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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د تقري��ر حدي��ث للكونغرس 
األميرك��ي، أن هناك نح��و 4 آالف 
أردن��ي انضم��وا ل��� “داع��ش” في 
الع��راق وس��وريا منذ ع��ام 2011، 
حتى الي��وم، لتصب��ح األردن ثاني 
أكب��ر رافد للمتطوع��ني األجانب 

إلى “داعش”، بعد تونس.
وأظه��ر تقرير لدائ��رة األبحاث في 
الكونغرس ح��ول األردن، صدر في 
ش��باط املاض��ي، ب��أن التجنيد ل� 
“داع��ش” لم يع��د يقتص��ر على 
مدين��ة مع��ان الواقع��ة جن��وب 
اململكة وحدها، بل امتد ليشمل 
إرب��د  مث��ل  الش��مالية  امل��دن 

والسلط.
ويدرس التقرير على وفق ما أوردته 
صحيف��ة الغد األردني��ة، وتابعته 
العوام��ل  اجلدي��د"   "الصب��اح 
االقتصادية كأحد أهم األس��باب 
اللتحاق األردنيني بتنظيم “داعش” 
في الع��راق وس��وريا. كما يوضح  
مساهمة األردن في عملية “احلل 
املتأصل” ضد “داعش” في س��وريا 
والعراق، من خ��ال تنفيذ ضربات 
للقوات  والس��ماح  دوري��ة،  جوية 
قواع��ده،  باس��تعمال  األجنبي��ة 
وتقاسم املعلومات االستخباراتية 

مع شركاء االئتاف.
تتمة ص3 عناصر داعش في العراق "ارشيف"

في أحدث تقرير للكونغرس األميركي

 4 آالف أردني انضموا لداعش في العراق وسوريا 

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
املش��تركة ، ي��وم أم��س االحد ، 
اس��تعدادها القتحام جامع  عن 
القليلة  الس��اعات  النوري خال 
املقبلة ، فيما أشارت إلى ، قتلها 
أكث��ر م��ن 10 عناص��ر م��ن زمر 
داعش اإلرهاب��ي في أثناء التقدم 
نحو اجلامع ، الفتة إلى ، رفعها ل� 

50 عبوة ناسفة خال العمليات 
العسكرية . 

وقال مصدر امني رفيع املستوى 
في قي��ادة العمليات املش��تركة 
س��تقوم  األمني��ة  "الق��وات  إن 
بتكتيكات جديدة خال عملياتها 
املقبلة ف��ي محور جن��وب غرب 
املوص��ل القتحام جامع ألنوري" ، 
مش��يرًا إلى إن" القوات األمنية 

أح��رزت تقدماً في ح��ي اليرموك 
وحتاول إحكام الطوق على املدينة 

القدمية واجلامع الكبير". 
وأض��اف املصدر في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن 
"ق��وات جهاز مكافح��ة اإلرهاب 
م��ا زالت تخوض مع��ارك عنيفة 
لتحرير بقية مناطق اجلزء الغربي 
من املوص��ل وخاصة القريبة من 

جامع النوري ومنارة احلدباء ، الفتاً 
إل��ى أن" الق��وات االمنية قتلت 
أكثر من 10 عناصر لداعش خال 
التق��دم باجتاه اجلام��ع فضا عن 
رفع أكثر من 50 عبوة ناسفة ". 

وأوضح املص��در الذي لم يفصح 
عن أس��مه أن " الق��وات األمنية 

حتاول إخاء املدنيني.
تتمة ص3

القّوات المشتركة تستعد القتحام
جامع النوري ومنارة الحدباء في أيمن الموصل

كركوك ترفض االستجابة لقرار 
البرلمان بشأن عدم رفع علم اإلقليم

األمم المتحدة :ضحايا العراق
للشهر الماضي بلغت 1115 شخصًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
رئي��س مجل��س محافظ��ة  اعل��ن 
كرك��وك بالوكالة ريب��وار طالباني، 
ان اجملل��س ل��ن يقوم بتنفي��ذ القرار 
الذي اصدره مجلس النواب العراقي 
بش��أن منع رفع العلم الكردستاني 

على مباني احملافظة.
وكان مجل��س الن��واب العراقي قد 
قرر بأغلبية 107 أصوات بوجوب رفع 

العل��م العراقي فقط عل��ى املباني 
الرسمية في كركوك، بعد ان مت رفع 

العلم الكردستاني في احملافظة.
وق��ال طالبان��ي في مؤمت��ر صحفي 
تابعته "الصب��اح اجلديد" ان العلم 
الن��واب  مجل��س  يتح��دث  ال��ذي 
العراق��ي عن انزاله ش��يء محال ان 

يتم ذلك.
تفصيات ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت بعث��ة األمم املتح��دة ف��ي 
العراق )يونامي(، عن مقتل وإصابة 
1115 عراقي��اً اثر أعمال "اإلرهاب" 
والن��زاع املس��لح خال  والعن��ف 
ش��هر آذار املاض��ي، مش��يرًة إلى 
أن محافظ��ة نين��وى كانت األكثر 

تضرراً في الشهر املنصرم.
وذك��رت البعثة في بي��ان اطلعت 

عليه "الصباح اجلديد"، أن "األرقام 
التي س��جلتها بعثة األمم املتحدة 
ملس��اعدة الع��راق يونام��ي أفادت 
مبقت��ِل م��ا مجموع��ه 548 مدنياً 
عراقي��اً وإصاب��ة 567 آخرين، جراء 
أعم��ال اإلره��اب والعن��ف والنزاع 
املس��لح الت��ي وقعت ف��ي العراق 

خال شهر آذار 2017".
تتمة ص3

متابعة ـ مشرق ريسان:
انطلقت ف��ي العاصمة بغداد، 
أم��س األح��د، أعم��ال منت��دى 
العراق للطاق��ة بحضور رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي ورئيس 
مجلس النواب س��ليم اجلبوري 
ووزي��ر النف��ط جب��ار العيب��ي، 
فض��اً ع��ن أمني ع��ام منظمة 
اوب��ك محم��د باركن��دو، وعدد 
من الش��خصيات السياس��ية 

واألكادميية.
وج��دد العب��ادي خ��ال كلمته 
ف��ي املنت��دى، ع��زم احلكوم��ة 
عل��ى "بناء اقتص��اد قوي وعدم 
االعتم��اد على مص��در واحد"، 
في إشارة منه إلى النفط الذي 
يش��كل أكث��ر م��ن )%90( م��ن 
واردات املوازن��ة العام��ة للدولة 

العراقية.
وتعهدت احلكومة بالتزامها في 
حتقيق ش��راكة ب��ني القطاعني 
ف��ي  مق��ّرة  واخل��اص،  الع��ام 
الوق��ت ذاته ب�"ضي��اع مليارات 
الدوالرات" سابقاً بسبب فقدان 

التخطيط.

ف��ي كلمت��ه،  العب��ادي  وق��ال 
تابعته��ا "الصب��اح اجلديد"، إن 
"الفس��اد ال يق��ل خط��ورة عن 
اإلرهاب"، مبيناً أن "مواجهتنها 
مع اإلرهاب وحتريرنا األراضي لم 
متنعنا من االجت��اه لإلصاح في 

االقتصاد وبقية املؤسسات".
وأض��اف رئي��س ال��وزراء إن "في 
العراق إمكان��ات هائلة؛ وفرصاً 
واعدة وواسعة؛ واحلكومة لديها 
ح��رص كبير من اجل تش��جيع 
إن  إل��ى  مش��يراً  االس��تثمار"، 
لاستفادة  تس��عى  "احلكومة 
م��ن كل برمي��ل نف��ط خلدمة 
املواطن وتطوير البلد، ومن كل 
ش��علة غاز كانت تهدر منذ 90 
عاماً )..(، حي��ث قمنا وألول مرة 

باالستفادة من هذا الغاز".
وش��دد العب��ادي عل��ى أهمية 
"التحول للصناعات التحويلية 
وخلق فرص العمل للش��باب"، 
مجدداً تأكيده بالتزام "احلكومة 
بالشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص".
تتمة ص3

انطالق منتدى العراق للطاقة بمشاركة حكومية ودولية واسعة

العبادي يتعهد بتحقيق شراكة بين القّطاعين 
العام والخاص ويكشف عن هدر مليارات الدوالرات

العبادي خالل إلقاء كلمته في منتدى العراق للطاقة أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  أك��د 
معص��وم، على ض��رورة حترير بيع 
النف��ط من آثار السياس��ة وعدم 
اخضاع العرض والطلب واألسعار 

إلى اخلافات وتأثيرات السياسة.
وقالت رئاسة اجلمهورية في بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن معصوم "اس��تقبل، أمني عام 
منظم��ة أوبك محمد سنوس��ي 
باكندو ووفد املنظمة املرافق له".

وأضاف البيان، أن "معصوم اش��ار 
إلى أهمية الدور املأمول للمنظمة 
ف��ي احلف��اظ على التنس��يق بني 
الدول املنتج��ة للنفط واحملافظة 

على حق��وق األعضاء، وإلى حرص 
العراق على إبعاد تس��ويق النفط 
وتصديره عن تأثيرات السياسة".

ونقل البي��ان عن معصوم تأكيده 
عل��ى "ض��رورة حترير بي��ع النفط 
من آثار السياس��ة وعدم اخضاع 
الع��رض والطل��ب واألس��عار إلى 

اخلافات وتأثيرات السياسة".
م��ن جانب��ه، أثن��ى باكن��دو على 
"الدور امله��م للعراق في منظمة 
أوبك كدولة مؤسسة للمنظمة 
وعلى حرص العراق من أجل وحدة 
أوب��ك وتعزي��ز جهودها مب��ا يخدم 

مصالح اجلميع".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
ان جه��از مكافحة االرهاب اصبح 
القوة االولى في الش��رق االوسط، 
مشيراً الى أن صفتني مختلفتني 
لدى اجله��از ال تتوفر في أي جيش 

بالعالم.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "رئي��س مجلس ال��وزراء القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة حيدر 
العبادي زار، مق��ر جهاز مكافحة 
"العب��ادي  أن  مبين��اً  االره��اب"، 
التق��ى بضب��اط ومرات��ب جه��از 
بدورهم  واشاد  االرهاب،  مكافحة 
االره��اب وحتقي��ق  ف��ي محارب��ة 

االنتصارات على داعش".

ونق��ل البيان عن العبادي قوله، إن 
"اجله��از اصبح الق��وة االولى في 
الشرق االوسط"، مش��يراً الى أن 
"ابط��ال جهاز مكافح��ة االرهاب 
لديه��م صفت��ني مختلفتني في 
آن واح��د ال تتوف��ر ف��ي أي جيش 
بالعالم، شراسة وقوة في القتال 

وانسانية وعطف على املدنيني".
وتاب��ع العب��ادي، "اننا ل��ن نحتوي 
الدواع��ش ولن نس��مح ببقائهم 

في العراق".
لوكال��ة  االس��بق  املدي��ر  وكان 
 )CIA( االمريكي��ة  االس��تخبارات 
اجلنرال ديفيد بترايوس وصف، في 
2017( جه��از مكافح��ة  اذار   17(
االرهاب العراقي بأنه "اقوى قوات 

خاصة في الشرق االوسط".

معصوم يؤكد ضرورة تحرير 
بيع النفط من آثار السياسة

رئيس الوزراء يعّد جهاز مكافحة 
اإلرهاب القوة األولى في الشرق األوسط

ليبيا وتحولها لقاعدة
أمامية لروسيا بعد سوريا

"داعش" يوجّه عناصره بتدمير
البنى التحتية قبل انسحابهم  23

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت اللجن��ة املالي��ة في 
مجلس النواب، أمس االحد، عن 
حجم التزام��ات اجملتمع الدولي 
جتاه الع��راق، مؤكدة أن مقدرها 
سيصل مع نهاية العام املقبل 

إلى 18 مليار دوالر، وفيما اشارت 
إلى أن صن��دوق النق��د الدولي 
فرض ش��روط الس��تمراره مبنح 
الق��روض، لفت��ت إل��ى أن أولها 

يتعلق بضبط ايقاع الرواتب.
وق��ال رئي��س اللجن��ة محم��د 

احللبوس��ي ف��ي تصري��ح إل��ى 
"الصباح اجلدي��د"، إن "صندوق 
النقد الدولي فرض على العراق 
ع��دداً من الش��روط الس��تمرار 

منحه القروض امليسرة".
وتاب��ع احللبوس��ي، النائ��ب عن 

ح��زب القوى الوطني��ة، أن "أول 
الش��روط يتعلق وج��ود ضابط 
ايق��اع ملق��دار روات��ب املوظفني 
وعدد املنتسبني إلى مؤسسات 

الدولة".
تتمة ص3

لقاء شروط أولها ضبط رواتب وعدد الموظفين

المالية النيابية: المجتمع الدولي تعهد للعراق بـ 18 مليار دوالر



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينم��ا اخ��ذت مس��ألة رف��ع علم 
كردس��تان على االبني��ة احلكومية 
ف��ي كرك��وك ال��ى جان��ب العلم 
العراق��ي، منحى جديداً وبعًدا آخر، 
بعد تصويت مجل��س النواب على 
الق��رار بانزال العلم الك��ردي، وهو 
م��ا عارض��ه الن��واب الك��رد الذين 
قاطعوا جلس��ة مجل��س النواب، 
عقد املكتبان السياس��يان للحزب 
واالحتاد  الكردس��تاني  الدميقراطي 
الوطن��ي اجتماعاً عاجالً برئاس��ة 
مس��عود بارزاني لت��دارس التطور 
الذي ش��هده مجلس النواب الذي 
يعده الك��رد خرقاً ملبدأ الش��راكة 
ال��ذي يطالبون به كأس��اس لعراق 

موحد.
واصدر اجلانبان بياناً الى الرأي العام 
عق��ب انتهاء االجتم��اع، عبرا فيه 
عن دعمهم��ا وتأييدهما لرفع علم 
كردس��تان في كرك��وك الى جانب 
العل��م العراقي، مؤك��دان ان هذا 
االج��راء قانوني ودس��توري وطالبا 
بتشكيل جلنة مشتركة من شتى 
القوى السياس��ية من اجل حتديد 

موعد وآلية اجراء االستفتاء.
بي��ان لرئاس��ة اقلي��م كردس��تان 
تس��لمت الصباح اجلديد نس��خة 
منه ق��ال ان اجلانبني ناقش��ا خالل 
االجتم��اع عدداً من احمل��اور اخلاصة 
باالس��تفتاء وكرك��وك واالوض��اع 
الراهن��ة في االقلي��م، وبخصوص 
مسألة االس��تفتاء على استقالل 
االقلي��م، اوضح البي��ان ان اجلانبني 
ومن منطلق حرصهما على العالقة 
بني العراق واقليم كردستان ناقشا 
بنحو مفصل هذا املوضوع، آخذين 
بعني االعتب��ار اخمل��اوف والتحديات 
املش��تركة، واحلفاظ عل��ى حقوق 
شعب كردستان بتقرير مصيره في 
اطار دولة مس��تقلة عبر استفتاء 

حر.
وحول كركوك ورفع علم كردستان 

فيها انتقد البيان تنصل احلكومة 
العراقي��ة منذ س��نوات عن تنفيذ 
امل��ادة 140 من الدس��تور العراقي، 
مبين��اً انه كم��ا يح��ق للحكومة 
االحتادي��ة رفع العل��م العراقي في 
كرك��وك ف��أن ه��ذا احل��ق مكفول 
لإلقلي��م لرف��ع عل��م كردس��تان، 
أخ��رى  ومناط��ق  كرك��وك  الن 
تس��مى مناط��ق متن��ازع عليه��ا 
وفقاً للدس��تور، لذا ف��أن رفع علم 
كردس��تان ف��ي كرك��وك قانون��ي 

ودستوري.   
وكان مص��در مطل��ع ق��د اكد في 
تصري��ح للصباح اجلدي��د ان االحتاد 
الوطني والدميقراطي الكردستاني 
اتفقا خ��الل االجتم��اع الذي عقد 
في منتجع بيرمام مبحافظة اربيل، 

على تشكيل جلنة مشتركة تأخذ 
على عاتقه��ا العمل على عدد من 

القضايا املهمة.
وتابع املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه، ان اللجنة ستتألف من 
قيادات رفيعة املستوى من اجلانبني، 
املطلوبة  بهدف تهيئة االج��راءات 
الجراء االستفتاء والبدء بحوار مع 
بغداد حول تلك املس��ألة وعدد من 

املسائل األخرى.   
اجلانب��ني  ان  ال��ى  املص��در  واش��ار 
س��يعمالن بعد تش��كيل اللجنة 
عل��ى مفاحت��ة الق��وى واالط��راف 
االج��راءات  بش��أن  الكردس��تانية 
التي سيعمالن على اتخاذها للبدء 
باالس��تعدادات املطلوب��ة الج��راء 
االس��تفتاء وآلية معاجل��ة العديد 

من املس��ائل اخلالفي��ة التي تعوق 
تطبي��ع االوض��اع السياس��ية في 

االقليم.
الدكت��ور جنم  محاف��ظ كرك��وك 
الدين ك��رمي وفي مع��رض رده على 
ق��رار مجلس النواب، اك��د ان علم 
كردس��تان لن ينزل من ف��وق ابنية 
الدوائ��ر احلكومي��ة، واصف��اً ق��رار 
مجل��س الن��واب العراق��ي بان��زال 

العلم الكردي ب »غير القانوني«.
ك��رمي ق��ال ف��ي مؤمتر صحف��ي ان 
كان  الن��واب  مجل��س  تصوي��ت 
ان  تصويت��اً غي��ر قانوني، مؤك��داً 
هن��اك ضوابط يفت��رض اعتمادها 
احال��ة  منه��ا  التصوي��ت،  قب��ل 
املش��روع الى اللجان اخملتصة ومن 
ثم عرضه للق��راءة األولى والثانية 

ومن ثم التصويت عليه.
ال  العراق��ي  الدس��تور  ان  وق��ال 
يوجد فيه ش��يء يعارض رفع علم 
كردستان في كركوك كون كركوك 
من املدن املتنازع عليها، واضاف »ان 
الدستور ينص في حال وجود خالف 
بني احلكومة االحتادية واحملافظات او 
احلكومة االحتادية واالقاليم، فالقرار 
يك��ون لصال��ح احملافظ��ة، وقرارنا 
ف��ي مجل��س محافظ��ة كركوك 
في الثامن والعش��رين من الشهر 
املاضي دس��توري وقرار كركوك هو 

الصائب«.
ب��دوره اعل��ن مجل��س محافظ��ة 
كرك��وك رفضه االس��تجابة لقرار 
البرملان العراقي بإنزال علم اإلقليم، 
م��ن ف��وق املؤسس��ات الرس��مية 

في كرك��وك واإلبقاء عل��ى العلم 
العراقي فقط.

وق��ال رئي��س مجل��س محافظ��ة 
كركوك ريب��وار طالباني في مؤمتر 
صحف��ي عق��ده في وق��ت متأخر 
من مس��اء امس االول الس��بت ان 
قرار مجلس الن��واب لن يطبق في 
الص��ادرة  الق��رارات  ألن  كرك��وك، 
من مجل��س الن��واب ال تدخل حيز 
التنفي��ذ مبوجب ما تؤكده احملكمة 
االحتادي��ة، أي أن مجلس محافظة 

كركوك لن يطبقه.
وأض��اف طالباني أن ق��رار مجلس 
احملافظة يس��تند إل��ى املادتني 115 
و140 من الدس��تور العراقي، حيث 
الت��ي  املس��ائل   115 امل��ادة  حت��دد 
احلكوم��ة  لصالحي��ة  تخض��ع  ال 
االحتادية والتي تختص بها األقاليم 

واحملافظات.
»أما امل��ادة 140، فتؤكد أن كركوك 
من املناطق املتن��ازع عليها، ويجوز 
لإلقليم واحلكوم��ة االحتادية وضع 
علميهم��ا، لذا فإننا ل��م نقم بأي 
والدس��تور  للقانون  عمل مخالف 

على حد تعبير طالباني.
وكان مجل��س محافظ��ة كركوك 
اصدر قرار رفع علم كردستان على 
االبني��ة الرس��مية ف��ي محافظة 
العل��م  جان��ب  ال��ى  كرك��وك 
العراقي، لق��ي ترحيباً من االطراف 
ورئاس��ة  وحكومة  الكردس��تانية 
االقلي��م اال انه جوب��ه برفض كبير 
من قب��ل ممثلي الع��رب والتركمان 
بالع��راق  املتح��دة  األمم  وببعث��ة 
)يونامي(، الت��ي حذرت من ان تهدد 
تلك اخلطوة التعايش السلمي بني 
واألثنية« في  الديني��ة  اجملموع��ات 

كركوك.
وفي اطار ردود الفعل التي خلفتها 
ازم��ة العلم ف��ي كرك��وك طالب 
اعضاء في برملان كردستان املعطل 
بق��رار حزب��ي من��ذ ع��ام ونص��ف 
الع��ام، الى عق��د جلس��ة لبرملان 
االقليم في كركوك كمؤش��ر على 

كردستانيتها.

العيسى يدعو الجامعات األهلية 
للتعاون مع نظيراتها العالمية 

انطالق اعمال الدورة ١٣٦ لالتحاد 
البرلماني الدولي بمشاركة العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا وزير التعلي��م العال��ي والبحث 
العيس��ى،  ال��رزاق  عب��د  العلم��ي 
اجلامعات األهلية الى تطوير التعاون 
م��ع نظيراتها العاملية واس��تقطاب 
الطلبة األجان��ب، مؤكدا أن التعليم 
ومجال��س  الداخلي��ة  وزارة  فاحت��ت 
احملافظات بإغالق الكليات األهلية التي 
لم تس��تحصل املوفق��ات األصولية. 
وقالت ال��وزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، إن »العيسى ترأس 
مجلس التعليم العالي األهلي الذي 
عقد في الكلية اإلس��المية اجلامعة 
في النجف«، ونقلت عن الوزير قوله، 

إن »الوزارة وضعت خطوات صحيحة 
في مس��ار ترص��ني التعلي��م العالي 
األهلي اجلامعي، وه��ي متجهة نحو 
اعتماد نظام املق��ررات ومغادرة نظام 

الفصلي السنوي«. 
البي��ان،  العيس��ى، بحس��ب  وح��ث 
اجلامعات األهلية على »اس��تقطاب 
الطلبة األجانب للدراسة في كلياتها 
وتعزيز التواصل مع اجلامعات األجنبية 
»وزارة  أن  مؤك��دا  له��ا«،  املناظ��رة 
التعلي��م العالي عمل��ت على إغالق 
العديد من األقسام والكليات األهلية 
لكونه��ا ل��م تس��توف مس��تلزمات 
ومتطلب��ات التعليم العالي وجودته، 

فض��ال ع��ن مفاحت��ة وزارة الداخلية 
ومجالس احملافظ��ات بإغالق الكليات 
األهلية التي لم تستحصل املوفقات 

األصولية بافتتاحها«.
»اجملتمع��ني  أن  ال��وزارة،  وأوضح��ت 
ناقش��وا آلي��ات نس��ب القب��ول في 
التعلي��م األهلي اجلامع��ي، وعملية 
ترص��ني الدراس��ات األولي��ة متهي��داً 
لفتح الدراس��ات العلي��ا فيها، كما 
بحثوا التنس��يق م��ع النقابات اجل 
األهلي��ة  الكلي��ات  خريج��ي  من��ح 
تطبيق  وآلي��ات  نقاباته��ا،  عضوي��ة 
نظام املقررات اجلديد، وحتديث املناهج 

الدراسية وتطويرها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االح��د  ام��س  صب��اح  انطلق��ت 
البنغالي  الن��واب  مبق��ر مجل��س 
ف��ي »دكا« اجتماع��ات اجلمعي��ة 
العمومي��ة »السادس��ة والثالثني 
بعد املائة« لإلحتاد البرملاني الدولي 
الدورة ٢٠٠ للمجلس  واجتماعات 
احلاك��م لإلحت��اد مبش��اركة نيابية 
االول  النائ��ب  برئاس��ة  عراقي��ة 
لرئي��س مجل��س الن��واب هم��ام 
حم��ودي، وبحضور اكث��ر من 120 

دولة من مختلف العالم.
يذك��ر ان ه��ذه الفعالي��ات جاءت 
مبشاركة وفود نيابية واسعة متثل 

البرملانات االعضاء في االحتاد، فضال 
حلض��ور االجتماعات بصفة عضو 
مشارك او مراقب ممثلي عديد من 
منظمات االمم املتح��دة، والدولية 
االخرى اخملتصة ، كالصليب االحمر 
، والبنك الدوليني، وممثلو املنظمات 
البرملاني��ة االقليمية وم��ن بينها 
االحتاد البرملاني العربي، واالفريقي 

، والبرملان االوربي وغيرها.
وجرى امس االجتماع التنس��يقي 
العربي��ة  البرملاني��ة  للوف��ود 
االتف��اق عل��ى ماتبق��ى م��ن  ومت 
ترش��يحات للمراكز الشاغرة في 
اللج��ان الدائمة والفرعية لالحتاد، 

كما مت بحث التعديالت املطروحة 
واللوائح  النظام االساس��ي  على 
لالحت��اد البرملان��ي الدول��ي، وجرى 
االتفاق ايض��ا على ان الدولة التي 
وقواعد  ولوائ��ح  انظم��ة  تخالف 
االحت��اد البرملاني الدول��ي يجب ان 
يع��اد النظ��ر ف��ي عضويتها في 
االحت��اد، متهي��دا لع��رض التعديل 
عل��ى اجتم��اع اجلمعي��ة العامة 
للمجل��س   201 وال��دورة   137
الدولي  البرملان��ي  لالحت��اد  احلاكم 
املق��رر عقدها في مدينة س��انت 
بطرسبرغ - روسيا االحتادية خالل 

شهر تشرين االول القادم.

حكومة كركوك ترفض االلتزام بقرار 
مجلـس النّواب وتعده غير دستوري

األطراف الكردستانية تتفق على تشكيل لجنة للتباحث مع بغداد بشأن االستفتاء
د. علي شمخي

مافعله داعش في املوصل واالنبار وتكريت وديالى 
الميكن ان ينس��اه ابناء هذه املدن وس��يروي هؤالء 
الوالده��م واحفاده��م  حكايات  مؤمل��ة وذكريات 
مري��رة ع��ن حقب��ة االحت��الل الداعش��ي ب��كل 
عناوينه��ا وفصولها وبني فترة وفترة أخرى تطفو 
على الس��طح املطالبات مبحاكمة من تس��ببوا 
باجلرائم النكراء التي اقدم على ارتكابها مسلحو 
التنظي��م او محاكم��ة من تعاون��وا معهم في 
تنفيذ ممارس��اتهم وافعالهم الوحش��ية وهناك 
اليوم آالف االس��ر التي فق��دت ذويها بفعل هذه 
اجلرائ��م وفي اجلان��ب اآلخر قدم اجلي��ش العراقي 
والش��رطة االحتادية وتشكيالت احلشد الشعبي 
واحلش��د العشائري آالف الش��هداء واجلرحى من 
اج��ل حترير احملافظ��ات واملدن والق��رى والقصبات 
العراقية من دنس االحتالل الداعش��ي وتخليص 
سكانها من ش��رورهم وحتتفظ الدولة العراقية 
بح��ق محاكمة ه��ذه العصاب��ات املنظمة ومن 
يق��ف وراءها ف��ي الداخ��ل واخلارج  وه��ذا امللف 
يحمل في طياته اس��تحقاقات وطنية وقانونية 
واجتماعية وامنية للحكومة العراقية الشرعية 
الكامل��ة بتنفيذه��ا وهو حق كفلته  الش��رائع 
الس��ماوية والقوانني الدولية والدستور العراقي 
فاالنتقام من ه��ؤالء اجملرمني عن طريق احملاكمات 
الدولي��ة ملن فر منهم خارج العراق  اوالطلب من 
احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية بتنظي��م محاكمات 
تعي��د للعراقي��ني حقوقه��م املادي��ة واملعنوي��ة 
وتعوض العراق دولة وش��عباً ممثال بذوي الضحايا 
مافقدوه او املطالبة باس��تردادهم ومحاكمتهم 
داخل العراق وس��تكون كل تبعات وتفاصيل هذا 
امللف بعهدة احلكومة العراقية ومجلس النواب 
والس��لطة القضائية وعل��ى الرغم من اخلطورة 
واالهمي��ة الت��ي يحملها هذا املل��ف لكن االهم 
م��ن ذلك ه��و توقيت انط��الق او اعالن الش��روع 
بهذه احملاكم��ات فنحن في الع��راق اليوم بامس 
احلاجة لتوظيف وحش��د الطاقات من اجل اعادة 
اعمار احملافظات  التي اهملت بسبب احلرب على 
االره��اب في الوس��ط واجلن��وب وامل��دن املنكوبة 
الت��ي كانت ميداناً حل��رب دامي��ة واحلصول على 
مساعدات دولية واقليمية وعربية عاجلة لتأهيل 
البن��ى التحتي��ة واس��تعادة اخلدم��ات الصحية 
وتوفي��ر احلد االدني من وس��ائل املعيش��ة ملاليني 
الس��كان الذين عادوا او س��يعودون الى منازلهم 
بانتهاء العمليات العسكرية لذا فان تقدمي ملف 
االنتقام من اجملرمني ومن ساعدهم ومحاكمتهم 
على ملف اعمار هذه املدن سيشكل عبئاً كبيرًا 
على الدولة العراقية ويدخلها في اتون السجال 
م��ع اط��راف داخلي��ة وخارجي��ة تش��تت اجلهود 
وتبعثر االهتم��ام نحو اجتاهات أخرى تضعف من 
ق��درة وقوة احلكوم��ة العراقية عس��كرياً وامنياً 
واقتصادي��اً والب��د من التنبي��ه والتذكير بأهمية 
ان تضطل��ع اجلهات القضائية ف��ي العراق بادارة 
تنفيذ مل��ف القصاص من اجملرمني مبا اليش��غل 
الدولة العراقية عن تنفيذ امللفات األخرى امللحة 
واملهم��ة مثل ملف االعم��ار والبناء بالتنس��يق 
مع اجله��ات السياس��ية واالمنية والعس��كرية 

واالقتصادية .

ملف القصاص 
من القتلة

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

أش��ار عدد م��ن املراقبني في دراس��ة مت 
نش��رها عل��ى املوقع ال��ى ان »  الصراع 
في ليبي��ا الت��ي تعاني من مش��كالت 
وأزم��ات أمنية متفاقمة منذ س��قوط 
نظ��ام القذافي، دخ��ل منعطفاً جديداً 
مرحلة خطرة، بس��بب اتس��اع الصراع 
الدولي ولعبة املصالح، ومناطق النفوذ 
بني بعض القوى الكبرى، ومنها روس��يا 
الت��ي حتاول اليوم ايجاد موطئ قدم لها 
ف��ي ليبيا من اجل تأم��ني مصاحلها في 
املنطقة، حيث أش��ارت بع��ض التقارير 
ال��ى وج��ود حت��ركات مكثفة م��ن قبل 
روس��يا التي ارسلت س��فناً حربية إلى 
املياه اإلقليمية الليبية، وسط توقعات 
بس��عي موس��كو إل��ى إقام��ة قاعدة 
عس��كرية ف��ي ليبيا، ه��ذه التحركات 
أثارت قلق ومخاوف بعض الدول الغربية 
الت��ي تعارض بنح��و كبير مث��ل هكذا 
خط��ط قد تؤثر عل��ى مصاحلها ، حيث 
اكدت بعض املصادر وج��ود قلق أوروبي 
كبير من أن تتدخل موس��كو في ليبيا 
عل��ى غ��رار تدخلها في س��وريا، وبرغم 
عدم قدرة األوروبيني على الضغط على 
موس��كو، إال إن قلقهم الش��ديد على 
مصاحله��م ف��ي ليبيا س��يكون عامال 
مهماً حل��ث احلليف األميركي ملوازنة أي 

تدخل روسي محتمل.« 
م��ن جانب آخر اوضح املراقبون ان » ذلك 
الصراع الذي حت��ول إلى تصعيد كالمي 
غير مسبوق ش��ن وزير الدفاع الروسي، 
س��يرجي ش��ويغو، هجوماً عنيفاً على 
نظي��ره البريطان��ي، مايكل فال��ون، رداً 
على تصريحات س��ابقة ل��ه حذر فيها 
من مخاطر تدخل موس��كو في الشأن 
الليبي. وقال ش��ويغو “ليس في الغرب 
م��ن ميكنه أن يقول لل��دب ماذا يتوجب 
علي��ه أن يفع��ل”، وذلك في إش��ارة إلى 
ب��الده,  ويأت��ي هذا املنح��ى التصعيدي 
في اخلطاب الروسي، ردًا على ما ورد في 
كلمة وزير الدفاع البريطاني والتي حذر 
فيها روسيا من التدخل في ليبيا. وقال 
في كلمته، إن روس��يا تختبر التحالف 
العس��كري مع دخول رجل ليبيا القوي 
القائ��د الع��ام للجيش الليبي املش��ير 
خليفة حفتر في املنافسة مع حكومة 
طرابل��س التي تدعمه��ا األمم املتحدة…، 
إن��ه يضغط أينم��ا ظهرت ل��ه مالمح 
ضعف، ونحن ال نريد من الدب أن يحشر 
أنفه، كما ال نري��د عبثاً أليدي الدب في 

املنطقة.« 
التصعي��د  ه��ذا   « أن  مراقب��ون  ورأى 
الكالم��ي الذي يأتي على وق��ع التغيير 
الالفت ف��ي أولوي��ات اإلدارة األميركية، 
وفي خرائ��ط التحالف��ات القائمة، إمنا 
يعكس قلق الغرب من تنامي التنسيق 
ب��ني حفت��ر، والقي��ادة الروس��ية الت��ي 

ال تُخف��ي س��عيها إلى متوض��ع جديد 
ف��ي الضف��ة األخ��رى للبح��ر األبيض 
املتوس��ط، والذي م��ا ي��زال ُمرتبكاً في 
بعض جوانبه. ويبدو أن تزايد املؤش��رات 

على اقتراب حس��م املل��ف الليبي على 
ضوء تبدل اخلرائط الفعلية للتحالفات 
أو التفاهمات، ورمبا معادالت االش��تباك 
السياس��ي وغي��ر السياس��ي في هذه 

اللحظ��ة التي توص��ف بالفاصلة على 
مس��رح األح��داث ف��ي املنطق��ة، ه��و 
ال��ذي دف��ع روس��يا إل��ى ه��ذا اخلطاب 
املُتش��نج الذي أرادت من خالله توجيه 

رس��ائل حتم��ل داللة سياس��ية تتجاوز 
بكثير ح��دود ما تنطوي علي��ه خرائط 
التحالفات الناش��ئة، ومس��احة نقاط 

االشتباك املستجدة.« 
وفي هذا الش��أن اشار املراقبون الى ان » 
مصادر أميركية ومصرية ودبلوماس��ية 
قالت إن روس��يا نشرت فيما يبدو قوات 
خاص��ة في قاع��دة جوية بغ��رب مصر 
قرب احلدود مع ليبيا ف��ي األيام األخيرة 
ف��ي خطوة م��ن ش��أنها زي��ادة اخملاوف 
األميركية بش��أن دور موسكو املتنامي 
في ليبيا. وقال املس��ؤولون األميركيون 
لق��وات  نش��ر  أي  إن  والدبلوماس��يون 
روس��ية من هذا القبيل ق��د يكون في 
إطار محاول��ة دعم القائد العس��كري 
الليب��ي خليف��ة حفت��ر ال��ذي تع��رض 
س��رايا  هاجم��ت  عندم��ا  النتكاس��ة 
الدفاع عن بنغازي قواته يوم الثالث من 
مارس آذار عن��د موانئ النفط اخلاضعة 
لسيطرته. وقال املسؤولون األميركيون 
الذي��ن طلبوا عدم نش��ر أس��مائهم إن 
الوالي��ات املتح��دة الحظت فيم��ا يبدو 
قوات عمليات خاصة روس��ية وطائرات 
م��ن دون طي��ار عند س��يدي براني على 
بعد 100 كيلومتر م��ن حدود مصر مع 
ليبيا. وقدم��ت مصادر أمني��ة مصرية 
مزي��داً من التفاصيل قائل��ة إنها وحدة 
عمليات خاصة روسية قوامها 22 فرداً 
لكنها امتنعت عن مناقشة مهمتها. 
وأضافت املصادر أن روس��يا استعملت 

أيضاً قاعدة مصرية أخرى إلى الش��رق 
من س��يدي براني مبرس��ى مط��روح في 

أوائل شباط.« 
كما أوضحوا أيضاً انه » وخالل العامني 
املنصرمني أرسلت بعض الدول الغربية 
ومن بينها الواليات املتحدة قوات خاصة 
ومستشارين عسكريني إلى ليبيا. ونفذ 
أيض��اً اجلي��ش األميركي ضرب��ات جوية 
دعماً حلملة ليبية ناجحة العام املاضي 
لط��رد تنظي��م داعش م��ن معقله في 
مدينة سرت. وتتزامن التساؤالت بشأن 
دور روس��يا ف��ي ليبيا مع مخ��اوف في 
واش��نطن من نوايا موسكو في الدولة 
الغنية بالنفط والتي حتولت إلى مناطق 
متناح��رة في أعق��اب انتفاض��ة 2011 
املدعومة من حلف ش��مال األطلس��ي 
على معمر القذافي الذي كانت تربطه 

عالقات باالحتاد السوفييتي السابق.« 
واش��ار املراقبون الى ان » جاس��ون باك 
املتخصص بالشأن الليبي يقول  »يبدو 
ان انص��ار حفت��ر الدولي��ني يعتق��دون 
ترام��ب   حكوم��ة  اقن��اع  بإمكاني��ة 
بترك��ه يخوض مواجهة عس��كرية مع 
امليليشيات في غرب ليبيا«. اما النتيجة 
فستكون ان تلعب روسيا »دورًا اساسياً 
في مس��تقبل ليبيا« وهو ما سيشكل 
»قاع��دة أمامية أخرى له��ا على البحر 

املتوسط« بعد سوريا.« 

* عن موقع الفورين بوليسي 

مع سعي موسكو إليجاد موطئ قدم في شمال أفريقيا

ليبيا وتحولها لقاعدة أمامية لروسيا بعد سوريا

تابع المصدر الذي رفض 
الكشف عن اسمه، ان 
اللجنة ستتألف من قيادات 
رفيعة المستوى من 
الجانبين، بهدف تهيئة 
االجراءات المطلوبة 
الجراء االستفتاء والبدء 
بحوار مع بغداد حول 
تلك المسألة وعدد من 
المسائل األخرى
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بغداد – عملية استباقية 
ذكرت قي��ادة عمليات بغداد امس االحد 
ان" ق��وة امني��ة من الل��واء 22  متكنت 
نوعية  استباقية اس��تخبارية  بعملية 
وبالتنس��يق مع األمن الوطني من قتل 
ارهاب��ي يرتدي حزاما ناس��فا في قضاء 

الطارمية شمالي بغداد ".
عل��ى صعيد متص��ل افاد املص��در بأن 
ثمانية أش��خاص س��قطوا ب��ن قتيل 
وجري��ح بانفجارين منفصل��ن جنوبي 
العاصم��ة بغ��داد االولى ف��ي منطقة 
الوردي��ة التابعة لقض��اء املدائن وعبوة 
ناس��فة أخرى قرب س��وق ش��عبي في 

قضاء احملمودية جنوبي بغداد .

ديالى – عملية امنية 
اعل��ن قائممق��ام قض��اء املقدادية في 

محافظة ديالى عدن��ان التميمي امس 
االح��د ع��ن مقتل زوج��ة أحد ش��يوخ 
العش��ائر بانفجار عبوة ناس��فة داخل 

بستان شمالي القضاء.
وق��ال القائممقام التميم��ي إن "عبوة 
ناس��فة انفج��رت داخ��ل بس��تان في 
محيط قرية توكل)10كم شمال قضاء 
املقدادية( ما أسفر عن مقتل زوجة أحد 
شيوخ العشائر"، موضحاً أن "االنفجار 

وقع في بستان متلكه اسرة الشيخ".

كركوك – انفجار ناسفة 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االح��د ب��أن راٍع أصيب 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة ش��مال غربي 

احملافظة.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة انفجرت 
ظهر يوم امس بناحية سركران التابعة 

لقضاء الدب��س )45 كم ش��مال غربي 
كرك��وك(، ما أس��فر عن إصاب��ة راعي 
غنم بجروح"، موضح��اً أن "العبوة من 
مخلفات تنظيم داع��ش اإلرهابي الذي 

زرع عدداً منها في تلك املنطقة".

واسط – حترير مختطفة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
واس��ط امس االحد ان قوة أمنية حررت 
أم��رأة مختطف��ة وه��ي م��ن س��كنة 

احملافظة .
وذكر املص��در االمني ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه أن "ق��وة م��ن 
الل��واء 44 الفرق��ة 11 حررت مختطفة 
م��ن محافظة واس��ط وإلق��اء القبض 
عل��ى اخلاطفن اخلمس��ة بينهم امرأة 
ف��ي منطقة ح��ي التج��ار ضمن قاطع 

الرصافة".

بابل – ضبط عتاد 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة بابل ام��س االحد بأن القوات 
األمني��ة متكنت من العث��ور على كدس 
للعت��اد تاب��ع لتنظي��م )داع��ش( خالل 
عملية امني��ة نفذتها في جرف النصر، 
ش��مالي احلل��ة، فيم��ا لفت��ت ال��ى ان 
اخملب��أ تضم��ن "احزم��ه ناس��فه ومواد 

متفجرة".  
وقال املصدر إن ق��وة خاصة من القيادة 
واالمن  االس��تخبارات  متكنت مبشاركة 
الوطن��ي من تنفيذ، عملي��ة أمنية في 
منطقة الفاضلية - العويسات التابعة 
جل��رف النص��ر، ش��مال احللة، اس��فرت 
ع��ن العث��ور على مخ��زن يض��م اثنن 
من االحزمة الناس��فة حت��وي على مادة 
ال�)TNT( الش��ديدة التفجير فضالً عن 

مواد أخرى تستعمل في التفجيرات". 

صالح الدين – استهداف دورية  
اف��اد مصدر محلي في محافظة صالح 
الدين امس االحد بأن ثالثة من مسلحي 
تنظي��م "داعش" قتل��وا بإنفجار عبوة 
ناس��فة على دوري��ة راجل��ة للتنظيم 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر الذي فضل عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "ثالث��ة من مس��لحي 
تنظي��م داع��ش قتل��وا بانفج��ار عبوة 
ناس��فة على دوري��ة راجل��ة للتنظيم 
في منطق��ة املطبيجة ش��رقي صالح 

الدين".

االنبار – انفجار عبوة 
ذكر مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس االحد بأن أربعة جنود قتلوا 
وأصي��ب مدن��ي بتفجير عبوة ناس��فة 

غربي احملافظة.

وقال املصدر الذي فضل عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة انفجرت، 
مساء يوم الس��بت على عجلة مدنية 
تقل جنوداً شرق مدينة الرطبة )310كم 
غ��رب الرم��ادي( غربي االنب��ار ، مضيفا 
أن "االنفجار اس��فر ع��ن مقتل 4 جنود 

واصابة مدني بجروح . 

نينوى – سقوط صواريخ 
اكد مصدر أمني ف��ي محافظة نينوى 
ام��س االح��د ب��أن 7 مدني��ن أصيب��وا 
بس��قوط صاروخي كاتيوشا أطلقهما 

تنظيم "داعش" غربي مدينة املوصل. 
وقال املص��در االمني ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "صاروخ��ي 
كاتيوش��ا أطلقهم��ا تنظي��م داع��ش 
س��قطا في حيي الرسالة واألغوات في 

الساحل األمين غربي مدينة املوصل".

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة البص��رة واملنش��آت امس 
االح��د عن اعتقال ع��دد من مرتكبي 
اجلرائ��م اجلنائية اخملتلف��ة في عموم 
احملافظة بضمنهم ثالثة متشاجرين 
وتسعة متهمن باملتاجرة باملشروبات 
الكحولية ومتهمان بجرائم اخملدرات 
ومته��م  الس��رقة  بجرمي��ة  واثن��ن 
بجرمي��ة االحتيال ومتهم��ان بتهم�ة 

التهدي�د. 
واوض��ح املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان م��ا تقوم 
ب��ه مديري��ة الش��رطة م��ن حمل��ة 
مكثف��ة وواس��عة ش��ملت جمي��ع 
مناطق احملافظ��ة ملالحقة العصابات 
اإلجرامية ولتأم��ن احلماية املطلوبة 

للمواطنن وارساء القانون. 

مقتل انتحاري بعملية استباقية في الطارمية شمالي بغداد * ضبط متفجرات في جرف النصر شمالي بابل 
استهداف دورية راجلة بعبوة ناسفة شرقي صالح الدين  * سقوط صاروخي كاتيوشا غربي مدينة الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس األحد، عن إلقاء 
القبض على عصابتن إجراميتن غربي العاصمة.

وقال��ت القيادة ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن "قوة أمني��ة من اللواء )54( متكنت من 
إلق��اء القبض على عصاب��ة متخصصة بالترويج 
وبيع احلب��وب اخملدرة ف��ي منطقة املنص��ور، غربي 

بغداد".
وأضافت، مت "إلقاء القبض على عصابة أخرى تقوم 
بس��رقة محتويات الدور الس��كنية ف��ي املنطقة 

ذاتها".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن مدير عام املنافذ احلدودية في وزارة الداخلية 
الل��واء س��امي الس��وداني نصب أجه��زة فحص 
للحقائب حديثة نوعvoTI موديل xR3D-10 تعمل 

بنظام أشعة اكس .
وذكر ف��ي بيان صحف��ي اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"ان " ه��ذه االجه��زة متتاز بحج��ز احلقائب 
للحقائ��ب  ع��دة ص��ور  وإعط��اء  به��ا  املش��تبه 

املفحوصة ".
واض��اف الس��وداني ان "ه��ذه االجهزة متت��از أيضا 
بتحديد الرقم الذري للمواد في احلقيبة املفحوصة 
فضالً عن س��هولة استخدامها ومت نصب االجهزة 

في منافذ سفوان والشالمجة والشيب" .

بغداد ـ الصباح الجديد :
كش��ف مصدر محلي في محافظ��ة األنبار،امس 
االحد، عن نزوح 10 االف موصلي الى مدينة القائم 

غربي احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن "2000 اس��رة 
موصلي��ة نزحت الى مدين��ة القائم 360كم غرب 
الرمادي"، مبينا ان "عدد افراد تلك االسر يبلغ نحو 

10 االف موصلي معظمهم نساء وأطفال".
وأض��اف املص��در ، أن "وصول تلك االس��ر النازحة 
الى القائم تس��بب باكتظاظ املدينة بالسكان"، 
الفتا الى أن "تلك االسر سكنت في معظم منازل 

أهالي القائم الذين نزحوا منها".

القبض على عصابتين 
إجراميتين غربي العاصمة

نصب أجهزة حديثة 
للفحص في المنافذ 

الحدودية

نزوح 10 آالف موصلي 
للقائم غربي األنبار

الملف األمني

العبادي يتعهد بتحقيق شراكة بني 
القّطاعني العام واخلاص ويكشف عن 

هدر مليارات الدوالرات
وبحس��ب كلم��ة رئي��س ال��وزراء ف��إن 
"احلكوم��ة س��ائرة باجتاه بن��اء اقتصاد 
عراق��ي ق��وي للنه��وض بالبل��د وع��دم 
االعتم��اد على مصدر واح��د"، داعياً في 
الوق��ت عينه املؤمتر إل��ى "رفد احلكومة 
مبزي��د م��ن األف��كار لتطوي��ر خططها 

االستثمارية".
ويس��عى العراق إلى زيادة طاقة إنتاجه 
م��ن النفط اخل��ام إلى خمس��ة مالين 
برمي��ل يومياً قب��ل نهاية الع��ام احلالي 
2017، فضالً عن إضافة 15 مليار برميل 

إلى احتياطي النفط العراقي.
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، 
خالل كلمته في منتدى العراق للطاقة، 
تابعته��ا "الصباح اجلدي��د"، إن "العراق 
سيواصل خطط التنقيب من أجل زيادة 
احتياطيات��ه مبا يع��ادل 15 مليار برميل 
في 2018 لتصل إلى 178 مليار برميل"، 
الطاق��ة  زي��ادة  "خط��ط  إن  مضيف��اً 
اإلنتاجي��ة من احلقول املوجودة تش��مل 

خطة حلقن مياه البحر".
وأش��ار وزي��ر النفط إلى "إع��داد خطط 
خاص��ة إلنتاج أربعة أن��واع من النفط"، 
كاش��فاً ف��ي الوقت عينه ع��ن "إضافة 
10 ملي��ارات برميل نف��ط إلى احتياطي 
النف��ط العراقي، وبحل��ول العام املقبل 

سنضيف 15 مليار برميل نفط إليه".
وأع��رب اللعيبي عن أمله في "تصدير 7 
آالف طن يومياً من الغاز السائل، بعد أن 
وصل الع��راق- للمرة األولى- إلى تصدير 

ألف طن يومياً من الغاز السائل".
وفيما كش��ف وزير النفط عن اس��تيراد 

العراق مشتقات نفطية بقيمة ملياري 
دوالر- خالل عام واحد، أكد "حتقيق زيادة 
تق��در ب�20 ألف برميل يومياً من البنزين 

احملسن خالل العام احلالي 2017".
وعلى املستوى التش��ريعي، أعلن رئيس 
مجلس النواب س��ليم اجلب��وري وصول 
مشروع قانون ش��ركة النفط الوطنية 

إلى البرملان قادماً من احلكومة.
وقال اجلبوري ف��ي كلمته مبنتدى العراق 
للطاقة، تابعتها "الصب��اح اجلديد"، إن 
"االعتم��اد على إيرادات النفط بنس��ب 
عظمى يؤش��ر إل��ى إش��كالية أحادية 
االقتصاد العراقي، الذي يضع مستقبل 

العراق أمام منعطفات خطرة".
وأكد اجلبوري أهمية "العمل على اتخاذ 
إجراءات عملية بش��أن املادتن )11 - 12( 
من الدس��تور املتعلقتن ب��إدارة الثروات 
النفطية والغازية، كجزء من مجموعة 
تش��ريعات تهدف إلى تعمي��ق الفائدة 
من ثروات الع��راق"، الفتاً إلى إن مجلس 
الن��واب "ل��م ي��أل جه��داً في تش��ريع 
القوانن املتعلق��ة بالطاقة واحملالة من 
احلكوم��ة ومنها، قان��ون وزارة الكهرباء، 
وقان��ون هيئة الطاقة الذري��ة العراقية، 
األجنبي��ة  الش��ركات  إعف��اء  وقان��ون 
واملقاول��ن الثانوين األجان��ب في عقود 
جوالت التراخيص، من الرس��وم، وقانون 
التعديل الثاني لقانون االستثمار اخلاص 

بتصفية النفط".

معصوم يؤكد ضرورة حترير بيع النفط 
من آثار السياسة

وأعل��ن وزير النفط جبار عل��ي اللعيبي، 
الس��بت )25 اذار 2017( أن العراق ملتزم 
متاماً باتفاق منظمة أوبك بشأن خفض 

انتاج النفط.

القّوات املشتركة تستعد القتحام
جامع النوري ومنارة احلدباء في أمين 

املوصل
نظ��رًا ألن املناطق التي يدور فيها القتال 
تض��م س��كاناً مدنين ويح��اول داعش 
اتخاذهم دروعاً بش��رية ، الفت��اً إلى إن" 
الق��وات أجلت أكثر من 100 عائلة خالل 

ال� 24 ساعة املاضية ". 
ومتكن قناصو الش��رطة االحتادية ، أمس 
األحد، م��ن إجبار "مخت��ل عقليا" على 
التراجع بعد أن فخخ��ه داعش من اجل 
اس��تهداف القوات األمني��ة في مدينة 

املوصل. 
وق��ال الفريق رائد ش��اكر ج��ودت، قائد 
الش��رطة االحتادي��ة، ف��ي بي��ان، تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
ان تنظي��م "داعش فخ��خ مختال عقلياً 
ودفع��ه باجت��اه قطعاتن��ا املتمركزة في 

املدينة القدمية". 
وأض��اف إن "قناصي الش��رطة االحتادية 
رفضوا قتله وأطلقوا الرصاص إلخافته 

واجبروه على التراجع". 
ومتكن��ت طائ��رات الق��وة اجلوي��ة، أمس 
االحد ، من قتل أكثر من 150 إرهابياً  من 
عناصر تنظيم داعش اإلرهابي دخلوا من 

سوريا إلى قضاء البعاج في املوصل. 
وذكرت خلي��ة اإلعالم احلرب��ي، في بيان، 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة 
منه، "استناداً ملعلومات املديرية العامة 
لالستخبارات واألمن صقور القوة اجلوية 
نفذوا ع��دة ضربات جوية  أس��فرت عن 
تدمي��ر ثالث��ة أوكار وجتمع��ات لعناصر 

داعش اإلرهابي". 

وأضاف البيان، ان "الضربة أسفرت أيضاً 
ع��ن قتل مايقارب )١٥٠ الى ٢٠٠( إرهابي 
دخل��وا من س��وريا ال��ى قض��اء البعاج 

جنوب غرب تلعفر" 
الى ذلك أعلنت االستخبارات العسكرية 
، أمس االحد ، مقت��ل الرجل الثاني بعد 
زعيم تنظيم داعش أب��و بكر البغدادي، 
وزير احلرب للتنظيم اإلرهابي، أياد حامد 

اجلميلي. 
وذكر بيان لالستخبارات، تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إنه "بناًء 
على معلوم��ات مديرية االس��تخبارات 
الق��وة  طائ��رات  وجه��ت  العس��كرية، 
اجلوية ضربة دقيقة ملقر قادة داعش من 
العس��كرين في القائم، وقتلت الرجل 
الثان��ي ف��ي التنظي��م بعد البغ��دادي، 
اإلرهاب��ي أياد حام��د اجلميلي امللقب أبو 

يحيى، وزير احلرب لعصابات داعش". 
وأض��اف، "كم��ا قتل��ت اإلرهاب��ي تركي 
جم��ال الدليم��ي امللقب أب��و هاجر وهو 

املسؤول العسكري لقضاء القائم". 
وأشار أيًضا، إلى "مقتل اإلرهابي سالم 
مظف��ر العجم��ي امللق��ب أب��و خطاب 
وهو املس��ؤول اإلداري لداعش في قضاء 

القائم". 

األمم املتحدة :ضحايا العراق
للشهر املاضي بلغت 1115 شخصاً

وأوضح��ت البعث��ة، أن "ع��دد القتل��ى 
املدنين في ش��هر آذار بلغ 543 شخصاً 
ليس من بينهم أفراد من الشرطة، فيما 
بل��غ عدد اجلرحى املدنين 561 ش��خصاً 

ليس من بينهم أفراد من الشرطة".
وأضافت، أن "وفقاً لألرقام الواردة، كانت 
محافظة نينوى هي األكثر تضرراً حيث 

بل��غ مجم��وع الضحاي��ا املدني��ن 541 
ش��خصاً 367 قتي��الً 174 جريحاً، تلتها 
محافظ��ة بغ��داد الت��ي س��قط فيها 
84 قتي��الً و 246 جريح��اً، ث��م محافظة 
صالح الدين التي لقي فيها 38شخصاً 

مصرعهم وأصيب 69 آخرين".
وأش��ارت إلى أنه، "بحس��ب املعلومات 
الت��ي حصلت عليها البعثة من مديرية 
صح��ة األنبار، بلغ��ت جمل��ة الضحايا 
املدنين 90 شخصاً 32 قتيالً 58 جريحاً، 
وق��د مت حتدي��ث ه��ذه إحصائي��ة األنبار 
لتش��مل الضحايا الذين سقطوا حتى 

تاريخ 29 آذار داخل".
من جانبه، دان املُمثل اخلاص لألمن العام 
ل��ألمم املتحدة ف��ي العراق ي��ان كوبيش 
" اس��تمرار اس��تهداف داع��ش املُتعمد 
للمدني��ن"، مش��يداً ب�"جهود حكومة 
الع��راق حلماية املدنين ف��ي أثناء القتال 

في املوصل".

املالية النيابية: اجملتمع الدولي
تعهد للعراق بـ 18 مليار دوالر

وأشار إلى أن "الصندوق النقد ابلغ العراق 
بضرورة عدم اعتماده على اقتصاد الريع 

الواحد وتوفير مصادر اخرى".
وأف��اد احللبوس��ي ب��أن "م��ن الش��روط 
ايضاً ه��و زيادة االيرادات غي��ر النفطية، 
كالكمارك والضرائب وسواها من مصادر 

الدخل القومي مبا يخدم العراق".
تل��ك  النيابي��ة  اللجن��ة  رئي��س  وع��ّد 
"االج��راءات بأنها اصالحي��ة، وقد طالب 
بها صندوق النق��د الدولي مراراً وتكراراً، 

الستمرار عمليات الدعم".
وكش��ف عن "وجود الت��زام لدى اجملتمع 
الدول��ي جتاه العراق مالي��ة كبيرة تصل 

إل��ى 18 مليار دوالر تس��تمر حتى نهاية 
العام املقبل".

ويعرب احللبوسي عن أمله بأن "يستمر 
الدع��م الدولي، وأن يس��عى العراق من 
خالله إل��ى تكييفه بالنح��و الصحيح 
ال��ذي ميكنه من جت��اوز محنت��ه نتيجة 

االنخفاض العاملي السعار النفط".
وأكم��ل احللبوس��ي بالق��ول إن "الدولة 
العراقي��ة لديها وس��ائلها في التعامل 
مع املرحلة احلالية، والتعاطي مع اجملتمع 

الدولي وكسب املزيد من الدعم".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة عبد القادر 
محمد في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "العراق لديه املزيد من املفاوضات مع 
صندوق النق��د الدولي وجميعها يصب 

في احلصول على الدعم املالي".
وأض��اف محم��د، النائ��ب ع��ن الكت��ل 
العراقية  أن "احلكوم��ة  الكردس��تانية، 
س��بق أن حصلت على ق��روض لالعوام 
املاضية وهي بصدد استكمال الدفعات 

خالل العام احلالي واملقبل".
لكن��ه يؤّك��د أن "احلص��ول عل��ى تلك 
الدفعات يتطلب اتخاذ بعض االجراءات 
منه��ا تقليل النفق��ات، وحتدي��د رواتب 

املوظفن".
وحتدث عضو اللجنة املالية عن "ضرورة 
اج��راء اصالح��ات حقيقي��ة وتنظيمية 
واداري��ة في مفاصل مؤسس��ات الدولة 
بش��كل كبي��ر بنح��و يقلل م��ن اهدار 

االنفاق العام".
وفيما ش��دد عل��ى أن "مق��دار القروض 
الدولي��ة ل��م حت��دد نهائياً حت��ى االن"، 
توق��ع أن "يط��رأ عليه��ا تعدي��الت أم��ا 
زيادة أو نقصان بحس��ب ما تتوصل اليه 

املفاوضات مستقبالً".

ومضى محمد إلى أن "العراق سيحصل 
على تل��ك القروض لق��اء فوائد، لكنها 
ستس��اعده ف��ي أزمت��ه املالي��ة وتقلل 

نسبة العجز في موازناته".

4 آالف أردني انضموا لداعش
في العراق وسوريا

وأك��د تقري��ر الكونغ��رس، أن “احترافية 
األجهزة العسكرية واألمنية في األردن، 
إلى جانب سياس��ات قادته، جعلت من 
ا للوالي��ات املتحدة،  األردن ش��ريًكا مهمًّ
بشأن القضايا اإلقليمية، وساعدت في 
احلفاظ على دعم واس��ع من الكونغرس 

للمساعدة”.
باالحتياجات  املتح��دة  الواليات  وتعترف 
العاجل��ة املتزاي��دة ل��ألردن الناجمة عن 
التي  االضطراب��ات اإلقليمية، واجله��ود 
يبذله��ا األردن في طليع��ة الكفاح ضد 
“داع��ش” وغي��ره م��ن الفك��ر املتطرف 
واإلره��اب، وتدف��ق الالجئن من س��وريا 
والع��راق، وتعطي��ل إم��دادات الطاق��ة 

األجنبية.
أح��د  ه��و  التقري��ر  حس��ب  ف��األردن، 
املساهمن الرئيسن في التحالف الذي 
تقوده الواليات املتحدة ملواجهة “داعش”، 
ما يجعله هدًفا للتنظيم نفس��ه على 
أن هذا ليس الس��بب الوحيد وإمنا أيًضا، 
بس��بب عالق��ات اململك��ة م��ع الغرب، 
و”إسرائيل” مبوجب معاهدة السالم عام 
1994. كما أّن اقت��راح إدارة ترامب بنقل 
الس��فارة األميركي��ة من ت��ل أبيب إلى 
القدس قد يثير احتجاًجا اجتماعًيا، في 
الوق��ت الذي تواجه في��ه احلكومة أصالً 
انتقادات محلية بسبب الهزات األمنية 
املزعومة والفساد وسوء إدارة االقتصاد.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

م��ع خس��ارة تنظيم داع��ش ألراض 
في س��وريا والعراق يدع��و التنظيم 
مقاتلي��ه إلى التركي��ز على تخريب 
البني��ة التحتي��ة للدولت��ن حتى ال 
يس��تفيد أعداؤه من خس��ائره وهو 
ما يزيد من التحديات التي تواجهها 

حكومتا البلدين.
الس��وري  اجلي��ش  تق��دم  وعندم��ا 
املتحالف��ة  املس��لحة  والفصائ��ل 
مع��ه بدعم من غطاء جوي روس��ي 
مبدين��ة تدم��ر التاريخية قب��ل نحو 
ثالثة أس��ابيع أمر التنظيم مقاتليه 

بتدمير حقول النفط والغاز.
وق��ال التنظي��م ف��ي مق��ال نش��ر 
ف��ي مجلته الرس��مية )النب��أ( على 
اإلنترن��ت "الواج��ب عل��ى اجملاهدين 
حج��م  م��ن  يوس��عوا  أن  الي��وم 
عملياتهم التي تس��تهدف األسس 
االقتصادية ألنظمة املشركن وذلك 
س��عيا حلرمان احلكومات الصليبية 

واملرتدة من هذه املوارد".
التي  وتش��كل هذه االس��تراتيجية 
ينتهجها التنظيم حتديا مزدوجا أمام 
حكومتي بغداد ودمشق إذ حترمهما 
م��ن الدخل وجتعل م��ن الصعب في 
الوقت نفسه تقدمي اخلدمات والدعم 
الش��عبي في املناط��ق املدمرة التي 

يتم حتريرها من أيدي التنظيم.
وأض��اف التنظي��م في املق��ال الذي 
نش��ر في الثاني م��ن م��ارس آذار أن 
عمليات داعش في املنطقة احمليطة 
بتدمر "تثبت األث��ر الكبير للضربات 
املوجهة إلى اقتصاد املش��ركن في 
بنيانهم  إرباك صفوفهم وخلخل��ة 
واس��تفزازهم أحيان��ا للدخ��ول في 

معارك هم غير مستعدين لها".
لم يق��ف األمر عند حق��ول النفط 
والغاز بل امتد إلى آثار املدينة القدمية 
تدم��ر والت��ي تبع��د 200 كيلومت��ر 
ش��مال ش��رقي العاصمة دمش��ق 
خالل سيطرة التنظيم عليها ملرتن 
حيث دمر بعض تراثها األثري الذي ال 
يقدر بثمن قبل أن تس��تعيد القوات 

السورية السيطرة عليها.
ووص��ف خبي��ر اآلث��ار وائ��ل حفيان 
باملصلب��ة  حلق��ت  الت��ي  األض��رار 

)التترابيلون(، املؤلفة من أربع قواعد 
متقابلة فوق كل منها أربعة أعمدة، 
بأنها جسيمة. وقال حفيان إن أربعة 
أعم��دة فقط بقي��ت م��ن أصل 16 

عمودا.
وأضاف أن املتش��ددين أحلقوا أضرارا 
خالل احتاللهم الثاني للمدينة أقل 
م��ن فت��رة احتاللهم األول��ى عندما 
دمروا قوس��ا أثريا عمره 1800 س��نة 
ومعبد بعل ش��من الذي يبلغ عمره 

نحو ألفي عام.
وفي املق��ال يرى التنظي��م أن تدمير 
األساس��ية  االقتصادي��ة  األص��ول 
يشكل أولوية أكبر من تدمير التراث 

األكثر رمزية.
وقال املقال "مع األي��ام األولى لغزوة 
تدم��ر الثاني��ة التي فت��ح اهلل فيها 
للموحدي��ن مدين��ة تدم��ر ومناطق 

واسعة غربها تضمن بعضها آخر ما 
تبقى بيد النظام النصيري من موارد 
نفطي��ة... وجدنا الس��رعة الكبيرة 
الت��ي دفع فيه��ا النظ��ام النصيري 
وحلفاؤه بقواتهم الكبيرة في عمق 
الصحراء الس��تعادة السيطرة على 
تل��ك امل��وارد الت��ي س��بقهم جنود 
اخلالفة إلى تدمي��ر آبارها ومعاملها 
متاما كيال يس��تفيد منها أعداؤهم 
وتستمر أزمته االقتصادية إلى أبعد 

مدى ممكن".

سياسة الدمار الشامل
يعتق��د محلل��ون أن التنظيم، الذي 
اس��تحوذ يوم��ا عل��ى ثل��ث أراضي 
ف��ي  واس��عة  ومس��احات  الع��راق 
س��وريا وأعلن قيام خالفة إسالمية 
عام 2014، يعي��ش وضعا صعبا في 

ظ��ل الضربات اجلوية للتحالف الذي 
تق��وده الواليات املتحدة ف��ي العراق 
فض��ال ع��ن الضرب��ات اجلوي��ة التي 

تنفذها روسيا في سوريا.
كم��ا حتق��ق ق��وات عراقي��ة تقدما 
ملحوظا ف��ي معركتها الس��تعادة 
املوصل وهي املدينة التي أعلن منها 
زعي��م التنظي��م أبو بك��ر البغدادي 

قيام اخلالفة.
وفي س��وريا باإلضاف��ة للهزمية التي 
حلق��ت باملتش��ددين في تدم��ر يجد 
التنظيم نفس��ه محاصرا في الرقة 

معقله الرئيسي.
وق��ال التنظيم في املق��ال "أي ضرر 
التنظي��م مبصال��ح هاتن  يلحق��ه 
احلكومت��ن االقتصادي��ة أو اخلدمية 
م��ن ش��أنه إضعافها. ول��و كان برج 
كهرب��اء ف��ي ديالى أو بئ��ر نفط في 

كركوك أو شبكة اتصاالت في بغداد 
أو موقعا سياحيا في أربيل".

حج��م  توس��يع  أن  املق��ال  وتاب��ع 
العمليات ضد "األسس االقتصادية" 
لألنظمة الت��ي تقات��ل عناصره من 
ش��أنها "دفعه��م إل��ى االنش��غال 
بحماي��ة تلك املوارد وتوجيه قس��م 
كبي��ر م��ن جيوش��هم وطاقاته��م 
لهذا الغرض مما يساهم في تشتيت 
قواه��م وبعثرة جهوده��م ومنعهم 

من التفرغ للمعارك املباشرة".
وقال جعف��ر اإلبراهيمي مستش��ار 
احلكوم��ة العراقية للبن��ى التحتية 
إن تنظيم داعش تسبب في خسائر 
تق��در بنحو 30 مليار دوالر في البنية 

التحتية العراقية منذ 2014.
وأضاف اإلبراهيمي "داعش استخدم 
سياسة التدمير الشامل للمنشآت 

والبنايات بقص��د إحداث  واملصان��ع 
أكبر ضرر اقتصادي للعراق.

"أس��تطيع أن أؤك��د أن م��ا ال يق��ل 
ع��ن 90 باملئة م��ن البن��ى التحتية 
الصناعي��ة قد  احليوي��ة  واملنش��آت 
دمرت على أيدي داع��ش في املناطق 

التي احتلها في العراق."
وق��ال اإلبراهيمي إنهم دم��روا أيضا 
مصانع الس��كر واألس��منت ونقلوا 

معداتها إلى سوريا.
وفي سوريا قال علي غامن وزير النفط 
العربية  للوكال��ة  املعدنية  والث��روة 
الس��ورية لألنب��اء إن التنظي��م دمر 
أكثر من 65 باملئ��ة من معمل حيان 

للغاز.
وينت��ج حق��ل حي��ان ال��ذي يقع في 
محافظ��ة حمص ثالث��ة مالين متر 

مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

تشكل هذه 
االستراتيجية التي 
ينتهجها التنظيم 
تحديا مزدوجا أمام 
حكومتي بغداد 
ودمشق إذ تحرمهما 
من الدخل وتجعل من 
الصعب في الوقت 
نفسه تقديم الخدمات 
والدعم الشعبي في 
المناطق المدمرة التي 
يتم تحريرها من أيدي 
التنظيم

داعش يدمر البنى التحتية للجانب األمين من املدينة

في مسعاه بانتهاج سياسة األرض المحروقة

"داعش" يوّجه عناصره بتدمير البنى التحتية قبل انسحابهم 
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متابعة الصباح الجديد:

كشف وزير التجارة الدكتور سلمان 
اجلميلي عن رغب��ة عربية لالنفتاح 
االقتصادي م��ع العراق وزيادة حجم 
التب��ادل التجاري فض��ال عن تنمية 

العالقات في شتى اجملاالت.
وق��ال اجلميل��ي في بي��ان صدر عن 
الوزارة بان اجتماعات القمة العربية 
في عمان ولقاءاته مع وزراء التجارة 
واالقتصاد الع��رب خالل اجتماعات 
اجمللس االقتص��ادي واالجتماعي بأن 
هناك رغب��ة عربية طرحها معظم 
ال��وزراء الذي��ن التقاهم ف��ي ايجاد 
خارطة طريق للعالقات االقتصادية 
والتجارية وجتاوز فترة املاضي بآليات 
جديدة تتيح االنفت��اح على العراق 
والدخول على السوق العراقية من 
خالل مشاريع استثمارية والشراكة 

مع القظاع اخلاص العراقي .
واض��اف الوزير بأن الرغب��ة العربية 
التي ابداها االشقاء العرب التتوقف 
عند اجلانب االقتصادي والتجاري بل 
تش��مل قطاعات اخرى وتصل الى 
مرحلة التكامل والتفاعل والتعاون 
في ش��تى اجملاالت مب��ا يحقق رغبة 
ش��عوبنا ويوفر فرص��ا جديدة على 
مس��توى االس��تثمارات والشراكة 

في شتى القطاعات.
واوضح اجلميلي ب��أن العراق يحتاج 
في الوق��ت احلاضر الى اس��هامات 
عربية في اعادة اعمار املناطق احملررة 
واع��ادة مش��اريع البن��ى التحتي��ة 
لغرض اعادة العائ��الت الى مناطق 
سكناها واعادة االستقرار الى هذه 
املناطق بعد ال��ذي تعرضت له من 
ارهاب داعش والتنظيمات االرهابية 
وه��ذا مايتطلب جه��ودا حكومية 
كبيرة في مجال بناء واعادة االعمار 
لتج��اوز مرحل��ة داع��ش واالنطالق 

نحو االمام .
واش��ار الوزير ال��ى ان وزارة التجارة 
النظ��ر  اع��ادة  عل��ى  االن  تعم��ل 
باالتفاقي��ات املوقع��ة م��ع جمي��ع 
دول العالم وخاص��ة العربية منها 
والتنس��يق مع ال��وزارات والهيئات 

العراقي��ة العداد صيغ جديدة تأخذ 
في نظر االعتبار التطورات احلاصلة 
على مستوى العالقات االقتصادية 
والتجاري��ة وماميكن لهذه العالقات 
ان تس��هم في التنمية املستدامة 
السياس��ية  العالق��ات  وتفعي��ل 
االس��تثمار  مش��اريع  وخدم��ة 
والش��راكة م��ع القط��اع اخل��اص 
وتطوي��ر قابلياته وخبراته من خالل 

االنفتاح على العالم. 
عل��ى صعي��د اخ��ر اعلن��ت  وزارة 
التج��ارة ع��ن بدء العمل  مبش��روع  
البيئ��ة التجربي��ة  الص��الح نظام 
وف��ق  التمويني��ة عل��ى  البطاق��ة 
البطاق��ًة االلكتروني��ة الذكية في 

ناحي��ة احلري��ة مبحافظ��ة النجف 
االش��رف الذي اقرته اللجنة العليا 
التموينيًة  الصالح نظام البطاق��ة 
التج��ارة   وزارات   بتع��اون  وذل��ك 

واالتصاالت والتخطيط.
 وق��ال االم��ني العام جملل��س الوزراء 
مه��دي الع��الق خالل حف��ل اطالق 
املش��روع  ان اللجن��ة عملت ومنذ 
فت��رة طويلة مع  خب��راء في البنك 
الدولي على تطوير منهجيات توزيع 
مف��ردات البطاق��ة التموينية وقد 
اطلعن��ا البنك على جت��ارب عاملية 
عديدة تاخذ بنظ��ر االعتبار التطور 
احلاصل في تقنيات العمل في هذه 

البرامج .

واضاف  ان هذا النظام فيه العديد 
م��ن املزاي��ا اهمها ان��ه يراعي راحة 
املواط��ن والعائل��ة العراقي��ة ف��ي 
تس��لم امل��واد التموينية ب��دال من 
معاناته��م ف��ي تأخر تس��لم املواد 
الغذائي��ة ، مبينا ان ه��ذه التجربة 
ستستمر ملدة ثالثة اشهر وسيتم 
تقييمها فيما بعد وبصورة دقيقة 
من قب��ل االدارة التنفيذي��ة العليا 
لسياس��ة التخفي��ف م��ن الفقر 
واخلب��راء املعتمدي��ن له��ذا الغرض 
وبالتنس��يق مع ال��وزارات املذكورة 
اضاف��ة ال��ى احلكوم��ة احمللية في 
احملافظة يتم خاللها رفع  تقرير الى 
مجلس الوزراء لغرض تبني توصيات 

بشأن هذه التجربة ليتم اعمامها 
على بقية احملافظات . 

من جانبه اك��د وكيل وزارة التجارة 
االقدم وليد حبيب املوسوي ان هذه 
التجرب��ة  ستش��مل اكث��ر من 20 
وكي��ال للمواد الغذائي��ة في ناحية 
احلرية في النجف االشرف ملدة ثالثة 
ايجابيات وسلبيات  ملعرفة  اش��هر 
هذه التجربة قبل تطبيقها في كل 
الع��راق ، موضحا ان ه��ذه التجربة 
ج��اءت ضم��ن املنه��اج احلكوم��ي 
لالصالح االداري ال��ذي اعلنه رئيس 
الوزراء عند تس��لمه لرئاسة الوزراء 
وان بام��كان املواط��ن  الذهاب الى 
الوكيل لتس��لم حصت��ه الغذائية 

باستعمال البطاقة االلكترونية .
فيما اش��ارت ابتهال هاشم مديرة 
عام التخطي��ط واملتابعة في وزارة 
التج��ارة الى ان التجربة س��تتركز  
عل��ى التجهيز م��ن القطاع اخلاص 
وهو القطاع امللتزم واملنضبط كما 
مت فح��ص امل��واد عن طري��ق اجلهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 

النوعية والتابع لوزارة التخطيط .
النج��ف  محاف��ظ  طال��ب  فيم��ا 
الياس��ري  ل��ؤي  الس��يد  االش��رف 
ض��رورة  ال��ى  املعني��ة  ال��وزارات 
اس��تكمال نق��ل الصالحي��ات الى 
احملافظ��ة لتوفي��ر افض��ل اخلدمات 

ولتبسيط االجراءات . 

الجميلي يكشف عن رغبة عربية لالنفتاح وتنمية العالقات مع العراق 

أكد وزير التجارة 
أن الرغبة العربية 

التي أبداها األشقاء 
العرب ال تتوقف عند 

الجانب االقتصادي 
والتجاري تصل الى 

مرحلة التكامل 
والتفاعل والتعاون 
في شتى المجاالت

وزير التجارة الدكتور سلمان اجلميلي

مناشدة 

امام انظار معالي وزير الداخلية احملترم 
بعد التحية:

نحن أبناءكم من منتسبي وزارة الداخلية من حملة 
ش��هادة البكالوري��وس العامل��ني بصفة )ش��رطي( 
جئناكم بهذا الطلب راجني عطفكم االبوي بايقاف 
الطعن املقدم بامل��ادة )18( فقرة )د( من قانون املوازنة 
االحتادية للعام 2017 واخلاصة بنقل خدمات منتسبي 
وزارة الداخلية الذين يحملون ش��هادة البكالوريوس 
الى الوزارات املدنية االخرى واالس��تمرار بتنفيذ مواد 
الفقرة انصاف��اً لهذه الش��ريحة املظلومة التي لم 
حتص��ل على اس��تحقاقها طوال الس��نني املاضية ، 
علماً ان هذه الش��ريحة قدمت الكثير من الشهداء 

واجلرحى .
الش��رطة  اغل��ب  ان  نع��رض لس��يادتكم  ان  ون��ود 
اخلريجني الميارس��ون اختصاصهم في وزارة الداخلية 
وان اغلبه��م يعملون بصفة )حارس او س��ائق( وهم 
يحمل��ون ش��هادات )علمية وانس��انية ( حيث ميكن 
ان ي��ؤدي هذه املهمة اي منتس��ب ليس لديه حتصيل 
دراس��ي وان اقرانن��ا الذي��ن يعمل��ون بصف��ة ضباط 
وموظف��ني ومن االختصاص نفس��ه تدرجوا وظيفياً 

واصبحوا برتب عالية . 
راجني من س��يادتكم انصافن��اً ونقلنا ال��ى الوزارات 
املدنية االخرى لرغبتنا الش��ديدة باالستمرار بخدمة 
عراقن��ا العظي��م وان عملية نق��ل اخلدمات التكلف 
الدولة اعب��اًء مالية بقدر ما توف��ره هذه اخلطوة من 

عائدات مالية كبيرة ميكن رفد املوازنة االحتادية بها. 

حملة لجمع النفايات 
البالستيكية وإعادة 

تدويرها في ذي قار

صحة الرصافة تقيم ندوًة علميًة 
حول الكشف عن األمراض غير 

االنتقالية والوقاية منها

ذي قار - الصباح الجديد:
نظم��ت مديري��ة بيئ��ة ذي ق��ار التابع��ة ل��وزارة 
الصح��ة والبيئ��ة  حملة مش��تركة بالتعاون مع 
بلدي��ة الناصري��ة جلم��ع النفايات البالس��تيكية 
واعادة تدويرها دعما للمنتج الوطني وتش��جيعا 
لالستثمار . وقال امير علي احلسون مدير عام دائرة 
التوعي��ة واالعالم البيئي ان املديرية نظمت حملة 
توعية آلصحاب املقاهي واملطاعم وكيفية احلفاظ 
عل��ى البيئ��ة من التل��وث نتيجة تع��اون اصحاب 
املطاع��م واملقاهي جلم��ع  العلب البالس��تيكية 
الفارغ��ة واع��ادة تدويره��ا ف��ي معام��ل نس��يج 
الناصري��ة ألس��تعمالها كم��ادة اولي��ة لصناعة 
احلصي��رة البالس��تيكية ولضمان ع��دم تعرضها 
لعمليات احلرق العشوائي من قبل النباشة داخل 

مواقع الطمر الصحي.

بغداد - زينب الحسني: 
احتضن مستشفى الواسطي التعليمي الندوة 
العلمي��ة  الت��ي  اقامتها دائرة صح��ة بغداد / 
الرصافة شعبة االمراض االنتقالية حتت  شعار  
)الوعي الصحي ركيزة اساسية لالرتقاء بالواقع 
الصحي ( برعاية الدكتور عبد الغني س��عدون 
/ املدي��ر الع��ام للتعري��ف بخط��ورة االم��راض 
غي��ر االنتقالي��ة والعبء الصح��ي واالقتصادي 

واالجتماعي الذي تسببه في اجملتمع .
كم��ا تناول��ت الندوة الت��ي حضره��ا مدير عام 
دائرة  الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور 
احس��ان احمد جعف��ر والدكتور ميثم الش��رع  
مع��اون املدي��ر الع��ام للش��ؤون االدارية ش��رح 
معدالت انتشار االمراض غير االنتقالية وعوامل 
اخلط��ورة وخدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة االولية 
املقدمة للكش��ف عنها وكيفية الوقاية منها 
ثم ع��رض نبذة ع��ن االس��تراتيجية االمنوذجية 

وخطة العمل. 
وذكر مدير ش��عبة االمراض غي��ر االنتقالية في 
الدائ��رة الدكتور س��يف مطلك ب��در ان الدائرة 
عمل��ت في تطبيق آليات املس��ح الوطني الذي 
يب��ني بص��ورة عام��ة الذين ش��اركوا باملس��ح 
اغلبهم يعانون من امراض غير انتقالية. واضاف 
الدكت��ور ب��در ان��ه مت تفعي��ل برامج الكش��ف 
املبك��ر عن االمراض االنتقالية وتقدمي حزمة من 

اخلدمات املتكامله.

بغداد - الصباح الجديد:

اقامت بعثة االحتاد االوروبي في العراق 
حفل اطالق برنامج بناء القدرات في 
التعليم االبتدائي والثانوي لتحسني 
جودة التعليم ومس��اواة الفرص في 
التعل��م، حيث ان هذا البرنامج ينفذ 
من قبل اجمللس الثقاف��ي البريطاني 
في الع��راق وبتمويل من بعثة االحتاد 

االوروبي.
وشهد انطالق برنامج تعليمي على 
نطاق واس��ع وان الهدف االساس��ي 
من هذا البرنامج هو لتحسني نوعية 
التعليم واملس��اواة في فرص التعلم 
ف��ي النظ��ام االبتدائ��ي والثانوي في 
العراق وس��يتم حتقيق ه��ذا الهدف 
من خالل رفع الكفاءة على مس��توى 
نس��ب  لزي��ادة  واملدرس��ة  ال��وزارة 
االلتح��اق ع��ن طريق حتليل اس��باب 
نس��ب االلتحاق املتدنية في املدارس 
وتطوير استراتيجية ملعاجلة النسب 

املتغيرة.
كما يهدف البرنامج الى رفع نس��بة 

اجلودة في التعليم االبتدائي والثانوي 
من خالل بناء القدرات وتغيير املناهج 
وباألخص في مجال العلوم االنسانية 
والتعلي��م الس��لمي، وكذل��ك دعم 
االطف��ال ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة 
عل��ى  البرنام��ج  فيم��ا س��يعمل   ،
زيادة ف��رص احلصول عل��ى التعليم 
اخلاصة  اإلحتياج��ات  ذوي  لألطف��ال 
من خالل جمع البيانات والعمل على 
اص��دار تش��ريعات وحتدي��ث املناهج 
وبن��اء الق��درات وزيادة الوع��ي ورفع 
مس��توى التعلي��م من خ��الل تعزيز 

جودة التعليم في املدارس.
 3 ه��ي  البرنام��ج  تنفي��ذ  م��دة  ان 
س��نوات بالتعاون م��ع وزارة التربية ، 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
ومنظمات اجملتمع املدني وغيرها من 

املؤسسات.
وق��ال وزي��ر التربية الدكت��ور محمد 
اقبال ف��ي حفل االنط��الق ان العراق 
دول  يواك��ب كل  ان  دائم��ا  يح��رص 

العالم ودول االقليم على اقل قدر.
واضاف الوزير ان هذه املنحة متعلقة 
فق��ط  ولي��س  مح��ور  م��ن  باكث��ر 

موض��وع املناهج امنا ج��ودة التعليم 
ومحاول��ة  امل��دارس  ادارات  وتعزي��ز 
االرتقاء باالنظمة التربوية ، مش��ددا 

على ض��رورة زي��ادة اجله��د املطلوب 
لرفع املس��توى التعليم��ي لالطفال 
ولباحثني العلم وخاصة في املناطق 

احملررة التي سيس��تهدفها البرنامج 
في مرحلة التنفيذ.

م��ن جانبه قال س��فير بعث��ة االحتاد 

االوروبي لدى العراق باترك سيمونت 
ان هذا البرنامج يفتح صفحة جديدة 
ف��ي مج��ال التع��اون الطوي��ل على 
مستوى التعليم الذي بدء من سنة 
2009 في العراق وتبلور خالل السنني 
الت��ي مضت نحو ش��راكة قوية بني 

االحتاد االوروبي ووزارة التربية. 
واضاف السفير ان هذا البرنامج يضع 
جودة التعليم ف��ي املقدمة حيث ان 
حتدي��ث املناهج وتطوي��ر التعليم مبا 
يالئ��م متطلب��ات الوق��ت احلالي هو 
شئ اساس��ي ليس للمانحني فقط 

بل للعراق ككل. 
واختت��م الس��فير كالم��ه بالق��ول 
ان االحت��اد االوربي ق��رر اختيار اجمللس 
الثقاف��ي البريطان��ي لتنفي��ذ ه��ذا 
املش��روع حيث يعتب��ر اجمللس واحدة 
من اهم املنظم��ات الدولية واكثرها 
خبرة في تنفيذ املشاريع التعليمية 

متمنيا النجاح لهذا البرنامج.
وف��ي الس��ياق ذاته، ق��ال رئيس جلنة 
التربية والتعليم في مجلس النواب 
العراقي س��يروان عبداهلل ان إصالح 
التعلي��م يحتاج إلى نظرة ش��املة 

تهتم بكافة اجلوانب واجملاالت ، نظرة 
تتج��اوز احللول اجلزئي��ة او الترقيعية 

وتتعدى البعد الكمي .
واض��اف »لذلك اخت��ارت أكثر الدول 
املتقدمة في مجال التعليم اعتماد 
نظام اجلودة في إص��الح منظومتها 
التربوي��ة ومبا ان مفه��وم اجلودة هي 
نظام اداري يرتكز على مجموعة من 
القيم ويعتمد على توظيف البيانات 
واملعلومات اخلاصة بالعاملني بقصد 
وقدراته��م  مؤهالته��م  اس��تثمار 

الفكرية. 
واوض��ح س��يروان  أن معايي��ر اجلودة 
الت��ي  اجمل��االت  باخت��الف  تختل��ف 
تطبقها  ومن هذه املعايير التي يجب 
مراعاتها هي جودة املناهج واملقررات 
الدراس��ية ج��ودة البني��ة التحتي��ة 
كفاءة األط��ر التربوية واإلدارية جودة 
التعليم األساس��ي واملس��تمر. وفي 
النهاي��ة اختت��م الس��يد س��يروان 
كالمه بتقدمي الش��كر والتقدير إلى 
اجمللس الثقاف��ي البريطاني للجهود 
املس��اهمة بتطوي��ر  املبذول��ة ف��ي 

العملية التربوية.

تقرير

المجلس الثقافي البريطاني يطلق برنامج بناء قدرات التعليم في العراق 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية 

إحدى اجلامعات العراقية

بغداد - الصباح الجديد:
ج��ّددت حكومة اليابان إلتزامها بدعم 
اإلستقرار اإلجتماعي للشعب العراقي 
وذل��ك بتق��دمي منحة قدره��ا 4 ماليني 
و345 الف��ا و 100 دوالر أميركي لفائدة 
دائ��رة األمم املتحدة لألعم��ال املتعّلقة 
باأللغام )UNMAS( بهدف التقليل من 

مخاطر املتفجرات في البالد. 
الياباني��ة ببغداد  واوضحت الس��فارة 
في بيان لها اطلعت " الصباح اجلديد" 
عل��ى نس��خة منه ان��ه ه��ذه املنحة 
س��توّفر لدائرة األمم املتح��دة لألعمال 
التوعي��ة باخملاطر  املتعّلق��ة باأللغ��ام 
واملس��وحات وعملي��ات اإلزال��ة، كم��ا 
س��تدعم تدريب عدد من املستجيبني 
األوائل من الّش��رطة داخ��ل اجملتمعات 

احمللّية. 
واش��ار البي��ان ان دائ��رة األمم املتح��دة 
لألعم��ال املتعلقة باأللغ��ام بامكانها 
حم��الت  رقع��ة  م��ن  توس��ع  أن  اآلن 
التوعي��ة باخملاط��ر لتصل إل��ى أولئك 
الذي��ن يتعّرضون للخطر ف��ي املناطق 
األول  17 تش��رين  من��ذ  األولوي��ة  ذات 
2016، س��ّجل م��ا ال يق��ل ع��ن 2,400 
إنفجار، ونزح م��ن املوصل ما يزيد على 
200 الف ش��خص وتس��اعد التوعية 
باخملاط��ر املنقذة للحياة على الرفع من 

مس��توى الوع��ي مبخاط��ر املتفجرات، 
كما تعّلم األف��راد على امكانية جتنب 
مخاط��ر االلغام في ح��ال العثور على 

هذه األجسام. 
س��يقّوي تدري��ب املس��تجيبني األوائل 
خدم��ات قطاع األم��ن احمللي في مجال 
اإلس��تجابة إل��ى مخاط��ر املتفجرات. 
وستمّكن اإلستجابة األولى للشرطة 
احمللي��ة م��ن اإلس��تجابة احلينّية ألية 
مخاطر ناجمة ع��ن متفجرات متّ عثور 
عليه��ا، كما س��تخّلف ق��درات ذاتية 
مخاط��ر  م��ن  للتقلي��ل  مس��تدامة 

املتفجرات داخل اجملتمعات احمللية.  
وتعد عملي��ات املس��وح واإلزالة عماد 
جه��ود إع��ادة اإلس��تقرار الت��ي تقوم 
به��ا احلكوم��ة واألمم املتحدة وتس��بق 
ه��ذه النش��اطات إس��تئناف اخلدمات 
احلكومية على غرار الصّحة والتعليم 
والتزوي��د بالتي��ار الكهربائ��ي وتوزي��ع 
املي��اه في إطار دعم عودة نس��ق احلياة 

الطبيعية إلى اجملتمعات احمللّية.  
م��ن جانبه قال س��فير الياب��ان فوميو 
إي��واي، في تصريح له ه��ذا الدعم يبرز 
إلت��زام ب��الده الق��وي والص��ادق بإعادة 
اإلستقرار في املناطق احملررة كجزء من 
حزمة جديدة تضم األعمال اإلنسانية 
إع��ادة  ودع��م  اإلره��اب  ومكافح��ة 

اإلستقرار في اجملتمع. 
واض��اف الس��فير اي��واي ان قيمة هذا 
الدع��م تبلغ ما يقرب م��ن 100 مليون 
دوالر أميرك��ي وقام الس��فير بالّتنويه 
لألعم��ال  املتح��دة  األمم  دائ��رة  ب��دور 
املتعّلق��ة باأللغام في تس��هيل عودة 
النازحني.   كما أّكد بيار لوموالن، مدير 
مش��روع دائ��رة األمم املتح��دة لألعمال 
املتعلقة باأللغام في العراق، أّن الدائرة 
تق��ّدر إلت��زام الياب��ان املس��تمر بدعم 
لألغراض  باأللغ��ام  املتعّلقة  األعم��ال 
اإلنس��انية في العراق  ، ومن املؤكد أن 
يساعد هذا الدعم شعب العراق على 

إعادة اإلستقرار إلى وطنه." 
واض��اف ان س��نة 2017 متث��ل الذكرى 
العش��رين إلبرام إتفاقية حظر األلغام 
دولي��اً ض��د  والت��ي وضع��ت معي��اراً 
إس��تعمال األلغ��ام األرضّي��ة املضاّدة 
لألف��راد وخالل هذه الفترة، بقي اليابان 
لنش��اطات األعم��ال  وداعم��اً  مؤي��داً 
املتعلقة باأللغ��ام. ومنذ 1998، قّدمت 
دوالر  ملي��ون   186 الياب��ان  حكوم��ة 
أميركي إلى دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغ��ام لتتمكن من تنفيذ 
مش��اريع تقّلل من مخاطر املتفجرات 
لفائ��دة املاليني م��ن الرجال والنس��اء 

واألطفال حول العالم.

اعالم المحافظة 
حضر محافظ واس��ط املهندس مالك 
خل��ف وادي الدريعي، مراس��يم توقيع 
العقد االس��تثماري ب��ني مديرية بلدية 
الكوت وش��ركة الفل��ك، لبناء مجمع 
جتاري امنوذجي في مركز مدينة الكوت.

وأوض��ح الدريعي ان الش��ركة س��تبدأ 
عمله��ا األس��بوع املقب��ل، بع��د ازالة 
التج��اوزات، لبناء اجملم��ع التجاري على 
أرض تبلغ مساحتها )32( الف متر مربع 
في موقع م��رآب بغداد القدمي، واملناطق 
اجمل��اورة ل��ه، والعائ��دة ملكيته��ا الى 
مديرية بلدية الكوت. وأضاف احملافظ ان 
قيمة هذا العقد االستثماري تبلغ )42( 
مليون دوالر، ويشمل بناء فندق سياحي 
وم��رآب امنوذجي، وعدد كبي��ر من احملال 
التجاري��ة، وهو ما س��يتيح فرص عمل 

كثي��رة، لتخصصات محلي��ة متعددة 
، تش��مل املهندس��ني والفنيني وعمال 
البناء وس��ائقي الس��يارات وغيرها من 
احل��رف واالش��غال.وأفاد الدريع��ي ب��أن 
تصامي��م، وآليات تنفيذ هذا املش��روع، 
متت على وفق أحدث املواصفات، واكثرها 

تطورا؛ مبا يتناسب والرغبة االكيدة في 
تطوير احملافظة، واب��راز الوجه احلضاري 
املش��رق لها؛ خدم��ة ألبنائه��ا، مؤكدا 
عل��ى ان احلكومة احمللية تب��ذل كل ما 
بوس��عها من جهود؛ لتذليل العقبات، 

وزيادة فرص االستثمار في احملافظة.

بغداد - الصباح الجديد:
أنهت وزارة العدل أرش��فة جميع 
 « العق��اري  التس��جيل  وثائ��ق 
الكترونيا« في بغ��داد واحملافظات 
كاف��ة وس��تحفظ بالتع��اون مع 
وال��ذي خصص  املرك��زي  البن��ك 

احدى خزناته ألرشفة هذه الوثائق 
بالتنس��يق مع مكتب وزير العدل 
ومكت��ب املفت��ش العام لل��وزارة 

ودائرة التسجيل العقاري ...
وأكد الوزير الدكتور حيدر الزاميلي 
ان ال��وزارة حرص��ت وبذلت جهودا 

كبيرة للحد م��ن عمليات التزوير 
أو التالع��ب ف��ي الوثائ��ق اخلاصة 
بدوائ��ر ومالحظي��ات التس��جيل 
العق��اري ودأبت عل��ى وضع آليات 
خاص��ة للحيلولة دون فقدانها أو 

تلفها ...

وزير العدل يؤكد أرشفة جميع وثائق التسجيل العقاري »إلكترونيا« 

حكومة اليابان تقّدم منحة
 لإلسهام بإزالة األلغام في العراق  

بحضور محافظ واسط 

توقيع عقد استثماري لبناء مجّمع تجاري في مركز مدينة الكوت
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البصرة - سعدي علي السند:

وقع��ت كلي��ة اإلدارة واالقتص��اد 
في جامعة البص��رة اتفاقية مع 
جامع��ة كونة األملاني��ة تتضمن 
تدري��ب طلبة قس��م اقتصاديات 

النقل واإلمدادات .
ع��ن ه��ذه االتفاقية ق��ال عميد 
كلية اإلدارة واالقتص��اد الدكتور 
االس��دي  عب��د  عل��ي  يوس��ف 
لق��د وقعن��ا األتفاقي��ة  بحضور 
الدكتورة ن��دوة هالل جودة رئيس 
اجلان��ب  م��ع  االقتص��اد  قس��م 
األملان��ي وتتضم��ن االتف��اق على 
تدري��ب الطلب��ة خريج��ي ف��رع 
واالمتدادات  النق��ل  اقتصادي��ات 
اللوجس��تية بالصورة التي تعزز 
وقابلياته��م  معلوماته��م  م��ن 
الت��ي  العلمي��ة  ومس��يرتهم 
اختطته��ا لهم كليتن��ا واخذت 
بأيديهم الى مافيه منفعة لهم 
وللوطن العزيز الذي ينتظر منهم 
الكثي��ر بعد تخرجه��م ليكونوا 
أه��ال للعط��اءات ب��كل معانيها 
اجملتمع  ومص��ادر مهمة خلدم��ة 
األمم  واملعرف��ة تنهض  فبالعل��م 
وس��تكون جامعة كونة صفحة 
اخرى من صفحات األلق العلمي 
الذي نتمناه دائما لطلبتنا ويبذل 
اجلمي��ع جه��ودا كبي��رة من أجل 

هذا التوجه املطلوب.
 وأوضح االسدي بأنه مت االتفاق مع 
جامعة كون��ة االملانية على زيارة 
ميناء خور الزبير لوضع األس��س 
واملتطلبات التي ميكن من خاللها 
إع��داد م��الكات متخصصة في 
جانب النقل واالمداد اللوجستي 

وبأشراف مباشر من كليتنا  .
وتنفي��ذا لبن��ود ه��ذه األتفاقية 
نظم��ت كلي��ة االدارة واألقتصاد 
قسم االقتصاد – فرع اقتصاديات 
النق��ل واخلدم��ات اللوجس��تية 
ال��ى ميناء  رحلة استكش��افية 
خور الزبير الصناعي التخصصي 
وبضيافة شركة الشحن والنقل 
)م��ارت  اللوجس��تية  واخلدم��ات 
لوغ األملانية ( وباتفاق مباش��ر مع 
رئيس قس��م االقتصاد الدكتورة 
ن��دوة ه��الل ، اذ راف��ق الطلب��ة 

الدكتور سامي هاشم الساعدي 
التدريسي في قسم االقتصاد .

 واوض��ح الس��اعدي ان اله��دف 
م��ن ه��ذه املهم��ة العلمية هو 
تعري��ف الطلب��ة بنب��ذة عام��ة 
عن اعمال الش��ركة ف��ي العراق، 
م��ع  املش��تركة  واس��تثماراتها 
اذ تدي��ر  النق��ل العراقي��ة،  وزارة 
األرصفة  الذك��ر  انفة  الش��ركة 
٨-٩ ف��ي ميناء خور الزبير ، فضالً 
ع��ن الرصي��ف ١٦ في مين��اء أم 
قصر والتي تستقبل املستوردات 

التجارية .

استراتيجية االستغالل األمثل 
للوقت

وناقش��ت كلية اإلدارة واالقتصاد 
- قس��م أدارة األعم��ال البح��ث 
)اس��تراتيجية  ب  املوس��وم 

االس��تغالل االمث��ل للوق��ت في 
املش��روعات  وتنفي��ذ  تخطي��ط 
تقيي��م  اس��لوب  باس��تعمال 
ومراجعة البرامج- دراس��ة حالة 
مش��روع تبليط واكس��اء شوارع 
وارصف��ة ف��ي مرك��ز محافظ��ة 

البصرة 
وأوضحت الباحث��ة صابرين علي 
ان الهدف األساس��ي للبحث هو 
االستغالل األمثل للموارد املتاحة 
وحتسني عمليات األداء والتنسيق 
األنش��طة بص��ورة تضمن  ب��ني 
تقلي��ل وقت أجن��از املش��روع الى 
أقل وقت ممكن وبتكلفة مناسبة 
وكذلك ترتي��ب األولويات وإعطاء 
ص��ورة واضح��ة وكبي��رة لوضع 
واملس��تقبلي  احلال��ي  املنظم��ة 
والتركي��ز عل��ى الف��رص املتاحة 
وتقليل اجله��د والعمل والكلفة 

وتس��هيل عملية تقييم مراحل 
العمل وحتديد اخملاطر . 

اقامة دورة تدريبية عن 
السالمة املهنية

ونظمت وح��دة االعالم في كلية 
االدارة واالقتص��اد بالتع��اون م��ع 
فريق السالمة والتنمية التطوعي 
دورة  الكلي��ة  عمي��د  وبأش��راف 
تأهيلية لطلب��ة املرحلة الرابعة 
والعل��وم  االقتص��اد  لقس��مي 
املالية واملصرفية لتأهيل الطلبة 
للعمل في الش��ركات النفطية 
املشارك ش��هادة تقديرية  ومينح 
مجاني��ة ، ومين��ح ايضا ش��هادة 
دولية اختيارية برسوم رمزية وقد 
حض��ر ال��دورة طالب القس��مني 

موزعني على وجبتني. 
وتتضم��ن ال��دورة احمل��اور التالية 

: حف��ظ الس��جالت والكهرب��اء 
واحلماي��ة من الس��قوط ومعايير 
والرافعات  التفتي��ش  واج��راءات 
والس��يور  واملصاع��د  واألب��راج 
والس��اللم  األدراج  الناقلة وطرق 
واعم��ال  األس��منتية  واألعم��ال 
البناء ومنع جتن��ب حوادث احلريق 
واعمال اللحام والقطع ومعدات 
واخط��ار  الش��خصية  احلماي��ة 
الصح��ة في األعمال األنش��ائية 

ونقل وتداول املواد وغيرها .

أثر التخطيط اإلستراتيجي 
في جودة االداء 

وناقش��ت كلية االدارة واإلقتصاد 
/ قس��م أدارة األعم��ال البح��ث 
التخطي��ط  )أث��ر  املوس��وم 
أداء  ج��ودة  ف��ي  اإلس��تراتيجي 
اجلامعات العراقية :دراس��ة حالة 

ف��ي جامع��ة البص��رة (للطالبة 
الهام عبد الصم��د محمد لنيل 
العالي وبأشراف  الدبلوم  شهادة 

د. محمد عبود طاهر .
 وأش��ارت الباحثة الى ان الهدف 
م��ن هذه الدراس��ة ه��و أن تكون 
منطلق��آ جدي��دا ف��ي تطبي��ق 
التخطي��ط اإلس��تراتيجي ف��ي 
جودة األداء في اجلامعات العراقية 
خ��الل تطبيقه��ا ف��ي جامع��ة 
البص��رة ويس��تفاد م��ن نتائ��ج 
هذه الدراس��ة كدع��م القيادات 
اجلامعية في ممارس��ة التخطيط 
التطوي��ر  بداف��ع  اإلس��تراتيجي 
الذاتي وإف��ادة القيادات اجلامعية 
من نتائج الدراس��ة لدعم إتخاذ 
ف��ي مجال  املناس��بة  الق��رارات 
التخطيط اإلس��تراتيجي وجودة 

االداء .

تتضمن االتفاقية 
على تدريب الطلبة 
من خريجي فرع 
اقتصاديات النقل 
واالمتدادات اللوجستية 
بالصورة التي تعزز 
من معلوماتهم 
وقابلياتهم 
ومسيرتهم العلمية 
التي اختطتها 
لهم كلية االدارة 
واالقتصاد

جانب من توقيع االتفاقية مع جامعة كونة األملانية

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة البصرة لـ« الصباح الجديد« :

وّقعنا اتفاقية مع جامعة كونة األلمانية لتدريب طلبة قسم اقتصاديات النقل واإلمدادات 
فريق طبي لقّطاع 
البلديات الثاني 

يزور دار المسنين 

بحث تأثير منظومات 
الري الحديثة على الزراعة 

بغداد - زينب الحسني: 
زار فري��ق طبي متخص��ص تابع إلى قط��اع البلديات 
الثان��ي دار رعاية املس��نني ف��ي بغداد ملتابع��ة احلالة 
الصحية للمس��تفيدين من الدار حيث مت فحص عدد 
كبير منهم وتقدمي العناية الصحية املناسبة لهم .

كما اطل��ع الفريق على األوضاع الصحية ومس��توى 
اخلدم��ات الطبي��ة والعالجي��ة املقدم��ة إل��ى ه��ذه 
الش��ريحة املهمش��ة الت��ي حتت��اج إلى ش��تى أوجه 

الدعم واإلسناد .
وذكر مس��ؤول إع��الم القط��اع احم��د النويصري ان 
الزيارة ش��ملت  االطالع على عمل املفرزة الطبية وما 
تقدمه من خدمات للمس��نني داخل الدار إضافة الى 
معرف��ة حجم كمية األدوية الواجب توفيرها للصرف 
اليومي والتعرف على عم��ل  وحدة العالج الطبيعي 
وم��ا تقوم به م��ن دور مهم للمحافظ��ة على صحة 
وس��المة املس��نني وما هي طبيعة األجه��زة املتوفرة 

فيها النويصري .
واكد النويصري على ضرورة اجراء الفحوصات الطبية 
بص��ورة منتظم��ة للمس��تفيدين م��ن دار املس��نني 
للمحافظة على صحتهم ، مؤكدا ان هذه الشريحة 
ه��م ابن��اء هذا البل��د ولهم احل��ق في العي��ش بعزة 
وكرام��ة ومن بني هذه احلق��وق ان تقدم لهم اخلدمات 

الصحية بالصورة الالئقة.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت وزارة الزراعة موض��وع  تصاميم منظومات 
ال��ري احلديثة عبر حلقة نقاش��ية اس��بوعية دأبت 
عل��ى أقامتها في مق��ر الوزارة  ، بحض��ور الدكتور 
حسني على سعود مستشار الوزارة لنشاط الثروة 

احليوانية ، والناطق الرسمي للوزارة .
وذكر قس��م العالقات واألع��الم والتعاون الدولي إن 
احللق��ة تضمن��ت محاض��رة للباحث ج��الل كامل 
من دائرة اإلرش��اد والتدريب الزراعي  حول تصاميم 
منظومات الري احلديثة، كون هذه النظم تس��هم 
في عملية تصحيح نظام الري بكفاءة عالية ضمن 
جدولة ري مناسبة للحصول على أعلى إنتاج وبأقل 

كلفة .
كم��ا إن اس��تعمال عملية جدولة ال��ري للحصول 
عل��ى أعلى عائ��د من اإلنتاج وتس��هم ف��ي تقنني 
ترش��يد اس��تهالك املياه وزيادة كفاءة اس��تعماله 
عل��ى املدى البعيد ، إضافة إلى كونها تس��هم في 
توفي��ر الطاق��ة واجورالعمالة ،وحتس��ن من كفاءة 

وإنتاج األسمدة واملبيدات إلى احملاصيل.
واوضح القس��م الدولي إن صيان��ة نظم الري تعد 
من أهم االس��اليب املتبعة في حتسني كفاءة الري 
حي��ث إن عملي��ة تصمي��م الري املوضوع��ي لنقل 
املياه من املصدر بواس��طة شبكة من األنابيب إلى 
احملصول  ، تس��هل م��ن عملية امتص��اص وانتقال 
العناص��ر الغذائية املهمة لنمو النباتات وتس��اعد 
عل��ى التخلص م��ن األمالح الزائدة الت��ي تؤثر على 
احملصول ، كما  إن هذه العملية تس��اعد على تزويد 
النبات��ات باملياه بصورة متجانس��ة وبكفاءة عالية 
تلب��ي االحتياج��ات املائي��ة للنبات��ات وحتافظ على 

رطوبة متوازنة في منطقة اجملموع اجلذري. 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وكيل وزارة االعمار واالسكان 
والبلدي��ات العام��ة املهن��دس دارا 
حسن رشيد يارا في مقر الوزارة مع 
وكيل وزير التربية علي االبراهيمي 
والوفد املرافق له سبل االسراع في 

اجناز مش��اريع االبنية املدرسية في 
عم��وم احملافظ��ات بحض��ور املدراء 
العامني للش��ركات التابعة للوزارة 

املنفذة لتلك املشاريع.
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة إن 
الوكيل بحث خالل االجتماع سبل 

جتاوز املعوقات احلاصلة في مشاريع 
الت��ي  االمنوذجي��ة  امل��دارس  بن��اء 
تنفذه��ا ش��ركات ال��وزارة لصالح 
وزارة التربي��ة ف��ي بعض احملافظات 
،واخلروج بع��دد من التوصيات فيما 
اس��تئناف  في  باملباش��رة  يتعل��ق 

العمل في هذه املش��اريع واالسراع 
ف��ي اجنازه��ا على وف��ق املواصفات 

الفنية املطلوبة .    
واض��اف املرك��ز االعالم��ي أن م��ن 
ب��ني ه��ذه التوصيات قيام ش��ركة 
الفاو الهندس��ية العام��ة التابعة 

لل��وزارة بأس��تئناف العمل بتنفيذ 
مش��اريع االبني��ة املدرس��ية ف��ي 
محافظة االنبار والبالغ عددها )77( 
مدرسة  خالل املدة املقبلة واطالق 
للش��ركات  املالي��ة  املس��تحقات 
املنفذة للمش��اريع الكمال العمل 

فيه��ا ، اضاف��ة الى االتف��اق على 
عقد اجتم��اع بني ممثل��ي الوزارتني 
لوض��ع االلي��ات الكفيل��ة المت��ام 
ه��ذه املش��اريع  بعد وض��ع احللول 
املناس��بة لها على وفق الضوابط 

والتعليمات .  

اإلعمار تبحث مع التربية إنجاز مشاريع األبنية المدرسية

هدى فرحان*
اعلنت الش��ركة العامة للمنتجات 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  الغذائي��ة 
الصناعة واملعادن عن تنفيذ اعمال 
صيانة وتأهيل ف��ي مصنع ومزرعة 
قصب الس��كر ومصنع زيوت االمام 
علي الهادي التابعني لها والواقعني 

في محافظة ميسان .
لل��وزارة  الرس��مي  الناط��ق  وب��ني 
عبدالواح��د عل��وان الش��مري ب��أن 
م��الكات مصن��ع ومزرع��ة قص��ب 
السكر في ميسان شرعت بصيانة 
وتأهيل املصنع والتشغيل التجريبي 
خلط التكرير بعد توقف دام 14 عاما 
واج��راء اعم��ال تصليح في قس��م 
االذاب��ة وعملي��ات صيان��ة جملف��ف 
واس��تبدال بعض  االبيض  الس��كر 
اخلط��وط الناقل��ة للبخ��ار وصيانة 
املرجل البخ��اري اضافة الى قيامها 
مبعاجل��ة محص��ول القصب ببعض 

املبيدات ملكافحة االدغال الضارة .
ولف��ت الش��مري ال��ى ان م��الكات 
مصنع الزيوت باشرت ايضا بتنفيذ 
برنام��ج الصيان��ة خلط��وط االنتاج 
والتعبئ��ة والتغلي��ف واجراء بعض 
التغييرات واضاف��ة مكائن جديدة ، 
مؤكدا على ان العمل مستمر الجناز 

االعمال التكميلية خلط انتاج الزيت 
الس��ائل اجلديد ذي منش��أ ايطالي 
والذي من املتوقع تش��غيله في متوز 

املقبل .
وفي س��ياق اخ��ر افصح الش��مري 
عن مش��روع الس��ماد العضوي في 
مصنع س��كر ميس��ان وال��ذي يعد 
من املش��اريع املهم��ة واجلديدة في 
املصنع بطاق��ة تصميمية تبلغ )2( 
طن / يوميا النتاج السماد العضوي 
ذي ج��ودة ونعومة عالي��ة ومطابق 
للمواصف��ات ، الفتا ال��ى ان املصنع 
يقوم بتزويد املش��اتل مبادة السماد 
العضوي على شكل اكياس زنة )1( 

كيلو و)10( كيلو .
على صعيد متصل تواصل الشركة 
العام��ة لالس��منت العراقية احدى 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
تأهي��ل وصيان��ة معاملها  اعم��ال 
بجه��ود ذاتية لتقليل الكلف وزيادة 

االنتاج .
واوضح الشمري ان املالكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي معمل اس��منت 
الكوفة قامت وبجهود اس��تثنائية 
امليزان  وتصني��ع  وصيان��ة  بتأهي��ل 
اجلس��ري في مقل��ع احلج��ر واعادة 
احلي��اة الى اكث��ر م��ن )100( صمام 

من الصمام��ات اخلاصة بضاغطات 
الطواحني للمواد االولية ، الفتا الى 
ان اعم��ال التأهيل وف��رت ماقيمته 
)300( ملي��ون دينار ملعمل اس��منت 
الكوف��ة وه��ي الكلف��ة التقديرية 
العمال التأهيل فيما لو متت مبالكات 
خارجية ، مشيرا الى استمرار اعمال 
الصيانة في املعمل على وفق اخلطة 

املوضوعة.
وب��ني الش��مري ان اعم��ال التأهيل 
معام��ل  ف��ي  اجلاري��ة  والصيان��ة 
الش��ركة كافة تأتي ضمن اخلطط 
املرس��ومة التي وضعتها الش��ركة 
بالس��قوف  االرتفاع  ال��ى  والهادفة 
االنتاجي��ة والوصول ال��ى الطاقات 
التصميمية وبالتالي تقليل الكلف 
والبيع باس��عار مناس��بة ومبايخدم 
املواط��ن ومش��اريع القط��اع العام 
واخلاص ، مضيفا بأن معمل اسمنت 
ادارة  م��ن  مؤخ��را  متك��ن  الكوف��ة 
العائدة  الكهرباء  وتشغيل محطة 
ل��ه بجه��ود وامكاني��ات امل��الكات 
العاملة فيه وكذلك تصنيع لوحات 
الس��يطرة النوعي��ة م��ن قبل احد 

مهندسي املعمل .

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
الضوئ��ي  الكاب��ل  هيئ��ات  اع��ادت 
والنحاس��ي ف��ي مديري��ة اتص��االت 
وبريد االنبار التابعة للشركة العامة 
لالتص��االت والبريد ب��وزارة االتصاالت 
تش��غيل عدد من محطات االتصاالت 
في محافظ��ة االنبار بعد الدمار الذي 
حل باملدينة وشل جميع قدراتها حني 
تعرض��ت للهجم��ات االرهابي��ة التي 
طالت احلياة في احملافظة منها خدمة 
االتص��االت مم��ا حج��ب احملافظة عن 

العال��م اخلارجي . وقال مدير اتصاالت 
االنبار رئيس املهندس��ني حامت محمد 
حس��ن اطلقنا حالة استنفار قصوى 
جلمي��ع امكانياتن��ا وس��خرنا جميع 
العم��ل مبفاص��ل  الطاق��ات الع��ادة 
االتصاالت وانتشالها من اخلراب منها 
تاهي��ل محط��ة الفلوج��ة الضوئية 
ملش��روع DWDM والكاب��ل الضوئ��ي 
للمس��ار فلوجة – بغداد مبسافة 300 
كيل��و باجت��اه منطق��ة اب��و منيصير 
وصوال الى العاصمة بغداد وتش��غيل 

بدال��ة الرطبة بع��د تاهيلها من قبل 
هيئة الكابل النحاس��ي العاملة في 
املديري��ة واع��ادة اخلط��وط الهاتفية 
االرضي��ة للمواطنني والتي بلغت حلد 
االن 800 خ��ط هاتف��ي انهت مرحلة 
انقط��اع احملافظة عن العالم اخلارجي 
بعد تدمير البنى التحتية التي دامت 
مدة بقاء العصاب��ات االرهابية وباتت 
الوس��يلة الوحيدة لالتصال الس��يما 
افتق��اد احملافظ��ة خلدم��ات ش��ركات 

الهاتف النقال.

الغذائية تعلن عن تأهيل مصنعي 
السكر والزيوت في ميسان 

االتصاالت تعيد تشغيل 
عدد من المحطات في األنبار 
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سيؤل ـ بي بي سي:
أعلن��ت كوري��ا اجلنوبية اختفاء س��فينة ش��حن 
عمالقة تابعة لها جنوبي احمليط األطلس��ي وكان 

على متنها طاقم مكون من 24 فردا.
وأك��د حرس س��واحل أوروغ��واي إنق��اذ اثنني من 
الطاقم يحمالن اجلنسية الفلبينية من قارب جناة 

صغير.
وكان أحد أعضاء طاقم السفينة الضخمة التي 
يبلغ طولها 312 مترا قد بث رسالة نصية اجلمعة 

املاضية قال فيها إلى السفينة متتليء باملياه.
وطالب��ت البحري��ة االوررغواني��ة جميع الس��فن 
التجاري��ة في املنطقة باملس��اعدة ف��ي عمليات 
البحث واالتصال واإلنقاذ وتلقت إفادات متطابقة 

تشير إلى وجود رائحة وقود قوية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية إن الرجلني الناجيني 
حتى اآلن من أعضاء الطاقم التقطتهما سفينة 
جتارية استجابت لنداء البحرية األوروغوانية خالل 

الدقائق األولى حيث كانت في موقع قريب.
ونقل��ت الوكال��ة عن املتح��دث باس��م اخلارجية 
الكورية قوله إن عمليات البحث عن بقية أعضاء 
الطاق��م الت��زال جارية مش��يرا إل��ى أن احلكومة 
الكورية طلبت مس��اعدة في عمليات البحث من 

كل من أوروغواي والبرازيل.

القدس ـ أ ب ف: 
تظاه��ر مئات معظمهم من اليهود االس��رائيليني، 
ام��س االول الس��بت في الق��دس تندي��دا باحتالل 
االراضي الفلس��طينية منذ خمسني عاما، بحسب 

تقديرات الشرطة.
لك��ن املنظمني وصحافي��ني في املكان ق��دروا عدد 
املش��اركني بنحو الفني س��اروا من القدس الغربية 
الى باب يافا في املدينة القدمية حيث اقيمت منصة 

رفعت عليها االعالم االسرائيلية والفلسطينية.
وهت��ف احلش��د بالعبري��ة والعربية »يه��ود وعرب، 
لس��نا اعداء« و« ال حلكومة ضم« و«س��الم وعدالة 

اجتماعية«.
وجرت التظاهرة بدعوة من حزب ميريتس اليس��اري 
العلمان��ي املع��ارض ومن القائم��ة العربية املوحدة 
التي تضم احزابا عربية اس��رائيلية في البرملان ومن 
منظمات غير حكومية مناهضة الحتالل اس��رائيل 

لالراضي الفلسطينية.
وتأتي في وقت تواجه االح��زاب املطالبة بقيام دولة 
فلس��طينية ووقف االستيطان مزيدا من الصعوبة 
في اس��ماع صوتها لدى الرأي العام االسرائيلي في 
مواجهة حكومة بنيامني نتانياهو التي تعتبر االكثر 

ميينية في تاريخ البالد.

بوغوتا ـ أ ب ف:
تظاه��ر اآلالف ام��س االول الس��بت ف��ي امل��دن 
الكولومبية الرئيسية ضد حكومة الرئيس خوان 
مانويل س��انتوس، مببادرة من سلفه ألفارو أوريبي 
ومعارضني لعملية الس��الم مع حرك��ة »القوات 

املسلحة الثورية في كولومبيا« )فارك(.
وس��ار املتظاه��رون هاتف��ني ش��عارات مث��ل »ال 
لس��انتوس!«، »س��انتوس أخ��رج«، »لنداف��ع عن 
الدميوقراطية« و«إلنقاذ كولومبيا من االشتراكية«، 
مطالب��ني خصوصا برحيل س��انتوس ال��ذي حاز 
جائزة نوبل س��الم بفضل جهوده في إنهاء النزاع 

املسّلح مع حركة فارك.
وقد تظاهر ألف��ارو أوريبي، ال��ذي حكم البالد بني 
عامي 2002 و2010، ف��ي ميديلني ثاني مدن البالد 
والتي تشكل معقله السياسي، معتبراً أن اتفاق 
الس��الم مع فارك يضمن »إفالتاً تاماً من العقاب« 

ملرتكبي جرائم خطيرة.

اختفاء سفينة كورية 
جنوبية في »األطلسي«

تظاهرة في القدس ضد 
احتالل االراضي الفلسطينية

تظاهرات في كولومبيا 
ضد حكومة سانتوس

متابعة ـ الصباح الجديد:

انطلق��ت امس االحد في العاصمة 
»اجتم��اع  الدوح��ة،  القطري��ة 
املنظم��ات غي��ر احلكومي��ة لدعم 
االس��تجابة اإلنس��انية لس��وريا«، 
ونّظمه مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الش��ؤون اإلنس��انية )اوتش��ا(، في 
وقت باشرت وحدات اجليش السوري 
والقوى الرديفة فجر اليوم بالهجوم 
على مواقع اإلرهابيني مبدينة حلفايا 
شمال محافظة حماة مستخدمة 
املدفعية في القتال اجلاري على بعد 

كم واحد عن املدينة.
وتعتبر حلفايا آخر معاقل اإلرهابيني 
ف��ي محافظة حم��اة، وق��د تراجع 
املسلحون إلى املدينة بعد سلسلة 
م��ن الهزائ��م الكبيرة ف��ي املناطق 
اجمل��اورة، ويواص��ل اجليش الس��وري 
الضغط على اإلرهابيني دافعا بهم 

نحو حدود محافظة إدلب.
جتدر اإلش��ارة إلى أن مجموعات من 
جبه��ة النص��رة قامت م��ع بعض 
الفصائ��ل املس��لحة األخ��رى التي 
انتهكت وقف إط��الق النار، بتنفيذ 
هجمات واسعة وقوية على أراضي 
محافظ��ة حم��اة من جه��ة إدلب، 
وووفق بعض املصادر شارك أكثر من 
10 آالف إرهابي في العملية، وخالل 
القت��ال متك��ن اجليش الس��وري من 
القضاء على أكثر من ألفني منهم.

ويوم أمس أجبرت القوات احلكومية 
اإلرهابي��ني على التراجع إلى حلفايا 
وبعد ذلك متركز اجليش في 16 قرية 
ف��ي املنطق��ة وضمن أم��ن مدينة 
محردة حيث يقطن حوالي 20 ألفا 
ومتكن  األرثوذوكس.  املسيحيني  من 

اجليش الي��وم من ضمان أمان طريق 
حماة – محردة.

ه��ذا وقال مص��دران م��ن املعارضة 
الس��ورية ام��س األح��د إن طائرات 
يعتق��د أنها روس��ية ضربت موقعا 
تس��يطر عليه املعارض��ة املعتدلة 
في شمال غرب س��وريا قرب منفذ 
حدودي رئيسي على احلدود مع تركيا 
مما أس��فر ع��ن مقتل أح��د مقاتلي 

املعارضة وإصابة عدة أشخاص.
وأض��اف املص��دران أن ع��دة غ��ارات 
ف��ي  بابس��قا  قري��ة  اس��تهدفت 

محافظ��ة إدلب التي ص��ارت مالذا 
للجي��ش  تابع��ة  ع��دة  جلماع��ات 
الس��وري احلر وهو فصي��ل معتدل. 
وم��ن ب��ني تل��ك اجلماع��ات جي��ش 
اإلس��الم وهو فصيل يسيطر على 
آخر معقل رئيسي للمعارضة على 

أعتاب العاصمة دمشق.
وكان جيش اإلسالم وقع على اتفاق 
ه��ش لوق��ف إط��الق الن��ار برعاية 
روس��يا وتركي��ا ف��ي نهاي��ة العام 
املاضي. ويقول املعارضون إن روسيا 
ل��م مت��ارس ضغطا عل��ى احلكومة 

الس��ورية لضم��ان اس��تمرار وقف 
إطالق النار.

الس��ورية جيش  احلكومة  وتعتب��ر 
اإلس��الم جماعة إرهابي��ة وتتهمه 
وجماعات أخرى بش��ن هجمات في 
اآلونة األخيرة على مناطق تسيطر 

عليها احلكومة في دمشق.
ويعيش في بابس��قا مئات العائالت 
واملقاتلني من منطقة داريا التابعة 
لدمشق وهي املنطقة التي أخلتها 
للحكوم��ة  وس��لمتها  املعارض��ة 

العام املاضي.

وق��ال معارضون إن طائ��رات حربية 
يعتق��د بأنها روس��ية اس��تهدفت 
بل��دة أوروم الكب��رى في غ��رب ريف 
حلب الذي تس��يطر عليه املعارضة 
حي��ث قت��ل خمس��ة مدني��ني في 
ب��ني  مع��ارك  ش��هدت  منطق��ة 

املعارضة واجليش السوري.
وف��ي غض��ون ذلك انطلق��ت امس 
القطري��ة  العاصم��ة  ف��ي  االح��د 
املنظم��ات غير  »اجتماع  الدوح��ة، 
االس��تجابة  لدع��م  احلكومي��ة 
اإلنسانية لسوريا«، ونّظمه مكتب 

الش��ؤون  لتنس��يق  املتح��دة  األمم 
اإلنسانية )اوتشا(.

ويش��ارك ف��ي االجتم��اع ع��دد من 
الش��أن  الفاعل��ة في  املؤسس��ات 
اإلنساني لألزمة الس��ورية من دول 
إلى مؤسس��ة  باإلضاف��ة  عربي��ة، 

اإلغاثة اإلنسانية )İHH( التركية.
ويعقد االجتماع ليوم واحد، متهيدا 
للمؤمت��ر الذي ينظم في بروكس��ل 
األمم  مبش��اركة  اجل��اري،  أبري��ل   5
املتحدة وعدة دول الستعراض ملف 

املساعدات السوري.
وق��ال مبع��وث األم��ني الع��ام لألمم 
املتحدة للش��ؤون اإلنسانية أحمد 
ب��ن محم��د املريخ��ي خ��الل كلمة 
في  اإلنس��انية  »احلال��ة  االفتت��اح، 
س��وريا تزداد تعقيدا بعد 6 سنوات 
من األزمة، وهناك 13 مليون ونصف 
مليون سوري بحاجة إلى املساعدة، 
بينهم 6.3 مليون نازح داخل سوريا، 
باإلضاف��ة إل��ى 4.8 مليون س��وري 

أجبروا على الفرار من بلدهم«.
»خط��ة  أن  املريخ��ي  وأض��اف 
االس��تجابة اإلنس��انية الس��ريعة 
لالجئ��ني  اإلقليمي��ة  واخلط��ة 
والنازح��ني ف��ي 2017 حتت��اج إلى 8 

مليارات دوالر«.
وعلى هامش االجتماع قال املريخي 
»س��نقوم من خالل ه��ذا االجتماع 
املنظم��ات  نظ��ر  وجه��ة  بنق��ل 
اإلنس��انية اخملتلف��ة الفعالة ملؤمتر 
بروكس��ل، وما تناولوه م��ن قضايا 

وحتديات«.
كما ح��ث املريخي اجملتم��ع الدولي 
على تق��دمي مزيد م��ن الدعم لدول 
اجل��وار )تركي��ا- لبن��ان- األردن( التي 
تبذل جهودا في استضافة الالجئني 

السوريني.

واشنطن ـ أ ب ف:
ب��دأ املواطن��ون األت��راك املقيم��ون 
ف��ي الوالي��ات املتحدة، أم��س االول 
توقيت واشنطن،  السبت، حس��ب 
االقت��راع  صنادي��ق  إل��ى  بالتوج��ه 
لإلدالء بأصواتهم في استفتاء على 

التعديالت الدستورية اجلديدة.
وذك��رت وكالة »األناض��ول« أنه من 
التصويت  املقرر اس��تمرار عملي��ة 

حتى التاس��ع م��ن نيس��ان اجلاري، 
في 7 مراك��ز في الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة، فتحت أم��ام نحو 100 
أل��ف ناخ��ب ترك��ي مس��جل ف��ي 
الوالي��ات املتح��دة األمريكية، يحق 

لهم املشاركة في االستفتاء.
ووفق��ا ل�«األناض��ول«، فق��د ح��ث 
الس��فير الترك��ي، لدى واش��نطن، 
تصريح��ات  ف��ي  قلي��ج،  س��ردار 

للصحفي��ني ف��ي الي��وم األول م��ن 
التصويت، املواطنني األتراك املقيمني 
ف��ي الوالي��ات املتحدة عل��ى اإلدالء 
بأصواتهم في مراكز االستفتاء في 
الس��فارة التركية وقنصلياتها في 
ولوس  وميامي  وبوس��طن  نيويورك 

أجنلوس وشيكاغو وهيوسنت.
وتتضم��ن التعدي��الت الدس��تورية 
الت��ي تق��دم ب��ه ح��زب »العدال��ة 

والتنمي��ة« احلاك��م، االنتق��ال من 
النظام البرملاني إلى الرئاسي. ومن 
املقرر أن يج��ري االس��تفتاء عليها 
شعبياً داخل البالد في ال�16 نيسان 

اجلاري.
كما تن��ص التعديالت الدس��تورية 
على رفع عدد ن��واب البرملان التركي 
من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن 
الترش��ح خلوض االنتخابات العامة 

من 25 إلى 18 عاما.
م��ارك تونر، القائم بأعمال املتحدث 
باسم اخلارجية األميركية واشنطن 
حت��ث تركي��ا وهولندا على تس��وية 
الط��رف  تذك��ر  أن  دون  خالفهم��ا 

املسؤول
التعدي��الت  إق��رار  أج��ل  وم��ن 
الدس��تورية ف��ي الب��الد، يج��ب أن 
يكون عدد املصوتني في االس��تفتاء 

لصالح التعديالت أكثر من %50 من 
األصوات )1+50%(.

وتشير الوكالة إلى أن التصويت في 
اخلارج كان قد بدأ منذ 27 مارس، في 
6 دول أوروبي��ة، هي أملانيا والنمس��ا 
وسويس��را  وفرنس��ا  وبلجي��كا 
والدمنارك، بحيث يستمر التصويت 
في اخل��ارج حتى التاس��ع من أبريل 

اجلاري.

القاهرة - رويترز
قضت محكمة األمور املستعجلة 
ف��ي القاهرة اليوم بإس��قاط قرار 
احملكم��ة اإلداري��ة العليا الس��ابق 
بش��أن جزيرت��ي تي��ران وصنافي��ر 

وسريان االتفاقية.
وترى جه��ات قانونية في مصر أن 
ق��رار محكمة القاه��رة ليس من 

اختصاصه التش��كيك في تبعية 
اجلزيرتني. ونق��ل موقع »مصراوي« 
عن محام��ي النقض طارق جنيدة، 
قول��ه إن »الدع��وى املرفوعة أمام 
األمور املس��تعجلة ه��ي منازعة 
تنفي��ذ موض��وع وال تتط��رق إلى 
جنس��ية األرض س��واء مصرية أو 
س��عودية، بناء عل��ى وجهة نظر 

مقي��م الدعوى بأن قضي��ة تيران 
وصنافي��ر تع��د عمال م��ن أعمال 
الس��يادة وال والية للقضاء اإلداري 

عليها«.
وأوض��ح جني��دة أن احملكمة قضت 
بإسقاط مس��ببات حكم اإلدارية 
العلي��ا ف��ي جلس��ة، ألن القضاء 
اإلداري أق��ر مبصرية تيران وصنافير 

في حكم بات ونهائي.
باملقاب��ل أوض��ح احملام��ي أش��رف 
فرحات، أن البرملان هو اجلهة املنوط 
ب��ه مناقش��ة اتفاقي��ة ترس��يم 
احل��دود ب��ني مص��ر والس��عودية 
وإقراره��ا، متوقعا عرض االتفاقية 
عل��ى االس��تفتاء الش��عبي ف��ي 
حالة املوافق��ة عليها من اجمللس، 

االس��تفتاء  س��يكون  وبالتال��ي 
الش��عبي ه��و صاح��ب الكلم��ة 

العليا في هذه القضية.
وما زالت محكمة القضاء اإلداري 
تنظ��ر دع��وى وق��ف تنفي��ذ قرار 
إحال��ة اتفاقي��ة ترس��يم احل��دود 
اخلاصة بجزيرتي »تيران وصنافير« 
جمللس النواب إلى جلس��ة 23 مايو 

املقبل. يذكر أن محكمة القضاء 
اإلداري مبصر، أص��درت في حزيران 
املاضي، حكما ببطالن توقيع ممثل 
احلكوم��ة عل��ى اتفاقية ترس��يم 
احل��دود ب��ني مص��ر والس��عودية 
واستمرار الس��يادة املصرية على 
جزيرت��ي تيران وصنافي��ر. وتضمن 

نص احلكم إلزام الدولة بتنفيذه.

بدء االقتراع على التعديالت الدستورية التركية في الواليات المتحدة

محكمة القاهرة تقضي بسريان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

الجيش السوري يهاجم النصرة لتحرير حلفايا بمحافظة حماة

مؤتمر في الدوحة الجتماع المنظمات
 غير الحكومية تمهيدا لبروكسل حول سوريا

شارك أكثر من 
10 آالف إرهابي 

في العملية، وخالل 
القتال تمكن الجيش 
السوري من القضاء 
على أكثر من ألفين 

منهم

مدفعية اجليش السوري

االثنني 3 نيسان 2017 العدد )3664(

Mon. 3 Apr. 2017 issue )3664(

لندن ـ وكاالت:

بدأت الكثير من احلقائق تتكش��ف عن 
حي��اة خالد مس��عود، 52 عاًم��ا، منّفذ 
هجوم لندن الذي أودى بحياة 4 أشخاص، 
وظه��ر أن خالد مس��عود، هو مس��لم، 
وقات��ل، ومتعّلم، ولديه س��جّل جنائي، 
وش��خصية مرح��ة، ف��ي ح��ني تزايدت 
التس��اؤالت عن دوافعه لتنفيذ عملية 
»وستمنس��تر« املتطّرفة في لندن، وفي 
أي مرحل��ة عمرية وحت��ت أي دوافع متّكن 
اإلس��الم املتّطرف من حتويل الرجل الذي 

ولد باسم »أدريان املز«. 
كان الش��اب يتمّتع بتنش��ئة مستقرة، 
أّدت إل��ى أن جعلت م��ن إخوانه األصغر 
س��ًنا أحدهم يدير ش��ركات بي��ع زهور 
ونس��يج في أوكس��فورد ش��اير واآلخر 
يعمل في مهنة ناجحة كمدير حسابات 
ف��ي برلني، ومع ذلك، البد أن يكون هناك 
نقط��ة حتّول ف��ي وقت ما خ��الل حياته 
املتجولة، بني كينت وسوسكس ولندن 
العربية  واململك��ة  ولوت��ون وبرمنغهام 
الس��عودية، مم��ا اضط��ره إل��ى تنفي��ذ 

الهجوم الذي خّلف 4 قتلى.
وأوضح��ت الباحثة ف��ي جمعية هنري 
جاكس��ون، إميا وي��ب، أّنه »لي��س هناك 
توجه واحد لإلرهابي، ولكن هناك بعض 

الوجوه«. »مبعنى ما، فهو يتناس��ب مع 
الكثي��ر م��ن التوّجه��ات، إذا كنت تريد 
أن تفه��م أي ن��وع م��ن العن��ف، حتتاج 
إل��ى تصنيفه حت��ى تتمكن م��ن إنتاج 
وم��ن  مع��ه.  للتعام��ل  اس��تراتيجية 
املفترض أن يك��ون الناس حريصني على 
محاولة التوصل إلى كل شيء معا بعد 
وقت قصير من وق��وع احلدث، ولكن في 
هذه املرحلة، يج��ب أن نتوقع اخللط بني 

كل شيء«.
وبدأت احلياة التي انتهت بطلق ناري على 
الصدر في كينت، م��ن جانيت إملز، وهي 
موظفة مكتبية في األصل من كرويدون، 
17 عاًم��ا عندما أجنبت أدريان، وبعد ذلك 
بعام��ني تزوجت من فيلي��ب أجاو، وكان 
أدريان س��يأخذ لقب زوج األم النيجيري، 
وانتقلت العائلة إلى رويال تونبريدغ ويلز، 
حيث نشأ أدريان وش��قيقيه، بول، 50 و 
أليك��س، 40 عاما، في واح��دة من أكثر 
ش��وارع املدينة أناقة، ورس��ب أدريان في 
امتحان الفصل 11 وذهب إلى مدرس��ة 
هنتلي الثانوية للبنني، واملعروفة باسم 

»املدرسة الصلبة«،
وبحلول الوقت الذي اجنرف فيه، في عمر 
ال� 16، كان يتعاطى اخملّدرات، وبدأ بتناول 
املش��روبات الكحولي��ة، وبحل��ول ع��ام 
1983، وعمره 19 عاًما، حصل على إدانته 
األولى، عن األضرار اجلنائية، وحصل على 
وظيفة ف��ي وولورث��س، وتعل��م العزف 

عل��ى الغيت��ار وب��دأ العم��ل ف��ي فرقة 
حي��ث كانت الصديق��ات، واحلفالت، ثم 
التقى ج��ني هارفي، وغادر املدينة، وأجنب 
الزوج��ان ابنتهما األول��ى، أندي، في عام 
1992 وانتق��ل إلى ساس��كس الريفية، 
عاش��وا ف��ي منزل ج��ذاب م��ع حديقة 
كبيرة واس��تأجروا وحدة في كواري فارم 
بوس��ينيس ب��ارك، حيث تدير الس��يدة 
هارفي ش��ركة تبيع مع��دات التنظيف 

وكان هو مدير املبيعات.
ووج��د الوق��ت للدراس��ة ف��ي جامعة 
ساسكس، وتخرج بدرجة البكالوريوس 
في االقتص��اد والتاري��خ االقتصادي في 
ع��ام 1997، وف��ي الع��ام التال��ي، أجنبوا 
ابنتهم��ا الثاني��ة، تيغ��ان، وبحلول ذلك 
الوق��ت كان��ت العالقات ق��د تفككت 
على م��ا يبدو مع والدت��ه وزوج األم وبدأ 
في اس��تخدام اس��م والدته األولى، إملز، 

غادر نورثيام، وأصب��ح الزوجان متورطني 
ف��ي نزاع على األراضي مع اجليران، ودخل 
االثن��ني للمرة األول��ى الس��جن، ملدة 6 
أش��هر في عام 2003، في عمر 39 عاًما، 

ملهاجمة شاب بسكني.
وقضى مسعود 3 سنوات في السجون 
حيث يش��تبه بأن��ه بدأ التط��ّرف، على 
الرغم من أن اآلخرين ال يعتقدون كذلك، 
م��ا هو مؤكد أن��ه بحل��ول الوقت الذي 

خ��رج م��ن الس��جن، كان يطل��ق على 
نفس��ه بانه مسلم، على الرغم من أنه 
ف��ي البداية م��ا زال يدعى نفس��ه آدي، 
وارتدى اللباس الغربي، وكان قد انفصل 
عن ج��ني هارفي واجنرف إل��ى حياة أكثر 
برودة ف��ي إيس��تبورن، وف��ي مرحلة ما 
بعد مغادرت��ه ايس��تبورن، أصبح خالد 
مس��عود، وف��ي ع��ام 2004 كان زواجه 
قصي��ر األم��د إل��ى فرزانة مال��ك، وهي 
مس��اعدة تس��ويق، ولكنها هربت منه 

بسب غضبه العنيف.
وقال أحد األقارب إنها »خرجت بحقيبة 
فق��ط، فق��ط مالبس��ها، ذهب��ت إل��ى 
الطرف اآلخ��ر من الب��الد، كانت خائفة 
منه«، وأمضى الس��نوات األربع األخيرة 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة  ب��ني 
ومدينت��ه، وبعد فترة وجيزة عاد للعيش 
ف��ي كراول��ي، غ��رب ساس��كس، ليس 
بعيًدا عن ش��ارع الش��هداء، حيث كان 
عب��د الواحد مجي��د البالغ م��ن العمر 
39 عام��ا، يقيم، وقد أصب��ح مجيد أول 
انتحاري بريطاني في سورية، حيث كان 
يقود ش��احنة من املتفجرات إلى سجن 

حلب في عام 2014،
وفي كراولي إحدى األماكن التي أقامت 
املتطرف��ة  املهج��رون  جماع��ة  فيه��ا 
احملظ��ورة اجتماع��ات ص��الة، كان أيضا 
هناك آخ��ر أثر رس��مي حليات��ه كأدريان 
إمل��ز، مت تعي��ني مس��عود ف��ي مدرس��ة 

اللغ��ة اإلجنليزية، حيث ظه��ر ألول مرة 
في حتقيقات االس��تخبارات البريطانية، 
وف��ي الوقت نفس��ه، أقام ف��رع اللوتون 
التابع للمهاجرون، الذي أنشأه الداعية 
املتطرف املس��جون واجملند اإلرهابي أجنم 
ش��ودري، مق��را بالق��رب من املدرس��ة، 
وأبدى مسعود اهتماما بتعاليمه، لكنه 
لم يظه��ر أي عالمات لالنضمام إليهم، 
وكان مسعود يعيش مع زوجته اجلديدة، 
روهى هيدارا، محاسبه عمرها 29 عاما 
من غامبي��ا، ابنة عالم إس��المي. وكان 
لديه��م التوائ��م، م��رمي ومحم��د، وكان 
منزلهم على بع��د ميل واحد فقط من 
محمد اس��تياك أالمجير الذي أدين في 
العام املاض��ي بإلقاء خطاب��ات إرهابية 
إل��ى جان��ب أربع��ة أعض��اء آخرين من 

الدائرة الداخلية املقّربة لتشودري. 
وضغ��ط مس��عود عل��ى بنات��ه لك��ي 
يعتنفوا اإلسالم، في حني قاومت تيجان، 
واس��تمرت ف��ي العي��ش م��ع والدتها، 
أن��دي،  األكب��ر،  ش��قيقتها  اعتنق��ت 
وفاج��أت صديقاته��ا باعتناقه��ا الدين 
اإلس��المي واالنتق��ال مع والده��ا، وفي 
ع��ام 2013 انتقل��وا إلى بواب��ة الغابات، 
ش��رق لندن، وه��ي منطق��ة ذات أعلى 
نس��بة من األش��خاص املدانني بجرائم 
اإلرهاب اإلس��المي على مدى السنوات 
ال 20 املاضي��ة، وفًق��ا جلمع�ي��ة هنري 

جاكسون. 

وسط تزايد التساؤالت عن دوافعه لتنفيذ عملية »وستمنستر« األخيرة 

رحلة خالد مسعود من والدته المستقّرة وحتى هجوم لندن المتطّرف 

تقـرير



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

ناقش رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
ف��ي بغ��داد، مع أمني ع��ام منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوبك( محمد 
باكين��دو والوف��د املرافق له س��بل 
احلفاظ على التنس��يق ب��ني الدول 
للنف��ط وحق��وق أعضاء  املنتج��ة 

املنظمة .
وقال مكت��ب العبادي ف��ي بيان، إن 
االخير »استقبل أمني عام منظمة 
)أوب��ك( محمد سنوس��ي باكيندو 

والوفد املرافق له”.
وأشار الى ان االجتماع الذي حضره 
وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي اللعيبي 
شهد مناقشة س��بل احلفاظ على 
التنسيق بني الدول املنتجة للنفط 

وحقوق أعضاء املنظمة.
وكان رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
اس��تقبل في بغداد مساء السبت 
أم��ني ع��ام منظم��ة أوب��ك محمد 
سنوس��ي باكيندو ووف��د املنظمة 

املرافق له.
ورحب معصوم في مستهل اللقاء 
بباكين��دو والوفد الضيف، مش��يراً 
إل��ى أهمية الدور املأمول للمنظمة 
في احلفاظ على التنسيق بني الدول 
واحملافظ��ة على  للنف��ط  املنتج��ة 
حقوق األعض��اء، وإلى حرص العراق 
على إبعاد تسويق النفط وتصديره 
عن تأثي��رات السياس��ة، حيث أكد 
ض��رورة حتري��ر بي��ع النفط م��ن آثار 
العرض  السياس��ة وعدم اخض��اع 
إل��ى اخلالفات  والطل��ب واألس��عار 

وتأثيرات السياسة.
ومن جانبه، أثنى باكيندو على الدور 
امله��م للعراق ف��ي منظم��ة أوبك 
كدولة مؤسس��ة للمنظمة وعلى 
ح��رص العراق من أج��ل وحدة أوبك 
وتعزي��ز جهودها مب��ا يخدم مصالح 

اجلميع. 
وكان وزي��ر النفط أكد التزام العراق 
بتخفيض س��قف اإلنتاج على وفق 
اتفاق منظمة )أوبك( والدول املنتجة 

خارج املنظمة، والتي بدأ تطبيقها 
من��ذ كان��ون الثاني املاض��ي، وقال: 
إن الع��راق ملتزم بق��رار التخفيض 
برغ��م حتقيق��ه ملعدالت قياس��ية 
في الصادرات النفطية خالل العام 
املاضي ومتني حتس��ن أسعار النفط 
بعد السيطرة على تخمة املعروض 
ومن��و الطل��ب العاملي عل��ى النفط 

خالل الفترة املقبلة.
ش��ركة  اخلمي��س  ي��وم  وأعلن��ت 
تسويق النفط )سومو( إن متوسط 
إنت��اج الع��راق النفطي بل��غ 4.464 
مليون برميل يوميا من��ذ بداية آذار 
بانخف��اض جت��اوز 300 أل��ف برميل 
يومي��ا مقارن��ة مبس��تويات ما قبل 

تطبي��ق التخفيضات الت��ي قررتها 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 

)أوبك( من أول كانون الثاني.
وقال فالح العامري مدير س��ومو إن 
»متوس��ط صادرات اخل��ام العراقية 
من��ذ بداي��ة آذار بل��غ 3.756 مليون 
برمي��ل يوميا انخفاض��ا من 3.869 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا في ش��باط 
مضيفا أن مستوى آذار يشمل 515 
ألف برمي��ل يومي��ا يصدرها إقليم 

كردستان«.
وأض��اف أن »الت��زام الع��راق، ثان��ي 
أكبر منت��ج للنفط داخل أوبك بعد 
السعودية، بتخفيضات اإلنتاج بلغ 

90 باملئة«.

وبلغ��ت ص��ادرات العراق مس��توى 
قياس��يا جتاوز األربعة ماليني برميل 
يوميا في تشرين الثاني قبيل إعالن 
أوبك عن اتفاق خلفض اإلنتاج خالل 

الستة أشهر األولى من 2017.
الى ذلك، اكد اللعيبي، أمس االحد، 
فت��ح باب االس��تثمار ف��ي مجاالت 
قطاع النفط والغاز والتوزيع، مشيرا 
الى وص��ول العراق الى مس��تويات 

عالية من االنتاج.
وق��ال اللعيب��ي ف��ي كلم��ة خالل 
منتدى االقتصاد العراقي، ان »العراق 
والول مرة قام بتصدير الغاز السائل 
وانتج كميات كبي��رة والعام املقبل 
2018 سيشهد انتجا وتصدير الغاز 

اجلاف”.
واض��اف، انه » س��يتم التوجه نحو 
الصناعات النفطية لزيادة االيرادات 

املالية للدولة”.
وتابع، ان »هناك خططاً الس��تثمار 
وتأهيل املصاف��ي النفطية وكذلك 
لالس��تخراج  املصاح��ب  الغ��از 

النفطي”.
عل��ى صعيد متص��ل، قالت مصادر 
جتارية إن شركة روسنفت احلكومية 
الروسية ستشتري أولى شحناتها 
النفطية من إقليم كردستان أوائل 
نيس��ان لتصبح أول ش��ركة نفط 
كب��رى حتص��ل عل��ى اخل��ام الكردي 
مباش��رة لصالح منظومة التكرير 

بها.
وس��تبحر الناقلة مينيرف��ا صوفيا 
حاملة الش��حنة من ميناء جيهان 
ترييس��تي  مين��اء  إل��ى  الترك��ي 
اإليطالي حي��ث ميكن نقل اخلام من 
هناك عبر خط أنابيب إلى محطات 
التكري��ر التابع��ة لروس��نفت ف��ي 

أملانيا.
ووقعت روسنفت في شباط اتفاقا 
مع اإلقليم شبه املستقل للتمويل 

املسبق لصادرات اخلام منه.
وقال اإلقلي��م إن الصفقة متثل أول 
عملية بيع مباش��ر لش��ركة تكرير 
كبرى وتفتح الباب أمام آخرين للبدء 

في شراء نفط كردستان مباشرة.

الجبوري يدعو لمراجعة جوالت التراخيص النفطية

»األوراق المالية«: ارتفاع عدد وقيمة األسهم المتداولة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
شدد رئيس البرملان سليم اجلبوري، 
امس األح��د، على ض��رورة اإللتزام 
مبراجع��ة عقود التراخي��ص، داعيا 
إلى العمل باملادتني )111 و112( في 
الدس��تور اخلاصتني ب��إدارة الثروات 

النفطية والغازية.
وقال اجلبوري خالل كلمة القاها في 
منتدى الع��راق للطاقة الذي أقيم 
أم��س، إن »اي��رادات النفط مازالت 
تش��كل النس��بة العظم��ى م��ن 
الصعبة«،  بالعملة  العراق  ايرادات 

مبين��ا أن »ه��ذا بح��د ذاته يؤش��ر 
ال��ى إش��كالية احادي��ة االقتصاد 
العراق��ي، ال��ذي يضع مس��تقبل 

العراق امام منعطفات خطيرة«.
وأض��اف، أن��ه »يج��ب العمل على 
اتخ��اذ إج��راءات عملي��ة واضحة 
العملي��ة  الترجم��ة  كوج��وب 
للمادتني )111 و112( في الدس��تور 
اخلاصتني بإدارة الث��روات النفطية 
م��ن مجموعة  والغازي��ة، كج��زء 
ال��ى تعمي��ق  تش��ريعات ته��دف 
الفائ��دة من ثروات الع��راق«، مردفا 

»التي منها قانون ش��ركة النفط 
الوطنية، الذي وص��ل الى مجلس 
النواب وس��يدرج على جدول قراءة 
اجملل��س، إضاف��ة الى قان��ون توزيع 
الثروات الوطني��ة، وهي مجموعة 
تشريعات تؤكد الفائدة املرجتاة من 

ثروات العراق«.
وأكد رئي��س البرمل��ان، أن »التركيز 
وتوفي��ر  الطاق��ة  قط��اع  عل��ى 
مس��تلزمات تطويره إداريا وقانونيا 
للع��راق عائدات  ومالي��اً، س��يوفر 
ميكن توظيفها لتوس��يع القاعدة 

اإلنتاجية الضامنة لتنويع اقتصاد 
البلد«.

وأش��ار اجلب��وري، إل��ى أن »مجلس 
النواب ل��م يأل جهداً في تش��ريع 
القوانني املتعلقة بالطاقة واحملالة 
م��ن احلكومة«، الفت��ا إلى انه »من 
هذه القوانني وزارة الكهرباءوهيئة 
العراقي��ة وإعفاء  الذرية  الطاق��ة 
واملقاول��ني  األجنبي��ة  الش��ركات 
الثانويني األجانب في عقود جوالت 
التراخي��ص م��ن الرس��وم، وقانون 
التعديل الثاني لقانون االس��تثمار 

اخلاص بتصفية النفط«.
اإللت��زام  »ض��رورة  عل��ى  وش��دد، 

مبراجعة عقود التراخيص«.
ال��ى ذلك، اك��د اجلب��وري، أمس، ان 
قانون النف��ط والغاز ما زال مغلقا 
ول��م يحس��م ام��ره، مش��يرا الى 
ان القان��ون يع��ّد العم��ود الفقري 
املرك��ز  ب��ني  العالق��ة  لتنظي��م 

واالقليم واحملافظات املنتجة.
وق��ال، ان »مش��روع قان��ون النفط 
والغ��از ال��ذي ميث��ل فاحت��ة العمل 
التش��ريعي للقوان��ني ومن��ذ عام 

2007 ل��م يحس��م ام��ره من قبل 
احلكومة ومجل��س النواب«، مبينا 
ان »القانون م��ا زال معلقا وانه لم 
يعد بصيغ��ة نهائية مجمع عليه 

ومت سحبه ملرات عدة«.
واضاف اجلبوري ان »املشروع تعرض 
لتجاذبات سياسية حادة«، مشيرا 
ال��ى ان »القان��ون يعتب��ر العم��ود 
الفق��ري لتنظي��م العالق��ة ب��ني 
املركز واالقليم واحملافظات املنتجة 
لالس��تثمار  التنظيم��ي  واالط��ار 

الوطني واالجنبي في القطاع«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل س��وق العراق ل��الوراق املالية 
ارتفاع��ا ف��ي ع��دد وقمية االس��هم 

املتداولة خالل االسبوع املاضي.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد الس��الم إن »السوق نظم 

خالل األس��بوع املنتهي ف��ي الثالثني 
من أذار خمس جلس��ات للتداول في 
السوق النظامي وجلستني تداول في 
الس��وق الثاني ويبلغ عدد الشركات 
املدرج��ة ف��ي الس��وق )97( ش��ركة 
مس��اهمة منها )70( شركة مدرجة 

في الس��وق النظامي و)27( ش��ركة 
مدرجة في الس��وق الثان��ي وتداولت 
املاض��ي  األس��بوع  جلس��ات  خ��الل 
الس��وق  )44( ش��ركة ف��ي  أس��هم 
النظام��ي و)2( ش��ركة في الس��وق 
الثاني في حني ال يزال عدد الشركات 

املتوقفة عن الت��داول لعدم التزامها 
بتقدمي اإلفصاح الس��نوي والفصلي 

للهيئة والسوق )14( شركة«.
وأكد عبد الس��الم أن عدد األس��هم 
املتداولة لألس��بوع املاض��ي بلغ )27( 
ملي��ار س��هم ف��ي مقاب��ل )3( مليار 

س��هم لألس��بوع الذي قبله مرتفعا 
بنسبة )%723.53( أما قيمة األسهم 
املتداولة لألسبوع املاضي فبلغت )14( 
مليار دينار ف��ي مقابل )2( مليار دينار 
لألس��بوع الذي قبله مرتفعاً بنسبة 
الصفق��ات  ع��دد  وع��ن   .)462.12%(

املنف��ذة لألس��بوع املاضي ب��ني عبد 
الس��الم أنها بلغ��ت )1831( صفقة 
في مقابل )1648( صفقة لألس��بوع 
الذي قبله منخفضاً بنسبة )3.14%( 
عن إغالقه لألسبوع الذي قبل عندما 

أغلق على )686.02( نقطة.

اللعيبي: فتحنا الباب أمام االستثمار

باكيندو يبحث في بغداد سبل التنسيق بين الدول المنتجة للنفط

رحب معصوم في 
مستهل اللقاء بباكيندو 
والوفد الضيف، مشيرًا 
إلى أهمية الدور 
المأمول للمنظمة في 
الحفاظ على التنسيق 
بين الدول المنتجة للنفط 
والمحافظة على حقوق 
األعضاء، وإلى حرص 
العراق على إبعاد تسويق 
النفط وتصديره عن 
تأثيرات السياسة

أنقرة ـ رويترز:
قال��ت جمعي��ة املصدري��ن األت��راك إن الصادرات 
التركية زادت 19 باملئة على أساس سنوي في آذار 

إلى 13.616 مليار دوالر.
وأظهرت بيانات اجلمعية أن صادرات ش��باط زادت 
5.1 باملئ��ة على أس��اس س��نوي إل��ى 11.3 مليار 

دوالر. 
وتنش��ر اجلمعي��ة بياناته��ا قب��ل ش��هر تقريب��ا 
م��ن البيان��ات الرس��مية الت��ي يصدره��ا معهد 

اإلحصاءات التركي.

نيويورك ـ رويترز:
س��جل الذهب بنهاية مكاس��ب بلغت نحو 8.4 
باملئة في أفضل أداء فصلي في عام وسط ضبابية 
تكتنف خط��ط الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب 
بش��أن الضرائب واالس��تثمار وسلسلة انتخابات 
ف��ي أوروبا مب��ا عزز الطل��ب على املع��دن النفيس 

باعتباره مالذا آمنا.
وتعافى الذهب من اخلسائر التي سجلها في وقت 
س��ابق مع اس��تقرار الدوالر بعد تصريحات تصب 
في صالح إبقاء السياسة النقدية من دون تغيير 
من مس��ؤول مبجلس االحتياط��ي االحتادي )البنك 
املركزي االميركي( وبيانات غير مش��جعة بش��أن 

االقتصاد االميركي.
وارتف��ع س��عر الذه��ب 0.4 باملئة ف��ي املعامالت 
الفورية إلى 1247.4 دوالر لألوقية )األونصة( بينما 
ارتفع في العقود االميركي��ة اآلجلة 0.2 في املئة 

إلى 1247.30 دوالر لألوقية.
وف��ي وقت س��ابق من اجللس��ة انخف��ض الذهب 

بأكبر وتيرة في أكثر من ثالثة أسابيع.
ولم يسجل مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
االميركية أمام س��لة تضم س��ت عمالت رئيسة 
تغي��را يذكر عن مس��تويات مس��اء اخلميس بيد 
أن��ه اجته إلى تس��جيل أفضل أداء أس��بوعي منذ 
منتصف شباط بدعم من املكاسب التي حققها 

في بداية األسبوع.
ويزيد ارتفاع الدوالر من تكلفة الذهب على حائزي 
العمالت األخرى في حني يؤدي زيادة أسعار الفائدة 
إل��ى ارتفاع عوائد الس��ندات مما يح��د من الطلب 

على الذهب الذي ال يدر عائدا.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى ارتفعت الفضة 
في املعامالت الفورية 0.7 في املئة إلى 18.21 دوالر 
لألوقي��ة لتصل مكاس��بها الفصلي��ة إلى 14.2 

باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخف��ض اليورو إلى أدنى مس��توياته في أس��بوعني 
أمس بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة 
الي��ورو تباطأ بوتيرة فاق��ت التوقعات في آذار املاضي، 
م��ا ال يتيح للبن��ك املركزي األوروب��ي تقليص احلوافز 

النقدية إال تدريجاً. 
وتراج��ع اليورو أكثر من 1 ف��ي املئة أمام الدوالر خالل 
األس��بوع، في أسوأ أداء في 7 أسابيع، في وقت يراجع 
املس��تثمرون توقعاتهم ملوعد بدء »املركزي« األوروبي 

تطبيع سياسته النقدية.
وانخفض اليورو 0.1 ف��ي املئة إلى 1.0670 دوالر، وهو 
أدنى مس��توياته منذ 15 آذار، بعدم��ا أظهرت بيانات 
أن التضخ��م بلغ 1.5 في املئة على أس��اس س��نوي، 
انخفاضاً من أعلى مس��توياته في 4 س��نوات البالغ 

اثنني في املئة والذي سجله في شباط املاضي. 
وتقل هذه القراءة عن توقعات بارتفاع أسعار التجزئة 
1.8 في املئة، في حني أكد محللون أن االستجابة إلى 
البيانات كانت مح��دودة ألن بيانات التضخم األملاني 
واإلس��باني الص��ادرة أول من أمس ج��اءت فعلياً دون 
التوقعات، م��ا يعني أن املس��تثمرين كانوا يتوقعون 
أرقاماً أقل أمس. وارتفع مؤش��ر ال��دوالر 0.2 في املئة 
إلى 100.55، مس��تفيداً من ضعف اليورو ومن بيانات 

اقتصادية أميركية قوية.

ارتفاع صادرات 
تركيا 19 %

أفضل أداء فصلي 
للذهب في عام

التضخم يضغط 
على اليورو

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية 
أمس األحد أن إنتاج روسيا من النفط 
بلغ 11.05 مليون برميل يوميا في آذار 
انخفاض��ا م��ن 11.11 ملي��ون برميل 

يوميا في شباط.
بلغ اإلنتاج 46.739 مليون طن مقابل 

42.434 مليون في شباط.
وبل��غ إنت��اج الغ��از 58.79 ملي��ار متر 
مكعب الش��هر املاضي مبا يعادل 1.9 
مليار متر مكعب يوميا مقابل 58.52 

مليار متر مكعب في شباط.
عل��ى صعي��د متص��ل، قال��ت وزارة 
تقريره��ا  ف��ي  االميركي��ة  الطاق��ة 
الشهري إن الطلب على النفط اخلام 
ف��ي الوالي��ات املتحدة زاد ف��ي كانون 
الثان��ي مبقدار 179 أل��ف برميل يوميا 

إلى 19.234 مليون برميل يوميا.
وقال��ت إدارة معلوم��ات الطاق��ة يوم 
اجلمع��ة إن اإلنتاج االميركي من اخلام 

ارتف��ع خالل الش��هر مبق��دار 60 ألف 
برميل يوميا إلى 8.835 مليون برميل 

يوميا.
ف��ي ش��أن آخر، س��جلت الص��ادرات 
السعودية غير النفطية أكثر من 173 
مليار ريال وبنسبة قدرت %33.94 من 
قيمة واردات اململكة خالل عام 2016 
لتنخف��ض أكثر م��ن 17 ملي��ار ريال 
بع��د أن بلغ��ت قيمة الص��ادرات غير 
النفطي��ة خالل ع��ام 2015 نحو 190 
مليار ريال وبنس��بة مقدراها 28.99% 
من قيمة الواردات خالل نفس الفترة.

وكش��ف تقري��ر ص��ادر ع��ن الهيئة 
العام��ة لإلحصاء أن��ه وخالل اخلمس 
الس��نوات املاضية سجلت الصادرات 
الس��لعية غير النفطية أعلى ارتفاع 
بالقيم��ة اإلجمالي��ة وجت��اوزت حاجز 
217 مليار ريال في حني سجلت قيمة 
الواردات السلعية اكثر من 651 مليار 

ريال وذلك خالل 2014.
وأش��ار التقرير إلى أن أهم خمس دول 
مص��در إليه��ا البضائع الس��عودية 

أو  ال��دول  تل��ك  ف��ي  واس��تهالكها 
التصدي��ر إل��ى بلدان أخ��رى عبر هذه 
الدول والتي تضمنت اإلمارات، الصني، 

سنغافورة، الهند، والكويت، وأن أهم 
خمس دول اس��توردت منها البضائع 
التجاري��ة تضمنت الوالي��ات املتحدة 

اإلمارات،  إملاني��ا،  والصني،  االميركية، 
واليابان.

م��ن جهت��ه، أوضح أس��تاذ االقتصاد 

في جامع��ة امللك عبدالعزيز الدكتور 
حبيب تركستاني، أن انخفاض قيمة 
الص��ادرات مقارنة بالع��ام الذي قبله 
يؤك��د وجود متغي��رات اقتصادية لم 
تكن ظاهرة؛ مما أسهم في انخفاضه 
إلى هذا املس��توى، وأن��ه على اجلهات 
ذات العالق��ة دراس��ة ه��ذا املتغيرات 
ومس��توى تأثرها خالل الع��ام اجلاري، 
خاص��ة وأن رؤي��ة الس��عودية 2030 
تؤكد على زيادة الصادرات السعودية 
غي��ر النفطية م��ن 16 إلى %50 على 
األق��ل م��ن إجمالي الن��اجت احمللي غير 
النفط��ي واس��تهدافها ع��ددا م��ن 
السلع وتسويقها وتصديرها الى دول 
عاملية وهذه املهمة ملقاة على هيئة 
تنمية الصادرات الس��عودية وتفعيل 

دورها في منو االقتصاد السعودي.
من جانب آخر، أوضح رئيس جلنة تنمية 
الصادرات الس��عودية في غرفة جدة 
س��ابقا ناصر باس��هل، أن الصادرات 
السعودية ومع رؤية السعودية 2030 
س��وف تش��هد منوا ملحوظ��ا وذلك 

بتنوع مصادر الدخل ورفع مستهدف 
بحي��ث  النفطي��ة  غي��ر  الص��ادرات 
تس��اهم مس��اهمة فعلي��ة لوجود 
ثقة كبيرة في املستثمرين في الدول 
العاملية باملنتجات السعودية، مشيرا 
إلى أن معدالت األسواق العاملية سواء 
العربي��ة أو االميركي��ة او اليابانية او 
األوروبية أو الصينية تشير إلى معدل 
منو جيد في استيراد املنتج السعودي 
م��ن الس��عودية وتصديره ال��ى تلك 
العالم��ة  اضح��ت  الت��ي  االس��واق 
التجارية السعودية مطلبا لتواجدها 

في تلك األسواق.
وأشار باسهل إلى ان حجم الصادرات 
غي��ر النفطية جتاوز حاجز 200 مليون 
ريال خالل 2014، وانخفض خالل العام 
2016 ال��ى مس��توى 173 ملي��ار ريال 
وهن��اك عوامل عدة أث��رت على عامل 
النمو متوقعا أن منوها بش��كل أكبر 
القادمتني  الس��نتني  س��يكون خالل 
وم��ع برنامج التح��ول الوطني 2020 

سيكون هناك منوا ملحوظا.

الواليات المتحدة: 19 مليون برميل يوميًا حجم الطلب على الخام

انخفـاض اإلنتـاج اليـومـي للنفـط الـروسـي فـي آذار
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آفاق 8

د. نديم الجابري

املثقف و السلطة:-
التأثي��ر  بأنه��ا  الس��لطة  تع��رف 
باس��تعمال القوة على مجموعة من 
االفراد او اجلماعات او اجلهات من خالل 
التحكم بإص��دار الق��رارات النهائية 
عل��ى وف��ق مجموع��ة م��ن القواعد 
القانوني��ة . و الس��لطة السياس��ية 
ه��ي التي توجد بيد احلكومة و الدولة 
. و الت��ي تقوم مبوجبها باملوافقة على 
مجموعة من القرارات داخل الدولة و 

خارجها  .
و تب��دأ اش��كالية العالقة بني املثقف 
و الس��لطة بحكم ان الس��لطة البد 
ان تق��وم عل��ى ثقافة معين��ة . حيث 
ال س��لطة من دون ثقاف��ة و ال ثقافة 
اال و لها وجه من وجوه الس��لطة . اذ 
ان النظ��ام السياس��ي ال ميكنه وضع 
سياس��ة ما من دون ان يضفي عليها 

طابع االقناع و العقالنية .
و من ه��ذا املنطلق , تقوم الس��لطة 
بوس��ائل  املثقف��ني  باس��تقطاب 
الترغيب تارة و بوس��ائل الترهيب تارة 
أخرى لتنتج بذل��ك الثقافة و املثقف 

مبا يتناسب و فلسفتها السياسية .
و لك��ي يصب��ح النظ��ام السياس��ي 
ناجحاً , و ق��ادرًا على االضطالع بدوره 
الب��د ان يرتكز على معرف��ة ما مهما 
كان��ت طبيعت��ه و مقومات��ه س��واء 
كان نظام��اً دميقراطياً او اس��تبدادياً . 
و الس��لطة من هذا الب��اب هي ايضاً 
نظ��ام يتطلب معرف��ة ما كي  حتظى 
برضا احملكوم��ني . و هذه املعرفة تزوده 
بوس��ائل الضبط و الرقابة , و بوسائل 

ادوات االقناع و الهيمنة .
علي��ه تصب��ح املعرف��ة الت��ي بحوزة 
املثق��ف بع��دا من ابعاد الس��لطة . و 
بهذا تتجل��ى اش��كالية العالقة بني 
املثقف و الس��لطة . و التي قد تتخذ 
ابع��اداً متعددة تبدأ من عدم االكتراث 

مرورًا باالضطهاد و من ثم التكامل .
و هن��ا يب��دو ان املثق��ف كيفم��ا كان 
ي��زود  ال��ذي  ه��و  فأن��ه  اختصاص��ه 
السلطة بوس��ائل الضبط بواسطة 

املعرفة الت��ي ينتجها ام��ا عن طريق 
الكالم او االبتكار .

و م��ن ه��ذا الواق��ع , الب��د ان تط��رح 
الكثي��ر من التس��اؤالت منها : هل ان 
كل مثقف يعمل في الس��لطة او في 
اطارها يعد مثقف سلطة مبفهومها 
الس��لبي ؟ و هل ان كل مثقف يعمل 
خارج الس��لطة يعد مثقف��اً مناوئاً و 
يعمل على اس��قاط الدول��ة او نظام 
احلك��م ؟  و ه��ل ان كل مثقف يحمل 
ايديولوجيا تتفق مع سياس��ة الدولة 
او يخالفه��ا  يعد مثقف س��لطة ام 
مثقفاً مناوئاً ؟ و هل ان من اولى مهام 
املثقف هي ازعاج الس��لطة على حد 

قول سارتر ؟ ام التكامل معها ؟
و بن��اء على ذلك , يتبني ان هناك ثالثة 
اجتاهات ثقافية ظهرت في العراق بعد 
2003  بص��دد املوق��ف من الس��لطة 

بجميع انواعها , و هي  :
1 – املثق��ف الذرائع��ي : و هو املثقف 

الذي يقف داخل مش��هد السلطة , و 
الذي يتلمس املسوغات الذهنية التي 
تس��وغ سلوك الس��لطة و افكارها و 
مواقفها عن قناعة ت��ارة طلبا لألمن 
و النظ��ام  و ع��ن انتهازية ت��ارة أخرى 
طلباً للنج��اة او املصلحة  . و يبدو ان 
تلك الفئة قد اتس��عت بسبب ادوات 

السلطة املتنوعة .
2 – املثق��ف املن��اوئ للس��لطة : و هو 
املثق��ف الذي يقف خارج الس��لطة و 
الذي يتلمس اس��قاطاتها و اخطاءها 
من منطلق الرفض او النقد للسلطة 
القائم��ة مهم��ا كان��ت طبيعتها او 
ممارس��اتها س��واء كان��ت س��لبية ام 
ايجابية  . وهذا االجتاه ال ميثل الصواب 
ف��ي كل االحوال اذا فق��د املوضوعية 
او اهمل متطلب��ات االمن و النظام او 
ل��م يدرك احياناً متطلبات الس��لطة 
او الظ��روف احمليطة به��ا او بقدراتها . 
و يبدو ان تلك الفئة قد اتسعت ايضاً 

بسبب اخفاق التجربة اجلديدة .
3 – املثق��ف التوفيق��ي : و هو املثقف 
الذي يكون داخل مش��هد الس��لطة 
و خارجه��ا في الوقت نفس��ه بقصد 
التأثير املباش��ر على صاح��ب القرار و 
تقلي��ل االثار الس��لبية ان لم يتمكن 
م��ن حتقي��ق غايات��ه كله��ا  . و ه��ذا 
االجتاه يفرضه احياناً الواقع , فأغلبية 
املثقف��ني ال ميك��ن ان ميتلك��وا ناصية 
التأثير في الس��لطة و اجملتم��ع اال اذا 
كان��وا داخل الس��لطة بحيث يولدون 
من مؤسس��اتها , و يتعيشون منها .  
و ميارسون س��لطة ثقافية مع مرونة 
نسبية داخل هذا الوضع تتسع احياناً 
و تضيق احياناً أخرى حس��ب الشكل 
املؤسس��اتي و حس��ب ن��وع النظ��ام 

السياسي احلاكم .
عليه فأن هذا التعاطي التوفيقي قد 
يؤدي الى حالة من االزدواج . و قد يقال 
عنها انه��ا خروج في الس��لطة اكثر 

مم��ا هي خروج ع��ن الس��لطة . فمثال 
قد يبادر بعض املثقفني مببادرة فكرية 
او سياس��ية و لك��ن في ح��دود عدم 
االضرار بسلطتهم املعرفية او االدارية 

داخل مؤسسات الدولة .
و هن��ا ميك��ن ان تكون مهمة ترش��يد 
املثقف للس��لطة م��ن داخلها اجدى 
نفعاً خصوصاً اذا حدث التكامل ما بني 
الثالثة لصعوبة  الثقافي��ة  االجتاهات 
مهمتها ازاء ادوات السلطة و تعددها 
. فق��د تواجه الس��لطة السياس��ية 
الت��ي متتل��ك الوس��ائل القمعي��ة , و 
قد تواجه س��لطة اجملتم��ع الذي ميلك 
اعراف��اً و تقالي��د ق��د تك��ون بالية . و 
قد تواجه س��لطة رج��ال الدين الذين 
ميلكون أدوات التكفير او التفس��يق او 

التحريض .
و يبدو ان تل��ك الفئة قد تقلصت الى 
حد كبير بسبب حرج موقفها الذي ال 
يدعم��ه الواقع من جه��ة , و تعرضها 

ال��ى االقص��اء و التهمي��ش من جهة 
أخ��رى نتيج��ة لسياس��ات ال��والءات 
الفئوي��ة او احلزبية او الش��خصية  او 
بس��بب سياس��ة احملاصصات و دولة 
املكون��ات و التي غالب��اً ما تكون على 

حساب الكفاءات املعتد بها .

اخلامتة:-
و م��ن ذلك كله , تب��دو مهمة املثقف 
عس��يرة جداً و غاية ف��ي التعقيد في 
مجتم��ع ل��م يوف��ر مقدم��ات الثورة 
الثقافي��ة و ف��ي س��لطة ال تكت��رث 
باملثق��ف في اقل الف��روض . و من هنا 
س��تبقى حالة الص��راع قائمة ما بني 
املثق��ف و الس��لطة ألن كالهما ميثل 
نوع��اً من ان��واع الس��لطة . فاملثقف 
ميتل��ك س��لطة العق��ل و الس��لطة 
متتلك س��لطة القوة . و يبقى التضاد 
قائم��اً ما بني ) القوة و العقل ( . اال اذا 
وصلن��ا الى فك��رة س��قراط ) احلاكم 

الفيلس��وف ( أي احلاك��م الذي يجمع 
بني صفتي املثقف و صاحب السلطة 
. او الوص��ول الى صيغة افالطون التي 
تقضي بثنائية ) احلاكم و الفيلسوف 

( في الوقت نفسه .
و م��ن اج��ل تفعي��ل دور املثق��ف ازاء 
الس��لطة البد من توفر مس��تلزمات 

اساسية منها :
1 – البد من تقوية الطبقة الوس��طى 
احلاضن��ة  متث��ل  ألنه��ا  توس��يعها  و 
االجتماعي��ة  ل��والدة ) االنتلجنس��يا 
العراقي��ة ( الفعال��ة . و هذه الطبقة 
الوس��طى ال ميكن ان تنتعش من دون 

التعليم الرصني .
2 – الب��د م��ن توف��ر االكتف��اء امل��ادي 
للمثقف لكي يكون اكثر فعالية ازاء 
الس��لطة . و من دون ذلك قد يسقط 

في خانة املثقف الذرائعي .
3 – ال ينهض املثقف بدوره الفعال ازاء 
الس��لطة اال اذا متتع مبقدار واسع من 
حري��ة الفكر و الرأي و التعبير من دون 
رادع من  س��لطة سياسية او سلطة 

دينية او سلطة مجتمعية .
4 – و ف��ي حال��ة الفوض��ى و فق��دان 
االم��ن و النظام  يحت��اج املثقف الى 
تأسيس حركة اجتماعية او سياسية 
حلماية نفس��ه او للتعبير عن رؤيته  . 
اما اذا انضم الى حركة سياسية من 
ح��ركات الس��لطة فأن��ه ال ميتلك اال 
رصيده الرمزي و الذي ال يضمن حتويله 
ال��ى ق��وة مادية مؤثرة ف��ي اجملتمع . و 
في نهاية املط��اف يتعرض لإلقصاء و 

التهميش السياسي  .
5 – على املثقف ان ميارس النقد البناء و 
الواقعي جلميع انواع السلطات بنحو 
يسهم في طرح االشكاليات و االجابة 

عنها و عدم االكتفاء بالتنظير
6 -  و ازاء حال��ة تدن��ي الوع��ي العام 
يحت��اج املثقف الى املس��اهمة بثورة 
ثقافي��ة و  فكري��ة و ديني��ة  . و م��ن 
دون ذل��ك يبقى دور املثقف هامش��ياً 
ازاء س��لطة اجملتم��ع و ازاء الس��لطة 

السياسية و ازاء سلطة رجال الدين.

* اس��تاذ العل��وم السياس��ية ف��ي 
جامعة بغداد

إشكالية العالقة بين المثقف والسلطة

أحمد حسن علي

إن الصنادي��ق الس��يادية تس��تثمر 
مج��ال  ف��ي  عائداته��ا  معظ��م 
الس��ندات احلكومي��ة أو العق��ارات 
أو أس��واق األوراق املالي��ة أو الذهب؛ 
وهو م��ا يعن��ي أنه��ا تتب��ع قوانني 
األس��واق األميركية واألوروبية وتقع 
حتت س��يطرتها؛ وبالتال��ي تتعرض 
لضغ��وط مالي��ة تلج��أ فيه��ا إلى 
االقت��راض، وطل��ب االس��تثمار في 
مقاب��ل ضم��ان أصول املؤسس��ات 
االقتصادية، وهو م��ا حصل للدولة 

العثمانية في أواخر عهدها.
للمواطنني  املعيشية  الناحية  ومن 
األتراك، أدى ارتفاع الدوالر إلى ارتفاع 
األسعار في جميع األسواق التركية 
ومنها أسواق املواد الغذائية، وجعل 
غ��الء امل��واد الغذائي��ة واخلض��روات 
الن��اس يحتجون على أصحاب احملال 
التجاري��ة الذي��ن بدوره��م يربطون 
ويقول��ون  بال��دوالر  امل��واد  أس��عار 
انخفاض األس��عار  إن  للمحتج��ني 
مرتبط بارتف��اع قيمة اللي��رة أمام 
ال��دوالر، وبحس��ب تقاري��ر صحف 
املعارضة التركية، فإن هناك خشيًة 
لدى الطبقة الشعبية الفقيرة من 
اس��تمرار فترة الغالء وأن كثيراً من 
الفقراء أخذوا يرش��دون في ش��راء 
تقري��ر معهد  الفاكهة، وبحس��ب 
ازدادت أس��عار  الترك��ي،  اإلحص��اء 
تركيا  ف��ي  االس��تهالكية  الس��لع 
بنس��بة %2.46 ف��ي كان��ون الثاني 
يناير 2017 مقارنة بالشهر السابق 
مس��جلًة ارتفاع بنسبة %1.64 في 
كانون األول ديسمبر، وجتاوزت توقعات 
احملللني االقتصاديني وشملت أسعار 
املش��روبات الكحولي��ة والتبغ أكثر 
من غيرها، وقفز معدل التضخم من 
%8.5 في كانون األول ديس��مبر إلى 
%9.2 في كانون الثاني يناير، وارتفع 
مؤش��ر أس��عار الس��لع األساسية 
بنس��بة  والطاق��ة  األغذي��ة  مث��ل 
%0.92 ف��ي كان��ون األول ديس��مبر 
)حس��ب البيانات املتوافرة(، مقارنًة 
بشهر تش��رين الثاني نوفمبر عالوة 
عل��ى %0.72، ف��ي ح��ني ازداد معدل 
التضخم األساس��ي م��ن %8.1 في 
تشرين الثاني نوفمبر إلى %9.1 في 

كانون األول ديسمبر.

اخلالف بني قادة احلركة القومية
مترُّ احلركة القومية التركية بأس��وأ 
مرحلة م��ن مراحله��ا التنظيمية؛ 
بس��بب اخلالفات احلادة ب��ني قادتها 
حول قبول أو رفض مش��روع النظام 
الرئاسي. كان رئيس احلركة القومية 
دول��ت بهجلي من أش��د املعارضني 
للرئي��س أردوغ��ان وح��زب العدال��ة 
الرئاسي  النظام  والتنمية وملشروع 
من��ذ أول مرة مت طرحه إلى درجة أنه 
ش��ّبه أردوغان بهتلر الذي يس��عى 
إلقامة سلطنة من دون عرش، لكن 
بهجلي استدار بنحٍو كامل لصالح 
أردوغان وبدأ بتأييد النظام الرئاسي، 
وه��ذه االس��تدارة أحدث��ت صراع��اً 
داخل قي��ادة احلرك��ة القومية وبني 
جماهيرها. يقول القوميون املؤيدون 
لرئيس احلركة إن الرئيس أردوغان هو 
الذي تغّير وسار على االستراتيجية 
التي طاملا نادت بها احلركة في عدم 
تقدمي أية تنازالت لألكراد واستعمال 
العنف املفرط في مواجهتهم، وهو 
ما كان سبب تصويت نصف ناخبي 
احلركة حل��زب العدالة والتنمية في 
االنتخاب��ات األخيرة، وفقدان احلركة 
لنص��ف مقاعده��ا البرملاني��ة م��ا 
تطلب األمر االس��تماع جلماهيرهم 

وتأييد الرئيس أردوغان.
يقول القومي��ون املعارضون للنهج 
اجلدي��د لرئي��س احلركة إن الس��يد 
الترهي��ب  اس��تعمل  أردوغ��ان 
احلرك��ة  رئي��س  م��ع  والترغي��ب 
حينم��ا جع��ل القضاء يس��تدعيه 
للمحاكم��ة بقضاي��ا فس��اد، وفي 
الوقت نفس��ه عرض عليه منصب 
النائ��ب الثان��ي لرئي��س اجلمهورية 
ف��ي النظ��ام الرئاس��ي، ث��م طلب 
أردوغان من االدعاء العام إغالق ملف 
فس��اد بهجلي؛ وبالتالي قرر السيد 
أردوغ��ان  الرئي��س  تأيي��د  بهجل��ي 
والوق��وف مع��ه بص��ف واحد ضد 
الرافضني للمش��روع الرئاسي، ومع 
أن بهجل��ي لم ينكر ع��رض النائب 
إن  إالاَّ  اجلمهوري��ة  لرئي��س  الثان��ي 
الشائعات التي يتعرض لها افقدته 
جزءاً من مصداقيته أمام جماهيره، 
والس��ؤال ال��ذي يطرح��ه املراقبون 
ه��و م��ا إذا كان بهجل��ي كرئي��س 

للحرك��ة القومية ق��ادر على إقناع 
ناخب��ي حزب��ه بالتصوي��ت لصالح 
الرئي��س أردوغ��ان، والس��يما بع��د 
جملة االستقاالت التي قدمها عدد 
من مس��ؤولي احلرك��ة منهم نائبه 
في قيادة احلزب، وهذه االس��تقاالت 
رئيس  والش��ائعات في مصداقي��ة 
احلركة جع��ل الرافض��ني يتجاوزون 
ألول مرة اخلطوط احلم��ر في ثقافة 
احلركة بعدم مخالفة رئيس احلركة 

وإطاعته إطاعًة تامًة.
ب��دأ التيار املع��ارض داخ��ل احلركة 
القومي��ة يتجه للبح��ث عن زعيم 
جديد هو رئيس احلزب الوطني دوغو 
الذي  املتط��رف  القومي  برينجي��ك 

اتهمه الرئيس أردوغان مع آخرين من 
القوميني بتدبير محاولة انقالب في 
عام 2007 ضمن تنظيم إرغينيكون 
القومي، ومت سجنه حتى عام 2014 
حيث أطلق س��راحه مع القوميني، 
واتهم اردوغ��ان حينها جماعة فتح 
اهلل غول��ن بتدبي��ر قضاي��ا كيدية 
ضده��م. انض��م دوغ��و برينجي��ك 
إلى صف��وف املعارضني للمش��روع 
الرئاسي وطلب من جميع القوميني 
املش��روع؛  التصوي��ت ضد  األت��راك 
ألن الس��يد أردوغ��ان سيس��تخدم 
صالحياته الرئاس��ية لتغيير الدولة 
التركي��ة بإلغاء العلمانية، وتطبيق 
النظ��ام العثماني بنحٍو جديد، ورأى 

برينجيك أن أردوغان يش��كل خطراً 
عل��ى مس��تقبل تركي��ا أكث��ر من 
ح��زب العمال الكردس��تاني، وذهب 
برينيج��ك ف��ي الدعوة إل��ى حماية 
أيديولوجي��ة القومية التركية التي 
ف��رط بها رئي��س احلرك��ة القومية، 
القومي��ني  ل��دى  خش��ية  وهن��اك 
املعارضني لرئي��س احلركة القومية 
بأن يكون حتالف الرئيس أردوغان مع 
القوميني هو حتالف مؤقت لكسب 
ث��م  االس��تفتاء،  ف��ي  أصواته��م 
العودة إلى سياس��اته السابقة في 
املصاحل��ة مع األكراد، وتقدمي تنازالت 
التركية،  القومي��ة  عل��ى حس��اب 
فالرئيس أردوغان حتالف مع جماعة 

فتح اهلل غولن ضد القوميني، واآلن 
ه��و متحال��ف م��ع القومي��ني ضد 

الغولنيني.

خالصة القول:
هناك تداعيات بعيدة املدى ستلحق 
بتطبيق املش��روع الرئاس��ي، وحتّول 
تركيا من نظام برملاني إلى رئاس��ي 
تنفي��ذي، فطامل��ا اتخ��ذت األحزاب 
التركية من البرملان منبراً للتعبير عن 
خالفاتها السياسية واأليديولوجية، 
وم��ع مص��ادرة حق��وق التعبير في 
البرملان لصالح حزب واحد ستتجه 
لالحتجاج��ات  األخ��رى  األح��زاب 
والرفض الشعبي إلسماع أصواتها، 
إن األح��زاب األربع��ة ف��ي البرمل��ان 
التركي ميّث��ُل كلٌّ منها أيديولوجية 
وعقيدة وليس فكراً سياسياً إلدارة 
الدولة، فاحلزب احلاكم ميثل التيارات 
احملافظة واإلسالمية، وحزب الشعب 
اجلمه��وري ميث��ل اليس��ار الترك��ي 
والعلوي��ني، واحلرك��ة القومية متثل 
الفك��ر الكمالي، وحزب الش��عوب 
األكراد، وجميعها  الدميقراطي ميثل 
اختالف��اً  باأليدولوجي��ة  تختل��ف 
جوهري��اً، ل��ذا فإن إقص��اء طرف قد 
يجعله��ا تتجه للعمل املس��لح أو 
االحتجاجات الشعبية والتظاهرات 
واإلضراب��ات، وهي خط��وة قد تكون 
باهظة الثمن في ظل حديث رئيس 
الشعب اجلمهوري بأن تغيير النظام 
به��ذه الطريق��ة لن ميراَّ بغي��ر دماء، 
فيما ح��ّذرَ بعض نوابه من نش��وب 

حرب أهلية.
إن استمرار هذه األجواء وتصاعدها 
سيؤدي إلى نتائج ال تخدم االستقرار 
والس��يما  تركي��ا  ف��ي  واالزده��ار 
فيما يتعلق باالس��تثمار، وحتس��ني 
للمواطن��ني،  املعاش��ي  املس��توى 
وس��تؤدي النتائ��ج االقتصادية إلى 
هرب املستثمرين وصعوبة تركيا في 
احلصول على ديون لتمويل املشاريع؛ 
وبالتال��ي انخف��اض أكث��ر للعملة 
التركي��ة وارتفاع معدالت التضخم 
والغ��الء، وتوج��ه بعض الش��ركات 
لتس��ريح املوظفني وتطبيق النظام 
الرئاس��ي قد يعني للمس��تثمرين 
األجان��ب واحمللي��ني تدخ��الً أكبرَ في 
وتق��دمي  االقتصادي��ة،  السياس��ة 
االعتبارات الس��يادية والسياس��ية 

على االعتبارات الربحية.
يطرح التحّول إلى النظام الرئاسي 
ع��ن  تس��اؤالت  الطريق��ة  به��ذه 
مس��تقبل اجليش التركي في حلف 
شمال األطلسي الناتو، فاملؤسسة 
مس��تقلة  التركي��ة  العس��كرية 
ترتب��ط بعالقات خاص��ة مع احللف، 
وإذا ما صار اجليش حتت قيادة الرئيس 
أردوغان “املتقلب” ف��ي عالقاته تارًة 
مع الغرب وت��ارًة مع روس��يا وإيران، 
فإن أبواب ضغوط جديدة س��تفتح 
عل��ى تركيا من الغ��رب وحتديداً من 
الوالي��ات املتح��دة الت��ي ه��ي غير 
مس��تعدة خلس��ارة تركي��ا لصالح 
احملور الروس��ي، وإذا ما ق��ّررَ الرئيس 
السياس��ي  االس��تقالل  أردوغ��ان 
والعسكري عن حلف الناتو سيجد 
الغرب نفسه بني اختيارين، هما إما 

تركيا وإما الرئيس أردوغان.
هن��اك رؤي��ة م��ن أن ي��ؤدي االنتقال 
إل��ى النظ��ام الرئاس��ي إل��ى حترك 
اجليش برغم ما يعتق��ده الكثيرون 
أن الرئي��س أردوغ��ان ق��د متك��ن من 
الهيمن��ة عل��ى اجلي��ش، فاجلي��ش 
الترك��ي ما زال قوي��اً ويضم الكثير 
القومي��ني واملعارضني  من الضباط 
املعارضة  وتتحدث صحف  للرئيس، 
ع��ن ني��ة الرئيس اس��تبدال اجليش 
بأكمله بجي��ش جديد بع��د توليه 
صالحي��ات النظام الرئاس��ي، وهذا 
قد يش��كل مدخ��الً له��ذا التحرك 
باس��م احلف��اظ عل��ى الدميقراطية 
والعلماني��ة من رئيس يس��عى إلى 
اس��تعادة العثمانية، وإذا ما حصل 
ذلك -جنح أم فشل- ستتعرض تركيا 

لشبح احلرب األهلية والتقسيم.
ووسط الصراع القائم بني القوميني 
األتراك، يجد السيد أردوغان نفسه 
مجب��راً على االعتم��اد على أصوات 
القوميني ملرور املش��روع الرئاس��ي؛ 
ألن كلاَّ الدالئ��ل تش��ير إلى س��باق 
متقارب جداً بني الرافضني واملؤيدين، 
واملشروع الرئاسي نفسه صار يتركز 
حول ش��خص الرئيس أردوغان الذي 
ين��ال احت��رام نصف س��كان البالد 
وكراهية شديدة من النصف اآلخر، 
ومنحه صالحي��ات مطلقة من دون 
مصاحلة حقيقية داخلية سيجعل 
تركي��ا تتج��ه إم��ا إل��ى االضطراب 

األمني وإما الدكتاتورية املتشددة.

التأثيرات المحتملة لتحّول تركيا 
إلى النظام الرئاسي التنفيذي
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البرملان التركي



ينتظ��ر املراقب��ون بأهتم��ام بال��غ 
التقري��ر الس��نوي ال��ذي تص��دره 
البت��رول  ش��ركة   ،BP ش��ركة 
البريطاني��ة ب��ي ب��ي، عن«االف��اق 
املس��تفبلية للطاقة في العالم » 
BP Energy Outlook  ملا يتمتع به 

التقرير من مصداقية كبيرة . 
وق��د اماط التقرير الس��نوي ل� بي 
بي ال��ذي صدر مطلع ع��ام2017 ، 
ام��اط اللثام ع��ن حقائق  لعل من 

ابرزها :
في العالم الذي يش��هد فيه وفرة 
الكامنة،  النف��ط  احتياطيات  في 
ووفرة في االمدادات ، فأننا مقبلون 
عل��ى مش��اهدة دول نفطية ذات 
ينتجون  انتاج منخفضة  تكاليف 
كمي��ات اكب��ر م��ن النف��ط م��ن 
نظرائه��م املنتج��ن ذوي تكاليف 
انت��اج مرتفع��ة مم��ا قد ي��ؤدي الى 
م��ن   crowded-out »ازاحته��م« 

على مسرح الطاقة العاملي . 

املؤكدة  النفطية  االحتياطيات  ان 
قد تضاعفت عبر الس��نوات ال 35 
املاضية لتصل الى نحو 1,5 ترليون 
برميل ، اذ وجد ان مقابل كل برميل 
نفط يتم اس��تهالكه ف��ان هناك 
برميلن جديدين يتم اكتشافهما 
.  كم��ا ان االحتياطي��ات النفطية 
القابلة لألس��تخراج م��ن الناحية 

الفنية 
 Technically recoverable oil
وه��ي االحتياطي��ات الت��ي  ميكن 
اس��تخراجها بتوظي��ف التقان��ة 
بح��دود  تق��در  الي��وم  القائم��ة 
 1,7 منه��ا  برمي��ل،  2,6ترلي��ون 
ترليون برمي��ل او مايعادل %65 من 
تتواج��د  املذك��ورة  االحتياطي��ات 
في دول الش��رق االوس��ط و روسيا 

االحتادية و الواليات املتحدة . 
   ان الوف��رة ف��ي امل��وارد النفطية 
يقابله��ا تراجع النموف��ي الطلب 
على النفط ، اذ تفيد التقديرات ان 

الطل��ب التراكمي حتى عام 2035 
سيصل الى نحو 0,7 ترليون برميل 
، وه��ي تقل بنحو الفت عن النفط 
املستخرج في دول الشرق االوسط 

منفردة. 
ويضي��ف التقري��ر ان وف��رة املوارد 
النفطي��ة س��تفضي ال��ى تغي��ر 
في » الس��لوكيات » اذ ستش��هد 
زي��ادة غير » متناس��قة« في انتاج 
الدول النفطية الش��رق اوسطية 
االعضاء في اوبك اضافة الى انتاج 
كل من روس��يا االحتادية والواليات 
املتحدة خالل فت��رة التي يرصدها 
التقرير الى %63 عام 2035 مقابل 

56 % اليوم .
 ان امل��دى الذي س��تتغير مبقتضاه 
س��لوكيات االمدادات ف��ي العالم 
يشوبها الكثير من عدم اليقن اذ 

حتكمها عوامل ثالثة : 
1. التكلف��ة واجل��دوى االقتصادية 
التكلف��ة  ذات  املنتج��ة  لل��دول 

املنخفضة في زيادة انتاجها خالل 
فترة موضوع البحث.

2. امل��دى الذي ستس��تجيب فيه 
االسعار لزيادة االمدادات من الدول 
النفطي��ة ذات تكلفة منخفضة 
وآثاره��ا احملتملة عل��ى اقتصاديات 

الدول املنتجة . 
3. قدرة الدول املنتجة ذات التكلفة 
األعل��ى من املنافس��ة م��ن خالل 
تكييف نظ��م الضرائب و العوائد 

royalties فيهما.
الشرق االوسط في تقرير بي بي: 

يف��رد التقرير حي��زاً كبي��راً للدول 
االوس��طية،  الش��رق  النفطي��ة 
حبت��ه  مل��ا  ذال��ك  ف��ي  والغراب��ة 
الطبيع��ة و املصادفة اجليولوجية 
احتياطياتهم��ا  ف��ي  وف��رة  م��ن 
النفطي��ة والغازية املؤك��دة، وهو 
ما جعلها حتتفظ مبوقعها كأكبر 
كتل��ة جغرافية  مص��درة للنفط 
،بيد انها مرشحة خلسارة موقعها 

العاملي كمصدر للغ��از الطبيعي 
مع الزيادة املطردة في استهالكها 
م��ن الغاز خ��الل القت��رة موضوع 

البحث : 
ستس��تأثر   2035 ع��ام  *بحل��ول 
دول الش��رق االوس��ط ب%4  فقط 
 ، العال��م  م��ن مجم��وع س��كان 
إالانها ستس��هم بنسبة %8 من 
العاملي م��ن الطاقة  االس��تهالك 
نظرا الرتفاع متوسط االستهالك 

الفردي للطاقة فيها . 
*س��يرتفع اس��تهالك الطاقة في 
الدول الشرق االوسط بنسبة 50% 
بحلول عام 2035 وس��يمثل فيها 
الغاز الطبيع��ي ما يزيدعن نصف 
الزيادة من النمو في اس��تهالكها 

من الطاقة. 
 Energy الطاق��ة  كثاف��ة  ان   *
يعرف��ه  وال��ذي   Intensity
االقتصادي��ون » بانه مقدار الوحدة 
الواح��دة م��ن الطاق��ة املطلوب��ة 

ألنتاج وحدة واحدةمن الناجت احمللي  
اجمال��ي GDP« يتوق��ع ان تهب��ط 
مبق��دار %17 بحلول عام 2035 بعد 
الزي��ادة املتواصلة التي ش��هدتها 
من��ذ منتصف الس��بعينات ، بيد 
ان دول الش��رق االوسط ستتجاوز 
كثافة الطاقة في روسيا االحتادية 
لتصب��ح من املناط��ق اكثر كثافة 

للطاقة في العالم . 
* سيشهد انتاج النفط منواً مبقدار 
%29 او م��ا يعادل 9مليون��اً برميل 
يومي��اً بحل��ول ع��ام 2035 عل��ى 
خلفية الزيادة املتوقعة في ألنتاج 
كل من السعودية والعراق وايران.   
*ستبقى منطقة الشرق االوسط 
املنطقة اجلغرافية االولى عامليا من 
حيث االنتاج اذ س��ترتفع حصتها 
من االم��دادات العاملية لتصل الى 
%37 بحلول عام 2035 مقابل 32% 

في الوقت احلاضر . 
الش��رق  منطق��ت  *س��تحتفظ 

االوس��ط مبرتبتها االولى عاملياً من 
حي��ث حجم الص��ادرات النفطية 
والتي ستصل الى27مليون برميل 
يومي��اً بحل��ول ع��ام 2035 مقابل 
21مليون برمي��ل يومياً في الوقت 

احلاضر. 
*يحذر التقرير من ان حصة الشرق 
االوس��ط من صادراتها من سوائل 
LNG س��تبقى  الغ��از الطبيع��ي 
ثابتةعند12ملي��ار ق��دم مكع��ب 
يومي��اً وهو ما س��يؤدي الى تراجع 
حصتها م��ن صادراتها م��ن الغاز 
الطبيعي املسال الى %16 بحلول 
عام 2035 مقابل %37 حالياً . وهو 
اس��تنتاج صادم لدول��ة مثل قطر 
التي تع��ول كثيراً عل��ى صادراتها 

من الغاز الطبيعي املسال .
وف��ي اخلتام نضع ه��ذا التقرير بن 
أيدي صناع القرار في دول منطقة 
الس��تخالص  االوس��ط  الش��رق 

الدروس والعبر املستقاة منه . 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

لهب عطا عبد الوهاب 

كريس باتن

اقتصادي عراقي 
متخصص في شؤون 

الطاقة

آخر حاكم بريطاني 
لهونج كونج

في الوقت الذي تبدأ فيه بريطانيا 
املفاوض��ات  سلس��لة  رس��ميا 
اجل��ادة الس��تبعاد نفس��ها م��ن 
السياس��ة واالقتص��اد األوروبين، 
ترفض رئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي 
اس��تعمال كلمة »طالق« لوصف 
ما يح��دث. زوجتي، وهي محامية 
متقاع��دة مختص��ة في ش��ؤون 
األسرة والوساطة، تعتقد أن ماي 
رمب��ا على حق. قبل كل ش��يء، ما 
يزال البيت العائلي الذي سنغادره 
يحت��وي على الكثير م��ن تاريخنا 
وأس��رتنا، فض��ال ع��ن مصلحتنا 
وبهذا  املستقبل.  االقتصادية في 
املعنى، الطالق ال يعد خياراً جيداً.   
لم تكن بريطانيا في يوم من األيام 
جزيرة معزولة كما يظنها بعض 
الناس. من أسرتنا املالكة احلاكمة 
)وهي أملانية( إلى صادراتنا )بأغلبية 
ساحقة إلى أوروبا(، فقد ساعدنا 
عل��ى تش��كيل أوروب��ا الغربي��ة، 
وبدورنا، تأثرنا بالتطورات في بقية 

أوروبا الغربية. نحن بعيدون فقط 
ب 20 ميال )33 كيلومتر( عن املياه 
- هذه األيام، على ما يبدو 20 ميال 
مسافة بعيدة جدا - على مضيق 

دوفر.
فلم��اذا نغادر؟ الس��بب هو مزيج 
من اإلحب��اط، والوه��م، والكذب، 
والعقل الدموي. لقد س��ئمنا من 
عجز أوروبا عن معاجلة بعض أكبر 
التحدي��ات التي تواجهه��ا - بدءا 
من التنافس��ية إلى الهجرة – من 
دون الس��عي للحصول على مزيد 

من السلطات املركزية.
إضاف��ة إلى ذل��ك، خض��ع قادتنا 
السياس��يون منذ سنوات ألولئك 
املعادين لالحتاد األوروبي، من خالل 
قب��ول أي انتق��اد له، لك��ن كثير 
منه��م مج��رد مخادع��ن. نح��ن 
نرف��ض أن ن��رى أنفس��نا على ما 
نحن عليه: بلد متوس��ط احلجم 
لم يعد يحكم كثيراً من العالم. 
نح��ن مقتنع��ون أيض��ا بأن��ك ال 

تس��تطيع أن تكون وطنياً من دون 
أن تكون قومياً.

وميكنن��ا، ب��ل وينبغ��ي علين��ا، أن 
نعال��ج عواقب ه��ذا التفكك من 
دون أن نواجه املزيد من املشكالت. 
لكن عملية االنفصال حتى اآلن ال 

تقدم أمال كبيرا.
كان اس��تفتاء خروج بريطانيا من 
االحت��اد األوروبي في يونيو / حزيران 
املاض��ي بحد ذاته كارثة. ال ينبغي 
للدميقراطي��ة البرملانية أن تتحول 
الش��عبوية.  األجه��زة  إلى ه��ذه 
وم��ع ذلك، كان ميك��ن أن يكون رد 
فعل ماي على التصويت بنس��بة 
٪52 لالنفص��ال عن أوروبا بقولها 
إنها سُتس��لم مهمة املفاوضات 
إل��ى مجموعة من ال��وزراء الذين 
يؤمن��ون به��ذه النتيج��ة والذين 
س��يقدمون نتيج��ة احملادثات في 
الوقت املناسب للبرملان والشعب. 
وبدال من ذل��ك، حولت حكومتها 
بأكملها إلى آلة خ��روج بريطانيا 

من االحت��اد األوروبي، عل��ى الرغم 
م��ن أنها كان��ت دائم��اً ترغب في 
البقاء في االحتاد األوروبي. ش��عار 
حكومتها اآلن هو »خروج بريطانيا 
من االحت��اد األوروب��ي أو اإلفالس«. 
لألس��ف، س��نحصل غالب��اً على 

كليهما.
فم��اذا س��يحدث بع��د ذل��ك؟ ال 
أح��د لدي��ه فك��رة. اجل��رف يطل.  

والصفقات تصطف.
نح��ن نعلم أن ما يقرب من نصف 
صادراتنا تذهب إلى االحتاد األوروبي، 
خم��س م��رات أكث��ر م��ن الت��ي 
تذه��ب إلى الكومنول��ث بأكمله 
وس��ت م��رات أكث��ر م��ن جمي��ع 
البريكس��ت. لكنن��ا تخلينا  دول 
ع��ن البقاء ف��ي الس��وق الواحدة 
)األم��ر ال��ذي يتطل��ب من��ا قبول 
االختصاص األوروبي وحرية حركة 
العم��ل( أو االحت��اد اجلمركي. على 
ما يبدو نحن نريد اتفاقية التجارة 
احلرة مع االحتاد األوروبي بشروطنا 

الصناعات  تغط��ي  التي  اخلاصة، 
واخلدمات الرئيسة لدينا.

يق��ول وزي��ر خارجية م��اي بوريس 
جونس��ون إننا نسيطر متاما على 
الوضع ف��ي ه��ذه املفاوضات، ألن 
األوروبي��ن يري��دون مواصل��ة بيع 
اخلم��ر اإليطالي »بروس��يكو« لنا، 
على س��بيل املثال. لك��ن على أي 
حال، يقول وزراء ماي، ال يهم إذا لم 
يك��ن لدينا أي اتفاق على اإلطالق. 
نحن ببساطة س��نغادر. ويصرون 
عل��ى أن ع��دم وج��ود أي صفق��ة 
ليس بالضرورة نتيجة سيئة، ألن 
العالم حريص عل��ى القيام مبزيد 
من األعم��ال معنا، والتي س��وف 
تكون أرخص في املستقبل حيث 
سيستمر اجلنيه اإلسترليني في 

االنخفاض.
كل ه��ذا، بالرج��وع إل��ى الكلمة 
الت��ي ترفض م��اي اس��تعمالها، 
كأنه طالق ال ينس��ى إلى حد ما. 
وس��يرافق كل تط��ور وتغيير في 

احملادثات غضب وكراهية لألجانب 
م��ن قبل اجلناح املتطرف في حزب 
احملافظ��ن الذي تنتم��ي إليه ماي 
وف��ي الصحاف��ة الصف��راء التي 

تدين لها اآلن.
إنه أمر س��يئ للغاية أننا نسعى 
إلى تدمير اقتصادنا، مما سيجعل 
الفقراء أكثر فقرا بل وأكثر عرضة 
للمخاطر. وعالوة على ذلك، فإننا 
نقلب العديد من قواعد واتفاقيات 
دميقراطيتنا البرملانية، التي ينبغي 
أن تشجع البحث عن توافق اآلراء 

والتسوية، وجتنب األغلبية.
الناخب��ن  م��ن   52٪ فق��ط 
البريطانين صوتوا لصالح اخلروج 
م��ن االحت��اد األوروب��ي ف��ي يونيو/ 
حزي��ران املاض��ي. لكن م��ا صوتوا 
من أجله ما يزال غامًضا. لكنهم 
عب��روا عن رأيهم كم��ا تقول ماي 
فه��ذا  للبريكس��ت.  واملؤي��دون 
هو احل��ل. و يصرح��ون، لنتجاهل 
م��ا يقول��ه »أعداء الش��عب«، أي 

القضاة في محاكمنا املستقلة. 
لُنسكت أي وجهة نظر تستفسر 
عن ما يحدث في الواقع. لنهاجم 
سمعة أي شخص - مدير أعمال، 
سياس��ي، أو زعيم اجملتمع املدني 
- يفضل عضوي��ة االحتاد األوروبي 
أو مناقش��ة مفتوح��ة حول ذلك. 
ولُنخبر هيئ��ة اإلذاعة البريطانية 
أنها يجب أن تقبل خروج بريطانيا 
من االحت��اد األوروبي بحماس��ة أو 
مواجه��ة غض��ب ش��عبي. وقبل 
كل ش��يء، يجب إغ��الق النقاش 
باس��م  ذل��ك  كل   - البرملان��ي 

»استعادة السيادة البرملانية«.
فهذا الطالق ال يسير على ما يرام. 
وقد ب��دأت اإلج��راءات للتو. هناك 
طريق طوي��ل أمامن��ا. اهلل وحده 
يعلم ن��وع البلد الذي س��نصبح 
فيه في نهاية املطاف. لكن، كما 
يحدث في أي ط��الق، ميكننا نحن 
واثقون إلى حد ما أن األطفال هم 

من سيعانون أكثر من غيرهم.

طالق بريطانيا الفوضوي
PROJECT
SYNDICATE

خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

باستثناء اجلانب التركي لم يستقبل طرف اقليمي 
معن��ّي باحل��رب الس��ورية بانزعاج اع��الن الواليات 
املتحدة على لسان الناطق باسم الرئيس ترامب ان 
اولوياتها في ه��ذا البلد باتت القضاء على تنظيم 
»داع��ش« وليس اس��قاط بش��ار االس��د، ويالحظ 
املراق��ب ان االعالن، وإن لم يكن –كما يبدو- مفاجئا 
لل��دول اخلليجية الت��ي تنخرط في ه��ذه احلرب إال 
انها تقبلت قرار واشنطن باستبعاد ملف القضاء 
على النظام الس��وري عن طاول��ة البحث بالكثبر 
من التردد واخلوف، ورمبا على مضض، بعد التصريح 
الفرنس��ي الرسمي الذي س��بق املوقف االميركي 
بوج��وب ترك مصير رئاس��ة س��وريا الى الش��عب 

السوري نفسه. 
   وخ��ارج اعادة بناء االولويات »الس��ورية« للواليات 
املتحدة فان عناصر اللوحة ذات الصلة باحلرب على 
داعش في العراق وس��وريا تزدحم باش��ارات مهمة 
ال��ى ق��وى لعب��ت وتلعب في الس��احة الس��ورية 
وال��ى صفق��ات كانت ال��ى قريب مبنزلة ش��ائعات 
اطرافها روسيا وايران واميركا، ومن املؤكد ان يكون 
اللقاء ب��ن رئيس ال��وزراء حيدر العب��ادي والرئيس 
ترام��ب قد مر بها واعطاها دفع��ة، بل ان نزع فتيل 
التوتر بي��ت بغداد والرياض وانتقالهما الى مس��ار 
جدي��د من العالقات والتعاون امن��ا يدخل في صلب 
الس��يناريو متع��دد االطراف واجمل��االت جلهة إطفاء 
احملاور املتصارعة وبناء محور واحد مبواجهة اإلرهاب 
الداعش��ي، ليس من دون حس��ابات دقيقة ملصالح 

الدول املعنية.   
وس��واء مضت احكام هذا الس��يناريو في الطريق 
الذي تصممه املفاوضات االميركية الروسية قدماً 
لتترجم الى اجراءات على االرض تعجل باستئصال 
داعش في العراق وسوريا، أم انها )وهذا وارد( تتعرض 
الى انتكاس��ة لتعود االمور ال��ى املربع االول، صراع 
احمل��اور، فان ثمة اجماعاً للمحللن االس��تراتيجين 
على ان العراق س��يكون في ص��دارة االطراف التي 
ستنتفع من اعادة بناء االولويات حيث سسيختصر 
الزم��ن والتضحي��ات الى ادنى منس��وب لهما بعد 
ان اس��تنزفت احلرب الطاحن��ة لتحرير اراضيه دماء 
ابنائه وموارده البش��رية، لك��ن االمر ال يتم من دون 
ادارة سياس��ية متماس��كة حتصن نفس��ها حيال 
ضغ��وط  منظمة ومتفاقمة م��ن خاصرة الطبقة 
السياسية التي راهنت على استعمال ورقة داعش 
لكس��ب الوقت ومواصلة التهب والفساد واللعب 

بالشعارات، واطالق الشكوك والريب والتخوين.
 ***********

جبران خليل جبرات 
»الش��جرة الت��ي تنب��ت ف��ي الكه��ف ال تعطي 

ثمرا«. 

سوريا.. 
انقالب االولويات
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 تناولن��ا ف��ي احللق��ة الس��ابقة، كيف 
اس��تغل أعداء االمبراطورية العثمانية 
دّب  ال��ذي  الضع��ف  التقليدي��ون 
بجس��دها، وكيف وبدأت أعداد الرحالة 
واجلواس��يس األوربي��ن تتزاي��د تتابع��ا 
إل��ى مناطق الش��رق وكان م��ن أبرزهم 
البريطاني )كلوديوس ريتش(  اجلاسوس 
عميل اخملاب��رات البريطانية وكان بعمر 
)21  عاما( ويعمل ممثال  مقيما في بغداد 
حلس��اب الش��ركة البريطانية )شركة 
الهن��د الش��رقية ( التي تأسس��ت في 
بريطاني��ا س��نة ) 1808( وكان��ت هذه 
الش��ركة م��ن الواجهات السياس��ية 

للمخابرات البريطانية
 يذك��ر الدكتور ولي��د اجلادر ف��ي كتابه 
)س��بار- احداث م��ن تاري��خ املدينة ( ان 
اآلثاري الفرنس��ي )ش��ايل( وه��و راهب 
وعال��م مخت��ص بالكتابات اآلش��ورية 
قد ق��ام بس��رقة منحوت��ة جدارية من 
دور ش��روكن ونقله��ا ب��األكالك ال��ى 
البص��رة وألج��ل إيصالها الى فرنس��ا 
قام بتحميله��ا على احد القوارب الذي 
انطلق من البصرة بح��را متخذا طريق 
البحر األحمر بعد فتح قناة الس��ويس 
وهناك في البحر اضطربت االمواج فأمر 
ربان القارب من اجل انقاذ باقي احلمولة 
ان يضح��ي باملنحوتة ورميها في البحر 
وال يوج��د اي توثي��ق له��ذه املنحوتة او 
م��كان اغراقها وه��ذه احلادثة يغيبونها 

ايضا وال يتحدثون عنها اطالقا 
 افاقون وجرائم اخرى 

 أما عن آخر واخطر اجلرائم التي ارتكبها 
الفرنسيون في منتصف القرن التاسع 
عش��ر وم��ن بعده��م االمري��كان ف��ي 
ثالثين��ات الق��رن العش��رين بحق قصر 
ش��روكن فإنهما لم يقوما بإعادة دفن 
ما فتح��وه من غ��رف وقاع��ات القصر 
وتركوه عرضة لس��ارقي اآلثار و األحجار 
الذي��ن وج��دوا فيه منجما مكش��وفة 
حيث ق��ام االهالي بتحطيم الكثير من 
بقاي��ا املنحوت��ات وتقطيعه��ا وبيعها 
لتجار اآلثار أو حرقها وحتويلها إلى مادة 
اجلب��س لطالء بيوته��م وكان في بغداد 
أح��د التج��ار األوربي��ن )هكت��ور( الذي 
س��بق وعرض علي��ه احلف��ار البريطاني 
اليارد في نهاية عام ) 1845أن يس��اهم 
بتموي��ل حفريات��ه في النم��رود ورفض 
حينه��ا إال أن��ه بع��د أن س��مع بالثراء 
أل��ذي أصاب كل من حفر وس��رق وتاجر 
باآلثار األش��ورية فإنه أغتن��م الفرصة 

بعد رحيل احلفار الفرنس��ي بوتا نهائيا 
من موقع خرس��باد س��نة ) 1846 فقام 
باحلفر سرا وسرق مجموعة من األلواح 
, و قام بقطع رؤوس ووجوه االش��خاص 
وفصله��ا ع��ن املنحوت��ات وبيعها إلى 
جهات عدة أيكن إحصاء ) 23 منها في 
املتحف البريطاني وح��ده وحوالي ) 9  ( 
في متح��ف اللوف��ر, وكان ذلك العمل 
مبثاب��ة إعدام لهذه املنحوتات حيث بات 
من الصع��ب معرفة املنحوتة األم التي 
تعود اليه��ا تلك األج��زاء املفصولة ومت 

متابعة ومعرف��ة أماكن تواجد بعضها 
اآلخر ف��ي املتاح��ف واجملامي��ع اخلاصة 
ولك��ن من الصعب دائما نس��بتها إلى 

املنحوتة األم.
 *ويق��ول املرح��وم الدكت��ور بهن��ام أبو 
الص��وف ع��ن احلفريات الفرنس��ية في 
دورش��روكن ) لقد رب��ح متحف اللوفر 
أجم��ل مقتنيات��ه من نفائ��س النحت 
ومعاب��د  قص��ور  وخس��رت  اآلش��وري 
اآلش��ورين في نينوى ودور ش��روكن ما 
كان يزي��ن جدرانها الطيني��ة من روائع 

الفن اإلنس��اني الق��دمي وتركت بقاياها 
أنقاضا وحفرا ال تنبئ بشيء عن عظمة 
ماضيه��ا ومق��درة ومهارة مش��يديها 

وفنانيها من أبناء العراق العظيم(.

 سراق باردية علماء.. امر دبر بليل 
 وفي اس��تدراك ذي صلة باملوضوع فقد 
ج��اء األمريكان س��نة ) 1928 في بعثة 
تنقيبي��ة إل��ى دور ش��روكن يرأس��ها 
املنقب )إدوارد كييرا( من أساتذة جامعة 
اآلداب  ف��ي  ومتخص��ص  بنس��لفانيا 
السومرية وبحيث عن متثال الثور اجملنح 
العمالق الذي دفنه بوتا سنة )1845 وكان 
مكان الدفن معروفا , وبعد ان وجده قام 
مبفاحتة زميله اآلثاري األمريكي )جيمس 
هنري برس��تد( مدير متحف ش��يكاغو 
وأبرق ل��ه بالنص  )وجدت ث��ورا مجنحا 
بط��ول )5( مت��ر وارتف��اع )5( متر وجهه 
مس��تدير للجان��ب والبد م��ن إخراجه 
خالل ش��هر وذلك يكلف )عش��رة االف 
دوالر( وجاءه اجلواب س��ريعا من برستد 
)سيصلك املال واعمال جهدك إليصاله 
الى ش��يكاغو(, ولم يكن لدى برس��تد 
تغطي��ة مالي��ة كافي��ة فق��ام مبفاحتة 
أحد األثرياء الداعمن جلامعة شيكاغو 
واسمه )بيير دولوغاز( الذي تبرع بإعطاء 
املبلغ والتكفل مبصاريف س��رقة ونقل 
متثال الث��ور اجملنح وقد مت��ت مؤامرتهم 
بنجاح بالتواطئ مع )السارق الصفيق( 
املس��تر كوك البريطاني اجلنسية الذي 
كان وقته��ا مديرا لآلث��ار العراقية , وقد 
قام السارق بنقل الثور اجملنح إلى بغداد 
اوال بالسيارات حيث انكسر بن ايدهم 
واصب��ح ثالثة قطع اال انهم يزورون هذه 
احلادثة ويقولون انهم قد اكتشفوه وهو 
محط��م ال��ى ثالثة قطع ولك��ن صورة 
كييرا مع التمثال عند اكتشافه تكذب 
ذلك فقد كان م��ن قطعتن فقط , ثم 
ارس��ل التمثال الى متحف ش��يكاغو 
ونق��ل  االكتش��اف  يخض��ع  أن  ب��دون 
التمثال إلى رقاب��ة أو موافقة احلكومة 
العراقي��ة ولم يطبق علي��ه قانون اآلثار 
الصادر س��نة ) 1924( ونص��ه القانوني 
الذي حدد بشكل قاطع احتفاظ العراق 
باآلثار الفريدة واقتسام اآلثار املتشابهة 
ويعتبر متثال الثور هذا من اآلثار الفريدة 
املكتش��فة في حين��ه واخلاضعة لهذا 
النص القانوني , وهو اآلن يعتبر اجلوهرة 
الثمين��ة في متح��ف ش��يكاغو الذي 
يتمح��ور حوله عرض بقي��ة املنحوتات 

اآلش��ورية , ويب��دو من س��ياق األحداث 
أن اآلث��اري )إدوارد كيي��را( ت��رأس البعثة 
التنقيبية في س��نتها األولى بدعم من 
)برس��تد( من أجل سرقة هذه املنحوتة 
لس إال ألنه ترك البعثة بعدها مباشرة 
وعاد إلى بالده واس��تلم رئاس��ة البعثة 
بعده اآلث��اري هن��ري فرانكف��ورت وهو 
امريك��ي من اصول هولندية . - ) كييرا: 
الب��د م��ن إخراجه خ��الل ش��هر وذلك 
س��يكلف عش��رة االف دوالر – برستد: 
سيصلك املال واعمال جهدك إليصاله 
الى شيكاغو( والبد ان هذا املبلغ الكبير 
قد دفع كرشوة مالية الى املستر كوك 
, ان��ه لس بحوار علماء انه يش��به حوار 

افال م اجلرمية واملافيا.

  االجهاز على قصر شروكني 
 وكانت البعثة االمريكية التي استمرت 
ثمان سنوات هي التي أجهزت على كل 
م��ا تبقى م��ن قصر ش��روكن وهو من 
أروع قص��ور العالم القدمي في س��عته 
وانتظ��ام تخطيط��ه وجم��ال واجهته 
وبوابات��ه وزخارفه ويعتبر م��ن اإلجنازات 
املعمارية اخلالدة في احلضارة اآلشورية 
. ويق��ول عن��ه باني��ه امللك ش��روكن ) 
ملك العالم أقمت مدينة سميتها دور 
ش��روكن وبنيت داخلها قصرا منقطع 
النظي��ر( , لقد دمرت مجاميع الس��راق 
من بعثات احلف��ر والتنقيب هذا القصر 
و أنهت وج��وده  على املوق��ع متاما حتى 
أنه��م ل��م يس��تثنوا من النه��ب حتى 
األجزاء السفلى املتبقية من املنحوتات 
ولم يس��تبقوا خلفهم ش��يئا س��وى 
الركام واألنقاض ولم تكن بعثاتهم هذ 
ه  بعثات دراس��ة وإنقاذ بق��در ما كانت 
للنه��ب والتخريب وقد أنهو ما للمكان 
من س��طوة جمالي��ة وذاك��رة تاريخية 
وال ن��دري كي��ف لنا نح��ن أصحاب هذا 
اإلرث أن نكبت مش��اعر األلم والغضب 
عندما نش��اهد األعمال اخلالدة اسيرة 
ف��ي متاحفهم ونش��اهد أيض��ا حالة 
التدمير للمدن اآلش��ورية . و من ناحية 
أخرى يق��ول اآلث��اري البريطاني )ملوان( 
أنه يعرف أين ينقب في خرس��باد حيث 
يعتقد أن هنالك مناطق أخرى تستحق 
أن ينقب فيها وأنها خافية عن أعن من 

سبقوه. 

يب��دو لي ان مع��رض الكتاب ، املق��ام حاليا بأرض 
معرض بغداد ، لن يشكل ثقال في احلراك الثقافي 
الدائر في البالد والذي تتنوع فيه  األنشطة  ومبدنه 

اخملتلفة.
ثمة أنشطة أكثر فعالية وجذبا إلى اجلمهور وهي 
ليس��ت وليدة حلظتها اآلنية ، ب��ل دائمة احلضور،  
مثل ظاهرة شارع املتنبي، وتنوع الفعاليات فيه  ، 
من الندوات األسبوعية إلى   ببيع الكتب ، بالذات 

يوم اجلمعة.
اجلمهور الذي تواف��د على معرض الكتاب محدود 
ول��م تتش��كل الوف��ود والتجمع��ات الت��ي تغري 
باملتابع��ة و االهتم��ام ، مثل الزي��ارات الطالبية أو 
اجملاميع الش��بابية و العائلي��ة ، فقد ظل املعرض 
محصورا  مب��ن هو  متابع للح��راك الثقافي أصال  
وال��ذي يهم��ه االطالع عل��ى الثقاف��ات األخرى أو 

اجلديد منها.
حت��ى في ه��ذه لم يس��تطع مع��رض الكتاب أن 
بش��كل حض��ورا ملفتا ، ذل��ك الفتق��اره إلى دور 
النش��ر الكبيرة واملهمة  ، بال��ذات العربية ، التي 
سجلت غيابا واضحا في نوعية  املعروض   اعتقد 
أن ع��زوف بع��ض الدور ع��ن املش��اركة متأتي من 
القدرة الش��رائية جلمهور الع��راق ، باإلضافة إلى 
التسهيالت املقدمة من قبل إدارة املعرض ، اقلها 

األجور وأخرها الشحن والفيزا.
أن غياب املنهجية عن أنشطتنا الثقافية والفنية 
بات يش��كل ظاهرة مكرس��ة باس��تمرار في كل 
املهرجان��ات وامللتقي��ات األدبي��ة ، ف��ال توجد رؤية 
واضحة لدى هيئة الناشرين العراقين عما يجب 
أن يكون عليه معرض الكتاب ، من حيث النوعية 
واملس��اهمة وتع��دد منابرها واختالف أش��كالها 
ومصادره��ا ، مم��ا حدي بانحس��ار التن��وع ، ليبدو 

املعروض ذا توجه محدد.  
 فال غرابة أن جند في صالة املعرض من يروج لفكر 
–  دين��ي -  مع��ن ، دون ان يك��ون اص��ال ناش��را أو  
مكتبي��ا ، بقدر ما ميثل الواجهة اإلعالمية ألحزاب 
ومنظم��ات  ،  تري��د ان تس��تغل الفرصة من اجل 
التروي��ج ملبادئها وأفكارها  ، وقد بدا هذا جليا في 
القاع��ة األولى ،  حن ش��كلت احدي ممراته بصور 

الزعماء  والدعاة.
ان ق��راءة لعم��ق ظاهرة تأصيل انتش��ار الكتاب و 
اإلقبال عليه ، من خالل ما يجري على ارض الواقع 
،  تب��دو ل��ي بعيدة ج��دا  في مجال تكريس��ها أو 
السعي باجتاهها   لقد كان جليا الفرق الكبير بن 
هذا املعرض ، املقام حاليا ، وبن من سبقه بأعوام،  

رغم كثيرة املالحظات عن تلك املعارض أيضا.
نحن بأمس احلاجة إلى تعود العائلة العراقية على 
اقتن��اء الكتاب ومن ثم احلث عل��ى القراءة ، وهما 
ظاهرتان ليس بش��اذة في العراق ، أمنا ميثالن واقعا 
مرا ، البد من الس��عي إزالتها من حياتنا اليومية ، 
لن يتأتى هذا بدون  أعالم حقيقي مرافق أو يسبق 
الظواه��ر الثقافية ، لغرض تصلها إلى جمهورها 
احلقيق��ي ، الذي هو كل بي��ت عراقيي ، بان يجعل 
من ضمن ميزانيته الش��هرية بند لشراء الكتاب 

وقراءته.

عدا »المتنبي«

عبور

حميد الربيعي

بابل ـ عدنان البيرماني:
عق��دت في قاعة ملتق��ى الدكتور علي 
ابراهيم الثقافي ندوة ثقافية موس��عة 
واس��تثنائية بحضور ومش��اركة نخبة 
من مثقفي وادباء بابل كرست ملناقشة 
ورق��ة االص��الح الثقاف��ي حي��ث ضيف 
امللتق��ى وزي��ر الثقاف��ة األس��بق مفيد 
اجلزائري ملناقشة موضوعة الندوة وقدم 
الدكتور عل��ي ابراهيم نب��ذة مختصرة 
ع��ن اجمل��االت الت��ي عم��ل بها االس��تاذ 
اجلزائري وبعده��ا ترك احلديث للمحاضر 
ال��ذي قال في بداية حديثه انه اس��تفاد 
كثي��راً من عمله في وزارة الثقافة كونه 
تعرف على ش��خصيات ثقافية متميزة 
ومخلصة بفضلها اس��تطاعت الوزارة 
اجن��از العديد م��ن الفعالي��ات الثقافية 
واعتبر اجلزائري هذه الندوة وهذا احلضور 
بأنه تكرمي بحد ذات��ه له من خالل اتاحة 
الفرصة للحديث ونق��ل االفكار والرؤى 
واملقترحات التي تس��تحق ان تضع حتت 

تصرف املثقفن .
وتط��رق اجلزائري في موض��وع ندوته عن 
ي��وم املس��رح العامل��ي وقال ان املس��رح 
االن يعاني , وهذا ما ملس��ه من الفنانن 

الكب��ار الذي��ن عب��روا له عن أس��فهم 
ملا مير به املس��رح اآلن من ع��دم اهتمام 
وغي��اب اإلدارات الصحيح��ة للمس��رح 
وال��ذي يعك��س واجه��ة الثقاف��ة التي 
تعاني مثلما تعاني ف��ي اجملاالت األخرى 
, وتاب��ع اجلزائري في حديث��ه بأن الثقافة 
ليس لديها أية اس��تراتيجية صحيحة 
تس��ير عليها موضحاً ورغم مرور أربعة 
عش��ر عاما عل��ى التغيير ال��ى أن البلد 
يس��ير الى اجمله��ول باس��تثناء ما يجري 
ف��ي املوص��ل وم��ا أفرزت��ه املعركة من 
رجال أبطال حققوا النصر على اإلرهاب 
وتس��اءل مفيد اجلزائري عن وضع العراق 
االقتص��ادي واملعيش��ي ما بع��د حقبة 
داع��ش س��يما وان هن��اك ش��خصيات 
برملاني��ة تتح��دث عن عجز مال��ي كبير 
ونس��بة فقر في اجملتم��ع تصل الى 30% 
ف��ي نس��يج اجملتم��ع العراق��ي امله��دد 
بحسب وصفه ، اجلزائري كرر احلديث عن 
الثقاف��ة وانها ال ميك��ن ان تقتصر على 
املثقف��ن بل يج��ب االعتم��اد على كل 
اخلب��رات اخملتصة وف��ي مختلف اجملاالت 
لوضع خطط من شأنها النهوض بورقة 
اإلصالح الثقافي , االصالح الذي يشمل 
كل القطاعات لتأس��يس عراق ميكن ان 

ينهض من جديد.

ندوة ثقافية لمناقشة ورقة اإلصالح 
الثقافي في ملتقى الدكتور علي ابراهيم

الصمت إزاء اجلائزة ألسابيع بعد ذلك قبل أن 
يعلن أنه لن يحضر املراس��م السنوية التي 

أقيمت في ديسمبر كانون األول 
وقالت س��ارة دانيوس أمين��ة األكادميية في 
تدوين��ة يوم اجلمعة »اس��تعد حلفالت ديالن 

في ستوكهولم في مطلع األسبوع. »
وكان��ت دانيوس ق��د قالت في وقت س��ابق 
األس��بوع املاضي إن ديالن املع��روف بخجله 
الش��ديد م��ن الظهور في اإلع��الم لن يلقي 
محاض��رة كما هو متع��ارف عليه في جوائز 
نوبل لكن نس��خة مصورة م��ن احملاضرة قد 

ترسل في وقت الحق. 
ولكي يحصل دي��الن على قيمة اجلائزة وهي 
ثماني��ة مالين كرونة )903 آالف دوالر( يتعن 
عل��ى ديالن أن يلق��ي محاضرة خالل س��تة 
أش��هر من تاريخ 10 ديس��مبر كان��ون األول  
ولي��س من الض��روري أن يلق��ي احملاضرة في 

ستوكهولم. 

ستوكهولم ـ رويترز:
 ال ت��زال التفاصي��ل اخلاصة بتس��ليم جائزة 
نوب��ل لآلداب لبوب دي��الن محاطة بقدر كبير 
من الس��رية يوم الس��بت األمر ال��ذي أصاب 

املتابعن باإلحباط. 
وكان��ت األكادميية الس��ويدية التي تس��لم 
جائ��زة نوبل قد قال��ت يوم األربع��اء إن ديالن 
س��يحصل على ش��هادته وميداليت��ه أثناء 
وج��وده ف��ي س��توكهولم لك��ن ف��ي أجواء 

»بسيطة وحميمية« حسب رغباته. 
وق��ال مانحو اجلائ��زة إنه��م يعتزمون حضور 
إحدى حفالت ديالن يومي السبت واألحد في 
س��توكهولم ويوم التاس��ع من أبريل نيسان 
في لوند ولم تذكر األكادميية تفاصيل أخرى. 
وفجر ق��رار منح جائزة نوبل ل��آلداب للمغنى 
والش��اعر ج��دال تفاق��م عندما الت��زم ديالن 

هي املطلوبة كجزء من واجبات املثقف وهذا 
م��ا دأب عليه في حفريات��ه البالغة األهمية 
مؤكدا على ضرورة تفكيك العقلية املنتجة 
للعجز . وقرأت في اجللسة ورقة نقدية حول 
هذا اإلصدار املثير اجلدل للشاعر علي األمارة 
حي��ث أوضح بأن مهمة املثقف هو بأن يأخذ 
عل��ى عاتقه مهمات التغيي��ر والتنوير وهذا 
ما أراد جمال جاس��م أمن أن يشير إليه في 
إصداره مؤش��را فداحة إهدار الواقع من قبل 
الفرد بوصفه كائنا مستس��لما لالستبداد 
وأن أخطر م��ا يواجه اجلماع��ة أن تكون هي 
نفس��ها من تصنع املس��تبد . بعدها حتدث 
الش��اعر والكاتب جمال جاس��م أمن حول 

جتربته اجلديدة )أساطير االستبداد( موضحا 
س��عيه للدف��اع ع��ن اجلم��ال ف��ي مجمل 
مؤلفاته األخي��رة مركزا على نظرته اخلاصة 
الى سلطات استبدادية متعددة من وجهات 
نظ��ر جدي��دة . وفي م��ا يخ��ص اجملتمع فأن 
جملة) الطي��ران في قفص( حتت��اج منا الى 
تفكيك فكرة القفص حتى نصل الى احلرية 
، وأن أخط��ر ما نواجهه في أنظمتنا اجلديدة 
هي مش��كلة دميقراطية منتجة لالستبداد 
. وأش��ار أيضا الى أن مفك��ر األزمة ال يطرح 
امنوذج��ا بل يع��ن الن��اس عل��ى أن يتحرروا 
بتبصيرهم وتعليمهم فكرة الصواب مشددا 
عل��ى أن الفوضى تنت��ج نظاما خاصا يدخل 

الناس في متاهات كبيرة لكي يقبلوا الحقا 
ب��أي جتربة جدي��دة وهذه هي أخط��ر إفرازات 
الفوضى اخلالقة لشعوب خالية من مشروع 
. وأكد بأن اس��تدعاء املاضي ف��ي حياتنا هو 
شكل من أشكال األسطرة وأن فكرة األرض 
السليبة واس��تردادها هي األرضية اخلصبة 
للمس��تبد م��ن أجل أن يدمي س��يطرته على 
مش��اعر وعقول الناس . واستكماال لفكرة 
كونه��ا جلس��ة اس��تثنائية فقد ش��هدت 
مداخالت مهمة لعدد من احلضور أس��همت 
بش��كل فاعل في اس��تعراض وحتليل واحد 
من املؤلف��ات املهمة في الثقاف��ة العراقية 

اجلديدة ...

البصرة ـ باسم القطراني:

اس��تضاف احتاد أدب��اء البصرة ف��ي أصبوحة 
متميزة الشاعر والكاتب املبدع جمال جاسم 
أم��ن من محافظة ميس��ان صباح الس��بت 
1/4/2017 لتسليط الضوء على كتابه األخير 
)أس��اطير االس��تبداد( الصادر عن دار سطور 
قدمه الدكت��ور نائل الزامل. مقدم اجللس��ة 
أوض��ح أن أم��ن ق��دم مجموعة م��ن الكتب 
تصلح أن تكون سلس��لة حت��اور أركان األزمة 
العراقي��ة ، حيث يرى جمال بأن عملية النقد 

الغموض يحيط بتسليم جائزة نوبل لآلداب 
وديالن يحيي حفالت في السويد

)أساطير االستبداد( في اتحاد أدباء البصرة

كارثة أخرى منسية.. 

إغراق منحوتة آشورية في البحر األحمر 
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أك��د نخبة من خبراء النفط واالقتصاد 
ان السياس��ة النفطية ف��ي العراق ما 
زال��ت تفتقر للوض��وح وغي��اب الرؤية 
واالس��تراتيجية البعي��دة امل��دى االمر 
الكثي��ر م��ن  إل��ى ح��دوث  ادى  ال��ذي 
االشكاالت واخللل البنيوي في االقتصاد 
العراقي على الرغم من معدالت اإلنتاج 
والتصدي��ر تعد عالي��ة . جاء ذلك خالل 
الن��دوة الت��ي عقدها »معه��د التقدم 
للسياس��ات االمنائية« والتي خصصها 
لعرض ومناقش��ة الورق��ة التي قدمها 
اخلبيران النفطيان طارق شفيق واحمد 
موس��ى جياد والتي تضمنت مجموعة 
م��ن املالحظ��ات واملعاجل��ات  الهادف��ة  
لوض��ع خط��ط  وسياس��ات وحوكمة  

رشيدة للثروة النفطية في العراق 
وش��ارك ف��ي التعقي��ب عل��ى الورقة 
النائب عدنان اجلنابي الرئيس الس��ابق 
واخلبي��ر  البرملاني��ة  النف��ط  للجن��ة 
واخلبي��ر  اجلواه��ري  حم��زة  النفط��ي 
النفط��ي ف��ؤاد االمير ، واداره��ا النائب 
الدكتور مهدي احلافظ الذي  اش��ار إلى  
وجود حالة من الفوضى  في السياسة 
النفطية  العراقي��ة  ينبغي معاجلتها 
السيما القضايا املتعلقة  بالسياسات 
واخلطط  غير الناضجة   التي تتعارض  
مع قوانني س��ابقة مثل قانون  رقم 84 
لس��نة  1985 الذي يفرض وجود جدوى 
اقتصادية وتقنية  قبل إقرار أي مشروع 
،.. متس��ائال :  م��ع م��ن يق��ف العراق ، 
م��ع املصلح��ة اخلارجي��ة  ام الوطنية ، 
وماذا  عن 12 حقال نفطياً   سبق وان مت 
عرضها لالس��تثمار  من قبل الشركات 
العاملي��ة .. مؤكداً ، ع��دم وجود  حاجة  
لع��رض أي��ة مش��اريع نفطي��ة أم��ام 
الشركات العاملية  بسبب وجود قدرات 
انتاجي��ة نفطي��ة محلي��ة كافية  في 
وق��ت يجب ان تكون املصلحة الوطنية 

هي االساس 
ولف��ت احلافظ إل��ى ان املس��ألة االهم 
والتي اصبحت مثار حدث وجدل وخالف  
ه��ي ض��رورة مراجع��ة  عق��ود اخلدمة 
النفطي��ة   باالس��تناد إلى م��ا ورد في 
املوازن��ة  العامة للدولة لس��نة 2017 
وه��ذا االمر يتطل��ب  اس��تجالء نقاط 
الضعف  في هذه العقود  وطرح البديل  
املناس��ب لها ، فضال ع��ن ان احتياطي 
الع��راق من النف��ط اخل��ام  البالغ نحو 
153  ملي��ار برميل  يحتاج هو االخر إلى  
تأكيدات مقنع��ة  الن تعدد التقديرات  

تسببت في خلق حالة من االرباك 
واثار احلاف��ظ قضية اس��تثمار احلقول  
احلدودية املش��تركة مع  ايران والكويت  
اضافة إلى قضية  التأخر في اس��تثمار  
الغاز برغم اهميته املتصاعدة .. مؤكداً 
وج��ود حاجة ملحة وضرورية إلى  اعادة 
الوطني��ة   النف��ط  تأس��يس ش��ركة  
الهميتها في  احملافظ��ة على املصالح 
الوطني��ة  وضم��ان افض��ل  الفوائ��د 

االقتصادية 
ع��رض حق��ول جدي��دة على ش��ركات 

النفط العاملية
وكانت الورقة التي تق��دم بها اخلبيران 
طارق ش��فيق واحمد جياد قد تضمنت 
مجموعة من النقاط املهمة ، اذ حتدثت 
ع��ن  عرض 12 حقال نفطياً مكتش��ف 
جديداً على شركات النفط العاملية من 
قبل وزارة النف��ط التي عّبرت ، في عدة 
مناسبات، عن استعدادها لعرض حقول 
نفطية على ش��ركات النفط العاملية 
الى حقول  االس��تثمار.اضافة  لغ��رض 
اخرى يتم تطويرها حتت ادارة احملافظات 
وباس��لوب مكل��ف ومثير للش��كوك. 
ويؤك��د اخلبي��ران انهما ض��د مثل هذه 

املقترح��ات النها غي��ر مجدية ومضرة 
ذلك،كان  وعوضا«عن  للفساد.  وعرضة 
ينبغي عل��ى وزارة النفط التركيز على 
احلقول النفطية التي مت التعاقد عليها 
سابقاً، خاصة تلك التي شملتها دورتا 
التراخي��ص االول��ى والثاني��ة. وبذا يتم 
احلفاظ على املصلح��ة العراقية بنحو 

مؤثر وكفوء.
وبش��أن مراجع��ة عقود اخلدم��ة يؤكد 
اخلبي��ران وجود خالف��ات تتعلق بتقييم 
عق��ود اخلدمة الن فيها عيوب تركيبية، 
كونه��ا عق��ود هجينة، لذل��ك ينبغي 
الوقوف بق��وة ضد اع��ادة النظر بهذه 
العق��ود اذا كانت ه��ذه املراجعة تلحق 
البل��د  الض��رر مبصلح��ة  مزي��ًدا م��ن 
االقتصادية،كم��ا حصل ف��ي املراجعة 
الس��ابقة التي اجرتها وزارة النفط في 

عهد الوزير السيد عبد الكرمي لعيبي
ويذهب اخلبيران إلى انه التوجد اسباب 
قاهرة تدع��و وزارة النفط ألن تعلن عن 
رغبته��ا في استكش��اف اجملال البحري 
باهظ الكلف��ة ، في الوقت الذي ما زال 
فيه الع��رااق ميتلك احتياطيات نفطية 
طائلة . وال نفهم ايضاً، ملاذا نحتاج الى 
توس��يع اس��طولنا لناقالت النفط في 
الوقت الذي يعاني فيه العراق من ازمة 
مالي��ة. معبرين عن ع��دم رضاهما،عن 
اثن��اء  وف��ي  قب��ل  النف��ط،  وزارة  أداء 
اتفاقية اوبك في 30 تش��رين ثان 2016 
، لم يكن مرضيا«،واتصف بعدم الثبات 
واالستسالم وسوء فهم اتفاقية اوبك، 
مما يسيء ملصداقية البلد ويقلل الثقة 

مبوقعه كثاني اكبر مصّدر
للنف��ط ف��ي منظمة اوب��ك. .. واوصت 
الورق��ة وزارة النف��ط االخ��ذ  مبوض��وع 
تخفي��ض االنتاج واملواضيع االخرى ذات 
العالق��ة باالهتمام��ات الدولية،بجدية 
تفوق ما كانت عليه لغاية اآلن. ونعتقد 
ايضاً بأنه على العراق ان ينظر في رفض 
أي متدي��د التفاقية اوبك ما لم يتم اخذ 
التضحيات املالية والبش��رية الناجمة 

عن داعش بنظر االعتبار الكامل.
وفيم��ا يتعل��ق باخلطط والسياس��ات 
النفطي��ة .. يرى اخلبي��ران ان املعلومات 
املتزايدة من مصادر الصناعة النفطية 
واالعالم، تؤش��ر الى وجود جهود حثيثة 
م��ن الكوي��ت وايران،الس��تثمار احلقول 
النفطي��ة الواقع��ة عل��ى احل��دود مع 
العراق. ولكن ال يوجد ما يؤش��ر الى ان 
العراق يأخذ اج��راءات حقيقية وفاعلة 
حلماية مصلحة العراق في هذه احلقول 
احلدودية. وفي احلقيقة توجد امثلة تدل 
على ان املفاوضني العراقيني تنقصهم 
املعرف��ة واخلب��رة املطلوبت��ني لتجن��ب 
خسارة العوائد املالية التي ميكن جنيها 
من هذه احلق��ول .. موضحني ان العراق 
يعان��ي من عدم توازن مزمن بني العرض 
والطلب عل��ى املنتج��ات النفطية، مما 
اجب��ر البلد عل��ى اس��تيراد املنتوجات 
النفطية باهظ��ة الثمن،،بنحو متزايد، 
حسب دراسات جياد. ومع ذلك تتناسى 
وزارة النف��ط مصف��ى كرب��الء احلديث 
وتعقد صفق��ة، مش��كوكا«بجدواها، 
مع شركة (كار( لتوسيع مصفى اربيل 

القدمي قبل 2003
وف��ي اطار احلدي��ث عن اس��تثمار الغاز 
في الع��راق .. بينت الورقة ان حرق الغاز 
املصاحب مستمر وبكميات متصاعدة. 
ففي عام 2016 ، حس��ب دراسات جياد، 
مت ح��رق %72.4 م��ن الغ��از املصاح��ب 
املنتج، وكلما ازداد انتاج النفط سيزداد 
ما يح��رق من الغاز املصاحب. لذا هناك 
حاجة ماسة ومستعجلة لوضع خطط 
جدي��ة، وليس مجرد وعود، لوضع نهاية 
حلرق الغاز... وابدى اخلبي��ران ترحيبهما 

باعادة شركة النفط الوطنية للعمل، 
ش��ريطة ان يتضن قانونه��ا صالحيات 
حقيقي��ة واس��تقاللية متكنه��ا م��ن 
ان تك��ون فاعل��ة وكف��وءة الدارة قطاع 
االنت��اج كمايجب. وال يج��ب النظر الى 
ش��ركة النف��ط الوطني��ة عل��ى انها 
شريك اصغر لشركات النفط العاملية، 
او ان يتم تنظيمه��ا اداريا«وفقا لذلك، 
بصالحي��ات ادارية وتنفيذي��ة محدودة. 
وف��ي ه��ذا االثناء، م��ن امله��م ان ندرك 
بأن فصل وظيف��ة التخطيط النفطي 
ووضع السياسات ومتطلبات االشراف، 
ع��ن االمور الفنية والتجارية، قد اصبح 
تطبيًق��ا مقبوال عاملي��اً، تقريباً. وعليه 
فأن وزارة النفط يجب ان تكون مسؤولة 
ع��ن وض��ع السياس��ات والتعليم��ات 
واإلش��راف العام، في حني تكون شركة 
النفط الوطنية مس��ؤولة ع��ن االمور 
الفنية والتجارية. وتبعا لذلك فان وزير 
النفط ال يجب ان يكون رئيساً لشركة 

النفط الوطنية.
ال��ى  ذلك حتدث اخلبي��ر النفطي حمزة 
اجلواهري مبدياً بعض املالحظات بشأن 
م��ا تضمنت��ه الورق��ة ال��ذي اتفق مع 
بعضه��ا واختلف مع بعضه��ا االخر .. 
كاش��فاً  تراج��ع وزارة النفط عن عرض 
15 حق��ال نفطي��اً لالس��تثمار بعد ان 
تعرضت لضغوط من قبل سياس��يني 
متنفذي��ن وان مس��ألة تطوي��ر احلقول 
النفطية امر مهم جداً في اطار العمل 
باس��تراتيجية الطاق��ة فيم��ا يتعل��ق 
والبتروكيمياوي��ات  النف��ط  بتصني��ع 
واعادة النظر بشركة الناقالت النها توفر 
الكثير من املرونة للشركات الوطنية .. 
مبيناً ان كلف التطوير حتس��ب لفترات 
تس��توفيه  ال��ذي  املبل��غ  وان  طويل��ة 
الش��ركات البالغ %50 من االسعار هو 
كبير جداً في ظل قل��ة االيرادات لذلك 
كان يفت��رض ان تتضمن العق��ود بنداً 

يعالج فت��رات هبوط االس��عار فيكون 
نس��بة االس��تيفاء التزيد عن %25 من 
النفط املنتج س��واء كل��ف التطوير او 
االنتاج .. موضحاً ان نسبة مستحقات 
الش��ركات ضمن عقود املش��اركة تعد 
االق��ل واالفض��ل في العال��م لهذا فان 
الق��رار الذي مت اتخ��اذه هو ع��دم اعادة 

التفاوض في عقود النفط 
وحت��دث اجلواهري عن تقلبات االس��عار  
وخصوص��اً عن فت��رات االنخفاض وهي 
قليلية نس��بياً لذلك يج��ب عدم اخذ 
هذه املدة القصي��رة كمعيار في عقود 
الش��ركات  باعطاء  ونقوم  التراخي��ص 
نس��بة واال اصبح��ت عقود ش��راكة .. 
مضيفاً ان اخمل��زون االحتياطي النفطي 
ب153  ال��وزارة  قدرت��ه  ال��ذي  الع��راق 
مليار برميل ما لبث��ت ان تراجعت وزارة 
النفط عن هذا الرقم وعادت إلى الرقم 
الس��ابق وهو 123 مليار برميل .. مبيناً 
ان الوض��ع االن ب��ات مختلف��اً لوج��ود 
عملي��ات استكش��اف حلق��ول جديدة 
ومنها حقل الس��يبة الذي كان يعتقد 
ان��ه حقل للغ��از فقط ولك��ن تبني انه 
حقل نفط��ي كبير ج��ًدا وهناك حقل 
السندباد وهو حقل كبير وله امتدادات 
كبي��رة تصل إلى حقل الس��يبة لذلك 
زادت االحتياطي��ات وهن��اك حق��ل دميا 
ضمن الرقعة اجلغرافية التاس��عة وهو 

ميتد إلى داخل االراضي االيرانية 
واس��تغرب اجلواهري مقترح الذي تقدم 
ب��ه اخلبيران املتضم��ن املطالبة بايقاف 
االستكش��اف ف��ي وق��ت مت اكتش��اف 
عشرات احلقول واالبار اجلديدة وبعضها 
فيها مكامن للغاز ايض��اً وان امكانات 

العراق التؤهله لالستثمار في الغاز .
واض��اف اجلواهري ان عق��ود اخلدمة هي 
ليس��ت مش��اركة في االنتاج وبالتالي 
فه��ي التتطلب ان ترس��ل إلى مجلس 
النواب الذي اصبح ميثل مقبرة للقوانني 
.. موضح��اً ان العراق ميل��ك بنية حتتية 
ممت��ازة للتصدي��ر فهن��اك 6 منص��ات 
جديدة عائمة ويتم تطوير ميناء البصرة 
والعمية .. كاشفاً ان خط انابيب االردن 
لن يكون صاحلا حتى بعد 20 سنة النه 
مي��ر في منطق��ة س��اخنة ، مقترحاً ان 
يتم مد خط عبر اي��ران إلى بحر العرب 
متجاوزاً مضيق هرمز وهو مقترح يعود 

إلى زمن النظام السابق  
ثم حتدث النائب عدن��ان اجلنابي معقباً 
على م��ا تضمنته الورق��ة املقدمة من 
قبل اخلبيرين طارق شفيق واحمد جياد 
.. مبيناً ان حصص احملافظات من النفط 
لم يكن مطروحاً ال من قبل احلكومة وال 
البرملان ولذلك فهو غير جدير باالهتمام 
، مضيفاً اننا منذ 15 سنة ونحن نناقش  
العق��ود وقيل فيها الكثي��ر من الكالم 
ومث��ل ه��ذا االمر ل��م تعد ل��ه اهمية 
في ظل وجود عق��ود  موقعة والقياس 
يكون م��دى درجة االس��تفادة من هذه 
العقود وحني نناقش نس��ب املش��اركة 
في االنتاج يجب ان نشارك بني منطقة 
مجهول��ة وبني حقول منتجة ونس��ب 
االنت��اج مختلف��ة ، مش��دداً عل��ى ان 
التعدي��الت الت��ي ج��رت عل��ى العقود 
كانت في معظمها سيئة ولكن االهم 
هو الرقابة على الكلف ويجب ان تكون 

لدينا اجهزة رقابة محترفة 
وفيم��ا يتعلق باالحتياط��ي بني اجلنابي 
ان كلفة االستكش��اف في العراق هي 
االوطأ في العالم لس��ببني االول غزارة 
احلق��ول وكث��رة التراكي��ب النفطي��ة 
التي تزي��د عن 500 تركي��ب الن العراق 
ميث��ل احمل��ور الرئي��س لالستكش��افات 
االحتياطي��ات  ان  مبين��اً   .. الناجح��ة 
مهمة ملس��تقبل الع��راق ولذلك يجب 

قاع��دة  وزارةالنف��ط  ل��دى  يك��ون  ان 
بيان��ات عن جمي��ع مالدى الع��راق من 
حقول واستكش��افات جليلوجيا العراق 
وان النظ��ر إلى االحتياطي��ات يجب ان 
يك��ون عل��ى اس��اس سياس��ة وانواع 
االستكش��اف .. وان الع��راق م��ن اغزر 
بالد العالم باالحتياطي الذي باالمكان 
اس��تخراجه في املس��تقبل وعلى هذا 
االس��اس ان يج��ب ان تهتم سياس��ة 
العراق املس��تقبلية بهذا االحتياطي .. 
داعياً إلى االستفادة من هذا االحتياطي 
من خالل التواجد في السوق النفطية 
، وان ال��دول ذات االحتياط��ات الكبي��رة 
مطلوب منه��ا االهتمام به��ذا اجلانب 
اهتمام��اً كبيرًا .. وعن ش��ركة النفط 
الوطني��ة قال اجلنابي انها هذا املوضوع 
ميثل الطامة الكبرى .. كاشفاً ان العمل 
على على اعداد قانون للنفط ولشركة 
النفط بدأ منذ عام 2004 ولو جنحنا في 
مترير القان��ون كان ميكن حل الكثير من 
املشكالت التي نواجهها االن ، الفتاً إلى 
ان مجلس الن��واب بامكانه ان يعدل أي 
قان��ون يأتيه حتى وان كان غير متكامل 
.. مبين��اً ان ع��دم اق��رار قانون ش��ركة 
النف��ط الوطني��ة قصم ظه��ر العراق 
من��ذ 2003 حلد االن وكلم��ا تأخرنا يوما 
تسببنا بالضرر للبلد والشعب ، مؤكداً 
ان عقود الش��راكة غير ش��رعية النها 

تخالف الدستور متاما .
واض��اف اجلناب��ي ان تغيي��ب مجل��س 
النواب عن دوره في السياسة النفطية 
هو اخلطر االكبر وكانت هناك معارضة 
كاملة م��ن قبل احلكومة الصدار قانون 
النف��ط والغ��از ،  .. داعي��اً إل��ى رس��م 
سياس��ة اس��تراتيجية بعي��دة امل��دى 
ودراس��ة املش��اريع وفقا لعم��ر احلقول 
النفطية  بعيدا عن الصراعات اليومية 

وان تدار من قبل مؤسسات مستقلة 
وزي��ر امل��وارد املائي��ة االس��بق الدكتور 

عبداللطي��ف جمال رش��يد اش��ار إلى 
انن��ا منذ س��نوات ونحن نقرأ ونس��مع 
التصريح��ات  م��ن  الكثي��ر  ونش��اهد 
واملعلوم��ات ولك��ن إل��ى االن ل��م يتم 
اتخاذ قانون او رسم سياسة نفطية .. 
داعياً إلى تشكيل لوبي للضغط باجتاه 
تش��ريع قان��ون للنفط يش��مل املركز 
واالقليم وجميع احملافظات .. عازياً عدم 
اقرار القانون إلى عدم رغبة الش��ركات 
النفطي��ة العاملي��ة بوج��ود مث��ل هذا 
القانون .. موضحاً ان املشكالت العالقة 
ب��ني املركز واالقليم ه��ي غياب القانون 
ال��ذي ينظم واقع الثروة النفطية . غير 
مس��تبعد حدوث مثل هذه املشكالت 
ب��ني املركز وباق��ي احملافظ��ات في حال 

استمر الوضع بدون قانون 
اخلبي��ر النفط��ي ف��ؤاد قاس��م االمير 
اب��دى ايضا مجموعة م��ن املالحظات ، 
موضحاً ان لدينا احتياطي نفطي اكثر 
من املطلوب لذلك ينبغي عدم الذهاب 
إل��ى البحث عن حق��ول جديدة وصرف 
اموال اضافي��ة وميكن العمل باجتاه إلى 
زي��ادة االنت��اج وعدم اللج��وء إلى توزيع 
الث��روة على احملافظات امنا يجب ان توزع 
عبر السلطة املركزية من خالل املوازنة 
العامة للدولة .. موضحاً ان املش��كلة 
هي تلك التي تتعلق مبشروع البترودوالر 
الن هذا فتح باب املش��كالت في جميع 
احملافظات التي تطال��ب مبنحها حصة 
من النفط .. مشدداً ان االسعار العاملية 
لن تشهد حتسنا ملحوظا لغاية 2020 
املوجودة  النفطي��ة  التخم��ة  بس��بب 
وه��ذه االس��عار هي اس��عار برن��ت اما 
اس��عار العراق فهي التتج��اوز 49 دوالراً 
كما في شباط املاضي وبالتالي ينبغي 
علينا البحث عن مص��ادر للتمويل من 
قطاع��ات أخرى غير النف��ط .. مبيناً ان 
االكثرية السياس��ية هي القادرة على 
اتخ��اذ القوان��ني اما في حال اس��تمرار 
اخلالف وع��دم التوافق فانن��ا لن نتوقع 
صدور أي قوانني وعلى هذا االساس فان 
القوانني القدمية ستبقى سارية ، وهنا 
يكون من حق الوزارة ان تتخذ االجراءات 
املناس��بة بصرف النظر عن صحة تلك 

االجراءات من عدمها 
الدكت��ور محم��د احلاج حم��ود الوكيل 
االس��بق ل��وزارة اخلارجي��ة حت��دث ع��ن 
اجراءات العراق بشأن احلقول النفطية 
املش��تركة مع ايران والكوي��ت .. مبيناً 
االم��ر يتعلق اساس��اً بتحدي��د احلدود 
وهذه قضية ش��ائكة ج��داً وكل حقل 
من احلقول املش��تركة تك��ون امتدادته 
بني بلدي��ن ، وان ماحصل م��ع الكويت 
اوال مت اب��رام مذك��رة تفاهم في كيفية 
تقيي��م احلق��ول وعدده��ا 4 حق��ول ومت 
متخصص��ة  بش��ركة  االس��تعانة 
الجراء عملية التقيي��م وتقدمي مقترح 
لكيفي��ة االس��تثمار وحل��د االن لي��س 
 ، هن��اك اي اس��تثمار له��ذه احلق��ول 
مضيف��اً ان الكويت حف��رت في بعض 
املناطق املش��تركة في ح��ني ان العراق 
ل��م يحفر ولم يعترض ، ام��ا ايران فقد 
رفض��ت االس��تعانة بخب��راء لتقيي��م 
احلقول املشتركة واصرت على ان يكون 
التقيي��م م��ن قب��ل اخلب��راء االيرانيني 
ولكن هذا لم يحدث ويق��وم االيرانيون 
حالياً باس��تثمار احلق��ول بنحو منفرد 
وف��ي بع��ض االحي��ان هناك جت��اوز من 
قبل االيرانيني ف��ي عمليات احلفر فهم 

يعبرون احلدود املشتركة . 
الدكت��ور عبداهلل  االقتص��ادي  اخلبي��ر 
البندر اش��ار إلى غي��اب املعلومات عن 
قط��اع النفط فه��و يعاني م��ن حالة 
تخب��ط واضحة اذ لي��س هناك عدادات 
ملعرفة حج��م النفط املص��در وال احد 

يعرف كم هو الس��عر احلقيقي للبيع .. 
مشيراً إلى ان تراجع االسعار جاء انقاذا 
للحكوم��ة النها لم تتمكن من االيفاء 
بوعوده��ا وف��ي الواق��ع ان االم��ر ليس 
كذل��ك . مطالباً إلى احاطة الش��عب 
علماً بحجم كمي��ات التصدير ومقدار 
االي��رادات الصافية وك��م هي حصص 
الش��ركات .. مؤكداً ان النفط هو ملك 
للع��راق وش��عبه لذلك ينبغ��ي اختيار 
الوزراء من املهني��ني وليس كالذي جرى 
في عملية اختيار ال��وزراء التكنوقراط 
 .. ايض��ا  ال��ذي خض��ع للمحاصص��ة 
مضيف��ا ان لدين��ا مش��كلة اخرى هي 
استيراد املشتقات النفطية ونحن بلد 
النف��ط على الرغم من احلديث عن بناء 
مصافي جديدة .. مضيفا ان العراق لم 
يدافع عن حقوقه لدى اوبك .. مش��دداً 
ان السياسة النفطية تخالف الدستور 
وخصوصاً في مجال مشروع البترودوالر 
فهذا امر س��يثير الكثير من املشكالت 

وضرب للدستور 
اخلبير املصرفي س��مير النصيري .. اكد 
ه��و ايضاً غي��اب السياس��ة النفطية 
ان ه��ي اجته��ادات ش��خصية  ولذلك 
سياس��ة  رس��م  إل��ى  نحت��اج  نح��ن 
اس��تراتيجية نفطية مثل بقية الدول 
، ورؤى اقتصادية تترافق مع السياس��ة 
النفطية لتقليل االعتماد على النفط 
، مس��تبعداً حتقيق مث��ل هذه االهداف 
ف��ي ظل عدم وجود مش��اركة للقطاع 
اخلاص��ة وع��دم خصخص��ة وهيكل��ة 
االنتاجي��ة وغياب هيكلية  للقطاعات 
جديدة لالقتصاد .. داعياً إلى إيصال هذه 

التفاصيل إلى اجلهات ذات العالقة 
اخلبير املصرفي عبدالعزيز حس��ون اكد 
ان معلوم��ات النف��ط مس��تباحة في 
العراق من قب��ل املعنيني وغير املعنيني 
ولهذا االمر تأثيرات كبيرة على املفاوض 

العراقي ان يحقق ما ميكن حتقيقه . 
السيد هاشم الش��ماع / مدير ملتقى 
بغداد الفكري ، تساءل : في حال شرعنا 
بوض��ع سياس��ة نفطية جدي��دة فما 
الضامن في ان التتحول هذه السياسة 
إلى املسارات السابقة نفسها سياسة 
األح��زاب واحملاصصة وما ه��و الضامن 
ف��ي حف��ظ حق الش��عب ف��ي احلقول 
املش��تركة ب��ني اي��ران والكوي��ت ، وما 
ه��و الضامن في عدم حتكم العش��ائر 

باحلقول النفطية في احملافظات . 
املهندس ياس��ني عباس .. تساءل ايضاً 
في حال س��ارت االمور بنح��و جيد وزاد 
االنتاج فماذا عن انابيب النفط املتوقف 
بعضه��ا وبعضه��ا قدمي ، فه��ل هناك 
خطط لتمك��ني العراق من نقل نفطه 

مع وجود هذه االنابيب املتهالكة ؟ 
الدكتور ف��الح خلف الربيعي / اجلامعة 
املس��تنصرية ، اك��د ان امللف النفطي 
منذ 2003 حلد االن يدار بطريقة توافقية 
بني احلكومة والش��ركات النفطية مع 
تغيي��ب كام��ل للم��الكات الوطني��ة ، 
ومع جترب��ة العراق الطويل��ة في مجال 
الصناع��ة النفطي��ة الت��ي ب��دأت عام 
1927 ، هل ميتلك ق��درات محلية قادرة 

على ادارة امللف النفطي . 
الس��يد عبداحلس��ن الزي��ادي / رئي��س 
جمعية التأمني اش��ار إلى ان احلكومة 
تنتج النفط وتقوم بتصديره من دون ان 
تعطي للقطاع اخل��اص أي دور في هذه 
العملية .. داعياً إلى ان يسهم القطاع 

اخلاص في عملية استثمار الغاز . 
وقرر املش��اركون في الندوة رفع مذكرة 
تفصيلية إلى الرئاس��ات الثالث ووزارة 
النف��ط الطالعهم مب��ا مت التوصل اليه 
وماه��ي املقترح��ات املناس��بة لوض��ع 

سياسية نفطية ناجحة في البالد . 

ان المسألة 
األهم والتي 

أصبحت مثار حدث 
وجدل وخالف  

هي ضرورة 
مراجعة  عقود 

الخدمة النفطية   
باالستناد إلى ما 

ورد في الموازنة  
العامة للدولة 

لسنة 2017 وهذا 
األمر يتطلب  
استجالء نقاط 

الضعف  في هذه 
العقود  وطرح 

البديل  المناسب

ان المخزون 
االحتياطي 

النفطي العراقي 
الذي قدرته الوزارة 
ب153 مليار برميل 
ما لبثت أن تراجعت 

وزارة النفط عن 
هذا الرقم وعادت 
إلى الرقم السابق 
وهو 123 مليار 

برميل وأن الوضع 
اآلن بات مختلفًا 
لوجود عمليات 

استكشاف لحقول 
جديدة ومنها 

حقل السيبة

مع الدعوة لخارطة طريق جديدة

معهد التقدم للسياسات اإلنمائية يناقش
ورقة الخبيرين النفطيين طارق شفيق و احمد موسى جياد
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البصرة ـ سعدي علي السند:

أكث��ر من )30( لوح��ة زينت قاعة 
ثانوية الشجرة الطيبة للبنات في 
القرنة ش��مالي البصرة ابدعتها 
حس��ن  س��كينة  التش��كيلية 
املسعود مدّرس��ة مادة الكيمياء 
ف��ي الثانوية وهي رس��امة كانت 
لوحاته��ا مثار اعج��اب محترفي 
الف��ن التش��كيلي ف��ي البصرة، 
عن��د افتتاح أول مع��رض لها في 
ش��هر ش��باط املاضي في أقامه 
له��ا قص��ر الثقافة ف��ي البصرة 
وعل��ى قاعته بحض��ور كبير من 
مبدع��ي مدينة البصرة وبش��تى 

تخصصاتهم.

لوحة واقعية 
معرضها الش��خصي الثاني في 
والذي  الطيب��ة  الش��جرة  ثانوية 
تف��اك  عل��ي  األس��تاذ  افتتح��ه 
املالكي مدير قس��م تربية القرنة 
والدكتور عباس احلجاج مدير فرع 
مؤسس��ة الش��هداء في شمال 
البصره بحضورعدد من املشرفن 
والهيئ��ة  واملدعوي��ن  التربوي��ن 
الثانوي��ة  التدريس��ية وطالب��ات 
اثبتت )س��كينة( في��ه حضورها 
األبداعي برس��ومات اس��تعملت 
فيها ش��تى األل��وان، اضافة الى 
القل��م اجل��اف والقل��م الرصاص 
وكان��ت كل لوح��ة م��ن لوحاتها 
تتحدث عن نفس��ها وبال غموض 
وأكثرها لوجوه ألفناها في حياتنا 

اليومية.
وقد اش��ارت سكينة وهي تشرح 
لوحاته��ا للحض��ور ال��ى ان ف��ن 
نس��خ  لي��س مهمت��ه  الرس��م 
الواق��ع ليك��ون مطابق��اً لألصل 
الناظ��ر  حتفي��ز  مهمت��ه  وإمن��ا 

ليجد تش��كيال يش��ده ويجعله 
متفاع��الً م��ع اللوح��ة وأبعادها 
واقعية  انن��ي  ومب��ا  ومضمونه��ا 
ج��ًدا في معرضي ه��ذا من خالل 
الوج��وه األليف��ة الت��ي تعاملت 
معها ووضعتها امام اجلمهور ,اال 
انن��ا نعرف متاماً كمتابعن لعالم 
الرسام  بأن  التش��كيلية  الفنون 
يبتهج حن تتعدد الرؤى والقراءة 
لتفاصيل عمله اإلبداعي ويرفض 
اإلفصاح عن أسرار وأهداف عمله 
اإلبداع��ي، ألن مهنت��ه كرس��ام 

صناع��ة األلغ��از للف��وز باحللول 
املتع��ددة التي يقدمه��ا اجلمهور 
ومبا انني عرضت وجوها طبيعية 
تتح��دث عن نفس��ها بهدوء وبال 
تعقي��دات قد يفهمه املش��اهد 
لف��ن  مباش��ر  انع��كاس  بأن��ه 

التصوير وجتسيد للواقع .

انعكاس غير مباشر
وتابع��ت أن ف��ن الرس��م به��ذه 
الطريق��ة  انعكاس غير مباش��ر 
عنه، فمسعاه األساس إبراز األبعاد 

اخلفي��ة للواق��ع التي تك��ون غير 
مرئية للناظ��ر اذ ان في معرضي 
لوح��ات جتعل املتلق��ي يتنوع في 
قراءة احلدث املرسوم فتجدني في 
معرضي هذا اركز على عمق احلزن 
في الوجه أو أبعاد السعادة أو آثار 
الزم��ن الناخ��رة ملس��احة الوجه 
أو اجلمال الكامن في املس��احات 
غي��ر الظاه��رة من اجلس��د وكل 
هذا من اجل ان أوزع افكاري حلالة 
يومياً  وتش��دنا  نعيشها  واقعية 
بأفراحه��ا وأتراحه��ا , مضيف��ة 

ان هن��اك الطفول��ة ,وهناك روح 
الشباب ,وهناك الكهولة وهناك 
لوحات جتم��ع احلزن والف��رح معاً 
واحاول بهذا ان اعكس إحساساً 
في عمل��ي الفن��ي املتواضع هذا  
والرسام كما هو معروف اليرسم 
بي��ده، وإمن��ا بروحه وقلم��ه الذي 
ميث��ل أحد مجس��ات روح��ه التي 
ومش��اعره   أحاسيس��ه  تخ��ط 
وريشته ليست أداة للتلوين، وإمنا 
هي اجمل��س لعكس ت��رددات الروح 
فهي تضرب بوح��ي ترددات الروح 

املتحسسة لتفاصيل اجلمال.

كرنفال مدرسي 
واشارت س��كينة الى القول: وأنا 
ارس��م اتذكر دائماً م��ا قاله فان 
كوخ رسام و فنان هولندي: )ليس 
على الرسام أن يرسم ما يراه، بل 
ما سوف يُرى( ,  او ما قاله  وأنوريه 
دي بلزاك  كاتب مسرحي و روائي 
فرنس��ي ( ,الفن تركيز للطبيعة 
وهناك قول  لفيكتور هيجو  أديب 
و ش��اعر و مس��رحي فرنسي )ال 
تكثر اإليضاح فتفسد روعة الفن 
(, وما قاله ديفيد هربت لورانس ) 
روائي و ش��اعر مسرحي إنكليزي 

(  وظيفة 
الف��ن ه��ي كش��ف العالقة بن 
اإلنس��ان وبيئت��ه وهك��ذا تتعدد 
اآلراء والرؤى لكل رس��ام والبقية 
عل��ى املتلقي الذي يق��ول مايراه 

وله احلق في كل ما يرى،
وزادت قوله��ا لق��د ترعرع��ت مع 
صناعة البس��اطة في أن ارس��م 
وارس��م على األرض وعلى احلائط 
وف��ي اوراقي املبعث��رة وانا طفلة 
وف��ي دفات��ري املدرس��ية بعد أن 
وجدت تشجيعاً من العائلة منذ 
نعوم��ة اظفاري الى ان ش��اركت 
ف��ي مع��ارض جامع��ة البص��رة 
خ��الل  تأسيس��ها  ذك��رى  ف��ي 
مدة دراس��تي في كلي��ة التربية 
وكانت مش��اركاتي م��ع الطلبة 
ووجدت في هذه املشاركات حافزاً 
يش��دني ال��ى ان امتي��ز واكثر من 
التن��وع للوصول ال��ى مااريد وانا 
في مدرستي اآلن ثانوية الشجرة 
الطيب��ة أحظ��ى بتش��جيع من 
األس��رة التدريسية ومن طالباتي 
وأس��تمع الى كل مالحظة واعتز 
بكل مايقال لتقومي مسيرتي في 

عالم الرسم.

مدير تربية القرنة افتتح معرضها على قاعة ثانوية الشجرة الطيبة

الرسامة سكينة المسعود تعرض 30 لوحًة تعكس الحياة اليومية

شريط ملون
مجموعة شبابية وطالبية

تطلق بالونات الخير 
برعاي��ة الدكت��ور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير عام 
دائرة بغ��داد الرصافة وحتت ش��عار )حب اآلخرين ومس��اعدة 
اآلخرين واجب إنس��اني(، أقامت دائرة صح��ة بغداد الرصافة، 
وبالتعاون م��ع عدد من الف��رق التطوعية الش��بابية وطالب 
اجلامع��ات العراقية، مب��ادرة خيرية إلط��الق بالونات اخلير في 
بغداد وتشجيع الناس على االهتمام بالصحة العامة وسط 
حضور كبير من طلب��ة اجلامعات والف��رق التطوعية والفرق 

اإلنسانية.
 وقال مدير إعالم صحة الرصافة قاسم عبد الهادي: ان الدائرة 
وبالتعاون مع ع��دة فرق تطوعية منهم فريق احرار التطوعي 
وفري��ق دع��م بال ح��دود وفري��ق الصح��ة والبيئ��ة التطوعي 
أس��همت في هذه املبادرة لتشجيع الشباب على عمل اخلير 

ومساندتهم في كل توجهاتهم.
وأوضح: ان الطلبة قاموا بأطالق البالونات التي حتمل شعارات 
صحية فضال عن القيام بحملة لتوعية طلبة حول االمراض 

االنتقالية وطرق انتشارها واخملدرات سوء التغذية وغيرها. 
 فيما اشارت بان اجلميلي الى ان ,هدف هذه املبادرة هو تشجيع 
الشباب على عمل اخلير وتذكريهم بضرورة مساعدة األخرين 
بص��ورة دائمة وثمنت عم��ل دائرة صح��ة الرصافة ودعمهم 
لهذا التجمع الشبابي، ودعت بقية املؤسسات والوزارات الى 
دعم ش��ريحة الشباب واحلذو بخطوات صحة بغداد الرصافة 
نفسها لتش��جعيهم املس��تمر لفئة الش��باب واملنظمات 

الشبابية.
وف��ي خت��ام املب��ادرة مت إطالق البالون��ات بعد كتاب��ة األعمال 

اخليرية لكل شخص والرسائل الصحية.

فريق طبي »عراقي هولندي«
لعالج العقم في ميسان

اعلن��ت دائرة صحة ميس��ان اس��تقدام وفد طبي مش��ترك 
)عراق��ي -هولن��دي( متخص��ص بع��الج وجراح��ة )تصحيح 
الس��لس البولي للنس��اء، رفع الرحم بالناظ��ور، رفع هطول 
األعضاء التناسلية املعقد، تش��خيص وعالج العقم املعقد 

عالجياً وجراحياً(
ودع��ت دائرة صحة ميس��ان املرض��ى مراجعة استش��اريات 
النس��ائية والبولية في كل من مستش��فى الشهيد الصدر 
التعليمي ومستش��فى الزه��راوي اجلراحي م��ع جلب جميع 

األوليات ليتسنى لنا عرضها على اللجنة العلمية.
                      

»المزمار« عدد جديد بدعم من األمم المتحدة
ص��در عن دار ثقافة األطفال الع��دد اجلديد من مجلة )املزمار( 
وبدعم من األمم املتحدة وضم العدد بن طياته عدة أبواب ثابتة 
بقلم عبد الس��تار البيضاني تناولت موض��وع مهارات احلياة 
مثل كيفية التعاون واحت��رام خصوصيات اآلخرين والتواصل 

والتعاطف معهم وضرورة أن نتعلمه ونعلمه ألبنائنا.
 وفي باب مدن ومعالم تناولت ضحى عبد اجلبار تاريخ املدرسة 
املس��تنصرية، وفي باب األدب العاملي قص��ة األميرة الفالحة 
ترجمة محمد حسون رسوم ايفان حكمت، حتث القصة على 
تغي��ر خطط احلياة حس��ب املتغيرات واإلص��رار على النجاح. 
وضمن القصص املصورة قصة بعنوان مبادرة مفيدة سيناريو 
ورسوم عماد يونس، تتحدث عن العائالت النازحة في اخمليمات، 
وفي باب حتقيق محلى كتبت وجدان صالح )حصالتي مفتاح 
سعادتي( تناول أهمية التوفير املال، وحسن التدبير والتصرف 

به كتابته والرسوم لهشام ناصر.
وزين��ت الصفح��ة األخي��رة ص��ور ملون��ة لراقصي مدرس��ة 
املوس��يقى والباليه بعدس��ة املص��ور املبدع عل��ي الربيعي. 
واملزمار مجلة ش��هرية مخصص��ة للفتيان من عمر )16-12( 

سنة.
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بغداد - زينة قاسم: 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  نظم��ت 
االجتماعي��ة احتفالي��ة مبناس��بة 
الذك��رى الس��نوية لي��وم املع��وق 
العراقي اقيمت عل��ى قاعة مركز 
التدريب املهني العراقي -الكوري. 

وقال وكيل الوزارة لش��ؤون العمل 

الدكت��ور عب��د الك��رمي عب��د اهلل 
االحتفالي��ة  خ��الل  كلمت��ه  ف��ي 
انه ف��ي الوق��ت ال��ذي نحتفل به 
باملعاق العراقي الب��د من ان نبارك 
االنتص��ارات الت��ي حتققها القوات 
الش��عبي  واحلش��د  املس��لحة 
والبيش��مركة على فل��ول االرهاب 

والدواعش الذين ستكون نهايتهم 
قريب��ة بتماس��ك ابن��اء الش��عب 
واض��اف ان ه��ذه االحتفالية تأتي 
لتس��ليط الض��وء عل��ى حق��وق 
االش��خاص ذوي االعاق��ة من خالل 
ما تقدم��ه احلكومة م��ن خدمات 
لهذه الشريحة نحو تفعيل دورها 

ودمجها باجملتمع.
 واوض��ح ان هن��اك العدي��د م��ن 
ذوي  م��ن  والفنان��ن  املبدع��ن 
لهم  اخلاص��ة كانت  االحتياج��ات 
بصمة في االب��داع برغم اعاقتهم 
وخي��ر مث��ال عل��ى ذل��ك الطفلة 
)جنات( التي كانت فنانة بارعة من 

خالل رسوماتها اجلميلة التي كانت 
ترس��مها بقدمها ولها طموح بان 
تصبح مصممة ازياء لكن مشيئة 
اهلل تعالى قّدرت لها ان تنتقل الى 
مثواها االخير، وهي خير مثال على 
وجود امكانيات ومواهب بارعة بن 

االشخاص ذوي االعاقة.

 كما اش��ار الى ان االش��خاص ذوي 
االعاقة مثل��وا العراق ف��ي احملافل 
العربية والدولية وشاركوا بالعديد 
من البطوالت وآخرها بطولة ريو دي 
جانيروا وحصدوا قالدات واوس��مة 
رفعت اس��م الع��راق ومكانة هذه 

الشريحة. 

»العمل« تحتفل بيوم المعوق العراقي

لقطة

بطاقة شخصية

شارع المنصور في بغداد »عدسة: زياد متي«

فيلس��وف أخالقي أس��كتلندي 
وم��ن رواد االقتصاد السياس��ي، 
)ولد في 5 حزي��ران -1723وتوفي 

في 17متوز عام 1790(.
اش��تهر بكتابيه الكالسيكين: 
نظري��ة الش��عور األخالقي عام 
والتحقي��ق في طبيعة   ،)1759(
وأس��باب ثروة األمم )1776(، والذي 
ع��رف فيما بعد بث��روة األمم، وهو 
رائع��ة آدم س��ميث، وأول عم��ل 

يتناول االقتصاد احلديث.
االقتص��اد  أب  س��ميث  يع��د 
احلديث، كما أنه ما يزال يعد من 
أكثر املفكرين االقتصادين تأثيراً 

في اقتصاديات اليوم. 
اس��م  كان   2009 ع��ام  ف��ي 
س��ميث من بن أسماء »أعظم 
األس��كتلندين« عل��ى مدى كل 
العصور، وذلك في تصويت مت على 

قناة تليفزيونية أسكتلندية.
الفلس��فة  س��ميث  درس 
االجتماعية في جامعة غالسكو 
وفي كلي��ة باليول ف��ي جامعة 

أكس��فورد، وبع��د تخرجه ألقى 
احملاضرات  ناجحة من  سلس��لة 

العامة في جامعة أدنبرة. 
األس��تاذية  عل��ى  حص��ل  ث��م 
بغالسكو في تدريس الفلسفة 
األخالقي��ة، وخ��الل ه��ذا الوقت 
العواطف  نظري��ة  ونش��ر  كتب 

األخالقية.
عمل س��ميث ف��ي حياته الحقاً 
»م��درس خصوصي«، مما س��مح 
له بالسفر في أنحاء أوروبا، حيث 
التقى ببعض كبار املفكرين في 

عصره. 
ث��م عاد س��ميث بعد ذل��ك إلى 
بالده، وقضى نحو عش��ر سنوات 
ف��ي العمل على كتابه ثروة األمم، 
وال��ذي نش��ر بعد ذلك ف��ي عام 
1776، م��ات س��ميث بع��د ذلك 
ف��ي عام 1790 عن عمر يناهز 67 

عاًما.
كان يع��رف ولده كذلك باس��م 
أب��وه  كان  حي��ث  س��ميث،  آدم 
يعم��ل محامياً بإح��دى اجلهات 

احلكومية، وكان أرمل حتى تزوج 
م��ن مارغري��ت دوغ��الس »أم آدم 
سميث«، في عام 1720م، ثم مات 
األب بعد والدة س��ميث بعامن، 
أو قبل والدته بس��تة أشهر كما 

تضيف بعض املراجع.
وبالرغ��م من أن تاري��خ ميالد آدم 
س��ميث غير مع��روف على وجه 

التحدي��د، إال أن الراج��ح أنه ولد 
ف��ي ي��وم 5 حزي��ران ع��ام 1723 
فقليل هو  ولذل��ك  بكيركالدي. 
ما ع��رف ع��ن طفولة س��ميث 
املبكرة، كالذي سجله الصحفي 
االس��كتلندي وكاتب س��يرة آدم 
أن  وه��و  راي«،  »ج��ون  س��ميث 
س��ميث كان ق��د اختط��ف في 
س��ن الرابعة من عم��ره من قبل 
الغج��ر ث��م أفرجوا عن��ه بعدما 

ذهب البعض إلنقاذه.
كان سميث متعلقاً بأمه وقريباً 
منه��ا، وه��ي على األرج��ح التي 
كانت تش��جعه عل��ى مواصلة 
حي��ث  العلمي��ة،  طموحات��ه 
التح��ق س��ميث مبدرس��ة بيرغ 
ف��ي كيركال��دي، والت��ي كان��ت 
تصنف وقتها ,حس��بما قال راي 
»م��ن أفضل املدارس الثانوية في 
اسكتلندا في تلك الفترة«، وذلك 
من 1729 إلى 1737، وفيها درس 
والرياضيات،  الالتينية،  س��ميث 

والتاريخ، والكتابة.

آدم سميث

آدم سميث

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تعامالتك مع بعض األش��خاص اليوم قد يكون 
لها تأثير على مس��تواك املهني. رمبا يساعدك 
بعضهم بفكرة أو مبوض��وع، ولكن على الرغم 
م��ن ذل��ك ردود فعلك قد تك��ون محبطة وغير 

مرضية.

ق��د يك��ون هن��اك من يأخ��ذ كل ال��كالم على 
محمل اجلد، فكن ح��ذرا عند التعامل مع هذه 
النوعية من األشخاص. احترم هؤالء األشخاص 
فق��د يكون أحدهم من أقرب األش��خاص إليك 

هذه الفترة. 

ش��خص ما أو شيء ما س��يجعلك تتراجع عن 
خططك وتتنازل بس��هولة عن أحالمك. ابحث 
عن احلقيقة بنفس��ك وال تعتمد على اآلخرين. 
ك��ن على ثقة ويقن بأنك مس��تعد ألي خطوة 

من أجل إكمال رحلتك.

سهولة االتصال بينك وبن الزمالء أو األصدقاء 
ق��د توف��ر اجله��د والوق��ت. ال يهت��م البع��ض 
بحقيقة بعض األخب��ار التي يتم تداولها على 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي، ولك��ن عليك أن 

تتأكد من كل تسمعه اليوم.

شارك أصدقاءك في بعض األنشطة اجلماعية 
الت��ي يقومون به��ا اليوم. ش��اهد فيلما أو اقرأ 
كتاب��ا أو قم بزي��ارة متحف أو م��كان تاريخي. 
كن ح��ذرا وال تدخل في حوارات أو محادثات مع 

أشخاص غير موثوق فيهم. 

يبدو أنك تشعراليوم بعدم االستقرار ومع ذلك 
جتد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي قد حترزه 
قد يكون غير مرض. ال حتاول فرض سيطرتك أو 
إظهار قوتك أمام الش��ريك. جتنب تناول بعض 

املكيفات لكي ترهق أعصابك.

تواجهك بعض الصعوبات فتش��عر أحيانا أنك 
تس��ير على حبل مش��دود، وبالتالي أي خطوة 
خاطئ��ة أو مته��ورة قد جتعلك تق��ع في القاع. 
ال حتمل نفس��ك م��ا التطي��ق لكي ال تش��عر 

بالضغط والتعب.

م��ن اجلي��د الي��وم أن تق��وم ببع��ض املهم��ات 
السريعة لكي تستغل وقتك وطاقتك. قد تبدأ 
في أكثر من مهمة في وقت واحد، لذلك يجب 
أن تك��ون واثقا م��ن البداية أنك لدي��ك القدرة 

على االنتهاء منهم اليوم.

سيس��اعدك أصدق��اؤك عل��ى التغل��ب على 
مش��اكلك وس��يوجهونك لكيفي��ة التعامل 
معها. بدال من محاولة حل مشاكلك مبفردك 
كاملعتاد، اعرضها عليهم واستفد من آرائهم. 

سيصغي إليك اآلخرون دون ملل.

قد تس��تاء لق��رار يص��در أو ألمر يتعّل��ق بأحد 
الزمالء، فتحاول مس��اعدته بكل ما أوتيت من 
ق��وة. حافظ على س��رية مش��اعرك واقبل ما 
يح��دث بدون اعت��راض إذا اس��تطعت. تدفعك 

العصبية نحو ارتكاب العديد من األخطاء.

إذا كن��ت تبح��ث عن الف��رص املناس��بة، فقد 
ح��ان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حس��ن 
االختي��ار بن الع��روض املقدمة إلي��ك. قد جتد 
نفسك حائرا عند اتخاذ بعض القرارات، ال بأس 

إذا استعنت بالشريك لكي ال تقع في اخلطأ.

الدلو الحوتالجدي

كل أمورك ستس��ير على ما يرام خالل الفترة 
القادمة. س��ر في طريقك واس��تمر وستجد 
أمام��ك الطري��ق واضح��ا. إذا انحرف��ت ع��ن 
الطريق س��تجد أكثر من شخص أو أكثر من 

شيء ينبهك. 

حظك اليـوم

عموديأفقي
1. نهايات أبيات الشعر o ملس

2. منتس��ب للصح��راء o عصا تدق 
في األرض لتثبيت شيء

3. مسابقات o نصف عامل
4. فرقة موس��يقية سويدية كانت 

نشطة في السبعينات o ضجيج
5. »إلى...« مع ضمير الغائب o اسم 

علم يشبه اسم بلد
6. حار o عاصمة حضرموت 

7. مرتفع o عكس اشترى
8. نص��ف موع��د o ذن��وب o نصف 

داخل
9. ثالثة حروف م��ن أديب o ثلثا ثوب 

o كالم
10. متقدم في العمر o واسع

1. ال يسمع o أغرى وقرب
2. من أفالم عبد احلليم وشادية

3. اضحيات o بحر واسع
4. وفى مبا وعده o نصف باهر

5. من قبائل العرب في املدينة املنورة 
o سباق طويل

6. يفي��ض خي��ره وكرم��ه o أظه��ر 
عيوبا

7. تراءت له أشياء لم توجد
8. معاناة في احلياة o صاف وأصلي

9. مت��وازن o ص��وت مرتف��ع يص��م 
اآلذان

10. إم��ا ك��ذا أو ك��ذا o أعل��ى قمم 
أوروبا

كلمات متقاطعة



نيويورك ـ وكاالت:
توجت البريطاني��ة جوهانا كونتا 
املصنف��ة عاش��رة بطل��ة ل��دورة 
ك��رة  ف��ي  األميركي��ة  ميام��ي 
املض��رب، ثان��ي بطوالت املاس��ترز 
لأللف نقط��ة للرج��ال والبرميير 
االلزامية للسيدات، بتغلبها على 
الدمناركية كارولني فوزنياكي 4-6 

و3-6.
قراب��ة  اس��تمرت  مب��اراة  وبع��د 
س��اعة و36 دقيق��ة، بات��ت كونتا 
)25 عام��ا( أول بريطانية حترز لقبا 
من ه��ذا احلج��م من��ذ 40 عاما.. 
ورفعت كونتا التي س��تتقدم من 
املرك��ز احلادي عش��ر الى الس��ابع 
في تصنيف رابطة احملترفات الذي 
يصدر اليوم االثن��ني، رصيدها الى 
ثالثة ألقاب من أصل أربع مباريات 
نهائي��ة )توجت بلقب س��تانفورد 
ف��ي 2016 وس��يدني وميامي في 
2017 وخس��رت ف��ي بك��ني ع��ام 

.)2016

فوزنياكي  املقاب��ل، فش��لت  وفي 
الثاني��ة  للم��رة  الت��ي س��قطت 
أمام كونتا بعد بطولة أس��تراليا 
املفتوح��ة مطلع الس��نة احلالية، 
في اس��تغالل تأهله��ا الى نهائي 
ميامي للمرة األولى في مسيرتها 

 2017 ف��ي  األول  لقبه��ا  الح��راز 
والسادس والعشرين في مسيرتها 

من أصل 45 مباراة نهائية.
الثال��ث  النهائ��ي  ه��ذا  وكان 
لفوزنياك��ي ه��ذه الس��نة بع��د 

الدوحة ودبي.
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باريس ـ وكاالت:

رف��ع أون��اي إمي��ري املدي��ر الفني 
راي��ة  جيرم��ان  س��ان  لباري��س 
التح��دي، بعدم��ا ق��اد الفري��ق 
الرابط��ة بفوز   للتتويج ب��كأس 
كبير عل��ى موناكو بنتيجة 1-4 
مس��اء أول أم��س.. وق��ال إميري 
ف��ي تصريح��ات حملط��ة »كانال 
نقلته��ا  الفرنس��ية  بل��س« 
صحيفة »ليكيب«: »أكدت قبل 
اللق��اء أن التتوي��ج بهذا اللقب 
ض��روري للغاي��ة ل��ي ولالعب��ني 
وكذل��ك اجلماهي��ر، ألن باري��س 
س��ان جيرمان، فري��ق اعتاد على 
الفوز بالبطوالت في الس��نوات 

األخيرة«.
وأضاف املدرب اإلس��باني: »كما 
أن حص��د اللقب على حس��اب 
موناك��و إجن��از آخ��ر، ألن��ه فريق 
قوي هذا املوس��م، وقدم عروض 
مميزة، والفوز عليه مؤش��ر لقوة 
سان جيرمان، ويشير ملدى تطور 

مستوانا«.
وأمت أوناي إمي��ري: »أهنيء موناكو 
الت��ي  الرائع��ة  النتائ��ج  عل��ى 
كأس  بطول��ة  ف��ي  حققه��ا 
بانتزاع  الرابطة، وسعيد للغاية 
نس��عى  كم��ا  من��ه،  اللق��ب 
واملنافس��ة  األداء،  لتحس��ني 
بلقب  االحتف��اظ  بجدية عل��ى 
الدوري، فهو الهدف القادم لنا«.. 
يذك��ر أن موناك��و يتصدر جدول 
الفرنس��ي متفوًقا على  الدوري 
العمالق الباريس��ي بثالث نقاط 

فق��ط قبل 8 جوالت م��ن نهاية 
املسابقة.

م��ن جانبه، أصب��ح األوروجوياني 
إدينسون كافاني، مهاجم باريس 

س��ان جيرمان، الهداف التاريخي 
لفريق العاصمة في بطولة كأس 
ل  وس��جَّ الفرنس��ية..  الرابط��ة 
املهاجم األوروجوياني، هدفني في 

فوز الفريق عل��ى موناكو )1-4( ، 
ليت��وج الفري��ق بلق��ب البطولة 

للموسم الرابع على التوالي.
ورفع املهاجم الدولي، رصيده من 

األه��داف في البطول��ة، بهدفيه 
الي��وم إل��ى 12 هدًف��ا ويصب��ح 
الهداف التاريخ للفريق الفرنسي 
كافان��ي  وكان  البطول��ة..  ف��ي 

يتس��اوى م��ع ميجي��ل باوليت��ا، 
برصي��د 10 أه��داف ل��كل العب، 
قبل مباراة اليوم، التي ش��هدت 
األوروجويان��ي،  املهاج��م  دخ��ول 

تاريخ النادي الباريسي.
ويقدم إدينسون كافاني، موسًما 
س��ان  باري��س  م��ع  اس��تثنائًيا 
جيرمان، حيث سجل 40 هدًفا في 
40 مباراة خاضها مع الفريق هذا 
املوس��م، ليعوض رحيل العمالق 
إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي 

عن الفريق.
وحظ��ى النجم الفرنس��ي يوري 
جوركايي��ف بتكرمي خ��اص على 
هام��ش املب��اراة النهائية لكأس 
الرابطة بني باريس سان جيرمان 
جوركايي��ف  ون��زل  وموناك��و.. 
أرض امللع��ب قبل بداي��ة اللقاء، 
وصافح طاقم التحكيم والعبي 
الفريقني، وكذل��ك املدربني أوناي 

إميري، وليوناردو جاردمي.
الفرنس��ي  النجم  توج��ه  كم��ا 
دائ��رة منتص��ف  إل��ى  الس��ابق 
امللع��ب، ونف��ذ ركل��ة البداي��ة، 
وداعب الكرة مع حكم الساحة، 
وإدينسون كافاني مهاجم باريس 
سان جيرمان، قبل أن يغادر امللعب 
وس��ط حتية كبيرة م��ن جماهير 

الفريقني في املدرجات.
ارت��دى  جوركايي��ف  أن  يذك��ر 
قمي��ص نادي��ي موناك��و وباريس 
س��ان جيرمان على مدار مشواره 
الطويل، علًما بأن��ه أحد أعضاء 
اجليل الذهبي الفائز مع منتخب 
فرنسا بلقبي كأس العالم 1998 

وكأس أمم أوروبا »يورو 2000«.

كافاني يدخل التأريخ

إيمري يعد بلقب الدوري بعد تتويج باريس سان جيرمان بكأس الرابطة الفرنسية

العبو باريس سان جيرمان

جوهانا كونتا

لندن ـ وكاالت:
حقق سيسك فابريجاس العب وسط تشيلسي 
رقًما مميزًا خالل مباراة فريقه أمام كريستال باالس، 
مس��اء أول أمس، مبلعب س��تامفورد بريدج ضمن 
منافس��ات اجلولة 30 من الدوري اإلجنليزي املمتاز. 
الالعب اإلسباني الدولي افتتح أهداف اللقاء بعد 
مرور 5 دقائق فقط، ليواصل هوايته في هز شباك 
ضيوف »البل��وز« مبعقل��ه للمب��اراة الثالثة على 
التوالي هذا املوسم.. وأشارت شبكة »سكواكا« 
ف��ي إحصائية لها إلى أن سيس��ك فابريجاس هز 
الش��باك أمام ناديه القدمي أرس��نال، ثم س��وانزي 

سيتي، وأخيرًا كريستال باالس.
من جانبه��ا، قالت ش��بكة »أوبت��ا« املتخصصة 
ف��ي إحصائي��ات كرة الق��دم، إن العب برش��لونة 
اإلس��باني السابق س��جل في 3 مباريات متتالية 
بال��دوري اإلجنلي��زي، مبلعب فريقه من��ذ 7 أعوام ، 
عندم��ا كرر اإلجناز ذاته بقميص نادي أرس��نال في 

شهر مارس 2010.

الدوحة ـ وكاالت:
ودَّع الوك��رة، دوري جن��وم قطر رس��مًيا، بعدما تلقى 
خس��ارة جديدة على يد اخلور )0-2( مساء أول أمس، 
بإستاد س��عود بن عبد الرحمن، بنادي الوكرة، ضمن 

اجلولة ال�24 من البطولة.
وتوق��ف رصيد الوك��رة، بعد هذه اخلس��ارة، عند 14 
نقط��ة، بق��ي بهم ف��ي املرك��ز األخي��ر، وأصبح من 
املس��تحيل عليه أن يلحق بالفرق التي ستبقى في 

الدوري، املوسم املقبل.
س��جل هدفي املباراة ، كل من البرازيلي ماديس��ون، 
واملغربي محسن ياجور، العبا اخلور )37، و75(.. جاءت 
املباراة، متوسطة املس��توى، تبادل خاللها الفريقان، 
الس��يطرة على مجريات األمور، وحاول فريق الوكرة 
حتقيق الفوز بش��تى الطرق، لكن باءت كل محاوالته 
بالفش��ل. واس��تغل اخلور، الفرص الت��ي أتيحت له، 
وتعامل مع املباراة بالش��كل األمث��ل، ليرفع رصيده 
إلى 24 نقطة، وانتعش��ت آماله في البقاء بالدوري، 

من دون اللجوء ملباراة فاصلة.

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج األهلي بلقب كأس اخلليج العربي للمحترفني 
اإلماراتي لكرة القدم، للمرة الثالثة، بفضل ثنائية 
املهاج��م الس��نغالي ماكيتي دي��وب، بعد حتقيق 
الفوز )2-0( على الشباب، في املباراة النهائية اول 
امس.. واستعاد األهلي، اللقب الغائب منذ 2014، 
وهو ثاني ألقابه هذا املوس��م بعد كأس الس��وبر 
احمللية، مستفيًدا من هدف لديوب في كل شوط.

وخس��ر الش��باب في النهائي للمرة الثانية على 
التوال��ي، بعدم��ا تعث��ر )1-0( أمام الوح��دة العام 
املاض��ي.. واحتاج ديوب، إل��ى 5 دقائق فقط ليضع 
األهل��ي ف��ي املقدمة، مس��تغالً متري��رة البرازيلي 
إيفرت��ون ريبي��رو لينطلق بس��رعته ويس��دد في 
الش��باك.. وبطريق��ة مش��ابهة، ضاع��ف دي��وب 
التقدم في الدقيقة )77( بعد متريرة من إسماعيل 

احلمادي، خلف خط دفاع الشباب.

فابريجاس يكرر رقمه مع 
أرسنال بعد 7 سنوات

الوكرة يوّدع الدوري 
القطري رسميًا

األهلي اإلماراتي يتّوج 
بكأس الخليج العربي

نيويورك ـ وكاالت:

حق��ق كليفالن��د كافاليي��رز بط��ل 
املوس��م املاض��ي، ف��وزه األول بع��د 
ثالث خس��ارات، وذلك على حس��اب 
فيالدلفيا س��فنتي سيكسرز 122-

105 في دوري كرة الس��لة األميركي 
للمحترفني.

ويدي��ن حامل اللقب بفوزه إلى جنمه 
ليب��رون جيم��س ال��ذي س��جل 34 
نقط��ة، وس��اهم في حتقي��ق نهاية 
إيجابي��ة لفريقه ف��ي آذار الذي يعد 
األسوأ له في الدوري، اذ خسر عشر 

مباريات وفاز في سبع فقط.
خمس��ة  خس��ر  كليفالن��د  وكان 
مباري��ات من أصل س��بعة في األيام 
أم��ام  اخلمي��س  آخره��ا  املاضي��ة، 
شيكاغو بولز 99-93.. اال أن جيمس 
وزميليه كاي��ري ايرفينغ )24 نقطة( 
وكيفن لوف )18 نقطة( ساهموا في 
فوز فريقهم على فيالدلفيا الذي لم 
يبد مقاومة تذكر، ال سيما مع غياب 

عدد من العبيه بسبب االصابات.
ف��ي  قوي��اً  أداًء  كليفالن��د  وحق��ق 

الش��وط األول الذي أنه��اه متقدماً 
بف��ارق 18 نقط��ة )70-52(، بعدم��ا 
تفوق بشكل صريح في الربع الثاني 
)38-23(. ووس��ع الف��ارق ف��ي بعض 

مراحل املباراة إلى 32 نقطة.
وش��ارك جيمس ف��ي 29 دقيقة من 
املباراة متكن خاللها من تسجيل 34 
نقطة وأضاف تس��ع متابعات وست 
متريرات حاس��مة، ليكب��د فيالدلفيا 
خسارته الثامنة واألربعني في مقابل 

28 فوزاً.
أما كليفالند، فحاف��ظ على مركزه 
الثاني في ترتيب املنطقة الش��رقية 
م��ع 48 ف��وزاً و27 خس��ارة، خل��ف 
بوس��طن س��لتيكس ال��ذي حق��ق 
اجلمعة ف��وزاً على أورالن��دو ماجيك 
117-116 بفضل رميتني حريتني آلل 
هورف��ود قبل نهاية املب��اراة بدقيقة 

و22 ثانية.
وهو الفوز اخلامس عش��ر لبوسطن 
في مبارياته ال� 17 األخيرة على أرضه. 
وكان جن��م الفري��ق ايزي��اه طوماس 
األبرز م��ع 35 نقطة وس��بع متريرات 
حاسمة، ليساهم في حتقيق فريقه 
فوزه التاس��ع واألربعني هذا املوسم 

)مقابل 27 خس��ارة(، وهو أعلى عدد 
من االنتصارات للفريق منذ موس��م 

.2011-2010
إل��ى ذل��ك، حق��ق وصيف املوس��م 
املاضي وبطل 2015 غولدن س��تايت 
ووريرز فوزه العاش��ر توالي��اً، بتفوقه 
على هيوسنت روكتس للمرة الثانية 
خالل أربعة أيام، وذلك بنتيجة 107-

.98
عل��ى  ف��از  س��تايت  غول��دن  وكان 
هيوسنت الثالثاء 113-106. واجلمعة، 
ب��دا أن األخي��ر في طريق��ه للثأر، اال 
أن الوصي��ف فرض ايقاع��ه ودفاعه 
الصل��ب ف��ي الرب��ع الراب��ع، وأرغم 
هيوسنت على االكتفاء بسلة واحدة 

)نقطتان( في سبع دقائق.
وس��جل للفائز س��تيفن ك��وري 24 
نقطة وكالي طومس��ون 20 نقطة. 
وحقق غولدن س��تايت ف��وزه الثاني 
والس��تني ه��ذا املوس��م )مقابل 14 
خس��ارة فق��ط(، وواص��ل صدارت��ه 
للمنطق��ة الغربي��ة متقدم��اً على 
س��ان أنطونيو سبيرز الفائز اجلمعة 
عل��ى أوكالهوما س��يتي ثاندر 100-

.95

وعل��ى رغ��م خس��ارة فريق��ه، اال أن 
جن��م أوكالهوما راس��ل وس��تبروك 
واص��ل اقتراب��ه الثابت م��ن معادلة 
رق��م الالعب األس��طوري أوس��كار 
روبرتس��ون ألكبر عدد م��ن الثالثيات 

املزدوجة )»تريبل دبل«( في املوسم.
وسجل وستبروك 32 نقطة وأضاف 
متري��رة حاس��مة،  و12  متابع��ة   15
ليحق��ق ال� »تريبل دب��ل« الرقم 39، 
وب��ات في حاج��ة إلى اثنت��ني فقط 
ملعادل��ة رقم روبرتس��ون )41(، علماً 
أنه يتبقى من املوس��م العادي سبع 

مباريات.
وف��ي املباريات األخرى ، ف��از نيويورك 
نيك��س عل��ى ميامي هي��ت 94-98، 
ويوت��ا ج��از على واش��نطن وي��زاردز 
عل��ى  باك��س  وميلووك��ي   ،88-95
ديتروي��ت بيس��تونز 108-105 بع��د 
التمدي��د، وممفي��س غريزلي��ز عل��ى 
وني��و   ،90-99 مافريك��س  داالس 
اورليان��ز بيليكانز على س��اكرامنتو 
كينغز 117-89، وتورونتو رابتورز على 
انديانا بايس��رز 111-100، وتشارلوت 
هورنت��س عل��ى دنفر ناغت��س 122-
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كليفالند يستعيد نغمة الفوز في دوري المحترفين بالسلة
ليبرون جيمس يتألق من جديد

تقرير

دوري احملترفني بالسلة

6:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

الجوية ـ الوحدة

إنتر ميالن ـ سامبدوريا

كأس االتحاد اآلسيوي

الدوري اإليطالي

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
قي��ادة  حت��ت  البرازي��ل  أصبح��ت 
مدربه��ا أدين��ور ليوناردو باتش��ي 
الش��هير ب�"تيت��ي" قريب��ة م��ن 
معادل��ة و حتطي��م رقم قياس��ي 
تاريخي مس��جل بأس��م غرميتها 
األرجنت��ني من خ��الل حتقيق أعلى 
رصي��د إجمال��ي من النق��اط في 
تصفيات كأس العالم عن منطقة 

أمريكا اجلنوبية .
وبحس��ب تقرير لصحيفة "آس" 
اإلس��بانية فان "راقصي التانغو" 
س��جلوا أعلى رصيد م��ن النقاط 
في تصفيات كأس العالم عن قارة 
أمري��كا اجلنوبي��ة خ��الل مونديال 
2002 بكوريا واليابان حتت إش��راف 
امل��درب مارس��يلو بيلس��ا ، وذلك 
بعدم��ا انهوا مش��وار التصفيات 
املاراثون��ي برصي��د 43 نقطة من 
أص��ل 54 نقط��ة ممكن��ة ، بعدما 

ف��ازوا ب��� 13 مب��اراة و تعادلوا في 
4 مباري��ات و خس��روا ف��ي مباراة 
واحدة فقط ، وكانت أمام غرميهم 
البرازيل��ي بثالث��ة أه��داف مقابل 

هدف.
احلالي��ة  التصفي��ات  خ��الل  و 
املؤهل��ة ملوندي��ال روس��يا 2018 ، 
جنح "السيليس��او" في حصد 33 
نقط��ة في 14 جول��ة ، وذلك بعد 
فوزه��م ب� 10 مباريات و تعادل في 

4 و خسر في مباراة واحدة .
"تيت��ي"  امل��درب  تول��ي  من��ذ  و 
الفن��ي  اجله��از  عل��ى  اإلش��راف 
للمنتخب البرازيل��ي ، جنح األخير 
ف��ي حتقيق العالم��ة الكاملة في 
ه��ذه التصفي��ات بالف��وز ف��ي 8 
مباري��ات خ��الل 8 ج��والت ، حيث 
 12 أي  4 ج��والت  ت��زال هن��اك  ال 
نقطة ، وبالنظر إلى النتائج التي 
حققه��ا املنتخ��ب البرازيلي الذي 

ضم��ن تأهل��ه للنهائي��ات ، ف��ان 
"راقصي الس��امبا" بإمكانهم أن 
يحصدون ال��� 12 نقطة املتبقية 
ف��ي التصفيات ، ليصل رصيدهم 
النهائي إلى 45 نقطة يس��جلون 
بها رقما قياسيا جديداً في تاريخ 
اجلنوبية  األمريكي��ة  التصفي��ات 

املؤهلة لنهائيات كأس العالم.
هذا وتخوض البرازيل خالل اجلوالت 
متباينة  املتبقية مواجهات  األربع 
ث��م  اإلك��وادور  تس��تقبل  حي��ث 
تستضيفها كولومبيا ثم بوليفيا 
، قبل ان تنهي املش��وار باستقبال 
تش��يلي في أق��وى مواجهة لها ، 
على اعتبار أن بط��ل كوبا أمريكا 
هو املنتخب الوحيد الذي جترأ وفاز 
عل��ى "السيليس��او" ف��ي اجلولة 
األولى من هذه التصفيات بنتيجة 
هدف��ني دون رد ف��ي عه��د املدرب 

األسبق كارلوس دونغا.

براغ ـ وكاالت:
جوس��يلني  الكيني��ة  حطم��ت 
القياس��ي  الرق��م  جيبكوس��جي 
العاملي في س��باق نص��ف ماراثون 
براغ مس��جلة س��اعة واحدة وأربع 
دقائ��ق و52 ثانية امس.. وس��جلت 
الت��ي  عام��اً(،   23( جيبكوس��جي 
ش��اركت للم��رة اخلامس��ة فق��ط 
في نص��ف ماراث��ون، 30.05 دقيقة 

لتحط��م  تقريب��ا  دقيق��ة  و45.37 
الرقم��ني العاملي��ني في مس��افتي 

عشرة كيلومترات و15 كيلومترا.
الت��ي كان  وقال��ت جيبكوس��جي 
أفضل أرقامها السابقة في نصف 
باإلم��ارات  اخليم��ة  رأس  ماراث��ون 
عندما سجلت ساعة واحدة وست 
دقائق وثماني ث��وان »لم أعرف أنني 

حطمت الرقم العاملي ».

وأضافت »أردت فقط حتسني رقمي 
وهذه مفاجأة بالنس��بة لي. كانت 
الظروف جيدة ألنني اعتدت التدريب 
صباح��ا ف��ي مث��ل ه��ذا الوق��ت.. 
واحتلت الكينية فيوال جيبتشومبا 
املدافعة ع��ن اللقب املرك��ز الثاني 
مس��جلة 65.22 دقيق��ة، في حني 
جاءت فانسي تشيموتاي في املركز 

الثالث.

مدريد ـ وكاالت:  
بعد أي��ام من تصريحات��ه املثيرة 
للجدل ح��ول إمكانية عمله مع 
ل راوول إلى اتفاق  برش��لونة، توصَّ
م��ع نادي��ه الس��ابق ري��ال مدريد 
للعمل مستش��ارًا لرئيس النادي 

فلورنتين��و بيري��ز.. وذك��رت إذاعة 
»أون��دا ثي��رو« أن أس��طورة ري��ال 
مدريد س��يترك بنهاية املوس��م 
منصب�ه كسفير لرابطة الدوري 
مستش��اراً  للعم��ل  اإلس��باني 
لرئيس الن��ادي انطالًقا من يونيو 

املقبل.
 وكش��فت اإلذاعة أن الثامن من 
إبريل س��يكون موع��داً الجتماع 
مرتق��ب ب��ني راوول وبيري��ز خالل 
حضورهما ديربي مدريد بني الريال 

وأتليتيكو.

البرازيل تقترب من تحطيم رقم 
األرجنتين في تصفيات كأس العالم

جيبكوسجي تحطم الرقم القياسي 
راوول مستشارًا لفلورنتينوالعالمي في نصف ماراثون

 بيريز في الموسم المقبل

دورة ميامي: كونتا تتّوج باللقب
 على حساب فوزنياكي
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عبطان يؤكد قرب افتتاح 
ملعب جسر ديالى

عودة عماد مدربًا لزاخو

إحياء يوم الرياضة 
في مديرية الصدر

نشاط شبابي في كربالء 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان قرب 
افتتاح ملعب 500 متفرج في منطقة جس��ر ديالى 
بعد ح��ل جميع املش��كالت العالقة مع الش��ركة 

املنفذة.
وق��ال الوزير خالل زيارت��ه التفقدية للملعب، لقد مت 
االتف��اق مع الش��ركة املنفذة على حل املش��كالت 
التي تواج��ه اكمال امللعب ومت االتف��اق على اكمال 
النواق��ص املتبقي��ة الفتتاحه ام��ام الرياضيني في 
املنطقة لينضم الى املالعب االخرى التي انش��أتها 

الوزارة.
من جانبها، اكدت الشركة املنفذة على بذل اجلهود 
الكمال امللعب باس��رع وقت ممكن مشيدين مبتابعة 
الوزير املس��تمرة والتي كان لها االث��ر الكبير بانهاء 

جميع املشاكل التي تعيق اكمال املشروع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاق��دت الهيئة اإلدارية لنادي زاخ��و، اول امس، مع 
املدرب عماد ع��ودة، لقيادة الفري��ق حتى نهاية هذا 

املوسم، خلًفا للمدرب السابق هادي أحمد.
وقدم��ت إدارة الن��ادي، عماد عودة، ال��ذي يعدُّ املدرب 
الس��ادس، الذي يتولى مس��ؤولية تدريب زاخو، هذا 
املوس��م، مس��اء امس في مؤمتر صحف��ي، في مقر 

النادي.
وق��ال عودة، إنه س��عيد بتواجده م��ع الفريق، برغم 
صعوب��ة املهم��ة للظ��روف الصعبة الت��ي مير بها 
النادي، مشيرًا إلى أنه سيحاول جاهًدا، العمل على 

بقاء الفريق بالدوري املمتاز.
وتولى تدريب زاخو هذا املوسم، 5 مدربني هم: عصام 
حم��د، والرومان��ي ماري��ان، وأحمد وال��ي، والروماني 
دورنيل مونتيانو، وه��ادي أحمد.. يذكر أن زاخو، يقبع 

في املركز قبل األخير، ب� 12 نقطة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
احي��ت مديرية ش��باب الصدر ي��وم الرياضة صباح 
امس االحد، وحس��ب توجيهات معالي وزير الشباب 
والرياضة مبمارس��ة الفعاليات الرياضة كل احد من 
بداية كل ش��هر وقد قامت املديرية بتنظيم مباراة 
بك��رة القدم عل��ى ملع��ب منتدى ش��باب جميلة 
بتقس��يم املوظفني ال��ى فريق��ني يتقدمهم مدير 
املديرية الس��يد حس��ام اجلزائ��ري وتنظي��م مباراة 
ودي��ة بينهم حيث كان يوما ممي��زا لهم لالبتعاد عن 
الروتني الوظيفي وكذلك ممارس��ة لعب املنضدة بني 

املوظفني.
كون الرياض��ة متثل حال��ة النعاش ال��روح العملية 
والتج��دد، ومن اجل اش��اعة الثقاف��ة الرياضية ملا 
متثل��ه من مظهر حض��اري، فضال عن م��ا متثله من 

جوانب صحية وبدنية ونفسية مؤثرة.

* إعالم شباب الصدر

كربالء ـ شعبة اإلعالم:
نظم��ت مديري��ة ش��باب ورياضة كربالء املقدس��ة 
وللش��هر الثان��ي عل��ى التوال��ي ي��وم الرياضة في 
قاعة الش��هيد احلكيم مبش��اركة جميع املوظفني 
تنفيذا لتوجيهات وزير الش��باب والرياضة الس��يد 
عبد احلس��ني عبطان بض��رورة تخصيص يوم األحد 
مع بداية كل ش��هر ملمارس��ة الفعاليات الرياضية 
لك��وادر الوزارة وجلميع املديري��ات في احملافظات وبأن 

يكون الدوام الرسمي بالزي الرياضي.
وش��هد يوم الرياضة، إجراء متارين وفعاليات رياضية 
متنوعة بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر الثقافة 
الرياضي��ة في نف��وس اجلميع باإلضاف��ة الى ان هذا 
اليوم كان فرص��ة طيبة لتج��اوز الروتني الوظيفي، 
واكد ال��كادر الوظيفي ف��ي املديرية تنفي��ذ مبادرة 
وزير الشباب والرياضة بتخصيص يوم واحد من كل 
شهر ملزاولة الرياضة التي س��تكون تقليدا شهريا 
جلمي��ع املوظفني مبينني آن ي��وم الرياضة هو فرصة 

طيبة لنشر الثقافة الرياضية بني املوظفني.

كرار علي صابر في طريقه
 لتدريب »شاطئية أذربيجان«

اليوم.. أربع مباريات 

النفط يعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز 
بغداد ـ أثير الشويلي*

تلقى مدرب فريق نادي اجليش بالكرة 
الش��اطئية كرار علي صابر، عرضاً 
أحترافياً لقي��ادة منتخب إذربيجان 
بالكرة الشاطئية وسيغادر املدرب 
يوم 5 من هذا الشهر الى إذربيجان 
لغرض اكم��ال تعاقده م��ع االحتاد 

االذربيجياني للعبة.
وق��ال صاب��ر ان��ه تلق��ى الع��رض 
االحتراف��ي ف��ي ضوء اللق��اء الذي 
جمع��ه مبدي��ر منتخ��ب اذربيجان 
عل��ى هام��ش مش��اركته بالدورة 
الش��اطئية  بالك��رة  التثقيفي��ة 
الت��ي اقيمت ف��ي روس��يا مؤخراً، 
ومت االتف��اق على بن��ود العقد، وبني 
املدرب الشاب الذي يحمل شهادة 
تدريبية آسيوية باملستوى االول في 
اللعبة بعد مش��اركته في الدورة 
التدريبية االخيرة باش��راف احملاضر 
االس��يوي طالب هالل من سلطنة 

عمان.
وفي س��ياق اخر، قال امل��درب الذي 
يش��رف عل��ى تدري��ب فري��ق نادي 

ان  الش��اطئية،  بالك��رة  اجلي��ش 
فريق��ه س��ينتظم في املعس��كر 
التدريب��ي ف��ي اذربيج��ان ي��وم 11 
نيسان اجلاري، حيث سيعمل على 
تهيئة جميع االمور اخلاصة باقامة 
املعسكر التدريبي في اثناء وجوده 
في العاصمة باكو، وهو معس��كر 
والتنس��يق  باالتفاق  يأت��ي  تدريبي 

مع اجلانب االذربيجاني،  وسيتخلل 
املعس��كر ايض��ا ثالث��ة مباري��ات 
جتريبية ويعد هذا املعسكر حتضيرا 
لبطول��ة دوري الك��رة الش��اطئية 

الذي من املؤمل ان ينطلق قريباً.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت مباري��ات امس ضمن 
ملباري��ات  السادس��ة  اجلول��ة 
الكرة  ل��دوري  الثانية  املرحل��ة 
املمت��از عن ف��وز النف��ط على 
فريق البحري بهدفني نظيفني، 
ليعززصدارت��ه لل��دوري بعد ان 
رفع رصيده الى 50 نقطة، فيما 
ظ��ل البحري باملركز الس��ادس 
عش��ر وله 15 نقط��ة، كما فاز 
احل��دود بهدفني  النجف عل��ى 
مقاب��ل ه��دف واح��د للحدود، 
ليقفز النجف الى املركز الرابع 

وله 42 نقطة.
 ف��ي ح��ني للح��دود 21 نقطة 

باملركز الثالث عشر.
وتقام الي��وم االثنني 4 مباريات، 
فف��ي ملعب الش��عب الدولي 
س��يكون لقاء فريق الش��رطة 
نفط ميس��ان،  فريق  وضيف��ه 
فيم��ا يلع��ب فريق��ا الكهرباء 
بغ��داد عل��ى ملع��ب  وامان��ة 
االول، وف��ي ملعب الفيحاء في 

محافظة البصرة يتواجه فريق 
امليناء وضيفه الكرخ، وفي اخر 
املباري��ات يضي��ف فري��ق زاخو 
عل��ى ملع��ب دالل فري��ق نفط 
الوس��ط، فيما تاجل��ت مباراة 
ال��زوراء ونفط اجلنوب بس��بب 
ارتب��اط فري��ق ال��زوراء مبباريات 
وبقي  االحت��اد االس��يوي،  كاس 

فريق القوة اجلوية في االنتظار
 هذا واقيمت أمس األول مباراة 
واحدة في افتتاح اجلولة ضيفها 
ملعب اخلمسة االف بني فريقي 
احلسني والسماوة انتهت بفوز 
األول به��دف م��ن دون مقاب��ل 
سجله الالعب عقيل خيري من 

ركلة جزاء في الدقيقة 70.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى فري��ق القوة اجلوية صدمة 
كبيرة قبل مواجهة فريق الوحدة 
السوري في الساعة 6 من مساء 
اليوم االثنني ف��ي اجلولة الرابعة 
الثانية  من منافس��ات اجملموعة 
ملنافس��ات كأس االحتاد االسيوي 
متثلت بغياب الالعب بشار رسن. 
وقال مدرب الفريق باسم قاسم 
ف��ي اتصال هاتفي من العاصمة 
القطرية الدوح��ة:  اننا تفاجئنا 
بالتح��اق الالع��ب بش��ار رس��ن 
بالفريق مصابا بعد عودة العبي 
املنتخ��ب ال��ى االندي��ة ، مؤكداً 
ان الالع��ب ل��م يدخ��ل بالوحدة 
التدريبي��ة بس��بب االصاب��ة وال 
علم ل��ي بأنه مص��اب وتفاجأت 
لع��دم وجوده بامل��ران وبلغت من 
قب��ل طبي��ب الفريق بأن بش��ار 
تعرض إلصابة ف��ي اثناء تواجده 
مع املنتخب، وانه جاء الى الدوحة 

الجل العالج.
وبني: ان الالعب بش��ار رسن يعد 
اح��د املفاتي��ح املهم��ة للفريق 
واصابته في هذا التوقيت يسبب 
لن��ا احراج كبي��ر ، ك��ون الفريق 
يدخل مبرحلة احلس��م سواء في 
البطولة االسيوية ام في الدوري 
احملل��ي حيث يش��تد الصراع في 

االدوار املقبلة.
واش��ار الى ان اصابة بشار رسن 
وغياب سعد ناطق وعدم جاهزية 
احم��د عبداالمي��ر العائ��د م��ن 
االصابة تؤثر عل��ى الفريق ، لكن 
لن تضع��ف من عزميتنا لتحقيق 
الف��وز وخطف ص��دارة اجملموعة 
وال س��يما ان املب��اراة تعد مباراة 

حاسمة.

ويقود مب��اراة اليوم ب��ني فريقي 
الوحدة مع الق��وة اجلوية طاقم 
م��ن  مؤل��ف  حتكي��م س��عودي 
محمد خليد الهويش ويساعده 
ب��در عل��ي الش��مراني وهش��ام 
محم��د الريف��ي ورابع��اً صال��ح 
اخلالد، ويراقبها املاليزي توه سني 
جاس��م  البحرين��ي  وحتكيمي��اً 

محمد محمد.
امل��ؤرخ صالح  الزميل  وبحس��ب 
عب��د امله��دي، ف��ان لق��اء اليوم 

ه��و اخلامس  بني فريق��ي  القوة 
اجلوي��ة والوح��دة بعد ان س��بق 
لهما ان تقابال ف��ي اربع مباريات 
س��ابقة  فتبادال الفوز قاريا كما 
تع��ادال مرتني احداهما  بااليجاب 
واالخرى بالسلب  وكما يلي: في 
بطولة حمص الدولية التي جرت 
عام 2007 تعادل الفريقان بثالثة 
اه��داف ل��كل منهما س��جلها 
للق��وة اجلوي��ة عل��ي منص��ور ) 
هدف��ان (  وع��الء كل��ف  ، وف��ي 

لبطولة كاس  املاضية  النسخة 
االحتاد االس��يوي تقابل الفريقان 
ف��ي مرحل��ة اجملموع��ات   فف��از 
الوحدة ذهابا  في صيدا بخمسة 
اهداف س��جلها رجا رافع ) اربعة 
(  واس��امة اومري مقابل هدفني 
حلم��ادي احم��د  فيما ف��از القوة 
اجلوي��ة ايابا  ف��ي الدوحة  بهدف 
دون مقابل حمل امضاء  حمادي 
احم��د ، وفي مب��اراة الذهاب في 
النس��خة احلالية لبطولة كاس 

االحت��اد تع��ادل الفريق��ان  ب��دون 
اه��داف  على ادمي ملع��ب صيدا 
ال��ذي اخت��اره الس��وريون ارض��ا  

املفترضة .
ف��ي اجلانب االخر، وصلت مس��اء 
الوح��دة  اجلمع��ة بعث��ة فري��ق 
الس��وري للعاصم��ة القطري��ة 
الدوحة استعدادًا ملواجهة فريق 
الق��وة اجلوي��ة العراق��ي الي��وم 
اإلثن��ني ف��ي اجلول��ة األول��ى من 
إياب كأس االحتاد اآلس��يوي لكرة 

القدم.. وأكدت إدارة نادي الوحدة 
أن فريقه��ا في حالة مثالية وهو 
يخطط حلص��د النق��اط الثالث 
للبق��اء ف��ي ص��دارة اجملموع��ة 

وضمت البعثة 16 العًبا.
وض��م الفري��ق : »طه موس��ى - 
رض��وان األزه��ر - قص��ي حبيب 
ابراهي��م   - بره��ان صهيون��ي   -
العب��داهلل - عل��ي دي��اب - وائل 
عيان- علي رمال- محمد احلسن- 
رجا راف��ع- عبد الهادي ش��لحة 
- عل��ي رمضان -محم��د غباش 
احل��اج-  فارس-ماج��د  -محم��د 

محمد علي .
والتح��ق عم��رو ميدان��ي -هادي 
املص��ري -اس��امة اوم��ري -خالد 
م��ن  عودته��م  بع��د  املبي��ض، 
املشاركة مع املنتخب في مباراتي 
أوزبكستان وكوريا اجلنوبية ضمن 
التصفي��ات اآلس��يوية املؤهل��ة 
ملونديال روسيا 2018.وفور وصول 
البعثة وضع اجلهاز الفني بقيادة 
حس��ام الس��يد، برنامج تدريبي 
بالتنس��يق مع اجلان��ب العراقي 
الذي اعتمد الدوحة أرضاً له في 

البطولة اآلسيوية.
ويعيش فريق الوحدة الدمش��قي 
ف��ي ظ��روف مثالية بع��د تكليف 
الس��يد مدي��رًا فنًي��ا حي��ث أعاد 
الفريق لس��كة االنتص��ارات على 
املس��توى احمللي واآلس��يوي، ووعد 
الس��يد بتحقيق نتيج��ة مرضية 
أمام فريق القوة اجلوية الذي تعادل 
معه في مواجهة الذهاب.ويتصدر 
فري��ق الوح��دة الس��وري اجملموعة 
الثاني��ة من املس��ابقة اآلس��يوية 
برصي��د 7 نقاط  فيما يقف اجلوية 
ثانيا وله 5 نقاط ثم احلد البحريني 
ول��ه 3 نق��اط والصف��اء اللبناني 

بنقطة واحدة.

طاقم تحكيم سعودي يقود المواجهة ضمن كأس االتحاد اآلسيوي

اليوم.. الجوية يسعى إلى خطف الصدارة من الوحدة السوري 

جانب من لقاء سابق للجوية في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي

لقطة من مباراة للنفطكرار مع مدير منتخب أذربيجان

بدء بطولة الفئات العمرية 7و8 الجاري

بغداد ـ علية عزم*

مع تواصل اس��تعدادات املركز الوطني 
لرعاية املوهب��ة الرياضية لكرة القدم 
إلقامة بطولة الفئات العمرية ٢٠٠٢-

٢٠٠٣ ، يوم��ي ٧و٨  من نيس��ان احلالي 
، ق��ال مدير قس��م املرك��ز الوطني في 
دائرة شؤون احملافظات واألقاليم و مدير 
املرك��ز الوطن��ي لكرة الق��دم الكابنت 
بس��ام رؤوف في مع��رض إجابته على 
س��ؤال الع��الم املرك��ز الوطن��ي حول 
كيفية تعامل مركزه م��ع األكادمييات 
الرياضي��ة األهلي��ة اخلاص��ة باللعب��ة 
والتي دخلت مجال املنافسة في تدريب 
الفئات العمرية وتقدم حوافز ومغريات 
جل��ذب الصغ��ار الراغب��ني بلع��ب كرة 
القدم، انه يدعم كش��خصية رياضية 
وكمدير ملركز معن��ي برعاية املوهوبني 
بكرة الق��دم لعمل األكادمييات املعنية 
بتعلي��م اللعب��ة والتي نس��مع عنها 
بني فت��رة واُخرى من وس��ائل االعالم او 

عن طريق الوس��ط الرياضي ، اذا كانت 
تس��ير - اي تلك األكادمييات - على وفق 
الضوابط وتتمتع بالغطاء او االعتراف 
الرس��مي من قب��ل اجلهات الرس��مية 
الرياضي��ة و تتمتع أماكنه��ا باحلماية 
الكافية للحفاظ على اوالدنا وش��بابنا 
ورياضتنا األكثر شعبية كرة القدم من 
الشوائب ، وهي ش��روط واجب توفرها 
في هذه األكادميي��ات بوصفها ناجحة 
ومؤهل��ة لتدري��ب الفئ��ات العمرية و 
النبال��غ حني نق��ول ان ع��دم توفر هذه 
الرس��مي  الغط��اء  وأهمه��ا  االم��ور 
واالعتراف بشرعيتها من قبل املسؤولني 
في القط��اع الرياضي فلرمبا تذهب الى 
ايدي أشخاص غير مؤهلني ، مضيفاً ان 
األسماء الكبيرة ليست كافية لقيادة 
ه��ذه األكادمييات وإمن��ا ينبغي ان تضم 
كف��اءات واش��خاصاً مختص��ني وذوي 
خبرة في قيادة هكذا مشاريع رياضية 
، اما بالنسبة للمغريات التي تقدمها 
لالعبني الصغ��ار - يتابع رؤوف - اعتقد 
انها موءقتة وس��تنتهي ألن الشركات 

الراعي��ة او الداعم��ة ف��ي الغالب ملثل 
هك��ذا مش��اريع تق��دم الدع��م املادي 

لفترة معينة ثم تنسحب .
رؤوف شدد على ان املركز الوطني لكرة 
القدم يعتم��د وحاله حال بقية املراكز 
الوطني��ة لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة 
في ش��تى االلعاب ، يعتم��د على الية 
صحيح��ة وضوابط رس��مية وقانونية 
وكذلك انتق��اء مالك تدريبي على وفق 
مواصفات دقيقة وخاصة بالتعامل مع 

الفئات العمرية.
 وأخي��راً فاخلي��ارات متروك��ة للجميع 
ف��ي تقيي��م العم��ل وال نخض��ع ملبدأ 
املنافس��ة مع هذه األكادميي��ات كوننا 
الرواد في مجال رعاية املوهبة الرياضية 
، وثم��ار جهود الس��نوات م��ن العمل 
املثابر واخملطط له بشكل استراتيجي 
راس��خ باتت جلية للجميع في االعالم 
والوسط الرياضي من خالل رفد االندية 
العريقة و املنتخب��ات الوطنية بأجيال 
الالعبني اجلدد ، وفضالً عن ذلك فاملركز 
الوطن��ي لك��رة القدم يكث��ف جهوده 

عل��ى وفق منهاج علمي س��نوي وضع 
بإشراف خبراء ومختصني وجرى إقراره 
من قب��ل اللجنة االستش��ارية العليا 
ف��ي املرك��ز ، بغي��ة إيص��ال موهوب��ي 
والعب��ي املركز ال��ى النج��اح والتفوق 
على مستوى املنتخبات وذلك مبجمله 
يحص��ل بدعم مباش��ر من قب��ل وزير 
الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان 
و املس��ؤولني في ال��وزارة ، ونقول بثقة 
عالي��ة ان حج��م جناح املرك��ز الوطني 
للموهبة الرياضي��ة لكرة القدم اعلى 
بكثير م��ن مايس��مى ب - األكادمييات 
- النه��ا عب��ارة ع��ن م��دارس صغي��رة 
املتعارف  باملعن��ى  أكادمييات  وليس��ت 
عليه ، مع جل احترامنا للعاملني فيها 
؛ اال ان الواق��ع الرياضي يفرض نفس��ه 
؛ وم��ع ذل��ك نتمن��ى ان يس��ير جميع 
املعنيني بالرياضة و بكرة القدم باالجتاه 
الصحي��ح الن ذلك من مس��ؤوليتهم 

جميعاً.

* إعالم املركز الوطني

تقرير

بسام رؤوف : المركز الوطني لكرة القدم يدعم عمل األكاديميات
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تدريبات مواهب كرة القدم

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام االحت��اد العراقي للدراجات 
الوس��طى  املنطق��ة  بطول��ة 
واجلنوبي��ة بالدراجات مبرحلتها 
االول��ى ف��ي محافظ��ة كربالء 
املقدس��ة للم��دة م��ن 29  آذار 
املاضي ولغاية األول من نيسان 

اجلاري على طريق بحيرة الرزازة 
لفئات املتقدمني رجال ونس��اء 
والناش��ئني  الش��باب  وفئ��ة 
وكان��ت  نادي��ا   30 مبش��اركة 
النتائ��ج كم��ا يل��ي:  للفرق��ي 
ض��د الس��اعة: ش��ارك فيه 7 
اندية ملسافة 40 كم كان االول 

الصناعة وجاء ثانيا
الدغ��ارة وثالث��ا الف��رات.. وفي 
فئة النساء فرقي ضد الساعة 
ملس��افة15 كم ومبشاركة اربع 
اندية احرز املركز االول نادي عفك 
وثاني��ا امليثاق وثالث��ا الديوانية  
وفي فية الش��باب ملس��افة26 

ك��م ش��ارك 7 اندي��ة حص��ل 
على.. املركز االول نادي اجلماهير 
وثاني��ا الرافدين وثالثا الصناعة 
وفي فئة الناش��ئني ملسافة 15 
كم كان االول ن��ادي اوالد راجي 
النج��دة  وثاني��ا  التخصص��ي 
وثالث��ا النجم��ة.. وفي س��باق 

الف��ردي العام: فئ��ة املتقدمني 
ملسافة69 كم ش��ارك 5 اندية 
احرز املركز االول، نادي الصناعة 
وثاني��ا الدغ��ارة وثالث��ا الفرات، 
وفي فئة النس��اء ملس��افة 15 
ك��م مبش��اركة 4 اندي��ة اح��رز 
املرك��زاالول ن��ادي عف��ك وثانيا 

امليثاق وثالثا الديوانية وفي فئة 
الش��باب ملس��افة 56 كم احرز 
املركز االول نادي اجلماهير وثانيا 
وثالث��ا الصناعة وفي  الرافدين 
الناشئني ملس��افة26 كم  فئة 
احرز املركز االول نادي اوالد راجي 

وثانيا النجدة وثالثا النجمة.

الصناعة بطال لمتقدمي دراجات »الوسطى والجنوبية«
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جمال جصاني

تصاعدت ف��ي اآلونة األخي��رة الدعوات ألجل االس��تعانة 
بنس��خة عراقية ملش��روع مارش��ال، الذي وضعه اجلنرال 
جورج مارش��ال رئيس هيئة أركان اجلي��ش األميركي ووزير 
خارجيتها عام 1947، إلعادة إعمار الدول األكثر تضرراً في 
احل��رب العاملية الثانية وعلى رأس��ها أملاني��ا واليابان. مثل 
ه��ذه األفكار ليس��ت جدي��دة وقد مت طرحها س��ابقاً، من 
قبل اخلارجي��ة األميركية في عهدي ج��ون كيري وهيالري 
كلينتون من أجل إعادة بناء بلدان الشرق األوسط، ملا متثله 
أوضاعها م��ن تهديد ألمن املنطق��ة والعالم أجمع. لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ يتعلق باملناخات والشروط 

التي تسمح بنجاح مثل هذا املشروع أو إجهاضه؟
عندما نعود الى جتربة مارش��ال في أملانيا واليابان، جندهما 
يتمتعان كالهما ببني��ة حتتية وتقاليد عمل فعالة فضال 
عن مستوى تعليمي عال، تناغم بنحٍو واسع مع عمليات 
إع��ادة البناء والتأس��يس ف��ي بلديهما، لينهض��ا مجدداً 
من وس��ط اخلراب واألنقاض الهائلة ألبش��ع حرب عرفتها 
البش��رية في تأريخها احلديث. أما الوضع لدينا في العراق 
فمختل��ف متام��اً عن ذلك؛ إذ قي��م اقتصاد ال��رزق الريعي 
املتناغم وثوابتن��ا اجلليلة في مجال الغنيمة والش��راهة 
والفرهود، واملعمدة بتدني ال مثيل له في الوعي والتعليم، 
وسط تش��رذم اجتماعي وثقافي متعاظم، حيث القبائل 
والطوائ��ف وبي��ارغ "الهوي��ات القاتلة" تس��ترد مفاتنها 
وتعقد كونفرنس��اتها وكرنفاالته��ا مبباركة حيتان وكتل 
حقبة الفتح الدميقراطي املبني؛ فال مجال وال س��بيل أمام 
مخصصات مارش��النا، غير جيوب وأرص��دة هذا االئتالف 
األخطبوط��ي والذي تعيد تدويره صناديق االقتراع بعد كل 

جولة انتخابية.
كل هذه الوقائع املؤملة، ال تنفي حاجتنا الواقعية ملثل هذا 
املش��روع االقتص��ادي والتنموي، ملواجه��ة الكارثة احملدقة 
ولعنة احل��روب احمللي��ة واإلقليمية، التي ل��م تفارقنا منذ 
أكثر من نص��ف قرن. إننا كعراقيني من ش��تى املنحدرات 
والرطانات، بأمس احلاجة الى دعم وعون اجملتمع الدولي وال 
س��يما الدول الصناعية والغنية منها، وهي مس��اعدات 
تفرضها منظومة القيم واملدونات األخالقية واألممية جتاه 
العراق والبلدان املنكوبة األخرى مبثل هذه الظروف القاهرة 
التي متر به��ا، بعد األهوال التي ش��هدتها في مواجهتها 
ل��رأس رمح الهمجية واإلرهاب )داعش( والذي ميثل امتداداً 
إلرث طوي��ل من الكراه��ة والتخلف واالغت��راب عن عالم 
هجر ذلك اإلرث منذ زمن بعيد. نحتاج الى نسخة جديدة 
من مش��اريع ال تعيد إعمار ما لم يك��ن موجوداً أصالً، بل 
الى مش��روع أممي لوضع حجر األس��اس للبن��اء واإلعمار، 
يضع نصب عيني��ه النتائج الوخيمة لوض��ع ثروات البلد 

وموازناته حتت تصرف طبقة سياسية فاشلة وشرهة.
مش��روع مارش��ال عراقي يس��تلزم تدخل واض��ح وصارم 
لإلرادة الدولي��ة، تكبح حيتان املش��هد الراهن وتضع حد 
ألورامه��ا التي أجهزت عل��ى ما تبقى من هم��م وحيوية 
اجملتم��ع العراق��ي ووعي��ه ملثل ه��ذه الض��رورات اجلراحية 
عن��د احملن، بعدم��ا برهنت األع��وام ال� 14 م��ن "التغيير" 
عل��ى وهن وعجز اإلرادة احمللية عل��ى التصدي ملوجة الغزو 
اجلديدة وفرس��انها وعقائده��ا املميتة. ال ب��د من االتفاق 
املشترك؛ على أن الش��روع بذلك لن يحصل مع مثل هذه 
القوى املتخصصة بتأجيج الث��ارات الصدئة وإنتاج املزيد 
من العنتريات والقادس��يات ومن ث��م املزيد من االمتيازات 
واإلقطاعيات السياس��ية واملالية لها من دون الناس. إنها 
خط��وات وقرارات ال مناص منها قب��ل التفكير في اقتفاء 

أثر املشاريع الرائدة..

مارشال عراقي

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حض��ر املمث��ل الس��وري 
قصي خول��ي، ومصممة 
عج��اج،  من��ال  األزي��اء 
منصور  الشيخ  مهرجان 
بن زايد آل نهيان للخيول 
ل��وس  ف��ي  العربي��ة 

أجنلوس.
احل��دث أقيم في مس��رح 

دولبي هوليوود.
بفس��تان  منال  وتألق��ت 
مزي��ن  جمي��ل  أبي��ض 
باألحجار البراقة. وقدمت 
تصاميم حديثة خطفت 
فكرس��ت  األض��واء،  كل 
ش��هرتها الت��ي أبدع��ت 
بها والتي حققتها طيلة 
15 عاماً من النشاط في 

ميدان تصميم األزياء.
أعل��ن قص��ي  ق��د  وكان 
خولي عن عدم مشاركته 
الدرام��ي  الس��باق  ف��ي 
الرمضاني في هذا العام، 
وق��ال خولي في رس��الة 
جلمه��وره عب��ر حس��ابه 
مواق��ع  عل��ى  الرس��مي 

التواصل االجتماعي.

فاج��أ النجم التركي مراد 
بوز حبيبته املمثلة "أسلي 
أنف��ر"، بزيارة ممي��زة ملوقع 
تصوير مسلسلها اجلديد 

"عروس إسطنبول".
م��راد ل��م يفاجئ أس��لي 
مبج��رد زي��ارة املوق��ع، وإمنا 
جلب مع��ه ثمانية أطباق 
من "البق��الوة " التي قام 
بتوزيعها على كل أعضاء 
فري��ق العمل، مم��ا أضفى 
جواً م��ن امل��رح والبهجة 
عل��ى كوالي��س التصوير، 
حبيبته  أس��لي  وأس��عد 

كثيراً.

"ع��روس  أن  نذك��ر 
إسطنبول" تشارك أسلي 
في بطولت��ه أمام النجم 
ديني��ز،  أوزج��ان  الترك��ي 
مشاهدة  نس��ب  ويحقق 
عالية منذ عرض احللقات 

األولى منه.

 "et" موق��ع  كش��ف 
األجنب��ي، ع��ن تفاصي��ل 
جديدة في عالقة النجمة 
وحبيبها  لوبي��ز،  جينيفر 
العب البيسبول األميركي 
الس��ابق أليكس رودريغز، 
بعد مرور نحو شهر على 
اإلرتباط بنحو  إعالنهم��ا 

رسمي،
أليك��س  أن   "et" وق��ال 
وقع في غرام جينيفر من 
النظ��رة األول��ى، بع��د أن 
التق��ى بها ف��ي عدد من 

األماكن العامة.

يُذك��ر أن جينيف��ر كانت 
متزوجة من النجم مارك 
أنتون��ي، وانفصل��ت عنه 
منذ 7 سنوات، بعد إجناب 
ماكس،  الت��وأم  طفليها 

واميي.

قصي خولي

جنيفر لوبيز

مراد بوز

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد ابراهيم:
أقام��ت كلي��ة األع��الم جامع��ة بغ��داد 
النس��وي  اإلعالم��ي  امللتق��ى  مهرج��ان 
الثاني، حتت شعار "جتارب املرأة اإلعالمية 
العراقي��ة ودوره��ا ف��ي قضاي��ا اجملتم��ع 

ومكافحة االرهاب".
أفتت��ح املنهاج عمي��د الكلي��ة الدكتور 
هاش��م حس��ن بكلم��ة، عب��ر فيها عن 
رفضه لتصوير املرأة كس��لعة تس��تغل 
م��ن قب��ل بعض املغرض��ني، واك��د على: 
انه��ا كائن مس��تقل، لذا فيج��ب النظر 
اليه��ا ككائن مهم في اجملتم��ع، وفاعل، 
وان يت��م التعام��ل معها كونه��ا مركزا 
النط��الق النور، واحلياة اجلديدة، وعلى انها 
مؤثرة ف��ي التقدم االعالمي، واالقتصادي، 

والسياسي، واألمني في البلد. 
الدكت��ورة  املنت��دى  منس��قة  وقدم��ت 
شكرية السراج، فيلما عن مناذج نسوية، 
قدم��ت للعل��م واجملتم��ع الكثي��ر، على 
صعيد التاريخ، والصحافة، واالدب، والفن، 

وخالل شتى األزمنة. 
بعد ذلك عرض��ت الدكتورة ارادة اجلبوري، 
س��يرة امل��رأة االعالمية ودوره��ا بعد عام 

٢٠٠٣، والتحدي��ات الت��ي واجهته��ا، في 
ظ��ل الظ��روف الصعب��ة الت��ي م��ر بها 
الع��راق والتي اث��رت على امل��رأة العراقية 
تأثيرا كبيرا، حيث احل��روب والفوضى في 
شتى االصعدة.  تبع كلمة اجلبوري شرح 
م��ن قب��ل الدكتور ن��وح عز الدي��ن، قدم 
خالل��ه مناذج، وقصصا ع��ن دور االعالمية 

العراقي��ة، ما ب��ني التنمية، ومش��كالت 
العمل، واس��اليب التنمي��ة االجتماعية، 
وأهمي��ة مراعاة حق��وق األنس��ان، فيما 
قدمت د.سهام الشجيري شرحا مفصال 

عن العالقة ما بني قيادة املرأة، واالعالم. 
بدوره��ا رك��زت د. رن��ا الش��جيري، عل��ى 
موض��وع املش��اركة االنتخابي��ة للمرأة، 

عل��ى الرغم من الظروف احمليطة بها، وما 
حققت��ه من جن��اح كبير خ��الل تقليدها، 
وترش��حها، وتبوؤه��ا املناص��ب املهم��ة، 
وم��ا تعرضت له م��ن معوق��ات للوقوف 
حج��ر عثرة في طريق العمل السياس��ي 
الذي دخلت الى معترك��ه، حاملة معها 
عزميتها، وثقافته��ا، واصرارها على اثبات 
قدراتها، تبعها قراءة للدكتورة رواء هادي 

في النقد املوجه التفاقية سيدا. 
باللغ��ة  بحثي��ة  ورقت��ان  وقدم��ت 
اإلجنليزية، االولى عن املرأة ما بني اجملتمع 
والسياسة لألستاذة عذراء عبد االمير، 
والورق��ة الثانية لألس��تاذة ملى حس��ن 

محمد عن أول قاضية في العراق. 
وجاءت اقامة امللتقى ضمن سلس��لة 
النش��اطات العلمية لوح��دة التعليم 
املس��تمر، ولتس��ليط الضوء على دور 
امل��رأة االعالمية ف��ي التاريخ، والقضاء، 
واحلرب النفس��ية، واالسالم، والعالقات 
العام��ة، واالذاعة والتلفزي��ون، والنتاج 
املؤسس��ات  وادارة  واألدب��ي،  الثقاف��ي 
والعل��وم  واالنتخاب��ات  السياس��ة 

الصرفة.

تجارب مهنية المرأة في الملتقى اإلعالمي النسوي

مهرجان امللتقى اإلعالمي النسوي الثاني

بغداد-الصباح الجديد:
اختتم معرض بغداد الدولي للكتاب فعالياته مساء السبت 
1/نيس��ان، بعد أن فتح ابوابه لعشرة ايام، بجناحني شارك 

فيها أكثر من 118 دار نشر محلية، وعربية، وعاملية.
وفي ختام العروض قدم احتاد الناشرين الشهادات التقديرية 
للدور املش��اركة، تثمينا لل��دور الفاعل ف��ي توفير الكتب 
القيمة واملفيدة للمواطنني، التي متيزت بتنوعها وانخفاض 

اسعارها، في دعوة لشراء الكتاب والقراءة.
ونال��ت دائرة العالق��ات الثقافية العامة ف��ي وزارة الثقافة 
ش��هادة تقديرية، تسلمها املس��ؤوالن عن املكتبة اجلوالة، 
اإلعالمي جمعة حس��ني، واإلعالمي قاس��م صب��ار، والتي 
ش��اركت وبتميز بعروض مكتبتها، وبتق��دمي عدة فعاليات 
ثقافي��ة، وفنية، طيلة م��دة املعرض، متثل��ت بإقامة حفل 
توقيع اربعة كتب، واقامة ورش��ة رس��م لألطفال، وندوتني 

ثقافيتني.
وعن مش��اركة دائرة العالقات الثقافي��ة العامة، قال املدير 
العام فالح حسن شاكر: لقد عقدنا جلسات توقيع ألربعة 
كت��ب وهي ديوانني ش��عريني للش��اعرين محم��ود النجار، 
وموس��ى اخلافور، وروايتني للكاتبني ص��ادق اجلمل، ووارد بدر 
السالم، مت خاللها توزيع الكتاب على احلضور، وكذلك تقدمي 
ندوت��ني ثقافيت��ني للباحث املغترب فالح مه��دي، والكاتب 
والصحفي املغترب زهير اجلزائري، اضافة الى اقامة ورش��ة 

رسم لألطفال وجولة في اجنحة املعرض.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال علماء من جامعة والي��ة لويزيانا في الواليات املتحدة 
أن "ت��ي ريكس"، الديناصور األكثر رعب��ا على وجه األرض، 
كان يتمتع مبش��اعر حب عالية، وأحاسيس جياشة ما بني 

الذكور واإلناث، ال سيما في فترات التزاوج.
وتوص��ل العلماء إلى هذه النتيجة بعد فحص العديد من 
اجلماجم والهياكل العظمية األحفورية لهذا الديناصور، 
الذي عاش قبل 74 مليون س��نة، وأش��ارت دالئل التشريح 

إلى هذه اخلالصة.
وأظهرت الفحوصات أن الس��طح اجللدي الس��ميك حول 
األنف، كان يحتوي على فتح��ات نهايات عصبية صغيرة، 
هي املسؤولة عن اإلحساس في الوجه، والتي كانت بدورها 

تؤدي دورا كبيرا عند تقارب اإلناث والذكور حلظة التزاوج.
وعلى ما يبدو، فإن س��طح وجه "تي ريكس" الكبير، الذي 
كان يأخذ ش��كل حرف D باللغة اإلجنليزية، كان يس��مح 
لإلن��اث والذك��ور بف��رك وجوههم��ا مبتع��ة كبي��رة خالل 

االلتقاء.
ويش��به العلماء الدور الذي كانت تقوم به اخلاليا احلسية 
القريب��ة م��ن األنف وعلى الوج��ه لهذا الديناص��ور، بأنها 
مبنزل��ة "يد ثالث��ة"، تعمل متاما مثل األصبع البش��ري في 

نقل اإلحساس للجسم.

اختتام دورة معرض بغداد الدولي 
للكتاب بتوزيع شهادات تقديرية

علماء يفّكون لغز اإلحساس 
بالحب لدى الديناصورات

متابعة - الصباح الجديد:
وافق��ت صف��اء حج��ازي، رئي��س احتاد 
اإلذاع��ة والتليفزي��ون، عل��ى من��ع بث 
أغني��ات املطرب��ة أنغام عل��ى اإلذاعة 
املصرية، وذلك بناء على طلب من نادية 
مبروك رئي��س اإلذاعة، وأمل مس��عود 
نائ��ب رئي��س اإلذاعة، ملا تس��ببت فيه 
املطرب��ة املعروف��ة م��ن إلغ��اء حف��ل 
أضواء املدين��ة، وتعرض القائمني عليه 

للمساءلة.
من جانب��ه انتقد أحمد عب��د الرحيم 
مدي��ر أعم��ال أنغ��ام القرار الرس��مي 
ال��ذي صدر، مبنع بث أغان��ي أنغام على 
اإلذاعة املصرية، ووصف قيادات اإلذاعة 
ب�"الفاش��لة"، مش��يرًا إل��ى أن قنوات 

وإذاعات ماسبيرو ال يتابعها أحد.
وكت��ب عب��د الرحي��م عل��ى حس��ابه 
"نادية  "الفيسبوك":  الشخصي على 
مبروك وأمل مس��عود الفاشلني بتوع 
اإلذاع��ة اللى منعو أغان��ي أنغام تتذاع 
في التلفزيون املصري، واإلذاعة وبعدين 
ماس��بيرو، إيه غي��ر أربع  قن��وات نايل 
دراما، ونايل س��ينما، ونايل اليف، ونايل 
س��بورت...نادية مبروك كتبت نهايتها، 
وبعدي��ن لي��ه ممنعتي��ش أغان��ي وائل 
جسار، أنغام_مطربة_مصر_األولى".

وكانت الفنانة أنغ��ام قد اعتذرت قبل 
اي��ام ع��ن إحياء حف��ل أض��واء املدينة 
الذي ينظمه احتاد اإلذاعة والتليفزيون، 
واملقرر إقامتها، في العاشرة من مساء 

اليوم، مبدينة شرم الشيخ. والذي يعود 
ريعه الى صندوق حتيا مصر.

قال الفنان وائل جس��ار إن سبب إلغاء 
حفل أض��واء املدينة بش��رم الش��يخ، 
والذي كان مقررا أن يحييه مع الفنانة 
أنغ��ام يعود لس��وء التنظي��م، ووجود 
التزامات خاصة به تتمثل بإقامة حفل 

آخر في كندا.
وأعلنت أنغ��ام عن إلغ��اء احلفل، الذي 
كان م��ن املفت��رض أن يجمعه��ا بوائل 
جس��ار، لعدم التزام اجله��ة املنظمة، 

باملتفق عليه من الطرفني.
وكتبت أنغام عبر صفحتها الرسمية 
اإلجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  عل��ى 
"فيس��بوك": "مت إلغ��اء حف��ل أنغام، 

أيًضا  جسار  ووائل 
س��فره  عدم  أعلن 
بشرم الشيخ نظرا 
لع��دم التزام اجلهة 
"أحت��اد  املنظم��ة 

والتلفزيون"،  اإلذاعة 
من حيث إرسال تذاكر 

الطي��ران، ودف��ع أج��ور 
املوس��يقيني، والفنان��ني، 

وعم��ل  اإلقام��ة،  وتوفي��ر 
تصاريح احلف��ل، كما هو متفق 

عليه".
وأضافت: "فلذلك لن يتسنى لنا 

السفر وإقامة احلفل وهذا توضيح 
من جانبنا".

اإلذاعة المصرية تمنع بث أغاني "أنغام".. رسميًا

بغداد - الصباح الجديد:
أصدر وكيل وزارة التربية د. هيثم االثري 
اعماماً جلميع قطاعات الوزارة، واالدارات 
املركزية، واجلهات التابعة لها، واالدارات 
العامة باملناط��ق التعليمية، واملدارس، 
بش��أن فت��ح ب��اب الترش��يحات جلائزة 
االلكس��و الكبرى للتطبيقات اجلوالة 
العربي��ة ف��ي دورته��ا الثالث��ة "تونس 

2017م".
 وتندرج اجلائزة في إطار مشروع اشمل، 
للتربي��ة  العربي��ة  املنظم��ة  تنف��ذه 
والعلوم والثقافة، يهدف املش��روع إلى 
توفير البيئة التقنية لإلسهام في إبراز 
صناع��ة عربي��ة لتطبيق��ات الهواتف 
الذكية، واللوح��ات الرقمية، وذلك من 
خالل االس��هام في تطوي��ر رؤية عربية 
مش��تركة خاص��ة بالقط��اع، وتنمية 
املوارد البش��رية العربي��ة املتخصصة، 
وتيس��ير عملي��ات إنت��اج التطبيقات 

اجلوالة ونشرها.
وتتعلق املسابقة هذا العام بتطبيقات 
األش��خاص ذوي اإلعاقة، ولإلطالع على 

شروط
املسابقة يرجى زيارة املوقع االلكتروني 
www.alecsoapps.com/ للجائ��زة: 
award علم��ا ب��أن آخر موع��د لتلقي 
الترش��يحات س��يكون في يوم االثنني 

املصادف 2017/5/15.

 :BBC - الصباح الجديد
َقبل ب��وب ديالن بجائ��زة نوبل لآلدب 
بعد أكثر من ثالثة أش��هر من حفل 
توزيع اجلوائز، وذلك بحس��ب وسائل 

اإلعالم السويدية.
وحص��ل دي��الن عل��ى ميداليته في 
مناس��بة خاصة في س��توكهولم، 
قبل احلف��ل املقرر ف��ي املدينة. ولم 

تتوفر تفاصيل أخرى.
وكان مسؤولو األكادميية السويدية 
قال��وا في وق��ت س��ابق إن ديالن لن 
يلق��ي محاض��رة نوبل اخلاص��ة به، 
وهي ش��رط تقلي��دي لتلقي اجلائزة، 
وقدره��ا 8 ماليني كرونه أي نحو 900 

ألف دوالر.
وجرت العادة أن يقف الفائز بأرفع جائزة 
عاملي��ة في األدب، ليقدم محاضرة بها 
خالصة ملس��يرته اإلبداعية، لتشكل 
هي نفس��ها نص��ا إبداعيا يس��تحق 

النشر والقراءة.
ومن املتوقع أن يس��لم ديالن نس��خة 
مس��جلة من احملاضرة في وقت الحق. 

وإذا ل��م يق��دم محاضرت��ه بحل��ول 
يونيو/ حزي��ران املقبل، ف��إن اجلائزة 

املالية تتعرض للمصادرة. وبعد 
حصول��ه عل��ى اجلائ��زة، أقام 
ديالن حفال موس��يقيا مساء 

السبت في ستوكهولم. 
كات��ب  أول  ه��و  ودي��الن 
أغان��ي يف��وز بجائ��زة نوبل 
ل��ألدب، وه��ي اجلائ��زة التي 
طامل��ا ارتبطت بالش��عراء 

والروائيني.
ولك��ن األكادميي��ة منحت 
اجلائزة "ألن��ه خلق  دي��الن 
تعبي��رات ش��عرية جديدة 
التقلي��د املع��روف  ضم��ن 

لألغنية األميركية."

فتح باب الترشيحات لجائزة االلكسو 
الكبرى للتطبيقات الجوالة العربية

بوب ديالن يعلن قبوله
 جائزة نوبل لآلداب

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق��ت ش��ركة جوج��ل األميركية 
إصدارا مميزا للعبة "باك-مان"، يسمح 
لك بتشغيل اللعبة من خالل تطبيق 
"جوجل مابس" وفي شوارع مدينتك 

أو أي شوارع تختارها أنت.
وميكن ملس��تعملي خرائ��ط "جوجل 
عل��ى  اللعب��ة  تش��غيل  ماب��س" 
حواس��يبهم، أو هواتفه��م الذكية، 
من خ��الل النقر على الدائ��رة الوردية 

املوجودة أسفل الشاشة.
وبعده��ا ينقلك التطبي��ق إلى موقع 
عشوائي لتبدأ في اللعب، حيث يجب 
أن تتن��اول أقص��ى عدد م��ن النقاط 

وتتجنب األشباح امللونة.

وف��ي الهوات��ف الذكي��ة، التي 
تعم��ل باللمس، يكفي أن حترك 
شاشة الهاتف من اليمني إلى 
النقاط  لتناول جميع  اليس��ار، 

املوجودة في اخلريطة.

"جوجل مابس" يتحول إلى لعبة في شوارع مدينتك
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