع  املعنية 
بالوزارة بتأهيل مالديهم من منتجات تس��هم 
في دفع العملية الزراعية خدمة للقطاع الزراعي 
، وتأم��ني األم��ن الغذائ��ي ، كما دع��ا الفالحني 
واملزارعني لزيادة اإلنت��اج من خالل تنفيذ اخلطة 
الش��توية لهذا العام ومنها محاصيل احلنطة 

والشعير والذرة الصفراء واحملاصيل اخلضرية .
يأتي ذل��ك إميانا من وزارة الزراع��ة باملنتج احمللي  
لتعزي��ز األمن الغذائ��ي وهي س��اندة للعملية 
الزراعية وداعمة له في جميع احلقول الزراعية.

بغداد - الصباح الجديد:
منح��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة ) 69( موافق��ة 
بيئية لشتى االنشطة الصناعية واخلدمية في 
محافظة املثنى خ��الل العام املاضي وذلك بعد 

تطبيقها للشروط واحملددات البيئية. 
وقال  أمير علي احلسون مدير عام دائرة التوعية  
واإلعالم البيئي إن الفرق الفنية التابعة ملديرية 
بيئة املثنى  أجرت كشفاَ بيئيا لشتى األنشطة 
في احملافظة  خالل عام  2016حيث متت املوافقة 
على  عدة انش��طة ش��ملت  معامل وشركات 
ومطاح��ن ومجازر وحق��ول دواج��ن اضافة الى 
افران وأبراج اتصاالت بعد مطابقتها للش��روط 
واملتطلبات البيئية الت��ي وضعتها وزارة البيئة 
. واض��اف املدي��ر الع��ام ان ال��وزارة تق��وم مبنح 
موافقات بيئية لعدد من األنشطة سواء كانت 
صناعية أو زراعي��ة أم خدمية في احملافظة بعد 
أن تقوم بإجراء الكش��وفات امليدانية على هذه 
األنش��طة من قبل الف��رق الرقابية التابعة لها 
ومعرفة مدى مطابقتها للتعليمات والشروط 
البيئية وكل ذلك ينصب في حتس��ني املس��توى 

البيئي في احملافظة«.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن قي��ام جلن��ة رقابي��ة 
وتفتيشية مش��تركة بزيارة فرع الشركة العامة 
لتج��ارة احلب��وب وصومعة احلبوب ف��ي محافظة 
البصرة ملتابعة جتهيز املطاحن باحلنطة وعمليات 
مناقلة احلنطة واالطالع على جميع الكش��وفات 

والسجالت املتعلقة بالعمل .
واوضح مدير ع��ام دائرة الرقاب��ة التجارية واملالية 
حس��ني فرحان ان اللجنة تابعت عمليات مناقلة 
احلنط��ة الى صومعة البصرة والتي متت مناقلتها 
م��ن س��ايلو الصويرة اضاف��ة ال��ى متابعة جتهيز 
املطاحن العاملة في احملافظة باحلنطة لغرض انتاج 
الطح��ني املوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية 
وكذلك متابعة عمليات الفحص اخملتبري وسحب 
النم��اذج للحب��وب الواصل��ة ال��ى الصومعة من 
قبل فاحصي اخملتبر وبحض��ور فاحص مختبر من 

الشركة العامة لتصنيع احلبوب.

سعاد التميمي*

بع��د زيارته��ا امليدانية الت��ي قامت 
الصحي��ة  املؤسس��ات  ال��ى  به��ا 
ف��ي محافظ��ة ميس��ان زارت  وزيرة 
الصح��ة والبيئ��ة د . عديل��ة حمود 
حس��ني ميداني��ا مرضى الس��رطان 
في مستش��فى االطفال التعليمي 

مبدينة الطب .
 ج��اء ذل��ك خ��الل مش��اركتها في 
الفعالي��ة الس��نوية الت��ي اقامه��ا 
مجل��س الس��رطان مبناس��بة اليوم 
الوزيرة  ووزع��ت  للس��رطان  الوطني 
الهدايا على االطفال املصابني مبرض 
السرطان الراقدين في املستشفى .

املرض��ى  ذوي  ال��ى  واس��تمعت 
بتلبي��ة  واوع��زت  واحتياجاته��م 
احتياجات املستشفى وتعزيز رصيده 
م��ن االدوي��ة واملس��تلزمات الطبية 
لتق��دمي خدم��ات طبي��ة وعالجي��ة 
نوعية ملرضى الس��رطان ، الفتة الى 
ان ال��وزارة افتتحت في وقت س��ابق 
م��ن العام املاض��ي عددا م��ن املراكز 
الس��رطانية  ل��الورام  التخصصي��ة 

في مدينة الط��ب ومحافظات احللة 
والنجف االش��رف والبص��رة واكدت 
على الس��عي اجل��اد لتق��دمي افضل 
اخلدمات العالجي��ة من خالل افتتاح 
التخصصي��ة  الصحي��ة  املش��اريع 
واملالكات  واالجهزة  باالدوي��ة  ورفدها 

الطبية والصحية الكفوءة .
واعلنت الوزيرة ان عام 2017 سيشهد 
افتتاح 12 معجال خطيا لعالج مرضى 
االورام في عموم محافظات العراق ، 
مشيرة خالل مؤمتر صحفي ملناسبة 
افتتاحها جهازي املعجل اخلطي في 
الوطن��ي لألورام  مستش��فى االمل 
حرص الوزارة وس��عيها الدؤوب على 
االرتقاء باخلدم��ات الوقائية والطبية 
التي تقدمها املؤسسات  والعالجية 
الصحي��ة ال��ى ابناء ش��عبنا العزيز 
السيما في مجال العالج االشعاعي 

لألورام السرطانية .
ولفت��ت الوزي��رة ال��ى ان ع��ام 2016 
قد ش��هد دخول 12 معج��ال خطيا 
ف��ي اخلدمة في محافظ��ات البصرة 
وميس��ان والنج��ف وباب��ل ومدين��ة 
الطب ومستش��فى االم��ل الوطني 
ببغ��داد االمر الذي من ش��أنه تقليل 

قائمة االنتظ��ار الطويلة للعالج من 
جهة وضم��ان تلق��ي املرضى لعالج 

كف��وء ومتط��ور بواس��طة اجه��زة 
مت اس��تيرادها م��ن مناش��يء عاملية 

رصينة وتعد األكفأ عالجا في الوطن 
العربي والشرق االوسط .

وذك��رت الدكت��ورة عديل��ة » لقد مت 
أضافة معجلني خطيني الى اخلدمة 
ف��ي مستش��فى االم��ل ف��ي بغداد 
لتق��دمي اخلدمات الطبي��ة للمرضى 
املصابني باالمراض السرطانية ، وهي 
سلسلة معجالت خطية مت أفتتاحها 
خ��الل الع��ام 2016 اذ مت أفتت��اح 12 
معجال خطيا في ش��تى محافظات 
العراق لتقدمي اخلدم��ات الطبية في 
مجال االش��عاع للعالج االش��عاعي 
ملرض��ى الس��رطان  وه��ي متوزع��ة 
ف��ي ش��تى احملافظات مث��ل البصرة 
وميسان والنجف وبغداد وبابل ودائرة 
مدين��ة الط��ب ومستش��فى االمل 

لعالج االورام . 
واضاف��ت الوزيرة س��يتم أفتتاح 12 
معج��ال خطيا في الع��ام املقبل في 
مستشفيات 400 سرير املتوزعة في 
احملافظ��ات وتباعا س��وف تدخل هذه 
املعجالت الى اخلدمة لتقدمي اخلدمات 
الطبية الى مرضانا املصابني باالورام 

السرطانية » .
واش��ارت الدكتورة عديلة الى حرص 
احلكوم��ة واملتابع��ة املباش��رة م��ن 
رئيس ال��وزراء الدكتور حيدر العبادي 

لالرتق��اء ب��أداء املراك��ز التخصصية 
لعالج االورام وتوفير االجهزة الكفؤة 
والعالج الكيمياوي لتقدمي خدماتها 
النوعية ملرضى االورام الس��رطانية، 
مبين��ة ان توجه احلكوم��ة واهتمام 
ال��وزارة الكبي��ر باملرض��ى املصاب��ني 
ب��االورام بتوفي��ر الع��الج الكيمياوي 
وايضا العالج االش��عاعي لهم ورفد 
وزارتن��ا باملراك��ز التخصصية مبجال 

االورام في شتى احملافظات »  .
وقامت الوزيرة بعقد لقاءات موسعة 
مع مدير املستشفى الدكتور حسن 
الطبية  وامل��الكات  التميمي  محمد 
والصحية واستعرضت معهم جهود 
ال��وزارة لتذليل املعوق��ات والعقبات 
الت��ي تعت��رض االداء والس��عي اجلاد 
اليجاد احللول الس��ريعة لها وحثهم 
على مضاعفة اجلهود خلدمة املرضى 

والتخفيف من معاناتهم .
كما التقت الوزيرة بعدد من املواطنني 
واستمعت الى ارائهم ومالحظاتهم 
وطلباته��م واوع��زت باتخ��اذ االجراء 
وبدورها ش��كرت  املطلوب بش��أنها 
الدكتورة عديلة اجله��ود التي بذلت 

من أدارة املستشفى .

تقرير

وزيرة الصحة تّطلع ميدانيًا على مرضى مستشفى األطفال التعليمي 
بمناسبة اليوم الوطني للسرطان

الدكتورة عديلة حمود خالل زيارتها امليدانية

جانب من الندوة التي عقدت في مقر غرفة جتارة بغداد

عمان - الصباح الجديد:
التقْت سفيرة جمهورية العراق لدى 
الهاش��مية صفية  االردنية  اململكة 
طال��ب الس��هيل والوف��د العراق��ي 
املش��ارك في أعم��اِل امَلؤمت��ر الدولي 
إلدارة االه��وار واالث��ار، س��مو االمي��ر 

احلسن بن طالل.
ض��رورِة  عل��ى  الس��فيرة  وَش��ددْت 
االهتم��اِم بأه��وارِ العراِق الت��ي تُعد 
اكبر املس��طحات املائية في الشرق 
االوس��ط خصوصاً بع��د ضمها الى 
، موجه��ة  العامل��ي  الت��راث  قائم��ة 
الدعوة الى س��مو االمير احلس��ن بن 
ط��الل لزيارة اهوار جن��وب العراق، ومت 
االتفاق على عق��د مؤمتر دولي برعاية 
س��مو االمير ومجلس احلس��ن خالل 
ه��ذا الع��ام ف��ي محافظ��ات العراق 
اجلنوبي��ة وبالتنس��يق م��ع س��فارة 
جمهورية العراق في عمان، كما جرى 
خالل اللقاء اس��تعراض اجلهود التي 
تبذلها احلكومة العراقية واحملافظات 
اجلنوبية في تطوير االهوار مبا يعكس 
البيئية  الصورة احلقيقي��ة لقيمتها 
وما متثل��ه من عالمة ب��ارزة في تاريخ 

العراق.
واع��رب الوف��د ع��ن س��روره ورغبته 
بترس��يخ وتعزي��ز اف��اق التع��اون بني 
البلدي��ن ف��ي مج��ال تطوي��ر البيئة 
واحلفاظ على االهوار واالثار واالستفادة 
من اخلب��رات والتجارب ل��دى اململكة 
وسموه وعالقاته املتميزة مع العديد 

من املنظمات واملؤسسات الدولية.
ب��دوره اكد س��مو االمير احلس��ن بن 
طالل س��روره البالغ بلقاء الس��فيرة 
والوفد العراقي، مجدداً دعمه الكامل 
لتطوي��ر وتنمي��ة احملمي��ات البيئي��ة 
واالثارية التي تنتش��ر ف��ي جمهورية 

الع��راق، ووع��د بتلبي��ة دع��وة الوفد 
العراقي لزيارة مناطق االهوار واقامة 
مؤمتر دولي لدعم احملافظات اجلنوبية 
في س��عيها إلعادة االعم��ار وحماية 

اثارها التاريخية ومحمياتها املائية. 
و َض��م الوف��د العراق��ي كال م��ن 
محافظ ميسان علي دواي ومحافظ 
ذي ق��ار يحيى الناص��ري اضافة الى 
رئي��س مجل��س محافظ��ة ذي قار 
حميد الغزي والنائ��ب االول حملافظ 
البصرة محمد جنم التميمي وليث 
طال��ب ش��بر ع��ن املرك��ز الوطني 

للمياه والطاقة .

تجارة بغداد تناقش أوضاع المستوردين 
والتجار في المنافذ الحدودية 

األمير الحسن يلتقي السفيرة العراقية 
صفية السهيل والوفد المرافق لها



مدة العقد محددة بشهر واحد

البصرة - سعدي علي السند:

تش��هد مناط��ق ك��وت احلجاج 
الصبخ��ة   ، نظ��ران   ، الثاني��ة 
الكبي��رة والصبخ��ة الصغي��رة 
، البك��ر واالح��رار ، التميمي��ة ، 
منطق��ة اجلمهوري��ة واملتبق��ي 
من حي الرسالة وحي األساتذة 
م��ن  وغيره��ا  الف��او   وش��قق 
مناطق مركز محافظة البصرة 
حركة عم��ل متواصلة من قبل 
امل��اكات الهندس��ية والفني��ة 
واآلليات األختصاصية لش��ركة 
ماء الس��ماء الدولية التي أحيل 
بعهدتها مشروع البنى التحتية 
له��ذه املناطق ضم��ن املناقصة 
4 بلدي��ة ، حي��ث تت��م األعمال 
بأش��راف ع��دد من املهندس��ن 
املهندس  دائ��رة  م��ن  والفني��ن 
املقي��م ف��ي دي��وان محافظ��ة 
احلكومي��ة  والدوائ��ر  البص��رة 

املستفيدة .

كل فقرات العمل تسير 
بأنسيابية عالية

والء  املنف��ذة  الش��ركة  مدي��ر 
عبد س��لمان اصطحب مراسل 
ف��ي جولة  اجلدي��د«  »الصب��اح 
املناط��ق  م��ن  بع��دد  ميداني��ة 
املشمولة بهذا املشروع وقد أكد 
خ��ال اجلول��ة ان الدكتور ماجد 
النص��راي محاف��ظ البصرة قام 
بعدة زيارات ميدانية الى مناطق 
عمل الشركة وأبدى ماحظاته 
وتوجيهات��ه ف��ي كل مايخ��ص 
املش��روع وحث العاملن على أن 
يكونوا مبس��توى املسؤولية في 
اجن��از العم��ل بالوق��ت احملدد له 
وان يكون اصراره��م اكبر وأكثر 
اندفاع��ا بأجتاه الدق��ة املطلوبة 
وكل  صغي��رة  كل  اي��اء  ف��ي 
كبيرة تخ��ص فقرات املش��روع 
اهتماما خاصا لتحقيق الهدف 
املطل��وب م��ن ه��ذه املناقص��ة 
ونح��ن بدورن��ا ونياب��ة ع��ن كل 
م��اكات  ضم��ن  العامل��ن 
ش��ركة م��اء الس��ماء الدولية 
االستش��ارين  املهندس��ن  من 
التصامي��م  بدراس��ة  نق��وم 
واملهندسن املدنين ومهندسي 

اتص��االت وميكاني��ك واالدارين 
وغير ذلك م��ن التخصصات ومبا 
متتلك��ه الش��ركة م��ن معامل 
واآلليات  والكونكريت  األسفلت 
حملاف��ظ  اكدن��ا   التخصصي��ة 
املدينة الفيحاء بأننا مصممون 
ج��دا بأن نلت��زم ب��كل ماجاء به 
العقد املبرم م��ن فقرات تخص 
املش��روع وبذل اجلِه��ود  من دون 
كل��ل او مل��ل وبع��دة وجب��ات 
الت��ي متتلكها  وباخلب��رة  عم��ل 
الت��ي  امله��ام  الش��ركة إلجن��از 
بنتائج  تشرفنا بحملها لنخرج 
متمي��زة ب��أذن اهلل ف��ي إظهار 
أوكلت لش��ركتنا  التي  املناطق 
وتطويره��ا  اعماره��ا  عملي��ات 
بحلة جدي��دة وهو عه��د أكيد 
اعتدنا على أن نصونه دائما  في 
كل األعم��ال الت��ي احيلت الى 
في مجاالت  واجنزناها  ش��ركتنا 
البنى التحتية وإنش��اء اجلسور 

أو اجملسرات وكلها موثقة .

وق��د مت اجن��از العدي��د منها في 
األوق��ات املق��ررة له��ا ومازال��ت 
بعهدتنا مش��اريع أخرى وكلها 
اعناقنا ومس��ؤولية  أمانة ف��ي 
وطني��ة نفخ��ر به��ا ليكون كل 
منجز منها ف��ي خدمة البصرة 
العزيزة وأهلها الطيبن وميكننا 
أن نقول وبفرح كبير بأن انتشار 
م��اكات الش��ركة وآلياتها في 
انتش��ار  ه��و  العم��ل  مناط��ق 
مدروس ويتم على وفق متطلبات 
العمل وبدقة متناهية وبأشراف 
مباش��ر م��ن قب��ل مهندس��ي 
وفني��ي دائ��رة املهن��دس املقيم 
كما اننا لم نس��مح بدخول اية 
مادة غير مفحوصة في اخملتبرات 
احلكومية املعتمدة الى اية فقرة 
يتطلبه��ا العمل ف��ي كل املواد 
التي دخلت في العمل حتى اآلن 
هي مواد مفحوص��ة ونتيجتها 
بالفحوصات  ناجحة ج��دا  انها 

اخملتبرية .

التعاون بني اجلميع حقق لنا 
اإلجناز األفضل

واش��ار مدير الش��ركة والء عبد 
سلمان ايضا الى إن ابناء املناطق 
الت��ي دخل��ت اليه��ا ماكاتن��ا 
األختصاصية متعاونون  وآلياتنا 
جدا معه��ا وحريصون على هذا 
التع��اون بش��كله اجلميل ألجناز 
األعم��ال املوكل��ة له��ا بالوقت 
املناسب واعادة احلياة الى البنى 
التحتي��ة وق��د ارت��دت اكالي��ل 
املعاناة  وانهاء  واألعمار  التطوير 
التي نش��عر بها والتي نعيشها 
مع املواطن الكرمي وهو يتمنى أن 
تكون منطقته زاهية ومتكاملة 
ف��ي بنيتها التحتي��ة ونحن في 

خدمته .
وبدورنا نسجل شكرنا للدكتور 
ماجد النصراوي محافظ البصرة 
الذي اكد لنا خال زياراته املتكررة 
ملناطق العمل بأنه أوصى مدراء 

الدوائر املس��تفيدة وهو معهم 
بأهمي��ة ابداء كل التس��هيات 
للماكات العاملة في الشركة 
إلجناز األعم��ال بالوقت احملدد وان 
يتعاونوا أكث��ر معهم لتحقيق 
أفضل النتائ��ج والتي هي اوال و 

أخيرا بخدمة املواطن .

حققنا نسب اجناز تفوق 
املتوقع

وأوضح مدير الشركة ايضا بأننا 
باأللت��زام بقواعد  نهتم كثي��را 
خ��ال  الس��امة  ومتطلب��ات 
العمل ونتاب��ع العاملن ميدانيا 
ولدين��ا  ذل��ك  يحقق��ون  وه��م 
ارق��ام هوات��ف خاص��ة معلنة 
للمواطن��ن في مواق��ع العمل 
املش��مولة بهذا  املناط��ق  ف��ي 
املش��روع لتسجيل ش��كاواهم 
وماحظاته��م عن كل مايخص 
أي ضرر يصيبه��م خال العمل 
من خ��ال طف��ح اجمل��اري او اية 

كس��ورات ف��ي انابي��ب امل��اء أو 
اجملاري وغيرها .

والبد من األش��ارة اآلن بأن نذكر 
وب��كل ماللكلمة من معنى بأن 
التعاون ال��ذي يبديه أيضا مدراء 
املس��تفيدة  احلكومية  الدوائ��ر 
من هذا املش��روع ف��ي زياراتهم 
امليدانية ملواقع العمل هو تعاون 
يفرحن��ا جميع��ا ألن��ه يتم في 
اط��ار املصلح��ة العام��ة وجتاوز 
الروت��ن وانه��اء كل صغي��رة او 
كبي��رة تعرق��ل حرك��ة البن��اء 
واالعمار والتطوير ضمن مناطق 
عملن��ا وكل هذه التس��هيات 
س��تكون عونا لنا ف��ي ان نكون 
أكث��ر عزما على تأدي��ة واجباتنا 
واجنازها بالوقت املطلوب واحلمد 
هلل إن نس��ب االجناز اآلن تس��ير 
بانس��يابية عالية وهناك اماكن 
ضمن مناطق العمل قد صعدت 
نس��بة االجن��از فيها ال��ى ارقام 

تبعث على السرور .
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آراء وأفكار 
واثق الجابري* تنّفذها شركة ماء السماء الدولية

مواصلة العمل إلنجاز البنى التحتية في عدد من مناطق البصرة

ابدى محافظ 
البصرة مالحظاته 
وتوجيهاته في كل 
ما يخص المشروع 
وحث العاملين على 
أن يكونوا بمستوى 
المسؤولية في إنجاز 
العمل

محافظ البصرة خالل اطالعه امليداني على األعمال التي تنفذها شركة ماء السماء الدولية

ذي قار - علي حسين:

العام��ة  أور  ش��ركة  كش��فت 
للصناعات الهندسية في محافظة 
ذي ق��ار ع��ن اب��رام عق��د جتهيز مع 
مديري��ة كهرباء ذي ق��ار بقيمة 850 
مليون دينار ، مبين��ة ان العقد الذي 
واس��اك  قابلوات  يتضم��ن جتهي��ز 

كهرباء مت جتهيزه مبدة قياسية.
وق��ال مدير ع��ام ش��ركة أور العامة 
للصناعات الهندس��ية حيدر سهر 
احلسيناوي إن« ادارة الشركة ابرمت 
عقد جتهيز قابلوات واساك كهرباء 
معلقة ملديرية كهرباء ذي قار  بقيمة 
850 مليون دينار » ، الفتا الى ان مدة 

العق��د محددة بش��هر واحد وقد مت 
جتهي��زه مبدة قياس��ية وذلك لس��د 
حاج��ة مديري��ة التوزي��ع للقابلوات 
واالساك في اعمال صيانة شبكات 

الكهرباء في احملافظة.
يذكر أن شركة أور العامة للصناعات 
الهندس��ية، ق��د أنش��ئت مطل��ع 
س��بعينيات القرن املاضي وباش��رت 
بالعمل عام 1973، وتضم قس��من 
إنتاجين احدهم��ا يختص بصناعة 
الكهربائي��ة  القابل��وات واألس��اك 
واألخر  القياس��ات واألحجام  بشتى 
هو قس��م معامل األملنيوم ويختص 
بإنت��اج صفائ��ح ومقاط��ع األملنيوم 
ف��ي  ويعم��ل  قياس��اتها،  بش��تى 
الش��ركة اكثر من 3 االف منتس��ب 

االختصاص��ات  ش��تى  م��ن  حالي��ا 
الفنية. 

على صعي��د اخر افتتح النائب األول 
حملافظ ذي قار ع��ادل الدخيلي مركز 
فدك لإلسعاف الفوري والواقع على 
الطريق الدولي الرابط بن العاصمة 

بغداد ومحافظة ذي قار .
وق��ال الدخيل��ي » أن جه��ود أفتتاح 
املرك��ز تأت��ي ضم��ن خط��ة أعدتها 
احلكوم��ة احمللية للحد م��ن حوادث 
السير املتكررة على الطريق الدولي 
والسيطرة على حاالت اإلصابة وتقدمي 
ونقل  العاجلة  الطبية  املس��اعدات 
احلاالت احلرجة الى املستش��فيات » 
، مش��يراً إلى تأخر احلكومة املركزية 
ووزارة البلدي��ات ف��ي إكمال الطريق 

الرابط بن احملافظ��ة وبغداد بالرغم 
من املناشدات املتكررة 

وب��ن الدخيل��ي » ان الطريق الدولي 
ال��ذي يرب��ط اقصى جنوب��ي العراق 
بش��ماليه يعاني من نقص حاد في 
موض��وع تق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة 
واإلرش��ادات املرورية األم��ر الذي ادى 
الى زي��ادة كبيرة في نس��بة حوادث 

السير وارتفاع نسب الوفيات ».
ق��د  الدخيل��ي  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
اعل��ن ف��ي وق��ت س��ابق ع��ن ب��دء 
العم��ل بنظام ال��رادار املروري بهدف 
السيطرة على سرعة سير املركبات 
واحلد من حوادث السير املتكررة على 
الطري��ق الرابط بن محافظة ذي قار 

والعاصمة بغداد .

تقرير

»أور« تبرم عقد تجهيز قابلوات وأسالك مع كهرباء ذي قار  

شركة أور العامة للصناعات الهندسية

بين ميونيخ وبغداد 
رسائل وتحالفات مطلوبة

 ُع��د مؤمتر ميونيخ ، م��ن املؤمترات املهمة التي 
تناقش الش��أن األمني واإلقتص��ادي وما يرتبط 
بهما بالسياس��ة العاملية في فت��رة مواجهة 
املعم��ورة بأس��رها لإلره��اب والتط��رف ، م��ع 

خافات دولية وحتالفات متناقضة .
والعراق في محورين مهمن؛ اولهما تش��كيله 
رأس احلرب��ة ف��ي محارب��ة اإلره��اب، وحلي��ف 
ألميركا وايران وكاهما مختلفان ، فهل ينجح 
ف��ي إيصال صوته للعالم، او هل يقدر أن يكون 
محور تقارب بن اخلافات الدولية على تصنيف 
وتس��مية ال��دول الراعي��ة للتطرف؟! نس��مع 
أن الدول تغي��ر الزعامات وال تغي��ر التحالفات 
واإلس��تراتيجيات، ولكن املنظومة العاملية في 

حتديات أكبر من كل سابقاتها.
قدم العراق خدمة جليلة للعالم، واملستشارة 
االملاني��ة ) زعيمة البلد املضي��ف( طالبت قادة 
املس��لمن باملش��اركة بحرب االرهاب؛ في حن 
أميركا تتحدث عن جبهة أميركية إسرائيلية 
حملاربة اإلرهاب، وروس��يا العب أس��اس ومحتٍد 
للغرب، وبن ه��ذا وذاك رئيس ال��وزراء العراقي 

الدكتور العبادي بن حتديد أولويات التحالف.
تعد اللقاءات الثنائية للعراق على هامش املؤمتر 
مع رؤس��اء ووزراء خارجية؛ ذات أهمية وأثر على 
العاق��ات العراقية الثنائية ، وما متثله من بناء 
إس��تراتيجيات، وعلى العبادي التحرك وحتديد 
األولويات ومصلحة العراق ، واملوقف ال ينحصر 
برئيس الوزراء ، أن لم تتفق القوى السياس��ية 
داخ��ل البلد وفي السياس��ة اخلارجية ال خاف 

بن أبناء البلد الواحد.
قت��ال العراقين ونصرهم أعطاهم هيبة، ومن 
يش��اهد اجليش والش��رطة واحلش��د الشعبي 
والعشائري والبيشمركة في صف واحد، فأنه 
يش��عر بزخم وحدة العراق، وإصرار بناء الدولة 
من ش��عبها برغم بعض اخلافات السياسية، 
التي تُص��ور أن اخلاف مجتمع��ي، ولكن كلما 
تقدمت األيام وإقتربت الس��كاكن من الرقاب، 
فتجد العراقين شعبا واحدا متاحما ال يقبل 

التقسيم برغم املراهنات الدولية.
 إن اخلدم��ة جليل��ة للعالم من الع��راق إلزام ، 
وعل��ى األخير اإليف��اء بإلتزامات��ه ، ويجب على 
ساس��ة العراق تبني سياسة ناضجة ، وإجادة 
إس��تراتيجية لعبة حتقيق املصالح؛ بسياسة 
يحترفه��ا الكب��ار، وأن يختلف��وا ف��ي الداخل 
لتحقي��ق مصلح��ة ش��عبهم، وال يختلف��ون 
في رسم السياس��ة اخلارجية، ويدركوا حجم 
املشكلة؛ ألن الهرب ال يحلها وسيترك خسائر 
تتسابق عليها الدول التي تنتظر فرقة قيادات 
الدول��ة لإلس��تفراد به��م وإذالله��م بتنازالت 
م��ن وطنيته��م، ولو أحس��ن ساس��ة العراق؛ 
إلستطاع العراق قيادة التقارب بن التحالفات 
الدولي��ة، وبن ميونخ وبغداد رس��ائل لرس��م 

حتالفات دولية.
 الع��راق يحتاج الدول في اإلستش��ارة األمنية 
واإلعم��ار، وه��ذه حتت��اج لبيئ��ة جاذب��ة وقوى 

سياسية موحدة.
وع��دم التعاون الدولي بنحو صحيح؛ س��يؤخر 
القض��اء عل��ى اإلره��اب، وف��ي أكثر م��ن مرة 
أقيمت مؤمترات أقليمي��ة ولم يُدع العراق وهو 
رأس احلرب��ة ؛ فيما تتذب��ذب مواقف دول تدعي 
حمايته��ا للدميوقراطية؛ بينما ال تقرُّ بوجودها 
ف��ي الع��راق ؛ من خ��ال دعوة قوى سياس��ية 
عراقي��ة متهم��ة من القض��اء العراق��ي ، في 
وق��ت تتقدم الش��عوبية اليمينية، التي تتهم 
املس��لمن باإلره��اب وتصفه��م باملتخلف��ن، 
والع��رب واملس��لمن مختلف��ن بتحالفاتهم، 
وإذا كانت املؤمترات جادة بالقضاء على اإلرهاب 

فعليها جتفيف منابعه .
وم��ا مطلوب من الع��راق سياس��ياَ أن يتحرك 
بص��در ع��اٍل وه��و يقه��ر إرهابا عاملي��ا عجزت 
دولي��ة ع��ن مجابهت��ه، ويخت��ار  منظوم��ات 
سياس��ته اإلس��تراتيجية، وهذا ال يتحقق إالّ 
بساسة ناضجن يعون مسؤولياتهم، وكيفية 
إس��تثمار اجملتم��ع الدولي واإلقليم��ي، ومثلما 
للعراق مصال��ح معهم، فهم لديهم مصالح 

مع العراق.

*كاتب عراقي 

اعالم الكهرباء 
الطاق��ة  نق��ل  خ��ط  تع��رض 
الكهربائي��ة ) حمري��ن الثانوي��ة  
 132  ) الش��رقية   بعقوب��ة   ����
كي.ف��ي إلى عم��ل تخريبي  أدى 
إل��ى س��قوط ثاثة أب��راج لنقل 
الطاقة الكهربائية وخروج اخلط 

عن  العمل  .
وقال املهندس خالد غزاي عطية  
مدير عام املديري��ة العامة لنقل 
ملنطق��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الف��رات األعلى أن  خط ) حمرين 
الثانوية  �� بعقوبة الش��رقية  ( 

132 ك.ف  قد تعرض الى هجمة 
ارهابي��ة ليلة امس االول ادت الى 
س��قوط ثاثة ابراج  وقد باشرت 
ماكاتن��ا الهندس��ية والفني��ة 
العاملة في مديرية شبكة ديالى 
بالتنس��يق مع اجلهد الهندسي 
العس��كري في احملافظة لغرض 
تأمن مس��ار اخلط املذكور وازالة 
العبوات الناسفة التي قد تكون 
مزروع��ة ليت��م بعد ذل��ك ادخال 
فرق الصيانة لنصب ابراج طارئة 

بدل املدمرة .
وطالب املهن��دس عطية مجدداً 

اجلهات االمنية كافة من شرطة 
وجيش وحش��د وابناء العش��ائر 
نقل  ومحطات  حلماية خط��وط 
الطاقة الكهربائي��ة وبذل املزيد 
م��ن اجله��ود ف��ي محافظ��ات ) 
االنب��ار وديال��ى وص��اح الدين ( 
للحفاظ على خطوط ومحطات 
الكهربائية بسبب  الطاقة  نقل 
تعرضه��ا والكث��ر م��ن م��رة في 
االونة االخي��رة لهجمات ارهابية 
ادت ال��ى خس��ائر مادي��ة كبيرة 
جداً وحرمان املواطنن من خدمة 

الكهرباء .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت  هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
االجتماعي��ة ع��ن اطاق  والش��ؤون 
دفعة جديدة من رواتب املعن املتفرغ 
للمش��مولن ف��ي محافظ��ة صاح 

الدين وابتداء من يوم غد االحد . 
وقال رئيس الهيئة وكالة الدكتور عبد 
الك��رمي عبد اهلل ان عدد املش��مولن 
براتب املعن املتفرغ في صاح الدين 
وضمن الدفعة اجلديدة التي ستطلق 
غدا االحد يبلغ )1180( مشموال وهي 
ضمن دفعات عام 2016 ولغاية شهر 

ايلول م��ن العام املنص��رم ، مبينا ان 
الهيئة شكلت جلنة خاصة للذهاب 
الى احملافظ��ة لغرض توزي��ع الرواتب 
تضم طبيباً مختصاً ، إذ مت حتديد يوم 
االحد لفحص املش��مولن في قضاء 
بل��د ، واالثن��ن لفحص املش��مولن 
في قضاء س��امراء ، فيما حددت يوم 
الثاث��اء للمش��مولن ف��ي تكريت ، 
مشيرا الى ان توزيع الرواتب سيكون 

في مدينة تكريت حصرا. 
واضاف رئيس الهيئة ان آلية التوزيع 
س��تكون باآللية نفسها التي وزعت 
إذ يس��توجب   ، روات��ب بغ��داد  به��ا 

ومعهم��ا  واملع��ن  املع��وق  حض��ور 
املستمس��كات الرس��مية االربع��ة 
او البطاق��ة الوطني��ة )اصل وصورة( 
ملن س��تظهر اس��ماؤهم ، مؤكدا ان 
حض��ور املعوق س��يكون مل��رة واحدة 

وليس مع كل دفعة .
وتأت��ي هذه اخلطوة م��ن اجل التأكد 
من صح��ة التقارير الص��ادرة وايضا 
ه��ي بداية لتأس��يس قاع��دة بيانات 
تؤرشف الكترونيا لدى الهيئة متهيدا 
إلصدار البطاقة الذكية ) الكي كارد( 
وايض��ا لتنظيم موعد صرف الرواتب 

للمعن. 

تعّرض خط كهرباء )حمرين الثانوية
  بعقوبة الشرقية( لعمل تخريبي

إطالق دفعة جديدة من رواتب المعين 
المتفرغ لمحافظة صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعية ان اللجنة العليا لهيئة 
احلماي��ة االجتماعية ف��ي محافظة 
بغ��داد ردت اكث��ر م��ن )300( طل��ب 
اعت��راض ، واي��دت ش��مول اكثر من 
ثاث��ة آالف معترض باعان��ة احلماية 

االجتماعية. 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 

عم��ار منع��م ان اللجن��ة العليا في 
محافظ��ة بغ��داد اي��دت )319( قرار 
اس��تبعاد، واع��ادت ش��مول )3104( 
قرارات اخرى خاصة باعادة الش��مول 
وذلك  االجتماعي��ة،  احلماي��ة  باعانة 

للمدة من 1/11 لغاية 16 اجلاري . 
واض��اف منعم ان عدد املس��تبعدين 
من الدفعة اخلامس��ة في محافظة 
بغداد بلغ )53( الفا و514 مس��تفيدا 

، مش��يرا الى ان الوزارة مستمرة في 
دراس��ة طلبات االعتراض وحسمها 
من قب��ل اللج��ان العليا املش��كلة 

برئاسة قاض في كل محافظة. 
واوض��ح منع��م ان املواطن��ن الذين 
اعترض��وا عل��ى اس��تبعادهم م��ن 
نظام احلماية ملزم��ون باعادة مبالغ 
االعانات الت��ي صرفت بعد رد اللجان 
القضائي��ة اعتراضاته��م ، مش��يرا 

ال��ى ان مجل��س الوزراء وبع��د ان قرر 
االجتماعية  احلماي��ة  اعان��ات  صرف 
وزارة  عدته��م  الذي��ن  للمعترض��ن 
التخطيط فوق مس��توى خط الفقر 
واس��تبعدتهم من برنامج الشبكة 
ألزمه��م ف��ي الوقت نفس��ه بارجاع 
جمي��ع مبال��غ االعانة الت��ي صرفت 
له��م في حال ردت اللجان القضائية 
اعتراضهم وعدتهم غير مستحقن 

لاعانات. 
واكد منعم ان على املعترضن الذين 
ظهرت لديهم عب��ارة )تعهد خطي( 
بعد ادخ��ال البطاقة الذكية عليهم 
مراجع��ة دوائر احلماي��ة االجتماعية 
وفروعه��ا ف��ي بغ��داد ومحافظ��ات 
الب��اد م��ن اجل تق��دمي تعهد خطي 
يلزمهم باعادة مبالغ صندوق احلماية 

االجتماعية. 

يش��ار الى ان وزارة العمل والش��ؤون 
موافقة  اس��تحصلت  االجتماعي��ة 
مجل��س ال��وزراء على ص��رف مبالغ 
املس��تفيدين الس��ابقن من اعانات 
احلماية االجتماعية ممن استبعدتهم 
وزارة التخطيط بعد ان عدتهم فوق 
مستوى خط الفقر، وباشرت بتسلم 
اعتراضاته��م العادة ش��مولهم من 

جديد.

الحماية االجتماعية تؤيد شمول 3104 باإلعانة في بغداد
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عدن ـ رويترز:
قال مس��ؤول محلي وس��كان إن مفجرا انتحاريا 
قتل ثمانية جنود مينيني على األقل في هجوم على 
معس��كر مبدينة زجنبار في جنوب اليمن عاصمة 

محافظة أبني امس اجلمعة .
وقاد املفجر الذي كان يرتدي زيا عس��كريا س��يارة 
انفج��رت عند مدخل املعس��كر. وأصيب عش��رة 

آخرون في الهجوم.
ووقعت هجمات مش��ابهة خالل الشهور القليلة 
املنصرمة ويش��تبه ف��ي أن تنظي��م القاعدة في 

جزيرة العرب وراء هجمات على مواقع عسكرية.

طرابلس ـ أ ب ف:
قال اله��الل األحم��ر الليبي ام��س االول اخلميس 
ان 13 مهاج��را قضوا اختناقا في حاوية ش��احنة 
كانت تقلهم الى الش��اطئ في غرب ليبيا لعبور 

البحر املتوسط الى أوروبا.
ومت ضبط 69 مهاجرا غير ش��رعي الثالثاء املاضية 
داخل حاوية تنقلها ش��احنة الى ش��اطئ خمس 
الت��ي تبعد 115 كلم ع��ن العاصمة طرابلس، 13 

منهم لقوا حتفهم بينهم مراهقان.
واكد االحتاد الدول��ي للصليب األحمر في بيان انه 
تلقى بالغا من اله��الل االحمر الليبي في اخلمس 
ح��ول »ضبط 69 مهاجرا من جنس��يات مختلفة 
داخل حاوية بعضه��م لقي حتفه والبعض اآلخر 

في حالة صحية متدهورة«.
من جهته، اعلن الهالل االحمر الليبي فرع اخلمس 
عل��ى موقع��ه في فيس��بوك ان��ه تلق��ى مكاملة 
هاتفي��ة صباح الثالثاء من مركز االيواء في البلدة 
حول وجود مجموعة من املهاجرين غير الشرعيني 

وبعض اجلثث قربهم مت القاؤها ليال.
وقال محم��د املصراتي، املتحدث باس��م جمعية 
اله��الل االحمر الليب��ي ان »املهاجرين الذين حتدث 
عنهم فرع الهالل االحمر في اخلمس هم انفسهم 

الذين قضوا في احلاوية«.
ب��دوره، قال اح��د الس��كان في اخلم��س، مفضال 
عدم كشف اسمه ألس��باب أمنية، أن املهاجرين 
غير الش��رعيني وضمنه��م الذين لق��وا حتفهم 
»مت ضبطه��م خ��الل عملية تفتي��ش عند نقطة 
امنية الثالثاء املاضي على الطريق الس��احل« في 

اخلمس.

انجلترا ـ رويترز:
حقق ح��زب احملافظ��ني البريطاني ال��ذي تتزعمه 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي فوزا ساحقا في انتخابات 
برملاني��ة فرعية امس اجلمعة ليعزز قبضتها على 
السلطة قبل مفاوضات اخلروج من االحتاد األوروبي 
بينما عانى منافس��وها من انتكاس��ات انتخابية 

كبيرة.
وفاز ح��زب احملافظني مبقعد منطق��ة كوبالند في 
ش��مال غرب البالد وال��ذي كان حك��را على حزب 
العم��ال منذ 1935. وهذا أول فوز يحققه أي حزب 
حاكم في انتخابات فرعية خالل 35 عاما وستزيد 
ه��ذه النتائ��ج الضغ��وط عل��ى جيرم��ي كوربني 
الزعيم االشتراكي للعمال الذي يتعرض النتقادات 
بالفعل. وفي دائرة س��توك أون ترنت بوسط البالد 
فش��ل بول نوتول زعيم حزب االستقالل املناهض 
لالحت��اد األوروبي في إس��قاط أغلبي��ة يتمتع بها 
ح��زب العمال هناك رغم أن نح��و 70 في املئة من 
الناخبني ف��ي املدينة أيدوا االنس��حاب من االحتاد 
األوروبي خالل االستفتاء الذي أجري العام املاضي 

مما يلقي بظالل من الشك على مستقبل نوتول.
وتعن��ي النتائج في الدائرتني إح��كام قبضة ماي 
على الس��لطة السياس��ية بع��د التصويت على 
اخلروج م��ن االحتاد األوروبي وستس��تخدم كدليل 
عل��ى أن اس��تراتيجيتها في اخلروج م��ن التكتل 
جنح��ت في كبح صعود الش��عبوية اليمينية دون 
أن تؤثر على قدرتها على اقتناص أصوات من حزب 

العمال.

انتحاري يقتل 8 جنود 
يمنيين في األقل بزنجبار

وفاة 13 مهاجرًا اختناقًا 
في حاوية بليبيا

حزب المحافظين البريطاني 
يفوز في انتخابات فرعية

متابعة الصباح الجديد:

بدأت جول��ة جديدة من مفاوضات 
الس��الم السورية في جنيف امس 
افتتاحية  االول اخلميس بجلس��ة 
ش��اركت فيه��ا وف��ود املعارض��ة 
واحلكوم��ة ف��ي محاول��ة جديدة 
اليجاد حل لنزاع دام مس��تمر منذ 

نحو ست سنوات.
املتح��دة  االمم  مبع��وث  واعل��ن 
ستافان دي ميستورا خالل اجللسة 
بدء اجلولة اجلديدة من املفاوضات، 
وق��ال »أتطلع الى املناقش��ات في 

االيام املقبلة«.
واك��د متوجه��ا ال��ى املش��اركني 
»لديكم فرصة ومسؤولية تاريخية 
لوضع حد للنزاع الدامي«. واضاف 
تاريخي��ة  »تتحمل��ون مس��ؤولية 
بعدم احلكم على االجيال القادمة 
من االطفال الس��وريني بس��نوات 

طويلة من النزاع الدامي واملرير«.
آلي��ة  دي ميس��تورا  ول��م يح��دد 
جلس��ات التف��اوض التي س��يتم 
اعتماده��ا وما اذا كانت س��تكون 

مفاوضات مباشرة.
وجلس دي ميستورا وحوله ممثلون 
للدول الداعمة لس��وريا في وسط 
القاع��ة، فيما جلس وفد احلكومة 
السورية الى اجلانب االمين وقبالته 
وفود املعارضة الس��ورية املتمثلة 
العلي��ا  الهيئ��ة  بوف��د  اساس��ا 
للمفاوض��ات ومنصتي موس��كو 

والقاهرة.
وح��ني انته��ت اجللس��ة توجه دي 
ميستورا الى وفد املعارضة اللقاء 
التحي��ة على اعضائ��ه فيما خرج 
وف��د احلكومة الس��ورية برئاس��ة 
من��دوب س��وريا الدائم ل��دى االمم 
م��ن  اجلعف��ري  بش��ار  املتح��دة 

القاعة.
واض��اف دي ميس��تورا »ال اتوق��ع 
تكون  ل��ن  )العملي��ة(  معج��زات، 
نب��دأ  ان  علين��ا  لك��ن  س��هلة، 

ونستطيع ان نقوم بعمل جيد«.
م��ن  اجلدي��دة  اجلول��ة  وتأت��ي 

املفاوضات وسط تطورات ميدانية 
اخلس��ائر  ابرزه��ا  ودبلوماس��ية 
امليدانية التي منيت بها املعارضة 
خ��الل االش��هر األخيرة ال س��يما 
في مدينة حل��ب، والتقارب اجلديد 
الداعم��ة للمعارضة،  بني تركي��ا، 
وروسيا، أبرز داعمي النظام، فضال 
عن وصول اجلمهوري دونالد ترامب 

الى سدة احلكم في واشنطن.
ورك��زت  املباحثات ام��س اجلمعة 
على اآللي��ة التي س��يتم اتباعها 
خ��الل املفاوضات، خصوصا بعدما 
طل��ب وف��د املعارضة االساس��ي، 
ال��ذي يضم ممثل��ني للهيئة العليا 
املعارضة،  والفصائل  للمفاوضات 
خ��وض مفاوض��ات مباش��رة م��ع 

احلكومة السورية.
وخ��الل لقاء م��ع الصحافيني بعد 
اجللس��ة االفتتاحي��ة، ق��ال رئيس 

الوف��د املف��اوض املع��ارض نص��ر 
احلريري ردا على سؤال لفرانس برس 
املباش��رة »التي  حول املفاوض��ات 
طرحت امس اجلمع��ة كانت اولى  
املطروحة، ه��ي طريقة  االس��ئلة 
الدخول ف��ي املفاوضات وتفاصيل 
جدول االعمال حتى يكون لعملية 
التفاوض ماهي��ة ووجود وحقيقة 
مقنع��ة، وان تك��ون مبني��ة على 

اجندات واضحة«.
وب��دأ البح��ث ام��س اجلمع��ة في 
السياس��ي  »االنتق��ال  موض��وع 
وتش��كيل هيئة حكم انتقالية«. 
واكد  » ان هذا املوضوع االساسي 
ف��ي تل��ك املباحث��ات ، الن��ه ان مت 
س��تنتهي جميع املشاكل وان لم 
يتم س��تبقى االمور عل��ى ما هي 

عليه«.
واش��ار الى معوق��ات اهمها برأيه 

ان��ه »ال ي��زال هناك ط��رف موجود 
احل��ل  عل��ى  يراه��ن  ف��ي س��وريا 

العسكري«.
وخالل اجلوالت الثالث السابقة من 
احملادث��ات التي عق��دت في جنيف 
ف��ي ش��باط وآذار ونيس��ان 2016، 
لم ينجح وسيط األمم املتحدة في 
املعارضة واحلكومة  جمع مندوبي 

حول طاولة واحدة.
ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب 
املعارض��ة بهيئة حك��م انتقالي 
تض��م  كامل��ة  صالحي��ات  ذات 
ممثل��ني للحكوم��ة واملعارضة، مع 
اس��تبعاد أي دور للرئيس السوري 
بشار األسد، في حني ترى احلكومة 
ان مستقبل األس��د ليس موضع 
صنادي��ق  فق��ط  وتق��رره  نق��اش 
االقتراع. ويطالب النظام بالتركيز 
عل��ى القض��اء على االره��اب في 

سوريا.
وس��بق لدي ميس��تورا ان أعلن ان 
جولة املفاوضات احلالية س��تركز 
السياس��ي  االنتقال  على عملية 
في س��وريا، مبا فيها وضع دس��تور 

وإجراء انتخابات.
ويش��ارك ف��ي جول��ة املفاوضات 
أيضا وفد من »منص��ة القاهرة«، 
التي تضم عددا من الشخصيات 
بينه��م  واملس��تقلة  املعارض��ة 
وزارة  باس��م  الس��ابق  املتح��دث 
اخلارجي��ة جه��اد املقدس��ي، كما 
من »منصة موسكو« التي تضم 
معارض��ني مقرب��ني م��ن روس��يا 
ابرزهم نائب رئيس الوزراء االسبق 

قدري جميل.
انته��اء  بع��د  املقدس��ي  واعتب��ر 
ام��ام  االفتتاحي��ة  اجللس��ة 
الصحافي��ني ان »رمزي��ة اجللس��ة 

تكم��ن في وجود جمي��ع األطياف 
س��واء في اجلانب املعارض أو وجود 

وفد السلطة«.
عقده��ا  ثنائي��ة  لقاءات��ه  وبع��د 
ام��س االول اخلمي��س م��ع الوفود، 
اجتم��ع دي ميس��تورا م��ع اهالي 
او معتقل��ني  عائ��الت مفقودي��ن 
في السجون الس��ورية قدموا له 
مطالبهم باالفراج عن ابنائهم او 
نقلهم الى س��جون مدنية بعيدا 

عن السجون العسكرية.
وام��ام مقر االمم املتح��دة، نظمت 
تل��ك العائ��الت وقف��ة للمطالبة 
باطالق س��راح املعتقلني. ووقفت 
ثالث نس��اء يحملن ص��ور ابنائهن 
ف��ي  املعتقل��ني  او  املفقودي��ن 
السجون الس��ورية والى جانبهم 
ناشطون وناش��طات حملوا صور 

آخرين.

بنغازي ـ بي بي سي:
فرضت الس��لطات املوازية في الش��رق 
الليب��ي حظرا، على الس��فر إلى اخلارج 
ل��كل الليبي��ني رج��اال ونس��اء، من 18 
س��نة إلى 45 سنة، واشترطت عليهم 
احلصول على إذن مسبق من السلطات 
األمنية، مب��ررة ذلك بأس��باب »تتعلق 

باألمن القومي للبالد«.
وق��ال اجلنرال عبد ال��رزاق الناضوري من 
القوات التابعة حلكومة طبرق، إنه مينع 
س��فر الليبيني والليبيات م��ن الفئات 
العمرية )18 حتى 45( إلى اخلارج، بدون 
موافق��ة أمنية مس��بقة م��ن اجلهات 

اخملتصة«.
وب��ررت تل��ك الس��لطات ه��ذا الق��رار، 
بض��رورة وض��ع الضوابط واالج��راءات 
الضرورية، ملواجه��ة أي أخطار خارجية 

متس باألمن القومي الليبي.

وتق��ول تل��ك الس��لطات، إنه��ا تري��د 
من��ع الليبيني من االلتح��اق باجلماعات 
اإلرهابي��ة في اخل��ارج، وس��تكون وزارة 
الداخلية حلكومة الش��رق، والسلطات 
اخلاضع��ة  املناط��ق  ف��ي  العس��كرية 
لس��يطرتها، مخول��ة لتطبي��ق ه��ذا 

القرار.
ولم يصدر أي تعليق من حكومة الوفاق 
الوطن��ي الليبية في طرابلس على هذا 

القرار.
وس��تقوم أجهزة االستخبارات التابعة 
حلكومة طب��رق بإصدار تلك التصاريح، 

اخلاصة بسفر الليبيني إلى اخلارج.
وكان الناضوري أصدر األحد املاضي قرارا 
مينع مبوجبه س��فر الليبيات إلى اخلارج، 
ممن تقل أعمارهن عن س��تني عاما، دون 

رجل مرافق لهم.
قالت  العس��كرية  الس��لطات  وكانت 

سابقا إن عددا من الليبيات على اتصال 
بأجهزة استخبارات في اخلارج.

والقى قرار حظر سفر الليبيات انتقادات 
واس��عة ب��ني املواطن��ني الليبي��ني في 
غضون األسبوع املاضي، لكن مت تغييره 
اخلمي��س، وحصره في الفئ��ة العمرية 
ما ب��ني 18 إلى 45 س��نة، وأن يش��مل 

الليبيني والليبيات على حد سواء.
وتتنازع ف��ي ليبيا س��لطتان موازيتنان 
على احلكم، منذ سقوط نظام الزعيم 

السابق معمر القذافي في 2011.
وتتخذ حكومة الوفاق الوطني املعترف 
بها دولي��ا ومدعومة م��ن األمم املتحدة 
طرابلس مقرا لها، بينما توجد حكومة 
الليب��ي  الب��رمل��ان  يدعمه���ا  ثاني��ة 
املنتخ��ب، تتخ��ذ من طبرق مق��را لها، 
وتسيطر على أجزاء واسعة من الشرق 

الليبي.

قرار يحظر سفر الليبيين 
إلى الخارج »ألسباب أمنية«

محاولة إليجاد حل لنزاع دام نحو ست سنوات

دي ميستـورا يحّمل األطـراف السـوريـة 
»مسؤولية تأريخية« في مفاوضات جنيف

ركزت  المباحثات أمس 
الجمعة على اآللية 
التي سيتم اتباعها 

خالل المفاوضات، ال 
سيما بعدما طلب وفد 
المعارضة االساسي، 

الذي يضم ممثلين 
للهيئة العليا للمفاوضات 

والفصائل المعارضة، 
خوض مفاوضات 

مباشرة مع الحكومة 
السورية
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تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

ملكت��ب  س��رية  وثيق��ة  كش��فت 
التحقيق��ات الفيدرالي، عن تفاصيل 
حلقة مركزية في الصراع األميركي، 
مع تنظيم »القاع��دة«، وهي عملية 
جتني��د عب��د املطل��ب م��ن قب��ل أنور 
العولقي، القيادي البارز في التنظيم، 
للقيام باحملاولة الفاش��لة في تفجير 
طائرة، كانت س��تصل إل��ي ديترويت 
 ،2009 ي��وم عي��د املي��الد ف��ي ع��ام 
باستخدام متفجرات متطورة مخبأة 

في مالبسه الداخلية.
وأعلنت الوثيقة ع��ن حديث مفصل 
للعولق��ي، الذي كان بطل قصة عبد 
املطلب، على حد س��واء من الناحية 
الدينية ومستشاره العملي، لتنفيذ 
الفوض��ى وارت��كاب اجمل��زرة. وكان��ت 
احلكوم��ة اتهمت العولق��ي بأنه وراء 
مؤام��رة قنبل��ة املالب��س الداخلي��ة، 
القضي��ة التي لم تنظره��ا احملكمة، 

الرئيس��ي  املب��رر  أصبح��ت  وال��ذي 
للرئيس باراك أوباما لالستش��هاد به 
ف��ي إصدار أوامر قت��ل رجل الدين في 
هجوم طائ��رة بال طيار، في اليمن في 

عام 2011.
ومتكن العولقي ببراعة من االستحواذ 
عل��ى ش��اب نيجيري متط��وع، وذلك 
من خالل سلس��لة م��ن احملادثات في 
منازل القاع��دة في اليمن عام 2009، 
وق��رر الرج��ل االجته��اد والتفاني من 
أج��ل »مهم��ة استش��هادية« والذي 
كش��ف أخيرا ما كان يدور في خلده. 
وطلب العولقي، رجل الدين األميركي 
املولد، والداعية الرئيسي في تنظيم 
القاع��دة، م��ن الرج��ل، عم��ر ف��اروق 
عبد املطل��ب، أن »التفجي��ر يجب أن 
يكون عل��ى م��ن طائ��رة أميركية،« 
وفقا لإلف��ادة التي أدلى بها الس��يد 
عب��د املطل��ب ملكت��ب التحقيق��ات 

الفيدرالي.
وأوضح عبد املطل��ب لعمالء مكتب 
التحقيق��ات أنه »مت الع��زم على قتل 

األبري��اء واعتبارهم« أض��رار جانبية«، 
وذل��ك بتحري��ض من العولق��ي الذي 
كان له صلة بجميع هذه القضايا«. 

وأصبح العولقي أول مواطن أميركي 
قتل عمًدا بن��اًء على أمر من الرئيس، 
أو  جنائي��ة  ته��م  توجي��ه  دون  م��ن 
محاكمة، منذ احلرب األهلية. وشكك 
بع��ض الباحثني القانونيني ما إذا كان 

األمر دستوريًا. 
فيم��ا ق��ال أوبام��ا إن قت��ل العولقي 
كان يعادل إطالق النار على الش��رطة 
الذي كان يهدد املدنيني. وقرار مكتب 
ع��ام  ف��ي  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
2010 احلفاظ على س��رية ملخصات 
املقابلة، الت��ي أدت ببعض املنتقدين 
للتش��كيك ف��ي أهمية األدل��ة التي 

استخدمت لقتل العولقي.
ومت الكش��ف ع��ن الوثيق��ة املكونة 
م��ن 200 صفحة لصحيفة »التاميز«، 
هذا األس��بوع، بناًء على أمر من قاض 
فيدرال��ي، حي��ث تش��ير إل��ى أن إدارة 
أوباما كانت لديها ش��هادة مباش��رة 

م��ن عب��د املطلب، ب��أن رج��ل الدين 
أشرف على تدريبه والتخطيط لهذه 
املؤامرة. وتلعب هذه التقارير املفصلة 
م��ن  عبد املطلب أيض��ا دورًا بارزًا في 
اجلدل القائ��م، والذي ج��دده الرئيس 
ترامب بش��أن  أهمي��ة التعذيب االن 
من أي وق��ت مضى، للحص��ول على 
معلوم��ات مفي��دة من املش��تبه في 
صلتهم باإلره��اب. فمعظم احملققني 
ذوي اخلب��رة يقول��ون ال، وحججه��م 

تتلقى دعًما من هذه املقابالت.
وكان مكت��ب التحقيقات الفيدرالي 
أتى بأقارب عب��د املطلب إلى الواليات 
املتحدة، لتعزيز معنوياته وتشجيعه 
عل��ى الكالم، م��ا حقق جناًح��ا كبيرًا. 
ووصف عبد التواب ف��ي مقابلة بعد 
مقابلة، كل شخص قال إنه يستطيع 
أن يتذك��ره من تنظي��م القاعدة في 
ش��به اجلزي��رة العربية، وف��رع اليمن. 
وناق��ش بصراح��ة وجه��ات نظرهم، 
اإلرهابي��ة  األعم��ال  تنفي��ذ  بش��أن 

املعقدة.

تضّمنت عملية تجنيد عبد المطلب العولقي لتفجير طائرة عام 2009

وثيقة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تكشف عن الصراع األميركي مع »القاعدة«

عبد املطلب العولقي

مفاوضات جنيف



7 اقتصاد

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يرى األمني العام ملنظمة »أوبك« محمد 
باركيندو، أن سوق النفط ما تزال بعيدة 
عن بلوغ التوازن، برغ��م اتفاق منتجي 
النفط التاريخ��ي على تقليص اإلنتاج 
بهدف امتصاص التخمة في الس��وق 
العاملية، مبين��اً تزايد صعوبة التكهن 

به بالسوق.
وقال باركيندو، إنه في حني عادت الثقة 
إلى س��وق النفط نتيجة اتفاق خفض 
اإلنتاج، لكنه من السابق ألوانه القول 
م��ا إذا كان ينبغي متدي��د االتفاق الذي 

يستمر إلى نهاية متوز 2015.
وع��ن إمكانية تنفي��ذ خفض أكبر في 
اإلنتاج عندما جتتم��ع منظمة »أوبك« 
في 25 أي��ار قال: »أعتقد أنه س��يكون 
من املبك��ر جدا )احلديث عن ذلك( نظرا 
ألن السوق متغيرة جدا وتتزايد صعوبة 

التكهن بها«.
وأكد باركين��دو أن دول املنظمة تهدف 
إلى تعزيز االلت��زام باتفاق خفض إنتاج 
النف��ط ف��ي مس��عى للتخل��ص من 
تخمة في إمدادات النفط إلى األسواق 

والتي أثرت سلبا على األسعار.
وتقل��ص منظم��ة البل��دان املص��درة 
للبت��رول إنتاجه��ا بواق��ع 1.2 ملي��ون 

برمي��ل يوميا اعتبارا م��ن بداية كانون 
الثان��ي، كما وافقت روس��يا وعش��رة 
منتجون آخ��رون من خارج »أوبك« على 
خف��ض اإلنت��اج أيضا بنح��و 600 ألف 

برميل يوميا.
وقال باركيندو إن بيانات اإلنتاج لشهر 
كانون الثاني في أحدث تقرير ش��هري 
ل��� »أوب��ك« تظه��ر الت��زام دول أوب��ك 
املتفق  اإلنتاج  بتخفيضات  املش��اركة 

عليها بنسبة تفوق 90%.
ويس��اعد اتف��اق خفض اإلنت��اج على 
دعم أس��عار النفط والت��ي تقترب اآلن 
م��ن 57 دوالرا للبرمي��ل مقارنة مع 30 
دوالرا قبل عام. لكن االرتفاع املس��تمر 
في اخملزون��ات االميركية والتوقعات بأن 
خفض إنتاج »أوبك« سينعش أنشطة 
احلف��ر الس��تخراج النف��ط الصخ��ري 

االميركي يحد من موجة الصعود.
ف��ي الش��أن ذات��ه، أعلن مدي��ر مصنع 
والغ��از  للنف��ط  البحري��ة  املنش��آت 
والهياكل املعدنية الصناعية اإليرانية، 
محمد رضا محمدي، عن إكمال إنشاء 
املنص��ة النفطي��ة »F18« لتنصب في 
حقل »فروزان« املشترك مع السعودية.
وقال محمدي، في تصريح للصحافيني، 
املنص��ة  ه��ذه  إن  املاض��ي،  األس��بوع 
النفطي��ة مت إجنازها بكلف��ة بلغت 26 
مليون ي��ورو، في حني كانت االعتمادات 

اخملصصة لذلك تبلغ 42.8 مليون يورو.

وأوض��ح ب��أن املنص��ة مجه��زة بألياف 
ضوئية، وخط��وط أنابيب ممتدة في قاع 
البحر، ودوائر تلفزيونية مغلقة، وسيتم 
إنفاق بقية مبلغ االعتمادات اخملصصة، 
لعمليات نقل ونصب املنصة في احلقل 

املشترك بني إيران والسعودية.
 »F18« وأش��ار محمدي إل��ى أن املنصة
قادرة على استخراج النفط من 12 بئرا 
إال أن��ه في املرحلة التمهيدية س��يتم 
حف��ر 8 آبار الس��تخراج 12 ألف برميل 

من النفط يومي��ا. وأضاف أنه في ضوء 
أجهزة الس��يطرة والتحكم املنصوبة 
في هذه املنصة فإن عمليات استخراج 
ونقل النفط جتري بصورة آلية ومن دون 

حضور كوادر بشرية.

وأضاف أن ه��ذه املنص��ة، البالغ وزنها 
1200 طن وارتفاعها 56 مترا، ستنصب 
خالل النصف األول م��ن العام اإليراني 
القادم، الذي يبدأ في 21 آذار، على بعد 
50 مترا من الس��احل، وكيلومترين من 
مجمع منص��ات حقل فروزان النفطي 
الواقع عل��ى بعد 110 ك��م من جزيرة 
خارك، في احلقل النفطي املشترك بني 

إيران والسعودية.
وتبلغ حصة إيران في احلقل املش��ترك 
 .89% الس��عودية  متل��ك  فيم��ا   ،11%
وبحس��ب بيان��ات العام املاض��ي، فإن 
حجم اس��تخراج إيران م��ن احلقل بلغ، 
حتى 21 حزيران 2016، نحو 763 مليون 
برمي��ل من النفط، مقاب��ل 2.36 مليار 

برميل من اخلام للسعودية.
وعلى صعيد متصل، أش��ارت دراسات 
أجرتها ش��ركة »فالت قارة« النفطية 
إلى هج��رة نفط طبيعي��ة من اجلانب 
الس��عودي إلى اجلانب اإليراني للحقل 
وأن هذه الظاهرة س��تزيد طاقة إنتاج 

إيران في املستقبل.
على مستوى األسعار، انخفضت هذه 
أم��س اجلمع��ة بعدم��ا زادت مخزونات 
اخلام االميركية لألس��بوع السابع وهو 
ما يش��ير إلى أن السوق ما زالت تواجه 
صعوب��ة في تقليص تخم��ة املعروض 
رغم اجله��ود التي يبذله��ا الكثير من 

املنتجني لكبح اإلنتاج.

الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  وقال��ت 
ف��ي  اخل��ام  مخزون��ات  إن  االميركي��ة 
الوالي��ات املتح��دة ارتفع��ت 564 ألف 
برمي��ل في األس��بوع املنته��ي في 17 
شباط لكن الزيادة جاءت دون تقديرات 
احمللل��ني الذين توقعوا منوه��ا بواقع 3.5 

مليون برميل.
وجاء اس��تمرار منو اخملزونات االميركية 
ف��ي الوقت ال��ذي خفض في��ه أعضاء 
منظم��ة البل��دان املص��درة للبت��رول 
)أوبك( ومنتجون آخرون خارج املنظمة 

إنتاج اخلام.
وقال��ت مصادر من أوبك نقال عن نتائج 
اجتماع جلنة فنية عقد هذا األس��بوع 
إن مس��توى االلت��زام املش��ترك باتفاق 
خفض اإلنتاج الذي جرى التوصل إليه 
أواخر العام املاض��ي بلغ نحو 86 باملئة 

في كانون الثاني.
وتواصل الواليات املتحدة التي ال تشارك 
في االتفاق زيادة إنتاجها. وقال محللون 
في آي.إن.جي إنهم يتوقعون اس��تمرار 
منو اإلنتاج االميركي مع بقاء األس��عار 
عند مستوى قوي مبا يكفي للتشجيع 

على زيادة أنشطة احلفر.
وانخف��ض خام القي��اس العاملي مزيج 
برنت 48 سنتا إلى 56.10 دوالر للبرميل 
في ح��ني تراجع خ��ام غرب تكس��اس 
الوسيط االميركي 39 سنتا إلى 54.06 

دوالر للبرميل.

إيران والسعودية تتسابقان على استغالل حقل مشترك

»أمين أوبك«: ال تكهنات بشأن تمديد اتفاق خفض اإلنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد: 

قال مصدر مطلع إن مخصصات 
التصدي��ر م��ن النف��ط العراقي 
تخفيضات  بس��بب  منخفض��ة 
أوب��ك ف��ي األس��اس، مؤك��داً أن 

العراق ميتثل اللتزاماته.
وق��د فاج��أت أوبك الس��وق حتى 
قياس��ي  الت��زام  مبس��توى  اآلن 
بتخفيض��ات اإلنت��اج وق��د تزيد 
التزامها في األش��هر املقبلة في 
الوق��ت الذي يتعه��د فيه العراق 
أهدافه  إل��ى  بالوص��ول س��ريعا 

اإلنتاجية.
وتعهدت منظمة البلدان املصدرة 
للبترول بتقلي��ص إنتاجها بنحو 
1.2 ملي��ون برميل يومي��ا اعتبارا 
من األول من كانون الثاني وهو أول 
خفض لإلنتاج في ثماني سنوات 
والتخلص من  األس��عار  لتعزي��ز 

تخمة املعروض.
وع��ادة م��ا كان االلت��زام بقي��ود 
اإلنتاج ميثل إش��كالية في تاريخ 
أوبك لك��ن ه��ذه امل����رة نفذت 
 90 إل��ى  املنظم���ة م��ا يص���ل 
ف��ي املئ����ة م��ن التخفيض��ات 
املس��ته��دفة في الش��هر األول 

فقط من االتفاق.
ودفع ه��ذا وكالة الطاقة الدولية 
إل��ى وص��ف ه��ذه التخفيضات 
بأنه��ا واح��دة من أكب��ر معدالت 

اخلفض على اإلطالق.
العربية  الع��راق واإلم��ارات  ونفذ 
املتحدة قدرا أقل من التخفيضات 
التي تعه��دا بها وفقا ملا أظهرته 
بياناتهم��ا وتقدي��رات إنتاج أوبك 
الص��ادرة م��ن جه��ات حكومية 
وش��ركات استش��ارية ووس��ائل 

إعالم معنية بالقطاع.
لك��ن من��دوب اإلم��ارات العربية 
املتحدة ف��ي أوبك أحمد الكعبي 
قال، ف��ي بيان، إن ب��الده »ملتزمة 
اإلنت��اج  بتخفيض��ات  متام��ا 
وتتخذ اإلج��راءات الضرورية التي 
ستضمن امتثالها الكامل خالل 
فترة اتف��اق أوبك البالغة س��تة 

أشهر«.
على صعيد متصل، قالت شركة 
جلف كيستون بتروليوم احملدودة, 
املدرج��ة ببورصة لن��دن, إن وزارة 
امل��وارد الطبيعي��ة ف��ى حكومة 
كردستان، ستقوم بتصدير جميع 
انتاج نفط حقل شيخان العراقي 
عل��ى ش��احنات إلى تركي��ا، بدءاً 

من نهاية ش��باط اجلاري، بحسب 
موقع الشركة. 

وأضافت الش��ركة فى بيانها، أنه 
ل��ن يتم ض��خ خام ش��يخان في 
خط أنابي��ب كركوك-جيهان في 
في��ش خابور حلني اإلش��عار بذلك 

من قبل وزارة املوارد الطبيعية.
وبحسب البيان، ستتحمل الوزارة 

تكالي��ف نق��ل اخل��ام اإلضافي��ة 
بالكامل.

وأش��ارت جل��ف فى بيانه��ا، أنها 
س��ُتواصل تلق��ى 15 مليون دوالر 
ش��هرياً، كمس��تحقات لها عن 

مبيعات النفط اخلام.
وتتطلع الشركة إلى احلفاظ على 
معدل إنتاجها احلالي املقدر بنحو 

40 ألف برميل يومياً، وتستهدف 
زيادت��ه إلى 55 أل��ف برميل يومياً 

فى وقت قريب، على وفق البيان. 
وقال��ت الش��ركة ف��ى منتصف 
شباط من العام املاضي، إن إقليم 
كردس��تان وافق على سداد مبلغ 
15 ملي��ون دوالر نظي��ر ص��ادرات 

نفطية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت »مجموعة بحوث صناديق 
التح��وط« )أت��ش أف آر( أن أصول 
صناديق التحوط املس��تثمرة في 
األس��واق الناش��ئة ارتفعت فوق 
مس��توى 200 ملي��ار دوالر املهم 
للمرة األولى بزيادة تبلغ 9.3 مليار 

دوالر في 2016.
وأضاف��ت اجملموع��ة الت��ي تتخذ 
م��ن ش��يكاغو مق��راً، أن النم��و 
قادت��ه صنادي��ق حتوط تس��تثمر 
في روس��يا وأميركا الالتينية مع 
زيادة إجمالي رأس املال املستثمر 
في صناديق التح��وط التي تركز 
على أمي��ركا الالتينية 6.3 مليار 
دوالر ف��ي 2016 وارتف��اع أص��ول 
الصناديق التي تركز على روس��يا 
وش��رق أوروب��ا بواق��ع 2.5 ملي��ار 

دوالر.
إل��ى  آر«  أف  »أت��ش  وأش��ارت 
»مكاس��ب األداء القوي والتركيز 
بوجه خاص على أميركا الالتينية 

وروس��يا- ش��رق أوروب��ا س��اهما 
ف��ي ه��ذا النم��و حي��ث يتهي��أ 
املس��تثمرون لتأثير السياس��ات 
النقدي��ة املتباين��ة ف��ي الواليات 
املتح��دة وأوروب��ا على األس��واق 
اجملموع��ة  وأعلن��ت  الناش��ئة«. 
أن مؤش��ر »أت��ش أف آر« لعوائ��د 
األس��واق الناش��ئة ارتفع سبعة 
ف��ي املئة ف��ي 2016 وب��دأ 2017 
بداية قوية مع ارتفاعه في كانون 

الثاني 3.2 في املئة.
األوروبي��ة  األس��هم  واس��تقرت 
بالق��رب م��ن أعلى مس��توى في 
14 شهراً إذ عوض ارتفاع أسهم 
ش��ركات مثل »باركليز« و »آر أس 
أي« بع��د إع��الن نتائ��ج إيجابية 
ضع��ف أس��هم ش��ركات أخرى 
منه��ا »تكنيكل��ر« و »فيولي��ا«. 
أكث��ر  باركلي��ز  س��هم  وصع��د 
من ثالث��ة في املئ��ة بعدما أعلن 
البنك البريطان��ي زيادة مفاجئة 
في مع��دل رأس املال األساس��ي 

مستفيداً من زيادة األرباح.
وارتفع سهم »آر أس أي« للتأمني 
خمسة في املئة بعد إعالن زيادة 
25 في املئة في أرباح التش��غيل 
لعام 2016 وزي��ادة هدفها لعائد 
رأس املال. وقفز س��هم »ديالوغ« 
ألش��باه املوص��الت الت��ي تصنع 
ش��رائح تس��تخدم في الهواتف 
و  »أب��ل«  لش��ركتي  الذكي��ة 

»سامس��ونغ« 7.4 في املئة بعد 
إعالن الش��ركة أنها تتوقع »منواً 
جيداً لإليرادات« في 2017. غير أن 
مؤشر »ستوكس 600« لألسهم 
األوروبية اس��تقر جلهة النس��بة 
ألعل��ى  ارتفاع��ه  بع��د  املئوي��ة 

مستوى في 14 شهراً قبل يوم.
وقال مسؤول بارز في وزارة املالية 
س��توصي  ال��وزارة  إن  املصري��ة، 

عل��ى  دمغ��ة  ضريب��ة  بف��رض 
معام��الت البورص��ة بواقع اثنني 
ف��ي األلف عل��ى كل م��ن البائع 
واملش��تري ف��ي تعدي��الت قانون 
ضريب��ة الدخ��ل التي سترس��ل 
مس��ودتها جملل��س الن��واب ف��ي 

مطلع آذار. 
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة 
بواق��ع واحد في األل��ف على كل 
من البائع واملشتري في معامالت 
البورصة في أي��ار 2013 وجمعت 
أكثر م��ن 350 مليون جنيه منها 
قبل أن توقف العمل بها وتفرض 
ضريبة بنس��بة عش��رة في املئة 
على التوزيع��ات النقدية واألرباح 
الرأس��مالية في متوز 2014. وبعد 
اعتراضات قوية من املس��تثمرين 
والقائم��ني على الس��وق جمدت 
احلكومة ف��ي أي��ار 2015 العمل 
الرأس��مالية  األرب��اح  بضريب��ة 
لعام��ني حت��ى أي��ار 2017. وق��رر 
اجمللس األعلى لالس��تثمار الحقاً 

متديد العمل بالتجميد حتى أيار 
.2020

الياباني��ة  األس��هم  وتراجع��ت 
قليالً في اختت��ام التعامالت مع 
انخفاض أس��هم القطاع املالي 
بع��د هب��وط عوائ��د الس��ندات 
األميركية بفعل النبرة احلذرة التي 
اتسم بها محضر آخر اجتماعات 
جلن��ة السياس��ة النقدية جمللس 

االحتياط الفيديرالي األميركي. 
ونزل مؤش��ر »نيكاي« القياس��ي 
عن��د  ليغل��ق  املئ��ة  ف��ي   0.04
19371.46 نقطة بينما انخفض 
مؤش��ر »توبكس« األوسع نطاقاً 
0.1 في املئة إلى 1556.25 نقطة. 
لك��ن بينم��ا أغلق��ت األس��هم 
الكب��رى عل��ى تراج��ع اجتذب��ت 
الصغي��رة  الش��ركات  أس��هم 
وانخفض  املشترين.  واملتوسطة 
مؤش��ر »جيه بي إك��س - نيكاي 
400« بنسبة 0.1 في املئة لينهي 

اليوم عند 13952.96 نقطة.

مع زيادة إجمالي رأس المال المستثمر فيها

200 مليار دوالر أصول صناديق »التحوط« لألسواق الناشئة

اإلقليم ُيصدر إنتاج حقل شيكات بالكامل إلى تركيا

تعهد العراق بخفض اإلنتاج يزيد توقعات إلتزام أوبك

نفذ العراق واإلمارات 
العربية المتحدة قدرا 
أقل من التخفيضات 
التي تعهدا بها وفقا 
لما أظهرته بياناتهما 
وتقديرات إنتاج أوبك 
الصادرة من جهات 
حكومية وشركات 
استشارية ووسائل 
إعالم معنية بالقطاع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت احتياطات روس��يا من الذهب، في 1 شباط 
2017، نح��و 62.9 مليار دوالر، ف��ي مقابل 51.379 

مليار دوالر للشهر نفسه من العام 2016.
وبذلك تكون قد ارتفعت حيازة روس��يا من املعدن 
النفي��س بنس��بة %22.49 أو 11.557 ملي��ار دوالر 
في فترة عام. وس��جلت احتياط��ات الذهب أعلى 
مستوياتها على اإلطالق في تشرين األول املاضي 

بعد أن وصلت 65.512 مليار دوالر.
وبحس��ب بيانات مجلس الذهب العاملي لش��هر 
كان��ون الثان��ي املاضي، فإن روس��يا حتت��ل املرتبة 
السادسة عامليا في قائمة الدول، حسب احتياطي 
املع��دن النفي��س، باحتياطات تبل��غ 1615.2 طن، 

والتي تشكل %15.6 من إجمالي االحتياطات.
والذه��ب هو جزء من احتياطيات روس��يا الدولية، 
التي هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة 
موجودة لدى املصرف املركزي واحلكومة الروسية. 
وتتألف االحتياط��ات من الذهب، والنقد األجنبي، 
وحقوق السحب اخلاصة، واالحتياطي في صندوق 

النقد الدولي.

لندن ـ رويترز:
تراجع اجلنيه االس��ترليني من أعلى مس��توى في 
أس��بوعني أمام الدوالر أمس اجلمعة لكنه ال يزال 
يتج��ه صوب تس��جيل أق��وي أداء أس��بوعي منذ 
كانون الثان��ي في الوقت الذي حت��ول فيه اهتمام 
املس��تثمرين إلى اخملاوف السياس��ية في الواليات 
املتح��دة وأوروب��ا بدال م��ن تلك املرتبط��ة بخروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ويتوقع عدد م��ن البنوك الكبرى جولة جديدة من 
بي��ع االس��ترليني إذا مضت محادث��ات اخلروج من 
االحتاد األوروبي قدما الش��هر املقبل كما تخطط 

احلكومة.
وانخفض االس��ترليني 0.2 في املئة مقابل الدوالر 
إلى 1.2530 دوالر بعد أن المس أعلى مس��توى في 
15 يوما عن��د 1.2570 دوالر في التعامالت املبكرة 

في لندن.

برلين ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات أم��س اجلمعة أن الص��ني صارت 
للمرة األولى أكبر ش��ريك جت��اري ألملانيا في 2016 
لتتفوق بذلك على الواليات املتحدة التي تراجعت 

إلى املركز الثالث بعد فرنسا.
وأش��ارت بيانات مكتب اإلحصاء االحت��ادي إلى أن 
قيم��ة واردات أملاني��ا من الص��ني وصادراتها إليها 
زادت إل��ى 170 مليار يورو )180 ملي��ار دوالر( العام 

املاضي.
وم��ن املرج��ح أن يس��عد ه��ذا التط��ور احلكومة 
األملانية التي تبنت هدفا يتمثل في حماية التجارة 
احلرة العاملية بعدما هدد الرئيس االميركي دونالد 
ترام��ب بف��رض رس��وم جمركي��ة على ال��واردات 
واتهم كبير مستش��اريه للشؤون التجارية أملانيا 

باستغالل ضعف اليورو في تعزيز الصادرات.
وأش��ار زيجمار جابرييل نائب املستش��ارة األملانية 
إل��ى أن االحتاد األوروبي يجب أن يعاود التركيز على 
سياسته االقتصادية جتاه آسيا إذا تبنت حكومة 

ترامب سياسة احلماية التجارية.
وظلت فرنسا ثاني أكبر شريك جتاري ألملانيا إذ بلغ 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 167 مليار يورو. 
وجاءت الواليات املتحدة في املرتبة الثالثة بتجارة 

حجمها 165 مليار يورو.
وف��ي ع��ام 2015 أضح��ت الواليات املتح��دة أكبر 
ش��ريك جتاري ألملانيا متفوقة على فرنس��ا للمرة 
األولى من��ذ عام 1961 بفض��ل انتعاش االقتصاد 

االميركي وتراجع اليورو.

ارتفاع احتياطيات 
الذهب الروسي

أقوى أداء أسبوعي 
لإلسترليني

الصين أكبر شريك 
تجاري أللمانيا
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مراجعة و تنقيح:

البروفسور نديم الجابري
المستشار بهاء المياح
القاضي عدنان البديري

عند مراجعة مشروع قانون انتخابات مجلس 
الن��واب املقدم من رئاس��ة اجلمهورية تبني ما 

يلي:
1 – تبدو املس��وغات السياسية واضحة على 
مالم��ح و نص��وص املش��روع . لذل��ك افتق��ر 
لصف��ة العمومي��ة التي تقتضيه��ا صياغة 
القوانني , االمر الذي يجعله مطابقا ملصالح 

القوى السياسية النافذة .
2 – ان املش��روع ل��م يراع متطلب��ات االصالح 

التي تنشدها اجلماهير املنتفضة .
3 – تضم��ن املش��روع الكثي��ر م��ن النصوص 
املبهمة و التي ميكن تأويلها الحقاً و حس��ب 

رؤية القوى السياسية النافذة .
الصياغ��ة  بضع��ف  املش��روع  اتس��م   –  4

القانونية .
علي��ه اضطلع��ت نخبة م��ن اه��ل العلم و 
االختص��اص مبهمة اجراء تعدي��الت جوهرية 
على نصوص املش��روع باملق��دار الذي يجعله 
االق��رب ال��ى الدق��ة و الى مصالح الش��عب 
و يس��هم في  تق��ومي العملية السياس��ية .                                                                                                                 

باسم الشعب
رئاسة اجلمهورية

بناًء على ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام 
البن��د )اوال( من امل��ادة )61(  والبند ) ثالثاً ( من 
املادة ) 73( من الدستور، قرر رئيس اجلمهورية 

بتاريخ  -  - 2017 اصدار القانون التالي:-
رقم )   ( لسنة2017

قانون
انتخاب مجلس النواب

الفصل األول
التعريف، واألهداف، والسريان

املادة1-- يُقصد باملصطلحات التالية, ألغراض 
هذا القانون, املعاني املبينة إزاءها:

اوال- اجمللس: هو مجلس النواب العراقي.
العلي��ا  املفوضي��ة  املفوضي��ة: ه��ي  ثاني��اً- 

املستقلة لالنتخابات.
ثالث��اً- الناخب: هو العراقي ال��ذي تتوافر فيه 
الش��روط القانونية ، واألهلية للتصويت في 

االنتخابات .
ر  رابعاً- الناخ��ب النازح: هو العراقي الذي ُهجَّ
مكرهاً م��ن مكان اقامته الدائ��م، إلى مكان 
آخر داخل العراق بعد 2003/4/9 بصرف النظر 

عن أسباب تهجيره.
خامس��اً- س��جل الناخب��ني االبتدائ��ي: ه��و 
السجل الذي يحوي أسماء، وبيانات الناخبني، 
ال��ذي متَّ اع��داده ونش��ره من قب��ل املفوضية، 
لالط��الع علي��ه م��ن قب��ل الناخب��ني، وتقدمي 

الطعون بشأنه.
سادس��اً- سجل الناخبني النهائي: هو سجل 
يضم ف��ي متنه أس��ماء، وبيان��ات الناخبني، 
وتكون تفصيالته غي��ر قابلة للطعن، ويكون 

معداَ للنشر بعد انتهاء فترة االعتراض.
س��ابًعا- املرش��ح: ه��و كل عراق��ي مت قب��ول 
ترش��يحه رس��مياً، من قبل املفوضية العليا 
املس��تقلة لالنتخاب��ات,  لعضوي��ة مجل��س 

النواب العراقي.
ثامن��اً- القائمة املفتوحة: ه��ي القائمة التي 

تتوافر فيها أسماء املرشحني املعلنة.
تاس��عاً- الدائرة االنتخابية: هي كل منطقة 
محددة ُخّص��ص لها عدٌد م��ن املقاعد، وفقاً 

ألحكام هذا القانون.
عاشراً- مركز االنتخاب: هو املكان الذي تعّينه 
املفوضي��ة، ضمن الدائ��رة االنتخابية، لغرض 

إجراء عملية االقتراع فيه.
املادة2-- يس��ري ه��ذا القانون عل��ى انتخاب 

مجلس النواب العراقي.
املادة3-- يهدف هذا القانون الى :-

أوالً - مش��اركة الناخبني في اختيار ممثليهم 
في اجمللس.

ثانياً - املساواة في املشاركة االنتخابية.
ثالث��اً - ضمان حقوق الناخب ، واملرش��ح على 

السواء في املشاركة االنتخابية.
رابع��اً - ضم��ان عدالة االنتخاب��ات ، وحريتها 

ونزاهتها.
خامس��اً - توفي��ر احلماية القانوني��ة ملراحل ، 

واجراءات العملية االنتخابية .
الفصل الثاني
حق االنتخاب

امل��ادة 4-- اوالً-  االنتخ��اب حٌق ل��كل عراقي، 
تواف��رت فيه الش��روط املنص��وص عليها في 
هذا القانون، بغية  ممارس��ة هذا احلق ، من دون 
متاي��ز في اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل 
أو الل��ون أو الدين أو املذهب أو املعتقد، أو متايز 
في الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي .

ثاني��اً- مي��ارس كل ناخب حقه ف��ي التصويت 
لالنتخاب بصورة حرة ،ومباشرة وسرية ،ومينع 

التصويت باإلنابة.
املادة5-- يُشترط في الناخب أن يكون:

أوالً- عراقي اجلنس��ية  ممن اكتسب اجلنسية 
العراقي��ة قب��ل ع��ام 2003 باس��تثناء الكرد 
الفيليني ممن حرموا من اكتس��اب اجلنس��ية 

العراقية ابان حقبة النظام السابق.
ثاني��اً- كامل األهلي��ة بضمنه��م املفقودين 

ونزالء السجون.
ثالثاً- أمتّ الثامنة عش��رة س��نة من عمره، في 

السنة التي جتري فيها االنتخابات.
رابعاً- مس��جالً في س��جل الناخب��ني ولديه 
بطاقة الناخ��ب ، وفقاً ألحكام ه��ذا القانون 
،واألنظم��ة، والتعليم��ات, واإلج��راءات الت��ي 

تصدرها املفوضية .
املادة6-- أوالً- يجري االقتراع في يوم واحد، في 

عموم جمهورية العراق.
ثاني��اً- ال مُيدد االقتراع لس��اعات إضافية بعد 

انتهاء وقته احملدد، ف��ي اليوم الذي يجري فيه 
االقت��راع اال بقرار من كامل مجلس املفوضية 

ووجود ظرف قاهر.
امل��ادة7-- يح��دد رئي��س اجلمهوري��ة موع��د 
االنتخابات مبرس��وم جمهوري، بعد التنسيق 
مع مجل��س ال��وزراء واملفوضي��ة، ويُعلن عن 
موعده��ا بوس��ائل اإلع��الم، قب��ل الش��روع 

باالقتراع مبدة ال تقل عن )90( تسعني يوماً.

الفصل الثالث
حق الترشيح

املادة8-- يُشترط في املرشح لعضوية اجمللس 
أن تتواف��ر فيه، الش��روط الواجب توافرها في 
الناخب املنصوص عليها في املادة )5( من هذا 

القانون، اضافة الى الشروط التالية:-
أوالً- أن ال يق��ل عمر املرش��ح عن )25( خمس 

وعشرين سنة عند الترشيح.
َ��ْن حص��ل ف��ي األق��ل على  ثاني��اً- أن يُع��د مممِ
الش��هادة اجلامعية األولية املعترف بها أو ما 

يعادلها.
ثالث��اً- أن ال يك��ون مش��موالً بقان��ون هيئ��ة 
املساءلة والعدالة من عضو شعبة فما فوق.

رابعاً- غي��ر محكوم بجرمية مخلة بالش��رف 
بحكم قضائي بات.

خامس��اً - ان ال يك��ون منتمي��اً إل��ى أف��راد 
الق��وات املس��لحة، أو املؤسس��ات األمني��ة 
واألجهزة العس��كرية كافة بضمنها احلشد 
الشعبي ، ومن يرغب بالترشح من أفراد هذه 
املؤسس��ات، يلت��زم  بتقدمي اس��تقالته قبل 
موعد االنتخابات مبدة ال تقل عن ثالثة أشهر، 
ويحق له العودة إلى الوظيفة بعد ذلك اذا لم 

يفز باالنتخابات.
سادساً- ان ال يكون من العاملني في املفوضية 
وبضمنهم اعض��اء مجلس املفوضني واملدراء 
العام��ني اال بعد انتهاء عمله��م مبدة ال تقل 

عن اربع سنوات.
اس��ماء  املفوضي��ة  ترس��ل  أوالً-  امل��ادة9-- 
املرش��حني إلى الهيئة الوطنية للمس��اءلة 
والعدالة  للبت فيها خالل )15( خمسة عشر 
يوماً من تاريخ تس��لمها، وفي حالة عدم الرد، 
يُعّد املرش��ح غير مشمول بإجراءات املساءلة 

والعدالة.
ثانيا- يخضع املرشحون ملصادقة املفوضية .

الفصل الرابع
الدوائر االنتخابية

امل��ادة-10- أوالً- تُوزع الدوائ��ر االنتخابية على 
أساس دائرة انتخابية لكل محافظة باستثناء 
بغ��داد يكون عدد الدوائر دائرتني كرخ ورصافة 

بجميع وحداتها األدارية.
ثاني��اً- يتأل��ف مجل��س الن��واب م��ن ) 328( 
ثالثمائ��ة وثماني��ة وعش��رين مقع��داً، حل��ني 
إجراء التعداد الس��كاني.  منه )318( ثالثمائة 
وثمانية عش��ر مقع��داً  للمحافظ��ات، وفقا 
حلدودها اإلدارية ، وبحس��ب ما دُون في اجلدول 
املرفق بهذا القانون. فيما تذهب املقاعد ) 10( 

العشراملتبقية بوصفها  )كوتا( للمكونات.
ثالث��اً- مُتنح املكون��ات التالية حص��ة )كوتا( 
تُس��تقطع من املقاعد اخملصص��ة مجتمعة 
، عل��ى أن ال يؤث��ر االس��تقطاع على نس��بة 
مش��اركة املكون��ات  ف��ي القوائ��م الوطنية 

وكما يلي:-
أ- املكون املسيحي )5( خمسة مقاعد .

ب- املكون االيزيدي )1( مقعداً واحداً.
ج- املك��ون الصابئ��ي  املندائ��ي )1( مقع��داً 

واحداً.
د- املكون الشبكي  )1( مقعداً واحداً.

ه�-  يكون للكرد الفيلية )1( مقعداً واحداً.
و- يكون لألرمن )1( مقعداً واحداً.

الكوت��ا   م��ن  اخملصص��ة  املقاع��د  رابع��اً- 
املندائية  والصابئة  وااليزيديني  للمس��يحيني 
والش��بك والكورد الفيلي��ة واألرمن تعد على 

أساس أن العراق  دائرة انتخابية واحدة.
املادة-11- أوالً- يكون الترش��يح وفق القائمة 

املفتوحة, ويجوز الترشيح الفردي.
ثانياً- ال يقل عدد املرش��حني في القائمة عن 
ثالث��ة, وال يزيد عل��ى عدد املقاع��د اخملصصة 

للدائرة االنتخابية الواحدة.
ثالثا- يحق للناخب التصويت ألحد املرشحني 
ف��ي القائمة الواح��دة , وال يج��وز التصويت 

ألكثر من مرشح في القائمة الواحدة.

املادة-12- أوالً- ال يقل عدد النس��اء عن )25% 
( خم��س وعش��رين م��ن املائ��ة م��ن مجموع 
املرش��حني في القائمة، وال تقل نسبة متثيل 
النساء في اجمللس عن )%25( خمس وعشرين 

من املائة.
ثانياً - يش��ترط عن��د تقدمي القائم��ة مراعاة 
تسلسل النساء بنسبة مرشحة واحدة، بعد 

كل ثالثة رجال في األقل.
امل��ادة-13-  ت��وزع املقاع��د عل��ى الكيان��ات 

املتنافسة على النحو التالي:
أوالً- تُوزع املقاعد في  الدائرة االنتخابية, وفق 
آلي��ة  يُعاد فيها ترتيب تسلس��ل املرش��حني 
جميعهم في  القوائم  كلها، تأسيس��اً على 
عدد األصوات الت��ي حصل عليها كل منهم، 
ويك��ون الفائ��ز األول َم��ْن حصل عل��ى أعلى 
األص��وات ف��ي جمي��ع القوائم ف��ي احملافظة 
ضم��ن الدائ��رة االنتخابية الواح��دة  بصرف 
النظ��ر عن القائمة، وه��ذا ينطبق على بقية 

املرشحني.
ثانياً- يراعى في ذلك ضمان حصول املرأة على 
)%25( خمس وعشرين من املائة في األقل من 
عدد املقاعد، وتوزع بحيث تكون الفائزة األولى 
من النس��اء َمْن ُحصلت عل��ى أعلى األصوات 
بني املرش��حات في تل��ك الدائ��رة االنتخابية، 
بصرف النظر عن القائمة، وهكذا بالنس��بة 

لبقية املرشحات.
ثالثاً- في حالة تس��اوت أصوات املرش��حني أو 
املرشحات لنيل املقعد األخير، يُصار إلى خيار 

القرعة بحضور املرشحني أو املرشحات.
رابع��آ- في حالة َش��َغر أي مقع��د في اجمللس 
يح��ل محله َمْن حاز عل��ى أعلى األصوات في  
الدائ��رة االنتخابية نفس��ها حصرآ, وفي حال 
كان املقعد الش��اغر يخص امرأة، فال يشترط 
أن حتل محلها امرأة إال إذا كان ذلك مؤثراً على 

نسبة متثيل النساء.
الفصل اخلامس
سجل الناخبني

امل��ادة-14- أوالً- تلت��زم املفوضية بتس��جيل 
َْن تتوافر فيهم الشروط املنصوص  الناخبني مممِ

عليها في هذا القانون.
ثانياً- تتولى املفوضية إعداد، وحتديث س��جل 
الناخب��ني االبتدائي، بالتعاون والتنس��يق مع 
مكاتب املفوضية في االقليم واحملافظات غير 

املنتظمة بإقليم.
ثالثاً- لكل شخص تتوافر فيه شروط االقتراع 
احلق في أن يطلب تس��جيل اسمه في سجل 
الناخب��ني االبتدائي، وله حري��ة التحقق أيضاً 

من تسجيل اسمه إن لم يكن مدوناً فيه.
رابع��اً- يتم التس��جيل ش��خصيا، أو مبوجب 

تعليمات املفوضية.
خامس��اً- مينع التس��جيل في أكثر من دائرة 

انتخابية واحدة.
سادس��اً- عل��ى املفوضي��ة في أثن��اء حتديث 
س��جل الناخبني االس��تعانة بالف��رق اجلوالة 
على مساكن املواطنني لضمان مشاركة أكبر 
عدد ممكن من املواطنني في عملية التحديث

املادة-15- تعتمد املفوضية في إعداد س��جل 
الناخبني عل��ى أحدث قاعدة بيانات لس��جل 
الناخبني املعد، الذي ُحَدث في مراكز تسجيل 
الناخب��ني قب��ل ب��دء االنتخابات، حل��ني إجراء 
التعداد العام للس��كان مع مراعاة ماجاء في 

املادة )5( أوآل .
امل��ادة -16- تق��وم املفوضي��ة بعرض س��جل 
الناخب��ني  ل��كل دائ��رة انتخابية ف��ي مراكز 
التس��جيل، وتدرج فيه أس��ماء الناخبني، في 
م��كان بارز، لضمان س��هولة االط��الع عليه, 
وتلت��زم ايضا بع��رض أس��ماء الناخبني على 

املوقع االلكتروني اخلاص بها.
املادة-17- أوالً- لكل ناخب لم يرد اس��مه في 
س��جل الناخبني االبتدائي، أو حصل خطأ في 
البيانات اخلاصة بقيده, أن يقدم اعتراضاً إلى 
املكت��ب الوطن��ي للمفوضي��ة، أو فروعه في 
احملافظات, إلدراج اس��مه أو تصحيح البيانات 

اخلاصة به في السجل.
ثاني��اً- يق��دم االعتراض حتريري��اً وفقاً ألحكام 
هذا القانون، خالل مدة حتددها املفوضية تبدأ 
من تاريخ عرض سجل الناخبني االبتدائي في 

الدوائر االنتخابية.
ثالثاً- يب��ت املكتب في االعت��راض خالل مدة 
حتددها املفوضية، ويكون قراره قابالً لالعتراض 

عليه أمام مجلس املفوضني، ويخضع للطعن 
فيه وفقا للقانون.

املادة-18- يصبح الس��جل االبتدائ��ي نهائياً، 
ويت��م االقت��راع مبوجب��ه بع��د انقض��اء مدة 
االعتراض عليه، أو حسم االعتراضات املقدمة 
في ش��أنه، وتتولى املفوضية نشره في مراكز 

التسجيل خالل املدة التي تقررها.
الفصل السادس

الدعاية االنتخابية
امل��ادة-19- الدعاية االنتخابي��ة  حق مكفول 
للمرش��ح والقائم��ة مبوج��ب أح��كام ه��ذا 
القان��ون، ش��رط التزامه��ا باحل��دود اإلداري��ة 
للدائرة االنتخابية املرش��ح عنه��ا، وتبدأ من 
تاريخ املصادقة على قوائم املرشحني من قبل 
املفوضي��ة وتنته��ي قبل )24( اربع وعش��رين 

ساعة من بدء االقتراع .
امل��ادة-20- تعفى الدعاي��ة االنتخابية من أية 

رسوم.
امل��ادة-21- أوالً- تناط  بأمانة بغداد، والبلديات 
م��ع  بالتنس��يق  احملافظ��ات,  ف��ي  اخملتص��ة 
املفوضية, مهم��ة حتديد األماك��ن التي مُينع 
فيه��ا ممارس��ة الدعاي��ة االنتخابي��ة، اضافة 
الى منع  نش��ر اإلعالن��ات، أو البرامج، أو صور 

املرشحني في مراكز ومحطات االقتراع .
ثانياً - على الكيانات السياس��ية املش��اركة 
في االنتخابات إزالة الدعاية االنتخابية خالل 
مدة اقصاها )30( ثالثون يوًما من تاريخ انتهاء 
االقت��راع ووفق��ا للتعليم��ات الت��ي تصدرها 

املفوضية .
املادة-22- مُينع تنظيم االجتماعات االنتخابية 
الت��ي ته��دف للترويج ال��ى الدعاية ملرش��ح 
بعينه والتي تعقدها االحزاب واملرش��حون أو 
مؤيدوهم خالل امل��دة احملددة في هذا القانون، 
في األبنية التي تش��غلها ال��وزارات، واجلهات 
غي��ر املرتبطة بوزارة, والقطاع العام واخملتلط, 
وابني��ة مجال��س احملافظ��ات,  ودوائ��ر الدولة 

اخملتلفة ودور العبادة كافة.
امل��ادة-23- مين��ع اس��تغالل ابني��ة ال��وزارات 
ومؤسس��ات الدولة اخملتلفة, واماكن العبادة 
والرموز الدينية, ألي دعاية او انشطة انتخابية 

للكيانات السياسية واملرشحني.
املادة-24- شعار الدولة الرسمي رمز لكيانها، 
ف��ال يح��ق ملرش��ح، أو كي��ان توظيف��ه ف��ي 
االجتماعات واإلعالنات والنشرات االنتخابية، 
بل حتى في الكتابات والرسوم التي تستعمل 

في احلملة االنتخابية.
املادة-25- مينع موظفو دوائر الدولة، والسلطات 
احمللية من بس��ط نفوذه��م الوظيفي، أو بذل 
م��وارد الدول��ة، أو جتنيد وس��ائلها و أجهزتها  
دعاي��ة  ،أو  االنتخابي��ة  دعايته��م  لصال��ح 
مرش��حيهم، مب��ا فيه��ا االجه��زة األمنية أو 

العسكرية.
املادة-26- يحظر ممارسة أي شكل من أشكال 
الضغط كاإلكراه أو التهديد، أو مبنح مكاسب 
مادي��ة أو وظيفي��ة أو معنوي��ة أو الوع��د بها 
بقص��د التأثير عل��ى الناخ��ب، أو التأثير على 

نتائج االنتخابات.
الدعاي��ة  اإلنف��اق عل��ى  امل��ادة-27- يحظ��ر 
االنتخابي��ة، من املال الع��ام والقطاع اخملتلط 
والتمويل الذات��ي، أو األموال اخملصصة ملوازنة 
ال��وزارات أو أم��وال الوق��ف أو أم��وال الدعم 

اخلارجي.
املادة-28- أوالً- يلتزم املرشح في يوم التصويت 
باالمتناع عن أي دعاية انتخابية كتوزيع برامج 
عمله، أو منش��ورات خاصة ب��ه، أو بطاقات أو 

غيرها من الوثائق بنفسه أو بوساطة غيره.
ثاني��اً- ال يح��ق ألي م��ن العامل��ني ف��ي دوائر 
الدول��ة، أو أعضاء الس��لطات احمللية أن يقوم 
يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفس��ه، أو 

بوساطة غيره.
ثالثاً - يحظ��ر وضع إعالن��ات، أو توزيع برامج 
عمل، أو منش��ورات أو بطاقات باسم مرشح 
غير مس��جل ف��ي قوائم املرش��حني املصادق 

عليها من املفوضية.
الفصل السابع

االحكام اجلزائية
امل��ادة )29( : يعاقب بالس��جن أو احلبس وفقآ 

لقانون العقوبات العراقي النافذ كل من :
أوآل- تعم��د ادراج اس��م أو أس��ماء أو صفات 
مزيفه في سجل الناخبني أو تعمد عدم ادراج 

اسم خالفاً ألحكام هذا القانون.
ثانيآ - ادرج أس��مه، أو أس��م غيره في سجل 
الناخب��ني م��ن دون توافر الش��روط القانونية 
املطلوب��ة في     االس��م امل��درج، أو متكن من 

عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثآ- أدلى بصوته في االنتخاب، وهو يعلم أن 
اسمه أُدرج في سجل الناخبني خالفاً للقانون، 
أو أنه فقد الش��روط القانوني��ة املطلوبة في 

استعمال حقه في االنتخابات.
رابعآ - تعمد التصويت باسم غيره.

خامس��اً - أفشى س��ر تصويت ناخب من دون 
رضاه.

سادسا - أدلى بصوته ألكثر من مرة.
سابعاً - غيَّر إرادة الناخب األمي، وكتب أسماً 

أو إشارة خالفاً إلرادة الناخب ومقصده.
ثامن��آ -  عرقل��ة الناخ��ب عن ممارس��ة حقه 

االنتخابي .
امل��ادة-30- يعاقب بالس��جن أواحلبس مدة ال 

تقل عن سنة واحدة كل من:
أوالً- اس��تعمل الق��وة، أو التهديد ملنع ناخب 
م��ن اس��تعمال حقه ف��ي االنتخاب��ات احلرة، 
وحمله على التصوي��ت مكرهاً جلهة بعينها 
أو مرشح بنفسه، أو حمله على االمتناع عن 

التصويت.
ثانياً- أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً 
فائدة ل��ه، أو لغيره ليحمل��ه على التصويت 

جلهة مقصودة.
َْن  ثالثاً- قبل أو طلب فائدة لنفسه، أو لغيره مممِ
كان مكلف��اً بأداء خدمة عام��ة في العملية 

االنتخابية.
رابع��اً- نش��ر أو أذاع بني الناخب��ني أخباراً غير 
صحيح��ة ع��ن س��لوك أح��د املرش��حني، أو 
س��معته بقصد التأثير على آراء الناخبني في 

تغيير نتيجة االنتخاب.
خامس��اً - دخل إلى املقر اخملصص لالنتخابات 
حامالً س��الحاً نارياً، أو جارحاً مخالفاً ألحكام 

هذا القانون.
سادساً - سب أو قذف أو اعتدى بالضرب على 

العاملني في مراكز االقتراع.
س��ابعاً - عبث بصناديق االقتراع، أو سجالت 
الناخب��ني، أو أي��ة وثائ��ق تتعل��ق بالعملي��ة 

االنتخابية .
ثامناً- رشح نفس��ه ألكثر من دائرة، أو قائمة 

انتخابية.
امل��ادة-31- يعاق��ب باحلب��س م��دة ال تقل عن 

خمس سنوات كل من:
أوال - عبث بأوراق االقتراع أو سجالت الناخبني 
، أو غيَّ��ر نتائجه��ا بطريقة » االس��تحواذ، أو 
الطمس ، أو التلف، أو اإلفس��اد، أو اإلخفاء، أو 
السرقة » أو بأية طريقة يكون مؤداها  إحالل 

الفوضى  لغاية معينة .
ثاني��اً - أخ��ل بحري��ة االنتخ��اب، أو بنظام��ه 

باستعمال القوة أو التهديد.
ثالث��ا- تالع��ب او غي��ر النتائ��ج االلكتروني��ة 

لصالح كيان او مرشح معني.
عل��ى  تزي��د  ال  بغرام��ة  يعاق��ب  امل��ادة-32- 
)1000000( مليون دينار كل َمْن علق البيانات، 
أو الصور أو النشرات االنتخابية اخلاصة خارج 

االماكن اخملصصة لها.
امل��ادة-33- يعاق��ب باحلب��س م��دة ال تقل عن 
ش��هر، وال تزيد على س��نة، أو بغرامة ال تقل 
ع��ن )1000000( ملي��ون دين��ار و ال تزي��د على 
)5000000( خمس��ة مالي��ني دين��ار، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني كل من:-
أوالً - تعم��د االعتداء على صور املرش��حني، أو 
برامجه��م املنش��ورة في األماك��ن اخملصصة 
لها، حلس��اب مرش��ح آخ��ر أو جه��ة معينة 
بقص��د اإلضرار بهذا املرش��ح، أو التأثير على 

سير العملية االنتخابية.
ثانياً - أعلن عن انس��حاب مرشح، أو أكثر من 
العملي��ة االنتخابية، وه��و يعلم أن األمر غير 
صحيح، وم��دركاً أن القصد ه��و التأثير على 
الناخب��ني، أو حتوي��ل أصواته��م إلي��ه إن كان 

مرشحاً، أو لغيره إن كان من مؤيدي غيره.
ثالثاً - اعتدى على وسائل الدعاية االنتخابية 
املس��موح بها قانوناً، ألي س��بب كان س��واء 
أكان بالش��طب، أم باإلت��الف، أم ب��كل فع��ل 

يندرج حتت هذا التصرف.
امل��ادة- -34 ف��ي حالة ثبوت مس��اهمة حزب 
سياس��ي، أو تنظيم سياس��ي، أو كيان فردي 

في ارت��كاب أي جرمية من اجلرائ��م االنتخابية 
املنص��وص عليه��ا في ه��ذا القان��ون يعاقب 
بغرامة مالية مقدارها )25000000( خمس��ة 
وعش��رون مليون دينار  اضافة الى الغاء نتائج 
التنظي��م  أو  للح��زب  االنتخابي��ة  القائم��ة 
أو الكي��ان جلمي��ع مرش��حيه ضم��ن الدائرة 

االنتخابية الواحدة.

تق��ل  ال  بغرام��ة  يعاق��ب  اوال-  امل��ادة-35- 
ع��ن )1000000( ملي��ون دين��ار وال تزي��د على 
)5000000( خمس��ة مالي��ن دين��ار ع��ن كل 
مخالفة ألحكام ه��ذا القانون لم ترد عقوبة 

عليها.
ثانيا- يعاقب على الشروع في جرائم االنتخاب 
املنص��وص عليها ف��ي هذا القان��ون بعقوبة 

اجلرمية التامة.
الفصل الثامن

أحكام عامة وختامية
املادة-36- أوآل : يكل��ف قاضي حتقيق وقاضي 
مدع��ي ع��ام للمفوضي��ة العليا املس��تقلة 
لألنتخابات للنظر باخملالفات املنصوص عليها 
في الفصل الس��ابع بجميع م��واده وإحالتها 

الى احملاكم اخملتصة.
ثانيآ: كما يكلف قاضي حتقيق وقاضي مدعي 
ع��ام في كل دائ��رة انتخابية للغرض نفس��ه 

أعاله.
امل��ادة 37 - جترى عملية الف��رز وعد األصوات، 
وإجن��از االس��تمارات اخلاصة بها، ف��ور انتهاء 
عملي��ة االقتراع في كل محطة من محطات 
االقت��راع، ويزود ممثل��و الكيانات السياس��ية 
بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من مدير 
احملط��ة االنتخابية ف��ي الليلة ذاته��ا، وتعلق 
االس��تمارة في مكان مخص��ص لالعالم في 

كل محطة انتخابية.
املادة-38- جتري عملي��ه التصويت اخلاص، في 

يوم االقتراع العام نفسه وتشمل:-
أوالً-  يص��وت النازح��ون عل��ى وف��ق أح��دث 
إحصائية رس��ميه, ت��زود به��ا املفوضية من 
وزارتي الهجرة واملهجرين والتجارة، ومبوجبها 
يحق للنازح التصوي��ت في املكان الذي يقيم 
فيه، ويصوت لدائرته األصلية التي نزح منها. 
وتش��طب اس��ماؤهم م��ن س��جل الناخبني 
العام، وتنظم س��جالت لهم على مس��توى 
احملطة وال يجوز تكرارها على مس��توى مراكز 
االقت��راع، أو الدائ��رة االنتخابي��ة، وتفتح لهم 
محط��ات خاصة في مراك��ز االقت��راع العام 

القريبة من سكنهم.
ثانياً - يص��وت العراقيون ف��ي اخلارج لصالح 
تضعه��ا  إلج��راءات  وفق��اً  محافظاته��م 

املفوضية.
املادة-39- يعتم��د التصويت االلكتروني وفقآ 
للتعليم��ات التي تصدره��ا املفوضية الجراء 
عملية االقتراع والعد والفرز، تكون مش��ابهة 

إلجراءات االقتراع العام.
امل��ادة-40- على مجلس ال��وزراء ووزارة املالية 
صرف االموال اخملصصة إلجراء االنتخابات الى 
املفوضية خالل )15( خمس��ة عشر يوماً من 

تاريخ حتديد موعد االقتراع.
امل��ادة- -41 عل��ى وزارت��ي التربي��ة والتعليم 
العال��ي والبح��ث العلمي، وهيئة املس��اءلة 
والعدالة وجميع الدوائر ذات العالقة, االجابة 
على استفسارات املفوضية بصحة الترشح 
خالل مدة اقصاها )15( خمس��ة عش��ر يوماً 

من تاريخ التسلم.
املادة 42 – تش��كل هيئة قضائية اليقل عدد 
أعضائها عن خمسة قضاة من الصنف األول 
أو الثان��ي تتولى مراقب��ة العملية األنتخابية 

بجميع مراحلها.
امل��ادة-43- تس��ري اح��كام قان��ون االح��زاب 
والتنظيمات السياسية رقم)36( لسنة 2015 

في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون.
تعليم��ات  اص��دار  للمفوضي��ة  امل��ادة-44- 

لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
املادة-45- يلغى قانون انتخابات مجلس النواب 

العراقي رقم )45( لسنة 2013 وتعديالته.
امل��ادة-46- ينف��ذ ه��ذا القان��ون م��ن تاري��خ 
املصادقة عليه, وينشر في اجلريدة الرسمية.

األسباب املوجبة
بغي��ة إج��راء انتخاب��ات ح��رة نزيه���ة، جتري 
إرادة  ول��غ��رض متثي��ل   ، بش��فافية عالي��ة 
الناخ��ب متثيالً ح���راً حقيقياً واعياً، وفسح 
اجملال للمنافس����ة املش��روعة بعي�داً ع��ن 
لالرتق�����اء  اخلارجي�ة, وطموح�اً  التأثي�رات 
بالعملية الدميقراطية, وثقة بالناخب وحرصاً 

على تاريخه ومستقبله ُشرع هذا القانون.
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ثقافة10

عدنان أبو أندلس 
ق��ْد يبدو جلياً ، م��ن أن عنونة النص هذِه 
؛  حتف��ز املتلقي و تس��تدرج للِقراءة رويداً 
رويدا ك��ي يكملها بنفس واح��د ، مِلا لها 
م��ن غراب��ة توظيفي��ة ، حيُث يت��راءى لُه 
املزي��د م��ن الغ��وص بها ف��ي  أكث��ر من 
النصوص الواردة في مجموعتِه الشعرية 
» حي��اة في حقيبة » الص��ادرة عن املركز 
الثقافي للطباعة والنشر،  بابل ، دمشق 
،القاه��رة- 2016 ، كونها غريبة ولطولها 
من ب��ن القصائد ، كذلك ال يُنس��ى الود 
ال��ذي يربط��ُه بتوأم��ِه الش��اعر » رك��ن 
الدي��ن يون��س » فجاء حتبباً واس��تذكارا ، 
أن الس��ترة حن نطقها كمفردة تشعرنا 
بال��دفء ، احلميم��ة ، الس��فر ، بوصفها 
غط��اء ، فكرة ، اعتبار عيني ، وقد جعلها 
تدور على محور داللي مبثابة ينطلُق منها 
. أو رمبا حياة يُصارع بها  دورانياً ملقتضيات 
مرحل��ٍة م��ا ، أو متيم��ة حتمي��ِه من ش��ر، 
كتعويذة س��حرية يتفادى بها االختراق . 
أن النص زاخر بتش��بيهات   باستقطاب 
اس��تحاالت عصية مثل ،بس��اط الريح ، 
طاقية اإلخفاء ، فجاءت معبئة ب� أحزاننا 
س��ويًة ، كم��ا ه��ي، حي��اة ف��ي حقيبة ، 
التحف��ز للرحيل فكرياً إلى أقاصي الدنيا 
البعيدة مبدار فكري ، هذا التمظهر الذي 
يطرأ في كل قراءة جديدة ، حيُث البحث  
عن شيٍء مجهول ، سفر بال نهاية ، وكما 
ذُكرت أي » الس��ترة » في رواية الكاتبة » 
أجاثا كريس��تي » ب� عنوان » ذو الس��ترة 

البنية » .
 هكذا جاءت رؤى الش��اعر الغريب ، تناوب 
في توظيفه��ا ،الش��كلي ، اللفظي ، مما 
نتج عن ص��راع ومبح��اورة نفس��ية بينُه 
وأدوات��ِه الت��ي امتدت على جس��د النص 
وغطت��ُه بالتمام واملطابق��ة ، مما ولد ذاك 
االش��تغال بتعانق م��ادي وروحي ، مكاني 
وزمان��ي » الت��ل » و » االنتظ��ار » ويصور 
لن��ا احلياة الضاج��ة بأبعادها املتصارعة ، 
يس��تدل من ذلك ه��و » أن الوصول » إلى 
اخل��الص«  ، فهو املنتصر ال��ذي ال مناص 
منُه ، قد زج ش��خصيات تاريخية للربط  
مثل » كلكامش – أنكيدو »  وأماكن  مثل 
، بابل ، وما يقارب من التماهي ب� عش��بة 
اخللود ، ملا لها أثر في حركة النص وغورها 

إلى عمق املاضي.

املعادل احلياتي:
كما أس��لفنا م��ن أن مفردات��ِه محورية 
يُحركه��ا ك��ي يبتغي غرض��ُه املطلوب ، 

فحن التمعن فيها ، يشكل لنا التنقل ، 
سترته ، الرحيل ، السفر .

والذي يتناوب بن أسطرة النص ،ف� سترة 
، احمل��رك األساس��ي لالش��تغال الكلي .. 
فهناك مف��ردات تركت لنا خيطاً مضيئاً 
في مس��ار النص منها ،ترق��ب ،انتظار... 
إن االس��تهالل ب� س��ترتِه .. وللتأكيد من 
أن املف��ردة ج��اءت أيضاً في ب��دء العنوان 
الثالثي ،ومستهل النص كدفقه محركة 
ملس��ارِه ،والتي أثارت في القارئ مزيداً من 
التس��اؤل البديه��ي ب� لِ��َم وظفت بهذه 
الصيغة ،  وكيف ؟!... يس��تدل من خالل 
متابع��ة الق��راءة التكراري��ة ... جعله��ا 
متيمة غي��ر مخترقة ، أيقونة ، ذكرى ، أراد 

منها وبها الوصول إل��ى الهدف ، الرجاء،  
رغم أنه��ا مُتثل احلقيب��ة مبعناها القريب 

للذهنية الفكرية ... 
واحلي��اة رمب��ا . إضاف��ًة إل��ى أنها ِكس��وة 
اعتبارية مبحمولها الدالل��ي لُه  ، تتزامن 
م��ع وقوع احلدث اآلت��ي ... م��روراً للتغيير 
الالح��ق رمب��ا . إن مفرداتُه ملموس��ة ك� 
سترة ، مقاعد ، تل ، طريق ، عشبة ،سور 
، نبتة ، هذه األدوات االس��تداللية تتفاعل 
فيم��ا بينه��ا لتحرك دينامكي��ة الثابت ، 
الن��ص ش��عورياً ، كذلك تقابله��ا أخرى 
محسوسة بتوظيفها ك� غيمة ، دفء ، ، 
أث��ر ، ظالم ، كلها من مثابات الطريق إلى 

اجملهول : سفرة كلكامش .:

 غيمة تسافر أنى تشاء 
مرة وجدت في حفريات بابل 

وقد شاركت في إقناع كلكامش 
بالعدل بن الرعية 

وإن بناء السور ليس مهماً 
لكنها ، صفقت له حن عاد منكسراً 

لضياع عشبة اخللود 

التصريح املستدرك الالحق: 
ميكن التحسس األكيد ، بأن السفر ، نقطة 
ارتكاز واضحة من خالل االس��تنباط من 
عناص��رِه الدالة بذلك .. املقاعد ، االنتظار 
، البقاء ، السباق ، الوصول ،الطريق ، األثر 

، الرسائل ،  السعاة ، الغياب .
 .. ه��ذه الت��ي متح��ورت وزادت الفاعلي��ة 
باش��تغالها في انتظار املسافر ، الغائب ، 
القادم م��ن بعيد ، ك�تماهي مع » انتظار 
غودو » الذي تتبعنا منُه األثر وشيفرة تدلنا 
على حل اللغز عبر عنصري ، االس��تذكار 
والتخيل ، لذا نتج عن تدفق ش��عوري مميز 
للتصريح بهفوات قد حصلت من الثابت 
املتماثل بالتناوب التكراري في الوش��ائج 
الت��ي تربطهما معاً ، من صيغة أس��مي 
اإلش��ارة«  أن��ا وأن��ت »كخط��اب صريح 
لتحميل ال��ذات مبا يثقلها من لوم وعتب 
متدرجاً ، نركض ، نلهث ، نس��قط ، وهذا 
ما يذكرن��ا في تصريح للش��اعر التركي 
الكبي��ر » ناظ��م حكم��ت » ف��ي مقطع  
نصه » إذا لم حتترق أنت ، وأحترق أنا ، فمن 
يضيء هذه الظلم��ات » ظلمة العالم » 

؟..
يقول لي 

املقاعد محجوزة ألخطائنا 
هل ارتكبنا حماقة 

حن انتظرناه 
حن تقطعت قلوبنا 

من أغانيه عن االنتظار 
هو ابتكر لعبة البقاء 

ونحُن صدقنا 
ماذا عسانا نفعل أنت 

وأنا ...............

الالئمة املوجعة عتباً: 
بدأ استهالال للمقطع ب� لو حرف الشرط 
، طاملا هي سفرة روحية أكثر منها مادية 
، فج��اءت بتركيبه��ا الش��كلي متدرجة 
بنفسها الشعري ، لو كنا نعرف ، لو كنا 
ندري ، لو كنا ،لو كنا ،  لو رافقنا ..... إال أن 
الفق��رة األخيرة اختلفت ب� رافقنا كونها 
ج��اءت رمب��ا بعتب أو الئم��ة ، حيُث من أن 
االنتظار ل��م يجِد نفعاً ، كون الس��فرة ، 
الرحلة ، عقيم��ة والتي لم يحصل منها 

س��وى السرقة ، اجلنون ، املوت . يالحظ أن 
» التل »ُحمل داللياً مبحوريتِه الذي وظفت 
في املقاطع األربعة ، بوصفُه مكان شاهق 
يتخذ من��ُه كموضع ترص��د ومراقبة في 
انتظار ،املس��افر ، الغائب ، الذي هو رمبا » 
كلكامش » في غيابِه وس��فرِه املشخص 

املعروف .

لو كنا نعرف الطريق 
لذهبنا خلفه

لكنُه األثر الذي اختفى 
قبضنا قبض��ة منُه وجلس��نا على التل 

...... إلخ 
.....................
لو ُكنا ندري 

أن أصابع أنكيدو 
هي التي عبثت بالصورة 
ألعلنا القطيعة مع التل 

.................
لوكنا 

جلسنا على التل 
ننتظر ........إلخ 

.................
لو رافقنا كلكامش في رحلتِه 

لكنا فضلنا 
أن نبقى أنا وأنت 

جنلس على تلة في بابل 
................ تغطين��ا س��ترة رك��ن الدي��ن 

يونس.

التناص املتطابق:
وم��ن جمالي��ة التوظي��ف الذي ج��اء ك� 
تن��اص ورد بجمٍل ع��دة ؛ منها  » وقبضنا 
قبضة من��ُه » والنص القرآن��ي » وقبض 
َقبضة ًمن أثر الرس��ول » كون��ُه أثراً يدُل 
عل��ى الكش��ف  ، قد حرك فض��اء النص 
بخفة ي��د مثل اختباء كم��ن للمراقبة ، 

أخفت تعين كنهة الهدف ... 
كذلك جاء تناُص اآلخر باستذكار » لوركا  

الشاعر«  املعدوم رمياً بالبالد »
و » رمياً بالرصاص » ..

 و« تركنا التل وحيداً »
 وم��ع مقطع م��ن نص الش��اعر محمود 

درويش 
» تركنا احلصان وحيداً » 

كلها متماثلة بالش��كل الذي صاغ منُه 
رؤاُه ه��ذِه ، ف��� الس��ترة متويه��اً  ، واألث��ر 
متطابق��اً ، كالهم��ا يُس��ايران رؤاُه الذي 
حلَّ بهما الطمأنينة التي جتس��دت بعد 
ط��ول انتظار إلى ال ش��يء س��وى الفرح 
وال��دفء واحلميمية التي استش��عر بها 

في السترة . 

المدار الفكري المتحفز: 

رياض الغريب في قصيدة »سترة ركن الدين يونس«

اصدار

نص

أس��ئلة من نوع : من أين يبدأ الش��عر و متى ينتهي 
او يتوقف ، ينكس��ر و يلوذ بصمت��ه ؟ ال تنطبق على 
الش��عر البالغ��ي ، اجلمالي احملض فهو  ال ينكس��ر و 
ال  ينتهي ابدا النه غناء مفصول عن معاناة االش��ياء 
الت��ي حتيطه ، ع��ن الواقع الذي يفت��رض ان يتماهى 
في��ه وم��ن خالله ، ه��ذا النوع م��ن الش��عر تأريخيا 
س��كن قص��ور األم��راء و الس��ادة املترف��ن و إمتدح 
املعارك دون أن يس��أل عن الثكالى و االيتام ، هو رديف 
خطاب الس��لطة ، و الس��لطة هنا ليست القوة او 
العسكر او املال فحس��ب بل كل خطاب سائد يوفر 
األمان و الطمأنينة للش��اعر / املغني ، الش��عر الذي 
ينكس��ر هو املعني باالنسان وجودا و مصيرا ، املعني 
بلحظ��ات الضعف التي تنتابه ال بزهو القوة الزائفة 
و الغاش��مة في اغلب االحيان ، الشعر بهذا الوصف 
ليس خطابا متعاليا وال منصة إلقاء وال س��بيل نحو 
الوظيفة بل هو مرارة كشف و فداحة أسئلة و عمق 
بصي��رة .. عندما يذبل اانس��ان تتراجع كل اخلطابات 
و تس��اءل كلماتها عن جدواها ! أسوق هذه املقدمة 
ألس��ترجع حلظ��ة ذهولي امام منظر حزم��ة ) بنات ( 
لم يبلغن س��ن الس��فر في مطار دب��ي ، قادمات من 
دولة فقي��رة للعمل في احدى دول البت��رول الغنية ، 
أق��ول ) بن��ات ( وال أقول ) صباي��ا ( الن رثاثة أثوابهن و 
أحذيتهن البالس��تيكية و اخل��وف الالمع في أعيهن 
م��ن اجمله��ول ال يس��مح بوصفهن ) صباي��ا ( ! كانت 
تتقدمهن األكبر س��نا لتس��أل عن موعد الطيران و 
البواب��ة التي تفضي الى الطائ��رة ، تتحدث بلكنة ال 
ه��ي بالعربية وال البنغالديش��ية ، لغة فرغ لم أملك 
إزاءها اال الذهول و األس��ف على مصير االنسان الذي 
س��حقته البورصة في عصر املال الشاحب الضمير 
، هن��ا توقفت بوصفي ش��اعرا بل تراجع الش��عر في 
داخلي الى درجة الصفر ، أحسس��ت اننا نلهو ال غير 
، م��ا ال��ذي ميكن ان نقدم��ه للعالم ، للفق��راء ؟ هل 
يكفي أن نغّني لهم ؟ وهل ترّد وحش��ة الغرباء أغنية 
نتف��ن في تلمي��ع أصداءها ؟ منذ ايام وأنا اس��ترجع 
هذا املش��هد ، أتساءل : ما الذي حّل بتلك احلزمة من 
البنات الصغار احليارى ؟ هل وصلن الى بوابة الطائرة 
؟ ثم الى أين ؟ الى بيوت االثرياء ليعملن في خدمتهم 
دون ان نع��رف ظروف عملهن ! م��ن يضمن أنهن االن 
على قيد الس��المة ؟ و كيف حال ابائهن و أمهاتهن 
س��اعة توديعهن ال��ى اجملهول من اجل كس��ب املال 
الالزم حلياتهم ؟ هنا يتوقف الشعر إزاء بالغة األلم ! 
القدريون يقولون : هذا نصيبهن ! و املغّنون يقولون : 
هات الكأس لنغف��و .. الضمير وحده الذي يعاني أرق 

السؤال !

متى ينكسر الشعر؟!

جمال جاسم أمين 

وكان احلاف��ز الرئيس لهذا الكتاب، هو جتربة 
جّبار املتفردة في الش��عر الك��ردي، وابتعاده 
عن االجيال التي يرف��ض االنتماء ألي منها، 
فعل��ى الرغم م��ن بداياته في س��بعينيات 
الق��رن املاضي، غير ان عودته في العام2008 
لنشر الش��عر واصدار مجموعاته اجلديدة، 
أدخلت��ه في ورط��ة احلداثة اجلدي��دة، حداثة 
ل��م يكن ابنه��ا، لكنه صار م��ن رجالها في 
الش��عر الكردي احلديث.. القس��م األول من 
الكت��اب بعنوان: عند بوابة مدينة خرس��اء، 
قراءات في مجموعة) ذات زمان.. كان الظالم 
أبيض(. بدأت مبقالة للكاتب فريد أمعضشو 
بعن��وان: طّي��ب جّب��ار.. أض��واء عل��ى جتربة 
شاعر كردي معاصر. اما املقال الثاني فكان 
بعن��وان: ظ��الم أبيض للناقد ح��امت الصكر.  

ومما جاء فيه: يرى الشعراء ما ال يراه اآلخرون، 
ويعيشون بعش��رات احلواس، فتبدو األشياء 
بع��ن مخيلته��م ال كما هي علي��ه، خارج 
قصائدهم.. هذا شاعر عراقي كردي، يحكي 

عن زمن كان فيه الظالم أبيض. 
كما جاء في الكتاب مقالة: انفتاح الفضاء 
التشكيلي احلر للكاتب: محمد صابر عبيد. 
واملقال��ة األخ��رى للكاتب: لقم��ان محمود 
بعن��وان: طي��ب جب��ار وايقاع األحاس��يس 
ف��ي) ذات زم��ان.. كان الظالم أبي��ض(. وجاء 
ف��ي الكتاب أيضا، مقال��ة: اليومي واملعاش 
للناقد جاس��م عاصي. و: مجموعة حافلة 
اهلل  فت��ح  للكات��ب  مختلف��ة  بقصائ��د 
احلسيني، والتعمق االنفعالي للكاتب عبد 
الغف��ار العط��وي، و: حن تتحق��ق الطاقة 

الكامنة للن��ص التلقي اجلمال��ي للكاتب: 
زهير بهنام ب��ردى. و: يوتوبي��ا طيب جبار ل: 
د. فائ��ق مصطف��ى. و: قصائد احلنن وحنن 
بني��ة  و:  ف��اروق مصطف��ى.  ل:  القصائ��د 
الوالدة الشعرية، ل: زهير اجلبوري. و: تطويع 
التحوالت الش��عرية، ل: هش��ام القيس��ي. 
و: مرثي��ة الرماد لعقيل هاش��م الزبيدي، و: 
لعبة املفارقة الشعرية وانزياحاتها اللغوية 
التش��كيالت  و:  البص��ري.  الس��ادة  لعب��د 
اللونية في ش��عر طّيب جبار ل: د. سوس��ن 
البيات��ي. اما القس��م الثاني م��ن الكتاب، 
فهو بعنوان: عزاء ش��اعر مجه��ول.. قراءات 
في مجموع��ة: قصائد تلتفت ال��ى االمام. 
بدأها الناقد جاس��م عاص��ي مبقالة: بالغة 
االلتف��ات الى االم��ام.. املوق��ف واالحتجاج. 

ومقال��ة: صدى يلتفت وال ميوت.. التكرار في 
جتربة طّيب جّبار ل: د. حازم هاشم. ومقالة: 
حركية املفارقة الشعرية.. الرؤيا والتشكيل 
للكتاب محمد صاب��ر عبيد. ومقالة: طيب 
جب��ار.. العتب��ات وح��دود الن��ص الش��عري 

ليوسف يوسف. ومقالة: بنية الداخل بنية 
اخلارج ألمج��د جنم الزبيدي. وقصائد تلتفت 
الى الدهش��ة لتهاني فج��ر. ومعالم طيب 
جبار اخلاصة لعبد الغفار العطوي. و ورقعة 
جغرافي��ا االتصال للقمان محمود. وقصائد 
بلغة األقلية لبكر درويش. ومقالة: اسقاط 
األلفة واعادتها بأش��ياء احمليط لوجدان عبد 
العزي��ز. ونق��د يلتفت الى اخلل��ف إلبراهيم 
محم��ود. وطي��ب جب��ار وقط��ع الش��طرجن 
اللغوي��ة حملترم محمد. وطيب جبار.. اطاللة 
على بيته الش��عري لفاروق مصطفى. كما 
تضمن القس��م الثالث من الكتاب: ميشط 
الب��رد في ليالي الش��تاء. وه��ي قصائد غير 
منشورة لطيب جبار ترجمة عبد اهلل طاهر 

البرزجني.

متابعة الصباح الجديد:

ع��ن دار وّراقون في البص��رة، صدرت الطبعة 
األول��ى من كتاب: يرش��د الظ��الم الى طريق 
جانبي في جتربة طّيب جبار الش��عرية، حترير: 
صفاء ذياب. ومما جاء في املقدمة التي كتبها 
صف��اء ذي��اب: ... هذه التجربة ه��ي ما دفعنا 
جلم��ع اهم ما كتب عن طّيب جّبار الش��اعر، 
ولي��س املهن��دس املعماري، عل��ى الرغم من 
تش��ارك االثنن ف��ي كتابة القصي��دة، لغة 
وبن��اًء، لكنن��ا ارتأينا أن يكون للش��عر عامله 
اخلاص، بعيدا عن الهندسة وحياتها العملية 

اجلامدة. 

سيكون اسمي في نهاية 
تلك األسماء 

يذكره أحدهم باملصادفة 
يبكي أو ال أدري كيف ستكون 

طريقتهم في التعبير عن املأساة 
في تلك اللحظة القادمة من األبد ..

املهم
انهم سيتبادلون االسم بينهم

يبحثون في الكوكل    
والصحف وعناوين املوتى 

في زوايا العالم
يقترح أحدهم رحلة إلى املكتبة

سيكون لي هناك » 3 » مجاميع شعرية 
و رواية قصيرة 

سيكون بطل هذه الرواية 
امرأة 

تعيش حياة رجل حتبه

وسيكتشف العالم ألول مرة 
انني كنت مخادعاً 

ولم أكن أحتدث عن األشياء املهملة
وال عن الشكوى 

وال عن األبواب املريضة 
وال عن األصدقاء اجليدين 
وال عن األصدقاء امليتن 

وال عن أقراص النوم والبيرة 
وال عن املوسيقى 

وال عن هالل كوتا الذي ترك 
ثقبا في جسدي ومنذ ذلك الوقت 

و أنا ال استطيع ان أطفو 
أو عن خالد احلسن الذي يحب

احلياة والطيران ويفكر
أن يترك ضحكته اخلفيفة ويرحل أيضاً 

وال عن سراج محمد وحنجرته 
الرطبة ب » الصبا » 

وقصائد عبد األمير جرص 
وال عن مرتضى مريود 

وهو يحاكي احلياة ويخدعها 
في آخر األمر 

لن يكون هناك سدهارتا مدركاً
أو تكون هناك السيدة داالوي 

أخبرها عن حبيبتي 
سيتهمني البعض بأنني لم أقل شيئاً

ويقول آخرون عكس ذلك 
و أنني كنت أحتدث عنِك 

طيلة حياتي
بينما أنا في احلقيقة 

لم أكن أكتب
أنا كنُت أحنط أوجاعي 

وأتركها لألجيال.

مهند الخيكاني

بعد أن ميضي على موتي
30 سنة

سيجتمع عاشقون جدٌد 
كما جنتمع اليوم 

سيتحدث أحدهم عن الشعر كثيراً 
سيذكرون أسماء ال أحد يعرف حقيقتها 

سوانا .. 
وقد أصبحوا جتارب المعة شبيهة مبن 

نعرفهم 
أولئك الذين يصدرون صوتاً 

كداللة على اخلواء 
ولهم أعن مرتبكة وخجولة 

وال يستطيعون أن يواجهوا أنفسهم ..

صدور كتاب: ُيرشد الظالم إلى طريق جانبي 
في تجربة طّيب جّبار الشعرية

عائد من األبد

السبت 25 شباط 2017 العدد )3633(

Sat. 25 Feb. 2017 issue )3633(

غالف الكتاب

من أعمال الفنان عاصم عبد األمير

رياض الغريب



بغداد ـ الصباح الجديد:
 قال مدير قسم االعالم واالتصال 
احلكومي بوزارة الشباب والرياضة 
االجتم��اع  ان  العطوان��ي  عل��ي 
املقترح��ات  لتق��دمي  التش��اوري 
االحتف��االت  باس��بوع  اخلاص��ة 
املوصل  بتحرير مدين��ة  املركزي��ة 
الذي عقد في مقر االمانة العامة 
م��دراء  بحض��ور  ال��وزراء  جملل��س 
والهيئات  الوزارات  االعالم بجميع 
العامة قد ركز عل��ى اعتماد وزارة 
الش��باب والرياض��ة بانش��طتها 
كحج��ر  والرياضي��ة  الش��بابية 
زاوية في التعاضد مع املؤسسات 
احلكومي��ة االخ��رى لتنفي��ذ هذه 

االحتفاالت املتنوعة.
 واضاف ان االنتصار احلاس��م الذي 
ن��كاد نلمس��ه لقواتن��ا االمني��ة 
الش��عبي  وحش��دنا  الباس��لة 
بتحرير كامل تراب الوطن سيكون 
صداه عاملي��ا الن ابطالنا في هذه 
تقات��ل  واملواجه��ات  القطع��ات 
االره��اب نيابة ع��ن العالم اجمع 
وتكي��ل ل��ه الضربات الس��احقة 
ولذلك س��توثق ه��ذه الفعاليات 
ملالح��م االنتصار العراقي بس��فر 
البطول��ة اخلال��د ال��ذي نعيش��ه 
ويستحق ان نقدم جميع امكاناتنا 
م��ن اجل��ه ليعلم العال��م اجمع 
املقدمة من  التضحي��ات  حج��م 

هذا الشعب.
 وبني العطوان��ي ان املبادرات التي 
نفذته��ا وزارة الش��باب والرياضة 
على مدى العام املاضي بفعاليات 
ش��بابية متنوع��ة ف��ي الفن��ون 
والعم��ل  والرياض��ة  والثقاف��ة 

التطوع��ي كان��ت مث��ار اعج��اب 
جميع املؤسسات ووسائل االعالم 
اخملتلفة كما نفذ عدد كبير منها 
مبشاركة تعاونية وحملت باغلبها 
قادم��ون  مث��ل  وطني��ة  اس��ماء 
يانين��وى وحش��دنا املن��ا وع��ام 
التميز واالبداع والنصر يضاف الى 
ذلك الفعاليات الرياضية املركزية 
الش��باب  وزارة  ش��اركت  الت��ي 
فيها اللجن��ة االوملبية والبارملبية 
ونف��ذت  الرياضي��ة  واالحت��ادات 
بجميع احملافظات حتى الساخنة 
منها ومنها بط��والت كرة القدم 
وبط��والت  الش��عبية  للف��رق 
املراك��ز الوطني��ة لتطوير املوهبة 
وزارة  ان  ال��ى  الفت��ا   ، الرياضي��ة 

وبتوجيهات  والرياض��ة  الش��باب 
الس��يد الوزير الداعية الى اشراك 
املؤسس��ات احلكومية االخرى في 
مناهج املب��ادرات واالنش��طة قد 
اثم��رت ملرات عن اجن��از مهرجانات 
احتفالي��ة كبيرة اخ��ذت صداها 
العمل  االعالمي واس��عا وم��ازال 

مستمرا بها.
اخلاص��ة  اخلط��ة  ان  واض��اف   
باالحتفاالت املركزية التي ستقدم 
االس��بوع املقبل س��تحاكي هذه 
االنتص��ارات بفعالي��ات متنوع��ة 
العراقي  النص��ر  س��يضاف له��ا 
االخ��ر برف��ع احلظ��ر ع��ن املالعب 
العراقية وافتتاح منشات رياضية 
جديدة وان الوزارة على اس��تعداد 
تام للتعاون مع جميع املؤسسات 
بانضاج االفكار اجلديدة وتطبيقها 

على االرض . 
 وب��ارك الناط��ق الرس��مي لوزارة 
الداخلي��ة العمي��د س��عد معن 
الت��ي  الش��باب  وزارة  مب��ادرات 
اس��همت ف��ي نقل ص��ورة رائعة 
عن االس��تقرار االمني ف��ي االنبار 
بعد بطولة خماس��ي الكرة التي 
اقيمت بعامري��ة الفلوجة ، مبينا 
ان ه��ذه البطول��ة ادت ال��ى عودة 
18 ال��ف مواطن ال��ى دورهم بعد 
نقلتها  الت��ي  االيجابية  الص��ورة 
له��م ، مثمن��ا العمل اجل��اد لوزير 
الش��باب والرياض��ة الس��يد عبد 
احلسني عبطان في احتواء االسرة 
بطابعه��ا  الرياض��ة  الش��بابية 
الوطن��ي وقضاياه��ا الت��ي ته��م 
الشان اجلماهيري ومنها ملف رفع 

احلظر عن املالعب العراقية.

لندن ـ وكاالت:
وضع النجم االنكليزي واين روني، 
أول أم��س، حدا للتقاري��ر املتكررة 
خ��الل الفت��رة املاضية ع��ن قرب 
مغادرته نادي مانشس��تر يونايتد 
الق��دم، مؤكداً  لك��رة  االجنلي��زي 
بق��اءه في صف��وف »الش��ياطني 

احلمر«.
وكانت تقاري��ر صحافية بريطانية 
ب��ول  الالع��ب  وكي��ل  أن  أف��ادت 
وأج��رى  الص��ني  زار  س��ترتفورد 
مباحثات مع بعض األندية املهتمة 
بض��م الالعب البالغ من العمر 31 
عاماً، وبإغراءات مالية كبرى كتلك 

التي ساهمت في جذب جنوم كبار 
إلى األندية الصينية مؤخراً.

وأص��در روني بياناً ج��اء فيه »على 
رغم االهتمام الذي أظهرته أندية 
أخرى وأنا مم��ن لذلك، أريد أن أضع 
حداً ل��كل التكهنات التي صدرت 
مؤخ��راً ألؤكد بقائ��ي في صفوف 

مانشستر يونايتد«.
أضاف »آمل في أن أس��اهم بنحو 
كبي��ر ف��ي مس��اعدة الفريق في 
كفاحه عل��ى أربع جبه��ات«، في 
اشارة إلى الدوري االجنليزي املمتاز 
وكأس اجنلترا وكأس الرابطة احمللية 

والدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.

يبتع��د  الن��ادي  أن  برغ��م  وعل��ى 
ف��ي ال��دوري احملل��ي ع��ن املتصدر 
تشيلسي بفارق 12 نقطة )يحتل 
املركز الس��ادس(، اال أنه بلغ نهائي 
ويالقي ساوثمبتون  الرابطة  كأس 
في 26 ش��باط ورب��ع نهائي كأس 
اجنلت��را حي��ث تنتظ��ره مواجهة 
مرتقبة مع تشلسي، وثمن نهائي 
الدوري االوروبي بفوزه على س��انت 
اتي��ان -1صف��ر األربع��اء )-3صفر 

ذهابا(.
وع��ّد رون��ي أن الن��ادي االجنلي��زي 
يختبر حالي��اً »حلظات مثيرة وأريد 

االستمرار وأكون جزءاً منه«.

مكسيكو ـ وكاالت:
 تأك��دت مش��اركة الصربي نوفاك 
الثان��ي  املصن��ف  ديوكوفيت��ش، 
نادال  رافائي��ل  واإلس��باني  عاملي��ا، 
واألرجنتين��ي خوان مارتن ديل بوترو 
في بطول��ة أكابولكو )املكس��يك 
املفتوح��ة( للتن��س والتي تقام في 
الفترة من 27 ش��باط اجلاري وحتى 

4 آذار املقبل.
وأكد مدير البطول��ة راؤول زوروتوزا 
ف��ي فيدي��و عب��ر موق��ع التواصل 
االجتماع��ي )فيس��بوك( »نوف��اك 
ديوكوفيتش سيشارك في بطولة 
أكابولكو، إنه لنبأ عظيم للبطولة، 
وسنحظى بتواجد مجموعة رائعة 
م��ن الالعبني«.وأوض��ح زوروتوزا أن 
مش��اركة ديوكوفيتش تأكدت في 

اللحظات األخي��رة من خالل )دعوة 
مباش��رة( لالع��ب ال��ذي يس��جل 
حض��وره األول ف��ي ه��ذه البطولة 

من��ذ بدايتها في ع��ام 1993.وكان 
الالعب الصربي قد صرح في بداية 
املوس��م احلالي أنه سيش��ارك في 
عدد بطوالت أقل من العام السابق، 
وعلى الرغم من تواجده املعتاد في 
بطولة دب��ي، إال أنه غاب عنها هذا 

العام.
وتأت��ي مش��اركة ديوكوفيتش في 
بطولة أكابولك��و قبل خوض أولى 
بط��والت األس��اتذة ذات ال���1000 

نقطة لهذا املوسم، إنديان ويلز.
وقال الالعب الصربي احلاصل على 
12 لقبا في البطوالت األربع الكبرى 
على حس��ابه عل��ى تويت��ر »أخبار 
إلى  عظيمة، ستش��هدون عودتي 
املالع��ب في بطول��ة اكابولكو في 

األسبوع املقبل، هل افتقدمتوني؟«

ديوكوفيتش ونادال وديل بوترو 
يشاركون في بطولة المكسيك للتنس
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تبرئة أمين عام اللجنة 
األولمبية السابق

إنجاز ملعب الزوراء 
نهاية العام الحالي

»األسكواش« يحصد 
أربعة أوسمة عربيًا

بغداد ـ إعالم األولمبية:
قررت محكمة اس��تئناف بغداد الرصاف��ة االحتادية 
بصفتها التمييزية نقض قرار احلكم والغاء التهمة 
املوجهة واالف��راج عن االمني العام الس��ابق للجنة 

االوملبية الوطنية الدكتور عادل فاضل.
 وق��ال مدير الدائ��رة القانونية ف��ي اللجنة االوملبية 
الوطنية نعي��م البدري: ان قرار احلك��م باالفراج عن 
االمني العام الس��ابق للجنة االوملبية الدكتور عادل 
فاضل ج��اء بعد ان مت متييز الدع��وى اجلزائية املرقمة 
648 ج/ 2016 جن��ح الكرادة ام��ام الهيئة التمييزية 
اجلزائية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
ليأت��ي قرار احلكم باإلفراج والغ��اء العقوبة الصادرة 
ضده.وأضاف البدري: ان هذا احلكم يؤكد أن القضاء 
العراقي ق��د انصف االمني العام الس��ابق من خالل 
الغ��اء التهم��ة املوجهة الي��ه التي متس س��معته، 
وبالتال��ي مت ارج��اع الهيب��ة واالعتب��ار الش��خصي 
واملعن��وي لالمني العام الس��ابق وهذا ما عودنا عليه 

القضاء العراقي العادل بأنصاف اصحاب احلق.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 ش��دد وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان 
عل��ى ضرورة اجن��از ملعب ال��زوراء قبل نهاي��ة العام 

احلالي.
 وق��ال الوزير خ��الل تفق��ده ملعب الزوراء، ان س��ير 
اعم��ال البناء تس��ير وفق اجلدول الزمن��ي املقرر لها، 
وش��ددنا على الش��ركة املنفذة للملع��ب ان تنهي 
جميع االعمال قبل نهاي��ة العام احلالي، الن جمهور 
الزوراء صبر كثيرا، وعلينا اكمال امللعب باسرع وقت 

ممكن.
واض��اف الوزي��ر اننا ناقش��نا م��ع الش��ركة املنفذة 
للمشروع، توسيع عدد املقاعد داخل امللعب ووعدت 
الشركة بدراسة املوضوع، كما وعدت باكمال جميع 
اعم��ال الصب الكونكريتية داخل امللعب خالل ثالثة 
اشهر، وقدم الوزير شكره وتقديره ملهندسي الدائرة 
الهندس��ية املقيمني في املش��روع عل��ى جهودهم 
املبذولة في االش��راف واملتابعة على اجناز املش��اريع، 
كما قدم ش��كره للش��ركة املنفذة عل��ى جهودها 

املبذولة الكمال املشروع بالسرعة املمكنة.
 من جانبه قدمت الشركة املنفذة للمشروع شكرها 
وتقديرها إلى الوزير على جهوده والتس��هيالت التي 
قدمتها الوزارة الكمال املشروع مؤكدين على اكمال 

املشروع قبل نهاية العام احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحرز منتخبنا الوطني باالسكواش لفئتي املتقدمني، 
حتت س��ن 15 عاما، اربعة اوس��مة فضية في ختام 
منافس��ات بطول��ة الع��رب الت��ي جرت ف��ي مصر، 
ومبشاركة اربعة منتخبات هي العراق ومصر واالردن 

والسعودية.
وأك��د ام��ني س��ر االحت��اد، عب��اس مزه��ر: ان الالعب 
محمد فرمان احرز وس��اما فضيا في منافسات فئة 
املتقدم��ني، وكذل��ك حقق ش��قيقه االصغر جعفر 
فرمان الوس��ام الفضي في منافسات فئة حتت سن 
15 عاما، فيما احرز منتخبنا لفئة املتقدمني، املؤلف 
من الالعبني محمد فرمان وحس��نني عبيد وهش��ام 
عبدالك��رمي ورس��ول هاش��م، الوس��ام الفضي في 

منافسات الفرقي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

زار نائ��ب رئي��س احتاد الكرة ش��رار 
حي��در الس��فير التونس��ي هيكل 
الكليبي مبقر الس��فارة التونسية 

وسط بغداد.
وقال حيدر،إن: الس��فير التونس��ي 
كان متعاوناً بنحو منقطع النظير 
بع��د ان وعد ف��ي س��عيه لترتيب 
لقاء ودي مابني املنتخب التونس��ي 
يت��م  ان  بع��د  العراق��ي  ونظي��ره 
االعالن عن رف��ع احلظر عن املالعب 
العراقية، كما انه اعطى الضمانات 
املعس��كرات  التريب الج��راء  ف��ي 
التدريبية في تونس وتعاون االندية 

التونسية والعراقية.
واض��اف،إن: الس��فير اك��د لن��ا ان 
الش��عبني  الت��ي جتم��ع  الرواب��ط 
الش��قيقني س��تكون ممرا س��هال 
الج��راء النش��اطات الكروي��ة بني 
والش��عب  ان��ه  وب��ني  الطرف��ني، 
التونسي يس��تذكرون جيل العراق 
الكروي لعام 2007 وتطرق لنجومه 
مس��تذكرا نش��أت اك��رم ويونس 

محمود وعدد من النجوم.
وب��ني،: ومت تهيئ��ة اتص��ال ماب��ني 
الس��فير ووزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ني عبط��ان ومت التداول 
حول التعاون الرياضي بني الطرفني 
مل��ا ترتب��ط البلدين عالق��ات مودة 
متتد لس��نوات عدة.. يش��ار الى ان 
الزيارة ش��هدت حضور عضو جلنة 

العالقات في االحتاد احمد جمال.
ال��ى ذل��ك، جت��ري الي��وم الس��بت 
املباري��ات االربع املتبقي��ة من هذه 
اجلول��ة، ففي الس��اعة الثانية من 
بع��د الظهر يالعب ال��زوراء الثالث 
برصيد 35 نقطة الكهرباء صاحب 
املرك��ز الراب��ع عش��ر ب16 نقطة، 
تعقبه��ا ف��ي امللع��ب ذات��ه ف��ي 

الس��اعة الرابع��ة والنصف عصرا 
مب��اراة جماهيرية جتمع الش��رطة 
الرابع برصيد 34 نقطة مع الطلبة 
السادس برصيد 33 نقطة، ويالقي 
املتص��در النفط برصيده البالغ 40 
نقطة على ملعبه نفط الوس��ط 
ثان��ي الترتي��ب ب37 نقط��ة، فيما 
يالعب الق��وة اجلوية اخلامس ب33 
نقطة نادي زاخو الس��ادس عش��ر 
برصيد 11 نقطة على ملعب االول، 
فيم��ا حصل الكرخ عل��ى انتظار.. 
عن القمة اجلماهيرية، قال مساعد 

ك��رة الطلبة ش��اكر محم��ود، إن 
املب��اراة في غاي��ة األهمي��ة لعدة 
اعتب��ارات منها أن البداي��ات دائما 
ما تك��ون مؤثرة عل��ى روح الفريق 

واندفاع الالعبني.
وأضاف أن الش��رطة فريق منافس 
ويض��م نخبة من العبي املنتخبات 
الوطني��ة، ويتفوق عليه��م بفارق 
نقطة، وبالتالي املباراة لها أهمية 
كبي��رة في حتس��ني الترتي��ب نحو 

املراكز املتقدمة.
وأوض��ح ش��اكر، أن الطلبة يضم 

نخبة طيبة من الالعبني  الش��باب 
خ��الل  عليه��م  اعتم��د  الذي��ن 
املوس��مني املاضيني، بجانب العب 
اخلب��رة مه��دي ك��رمي ال��ذي متاثل 
لفريق  اإلداري  املدي��ر  للش��فاء.أما 
 الش��رطة هاش��م رض��ا، أك��د أن 
الفريق��ني يحم��الن تاريخ��ا كبيرا 
وه��ذا م��ا  واس��عة،  وجماهيري��ة 
يعطي مباراة اليوم أهمية خاصة.

وقال »أتوق��ع لها أن تك��ون مباراة 
دخلن��ا  الفريق��ني،  ب��ني  مثي��رة 
معسكرا تدريبيا في بيروت ما  بني 

املرحلتني وخضنا مباراتني مهمتني 
مع األندية اللبنانية«.وأشار هاشم 
إل��ى أن الطلب��ة مس��تعد وجاهز 
للمب��اراة، وال يعاني من الغيابات أو 
اإلصاب��ات، داعي��ا  جماهير  الفريق 

األخضر إلى مساندة الالعبني.
من جهته، أكد فريق القوة اجلوّية، 
سعيه للمنافسة بقوة على لقب 
الدوري احمللي قب��ل انطالق املرحلة 
الثاني��ة، والتي س��يفتتحها اليوم 
الس��بت ، من خالل مواجهة فريق 

زاخو في ملعبه.

وق��ال مدي��ر فري��ق الق��وة اجلوية، 
جاسم محمد غالم في تصريحات 
صحفية: »الفريق جاه��ز للمباراة 
برغم إرهاق السفر بعد خوض أول 
مبارياتن��ا في  بطول��ة كأس االحتاد 
اآلسيوي، إال أننا نطمح الستغالل 
جميع املباريات في املرحلة الثانية 
دون التفري��ط في أي نقطة كونها 
 مرحلة احلس��م وبالتالي نس��عى 

خلطف النقاط الثالث«. 
ب��دأ  الفري��ق  ان  إل��ى  وأش��ار 
التحضي��رات م��ن أول أمس، حيث 
خ��اض اول تدريب بع��د العودة إلى 
أرض الوط��ن، واجلمي��ع ع��ازم  على 
حتقي��ق الف��وز واس��تغالل عاملي 
األرض واجلمه��ور، الفًتا إلى أن فريق 
زاخو برغم الظروف التي مر بها، إال 
أنه فريق قوي  وال ميكن أن يستهان 
ب��ه ألنه ه��و اآلخر يلع��ب من أجل 

إثبات الذات.
فيم��ا، يغيب ه��داف ال��دوري أمين 
حس��ني، عن مب��اراة فريقه النفط 
والتي ستقام ظهر اليوم ضد فريق 
نف��ط الوس��ط، في لق��اء الديربي 
النفطي.. والشك أن غياب الالعب 
أمين حس��ني س��يكون مؤث��رًا على 
فريق النفط، كونه من أبرز العبيه 
وهدافه في املوس��م احلالي، برغم 
املتمثلة مبصطفى  البدائ��ل  وجود 
جودة ومحمد دواد ووليد كرمي وعلي 

سعد.
ويأت��ي غياب أمين حس��ني بس��بب 
اإلصاب��ة الت��ي حلق��ت ب��ه أثن��اء 
معس��كر الفري��ق ال��ذي أقيم في 
مدين��ة انطالي��ا التركي��ة، والذي 
اس��تمر 14 يوم��ا.. يذك��ر أن العب 
النفط أمين حس��ني يتصدر قائمة 
هدافي ال��دوري املمتاز لكرة القدم 
برصي��د 12 هدف��ا، متقدم��ا على 
أقرب منافسيه باسم علي، العب 

نفط اجلنوب بفارق هدفني.

اليوم.. 4 مواجهات في الدوري الممتاز

العراق وتونس يبحثان تطوير التعاون الكروي

تعزيز التعاون مع تونس.. خطوة مهمة

علي العطواني

ديوكوفيتش

افتتحت أواخر العام الماضي

بغداد ـ ظمياء العزاوي*

في خطوة لم حتدث في الوسط الرياضي 
احمللي سابقا، مت افتتاح القاعة النسوية 
لاللع��اب الرياضي��ة ف��ي يوم 6تش��رين 
الثاني 2016 خاصة بالنساء فقط والتي 
سميت ) قاعة املراة العراقية (  لاللعاب 
الرياضي��ة في مجمع املدينة الش��بابية 
وزارة  باش��راف  بغ��داد  ف��ي  الرياضي��ة 

الشباب والرياضة.
 وتع��د قاعة امل��راة العراقية ش��يئاً مميزاً 
للمرأة التي طالها الصبر لتجد أهتماماً 
واضحاً بها على ارض الواقع اثناء قيامهن 
مبزاول��ة مختلف التدريبات الرياضية في 
جو من احلرية واحلركة والتنقل في داخل 

القاعة وأجهزتها املتنوعة.
جتولنا، داخل قاع��ة املراة العراقية والتي 
تض��م جميع االجه��زة الرياضي��ة التي 
حتتاجه��ا النس��اء م��ن اجه��زة اللياقة 
البدني��ة مثل الدراج��ات الثابتة واجهزة 

املش��ي وكذل��ك اجه��زة كثي��رة وادوات 
رياضية مثل الكرة الطائرة وكرة السلة 
واملنض��دة اضافة ال��ى اللوكرات واملنازع 
لالعبات وكذل��ك القاعة ايضا مفتوحة 
لغي��ر العب��ات املنتخبات في االس��بوع 
يومني فقط لتمكني النساء من ممارسة 

جميع األنشطة من دون أية مشكالت.
جاءت فكرة افتتاح هذه القاعة من خالل 
شكوى النساء والتي حتتاج الى تدريبات 
متك��ررة وبحري��ة مطلق��ة والتي تكون 
بدون دفع مبالغ معينة أي مجاناً لكي ال 
ترهق كاهل النسوة من الالتي يعشقن 
الرياضة والتدريبات الرياضية  بأستمرار 
.. وبذلك ان افتتاح هكذا قاعات رياضية 
هو تش��جيع املراة العراقية على ممارسة 
الرياض��ة بنحو مناس��ب  ك��ي يظهرن 
بالش��كل الالئ��ق ب��دون عائ��ق يحد من 
حركة النس��وة ف��ي القاع��ات والنوادي 
اخملتلفة التي تكون بدفع مبالغ ش��هريا 
لكي تكون ذات لياقة بدنية تفيد اجلسم 

والصحة.

ومن اجلدير بالذكر ازدادت نس��بة النساء 
اللوات��ي ميارس��ن التدريب��ات الرياضي��ة 
بنسبة كبيرة جدا وهذا ما يولد انطباعاً 
للجمي��ع ان هناك اقباالً جلميع النس��اء 
على ان ينخرطن في التدريبات الرياضية 
ملن لديه��ا الطاقة واملقدرة في ممارس��ة 
جميع االلعاب التي تهم اللياقة البدنية 

كي يظهرن بالشكل الالئق.
اصبح��ت امل��راة العراقي��ة ف��ي االونة 
االخي��رة تناف��س الرج��ل في ممارس��ة 
جمي��ع االلع��اب الرياضي��ة كاالثق��ال 
والتايكون��دو الخ من االلعاب الرياضية 
اخلاص��ة للرج��ل فأنها دائم��ا ما تكون 
بحاجة مس��تمرة للتدريبات الرياضية 
وممارستها بنحو مستمر للحفاظ على 
صحتها وللترويح عن نفسها ولكسر 
الروتني اليومي لكثرة التزاماتها املنزلية 

وتربية ابنائها.
قمنا، بجوالت عدي��دة لقاعات رياضية 
عديدة للنس��اء والتي انتش��رت بنحو 
كثي��ر ف��ي جمي��ع املناطق لك��ن هذه 

االندية النسائية كشفت لنا االختالف 
بينها وبني قاعة املراة لاللعاب الرياضية 
من حيث العديد من االجهزة الرياضية، 
وقل��ة املس��احة اخملصص��ة للتدريبات، 
كما ان مدربات القاعات في القاعات ال 
يحملن شهادة رياضية متخصصة في 

لعبة من االلعاب الرياضية.
وان رياض��ة امل��رأة العراقية في  تطورت 
دائم  وق��د تطورت بنح��و كبير بعد ان 
مت  كس��ر جميع العقبات التي حتد من 
االهتمام بلعبة رياضية وذلك من خالل  
اقامة دورات تساعدها في تطور الرياضة 
البدنية  لكي تكون منافسا في احملافل 
الدولية من خالل التعاون املس��تمر من 
قبل وزارة الش��باب واالندي��ة الرياضية 
لتذلي��ل جميع الصعوب��ات والعقبات، 
وتوفي��ر مايناس��ب امل��راة العراقية من 
خالل مدربني اكفاء ومؤهلني للتدريبات 

لتأهيلهن في املنافسات اخلارجية.

* مؤسسة الشبكة للثقافة واإلعالم

تقرير

قاعة المرأة العراقية.. خطوة ترتقي بحواء الرياضية

قاعة املرأة العراقية

مفكرة الصباح الجديد

تشيلسي ـ سوانزي سيتي

يوفنتوس ـ أمبولي

ساوثهامتون ـ أرسنال
6:00 مساًء

10:45 مساًء

6:00 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

»الشباب والرياضة« تنال موقع الريادة في 
الفعاليات المركزية احتفاًء بتحرير الموصل 

روني يؤكد بقاءه مع »الشياطين الحمر«
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جمال جصاني

أح��د أكثر أع��راض عصور االنحط��اط تتجلى في اتس��اع 
ظاهرة )املثقف املعطوب( والذي تضيف خطاباته وكتاباته 
وآراءه عتمة إضافية للمش��هد امللتبس أص��اً. مخلوقات 
حت��اول عبثاً إخفاء نرجس��ياتها املتورمة، خلف وابل كثيف 
من قذائف الشعارات البراقة عن الوطن والشعب واحلقوق 
واحلري��ات، وغير ذلك من املف��ردات واملفاهيم احلداثوية التي 
يس��تعملونها من دون وجع من عقل أو ضمير. ليس هناك 
أدنى ش��ك حول دور ومكانة املثقف احلقيقي، بوصفه ميثل 
رأس رم��ح التح��والت واالنبثاقات التي تنه��ض باجملتمعات 
وترتق��ي بها ال��ى حيث الذرى التي وصلت اليها الش��عوب 
واألمم في العصر احلديث. مثقف تتجس��د في ش��خصيته 
وس��لوكه وإبداعاته، سبيكة منس��جمة من القيم التي 
يج��ذب وهجه��ا املتلقني وأصح��اب املصلحة ف��ي التقدم 

والتغيير.
أش��عر باألسف واألس��ى عندما أشاهد واس��تمع الى غير 
القليل من مناذج هذا )املثقف املعطوب( وهو يلقي مبواعظه 
وأطروحاته امللتبس��ة الى املتلق��ني، حيث هناك الكثير ممن 
يتلقى ذل��ك الهراء، بوصفه خاصة م��ن الوصايا الثمينة، 
كونه��ا قد أطلق��ت من ش��خصية أكادميية أو ش��اعر له 
العديد من اجملاميع الشعرية واألدبية والفكرية أو غير ذلك 
من األلق��اب الطنانة. لق��د أحلقت هذه الش��ريحة أضرارا 
بالغة، ال سيما وهم ضيوف شبه دائميني للمنابر اإلعامية 
الورقي��ة والس��معبصرية. وهم برغ��م قدراتهم الكامية 
املشهود لها واملستندة الى ترسانة واسعة من الديباجات 
والعبارات اجلاهزة، لكن بوس��ع املتلقي التعرف عليهم من 
طريقة استعمالهم للشعارات اجلميلة والعمومية والتي 
أش��رنا لها، كم��ا أن الكثي��ر منهم، قد انتق��ل الى جبهة 
املعارض��ة، بع��د إخفاقه ف��ي تلبية متطلبات نرجس��يته 
وعش��قه لألضواء وحب الظهور، لذلك وجد في لعب مثل 

تلك األدوار املزيفة، تلبية لتلك التطلعات املشوهة.
ه��ذه الش��ريحة الت��ي أش��رنا اليها، ليس��ت عاج��زة عن 
النه��وض مبهم��ات املثقف وحس��ب، بل هي مبمارس��اتها 
وعدوانيتها تس��عى لقطع الطريق أمام كل نشاط ثقافي 
وفك��ري وقيمي ج��اد ومس��ؤول. وهي تتحمل مس��ؤولية 
الكثي��ر من اللبس والغم��وض الذي يلف املش��هد احلالي، 
حي��ث الهيمنة ش��به املطلقة لقوى التخلف والش��عوذة 
والظ��ام. ومثل ه��ذه املتاهة ما كان له��ا ان تبقى وتتمدد 
بهذا الش��كل الفظيع، لوال اخلدمات املقدمة من شريحة 
)املثقف املعطوب( والتي عاثت في هذا الوطن القدمي، فساداً 
تفوقت فيه على أس��افها في هذا اجملال احليوي )الثقافة(. 
مصيب��ة هذا الن��وع من "املثقف��ني" أنه��م يعارضون في 
الوقت واملكان غير املناسبني، وعندما حتتاجهم للمعارضة 
البعيدة عن االس��تعراضات واملزاودات وتصفية احلس��ابات 
الضيق��ة، يرجمونك بكل ما ملكت ترس��انتهم الكامية 
م��ن مبررات وذرائع للزوغ��ان بعيداً عن تل��ك املنازالت، التي 
مبقدورها وحدها شق الطريق الى حيث التحديات الواقعية 
التي تواجه اجملتمع والتجربة الفتية. إن خطرهم األس��اس 
يكمن في الدور الذي يتقمصونه، عندما يقدمون أنفسهم 
بوصفهم أصحاب بدائل تنسجم وحاجات الوطن والناس، 
وهم ليس��وا في احلقيقة س��وى ما ميكن أن نطلق عليهم 
ب��� )لص��وص بدائل( حي��ث يقطع��ون الطري��ق أو يعيقون 
بذلك، س��بيل احملاوالت اجلادة لش��ق الطري��ق نحو صناعة 
البدائل الواقعية. لذلك كله ال نستغرب كل هذا االحتفاء 
الذي يحظ��ون به، من قبل الش��بكات واملصالح التي تدير 
الغالبية العظمى من وس��ائل اإلع��ام احمللية واإلقليمية، 
حيث تتناغم وظيفتهم ومواهبهم وغاية وجود تلك املنابر 

األخطبوطية واملصالح التي تقف خلفها. 

إياكم والمثقف المعطوب

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

س��مية  الفنانة  تواص��ل 
اخلش��اب، تصوير مشاهد 
اجلدي��د  مسلس��لها 
الوق��ت  خ��ال  "احل��ال" 
احلال��ي بإح��دى الفي��ات 
وذل��ك  اله��رم،  مبنطق��ة 
بع��د أن انتهت من تصوير 
بعض املشاهد في مدينة 
السينما، ويشارك سمية 
بطولة املسلس��ل يس��را 
اللوزى، وبيومي فؤاد، ودينا 

فؤاد، وأحمد بدير.
وت��دور أحداث املسلس��ل 
ف��ي إط��ار اليت ش��عبي، 
حيث جتسد سمية خال 
أحداث املسلسل، دور فتاة 

تنتمي للطبقة الشعبية، 
الت��ي تكابد وتك��دح من 
أجل احلياة، وتواجه العديد 
من الصعوبات الناجتة عن 
التي  الصعب��ة  الظ��روف 
يعانيه��ا اجملتمع، بس��بب 
اجلهل، وتفش��ي اجلش��ع، 

والطمع.

الس��ورية  الفنانة  عّب��رت 
إعجابه��ا  ع��ن  أصال��ة 
املصرية  الفنان��ة  بص��وت 
سلس��لة  خ��ال  أنغ��ام، 
حف��ات األخيرة. ونش��رت 
صفحته��ا  عب��ر  أصال��ة 
اخلاص��ة على اح��د مواقع 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
ص��ورة ألنغام م��ن حفلها 
بدار األوبرا املصرية وعلقت 
قائل��ة: "بصوته��ا خاصة 
الشعور". وتستعد أصالة 
إلحي��اء حف��ل غنائ��ي في 
الشارقة، على مسرح اجملاز 

الي��وم اجلمعة، مبش��اركة 
أن  املق��رر  وم��ن  أنغ��ام. 
تق��دم أصال��ة وأنغام على 
املس��رح، مجموعة كبيرة 
املمي��زة  أغانيهم��ا  م��ن 

والشهيرة.

وس��ائل  بع��ض  أش��ارت 
االع��ام املغربي��ة املواكبة 
ملهرج��ان موازي��ن، إل��ى أن 
ادارة املهرج��ان دخل��ت في 
مفاوضات جادة مع النجم 
بيب��ر،  جاس��تني  العامل��ي 
النسخة  في  للمش��اركة 
ال���166 املق��رر تنظيمه��ا 
خ��ال الفت��رة املمت��دة ما 
أي��ار/  200 وب��ني    12 ب��ني 

مايو املقبل. وتس��عى ادارة 
موازي��ن الس��تضافة بيبر، 
بش��عبية  يتمت��ع  كون��ه 

كبيرة في املغرب.
وجت��در االش��ارة إل��ى إدارة 
مهرجان موازين، حتاول هذه 

السنة التعاقد مع أسماء 
فني��ة عاملي��ة لم يس��بق 
ف��ي هذا  املش��اركة  له��ا 
أنها لم  املهرج��ان، علم��ا 
حتس��م بعد في مشاركة 
ع��دد م��ن الفنان��ني الذين 
قائمة  ضم��ن  وضعته��م 

ضيوف نسختها ال�16.

سمية الخشاب 

جاستن بيير

اصالة

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
االعامي��ات  منت��دى  احتف��ل 
العراقي��ات ي��وم االربع��اء املاض��ي 
اخلامس��ة  الش��معة  باطف��اء 
ش��معته  وايق��اد  لتأسيس��ه، 
السادسة، بحضور عدد من النواب، 
ورئيس جلنة املرأة في وزارة الثقافة 
فوزي االتروش��ي، وعضو مفوضية 
حقوق االنسان الناشطة احلقوقية 

بشرى العبيدي.
ابت��دأ احلف��ل بالنش��يد الوطن��ي 
العراقي، وقراءة سورة الفاحتة على 
ارواح الش��هداء، وق��د تناوبت كل 
م��ن االعامي��ة احلربي��ة آن صاح، 
واالعامي��ة اس��يل البيات��ي الدارة 

احلفل.
 نب��راس املعموري رئيس��ة املنتدى 
حتدث��ت ف��ي بداي��ة االحتف��ال عن 
امل��رأة العراقي��ة واالعامي��ة على 
وجه اخلص��وص، وحتدياتها جملموعة 
قيود تتعل��ق باالعراف االجتماعية، 
والظ��روف الصعب��ة التي مي��ر بها 
البل��د، والتي تؤثر بنحو مباش��ر 

على حياتها االجتماعية، والعملية، 
بط��والت  حتاك��ي  ظل��ت  لكنه��ا 
وبطوالته��ا،  بجرأته��ا،  اخلنس��اء 
لتغن��ي  الرص��اص  ازي��ز  فتح��دت 
واحلرية،  للوط��ن  بنعومة صوته��ا 
الش��كر لاعام  وتقدمت بتوجيه 
احلربي الذي رفدهم باملعلومات، عما 
يدور في س��احات القت��ال في اثناء 
حربهم ضد التنظيمات االرهابية، 
وف��ي س��ابقة من نوعه��ا تقدمت 
املعموري بتقدمي الش��كر العدائها، 
النهم حس��ب وصفها استطاعوا 
ان يستفزوا روح التحدي والبطولة 
لدى امل��رأة االعامية، واملنتدى على 
وجه اخلصوص، ليكون اقوى، واكثر 
صابة، وليبدع اكثر في نشاطاته.

عض��و  ال��داوودي  ش��وان  النائ��ب 
النيابية  واالع��ام  الثقاف��ة  جلن��ة 
ومقرره��ا، كان��ت ل��ه كلم��ة هنأ 
خاله��ا املنتدى مبناس��بة اطفائه 
الشمعة اخلامسة، وابدى سعادته 
مبا قدم��ه املنت��دى من نش��اطات 
تخ��ص حياة امل��رأة العراقية بنحو 

الت��ي تتعرض  ع��ام، والضغوطات 
اليه��ا اإلعامي��ة، واالص��رار عل��ى 
العم��ل ب��روح الفري��ق الواحد من 
اج��ل النه��وض بواق��ع امل��رأة، من 
خال تسليط الضوء على واقعها 
من دون تزويق، وايج��اد احللول التي 
من ش��أنها رفع احليف عن الكثير 

منهن.
فوزي االتروش��ي هن��أ املنتدى الذي 

داوم عل��ى التواص��ل مع��ه خ��ال 
االع��وام الس��ابقة، وق��ال ان ه��ذا 
املنت��دى كان ض��رورة ملح��ة ف��ي 
الس��احة العراقي��ة، الن��ه ص��وت 
ميث��ل امل��رأة بعيدا عن السياس��ة، 
ان  وق��ال  واحملاصص��ة،  والتط��رف، 
اهمية املنتدى اكتس��بت من خال 
الندوات،  وعقد  الضوء،  تس��ليطه 
واملباحثات مع املس��ؤولني من اجل 

اق��رار عدة قوانني، وق��د اقّر العديد 
بالفعل، منها م��ا يتعلق مبواضيع 
االح��وال  وقان��ون  البن��ات،  خت��ان 
االس��ري،  والعن��ف  الش��خصية، 

والتحرش اجلنسي.
مت خال احلف��ل ق��راءة قصيدة من 
قبل الش��اعرة حذام يوس��ف الى 
روح كل الش��هداء، وكل االبط��ال 
الذين ما زالوا يقاتلون على جبهات 
القت��ال. والقصي��دة االخرى كانت 
مبناسبة قرب االنتخابات التي متنت 
يوسف ان يعبرها الشعب العراقي 
لتس��فر عن دولة مدنية حرة، وهي 

قصيدة من الشعر الشعبي.
ومت ق��راءة بيان منت��دى االعاميات 

العراقيات خال احلفل وكان نصه:
خمس��ة اعوام مرت منذ تأس��يس 
العراقي��ات،  االعامي��ات  منت��دى 
تواص��ل  العراقي��ة  واالعامي��ة 
عال��م  ف��ي  الواثق��ة  مس��يرتها 
الصحافة واالعام، مسيرة ال تخلو 
من اخملاطر اجلمة، كما انها باملقابل 
العراقية  تلق��ي عل��ى االعامي��ة 

مس��ؤولية وطنية ومهنية، تتمثل 
في مشاركتها اخاها االعامي في 
رصد االحداث املتعددة التي مير بها 
العراق، ومعظمها احداث جس��ام 
تتمثل بآفة االرهاب التي حتاول نخر 
جس��د الوط��ن والش��عب. وانبرت 
متس��لحة  العراقي��ة  االعامي��ة 
لوطنه��ا  وحبه��ا  بش��جاعتها، 
ملمارس��ة دورها املس��ؤول، فكانت 
الس��باقة ف��ي متابع��ة االحداث، 
وخاص��ة تغطية انتص��ارات قواتنا 
البطلة وهي تخوض اشرف املعارك 
لطرد قوى الظ��ام، ممثلة بتنظيم 
داع��ش االرهاب��ي م��ن ارض العراق 

الطاهرة. 
والي��وم يوق��د منت��دى االعاميات 
العراقي��ات ش��معته السادس��ة، 
ه��ذه  رعاي��ة  مواصلت��ه  ليعل��ن 
الش��ريحة املهم��ة م��ن النس��اء 
اللواتي اخترن باط صاحبة اجلالة، 
ليبدع��ن في��ه، ويس��جلن مواقف 
مش��رفة ف��ي مس��يرة الصحافة 

العراقية.

منتدى اإلعالميات العراقيات يحتفل بإيقاد شمعته السادسة

جانب من االحتفالية

الصباح الجديد - وكاالت:
تص��در في لبنان قريبا أغنية سياس��ية ملتزمة تش��يد 
بتضحيات األسرى الفلس��طينيني في سجون اإلحتال 
اإلسرائيلي، حتت عنوان " نشيد األسرى" تعّبر عن تضامن 

أهل الفن مع األسرى املظلومني.
وق��د انتهى الفن��ان اللبناني عاصي احلان��ي من تصوير 
ه��ذه األغني��ة التي خصصها لألس��رى الفلس��طينيني 
بعنوان "نش��يد األسرى" وهي من أحلانه، وكتابة الشاعر 
الفلس��طيني رامي اليوس��ف، وتوزيع وتس��جيل طوني 
س��ابا. وس��تصدر األغنية قريباً، بعدما يُعلَن عنها مبؤمتر 
صحافي، في حضور وزير األس��رى الفلس��طيني عيسى 
قراقع، ووفد رس��مي، على وفق ما أعلن سابا في حسابه 

على موقع "فايسبوك".
كما نش��ر احلاني ص��وراً من كواليس تس��جيل وتصوير 
األغني��ة، معلق��اً عليها بالق��ول: "العمل رائ��ع وهادف، 

تضامناً مع كل أسير مظلوم".

"نشيد األسرى" أغنية تتضامن 
مع األسرى الفلسطينيين

لوس أنجليس - رويترز: 
األميركي��ة  املغني��ة  اعت��ذرت 
بيونس��يه ع��ن الغن��اء 
في مهرجان كوتش��يا 
وال��ذي  املوس��يقي، 
ان  املق��رر  م��ن 
والية  ف��ي  يقام 
كاليفورنيا في 
نيسان  أبريل/ 
بناء  املقب��ل، 

على أوامر األطباء بسبب حملها.
لك��ن منظم��ني قالوا في بي��ان، إن 
 35 البالغ��ة م��ن العم��ر  املغني��ة 
عاما والتي تنتظر توأمني س��تكون 
املغنية الرئيسة في املهرجان خال 

عام 2018.
وق��ال بيان ش��ركة جول��دن فويس 
املنظمة للمهرجان، وشركة باركوود 
انترتينمت التي متلكها بيونس��يه: 
"ف��ي أعقاب نصيحة م��ن أطبائها 

بتقلي��ل نش��اطها ف��ي الش��هور 
املقبلة، قررت بيونس��يه أال تشارك 
بالغناء في مهرجان كوتشيا فالي 

ميوزيك أند أرت لعام 2017."
وكان من املقرر أن تكون بيونس��يه 
املغني��ة الرئيس��ة ف��ي املهرج��ان 
جن��وب  صح��راء  ف��ي  الس��نوي 
كاليفورنيا ما بني 15 وبني  22 أبريل 
نيس��ان. ول��م يتضح من س��يحل 

محلها.

بيونسيه تنسحب من مهرجان 
كوتشيال الموسيقي

بغداد - الصباح الجديد:
زار وفد من دار الثقافة الكردية، 
املؤرخ الكبير واملوسوعي حميد 
املطبعي ف��ي منزله مبحافظة 
النج��ف االش��رف، لاطمئنان 
عل��ى وضع��ه الصح��ي بع��د 
أن اجب��ره امل��رض عل��ى البقاء 
رهني بيته ألكث��ر من عقد من 

الزم�ن.
ونقل الوفد حتي��ات وكيل وزارة 
الثقافة مدير ع��ام الدار فوزي 
وج����ه  ال��ذي  االتروش����ي، 
به��ذه  القي����ام  بض����رورة 
الزي��ارة، وقدم����وا للمطبعي 
بالنياب��ة،  عط��رة  ورد  باق��ة 
ونقلوا متنيات��ه بوافر الصحة 
للمؤرخ  العاج��ل  والش��ف��اء 
املطبع����ي،  حمي��د  الكبي��ر 
لكونه يعد م��ن اهم القامات 
العراقي��ة املبدع��ة، مم��ا قدمه 

من إس��هامات كبيرة للثقافة 
العراقية . 

من جانبه أبدى املؤرخ والباحث 
وعائلت��ه  املطبع��ي  حمي��د 
ع��ن فرحته��م به��ذه الزيارة, 
معرب��اَ ع��ن ش��كره وتقدي��ره 
ملب��ادرة وكي��ل ال��وزارة ف��وزي 
االتروش����ي، بإرس��ال وفد من 
الدار لزيارت��ه واالطمئنان على 
صحت��ه، ومتن��ت عائل��ة املؤرخ 
على أن تتكف��ل وزارة الثقافة 
بعاج��ه واالهتمام ب��ه، كونه 
من أدباء ومثقفي العراق، واحد 

مبدعيه.
يذكر إن وزير الثقافة والسياحة 
واآلث��ار فري��اد روان��دزي كان قد 
وجه في وقت سابق من الشهر 
والباحث  امل��ؤرخ  بزيارة  املاضي 
لاطمئنان  املطبع��ي  حمي��د 

على صحته.

بغداد - الصباح الجديد:
عرض عل��ى باحة منتدى 
جدي��د  ن��وع  املس��رح 
حداثوي��ة  جترب��ة  م��ن 
س��ميت  جدي��دة، 
املضطهدين  مبس��رح 
دائرة السينما  برعاية 
وكان  واملس��رح، 
للعرض ش��كل مؤثر 
لدى احلضور الشعبي 

واإلعامي .
إخ��راج  م��ن  العم��ل 
داخ��ل  الفن��ان 
املدي��ر  البحران��ي 
للمس��رح  الفن��ي 
العرب��ي – الكن��دي، 
الفنان��ني  وأداء 
س��امي قفطان، وأزهار 
العسلي، وجهاد جاسم، 
وعل���ي  ه��ادي،  وليل��ى 

عب�اس. 
وقال مخرج العمل وراعي 
التجربة اجلديدة داخل 
ه��ذا  البحران��ي: 
النوع من املسرح 
وعي  يس��تفز 
من  املتلق��ي 
خ��ال ثيمة 
س��ئلة  أل ا
لت�����ي  ا

تط��رح، وم��ن ضم��ن قوان��ني 
إن  املضطهدي��ن،  مس��رح 
املش��هد ال يتجاوز من )8( إلى 

)15( دقيقة .
وأض��اف: عمل��ت عل��ى ه��ذه 
التجربة في كندا، ودرست ملدة 
سنتني هناك، العرض الذي قدم 
على منتدى املس��رح بالتعاون 
مع دائرة السينما واملسرح، كان 
تفاع��ل اجلمهور مع��ه ال يقل 
ع��ن تفاعل اجلمه��ور األوروبي، 
مش��يرا إلى انه سيتم ترجمة 
إل��ى اللغ��ة االجنليزية  العمل 
في كندا، ثم العودة إلى بغداد 
بع��د دع��م اجله��ات الراعي��ة، 
واجناز ه��ذه التجرب��ة اجلديدة، 
الس��ينما  دائ��رة  دور  مثمن��ا 
واملس��رح بتس��هيل مهمت��ه 
بوقت قياس��ي, وقال: ال أنسى 
تع��اون إدارة منت��دى املس��رح 
التجريب��ي, كم��ا ان ل��ي أم��ا 
كبيرا بأن تتطور هذه الرؤية في 
العراق، "مسرح املضطهدين"، 
لوج��ود طاق��ات ق��ادرة عل��ى 
الفنانني،  نذكر منهم  تفعيله 
س��امي قفط��ان, وهيثم عبد 
ال��رزاق, وذو الف��ق���ار خض��ر, 
وط��ه املش��ه��داني، وغيرهم 
اللعب��ة  ق��د عرف��وا طريق��ة 

املسرحية.

الثقافة الكردية تزور المؤرخ 
الموسوعي حميد المطبعي

مسرح المضطهدين .. 
تجربة جديدة

 في منتدى المسرح
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