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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت األمم املتحدة، امس الثالثاء، 
عن ع��ودة نحو 31 ألف��اً من أهالي 
مدينة املوصل إلى املناطق الغربية 
م��ن املدينة بعد حتريرها من قبضة 
مس��لحي تنظيم "داع��ش"، فيما 
اش��ارت الى بق��اء 400 ألف منهم 

خارج أسوار املدينة. 
وقال املتحدث باس��م االمني العام 
لألمم املتح��دة س��تيفان دوجاريك، 
في مؤمت��ر صحفيتابغته "الصباح 
أل��ف   435 حوال��ي  إن  اجلدي��د" 
ش��خص غادروا منازلهم في هذه 
املناطق منذ ب��دء املعارك من أجل 
حترير املدينة، مضيفا "يبقى قرابة 

400 أل��ف منه��م خ��ارج أس��وار 
املدين��ة، بينما متكن نح��و 31 ألفاً 
م��ن العودة إلى املناط��ق احملررة في 

غرب املوصل".
واضاف املس��ؤول الدولي أن أهالي 
املناط��ق  ف��ي  املتبق��ني  املدين��ة 
"داع��ش"  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
يعانون من النقص احلاد في "جميع 
البضائ��ع تقريب��ا"، وذلك بس��بب 
التجاري��ة ع��ن  اإلم��دادات  قط��ع 
املناطق منذ نوفمبر/تش��رين  هذه 
الثاني من العام املاضي، أما سكان 
املناط��ق احمل��ررة فيعتم��دون على 
املساعدات اإلنسانية اعتماداً تاماً.
تتمة ص3 نازحون موصليون عائدون ملناطقهم بعد حتريرها

األمم المتحدة تعلن عودة 31 ألف شخص
إلى مناطقهم المحررة في الموصل

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظه��ر مقط��ع فيديو نش��ره موقع 
الشرطة االحتادية في موقع التواصل 
االجتماعي )الفيسبوك( جثث قتلى 
ارهابيي عصابات داعش في الشوارع 

باجلانب االمين ملدينة املوصل.
وق��ال قائ��د الش��رطة الفري��ق رائد 
ش��اكر جودت في بيان ل��ه اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، أن "الشرطة 

االحتادية في احملور الش��مالي الغربي 
للجان��ب االمي��ن تفرض س��يطرتها 

بالكامل على شقق الهرمات".
وأضاف ان "قطعات من الرد السريع 
والفرق��ة االلية أقتحم��ت منطقة 
الهرمات الثانية وقتلت 15 داعشياً 

ودمرت خمس آليات مفخخة".
وأش��ار جودت الى "إنهي��ار دفاعات 
االرهابي��ني وهربه��م م��ن الهرمات 

باجتاه ح��ي االقتصادي��ني" مبيناً ان 
"مدفعية االحتادية وباسناد الطيران 
املس��ير تالحق الفارين وتس��تهدف 

عجالتهم".
وف��ي س��ياق آخ��ر أك��د مس��ؤول 
ديالى،امس  ف��ي محافظ��ة  محلي 
الثالثاء، ان طائرتني مس��يرة من نوع 
املنط��اد تابعتني لتنظي��م "داعش" 
مت إس��قاطهما قرب ناحية العظيم 

شمال احملافظة.
وق��ال قائممق��ام قض��اء اخلال��ص 
ع��دي  ب عقوب��ة(،  ش��مال  )15ك��م 
اخلدران في حديث صحفي، ان "قوات 
اجليش أس��قطت قرب قرية الوحدة 
ف��ي أطراف ناحي��ة العظيم)65كم 
شمال بعقوبة( طائرتني مسيرة من 

نوع املنطاد تابعة لداعش".
تتمة ص3

جثث الدواعش تمأل الشوارع و"االتحادية" تتقدم بأيمن الموصل

6 مليارات دوالر لتنفيذ المرحلة 
الثانية من األنبوب العراقي األردني

توقعات بحصول العراق على
قروض بقيمة 3 مليارات دوالر

خاص ـ الصباح الجديد:
علمت "الصباح اجلديد" من مصدر 
ف��ي القط��اع النفط��ي العراق��ي، 
أم��س الثالث��اء، ان مجل��س الوزراء 
واف��ق عل��ى إحال��ة تنفي��ذ انبوب 
النفط اخل��ام العراقي عبر األراضي 
االردني��ة مبرحلته الثانية والتي تبدأ 
من محافظة النجف وتنتهي عند 
ميناء العقبة عل��ى البحر األحمر، 
على شركة ماس االردنية بطريقة 

االس��تثمار وبكلفة تقريبية تصل 
ال��ى 6 ملي��ارات دوالر. وقال املصدر، 
ال��ذي فض��ل ع��دم الكش��ف عن 
اس��مه النه غير مخول بالتصريح، 
في مهاتفة م��ع "الصباح اجلديد"، 
أن "وزير البت��رول املصري طارق املال 
س��يبحث م��ع الش��ركة املنف��ذة 
للمرحل��ة الثاني��ة اس��تكمال مد 

االنبوب بني ميناء العقبة االردني..
تفصيالت ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالي��ة مظه��ر محم��د صال��ح، أن 
يحصل العراق على قروض دولية من 
ش��تى اجلهات تبلغ 3 مليار دوالر في 
العام احلالي، مشيراً إلى دعم اجملتمع 
الدول��ي للع��راق لكي مير م��ن أزمته 

املالية الراهنة.
وق��ال صالح في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "اجملتمع املالي 

الدول��ي يبدي تفهم��اً عميقاً ودعماً 
واس��عاً لكي مي��ر العراق م��ن أزمته 
املالي��ة الراهنة وه��و معافى إضافة 
إلى انتصاراته الباهرة في احلرب على 

اإلرهاب".
وأوض��ح، أن��ه "اس��تناداً إل��ى قانون 
للع��ام  االحتادي��ة  العام��ة  املوازن��ة 
٢٠١٧ فثم��ة مصادر متوي��ل خارجية 

مختلفة..
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
ي��وم ، أم��س الثالث��اء , ع��ن حترير 
وغ��امن  ع��كاب  وادي  صناعيت��ي 
الس��يد في الساحل األمين ملدينة 
املوص��ل م��ن س��يطرة عناص��ر 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي. فيما 
ان  ال��ى  الداخلي��ة  وزارة  اش��ارت 
تس��تعمل  املش��تركة  الق��وات 
أس��لوبا جديدا ف��ي القتال لكون 
اجملامي��ع اإلرهابي��ة حتتم��ي ف��ي 

األزقة الضيقة. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
إن "قوات مكافحة اإلرهاب حررت 
صناعي��ة وادي ع��كاب وصناعية 
غامن الس��يد في الس��احل األمين 
ملدينة املوصل من سيطرة تنظيم 

داعش اإلرهابي". 
وأضاف أن "القوات األمنية رفعت 
العلم العراقي فيهما بعد تكبيد 
العدو خسائر باألرواح واملعدات". 

وأوضح بأن" قوات جهاز مكافحة 

اإلرهاب شرعت يوم أمس الثالثاء 
، بفتح جبهت��ني في اجلانب األمين 
من املوص��ل والتقدم الس��تعادة 
املنطق��ة الصناعية بالكامل من 

تنظيم داعش اإلرهابي . 
وتاب��ع إن" الق��وات األمنية بدأت 
م��ن  الناس��فة  العب��وات  برف��ع 
املناطق احملررة وتأمينها بالكامل . 
من جانبه ذكر املستشار اإلعالمي 
لوزير الداخلية وهاب الطائي ، يوم 
أمس الثالث��اء ، إن تق��دم القوات 
االمني��ة مس��تمر باجت��اه جام��ع 

النوري الكبير ومنارة احلدباء . 
وقال الطائي في حديثه لصحيفة 
الفرق��ة  إن"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
الثالثة واخلامسة التابعة لقيادة 
الش��رطة االحتادية تتق��دم باجتاه 
جامع ألنوري ومن��ارة احلدباء بعد 
مقتل 16 عنصرا م��ن زمر داعش 
اإلرهاب��ي خ��الل ال��� 24 س��اعة 
املاضية ف��ي منطقة باب الطوب 
، مش��يرا إل��ى إنهم" بات��وا على 
مقربة مبس��افة 150م عن اجلامع 

الكبير . 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تضع خططًا جديدة
لتحرير ما تبقى من أيمن الموصل  

بعد تحرير وادي عكاب وغانم السيد في أيمن المدينة

القوات املشتركة في اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري، لنظي��ره رئي��س مجلس 
النواب الروماني ليفيو دراغنيا على 
ضرورة تبادل اخلبرات بني اجمللس��ني، 
تفاه��م  اتفاقي��ة  توقي��ع  معلن��اً 
مش��ترك بني البرملان��ني، فيما أكد 
دراغنيا دعم بالده للعراق في حربه 
واس��تعدادها في  "االٍره��اب"  ضد 

تقدمي االسناد بجميع اجملاالت.
وقال اجلبوري في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" صدر عقب لقائه 
دراغني��ا، إنه "ج��رى خ��الل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيز التعاون بني 
البلدين على جميع اجملاالت"، مبيناً 
أن اللق��اء بحث أيضاً "اهمية فتح 

افاق للتعاون البرملاني".
وأك��د رئي��س البرملان عل��ى ضرورة 
"تبادل اخلبرات بني البرملان العراقي 

والرومان��ي ومب��ا يخ��دم املصال��ح 
يتعل��ق  م��ا  خاص��ة  املش��تركة 
بتطوير اداء العاملني في املؤسسة 
التش��ريعية"، مضيفاً ان "البرملان 
حري��ص على الدف��ع باجت��اه مزيد 
من التع��اون االقتصادي بني جميع 
البلدان مبا فيها رومانيا التي نتطلع 
ان يك��ون لها دور في العراق خاصة 
ف��ي مج��ال اع��ادة إعم��ار املناطق 
احملررة من تنظيم داعش اإلرهابي".

م��ن جانب��ه أك��د ليفي��و دراغنيا، 
بحس��ب بيان اجلبوري، "دعم بالده 
للع��راق ف��ي حرب��ه ض��د االٍرهاب 
واس��تعدادها ف��ي تقدمي االس��تاد 
واملساعدة في جميع اجملاالت"، الفتاً 
ال��ى أنه "مت خ��الل اللق��اء التوقيع 
على اتفاقية تفاهم مش��ترك بني 
البرملانني ملزيد من التنسيق وتبادل 

اخلبرات". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغ��داد،  عملي��ات  قي��ادة  أك��دت 
أس��تمرارها بالبح��ث ع��ن مصير 
اخملتطفني في منطقة  الناشطني 
البتاوين وسط العاصمة يوم األول 

من امس األثنني.
بغ��داد  لعملي��ات  بي��ان  وذك��ر 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
واجله��د  االمني��ة  "الق��وات  ان 
االس��تخباري مستمر في عمليات 
البح��ث والتحري لكش��ف مصير 
الناش��طني املدنيني اخملتطفني في 

منطقه البتاوين".
وكان��ت ق��وة مس��لحة مجهولة 
تس��تقل عجلت��ني رباعيتي الدفع 
اختطف��ت مس��اء االول من امس 
االثن��ني ٧ ناش��طني مدني��ني م��ن 
محافظات اجلنوب يسكنون داخل 
شقة مبنطقة البتاوين واقتادتهم 
الى جه��ة مجهولة حت��ت تهديد 

السالح.
ويش��ارك الناش��طون اخملتطف��ون 
في تظاهرات اجلمعة ضد الفساد 

واملطالبة باالصالح.

البرلمانان العراقي والروماني 
يوّقعان اتفاقية تفاهم مشترك

عمليات بغداد تؤكد استمرارها 
بالبحث عن الناشطين المختطفين

"داعش" يعدم 47 سجينًا عربيًا 
بينهم 12 من عناصره في الحويجة

طفل إيزيدي اختطفه الدواعش: وضعونا بمعسكر 
تحت األرض لـ 8 أشهر ولم نرَ فيها الشمس "2-2" 23

بغداد- وعد الشمري:
كشفت كتلة االحرار التابعة للتيار 
الصدري، أم��س الثالثاء، عن تقدميها 
طلب س��حب الثقة ع��ن مفوضية 
مجل��س  رئاس��ة  إل��ى  االنتخاب��ات 
الن��واب، فيما اش��ارت إل��ى فتحها 
حوارات مع نواب م��ن كتل مختلفة 

من أجل التصويت على اقالتها.

يأتي ذلك في وقت، أكدت كتلتا احتاد 
القوى العراقية وائتالف دولة القانون 
مس��تمرة،  زال��ت  م��ا  احل��وارات  أن 
مش��ددين عل��ى عدم وج��ود موقف 
موحد من ش��تى الكتل السياسية 

حيال املوضوع.
وقالت النائبة عن كتلة االحرار زينب 
الطائي ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 

اجلديد"، إن "طلب س��حب الثقة عن 
مفوضية االنتخابات قدم إلى رئاسة 
البرمل��ان بغي��ة وضعه عل��ى جدول 

اعمال اجللسة املقبلة".
وتابع��ت الطائي أن "معظم رؤس��اء 
بالضد  يقف��ون  السياس��ية  الكتل 
من اقال��ة املفوضية، برغم أن التهم 
اش��به  اصبح��ت  اليه��ا  املوجه��ة 

لكنها  بحقها".  الدامغ��ة  باحلقائق 
اش��ارت في الوقت ذاته إلى أن "نواباً 
من كت��ل متفرقة ولي��س اجمعهم 
من كتل بعينها، يذهبون مع سحب 
الثق��ة ع��ن مجلس املفوض��ني بعد 
تأكدهم بأن االستجواب كان مهنياً 
وأن االجابات لم تكن مقنعة لهم".
تتمة ص3

حوارات مستمرة بين األوساط النيابية.. والكتل لم تحسم أمرها

"األحرار" تبحث عن األغلبية إلقالة المفوضية قبل عرض سحب الثقة

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة الفريق 
أول ركن دحام راضي العسل، لذا تتقدم أسرة 

"الصباح الجديد" بأحر التعازي والمواساة 
لذوي الفقيد، نسأل اهلل العلي القدير أن 
يتقبله قبواًل حسنًا ويشمله برحمته 

الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
ذويه وأحبابه الصبر والسلوان...

إنا هلل وإنا اليه راجعون

تعزية



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما اكدت مصادر مطلعة فش��ل 
االجتماع الذي عقده االحتاد الوطني 
وحركة التغيير بهدف البدء بتنفيذ 
املوق��ع  السياس��ي  االتف��اق  بن��ود 
بينهما قبل عام، واعادة تفعيل برملان 
كردس��تان، قال احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني انه سيعمل على اعادة 
تفعيل برملان كردس��تان خالل شهر 
حت��ى وان رفض��ت حرك��ة التغيير 

التجاوب مع املقترحات املقدمة.  
النائب االول لرئيس برملان كردستان 
للحزب  السياس��ي  املكت��ب  عضو 
الدميقراط��ي جعف��ر امنيك��ي قال 
خالل مشاركته في ندوة في اربيل ان 
الكردستانية  االطراف  توجه جميع 
منس��جم مع توجهات حزبه باجتاه 
اعادة تفعي��ل عمل برمل��ان االقليم 
العطاء مس��ألة االس��تفتاء صفة 
ش��رعية معلن��اً ان حزبه س��يفعل 

البرملان خالل شهر من االن. 
ب��دوره اوض��ح عضو برمل��ان االقليم 
دلش��اد  الدميقراط��ي  احل��زب  ع��ن 
شعبان في تصريح للصباح اجلديد 
»ان��ه مقتنع بض��رورة تفعيل برملان 
كردس��تان ليحس��م بدوره مسألة 
االس��تفتاء مبشاركة حركة التغيير 
او من دونها، منتقداً موقف التغيير 
الراف��ض لتق��دمي التن��ازالت العادة 

تفعيل البرملان .
واضاف ش��عبان ان حرك��ة التغيير 
يجب ان تتجاوب م��ع املبادرات التي 
اطلقه��ا م��راراً احل��زب الدميقراطي 
لرئي��س  املتك��ررة  والتصريح��ات 
االقلي��م، باس��تعداده للتن��ازل من 
منصبه ألي شخص آخر اذا ما كانت 
االط��راف السياس��ية تع��د بق��اءه 
عقبة ام��ام اعادة تطبي��ع االوضاع 

السياسية.
وتاب��ع انن��ا االن يج��ب ان نس��تغل 
ش��عبنا  ام��ام  املتاح��ة  الفرص��ة 
لتحقي��ق تطلعات��ه بان تك��ون له 
دولته املستقلة ، لذا فان على حركة 
التغيي��ر ان التقف عقب��ة امام هذا 
احل��ق، وان اال تض��ع العراقيل بوجه 
اعادة تفعيل البرملان الذي ينبغي ان 
يصدر قانوناً إلجراء االس��تفتاء في 

االقليم.
وف��ي مع��رض رده على س��ؤال عن 
امكاني��ة اعادة تفعي��ل البرملان من 
دون حركة التغيير اضاف شعبان ، ان 
حزبه ال يريد ان تستثنى أية جهة او 
مكون من املشاركة في هذه املسألة 
املصيري��ة، ام��ا اذا امتنع��ت حركة 
التغيي��ر م��ن املش��اركة فانه على 
االحتاد الوطني واحل��زب الدميقراطي 
الذهاب الى اعادة تفعيل البرملان من 

دون حركة التغيير.
وكان احل��زب الدميقراط��ي ق��د منع 
بقرار من مكتبه السياسي في -12 
تشرين الثاني عام 2015 رئيس برملان 
كردس��تان يوس��ف محمد وهو عن 
حركة التغيي��ر من دخول محافظة 
وزراء  بط��رد  كذل��ك  وق��ام  اربي��ل، 
التغيير االربعة من حكومة االقليم، 
عل��ى خلفية اخلالفات السياس��ية 
التي برزت جراء تفاقم ازمة رئاس��ة 
االقلي��م ال��ذي يش��غله من��ذ عام 
الدميقراط��ي  احل��زب  رئي��س   2007
الكردستاني مسعود بارزاني، عقب 

االتفاق االستراتيجي الذي وقعه مع 
االحتاد الوطني الكردستاني بزعامة 

جالل طالباني.       
ش��عبان اك��د ان تتش��كيل الدولة 
الكردية س��يكون عام��ال مهما في 
حتقي��ق االم��ن واالس��تقرار للعراق 
واملنطقة وان بغداد س��تظل عمقاً 
اس��تراتيجياً لها من شتى اجلوانب 

السياسية واالمنية واالقتصادية.
التغيي��ر  حرك��ة  ورفض��ت  ه��ذا 
مقترح��ات قدمها الوفد التفاوضي 
اجتم��اع  خ��الل  الوطن��ي  لالحت��اد 
مش��ترك عقد ام��س االول بينهما 
في مق��ر حركة التغيي��ر مبحافظة 
الس��ليمانية للتخل��ي عن منصب 
رئيس البرملان واحلصول على منصب 

حكومي محله.
وذكر مص��در مطلع للصباح اجلديد 
ان االجتم��اع الذي عقد ب��ن االحتاد 
الوطن��ي وحرك��ة التغيي��ر، وناقش 
عدداً من املواضيع والسبل الكفيلة 
بتنفيذ االتفاق السياسي املوقع بن 
اجلانبن لم يخرج بأية نتائج تذكر.  

واض��اف املص��در ان حرك��ة التغيير 
االحت��اد  االجتم��اع  خ��الل  طالب��ت 
الوطني بتنفي��ذ بنود االتفاق املوقع 
بينهم��ا قب��ل قراب��ة الع��ام، اال ان 
االحتاد الوطني طل��ب التريث وعدم 
االس��راع والضغ��ط علي��ه باجت��اه 
تنفي��ذ بنود االتفاق، الذي يتألف من 
25 بن��داً تدعو الى اص��الح االوضاع 
وحتقيق الش��فافية واع��ادة التوازن 
الى مفاصل ومؤسسات احلكم في 

االقليم.
وتاب��ع املص��در ان حرك��ة التغيي��ر 
دع��ت االحت��اد الوطن��ي ال��ى تنفيذ 
البند املتعل��ق بدمج كتلتي احلزبن 
في مجلس الن��واب العراقي وبرملان 
كردس��تان ، وه��و ما رفض��ه االحتاد 
الوطن��ي ال��ذي عل��ل ذل��ك ببق��اء 
م��دة قليل��ة عل��ى انته��اء الفصل 
التشريعي احلالي، وعمر البرملان لذا 
فان االحتاد ودمج الكتل لن يكون له 

اية اهمية .
وح��ول دم��ج كتلت��ي احلزب��ن ف��ي 
مجل��س الن��واب العراق��ي اض��اف 

املص��در، ان االحت��اد رد عل��ى مطلب 
التغيير بأن لديه بعض املش��كالت 
الداخي��ة الت��ي حت��ول دون ذلك في 
الوقت الراهن، وال ينبغي على حركة 

التغيير ان تستعجلهم في ذلك. 
وح��ول املقت��رح الذي قدم��ه االحتاد 
الب��داء  التغيي��ر  حلرك��ة  الوطن��ي 
املوافق��ة على تغيي��ر رئيس البرملان 
يوس��ف محمد باجت��اه اذابة اجلمود 
وحصول انفراجة في معاجلة االزمة 
السياس��ية الراهنة، اضاف املصدر 
ان التغيي��ر رفض��ت مقت��رح االحتاد 
الوطني واكدت انها متمس��كة ب 
يوس��ف محمد ولن تقبل بتغييره، 
اال اذا كان ذلك مقرونا بتغيير رئيس 

االقليم.
واش��ار املصدر الى ان حركة التغيير 
تعتقد ب��ان اجتم��اع االثن��ن 5-8-

2017 مع االحتاد الوطني كان مبنزلة 
النهاية لالتفاق الذي وقعته احلركة 
مع االحتاد الوطني، في 2016-5-17، 
وان احل��رة س��تعقد اجتماعاً عاجال 
لهيئته��ا القيادية لتب��ن موقفها 

النهائ��ي من بقاء اتفاقها الس��ابق 
م��ن االحتاد الوطني او اعالن انها في 

حل منه.  
واوضح املص��در ان االحت��اد الوطني 
قدم ثالثة مقترح��ات العادة تفعيل 
البرمل��ان ال��ى حركة التغيي��ر، وهي 
اوال ان تتخل��ى التغيير عن رئاس��ة 
البرملان وحتصل على منصب اخر في 
حكومة االقليم، والثاني ان ترش��ح 
ش��خصاً آخ��ر غير يوس��ف محمد 
لرئاس��ة البرمل��ان او ان يت��م تفعيل 
البرمل��ان ويتراس��ه اكب��ر االعض��اء 
س��ناً وان مينح ذلك ايضا الى حركة 

التغيير.  
ه��ذا وذك��رت مواق��ع خبري��ة ع��ن 
الدميقراطي  احل��زب  ل��دى  مس��عى 
واالحت��اد الوطني واالحتاد االس��المي 
الى عقد جلس��ة لبرملان كردستان 
قريباً من دون رئاسته احلالية على ان 
يترأس اجللس��ة اكبر االعضاء سناً 
ليق��وم ب��دوره بتكلي��ف املفوضية 
العلي��ا لالتنتخاب��ات ف��ي االقلي��م 

الجراء االستفتاء في االقليم. 

الديمقراطي الكردستاني: سنفّعل برلمان كردستان خالل شهر من اآلن
التغيير ترفض التخلي عن منصب رئيسه وتحل االتحاد الوطني من اتفاقهما السياسي

طارق حرب

يوم8 /5/ 2017 تولت احلكومة الس��عودية توجيه 
دع��وة رس��مية للعراق حلض��ور املؤمتر االس��المي 
العرب��ي االميرك��ي الذي س��يعقد ف��ي اململكة 
العربية الس��عودية نهاية الشهر اجلاري فان الذي 
ميكن قوله ان الوفد العراقي ال بد ان يكون برئاسة 
رئيس الوزراء وليس رئيس اجلمهورية خلطورة املؤمتر 
واهمية املواضيع التي ستناقش فيه ولكون املؤمتر 
سيضم اصحاب القرار قي دولهم بالشكل احملدد 
دستورياً وان كانت دعوة املشاركة موجهة للرئيس 
وان املؤمت��ر ه��و مؤمتر قم��ة أي يض��م القمم وقد 
حص��ل قبل ايام ان حضر رئي��س الوزراء في موءمتر 
القمة العربية في عمان بدال من رئيس اجلمهورية 
صحيح ان القمة تعني امللوك كملك الس��عودية 
واالردن ورئي��س اجلمهورية كما في مصر ولبنان او 
االم��راء كما في الكويت ولك��ن حضور املذكورين 
يك��ون باعتب��ار ان دس��اتير تلك ال��دول منحتهم 
االولوية في ش��ؤون احلكم والسلطة والسياسة 
ولكن هذا غير متحقق بالنسبة للعراق وباكستان 
اذ ان الدستور العراقي قرر في املادة )٧٨ ( يعد رئيس 
الوزراء هو الش��خصية املس��ؤولة عن السياسة 
العامة للدولة  وهو املس��ؤول التنفيذي املباش��ر 
والقائد العام للقوات املسلحة وهذه الصالحيات 
ل��م يخولها الدس��تور لرئي��س اجلمهورية كما ان 
الدستور في صالحيات رئيس اجلمهورية  تشريفية 
بروتوكلي��ة وهذا ما اش��ارت اليه امل��ادة )٧٣ ( من 
الدس��تور وجعل صالحية العف��و وصالحية منح 
االوسمة والنياشن املمنوحة لرئيس اجلمهورية ال 
ميكن ممارس��تها اال اذا اوصى رئيس الوزراء او اقترح 
فهي صالحيات  لرئيس اجلمهورية ولكنها معلقة 
على اجراء يتخذه رئيس الوزراء و احلكٌم  نفسه في 
صالحي��ة رئيس اجلمهورية في حل مجلس النواب 
ال��واردة في املادة )٦٤ ( من الدس��تور فهي معلقة 
عل��ى اقت��راح رئي��س الوزراء وه��ذا مق��رر في دول 
برملانية عديدة منها املانيا وايطاليا والباكس��تان 
والهند حيث ان الدور يكون لرئيسة الوزراء ميركل 
ف��ي املانيا مثال وال نعلم اس��م رئي��س جمهورية 
املاني��ا او ايطالي��ا او الهند او الباكس��تان وغيرها 
من ال��دول البرملاني��ة املماثلة للع��راق الجله فان 
رئيس ال��وزراء البد ان يحضر هذا املؤمتر لالس��باب 
الدس��تورية والواقعية يؤك��د ذلك حضور الرئيس 

االميركي ترامب هذا املؤمتر .

المشاركة في مؤتمر الرياض 
تكون  لرئيس الوزراء 

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقرير للجن��رال العس��كري ) ريان 
س��يجو ( نش��ر على التاميز البريطانية 
ان من غرائب بعض الدول أنها تش��تهر 
مدنه��ا عن محافظاته��ا، فالقليل من 
يعرف��ون محافظة نين��وى لكن الكثير 
يعلم��ون باملوص��ل، حيث تع��د مدينة 
املوصل هي ثاني أكثر املدن سكاناً وهي 
على مسافة مس��اوية لتركيا وسوريا، 
بضمه��ا جلمي��ع مكون��ات  وتش��تهر 
الش��عب العراقي القومي��ة والدينية، 
إذ يقطنه��ا العرب والك��رد والتركمان 
واملسيحية  اإليزيدية  الديانات  أصحاب 
واإلس��المية، وس��ميت باملوصل، ألنها 
تصل بالد الش��ام ببالد آسيا الوسطى 
وإي��ران، ومير نه��ر دجلة ال��ذي ينبع من 
تركي��ا ف��ي املدين��ة ، ويب��ن التاريخ أن 
املوص��ل كانت تتبع الدول��ة العثمانية 

لنحو أربع قرون إلى عام 1918.« 
مبين��اً ان » تركي��ا تتج��ه إل��ى توصيل 
النف��ط والغ��از م��ن كل م��ن الع��راق 
وإس��رائيل عل��ى الترتي��ب إل��ى أوروبا، 
فتركي��ا تعد عمًقا للع��راق، و مخطئ 
من يظن أن سوريا والعراق سيظل كل 
منهم��ا موحدتن ه��ذا التصريح ألحد 
اجلن��راالت االميركات  هو س��بب تدخل 
تركيا بدرع الفرات في سوريا، وتصريح 
آخ��ر ألح��د أركان اجلي��ش األميرك��ي » 
نفك��ر في طرح تقس��يم الع��راق دولة 
للس��نة ودولة للش��يعة«  تسبب في 

غلي��ان داخ��ل الع��راق ورفض ش��عبي 
واض��ح صححت��ه بعده��ا وزارة الدفاع 

األميركية.«
واض��اف س��يجو ان » تركي��ا ال تق��ارن 
نفس��ها بامي��ركا وبريطانيا وفرنس��ا، 
ب��ل تق��ارن حج��م قواتهم احمل��دود في 
العراق بجيش��ها املصنف ضمن أقوى 
عش��رة جي��وش عاملية، وهي تس��تعد 
للرد على أي مخطط لتقسيم العراق، 
الوجود العس��كري الكثيف في العراق 
هو رس��مًيا لترهيب داع��ش من دخول 
دول املنطق��ة وإلعط��اء الثقة للجيش 
العراق��ي في معارك��ه القادمة، وليس 
لتنفيذ مخطط لتقسيم العراق على 
حد قولهم.ولهذا الشك تركيا موجودة 
ف��ي س��وريا والع��راق، توج��س ترك��ي 
منطقي؛ فاألتراك ال يبغون التمدد لكن 

في الوقت نفسه ال يبغون التقلص.« 
كما اكد ف��ي تقرير ان » الع��رب حاليًّا 
كانوا أصحاب اليد العليا في ترس��يم 
توجه��وا  ألنه��م  الي��وم،  خرائطه��م 
لترسيم بقية احلدود في الفترة احلالية 
بن بعضه��م برعاية غي��ر أممية إال في 
حال��ة الصح��راء العربية باملغ��رب، أي 
أنهم منع��وا وجود أي خرائط جديدة أو 
تقسيم جديد للمنطقة، وأكدت الدول 
العربي��ة عل��ى س��يادتها عل��ى دولها. 
لذلك فتوج��س تركي��ا املنطقي أيضا 
أنه إذا تبدل س��كان املدينة، فإن مليون 
الجئ لن يتوزعوا على سوريا وتركيا بل 
تركيا وحدها, وهو ما ال تتحمله تركيا، 
وه��و ما أث��ر عل��ى األم��ور االجتماعية 

بع��د اس��تقبال الالجئ��ن الس��ورين 
وتزوج األتراك س��وريات، ولهذا شجعت 
احلكومة التركية على تسهيالت لزواج 
التركي��ات من أجانب مقابل جنس��ية 

وعمل ودعم مالي للزواج.« 
وب��ن س��يجو ان » اتفاقي��ة أنقرة، هي 
احلماية القانوني��ة لتركيا من التالحق 
م��ن دخولها الع��راق، إذ تن��ص على أن 
عطاء تركي��ا حق التدخل العس��كري 
ف��ي املوصل وش��مالي الع��راق حلماية 

األقلي��ة التركماني��ة القاطن��ة هناك، 
إذا تعرض��ت ألي اعت��داء، أو حلق بوحدة 
األراضي العراقية أي تخريب, وبعد ازدياد 
ش��عبية تركيا وس��ط الع��رب، فإن أي 
خالف حدودي مع تركيا ستكون لتركيا 
الغلبة في��ه، فلذلك تس��تعن العراق 
بق��وات أميركية وبريطانية وفرنس��ية 
وإيطالية، لغرض تعزي��ز موقف العراق 
جتاه أي خ��الف حدودي، والدول األجنبية 
تس��تفيد من ذل��ك في تأم��ن النفط 

الذي تشتريه منهم، كما فعلت مصر 
مع ليبيا بتصريح املس��ؤولن املصرين 
أن »مصر متكفلة بتأمن النفط الذي 
تش��تريه من ليبيا عبر معبر الس��لوم 

بالتنسيق مع الليبن«.« 
موضحاً ان » تركيا يدخل لها من الدول 
الغربية عملة صعبة تس��اعدها، فهي 
باقي��ة عل��ى وجودهم حالي��اً لتضمن 
لهم تدف��ق احتياجاتهم م��ن النفط. 
كم��ا ان تركيا تس��تغرب كي��ف تقبل 

إيراني��ة  الع��راق بدخ��ول ميليش��يات 
لتكون مستعدة ملعركة حترير املوصل، 
تلك امليليش��يات التي خاضت دولتهم 
إي��ران حربًا مع العراق قب��ل أقل من 40 
عاًما، لكن األتراك نس��وا توجس العرب 
بشكل عام من القصور الضخمة التي 
تنش��ئها تركي��ا التي تذكرن��ا بالدولة 
العثماني��ة وتوس��عاتها ف��ي مناط��ق 
الع��رب، وهو م��ا نفاه الرئي��س التركي 
رجب طي��ب أردوغ��ان أن لي��س لتركيا 

أطماع سواء في سوريا أو العراق.« 
وبن الكاتب ان » درع الفرات أدت لتحرير 
مناط��ق من داعش وقام��ت مبا لم يقم 
به أي جيش من اجلي��وش العاملية التي 
تنتشر في العراق بدخول سوريا وحثت 
عملية درع الفرات اجليش الس��وري احلر 
على حترير مناطق من داعش , ويناضلون 
إلقامة منطقة آمنة في شمال سوريا 
ت��أوي املدني��ن م��ن ح��ر الصي��ف وبرد 
الش��تاء، واأله��م تأويه��م م��ن مغبة 
اللجوء الذي ال يعرف مستقره ومأواه«. 
واوض��ح الكات��ب ان » وج��ود الق��وات 
الدولي��ة ف��ي العراق أوج��س تركيا من 
إقامة دول��ة كردية في ش��مال العراق، 
وه��و ما يضفي غموًض��ا على عملهم 
نتيج��ة التصريح��ات املتناقضة لوزارة 
الدف��اع االميركية حول دولة للس��نة 
ودولة للش��يعة، ه��ذا التصريح أظنه 
لفًت��ا للنظر فق��ط؛ ألن دولة للس��نة 
والشيعة، وماذا عن مسيحيي العراق؟ 
وماذا عن الكرد؟ وهل ستقسم العراق 
دينًيا أم قومًيا أم االثنن معا؟ تركيا ترى 

أن له��ا احلق في منع قي��ام دولة كردية 
في شمال العراق أو شمال سوريا، كما 
أنه��ا ال تع��د المي��ركا هي أم��ر العراق 
بالذات نتيجة الرأي العام التركي الذي 
نزل تظاهرات بعشرات اآلالف ضد دخول 
اميركا الع��راق، فهذا ما يس��تند إليه 
الطرح التركي في منع تفسيم العراق 

يستند إلى ظهير شعبي كبير.« 
وب��ن  أن » أمي��ركا ف��ي نظ��ر األت��راك 
س��محت للحزبن الكردين الرئيسن: 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب 
البرزان��ي،  الس��يد مس��عود  برئاس��ة 
واالحتاد الوطني الكردس��تاني برئاس��ة 
الس��يد جالل الطالباني، إليواء عناصر 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني، ولتتخذ 
من مناطق احلدود الش��مالية العراقي 
انطالق��ا له��ا للهج��وم عل��ى القوات 
التركية. » مبينا ان » أتوقع أن يس��تمر 
وجود الق��وات التركية في العراق حتى 
تذه��ب القوات الفرنس��ية واالميركية 
والبريطاني��ة كلها من العراق، فموقف 
تركي��ا لي��س انتقاًص��ا م��ن الس��يادة 
العراقي��ة ف��ي نظره��م، وإمن��ا إلضفاء 
الت��وازن ف��ي الق��وى ومنع قي��ام كيان 
كردي جديد، وليس على العراق طمأنة 
األتراك فق��ط بل عليها أن تس��رع في 
خ��روج الق��وات األجنبية منه��ا، حتى 
تنتهي العمليات وترجع للعراق قواتها 
فقط في أرضها وتزول شكوك تركيا.« 

* ع��ن صحيف��ة »فايننش��ال تامي��ز« 
البريطانية

مع تنوعها السكاني واإلثني

تحرير الموصل بين قبول الغرب والتحّفظ من تركيا

مبنى برملان كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
النزاهة،ام��س  هيئ��ة  اعلن��ت 
الثالث��اء، احلكم بالس��جن بحق 
زبون��ي مصرف حكومي س��رقا 
قرابة 22 ملي��ار دينار، فيما تقرر 
احلج��ز على أموالهم��ا املنقولة 

وغير املنقولة.
وقالت الهيئ��ة في بيان اطلعت 
ان  اجلدي��د«  »الصب��اح  علي��ه 
��ة  تصَّ املخُ اجلناي��ات  »محكم��ة 
بغ��داد  ف��ي  النزاه��ة  بقضاي��ا 
غيابيَّ��ن  حكم��ن  اص��درت 

بالس��جن على زبونن من زبائن 
الرافدين لس��رقة مبلٍغ  مصرف 
ماليٍّ قدرخُه 21 مليار و865 مليون 
دين��ار م��ن املص��رف دون رصي��ٍد 

ي املبلغ املسحوب«. يخُغطِّ
واضافت الهيئة ان »القضيَّ�تن 
اللتن تع��ود وقائعهما إلى عام 
2013، بين��ت ان »املخُتَّهمن قاما 
فن  وظَّ باالتِّفاق واالشتراك مع مخُ
في مص��رف الرافدين، بس��حب 
عش��رة صك��وٍك باملبل��ٍغ عل��ى 
حس��اب أحد املص��ارف األهليَّة 

املخُتَّ�هم��ن الذي  ملصلحة أح��د 
ق��ام بإيداع��ه في حس��ابه في 
مص��رف الرافدين/ ف��رع التآخي، 
في  وظَّ وسحب املبلغ دون قيام مخُ
املص��رف بإرس��ال إش��عارٍ إل��ى 
�ق من  املص��رف األهل��يِّ للتحقُّ
وجود رصيٍد في حساب الساحب 
��ي مبلغ الصك��وك إلجراء  يخُغطِّ

املقاصة«.
واش��ارت الهيئة الى ان »الوقائع 
ف��ي القضيَّتن مت تاييدها بأقوال 
ملص��رف  القانون��يِّ  املخُمثِّ���ل 

اإلداريِّ  والتحقي��ق  الرافدي��ن، 
اجلاري في مكتب املخُفتِّ�ش العامِّ 
لوزارة املاليَّ��ة ومصرف الرافدين، 
وأصل الصك��وك، وقرينة هروب 
ان  ال��ى  مش��يرة  املخُتَّ�هم��ن«، 
»احملكمة ق��ررت إدانتهم��ا وفقاً 
ألحكام امل��ادَّة 444/ رابعاً وحادي 

عشر من قانون العقوبات«.
وتابعت الهيئ��ة ان »قرارا احلكم 
الص��ادران بح��قِّ املخُدانن تضمن 
هما، مع  أمري قب��ٍض وحت��ٍر بحقِّ
تأيي��د احلج��ز عل��ى أموالهم��ا 

املنقولة وغي��ر املنقولة، إضافًة 
إلى إعطاء احلقِّ للجهة املخُتضرِّرة 
بطل��ب  الرافدي��ن  مص��رف 
التعوي��ض أمام احملاك��م املدنيَّة 
بع��د اكتس��اب ق��راري احلك��م 

الدرجة القطعيَّة«.
واعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة في 8 
حزيران 2016 عن احباط محاولة 
لسرقة 19 مليار دينار من اموال 
احلكوم��ي  الرافدي��ن  مص��رف 
للتعليم��ات  خالف��اً  صرف��ت 

والضوابط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر محل��ي ف��ي محافظة 
كرك��وك، بأن تنظي��م »داعش« اقدم 
عل��ى تنفي��ذ عملي��ة اع��دام بح��ق 
٤٧ ش��خصاً ف��ي س��جونه يحملون 
جنس��يات عربي��ة، بينه��م ١٢ م��ن 
عناص��ره في قض��اء احلويجة جنوب 

غربي احملافظة.
 وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، إن 

»عناصر تنظيم داعش قاموا، بعملية 
اعدام ٤٧ من املعتقلن في سجونه«، 
مبين��ا أن »الذي��ن نف��ذت بحقه��م 
عمليات االعدام يحملون جنس��يات 
من دول عربية مختلف��ة، بينهم ١٢ 

عنصراً ينتمون للتنظيم«.
وأوض��ح املصدر أن »عملي��ة االعدام 
نف��ذت عل��ى خلفي��ة مطالب��ة م��ا 
يسمى بوالي احلويجة، )٥٥كم جنوب 

غ��رب كرك��وك(، بتصفي��ة واع��دام 
املعتقل��ن ف��ي س��جون التنظيم«، 
مبين��اً ان »عملية االع��دام جرت في 
قاع��دة الب��كارة اجلوية ق��رب قضاء 
ال��ذي  املص��در  وأض��اف  احلويج��ة«. 
طل��ب ع��دم الكش��ف عن اس��مه، 
أن »التنظي��م ق��ام بتصوي��ر عملية 
اإلعدام بعد صدور احلكم عليهم مما 

يسمى بوالي احلويجة«.

«داعش« يعدم ٤٧ سجينًا عربيًا الحكم بسجن زبوني مصرف حكومي لسرقتهما قرابة 22 مليار دينار
بينهم 12 من عناصره في الحويجة

أوضح دلشاد شعبان 
أنه مقتنع بضرورة 
تفعيل برلمان كردستان 
ليحسم بدوره مسألة 
االستفتاء بمشاركة 
حركة التغيير أو من 
دونها، منتقدًا موقف 
التغيير الرافض لتقديم 
التنازالت إلعادة تفعيل 
البرلمان
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بغداد – عملية اغتيال 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة امس الثالثاء، ب��أن مدنيا 
قتل بني��ران مس��لحني بالقرب من 
منزله في قضاء الطارمية شمالي 

العاصمة بغداد.
"مس��لحني  إن  املص��در  وق��ال 
مجهولني أطلقوا، صباح يوم امس 
، نيران أس��لحتهم الكامتة للصوت 
صوب مدني بالق��رب من منزله في 
منطق��ة القصير التابع��ة لقضاء 
الطارمية ش��مالي بغداد ما أسفر 

عن مقتله في احلال".
وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية 
طوقت م��كان احل��ادث، فيما نقلت 
س��يارة إس��عاف اجلث��ة إل��ى دائرة 

الطب العدلي". 

ديالى – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة ديالى امس الثالثاء إعتقال 
سبعة مطلوبني بقضايا "ارهابية" 
وجنائية وتفكيك عبوة ناسفة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اسمه إن "دوريات من 
اقس��ام املديريات واف��واج الطوارئ 
في ش��رطة ديالى وخالل املمارسات 
االمنية اعتقلت س��بعة مطلوبني 
بقضاي��ا ارهابي��ة وجنائية في عدة 
مناطق من احملافظة"، مش��يرًة الى 
أنه "مت اتخ��اذ االج��راءات القانونية 
بحقه��م لغ��رض عرضه��م عل��ى 

القضاء".

كركوك – انفجار ناسفة 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة كرك��وك ام��س الثالثاء 

بأن مسؤول مضادات "داعش" قتل 
واصي��ب مس��اعده بانفج��ار عبوة 

ناسفة جنوب احملافظة.
وق��ال املص��در ان "عب��وة ناس��فة 
انفجرت، مس��اء يوم ام��س ، داخل 
بي��ت األرهابي في قرية هادي كاطع 
التابع��ة لقض��اء داق��وق )٤٥ ك��م 
جنوب كركوك(، ما اسفر عن مقتل 
األرهابي مس��ؤول املض��ادات اجلوية 
في تنظيم داعش واصابة مساعده 

.
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه، ان "مساعده 
نقل ملستش��فى تابع للتنظيم في 

قضاء احلويجة". 

صالح الدين – سطو مسلح 
افاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء ب��أن 
عصابة مسلحة سرقت مصوغات 

ذهبية ومبالغ نقدية من احد املنازل 
في مدينة الشرقاط غربي احملافظة  

.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
تنكروا بزي رج��ال أمن داهموا منزل 
املعلم محمد عبود يوس��ف الواقع 
في منطقة اجميلة وسط القضاء، 
وجمع��وا أف��راد العائلة ف��ي إحدى 
الغرف، وس��رقوا مصوغ��ات ذهبية 

ومبالغ نقدية".
واضاف املصدر احمللي الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، ان "املسلحني 
الذوا بالف��رار الى جه��ة مجهولة" 

وجاري البحث ملعرفة اجلناة  

االنبار – تفجير ملغمة 
كشف مصدر عس��كري في قيادة 
ف��ي  باجلي��ش  الس��ابعة  الفرق��ة 
محافظ��ة االنبار ام��س الثالثاء بأن 
قوة من لواء 29 باجليش فجر عجلة 

مفخخة غربي مدينة هيت.
وقال املص��در  ان "قوة م��ن لواء 29 
ضم��ن الفرق��ة الس��ابعة باجليش 
متكنت م��ن ضبط س��يارة ملغمة 
غرب��ي مدين��ة هيت 70ك��م غربي 

الرمادي".
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الق��وة  ان  الكش��ف ع��ن اس��مه، 
اعتقلت س��ائق الس��يارة امللغمة ، 
مش��يرا ال��ى انها "قام��ت بتفجير 
الس��يارة امللغمة دون وقوع خسائر 

مادية او بشرية بصفوف القوة". 

ميسان – حملة امنية 
أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظ��ة ميس��ان امس 
الثالثاء ان أقس��ام وأف��واج الطوارئ 
نف��ذت حملة أمنية ش��ملت مركز 
واقضية ونواحي احملافظة أس��فرت 
عن إلق��اء القبض عل��ى مطلوبني 

للعدالة خالل اليومني املاضيني .
وأوضح املصدر الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان مفارز شرطة ميسان 
متكنت م��ن إلقاء القبض على )26( 
مطل��وب للعدال��ة على وف��ق مواد 

قانونية مختلفة في مناطق 

نينوى – ضربة جوية 
كشف مصدر محلي في محافظة 
نين��وى ام��س الثالث��اء ان طائ��رات 
الق��وة اجلوية أف 16 العراقية دمرت 
، مخ��زن عبوات ناس��فة لعصابات 
داع��ش االرهابية في قض��اء تلعفر 

غربي املوصل.
وذكر املصدر أن "قيادة القوة اجلوية 
نف��ذت بواس��طة طائ��رات أف 16، 
استناداً ملعلومات دقيقة من خلية 
يا  قادم��ون  اس��تخبارات عملي��ات 
نينوى املديرية العامة لالستخبارات 
مرك��زة  جوي��ة  ضرب��ة  واالم��ن، 

استطاعت من خاللها تدمير مخزن 
يضم عبوات ناسفة تابع لعصابات 
داعش اإلرهابية في احلي العسكري 

التابع لقضاء تلعفر". 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
شرطة محافظة البصرة واملنشآت 
امس الثالث��اء ان مفارز امنية القت 
القب��ض عل��ى ع��دد م��ن مرتكبي 
اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة في عموم 
احملافظة بضمنه��م متهم بجرمية 
قتل وخمسة متهمني بالسرقة في 

مناطق متفرقة باحملافظة. 
واوضح املصدر الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان هذه املف��ارز متكنت 
في عملي��ة أمنية اخرى م��ن إلقاء 
القبض على اربعة متهمني بحيازة 
السالح ومتهمان بالتهديد ومتهم 

بالنصب واالحتيال. 

اغتيال مدني بإطالق نار بالطارمية شمالي بغداد * مقتل إرهابي بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك 
ضبط سيارة ملغمة وتفجيرها غربي الرمادي * الطيران يدّمر مخزنا للعبوات الناسفة غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وزارة اخلارجية العراقية، عن إحصائية 
لع��دد العمال من الصني العاملني في ش��ركات 

أجنبية في العراق.
وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ان الس��فير ش��ورش خال��د س��عيد اس��تقبل 
أم��س س��فير جمهورية الصني الش��عبية لدى 
جمهورية العراق تش��ن ويتشينغ والوفد املرافق 
له في مكتبه مببنى ال��وزارة ببغداد، وجرى خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها مبا 
يخدم مصلحة الشعبني الصديقني اضافة الى 

مناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك".
وأضاف البيان ان "الس��فير س��عيد اس��تعرض 
جه��ود الع��راق على صعي��د مكافح��ة االرهاب 
والنجاحات الت��ي حققها في مناطق كثيرة من 
العراق على عصابات داعش االرهابية س��تتكلل 
بتطهي��ر الع��راق من االره��اب خالل االس��ابيع 

املقبلة".
من جانبه اكد الس��فير الصيني بحسب البيان 
"اهتمام بالده بالعراق كونه من اوائل الدول التي 
اقامة العالقات مع الصني التي تشارك االن باكثر 
من عشرة االف عامل ضمن الشركات الصينية, 

مشيداً بجهود العراق في محاربة االرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قض��ت إج��راءات محكم��ة التحقي��ق املركزية 
املتخصص��ة بنظ��ر جرائ��م اإلره��اب للتوص��ل 
إلى ع��دد م��ن املقاب��ر اجلماعية ف��ي العاصمة 
تض��م رفات ضحايا من س��ائقي األجرة تعرضوا 

للخطف والقتل.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعلى 
القاضي عبد الس��تار بيرق��دار، في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د" إن "محكمة التحقيق 
املركزي��ة متكنت خ��الل حتقيقاتها م��ن الوصول 
إلى مقاب��ر جماعية في بغ��داد تضم رفات عدد 
من الضحايا الذين ج��رى قتلهم بعد تعرضهم 

لعمليات خطف".
وأض��اف أن "مجموع��ة م��ن املتهم��ني أك��دوا 
انتمائهم إلى تنظي��م داعش اإلرهابي، واعترفوا 
بع��دد كبير من العمليات اإلجرامية وبأس��اليب 
متعددة أحدها خطف وقتل س��ائقي س��يارات 

األجرة".
وأف��اد بيرقدار أن "املتهمني اعترفوا بتأجير منازل 
في العاصمة خ��الل عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ لغرض 
خطف س��ائقي االجرة ثم قتله��م ودفنهم في 

احلدائق املنزلية للدور املستأجرة".

10 آالف عامل صيني 
يعمل في العراق

الكشف عن مقابر 
جماعية تضم رفات 

أصحاب سيارات

الملف األمني

القّوات املشتركة تضع خططاً 
جديدة لتحرير ما تبقى من أمين 

املوصل
وأض��اف إن" قطع��ات ال��رد الس��ريع 
والفرق��ة اآللي��ة للش��رطة االحتادية 
تتقدم من احملور الش��مال الغربي في 
مدين��ة املوصل ف��ي منطقة أحليلة 
وحترر قرية حسونة ومعمل غاز نينوى 
بعد تكبيد العدو خس��ائر جس��يمة 

بالعدة والعدد". 
وب��ني ان" القوات األمنية تس��تعمل 
أس��لوباً جدي��ًدا ف��ي القت��ال لكون 
اجملامي��ع اإلرهابية حتتم��ي في األزقة 
الضيقة في امين املوصل وتس��تخدم 
لذل��ك  بش��رية  ك��دروع  املواطن��ني 
اضط��رت القي��ادات العلي��ا بتغيي��ر 
أس��لوب القت��ال حفاظاً عل��ى أرواح 

املواطنني من القتل . 
وتابع إن" الس��اعات القليلة املقبلة 
س��يتم إع��الن حتري��ر اجلام��ع الكبير 
ومنارة احلدباء بالكامل وس��يتم رفع 

العلم العراقي فوقهما . 
إل��ى ذل��ك أعلن��ت قي��ادة عملي��ات 
قادم��ون يا نينوى، أم��س الثالثاء، عن 
حتري��ر منطقة الصناعة الش��مالية 

في الساحل األمين ملدينة املوصل.
وقال قائ��د العملي��ات الفريق الركن 
عب��د االمير رش��يد ي��ار اهلل في بيان 

خللية اإلع��الم احلربي تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه، إن 
"قطع��ات ق��وات مكافح��ة اإلرهاب 
ح��ررت، الي��وم، منطق��ة الصناع��ة 
الش��مالية ف��ي الس��احل االمين من 

مدينة املوصل". 
وأض��اف ي��اراهلل، أن "الق��وات رفعت 
العل��م العراق��ي  فيها بع��د تكبيد 

العدو خسائر باألرواح واملعدات". 
وفي س��ياق متصل كشف قيادي في 
احلش��د الش��عبي يوم أمس الثالثاء , 
تطهي��ر منطقة وادي ع��كاز 40 كم، 
فيما اش��ار الى قت��ل 20 عنصرًا من 
تنظي��م داع��ش االرهابي ف��ي قضاء 

القائم غرب االنبار.
وق��ال القي��ادي الذي ل��م يفصح عن 
اس��مه إن"قطعات من قوات احلشد 
الش��عبي ودع��م طي��ران التحال��ف 
الدول��ي متكن��ت م��ن تطهي��ر وحترير 
منطقة وادي عكاز غرب قضاء احلضر 

بعملية نوعية استباقية". 
وأضاف ان "العملية األمنية أسفرت 
ع��ن قت��ل 20 عنص��راً م��ن تنظي��م 
داعش اإلرهابي فضال عن تدمير ثالث 
عجالت مفخخة وضبط مخزن كبير 

لألسلحة والصواريخ". 
وب��ني إن "الق��وات األمنية مس��تمرة 
الغربي��ة  املناط��ق  مبع��ارك تطهي��ر 

وضمن قواطع املسؤولية". 
ه��ذا وأعلن��ت خلية اإلع��الم احلربي، 
اخلمي��س )4 / آي��ار / 2017(، انط��الق 
عمليات حترير مناطق شمال الساحل 

األمين ملدينة املوصل.

البرملانان العراقي والروماني 
يوّقعان اتفاقية تفاهم مشترك

لرئي��س  اإلعالم��ي  املكت��ب  وكان 
مجلس النواب س��ليم اجلبوري أعلن، 
أمس األحد )7 آيار 2017(، عن مغادرة 
األخي��ر إلى رومانيا في زيارة رس��مية 

على رأس وفد نيابي.

جثث الدواعش متأل الشوارع 
و"االحتادية" تتقدم بأمين املوصل

وأضاف اخل��دران ان "الطائرتني قدمتا 
م��ن منطق��ة امليتة ف��ي املطيبيجة 
عل��ى احل��دود الفاصل��ة ب��ني ديال��ى 
وص��الح الدي��ن، والت��ي مات��زال بؤرة 
لتنظيم داعش كانتا حتمالن كاميرات 

تصوير".
م��ن جه��ة أخرى اف��اد مص��در امني 
ف��ي محافظة كركوك، بأن مس��ؤول 
واصي��ب  قت��ل  "داع��ش"  مض��ادات 
مس��اعده بانفج��ار عب��وة ناس��فة 

جنوب احملافظة.

وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، ان 
"عبوة ناس��فة انفج��رت، داخل بيت 
األرهابي املدع��و ) فالح طه( في قرية 
) ه��ادي كاطع( التابعة لقضاء داقوق 
)٤٥ كم جن��وب كركوك(، ما اس��فر 
عن مقتل األرهاب��ي ) مثنى عبداهلل( 
املكن��ى ب�)اب��و ان��س( وهو مس��ؤول 
املض��ادات اجلوية ف��ي تنظيم داعش 
واصاب��ة مس��اعده املدع��و ) خلي��ل 

ابراهيم جمعة(".
واض��اف املصدر ، ان "مس��اعده نقل 
ملستش��فى تابع للتنظيم في قضاء 

احلويجة".

توقعات بحصول العراق على
قروض بقيمة 3 مليارات دوالر

يتوقع أن يحصل مبوجبها العراق على 
قروض دولية من شتى اجلهات املانحة 
ق��د تبلغ 3 ملي��ار دوالر في هذا العام 
س��واء من البنك الدول��ي أو صندوق 
النق��د الدولي أو مجموع��ة البلدان 
الصناعية السبعة الكبيرة مبا فيها 

بعض بلدان االحتاد االوروبي".

"األحرار" تبحث عن األغلبية إلقالة 
املفوضية قبل عرض سحب الثقة

وكش��فت الطائي عن "تفاهمات مع 
بع��ض مكون��ات التحال��ف الوطني 

بض��رورة ابع��اد املفوضي��ة احلالية"، 
مشددة على أن "اتفاقات واجتماعات 
اللحظات االخيرة قبل انعقاد جلسة 
التصوي��ت ه��ي من س��تحدد مصير 

املفوضية بالبقاء من عدمه".
من جانبه، ذكر النائب عن احتاد القوى 
العراقية طالب املعماري في تصريح 
إل��ى "الصباح اجلديد"، أن "املوقف ما 
ي��زال غير واضح داخل مجلس النواب 

ازاء املوقف من املفوضية".
ل��م  "الكت��ل  ان  املعم��اري  واض��اف 
تتوص��ل إلى موق��ف موحد ميكن من 
خالل��ه اخلروج مبوق��ف ميكن التحدث 

عنه مسبقاً".
ولف��ت إل��ى أن "قس��ماً م��ن النواب 
يصرحون باستمرار بأنهم مع االقالة 
بحجة أن املفوضية عليها مؤش��رات 
عدي��دة وأنه��ا ل��م تنج��ح ف��ي اداء 

مهمتها".
ومضى املعماري إلى أن "النقاش��ات 
مس��تمرة، وكل االحتماالت موجودة 
سواء مع استمرار عمل املفوضية أو 

بالضد منها".
إل��ى ذلك، يؤك��د النائب ع��ن ائتالف 
دول��ة القان��ون عب��اس البيات��ي في 
تعليق��ه إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن 
"املشهد السياسي داخل البرملان ازاء 
املفوضية ل��م يزل غامض��اً والتباين 

واخلالفات موجودة".
وأض��اف البيات��ي أن "كتل��ة االح��رار 
املسؤولة عن االستجواب تسعى إلى 
جمع اكب��ر عدد من املؤيدين لها قبل 
اخلوض في موضوع التصويت باالقالة 

من عدمه".
لكن��ه ذك��ر أن "جلن��ة اخلب��راء ف��ي 
مجلس النواب مستمرة في اعمالها 
بأمل اختي��ار مفوضية جديدة ضمن 

السقف الزمني احملدد".
ويأم��ل البيات��ي بأن "تنج��ح اللجنة 
في عمله��ا خ��الل املدة احمل��ددة لها 
لك��ي نتج��اوز أي اقتراح��ات بتأجيل 
االنتخاب��ات حت��ت ذريعة ع��دم وجود 

جهة مشرفة عليها".
وكان مجل��س النواب ق��د صوت في 
وقت سابق على عدم قناعته باجوبة 
استجواب  بعد  االنتخابات  مفوضية 
التميم��ي  ماج��دة  النائب��ة  اجرت��ه 
وبفارق صوت واحد، وس��ط انتقادات 
من التحالف الكردس��تاني الذي رأى 
أن هذا االستجواب تقف خلفه دوافع 

سياسية.

األمم املتحدة تعلن عودة 31 ألف 
شخص إلى مناطقهم احملررة في 

املوصل
واش��ار دوجاريك إل��ى أن موظفي 

األمم املتح��دة املعنيني باس��تقبال 
وإس��كان نازحي املوص��ل يفيدون 
س��وء  بس��بب  رض��ع  بوفي��ات 

التغذية.
ولف��ت إل��ى أن املنظم��ة الدولية 
تواصل تقدمي مس��اعدات إنسانية 
لألهالي، مبا في ذلك إيصال وجبات 
غذائي��ة جاه��زة إل��ى 9 آالف م��ن 
س��كان غرب املوص��ل، إضافة إلى 
حص��ول أكثر من 27 ألف��اً منهم 
إعاش��ة ميدانية  عل��ى حص��ص 

مخصصة لثالثني يوماً.
وب��دأت املرحلة البري��ة من عملية 
حترير املوصل م��ن قبضة "داعش" 
في 17 تشرين األول املاضي، وأواخر 
كان��ون الثاني املاضي أعلنت قيادة 
العملية عن اس��تعادة السيطرة 

الكاملة على شرق املوصل.
وفي 19 ش��باط أمر رئي��س الوزراء 
حيدر العبادي ببدء املرحلة اجلديدة 
م��ن ط��رد املس��لحني م��ن أحياء 
املوصل الغربية، ومطلع آذار قطع 
اجلي��ش العراقي طري��ق املوصل - 
تلعف��ر، وهو الطري��ق األخير الذي 
كان ميك��ن ملس��لحي "داعش" أن 
انسحابهم من  يس��تعملوه لدى 
املوصل، أبرز معاقلهم في األراضي 

العراقية.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يكش��ف طف��ل ايزيدي م��ن اهالي 
س��نجار، من مواليد 2001 جانباً مما 
اصابه بع��د ان اختطف��ه الدواعش 
من قرية كوجو عندما كان عمره 11 

عاماً وحتديداً في آب 2014.
ف��ي اجلزء الثاني واالخير، يقول طفل 
ايزي��دي ناٍج من قبضة داعش بعد أن 
حولوه ملقاتل في صفوفهم انه بقي 
مبعس��كر داعشي ملدة 8 اشهر حتت 
االرض من دون ان يروا ضوء الشمس.
ونق��ل الباحث االيزي��دي اخملتص في 
تدوي��ن قصص واف��ادات الناجني من 
كارثة س��نجار، داود مراد ختاري، عن 
الطف��ل )ج.ي.ك( قوله "نقلوني من 
الرقة الى الش��دادية مع ش��قيقي 
)س( و)40( طف��الً ايزيدي��اً بعمر )10-

14( سنة ، ومن ثم الى معسكر في 
مدينة )الس��لوك( والعودة ثانية الى 
الرقة في معسكر للتدريب، و بقيت 
س��نتني ف��ي التدري��ب العس��كري 
ودراسة القرآن والعقيدة، وكان معي 
ش��قيقي لس��تة أش��هر، وعندم��ا 
اندلع��ت املعارك ف��ي مبروك التحق 

شقيقي باملعركة".
واض��اف "ع��دد املتخرج��ني كان 80 
مقاتالً بضمنهم 12 طف��اًل ايزيدياً، 
عش��رة منهم قتلوا ف��ي املعارك أو 
فج��روا أنفس��هم، ث��م دخل��ت الى 
معس��كر حم��ا للتدريب مل��دة )45( 
يوماً، وكنا نفرح بشدة بالتخرج من 
دورة املعس��كر، الن ال يج��وز اخلروج 
من املعس��كر اال بعد التخرج، علما 
ان الكثير من املقاتل��ني كانوا يودون 
املشاركة في املعارك والقتال لينالوا 

الشهادة في سبيل االسالم".
واش��ار )ج.ي.ك( الى انه "في الدورات 
كان هن��اك محاض��رات مكثفة عن 
دور الش��هيد في االس��الم، وكذلك 
املميزات التي يحصل عليها الشهيد 
في اجلنة من احلوريات والبقاء الدائم 
للروح )اخلل��ود(، علما انه حينما كنا 
ف��ي معس��كر بلقيس ف��ي الرقة / 
23 ش��باط، كان املعس��كر  ش��ارع 
حتت األرض ولم نرَ الش��مس ملدة )8( 

أشهر، وبعد االنتهاء من الدورة، فان 
املقاتلني املسلمني عادوا الى دورهم 
ف��ي اج��ازة، واالمي��ر أخذ االش��بال 
االيزيدية الى داره، ومت قصف الدار من 
قبل طيران اجليش الس��وري ، أصيب 
اجلميع ولكن حال��ة اثنني منا كانت 
خطيرة وبقي واحد في املستش��فى 

في حالة غيبوبة ملدة شهر كامل".
وتابع "بع��د أن تخ��رج )150( متدرباً 
م��ن الدورة مت توزيعه��م على التالي 
)50 سجلوا اس��ماءهم انتحاريني – 
60 ال��ى كتيبة عمر بن اخلطاب – 30 
لواء ب��در – 10 لواء البت��ار وانا كنت 
م��ن ضمنهم، و لواؤك��م لم يخض 
اية معركة، ث��م مت نقلي الى كتيبة 
فرس��ان الش��هادة ووضعون��ي ف��ي 

اخلط��وط االمامية للمواجهة ولكن 
لم ادخل اية معركة".

وع��ن اي��ام االج��ازة، يق��ول )ج.ي.ك( 
"كن��ا نذهب ال��ى اجلوام��ع، بل كنا 
كال��كالب الس��ائبة بال م��أوى، ولم 
يكن مبستطاعنا املبيت في الفنادق 
الن راتبنا الش��هري )35( دوالراً فقط، 
بينما س��عر ليلة واحدة في الفندق 
أكث��ر م��ن راتبن��ا الش��هري، ولهذا 
كنا ننام في اجلوامع، وكنا نس��حب 

الستائر ونتغطى بها".
ومض��ى بالق��ول "كنا ن��أكل وجبة 
واحدة تتكون من الصمون مع قليل 
م��ن اللنب او ماعون رز بس��عر زهيد، 
وف��ي الوق��ت نفس��ه كان هنال��ك 
ش��خص  كل  تس��اعد  مجامي��ع 

ضم��ن مجموعته��ا، فمنه��م م��ن 
دول��ة  ام��وال  عل��ى  كان مس��لطاً 
اخلالفة او مسؤوالً عن مشروع يربح 
منه فيس��اعد زميله ف��ي اجملموعة 
، وهن��اك م��ن يتس��لم مبال��غ من 
دول العال��م واملنظمات االس��المية 
ملس��اعدة دولة اخلالف��ة، ونحن كنا 
محروم��ني م��ن جميع املس��اعدات، 
لذلك كنا نلغي أكثر اجازاتنا ونبقى 
في املعس��كرات واخلطوط االمامية 
للقت��ال لتوفر االكل واملنام، علما ان 
اجازة الداعش��ي كانت عش��رة أيام 
في الواجب ثم يتم منحك خمس��ة 
أيام اس��تراحة تقضيه��ا عند االهل 

واالصدقاء".

الهرب من داعش
وفك��ر )ج.ي.ك( بالهرب بعد تخرجه 
من التدريب في املعس��كر، "فكرت 
جدي��اً بالتخل��ص م��ن ه��ذه احلياة 
املأس��اوية، لكنني اضطررت للتأخر 
بتنفيذ ذلك ملدة س��نة ألنني كنت 
قد ق��ررت ان أجلب ش��قيقي معي، 
زرُت  عندم��ا  لله��رب  ش��وقي  وزاد 
قريت��ي ف��ي رمض��ان 2016، كذلك 
قري��ة احلامتية اجمل��اورة أيض��اً، ورأيت 
قريتي مهجورة وخالية من البش��ر، 
مررُت على جميع الدور ، واعيد جراح 

قلبي ودمعت عيناي".
ش��قيقه  اقن��اع  كيفي��ة  وح��ول 
باله��رب، اف��اد بالق��ول "كان احدنا 
يخاف من اآلخر بع��دم الوالء لدولة 

اخلالفة، الن بعض املقاتلني يتابعون 
البقية بتصرفاتهم واحاديثهم جتاه 
الدولة االسالمية، لكن ال يستطيع 
محاس��بة احد، اال في حال محاولة 
محاول��ة  او  القت��ال  م��ن  اله��رب 
التس��لل الى منطقة خ��ارج نطاق 

دولتهم االسالمية".
اس��تطع  "ل��م  ان��ه  ال��ى  منوه��اً 
مصارحة شقيقي بالهرب، بل قلت 
له س��وف نذهب الى عرس زميل لنا 
في منطق��ة حدودي��ة، واعتقد انه 
ش��ك في االمر، لكن ل��م يخالفني، 
فحملن��ا حقائبن��ا وحتزمن��ا باحلزام 
الناس��ف، وعندما وصل��ت الى تلك 
املنطق��ة كن��ت عل��ى موع��د م��ع 

املهّرب".

الطفل اإليزيدي: نقلوني 
من الرقة إلى الشدادية 
مع شقيقي )س( و 
40 طفاًل إيزيديًا بعمر 
)10-14( سنة ، ومن ثم 
إلى معسكر في مدينة 
)السلوك( والعودة ثانية 
إلى الرقة في معسكر 
للتدريب، و بقيت سنتين 
في التدريب العسكري 
ودراسة القرآن والعقيدة، 
وكان معي شقيقي لستة 
أشهر، وعندما اندلعت 
المعارك في مبروك 
التحق شقيقي بالمعركة

 صورة ارشيفية ملعسكر تدريبي لـ"اشبال اخلالفة"

كنا نقطع اإلجازة ونلتحق بوحداتنا كي نحصل على الطعام والمأوى

طفل إيزيدي اختطفه الدواعش: وضعونا بمعسكر
تحت األرض لـ 8 أشهر ولم نَر فيها الشمس 
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البصرة - سعدي علي السند:

عقدت وزارة التخطيط / دائرة العقود 
بالتع��اون مع مش��روع  احلكومي��ة/ 
أفضل ممارسات النمو األقتصادي في 
آسيا والشرق األوسط USAID التابع 
للوكالة األميركية للتنمية الدولية 
AMEG  دورة تدريبية للقطاع اخلاص 
ع��ن الوثائ��ق القياس��ية للعطاءات 
بعنوان ) اعداد العطاءات للمقاولني 
حسب املعايير الدولية ( وعلى قاعة 
رجال األعمال في البصرة  وتس��تمر 

لغاية بعد غد اخلميس .

دور مهم لدائرة العقود احلكومية 
بوزارة التخطيط

وقد عم��ل احتاد املقاول��ني العراقيني 
مس��تلزمات  عل��ى  الع��ام  املرك��ز 
اجناحه��ا م��ن خ��ال التع��اون اجلاد 
واملثمر الذي تبدي��ه وزارة التخطيط 
مع احت��اد املقاولني بحس��ب الكلمة 
الت��ي القاها رئي��س احت��اد املقاولني 
العراقيني علي س��نافي عند افتتاح 
الدورة والتي اش��ار فيها الى ان ابواب 
وزارة التخطي��ط وبدءا م��ن الدكتور 
سلمان اجلميلي مفتوحة امام احتادنا 
للتنسيق حول كل مايخص املقاولني 

العراقيني واجن��اح مهامهم والتعاون 
عل��ى ص��رف مس��تحقاتهم وتقدمي 
كل التسهيات املتاحة والوقوف مع 
املقاولني مبا يخدم املصلحة العامة .

اضافة ال��ى ان وزي��ر التخطيط ابلغ 
ان  العام��ني  وامل��دراء  ال��وزارة  وكاء 
يفتحوا ابوابهم ايضا إلحتاد املقاولني 
العراقي��ني للتع��اون املتواص��ل م��ع 
األحتاد خلدم��ة هذه الش��ريحة التي 
له��ا بصماته��ا الت��ي التنس��ى في 
ش��تى مدن العراق من خ��ال تنفيذ 
آالف املشاريع وبأختصاصات متعددة 
فشهدنا تعاونا المثيل له في الوزارة 
وألصغر موظف فيها وان هذه الدورة 
ج��اءت من خ��ال اهتم��ام الدكتورة 
أزهار حسني صالح مديرة عام العقود 
احلكومية في وزارة التخطيط والتي 
تابع��ت كل صغيرة وكبي��رة لتكون 
هذه ال��دورة ب��أروع جناحاتها هنا في 
البص��رة فأوفدت عددا م��ن ماكات 
دائ��رة العق��ود احلكومي��ة ليكون��وا 
معن��ا اآلن بإلقاء محاض��رات قيمة 
عل��ى األخ��وة املقاول��ني املش��اركني 
وستستمر الدورة لغاية احلادي عشر 

من شهر آيار اجلاري .
كما ان احلض��ور الطيب لهذه الدورة 
م��ن قبل األخ��وة املقاول��ني ومعهم 
أخ��وة م��ن محافظتي ميس��ان وذي 

ق��ار يعن��ي لن��ا الكثير ب��أن مقاولي 
الع��راق متحمس��ون ج��دا للتعرف 
وبصورة اوس��ع عل��ى كيفية العمل 
والتعام��ل مع العطاءات اجلديدة من 
القياس��ية ألعداد  ضمن املواصفات 
املناقصات وكما ه��و معمول به في 

دول العالم املتقدمة .

للمقاول العراقي دور فاعل في 
عمليات البناء واألعمار

وكان النائب توفي��ق موحي الكعبي 
ق��د حتدث عن��د افتت��اح ال��دورة عن 

ودور  اخل��اص  القط��اع  دور  أهمي��ة 
املق��اول في تنفيذ االعم��ال الكبيرة 
التي تس��هم بتطور البل��د كما هو 
ف��ي كل البلدان اذ الميكن ان تتواصل 
عملي��ة البن��اء والعمران بالش��كل 
املطل��وب من دون ان يك��ون للمقاول 

ال��دور األمث��ل في ه��ذا اجمل��ال ومن 
الواج��ب ان يكون االهتم��ام باملقاول 
استثنائيا وهذا هو استحقاقه كونه 
يؤدي واجبات كبيرة ف��ي اعمار وبناء 
البل��د والميكن ألي أحد أن يغفل هذه 
املهم��ة التي يؤديها املقاول والبد من 

انصافه بصورة اكبر دائما .
وقال ل��و اس��ترجعنا تاري��خ املقاول 
العراق��ي لوجدن��ا ان اكبر املش��اريع 
للمق��اول  كان  تنفيذه��ا  مت  الت��ي 
العراق��ي دوره امله��م واملش��ّرف بها 
وان وجود الدائرة املس��تفيدة من هذا 
املش��روع او ذاك اليتع��دى االش��راف 
وقد حتدثت انا ش��خصيا في مجلس 
الن��واب عن ه��ذا اجلان��ب وأوضحت 
ب��أن اعتماد الدولة عل��ى املقاول في 
تنفيذ املشاريع س��ينعش األقتصاد 
العراق��ي وس��يحقق طف��رة نوعية 
جدا في عمران البلد من خال اخلبرة 
التي ميتلكها فاملقاول يجهد نفسه 
ليحصل على رضا الدائرة املستفيدة 
مبعاجلة ادق التفاصيل التي يتضمنها 
العقد املبرم واليوجد مقاول حقيقي 
يعم��ل عكس هذا الفعل الش��ريف 
والنبي��ل فكل مش��روع يح��ال له او 
ي��وكل له هو أمانة ف��ي عنقه ويريد 
أن ينج��ح به ولكن��ه باملقاب��ل يريد 
اهتماما ورعاية من املسؤولني الذين 

ميثلون الدولة لكي يتمكن من تأدية 
واجبه بأحسن صورة .

واضاف لق��د قدم��ت مقترحات الى 
مجل��س الن��واب لنرتق��ي باملق��اول 
ومبهامه ورعايت��ه بالصورة املطلوبة 
مقترح��ات  ع��دة  قدم��ت  كم��ا 
املق��اول  خاله��ا  م��ن  يس��تحصل 
مس��تحقاته وحقوق��ه ونتمن��ى أن 
تك��ون هذه ال��دورة خط��وة مباركة 
تعيد للمقاول روع��ة أدائه وتصل به 
الى النج��اح ألن موض��وع الدورة هو 
لكي  للمقاولني  الس��اعة  موض��وع 
يتعرف��وا عل��ى كل صغي��رة وكبيرة 
تخ��ص تعاقداتهم م��ع دوائر الدولة 

ونحفظ له حقوقه.

املواصفات و الضوابط القياسية 
ستحفظ للمقاولني حقوقهم

والقى باملناس��بة ايض��ا رئيس احتاد 
املقاولني في البصرة محسن جلوب 
كلمة رحب فيها باحلضور واشار الى 
ان البص��رة تفخ��ر ب��أن حتتضن هذه 
ال��دورة املهم��ة التي س��تضع امام 
املق��اول أه��م الوس��ائل والضوابط 
القياس��ية الت��ي تنهض ب��ه وبدوره 
وحتفظ ل��ه حقوقه من خال تطبيق 
الضوابط القياس��ية لبي��ان القدرة 

الفنية واملالية للشركات .

»الصباح الجديد« تنشر ضوابط وآليات منحها للموظفين 
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متابعة الصباح الجديد:

اصدر مص��رف الرافدين ضوابط 
وآلي��ات جديدة حلص��ول املوظف 
على سلفة ال�10 رواتب تضمنت 
اع��ادة النظر ف��ي املن��ح للوزارة 
الت��ي س��وف تتلكأ في تس��ديد 

األقساط املستحقة ملوظفيها.
ان  الضواب��ط  تضمن��ت  كم��ا 
تقوم ال��وزارات أو الدوائر املعنية 
بتق��دمي  بالس��لف  املش��مولة 
ق��رص )CD( يتضمن نظام رواتب 
منتس��بيها بالكام��ل )وهذا ما 
يس��مى بتوطني الرواتب( مرفقاً 
بكت��اب رس��مي موقع م��ن قبل 
رئي��س الدائرة تأييدا منه بصحة 
البيان��ات املوج��ودة ف��ي ق��رص 
ال���)CD( ومعن��ون إل��ى قس��م 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تكنولوجي��ا  قس��م  ويق��وم 
املعلومات بتقاط��ع البيانات مع 
االستمارات االلكترونية التي يتم 
ملؤه��ا من قبل طالب الس��لفة 
وع��ن طري��ق املوق��ع االلكتروني 
للمصرف واخلاصة بنفس الدائرة 
عل��ى ش��كل وجبات وإرس��الها 
إلى الفرع املعني الذي س��يقوم 
باملن��ح والذي مت حتدي��ده من قبل 
املدي��ر املالي أو من يخوله للوزارة 

أو الدائرة.
واوضح��ت الضواب��ط ان يق��وم 
قس��م تكنولوجي��ا املعلوم��ات 
مص��رف  مبفاحت��ة  واالتص��االت 
احلاس��بة  قس��م  الرش��يد/ 
االلكترونية لغرض تبادل األسماء 
لغ��رض  س��ابقاً  للممنوح��ني 
التقاط��ع وضمان ع��دم التكرار 
وتقوم مراكز االسناد في مكاتب 
مندوبي املناطق بإرسال املوظفني 
اخملتص��ني لغ��رض التدريب على 
عملي��ة توطني الروات��ب ومن ثم 
يقومون بإرس��ال البيانات بقرص 
) CD( إل��ى قس��م تكنولوجي��ا 
املعلوم��ات وعن��د قي��ام الف��رع 
االلكترونية من  التقارير  بتسلم 
قبل قسم تكنولوجيا املعلومات 
يت��م تزوي��د املدي��ر املال��ي أو من 

يخوله باالستمارات املرفقة طي 
التعليمات.

بتمينتك  الضواب��ط  واوضح��ت 
املش��ار  االس��تمارات  خت��م 
اليه��ا ف��ي الفقرة أع��اه بختم 
صح��ة املعلوم��ات ال��واردة ف��ي 
م��ن  املطلوب��ة  املستمس��كات 
قبل مس��ؤول الدائرة اإلدارية في 
املديري��ة املعنية وترس��ل جميع 
املعلوم��ات بيد معتم��د املديرية 
املعنية على أن يكون بدرجة مدير 
احلس��ابات أو املالية بعد تخويله 
بذلك مبوجب كتاب رس��مي كما 
يتم تزويد الفروع بأسماء اخملولني 
ومناذج  املعامات  عل��ى  بالتوقيع 
تواقيعه��م وأختامه��م على ان 
تتحمل الدائرة مس��ؤولية تكرار 

املنح ألي طالب سلفة.
تتعه��د  ان  الضواب��ط  ونص��ت 

املس��تلف  دائ��رة  أو  ال��وزارة 
باس��تيفاء األقس��اط الشهرية 
م��ن راتبه وحتويله��ا إلى املصرف 
عل��ى وفق امن��وذج الطلب املرفق 
ط��ي تعليماتنا قب��ل 10 أيام من 
تأري��خ ص��رف الراتب وف��ي حالة 
تأخيرية  فائدة  التاخير حتتس��ب 
بنسبة %2 بعدد أيام التأخير من 
تأريخ االس��تحقاق ولغاية تاريخ 
التس��ديد إضاف��ة إل��ى الفائدة 
)التعاقدي��ة( ويوق��ع  القانوني��ة 
النموذج م��ن قبل الدائرة اإلدارية 
ف��ي ال��وزارة أو الدائ��رة املعني��ة 
وتتحمل الوزارة أو دائرة املستلف 
املستمسكات  مسؤولية صحة 
املرفق��ة م��ع اس��تمارات طل��ب 

السلفة والتأييد لنا بذلك.
واش��ارت الضواب��ط ال��ى إب��اغ 
املستلفني بعدم مراجعة الفروع 

السلفة  اخملصصة لغرض صرف 
اال بعد االتصال مبمثلهم بالوزارة 
أو الدائرة املعنية )املدير املالي( أو 
عن طريق الهاتف وذلك ألغراض 
تنظيمي��ة  وينظ��م عقد خاص 
بالتسليف بني املصرف واملوظف 
الطابع  اس��تيفاء رس��م  ويت��م 
بنسبة )2 باأللف( على ان تتولى 
الفروع حفظ التعهدات والعقود 
بع��د ص��دور ق��رار املن��ح وكم��ا 
معمول ب��ه في تعليم��ات املنح 

السابقة.
واك��د الضوابط على ان يتم املنح 
على وفق اخملصص االئتماني للفرع 
ويراعى عدم جتاوزه في أي حال من 
األحوال ويتم ترحيل منح السلف 
والقروض  الس��لف  عل��ى نظ��ام 
الذي مت تنصيبه في جميع فروعنا 
ويت��م مطابقت��ه م��ع  العامل��ة 

االستاذ العام يوميا وإرسال اخلزن 
في نهاية كل اس��بوع إلى قسم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التس��ليفات  ش��عبة  وتزوي��د 
بإحصائية شهرية حول تسديدات 
السلف لغرض اإلشراف واملتابعة 
والتأك��د من عدم جتاوز الس��قف 
ويش��ترط  للتس��ليف  اخملص��ص 
تس��لم التس��ديدات م��ن الدائرة 
املعنية مبوج��ب صك بيد املعتمد 
وخ��ال عش��رة أي��ام م��ن تأري��خ 
اس��تام الرات��ب وتتعه��د الدائرة 
املعني��ة بذل��ك اس��تنادا لنموذج 
التعليمات  املرفق ط��ي  التعه��د 
ويرفق مع الصك جدول تفصيلي 
مع  املس��تلفني  أس��ماء  يتضمن 
مبل��غ التس��ديد لكل مس��تلف 
ويصب��ح رصي��د الس��لفة واجب 
الس��داد بالكام��ل عن��د انقطاع 

املوظف املس��تلف أو اس��تقالته 
أو إحالته عل��ى التقاعد أو منحه 
إجازة بدون راتب أو ألي س��بب كان 
)وف��اة، فصل، ترك عم��ل ..... الخ( 
وال مين��ح براءة ذمة قبل تس��ديده 
لكامل رصيد السلفة أو اذا تعهد 
الكفي��ل بقبول تقس��يط املبلغ 

املتبقي من راتبه الشهري.
ولفتت الضوابط الى انه في حالة 
املستلف  املوظف  بنقل  إباغكم 
أخ��رى  جه��ة  إل��ى  دائرت��ه  م��ن 
يس��تحصل تعه��د دائ��رة طالب 
التسليف من اجلهة املنقول اليها 
وفي حالة التس��ديد قب��ل تأريخ 
االستحقاق يتم احتساب الفائدة 
على املبلغ لغاية تاريخ التس��ديد 
بع��د إضاف��ة ش��هر واح��د ع��ن 
الفروق��ات في احتس��اب الفائدة 

الثابتة.

الرافدين يفرض شرطا على دائرة الموظف للحصول على سلفة الـ10 رواتب

تضمنت ضوابط 
مصرف الرافدين 

لمنح السلفة 
للموظف أن تقوم 

الوزارات أو الدوائر 
المعنية المشمولة 

بتقديم قرص 
)CD( يتضمن نظام 

رواتب منتسبيها 
بالكامل )وهذا 

ما يسمى بتوطين 
الرواتب(

تعامالت مصرفية يومية

خالد القيسي*

يحدث في بالدي
أس��ئلة  كثيرة ه��ي التي تدور في ب��ال وخاطر 
الن��اس مل��ا حدث في الب��اد ويحدث م��ن تراجع 
مخي��ف ف��ي كل اجمل��االت ..تهديد مس��تقبل 
الوطن ..زيادة التطرف الديني والعرقي واملذهبي 
..اح��كام ونزاعات عش��ائرية تفض بالرش��اش 
واملدف��ع !! صراعات سياس��ية .. ربحت من كل 
هذا أغنياء الفساد .. منهم من فر خارج الباد.. 
وأخرون حزم��وا حقائبهم ..ومنه��م من ينتظر 
والن��اس صاب��رة ومحتس��بة ..أما م��ن يطالب 
باالص��اح فيواصل العزف النش��از ومنهم من 
يعطب سفينة الباد لتجنح الى الشاطيء اذا 

ما غرقت في وسط األمواج .
العراقي��ون اس��تنفدوا كل رصيدهم وصبرهم 
..ومؤسسات الدولة تقترب من االفاس بفضل 
السراق ويتساءلون متى يفضح السارق وتسترد 
االم��وال ؟ وم��ن جع��ل الواط��يء عالي��ا وجعل 
الن��اس متتد يدها وتس��رق ) كلنكس أو حفاظة 
( وحتاس��ب ..والس��راق الكبار والصغار في وزارة 
الكهرب��اء وكاف��ة مفاصل الدول��ة من حرامية 

ونصابني ال حتاسب ؟
الغش أخذنا من الش��مال ال��ى اليمني.. ويقتل 
بعضنا البعض.. وأكثرن��ا يتمنى أن يهاجر..من 
جبلن��ا على ذلك ؟ ومن ال��ذي جعلنا نحزن يوم 

فرحنا في 2003/4/9 ؟
مس��يرة ظاملة وقاس��ية امتداد ملا نح��ن فيه .. 
بدأت يوم انقلب اجليش على امللكية عام 58 ثم 
انقلب البع��ث على جمهوري��ة الزعيم الفتية 
عام 63 ثم انقلب س��ام عارف على البعث عام 
64 وانقل��ب البعث على أخيه عبد الرحمن 68.. 
ثم انقلب ص��دام على البكر واحل��زب  عام 79.. 
الى أن ازاح األميركان احلكم الفردي املطلق عام 
2003 ..وبدأت قصة غير مفهومة للناس ..أذرعة 
القتل متتد ..وأذرعة الفس��اد تتوغل وتتغول ....

وشواهد حدثت وما زالت حتدث.   

*كاتب عراقي 

بغداد - الصباح الجديد:
اوع��ز وزير النقل كاظ��م فنج��ان احلمامي خال 
ترأس��ه اجتماع هيئة رأي الوزارة بتش��كيل جلنة 
عليا برئاس��ة املفتش العام لل��وزارة قيصر أحمد 

وعضوية عدد من املدراء العامني .
واوض��ح الوزي��ر ان اللجنة س��تأخذ على عاتقها 
مراجعة عقود التش��غيل املشترك في الشركة 
العام��ة للموانئ العراقية في ض��وء التعليمات 
والس��ياقات ومراجعته��ا مراجعة مس��تفيضة 
ومعمقة ومعاجل��ة الفقرات الض��ارة باملصلحة 

الوطنية.
وأكد احلمامي أن اللجنة العليا سترفع توصياتها 
النهائية إل��ى هيئة الرأي ل��وزارة النقل من اجل 

املصادقة عليها. 
كما اوعز الوزير بتشكيل جلنة عليا إلعادة تقييم 
مؤهات شركات الش��حن والتفريغ، والتأكد من 
مطابقتها والتزامها بالضوابط والقوانني الدولية 
واحمللي��ة الناف��ذة ومعاجلة األخطاء واملمارس��ات 

السلبية التي متارس من بعض الشركات. 
وق��ال احلمام��ي أن اللجن��ة س��تضع املقترحات 
واحللول العملية التي من شأنها ضبط تصرفات 
تلك الش��ركات وإص��دار التوصي��ات التي توحد 
الش��روط العامة لقبول الش��ركات من عدمها ، 
مضيفا ان على اللجنة اجناز أعمالها مبدة ال تزيد 

على شهر واحد غير قابل للتمديد.
واض��اف الوزي��ر أن التغيير س��يكون على الفقرة 
٥ م��ن أحكام املادة ٩ من قانون املوانئ ٢١ لس��نة 
١٩٩٥ والتي متنح املوانئ حق اختيار العاملني في 
مجال التفريغ والش��حن في ش��ركات الش��حن 
والتفري��غ أو من خ��ال الش��ركات املتعاقدة مع 

املوانئ بصيغة التشغيل املشترك.

لجنة عليا لمراجعة عقود 
التشغيل المشترك في 

الموانئ العراقية

تقرير

دورة تدريبية للمقاولين في البصرة عن إعداد العطاءات حسب المعايير الدولية
عقدتها دائرة العقود الحكومية بوزارة التخطيط بالتنسيق مع اتحاد المقاولين

جانب من افتتاح دورة اعداد العطاءات للمقاولني حسب املعايير الدولية في البصرة

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد مدي��ر عام دائ��رة التخطيط 
مش��روع  إدارة  رئي��س  واملتابع��ة 
القرض الياباني في وزارة اإلتصاالت 
باس��م األس��دي أن هذا العام هو 
عام اإلتصاالت وسيتمتع املواطن 
بخدمات جديدة تقدمها مشاريع 
ال��وزارة وم��ن ضمنها مش��روع ) 
FTTH ( والت��ي س��تحدث طف��رة 
نوعية بج��ودة اخلدمات في قطاع 

اإلتصاالت.
املواط��ن  ان  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 
سيش��عر بالتغيي��ر الكبي��ر في 
التي  واملمي��زات  نوعية اخلدم��ات 
طري��ق  ع��ن  ال��وزارة  س��توفرها 
مش��اريعها التي س��تلبي جميع 

إحتياجات املواطن .
واضاف املدير العام هناك 5 مواقع 
من مشروع )FTTH ( اجنزت بنسبة 
%100 وموقع املأمون لم يتبق سوى 

القليل ألجنازة حيث جتاوزت نسبة 
العم��ل 90 % ، وان لهذا املش��روع 
أهميت��ه ويع��د ركيزة أساس��ية 
لإلتص��االت حي��ث ميتل��ك قدرات 
بإس��تقبال اي تط��ور تكنولوجي 
جيد في عال��م اإلتصاالت ويدعم 

خدمات كثيرة. 
وعن نوع اخلدمات التي سيحصل 
عليها املواطن يؤك��د املدير العام 
ان هن��اك الكثي��ر م��ن اخلدم��ات 
يوفرها املش��روع منه��ا منظومة 
أنترنت فائقة الس��رعة واإلتصال 
 ) والص��ورة  الص��وت   ( املرئ��ي 
ومكامل��ات فديوية والع��اب وباقة 
من القنوات التلفزيونية املشفرة 
ن��وع  أختي��ار  للمواط��ن  وميك��ن 
اخلدمة حسب رغباته ومتطلباته 
و وأود أن أوض��ح نقط��ة مهمة أن 
االتصال بني املش��تركني سيكون 
مجاني ضمن الش��بكة التي هي 

بواقع ) 150 ألف خط ( موزعة بني 
جانبي الكرخ والرصافة .

لوزي��ر  ان  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
اإلتصاالت حس��ن كاظم الراشد 
دورا كبيرا وبارزا في دعم املش��روع 
وكذلك جميع مشاريع الوزارة وله 
الفضل الكبير بإجناز املشاريع من 
خال متابعته املباشرة واملستمرة 
أس��تطعنا الوصول لهذه املراحل 

املهمة .
تعت��رض  الت��ي  املعوق��ات  وع��ن 
تنفيذ مثل هذه املش��اريع اش��ار 
االسدي الى ان كل مشروع تكون 
ل��ه معوق��ات ومش��كات ولكن 
بأسناد مباشر من وزير االتصاالت 
وبالتنسيق مع أمينة بغداد والدور 
الكبي��ر واملتمي��ز لوكي��ل األمني 
للش��ؤون البلدي��ة املهندس كرمي 
البخاتي جتاوزن��ا تلك املعوقات ومت 

إحتواؤها .

اإلتصاالت تسعى إلى تطوير
 وتحديث مشاريعها في البالد 

اعالم الصناعة 
افتت��ح وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
معمل احلقن املباشر النتاج حذاء 
)البس��طال(  اخلدمة العس��كري 
العام��ة  الش��ركة  ال��ى  التاب��ع 
واجلل��ود  النس��يج  لصناع��ات 
وال��ذي يعد احد مش��اريع اخلطة 

االستثمارية اخلاصة بالشركة .
ويتكون املعمل من مكائن لفصال 
اجلل��د وخياطت��ه ومكائن حديثة 
ومتطورة ت��دار الكترونيا للحقن 
املباش��ر مبادة )البولي بورثني وهي 
مادة خفيف��ة ال��وزن وذات متانة 
عالي��ة تعط��ي الط��راوة املائمة 
وحتاف��ظ على القدم( ذات منش��أ 
املاني بطاق��ة انتاجية )500( زوج 
لوجب��ة عمل واحدة باس��تعمال 
تقني��ة احلقن املباش��ر والتي تعد 
من احدث التقنيات املس��تعملة 

في دول العالم النتاج االحذية .
وق��ال الوزي��ر في مؤمت��ر صحفي 
عقده عق��ب االفتت��اح ان الوزارة 
تفتخر اليوم بافتت��اح خط انتاج 
العس��كرية  اخلدم��ة  احذي��ة 
لتض��اف الى املنتج��ات الوطنية 
التي تنافس الكثير من املنتجات 
ان  ال��ى  مش��يرا   ، املس��توردة 
الش��ركة متكنت وباالعتماد على 
وخب��رات  الذاتي��ة  امكانياته��ا 
ماكاته��ا املتراكم��ة م��ن اجراء 
حتوي��رات على القوال��ب مبايتاءم 
م��ع النظ��ام االلكترون��ي ملاكنة 

احلقن املباشر .
واض��اف الوزي��ر ان هن��اك ارتباط 
مباشر مع الش��ركة االم االملانية 
املصنعة للماكنة عبر منظومات 
االنترنت لغرض التواصل ومراقبة 
املنت��ج النهائ��ي وال��ذي حظ��ي 
مبقبولي��ة وموافق��ة وزارة الدفاع 

كونه ضم��ن املواصفات املعتمدة 
الش��ركة  أن  موضح��ا   ، لديه��ا 
الدفاع  وزارة  بتجهي��ز  مس��تمرة 
مبنت��ج حذاء اخلدمة العس��كرية 
وعل��ى ش��كل دفعات عل��ى وفق 
العق��د املبرم بني الطرفني وضمن 
التوقيتات الزمنية املتفق عليها .
واش��ار الس��وداني الى ان اللجنة 
االقتصادي��ة في مجل��س الوزراء 
اتخذت قرارا يقضي بالزام وزارتي 
الدفاع والداخلية وهيئة احلش��د 
التش��كيات  وكل  الش��عبي 
احتياجاته��ا  بتأم��ني  االمني��ة 
م��ن منتج��ات الش��ركة العامة 
 ، واجلل��ود  النس��يج  لصناع��ات 
مؤك��دا في الوقت ذاته بأن الوزارة 
تعهدت ام��ام اللجنة ب��ان تكون 
املنتجات ضمن املواصفة النوعية 
التعاقدية  بااللتزامات  االيفاء  مع 

على وفق التوقيتات احملددة .

وزير الصناعة يفتتح معمل
 إنتاج حذاء الخدمة العسكري 
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بالتعاون مع منظمة العمل العربية 

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  برعاي��ة 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
شياع الس��وداني افتتحت ورشتني 
تدريبيت��ني بالتع��اون م��ع منظمة 
العمل العربية ع��ن معايير العمل 
واش��تراطات  وحتوط��ات  العرب��ي 
املهني��ة في  والس��امة  الصح��ة 
فن��دق املنصور ميلي��ا وذلك بهدف 
تطوي��ر مه��ارات وق��درات ماكات 
ال��وزارة واطراف االنت��اج الثاثة في 
مجال متابع��ة اتفاقيات وتوصيات 

العمل العربية. 
والقى الوزي��ر كلمة خ��ال افتتاح 
الورش��تني التدريبيتني اكد فيها ان 
هذا احلدث والنش��اط الذي تقيمه 
منظم��ة العمل العربية مهم جدا 
وخاصة ان��ه جاء بع��د انقطاع دام 
س��نوات لتعود املنظمة من جديد 
ملمارس��ة دورها في اقامة انشطة 
توعية من ش��أنها حتقي��ق الفائدة 
جلميع ال��دول العربية لدعم قضايا 

العمل والعمال.

واض��اف الس��وداني ان ه��ذا احلدث 
يتزام��ن م��ع احتف��االت الش��عب 
العراقي باالنتص��ارات االخيرة التي 
حققتها القوات االمنية بصنوفها 
كافة على عصابات داعش االرهابية 
التي باتت تلفظ انفاس��ها االخيرة 
ف��ي آخر موط��ئ قدم دنس��ته في 
ارض الباد ، مش��يرا ال��ى ان العراق 
مبؤسس��اته كافة الرس��مية وغير 
الرس��مية عل��ى اس��تعداد ملرحلة 
م��ا بع��د داع��ش االرهاب��ي فيم��ا 
يخ��ص البن��اء واالعم��ار والنهوض 
بالقطاع��ات االقتصادية واخلدمية. 
واوضح السوداني ان هذا االستعداد 
احلكوم��ي  التوج��ه  م��ع  يتزام��ن 
نح��و االص��اح االداري واالقتصادي 

ملؤسسات الدولة .
ولف��ت الوزي��ر ال��ى ان وزارة العمل 
حاض��رة وبقوة ف��ي حلقات مهمة 
وخاصة قضايا التنمية االجتماعية 
واالقتصادي��ة والي��وم تدي��ر اكب��ر 
القضاي��ا الت��ي تخ��ص اجملتمع من 
االجتماعية  احلماي��ة  برنامج  خال 
وتطبيقه��ا قان��ون رقم 11 لس��نة 
2014 الذي يوف��ر االعانة ألكثر من 

مليون و230 ألف اسرة. 
كما اشار الس��وداني الى ان الوزارة 
تق��دم خدماتها الى ش��رائح اخرى 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي  م��ن 

اخلاصة عن طري��ق هيئة رعاية ذوي 
االعاق��ة ، مبينا ان ال��وزارة هي جزء 
من اس��تراتيجية التدريب الوطنية 
والتربية  التعلي��م  باالش��تراك مع 

ملاءم��ة حاج��ات س��وق العم��ل ، 
وكذلك تشرف على واحد من اجنح 
املش��اريع في مج��ال منح القروض 
امليسرة لتأسيس املشاريع الصغيرة 

واملتوس��طة وكذلك اس��تراتيجية 
التخفيف من الفقر .

واوض��ح الوزي��ر ال��ى ان جميع هذه 
العوام��ل كان��ت بدعم ومس��اندة 
جلن��ة العم��ل النيابية والش��ركاء 
تأس��يس حوار  ف��ي  االجتماعي��ني 
اجتماع��ي بّن��اء مب��ا يس��هم ف��ي 
حتقيق اه��داف التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 
من جانبه قال مدير منظمة العمل 
العربي��ة فائز املطي��ري في كلمته 
املنظم��ة  ان  االفتتاحي��ة  خ��ال 
حترص على تنفيذ هذه النش��اطات 
الثاث��ة  االنت��اج  لصال��ح اط��راف 
ف��ي موضوع��ني اساس��يني هم��ا 
)معايير العم��ل العربية ، والصحة 
والس��امة املهني��ة( ، مش��يرا الى 
ان تنفيذ هات��ني الدورتني في بغداد 
يأتي ضمن اط��ار توجهات املنظمة 
لتنفيذ انش��طتها في شتى الدول 
العربي��ة ، معرب��ا عن امل��ه في ان 
يحقق السلم االجتماعي العوامل 
االساس��ية التي من ش��أنها تأمني 
احلي��اة االجتماعي��ة وعلى رأس��ها 
الطبقة العامل��ة الذي لن يتحقق 

اال من خال منظومتني متكاملتني 
وتنفيذية تكرسان حق  تش��ريعية 
االنس��ان في العم��ل ببيئة مائمة 
تضمن الكرامة االنس��انية وحترص 
على االلتزام مبعايير العمل العربية 

في كل اجملاالت. 
واضاف ان توحيد تشريعات العمل 
احد اه��م االهداف الرئيس��ة التي 
انش��ئت من اجله��ا املنظمة التي 
تش��كلت مبجموعة من االتفاقيات 
والتوصي��ات العربي��ة ك��ون اه��م 
مقومات البيئ��ة االجتماعية خلق 
بيئة العمل الائق وحتسني وتطوير 

معايير العمل. 
الى ذلك اش��اد رئي��س جلنة العمل 
البرملاني��ة صادق احملنا ف��ي كلمته 
ب��أداء وزارة العم��ل وحرصه��ا م��ع 
اط��راف االنتاج الثاث��ة على تنفيذ 
اس��تراتيجية وسياس��ة منظم��ة 
خلل��ق جو م��ن العم��ل يت��اءم مع 
دع��م  ، معلن��ا  احلالي��ة  الظ��روف 
اللجنة النيابية ومساندتها لعمل 
الوزارة في س��بيل ان تكون معايير 
العم��ل مطبق��ة ف��ي مضامينها 

للنهوض بهذا القطاع املهم. 

تقرير

السوداني يؤكد استعداد العراق للنهوض بالقطاعات االقتصادية والخدمية

جانب من اللقاء

متابعة الصباح الجديد:

اعل��ن مدير ع��ام توزي��ع كهرباء 
الكرخ املهن��دس بهاء زيد خلف 
ان الوزارة تسعى الى التوسع في 
ش��مول عدد من مناطق الكرخ 
باخلدم��ة والصيانة واجلباية بعد 
جن��اح جتربته��ا ف��ي العديد من 

املناطق .
واشار املدير العام انه مت تسليم 
املرحل��ه B الى الش��ركة احلائزة 
واجلباي��ة  اخلدم��ة  عل��ى عق��د 
ملناط��ق جنو ب��ي بغ��داد ، وهي 
شركة خضراء القائم  ومت توقيع 
محضر التسلم وادخال املرحلة 
ال��ى العم��ل وبواق��ع ٢٥ ال��ف 
مش��ترك و ٤٣ مغذيا وتش��مل 
الس��يدية  ش��هداء   / املناط��ق 
اخلامس��ة  والش��رطة  والت��راث 
والشرطة الرابعة وحي الشهداء 
والرس��الة واملواصات وحي الري 

ومنطقة سويب .
من جانبه اوضح مدير العاقات 
واالعام في مديرية توزيع كهرباء 
الكر خ صاح غازي اسماعيل ان 
الكهرباء وحس��ب  وزارة  توج��ه 
الوزراء توقيع  رئاس��ة  توجيهات 
عق��د الش��راكة م��ع ش��ركات 
القط��اع اخلاص لغ��رض تقليل 
مبال��غ  واس��تيفاء  الضائع��ات 
اجور الكهرب��اء ، مؤكدا ان اجور 
اس��تيفاء الكهرباء ه��ي االجور 
احلكومية املعتمدة نفس��ها ، اذ 
االستثمارية  الشركات  ان عمل 
هو عمل تنظيم��ي وليس بديا 

عن الوزارة .
واك��د مدي��ر العاق��ات واالعام 
ان الضج��ة الت��ي اثي��رت حول 
الش��ركات تدخ��ل ف��ي مج��ال 
وه��ي  السياس��ية  املزاي��دات 

التخدم املواطن العراقي .
م��ن جهته اك��د ط��ارق حاجم 
الس��عدون مع��اون مدي��ر ع��ام 
ش��ركة دي��ار الغامن املس��تثمرة 
ملنطق��ة احلارثي��ة ان جتربة عقد 
االس��تثمار للكهرباء للشركات 
االس��تثمارية ناجح��ة حي��ث مت 
حتويل الش��بكة الهوائية حمللتي 
ال��ى ارضي��ة وه��ذه  211 و213 
التجرب��ة تخ��دم املواطن 100% 
لك��ن هن��اك ش��ريحة متضررة 
تعت��رض عل��ى ه��ذه التجرب��ة 
يحاول��ون  اش��خاص  وهن��اك 

احلصول على الكهرباء وسرقته 
م��ن دون مس��وغ ش��رعي وهذا 
م��ا تعمل عل��ى صده وق��ال  ان 
ش��ركة دي��ار الغامن ه��ي احدى 
الش��ركات املتعاق��دة م��ع وزارة 
الكهرب��اء ضمن عق��ود اخلدمة 
واجلباي��ة ملناط��ق بغ��داد ، اذ ان 
الوزارة  الش��ركه متعاقدة م��ع 
خلدم��ة وجباية منطقة احلارثية 
محلتي ) 211 – 213 ( بواقع حال 
4000 مشترك لتجهيز املنطقة 
بالكهرب��اء املس��تمرة مل��دة 24 
س��اعة بعد ان تسلم الشبكة 
رس��ميآ ومتت املباش��رة بتجهيز 
الكهرباء املس��تمرة للمواطنني 

بتاريخ 2017/1/11 .
ويتضمن عمل الش��ركة حتويل 
الشبكة من شبكة هوائية الى 
ش��بكة ارضية وقيام الش��ركه 
املواطنني  لرفع جتاوزات  بحمات 
ونص��ب مقاييس جديدة وتبديل 
املقاييس العاطلة لضمان عدم 
الطاقة اجمله��زة وجباية  ضي��اع 

ديون ومبالغ املواطنني . 

وقد مت افتت��اح مركزين للجبايه 
، مرك��ز رئي��س في محل��ه 213 
ومرك��ز فرع��ي في محل��ة 211 
والقي��ام بحم��ات ون��دوات من 
اج��ل احلث عل��ى الترش��يد في 
الكهربائية  الطاقة  اس��تهاك 
وس��وف تقوم الش��ركة بنصب 
آلية جديدة للعناية باملستهلك 
نص��ب  طري��ق  ع��ن  والطاق��ة 
واستعمال املقاييس الذكية بدآل 
م��ن املقاييس احلالي��ة والهدف 
من املشروع هو تقليل استهاك 
والقضاء  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
عل��ى ظاه��رة التج��اوزات على 
الش��بكة الكهربائي��ة وبالتالي 
احملافظة على استمرارية جتهيز 

طاقة كهربائية مستمرة .
م��ن جهت��ه اوض��ح املهن��دس 
عبد املنعم خيري مدير ش��عبة 
الشركة  املبيعات واخلدمات في 
تق��دمي كل ان��واع التس��هيات 
للمواطن��ني حي��ث يت��م نصب 
يوم  ف��ي  الكهربائ��ي  املقي��اس 
واح��د بعد تق��دمي املواط��ن اخر 

قس��يمة اجور مدفوعة وتثبيت 
االس��م و العن��وان بعده��ا يتم 
التدقيق والكشف ودفع الوصل 
احلكومي وه��ذه االجراءات تقوم 
به��ا الش��ركة بع��د ان كان في 

السابق يقوم بها املواطن .
الى ذلك اوضح املهندس املقيم 
احمد علي الش��مري ان املواطن 
علي��ه دور كبي��ر ف��ي التوعي��ة 
ف��ي الترش��يد ف��ي اس��تعمال 
الطاق��ة الكهربائي��ة حتي في 
باالمكان  اضيق اجمل��االت حي��ث 
اطف��اء ش��احنة املوباي��ل بع��د 
اجناز الشحن الن ذلك يوفر جزءا 
م��ن الطاقة كذل��ك املناورة في 
الكهربائي  الس��خان  تش��غيل 
ومضخ��ة امل��اء وكذل��ك وض��ع 
الثاج��ة على تيار ه��واء لغرض 
 ، افض��ل  بص��ورة  تش��غيلها 
مش��يرا الى ان جتهي��ز الكهرباء 
14 ميكاواط��ا  للمنطق��ة كان 
وبع��د العق��د انخف��ض الى 9 
ميكاواطات وأكملت جلنة وزارية  
مناقش��ة احاالت وزارة الكهرباء 

لعقود اخلدم��ة واجلباية لقطاع 
توزيع الطاقة في مسعى لتوفير 

الطاقة على مدار اليوم.
وكانت احلكومة العراقية قد بدأت 
العام املاض��ي خطة جديدة فيما 
يخص توفي��ر الطاقة الكهربائية 
للس��كان عبر طرح توزيع الطاقة 
، وإن  وجب��اة االج��ور لاس��تثمار 
اخلط��ة اجلديدة الت��ي طبقت في 
بع��ض مناطق بغ��داد جنحت في 
توفي��ر الطاق��ة على م��دار اليوم 
فضا عن تقليل نسبة الضائعات 
عل��ى نط��اق واس��ع وإن برنام��ج 
االس��تثمار ف��ي قط��اع الكهرباء 
سيس��هم في ايق��اف الهدر في 
املال الع��ام ممثا في مبالغ اجلباية 
املس��تهلك،  عل��ى  املس��تحقة 
والبالغ��ة ملياري��ن و700 ملي��ون 
تطبي��ق  اكتم��ال  وعن��د   ، دوالر 
برنام��ج االس��تثمار ف��ي قط��اع 
الكهرباء س��تصل واردات اجلباية 

الى 4 مليارات دوالر سنويا.
وكان املهن��دس به��اء زي��د خلف 
مدي��ر ع��ام توزيع كهرب��اء الكرخ 

قد أعلن عن احالة خدمة وجباية 
الكهرب��اء جلميع مناط��ق الكرخ 
الى الشركات االستثمارية ، وقال 
ان اربع ش��ركات استثمارية فازت 
باملناقص��ة م��ن بني 10 ش��ركات 
تقدمت بهذا اجمل��ال التوقيع على 
العقد وملدة خمس سنوات قابلة 
للتجدي��د ، مضيفا ان هذا العقد 
سيشمل %95 من مناطق الكرخ 
وبحدود 450 الف مش��ترك حيث 
س��يتم التجهيز م��ن 18 الى 20 
س��اعة يوميا ، مؤك��دا وجود هدر 
كبي��ر ف��ي الطاقة ج��راء التجاوز 
و  الكهربائي��ة  الش��بكة  عل��ى 
استخدامها مؤكدا  في  االسراف 
ان انت��اج الطاق��ة احلال��ي البالغ 
14 ال��ف مي��كاواط كافية جلهيز 
جميع املواطنني موضحا ان كمية 
التجهيز الطاقة ملنطقة اليرموك 
وانخفضت  36 ميكاواط��ا  كانت 
بعد احالتها الى احدى الشركات 
االس��تثمارية ال��ى 20 ميكاواطا 
بالترشيد  التزام املواطنني  نتيجة 

في استعمال الطاقة .

إن توجه وزارة 
الكهرباء توقيع 
عقد الشراكة مع 
شركات القطاع 
الخاص لغرض تقليل 
الضائعات واستيفاء 
مبالغ أجور الكهرباء 
هي األجور 
الحكومية المعتمدة 
نفسها 

املهندس بهاء زيد خلف

بعد نجاح تجربتها في العديد من المناطق 

الكهرباء تؤكد التوسع في شمول الكرخ بالخدمة والصيانة والجباية 
نقابة معلمي ميسان تنّظم 

مؤتمرها التربوي األول

العراق يبحث إسهام الشركات 
الفرنسية في تطوير قطاع النقل 

العراق يبحث مع إيران 
تفعيل دور القطاع الخاص 

ميسان - خاص:
نظمت نقابة املعلمني فرع ميسان مؤمتر ميسان 
التربوي االول على قاعة فندق كورمك ملناقش��ة 
مسودة قانون حماية املعلمني الذي اقره مجلس 

النواب وصادق عليه رئيس اجلمهورية .
وقال مدير االعام التربوي محمد حمزة الكعبي 
ل�«الصب��اح اجلديد« ان املؤمتر ط��رح على طاولة 
النقاش العديد من الفق��رات املهمة التي تؤمن 
احلماي��ة الكاملة للمعلم��ني وتضمن حقوقهم 
والت��ي اهمه��ا حماي��ة املعلمني واملدرس��ني من 
االعت��داءات واملطالبات العش��ائرية اضافة لرفع 
املس��توى العلمي واملعيش��ي والصح��ي لهم. 
واض��اف الكعبي لقد متت مناقش��ة عدة فقرات 
م��ن املمك��ن اضافته��ا للقان��ون كع��دم دخول 
الس��اح الى املدرس��ة وش��مول املعلم واملدرس 
واملش��رف بقانون اخلدمة التربوية املعمول به في 

وزارة التعليم العالي .
من جانبهم اكد عدد من النواب الذين ش��اركوا 
ف��ي املؤمتر الترب��وي ان مطالب االس��رة التربوية 
س��تؤخذ بعني االعتبار وسيتم طرحها للنقاش 
في اجللسات املقبلة جمللس��ي النواب للتصويت 
عليها خدم��ة للعملي��ة التربوية وه��م النائب 
ناظم الس��اعدي والنائب ماجد الغ��راوي وعبير 
احلسيني وانغام الشموسي ورئيس جلنة التربية 
والتعليم عبد احلسني عبد الرضا وعضو مجلس 
محافظة يس��رى ناج��ي ونقي��ب املعلمني عبد 
الكرمي الس��اعدي ومدير عام تربية ميسان رياض 
مجبل الس��اعدي وعدد من مديري االقس��ام في 
املديري��ة ونخب��ة من املش��رفني وم��دارء مدارس 

املمحافظة  . 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط الدكتور سلمان اجلميلي 
مع وفد من رجال اإلعمال الفرنس��يني اسهام 
الش��ركات الفرنس��ية في اعادة اعمار العراق 
من خال تنفيذ مش��اريع البن��ى التحتية في 

مجال النقل. 
وجرى خال اللقاء مناقش��ة تطوير مش��اريع 
البن��ى التحتي��ة ف��ي مج��ال النق��ل ومنه��ا 
مشروع القطار الس��ريع في بغداد ، ومشروع 
القط��ار املعلق في محافظة البصرة ، إذ تقوم 
ش��ركة الس��توم )alstom( الفرنس��ية بإعداد 
دراس��ات اجلدوى واخلطط العامة والتفصيلية 
للمشروعني ، فضا عن دراسة اآلثار االقتصادية 

واالجتماعية والتنموية للمشروعني . 
وأكد الوزير خال اللقاء دعمه للجهود الرامية 
إلى إدخال الشركات الفرنسية الرصينة وذات 
الس��معة اجلي��دة ف��ي مش��اريع التنمية في 

العراق واسهامها في جهود األعمار والبناء .

بغداد - الصباح الجديد:    
بح��ث مدير عام دائرة تطوي��ر القطاع اخلاص في 
وزارة التج��ارة م��ع امللحق التج��اري االيراني في 
الع��راق ابراهي��م رضا زادة س��بل تعزي��ز عاقات 

التعاون للقطاع اخلاص في البلدين اجلارين .
واوض��ح مدير ع��ام دائرة تطوي��ر القطاع اخلاص 
الدكت��ور علي عبد الزه��رة بانه مت خ��ال اللقاء 
بح��ث تعزيز وتطوي��ر العاقات ب��ني البلدين في 
تفعيل دور القطاع اخلاص واس��تعداد اجلمهورية 
اإليرانية اإلسامية للتعاون مع العراق في جميع 

اجملاالت االقتصادية.
واضاف املدير العام بانه مت كذلك دراسة إمكانية 
إيجاد رجال أعمال عراقيني من الصناعيني الذين 
لديه��م الرغب��ة باملش��اركة م��ع نظرائهم من 

اإليرانيني.

سعاد التميمي*
اعلن��ت وزارة الصحة والبيئة عن 
خط��ة االس��ناد الطب��ي للزي��ارة 
والتي  الع��ام  الش��عبانية له��ذا 
املقب��ل  اجلمع��ة  ي��وم  تص��ادف 
ذك��رى ليلة النصف من ش��عبان 
الذكرى  وس��يحيي املؤمنون هذه 
بزيارة املراقد املقدس��ة واملساجد 
زي��ارة  وخصوص��اً  واحلس��ينيات 
ألداء  املقدس��ة  كرب��اء  مدين��ة 
مراسيم الزيارة واالحتفال بذكرى 
ال��والدة امليمون��ة لام��ام املهدي 
) ع��ج( لذل��ك حتت��م قي��ام دوائر 
الصح��ة املعنية باتخاذ اإلجراءات 
املطلوب��ة لتأم��ني تق��دمي أفضل 
والعاجي��ة  الوقائي��ة  اخلدم��ات 

للزوار الكرام ضمن خطة االسناد 
الطبي املذكورة .

واوض��ح الدكت��ور عدنان ش��نون 
عات��ي مدير مركز العمليات وطب 
الط��وارئ ف��ي ال��وزارة تفاصي��ل 
اخلط��ة الت��ي س��تنفذ م��ن قبل 
دوائ��ر مرك��ز ال��وزارة وموارده��ا ، 
ودائرة صحة كرب��اء ودوائر صحة 
احملافظات املعنية ، حيث سيقوم 
ال��وزارة  ف��ي  العملي��ات  قس��م 
طوال مدة الزيارة وباش��راف مدير 
مرك��ز العمليات وط��ب الطوارئ 
قي��ادة  م��ع  اليوم��ي  بالتواص��ل 
عملي��ات بغ��داد وغ��رف عمليات 
ودوائر  والداخلي��ة  الدف��اع  وزارتي 
الصح��ة ف��ي بغ��داد واحملافظات 

ودوائر مركز ال��وزارة لتأمني تقدمي 
اخلدمات الطبية م��ن خال تبادل 
املعلومات وتقدمي االسناد واحلماية 
ف��ي حال��ة احلاجة لها وتس��هيل 
حركة سيارات اإلس��عاف لتقدمي 
اخلدمات واملساعدات االخرى ، كما 
سيقوم قسم االس��عاف الفوري 
بنشر ) 10 ( س��يارات اسعاف مع 
ماكاته��ا في مدين��ة الكاظمية 
املقدس��ة و) 30( س��يارة اسعاف 
م��ع ماكاتها عل��ى ط��رق الزوار 
وباجتاه كرباء ، ويقوم مصرف الدم 
الوطني العراقي بتجهيز الدم الى 
املستشفيات القريبة من مناطق 
وبالتنس��يق م��ع مرك��ز  الزي��ارة 
املستشفيات  لتحديد  العمليات 

املعنية مع توفير رصيد احتياطي 
كاف من الدم في املستش��فيات 
القريب��ة م��ن املناط��ق املذك��ورة 
ال��دم  والتنس��يق م��ع مص��ارف 
التابع��ة لدوائر الصح��ة املعنية 
والعم��ل عل��ى تش��جيع حمات 
التبرع بالدم مع اقامة حملة تبرع 

كبرى بالدم في كرباء .
كما يقوم قس��م ط��ب الطوارئ 
مبتابعة توفير س��ديات وكراس��ي 
للمرض��ى عن��د مدخ��ل ش��عب 
الطوارئ في املستشفيات وتوفير 
االجه��زة واملس��تلزمات الطبي��ة 
الضرورية للح��االت الطارئة عند 
احلاجة وزيادة الس��عة الس��ريرية 
بتجهيزه��ا  للمستش��فيات 

بخيمة سعة ) 10 اسرة ( مجهزة 
باالجه��زة واملس��تلزمات الطبية 

اخلاصة بالطوارئ .
العام��ة  الش��ركة  تق��وم  كم��ا 
لتس��ويق االدوي��ة واملس��تلزمات 
الطبية بتلبي��ة جميع احتياجات 
دائ��رة صح��ة كرب��اء واحملافظات 
االدوي��ة  م��ن  القريب��ة  االخ��رى 
واملس��لتزمات الطبي��ة واالدوي��ة 
واملس��تلزمات  للحي��اة  املنق��ذة 
اخلاصة باإلسعافات األولية ، وتقوم 
دائرة الصحة العامة باعداد خطة 
الدائرة بهذه املناس��بة واعمامها 
الى دوائر الصحة مباشرة ، ويقوم 
مركز الس��موم في دائ��رة مدينة 
الطب يق��وم هذا املركز بارس��ال 

فريق طبي للعمل في دائرة صحة 
التس��مم  كرباء ملواجهة حاالت 
في حال��ة حدوثها ، وتقوم الدائرة 
االدارية واملالية والقانونية بتهيئة 
سيارات سعة )10( ركاب فما فوق 
لاس��هام في نقل الزائرين وعند 

طلبها من اجلهات املعنية .
كما تنشر املفارز الطبية بنوعيها 
مفارز طبية رئيسة )تقدم خدمات 
عاجية ووقائي��ة وتوعية( ومفارز 
صحي��ة فرعي��ة )تق��دم خدمات 
وقائي��ة وتوعي��ة واس��عاف اولية 
وص��رف االدوية البس��يطة وذلك 
بواقع مفرزة كل )5( كلم حس��ب 
نوعه��ا وكثافة الزائري��ن للمفارز 

الطبية والرئيسة .

الصحة تعلن عن خطة لإلسناد الطبي بمناسبة الزيارة الشعبانية المباركة
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طرابلس ـ بي بي سي: 
أعلن��ت منظمة األمم املتحدة عن فقدان نحو 250 
شخصا إثر غرق س��فينتني كانتا تقالن مهاجرين 
غير ش��رعيني في البحر املتوسط نهاية األسبوع 

املاضي.
وأوضحت وكالة األمم املتحدة للهجرة، أنها »تلقت 
خالل الساعات ال�24 املاضية معلومات بشأن غرق 
سفينتني في عرض البحر املتوسط«، مضيفة أن 
»األولى كانت عبارة عن قارب مطاطي، غرق مساء 
اجلمعة املاضية، بعد س��اعات معدودة من إبحاره، 

وعلى متنه 132 شخصا«.
وأش��ارت الوكال��ة إل��ى أن »50 ش��خصا فقط مت 
إنقاذه��م، ونقلوا إل��ى جزيرة صقلي��ة اإليطالية 
األح��د املاضي، بينما يخش��ى أن يك��ون هناك 82 

شخصا أخرين في عداد القتلى«.

دمشق ـ وكاالت:
ق��ال مبعوث األمم املتحدة اخلاص بس��وريا، س��تيفان 
دي ميس��تورا، إنه سيدعو إلى عقد جولة جديدة من 
محادثات الس��الم في جنيف حلل الصراع في س��وريا 

األسبوع املقبل، في 16 أيار.
وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يطبق االتفاق، الذي 
توصلت إليه األطراف بدعم من روس��يا في محادثات 
موازية في أستانة عاصمة كازاخستان بشأن مناطق 
التهدئة، بالكامل. وقال وزير اخلارجية الس��وري وليد 
املعلم امس االول االثنني إن دمش��ق س��تلتزم بخطة 
روس��يا إلقامة هذه املناط��ق إذا التزم بها مس��لحو 
املعارضة، مضيفا أن على الفصائل التي وقعت على 
نظام وقف إطالق النار املساعدة في إخراج املتشددين 

من املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة.
وأضاف املعل��م »لن يكون هناك وج��ود لقوات دولية 
حتت إشراف األمم املتحدة ،الضامن الروسي أوضح أنه 
سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز 
مراقب��ة له��ذه املناطق«. وق��ال املعل��م إن محادثات 
الس��الم املنفصلة الت��ي تعقد برعاي��ة األمم املتحدة 
في جني��ف ال حترز تقدم��ا، مضيفا »مع األس��ف ما 
زال مس��ار جنيف يراوح مكانه ألننا لم نلمس بصدق 
وجود معارضة وطنية تفكر في بلدها سوريا بدال من 
تلقيها تعليم��ات من مش��غليها. وحتى يحني ذلك 
الوق��ت فال أعتق��د بوجود إمكانية للتق��دم ، البديل 

الذي نسير في نهجه هو املصاحلات الوطنية«.

البحر المتوسط يبتلع 
250 مهاجرا خالل 24 ساعة

جولة جديدة من محادثات 
جنيف للسالم بشأن سوريا

متابعة الصباح الجديد: 

أك��دت اجملموعة العربية لدى األمم 
املتحدة حرصها على دعم اجلهود 
الرامية ال��ى إيجاد ح��ل توافقي 
دولي ي��ؤدي ال��ى إصالح ش��امل 

جمللس األمن الدولي.
ونقلت وكالة األنب��اء الكويتية » 
كونا » عن الس��فير منصور عياد 
الكويت  دول��ة  من��دوب  العتيبي 
الدائم لدى األمم املتحدة ،في بيان 
الق��اه باس��م اجملموع��ة العربية 
،أن نس��بة متثي��ل اجملموع��ة ف��ي 
مجلس األم��ن حاليا مقعد واحد 
ل���� 22 دولة مم��ا يجعلها من أقل 

اجملموعات متثيال.
الليلة  العربية  وأكدت اجملموع��ة 
املفاوضات  اجتماع  املاضية خالل 
احلكومية الدولية بش��أن إصالح 
مجلس األم��ن خالل ال��دورة ال�/ 
71 / لألمم املتح��دة ،حرصها على 
دف��ع عملية املفاوض��ات من أجل 

اإلصالح املنشود.
وأوضح��ت أن��ه منذ الدع��وة إلى 
بدء اجلولة احلالية من املفاوضات 
احلكومية قبل نحو ثالثة أش��هر 
بدأت ال��دول األعض��اء ومجاميع 
أفكار  إقليمية مختلف��ة. وطرح 
ومقترح��ات ورؤى ح��ول مس��ألة 

إصالح مجلس األمن.
خ��الل  النقاش��ات  أن  وأضاف��ت 
الت��ي  الس��تة  االجتماع��ات 
احلالية عكست  الدورة  شهدتها 
وجود رغبة مشتركة بني مختلف 
الدول واجملموعات نحو دفع عملية 
املفاوض��ات قدما والوص��ول إلى 
مجل��س أكثر متثي��ال ودميقراطية 
ومس��اءلة ويكون فاع��ال في أداء 
مهامه ومس��ؤولياته كي يتمتع 

بقدر أكبر من الشرعية.
وبين��ت أن النقاش��ات عكس��ت 

الت��ي تكتنف  الصعوبات  أيض��ا 
عملية املفاوض��ات نظرا للتباين 
بني املواقف ف��ي عدد من اجلوانب 
األساس��ية في عملي��ة اإلصالح 
إل��ى ح��وار  احلاج��ة  يؤك��د  ،مم��ا 
لتقري��ب  ومتواص��ل  مس��تمر 
أرضية  وإيج��اد  النظ��ر  وجه��ات 
مش��تركة بني مواق��ف مختلف 

الدول واجملموعات.
وأك��دت اجملموع��ة العربي��ة لدى 
األمم املتحدة أهمي��ة الدور امللقى 
على عاتق أي رئاسة للمفاوضات 
احلكومية الدولية اخلاصة مبسألة 

إص��الح مجل��س األم��ن به��دف 
تقريب وجهات النظر قدر اإلمكان 
لل��دول  اخملتلف��ة  املواق��ف  ب��ني 
اإلقليمي��ة  واجملامي��ع  األعض��اء 
وعبر اإلقليمية جتاه هذه املسألة 

احلساسة بكافة تفرعاتها.
وأوضح��ت أن الورقة التي طرحت 
حتت عنوان » غذاء الفكر »،خطوة 
مفيدة إلرش��اد عم��ل املفاوضات 
احلكومية خ��الل املراحل الالحقة 
توافق  التوص��ل ألوس��ع  به��دف 
سياس��ي ب��ني ال��دول األعض��اء 
حول إصالح ش��امل جمللس األمن 

،مش��يرة إل��ى أن الورق��ة كان��ت 
محاول��ة لبل��ورة النق��اط الت��ي 
يوجد اتفاق ع��ام حولها وكذلك 
نق��اط االخت��الف الرئيس��ية بني 
اجملموعات اخملتلفة بشأن املسائل 

التفاوضية اخلمس.
ونوه��ت اجملموعة العربي��ة بأنها 
ت��درس الورق��ة احملدث��ة الت��ي مت 
طرحها بالعناية الالزمة وستقدم 
النقاش��ات  خ��الل  تعليقاته��ا 
الالحق��ة ، مؤكدة دعمها االتفاق 
العام الذي تضمنته الورقة بشأن 
إص��الح مجلس األم��ن باعتبارها 

عملية تقودها الدول األعضاء.
وأشارت إلى أنها اقترحت إضافة 
احلكومي��ة  املفاوض��ات  أس��اس 
ه��و مواق��ف ومقترح��ات الدول 
األعض��اء واجملموعات وهو ما نص 
علي��ه مق��رر اجلمعي��ة العامة » 

.« 62 - 557
الورق��ة  أن  وأوضح��ت اجملموع��ة 
التمثيل  استخدمت مصطلح » 
اإلقليمي الع��ادل » لذلك طلبت 
التمييز ب��ني مصطلح » التمثيل 
اإلقليم��ي » وه��و أحد املس��ائل 
التفاوضي��ة اخلم��س الت��ي نص 

عليها مقرر اجلمعي��ة العامة و« 
التمثي��ل الع��ادل » أح��د أهداف 
عملية اإلصالح الشامل والتي ال 
تقتصر على اجملموعات اإلقليمية 
اخلمس بل أيضا اجملموعات األخرى 
عبر اإلقليمية ومن بينها اجملموعة 

العربية.
وأضاف��ت اجملموع��ة العربي��ة أن 
الورق��ة عكس��ت مطالب بعض 
اجملموع��ات األخ��رى مبا ف��ي ذلك 
إحدى اجملموعات » عبر اإلقليمية 
» فيم��ا أن الورق��ة ل��م تعك��س 

مطالب اجملموعة العربية.

نسبة تمثيل المجموعة حاليا مقعد واحد لــ 22 دولة

المجموعة العربية تدفع بقوة باتجاه حل 
توافقي دولي إلصالح شامل لمجلس األمـن

النقاشات خالل االجتماعات 
الستة التي شهدتها 

الدورة الحالية عكست 
وجود رغبة مشتركة 

بين مختلف الدول 
والمجموعات نحو دفع 

عملية المفاوضات قدما 
والوصول إلى مجلس 

أكثر تمثيال وديمقراطية 
ومساءلة ويكون 

فاعال في أداء مهامه 
ومسؤولياته كي يتمتع 
بقدر أكبر من الشرعية

من جلسات مجلس األمن
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7 اقتصاد

خاص ـ الصباح الجديد:

علم��ت »الصب��اح اجلدي��د« من 
مص��در ف��ي القط��اع النفطي 
العراقي، أمس الثالثاء، ان مجلس 
ال��وزراء وافق عل��ى إحالة تنفيذ 
انب��وب النفط اخلام العراقي عبر 
األراضي االردنية مبرحلته الثانية 
والتي تبدأ من محافظة النجف 
وتنتهي عند ميناء العقبة على 
البحر األحمر، على شركة ماس 
االس��تثمار  بطريق��ة  االردني��ة 
وبكلف��ة تقريبي��ة تص��ل الى 6 

مليارات دوالر.
وق��ال املصدر، ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه الن��ه غير 
بالتصري��ح، في مهاتفة  مخول 
م��ع »الصباح اجلدي��د«، أن »وزير 
امل��ال  ط��ارق  املص��ري  البت��رول 
س��يبحث مع الش��ركة املنفذة 
للمرحلة الثانية اس��تكمال مد 
االنبوب بني ميناء العقبة االردني 
املوجود في  ومش��روع س��وميد 
مين��اء العني الس��خنة املصري 

على البحر األحمر«.
االنب��وب  »طاق��ة  ان  وأض��اف، 
س��تكون بحدود ملي��ون برميل 
يومياً من النفط اخلام العراقي.. 
على أن يذهب جزء منه الى اجلانب 
احتياجات��ه  لتغطي��ة  األردن��ي 
والتي ال تص��ل اقصاها الى 300 
ألف برمي��ل يومياً، ام��ا املتبقي 
فس��يذهب الى اجلان��ب املصري 

لسد احتياجاته احمللية أيضاً«.
وب��ني أن »بعد أن يأخ��ذ اجلانبني 
األردني واملص��ري كميات النفط 
اخلام العراقي املتفق عليها، فان 

املتبقي يذهب الى التصدير«.
ون��وه املص��در، عن وزي��ر البترول 
ادارة  ورئي��س مجل��س  املص��ري 
املصري��ة طارق  البت��رول  هيئ��ة 
امل��ال، ال��ى أن »النف��ط العراقي 
يع��د الن��وع املثال��ي م��ن حيث 
املتوائمة مع معامل  املواصفات 

التكرير املصرية«.
ال��ى ذل��ك، ق��ال حبي��ب الصدر 
القاهرة،  العراقي لدى  الس��فير 
أمس الثالثاء، ان »التعاون العراقي 
املصري ال يقتصر على االتفاقات 

النفطي��ة وامنا ميتد ال��ى الرغبة 
في اس��هام الش��ركات املصرية 
في اعادة اعمار العراق، فضالً عن 
تأهيل املصانع العراقية وتغطية 
احتياجات الس��وق العراقية من 
البضائ��ع اضاف��ة ال��ى مفردات 

البطاقة التموينية«.
واضاف الس��فير انه »مت بالفعل 
الش��ركات  م��ع  عق��د  توقي��ع 
الطعام  زيت  املصرية الس��تيراد 

واملواد االنشائية واألدوية«.
»مت  ان��ه  الق��ول،  ال��ى  ومض��ى 

االتفاق مع اجلان��ب املصري على 
تأش��يرات دخول متعددة  اصدار 
لرجال األعمال العراقيني لغرض 
تس��هيل حرك��ة انتقالهم الى 
مص��ر بهدف زيادة حجم التبادل 

التجاري بني البلدين، متهيداً 
لتس��هيل من��ح تاش��يرات دخول 
املواطن��ني العراقي��ني ال��ى مصر 

وخاصة الغراض السياحة«.       
في الشأن ذاته، قالت وزارة الطاقة 
اجلزائرية ف��ي بيان أمس الثالثاء إن 
وزي��ر الطاقة ن��ور الدي��ن بوطرفة 

س��يزور بغداد في العاشر واحلادي 
عش��ر من أيار إلجراء محادثات مع 
نظيره العراق��ي بخصوص قضايا 
تتعل��ق بأوب��ك ف��ي الوق��ت الذي 
ي��درس فيه منتج��و النفط متديد 

اتفاق عاملي خلفض اإلنتاج.
وق��ال مص��در ف��ي وزارة الطاق��ة 
اجلزائري��ة إن ب��الده تؤي��د جه��ود 
متدي��د اتفاق خف��ض اإلنتاج املبرم 
ب��ني أوب��ك وال��دول غي��ر األعضاء 
في املنظمة ملدة تس��عة أشهر أو 
أكثر للمس��اعدة في دعم أسعار 

النفط العاملية.
وق��ال »كل زيادة ولو ب��دوالر واحد 
تصب ف��ي مصلح��ة اجلزائ��ر لذا 
س��نمضي في الس��عي نحو دفع 

األسعار لالرتفاع.«
البل��دان  منظم��ة  واتفق��ت 
املصدرة للبترول )أوبك( وروس��يا 
ومنتج��ون آخرون الع��ام املاضي 
على تخفيض اإلنتاج 1.8 مليون 
برميل يوميا ملدة س��تة أش��هر 
اعتب��ارا م��ن األول م��ن كان��ون 

الثاني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البن��ك  ارتفع��ت مبيعات 
العراق��ي م��ن العم��الت األجنبية 
خ��الل م��زاد أم��س الثالث��اء، إل��ى 
159.62 مليون دوالر، مقابل 151.17 
ملي��ون دوالر مبزاد يوم األثنني، بزيادة 
قدره��ا 8.45 مليون دوالر بحس��ب 

بيان املركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن سعر 
الص��رف بل��غ 1182 دين��اراً ل��كل 
دوالر في امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
40 مصرف��اً و11 ش��ركة للتحويل 

املالي.

وأش��ار البنك ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املص��ارف في اخل��ارج بل��غ 106.38 
ملي��ون دوالر، فيم��ا كان��ت كمية 

املبيعات نقداً 53.24 مليون دوالر.
وأوضح املركزي ف��ي البيان، أن بيع 
املبال��غ احملولة حلس��ابات املصارف 
في اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.
على صعي��د متصل، أف��ادت دائرة 
املدفوعات ضمن تشكيالت البنك 
املرك��زي، أمس الثالثاء، ب��أن نهاية 

الع��ام احلال��ي سيش��هد تطبيق 
قانون توطني رواتب موظفي الدولة، 
اس��تجابة  تش��هد  ان  متوقع��ة 

سريعة من قبل تلك الوزارات.
وقالت مدير دائرة املدفوعات، ضحى 
عبد الكرمي، ان »قرار مجلس الوزراء 
املرق��م 313 أل��زم جميع ال��وزارات 
بتوطني روات��ب موظفيها«، مبينة 
ان »مشروع توطني الرواتب سيضم 

كل محافظات العراق«.
وأضاف��ت، أن »موظف��ي ال��وزارات 
س��ريعي  س��يكونون  ودوائره��ا 
االلكترونية  للعمليات  االستجابة 

التي س��يتضمنها مشروع توطني 
»هن��اك  ان  موضح��ة  الروات��ب«، 
خدمات أخرى في مشروع التوطني 
غير توزيع الرواتب، كأن يكون حتويل 
وتخزين الراتب حسب ما يرغب به 

املوظف«.
وتابعت، ان »مشروع توطني الرواتب 
س��يقلل اخلس��ائر املالية للوزارات 
بفضل التعامل الشفاف والدقيق 

في مسألة توزيع الرواتب«.
وكان البنك املركزي، قد كشف في 
23 آذار املاضي من العام احلالي، عن 
رغبة العديد م��ن الوزارات بتوطني 

رواتبه��ا، الفت��ا إل��ى ان��ه مت اختيار 
مص��ارف محددة للمش��اركة في 

هذا املشروع.
ف��ي ش��أن قري��ب، اعل��ن مصرف 
منح��ه  ع��ن  أم��س،  الرافدي��ن، 
للمواطن��ني  مالي��ة  تس��هيالت 
م��ن أصح��اب املش��اريع الصغيرة 
واملتوس��طة مببل��غ يص��ل الى 40 

مليون دينار.
وقال املكتب االعالمي للمصرف، إن 
»املصرف قرر منح تسهيالت مالية 
للمواطنني في احملافظات اجلنوبية 
م��ن أصح��اب املش��اريع الصغيرة 

واملتوسطة مببلغ 20 مليون دينار«، 
مردف��ا »اضافة الى منح 40 مليون 
دينار وبضمان رهن عقار من الدرجة 
األول��ى ويت��م تقس��يمه حس��ب 
العام��ة  اإلدارة  مندوب��ي  قناع��ة 

وبكفاءة الزبون املالية«.
وأضاف املكتب، أن »املصرف اعطى 
صالحي��ات ملندوبي احملافظات مبنح 
القروض لألطب��اء لغاية 60 مليون 
دينار وم��ا زاد عنها يتاب��ع من قبل 
العام��ة للمصرف للوصول  االدارة 
لس��قف الق��رض املمن��وح والذي 

يقدر بنحو 75 مليون دينار«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد س��وق العراق لالوراق املالية انه 
يض��م في الوقت احلالي 45 ش��ركة 
وس��اطة مبينا انه يطم��ح ان مينح 
ترخيص لفتح شركات في احملافظات 
العراقي��ة. وق��ال املدي��ر التنفي��ذي 

للسوق طه أحمد عبد السالم خالل 
حديثة في نقاشات مؤمتر تطبيقات 
باالوراق  الت��داول  تكنولوجيا  وحلول 
املالي��ة املنعق��د للي��وم الثان��ي في 
بيروت، انه »يوجد 45 شركة وساطة 
ف��ي الس��وق ولك��ن نطم��ح ان منح 

ترخيص لفتح ش��ركات وساطة في 
احملافظات العراقية«. 

واضاف ان الس��وق أوق��ف منذ فترة 
منح اجازات لش��ركات وس��اطة في 
بغداد وهو يس��تعد للب��دء مبرحلته 

الثانية وهي احملافظات العراقية.

ومض��ى الى القول، ان��ه »الى جانب 
ش��ركات الوس��اطة فأنه يوجد في 
الوق��ت احلال��ي 99 ش��ركة مدرجة 
في الس��وق وهنالك تنس��يق عالي 
املس��توى بني البن��ك املركزي وهيئة 
اس��تكمال  عل��ى  املالي��ة  االوراق 

متطلب��ات الس��وق اخلاصة ب��أدراج 
عدد من الش��ركات ضم��ن القطاع 

املصرفي في السوق«.
وتاب��ع عب��د الس��الم أن »هنالك 17 
ش��ركة تقدمة لطرح اسهمها في 
السوق وأن هيئة االوراق وافقت على 

6 شركات إلدراجها في السوق ويعد 
هذا مؤشر ايجابي على عمل السوق 
الذي يطمح ان يكون رافدا اساس��ياً 
لدع��م االقتصاد العراق��ي مبختلف 
القطاع��ات التي تش��ارك وبش��كل 

فعال ومحرك في تداوالت السوق«.

تطبيق »توطين الرواتب« على الوزارات نهاية 2017

ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من العمالت األجنبية

»األوراق المالية«: مساٍع لمنح ترخيص في المحافظات

وزير الطاقة الجزائري يزور بغداد لبحث إنتاج البلدين ضمن أوبك

6 مليارات دوالر لتنفيذ المرحلة الثانية من األنبوب العراقي األردني

طاقة االنبوب ستكون 
بحدود مليون برميل 
يوميًا من النفط الخام 
العراقي.. على أن يذهب 
جزء منه الى الجانب 
األردني لتغطية احتياجاته 
والتي ال تصل اقصاها 
الى 300 ألف برميل يوميًا، 
اما المتبقي فسيذهب 
الى الجانب المصري لسد 
احتياجاته المحلية أيضًا

»أب��ل«  الس��وقية لش��ركة  القيم��ة  حقق��ت 
األميركي��ة، ألول مرة، رقما قياس��يا بعد جتاوزها 
مس��توى 800 ملي��ار دوالر ف��ي ت��داوالت االثنني، 
لتقترب من كونها أول ش��ركة في العالم تصل 

قيمتها إلى 1000 مليار دوالر )تريليون(.
وارتفعت أس��هم أبل 2.7 في املئة لتبلغ 153.70 

دوالر قبل أن تغلق عند 153 دوالرا.
ووف��ق م��ا ذك��ره موقع »س��ي إن بي س��ي« فإن 
القيم��ة الس��وقية للش��ركة األميركية بلغت 

نحو 811 مليار دوالر، بنهاية تداوالت االثنني.
ويأتي ارتفاع األسهم بعدما أظهرت وثائق مالية 
أن الش��ركة التابع��ة للملياردي��ر األميركي وارن 
بافيت ضاعفت اس��تثمارها ف��ي أبل خالل الربع 

األول من العام اجلاري.
ورفع وارن بافيت حصته في أسهم أبل إلى 19.2 
ملي��ار دوالر بنهاي��ة 31 آذار املاض��ي، مقابل 7.1 

مليار دوالر بنهاية ديسمبر 2016.

أظهر تقرير مؤشر ثقة رأس املال 2017 من إرنست 
ويونغ استحواذ أرامكو السعودية على حصة 50٪ 
في مش��روع »رابيد« لش��ركة بتروناس، اململوكة 
حلكومة ماليزيا، مبينا أن ه��ذه الصفقة البالغة 
قيمته��ا 7 مليارات دوالر، تعتب��ر األكبر من نوعها 

خالل الربع األول.
قط��اع  ف��ي  اس��تحواذ  صفق��ة  أكب��ر  وكان��ت 
التكنولوجيا خالل الربع األول اس��تحواذ ش��ركة 
أمازون على موقع سوق دوت كوم مقابل نحو 650 
مليون دوالر، وتعّد عملية االستحواذ هذه اخلطوة 
األول��ى ألم��ازون لتق��دمي خدماته��ا ف��ي منطقة 
الشرق األوسط. وأشار التقرير الى تراجع أنشطة 
االندماج واالستحواذ في منطقة الشرق األوسط 
وش��مال إفريقيا خالل الربع األول م��ن عام 2017، 
مبينا أنه مت تسجيل 84 صفقة فقط مقابل 115 

صفقة في الربع األول من عام 2016.
وحافظت قيمة الصفقات على مستوى مستقر 
بش��كل عام عند 18.2 ملي��ار دوالر في الربع األول 
من ع��ام 2017، مقارن��ة مع 18.4 ملي��ار دوالر في 

الربع األول من عام 2016.

قال الرئيس التنفي��ذي لبتروناس املاليزية للنفط 
إن الشركة س��تدعم أي متديد لتخفيضات إنتاج 
اخل��ام الت��ي تنفذه��ا أوب��ك ومنتجون م��ن خارج 

املنظمة.
وكان��ت الش��ركة أعلن��ت الع��ام املاض��ي أنه��ا 
س��تخفض إنتاجها من النفط مب��ا يصل إلى 20 
ألف برميل يومياً في إطار تعهد ماليزيا بتخفيض 
اإلنتاج بعد التوصل إلى اتفاق بني منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( واملنتجني غير األعضاء في 

املنظمة.
ويقل س��عر خام القياس العامل��ي مزيج برنت عن 
نصف املس��تويات املس��جلة في منتصف 2014 
بسبب اإلمدادات الوفيرة في السوق. وجرى تداول 
اخل��ام عند نح��و 49 دوالراً للبرمي��ل أمس مرتفعا 
واح��داً في املئ��ة عق��ب تصريحات وزي��ر الطاقة 

السعودي.
وكانت بتروناس، التي تس��هم بنحو ثلث اإليرادات 
املرتبطة بالنفط والغ��از في ماليزيا، حذرت العام 

املاضي من أن أسعار النفط ستظل غير
مستقرة وأنها ستبقي على توقعات »متحفظة« 

لعام 2017.
وتض��ررت بترون��اس كغيرها من ش��ركات النفط 
الكبرى من انخفاض أس��عار اخل��ام بالرغم من أن 
انخف��اض نفقات التش��غيل وخف��ض الوظائف 
والتراجع عن مشروعات س��اعد الشركة على أن 

تسجل أرباحا أعلى في 2016.
وق��ال وان ذو الكفل إن بترون��اس تتطلع إلى تنويع 
بعض األصول في إطار مراجعة دورية ألنشطتها، 
وإنه��ا قد تتخ��ارج من بع��ض األص��ول إذا الحت 

فرصة.

أبل

أرامكو

بتروناس

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أكد الناطق باس��م وزارة التخطيط 
والتعاون اإلمنائي عبدالزهرة الهنداوي 
أن إص��الح القط��اع الزراعي وحتقيق 
االكتفاء الذاتي وحتى إمكان تصدير 
الفائ��ض، ال ميك��ن أن يت��م إال م��ن 
خ��الل إصدار حزمة من التش��ريعات 

والقوانني.
وأش��ار إل��ى أن أّي مقترح��ات تتعلق 
بإصدار تعليمات وقوانني وتشريعات 
تت��الءم مع الواق��ع الزراع��ي اجلديد، 
هي محاولة لرس��م خارط��ة طريق 
لتحقي�ق زراعة متطورة في العراق، 
وبالتال��ي تأم��ني الس��لة الغذائي��ة 
للمواط��ن العراق��ي وحماي��ة املنتج 
واالقتص��اد الوطن��ي ال��ذي أنهك��ه 

االستيراد طوال السنوات املاضية.
ولف��ت الهنداوي إلى ارتفاع أس��عار 
الطماطم في هذا الوقت من السنة 
في األس��واق العراقية ليتجاوز سعر 
الكيلوغرام الواح��د عتبة الدوالرين، 
مشيراً إلى أن في السنوات املاضية، 
ارتف��ع إنت��اج العراق م��ن الطماطم 

وبدأت األسعار باالنخفاض إلى أدنى 
مس��توياتها، ما دفع بعض املنتجني 
إل��ى تل��ف احملص��ول بس��بب كث��رة 

املعروض.
وأوض��ح الهن��داوي أن ه��ذا االرتفاع 
ال يعود إل��ى قّلة اإلنتاج، إمنا لس��وء 
التوزيع الذي ال يقتصر على موس��م 
دون غيره. إذ تش��هد األس��عار تبايناً 
واضحاً بني محافظة وأخرى حتى في 

وقت وفرة اإلنتاج.
ووفق��اً للبيانات املتواف��رة، فإن إنتاج 
م��زارع الطماط��م ف��ي محافظتي 
كربالء والنجف وس��ط العراق، تزيد 
ع��ن 2400 طن��اً يومياً، ف��ي حني أن 
حاجة احملافظتني تصل إلى نحو 250 

طناً.
وأش��ار الهنداوي إلى أن فائض إنتاج 
احملافظت��ني، ميكنه أن يس��د حاجات 
احملافظ��ات جميعها ف��ي حال جنحنا 
في نقلها بطريقة س��ليمة، مؤكداً 
أن املش��كلة تكم��ن ف��ي أن معظم 
احملص��ول يتعرض للتل��ف وتنخفض 
أسعاره في هاتني احملافظتني، في حني 
تلجأ محافظات أخرى إلى االستيراد 

من دول اجلوار لسد حاجاتها.

وبهدف إح��داث حالة م��ن التكامل 
في اإلنتاج، يقترح الهنداوي التفكير 
في إيجاد احللول واملعاجلات املناسبة 
لالس��تفادة م��ن الكمي��ات املنتجة 
جلميع احملاصيل التي تشهد وفرة في 
بع��ض احملافظات وندرة ف��ي األخرى، 
عوضاً عن اللجوء إلى االستيراد الذي 
من ش��أنه أن يؤثر س��لباً في اإلنتاج 
احمللي، فض��اًل عن تأثي��ره الكبير في 

االقتصاد الوطني.
وقال الهنداوي إن »تأمني أسطول نقل 
مطابق للشروط واملواصفات يتصدر 
قائم��ة احلل��ول املقترحة، نظ��راً إلى 
أنه يستطيع سد الفجوة اإلنتاجية 
احمللي  املس��تهلك  وتلبية متطلبات 

في جميع احملافظات«.
وأض��اف، ف��ي حدي��ث إل��ى »احلياة« 
نتح��دث ع��ن  أن عندم��ا  الدولي��ة، 
أسطول نقل، فإننا ال نعني فقط أن 
يقتصر على سيارات الشحن املبردة 
ب��ل أيض��اً القط��ارات، خصوص��اً أن 
»محافظة كربالء على س��بيل املثال 
ال احلصر، ترتبط بشبكة سكة حديد 
مع وج��ود قطارات حديثة وس��ريعة 

ميكن استثمارها في هذا اجملال«. 

وأكد أن »لدينا وسيلة النقل النهري 
الت��ي متكنها االس��تفادة م��ن نهري 
دجل��ة والفرات ف��ي نق��ل املنتجات 
احملافظات«، مش��يراً  ب��ني  الزراعي��ة 
إل��ى أن »ه��ذه اخلطط ميك��ن أن تتم 
بالش��راكة ب��ني القطاع��ني الع��ام 

واخلاص«.
ونّوه الهنداوي بأن اعتماد هذه احللول 
يُنع��ش القطاع الزراع��ي في العراق 
السيما بعد األزمة االقتصادية التي 
تتطل��ب االبتعاد عن رب��ط االقتصاد 
لتقل��ب  نظ��راً  بالنف��ط  الوطن��ي 

األسعار.
وأشار إلى أن »تطوير وإنعاش القطاع 
الزراعي يس��هم في اس��تثمار املزيد 
من املساحات الشاسعة من األراضي 
تل��ك  وخصوص��اً  املس��تغلة،  غي��ر 
اململوكة للدولة م��ن خالل تأجيرها 
واجلمعي��ات  الزراعي��ة  للش��ركات 
الفالحية واألفراد ملدة زمنية مناسبة 
تتجاوز ال�25 عاماً، ومببالغ مناس��بة 

ومشجعة«.
ويتطلب تطوير القطاع أيضاً إنشاء 
مصانع أو توسيع اخلطوط اإلنتاجية 

للمصانع املوجودة.

دعوات إلعادة إحياء »النقل النهري«

اضطراب التوزيع وتقلب األسعار أبرز مشكالت القطاع الزراعي
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مقدمة
ان اغل��ب ال��دول وخصوص��اً ال��دول 
النامي��ة والعراق واح��د منها تعتمد 
مناهجه��ا ونظامها االقتصادي على 
الفكر والفلس��فة واأليدلوجية التي 
يؤمن بها النظام السياسي وتستند 
ف��ي ذل��ك عل��ى امل��وارد االقتصادية 
والبن��ى  والطبيعي��ة  والبش��رية 
واالرتكازي��ة  والهيكلي��ة  التحتي��ة 
وااله��داف  لالقتص��اد  املتاح��ة 
حتقيقه��ا  املطل��وب  االس��تراتيجية 
لرفاهي��ة اجملتم��ع وتأم��ن احتياجات 
الش��عب االساس��ية والت��ي جتعل��ه 
يش��عر بأن نظامه السياسي يعمل 
من اج��ل خدمت��ه وبناء مس��تقبله 
ولكن ف��ي ظل الظروف السياس��ية 
اخلاص��ة  واالقتصادي��ة   واالمني��ة 
الت��ي يعيش��ها بلدنا حالي��ا وبنحو 
خ��اص مايعاني��ه الواق��ع االقتصادي 
املضط��رب واالزمة املالي��ة التي بدأت 
تؤثر تاثي��راً واضحاً على عرقلة تنفيذ 
خط��ط احلكومة والقطاع اخلاص في 
املساهمة بالتنمية االقتصادية حيث 
ان لهذه االزمة اس��بابها وتداعياتها 
الهبوط  واملستقبلية بسبب  احلالية 
املفاجئ الس��عار النفط في الس��وق 
العاملية وهو املورد االساس��ي للعراق 
اقتصاديا والذي يش��كل بحدود 60% 
م��ن الناجت احمللي االجمال��ي و%95 من 
االيرادات السنوية في املوازنة العامة 
والفش��ل الواض��ح ف��ي خل��ق موارد 
اقتصادية جديدة وضعف التخطيط 
ب��ن  التنس��يق  وع��دم  االقتص��ادي 
والنقدي��ة  املالي��ة  السياس��يتن 
واس��تمرار العجز من سنه الى سنة 
اخرى ف��ي املوازن��ات العامة بس��بب 
عدم االحتفاظ باالحتياطات النقدية 
الفتقار وجود صندوق س��يادي اس��وة 

بالدول النفطية االخرى . 
الرؤي��ة  ارتب��اك  ذل��ك  ال��ى  يض��اف 
االقتصادية املعمقة باخللفيات وبواقع 
االقتص��اد العراق��ي الريع��ي  وهجرة 
رؤوس االم��وال الوطني��ة ال��ى اخلارج 

بس��بب الظروف الذاتية واملوضوعية 
اعاله.ان الذي يهمنا هنا هو االقتصاد 
العراق��ي وماهو اجلديد في��ه  ما هي 
درج��ات التطور والتخلف في حلقاته 
االساس��ية وم��ا ه��ي انعكاس��اتها 
عل��ى التنمية املس��تدامة ؟  وماهي 
اس��تراتيجيتنا االقتصادي��ه مابع��د 

داعش 
ولك���ي يتحقق ذلك نقترح ما ياتي:

االطار العام
1. رس��م خارطة طريق على املستوى 
املرحلي واالستراتيجي العادة صياغة 
للعراق  اجلدي��د  االقتص��ادي  املنه��ج 
وال��ذي يعتم��د آلي��ات االنتق��ال الى 

اقتصاد السوق
2. تفعي��ل الق��رارات الت��ي توصل��ت 
اليها جلان اخلبرة املشكلة في مجلس 
ال��وزراء في عام 2015  لكل قطاع من 
القطاعات االقتصادية تتولى تطبيق 
خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي 
الق��رارات  ه��ذه  تنفي��ذ  ويخض��ع 

للمتابعة واملراقبة والتقييم
3. تش��كيل جلنة قانونية مش��تركة 
العادة صياغة وتعديل واصدار قوانن 
جديدة  تخدم تطبيق خارطة الطريق 
التي يتم اقرارها وه��ي جميع قوانن 
البيئة التش��ريعية التي تنظم وتدير 

االقتصاد العراقي مبنهجه اجلديد  .
4. رس��م ووضع السياس��ات واالليات 
لضمان الش��راكة بن القطاع العام 
واخلاص واش��راك القط��اع اخلاص في 
صناعة الق��رارات االقتصادي��ة وادارة 
االقتص��اد وتأس��يس مجل��س قيادة 
الس��وق م��ن ممثل��ي القط��اع اخلاص 
وتك��ون مهامه على وف��ق ما ورد  في 
اس��تراتيجية تطوي��ر القطاع اخلاص 

للسنوات )٢٠١٤-٢٠٣٠(
 منطلق��ن من جتربة عراقية خالصة 
عراق��ي  ش��يء  كل  م��ع  تنس��جم 
صميمي في الوعي والثقافه والعمل 
اخمللص والغد املشرق الذي نراه بعيون 
متفائل��ة وان نعم��ل عل��ى وفق مبدأ 
)نختل��ف ف��ي السياس��ة ويوحدن��ا 
االقتص��اد( الن الش��عوب التتحق��ق 
ومس��تقبلها  وس��عادتها  رفاهيتها 
الزاهر م��ن دون اقتص��اد وطني متن 

يس��هم في بنائه اجلميع وان اس��س 
هذا البناء متوفر في العراق  .

االقتص��ادي  االص��اح  منهجي��ة 
واملصرفي املقترحة:

اوال: مراجع��ة وتقيي��م واع��ادة بن��اء 
واملؤسس��اتي  الهيكل��ي  النظ��ام 

لالقتصاد 
على وفق ملا يلي:-

١- تأسيس )اجمللس االقتصادي( يرتبط 
مبجل��س ال��وزراء مبش��اركة واس��عة 
من خب��راء احلكومة وخب��راء القطاع 
اخل��اص مناصف��ة اخلب��راء واخملتصن 
يتول��ى  املس��تقلن  والتكنوق��راط  
التخطي��ط االس��تراتيجي لالقتصاد 
التنفيذي��ة  السياس��ات  وحتدي��د 
ومتابع��ة ومراقب��ة التنفي��ذ ويصدر 
ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع 

مؤسس��ات وقطاعات الدولة وتكون 
قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة 
مجل��س ال��وزراء. ويتول��ى  االش��راف 
ومتابع��ة  املؤسس��ات االقتصادي��ه 

الوطنيه التالية:-
ا- الصندوق  الوطني  لالدخار

لالس��تيراد  العلي��ا   اللجن��ة   ب- 
واالس��تثمار٤-ج-ج-ج  والتصدي��ر 

-صندوق  االعمار الوطني
د -جلنة دعم وحماية االنتاج الوطني

ه-جلن��ة تنمي��ة املش��اريع الصغي��رة 
واملتوسطة٧-جلنة اخلدمه العامه

وتقيي��م  مراجع��ة  إع��ادة   -:ً ثاني��ا 
املالي��ة  السياس��تن  تطبيق��ات 

والنقدية
بالرغم من قيام البنك املركزي العراقي 
باعداد واطالق استتراجيته للسنوات) 
2016-2020 (والت��ي تضمنت اهداف 

رئيس��يه وفرعيه لتحقيق االستقرار 
املالي وتطوي��ر النظام املصرفي وفقآ 
آللي��ات ونق��اط عم��ل جدي��دة لكن 
ذالك المين��ع من قيام البن��ك املركزي 

كأولويات كما يلي :
1. قي��ام البنك املرك��زي ووزارة املالية 
بتحلي��ل املوق��ف املال��ي للمص��ارف 
احلال��ي واملتوق��ع للس��نوات) ٢٠١٧-
الفعلي��ة  احلاج��ة  وحتدي��د   )٢٠٢٠
للس��يولة الدام��ة الت��داول النق��دي 
وتنش��يط  العراقي��ة  الس��وق  ف��ي 
الدورة االقتصادية ف��ي كافة اجملاالت 
ووض��ع خط��ة اس��تباقية حت��ول دون 
افالس وانهي��ار بعض املصارف وادامة 
عجل��ة العم��ل املصرف��ي ف��ي ظل 
اليات  واس��تخدام  الراهنة  الظ��روف 
وادوات جديدة لتطبيقات السياس��ة 

النقدية.

2. ان هيكلية التمويل املصرفي الراهن 
تعتريه كثير من االخفاقات واملعوقات 
والتموي��ل  االئتم��ان  زي��ادة  وبغي��ة 
وتفعي��ل  املص��ارف  م��ن  االجمال��ي 
مس��اهمتها ف��ي اوج��ه االس��تثمار 
اخملتلفة واالعمار ودفع مسيرة التنمية 
وحتري��ك الدورة االقتصادية في العراق 
نرى كخطوة اساسية جادة هو اعادة 
والتمويل  االق��راض  النظربسياس��ة 
املصرف��ي و تفعي��ل تعظي��م متوي��ل 
املشاريع اخلاصة الصغيرة واملتوسطة 
كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولويه 
خاصة ومستعجلة وان يكون للبنك 
املركزي العراقي دوراً اش��رافياً ورقابياً 

فعاالً .
3. تعديل التشريعات االقتصادية في 
العراق والتي تنظم العمل  االقتصادي 
واملصرفي من اج��ل النهوض بالواقع 
االقتص��ادي واملصرف��ي وبنحو خاص 
قان��ون البن��ك املرك��زي رق��م ) 56 ( 
لس��نة 2004 وقان��ون املص��ارف رقم 
) 94 ( لس��نة 2004 وقانون تس��جيل 
الشركات رقم 21 لسنة 1997وقانون 
س��وق العراق لالوراق املالي��ة رقم 74 
لسنة 2004   وقانون االستثمار )رقم 
١٣(لسنة ٢٠٠٦وتفعيل قانون غسل 

االموال.
4. اص��دار قانون الش��ركات الصغيرة 
والصغ��رى  احلج��م  واملتوس��طة 
للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة 
واملس��اهمة  والعوز  الفق��ر  ولتقليل 
التنمي��ة االقتصادي��ة  ف��ي خط��ط 
واالجتماعي��ة والتقلي��ل من نس��بة 
البطال��ة العالي��ة التي جت��اوزت 28% 
واص��دار قانون ضم��ان الودائع وقانون 
ضمان االئتمانات والقروض وتأسيس 

الشركات املعنية بذلك .
احلكومي��ة  البن��وك  دور  تفعي��ل   .5
واملص��ارف  املتخصص��ة  واملص��ارف 
االهلي��ة لتوفي��ر الق��روض امليس��رة 
للقطاع اخلاص الوطني وكذلك ايجاد 
حلول ملش��كالت الضرائ��ب والفوائد 
املتراكم��ة التي ترتب��ت على اصحاب 

املشاريع املتوقفة عن االنتاج .
6. اعادة النظ��ر بالتعليمات واللوائح 
اخلاص��ة  واالرش��ادية  التنفيذي��ة 

بتطبيقات السياسة النقدية ووضع 
نظ��ام رقابي اس��تباقي دقيق ملتابعة 
التنفي��ذ وبنح��و خ��اص م��ا يخ��ص 
العملة  وناف��ذة  اخلارج��ي  التحوي��ل 
الت��ي يش��رف عليها البن��ك املركزي 
العراق��ي ووض��ع آليات جدي��دة فيما 
يتعلق بالتحويل اخلارجي واالعتمادات 
املس��تندية وهن��ا نقت��رح تأس��يس 
مص��رف للتج��ارة اخلارجي��ة يتول��ى  
مهم��ة تنفي��ذ املنه��اج االس��تيراي 
للقط��اع اخلاص الذي يج��ب ان تعده 
وزارة التجارة في ضوء تقديرات احلاجة 

االستهالكية.
7. تأمن املتطلبات القانونية والفنية 
الج��راء توأم��ة واس��عة النط��اق بن 
املصارف احلكومية واملصارف اخلاصة 
م��ن جه��ة وب��ن املص��ارف العاملية 
من جه��ة اخرى به��دف تطوير نظام 
املدفوعات املصرفي وحتديثه وتنظيم 
عمليات التداول املالي والنقدي فيها 
عل��ى وفق اح��دث النظ��م املصرفية 
االلكترونية احلديثة املطبقه في دول 

العالم  . 
8. مراجع��ة وتقييم واع��ادة تصنيف 
املصارف على وفق معايير كفاءة االداء 
الدولية  املعايي��ر  باعتماد  والنش��اط 
نق��وم بعملي��ة  ان  املعتم��دة عل��ى 
مؤسس��ات  والتقيي��م  املراجع��ة 
دولي��ة معتمدة  محاس��بية حيادية 
وحتت اشراف البنك املركزي العراقي .

9. قيام البنك املركزي باعداد دراس��ة 
حتليلي��ة ملراجعة واق��ع املصارف في 
ض��وء نتائ��ج اعماله��ا لع��ام 2015 
ولغاي��ة 2016/12/31 واتخاذ القرارات 
احلاسمة بهيكلتها و بدمج املصارف 
الصغيرة احلجم وضعيفة النش��اط 
مع املصارف الكبيرة والرصينة بهدف 
تطوي��ر وتنمي��ة القط��اع املصرف��ي 

اخلاص . 
 عل��ى ان يك��ون االندم��اج املصرف��ي 
ملعاجل��ة  ووس��ائل  بأس��س  مح��دد 
لدى  العم��ل  ومعوق��ات  املش��كالت 
القطاع املصرفي واالنتقال به من دور 

الصيرفة الى الدور التنموي .

 *مستشار اقتصادي ومصرفي 

برلين ـ جاسم محمد:

للجمهوري��ة  االنتخاب��ات  ج��اءت 
الفرنس��ية اخلامس��ة، وس��ط حالة 
واوروب��ا،  فرنس��ا،  تعيش��ها  ط��وارئ 
وحتديات اليمن املتطرف، فرنسا واوروبا 
شعرت اليوم بالراحة، بعد ان حبست 
انفاس��ها، بفوز إميانويل ماكرون، امام 
مارين لوب��ان، زعيمة اجلبهة الوطنية 
اليميني��ة، فوز ماك��رون ممكن وصفه 
حج��ز الزاوي��ة لتعزي��ز متاس��ك دول 
اوروب��ا واالحت��اد االوروب��ي، ام��ام زحف 
اليمن املتط��رف في فرنس��ا وصلت 
الى مايق��ارب %45 من االصوات، وهذا 
يعن��ي ان مهم��ة ماكرون س��وف لن 

تكون سهلة. 
اصب��ح الرق��م )64( رقم احل��ظ الذي 
املنتخب  الفرنسي  الرئيس  س��يرافق 
إميانوي��ل ماك��رون، بع��د أن حقق فوزًا 
ساحقا بهذه النسبة في االنتخابات 
الرئاس��ية ضد منافسته مارين لوبن، 
الرقم 64 وهو النس��بة التي حققها 
ماكرون بعد إحصاء 40 مليون صوت، 
هو الرقم نفسه الذي ميثل عمر زوجته 
بريجيت ماكرون، التي كان وراء الكثير 
من جناحاته من��ذ كان وزيرا لالقتصاد. 
إعالن فوز ماكرون، رئيسا للجمهورية 
تع��د واح��دة م��ن أكث��ر االنتخاب��ات 
الفرنس��ية إث��ارة. وأظه��رت األرق��ام 
الرس��مية لوزارة الداخلية الفرنسية 
انتخ��اب املرش��ح املس��تقل إميانويل 
ماكرون املنتمي لتيار الوس��ط رئيسا 
بع��د حصوله عل��ى 64.16 ف��ي املئة 
من األص��وات الصحيحة بعد إحصاء 
أص��وات أكثر من 40  مليون ناخب من 
47 ملي��ون ناخب مس��جل في البالد.
وإذا كان ماك��رون، ممن يتفاءل باألرقام، 
فإن توافق نس��بة الفوز التي حققها 
مع س��ن زوجته) )64 عاماً، س��يمثل 
له رقما س��حريا، بع��د أن كانت أحد 

عناوين جناح حملته االنتخابية.
مرشحون الرئاسة الفرنسية 

� »فرانس��و في��ون..« سياس��ي مييني 
فرنس��ي، تولى رئاس��ة ال��وزراء خالل 
حك��م الرئي��س الفرنس��ي الس��ابق 
نيك��وال س��اركوزي، دخل ع��ام 2016 
س��باق االنتخابات التمهيدية لليمن 
الفرنس��ي لتحديد مرشح هذا التيار 
لالنتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، 
وفاز بها بنس��بة مريحة، استبق كل 
ذلك بإصداره كتاب »هزمية الشمولية 

اإلسالمية.
� مارين لوبان : سياس��ية فرنسية لم 

تكتس��ب ش��هرتها فقط من شهرة 
والده��ا الزعي��م اليمين��ي املتط��رف 
جون م��اري لوبان، بل م��ن اختياراتها 
السياس��ية اخملالف��ة لنه��ج أبيه��ا، 
الوطني��ة  اجلبه��ة  حل��زب  انضم��ت 
وعمرها 18 عاما ولم حتل سنة 2011 
حتى صارت زعيمة له، وبفضل أدائها 
متكن احلزب من حتقيق نتائج انتخابية 
متمي��زة، ولدت مارين لوبان عام 1968 
Neuilly-sur-( مبدينة نويي سوغ سن
Seine(، وه��ي واح��دة من ث��الث بنات 
لزعيم احل��زب اليميني املتطرف جون 

ماري لوبان.
� إميانويل ماكرون: سياسي ومصرفي 
فرنس��ي س��ابق، تول��ى مس��ؤوليات 
حكومي��ة، أعل��ن في 2016 ترش��حه 
خلوض االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
ع��ام 2017، مم��ا أث��ار حفيظ��ة بعض 
إميانوي��ل  اليس��ارية، ول��د  األوس��اط 
ماكرون 1977،و التحق مبعهد العلوم 
السياس��ية بباري��س، وتخ��رج في��ه 
بشهادة وهو في س��ن 24 عام 2001، 
ثم درس في املعهد الوطني لإلدارة في 

ستراسبورغ.

� مانوي��ل فالس: سياس��ي فرنس��ي 
من أصل إس��باني، ينتم��ي إلى احلزب 
االشتراكي الفرنسي وشغل منصب 
عمدة إيفري ملدة عش��ر سنوات، كما 
تول��ى منص��ب وزي��ر الداخلي��ة منذ 
16 ماي��و 2012 إل��ى أن عينه الرئيس 
فرانس��وا هوالند رئيس��ا لل��وزراء في 
2014، إثر هزمية اليسار في االنتخابات 
البلدية، ثم أعلن أواخر 2016 ترشحه 
لرئاس��يات ، ُول��د مانوي��ل فالس عام 
1962 ف��ي مدينة برش��لونة، والتحق 
بجامع��ة باريس  وحص��ل منها على 

إجازة في التاريخ . 
� راما ياد : سياسية فرنسية مسلمة 
الديان��ة م��ن أص��ل س��نغالي، تولت 
منصب وزيرة الدولة للشؤون اخلارجية 
وحق��وق اإلنس��ان في عه��د الرئيس 
الفرنسي الس��ابق نيكوال ساركوزي، 
وترش��حت كأول أفريقية ومس��لمة 
لالنتخابات الرئاسية الفرنسية ،ولدت 
رام��ا ي��اد التي تش��ير مص��ادر إلى أن 
اسمها احلقيقي هو »رحمة اهلل ياد« 
عام 1976 في العاصمة الس��نغالية 
دكار، ث��م انتقل��ت عائلتها عام 1987 

إلى العيش في فرنسا، لتتحصل راما 
عام 1997 على اجلنس��ية الفرنسية، 
وتزوج��ت ع��ام 2005 م��ن اليه��ودي 
جوزيف زمييت الذي كان وقتها مناضال 

في احلزب االشتراكي ورزقا بطفلة.

من هو ماكرون؟
حياة إميانويل ماكرون ش��بيهة بألبوم 
ص��ور متع��دد األل��وان، بدأها مبس��ار 
تعليم��ي ناج��ح ف��ي أب��رز امل��دارس 
واملعاه��د الفرنس��ية وه��ي معه��د 
»هنري 4« بباريس ث��م معهد العلوم 
السياس��ية بباريس )2001( واملدرسة 
العلي��ا ل��إلدارة مبدينة ستراس��بورغ 
)2002-2004( إضافة إلى مؤسس��ات 
تربوي��ة عريقة أخرى. وخالل ش��وطه 
الدراسي، وقع إميانويل ماكرون قبل أن 
يتجاوز ال�16 س��نة في غرام مدرسة 
للغة الفرنسية تدعى برجيت ترونيو 
والت��ي كانت تكب��ره س��نا بأكثر من 
عش��رين س��نة، لكن مبا أن العشق ال 
يبالي بالس��ن وال باللون تزوجها بعد 
بض��ع س��نوات، وم��ا زالت تش��اركه 

حياته إلى اليوم.

وكان الى برجيت ترونيو دورا أساس��ي 
بصعود جنم ماكرون س��واء كان على 
الصعيد املهني أو السياسي، فمنحته 
التحديات  ملواجه��ة  الكافي��ة  الثقة 
الت��ي يفرضها عالم السياس��ة على 
كل مرشح يريد أن يصل إلى املنصب 
األعلى للس��لطة، فبع��د تخرجه من 
املدرس��ة العلي��ا ل��إلدارة ف��ي 2004، 
عمل كمفتش عام للمالية ملدة ثالث 
س��نوات، ثم انتقل بع��د ذلك ليعمل 
ف��ي جلن��ة مهمته��ا إيجاد سياس��ة 
مالية تدعم االقتصاد الفرنسي حتت 
رئاس��ة جاك أتالي، مستشار الرئيس 
فرانسوا ميتران.  الراحل  االش��تراكي 
وف��ي 2008، غادر عال��م اإلدارة العليا 
والتحق مبصرف »روتشيلد« ليكتشف 
أس��رار البنوك واملالي��ة. وفي حوار مع 
جري��دة »لوموند«، عل��ق ماكرون عن 
خبرت��ه البنكية قائ��ال:« لقد تعلمت 
مهنة، واكتش��فت كيف يسير عالم 

املال واالقتصاد.
مكافح��ة  ف��ي  ماك��رون  سياس��ة 

اإلرهاب
ب��ات مؤك��دا ب��أن ماكرون س��يدافع 

ماكرون ع��ن صلة ب��الده بأوروبا وأنها 
ستكون في طليعة مواجهة اإلرهاب 
داخ��ل أراضيه��ا وخارجه��ا، وأن بالده 
س��تكون في الصف��وف األولى حملاربة 
اإلرهاب م��ن دون كلل أو ملل، وأكد أن 
ضمان أمن الفرنس��ين »أمر ال هوادة 

فيه.
وأولوية ماكرون في مكافحة اإلرهاب 
في س��وريا هي القضاء على تنظيم 
داعش، ويحمل ماك��رون رؤية إيجابية 
جت��اه إدارة األزم��ة الليبي��ة، إذ يدع��و 
إل��ى ضرورة دعم املؤسس��ات الليبية 
وخاص��ة اجلي��ش، جلعل��ه ق��ادرا على 
مواجهة اإلرهاب، كما يربط بن األزمة 

في ليبيا وظاهرة الهجرة جتاه أوروبا.
وضمن خطط ماكرون فانه من املقرر 
ان يعم��ل على زي��ادة نفق��ات الدفاع 
التي تخصصها فرنس��ا حللف شمال 
األطلس��ي »ناتو« لتص��ل إلى %2 من 
إجمالي الناجت احمللي لفرنس��ا بحلول 
ع��ام  2025، وما يزال حلف الناتو ميثل 
قاع��دة دفاع فرنس��ية، لكن ، ماكرون 
يحرص على حتقيق أبعاد أخرى تتعلق 
بالدفاع عن أوروبا، ليس فقط بس��بب 

بعض الشكوك التي برزت أمام احللف 
نتيج��ة تصريحات أدلى به��ا الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
ماكرون في مواجهة اليمن املتطرف

اس��تعمل ماك��رون لهج��ة ش��ديدة 
جتاه اليمن املتط��رف فوصف اليمن 
وورثة  األساس��يون  »األعداء  املتطرف 
حزب احلق��د«، مؤك��دا أنه س��يدافع 
عن الفرنس��ين ذوي األصول األجنبية 
الفخوري��ن بكونهم فرنس��ين، وقال 
ماك��رون في جتمع انتخابي في مدينة 
مرسيليا بجنوب فرنس��ا إن »اجلبهة 
الوطنية خصمنا الرئيس��ي يهاجمنا 
من كل جانب، ال تنتقدوهم بصيحات 
االستهجان، بل تصدوا لهم. وقال يراد 
منا أن نقصي حزب الكراهية واالزدراء 
وكل من يجعلنا نشعر باخلجل بعيدا 
عن هذه احلملة وعن البلد كله، ويعد 
ماك��رون النجم السياس��ي الصاعد 
ف��ي الفض��اء األوروب��ي، حي��ث يعزز 
وصوله معس��كر االندم��اج األوروبي 
ضد التيارات الش��عوبية التي صوتت 
في بريطانيا لفائ��دة خروج البالد من 
االحت��اد، ومنحت ف��ي هولن��دا املرتبة 
الثاني��ة ف��ي االنتخاب��ات العامة إلى 
ح��زب زعي��م اليم��ن املتط��رف ف��ي 
هولندا غيرت فيلدرس فى عام 2016، 
ووضع��ت زعيم��ة اليم��ن املتط��رف 
الفرنس��ي ماري��ن لوب��ان ف��ي املرتبة 

الثانية .
ويتمثل املعطى املقلق بالنس��بة إلى 
األوروبين في أن %45 من الناخبن في 
الدورة األولى صوتوا لفائدة مناهضي 
االحتاد بزعامة مارين لوبان التي حازت 
عل��ى %21.6 و جان لوك ميلونش��ون 
%19.6 ومجموع��ات صغيرة حصلت 
عل��ى أكث��ر م��ن %5، وه��ذا الرقم ال 
يبع��د كثيراً عن نس��بة الفرنس��ين 
الذين صوتوا ف��ي 2005 ضد املعاهدة 

األوروبية.
إل��ى ذل��ك، يب��دو تفتت في املش��هد 
السياس��ي الفرنس��ي وجن��وح أكثر 
من %40 م��ن الناخبن نحو مناهضة 
املش��روع االندماج��ي األوروبي، ضمن 
الصعوبات التي س��يواجهها الرئيس 
تش��كيل  ف��ي  اجلدي��د  الفرنس��ي 
البرملانية والت��ي يحتاجها  األغلبي��ة 
إلجن��از خط��ة اإلصالح��ات الهيكلية 
الت��ي وعد به��ا والت��ي م��ن دونها ال 
ميكنه انتزاع التنازالت التي يحتاجها 
عل��ى الصعيد األوروبي ف��ي مجاالت 
واالجتماعية  االقتصادية  التشريعات 
اها  واالس��تثمار، ك��ي يحقق ما س��مَّ
»أوروب��ا الت��ي حتم��ي« م��ن العواقب 

السلبية للعوملة.

 رؤية في اإلصالح االقتصادي والمصرفي ما بعد »داعش«

فوز ماكرون في االنتخابات الفرنسية.. تحول جديد في سياسة أوروبا

ماكرون

عناصر من التنظيم اإلرهابي
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السياس��ة،  مس��تهلكو  يع��رف 
األميرك��ي  الرئي��س  أن  واألخب��ار، 
طال��ب الياب��ان بدفع امل��ال مقابل 
احلماي��ة. وقد س��بق وطل��ب األمر 
نفس��ه من األوروبي��ن، كما طلب 
م��ن الع��رب، وه��م كما ق��ال: »ال 
ش��يء لديهم س��وى املال«. وقبل 
أيام، تكّل��م وزير خارجيته ملوظفي 
ال��وزارة ع��ن ض��رورة الفص��ل بن 
القيم والسياسة. فشعار »أميركا 
أوالً« الذي أطلقه ترامب، كما قال 
تيلرس��ون، يعني فصل السياسة 
اخلارجية للواليات املتحدة عن قيم 

كاحلرية وحقوق اإلنسان.
من احلماقة التفكير أن األميركين 
ل��م يفصل��وا، قب��ل ترام��ب، بن 
السياس��ة والقي��م. فق��د فعلوا 
األرض،  أركان  أربع��ة  ف��ي  ذل��ك 
ولكنهم ل��م يتكلموا بهذا القدر 
م��ن الوضوح، بل وتذرع��وا بالقيم 
لتبرير سياسات بعينها. ومع ذلك، 
لم يكون��وا دائماً عل��ى هذا القدر 
من الس��وء، ففي مجرد إس��قاط 

الذريعة ما يعني التحلل حتى من 
مانع اخلجل. وبهذا املعنى ال يجوز 
جتاهل الف��رق بن أمي��ركا ما قبل 

ترامب وبعده.
على أي حال، املش��كلة في طلب 
امل��ال مقاب��ل احلماي��ة، وإس��قاط 
والقيم،  السياس��ة  ب��ن  العالقة 
أن م��ا ينجم ع��ن األمري��ن يُحّول 
لإليج��ار،  ق��ّوة  إل��ى  األميركي��ن 
م��ع  ب��ّن  ط��الق  ف��ي  ويتجل��ى 
مرافعاتهم السياسية واألخالقية 
بش��أن احلرب��ن العامليت��ن األولى 
والثاني��ة، واحلرب الب��اردة. من غير 
املمك��ن رؤية الصورة كاملة، ألنها 
لم تكتمل بعد. هل نش��هد، اآلن، 
أدخلتها  تغّي��رات جوهري��ة  بداية 
العومل��ة، والث��ورة التكنولوجي��ة، 
على معنى ومبنى اإلمبراطورية؟ 

تش��خيص  م��ن  ثم��ة  كان  وإذا 
محتم��ل لتحّول كه��ذا، فإن فيه 
م��ا يدل عل��ى أزم��ة اإلمبراطورية 
ب��ال  إمبراطوري��ة  ال  األميركي��ة. 
رسالة. هكذا كان األمر على مدار 

ق��رون طويل��ة. وعل��ى الرغ��م من 
حقيقة أن الرسالة غالباً ما كانت 
قناعاً للسرقة، واجلشع، وما تنجب 
القّوة من أوهام اجملد، إال أن وجودها 
)س��واء وراء قناع القدر املُتجلي، أو 
عبء الرجل األبي��ض( كان يضفي 
عل��ى مش��روع صّناعها ق��دراً من 
املشروعية السياسية واألخالقية، 
وميكنها م��ن جتنيد وإقن��اع وكالء 
محلي��ن. فكيف يكون احل��ال، إذا 
لم تعد اإلمبراطورية معنية حتى 
باملشروعية السياسية واألخالقية 
ف��ي نظ��ر وكالئه��ا وممثليه��ا في 

أقاليم بعيدة؟
ألمر كهذا تداعي��ات خطيرة على 
أن  والواق��ع  العال��م.  مس��تقبل 
في ممانع��ة الياباني��ن واألوروبين، 
رفض��وا  الذي��ن  )واملكس��يكين 
متويل ج��دار عل��ى حدوده��م(، ما 
يعني وجود عقبات تعترض فساد 
أن  واملفارق��ة  العال��م.  وإفس��اد 
العالم العرب��ي هو املكان الوحيد، 
الذي يصعب العثور فيه على أدنى 

قدر من املمانع��ة. وعلى الرغم مما 
في كالم ترامب عن عرب »ال شيء 
لديهم س��وى املال« م��ن صراحة 
تس��ابقوا  ه��ؤالء  أن  إال  مهين��ة، 
على رشوته باملزيد املال، على أمل 
احلماية. وهم ش��ركاء في فس��اد 

وإفساد العالم.
وق��د يق��ول قائ��ل: أليس��ت هذه 
حقيقة السياس��ة ف��ي كل زمان 
ومكان؟ وهل السياسة شيء غير 
ف��ن املمكن؟ وهل يحك��م العالم 
ش��يء غير املصال��ح؟ أال يحق لنا 
التحال��ف، حت��ى مع الش��يطان، 
لتحقيق مصالح متبادلة، وضمان 

احلماية؟
هذه أس��ئلة منطقية ومشروعة، 
ولكن التفكير فيها، على خلفية 
االحتكام إلى قي��م احلرية وحقوق 
اإلنسان، يختلف، متاماً، عن التفكير 
فيها، في ظل إسقاط قيم كهذه 
م��ن أس��س وضواب��ط العالق��ات 
الدولي��ة. فالوزير األميركي، القادم 
م��ن عال��م ش��ركات النف��ط إلى 

السياس��ة، ف��ي مع��رض تثقيف 
موظف��ي وزارته، يقول له��م: »إذا 
اش��ترطنا على آخري��ن تبني قيم 
وصلنا إليها عبر تاريخ يخصنا فإن 
في ه��ذا ما يحد م��ن قدرتنا فعالً 
على حتقيق مصالح أمننا القومي، 

ومصاحلنا االقتصادية«. 
وإذا فّس��رنا هذا الكالم، بقدر أكبر 
من الصراح��ة، فمعن��اه أن احلرية 
وحقوق اإلنس��ان ليس��ت كونية، 
األميركين  أميركي��ة، تخ��ص  بل 
دون غيره��م. ف��ي مج��ّرد احتكار 
اإلنس��ان، وجتريدها  احلرية وحقوق 
من كونيتها، ما ينم عن عنصرية 
ُمضم��رة. وه��ذه ليس��ت نهاي��ة 
األحزان. ففصل القيم )األميركية( 
)األميركية( ينقلب  عن السياسة 
على مبادئ الرئيس ويلس��ون، قبل 
مائ��ة ع��ام، وال ينتقص م��ن قيم 
احلرية وحقوق اإلنس��ان في أماكن 
مختلفة من العالم وحس��ب، بل 
ويهدد قيماً كه��ذه في بالد تزعم 

أنها بلد املنشأ.

على طاولة الرئي��س ترامب، مثالً، 
مسّودة قرار بشأن احلرية الدينية، 
ينتظر التوقيع، ويعزز دعوات تبنتها 
قوى ضغط مس��يحية محافظة، 
ولم تتمكن من فرضها، في قوانن، 
عل��ى اجملتمع، من قب��ل، ومنها ما 
يضع اجلنس خارج الزواج في خانة 
اخلطيئة األخالقية، ويحرم النساء 
من احلق في اإلجهاض، ويلغي زواج 
املثلي��ن. عالوة علي��ه، تريد القوى 
املعنية التخّلص من قانون يحظر 
عل��ى اجلمعيات الديني��ة، املعفاة 
م��ن الضرائ��ب، دع��م أو معارضة 
املرش��حن السياس��ين، ويه��دد 
بحرمانها من اإلعفاء إذا انتهكت 
احلظ��ر. وهذا القان��ون، بالذات، هو 
ما تعّهد ترام��ب »بالتخلص منه 

وتدميره متاماً«. 
قد تبدو أشياء من نوع اجلنس خارج 
ال��زواج، وزواج املثلي��ن، وأعجوب��ة 
حرم��ان اجلمعيات الدينية من حق 
ال��كالم ف��ي السياس��ة )تخّيل(، 
وكأنها من فصيلة الغول والعنقاء 

واخلل الوفي، في نظر ما ال يحصى 
من الع��رب. ومع ذلك، في محاولة 
النيل من أشياء كهذه ما ينتقص 
من قي��م احلرية وحقوق اإلنس��ان، 
ومُيّه��د الس��تيالء اليم��ن الديني، 
الواليات  البي��ض، على  والقومين 
املتحدة. وال أحد من هؤالء وأولئك 

يؤمن باحلرية وحقوق اإلنسان. 
مبعن��ى آخ��ر، ف��ي الفص��ل ب��ن 
السياس��ة والقي��م م��ا يتج��اوز 
حكاي��ة املصال��ح، والتحالف مع 
الش��يطان، وفن املمكن، وحقيقة 
العالم. وفيه، أيضاً، ما يبرر القلق 
ال عل��ى مس��تقبل احلرية، وحقوق 
اإلنس��ان، في أماكن مختلفة من 
العالم وحس��ب، بل وف��ي أميركا 
أيض��اً. فما يب��دو على الس��طح 
مجّرد أع��راض أولية ملرض يقاومه 
األوروبي��ون بدح��ر اليم��ن الديني 
والقومي، في االنتخابات، ويقاومه 
األميركيون في احملاك��م، واإلعالم، 
الع��رب  ومُيّول��ه  والتظاه��رات، 

باملليارات.

9 االربعاء 10 آيار 2017 العدد )3691(رأي

Wed. 10 May. 2017 issue )3691(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

السياسة والقيم.. أو فساد وإفساد العالم !

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

حسن خضر

بيل ماكيبن

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

باحث في العلوم 
البيئية بكلية 

ميدلبري

املاضي اس��تمتعت  الش��هر  ف��ي 
األول  بيومه��ا  املتح��دة  اململك��ة 
م��ن دون احلاجة للطاق��ة التي يتم 
توليده��ا ع��ن طري��ق الفحم منذ 
بداية الثورة الصناعية وهذه أخبار 
رائع��ة وهي إش��ارة ملا ق��د يحصل 
في املس��تقبل بينما تدخل الدولة 
الت��ي بدأت عالقة احل��ب قبل قرون 
عديدة بن البشرية وحرق الصخور 

السوداء في مرحلة جديدة.
الفاك��س  اس��تبدال  مت  وكم��ا 
بالبري��د اإللكترون��ي وزي��ت احلوت 
بالكيروس��ن فإنه يتم إس��تبدال 
الفحم بإشكال أنظف من الطاقة 
وه��ذا التح��ول س��يحدث بنح��و 
أس��رع-ورمبا بالسرعة التي تسمح 
لنا ف��ي أق��ل تقدير ب��إن نبطأ من 
رمت التغير املناخ��ي- لو لعب قطاع 
التأم��ن الضخم والق��وي دوره في 

هذا اخلصوص .
إن قي��ام قط��اع التأم��ن بالتأمن 

على تطور اجملتمع الصناعي وعلى 
الفحم ال��ذي قام بتوفي��ر الطاقة 
يعن��ي أن هذا القط��اع كان واحدا 
م��ن العوام��ل املس��اعدة احليوية 
حي��ث  الصناعي��ة  الث��ورة  خ��الل 
عادة ما يتم نس��يان دوره .لقد قال 
هنري فورد وهو ينظر إلى ناطحات 
الس��حاب في نيوي��ورك » لم يكن 
ذل��ك ليحصل م��ن دون ش��ركات 
التأم��ن فم��ن دون تأم��ن لم يكن 
لتبنى ناطحات السحاب ولن يقوم 
أي مستثمر بتمويل بنايات ميكن أن 
حترق متاما بسبب عقب سيجارة ».

نظرًا لقدرة ش��ركات التأمن على 
توزي��ع اخملاط��ر عل��ى اس��تثمارات 
واسعة فلقد متكنت تلك الشركات 
من متكن حدوث نش��اطات عالية 
اخملاطر لقرون وه��ذا الكالم ينطبق 
تس��هم  نش��اطات  عل��ى  متام��اً 
ف��ي أكبر مخاط��رة عل��ى التاريخ 

اإلنساني وهي االحتباس احلراري.

في حن يعل��ن ممثلو قطاع التأمن 
ع��ن نيته��م للح��د م��ن التغي��ر 
املناخي والتحقق من وجود كوكب 
قاب��ل للحي��اة ، ما ي��زال وكالءهم 
اخللفية  الغ��رف  ف��ي  مش��غولون 
باس��تعمال س��حرهم املال��ي من 
أجل التأمن عل��ى محطات طاقة 
جديدة تعمل بالفحم وأبار النفط 
ومشاريع النفط الصخري وأنابيب 
النفط وغيرها من املشاريع امللوثة 
علم��ا أن العديد من املش��اريع غير 
مجدي��ة اقتصادي��اً ل��وال اخلدمات 
التي توفرها ش��ركات التأمن حول 

العالم.
إن ش��ركات التأمن تع��د من أكبر 
مالك األصول على مستوى العالم 
. لقد كانت هناك أموال تقدر مببلغ 
31،1 تريلي��ون دوالر أميرك��ي حت��ت 
إدارة شركات التأمن بحلول نهاية 
س��نة 2014 مما يعني أن ش��ركات 
التأم��ن متث��ل ح��وال ثل��ث جميع 

األصول املؤسس��اتية في اإلقتصاد 
العاملي.

ال نع��رف بالضبط كمي��ة األموال 
التي وضعتها تلك الش��ركات في 
الوقود األحف��وري ولكن  مش��اريع 
هناك شيء واحد واضح : حتى مننع 
ارتفاع درجة حرارة الكوكب بحيث 
ال تتجاوز درجت��ن مئويتن مقارنة 
مبس��توى ما قبل الثورة الصناعية 
وجتن��ب اإلحتباس احلراري الس��ريع 
، نحتاج إل��ى عدم تطوي��ر غالبية 

أصول الفحم والنفط والغاز.
إن من الس��خرية مبكان معرفة أنه 
بينما ساعد الفهم العميق لعلوم 
املن��اخ من قب��ل ش��ركات التأمن 
عل��ى جعلها م��ن أوائ��ل الالعبن 
ضمن قطاع األعمال التي تقر بدور 
التغير املناخ��ي بنحو علني وتدعو 
للتصدي ل��ه ، إال أن قطاع التأمن 
م��ا ي��زال م��ن الالعبن الرئيس��ن 
في مش��اريع الوق��ود األحف��وري . 

لقد قامت ش��ركات التأمن بخلق 
وإستدامة حلقة مفرغة تتمثل في 
تسهيل املشاريع التي تتسبب في 
اإلحتباس احلراري مع توفير التأمن 
ضد التأثير الس��لبي للمناخ على 

تلك املشاريع.
التأم��ن  ش��ركات  إلدراك  ونظ��راً 
املبكر باحلاجة للتعامل مع التغير 
املناخي ف��إن صفقة قطاع التأمن 
لغاي��ة  ق��د جنح��ت  الش��يطانية 
اآلن ف��ي جتن��ب التدقيق م��ن قبل 
مجموع��ات الضغ��ط ولك��ن هذا 

على وشك أن يتغير اآلن.
التأم��ن  ش��ركة  أعلن��ت  لق��د 
الفرنس��ية العمالق��ة أكس��ا في 
آواخر الش��هر املاضي إنها لم تعد 
تق��دم خدمات التأمن للش��ركات 
التي يأت��ي أكثر م��ن %50 من دورة 
رأس امل��ال فيها م��ن الفحم وهذا 
التغيي��ر بين��ي عل��ى قرار أكس��ا 
السابق بعدم االس��تثمار في تلك 

الشركات.
إن هذه خطوة مهمة جلعل الفحم 
غي��ر قاب��ل للتأم��ن . إن احلقائ��ق 
الوق��ود  أن  وه��و  متام��اً  واضح��ة 
األحف��وري ال ي��ؤدي فق��ط للتغير 
املناخ��ي املدمر ولكن أيضا للعديد 
من التهديدات األخ��رى ولدرجة أن 
التأمن عل��ى الطاقة اجلديدة التي 
يتم توليدها م��ن الفحم واملناجم 
يعتبر مبثابة صفعة في وجه اإلدارة 
املعقولة للمخاطر املالية . إن حرق 
الفح��م الذي يعد أكب��ر قاتل على 
وجه األرض يج��ب أن ال يكون قابال 
للتموي��ل علم��ا أنه يتس��بب في 
مالين الوفي��ات كل عام من خالل 
التل��وث الهوائي وإرتفاع مس��توى 
سطح البحر وزيادة األنواء املناخية 

.
إن قرار أكسا هو قرار عقالني مبني 
على حقائق ال تقب��ل اجلدل ونظرة 
واقعية للمس��تقبل فالتأمن في 

نهاي��ة املط��اف مبني عل��ى فكرة 
أن املس��تقبل يش��به إل��ى حد ما 
املاض��ي مما يجعل املس��تقبل قابال 
للتوقع ولك��ن لو بقينا نعمل على 
تسخن الكوكب فإن هذا االفتراض 
س��يختفي . إن ش��ركات التأم��ن 
بالفع��ل بس��بب صعوبة  تعان��ي 
توقع مستوى إرتفاع سطح البحر 
الس��احلية  للعق��ارات  بالنس��بة 
وما م��دى ش��دة العواص��ف التي 

ستضربها .
لقد ح��ان الوقت لش��ركات أخرى 
إلن حت��ذو حذو أكس��ا على أس��س 
إخالقي��ة وإقتصادي��ة كما يتوجب 
تق��ر  أن  الش��ركات  تل��ك  عل��ى 
ب��إن الوق��ود األحف��وري غي��ر قابل 
للتأمن وبالنسبة لتلك الشركات 
–ولبقيتنا – فإن أفضل تأمن هو أن 
نبقي الوق��ود األحفوري في مكانه 

الطبيعي أي في باطن األرض.

توقفوا عن التأمين على الكوارث المناخية  
PROJECT
SYNDICATE

خطة ترامب ملعاجلة املرضى

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ف��ي قص��ة لهمنغ��واي عنوانه��ا )املهرب��ون( يصطاد 
الذئب أيالً ثم يتس��لى بافتراس��ه بهدوء وكأنه ال يريد 
إزع��اح الضحية امليتة، ففي صفحة واحدة من الوقائع 
نتعرف على س��قوط احليوان ف��ي غريزة متضاربة جتمع 
بن الوحش��ية والرحمة، واظ��ن ان بعض القراء يعبرون 
ه��ذه الصفحة متعجل��ن مخافة ان يل��وث وجدانهم 
سوء سلوك دابة إزاء نظير  لها ال حول له وال قوة، وفي) 
موسوعات عالم الغابة( جليرمي لوك ثمة وقائع غريبة 
عن اختالل النظام االخالقي للغابة حن تتعرض الى غزو 
جن��س فتاك  من الوحوش املنفلت��ة، كانت متثل بجثث 
الفيلة قبل ان تفترس��ها حتى لتصبح النمور املعروفة 
باالنحالل والقسوة والتمرد على قيم هذا العالم، الذي 
ه��و بال قيم أصال،  مبنزلة س��فراء للمس��اعي احلميدة 

مقارنة مع الغزاة من الوحوش.
واحل��ال، على الرغم م��ن ان  نزعة اي��ذاء الغير هي احد 
مكونات س��لوك الدواب، ومن بينها البش��ر البش��ري، 
غير انه��ا تصبح مرضاً خطيراً ح��ن تنمو في حواضن 
اجتماعية مساعدة ومشجعة لها، فيشب صنيعتها 
)الشرير( كش��خص عنيد ، مندفع، سطحي، مكابر، ال 
تع��رف الرحم��ة طريقاً الى قلبه، وال يت��ورع عن ارتكاب 
ابش��ع اجلرائم بحق الضعفاء او عابري الس��بيل، وتبدو 
ه��ذه النزع��ة احيان��اً مثل حماق��ة متأصل��ة يصعب 

احتواؤها، كقول الشاعر:
ل��كل داٍء دواٌء يُس��تطّب ب��ه ... إال احلماق��ة اعي��ْت َمن 

يداويها.
م��ن زاوي��ة، يبدو ان الس��ؤال »مل��اذا يقتل البش��ر ابناء 
جلدته��م برغم انهم لم يس��يئوا لهم؟« س��اذًجا، ألن 
علين��ا ان نعرف ان نزعة اجلرمي��ة متأصلة باخمللوق، جنب 
نزعاته االتس��انية، وس��تتمكن هذه النزعة الش��ريرة 
منه إن ل��م يروضها في قلبه وإرادت��ه. هكذا كان االمر 
من��ذ فجر اخلليقة، فم��ا الذي فعله الش��قيق الطيب 
املسالم قابيل ليكون موضع اعتداء دموي من شقيقه 
هابيل؟ بل وكيف لنا ان ننس��ى )مقابل ذلك( ما قدمته 
مواكب املصلحن والش��هداء واملتطوعن الذين افتدوا 
بحياته��م واموالهم وراحتهم م��ن اجل االخرين؟ ففي 
ه��ذا التناقض تكم��ن معادل��ة اخلير والش��ر. العدالة 

والظلم. الصح واخلطأ.. الخ.
ويحذر علماء االجتماع من نتائج س��قوط االنسان في 
الس��لوك الالاجتماعي »الس��ايكوباثية« ألن جماعات 
اجلرمي��ة املنظم��ة والتنظيم��ات االرهابية جت��د ارضية 
له��ا بن صفوف هؤالء، بل ان عصاب��ات تهريب اخملدرات 
واملافيات والشذوذ االخالقي تستدرجهم الى انشطتها 
االجرامي��ة، ولي��س م��ن دون معن��ى ان تلج��أ قي��ادات 
االرهابين الى تش��جيع االنتحارين عل��ى اخذ جرعات 
»حش��يش« قبل القيام بهجماته��م، وذلك اليصالهم 
الى نقطة من احلقد االس��ود بحيث ال تأخذهم الرحمة 

باالطفال والشيوخ والنساء.
 

*********
لقمان احلكيم:

» إي��اك وكث��رة االعتذار، ف��إن الكذب كثي��راً ما يُخالط 
املعاذير«.

الجريمة كنزعة   



ثقافة10

ناجح المعموري 

معم��ار مص��ري ، م��ن أكث��ر املعماريني 
الع��رب واملس��لمني ش��هرة ف��ي القرن 
العشرين . ولد في اإلسكندرية يوم 22/
آذار 1900وتخرج من مدرس��ة الهندسي 
خانة عام 1926. اش��تغل مهندس��اً في 
اجملال��س البلدي��ة ، ثم أس��تاذاً في كلية 
الفن��ون بالقاه��رة . واطل��ع خ��ال هذه 

الفترة على التراث املعماري.
اهتم بالعمارة الريفية املبنية من الطني 
املتوفر في البيئة احمللية واإلنشاء بالطرق 
التقليدية البس��يطة التي تقدر عليها 
عام��ة . اخ��رج ع��ام 1944 أول عمل في 
هذا اجملال مجس��داً ف��ي مبنى اجلمعية 
امللكية الزراعي��ة . واظهر فيه جماليات 
القنوات والعقود والقباب املبنية بالطني 
اجملفف حتت الش��مس. وهذه هي جتربته 
األول��ى املثيرة لانتباه واالهتمام / د علي 
ثوبني / معجم العمارة اإلس��امية / دار 

احلكمة / بغداد / 2005 / ص 272//.

وظائفه وتنوع املواد البيئية 
ص��ار خبي��راً ف��ي األمم املتح��دة إلعان��ة 
ف��ي  واش��تغل   .9521/1949 الاجئ��ني 
احلض��ري  اخملط��ط  مبؤسس��ة  اليون��ان 
األمريك��ي، ذي األص��ول اليونانية. وعمل 
مستش��اراً في وزارة السياحة، ومن بعد 
خبي��راً ملش��روع األمم املتح��دة للتنمي��ة 
ف��ي اململكة العربي��ة الس��عودية عام 
1966. ع��اد بعده��ا الى القاه��رة ودرس 
العمارة والتخطي��ط احلضري في كلية 
الهندسة / جامعة األزهر / نفس املصدر 

ص 273//.

مؤلفاته العلمية
ألن��ه ل��م يج��د دعم��اً ومس��اندة م��ن 
احلكومات املتعاقبة واجلامعات، عبر عن 
موقفه بنشر مؤلفاته باللغة االنكليزية، 
وأيضا لطموحه بالعاملية التي يستحق 
وم��ن مؤلفاته غير املترجم��ة للعربية ) 
العمارة الش��عبية ( و ) عمارة الفقراء ( 

/ نفس املصدر / ص 274//.

العمارة والهوية العربية 
متثل الع��ودة لألصول املصري��ة القدمية/ 
اخلصائ��ص  وتوظي��ف  الفرعوني��ة 
اإلس��امية بالعم��ارة جترب��ة خاصة به، 
انشغل بها كثيراً، وكرس تاريخه الطويل 
لها. مثلما اهتم بإنتاج فلس��فة خاصة 
ب��ه وظف��ت العم��ارة القدمي��ة واجنازات 
التراث اإلس��امي وموقف حسن حنفي 
ال��ذي عبر عنه أكثر من مرة مؤكداً على 
أن العم��ارة العربي��ة تعيش قطعية مع 
اجن��ازات العرب واإلس��ام، وذهبت بعيداً 
بالعاقة مع األخر وتشوهت التحققات 

العمارية بس��بب املعاصرة واالنش��غال 
بالنق��ل وليس االبت��كار واإلب��داع الذي 
ال يتناس��ى أه��م م��وروث ف��ي التاري��خ 
العم��اري بالعال��م، ال��ذي توق��ف متاماً 
من��ذ القرن الثامن عش��ر ، وق��ال د. بدر 
الدين مصطفى : كتابات حس��ن فتحي 
ف��ي فلس��فة » الت��راث » تظه��ر إدراكا 
عميق��اً جلوانب مهم��ة ف��ي دور التراث 
في اجملتمع ، دورت��ه احلركية زمنياً ، وفوق 
ذلك كله متعلق��ات التراث االجتماعية 
واالقتصادية والثقافي��ة . فالتراث يعني 
كل اخلب��رات املوروث��ة والتركي��ة الت��ي 
تناولتها األجي��ال ، لكنه ليس بالضرورة 
يعن��ي القدم ب��ل ترتبط أهميت��ه بدوره 
اجملتمعي أكثر من بعده الزمني. وبالرغم 
من أن حس��ن فتحي يتعامل مع التراث 
ملفه��وم وفلس��فة مجردة ف��ي كتاباته 
أحيانا، فانه يعمد الى إسقاطها سريعاً 
على متعلق��ات العمارة عموماً، والبيئة 
الريفي��ة الت��ي تأثر به��ا خصوص��اً / د. 
ب��در الدين مصطفى / حس��ن فتحي ... 
البح��ث ع��ن الهوية املعماري��ة العربية 
/ مجل��ة العرب��ي / الع��دد / 676/ مارس 

.//2015
ويكشف لنا هذا املفهوم العلمي حسن 
فتحي : الدور اجلوهري للعمارة وعاقتها 

الروحي��ة في  االجتماعي��ة/  الثقافي��ة/ 
احملي��ط اجملتمع��ي، وكلم��ا اس��تطاعت 
العم��ارة حتقيق عاقة ثقافية عالية مع 
احمليط العام فأنها تعن��ي حيازة عناصر 
تراثية وأخرى معاصرة مبا يعني االنفتاح 
وعدم االنغاق. وتنحصر محاوالت حسن 
فتح��ي عب��ر تاريخ��ه الطوي��ل بالعودة 
ال��ى م��وروث أو األصول من اج��ل جتديد 
العمارة مبا يتناسب مع الهوية الوطنية 

والقومية.
من املامح الرئيس��ة في هذه املدرس��ة 
إش��راك الفئات الواس��عة من الفاحني 
عبر الع��ودة لتوظيف امل��واد األولية في 
الطبيعة وأهمها الطني. علق املهندس 
كورتي��س ف��ي كتابه ) العم��ارة احلديثة 
من��ذ ع��ام 1900 قائ��اً: فك��رة الع��ودة 
لألصول هي املرجعية املهيمنة في جتربة 
حسن فتحي من اجل أن تعيش العمارة 
في مصر من جديد من جذورها ... وتتميز 
هذه التجربة بالبنية التشكيلية واحليز 
الفراغي، وليس مبجرد التاعب باحلوائط 
واجلدران، وأنها تنشأ من الداخل وتنتهي 
باحمليط اخلارجي / د.  بدر الدين مصطفى 

/ سبق ذكره //.
أن قوة حس��ن فتحي في مبادئه أكثر مما 
هي في مبانيه باإلضافة الى ذلك يعتبر 

الش��خصية البارزة في العمارة املصرية 
في القرن العش��رين � كم��ا قلنا � وهو 
واح��د من أش��هر عش��رة معماريني في 
العال��م ، وباإلضاف��ة الى ذل��ك من اكبر 
املعماري��ني ثقاف��ة وأوس��عهم علم��اً . 
لذلك أكد على ضرورة الرجوع الى النبع 
واالهتم��ام باألصالة ، يه��دف الى غرس 
جذور اإلنسان املصري املعاصر في التربة 
الت��ي ينتم��ي إليه��ا بع��د أن انفصلت 
منها بس��بب عوامل االغتراب العديدة / 
محمد عبد الس��ام / عمارة الفقراء أم 
عمارة األغنياء / رؤية موضوعية لعمارة 
حسن فتحي / مكتبة مدبولي / القاهرة 

/ 2004 / ص 24//.
وفي كتاب عن حسن فتحي قال : السير 
جيم��س ريتش��ارد أن من اخلط��أ أعطاء 
حس��ن فتحي مكاناً مركزي��اً في تطور 
العمارة املعاص��رة ، فمفرداته املعمارية 
ظلت محدودة كم��ا أن طرق البناء التي 
اع��د اكتش��افها ق��د طبقت ف��ي عدد 
مح��دود من املش��روعات في اإلس��كان 
الريف��ي ، وبعض املس��اكن اخلاصة التي 

تعتبر هي كل حصيلته في البناء .
اختص��ر األس��تاذ محمد عبد الس��ام 
العم��ري اخلصائ��ص البنائي��ة لعم��ارة 
 / التعاون��ي  بالنظ��ام  فتح��ي  حس��ن 

واإلحس��اس اجلمالي / القباب / العمارة 
فن وموسيقى .

نشير الى بعض من اجنازاته املهمة هي: 
1. التصمي��م املعم��اري لفي��ا طاه��ر 
العمري وحامد س��عيد ومنزل ستوبلير 
ال��ذي كان يعم��ل ف��ي مصلح��ة اآلثار. 
وقام بصميم قصر الشيخ عبد الرحمن 
نصيف. وأيضا قصر الشيخ نصر الصباح 
وزوجت��ه واس��تراحة الرئي��س الس��ابق 
حس��ني مبارك وم��ن أه��م تصميماته 
القرن��ة اجلدي��دة والقري��ة اجلراني��ة في 
وادي زرقا بتونس وباريس ودار السام في 
أبيكو في نيومكس��يكو جنوبي أمريكا 

الشمالية .
من��ح عش��رات اجلوائز العاملي��ة الكبرى 
واحتف��ي ب��ه م��ن قب��ل منظم��ات األمم 
املتحدة واليونسكو  وعاش حياته كلها 
للعل��م واملعرفة وظل عازب��اً حتى وفاته 

2نوفمبر 1989.
أخيراً أوضح املعماري املصري إسماعيل 
س��راج الدين م��ع ريتش��ارد واألمريكي 
دارل داس��تورفر: أن حسن فتحي ذو رؤية 
رومانس��ية للماض��ي ، ممزوج��ة بفه��م 
صوفي لإلسام . وقدم تركيباً للمفردات 
ومعجم��اً معمارياً قوي��ني / محمد عبد 
السام العمري / سبق ذكره / ص 102//.

نّظ��م االحتاد الع��ام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق، 
بالتع��اون م��ع وزارة الثقافة، مؤمتره الثاني للس��رد 
يومي اجلمعة والسبت 5-2017/5/6، وال أريد احلديث 
هن��ا عن القيم��ة العلمية والثقافي��ة ملا طرح في 
املؤمتر وهي مهمة كبيرة، بل وجدت أن من الضروري 
احلديث عن اجلوانب اإلدارية واإلجرائية الافتة التي 

أدت إلى أن يكون تظاهرة ثقافية ناجحة ومميزة.
وصلت الوفود املشاركة يوم اخلميس أي قبل فعاليات 
املؤمت��ر بيوم واحد، ليجد اجلميع أن إس��كانهم في 
الفندق وضيافتهم مرتبة بدقة ال تس��مح بحدوث 
أي إرباك على الرغم من العدد الكبير من املدعوين 
الذين كان��وا ميثلون كل محافظ��ات العراق، مبا في 

ذلك نينوى ومحافظات كردستان. 
ش��اركت في املؤمتر عش��رون ورق��ة بحثية عاجلت 
الظواه��ر الفني��ة والثقافي��ة املتعلق��ة بالرواي��ة 
العراقي��ة، وكان اجلمي��ل أن يجد املش��اركون تلك 
األبحاث مطبوعة في كتاب أنيق أمامهم في قاعة 
استقبال الفندق، وقد قسمت األبحاث على أربعة 
مح��اور، كان الفت��ة أن يكون ترتيبه��ا ذات الترتيب 
ال��ذي قدمت به في اجللس��ات األربع��ة، ما يعطي 

انطباعا بصرامة إدارة املؤمتر وحرصها على وقته.
أعلمت إدارة املؤمتر كل املشاركني مبواعيد اجللسات 
واألنش��طة وأوقات وجب��ات الطعام واالس��تراحة، 
وطبع��ت تلك املواعي��د على مطوي��ة املؤمتر، وكان 
الفت��ا االلتزام بتل��ك املواعيد بدق��ة متناهية األمر 
ال��ذي أكس��ب املؤمتر جدي��ة علمية وأس��هم في 

إجناحه.
ف��ي الي��وم الثان��ي للمؤمت��ر كان هن��اك طاول��ة 
مس��تديرة جلس��ة إليها الروائيون والنقاد جلسة 
صريح��ة طرحت خاله��ا وجهات نظ��ر وتصورات 
حلاضر الرواية العراقية ومستقبلها، وقدم عدد من 
الروائيني ش��هادات عرضوا فيه��ا جتاربهم الذاتية، 
وكان امله��م في هذه اجللس��ة التعارض الكبير في 
وجهات النظر والصراح��ة الكبيرة، ولكن كل ذلك 
كان يتم في جو من الود واحترام الرأي املغاير، وهذا 

ما جعل اجللسة مثمرة وغنية.
ف��ي مؤمت��رات من ه��ذا النوع يك��ون ملا ي��دور على 
الهامش من ح��وارات ولقاءات أهمي��ة تضاهي ما 
يعرض في اجللسات البحثية أو املداوالت الرسمية، 
وقد كان اختيار املكان وإدارة الوقت عامان مهمان 
لتهيئة الظروف ملثل هذا النشاط، فقد كانت غرف 
الضي��وف واجللس��ات الصغيرة في أروق��ة الفندق 
تش��هد نش��اطا على مدار اليوم أثمرت الكثير من 

االتفاقات على مشاريع مستقبلية.
وإذا كان الب��د م��ن رد الفض��ل ألهله  ف��إن من غير 
املمكن إغفال دور اللجنة التحضيرية للمؤمتر التي 
واصل��ت عملها حتى بعد مغ��ادرة الضيوف، وكان 
الفت��ا دور الروائي��ة الس��يدة عالية طالب رئيس��ة 
اللجنة، الت��ي أدارت األمور بحزم يش��به حزم قائد 
عس��كري، من حيث االلتزام بالدقة ومراقبة أصغر 
التفاصي��ل، ليس فيما يخص األنش��طة الثقافية 
واجللسات حسب، بل حتى أدق التفاصيل املتعلقة 
بالضيافة وتوجيه العاملني واإلشراف على عملهم، 
فكانت تصل الليل بالنهار، تراها واقفة قبل اجلميع  
تستقبلهم في كل نشاط وفعالية. وكان حلرصها 
هذا األثر املهم في النج��اح املبهر الذي حتقق، وهو 
درس بليغ مفاده أن التخطيط املسبق واحلرص على 
االلتزام به هما العامان الرئيسان إلجناح مثل هذه 

األنشطة.

المؤتمر الثاني 
للسرد.. نجاح مبهر

كتابةد.ثائر العذاري

قراءة

القاهرة ـ رويترز: 

بعد توقف س��ت س��نوات ع��اد ملتقى 
القاهرة الدولي للنق��د األدبي لانعقاد 
من جديد في دورته الثانية حتت ش��عار 
)احل��وار م��ع النص( مبش��اركة 70 باحثا 

وناقدا ومفكرا.
كانت ال��دورة األول��ى للملتقى عقدت 
ع��ام 2010 حتت عن��وان )النق��د األدبي 
والواقع الثقافي( وحملت اس��م الناقد 

محمد غنيمي هال.
وق��ال الناق��د أحم��د درويش مق��رر املؤمتر 
ورئي��س اللجن��ة املنظم��ة ف��ي افتت��اح 
امللتق��ى الثاني يوم االثن��ني »هذا ملتقى 
نح��اول جميعا من خال��ه أن نحيي قيما 
وننع��ش مف��ردات حضاري��ة ننقله��ا من 
بطون املعاجم إلى واقع احلياة لكي نكون 

جديرين بالعيش في عالم متحضر.«
وأض��اف »ف��ي امللتقى الس��ابق كرمنا 
محمد غنيمي هال واليوم نعقد املؤمتر 
ف��ي مئوية مياد عبد القادر القط الذي 
ول��د ع��ام 1916 ورحل عنا س��نة 2002 
وق��دم منوذجا اتفق متام��ا مع احملاور التي 

نتحدث حولها.«
ينظم اجمللس األعلى للثقافة في مصر 
امللتقى الذي يس��تمر إلى العاش��ر من 
ماي��و أيار مبش��اركة باحث��ني من مصر 
واجلزائ��ر  واألردن  ولبن��ان  والس��عودية 
وس��وريا  والس��ودان  وتون��س  واملغ��رب 

واليمن والعراق وليبيا وأذربيجان.
ويتناول امللتقى س��تة محاور هي احلوار 
م��ع النص الش��عري واحل��وار مع النص 
السردي واحلوار مع النص النقدي واحلوار 

م��ع الدراما واحلوار م��ع النص اإلعامي 
واحلوار مع التجليات األخرى للنص.

وق��ال هيب��ة هيبت��وف أس��تاذ اللغ��ة 
العربي��ة وآدابه��ا بجامع��ة باك��و في 
أذربيجان في كلمة نيابة عن املشاركني 
غير املصريني بامللتقى »حتتضن القاهرة 
اليوم ملتقى بالغ األهمية مما يدل على 
أن مص��ر كان��ت وال تزال مرك��زا ثقافيا 
وأدبي��ا يجتمع فيه��ا األدب��اء منذ قدمي 
الزمان لتبادل آرائهم وتقاسم أفكارهم 

وإبداعاتهم األدبية.«
وأض��اف »النقد األدبي ل��ه دور كبير في 
تثقي��ف الش��عوب وتوعيته��ا كما أن 
رسالته الرئيسية ال تتلخص في تقييم 
وتقومي األدب فحس��ب ب��ل تواكب خال 
سطورها سير األحداث في مجتمعاتنا 

وتاريخها«
وك��رم وزي��ر الثقاف��ة املص��ري حلم��ي 
النمن��م خ��ال افتت��اح امللتقى أس��رة 
الناق��د الراحل عبد الق��ادر القط ممثلة 
في زوجت��ه وابنه وابنت��ه وأهداهم درع 

اجمللس األعلى للثقافة.
وق��ال النمن��م ف��ي كلم��ة االفتت��اح: 
»نحت��اج في حياتنا العام��ة إلى النقد 
عل��ى كافة املس��تويات.. النق��د األدبي 
والنق��د االجتماع��ي والنق��د القيم��ي 
والنق��د األخاق��ي والنقد السياس��ي 

والنقد الديني أيضا.«
وأض��اف »كل النص��وص ف��ي حياتن��ا 
بحاج��ة إل��ى نق��د وبحاجة إل��ى إعادة 
التأمل.. كل النصوص با استثناء وهذا 

هو دور النقاد.«
وتص��در نتائ��ج وتوصي��ات امللتقى في 

ختام أعماله يوم األربعاء.

القاهرة تحيي المؤتمر 
الدولي للنقد األدبي 

بعد توقف ست سنوات

ورس��الة البد من ايصاله��ا الى قارئ معني 
باالس��تجابة والتج��اوب م��ع مضامينها, 
له��ذا كله ج��اءت نصوص عادل الياس��ري 
ابنة احلياة ونبضه��ا الدافق بالعمل واألمل 
عبر غنائية ش��فيفة نفتقدها في ش��عرنا 
الراه��ن, ولكي نؤك��د هذا الزع��م البد من 

التعرف على عنوانات مجاميعه الصادرة:
 ��� لن ميوت الورد / 2003
 ��� للورد .. وأنت / 2011

 ��� الورد دموعه ملونة / 2012
 و أخيراً ��� وردتها عرس الفراشات / 2016

وميك��ن ل��ي ان أطل��ق على الياس��ري لقب 

ش��اعر الورد من غير خشية وال وجل , وهذا 
ما سيتضح للقارئ من خال معاينة بعض 
نص��وص مجموعته األخي��رة التي أخترتها 
للق��راءة املنتج��ة , فهو في عش��رين نصاً 
ضمته��ا اجملموع��ة , يأخ��ذ الورد مس��احة 
واس��عة م��ن احلضور ف��ي م��ن نصوصه , 
ليس اعادة انتاج وتكرار ممل وامنا �� كما أرى 
���� اب��داع متواصل في ص��ور متاحقة من 
اجلمال والصياغة وال��رؤى واألخيلة املبدعة 
... وس��ناحظ كمي��ة مف��ردات الطبيع��ة 
التي احتش��دت بها نصوص��ه , فهذا نصه 
)) اس��ئلة املاء (( يزخ رذاذاً ندياً و ميأل االنفاس 

عطراً شهياً اذ يقول :
ما نصف اجلنان / حتى نكون لها واردين ؟ /

����� حديقة ال��ورد / ميدان الطيور / جس��ر 
على سيسبول /

يحج له الّسواح / منارتان هما لغز / ليس
ندرك��ه / تهتزان مع��اً / فيعت��ري الواقفني 

وجوم/
دهشة / �� ليس الذي قلت / به السرُّ

ال بالعابرين الى جبل / يصطفى به احللم /
ف��ي هذه املواجع ) االصفهانية ( التي نثرها 
الياسري في نصه هذا )) اسئلة املاء (( ينقل 
لنا جتربة معاش��ة اكتوى بجمال أصفهان 
ومساءاتها اللذيذة ولم يجد للتعبير عنها 
غير هذه اللغة احلاملة واملثقلة بصور واماكن 
ش��واهدها احلضارية , ولم تغ��ب الورود وال 
امل��اء وسيس��بول عن رؤيته له��ا , فهو يرى 
اصفهان �� االيرانية �� في مخيلته امتداداً 
لشط مّا في ريف طويريج العراقي , فكا 
املكان��ني يزدهيان بالورود واالل��وان املبهجة 
وبالطي��ور والش��واهد اجلميل��ة , ومن هنا 
نتلمس مهارة الش��اعر وحسن ادارته ملقود 
نص��ه احملّلق في س��موات األب��داع وجتلياته 

وفي نصه )) بس��مة الّرمان (( ينش��ر عادل 
الياس��ري مش��اهداته في ص��ور متاحقة 

ومثقلة بالبهجة واحلياة � فهو يقول :
تس��كنها   / العب��اءات   / طه��ران  س��وق   

االزاهير/
 الشاالت تتسرب العصافير عليها / شجٌر 
 يل��مُّ اخلطيئ��ة / س��يدي ان��ت / ارتدي��ت 

احلقيبة/ 
 لم يك��ن جلدك ابيض / لكنها الش��مس 

تصطاد 
 الفراشات / النساء العابرات قبل التبّضع/

 رمقتك واحدة / في اذن سيدة / غّلفت
 عهره��ا / ����� عرب ���� / حّومت بس��مة / 

يسبح 
 الرّمان فيها / ازهر السوق / مرايا

هك��ذا إذاً هي جترب��ة عادل الياس��ري التي 
نس��ج مفرداته��ا ف��ي ه��ذا الن��ص الباذخ 
وبقية اشقائه واستطاع ان يؤكد من خال 
ه��ذه اجملموعة وم��ا قبلها من اص��دارات ان 
النصوص الت��ي تخلو من جتارب حقيقية ال 
حي��اة لها مادامت ال تام��س نبض قارئها , 
ولهذا فقد تألق عادل الياسري في )) وردتها 
عرس الفراشات (( مواصاً التعبير عن حبه 
للحياة وملفردات بيئته العراقية التي أمدته 
بكل ه��ذا اجلمال و اإلبهار وتوجته ش��اعراً 
للورد با منازع وتلك هي من عامات ونتائج 
تش��بثه بواقعه بعيداً ع��ن الكدح الذهني 
والتهومي��ات اللغوي��ة الت��ي ال حي��اة فيها 

.........
عادل الياس��ري ش��اعر برهن على التصاقه 
بهم��وم الناس وص��اغ لهم عب��ر نصوصه 
أجم��ل ما يتمنون ملس��تقبل رغي��د وحياة 
آمنة ف��ي وطن تس��كنه العصافير وّتلونه 

الورود. 

شكر حاجم الصالحي
ال أظن ان احداً غيره , استطاع ان يجمع كل 
موج��ودات الطبيع��ة ويوظفها في نس��يج 
نصوص��ه العديدة , والتي جس��دت انتماءه 
لبيئت��ه الزراعية ومف��ردات حياتها اليومية 
, اذ ال جت��د نص��اً ل��ه يخلو من متث��ات وصور 
احلياة اخلضراء , فاالش��جار الوارفة واملثقلة 
بالثمار يجاورها خرير املاء في سواقي احلقول 
, ومتأل اجواءها تغريدات البابل وسقس��قات 
, وم��ن هن��ا  العصافي��ر وهدي��ل احلمائ��م 
تستطيع ان تنس��ب أي نص تقرأه حتى وان 
كان مج��رداً من أس��مه , وال حتتاج الى وقت 
تدقي��ق وحتميص لتعلن رأيك , وتقول ان هذا 
النص هو لعادل الياسري الذي حاز ويحوز في 
معظم نصوصه على ان يكون شاعر االرض 
املزدهي��ة باالخضرار واب��ن بيئته األمني على 
تفاصيله��ا , ومن يتابع اصداراته الش��عرية 
الت��ي اجنزها يس��تطيع اجل��زم ان الياس��ري 
ش��اعر تفرد في انتاج نص��وص باذخة الثراء 
بلغتها وبصدق مش��اعره التي ظلت عامة 
فارقة تش��ير ال��ى فرادته في ه��ذا املضمار , 
فقاموسه الشعري يحتشد بكل ما نتمناه 
من صور وعامات واش��ارات دالة على مهارة 
تكاد تغيب في ما نقرأه من شعر هذه األيام 
, الن ما ينتجه الش��اعر خاصة جتربة يومية 
ومامس��ة تفصيلية ملفردات واقع متحقق 
ف��ي ذات الش��اعر وف��ي خض��م يوميات��ه , 
فليس��ت نصوص��ه املنجزة مس��تمدة من 
وقائع مفتعل��ة وكدح ذهبي مجرد من حياة 
نابضة باحلركة , وألن الش��اعر الياس��ري قد 
أيقن منذ بواكيره االولى ان للش��عر وظيفة 

وردتها عرس الفراشات

المعماري حسن فتحي 
عمارة الفقراء سكن األغنياء 

حسن فتحي
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يكشف لنا هذا 
المفهوم العلمي حسن 
فتحي : الدور الجوهري 
للعمارة وعالقتها 
الثقافية/ االجتماعية/ 
الروحية في المحيط 
المجتمعي، وكلما 
استطاعت العمارة 
تحقيق عالقة ثقافية 
عالية مع المحيط العام 
فأنها تعني حيازة 
عناصر تراثية وأخرى 
معاصرة بما يعني 
االنفتاح وعدم االنغالق
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ب��ذل بورقيية ما في وس��عه إلجناح 
مهمة الوفد في تونس والسهر على 

راحته .
ومم��ا يدور ف��ي خلدي تنظي��م فرقة 
تونس��ية فنية حف��ا انيق��اً , على 
مس��رح قاع��ة انيق��ة ف��ي الطابق 
االرض��ي من قص��ر الرئيس ,تتضمن 
ضروب��اً جميلة من الغن��اء والرقص 
الش��عبي , وكان بورقيي��ة وص��دام 
جالسني في الصف االمامي يتابعان 
م��ع بقي��ة اعض��اء الوف��د ع��روض 

الفرقة .
كان صدام با شك في غاية السعادة 
واالهتمام  وللحف��اوة  الزي��ارة  بتلك 

اخلاص الذي حظي الوفد به .
تنام��ى  االج��واء  ه��ذه  ض��ل  ف��ي 
اس��تعداد الع��راق ملس��اعدة تونس 
مالي��اً واقتصادي��اً , وكان اس��تقبال 
افواج التونسيني للعمل في العراق 

مفهوماً في اطار هذا السياق .
بع��د مضي س��تة اع��وام على تلك 
الزي��ارة توجه��ت الى تون��س حلضور 
ب��ني  التنس��يق  جلن��ة  اجتماع��ات 
املنظمات العربية في نطاق اجلامعة 

العربية ,
وكنت في حينه اشغل منصب االمني 

العام جمللس الوحدة االقتصادية .
وخ��ال حف��ل عش��اء دعان��ي اليه 
الس��فير العراقي ف��ي تونس عرجنا 
في احلديث على تل��ك الزيارة وخروج 
بورقيية ش��خصياً الستقبال صدام 
ان  الس��فير  م��ن  س��معت  حي��ث 
بورقيية يش��ير الى تلك الواقعة بني 
احل��ني واحلني اآلخر منوه��اً بخطوته 
احلكيمة ألن��ه –طبقاً مل��ا نقل على 

لس��انه- كان عل��ى يقني م��ن تولي 
ص��دام يوماً م��ا موقع الرج��ل االول 
في العراق , وهو م��ا حتقق فعا عام 

!1979
من أسباب تدهور عاقتي مع صدام 
ب��دأت عاقتي بص��دام تتدهور منذ 
منتصف الس��بعينيات تصاعداً مع 

تراكم االحداث , ومن بينها :
زيارات ديفيد روكفيلر لبغداد :

كان الس��يد ديفيد روكفيلر – رئيس 
البن��ك االميرك��ي العم��اق جي��س 
ف��ي  اخلف��ي  املرك��ز  وذو  مانهات��ن 
السياس��ة االميركية – يأتي بطائرة 
خاصة لزيارة بغ��داد بني احلني واحلني 
اآلخ��ر . وكنت اتس��لم م��ن مكتب 
صدام اش��عاراً هاتفياً بيوم وساعة 
وصول روكفيلر , وطلب اس��تقباله 

في املطار .
وبعد االس��تقبال واستراحة قصيرة 
ف��ي صال��ة الش��رف كن��ت اودع��ه 
ليذه��ب بس��يارة مخصص��ة لهذا 
الغ��رض , فيم��ا بقي م��كان اقامته 
وطبيعة مهمته والش��خصية التي 

يلتقيها محجوبة عني .
ولم اش��أ االستفس��ار م��ن مكتب 
ص��دام عن االمر في حين��ه –وان من 
باب الفضول – جتنباً لتفسير سؤالي 
بقصد غير مرغوب وحتاشيا للرد عن 

سؤالي بجواب مكذوب .
لك��ن روكفيلر – املعروف بكياس��ته 
ودماثت��ه – كان يزورني زيارة مجاملة 
ف��ي مكتبي ف��ي اجملل��س الوطني , 
حيث كنت رئيس��ا ملكتب الش��ؤون 

االقتصادية جمللس قيادة الثورة .
وهك��ذا تك��ررت زيارات��ه ومراس��يم 

اس��تقباله وتوديع��ه . وف��ي اح��دى 
زيارات��ه اخذ يتحدث مع��ي في امور 
خارجه عن االمور االقتصادية واملالية 
وتقع في صلب الشؤون السياسية 
واالمنية . شعرت بالدهشة وأجبته 
بصيغ��ة عب��رت ع��ن ع��دم رغبتي 

باحلديث في تلك الشؤون .
بعد تلك املقابل��ة وجهت كتاباً الى 
مجل��س قي��ادة الث��ورة طالب��اً فيه 
اعفائي من مهمة استقبال روكفيلر 
لتجنب احلدي��ث معه في امور خارج 
نط��اق عملي ,ومقترح��اً قيام عضو 
م��ن مجل��س قي��ادة الث��ورة به��ذه 
املهم��ة , وب��ذا لم اعد اس��مع متى 
يأت��ي روكفيلر ومتى يغادر . ويبدو امن 
صدام لم يك��ن مرتاحاً ملوقفي الذي 
قد يكون سبب له احراجا شخصيا 

.
رحلة الصيد في بلغاريا :

في زيارة صدام الرسمية الى بلغاريا 
على رأس وفد كبير لتعزيز العاقات 
ب��ني البلدي��ن بع��د تأمي��م النفط , 
ص��ادف وصول الوفد ال��ى العاصمة 
صوفي��ا عطلة نهاية اس��بوع . ولم 
متض ساعة على استقرار الوفد في 
دار الضياف��ة حت��ى اعلم " الس��يد 
النائب " تش��ريفات اجلانب البلغاري 
عن رغبت��ه باخلروج ال��ى رحلة صيد 
ما ادى ال��ى ارباك واس��ع في اجلانب 
املفاجئة  الرحل��ة  نتيجة  البلغ��اري 
الت��ي ارادها ص��دام والت��ي لم تكن 

واردة اصا في برنامج الزيارة .
عم��ل البلغ��ار املس��تحيل لتلبي��ة 
الرغب��ة وأجروا الترتيبات الس��ريعة 
املطلوب��ة ,وطلب ص��دام من جميع 

اعض��اء الوف��د مرافقته ال��ى غابة 
الصي��د . وف��ي الن��ادي املق��ام عند 
مدخل الغابة هيأ له البلغار املابس 
قب��ل  ليرتديه��ا  بالصي��د  اخلاص��ة 
االنطاق بسيارات )جيب( قادرة على 
السير في ممرات الغابة الضيقة التي 

غطاها الوحل بسبب املطر .
تناول  بالس��يارات  االنط��اق  وقب��ل 
ص��دام البندقية وص��وب على هدف 
بعي��د ليقيس م��دى االنح��راف في 
اصاب��ة الهدف ث��م انطل��ق اجلميع 
تتقدمه��م س��يارة االدالء وتتبعه��ا 
س��يارة ص��دام ومن ورائها س��يارات 
اعض��اء الوفد , في ظ��ل طقس بارد 
رط��ب وممط��ر . كان الرك��ب يتوقف 
ف��ي الغابة بني احلني واحل��ني , ويترك 
اعضاء الوفد س��ياراتهم ملش��اهدة 
التصوي��ب الدقي��ق للس��يد النائب 
, ويعب��رون عن اعجابه��م كلما خر 
اي��ل او خنزير صريع��اً . الحظ صدام 
انني ل��م اكن من بني املش��اهدين , 
فأستغرب وامتعض , وارسل الدكتور 
صادق علوش – احد االطباء املرافقني 
ال��ذي اصبح وزيرًا للصحة فيما بعد 
– يطل��ب تركي الس��يارة وحضوري 
مش��اهد التصويب . بقيت جالًس��ا 
في السيارة واخبرت الدكتور علوش 
ان صحتي ال تس��اعد عل��ى الوقوف 
في مث��ل هذا الطقس ورجوته اخبار 
صدام بذلك . لم يكن علوش يصدق 
موقف��ي هذا واخبرني ان صدام يصر 
على حضوري وحذرني من عدم تلبية 
رغبته . عندها اضطررت الى الترجل 
لتجن��ب العواق��ب . وهك��ذا انتهت 
املس��يرة في الغابة ورجع الوفد الى 

دار الضيافة حيث القيت امام بابها 
الضحايا م��ن االيائل الت��ي صرعها 
صدام في رحلته , بعدها دخل صدام 
دار الضياف��ة وف��ي قلبه غيض على 
عدم قيامي من تلقاء ذاتي مبشاهدة 
عملية صيده اال بعد ارساله رسوال 
لهذا الغرض , وهو ما علم به اجلميع 

.
خطة التنمية اخلمسية :

حني تولى عدن��ان احلمداني منصب 
وزير التخطيط في 11 تشرين الثاني 
/ نوفمبر 1974 كان التحضير ملشروع 
خط��ة التنمي��ة اخلمس��ية اجلديدة 
1976-1980 اح��د مهام��ه الكب��رى 
. وكان��ت مناقش��ة املش��روع جت��ري 
كالع��ادة في البدء م��ن قبل الهيئة 
التوجيهي��ة جملل��س التخطيط قبل 
رفعها الى اجمللس املذكور العتمادها 
, وكنت آنذاك عضًوا غير متفرغ في 
كل من الهيئة التوجيهية  ومجلس 
التخطي��ط . وتب��ني ل��ي ان اخلط��ة 
ج��اءت ضخمة جداً وتتج��اوز بكثير 
طاقة البلد عل��ى تنفيذها , وحذرت 
من ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع اسعار 
العق��ود م��ن دون مبرر والى ش��حة 
املواد امام القطع اخلاص , الى جانب 
احداث خلل في الدخول الشخصية 
. وشاركني في الرأي اعضاء اخرون .

كان عدن��ان ب��ني فك��ي كماش��ة : 
ضغط املعايير االقتصادية التي متيل 
الى جعل اخلط��ة واقعية , وضغوط 
رفاق��ه الوزراء اعض��اء مجلس قيادة 
الث��ورة الذي��ن يطالب��ون بتضخيم 
مشاريع وزاراتهم ألغراض سياسية 
/ اعامي��ة . واراد عدن��ان التخل��ص 

احال��ة  ال��ى  فم��ال  االح��راج  م��ن 
مش��روع اخلطة كما هو الى مجلس 
التخطيط , حيث بإمكان كل عضو 

طرح رأيه وانتقاده .
ف��ي اجتم��اع موس��ع مت ف��ي القاعة 
الكب��رى للمجل��س الوطن��ي الت��أم 
مجل��س التخطي��ط برئاس��ة صدام 
وحض��ره رئي��س اجلمهوري��ة واعضاء 
والقي��ادة  الث��ورة  قي��ادة  مجل��س 
القطرية وال��وزراء الى جانب االعضاء 
غير املتفرغني في مجلس التخطيط 
وزارة  ف��ي  الفني��ة  الدوائ��ر  ورؤس��اء 

التخطيط .
بدأ النقاش في االجتماع وبدأت معها 
نقط��ة االحتكاك بص��دام , فبعد ان 
اعدت طرح رأيي املذكور سابقا توالت 
اصوات من الوزراء غير البعثيني مؤيدة 
ما طرحت بش��أن ضخامة اخلطة وما 
جتر الى سلبيات تأخذ شكا تراكميا 

على االمدين املتوسط والبعيد .
استش��اط صدام غضب��اً من طرحي 
وتأيي��د االخرين , ف��ي وقت كان يبغي 
تلبية رغبات رفاق��ه القياديني الوزراء 
بقاعدة هائلة من املشاريع الى جانب 
تلبية طموحه كقائد خلطة التنمية 
) االنفجارية ( . اما املعايير االقتصادية 
التي س��عت اخلطة السابقة لالتزام 
بها فكانت م��ن وجهة نظره أمرا في 
املرتب��ة الثانية , فب��دأ صدام يرد على 
جانب ثانوي من الطرح الذي عرضته , 
في وقت التزم عدنان احلمداني جانب 

الصمت ومراقبة املوقف .
اضطر صدام في النهاية الى التراجع 
ووق��ف ف��ي القاع��ة ام��ام اجلمي��ع 
ليعلن اعادة مش��روع اخلطة الى وزارة 

التخطي��ط للنظر فيها م��رة اخرى . 
وكانت مظاهر االس��تياء واالمتعاض 
ظاه��رة عل��ى وجهه ونب��رات صوته , 
وسجلها نقطة سلبية على تصرفي 

جتاهه .

قرض ضخم من بنك )يوباف(
صدر ق��رار بتأليف جلن��ة – كنت احد 
اعضاءه��ا – لوض��ع احل��دود القصوى 
وامليزاني��ة  االس��تثماري  للمنه��اج 
العامة لع��ام 1975 , بعد ان س��ادت 
في تلك الفترة توجهات الستثمارات 
كبيرة وانفاق ضخم يتجاوز امكانيات 
الب��اد االقتصادية واملالي��ة . وقامت 
اللجنة بالتنبي��ه الى خطورة الوضع 
, وط��رح تقريرها في اجتماع موس��ع 
ض��م مجلس��ي التخطي��ط والوزراء 
والقيادة القطرية . اال ان وقائع االمور 

سارت فيما بعد باجتاه معاكس .
وف��ي اوائ��ل ع��ام 1976 ق��رر مجلس 
قيادة الث��ورة , مرة اخرى , تأليف جلنة 
برئاسة وزير التجارة اخلارجية – وكنت 
عض��ًوا فيها – لبيان ال��رأي في حدود 
االنفاق واالس��تثمار العامني , وعادت 
اللجنة محذرة من مغبة املمارس��ات 
غير املسؤولة وجتاوز احلدود املعقولة , 
وطرح تقريرها على رئيس اجلمهورية 
في حينه احمد حسن البكر واعضاء 
القي��ادة القطرية خ��ال اجتماعهم 
ي��وم 3 ش��باط/ فبراي��ر 1976 , اال ان 

التصرفات اخلاطئة لم تتوقف .
وكان ص��دام حس��ني متضايق��اً من 
تقارير هذه اللج��ان بحكم ما تعنيه 
من نقد للسياسة املالية واالقتصادية 

التي يشرف عليها

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
الحلقة 2

جاسم محمد*

املقاتلون االجانب 
الذئاب املنفردة باتت خطر يهدد اوروبا 

والغرب
كش��ف مكتب التحقيق��ات الفيدرالي 
ي��ان   2015 يناي��ر   15 ي��وم  االميرك��ي 
"كريس��توفر كورن��ل" مت الق��اء القيض 
علي��ه بتهم��ة محاول��ة قت��ل ضاب��ط 
اميركي بحسب وثائق احملكمة. واظهرت 
الوثائ��ق ان" كورنل" نش��ر تغريدة على 
موقع تويتر يؤكد دعمه لتنظيم "الدولة 
االسامية. التحقيقات االولية كشفت 
بان��ه اح��د اخلاي��ا املنف��ردة او املتوحدة  
ج��اءت  احلادث��ة  ه��ذه   .  Lone wolves
متام��ا في اعقاب حادثة "ش��ارلي ابيدو" 
� باري��س في 7 يناي��ر 2015 التي لم تزل 
لم تزل التحقيقات تكش��ف عن جميع 

تفاصيلها.
ااستخباري  املنفردة" مصطلح  "الذئاب 
يدل على قيام ش��خص او اشخاص، غير 
منظم��ني، اي ال يخضع��ون الى تنظيم 
هرمي، يستلمون منه التعليمات للقيام 
بعمليات ارهابية، بل يقوم الش��خص او 
والتنفيذ ضمن  بالتخطيط  االشخاص، 
امكانياته��م الذاتية. اغلب االش��خاص 
املنفذين ملثل هذه العمليات، يكونوا من 
الشخصيات الس��وية االعتيادية والتي 
ال تثير الش��ك في س��لوكها وحركتها 
اليومية. اغلب هذا النوع من االشخاص 
يكون��وا من الش��باب من اص��ول عربية 
واسامية، ومن الذين يقيمون في اوروبا 
ودول غربية. لتنتقل العمليات اإلرهابية 
م��ن العمليات الواس��عة للتنظيم  الى 
اف��راد، ه��ذه العملي��ات ممك��ن اعتبارها 
بانه��ا محاولة م��ن التنظي��م ملواجهة 

مشكلة التمويل والنقص في القيادات 
امليداني��ة من اجليل االول للقاعدة، الذين 
تقدم بهم الس��ن وخرجوا م��ن اخلدمة. 
تق��وم عمليات الذئب املنف��رد عادة على 
مبدأ التمويل الذاتي احملدود واالس��تعانة 
باملواد التي تدخل في صناعة املتفجرات 
والتي ميكن احلصول عليها في االس��واق 
دون ان جتلب االنتباه واملراقبة. اغلبهم ال 
يتردد الى املس��اجد، وال يرتدي الس��روال 
االفغاني واط��اق اللحي ويتقن اكثر من 
لغة مع اجادة عالم االنترنيت والتقنيات 
احلديث��ة. ان املعلوم��ات الت��ي توفره��ا 
ش��بكة االنترنيت، حول كيفية التحول 
م��ن مواطن عادي الى "جهادي" مفخخ، 
تع��ّد مادة قيمة من وجهة نظر القاعدة 
و"اجلهاديني". وتق��دم املواقع "اجلهادية" 
املعلوم��ات بعدد من اللغ��ات االجنبية، 
لتبره��ن بانها تس��تهدف الش��باب في 
اجملتمعات الغربية. وان غالبية هذا النوع 
م��ن العملي��ات يق��وم اصحابه��ا، قبل 
تنفيذ اي عملي��ة، بإيقاف اتصاالته قبل 
فترة التنفيذ، وايق��اف اتصاالت الهاتف 
وغل��ق حس��ابات الفي��س ب��وك او تويتر 
عل��ى ش��بكات  التواص��ل االجتماعي، 
وبعد الذئاب املتوحدة رمبا تقوم بالس��فر 
ألغراض سياحية خارج الدولة الهدف من 

اجل التمويه على اجهزة االستخبارات.

مخاطر الذئاب املنفردة
عمليات الذئاب املنفردة، ظهرت متأخرة 
رمبا نهاي��ة ع��ام 2009، بوصفها البديل 
الى عملي��ات تنظيم القاع��دة املركزي. 
املراقبون يجمعون ب��ان القاعدة لم تعد 
بعد تنظيم مرك��زي يعطي التوجيهات 
والتمويل، بقدر ما اصبح ايدلوجية ميكن 
تبنيها من قبل الش��باب. هذا النوع من 

العمليات جاءت بديل الى عجز التنظيم 
املركزي بع��د تعرضه ال��ى ضربات قوية 
من قبل الوالي��ات املتحدة وبعد مطاردة 
واصطياد اغل��ب قياداته في وزيرس��تان 
واليم��ن وه��ذا م��ا اك��ده  تنظي��م فرع 
القاع��دة ف��ي اليمن، بانه ه��و من تبنى 
العملية ومت االعداد لها منذ عام 2011. 

ان "اخلاي��ا الفردي��ة" او الذئاب الوحيدة 
التحقيق��ات  مكت��ب  يس��ميها  كم��ا 
الفيدرالي��ة تك��ون اكث��ر صعوب��ة في 
املراقب��ة  اج��راءات  برغ��م  متابعته��ا 
البش��رية والتقنية. وهي متثل حتديا الى 
االس��تخبارات اكثر من شبكات العمل 
عل��ى االرض، الن االخي��رة ممك��ن ان توفر 
لها بع��ض املعلومات واحلقائق من خال 
املراقب��ة واملتابع��ة. اما اخلاي��ا الفردية 
فيعن��ي ان يكون ش��خص واح��د فعاال 
عل��ى االنترني��ت بع��د ان وفرت ش��بكة 
القاعدة طرق ووس��ائل صنع املتفجرات 
ف��ي مطابخ االمهات وباس��تعمال مواد 
غي��ر محظ��ورة. وهنال��ك احتماالت من 
تصعي��د عملي��ات اخلاي��ا الفردي��ة في 
اوروبا والواليات املتحدة بسبب الشحن" 
وقن��وات  االنترني��ت  عل��ى  اجله��ادي" 
التلفزي��ون. وكان��ت بداي��ة ه��ذه اخلايا 
ع��ام 2009 في س��احة التاميز س��كوير 
في نيويورك عندما قام فيصل ش��اه زاد 
الباكستاني املولد  البريطاني اجلنسية 
مبحاول��ة تفجي��ر س��يارة مفخخة  في 
يوليو 2010 وكذلك في محاولة الشاب 
النايجي��ري عم��ر الفاروق عب��د املطلب 
بتفجير عبوة على م��ن طائرة اميركية 
متجه��ة م��ن امس��تردام ال��ى الواليات 
املتحدة عش��ية اعياد مي��اد عام 2009 
وعملية اجملن��د االميركي من اصل عربي 
نضال حسن الذي اطلق النار على زمائه 

في قاعدة فورد العس��كرية في الواليات 
املتحدة عام2009. ان التغيير في نوعية 
املواجه��ة والصراع ما ب��ني التنظيمات 
القاعدية وخصومها، حتول الى مواجهات 
اس��تخبارية غي��ر تقليدية، تس��تخدم 
والتقني��ة احلديثة.  التكنلوجي��ا  فيه��ا 
لذا ش��هد جيل القاعدة الثالث س��رعة 
باحلركة ومرونة بالتنقل بعد اس��تغاله 
التكنلوجيا احلديثة والعوملة االتصاالت. 
ان اخلاي��ا الفردية متث��ل حتديا الى اجهزة 
االمن واالستخبارات خاصة في الواليات 
املتح��دة واوروبا، ألنه��ا خايا غير هرمية 
وغي��ر تقليدية ميكن التوص��ل اليها من 
خ��ال ت��ورط اح��د عناصره��ا. ويجم��ع 
الباحثون بان اخلطب واملنشورات والصور 
املروعة التي تتداولها ش��بكة االنترنيت 
عن الضحايا او انتهاكات حقوق االنسان 
متثل مادة جيدة لشحن مثل هذه اخلايا، 
باجتاه تنفيذ عمليات انتقامية وانتحارية 

فردية في مجتمعاتهم.

مناذج من اخلاليا املنفردة
محمد مراح

هو فرنسي من اصل جزائري، اشتهر بعد 
قيامه بعمليات اطاق نار وقتل جماعي 
في "ميدي بيرينيه" في 2012 وقتل مراح 
س��بعة اش��خاص منهم ثاث��ة اطفال 
يه��ود وحاخام، م��ع جرح س��تة اخرين. 
قتل  في 22 مارس 2012 بعد محاصرته 
في بيته ملدة 32 س��اعة م��ن قبل قوات 
الش��رطة واجليش من فرقة ال��راد. وكان 
له��ذه احلادث��ة وق��ع كبي��ر في وس��ائل 
االعام التي خصصت اس��ابيع للحديث 
على هذه الواقع��ة، خاصة لتزامنها مع 

االنتخابات الرئاسية الفرنسية 2012.

رئي��س جه��از االس��تخبارات  وكش��ف 
الفرنس��ية الس��ابق" اي��ف بونيه"ع��ن 
تفاصي��ل جدي��دة ف��ي قضي��ة محمد 
م��راح،  وفق��ا لتقري��ر قن��اة العربية 28 
م��ارس 2012 حي��ث اك��د، في ح��وار له 
م��ع صحيف��ة ''الديب��اش دو مي��دي'' ان 
هناك احتم��اال كبيرا الن يك��ون املتهم 
محم��د قد عم��ل بصف��ة مخب��ر لدى 
مصالح االمن الفرنس��ية  واشار الى ان 
''تصريح��ات "برنار سكارس��يني" رئيس 
املديرية املركزية لاستخبارات الداخلية، 
تفيد بان محمد م��راح كان على اتصال 
بضاب��ط من داخ��ل املديرية، م��ا يهم ان 
مراح كان على تواصل مع االستخبارات 
الداخلية وال احد يعرف حدود ومدى هذا 

التعاون.

امادي كوليبالي
هو "امادي كوليبال��ي" محتجز الرهائن 
ف��ي متج��ر يه��ودي بباري��س، ق��ال قبل 
مقتل��ه  ي��وم 8 يناي��ر 2015، لتلفزي��ون 
فرنس��ي ان��ه واف��ق حتركه م��ع االخوين 
كواش��ي، منفذي الهج��وم الدامي  يوم 
7 يناي��ر 2015 على اس��بوعية "ش��ارلي 
ايب��دو" بباري��س. وه��و ف��ي منتص��ف 
الثاثينات ومن اص��ول افريقية من دولة 
مالي، امضى س��ت س��نوات بالسجن، 
وهو في العشرينات من عمره، وخرج من 
الس��جن عام 2009 بعد انتهاء عقوبته. 
التحقيقات كش��فت، ب��ان "كوليبالي" 
كان  عل��ى اتصال مع ش��ريف وس��عيد 
كواش��ي منفذي هجوم "شارلي ابيدو" 
وه��ذا رمبا يخرج��ه من تصني��ف الذئاب 
االس��تخبارات  تصريح��ات  املتوح��دة. 
الفرنسية كشفت ايضا ان "كوليبالي" 
عمل عميا الى االستخبارات الفرنسية 

الداخلي��ة وكان معروف��اً بعاقات��ه مع 
املافيا من اصول روسية معروفني بتجارة 
الساح  وسبق ان تعرف خال عام 2007 
عل��ى ا"حمد البق��ال" اح��د املتطرفني 
الس��فارة  تفجي��ر  مبحاول��ة  املته��م 
االميركية في باريس في س��جن "الكاز" 

حيث كانا ميضيا عقوبة السجن معا. 
   

"كريستوفر كورنل"
ذك��ر مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي 
ي��ان   2015 يناي��ر   15 ي��وم  االميرك��ي 
"كريس��توفر كورن��ل" مت القاء القيض 
علي��ه بتهم��ة محاول��ة قت��ل ضابط 
احملكم��ة.  وثائ��ق  بحس��ب  اميرك��ي 
واظه��رت الوثائ��ق ان" كورن��ل" نش��ر 
تغري��دة على موقع تويت��ر يؤكد دعمه 
لتنظي��م "الدول��ة االس��امية". وكان 
ينش��ر تغريداته باس��م مس��تعار وهو 
م��ن حس��اب باس��م رحي��ل محروس 
عبي��دة. وق��ال "ج��ون باري��و"، عمي��ل 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي "اف 
بي اي" املس��ؤول عن اعتقال كورنل ان 
"املواطن��ني االميركيني ل��م يكونوا في 
خطر خ��ال فت��رة التحقيق��ات. وكان 
كورنل حتت مراقب��ة "اف بي اي" لفترة 
طويل��ة قب��ل اعتقال��ه  ي��وم 14 يناير 
2015 وش��رائه اس��لحة نارية. وذكرت 
قن��اة العربية ف��ي نش��راتها االخبارية 
بان مكتب التحقيقات الفيدرالي كان 
يراقب��ه عن قرب وس��بق ان دفع املكتب 
الفيدرال��ي احد عمائ��ه للتعرف عليه 
بغط��اء صداق��ة، وبحج��ة مناصرت��ه 

للجماعات "اجلهادية".

همام البلوي 
ه��و هم��ام خلي��ل البلوي م��ن مواليد 

واح��د  الط��ب  درس  الكوي��ت،   �1977
اعض��اء  وكان وعمي��ل مزدوج للس��ي 
اي ايه واس��تخبارات دول��ة عربية والى 
تنظي��م القاع��دة � طالب��ان. اعتق��ل 
ع��ام 2008 م��ن قب��ل جه��از مخابرات 
الدول��ة العربية لنش��اطه في الترويج 
للمنتديات"اجلهادي��ة" وقد وافق اجلهاز 
االستخباراتي على االفراج عنه مقابل 
جتنيده وتوجهه الى وزيرستان باكستان 
للعمل م��ع طالبان باكس��تان وهو ما 
واف��ق علي��ه هم��ام، عمل م��ع وكالة 
املركزية االميركي��ة كعميل  اخملاب��رات 
لهم في صفوف القاعدة قبل ان يتحول 
لعميل م��زدوج، نفذ عملي��ة انتحارية 
في مقر وكالة االستخبارات االميركية 
في خوست في 25 ديسمبر 2009 جنم 
عن التفجير مقل مجموعة من عماء 
وكالة اخملاب��رات املركزية االميركية في 
والية خوس��ت ف��ي افغانس��تان، حيث 

قتل 7 من افرادها اضافة.
ذك��رت الش��هادات وكذل��ك حتقيقات 
االجهزة االس��تخبارية، ان بعض اخلايا 
املتوحدة تكون سوية وال جتلب االنتباه، 
يشار بان التنظيمات "اجلهادية" اعطت 
تعليماته��ا عبر االنترني��ت ومنتدياتها 
بضرورة التشبه باملظهر الغربي، وحلق 
الذقن ورمبا لبس اقراط وتقليعات شعر 
غربية، لكي ال تثير الشكوك حول هذه 
اخلايا، عكس مظهر الدعاة الذي يكون 

اساموي في املظهر وامللبس.

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  ف��ي مكافح��ة  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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“محادثات” لحشد االهتمام
بالنقاشات الساخنة

أطلق��ت فيس��بوك مي��زة جديدة ضم��ن نتائج البح��ث، تتيح 
اكتشاف احملادثات والنقاشات االكثر زخماً حول موضوع بعينه 
في الش��بكة االجتماعية، وامليزة التي أطلقت عليها الشبكة 
اس��م “آخر احملادثات” توفر نظرة شاملة عما يجري تداوله بشأن 

قصة إخبارية أو موضوع آخر.
وأشارت فيس��بوك “نحن بصدد طرح قسم جديد ضمن نتائج 
البح��ث يعرض أحدث املش��اركات العامة ح��ول املواضيع التي 
يجري نقاشها في الوقت احلالي من قبل الكثير من األشخاص 

في منصتنا”.
والقدرة على رؤية املش��اركات العامة ليس��ت أم��راً جديداً في 

فيسبوك، لكن امليزة اجلديدة مختلفة عما كان متاح سابقا.
وكانت الش��بكة تعمل على إجراء بحث واسع النطاق مستند 
إل��ى كلمات رئيس��ية، على أن تع��رض صفحة نتائ��ج البحث 
الرئيسة مزيجاً من املقاالت اإلخبارية والصور ومقاطع الفيديو 
واملش��اركات العام��ة والصفح��ات واجملموع��ات والتطبيق��ات 

املقترنة بعبارة البحث. 
وتع��د املي��زة أقرب ما تكون إلى قس��م خاص به��ا ضمن نتائج 
البح��ث حيث تعرض عبر حتديثات مباش��رة كمية األش��خاص 

الذين يتحدثون عن موضوع ما في الوقت احلالي.
ومين��ح العداد فك��رة عن كيفية مناقش��ة ه��ذا املوضوع على 
نطاق واسع ضمن الشبكة، ويعرض على سبيل املثال موضوع 
يجري احلديث عنه من قبل حوالي مليون مس��تعمل، وتس��عى 
الش��بكة االكثر ش��عبية ف��ي العال��م الى دفع املس��تعملني 
لاط��اع على ش��تى وجهات النظ��ر، خارج ش��بكة األصدقاء, 
وتنتقي اخلاصية غالًبا منش��ورات تش��ترك مع املستعمل في 

نفس القيم والعقلية.

اإلعجابات على مواقع
التواصل ال تجلب السعادة

دراس��ة تفي��د بأن��ه كلم��ا ازدادت ش��عبية املس��تعمل عل��ى 
الش��بكات الرقمية زاد حجم الضغوطات النفس��ية بالسعي 

للظهور بأفضل حال أمام املتابعني.
اذ يسعى الكثير من مستعملي شبكات التواصل االجتماعي 
إلى حصد إعجابات املتابعني واألصدقاء على منش��وراتهم غير 
مدرك��ني لآلث��ار النفس��ية الناجمة عن حصوله��م على أرقام 

عالية من “الايكات”.
وفي دراس��ة حديثة أش��ار علماء نفس بريطاني��ون أن الركض 
وراء الش��هرة واستقطاب إعجاب واهتمام اآلخرين يكشف عن 

ضعف احترام الذات والثقة بالنفس.
وقال اخلبراء في البحث الذي قدموا نتائجه خال املؤمتر السنوي 
جلمعي��ة اخلب��راء النفس��يني إن “نتائج االختبارات التي ش��ارك 
فيها مئات املتطوعني من مش��تركي شبكتي فيسبوك وتويتر 
للتواصل االجتماعي، بينت أن من يس��عون للش��هرة على تلك 
املواقع والش��بكات يعانون من مش��كات تتعل��ق بعدم الثقة 

بالنفس”.
وأضافوا “لقد طرحنا على املشتركني العديد من األسئلة حول 
آرائه��م مبواقع التواص��ل االجتماعي، وحول الناس املش��هورين 
عل��ى تلك املواق��ع، لقد تبني أن من يعانون من مش��كات عدم 
احترام الذات يبدون اهتماًما كبيراً بهؤالء املش��اهير، ويس��عون 
لتقليدهم ونيل إعجابات بالق��در ذاته، كما لوحظ اهتمامهم 
الش��ديد بإحصاء عدد اإلعجابات الت��ي يحصل عليها اآلخرون 

على شبكات التواصل”.
وأفاد مارتن غراف أحد القائمني على الدراسة أن اإلعجابات التي 
ينالها األش��خاص على مواقع التواص��ل االجتماعي ال تزيد من 
س��عادتهم، وال حتسن من حالتهم النفسية، بل على العكس، 
فكلما ازدادت شعبية الش��خص على تلك الشبكات واملواقع، 
كلم��ا زاد حجم الضغوطات النفس��ية، فهو يس��عى للظهور 

بأفضل حال أمام املتابعني.
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بغداد - الصباح الجديد: 

اق��ام الرس��ام جاس��م التميمي 
معرضه الشخصي االول بعنوان 
)جم��ال الطبيعة يحاكي معالم 
أل��ف  بغ��داد( وش��هدته قاع��ة 
ليلة وليل��ة في املرك��ز الثقافي 

البغدادي.
وقال الرسام التميمي في تصريح 
صحفي: انني مزجت في لوحاتي 
اخلمس والعشرين التي عرضتها 
ب��ني جمالية الطبيع��ة ومعالم 
بغ��داد التراثية، ف��ا يوجد فيها 
للطبيعة  وعش��قي  اش��خاص، 
ك��ي  دفعن��ي  طفولت��ي  من��ذ 
ارس��مها بالصورة التي يجعلها 
تصبح واقعية للمتلقي، متمنيا 
ان يك��ون الواق��ع الذي نعيش��ه 
به��ذه الص��ورة اجلميل��ة حي��ث 
الصفاء والهدوء، في الوقت الذي 
الطبيعة  ضمت بعض لوحات��ي 

في اخلارج كضاحية في لندن.
 وأج��د ان هذا الش��يء ضروري اذ 
الب��د ان نتأثر مبحيطن��ا اخلارجي 
ونأخ��ذ من��ه ملس��ات ونضيفها 
ال��ى لوحاتن��ا، وان كن��ت ارى بان 
الطبيع��ة ف��ي الع��راق اصبحت 
محدودة فذلك بس��بب الظروف 
التي مير بها البل��د، وميكن القول 
ان الريف في جميع الدول مرتبط 
طبيعي��ا ً م��ن خ��ال )االش��جار 

وغيرها  واملاء  واخلض��ار  والنباتات 
م��ن س��حر الطبيع��ة اجلميل(، 
لكن م��ع هذا يبقى ل��كل مكان 
خصوصيت��ه، وبالنس��بة لنا في 

الطبيعة  فخصوصي��ة  الع��راق 
لدينا جتعلها متميزة عن غيرها.

وحول س��بب اهتمامه باألماكن 
التراثي��ة لتأخذ حيزا ًفي لوحاته، 

ب��ني: ان لتل��ك االماك��ن وغيرها 
ومنه��ا احملطة العاملي��ة تذكرني 
خ��ال  االش��ياء  م��ن  بالكثي��ر 
طفولت��ي الت��ي قضي��ت فيه��ا 

ذكريات جميلة.
ألول  اقامت��ه  تأخ��ر  ان  وأوض��ح 
معرض برغم جتاوز عمره الستني 
فقال : ان الرس��م بالنس��بة لي 

ميثل هواية وهذه الهواية منت مع 
الزم��ن، لكن لم تت��ح لي فرصة 
اقامة اي معرض بسبب انشغالي 
بعملي كمهندس، وبعد تقاعدي 
م��ن الوظيف��ة وج��دت ض��رورة 
حتوي��ل ه��ذا االهتمام ال��ى واقع  
علماً ان هناك رابط بني الش��كل 
الهندسي واللوحة خصوصاً في 
العم��ران، فهذه لوحة متثل فندق 
الرش��يد وتلك فندق فلس��طني 
عش��تار  جران��د  وذاك  مريدي��ان 
الذي اضفت اليه البحيرة كونها 
اص��ا كان��ت موج��ودة لكن��ه مت 
جتفيفها، وعموماً يوجد متازج بني 
الهندس��ة والفنون التشكيلية، 
وهي مسألة احساس الن الفنان 
بذات��ه ميتل��ك احساًس��ا وهو ما 
يجعل��ه ميتلك الق��درة بان يكون 
هناك رابطاً بني الهندسة والفن 

التشكيلي.
ومتنى ان يعود بلدنا العزيز ملا كان 
عليه، وتعود االماكن التراثية الى 
واقعه��ا اجلمي��ل املرتبط بجمال 
الطبيع��ة، كم��ا ان املع��رض مبا 
يضمه م��ن لوحات ميثل رس��الة 
ودع��وة للصفاء والنق��اء واجلمال 
والهدوء تعود بالنفع الى االنسان 
وحيات��ه، كونها حتاكي ما يتمناه 
اجلمي��ع، وان االهتم��ام بالفن��ون 
اجلميلة في أي بل��د يعكس رقي 
ش��عبه مب��ا تعب��ر عنه بش��تى 

مجاالتها.

في المعرض األول للرسام جاسم التميمي

جمال الطبيعة يحاكي معالم بغداد التراثية

إحدى معالم بغداد

لقطة

بطاقة شخصية

الطائرات الورقية لعبة شعبية عراقية »عدسة: زياد متي«

كت��ب  يه��ودي  تش��يكي  كات��ب 
الكتاب��ة  رائ��د  يع��د  باألملاني��ة، 
الكابوس��ية، وهو أحد أفضل أدباء 
األمل��ان ف��ي ف��ن الرواي��ة والقصة 

القصيرة.
تعل��م كاف��كا الكيمي��اء واحلقوق 
واألدب في اجلامعة األملانية في براغ 
1901عام . ول��د كافكا في 3 يوليو 
عام 1883 ,لعائلة يهودية متحررة، 
وخ��ال حياته تقرب م��ن اليهودية 
معلم��ة  ل��دى  العبري��ة  تعل��م   ,

خصوصية. 
عم��ل موظف��اً ف��ي ش��ركة تأمني 
حوادث العمل امض��ى وقت فراغه 
ف��ي الكتاب��ة األدبية الت��ي رأى بها 
ه��دف وجوه��ر حيات��ه, القليل من 

كتاباته نشرت خال حياته.
حياته كانت مليئة باحلزن واملعاناة، 
مبا ف��ي ذلك عاقت��ه بوال��ده، كان 
مثقف��اً حساس��اً وق��ع حتت حكم 

والد مستبد وقوي. 
كافكا كان نباتيا واش��مأز من أكل 
اللح��وم، وهنالك م��ن يربطون هذا 
مبهنة ج��ده الذي كان ج��زاراً، عرف 

على انه شخص يصعب عليه امتام 
االمور، وهو االم��ر الذي ميز كتابته 
حي��ث كان يجد صعوب��ة في انهاء 

إنتاجاته.
ق��رأ كثيراً ل���: هبل، وغريلبرتس��ر، 
وباي��رون، وفلوبي��ر، وهوفمنس��تال، 
وتوماس مان، س��تندال، وشتيفتر، 
وفي��ودور  هيس��ه،  وهرم��ان 
وتولس��توي  دوستويفس��كي، 

وسترندبرغ. 
حصل كافكا على لقب الدكتوراه 
ف��ي احلقوق في حزي��ران عام 1906، 
»تدري��ب  س��نة  أمض��ى  بعده��ا 
قضائي«، أوالً لدى محكمة جنائية 

ثم لدى محكمة مدنية في براغ.
لم يكن كافكا على اتصال بالفئة 
املثقف��ة ف��ي ب��راغ وحس��ب، وإمنا 
كان على اتصال بالش��عب كذلك 
عل��ى عك��س زمائه تعل��م اللغة 
التش��يكية وأتقنها، وأقام عاقات 

وثيقة مع التشيكيني.
االجتماع��ات  ي��زور  غالب��اً  وكان   
يعقده��ا  الت��ي  السياس��ية 
واالش��تراكيون  الدميوقراطي��ون 

والفوضويون، دائماً كان يقوم وحدٌه 
به��ذه الزيارات، وذل��ك ألن أصدقاءه 
من كّت��اب اللغة األملاني��ة في براغ 
ل��م يكونوا يبدون اهتمام��اً باحلياة 
السياس��ية للش��عب التش��يكي 
طوال حيات��ه، كان كافكا مييل إلى 
الطب الطبيعي وما يرتبط به كان 
س��باحاً جيداً دؤوباً، مجدفاً، فارساً 

وجوالة.

كان ثمة صالون ثقافي مشهور في 
الوسط األملاني في براغ، يلتقي فيه 
الفكرية،  والنخب��ة  العلم��اء  كبار 
وتلقى فيه سلس��لة من احملاضرات 
مس��توى،  أعل��ى  عل��ى  وتناق��ش 
وتقام فيه حلق��ات علمية وفكرية 
دورية وم��ن ضيوف ذل��ك الصالون 
أينش��تاين  ألبرت  واملتحدث��ني فيه 
وأصدقاء له من علم��اء الرياضيات 
وط��وال  والفاس��فة  والفيزي��اء 
سنوات كان كافكا يستمع إليهم 
بانتظام، ويش��ارك في نقاشاتهم. 
النظري��ة  كاف��كا  فه��م  وهن��اك 
النس��بية ل��� أينش��تاين، ونظرية 
الك��م ل� ماكس بان��ك، والتحليل 
النفس��ي ل� فرويد، ونظرية األعداد 
الانهائي��ة ل��� كانتور، وفلس��فات 

هيغل وكانط ونيتشه.
في األعوام 1910 – 1912 زار باريس، 
برلني، شمال إيطاليا، زيوريخ، فاميار، 

فيينا، البندقية وريفا.
توفي  فرانس كافكا  عام 1924في 
النمس��ا وبعد وفات��ه نُقلت جثته 
إلى براغ حيث دُفن هناك في 1924. 

فرانس كافكا

كافكا

بغداد - الصباح الجديد:
احتف��ى معه��د احل��رف والفن��ون 
الش��عبية التابع الى دائرة الفنون 
التش��كيلية بكوكب��ة من طلبته 
املبدع��ني وفي حفل اقيم بالتعاون 
مع مؤسسة صندوق دعم الشباب 
ف��ي بناي��ة املعه��د الكائن��ة ف��ي 

منطقة االسكان ببغداد. 
ع��دد  التك��رمي  حف��ل  وحض��ر 
السياس��ية  الش��خصيات  م��ن 
واالكادميي��ة منه��م عل��ي العطار 
مستشار رئيس اجلمهورية لشؤون 
الش��باب وفوزي أكرم ت��رزي عضو 

مجل��س النواب العراق��ي ومهدية 
الام��ي عضو مجل��س محافظة 
بغ��داد رئي��س جلنة اجملتم��ع املدني 
والعمي��د حس��ني مدي��ر ش��رطة 
الك��رخ وممثل��ني ملنظم��ات اجملتمع 

املدني واملهتمني بالشأن الثقافي.
ب��دأ احلفل بق��راءة س��ورة الفاحتة 
والوقوف دقيقة صمت حدادا على 
ارواح ش��هدائنا االبطال من اجليش 
واحلشد الش��عبي وقواتنا االمنية 
البطلة وه��م يحررون ق��رى ومدن 
العراق ويط��ردون الدواع��ش، وعبر 
مستشار رئيس اجلمهورية لشؤون 

الش��باب علي العط��ار في كلمة 
القاها ام��ام احلضور ع��ن اعجابه 
ب��روح الش��باب وهو يرس��م االمل 
للعراق اجلديد بالفن والذوق وسمو 

الروح االنسانية.
ودعا عضو مجلس النواب العراقي 
ف��وزي أك��رم ت��رزي وزارت��ي التربية 
والثقاف��ة ال��ى احتض��ان واحتواء 
هؤالء الش��باب وصق��ل مواهبهم 
وقابلياته��م عل��ى اس��س وطنية 
ألنهم ميثلون رسالة للعالم اجمع 
بأن بغداد تستحق ان تبقى عاصمة 
الثقافة العربية الدائمة وان بغداد 

تستحق ان تدخل ضمن العواصم 
االبداعية اليونسكو.

وثمن عدنان النق��اش مدير معهد 
احل��رف والفنون الش��عبية اجلهود 
اخلي��رة الت��ي يقدمه��ا مدي��ر عام 
دائرة الفنون التشكيلية د. شفيق 
املهدي بالتوجيهات والدعم الكبير 
م��ن اجل دفع حرك��ة تطور املعهد 

وازدهاره. 
وأش��ار الى ان العش��رة االوائل من 
طلب��ة املعه��د س��يتم قبوله��م 
ف��ي كلية الفن��ون اجلميلة وكلية 
التربية  االساسية قس��م  التربية 

الفني��ة والكلية التقنية، موضحا 
ان من حق الطلبة اكمال دراستهم 
اجلامعي��ة في الكلي��ات االهلية او 
املس��ائية بع��د ان حص��ل املعهد 
على اس��تثناء م��ن وزارة التعليم 

العالي في هذا املوضوع. 
اجلوائ��ز  بتوزي��ع  احلف��ل  واختت��م 
عل��ى  التقديري��ة  والش��هادات 
االس��اتذة والطلبة املشاركون في 

احلفل
ويشار إلى أن معهد احلرف والفنون 
التراث  مبديري��ة  يرتبط  الش��عبية 
الفنون  لدائ��رة  التابعة  الش��عبي 

بوزارة الثقافة، يقبل املتقدمني من 
خريجي الدراس��ة املتوسطة أو ما 
يعادلها، ومدة الدراسة فيه خمس 
س��نوات مينح املتخ��رج من املعهد 
شهادة )دبلوم فني تطبيقي( مجاز 
م��ن قبل وزارتي التربي��ة والتعليم 

العالي.
ويتلق��ى طلبة املعه��د خال مدة 
الدراس��ة دروس��اً في تعل��م فنون 
الطرق على املعادن واخلياطة واألزياء 
والنس��يج  والس��جاد  الش��عبية 
اليدوي واخلط العربي والسيراميك 

والتصميم والنحت.

بحضور عدد من الشخصيات السياسية واألكاديمية

معهد الحرف والفنون الشعبية يكّرم عددًا من الطلبة المبدعين

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: الكثير من النش��اطات الواعدة يزدهر 
بها مستقبلك املهني، وتتلقى عروضاً مغرية 
تس��تطيع من خالها حتسني وضعك املهني 
عاطفي��اً: أمورك في الش��أن العاطفي اليوم 

تسير كما حتب.

مهنياً: ال تستخف بالنصيحة التي يقّدمها 
إليك الزماء فهم ي��ؤّدون دوراً في توجهاتك، 
رمبا تش��اركهم اهتمامات موح��دة عاطفياً: 
الش��ريك ينتظ��ر من��ك مب��ادرة مختلف��ة 
عما اعت��اده منك لوضع األم��ور في نطاقها 

الصحيح

مهني��اً: تنتظ��ر اليوم صدور بع��ض القرارات 
املهم��ة الت��ي قد حت��دد مصير مس��تقبلك 
املهني عاطفياً: تبدو متحمس��اً للقائك مع 
احلبي��ب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تس��عده 

فيزداد حبه لك مع االيام.

مهنياً: قد تضطر إلى االنعزال قلياً ومراجعة 
الذات، وتبحث شأناً عقارياً أو مهنياً وتنفعل 
قلياً عاطفياً: يجب ان تتعامل مع الش��ريك 
بهدوء، وان تتجّن��ب النزاعات العقيمة باحًثا 

عن حلول مقبولة من اجلميع.

مهنياً: يكس��بك إحداث بع��ض التغيير في 
محيط عملك حماس��ة أكبر إلجناز مهماتك 
عاطفي��اً: تتجّن��ب مناقش��ة بع��ض األمور 
احلساس��ة مع احلبي��ب ما يش��عره بغضب 
كبي��ر  لكنك بحاج��ة ال��ى ان تعطي بعض 

املاحظات باسلوب رقيق.

مهنياً: ال بّد من أنه يوم غني وحافل بالتقّدم 
والنج��اح، خطوات��ك وجهودك تأخ��ذك الى 
مواق��ع عالية من املهارة والش��هرة عاطفياً: 
تس��مح لك الظ��روف بالتواص��ل البّناء من 

خال تبادل اآلراء واحلوار بينكما.

مهنيا: قد تس��مع بفضائ��ح مالية وتناقش 
املوضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها 
عاطفياً: حذار التّيارات السلبية التي تدفعك 
إل��ى القي��ام بأعم��ال طائش��ة تثي��ر غضب 

الشريك

مهنياً: تض��ع برنامجاً وخطة جديدة للعمل 
عل��ى أم��ل أن يتحس��ن الوض��ع املهني قدر 
اإلمكان عاطفياً: ال تكن متكبراً وتواضع أمام 
احلبي��ب، قد تش��عر بالتعب بس��بب تقلبات 

مزاجك سرعان ما تزول عنك.

مهنياً:حاول أن تبتعد اليوم عن أجواء العمل 
الصاخب��ة فقد ال يناس��بك الوضع عاطفياً: 
تتلقى الكثير من الدعوات تلتقي من خالها 
الشخص املناسب إلقامة عاقة جدية معه 

وان كنت مرتبطا فالعاقة تقوى اكثر.

مهني��اً: قد تنقلب األوضاع وجتعلك مس��تاء 
أو حزين��اً، أت��رك أف��كارك لنفس��ك وال تعّبر 
عنها منتقداً أو محاسباً عاطفياً: جتد حلوالً 
مش��تركه ترضيك وترض��ي احلبيب وتنتقان 
معها إلى بداي��ة صفحة جديدة من العاقة 

تكون ايجابية.

مهني��اً: تش��عر ب��أن ال ش��يء يس��تطيع أن 
يعي��ق انطاقت��ك، عل��ى مفكرة ه��ذا اليوم 
عق��د جديد، منصب مهم، أو مش��روع كبير 
يجعل��ك تقترب من أهدافك عاطفياً: احلوافز 

كثيرة واحمليط داعم لك في كل االحوال.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – أديب��ة لبناني��ة راحل��ة – 

2-ممثل مصري 
3 – عائلة – أداة جزم – منادى 
4 – أغنية لفري��د األطرش – 

فيلم » مبعثرة » 
 5 – ف��ي املقدمة – للتمني – 

جدها في شرس
 6 – لهي��ب الن��ار – نص��ف 

عاهل
7 – كتيبة اجليش – يعلم 

8 – عكس��ها عملة عربية – 
فاكهة صيفية 

 9 – شاعر غنائي عربي راحل 
.

1 – ممثلة سورية 
2– أسم متوز – يشدد طلبه
 3 – في القميص – األمن 

الثاني  االس��م  4–عكس��ها 
ملاكم عاملي– رتبة عسكرية 
 – ملك��ي   – وج��ع   –  5

متشابهان 
6 – عكس��ها أسحب بقوة – 

يخفي 
 7 – عكس��ها عملة عربية – 

مساندة 
 8 – أغنية ألم كلثوم 

9 – ممثلة مصرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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مهني��اً: أدع��وك الى إعادة النظ��ر في بعض 
القرارات الس��ابقة إذا كنت جتد قراراً أفضل 
وأسرع حالّياً عاطفياً: تتقبل أفكار الشريك 
وماحظات��ه حت��ى ل��و كانت ه��ذه األخيرة 

قاسية أحياناً وتأخذ بها .
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بيالروسيا ـ حيدر العتابي*
متك��ن الع��ب منتخبن��ا الوطني 
م��ن  رع��د  مصطف��ى  البط��ل 
حتقيق��ه فوز مهم عل��ى نظيره 
الصين��ي وبنتيج��ة ٢٩/٢٨ ف��ي 
كبي��رة  أث��ارة  ش��هدث  مب��اراة 
ب��ن الالعب��ن ليتوج رع��د فائزا 
بالنزال ويتأهل الى املباراة ش��به 
النهائي��ة الت��ي س��تقام الي��وم 
األربعاء م��ع نظيره بط��ل أوروبا 
دمينوش��وف  الروس��ي  والعالم 
الع��راق ميدالية  وبالتالي ضمن 
ملونة في بطولة العالم للمواي 
ت��اي اجلاري��ة احداثه��ا االن ف��ي 
العاصمة البيالروسية مينسك، 
وفي السياق ذاته منعت األصابة 
الت��ي تعرض لها بطلن��ا الدولي 
أكرم حس��ن من مواصلة جناحه 
وتألقه ف��ي البطول��ة حيث أمر 
الكادر الطبي اخل��اص بالبطولة 
عدم مشاركة أكرم في ما تبقى 
من املباريات بس��بب وجود كسر 
حتت عضلة العن اليسرى ومتزق 
في األنس��جة احمليطة بها فضال 
ع��ن ج��رح كبي��ر ف��وق احلاجب 
وذل��ك بع��د نزال��ه الكبي��ر امام 
الس��لوفيني ال��ذي حق��ق فيها 
أكرم ف��وزا رائع وكبيرا األمر الذي 
جعل أكرم يدخل في مستشفى 
فكتوريا بي��الروس ويتم معاجلته 
ليكتف��ي بط��ل الدولي حس��ن 

باملركز اخلامس عامليا.
الى ذلك خس��ر الع��ب منتخب 
الوطن��ي عل��ي ص��دام كاظ��م 
نزاله ام��ام التركي بع��د ان كان 
ف��ارق اللياقة واخلب��رة يصب في 
مصلحة الط��رف املنافس ليودع 

منافسات البطولة في دور شبه 
النهائي ويكتفي باملركز السادس 

عامليا في وزنه.
ووسط صيحات وأهازيج اجلالية 
العراقية في مينس��ك، أحتفلت 
جماهيرن��ا )القليلة( التي تعنت 
عناء الس��فر من جميع األماكن 
بالعبينا أكرم حسن ومصطفى 
رع��د وألتقط��وا معه��م ص��ور 
بأنهم س��وف  واعدين  تذكاري��ة 
يأت��ون بع��دد أكبر ف��ي النزاالت 

املقبلة.
 وللي��وم اخلام��س عل��ى التوالي 
وبرغم ضم��ان منتخبنا الوطني 
على ميدالي��ة ملونة في بطولة 
العراق وحتقي��ق املركزين اخلامس 
لالعبينا،  العالم  على  والسادس 
التغطية  مازالت سفارتنا خارج 
ولم تكلف نفسها بالسؤال عن 
املنتخب او زيارته، وعند تساؤلنا 
م��ن اجلالية العراقي��ة هناك عن 
املس��ؤول او القنصل أخبرونا ان 

القائ��م باألعمال في بيالروس��يا 
علي عصام لم يروه منذ أكثر من 
سنة!!، وال يبالي في أمور اجلالية 
العراقي��ة هن��اك وأكث��ر تواجده 
العراقي��ن  التج��ار  م��ع  يك��ون 
ورج��ال األعمال فق��ط على )حد 

زعمهم(.
ويتواص��ل حكامن��ا تألقهم في 
قيادة نزاالت البطولة يتقدمهم 
اخلبير واحلكم الدولي حسن جبار 
السوداني ويعكسوا صورة طيبة 
العراقي��ن خصوص��ا  للح��كام 
بعد أناطت قي��ادة أكثر من نزال 
حلكامن��ا حيدر حمي��د ومحمود 
هاشم وسط أش��ادة كبيرة من 
قبل جلنة احلكام، األمر الذي دعى 
جلنة احل��كام في األحت��اد الدولي 
لتق��دمي دع��وة رس��مية حلكمنا 
الدولي الس��وداني ف��ي التواجد 

بدورة األلعاب األسيوية املقبلة.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

مدريد ـ وكاالت:

قالت صحيف��ة »موندو ديبوريتفو« 
اإلس��بانية، إن احلكومة اإلس��بانية 
دور نص��ف  إي��اب  اعتب��رت مب��اراة 
النهائ��ي ل��دوري أبط��ال أوروبا بن 
ري��ال مدري��د وأتلتيك��و مدريد في 
فس��ينتي كالدي��رون مس��اء اليوم 

األربعاء«عالية اخملاطر«.
وأكدت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد 
سيقوم بنش��ر ما يقارب من 1400 
رجل أم��ن في فس��ينتي كالديرون، 
لضمان س��المة احلضور في ملعب 
املب��اراة م��ن جماهي��ر الفريق��ن.. 
وأوضحت أنه سيتم نشر رجال أمن 
بكافة األشكال في محيط ملعب 
فس��ينتي كالديرون للح��د من أية 

مشكالت واشتباكات قد حتدث بن 
جماهير الفريقن قبل وبعد املباراة.

ومن املقرر أن يحضر 2642 مشجًعا 
لن��ادي ريال مدريد مللعب املباراة، في 
ح��ن س��يحضر 54907 مش��جًعا 
ألصح��اب األرض أتلتيك��و مدري��د.. 
وأوص��ت جلن��ة احلكوم��ة بحض��ور 
اجلمهور مبك��رًا للخضوع لعملية 

التفتيش األمني قبل املباراة.
إل��ى ذل��ك، يذهب نادي ري��ال مدريد 
اإلس��باني مس��اء الي��وم األربعاء ، 
إلى ملعب فسينتي كالديرون، وهو 
مرشح بشكل كبير للتأهل لنهائي 
دوري أبط��ال أوروب��ا، بعد أن س��جل 
امللكي  رونال��دو جن��م  كريس��تيانو 
هاتريك في مرمى يان أوبالك حارس 
األتلت��ي ف��ي مب��اراة ذه��اب نصف 
النهائي الثالثاء املاضي على ملعب 

سانتياجو بيرنابيو.
ووفًق��ا لصحيفة »آس« اإلس��بانية 
فإنه منذ أول موس��م لدوري أبطال 
أوروب��ا 1955-1956 ف��إن ريال مدريد 
ال يغ��ادر البطولة عندما يتقدم في 
مباريات الذهاب بنتيجة 3-0، حيث 
حقق ري��ال مدريد ه��ذه النتيجة 9 
مرات وفي كل مرة كان مير إلى الدور 

التالي.
وآخر مرة حدثت فيها هذه النتيجة 
كانت في موس��م 2014/2013 أمام 
بوروس��يا دورمتوند األملاني في الدور 
رب��ع النهائي من البطولة، حيث فاز 
الفري��ق امللك��ي ذهابًا 3-0، وخس��ر 

إيابًا 0-2.
جتع��ل  أخ��رى  إحصائي��ة  أن  كم��ا 
الكفة لصالح ريال مدريد، فعندما 
ال يس��تقبل ريال مدريد أهداًفا في 

مرحل��ة الذه��اب يتأهل إل��ى الدور 
املقب��ل، وق��د ح��دث ذل��ك ف��ي  8 
مناس��بات من أص��ل 9، وف��ي املرة 
الوحيدة التي لم يتأهل ريال مدريد 
لل��دور التالي كانت أم��ام هامبورج 
األملاني في نص��ف نهائي البطولة 
ع��ام 1980 حي��ث ف��از ري��ال مدريد 
ذهابًا 2-0 وفاز هامبورج إيابًا بنتيجة 

.1-5
كل اإلحصائيات تصب في مصلحة 
ريال مدريد الذي لم يخسر في دوري 
أبط��ال أوروب��ا منذ 13 ش��هرًا، حن 
املوسم  فولفس��بورج  أمام  خس��ر 

املاضي بنتيجة 0-2.
وف��از ري��ال مدري��د ف��ي 58 مب��اراة 
على ملعبه ف��ي األدوار اإلقصائية، 
استطاع أن يتأهل في 45 مرة منها 

إلى الدور التالي من البطولة.
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مبارزة المعاقين 
تغادر إلى هولندا

»الشاطئية« تؤجل 
منافسات الممتاز

»الطب الرياضي« تنّظم دورًة 
 )TOT( إلعداد المدربين

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
غ��ادر صب��اح ام��س متوجها ال��ى هولندا وف��د االحتاد 
العراقي املركزي للمبارزة للمشاركة في بطولة العالم 
الت��ي تنطلق هن��اك اليوم بفئة الش��باب والتي ميثلنا 
فيها املب��ارز حيدر علي ناصر فيما تنطلق منافس��ات 

املتقدمن يوم اجلمعة املقبل .
وق��ال رئيس االحتاد عل��ي حميد : ان اكث��ر من 28 دولة 
تش��ارك في البطولة التي يش��ارك فيها العراق بوفد 
يتكون من سعد محمد هاش��م رئيساً للوفد واملدرب 
رحي��م فال��ح ومس��اعده ك��رمي هل��ول وثالث��ة العبن 
ه��م : عمار هادي و زي��ن العابدين غي��الن و حيدر علي 
ناص��ر .. واضاف : ان الوفد العراقي مت تقليصه بس��بب 
الضائق��ة املالية التي مت��ر بها اللجن��ة الباراملبية من 
جراء عدم صرف املوازنة التش��غيلية حلد اآلن.. وأش��ار 
الى: ان الالعبن العراقين قادرين على حتقيق االجناز في 
ه��ذه البطولة بالرغم م��ن انقطاع بعض الالعبن عن 

املشاركات الدولية.

بغداد ـ أثير الشويلي* 
ضم��ن منافس��ات دوري الكرة الش��اطئية للموس��م 
2016 / 2017 حق��ق فريق النجدة فوزا ثمينا على فريق 
الس��الم بنتيجة قوامها ثمانية اهداف مقابل هدفن 
حيث اقيمت املباراة ي��وم امس االول في ملعب اجليش 

حلساب اجلولة االولى من اجملموعة الثانية.
فيم��ا ط��رد حك��م املب��اراة مدي��ر ادارة ن��ادي النجدة 
ضي��اء كاظم الذي ق��ام باالعتداء على مق��وم احلكام 
عب��اس عبد الرحم��ن وحكم املباراة عالء حس��ن بعد 
ان احتس��ب االخير ضربة حرة الى فريق الس��الم وقام 
كاظ��م باالعتراض غير الالئق على حكم املباراة واطلق 
بعض املفردات التي التليق بس��معة العائلة الرياضية 
الت��ي ينتمي له الكابنت ضي��اء كاظم مما اضطر حكم 

املباراة الى اشهار البطاقة احلمراء بوجهه.
عل��ى صعيد متصل اوضح النائ��ب االول للجنة الكرة 
الشاطئية علي حمدان قرار اللجنة بتاجيل دوري الكرة 
الشاطئية الى ما بعد الزيارة الشعبانية وسنعلن عن 
اس��تئناف املباريات في وقت الح��ق، واكد حمدان على 
جمي��ع اعضاء جلنة الكرة الش��اطئية  جلب الس��يرة 
الذاتي��ة لكل عضو على أن يك��ون يوم األحد 15/5 آخر 
موع��د الس��تالمها من اج��ل االطالع على س��يرتهم 
الرياضية وس��يكون لدينا اجتم��اع معهم قريبا الجل 

التدوال في تطوير اللعبة.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اقامت دائ��رة الطب الرياضي والعالج الطبيعي في 
وزارة الش��باب والرياضة،االح��د، دورة بأعداد املدربن 
)TOT(،اس��تهدفت 30 مدرب��ا م��ن احت��ادات اللجنة 
الباراملبية وتس��تمر ملدة ثالثة ايام على قاعة الطب 
الرياض��ي بحضور مدي��ر عام دائرة الط��ب الرياضي 
والع��الج الطبيع��ي الدكت��ور حي��در وه��اب رحيم، 
وتش��مل محاور عدة منها التغذية واملنشطات الى 
جانب التعرف على اخر مستجدات قوانن املنظمة 
العاملي��ة ملكافحة املنش��طات ) WEDAA(، وافتتح 
اليوم االول للدورة احملاضر من قس��م التوعية بدائرة  
الطب الرياضي احمد عبد خماط واختصت مبوضوع 
التغذية للرياض��ن واصفا اياها بأحد االساس��يات 
املهم��ة ف��ي جن��اح الرياض��ي وبلوغه اعل��ى درجات 

التميز.
 وحت��دث خماط ع��ن التغذي��ة ومكوناته��ا والغذاء 
الذي يجب ان يتناوله الرياضي قبل النشاط البدني 
وخالل��ه وبعد االنتهاء منه، كما اس��تعرض احملاضر 
كمية الس��عرات احلرارية الت��ي يحتاجها الرياضي 
في اليوم وع��دد ومكونات الوجب��ات الغذائية التي 

يحتاجها.

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*

الوطن��ي بكرة  يواج��ه منتخبنا 
اليد ف��ي مت��ام الس��اعة احلادية 
عش��رة والرب��ع م��ن صب��اح غد 
والنص��ف  )العاش��رة  االربع��اء 
صباحا بتوقيت العاصمة بغداد(، 
نظيره الترك��ي في ثاني مبارياته 
ضمن منافسات اجملموعة الثانية 
ملسابقة كرة اليد ضمن فعاليات 
التضامن االس��المي  العاب  دورة 

بنسختها الرابعة.
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي ظافر 
صاحب اكد في مع��رض حديثه 
عن مباراة )االربعاء(، بأن املنتخب 
الترك��ي ق��دم مباراة كبي��رة يوم 
امس امام نظي��ره املغربي ومتكن 
من التفوق عليه في نهاية اللقاء 
بف��ارق ثالثة اهداف وبنتيجة 27-

24 هدفا.
وفي مسابقة كرة اليد وفي اطار 
اجملموع��ة االول��ى انته��ت مباراة 
املنتخب��ن العربي��ن الس��عودي 
بفارق  السعودي  بتفوق  واجلزائري 
13 هدفا وبنتيج��ة 26-13 هدفا 

للمنتخب اجلزائري.
ويواصل منتخب العراق باملصارعة 
معس��كره  والروماني��ة  احل��رة 
التدريبي املتواصل في العاصمة 
باك��و متهي��دا للمش��اركة ف��ي 
املنافسات اخلاصة والتي ستقام 
م��ا ب��ن الس��ابع عش��ر واحلادي 
والعش��رين م��ن الش��هر احلالي 
التضامن  دورة  فعالي��ات  ضم��ن 
االس��المي بنس��ختها الرابع��ة، 
وم��ن املق��رر ان يدخ��ل املنتخب 
القرية الرياضية اعتبارا من الرابع 

عشر من هذا الشهر.
م��درب منتخب الع��راق لفعالية 
املصارع��ة احل��رة عب��د الرحم��ن 
بريس��م اكد ان العراق سيشارك 

بأربع��ة العب��ن في املنافس��ات 
وه��م ك��رم ش��اكر وزن 65 كغم 
ومصطفى عبد الباسط وزن 74 
كغم وطه لطف��ي وزن 97 كغم 

واحمد صالح وزن 125 كغم.
ومن جانبه اش��ار مدرب منتخب 
املصارع��ة  لفعالي��ة  الع��راق 
الرومانية ش��وقي فرج ان العراق 
سيشارك بثالثة العبن في هذه 
الفعالية هم طه ياس��ن وزن 71 
كغ��م وعادل غ��ازي وزن 85 كغم 

وعلي مجيد وزن 98 كغم.

وذك��ر ف��رج ان العبي��ه يواصلون 
حتضيراته��م بهم��ة واس��تعداد 
كبيري��ن، وان الالعبن اس��تفادوا 
كثيرا نتيجة التدريبات املشتركة 
واللقاءات املستمرة مع مصارعي 
وبالتال��ي  اذربيج��ان  منتخ��ب 
املعس��كر حقق جناح��ا منقطع 
النظي��ر حت��ى االن موضح��ا في 
الوقت ذاته ان حظوظ مصارعيه 
كبي��رة في املنافس��ة بقوة على 
اح��راز االوس��مة املنوع��ة رغ��م 
صعوبة املنتخبات املشاركة التي 

لبع��ض منها تاري��خ كبير بهذه 
الرياضة وس��بق ان توج بالعديد 

من البطوالت العاملية اخملتلفة.
كما، يواصل منتخب اجلمناستك 
حتضيرات��ه اليومي��ة عل��ى قاعة 
باللعب��ة  اخلاص��ة  التدريب��ات 
ف��ي العاصم��ة باكو اس��تعدادا 
للشروع في منافسات املسابقة 
التي ستنطلق يوم الثالث عشر 
وتنتهي ف��ي اخلامس عش��ر من 
الش��هر احلالي ضمن منافسات 

دورة العاب التضامن االسالمي.

وق��ال م��درب املنتخ��ب الوطني 
الالعب��ن  ان  صال��ح  محم��ود 
احس��ان زياد وياسر عامر سكران 
س��يمثالن العراق في منافسات 
دورة  املس��ابقة ضم��ن فعالي��ة 
حي��ث  االس��المي،  التضام��ن 
سيش��ارك الالعب احس��ان زياد 
في منافس��ات اجه��زة احلركات 
االرضي��ة وحصان القفز والعقلة 
فيم��ا سيش��ارك الالعب ياس��ر 
عام��ر س��كران ف��ي منافس��ات 
اجهزة حص��ان املقاب��ض وجهاز 

املتوازي وجهاز العقلة.
هذا وحقق منتخ��ب اجلزائر فوزه 
االول ف��ي مس��ابقة ك��رة القدم 
عقب تفوقه على منتخب تركيا 
بهدفن لواحد ضمن منافس��ات 
اجملموعة الثانية وس��جل هدفي 
الالعب��ان  اجلزائ��ري  املنتخ��ب 
قعق��ع  واحم��د  املالل��ي  فري��د 
والدقيق��ة   79 الدقيقت��ن  ف��ي 
اخلامسة من الوقت بدل الضائع 
بينما سجل  للمباراة،  احملتس��ب 
ملنتخب تركي��ا الالعب انور ايرس 
في الدقيق��ة 38 من عمر اللقاء، 
وفي منافس��ات اجملموع��ة ذاتها 
الفلس��طيني  املنتخبان  تع��ادل 
والعماني بهدف��ن لكل منهما، 
واحرز هدفي منتخب فلس��طن 
الالعب ع��دي الدباغ )هدفن( في 
الدقيقت��ن 5 و54 فيم��ا س��جل 
هدف��ي منتخ��ب عم��ان الالعب 
م��روان تعي��ب ف��ي الدقيقت��ن 
48 و86 م��ن زم��ن اللق��اء، وف��ي 
منافسات اجملموعة االولى تعادل 
االذربيجاني  املضي��ف  املنتخ��ب 
مع منافسه الكاميروني من دون 
اهداف، وفي اجملموعة ذاتها تغلب 
املغربي على منافس��ه  املنتخب 
الس��عودي بهدف اح��رزه الالعب 
ش��عيب املفتول في الدقيقة 76 
من املباراة، وتقام منافسات الدور 
الثان��ي للبطول��ة ي��وم اخلميس 
املواف��ق احل��ادي عش��ر م��ن هذا 
الش��هر، حيث سيواجه منتخب 
السعودية البلد املضيف منتخب 
اذربيجان ويلتقي منتخب املغرب 
م��ع نظي��ره الكاميرون��ي، وف��ي 
مباريات اجملموع��ة الثانية يلتقي 
منتخ��ب عمان بنظي��ره التركي 
فلس��طن  منتخ��ب  ويواج��ه 

شقيقه اجلزائري.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

معنويات عالية لالعبي المصارعة والجمناستك

التضامن اإلسالمي: » وطني اليد« يقابل تركيا غدًا

منتخب املصارعة يواصل تدريباته

وفد املواي تاي في البطولة
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أرقام التأريخ تدعم الريال قبل لقاء أتليتكو
تقرير

اليوم.. ديربي مدريد األوروبي.. مواجهة عالية المخاطر

جانب من لقاء سابق للريال وأتليتكو

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًءأتليتكو ـ ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى االحتاد الكوري لكرة القدم، 
موافق��ة مبدئي��ة، عل��ى خوض 
املنتخ��ب األول، مباراة ودية، أمام 
العراق��ي، عل��ى ملعب  نظي��ره 

كربالء الدولي، الشهر املقبل.
مس��عود،  اخلال��ق  عب��د  وق��ال 
رئيس احت��اد الك��رة العراقي، في 
تصريح��ات صحفي��ة: "التقيت 
رئيس االحتاد الكوري، في املنامة، 
على هام��ش اجتم��اع كوجنرس 
الفيف��ا، وعرض��ت علي��ه خوض 
لقاء ودي بن منتخب��ي البلدين، 

فأبدى موافقة مبدئية".
وبننَّ "هن��اك حراك فعلي لتأمن 
مباري��ات جتريبية خالل األش��هر 
الثالث التي حددها االحتاد الدولي 
للم��دن الت��ي رفع عنه��ا احلظر، 

ونس��عى إلقامة مباريات بجميع 
املالعب، لنثبت قدرة العراق، على 
الرس��مية". املباريات  احتض��ان 
يذك��ر أن االحت��اد الدول��ي، أب��دى 
موافقت��ه على رفع احلظر اجلزئي 
لث��الث م��دن عراقي��ة، واإلع��الن 
اخلمي��س  س��يكون  الرس��مي، 

املقبل.
م��ن جه��ة اخ��رى، واف��ق االحتاد 
األردن��ي، بش��كل رس��مي على 
نق��ل املباراة التجريبي��ة الدولية 
الت��ي جتم��ع ب��ن األردن والعراق، 
والتي كانت مقررة في عمان، إلى 
ملعب جذع النخلة بالعراق، في 

الثاني من حزيران املقبل.
وقال رئيس االحت��اد العراقي، عبد 
اخلالق مس��عود، ف��ي تصريحات 
خاصة ل، إن موق��ف األمير علي 

بن احلسن ُمش��رف للغاية، ألنه 
كان أول املبادري��ن باملوافقة على 
اللعب في الع��راق، بعد أن أعلن 
رسميا موافقته على نقل املباراة.
مواق��ف  أن  مس��عود،  وأوض��ح 
الش��قيقة  العربي��ة  االحت��ادات 
والدول الصديقة جتاه العراق، من 
شأنها أن تساعد أسود الرافدين 
في رفع احلظر اجلزئي خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وأش��ار مس��عود، إل��ى أن كوريا 
أب��دت  األخ��رى  ه��ي  اجلنوبي��ة 
موافقتها على نقل املباراة، التي 
كانت مقررة أن تقام في اإلمارات 
في الس��ابع م��ن ش��هر حزيران 
املقب��ل، إل��ى مدينة كرب��الء، مع 
شرط موافقة احلكومة الكورية 

على الطلب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جت��رى الي��وم االربع��اء 8 مباريات 
حلس��اب اجلولة 11 ل��دوري الكرة 
املمت��از، اذ يلعب في الس��اعة 6 
مكس��اء مبلعب الشعب فريقي 
الزوراء والشرطة، وبحسب مدير 
جلنة املس��ابقات في احتاد الكرة 
ش��هاب أحم��د، فانه س��يلتقي 
ف��ي الس��اعة 8 مس��اء فريقي 
امليناء وضيف��ه القوة اجلوية، في 

حن يلعب نفط اجلن��وب وامانة 
ف��ي  االول  ملع��ب  ف��ي  بغ��داد 
الساعة الرابعة والنصف عصرا، 
وف��ي التوقي��ت ذاته جت��رى بقية 
مباريات اليوم، فيتواجه احلس��ن 
والكهرب��اء في ملعب اخلمس��ة 
االف، ويضي��ف زاخ��و منافس��ه 
البحري، فيما يتواجه في ملعب 
اجلوي��ة فريق��ي احل��دود والنفط، 
ويضيف ملعب النجف لقاء أهل 

ويلعب  الكربالئ��ي،  الدار بج��اره 
الس��ماوة امام الكرخ، وجترى يوم 
غٍد اخلميس مباراة الطلبة ونفط 
ميس��ان ف��ي الس��اعة 5 مبلعب 
الش��عب الدولي، في حن حصل 

نفط الوسط على انتظار.
يش��ار إلى ان ن��ادي النفط يقف 
ف��ي ص��دارة ترتيب ف��رق الدوري 
وله 60 نقط��ة مقابل 58 نقطة 

ملطارده الشرطة.

ثمان مباريات لحساب الجولة
 11 في دوري الكرة الممتاز

كوريا الجنوبية واألردن 
يواجهان األسود في العراق وديًا

»المواي تاي« يواجه روسيا 
اليوم في بطولة العالم 



تتقدم اس��رة حتري��ر الصباح اجلدي��د، متمثلة برئيس 
حتريره��ا الس��يد إس��ماعيل زاي��ر، رس��ام كاريكاتير 
الصباح اجلديد عاصم جهاد، مبناس��بة تقليده وسام 
امللتقى الراب��ع للكاريكاتير في القاهرة، من قبل وزير 
الثقاف��ة املصري، تقدي��را وتكرميا له ع��ن مجموعة 
رسوماته، واعماله الكاريكاتيرية، إضافة الى تصديه 
لفضح اإلرهاب والقضايا التي متس اجملتمع، من خالل 

كتاباته، ورسوماته الكاريكاتيرية.
ألف مبروك للزميل جهاد هذا الوسام الذي استحقه 
بج��دارة متمن��ن ل��ه التوفيق ف��ي حيات��ه العملية 

واالجتماعية.

"              " تهنئ رسام 
كاريكاتير الصحيفة عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDWed. 10 May. 2017 issue (3691( األربعاء 10 أيار 2017 العدد

االختطاف ال يفسد لألمن قضية

جمال جصاني

نادرا ما جتمعنا املواقف مع هذه الطبقة السياس��ية املهيمنة 
عل��ى مقالي��د أمور م��ا بعد "التغيي��ر"، لكن واحل��ق يقال فإن 
املوقف م��ن خطورة وبش��اعة جرمية )االختط��اف( قد جمعنا 
والنس��خة احلكومي��ة الت��ي طلب��ت اس��تثناء اخلط��ف بكل 
أش��كاله من إجراءات قان��ون العفو األخير ال��ذي أقره مجلس 
الن��واب العراقي. لكن غي��ر القليل من "نواب الش��عب" ومن 
بينهم حقوقين وقضاة س��ابقن قد امتعظوا من ذلك عندما 
"اس��تثنوا بتعديالتهم جرائم اخلطف التي لم تسبب عاهة أو 
أضرارا للش��خص اخملتطف..؟!( وقد كان وصف السيد العبادي 
لتل��ك اإلضافات على بنوده بأنها إجرامية دقيقاً متاماً. مع مثل 
هذه العقليات التش��ريعية والفقهية املس��تلقية على سنام 
الس��لطة األولى في البلد، والتي ترى بأن "جرائم االختطاف ال 
تفسد لألمن قضية" وال س��يما حلاالت االختطاف "اإلنسانية 
والتي ال تلحق ضررا" ميكن فك شيئاً من طالسم هيروغليفات 
حالتن��ا العض��ال. إن حادثة االختط��اف األخيرة لس��بعة من 
الطلبة اجلامعين ومن قبل مؤسس��ة )املس��لحون اجملهولون( 
الناش��طة في هذا اجملال، تش��ير الى املغ��زى الفعلي ملثل هذه 
التش��ريعات والقوانن البعيدة عن احلكمة واملس��ؤولية. لقد 
أش��رنا مراراً وتكراراً الى نوع اخملاط��ر والتحديات التي تواجهنا، 
والت��ي تتمح��ور غالبيته��ا العظمى ف��ي الفش��ل الذريع لنا 
كعراقين من ش��تى الرطانات والهلوسات في بناء مؤسسات 
الدولة احلديثة وس��يادة القانون، ذلك الفش��ل الذي استدعى 
ق��وى وجماعات ما قبل الدولة كي تش��غل ذلك الفراغ احليوي، 
عب��ر ما تطلق عليه وس��ائل اإلعالم ب� )املس��لحون اجملهولون( 
م��ن الذين تخترق قوافله��م ومفارزهم كل أنواع الس��يطرات 
والقرارات االستثنائية وفتاوى املرجعية واخلطط األمنية وجلان 

املتابعة وتقصي احلقائق..؟! 
ال نحت��اج ال��ى االس��تعانة بخب��رات دولي��ة ومراك��ز بح��وث 
متخصص��ة، كي نعرف حقيقة تصدرن��ا لقائمة أكثر البلدان 
إنتاج��اً وتصديراً لهذه اجلرمية )االختط��اف( والتي متتد جذورها 
ال��ى عقود من هيمنة عصابات الش��وارع عل��ى مقاليد األمور 
فيه، لذل��ك لم مير وق��ت طويل على حلظة تلقف ش��حاطات 
أطفال بغداد لرأس الصنم؛ حتى عادت حوادث اخلطف لتشمل 
برعايتها العراقين من شتى "املكونات". إن تصاعد وتيرة هذه 
اجلرائ��م مؤخراً يؤكد عل��ى مدى اغتراب م��ن أوكلت اليه أهم 
الس��لطات )التشريعية( ومش��تقاتها التنفيذية والقضائية، 
عن احلاجات الفعلية للواقع الراهن، والذي زادته تش��ريعاتهم 
ضعفاً وهشاش��ة، بفعل إصرارهم على متثيل ذلك التش��رذم 
واحملاصص��ة الت��ي اختارته��م ملواقعهم احلالية. من املؤس��ف 
القول؛ بأن القوى التي تقف خلف هذه اجلرائم والتي تقوم على 
تنفيذها، واثقة من أنها ستبقى مبنأى عن أي ردع أو عقاب، من 
قبل ال األجهزة املعنية بالتصدي ملثل تلك اجلرائم وحس��ب بل 
من ردود األفعال الش��عبية أو ما يع��رف عند األمم احلرة ب� )الرأي 
العام( لعدم وجوده اصالً وس��ط طفح التش��رذم والتقوقع بن 
ج��دران "الهوي��ات القاتلة". مناخات وش��روط كفيل��ة بإبهار 
العال��م كله باألنواع اجلديدة من مهن س��حق وانتهاك حقوق 
وكرامة اإلنس��ان، إن لم نبدأ جدياً في ردعها والتصدي لها، ومبا 
يتناسب والتضحيات وروح اإليثار التي شهدتها جبهات القتال 
ضد س��دنة جرائم اإلرهاب واخلطف والسبي )عصابات داعش( 
واملتجحفلن معها بقيم وس��لوك وممارسات همجية، من دون 
ذلك ستتعرض تلك االنتصارات العسكرية الى طعنة مميتة.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - حذام يوسف:
من ب��ن ركام الهم��وم واألزمات، ينبثق 
ضوء ابيض، يرسم عالمات النصر على 
الظالم، على يد اخليرين من ابناء العراق، 
ليترجموا حبه��م للوطن عبر تفاصيل 
عمله��م م��ع الط��الب واالطف��ال، في 
االبتدائية "صديقة  الرافدين  مدرس��ة 

الطفل" التي تأسست سنة 1952 . 
كان هن��اك أمل يصنعه االس��اتذة مع 
الطالب، الس��يما، وهي ثاني مدرس��ة 
بع��َد  الرفاع��ي،  قض��اء  مدين��ة  ف��ي 
مدرسة الرفاعي االبتدائية، آثر مالكها 
التعليمي ان تكون مميزة، عبر فعالياتها 
االس��بوعية ب�)رفع��ة العل��م(، ليب��ادر 
اح��د معلميها بعمل مش��هد متثيلي 
من وحي قصيدة "صويحب"، للش��اعر 
العراقي الكبير مظفر النواب، بأصوات 
االطفال اجلميل��ة بطريقة فنية رائعة، 

برغم اعت��راض بعض العامل��ن بإدارة 
يرب��ي جي��الً،  أن  أراد  املدرس��ة، لكن��ه 
يدرك أهمي��ة القصي��دة الثورية وارادة 

الشعوب.
 االس��تاذ عقي��ل جعف��ر س��عدون هو 
من أعالم هذه املدرس��ة ال��ذي يتحدى 
الوضع املربك، بطالبه، وهو يس��ميهم 
أوالده، ه��و ابن املرحوم جعفر س��عدون 
العتاب��ي، عضو مجل��س محافظة ذي 
قار عن قائمة احلزب الشيوعي العراقي، 
معل��م رياضيات في مدرس��ة الرافدين 
الدراس��ي خريج  االبتدائية، التحصيل 
معه��د معلمن مرك��زي، لكنه معلم 
مثق��ف ال يقف عند املق��رر او املنهاج، 
بل يوس��ع دائ��رة تعليم��ه للطالب في 
مجاالت الرياضة، واالدب، والفن، ويخرج 
الطاق��ات املدفون��ة لطالب��ه من خالل 
فعالي��ات ي��وم اخلمي��س. وه��و رياضي 

سابق كما يقول: لعبت لنادي الرفاعي 
الرياض��ي بكرة القدم، لعش��ر س��نن 
تقريباً، ثم ش��غلت منصب أمن س��ر 
الن��ادي لثمان��ي س��نوات، عمل��ت في 
مج��ال الصحافة مع جري��دة الصباح، 
كتبت عدة مواضيع تربوية واجتماعية 

ورياضية، سابقاً عضو احتاد الصحفين 
العراقي��ن، ش��اركت بع��دة مؤمت��رات، 
وحوارات نقاشية، تهدف لبناء مجتمع 
مثق��ف، وقام بتأس��يس فرقة إلنش��اد 
االغاني الوطنية، ضمن نش��اطات يوم 
اخلميس، في هذه الس��نة تطورت هذه 

الفرق��ة، وب��دأت متثل بعض املش��اهد 
الهادف��ة النتقاد احلاالت الس��لبية في 
اجملتم��ع، بطريق��ة تربوي��ة، ال تخلو من 
الكوميدي��ا، ونعمل عل��ى تطوير هذه 
الفرقة في العام املقبل، بدعم من ادارة 
املدرسة، وقد شاركت هذه الفرقة بعدة 
مهرجان��ات من االس��بوع الثقافي في 
جامعة سومر، وقدمت بعض العروض 
الفنية، كذلك قدمت بعض الفعاليات 
في سفرة املدرسة الى نصب الشهداء 
في محافظة ميسان، وامام الكثير من 

املدارس والكليات والعائالت هناك ".
عام 2009 مت اعادة بناء املدرسة )الرافدين( 
بحلته��ا اجلدي��دة، وتع��د م��ن املدارس 
التي يش��ار لها على صعيد محافظة 
ذي قار، من حيث املس��توى التدريسي، 
والتربوي، علماً ان نسب النجاح للصف 
الس��ادس البكلوريا آلخر عشر سنوات 

مض��ت، ال تقل ع��ن ال %95 كذلك هي 
من املدارس الس��باقة للمش��اركة في 
كل النش��اطات التي يقيمها النشاط 
املدرس��ي ف��ي قس��م تربي��ة الرفاعي، 
وحصوله��ا عل��ى مراك��ز متقدمة في 
الفنية،  واملع��ارض  والش��عر،  اخلطابة، 

واملسابقات الرياضية.
أول مدير لها هو االس��تاذ املرحوم ذياب 
احمد خير علي، وآخر مدير هو األس��تاذ 
ك��رمي جابر فيروز، عمَل فيها الكثير من 
املعلمن من الرعيل األول، نذكر منهم 
املرحوم رسول حمودي، واالستاذ عيسى 
حسن، واملرحوم علي إبراهيم، واملرحوم 
محمد خالوي، واالستاذ سلمان حسن 
تتلم��ذ  الكثي��ر،  وغيره��م  مضح��ي، 
على ايديه��م مئات التالمي��ذ، وتخرَج 
منه��ا الكثير ممن تفوق��وا في حياتهم 

الدراسية. 

التعليم عندما يكون رسالًة إنسانية وليس مجرد مهنة
في قضاء الرفاعي ..مدرسة متميزة يحتذى بها
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