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بغداد- أسامة نجاح:
أعلنت قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب 
، انه��اء األه��داف  ، أم��س األربع��اء 
املرس��ومة للمحور الشرقي بالتقاء 
قواتها مع قوات الش��رطة االحتادية 
ف��ي امين املوص��ل ، مبين��اً ان ، اغلب 
قتلى داعش ه��م من األجانب ، فيما 
أش��ارت الى ان ، قوات اجلهاز باشرت 
بعملية تطهير وتفتيش وتدقيق في 
احياء االغوات واملوصل اجلديدة  ودور 

النفط في امين املدينة . 
وق��ال قائد مح��ور جه��از مكافحة 
اإلره��اب الفريق الرك��ن عبد الوهاب 
الساعدي في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن "ق��وات اجلهاز 
اكملت جمي��ع األهداف املرس��ومة 
م��ع  بااللتق��اء  الش��رقي  للمح��ور 
قطعات الش��رطة االحتادي��ة في دور 
الس��كك ومحطة القط��ار في امين 
املوصل"، مشيراً الى "اغالق املنطقة 
املمت��دة م��ن محطة القط��ار مروراً 
بشركة املنتجات النفطية واملوصل 
اجلديدة وكذل��ك حي االغوات وصوال 

الى تل الريان". 
وأض��اف الس��اعدي ان "داعش خلف 
نسبة دمار كبيرة في البنى التحتية 
وممتل��كات املواطنني حي��ث ال يوجد 
مواطن ف��ي اجلانب األمي��ن لم تؤخذ 
س��يارته حيث ق��ام التنظيم بجمع 
نح��و 30 عجلة ف��ي أحد الش��وارع 

وحرقها في آن واحد". 

وب��ني ان "ع��دد قتل��ى داع��ش كبير 
ج��داً الن %90 منه��م أجان��ب الذين 
ال ميلك��ون حال س��وى القت��ال حتى 
املوت"، عاداً ان "معركة اجلانب االمين 
اش��د واقوى واقس��ى من الس��احل 
االيس��ر بس��بب طبيع��ة املنطق��ة 
والطبيع��ة  الس��كانية  والكثاف��ة 
العمراني��ة للبيوت القدمي��ة التي ال 

تسمح بدخول العجالت". 
باش��رت  اجله��از  "ق��وات  ان  وأك��د 
بعملية تطهير وتفتيش وتدقيق في 
احياء االغوات واملوصل اجلديدة  ودور 

النفط" . 
وأوضح بأن��ه "مت العثور خالل عملية 
التفتيش على أسلحة ومستودعات 
وعبوات ناسفة وس��يارات مفخخة 
داع��ش  تنظي��م  يس��تعملها  كان 

ملواجهة القوات األمنية. 
م��ن جانبها متكنت قوات الش��رطة 
م��ن   ، األربع��اء  أم��س   ، االحتادي��ة 
الس��يطرة على اجلس��ر الق��دمي من 

جهة اجلانب االمين ملدينة املوصل. 
وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد جودت في بي��ان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه ان 
والرد  الثالث��ة  الفرقت��ني  "قطع��ات 
الس��ريع في قيادة الشرطة االحتادية 
فرضا س��يطرتها على اجلسر القدمي 
واندفع��ت باجت��اه اهدافه��ا في رأس 

اخلور باجلانب االمين للموصل".
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يحقق التماس مع الشرطة االتحادية 
بعد السيطرة على الجسر القديم في أيمن الموصل

قوات مكافحة اإلرهاب خالل معاركها في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن آم��ر الل��واء الثان��ي في 
تش��كيالت فرقة اإلم��ام علي 
القتالية املنضوية في احلش��د 
الش��عبي ك��رمي اخلاقان��ي، عن 
مقتل قيادي بتنظيم "داعش" 
وس��بعة من معاونيه بعملية 

"نوعية" غربي املوصل.
حدي��ث  ف��ي  اخلاقان��ي  وق��ال 

صحف��ي، إن "قوة من احلش��د 
الش��عبي الل��واء الثاني نفذت 
اليوم، عملية نوعية في ناحية 
ب��ادوش الرابطة بني الس��احل 
األمين للموصل وقضاء تلعفر"، 
مبين��اً أن "العملي��ة أس��فرت 
ع��ن مقت��ل القي��ادي بتنظيم 
داعش اإلرهابي أبو بكر العراقي 

وسبعة من معاونيه".

وأضاف اخلاقاني أن "عملية قتل 
العراقي ومعاونيه متت بعد ورود 
معلومات استخبارية"، مؤكداً 

أنه "من أحد أبرز قادة داعش".
وف��ي س��ياق آخ��ر أعل��ن قائد 
الفرقة السابعة باجليش اللواء 
الرك��ن نوم��ان عب��د الزوبعي، 
مقت��ل  ع��ن  األربع��اء،  ام��س 
س��بعة "إرهابيني" بتدمير اربع 

مضاف��ات تابع��ة ال��ى تنظيم 
محافظ��ة  غرب��ي  "داع��ش" 

األنبار.
حدي��ث  ف��ي  الزوبع��ي  وق��ال 
صحفي، إن "طي��ران التحالف 
الدولي قص��ف ، اربع مضافات 
ف��ي مدينة  داع��ش  لتنظي��م 
راوه، )230ك��م غ��رب الرمادي(، 
ما اس��فر ع��ن مقتل س��بعة 

إرهابيني وتدميرها".
وأضاف الزوبع��ي، أن "القصف 
اسفر أيضاً عن تدمير صهريج 

وقود لتنظيم داعش في راوه".
من جه��ة اخرى متكنت القوات 
االمنية من العثور على مقبرة 
تنظي��م  لقتل��ى  جماعي��ة 
"داعش" في ناحية الصقالوية 

مبحافظة االنبار.

وبحس��ب ما نش��ره ناشطون 
على موقع التواصل االجتماعي 
الفيس��بوك، فان "ق��وة امنية 
متكنت م��ن العث��ور على هذه 
املقب��رة التي تض��م رفات نحو 

500 ارهابي".
واض��اف الناش��طون ان "هؤالء 
غالبيتهم يحملون جنس��يات 

عربية واجنبية".

مقتل قيادي بـ"داعش" وسبعة من معاونيه بعملية "نوعية" غربي الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
"األناض��ول"  أنب��اء  وكال��ة  أف��ادت 
التركي��ة، بأن رئيس ال��وزراء التركي 
بن علي يلدرمي أج��رى اتصاالً هاتفياً 
برئيس الوزراء حيدر العبادي وأكد أن 
تركيا س��تواصل تعاونه��ا "الوثيق" 
في التحال��ف الدولي حملاربة تنظيم 

"داعش".
وذكرت "األناضول" ف��ي خبر عاجل 
تابعته "الصباح اجلديد"، أن "رئيس 
ال��وزراء التركي بن علي يلدرمي هاتف 
نظي��ره العراق��ي العب��ادي، وأؤك��د 
أن تركي��ا س��تواصل مس��اهماتها 

التحال��ف  ف��ي  الوثي��ق  وتعاونه��ا 
الدولي حملاربة داعش".

وأضاف��ت، أن "يلدرمي أع��رب لنظيره 
العراق��ي عن تطلعات بالده للتعاون 
في محاربة اإلره��اب، وفي مقدمته 
منظمة بي كا كا اإلرهابية، وذراعها 

السوري ب ي د".
يش��ار إلى أن رئيس وزارء تركيا على 
ب��ن يل��درمي زار العراق، ف��ي )7 كانون 
الثان��ي 2017(، ف��ي زي��ارة رس��مية 
التق��ى خاللها عدداً من املس��ؤولني 
العراقي��ني بينه��م نظي��ره حي��در 

العبادي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، 
ع��ن موافق��ة مجلس ال��وزراء على 
تخصيص األم��وال لتوفي��ر الكتب 
املدرسية، مشيراً إلى أن اجمللس وافق 
على اس��تحداث ألف درجة للتطوع 
كجن��ود و250 درج��ة ضاب��ط على 

مالك جهاز مكافحة اإلرهاب.
وجاء في بيان للمكتب اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، أن "مجلس الوزراء 
وافق خالل جلس��ته االعتيادية على 
تخصيص األم��وال لتوفي��ر الكتب 
املدرسية"، مضيفاً أن "اجمللس وجه 

متويل عدد من املشاريع االخرى التي 
تتطل��ب إجنازها في األعوام الالحقة 
وتأم��ني التمويل الكاف��ي لها على 
2017 لضمان استمرار العمل على 

إجنازها".
وأض��اف املكتب في بيانه، أنه "جرت 
املوافقة على اس��تحداث ألف درجة 
للتطوع كجن��ود و250 درجة ضابط 
على مالك جه��از مكافحة اإلرهاب 
لدعم اجلهاز الذي يحقق االنتصارات 
مع بقية التشكيالت ويعد من أقوى 

األجهزة في املنطقة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يباش��ر مجلس النواب في جلسته 
االعتيادية اليوم االربعاء باستجواب 
رئي��س املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخابات من قب��ل النائب ماجدة 

التميمي .
وذك��ر بيان للدائ��رة االعالمية جمللس 
الن��واب اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اعم��ال  ج���دول   " ان  اجلدي��د" 
جلس�����ة البرملان رق�م )19( اليوم 
يتضم��ن التصوي��ت على مش��روع 
قان��ون اللجنة الباراملبي��ة الوطنية 
العراقية ، والتصويت على مش��روع 
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة 

)املنحل( رقم 1631 لسنة 1980". 
واض��اف " كم��ا س��يتم التصويت 
على مقترح قانون تشغيل حمل��ة 
الش��ه��ادات العلي�����ا ، ومقت��رح 
قانون التعديل األول لقانون ش��بكة 
اإلع��الم العراق��ي رقم  )26(لس��نة 

 ."2015
واش��ار البيان الى انه " سيتم خالل 
اجلسلة القراءة األولى ملقترح قان��ون 
تش��غي��ل اخلريجي����ن األوائ���ل ، 
املفوضي���ة  رئيس  وإس��تج���واب 
العليا املس��تقلة لألنتخاب���ات من 

قبل النائب ماجدة التميم�ي".
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يلدريم يؤكد للعبادي 
تواصل تعاون تركيا مع 

التحالف الدولي

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 
األموال لتوفير الكتب المدرسية

استجواب رئيس مفوضية 
االنتخابات في جلسة البرلمان اليوم

قائد ميداني يؤّكد تحرير 90 % 
من مدينة الموصل القديمة

داعش يبلغ أهالي الموصل القديمة: 
ربما سنغادركم لكن سنعود 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني،  التحال��ف  رئيس  رفض 
عم��ار احلكيم، دع��وات الوصاية 

الدولية على العراق.
وذكر بي��ان ملكتبه اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان احلكي��م 
دعا خالل لقاءه عدد من ش��يوخ 
العش��ائر العراقية ف��ي مكتبه 
ببغ��داد ، الى "إبعاد املؤسس��ة 
الصراع��ات  ع��ن  العش��ائرية 
ان��ه  مضيف��اً  السياس��ية" 
"م��ن اخلط��أ ان تنح��از الزعامة 
سياس��ية  جله��ة  العش��ائرية 
معين��ة امن��ا الص��واب ان تبقى 
العش��ائر حاض��رة باحتضانه��ا 
والتوجه��ات  االراء  جلمي��ع 
العش��ائر  ع��اداً  السياس��ية،" 
اهم مصاديق متس��ك العراقيني 
بنسيجهم االجتماعي واحلفاظ 

على وحدة العراق".
وب��ني ان "الع��راق ام��ام خيارات 
متعددة بع��د داع��ش االرهابي" 
داعياً الى "االنتباه لهذه املرحلة 

ال��ى تس��وية وطنية  والذه��اب 
ش��املة ل��كل مفاص��ل احلي��اة 
للجمي��ع  مطمئن��ة  وتك��ون 

وبصناعة عراقية".
وأك��د احلكي��م "رفض��ه ل��كل 

دع��وات الوصاي��ة الدولي��ة على 
العراق كش��رط لقبول التسوية 
للحصول عل��ى ضمانات، مثمناً 
دور العشائر في مواجهة التطرف 
والتواص��ل الذي ل��م ينقطع بني 

العش��ائر والذي اس��هم في وأد 
الطائفية".

وكان املتحدث الرس��مي باس��م 
اجمللس االعلى االسالمي العراقي 
الش��يخ حميد معلة قد كشف 

ف��ي وق��ت س��ابق ، ان مش��روع 
التس��وية الوطنية ه��و جزء من 
املصاحلة اجملتمعية، مش��يراً الى 
ان تصري��ح رئي��س ال��وزراء حول 
التس��وية ال يفهم بان��ه رافض 

لها.
وقال املعلة في تصريح صحفي؛ 
كان  ال��وزراء  رئي��س  ممث��ل  ان 
التي  موجودا ف��ي االجتماع��ات 
متت مناقش��ة مشروع التسوية 
الوطني��ة وهو أح��د اعضاء جلنة 

كتابة هذه الوثيقة.
يش��ار ال��ى ان رئي��س التحالف 
الوطني السيد عمار احلكيم أكد 
بان مش��روع التس��وية الوطنية 
يع��د مدخ��الً مهم��اً للحف��اظ 
عل��ى وحدة العراق. وأن مش��روع 
التسوية ال يشمل اجملرمني الذي 
تلطخت أيديهم بدماء الشعب 
العراق��ي بل يش��مل الش��ركاء 
في العملية السياس��ية وممثلي 
الش��عب العراق��ي للدخول في 

مباحثات شاملة.

الحكيم يجدد رفضه لدعوات الوصاية الدولية على العراق

بغداد - وعد الشمري:
رئي��س  الن��واب،  مجل��س  دع��ا 
ال��وزراء حيدر العبادي إلى حضور 
اجتماعه اليوم اخلميس، وطالبه 
بالكشف عن ابواب صرف املوازنة 
االحتادي��ة للع��ام 2017، متعهداً 
بنقل اجللس��ة علناً وعلى الهواء 

إلى اجلمهور.
يأتي ذلك في وقت سردت اللجنة 
املالية النيابي��ة نقاط االعتراض 
احلكوم��ي على املوازن��ة، مؤكدة 

أن امل��واد املطلوب نقضها تخص 
املواطن العراقي.

وكان العب��ادي قد اته��م البرملان 
بنقل خمس��ني ملي��ار دينار من 
تخصيصات حساسة للبالد إلى 

رواتب اعضائه.
س��ليم  البرمل��ان  رئي��س  لك��ن 
اجلبوري س��ارع الص��دار بيان دعا 
في��ه "العبادي إل��ى احلضور إلى 
مجلس النواب اليوم إلى مجلس 
النواب لبيان  خلل أو سوء تصرف 

أو فس��اد مالي من خ��الل تقدمي 
الوثائ��ق أمام ال��رأي العام وليس 
مج��رد توزي��ع االتهامات الغراض 

مجهولة".
وأكد اجلبوري أن "البرملان سينقل 
وقائع جلسة استضافة العبادي 
عبر وس��ائل االع��الم حتى يطلع 
الش��عب العراق��ي على حقيقة 

أبواب الصرف العام"
وتس��اءل اجلبوري عن "عدم طرح 
م��ن  بالرغ��م  االتهام��ات  تل��ك 

مرور ثالثة اش��هر على مصادقة 
املوازن��ة وأن قانونه��ا ق��د حصل 
علي��ه توافق مع اللجن��ة املالية 

النيابية".
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة 
فال��ح الس��اري ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلدي��د"، إن "احلكومة 
اعترضت أم��ام احملكمة االحتادية 
العليا على 15 م��ادة في املوازنة 

وهو عدد كبير".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  أك��د 
اهتمام  األربع��اء،  امس  معصوم، 
الع��راق اخل��اص بنج��اح القم��ة 
العربي��ة املقبلة، الفتا الى ضرورة 
س��لمية  حل��ول  إل��ى  التوص��ل 
للنزاعات املس��لحة الس��يما في 
ليبيا واليمن وس��وريا، فيما أعلن 
أمني عام جامعة ال��دول العربية 
أحم��د أب��و الغي��ط دع��م الدول 
العربي��ة خلط��ط الع��راق العمار 

املناطق احملررة. 
وق��ال مكت��ب معصوم ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  "رئي��س  إن 
معص��وم التقى،ام��س، أمني عام 
جامع��ة ال��دول العربي��ة أحم��د 
أب��و الغي��ط"، مبين��ا أن "اللقاء 
السياسية على  التطورات  بحث 
املس��توى العربي والدولي، فضال 
ع��ن دع��م التحضي��رات النعقاد 
ف��ي  القادم��ة  العربي��ة  القم��ة 

العاصم��ة األردنية عم��ان نهاية 
الشهر اجلاري".

وشدد معصوم، بحس��ب البيان، 
على "اهتمام العراق اخلاص بنجاح 
القمة العربي��ة املقبلة مبا يخدم 
تطوي��ر العمل العربي املش��ترك 
على جمي��ع املس��تويات وتطوير 
عالق��ات التع��اون االقتصادي بني 
ال��دول العربي��ة كاف��ة"، مؤكدا 
"ض��رورة تفعيل عمل مؤسس��ة 

جامعة الدول العربية". 

م��ن جانب��ه أش��اد أب��و الغي��ط، 
قدمه��ا  الت��ي  ب�"التضحي��ات 
العراقي��ون خالله��ا وأش��ار إل��ى 
خلط��ط  العربي��ة  ال��دول  دع��م 
الع��راق العم��ار املناط��ق احمل��ررة 
والتقدم"،  االقتص��ادي  والتط��ور 
مؤك��دا "أهمي��ة دور الع��راق في 
تعزي��ز التضامن العربي ومكانته 
كأح��د  العربي��ة  اجلامع��ة  ف��ي 

مؤسسيها".
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"النّواب" يدعو العبادي لجلسة علنية اليوم تكشف حقيقة الموازنة
معصوم يستقبل أبو الغيط

واألخير يؤكد دعم الدول العربية لخطط العراق

متابعة

تقريـر

متابعة الصباح الجديد: 
لليوم الرابع على التوالي، ال تزال 
تركيا  الدبلوماسية بني  األزمة 
وهولن��دا تتفاق��م. وتوس��عت 
ه��ذه امل��رة لتصب��ح أزمة بني 
االحتاد األوروبي وتركيا، خصوصاً 
أن��ه س��بقها أزمة مش��ابهة 
م��ع أملاني��ا، عل��ى خلفية منع 
جتمعات مؤيدة للرئيس التركي 

رجب طيب إردوغ��ان ، في وقت 
توجه الناخبون الهولنديون إلى 
صنادي��ق االقتراع للمش��اركة 
في االنتخابات البرملانية، وذلك 
في ظل تنامي شعبية التيارات 
اليميني��ة عل��ى خلفية اندالع 
أزمة دبلوماس��ية ب��ني هولندا 

وتركيا.
دع��ا  األوروب��ي  االحت��اد  وكان 

أنق��رة ن املاض��ي  إل��ى" جتنب 
به��ا  مبال��غ  تصريح��ات  أي 
وأفع��ال م��ن ش��أنها تصعيد 
الوضع"، وذلك في بيان وقعته 
االحت��اد فيدريكا  وزيرة خارجية 
موغيرين��ي واملف��وض األوروبي 
لش��ؤون التوس��يع يوهان���س 

هان.
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تفاقم األزمة بين تركيا وهولندا لتشمل االتحاد األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائب وزير اخلارجي��ة الكويتي، 
خالد اجلار اهلل، امس األربعاء، التزام 
بالده بدعم جهود التحالف الدولي 
حملارب��ة داع��ش، داعيا إل��ى تكثيف 

مكافحة اإلرهاب.
وق��ال اجل��ار اهلل، خ��الل كلمة في 
اجتم��اع حضره ممثلون ع��ن الدول 
املش��اركة ف��ي التحالف،نقلته��ا 
وكاالت االنب��اء، إن الع��راق حق��ق 
تقدم��اً كبي��رًا ف��ي حرب��ه عل��ى 

"داعش"".
وتعقد اجملموعة املعنية باملسلحني 
األجان��ب املنبثق��ة ع��ن التحالف 
الدول��ي، اجتماع��ا ف��ي الكوي��ت، 
لبحث طرق مواجه��ة تدفق هؤالء 

املسلحني إلى دول املنطقة.
ويش��ارك ممثل��ون ع��ن 45 دولة من 
دول التحال��ف ض��د داع��ش، ف��ي 
اجتم��اع تس��تعرض في��ه ال��دول 
جهود التصدي لتدفق املس��لحني 

األجانب.

ويناقش اجملتمعون اجلهود اخلليجية 
ملواجهة تدفق املسلحني، والتعاون 
العس��كري املدني ملواجهة داعش 
ال��ذي ينه��زم بص��ورة كبي��رة في 

العراق خصوصا.
عم��ل  أوراق  املش��اركون  وي��درس 
ودراس��ات حتليلي��ة، كم��ا يبحثون 
املعلومات عن  وس��ائل مش��اركة 
املقاتلني بني الدول األعضاء وجهود 
محارب��ة  ف��ي  املش��اركة  ال��دول 

اإلرهاب.

التحالف الدولي يبحث في الكويت
تكثيف الجهود للقضاء على داعش

المالية النيابية تفصح عن تفصيالت االعتراض الحكومي على بنودها

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب احتاد الق��وى بضمانات 
دولي��ة تضم��ن الت��زام اطراف 
بنوده��ا  بجمي��ع  التس��وية 
حيث  نص��ت ورقة احتاد القوى 
الت��ي متث��ل الرؤي��ة الس��ّنية 
ل�)التس��وية السياس��ية( في  
الفص��ل الرابع عل��ى مطالبة 
مجلس االم��ن الدولي باصدار 
ق��رار حت��ت الفص��ل الس��ابع 

النهائي��ة  الصيغ��ة  يتبن��ى 
لوثيقة التسوية وادناه النقاط 
التي طالب فيه��ا احتاد القوى 
مش��روع  تنفي��ذ  بضمان��ات 

التسوية التاريخية.
الدولي��ة  الضمان��ات   : اوال 

ملشروع التسوية التاريخية .
1 - تلت��زم اط��راف التس��وية 
االمم  بعث��ة  م��ع  بالتنس��يق 
املتح��دة العاملة ف��ي العراق 

) يونام��ي ( بع��رض الصيغ��ة 
النهائية للتس��وية التاريخية 
وجمي��ع املالح��ق املرافقة لها 
عل��ى مجل��س االم��ن الدولي 
الجل اص��دار قرار حتت الفصل 
الصيغ��ة  يتبن��ى  الس��ابع 
النهائية لوثيقة التس��وية مبا 
واملنظمات  ال��دول  تدخل  مينع 

في هذا الشأن .
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اتحاد القوى يطالب بضمانات دولية 
لتطبيق بنود التسوية التأريخية

العراق وتحديات الطاقة 
المستقبلية.. الغاز أنموذجًا

اسماعيل زاير: الغاز الطبيعي ومستقبل العراق االقتصادي

مصفاة كربالء: 140 ألف برميل من المشتّقات النفطية لالستهالك المحلي
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

طالبت كتلة احلزب الدميقراطي 
الكردستاني في مجلس النواب 
الكردس��تانية  والكتل  االطراف 
بتحم��ل مس��ؤوليتها جت��اه ما 
عدت��ه ض��ررًا يق��ع عل��ى اقليم 
كردس��تان م��ن تطبي��ق قان��ون 
املوازنة االحتادية الذي صوت اربع 
كت��ل كردس��تانية لصاحله في 
مجلس النواب، وسط مقاطعة 
الدميقراط��ي  احل��زب  كتل��ة 

الكردستاني.
احل��زب  كتل��ة  رئي��س  وق��ال 
الدميقراطي الذي ميلك 25 مقعداً 
في مجلس الن��واب عرفات كرم 
في تصري��ح للصباح اجلديد، انه 
توضح ل��دى اجلمي��ع ان تطبيق 
املوازن��ة به��ذا النحو س��يخلق 
العديد من املش��كالت لالقليم 
وهو ليس في صاحله، وفيه كثير 
من الثغرات فيما يخص ميزانية 
البيشمركة والدواء وبعض املواد 

والتخصيصات احلاكمة.
وق��ال ك��رم ان االقلي��م واملركز 
يحتاج الى اتفاقية جديدة تنظم 
هذه العالقة في ظل وجود كثير 
من املس��ائل والقضايا العالقة 
الت��ي حتت��اج ال��ى وض��ع احللول 
ملعاجلتها،  املش��تركة  واآللي��ات 
ك��رم ل��م يخ��ِف وج��ود جهات 
تعم��ل ليل نهار القص��اء اقليم 
كردستان وتهميشه في العراق.

وطالب كرم حكومة االقليم الى 
االسراع في ارس��ال وفد رسمي 
التده��ور  لت��دارك  بغ��داد  ال��ى 
احلاصل بني بغداد واربيل ، مؤكداً 
انه كلما جاء الوفد س��ريعاً كان 
وأضاف  بع��ض،  تدارك  باإلمكان 
جمي��ع  مش��اركة  يحب��ذ  ان��ه 

االطراف الكردستانية في الوفد 
اذا ما كان سياسياً.

وكان رئيس إقليم كردس��تان قد 
دعا الى تش��كيل وفد سياسي 
م��ن جمي��ع الق��وى واالط��راف 
بغ��داد  لزي��ارة  السياس��ية 
والتباحث في مستقبل العالقة 
واملش��كالت العالقة، اال ان ذلك 
الط��رح لم يدخل حي��ز التنيفذ 
برغم مرور اش��هر على طرحه ، 
كما انه حلد اآلن لم يتم تسمية 
اجله��ات واالش��خاص او موعد و 

طبيعة الزيارة.
وكان��ت وزي��رة الصح��ة عديلة 
حمود قدم��ت طلباً الى مجلس 
الوزراء تطالب فيه بقطع حصة 

إقلي��م كردس��تان م��ن األدوي��ة 
واملستلزمات الطبية، وقالت في 
الطل��ب » مبا ان حكومة اإلقليم 
لم تس��لم النفط الى احلكومة 
االحتادية فأني اقترح قطع حصة 
اإلقليم من ال��دواء التي تصرف 

من امليزانية احلاكمة ». 
احل��زب  كتل��ة  رئي��س  ويق��ول 
في  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
ان  العراق��ي،  الن��واب  مجل��س 
وجلنة  جلنتنا ككتل كردستانية 
الصحة في اجملل��س نرفض هذا 
الطل��ب ، وال نقب��ل بأي ش��كل 
من األشكال قطع حصة إقليم 
كردس��تان من ال��دواء اخملصص 
له، كون هن��اك اعداد كبيرة من 

املوص��ل يعيش��ون في  نازح��ي 
كردس��تان وان كمية كبيرة من 

هذه األدوية تصرف لهم.
م��ع  تباحثن��ا  لكنن��ا   « واردف 
األخ��رى  الكردس��تانية  الكت��ل 
بش��أن املوضوع وس��تعقد جلنة 
الصحة البرملاني��ة اجتماعاً مع 
وزي��رة الصح��ة، ونح��ن اعضاء 
الكت��ل نرف��ض رفض��اً قاطع��اً 
اتخ��اذ مثل هكذا إج��راء وقطع 
حصة اإلقليم من ال��دواء، كون 
هناك اع��داد هائلة من النازحني 
العراقي��ني وخاص��ة م��ن ابن��اء 
املوصل في إقليم كردستان وان 
حكومة اإلقليم تصرف كميات 
كبيرة من األدوي��ة لهؤالء، وقبل 

تنفيذ القرار يُطالب بقطعه«. 
م��ن جانبه دافع عض��و مجلس 
الوطن��ي  االحت��اد  ع��ن  الن��واب 
الكردستاني النائب نوزاد رسول 
في تصريح للصباح اجلديد، عن 
قان��ون املوازن��ة والفق��رات التي 
ادرج��ت فيه مب��ا يخ��ص اقليم 
كردستان، مشيرًا الى ان انعدام 
الش��فافية ف��ي مل��ف النفط 
باالقلي��م مينع حكوم��ة االقليم 
من االلتزام مبا يقع على عاتقها 
م��ن قان��ون املوازنة، ال��ذي اقره 

مجلس النواب. 
وبني رس��ول ان حكومة االقليم 
ه��ي املالم��ة على بق��اء وتدهور 
للمواطنني في  املعيشي  الواقع 

االقليم ، النها رفضت منذ اليوم 
االول القرار قانون املوازنة االلتزام 
به، برغ��م ان تطبيق��ه كان من 
ش��أنه ان يضم��ن ع��ودة رواتب 
املوظف��ني ف��ي االقلي��م وعودة 
احلي��اة الى اس��واقه املش��لولة، 
وختم رس��ول ان جمي��ع القوى 
والكت��ل الكردس��تانية ترح��ب 
بزي��ارة وف��د م��ن االقلي��م ال��ى 
بغ��داد، اذا م��ا كان يه��دف بجد 
ال��ى معاجلة املش��كالت وتدارك 
االوض��اع الصعب��ة للمواطنني، 
ام��ا اذا كان يري��د تضييع الوقت 
فنح��ن ال نريد ألي وف��د ان يأتي 
االحتادية  احلكوم��ة  مع  ويدخلنا 

في متاهات جديدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفري��ق رائ��د ش��اكر ج��ودت ان 
القوات األمنية أصبحت تسيطر 
عل��ى %90 من املنطق��ة القدمية 
ف��ي اجلان��ب األمي��ن م��ن مدينة 

املوصل.
وق��ال ج��ودت في اطلع��ت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د«، ان قطع��ات 

الفرقتني اخلامس��ة والسادس��ة 
شرطة احتادية حترر منطقة الباب 
اجلديد وتقترب م��ن منطقة باب 
البيض، الفتاً الى ان قطعات الرد 
السريع ش��رطة احتادية حترر90% 
من املدينة القدمية وتقترب 100م 

من اجلسر القدمي .
اعتمدت  ان »قطعاتن��ا  وأوض��ح 
للحفاظ  البطيء  النصر  تكتيك 

على ارواح املدنيني بسبب الكثافة 
السكانية وسط املوصل وحتصن 

العدو بني األهالي«.
الى ذلك قال قائد عمليات »قادمون 
يانين��وى« الفريق الركن عبد االمير 
رش��يد ياراهلل ان، قطع��ات الفرقة 
16 متكن��ت من حترير قرية الش��يخ 
محم��د ش��رق ناحية ب��ادوش قرب 

مدينة املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين 
ع��ن اطالقه��ا منحة امللي��ون ل� 
)5251( االف عائلة نازحة ودفعتني 
)االول��ى والثانية( م��ن منحة ال� 
)٢٥٠( الف دين��ار ل� )41433( الف 
عائل��ة نازح��ة مس��جلة ضم��ن 

قاعدة بياناتها في عموم البالد.
 وقالت مدير عام دائرة املعلومات 

والبح��وث / وكال��ة ف��ي ال��وزارة 
امي��ان ناج��ي في حدي��ث اطلعت 
علي��ه »الصباح اجلديد« ان الوزارة 
اطلقت منحة للوجبة ٢٣ )املليون 
دينار( ل� )5251( االف اس��رة نازحة 
ف��ي جمي��ع محافظ��ات الب��الد 
واملس��جلة ضمن قاعدة بياناتها 
الدفعتني  اطالقه��ا  فض��ال ع��ن 
االول��ى والثانية م��ن الوجبة ١٤ ، 

اذ شملت الدفعة االولى )18151( 
ال��ف عائل��ة نازحة فيم��ا كانت 
الدفع��ة الثاني��ة )23282( ال��ف 

عائلة نازحة .
واش��ارت ناج��ي ال��ى ان العوائل 
باملنح��ة  املش��مولة  النازح��ة 
ميكنها استالم املنحة املالية عن 
طريق البطاقة الذكية ابتداء من 

اليوم .

قائد ميداني يؤّكد تحرير90 % 
من مدينة الموصل القديمة

العراق يطلق منحًا مالية 
لعوائل نازحة

نّواب الحزب الديمقراطي يطالبون الكتل الكردستانية 
بتحمل مسؤولياتهم تجاه قانون الموازنة

مع التأكيد على إرسال وفد إلى بغداد لحّل الخالفات العالقة
طارق حرب

ان عدم حضور من يقرر البرملان اس��تجوابه أمام البرملان 
في املوعد احملدد الجراء االس��تجواب يكون عرضة التخاذ 
االج��راءات القانونية بحقه على وفق احكام املادة )238( 
م��ن قانون العقوب��ات العراقي رقم )111( لس��نة 1969 
والتي عاقبت باحلبس والغرامة او بأحد هاتني العقوبتني 
كل م��ن كان مكلف��اً قانون��اً باحلضور في زم��ان ومكان 
معين��ني مبقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة 
او س��لطة قضائية او موظ��ف او مكلف بخدمة عامة 
مختص قانون��اً باصداره فامتنع عم��داً عن احلضور في 

الزمان واملكان املعينني.
 وه��ذا احلكم بش��روطه القانونية ينطب��ق على كتاب 
التبلي��غ الصادر م��ن البرملان ال��ى رئيس هيئ��ة اإلعالم 
واالتص��االت بحيث ان امتناع رئي��س الهيئة عن احلضور 
يشكل اركان هذه اجلرمية اما اجراء االستجواب الغيابي 
من قبل البرملان لرئيس الهيئة فال يوجد س��ند دستوري 
او قانون��ي يقوم عليه اذ لم تتطرق احكام االس��تجواب 
ال��واردة في املادة )61( من الدس��تور واملواد )56( الى )61( 
من النظام الداخلي جمللس النواب الحكام االس��تجواب 
الغيابي او احكام عدم حضور املس��تجوب أمام البرملان 

إلجراء استجوابه.
 فهذه االحكام هي التي يتم االعتماد عليها وتطبيقها 
في مسألة االس��تجواب وبالتالي فان التعديل للنظام 
الداخل��ي س��يكون متطلباً وض��رورة ال س��يما وان هذا 
النظ��ام مت تعديل��ه ف��ي جلس��ة مجل��س الن��واب يوم 
2015/11/12واملنش��ور ف��ي اجلري��دة الرس��مية الوقائع 
العراقي��ة )4415( في 2016/9/15  حي��ث مت تعديل املادة 
)136( م��ن النظ��ام اخلاصة باجراءات مش��اريع القوانني 
وفي حالة عدم حضور املس��تجوب ف��ي املوعد االول فال 
ب��أس من ان يع��اد التبليغ مبوعد آخر عل��ى ان يتم اخبار 
محكمة التحقيق اخملتص��ة التخاذ االجراءات القانونية 
بحقه مبا فيها منعه من السفر اذا كانت هنالك خشية 

من هربه الى اخلارج.
 ذلك ان اجابة املستجوب على ما يوجه اليه من اتهامات 
برملانية مس��ألة مهم��ة وضرورية للوص��ول الى العدل 
واحلق وتبيان االمر الذي يتم االس��تجواب فيه صحيح ان 
االستجواب مس��ألة مهمة لكن االصح اعتماد الطرق 
القانوني��ة الجرائ��ه والج��ل بيان حقيقة م��ا حصل من 
املس��تجوب او من الدائرة التي يكون مسؤولها االول وال 
ميكن مقارنة االس��تجواب البرملان��ي باحملاكمة الغيابية 
ذل��ك ان كل عقوب��ة تصدر بناء عل��ى محاكمة غيابية 
عرض��ة لاللغ��اء واعادة احملاكم��ة مجدداً طبق��اً للمادة 
)254( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية وعرضة العادة 
احملاكم��ة عند احلضور حت��ى ولو صدر احلك��م مادام ان 
احلضور يكون ف��ي املدة التي حددها القانون باس��تثناء 

عقوبات االعدام والسجن املؤبد والسجن املؤقت.
 اذ يتم اعادة احملاكمة حتى ولو حصل االمر بعد عشرات 
الس��نني وهذا املسلك ان كان يتفق مع احلكم واحملكمة 
واالته��ام اجلزائي فانه ال يتفق مع البرملان واالس��تجواب 
البرملاني واالقالة البرملانية فان مما ال يستقيم في االمور 
البرملانية اعادة االستجواب مجدداً كما يحصل في اعادة 
احملاكمة ال سيما وان االستجواب قد يترتب عليه االقالة 
من الوظيفة وانه��اء خدمة صاحب العالقة أي ان اعادة 
احملاكمة مس��ألة مقبولة في التهم اجلزائية ولكنها ال 
تس��تقيم مع التهم البرملانية وفي جميع االحوال فانه 
ال ب��د للبرملان من تعديل النظ��ام الداخلي جمللس النواب 
بادخال االح��كام اخلاص��ة باالس��تجواب الغيابي وبعد 
ه��ذا التعديل يتم هذا االس��تجواب الغيابي ال س��يما 
وان تعديل النظام الداخلي للبرملان ايس��ر من اليس��ير 

واسهل من السهل كما حصل في التعديل السابق.

االستجواب الغيابي

تقـرير

كيفية هيكلة قوات األمن 
في املوصل

وباملثل، ينبغي على عملية التجنيد 
احلكومي��ة  الهيئ��ات  ش��ؤون  وإدارة 
احمللية والشرطة وفق صيغة محددة، 
أن تعكس تركيبة س��كان املدينة ما 
اإلس��المية«.  »الدولة  تنظي��م  قبل 
وميث��ل جتني��د الس��كان احملليني من 
املدن إلى قوات الشرطة، مبا في ذلك 

األقليات العائدة، أولوية. 
وعل��ى مس��توى العمليات، تش��مل 
املتطلبات تعيينات لقيادة مستقرة 
وغير مسّيسة وتوفير وحدة وتنسيق 
أكث��ر ق��وة بكثير ب��ني ق��وات األمن 
االحتادية العراقي��ة والكردية واحمللية 
في نين��وى. وتبقى »قي��ادة عمليات 
نينوى« - مقر قيادة أركان مش��تركة 
بقي��ادة ضاب��ط بث��الث جن��وم ]وفقاً 
للرتب العسكرية للجيش األميركي[ 
قائم��ة منذ ع��ام 2008 - هندس��ة 
القي��ادة والتحك��م األكث��ر مالءمًة، 
لكن ال بّد من تطبيق املفهوم بشكل 
أكثر فعالية مم��ا كان عليه احلال في 
الس��نوات التي س��بقت عام 2014. 
وكما جنح التحال��ف بقيادة الواليات 
املتحدة منذ عام 2014 في تش��جيع 
ترقي��ة العراقيني من ضب��اط »جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب« املوهوب��ني إلى 
مراتب قيادي��ة عالية، على التحالف 
أن يستخدم اآلن نفوذه ومستشاريه 
لتحس��ني قي��ادة »قي��ادة عملي��ات 

نينوى« وبنيتها. 

وينبغي أن تتضمن هذه اجلهود إنشاء 
هيئات تنسيق رئيسة بشأن سياسة 
األم��ن الكلية والعالق��ات اجملتمعية 
االستخبارية  املعلومات  ومش��اركة 
وحتديد نقاط التفتيش. وللمساعدة 
في التنس��يق، يجب تشجيع العراق 
على جعل موقع مقر »قيادة عمليات 
نينوى« أقرب م��ا يكون من »مجلس 
الش��رطة  ومراكز  نينوى«  محافظة 

املوجودة في مدينة املوصل.   

كيفية منع بروز تنظيم »داعش« 
من جديد في املوصل

عب��راً   2014  -  2007 الفت��رة  توّف��ر 
واضح��ة تتعل��ق ببع��ض اخلط��وات 
األول��ى الت��ي يتع��ني عل��ى الع��راق 

والتحالف اتخاذها في املوصل:
االقتصادي��ة  املس��اعدات  توفي��ر    •
احلضرية  للمناط��ق  اإلعم��ار  وإعادة 
األكثر فقراً. ألكثر من عقد من الزمن، 
لم تتّم تلبية حاج��ات إعادة اإلعمار 
ف��ي املدينة، يجب عل��ى التحالف أن 
يشجع العراق على استهداف إعادة 
اإلعم��ار في املناطق األكث��ر احتماالً 
بأن تش��ّكل م��الذات آمن��ة لتنظيم 
م��ن  وغي��ره  اإلس��المية«  »الدول��ة 
املسلحني. ويعني ذلك التركيز األكبر 
عل��ى األحي��اء العربي��ة الفقيرة في 
األطراف اخلارجية للمدينة من جهة 
الش��مال الغرب��ي واجلن��وب الغربي 
واجلن��وب الش��رقي. فلطامل��ا كانت 
ه��ذه املناط��ق مهملًة في الس��ابق 
واستخدمها تنظيم »داعش« كبيئة 

حاضنة لعمليات االنتعاش السابقة 
الت��ي جنح في حتقيقها، حيث اعتمد 
القائمة على  االقتصادي��ة  املقارب��ة 

»حرب الطبقات« لتجنيد الفقراء.
الريفي��ة.  املناط��ق  جتاه��ل  ع��دم   •
فضالً عن ذل��ك، يجب ربط األمن في 
املناطق احلضرية باستقرار »املناطق 
الت��ي يتواجد  الريفي��ة  الس��اخنة« 
فيها املسلحون مثل بادوش والشورى 
وتلعف��ر، والتي خرج منه��ا عدد غير 
متكافئ من مقاتلي تنظيم »الدولة 
اإلس��المية«. وجزئياً، كانت سيطرة 
التنظيم على املوصل في عام 2014 
رّد فعل س��اخط ريفي مقابل مدني. 
وبالتال��ي، ال ب��ّد م��ن تقلي��ص هذا 
االنقسام االجتماعي حلرمان تنظيم 
»داعش« من النهوض والتوّس��ع من 

جديد. 
»الدول��ة  تنظي��م  م��ع  التعام��ل   •
اإلس��المية« على أن��ه خطٌر إجرامي 
الع��راق  عل��ى  منظ��م.  رئيس��ي 
املس��اعدة ف��ي تطوير ق��درات قوية 
في مجال مكافحة اجلرمية املنظمة 
احمللية في  احلكوم��ات  ]ومس��اعدة[ 
محاربته��ا الفس��اد، نظ��راً إل��ى أن 
تنظي��م »داعش« س��يعاود الظهور 
في الدرجة األولى في املناطق األكثر 
قابلية للجرمية في املوصل، كما فعل 
بع��د القض��اء على س��لفه تنظيم 
»الدولة اإلس��المية في العراق« عام 
2010. وق��د تنج��ح ع��ودة تنظي��م 
»الدولة اإلس��المية« ف��ي املوصل أو 
تفشل في األسواق واملكاتب والدوائر 

احلكومية حيث سيحاول اإلرهابيون 
اللجوء إلى التهديد واخلطف والقتل 
اس��تعادة  نح��و  توجهه��م  خ��الل 

نفوذهم.  

الدور املستقبلي للتحالف بقيادة 
الواليات املتحدة

بإمكان التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة أن يلعب دوراً إيجابياً أساسياً 
في تش��جيع الع��راق على تس��ليم 
السياس��ات األمنية ف��ي نينوى إلى 
قادة جيدين ودعم هؤالء القادة وبذل 
جهد مش��ترك ملنع نه��وض تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« م��ن  جدي��د. 
أوالً، عل��ى التحالف بقي��ادة الواليات 
املتح��دة التصّرف بنفس��ه بطريقة 
منس��قة. فالتحال��ف احلال��ي ض��د 
تنظي��م »داعش« أكث��ر فائدة بكثير 
من مهم��ة أميركي��ة أحادية اجلانب 
تعتمد على مس��اهمني أساس��يني 
ونيوزيلندا  وأس��تراليا  بريطانيا  مثل 
وإس��بانيا  وأملانيا  وفرنس��ا  وإيطاليا 

وكندا، على سبيل املثال ال احلصر.  
وبإمكان مث��ل هذا التحال��ف، الذي 
يضّم بعض م��ن أكب��ر االقتصادات 
في العالم وش��ركاء في املس��اعدة 
األمني��ة، املس��اهمة ف��ي تضخيم 
الدبلوماس��ية من خالل  الضغ��وط 
تس��ليط الض��وء على احلاج��ة إلى 
مقاربات مبنّية على التوافق بش��أن 
نين��وى خالل املناقش��ات في املوصل 
وأربيل وبغداد وأنق��رة وحتى طهران. 
تقاس��ماً  التحال��ف  كم��ا يضم��ن 

عادالً للع��بء بني الوالي��ات املتحدة 
يب��ذل  الذي��ن  اآلخري��ن،  والش��ركاء 
الكثير منهم جه��وداً كبيرة للغاية 
للقي��ام بأمور ال تس��تطيع الواليات 
املتح��دة القيام بها بس��هولة )على 
س��بيل املث��ال، الدعم ال��ذي تقدمه 
»قوات ال��درك الوطني« اإليطالية أو 
»كارابنييري« ل� »الش��رطة االحتادية 

العراقية«(.   

متديد والية »قوة املهام املشتركة«
إذا متّ متدي��د فت��رة والية »ق��وة املهام 
املشتركة - »عملية العزم املتأصل««، 
ميكن توس��يع نف��وذ التحالف فيما 
يتخطى حترير املوصل. على التحالف 
أن يُلزم الوالي��ات املتحدة على تقدمي 
تعاون أمني اس��تثنائي لفترة ال تقل 
ع��ن ث��الث س��نوات إضافي��ة، تكون 
والتمدي��د.  للمراجع��ة  خاضع��ة 
ويتمّث��ل الهدف من ذلك ه��و توفير 
جس��ر له��ذه العالق��ة املع��ّززة من 
التع��اون األمن��ي ليط��ال احلكوم��ة 
العراقي��ة اجلديدة خ��الل واليتها بني 

عامي 2018 و 2022.  
وم��ن الض��روري أن تك��ون الرس��الة 
واضحة، وهي: أن الواليات املتحدة لن 
تنسحب من هذه املعركة بعد حترير 
املوصل. وبخالف االنسحاب املتسّرع 
ف��ي الفت��رة 2009-2011، س��يكون 
ملتزم��ني  األميركي��ون  املس��ؤولون 
بعالقة مكثفة م��ن التعاون األمني 
مع الع��راق من خالل اإلط��ار املتعدد 
املشتركة  املهام  ل�«قوة  اجلنس��يات 

- »عملية العزم املتأصل«« ملنتصف 
املدة، من أجل هزمية تنظيم »الدولة 
ف��ي  نهائ��ي  بش��كل  اإلس��المية« 
الع��راق. ومث��ل هذا اجله��د يجب أن 
يشمل مس��اهمة مستمرة ل� »قوة 
مهام العمليات اخلاصة املش��تركة-
العراق« وتعاون استخباراتي محّسن 
واستمرار الوجود األميركي في »قيادة 
العمليات املش��تركة« وجهد حثيث 

في مهمة »بناء قدرة الشريك«. 

ما الذي ينبغي على التحالف 
القيام به في املوصل

بإمكان اخلطوات املذكورة أعاله تعزيز 
نف��وذ الوالي��ات املتح��دة والتحالف 
على حد س��واء من أجل املس��اهمة 
في إرس��اء االستقرار في نينوى على 
امل��دى الطويل. فعلى س��بيل املثال، 
بإم��كان التحال��ف أن يحافظ على 
مش��اركته املباشرة في تطوير قوات 

األمن التي مقرها في نينوى.   
تدري��ب  التحال��ف  واص��ل  م��ا  وإذا 
ق��وات اجلي��ش العراق��ي وجتهيزه��ا 
ف��ي القواع��د الكبي��رة ق��رب بغداد 
والتاجي وبسماية، فعندئذ ستكون 
احلكوم��ات الغربية في موقع أفضل 
يخّولها ضمان جتنيد سكان املوصل 
ونينوى في اجليش بأعداد مناسبة، مما 
للمصاحلة.  رئيسياً  يشّكل مقياساً 
وعل��ى نح��و مماث��ل، يس��مح تدريب 
»ق��وات ال��درك الوطن��ي« اإليطالية 
ل��� »الش��رطة االحتادي��ة العراقية« 
باإلش��راف والتأثير على تطوير قوات 

»الش��رطة االحتادية« اجملندين حديثاً 
في نينوى. 

التدريبي��ة  للمب��ادرات  ميك��ن  وال 
املتخصصة أن تضمن نفوذ التحالف 
فحسب، بل أن تساعد أيضاً بشكل 
مباش��ر على اس��تقرار نين��وى. ومن 

األمثلة على ذلك:
• تدري��ب الق��وات اخلاص��ة واخملابرات 
عل��ى عملي��ات مكافح��ة اإلره��اب 

واجلرائم املنظمة.
• تطوي��ر »مرك��ز متمي��ز ملكافح��ة 
»اجلي��ش  ل���  مخص��ص  التم��رد« 

العراقي« و«الشرطة االحتادية«.
• تطوي��ر قدرات أمن احل��دود وقدرات 
لوجس��تية لدع��م العملي��ات ف��ي 
مناط��ق غي��ر محكومة بعي��داً عن 
البنية التحتية اللوجستية القائمة، 

مثل احلدود بني نينوى وسوريا.

االستمرار في إيالء االهتمام 
ال ش��ّك في أّن اهتمام التحالف هو 
االس��تثمار األق��ل تكلف��ًة واألكث��ر 
أهميًة في الوقت نفس��ه الذي ميكن 
توظيف��ه في املوص��ل. وميّث��ل إبقاء 
تركي��ز القيادات في بغ��داد و»إقليم 
كردس��تان« ونين��وى ُمنصّب��اً عل��ى 
إرساء االس��تقرار واستمرار التواصل 
والتنس��يق فيما بينها، املس��اهمة 
األكبر التي ميكن للتحالف تقدميها.  
مايكل نايتس هو زمي��ل »ليفر« في 
معه��د واش��نطن ومؤل��ف التقرير 
الذي أص��دره املعهد بعنوان »كيفية 

تأمني املوصل«.

بعد القضاء على تنظيم داعش والشروع في البناء

إرساء االستقرار في الموصل واألهداف االستراتيجية األميركية المستقبلية في العراق

نوزاد رسول: حكومة 
االقليم هي المالمة على 
بقاء وتدهور الواقع 
المعيشي للمواطنين في 
االقليم، النها رفضت 
منذ اليوم االول القرار 
قانون الموازنة االلتزام 
به، برغم ان تطبيقه كان 
من شأنه ان يضمن عودة 
رواتب الموظفين في 
االقليم وعودة الحياة الى 
اسواقه المشلولة
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بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية ام��س االربعاء، ب��أن عنصرا 
من الصحوة قتل واصيب آخر بهجوم 

مسلح شمالي بغداد.
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
فتحوا نيران اس��لحتهم الرشاش��ة، 
صباح يوم ام��س على نقطة مرابطة 
الرع��ود  مبنطق��ة  للصح��وة  تابع��ة 
شمالي العاصمة، ما اسفر عن مقتل 

احد عناصرها واصابة آخر بجروح".
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املصدر إن 
يس��تقلون  مجهول��ني  "مس��لحني 
سيارة مدنية فتحوا نيران اسلحتهم، 
الي��وم، على مدني لدى مروره مبنطقة 
الزعفراني��ة جنوبي بغداد، ما اس��فر 

عن مقتله في احلال".

ديالى – اطالق نار 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس  االربعاء، ب��أن مدنياً قتل 
بنيران مجهولني ق��رب ناحية هبهب 

شمال غرب ب عقوبة. 
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
فتحوا نيران اس��لحتهم في س��اعة 
متأخ��رة م��ن مس��اء يوم ام��س، جتاه 
مدني ق��رب ناحي��ة هبه��ب، )18كم 
ش��مال غرب بعقوبة(، ما اس��فر عن 

مقتله في احلال". 
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اسمه، أن "التحقيقات 
االولي��ة تش��ير إل��ى أن دواف��ع احلادث 

جنائية". 

كركوك – سطو مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس االربع��اء بأن مجموعة 

مس��لحة اقتحم��ت من��زال س��كنيا 
وسط احملافظة وس��رقوا امواال وحلي 

ذهبية.
وقال املصدر  إن "مجموعة مس��لحة 
تستقل سيارة رباعية الدفع اقدمت، 
مس��اء يوم الثالث��اء ، باقتح��ام منزل 
في حي طريق بغداد وس��ط كركوك، 
وس��رقت ام��واالً وحل��ي ذهبي��ة حتت 

تهديد السالح".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، ان "املسلحني 
ف��روا الى جهة مجهول��ة بعد تنفيذ 
الهجوم"، مش��يرا الى ان "قوة امنية 
طوقت مكان احل��ادث وفتحت حتقيقاً 

بشأن مالبساته" 

االنبار – قصف جوي 
اعل��ن قائد الفرقة الس��ابعة باجليش 
الل��واء الرك��ن نوم��ان عب��د الزوبعي، 

األربعاء، عن مقتل سبعة "إرهابيني" 
بتدمي��ر ارب��ع مضاف��ات تابع��ة الى 
تنظي��م "داع��ش" غرب��ي محافظ��ة 

األنبار.
وق��ال الزوبع��ي إن "طي��ران التحالف 
الدول��ي قص��ف، فجر ي��وم امس اربع 
مضافات لتنظي��م داعش في مدينة 
راوة ، )230ك��م غرب��ي الرم��ادي(، م��ا 
اس��فر ع��ن مقت��ل س��بعة إرهابيني 

وتدميرها".

كربالء – ضبط عصابة 
اعل��ن الل��واء أحمد عل��ي زويني قائد 
شرطة محافظة كربالء امس االربعاء 
عن متكن املفارز األمني��ة التابعة إلى 
قس��م مكافح��ة إج��رام كرب��الء من 
إلق��اء القب��ض على عصابة س��طو 
مس��لح مكونة من شخصني، وأخرى 
متخصصة بس��رقة الدراجات النارية 

داخل احملافظة.  
واض��اف الل��واء زوين��ي انه اس��تخبر 
القسم املذكور بتعرض احد املواطنني 
في منطقة الغدي��ر االولى الى حادث 
تس��ليب حت��ت تهديد الس��الح حيث 
قام املتهم��ون بدخوله��م الى احدى 
الصيدلي��ات التابع��ة الى املش��تكي 
واش��هر احدهم مسدسا عليه واخذ 
منه مبلغ من املال م��ع جهاز املوبايل 
بالقوة وهروبهم الى جهة مجهولة .

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار ام��س االربعاء ان مفارز مكتب 
تفتيش امل��رور التاب��ع ملديرية تفتيش 
بغداد في مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلي��ة القت القبض على مفوٍض 
منس��وب الى موقع تسجيل مركبات 
التاجيات بتهمة حتويل أرقام سيارات 

م��ن الفح��ص املؤق��ت ال��ى الدائمي 
لقاء مبالغ مالية وإلقاء القبض على 

معقبني ومزورين آخرين.  
الش��رطة   مف��ارز  أن  املص��در  وذك��ر 
متكنت من القاء القبض على مفوٍض 
منس��وب الى موق��ع تس��جيل مرور 
التاجيات لقيامه باس��تحصال مبالغ 
مالية من مواطنني تقّدر ب� 8400 دوالر 
أميركي مقابل حتويل أرقام 15 مركبة 

من الفحص املؤقت الى الدائمي .

نينوى – هجوم مسلح 
كش��ف مصدر محلي في محافظة 
نين��وى امس االربعاء ان قوات احلش��د 
الشعبي فجرت امس االربعاء، سيارة 
ملغمة وقتلت من فيها بصد تعرض 
فاش��ل اس��تهدف القرى احمل��ررة في 

بادوش غربي مدينة املوصل.
وذكر املص��در احمللي ان “الل��واء الثاني 

التابع للحش��د الشعبي فجر صباح 
ي��وم امس س��يارة ملغم��ة وقتل من 
فيها خالل صده تعرضا فاش��ال على 
القرى احمل��ررة في ناحية ب��ادوش غرب 

املوصل" .

البصرة – استهداف مدنيني 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االربعاء بأن داراً سكنية 
تق��ع في مرك��ز املدين��ة تعرضت الى 
اس��تهداف بعب��وة صوتية م��ن قبل 

مجهولني.
وق��ال املص��در  إن "مجهول��ني فجروا 
عبوة صوتي��ة محلية الصنع على دار 
سكنية في منطقة اجلنينة الواقعة 
ضم��ن مرك��ز احملافظ��ة"، مبين��اً أن 
"االنفج��ار ال��ذي وقع عن��د منتصف 
اللي��ل ل��م يس��فر ع��ن أي إصاب��ات 

بشرية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر مص��رف الرافدين، ام��س االربع��اء، فروعه 
من تعاطي الرش��وة ويهدد موظفيه باحالتهم 
للقض��اء، مبينا انه ش��رع بوض��ع رقابة صارمة 

بحق املوظفني بالتعاون مع اجلهات القضائية.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" ان "املصرف حذر فروعه 
كافة في بغداد واحملافظات من تعاطي الرش��وة 
واحملس��وبية في اجناز معامالت املواطنني"، داعيا 
"املواطن��ني الذي��ن لديه��م دالئل ومس��تندات 
تتعل��ق بش��بهات فس��اد ض��د اي موظ��ف في 
فروع��ه تقدميها الى اجله��ات القانونية اخملتصة 
في املص��رف التخاذ االجراء الالزم ضده، وبخالفه 
سيتم اقامة الدعوى على كل من يثير الشبهات 

ويطعن بسمعة املصرف وموظفيه".

بغداد ـ الصباح الجديد :
حددت دائرة بلدي��ة الكرادة،امس االربعاء، موعدا 
نهائيا جلميع املتجاوزين على الشوارع الرئيسية 
لرفع مخالفاتهم ينتهي بانته��اء مدة اإلنذارات 

املوجه لهم.
وقال��ت الدائرة ف��ي بيان صحف��ي اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" ان "مالكاتها ستباش��ر بإطالق 
حمل��ة كب��رى لرفع التج��اوزات واخملالف��ات على 
الش��وارع الرئيس��ية واألماكن العامة في قاطع 
بلدي��ة الكرادة بع��د انتهاء امل��دة القانونية التي 
منحت له��م واحملددة وف��ق اإلنذارات الرس��مية 

املوجهة لهم".
وأض��اف ان "الدائ��رة تهي��ب باخملالف��ني بضرورة 
اإلس��راع برف��ع جتاوزاتهم وف��ق امل��دة املمنوحة 
لهم"، مه��ددة "بازالتها من قبل مالكات الدائرة 
حفاظا على جمالية املدينة ونسيجها العمراني 

املميز".
وغالب��ا ما يتج��اوز اصحاب احمل��ال التجارية على 
الش��وارع العام��ة واالرصف��ة، مما يصع��ب املرور 
من قب��ل املواطنني الذين غالبا ما يس��تخدمون 
الش��وارع اخلاص��ة باملركب��ات للس��ير ب��دال من 

االرصفة التي احتلتها بضاعة هذه احملال.

"الرافدين" يحّذر فروعه 
من تعاطي الرشوة

"األمانة" توّجه إنذارًا 
أخيرًا للمتجاوزين

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يحقق التماس 
مع الشرطة االحتادية بعد السيطرة 

على اجلسر القدمي في أمين املوصل
وأعلن جودت،عن "حتري��ر دائرة اجلوازات 

في الباب اجلديد وسط املوصل". 
م��ن جهتها ح��ررت الق��وات األمنية ، 
أم��س االربعاء , قرية اجلمالية وفرضت 
احلاف��ة  عل��ى  الكامل��ة  الس��يطرة 
الش��رقية لنه��ر دجلة من الس��احل 

األمين للموصل. 
وق��ال قائد عملي��ات قادم��ون يانينوى 
الفري��ق الرك��ن عب��د األمي��ر رش��يد 
ي��اراهلل, ف��ي بي��ان تلق��ت صحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘, نس��خة من��ه إن 
"قطعات فرقة املش��اة 16 حررت قرية 
اجلمالية وفرضت الس��يطرة الكاملة 
على احلافة الش��رقية لنهر دجلة من 

الساحل األمين للموصل". 
وأضاف البي��ان، أن "القطع��ات حررت 
جمي��ع القرى واملناطق الواقعة ش��رق 

بادوش". 
وأعلن��ت قي��ادة الش��رطة االحتادي��ة ، 
الثالث��اء املاض��ي ، عن حتري��ر قرية باب 
الطوب م��ن محور نهر دجلة والوصول 
إلى اجلسر العتيق، والتوغل في مدينة 

املوصل القدمية. 
وقال��ت القيادة ف��ي بيان له��ا، تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه ، ان "قطعات الفرقة الثالثة والرد 
الس��ريع، متكنتا م��ن حتري��ر قرية باب 
الط��وب من مح��ور النه��ر وتصل إلى 

اجلسر العتيق". 
وأض��اف البيان ان "قطع��ات الفرقتني 
اخلامس��ة والسادس��ة من الش��رطة 
االحتادي��ة متكن��ت م��ن التوغ��ل ف��ي 
مدين��ة املوص��ل القدمي��ة م��ن محور 
محطة القطار وصلت مش��ارف قرية 
ب��اب البيض وتش��رع بنص��ب احلواجز 
واملصدات الستكمال تطهير املنطقة 

من بقايا تنظيم داعش". 

وكان قائ��د الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد ش��اكر ج��ودت، قد أك��د في وقت 
س��ابق ، ان "عناصر الشرطة االحتادية 
قتل��ت املس��ؤول العس��كري لداعش 
اإلرهاب��ي، محمود محمد، املكنى عبد 
الرحمن األنصاري، خ��الل عملية حترير 
قرية ب��اب الطوب ف��ي مدينة املوصل 
معم��ل  عل��ى  والس��يطرة  القدمي��ة 

األسمنت داخل القرية". 
ومتكن��ت الق��وات األمنية ، م��ن حترير 
محطة قطار نين��وى في اجلانب األمين 
م��ن مدينة املوص��ل، وحترير الش��ركة 
العام��ة لالس��منت في ب��اب الطوب 

جنوب شرق املوصل القدمية.

مجلس الوزراء يوافق على 
تخصيص األموال لتوفير الكتب 

املدرسية
ع��اداً أن "القرار من أج��ل دعمه )جهاز 

مكافحة اإلرهاب( واالرتقاء به أكثر".
وكان وزي��ر التربية محم��د إقبال حذر، 
الس��بت )25 ش��باط 2017(، من أزمة 
جدي��دة في توفي��ر الكتب املدرس��ية 
خالل الع��ام املقبل، متوقع��اً أن تكون 
أكب��ر من س��ابقتها، فيما عزا س��بب 
ذلك إلى "ضعف" االس��تجابة لتوفير 

تخصيصات الكتب.

استجواب رئيس مفوضية 
االنتخابات في جلسة البرملان اليوم

ولف��ت الى انه "س��يتم ايض��ا عرض 
للجن��ة  الفصل��ي  النش��اط  تقري��ر 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي 
وتقري��ر النش���اط الفصل��ي للجن��ة 

النزاهة".

"النّواب" يدعو العبادي جللسة 
علنية اليوم تكشف حقيقة 

املوازنة
وتابع الساري أن "اغلب املواد املطعون 

بصحتها تخص املواطن العراقي بنحو 
خاص وحياته وقوته".

ويستغرب "جلوء احلكومة العراقية إلى 
الطعن بتللك املواد أمام القضاء، برغم 
أنها تخدم املواطن الفقير كاالعتراض 

على مستحقات الفالحني".
"مجل��س  أن  إل��ى  الس��اري  ومض��ى 
النواب وعند اقراره املوازنة، اس��تعمل 
صالحياته الدستورية ولم يتم جتاوزها 

بل هو استعمل إلى املناقلة".
بدوره، ذكر عضو اللجنة هيثم اجلبوري 
في حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"احلكومة اعترضت على اصدار سندات 
خزين��ة للمحافظ��ات املنتجة للنفط 
وفي مقدمتها البصرة، وهذا س��يؤدي 
إلى الغ��اء جميع املس��تحقات املالية 
الس��ابقة واحلالي��ة لتل��ك احملافظات 

على وفق مشروع البترودوالر".
وتابع اجلب��وري أن "االعتراض جاء على 
ع��دم احتس��اب اخلدم��ة التقاعدي��ة 
للموظف��ني، وتثب��ث 35 منتس��باً في 
وزارة الكهرب��اء عل��ى امل��الك الدائ��م، 
واملض��ي مبش��اريع تخ��دم القطاعات 
الصحية والتعليمي��ة واخلدمة بلغت 

مراحل متقدمة من االجناز".
ولف��ت إلى أن "حتفظ مجل��س الوزراء 
ش��مل قرارن��ا باعط��اء صالحية نقل 
اصحاب الشهادات من منتسبي وزارة 
الداخلي��ة ال��ى الوظائ��ف املدنية في 

اجراء لن يكلف الدولة اعباء مالية".
ف��ي حني يب��دي اجلب��وري امتعاضه ل� 
"رف��ض احلكوم��ة ايق��اف تنق��الت أو 
تنسيب املوظفني إلى الرئاسات الثالث، 

برغم أنه التزامات مالية كبيرة".
وأس��تطرد أن "مجل��س ال��وزراء طعن 
ف��ي فقرة منحت احلق مل��ن احيل على 
التقاعد من موظفي الشركات املمولة 
ذاتياً املفلس��ة قبل س��ن 50 عاماً في 
احلص��ول عل��ى رات��ب تقاع��دي وعدم 
االنتظار حتى وصوله ذلك السن، كما 

جاء في مشروع املوازنة".
ونوه اجلبوري إل��ى أن "اجلانب احلكومي 
يعت��رض عل��ى ع��رض الق��روض على 
مجل��س الن��واب قب��ل املض��ي فيها، 
وكذل��ك الق��رار مبن��ح املنت��ج احملل��ي 
أولولي��ة على املس��تورد، فضالً رفضه 

ايقاف املنح إلى الدول واملنظمات".
ومض��ى إل��ى أن "الطع��ن ج��اء على 
ايقاف اعفاء دوائر الدولة من الرس��وم 
الكمركي��ة، وهي فق��رة وضعناها في 
املوازنة واس��تثنينا منها املواد األولية 

الداخلية في الصناعة".
وأكم��ل اجلبوري بالق��ول أن "احلكومة 
ترف��ض مراجع��ة عق��ود التراخي��ص 
النفطي��ة، بحج��ة أن االج��راء يحتاج 
إلى موافقة الش��ركات االجنية، كما 
أنه��ا اعترضت على اعفائن��ا للطاقة 
الشمس��ية وامليكانيكية من الرسوم 

لتقليل االعتماد على الكهرباء".

معصوم يستقبل أبو الغيط
واألخير يؤكد دعم الدول العربية 

خلطط العراق
األم��ني  أك��د  متص��ل  س��ياق  وف��ي 
الع��ام للجامع��ة العربي��ة احمد أبو 
اجلامع��ة  أن  األربع��اء،  الغيط،ام��س 
تناصر الع��راق في حرب��ه ضد تنظيم 
"داع��ش" بالكامل، مبين��ا أن اجلامعة 
لم تتفاجأ في ق��درة القوات العراقية 
على اس��تعادة األراضي من س��يطرة 
التنظي��م، فيما جدد تأكي��د اجلامعة 
ملطالب العراق بإخراج القوات التركية 

من أراضيه.
وق��ال أبو الغي��ط في مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك مع وزي��ر اخلارجي��ة إبراهيم 
اجلعفري في بغ��داد وتابعته "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اجلامع��ة العربية تدعم 
وتناص��ر الع��راق بالكام��ل ف��ي حربه 
ض��د تنظي��م داع��ش ال��ذي أوش��ك 
عل��ى الهزمية النهائي��ة"، الفتا الى أن 

"اجلامع��ة العربية ل��م تتفاجأ بقدرة 
القوات العراقية على استعادة أراضيه 

املغتصبة".

وأضاف أبو الغيط، أن "العراق طالب في 
مرات عديدة إخراج القوات التركية من 
أراضيه، واجلامع��ة العربية تدعم هذه 
املطالب املشروعة وجتدد مطالبها هي 
األخرى بإخراج هذه القوات، وال نسمح 

ألي دولة بالتدخل في شؤون األخرى".
ووص��ل األمني العام للجامعة العربية 
أحم��د أب��و الغيط ف��ي وقت س��ابق، 
ام��س األربع��اء، ال��ى بغداد ف��ي زيارة 
رسمية يلتقي خاللها كبار املسؤولني 

العراقيني.

احتاد القوى يطالب بضمانات دولية 
لتطبيق بنود التسوية التأريخية

2 - يؤس��س مجل��س األم��ن مبوج��ب 
القرار اعاله ، جلنة دائمة تس��مى جلنة 
) التس��وية التاريخي��ة في الع��راق ( ، 
هدفه��ا مراقبة م��دى الت��زام اطراف 
التسوية ببنود االتفاق وكذلك مراقبة 
اداء دول جوار الع��راق واملنظمات التي 
ستلتزم بدعم مش��روع التسوية في 

العراق .
3 - تلتزم اطراف التسوية على العمل 
باس��تحصال موافقة االحت��اد االوروبي 
ب��ان يصدر ق��رارا يضمن ه��ذا االتفاق 
للمس��اعدة حلل اخلالفات التي تنش��أ 

نتيجة تطبيقه .
4 - تلتزم اطراف التسوية على العمل 
باس��تحصال تعه��د جامع��ة ال��دول 

العربية بضمان هذا االتفاق .
5 - تلتزم اطراف التسوية على العمل 
باس��تحصال تعهد منظم��ة التعاون 
للدخ��ول كط��رف ضامن  االس��المي 

لهذا االتفاق .
6 - تلتزم اطراف التسوية على العمل 
باس��تحصال تعهد دول ج��وار العراق 

ومجلس التع��اون اخلليجي مجتمعة 
او منف��ردة عل��ى ضم��ان تنفي��ذ هذا 

االتفاق.
ثاني��ا : الضمان��ات الوطنية ملش��روع 

التسوية التاريخية 
1 - تعرض الصيغ��ة النهائية لوثيقة 
التس��وية التاريخي��ة عل��ى مجل��س 
الن��واب إلصدار قانون يس��مى ) قانون 
التس��وية التاريخي��ة ( يتضمن كافة 

بنود ونصوص ومالحق التسوية .
2 - تؤسس هيئة مستقلة بصالحيات 
كاملة تعمل على تنفيذ بنود ومالحق 
التس��وية ، م��ع ضمان وضع س��قوف 

زمنية لتنفيذ برامج تلك الهيئة .
التس��وية عل��ى  - تع��رض وثيق��ة   3
جميع املرجعيات السياسية والدينية 
واالحت��ادات  والنقاب��ات  واالجتماعي��ة 
ومؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي لالطالع 
ال��رأي  واب��داء  ومناقش��تها  عليه��ا 

واملشورة حولها .
عل��ى  التس��وية  قان��ون  يع��رض   -  4
االستفتاء الشعبي العام الستحصال 

إقرار الشعب العراقي عليه .
ثالث��ا : وس��ائل دعم وثيقة التس��وية 

واسنادها 
1 - تتعه��د بعثة االمم املتحدة العاملة 
بالتنس��يق   ) يونام��ي   ( الع��راق  ف��ي 
م��ع اط��راف التس��وية للعم��ل على 
تأس��يس صندوق دولي لتمويل برامج 
اع��ادة اعم��ار الع��راق عموم��ا واعادة 
اعم��ار املناط��ق املتضررة م��ن االرهاب 

والعمليات العسكرية .
2 - تتعهد بعثة االمم املتحدة واجلهات 
الضامنة على تأسيس مشروع تنموي 
دول��ي إلع��ادة اعمار العراق ) مارش��ال 
العراق ( ، تش��ترك ب��ه كل الدول التي 
ساهمت باحلرب على العراق واحتالله 

عام 2003 وكل حسب امكانياتها .
3 - تتعه��د منظم��ات االمم املتح��دة 
واملنظم��ات اإلقليمي��ة املتخصصة ) 

اليونسيف ، اليونسكو ... الخ ( .

تفاقم األزمة بني تركيا وهولندا 
لتشمل االحتاد األوروبي

وجاء الرد س��ريعاً من تركي��ا، إذ نددت 
وزارة اخلارجي��ة ام��س االول )الثالث��اء( 
في بي��ان بتحذير االحت��اد األوروبي لها، 
معتب��رة أن "التصري��ح غي��ر املدروس 
لالحت��اد األوروبي ال قيمة له بالنس��بة 
إلينا". واتهمت االحتاد بالتحيز لصالح 
هولندا، مش��يرة إل��ى أن ذلك يزيد من 

"معاداة األجانب واألتراك".
وب��دأ التوتر األوروبي م��ع تركيا عندما 
ألغت مدن أملانية عدة األسبوع املاضي 
جتمع��ات للجالي��ة التركي��ة مؤي��دة 
لصالح هولندا، مش��يرة إل��ى أن ذلك 

يزيد من "معاداة األجانب واألتراك".
وبعد احتواء األزم��ة مع أملانيا، رفضت 
هولن��دا الس��بت املاض��ي  الس��ماح 
لوزير اخلارجي��ة التركي مولود جاويش 
أوغلو لتوس��يع صالحيات إردوغان في 
االس��تفتاء ال��ذي تنظم��ه تركيا في 

أبريل )نيسان( املقبل.
وق��ت توج��ه الناخب��ون الهولندي��ون 
إل��ى صناديق االقتراع للمش��اركة في 
االنتخاب��ات البرملاني��ة، وذلك في ظل 
تنامي شعبية التيارات اليمينية على 
خلفي��ة ان��دالع أزمة دبلوماس��ية بني 

هولندا وتركيا.
وأش��ار اس��تطالع آلراء الناخب��ني إلى 
أن "ح��زب الش��عب م��ن أج��ل احلرية 
والدميقراطي��ة" بزعامة رئي��س الوزراء 
احلالي م��ارك روته يتمت��ع بدعم نحو 
%16.2، بينم��ا يأت��ي "ح��زب احلري��ة" 
اليميني املتشدد بزعامة خيرت فيلدرز، 
الذي يدع��و إلى مكافحة "أس��لمة" 
البالد، في املركز الثاني بحصوله على 
تأيي��د %13.4 من املواطن��ني. ويحظى 
ح��زب الن��داء الدميقراطي املس��يحي 

بدعم 12.5%.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ابلغ تنظيم داع��ش االرهابي اهالي 
"املوص��ل القدمي��ة" عب��ر مكبرات 
الص��وت أن��ه ق��د يغادره��م لكنه 
سيعود محذراً من استقبال القوات 
االمني��ة، وفيما بدأت احلي��اة تزدهر 
باجلانب االيس��ر وس��ط ضعف في 
القدرة الش��رائية م��ع غياب بعض 

اخلدمات الضرورية.
وق��ال مص��در أمني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلديد" ان "خطباء موالني لتنظيم 
داعش االرهابي خطبوا عبر مكبرات 
الصوت من بعض املساجد واجلوامع 
في منطقة املوص��ل القدمية )اكبر 
منطقة ف��ي اجلان��ب االمي��ن( ليلة 
ام��س، وكان��وا يناش��دون بتق��دمي 
يقاتلون  الذين  لعناصره��م  الدعم 
الش��رب  الطعام ومياه  ومنحه��م 
وفت��ح اب��واب املن��ازل والس��طوح 

لتسهيل حركتهم".
واض��اف "كم��ا أن خطب��اء داع��ش 
رجح��وا انهم قد يغ��ادرون منطقة 
املوصل القدمية اذا استمر الضغط 
انه��م  زعم��وا  لكنه��م  عليه��م، 
س��يعودون في يوم لي��س بالبعيد، 
محذري��ن األهال��ي م��ن اس��تقبال 
القوات االمني��ة، متوعدين مبعاقبة 
يحتف��ل  و  يس��تقبلهم  م��ن  كل 
ال��ى  بوصوله��م، داع��ني االهال��ي 
التمسك بتعليمات التنظيم وعدم 
حلق اللح��ى او تطوي��ل ايزاراتهم، 
كما دعوا النساء الى ابقاء نقابهن 
وع��دم التخل��ي عنه بأي ح��ال من 

االحوال".
ولفت املصدر الى ان "خطباء داعش، 
زعم��وا ان ما ميرون ب��ه هو ابتالء من 
اهلل )س��بحانه وتعالى( وان النصر 

قريب ومكفول لعناصرهم".

ويرى املص��در ان "خطبة داعش هي 
مبنزلة اق��رار بالهزمية ف��ي منطقة 
املوصل القدمي��ة التي تضم اجلامع 
النوري ال��ذي اعلن االرهابي ابراهيم 
عواد الب��دري )اب��و بك��ر البغدادي( 
قي��ام خالفت��ه املزعومة من��ه، وان 
حترير املوص��ل القدمية يحمل رمزية 
مهم��ة جًدا تؤذن بزوال دولة اخلرافة 

الداعشية".
ونوه املص��در الى ان "تنظيم داعش 
قام بنقل العش��رات من جرحاه من 
منطق��ة املوصل القدمي��ة واالحياء 
القريب��ة منها الى احي��اء الهرمات 

و17 متوز و العريب��ي )اقصى االحياء 
الغربية في امين املوصل(، وهذا دليل 
آخ��ر على قرب طرد داعش من االمين 

بالكامل".
وتس��عى الق��وات االمني��ة لفرض 
س��يطرتها بالكامل عل��ى املناطق 
القدمي��ة وس��ط املوص��ل، وتخوض 

قتاال صعباً في األزقة القدمية.

احلياة تزدهر بأيسر املوصل .. 
ولكن..!

ع��ادت احلي��اة لتزده��ر مج��دداً في 
اجلانب االيس��ر م��ن مدينة املوصل، 

فيم��ا يعان��ي االهال��ي م��ن نقص 
ببعض اخلدمات.

وبدأ العش��رات من اصح��اب احملال 
التجاري��ة بفتح محالهم بعد إمتام 
أعمال الصيان��ة وعرض بضائعهم 

اخملتلفة.
وميك��ن مالحظة وج��ود دمى عرض 
املالبس النس��ائية في ابواب املتاجر 
اخلاصة به��ذا النوع م��ن البضائع، 
حي��ث كان تنظي��م داع��ش يح��ّرم 
االزياء  لع��رض  الدم��ى  اس��تعمال 
النس��ائية وكان يعاق��ب باجللد من 
يخالف هذه االوامر مع فرض غرامة 

مالية.
وتش��هد غالبي��ة اس��واق اجلان��ب 
االيس��ر حرك��ة جتارية نش��طة مع 
توفر ش��تى انواع البضائع الغذائية 
وغيرها،  والكمالي��ة  والكهربائي��ة 
لك��ن م��ا زالت الق��درة الش��رائية 
للمواطن��ني ضعيفة بس��بب عدم 
ص��رف الروات��ب الغل��ب املوظف��ني 
احلكومي��ني، فيما معام��ل القطاع 
اخل��اص لم تفتح ابوابها لتش��غيل 

العمال اال ما ندر.
أن��ه  موصلي��ون  ناش��طون  وي��رى 
االحتادية  يتوج��ب عل��ى احلكوم��ة 

االس��راع بص��رف روات��ب املوظفني 
دفق��ة كبيرة  املوصلي��ني العط��اء 
واملعاش��ية  التجاري��ة  للحرك��ة 

باجلانب االيسر.
ه��ذا ويعاني بع��ض احي��اء اجلانب 
االيس��ر م��ن نقص ف��ي ام��دادات 
الش��رب بس��بب  ومياه  الكهرب��اء 
تض��رر الش��بكات بفع��ل املع��ارك 
الت��ي حصلت فيه��ا، فيما تعكف 
الفرق الفنية التابعة لشتى الدوائر 
اخلدمية على اصالح االضرار لتقدمي 
اخلدمات لالهالي الذين عانوا االمرين 

طوال عامني ونصف العام.

خطباء موالين لتنظيم 
داعش اإلرهابي خطبوا 
عبر مكبرات الصوت من 
بعض المساجد والجوامع 
في منطقة الموصل 
القديمة )أكبر منطقة في 
الجانب األيمن( ليلة أمس، 
وكانوا يناشدون بتقديم 
الدعم لعناصرهم الذين 
يقاتلون ومنحهم الطعام 
ومياه الشرب وفتح 
أبواب المنازل والسطوح 
لتسهيل حركتهم

عودة احلياة إلى أسواق اجلانب األيسر من مدينة املوصل

مع ازدهار الحياة بأيسر الموصل

داعش يبلغ أهالي الموصل القديمة: ربما سنغادركم لكن سنعود

اخلميس 16 آذار 2017 العدد )3650(

Thu. 16 Mar. 2017 issue )3650(



أعلن عن وجود جوائز شهرية وسنوية قّيمة 

محليات اخلميس 16 آذار 2017 العدد )3650(4

Thu. 16 Mar. 2017 issue )3650(

بغداد - الصباح الجديد: 

العراق��ي  املص��رف  مدي��ر  أعل��ن 
للتجارة )TBI( فيصل الهيمص عن 
اطالق ش��هادة إيداع حتت مسمى 
)تستاهل( بقيمة )500 الف دينار(، 
الفت��ا ال��ى وج��ود جوائز ش��هرية 
ونص��ف س��نوية وس��نوية قّيمة 
للمواط��ن عن طريق س��حب ارقام 

الشهادات . 
بداية اشاد مدير املصرف في  مؤمتر 
صحف��ي عقده في قاع��ة النخيل 
العاصمة  الصي��د وس��ط  بن��ادي 
بغداد حضرت��ه » الصباح اجلديد« 
ببطوالت القوات املسلحة العراقية 
التي تخوض اشرس املعارك لتحرير 
ما تبقى من محافظ��ة نينوى من 

عصابات » داعش » االرهابية .
وقال الهيمص ان املصرف العراقي 
املرك��زي  البن��ك  مبوافق��ة  اطل��ق 
العراقي ش��هادة ايداع )تستاهل(، 
بقيم��ة 500 أل��ف دين��ار لإلي��داع 
الواحد«، مشيرا الى أن »الهدف من 
الفك��رة لتش��جيع املواطنني على 
اي��داع اموالهم في املصارف وإعادة 
جس��ور الثق��ة لديهم، وترس��يخ 
باملصداقي��ة  املتمثل��ة  القي��م 

والنزاهة واجلودة«. 
وتاب��ع  املص��رف  مدي��ر  واض��اف 
الهيمص، أن »هناك استراتيجيات 
)تستاهل(،  لنجاح شهادة  وضعت 
للحف��اظ عل��ى س��المتها من أي 
خرق أو تزوير، حي��ث مت العمل على 
اجراءات مؤّمنة لها مثل العالمات 
العمل��ة  عل��ى  املوج��ودة  املائي��ة 
أن  مبين��ا  العراقي��ة«،  النقدي��ة 
»الفائدة من املس��ابقة هو تشجع 
الن��اس عل��ى الدخ��ول إل��ى عالم 
االس��تثمار وحماي��ة أموالهم من 

السرقة«. 
وأشار مدير املصرف الهيمص إلى، 
أن »املصرف العراقي للتجارة، قدم 
لغاية اآلن )2195( شهادة، في عموم 

م��دن الب��الد«، مبين��اً أن »املصرف 
اعد جوائز ش��هرية وسنوية قيمة 
، تص��ل اجلائزة الش��هرية إلى )10 
ماليني دينار(، في حني تصل اجلائزة 
نص��ف الس��نوية إل��ى )40 مليون 
دين��ار (، أما اجلائزة الس��نوية تصل 
إل��ى )100 مليون دينار ( ، مؤكدا أن 
»الس��حب س��يكون يوم 4 نيسان 
املقبل بعد وضع ارقام الش��هادات 
ف��ي جهاز خاص متهيدا لس��حبها 

واعالن الفائز باجلائزة .  
العراق��ي  املص��رف  مدي��ر  وأك��د 

للتج��ارة، أن »املص��رف عمل على 
توط��ني املعام��الت الكتروني��اً، مع 
احلكوم��ة  بتوجيه��ات  االلت��زام 
املركزي��ة والبنك املرك��زي حتديداً«، 
اآلن،  لغاي��ة  »املص��رف  أن  مبين��اً 
يزّود رواتب موظفي 16 مؤسس��ة 
رس��مية عبر الطري��ق االلكتروني، 
بعد ان كانت 3 مؤسس��ات فقط ، 
ونحن نسعى ألن تكون هناك نقلة 

نوعية في عمل املصرف«. 
من جهتها أك��دت مديرة صيرفة 
العراقي  التجزئ��ة ف��ي املص��رف 

للتج��ارة، طيبة ح��ازم، أن »غايتنا 
م��ن ه��ذه العملية هو تش��جيع 
االيداع داخ��ل املص��ارف، بغية أن 
يعم��ل الفرد وميارس تعامالته عبر 
املنافذ املصرفية«، مش��يرا الى أن 
»آلية اإليداع لش��هادة )تستاهل( 
الرسمية  املستمسكات  إبراز  هو 
املوح��دة،  الوطني��ة  البطاق��ة  أو 
مع اي��داع مبلغ )500 ال��ف دينار( 
للحص��ول على ش��هادة االيداع«، 
مش��يرة إل��ى أن »س��حبة املنتج 

ستكون مركزية«. 

من جانبه اوضح مستشار البنك 
املرك��زي وليد عيدي، إل��ى »وجود 
س��ند قانوني لش��هادة االيداع«، 
مبيناً أن »ه��ذه هي املبادرة األولى 
ف��ي الع��راق، أطلقه��ا املص��رف 
العراقي للتجارة، من خالل انشاء 
ش��ركة لضمان الودائ��ع وحماية 

اموال املواطنني«. 
وكش��ف عي��دي، عن ني��ة البنك 
املرك��زي »رفع نس��بة الس��يولة 
املالية خللق املنافس��ة بني ش��تى 
التي س��تعود باإليجاب  املصارف، 

على القطاع املصرفي في البالد«، 
مبين��اً أن »نس��بة املتعاملني مع 
املصارف م��ن املواطنني تبلغ 12% 
م��ن مجم��وع 38 ملي��ون مواطن 
عراقي، بحس��ب احصائيات وزارة 

التخطيط«. 
وأعلن مستشار البنك املركزي، عن 
»انشاء مصرف لإلقراض املشترك، 
وش��ارك ف��ي الصن��دوق كل من 
مصرفي التجارة والرافدين«، الفتاً 
إلى »وج��ود مبادرات أخرى لتطوير 

السوق املالية«. 

المصرف العراقي للتجارة يطلق منتج شهادة إيداع )تستاهل(

أطلق المصرف 
العراقي للتجارة 

بموافقة البنك 
المركزي شهادة 
إيداع )تستاهل(، 
بقيمة 500 ألف 

دينار لإليداع الواحد« 
أن »الهدف من 

الفكرة لتشجيع 
المواطنين على 

إيداع أموالهم في 
المصارف 

جانب من املؤمتر الصحفي ملدير املصرف العراقي للتجارة

التجارة تبحث توريد 
مواد إنشائية عالية 

الجودة من تونس

أمانة بغداد تنّفذ مشاريع 
جديدة للماء الصافي 

التعليم تمنح وثائق 
التخرج لطلبة كلية 

المزايا الجامعة 

بغداد - الصباح الجديد: 
بح��ث مدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
امل��واد االنش��ائية في وزارة التج��ارة مع وفد من 
الشركات التونسية املصنعة للمواد االنشائية 

لبحث امكانية التعاون بني اجلانبني .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة عدنان جاس��م 
الش��ريفي بانه مت خ��الل اللقاء مع الش��ركات 
التونس��ية املصنعة للمواد االنشائية )االنابيب 
البالس��تيكية والس��يرامك واالب��واب ( بح��ث 
امكانية التعاون مع تلك الشركات لتوريد مواد 
انش��ائية ذات مواصفات عالية اجلودة ولها رواج 

في االسواق احمللية العراقية .
واش��ار الش��ريفي بان االس��اس ال��ذي تعتمده 
ش��ركته للتعام��ل مع الش��ركات االنش��ائية 
الراغب��ة بالتع��اون معه��ا ه��و اجل��ودة العالية 
لتلك املواد ومطابقتها للمعايير املعتمدة لدى 
الش��ركة اضافة الى االس��عار املناسبة للمواد 

االنشائية. 
ودع��ا املدير الع��ام جمي��ع الش��ركات العربية 
واالجنبية املصنعة للمواد االنشائية للمشاركة 
في املعارض املتخصصة ومعرض بغداد الدولي 
لكون املعارض فرصة اس��تثمارية كبيرة وبوابة 
تس��ويقية ودعائية لتلك الشركات خاصة مع 

توافد اعداد كبيرة من الزائرين لتلك املعارض .

بغداد - الصباح الجديد:
حقق��ت أمانة بغداد نس��ب إجن��از متقدمة في 
انش��اء مجمع لتصفية مياه الش��رب مبنطقة 
الفحامة بطاقة )200( م3 في الس��اعة ملعاجلة 

شحة املياه التي تعاني منها تلك املناطق.
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم » أن مالكات 
دائ��رة ماء بغداد حققت نس��ب إجن��از متقدمة  
في انش��اء  مجمع لتصفية امل��اء في منطقة 
الفحامة الذي سيس��هم ف��ي جتهيز الكميات 
الكافية من املاء الصافي ملعاجلة الش��حة التي 

تعاني منها منطقتي الفحامة وكميرة »  .
وأضاف��ت أن » اجملم��ع ميثل املرحل��ة الثانية من 
املشروع ويضم عددا من اخلزانات إلستقبال املاء 
اخل��ام  وتوزيع املاء الصافي املنت��ج الذي مير عبر 
)فالت��ر( تعمل على وفق نظام يعد من التقنيات 
احلديثة عاملياً وبإمكانه القيام بأعمال الغس��ل 

والضخ التلقائي » .
وأوضح��ت أن » الدائ��رة باش��رت أعم��ال بن��اء 
ملحقات املشروع املتمثلة ببناء اخملازن ومختبرات 
 ) والبكتريولوجي��ة  )الكيمياوي��ة  الفح��وص 
لضمان السيطرة التامة على نوعية املاء املنتج 

مبا يتالءم مع املواصفات العاملية » .

اعالم التعليم  
ق��ررت وزارة التعلي��م العال��ي والبحث العلمي 
منح وثائ��ق التخرج لطلبة كلية املزايا اجلامعة 
األهلي��ة املقبول��ني على وف��ق الضواب��ط قبل 
االعتراف بالكلية الذين اجتازوا امتحان الكفاءة 

العلمية بنجاح.
وقال املتحدث الرس��مي لل��وزارة الدكتور حيدر 
العب��ودي، إن ال��وزارة قررت منح وثائ��ق التخرج 
للطلب��ة املقبولني  عل��ى وف��ق الضوابط قبل 
االعت��راف بكلية املزايا اجلامع��ة  األهلية الذين 
اجت��ازوا  امتحان الكف��اءة العلمية بنجاح  في  
أقس��ام اللغة العربية واللغة االجنليزية وقسم 
تقني��ات التحليالت املرضية وقس��م هندس��ة 
تقنيات احلاس��وب ممن تنطب��ق عليهم ضوابط 

القبول.
وأضاف املتحدث الرس��مي ان��ه مت تخويل عميد 
الكلية إص��دار أمر إداري بإط��الق وثائق التخرج  

للطلبة للمشمولني .

بغداد - الصباح الجديد: 

برعاي��ة رئيس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  العب��ادي 
وزي��ر  واش��راف  الزراعي��ة  للمب��ادرة 
الزراع��ة املهندس فالح حس��ن زيدان 
الزراع��ة  وزارة  افتتح��ت  اللهيب��ي 
اس��بوعها الزراعي التاسع للمعدات 
واملس��تلزمات واملنتج��ات الزراعية ) 
النباتي��ة واحليواني��ة ( وحتت ش��عار ) 
لنجع��ل م��ن العراق واح��ة خضراء ( 
للفت��رة م��ن 14 � 21 اذار اجلاري على 

ارض معرض بغداد الدولي 
وافتتح املعرض رئيس مجلس النواب 
العراق��ي الدكت��ور س��ليم عبد اهلل 
اجلب��وري ممثل رئيس ال��وزراء وعدد من 
النواب والوكيل الفني للوزارة الدكتور 
مه��دي ضم��د القيس��ي والوكي��ل 
اإلداري للوزارة الدكتور مهدي س��هر 
اجلب��وري والس��يد مستش��ار الوزارة 
لش��ؤون الث��روة احليواني��ة الدكت��ور 

حس��ني علي س��عود ورئي��س األحتاد 
العام للجمعيات الفالحية الش��يخ 
حيدر عبد الواح��د العبادي وعدد من 
الس��ادة امل��دراء العامني ف��ي الوزارة 
ووزارت الدول��ة األخ��رى وجمع غفير 
الش��ركات  وممثل��ي  اخملتص��ني  م��ن 
املتخصصة وعدد من وسائل اإلعالم 

والقنوات التلفزيونية الفضائية .
واإلع��الم  العالق��ات  قس��م  وذك��ر 
والتعاون الدولي في وزارة الزراعة ، أن 
حفل األفتت��اح تضمن منهاج احلفل 
كلم��ة رئيس مجل��س الن��واب التي 
أش��اد فيها بهذه الفعالي��ة املهمة 
والوطني��ة لدع��م القط��اع الزراعي 
والتفكي��ر بوس��ائل جدي��دة لتنمية 
العملي��ة الزراعية مبديا اس��تعداده 
واعضاء اجمللس على تشريع القوانني 
التي تخ��دم الواقع الزراعي للنهوض 

به .
كم��ا تضم��ن األفتت��اح كلم��ة وزير 
الزراع��ة التي حملت مواضيع عديدة 
والت��ي اك��د فيه��ا ب��أن الزراعة هي 

الركيزة األساس��ية ومن النشاطات 
الرئيس��ة الت��ي تس��هم ف��ي تعزيز 
األمن الوطني كونه مرتبط بتحقيق 
األم��ن الغذائ��ي ، مؤك��داً عل��ى أبرز 
أجنازات الوزارة املتحققة خالل الفترة 
القليل��ة املاضي��ة واملتمثل��ة بتوفير 
للفالح��ني  الزراعي��ة  املس��تلزمات 
واملزارعني واألسمدة واملبيدات والبذور 
إضافة الى البرنامج الوطني لتنمية 
احلنط��ة في الع��راق وبرنام��ج إكثار 
ب��ذور الرتب العليا ، مبين��اً دور الوزارة 
ف��ي القض��اء ش��به التام عل��ى أفة 
دوب��اس النخيل التي انهكت النخيل 
العراقي منذ تس��ع عق��ود من الزمن 
وغيره��ا م��ن األجن��ازات الزراعية في 

اجملال النباتي واحليواني .
الع��ام  األحت��اد  رئي��س  الق��ى  كم��ا 
للجمعي��ات الفالحي��ة كلم��ة اكد 
فيه��ا أن العراقيني أول من حرث وزرع 
وأن القطاع الزراعي يش��هد حتس��ن 
في زيادة اإلنتاج بفضل تعاون السادة 
املسؤولني في الوزارة وحرصهم على 

تطوير الواقع الزراعي في جميع البالد 
والعم��ل عل��ى حماية املنت��ج احمللي 
مش��يداً بأقام��ة األس��بوع الزراع��ي 
واعتب��اره خطوة مهمة وداعمة لهذا 
القط��اع احليوي للنهوض بالنش��اط 

الزراعي .
واختتم احلفل بعرض أوبريت للفرقة 
القومي��ة للفن��ون الش��عبية تغنت 
بتوطيد الروح الوطنية واس��تعراض 
الت��راث العراقي االصيل واس��تلهام 

القيم العراقية الطيبة .
يذك��ر ان االس��بوع الزراعي التاس��ع 
قد شهد اقباال واس��عا ونال اعجاب 
خ��الل  م��ن  اجلمي��ع  واستحس��ان 
معروضات��ه املتمي��زة الت��ي توج��ت 
جمي��ع النجاح��ات املتحقق��ة لهذا 
القط��اع احلي��وي امله��م حي��ث يعد 
حلق��ة وصل ب��ني ال��وزارة والفالحني 
واملزارع��ني واملس��تثمرين واخملتص��ني 
ف��ي اجمل��ال الزراع��ي من خ��الل تبادل 
املعلومات واخلبرات التي تس��هم في 

تطوير القطاع الزراعي. 

تقرير

افتتاح األسبوع الزراعي التاسع على أرض معرض بغداد الدولي
تحت شعار لنجعل من العراق واحة خضراء 

جانب من احلضور »عدسة: طارق كرمي«

سعاد التميمي
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اوع��زت 
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ني 
خ��الل لقائه��ا الصيدالن��ي احمد 
حميد مدير عام الش��ركة العامة 
واملس��تلزمات  االدوي��ة  لتس��ويق 
التخصي��ص  بتوفي��ر  الطبي��ة 
املال��ي لرف��د مراك��ز ع��الج االورام 
الس��رطانية بحاجته��ا م��ن ادوية 

عالج الثالسيميا واالورام .
كم��ا ج��رى التأكيد خ��الل اللقاء 
على تنظيم اجتماع طارئ في مقر 
االدوية  العامة لتس��ويق  الشركة 
واملس��تلزمات الطبي��ة مع مديري 
املراكز التخصصي��ة بعالج االورام 
االختصاص  واالطباء  الس��رطانية 
اليجاد آليات سريعة وفاعلة لتوفير 

االدوي��ة اخلاص��ة بع��الج االمراض 
السرطانية .

على صعي��د متصل عقد قس��م 
املسؤولية الطبية في مقر الوزارة 
االجتماع االول لش��عب املسؤولية 

الطبية في بغداد واحملافظات 
الدكت��ور  الفن��ي  الوكي��ل  وق��ال 
حازم اجلميلي ان��ه مت في االجتماع 
مناقش��ة عم��ل قس��م وش��عب 
املس��ؤولية الطبي��ة ودوره��م في 
الت��ي  الطبي��ة  االخط��اء  حتدي��د 
حق��وق  ضم��ان  به��دف  حت��دث 
املري��ض والطبي��ب وكذل��ك بحث 
االش��كاليات التي تتعلق بالفصل 
العشائري الذي يتعرض له االطباء 
اثن��اء عمله��م ف��ي املؤسس��ات 

الصحية.

واضاف اجلميلي ان هناك مس��ودة 
لالق��رار  طريقه��ا  س��تأخذ  ق��رار 
لتحدي��د الية  العمل والعالقة بني 
الطبيب واملريض وحتديد مسؤولية 

االخطاء الطبية . 
م��ن جانب��ه اوض��ح مدير قس��م 
املس��ؤولية الطبي��ة ف��ي ال��وزارة 
الدكتور عماد عبد اجلبار علي انه مت 
في االجتماع بحث تنسيق العمل 
ب��ني ال��وزارة وش��عب املس��ؤولية 
الطبي��ة ف��ي دوائ��ر صح��ة بغداد 
حتدي��د  مج��ال  ف��ي  واحملافظ��ات 
االخطاء الطبية وتالفي املشكالت 
التي حتدث بس��ببها حلفظ حقوق 
الطبيب واملريض ولتعزيز اخلدمات 
املقدم��ة  والعالجي��ة  الطبي��ة 

للمواطنني .

وزيرة الصحة توعز باستيراد أدوية 
بغداد - الصباح الجديد:عالج الثالسيميا واألورام السرطانية

عقدت هيئ��ة رعاي��ة الطفولة 
اجتماعه��ا ال��دوري االول للعام 
احلال��ي ، وترأس االجتم��اع نيابة 
عن الوزير الوكيل االقدم للوزارة 

املهندس فالح هادي العامري .
وش��دد  الوكي��ل االق��دم عل��ى 
اهمية الدور ال��ذي تلعبه هيئة 
رعاية الطفولة في ظل الظروف 
التي تشهدها البالد من عمليات 
حترير املدن وتزايد اعداد النازحني 
م��ن  الكثي��ر  وب��روز  االطف��ال 
التحديات التي تواجه الطفولة 

في العراق.
واك��د الوكي��ل ان الوضع احلالي 
للمناط��ق احمل��ررة يحت��اج ال��ى 
تضافر جهود جميع املؤسسات 
احلكومي��ة واملنظم��ات الدولية 
املدن��ي  اجملتم��ع  ومنظم��ات 

للنه��وض بواقع االطفال وتقدمي 
كل م��ا ميك��ن ان يقدم لالس��ر 
االطف��ال  وخاص��ة  النازح��ة 

منهم.
م��ن جانبها اس��تعرضت مديرة 
عام دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة مدي��رة مكت��ب هيئة 
رعاية الطفول��ة د. عبير مهدي 
اجللب��ي بن��ود ج��دول االعم��ال 
ال��ذي رك��ز على وض��ع اخلطط 
وحتديد اآلليات املناسبة ملساندة 
عصاب��ات  ضحاي��ا  االطف��ال 
داعش االرهابي��ة ف�ي املناط�ق 

احمل�ررة.
تفاصي��ل  اجملتمع��ون  وناق��ش 
مجموعة م��ن البرامج الهادفة 
االطف��ال  تأهي��ل  اع��ادة  ال��ى 
وتق��دمي الدعم واملس��اندة لهم 
اس��تعراض  مت  إذ   ، والس��رهم 

قب��ل  م��ن  مقترح��ة  برام��ج  
مكتب هيئ��ة رعاي��ة الطفولة 
ودار ثقاف��ة االطف��ال تضمن��ت 
انش��طة وخدمات متعددة تركز 
على تطوير القدرات والقابليات 
للعاملني م��ع االطفال ، وبرامج 
للتأهيل النفس��ي واالجتماعي 
تعرض��وا  الذي��ن  لالطف��ال 
للصدمة النفس��ية ، وفعاليات 
اخرى تتعل��ق بالترفيه والتوعية 
وح��ب  باملواطن��ة  والتثقي��ف 

الوطن. 
يذك��ر ان هيئة رعاي��ة الطفولة 
تض��م ف��ي عضويته��ا ممثل��ني 
والش��ؤون  العم��ل  وزارات  ع��ن 
والصحة  والتربية  االجتماعي��ة 
والبيئة والتخطيط  والش��باب 
والرياض��ة والع��دل والداخلي��ة 

والثقافة. 

رعاية الطفولة تضع خططا لدعم 
األطفال في المناطق المحررة  

دعت إلى ايجاد آليات سريعة وفاعلة لتوفيرها 

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اطلق��ت 
االجتماعية امللح��ق االول من اعانات 
احلماي��ة االجتماعية ضم��ن الدفعة 
االولى لعام 2017 ل�)2130( مستفيدة 
من النس��اء في بغداد واحملافظات ممن 

اس��تبعدتهم نتائج وزارة التخطيط 
وقدم��ن اعتراضات الى اللجان العليا 

يوم اخلميس املاضي . 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الوجبة االولى تشمل 
رواتبه��ن  اوقف��ت  اللوات��ي  النس��اء 

احترازيا كونهن لم يحدثن بياناتهن، 
او السباب ضريبية لدى الدولة وقدمن 
اعتراضات الى اللجان العليا ، مشيرا 
الى ان ال��وزارة اطلقت الوجبة االولى 
للنس��اء اللواتي تأخرن في االعتراض 
ضم��ن ملح��ق الدفعة االول��ى لعام 

.2017
واض��اف املتح��دث منع��م ان هن��اك 
وجب��ة ثانية س��يتم اطالقه��ا قريبا 
ضمن ملحق الدفع��ة االولى لالعانة 
االجتماعي��ة للع��ام احلال��ي ، مؤكدا 
بالنظ��ر  االس��تمرار  الوزي��ر  توجي��ه 

ف��ي ملف��ات املعترض��ات للب��ت اما 
بش��مولهن على وفق القانون اجلديد 
او اس��تبعادهن من برنام��ج احلماية 
االجتماعية. واوضح منعم ان الوزارة 
س��بق لها ان اس��تحصلت موافقة 
مجل��س ال��وزراء عل��ى ص��رف مبالغ 

املس��تفيدين الس��ابقني من اعانات 
احلماية االجتماعية ممن استبعدتهم 
وزارة التخطي��ط بعد ان عدتهم فوق 
مس��توى خط الفقر، التي نوهت الى 
انه��م قدم��وا اعتراضاته��م للوزارة 

العادة شمولهم من جديد .

إطالق اإلعانة االجتماعية للمعترضات في بغداد والمحافظات 



بغداد - الصباح الجديد:  

نف��ت وزارة التجارة التصريحات 
التي اطلقه��ا النائب عادل نوري 
بش��أن عدم قيام الوزارة بصرف 
للبطاق��ة  اخملصص��ة  املبال��غ 
التموينية لعام ٢٠١٧ من املوازنة 

العامة.
وقال��ت ان تصريحات��ه التي رأى 
فيه��ا امللي��ون دوالر ه��و مبل��غ 
كاف لتجهيز املفردات الغذائية 
بنظ��ام  املش��مولني  جلمي��ع 
البطاق��ة التمويني��ة تعب��ر عن 
عدم فهم وال دراية باالموال التي 
حتتاجها ال��وزارة لغرض التعاقد 
وجتهيز املفردات بص��ورة كاملة 

ومستقرة . 
وقال��ت الوزارة في بي��ان لها بأن 
تخصيصات البطاقة التموينية 
لعام��ي )٢٠١٦ -٢٠١٧( ل��م يتم 
تس��لمها من وزارة املالية بنحو 
كامل برغم انها التس��د احلاجة 
بنظام  للمش��مولني  الفعلي��ة 
البطاقة بسبب الظروف املالية 
الصعب��ة التي تش��هدها البالد 
وعدم القدرة عل��ى منح الوزارة 
االم��وال الت��ي تتيح له��ا توريد 

وشراء املفردات الغذائية .
واش��ار البي��ان ال��ى ان »ال��وزارة 
اوضح��ت حال��ة النق��ص ف��ي 
املف��ردات الغذائي��ة الت��ي توزع 
الى اكثر م��ن ٣٧ مليون مواطن 
وج��ود  ع��دم  بس��بب  عراق��ي 
تخصيصات مالية كافية لتوفير 
املف��ردات خاصة وان اث��ر موازنة 
الس��نوات االخي��رة انخفض��ت 
التخصيصات بنس��بة ٦٠٪  عن 
احلاجة الفعلية ، واكثر من ذلك 
عدم تسلم االموال بنحو كامل 
فضال ع��ن الزي��ادة الس��كانية 
الت��ي حصل��ت ف��ي محافظات 
البالد التي وصلت الى مستويات 
عالية جدا قد تبلغ ٤٠٪  او اكثر« 
مبين��اً ان »هذه الزيادة حتتاج الى 
تخصيصات وام��وال كبيرة جداً 
يصعب عل��ى احلكومة توفيرها 
ف��ي ظ��ل الظ��روف االقتصادية 

الصعبة«

البي��ان اوضح ب��أن احلملة التي 
تتعرض له��ا وزارة التجارة ناجتة 
ع��ن قص��ور فه��م باإلج��راءات 
وع��دم دراي��ة باملش��كالت التي 
تتعرض لها ه��ذه الوزارة وابرزها 
عدم توفير االموال اخملصصة لها 
عل��ى وفق قان��ون املوازنة لتوريد 
املف��ردات الغذائية والتعاقد مع 
املناش��ئ العاملية والت��ي حتتاج 
ال��ى اكثر م��ن س��بعة مليارات 
دوالر س��نوياً، مش��يرة ان االم��ر 
»لي��س كم��ا اورده النائب عادل 
نوري الذي قال ان الوزارة التصرف 
مبل��غ ملي��ون دوالر ش��هرياً في 
ح��ني ه��ذا املبلغ ال يس��د تأمني 
مادة واح��دة او نصف احتياجات 

الوزارة من تلك املادة
واش��ار البي��ان ال��ى ان البعض 
»يحاول تضلي��ل الرأي العام من 
خالل تصريحات غير مس��ؤولة 

عن الفس��اد املزع��وم من دون ان 
يدرك هؤالء بأن الوزارة لم تتسلم 
تخصيصاتها ولو بنس��بة ٢٠٪  
وهو اعلنت��ه الوزارة ف��ي بيانات 
وتصريحات صحفية مس��تمرة 
والس��بب مرتبط باالزمة املالية 
وعدم قدرة احلكومة على تسديد 
كامل التخصيصات املالية بعد 
ان تسلمت خزينة الدولة فارغة 
من االموال رافق ذلك الصعوبات 
املالي��ة الت��ي اوجدته��ا االزم��ة 
انخفاض  بس��بب  االقتصادي��ة 

اسعار النفط .
وج��وب  عل��ى  البي��ان  وش��دد   
»تقص��ي احلقيق��ة ع��ن اخلل��ل 
الرئيس في عدم استقرار جتهيز 
املف��ردات الغذائية بنحو كامل« 
مبيناً ان��ه »يرتبط بع��دم وجود 
تخصيصات مالية كافية لسد 
الزي��ادة  ومراع��ات  متطلباته��ا 

الس��كانية الهائل��ة ف��ي ع��دد 
س��كان العراق وال��ذي اليتحدث 
عنه البعض لدواعي سياس��ية 
او ممارس��ة الضغوط الستمالة 
الرأي العام او تضليله مبعلومات 

تفتقد الدقة واملوضوعية 
 وطالب��ت ال��وزارة النائ��ب عادل 
ن��وري تقدمي امللف��ات التي حتدث 
عنه��ا ف��ي موضوعة الفس��اد 
ال��ى  كب��ار  وت��ورط مس��ؤولني 
اجله��ات الرقابية والتفتيش��ية 
ب��دال م��ن احلدي��ث بنح��و ع��ام 
واطالق تصريح��ات غير دقيقة ، 

مؤكدة ان 
»ع��زوف الش��ركات العاملية عن 
الدخول ف��ي مناقص��ات جتهيز 
لوزارة التجارة بسبب التجاذبات 
والتصريح��ات  السياس��ية 
املزعومة وغير املسؤولية بشأن 
وجود فس��اد ف��ي التعاقدات ما 

يدفع تلك الش��ركات الى النأي 
بعيداً عن السوق العراقية«. 

وكش��فت ال��وزارة ع��ن فش��ل 
التعاقد  اجرتها جلنة  مناقصات 
احلبوب بس��بب  لتوريد  املركزية 
مخاوف الش��ركات العاملية من 
الت��ي  السياس��ية  التجاذب��ات 
حتاول تضليل الرأي العام واعطاء 
مب��ررات واهي��ة بش��أن نوعي��ة 
املواد واليات فحصها التي جتري 
وف��ق ضوابط عاملي��ة تعمل بها 
شركات الغذاء منذ ٢٥ عاماً من 
دون ان يسجل عليها مالحظات 

او تشكيك
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
احلبوب  لتجارة  العامة  الشركة 
ف��ي وزارة التجارة عن اس��تمرار 
البصرة  فرعها ف��ي محافظ��ة 
اخلاص��ة  الصك��وك  بتوزي��ع 
واملزارعني  الفالحني  مبستحقات 

املسوقني حملصول احلنطة احمللية  
لعام 2016 .

واوضح مدير الفرع سمير راضي 
عل��وان ان الوح��دات احلس��ابية 
بعمليات  اخملتص��ة  والتدقيق��ة 
مس��تمرة  الصك��وك  توزي��ع 
بالدوام الرسمي خالل ايام اجلمع 
والعطل الرسمية حلني االنتهاء 
م��ن عملي��ات توزي��ع الصكوك 
والتي بلغت نسبة التوزيع 35% 

من اعداد الفالحني املسوقني .
وفي السياق ذاته زار نائب رئيس 
ميس��ان  محافظ��ة  مجل��س 
الش��ركة  ف��رع  رحي��م  ج��واد 
ف��ي  احلب��وب  لتج��ارة  العام��ة 
ميسان ملناقش��ة ومتابعة اهم 
الى  والتط��رق  الفرع  نش��اطات 
الية توزيع مستحقات الفالحني 
ملوس��م  2016 ومتابع��ة اخلطة 

التسويقية لهذا العام .
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 إن تخصيصات 
البطاقة التموينية 
لعامي )٢٠١٦ -
٢٠١٧( لم يتم 
تسلمها من وزارة 
المالية بنحو كامل 
برغم أنها ال تسد 
الحاجة الفعلية 
للمشمولين بها 
بسبب الظروف 
المالية الصعبة

توفير املفردات كاملة

ردًا على التصريحات التي أطلقها النائب عادل النوري

التجارة: توفير المفردات كاملة يحتاج الى مبالغ كبيرة جدًا 
صحة الكرخ : سيارات 

إسعاف لإلسناد الطبي 
لعمليات تحرير نينوى 

تكليف حيدر عجيل 
الزاملي بإدارة مطار 

الناصرية الدولي 

بغداد - زينب الحسني: 
أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن إرسالها سيارات 
إس��عاف إلى عملي��ات حترير نينوى ملس��اندة لقوات 
املسلحة واحلشد الشعبي املقدس في معركته ضد 
اإلرهاب مؤك��دة في الوقت ذاته عل��ى أهمية تقدمي 
أفضل اخلدمات الطبية والصحية والعالجية لهم .

وب��ني مدي��ر ع��ام الدائ��رة الدكتور جاس��ب لطيف 
احلجامي ان��ه بغية حتقيق أفض��ل اخلدمات الطبية 
والصحي��ة والتنس��يق م��ع محافظة بغ��داد ووزارة 
الصحة قامت دائرتنا بإرس��ال س��يارات إسعاف مع 
س��واقها ومن مؤسس��اتنا الصحي��ة ومنها مدينة 
اإلمامني الكاظمني ) ع ( الطبية ومستشفى الكرخ 
الع��ام إلى عمليات حترير نينوى حلني اكتمال املعركة 
حي��ث إنها جه��زت بأح��دث األجهزة واملس��تلزمات 
الطبية لتقدمي اإلس��ناد الطبي للحش��د الشعبي 

املقدس وقواتنا العسكرية. 
واش��ار املدير العام إل��ى  أن الدائرة قام��ت وفي وقتا 
س��ابق بإرس��ال العديد من سيارات اإلس��عاف إلى 
قواط��ع العملي��ات لنقل جرحى احلش��د الش��عبي 
املق��دس من اج��ل تقدمي افض��ل اخلدم��ات الطبية 
والصحية إلى مقاتلينا فض��الً عن القوافل الطبية 
والت��ي تض��م جمي��ع امل��الكات ذات االختصاص��ات 
الطبية ملس��اندة القوات املس��لحة في حربها ضد 

االرهاب الداعشي . 

ذي قار - علي حسين:  
أكد النائب األول حملافظ ذي قار عادل الدخيلي تكليف 
حيدر عجيل الزاملي بإدارة مطار الناصرية الدولي . 

وق��ال الدخيل��ي » إن ق��راراً ص��در م��ن وزارة النق��ل 
بتكليف حيدر عجيل الزاملي بإدارة مطار الناصرية 

الدولي  » . 
وعق��د الدخيلي اجتماع��اً في مط��ار الناصرية مع 
امل��الكات املكلفة بالعمل في املط��ار بحضور املدير 
املكل��ف من س��لطة الطيران املدني ، وبحث س��بل 
تطوير العمل وإظهار املطار بالش��كل الالئق وإثبات 
احملافظ��ة وجناحه��ا واالس��تعداد  واحقي��ة  ج��دارة 

ألستقبال الوفود الرسمية  . 
وش��غل حيدر عجيل الزاملي احلاصل على ش��هادة 
املاجس��تير في اإلدارة منصب مع��اون مدير التدقيق 

في مطار بغداد الدولي . 

ايمان سالم/ حسين الخرجي*
اعلن��ت هيئ��ة البح��ث والتطوي��ر 
وزارة  اح��دى تش��كيالت  الصناعي 
الصناع��ة واملع��ادن ع��ن حص��ول 
فريق بحث��ي تابع لها عل��ى براءتي 
وتصني��ع  تصمي��م  ف��ي  اخت��راع 
قواطع تستعمل في بناء الوحدات 
الس��كنية واطئة الكلفة وتصنيع 
الواح القصب املعامل مبواد الصقة 
محلية محس��نة اخل��واص احلرارية 
واستعمالها لبناء وحدات سكنية 

واطئة الكلفة .
وقال مدي��ر مركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة عب��د الواحد 
عل��وان الش��مري ان اجناز مش��روع 
بناء وحدات سكنية ريادية لسكان 
مناطق االهوار ف��ي العراق له ابعاد 
واجتماعي��ة  وسياس��ية  تنموي��ة 
خاصة ف��ي الوق��ت احلاض��ر حيث 
يهدف املشروع الى توفير املعطيات 
باالعتماد على  والهندسية  الفنية 
امل��واد االولي��ة املتوف��رة ف��ي بيئة 
االه��وار لتصمي��م وتصنيع ونصب 

وحدات سكنية .
واشار الشمري الى ان هذا املشروع 

يعد م��ن املش��اريع الصناعية وقد 
اس��تعملت في اجنازه املواد االولية 
املتوفرة ف��ي اهوار العراق ) القصب 
( كم��ادة انش��ائية بع��د معاجلتها 
الوح��دات  بن��اء  ف��ي  كيمياوي��اً 
الس��كنية التي س��تكون مجهزة 
الشمس��ية  الطاق��ة  بوح��دات 
اضافة الى وحدة معاجلة للفضالت 
البش��رية للحفاظ عل��ى النواحي 
الصحية والبيئي��ة مع االخذ بنظر 
االعتبار احلفاظ على الطابع التراثي 

وااليفاء مبتطلبات البيت احلديث. 
االل��واح  ان  الش��مري  واض��اف 
الوح��دات  بن��اء  املس��تعملة ف��ي 
السكنية من املواد االولية ) القصب 
والباري��ات ( تع��د مواد غي��ر ملوثة 
للبيئ��ة وتتميز بس��هولة التعامل 
معها من قبل سكان االهوار فضال 
عن تقبلهم النفسي لها ، الفتا الى 
ان العمل في املشروع ينقسم الى 
مرحلت��ني االولى تثبي��ت املعطيات 
الفنية من خ��الل التجارب اخملتبرية 
لتصني��ع ال��واح خش��بية واالجزاء 
الرئيس��ة املطلوب��ة م��ن القصب 
والب��ردي ومعاجلته مب��واد كيميائية 

في اخملتبرات والورش التابعة للهيئة 
بيئة  تالئ��م  العطائ��ه مواصف��ات 
االه��وار ومن ثم بناء غرفة امنوذجية 
في موق��ع الهيئة لتك��ون الوحدة 
االساس��ية والثانية لالستفادة من 
معطي��ات املرحل��ة االول��ى الفنية 

لبناء بيت امنوذجي وريادي .
على صعيد متصل قامت الشركة 
العام��ة للصناع��ات الكهربائي��ة 
وااللكترونية  إحدى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن بنصب منظومة 
تعم��ل  مي��اه  وتعقي��م  تصفي��ة 
بالطاق��ة الشمس��ية ف��ي إحدى 

املدارس ملدينة السماوة.
وقال ألش��مري إن الش��ركة قامت 
املياه  لتعقي��م  بنص��ب منظومة 
تعمل بالطاقة الشمسية إلحدى 
مدارس مدينة الس��ماوه ، مشيرًا 
إلى إن الشركة تسعى الستعمال 
مج��ال  ف��ي  املتج��ددة  الطاق��ة 
املعاجل��ة وتعقيم وتصفي��ة املياه 
عن طريق اآلب��ار حيث كانت هناك 
جترب��ة ناجح��ة بنص��ب منظومة 
في محطة اس��تراحة للزائرين في 
كرب��الء وكان الهدف منه��ا توفير 

املياه.
واضاف الش��مري إن هن��اك أنواعاً 
وإحجاماً متعددة م��ن املنظومات 
وان اختي��ار املنظومة املس��تعملة 
ف��ي موق��ع العمل يكون حس��ب 
واملكونات  املذاب��ة  األمالح  نس��بة 
الكيميائي��ة األخ��رى ، موضحاً إن 
املنظومات  اس��تعمال مثل ه��ذه 
يقل��ل من نس��بة التل��وث البيئي 
والضوض��اء وتع��د صديقة للبيئة 
ويستفاد منها في املناطق النائية 
البعيدة ع��ن املدينة الت��ي تنعدم 

فيها الكهرباء.
من جانبه بني مدير عام الش��ركة 
املهندس محمد قاسم في اجتماع 
عق��دة بحضور امل��الك املتقدم في 
الش��ركة الغرض منه التعاون مع 
القط��اع الصناع��ي اخملتل��ط ألنه 
احد الروافد األساس��ية لالقتصاد 
أف��اق  فت��ح  وإمكاني��ة  الوطن��ي 
بالتع��اون في  مس��تقبلية كبيرة 
مجال التصنيع والتسويق وجميع 

اجملاالت الفنية األخرى .

*إعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد :
د رئيس هيئة النزاهة الدكتور  شدَّ
حسن الياسريُّ على ضرورة حتصني 
اجملتمع للحيلولة م��ن دون الوقوع 
في شرائك الفساد، وعدم اإلسهام 
ف��ي نش��ر املعلوم��ات أو األخب��ار 
التي يدل��ي بها بع��ض املتعاطني 
املتعلقة  السياس��يِّ  الش��أن  في 
بتوجيه اتِّهامات الفس��اد قبل أن 
تب��تَّ بها األجه��زة املعنيَّة أو قبل 
التمحيص والتأكيد؛ وذلك بسبب 
شيوع ثقافة نش��ر االتهامات من 
البع��ض ألغراٍض سياس��يٍَّة  قبل 

بعيدٍة عن الواقع.
ف��ي  الياس��ريُّ  الدكت��ور  واك��د 
متها  كلمته خالل الندوة التي نظَّ
ملكافح��ة  العراقيَّ��ة  األكادمييَّ��ة 
الفساد في الهيئة ضمن برنامجها 
للتوعية املس��تمرِّ )النزاهة قيمٌة 

أصيل��ٌة م��ن قيم اجلامع��ة(، على 
ضرورة حتص��ني اجملتمع من مظاهر 
�ل  الفس��اد، داعياً إلى عدم التدخُّ
في عمل األجه��زة الرقابيَّة )وكما 
يدع��م ذل��ك الدس��تور والقانون(، 
ا  مشيراً إلى أنَّ محاربة الفساد إمنَّ
تتمُّ عب��ر منظومٍة وآلياٍت قانونيٍَّة 
ومجتمعيَّ��ٍة وليس عبر التراش��ق 
والتسابق من خالل وسائل اإلعالم 
، حاثاً على نبذ ُمس��بِّبات اإلحباط 
ر  التي توقف عجل��ة البناء والتطوُّ

في البلد.
واش��ار الياس��ري ال��ى أنَّ اجلامعة 
هي البيئة األنس��ب لنش��ر ثقافة 
الفس��اد  ومكافح��ة  النزاه��ة 
ها املكان ال��ذي يضمُّ النخب  بعدِّ
والكف��اءات الت��ي يُع��وَّل عليه��ا 
ف��ي معاض��دة األجه��زة الرقابيَّة 
��ة التوعي��ة واإلرش��اد،  ف��ي مهمَّ

راً من إعمام صفة الفس��اد  ُمح��ذِّ
على اجلمي��ع قبل إص��دار اجلهات 

القضائيَّة لقراراتها الباتَّة.
، في  ص الدكتور الياس��ريُّ وش��خَّ
ُعِق��َدت  الت��ي  بالن��دوة  كلمت��ه 
بالتع��اون م��ع بع��ض اجلامع��ات 
األهلي��ة، ومنه��ا كليَّ��ة اإلس��راء 
اجلامعة وجامعات البيان واملنصور، 
حاجة بعض النص��وص القانونيَّة 
ي��ة جلرائ��م الفس��اد إل��ى  املُتصدِّ
أخ��رى  قوان��ني  وس��ّن  التش��ديد 
تنس��جم مع ظرف البل��د احلالي، 
ش��ارحاً اآلليات الواج��ب اتِّ�باعها 
لتحجي��م مظاه��ر الفس��اد إلى 
أدن��ى مس��توى مُمك��ٍن م��ن قبيل 
ض��رورة تولية الكفوئ��ني النزيهني 
الذي��ن يتحل��ون باخلب��رة والدراية 
الكافية من دون غيرهم، واالبتعاد 
ع��ن معايي��ر احملاصص��ة املقيتة، 

ة النظ��ر في العقود  وإيكال مهمَّ
احلكوميَّة كافَّة إلى جهٍة مركزيَّ�ٍة 
من دون غيرها على أن تكون الدراية 
والنزاهة أساساً في اختيار أعضاء 
ه��ذه اللجن��ة، فضالً ع��ن تفعيل 
 ، ��اديِّ قان��ون اخلدم��ة املدنيَّ��ة االحتِّ

وإلغاء اللجان االقتصاديَّة.
د الياس��ريُّ على ضرورة  كما ش��دَّ
دون  للحيلول��ة  اجملتم��ع  حتص��ني 
الوقوع في ش��رائك الفساد، وعدم 
اإلس��هام ف��ي نش��ر املعلوم��ات 
أو األخب��ار الت��ي يدل��ي بها بعض 
املتعاطني في الش��أن السياس��يِّ 
املتعلقة بتوجيه اتِّهامات الفساد 
قب��ل أن تبتَّ بها األجه��زة املعنيَّة 
والتأكي��د؛  التمحي��ص  قب��ل  أو 
وذلك بس��بب ش��يوع ثقافة نشر 
االتهامات من قبل البعض ألغراٍض 

سياسيٍَّة بعيدٍة عن الواقع.

التطويـر الصناعـي تسعـى لبنـاء وحـدات
 سكنيـة واطئـة الكلفـة فـي األهـوار

الياسري ينتقد شيوع ثقافة نشر االتهامات
ٍة بعيدٍة عن الواقع  ألغراٍض سياسيَّ

نصب منظومة تصفية وتعقيم المياه تعمل بالطاقة الشمسية

داعيًا لتحصين المجتمع من شرائك الفساد
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دمشق ـ أ ب ف:
أعلن��ت وزارة خارجية كازاخس��تان أن وفد املعارضة 
الس��ورية املس��لحة س��يصل إل��ى أس��تانة، امس 
االربع��اء، لالنضم��ام إلى جولة جديدة م��ن احملادثات 

كانت قد بدأت الثالثاء في العاصمة الكازاخية.
وأض��اف املتحدث باس��م اخلارجي��ة الكازاخية، أنور 
جايناكوف، أن االجتماع الرئيسي للجولة الثالثة من 
مباحثات أستانة بشأن س��وريا، عقد امس االربعاء، 
مبش��اركة الدول الراعية األساس��ية، روسيا وتركيا 
وإيران، واألمم املتحدة إلى جانب كريات عبد الرحمنوف، 

وزير خارجية كازاخستان، الدولة املضيفة.
ومددت اجلولة احلالية التي من املفترض انهاءها امس 
االربعاء يوم واحد على األقل مع الوصول املتأخر لوفد 

املعارضة املسلحة.
وقال جايناكوف إن وفد املعارضة سيعقد مشاورات 
اليوم اخلميس مع خبراء من الدول الضامنة، روس��يا 
وتركيا وإيران، بش��أن احلفاظ على اتفاق وقف إطالق 
النار. وكانت املعارضة السورية املسلحة أعلنت عدم 
مش��اركتها في اجلولة الثالثة من مباحثات أستانة، 
بسبب ما قالت إنه استمرار خلروقات النظام السوري 
لوقف إطالق النار، وتقاعس لروسيا، الدولة الضامنة 
للطرف احلكومي الس��وري، ف��ي التدخل لوضع حد 

لتلك اخلروقات.

لندن ـ وكاالت:
دعت رئيس��ة الوزراء البريطاني��ة، تيريزا ماي، امس 
االول الثالث��اء، ن��واب البرمل��ان بالتوق��ف عن وصف 
اتفاقية اخلروج من االحتاد األوروبي، »البريكس��ت«، 
بأنها ط��الق من االحتاد األوروبي، وذلك ألنها تش��ير 
إل��ى أن عالقة اململكة املتحدة م��ع االحتاد األوروبي 

سوف تكون عالقة سيئة بعد انفصالهما. 
ل ع��دم اس��تخدام كلمة  وقال��ت م��اي إنها تفضِّ
»طالق« لوصف إج��راءات اخلروج من االحتاد األوروبي 
بس��بب »انه في كثي��ر من األحي��ان عندما يحدث 

طالق، ال تكون هناك عالقة جيدة جًدا بعد ذلك«.
وأضافت أن النواب بحاجة إلى »التوقف عن النظر 
ببساطة إلى البريكست على أنه خروج من االحتاد 
األوروبي«، وعليه��م »اعتبارها فرصة إلقامة عالقة 
جديدة مع االحتاد«. وقد أدلت ماي بهذه التصريحات 

خالل بيان ألقته في اجمللس األوروبي مؤخرًا.

بيروت ـ رويترز:
ذكرت وس��ائل إعالم حكومية أن انتحاريا قتل 25 
ش��خصا وأصاب عددا آخر ف��ي هجوم على مبنى 
محكمة في دمشق امس األربعاء في ثاني تفجير 
من نوعه في العاصمة السورية في خمسة أيام.

واس��تهدف الهجوم مبن��ى القص��ر العدلي في 
وسط دمشق قرب املدينة القدمية. وذكرت الوكالة 
العربية الس��ورية لألنباء )س��انا( أن عددا آخر من 
األش��خاص أصيبوا باإلضافة إل��ى حصيلة أولية 

للقتلى بلغت 25.
ونقل التلفزيون الس��وري عن قائد شرطة دمشق 
قوله إن االنتح��اري فجر ما بحوزته من متفجرات 
لدى محاولة الشرطة تفتيشه ومنعه من دخول 

املبنى.
وقال أحمد الس��يد، وهو مس��ؤول قضائي كبير، 
لتلفزي��ون اإلخبارية الذي تديره الدولة إن االنفجار 
»اس��تهدف مواطنني داخل القصر العدلي خالل 
فترة االزدحام إلحلاق األذى بأكبر عدد من املواطنني« 

والقضاة واحملامني.

انتحاري يقتل 25 شخصا 
في هجوم على مبنى القصر 

العدلي بدمشق

المعارضة السورية تنهي 
مقاطعة الجولة الثالثة 

من محادثات »أستانة«

تيريزا ماي تطالب البرلمان 
بعدم وصف »البريكست« 

بالطالق من االتحاد 

متابعة ـ الصباح الجديد: 

اجلي��ش  باس��م  املتح��دث  أعل��ن 
الليبي، أحمد املسماري، امس االول 
الثالث��اء، انتهاء عملية اس��تعادة 
منطقة الهالل النفطي، مش��يرا 
إلى استمرار مالحقة قوات اخلصم 
إلى املناطق الت��ي انطلقت منها، 
في وقت تنش��غل روسيا من خالل 
رئيسها فالدميير بوتني هذا الشهر، 
ف��ي منطق��ة  األوض��اع  مبتابع��ة 

الشرق األوسط . 
وقال املس��ماري في مؤمتر صحفي 
في مدينة بنغازي: »إن املطاردة لم 
تنه وس��نطارد الع��دو حتى اجلفرة 
وبعدها إلى مواقع أخرى سنحددها 
الحق��اً«، الفت��ا إل��ى أن »س��يطرة 
الق��وات املس��لحة عل��ى اجلف��رة 

سينهي الكثير من املشاكل«.
وأض��اف املتحدث العس��كري في 
ه��ذا الص��دد »أن الق��وات التابعة 
جلماعة اإلخوان املسلمني والقاعدة 
املتحالف��ة م��ع تنظي��م )س��رايا 
الدفاع عن بنغ��ازي( اإلرهابي بدأوا 
ف��ي العودة إلى مدين��ة مصراتة«، 
مؤك��دا أن قوات اجليش س��يطرت 
على جميع مناطق الطوق احمليطة 

مبنطقة الهالل النفطي.
وأشار املس��ماري إلى أن اجليش لم 
يستخدم كامل قواته في معركة 
استعادة الهالل النفطي، مضيفا 
»أن ق��وات النس��ق األول فقط هي 

من دخلت للمعركة اليوم«.
ووص��ف املتح��دث باس��م اجليش 
الدفاع  الليبي مس��لحي »س��رايا 
عن بنغازي« بأنه��م »كانوا يرديون 
احت��الل املوان��ئ النفطي��ة البتزاز 
الليبي��ني، ونحن أصحاب مش��روع 
وطن��ي حقيقي ال يعترف إال بليبيا 

واحده موحدة حتت راية واحدة«.
م��ن جه��ة أخ��رى، أف��ادت مواقع 
 20 مبقت��ل  اجلي��ش  م��ن  مقرب��ة 
جنديا في عملية إعادة الس��يطرة 
على ميناءي رأس النوف والس��درة 
واملناطق احمليط��ة بهما، فيما كان 
قتل للجيش أكثر من 30 عسكريا 
أثناء س��يطرة قوات »سرايا الدفاع 
عن بنغازي« عليهما قبل 11 يوما.

وأعل��ن حينه��ا املتح��دث باس��م 

اجلي��ش أن وحداته تعرضت خليانة، 
ما أس��هم في س��يطرة »س��رايا 
الدف��اع« على قس��م م��ن الهالل 
النفطي، فيم��ا ظل ميناء البريقة 
النفطي��ان  الزويتين��ة  ومين��اء 
القريبان إلى بنغازي حتت س��يطرة 

اجليش.
ونقل��ت وكال��ة أنب��اء رويت��رز عن 
مسؤول في سالح اجلو أن »ضربات 
جوي��ة اس��تهدفت مواقع س��رايا 
الدفاع عن بنغ��ازي في اجلفرة، في 

وقت متأخر يوم الثالثاء«.
وأعل��ن، ف��ي ه��ذا الش��أن، أحمد 
املس��ماري، املتحدث باسم اجليش 
تس��ليم  أن  الليب��ي،  الوطن��ي 
املوان��ئ ه��ذه املرة إلى املؤسس��ة 
الوطني��ة للنفط في طرابلس غير 
مضمون، مضيفا أن القرار بش��أن 
من س��يتولى العمليات في املوانئ 

سيتخذ في وقت الحق.
إل��ى ذلك، أص��در س��فراء الواليات 
املتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
ل��دى ليبيا بيانا مش��تركا حول ما 
وصف ب�«جتدد العن��ف في الهالل 
النفط��ي«، أعربوا في��ه عن قلهم 

الش��ديد حيال »أعمال العنف في 
منطقة الهالل النفطي« ودعوا إلى 
»وقف األعمال القتالية، وجتنب أي 
أفع��ال ميكنها إحلاق الضرر بالبنية 

التحتية لقطاع النفط«.
ال��وزراء  رئي��س  بوت��ني  والتق��ى 
اإلس��رائيلي بداية الش��هر احلالي 
، بنيام��ني نتنياه��و، وف��ي الي��وم 
التالي التقى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ام��س االول الثالثاء 
اجتمع نائب وزير اخلارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف مع قائد اجليش 

الليبي اللواء خليفة حفتر.
ونش��ر موق��ع »جوزاليم بوس��ت« 
االس��رائيلي، تقريرًا ع��ن احتمالية 
زي��ادة روس��يا لتوجدها ف��ي ليبيا، 
حيث برز حفتر، منذ س��قوط ليبيا 
في احلرب األهلي��ة بعد عام 2011، 
باس��م الزعي��م األقوى في ش��رق 
الب��الد. وظه��رت تقاري��ر تفيد بأن 
روس��يا أرس��لت قوات خاصة الى 

مصر، وتتطلع إلى دور في ليبيا.
وفًق��ا ملق��ال نش��رته وكال��ة »ريا 
نوفوس��تي« الروس��ية، ق��ال وزي��ر 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، 

إن روس��يا تدع��م فق��ط »ح��وارًا 
شاماًل« في ليبيا، والذي من شأنه 
أن ي��ؤدي إل��ى »ترتيب االس��تقرار، 
وإخراج البلد من األزمة السياسية 
التي طال أمدها.« وقد استضافت 
روس��يا مؤخ��را وفًدا م��ن حكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج 

التي تعترف بها األمم املتحدة.
وقد التقى الفروف بفايز الس��راج، 
رئاس��ة حكومة  رئي��س مجل��س 
الوفاق الوطن��ي الليبية في أيلول 
من العام املاضي. وفي ذلك الوقت، 
اخلارجي��ة  الش��ؤون  وزارة  أك��دت 
ووح��دة  باس��تقالليه  »التزامه��ا 
وس��المة أراضي ليبي��ا، فضال عن 
ض��رورة إش��راك ممثل��ي اجملموعات 
السياس��ية والقبائ��ل والبالد في 
املناط��ق الرئيس��ية في تش��كيل 

حكومة وحدة وطنية«.
صحيف��ة  ذك��رت  ش��باط  وف��ي 
أن  البريطاني��ة،  »الغاردي��ان« 
الدبلوماس��يني األوروبيني يخشون 
م��ن أن حفت��ر ق��د ينض��مُّ الى ما 
ُوِص��ف بأنه »مح��ور فالدميير بوتني 
االس��تبدادي العلماني في الشرق 

الرئي��س  جان��ب  إل��ى  األوس��ط« 
الس��وري بش��ار األس��د والرئي��س 
املص��ري عبد الفتاح السيس��ي«. 
أوروبي��ون  دبلوماس��يون  ويش��عر 
بالقلق من أن حفتر، وبدعم روسي، 

قد يستولي على ليبيا.
وتظهر خريطة اجلماعات املسلحة 
ف��ي ليبيا أن هذا األمر ليس واقعًيا 
مثل سورية، التي تعاني من ويالت 
الص��راع قبل س��ت س��نوات حتى 
آل��ت إلى مراكز قوة إقليمية. ففي 
اس��تعادة  املاض��ي،  األول  كان��ون 
حكوم��ة الوفاق الوطن��ي الليبية 
مدينة س��رت من تنظيم »داعش« 
بع��د ع��ام ونص��ف. وباملث��ل يقع 
حفتر في مستنقع من املعارك مع 

اإلسالميني.
ويق��ول أليك��س غرينب��رغ، باحث 
روب��ني  »مرك��ز  ف��ي  مش��ارك 
للبحوث في الش��ؤون الدولية«، ان 
التح��ركات الروس��ية األخيرة هي 
»تدبير وقائي ملساعدة حفتر ودعم 
السيس��ي أيضا.« ويقول غرينبرغ 
إنه من اخلطأ أن نرى حفتر باعتباره 
»حليًفا حقيقًيا« مثل األس��د مع 

الكرملني. والس��بب ف��ي ان حفتر 
يتمت��ع بجاذبي��ة بس��بب عالقاته 
مع السيس��ي في مص��ر وعداوته 
لإلس��الميني، وهي أمور مشتركة 

مع روسيا.
ويش��ير آخ��رون إل��ى أن ي��د االحتاد 
األوروب��ي ف��ي ليبي��ا حت��اول من��ع 
حدوث موجة هجرة من املهاجرين 
األفارقة ، الذين يحاولون االستفادة 
كنقط��ة  هن��اك  الفوض��ى  م��ن 
انطالق لرحلة البحر التي أسفرت 
ع��ن مقت��ل اآلالف في الس��نوات 

املاضية.
وإذا كان ال��روس يري��دون التدخ��ل 
أكث��ر من ذل��ك، كان��وا فعلوه في 
كان��ون الثان��ي عندما م��ّرت ناقلة 
»األمي��رال  الروس��ية،  الطائ��رات 
كوزنيتس��وف« قبال��ة الس��واحل 
الليبي��ة. ومتتث��ل روس��يا رس��مًيا 
للقانون الدولي، ومن خالل ذلك لن 
تتدخل إال بغطاء شرعي. وقد أدان 
بوتني التدخ��ل الذي قادته الواليات 
املتحدة في ع��ام 2011 بأنه »حرب 
صليبية« في سورية، ودعت روسيا 

األسد للمساعدة في احلرب.

واشنطن ـ أ ب ف:
الرئي��س  مرس��وم  تطبي��ق  ب��دء 
االميرك��ي دونال��د ترام��ب اجلدي��د 
حول الهجرة ام��س االربعاء حتديات 
كبرى ام��ام القض��اء بينما طالبت 
غير  ومنظمات  دميوقراطي��ة  واليات 

حكومية بتعليقه.
في االيام االخيرة دافع الرئيس ترامب 
وابرز وزرائه ومن املقرر ان تعقد ثالث 
جلس��ات حاس��مة ف��ي محاك��م 
فدرالية واقعة في مناطق جغرافية 
متباعدة في بلد بات منقسما حول 

مسألة استقبال املهاجرين.
ويؤكد الرئيس اجلمه��وري انه عدل 

مرس��ومه بطريقة تسمح بتجنب 
اي احتجاجات من قبل القضاء بعد 
تعليق مرس��ومه االول ف��ي الثالث 

من شباط.
روبارت قاضي  وسيس��تمع جيمس 
س��ياتل صاحب هذا القرار، مجددا 

الى االطراف املعنية امس االربعاء.
ويرى ترامب ان��ه من الضروري اغالق 
احلدود االميركي��ة موقتا امام كافة 
الالجئ��ني في العال��م وتعليق منح 
تأش��يرات ملدة 90 يوم��ا لرعايا ايران 
وليبيا وسوريا والصومال والسودان 

واليمن.
وه��ذا االجراء الذي يطال س��ت دول 

ب��دال م��ن س��بع، ويعف��ي حامل��ي 
التأش��يرات والبطاق��ات اخلض��راء، 
خفف بالنس��بة الى املرسوم االول 

الذي مت تبنيه في 27 كانون الثاني.
وكانت هذه التدابير اش��اعت حالة 
من الفوضى في املطارات وردود فعل 

منددة في اخلارج.
،ريكس تيلرس��ون )اخلارجية( وجيف 
سيشنز )العدل( وجون كيلي )االمن 
الداخل��ي( ،ع��ن مرس��وم »حي��وي« 
بالنس��بة الى االم��ن القومي حيال 

تهديدات متزايدة على حد قولهم.
لك��ن املعارض��ني للمرس��وم غي��ر 
مقتنع��ني به��ذه احلاج��ة امللح��ة 

ويؤك��دون ان الن��ص اجلدي��د ال يزال 
يستهدف املسلمني بشكل متييزي.

 2001 ايل��ول   11 اعت��داءات  ومن��ذ 
ف��ي  الهجم��ات  اخط��ر  ارتكب��ت 
الوالي��ات املتح��دة ام��ا م��ن قب��ل 
اميركيني او من قب��ل رعايا من غير 

الدول املعنية باملرسوم.
ويؤك��د منتق��دو الن��ص ان عواقب 
س��لبية جدا س��تترتب عن��ه على 
قطاعي التعليم واالعمال خصوصا 
عل��ى الش��ركات املتخصص��ة في 

التكنولوجيات احلديثة.
ف��ي ميريالن��د، ت��دور ب��ني احلكومة 
للدفاع عن  ومجموع��ة منظم��ات 

احلريات والالجئني.
ام��ا ج��زر ه��اواي حي��ث الغالبي��ة 
العظم��ى من الس��كان م��ن اصل 

اجنبي، فالوالية تقاضي احلكومة.
املعق��ل  واش��نطن  ف��ي  واخي��را 
الدميوقراط��ي الذي يش��كل واجهة 
الب��الد على احمليط اله��ادىء، رفعت 
هذه الوالية مجددا االثنني ش��كوى 
الى القاضي روبارت وانضمت اليها 

خمس واليات اخرى.
كان دونال��د ترام��ب ق��ال ان روبارت 
»يدعي بانه ق��اض«. ويأمل اصحاب 
ان يأم��ر القاض��ي  الش��كوى ف��ي 

بتعليق املرسوم الثاني ايضا.

مدع��ي  بيس��يرا  كزافيي��ه  وق��ال 
ع��ام كاليفورني��ا )غ��رب( التي هي 
م��ن الوالي��ات اخلم��س احملتجة مع 
ماستشوس��يتس )ش��مال ش��رق( 
واوريغ��ون )غرب( وميريالند )ش��رق( 
ووالية نيويورك )ش��مال ش��رق( »قد 
تك��ون حكومة ترامب عدلت نصها 
االول ال��ذي حظر دخول املس��لمني 
الى الواليات املتحدة لكنها لم تغير 

جوهره وال آثاره غير الدستورية«.
اما محامو وزارة العدل فانهم على 
اهبة االستعداد للدفاع عن املرسوم 

الرئاسي امام كل هذه احملاكم.

مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة امام القضاة

بعد االنتهاء من عملية استعادة منطقة الهالل النفطي

روسيا تسعى إلى زيادة تواجدها في الشرق األوسط
 عبر االمساك بليبيا بعد سورية

أصدر سفراء الواليات 
المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا وإيطاليا لدى 
ليبيا بيانا مشتركا حول 

ما وصف بـ«تجدد 
العنف في الهالل 

النفطي«، أعربوا فيه 
عن قلقهم الشديد 
حيال »أعمال العنف 
في منطقة الهالل 

النفطي«

احتمالية زيادة روسيا لتوجدها في ليبيا

تقـرير

متابعة ـ الصباح الجديد: 

لليوم الرابع عل��ى التوالي، ال تزال األزمة 
الدبلوماسية بني تركيا وهولندا تتفاقم. 
وتوس��عت هذه امل��رة لتصب��ح أزمة بني 
االحت��اد األوروب��ي وتركي��ا، خصوص��اً أنه 
س��بقها أزمة مش��ابهة مع أملانيا، على 
خلفي��ة من��ع جتمع��ات مؤي��دة للرئيس 
الترك��ي رج��ب طيب إردوغ��ان ، في وقت 
توجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق 
االنتخاب��ات  االقت��راع للمش��اركة ف��ي 
البرملانية، وذلك في ظل تنامي ش��عبية 
التي��ارات اليميني��ة على خلفي��ة اندالع 

أزمة دبلوماسية بني هولندا وتركيا.
وكان االحتاد األوروب��ي دعا أنقرة ن املاضي  
إل��ى« جتن��ب أي تصريح��ات مبال��غ بها 
وأفع��ال م��ن ش��أنها تصعي��د الوضع«، 
وذلك في بيان وقعته وزيرة خارجية االحتاد 
فيدري��كا موغيرين��ي واملف��وض األوروبي 

لشؤون التوسيع يوهانس هان.
وجاء الرد س��ريعاً من تركيا، إذ نددت وزارة 
اخلارجي��ة ام��س االول )الثالث��اء( في بيان 
بتحذير االحت��اد األوروبي له��ا، معتبرة أن 
»التصريح غير املدروس لالحتاد األوروبي ال 
قيمة له بالنسبة إلينا«. واتهمت االحتاد 
بالتحيز لصالح هولندا، مش��يرة إلى أن 

ذلك يزيد من »معاداة األجانب واألتراك«.

وب��دأ التوت��ر األوروب��ي مع تركي��ا عندما 
ألغت مدن أملانية عدة األس��بوع املاضي 
جتمعات للجالية التركية مؤيدة لصالح 
هولن��دا، مش��يرة إل��ى أن ذل��ك يزيد من 

»معاداة األجانب واألتراك«.
وبع��د احت��واء األزمة مع أملاني��ا، رفضت 
هولندا الس��بت املاضي  الس��ماح لوزير 
اخلارجي��ة التركي مول��ود جاويش أوغلو 
لتوسيع صالحيات إردوغان في االستفتاء 
ال��ذي تنظم��ه تركيا في أبريل )نيس��ان( 

املقبل.
دخ��ول الب��الد للمش��اركة ف��ي احتفال 
تنظمه اجلالية التركية، كما قامت بطرد 

وزيرة األسرة التركية فاطمة بتول
وقال��ت كايا ف��ي تصريح��ات امس االول 
)الثالثاء( إن الش��عب التركي سيرد على 
العنصري« صناديق  الهولن��دي  »املوقف 
االقت��راع، مؤك��دة أن��ه »ل��و أن الرئي��س 
إردوغان لم يطل��ب منها العودة، لبقيت 

وجازفت باملوت في هولندا«.
ون��دد إردوغ��ان الحق��اً  بهذه الق��رارات، 
معتبرا أنه��ا تذكر مبمارس��ات »النازية« 
و«الفاشية«، كما أعلنت تركيا باألعمال 

مسلمة إياه مذكرتي احتجاج.
من جانبه، ق��ال رئيس وزراء هولندا مارك 
روته امس االول )الثالثاء( إن العقوبات التي 
فرضتها تركيا على احلكومة الهولندية 
»ليس��ت به��ذا الس��وء«، لكنه��ا غي��ر 

متناسبة، ألن الهولنديني لديهم أسباب 
أكثر للغضب. وتتضمن العقوبات جتميد 
كل االتص��االت الدبلوماس��ية، لكنها ال 

تشمل أي إجراءات اقتصادية.
وفي تصعيد أوروبي جديد، قال املستشار 

النمساوي كريستيان كيرن إنه سيحاول 
منع وزراء أتراك من حشد تأييد األتراك في 
النمسا الس��تفتاء جتريه تركيا لتوسيع 
س��لطات إردوغان، وذلك »ألسباب باألمن 

العام«.

وكان��ت دع��وات عدة ص��درت م��ن أجل 
التهدئة ب��ني هولندا وتركي��ا، أبرزها من 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة، وحل��ف 
ش��مال األطلس��ي )الناتو(، فيم��ا أبدت 
أملانيا تأييدها لهولندا، ورفضت فرنس��ا 

التصريحات التركية التي وصفت هولندا 
بأنها نازية وفاشية.

الناخب��ون  توج��ه  ذات��ه  الش��أن  وف��ي 
االقت��راع  صنادي��ق  إل��ى  الهولندي��ون 
للمش��اركة ف��ي االنتخاب��ات البرملانية، 
وذلك في ظ��ل تنامي ش��عبية التيارات 
اليميني��ة عل��ى خلفي��ة ان��دالع أزم��ة 

دبلوماسية بني هولندا وتركيا.
إل��ى  الناخب��ني  وأش��ار اس��تطالع آلراء 
أن »ح��زب الش��عب م��ن أج��ل احلري��ة 
والدميقراطي��ة« بزعام��ة رئي��س ال��وزراء 
احلال��ي م��ارك روت��ه يتمتع بدع��م نحو 
%16.2، بينما يأتي »حزب احلرية« اليميني 
املتش��دد بزعام��ة خي��رت فيل��درز، الذي 
يدعو إلى مكافحة »أس��لمة« البالد، في 
املركز الثاني بحصوله على تأييد 13.4% 
م��ن املواطن��ني. ويحظ��ى ح��زب الن��داء 

الدميقراطي املسيحي بدعم 12.5%.
من جهة أخرى، أش��ار اس��تطالع أجرته 
مؤسس��ة »I&O ReseaRch« إل��ى أن 
حزب رئيس الوزراء روته س��يحصل على 
27 مقعدا في البرمل��ان، بينما يأتي حزب 
فالدرز املتشدد في املرتبة اخلامسة فقط 

بحصوله على 16 مقعدا.
وس��يحصل حزب رئيس ال��وزراء على ما 
ب��ني 24 و28 مقع��دا من اص��ل 150 في 
مجل��س النواب ف��ي البرمل��ان الهولندي، 
لكنه بعيد جدا عن االربعني مقعدا التي 

يش��غلها في البرمل��ان املنتهي��ة واليته، 
حسب االستطالعات االخيرة.

ام��ا ح��زب احلرية ال��ذي تص��در الالئحة 
ألش��هر، فلن يحصل عل��ى اكثر من 19 
الى 22 مقعدا، تلي��ه االحزاب التقليدية 
مثل حزب النداء املس��يحي الدميوقراطي 
والتقدميني في حزب الدميوقراطيني66-.

وميكن حلزب النداء املسيحي الدميوقراطي 
ال��ذي هيمن لفت��رة طويلة عل��ى احلياة 
السياس��ية في هولندا، ان يصبح ايضا 
اكب��ر حزب ف��ي البالد ومن ش��به املؤكد 
ان يش��ارك في احلكومة. وخ��الل احلملة 
اقترح هذا احل��زب الزام التالمي��ذ بترديد 
النش��يد الوطني واع��اد فتح اجلدل حول 
مسألة ازدواج اجلنسية. ووعد هذا احلزب، 
مثل حزب روتي، باالمتناع عن التعاون مع 

غيرت فيلدرز.
يتلخ��ص برنام��ج فيلدرز ال��ذي يقع في 
صفح��ة واح��دة باغ��الق احل��دود ام��ام 
املهاجري��ن ومن��ع بي��ع الق��رآن واغ��الق 
املس��اجد ف��ي بلد يش��كل املس��لمون 

خمسة باملئة من سكانه.
وق��د جلبت له اف��كاره دعما كبيرا خالل 
ازم��ة الهج��رة لك��ن ع��ددا كبي��را من 
الهولنديني يرون انه يبالغ فيها. وقال نيلز 
وهو يتاب��ع املناظرة في حان��ة في الهاي 
»من حق��ه اعطاء رأيه لكنه ال يقترح اي 

حل وال يقوم سوى ببث اخلوف«.

مع بدء االنتخابات النيابية في امستردام 

االزمة بين تركيا وهولندا تتفاقم لتشمل االتحاد االوروبي 

االنتخابات البرملانية في هولندا
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

متابعة الصباح الجديد:

تتحمل الشركات النفطية املشغلة 
حلق��ول النفط العمالق��ة في جنوب 
العراق ف��ي الرميل��ة والزبي��ر وغرب 
القرنة 1 املس��ؤولية عن فصل الغاز 
املصاح��ب للنف��ط وذلك م��ن خالل 
تش��ييد وتش��غيل املع��دات الالزمة 
حلب��س واس��تحصال ذل��ك الغاز ثم 
توريده إلى ش��ركة غاز البصرة التي 
بدورها، تتحمل املس��ؤولية عن نقل 

الغاز الطبيعي ومعاجلته. 
بعدئذ، نسلم الغاز اجلاف واملنتجات 
الس��ائلة املتوف��رة إلى ش��ركة غاز 
اجلنوب الت��ي بدورها توفره للس��وق 

احمللي. 
ف��ي اجململ، وع��ن موقع ش��ركة غاز 
البص��رة، متتد منش��آت ش��ركة غاز 
البصرة على مساحة تزيد عن 3.500 
كيلومتر مربع، وهي 17 مرة أكبر من 

مساحة العاصمة بغداد. 
مت نقل املسؤولية عن شبكة خطوط 
أنابي��ب ممت��دة على مس��احة 1.800 
كيلومت��ر وتس��ع كابس��ات غاز من 
ش��ركة غاز اجلنوب إلى ش��ركة غاز 

البصرة. وتنقل هذه الش��بكة الغاز 
الطبيع��ي من نقاط التس��ليم عند 
مش��غلي حقول النفط إلى معملي 
معاجل��ة الغاز الطبيعي الرئيس��يني 
لدين��ا. وباإلضاف��ة إلى إع��ادة تأهيل 
منش��آتنا، تق��وم حالي��ا بتوس��عة 
ش��بكتنا من خالل تش��ييد خطوط 

أنابيب وكابسات غاز جديدة.
تقوم شركة غاز البصرة في معملني 
رئيس��يني مبعاجل��ة الغ��از الطبيعي 
وتس��ليمه إلى ش��ركة غ��از اجلنوب 
التي هي بدورها مسؤولة عن توفيره 
إل��ى الس��وق احملل��ي. وعلى س��بيل 
املث��ال، تقوم بتس��ليم الغ��از اجلاف 
إلى ش��ركة غ��از اجلنوب الت��ي تزوده 
بدورها إلى محط��ات توليد الطاقة 
الكهربائي��ة التابعة لوزارة الكهرباء 
من أجل توفير الطاقة الالزمة لتلبية 
االحتياج��ات املنزلية والصناعية في 
الع��راق. وكذلك يت��م حتويل كميات 
كبيرة م��ن الغاز الطبيع��ي إلى غاز 
بترولي مس��ال من أج��ل تعبئته في 
أس��طوانات الغاز التي يتم توزيعها 
في جميع أنحاء العراق. وتعد شركة 
غاز البصرة أحد املنتجني الرئيسيني 
للغاز البترولي املس��ال ف��ي العراق. 

وتعت��زم احلكوم��ة تصدي��ر الفائض 
الذي يزيد عن حاجة السوق احمللي إلى 
السوق العاملي. ولهذا الغرض، تقوم 
بتحدي��ث وتطوي��ر مجم��ع التخزين 

ومرفأ التحميل البحري. 
تلعب احلكوم��ة دوراً تنظيمياً مهماً 
الش��ركات  جمي��ع  وف��اء  لضم��ان 
بالتزاماته��ا ووضع اخلطط الضرورية 
طويلة األجل لضمان حتقيق الكفاءة 
وضم��ان  املنش��ودتني  والفعالي��ة 
االس��تدامة عل��ى امتداد سلس��لة 
التوري��د بالكام��ل ابتداًء م��ن رؤوس 

اآلبار.
متتد ش��بكة خط��وط األنابيب على 
مس��احة كبيرة. ف��إذا افترضنا أنها 
متتد على خط مس��تقيم، فس��وف 
متت��د م��ن البص��رة حتى أنق��رة في 

تركيا. 
واجلدي��ر بالذك��ر أن��ه قد مت تش��ييد 
العدي��د من خطوط أنابيب ش��ركة 
غ��از البص��رة من��ذ أكثر م��ن ثالثني 
ع��ام. وق��د تعرض��ت تل��ك اخلطوط 
ألضرار بالغة جراء احلروب والعقوبات 
التي صعبت من مهمة مهندس��ي 
ش��ركة غاز اجلنوب لصيانة وحتديث 
تل��ك األنابيب على الرغ��م مما بذلوه 

م��ن جهود مضنية ف��ي هذا الصدد، 
مما حتم القي��ام بأعمال إعادة تأهيل 

هائلة. 
ول��م تقتصر الصعوب��ة على أعمال 
إع��ادة التأهيل فحس��ب، بل انطوت 
مهمة معاينة خطوط األنابيب على 
صعوب��ات بالغة، إذ تب��ني أن معظم 
هذه األنابيب مدفوناً ألعماق تزيد عن 
أعماقها األصلية، نهياك عن فقدان 
أصول املعلوم��ات التصميمة بالغة 
األهمية خالل تلك السنوات املاضية 
بالرغ��م م��ن العمل الش��اق املبذول 
مثل��ت  ل��ذا،  عليه��ا.  للمحافظ��ة 
معرفة وخب��رة العديد من موظفينا 
الذين مت إعارتهم للعمل لدى شركة 
غاز البصرة من ش��ركة غ��از اجلنوب 

ركيزة أساسية في جناح أعمالنا. 
ل��م تنتهي رحل��ة الصعوب��ات عند 
ذلك، ب��ل مثلت األلغ��ام وغيرها من 
املتفج��رات  م��ن  احل��رب  مخلف��ات 
مخاطر كبيرة للعديد من مس��ارات 
خطوط األنابيب. فق��د وجب إزالتها 
بدق��ة كبيرة من عل��ى امتداد كامل 
مسار خطوط األنابيب بعرض 50 متر 
قبل البدء في أعمال الفحص وإعادة 
التأهي��ل. وف��ي بعض األحي��ان، كان 

السير لعدة كيلومترات على امتداد 
خط��وط األنابي��ب الس��بيل اآلم��ن 

الوحيد للوصول ملواقع الفحص. 
متت��د خط��وط األنابيب عب��ر مناطق 
نائي��ة. لذل��ك وجب عل��ى موظفينا 
ومقاولينا السفر مع املعدات لرحالت 
طويلة وش��اقة للوص��ول إلى مواقع 

العمل. 
إن حاج��ة املنطق��ة اجلنوبية امللحة 
من الطاقة تعني عدم إمكانية غلق 
خطوط األنابي��ب لفترات طويلة من 
أجل إمت��ام أعم��ال الصيان��ة وإعادة 

التأهيل. 
منذ بدء عمليات شركة غاز البصرة 
املس��ؤولية ف��ي أي��ار 2013، أح��رزت 
تقدم��اً كبي��راً ف��ي فحص س��المة 
ش��بكة خطوط األنابيب بالرغم من 

التحديات. 
متكن��ت في نهاي��ة 2014 من تقييم 
وتصنيف س��المة نحو ربع ش��بكة 
خطوط األنابيب بالكامل وفقاً لنظام 
س��المة األنابيب املقبول عاملياً. وقد 
تضمنت تل��ك األنابيب خط األنبوب 
الرئيس وعرض��ه 24 بوصة من حقل 
الزبير حت��ى معمل معاجلة الغاز في 
خور الزبي��ر وخط��وط األنابيب التي 

تنقل املنتجات من محطات التخزين 
ومرف��أ التحميل البحري في أم قصر 
وخطوط أنابيب املكثفات بعرض 40 
بوص��ة وخط��وط األنابي��ب بعرض 8 
بوصة من غ��رب القرنة حتى معمل 
معاجلة الغاز في الرميلة الشمالية. 
في الوقت ذاته، قامت الشركة بإعادة 
تأهيل أقس��ام من خط��وط األنابيب 
التي كانت في أمس احلاجة لإلصالح 
الس��تعادة س��المة األصول وضمان 
اإلنتاج. وتباش��ر باس��تبدال أقس��ام 
من خطوط اإلنتاج مبساحة إجمالية 
قدره��ا 50 كيلومت��ر ضم��ن املرحلة 
األول��ى من برنام��ج إع��ادة التأهيل. 
ويتطلب إجناز هذا العمل االستعانة 
بأكثر م��ن 200 ش��احنة تقطع كل 
الكيلومترات  مئ��ات  واح��دة منه��ا 
لنق��ل نحو 600 قطع��ة من وصالت 
خطوط األنابيب إلى مختلف مواقع 

العمل. 
كما تقوم بتنفي��ذ برنامجاً لتركيب 
أو اس��تعادة نظام احلماية الكاثودية 
للحد م��ن ت��آكل خط��وط األنابيب 
الرئيسة. إن عملية احلماية الكاثودية 
تتضم��ن توصي��ل املع��ادن املطلوب 
حمايته��ا – مبعنى األنابيب نفس��ها 

– مبادة معدنية س��هلة التآكل ليتم 
التضحي��ة بها بحي��ث تتعرض تلك 
املادة للتآكل بدالَ م��ن األنبوب. ويتم 
تنفيذ ذلك العمل بواس��طة شركة 
وه��ي ش��ركة   ،AKT Oil Services
عراقي��ة بالكام��ل، مما س��يؤدي إلى 
تطويل عمر خدمة خطوط األنابيب. 
يوف��ر برنام��ج إعادة تأهي��ل خطوط 
األنابي��ب ف��رص التدري��ب ملوظف��ي 
ش��ركة غ��از البص��رة ف��ي أقس��ام 
واإلنش��اءات  األنابي��ب  هندس��ة 
والعملي��ات. ويتي��ح العم��ل ف��رص 
للمقاول��ني لتنمي��ة امله��ارات ف��ي 
مجاالت مثل اللحام وتركيب األنابيب 
واحلف��ر وأعم��ال تركيب الس��قاالت 
وتش��غيل املعدات الثقيلة واحلماية 

الكاثودية. 
س��يمكن إجن��از أعمال إع��ادة تأهيل 
خط��وط األنابي��ب احلالية م��ن زيادة 
قدرة جم��ع الغاز بنح��و 200 مليون 
ق��دم مكع��ب يوميا وبأكث��ر طريقة 
موف��رة للتكاليف، إذ كان س��يكلف 
اس��تبدال تل��ك األنابيب نح��و 250 
ملي��ون دوالر أميرك��ي وه��ي األموال 
الت��ي نح��ن بأم��س احلاج��ة إليه��ا 

لتحقيق املزيد من التقدم.
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العراق وتحديات 
الطاقة المستقبلية.. 

الغاز أنموذجًا

إسماعيل زاير 
يحت��ل الع��راق املرتبة التاس��عة بني 
دول العالم الغني��ة بالغاز الطبيعي 
بع��د كل م��ن روس��يا وإي��ران وقطر 
والسعودية واإلمارات وأميركا ونيجريا 
وفنزوي��ال، وتبلغ االحتياطيات املؤكدة 
فيه 143 ترليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيع��ي، كم��ا ويبل��غ االحتياطي 
اإلجمالي للغاز املصاحب 98.3 ترليون 

قدم مكعب.
وش��ّكل التوّس��ع في صناع��ة الغاز 
مؤخ��راً نقط��ة حت��ول حاس��مة في 
مس��تقبل القّطاع األس��اس للدخل 
ف��ي الع��راق، ومن��ح البالد فس��حة 
ثمين��ة لألمل ف��ي االرتقاء الس��ريع 
بخض��م  الغارق��ة  الب��الد  بوض��ع 
واالقتصادية  الهيكلي��ة  املعض��الت 
واملالي��ة. فمن حي��ث التوقيت جاءت 
النتائج العملية ملشاريع فصل الغاز 
عن النفط ومتييعه واس��تعماله في 

اجملاالت االقتصادية املناس��بة انتصاراً 
ملموس��اً للمخططني احملليني الذين 
أسهموا من خالله بزيادة موارد العراق 
م��ن الغ��از املصاحب، ال��ذي كان في 

املاضي يذهب حرفياً »مع الريح« . 
وحيث أن املساعي احلثيثة ملؤسسات 
وزارة النفط والطاقة توسعت بدورها 
للبحث عن وس��ائل تنشيط القّطاع 
التقدي��رات  وصل��ت  ال��ذي  اجلدي��د 
املتوف��رة ال��ى كميات تص��ل الى112 
ترلي��ون قدم مكع��ب من الغ��از فإن 

وزارة النفط س��جلت رقماً مهماً في 
إيص��ال إنتاجها من الغ��از اجلاف الى 
1100 ملي��ون قدم مكعب وقياس��ياً 
يوميا وإلى 5 آالف طن يوميا من الغاز 
املس��ال، فض��ال عن أنه��ا متكنت من 
تصدير ش��حنات م��ن مكثفات الغاز 
)C5( يتج��اوز إجمال��ي املص��در 60.5 

ألف قدم مكعب. 
ويكفي القول أنه في املاضي القريب 
تص��ل التقديرات ال��ى أن  700 مليون 
ق��دم مكعب من اخمل��زون  كان يحترق 

يومي��اً ويه��در بس��بب ع��دم وج��ود 
البني��ة التحتية ملعاجلت��ه. أما اليوم 
فنحن نتطل��ع الى أفق جدي��د بأنوار 
كثي��رة وآمال أكبر ف��ي أن يكون هذا 
التوس��ع فاحتة لعه��د جديد يقلص 
اعتماد العراق عل��ى إنتاجه النفطي 
التقلي��دي، ويس��هم ف��ي تش��جيع 
اخملط��ط العراق��ي عل��ى اس��تعمال 
اإلنت��اج الغازي كطاقة مس��تقبلية 
تع��زز إمكانياته ف��ي حتويله ملصلحة 
قّطاعات كثيرة كانت تعتمد تقليدياً 

على النفط ومشتقاته األخرى. 
إن التوس��ع ف��ي اس��تخدامات الغاز 
ميك��ن أن يوف��ر للبلد، قيم��ة ما يباع 
من��ه في الس��وق العاملي��ة، إمكانية 
اس��تعماله لتوري��د الكمي��ات التي 
حتتاجها محط��ات الكهرباء وكذلك 
حتويل��ه الى وقود للس��يارات واآلليات 

اخملتلفة. 
ولك��ن تقدم املش��روع العراقي للغاز 
س��يعزز فرصه في احتالل موقع ممتاز 
ف��ي تزوي��د أوروب��ا ودول اجل��وار باملادة 

عب��ر خ��ط )نابوكو( عبر أنب��وب الغاز 
إي��ران– أوروبا، وقد رأين��ا كيف اجتهت 
دول��ة الكوي��ت الى اس��تيراد كميات 
كبيرة منه م��ن العراق. فالعراق صّدر 
حتى اآلن أكثر من ثمان ش��حنات من 

مكثفات الغاز. 
ف��ي عددن��ا احلال��ي م��ن ملح��ق زاد 
االقتصادي نلقي الضوء على املشهد 
الواسع لصناعة الغاز املتحركة بقوة 
االكتش��افات اجلديدة واملنشآت التي 

تقوم بتعزيز قدرة العراق. 

الغاز الطبيعي ومستقبل العراق االقتصادي 
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يعتمد العراق 
اعتمادا 

متوسطا على 
الغاز الطبيعي 

لتغطية 
متطلبات 

الطاقة، اذ 
بلغت حصة 

الغاز الطبيعي 
في العراق 

نحو %15 من 
استخدام 
الطاقة. 

يستهلك 
العراق نحو 

88 ألف برميل 
مكافئ 

نفط/ يوم. 
وهو رقم 

يبدو متدنيا 
بالقياس الى 
بعض الدول 

الخليجة 
كاالمارات 

والسعودية 
اللذان 

يستهلكان 
من الغاز 

الطبيعي نحو 
1080 و 1145 

برميل نفط 
مكافئ/ 

يوم في عام 
.2009

تأسست شركة 
غاز الجنوب 

سنة 1979 , 
وبالرغم من 

تعاظم أهمية 
الغاز الطبيعي 

كمصدر مهم 
للطاقة, فإن 

قطاع الغاز 
لم يحظ 

باالهتمام 
الكافي إذ أن 

حجم الغاز 
المحروق )غير 

المستثمر( بلغ 
كميات كبيرة 
تعكس الهدر 

الكبير لهذه 
الثروة ويعود 
جزء كبير من 
ذلك إلى بطء 

عمليات صيانة 
منشآت الغاز 

في البصرة

الملف 10

نبيل جعفر عبد الرضا* 
متهيد 

يتميز الغ��از الطبيعي بان��ه الوقود االنظف 
واالق��ل اصدارا لالنبعاث��ات، وهو مصدر مهم 
للطاق��ة احلرارية وامليكانيكي��ة والكهربائية 
ف��ي قطاعات النق��ل والصناع��ة والكهرباء 
واالس��كان. فض��ال ع��ن كون��ه م��ادة اولي��ة 
للصناعات البتروكيمياوي��ة والنتاج مبيدات 
وامل��واد  الزراع��ي  االنت��اج  وم��واد  احلش��رات 
البروتينية.ولذل��ك ميث��ل الغاز اه��م مصادر 
الطاقة البديلة للنفط اذ يس��هم بنحو ربع 
الطاق��ة املس��تهلكة في العالم. ب��دأ انتاج 
النفط العراقي على املستوى التجاري في عام 
1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر 
في كركوك، ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي 
املصاحب يح��رق هدرا، ومت اغ��الق العديد من 
آب��ار الغاز في بعض احلق��ول ومنها: كورمور، 
وجمجمال وخشم االحمر. لقد بدأ االهتمام 
باستخدام الغاز الطبيعي على نحو محدود 
في اواخر اخلمسينات، غير ان االهتمام الواسع 
باس��تغالل وتصنيع الغ��از الطبيعي لم يبدأ 
في الع��راق اال في نهاية عقد الس��بعينات. 
وبالرغ��م م��ن الع��راق ميتلك ث��روة هائلة من 
الغ��از الطبيع��ي املصاح��ب النت��اج النفط 
اخلام والغاز احلر م��ن حيث احلجم الكبير من 
االحتياطي��ات املؤكدة واحملتمل��ة، اال ان انتاج 
الغاز الطبيعي املسوق اليتناسب مع االنتاج 
االجمالي من الغاز الطبيعي واليتناس��ب مع 
ماميتلكه العراق من احتياطيات كبيرة. فضال 
ع��ن التخلف املريع ال��ذي تعاني منه صناعة 
الغ��از ف��ي العراق وتدن��ي قدرتها ف��ي حتويل 
الغاز الطبييعي الى منتجات غازية تعزز من 
القيم��ة املضاف��ة لهذه الصناع��ة ومن قوة 

الدفع للصناعات والقطاعات االخرى.
ونتيج��ة للتط��ورات االخيرة التي ش��هدتها 
الصناعة النفطية ومن ضمنها قطاع الغاز 
والسماح بتدفق االس��تثمارات االجنبية من 
خالل عقد الش��راكة املوقع بني ش��ركة غاز 
اجلنوب وشركتي شل وميسوبيشي، وجوالت 
التراخي��ص الت��ي احيل��ت مبوجبه��ا احلقول 
الغازية الثالث ) السيبة واملنصورية وعكاس 
( ال��ى ائتالف م��ن الش��ركات االجنبية، فمن 
املؤم��ل ان تش��هد صناعة الغاز ف��ي العراق 
تط��ورا كبيرا خالل الس��نوات املقبلة باالجتاه 
الذي يؤدي ال الى سد متطلبات الطلب احمللي 
فقط وامنا ال��ى ايجاد فائض مع��د للتصدير 

الى الدول اجملاورة والى االسواق العاملية.

اوال: املؤش��رات االقتصادي��ة واجليولوجي��ة 
للغاز الطبيعي في العراق: 

االحتياطي املؤكد
يبل��غ االحتياط��ي الع��راق املؤكد م��ن الغاز 
الطبيع��ي 3170 ملي��ار مت��ر مكع��ب ع��ام 
2009 وه��و لم يتغير منذ ع��ام 2000، محتال 
بذلك املرتبة اخلامس��ة عربيا وبنس��بة مؤية 
قدره��ا %6 م��ن االحتياط��ي العرب��ي و3.4% 
م��ن احتياطي االوبك و%1.7 م��ن االحتياطي 
العامل��ي للغ��از الطبيع��ي ف��ي الع��ام ذاته 
)1(. ويش��مل االحتياطي العراق��ي من الغاز 
الطبيع��ي نح��و 630 مليار مت��ر مكعب من 
الغ��از احل��ر، و300 مليار متر مكع��ب من غاز 
)القبع��ات( وهو غ��از يغطي طبق��ة النفط 
في بع��ض احلق��ول النفطي��ة، و2240 مليار 
مت��ر مكعب من الغاز املصاح��ب. اي ان الغاز 
املصاحب للنفط يستحوذ على نحو %70 من 
االحتياطي العراقي و%20 من الغاز احلر و10% 
من غاز القبعة. يوجد معظم الغاز املصاحب 
وغاز القبعات في تش��كيالت العصر الثالثي 
شمال شرق العراق وصخور الباليوزويك غرب 
العراق. وتشكل حصة املنطقة اجلنوبية من 
االحتياطي ومعظمه من الغاز املصاحب نحو 
%60. اما النسبة املتبقية وقدرها %40 فيوجد 
في املنطقة الشمالية ومعظمه على شكل 
غاز حر يتوافر في احلقول الغازية املستقلة او 

في القبب الغازية للحقول النفطية. 
يوجد ف��ي العراق عش��رة حقول للغ��از احلر، 
خمس��ة منها تقع في ش��رق وش��مال شرق 
الع��راق وه��ي: حقول ك��ور م��ور، جمجمال، 
خش��م األحمر، جريا بيكا واملنصورية وحتتوي 
فيما بينها على نحو 11 تريليون قدم مكعب 
)نح��و 300 مليار مت��ر مكع��ب( كاحيتاطي 
ثاب��ت. ويحت��وي كل م��ن حق��ل صّب��ة )30 
كيلومتر جنوب البص��رة( وحقل عّكاس )في 
الصحراء الغربية قرب احلدود الس��ورية( على 
ما يزيد قليالً على تريليوني قدم مكعب )نحو 
100 مليار متر مكعب( من االحتياطي الثابت 

لكل منهما.
أما بخوص إمكانيات العراق الغازية احملتملة 
وغير املكتشفة فهي تبدو كبيرة جداً وتقدر 
بنحو 332 تريلي��ون قدم مكعب )9.3 تريليون 
مت��ر مكع��ب(، يُعتق��د أن 164 تريليون قدم 
مكعب )4.6 تريليون مت��ر مكعب( منها هي 
بصفة غاز ح��ر )free gas( أي ليس مصاحباً 
للنف��ط، في حني أن الباقي وق��دره نحو 168 
تريلي��ون ق��دم مكع��ب )4.7 تريلي��ون مت��ر 
 associated( فهو غ��از مصاح��ب )مكع��ب
gas( أو ذائب في احتياطيات العراق النفطية 
احملتملة )غير املكتش��فة بعد( واملقدرة بنحو 
240 ملي��ار برميل. ويقع نح��و ٪83 من الغاز 

املصاحب في احلق��ول النفطية اجلنوبية، في 
حني يقع الباقي )٪17( في احلقول الشمالية 
والوس��طى. ويُبرر االنحراف الشديد في هذا 
التوزي��ع أن نح��و ٪71 من احيتاط��ي النفط 
املؤك��د يقع في اجلنوب، كما أن نس��بة الغاز 
 )gas/oil ratio( املصاحب للنفط املس��تخرج
في احلقول اجلنوبية تبلغ نحو ضعف النسبة 
في احلقول الشمالية والوسطى. إن الغاز في 
احلق��ول اجلنوبي��ة هو غاز حل��و )يحتوي على 
مقادي��ر ضئيلة جداً من الكبريت( مقارنة مع 
غاز الشمال احلامض والذي يحتوي على نحو 

.)H2S( 7.2 من كبريتيد الهيدروجني%
إن جمي��ع قبع��ات الغ��از، عدا واح��دة منها، 
تق��ع في احلقول الش��مالية والوس��طى وإن 
قبع��ة الغاز الوحيدة التي مت اكتش��افها في 
احلق��ول اجلنوبية تق��ع في طبق��ة الغار من 
حقل مجن��ون. ويوجد ٪94 م��ن احتياطيات 
غاز القبعة في خمس��ة حقول شمالية، هي 
جمبور، عجيل، باي حس��ن، خب��از، وكركوك. 
وينت��ج غاز القبعة كإضاف��ة أو تكملة للغاز 
املصاح��ب املس��تعمل ف��ي تولي��د الطاقة 
الكهربائي��ة وفي الصناع��ة في حالة احلاجة 
 peak( إلي��ه، وكذل��ك ملواجهة حمل ال��ذروة
load( في توليد الطاقة الكهربائية. ونظراً ألن 
أغلب الغاز العراق��ي هو من النوع املصاحب، 
ف��إن إنتاج الغاز بالعراق يتأثر بصورة رئيس��ة 

بإنتاج النفط.

االنتاج: 
لق��د بلغ معدل إنتاج الغاز في العراق – وكله 
من الغاز املصاحب تقريباً – خالل فترة اخلمس 
سنوات 2003 – 2007 نحو 1,115 مقمق يومياً 
)11.4 ملي��ار متر مكعب س��نوياً( يحرق نحو 
٪64 اي نحو 700 ملي��ون قدم مكعب يوميا، 
ارتف��ع ال��ى 16,577 ملي��ار مت��ر مكعب عام 
2009. وينتج الغ��از الطبيعي من منطقتني 
رئيس��تني هما املنطقة اجلنوبي��ة واملنطقة 
الشمالية، وقد ش��هد إنتاج الغاز الطبيعي 
تغيرات مما ثلة لتغيرات انتاج النفط نظرا الن 
معظم الكميات املنتجة من الغاز الطبيعي 
هي م��ن الغاز املصاحب للنفط. كان معظم 
الغاز الطبيعي املنتج غير مستخدم بسبب 
عدم توفر املنش��آت ملعاجلته، وفي بدية عقد 
الثمانين��ات مت بن��اء وتش��غيل مجمعي غاز 
اجلنوب وغاز الشمال، ما ادى الى ارتفاع نسبة 
استثمارانتاج الغاز الطبيعي من %11.4 عام 
ع��ام 1980 ال��ى %88.7 ع��ام 1998. وفي ذات 
الوقت ارتف��ع انتاج الغاز الطبيعي املس��وق 
من 1.3 مليار متر مكعب/ سنة الى 5.5 مليار 
متر مكعب بني عام��ي 1980 و 1998، غير ان 
عام 2002 ش��هد تراجع انتاج الغاز الطبيعي 
املسوق الى 2.36 مليار متر مكعب ثم استمر 
بتراجعه الى 1 ملي��ار مترمكعب عام 2004. 
وقد تراجعت نسبة استثمار الغاز الطبيعي 
الى ادنى مس��توى لها نتيجة لتوقف معامل 
معاج��ة الغاز متأثرة باالح��داث االخيرة التي 
ش��هدها الع��راق من��ذ ع��ام 2003، االانه��ا 
ارتفع��ت قليال نتيج��ة الع��ادة تأهيل بعض 

منشآت ومجمعات الغاز الطبيعي. 
ويس��وق العراق نحو 1.1 ملي��ار متر مكعب/ 
س��نة في عام 2009 وهو ما يعادل %0.04 من 
اجمال��ي الغاز الطبيعي املس��وق في الوطن 

العربي. 
ف��ي حني ان الغاز احملروق ق��د وصل الى 6.984 
مليار متر مكع��ب ولذلك يصنف العراق من 
ضمن ثالث اعلى 20 دولة في العام من حيث 
مع��دالت حرق الغ��از. اما الغ��از املهدور فقد 
ارتف��ع ال��ى 4.447 مليار والغ��از املعاد حقنه 
يبلغ 986 مليون متر مكعب يوميا عام 2009. 
وهذا يعني ان الغاز املس��وق اليش��كل سوى 
%7 م��ن اصل اجمالي انت��اج العراق من الغاز 
الطبيعي ال��ي يصل ال��ى 16.577 مليار عام 

.2009
ينت��ج الع��راق 30 ألف برميل نف��ط مكافئ/ 
يوم من س��وائل الغاز الطبيع��ي من وحدات 
معاجل��ة الغاز الطبيعي ع��ام 2009 وهو رقم 
متدني بالقياس الى االنتاج العربي الذي يبلغ 
2728 برمي��ل اي ان انت��اج س��وائل الغاز في 
العراق اليشكل سوى %1.1 فقط من االنتاج 
العربي وهو مايؤشر على مدى تخلف صناعة 

تسييل الغاز في العراق.
يعتم��د العراق اعتمادا متوس��طا على الغاز 
الطبيع��ي لتغطي��ة متطلب��ات الطاقة، اذ 
بلغ��ت حص��ة الغ��از الطبيعي ف��ي العراق 
نحو %15 من اس��تخدام الطاقة. يس��تهلك 
الع��راق نحو 88 أل��ف برمي��ل مكافئ نفط/ 
يوم. وهو رقم يبدو متدنيا بالقياس الى بعض 
الدول اخلليجة كاالمارات والس��عودية اللذان 
يس��تهلكان من الغاز الطبيع��ي نحو 1080 
و 1145 برمي��ل نف��ط مكافئ/ ي��وم في عام 

.2009

ثانيا: شركات معاجلة الغاز 
الطبيعي في العراق:

يوج��د مجمع��ان ملعاجل��ة وتصني��ع الغ��از 
الطبيعي في العراق االول في كركوك والثاني 

في البصرة:
شركة غاز الشمال:

هدف الش��ركة املباش��ر هو معاجلة كميات 
الغاز اخلام املصاح��ب إلنتاج النفط اخلام في 
احلقول الشمالية وحتويله إلى مشتقاته من 

املنتجات التالية:

- الغ��از اجل��اف: يس��تعمل كوق��ود نظي��ف 
وس��هل االس��تعمال ف��ي محط��ات تولي��د 
الكهرب��اء ومعام��ل الس��منت والعديد من 
الش��ركات الصناعي��ة في ش��مال ووس��ط 
العراق ويس��تعمل كمادة أولي��ة في معامل 

األسمدة والبتر وكيمياويات.
- الغاز الس��ائل: يس��تخدم كوقود لألغراض 

املنزلية لالستهالك احمللي والتصدير.
- الغازولني الطبيعي:- يستخدم كوقود بعد 
حتس��ينه أو يحقن مع النفط اخلام لتحسني 

مواصفاته.
- الكبريت: يس��تخدم كم��ادة أولية في عدد 
من الصناع��ات احمللية ويص��در الفائض منه 

خارج العراق.
تبل��غ الطاق��ة التصميمي��ة لش��ركة غ��از 
الشمال 15 مليون متر مكعب/ يوم من الغاز 
الطبيعي احلامضي، ويتكون من خطي انتاج 
متماثل��ني ف��ي الطاق��ة. اكتمل بن��اء اجملمع 
ف��ي منتصف الثملنينات، ويس��تهدف انتاج 
مايق��رب من 8-11 مليون مت��ر مكعب يوميا 
من الغاز الطبيعي اجلاف املس��وق و735 ألف 
طن في الس��نة م��ن غاز البروب��ان و448 ألف 
ط��ن ألف طن من غاز البيوتان فضال عن 384 
ألف طن في الس��نة من الغازولني الطبيعي 
و528 أل��ف ط��ن في الس��نة م��ن الكبريت. 
ويتضم��ن اجملم��ع ثمان��ي محط��ات لضغط 
الغ��از الطبيعي ونقله م��ن محطات االنتاج 
الى معمل الغازمن خالل شبكة انابيب يبلغ 

طولها نحو 250 كم.

شركة غاز اجلنوب:
تأسس��ت ش��ركة غاز اجلنوب س��نة 1979 , 
وبالرغ��م من تعاظم أهمي��ة الغاز الطبيعي 
كمصدر مهم للطاقة, ف��إن قطاع الغاز لم 
يح��ظ باالهتم��ام الكافي إذ أن حج��م الغاز 
احملروق )غي��ر املس��تثمر( بلغ كمي��ات كبيرة 
تعك��س اله��در الكبير له��ذه الث��روة ويعود 
جزء كبير من ذلك إل��ى بطء عمليات صيانة 
منش��آت الغاز في البصرة , إذ تعرض مجمع 
تصنيع الغاز ومحطات كبس الغاز إلى أضرار 
كبيرة في أحداث عام 2003 مما أدى الى تدهور 
الطاقة اإلنتاجية إلى ما دون الثلث عما كانت 
عليه في العق��د املاضي،ويبلغ عدد محطات 
ع��زل الغاز ف��ي البص��رة 29 محط��ة, وتوفر 
ش��ركة نفط اجلنوب الغاز املغذي مبعدل 292 

مليون قدم مكعب قياسي)مقمق( يومياً. 
تبلغ الطاقة التصميمية االجمالية لشركة 
غ��از اجلن��وب نح��و 29.7 مليون مت��ر مكعب 
يوميا. تضم الش��ركة ثالث وحدات رئيس��ة 
لن��زع س��وائل الغ��از الطبيع��ي. )NGL( تقع 
الوحدة االولى عند معمل غاز شمال الرميلة، 
ويت��م ضخ الس��وائل جنوبا ال��ى مجمع غاز 
خ��ور الزبي��رل الس��تكمال مراح��ل معاجلته 
وفص��ل مكونات��ه. يحت��وي معمل غ��از خور 
الزبير على وحدتي نزع سوائل الغاز الطبيعي 
الثاني��ة والثالث��ة، فض��ال عن وح��دات جتزئة 

الس��وائل النتاج البروبان والبيوت��ان والنافتا، 
ويقوم املعمل مبعاجلة انت��اج الغاز الطبيعي 
املصاح��ب حلقل الرميل��ة اجلنوب��ي واحلقول 

االخرى املنتجة واجملاورة له.
تض��م الش��ركة ايض��ا مس��تودعات مبردة 
لتخزين غ��از البروبان وصهاري��ج لتخزين غاز 
البيوت��ان وكذل��ك للنافت��ا. وضم��ن مراف��ق 
الش��ركة مرف��أ لتصدير تل��ك املنتجات يقع 
على خ��ور عب��د اهلل عل��ى اخللي��ج العربي. 
يس��وق الغاز الطبيعي املنتج من شركة غاز 
اجلنوب الى شبكة نقل وتوزيع الغاز اجلنوبية، 
كما يتم ض��خ مزيج البروب��ان والبيوتان الى 
شبكة غاز البترول املسال، وتضخ النافتا الى 

مصافي تكرير النفط في البصرة.
وق��د مت تأس��يس ش��ركة غ��از البص��رة في 
ع��ام 2010 مبش��اركة ش��ركة غ��از اجلن��وب 
بنس��بة %51 وش��ركتي ش��ل بنس��بة 44% 
وميتسوبيش��ي بنسبة %5 يتضمن املشروع 
وحدة إنتاج الغاز املس��ال بطاق��ة )600( متر 
مكع��ب قياس��ي يومياً حيث مت��ول كلياً من 

قبل الشريك األجنبي.

فقد بدأت شركة شل وغاز اجلنوب في العمل 
على عدد من املشاريع املبكرة لتحقيق انتاج 
املزيد من الغاز اجل��اف املتوفر لتوليد الطاقة 
الكهربائي��ة، مم��ا ي��ؤدي ال��ى خف��ض كمية 
الطاقة املس��تمدة من الش��بكة اضافة الى 
استخراج املزيد من غاز البترول املسال حيث 
يستورد العراق حاليا 1200 طن يوميا من غاز 

البترول املسال فيما يحرق 4000 طن يوميا.
وف��ي ظ��ل ه��ذه التط��ورات ي��رى اخلب��راء ان 
مش��روعات الغاز باتت مطروح��ة بقوة على 
اولوي��ات احلكومة العراقية، لالس��تفادة من 
الثروة الغازي��ة الضخمة الت��ى يتربع عليها 
العراق والتى التقل اهمية عن ثروته النفطية, 
وبحس��ب خبراء يعملون في صناعة الغاز، ان 
العراق قادر عل��ى انتاج اكثر من 6000 مليون 
ق��دم مكعبة قياس��ية من الغ��از املصاحب، 
تكفي لتغطية اإلس��تهالك احمللي والتصدير 
لكن حالياً ال يتعدى اإلنتاج 1000 مليون قدم 
مكعب قياسي ومنها قرابة 700 مليون قدم 

مكعب حُترق يومياً في حقول البصرة.
ويواج��ه العراق مش��كلة حقيقة في الوقت 

القدرات التصديرية المستقبلية للغاز الطبيعي في العراق
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الراهن بس��بب ح��رق الغ��از العراق��ي، الذي 
يتس��بب في تراكم 20 مليون طن سنوياً من 
انبعاثات ثاني أوكس��يد الكربون، ما يس��اوي 
انبعاث��ات ع��وادم 3 مالي��ني س��يارة. في حني 
اليزال العراق يس��تورد غ��از الطبخ من اخلارج 
وغير قادر على توليد الطاقة الكهربائية من 
الغاز العتم��اده الي البدائ��ل التقليدية مثل 

الديزل.
وميكن حتديد اهم املش��اكل التي تواجه انتاج 

الغاز الطبيعي في العراق مبا يلي: 
غذي الى شركتي  1.إنخفاض معدالت الغاز املمُ
غاز الش��مال وغاز اجلنوب اجلن��وب, فالطاقة 
اخملطط��ة لإلنت��اج في ش��ركة غ��از اجلنوب 
مثال تبل��غ 450 مقمق/ يوم, في حني الكمية 
املغذي��ة املس��تلمة فع��الً 292 مقم��ق/ يوم 
كمعدل، وبذل��ك يكون العجز ف��ي التغذية 
اخملطط��ة نحو 158 مقمق/ ي��وم كمعدل. مما 
يؤثر في كمية الغاز السائل املنتج يومياً من 
2500 ط��ن/ يوم إلى 956 طن��اً/ يوم أي بعجز 
مق��داره )1544( طن��اً/ ي��وم. ويتس��بب ذلك 
العجز بأزم��ة حادة في كمية الغاز الس��ائل 

املع��د لالس��تهالك اليومي, هذا ف��ي الوقت 
ال��ذي يتم فيه حرق كمي��ات كبيرة من الغاز 

الطبيعي املصاحب للنفط.
2.انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي املس��تمر عن 
الش��ركات وع��دم توف��ر مول��دات كهربائية 
كافية لتش��غيل املصنع , مما يقلل من كمية 

االنتاج املقررة.
3.كث��رة العطالت امليكانيكي��ة والكهربائية 
وع��دم توف��ر امل��واد االحتياطي��ة باملس��توى 
املطل��وب, مم��ا ينعك��س على ت��ردي عمليات 
الصيان��ة الدورية والس��نوية بس��بب تقادم 
األجه��زة واملعدات إذ أنته��ى العمر اإلنتاجي 
لها, مم��ا يس��تلزم حتديث األجه��زة واملعدات 

وجتهيز الشركة بتقنيات متطورة.
4.اضط��راب الوضع األمني والذي يؤثر س��لباً 
في استقرار العاملني واستمرار وجودهم في 

أثناء العمل.
5.عدم إص��الح أضرار بعض املع��دات املهمة 
أو تأهي��ل منظوم��ات جديدة بس��بب عزوف 

الشركات األجنبية عن العمل في العراق.
6.تدخ��ل جه��ات خارجية ال تعمل ف��ي وزارة 

النفط, في عمل الش��ركتني مما يعيق عملية 
اإلنتاج والتنظيم اإلداري.

7. م��ن غي��ر املمكن وض��ع خطة لتوس��عة 
اإلنت��اج ف��ي الش��ركتني ومواكب��ة التقنية 
احلديث��ة واس��تثمار الغاز املنت��ج من حقول 
ش��ركة نفط اجلنوب، من دون إضافة وحدات 
إنتاج جديدة متطورة تعمل بتقنيات حديثة 
تالئم املتطلبات املستقبلية للسوق وحاجة 
املس��تهلكني، مبعنى آخر يجب إنشاء مصنع 

جديد للغاز.
8.نادراً م��ا يحصل العاملون في الش��ركتني 
عل��ى دورات تطويري��ة أو تأهيلي��ة للعاملني 
فيها خ��ارج البل��د, إذ إن ال��دورات التأهيلية 
والتطويري��ة املقام��ة في العراق ت��كاد تكون 
معدومة, بالرغم م��ن احلاجة الفعلية لتلك 
ال��دورات لرف��ع كف��اءة أداء العامل��ني وزيادة 

خبراتهم الفنية واإلدارية.
9. توج��د بطال��ة مقنع��ة تف��وق %40 م��ن 
العاملني بس��بب فرض التعيينات للعاملني 
من قبل وزارة النفط من دون حاجة الشركتني 

الفعلية مما يشكل هدراً في النفقات.

ثالثا: انابيب نقل الغاز الطبيعي 
في العراق:

يع��د النقل باألنابي��ب إحدى وس��ائل النقل 
الب��ري املهم��ة واحليوي��ة ف��ي العالم،نظ��را 
ملزاياها املعروفة،كانخف��اض تكاليف النقل، 
تتخص��ص خط��وط األنابيب بنق��ل مصادر 
الطاق��ة كالنفط والغ��از الطبيع��ي والغاز 

املسيل.
يرجع اس��تخدام اإلنس��ان خلط��وط األنابيب 
لنقل املي��اه إلى زمن بعيد،ولكن اس��تخدام 
هذه الوس��يلة ل��م ينل ش��هرته الكبيرة إال 
بع��د اكتش��اف النف��ط بش��كل جت��اري في 
العالم وزي��ادة الطلب على مص��ادر الطاقة 
البديلة،ثم بدا التوجه نحو اس��تخدام الغاز 
الطبيعي كمص��در رئيس للطاقة إلى جانب 
النفط،اس��تخدمت األنابي��ب ألول مرة لنقل 
الغ��از ع��ام 1885م،إذ أنش��ئ ول خ��ط لنقل 
الغاز ملسافة طويلة بني بنسلفانيا ونيويورك 
وكان طوله140ك��م وقط��ره 20.32 بوص��ه، 
ثم انتش��ر نقل الغ��از باألنابيب عامليا بطاقة 
تتناسب مع كميات اإلنتاج واتساع األسواق. 
توج��د مجموعة من األنابي��ب تعرف بأنابيب 
التجمي��ع تنقل الغ��از من اآلب��ار إلى وحدات 
معاجلة الغاز، وبعد ذلك، يرسل الغاز املمُعالَج 
في خطوط األنابيب إلى املدن والقرى الكبرى 
والصغ��رى. ويص��ل الغ��از إلى املس��تهلكني 
خالل شبكة خطوط التوزيع. وخطوط توزيع 
الغ��از نوع��ان: خط��وط األنابيب الرئيس��ية 
للخدمة وخطوط األنابيب الفردية للخدمة. 
خط��وط األنابيب الرئيس��ية كبيرة ومتصلة 
بخطوط أنابي��ب النقل، بينما تكون خطوط 
أنابيب اخلدم��ات الفردية أصغر ومتفرعة من 
اخلطوط الرئيس��ية. وحتمل خطوط اخلدمات 
الفردية الوقود الذي تسوِّقه شركات اخلدمة 

العامة إل��ى املنازل، واملكات��ب، واملصانع، وأي 
مس��تهلكني آخرين. أم��ا بالنس��بة للعراق، 
فيعتب��ر مش��روع نق��ل الغ��از م��ن كركوك 
إل��ى محطة كهرب��اء الدبس ال��ذي أجنز عام 
1959،أول��ى ش��بكة أنابي��ب نق��ل الغاز في 
العراق والتي أخذت بالنمو مع تطور الصناعة 
النفطية،بلغت أطوال خط��وط أنابيب الغاز 

)2989,4( كم خالل عام 2009.
تترك��ز ش��بكة خط��وط انابي��ب نق��ل الغ��از 
الطبيعي في العراق في املنطقتني الش��مالية 
واجلنوبي��ة الت��ي تعمل مصان��ع املعاجلة فيها 
كمحاور لشبكة الغاز في جميع انحاء العراق، 
وتعم��ل جزئيا من��ذ احداث ع��ام 2003 نتيجة 
ملش��اكل مش��ترمة خاصة بالضغ��ط وتكرار 
تعرض اخلطوط للتخريب. بدأ انش��اء الشبكة 
عام 1986 واكتمل��ت املرحلة االولى عام 1988 
مب��د خ��ط طول��ه 24 مي��ال وقط��ره 48 بوصة 
وبطاق��ة 240 مليون قدم مكع��ب يوميا لنقل 
الغ��از اجلاف الى بغداد وال��ى محطة الكهرباء 
في املس��يب. ولم تنفذ املرحلة الثانية نتيجة 
حلرب عام 1991، اذ كان من املفترض مد خطوط 
الغاز ش��ماال الى بيجي وبغ��داد ثم الى حقول 
املنطقة الشمالية واحلدود التركية , وتخطط 
وزارة النف��ط العراقي��ة الجن��از ه��ذه املرحل��ة 
وانش��اء خط طوله 199ميل وقطره 42 بوصة 
لكي يرب��ط بني مراكز جتميع الغاز الش��مالية 

واجلنوبية وشبكات النقل. 
ونظ��راً ألن أغل��ب الغ��از العراقي ه��و من نوع 
املصاحب، ف��إن إنتاج الغاز بالعراق يتأثر بصورة 

رئيسة بإنتاج النفط.
أن إنتاج برميل واحد من النفط اخلام س��ينتج 
مع��ه 600 ق��دم مكعب م��ن الغ��از املصاحب 
كمع��دل. إن خط��ة وزارة النف��ط تتضمن رفع 
اإلنت��اج إلى 6.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 
2015، وبناء على النس��بة غاز/ نفط احملس��وبة 
أع��اله – بافتراض أنها س��تبقى ثابت��ة بحدود 
600 ق��دم مكع��ب/ برميل – فإن حج��م الغاز 
املصاحب املنتج س��يكون نح��و 3.9 مليار قدم 
مكعب قياس��ي يومياً )40 ملي��ار متر مكعب 

سنوياً( في عام 2015.
لم يتم س��ابقاً تطوير أي حق��ل للغاز احلر عدا 
حق��ل كور م��ور بناًء عل��ى عقد خدم��ة مت بني 
حكومة إقليم كردس��تان من جهة وش��ركتي 
دانا غ��از ونفط اله��الل من جهة أخ��رى، أمُعيد 
تأهي��ل حقل ك��ور مور ويج��ري حالي��اً تطوير 
حق��ل چمچمال. ويقتضي العق��د إنتاج الغاز 
من هذي��ن احلقلني ومعاجلته ث��م نقله لغرض 
تزوي��د محطتي كهرباء أربي��ل )500 ميغاواط( 
والس��ليمانية )750 ميغاواط( )17(. وستترتب 
جول��ة التراخي��ص الثالث��ة اضاف��ة نحو 830 
ملي��ون قدم مكعب م��ن الغ��از الطبيعي احلر 

يوميا الواحد. 
واذا م��ا أضفنا الي��ه انتاج احلق��ول االخرى من 
الغ��از احلر فأن انت��اج العراق من الغ��از احلر قد 
يص��ل الى 1.1 مليار قدم مكعب يوميا في عام 
2015. وبذلك س��يصبح اجمال��ي انتاج العراق 
من الغاز الطبيعي بنوعيه املصاحب واحلر نحو 
5 مليار قدم مكعب يوميا،وينبغي في مثل هذه 
احلاالت عدم اللجوء لغاز القبعة لسد النقص 
أو لتلبي��ة حاجات حمل الذروة كما يحصل في 
الوقت احلاضر، ذلك أن االستهالك املستمر لغاز 
القبعة س��يؤدي إلى انخف��اض ضغط املكمن 
ويؤث��ر بالتالي س��لباً على إنت��اج النفط. وفي 
مايتعل��ق بالطلب احمللي عل��ى الغاز الطبيعي 
فس��يرتفع الى نحو 3 مليار قدم مكعب يوميا 
بحلول عام 2015. ولذلك سيكون هناك فائض 
م��ن الغاز الطبيعي مع��د للتصدير الى اخلارج 
ق��دره 2 مليار قدم مكعب يوميا، ميكن تصديره 

من املنافذ اآلتية:

1. خط الغاز بني العراق والكويت: 
انش��ئ املش��روع ع��ام 1986 ومت تش��غيله في 
1986/9/12 لتصدي��ر الغاز الطبيعي املصاحب 

املنتج من حقول الرميلة. ويتكون من:
• انب��وب لنقل الغ��از بطول 100 ك��م ميتد من 
ش��مال الرميلة الى محطة بي س��ي 130 في 

الكويت.
• انبوب لنقل املكثفات بطول 100 كم. 

• محطات لض��خ املكثفات مع اجهزة القياس 
والسيطرة. 

وقد توزع��ت مع��دالت جتهيز الغ��از الطبيعي 
5.66 ملي��ون مت��ر   - واملكثف��ات ماب��ني 4.25 
مكع��ب من الغاز الطبيعي يوميا و 200 – 600 

متر مكعب من املكثفات يومياً.
ومن املؤمل اعمار وتش��غيل هذا املشروع الذي 
توق��ف منذ ع��ام 1990، خاص��ة ان خط أنبوب 
الغاز في حالة جيدة وحتتاج الى عدة ش��هورال 
ص��الح محط��ات الضخ في اجل��زء العراقي، اي 
ان البني��ة التحتي��ة صاحلة و جاه��زة للعمل و 
للضخ واالستيراد، ومن املمكن ان ينجز العمل 
عل��ى مرحلتني رئيس��يتني، ويتوق��ع للمرحلة 
األولى من املشروع أن تبدأ باستيراد الكويت ل� 
35 مليون قدم مكعبة من الغاز العراقي يوميا، 
على أن تستخدم التجهيزات وخطوط األنابيب 
القدمية املوجودة س��ابقاً بني البلدين وذلك بعد 
إع��ادة تأهيلها وصيانتها والتأك��د من قدرتها 

التشغيلية. 
أم��ا في املرحلة الثانية فس��وف يتم اس��تيراد 
200 ملي��ون قدم مكعب��ة يوميا عن طريق بناء 
خدم��ات وخط��وط أنابي��ب جدي��دة بقطر 36 
بوص��ة وبطول نحو 57 كيلومت��را في العراق و 

38 كيلومترا في الكويت.

2. اخلط العراقي – السوري: 
م��ن املتوقع الب��دء قريبا في م��د انابيب لنقل 
الغاز الطبيعي من العراق الى س��وريا وبطاقة 
6 مليون متر مكعب في الس��نة خالل املرحلة 
االول��ى ترتفع الى 12 ملي��ون متر مكعب خالل 

املرحلة الثانية.

3. العراق ومنظومة خط الغاز العربي:
يهدف املش��روع على إيصال الغاز العراقي إلى 
تركي��ا عبر س��وريا بحيث يتم تنفيذ املش��روع 
عل��ى مرحلت��ني بطاق��ة 8 مليار مت��ر مكعب 
في الس��نة ت��زداد إل��ى 15 مليار مت��ر مكعب 
ف��ي املرحلة الثاني��ة. مع العلم أن الدراس��ات 
تش��ير إلى جدوى املشروع وفي االمكان تنفيذه 

بتكلفة تصل إلى 968 مليون دوالر. 

4. خط غاز نابوكو
ه��و خط أنابيب املقترح لنق��ل الغاز الطبيعي 
من تركيا إلى النمس��ا , عب��ر بلغاريا و رومانيا 
و اجملر. س��يمد اخلط في أرضروم في تركيا وإلى 
باومگارت��ن أندرم��ارش , وهي املركز الرئيس��ي 
للغ��از الطبيعي في النمس��ا , حيث س��يبلغ 
طول��ه نح��و 3,300 ك��م ويتوقع املباش��رة في 
تنفي��ذه في هذا العام )2011م( ويتوقع إكماله 
في ع��ام 2014م و س��تكون طاقته الس��نوية 
األولية بني ثمانية وعشرة مليارات متر مكعب 
م��ن الغاز ومن املتوق��ع أن يكلف نحو 10 مليار 

دوالر. 
ستش��ارك في تنفيذه سبعة ش��ركات أربعة 
منها أوربية و ش��ركة واحدة تركية وش��ركتان 

إماراتيتان.
يعتبر هذا اخلط بنظر البعض محاولة لتحويل 
بيع الغاز الطبيعي آلس��يا الوسطى بعيداً عن 

املرور عبر روسيا. 
يدعم هذا املش��روع االحتاد األوروب��ي و الواليات 
املتح��دة اللذان س��بيال لتقليل اعتم��اد أوروبا 
على روس��يا في مجال الطاقة. وتصف روسيا 
مش��روع خط غاز نابوكو بأنه مش��روع معادي 
له��ا , فهي املس��تهدفة منه. اعتبرت ش��ركة 
خط��وط األنابي��ب التركي��ة )بوت��اش( أن نقل 
الغاز الطبيعي من إقليم كردس��تان سيمكن 
مش��روع خط أنابيب نابوكو من نقل الغاز إلى 

أوروبا بحلول العام 2014.
نظ��را ملا ميتلكه اإلقليم من احتياطيات كبيرة، 
وس��يكون الغاز املنتج فيها على درجة شديدة 
م��ن األهمي��ة وس��يلعب دورا هاما ف��ي إطالق 
مشروع نابوكو وهو خط أنابيب لنقل الغاز عبر 
 )OMV( تركي��ا إلى أوروبا. وقد انضمت ش��ركتا
النمس��اوية و)MOL( اجملري��ة وهم��ا م��ن أوائل 
املساهمني باخلط، إلى مشروع لضخ الغاز من 

إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
ومن ش��أن اإلقلي��م توفير نح��و 1.5 مليار قدم 
مكعب��ة يومي��ا ملش��روع نابوكو، وه��ي كمية 

كافية إلمداد املرحلة األولى.

خط الغاز اخلليجي
تشتمل مش��اريع خطوط أنابيب الغاز بني دول 
مجل��س التعاون عل��ى أربعة مش��اريع لتزويد 
كل من دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة ودولة 
الكوي��ت ومملك��ة البحري��ن بالغ��از الطبيعي 
ال��ذي تنتجه دولة قط��ر، باإلضاف��ة إلى تزويد 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بالغاز العماني. 
ميكن للع��راق تصدير الغ��از الطبيعي إلى دول 
اخلليج العرب��ي، وخصوصاً الكوي��ت واإلمارات 
العربية املتحدة االولى من خالل اخلط العراقي 
– الكويت��ي والثانية من خالل م��د خط انابيب 
لنقل الغاز الطبيعي بني البصرة ودبي وملسافة 
800 ميل وبقطر 36 اجن أو 56 اجن، هي أرخص من 
نقله بهيئة س��ائلة بواس��طة ناقالت خاصة. 
وميكن لألنبوب اآلتي من العراق االتصال بأنبوب 
مشروع دولفن )Dolphin Project( في اإلمارات، 
وهذا املش��روع الذي يجه��ز اإلم��ارات العربية 
املتحدة وس��لطنة عم��ان بالغ��از القطري قد 
يك��ون نواة لش��بكة توزيع الغاز داخ��ل اجلزيرة 

العربية )24(.

الناقالت:
ميكن تصدي��ر الغاز العراقي املس��ال من خالل 
املراف��ئ العائمة في البصرة وهي املرفأ الرئيس 
لتصدي��ر النفط اخلام. وميك��ن للعراق ان يصدر 
مليوني طن س��نويا من الغاز الطبيعي املسال 

من خالل تسييل الغاز ونقله بناقالت خاصة.
رابع��ا: التحديات الت��ي تواجه تصدي��ر الغاز 

العراقي: 
1. ض��رورة مرور خطوط االنابي��ب عبر اراضي 
بعض الدول وما تثيره من مشاكل سياسية 
وقانونية، مم��ا يتطلب عقد اتفاقيات اقليمية 

او دولية.
2. احلاجة الى اس��تثمارات كبيرة ملد خطوط 

االنابيب 
3. حماية خط��وط االنابي��ب عملية معقدة 

ومكلفة.
4. ضرورة توقيع عقود طويلة االجل بني العراق 
والدول املس��توردة للغاز او الدول التي مير عبر 

اراضيها انابيب الغاز. 
5. احلاجة الى دراسات دقيقة ملعرفة الكمية 

املطلوبة من الغاز.
6. كيفية حتديد س��عر الغاز وكيفية تسديد 

قيمته.
7. االشراف على خطوط االنابيب وصيانتها.

* عن موقع: احلوار املتمدن

القدرات التصديرية المستقبلية للغاز الطبيعي في العراق
نادرًا ما يحصل 
العاملون في 
الشركتين 
على دورات 
تطويرية 
أو تأهيلية 
للعاملين 
فيها خارج 
البلد, إذ 
إن الدورات 
التأهيلية 
والتطويرية 
المقامة 
في العراق 
تكاد تكون 
معدومة, 
بالرغم من 
الحاجة 
الفعلية لتلك 
الدورات لرفع 
كفاءة أداء 
العاملين 
وزيادة 
خبراتهم 
الفنية 
واإلدارية

نظرا لما 
يمتلكه 
اإلقليم من 
احتياطيات 
كبيرة، 
وسيكون 
الغاز المنتج 
فيها على 
درجة شديدة 
من األهمية 
وسيلعب دورا 
هاما في 
إطالق مشروع 
نابوكو وهو 
خط أنابيب 
لنقل الغاز 
عبر تركيا 
إلى أوروبا. 
وقد انضمت 
 )OMV( شركتا
النمساوية 
 )MOL(و
المجرية وهما 
من أوائل 
المساهمين 
بالخط، إلى 
مشروع لضخ 
الغاز من إقليم 
كردستان إلى 
تركيا ومنها 
إلى أوروبا
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إحدى منشآت الغاز في البصرة

محطة عزل الغاز السابعة/ غرب القرنة )عدسة: صفاء جميل(
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إشراف عراقي.. وتنفيذ كوري

مصفـاة كــربالء: 140 ألــف بــرميــل 
من المشتّقات النفطية لالستهالك المحلي

كربالء ـ احسان ناجي:
تصوير: صفاء جميل

من بني املش��اريع الوطنية التي تعمل 
عليه��ا وزارة النف��ط عل��ى املس��توى 
الس��تراتيجي، يأتي مش��روع مصفاة 
كربالء الذي من ش��أنه انتاج نحو 140 
ألف برميل من املش��تقات النفطية، 
مكمالً خلطة الوزارة الرامية الى زيادة 
االنتاج من املش��تقات النفطية تلبية 
للحاجة احمللية، فضالً عن آثار املشروع 
االيجابي��ة عل��ى الواق��ع االقتص��ادي 
للمحافظ��ة وتوفي��ر ف��رص العم��ل 
البنائها واحلد من اس��تيراد املشتقات 

النفطية.
وزارة  تعاق��دت   ،2014 مطل��ع  ف��ي 
النف��ط متمثل��ة بش��ركة املش��اريع 
النفطية وهي احدى تشكيالت الوزارة 
الك��وري  االئت��الف  الهندس��ية، م��ع 
برئاس��ة ش��ركة هيون��داي لتنفي��ذ 
مش��روع مصف��اة كرب��الء م��ن خالل 

مزايدة دولية.
وق��ال علي مجيد عل��وش مدير هيئة 
مش��اريع الوس��ط التابعة لش��ركة 
املش��اريع النفطية، أن هيأته »كلفت، 
قبل توقي��ع العقد، بتنفي��ذ االعمال 
الترابية ملوقع مصفاة كربالء من اعمال 
قطع )نحو 9 مليون متر مكعب( ودفن 
)نحو 2 مليون متر مكعب( اضافة الى 
أعمال اخرى رافقت التسوية الترابية 
ألرض املش��روع، وتنفيذ س��ياج وقتي 

بحدود 10 كم«.
وأضاف علوش، أنه »بعد توقيع العقد 
من قب��ل االئتالف الك��وري مع اجلانب 
العراق��ي املتمثل بش��ركة املش��اريع 
الش��ركات  قام��ت ه��ذه  النفطي��ة، 
باملباشرة بالعمل داخل سياج املصفاة 
وكذل��ك االنب��وب املغذي للمش��روع 
للنف��ط اخلام وامل��اء من نه��ر الفرات 

وانبوب الغاز«.
ومض��ى ال��ى الق��ول: »اما بالنس��بة 
ف��ي  املش��اريع  ش��ركة  ملس��ؤولية 
بتنفي��ذ  فتتمث��ل  املش��روع  ه��ذا 
جمي��ع اخلط��وط اخلارجي��ة الناقل��ة 
املصفاة  ب��ني  النفطي��ة  للمنتج��ات 
وكل من مس��تودعات النجف وكربالء 

واللطيفية واالنبار«.
م��ع  االتف��اق  »مت الحق��ا  أن  وأوض��ح 
االئت��الف الكوري بان تتحمل ش��ركة 
تنفيذ  النفطية مس��ؤولية  املشاريع 
مأخ��ذ املاء على نهر الفرات وباش��رت 
مالكات الشركة بتنفيذ هذا املوقع«.

وأكد علوش أن »ه��ذه املصفاة احدث 
منش��أ من نوع��ه ينفذ داخ��ل العراق 
من��ذ ثالثة عق��ود لينت��ج 11 نوع من 
املش��تقات النفطية وبج��ودة عالية، 
حيث آخ��ر مصفاة نفذت هي مصفاة 

بيجي«.

انتاج »صديق للبيئة«
من ناحيتها، قال��ت أمل احمد عباس 
مدي��ر املش��روع، ان »املصف��اة تنت��ج 
املش��تقات النفطية والت��ي هي الغاز 
الس��ائل 1785 برمي��ل يومي��ا، بنزين 
اعتي��ادي 27543 برميل يومي��ا، بنزين 
محسن 27543 برميل يوميا، زيت الغاز 
24238 برمي��ل يوميا، وق��ود الطائرات 

والنفط االبي��ض 18766 برميل يوميا، 
عالوة على انتاجها نحو 23395 برميل 

يوميا من مادة زيت الوقود«.
واضافت عباس أن »املصفاة حتتوي على 
عدي��د املنش��آت ومنها املس��تودعات 
التي تتضم��ن 146 خزان، و4 محطات 
لتولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة بقدرة 
200 ميغ��اواط و500 ميغ��اواط اخرى 
لس��د احتياجات املصفاة من الطاقة 
الكهربائي��ة على ان يذه��ب الفائض 
منها الى الش��بكة الوطنية، اضافة 
ال��ى محطات لض��خ املي��اه على نهر 
الفرات، و100 وحدة سكنية، وخطوط 
جتهي��ز محط��ة كهرباء اخلي��رات في 
كربالء بالوقود الثقيل لتوليد الطاقة 

الكهربائية بقدرة 1000 ميغاواط«.
ومضت مدير املش��روع ال��ى القول، أن 
»مالكات ش��ركة املش��اريع النفطية 
تقوم باملش��اركة بادارة هذا املش��روع 
وتدقي��ق التصامي��م اخلاص��ة به من 
اعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية 
وس��يطرة, ويتضم��ن عمله��ا أيض��اً 
متابع��ة ومراجعة وتدقي��ق وتصديق 
اخملطط��ات التصميمي��ة ومبس��اعدة 
ش��ركة استش��ارية عاملية )ش��ركة 
Technip( الفرنس��ية، لذا يتم تدقيق 
آالف اخملطط��ات التصميمية والتأكد 
م��ن ان جمي��ع االعم��ال التصميمية 
تنجز مبوجب املعايي��ر الفنية العاملية 
املش��اريع  ش��رك  ل��دى  واملعتم��دة 

النفطية ووزارة النفط«.
محم��د حمي��د عباس مدي��ر العالقات 
واإلعالم في الش��ركة، قال إن »مشروع 
مصف��اة كربالء يع��د واح��داً من أهم 

املشاريع الستراتيجية في البالد، حيث 
مت اعالن تنفيذه عن طريق االستثمار من 
قبل ال��وزارة بندوة عاملي��ة متخصصة 
وقب��ل انتهاء التصاميم األولية له، الى 
أن جرى اتخاذ قرار مركزي باحالة تنفيذ 
املش��روع بتموي��ل من احلكوم��ة وذلك 
ألهميته ف��ي توفير املنتجات النفطية 
لس��د حاج��ة الب��الد احمللي��ة وتقلي��ل 

االعتماد على االستيراد«. 
وب��ني عباس، ان »في مطلع العام 2014 
أُحي��ل املش��روع على االئت��الف الكوري 
مب��دة تنفيذ 54 ش��هر وبكلف��ة نحو 6 

مليارات دوالر«.
وأكد أن »الشركات املش��رفة واملنفذة 
االهتم��ام  عل��ى  حرص��ت  للمش��روع 
باجلان��ب البيئ��ي ابت��داًء م��ن مرحل��ة 
التصاميم الى مراح��ل االجناز النهائي 
من اجل حماية االنسان وعناصر البيئة 
االخ��رى من امللوث��ات نتيجة تش��غيل 
املصاف��ي ليكون هذا املش��روع صديقاً 

للبيئة«.
أما مسؤول الصحة والسالمة والبيئة 
محمد فاضل جالل فقال، ان »املش��روع 
يخض��ع ال��ى القانون البيئ��ي العراقي 
)القانون 2009/27 ح��ول حماية البيئة 
وحتس��ينها( واملعايير الدولية وال سيما 
تلك العائدة ال��ى البنك الدولي/ االحتاد 

.»)IFC( الدولي املالي
واض��اف ج��الل أن »بالتوازي م��ع اعداد 
التصاميم الدولي��ة )FEED( ومن اجل 
الوصول الى افض��ل التقنيات العاملية 
الناجحة في تصميم املش��روع مت اجراء 
دراس��ة تقييم االث��ر البيئ��ي لتحديد 
وتقيي��م اآلث��ار البيئي��ة احملتمل��ة من 

جراء عمليات البناء وتش��غيل املشروع 
وتضمني املتطلبات وخطوات التخفيف 

واحلد من اآلثار البيئية«.

االجناز.. أعماله ونسبه 
محمد جاس��م عب��اس وكيل مهندس 
املش��روع املقي��م، بدوره أك��د ان طاقة 
املصف��اة التكريري��ة تبل��غ 140 ال��ف 
برميل يومياً، على مساحة 6 كم مربع 
لالعمال الدائمية و9 كم مربع لالعمال 

الوقتية«.
وق��ال ان االئتالف الك��وري الذي يتكون 
م��ن اربع��ة ش��ركات عمالق��ة وه��ي 
ش��ركة هيونداي بفرعيها التصميمي 
والتنفيذي وش��ركتي )ج��ي اس( و)اس 
كي( يقوم بتنفيذ االعمال التصميمية 
والتنفيذي��ة للمش��روع، ام��ا ش��ركة 
املشاريع النفطية فدورها هو االشراف 
واملصادقة على التصاميم التفصيلية 
اضافة الى االشراف على جميع اعمال 

التنفيذ«.
ونوه عباس الى أن »مدة املش��روع تبلغ 
54 ش��هرا إذ ابتدأ العمل فيه مبنتصف 
مع��دل  ال��ى  لنمض��ي   ،2014 الع��ام 
االنت��اج املتوق��ع حت��ى منتص��ف عام 
2020 لصالح اجلهة املستفيدة شركة 

مصافي الوسط«.
وب��ني أن »االعم��ال جتري بص��ورة جيدة 
حيث وصلت نس��ب االجن��از التراكمية 
للمشروع نحو %44 من االجناز الكلي«.

وأش��ار وكيل مهندس املشروع املقيم 
ال��ى أن »االعم��ال، عمليا، جت��ري بوتيرة 
عالية م��ع الدعم الكامل الذي تقدمه 
وزارة النفط وش��ركة مصافي الوسط 

وغيرها من الوزارات واجلهات املس��اندة 
وذات العالقة«.

وأك��د أن »امل��الكات الهندس��ية ف��ي 
ش��ركتنا )املش��اريع النفطي��ة � هيئة 
مش��اريع الوس��ط( تعم��ل لس��اعات 
طويل��ة ج��دا م��ع ائت��الف الش��ركات 
الكوري��ة لغ��رض اجناز االعمال باس��رع 
وق��ت«، موضحاً أن »مش��روع املصفاة 
ميتاز بكونه يجهز بالطاقة الكهربائية 
ذاتي��اً حيث جتري أعم��ال نصب محطة 
لتوليد الكهرباء مستوردة من مناشئ 

عاملية رصينة وتعمل بالغاز اجلاف«.
الى ذلك، قال عباس رسول غامن مسؤول 
االعم��ال املدنية، أن االعمال املدنية في 
املشروع تنقس��م الى قسمني: اعمال 
ترابي��ة واعم��ال كونكريتي��ة، االعمال 
الترابية وتش��مل حفر مواقع االس��س 
وحفر مس��ارات االنابيب وكذلك اعادة 
دف��ن االس��س املنتهي��ة، ام��ا االعمال 
الكونكريتي��ة  فهي اكثر من 600 الف 
مت��ر مكع��ب وتش��مل مهم��ات صب 
اسس الوحدات واملعدات وصب االسس 
للخزان��ات وقواع��د االنابي��ب واس��س 
الهي��اكل احلديدية واألبني��ة«، مضيفاً 
»اما بالنسبة للسياج اخلارجي للموقع 
فت��م تنفي��ذه بطريق��ة الكونكري��ت 

املسبق الصب«.
وأوض��ح غ��امن أن »اعم��ال االبني��ة في 
املوقع تشمل اعمال االسس واالعمدة 
يك��ون مجموعها  والت��ي  والس��قوف 
اكثر من 200 بناية تنقس��م بني بنايات 
خدمة وأخرى صناعية، وجتري على وفق 

ما مخطط له«.
مسؤول شعبة الهندسة امليكانيكية 

هيثم مهدي شاكر، قال أن »الشركات 
ااملنفذة للمشروع هي شركات رصينة 
متخصصة في مجال انش��اء املصافي 
أنه  البتروكيمياويات«، مؤكداً  ومعامل 
»فيم��ا يخ��ص االعم��ال اامليكانيكية  
فانها تنقس��م الى اعمال ميكانيكية 

وانابيب وخزانات«.
م��ن جانب��ه، ق��ال س��تار هاني راش��د 
مس��ؤول اعمال السيطرة ان »املصفاة 
تش��تمل عل��ى منظومات الس��يطرة 
والتي تتكون من جزئني وهما منظومة 
وحدات املصفاة واملوزعة على 27 بناية 
ومنظومات املستودع وهذه املنظومات 
من احدث ااملنظومات ااملستعملة في 
الصناع��ة النفطي��ة ف��ي العالم ومن 

مناشئ رصينة ومعتمدة عاملياً«.
مسؤول ش��عبة البرمجة في املشروع 
فاض��ل عباس طال��ب ق��ال، ان »حجم 
العمال��ة الكلي��ة ف��ي ه��ذا املش��روع 
بضمنه��ا الك��وادر املتقدم��ة بلغ نحو 
5000 منتس��ب من اجلنسيات العربية 
واالجنبية اضافة الى ما مقداره نصف 

عدد املنتسبني فهم من العراقيني«.
وبوتي��رة  »العم��ل مس��تمر  أن  وأك��د 
امل��واد  أن  ع��ن  فض��الً  متصاع��دة 
والتجهي��زات تتدف��ق للمش��روع الذي 
تس��تعمل في��ه آخر م��ا وصل��ت اليه 
التكنولوجي��ا العاملي��ة على مس��توى 
املصافي او فيما يخص ادارة املش��اريع 
النفطية, ابتداًء من االشراف واملتابعة 
امليداني��ة لتطبيق املواصف��ة واحلفاظ 
عل��ى س��ير املنه��اج الزمن��ي وانتهاًء 
باحلف��ظ واالرش��فة والتوثي��ق, حي��ث 
ميكن الع��ودة ال��ى اي وثيقة ف��ي ثوان 

معدودات«.
تبادل أدوار 

في مطل��ع 2017 احلال��ي، قالت وزارة 
النف��ط ان منف��ذي املش��روع ماضون 
ف��ي تنفي��ذه، وق��د مت اجن��از %95 م��ن 
االعم��ال املدني��ة في��ه، وقد باش��رت 
املالكات الفنية والهندسية وباشراف 
الش��ركة املنف��ذة هيون��داي باعمال 
الص��ب الكونكريت��ي لعدي��د املواقع 
املهمة للمصف��اة من بينها الوحدات 
التنفيذي��ة، مراجل البخ��ار، املولدات، 
فض��ال ع��ن التهيئ��ة لص��ب مواق��ع 
اخلزان��ات ومس��ارات االنابي��ب لكيلو 

مترات عديدة«.
واضاف��ت، في بي��ان له��ا، ان »مراحل 
العمل في املصفاة تسير بوتيرة عالية 
الراهنة  برغم التحدي��ات االقتصادية 
ال��ى جانب بع��ض االج��راءات الفنية 
واالدارية اخلاصة باس��تحصال سمات 
دخول بعض مالكات ش��ركة هيونداي 

الى موقع العمل«.
وبين��ت ال��وزارة ان »العمل ج��ار الجناز 
االعم��ال امليكانيكية املتمثلة بنصب 
عديد املعدات في مواقع ابراج التبريد 
وم��ن املؤمل نص��ب وح��دات التوليد 

والوحدات االخر في املصفاة«.
ال��وزارة »بجه��ود احلكومة  وأش��ادت 
التي  والتسهيالت  للمحافظة  احمللية 

تقدمها الجناز املشروع«.
وكان مجل��س محافظ��ة كربالء ذكر، 
أن الش��ركة الكورية اجلنوبية املنفذة 
ملش��روع مصفاة كربالء بدأت بسحب 
معداته��ا اث��ر توق��ف متويل املش��روع 
الف��رات  ملنطق��ة  األب��رز  النفط��ي 

األوسط.
وق��ال عض��و اجملل��س ماج��د املالكي، 
إن »مش��روع مصف��اة كرب��الء مهدد 
بالتوقف بعد التلكؤ بتمويل املشروع 
النفط��ي ال��ذي يعد األه��م حملافظة 
كربالء والفرات االوسط خاصة وعموم 
العراق”، موضحاً أن »احلكومة متمثلة 
بوزارت��ي النف��ط واملالي��ة توقفت عن 
متويل مش��روع مصفاة كربالء ما اجبر 
الش��ركة الكوري��ة املنفذة بس��حب 
آلياتها«.لكن املالكي نفى، أن املشروع 
النفطي يش��وبه أية ملفات فس��اد، 
عازياً الس��بب إلى »تلكؤ احلكومة في 
دف��ع مس��تحقات الش��ركة الكورية 

املنفذة«.
من جهت��ه اك��د املتحدث الرس��مي 
باس��م وزارة النفط عاص��م جهاد ان 
»ال��وزارة تتاب��ع مراح��ل اجن��از العمل 
مع ائتالف الش��ركات الكورية بقيادة 
هيون��داي من اجل اجناز املش��روع على 

وفق ما خططت له الوزارة«.
اح��د  يع��د  »املش��روع  ان  واوض��ح 
أه��م مش��اريع الصناع��ة النفطي��ة 
التي مت��ول م��ن اخلزين��ة االحتادية وان 
املصفاة س��ينتج املشتقات النفطية 
مبواصف��ات عاملي��ة ت��وازي املواصفات 

األوروبية املتطورة«.
واض��اف انه »هذا يأت��ي ضمن خطط 
ال��وزاراة لزي��ادة االنت��اج الوطن��ي من 
املش��تقات النفطية وس��د جزء كبير 
م��ن احلاجة احمللي��ة فضال ع��ن تأثيره 
االقتص��ادي  الواق��ع  عل��ى  ايجابي��ا 
للمحافظة وتوفي��ر فرص عمل البناء 

منطقة الفرات االوسط«.
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لقد أثارت سلس��لة م��ن األحداث 
في الس��نوات األخيرة - مبا في ذلك 
تدخ��ات روس��يا االلكتروني��ة في 
الوالي��ات املتحدة لصال��ح انتخاب 
دونال��د ترامب رئيس��اً ع��ام 2016. 
اجملهولة  االلكتروني��ة  والهجم��ات 
كهرب��اء  ش��بكة  عطل��ت  الت��ي 
أوكراني��ا ف��ي ع��ام 2015، وفيروس 
»ستكس��نت« الذي دم��ر ألف من 
أجه��زة الط��رد املرك��زي اإليرانية – 
كلها أث��ارت قلق��اً متزايًدا بش��أن 
اإللكتروني.  الفض��اء  الصراع ف��ي 
األم��ن ف��ي ميوني��خ  ف��ي مؤمت��ر 
الش��هر املاضي، أعلن وزير اخلارجية 
الهولن��دي بيرت كوندرز تش��كيل 
جلن��ة عاملية غي��ر حكومية جديدة 
من أجل استقرار الفضاء االفتراضي 
لتدعي��م مجموع��ة األمم املتح��دة 

.)GGE( للخبراء احلكوميني
اخلب��راء  فري��ق  تقاري��ر  وس��اعدت 
احلكومي��ني التابع لألمم املتحدة في 
2015 عل��ى  2013و، و   ،2010 ع��ام 
وضع جدول أعمال املفاوضات حول 
األم��ن االلكترون��ي، وآخره��ا حتديد 
مجموعة م��ن املعايير التي أقرتها 
اجلمعي��ة العام��ة ل��ألمم املتح��دة. 

لك��ن على الرغم من ه��ذا النجاح 
األول��ي، فصاحي��ات فري��ق اخلبراء 
املش��اركون  مح��دودة.  احلكوميني 
هم من الناحية الفنية مستشارو 
األم��ني العام لألمم املتحدة وليس��و 
مفاوضني وطنيني يتمتعون بكامل 
الس��لطة. وعلى الرغم من أن عدد 
املشاركني قد ارتفع من 15 إلى 25، 

فإن معظم البلدان ال متلك صوتاً.
لكن هناك س��ؤال أكبر يُطرح على 
فريق اخلب��راء احلكوميني: هل ميكن 
للقوان��ني أن حت��د حقاً من س��لوك 

الدولة؟
أن  عل��ى  اخلب��راء  معظ��م  يتف��ق 
اإللكترون��ي  الفض��اء  معاه��دة 
العاملية حالياً ستكون مستحيلة 
م��ن الناحي��ة السياس��ية )عل��ى 
الرغم من تقدمي روسيا والصني هذه 
املقترحات ف��ي األمم املتحدة(. لكن 
ما عدا املعاهدات الرسمية، تشمل 
القيود التنظيمية على الدول أيضا 
مدونات س��لوك وممارس��ات الدولة 
التقليدية، وتوقعات مشتركة على 
نطاق واس��ع من السلوك السليم 
بني مجموعة )ال��ذي خلق القانون 
العام(. في هذا النطاق، ميكن لهذه 

القي��ود أن تختلف على املس��توى 
العاملي، واملتعدد األطراف، والثنائي. 
التاري��خ  يفيدن��ا  أن  ميك��ن  مب��اذا 
بخصوص فعالية أدوات السياسة 

املعيارية؟
في العقد ما بعد هيروشيما، كانت 
تعد األس��لحة النووية التكتيكية 
على نطاق واسع ساحا »طبيعيا«، 
وقد دمج اجليش األميركي املدفعية 
النووي��ة واأللغام األرضي��ة الذرية، 
للطائ��رات  املض��ادة  واألس��لحة 
النووي��ة في القوات املنتش��رة. في 
ع��ام 1954 و 1955، اقت��رح رئي��س 
هيئ��ة األركان املش��تركة للرئيس 
دوايت أيزنهاور أن دفاع ديان بيان فو 
في فيتنام واجلزر  بالقرب من تايوان 
يتطلب استعمال األسلحة النووية 
)لكن رفض إيزنهاور النصيحة(.     

مع مرور الزمن، مت وضع قانون رسمي 
لعدم اس��تعمال األسلحة النووية  
ال��ذي غي��ر تل��ك احلقيق��ة. وق��ال 
االقتصادي احلائز عل��ى جائزة نوبل 
توماس ش��يلينغ إن تطوي��ر قانون 
النووية  األس��لحة  استعمال  عدم 
اس��هم في احلد من التسلح على 
مدى السنوات 70 املاضية، وكان له 

تأثير ُمثبط على صناع القرار. لكن 
بالنس��بة لل��دول النووي��ة اجلديدة 
مثل كوريا الشمالية، ال ميكن للمرء 
أن يك��ون على يقني من أن تكاليف 
انتهاك احملرمات س��وف ينظر إليها 

على أنها تفوق كل الفوائد.
اس��تعمال  حت��رمي  ف��إن  وباملث��ل، 
الغ��ازات الس��امة ف��ي احل��روب مت 
بعد احل��رب العاملية األولى، ويحظر 
 1925 لع��ام  جني��ف  بروتوك��ول 
اس��تعمال األس��لحة الكيميائية 
والبيولوجية. وهناك معاهدتان في 
ع��ام 1970 حتظران إنت��اج وتخزين 
هذه األس��لحة، وثمن استعمالها 

وامتاكها مكلف للغاية.
وتبق��ى أحكام التحق��ق من وجود 
أو استعمال األسلحة البيولوجية 
ضعيف��ة )مج��رد تق��دمي التقاري��ر 
إلى مجل��س األمن ل��ألمم املتحدة(، 
متن��ع  ل��م  احملرم��ات  ه��ذه  ومث��ل 
االحتاد الس��وفيتي من االس��تمرار 
األس��لحة  وتطوي��ر  امت��اك  ف��ي 
البيولوجية في عام 1970. وباملثل، 
فإن اتفاقية األس��لحة الكيميائية 
ل��م توقف صدام حس��ني أو بش��ار 
األس��د من اس��تعمال األس��لحة 

الكيميائية ضد مواطنيهم.
ومع ذلك، فقد غيرت كا املعاهدتني 
كي��ف يتص��ور اآلخرون مث��ل هذه 
األعمال. واسهمت هذه التصورات 
في تبري��ر غزو العراق في عام 2003 
وإل��ى التفكي��ك الدول��ي ملعظ��م 
األسلحة الس��ورية في عام 2014. 
م��ع 173 دول��ة الت��ي صدقت على 
اتفاقية األسلحة البيولوجية، فاٍن 
ال��دول التي ترغب ف��ي تطوير مثل 
هذه األس��لحة يجب أن تفعل ذلك 
سراً، وتواجه إدانة دولية واسعة إذا 

كانت هناك دالئل على أنشطتها.
ق��د تصب��ح الطابوه��ات املعيارية 
أيض��ا ذات صل��ة مبج��ال اإلنترنت، 
عل��ى الرغ��م م��ن أن الف��رق ب��ني 
اس��تعماله كس��اح أو غي��ر ذلك 
يعتم��د على النوايا، وس��يكون من 
الصع��ب من��ع - ومن املس��تحيل 
حظرها بنحو موث��وق - التصميم 
وحي��ازة، أو حتى زرع بع��ض برامج 
التجس��س في الكمبيوت��ر. وبهذا 
املعن��ى، ال ميكن للجه��ود املبذولة 
ملنع ح��رب االنترن��ت أن تكون مثل 
مراقب��ة األس��لحة النووي��ة الت��ي 
وضعت خ��ال احلرب الب��اردة، التي 

كان��ت تتضمن معاه��دات متقنة 
ونظم حتقيق تفصيلية.

هن��اك نهج أكث��ر فعالي��ة لوضع 
احل��رب  عل��ى  معياري��ة  ضواب��ط 
لي��س  من��ع  به��دف  اإللكتروني��ة 
األس��لحة، ولك��ن أهدافه��ا. وق��د 
دافعت الواليات املتحدة على فكرة 
تطبي��ق قانون النزاعات املس��لحة 
ال��ذي يحظ��ر الهجمات   ،)LOAC(
املتعمدة على املدنيني، في الفضاء 
اإللكتروني. ووفق��ا لذلك، اقترحت 
الواليات املتحدة أنه بدال من االلتزام 
»بعدم البدء باستعمال« األسلحة 
االلكترونية، ينبغي على البلدان أن 
تتعهد بعدم اس��تعمال األسلحة 
االلكتروني��ة ضد منش��آت مدنية 

في زمن السلم.
املقارب��ة  ه��ذه  اعتم��اد  مت  وق��د 
للمعايي��ر م��ن قب��ل فري��ق اخلبراء 
احلكوميني. وس��وف يدع��م تدابير 
بن��اء الثقة مث��ل منح املس��اعدة 
للطب الش��رعي وعدم التدخل في 
عمل فرق االس��تجابة حلوادث أمن 

.)CSIRTs( احلاسب اآللي
اخلب��راء  فري��ق  تقري��ر  رك��ز  كم��ا 
املتح��دة  األمم  ل��دى  احلكومي��ني 

ف��ي يولي��و / مت��وز 2015 على كبح 
الهجم��ات عل��ى أه��داف مدني��ة 
معين��ة، بدال من حترمي ك��ود معني. 
في قم��ة س��بتمبر / أيل��ول 2015 
بني الرئيس األميرك��ي باراك أوباما 
والرئي��س الصيني ش��ي جني بينغ، 
اتفق الزعيمان على تش��كيل جلنة 
م��ن اخلبراء لدراس��ة اقت��راح فريق 
اخلبراء احلكوميني. وفي وقت الحق، 
مت التصديق على تقرير فريق اخلبراء 
احلكوميني من قبل ق��ادة اجملموعة 
اجلمعي��ة  م��ع  وباالستش��ارة   ،20

العامة لألمم املتحدة.
لك��ن وق��ع الهج��وم عل��ى نظ��ام 
الطاق��ة األوكران��ي في ديس��مبر /
كان��ون األول ع��ام 2015، بعد وقت 
قصي��ر م��ن تق��دمي تقري��ر فري��ق 
اخلب��راء احلكوميني، وفي عام 2016، 
ل��م تتعامل روس��يا م��ع العملية 
االنتخابية للواليات املتحدة كبنية 
حتتية مدنية محمية. وما يزال وضع 
ضواب��ط معيارية على األس��لحة 
غير مكتملة  االلكترونية عملي��ة 

وبطيئة حلد اآلن.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جوزيف ناي
مساعد وزير 

الخارجية األميركي 
السابق

في الثمانينات من القرن املاضي 
والكتاب  املفكري��ن  بع��ض  اث��ار 
مس��ألة الدميوقراطية وامكانية 
العمل عليها »الي��ة لبناء نظام 
االس��اميون  يحكم��ه  وطن��ي« 
فيما ل��و مت اس��قاط النظام من 
اجل اس��تيعاب حاج��ات اجملتمع 
واهدافه في احلي��اة احلرة الكرمية 
واليتص��ادم م��ع فك��رة املطالبة 
باحلكوم��ة االس��امية او احلكم 
القائم باالسام..كان هنالك تيار 
يرفض  العراقيني  من االساميني 
احلديث عن الدميوقراطية ويعتبره 
مقدم��ة لقبول االف��كار الغربية 
او االنغم��اس باحلض��ارة الغربية 

ونفي االسام!.
وم��ع اقت��راب حمل��ة االطاح��ة 
بالنظام العراقي بدا االساميون 
ع��ن  يتحدث��ون  العراقي��ون 
»الدميوقراطية« الية لبناء النظام 

والية مماثلة لتسيير شؤون االمة 
وادارة املسالة االنتخابية!.

ماج��رى ف��ي الثمانين��ات »ف��ي 
نظ��ري« كان كاما على رس��له 
ول��م يك��ن وجهة نظ��ر مدعمة 
باحلجة املثقلة بالدليل الشرعي 
او الفلس��في في االس��ام وكل 
التنظي��ر الذي وقف في مواجهة 
فك��رة »االلي��ات الدميوقراطي��ة« 
طرح«االلي��ات  ح��ني  والش��بوط 
الدميوقراطي��ة« ل��م يكن يقصد 
تاس��يس دين جدي��د الدارة احلياة 
االس��امية وه��و يؤك��د ض��رورة 
االفادة من التجرب��ة الغربية في 
ادارة احلياة السياسية لكن »اجلو 
بااللي��ات  املقي��د  االنغماس��ي« 
الثوري��ة ف��ي املدرس��ة االيرانية 
و« اخلج��ل من الهيب��ة الفكرية 
لامام اخلميني وجمهوريته« كان 
سببا في عرقلة امكانية انفتاح 

العراقية  املعارض��ة  ف��ي  فقهاء 
وقف��وا ف��ي مواجه��ة » االليات 
الدميوقراطي��ة« وثقفوا جيا من 
االس��اميني عل��ى التعاطي من 
موقع السلب مع التوجهات التي 
تقف ف��ي مواجهة الدميوقراطية 
حلس��اب االخذ مببدا » الش��ورى« 
م��ع ان العاقة باملطل��ق في كل 
النقاش الذي اثاره الش��بوط في 
ذل��ك الوقت » وقد كنت ش��اهدا 
عل��ى احتدامات��ه وجدلياته« بني 
ودميوقراطية  االس��اميني  شورى 

غيرهم!.
اليوم يعود النقاش بني بعض ابناء 
التيار املدني او امللتحقني به حديثا 
وبني جيل االساميني الذين لهم 
راي ف��ي الدميوقراطي��ة الغربي��ة 
واالفادة م��ن جتربتها والياتها في 
بناء النظم واالنتخابات وتس��يير 
ش��ؤون االمة لكن هذه املرة على 

شكل اتهامات وتقاذف بالكلمات 
وتش��هير بالف��اظ العاق��ة لها 
باصل احلوار حول املدنية واالسام 

املعروف بلغة االساميني!.
هنا اق��ول ..ليس هنال��ك عاقة 
ب��ني مدني��ة البعض واس��امية 
االخرين ممن وردت اس��مائهم في 
بعض املقات وماجرى من تقاذف 
بالكلم��ات بني تيار وتي��ار جبهة 
وجبه��ة اخ��رى منافس��ة عل��ى 

اساس انتخابي!.
على فريق التيار املدني ان يقنعنا 
الذين س��نتوجه  العراقيني  نحن 
التش��ريعية  االنتخاب��ات  ال��ى 
القادم��ة ان املدني��ة افض��ل من 
االسام او ان التيار املدني افضل 
م��ن التيار االس��امي م��ن خال 
وجود برنامج اجتماعي اقتصادي 
وادارة  الدول��ة  لبن��اء  سياس��ي 
التحدي��ات  ومواجه��ة  اجملتم��ع 

الكبرى القادمة بعد التحرير.
مهم��ة املدني ليس��ت س��هلة 
كم��ا ان مهمة التيار االس��امي 
ل��ن تكون س��هلة اب��دا اذا مااراد 
احلفاظ على مقاعده في البرملان 

ووجوده في االمة.
اف��كاره  بنوعي��ة  يقنعن��ا  م��ن 
وتطبيقات��ه في مجال تاس��يس 
وانتش��ال  للخدم��ة  نظ��ام 
اجلهل  العراقي��ني م��ن س��حيق 
والتخل��ف والبطال��ة والتضخم 
االمن  وخلل  الداعشي  واالحتال 
من حقه ان يحكم وليس هنالك 
»صك« لدى اح��د بحكم العراق 
واالس��تمرار ف��ي الهيمن��ة على 
عقل��ه والتس��لط عل��ى افكاره 
وم��ن  االجتماعي��ة  وتوجهات��ه 

ينتخب في املستقبل.
ان االس��ماء الت��ي وردت في تلك 
املق��االت لم تك��ن الوحيدة التي 

رفعت عنوان االسام ثم لم يكتب 
لها التوفيق ف��ي ادارة الدولة امنا 
يقف كل االس��اميني من اقصى 
تياراتهم الثورية والسياسية الى 
ادن��ى جبهة له��م وليس هنالك 
منزه في هذا الس��بيل مبا فيهم 
تي��ار املنصة التي يق��ف خطيبا 
البيانات  وناطقا بلسان  باسمها 
منص��ة  وه��ي  عنه��ا  الص��ادرة 
املاركسية  اجلماعات  تشمل كل 
الت��ي  والعلماني��ة  واالس��امية 
جربها العراقيون منذ 9 نيس��ان 

الى اليوم!.
كنت امتن��ى ان يأت��ي املقال على 
ذك��ر اس��ماء اخ��رى م��ن التي��ار 
االسامي فش��لت ايضا في ادارة 
الوزارات العراقية التي تسلمتها 
وقدمت اسوء أمنوذج في النزاهة 
واحلرص واالخاص لامة واهدافها 
البس��يطة في احلياة..لكنني لم 

ار اس��ما م��ن اس��مائهم هؤالء 
الكت��اب  كل العذر لع��دم ذكره 
لتل��ك االس��ماء بس��بب طغيان 
لغة الك��وامت على لغ��ة اخلطاب 

املتصالح واملتسالم!.
ان��ا معكم ف��ي مواجه��ة »ربع« 
املنص��ات و«رب��ع االس��امويات« 
والش��عب  االمة  الذي��ن خذل��وا 
واحملرومني وفقراء الشيعة وحتولوا 
بقدرة قادر الى وزراء وراء الصبات 
العمل  تقتض��ي  الض��رورة  لكن 
على تقدمي البديل املدني الناجح 
العن��وان  جبه��ة  انهي��ار  بع��د 

االساموي الشيعي الفاشل!.
اخشى ان تكون »املدنية« اجلديدة 
رافعة انتخابية مثلما استخدم » 
االساميون »الرافعة الطائفية« 
و« علي واحلسني والزهراء واالمام 
انتخابية  رافع��ة  السيس��تاني« 

في االنتخابات املاضية!.

المدنية االنتخابية !

عمار البغدادي
كاتب عراقي

PROJECT
SYNDICATE

ميركل في زيارة ترامب

في عضون اس��بوعني فتح رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
جس��رين ملّغمني كان��ا مصدر قلق ومخاش��نات وتهديد 
داخلي وخارجي على حد سواء، في حني أغارت عليه اصوات 
معارض��ة وبعضها امتهن واجب تس��فيه اية اجراءات او 
خط��وات يتخذه��ا مهما كان��ت اهميته��ا ودواعيها، بل 

وحتى قبل ان تأخذ طريقها الى االعام. 
اجلس��ر االول امللّغم الذي فتحه العبادي كان يربط العراق 
بالس��عودية حي��ث ب��ادر خال حض��وره مؤمت��ر »ميونخ« 
الش��هر املاضي، وفي لقاء له مع الوزي��ر اجلبير الى حتريك 
فكرة احلوار املباش��ر مع الرياض حول »ش��كاوى ومخاوف 
متبادل��ة« والبحث عن مس��ار آخر للعاق��ات يقوم على 
اس��اس »االعت��راف باخلصوصي��ات« والش��راكة االمنية 
واالفتصادي��ة االقليمية والتزام حس��ن اجل��وار، ولم يكن 
اكثر املتفائل��ني يعتقدون بأن العاقات بني البلدين دخلت 
مرحلة املعافاة وان الثقة وروح الشراكة حلتا محل التوتر 
والريب الى غير رجعة، لكن هذه املرحلة من احملال الوصول 
اليه��ا م��ن دون اخلطوة االول��ى التي تتمثل بفتح اجلس��ر 
امللغ��م الذي ازدحم بكل ان��واع العوائق والتهديدات، كما 
ان إدارة العبادي للملفات املتفجرة اتس��مت طوال االزمة 
مع الس��عودية وغيرها باالنضباط والنصح وابداء املرونة 
االم��ر الذي اثار عليه عاصفة من االنتقادات تصدرها نواب 
واعاميون من معس��كر »دولة القانون« ضمن حس��ابات 
ليس��ت خافية عل��ى املراقبني، وليس هن��ا مجال البحث 

فيها. 
اجلس��ر الثان��ي امللغم ال��ذي فتح��ه العب��ادي يتجه الى 
الس��ليمانية وقيادة االحت��اد الوطني الكردس��تاني حيث 
فرضت »بيشمركة« احلزب سيطرتها على منشآت  نفط 
الشمال في كركوك واوقفت التصدير ثم اعلنت شروطاً 
للتسوية مع احلكومة وس��ط ضجة سياسية في بغداد 
تدع��و للتجييش واس��تعمال القوة، وكل ذلك مس��بوق 
مبناقات متاحقة في مواقف االحزاب الكردس��تانية من 
الصراع السياس��ي في بغداد مبا يوح��ي الى وجود اعمال 
تنس��يق وتقارب بني ح��زب االحتاد الوطني ودول��ة القانون 
)املالك��ي( من جهة، وبني احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
واحلكومة )العبادي( من جهة اخرى، وهو الذي اعطى لزيارة 
رئي��س الوزراء الى الس��ليمانية في االول م��ن آذار املاضي 
موصوف االختراق جلهة السياسة الواقعية املتوازنة التي 
متخضت عن اس��تئناف ضخ نف��ط كركوك الى تركيا في 

نهاية االمر. 
واذا م��ا انكف��أت سياس��ة فتح اجلس��ور امللغم��ة، فانه، 
في حس��ابات السياس��ة، ال يُلقى اللوم على االرادة التي 
وضعت املبدأ في س��ياقه السليم، بل على كيمياء صراع 
الق��وى حيث يس��تعمل »اخلصوم« وحدات دف��ع اضافية 

لنسف اجلسور امللغمة بدل فتحها.
 *********

جني شارب- من الدكتاتورية الى الدميقراطية 
 »وضع الثقة في أس��اليب العنف إمنا يعني استعمال 

أسلوب للنضال يتميز الطغاة دائماً بالتفوق فيه ». 

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

سياسة فتح
الجسور الملّغمة



اس��تخدام  م��ن  الش��واء  ط��رق  وتختل��ف 
احلجارة الس��اخنة لش��واء حي��وان املرموط 
وه��و م��ن القوارض ف��ي منغوليا إل��ى احلفر 
الت��ي تس��تخدم في ش��واء حل��وم املاعز في 
املكسيك لكن الرس��الة في جميع الرحالت 
كانت واحدة وهي أن األسرة بل اجملتمع بأسره 

يحتشد حول الشواء.
وتب��دأ أحداث الفيلم في جنوب أفريقيا التي 
لم تلتئم بعد جراحها من سياسات التمييز 
والفصل العنصري ليعرض تقاليد الش��واء 

املتماثلة واخملتلفة بني البيض والسود.
ويع��رض الفيل��م مش��اهد ألس��رة فلبينية 
تتجمع حول خنزير مش��وي والجئني سوريني 

يس��تعيدون بعضا م��ن ذك��رى وطنهم في 
متج��ر لبيع الش��اورما في مخي��م الالجئني 
وتقول توكر إن املسألة تتعلق بالتجربة أكثر 

مما تتعلق باملذاق. وأضافت »خضنا بعضا من 
أفض��ل التجارب ف��ي أرمينيا حيث حتتس��ي 

الفودكا مع القطعة األولى من اللحم. 

تكساس - رويترز: 

 تنصه��ر البدائية ف��ي التقاء الطع��ام والنار 
باألس��رة اجملتمعة في بوتقة واحدة في فيلم 
)باربيكي��و( املص��ور بجودة عالي��ة وهو فيلم 
وثائقي عاملي ورسالة حب لطهي اللحم على 

النار مباشرة.
وص��ور الفيلم الوثائق��ي الطويل في 12 دولة 
وبدأ عرض��ه في مهرجان اجلن��وب الغربي في 
أوس��ن بوالية تكس��اس غير بعيد عن بعض 
أماكن الش��واء التي ألهمت اخملرج االسترالي 
ماتيو صالح وشريكته روز توكر بتفقد ثقافة 

الشواء التي يشترك فيها العالم.
وق��ال صالح ف��ي حديث في مطلع األس��بوع 
بعد فت��رة وجيزة م��ن الع��رض األول لفيلمه 
»باربيكي��و هو التوليفة املثالي��ة من العادات 

والتقاليد اجملتمعية والثقافة. »
وأض��اف متحدثا أم��ام طبق من ضل��ع البقر 
املشوي والنقانق في أوس��ن: »مجرد أن بدأنا 
احلديث مع الناس أبدى كل ش��خص ش��غفه 

بثقافة بالده املتعلقة بالشواء.«
وتاب��ع »عل��ى مدى س��تة أو س��بعة أش��هر 
اس��تغرقها البحث قام مبخاطبتنا أش��خاص 
قائلني: يتعني أن تأتوا إل��ى بالدنا.« وأضاف إنه 

مازال يبحث عن موزع لفيلمه
وق��ام اخمل��رج وتوكر بجول��ة مدته��ا 200 يوم 
ش��ملت الس��ويد وأوروجواي م��رورا بأرمينيا 
منغولي��ا واليابان وصوال إل��ى مخيم لالجئني 

على احلدود السورية األردنية.
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السالم والحب و«الشواء«:

فيلم عالمي عن ثقافة 
التجّمع حول اللحم المشوي

عبد االله مجيد  
اعل��ن بروفيس��ور كندي ان��ه عثر على 
الشريط السينمائي الوحيد الذي يظهر 
فيه الكاتب الفرنسي مارسيل بروست. 
ويظهر بروس��ت في الشريط الذي ُصّور 
باألسود واألبيض خالل حفلة زفاف عام 
1904 في لقط��ة خاطفة يعتمر قبعة 
بولر ويرتدي بدلة رمادية رسمية هابطاً 
بشاربه األنيق على درجات سلم مبفرده. 
وكان غالبية الضي��وف اآلخرين حضروا 
رجال وامرأة. وقال البروفيس��ور جان بيير 
س��يروي تراه��ان من جامع��ة الفال في 
كيبيك انه عث��ر على الفيلم في املركز 
الوطن��ي للس��ينما في باريس مش��يراً 
الى انه قد يكون الشريط الوحيد الذي 
يظهر فيه بروست. وأوضح البروفيسور 
س��يروي تراه��ان ان الفيلم يص��ور زواج 
ايلني غريفول ابنة الكونتيسة غريفول 
بروس��ت  أصدق��اء  م��ن  كان��ت  الت��ي 
احلميمني واس��توحى منها ش��خصية 
الدوقة اوري��ان دو غيرمانت في »البحث 
عن الزمن الضائ��ع«. واعرب لوك فريس 
مدي��ر »مجلة الدراس��ات البروس��تية« 
الفرنس��ية ع��ن ثقته بأن بروس��ت هو 
الذي يظهر في الفيلم. وقال فريس جمللة 
لوب��وان »ألننا نع��رف كل تفاصيل حياة 
بروست فاننا نعرف من مصادر متعددة 
ان��ه كان خالل تل��ك الس��نوات يعتمر 
قبعة بول��ر ويرتدي بدل��ة رمادية... ومن 
املؤثر ان نقول ألنفس��نا اننا اول من رأى 
بروست منذ معاصريه.... حتى وإن كان 
م��ن األفضل لو انه نزل درجات الس��لم 
بس��رعة أقل«. واكد ان لقطة بروس��ت 
ستتضح بتشغيل الفيلم على احلركة 

البطيئة. واعرب البروفيس��ور جان ايف 
تادي املتخصص بحياة بروست واعماله 
في جامعة السوربون عن سروره بالعثور 
على الفيل��م. وقال انه كان دائما يتوقع 
رؤية بروست في فيلم جديد مؤكدا »ان 
شكل الوجه وطريقة امللبس التقريبية 
كله��ا توافقه وان التع��رف عليه مقنع 

متاماً«.
ع��ن  الغاردي��ان  صحيف��ة  ونقل��ت 
البروفيسور تادي قوله »أجد االكتشاف 
مؤثراً جداً ال س��يما وان بروس��ت كانت 
ل��ه عالقة مبهمة بالص��ور املتحركة«. 
واعرب تادي عن اس��تغرابه ألن احداً لم 
يفكر من قبل في البحث عن بروس��ت 
لعائل��ة  الس��ينمائي  األرش��يف  ف��ي 
ه��ذا  ان  قائ��ال  غريف��ول  الكونتيس��ة 
يبني انه م��ا زال باإلم��كان التوصل الى 
اكتشافات جديدة حتى عن كاتب دُرس 

بكل تفاصيل حياته مثل بروست.
توفي بروس��ت عام 1922 ع��ن 51 عاماً. 
ونُشر أشهر اعماله »البحث عن الوقت 
الضائع« في س��بعة اجزاء خالل الفترة 

الواقعة بني 1913 و1927.

العثور على الفيلم الوحيد الذي 
يظهر فيه مارسيل بروست

مشهد من الفيلم

مارسيل بروست

علي لفته سعيد

ان مهيمن��ة املدونة التاريخية ترافقه 
وتتداخل م��ع رؤاه خاص��ة وان االثنني 
ينح��دران من محافظ��ة واحدة وهي 
ذي قار الس��ومرية وق��د الحظ الناقد 
عبد العزيز ان الس��باعي يحاول اثبات 
عالقته مع مدينت��ه الناصرية ) مركز 
محافظة ذي قار ( فكانت مخططاته 
الكتابية ترتكز على نقطة انطالقية 
تنم��و وتترع��رع داخل مح��ور املدونة 
التاريخية باعتبار التاريخ مدونة تراثية 
و)التراث بالنسبة للقصة، عالم مليء 
بالدهش��ة واالنبهار املألوف والغريب، 
االسطورة والواقع ، احلياة واملوت، وهنا 
فاالرت��كاز ليس لذات��ه، وقد ابحر عبد 
العزيز في جتربة السباعي وهو يقشر 
االرت��كاز التاريخ��ي كونه مش��روطا 
باالنحي��از مل��ا هو ح��ي ودينامكي من 
التراث ، وبعبارة اخ��رى أن االرتكاز في 
ه��ذه احلال��ة محك��وم بوع��ي وادراك 
سابقني ويتطلب من القاص التفاعل 
التمييز  التعاط��ف وكذل��ك  ولي��س 
وليس االندماج والتفرد وليس الذوبان 
ف��ي التعامل اجلدلي مع التراث( وهذه 
العملي��ة الش��ك انه��ا بحاج��ة الى 
ذهنية حية قادرة »فع��ال« على اغناء 
وتعميق الواقع احلاضر باملوروث احلسي 
والنفس��ي واالجتماع��ي م��ن خ��الل 
حركة اجلدل االنساني � وبالتالي هي 
عملية احي��اء ديناميكي��ة بني حدث 
ملغ��ي س��ابقا في ضوء ح��دث قائم 

بذاته املعاصرة
كت��اب عب��د العزي��ز يب��دا مبقدم��ة 
متهيدي��ة عنونها )اش��كالية العالقة 
بني الكاتب والناقد ( عادا الناقد يواجه 
مشكلتني االولى النص والثانية اآلخر 
والعالقة بني االثنني تكتنفها اخالقية 
العمل النقدي وااللتزام بها من جهة 
واجله��ة االخ��رى املبدع وم��دى تقبله 
لل��رأي النقدي ويش��ير ف��ي مقدمته 
الى ان هناك بحرا من الطوافان وتعدد 
املناه��ج النقدية احلديث��ة وتفرعاتها 
الت��ي حتيل الى تعدد الق��راءات وتعدد 
الذائقة اجلمعية وهذا االمر تطلب من 
الناقد دراس��ة قضية انفتاح العالم 
على بعض��ه من خالل تعدد وس��ائل 
االتصاالت في ظ��ل العوملة الثقافية 

تخلص��ا من الذاتية. ويقول ايضا بعد 
ان يدخ��ل في مق��والت نق��اد عامليني 
ان القص��ة القصيرة كي��ان عائم في 
فضاء الثقاف��ة وأن القصة القصيرة 
حتيد ع��ن تل��ك الض��رورة وتقفز عبر 
اش��كالها الى احلاضر، ومبا انها جنس 
قائ��م في الصي��رورة التأريخية، فهي 
اذن تنهض عل��ى فهم رؤيوي للدوافع 
واملبادئ واملتغيرات، وتس��تقي منها ، 
وتتأث��ر بها ، وال تعت��اش على صنمية 
الن��وع ، وال تاريخية املعطى الثقافي.. 
ويب��دا عب��د العزي��ز بتقش��ير جتربة 
الس��باعي باحث��ا عن هوي��ة وموقف 
من خالل تلم��س رؤيته الرافضة التي 
تبلورت عبر الواقع واملتخيل الذي اطر 
كتابات��ه وجعلها تس��تثمر املهيمنة 

التاريخية. 
والكت��اب فيه عددا من الفصول االول 
وحمل عنوان )املهيمنة التاريخية في 
س��رديات علي الس��باعي( وضم عدة 
عناوي��ن : )تداخ��ل ال��رؤى(، و)تعاضد 
 ، الواق��ع(  م��ع  الذاتي��ة  التج��ارب 
و)تعاض��د التجربة االدبي��ة مع اخلزين 
احلض��اري( ، ث��م كان الفص��ل الثاني 
)عل��ي الس��باعي.. التخي��ل وص��راع 
الواق��ع(، وضم ع��دة عناوي��ن: )وحدة 
الوج��ود عن��د الس��باعي( و)الفنتازيا 
واحلصار( و)جتس��يم الرؤية الرافضة(، 
و)قطام واحتج��اج الكاتب(، )االتصال 
االنساني من خالل الرؤى(، و)السخرية 
اس��لوب القتن��اص حلظ��ات معينة(، 
و)رس��م لوحة بالدم( .. وتالها الفصل 
الثال��ث )الكات��ب علي الس��باعي ال 
ميوت في قصصه(، وضم عدة عناوين 
ه��ي : )الضياع والبحث ع��ن الهوية( 
احلياة(،و)اس��رار  قطب��ي  و)ظه��ور   ،
النصية(،و)انس��نة  والب��ؤر  احلكاي��ة 
باملعنى(،  للتصري��ح  اقنعة  االش��ياء 
و)ص��راع عال��م الواقعي م��ع العالم 
الراب��ع  الفص��ل  واخي��را  الغرائب��ي(، 
)تنوع س��رديات السباعي(، وضم عدة 
عناوين هي  )تأصيل الرؤية الرافضة(، 
و)وي��اله احل��رب(، و)تع��دد احلص��ارات(، 
و)بنى مجتمعية مرفوضة(، و)سقط 
الطاغي��ة(.. وض��م الكت��اب ملح��ق: 
)التجلي��ات االيروتيكية في س��رديات 

السباعي(
 وي��رى عبد العزيز إن الس��باعي الزال 
يعم��ق جتربته ف��ي عالم الس��رديات 

من خالل مهيمن��ة املدونة التاريخية 
التي ترافقه وتتداخل مع رؤاه، ويحاول 
اثب��ات عالقته مع مدينت��ه الناصرية، 
لذا كانت مخططاته الكتابية ترتكز 
على نقطة انطالقي��ة، تنمو وتترعرع 
داخل محور املدونة التاريخية باعتبار 
التاري��خ مدون��ة تراثي��ة مثلم��ا يراه 
الس��ردي  العم��ل  بناصي��ة  ممس��كا 
ويوجه��ه باس��تثمار التناص��ات م��ع 
التاري��خ وبحرك��ة حي��ة وواعية كي 
يؤس��س ألف��كاره ويجس��د اهداف��ه 
بادراك.. مستدركا ان هذا ال يعني اننا 
نرد اب��داع الس��باعي لهيمنة املدونة 
التاريخية فحس��ب، ف��)ان رد االبداع 
الفن��ي واالدب��ي الى عوام��ل محددة 
بعينها، ال يستطيع ان يكون تفسيرا 
مقنع��ا، كأن ن��رد اب��داع اب��ي العالء 
ال��ى عم��اه � كما عم��ى ملتون وطه 
حس��ني، او ابداع بتهوفن الى صممه، 
او عبقرية هيدلرن الى جنونه او روائع 
بودلير الى ادمانه على االفيون( بل انه 
يقول عن السباعي وقد عاشره وخبر 
جتربته انه )اديب صاحب رسالة تدخل 
ضمن مشروع اجلماعة الثقافي ومتتاز 
جتربته، انه��ا رحبة تس��توعب ما هو 
متغي��ر وثاب��ت، كم��ا ه��ي متظهراته 
االيروتيكية التي كانت خير تعبير عما 
حتاصره التابوات الدينية واالجتماعية 
وقبله��ا كان��ت التابوات السياس��ية 

ابان حكم الدكتاتورية.
ويبح��ر عبد العزي��ز ف��ي كتابه حني 
يأخ��ذ من��اذج م��ن جت��ارب الس��باعي 
القصصي��ة كقصص)فرائ��س بثياب 
الف��رح( و)س��يوف خش��بية( وكذلك 
)زليخ��ات يوس��ف( فض��ال ع��ن )مرمي 
البلق��اء( وقص��ة )مومي��اء البهلول( 
)وتبق��ى  وقص��ة  ادم(  و)وس��اخات 
قط��ام(  إضافة الى )اجل��ذر التربيعي 
للقمر( وكذل��ك قصة )الزاماما( التي 
تعني احل��رب وأخذ الكت��اب عنوانه و 
)بكاء الغرب��ان( وغيرها من القصص 
الت��ي تناولها نق��دا وحتلي��ال مرتبطا 
بالعنون��ة . وميض��ي عبدالعزيز قائال: 
)إن األدب العراق��ي مقب��ل على إنتاج 
فك��ري حداثوي ميكث ف��ي حوار اآلخر 
طويال ويستقر في احلضارة اإلنسانية 
م��ن خالل عومل��ة الفكر بش��رط دالة 
االصال��ة وخصوصية املنب��ع( ليصل 
الى نتيج��ة ان بعض قصصه اتخذت 

من السرد الذاتي اسلوبا لها وكذلك 
السرد املوضوعي.

وان الكاتب لديه املقصدية في صناعة 
احل��دث واملوقف من خالل اعتماده في 
معظم قصصه على اس��لوب السرد 
املوضوع��ي واملقصدي��ة ف��ي معاجلة 
موضوعاته.. كاش��فا ان مدونة احلرب 
ل��م تغب ع��ن جترب��ة الس��باعي) ان 
موضوع��ة احل��رب ذات تأثير يخرج عن 
كون��ه ذات��ي بح��ت..... وكل األطراف 
خاس��رة في احل��روب حت��ى املنتصرة 
ترهقه��ا تكاليفه��ا وحتكي��م العقل 
يجن��ب الدول خوض احل��روب وميكنها 
من حل النزاعات بالطرق الس��لمية( 
وان قصص احلرب لدى السباعي كما 
ي��رى عبد العزي��ز محاولة من رس��م 
مشهدية ويالتها من خالل االسطرة 
والغرائبي��ة والس��خرية.. وكانت في 
بداي��ة مدونة احل��رب الصرخة االولى 
ف��ي وجه احلرب الكال��ح تلك القصة 
تغ��ب  ال  مثلم��ا  ج��دا..  القصي��رة 
موضوعة احلصار حيث يرى ان الكاتب 
)انش��غل ف��ي رس��م معال��م االث��ار 
النفس��ية واالجتماعية واالقتصادية 
الش��خصية  ان  للحص��ار، واحلقيقة 
العراقية تعرضت حلص��ارات متعددة  
صورها لنا السباعي باخصر الكلمات 
وترك الباب مفتوحا للذهنية املتلقية 
تكمل��ة املش��هدية ( وان الس��باعي 
يح��اول ان يؤكد جتربته )ب��ني العنونة 

والضربة االخي��رة اختبأت الكثير من 
التأويالت(.

من جه��ة أخرى ي��رى عب��د العزيز ان 
فيه��ا جتلي��ات  الس��باعي  س��رديات 
ايروتيكية  انطالق��اً من جذره العربي 
ال��ذي يعن��ي التنظي��م وص��والً إلى 
املفاهيم احلديثة. وهي غير االيروتيكية 
االباحية )الذي يظهر اجلس��د كوجود 
س��الب، مفرغ من عالماته وارتباطاته 

بفضائه أو الفضاء اجملاور له. 
وفي خامتة الكت��اب يصل عبد العزيز 
الى ان الرؤي��ة الرافضة  التي طرحها 
الس��باعي في مجمل سردياته كانت 
لكونه كان قلقا متصاعدا في اجتراح 
فلس��فته الرافض��ة لواق��ع احل��روب 
ونتائجها ولذا كان يتعكز كثيرا على 
املدونة التاريخي��ة ومحاولة التماهي 
معه��ا  ك��ي يتخف��ى بأقنعته��ا من 
احلصارات املتعددة الت��ي عاناها بكل 
مراراته��ا وآالمها ، ورغ��م قلقه اال ان 
س��ردياته حتمل تلقائي��ة التعبير وقد 
عاش السباعي صراع الوجود) متخذا 
اللغة االدبية كلغة مفارقة تستبدل 
الصفات الساكنة بالصفات االشارية 
والتي يضعها في نس��يج لغوي فيه 
بع��ض الغموض( وبه��ذا فان قصص 
علي السباعي متارس فعل التحول من 
اخلارج الى الداخل ومن الواقع البراني 
الى الواقع اجلوان��ي ومن املوضوع الى 

الذات...

تن��وع العط��اء اإلبداع��ي للدكت��ورة أميمة مني��ر جادو 
ف��ي منجزها األدب��ي بني  الترب��وي والنقدي ..والس��ردي ؛ 
فاملؤلف��ات التربوي��ة ، واجملموعات القصصي��ة ،والروائية 
،والنقدي��ة جت��اوزت ال 30 كتاباً بأجن��اس أدبّية مختلفة، 
داللة ثراء العطاء، وجتدده ،وتنوعه مبيادين ُمختلفة. وهناك 
تشابه وتشابك باملوضوعات السردية بني القصة والرواية 
الواقعي��ة املُس��تلة م��ن الواقع املص��رّي والعرب��ي ، وفي 
تعاطيها الش��عري جند الهواجس الشعرّية في دوواينها  
تؤك��د ان��دكاك اله��م العاطف��ي الذات��ي باالجتماع��ي 
وتتداخ��ل ال��رؤى  ،واألف��كار ،تتجان��س ..تختل��ف،  لكن 
يجمعها ثيمات مش��تركة حتى أن ثريا العناوين تتشابه 
إلى حد ما  )اغتيال  أس��تاذة – انتحار عاشقة- خنجر في 
الب��راءة(  مضمون��اً وجوهراً ملعاجلات االس��تالب الداخلي 
للم��رأة ،واملظاه��ر االجتماعية، والتربوي��ة  التي تعكس 
احلي��اة اليومية مبصر، والواقع العرب��ي بالتعامل بني املرأة 
وامل��رأة ،واملرأة والرج��ل ،والطفولة ،والتعلي��م ،والعالقات 
التربوية بني األسرة التربوية من جهة والطلبة والطالبات 
من جهة ثانية ،املنغصات بالعمل التربوي ،بني املدرسات 
أنفس��هن وتلك احلالة رمبا توجد بالواقع بنسب متفاوتة 
ب��ني عواملنا التربوية في االقطار العربية اخملتلفة ، بالرغم  
من) قدسية التعليم وأهميته بحياة الشعوب ،وصناعة 
العقول ،وإعداد األجيال ..(  جاء في اإلهداء مبقدمة الرواية 
:  مجتزأ )إل��ى :كل هؤالء الذين أحببتهم وأخلصت لهم 
بكل ب��راءة .. فاغتالوا محبتي ،واغتال��وا براءتي ،وصدقي 
ب��كل فع��ل متق��ن . إل��ى كل حلظ��ات عذابات��ي معهم 

..شكراً..
إلى كل حلظة اغتيال عشتها ..شكراً ........(  ورقة اإلهداء 
اخلاص يحم��ل مضموناً تربوي��اً ،وأخالقياً ،وإنس��انياً جتاه  
الثانوية التي درس��ت بها ولتالميذه��ا) كلمن أحبني من 
تالميذ وتلميذات املدرس��ة الثانوية املش��تركة مبدرس��ة 
الشهيد الطيار محمد عزت ..، عكس  املدخل األول  الذي 
يحيلنا إلى من الرواية الضاج باستنكار العالقات املُريبة 
بني ال��كادر التعليم��ي ، الرواي��ة تغطس عميق��اً بعمق 
العالقات اإلنس��انية، جند العالقة املتفانية بني األس��تاذة 
وطالباته��ا بحميمي��ة عالي��ة فيم��ا اجلفاء ب��ني الكادر 
التربوي الذي يجب عليه أن يترفع ويكون بغاية املسؤولية 
ال ينش��غل بالسفاس��ف ،والنفاق ،واالنحراف  جتد هناك    
كثير يتصرف مبكر أو بس��لوكياته املنحرفة التي أش��ارت 
لها ضمن س��ردها لهذه الرواية بتفاصي��ل العالقات بني 
املدرسات أنفسهن من ش��عور بعدم األلفة بينهن  كما 

في ص 107   (:  
 كثيرون هم الذين اغتالوني على غفلة مني وفي غيبتي 
.. كثي��رون ه��م الذين قابلوا احلب بالكره ، وردوا احلُس��نى 
باإلس��اءة ... كثيرون الذي��ن أَولُّوا الب��راءة واحلب والصدق 
والنق��اء إلى معان بش��عة لم يكن له��ا مجال في عاملي 
،ولن يكون ولو بقدر ذرة ف��ي محيط أصالتي الذي ُجبلت 
عليها...( محاوالت الهمز واللمز واالس��تفزاز والتجسس 
والس��خرية واالنتقاص التي تصوره بس��ردها عن اإلدارية 
)ُس��مية( وارتيابه��ا  من نفاقه��ا والق��درة الفائقة على 
التلون  أمينة املكتبة )بس��مة ( بتل��ك الرواية التربوية ..  
تختتم الرواية بش��عرية عالية.. ابح��ث عن قمر مختبئ 

خلف الغيوم..
أبحث عن اليقني..

أبحث عنك..
وعن هذه اللحظة املستحيلة ...

عناق الشوق بالشوق
احلب باحلب

الصدق بالصدق ها أنذا طرقت بابك...
بعد كل ه��ذا الطريق الطويل والليل والذكرى والكابوس 
وكل مواق��ف االغتي��ال للحظ��ة كثيف��ة عميق��ة قبل 
انهياري ..جنحت الدكتورة أميمة  منير بوصفها للعالقات 
اإلنسانية بأهم مؤسسة اجتماعية تربوية وهي التعليم 

الذي يُعد األساس باحلضارة .

أميمة جادو في
رواية »اغتيال أستاذة« 

قراءةصباح محسن كاظم

ويالت الزماما: كتاب نقدي عن سرديات علي السباعي 

ح��اول الناقد وجدان عب��د العزيز في كتابه الجدي��د  أن يصل الى فحوى 
ومعن��ى تجرب��ة الق��اص العراق��ي عل��ي الس��باعي الت��ي هيمنت على 
س��ردياته الموضوعة التأريخية وهو ما دفعه لتسمية كتابه النقدي 
بعنوان )ويالت الزاماما في س��رديات القاص علي السباعي( الصادر عن 
دار فض��اءات األردنية  2016ويقع بنح��و 110 صفحة من القطع الكبير.. 
ع��ادا في كتاب��ه الذي نحت عنوانه بما معناه ف��ي التأريخ القديم إنها 

الحرب

غالف الكتاب
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عرض - أمل أحمد*:

الروبوت��ات«..  حتكم��ه  »عال��م 
ترددت ه��ذه الفكرة كثي��رًا في 
الكتابات احلديثة ح��ول تأثيرات 
مس��تقبل التكنولوجي��ا عل��ى 
العالم, اذ هناك اعتقادًا س��ائًدا 
أن��ه س��تحدث »أمتت��ة« جلميع  
الوظائ��ف، وقد يص��ل األمر إلى 
اإلدارية  املناصب  الروبوتات  تولي 
العلي��ا, بل إن هناك َمن يبالغون 
ح��ول  توقعاته��م  ف��ي  كثي��رًا 
املس��تقبل، عندما يُشيرون إلى 
الروبوتات كأح��د جتليات الذكاء 
الصناعي، وأنها ستقوم بتطوير 
نفس��ها وإنتاج جيل جديد من 
الروبوتات.. فه��ل تلك االدعاءات 

صحيحة؟.
يس��عى »ديباك شوبرا« أحد أبرز 
املتحدثني ع��ن التكنولوجيا في 
الواليات املتحدة، ومؤلف الكتاب 
الس��وبر«،  »اجلين��ات  الش��هير 
لإلجابة على ذلك التس��اؤل في 
مق��ال له حت��ت عن��وان »الذكاء 
يناف��س عم��ق  الصناع��ي ل��ن 
العقل البشري«، وقد نشر املقال 
في صي��ف 2016 بدوري��ة »آفاق 
 »New perspectives جدي��دة 
الت��ي يُصدره��ا مرك��ز دراس��ة 
املؤسس��ات الدميقراطية التابع 

جلامعة فاندربيلت األميركية.

أنسنة »الذكاء الصناعي«
ماي��زال هناك تقدم ف��ي مجال 
الذكاء الصناعي منذ اكتشافه 
قبل ما يزيد عن 60 عاًما، ويتوقع 
بع��ض املتخصص��ني ف��ي هذا 
اجملال أن تصل درجة تطور الذكاء 

الصناع��ي إل��ى درج��ة تضاهي 
وتعقيدات��ه  البش��ري  العق��ل 

اخملتلفة.
وبالرغم من أن أجهزة احلاس��ب 
اآلل��ي تتمتع مبزاي��ا هائلة مثل: 
س��رعة إجن��از األعم��ال، وق��درة 
اللوغاريتم��ات  م��ع  التعام��ل 
املعق��دة بس��رعة تف��وق أذكى 
العق��ول البش��رية، إال أن هذا ال 
يعن��ي أنها قادرة عل��ى التحول 

إلى البشر والتفكير مثلهم.
ويرى ش��وبرا في مقال��ه أن هذا 
اجلدل ال أس��اس له من الصحة، 
فعل��ى س��بيل املث��ال، ق��د يتم 
إعطاء صفحة من كتاب باللغة 
وإعطاء نفس  األملانية لشخص 
الصفح��ة حلاس��وب لترجمتها 
اللغة اإلجنليزية، وس��يقوم  إلى 
ف��ي  بترجمته��ا  احلاس��وب 
اإلنس��ان  تفوق  وبس��رعة  احلال 

إل��ى اللغ��ة اإلجنليزي��ة، بينم��ا 
م��دة  الش��خص  سيس��تغرق 
أط��ول, غي��ر أن ه��ذا ال يعني أن 
احلاس��وب يفكر، ب��ل إنه قد قام 
مبطابقة الكلمات والعبارات مع 
القام��وس احملفوظ لدي��ه، فيما 
العقل البش��ري يحت��اج لوقت 
الصياغة  ف��ي  للتفكير  أط��ول 
املناس��بة واملعاني املتش��ابهة, 
يُضاف إلى ه��ذا أنه يجب األخذ 

ف��ي االعتبار أن احلاس��وب يقوم 
بترجمة م��ا يُعَطى له من أوامر 
وفًقا ملا مت برمجته عليه من قبل 
البشر، ولو متت البرمجة بشكل 
بعملي��ات  فس��يقوم  خاط��ئ 
أجه��زة  ف��إن  خاطئةأيًض��ا، 
احلاسوب ال تس��تطيع االختراع 
أو االبتكار، فض��ا عن أنها تتبع 
التعليم��ات بدقة مبال��غ فيها، 
دون األخذ في احلس��بان اختاف 

الس��ياق، وجمي��ع  اجلوانب غير 
العقاني��ة الت��ي عادًة م��ا يتم 

مراعاتها من قبل البشر.

حجج مضادة
عادًة ما يرفض أنصار فكرة تفوق 
ال��ذكاء الصناعي عل��ى نظيره 
الس��ابقة،  احلج��ج  البش��ري 
زاعمني أنها حجج ميتافيزيقية 
ال ميكن إثباتها أو قياس��ها، وقد 
يحدث أن يتم اختراع نظام ذكاء 
اصطناع��ي قادر عل��ى الوصول 

إلى مشاعر البشر والتفكير.
األنص��ار حجة  ويضيف ه��ؤالء 
إضافي��ة ب��أن هن��اك فرًق��ا بني 
»العق��ل« و«الدم��اغ«، فالدماغ 
مكون م��ادي يحت��وي على املخ 
واخمليخ وجذع الدماغ، أما العقل 
فهو ش��يء غير ملموس يُقصد 

به القدرة على التفكير.
فبرغ��م أن العق��ل موجود عند 
جميع البش��ر، فإنك جتد تفاوتًا 
بني البش��ر ف��ي درج��ة الفهم 
والتحليل، وهو أمر لم يس��تطع 
العلم التوصل إلى سبب محدد 
ل��ه، فكي��ف س��يقوم العلماء 
الصناعي  لل��ذكاء  بصنع نظام 
قادر على التفكير بنحو مستقل 
في ظل عدم قدرتهم على تصور 

شكل ملموس للعقل؟.
وحت��ى إن ق��ام العلم��اء بخلق 
العقل للذكاء الصناعي، فكيف 
يضمنون أن تكون جميع أنظمة 
ال��ذكاء الصناع��ي عل��ى نفس 
الدرجة م��ن التفكير، وال يحدث 
معهم التفاوت الذي يحدث بني 

البشر؟.
* باحثة ماجستير في جامعة 

القاهرة

الذكاء الصناعي لن ينافس عمق العقل البشري

لماذا ستفشل »الروبوتات« في منافسة وظائف اإلنسان؟
شريط ملون

أمانة بغداد: تطوير شارع الكفاح
أعلن��ت امان��ة بغداد ع��ن قرب املباش��رة بأعم��ال تأهيل 
ش��ارع امللك غازي االول »الكفاح« وسط العاصمة  بغداد 

للحفاظ على معامله التراثية .
وذك��رت مديرية العاقات واالع��ام ان: » دائرة بلدية مركز 
الرصافة باشرت  توجيه االنذارات ألصحاب احملال التجارية 
املطل��ة على ش��ارع الكفاح من س��احة الفض��ل لغاية 
س��احة زبيدة ضمن احملات )117 و119 و129 و131(  إلزالة 
التج��اوزات واالعانات واالس��اك الكهربائية املش��وهة 

ملظهر االبنية » .
واضاف��ت ان : » الدائ��رة املذك��ورة وجهت ايض��اً أصحاب 
االبنية املطلة على الشارع بضرورة احلفاظ على النظافة 
وإزالة التجاوزات احلاصلة على االعمدة وابرازها بالشكل 
الائ��ق وصيان��ة انابيب املاء وش��بكة تصري��ف املياه في 

الطبقات العليا من االبنية » .
وتابع��ت ان » الدائ��رة وجهت أصحاب املول��دات بتنظيم 
اس��اك الطاقة الكهربائية وازالة االس��اك القدمية الى 
جانب التع��اون مع وزارة الكهرباء لصيان��ة اعمدة االنارة 

. «
واشارت الى ان » أمانة بغداد اعدت خطة لتأهيل واجهات 
االبنية بالتنسيق مع عدد من اجلهات املعنية واملتخصصة 
تتواف��ق مع الطراز التراثي واملعماري للش��ارع بعد اكمال 

اعمال ازالة التجاوزات املشوهة للمنظر العام ».

إصدار طابع بريدي
أعلنت مديرية البريد والتوفير، إصدار طابع مهرجان لقاء 
األش��قاء للهوايات واحلرف املتنوع��ة ضمن خطتها لعام 
2017، وبتوجي��ه من الوكي��ل االداري واملالي الدكتور كرمي 
مزعل شبي مت اصدار الطابع البريدي باسم »طابع مهرجان 
لقاء االشقاء » وقد انزل الطابع باجلداول الرسمية بتاريخ 
1 / 3 / 2017 ,هذا ما صرح به ظافر محمود عبد الكاظم 

معاون مديراملديرية .
وقد اقيم حفاً لهذا االصدار حضرته خيرية محمد ضمد 
مدير عام العاق��ات اخلارجية واالعام في وزارة االتصاالت 
ومجموعة م��ن منظمات اجملتمع املدن��ي ومنها منظمة 
معن كما حضر االحتفالية عدد من املسؤولني وموظفي 

شركة االتصاالت ومديرية البريد .
ه��ذا وان الغرض من اص��دار الطابع حتدي��داً بهذا الظرف 
الذي مير به البلد هو الرس��ال رس��الة للعال��م توضح ان 
العراق ما زال يبدع وينتج ,كون الطابع يعد سفير الدولة 

في العالم .

 »ابن القف« تجّهز ترايسكل ألول مرة
في المحافظات الوسطى والجنوبية

قامت وحدة جتميع الكراسي املتحركة في مستشفى ابن 
القف إلصابات احلبل الشوكي بتجهيز ترايسكل )يشبه 
البايس��كل ولكن بعجلة أمامية واحدة يربط بالكرسي 
املتح��رك (  ألول  مرة باحملافظات الوس��طى واجلنوبية من 

العراق .
وأش��ار الدكتور ضياء كاظم جبر مدير املستش��فى الى 
ان��ه الميك��ن اس��تعمال هذا الكرس��ي داخل املن��زل وإمنا 

للمسافات الطويلة خارج املنزل .
ونوه إلى إن هذا الكرس��ي يصرف ملن هم من مستعملي  
الكراسي املتحركة سابقاً إي إن لهم خبرة في استعمال 

الكرسي املتحرك .
واكد ان جتميع هكذا نوع من الكراس��ي في املستش��فى 
هو نقلة نوعية في مجال الكراسي املتحركة وأنواعها .
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فرانكفورت ـ ميدل ايست أونالين: 
أظه��رت دراس��ة أجري��ت ف��ي 
,أن  نتائجه��ا  ش��باط ونش��رت 
الغالبية العظمى من الشركات 
األملانية الت��ي وظفت مهاجرين 
راضي��ة ع��ن عمله��م برغم أن 
الوظائ��ف كانت لعمالة  أغلب 

منخفضة املهارة.
وب��دأت الدفعة األول��ى من نحو 

1.2 مليون ش��خص وصلوا إلى 
أملاني��ا في عام��ي 2015 و2016 
م��ن دول منه��ا س��وريا والعراق 
دخول س��وق  في  وأفغانس��تان 
العم��ل. ووج��د نح��و 14 باملئة 

منهم وظائف بالفعل.
وق��ال أكث��ر م��ن ثاث��ة أرب��اع 
الذين شاركوا  األعمال  أصحاب 
في الدراس��ة إنهم ل��م يجدوا 

صعوب��ات تذك��ر ف��ي العم��ل 
اليومي مع الاجئني الذين قاموا 

بتوظيفهم.
والذين وجدوا صعوبات أرجعوها 
في األغلب إلى عدم إجادة اللغة 
األملاني��ة أو االفتق��ار للمهارات 
املهنية أو اختاف عادات العمل 
أو حال��ة عدم التيق��ن املرتبطة 
بط��ول فت��رة بق��اء العامل في 

أملانيا.
وقل��ص تدف��ق الاجئ��ني عل��ى 
الباد شعبية املستشارة أجنيا 
مي��ركل وأدى إل��ى صع��ود جنم 
ح��زب البدي��ل م��ن أج��ل أملانيا 
املناه��ض للمهاجري��ن برغم أن 
التأييد للمهاجرين ظل قويًا في 

العديد من قطاعات اجملتمع.
 2200 الدراس��ة  وش��ملت 

ش��ركة أملانية وأجرته��ا رابطة 
الغ��رف التجاري��ة والصناعي��ة 
العم��ل  ووزارة  األملاني��ة 
لصالح  االجتماعية  والش��ؤون 
االقتص�ادي  التع���اون  منظمة 

والتنمي�ة.
وبدأت أعداد األملان الداخلني إلى 
س��وق العمل تقل نظراً الرتفاع 

متوسط أعمار السكان.

التع��اون  منظم��ة  وقال��ت 
االقتص��ادي والتنمي��ة إن��ه مع 
معدل بطال��ة يبل��غ 5.9 باملئة 
فق��ط وه��و أدن��ى مع��دل منذ 
توحيد شطري أملانيا عام 1990 
,وأحد أدنى املع��دالت بني الدول 
األعضاء باملنظمة تصبح أملانية 
واحدة من أفضل أسواق العمل 

للوافدين اجلدد.

الالجئون يتفوقون في امتحان العمل في ألمانيا

رش��يد اخلوجة أول محافظ  ملدينة بغداد 
عندم��ا كان احملافظ يس��مى »متصرفاً » 
واحملافظة تسمى »لواء« , حيث مت تعيينه 
ف��ي هذا املنص��ب كأول محاف��ظ لبغداد 
في 20-11 عام 1920 ,أي بعد ش��هر واحد 
فقط من تش��كيل اول حكوم��ة عراقية 
برئاسة عبد الرحمن الكياني في 10-20 
ع��ام 1920 , ورش��يد اخلوج��ة بغدادي من 
مواليد بغداد س��نة 1884 اكمل الدراسة 
العلي��ا ف��ي اس��طنبول حي��ث درس في 
املدرسة احلربية ومدرسة اركان احلرب وقد 
تخرج سنة 1906 برتبة نقيب واشترك في 
ح��رب القفقاس مع اجليش التركي ووصل 
في ه��ذا اجليش الى رتبة عمي��د وبانتهاء 
احلرب العاملية االولى عاد الى دمشق سنة 

.1919
وجاء الى بغداد سنة 1920 حيث مت تعيينه 
محافظ��اً لبغ��داد وفي س��نة 1921 نقل 
ال��ى منصب محافظ املوصل حلساس��ية 
محافظة املوصل والتي كانت تطالب بها 
تركي��ا انذاك وعاد الى بغداد س��نة 1923 
,وانتخب عضًوا في مجلس النواب امللكي 

في دورته االولى سنة 1925 .
وعني وزيراً للدفاع س��نة في 3-18 1933-, 
وفي  12--11 1933 ,انتخب رئيًس��ا جمللس 
النواب ومت اس��تيزارٌه اكثر م��ن مرة كوزير 
وفي س��نة 1938, اش��غل منصب رئيس 

الديوان امللكي .
وكان منصب محاف��ظ بغداد غير موجود 
اذ كان الوال��ي العثماني على بغداد يقوم 
بهذا العمل وبعد دخول االجنليزالى بغداد 
ادارات  1917, ومحاولته��م وض��ع  س��نة 
للمدن العراقية وتسليمها الى العراقيني 
مت تعيني »رشيد اخلوجة »مبنصب محافظ 
بغداد باعتباره شخصية بغدادية واستمر 
به��ذا املنصب حت��ى 13-9 – 1921 , حيث 
قدم استقالته من منصب محافظ بغداد 
ومت تعيين��ه مرة اخ��رى كمحافظ لبغداد 

في 11--5 1923,
واس��تمر ف��ي ه��ذا املنصب حت��ى  9-15 
1924-,حيث قدم اس��تقالته  م��رة ثانية 

ليت��م تعيين��ه كام��ني للعاصم��ة )امني 
بغ��داد( ودور رش��يد اخلوجة ف��ي منصب 
محافظ كان دوراً مميزاً حتى ان امللك فيصل 
االول وبسبب ش��خصيته املعروفة خوله 
للقيام بالنيابة عنه في اس��تقبال بعض 
الشخصيات املهمة على الصعيد العربي 
والدولي التي ت��زور بغداد وبذلك فانه كان 
نائباً ع��ن امللك ومتتع بصف��ة وصاحيات 
تفوق ما هو مق��رر ملنصب محافظ بغداد 
م��ن صاحيات واختصاص��ات خاصة وانه 
كان عل��ى عاقة جيدة م��ع وزير الداخلية 
طالب النقيب في زمن كانت فيه احملافظة 
ترتب��ط ب��وزارة الداخلي��ة فاس��تغل هذه 
العاق��ة في زيادة اخلدم��ات التي تقدمها 

احملافظة الهل بغداد .
اواًل  ق��ام  وعلم��ي  مهن��ي  وكش��خص 
بالتع��رف عل��ى ادارة احملافظ��ة ومعرف��ة 
احتياجاته��ا ومتطلباته��ا وتول��ى اعداد 
الدراسات واجلداول  اخلاصة بذلك والبحث 

عن الوسائل واملس��الك لتطوير احملافظة  
من جمي��ع النواح��ي لذلك جن��د انه اكد 
اواًل عل��ى النواح��ي التربوي��ة والصحي��ة 
وه��ي املس��ائل االكث��ر اهمية بالنس��بة 
لس��كان احملافظة لذلك كان له دور كبير 
ف��ي معاجل��ة املش��كات التربوي��ة حيث 
يتول��ى زيارة م��دارس بغ��داد ودار املعلمني 
ويتفق��د الصف��وف الدراس��ية .ويتول��ى 
التدريس��ية  للهيئة  التوجيه��ات  اعطاء 
ف��ي مس��ائل التربي��ة والتعلي��م ويطلع 
على املس��توى العلمي للط��اب , بل انه 
كان يؤك��د على ضرورة املطالعة اخلارجية 
وعدم اكتفاء الطالب بالدروس التي تلقى 
علي��ه في دار املعلمني وم��ن املدارس التي 
كان يزورها مدرس��ة البارودية في منطقة 
امليدان ولم يكتف بزيارة املدارس الرسمية 
فق��ط وامن��ا زار امل��دارس غي��ر الرس��مية 
كاملدرس��ة اجلعفرية ,كما ان��ه كان يولي 
احلف��اظ عل��ى س��امة س��كان احملافظة 
والتاكيد عل��ى اجلانب الصح��ي والطبي 
لس��كان احملافظة وتولت محافظة بغداد 
عندم��ا كان محافًظ��اً اتخ��اذ االج��راءات 
املناس��بة الس��تقبال املل��ك فيصل االول 
وال��ذي وصل كأمير في 27-6-1921 ,وقبل 
تتويج��ه جمع ع��دة ش��خصيات ووجوه 
اجملتمع البغدادي ملعرف��ة رأيهم في امللك 
اجلديد وعند اجراء االس��تفتاء بالتصويت 
عل��ى قبول املل��ك الذي تول��ت احملافظات 
اجراءه يوم 29-7-1921 ,جمع وجوه مدينة 
بغ��داد في س��ينما رويال وش��رح لهم ما 
يترتب على ذلك التتوي��ج وان يكون امللك 
ملكاً دس��توريًا وعاد الى س��ؤاله عما  اذا 
كان��وا يرغب��ون بامللك اجلديد م��ن عدمه 
لذلك جند ان بعض القوائم كانت تتضمن 
ملكي��ة  لكونه��ا  املش��روطة  املوافق��ة 
دس��تورية وحكوم��ة دس��تورية ونيابي��ة 

دميقراطية.
 وفي فترة اشغاله املنصب مرة ثانية كان 
أش��د حماس��اً في متابعة أمور احملافظة 
وخاصة املياه واألمور املعيشية والصحية 

والطرق والعناية بالتعليم واالدارة .

رشيـد الخوجـة أول
محافـظ  لـ»بغـداد« 

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

رمبا تتحدث لساعات طويلة مع احلبيب اليوم 
دون الش��عور مبرور الوقت. رمب��ا تتناقش معه 
في بعض املوضوعات الفلس��فية أو األحداث 
اجلارية أو الطقس أو رمبا تطرح عليه فكرة ما 

لتعرف رأيه.

تتلقى اليوم العديد من االتصاالت الهاتفية 
من ش��خص ما ال تعرفه جيدا. رمبا يتصل بك 
هذا الش��خص لطلب املساعدة واالستغاثة 
أو رمبا يكون اتصل ب��ك عن طريق اخلطأ. هذا 

الشخص يحتاج إلى صديق، فكن صديقه؟

ستس��تضيف ش��خصا مهما في منزلك. قد 
تنته��ز الفرصة وتناقش معه بعض املوضوعات 
املتعلقة مبجال عملك. كما أن اللقاء س��يكون 
ممتع��ا وش��يقا. املش��كلة الوحي��دة الت��ي من 

املمكن أن تواجهك اليوم هي الضوضاء.

رمبا تزورك اليوم مجموع��ة من األصدقاء في 
منزلك. ورمبا جتد نفس��ك اليوم محط أنظار 
اجلمي��ع. ستس��تمع بالوقت ال��ذي تقضيه 
م��ع هؤالء األصدقاء. رمبا تس��تغل الوقت في 

اللعب أو قراءة بعض الروايات.

يدور اليوم حوار غريب بينك وبني ش��خص ما 
ال تعرفه جيدا. هذا الش��خص قد يكون أحد 
األش��خاص الذي��ن التقيت بهم ف��ي العمل 
يوم��ا ما. ورمب��ا يعرض عليك هذا الش��خص 

فرصة عمل جديدة.

تركز الي��وم على بعض النش��اطات اخلاصة 
كالرسم أو احلياكة أو تصنيع اجملوهرات أو أي 
عمل حرفي آخر. هذا أمر جيد ألنك س��تكون 
س��عيدا مبا تصن��ع. ال تن��س تخصيص وقت 

للراحة حتى حتمي نفسك من ألم العينني.

أو  الفلس��فية  املفاهي��م  أح��د  دراس��ة 
امليتافيزيقية أو أحد الثقافات األجنبية القدمية 
قد تتطلب وقتا طويا جدا اليوم. ذهنك صاف 
جدا وهذا واضح، ولذلك ستستوعب بسرعة 

وحتصل أكبر قدر ممكن من املعلومات.

العم��ل املمي��ز يتطل��ب املزي��د م��ن التركيز 
واجلهد، فهل أنت مستعد. حتتاج إلى معرفة 
بع��ض التفاصيل عن هذا العمل ولكن انتبه 
فرمبا تش��عر باإلجهاد واإلرهاق. حدد لنفسك 

أوقاتا للراحة من حني آلخر.

قمت بتنفيذ مشروع ما خال الفترة املاضية 
ورمبا تكون نسيته متاما، ولكن اليوم سيلفت 
انتباه شخص ما ذي سلطة ونفوذ. رمبا حتصل 
على مكافآت وجوائز بس��بب هذا املش��روع. 

هذا املوقف سيجعلك سعيدا.

تس��عى دائما للتطوير من ذاتك وخاصة في 
مجال الفلسفة أو العلوم اإلنسانية. تقضي 
س��اعات طويلة اليوم ف��ي املكتبات لاطاع 
على بعض الكتب أو رمبا تذهب حلضور ورشة 

عمل أو محاضرة تتعلق باهتماماتك.

محادثة أو مناقش��ة مهمة ت��دور بينك وبني 
مجموع��ة م��ن األصدق��اء. رمبا يك��ون هؤالء 
ليس��وا أصدقاءك املقربني، ولك��ن في نهاية 
الي��وم قد يصبحون من أقرب األصدقاء إليك. 

ستستمتع بالوقت الذي تقضيه برفقتهم.

الدلو الحوتالجدي

هذا الصباح لن ميكنك أن ترى أي شيء سوى 
أكوام من األوراق تتطلب الفحص واملراجعة. 
رمب��ا تقرر الب��دء فيها من بداي��ة اليوم حتى 
تتخلص من الفوضى العارمة املوجودة على 

مكتبك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية 

الشاي أو للعاج o قوام
2. فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
 o 3. طائر اس��طوري يحيا بعد احتراق

كثير جدا
4. إمارة عربية
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بغداد ـ كوكب السياب:
نال فريق قس��م التفتيش في وزارة 
والرياضة لقب البطولة  الش��باب 
الكروي��ة بخماس��ي الك��رة، التي 
أقيمت برعاي��ة املفتش العام وزارة 
الشباب والرياضة حسن العكيلي.. 
وحقق فريق قس��م التفتيش لقب 
البطول��ة بعد فوز مس��تحق على 
فريق قس��م التحقيق��ات بهدفني 

من دون مقابل.
البطول��ة  فعالي��ات  واختتم��ت 
اخلماس��ية بحض��ور مفت��ش عام 
الوزارة ومدراء األقاس��م وموظفي 
املكتب والوزارة، على قاعة املدرسة 
التخصصي��ة لكرة الص��االت في 
في  الش��بابية، وش��اركت  املدينة 
البطولة فرق مّثلت جميع مفاصل 
وأقس��ام مكت��ب املفت��ش الع��ام 
التناف��س ش��ديداً  وكان  لل��وزارة، 
على إح��راز اللق��ب.. وفيما وزعت 
في نهاية املباراة اجلوائز على الفرق 
الفائزة وافضل العب وافضل هداف 

اضافة ال��ى الفري��ق املثالي، اعرب 
الالعبون عن فرحهم بهذا التجمع 
الرياضي الذي يق��ام  للعام الثاني 
على التوالي بهدف خلق االنسجام 
بني املوظفني.. بدوره قال العب فريق 
التفتيش الكابنت عادل القريش��ي، 
احلاصل على لقب أفضل العب في 
البطولة، إن "ما مييز هذه البطولة 
ه��و حض��ور عنصر املنافس��ة بني 

الفرق املتبارية، وهذا ما أضفى جواً 
من الندية على البطولة".

وأضاف: "هذه املبادرة هي ليس��ت 
األولى ولن تكون األخيرة بالتأكيد، 
فمكتب املفتش العام سّباق بإجراء 
مثل هكذا بطوالت من أجل اشاعة 
روح التنافس واإلسهام بخلق هذا 
التجمع الرياضي اجلميل الذي يعزز 

عملنا املهني".

بغداد ـ مؤنس عبداهلل*
أعلن االحت��اد املركزي لك��رة القدم 
النس��وي  املنتخب  وف��د  تس��مية 
ال��ذي م��ن املق��رر ان يش��ارك ف��ي 
التصفيات االس��يوية للعبة والتي 
من املزمع ان تستضيف فعالياتها 
جمهورية طاجيكستان خالل املدة 

م��ن االول ولغاية الثاني عش��ر من 
شهر نيس��ان املقبل.. ويتألف وفد 
املنتخب النس��وي م��ن عضو احتاد 
اللعبة س��عد مالح رئيسا، ويضم 
في عضويته كال من عادل قادر علي 
مدربا للمنتخب، وسالم عمر ورانيا 
جعف��ر مدربني مس��اعدين، وخالد 

عطية رسن مدربا حلراس املرمى، ود. 
رش��ا طالب ذياب مديرا للمنتخب 
النس��وي، وعل��ي عبد ال��رزاق جبار 
اداري��ا، ووس��ن مدي��را للتجهيزات، 

ووسن البير يوسف معاجلة.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��از فريق أمانة بغ��داد على فريق 
زاخو بهدف من دون رد س��جله ذو 
الفقار عايد في اجلولة اخلامس��ة 
من املرحلة الثاني��ة لدوري الكرة 
املمتاز أمس، وتقام اليوم اخلميس 
مباراتان في االولى يالعب الطلبة 

فريق البحري في ملعب الشعب، 
وفي الثانية يضي��ف الكرخ على 
النج��ف، وتختت��م غداً  ملعب��ه 
اجلمعة منافس��ات ه��ذه اجلولة 
بلق��اء يجم��ع نفط اجلن��وب مع 
الكهرباء على ملعب الفيحاء في 
البصرة، وجتري جميع املباريات في 

الس��اعة الثالثة بعد الظهر عدا 
مب��اراة الطلب��ة م��ع البحري في 
فيما  اخلامس��ة عصرا..  الساعة 
تاجلت مب��اراة الق��وة اجلوية مع 
كرب��الء الرتباط االول مبنافس��ات 
لبطول��ة كاس  الثالث��ة  اجلول��ة 

االحتاد االسيوي.

تسمية وفد »الكرة النسوي« لتصفيات آسيا
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»يد الشرطة«.. إلى تونس

»عبطان« يمنح لجنة 
الشاطئية قطعة أرض

14 دولة في بطولة 
العراق بالشطرنج.. اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت الهيئة االدارية لنادي الشرطة يوم غٍد اجلمعة، 
موع��داً ملغادرة وف��د فريقها بك��رة اليد ال��ى تونس 
للمشاركة في بطولة االندية العربية ابطال الدوري 
التي ستقام هناك للمدة من 21-25 آذار اجلاري.. علماً 
ان فري��ق نادي الش��رطة بطل دوري املوس��م املاضي 
متصدر دوري هذا املوس��م م��ن املقرر ان يخوض عددا 
م��ن املباريات التجريبية امام فرق االندية التونس��ية 

قبل انطالق منافسات البطولة العربية.

بغداد ـ أثير الشويلي* 
خصص وزير الش��باب والرياضة، عبد احلسني عبطان، 
قطعة ارض للجنة الشاطئية لتشييدها ملعباً على 
وف��ق مواصفات حديثة، وس��يحتضن امللع��ب اجلديد 
جميع مباريات ال��دوري والكاس، باالضافة الى تدريبات 
املنتخب��ات، و كان لرئي��س االحتاد عبد اخلالق مس��عود 
ورئي��س اللجنة يحي��ى زغي��ر دوراً كبيراً بب��ذل جهود 
حثيثة ف��ي احلصول على قطع��ة االرض من قبل وزارة 
الشباب والرياضية التي ستكون بالقرب من مقر احتاد 

كرة القدم.
وستكون املباشرة ببناء امللعب بعد ان تتسلم اللجنة 
الكتاب الرس��مي من قب��ل وزارة الش��باب والرياضية، 
ومن ثم املباش��رة بالعمل من قبل الش��ركة اللبنانية 
التي تكفلت ببناء ملعب امنوذجيا للكرة الش��اطئية، 
وقدم��ت اللجنة الش��كر والتقدير الى وزير الش��باب 
والرياضة على تعاونه ومنح قطعة ارض ستسهم في 

تطوير اللعبة.
* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

بغداد ـ رافد البدري*
تفتتح اليوم اخلميس، في الساعة الرابعة عصراً في 
قاعة فندق برج السالم ببغداد، بطولة العراق الدولية 
اخلامسة بالش��طرجن مبش��اركة 14 دولة، وقال امني 
السر املس��اعد ضمير جبار موس��ى: سيكون اليوم 
املوعد الرس��مي الفتت��اح البطولة، بع��د ان اكتمل 
عقد الدول املش��اركة، بعد وصول العبي دول جنوب 
افريقيا ولبنان وفلسطني مس��اء امس، ليكون عدد 
الدول املش��اركة 14 دولة وهي: اوزبكستان وجورجيا 
واوكراني��ا ومص��ر وايران وس��وريا وتركي��ا واذربيجان 
وارمينيا وبلجيكا ولبنان وجنوب افريقيا وفلسطني، 
باالضافة الى العراق البلد املنظم للبطولة، مضيفاً 
بان البطولة س��تلعب وفق النظام السويسري زمن 
اجلول��ة 90 دقيق��ة م��ع اضافة 30 ثاني��ة لكل نقلة 
منج��زة، وان تطبي��ق نظام الس��ويس ماجنر يتحتم 
عل��ى الالعب الغالب ف��ي مواجهة الغال��ب، واحلال 
نفس��ه ينطب��ق على الالعب��ني اخلاس��رين، وبنفس 
الطريقة فان الالعبني املتعادلني س��يتواجهون فيما 
بينهم، مؤكداً بان العبي منتخباتنا الوطنية للرجال 
والنس��اء والفئات العمرية ستش��ارك في البطولة، 
وهي فرصة كبيرة لظهورهم على املستوى الدولي، 
حيث هناك العبني عراقيني ينافسون على مستويات 
العرب واس��يا، موضح��اً ان ماميي��ز البطولة احلالية 
عن سابقاتها املش��اركة الكبيرة  للعنصر النسوي 
والول مرة، اذ ان اكثر املنتخبات املش��اركة ضمت في 
صفوفه��ا العبات محترفات ويحمل��ن القاب عاملية، 
وكما هو احلال بالنس��بة لالعبات منتخبنا الوطني 

الذي يضم العبات مصنفات دولياً. 
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ قسم اإلعالم:

ال��زوراء   يتغي��ر ش��كل ملع��ب 
الرياضي اس��بوعياً من��ذ انطالق 
العمل قبل نحو ش��هرين بجهود 
حثيثة لوزارة الش��باب والرياضة 
مع��ززة بش��خص وزيره��ا عب��د 
احلسني عبطان الذي فعل حلقة 
تواص��ل ومتابعة تس��تمر يوميا 
على مدار الساعة بتقارير مصورة 
ومتابعة ميدانية جلميع مفاصل 

االجناز في امللعب وما حوله.
 الرس��الة االس��بوعية لقس��م 
احلكوم��ي،  واالتص��ال  االع��الم 
عايش��ت العم��ل م��ع امل��الكات 
املهن��دس  ملكت��ب  الهندس��ية 
املنف��ذة  والش��ركة  املقي��م 
للمشروع ليوم كامل من العمل 
ش��هد العديد من املتغيرات عبر 
اكم��ال نص��ب الكت��ل احلديدية 
للس��اللم اخلاصة بدخول وخروج 
اجلمه��ور وص��ب قوال��ب جديدة 
على شكل مجسرات بعد وصول 
القوال��ب اخلاص��ة به��ا، وح��دل 
وتسوية االجزاء السادس والسابع 

والثامن من امللعب.
وبينت رئيس دائرة املهندس املقيم 
عاتكة محمد حس��ن ان الزيارات 
إلى  اليومية  واملتابع��ات  املتكررة 
الوزي��ر قد اس��همت ال��ى حدود 
بعيدة في تذليل جميع العقبات 
التي نواجهها في العمل بسرعة 
كبيرة وهذا هو احد طرق النجاح 
والوصول الى نسب متقدمة في 
االجن��از يوميا، حي��ث تدخل الوزير 
الستصدار س��مات دخول اخلبراء 
عل��ى  حاض��را  وكان  والفني��ني، 

الدوام في ايجاد البدائل املناسبة 
واملساعدة في استمرارية العمل 
ونحن نتابع ما تسفر عنه زياراته 
ف��ي كل م��رة حيث احي��ل طلبه 
بزيادة مقاعد املتفرجني الى 2000 
الفعلي  الع��دد  ليك��ون  مقع��د 
لسعة امللعب اجلماهيرية 14500 
متف��رج الى اجله��ة التصميمية 
لبح��ث  بالش��ركة  اخملتص��ة 
امكاني��ة اضافة ه��ذا العدد الى 

الس��عة النهائي��ة، ونوه��ت الى 
العم��ل  س��اعات  مضاعف��ة  ان 
نتائج  بالتوقفات ستس��فر ع��ن 
ايجابية جدا من الشركة املنفذة 
التي تعم��ل بخبرة فني��ة كبيرة 
جدا وستعمل خالل االيام املقبلة 
ال��ى اضاف��ة وجبة مس��ائية في 

العمل لتفادي حرارة الصيف.
اضاف��ات جدي��دة لتس��ريع وتائر 
العمل باملشروع تسجلها حركة 

ورافع��ات  مس��تمرة لش��احنات 
امللع��ب  ارض  وص��وال  تتقاط��ر 
محملة باطنان حديد التس��ليح 
م��ع هي��اكل حديدي��ة وخباطات 
تنفي��ذ  عل��ى  داب��ت  عمالق��ة 
اعم��ال الصب لقوالب جس��رية 
واخرى ملتوية خاصة بالس��اللم 
وخ��روج  لدخ��ول  الرئيس��ية 
اجلمهور، يحدثن��ا عنها املهندس 
جاسم جفال املوسوي بالقول ان 

زيادة عدد قوالب الصب اجلسرية 
ال��ى 14 قالب��ا واكمال تس��ليح 
البوابات واملداخل وانهاء االعمدة 
للطابقني  واملس��اند  اخلرس��انية 
م��ن  س��يمكننا  والثان��ي  االول 
انهاء االعمال اخلرس��انية بجميع 
تعقيداتها والط��رق احلديثة جدا 
املنفذة في فترة 75 يوما من االن، 
الى ان املصادقة الرس��مية  الفتاً 
على مناذج القطع البالس��تيكية 

الت��ي  واملس��لحة  املضغوط��ة 
تس��تخدم ف��ي اعم��ال تنصيب 
مس��اطب املتفرجني قد اكتملت 
بنج��اح ونح��ن بانتظ��ار وص��ول 
الكمي��ة االجمالي��ة للمباش��رة 

باعمال التنصيب.
 واض��اف املوس��وي ان الش��ركة 
املكت��ب  م��ع  عق��دا  ابرم��ت 
ف��ي  الهندس��ي  االستش��اري 
اجلامعة التكنولوجية للمباشرة 
وتدقيق مختب��ر احلقن  بفح��ص 
اخلاص��ة  باخلرس��انات  اخل��اص 
بامللع��ب وهذه اخلط��وة في غاية 
االهمي��ة الثب��ات ج��ودة العم��ل 
ونوعيته حتى يوم االنتهاء رسميا 
السادس  باالفتتاح في  واالحتفاء 

من شهر كانون اول املقبل.
معاون مدير دائرة املهندس املقيم 
هيثم رضا قدم شكره الى مديرية 
ف��ي  لتعاونه��ا  بغ��داد  ش��رطة 
اجنازاعمال ملعب الزوراء الرياضي 
وخ��روج  بدخ��ول  وس��ماحها 
اآللي��ات عبر ابنيتها الكمال صب 
اجملس��رات واالعم��دة ف��ي اجلزئني 
السادس والسابع والتعامل املرن 
ف��ي ابداء جميع انواع املس��اعدة 
اعم��ال  ان  مضيف��ا  املطلوب��ة، 
التس��وية والدفن واحلدل االرضي 
باملع��دات الثقيلة تنفذ بس��رعة 
االول  اجل��زء  ابت��داء م��ن  كبي��رة 
للملع��ب وه��ي اعمال ف��ي غاية 
االهمية الس��تيضاح مدى االجناز 
للعمل  الرئيسي  الش��كل  وبيان 
مثمنا دور قسم االعالم واالتصال 
املستمرة  ومعايش��ته  احلكومي 
للعمل في احد املنشآت الرياضية 
التي تقترن باس��م الزوراء النادي 

اجلماهيري الكبير.

توسيع مقاعد ملعب الزوراء لـ 14500 متفرج

»الشباب والرياضة« تسهم في إصدار سمات دخول الخبراء والفنيين

عمل متواصل في ملعب الزوراء

فريق التفتيش

يوفنتوس ينجز المهمة بنجاح في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

واصل ليس��تر س��يتي، مغامراته، وبلغ 
رب��ع نهائي بطول��ة دوري أبط��ال أوروبا 
لكرة الق��دم، بفوزه مس��اء أمس على 
ضيفه إشبيلية اإلس��باني )2-0( على 
ملع��ب »كين��ج ب��اور«، في إي��اب ثمن 
النهائ��ي.. كان��ت مب��اراة الذه��اب بني 
الفريق��ني، انتهت بفوز إش��بيلية على 

أرضه )1-2(.
أح��رز اجلامايكي ويس مورج��ان، هدف 
ليس��تر األول بعد متابعته لكرة ثابتة 
بالدقيق��ة )27(، قب��ل أن يضيف مارك 
ألبرايت��ون، الهدف الثاني من تس��ديدة 
أرضية زاحفة، على ميني حارس إشبيلية 
س��يرجيو ريك��و، ف��ي الدقيق��ة )54(.. 
ولعب إشبيلية منذ الدقيقة )74( ب�10 
العب��ني، إثر تلقي العبه س��مير نصري، 
البطاقة الصف��راء الثانية، فيما أضاع 
س��تيفن نزون��زي، ركلة ج��زاء للفريق 
األندلس��ي، بعدما تص��دى لها احلارس 

كاسبر شمايكل في الدقيقة )80(.
والف��وز، هو الثالث ع��ل التوالي حلامل 
لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز منذ إقالة 

مدربه اإليطالي كالوديو رانييري واستالم 
مساعده كريج شكسبير املهمة، بعد 
انتصاري��ن مهم��ني، ف��ي ال��دوري على 
ليفربول، وهال س��يتي.. أما إش��بيلية، 
فانته��ت رحلته األوروبية بقيادة مدربه 
األرجنتين��ي خورخي س��امباولي، بعد 
إح��رازه 3 ألقاب متتالية في مس��ابقة 

الدوري األوروبي )يوروبا ليج(.
وأثنى كريج شكس��بير، مدرب ليستر 
س��يتي، عل��ى أداء فريقه بع��د التأهل 
لربع نهائي دوري األبطال، على حس��اب 
إش��بيلية، مؤك��ًدا أنه »ي��وم تاريخي« 

للنادي.
وفاز ليس��تر س��يتي بهدفني نظيفني، 
أمس الثالثاء، ليعوض خس��ارته )2-1( 
في لقاء الذهاب، ويتأهل إلى ربع نهائي 
دوري األبط��ال للمرة األولى في تاريخه، 
ف��ي أول مش��اركة للفري��ق اإلجنلي��زي 

بالبطولة القارية.
وقال شكس��بير: »إنه يوم تاريخي وبارز 
بالنس��بة للنادي كل��ه: لالعبني الذين 
كان��وا رائع��ني من��ذ الدقيق��ة األولى، 
بالنس��بة للجمهور الذي ل��م يتوقف 

عن التشجيع، وللجميع، وأنا منهم«.
وأوض��ح امل��درب اإلجنليزي، ال��ذي تأكد 

األح��د املاض��ي، اس��تمراره ف��ي قيادة 
الفريق حتى نهاية املوس��م، بعد إقالة 
كالودي��و رانيي��ري، أن الف��وز 2-0 عل��ى 

إش��بيلية »أح��د أفض��ل ف��رق أوروبا«، 
كان »مس��تحًقا«.وتابع »واجهن��ا أحد 
أفض��ل فرق أوروب��ا، وكن��ا نعلم كيف 

يج��ب أن تكون خطة املباراة. الش��رط 
كان ه��و االحتف��اظ باله��دوء، وثب��ات 
األعصاب والتنافسية منذ أول دقيقة، 

وبالضغ��ط من أعلى، وتعقي��د األمور، 
جلعل إشبيلية يعاني«.

وأضاف »منذ الي��وم األول للقرعة، كنا 
نعلم أنه س��يكون دورًا إقصائًيا صعًبا؛ 
ألن إش��بيلية فريق يتمتع بخبرة كبيرة 

في أوروبا«.
واستغل شكس��بير، املؤمتر الصحفي 
لإلش��ادة بحارس مرمى الفريق كاسبر 
شمايكل: »واحد من أفضل احلراس في 
أوروبا اليوم« بع��د تصديه لركلة جزاء 
من كوريا في مباراة الذهاب، وأخرى من 

نزونزي مبباراة اإلياب.
وعبَّر ويس مورجان، قائد ليستر سيتي، 
عن فرحته الش��ديدة بتأهل فريقه إلى 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

على حساب إشبيلية اإلسباني.
وقال مورجان، في تصريحات صحفية، 
عقب املباراة: »من الرائع بالنس��بة لنا 
أن نُثبت أنفس��نا في ه��ذه البطولة«.. 
وأض��اف: »قبل ه��ذه األمس��ية، كانت 
لدين��ا فترة م��ن الفتور وبع��ض القلق 
حي��ال مس��توانا، لك��ن م��ن اجلي��د أن 
تس��تعيد الثقة في ليلة حاسمة، وأن 
تقدم أفضل صورة لديك، وتسعد هذه 

اجلماهير«.

وتاب��ع صاحب اله��دف األول لليس��تر 
س��يتي، في مباراة اليوم، عن طموحات 
الفري��ق بالبطول��ة: »لنرى أي��ن ميكننا 
الذهاب في هذه املس��ابقة. س��نحاول 
تق��دمي كل م��ا لدين��ا ألخ��ذ خط��وات 
إضافي��ة«.. وتاب��ع، ردًا عل��ى م��ا قال��ه 
لهم مدربهم شكس��بير، قبل املباراة: 
»ق��ال لنا قدم��وا ما لديكم. س��اعدوا 
بعضكم البعض ف��وق أرضية امللعب، 
وكونوا فريًقا واحًدا. أظهروا مستواكم 
وتفوق��وا«.. واختت��م: »أظهرنا بالفعل 
تفوقن��ا، نح��ن لدينا مس��توى متميز 

ونستحق التواجد في ربع النهائي«.
كم��ا، حس��م يوفنت��وس تأهل��ه لدور 
الثماني��ة ب��دوري أبطال أوروب��ا بالفوز 
مجدداً على فريق بورتو البرتغالي بهدف 
من دون مقابل بأق��ل مجهود، ليصبح 
مجموع اللقائ��ني ثالثة أهداف من دون 
مقابل لصال��ح الفريق اإليطالي، وذلك 

لسابق فوزه ذهاباً بهدفني من دون رد.
وسّجل باولو ديباال هدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة 42 من ركلة جزاء لينضم 
يوفنت��وس إل��ى ف��رق برش��لونة وريال 
مدريد وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورمتوند 

وليستر سيتي في الدور ربع النهائي.

تقرير

شكسبير يكتب مع ليستر سيتي رواية الثمانية الكبار
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فرحة العبي ليستر سيتي بالفوز

مفكرة الصباح الجديد
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مونشغالدباخ ـ شالكه
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الدوري األوروبي

»التفتيش« يحصد كأس خماسي
بغداد ـ رحيم الدراجي* وزارة الشباب والرياضة

أك��د رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 
الوطنية، رع��د حمودي: انه اتفق 
مع وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان عل��ى ان يكون 
الطرف��ان مش��رفني فق��ط على 
الدميقراطي��ة  املمارس��ة  اج��راء 
اخلاص��ة باالندي��ة الرياضية وفق 

قانون 18.
اللق��اء  خ��الل  حم��ودي،  وق��ال 

ال��ذي جمع��ه مع وزير الش��باب 
االه��م  الغاي��ة  ان  والرياض��ة: 
الت��ي تريده��ا اللجن��ة االوملبية 
ه��و  الرياض��ة  الش��باب  ووزارة 
اجراء انتخاب��ات لالندية الرياضة 
مس��توفية جلميع الشروط على 
وفق قانون 18، فيما يكون موقف 
اللجنة االوملبية ووزارة الش��باب 
ه��و االش��راف عل��ى االنتخابات 

فقط.

ال��وزارة  ان  حم��ودي:  وأض��اف   
االمور  لرؤية  واالوملبية تس��عيان 
جتري باالجتاه الصحيح، وان تكون 
صناديق االقتراع هي الفيصل بني 
جمي��ع املتصدين له��ذا العمل، 
الذي فيه خدمة لرياضتنا بشكل 
خ��اص، ورياض��ة عراقن��ا الغالي 
التوفيق  عام، متمن��ني  بش��كل 

جلميع االندية.
* إعالم اللجنة األوملبية

األولمبية والوزارة مشرفان على إنتخابات األندية

أمانة بغداد يفوز على زاخو بهدف

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
عبداهلل انور احلمادي حارس نادي 
الوصل متص��در الدوري اإلماراتي 
وحارس منتخب اإلمارات لفئة 12 
سنة نال لقب أحسن حارس أكثر 
من س��ت مرات ضم��ن مهرجان 
أندي��ة دب��ي ميتل��ك مواصف��ات 
مثالي��ة حلراس��ة املرم��ى يلعب 
الكاب��نت  أكتش��فه  بالقدم��ني 
نعم��ت عب��اس بعمر 7 س��نوات 

وصق��ل موهبته وطور مس��تواه 
خ��الل 5 س��نوات ف��ي التدريب و 
املتابعة احلارس عبد اهلل يش��كر 
الفن��ي  املش��رف  و  الن��ادي  ادارة 
ملدرب��ي احل��راس  الكابنت ياس��ني 
بن طلعة و الكابنت  نعمت وعبد 
السالم وهشام و اإلداري أبو مايد 
ويخص بالذكر والده أبو عمرالذي 
واف��ق عل��ى أنتقاله م��ن ميدان 

اللعب إلى عالم املرمى.

عبد اهلل انور.. حارس مرمى واعد

عبد اهلل أنور



األس��تعدادات  ُحّم��ى  تصاع��د  م��ع 
والدعائي��ة  اإلعالمي��ة  للحم��الت 
الفن��ان  أختارصديق��ي  لألنتخاب��ات 
التش��كيلي واألكادمي��ي  ف��ي الدورة 
حلملت��ه  مغاي��راً  طريق��اً  الس��ابقة 
الدعائية اخلاصة ب��ه و"عزفاً منفرداً" 
مخالفاً للجوقات املوسيقية األخرى.. 
في محاول��ة لتجريب حظ��ه للقيام 
به��ذه اخلط��وة وف��ق رؤي��ة متمي��زة 
وخط��وات متأنية مدروس��ة ، بعد أن 
ضاقت به الس��بل.. وطفح به الكيل 
مما جرى ويجري من حوله ! كان حريصاً 
على أن ال تضيع جهوده ويخفت صوته 
وس��ط ضجيج احلم��الت االنتخابية ، 
ومع هذا كان يدرك بأن الطريق ش��اق 
ومحف��وف باخملاطر ومليء باألش��واك 
كم��ا ق��ال العندلي��ب الراح��ل عبد 
احللي��م حافظ ، ولعل أب��رز التحديات 
التي تواج��ه حملته أيضاً هي ضعف 
إمكانات��ه املالي��ة ومحدوديته��ا وفق 
نظرية "الع��ن بصيرة واليد قصيرة" 
لكنه م��ع ه��ذا وضع في حس��اباته 
بي��ع عدد من أعمال��ه الفنية القّيمة 
بهدف توفير نفقات وتكاليف مهمته 
الوطنية من أجل إيصال رسالته الى 
أكبر عدد ممكن من اجلمهور واملعنين.. 

ألنه كان تواقاً للتغيير وليس غيره !
كان صاحب��ي الدكت��ور يع��ّول أيضا 
على الدعم الالمحدود واإلسناد الذي 
يلقاه من األصدق��اء واملهتمن الذين 
يش��اركونه اله��ّم الوطن��ي والفني 

والذوقي .
هذا النش��اط األستثنائي .. أثار انتباه 
جاره الفضولي "أبوس��عد" الذي كان 
ينتظره صباح مساء أمام داره ما ولَّد 
عنده هاجس��اً وقلق��اً وإزعاج��اً.. من 
جّراء مالحقة "اجلار" له يومياً ليطرح 
عليه أس��ئلته املتكررة: "اهلل عليك.. 
لالنتخاب��ات...  رش��حت  بي��ك  أدري 
صارحني دكتور.. حت��ى نوَكف وياك.. 
تره.. حق اجلار على اجلار مو صحيح لو 

آني غلطان ؟ ".
يرد عليه الدكتور: "حشاك من الغلط 
.. بس ش��لون أنت عرفت آني رشحت 

لالنتخابات؟".
اجلار أبو س��عد : " ميع��ود آني الَكفها 
وه��ي طاي��رة.. يومياً أش��وفك تطلع 
باللي��ل..  إال  ومترج��ع  الصب��ح  م��ن 
تعب��ان ومنهك القوى، ش��ايل أوراقك 
وخرايط��ك وإضبارتك وصورك... وهذه 
أكيد من عالمات املرشحن املفلسن 
– مستدركا - : "دكتور يرحم والديك.. 
صارحني ومثل ميَكول املوسيقار فريد 
األط��رش .. ارحمني وطّمني.. حصلت 
على متويل للحملة االنتخابية.. منا... 

مناك... احجيلي ت��ره آني مثل أخوك 
اجلبير وأريد مصلحتك...؟".

وقبل أن ينطق الدكتور بكلمة واحدة 
يواصل اجلار حديثه: " أعرف االنتخابات 
عل��ى األبواب  وأنت دتس��عد للحملة 
اإلعالمية.. ميعود أحنه جيران العمر.. 
جّربنا وش��وف ش��لون نبيضلك وجه  
آني وح��دي أجيبل��ك آالف األصوات.. 
بس دكتور ديربالك علينا.. موتنسانا.. 
أخاف من تف��وز باالنتخاب��ات.. تصير 
عمل��ة ن��ادرة وبع��د محد يش��وفك 
باحملل��ة.. ب��س نش��وفك بالتفزيون لو 
باجلراي��د.. وأن��ت تطل��ق التصريحات 
الطنانة والرنانة..!"  ويظل يلح عليه 
ال��ى أن يص��ل الدكت��ور ال��ى منزله: 
"دكت��ور تره آني مس��تعد أصير مدير 
مكتبك.. حتى لو تريد أصير مس��ؤول 
حمايت��ك.. ريحن��ي دكت��ور موفتيت 

َكلبي .. دَكولي.. بديت باحلملة؟".
الدكتور: نعم ..!

اجلار: "بس َكوّلي دكتور.. ش��نو عنوان 
حملت��ك االنتخابي��ة وش��راح تَكول 

للناخبن...؟".
الدكتور: عنوانها "زيلوها"!

اجلار: وش��نو معناها وش��نو عالقة " 
زيلوها " باالنتخابات؟".

الدكت��ور: بالعرب��ي الفصي��ح يعني 
أي   .. إزال��ة  يزي��ل،  أزال،  أزيلوه��ا...   "

ارفعوها.. يعني.. خلصونا منها !".
وقب��ل أن يط��رح علي��ه س��ؤاالً آخر.. 
يعت��ذر من��ه الدكت��ور قائ��الً: " واهلل 

تعبان بعدين أحجيلك "
ويبقى احل��ال هكذا.. يخ��رج الدكتور 

م��ن الصب��اح وال يعود إال 
ف��ي س��اعة متأخ��رة 

كان  اللي��ل...  م��ن 
مهمة  أنه��ا  ي��درك 
صعبة لكن ليس��ت 

مس��تحيلة، وانصبت 
حتركات��ه واتصاالت��ه م��ع 
ذات  املعني��ة  اجله��ات 
العالق��ة من أجل حش��د 
األصوات الداعمة حلملته، 

وفي الطرف اآلخر ظل جاره 
الفضول��ي يتاب��ع حتركات��ه 

احلثيثة!
وف��ي أح��د األي��ام وق��ف ل��ه 

"اجلار" باملرص��اد قائالً : "دكتور 
ش��فتك  بدائرة بلدي��ة الرصافة... 
ش��عندك دكت��ور.. أكيد دتنس��ق 
وي��ه البلدي��ة على اختي��ار املواقع 
املتمي��زة بالعاصم��ة حت��ى تخلي 

صورك وإعالنات��ك االنتخابية.. أدري 
بيك ذواق مو بيدك..!".

عنده��ا نف��د صب��ر "الدكتور"وصرخ 

بوج��ه جاره قائالً : "عزي��زي وجاري أبو 
س��عد.. موفتيت َكلب��ي – أي قلبي - 
... اتركن��ي بحالي وهمي.. آني احلملة 
ارتاحيت؟"  مالتي.. مو لالنتخاب��ات... 
ويب��دو أن جاره ُص��ِدم به��ذه اإلجابة 
فتس��اءل: " لع��د دكت��ور إذا كل هاي 
الروح��ات واجلي��ات مو م��ال انتخابات 

لعد مال شنو يابه؟".
أجاب��ه الدكت��ور: "احلمل��ة اللي أقوم 
بيها... ه��ي محاولة تخلي��ص بغداد 
من العش��وائيات الفنية اللي زحفت 
عل��ى األبنية والس��احات والش��وارع 
والتماثيل واللوحات الفنية.. وشّوهت 
صورة هذه املدينة التاريخية العريقة 
املعروف��ة باجلم��ال والف��ن والذائق��ة 

والهندسة املعمارية ؟".
أجاب��ه اجل��ار: " يعني م��راح تصير ال 
نائب وال وزير... وآن��ي مراح أصير مدير 

مكتبك ؟".
قال الدكت��ور: "أكي��د ..ال .. آني نذرت 
نفسي أعّلم طالبي شلون يحافظون 
- في زمن العشوائيات - على الذائقة 
اجلمالية والبصرية والفنون واألصالة 
والت��راث... ألن قيمتن��ا عند ش��عوب 
العالم بهذه األشياء وهي اللي متيزنا 

عن تاريخ وحضارة الدول األخرى !".
كالم الدكتورالفن��ان .. ل��م يعج��ب 
"اجلار الفضولي" ال��ذي تركه غاضباً  
بدون استئذان... وهو يتمتم : "موآني 
َكلت م��ن األول.. انت مو وجه نعمة... 
خلي يفيدك اجلمال والتش��كيل وفن 

العمارة !".
  

• ضوء
هم  "املبدعون" 
وحده��م م��ن 
تبدأ حياتهم 
 . . د تتج��د و
ح��ن ترحل 
أجسادهم 
عن عاملنا!

ارحمني وطّمني !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ه��ذه العبارة أو املثل الش��عبي املتداول كثيراً بن ش��رائح 
اجملتمع اخملتلف��ة، تختزن حكمة ال تقدر بثمن، كتجس��يد 
خلب��رة طويلة ومكثفة للبش��ر، وه��ي ال تختلف كثيراً عن 
عبارة أرسطو املعروفة )الفضيلة وسط بن رذيلتن(. عبارة 
بالرغ��م من بس��اطتها وعفويته��ا إال أن حتويلها الى واقع 
ليس باملهمة اليس��يرة واملتاح��ة للجميع، ألنها حتتاج الى 
مراس وحنكة ووعي كي ال ننزلق )أفراداً وجماعات( الى أحد 
طرفي الرذيل��ة والتي حذرنا منهما املعل��م األول. لنا نحن 
سكان هذا الوطن القدمي جتارب ومصائب وكوارث على هذين 
الطريقن )طخه أو طلع مخه( ونادراً ما ش��ددنا الرحال الى 
جادة الوسط املهجورة بينهما، وهذا ما تطرق اليه بوضوح 
العالم اجلليل الدكتور علي الوردي في العديد من مؤلفاته 
القيمة. إن الوس��طية في املواقف واخليارات، ليس��ت نتاج 
إرادة ذاتية أو رغبة أو ميل ما، بل هي بنت شروط موضوعية 
ودرجة من التوازن والتنظيم واالستقرار يتطلبها ويتناغم 
معها من أجل املزيد من التطور واالزدهار. وهذا ما يساعدنا 
على فهم وتفسير الكثير من حاالت التعنت واإلصرار لدى 
الكثيرين منا، للهرولة على درب اخليبة بكل ما ميلكون من 

صخب ودقالت وعنفوان.
نحن الي��وم وبعد زوال حقبة العبودية واالس��تبداد، نواجه 
حتديات ما يعرف ب� )مرحل��ة العدالة االنتقالية( وال يحتاج 
حصادن��ا في هذا اجملال الى االس��تعانة بخبراء دولين، كي 
يقدم��وا لنا تقارير حوله؛ فالنتائج وخيمة وش��ظاياها قد 
تطاي��رت ال��ى أبعد بقعة م��ن العالم. فل��ول النظام املباد 
وواجهات��ه اجلديدة واملتجحفلن معه��م بعقائد وعقليات 
وغاي��ات، فرح��ون عم��ا حصل م��ن نتائج وخيم��ة، وهم ال 
يكل��ون وال ميلون من صناعة وترويج األكاذيب وإلقاء التهم 
بكل االجتاهات، كي يزيدوا املشهد عتمة والتباساً وعبثية، 
أمالً بالعودة الى الفردوس املفقود. أما من تلقف وتقاس��م 
أسالب الغنيمة األزلية من شتى الرطانات والعناوين واألزياء 
)صفوفه��م مخترقة أيضا من املس��كونن بحلم العودة( 
فقد كش��فوا عن كل ما لديهم من مواهب وإمكانات في 
شتى احلقول املادية والقيمية، وما احلصاد احلالي إال جتسيد 
لذل��ك الفش��ل والعج��ز؛ لكن كل ه��ذا، ال مين��ح البعض 
م��ن قناصي املنعطف��ات التأريخية، فرصة س��وق وتعبئة 
فلكلورن��ا الوطني في مجال التذمر والش��كوى الى جتريب 
س��بيل )طلع مخه( مجدداً، كوننا ل��م نعد منلك املزيد من 

الفرص والوقت والثروات كي نبددها على هذا الطريق.
م��ا حصل لن��ا جميع��اً؛ أننا ق��د خس��رنا الكثي��ر برفقة 
االندفاع��ات املتهورة املمول��ة ببركات ال��رزق الريعي وقيم 
الغنيمة والفرهود والعطابات العقائدية البائس��ة، علينا 
وع��ي مخاطراإلمع��ان ف��ي مثل ه��ذه التوجه��ات، والتي 
س��تقذفنا الى ما هو أمر وأبش��ع مما حص��ل لنا حتى هذه 
اللحظ��ة. إننا الي��وم بأم��س احلاجة الى التمس��ك بهذه 
الفرص��ة التي منحتن��ا إياها األقدار للنه��وض مجدداً من 
بن ركام األنقاض الهائل الذي خلفته التجارب الس��ابقة، 
وأن نفوت عل��ى كل هذا الصخب والضجيج والش��عارات 
مقطوع��ة اجل��ذور؛ الفرص��ة ك��ي يضللون��ا ويبعدونا عن 
فه��م ومواجه��ة حقيق��ة إمكانياتن��ا املتواضع��ة، والتي 
كش��فت عنها جولة املواجهة مع حتدي��ات االنتقال صوب 
الدميقراطي��ة والدول��ة احلديثة. ما نحتاج��ه ال ميت بصلة 
لكبس��والت املنقذ أو احلزب القائد أو املستبد العادل وغير 
ذلك من التعويذات التي انتهت صالحيتها منذ زمن بعيد؛ 
نحت��اج الى التخفف من كل ذلك اإلرث واملس��بوقات، كي 
ن��ورث األجيال احلالية واملقبلة القليل من األوهام وميالً الى 

الوسطية والتغيير.. 

لو طخه لو طلع مخه

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - احالم يوسف:
هن��أ فوزي األتروش��ي وكيل وزارة 
واآلث��ار،  والس��ياحة  الثقاف��ة 
الطائفة املندائية مبناس��بة عيد 
"البروناي��ا"، ال��ذي يص��ادف يوم 
الس��ابع عش��ر م��ن اذار وينتهي 
بيوم احلادي والعشرين من الشهر 

نفسه.
وق��ال األتروش��ي ف��ي تهنئت��ه: 
يسعدني أن أتقدم بأصدق األماني 
املندائين  إلخوتن��ا  والتبري��كات 
ملا يتمي��زون به من نقاء س��ريرة، 
ومواطنة حقة، فهم أكثر بياضاً 
من املالبس البيض التي يرتدونها 
في ه��ذا العيد، بل وأش��د عزما 
على الس��الم الذي يرم��زون إليه 
بغص��ن الزيتون ال��ذي يحملونه 

بأياديهم في هذا العيد". 
بدورن��ا التقين��ا بعدد م��ن افراد 
الطائف��ة املندائي��ة لنس��ألهم 
عن تاريخ ه��ذا العي��د، وطريقة 

احتفاالته��م به، والطقوس التي 
االيام اخلمسة  ميارس��ونها خالل 

البيض في عيد البرونايا. 
سمر كرمي أحد افراد هذه الطائفة، 
وتس��كن مدينة بغ��داد، تقول ان 
عي��د البرونايا هو عي��د اخلليقة، 
ويستمر ملدة خمسة ايام تسمى 
"االيام اخلمس��ة البي��ض"، وهي 
االيام التي خلق فيها اهلل عوالم 
اجلن��ة والنور، وقال��ت: جتري خالل 
هذه االيام طقوس التعميد على 
ضفاف االنهار، ولذلك فأننا عادة 
نفضل السكن في املناطق التي 
حتيطها االنهار، وذلك هو س��بب 
كثرة تواجد الطائفة في مناطق 

اجلنوب، حيث االنهار واالهوار.
املندائي��ة م��ن  الس��نة  تتأل��ف 
360 يوم��ا، اضافة الى خمس��ة 
اي��ام "البرونايا"، والت��ي تفرد عن 
احلس��اب خلصوصيته��ا، ووفق��ا 
للنص��وص املندائي��ة فانه ميكن 

اج��راء املراس��يم الديني��ة ف��ي 
النهار واللي��ل، ألنها ايام مباركة 
ال يفصل بينها ظالم، فيتعاملون 

معها وكأنها يوم واحدا.

أردوان "وهو اس��م ملك ذو منزلة 
مرموق��ة لدى املندائي��ن" انتقل 
حديث��ا الى مدينة بغ��داد يقول: 
"ف��ي هذه االيام اخلمس��ة، نقوم 

بص��الة الصبح ف��ي كل االوقات 
خ��الل اليوم الواح��د، وال تقتصر 
عل��ى وقت الصباح فقط، الن نور 
اهلل يضفي على الدنيا ش��عاعا 
حت��ى ف��ي اثن��اء اللي��ل، اذ جتلى 
اخلال��ق ف��ي ه��ذه االي��ام معلنا 
عن نور نفس��ه في الوجود الذي 
خلق��ه، وتع��د أقدس مناس��بة 

دينية للمندائين". 
دالي ش��ايان حتدث��ت عن طقوس 
تش��به الى ح��د كبي��ر طقوس 
املس��لمن ف��ي ش��هر رمض��ان 
املبارك حيث عليهم "املندائين" 
اإلبتع��اد عن كل ش��يء جنس، او 
غي��ر طاه��ر، وان يطّه��ر املندائي 
نفس��ه م��ن كل اثم وذن��ب، من 
خالل التمسك باألخالق الطيبة، 
للمحتاجن،  بالصدق��ة  والقيام 
م��ن  او  مادي��ا،  ومس��اعدتهم 
خ��الل منحه��م االكل واملالبس، 
وتل��ك االي��ام يكثر فيه��ا الدعاء 

وقالت: هناك ش��روط  والص��الة 
تخ��ص الطعام ايضا فيش��ترط 
في هذه االي��ام املباركة ان يكون 
االكل نظيفا، فال يجوز ان يطهو 
الطعام شخص غير طاهر، وايضا 
يتم فيها "الصوم الكبير"، حيث 
االبتع��اد ع��ن املعاش��رة، وصوم 
اجلوارح عن كل ما يدنس��ها من 

افعال مسيئة.
والن الصابئ��ة ه��م أح��د ابن��اء 
الع��راق االص��الء والذين عاش��وا 
منذ االزل على ارضه، فال يسعنا 
التهان��ي  له��م  نق��دم  ان  اال 
متمنن  بعيده��م،  والتبري��كات 
الطيبن،  العراقي��ن  ولكل  لهم 
األمن والس��الم، وان يكون غصن 
بيوتاتن��ا،  َعلَم��ا عل��ى  الزيت��ون 
معلنن من خالله عن انسانيتنا 
التي ترفض بكل االحوال العنف، 
وتسعى للمحبة واأللفة مع كل 

من حولنا.

الصابئة المندائيون يستعدون إلحياء طقوس عيد البرونايا

إحياء طقوس عيد البرونايا

بابل - الصباح الجديد:
أقام البيت الثقافي البابلي، معرضا تشكيليا لعدد 
م��ن الفنانات الش��ابات، م��ع جلس��ة حوارية فنية 

أدارها الفنان التشكيلي الرائد سمير اليوسف.
وقال الفنان التش��كيلي سمير اليوسف: إن العمل 
الفني يحتاج إلى الصبر الطويل، واملثابرة املضنية، 
إضاف��ة إلى التمرين املتواصل، ونحن اليوم نش��اهد 
لوحات تش��كيلية حتتوي على ملسة فنية واضحة، 

برغم حاجتها إلى بعض املالحظات البسيطة.
م��ن جانبه قال مدي��ر البيت الثقاف��ي البابلي علي 
الس��باك، إن من مهام البي��ت الثقافي البابلي، هي 
دعم املواهب والطاقات الشابة، واحتضانها، وتقدمي 
األج��واء املالئمة ملمارس��ة الفع��ل الثقافي بصورة 

عامة. 
وش��ارك في معرض الرس��م التخطيط��ي كل من 
الفنانة زهراء عدي، والفنانة فاطمة مثنى، والفنانة 

نور مهدين والفنانة أبرار محمد.
وعل��ى هام��ش اإلصبوح��ة التي حضره��ا عدد من 
املثقف��ن والفنان��ن، إضاف��ة إلى موظف��ي البيت 
الثقافي البابلي، وّزع الفنان سمير يوسف شهادات 
تقديرية على الفنانات املش��اركات، فيما قدم مدير 
البيت الثقافي علي الس��باك شهادة تقديرية ملدير 

اجللسة الفنان اليوسف.

معرض تشكيلي لعدد من 
الفنانات الشابات في بابل

لوس انجلوس - رويترز: 
قال املمثل ب��ن أفليك يوم 
الثالث��اء، إن��ه أمت العالج من 
إدم��ان الكحولي��ات وأضاف 
"أري��د أن أك��ون أفض��ل والد 

بقدر ما أستطيع."
وقال أفليك "44 عاما"، على 
صفحت��ه على فيس��بوك إن 
عالجه ه��و اخلط��وة "األولى 
ضمن خط��وات عديدة" نحو 
تعافي��ه، ووجه ش��كرا خاصا 
بأنها  الت��ي وصفه��ا  لزوجت��ه 

"ش��ريكته ف��ي األب��وة" جنيف��ر 
جارن��ر التي انفصل عنها في عام 

.2015
وكتب بطل فيلم "بات مان" على 
صفحته "أمتمت العالج من إدمان 
الكح��ول، وه��و ش��يء تعامل��ت 
معه في الس��ابق وسأستمر في 

مواجهته."
وأضاف "أري��د أن يعرف أبنائي أنه 
ليس هناك ما يخجل في احلصول 
يحتاجها  على مس��اعدة عندما 
امل��رء، وأن أك��ون مصدر ق��وة ألي 

ش��خص يحت��اج إلى املس��اعدة، 
لكن��ه يخش��ى اتخ��اذ اخلط��وة 

األولى."
وكان أفليك وزوجت��ه جنيفر أعلنا 
ف��ي يولي��و مت��وز 2015 اعتزامهما 
الطالق بعد زواج دام عشر سنوات. 

وللممثلن الشهيرين ثالثة أبناء.
وس��يكرر أفليك لع��ب دور البطل 
اخلارق الش��هير في نسخة جديدة 
م��ن فيل��م "ب��ات م��ان". وكان قد 
حصل عل��ى جائزتي أوس��كار في 

مجالي الكتابة واإلنتاج.

بن أفليك يشكر زوجته 
لمساندته في العالج

البصرة - سعدي السند:
لم تكن مناسبة تقليدية 
التي ش��هدتها  تل��ك  أبدا 
قاعة سينما 

الوطني في مجمع البصرة "تامي 
س��كوير"، فقد اكتظت القاعة 
بعدد كبير م��ن جمهور البصرة 
القوارير"،  ملشاهدة فيلم "س��ر 
الذي مت إنتاجه وعرضه عام 2013، 
وهو م��ن أف��الم مش��روع بغداد 
عاصم��ة الثقاف��ة العربية، وقد 
ف��از باجلائزة األول��ى في مهرجان 
األردن الس��ينمائي األول. الفيلم 
من إخ��راج الدكتور علي حنون، 
وتأليف وس��يناريو وحوار عبد 
الس��تار البيضان��ي، وبطولة 
مجموع��ة كبيرة م��ن جنوم 
الدراما العراقية منهم مازن 
محمد، وآالء حسن، وكامل 
إبراهيم، وس��امي قفطان، 
ود. فاض��ل خليل، وآس��يا 

كمال، وذو  الفقار خضر، والفنان 
الواع��د الش��اب أمي��ر البصري، 
وغيرهم. وش��هدت القاعة بعد 
ع��رض الفيل��م جلس��ة نقدية، 
ش��هدت ح��وارات معمق��ة مع 
مالك الفيلم الذي حضر العرض. 

وكان النقاد قد أكدوا عند عرض 
الفيلم ألول مرة عام 2013، على 
احلرفي��ة العالي��ة، وال��ذي جتاوز 
حدود البس��اطة واإلخفاقات، ملا 
اتس��م به من حتكي��م حاذق في 

البناء الفيلمي.

:BBC - الصباح الجديد
يتعرض املغن��ي األميركي س��نوب دوغ 
النتقادات بسبب تصوير أغنيته اجلديدة، 
التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سالحا 
غير حقيقي في وجه ش��خصية جتسد 

دور الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقال ماركو روبيو، سيناتور والية فلوريدا، 

إن "مغني الراب كان غير حكيم في تصوير 
مشهد إدعاء إطالق نار، على شخص يرتدي 
مالبس مهرج يجس��د شخصية ترامب في 

فيديو أغنيته".
وقال روبيو لشبكة "تي إم زد" اإلخبارية: "إذا 
ش��اهد ش��خص خطأ ذل��ك، وتكونت لديه 
فكرة خط��أ، فس��تحدث مش��كلة".وكان 

مغن أميركي يشهر سالحا في وجه 
"ترامب" بأغنيته الجديدة

قصر الثقافة والفنون في البصرة
 يحّضر لعرض فيلم "سر القوارير"
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